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1 

පටුන 

නයමොතස්සභගවයතොඅරහයතොසම්මාසම්බුද්ධස්ස 

දීඝනිකායෙ 

පාථිකවග්ගටීකා 

1. පාථිකසුත්තවණ්ණනා 

සුනක්ඛත්තවත්ථුවණ්ණනා 
1. අපු්බපදවණ්ණනාති අත්ථසංවණ්ණනාවයසන යහට්ඨා අග්ගහිතතාය

අපුබ්බස්ස අභිනවස්ස පදස්ස වණ්ණනා අත්ථවිභාවනා‘‘ .හිත්වා 

පුනප්පුනාගතමත්ථ ’’න්ති(දී .නි .අට්ඨ . 1.ගන්ථාරම්භකථා) හි වුත්තං. 

මල්යලසූති එත්ථ යං වත්තබ්බං, තං යහට්ඨා වුත්තනයයමව. 

ඡායූදකසම්පන්යන වනසණ්යඩ විහරතීති අනුපියසාමන්තා කතස්ස 

විහාරස්සඅභාවයතො  .යදිනතාවපවිට්යඨො , කස්මා ‘‘පාවිප’’තිවුත්තන්ති

ආහ ‘‘පවිසිස්සාමී’’තිආදි, යතන අවස්සං භාවිනි භූයත විය උපචාරා 

යහොන්තීති දස්යසති  .ත්දානි තමත්ථං උපමාය විභායවන්යතො  ‘‘ෙථා 

කි’’න්තිආදිමාහ. එතන්ති එතං ‘‘අතිප්පයගො  යඛො ’’තිආදිකං ආන්තනං  

අයහොසි  .අතිවිෙ  පයගො යඛොති අතිවිය පායතොව  .න්න්නයකොපීනතාය , 

පරිබ්බාජකපබ්බජ්ජුපගයමනච ඡන්නපරි්බාජකිං, න නග්ගපරිබ්බාජකං. 

2. යස්මාභගවයතොඋච්චාකුලප්පසුතතං, මහාභිනික්ඛමනනික්ඛන්තතං, 
අනඤ්ඤසාධාරණදුක්කරචරණං, වියවකවාසං, යලොකසම්භාවිතතං, 
ඔවාදානුසාසනීහි යලොකස්ස බහුපකාරතං, පරප්පවාදමද්දනං, මහිද්ධිකතං, 
මහානුභාවතන්ති එවමාදිකං තංතංඅත්තපච්චක්ඛගුණවියසසං නිස්සාය 
යයභුයයෙන අඤ්ඤතිත්ථියාපි භගවන්තං දිස්වා ආදරගාරවබහුමානං 

දස්යසන්තියයව, තස්මා වුත්තං ‘‘භගවන්තිං දිස්වා මානථද්ධපරතිං 

අකත්වා’’තිආදි. යලොකසමුදාොරවයසනාති යලොයකොපචාරවයසන. 

චිරස්සන්ති ආරකායලන. ආදීනි වදන්ති උපචාරවයසන. තස්සාති

භග්ගවයගොත්තස්ස පරිබ්බාජකස්ස. ගිහිසහායෙොති ගිහිකාලයතො පට්ඨාය

සහායයො. පච්ෙක්ඛායතොති යයනාකායරන පච්චක්ඛානා, තං දස්යසතං 

‘‘පච්ෙක්ඛාමී’’තිආදිවුත්තං. 

3. උද්දිස්සාති සත්ථුකාරභායවන උද්දිස්සාති අයයමත්ථ අධිප්පායයොති

තංදස්යසන්යතො ‘‘භගවා යම’’තිආදිමාහ.යදාසුනක්ඛත්තස්ස ‘‘භගවන්තං
පච්චක්ඛාමී’’තිආත්තං උප්පන්නං, වාචාභින්නා, තදාඑවස්සභගවතාසද්ධිං
යකොආසම්බන්යධොනත්ථි අසකෙපුත්තියභාවයතොසාසනයතොපරිබාහිරත්තා.
අයං තායවත්ථ සාසනයුත්ති, සා පනායං ඨයපත්වා සාසනයුත්තියකොවියද
අඤ්යඤසං න සම්මයදව විසයයොති භගවා සබ්බසාධාරණවයසනස්ස 

අත්තනා සම්බන්ධාභාවං දස්යසතං ‘‘අපි නූ’’ති ආදිං වත්වා සුනක්ඛත්තං 

‘‘යකොසන්යතොකිංපච්ොචික්ඛසී’’තිආහ.යස්මා මුඛාගයතොයංසම්බන්යධො, 
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න පූජාගතාදියකො, යයො ච යාචකයාආතබ්බතාවයසන යහොති, 
තදුභයඤ්යචත්ථනත්ථීතිදස්යසන්යතොභගවාසුනක්ඛත්තං‘‘යකොසන්යතො

කං පච්චාආක්ඛප’’ති අයවොච, තස්මා තමත්ථං දස්යසතං ‘‘ොෙයකො 

වා’’තිආදි වුත්තං. යාආතයකො වා යාචකං පච්චාආක්යඛයොති සම්බන්යධො. 

ත්විංපනයනවොෙයකො ‘‘අහංභන්යතභගවන්තංඋද්දිස්ස විහරිස්සාමී’’ති

එවං මම සන්තිකං අනුපගතත්තා. න ොචිතයකො ‘‘එහි ත්වං සුනක්ඛත්ත
මමංඋද්දිස්සවිහරාහී’’තිඑවංමයාඅපත්ථිතත්තා. 

යකො සමායනොති යාචකයාආතයකසු යකො නාම යහොන්යතො. කන්ති

යාචකයාආතයකසු එව කං නාම යහොන්තං මං පච්ොචික්ඛසි. තුච්ඡපුරිසාති 
ඣානමග්ගාදිඋත්තරිමනුස්සධම්යමසු කස්සආපි අභාවා රිත්තපුරිසා. නනු
චායංසුනක්ඛත්යතොයලොකියජ්ඣානානි, එකච්චාභිඤ්ඤඤ්චඋප්පායදපති? 
කිඤ්චාපි උප්පායදසි, තයතො පන භගවති ආඝාතප්පාදයනන සයහව
පරිහීයනො අයහොසි. අපරායධො නාම සුප්පටිපත්තියා විරජ්ඣනයහතභූයතො

කියලසුප්පායදොතිආහ ‘‘ෙත්තයකො යතඅපරායධපරො, තත්තයකොයදොයසො’’ති. 

ොවඤ්ොති අවධිපරිච්යන්දභාවදස්සනං ‘‘යාවඤ්ච යතන භගවතා’’තිආදීසු

)දී. නි. 1.3) විය. යතති තයා. ඉදන්ති නිපාතමත්තං. අපරද්ධපරන්ති
අපරජ්ඣිතං. ත්දං වුත්තං යහොති – ‘‘පච්චාආක්ඛාමිදානාහං භන්යත
භගවන්ත’’න්තිආදීනි වදන්යතන තච්න්පුරිස තයා යාවඤ්ආදං අපරද්ධං, න
තස්සඅපරාධස්සපමාණංඅත්ථීති. 

4. මනුස්සධපරම්මාති භාවනානුයයොයගන විනා මනුස්යසහි
අනුට්ඨාතබ්බධම්මා. යසො හි මනුස්සානං ආත්තාධිට්ඨානමත්යතන
ත්ජ්ඣනයතො යතසං සම්භාවිතධම්යමො විය ඨියතො තථා වුත්යතො, 

මනුස්සග්ගහණඤ්යචත්ථයතසුබහුලං පවත්තනයතො. ඉද්ධිභූතිංපාටිහාරිෙිං, 

න ආයදසනානුසාසනීපාටිහාරියන්ති අධිප්පායයො. කයතති පවත්තියත. 

නිෙයාතීති නිග්ගච්න්ති, වට්ටදුක්ඛයතො නිග්ගමනවයසන පවත්තතීති
අත්යථො. ධම්යම හි නිග්ගච්න්න්යත තංසමඞ්ගිපුග්ගයලො ‘‘නිග්ගච්න්තී’’ති
වුච්චති, අට්ඨකථායං පන නි-සද්යදො උපසග්ගමත්තං, යාති ත්ච්යචව 

අත්යථොති දස්යසතං ගච්ඡතීති අත්යථො වුත්යතො. තත්රාති පධානභායවන
වුත්තස්ස අත්ථස්ස භුම්මවයසන පටිනිද්යදයසොති තස්මිං ධම්යම සම්මා
දුක්ඛක්ඛයාය නියෙන්යතති අයයමත්ථ අත්යථොති දස්යසන්යතො ආහ 

‘‘තස්මිිං…යප.… සිංවත්තමායන’’ති. 

5. අග්ගන්ති ඤායතීති අග්ගඤ්ඤිං. යලොකපඤ්ඤත්තින්ති යලොකස්ස

පඤ්ඤාපනං. යලොකස්ස අග්ගන්ති යලොකුප්පත්තිසමයය ‘‘ඉදිං නාම

යලොකස්ස අග්ග’’න්ති එවිං ජානිත්බිං බුජ්ඣිතබ්බං. අග්ගමරිොදන්ති
ආදිමරියාදං. 

6. එත්තකිං විප්පලපිත්වාති ‘‘න දානාහං භන්යත භගවන්තං උද්දිස්ස
විහරිස්සාමී’’ති, ‘‘න හි පන යම භන්යත භගවා උත්තරිමනුස්සධම්මා
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ත්ද්ධිපාටිහාරියං කයරොතී’’ති, ‘‘න හි පන යම භන්යත භගවා අග්ගඤ්ඤං
පඤ්ඤයපතී’’තිචඑත්තකංවිප්පලපිත්වා.ත්දංකිරයසොභගවාසත්ථුකිච්චං 
ත්ද්ධිපාටිහාරියං, අග්ගඤ්ඤපඤ්ඤාපනඤ්ච කාතං න සක්යකොතීති

පකායසන්යතො කයථසි. යතනාහ ‘‘සුනක්ඛත්යතො කිරා’’තිආදි.

උත්තරවචනවයසන පතිට්ඨාභාවයතො අප්පතිට්යඨො. තයතො එව නිරයවො 
නිස්සද්යදො. 

ආදීනවදස්සනත්ථන්ති දිට්ඨධම්මිකස්ස ආදීනවස්ස දස්සනත්ථං.

යතනාහ ‘‘සෙයමව ගරහිං පාපුණිස්සසී’’ති. සම්පරායිකා පන ආදීනවා
අයනකවිධා, යත දස්යසන්යතො සුනක්ඛත්යතො න සද්දයහයොති

දිට්ඨධම්මිකස්යසව ගහණං. අයනකකාරයණනාති ‘‘ත්තිපි යසො භගවා
අරහ’’න්තිආදිනා )දී. නි. 1.157, 255) අයනකවියධන වණ්ණකාරයණන.

එවං යම අවණ්යණො න භවිස්සතීති අජ්ඣාසයයන අත්තයනො බාලතාෙ 

වණ්ණාරහානං අවණ්ණිං කයථත්වා. එවං භගවා මක්ඛිභායව ආදීනවං
දස්යසත්වා පුන තස්ස කථයන කාරණං විභායවතං ‘‘ත්ති යඛො

යත’’තිආදිමාහාති තං දස්යසතං ‘‘තයතො’’තිආදි වුත්තං. එවඤ්හි

සුනක්ඛත්තස්ස අප්පයකොපි වචයනොකායසො න භවිස්සතීති. අපක්කමීති 

අත්තනා යථාඨිතා වුට්ඨාය අපසක්කි. අපක්කන්යතො සාසනයතො භට්යඨො.

යතනාහ ‘‘චුයතො’’ති. එවයමවාතිඅපක්කමන්යතොචන යථාතථාඅපක්කමි, 

යථාපනකායස්සයභදාඅපායයනිබ්බත්යතයෙ, එවයමව අපක්කමි. 

යකොරඛත්තිෙවත්ථුවණ්ණනා 
7. ද්වීහි පයදහීති ද්වීහි වායකෙහි ආරද්ධපරිං බෙතියරකවයසන

තදුභයත්ථනිද්යදසවයසන උපරියදසනාය පවත්තත්තා. 

අනුසන්ධිදස්සනවයසනාති යථානුසන්ධිසඞ්ඛාතඅනුසන්ධිදස්සනවයසන. 

එකිං සමෙන්ති ච භුම්මත්යථ උපයයොගවචනන්ති ආහ ‘‘එකස්මිිං

සමයෙ’’ති ච. ථූලූ නාම ජනපයදොති ජනපදීනං රාජකුමාරානං වයසන
තථාලද්ධනායමො. කුක්කුරවතං සමාදානවයසන එතස්මිං අත්ථීති 

කුක්කුරවතියකොති ආහ ‘‘සමාදින්නකුක්කුරවයතො’’ති. අඤ්ඤම්පීති
‘‘චතක්යකොණ්ඩිකස්යසව විචරණං, තථා කත්වාව ඛාදනං, භුඤ්ජනං, 
වාමපාදං උද්ධරිත්වා මුත්තස්ස විස්සජ්ජන’’න්ති එවමාදිකං අඤ්ඤම්පි 
සුනයඛහි කාතබ්බකිරියං. චතූහි සරීරාවයයවහි කුණ්ඩනං ගමනං 

ෙතුක්යකොණ්යඩො, යසො එතස්මිං අත්ථීති ෙතුක්යකොණ්ඩියකො. යසො පන
යස්මා චතූහි සරීරාවයයවහි සඞ්ඝට්ටිතගමයනො යහොති, තස්මා වුත්තං 

‘‘ෙතුසඞ්ඝට්ටියතො’’ති.යතයනවාහ ‘‘ද්යවජණ්ණූනී’’තිආදි. භක්ඛසන්තිවා 

භක්ඛිතබ්බං, අසිතබ්බඤ්ච. යතයනවාහ ‘‘ෙිං කිඤ්චි ඛාදනීෙිං 

යභොජනීෙ’’න්ති. කාමං ඛාදනඤ්ච නාම මුයඛන කාතබ්බං, හත්යථන පන

තත්ථ උපනාමනං නිවායරතං අවධාරණං කතන්ති ආහ ‘‘හත්යථන

අපරාමසිත්වා’’ති, අග්ගයහත්වාති අත්යථො. සුන්දරරූයපොති සුන්දරභායවො. 



දීඝනිකායය පාථිකවග්ගටීකා පාථිකසුත්තවණ්ණනා 
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පටුන 

වතාති පත්ථනත්යථනිපායතො ‘‘අයහො වතාහං ලාභී අස්ස’’න්තිආදීසු විය.
‘‘සමයණන නාම එවරූයපන භවිතබ්බං අයහො වතාහං එදියසො

භයවයෙ’’න්තිඑවංතස්සපත්ථනාඅයහොසි.යතනාහ ‘‘එවිං කිරා’’තිආදි. 

ගරහත්යථ අපි-කායරො ‘‘අපි සිඤ්යච පලණ්ඩක’’න්තිආදීසු විය. 

අරහන්යතෙ බුද්යධ, බුද්ධසාවයක‘‘අරහන්යතොඛීණාසවාන යහොන්තී’’ති 

එවිංතස්ස දිට්ඨිඋප්පන්නා. යථාහ මහාසීහනාදසුත්යත ‘‘නත්ථිසමණස්ස
යගොතමස්ස උත්තරිමනුස්සධම්මා අලමරියඤාණදස්සනවියසසා’’ති )ම. නි.

1.146). සත්තමිං දිවසන්ති භුම්මත්යථ උපයයොගවචනං. අලසයකනාති
අජීරයණනආමයරොයගන. 

අට්ඨිතචමත්තතාය පුරාණපණ්ණසදියසො. බීරණත්ථම්බකන්ති
බීරණගච්න්ා. 

මත්තා එතස්ස අත්ථීති මත්තිං, යභොජනමත්තවන්තන්ති අත්යථො.

යතනාහ ‘‘පමාණයුත්ත’’න්ති. මන්තාමන්තාතිමන්තායමන්තාය. 

8. එකද්වීහිකාෙ ගණනාය. නිරාහායරොව අයහොසි භගවයතො වචනං
අඤ්ඤථා කාතකායමො, තථාභූයතොපි සත්තයම දිවයස උපට්ඨායකන
උපනීතං භක්ඛසං දිස්වා ‘‘ධී’’ති උපට්ඨායපතං අසක්යකොන්යතො 
යභොජනතණ්හාය ආකඩ්ඪියමානහදයයො තං කුච්ඡිපූරං භුඤ්ජිත්වා භගවතා

වුත්තනියායමයනව කාලමකාසි. යතන වුත්තං ‘‘අථස්සා’’තිආදි. 

සයෙපි…යප.… චින්යතෙයාති යදි එයසො අයචයලො ‘‘ධී’’ති
පච්චුපට්ඨයපත්වා ‘‘අජ්ජපි අහං න භුඤ්යජයෙ’’න්ති ආන්යතයෙ, 

තථාආන්තයන සතිපි යදවතාවිග්ගයහන තිං දිවසිං…යප.… කයරෙය. 

කස්මා? අද්යවජ්ඣවෙනා හිතථාගතා, නයතසංවචනංවිතථංයහොති. 

ගතගතට්ඨානිංඅඞ්ගණයමවයහොතීතියතහිතං කඩ්ඪිත්වාගච්න්න්යතහි
ගතගතප්පයදයසො උත්තරකසාමන්තා විවටඞ්ගණයමව හුත්වා උපට්ඨාති. 

යතති තිත්ථියා. සුසානිංයෙව ගන්ත්වාති ‘‘බීරණත්ථම්බකං
අතික්කමිස්සාමා’’ති ගච්න්න්තාපි අයනකවාරං තං අනුසංයායිත්වා පුනපි
තංයයවසුසානංඋපගන්ත්වා. 

9. ඉදන්ති ත්දං මතසරීරං. ‘‘තයමව වා සරීරිං කථායපසීති තං සරීරං
අධිට්ඨහිත්වා ඨිතයපයතන කථායපප’’ති යකආ. යකොරඛත්තියං වා
අසුරයයොනියතො ආයනත්වා කථායපත අඤ්ඤං වා යපතං, යකො එත්ථ

වියසයසො. ‘‘අචින්යතයෙයොහිබුදද්ධපරවිසයෙො’’තිපනවචනයතො තයදවසරීරං
සුනක්ඛත්යතන පහතමත්තං බුද්ධානුභායවනඋට්ඨායතමත්ථංඤායපපති 
දට්ඨබ්බං. පුරියමොයයව පන අත්යථො අට්ඨකථාසු විනිච්ඡියතො. තථා හි
වක්ඛති ‘‘නිබ්බත්තට්ඨානයතො’’තිආදි)දී.නි.අට්ඨ.3.10). 
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10. විපාකන්ති ඵලං, අත්ථනිබ්බත්තීතිඅත්යථො. 

සමායනත්බානීති සම්මා ආයනතබ්බානි, සරූපයතො ආයනත්වා
දස්යසතබ්බානීති අත්යථො. පාටිහාරියානං පඨමාදිතා භගවතා
වුත්තානුපුබ්බියා යවදිතබ්බා. යකආ පයනත්ථ ‘‘පරආත්තවිභාවනං, 
ආයුපරිච්යන්දවිභාවනං, බොධිවිභාවනං, ගතිවිභාවනං, 
සරීරනික්යඛපවිභාවනං, සුනක්ඛත්යතන සද්ධිං කථාවිභාවනඤ්චාති න්
පාටිහාරියානී’’ති වදන්ති, තං යදි සුනක්ඛත්තස්ස ආත්තවිභාවනං සන්ධාය
වුත්තං, එවං සති ‘‘සත්තා’’ති වත්තබ්බං තස්ස භාවිඅවණ්ණවිභාවනාය
සද්ධිං. අථ අයචලස්ස මරණආත්තවිභාවනං, තං ‘‘සත්තමං දිවසං කාලං
කරිස්සතී’’ති ත්මිනා සඞ්ගහිතන්ති විසුංන වත්තබ්බං, තස්මා අට්ඨකථායං
වුත්තනයයයනවගයහතබ්බං. 

අයෙලකළාරමට්ටකවත්ථුවණ්ණනා 
11. නික්ඛන්තදන්තමට්ටයකොති නික්ඛන්තදන්යතොමට්ටයකො.යසොකිර

අයචලකභාවයතො පුබ්යබ මට්ටකියතො හුත්වා විචරි විවරදන්යතො ච, යතන
නං ‘‘යකොරමට්ටයකො’’ති සඤ්ජානන්ති. යං කිඤ්ආ තස්ස යදන්යතො 
‘‘සාධුරූයපොඅයංසමයණො’’තිසම්භායවන්යතොඅග්ගංයසට්ඨංයයවයදන්ති.

යතනවුත්තං ‘‘ලාභග්ගිංපත්යතො, අග්ගලාභිංපත්යතො’’ති.බහූඅයචලකාතං 
පරිවායරත්වාවිචරන්ති, ගහට්ඨාචතංබහූඅඩ්ඪාවිභවසම්පන්නාකායලන

කාලං උපසඞ්කමිත්වාපයිරුපාසන්ති.යතනවුත්තං ‘‘ෙසග්ගිංඅග්ගපරිවාරිං 

පත්යතො’’ති. වතානියෙව පජ්ජිතබ්බයතො පදානි. අඤ්ඤමඤ්ඤං

අසඞ්කරයතො වතයකොට්ඨාසා වා. සමත්තානීති සමං අත්තනි ගහිතානි. 

පුරත්ථියමනාති එන-සද්දසම්බන්යධන ‘‘යවසාලි’’න්ති උපයයොගවචනං, 

අවිදූරත්යථච එන-සද්යදො පඤ්චමෙන්යතොතිආහ ‘‘යවසාලියතොඅවිදූයර’’ති. 

12. සාසයන පරිචයවයසන තිලක්ඛණාහතිං පඤ්හිං පුච්ඡි. න

සම්පාොසීති නාවබුජ්ඣි න සම්පායදසි. යතනාහ ‘‘සම්මා

ඤාණගතිො’’තිආදි. සම්පාෙනිං වා සම්පාදනං. පඤ්හං පුට්ඨස්ස ච 

සම්පාදනිං නාම සම්මයදව කථනන්ති තදභාවං දස්යසන්යතො ‘‘අථ

වා’’තිආදිමාහ.යකොපවයසනතස්සඅක්ඛීනිකම්පනභාවං ආපජ්ජිංසූතිආහ 

‘‘කම්පනක්ඛීනිපි පරිවත්යතත්වා’’ති. යකොපන්තියකොධං, යසොපන ආත්තස්ස

පකුප්පනවයසනපවත්තතීතිආහ ‘‘කුප්පනාකාර’’න්ති. යදොසන්තිආඝාතං, 

යසො පන ආරම්මයණ දුස්සනවයසන පවත්තීති ආහ ‘‘දුස්සනාකාර’’න්ති. 

අතුට්ඨාකාරන්ති තට්ඨියා පීතියා පටිපක්ඛභූතප්පවත්තිආකාරං.

කායවචීවිකායරහි පාකටමකාසි. මා වත යනොති එත්ථ මාති පටික්යඛයපො, 

යනොතිමය්හන්තිඅත්යථොතිආහ ‘‘අයහොවතයමනභයවෙයා’’ති. මිංවත

යනොති එත්ථපන යනොතිසංසයයතිආහ ‘‘අයහොසිවතනු මමා’’ති. 
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14. පරිපුබ්යබො දහිත-සද්යදො වත්ථනිවාසනං වදතීති ආහ ‘‘පරිදහියතො

නිවත්ථවත්යථො’’ති. යසනිමිත්තකතාය ලාභස්ස යසපරිහානියාව

ලාභපරිහානිවුත්තායහොතීතිපාළියං ‘‘ෙසා නිහීයනො’’තිවුත්තං. 

අයෙලපාථිකපුත්තවත්ථුවණ්ණනා 
15. ‘‘අහං සබ්බං ජානාමී’’ති එවං සබ්බඤ්ඤුතඤ්ඤාණං වදති 

පටිජානාතීති ඤාණවායදො, යතන මයා ඤාණවායදන සද්ධිිං. අතික්කම්ම

ගච්ඡයතොති උපඩ්ඪභායගන පරිච්ඡින්නං පයදසං අතික්කමිත්වා
ත්ද්ධිපාටිහාරියං කාතං ගච්න්යතො. කිං පනායං අයචයලො පාථිකපුත්යතො 
අත්තයනො පමාණං න ජානාතීති? යනො න ජානාති. යදි එවං, කස්මා
සුක්ඛගජ්ජිතං ගජ්ජීති? ‘‘එවාහං යලොයක පාසංයසො භවිස්සාමී’’ති
යකොහඤ්යඤ කත්වා සුක්ඛගජ්ජිතං ගජ්ජි. යතන වුත්තං 

‘‘නගරවාසියනො’’තිආදි. පට්ඨයපත්වාතියුගග්ගාහංආරභිත්වා. 

16. හීනජ්ඣාසෙත්තා…යප.… උදපාදි. වුත්තඤ්යහතං
‘‘හීනාධිමුත්තිකා සත්තා හීනාධිමුත්තියක එව සත්යත යසවන්ති භජන්ති
පයිරුපාසන්තී’’ති)සං.නි.2.98). 

යස්මා තථාවුත්තා වාචා තථාරූපආත්තයහතකා, තඤ්ච ආත්තං
තථාරූපදිට්ඨිආත්තයහතකං, තස්මා ‘‘තං වාචං අප්පහායා’’ති වත්වා යථා
තස්සාඅප්පහානංයහොති, තංදස්යසන්යතො‘‘තංආත්තංඅප්පහායා’’තිආහ, 
තස්ස ච යථා අප්පහානං යහොති, තං දස්යසතං ‘‘තං දිට්ඨිං
අප්පටිනිස්සජ්ජිත්වා’’ති අයවොච. යස්මා වා තථාරූපා වාචා මහාසාවජ්ජා, 
ආත්තං තයතො මහාසාවජ්ජතරං තංසමුට්ඨාපකභාවයතො, දිට්ඨි පන තයතො
මහාසාවජ්ජතමා තදුභයස්ස මූලභාවයතො, තස්මා යතසං මහාසාවජ්ජතාය
ත්මං විභාගං දස්යසත්වා අයං අනුක්කයමො ඨපියතොති යවදිතබ්යබො. යතසං

පන යථා පහානං යහොති, තං දස්යසතං ‘‘අහ’’න්තිආදි වුත්තං. ‘‘නාහිං

බුදද්යධපරො’’ති වදන්යතොති සායඨයයෙන විනා උජුකයමව ‘‘අහං බුද්යධො න

යහොමී’’ති වදන්යතො. චිත්තදිට්ඨිප්පහායනපි එයසව නයයො. විපයතෙයාති

එත්ථ වි-සද්යදො පඨයම විකප්යප උපසග්ගමත්තං, දුතියය පන

විසරණත්යථොතිආහ ‘‘සත්තධපරාවා පනඵයලෙයා’’ති. 

17. එකිංයසනාතිඑකන්යතන, එකන්තිකංපන වචනපරියායවිනිමුත්තං

යහොතීති ආහ ‘‘නිප්පරිොයෙනා’’ති. ඔධපරාරිතාති අවධාරිතා නියයමත්වා

භාසිතා. විගතරූයපනාති අපගතසභායවන. යතනාහ 

‘‘විගච්ඡිතසභායවනා’’ති, ත්ද්ධානුභායවනඅපනීතසකභායවන.යතනවුත්තං 

‘‘අත්තයනො’’තිආදි. 

18. ද්වයං ගච්න්තීති ද්වෙගාමිනී. කීදිසං ද්වයන්ති ආහ 

‘‘සරූයපනා’’තිආදි.අයඤ්හියසො ගණ්ඩස්සුපරියඵොට්ඨබ්බායදොසං. 
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19. අජිතස්ස ලිච්න්වියසනාපතිස්ස මහානිරයය නිබ්බත්තිත්වා තයතො

ආගන්ත්වා අයචලස්ස පාථිකපුත්තස්ස සන්තියක පයරොදනං. අභාවාති 
පුබ්යබ වුත්තප්පකාරස්ස පාටිහාරියකරණස්ස අභාවා. භගවා පන
සන්නිපතිතපරිසායං පසාදජනනත්ථං තදනුරූපං පාටිහාරියමකාසියයව.

යථාහ ‘‘යතයජොධපරාතුිං සමාපජ්ජිත්වා’’තිආදි. 

ඉද්ධිපාටිහාරිෙකථාවණ්ණනා 
20. නිචයනං ධනධඤ්ඤානං සඤ්චයනං නිෙයෙො, තත්ථ නියුත්තාති 

යනෙයිකා, ගහපති එව යනචයිකා ගහපතියනෙයිකා. එත්තකානි

ජඞ්ඝසහස්සානීති පරිමාණාභාවයතො සහස්යසහිපි අපරිමාණගණනා.

යතයනවාති ත්මස්ස වයසන සන්නිපතිතාය එවං මහතියා පරිසාය
බන්ධනයමොක්ඛංකාතංලබ්භති, එයතයනව කාරයණන. 

21. චිත්තුත්රාසභෙන්ති ආත්තස්ස උත්රාසනාකායරන පවත්තභයං, න
ඤාණභයං, නාපි ‘‘භායති එතස්මා’’ති එවං වුත්තං ආරම්මණභයං. 

ඡම්භිතත්තන්ති යතයනව ආත්තත්රාසභයයන සකලසරීරස්ස න්ම්භිතභායවො. 

යලොමහිංයසොති යතයනව භයයන, යතන ච න්ම්භිතත්යතන සකලසරීයර
යලොමානං හට්ඨභායවො, යසො පන යතසං භිත්තියං නාගදන්තානං විය

උද්ධංමුඛතාති ආහ ‘‘යලොමානිං උද්ධපරග්ගභායවො’’ති. අන්තන්යතන

ආවිජ්ඣිත්වාති අත්තයනො නිපදනත්ථං නිගූළ්හට්ඨානං උපපරික්ඛන්යතො
පරිබ්බාජකාරාමංපරියන්යතන අනුසංයායිත්වා, කස්සආයදවසුනක්ඛත්තස්ස
වා සුනක්ඛත්තසදිසස්ස වා සබ්බඤ්ඤුපටිඤ්ඤං අප්පහාය සත්ථු

සම්මුඛීභායව සත්තධා තස්ස මුද්ධාඵලනං ධම්මතා. යතන වුත්තං ‘‘මා

නස්සතුබායලො’’තිආදි. 

22. සිංසප්පතීති තත්යථව පාසාණඵලයක බාලදාරයකො විය උට්ඨාතං
අසක්යකොන්යතො අවපදනවයසන ත්යතො ආයතො ච සංසප්පති. යතනාහ 

‘‘ඔසීදතී’’ති. තත්යථව සඤ්ෙරතීතිතස්මිංයයව පාසායණආනිසදුපට්ඨියනො
සඤ්චලනංනිසජ්ජවයසයනව සඤ්චරති, නඋට්ඨායපදසා. 

23. විනට්ඨරූයපොති සම්භාවනාය විනායසන, ලාභස්ස විනායසන ච
විනට්ඨසභායවො. 

පඨමභාණවාරවණ්ණනානිට්ඨිතා. 

25. යගොයුත්යතහීති බලවන්තබලීබද්දයයොජියතහි. 

26. තස්සාති ජාලියස්ස. අයඤ්හි මණ්ඩියසන පරිබ්බාජයකන සද්ධිං
භගවන්තංඋපසඞ්කමිත්වාධම්මංසුණි, තයතොපුයරතරං භගවයතොගුණානං

අජානනකායල අයං පවත්ති. යතයනවාහ ‘‘තිට්ඨතු තාව 

පාටිහාරිෙිං…යප.…පරාජයෙොභවිස්සතී’’ති. 
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27. තිණසීයහොති තිණසදිසහරිතවණ්යණො පයහො. කාළසීයහොති

කාළවණ්යණොපයහො. පණ්ඩුසීයහොතිපණ්ඩුවණ්යණොපයහො. යකසරසීයහොති

යකසරවන්යතොයසතවණ්යණො, යලොහිතවණ්යණොවාපයහො. මිගරඤ්යඤොති

එත්ථ මිග-සද්යදො කිඤ්චාපි පසදකුරුඞ්ගාදීසු යකසුආයදව චතප්පයදසු

නිරුළ්යහො, ත්ධපනසබ්බසාධාරණවයසනාති දස්යසන්යතො ‘‘මිගරඤ්යඤොති

ස්බෙතුප්පදානිංරඤ්යඤො’’ති වුත්තං.ආගන්ත්වායසතිඑත්ථාති ආසයෙො, 

නිවාසනට්ඨානං. සීහනාදන්ති පරිස්සයානං සහනයතො, පටිපක්ඛස්ස ච
හනනයතො ‘‘පයහො’’ති ලද්ධනාමස්ස මිගාධිපස්ස යඝොසං, යසො පන යතන

යස්මාකුයතොආපිඅභීතභායවන පවත්තීයති, තස්මාවුත්තං ‘‘අභීතනාද’’න්ති.
තත්ථ තත්ථ තාසු තාසු දිසාසු ගන්ත්වා චරිතබ්බතාය භක්ඛිතබ්බතාය 

යගොෙයරො ඝායසොති ආහ ‘‘යගොෙරාොති ආහාරත්ථාො’’ති. වරිං වරන්ති
මිගසඞ්යඝමිගසමූයහමුදුමංසතාය වරං වරං මහිංසවනවරාහාදිං වධිත්වාති

යයොජනා. යතනාහ ‘‘ථූලිං ථූල’’න්ති. වරවරභායවන හි තස්ස වරභායවො

ත්ච්ඡියතො.සූරභාවංසන්නිස්සිතං සූරභාවසන්නිස්සිතිං, යතන.සූරභායවනාපි
හි ‘‘කිං ත්යම පාණයක දුබ්බයල හන්ත්වා’’ති අප්පථායමසු පායණසු
කාරුඤ්ඤංඋපතිට්ඨති. 

28. විඝායසොති පරස්ස භක්ඛිතයසසතාය විරූයපො ඝායසො විඝායසො, 

උච්ඡිට්ඨං. යතනාහ ‘‘භක්ඛිතාතිරිත්තමංස’’න්ති, තස්මිං විඝායස, 

විඝාසනිමිත්තන්ති අත්යථො. අස්මිමානයදොයසනාති අස්මිමානයදොසයහත, 
අහංකාරනිමිත්තන්තිඅත්යථො. යසොපනස්සඅස්මිමායනොයථාඋප්පජ්ජි, තං

දස්යසතං ‘‘තත්රාෙ’’න්තිආදිවුත්තං. 

‘‘යසගාලකංයයවා’’තිපි පායඨො, යථාවුත්යතොව අත්යථො. 

යභරණ්ඩකිංයෙවාති යභරණ්ඩසකුණරවසදිසංයයව, යභරණ්යඩො නාම
එයකො පක්ඛී ද්විමුයඛො, තස්ස කිර සද්යදො අතිවිය විරූයපො අමනායපො.

යතනාහ ‘‘අප්පිෙඅමනාපසද්දයමවා’’ති.සම්මාපටිපත්තියාවියසසයතොසුට්ඨු 

ගතාති සුගතා, සම්මාසම්බුද්ධා.යතඅපදායන්තියසොයධන්ති සත්තසන්තානං

එයතහීති සුගතාපදානානි, තිස්යසො සික්ඛා. යස්මා තාහි යත ‘‘සුගතා’’ති

ලක්ඛීයන්ති, තා ච යතසං ඔවාදභූතා, තස්මා ‘‘සුගතලක්ඛයණසූ’’තිආදි
වුත්තං. යදි තා සුගතස්ස ලක්ඛණභූතා, සාසනභූතා ච, කථං පයනස
පාථිකපුත්යතො තත්ථතාසු සික්ඛාසු ජීවති, යකො තස්ස තාහි සම්බන්යධොති

ආහ ‘‘එතස්ස හී’’තිආදි. සම්බුදද්ධපරානිං යදමාති යදන්තීති බුද්ධසඤ්ඤාය

යදන්තීති අධිප්පායයො. යතන එස…යප.… ජීවති නාම න 

සුගතන්වයඅජ්ඣුපගමනයතො. ‘‘තථාගයත’’තිආදි එකත්යත පුථුවචනන්ති

ආහ ‘‘තථාගත’’න්තිආදි. බහුවෙනිං එව ගරුස්මිං එකස්මිම්පි

බහුවචනප්පයයොගයතො එකවෙනිංවිෙවුත්තිං වචනවිපල්ලායසන. 

29. සයමක්ඛිත්වාතිසමංකත්වා මිච්න්ාදස්සයනනඅයපක්ඛිත්වා, තංපන

අයපක්ඛනං තථා මඤ්ඤනයමවාති ආහ ‘‘මඤ්ඤිත්වා’’ති. පුබ්යබ වුත්තං
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පටුන 

සයමක්ඛනම්පිමඤ්ඤනංඑවාති වුත්තං ‘‘අමඤ්ඤීතිපුනඅමඤ්ඤිත්ථා’’ති, 
යතන අපරාපරං තස්ස මඤ්ඤනප්පවත්තිං දස්යසති. යභරණ්ඩකරවං

යකොසතිවික්යකොසතීති යකොත්ථු. 

30. යත යත පායණ බොපායදන්යතො ඝසතීති බෙග්යඝොති ත්මිනා

නිබ්බචයනන‘‘බෙග්යඝො’’තිමිගරාජස්සපිසියානාමන්තිආහ ‘‘බයග්යඝොති

මඤ්ඤතීති සීයහොහමස්මීති මඤ්ඤතී’’ති. යදිපි යථාවුත්තනිබ්බචනවයසන
පයහොපි ‘‘බෙග්යඝො’’ති වත්තබ්බතං අරහති, බෙග්ඝ-සද්යදො පනමිගරායජ

එවනිරුළ්යහොතිදස්යසන්යතො ‘‘සීයහන වා’’තිආදිමාහ. 

31. පයහනවිචරිතවයනසංවඩ්ඪත්තාවුත්තං ‘‘මහාවයනසුඤ්ඤවයන 
විවඩ්යඪො’’ති. 

34. කියලසබන්ධපරනාති තණ්හාබන්ධනයතො. තණ්හාබන්ධනඤ්හි ථිරං
දළ්හබන්ධනං දුම්යමොචනීයං.යථාහ– 

‘‘සාරත්තරත්තාමණිකුණ්ඩයලසු, 
පුත්යතසුදායරසුචයාඅයපක්ඛා; 
එතංදළ්හංබන්ධනමාහුධීරා, 
ඔහාරිනංසිථිලංදුප්පමුඤ්ච’’න්ති.)ධ.ප.346; ජා. 1.2.102); 

කියලසබන්ධපරනාති වා දසවිධසංයයොජනයතො. මහාවිදුග්ගිං නාම

ෙත්තායරො ඔඝා මහන්තං ජලවිදුග්ගං විය අනුපආතකුසලසම්භායරහි
දුග්ගමට්යඨන. 

අග්ගඤ්ඤපඤ්ඤත්තිකථාවණ්ණනා 
36. ඉමස්ස පදස්ස. ත්දං නාම යලොකස්ස අග්ගන්ති ජානිතබ්බං, තං 

අග්ගඤ්ඤිං, යසො පන යලොකස්ස උප්පත්තික්කයමො පවත්ති පයවණී චාති

ආහ ‘‘යලොකුප්පත්තිෙරිෙවිංස’’න්ති. සම්මාසම්යබොධියතො උත්තරිතරංනාම 

කිඤ්ආනත්ථිපජානිතබ්යබසු, තංපනයකොටිංකත්වා දස්යසන්යතො ‘‘ොව

ස්බඤ්ඤුතඤ්ඤාණා පජානාමී’’ති ආහ. ‘‘මම පජානනා’’ති 
අස්සායදන්යතො තණ්හාවයසන, ‘‘අහං පජානාමී’’ති අභිනිවිසන්යතො
දිට්ඨිවයසන, ‘‘සුට්ඨු පජානාමි සම්මා පජානාමී’’ති පග්ගණ්හන්යතො
මානවයසන න පරාමසාමීති යයොජනා. ‘‘පච්චත්තඤ්යඤවා’’ති පදං
‘‘නිබ්බුති විදිතා’’ති පදද්වයයනාපි යයොයජතබ්බං ‘‘පච්චත්තංයයව
උප්පාදිතා නිබ්බුති ච පච්චත්තංයයව විදිතා’’ති, සයම්භුඤායණන 
නිබ්බත්තිතා නිබ්බුති සයයමව විදිතාති අත්යථො. අට්ඨකථායං පන
‘‘පච්චත්ත’’න්ති පදං විවිධවිභත්තිකං හුත්වා ආවුත්තිනයයන ආවත්තතීති 

දස්යසතං ‘‘අත්තනායෙව අත්තනී’’ති වුත්තං. අවිදිතනි්බානාති
අප්පටිලද්ධනිබ්බානා මිච්න්ාපටිපන්නත්තා. පජානනම්පි හි
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තදධිගමවයසයනවයවදිතබ්බං. එතිත්ට්ඨභායවනපවත්තතීති අයෙො, සුඛං.

තප්පටික්යඛයපන අනයෙො, දුක්ඛං.තයදවහිතසුඛස්සබෙසනයතො බයසනිං. 

37. තිංදස්යසන්යතොතිභගවාපි ‘‘අඤ්ඤතිත්ථියයොතත්ථසාරසඤ්ඤී’’ති

තං දස්යසන්යතො. ආධිපච්ෙභායවනාති ආධිපච්චසභායවන. යස්ස
ආචරියවාදස්ස වයසන පුරියසො ‘‘ආචරියයො’’ති වුච්චති, යසො ආචරියවායදො

ආචරියභායවොතිආහ ‘‘ආෙරිෙභාවිං ආෙරිෙවාද’’න්ති. එත්ථාතිආචරියවායද. 

ඉති කත්වාති ත්මිනා කාරයණන. යසොති ආචරියවායදො. ‘‘අග්ගඤ්ඤිං’’

ත්යවව වුත්යතො අග්ගඤ්ඤවිසයත්තා. යකන විහිතන්ති යකන පකායරන

විහිතං. යතනාහ ‘‘යකන විහිතිං කින්ති විහිත’’න්ති. බ්රහ්මජායලති
බ්රහ්මජාලසංවණ්ණනායං (දී. නි. අට්ඨ. 1.28). තත්ථ හි විත්ථාරයතො
වුත්තවිධිංත්ධඅතිදිසති, පාළිපනතත්ථයචව ත්ධචඑකසදිසාවාති. 

41. ඛිඩ්ඩා පයදොසිකා මූලභූතා එත්ථ සන්තීති ඛිඩ්ඩාපයදොසිකිං, 

ආචරියකං. යතයනවාහ ‘‘ඛිඩ්ඩාපයදොසිකමූලක’’න්ති. මයනොපයදොසිකන්ති
එත්ථාපිඑයසවනයයො. 

47. යයන වචයනන අබ්භාආක්ඛන්ති, තස්ස අවිජ්ජමානතා නාම

අත්ථවයසයනවාති ආහ ‘‘අසිංවිජ්ජමානට්යඨනා’’ති. තුච්ඡා, මුසාති ච

කරණත්යථපච්චත්තවචනන්තිආහ ‘‘තුච්යඡන, මුසාවායදනා’’ති.වචනස්ස
අන්යතොසාරං නාම අවිපරීයතො අත්යථොති තදභායවනාහ 

‘‘අන්යතොසාරවිරහියතනා’’ති. අභිආචික්ඛන්තීති අභිභවිත්වා ඝට්යටන්තා

කයථන්ති, අක්යකොසන්තීතිඅත්යථො. විපරීතසඤ්යඤොතිඅයාථාවසඤ්යඤො. 

සුභිං වියමොක්ඛන්ති ‘‘සුභ’’න්ති වුත්තවියමොක්ඛං. වණ්ණකසිණන්ති

සුනීලකසුපීතකාදිවණ්ණකසිණං. ස්බන්ති යං සුභං, අසුභඤ්ච

වණ්ණකසිණං, තඤ්ච සබ්බං. න අසුභන්ති අසුභම්පි ‘‘අසුභ’’න්ති තස්මිං
සමයය න සඤ්ජානාති, අථ යඛො ‘‘සුභං’’ ත්යවව සඤ්ජානාතීති අත්යථො. 

විපරීතා අයාථාවගාහිතාය, අයාථාවවාදිතායච. 

48. යස්මා යසො පරිබ්බාජයකො අවිස්සට්ඨමිච්න්ාගාහිතාය සම්මා
අප්පටිපජ්ජිතකායමො සම්මාපටිපන්නං විය මං සමයණො යගොතයමො, 

භික්ඛයවො ච සඤ්ජානන්තූති අධිප්පායයන ‘‘තථා ධපරම්මිං 

යදයසතු’’න්තිආදිමාහ, තස්මා වුත්තං ‘‘මො එතස්ස…යප.… වට්ටතී’’ති. 

මම්මන්ති මම්මප්පයදසං පීළාජනනට්ඨානං. සුට්ඨූති සක්කච්චං. යථා න

විනස්සති, එවං අනුරක්ඛ. 

වාසනාොති කියලසක්ඛයාවහාය පටිපත්තියා වාසනාය. යසසං
සුවිඤ්යඤයෙයමවාති. 

පාථිකසුත්තවණ්ණනායලීනත්ථප්පකාසනා. 
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2. උදුම්බරිකසුත්තවණ්ණනා 

නියරොධපරපරි්බාජකවත්ථුවණ්ණනා 
49. උදුම්බරිකාොති සම්බන්යධ සාමිවචනන්ති ආහ ‘‘උදුම්බරිකාෙ

යදවිො සන්තයක පරි්බාජකාරායම’’ති. ‘‘උදුම්බරිකාය’’න්ති වා පායඨො, 
තථා සති අධිකරයණ එතං භුම්මං. අයඤ්යහත්ථ අත්යථො උදුම්බරිකාය
රඤ්යඤොයදවියානිබ්බත්තියතොආරායමොඋදුම්බරිකා, තස්සං උදුම්බරිකායං.

යතනාහ ‘‘උදුම්බරිකාෙයදවිොසන්තයක’’ති. තායහිනිබ්බත්තියතොතස්සා
සන්තයකො. වරණාදිපාඨවයසන යචත්ථ නිබ්බත්තත්ථයබොධකස්ස සද්දස්ස

අදස්සනං. සන්ධපරායනොති භින්නානම්පි යතසං සන්ධාපයනන

‘‘සන්ධායනො’’ති එවං ලද්ධනායමො. සිංවණ්ණියතොති පසංසියතො. ඉරිෙතීති

පවත්තති. අරියෙන ඤායණනාති කියලයසහි ආරකත්තා අරියයන

යලොකුත්තයරන ඤායණන. අරිොෙ විමුත්තිොති සුවිසුද්ධාය
යලොකුත්තරඵලවිමුත්තියා. 

දිවා-සද්යදො දින-සද්යදො විය දිවසපරියායයො, තස්ස වියසසනභායවන

වුච්චමායනො දිවා-සද්යදො සවියසසං දිවසභාගං දීයපතීති ආහ ‘‘දිවසස්ස

දිවා’’තිආදි. යස්මා සමාපන්නස්ස ආත්තං නානාරම්මණයතො පටිසංහතං
යහොති, ඣානසමඞ්ගීචපවියවකූපගමයනනසඞ්ගණිකාභාවයතොඑකාකියාය 

නිලීයනො විය යහොති, තස්මා වුත්තං ‘‘තයතො තයතො…යප.… ගයතො’’ති. 
මයනො භවන්ති මනයසො විවට්ටනිස්සිතං වඩ්ඪිං ආවහන්තීති 

මයනොභාවනිොති ආහ ‘‘මනවඩ්ඪකාන’’න්තිආදි. උන්නමති න සඞ්කුචති, 
අලීනඤ්චයහොතීතිඅත්යථො. 

51. ොවතාති යාවන්යතොති අයයමත්ථ අත්යථොති ආහ ‘‘ෙත්තකා’’ති. 

යතසන්ති නිද්ධාරයණ සාමිවචනං. නිද්ධාරණඤ්ච යකනආ වියසයසන
ත්ච්ඡිතබ්බං. යයහි ච ගුණවියසයසහි සමන්නාගතා භගවයතො සාවකා
උපාසකා රාජගයහ පටිවසන්ති, අයඤ්ච යතහි සමන්නාගයතොති ත්මං 

වියසසං දීයපතං ‘‘යතසිං අ්භන්තයරො’’ති වුත්තං. යතනාහ ‘‘භගවයතො

කිරා’’තිආදි. 

52. යතසන්ති පරිබ්බාජකානං. කථාොතිතිරච්න්ානකථාය. දස්සයනනාති

දිට්ඨිදස්සයනන. ආකප්යපනාති යවයසන. කුත්යතනාති කිරියාය. 

ආොයරනාති අඤ්ඤමඤ්ඤස්මිං ආචරිතබ්බආචායරන. විහායරනාති

රත්තින්දිවං විහරිතබ්බවිහරයණන. ඉරිොපයථනාති ඨානාදිත්රියාපයථන.

අඤ්ඤාකාරතාය අඤ්ඤතිත්යථ නියුත්තාති අඤ්ඤතිත්ථිො. සඞ්ගන්ත්වා 

සමාගන්ත්වා රාසී හුත්වා පයරහි නිසින්නට්ඨායන. අරඤ්ඤානි ච තානි

වනපත්ථානිචාති අරඤ්ඤවනපත්ථානි. තත්ථයං අරඤ්ඤකඞ්ගනිප්ඵාදකං

ආරඤ්ඤකානං, තං ‘‘අරඤ්ඤ’’න්ති යවදිතබ්බං. වනපත්ථන්ති ගාමන්තං 
අතික්කමිත්වාමනුස්සානංඅනුපචාරට්ඨානං, යත්ථනකපයතිනවප්පීයති. 
වුත්තඤ්යහතං ‘‘වනපත්ථන්ති දූරානයමතං යසනාසනානං අධිවචන’’න්ති
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‘‘වනපත්ථන්ති වනසණ්ඩානයමතං යසනාසනානං, වනපත්ථන්ති
භීසනකානයමතං, වනපත්ථන්ති සයලොමහංසානයමතං, වනපත්ථන්ති
පරියන්තානයමතං වනපත්ථන්ති න මනුස්සූපචාරානයමතං යසනාසනානං 

අධිවචන’’න්ති )විභ.531). යතනවුත්තං ‘‘ගාමූපොරයතො මුත්තානී’’තිආදි. 

පන්තානීති පරියන්තානි අතිදූරානි. යතනාහ ‘‘දූරතරානී’’තිආදි. 

විහාරූපොයරනාති විහාරස්ස උපචාරප්පයදයසන. අද්ධිකජනස්සාති 

මග්ගගාමියනො ජනස්ස. මන්දසද්දානීති උච්චාසද්දමහාසද්දාභාවයතො

තනුසද්දානි. මනුස්යසහිසමාගම්මඑකජ්ඣංපවත්තිතසද්යදො නිග්යඝොයසො, 

තස්සයස්මාඅත්යථොදුබ්බිභාවියතොයහොති, තස්මාවුත්තං ‘‘අවිභාවිතත්යථන

නිග්යඝොයසනා’’ති. විගතවාතානීති විගතසද්දානි. ‘‘රහස්ස කරණස්ස 

යුත්තානී’’ති ත්මිනාපි යතසං ඨානානං අරඤ්ඤලක්ඛණයුත්තතං, 

ජනවිවිත්තතං, වනවිවිත්තයමව ච විභායවති, තථා ‘‘එකීභාවස්ස

අනුරූපානී’’ති ත්මිනා. 

53. යකනාති යහතම්හි, සහයයොයග ච කරණවචනන්ති ආහ ‘‘යකන

කාරයණන යකන පුග්ගයලන සද්ධි’’න්ති. එයකොපි හි විභත්තිනිද්යදයසො
අයනකත්ථවිභාවයනොයහොති, තථාතද්ධිතත්ථපදසමාහායරති. 

සිංසන්දනන්ති ආලාපසල්ලාපවයසන කථාසංසන්දනං. 

ඤාණබයත්තභාවන්ති බෙත්තඤාණභාවං, යසො පන පරස්ස වචයන
උත්තරදානවයසන, පයරනවාවුත්තඋත්තයරපච්චුත්තරදානවයසනසියාති

ආහ ‘‘උත්තරපච්චුත්තරනයෙනා’’ති. යයො හි පරස්ස වචනං තිපුක්ඛයලන
නයයන රූයපති, තථා පරස්ස රූපනවචනං ජාතිභාවං ආපායදති, තස්ස
තාදිසං වචනසභාවං ඤාණයවයෙත්තියං විභායවති පාකටං කයරොතීති. 

සුඤ්ඤාගායරසු නට්ඨාතිසුඤ්ඤාගායරසුනිවායසසුනට්ඨාවිනට්ඨා අභාවං 

ගතා. නාස්සපඤ්ඤානස්යසෙය යතහියතහි කතපුච්න්නපටිපුච්න්නනිමිත්තං
නානාපටිභානුප්පත්තියා විසාරමාපන්නං පුච්ඡිතං පඤ්හං විස්සජ්යජතං

අසමත්ථතාය. ඔයරොයධපරෙයාමාති නිරුස්සාහං විය කයරොන්තා
අවයරොයධයොම, තංපරස්ස ඔයරොධනංවාදජායලනවිනන්ධනංවියයහොතීති

ආහ ‘‘විනන්යධපරෙයාමා’’ති. තදත්ථං යතන තච්න්කුම්භිනිදස්සනං කතං, තං

බෙතියරකමුයඛනදස්යසතං ‘‘පූරිතඝයටොහී’’තිආදිවුත්තං. 

බලිං දීයපන්යතොති අභූතයමව අත්තයනො ඤාණබලං පකායසන්යතො. 

අසම්භින්නන්ති ජාතිසම්යභදාභායවන අසම්භින්නං. අඤ්ඤජාතිසම්යභයද
සතිඅස්සතරස්සඅස්සස්සජාතභායවොවියපහස්සපි පහථාමාභායවොසියාති

ආහ ‘‘අසම්භින්නයකසරසීහ’’න්ති. ඨානයසොවාතිතඞ්ඛයණඑව. 

54. ‘‘සුමාගධානාමනදී’’තියකආ, තංමිච්න්ාතිදස්යසන්යතො ‘‘සුමාගධා
නාම යපොක්ඛරණී’’ති වත්වා තස්සා යපොක්ඛරණිභාවස්ස සුත්තන්තයර

ආගතතං දස්යසතං ‘‘ෙස්සා තීයර’’තිආදි වුත්තං. යමොරානං නිවායපො 
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එත්ථාති යමොරනිවායපො. බෙධිකරණානම්පි හි පදානං බාහිරත්ථසමායසො

යහොතියයව යථා ‘‘උරසියලොයමො’’ති. අථ වා නිවුත්ථං එත්ථාති නිවායපො, 

යමොරානංනිවායපො යමොරනිවායපො, යමොරානං නිවාපදින්නට්ඨානං.යතනාහ 

‘‘ෙත්ථයමොරාන’’න්තිආදි.යස්මා නියරොයධොතයපොජිගුච්න්වායදො, සාසයනච
භික්ඛූ අත්තකිලමථානුයයොගං වජ්යජත්වා භාවනානුයයොයගන
පරමස්සාසප්පත්යත විහරන්යත පස්සති, තස්මා ‘‘කථං නු යඛො සමයණො
යගොතයමො කායකිලමයථනවිනාවසාවයකවියනතී’’තිසඤ්ජාතසන්යදයහො
‘‘යකො නාම යසො’’තිආදිනා භගවන්තං පුච්ඡි. අස්සසති

අනුසඞ්කිතපරිසඞ්කියතො යහොති එයතනාති අස්සායසො, පීතියසොමනස්සන්ති 

ආහ ‘‘අස්සාසප්පත්තාති තුට්ඨිප්පත්තා යසොමනස්සප්පත්තා’’ති. අධියකො

යසට්යඨො ආසයයො නිස්සයයො අජ්ඣාසයෙොති ආහ 

‘‘උත්තමනිස්සෙභූත’’න්ති.ආදිභූතංපුරාතනංයසට්ඨචරියං ආදිබ්රහ්මෙරිෙිං, 
යලොකුත්තරමග්ගන්ති අත්යථො. තථා යහස 
සබ්බබුද්ධපච්යචකබුද්ධසාවයකහියතයනවආකායරනඅධිගයතො.යතනාහ 

‘‘පුරාණ…යප.… අරිෙමග්ග’’න්ති. තථා හි තං භගවා ‘‘අද්දස පුරාණං 

මග්ගං පුරාණමඤ්ජස’’න්ති අයවොච. පූයරත්වා භාවනාපාරිපූරිවයසන.
‘‘පූයරත්වා’’ති වා ත්දං ‘‘අජ්ඣාසයං ආදිබ්රහ්මචරිය’’න්ති එත්ථ
පාඨයසයසොති වදන්ති. ‘‘අජ්ඣාසයං ආදිබ්රහ්මචරියං පටිජානන්ති
අස්සාසප්පත්තා’’තිඑවංවාඑත්ථයයොජනා. 

තයපොජිගුච්ඡාවාදවණ්ණනා 
55. පකතා හුත්වා විච්ඡින්නා විප්පකතාති ආහ ‘‘අනිට්ඨිතාව හුත්වා 

ඨිතා’’ති. 

56. වීරියෙන පාපජිගුච්ඡනවායදොති ලූඛපටිපත්තිසාධයනන වීරියයන
අත්තතණ්හාවියනොදනවයසන පාපකස්ස ජිගුච්න්නවායදො. ජිගුච්න්තීති 

ජිගුච්යඡො, තබ්භායවො යජගුච්ඡිං, අධිකං යජගුච්න්ං අධියජගුච්න්ං, අතිවිය

පාපජිගුච්න්නං, තස්මිං අධියජගුච්යඡ. කායදළ්හීබහුලං තපතීති තයපො, 
අත්තකිලමථානුයයොගවයසන පවත්තං වීරියං, යතන 
කායදළ්හීබහුලතානිමිත්තස්ස පාපස්ස ජිගුච්න්නං, විරජ්ජනම්පි 

තයපොජිගුච්ඡාති ආහ ‘‘වීරියෙන පාපජිගුච්ඡා’’ති.
ඝාසච්න්ාදනයසනාසනතණ්හාවියනොදනමුයඛන අත්තස්යනහවිරජ්ජනන්ති
අත්යථො. උපරි වුච්චමායනසු නානාකායරසු අයචලකාදිවයතසු එකජ්ඣං

සමාදින්නානං පරියසොධනයමයවත්ථ පාරිපූරණිං, න සබ්යබසං

අනවයසසයතො සමාදානං තස්ස අසම්භවයතොති ආහ ‘‘පරිපුණ්ණාති

පරිසුද්ධපරා’’ති. පරියසොධපරනඤ්ච යනසං සකසමයසිද්යධන නයයන
පටිපජ්ජනයමව.විපරියායයන අපරිසුද්ධතායවදිතබ්බා. 

57. ‘‘එකිං පඤ්හම්පි න කයථතී’’ති පඨමං අත්තනා පුච්ඡිතපඤ්හස්ස
අකථිතත්තාවුත්තං. 
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තපනිස්සිතයකොති අත්තකිලමථානුයයොගසඞ්ඛාතං තපං නිස්සාය

සමාදායවත්තනයකො. සීහනායදති පහනාදසුත්තවණ්ණනායං.යස්මාතත්ථ
විත්ථාරිතනයයන යවදිතබ්බානි, තස්මා තස්සා අත්ථප්පකාසනාය
වුත්තනයයනපියවදිතබ්බානි. 

උපක්කියලසවණ්ණනා 
58. ‘‘සම්මා ආදියතී’’ති වත්වා සම්මා ආදිෙනඤ්චස්ස දළ්හග්ගායහො

එවාති ආහ ‘‘දළ්හිං ගණ්හාතී’’ති. ‘‘සාසනාවචයරනාපි දීයපතබ්බ’’න්ති

වත්වා තං දස්යසතං ‘‘එකච්යෙො හී’’තිආදි වුත්තං, යතන
ධුතඞ්ගධරතාමත්යතන අත්තමනතා, පරිපුණ්ණසඞ්කප්පතා 
සම්මාපටිපත්තියා උපක්කියලයසොති ත්මමත්ථං දස්යසති, න 
යථාවුත්තතපසමාදානධුතඞ්ගධරතානං සතිපි අනියොනිකත්යත සදිසතන්ති
දට්ඨබ්බං. 

‘‘දුවිධපරස්සාපීති ‘අත්තමයනො යහොති පරිපුණ්ණසඞ්කප්යපො’ති ච එවං
උපක්කියලසයභයදන වුත්තස්ස දුවිධස්සාපි තපස්සියනො’’ති යකආ. යස්මා
පන අට්ඨකථායං සාසනිකවයසනාපි අත්යථො දීපියතො, තස්මා බාහිරකස්ස, 
සාසනිකස්සචාතිඑවංදුවිධස්සාපිතපස්සියනොතිඅත්යථොයවදිතබ්යබො.තථා 

යචව හි උපරිපි අත්ථවණ්ණනං වක්ඛතීති. එත්තාවතාති යදිදං ‘‘යකො
අඤ්යඤො මයා සදියසො’’ති එවං අතිමානස්ස, අනිට්ඨිතකිච්චස්යසව ච 
‘‘අලයමත්තාවතා’’තිඑවංඅතිමානස්සචඋප්පාදනං, එත්තාවතා. 

උක්කිංසතීති උක්කට්ඨංකයරොති. උක්ඛිපතීතිඅඤ්යඤසං උපරිඛිපති, 

පග්ගණ්හාතීති අත්යථො. පරිං සිංහායරතීති පරං සංහරං නිහීනං කයරොති. 

අවක්ඛිපතීතිඅයධොඛිපති, අවමඤ්ඤතීති අත්යථො. 

මානමදකරයණනාතිමානසඞ්ඛාතස්ස මදස්ස කරයණනඋප්පාදයනන. 

මුච්ඡියතො යහොතීති මුච්න්ාපන්යනො යහොති, සා පන මුච්න්ාපත්ති 
අභිජ්ඣාපලබ්බතපරාමාසකායගන්යථහි ගධිතආත්තතා, තත්ථ ච

අතිලග්ගභායවොති ආහ ‘‘ගධියතො අජ්යඣොසන්යනො’’ති. පමජ්ජනඤ්යචත්ථ

පමජ්ජනයමවාතිආහ ‘‘පමාදමාපජ්ජතී’’ති.යකවලංධුතඞ්ගසුද්ධියකොහුත්වා 
කම්මට්ඨානං අනනුයුඤ්ජන්යතො තාය එව ධුතඞ්ගසුද්ධිකතාය

අත්තක්කංසනාදිවයසන පවත්යතයොතිදස්යසතං ‘‘සාසයන’’තිආදිවුත්තං.

යතනාහ ‘‘ධුතඞ්ගයමව…යප.…පච්යෙතී’’ති. 

59. යතයෙව පච්චයා. සුට්ඨු කත්වා පටිසඞ්ඛරිත්වා ලද්ධපරාති
ආදරගාරවයයොයගන සක්කච්චං අභිසඞ්ඛරිත්වා දානවයසනඋපනයවයසන

ලද්ධා. වණ්ණභණනන්ති ගුණකිත්තනං. අස්සාතිතපස්සියනො. 

60. යවොදාසන්ති බොසනං, විභජ්ජනන්ති අත්යථො. තං පයනත්ථ

විභජ්ජනං ද්විධා ත්ච්ඡිතන්ති ආහ ‘‘ද්යවභාගිං ආපජ්ජතී’’ති. ද්යව භායග 
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පටුන 

කයරොති රුච්චනාරුච්චනවයසන. යගධපරජායතොති සඤ්ජාතයගයධො. මුච්ඡනිං 

නාම සතිවිප්පවායසයනව යහොති, න සතියා සතීති ආහ ‘‘සමුට්ඨස්සතී’’ති. 

ආදීනවමත්තම්පීති ගධිතාදිභායවනපරියභොයගආදීනවමත්තම්පි නපස්සති. 

මත්තඤ්ඤුතාති පරියභොයග මත්තඤ්ඤුතා. 

පච්ෙයවක්ඛණපරියභොගමත්තම්පීති පච්චයවක්ඛණමත්යතන පරියභොගම්පි 

එකවාරංපච්චයවක්ඛිත්වාපිපරිභුඤ්ජනම්පි නකයරොති. 

61. විෙක්කසණ්ඨානාති විපුලතමචක්කසණ්ඨානා. සබ්බස්ස

භුඤ්ජනයතොඅයයොකූටසදිසාදන්තාඑව දන්තකූටිං. අපසායදතීතිපසායදති. 

අයෙලකාදිවයසනාති අයචලකවතාදිවයසන. ලූඛාජීවින්ති
සල්යලඛපටිපත්තියාලූඛජීවිකං. 

62. තපිං කයරොතීති භාවනාමනසිකාරලක්ඛණං තපං චරති චරන්යතො

විය යහොති. ෙඞ්කමිං ඔතරති භාවනං අනුයුඤ්ජන්යතො විය. විහාරඞ්ගණිං

සම්මජ්ජති වත්තපටිපත්තිංපූයරන්යතොවිය. 

‘‘ආදස්සයමායනො’’තිවාපායඨො. 

කිඤ්චි වජ්ජන්තිකිඤ්ආකායිකං වා වාචසිකං වා යදොසං. දිට්ඨිගතන්ති

විපරීතදස්සනං. අරුච්ෙමානන්ති අත්තයනො සිද්ධන්යත පටික්ඛිත්තභායවන 

අරුච්චමානං. රුච්ෙති යමති ‘‘කප්පති යම’’ති වදති. අනුජානිත්බන්ති
තච්න්ාවිපරීතභූතභායවන ‘‘එවයමත’’න්ති අනුජානිතබ්බං.

සවනමයනොහාරිතාය‘‘සාධුසුට්ඨූ’’ති අනුයමොදිත්බිං. 

63. කුජ්ඣනපලතාය යකොධපරයනො. වුත්තලක්ඛයණොඋපනායහොඑතස්ස

අත්ථීති උපනාහී. එවංභූයතො ච තංසමඞ්ගී යහොතීති ‘‘සමන්නාගයතො

යහොතී’’තිවුත්තං.එසනයයො ත්යතොපයරසුපි. 

අයං පන වියසයසො – ත්ස්සති උසූයතීති උස්සුකී. සඨනං

අසන්තගුණසම්භාවනං සයඨො, යසො එතස්ස අත්ථීති සයඨො. 

සන්තයදොසපටිච්න්ාදනසභාවා මාො, මායා එතස්ස අත්ථීති මාොවී. 

ගරුට්ඨානියානම්පි පණිපාතාකරණලක්ඛණං ථම්භනං ථද්ධපරිං, තයමත්ථ

අත්ථීති ථද්යධපරො. ගුයණහිසමානං, අධිකඤ්ච අතික්කමිත්වානිහීනංකත්වා

මඤ්ඤනපලතාය අතිමානී. අසන්තගුණසම්භාවනත්ථිකතාසඞ්ඛාතා පාපා

ලාමකා ත්ච්න්ා එතස්සාති පාපිච්යඡො. මිච්න්ා විපරීතා දිට්ඨි එතස්සාති 

මිච්ඡාදිට්ඨියකො. ‘‘ත්දයමව සච්චං, යමොඝමඤ්ඤ’’න්ති (ම. නි. 187, 202, 
427; 3.27, 29; උදා. 55; මහානි. 20; යනත්ති. 58) එවං අත්තනා

අත්තාභිනිවිට්ඨතාය සතා දිට්ඨි සන්දිට්ඨි, තයමව පරාමසතීති 

සන්දිට්ඨිපරාමාසී. අට්ඨකථායංපන‘‘සයංදිට්ඨිසන්දිට්ඨී’’ති වත්ථුවයසන

අත්යථො වුත්යතො. ආ බාළ්හං විය ධීයතීති ආධපරානන්ති ආහ ‘‘දළ්හිං සුට්ඨු 

ඨපිත’’න්ති. යථාගහිතං ගාහං පටිනිස්සජ්ජනපයලො පටිනිස්සග්ගී, 
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තප්පටික්යඛයපන දුප්පටිනිස්සග්ගී. පටියසධත්යථො හි අයං දු-සද්යදො යථා
‘‘දුප්පඤ්යඤො, (ම. නි. 1.449) දුස්පයලො’’ති )අ. නි. 5.213; 10.75; පාරා.
195; ධ.ප.308) ච. 

පරිසුද්ධපරපපටිකප්පත්තකථාවණ්ණනා 
64. ඉධපර නියරොධපර තපස්සීති යථානුක්කන්තං පුරිමපාළිං නිගමනවයසන

එකයදයසන දස්යසති  .යතනාහ  ‘‘එවිං භගවා’’තිආදි. ගහිතලද්ධින්ති 

‘‘අයචලකාදිභායවො යසයයෙො, යතන ච සංසාරසුද්ධි යහොතී ’’ති එවං

ගහිතලද්ධිං.  රක්ඛිතිං තපන්ති තාය ලද්ධියා සමාදියිත්වා රක්ඛිතං 

අයචලකවතාදිතපං. ‘‘ස්බයමව සිංකිලිට්ඨ’’න්ති ත්මිනා යං වක්ඛති 

පරිසුද්ධපරපාළිවණ්ණනාෙිං ‘‘ලූඛතපස්සියනො යචව ධුතඞ්ගධරස්ස ච වයසන

යයොජනා යවදිතබ්බා ’’ති(දී .නි .අට්ඨ . 3.64), තස්ස පරිකප්පිතරූපස්ස

ලූඛස්ස තපස්සියනොති අයයමත්ථ අධිප්පායයොති දස්යසති. 

‘‘පරිසුද්ධපරපාළිදස්සනත්ථ’’න්ති ච ත්මිනා තිත්ථියානං වයසන පාළි 

යයයවත්ථ ලබ්භති, න පන තදත්යථොති දස්යසති. වුත්තවිපක්ඛවයසනාති

වුත්තස්ස අත්ථස්ස පටිපක්ඛවයසන, පටික්යඛපවයසනාති අත්යථො. තස්මිිං

ඨායනති යහතඅත්යථ භුම්මන්ති තස්ස යහතඅත්යථන කරණවචයනන

අත්ථංදස්යසන්යතො ‘‘එවිං යසොයතනා’’තිආදිමාහ. උත්තරිවාෙමමායනොති 

යථාසමාදින්යනහි ධුතධම්යමහි අපරිතට්යඨො, අපරියයොසිතසඞ්කප්යපො ච

හුත්වාඋපරි භාවනානුයයොගවයසනසම්මාවායාමංකයරොන්යතො. 

69. ඉයතො පරන්ති ත්යතො යථාවුත්තනයයතො පරං. අග්ගභාවිං වා

සාරභාවිං වාති තයපොජිගුච්න්ාය අග්ගභාවං වා සාරභාවං වා අජානන්යතො. 

‘‘අයයමවස්ස අග්ගභායවො සාරභායවො’’ති මඤ්ඤමායනො ‘‘අග්ගප්පත්තා, 

සාරප්පත්තා ො’’තිආහ.  

පරිසුද්ධපරතෙප්පත්තාදිකථාවණ්ණනා 
70. යමනං සංයමනං ොයමො, හිංසාදීනං අකරණවයසන චතබ්බියධො

යායමොව ොතුොයමො, යසොඑවසංවයරො, යතනසංවුයතොගුත්තසබ්බද්වායරො 

ොතුොමසිංවරසිංවුයතො. යතනාහ ‘‘ෙතු්බියධපරන සිංවයරන පිහියතො’’ති. 

අතිපාතනිං හිංසනන්තිආහ ‘‘පාණිංන හනතී’’ති. යලොභආත්යතනභාවිතං

සම්භාවිතන්ති කත්වා භාවිතිං නාම පඤ්ෙ කාමගුණා. අයඤ්ච යතසු

යතසංයයව සමුදාචායරො මග්යගොට්ඨාපකං වියාති ආහ ‘‘යතසිං

සඤ්ඤාො’’ති. 

එතන්තිඅභිහරණං, හීනායඅනාවත්තනඤ්ච. යතනාහ ‘‘යසොඅභිහරතීති

ආදිලක්ඛණ’’න්ති. අභිහරතීති අභිබුද්ධිං යනති. යතනාහ ‘‘උපරූපරි 

වඩ්යඪතී’’ති. චක්කවත්තිනාපි පබ්බජිතස්ස අභිවාදනාදි කරීයයතවාති 
පබ්බජ්ජා යසට්ඨා ගුණවියසසයයොගයතො, යදොසවිරහිතයතො ච, යයතො සා
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පණ්ඩිතපඤ්ඤත්තා වුත්තා.ගිහිභායවොපනනිහීයනොතදුභයාභාවයතොතිආහ 

‘‘හීනාෙ ගිහිභාවත්ථාො’’ති. 

71. තෙප්පත්තාතිතචංපත්තා, තචසදිසායහොතීතිඅත්යථො. 

74. තිත්ථිොනිං වයසනාති තිත්ථියානං සමයවයසන. යනසන්ති

තිත්ථියානං. තන්ති දිබ්බචක්ඛං. සීලසම්පදාති සබ්බාකාරසම්පන්නං

චතපාරිසුද්ධිපලං. තෙසාරසම්පත්තියතොති

තචතයපොජිගුච්න්ායාසාරසම්පත්තියතො. වියසසභාවන්තිවියසසසභාවං. 

අයෙලකපාළිමත්තම්පීති අයචලකපාළිආගතත්ථමත්තම්පි නත්ථි, තස්මා

මයංඅනස්සාමවිනට්ඨාතිඅත්යථො. අ-කායරොවානිපාතමත්තං, නස්සාමාති 

විනස්සාම. කුයතො පරිසුද්ධපරපාළීති කුයතො එව අම්යහසු 

පරිසුද්ධපාළිආගතපටිපත්ති. එස නයයො යසයසසුපි. සුතිවයසනාපීති 

යසොතපථාගමනමත්යතනාපි නජානාම. 

නියරොධපරස්සපජ්ඣාෙනවණ්ණනා 
75. අස්සාති සන්ධානස්ස ගහපතිස්ස. කක්ඛළන්ති ඵරුසං. 

දුරාසදවෙනන්තිඅවත්තබ්බවචනං.යස්මාඵරුසවචනංයං උද්දිස්සපයුත්තං, 

තස්මිංඛමාපියතඛමාපකස්සපටිපාකතිකංයහොති, තස්මා ‘‘අෙිංමයී’’තිආදි
වුත්තං. 

76. යබොධපරත්ථාෙධපරම්මිංයදයසති, න අත්තයනොබුද්ධභාවයඝොසනත්ථාය. 

වාදත්ථාොති පරවාදභඤ්ජනවාදත්ථාය. රාගාදිසමනත්ථාෙධපරම්මිංයදයසති, 

න අන්යතවාසිකමෙතාය. ඔඝනිත්ථරණත්ථාොති චතයරොඝනිත්ථරණත්ථාය
ධම්මං යදයසති සබ්බයසො ඔරපාරාතිණ්ණමාවහත්තා යදසනාය. 

ස්බකියලසපරිනි්බානත්ථාෙ ධපරම්මිං යදයසති කියලසානං යලයසනපි 
යදසනායඅපරාමට්ඨභාවයතො. 

බ්රහ්මෙරිෙපරියෙොසානාදිවණ්ණනා 
77. ඉදිංස්බම්පීතිසත්තවස්සයතො පට්ඨායයාව‘‘සත්තාහ’’න්තිපදං, 

ත්දං සබ්බම්පි වචනං. අසයඨො පන අමාොවී උජුජාතියකො තික්ඛපඤ්යඤො
උග්ඝටිතඤ්ඤූති අධිප්පායයො. යසො හි තංමුහුත්යතයනව අරහත්තං පත්තං

සක්ඛිස්සතීති. වඞ්කවඞ්යකොති කායවඞ්කාදීහිපි වඞ්යකහි වඞ්යකො ජිම්යහො

කුටියලො. ‘‘සඨිං පනාහිං අනුසාසිතුිං න සක්යකොමී’’ති න ත්දං භගවා 
කිලාසුභායවයනවවදති, අථයඛොතස්සඅභාජනභායවයනව. 

78. පකතිො ආෙරියෙොති යයො එව තම්හාකං ත්යතො පුබ්යබ පකතියා
ආචරියයොඅයහොසි, යසොඑවත්දානිපිපුබ්බාආණ්ණවයසනආචරියයොයහොත, 

න මයංතම්යහඅන්යතවාසියකකාතකාමාතිඅධිප්පායයො. න මෙිංතුම්හාකිං

උද්යදයසන අත්ථිකා, ධම්මතන්ති යමව පන තම්යහ ඤායපතකාමම්හාති
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අධිප්පායයො. ආජීවයතොති ජීවිකාය වුත්තියතො. අකුසලාති යකොට්ඨාසිං 

පත්තාති අකුසලාති තං තං යකොට්ඨාසතංයයව උපගතා. 

කියලසදරථසම්පයුත්තාති කියලසදරථසහිතා තංසම්බන්ධනයතො. 

ජාතිජරාමරණානං හිතාති ජාතිජරාමරණිො. සංකියලයසො එත්ථ අත්ථි, 

සංකියලයස වා නියුත්තාති සිංකියලසිකා. යවොදානිං වුච්චති විසුද්ධි, තස්ස

පච්චයභූතත්තා යවොදානිො. තථාභූතායචයතයවොදායපන්තීතිආහ ‘‘සත්යත

යවොදායපන්තී’’ති. සිඛාප්පත්තා පඤ්ඤාය පාරිපූරියවපුල්ලතා

මග්ගඵලවයසයනව ත්ච්ඡිතබ්බාති ආහ ‘‘මග්ගපඤ්ඤා…යප.…

යවපුල්ලත’’න්ති. උයභොපි වා එතානි පාරිපූරියවපුල්ලානි. යා හි තස්ස

පාරිපූරී, සා එව යවපුල්ලතාති. තයතොති
සංකියලසධම්මප්පහානයවොදානධම්මාභිබුද්ධියහත. 

79. ‘‘ෙථා මායරනා’’ති නයිදං නිදස්සනවයසන වුත්තං, අථ යඛො

තථාභාවකථනයමවාති දස්යසතං ‘‘මායරො කිරා’’තිආදි වුත්තං. අථාති
මායරනයතසං පරියුට්ඨානප්පත්තියතොපච්න්ාඅඤ්ඤාපතියයොජනා.කස්මා

පන භගවා පයගව න අඤ්ඤාපති? අනාවජ්ජිතත්තා. මාරිං පටිබාහිත්වාති
මායරන යතසු කතං පරියුට්ඨානං විධයමත්වා, න යතසං සති පයයොජයන

බුද්ධානංදුක්කරං. යසොතිමග්ගඵලුප්පත්තියහත. යතසිං පරිබ්බාජකානං. 

ඵුට්ඨාති පරියුට්ඨානවයසන ඵුට්ඨා. ෙත්රාතිනිද්ධාරයණ භුම්මන්තිආහ 

‘‘යෙසූ’’ති. අඤ්ඤාණත්ථන්තිආජානනත්ථං, උපසග්ගමත්තඤ්යචත්ථ ආ-

කායරොති ආහ ‘‘ජානනත්ථ’’න්ති, වීමංසනත්ථන්ති අත්යථො. චිත්තිං

නුප්පන්නන්ති ‘‘ජානාම තාවස්ස ධම්ම’’න්ති ආජානනත්ථං ‘‘බ්රහ්මචරියං
චරිස්සාමා’’ති එකස්මිං දිවයස එකවාරම්පි යතසං ආත්තං නුප්පන්නං.

සත්තායහො පන වුච්චමායනො එයතසං කිං කරිස්සතීති යයොජනා. සත්තාහිං

පූයරතුන්ති සත්තාහං බ්රහ්මචරියං පූයරතං, බ්රහ්මචරියවයසන වා සත්තාහං

පූයරතන්ති අත්යථො. පරවාදභින්දනන්ති පරවාදමද්දනං. 

සකවාදසමුස්සාපනන්ති සකවාදපග්ගණ්හනං. වාසනාොති

සච්චසම්පටියවධවාසනාය. යනසන්ති ච පකරණවයසන වුත්තං.
තදඤ්යඤසම්පි හි භගවයතො සම්මුඛා, පරම්පරාය ච යදවමනුස්සානං
සුණන්තානංවාසනායපච්චයයොඑවාති.යංපයනත්ථඅත්ථයතොන විභත්තං, 
තංසුවිඤ්යඤයෙයමවාති. 

උදුම්බරිකසුත්තවණ්ණනායලීනත්ථප්පකාසනා. 
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3. ෙක්කවත්තිසුත්තවණ්ණනා 

අත්තදීපසරණතාවණ්ණනා 
80. උත්තානිං වුච්චති පාකටං, තප්පටික්යඛයපන අනුත්තානිං අපාකටං, 

පටිච්න්න්නං, අපචුරං, දුවිඤ්යඤයෙඤ්ච. අනුත්තානානං පදානං වණ්ණනා 

අනුත්තානපදවණ්ණනා. උත්තානපදවණ්ණනාය පයයොජනාභාවයතො 

අනුත්තානග්ගහණං. ‘‘මාතුලා’’ති ත්ත්ථිලිඞ්ගවයසන ලද්ධනායමො එයකො

රුක්යඛො, තස්සා ආසන්නප්පයදයසමාපිතත්තානගරම්පි ‘‘මාතලා’’ත්යවව

පඤ්ඤායිත්ථ .යතන වුත්තං  ‘‘මාතුලාෙන්ති එවිං නාමයක නගයර’’ති. 

අවිදූයරතිතස්සනගරස්සඅවිදූයර. 

කාමඤ්යචත්ථ සුත්යත ‘‘භූතපුබ්බං, භික්ඛයව, රාජා දළ්හයනමි නාම
අයහොප’’තිආදිනා අතීතවංසදීපිකා කථා ආදියතො පට්ඨාය ආගතා, 
‘‘අඩ්ඪයතයෙවස්සසතායුකානං මනුස්සානං වස්සසතායුකා පුත්තා 
භවිස්සන්තී’’තිආදිනා පන සවියසසං අනාගතත්ථපටිසංයුත්තා කථා

ආගතාති වුත්තං ‘‘අනාගතවිංසදීපිකාෙ සුත්තන්තකථාො’’ති.
අනාගතත්ථදීපනඤ්හි අච්න්රියං, තත්ථාපි අනාගතස්ස සම්මාසම්බුද්ධස්ස

පටිපත්තිකිත්තනං අච්න්රියතමං. සමාගයමනාතිසන්නිපායතන. 

‘‘භත්තග්ගිං අමනාප’’න්තිආදි යකවලං යතසං පරිවිතක්කමත්තං. 

අමනාපන්තිඅමනුඤ්ඤං.බුද්යධසුකයතො අප්පයකොපිඅපරායධො අප්පයකො

කායරො විය ගරුතරවිපායකොති ආහ ‘‘බුදද්යධපරහි සද්ධිිං…යප.… සදිසිං

යහොතී’’ති. තත්රාතිතස්මිං මාතලනගරස්සසමීයප, තස්සංවාපරිසායං. 

අත්තදීපාති එත්ථ කාමං යයො පයරො න යහොති, යසො අත්තාති
සසන්තායනො ‘‘අත්තා’’ති වුච්චති, හිතසුයඛසිභායවන පන 

අත්තනිබ්බියසසත්තා ධම්යමො ත්ධ ‘‘අත්තා’’ති අධිප්යපයතො. යතනාහ 

‘‘අත්තා නාම යලොකිෙයලොකුත්තයරො ධපරම්යමො’’ති. ද්විධා ආයපො ගයතො

එත්ථාති දීයපො, ඔයඝන අනජ්යඣොත්ථයතො භූමිභායගො. ත්ධ පන

කායමොඝාදීහි අනජ්යඣොත්ථරණීයත්තා දීයපො වියාති දීයපො, අත්තා දීයපො 

පතිට්ඨාඑයතසන්ති අත්තදීපා. යතනාහ ‘‘අත්තානිංදීප’’න්තිආදි.දීපභායවො

යචත්ථ පටිසරණතාති ආහ ‘‘ඉදිං තස්යසව යවවෙන’’න්ති. 

අඤ්ඤසරණපටික්යඛපවෙනන්තිඅඤ්ඤසරණභාවපටික්යඛපවචනං.ත්දඤ්හි
න අඤ්ඤං සරණං කත්වා විහරණස්යසව පටික්යඛපවචනං, අථ යඛො 
අඤ්ඤස්ස සරණසභාවස්යසව පටික්යඛපවචනං තප්පටික්යඛයප ච යතන

ත්තරස්සාපි පටික්යඛපසිද්ධියතො.යතනාහ ‘‘නහී’’තිආදි.ත්දානිතයමවත්ථං 

සුත්තන්තයරනසායධතං ‘‘වුත්තම්පියෙත’’න්තිආදි.යදි එත්ථපාකතියකො
අත්තා ත්ච්ඡියතො, කථංතස්ස දීපසරණභායවො, තස්මා අධිප්පායියකො එත්ථ 

අත්තා භයවයොති පුච්න්ති ‘‘යකො පයනත්ථ අත්තා නාමා’’ති. ත්තයරො

යථාධිප්යපතංඅත්තානංදස්යසන්යතො ‘‘යලොකිෙයලොකුත්තයරො ධපරම්යමො’’ති.
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දුතියවායරොපි පඨමවාරස්යසව පරියායභායවන යදසියතොති දස්යසතං 

‘‘යතනාහා’’තිආදිවුත්තං. 

යගොෙයරති භික්ඛූනං යගොචරට්ඨානභූයත. යතනාහ ‘‘ෙරිතුිං

යුත්තට්ඨායන’’ති. සයකති කථං පනායං භික්ඛූනං සයකොති ආහ 

‘‘යපත්තියක විසයෙ’’ති. පිතියතො සම්මාසම්බුද්ධයතො ආගතත්තා ‘‘අයං

තම්හාකං යගොචයරො’’ති යතන උද්දිට්ඨත්තා යපත්තියක විසයෙති. 

ෙරන්තන්ති සාමිඅත්යථ උපයයොගවචනන්ති ආහ ‘‘අෙයමවත්යථො’’ති, 
චරන්තානන්ති ච අත්යථො, යතනායං විභත්තිවිපල්ලායසනපි
වචනවිපල්ලායසනපීති දස්යසති. කියලසමාරස්ස ඔතාරාලායභයනව

ත්තරමාරානම්පි ඔතාරාලායභො යවදිතබ්යබො. අෙිං පනත්යථොති යගොචයර
චරණංසන්ධායාහ, වත්ථුපනබෙතියරකමුයඛන ආගතං. 

සකුයණ හන්තීති සකුණග්ඝි, මහායසනසකුයණො. අජ්ඣප්පත්තාති

අභිභවනවයසනපත්තා උපගතා. නමයාෙන්තියම අයං සකුණග්ඝිනාලං 

අභවිස්ස. නඞ්ගලකට්ඨකරණන්ති නඞ්ගයලන කසිතප්පයදයසො. 

යලඩ්ඩුට්ඨානන්ති යලඩ්ඩූනං උට්ඨපිතට්ඨානං. සයක බයලති අත්තයනො 

බලයහත. අපත්ථද්ධපරාතිඅවගාළ්හත්ථම්භාසඤ්ජාතත්ථම්භා. අස්සරමානාති
අව්හායන්තී. 

මහන්තිං යලඩ්ඩුන්ති නඞ්ගයලන භින්නට්ඨායන සුක්ඛතාය

තිඛිණසිඞ්ගඅයයොඝනසදිසං මහන්තං යලඩ්ඩුං. අභිරුහිත්වාති තස්ස
අයධොභායගන අත්තනා පවිසිත්වා නිලීනයයොග්ගප්පයදසං සල්ලක්යඛත්වා

තස්සුපරි චඞ්කමන්යතො අස්සරමායනො අට්ඨාසි. ‘‘එහි යඛො’’තිආදි තස්ස 

අස්සරමානාකාරදස්සනං. සන්නය්හාති වාතග්ගහණවයසන උයභො පක්යඛ 

සමංඨයපත්වා. පච්චුපාදීති පාවිසි. තත්යථවාතියත්ථපුබ්යබලායපොඨියතො, 

තත්යථව යලඩ්ඩුම්හි. උරන්ති අත්තයනො උරප්පයදසං. පච්ෙතායළසීති පති
අතායළසි සාරම්භවයසන යවයගන ගන්ත්වා පහරණයතො විධායරන්තී

පතායළසි. ආරම්මණන්ති පච්චයං.‘‘අවසර’’න්තියකආ. 

‘‘කුසලාන’’න්ති එවං පවත්තාය යදසනාය යකො අනුසන්ධි? 
යථාඅනුසන්ධිඑව.ආදියතොහි‘‘අත්තදීපා, භික්ඛයව, විහරථා’’තිආදිනා)දී. 
නි. 3.80) යයව අත්තධම්මපරියායයන යලොකියයලොකුත්තරධම්මා ගහිතා, 

යත යයයවත්ථ කුසලග්ගහයණන ගහිතාති. අනවජ්ජලක්ඛණානන්ති 
අවජ්ජපටිපක්ඛසභාවානං.‘‘අවජ්ජරහිතසභාවාන’’න්තියකආ.තත්ථපුරියම 
අත්ථවිකප්යපවිපාකධම්මධම්මාඑවගහිතා, දුතියයපනවිපාකධම්මාපි.යදි
එවං, කථං යතසං සමාදාය වත්තනන්ති? න යඛො පයනතං එවං දට්ඨබ්බං

‘‘විපාකධම්මා පලාදි විය සමාදාය වත්තිතබ්බා’’ති. සමාදානන්ති පන
අත්තයනො සන්තායන සම්මා ආදානං පච්චයවයසන පවත්ති යයවාති
දට්ඨබ්බං. විපාකධම්මා හි පච්චයවියසයසහි සත්තසන්තායන සම්මයදව
ආහිතා ආයුආදිසම්පත්තිවියසසභූතා උපරූපරිකුසලවියසසුප්පත්තියා



දීඝනිකායය පාථිකවග්ගටීකා  චක්කවත්තිසුත්තවණ්ණනා 

21 

පටුන 

උපනිස්සයා යහොන්තීති වදන්ති. පුඤ්ඤිං පවඩ්ඪතීති එත්ථ පුඤ්ඤන්ති

උත්තරපදයලොයපනායං නිද්යදයසොති ආහ ‘‘පුඤ්ඤඵලිං වඩ්ඪතී’’ති. 

පුඤ්ඤඵලන්ති ච එකයදසසරූයපකයසයසන වුත්තං ‘‘පුඤ්ඤඤ්ච

පුඤ්ඤඵලඤ්ච පුඤ්ඤඵල’’න්ති ආහ ‘‘උපරූපරි පුඤ්ඤම්පි

පුඤ්ඤවිපායකොපියවදිත්යබො’’ති. 

‘‘මාතාපිතූන’’න්තිආදි නිදස්සනමත්තං, තස්මා අඤ්ඤම්පි එවරූපං

යහතූපනිස්සයං කුසලං දට්ඨබ්බං. සියනහවයසනාති උපනිස්සයභූතස්ස
සියනහස්ස වයසන, න සම්පයුත්තස්ස. න හි සියනහසම්පයුත්තං නාම

කුසලං අත්ථි. මුදුමද්දවචිත්තන්ති යමත්තාවයසන අතිවිය මද්දවන්තං
ආත්තං. යථා මත්ථකප්පත්තං වට්ටගාමිකුසලං දස්යසතං ‘‘මාතාපිතූනං
…යප.… මුදුමද්දවආත්ත’’න්ති වුත්තං, එවං මත්ථකප්පත්තයමව

විවට්ටගාමිකුසලං දස්යසතං ‘‘ෙත්තායරො සති…යප.…

යබොධිපක්ඛිෙධපරම්මා’’ති වුත්තං. තදඤ්යඤපි පන දානපලාදිධම්මා වට්ටස්ස

උපනිස්සයභූතා වට්ටගාමිකුසලිං විවට්ටස්ස උපනිස්සයභූතා 

විවට්ටගාමිකුසලන්ති යවදිතබ්බා. පරියෙොසානන්ති ඵලවියසසාවහතාය
ඵලදාය යකොටි සිඛාප්පත්ති, යදවයලොයක ච පවත්තිසිරිවිභයවොති

පරියයොසානං ‘‘මනුස්සයලොයක’’ති වියසසිතං, මනුස්සයලොකවයසයනව
චායං යදසනා ආගතාති. මග්ගඵලනිබ්බානසම්පත්ති පරියයොසානන්ති

යයොජනා. විවට්ටගාමිකුසලස්සවිපාකිංසුත්තපරියෙොසායනදස්සිස්සති ‘‘අථ 
යඛො, භික්ඛයව, සඞ්යඛොනාමරාජා’’තිආදිනා)දී.නි.3.108). 

දළ්හයනමිෙක්කවත්තිරාජකථාවණ්ණනා 
81. ඉධපරාතිත්මස්මිං‘‘කුසලානං, භික්ඛයව, ධම්මාන’’න්තිආදිනා)දී.නි.

3.110) සුත්තයදසනායආරද්ධට්ඨායන වට්ටවිවට්ටගාමිභායවනසාධාරයණ

කුසලග්ගහයණ. තත්ථ වට්ටගාමිකුසලානුසන්ධිවයසන ‘‘භූතපු්බිං

භික්ඛයව’’ති යදසනිං ආරභි, ආරභන්යතො ච යදසියමානමත්තං. 
ධම්මපටිග්ගාහකානං භික්ඛූනං සඞ්යඛපයතො එවං දීයපත්වා ආරභීති 

දස්යසතං ‘‘භික්ඛයව’’තිආදි වුත්තං, පඨමං තථා අදීයපන්යතොපි භගවා
අත්ථයතොදීයපතිවියාතිඅධිප්පායයො. 

82. ඊසකම්පීති අප්පමත්තකම්පි. අවසක්කිතන්ති ඔගතභට්ඨං. 

යනමිඅභිමුඛන්ති යනමිප්පයදසස්ස සම්මුඛා. බන්ධිිංසු චක්කරතනස්ස

ඔසක්කිතායනොසක්කිතභාවං ජානිතං. තයදතන්තියථාවුත්තට්ඨානා චවනං. 

අතිබලවයදොයසතිරඤ්යඤොබලවතිඅනත්යථඋපට්ඨියත සති.  

අප්පමත්යතොතිරඤ්යඤොආණායපමාදං අකයරොන්යතො. 

එකසමුද්දපරිෙන්තයමවාති ජම්බුදීපයමව සන්ධාය වදති. යසො
උත්තරයතො අස්සකණ්ණපබ්බයතන පරිච්ඡින්නං හුත්වා අත්තානං 
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පරික්ඛිපිත්වා ඨිතඑකසමුද්දපරියන්යතො. පුඤ්ඤිද්ධිවයසනාති
චක්කවත්තිභාවාවහායපුඤ්ඤිද්ධියා වයසන. 

83. එවිංකත්වාතිකාසායානිවත්ථානි අච්න්ායදත්වා. සුකතිංකම්මන්ති
දසකුසලකම්මපථයමව වදති. 

‘‘දසවිධපරිං, ද්වාදසවිධපර’’න්ති ච වුත්තවිභායගො පරයතො ආගමිස්සති. 

පූයරන්යතයනවාතිපූයරත්වා ඨියතයනව. නිද්යදොයසතිචක්කවත්තිවත්තස්ස

පටිපක්ඛභූතානං යදොසානංඅපගමයනනිද්යදොයස. ෙක්කවත්තීනිංවත්යතති 
චක්කවත්තිරාජූහි වත්තිතබ්බවත්යත. භාවිනි භූයත විය හි උපචායරො යථා
‘‘අගමාරාජගහං බුද්යධො’’ති)සු.නි.410). අධිගතචක්කවත්තිභාවාපිහියත
තත්ථවත්තන්යතවාතිතථා වුත්තං. 

ෙක්කවත්තිඅරිෙවත්තවණ්ණනා 
84. අඤ්ඤථා වත්තිතංඅයදන්යතොයසො ධම්යමො අධිට්ඨානංඑතස්සාති

තදධිට්ඨානං, යතන තදධිට්ඨායනන යෙතසා. සක්කයරොන්යතොති 

ආදරකිරියාවයසන කයරොන්යතො. යතනාහ ‘‘ෙථා’’තිආදි. ගරුිං

කයරොන්යතොති පාසාණච්න්ත්තං විය ගරුකරණවයසන ගරුං කයරොන්යතො.

යතයනවාහ ‘‘තස්මිිං ගාරවුප්පත්තිො’’ති. මායනන්යතොතිසම්භාවනාවයසන 

මයනනපියායන්යතො.යතනාහ ‘‘තයමවා’’තිආදි.එවංපූජයයතොඅපචායයතො 

එවඤ්ච යථාවුත්තසක්කාරාදිසම්භයවොති තං දස්යසතං ‘‘තිං 

අපදිසිත්වා’’තිආදි වුත්තං. ‘‘ධපරම්මාධිපතිභූයතො ආගතභායවනා’’ති ත්මිනා
යථාවුත්තධම්මස්ස යජට්ඨකභායවන පුරිමපුරිමතරඅත්තභායවසු සක්කච්ච

සමුපආතභාවං දස්යසති. ‘‘ධපරම්මවයසයනව ස්බකිරිොනිං කරයණනා’’ති
එයතනඨානනිසජ්ජාදීසු යථාවුත්තධම්මනින්නයපොණපබ්භාරභාවංදස්යසති. 

අස්සාති රක්ඛාවරණගුත්තියා. පරිං රක්ඛන්යතො අඤ්ඤං 
දිට්ඨධම්මිකාදිඅනත්ථයතො රක්ඛන්යතො යතයනව පරත්ථසාධයනන

ඛන්තිආදිගුයණන අත්තානිං තයතො එව රක්ඛති. යමත්තචිත්තතාති

යමත්තආත්තතාය. නිවාසනපාරුපනයගහාදීනිං පතණ්හාදිපටිබාහයනන 

ආවරණිං.අන්යතොජනස්මින්තිඅබ්භන්තරභූයතපුත්තදාරාදිජයන. 

‘‘සීලසිංවයර පතිට්ඨායපහී’’ති ත්මිනා රක්ඛං දස්යසති, 

‘‘වත්ථගන්ධපරමාලාදීනි යදහී’’ති ත්මිනා ආවරණං, ත්තයරන ගුත්තිං. 

භත්තයවතනසම්පදායනනපීති පි-සද්යදන පලසංවයර පතිට්ඨාපනාදීනි

සම්පිණ්යඩති. එයසව නයයො ත්යතො පයරසුපි පි-සද්දග්ගහයණසු. නිගයමො

නිවායසොඑයතසන්ති යනගමා, එවං ජානපදාතිආහ ‘‘නිගමවාසියනො’’තිආදි. 

නවවිධපරා මානමදාති ‘‘යසයයෙොහමස්මී’’තිආදි (සං. නි. 4.108; ධ. ස.
1121; විභ.866; මහානි. 21, 178) නයප්පවත්තියා නවවිධාමානසඞ්ඛාතා
මදා.මායනොඑවයහත්ථපමජ්ජනාකායරනපවත්තියා මානමයදො.යසොභයන

කායිකවාචසිකකම්යම රයතොති සූරයතො උ-කාරස්ස දීඝං කත්වා, තස්ස
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භායවො යසොරච්ෙිං, කායිකවාචසියකො අවීතික්කයමො, සබ්බං වා

කායවචීසුචරිතං. සුට්ඨු ඔරයතොති යසොරයතො, තස්ස භායවො යසොරච්ෙිං, 

යථාවුත්තයමව සුචරිතං. රාගාදීනන්තිරාගයදොසයමොහමානාදීනං. දමනාදීහීති

දමනසමනපරිනිබ්බාපයනහි. එකමත්තානන්ති එකං ආත්තං, එකච්චං
අත්තයනො ආත්තන්ති අත්යථො. රාගාදීනඤ්හි පුබ්බභාගියං දමනාදිපච්යචකං
ත්ච්ඡිතබ්බං, න මග්ගක්ඛයණවියඑකජ්ඣංපටිසඞ්ඛානමුයඛනපජහනයතො. 

එකමත්තානන්ති වා වියවකවයසන එකං එකාකිනං අත්තානං. කායල

කායලතියතසංසන්තිකංඋපසඞ්කමිතබ්යබකායලකායල. 

ඉධපර ඨත්වාති ‘‘ත්දං යඛො, තාත, ත’’න්ති එවං නිගමනවයසන

වුත්තට්ඨායනඨත්වා. වත්තන්ති අරියචක්කවත්තිවත්තං. සමායනත්බන්ති
‘‘දසවිධං, ද්වාදසවිධ’’න්තිචයහට්ඨා වුත්තගණනායචසමානංකාතබ්බං

අනූනං අනධිකං කත්වා දස්යසතබ්බං. අධපරම්මරාගස්සාති අයුත්තට්ඨායන

රාගස්ස. විසමයලොභස්සාති යුත්තට්ඨායනපි අතිවිය බලවභායවන 
පවත්තයලොභස්ස. 

ෙක්කරතනපාතුභාවවණ්ණනා 
85. වත්තමානස්සාති පරිපුණ්යණ චක්කවත්තිවත්යත වත්තමානස්ස, 

යනො අපරිපුණ්යණති ආහ ‘‘පූයරත්වා වත්තමානස්සා’’ති. කිත්තාවතා
පනස්සපාරිපූරී යහොතීති? තත්ථ‘‘කතාධිකාරස්සතාවයහට්ඨිමපරිච්යන්යදන
ද්වාදසහිපිසංවච්න්යරහි පූරති, පඤ්චවීසතියා, පඤ්ඤාසායවාසංවච්න්යරහි.
අයඤ්චයභයදොධම්මච්න්න්දස්සපි තික්ඛමජ්ඣමුදුතාවයසන, ත්තරස්සතයතො
භියයෙොපී’’තිවදන්ති. 

දුතිොදිෙක්කවත්තිකථාවණ්ණනා 
90. අත්තයනො මතිොති පරම්පරාගතං පුරාණං තන්තිං පයවණිං

ලඞ්ඝිත්වාඅත්තයනොත්ච්ඡිතාකායරන.යතනාහ ‘‘යපොරාණක’’න්තිආදි. 

න ප්බන්තීති සමිද්ධියා න පූයරන්ති, ඵීතා න යහොන්තීති අත්යථො. 

යතනාහ ‘‘නවඩ්ඪන්තී’’ති.තථාචාහ ‘‘කත්ථචිසුඤ්ඤායහොන්තී’’ති.තත්ථ

තත්ථ රාජකිච්යච රඤ්ඤා අමා සහ වත්තන්තීති අමච්ො, යයහි විනා
රාජකිච්චං නප්පවත්තති. පරම්පරාගතා හුත්වා රඤ්යඤො පරිසාය භවාති 

පාරිසජ්ජා. යතනාහ ‘‘පරිසාවෙරා’’ති. තස්මිං ඨානන්තයර ඨපිතා හුත්වා

රඤ්යඤො ආයං, වයඤ්ච යාථාවයතො ගයණන්තීති ගණකා. 
ජාතිකුලසුතාචාරාදිවයසන පුථුත්තං ගතත්තා මහතී මත්තා එයතසන්ති 

මහාමත්තා, යතපනමහානුභාවාඅමච්චාඑවාතිආහ ‘‘මහාඅමච්ො’’ති.යය

රඤ්යඤො හත්ථානීකාදීසු අවට්ඨිතා, යත අනීකට්ඨාති ආහ 

‘‘හත්ථිආෙරිොදයෙො’’ති. මන්තං පඤ්ඤං අසිතා හුත්වා ජීවන්තීති 

මන්තස්සාජීවියනො, මතිසජීවාති අත්යථො, යය තත්ථ තත්ථ රාජකිච්යච

උපයදසදායියනො.යතනාහ ‘‘මන්තාවුච්ෙති පඤ්ඤා’’තිආදි. 



දීඝනිකායය පාථිකවග්ගටීකා  චක්කවත්තිසුත්තවණ්ණනා 

24 

පටුන 

ආයුවණ්ණාදිපරිහානිකථාවණ්ණනා 
91. බලවයලොභත්තාති ‘‘ත්මස්මිං යලොයක ත්දානි දලිද්දමනුස්සා නාම

බහූ, යතසංසබ්යබසංධයනඅනුප්පදියමායනමය්හංයකොසස්ස පරික්ඛයයො

යහොතී’’ති එවං උප්පන්නබලවයලොභත්තා. උපරූපරිභූමීසූති

න්කාමසග්ගසඞ්ඛාතාසුඋපරූපරිකාමභූමීසු.කම්මස්ස ඵලං අග්ගිං නාම, තං

පයනත්ථ උද්ධගාමීති ආහ ‘‘උද්ධපරිං අග්ගිං අස්සා’’ති. සග්යග නියුත්තා, 

සග්ගප්පයයොජනාති වා යසොවග්ගිකා. දසන්නිං වියසසානන්ති 
දිබ්බආයුවණ්ණයසසුඛආධිපයතයොනඤ්යචව දිබ්බරූපාදීනඤ්ච

ඵලවියසසානං. වණ්ණග්ගහයණන යචත්ථ සයකො අත්තභාවවණ්යණො

ගහියතො, රූපග්ගහයණනබහිද්ධා රූපාරම්මණං. 

92. සුට්ඨු නිසිද්ධපරන්තියථායංත්මිනාඅත්තභායවන අදින්නංආදාතංන

සක්යකොති, එවං සම්මයදව තයතො නියසධිතං කත්වා. මූලහතන්ති ජීවිතා
යවොයරොපයනනමූයලඑවහතං. 

96. රාගවයසන චරණං ෙරිත්තිං, චරිත්තයමව ොරිත්තිං, යමථුනන්ති

අධිප්පායයො, තංපන ‘‘පයරසංදායරසූ’’තිවුත්තත්තා ‘‘මිච්ඡාොර’’න්ති ආහ. 

100. පච්ෙනීකදිට්ඨීති‘‘අත්ථි දින්න’’න්තිආදිකාය)ම.නි.1.441; 2.94; 
විභ.793) සම්මාදිට්ඨියාපටිපක්ඛභූතා දිට්ඨි. 

101. මාතුච්ඡාදිකා උපරිසයයමව වක්ඛති. අතිබලවයලොයභොතිඅතිවිය

බලවාබහලකියලයසො, යයනඅකායල, අයදයසචපවත්තති. මිච්ඡාධපරම්යමොති
මිච්න්ා විපරීයතො අවිසභාගවත්ථුයකො යලොභධම්යමො. යතනාහ 

‘‘පුරිසාන’’න්තිආදි. 

තස්ස භායවොති යයන යමත්තාකරුණාපුබ්බඞ්ගයමන ආත්යතන
පුග්ගයලො ‘‘මත්යතයයෙො’’ති වුච්චති, යසො තස්ස යථාවුත්තආත්තප්පායදො, 

තංසමුට්ඨානාචකිරියා මත්යතෙයතා. යතනාහ ‘‘මාතරිසම්මාපටිපත්තිො 

එතිංනාම’’න්ති. යාසම්මාපජ්ජිතබ්යබසම්මා අප්පටිපත්ති, යසොපියදොයසො
අගාරවකිරියාදිභාවයතො. විප්පටිපත්තියං පන වත්තබ්බයමව නත්ථීති ආහ 

‘‘තස්සා අභායවො යෙව තප්පටිපක්ඛතා ෙ අමත්යතෙයතා’’ති. කුයල

යජට්ඨානන්ති අත්තයනො කුයල වුද්ධානං
මහාපිතචූළපිතයජට්ඨකභාතිකාදීනං. 

දසවස්සායුකසමෙවණ්ණනා 
103. ‘‘ෙ’’න්ති ත්මිනා සමයයො ආමට්යඨො, භුම්මත්යථ යචතං

පච්චත්තවචනන්තිආහ ‘‘ෙස්මිිංසමයෙ’’ති. අලංපතියනොති අලිංපයතෙයා. 

තස්සා පරියත්තතා භරියාභායවනාති ආහ ‘‘දාතුිං යුත්තා’’ති. අග්ගරසානීති
මධුරභායවන, යභසජ්ජභායවනචඅග්ගභූතරසානි. 
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දිප්පිස්සන්තීති පටිපක්ඛභායවන සමුජ්ජලිස්සන්ති. යතනාහ

‘‘කුසලන්තිපි න භවිස්සතී’’ති. අයහො පුරියසොති මාතාදීසුපි ඊදියසො, 
අඤ්යඤසංයකසංකිංවිස්සජ්යජස්සති, අයහොයතජවපුරියසොති. 

යගයහමාතුගාමිංවිොතිඅත්තයනොයගයහ දාසිභරියාභූතමාතගාමංවිය. 

මිස්සීභාවන්තිමාතාදීසුභරියාය වියචාරිත්තසඞ්කරං. 

බලවයකොයපොති හන්තකාමතාවයසන උප්පත්තියා බලවයකොයපො. 

ආඝායතතීති ආහනති, අත්තයනො කක්ඛළඵරුසභායවන ආත්තං විබාධතීති

අත්යථො. නිස්සයදහනරයසො හි යදොයසො. බයාපායදතීති විනායසති, 

මයනොපදූසනයතො මනස්ස පයකොපනයතො. ති්බන්ති තික්ඛං, සා පනස්ස
තික්ඛතා සරීයර අවහන්යතපි සියනහවත්ථුං ලඞ්ඝිත්වාපි පවත්තියා

යවදිතබ්බාතිආහ ‘‘පිෙමානස්සපී’’තිආදි. 

104. කප්පවිනායසො කප්යපො උත්තරපදයලොයපන, අන්තරාව කප්යපො 

අන්තරකප්යපො. තණ්හාදියභයදො කප්යපො එතස්ස අත්ථීති කප්යපො, 

සත්තයලොයකොති ආහ ‘‘අන්තරාව යලොකවිනායසො’’ති. ස්වායං
අන්තරකප්යපො කතිවියධො, කථඤ්චස්ස සම්භයවො, කිං ගතියකොති

අන්යතොගධං යචොදනං සන්ධායාහ ‘‘අන්තරකප්යපො ෙ නාමා’’තිආදි. 

යලොභුස්සදාොතියලොභාධිකාය පජාෙ වත්තමානාය. 

එවිං චින්තයිිංසූති පුබ්යබ යථානුස්සවානුස්සරයණන, අත්තයනො ච

ආයුවියසසස්ස ලභනයතො. ගුම්බලතාදීහි ගහනිං ඨානන්ති ගුම්බලතාදීහි

සඤ්න්න්නතාය ගහනභූතං ඨානං. රුක්යඛහි ගහනන්ති රුක්යඛහි

නිරන්තරනිආයතහි ගහනභූතං. නදීවිදුග්ගන්ති ඡින්නතටාහි නදීහි ඔරයතො, 

පාරයතො ච විදුග්ගං. යතනාහ ‘‘නදීන’’න්තිආදි. ප්බයතහි විසමිං 

පබ්බතන්තරං. ප්බයතසු වා ඡින්නතයටසු දුරායරොහං විසමට්ඨානිං.

සභායගති ජීවනවයසනසමානභායගසදියස කරිස්සන්ති. 

ආයුවණ්ණාදිවඩ්ඪනකථාවණ්ණනා 
105. ආෙතන්ති වා දීඝං ආරකාලිකං. මරණවයසන හි ඤාතික්ඛයයො

ආයයතො අපුනරාවත්තනයතො, න රාජභයාදිනා උක්කමනවයසන 

පුනරාවත්තියාපි තස්ස ලබ්භනයතො. ඔසක්යකෙයාමාති ඔරයමයොම.
විරමණම්පි අත්ථයතො පජහනයමව පරිච්චජනභාවයතොති ආහ 

‘‘පජයහෙයාමාති අත්යථො’’ති. සීලග්යභ වඩ්ඪිතත්තාති මාත, පිත ච
පලවන්තතායතදවයවභූයතගබ්යභවඩ්ඪි ‘‘පලගබ්යභවඩ්ඪිතා’’තිවුත්තා, 
එයතන උතආහාරස්ස විය තදඤ්ඤස්සාපි බාහිරස්ස පච්චයස්ස වයසන
සත්තසන්තානස්සවියසසාධානංයහොතීතිදස්යසති.යංපයනත්ථ වත්තබ්බං, 

තං බ්රහ්මජාලටීකාෙිං (දී. නි. ටී. 1.7) වුත්තයමව. යඛත්තවිසුද්ධිොති 
අධිට්ඨානභූතවත්ථුවිසුද්ධියා. නනු ච තං වියසසාධානං ජායමානං
රූපසන්තතියා එව භයවයොති? සච්චයමතං, රූපසන්තතියා පන තථා
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පටුන 

ආහිතවියසසාය අරූපසන්තතිපි ලද්ධූපකාරා එව යහොති
තප්පටිබද්ධවුත්තිභාවයතො. යථා කබළීකාරාහායරන උපත්ථම්භියත
රූපකායය සබ්යබොපිඅත්තභායවොඅනුග්ගහියතොඑවනාමයහොති, යථාපන
රඤ්යඤො චක්කවත්තියනො පුඤ්ඤවියසසං උපනිස්සාය තස්ස
ත්ත්ථිරතනාදීනංඅනඤ්ඤසාධාරණායතයතවියසසා සම්භවන්තිතබ්භායව
භාවයතො, තදභායව ච අභාවයතො, එවයමව තස්මිං කායල මාතාපිතූනං
යථාවුත්තපුඤ්ඤවියසසං උපනිස්සාය යතසං පුත්තානං ජායමානානං 
දීඝායුකතා යඛත්තවිසුද්ධියාව යහොතීති යවදිතබ්බා
සංයවගධම්මන්න්දාදිසමුපබ්රූහිතාය තදා යතසං කුසලයචතනාය තථා

උළාරභායවනසමුප්පජ්ජනයතො. එත්ථාතිත්මස්මිංමනුස්සයලොයක, තත්ථාති 

යථාවුත්තං කුසලධම්මං සමාදාය වත්තමායන සත්තනිකායය. තත්යථවාති

තස්මිංයයව සත්තනිකායය. ‘‘අත්තයනොව සීලසම්පත්තිො’’ති වුත්තං
සසන්තතිපරියාපන්නස්ස ධම්මස්ස තත්ථ වියසසප්පච්චයභාවයතො.
යඛත්තවිසුද්ධිපිපනත්ධාපිපටික්ඛිපිතංනසක්කා. 

යකොට්ඨාසාති චත්තාරීසවස්සායුකාතිආදයයො

අපතිවස්සසහස්සායුකපරියයොසානාඑකාදස යකොට්ඨාසා. අදින්නාදානාදීහීති 

ආදි-සද්යදන කුයල යජට්ඨාපචායිකාපරියයොසානානං දසන්නං 
පාපයකොට්ඨාසානංගහණං. 

සඞ්ඛරාජඋප්පත්තිවණ්ණනා 
106. එවිං උප්පජ්ජනකතණ්හාතිඑවං වචීයභදං පාපනවයසනපවත්තා

භුඤ්ජිතකාමතා. අනසනන්ති කායිකකිරියාඅසමත්ථතායහතභූයතො

සරීරසඞ්යකොයචො. යතනාහ ‘‘අවිප්ඵාරිකභායවො’’තිආදි. ඝනනිවාසතන්ති 
ගාමනිගමරාජධානීනං ඝනනිවිට්ඨතං අඤ්ඤමඤ්ඤස්ස නාතිදූරවත්තිතං. 

නිරන්තරපූරියතොති නිරන්තරං විය පුණ්යණො තත්රුපගානං සත්තානං 
බහුභාවයතො. 

යමත්යතෙයබුදද්ධුප්පාදවණ්ණනා 
107. කිඤ්චාපිපුබ්යබවඩ්ඪමානකවයසනයදසනාආගතං, ත්දංපනන 

වඩ්ඪමානකවයසන වුත්තං. කස්මාති යච ආහ ‘‘න හී’’තිආදි. සත්තානං
වඩ්ඪමානායුකකායල බුද්ධා න නිබ්බත්තන්ති සංසායර සංයවගස්ස 
දුබ්බිභාවනීයත්තා. තයතොවස්සසතසහස්සයතොඔරයමව බුද්ධුප්පාදකායලො. 

108. සමුස්සිතට්යඨන යූයපො වියාති යූයපො, යූපන්ති එත්ථ සත්තා

අයනකභූමිකූටාගායරොවරකාදිවන්තතායාති යූයපො, පාසායදො. රඤ්යඤො

යහතුභූයතනාති යහතඅත්යථ
කරණවචනන්තිදස්යසතිඋස්සාහසම්පත්තිආදිනා. මහතා රාජානුභායවන, 
මහතාච කිත්තිසද්යදනසමන්නාගතත්තාචතූහිසඞ්ගහවත්ථූහිමහාජනස්ස

රඤ්ජනයතො මහාපනායදොනාමරාජාජායතො.ජාතයකතිමහාපනාදජාතයක
)ජා.1.3.40 මහාපනාදජාතයක(. 
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පනායදො නාම යසො රාජාති ‘‘අතීයත පනායදො නාම යසො රාජා
අස්යසොප’’තිඅත්තභාවන්තරතායඅත්තානංපරංවියනිද්දිසති.ආයස්මාහි 
භද්දජිත්යථයරො අත්තනා අජ්ඣාවුත්ථපුබ්බං සුවණ්ණපාසාදං දස්යසත්වා

එවමාහ. ෙස්සයූයපොසුවණ්ණයෙොතියස්ස රඤ්යඤොඅයංයූයපොපාසායදො 

සුවණ්ණයයො සුවණ්ණමයයො. තිරිෙිං යසොළසු්යබයධපරොති විත්ථාරයතො 
යසොළසසරපාතප්පමායණො, යසො පන අඩ්ඪයයොජනප්පමායණො යහොති. 

උ්භමාහු සහස්සධපරාති උබ්භං උච්චභාවං අස්ස පාසාදස්ස සහස්සධා
සහස්සකණ්ඩප්පමාණං ආහු, යසො පන යයොජනයතො 
පඤ්චවීසතියයොජනප්පමායණො යහොති. යකආ පයනත්ථ ගාථාසුඛත්ථං
‘‘ආහූ’’තිදීඝංකතං, අහු අයහොපතිඅත්ථංවදන්ති. 

සහස්සකණ්යඩොතිසහස්සභූමියකො, ‘‘සහස්සඛණ්යඩො’’තිපිපායඨො, යසො

එව අත්යථො. සතයගණ්ඩූති අයනකසතනියූහයකො. ධපරජාලූති තත්ථ තත්ථ
නියූහසිඛරාදීසු පතිට්ඨපියතහි සත්තිධජවීරඞ්ගධජාදීහි ධයජහි සම්පන්යනො. 

හරිතාමයෙොති චාමීකරසුවණ්ණමයයො. යකආ පන හරිතාමයෙොති

‘‘හරිතමණිපරික්ඛයටො’’ති වදන්ති. ගන්ධපර්බාති නටා. ඡසහස්සානි

සත්තධපරාති න්මත්තානිගන්ධබ්බසහස්සානිසත්තධාතස්සපාසාදස්සසත්තසු
ඨායනසු රඤ්යඤො අභිරමාපනත්ථං නච්ආංසූති අත්යථො. යත එවං
නච්චන්තාපි කිර රාජානං හායසතං නාසක්ඛිංසු. අථ සක්යකො යදවරාජා
යදවනටංයපයසත්වාසමජ්ජංකායරසි, තදාරාජාහපති. 

යකොටිගායමො නාම මාපියතො. වත්ථූති භද්දජිත්යථරස්ස වත්ථු  .තං  

යථරගාථාවණ්ණනාෙිං (යථරගා  .අට්ඨ .භද්දජිත්යථරගාථාවණ්ණනාය)  

විත්ථාරයතො ආගතයමව. ඉතරස්සාති නළකාරයදවපුත්තස්ස. ආනුභාවාති

පුඤ්ඤානුභාවනිමිත්තං. 

දානවයසන දත්වාති තං පාසාදං අත්තයනො පරිග්ගහභාවවියයොජයනන

දානමුයඛ නියයොයජත්වා. විස්සජ්යජත්වාති ආත්යතයනව පරිච්චජනවයසන
දත්වා පුන දක්ඛියණයොනං සන්තකභාවකරයණන

නිරයපක්ඛපරිච්චාගවයසන විස්සජ්යජත්වා. එත්තයකනාති ‘‘භූතපුබ්බං
භික්ඛයව’’ති ආදිං කත්වා යාව ‘‘පබ්බජිස්සතී’’ති පදං එත්තයකන
යදසනාමග්යගන. 

භික්ඛුයනොආයුවණ්ණාදිවඩ්ඪනකථාවණ්ණනා 
110. ඉදිං භික්ඛුයනොආයුස්මින්තිආයුස්මිංසායධතබ්යබත්දංභික්ඛයනො 

ත්ච්ඡිතබ්බංආරජීවිතායයහතභාවයතොති.යතනාහ ‘‘ඉදිං ආයුකාරණ’’න්ති. 

සම්පන්නපලස්ස 
අවිප්පටිසාරපායමොජ්ජපීතිපස්සද්ධිසුඛසමාධියථාභූතඤාණාදිසම්භවයතො 
තංසමුට්ඨානපණීතරූයපහිකායස්සඵුටත්තාසරීයරවණ්ණධාත විප්පසන්නා
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යහොති, කලොයණො ච කිත්තිසද්යදො අබ්භුග්ගච්න්තීති ආහ ‘‘සීලවයතො

හී’’තිආදි. 

වියවකජිං පීතිසුඛාදීති ආදි-සද්යදන සමාධිජං පීතිසුඛං, අපීතිජං
කායසුඛං, සතිපාරිසුද්ධිජං උයපක්ඛාසුඛඤ්චසඞ්ගණ්හාති. 

අප්පටික්කූලතාවයහොති අප්පමාණානං සත්තානං, අත්තයනො ච යතසු
අප්පටික්කූලභාවයතො. හිතූපසංහාරාදිවයසන පවත්තියා සබ්බදිසාසු
ඵරණඅප්පමාණවයසනසබ්බදිසාසුවිප්ඵාරිකතා. 

‘‘අරහත්තඵලසඞ්ඛාතිංබල’’න්තිවුත්තං තස්සඅකුප්පධම්මතායයකනආ
අනභිභවනීයභාවයතො. 

‘‘යලොයක’’ති ත්දං යථා ‘‘එකබලම්පී’’ති ත්මිනා සම්බන්ධීයති, එවං 
‘‘දුප්පසහං දුරභිසම්භව’’න්ති ත්යමහිපි සම්බන්ධිතබ්බං. 
යලොකපරියාපන්යනයහව හි ධම්යමහි යතසං බලස්ස දුප්පසහතා, 

දුරභිසම්භවතා, න යලොකුත්තයරහීති. එත්යථවාති එතස්මිං අරහත්තඵයල
එව, තදත්ථන්තිඅත්යථො. 

යලොකුත්තරපුඤ්ඤම්පීති යලොකුත්තරපුඤ්ඤම්පි පුඤ්ඤඵලම්පි. ොව

ආසවක්ඛො පවඩ්ඪති විවට්ටගාමිකුසලධම්මානංසමාදානයහතූතියයොජනා. 

අමතපානිංපිවිිංසු යහට්ඨිමමග්ගඵලසමධිගමවයසනාතිඅධිප්පායයො. 

චක්කවත්තිසුත්තවණ්ණනායලීනත්ථප්පකාසනා. 
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4. අග්ගඤ්ඤසුත්තවණ්ණනා 

වායසට්ඨභාරද්වාජවණ්ණනා 
111. එත්ථාති ‘‘පුබ්බාරායම, මිගාරමාතපාසායද’’තිඑතස්මිං පදද්වයය.

යකොයංපුබ්බාරායමො, කථඤ්චපුබ්බාරායමො, කාචමිගාරමාතා, කථඤ්චස්සා 

පාසායදො අයහොපති එතස්මිං අන්යතොලීයන අනුයයොයග. අෙිං ත්දානි 

වුච්චමානා අනුපු්බිකථා ආදියතො පට්ඨාය සඞ්යඛයපයනව අනුපුබ්බිකථා. 

පදුමුත්තරිං භගවන්තිං එකං උපාසිකං අග්ගුපට්ඨායිකට්ඨායන ඨයපන්තිං
දිස්වානතත්ථසඤ්ජාතගාරවබහුමානා තයමවත්ථං පුරක්ඛත්වා භගවන්තං 

නිමන්යතත්වා. යමණ්ඩකපුත්තස්සාති යමණ්ඩකයසට්ඨිපුත්තස්ස. 

යසොතාපන්නාඅයහොසි තථා කතාධිකාරත්තා. 

මාතුට්ඨායන ඨයපසි අත්තයනො පලාචාරසම්පත්තියා ගරුට්ඨානියත්තා. 

උපයෙොගන්තිතත්ථ තත්ථඅප්යපතබ්බට්ඨායනඅප්පනාවයසනවිනියයොගං

අගමංසු. අඤ්යඤහි ෙ යවළුරියයලොහිතඞ්කමසාරගල්ලාදීහි. භස්සතීති

ඔතරති. සුද්ධපරපාසායදොවනයසොභතීතියකවයලොඑකපාසායදොඑවවිහායරො
න යසොභති. නියූහානි බහූනි නීහරිත්වා කත්තබ්බයසනාසනානි
‘‘දුවඩ්ඪයගහානී’’ති වදන්ති. මජ්යඣ ගබ්යභො සමන්තයතො
අනුපරියායයතොති එවං ද්වික්ඛත්තං වඩ්යඪත්වා කතයසනාසනානි 

දුවඩ්ඪයගහානි.චූළපාසාදාතිඛද්දකපාසාදා. 

උත්තරයදවීවිහායරො නාමනගරස්ස පාචීනද්වාරසමීයපකතවිහායරො. 

තිත්ථියලිඞ්ගස්ස අග්ගහිතත්තා යනව තිත්ථිෙපරිවාසිං වසන්ති. 

අනුපසම්පන්නභාවයතො ආපත්තියා ආපන්නාය අභාවයතො න

ආපත්තිපරිවාසිං වසන්ති. භික්ඛුභාවන්ති උපසම්පදං. යතවිජ්ජසුත්තන්ති

ත්මස්මිංදීඝනිකායයයතවිජ්ජසුත්තං සුත්වා. 

113. අනුවත්තමානා ෙඞ්කමිිංසු අනනුචඞ්කමයන යථාධිප්යපතස්ස

අත්ථස්ස පුච්න්නාදීනං අසක්කුයණයෙත්තා. යතසන්ති යතසං ද්වින්නං.

යතනාහ ‘‘පණ්ඩිතතයරො’’ති. අත්ථාති භවත්ථ. කුලසම්පන්නාති

සම්පන්නකුලා උදියතොදියත බ්රාහ්මණකුයල උප්පන්නා. බ්රාහ්මණකුලාති
යකනආ පාරිජුඤ්යඤන අනුපද්දුතා එව බ්රාහ්මණකුලා. යතනාහ 

‘‘යභොගාදිසම්පන්න’’න්තිආදි. ඉයම බ්රාහ්මණා උච්චා හුත්වා ‘‘ත්මං වසලං

පබ්බජ්ජං පබ්බජිංසූ’’තිආදිනා ජාතිආදීනි ඝට්යටන්තා අක්යකොසන්ති.

පරිභාසන්තීති පරිභවිත්වා භාසන්ති. අත්තයනො අනුරූපාොති අත්තයනො 
අජ්ඣාසයස්ස අනුරූපාය. අන්තරන්තරා විච්ඡිජ්ජ පවත්තියමානා පරිභාසා
පරිපුණ්ණා නාම න යහොති ඛණ්ඩභාවයතො, තබ්බිපරියායයතො පරිපුණ්ණා

නාමයහොතීතිආහ ‘‘අන්තරා’’තිආදි. 

අප්පතිට්ඨතාොතිඅපස්සයරහිතත්තා. විභින්යනොතිවිනට්යඨො. 



දීඝනිකායය පාථිකවග්ගටීකා  අග්ගඤ්ඤසුත්තවණ්ණනා 

30 

පටුන 

ඉතයරතයෙො වණ්ණාතිඛත්තියාදයයො වණ්ණා හීනා. නනුඛත්තියාව
යසට්ඨා වණ්ණා යථා බුද්ධා එතරහි ඛත්තියකුයල එව උප්පන්නාති? 
සච්චයමතං, යත පන අත්තයනො මිච්න්ාභිමායනන, මිච්න්ාගායහන ච
‘‘බ්රාහ්මයණොව යසට්යඨො වණ්යණො’’ති වදන්ති, තං යතසං වචනමත්තං. 

‘‘සුජ්ඣන්තීති සුද්ධා යහොන්ති, න නින්දං ගරහං පාපුණන්තී’’ති වදන්ති. 

සුජ්ඣන්ති වාසංසාරයතො සුජ්ඣන්ති, නයසසාවණ්ණාඅසුක්කජාතිකත්තා, 

මන්තජ්යඣනාභාවයතො චාති. බ්රහ්මුයනො මුඛයතො ජාතා යවදවචනයතො
ජාතාතිමුඛයතොජාතා.තයතොඑව බ්රහ්මුයනොමහාබ්රහ්මුයනොයවදවචනයතො

විජාතාති බ්රහ්මජා. යතන දුවියධනාපි නිම්මිතාති බ්රහ්මනිම්මිතා. 

යවදයවදඞ්ගාදිබ්රහ්මදායජ්ජං අරහන්තීති බ්රහ්මදාොදා. මුණ්ඩයක

සමණයකති එත්ථ ක-කායරො ගරහායන්ති ආහ ‘‘නින්දන්තා ජිගුච්ඡන්තා

වදන්තී’’ති. ඉ්යභති සුද්යද, යත පන ඝරබන්ධයනන බද්ධා නිහීනතරාති

ආහ ‘‘ගහපතියක’’ති. කණ්යහති කණ්හජාතියක. බන්ධනට්යඨන බන්ධු, 

කස්ස පන බන්ධූති ආහ ‘‘මාරස්ස බන්ධුභූයත’’ති. පාදාපච්යෙති පාදයතො
ජාතාපච්යච. අයං කිර බ්රාහ්මණානං ලද්ධි ‘‘බ්රාහ්මණා බ්රහ්මුයනො මුඛයතො
ජාතා, ඛත්තියාඋරයතො, ඌරූහියවස්සා, පාදයතොසුද්දා’’ති. 

114. යස්මාපඨමකප්පිකකායලචතවණ්ණවවත්ථානංනත්ථි, සබ්යබව
සත්තාඑකසදිසා, අපරභායගපනයතසංපයයොගයභදවයසනඅයහොසි, තස්මා

වුත්තං ‘‘යපොරාණිං…යප.… අජානන්තා’’ති. ලද්ධිභින්දනත්ථාොති
‘‘බ්රාහ්මණා බ්රහ්මුයනො පුත්තා ඔරසා මුඛයතො ජාතා’’ති එවං පවත්තාය

ලද්ධියා විනියවඨනත්ථං. පුත්තප්පටිලාභත්ථාොති ‘‘එවං මයං යපත්තිකං
ත්ණං යසොයධස්සාමා’’ති ලද්ධියං ඨත්වා පුත්තප්පටිලාභාය. අයඤ්යහත්ථ 

ධම්මිකානං බ්රාහ්මණානං අජ්ඣාසයයො. සඤ්ජාතපුප්ඵාති රජස්සලා.
ත්ත්ථීනඤ්හි කුමාරිභාවප්පත්තියතො පට්ඨාය පච්ඡිමවයයතො ඔරං අසති 
විබන්යධ අට්ඨයම අට්ඨයම සත්තායහ ගබ්භාසයසඤ්ඤියත තතියය 
ආවත්යත කතිපයා යලොහිතපීළකා සණ්ඨහිත්වා අග්ගහිතපුප්ඵා එව
භිජ්ජන්ති, තයතො යලොහිතංපග්ඝරති, තත්ථඋතසමඤ්ඤා, පුප්ඵසමඤ්ඤාච. 

යනසන්ති බ්රාහ්මණානං. සච්ෙවෙනිං සිොති ‘‘බ්රහ්මුයනො

පුත්තා’’තිආදිවචනංසච්චංයදිසියා, බ්රාහ්මණීනිං…යප.…මුඛිංභයවෙය, න
යචතංඅත්ථි. 

ෙතුවණ්ණසුද්ධිවණ්ණනා 
115. මුඛච්යඡදකවාදන්ති ‘‘බ්රාහ්මණාමහාබ්රහ්මුයනොමුඛයතොජාතා’’ති

වාදස්ස යන්දකවාදං. අරිෙභායව අසමත්ථාති අනරියභාවාවහා. 

පකතිකාළකාතිසභායවයනවනසුද්ධා. කණ්යහොති කිලිට්යඨොඋපතාපයකො.

යතනාහ ‘‘දුක්යඛොතිඅත්යථො’’ති. 

සුක්කභායවො නාමපරිසුද්ධතාතිආහ ‘‘නික්කියලසභායවනපණ්ඩරා’’ති. 

සුක්යකොති නකිලිට්යඨොඅනුපතාපයකොතිවුත්තං ‘‘සුයඛොතිඅත්යථො’’ති. 
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116. උභෙයවොකිණ්යණති වචනවිපල්ලායසන වුත්තන්ති ආහ 

‘‘උභයෙසුයවොකිණ්යණසූ’’ති. මිස්සීභූයතසූති‘‘කදාආකණ්හාධම්මා, කදාආ
සුක්කා ධම්මා’’ති එවං එකස්මිං සන්තායන, එකස්මිංයයව ච අත්තභායව

පවත්තියා මිස්පභූයතසු, න පන එකජ්ඣං පවත්තියා. එත්ථාති

අනන්තරවුත්තධම්මාව අන්වාධිට්ඨාති ආහ ‘‘කණ්හසුක්කධපරම්යමසූ’’ති.
යස්මාචයත බ්රාහ්මණානයචවයතධම්යමඅතික්කන්තා, යායචපටිපදාය

අතික්කයමයයං, සාපි යතසංපටිපදානත්ථි, තස්මාවුත්තං ‘‘වත්තමානාපී’’ති. 

නානුජානන්ති අයථාභුච්චවාදභාවයතො. අනුජානනඤ්ච නාම

අබ්භනුයමොදනන්ති තදභාවං දස්යසන්යතන ‘‘නානුයමොදන්ති, න

පසිංසන්තී’’ති වුත්තං. ෙතුන්නිං වණ්ණානන්ති නිද්ධාරයණ සාමිවචනං. 

යතසන්තිපනසම්බන්යධපිවාසාමිවචනං. යත ෙ බ්රාහ්මණා නඑවරූපා න

එදිසා, යාදියසොඅරහා එකයදයසනාපියතනයතසංසදිසතාභාවයතො, තස්මා 

යතන කාරයණන යනසිං බ්රාහ්මණානං ‘‘බ්රාහ්මයණොව යසට්යඨො 

වණ්යණො’’ති වාදං විඤ්ඤූ යථාභූතවාදියනො බුද්ධාදයයො අරියා 

නානුජානන්ති. 

ආරකත්තාදීහීති එත්ථ කියලසානං ආරකත්තා පහීනභාවයතො දූරත්තා 

අරහිං, කියලසාරීනං හතත්තා අරහිං, සංසාරචක්කස්ස අරානං හතත්තා 

අරහිං, පච්චයාදීනං අරහත්තා අරහිං, පාපකරයණ රහාභායවන අරහන්ති 
එවමත්යථො යවදිතබ්යබො. අයයමත්ථ සඞ්යඛයපො, විත්ථායරො පන
විසුද්ධිමග්යග )විසුද්ධි. 1.125 ආදයයො(, තං සංවණ්ණනාසු )විසුද්ධි. ටී.

1.124) ච වුත්තනයයන යවදිතබ්යබො. ආසවානිං ඛීණත්තාති චතන්නම්පි

ආසවානං අනවයසසයතො පහීනත්තා. බ්රහ්මෙරිෙවාසන්ති 

මග්ගබ්රහ්මචරියවාසං. තස්ස වාසස්ස පරියයොසිතත්තා වුත්ථවායසො, 

දසන්නම්පිවාඅරියවාසානංවුත්ථත්තා වුත්ථවායසො. වුත්තඤ්යහතං– 

‘‘දසයියම, භික්ඛයව, අරියාවාසා, යදරියාආවසිංසු වාආවසන්ති
වා ආවසිස්සන්ති වා. කතයම දස? ත්ධ, භික්ඛයව, භික්ඛ
පඤ්චඞ්ගවිප්පහීයනො යහොති න්ළඞ්ගසමන්නාගයතො එකාරක්යඛො
චතරාපස්යසයනො පනුණ්ණපච්යචකසච්යචො සමවයසයඨසයනො 
අනාවිලසඞ්කප්යපො පස්සද්ධකායසඞ්ඛායරො සුවිමුත්තආත්යතො
සුවිමුත්තපඤ්යඤො. ත්යම යඛො, භික්ඛයව, දස අරියාවාසා’’ති )අ. නි.
10.19). 

වුස්සතීති වා වුසිතිං, අරියමග්යගො, අරියඵලඤ්ච, තං එතස්ස අත්ථීති

අතිසයවචනිච්න්ාවයසන අරහා ‘‘වුසිතවා’’ති වුත්යතො. කරණීෙිං නාම 
පරිඤ්ඤාපහානසච්ඡිකිරියාභාවනාදුක්ඛස්සන්තංකාතකායමහිඑකන්තයතො 
කත්තබ්බත්තා, තං පන යස්මා චතූහි මග්යගහි පච්යචකං චතූසු සච්යචසු

කාතබ්බං කතං, තස්මා වුත්තං ‘‘ෙතූහි…යප.… කතකරණීයෙො’’ති. 

ඔපදාපනට්යඨනභාරාවියාති භාරා, කියලසා, ඛන්ධාච. වුත්තඤ්හි ‘‘භාරා
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හයව පඤ්චක්ඛන්ධා’’ති )සං. නි. 3.22) ඔහාරියතොති අපනීයතො. සයකො

අත්යථො සදත්යථොති එත්ථ ද-කායරො පදසන්ධිකයරො. කාමං දිට්ඨිආදයයොපි
සංයයොජනානි එව, තථාපිතණ්හායභවසංයයොජනට්යඨොසාතිසයයො.යථාහ
‘‘අවිජ්ජානීවරණානං සත්තානංතණ්හාසංයයොජනාන’’න්ති.)සං.නි.2.125, 
126, 127, 132, 134, 136, 142; 3.5.520; කථා.75) තයතොසාඑවසුත්යත
)දී. නි. 2.400; ම. නි. 1.93, 133; 3.373; සං. නි. 3.1081; පටි. ම. 1.34

ආදයයො(සමුදයසච්චභායවනවුත්තා, තස්මා වුත්තං ‘‘භවසිංයෙොජනිංවුච්ෙති

තණ්හා’’ති. සම්මදඤ්ඤා විමුත්යතොති සම්මා අඤ්ඤාය ජානනභූතාය 
අග්ගමග්ගපඤ්ඤාය සම්මායථාභූතංයංයථාජානිතබ්බං, තංතථා ජානිත්වා

විමුත්යතො. ඉමස්මිිං යලොයකති ත්මස්මිං සත්තයලොයක. ඉධපරත්තභායවති

ත්මස්මිං අත්තභායව, පරත්තභායවති පරස්මිං අත්තභායව, ත්ධයලොයක, 
පරයලොයකචාති අත්යථො. 

117. අන්තරවිරහිතාති විභාගවිරහිතා. යතනාහ ‘‘අත්තයනො කුයලන

සදිසා’’ති.අනුයන්තීතිඅනුයන්තා, අනුයන්තාඑව ආනුෙන්තා, අනුවත්තකා.

යතනාහ ‘‘වසවත්තියනො’’ති. 

118. නිවිට්ඨාති සද්යධයෙවත්ථුස්මිංඅනුපවිසනවයසනනිවිට්ඨා.තයතො

එවතස්මිං අධිකංනිවිසනයතො අභිනිවිට්ඨා.අෙලට්ඨිතාතිඅචලභායව ඨිතා. 

ෙන්ති යං කයථතබ්බධම්මං අනුපධායරත්වා, තදත්ථඤ්ච අප්පච්චක්ඛං

කත්වා කථනං, එතිං අට්ඨානිං අකාරණං තස්ස යබොධිමූයලයයව

සමුච්ඡින්නත්තා. විච්ඡින්දජනනත්ථන්ති රතනත්තයසද්ධාය විච්ඡින්දස්ස 

උප්පාදනත්ථං, අඤ්ඤථත්තායාති අත්යථො. යසොති මායරො. මුසාවාදිං කාතුිං

නාසක්ඛීති ආගතඵලස්ස අරියසාවකස්ස පුරයතො මුසා වත්තං න විසහි, 

තස්මා ආම මායරොස්මීති පටිජානි. සිලාපථවිෙන්ති රතනමයසිලාපථවියං.
සියනරුං කිර පරිවායරත්වා ඨියතො භූමිප්පයදයසො සත්තරතනමයයො, 
‘‘සුවණ්ණමයයො’’ති යකආ, සා විත්ථාරයතො, උබ්යබධයතො 

අයනකයයොජනසහස්සපරිමාණා අතිවිය නිච්චලා. කිිං ත්විං එත්ථාති කිං

කාරණා ත්වං එත්ථ. ‘‘ඨියතො’’ති අච්ඡරිං පහරි. ඨාතුිං අසක්යකොන්යතොති
අරියසාවකස්සපුරයතොඨාතංඅසක්යකොන්යතො.අයඤ්හි අරියධම්මාධිගමස්ස
ආනුභායවො, යං මායරොපි නාම මහානුභායවො උජුකං පටිප්පරිතං න
සක්යකොති. 

මග්යගොඑවමූලං මග්ගමූලිං, තස්ස. සඤ්ජාතත්තා උප්පන්නත්තා. යතන 

මග්ගමූයලන පතිට්ඨිතසන්තායන ලද්ධපතිට්ඨා. භගවයතො යදසනාධම්මං

නිස්සාය අරියායජාතියාජායතො ‘‘භගවන්තිංනිස්සාෙඅරිෙභූමිෙිං ජායතො’’ති

වුත්යතො. ‘‘උයර වසිත්වා’’ති ත්දං ධම්මයඝොසස්ස උරයතො සමුට්ඨානතාය

වුත්තං.උයරවායාමජනිතාභිජාතිතායවා ඔරයසො. මුඛයතොජායතනජායතො 

‘‘මුඛයතොජායතො’’ති වුත්යතො.කාරණකාරයණපිහිකාරයණවියයවොහායරො
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යහොති‘‘තියණහිභත්තංසිද්ධ’’න්ති. යකආපන‘‘වියමොක්ඛමුඛස්සවයසන 
ජාතත්තා මුඛයතො ජායතො’’ති වදන්ති, තත්ථාපි වුත්තනයයයනව අත්යථො
යවදිතබ්යබො. පුරියමනත්යථන යයොනියජො, යසදයජො, මුඛයජොති තීසු
සම්බන්යධසු මුඛයජන සම්බන්යධන භගවයතො පුත්තභායවො විභාවියතො. 
අත්ථද්වයයනාපි ධම්මජභායවොයයව දීපියතො. අරියධම්මප්පත්තියතො
ලද්ධවියසයසො හුත්වා පවත්යතො තදුත්තරකාලියකො ඛන්ධසන්තායනො
‘‘අරියධම්මයතො ජායතො’’ති යවදිතබ්යබො, අරියධම්මං වා මග්ගඵලං
නිස්සාය, උපනිස්සායචජායතොසබ්යබොපිධම්මප්පබන්යධො ‘‘අරියධම්මයතො
ජායතො’’තිගයහතබ්යබො. යතසං පනඅරියධම්මානං අපරියයොසිතකිච්චතාය 

අරියභායවන අභිනිබ්බත්තිමත්තං උපාදාය ‘‘අරිෙධපරම්මයතො ජාතත්තා’’ති
වුත්තං. පරියයොසිතකිච්චතාය තථා නිබ්බත්තිපාරිපූරිං උපාදාය 

‘‘නිම්මිතත්තා’’ති වුත්තං, යයතො ‘‘ධම්මයජො ධම්මනිම්මියතො’’ති වුත්තං.

‘‘නවයලොකුත්තරධම්මදායංආදියතීතිධම්මදායායදො’’තිපි පායඨො. අස්සාති

‘‘භගවයතොම්හිපුත්යතො’’තිආදිනා වුත්තස්ස වාකෙස්ස. අත්ථිං

දස්යසන්යතොති භාවත්ථං පකායසන්යතො. තථාගතස්ස
අනඤ්ඤසාධාරණපලාදිධම්මක්ඛන්ධස්ස සමූහනියවසවයසන
ධම්මකායතාය න කිඤ්ආ වත්තබ්බං අත්ථි, සත්ථුට්ඨානියස්ස පන
ධම්මකායතං දස්යසතං ‘‘කස්මා තථාගයතො ධම්මකායයොති වුත්යතො’’ති

සයයමව පුච්න්ං සමුට්ඨායපත්වා ‘‘තථාගයතො හී’’තිආදිනා තමත්ථං 

විස්සජ්යජති. හදයෙනචින්යතත්වාති‘‘ත්මංධම්මංත්මස්ස යදයසස්සාමී’’ති
තස්ස උපගතස්ස යවයනයෙජනස්ස යබොධනත්ථං ආත්යතන ආන්යතත්වා. 

වාොෙ අභිනීහරීති සද්ධම්මයදසනාවාචාය කරවීකරුතමඤ්ජුනා 
බ්රහ්මස්සයරන යවයනයෙසන්තානාභිමුඛං තදජ්ඣාසයානුරූපං හිතමත්ථං

නීහරි උපයනසි. යතනාති යතනකාරයණන එවංසද්ධම්මාධිමුත්තිභායවන. 

අස්සාති තථාගතස්ස. ධපරම්මමෙත්තාති ධම්මභූතත්තා. ත්ධාධිප්යපතධම්යමො

යසට්ඨට්යඨන බ්රහ්මභූයතොති ආහ ‘‘ධපරම්මකාෙත්තා එව බ්රහ්මකායෙො’’ති.
සබ්බයසො අධම්මං පජහිත්වා අනවයසසයතො ධම්යමො එව භූයතොති 

ධපරම්මභූයතො. තථාරූයපො ච යස්මා සභාවයතො ධම්යමො එවාති වත්තබ්බතං

අරහතීතිආහ ‘‘ධපරම්මසභායවො’’ති. 

119. යසට්ඨච්යඡදකවාදන්ති ‘‘බ්රාහ්මයණොවයසට්යඨොවණ්යණො’’ති)දී.

නි. 3.116) එවං වුත්තයසට්ඨභාවච්යන්දකවාදං. අපයරනපි නයෙනාති 
යථාවුත්තයසට්ඨච්යන්දකවාදයතො අපයරනපි

යපොරාණකයලොකුප්පත්තිදස්සනනයයන. යසට්ඨච්යඡද…යප.…

දස්යසතුන්ති යසොපි හි ‘‘බ්රාහ්මයණොව යසට්යඨො වණ්යණො, හීනා අඤ්යඤ 
වණ්ණා’’ති, ‘‘බ්රාහ්මණාබ්රහ්මුයනො පුත්තාඔරසාමුඛයතොජාතාබ්රහ්මජා’’ති
)දී. නි. 3.114) ච එවං පවත්තාය මිච්න්ාදිට්ඨියා විනියවඨයනො
ජාතිබ්රාහ්මණානං යසට්ඨභාවස්ස යන්දනයතො යසට්ඨච්යන්දනවායදො නාම
යහොතීතිදස්යසතන්තිඅත්යථො. 
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පටුන 

ඉත්ථභාවන්ති ත්මං පකාරතං මනුස්සභාවං. සාමඤ්ඤයජොතනා හි
වියසයස අවතිට්ඨති, පකරණවයසන වා අයමත්යථො අවච්ඡින්යනො

දට්ඨබ්යබො. මයනයනව නි්බත්තාති බාහිරපච්චයයන විනා යකවලං
උපචාරඣානමනසාව නිබ්බත්තා.යායඋපචාරජ්ඣානයචතනායයතතත්ථ
නිබ්බත්තා, නීවරණවික්ඛම්භනාදිනා උළායරො තස්සා පවත්තිවියසයසො, 

තස්මා ඣානඵලකප්යපො තස්සා ඵලවියසයසොති ආහ ‘‘බ්රහ්මයලොයක

විො’’තිආදි. ‘‘සෙිංපභා’’ති පදානංතත්ථසූරියායලොකාදීහිවිනාඅන්ධකාරං

විධමන්තාසයයමවපභාසන්තීති සෙිංපභා, අන්තලික්යඛආකායසචරන්තීති 

අන්තලික්ඛෙරා, තදඤ්ඤකාමාවචරසත්තානං විය සරීරස්ස 

විචරණට්ඨානස්ස අසුභතාභාවයතො සුභිං, සුයභව තිට්ඨන්තීති 

සුභට්ඨායියනොතිඅත්යථොයවදිතබ්යබො. 

රසපථවිපාතුභාවවණ්ණනා 
120. ස්බිංෙක්කවාළන්තිඅනවයසසං යකොටිසතසහස්සංචක්කවාළං. 

සමතනීතිසඤ්න්ායදන්තීවිප්ඵරි, සාපනතස්මිංඋදයකපතිට්ඨිතාඅයහොපති

ආහ ‘‘පතිට්ඨහී’’ති. වණ්යණන සම්පන්නාති සම්පන්නවණ්ණා. 

මක්ඛිකණ්ඩකරහිතන්තිමක්ඛිකාහිචතාසංඅණ්ඩයකහිචරහිතං. 

අතීතානන්තයරපි කප්යප යලොයලොයෙව. කස්මා? එවං

ආරපරිආතයලොලතාවයසනසබ්බපඨමංතථාඅකාපතිදස්යසති. කියමවිදන්ති
‘‘වණ්ණයතො, ගන්ධයතොචතාවඤාතං, රසයතොපනකියමවිදං භවිස්සතී’’ති

සංසයජායතොවදති. තිට්ඨතීතිඅට්ඨාසි. 

ෙන්දිමසූරිොදිපාතුභාවවණ්ණනා 
121. ආලුප්පකාරකන්තිඑත්ථ ආයලොපපරියායයො ආලුප්ප-සද්යදොතිආහ 

‘‘ආයලොපිං කත්වා’’ති. පච්චක්ඛභූතානම්පි චන්දිමසූරියානං පවත්තියං

යලොකියානංසම්යමොයහොයහොති, තංවිධමිතං ‘‘යකොපන යතස’’න්තිආදිනා

අට්ඨ පඤ්හාවිස්සජ්ජනානි ගහිතානි. තත්ථ යතසන්ති චන්දිමසූරියානං. 

කස්මින්ති කස්මිං ඨායන. ‘‘යකො උපරී’’ති එයතයනව යකො යහට්ඨාති

අයමත්යථොවුත්යතොයයව.තථා ‘‘යකොසීඝිංගච්ඡතී’’ති ත්මිනායකොසණිකං

ගච්න්තීතිඅයම්පිඅත්යථොවුත්යතොයයව. වීථියෙොතිගමනවීථියයො. එකයතොති

එකස්මිං ඛයණ පාතුභවන්ති. සූරියමණ්ඩයල පන අත්ථඞ්ගයත

චන්දමණ්ඩලං පඤ්ඤායිත්ථ. ඡන්දිං ඤත්වාවාතිරුආංඤත්වාවිය. 

උභෙන්තිඅන්යතො, බහිච. 

උජුකන්තිආයාමයතො, විත්ථාරයතො, උබ්යබධයතො ච. පරිමණ්ඩලයතොති
පරික්යඛපයතො. 

උජුකිංසණිකිංගච්ඡති අමාවාසියංසූරියයන සද්ධිංගච්න්න්යතොදිවයස
දිවයස යථොකං යථොකං ඔහීයන්යතො පුණ්ණමාසියං උපඩ්ඪමග්ගයමව 
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පටුන 

ඔහීයනයතො. තිරිෙිං සීඝිං ගච්න්ති එකස්මිම්පි මායස කදාආ දක්ඛිණයතො, 

කදාආ උත්තරයතො දස්සනයතො. ‘‘ද්වීසු පස්යසසූ’’ති ත්දං යයභුයෙවයසන
වුත්තං. චන්දස්ස පුරයතො, පච්න්යතො, සමඤ්ච තාරකා ගච්න්න්තියයව. 

අත්තයනො ඨානන්ති අත්තයනො ගමනට්ඨානං. න විජහන්ති අත්තයනො
වීථියාව ගච්න්නයතො. සූරියස්ස උජුකං ගමනස්ස පඝතා චන්දස්ස ගමනං

උපාදාය යවදිතබ්බා. තිරිෙිං ගමනිං දක්ඛිණදිසයතො උත්තරදිසාය, 

උත්තරදිසයතො ච දක්ඛිණදිසාය ගමනං දන්ධපරිං න්හි න්හි මායසහි

ත්ජ්ඣනයතො. යසොති සූරියයො. කාළපක්ඛඋයපොසථයතොති කාළපක්යඛ

උයපොසයථ චන්යදන සයහව ගන්ත්වා තයතො පරං. පාටිපදදිවයසති

සුක්කපක්ඛපාටිපදදිවයස. ඔහාෙ ගච්ඡති අත්තයනො පඝගාමිතාය, තස්ස ච

දන්ධගාමිතාය. යලඛා විෙ පඤ්ඤාෙති පච්ඡිමදිසායං. ොවඋයපොසථදිවසාති

යාව සුක්කපක්ඛඋයපොසථදිවසා. ‘‘ෙන්යදොඅනුක්කයමන වඩ්ඪිත්වා’’තිත්දං
උපරිභාගයතො පතිතසූරියායලොකතාය යහට්ඨයතො පවත්තාය සූරියස්ස
දූරභායවන දිවයස දිවයස අනුක්කයමන පරිහායමානාය අත්තයනො න්ායාය
වයසන අනුක්කයමන චන්දමණ්ඩලප්පයදසස්ස වඩ්ඪමානස්ස විය

දිස්සමානතායවුත්තං, තස්මා අනුක්කයමනවඩ්ඪිත්වාවිය. උයපොසථදිවයස 

පුණ්ණමායං පරිපුණ්යණො යහොති, පරිපුණ්ණමණ්ඩයලො හුත්වා දිස්සතීති

අත්යථො. ධපරාවිත්වා ගණ්හාති චන්දස්ස දන්ධගතිතාය, අත්තයනො ච 

පඝගතිතාය. අනුක්කයමනහායිත්වාතිඑත්ථ ‘‘අනුක්කයමන වඩ්ඪිත්වා’’ති
එත්ථවුත්තනයයනඅත්යථො යවදිතබ්යබො.තත්ථපනන්ායායහායමානතාය
මණ්ඩලං වඩ්ඪමානං විය දිස්සති, ත්ධ න්ායාය වඩ්ඪමානතාය මණ්ඩලං
හායමානංවියදිස්සති. 

යාය වීථියා සූරියය ගච්න්න්යත වස්සවලාහකා යදවපුත්තා 
සූරියාභිතාපසන්තත්තා අත්තයනො විමානයතො න නික්ඛමන්ති, කීළාපසුතා
හුත්වා න විචරන්ති, තදා කිර සූරියස්ස විමානං පකතිමග්ගයතො අයධො
ඔතරිත්වාවිචරති, තස්ස ඔරුය්හචරයණයනවචන්දවිමානම්පිඅයධොඔරුය්හ
චරති තග්ගතිකත්තා, තස්මා සා වීථි උදකාභායවන අජානුරූපතාය 

‘‘අජවීථී’’ති සමඤ්ඤං ගතා. යාය පන වීථියා සූරියය ගච්න්න්යත
වස්සවලාහකා යදවපුත්තා සූරියාභිතාපාභාවයතො අභිණ්හං අත්තයනො
විමානයතොබහිනික්ඛමිත්වාකීළාපසුතාත්යතොආයතොචවිචරන්ති, තදාකිර 
සූරියවිමානං පකතිමග්ගයතො උද්ධං ආරුහිත්වා විචරති, තස්ස උද්ධං
ආරුය්හචරයණයනව චන්දවිමානම්පිඋද්ධංආරුය්හචරතිතග්ගතිකත්තා, 
තග්ගතිකතාචසමානගතිනා වාතමණ්ඩයලනවිමානස්සයඵල්ලිතබ්බත්තා, 

තස්මා සා වීථි උදකබහුභායවන නාගානුරූපතාය ‘‘නාගවීථී’’ති සමඤ්ඤං
ගතා. යදා සූරියයො උද්ධමනාරුහන්යතො, අයධො ච අයනොතරන්යතො
පකතිමග්යගයනව ගච්න්ති, තදා වස්සවලාහකා යථාකාලං, යථාරුආ ච 
විමානයතො නික්ඛමිත්වා සුයඛන විචරන්ති, යතන කායලන කාලං
වස්සනයතො යලොයක උතසමතා යහොති, තාය උතසමතාය යහතභූතාය සා
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චන්දිමසූරියානං ගති ගවානුරූපතාය ‘‘යගොවීථී’’ති සමඤ්ඤං ගතා. යතන

වුත්තං ‘‘අජවීථී’’තිආදි. 

එවං ‘‘කති යනසං වීථියයො’’ති පඤ්හං විස්සජ්යජත්වා ‘‘කථං 

විචරන්තී’’ති පඤ්හං විස්සජ්යජතං ‘‘ෙන්දිමසූරිො’’තිආදි වුත්තං. තත්ථ 

සියනරුයතො බහි නික්ඛමන්තීති සියනරුසමීයපන තං පදක්ඛිණං කත්වා
ගච්න්න්තා තයතො ගමනවීථියතො බහි අත්තයනො තිරියගමයනන

චක්කවාළාභිමුඛා නික්ඛමන්ති. අන්යතො විෙරන්තීති එවං න් මායස ඛයණ
ඛයණ සියනරුයතොඅපසක්කනවයසනතයතොනික්ඛමිත්වාචක්කවාළසමීපං
පත්තා, තයතොපි න් මායස ඛයණ ඛයණ අපසක්කනවයසන නික්ඛමිත්වා
සියනරුසමීපං පාපුණන්තා අන්යතො විචරන්ති. ත්දානි තයමවත්ථං

සඞ්යඛයපන වුත්තං විවරිතං ‘‘යතහී’’තිආදි වුත්තං. සියනරුස්ස, 
චක්කවාළස්ස ච යං ඨානං යවමජ්ඣං, තස්ස, සියනරුස්ස ච යං ඨානං

යවමජ්ඣං, යතන ගච්න්න්තා ‘‘සියනරුසමීයපන විෙරන්තී’’ති වුත්තා, න

සියනරුස්ස අග්ගාළින්දඅල්ලීනා. ෙක්කවාළසමීයපන ෙරිත්වාති එත්ථාපි

එයසව නයයො. මජ්යඣනාති සියනරුස්ස, චක්කවාළස්ස ච උජුකං

යවමජ්යඣනමග්යගන. චිත්රමායසමජ්යඣනාතිඑත්ථාපිඑයසවනයයො. 

එකප්පහායරනාති එකයවලාය, එයකයනව වා අත්තයනො

එකප්පහායරන. මජ්ඣන්හියකොතිඨිතමජ්ඣන්හියකොකායලො යහොති. තදාහි
සූරියමණ්ඩලං උග්ගච්න්න්තං හුත්වාපි ත්මස්මිං දීයප ඨිතස්ස උපඩ්ඪයමව
දිස්සති, උත්තරකුරූසුඨිතස්සඔගච්න්න්තං හුත්වා.එවඤ්හිඑකයවලායයමව
තීසුදීයපසුආයලොකකරණං. 

යයසු කත්තිකාදිනක්ඛත්තසමඤ්ඤා, තානිපි තාරකරූපානි යයවාති 

වුත්තං ‘‘යසසතාරකරූපානි ො’’ති, නක්ඛත්තසඤ්ඤිතතාරකරූපයතො 
අවසිට්ඨතාරකරූපානීති අත්යථො. උභයානිපි තානි යදවතානං

වසනකවිමානානීතියවදිතබ්බානි. රා-සද්යදොතියතිඡිජ්ජතිඑත්ථාති රත්ති, 
සත්තානං සද්දස්ස වූපසමනකායලොති අත්යථො. දිබ්බන්ති සත්තා කීළන්ති

යජොතන්ති එත්ථාති දිවා. සත්තානං ආයුං මිනන්යතො විය සියති අන්තං

කයරොතීති මායසො. තං තං කිරියං අරති වත්යතතීති උතු. තං තං සත්තං, 

ධම්මප්පවත්තිඤ්චසඞ්ගම්මවදන්යතොවිය සරතිවත්යතතීති සිංවච්ඡයරො. 

122. විවජ්ජනං විවජ්යජො, යසො එව යවවජ්ජිං, වණ්ණස්ස යවවජ්ජං 

වණ්ණයවවජ්ජිං, වණ්ණසම්පත්තියා විගයමො, තස්ස පන අත්ථිතා 

‘‘වණ්ණයවවජ්ජතා’’ති වුත්තා. යතනාහ ‘‘විවජ්ජභායවො’’ති. යතසන්ති 

වණ්ණවන්තානං සත්තානං. අතිමානප්පච්ෙොති දුබ්බණ්ණවම්භනවයසන
අතික්කම්ම අත්තයනො වණ්ණං පටිච්ච මානපච්චයා, 
මානසම්පග්ගණ්හනනිමිත්තන්තිඅත්යථො.සාතිසයයොරයසොඑතිස්සාඅත්ථීති 

රසාති ලද්ධපරමානාෙ, අනුභාසිිංසූති අනුයරොධවයසන භාසිංසු. 

යලොකුප්පත්තිවිංසකථන්ති යලොකුප්පත්තිවංසජං පයවණීකථං, ආදිකායල 
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උප්පන්නංපයවණීආගතකථන්තිඅත්යථො. ‘‘අනුපතන්තී’’තිපිපායඨො, යසො
එවත්යථො. 

භූමිපප්පටකපාතුභාවාදිවණ්ණනා 
123. එදියසොහුත්වාති අහිච්න්ත්තකසදියසොහුත්වා. 

124. පදාලතාති ‘‘පදා’’ති එවංනාමා එකා ලතා, සා පන යස්මා 

සම්පන්නවණ්ණගන්ධරසා, තස්මා ‘‘භද්දලතා’’ති වුත්තා. නාළිකාති

නාළිවල්ලි. අහායීති නස්සි. 

125. අකට්ඨපායකොතිඅකට්යඨයයවඨායන උප්පජ්ජිත්වා පච්චනයකො, 

නීවායරො විය සඤ්ජායතො හුත්වා නිප්පජ්ජනයකොති අත්යථො. කයණො 

‘‘කුණ්ඩක’’න්ති ච වුච්චති. ථුසන්ති තණ්ඩුලං පරියයොනන්ධිත්වා

ඨිතත්තයචො, තදභාවයතො ‘‘අකයණො, අථුයසො’’ති සාලි වුත්යතො. 

‘‘පටිවිරූළ්හ’’න්තිත්දං පක්කභාවස්සකාරණවචනං. පටිවිරූළ්හයතො හිතං
පක්කන්ති. යස්මිං ඨායන සායං පක්යකො සාලි ගහියතො, තයදව ඨානං
දුතියදිවයස පායතො පක්යකන සාලිනා පරිපුණ්ණං හුත්වා තිට්ඨතීති ආහ 

‘‘සාෙිං ගහිතට්ඨානිං පායතො පක්කිං යහොතී’’තිආදි. අලායිතන්ති 

ලායිතට්ඨානම්පි යතසං කම්මප්පච්චයා අලායිතයමව හුත්වා අනූනිං 

පරිපුණ්ණයමව පඤ්ඤාෙති, න යකවලං පඤ්ඤායනයමව, අථ යඛො
තථාභූතයමවහුත්වාතිට්ඨති. 

ඉත්ථිපුරිසලිඞ්ගාදිපාතුභාවවණ්ණනා 
126. ‘‘මනුස්සකායල’’තිත්දංපුබ්යබ මනුස්සභූතානංයයවතත්ථත්දානි

නිකන්තිවයසනඋප්පත්තියහොතීතිකත්වාවුත්තං, යදවතානම්පිපුරිමජාතියං
ත්ත්ථිභායව ඨිතානං තත්ථ විරාගාදිපුරිසත්තප්පච්චයය අසති තදා

ත්ත්ථිලිඞ්ගයමව පාතභවති. පුරිසත්තපච්ෙයෙති ‘‘අත්තයනොපි අනිස්සරතා, 
සබ්බකාලංපරායත්තවුත්තිතා, රජස්සලතාවඤ්චතා, ගබ්භධාරණං, පඨමාය
පකතියා නිහීනපකතිතා, සූරවීරතාභායවො, ‘අප්පකා ජනා’ති 
‘හීයළතබ්බතා’ති එවමාදි ආදීනවපච්චයවක්ඛණපුබ්බකම්පි ත්ත්ථිභායව
‘අලං ත්ත්ථිභායවන, න හි ත්ත්ථිභායව ඨත්වා චක්කවත්තිසිරිං, න
සක්කමාරබ්රහ්මසිරියයො පච්චනුභවිතං, න පච්යචකයබොධිං, න
සම්මාසම්යබොධිං අධිගන්තං සක්කා’ති එවං ත්ත්ථිභාවවිරජ්ජනං, 
‘යථාවුත්තආදීනවවිරහයතො උත්තමපකතිභාවයතො සම්පදමිදං පුරිසත්තං 
නාම යසට්ඨං උත්තමං, එත්ථ ඨත්වා සක්කා එතා සම්පත්තියයො
සම්පාපුණිත’න්ති එවං පුරිසත්තභායව සම්භාවනාපුබ්බකං පත්ථනාඨපනං, 
‘තත්ථ නින්නයපොණපබ්භාරආත්තතා’ති’’ එවමාදියක පුරිසභාවස්ස

පච්චයභූයත ධපරම්යම. පූයරත්වා වඩ්යඪත්වා. පච්චක්ඛං භූතං, සදිසඤ්ච 
දිට්ඨධම්මිකං, සම්පරායිකඤ්ච සුවිපුලං අනත්ථං අආන්යතත්වා පුරිසස්ස
කායමසු මිච්න්ාචරණං යකවලං ත්ත්ථියං ආසාපත්ති ඵයලයනවාති
ආසාආපත්ති ත්ත්ථිභාවාවහාපි යහොතියයව.
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තන්නින්නයපොණපබ්භාරභායවන තන්නිකන්තියා නිමිත්තභාවාපත්තියතොති

වුත්තං ‘‘පුරියසො ඉත්ථත්තභාවිං ලභන්යතො කායමසුමිච්ඡාොරිං නිස්සාෙ

ලභතී’’ති. තදාති යථාවුත්යත පඨමකප්පිකකායල. පකතිොති සභායවන. 

මාතුගාමස්සාති පුරිමත්තභායව මාතගාමභූතස්ස. පුරිසස්සාති එත්ථාපි 

‘‘පකතියා’’තිපදං ආයනත්වාසම්බන්ධිතබ්බං. උපනිජ්ඣාෙතන්තිඋයපච්ච
නිජ්ඣායන්තානං. යථා අඤ්ඤමඤ්ඤස්මිං සාරායගො උප්පජ්ජති, එවං

සායපක්ඛභායවන ඔයලොයකන්තානිං. රාගපරිළායහොතිරාගයජොපරිළායහො. 

නි්බුදය්හමානාොතිපරිණතාහුත්වා නියෙමානාය. 

යමථුනධපරම්මසමාොරවණ්ණනා 
127. යගොමෙපිණ්ඩමත්තම්පි නාලත්ථාති සම්මයදව විවාහකම්මං

නාලත්ථාති අධිප්පායයන වදන්ති. පාතබයතන්ති තස්මිං අසද්ධම්යම
කියලසකායමන පිවිතබ්බතං කිඤ්ආ පිවිතබ්බවත්ථුං පිවන්තා විය අතිවිය

යතොයසත්වා පරිභුඤ්ජිතබ්බතං ආපජ්ජිිංසු, පාතබයතන්ති වා

පරිභුඤ්ජනකතං ආපජ්ජිිංසු උපගච්ඡිංසු.පරියභොගත්යථොහිඅයං පා-සද්යදො, 

කත්තසාධයනොච තබය-සද්යදො, යථාරුආපරිභුඤ්ජිංසූතිඅත්යථො. 

සන්නිධිකාරකන්ති සන්නිධිකාරං, ක-කායරො පදවඩ්ඪනමත්තන්තිආහ 

‘‘සන්නිධිිං කත්වා’’ති. අපදානන්ති අවඛණ්ඩනං. එයකකස්මිිං ඨායනති

යත්ථ යත්ථ වහිතං, තස්මිං තස්මිං එයකකස්මිං ඨායන. ගුම්බගුම්බාති
පුඤ්ජපුඤ්ජා. 

සාලිවිභාගවණ්ණනා 
128. සීමිං ඨයපෙයාමාති ‘‘අයං භූමිභායගො අසුකස්ස, අයං භූමිභායගො

අසුකස්සා’’ති එවං පරිච්යන්දං කයරයොම. තිං අග්ගිං කත්වාති තං ආදිං
කත්වා. 

මහාසම්මතරාජවණ්ණනා 
130. පකායසත්බන්ති යදොසවයසන පකායසතබ්බං. ඛිපිත්බන්ති

යඛපං කාතබ්බං. යතනාහ ‘‘හායරත්බ’’න්ති, සත්තනිකායයතො
නීහරිතබ්බං. 

යනසන්ති නිද්ධාරයණ සාමිවචනං. 

131. අක්ඛරන්ති නිරුත්තිං. සා හි මහාජයනන සම්මයතොති
නිද්ධායරත්වා වත්තබ්බයතො නිරුත්ති, තස්මිංයයව නිරූළ්හභාවයතො, 
අඤ්ඤත්ථ අසඤ්චරණයතො අක්ඛරන්ති ච වුච්චති, තථා සඞ්ඛාතබ්බයතො 

සඞ්ඛා, සමඤ්ඤායතීති සමඤ්ඤා, පඤ්ඤාපනයතො පඤ්ඤත්ති, 

යවොහරණයතො යවොහායරො. උප්පන්යනොති පවත්යතො. න යකවලිං 

අක්ඛරයමවාතිනයකවලංසමඤ්ඤාකරණයමව. යඛත්තසාමියනොති තංතං
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භූමිභාගංපරිග්ගයහත්වාඨිතසත්තා. තීහිසඞ්යඛහීති තිවිධකිරියාභිසඞ්ඛයතහි
තීහි සඞ්යඛහි ඛත්තියාදීහි තීහි වණ්යණහි පරිග්ගහියතහි. 
‘‘ඛත්තියානුයන්තබ්රාහ්මණගහපතිකයනගමජානපයදහි තීහි ගහපතීහි

පරිග්ගහියතහී’’ති ච වදන්ති. අග්ගන්ති ඤායතනාති අග්ගං කුලන්ති
ඤායතන. ඛත්තියකුලඤ්හි යලොයක සබ්බයසට්ඨං. යථාහ ‘‘ඛත්තියයො
යසට්යඨොජයනතස්මිං, යය යගොත්තපටිසාරියනො’’ති, (දී.නි.1.277; 3.140; 
ම. නි. 2.30; සං. නි. 1.182, 245) අයභයදොපචායරන පන අක්ඛරස්ස
ඛත්තියසද්දස්සපි යසට්ඨතාති පාළියං ‘‘අග්ගඤ්යඤන අක්ඛයරනා’’ති

වුත්තං. ත්දානි අයභයදොපචායරන විනා එව අත්ථං දස්යසතං ‘‘අග්යග

වා’’තිආදිවුත්තං. 

බ්රාහ්මණමණ්ඩලාදිවණ්ණනා 
132. යයන අනාරම්භභායවන බාහිතාකුසලා ‘‘බ්රාහ්මණා’’ති වුත්තා, 

තයමව තාව දස්යසතං පාළියං ‘‘වීතඞ්ගාරා’’තිආදි වුත්තන්ති තදත්ථං 

දස්යසන්යතො ‘‘පචිත්වා’’තිආදිමාහ. තයමනන්ති වචනවිපල්ලායසන

නිද්යදයසොතිආහ ‘‘යත එයත’’ති. අභිසඞ්ඛයරොන්තාති ආත්තමන්තභායවන 
අඤ්ඤමඤ්ඤං අභිවිසිට්යඨ කයරොන්තා, බ්රාහ්මණාකප්පභායවන

සඞ්ඛයරොන්තාච. වායෙන්තාතිපයරසංකයථන්තා, යයතථාගන්යථකාතං

න ජානන්ති. අච්ඡන්තීති ආසන්ති, උපවිසන්තීති අත්යථො. යතනාහ 

‘‘වසන්තී’’ති. අච්යඡන්තීති කාලං යඛයපන්ති. හීනසම්මතිං 
ඣානභාවනානුයයොගං න්ඩ්යඩත්වා ගන්යථ පසුතතාදීපනයතො. 

යසට්ඨසම්මතිං ජාතිං ‘‘යවදධරා යසොත්තියා සුබ්රාහ්මණාති එවං
යසට්ඨසම්මතංජාතං. 

133. යමථුනධපරම්මිං සමාදියිත්වාති ජායාපතිකභායවන ද්වයං ද්වයං

නිවාසං අජ්ඣුපගන්ත්වා. වාණිජකම්මාදියකති ආදි-සද්යදන කසිකම්මාදිං
සඞ්ගණ්හාති. 

134. ලුද්දාොරකම්මඛුද්දාොරකම්මුනාති 
පරවියහඨනාදිලුද්දාචාරකම්මුනා, නළකාරදාරුකම්මාදිඛද්දාචාරකම්මුනා ච. 

සුද්දන්ති එත්ථ සු-ත්ති පඝත්යථ නිපායතො. දා-ත්ති ගරහණත්යථති ආහ 

‘‘සුද්දිංසුද්දිංලහුිංලහුිංකුච්ඡිතිං ගච්ඡන්තී’’ති. 

135. අහූති කාලවිපල්ලාසවයසන වුත්තන්ති දස්යසන්යතො ‘‘යහොති

යඛො’’ති ආහ. ඉමිනාති ‘‘ත්යමහි යඛො, වායසට්ඨ, චතූහි මණ්ඩයලහි

සමණමණ්ඩලස්සඅභිනිබ්බත්තියහොතී’’තිත්මිනාවචයනන. ඉමිං දස්යසතීති
සමණමණ්ඩලං නාම…යප.… සුද්ධිං පාපුණන්තීති ත්මං අත්ථජාතං 
දස්යසති.යදිත්යමහි…යප.…අභිනිබ්බත්තියහොති, එවංසන්යතත්මායනව
චත්තාරි මණ්ඩලානි පධානානි, සමණමණ්ඩලං අප්පධානං තයතො

අභිනිබ්බත්තත්තාති? නයිදයමවන්ති දස්යසතං ‘‘ඉමානී’’තිආදි වුත්තං. 

සමණමණ්ඩලිංඅනුවත්තන්ති ගුයණහිවිසිට්ඨභාවයතො.ගුයණොහි විඤ්ඤූනං
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අනුවත්තනයහත, නයකොලපුත්තියං, වණ්ණයපොක්ඛරතා, වාක්කරණමත්තං

වා. යතනාහ ‘‘ධපරම්යමයනව අනුවත්තන්ති, යනො අධපරම්යමනා’’ති. යසො 
ධම්යමො ච යලොකුත්තයරොව අධිප්යපයතො, යයන සංසාරයතො විසුජ්ඣති, 

තස්මා සමණමණ්ඩලන්ති ච සාසනිකයමව සමණගණං වදතීති දට්ඨබ්බං.

යතනාහ ‘‘සමණමණ්ඩලඤ්හී’’තිආදි. 

දුච්ෙරිතාදිකථාවණ්ණනා 
136. මිච්ඡාදිට්ඨිවයසන සමාදින්නකම්මිං නාම ‘‘යකො

අනුබන්ධිතබ්යබො. අයජොතග්ගියසොට්ඨිමියසො’’තිආදිනා 

යඤ්ඤවිධානාදිවයසනපවත්තිතංහිංසාදිපාපකම්මං. මිච්ඡාදිට්ඨිකම්මස්සාති
‘‘එස සද්ධාධිගයතො යදවයායනො, යයන යන්ති පුත්තියනො

වියසොකා’’තිආදිනා පවත්තිතස්ස මිච්න්ාදිට්ඨිසහගතකම්මස්ස. සමාදානිං 
තස්සතථාපවත්තනං, තස්සාවාදිට්ඨියාඋපගමනං. 

137. ද්වෙකාරීති කුසලාකුසලද්වයස්ස කත්තා. තයිදං ද්වයං යස්මා

එකජ්ඣං නප්පවත්තති, තස්මා ආහ ‘‘කායලනා’’තිආදි. එකක්ඛයණ

උභෙවිපාකදානට්ඨානිං නාමනත්ථි එකස්මිංඛයණආත්තද්වයූපසඤ්හිතාය
සත්තසන්තතියාඅභාවයතො.යථා පනද්වයකාරියනොසුඛදුක්ඛපටිසංයවදිතා

සම්භවති, තං දස්යසතං ‘‘යෙන පනා’’තිආදි වුත්තං. එවිංභූයතොති
විකලාවයයවො. ද්යවපිහි කුසලාකුසලකම්මානි කතූපආතානි සභාවයතො

බලවන්තායනවයහොන්ති, තස්මාමරණකායල උපට්ඨහන්ති. යතසුඅකුසලිං

බලවතරිං යහොති පච්චයලාභයතො. නිකන්තිආදයයො හි පච්චයවියසසා
අකුසලස්යසව සභාගා, න කුසලස්ස, තස්මා කතූපආතභායවන
සමානබයලසුපිකුසලාකුසයලසුපච්චයලායභනවිපච්ආතංලද්යධොකාසතාය 

කුසලයතො අකුසලං බලවතරං යහොතීති, තථාභූතම්පි තිං යථා විපාකදායන 
ලද්යධොකාසස්ස කුසලස්සාපි අවසයරො යහොති, තථා ලද්ධපච්චයං

පටිසන්ධිදානාභිමුඛං කුසලිං පටිබාහිත්වා පටිසන්ධිං යදන්තං 

තිරච්ඡානයෙොනිෙිංනි්බත්තායපතීති.‘‘අකුසලංබලවතරංයහොතී’’ති එත්ථ
‘‘අකුසලං යච බලවතරං යහොති, තං කුසලං පටිබාහිත්වා’’ති
වුත්තනයයයනව අත්ථං වත්වා යතසුකුසලං යච බලවතරං යහොති, තඤ්ච 
අකුසලං පටිබාහිත්වා මනුස්සයයොනියං නිබ්බත්තායපති, අකුසලං 
පවත්තියවදනීයංයහොති, අථනංතංකාණම්පිකයරොතිඛජ්ජම්පිපීඨසප්පිම්පි 
කුච්ඡියරොගාදීහි වා උපද්දුතං. එවං යසො පවත්තියං නානප්පකාරං දුක්ඛං
පච්චනුභවතීති ත්දං සන්ධාය වුත්තං ‘‘සුඛදුක්ඛප්පටිසංයවදී යහොතී’’ති.
තත්රායං විනිච්න්යයො – වුත්තකායල වා කායරන සමානබයලසු
කුසලාකුසලකම්යමසු උපට්ඨහන්යතසු මරණස්ස ආසන්නයවලායං යදි
බලවතරානි කුසලජවනානි ජවන්ති, යථාඋපට්ඨිතං අකුසලං පටිබාහිත්වා 
කුසලං වුත්තනයයන පටිසන්ධිං යදති. අථ බලවතරානි අකුසලජවනානි
ජවන්ති, යථාඋපට්ඨිතං කුසලං පටිබාහිත්වා අකුසලං වුත්තනයයයනව
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පටිසන්ධිංයදති.තංකිස්සයහත? උභින්නං කම්මානංසමානබලවභාවයතො, 
පච්චයන්තරසායපක්ඛයතොචාති, සබ්බංවීමංසිත්වා ගයහතබ්බං. 

යබොධිපක්ඛිෙභාවනාවණ්ණනා 
138. යබොධි වුච්චති මග්ගසම්මාදිට්ඨි, චත්තාරිඅරියසච්චානිබුජ්ඣතීති

කත්වා, සභාවයතො, තංසභාවයතො ච තස්සා පක්යඛ භවාති යබොධිපක්ඛියා, 

සතිවීරියාදයයො ධම්මා, යතසං යබොධිපක්ඛිොනිං. පටිපාටිොති

යබොධිපක්ඛියයදසනාපටිපාටියා. භාවනිං අනුගන්ත්වාති අනුක්කයමන

පවත්තං භාවනං පත්වා. යතනාහ ‘‘පටිපජ්ජිත්වා’’ති. සඋපාදියසසාය
නිබ්බානධාතයාවයසන ඛීණාසවස්සයසට්ඨභාවංයලොකස්සපාකටංකත්වා
දස්යසතං සක්කා, න ත්තරාය සබ්බයසො අපඤ්ඤත්තිභාවූපගමයන තස්ස 

අදස්සනයතොති වුත්තං ‘‘පරිනි්බාතීති කියලසපරිනි්බායනන

පරිනි්බාෙතී’’ති. විනිවත්යතත්වාතිතයතොචතවණ්ණයතොනීහරිත්වා. 

140. තයමවත්ථන්ති ‘‘ඛීණාසයවොව යදවමනුස්යසසු යසට්යඨො’’ති
වුත්තයමවත්ථං. 

යසට්ඨච්යඡදකවාදයමවාති ජාතිබ්රාහ්මණානං

යසට්ඨභාවසමුච්යන්දකයමව කථං. දස්යසත්වා භාසිත්වා. සුත්තන්තිං 

විනිවත්යතත්වාති පුබ්යබ යලොකියධම්මසන්දස්සනවයසන පවත්තං 
අග්ගඤ්ඤසුත්තං ‘‘සත්තන්නං යබොධිපක්ඛියානං ධම්මානං
භාවනමන්වායා’’තිආදිනා තයතො විනිවත්යතත්වා නීහරිත්වා යතන

අසංසට්ඨං කත්වා. ආවජ්ජන්තාති සමන්නාහරන්තා. අනුමජ්ජන්තාති
පුබ්යබනාපරංඅත්ථයතොවිචරන්තාති. 

අග්ගඤ්ඤසුත්තවණ්ණනායලීනත්ථප්පකාසනා. 
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5. සම්පසාදනීෙසුත්තවණ්ණනා 

සාරිපුත්තසීහනාදවණ්ණනා 
141. පාවායරන්ති සඤ්න්ායදන්ති සරීරං එයතනාති පාවායරො, වත්ථං.

පාවරණංවා පාවායරො, ‘‘වත්ථංදුස්ස’’න්ති පරියායසද්දාඑයතතිදුස්සයමව
පාවායරො, යසො එතස්ස බහුවියධො අයනකයකොටිප්පයභයදො භණ්ඩභූයතො

අත්ථීති දුස්සපාවාරියකො. යසොකිරපුබ්යබදහරකායල දුස්සපාවාරභණ්ඩයමව
බහුං පරිග්ගයහත්වා වාණිජ්ජං අකාසි, යතන නං යසට්ඨිට්ඨායන ඨිතම්පි

‘‘පාවාරියකො’’ ත්යවව සඤ්ජානන්ති. භගවතීති ඉති-සද්යදො ආදිඅත්යථො, 
පකාරත්යථො වා, යතන භගවන්තං උපසඞ්කමිත්වා යථයරන වුත්තවචනං
සබ්බං සඞ්ගණ්හාති. ‘‘කස්මා එවං අයවොචා’’ති තථාවචයන කාරණං 

පුච්ඡිත්වා ‘‘යසොමනස්සපයවදනත්ථ’’න්ති කස්මා පයයොජනං විස්සජ්ජිතං, 
තයිදං අම්බං පුට්ඨස්ස ලබුජං බොකරණසදිසන්ති? නයිදයමවං 
ආන්යතතබ්බං. යා හිස්ස යථරස්ස තදා භගවති යසොමනස්සුප්පත්ති, සා
නිද්ධාරිතරූපා කාරණභායවන යචොදිතා, තස්මා එවං අයවොචාති, සා එව ච
යස්මා නිද්ධාරිතරූපා පයවදනවයසන භගවයතො සම්මුඛා තථාවචනං
පයයොයජති, තස්මා ‘‘අත්තයනො උප්පන්නයසොමනස්සපයවදනත්ථ’’න්ති
පයයොජනභායවනවිස්සජ්ජිතං. 

තත්රාති තස්මිං යසොමනස්සපයවදයන. විහායර නිවාසපරිවත්තනවයසන 

සුනිවත්ථනිවාසයනො.ආභුජිත්වාති ආබන්ධිත්වා. 

සමාපත්තියතො වුට්ඨාෙ ‘‘අයහො සන්යතො වතායං අරියවිහායරො’’ති

සමාපත්තිසුඛපච්චයවක්ඛණමුයඛන අත්තයනො ගුයණ අනුස්සරිතුිං

ආරද්යධපරො, ආරභිත්වා ච යනසං තං තං සාමඤ්ඤවියසසවිභාගවයසන 
අනුස්සරි. තථා හි ‘‘සමාධී’’ති සාමඤ්ඤයතො ගහිතස්යසව ‘‘පඨමං
ඣාන’’න්තිආදිනා වියසසවිභායගො, ‘‘පඤ්ඤා’’ති සාමඤ්ඤයතො ච
ගහිතස්යසව ‘‘විපස්සනාඤාණ’’න්තිආදිනා වියසසවිභායගො උද්ධයටො.
‘‘යලොකියාභිඤ්ඤාසු දිබ්බචක්ඛඤාණස්යසව ගහණං යථරස්ස ත්තයරහි
සාතිසයන්ති දස්යසත’’න්ති වදන්ති, පුබ්යබනිවාසඤාණම්පි පන 
‘‘කප්පසතසහස්සාධිකස්සා’’තිආදිනා කිච්චවයසන දස්සිතයමව, 
ලක්ඛණහාරවයසනවාත්තයරසං යපත්ථගහිතතායවදිතබ්බා. 

අත්ථප්පයභදස්ස සල්ලක්ඛණවිභාවනවවත්ථානකරණසමත්ථං අත්යථ

පයභදගතං ඤාණං අත්ථපටිසම්භිදා. තථා ධම්මප්පයභදස්ස 
සල්ලක්ඛණවිභාවනවවත්ථානකරණසමත්ථං ධම්යම පයභදගතං ඤාණං 

ධපරම්මපටිසම්භිදා. නිරුත්තිපයභදස්ස 
සල්ලක්ඛණවිභාවනවවත්ථානකරණසමත්ථං නිරුත්තියං පයභදගතං

ඤාණං නිරුත්තිපටිසම්භිදා. පටිභානප්පයභදස්ස 
සල්ලක්ඛණවිභාවනවවත්ථානකරණසමත්ථංපටිභායනපයභදගතංඤාණං 

පටිභානපටිසම්භිදා. අයයමත්ථ සඞ්යඛයපො, විත්ථායරො පන විසුද්ධිමග්යග, 
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පටුන 

(විසුද්ධි. 2.428) තං සංවණ්ණනාසු )විසුද්ධි. ටී. 2.428) වුත්තනයයයනව

යවදිතබ්යබො. සාවකවිසයය පරමුක්කංසගතං ඤාණං සාවකපාරමිඤාණිං 
සබ්බඤ්ඤුතඤ්ඤාණංවියසබ්බයඤයෙධම්යමසු. තස්සාපිහිවිසුංපරිකම්මං
නාම නත්ථි, සාවකපාරමියා පන සම්මයදව පරිපූරිතත්තා 
අග්ගමග්ගසමධිගයමයනවස්ස සමධිගයමො යහොති.
සබ්බඤ්ඤුතඤ්ඤාණස්යසව සම්මාසම්බුද්ධානං යාව නිසින්නපල්ලඞ්කා
අනුස්සරයතොතියයොජනා. 

භගවයතොපලංනිස්සායගුයණඅනුස්සරිතමාරද්යධොතියයොජනා.යස්මා 
ගුණානංබහුභාවයතොයනසංඑකජ්ඣංආපාථාගමනංනත්ථි, සතිචතස්මිං
අනිරූපිතරූයපයනව අනුස්සරයණන භවිතබ්බං, තස්මා යථයරො සවිසයය
ඨත්වායතඅනුපදංසරූපයතොඅනුස්සරි, අනුස්සරන්යතොචසබ්බපඨමංපලං

අනුස්සරි, තං දස්යසන්යතො ‘‘භගවයතො සීලිං නිස්සාො’’ති ආහ, පලං
ආරබ්භාති අත්යථො. යසසපයදසුපි එයසව නයයො. යස්මා යචත්ථ යථයරො
එයකකවයසන භගවයතො ගුයණ අනුස්සරිත්වා තයතො පරං 
චතක්කපඤ්චකාදිවයසන අනුස්සරි, තස්මා ‘‘චත්තායරො ත්ද්ධිපායද’’ති
වත්වාතයතොපරං යබොජ්ඣඞ්ගභාවනාසාමඤ්යඤනත්න්ද්රියයසුවත්තබ්යබසු

තානි අග්ගයහත්වා ‘‘ෙත්තායරො මග්යග’’තිආදි වුත්තං. 

ෙතුයෙොනිපරිච්යඡදකඤාණිං මහාපහනාදසුත්යත )ම. නි. 1.152) 

ආගතනයයයනව යවදිතබ්බං. ෙත්තායරොඅරිෙවිංසා අරියවංසසුත්යත)අ.නි. 
4.28) ආගතනයයයනවයවදිතබ්බා. 

පධපරානිෙඞ්ගාදයයො සඞ්ගීති )දී. නි. 3.317) දසුත්තරසුත්යතසු )දී. නි.

3.355) ආගමිස්සන්ති. ඡසාරණීෙ ධපරම්මා පරිනිබ්බානසුත්යත)දී.නි.2.141) 

ආගතා එව. සුඛං සුපනාදයයො )අ. නි. 11.15; පටි. ම. 2.22) එකාදස 
යමත්තානිසංසා. ‘‘ත්දංදුක්ඛංඅරියසච්ච’’න්තිආදිනාසං.නි.5.1081, මහාව.

15, පටි. ම. 2.30) චතූසු අරියසච්යචසු තිපරිවත්තවයසන ආගතා ද්වාදස 

ධපරම්මෙක්කාකාරා. මග්ගඵයලසු පවත්තානි අට්ඨ ඤාණානි, න් 

අසාධාරණඤාණානි චාති චුද්දස බුදද්ධපරඤාණානි. පඤ්ෙදස 

විමුත්තිපරිපාෙනිො ධපරම්මා යමඝියසුත්තවණ්ණනායං )උදා. අට්ඨ. 31) 

ගයහතබ්බා, යසොළසවිධපරා ආනාපානස්සති ආනාපානස්සතිසුත්යත )ම. නි.

3.148), අට්ඨාරසබුදද්ධපරධපරම්මා (මහානි.69, 156; චූළනි. 85; පටි.ම.3.5; දී.
නි.අට්ඨ.3.305) එවංයවදිතබ්බා– 

අතීතංයස බුද්ධස්ස භගවයතො අප්පටිහතං ඤාණං, අනාගතංයස, 
පච්චුප්පන්නංයසබුද්ධස්සභගවයතොඅප්පටිහතංඤාණං.ත්යමහිතීහි
ධම්යමහි සමන්නාගතස්ස බුද්ධස්ස භගවයතො සබ්බං කායකම්මං
ඤාණපුබ්බඞ්ගමං ඤාණානුපරිවත්ති, සබ්බං වචීකම්මං, සබ්බං
මයනොකම්මං ඤාණපුබ්බඞ්ගමං ඤාණානුපරිවත්ති. ත්යමහි න්හි 
ධම්යමහි සමන්නාගතස්ස බුද්ධස්ස භගවයතොනත්ථි න්න්දස්ස හානි, 
නත්ථි ධම්මයදසනාය හානි, නත්ථි වීරියස්ස හානි, නත්ථි සමාධිස්ස
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හානි, නත්ථිපඤ්ඤාය හානි, නත්ථිවිමුත්තියාහානි.ත්යමහිද්වාදසහි
ධම්යමහිසමන්නාගතස්සබුද්ධස්ස භගවයතොනත්ථිදවා, නත්ථිරවා, 
නත්ථිඅප්ඵුට්ඨං, නත්ථියවගායිතත්තං, නත්ථි අබොවටමයනො, නත්ථි
අප්පටිසඞ්ඛානුයපක්ඛාති. 

තත්ථ ‘‘නත්ථි දවාති ඛිඩ්ඩාධිප්පායයන කිරියා නත්ථි. නත්ථි රවාති

සහසා කිරියා නත්ථී’’ති වදන්ති. සහසා පන කිරියා දවා, ‘‘අඤ්ඤං

කරිස්සාමී’’තිඅඤ්ඤස්සකරණං රවා.නත්ථිඅප්ඵුටන්තිඤායණනඅඵුසිතං

නත්ථි. නත්ථි යවගායිතත්තන්ති තරිතකිරියා නත්ථි. නත්ථි

අබයාවටමයනොති නිරත්ථකආත්තසමුදාචායරො නත්ථි. නත්ථි

අප්පටිසඞ්ඛානුයපක්ඛාති අඤ්ඤාණුයපක්ඛා නත්ථි. යකආ පන ‘‘නත්ථි
ධම්මයදසනායහානී’’තිඅපඨිත්වා ‘‘නත්ථින්න්දස්සහානි, නත්ථි වීරියස්ස
හානි, නත්ථි සතියා [සත්තියා )විභ. මූලටී. සුත්තන්තභාජනීයවණ්ණනා(] 
හානී’’තිපඨන්ති. 

ජරාමරණාදීසු එකාදසසු පටිච්චසමුප්පාදඞ්යගසු පච්යචකං 

චතසච්චයයොජනාවයසන පවත්තානි ෙතුෙත්තාලීස ඤාණානියයව )සං. නි.

2.33) සුඛවියසසානංඅධිට්ඨානභාවයතො ඤාණවත්ථූනි. වුත්තඤ්යහතං– 

‘‘යයතො යඛො භික්ඛයව අරියසාවයකො එවං ජරාමරණං පජානාති, 
එවං ජරාමරණසමුදයං පජානාති, එවං ජරාමරණනියරොධං පජානාති, 
එවං ජරාමරණනියරොධගාමිනිං පටිපදං පජානාතී’’තිආදි )සං. නි.
2.33). 

ජරාමරණසමුදයෙොති යචත්ථ ජාති අධිප්යපතා. යසසපයදසු භවාදයයො
යවදිතබ්බා. 

කුසලආත්තප්පායදසුඵස්සාදයයො පයරොපණ්ණාස කුසලධපරම්මා. 

‘‘ජාතිපච්චයා ජරාමරණ’’න්ති ඤාණං, ‘‘අසති ජාතියා නත්ථි 
ජරාමරණ’’න්තිඤාණං, අතීතම්පි අද්ධානං ‘‘ජාතිපච්චයා ජරාමරණ’’න්ති
ඤාණං, ‘‘අසති ජාතියා නත්ථි ජරාමරණ’’න්ති ඤාණං, අනාගතම්පි
අද්ධානං ‘‘ජාතිපච්චයා ජරාමරණ’’න්ති ඤාණං, ‘‘අසති ජාතියා නත්ථි
ජරාමරණ’’න්ති ඤාණං. ‘‘යම්පි ත්දං ධම්මට්ඨිතිඤාණං, තම්පි ඛයධම්මං
වයධම්මං විරාගධම්මං නියරොධධම්ම’’න්ති ඤාණන්ති එවං ජරාමරණාදීසු
එකාදසසු පටිච්චසමුප්පාදඞ්යගසු පච්යචකං සත්ත සත්ත කත්වා 

සත්තසත්තති ඤාණවත්ථූනි (සං. නි. 2.34) යවදිතබ්බානි. තත්ථ ෙම්පීති
න්බ්බිධම්පි පච්චයවක්ඛණඤාණං විපස්සනාරම්මණභායවන එකජ්ඣං

ගයහත්වා වුත්තං. ධපරම්මට්ඨිතිඤාණන්ති න්පි ඤාණානි සඞ්ඛිපිත්වා වුත්තං

ඤාණං. ‘‘ඛෙධපරම්ම’’න්තිආදිනා පන පකායරන පවත්තඤාණස්ස දස්සනං, 
විපස්සනාදස්සනයතො විපස්සනා පටිවිපස්සනාදස්සනමත්තයමවාති න තං
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‘‘අඞ්ග’’න්ති වදන්ති, පාළියං )සං. නි. 2.34) පන සබ්බත්ථඤාණවයසන

අඞ්ගානං වුත්තත්තා ‘‘නියරොධපරධපරම්මන්ති ඤාණ’’න්ති ඉති-සද්යදන 
පකායසත්වා වුත්තං විපස්සනාඤාණං සත්තමං ඤාණන්ති අයමත්යථො
දිස්සති. න හි යම්පි ත්දං ධම්මට්ඨිතිඤාණං, තම්පි ඤාණන්ති සම්බන්යධො
යහොති ඤාණග්ගහයණන එතස්මිං ඤාණභාවදස්සනස්ස අනධිප්යපතත්තා, 
‘‘ඛයධම්මං…යප.…නියරොධධම්ම’’න්ති එයතසං සම්බන්ධභාවප්පසඞ්යගො

චාති. ෙතුවීසති…යප.… වජිරඤාණන්ති එත්ථ යකආ තාව ආහු ‘‘භගවා
යදවසිකං ද්වාදසයකොටිසතසහස්සක්ඛත්තං මහාකරුණාසමාපත්තිං
සමාපජ්ජති, ද්වාදසයකොටිසතසහස්සක්ඛත්තයමවච අරහත්තඵලසමාපත්තිං
සමාපජ්ජති, තාසංපුයරචරං, සහවචරඤ්චඤාණංපටිපක්යඛහි අයභජ්ජතං, 

මහත්තඤ්චඋපාදාය මහාවජිරඤාණිං නාම. වුත්තඤ්යහතංභගවතා– 

‘තථාගතං, භික්ඛයව, අරහන්තං සම්මාසම්බුද්ධං ද්යව විතක්කා
බහුලං සමුදාචරන්ති – යඛයමො ච විතක්යකො, පවියවයකො ච 
විතක්යකො’ති)ත්තිවු.38). 

යඛමවිතක්යකො හි භගවයතො මහාකරුණාසමාපත්තිං පූයරත්වා ඨියතො, 
පවියවකවිතක්යකො අරහත්තඵලසමාපත්තිං. බුද්ධානඤ්හි භවඞ්ගපරිවායසො
ලහුයකො, මත්ථකප්පත්යතො සමාපත්තීසු වපභායවො, තස්මා 
සමාපජ්ජනවුට්ඨානානි කතිපයආත්තක්ඛයණයහව ත්ජ්ඣන්ති. පඤ්ච
රූපාවචරසමාපත්තියයො චතස්යසො අරූපසමාපත්තියයො
අප්පමඤ්ඤාසමාපත්තියා සද්ධිං දස, නියරොධසමාපත්ති, 
අරහත්තඵලසමාපත්ති චාති ද්වාදයසතා සමාපත්තියයො භගවා පච්යචකං 
දිවයස දිවයස යකොටිසතසහස්සක්ඛත්තං පුයරභත්තං සමාපජ්ජති, තථා 
පච්න්ාභත්ත’’න්ති. ‘‘එවං සමාපජ්ජිතබ්බසමාපත්තිසඤ්චාරිතඤාණං 

මහාවජිරඤාණිං නාමා’’තියකආ. 

අපයර පන ‘‘යං තං භගවතා අභිසම්යබොධිදිවයස පච්ඡිමයායම 
පටිච්චසමුප්පාදමුයඛන පටියලොමනයයන ජරාමරණයතො පට්ඨාය ඤාණං
ඔතායරත්වා අනුපදධම්මවිපස්සනං ආරභන්යතන යථා නාම පුරියසො
සුවිදුග්ගං මහාගහනං මහාවනං ඡින්දන්යතො අන්තරන්තරා නිසානසිලායං
ඵරසුං සුනිසිතං කයරොති, එවයමව නිසානසිලාසදිසියයො සමාපත්තියයො
අන්තරන්තරා සමාපජ්ජිත්වා ඤාණස්ස තික්ඛවිසදසූරභාවං සම්පායදතං
අනුයලොමපටියලොමයතොපච්යචකංපටිච්චසමුප්පාදඞ්ගවයසන සම්මසන්යතො
දිවයස දිවයස ලක්ඛයකොටිලක්ඛයකොටිඵලසමාපත්තියයො සමාපජ්ජති, තං

සන්ධාය වුත්තං ‘ෙතුවීසති…යප.… මහාවජිරඤාණිං නිස්සාො’ති’’. නනු 
භගවයතො සමාපත්තිසමාපජ්ජයන පරිකම්යම පයයොජනං නත්ථීති? නයිදං
එකන්තිකං. තථා හි යවදනාපටිප්පණාමනාදීසු සවියසසං
පරිකම්මපුබ්බඞ්ගයමන සමාපත්තියයො සමාපජ්ජි. අපයර පන
‘‘යලොකියසමාපත්තිසමාපජ්ජයන පරිකම්යමන පයයොජනං නත්ථි. 
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පටුන 

යලොකුත්තරසමාපත්තිසමාපජ්ජයන තජ්ජං පරිකම්මං ත්ච්ඡිතබ්බයමවා’’ති
වදන්ති. 

‘‘අපරම්පරා’’ති පදං යයසං යදසනාය අත්ථි, යත අපරම්පරිොව.

කුසලපඤ්ඤත්තිෙන්ති කුසලධම්මානං පඤ්ඤාපයන. අනුත්තයරොති

උත්තයමො. උපනිස්සයෙ ඨත්වාති ඤාණූපනිස්සයය ඨත්වා යාදියසො 

පුබ්බූපනිස්සයයො පුබ්බයයොයගො, තත්ථ පතිට්ඨාය. මහන්තයතො සද්දහති 
පටිපක්ඛවිගයමන ඤාණස්ස විය සද්ධායපි තික්ඛවිසදභාවාපත්තියතො. 

අවයසසඅරහන්යතහීති පකතිසාවයකහි. අසීති මහායථරා පරමත්ථදීපනියං

යථරගාථාවණ්ණනායං නාමයතො උද්ධටා. ෙත්තායරො මහායථරාති 

මහාකස්සපඅනුරුද්ධමහාකච්චානමහායකොට්ඨිකත්යථරා. යතසුපි 

අග්ගසාවයකසු සාරිපුත්තත්යථයරො පඤ්ඤාය විසිට්ඨභාවයතො. 

සාරිපුත්තත්යථරයතොපි එයකො පච්යෙකබුදද්යධපරො තික්ඛවිසදඤායණො 
අභිනීහාරමහන්තතාය සම්භතඤාණසම්භාරත්තා. සතිපි පච්යචකයබොධියා
අවියසයසසු බහූසු එකජ්ඣං සන්නිපතියතසු පුබ්බයයොගවයසන යලොකියය

විසයය සියා කස්සආ ඤාණස්ස විසිට්ඨතාති දස්යසතං ‘‘සයෙ පනා’’තිආදි

වුත්තං. ‘‘ස්බඤ්ඤුබුදද්යධපරොව බුදද්ධපරගුයණ මහන්තයතො සද්දහතී’’ති ත්දං 
යහට්ඨා ආගතයදසනායසොතවයසන වුත්තං. බුද්ධා හි බුද්ධගුයණ මහත්තං
පච්චක්ඛයතොව පස්සන්ති, නසද්දහනවයසන. 

ත්දානි යථාවුත්තමත්ථං උපමාය විභායවතං ‘‘යසෙයථාපි නාමා’’තිආදි

ආරද්ධං. ගම්භීයරො උත්තායනොති ගම්භීයරොවාඋත්තායනොවාති ජානනත්ථිං.

‘‘එවයමවා’’තිආදි යථාදස්සිතාය උපමාය උපයමයයෙන සංසන්දනං.
බුද්ධගුයණසු අප්පමත්තවිසයම්පි යලොකියමහාජනස්ස ඤාණං
අපවත්තිතරූයපයනව පවත්තති අනවත්තිතසභාවත්තාති වුත්තං 

‘‘එකබයාම…යප.… යවදිත්බා’’ති. තත්ථ ඤාතඋදකිං විොති පමාණයතො
ඤාතඋදකංවිය.අරියානංපනතත්ථඅත්තයනොවිසයයපවත්තනකඤාණං 
පවත්තිතරූයපයනව පවත්තති අත්තයනො පටියවධානුරූපං, 
අභිනීහාරානුරූපඤ්ච අවත්තිතසභාවත්තාති දස්යසන්යතො 

‘‘දසබයාමයෙොත්යතනා’’තිආදිමාහ. තත්ථ පටිවිද්ධසච්චානම්පි 
පටිපක්ඛවිධමනපුබ්බයයොගවියසසවයසනඤාණංසාතිසයං, මහානුභාවඤ්ච
යහොතීති ත්මමත්ථං දස්යසතං යසොතාපන්නඤාණස්ස දසබොමඋදකං
ඔපම්මභායවන දස්යසත්වා තයතො පයරසං 
දසුත්තරදිගුණදසගුණඅපතිගුණවිසිට්ඨංඋදකංඔපම්මංකත්වාදස්සිතං.නනු
එවං සන්යත බුද්ධගුණා පරිමිතපරිච්ඡින්නා, යථයරන ච යත පරිච්ඡිජ්ජ

ඤාතාති ආපජ්ජතීති? නාපජ්ජතීති දස්යසන්යතො ‘‘තත්ථ ෙථා යසො

පුරියසො’’තිආදිමාහ. තත්ථ යසො පුරියසොති යසො
චතරාපතිබොමසහස්සප්පමායණන යයොත්යතන
චතරාපතිබොමසහස්සට්ඨායනමහාසමුද්යදඋදකංමිනිත්වාඨියතොපුරියසො.

යසො හි යථරස්ස උපමාභායවන ගහියතො. ධපරම්මන්වයෙනාති 



දීඝනිකායය පාථිකවග්ගටීකා  සම්පසාදනීයසුත්තවණ්ණනා 

47 

පටුන 

අනුමානඤායණන. තඤ්හි සිද්ධං ධම්මං අනුගන්ත්වා පවත්තනයතො 
‘‘ධම්මන්වයයො’’ති වුච්චති, තථා අන්වයවයසන අත්ථස්ස බුජ්ඣනයතො 

අන්වෙබුදද්ධි, අනුයමයෙංඅනුමියනොතීති අනුමානිං, නිදස්සයනදිට්ඨනයයන

අනුයමයෙං ගණ්හාතීති ‘‘නෙග්ගායහො’’ති ච වුච්චති. යතනාහ
‘‘ධම්මන්වයයනා’’තිආදි. ස්වායංධම්මන්වයයොනයස්සකස්සආයහොති, අථ

යඛො තථාරූපස්ස අග්ගසාවකස්යසවාති ආහ ‘‘සාවකපාරමිඤායණ

ඨත්වා’’ති. යදි යථයරො බුද්ධගුයණ එකයදසයතො පච්චක්යඛ කත්වා
තදඤ්යඤ නයග්ගායහන ගණ්හි, නනු එවං සන්යත බුද්ධගුණා 

පරිමිතපරිච්ඡින්නා ආපන්නාති? නයිදං එවන්ති දස්යසන්යතො ‘‘අනන්තා

අපරිමාණා’’ති. 

‘‘සද්දහතී’’ති වත්වා පුන තයමවත්ථං විභායවන්යතො ‘‘යථයරන

හි…යප.… බහුතරා’’ති ආහ. කථං පනායමත්යථො එවං දට්ඨබ්යබොති එවං

අධිප්පායයභදකං උපමාය සඤ්ඤායපතං ‘‘ෙථා කථිං විො’’තිආදි වුත්තං
‘‘උපමායමියධකච්යච විඤ්ඤූපුරිසා භාසිතස්ස අත්ථංආජානන්තී’’ති )සං.

නි. 2.67) ඉයතො නව ඉයතො නවාති ත්යතො මජ්ඣට්ඨානයතො යාව
දක්ඛිණතීරා නව ත්යතො මජ්ඣට්ඨානයතො යාව උත්තරතීරා නව. ත්දානි

යථාවුත්තමත්ථංසුත්යතනසමත්යථතං ‘‘බුදද්යධපරොපී’’තිගාථමාහ. 

ෙමකයුගළමහානදීමයහොයඝො විොති ද්වින්නං එකයතො සමාගතත්තා
යුගළභූතානංමහානදීනංමයහොයඝොවිය. 

අනුච්ඡවිකිං කත්වාති යයොයං මම පසායදො බුද්ධගුයණ ආරබ්භ
ඔගාළ්යහො හුත්වා උප්පන්යනො, තං අනුච්න්විකං අනුරූපං කත්වා. 

පටිග්ගයහතුිං සම්පටිච්ඡිතං අඤ්යඤො යකොආ න සක්ඛිස්සති යාථාවයතො 

අනවබුජ්ඣනයතො. පටිග්ගයහතුිං සක්යකොති තස්ස යහතයතො, පච්චයයතො, 

සභාවයතො, කිච්චයතො, ඵලයතො සම්මයදව පටිවිජ්ඣනයතො. පූරත්තන්ති

පුණ්ණභායවො. පග්ඝරණකායලති විකිරණකායල, පතනකායලති අත්යථො. 

‘‘පසන්යනො’’ති ත්මිනා පසාදස්ස වත්තමානතා දීපිතාති 

‘‘උප්පන්නසද්යධපරො’’ති ත්මිනාපි සද්ධාය පච්චුප්පන්නතා පකාසිතාති ආහ 

‘‘එවිං සද්දහාමීති අත්යථො’’ති. අභිඤ්ඤායතීති අභිඤ්යඤො, අධියකො

අභිඤ්යඤො භියෙයොභිඤ්යඤො, යසො එව අතිසයවචනිච්න්ාවයසන 

‘‘භියෙයොභිඤ්ඤතයරො’’ති වුත්යතොති ආහ ‘‘භිෙයතයරො අභිඤ්ඤායතො’’ති.

දුතියවිකප්යප පන අභිජානාතීති අභිඤ්ඤා, අභිවිසිට්ඨා පඤ්ඤා, භියයෙො

අභිඤ්ඤා එතස්සාති භියෙයොභිඤ්යඤො, යසො එව අතිසයවචනිච්න්ාවයසන 

භියෙයොභිඤ්ඤතයරො, ස්වායමස්සඅතිසයයො අභිඤ්ඤායභියයෙොභාවකයතොති

ආහ ‘‘භිෙයතරාභිඤ්යඤො වා’’ති. සම්බුජ්ඣති එතායාති සම්යබොධි, 
සබ්බඤ්ඤුතඤ්ඤාණං, අග්ගමග්ගඤාණඤ්ච.
සබ්බඤ්ඤුතඤ්ඤාණපදට්ඨානඤ්හි අග්ගමග්ගඤාණං, 
අග්ගමග්ගඤාණපදට්ඨානඤ්චසබ්බඤ්ඤුතඤ්ඤාණංසම්යබොධිනාම.තත්ථ
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පධානවයසන තදත්ථදස්සයන පඨමවිකප්යපො, පදට්ඨානවයසන
දුතියවිකප්යපො. කස්මා පයනත්ථ අරහත්තමග්ගඤාණස්යසව ගහණං, නනු
යහට්ඨිමානිපි භගවයතො මග්ගඤාණානි සවාසනයමව යථාසකං
පටිපක්ඛවිධමනවයසන පවත්තානි. සවාසනප්පහානඤ්හි 
යඤයොවරණප්පහානන්ති? සච්චයමතං, තං පන අපරිපුණ්ණං

පටිපක්ඛවිධමනස්ස විප්පකතභාවයතොති ආහ ‘‘අරහත්තමග්ගඤායණ

වා’’ති. අග්ගමග්ගවයසන යචත්ථ අරියානං යබොධිත්තයපාරිපූරීති දස්යසතං 

‘‘අරහත්තමග්යගයනව හී’’තිආදි වුත්තං. නිප්පයදසාති අනවයසසා. ගහිතා

යහොන්තීති අරහත්තමග්යගනගහියතනඅධිගයතනගහිතාඅධිගතායහොන්ති. 

ස්බන්ති යතහි අධිගන්තබ්බං. යතනාති සම්යබොධිනා
සබ්බඤ්ඤුතඤ්ඤාණපදට්ඨායනනඅරහත්තමග්ගඤායණන. 

142. ඛාදනීයානං උළාරතා සාතරසානුභායවනාති ආහ ‘‘මධුයර

ආගච්ඡතී’’ති. පසංසාය උළාරතා විසිට්ඨභායවනාති ආහ ‘‘යසට්යඨ’’ති, 

ඔභාසස්ස උළාරතා මහන්තභායවනාති වුත්තං ‘‘විපුයල’’ති. උසභස්ස

අයන්ති ආසභී, ත්ධ පන ආසභී වියාති ආසභී. යතනාහ ‘‘උසභස්ස 

වාොසදිසී’’ති. යයන පන ගුයණනස්සා තංසදිසතා, තං දස්යසතං ‘‘අෙලා

අසම්පයවධී’’ති වුත්තං. යයතො කුයතොආ අනුස්සවනං අනුස්සයවො. 
විජ්ජාට්ඨායනසු කතපරිචයානං ආචරියානං තං තමත්ථං විඤ්ඤායපන්තී

පයවණී ආෙරිෙපරම්පරා. යකවලංඅත්තයනොමතියා ‘‘ත්තිකිරඑවංකිරා’’ති

පරිකප්පනා ඉතිකිර. පිටකස්ස ගන්ථස්ස සම්පදානයතො සයං

සම්පදානභායවනගහණං පිටකසම්පදානිං. යථාසුතානංඅත්ථානංආකාරස්ස

පරිවිතක්කනං ආකාරපරිවිතක්යකො. තයථව ‘‘එවයමත’’න්ති දිට්ඨියා

නිජ්ඣානක්ඛමනං දිට්ඨිනිජ්ඣානක්ඛන්ති. ආගමාධිගයමහි විනා 

තක්කමග්ගං නිස්සාය තක්කනං තක්යකො. අනුමානවිධිං නිස්සාය 

නෙග්ගායහො. යස්මාබුද්ධවිසයය ඨත්වා භගවයතොඅයංයථරස්සයචොදනා, 

යථරස්සචයසොඅවිසයයො, තස්මා ‘‘පච්ෙක්ඛයතොඤායණනපටිවිජ්ඣිත්වා

විො’’ති වුත්තං. පහනායදො වියාති සීහනායදො, තංසදිසතා චස්ස
යසට්ඨභායවන, යසො යචත්ථ එවං යවදිතබ්යබොති දස්යසන්යතො 

‘‘සීහනායදො’’තිආදිමාහ. යනව දන්ධපරාෙන්යතනාති න මන්දායන්යතන. න 

භග්ගරාෙන්යතනාතිඅපරිසඞ්කන්යතන. 

අනුයෙොගදාපනත්ථන්ති අනුයයොගං යසොධායපතං. විමද්දක්ඛමඤ්හි
පහනාදං නදන්යතො අත්ථයතො තත්ථ අනුයයොගං යසොයධති නාම. 

අනුයුඤ්ජන්යතො ච නං යසොධායපති නාම. දාතුන්ති යසොයධතං. යකආ 
‘‘දානත්ථ’’න්තිඅත්ථංවදන්ති, තදයුත්තං.නහියයොපහනාදංනදති, යසො

එවතත්ථ අනුයයොගංයදතීතියුජ්ජති. නිඝිංසනන්තිවිමද්දනං. ධපරමමානන්ති

තාපයමානං, තාපනඤ්යචත්ථ ගග්ගරියාධමාපනපයසනවදති. ස්යබයතති
සබ්යබ යත අතීයත නිරුද්යධ සම්මාසම්බුද්යධ, යතයනතං දස්යසති – යය
යතඅයහසුංඅතීතංඅද්ධානංතව අභිනීහාරයතොඔරංසම්මාසම්බුද්ධා, යතසං
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පටුන 

තාවසාවකඤාණයගොචයරධම්යමපරිච්ඡින්දන්යතො මාරාදයයොවියබුද්ධානං
යලොකියආත්තචාරංත්වංජායනයොසි.යයපනයතඅබ්භතීතාතයතො පරයතො
ඡින්නවටුමා ඡින්නපපඤ්චා පරියාදිණ්ණවට්ටා සබ්බදුක්ඛවීතිවත්තා 
සම්මාසම්බුද්ධා, යතසං සබ්යබසම්පි සාවකඤාණස්ස අවිසයභූයත ධම්යම
කථං ජානිස්සපති. 

අනාගතබුදද්ධපරානිං පනාති පන-සද්යදො වියසසත්ථයජොතයනො, යතන
අතීයතසුතාවඛන්ධානං භූතපුබ්බත්තාතත්ථසියාඤාණස්සසවිසයයගති, 
අනාගයතසු පන සබ්බයසො අසඤ්ජායතසු කථන්ති ත්මමත්ථං යජොයතති.
යතනාහ ‘‘අනාගතාපී’’තිආදි. ‘‘ආත්යතන පරිච්ඡින්දිත්වා විදිතා’’තිකස්මා
වුත්තං, නනු අතීතානාගයත සත්තායහ එව පවත්තං ආත්තං
යචයතොපරියඤාණස්ස විසයයො, න තයතො පරන්ති? නයිදං
යචයතොපරියඤාණකිච්චවයසන වුත්තං, අථ යඛො
පුබ්යබනිවාසඅනාගතංසඤාණවයසනවුත්තං, තස්මානායංයදොයසො. 

විදිතට්ඨායන න කයරොති සික්ඛාපයදයනව තාදිසස්ස පටික්යඛපස්ස
පටික්ඛිත්තත්තා, යසතඝාතයතො ච. කථං පන යථයරො ද්වයසම්භයව 

පටික්යඛපයමව අකාසි, න විභජ්ජ බොකාපති ආහ ‘‘යථයරො කිරා’’තිආදි.

පාරං පරියන්තං මියනොතීති පාරමී, සා එව ඤාණන්ති පාරමිඤාණිං, 

සාවකානං පාරමිඤාණං සාවකපාරමිඤාණිං, තස්මිං. සාවකානං
උක්කංසපරියන්තගයත ජානයන නායං අනුයයොයගො, අථ යඛො 

ස්බඤ්ඤුතඤ්ඤායණ සබ්බඤ්ඤුතාය ජානයන. යකආ පන 

‘‘සාවකපාරමිඤායණති සාවකපාරමිඤාණවිසයය’’ති අත්ථං වදන්ති. තථා

යසසපයදසුපි. සීල ..යප.… සමත්ථන්ති
පලසමාධිපඤ්ඤාවිමුත්තිසඞ්ඛාතකාරණානං ජානනසමත්ථං.බුද්ධපලාදයයො
හිබුද්ධානංබුද්ධකිච්චස්ස, පයරහි ‘‘බුද්ධා’’තිජානනස්සචකාරණං. 

143. අනුමානඤාණං විය සංසයපිට්ඨිකං අහුත්වා ‘‘ත්දමිද’’න්ති 

යථාසභාවයතොයඤයෙංධායරතිනිච්ඡියනොතීති ධපරම්යමො, පච්චක්ඛඤාණන්ති

ආහ ‘‘ධපරම්මස්ස පච්ෙක්ඛයතො ඤාණස්සා’’ති. අනුඑතීති අන්වයෙොති ආහ 

‘‘අනුයෙොගිං අනුගන්ත්වා’’ති. පච්චක්ඛසිද්ධඤ්හි අත්ථං අනුගන්ත්වා
අනුමානඤාණස්ස පවත්ති දිට්යඨන අදිට්ඨස්ස අනුමානන්ති යවදිතබ්යබො. 

විදියත යවදකම්පි ඤාණං අත්ථයතො විදිතයමව යහොතීති ‘‘අනුමානඤාණිං 

නෙග්ගායහොවිදියතො’’තිවුත්තං. විදියතොතිවිද්යධො පටිලද්යධො, අධිගයතොති

අත්යථො. අප්පමායණොති අපරිමායණො මහාවිසයත්තා. යතනාහ 

‘‘අපරිෙන්යතො’’ති. යතනාති අපරියන්තත්තා, යතන වා අපරියන්යතන
ඤායණන, එයතයනවයථයරොයං යංඅනුයමයෙමත්ථංඤාතකායමො යහොති, 
තත්ථ තත්ථස්ස අසඞ්ගමප්පටිහටඅනුමානඤාණං පවත්තතීති දස්යසති.

යතනාහ ‘‘යසො ඉමිනා’’තිආදි.තත්ථ ඉමිනාතිත්මිනාකාරයණන. පාකාරස්ස

ථිරභාවං උද්ධමුද්ධං ආයපතීති උද්ධපරාපිං, පාකාරමූලං. ආදි-සද්යදන
පාකාරද්වාරබන්ධපරිඛාදීනං සඞ්ගයහො යවදිතබ්යබො. පච්චන්යත භවං 
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පච්ෙන්තිමිං. පණ්ඩිතයදොවාරිකට්ඨානියං කත්වා යථයරො අත්තානං

දස්යසතීති දස්යසන්යතො ‘‘එකද්වාරන්ති කස්මා ආහා’’ති යචොදනං
සමුට්ඨායපසි.යස්සා පඤ්ඤායවයසනපුරියසො‘‘පණ්ඩියතො’’තිවුච්චති, තං 

පණ්ඩිච්ෙන්ති ආහ ‘‘පණ්ඩිච්යෙන සමන්නාගයතො’’ති.

තංතංත්තිකත්තබ්බතාසු යන්කභායවො බෙත්තභායවො යවෙයත්තිෙිං. යමධති

සම්යමොසං හිංසති විධමතීති යමධපරා, සා එතස්ස අත්ථීති යමධපරාවී. ඨායන 

ඨායන උප්පත්ති එතිස්සා අත්ථීති ඨානුප්පත්තිකා, ඨානයසො 

උප්පජ්ජනකපඤ්ඤා. අනුපරියායන්ති එයතනාති අනුපරිොයෙො, යසො එව

පයථොති අනුපරිොෙපයථො, පරියතො පාකාරස්ස අනුසංයායනමග්යගො. 

පාකාරභාගා සන්ධාතබ්බා එත්ථාති පාකාරසන්ධි, පාකාරස්ස 
ඵුල්ලිතප්පයදයසො. යසො පන යහට්ඨිමන්යතන ද්වින්නම්පි ත්ට්ඨකානං

විගයමන එවං වුච්චතීති ආහ ‘‘ද්වින්නිං ඉට්ඨකානිං අපගතට්ඨාන’’න්ති. 

ඡින්නට්ඨානන්ති ඡින්නභින්නප්පයදයසො, ඡින්නට්ඨානං වා. තඤ්හි
‘‘විවර’’න්තිවුච්චති. 

කිලිට්ඨන්තිමලීනං. උපතායපන්තීතිකියලසපරිළායහනසන්තායපන්ති. 

විබායධපරන්තීති පීයළන්ති. උප්පන්නාය පඤ්ඤාය නීවරයණහි න කිඤ්ආ 

කාතං සක්කාතිආහ ‘‘අනුප්පන්නාෙ පඤ්ඤාෙඋප්පජ්ජිතුිංන යදන්තී’’ති. 

තස්මාති පච්චයූපඝායතන උප්පජ්ජිතං අප්පදානයතො. ෙතූසුසතිපට්ඨායනසු 

සුට්ඨු ඨපිතචිත්තාති චතබ්බිධායපි සතිපට්ඨානභාවනාය සම්මයදව

ඨපිතආත්තා. ෙථාසභායවනභායවත්වාතිඅවිපරීතසභායවන යථාපටිපක්ඛා
සමුච්ඡිජ්ජන්ති, එවංභායවත්වා. 

පුරිමනයය සතිපට්ඨානානි, යබොජ්ඣඞ්ගා ච මිස්සකා අධිප්යපතාති

තයතො අඤ්ඤථා වත්තං ‘‘අපියෙත්ථා’’තිආදි වුත්තං. මිස්සකාති 
සමථවිපස්සනාමග්ගවයසන මිස්සකා. ‘‘චතූසු සතිපට්ඨායනසු 

සුප්පතිට්ඨිතආත්තා’’තිආදියතො වුත්තත්තා සතිපට්ඨායන විපස්සනාති

ගයහත්වා ‘‘සත්ත යබොජ්ඣඞ්යග යථාභූතං භායවත්වා’’ති වුත්තත්තා, 
මග්ගපරියාපන්නානංයයවචයනසංනිප්පරියායයබොජ්ඣඞ්ගභාවයතො, යතසු
ච සබ්බයසො අධිගයතසු යලොකනායථන සබ්බඤ්ඤුතඤ්ඤාණම්පි

අධිගතයමවයහොතීති ‘‘යබොජ්ඣඞ්යගමග්යගො, ස්බඤ්ඤුතඤ්ඤාණඤ්ොති

ගහියතසුන්දයරොපඤ්යහො භයවෙයා’’තිමහාසිවත්යථයරොආහ, නපයනවිං

ගහිතිං යපොරායණහීතිඅධිප්පායයො. ඉතීතිවුත්තප්පකාරපරාමසනං. යථයරොති
සාරිපුත්තත්යථයරො. 

තත්ථාති යතසු පච්චන්තනගරාදීසු. නගරිං විෙ නි්බානිං තදත්ථියකහි
උපගන්තබ්බයතො, උපගතානඤ්ච පරිස්සයරහිතසුඛාධිගමනට්ඨානයතො. 

පාකායරොවිෙසීලිං තදුපගතානං පරියතොආරක්ඛභාවයතො. පරිොෙපයථොවිෙ

හිරී පලපාකාරස්ස අධිට්ඨානභාවයතො.වුත්තඤ්යහතං‘‘පරියායපයථොතියඛො

භික්ඛ හිරියා එතං අධිවචන’’න්ති. ද්වාරිං විෙ අරිෙමග්යගො 
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නිබ්බානනගරප්පයවසනඅඤ්ජසභාවයතො. පණ්ඩිතයදොවාරියකො විෙ

ධපරම්මයසනාපති නිබ්බානනගරපවිට්ඨපවිසනකානං සත්තානං

සල්ලක්ඛණයතො. දින්යනොතිදාපියතො, යසොධියතොතිඅත්යථො. 

144. නිප්ඵත්තිදස්සනත්ථන්ති සිද්ධිදස්සනත්ථං, අධිගමදස්සනත්ථන්ති

අත්යථො. ‘‘පඤ්ෙනවුතිපාසණ්යඩ’’ති ත්දං යස්මා යථයරො පරිබ්බාජයකො
හුත්වා තයතො පුබ්යබව නිබ්බානපරියයසනං චරමායනො යත යත
පාසණ්ඩියනො උපසඞ්කමිත්වා නිබ්බානං පුච්ඡි, යත නාස්ස ආත්තං
ආරායධසුං, තං සන්ධාය වුත්තං. යත පන පාසණ්ඩා යහට්ඨා වුත්තා එව. 

තත්යථවාති තස්සයයව භාගියනයෙස්ස යදසියමානාය යදසනාය. පරස්ස

වඩ්ඪිතං භත්තං භුඤ්ජන්යතො විය සාවකපාරමිඤාණිං හත්ථගතිං අකාසි 

අධිගච්ඡි. උත්තරුත්තරන්ති යහට්ඨිමස්ස යහට්ඨිමස්ස උත්තරණයතො
අතික්කමනයතො උත්තරුත්තරං, තයතො එව පධානභාවං පාපිතතාය 

පණීතපණීතිං.උත්තරුත්තරන්ති වාඋපරූපරි. පණීතපණීතන්තිපණීතතරං, 

පණීතතමඤ්චාතිඅත්යථො. කණ්හන්තිකාළකංසංකියලසධම්මං. සුක්කන්ති

ඔදාතං යවොදානධම්මං. සවිපක්ඛිං කත්වාති
පහාතබ්බපහායකභාවදස්සනවයසන යථාක්කමං උභයං සවිපක්ඛං කත්වා. 

‘‘අයංකණ්හධම්යමො, ත්මස්සඅයංපහායයකො’’තිඑවං කණ්හිං පටිබාහිත්වා 

යදසනාවයසන නීහරිත්වා සුක්කිං, ‘‘අයං සුක්කධම්යමො, ත්මිනා අයං

පහාතබ්යබො’’ති එවං සුක්කිං පටිබාහිත්වා කණ්හිං. සඋස්සාහන්ති

ඵලුප්පාදනසමත්ථතාවයසන සබොපාරං. යතනාහ ‘‘සවිපාක’’න්ති.
විපාකධම්මන්ති අත්යථො. 

තස්මිිං යදසියතධපරම්යමතිතස්මිංවුත්තනයයනභගවාතම්යහහියදසියත

ධම්යම එකච්ෙිං ධපරම්මිං නාම සාවකපාරමිඤාණිං ජානිත්වා පටිවිජ්ඣිත්වා.
තංජානයන හි වුත්යත චතසච්චධම්මජානනං අවුත්තසිද්ධන්ති. 

‘‘ෙතුසච්ෙධපරම්යමසූ’’ති ත්දං යපොරාණට්ඨකථායං වුත්තාකාරදස්සනං. 

විපක්යඛොපනපරයතොආගමිස්සති. එත්ථාති‘‘ධම්යමසුනිට්ඨං අගම’’න්ති

එතස්මිං පයද. යථරසල්ලායපොති යථරානං සල්ලාපසදියසො විනිච්න්යවායදො. 

කාළවල්ලවාසීති කාළවල්ලවිහාරවාප. ඉදානීති එතරහි ‘‘ත්දාහං

භන්යත’’තිආදිවචනකායල. ඉමස්මිිං පන ඨායනති ‘‘ධම්යමසු නිට්ඨං
අගම’’න්ති ත්මස්මිං පයදයස, ත්මස්මිං වානිට්ඨානකාරණභූයත යයොනියසො
පරිවිතක්කයන. ‘‘ත්මස්මිං පන ඨායන බුද්ධගුයණසු නිට්ඨඞ්ගයතො’’ති
කස්මා වුත්තං, නනු සාවකපාරමිඤාණසමධිගතකායල එව යථයරො 
බුද්ධගුයණසුනිට්ඨඞ්ගයතොති? සච්චයමතං, ත්දානිපනතංපාකටංජාතන්ති

එවං වුත්තං. ස්බන්ති ‘‘චතසච්චධම්යමසූ’’තිආදි සුමත්යථයරන වුත්තං 

සබ්බං. අරහත්යත නිට්ඨඞ්ගයතොති එත්ථාපි වුත්තනයයයනව 
අනුයයොගපරිහාරා යවදිතබ්බා. යදිපි ධම්මයසනාපති ‘‘සාවකපාරමිඤාණං
මයා සමධිගත’’න්ති ත්යතො පුබ්යබපි ජානාතියයව, ත්දානි පන
අසඞ්යඛෙයොපරියමයෙයභයදබුද්ධගුයණ නයග්ගාහවයසනපරිග්ගයහත්වා
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කිච්චසිද්ධියා තස්මිං ඤායණ නිට්ඨඞ්ගයතො අයහොපති දස්යසන්යතො 

‘‘මහාසිවත්යථයරො…යප.… ධපරම්යමසූති සාවකපාරමිඤායණ 

නිට්ඨඞ්ගයතො’’තිඅයවොච. 

බුද්ධගුණා පන නයයතො ආගතා, යත නයග්ගාහයතො යාථාවයතො
ජානන්යතො සාවකපාරමිඤායණ තථාජානනවයසන නිට්ඨඞ්ගතත්තා
සාවකපාරමිඤාණයමව තස්ස අපරාපරුප්පත්තිවයසන, යතන යතන

භායවතබ්බකිච්චබහුතාවයසන ච ‘‘ධපරම්යමසූ’’ති පුථුවචයනන වුත්තං.
අනන්තාපරියමයොනං අනඤ්ඤවිසයානං බුද්ධගුණානං නයයතො
පරිග්ගණ්හයනන යථරස්ස සාතිසයයො භගවති පසායදො උප්පජ්ජතීති ආහ 

‘‘භියෙයොයසොමත්තාො’’තිආදි. ‘‘සුට්ඨු අක්ඛායතො’’ති වත්වා තං එවස්ස

සුට්ඨු අක්ඛාතතං දස්යසතං ‘‘නිෙයානියකො මග්යගො’’ති වුත්තං.
ස්වාක්ඛාතතාහිධම්මස්සයදත්ථංයදසියතො, තදත්ථසාධයනනයවදිතබ්බා. 

ඵලත්ථාෙ නිෙයාතීති අනන්තරවිපාකත්තා, අත්තයනො
උප්පත්තිසමනන්තරයමව ඵලනිප්ඵාදනවයසන පවත්තතීති අත්යථො.

වට්ටචාරකයතො නියොතීති වා නිෙයානියකො, නියොනපයලොති වා. 

රාගයදොසයමොහනිම්මදනසමත්යථොති ත්ධාපි ‘‘පසන්යනොස්මි භගවතීති

දස්යසතී’’තිආයනත්වාසම්බන්යධො. වඞ්කාදීති ආදි-සද්යදනජිම්හකුටියල, 
අඤ්යඤ ච පටිපත්තියදොයස සඞ්ගණ්හාති. භගවා තම්හාකං බුද්ධසුබුද්ධතා
විය ධම්මසුධම්මතා, සඞ්ඝසුප්පටිපත්ති ච ධම්යමසු නිට්ඨඞ්ගමයනන
සාවකපාරමිඤායණ නිට්ඨඞ්ගතත්තා මය්හං සුට්ඨු විභූතා සුපාකටා ජාතාති
දස්යසන්යතො යථයරො ‘‘ස්වාක්ඛායතො භගවතා ධම්යමො, සුප්පටිපන්යනො
සඞ්යඝොතිපපදි’’න්තිඅයවොච. 

කුසලධපරම්මයදසනාවණ්ණනා 
145. අනුත්තරභායවොති යසට්ඨභායවො. අනුත්තයරො භගවා යයන

ගුයණන, යසො අනුත්තරභායවො, තං අනුත්තරිෙිං. යස්මා තස්සාපි ගුණස්ස
කිඤ්ආ උත්තරිතරං නත්ථි එව, තස්මා වුත්තං ‘‘සා තම්හාකං යදසනා

අනුත්තරාති වදතී’’ති. කුසයලසු ධපරම්යමසූති කුසලධම්මනිමිත්තං.
නිමිත්තත්යථ හි එතං භුම්මං, තස්මා කුසලධම්මයදසනායහතපි භගවාව

අනුත්තයරොති අත්යථො. භූමිිං දස්යසන්යතොති විසයං දස්යසන්යතො.

කුසලධම්මයදසනාය හි කුසලා ධම්මා විසයයො. වුත්තපයදති ‘‘කුසයලසු
ධම්යමසූ’’ති එවං වුත්තවායකෙ, එවං වා වුත්තධම්මයකොට්ඨායස.
‘‘පඤ්චධා’’ති කස්මා වුත්තං, නනු යන්කට්යඨනපි කුසලං ත්ච්ඡිතබ්බං
‘‘කුසයලො ත්වං රථස්ස අඞ්ගපච්චඞ්ගාන’’න්තිආදීසූති )ම. නි. 2.87)? 
සච්චයමතං, යසො පන යන්කට්යඨො යකොසල්ලසම්භූතට්යඨයනව
සඞ්ගහියතොතිවිසුංනගහියතො. ‘‘කච්ආනුයභොයතොකුසලං, කච්ආ යභොයතො

අනාමය’’න්ති )ජා. 1.15.146; 2.22.2008) ජාතයක ආගතත්තා 

‘‘ජාතකපරිොෙිං පත්වා ආයරොගයට්යඨන කුසලිං වට්ටතී’’ති වුත්තං. ‘‘තං 
කිංමඤ්ඤථ, ගහපතයයො, ත්යම ධම්මාකුසලාවාඅකුසලාවාසාවජ්ජාවා
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පටුන 

අනවජ්ජා වා’’තිආදීසු සුත්තපයදයසසු ‘‘කුසලා’’ති වුත්තධම්මා එව

‘‘අනවජ්ජා’’ති වුත්තාති ආහ ‘‘සුත්තන්තපරිොෙිං පත්වා අනවජ්ජට්යඨන

කුසලිං වට්ටතී’’ති. අභිධපරම්යම ‘‘යකොසල්ල’’න්ති පඤ්ඤා ආගතාති

යයොනියසොමනසිකාරයහතකස්ස කුසලස්ස යකොසල්ලසම්මූතට්යඨො, 

දරථාභාවදීපනයතො නිද්දරථට්යඨො, ‘‘කුසලස්ස කතත්තා උපආතත්තා’’ති

වත්වා ත්ට්ඨවිපාකනිද්දිසනයතො සුඛවිපාකට්යඨො ච අභිධම්මනයසිද්යධොති 

ආහ ‘‘අභිධපරම්ම…යප.…විපාකට්යඨනා’’ති. බාහිතිකසුත්යත (ම.නි.2.358) 
භගවයතො කායසමාචාරාදියක වණ්යණන්යතන ධම්මභණ්ඩාගාරියකන
‘‘යයො යඛො මහාරාජ කායසමාචායරො අනවජ්යජො’’ති කුසයලො
කායසමාචායරො රඤ්යඤො පයසනදිස්ස වුත්යතො. න හි භගවයතො
සුඛවිපාකකම්මං අත්ථීති සබ්බසාවජ්ජරහිතා කායසමාචාරාදයයො
‘‘කුසලා’’ති වුත්තා, ත්ධ පන ‘‘කුසයලසුධම්යමසූ’’ති යබොධිපක්ඛියධම්මා
‘‘කුසලා’’ති වුත්තා, යත ච සමථවිපස්සනා මග්ගසම්පයුත්තා එකන්යතන
සුඛවිපාකා එවාති අවජ්ජරහිතතාමත්තං උපාදාය අනවජ්ජත්යථො කුසල-

සද්යදොති ආහ ‘‘ඉමස්මිිං පන…යප.… දට්ඨ්බ’’න්ති. එවඤ්ච කත්වා 
‘‘ඵලසතිපට්ඨානං පන ත්ධ අනධිප්යපත’’න්ති ත්දඤ්ච වචනං සමත්ථිතං
යහොතිසවිපාකස්යසව ගහණන්තිකත්වා. 

‘‘චුද්දසවියධපරනා’’තිආදි සතිපට්ඨායන )දී. නි. 2.376; ම. නි. 1.109) 

වුත්තනයයන යවදිතබ්බං. පග්ගහට්යඨනාති කුසලපක්ඛස්ස

පග්ගණ්හනසභායවන. කිච්ෙවයසනාති
අනුප්පන්නාකුසලානුප්පාදනාදිකිච්චවයසන. තයතො එව චස්ස චතබ්බිධතා. 

ඉජ්ඣනට්යඨනාති නිප්පජ්ජනසභායවන. න්න්දාදයයො එව ත්ද්ධිපායදසු
විසිට්ඨසභාවා, ත්තයර අවිසිට්ඨා, යතසම්පි වියසයසො න්න්දාදිකයතොති ආහ 

‘‘ඡන්දාදිවයසන නානාසභාවා’’ති. 

අධියමොක්ඛාදිසභාවවයසනාති පසාදාධියමොක්ඛාදිසලක්ඛණවයසන. 

උපත්ථම්භනට්යඨනාති සම්පයුත්තධම්මානං උපත්ථම්භනකභායවන. 

අකම්පිෙට්යඨනාති පටිපක්යඛහි අකම්පියසභායවන. සලක්ඛයණනාති

අධියමොක්ඛාදිසභායවන. නිෙයානට්යඨනාති සංකියලසපක්ඛයතො, 

වට්ටචාරකයතො ච නිග්ගමනට්යඨන. උපට්ඨානාදිනාති 
උපට්ඨානධම්මවිචයපග්ගහසම්පියායනපස්සම්භනසමාධානඅජ්ඣුයපක්ඛන

සඞ්ඛායතන අත්තයනො සභායවන. යහතුට්යඨනාති නිබ්බානස්ස

සම්පාපකයහතභායවන. දස්සනාදිනාති 
දස්සනාභිනියරොපනපරිග්ගහසමුට්ඨාපනයවොදාපනපග්ගහුපට්ඨානසමාධානස
ඞ්ඛායතනඅත්තයනො සභායවන. 

සාසනස්ස පරියෙොසානදස්සනත්ථන්ති සාසනං නාම නිප්පරියායයතො
සත්තතිංස යබොධිපක්ඛියධම්මා. තත්ථ යය සමථවිපස්සනාසහගතා, යත
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සාසනස්ස ආදි, මග්ගපරියාපන්නා මජ්යඣ, ඵලභූතා පරියයොසානං, 

තංදස්සනත්ථං.යතනාහ ‘‘සාසනස්ස හී’’තිආදි. 

පුන එතදානුත්තරිෙිං භන්යතති යථාරද්ධාය යදසනාය නිගමනං.

වුත්තස්යසවඅත්ථස්සපුනවචනඤ්හිනිගමනංවුත්තං. තිංයදසනන්තිතං

කුසයලසුධම්යමසුයදසනාප්පකාරං, යදසනාවිධිං, යදයසතබ්බඤ්ච, සකලිං 

වා සම්පුණ්ණං අනවයසසං අභිජානාති අභිවිසිට්යඨන ඤායණන ජානාති, 

අයසසිං අභිජානනයතො එව උත්තරි උපරි අභිඤ්යඤෙයිං නත්ථි. ඉයතොති

භගවතා අභිඤ්ඤාතයතො. අඤ්යඤො පරමත්ථවයසන ධපරම්යමො වා 

පඤ්ඤත්තිවයසන පුග්ගයලොවා අයංනාමයංභගවානජානාතීතිත්දං නත්ථි

නඋපලබ්භතිසබ්බස්යසවසම්මයදවතම්යහහිඅභිඤ්ඤාතත්තා. කුසයලසු

ධපරම්යමසු අභිජානයන, යදසනායඤ්ච භගවයතො උත්තරිතයරොනත්ථි. 

ආෙතනපණ්ණත්තියදසනාවණ්ණනා 
146. ආෙතනපඤ්ඤාපනාසූති චක්ඛාදීනං, රූපාදීනඤ්ච ආයතනානං 

සම්යබොධයනසු, යතසං අජ්ඣත්තිකබාහිරවිභාගයතො, සභාගවිභාගයතො, 
සමුදයයතො, අත්ථඞ්ගමයතො, ආහාරයතො, ආදීනවයතො, නිස්සරණයතො ච
යදසනායන්තිඅත්යථො. 

ග්භාවක්කන්තියදසනාවණ්ණනා 
147. ග්යභොක්කමයනසූති ගබ්භභායවන මාතකුච්ඡියං අවක්කමයනසු

අනුප්පයවයසසු, ගබ්යභ වා මාතකුච්ඡිස්මිං අවක්කමයනසු. පවිසතීති
පච්චයවයසන තත්ථ නිබ්බත්යතන්යතො පවිසන්යතො විය යහොතීති කත්වා

වුත්තං. ඨාතීතිසන්තානට්ඨිතියා පවත්තති, තථාභූයතො චතත්ථ වසන්යතො

විය යහොතීති ආහ ‘‘වසතී’’ති. පකතියලොකිෙමනුස්සානිං පඨමා

ග්භාවක්කන්තීති පචුරමනුස්සානං ගබ්භාවක්කන්ති යදසනාවයසන ත්ධ 

පඨමා. ‘‘දුතිොග්භාවක්කන්තී’’තිආදීසුපිඑවංයයොජනා යවදිතබ්බා. 

අලයමවාතියුත්තයමව. 

ඛිපිතුිං න සක්යකොන්තීති තථා වාතානං අනුප්පජ්ජනයමව වදති. 

යසසන්තිපුන‘‘එතදානුත්තරිය’’තිආදිපාඨප්පයදසංවදති. 

ආයදසනවිධපරායදසනාවණ්ණනා 
148. පරස්ස ආත්තං ආදිසති එයතහීති ආයදසනානි, 

යථාඋපට්ඨිතනිමිත්තාදීනි, තානි එව අඤ්ඤමඤ්ඤස්ස අසංකිණ්ණරූයපන

ඨිතත්තා ආයදසනවිධපරා, ආයදසනාභාගා, තාසු ආයදසනවිධපරාසු. යතනාහ 

‘‘ආයදසනයකොට්ඨායසසූ’’ති. ආගතනිමිත්යතනාති යස්ස ආදිසති, තස්ස, 
අත්තයනො ච උපගතනිමිත්යතන, නිමිත්තප්පත්තස්ස 

ලාභාලාභාදිආදිසනවිධිදස්සනස්ස පවත්තත්තා ‘‘ඉදිං නාම භවිස්සතී’’ති
වුත්තං.පාළියංපන‘‘එවම්පියතමයනො’’තිආදිනාපරස්ස ආත්තාදිසනයමව
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ආගතං, තං නිදස්සනමත්තං කතන්ති දට්ඨබ්බං. තථා හි ‘‘ත්දං නාම 
භවිස්සතී’’ති වුත්තස්යසව අත්ථස්ස විභාවනවයසන වත්ථු ආගතං. 

ගතනිමිත්තිං නාම ගමනනිමිත්තං. ඨිතනිමිත්තිං නාම අත්තයනො සමීයප 
ඨානනිමිත්තං, පරස්ස ගමනවයසන, ඨානවයසන ච ගයහතබ්බනිමිත්තං. 

මනුස්සානිං පරආත්තවිදූනං, ත්තයරසම්පි වා සවනවයසන පරස්ස ආත්තං 

ඤත්වා කයථන්තානං සද්දිං සුත්වා. ෙක්ඛපිසාොදීනන්ති 
හිඞ්කාරයක්ඛානඤ්යචවකණ්ණපිසාචාදිපිසාචානං, කුම්භණ්ඩනාගාදීනඤ්ච. 

විතක්කවිප්ඵාරවයසනාතිවිප්ඵාරිකභායවන පවත්තවිතක්කස්සවයසන. 

උප්පන්නන්ති තයතො සමුට්ඨිතං. විප්පලපන්තානන්ති කස්සආ අත්ථස්ස

අයබොධනයතො විරූපං, විවිධං වා පලපන්තානං. සුත්තපමත්තාදීනන්ති ආදි-

සද්යදනයවදනාට්ටඛිත්තආත්තාදීනං සඞ්ගයහො. මහාඅට්ඨකථාෙිං පන‘‘ත්දං
වක්ඛාමි, එවං වක්ඛාමීති විතක්කයයතො විතක්කවිප්ඵාරසද්යදො නාම
උප්පජ්ජතී’’ති )අභි. අට්ඨ. 1.වචීකම්මද්වාරකථාපි( ආගතත්තා
ජාගරන්තානං පකතියං ඨිතානං අවිප්පලපන්තානං විතක්කවිප්ඵාරසද්යදො
කදාආ උප්පජ්ජතීති විඤ්ඤායති, යයො යලොයක ‘‘මන්තජප්යපො’’ති වුච්චති.
යස්ස මහාඅට්ඨකථායං අයසොතවිඤ්යඤයෙතා වුත්තා. තාදිසඤ්හි සන්ධාය 
විඤ්ඤත්තිසහජයමව ‘‘ජිව්හාතාලුචලනාදිකරවිතක්කසමුට්ඨිතං සුඛමසද්දං
දිබ්බයසොයතන සුත්වා ආදිසතීති සුත්යත වුත්ත’’න්ති )ධ. ස. මූලටී.

වචීකම්මද්වාරකථාවණ්ණනා( ආනන්දාෙරියෙො අයවොච. වුත්තලක්ඛයණො
එව පන නාතිසුඛයමො අත්තයනො, අච්චාසන්නප්පයදයස ඨිතස්ස ච

මංසයසොතස්සාපි ආපාථං ගච්න්තීති සක්කා විඤ්ඤාතං. තස්සාති තස්ස 

පුග්ගලස්ස. තස්ස වයසනාති තස්ස විතක්කස්ස වයසන. එවං අයම්පි
ආයදසනවිධායචයතොපරියඤාණවයසයනවආගතාතියවදිතබ්බා. යකආ පන 

‘‘තස්සවයසනාතිතස්සසද්දස්සවයසනා’’තිඅත්ථං වදන්ති, තංඅයුත්තං.න
හිසද්දග්ගහයණනතංසමුට්ඨාපකආත්තංගය්හති, සද්දග්ගහණානුසායරනපි

තදත්ථස්යසව ගහණං යහොති, න ආත්තස්ස. එයතයනව යයදයක ‘‘ෙිං

විතක්කෙයතොතියමත්ථංවිතක්කයයතො’’තිවත්වා ‘‘තස්සවයසනාතිතස්ස
අත්ථස්සවයසනා’’තිවණ්යණන්ති, තම්පි පටික්ඛිත්තං. 

මනසා සඞ්ඛරීයන්තීති මයනොසඞ්ඛාරා, යවදනාසඤ්ඤා. පණිහිතාති
පුරිමපරිබන්ධවිනයයන පධානභායවන නිහිතා ඨපිතා. යතනාහ 

‘‘චිත්තසඞ්ඛාරා සුට්ඨපිතා’’ති. විතක්කස්ස විතක්කනං නාම

උප්පාදනයමවාති ආහ ‘‘පවත්යතස්සතී’’ති. ‘‘පජානාතී’’ති පුබ්යබ 

වුත්තපදසම්බන්ධදස්සනවයසන ආයනති. ආගමයනනාති ඣානස්ස 

ආගමනට්ඨානවයසන. පු්බභායගනාති මග්ගස්ස සබ්බපුබ්බභායගන 
විපස්සනාරම්යභන. උභයං යපතං යයො සයංඣානලාභී, අධිගතමග්යගො ච
අඤ්ඤං තදත්ථාය පටිපජ්ජන්තං දිස්වා ‘‘අයං ත්මිනා නීහායරන
පටිපජ්ජන්යතොඅද්ධාඣානංලභිස්සති, මග්ගංඅධිගමිස්සතී’’තිඅභිඤ්ඤාය

විනාඅනුමානවයසනජානාති, තංදස්යසතංවුත්තං. යතනාහ ‘‘ආගමයනන



දීඝනිකායය පාථිකවග්ගටීකා  සම්පසාදනීයසුත්තවණ්ණනා 
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පටුන 

ජානාති නාමා’’තිආදි. අනන්තරාති වුට්ඨිතකාලං සන්ධායාහ. තදා හි 
පවත්තවිතක්කපජානයනයනවඣානස්සහානභාගියතාදිවියසසපජානනං. 

කිං පනිදං යචයතොපරියඤාණං පරස්ස ආත්තං පරිච්ඡිජ්ජ ජානන්තං 
ත්ද්ධිආත්තභාවයතො අවියසසයතො සබ්යබසම්පි ආත්තං ජානාතීති? යනොති

දස්යසන්යතො ‘‘තත්ථා’’තිආදිමාහ. න අරිොනන්ති යයන ආත්යතන යත
අරියා නාම ජාතා, තං යලොකුත්තරආත්තං න ජානාති අප්පටිවිද්ධභාවයතො. 
යථා හි පුථුජ්ජයනො සබ්යබසම්පි අරියානං යලොකුත්තරආත්තං න ජානාති
අප්පටිවිද්ධත්තා, එවංඅරියයොපියහට්ඨියමොඋපරිමස්සයලොකුත්තරආත්තංන 
ජානාතිඅප්පටිවිද්ධත්තාඑව. යථාපනඋපරියමොයහට්ඨිමං ඵලසමාපත්තිං
නසමාපජ්ජති, කිංඑවංයසොතස්සයලොකුත්තරආත්තංනජානාතීතියචොදනං 

සන්ධායාහ ‘‘උපරියමො පන යහට්ඨිමස්ස ජානාතී’’ති, පටිවිද්ධත්තාති
අධිප්පායයො. ‘‘උපරියමො යහට්ඨිමං න සමාපජ්ජතී’’ති වත්වා තත්ථ 

කාරණමාහ ‘‘යතසඤ්හී’’තිආදි. යතසන්ති අරියානං. යහට්ඨිමා යහට්ඨිමා 

සමාපත්ති භූමන්තරප්පත්තියා පටිප්පස්සද්ධිකප්පා. යතනාහ 

‘‘තතු්රපපත්තියෙවයහොතී’’ති, න උපරිභූමිපත්ති.නිමිත්තාදිවයසනඤාතස්ස
කදාආ බෙභිචායරොපි සියා, න පන අභිඤ්ඤාඤායණන ඤාතස්සාති ආහ 

‘‘යෙයතො…යප.… නත්ථී’’ති.‘‘තංභගවා’’තිආදි යසසිං නාම. 

දස්සනසමාපත්තියදසනාවණ්ණනා 
149. බ්රහ්මජායලති බ්රහ්මජාලසුත්තවණ්ණනායං. උත්තරපදයලොයපන

යහස නිද්යදයසො. ආතප්පන්ති වීරිෙිං ආතප්පති යකොසජ්ජං සබ්බම්පි 
සංකියලසපක්ඛන්ති. කුසලවීරියස්යසව යහත්ථ ගහණං

අප්පමාදාදිපදන්තරසන්නිධානයතො. පදහිත්බයතොති පදහනයතො, භාවනං

උද්දිස්ස වායමනයතොති අත්යථො. අනුයුඤ්ජිත්බයතොති අනුයුඤ්ජනයතො.
ඊදිසානං පදානං බහුලංකත්තවිසයතාය ත්ච්ඡිතබ්බත්තා ආතප්පපදස්ස විය
ත්තයරසම්පිකත්තසාධනතා දට්ඨබ්බා.පටිපත්තියංනප්පමජ්ජතිඑයතනාති 

අප්පමායදො, සතිඅවිප්පවායසො. සම්මා මනසි කයරොති එයතනාති 

සම්මාමනසිකායරො, තථාපවත්යතොකුසලආත්තප්පායදො.භාවනානුයයොගයමව

තථා වදති. යදසනාක්කයමන පඨමා, දස්සනසමාපත්ති නාම කරජකායය
පටික්කූලාකාරස්ස සම්මයදව දස්සනවයසන පවත්තසමාපත්තිභාවයතො. 

නිප්පරිොයෙයනවාති වුත්තලක්ඛණදස්සනසමාපත්තිසන්නිස්සයත්තා, 
දස්සනමග්ගඵලභාවයතො ච පඨමසාමඤ්ඤඵලං පරියායයන විනා 

දස්සනසමාපත්ති. 

අතික්කම්ම ඡවිමිංසයලොහිතිං අට්ඨිිං පච්ෙයවක්ඛතීති තානි

අපච්චයවක්ඛිත්වා අට්ඨියමව පච්චයවක්ඛති. අට්ඨිආරම්මණා

දි්බෙක්ඛුපාදකජ්ඣානසමාපත්තීති වුත්තනයයන අට්ඨිආරම්මණා
දිබ්බචක්ඛඅධිට්ඨානා පඨමජ්ඣානසමාපත්ති. යයො හි භික්ඛ 
ආයලොකකසියණ චතත්ථජ්ඣානං නිබ්බත්යතත්වා තං පාදකං කත්වා
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අධිගතදිබ්බචක්ඛඤායණො හුත්වා සවිඤ්ඤාණයක කායය අට්ඨිං
පරිග්ගයහත්වා තත්ථ පටික්කූලමනසිකාරවයසන පඨමං ඣානං

නිබ්බත්යතති, තස්සායං පඨමජ්ඣානසමාපත්ති දුතිො දස්සනසමාපත්ති. 
යතන වුත්තං ‘‘අට්ඨි අට්ඨී’’තිආදි. යයො පයනත්ථ පාළියං 
ද්වත්තිංසාකාරමනසිකායරො වුත්යතො, යසො මග්ගයසොධනවයසන වුත්යතො.
තත්ථ වා කතපරිචයස්ස සුයඛයනව වුත්තනයා අට්ඨිපච්චයවක්ඛණා

සමිජ්ඣතීති.යතයනයවත්ථ‘‘ත්මංයචවා’’ති ‘‘අතික්කම්මො’’ති ෙ-සද්යදො 

සමුච්චයත්යථො වුත්යතො. තිංඣානන්තියථාවුත්තං පඨමජ්ඣානං. අෙන්ති
අයං සකදාගාමිඵලසමාපත්ති. සාතිසයං චතසච්චදස්සනාගමනයතො

පරියායයන විනාමුඛො දුතිොදස්සනසමාපත්ති.ොවතතිෙමග්ගාවත්තතීති 

ආහ ‘‘ඛීණාසවස්සවයසනචතත්ථාදස්සනසමාපත්තිකථිතා’’ති. 

පාළියං පුරිසස්ස ොති ෙ-සද්යදො බෙතියරයක, යතන
යථාවුත්තසමාපත්තිද්වයයතො වුච්චමානංයයව ත්මස්ස වියසසං යජොයතති.

අවිච්යන්යදනපවත්තියායසොතසදිසතායවිඤ්ඤාණයමව විඤ්ඤාණයසොතිං, 
තයදතං විඤ්ඤාණං පුරිමයතො අනන්තරපච්චයං ලභිත්වා පච්ඡිමස්ස
අනන්තරපච්චයයො හුත්වා පවත්තතීති අයං අස්ස යසොතාගතතාය 
යසොතසදිසතා, තස්මා පජානිතබ්බභායවන වුත්තං එකයමව යචත්ථ

විඤ්ඤාණං, තස්මාඅට්ඨකථායං ‘‘විඤ්ඤාණයසොතන්ති විඤ්ඤාණයමවා’’ති

වුත්තං. ද්වීහිපිභායගහීති ඔරභාගපරභායගහි.ත්ධයලොයකොහිස්සඔරභායගො, 
පරයලොයකො පරභායගො ද්වින්නම්පි වයසයනතං සම්බන්ධන්ති. යතනාහ 

‘‘ඉධපරයලොයකපතිට්ඨිත’’න්තිආදි. විඤ්ඤාණස්සඛයණඛයණභිජ්ජන්තස්ස
කාමංනත්ථිකස්සආපතිට්ඨිතතා, තණ්හාවයසන පනතං ‘‘පතිට්ඨිත’’න්ති

වුච්චතීතිආහ ‘‘ඡන්දරාගවයසනා’’ති.වුත්තඤ්යහතං– 

‘‘කබළීකායරයචභික්ඛයවආහායර අත්ථිරායගො, අත්ථිනන්දී, 
අත්ථි තණ්හා, පතිට්ඨිතංතත්ථවිඤ්ඤාණංවිරුළ්හං.යත්ථපතිට්ඨිතං
විඤ්ඤාණං විරුළ්හං…යප.… අත්ථි තත්ථ ආයතිං
පුනබ්භවාභිනිබ්බත්තී’’තිආදි)සං.නි.2.64; කථා.296; මහානි.7). 

කම්මන්ති කුසලාකුසලකම්මං, උපයයොගවචනයමතං. කම්මයතො

උපගච්ඡන්තන්තිකම්මභායවන උපගච්න්න්තං, විඤ්ඤාණන්තිඅධිප්පායයො.
අභිසඞ්ඛාරවිඤ්ඤාණඤ්හි යයන කම්මුනා සහගතං, අඤ්ඤදත්ථු

තබ්භාවයමව උපගතං හුත්වා පවත්තති. ඉධපරයලොයක පතිට්ඨිතිං නාම ත්ධ

කතූපආතකම්මභාවූපගමනයතො. කම්මභවිං ආකඩ්ඪන්තන්ති
කම්මවිඤ්ඤාණං අත්තනා සම්පයුත්තකම්මං ජවායපත්වා 
පටිසන්ධිනිබ්බත්තයනන තදභිමුඛං ආකඩ්ඪන්තං. යතයනව 

පටිසන්ධිනිබ්බත්තනසාමත්ථියයන පරයලොයක පතිට්ඨිතිං නාම අත්තයනො
ඵලස්සතත්ථපතිට්ඨාපයනන.යකආපන ‘‘අභිසඞ්ඛාරවිඤ්ඤාණං පරයතො
විපාකං දාතං අසමත්ථං ත්ධයලොයක පතිට්ඨිතං නාම, දාතං සමත්ථං පන
පරයලොයකපතිට්ඨිතං නාමා’’තිවදන්ති, තංයතසංමතිමත්තං ‘‘උභයයතො 
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අබ්යබොච්ඡින්න’’න්තිවුත්තත්තා.යඤ්චයතහි‘‘පරයලොයකපතිට්ඨිත’’න්ති 
වුත්තං, තං ත්ධයලොයකපි පතිට්ඨිතයමව. න හි තස්ස ත්ධයලොයක
පතිට්ඨිතභායවන විනා පරයලොයක පතිට්ඨිතභායවො සම්භවති. 

යසක්ඛපුථුජ්ජනානිං යෙයතොපරිෙඤාණන්ති යසක්ඛානං, පුථුජ්ජනානඤ්ච

යචතයසො පරිච්ඡින්දනකඤාණං. කථිතිං පරිච්ඡින්දිතබ්බස්ස යචතයසො
න්න්දරාගවයසන පතිට්ඨිතභාවයජොතනයතො. 

චතත්ථාය දස්සනසමාපත්තියා තතියදස්සනසමාපත්තියං 
වුත්තප්පටික්යඛයපනඅත්යථොයවදිතබ්යබො. 

පුරිමානං ද්වින්නං සමාපත්තීනං පුබ්යබ සමථවයසන අත්ථස්ස 

වුත්තත්තා ත්දානි විපස්සනාවයසන දස්යසතං ‘‘අපිො’’තිආදි වුත්තං. 

නිච්ෙලයමව පුබ්යබ වුත්තස්ස අත්ථස්ස අපයනතබ්බයතො.

අත්ථන්තරත්ථතායදස්සියමානායපදංචලිතංනාමයහොති. අපයරොනයෙොති
එත්ථ පඨමජ්ඣානස්ස පඨමදස්සනසමාපත්තිභායව අපුබ්බං නත්ථි. 

දුතිෙජ්ඣානිං දුතිොති එත්ථ පන ‘‘අට්ඨිකවණ්ණකසිණවයසන
පටිලද්ධදුතියජ්ඣානංදුතියාදස්සනසමාපත්තී’’තිවදන්ති, තතියජ්ඣානම්පි
තයථවපටිලද්ධං.දස්සනසමාපත්තිභායවොපනයයොභික්ඛආයලොකකසියණ 
චතත්ථජ්ඣානං නිබ්බත්යතත්වා තං පාදකං කත්වා අධිගතදිබ්බචක්ඛයකො
හුත්වා සවිඤ්ඤාණයක අට්ඨිං පරිග්ගයහත්වා තත්ථ වණ්ණකසිණවයසන

යහට්ඨිමානි තීණි ඣානානි නිබ්බත්යතති, තස්ස. තතිෙජ්ඣානිං තතිො 
දස්සනසමාපත්ති අධිට්ඨානභූතස්ස දිබ්බචක්ඛඤාණස්ස වයසන. 

ෙතුත්ථජ්ඣානිං ෙතුත්ථාති රූපාවචරචතත්ථජ්ඣානං නිබ්බත්යතත්වා තං
පාදකං කත්වා අධිගතදිබ්බචක්ඛඤාණස්ස තං චතත්ථජ්ඣානං චතත්ථා
දස්සනසමාපත්ති. ත්ධාපි යසක්ඛපුථුජ්ජනානං යචතයසො පරිච්ඡින්දයනන
තතියා දස්සනසමාපත්ති, අරහයතො ආත්තස්ස පරිච්ඡින්දයනන චතත්ථා
දස්සනසමාපත්ති යවදිතබ්බා. එවඤ්යහසා අත්ථවණ්ණනා පාළියා

සංසන්යදයෙ. ‘‘පඨමමග්යගො’’තිආදීසු අට්ඨිආරම්මණපඨමජ්ඣානපාදයකො 

පඨමමග්යගො පඨමා දස්සනසමාපත්ති. අට්ඨිආරම්මණදුතියජ්ඣානපාදයකො 

දුතිෙමග්යගො දුතිො දස්සනසමාපත්ති. පරආත්තඤාණසහගතා

චතත්ථජ්ඣානපාදකා තතිෙෙතුත්ථමග්ගා

තතිෙෙතුත්ථදස්සනසමාපත්තියෙොති. පුරිසස්ස විඤ්ඤාණපජානනං
පයනත්ථඅසම්යමොහවයසනදට්ඨබ්බං. 

පුග්ගලපණ්ණත්තියදසනාවණ්ණනා 
150. පුග්ගලපණ්ණත්තීසූති පුග්ගලානං පඤ්ඤාපයනසු.

ගුණවියසසවයසන අඤ්ඤමඤ්ඤං අසඞ්කරයතො ඨපයනසු. 

යලොකයවොහාරවයසනාති යලොකසම්මුතිවයසන. යලොකයවොහායරො යහස, 

යදිදං ‘‘සත්යතො පුග්ගයලො’’තිආදි. රූපාදීසු සත්තවිසත්තතාය සත්යතො. 
තස්සතස්සසත්තනිකායස්සපූරණයතොගලනයතො, මරණවයසනපතනයතො 

ච පුග්ගයලො. සන්තතියා නයනයතො නයරො. අත්තභාවස්ස යපොසනයතො 
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පටුන 

යපොයසො. එවිං පඤ්ඤායපත්බාසු යවොහරිතබ්බාසු. ‘‘සබ්බයමතං
පුග්ගයලො’’ති ත්මිස්සා සාධාරණපඤ්ඤත්තියා විභාවනවයසන වුත්තං, න

ත්ධාධිප්යපතඅසාධාරණපඤ්ඤත්තියා, තස්මා යලොකපඤ්ඤත්තීසූති

සත්තයලොකගතපඤ්ඤත්තීසු. අනුත්තයරො යහොති අනඤ්ඤසාධාරණත්තා
තස්සපඤ්ඤාපනස්ස. 

ද්වීහි භායගහීති කාරයණ, නිස්සක්යක යචතං පුථුවචනං, 
ආවුත්තිආදිවයසන චායමත්යථො යවදිතබ්යබොති ආහ 

‘‘අරූපසමාපත්තිො’’තිආදි, එයතන ‘‘සමාපත්තියා 
වික්ඛම්භනවියමොක්යඛන, මග්යගන සමුච්යන්දවියමොක්යඛන විමුත්තත්තා 

උභයතොභාගවිමුත්යතො’’ති එවං පවත්යතො තිපිටකචූළනාගත්යථරවායදො, 
‘‘නාමකායයතො, රූපකායයතො ච විමුත්තත්තා උභයතොභාගවිමුත්යතො’’ති

එවං පවත්යතො තිපිටකමහාධපරම්මරක්ඛිතත්යථරවායදො, ‘‘සමාපත්තියා 
වික්ඛම්භනවියමොක්යඛන එකවාරං විමුත්යතොව මග්යගන
සමුච්යන්දවියමොක්යඛන එකවාරං විමුත්තත්තා උභයතොභාගවිමුත්යතො’’ති

එවං පවත්යතො තිපිටකචූළාභෙත්යථරවායදො චාති ත්යමසං තිණ්ණම්පි

යථරවාදානං එකජ්ඣං සඞ්ගයහො කයතොති දට්ඨබ්බං. විමුත්යතොති
කියලයසහිවිමුත්යතො, කියලසවික්ඛම්භනසමුච්යන්දයනහි වාකායද්වයයතො

විමුත්යතොති අත්යථො. අරූපසමාපත්තීනන්ති නිද්ධාරයණ සාමිවචනං. 

අරහත්තප්පත්තඅනාගාමියනොති භූතපුබ්බගතියා වුත්තං. න හි 

අරහත්තප්පත්යතො අනාගාමී නාම යහොති. පාළීති පුග්ගලපඤ්ඤත්තිපාළි. 

අට්ඨ වියමොක්යඛ කායෙන ඵුසිත්වාති අට්ඨ සමාපත්තියයො

සහජාතනාමකායයනපටිලභිත්වා. පඤ්ඤාෙෙස්ස දිස්වාආසවාපරික්ඛීණා

යහොන්තීති විපස්සනාපඤ්ඤාය සඞ්ඛාරගතං, මග්ගපඤ්ඤාය චත්තාරි

සච්චානි පස්සිත්වා චත්තායරොපි ආසවා පරික්ඛීණා යහොන්ති. දිස්වාති
දස්සනයහත. න හි ආසයව පඤ්ඤාය පස්සන්ති, දස්සනකාරණා පන 
පරික්ඛීණා ‘‘දිස්වා පරික්ඛීණා’’ති වුත්තා දස්සනායත්තපරික්ඛීණත්තා.
එවඤ්හිදස්සනංආසවානංඛයස්සපුරිමකිරියාභායවන වුත්තං. 

පඤ්ඤාෙ වියසසයතො මුත්යතොති පඤ්ඤාවිමුත්යතො අනවයසසයතො

ආසවානං පරික්ඛීණත්තා. අට්ඨවියමොක්ඛපටික්යඛපවයසයනව, න 
තයදකයදසභූතරූපජ්ඣානපටික්යඛපවයසන. එවඤ්හි
අරූපජ්ඣායනකයදසාභායවපි අට්ඨවියමොක්ඛපටික්යඛයපො න යහොතීති
සිද්ධං යහොති. අරූපාවචරජ්ඣායනසු හි එකස්මිම්පි සති
උභයතොභාගවිමුත්යතොයයවනාමයහොති, නපඤ්ඤාවිමුත්යතොති. 

ඵුට්ඨන්තිං සච්ඡිකයරොතීති ඵුට්ඨානං අන්යතො ඵුට්ඨන්යතො, ඵුට්ඨානං
අරූපජ්ඣානානං අනන්තයරො කායලොති අධිප්පායයො, අච්චන්තසංයයොයග
යචතංඋපයයොගවචනං, ඵුට්ඨානන්තරකාලයමව සච්ඡිකාතබ්බං, සච්ඡිකයතො

සච්ඡිකරණූපායයනාතිවුත්තංයහොති.යතනාහ ‘‘යසොඣානඵස්ස’’න්තිආදි. 
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පටුන 

එකච්යෙ ආසවාති යහට්ඨිමමග්ගත්තයවජ්ඣා ආසවා. යයො හි
අරූපජ්ඣායනන රූපකායයතො, නාමකායයකයදසයතො ච
වික්ඛම්භනවියමොක්යඛනවිමුත්යතො, යතනනියරොධසඞ්ඛායතොවියමොක්යඛො 
ආයලොආයතොපකාසියතො වියයහොති, නපනකායයනසච්ඡිකයතො.නියරොධං
පන ආරම්මණංකත්වාඑකච්යචසුආසයවසුයඛපියතසුයතනසච්ඡිකයතො
යහොති, තස්මා යසො සච්ඡිකාතබ්බං නියරොධං යථායලොආතං නාමකායයන

සච්ඡිකයරොතීති කාෙසක්ඛීතිවුච්චති, නතවිමුත්යතොතිඑකච්චානංආසවානං 
අපරික්ඛීණත්තා. 

දිට්ඨන්තිං පත්යතොති දස්සනසඞ්ඛාතස්ස යසොතාපත්තිමග්ගඤාණස්ස
අනන්තරං පත්යතොති අත්යථො. ‘‘දිට්ඨත්තා පත්යතො’’තිපි පායඨො, යතන
චතසච්චදස්සනසඞ්ඛාතාය දිට්ඨියා නියරොධස්ස පත්තතං දීයපති. යතනාහ 

‘‘දුක්ඛා සඞ්ඛාරා’’තිආදි. පඨමඵලයතො පට්ඨාය යාව අග්ගමග්ගා

දිට්ඨිප්පත්යතොති ආහ ‘‘එයසොපි කාෙසක්ඛී විෙ ඡ්බියධපරො යහොතී’’ති. ඉදිං

දුක්ඛන්ති ‘‘ත්දං දුක්ඛං, එත්තකං දුක්ඛං, න ත්යතො උද්ධං දුක්ඛ’’න්ති 

ෙථාභූතිංපජානාති. යස්මාත්දංයාථාවසරසයතොපජානාති, පජානන්යතො ච
ඨයපත්වා තණ්හං පඤ්චුපාදානක්ඛන්යධ ‘‘දුක්ඛසච්ච’’න්ති පජානාති.

තණ්හං පන ත්දං දුක්ඛං ත්යතො සමුයදති, තස්මා ‘‘අෙිං දුක්ඛසමුදයෙො’’ති

ෙථාභූතිං පජානාති. යස්මා ත්දං දුක්ඛඤ්ච සමුදයයො ච නිබ්බානං පත්වා

නිරුජ්ඣන්ති වූපසමන්ති අප්පවත්තිං ගච්න්න්ති, තස්මා තං ‘‘අෙිං

දුක්ඛනියරොයධපරො’’තිෙථාභූතිංපජානාති. අරියයො පනඅට්ඨඞ්ගියකොමග්යගො 

තං දුක්ඛනියරොධංගච්න්ති, යතනතං ‘‘අෙිං දුක්ඛනියරොධපරගාමිනීපටිපදා’’ති

ෙථාභූතිං පජානාති. එත්තාවතා නානක්ඛයණ සච්චවවත්ථානං දස්සිතං.

ත්දානි තං එකක්ඛයණ දස්යසතං ‘‘තථාගතප්පයවදිතා’’තිආදි වුත්තං. 

තථාගතප්පයවදිතාති තථාගයතන යබොධිමණ්යඩ පටිවිද්ධා විදිතා පාකටා 

කතා. ධපරම්මාති චතසච්චධම්මා. යවොදිට්ඨා යහොන්තීති සුදිට්ඨා යහොන්ති. 

යවොෙරිතාතිසුචරිතා, යතසුයතනපඤ්ඤාසුට්ඨුචරාපිතාතිඅත්යථො. අෙන්ති

අයං එවරූයපො පුග්ගයලො‘‘දිට්ඨිප්පත්යතො’’තිවුච්ෙති. 

සද්ධපරාෙ විමුත්යතොති සද්දහනවයසන විමුත්යතො, එයතන සබ්බථා

අවිමුත්තස්සපි සද්ධාමත්යතනවිමුත්තභාවං දස්යසති. සද්ධපරාවිමුත්යතොතිවා 

සද්ධාය අධිමුත්යතොති අත්යථො. වුත්තනයෙයනවාති කායසක්ඛිම්හි

වුත්තනයයයනව. යනොෙයඛොෙථා දිට්ඨිප්පත්තස්සාතියථාදිට්ඨිප්පත්තස්ස
ආසවාපරික්ඛීණා, නඑවං සද්ධායවිමුත්තස්සාතිඅත්යථො.කිංපනයනසං
කියලසප්පහායන නානත්තං අත්ථීති? නත්ථි. අථ කස්මා සද්ධාවිමුත්යතො
දිට්ඨිප්පත්තං න පාපුණාතීති? ආගමනීයනානත්යතන. දිට්ඨිප්පත්යතො හි
ආගමනම්හි කියලයස වික්ඛම්යභන්යතො අප්පදුක්යඛන, අකිලමන්යතො ච
සක්යකොති වික්ඛම්යභතං, සද්ධාවිමුත්යතො දුක්යඛන කිලමන්යතො

වික්ඛම්යභති, තස්මාදිට්ඨිප්පත්තංනපාපුණාති.යතනාහ ‘‘එයතසුහී’’තිආදි. 
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ආරම්මණං යාථාවයතො ධායරති අවධායරතීති ධපරම්යමො, පඤ්ඤා. 

පඤ්ඤාපු්බඞ්ගමන්ති පඤ්ඤාපධානං. පඤ්ඤං වායහතීති පඤ්ඤාවාහී, 
පඤ්ඤංසාතිසයං පවත්යතතීතිඅත්යථො.පඤ්ඤාවාත්මංපුග්ගලංවායහති, 

නිබ්බානාභිමුඛංගයමතීති අත්යථො. සද්ධපරානුසාරිනිද්යදයසපිඑයසවනයයො. 

තස්මාති විසුද්ධිමග්යග (විසුද්ධි. 2.770, 776) වුත්තත්තා, තයතො එව 
විසුද්ධිමග්යග, තං සංවණ්ණනාසු )විසුද්ධි. ටී. 2.776) වුත්තනයයයනත්ථ
අත්යථො යවදිතබ්යබො. 

පධපරානයදසනාවණ්ණනා 
151. පදහනවයසනාති භාවනානුයයොගවයසන. සත්ත යබොජ්ඣඞ්ගා

පධපරානාතිවුත්තා වියවකනිස්සිතාදිභායවන පදහිතබ්බයතොභායවතබ්බයතො. 

පටිපදායදසනාවණ්ණනා 
152. දුක්යඛන කසියරන සමාධිිං උප්පායදන්තස්සාති පුබ්බභායග

ආගමනකායල කිච්යන්න දුක්යඛන සසඞ්ඛායරන සප්පයයොයගන
කිලමන්තස්ස කියලයස වික්ඛම්යභත්වා යලොකුත්තරසමාධිං

උප්පායදන්තස්ස. දන්ධපරිං තිං ඨානිං අභිජානන්තස්සාති වික්ඛම්භියතසු
කියලයසසුවිපස්සනාපරිවායසආරං වසිත්වාතංයලොකුත්තරසමාධිසඞ්ඛාතං
ඨානංදන්ධංසණිකං අභිජානන්තස්සපටිවිජ්ඣන්තස්ස, සච්ඡිකයරොන්තස්ස

පාපුණන්තස්සාති අත්යථො. අෙිං වුච්ෙතීති යා එසා එවං උප්පජ්ජති, අයං 
කියලසවික්ඛම්භනපටිපදාය දුක්ඛත්තා, විපස්සනාපරිවාසපඤ්ඤාය ච

දන්ධත්තා මග්ගකායල එකආත්තක්ඛයණ උප්පන්නාපි පඤ්ඤා 
ආගමනවයසන ‘‘දුක්ඛපටිපදා දන්ධාභිඤ්ඤා නාමා’’ති වුච්චති. උපරි තීසු
පයදසුපිත්මිනාවනයයන අත්යථොයවදිතබ්යබො. 

භස්සසමාොරාදියදසනාවණ්ණනා 
153. භස්සසමාොයරති වචීසමාචායර. ඨියතොති යථාරද්ධං තං

අවිච්යන්දවයසන කයථන්යතො. යතනාහ ‘‘කථාමග්ගිං අනුපච්ඡින්දිත්වා

කයථන්යතො’’ති. මුසාවාදූපසඤ්හිතන්ති අන්තරන්තරා පවත්යතන

මුසාවායදන උපසංහිතං. විභූති වුච්චති විසුංභායවො, තත්ථ නියුත්තන්ති

යවභූතිකං, තයදව යවභූතිෙිං, යපසුඤ්ඤං. යතනාහ ‘‘යභදකරවාෙ’’න්ති.

කරණුත්තරියලක්ඛණයතො සාරම්භයතො ජාතාති සාරම්භජා. තස්සා

පවත්තිආකාරදස්සනත්ථං ‘‘ත්විං දුස්සීයලො’’තිආදි වුත්තං. බහිද්ධාකථා
අමනාපා, මනාපාපි පරස්ස ආත්තවිඝාතාවහත්තා

කරණුත්තරියපක්ඛියයමවාති දස්යසන්යතො ‘‘තුය්හ’’න්තිආදිමාහ. 

වික්යඛපකථාපවත්තන්ති වික්යඛපකථාවයසන පවත්තං. ජෙපුයරක්ඛායරො

හුත්වාති අත්තයනො ජයං පුරක්ඛත්වා. යං කිඤ්ආ න භාසතීති යයොජනා. 

‘‘මන්තා’’තිවුච්ෙතිපඤ්ඤා, මන්තනං ජානනන්තිකත්වා. ‘‘මන්තා’’තිත්දං
‘‘මන්යතත්වා’’ති ත්මිනා සමානත්ථං නිපාතපදන්ති ආහ 
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‘‘උපපරික්ඛිත්වා’’ති. යුත්තකථයමවාති අත්තයනො, සුණන්තස්ස ච

යුත්තරූපයමව කථං. හදයෙ නිදහිත්බයුත්තන්ති අත්ථසම්පත්තියා, 
බෙඤ්ජනසම්පත්තියා අත්ථයවදාදිපටිලාභනිමිත්තත්තාආත්යත ඨයපතබ්බං, 
විමුත්තායතනභායවන මනසි කාතබ්බන්ති අත්යථො. සබ්බඞ්ගසම්පන්නාපි 
වාචා අකායල භාසිතා අභාජයන භාසිතා විය න අත්ථාවහාති ආහ 

‘‘යුත්තපත්තකායලනා’’ති. අයඤ්ච චතරඞ්ගසමන්නාගතා සුභාසිතවාචා 
සච්චසම්යබොධාවහාදිතාය සත්තානං මහිද්ධිකා මහානිසංසාති දස්යසතං 

‘‘එවිංභාසිතාහී’’තිආදිවුත්තං. 

සීලාොයරති පයල ච ආචායර ච පරිසුද්ධපයල යචව

පරිසුද්ධමයනොසමාචායරච. ඨියතොතිපතිට්ඨහන්යතො.සච්චං එතස්සඅත්ථීති 

සච්යෙොති ආහ ‘‘සච්ෙකයථො’’ති. එස නයයො සද්යධපරොති එත්ථාපි. යතනාහ 

‘‘සද්ධපරාසම්පන්යනො’’ති. ‘‘නනු ච යහට්ඨා සච්චං කථිතයමවා’’ති කස්මා
වුත්තං? යහට්ඨා හි වචීසමාචාරං කයථන්යතන සච්චං කථිතං, 
පටිපක්ඛපටික්යඛපවයසන ත්ධ පලං කයථන්යතන තං පරිපුණ්ණං කත්වා
දස්යසතං සච්චං සරූයපයනව කථිතං. ‘‘පුග්ගලාධිට්ඨානාය කථාය
ආරබ්භන්තරඤ්යචතං, තථාපි සච්චංවත්වාඅනන්තරයමවසච්චස්සකථනං
පුනරුත්තං යහොතීති පරස්ස යචොදනාවසයරො මා යහොතූ’’ති තත්ථ පරිහාරං

දාතකායමො ‘‘ඉධපරකස්මාපුන වුත්ත’’න්තිආහ. යහට්ඨාවාොසච්ෙිංකථිතිං 

චතරඞ්ගසමන්නාගතං සුභාසිතවාචං දස්යසන්යතන. අන්තමයසො…යප.… 

දස්යසතුිංඉධපරවුත්තිං ‘‘එවංපලංසුපරිසුද්ධංයහොතී’’ති.ත්මස්මිංපනත්යථ 
‘‘එවං පරිත්තකං යඛො, රාහුල, යතසං සාමඤ්ඤං, යයසං නත්ථි

සම්පජානමුසාවායද ලජ්ජා’’තිආදි නයප්පවත්තං රාහුයලොවාදසුත්තිං 
දස්යසතබ්බං. 

ගුත්තා සතිකවායටන පිදහිතා ද්වාරා එයතනාති ගුත්තද්වායරොති ආහ 

‘‘ඡසු ඉන්ද්රියෙසූ’’තිආදි. පරියයසනපටිග්ගණ්හනපරියභොගවිස්සජ්ජනවයසන

යභොජයන මත්තං ජානාතීති යභොජයන මත්තඤ්ඤූ. සමන්ති අවිසමං.

සමචාරිතා හි කායවිසමාදීනි පහාය කායසමාදිපූරණං. නිසජ්ජාොති එත්ථ 

ඉති-සද්යදො ආදිඅත්යථො, යතන ‘‘ආවරණීයයහි ධම්යමහි ආත්තං 
පරියසොයධතී’’ති එවමාදිං සඞ්ගණ්හාති. භාවනාය ආත්තපරියසොධනඤ්හි

ජාගරියානුයයොයගො, න නිද්දාවියනොදනමත්තං. නිත්තන්දීති
විගතථිනමිද්යධො.සාපන නිත්තන්දිතාකායාලසියවිගමයනපාකටායහොතීති

වුත්තං ‘‘කාොලසිෙවිරහියතො’’ති. ‘‘ආරද්ධපරවීරියෙො’’ති ත්මිනා දුවියධොපි

වීරියාරම්යභොගහියතොතිතං විභජිත්වාදස්යසතං ‘‘කායිකවීරියෙනාපී’’තිආදි

වුත්තං. සඞ්ගම්මගණවිහායරො සහවායසො සඞ්ගණිකා, සාපනකියලයසහිපි

එවං යහොතීති තයතො වියසයසතං ‘‘ගණසඞ්ගණික’’න්ති වුත්තං. ගයණන

සඞ්ගණිකං ගණසඞ්ගණිකන්ති. ආරම්භවත්ථුවයසනාති

අනධිගතවියසසාධිගමකාරණවයසන එකවිහාරී, නයකවලංඑකීභාවවයසන. 

කියලසසඞ්ගණිකන්ති කියලසසහිතආත්තතං. ෙථාතථාතිවිපස්සනාවයසන, 
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පටුන 

පටිසඞ්ඛානවයසන වා. සමථවයසන ආරම්මණූපනිජ්ඣානිං. 

විපස්සනාවයසන ලක්ඛණූපනිජ්ඣානිං. 

කලයාණපටිභායනොති සුන්දරපටිභායනො, සා පනස්ස පටිභානසම්පදා

වචනචාතරියසහිතාව ත්ච්ඡිතාති ආහ ‘‘වාක්කරණ…යප.… සම්පන්යනො

ො’’ති. ‘‘පටිභාන’’න්ති හි ඤාණම්පි වුච්චතිඤාණස්ස උපට්ඨිතවචනම්පි.

තත්ථ අත්ථයුත්තං කාරණයුත්තං පටිභානමස්සාති යුත්තපටිභායනො. 
පුච්ඡිතානන්තරයමව පඝං බොකාතං අසමත්ථතාය යනො මුත්තපටිභානං

අස්සාති යනො මුත්තපටිභායනො. ත්ධ පන විකිණ්ණවායචො මුත්තපටිභායනො

අධිප්යපයතොති අධිප්පායයන ‘‘සීලසමාොරස්මිඤ්හි ඨිතභික්ඛු

මුත්තපටිභායනො න යහොතී’’ති වුත්තං. ගමනසමත්ථාොති අස්සුතං ධම්මං

ගයමතං සමත්ථාය. ධපරාරණසමත්ථාොති සාතිසයං සතිවීරියසහිතතාය
යථාසුතං යථාපරියත්තං ධම්මං ධායරතං සමත්ථාය. මුනනයතො

අනුමිනනයතො මුතීති අනුමාන පඤ්ඤාෙනාමිං.තීහි පයදහීති‘‘ගතිමාධිතිමා

මුතිමා’’ති තීහි පයදහි. යහට්ඨාති යහට්ඨා ‘‘ආරද්ධවීරියයො’’ති

වුත්තට්ඨායන. ඉධපරාති‘‘ධිතිමා’’තිවුත්තට්ඨායන.වීරියම්පියහට්ඨාගුණභූතං 

ගහිතන්ති වුත්යතොවායමත්යථො. යහට්ඨාති ‘‘ජාගරියානුයයොගමනුයුත්යතො, 

ඣායී’’තිඑත්ථ විපස්සනාපඤ්ඤාකථිතා. ඉධපරාති‘‘ධිතිමාමුතිමා’’තිඑත්ථ 

බුදද්ධපරවෙනගණ්හනපඤ්ඤා කථිතා
කරණපුබ්බාපරයකොසල්ලපඤ්ඤාදීපනයතො. කියලසකායමොපි වත්ථුකායමො

විය යථාපවත්යතො අස්සාදීයතීති වුත්තං ‘‘වත්ථුකාමකියලසකායමසු

අගිද්යධපරො’’ති. 

අනුසාසනවිධපරායදසනාදිවණ්ණනා 
154. අත්තයනො උපාෙමනසිකායරනාති අත්තනි සම්භූයතන

පථමනසිකායරන භාවනාමනසිකායරන. පටිපජ්ජමායනොති විසුද්ධිං
පටිපජ්ජමායනො. 

155. කියලසවිමුත්තිඤායණති කියලසප්පහානජානයන. 

156. පරිොදිෙමායනොති පරිච්ඡිජ්ජ ගණ්හන්යතොති අත්යථො. 

සුද්ධපරක්ඛන්යධපරයෙව අනුස්සරති නාමයගොත්තං පරියාදියිතං

අසක්යකොන්යතො. වුත්තයමවත්ථං විවරිතං ‘‘එයකො හී’’තිආදි වුත්තං. 

සක්යකොති පරියාදියිතං. අසක්යකොන්තස්ස වයසන ගහිතිං, ‘‘අමුත්රාසිං

එවංනායමො’’තිආදි වුත්තන්තිඅත්යථො. අසක්යකොන්තස්සාතිචආයරොහයන 
අසක්යකොන්තස්ස, ඔයරොහයන පන ඤාණස්ස ථිරභූතත්තා. යතනාහ 

‘‘සුද්ධපරක්ඛන්යධපරයෙවඅනුස්සරන්යතො’’තිආදි. එතන්තිපුබ්බාපරවියරොධං. න

සල්ලක්යඛසි දිට්ඨාභිනියවයසන කුණ්ඨඤාණත්තා. යතනාහ 

‘‘දිට්ඨිගතිකත්තා’’ති. ඨානන්ති එකස්මිං පක්යඛ අවට්ඨානං. නිෙයමොති

වාදනියයමොපටිනියතවාදතා. යතනාහ ‘‘ඉමිංගයහත්වා’’තිආදි. 
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157. පිණ්ඩගණනාොති ‘‘එකං ද්යව’’තිආදිනා අගයණත්වා

සඞ්කලනපදුප්පාදනාදිනා පිණ්ඩනවයසන ගණනාය. අච්ඡිද්දකවයසනාති
අවිච්ඡින්දකගණනාවයසන ගණනා කමගණනං මුඤ්ආත්වා ‘‘ත්මස්මිං
රුක්යඛ එත්තකානි පණ්ණානී’’ති වා ‘‘ත්මස්මිං ජලාසයය එත්තකානි
උදකාළ්හකානී’’ති වා එවං ගයණතබ්බස්ස එකජ්ඣම්පි පිණ්යඩත්වා
ගණනා. කමගණනා හි අන්තරන්තරා විච්ඡිජ්ජ පවත්තියා පච්ඡින්දිකා. සා
පයනසා ගණනා සවනන්තරං අනයපක්ඛිත්වා මනසාව ගයණතබ්බයතො 

‘‘මයනොගණනා’’තිපි වුච්චතීතිආහ ‘‘මයනොගණනාො’’ති. පිණ්ඩගණනයමව

දස්යසති, න විභාගගණනං. සඞ්ඛාතුිං න සක්කා අඤ්යඤහි
අසඞ්යඛෙයොභාවයතො. පඤ්ඤාපාරමියා පූරිතභාවං දස්යසන්යතො ත්තරාසං

පූරයණන විනා තස්සා පූරණං නත්ථීති ‘‘දසන්නිං පාරමීනිං පූරිතත්තා’’ති

ආහ.යතනාහ ‘‘ස්බඤ්ඤුතඤ්ඤාණස්ස සුප්පටිවිද්ධපරත්තා’’ති. එත්තකන්ති

දස්යසථාති දීයපති යථයරො. යං පන පාළියං ‘‘සාකාරං සඋද්යදසං
අනුස්සරතී’’ති වුත්තං, තං තස්ස අනුස්සරණමත්තං සන්ධාය වුත්තං, න
ආයුයනොවස්සාදිගණනායපරිච්ඡින්දනං තස්සඅවිසයභාවයතො. 

158. තුම්හාකිං සම්මාසම්බුදද්ධපරානිං යෙව අනුත්තරා 
අනඤ්ඤසාධාරණත්තා.ත්දානිතස්සායදසනායමජ්යඣභින්නසුවණ්ණස්ස 

විය විභාගාභාවං දස්යසතං ‘‘අතීතබුදද්ධපරාපී’’තිආදි වුත්තං. ඉමිනාපි

කාරයණනාතිඅනුත්තරභායවන, අඤ්යඤහිබුද්යධහි එකසදිසභායවනච. 

159. ආසවානංආරම්මණභාවූපගමයනන සාසවා. උයපච්ච ආධීයන්තීති 

උපාධී, යදොසායරොපනානි, සහ උපාධීහීති සඋපාධිකා. අනරියිද්ධියඤ්හි 
අත්තයනො ආත්තයදොයසන එකච්යච උපාරම්භං දදන්ති, ස්වායමත්යථො 

යකවට්ටසුත්යතන දීයපතබ්යබො. යනො ‘‘අරිො’’ති වුච්ෙති සාසවභාවයතො.

නිද්යදොයසහි ඛීණාසයවහි පවත්යතතබ්බයතො නිද්යදොසා යදොයසහි සහ

අප්පවත්තනයතො. තයතො එව අනුපාරම්භා. අරියානං ත්ද්ධීති අරියිද්ධීති

වුච්ෙති. 

අප්පටික්කූලසඤ්ඤීති ත්ට්ඨසඤ්ඤී ත්ට්ඨාකායරන පවත්තආත්යතො. 

පටික්කූයලති අමනුඤ්යඤ අනිට්යඨ. ධපරාතුසඤ්ඤන්ති ‘‘ධාතයයො’’ති 

සඤ්ඤං. උපසිංහරතීති උපයනති පවත්යතති. අනිට්ඨස්මිිං වත්ථුස්මින්ති

අනිට්යඨ සත්තසඤ්ඤියත ආරම්මයණ. යමත්තාෙ වා ඵරතීති යමත්තං

හියතසිතං උපසංහරන්යතො සබ්බත්ථකයමව තං තත්ථ ඵරති. ධපරාතුයතො වා

උපසිංහරතීති ධම්මසභාවආන්තයනන ධාතයසො, පච්චයවක්ඛණාය

ධාතමනසිකාරං වා තත්ථ පවත්යතති. අප්පටික්කූයල සත්යත 
ඤාතිමිත්තාදියක යාථාවයතො ධම්මසභාවආන්තයනන අනිච්චසඤ්ඤාය

විසභාගභූයත ‘‘යකසාදි අසුආයකොට්ඨාසයමවා’’ති අසුභසඤ්ඤිං ඵරති 

අසුභමනසිකාරං පවත්යතති. ඡළඞ්ගුයපක්ඛාොති
ත්ට්ඨානිට්ඨන්ළාරම්මණාපායථ පරිසුද්ධපකතිභාවාවිජහනලක්ඛණාය න්සු
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ද්වායරසු පවත්තනයතො ‘‘න්ළඞ්ගුයපක්ඛායා’’ති ලද්ධනාමාය
තත්රමජ්ඣත්තයපක්ඛාය. 

තිං යදසනන්ති තං ද්වීසු ත්ද්ධිවිධාසු යදසනප්පකාරං යදසනාවිධිං. 

අයසසිං සකලන්ති අයසසං නිරවයසසං සම්පුණ්ණං අභිවිසිට්යඨන

ඤායණන ජානාති. අයසසිං අභිජානයතො තයතො උත්තරි අභිඤ්යඤෙයිං 

නත්ථි. ඉයතොති භගවයතො අභිඤ්ඤාතයතො. අඤ්යඤො පරමත්ථවයසන 

ධපරම්යමො වා පඤ්ඤත්තිවයසන පුග්ගයලො වා අෙිං නාම ෙිං භගවා න

ජානාතීති ඉදිං නත්ථි න උපලබ්භති සබ්බස්යසව සම්මයදව තම්යහහි

අභිඤ්ඤාතත්තා. ද්වීසු ඉද්ධිවිධපරාසු අභිජානයන, යදසනායඤ්ච භගවයතො 

උත්තරිතයරො නත්ථි. ඉමිනාපීති පි-සද්යදො න යකවලං 
වුත්තත්ථසමුච්චයත්යථො, අථ යඛො අවුත්තත්ථසමුච්චයත්යථොපි දට්ඨබ්යබො.
යං තං භන්යතතිආදිනාපි හි භගවයතො ගුණදස්සනං තස්යසව පසාදස්ස
කාරණවිභාවනං. 

අඤ්ඤථාසත්ථුගුණදස්සනාදිවණ්ණනා 
160. පුබ්යබ ‘‘එතදානුත්තරියං භන්යත’’තිආදිනා යථාවුත්තබුද්ධගුණා

දස්සිතා, තයතො අඤ්යඤො එවායං පකායරො ‘‘යං තං භන්යත’’තිආදිනා 

ආරද්යධොතිආහ ‘‘අපයරනාපිආකායරනා’’ති.බුද්ධානං සම්මාසම්යබොධියා

සද්දහනයතො වියසසයතො සද්ධපරා කුලපුත්තා නාම යබොධිසත්තා, 
මහායබොධිසත්තාති අධිප්පායයො. යත හි මහාභිනීහාරයතො පට්ඨාය 
මහායබොධියං සත්තා ආසත්තා ලග්ගා නියතභාවූපගමයනන යකනආ 
අසංහාරියභාවයතො.යයතො යනසංනකථඤ්ආතත්ථසද්ධායඅඤ්ඤථත්තං
යහොති, එයතයනවයතසං කම්මඵලංසද්ධායපිඅඤ්ඤථත්තාභායවොදීපියතො

දට්ඨබ්යබො. තස්මාති යස්මා අතිසයවචනිච්න්ාවයසන, ‘‘අනුප්පත්තං තං
භගවතා’’ති සද්දන්තරසන්නිධායනන ච විසිට්ඨවිසයං ‘‘සද්යධන
කුලපුත්යතනා’’ති ත්දං පදං, තස්මා. යලොකුත්තරධම්මසමධිගමමූලකත්තා
සබ්බබුද්ධගුණසමධිගමස්ස ‘‘නව යලොකුත්තරධම්මා’’ති වුත්තං. 

‘‘ආරද්ධපරවීරියෙනා’’තිආදීසු සමාසපයදසු ‘‘වීරිෙිං ථායමො’’තිආදීනි 

අවයවපදානි. ආදි-සද්යදනපරක්කමපදංසඞ්ගණ්හාති, න යධොරය්හපදං.න
හි තං වීරියයවවචනං, අථ යඛො වීරියවන්තවාචකං. ධුරාය නියුත්යතොති හි 

යධපරොරය්යහො. යතනාහ ‘‘තං ධුරං වහනසමත්යථන මහාපුරියසනා’’ති. 

පග්ගහිතවීරියෙනාති අසිථිලවීරියයන. ථිරවීරියෙනාති

උස්යසොළ්හීභාවූපගමයනන ථිරභාවප්පත්තවීරියයන. අසමධුයරහීති

අනඤ්ඤසාධාරණධුයරහි. පයරසංඅසය්හසහනාහියලොකනාථා. තිංස්බිං 
අආන්යතය්යාපරියමයෙයභදං බුද්ධානං ගුණජාතං. පාරමිතා, බුද්ධගුණා, 
යවයනයෙසත්තාති යස්මා ත්දං තයං සබ්යබසම්පි බුද්ධානං සමානයමව, 

තස්මාආහ ‘‘අතීතානාගත…යප.…ඌයනොනත්ථී’’ති. 
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පටුන 

කාමසුඛල්ලිකානුයෙොගන්ති කාමසුයඛ අල්ලීනා හුත්වා අනුයුඤ්ජනං. 

යකො ජානාති පරයලොකිං ‘‘අත්ථී’’ති, එත්ථ ‘‘යකො එකවිසයයොයං

ත්න්ද්රියයගොචයරො’’ති එවංදිට්ඨි හුත්වාති අධිප්පායයො. සුයඛොති ත්ට්යඨො

සුඛාවයහො. පරි්බාජිකාොති තාපසපරිබ්බාජිකාය තරුණියා. මුදුකාොති

සුඛමාලාය. යලොමසාොති තරුණමුදුයලොමවතියා. යමොළිබන්ධපරාහීති යමොළිං

කත්වා බන්ධයකසාහි. පරිොයරන්තීති අත්තයනො පාරිචාරිකං කයරොන්ති, 

ත්න්ද්රියානිවාතත්ථපරියතොචායරන්ති. ලාමකන්ති පටිකිලිට්ඨං. ගාමවාසීනිං 

බාලානං ධපරම්මිං. පුථුජ්ජනානමිදන්ති යපොථුජ්ජනිකිං. යථා පන තං

‘‘පුථුජ්ජනානමිද’’න්ති වත්තබ්බතං ලභති, තං දස්යසතං ‘‘පුථුජ්ජයනහි

යසවිත්බ’’න්ති ආහ. අනරියයහි යසවිතබ්බන්ති වා අනරිෙිං. යස්මා පන 

නිද්යදොසත්යථොඅරියත්යථො, තස්මා ‘‘අනරිෙන්තින නිද්යදොස’’න්තිවුත්තං. 

අනත්ථසිංයුත්තන්ති දිට්ඨධම්මිකසම්පරායිකාදිවිවිධවිපුලානත්ථසඤ්හිතං. 

අත්තකිලමථානුයෙොගන්ති අත්තයනොකිලමථස්ස යඛදනස්ස අනුයුඤ්ජනං. 

දුක්ඛං එතස්සඅත්ථීති දුක්ඛිං. දුක්ඛමනංඑතස්සාති දුක්ඛමිං. 

ආභියෙතසිකානන්ති අභියෙයතො වුච්චති අභික්කන්තං විසුද්ධං ආත්තං, 
අධිආත්තං වා, තස්මිං අභියචතසි ජාතානීති ආභියචතසිකානි, 

අභියචයතොසන්නිස්සිතානි වා. දිට්ඨධපරම්මසුඛවිහාරානන්ති දිට්ඨධම්යම

සුඛවිහාරානං, දිට්ඨධපරම්යමො වුච්චති පච්චක්යඛො අත්තභායවො, තත්ථ
සුඛවිහාරභූතානන්ති අත්යථො, රූපාවචරඣානානයමතං අධිවචනං. තානි හි
අප්යපත්වා නිසින්නා ඣායියනො ත්මස්මිංයයව අත්තභායව අසංකිලිට්ඨං 
යනක්ඛම්මසුඛං වින්දන්ති, තස්මා ‘‘දිට්ඨධම්මසුඛවිහාරානී’’ති වුච්චන්තීති. 

කථිතා ‘‘දිට්ඨධම්මසුඛවිහායරො’’ති සප්පීතිකත්තා, 

යලොකුත්තරවිපාකසුඛමසඤ්හිතත්තා ච. සහ මග්යගන 

විපස්සනාපාදකජ්ඣානිං කථිතං ‘‘චත්තායරොයම චුන්ද සුඛල්ලිකානුයයොගා 
එකන්තනිබ්බිදායා’’තිආදිනා )දී. නි. 3.184) 

ෙතුත්ථජ්ඣානිකඵලසමාපත්තීති චතත්ථජ්ඣානිකා ඵලසමාපත්ති 
දිට්ඨධම්මසුඛවිහාරභායවන කථිතා. චත්තාරි රූපාවචරානි 

‘‘දිට්ඨධපරම්මසුඛවිහාරජ්ඣානානී’’ති කථිතානීති අත්යථො. නිකාමලාභීති
නිකායමන ලාභී අත්තයනො ත්ච්න්ාවයසන ලාභී. ත්ච්ඡිතිච්ඡිතක්ඛයණ

සමාපජ්ජිතං සමත්යථොති අත්යථො. යතනාහ ‘‘ෙථාකාමලාභී’’ති. 

අදුක්ඛලාභීති සුයඛයනව පච්චනීකධම්මානං සමුච්ඡින්නත්තා සමාපජ්ජිතං

සමත්යථො. අකසිරලාභීති අකසිරානං විපුලානං ලාභී, යථාපරිච්යන්යදයනව
වුට්ඨාතං සමත්යථො. එකච්යචො හි ලාභීයයව යහොති, න පන සක්යකොති 
ත්ච්ඡිතිච්ඡිතක්ඛයණ සමාපජ්ජිතං. එකච්යචො තථා සමාපජ්ජිතං සක්යකොති, 
පාරිබන්ධයක පන කිච්යන්න වික්ඛම්යභති. එකච්යචො තථා ච සමාපජ්ජති, 
පාරිබන්ධයක ච අකිච්යන්යනව වික්ඛම්යභති, නසක්යකොතිනාළිකයන්තං
විය යථාපරිච්යන්යද වුට්ඨාතං. භගවා පන සබ්බයසො
සමුච්ඡින්නපාරිබන්ධකත්තා වසිභාවස්ස සම්මයදව සමධිගතත්තා
සබ්බයමතංසම්මයදවසක්යකොති. 
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අනුයෙොගදානප්පකාරවණ්ණනා 
161. දසසහස්සියලොකධපරාතුොති ත්මාය යලොකධාතයා සද්ධිං ත්මං

යලොකධාතං පරිවායරත්වා ඨිතාය දසසහස්සියලොකධාතයා. 
ජාතියඛත්තභායවනහිතංඑකජ්ඣංගයහත්වා‘‘එකිස්සායලොකධාතයා’’ති
වුත්තං, තත්තකාය එව ජාතියඛත්තභායවො ධම්මතාවයසන යවදිතබ්යබො.
‘‘පරිග්ගහවයසනා’’ති යකආ. සබ්යබසම්පි බුද්ධානං තත්තකං එව 
ජාතියඛත්තං. ‘‘තන්නිවාපනංයයවචයදවානංධම්මාභිසමයයො’’තිවදන්ති.
පකම්පනයදවතූපසඞ්කමනාදිනා ජාතචක්කවායළන

සමානයයොගක්ඛමට්ඨානං ජාතියඛත්තිං. සරයසයනව ආණාපවත්තනට්ඨානං 

ආණායඛත්තිං. බුද්ධඤාණස්ස විසයභූතං ඨානං විසෙයඛත්තිං.

ඔක්කමනාදීනිං න්න්නයමවගහණංනිදස්සනමත්තං මහාභිනීහාරාදිකායලපි

තස්ස පකම්පනලබ්භනයතො. ආණායඛත්තිං නාම, යං එකච්චං සංවට්ටති, 

විවට්ටති ච. ආණා වත්තති තන්නිවාසියදවතානං සිරසා සම්පටිච්න්යනන, 
තඤ්ච යඛො යකවලං බුද්ධානං ආනුභායවයනව, න අධිප්පායවයසන.
‘‘යාවතා පන ආකඞ්යඛයො’’ති )අ. නි. 3.81) වචනයතො තයතො පරම්පි
ආණාපවත්යතයයෙව. 

නුප්පජ්ජන්තීති පන අත්ථීති ‘‘න යම ආචරියයො අත්ථි, සදියසො යමන
විජ්ජතී’’ති )ම. නි. 1.285; 2.341; මහාව. 11; කථා. 405) ත්මිස්සා 
යලොකධාතයා ඨත්වා වදන්යතන භගවතා, ත්මස්මිංයයව සුත්යත ‘‘කිං
පනාවුයසො, සාරිපුත්ත, අත්යථතරහි අඤ්යඤො සමයණො වා බ්රාහ්මයණො වා 
භගවතා සමසයමො සම්යබොධිය’’න්ති )දී. නි. 3.161) එවං පුට්යඨො ‘‘අහං
භන්යතයනොති වයදයෙ’’න්ති)දී.නි.3.161) වත්වාතස්සකාරණංදස්යසතං
‘‘අට්ඨානයමතං අනවකායසො, යංඑකිස්සායලොකධාතයාද්යවඅරහන්යතො
සම්මාසම්බුද්ධා’’ති)දී.නි. 3.161; ම.නි.3.129; අ.නි.1.277; යනත්ති.57; 
මි. ප. 5.1.1) ත්මං සුත්තං දස්යසන්යතන ධම්මයසනාපතිනා ච
බුද්ධයඛත්තභූතංත්මංයලොකධාතං ඨයපත්වාඅඤ්ඤත්ථඅනුප්පත්තිවුත්තා
යහොතීතිඅධිප්පායයො. 

එකයතොති සහ, එකස්මිං කායලති අත්යථො. යසො පන කායලො කථං
පරිච්ඡින්යනොති? චරිමභයව පටිසන්ධිග්ගහණයතො පට්ඨාය යාව 

ධාතපරිනිබ්බානන්ති දස්යසන්යතො ‘‘තත්ථ යබොධිපල්ලඞ්යක’’තිආදිමාහ. 

නිසින්නකාලයතො පට්ඨාොති පටියලොමක්කයමන වදති. යඛත්තපරිග්ගයහො

කයතොව යහොති ‘‘ත්දං බුද්ධානං ජාතියඛත්ත’’න්ති. යකන පන පරිග්ගයහො

කයතො? උප්පජ්ජමායනන යබොධිසත්යතන. පරිනි්බානයතො පට්ඨාොති

අනුපාදියසසාය නිබ්බානධාතයා පරිනිබ්බානයතො පට්ඨාය. එත්ථන්තයරති
චරිමභයව යබොධිසත්තස්ස පටිසන්ධිග්ගහණං, ධාතපරිනිබ්බානන්ති ත්යමහි
ද්වීහිපරිච්ඡින්යන එතස්මිංඅන්තයර. 
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තිපිටකඅන්තරධපරානකථාවණ්ණනා 
‘‘න නිවාරිතා’’ති වත්වා තත්ථ කාරණං දස්යසතං ‘‘තීණි හී’’තිආදි

වුත්තං. පටිපත්තිඅන්තරධායනන සාසනස්ස ඔසක්කිතත්තා අපරස්ස

උප්පත්තිලද්ධාවසරායහොති. පටිපදාතිපටියවධාවහාපුබ්බභාගපටිපදා. 

‘‘පරියත්තිපමාණ’’න්තිවත්වාතමත්ථංයබොධිසත්තංනිදස්සනං කත්වා

දස්යසතං ‘‘ෙථා’’තිආදි වුත්තං. තයිදං හීනං නිදස්සනංකතන්ති දට්ඨබ්බං.
නියොනිකධම්මස්සහිඨිතිංදස්යසන්යතො අනියොනිකධම්මංනිදස්යසති. 

මාතිකාෙඅන්තරහිතාොති‘‘යයොපන භික්ඛූ’’තිආදි)පාරා.39, 44; පාආ.
45) නයප්පවත්තාය සික්ඛාපදපාළිමාතිකාය අන්තරහිතාය.
නිදානුද්යදසසඞ්ඛායත පාතියමොක්යඛ, පබ්බජ්ජාඋපසම්පදාකම්යමසු ච 

සාසනිං තිට්ඨති. යථාවාපාතියමොක්යඛධරන්යතඑවපබ්බජ්ජාඋපසම්පදා
ච, එවංසති එවතදුභයයපාතියමොක්ඛංතදුභයාභායවපාතියමොක්ඛාභාවයතො.
තස්මා තයිදං තයං සාසනස්ස ඨිතියහතූති ආහ 

‘‘පාතියමොක්ඛප්බජ්ජාඋපසම්පදාසු ඨිතාසු සාසනිං තිට්ඨතී’’ති. යස්මා වා
උපසම්පදාධීනංපාතියමොක්ඛංඅනුපසම්පන්නස්ස අනිච්ඡිතත්තා, උපසම්පදා
ච පබ්බජ්ජාධීනා, තස්මා පාතියමොක්යඛ, තං සිද්ධියා සිද්ධාසු

පබ්බජ්ජුපසම්පදාසු ච සාසනං තිට්ඨති. ඔසක්කිතිං නාමාති
පච්ඡිමකපටියවධපලයභදද්වයං එකයතොකත්වා තයතො පරං විනට්ඨංනාම
යහොති, පච්ඡිමකපටියවධයතො පරං පටියවධසාසනං, පච්ඡිමකපලයභදයතො
පරංපටිපත්තිසාසනංවිනට්ඨංනාමයහොතීතිඅත්යථො. 

සාසනඅන්තරහිතවණ්ණනා 
එයතනකාමං‘‘සාසනට්ඨිතියාපරියත්තිපමාණ’’න්තිවුත්තං, පරියත්ති

පනපටිපත්තියහතකාතිපටිපත්තියාඅසතිසාඅප්පතිට්ඨායහොතිපටියවයධො 
විය, තස්මා පටිපත්තිඅන්තරධානං සාසයනොසක්කනස්ස වියසසකාරණන්ති
දස්යසත්වාතයිදං සාසයනොසක්කනංධාතපරිනිබ්බායනොසානන්ති දස්යසතං 

‘‘තීණි පරිනි්බානානී’’තිආදි වුත්තං. ධපරාතූනිං සන්නිපාතනාදි බුද්ධානං
අධිට්ඨායනයනවාතියවදිතබ්බං. 

තාති රස්මියයො. කාරුඤ්ඤන්ති පරියදවනකාරුඤ්ඤං. ජම්බුදීයප, 
දීපන්තයරසු, යදවනාගබ්රහ්මයලොයකසු ච විප්පකිරිත්වා ඨිතානං ධාතූනං
මහායබොධිපල්ලඞ්කට්ඨායන එකජ්ඣං සන්නිපාතනං, රස්මිවිස්සජ්ජනං, 
තත්ථ යතයජොධාතයා උට්ඨානං, එකජාලිභායවො චාති සබ්බයමතං සත්ථු
අධිට්ඨානවයසයනවාතියවදිතබ්බං. 

අනච්ඡරිෙත්තාති ද්වීසුපි උප්පජ්ජමායනසුඅච්න්රියත්තාභාවයදොසයතොති 
අත්යථො. බුද්ධා නාම මජ්යඣ භින්නසුවණ්ණං විය එකසදිසාති යතසං

යදසනාපිඑකරසාඑවාතිආහ ‘‘යදසනාෙෙවියසසාභාවයතො’’ති, එයතනච
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පටුන 

අනච්න්රියත්තයමව සායධති. ‘‘විවාදභාවයතො’’ති එයතන විවාදාභාවත්ථං
ද්යවඑකයතොන උප්පජ්ජන්තීතිදස්යසති. 

තත්ථාතිමිලින්දපඤ්යහ)මි.ප.5.1.1). එකුද්යදයසොතිඑයකොඑකවියධො
අභින්යනොඋද්යදයසො.යසසපයදසුපි එයසවනයයො. 

එකං එව බුද්ධං ධායරතීති එකබුදද්ධපරධපරාරණී, එයතන එවංසභාවා එයත
බුද්ධගුණා, යයන දුතියං බුද්ධගුණං ධායරතං අසමත්ථා අයං යලොකධාතූති
දස්යසති. පච්චයවියසසනිප්ඵන්නානඤ්හි ධම්මානං සභාවවියසයසො න
සක්කා නිවායරතන්ති. ‘‘න ධායරයො’’ති වත්වා තයමව අධාරණං

පරියායයහි පකායසන්යතො ‘‘ෙයලෙයා’’තිආදිමාහ. තත්ථ ෙයලෙයාති 

පරිප්ඵන්යදයෙ. කම්යපෙයාති පයවයධයෙ. නයමෙයාති එකපස්යසනනතා

භයවයෙ. ඔණයමෙයාති ඔපයදයෙ. විනයමෙයාති විවිධා ත්යතො ආයතො ච

නයමයෙ. විකියරෙයාතිවායතනභුසමුට්ඨි වියවිප්පකියරයෙ. විධපරයමෙයාති 

විනස්යසයෙ. විද්ධපරිංයසෙයාතිසබ්බයසො විද්ධස්තාභයවයෙ.තථාභූතාචන

කත්ථආතිට්යඨයොතිආහ ‘‘න ඨානිංඋපගච්යඡෙයා’’ති. 

ත්දානිතත්ථනිදස්සනංදස්යසන්යතො ‘‘ෙථා මහාරාජා’’තිආදිමාහ.තත්ථ 

සමුපාදිකාති සමං උද්ධං පජ්ජති පවත්තතීති සමුපාදිකා, උදකස්ස උපරි

සමංගාමිනීති අත්යථො. වණ්යණනාති සණ්ඨායනන. පමායණනාති

ආයරොයහන. කිසථූයලනාති කිසථූලභායවන, පරිණායහනාති අත්යථො. 

ද්වින්නම්පීතිද්යවපි, ද්වින්නම්පිවාසරීරභාරං. 

ඡායදන්තන්ති යරොයචන්තං රුආං උප්පායදන්තං. තන්දීකයතොති යතන

යභොජයනන තන්දීභූයතො. අයනොණමිතදණ්ඩජායතොති යාවදත්ථයභොජයනන

ඔණමිතංඅසමත්ථතාය අයනොණමිතදණ්යඩොවියජායතො. සකිිං භුත්යතොවාති

එකං වඩ්ඪිතකං භුත්තමත්යතොව මයරෙයාති. අතිධපරම්මභායරනාති ධම්යමන
නාම පථවී තිට්යඨයෙ, සකිං යතයනව චලති විනස්සතීති අධිප්පායයන
පුච්න්ති. පුන යථයරො රතනං නාම යලොයක කුටුම්බං සන්ධායරන්තං, 
අභිමතඤ්ච යලොයකන; තං අත්තයනො ගරුසභාවතාය සකටභඞ්ගස්ස
කාරණංඅතිභාරභූතංදිට්ඨයමවංධම්යමොචහිතසුඛවියසයසහි තංසමඞ්ගිනං
ධායරන්යතො, අභිමයතො ච විඤ්ඤූනං ගම්භීරප්පයමයෙභායවන
ගරුසභාවත්තා අතිභාරභූයතොපථවිචලනස්සකාරණංයහොතීතිදස්යසන්යතො 

‘‘ඉධපර මහාරාජ ද්යව සකටා’’තිආදිමාහ, එයතයනව තථාගතස්ස
මාතකුච්ඡිඔක්කමනාදිකායල පථවිකම්පනකාරණං සංවණ්ණිතන්ති

දට්ඨබ්බං. එකස්සාති එකස්මා, එකස්ස වාසකටස්ස රතනිං තස්මා සකටයතො

ගයහත්වාතිඅත්යථො. 

ඔසාරිතන්තිඋච්චාරිතං, කථිතන්ති අත්යථො. 

අග්යගොතිසබ්බසත්යතහිඅග්යගො. 
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සභාවපකතිකාතිසභාවභූතාඅකිත්තිමා පකතිකා. කාරණමහන්තත්තාති
කාරණානං මහන්තතාය, මහන්යතහි බුද්ධකරධම්යමහි පාරමිසඞ්ඛායතහි

කාරයණහි බුද්ධගුණානං නිබ්බත්තියතොති වුත්තං යහොති. පථවිආදීනි

මහන්තානි වත්ථූනි, මහන්තා ච සක්කභාවාදයයො අත්තයනො අත්තයනො

විසයය එයකකාව, එවං සම්මාසම්බුදද්යධපරොපි මහන්යතො අත්තයනො විසයය
එයකො එව. යකො ච තස්ස විසයයො? බුද්ධභූමි, යාවතකං වා යඤයෙයමවං
‘‘ආකායසො විය අනන්තවිසයයො භගවා එයකො එව යහොතී’’ති වදන්යතො
‘‘එකිස්සා යලොකධාතයා’’ති වුත්තයලොකධාතයතො අඤ්යඤසුපි
චක්කවායළසු අපරස්සබුද්ධස්සඅභාවංදස්යසති. 

‘‘සම්මුඛා යමත’’න්තිආදිනා පවත්තිතං අත්තයනො බොකරණං
අවිපරීතත්ථතාය සත්ථරි පසාදුප්පාදයනන සම්මාපටිපජ්ජමානස්ස 

අනුක්කයමන යලොකුත්තරධම්මාවහම්පි යහොතීති ආහ ‘‘ධපරම්මස්ස…යප.…

පටිපද’’න්ති. වාදස්ස අනුපතනං අනුප්පවත්ති වාදානුපායතොති ආහ 

‘‘වායදොයෙවා’’ති. 

අච්ඡරිෙඅ්භුතවණ්ණනා 
162. උදායීති නාමං, මහාසරීරතාය පන යථයරො මහාඋදායීති 

පඤ්ඤායිත්ථ, යස්ස වයසන විනයය නිපදනස්ස දසා අනුඤ්ඤාතා. 

පඤ්ෙවණ්ණාති ඛද්දිකාදියභදයතො පඤ්චප්පකාරා. පීතිසමුට්ඨායනහි 

පණීතරූයපහිඅතිබොපිතයදයහො ‘‘නිරන්තරිංපීතිො ඵුටසරීයරො’’තිවුත්යතො, 

තයතො එවස්සා පරියායයතො ඵරණලක්ඛණම්පි වුත්තං. අප්ප-සද්යදො
‘‘අප්පකසියරයනවා’’තිආදීසු)සං.නි.1.101; 5.158; අ.නි.7.71) වියත්ධ

අභාවත්යථොති ආහ ‘‘අප්පිච්ඡතාති නිත්තණ්හතා’’ති. තීහාකායරහීති 
යථාලාභයථාබලයථාසාරුප්පප්පකායරහි. 

න න කයථති කයථතියයව. චීවරාදියහතුන්ති චීවරුප්පාදාදියහතභූතං

පයුත්තකථං න කයථති. යවයනෙයවයසනාති වියනතබ්බපුග්ගලවයසන. 

කයථති ‘‘එවමයං විනයං උපගච්න්තී’’ති. ‘‘සබ්බාභිභූ 
සබ්බවිදූහමස්මී’’තිආදිකා)ම.නි.1.285; 2.341; මහාව.11; කථා.405; ධ.

ප. 353) ගාථාපි ‘‘දසබලසමන්නාගයතො, භික්ඛයව, තථාගයතො’’තිආදිකා

)සං. නි.2.21, 22) සුත්තන්තාපි. 

163. අභික්ඛණන්ති අභිණ්හං. නිග්ගාථකත්තා, 

පුච්න්නවිස්සජ්ජනවයසන පවත්තිතත්තා ච ‘‘යවෙයාකරණ’’න්ති වුත්තිං. 
යසසංසබ්බංසුවිඤ්යඤයෙං එවාති. 

සම්පසාදනීයසුත්තවණ්ණනායලීනත්ථප්පකාසනා. 
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6. පාසාදිකසුත්තවණ්ණනා 

නිගණ්ඨනාටපුත්තකාලඞ්කිරිෙවණ්ණනා 
164. ලක්ඛස්ස සරයවධං අවිරජ්ඣිත්වාන විජ්ඣනවිධිං ජානන්තීති 

යවධපරඤ්ඤා. යතනාහ ‘‘ධපරනුම්හි කතසික්ඛා’’ති. සිප්පිං උග්ගහණත්ථාොති 
ධනුසිප්පාදිසිප්පස්ස උග්ගහණත්ථාය. මජ්ඣියමන පමායණන

සරපාතයයොගෙතාවයසනකතත්තා දීඝපාසායදො. 

සම්පති කාලිං කයතොති අආරකාලං කයතො. ද්යවධිකජාතාති

ජාතද්යවධිකාසඤ්ජාතයභදා. ද්යවජ්ඣජාතාතිදුවිධභාවප්පත්තා.භණ්ඩන්ති

පරිභාසන්ති එයතනාති භණ්ඩනිං, විරුද්ධආත්තං. තන්ති භණ්ඩනං. ‘‘ත්දං

නහානාදිනකත්තබ්බ’’න්ති පඤ්ඤත්තවත්තං පණ්ණත්ති.ධපරම්මවිනෙන්ති

පාවචනං සිද්ධන්තං. විජ්ඣන්තා මුඛසත්තීහි. සහිතිං යමති මය්හං වචනං
සහිතං සිලිට්ඨං පුබ්බාපරසම්බන්ධං අත්ථයුත්තං කාරණයුත්තං. යතනාහ 

‘‘අත්ථසිංහිත’’න්ති. අධිචිණ්ණන්ති ආආණ්ණං. විපරාවත්තන්ති
වියරොධදස්සනවයසනපරාවත්තිතං, පරාවත්තං දූසිතන්තිඅත්යථො. යතනාහ 

‘‘චිරකාලවයසන පගුණිං, තිං මම වාදිං ආගම්ම නිවත්ත’’න්ති. 

පරියෙසමායනො විෙර තත්ථ ගන්ත්වා සික්ඛාති අත්යථො. සයෙ සක්යකොසි, 

ත්දානියයව මයා යවඨිතං යදොසං නිබ්යබයඨහි. මරණයමවාති 
අඤ්ඤමඤ්ඤඝාතනවයසන මරණයමව. නාටපුත්තස්ස ත්යමති 

නාටපුත්තිො, යත පන තස්ස සිස්සාති ආහ ‘‘අන්යතවාසියකසූ’’ති.

පුරිමපටිපත්තියතො පටිනිවත්තනං පටිවානිං, තංරූපං සභායවො එයතසන්ති 

පටිවානරූපා. යතනාහ ‘‘නිවත්තනසභාවා’’ති. කථනිං අත්ථස්සආආක්ඛනං. 

පයවදනිං යහතදාහරණානි ආහරිත්වා යබොධනං. යතනාහ ‘‘දුප්පයවදියතති 

දුවිඤ්ඤාපියත’’ති. න උපසමාය සංවත්තතීති අනුපසමසිංවත්තනිං, තයදව 

අනුපසමසිංවත්තනිකිං, තස්මිං. සමුස්සිතං හුත්වා පතිට්ඨායහතභාවයතො 

ථූපිං, පතිට්ඨාති ආහ ‘‘භින්නථූයපති භින්නපතිට්යඨ’’ති, ථූයපොති වා
ධම්මස්ස නියොනභායවො යවදිතබ්යබො අඤ්යඤ ධම්යම අභිභුයෙ
සමුස්සිතට්යඨන, යසො නිගණ්ඨස්ස සමයය. යකහිආ අභින්නසම්මයතොපි

භින්යනො විනට්යඨොඑවසබ්යබනසබ්බංඅභාවයතොතියසො භින්නථූයපො, යසො

එව නියොනභායවො වට්ටදුක්ඛයතො මුච්ආතකාමානං පටිසරණිං, තයමත්ථ

නත්ථීති අප්පටිසරයණො, තස්මිං භින්නථූයප අප්පටිසරයණති එවයමත්ථ
අත්යථො යවදිතබ්යබො. 

ආෙරිෙප්පමාණන්ති ආචරියමුට්ඨි හුත්වා පමාණභූතං. 

නානානීහායරනාතිනානාකායරන. 

165. තයථව සමුදාෙරිිංසු භූතපුබ්බගතියා. සාමාකානන්ති
සාමාකධඤ්ඤානං. 



දීඝනිකායය පාථිකවග්ගටීකා  පාසාදිකසුත්තවණ්ණනා 

72 

පටුන 

‘‘යයනස්ස උපජ්ඣායයො’’ති වත්වා යථාස්ස ආයස්මයතො චුන්දස්ස 
ධම්මභණ්ඩාගාරියකො උපජ්ඣායයො අයහොසි, තං විත්ථායරන දස්යසතං 

‘‘බුදද්ධපරකායලකිරා’’තිආදිවුත්තං.තත්ථ බුදද්ධපරකායලතිභූතකථනයමතං, න
වියසසනං. සත්ථු පරිනිබ්බානයතො පුයරතරයමව හි ධම්මයසනාපති
පරිනිබ්බුයතො. 

ධපරම්මරතනපූජාවණ්ණනා 
සද්ධිවිහාරිකිං අදාසීතිසද්ධිවිහාරිකංකත්වාඅදාසි. 

කථාෙ මූලන්ති භගවයතො සන්තිකා ලභිතබ්බධම්මකථාය කාරණං. 

සමුට්ඨායපතීති උට්ඨායපති, දාලිද්දියපඞ්කයතො උද්ධරතීති අධිප්පායයො. 

සන්ධපරමන්ති සම්මයදව ධමන්යතො. එයකකස්මිං පහායරයයව තයයො තයයො

වායර කත්වා දිවා නවවායර රත්තිිං නවවායර. උපට්ඨානයමව ගච්ඡති 
බුද්ධුපට්ඨානවයසන, පඤ්හාපුච්න්නාදිවයසන පන අන්තරන්තරාපි

ගච්න්යතව, ගච්න්න්යතො ච දිවසස්ස…යප.… ගච්ඡති. ඤාතං ත්ච්ඡිතස්ස

අත්ථස්ස උද්ධරණභාවයතො පඤ්යහොව පඤ්හුද්ධපරායරො, තං ගයහත්වාව

ගච්ඡති අත්තයනො මහාපඤ්ඤතාය, සත්ථු ච ධම්මයදසනායං 
අකිලාසුභාවයතො. 

අසම්මාසම්බුදද්ධපරප්පයවදිතධපරම්මවිනෙවණ්ණනා 
166. ආයරොචියතපි තස්මිංඅත්යථ. සාමියකො යහොති, තස්සසාමිකභාවං

දස්යසතං ‘‘යසොව තස්සා ආදිමජ්ඣපරියෙොසානිං ජානාතී’’තිආහ. එවන්ති 
වචනසම්පටිච්න්නං. චුන්දත්යථයරන හි ආනීතං කථාපාභතං භගවා

සම්පටිච්න්න්යතො ‘‘එව’’න්ති ආහ. ‘‘එව’’න්ති දුරක්ඛායත ධම්මවිනයය
සාවකානංද්යවධිකාදිභායවනවිහරණකිරියාපරාමසනඤ්යහතං. 

ෙස්මා …යප.… පාකටිං යහොති බෙතියරකමුයඛන ච යනයෙස්ස

අත්ථස්ස විභූතභාවාපත්තියතො. අථ වා ෙස්මා…යප.… පාකටිං යහොති 
යදොයසසු ආදීනවදස්සයනන තප්පටිපක්යඛසු ගුයණසු ආනිසංසස්ස 

විභූතභාවාපත්තියතො. යවොක්කම්මාති අපසක්යකත්වා. ආයමඩිතයලොයපන
චායං නිද්යදයසො, යවොක්කම්ම යවොක්කම්මාති වුත්තං යහොති, යතන තස්ස 

යවොක්කමනස්ස අන්තරන්තරාති අයමත්යථො ලබ්භතීති ආහ ‘‘න 

නිරන්තර’’න්තිආදි. ධපරම්මානුධපරම්මපටිපත්තිආදයෙොති යතන සත්ථාරා

වුත්තමුත්තිධම්මස්ස අනුධම්මං අප්පටිපජ්ජනාදයයො. ආදි-සද්යදන පාළියං

ආගතා අසාමීආපටිපදාදයයො ච සඞ්ගය්හන්ති. මනුස්සත්තම්පීති පි-සද්යදන
‘‘විචාරණපඤ්ඤාය අසම්භයවො, යදොයසසු අනභිනියවසිතා, 
අසන්දිට්ඨිපරාමාසිතා’’තිඑවමාදීනංසඞ්ගයහොදට්ඨබ්යබො.‘‘තථාඑව’’න්ති
පයදහි යථාක්කමංපකාරස්සකාමංතියරොක්ඛතා, පච්චක්ඛතාවුච්චති, තථාපි
යථා ‘‘තථා පටිපජ්ජතූ’’ති පයදනපටිපජ්ජනාකායරොනියයමත්වා විහියතො, 
තථා‘‘එවංපටිපජ්ජතූ’’ති ත්මිනාපීතිත්දංතස්සඅත්ථදස්සනභායවනවුත්තං. 

සමාදපිතත්තා මිච්න්ාපටිපදාය අපුඤ්ඤිංපසවති. 
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167. ඤායතිමුත්තිධම්යමොඑයතනාති ඤායෙො, යතනසත්ථාරාවුත්යතො

ධම්මානුධම්යමො, තං පටිපන්යනොති ඤාෙප්පටිපන්යනො, යසො පන යස්මා
තස්ස මුත්තිධම්මස්ස අධිගයම කාරණසම්මයතො, තස්මා වුත්තං 

‘‘කාරණප්පටිපන්යනො’’ති. නිප්ඵායදස්සතීතිසායධස්සති, සිද්ධිංගමිස්සතීති

වුත්තං යහොති. දුක්ඛනි්බත්තකන්ති සම්පති, ආයතිඤ්ච දුක්ඛස්ස 

නිබ්බත්තකං. වීරිෙිංකයරොති මිච්න්ාපටිපන්නත්තා. 

සම්මාසම්බුදද්ධපරප්පයවදිතධපරම්මවිනොදිවණ්ණනා 
168. නිෙයාතීතිවත්තති, සංවත්තතීතිවාඅත්යථො. 

170. ත්ධ සාවකස්ස සම්මාපටිපත්තියා එකන්තිකඅපස්සයදස්සනත්ථං
සත්ථු සම්මාසම්බුද්ධතා, ධම්මස්ස ච ස්වාක්ඛාතතා කිත්තිතාති 

‘‘සම්මාපටිපන්නස්ස කුලපුත්තස්ස පසිංසිං දස්යසත්වා’’ති වුත්තං. එවඤ්හි
ත්මිස්සා යදසනාය සංකියලසභාගියභායවන උට්ඨිතාය
යවොදානභාගියභායවන යථානුසන්ධිනා පවත්ති දීපිතා යහොති. 

අයබොධිතත්ථාති අප්පයවදිතත්ථා, පරමත්ථං චතත්ථසච්චපටියවධං 
අපාපිතාතිඅත්යථො. පාළියං ‘‘අස්සා’’තිපදං ‘‘සාවකා සද්ධම්යම’’ති ද්වීහි
පයදහි යයොයජතබ්බං ‘‘අස්ස සම්මාසම්බුද්ධස්ස සාවකා, අස්ස

සද්ධම්යම’’ති. ස්බසඞ්ගහපයදහි කතන්ති සබ්බස්ස සාසනත්ථස්ස

සඞ්ගණ්හනපයදහි එකජ්ඣං කතං. යතනාහ ‘‘ස්බසඞ්ගාහිකිං කතිං න

යහොතීති අත්යථො’’ති. පුබ්යබනාපරං සම්බන්ධත්ථභායවන

සඞ්ගයහතබ්බතාය වා සඞ්ගහානි පදානිකතානිඑතස්සාති සඞ්ගහපදකතිං, 
බ්රහ්මචරියං. තප්පටික්යඛයපන න ච සඞ්ගහපදකතන්ති යයොජනා.
රාගාදිපටිපක්ඛහරණං, යථානුසිට්ඨං වා පටිපජ්ජමානානං වට්ටදුක්ඛයතො

පටිහරණංනිබ්බානපාපනං පටිහායරො, යසොඑවආ-කාරස්සත්-කාරංකත්වා 

පටිහියරො, පටිහියරො එව පාටිහියරො, සහ පාටිහියරනාති සප්පාටිහිරිං, තථා

සුප්පයවදිතතාය සප්පාටිහිරං කතන්ති සප්පාටිහිරකතිං. තාදිසං පන
වට්ටයතො නියොයන නියුත්තං, නියොනප්පයයොජනඤ්ච යහොතීති ආහ 

‘‘නිෙයානික’’න්ති. යදවයලොකයතොති යදවයලොකයතො පට්ඨාය

රූපීයදවනිකායයතො පභුති. සුප්පකාසිතන්ති සුට්ඨු පකාසිතං. ොව

යදවමනුස්යසහීතිවායාවයදවමනුස්යසහියත්තකා යදවාමනුස්සාච, තාව

යතසබ්යබඅභිබොයපත්වා සුප්පකාසිතිං. අනුතාපායයහොතීති අනුතප්යපො, 

යසො පන අනුතාපං කයරොන්යතො විය යහොතීති වුත්තං ‘‘අනුතාපකයරො 

යහොතී’’ති. 

172. ථියරොති ඨිතධම්යමො යකනආ අසංහාරියයො, අයසක්ඛා
පලක්ඛන්ධාදයයොයථරකාරකාධම්මා. 

173. යෙොයගහි යඛමත්තාති යයොයගහි අනුපද්දුතත්තා. සද්ධපරම්මස්සාති 

අස්සසද්ධම්මස්ස. අස්සාතිචඅස්ස සත්ථුයනො. 
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174. උපාසකා බ්රහ්මචාරියනො නාම වියසසයතො අනාගාමියනො. 

යසොතාපන්නසකදාගාමියනොපි තාදිසා තථා වුච්චන්තීති ‘‘බ්රහ්මෙරිෙවාසිං

වසමානාඅරිෙසාවකා’’ ත්ච්යචවවුත්තං. 

176. ස්බකාරණසම්පන්නන්ති යත්තයකහිකාරයණහිසම්පන්නංනාම
යහොති, යතහි සබ්යබහි කාරයණහි සම්පන්නං සම්පත්තං උපගතං

පරිපුණ්ණං, සමන්නාගතංවා. ඉමයමව ධපරම්මන්තිත්මයමවසාසනධම්මං. 

උදයකන පයදසඤ්ඤුනා අත්තයනො පඤ්ඤායවයෙත්තියතං දස්යසතං
අනියොනියක අත්යථ පයුත්තං පයහළිකසදිසං වචනං, භගවතා අත්තයනො
සබ්බඤ්ඤුතාය නියොනියක අත්යථ යයොයජත්වා දස්යසතං ‘‘උදයකො 

සුද’’න්තිආදිවුත්තන්තිතංදස්යසතං ‘‘යසො කිරා’’තිආදිමාහ. 

සඞ්ගායිත්බධපරම්මාදිවණ්ණනා 
177. සඞ්ගම්ම සමාගම්මාති තස්මිංයයව ඨායන ලබ්භමානානං

ගතිවයසන සඞ්ගම්ම ඨානන්තරයතො පක්යකොසයනන සමාගතානං වයසන

සමාගම්ම. යතනාහ ‘‘සඞ්ගන්ත්වා සමාගන්ත්වා’’ති. අත්යථන අත්ථන්ති

පදන්තයර ආගතඅත්යථන සහ තත්ථ තත්ථ ආගතමත්ථං. බයඤ්ජයනන 

බයඤ්ජනන්ති එත්ථාපි එයසව නයයො. සමායනන්යතහීති සමානං

කයරොන්යතහි, ඔපම්මං වා ආයනන්යතහි. සඞ්ගායිත්බන්ති සම්මයදව
ගායිතබ්බං කයථතබ්බං, තං පන සඞ්ගායනං වාචනාමග්යගොති ආහ 

‘‘වායෙත්බ’’න්ති. 

178. තස්ස වා භාසියතති තස්ස භික්ඛයනො භාසියත අත්යථ යචව
බෙඤ්ජයන ච. අත්ථමිච්න්ාගහණයරොපනානි යථා යහොන්ති, තං දස්යසතං 

‘‘ෙත්තායරො සතිපට්ඨානා’’තිආදි වුත්තං. ආරම්මණිං ‘‘සතිපට්ඨාන’’න්ති

ගණ්හාති, නසතියයව ‘‘සතිපට්ඨාන’’න්ති. ‘‘සතිපට්ඨානානී’’ති බයඤ්ජනිං

යරොයපති තස්මිං අත්යථ, න ‘‘සතිපට්ඨානා’’ති. උපපන්නතරානීති

යුත්තතරානි. අල්ලීනතරානීතිසිලිට්ඨතරානි. ොයෙවාති ලිඞ්ගවිපල්ලායසන

වුත්තං, විභත්තියලොයපන වා. පුන ො යෙවාති ලිඞ්ගවිපල්ලායසයනව

නිද්යදයසො. යනව උස්සායදත්යබොති න උක්කංයසතබ්යබො විරජ්ඣිත්වා

වුත්තත්තා. නඅපසායදත්යබොතිනසන්තජ්යජතබ්යබොවිවාදපරිහරණත්ථං. 

ධපරාරණත්ථන්තිඋපධාරණත්ථංසල්ලක්ඛණත්ථං. 

181. අත්යථන උයපතන්ති අවිපරීයතන අත්යථන උයපතං තං
‘‘අයයමත්ථ අත්යථො’’ති උයපච්ච පටිජානිත්වා ඨිතං. තථාරූයපො ච තස්ස

බුජ්ඣිතානාමයහොතීතිආහ ‘‘අත්ථස්ස විඤ්ඤාතාර’’න්ති. එවයමතිංභික්ඛුිං

පසිංසථාති වුත්තනයයන ධම්මභාණකං අමුං භික්ඛං ‘‘එවං ලාභා යනො

ආවුයසො’’තිආදිආකායරනපසංසථ. ත්දානිස්සපසංසභාවංදස්යසතං ‘‘එයසො

හී’’තිආදි වුත්තං. එසාති පරියත්තිධම්මස්ස සත්ථුකිච්චකරණයතො, තත්ථ

චස්ස සම්මයදවඅවට්ඨිතභාවයතො ‘‘බුදද්යධපරොනාමඑසා’’ති වුත්යතො. ‘‘ලාභා
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යනො’’තිආදිනා චස්ස භික්ඛූනං පියගරුභාවං විභායවන්යතො සත්ථා තං
අත්තයනොඨායනඨයපපතිවුත්යතො. 

පච්ෙොනුඤ්ඤාතකාරණාදිවණ්ණනා 
182. තයතොපිඋත්තරිතරන්තියාපුබ්යබ සම්මාපටිපන්නස්සභික්ඛයනො

පසංසනවයසන‘‘ත්ධපනචුන්දසත්ථාචයහොති සම්මාසම්බුද්යධො’’තිආදිනා
)දී.නි.3.167, 169) පවත්තිතයදසනායඋපරි‘‘ත්ධචුන්ද සත්ථාචයලොයක
උදපාදී’’තිආදිනා)දී.නි.3.170, 171) යදසනාවඩ්ඪිතා.තයතොපි උත්තරිතරං

සවියසසං යදසනං වඩ්යඪන්යතො ‘‘පච්ෙෙයහතූ’’තිආදිමාහ. තත්ථ 

පච්ෙෙයහතූති පච්චයසංවත්තනයහත. උප්පජ්ජනකා ආසවාති පච්චයානං
පරියයසනයහත යචව පරියභොගයහත ච උප්පජ්ජනකා කාමාසවාදයයො.
යතසං දිට්ඨධම්මිකානං ආසවානං ‘‘ත්ධ, භික්ඛයව, අරියසාවයකො
මිච්න්ාආජීවංපහායසම්මාආජීයවනජීවිතංකප්යපතී’’ති)සං.නි. 5.8) ‘‘ත්ධ, 
භික්ඛයව, භික්ඛ පටිසඞ්ඛා යයොනියසො චීවරං පටියසවතී’’තිආදිනා )ම. නි. 

1.23; අ.නි.6.58) චසම්මාපටිපත්තිංඋපදිසන්යතොභගවා පටිඝාතාෙ ධපරම්මිං

යදයසති නාම. ‘‘යයොතම්යහසුපාළියාඅත්ථබෙඤ්ජනානිමිච්න්ා ගණ්හාති, 
යසො යනව උස්සායදතබ්යබො, න අපසායදතබ්යබො, සාධුකං
සඤ්ඤායපතබ්යබොතස්යසව අත්ථස්සනිසන්තියා’’තිඑවංපරියත්තිධම්යම
මිච්න්ාපටිපන්යන සම්මාපටිපත්තියං භික්ඛූ නියයොයජන්යතො භගවා
භණ්ඩනයහතඋප්පජ්ජනකානංසම්පරායිකානංආසවානංපටිඝාතාය ධම්මං

යදයසති නාම. ෙථා යත න පවිසන්තීති යත ආසවා අත්තයනො 

ආත්තසන්තානං යථා න ඔතරන්ති. මූලඝායතන පටිහනනාොති යථා 

මූලඝායතොයහොති, එවංමූලඝාතවයසනපජහනාය. තන්තිචීවරං. ෙථාචීවරිං 

ත්දමත්ථිකතයමවඋපාදායඅනුඤ්ඤාතං, එවිං පිණ්ඩපාතාදයෙොපි. 

සුඛල්ලිකානුයෙොගාදිවණ්ණනා 
183. සුඛිතන්තිසඤ්ජාතසුඛං. පීණිතන්තිධාතංසුහිතං.තථාභූයතොපන

යස්මාථූලසරීයරොයහොති, තස්මා ‘‘ථූලිංකයරොතී’’තිවුත්තං. 

186. නඨිතසභාවාති අනවට්ඨිතසභාවා, එවරූපාය කථාය
අනවට්ඨානභාවයතොසභායවොපියතසං අනවට්ඨියතොතිඅධිප්පායයො.යතනාහ 

‘‘ජිව්හා යනො අත්ථී’’තිආදි. කාමං ‘‘පඤ්චහි චක්ඛූහී’’ති වුත්තං, 
අග්ගහිතග්ගහයණන පන චත්තාරි චක්ඛූනි යවදිතබ්බානි.
සබ්බඤ්ඤුතඤ්ඤාණඤ්හි සමන්තචක්ඛූති. තස්ස වා යඤයෙධම්යමසු

ජානනවයසන පවත්තිං උපාදාය ‘‘ජානතා’’ති වුත්තං. හත්ථාමලකං විය

පච්චක්ඛයතොදස්සනවයසන පවත්තිංඋපාදාය ‘‘පස්සතා’’තිවුත්තං. යනමිං 

වුච්චති ථම්භාදීහි අනුපවිට්ඨභූමිප්යපයදයසොති ආහ ‘‘ගම්භීරභූමිිං

අනුපවිට්යඨො’’ති. සුට්ඨු නිඛායතොති භූමිං නිඛනිත්වා සම්මයදව ඨපියතො. 

තස්මින්ති ඛීණාසයව. අනජ්ඣාොයරො අෙයලො අසම්පයවධී, යස්මා

අජ්ඣාචායරො යසතඝායතො ඛීණාසවානං. යසොතාපන්නාදයෙොති එත්ථ ආදි-
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සද්යදන ගහියතසු අනාගාමියනො තාව නවසුපි ඨායනසු ඛීණාසවා විය
අභබ්බා, යසොතාපන්නසකදාගාමියනො පන ‘‘තතියපඤ්චමට්ඨායනසු
අභබ්බා’’තිනවත්තබ්බා, ත්තයරසුසත්තසුඨායනසු අභබ්බාව. 

පඤ්හබයාකරණවණ්ණනා 
187. ගිහිබයඤ්ජයනනාති ගිහිලිඞ්යගන. ඛීණාසයවො පන

ගිහිබෙඤ්ජයනනඅරහත්තංපත්යතොපින තිට්ඨතිවියවකට්ඨානස්සඅභාවාති

අධිප්පායයො. තස්ස වයසනාති භුම්මයදවත්තභායව ඨත්වා

අරහත්තප්පත්තස්සවයසන. අෙිංපඤ්යහොති ‘‘අභබ්යබොයසොනවඨානානි

අජ්ඣාචරිත’’න්ති අයං පඤ්යහො ආගයතො ත්තරස්ස පබ්බජ්ජාය, 
පරිනිබ්බායනන වා අභබ්බතාය අවුත්තසිද්ධත්තා. යදි එවං කථං

භික්ඛගහණන්තිආහ ‘‘භින්නයදොසත්තා’’තිආදි. අපරිච්යඡදන්ති අපරියන්තං, 

තයිදංසුවිපුලන්තිආහ ‘‘මහන්ත’’න්ති. යඤයෙස්සහිවිපුලතායඤාණස්ස
විපුලතා යවදිතබ්බා, එයතන ‘‘අපරිච්යන්ද’’න්ති වුච්චමානම්පි යඤයෙං
සත්ථු ඤාණස්ස වයසන පරිච්යන්දයමවාති දස්සිතං යහොති. වුත්තඤ්යහතං
‘‘ඤාණපරියන්තිකං යනයෙ’’න්ති )මහානි. 69, 156; චූළනි. 85; පටි. ම. 

3.5) අනාගයත අපඤ්ඤාපනන්ති අනාගයත විසයය ඤාණස්ස
අපඤ්ඤාපනං. ‘‘පච්චක්ඛං වියකත්වා’’තිකස්මාවිය-සද්දග්ගහණංකතං, 
නනු බුද්ධානං සබ්බම්පි ඤාණං අත්තයනො විසයං පච්චක්ඛයමව කත්වා

පවත්තති එකප්පමාණභාවයතොති? සච්චයමතං, ‘‘අක්ඛ’’න්ති පන
චක්ඛාදිත්න්ද්රියං වුච්චති, තං අක්ඛං පති වත්තතීති චක්ඛාදිනිස්සිතං

විඤ්ඤාණං, තස්ස චආරම්මණං ‘‘පච්ෙක්ඛ’’න්තියලොයකනිරුළ්හයමතන්ති

තංනිදස්සනං කත්වා දස්යසන්යතො ‘‘පච්ෙක්ඛිං විෙකත්වා’’තිඅයවොච, න
පන භගවයතො ඤාණස්ස අප්පච්චක්ඛාකායරන පවත්තනයතො. තථා හි
වදන්ති– 

‘‘ආවිභූතංපකාසනං, අනුපද්දුතයචතසං; 
අතීතානාගයතඤාණං, පච්චක්ඛානංවසිස්සතී’’ති. 

අඤ්ඤත්ථ විහිතයකනාති අඤ්ඤස්මිං විසයය පවත්තියතන. 

සඞ්ගායහත්බන්තිසමංකත්වාකථයිතබ්බං, කථනංපනපඤ්ඤාපනංනාම

යහොතීති පඤ්ඤායපත්බන්ති අත්යථො වුත්යතො. තාදිසන්ති සතතං සමිතං

පවත්තකං. ඤාණිං නාම නත්ථීති ආවජ්ජයනන විනා ඤාණුප්පත්තියා
අසම්භවයතො. එකාකායරන ච ඤායණ පවත්තමායන නානාකාරස්ස
විසයස්සඅවයබොයධොනසියා.අථාපිසියා, අනිරුපිතරූයපයනවඅවයබොයධො
සියා, යතන ච ඤාණං යඤයෙං අඤ්ඤාතසදිසයමව සියා. න හි ‘‘ත්දං 
ත’’න්ති වියවයකන අනවබුද්යධො අත්යථො ඤායතො නාම යහොති, තස්මා

‘‘චරයතොචතිට්ඨයතො චා’’තිආදිබාලලාපනමත්තං.යතනාහ ‘‘ෙථරිවබාලා

අබයත්තා, එවිං මඤ්ඤන්තී’’ති. 
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සතිං අනුස්සරතීති සතානුසාරි, සතියානුවත්තනවයසන පවත්තඤාණං.

යතනාහ ‘‘පු්යබනිවාසානුස්සතිසම්පයුත්තක’’න්ති. ඤාණිං යපයසසීති
ඤාණං පවත්යතසි. සබ්බත්ථකයමව යඤයොවරණස්ස සුප්පහීනත්තා 

අප්පටිහතිං අනිවාරිතිං ඤාණිං ගච්ඡති පවත්තතිච්යචව අත්යථො. ‘‘යබොධි
වුච්චතිචතූසුමග්යගසුඤාණ’’න්ති (චූළනි.211) වචනයතොචතමග්ගඤාණං 

යබොධි, තයතො තස්ස අධිගතත්තා උප්පජ්ජනකං පච්චයවක්ඛණඤාණං

‘‘යබොධිජං ඤාණං උප්පජ්ජතී’’ති වුත්තං. යබොධිජිං යබොධිමූයල ජාතං

චතමග්ගඤාණිං, තඤ්ච යඛො අනාගතිං ආර්භ උද්දිස්ස තස්ස

අප්පවත්තිඅත්ථං තථාගතස්ස උප්පජ්ජති තස්ස උප්පන්නත්තා ආයතිං 
පුනබ්භවාභාවයතො. කථං තථාගයතො අනාගතමද්ධානං ආරබ්භ අතීරකං
ඤාණදස්සනං පඤ්ඤායපතීති? අතීතස්ස පන අද්ධුයනො මහන්තතාය
අතීරකං ඤාණදස්සනං තත්ථ පඤ්ඤායපතීති යකො එත්ථ වියරොයධො.
තිත්ථියා පන ත්මමත්ථං යාථාවයතො අජානන්තා – ‘‘තයිදං කිං සු, තයිදං 
කථංසූ’’ති අත්තයනො අඤ්ඤාණයමව පාකටං කයරොන්ති. තස්මා භගවතා 
සසන්තතිපරියාපන්නධම්මප්පවත්තිං සන්ධාය ‘‘අඤ්ඤවිහිතකං
ඤාණදස්සන’’න්තිආදි වුත්තං. ත්තරං පන සන්ධාය වුච්චමායන සති
තථාරූයප පයයොජයන අනාගතම්පි අද්ධානං ආරබ්භ අතීරකයමව
ඤාණදස්සනං පඤ්ඤායපයෙ භගවාති අනත්ථසංහිතන්ති අයයමත්ථ

අත්යථොතිආහ ‘‘නඉධපරයලොකත්ථිංවාපරයලොකත්ථිංවා නිස්සිත’’න්ති.යං
පන සත්තානං අනත්ථාවහත්තා අනත්ථසංහිතං, තත්ථ යසතඝායතො

තථාගතස්ස. ‘‘භාරතයුද්ධපරසීතාහරණසදිස’’න්ති ත්මිනා තස්සා කථාය

යයභුයයෙන අභූතත්ථතං දීයපති. සයහතුකන්ති ඤාපයකන යහතනා
සයහතකං. යසො පන යහත යයන නිදස්සයනන සාධීයති, තං තස්ස

කාරණන්ති යතන සකාරණිං කත්වා. යථා හි පටිඤ්ඤාතත්ථසාධනයතො

යහත, එවං සාධකං නිදස්සනන්ති. යුත්තපත්තකායලයෙවාති යුත්තානං
පත්තකායල එව. යය හි යවයනයො තස්සා කථාය යුත්තා අනුච්න්විකා, 
යතසංයයවයයොජයනසන්ධායවාකථායපත්යතොඋපකාරාවයහො කායලො, 

තදාඑව කයථතීතිඅත්යථො. 

188. ‘‘තථා තයථව ගදනයතො’’ති ත්මිනා ‘‘තථාගයතො’’ති

ආයමඩිතයලොයපනායං නිද්යදයසොති දස්යසති. තථා තයථවාති ච
ධම්මඅත්ථසභාවානුරූපං, යවයනයෙජ්ඣාසයානුරූපඤ්චාති අධිප්පායයො. 

දිට්ඨන්තිරූපාෙතනිං දට්ඨබ්බයතො, යතනයංදිට්ඨං, යං දිස්සති, යංදක්ඛති, 
යං සති සමවායය පස්යසයෙං, තං සබ්බං ‘‘දිට්ඨං’’ ත්යවව ගහිතං

කාලවියසසස්ස අනාමට්ඨභාවයතො. ‘‘සුත’’න්තිආදීසුපි එයසව නයයො. 

සුතන්ති සද්දාෙතනිං යසොතබ්බයතො. මුතන්ති සනිස්සයයන

ඝානාදිත්න්ද්රියයන සයං පත්වා පාපුණිත්වා ගයහතබ්බං. යතනාහ ‘‘පත්වා

ගයහත්බයතො’’ති. විඤ්ඤාතන්ති විජානිතබ්බං, තං පන දිට්ඨාදිවිනිමුත්තං 

විඤ්යඤයෙන්ති ආහ ‘‘සුඛදුක්ඛාදිධපරම්මාෙතන’’න්ති. පත්තන්ති යථා තථා

පත්තං, හත්ථගතං අධිගතන්ති අත්යථො. යතනාහ ‘‘පරියෙසිත්වා වා
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අපරියෙසිත්වා වා’’ති. පරියෙසිතන්ති පත්තියාමත්ථං පරියිට්ඨං, තං පන 

පත්තංවාසියාඅප්පත්තංවාඋභයථාපිපරියයසිතයමවාතිආහ ‘‘පත්තිංවා

අප්පත්තිං වා’’ති. පදද්වයයනාපි ද්විප්පකාරම්පි පත්තං, ද්විප්පකාරම්පි 
පරියයසිතං, යතනයතනපකායරනතථාගයතන අභිසම්බුද්ධන්තිදස්යසති. 

චිත්යතන අනුසඤ්ෙරිතන්ති යචොපනං අපායපත්වා ආත්යතයනව

අනුසංචරිතං, පරිවිතක්කිතන්ති අත්යථො. පීතකන්ති ආදීති ආදි-සද්යදන 

යලොහිතකඔදාතාදි සබ්බං රූපාරම්මණවිභාගං සඞ්ගණ්හාති. සුමයනොති

රාගවයසන, යලොභවයසන, සද්ධාදිවයසන වා සුමයනො. දුම්මයනොති

බොපාදවිතක්කවයසන, විහිංසාවිතක්කවයසනවාදුම්මයනො. මජ්ඣත්යතොති
අඤ්ඤාණවයසන වා ඤාණවයසන වා මජ්ඣත්යතො. එයසව නයයො

සබ්බත්ථ. තත්ථ තත්ථ ආදි-සද්යදන සඞ්ඛසද්යදො පණවසද්යදො, 
පත්තගන්යධො පුප්ඵගන්යධො, පත්තරයසො ඵලරයසො, උපාදින්නං
අනුපාදින්නං, මජ්ඣත්තයවදනාකුසලකම්මං අකුසලකම්මන්තිඑවංආදීනං
සඞ්ගයහොදට්ඨබ්යබො. 

අප්පත්තන්ති ඤායණන අසම්පත්තං, අවිදිතන්ති අත්යථො. යතනාහ 

‘‘ඤායණන අසච්ඡිකත’’න්ති. තයථව ගතත්තාති තයථව ඤාතත්තා

අභිසම්බුද්ධත්තා. ගත-සද්යදන එකත්ථිං බුද්ධිඅත්ථන්ති අත්යථො.
‘‘ගතිඅත්ථාහි ධාතයවොබුද්ධිඅත්ථාභවන්තී’’තිඅක්ඛරආන්තකා. 

අබයාකතට්ඨානාදිවණ්ණනා 
189. ‘‘අසමතංකයථත්වා’’තිවත්වාසයමොපිනාමයකොආනත්ථි, කුයතො

උත්තරිතයරොති දස්යසතං ‘‘අනුත්තරත’’න්ති වුත්තං. සා පනායං අසමතා, 

අනුත්තරතාචසබ්බඤ්ඤුතංපූයරත්වාඨිතාතිදස්යසතං ‘‘ස්බඤ්ඤුත’’න්ති
වුත්තං. සා සබ්බඤ්ඤුතා සද්ධම්මවරචක්කවත්තිභායවන යලොයක පාකටා

ජාතාති දස්යසතං ‘‘ධපරම්මරාජභාවිං කයථත්වා’’ති වුත්තං. තථා
සබ්බඤ්ඤුභායවනච සත්ථාත්යමසුදිට්ඨිගතවිපල්ලායසසු එවංපටිපජ්ජතීති 

දස්යසන්යතො ‘‘ඉදානී’’තිආදිමාහ. තත්ථ සීහනාදන්ති අභීතනාදං
යසට්ඨනාදං. යසට්ඨනායදො යහස, යදිදං ඨපනීයස්ස පඤ්හස්ස
ඨපනීයභාවදස්සනං. ඨපනීයතා චස්ස පාළිආරුළ්හා එව ‘‘න 
යහත’’න්තිආදිනා. යථා උපආතකම්මකියලයසන ත්ත්ථත්තං ආගන්තබ්බං, 

තථා නං ආගයතොති තථාගයතො, සත්යතො. තථා හි යසො රූපාදීසු සත්යතො

විසත්යතොති කත්වා ‘‘සත්යතො’’තිචවුච්චති. ඉත්ථත්තන්තිචපටිලද්ධත්තා
තථාපච්චක්ඛභූයතොඅත්තභායවොති යවදිතබ්යබො. 

‘‘අත්ථසිංහිතිං න යහොතී’’ති ත්මිනා උභයත්ථ විධුරතාදස්සයනන
නිරත්ථකවිප්පලාපතං තස්ස වාදස්ස විභායවති, උභයයලොකත්ථවිධුරම්පි 
සමානං ‘‘කිං නු යඛො විවට්ටනිස්සිත’’න්ති යකොආ ආසඞ්යකයොති 

තදාසඞ්කානිවත්තනත්ථං ‘‘න ෙ ධපරම්මසිංහිත’’න්ති වුත්තං. යතනාහ 

‘‘නවයලොකුත්තරධපරම්මනිස්සිතිං න යහොතී’’ති. යදිපි තං න විවට්යටොගතං
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යහොති, විවට්ටස්ස පන අධිට්ඨානභූතං නු යඛොති යකොආ ආසඞ්යකයොති

තදාසඞ්කානිවත්තනත්ථං ‘‘න ආදිබ්රහ්මෙරිෙක’’න්තිආදිවුත්තං. 

190. කාමං තණ්හාපි දුක්ඛසභාවත්තා ‘‘දුක්ඛ’’න්ති බොකාතබ්බා, 

පභවභායවනපනසාතයතොවිසුංකාතබ්බාති ‘‘තණ්හිංඨයපත්වා’’තිවුත්තං.

යතනාහ ‘‘තස්යසව දුක්ඛස්ස පභාවිකා’’තිආදි. නනු ච අවිජ්ජාදයයොපි
දුක්ඛස්ස සමුදයයොති? සච්චං සමුදයයො, තස්සා පන කම්මස්ස
විආත්තභාවයහතයතො, දුක්ඛප්පාදයන වියසසපච්චයභාවයතො ච සාතිසයයො

සමුදයට්යඨොති සා එව සුත්යතසු තථා වුත්තා. යතනාහ ‘‘තණ්හා

දුක්ඛසමුදයෙොති බයාකත’’න්ති. උභින්නිං අප්පවත්තීති දුක්ඛසමුදයානං

අප්පවත්තිනිමිත්තං. ‘‘දුක්ඛපරිජානයනො’’තිආදි මග්ගකිච්චදස්සනං, යතන
මග්ගස්ස භාවනත්යථොපි අත්ථයතො දස්සියතොවාති දට්ඨබ්බං. න හි
භාවනාභිසමයයන විනා පරිඤ්ඤාභිසමයාදයයො සම්භවන්තීති.
සච්චවවත්ථාපනං අප්පමාදපටිපත්තිභාවයතො 
අසම්යමොහකලොණකිත්තිසද්දාදිනිමිත්තතාය යථා සාතිසයං
ත්ධයලොකත්ථාවහං, එවංයාව ඤාණස්සතික්ඛවිසදභාවප්පත්තියාඅභායවන
නවයලොකුත්තරධම්මසම්පාපකංනයහොති, තාව තත්ථතත්ථසම්පත්තිභයව

අබ්භුදයසම්පත්ති අනුගතයමව සියාති වුත්තං ‘‘එතිං

ඉධපරයලොකපරයලොකත්ථනිස්සිත’’න්ති. නවයලොකුත්තරධපරම්මනිස්සිතන්ති
නවවිධම්පි යලොකුත්තරධම්මං නිස්සාය පවත්තං තදධිගමූපායභාවයතො.
යස්මාසච්චසම්යබොධංඋද්දිස්ස සාසනබ්රහ්මචරියංවුස්සති, නඅඤ්ඤදත්ථං, 
තස්මා එතං සච්චවවත්ථාපනං ‘‘ආදිපධාන’’න්ති වුත්තං පඨමතරං ආත්යත
ආදාතබ්බයතො. 

පු්බන්තසහගතදිට්ඨිනිස්සෙවණ්ණනා 
191. තිං මො බයාකතයමවාති තං මයා තථා බොකතයමව, 

බොකාතබ්බං නාම මයා අබොකතං නත්ථීති බොකරණායවකල්යලන

අත්තයනො ධම්මසුධම්මතාය බුද්ධසුබුද්ධතං විභායවති. යතනාහ ‘‘සීහනාදිං 

නදන්යතො’’ති. පුරිමුප්පන්නා දිට්ඨියයො අපරාපරුප්පන්නානං දිට්ඨීනං 

අවස්සයා යහොන්තීති ‘‘දිට්ඨියෙොව දිට්ඨිනිස්සො’’ති වුත්තං. දිට්ඨිගතිකාති

දිට්ඨිගතියයො, දිට්ඨිප්පවත්තියයොති අත්යථො. ඉදයමව දස්සනිං සච්ෙන්ති 
‘‘සස්සයතො අත්තා ච යලොයකො චා’’ති ත්දයමව දස්සනං සච්චං අයමොඝං

අවිපරීතං. අඤ්යඤසිං වෙනිං යමොඝන්ති ‘‘අසස්සයතො අත්තා ච යලොයකො 
චා’’ති එවමාදිකං අඤ්යඤසං සමණබ්රාහ්මණානං වචනං යමොඝං තච්න්ං, 

මිච්න්ාති අත්යථො. න සයං කාතබ්යබොති අසෙිංකායරොති ආහ 

‘‘අසෙිංකයතො’’ති, යාදිච්ඡිකත්තාතිඅධිප්පායයො. 

192. අත්ථි යඛොති එත්ථ යඛො-සද්යදො පුච්න්ායං, අත්ථිනූති අයයමත්ථ

අත්යථොති ආහ ‘‘අත්ථි යඛො ඉදිං ආවුයසො වුච්ෙතී’’තිආදි. ආවුයසො ෙිං

තුම්යහහි ‘‘සස්සයතොඅත්තාෙ යලොයකොො’’තිවුච්ෙති, ත්දමත්ථියඛොත්දං
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වාචාමත්තං, යනො නත්ථි, තස්මා වාචාවත්ථුමත්තයතො තස්ස ෙිං යඛො යත

එවමාහිංසු ‘‘ඉදයමවසච්ෙිංයමොඝිං අඤ්ඤ’’න්ති, තිංයතසිංනානුජානාමීති
එවයමත්ථඅත්යථොචයයොජනාචයවදිතබ්බා. යංපයනත්ථවත්තබ්බං, තං 

බ්රහ්මජාලටීකාෙිං (දී.නි.ටී. 1.30) වුත්තයමව. දිට්ඨිපඤ්ඤත්තිොතිදිට්ඨියා 
පඤ්ඤාපයන ‘‘එවං එසා දිට්ඨි උප්පන්නා’’ති තස්සා දිට්ඨියා සමුදයයතො, 
අත්ථඞ්ගමයතො, අස්සාදයතො, ආදීනවයතො, නිස්සරණයතො ච යාථාවයතො

පඤ්ඤාපයන. අවිපරීතවුත්තියා සයමන ඤායණන සමිං කඤ්ආ යනව

සමනුපස්සාමි. අධිපඤ්ඤත්තීති අභිඤ්යඤයෙධම්මපඤ්ඤාපනා. යං
අජානන්තා බාහිරකාදිට්ඨිපඤ්ඤත්තියයවඅල්ලීනාතිතඤ්චපඤ්ඤත්තියතො
අජානන්තා ථාමසා පරාමාසා අභිනිවිස්ස යවොහරන්ති. එත්ථ ච යායං
‘‘දිට්ඨිපඤ්ඤත්ති නාමා’’ති වුත්තා දිට්ඨියා දිට්ඨිගතියකහි එවං ගහිතතාය
විභාවනා, තත්ථ ච භගවයතො උත්තරිතයරො නාම යකොආ නත්ථි, 

ස්වායමත්යථො බ්රහ්මජායල (දී. නි. අට්ඨ. 1.30) විභාවියතො එව.
‘‘අධිපඤ්ඤත්තී’’ති වුත්තා පන විභාවියමානා යලොකස්ස 
නිබ්බිදායහතභායවන බහුලීකාරාති තස්සා වයසන භගවා අනුත්තරභාවං
පයවයදන්යතො ‘යනව අත්තනා සමසමං සමනුපස්සාමී’ති පහනාදංනදී’’ති
යකආ. අට්ඨකථායං )දී. නි. අට්ඨ. 3.192) පන ‘‘යඤ්ච වුත්තං
‘පඤ්ඤත්තියා’ති යඤ්ච ‘අධිපඤ්ඤත්තී’ති, උභයයමතං අත්ථයතො
එක’’න්ති ‘‘ත්ධ පන පඤ්ඤත්තියාති එත්ථාපි පඤ්ඤත්ති යචව
අධිපඤ්ඤත්ති ච අධිප්යපතා, අධිපඤ්ඤත්තීති එත්ථාපී’’ති ච වුත්තා, 

උභයස්සපි වයසයනත්ථ භගවා පහනාදං නදීති විඤ්ඤායති. උභෙිං යපතිං

අත්ථයතො එකන්ති ච පඤ්ඤත්තිභාවසාමඤ්ඤං සන්ධාය වුත්තං, න 

යභදාභාවයතො.යතනාහ ‘‘යභදයතොහී’’තිආදි. ඛන්ධපරපඤ්ඤත්තීතිඛන්ධානං
‘‘ඛන්ධා’’තිපඤ්ඤාපනාදස්සනා පකාසනාඨපනානික්ඛිපනා.‘‘ආආක්ඛති
දස්යසති පඤ්ඤායපති පට්ඨයපතී’’ති )සං.නි. 2.20, 97) ආගතට්ඨායනහි

පඤ්ඤාපනා දස්සනා පකාසනා පඤ්ඤත්ති නාම, ‘‘සුපඤ්ඤත්තං

මඤ්චපීඨ’’න්ති )පාරා. 269) ආගතට්ඨායන ඨපනා නික්ඛිපනා පඤ්ඤත්ති 
නාම, ත්ධඋභයම්පි යුජ්ජති. 

දිට්ඨිනිස්සෙප්පහානවණ්ණනා 
196. පජහනත්ථන්ති අච්චන්තාය පටිනිස්සජ්ජනත්ථං. යස්මා යතන

පජහයනන සබ්යබ දිට්ඨිනිස්සයා සම්මයදව අතික්කන්තා යහොන්ති

වීතික්කන්තා, තස්මා ‘‘සමතික්කමාොතිතස්යසවයවවෙන’’න්තිඅයවොච.න
යකවලං සතිපට්ඨානා කථිතමත්තා, අථ යඛො යවයනයෙසන්තායන
පතිට්ඨාපිතාති දස්යසතං ‘‘යදසිතා’’ති වත්වා ‘‘පඤ්ඤත්තා’’ති වුත්තන්ති

ආහ ‘‘යදසිතාති කථිතා. පඤ්ඤත්තාති ඨපිතා’’ති. ත්දානි
සතිපට්ඨානයදසනායදිට්ඨිනිස්සයානංඑකන්තිකංපහානාවහභාවං දස්යසතං 

‘‘සතිපට්ඨානභාවනාෙ හී’’තිආදි වුත්තං. තත්ථ සතිපට්ඨානභාවනායාති
ත්මිනා යතසං භාවනාය එව යනසං පහානං, යදසනා පන
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තදුපනිස්සයභාවයතො තථා වුත්තාති දස්යසති. යසසං සබ්බං 
සුවිඤ්යඤයෙයමවාති. 

පාසාදිකසුත්තවණ්ණනායලීනත්ථප්පකාසනා. 
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7. ලක්ඛණසුත්තවණ්ණනා 

ද්වත්තිිංසමහාපුරිසලක්ඛණවණ්ණනා 
199. අභිනීහාරාදිගුණමහත්යතන මහන්යතොපුරියසොති මහාපුරියසො, යසො

ලක්ඛීයති එයතහීති මහාපුරිසලක්ඛණානි. තං මහාපුරිසං බෙඤ්ජයන්ති

පකායසන්තීති මහාපුරිසබයඤ්ජනානි. මහාපුරියසො නිමීයති අනුමීයති

එයතහීති මහාපුරිසනිමිත්තානි. යතනාහ ‘‘අෙිං…යප.… කාරණානී’’ති. 

200. ධපරායරන්තීති ලක්ඛණපාඨං ධායරන්ති, යතන ලක්ඛණානි යත

සරූපයතො ජානන්ති, නපන සමුට්ඨානයතොති දස්යසති. යතනාහ ‘‘යනො ෙ

යඛො’’තිආදි, යතන අනඤ්ඤසාධාරණයමතං, යදිදං මහාපුරිසලක්ඛණානං

කාරණවිභාවනන්ති දස්යසති. කස්මා ආහාති යථාවුත්තස්ස සුත්තස්ස
සමුට්ඨානකාරණං පුච්න්ති, ආචරියයො ‘‘අට්ඨුප්පත්තියා අනුරූපත්තා’’ති

වත්වාතයමවස්සඅට්ඨුප්පත්තිංවිත්ථාරයතොදස්යසතං ‘‘සාපනා’’තිආදිමාහ. 

ස්බපාලිඵුල්යලොති සබ්බයසොසමන්තයතොවිකසිතපුප්යඵො.විකසනයමවහි

පුප්ඵස්සනිප්ඵත්ති. පාරිච්ඡත්තයකොවිොතිඅනුස්සවලද්ධමත්තංගයහත්වා

වදන්ති. උප්පජ්ජතීතිලබ්භති, නිබ්බත්තතීතිඅත්යථො. 

යෙන කම්යමනාති යයන කුසලකම්මුනා. ෙිං නි්බත්තන්ති යං යං

ලක්ඛණං නිබ්බත්තං. දස්සනත්ථන්ති තස්ස තස්ස කුසලකම්මස්ස
සරූපයතො, කිච්චයතො, පවත්තිආකාරවියසසයතො, පච්චයයතො, 
ඵලවියසසයතො ච දස්සනත්ථං, එයතයනව පටිපාටියා උද්දිට්ඨානං
ලක්ඛණානං අසමුද්යදසකාරණවිභාවනාය කාරණං දීපිතං යහොති
සමානකාරණානං ලක්ඛණානං එකජ්ඣං කාරණදස්සනවයසනස්ස

පවත්තත්තා. එවමාහාති ‘‘බාහිරකාපි ත්සයයො ධායරන්තී’’තිආදිනා ත්මිනා
ත්මිනාපකායරන ආහ. 

සුප්පතිට්ඨිතපාදතාලක්ඛණවණ්ණනා 
201. ‘‘පුරිමිං ජාතින්ති පුරිමායං ජාතියං, භුම්මත්යථ එතං

උපයයොගවචන’’න්ති වදන්ති. ‘‘පුබ්යබ නිවුත්ථක්ඛන්ධසන්තායන
ඨියතො’’තිවචනයතො අච්චන්තසංයයොයගවාඋපයයොගවචනං.යත්ථයත්ථහි
ජාතියං මහාසත්යතො පුඤ්ඤකම්මං කාතං ආරභති, ආරභයතො පට්ඨාය
අච්චන්තයමව තත්ථ පුඤ්ඤකම්මප්පසුයතො යහොති. යතනාහ

‘‘දළ්හසමාදායනො’’තිආදි.යසසපදද්වයයපිඑයසවනයයො. නිවුත්ථක්ඛන්ධපරා

‘‘ජාතී’’ති වුත්තා ඛන්ධවිනිමුත්තාය ජාතියා අභාවයතො, 

නිබ්බත්තිලක්ඛණස්ස ච විකාරස්ස ත්ධ අනුපයුජ්ජනයතො. ජාතවයසනාති

ජායනවයසන. ‘‘තථා’’ති ත්මිනා ‘‘පුබ්යබ නිවුත්ථක්ඛන්ධා’’ති ත්මං පදං

උපසංහරති. භවනවයසනාති පච්චයයතො නිබ්බත්තනවයසන. 

නිවුත්ථවයසනාති නිවුසිතතාවයසන. ආලෙට්යඨනාති ආවසිතභායවන.
නිවාසත්යථොහිනියකතත්යථො. 



දීඝනිකායය පාථිකවග්ගටීකා  ලක්ඛණසුත්තවණ්ණනා 

83 

පටුන 

තත්ථාති යදවයලොකාදිම්හි. ආදි-සද්යදන එකච්චං තිරච්න්ානයයොනිං

සඞ්ගණ්හාති. න සුකරන්ති යදවගතියා එකන්තසුඛතාය, දුග්ගතියා
එකන්තදුක්ඛතාය, දුක්ඛබහුලතාය ච පුඤ්ඤකිරියාය ඔකායසො න
සුලභරූයපොපච්චයසමවායස්සදුල්ලභභාවයතො, උප්පජ්ජමානාචසාඋළාරා, 
විපුලා ච න යහොතීති ගතිවයසනාපි යඛත්තවියසසතා ත්ච්ඡිතබ්බා
‘‘තිරච්න්ානගයත දානං දත්වා සතගුණා දක්ඛිණා පාටිකඞ්ඛිතබ්බා, 
පුථුජ්ජනදුස්පයලදානංදත්වාසහස්සගුණාදක්ඛිණාපාටිකඞ්ඛිතබ්බා’’ති)ම.
නි. 3.379) වචනයතො. මනුස්සගතියා පන සුඛබහුලතාය පුඤ්ඤකිරියාය
ඔකායසො සුලභරූයපො පච්චයසමවායස්ස ච යයභුයයෙන සුලභභාවයතො.
යඤ්ච තත්ථ දුක්ඛං උප්පජ්ජති, තම්පි වියසසයතො පුඤ්ඤකිරියාය
උපනිස්සයයොයහොති, දුක්ඛූපනිසා සද්ධාති.යථාහිඅයයොඝයනනසත්ථයක
නිප්ඵාදියමායනතස්සඑකන්තයතොඅග්ගිම්හි තාපනං, උදයකනවායතමනං
යන්දනකිරියාසමත්ථතාය න වියසසපච්චයයො, තායපත්වා පන
සමානයයොගයතො උදකයතමනං තස්සා වියසසපච්චයයො, එවයමව
සත්තසන්තානස්ස එකන්තදුක්ඛසමඞ්ගිතා දුක්ඛබහුලතා
එකන්තසුඛසමඞ්ගිතා සුඛබහුලතා ච පුඤ්ඤකිරියාසමත්ථතාය න 
වියසසපච්චයයො, සතිපනසමානයයොගයතොදුක්ඛසන්තාපයන, සුඛමබූ්රහයන
ච ලද්ධූපනිස්සයා පුඤ්ඤකිරියා සමත්ථතාය සම්භවති, තථා සති
උප්පජ්ජමානා පුඤ්ඤකිරියා මහාජුතිකා මහාවිප්ඵාරා
පටිපක්ඛච්යන්දනසමත්ථා යහොති. තස්මා මනුස්සභායවො පුඤ්ඤකිරියාය 

වියසසපච්චයයො. යතන වුත්තං ‘‘තත්ථ න සුකරිං, මනුස්සභූතස්යසව 

සුකර’’න්ති. 

අථ ‘‘මනුස්සභූතස්සා’’ති එත්ථ යකො වචනත්යථො? ‘‘මනස්ස

උස්සන්නතාය මනුස්සාති, 
සූරභාවසතිමන්තතාබ්රහ්මචරියයයොගෙතාදිගුණවයසන උපආතමනකා 
උක්කට්ඨගුණආත්තාති අත්යථො. යක පන යත? ජම්බුදීපවාසියනො
සත්තවියසසා.යතනාහභගවා – 

‘තීහි, භික්ඛයව, ඨායනහිජම්බුදීපකාමනුස්සාඋත්තරකුරුයකච 
මනුස්යස අධිග්ගණ්හන්ති යදයව ච තාවතිංයස. කතයමහි තීහි? සූරා
සතිමන්යතොත්ධ බ්රහ්මචරියවායසො’ති)අ.නි.9.21; කථා.271). 

තථා හි බුද්ධා භගවන්යතො, පච්යචකබුද්ධා, අග්ගසාවකා, මහාසාවකා, 
චක්කවත්තියනො, අඤ්යඤචමහානුභාවාසත්තාතත්යථව උප්පජ්ජන්ති.යත
හි සමානරූපාදිතාය පන සද්ධිං පරිත්තදීපවාපහි ත්තරමහාදීපවාසියනොපි
මනුස්සාත්යවව පඤ්ඤායිංසූ’’තියකආ. අපයර පනභණන්ති ‘‘යලොභාදීහි, 

අයලොභාදීහි ච සහිතස්ස මනස්ස උස්සන්නතාය මනුස්සා. යය හි සත්තා
මනුස්සජාතිකා, යතසුවියසසයතොයලොභාදයයො, අයලොභාදයයොචඋස්සන්නා, 
යත යලොභාදිඋස්සන්නතාය අපායමග්ගං, අයලොභාදිඋස්සන්නතාය 
සුගතිමග්ගං, නිබ්බානගාමිමග්ගඤ්ච පරිපූයරන්ති, තස්මා යලොභාදීහි, 
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අයලොභාදීහි ච සහිතස්ස මනස්ස උස්සන්නතාය පරිත්තදීපවාපහි සද්ධිං
චතදීපවාසියනො සත්තවියසසා මනුස්සාති වුච්චන්තී’’ති. යලොකියා පන

‘‘මනුයනො අපච්චභායවන මනුස්සා’’ති වදන්ති. මනු නාම පඨමකප්පියකො
යලොකමරියාදාය ආදිභූයතො සත්තානං හිතාහිතවිධායයකො
කත්තබ්බාකත්තබ්බතාසු නියයොජනතාවයසනපිතට්ඨානියයො, යයොසාසයන
‘‘මහාසම්මයතො’’ති වුච්චති අම්හාකං මහායබොධිසත්යතො, පච්චක්ඛයතො, 
පරම්පරාචතස්සඔවාදානුසාසනියංඨිතාසත්තා පුත්තසදිසතාය‘‘මනුස්සා, 
මානුසා’’ති ච වුච්චන්ති. තයතො එව හි යත ‘‘මානවා, මනුජා’’ති ච

යවොහරීයන්ති. මනුස්සභූතස්සාතිමනුස්යසසු භූතස්සජාතස්ස, මනුස්සභාවං
වා පත්තස්සාති අත්යථො. අයඤ්ච නයයො යලොකියමහාජනස්ස වයසන
වුත්යතො. මහායබොධිසත්තානං පන සන්තානස්ස මහාභිනීහාරයතො පට්ඨාය 
කුසලධම්මපටිපත්තියං සම්මයදව අභිසඞ්ඛතත්තා යතසං සුගතියං, 
අත්තයනො උප්පජ්ජනදුග්ගතියඤ්ච නිබ්බත්තානං කුසලකම්මං

ගරුතරයමවාතිදස්යසතං ‘‘අකාරණිංවාඑත’’න්තිආදිවුත්තං. 

එවරූයප අත්තභායවති හත්ථිආදිඅත්තභායව. ඨියතන කතකම්මිං න

සක්කා සුයඛන දීයපතුිං යලොයක අප්පඤ්ඤාතරූපත්තා. සුයඛන දීයපතුිං 
‘‘අසුකස්මිංයදයසඅසුකස්මිංනගයරඅසුයකොනාමරාජා, බ්රාහ්මයණො හුත්වා

ත්මං කුසලකම්මං අකාප’’ති එවං සුවිඤ්ඤාපයභාවයතො. ථිරග්ගහයණොති 

අසිථිලග්ගාහී ථාමප්පත්තග්ගහයණො. නිච්ෙලග්ගහයණොති අචඤ්චලග්ගාහී

තත්ථ යකනආපි අසංහාරියයො. පටිකුටතීති සංකුටති, ජිගුච්න්නවයසන

විවට්ටතිවා. පසාරිෙතීතිවිත්ථතං යහොතියවපුල්ලංපාපුණාති. 

තයවයසො මහාසමුද්දසදියසොති එයසො උදයකොයඝො යතව 
මහාසමුද්දසදියසො. 

දීයති එයතනාති දානිං, පරිච්චාගයචතනා. දිෙයනවයසනාති

යදයෙධම්මස්ස පරියත්තං කත්වා පරිච්චජනවයසන දානිං.

සිංවිභාගකරණවයසනාතිතස්යසවඅත්තනා සද්ධිංපරස්සසංවිභජනවයසන 

සිංවිභායගො, තථාපවත්තා යචතනා. සීලසමාදායනති පලස්ස සම්මයදව
ආදායන, ගහයණපවත්තයනති අත්යථො.තංපවත්තිකායලනදස්යසන්යතො 

‘‘පූරණකායල’’ති ආහ. මාත හියතො මත්යතයයෙො, යස්ස පන ධම්මස්ස

වයසන යසො ‘‘මත්යතයයෙො’’ති වුච්චති, යසො මත්යතෙයතාති ආහ ‘‘මාතු 

කාත්බවත්යත’’ති. එයසව නයයො ‘‘යපත්යතෙයතාො’’තිආදීසු. 

අඤ්ඤතරඤ්ඤතයරසූති අඤ්ඤමඤ්ඤවිසිට්යඨසු අඤ්යඤසු, යත පන 

කුසලභායවන වුත්තා කුසලාති ආහ ‘‘එවරූයපසූ’’ති. අධිකුසයලසූති
අභිවිසිට්යඨසු කුසයලසු, සා පන අභිවිසිට්ඨතා උපාදායුපාදාය යහොති. යං
පයනත්ථඋක්කංසගතංඅධිකුසලං, තදුක්කංසනයයන ත්ධාධිප්යපතන්තිතං

දස්යසතං ‘‘අත්ථි කුසලා, අත්ථි අධිකුසලා’’තිආදි වුත්තං. නනු
පඤ්ඤාපාරමිසඞ්ගහඤාණසම්භාරභූතා කුසලා ධම්මා නිප්පරියායයන
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සබ්බඤ්ඤුතඤ්ඤාණපටිලාභපච්චයා කුසලා නාම, ත්යම පන 
මහාපුරිසලක්ඛණනිබ්බත්තකා පුඤ්ඤසම්භාරභූතා කස්මා තථා වුත්තාති? 
සබ්යබසම්පි මහායබොධිසත්තසන්තානගතානං පාරමිධම්මානං 
සබ්බඤ්ඤුතඤ්ඤාණපටිලාභපච්චයභාවයතො. මහාභිනීහාරයතො පට්ඨාය හි 
මහාපුරියසො යං කිඤ්ආ පුඤ්ඤං කයරොති, සබ්බං තං
සම්මාසම්යබොධිසමධිගමායයව පරිණායමති. තථා හි සසම්භාරාබොයසො, 
දීඝකාලාබොයසො, නිරන්තරාබොයසො, සක්කච්චාබොයසොති චත්තායරො
අබොසා චතරධිට්ඨානපරිපූරිතසම්බන්ධා අනුපුබ්යබන මහායබොධිට්ඨානා
සම්පජ්ජන්ති. 

සකිම්පීති පි-සද්යදන අයනකවාරම්පි කතං විජාතියයන අන්තරිතං

සඞ්ගණ්හාති. අභිණ්හකරයණනාති බහුලීකායරන. උපචිතන්ති උපරූපරි

වඩ්ඪිතං. පිණ්ඩීකතන්ති පිණ්ඩයසොකතං. රාසීකතන්ති රාසිභායවනකතං.
අයනකක්ඛත්තඤ්හි පවත්තියමානං කුසලකම්මං සන්තායන 
තථාලද්ධපරිභාවනං පිණ්ඩීභූතං විය, රාපභූතං විය ච යහොති. විපාකං පති 

සංහච්චකාරිභාවත්තා ෙක්කවාළිං අතිසම්බාධපරිං භවග්ගිං අතිනීෙිං, සයච

පයනතංරූපංසියාතිඅධිප්පායයො. විපුලත්තාතිමහන්තත්තා.යස්මාපනතං
කම්මං යමත්තාකරුණාසතිසම්පජඤ්ඤාහි පරිග්ගහිතතාය දුරසමුස්සාරිතං
පමාණකරණධම්මන්ති පමාණරහිතතාය ‘‘අප්පමාණ’’න්ති වත්තබ්බතං

අරහති, තස්මා ‘‘අප්පමාණත්තා’’තිවුත්තං. 

අධිභවතීති ඵලස්ස උළාරභායවන අභිභුයෙ තිට්ඨති. අත්ථයතො

පණීතපණීතානං යභොගානං පටිලායභො එවාති ආහ ‘‘අතියරකිං ලභතී’’ති. 

අධිගච්ඡතීති වින්දති, නිබ්බත්තමායනොව යතන සමන්නාගයතො යහොතීති
අත්යථො. එකයදයසන අඵුසිත්වා සබ්බප්පයදයසහි ඵුසනයතො

සබ්බප්පයදයසහි ඵුසන්තියයොඑයතසං පාදතලානංසන්තීති ‘‘ස්බාවන්යතහි

පාදතයලහී’’ති වුත්තං. යථා නික්ඛිපයන සබ්යබ පාදතලප්පයදසා
සංහච්චකාරියනො අනින්නතාය සමභාවයතො, එවං උද්ධරයණපීති වුත්තං 

‘‘සමිං ඵුසති, සමිං උද්ධපරරතී’’ති. ත්දානි ත්මස්ස මහාපුරිසලක්ඛණස්ස
සමධිගයමන ලද්ධබ්බනිස්සන්දඵලවිභාවනමුයඛන ආනුභාවං විභායවතං 

‘‘සයෙපි හී’’තිආදි වුත්තං. තත්ථ නරකන්ති ආවාටං. අන්යතො පවිසති 

සමභාවාපත්තියා. ‘‘ෙක්කලක්ඛයණන පතිට්ඨාත්බට්ඨාන’’න්ති ත්දං යං
භූමිප්පයදසං පාදතලං ඵුසති, තත්ථ චක්කලක්ඛණම්පි ඵුසනවයසන
පතිට්ඨාතීතිකත්වාවුත්තං.තස්සපනතථා පතිට්ඨානංසුප්පතිට්ඨිතපාදතාය
එවාති සුප්පතිට්ඨිතපාදතාය ආනුභාවකිත්තයන ‘‘ලක්ඛණන්තරානයනං

කිමත්ථිය’’න්ති න ආන්යතතබ්බං. සීලයතයජනාති පලප්පභායවන. 

පුඤ්ඤයතයජනාති කුසලප්පභායවන. ධපරම්මයතයජනාති ඤාණප්පභායවන.

තීහිපිපයදහි භගවයතොබුද්ධභූතස්සධම්මාගහිතා, ‘‘දසන්නිංපාරමීන’’න්ති 
ත්මිනාබුද්ධකරධම්මාගහිතා. 
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202. මහාසමුද්යදොව සීමා සබ්බභූමිස්සරභාවයතො. 

‘‘අඛිලමනිමිත්තමකණ්ටක’’න්ති තීහිපි පයදහි යථයොභායවොව වුත්යතොති

ආහ ‘‘නිච්යෙොර’’න්තිආදි. ඛරසම්ඵස්සට්යඨනාති ඝට්ටයනන 

දුක්ඛසම්ඵස්සභායවන ඛිලාති. උපද්දවපච්ෙෙට්යඨනාති අනත්ථයහතතාය 

නිමිත්තාති. ‘‘අඛිල’’න්තිආදිනා එකචාරීහි යචොරාභායවො වුත්යතො, 

‘‘නිර්බුදද’’න්ති ත්මිනා පන ගණබන්ධවයසන විචරණයචොරාභායවො

වුත්යතොති දස්යසතං ‘‘ගුම්බිං ගුම්බිං හුත්වා’’තිආදි වුත්තං. 

අවික්ඛම්භනීයෙොති න විබන්ධනීයයො යකනආ අප්පටිබාහනීයයො ඨානයතො

අනික්කඩ්ඪනීයයො. පටිපක්ඛං අනිට්ඨං අත්යථතීති පච්ෙත්ථියකො, එයතන 
පාකටභායවන වියරොධං අකයරොන්යතො යවරිපුග්ගයලො වුත්යතො.

පටිවිරුද්යධො අමිත්යතො පච්ොමිත්යතො, එයතන පාකටභායවන වියරොධං

කයරොන්යතො යවරිපුග්ගයලො වුත්යතො. වික්ඛම්යභතුිං නාසක්ඛිිංසු, 
අඤ්ඤදත්ථු සයයමව විඝාතබෙසනං පාපුණිංසු යචව සාවකත්තඤ්ච
පයවයදසුං. 

‘‘කම්ම’’න්තිආදීසු කම්මිං නාම බුද්ධභාවං උද්දිස්ස කතූපආයතො
ලක්ඛණසංවත්තනියයො පුඤ්ඤසම්භායරො. යතනාහ 

‘‘සතසහස්සකප්පාධිකානී’’තිආදි. කම්මසරික්ඛකිං නාම තස්යසව
පුඤ්ඤසම්භාරස්ස කරණකායල යකනආ අකම්පනීයස්ස
දළ්හාවත්ථිතභාවස්ස අනුච්න්වියකො සුප්පතිට්ඨිතපාදතාසඞ්ඛාතස්ස
ලක්ඛණස්ස පයරහි අවික්ඛම්භනීයතාය ඤාපකනිමිත්තභායවො, ස්වායං

නිමිත්තභායවො තස්යසව ලක්ඛණස්සාති අට්ඨකථායං ‘‘කම්මසරික්ඛකිං

නාම…යප.… මහාපුරිසලක්ඛණ’’න්ති වුත්තං. ඨානගමයනසු පාදානං

දළ්හාවත්ථිතභායවො ලක්ඛණිං නාම. පාදානං භූමියං සමං නික්ඛිපනං, 
පාදතලානං සබ්බභායගහි ඵුසනං, සමයමව උද්ධරණං, තස්මා සුට්ඨු සමං

සබ්බභායගහි පතිට්ඨිතා පාදා එතස්සාති සුප්පතිට්ඨිතපායදො, තස්ස භායවො 

සුප්පතිට්ඨිතපාදතාති වුච්චති ලක්ඛණං. සුට්ඨු සමං භූමියා ඵුසයනයනව හි
යනසං තත්ථ දළ්හාවත්ථිතභායවො සිද්යධො, යං ‘‘කම්මසරික්ඛක’’න්ති 

වුත්තං. ලක්ඛණානිසිංයසොති ලක්ඛණපටිලාභස්ස උද්රයයො, 
ලක්ඛණසංවත්තනියස්සකම්මස්සආනිසංසඵලන්තිඅත්යථො.නිස්සන්දඵලං
පනයහට්ඨා භාවිතයමව. 

203. කම්මාදියභයදති කම්මකම්මසරික්ඛකලක්ඛණ

ලක්ඛණානිසංසවිසඤ්ඤියතවිභායග. ගාථාබන්ධපරිංසන්ධපරාෙවුත්තිං, අත්යථො

පන අපුබ්බං නත්ථීති අධිප්පායයො. යපොරාණකත්යථරාති අට්ඨකථාචරියා. 

වණ්ණනාගාථාති යථොමනාගාථාවුත්තයමවත්ථං ගයහත්වායථොමනාවයසන

පවත්තත්තා. අපරභායග යථරා නාම පාළිං, අට්ඨකථඤ්ච 

යපොත්ථකායරොපනවයසනසමාගතාමහායථරා, යයසාට්ඨකථංපිටකත්තයං

යපොත්ථකාරුළ්හං කත්වා සද්ධම්මං අද්ධනියආරට්ඨිතිකං අකංසු. 
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එකපදියකොති ‘‘දළ්හසමාදායනො අයහොසී’’තිආදිපායඨ එයකකපදගාහී. 

අත්ථුද්ධපරායරොති තදත්ථස්ස සුඛග්ගහණත්ථං ගාථාබන්ධවයසන 

උද්ධරණයතො අත්ථුද්ධාරභූයතො, තයිදං පාළියං ආගතපදානි ගයහත්වා

ගාථාබන්ධවයසන තදත්ථවිචාරණභාවදස්සනං, න පන

ධම්මභණ්ඩාගාරියකනඨපිතභාවපටික්ඛිපනන්ති දට්ඨබ්බං. 

කුසලධම්මානංවචීසච්චස්සබහුකාරතං, තප්පටිපක්ඛස්සච මුසාවාදස්ස
මහාසාවජ්ජතං දස්යසතං අනන්තරයමව කුසලකම්මපථධම්යම වදන්යතොපි

තයතො වචීසච්චංනීහරිත්වාකයථති සච්යෙතිවාසන්නිධායනව ‘‘ධම්යම’’ති

වුච්චමානා කුසලකම්මපථධම්මා එව යුත්තාති වුත්තං ‘‘ධපරම්යමති

දසකුසලකම්මපථධපරම්යම’’ති. යගොබලීබද්දඤායයන වා එත්ථ අත්යථො

යවදිතබ්යබො. ඉන්ද්රිෙදමයනති ත්න්ද්රියසංවයර. 
කුසලකම්මපථග්ග්හයණනස්ස වාරිත්තපලයමව ගහිතන්ති ත්තරම්පි

සඞ්ගයහත්වා දස්යසතං සංයමස්යසව ගහණං කතන්ති ‘‘සිංෙයමති

සීලසිංෙයම’’ති වුත්තං. සුචි වුච්චති පුග්ගයලො යස්ස ධම්මස්ස වයසන, තං 

යසොයෙෙයිං, කායසුචරිතාදි. එතස්යසව හි විභාගස්ස දස්සනත්ථං වුත්තම්පි
යචතං පුන වුත්තං, මයනොයසොයචයෙග්ගහයණන වා 

ඣානාදිඋත්තරිමනුස්සධම්මානම්පි සඞ්ගණ්හනත්ථං යසොයෙෙයග්ගහණං. 

ආලෙභූතන්ති සමථවිපස්සනානං අධිට්ඨානභූතං. උයපොසථකම්මන්ති

උයපොසථදිවයස සමාදියිත්වා සමාචරිතබ්බං පුඤ්ඤකම්මං උයපොසයථො 

සහචරණඤායයන. ‘‘අවිහිිංසාොතිසත්තානංඅවියහඨනායා’’තිවදන්ති, තං

පන පලග්ගහයණයනවගහිතං.තස්මා අවිහිිංසාොතිකරුණායාති අත්යථො. 

අවිහිිංසාග්ගහයණයනව යචත්ථ අප්පමඤ්ඤාසාමඤ්යඤන චත්තායරොපි

බ්රහ්මවිහාරා උපචාරාවත්ථා ගහිතා ලක්ඛණහාරනයයන. සකලන්ති
අනවයසසං පරිපුණ්ණං. එවයමත්ථ කාමාවචරත්තභාවපරියාපන්නත්තා
ලක්ඛණස්ස තංසංවත්තනිකකාමාවචරකුසලධම්මා එව 
පාරමිතාසඞ්ගහපුඤ්ඤසම්භාරභූතකායසුචරිතාදීහි ද්වාදසධා විභත්තා එව.
ගාථායං ‘‘සච්යච’’තිආදිනා දසධා සඞ්ගය්හ දස්සිතා. එස නයයො 
යසසලක්ඛයණපි. 

අිංනුභීතිගාථාසුඛත්ථංඅකාරංසානුනාසිකං කත්වාවුත්තං.බෙඤ්ජනානි

ලක්ඛණානි ආආක්ඛන්තීති යවෙඤ්ජනිකා. වික්ඛම්යභත්බන්ති 

පටිබාහිතබ්බං තස්සාති මහාපුරිසස්ස, තස්ස වා මහාපුරිසලක්ඛණස්ස.
ලක්ඛණපයසනයචත්ථ තංසංවත්තනිකපුඤ්ඤසම්භායරොවුච්චති. 

පාදතලෙක්කලක්ඛණවණ්ණනා 
204. භෙිං නාමභීති, තංපන උබ්බිජ්ජනාකායරන, උත්තසනාකායරනච

පවත්තියා දුවිධන්ති ආහ ‘‘උ්යබගභෙඤ්යෙව උත්තාසභෙඤ්ො’’ති.

තදුභයම්පි භයං විභායගන දස්යසතං ‘‘තත්ථා’’තිආදි වුත්තං. අපනූදිතාති
යථා යචොරාදයයො විලුප්පනබන්ධනාදීනි පරස්ස න කයරොන්ති, කතඤ්ච
පච්චාහරණාදිනා පටිපාකතිකං යහොති, එවං යථා ච චණ්ඩහත්ථිආදයයො 
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දූරයතො පරිවජ්ජිතා යහොන්ති, අපරිවජ්ජියත තස්ස යථා ඨායන ඨියතහි 

අභිභයවො න යහොති, එවං අපනූදිතා. අතිවායහතීති අතික්කායමති. තිං

ඨානන්ති තං සාසඞ්කට්ඨානං. අසක්යකොන්තානන්ති උපයයොගත්යථ

සාමිවචනං, අසක්යකොන්යතති අත්යථො. අසක්යකොන්තානන්තිවා අනාදයර

සාමිවචනං. සහ පරිවායරනාති සපරිවාරිං. තත්ථ කිඤ්ආ යදයෙධම්මං
යදන්යතො යදා තස්ස පරිවාරභායවන අඤ්ඤම්පි යදයෙධම්මං යදති, එවං
තස්සතංදානමයංපුඤ්ඤංසපරිවාරං නාමයහොති. 

තමත්ථං විත්ථායරන දස්යසතං ‘‘තත්ථ අන්න’’න්තිආදි වුත්තං. තත්ථ
යථා යදයෙධම්මං තස්ස අන්නදානස්ස පරිවායරො, එවං තස්ස

සක්කච්චකරණං පීති දස්යසන්යතො ‘‘අථ යඛො’’තිආදිමාහ. යාගුභත්තං

දත්වාව අදාපති යයොජනා. එස නයයො ත්යතො පරයතොපි. සුත්තිං වට්යටතීති

චීවරස්සසිබ්බනසුත්තකං දුවට්ටතිවට්ටාදිවයසනවට්ටිතංඅකාසි. රජනන්ති 

අල්ලිආදිරජනවත්ථුං. පණ්ඩුපලාසන්ති රජනුපගයමව පණ්ඩුවණ්ණං
පලාසං. 

යහට්ඨිමානීතිඅන්නාදීනි ෙත්තාරි.නිසදග්ගහයණයනවනිසදයපොයතොපි

ගහියතො. චීනපිට්ඨිං සින්ධුරකචුණ්ණං. යකොජවන්ති 

උද්දයලොමිඑකන්තයලොමිආදියකොජවත්ථරණ. සුවිභත්තඅන්තරානීති සුට්ඨු
විභත්තඅන්තරානි, එයතනචක්කාවයවට්ඨානානංසුපරිච්ඡින්නතංදස්යසති. 

ලද්ධාභියසකා ඛත්තියා අත්තයනො විජියත විසවිතාය බ්රාහ්මණාදියක 

චතූහිසඞ්ගහවත්ථූහිරඤ්යජතං සක්යකොන්ති, නත්තරාතිආහ ‘‘රාජායනොති 

අභිසිත්තා’’ති. රාජයතො යථාලද්ධගාමනිගමාදිං ත්ස්සරවතාය භුඤ්ජන්තීති 

යභොජකා, තාදියසොයභොයගොඑයතසංඅත්ථි, තත්ථවා නියුත්තාති යභොගිකා, 

යත එව ‘‘යභොගිො’’ති වුත්තා. සපරිවාරිං දානන්ති වුත්තනයයන

සපරිවාරදානං. ජානාතූති ‘‘සයදවයකො යලොයකො ජානාතූ’’ති ත්මිනා විය

අධිප්පායයන නි්බත්තිං ෙක්කලක්ඛණන්ති ලක්ඛණස්යසව
කම්මසරික්ඛතා දස්සිතා. එවං සති තිකයමව සියා, න චතක්කං, තස්මා 
චක්කලක්ඛණස්ස මහාපරිවාරතාය ඤාපකනිමිත්තභායවො කම්මසරික්ඛකං
නාම. යතයනවාහ ‘‘සපරිවාරං…යප.… ජානාතූති නිබ්බත්ත’’න්ති.
‘‘දීඝායුකතාය තං නිමිත්ත’’න්ති )දී. නි. 3.207) ච වක්ඛති, තථා ‘‘තං
ලක්ඛණංභවතිතදත්ථයජොතක’’න්ති)දී.නි.3.221) ච. නිස්සන්දඵලංපන
පටිපක්ඛාභිභයවොදට්ඨබ්යබො.යතයනවාහගාථායං ‘‘සත්තමද්දයනො’’ති. 

205. එතන්තිඑතංගාථාබන්ධභූතංවචනං, තංපනත්ථයතොගාථාඑවාති

ආහ ‘‘ඉමාතදත්ථපරිදීපනාගාථා වුච්ෙන්තී’’ති. 

පුරත්ථාති වා ‘‘පුයර’’ති වුත්තයතොපි පුබ්යබ. යස්මා මහාපුරියසො න
අතීතාය එකජාතියං, නාපි කතිපයජාතීසු, අථ යඛො පුරිමපුරිමතරාසු තථාව
පටිපන්යනො, තස්මාතත්ථපටිපත්තිං දස්යසතං ‘‘පුයර පුරත්ථා’’තිවුත්තං.
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පටුන 

ත්මිස්සාපි ජාතියං අතීතකාලවයසන ‘‘පුයරපුරත්ථා’’ති වත්තං ලබ්භාති

තයතොවියසසනත්ථං ‘‘පුරිමාසු ජාතීසූ’’තිවුත්තන්ති ආහ ‘‘ඉමිස්සා’’තිආදි.
යකආ ‘‘ත්මිස්සා ජාතියා පුබ්යබ තසිතයදවයලොයක
කතකම්මපටික්යඛපවචන’’න්ති වදන්ති, තං යතසං මතිමත්තං තත්ථ 

තාදිසස්සකතකම්මස්ස අභාවයතො. අපනූදයනොති අපයනතා. අධිමුත්යතොති
යුත්තපයුත්යතො. 

පුඤ්ඤකම්යමනාති දානාදිපුඤ්ඤකම්යමන. එවිං සන්යතති
සතමත්යතනපුඤ්ඤකම්යමනඑයකකංලක්ඛණං නිබ්බත්යතයෙ, එවංසති. 

නයරොෙයිිංසූතියකවලංසතමත්යතන පුඤ්ඤකම්යමනලක්ඛණනිබ්බත්තිං

න යරොචයිංසු අට්ඨකථාචරියා. කථං පන යරොචයිංසූති ආහ ‘‘අනන්යතසු

පනා’’තිආදි. එයකකිං කම්මන්ති එයකකං දානාදිපුබ්බකම්මං. එයකකිං

සතගුණිං කත්වාතිඅනන්තාසුයලොකධාතූසුයත්තකාසත්තා, යතහිසබ්යබහි
පච්යචකං සතක්ඛත්තං කතානි දානාදිපුඤ්ඤකම්මානි යත්තකානි, තයතො
එයකකං පුඤ්ඤකම්මං මහාසත්යතන සතගුණං කතං ‘‘සත’’න්ති

අධිප්යපතං, තස්මාත්ධ සත-සද්යදොබහුභාවපරියායයො, නසඞ්ඛොවචයනොති

දස්යසති ‘‘සතග්ඝි සතං යදවමනුස්සා’’තිආදීසු විය. යතනාහ ‘‘තස්මා 

සතපුඤ්ඤලක්ඛයණොතිඉමමත්ථිංයරොෙයිිංසූ’’ති. 

ආෙතපණ්හිතාදිතිලක්ඛණවණ්ණනා 
206. සරසචුති නාම ජාතස්ස සත්තස්ස යාවජීවං ජීවිත්වා පකතියා

මරණං.ආකඩ්ඪජියස්ස ධනුදණ්ඩස්ස විය පාදානං අන්යතොමුඛංකුටිලතාය 

අන්යතොවඞ්කපාදතා. බහිමුඛං කුටිලතාය බහිවඞ්කපාදතා. පාදතලස්ස

මජ්යඣ ඌනතාය උක්කුටිකපාදතා. අග්ගපායදන ඛඤ්ජනකා 

අග්ගයකොණ්ඩා. පණ්හිප්පයදයසන ඛඤ්ජනකා පණ්හියකොණ්ඩා.

උන්නතකායෙනාතිඅයනොනතභායවනසමුස්සිතසරීයරන. මුට්ඨිකතහත්ථාති

ආවුධාදීනං ගහණත්ථං කතමුට්ඨිහත්ථා. ඵණහත්ථකාති අඤ්ඤමඤ්ඤං 

සංසට්ඨඞ්ගුලිහත්ථා. ඉදයමත්ථකම්මසරික්ඛකන්තිත්දං ත්යමසංතිණ්ණම්පි
ලක්ඛණානං තථාගතස්ස දීඝායුකතාය ඤාපකනිමිත්තභායවො එත්ථ 
ආයතපණ්හිතා, දීඝඞ්ගුලිතා බ්රහ්මුජුගත්තතාති එතස්මිං ලක්ඛණත්තයය 
කම්මසරික්ඛකත්තං.නිස්සන්දඵලංපනඅනන්තරායතාදිදට්ඨබ්බං. 

207. භායිතබ්බවත්ථුනිමිත්තං උප්පජ්ජමානම්පි භයං 

අත්තසියනහයහතකං පහීනසියනහස්ස තදභාවයතොති ආහ ‘‘ෙථා මය්හිං

මරණයතො භෙිං මම ජීවිතිං පිෙ’’න්ති. සුචිණ්යණනාති සුට්ඨු කතූපආයතන
සුචරිතකම්මුනා. 

ෙවිත්වාති සග්ගයතො චවිත්වා. ‘‘සුජාතගත්යතො සුභුයජො’’ති ආදයයො
සරීරාවයවගුණා ත්යමහි ලක්ඛයණහි අවිනාභාවියනොති දස්යසතං වුත්තා. 

චිරෙපනාොති අත්තභාවස්ස ආරකාලං පවත්තනාය. යතනාහ 
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‘‘දීඝායුකභාවාො’’ති. තයතොති චක්කවත්තී හුත්වා යාපනයතො. 

වසිප්පත්යතොති ඣානාදීසු වපභාවඤ්යචව යචයතොවසිභාවඤ්ච පත්යතො 

හුත්වා, කථං ත්ද්ධිභාවනාය ත්ද්ධිපාදභාවනායාති අත්යථො. යායපති
ආරතරන්තියයොජනා. 

සත්තුස්සදතාලක්ඛණවණ්ණනා 
208. රයසො ජායතො එයතසන්ති රසිතානි, මහාරසානි. යතනාහ 

‘‘රසසම්පන්නාන’’න්ති. පිට්ඨඛජ්ජකාදීනීති පූපසක්ඛලියමොදකාදීනි. ආදි-
සද්යදනපනකදලිඵලාදිංසඞ්ගණ්හාති.පිට්ඨංපක්ඛිපිත්වා පආතබ්බපායසං 

පිට්ඨපාෙසිං.ආදි-සද්යදන තථාරූපයභොජ්ජයාගුආදිංසඞ්ගණ්හාති. 

ත්ධ කම්මසරික්ඛකං නාම සත්තස්සදතාලක්ඛණස්ස පණීතලාභිතාය 
ඤාපකනිමිත්තභායවො. ත්මිනා නයයන තත්ථ තත්ථ ලක්ඛයණ
කම්මසරික්ඛකංනිද්ධායරත්වා යයොයජතබ්බං. 

209. උත්තයමො අග්ගරසදාෙයකොති සබ්බසත්තානං උත්තයමො

යලොකනායථො අග්ගානං පණීතානං රසානං දායයකො. උත්තමානිං

අග්ගරසානන්ති පණීයතසුපි පණීතරසානං. ඛජ්ජයභොජ්ජාදියජොතකන්ති
ඛජ්ජයභොජ්ජාදිලාභයජොතකං. ලාභසංවත්තනිකස්ස කම්මස්ස ඵලං 

‘‘ලාභසිංවත්තනික’’න්ති කාරණූපචායරන වදති. තදත්ථයජොතකන්ති වා
තස්ස පණීතයභොජනදායකත්තසඞ්ඛාතස්ස අත්ථස්ස යජොතකං. 

තදාධිගච්ඡතීතිඑත්ථ ආ-කායරො නිපාතමත්තන්තිආහ ‘‘තිං අධිගච්ඡතී’’ති. 

ලාභිරුත්තමන්තිර-කායරොපදසන්ධිකයරො. 

කරෙරණාදිලක්ඛණවණ්ණනා 
210. ප්බජිතපරික්ඛාරිං පත්තචීවරාදිං ගිහිපරික්ඛාරිං 

වත්ථාවුධයානසයනාදිං. 

ස්බන්ති සබ්බං උපකාරං. මක්යඛත්වා නායසති මක්ඛිභායව ඨත්වා. 

යතයලන විෙ මක්යඛතීති සතයධොතයතයලන මක්යඛති විය. 

අත්ථසිංවඩ්ඪනකථාොති හිතාවහකථාය. කථාගහණඤ්යචත්ථ

නිදස්සනමත්තං. පයරසං හිතාවයහො කායපයයොයගොපි අත්ථෙරිො. 
අට්ඨකථායංපනවචීපයයොගවයසයනවඅත්ථචරියාවුත්තා. 

සමානත්තතාොති සදිසභායව සමානට්ඨායන ඨපයනන, තං පනස්ස
සමානට්ඨායන ඨපනං අත්තසදිසතාකරණං, සුයඛන එකසම්යභොගතා, 
අත්තයනො සුඛප්පත්තියං; තස්ස ච දුක්ඛප්පත්තියං යතන අත්තයනො

එකසම්යභොගතාති ආහ ‘‘සමානසුඛදුක්ඛභායවනා’’ති. සා ච
සමානසුඛදුක්ඛතා එකයතො නිසජ්ජාදිනා පාකටා යහොතීතිතං දස්යසන්යතො 

‘‘එකාසයන’’තිආදිමාහ. න හි සක්කා එකපරියභොයගො කාතුිං ජාතියා

හීනත්තා. තථාඅකරිෙමායන ෙයසොකුජ්ඣති යභොයගනඅධිකත්තා, තස්මා 
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දුස්සඞ්ගයහො. න හි යසො එකපරියභොගිං ඉච්ඡති ජාතියා හීනභාවයතො. න

අකරිෙමායනෙකුජ්ඣති යභොයගනහීනභාවයතො. උයභොහීතිජාතියභොයගහි. 

සදියසොපි සුසඞ්ගයහො එකසදිසභායවයනව ත්තයරන සහ එකපරියභොගස්ස

පච්චාපසාය, අකරයණ ච තස්ස කුජ්ඣනස්සාභාවයතො. අදීෙමායනපි 

කිස්මිඤ්ආආමියස අකරිෙමායනපි සඞ්ගයහ. නපාපයකනචිත්යතන පස්සති 

යපසලභාවයතො.තයතොඑව පරියභොයගොපි…යප.…යහොති. එවරූපන්තිගිහී
යච, උයභොහිසදිසං; පබ්බජියතොයච, පලවන්තන්තිඅධිප්පායයො. 

සුසඞ්ගහිතාව යහොන්තීති සුට්ඨු සඞ්ගහිතා එව යහොන්ති

දළ්හභත්තිභාවයතො.යතනාහ ‘‘නභිජ්ජන්තී’’ති. 

දානාදිසඞ්ගහකම්මන්ති දානාදියභදං පරසඞ්ගණ්හනවයසන පවත්තං
කුසලකම්මං. 

211. අනවඤ්ඤායතන අපරිභූයතන සම්භාවියතන. පයමොයදො වුච්චති

හායසො, න අප්පයමොයදනාතිඑත්ථපටියසධද්වයයනයසොඑවවුත්යතො.යසො
ච ඔදගෙසභාවත්තාන දීයනො ධම්මූපසඤ්හිතත්තාන ගබ්භයුත්යතොතිආහ 

‘‘නදීයනනන ග්භියතනාතිඅත්යථො’’ති.සත්තානං අගණ්හනගුයණනාති
යයොජනා. 

අතිරුචිරන්ති අතිවිය රුආරකතං, තං පන පස්සන්තානං පසාදාවහන්ති

ආහ ‘‘සුපාසාදික’’න්ති. සුට්ඨු යඡකන්ති අතිවිය සුන්දරං. විධපරාත්යබොති

විධාතංසන්දිසිතංසක්කුයණයයෙො.පියංවදතීති පිෙවදූ යථා‘‘සබ්බවිදූ’’ති.

සුඛයමව සුඛතා, තං සුඛතිං. ධපරම්මඤ්ෙ අනුධපරම්මඤ්ොති
යලොකුත්තරධම්මඤ්යචවතස්ස අනුරූපපුබ්බභාගධම්මඤ්ච. 

උස්සඞ්ඛපාදාදිලක්ඛණවණ්ණනා 
212. ‘‘අත්ථූපසිංහිත’’න්තිත්මිනා වට්ටනිස්සිතාධම්මකථාවුත්තාතිආහ 

‘‘ඉධපරයලොකපරයලොකත්ථනිස්සිත’’න්ති. ‘‘ධපරම්මූපසිංහිත’’න්ති ත්මිනා
විවට්ටනිස්සිතා, තස්මා දසකුසලකම්මපථා විවට්ටසන්නිස්සයා යවදිතබ්බා. 

නිදිංයසසීති සන්දස්යසසි යත ධම්යම පච්චක්යඛ කත්වා පකායසසි. 

නිදිංසනකථන්ති පාකටකරණකථං. යජට්ඨට්යඨන අග්යගො, පාසංසට්යඨන 

යසට්යඨො, පමුඛට්යඨන පායමොක්යඛො, පධානට්යඨන උත්තයමො, 

හිතසුඛත්ථියකහි පකාරයතො වරණීයයතො රජනීයයතො පවයරොති එවං 
අත්ථවියසසවාචීනම්පි ‘‘අග්යගො’’තිආදීනං පදානං භාවත්ථස්ස

යභදාභාවයතො ‘‘ස්බානිඅඤ්ඤමඤ්ඤයවවෙනානී’’තිආහ. 

උද්ධපරඞ්ගමනීොති සුණන්තානං උපරූපරි වියසසං ගයමන්තීති
උද්ධඞ්ගමනීයා. සඞ්ඛාය අයධො පිට්ඨිපාදසමීයප එව පතිට්ඨිතත්තා

අයධොසඞ්ඛාපාදාඑතස්සාති අයධපරොසඞ්ඛපායදො.සඞ්ඛාතිචයගොප්ඵකානමිදං
නාමං. 
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පටුන 

213. ධපරම්මදානෙඤ්ඤන්ති ධම්මදානසඞ්ඛාතංයඤ්ඤං. 

සුට්ඨු සණ්ඨිතාති සම්මයදව සණ්ඨිතා. පිට්ඨිපාදස්ස උපරි

පකතිඅඞ්ගුයලන චතරඞ්ගුයල ජඞ්ඝාපයදයස නිගූළ්හා අපඤ්ඤායමානරූපා
හුත්වා ඨිතාතිඅත්යථො. 

එණිජඞ්ඝලක්ඛණවණ්ණනා 
214. සිප්පන්ති සික්ඛිතබ්බට්යඨන ‘‘සිප්ප’’න්ති ලද්ධනාමං සත්තානං

ජීවිකායහතභූතං ආජීවවිධිං. ජීවිකත්ථං, සත්තානං උපකාරත්ථඤ්ච

යවදිතබ්බට්යඨන විජ්ජා, මන්තසත්ථාදි. චරන්ති යතන සුගතිං, සුඛඤ්ච

ගච්න්න්තීති ෙරණිං. කම්මස්සකතාඤාණං උත්තරපදයලොයපන ‘‘කම්ම’’න්ති

වුත්තන්තිආහ ‘‘කම්මන්ති කම්මස්සකතාජානනපඤ්ඤා’’ති. තානියෙවාති

පුබ්යබ වුත්තහත්ථිආදීනියචව. සත්තරතනානීතිමුත්තාදීනිසත්ත රතනානි. 

ෙ-සද්යදන රඤ්යඤො උපයභොගභූතානං වත්ථයසයොදීනං සඞ්ගයහො. 

රඤ්යඤො අනුච්ඡවිකානීති රඤ්යඤො පරිභුඤ්ජනයයොගොනි. ස්යබසන්ති

‘‘රාජාරහානී’’තිආදිනා වුත්තානං සබ්යබසංයයව එකජ්ඣං ගහණිං. 
බුද්ධානං පරිසා නාම ඔධියසො අයනොධියසො ච සමිතපාපා, තථත්ථාය

පටිපන්නා ච යහොතීති වුත්තං ‘‘සමණානිං යකොට්ඨාසභූතා ෙතස්යසො

පරිසා’’ති. 

සිප්පාදිවාෙනන්ති සිප්පානං සික්ඛාපනං. පාළියම්පි හි ‘‘වායචතා’’ති

වාචනපයසන සික්ඛාපනං දස්සිතං. උක්කුටිකාසනන්ති
තංතංයවයොවච්චකරයණන උක්කුටිකස්ස නිසජ්ජා. පයයොජනවයසන
යගහයතො යගහං ගාමයතො ගාමං ජඞ්ඝායයො කිලයමත්වා යපසනං 

ජඞ්ඝයපසනිකා. ලිඛිත්වා පාතිතිං විෙ යහොති අපරිපුණ්ණභාවයතො. 

අනුපු්බඋග්ගතවට්ටිතන්ති යගොප්ඵකට්ඨානයතො පට්ඨාය යාව 
ජාණුප්පයදසා මංසූපචයස්ස අනුක්කයමන සමන්තයතො වඩ්ඪිතත්තා

අනුපුබ්යබන උග්ගතං හුත්වා සුවට්ටිතං. එණිජඞ්ඝලක්ඛණන්ති
සණ්ඨානමත්යතන එණිමිගජඞ්ඝාසදිසජඞ්ඝලක්ඛණං. 

215. ‘‘ෙතුපඝාතාො’’ති එත්ථ ත-කායරො පදසන්ධිකයරො, 

අනුනාසිකයලොයපන නිද්යදයසොති ආහ ‘‘ෙ’’න්තිආදි. ‘‘උද්ධග්ගයලොමා 

සුඛුමත්තයෙොත්ථතා’’ති වුත්තත්තා යචොදයකන ‘‘කිං පන අඤ්යඤන 
කම්යමන අඤ්ඤං ලක්ඛණං නිබ්බත්තතී’’ති යචොදියතො, ආචරියයො ‘‘න
නිබ්බත්තතී’’ති වත්වා ‘‘යදි එවං ත්ධ කස්මා ලක්ඛණන්තරං කථිත’’න්ති 

අන්යතොලීනයමව යචොදනං පරිහරන්යතො ‘‘ෙිං පන නි්බත්තතීති…යප.…

ඉධපර වුත්ත’’න්ති ආහ. තත්ථ ෙිං පන නි්බත්තතීති යං ලක්ඛණං

වුච්චමානලක්ඛණනිබ්බත්තයකනකම්මුනානිබ්බත්තති. තිං අනුබයඤ්ජනිං

යහොතීති තං ලක්ඛණං වුච්චමානස්ස ලක්ඛණස්ස අනුකූලලක්ඛණං නාම
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යහොති. තස්මා යතන කාරයණන ඉධපර එණිජඞ්ඝලක්ඛණකථයන

‘‘උද්ධග්ගයලොමාසුඛමත්තයචොත්ථතා’’තිලක්ඛණන්තරං වුත්තිං. 

සුඛුමච්ඡවිලක්ඛණවණ්ණනා 
216. සමිතපාපට්යඨන සමණිං, න පබ්බජ්ජාමත්යතන. 

බාහිතපාපට්යඨනබ්රාහ්මණිං, නජාතිමත්යතන. 

මහන්තානං අත්ථානං පරිග්ගණ්හනයතො මහතී පඤ්ඤා එතස්සාති 

මහාපඤ්යඤො. යසසපයදසුපි එයසව නයයොති ආහ ‘‘මහාපඤ්ඤාදීහි

සමන්නාගයතොති අත්යථො’’ති. නානත්තන්ති යාහි මහාපඤ්ඤාදීහි
සමන්නාගතත්තා භගවා ‘‘මහාපඤ්යඤො’’තිආදිනා කිත්තීයති, තාසං
මහාපඤ්ඤාදීනංත්දංනානත්තංඅයං යවමත්තතා. 

යස්ස කස්සආ වියසසයතො අරූපධම්මස්ස මහත්තං නාම කිච්චසිද්ධියා

යවදිතබ්බන්තිතදස්සාකිච්චසිද්ධියාදස්යසන්යතො ‘‘මහන්යතසීලක්ඛන්යධපර

පරිග්ගණ්හාතීති මහාපඤ්ඤා’’තිආදිමාහ. තත්ථ යහතමහන්තතාය, 
පච්චයමහන්තතාය, නිස්සයමහන්තතාය, පයභදමහන්තතාය, 
කිච්චමහන්තතාය, ඵලමහන්තතාය, ආනිසංසමහන්තතායචපලක්ඛන්ධස්ස

මහන්තභායවො යවදිතබ්යබො. තත්ථ යහතු අයලොභාදයයො. පච්ෙයෙො 

හියරොත්තප්පසද්ධාසතිවීරියාදයයො. නිස්සයෙො 
සාවකයබොධිපච්යචකයබොධිසම්මාසම්යබොධිනියතතා, තංසමඞ්ගියනො ච 

පුරිසවියසසා. පයභයදො චාරිත්තවාරිත්තාදිවිභායගො. කිච්ෙිං තදඞ්ගාදිවයසන

පටිපක්ඛවිධමනං. ආනිසිංයසො පියමනාපතාදි. අයයමත්ථ සඞ්යඛයපො, 

විත්ථායරොපන විසුද්ධිමග්යග, (විසුද්ධි.1.6) ආකඞ්යඛෙයසුත්තාදීසු (ම.නි.
1.65) ච ආගතනයයයනව යවදිතබ්යබො. ත්මිනා නයයන 

සමාධික්ඛන්ධපරාදීනම්පි මහන්තතා යථාරහං විත්ථායරත්වා යවදිතබ්බා. 

ඨානාඨානානිං පන මහාවිසයතාය, සා බහුධපරාතුකසුත්යත ආගතනයයන

යවදිතබ්බා. විහාරසමාපත්තියෙො සමාධික්ඛන්ධනිද්ධාරණනයයන

යවදිතබ්බා. අරිෙසච්ොනිං සකලසාසනසඞ්ගහයතො, යසොසච්චවිභඞ්ග-)විභ.

189) තංසංවණ්ණනාසු)විභ.අට්ඨ.189) ආගතනයයන, සතිපට්ඨානා දීනං 
සතිපට්ඨානවිභඞ්ගාදීසු, (විභ. 355) තංසංවණ්ණනාසු )විභ. අට්ඨ. 355) ච

ආගතනයයන, සාමඤ්ඤඵලානිං මහයතොහිතස්ස, මහයතොසුඛස්ස, මහයතො
අත්ථස්ස, මහයතො යයොගක්යඛමස්ස නිබ්බත්තිභාවයතො, 

සන්තපණීතනිපුණඅතක්කාවචරපණ්ඩිතයවදනීයභාවයතො ච; අභිඤ්ඤානිං 
මහාසම්භාරයතො, මහාවිසයයතො, මහාකිච්චයතො, මහානුභාවයතො, 

මහානිබ්බත්තියතො ච, නි්බානස්ස මදනිම්මදනාදිමහත්තසිද්ධියතො
මහන්තතායවදිතබ්බා. 

පුථුපඤ්ඤාතිඑත්ථාපි වුත්තනයානුසායරන අත්යථො යවදිතබ්යබො. අයං

පන වියසයසො – නානාඛන්යධපරසුඤාණිං පවත්තතීති ‘‘අයංරූපක්ඛන්යධො
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නාම…යප.… අයං විඤ්ඤාණක්ඛන්යධො නාමා’’ති එවං පඤ්චන්නං
ඛන්ධානං නානාකරණං පටිච්ච ඤාණං පවත්තති. යතසුපි ‘‘එකවියධන
රූපක්ඛන්යධො, එකාදසවියධන රූපක්ඛන්යධො. එකවියධන
යවදනාක්ඛන්යධො, බහුවියධන යවදනාක්ඛන්යධො. එකවියධන
සඤ්ඤාක්ඛන්යධො. එකවියධන සඞ්ඛාරක්ඛන්යධො. එකවියධන
විඤ්ඤාණක්ඛන්යධො, බහුවියධනවිඤ්ඤාණක්ඛන්යධො’’තිඑවංඑයකකස්ස
ඛන්ධස්ස අතීතාදියභදවයසනාපි නානාකරණං පටිච්ච ඤාණං පවත්තති.
තථා ‘‘ත්දං චක්ඛායතනං නාම…යප...ත්දං ධම්මායතනං නාම. තත්ථ
දසායතනා කාමාවචරා, ද්යව චතභූමකා’’ති එවං ආයතනානං නානත්තං

පටිච්ච ඤාණං පවත්තති. නානාධපරාතූසූති ‘‘අයං චක්ඛධාත නාම…යප.…
අයංමයනොවිඤ්ඤාණධාතනාම.තත්ථයසොළසධාතයයොකාමාවචරා, ද්යව
ධාතයයො චතභූමිකා’’ති එවං නානාධාතූසු ඤාණං පවත්තති, තයිදං
උපාදින්නකධාතවයසන වුත්තං. පච්යචකබුද්ධානම්පි හි ද්වින්නඤ්ච 
අග්ගසාවකානං උපාදින්නකධාතූසු එවං නානාකරණං පටිච්ච ඤාණං
පවත්තති, තඤ්ච යඛො එකයදසයතොව, න නිප්පයදසයතො.
අනුපාදින්නකධාතූනංපනලක්ඛණාදිමත්තයමවජානන්ති, න නානාකරණං.
සබ්බඤ්ඤුබුද්ධානයමව පන ‘‘ත්මාය නාමධාතයා උස්සන්නත්තා ත්මස්ස 
රුක්ඛස්ස ඛන්යධො යසයතො, ත්මස්ස කායළො, ත්මස්ස මට්යඨො, ත්මස්ස
බහලත්තයචො, ත්මස්සතනුතයචො.ත්මස්සපත්තංවණ්ණසණ්ඨානාදිවයසන
එවරූපං. ත්මස්සපුප්ඵංනීලං, ත්මස්සපීතකං, යලොහිතකං, ඔදාතං, සුගන්ධං, 
දුග්ගන්ධං.ඵලං ඛද්දකං, මහන්තං, දීඝං, වට්ටං, සුසණ්ඨානං, දුස්සණ්ඨානං, 
මට්ඨං, ඵරුසං, සුගන්ධං, දුග්ගන්ධං, මධුරං, තිත්තකං, අම්බිලං, කටුකං, 
කසාවං. කණ්ටයකො තිඛියණො, අතිඛියණො, උජුයකො, කුටියලො, කණ්යහො, 
නීයලො, ඔදායතොයහොතී’’තිධාතනානත්තංපටිච්චඤාණං පවත්තති. 

නානාපටිච්ෙසමුප්පායදසූති අජ්ඣත්තබහිද්ධායභදයතො ච
නානාපයභයදසු පටිච්චසමුප්පාදඞ්යගසු. අවිජ්ජාදිඅඞ්ගානි හි පච්යචකං

පටිච්චසමුප්පාදසඤ්ඤිතානි. යතනාහ සඞ්ඛාරපිටයක ‘‘ද්වාදස පච්චයා

ද්වාදස පටිච්චසමුප්පාදා’’ති. නානාසුඤ්ඤතමනුපල්යභසූති
නානාසභායවසු නිච්චසාරාදිවිරහියතසු සුඤ්ඤතභායවසු තයතො එව

ත්ත්ථිපුරිසඅත්තත්තනියාදිවයසන අනුපලබ්භනසභායවසු පකායරසු. ම-

කායරො යහත්ථ පදසන්ධිකයරො. නානාඅත්යථසූති අත්ථපටිසම්භිදාය

විසයභූයතසු පච්චයුප්පන්නාදිවයසන නානාවියධසු අත්යථසු. ධපරම්යමසූති 
ධම්මපටිසම්භිදාය විසයභූයතසු පච්චයාදිවයසන නානාවියධසු ධම්යමසු. 

නිරුත්තීසූති යතසංයයව අත්ථධම්මානං නිද්ධාරණවචනසඞ්ඛායතසු

නානානිරුත්තීසු. පටිභායනසූති අත්ථපටිසම්භිදාදීසු විසයභූයතසු ‘‘ත්මානි
ඤාණානි ත්දමත්ථයජොතකානී’’ති )විභ. 726, 729, 731, 732, 734, 736, 
739) තථාතථාපටිභානයතොඋපතිට්ඨනයතො‘‘පටිභානානී’’ති ලද්ධනායමසු

නානාඤායණසු. ‘‘පුථුනානාසීලක්ඛන්යධපරසූ’’තිආදීසු පලස්ස පුථුත්තං
වුත්තයමව, ත්තයරසං පන වුත්තනයානුසායරන සුවිඤ්යඤයෙත්තා 
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පටුන 

පාකටයමව. යං පන අභින්නං එකයමව නිබ්බානං, තත්ථ උපචාරවයසන 

පුථුත්තං ගයහතබ්බන්ති ආහ ‘‘පුථුජ්ජනසාධපරාරයණ ධපරම්යම

සමතික්කම්මා’’ති, යතනස්ස මදනිම්මදනාදිපරියායයන පුථුත්තං පරිදීපිතං
යහොති. 

එවං විසයවයසන පඤ්ඤාය මහත්තං, පුථුත්තං දස්යසත්වා ත්දානි 
සම්පයුත්තධම්මවයසන හාසභාවං, පවත්තිආකාරවයසන ජවනභාවං, 

කිච්චවයසන තික්ඛාදිභාවං දස්යසතං ‘‘කතමා හාසපඤ්ඤා’’තිආදි වුත්තං.

තත්ථ හාසබහුයලොති පීතිබහුයලො. යසසපදානි තස්යසව යවවචනානි. සීලිං

පරිපූයරතීති හට්ඨපහට්යඨො උදග්ගුදග්යගො හුත්වා ඨයපත්වා ත්න්ද්රියසංවරං
තස්සවිසුංවුත්තත්තාඅනවයසසපලංපරිපූයරති.පීතියසොමනස්සසහගතා හි
පඤ්ඤාඅභිරතිවයසනආරම්මයණඵුල්ලිතවිකසිතාවිය පවත්තති, නඑවං

උයපක්ඛාසහගතා. පුන සීලක්ඛන්ධපරන්ති අරියපලක්ඛන්ධමාහ. 

‘‘සමාධික්ඛන්ධපර’’න්තිආදීසුපිඑයසව නයයො. 

ස්බිංතිංරූපිංඅනිච්ෙයතොඛිප්පිංජවතීති යාරූපධම්යම‘‘අනිච්චා’’ති
පඝයවයගන පවත්තති, පටිපක්ඛදූරභායවන පුබ්බාභිසඞ්ඛාරස්ස
සාතිසයත්තා ත්න්යදන විස්සට්ඨවජිරං විය ලක්ඛණං අවිරජ්ඣන්තී
අදන්ධායන්තී රූපක්ඛන්යධ අනිච්චලක්ඛණං යවගසා පටිවිජ්ඣති, සා
ජවනපඤ්ඤා නාමාති අත්යථො. යසසපයදසුපි එයසව නයයො. එවං 
ලක්ඛණාරම්මණිකවිපස්සනාවයසන ජවනපඤ්ඤං දස්යසත්වා

බලවවිපස්සනාවයසන දස්යසතං ‘‘රූප’’න්තිආදි වුත්තං. තත්ථ 

ඛෙට්යඨනාති යත්ථ යත්ථ උප්පජ්ජති, තත්ථ තත්යථව භිජ්ජනයතො 

ඛයසභාවත්තා. භෙට්යඨනාති භයානකභාවයතො. අසාරකට්යඨනාති

අසාරකභාවයතො අත්තසාරවිරහයතො, නිච්චසාරාදිවිරහයතො ච. තුලයිත්වාති

තලනභූතාය විපස්සනාපඤ්ඤාය තයලත්වා. තීරයිත්වාති තාය එව

තීරණභූතාය තීරයිත්වා. විභාවයිත්වාති යාථාවයතො පකායසත්වා පච්චක්ඛං

කත්වා. විභූතිං කත්වාති පාකටං කත්වා. රූපනියරොයධපරති

රූපක්ඛන්ධනියරොධයහතභූයත නි්බායන නින්නයපොණපබ්භාරභායවන.
ත්දානි සිඛාප්පත්තවිපස්සනාවයසන ජවනපඤ්ඤං දස්යසතං පුන 

‘‘රූප’’න්තිආදිවුත්තං.‘‘වුට්ඨානගාමිනිවිපස්සනාවයසනා’’ති යකආ. 

ඤාණස්ස තික්ඛභායවො නාම සවියසසං පටිපක්ඛපහායනන
යවදිතබ්යබොති. ‘‘ඛිප්පං කියලයස ඡින්දතීති තික්ඛපඤ්ඤා’’ති වත්වා යත

පන කියලයස විභායගන දස්යසන්යතො ‘‘උප්පන්නිං

කාමවිතක්ක’’න්තිආදිමාහ. තික්ඛපඤ්යඤො ඛිප්පාභිඤ්යඤො යහොති, පටිපදා

චස්ස න චලතීති ආහ ‘‘එකස්මිිං ආසයන ෙත්තායරො අරිෙමග්ගා…යප.…

අධිගතා යහොන්තී’’තිආදි. 

‘‘සබ්යබ සඞ්ඛාරා අනිච්චා දුක්ඛා විපරිණාමධම්මා, සඞ්ඛතා 
පටිච්චසමුප්පන්නා ඛයධම්මා වයධම්මා විරාගධම්මා නියරොධධම්මා’’ති
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යාථාවයතො දස්සයනන සච්චප්පටියවයධො ත්ජ්ඣති, න අඤ්ඤථාති

කාරණමුයඛන නිබ්යබධිකපඤ්ඤං දස්යසතං ‘‘ස්බසඞ්ඛායරසු

උ්යබගබහුයලො යහොතී’’තිආදි වුත්තං. තත්ථ උ්යබගබහුයලොති 

වුත්තනයයනසබ්බසඞ්ඛායරසුඅභිණ්හපවත්තසංයවයගො. උත්තාසබහුයලොති
ඤාණුත්තාසවයසන සබ්බසඞ්ඛායරසු බහුයසො උත්රාසමානයසො, එයතන

ආදීනවානුපස්සනමාහ. ‘‘උක්කණ්ඨනබහුයලො’’ති පන ත්මිනා

නිබ්බිදානුපස්සනමාහ, ‘‘අරතිබහුයලො’’තිආදිනා තස්සා එව 

අපරාපරුප්පත්තිං. බහිමුයඛොති සබ්බසඞ්ඛාරයතො බහිභූතං නිබ්බානං
උද්දිස්ස පවත්තඤාණමුයඛො, තථා වා පවත්තිතවියමොක්ඛමුයඛො.

නිබ්බිජ්ඣනං නි්යබයධපරො, යසො එතිස්සා අත්ථි, නිබ්බිජ්ඣතීති වා 

නි්යබධිකා, සා එව පඤ්ඤා නි්යබධිකපඤ්ඤා. යං පයනත්ථ අත්ථයතො
අවිභත්තං, තං යහට්ඨා වුත්තනයත්තා, උත්තානත්ථත්තා ච
සුවිඤ්යඤයෙයමව. 

217. ප්බජිතිං උපාසිතාති එත්ථ යාදිසං පබ්බජිතං උපාසයතො

පඤ්ඤාපටිලායභො යහොති, තං දස්යසතං ‘‘පණ්ඩිතිං ප්බජිත’’න්ති වුත්තං. 

උපාසනඤ්යචත්ථ උපට්ඨානවයසන ත්ච්ඡිතං, න උපනිපදනමත්යතනාති

ආහ ‘‘පයිරුපාසිතා’’ති. අත්ථන්ති හිතං. අ්භන්තරිං කරිත්වාති

අබ්භන්තරගතං කත්වා. යතනාහ ‘‘අත්ථයුත්ත’’න්ති.

භාවනපුංසකනිද්යදයසො චායං, හිතූපසඤ්හිතං කත්වාති අත්යථො. අන්තර-
සද්යදො වා ආත්තපරියායයො ‘‘යස්සන්තරයතො න සන්ති යකොපා’’තිආදීසු

)උදා.20) විය.තස්මා අත්ථන්තයරොතිහිතජ්ඣාසයයොතිඅත්යථො. 

පටිලාභත්ථාෙ ගයතනාති පටිලාභත්ථාය පවත්යතන, 

පටිලාභසංවත්තනියයනාති අත්යථො. උප්පායද ෙ නිමිත්යත ෙ යඡකාති
උප්පාදවිධිම්හි යචව නිමිත්තවිධිම්හි ච කුසලා. 
උප්පාදනිමිත්තයකොවිදතාපයසන යචත්ථ ලක්ඛණයකොසල්ලයමව දස්යසති.
අථ වා යසසලක්ඛණානං නිබ්බත්තියා බුද්ධානං, චක්කවත්තීනඤ්ච
උප්පායදො අනුමීයති, යානි යතහි ලද්ධබ්බආනිසංසානි නිමිත්තානි, තස්මිං 

උප්පායද ෙ නිමිත්යත ෙ අනුමිනනාදිවයසන යඡකා නිපුණාති අත්යථො. 

ඤත්වා පස්සිස්සතීති ඤායණන ජානිත්වා පස්සිස්සති, න
චක්ඛවිඤ්ඤායණනාති අධිප්පායයො. 

අත්ථානුසාසනීසූති අත්ථානං හිතානං අනුසාසනීසු. යස්මා
අනත්ථපටිවජ්ජනපුබ්බිකා සත්තානං අත්ථපටිපත්ති, තස්මා අනත්යථොපි

පරිච්ඡිජ්ජ ගයහතබ්යබො, ජානිතබ්යබො චාති වුත්තං ‘‘අත්ථානත්ථිං

පරිග්ගාහකානි ඤාණානී’’ති, යයතො ‘‘ආයුපායයකොසල්ලං විය
අපායයකොසල්ලම්පිත්ච්ඡිතබ්බ’’න්තිවුත්තං. 
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සුවණ්ණවණ්ණලක්ඛණවණ්ණනා 
218. පටිසඞ්ඛානබයලන යකොධවිනයයන අක්යකොධපරයනො, න

භාවනාබයලනාති දස්යසතං ‘‘න අනාගාමිමග්යගනා’’තිආදි වුත්තං. එවිං

අක්යකොධපරවසිකත්තාති එවං මඝමාණයවො විය න යකොධවසං ගතත්තා. 

නාභිසජ්ජීති කුජ්ඣනවයසයනව න අභිසජ්ජි. යඤ්හි යකොධස්ස 
උප්පත්තිට්ඨානභූයතආරම්මයණඋපනාහස්සපච්චයභූතංකුජ්ඣනවයසන
අභිසජ්ජනං, තං ත්ධාධිප්යපතං, න ලුබ්භනවයසන. යතනාහ 

‘‘කුටිලකණ්ටයකො විො’’තිආදි. යසො හි යත්ථ ලග්ගති, තං යඛොයභන්යතො

එව ලග්ගති. තත්ථ තත්ථාති තස්මිං තස්මිං මම්මට්ඨායන. මම්මන්ති

ඵුට්ඨමත්යතපි රුජ්ජනට්ඨානං. පු්බුදප්පත්තියකොති පඨමුප්පන්යනො. තයතො

බලවතයරො බයාපායදො ලද්ධායසවනතාය ආත්තස්සබොපජ්ජනයතො. තයතො 

බලවතරා පතිත්ථිෙනාති සාතිසයං ලද්ධායසවනතාය තයතො
බොපාදාවත්ථායපි බලවතරා පතිත්ථියනා පච්චත්ථිකභායවන 
ථාමප්පත්තියතො. 

සුඛුමත්ථරණාදීති ආදි-සද්යදන පණීතයභොජනීයාදීනම්පි සඞ්ගයහො
දට්ඨබ්යබො යභොජනදානස්සපි වණ්ණසම්පදානිමිත්තභාවයතො. යතනාහ
භගවා ‘‘යභොජනං භික්ඛයව දදමායනො දායයකො පටිග්ගාහකානං…යප.…
ආයුංයදති, වණ්ණංයදතී’’ති)අ.නි.5.37) තථාචවක්ඛති ‘‘ආමිසදායනන
වා’’ති. 

219. ති අදාසි. යදයවොති යමයඝො, පජ්ජුන්යනො එව වා. වරතයරොති
උත්තමතයරො. පබ්බජ්ජාය විසදිසාවත්ථාදි භාවයතො න පබ්බජ්ජාති 

අප්බජ්ජා, ගිහිභායවො. අච්න්ායදන්ති යකොපීනං පටිච්න්ායදන්ති එයතහීති

අච්න්ාදනානි, නිවාසනානි, යතසං අච්ඡාදනානඤ්යෙව යසස වත්ථානඤ්ෙ 

යකොජවාදි උත්තමපාවුරණානඤ්ෙ. විනායසොති කතස්ස කම්මස්ස
අවිපච්ආත්වාවිනායසො. 

යකොයසොහිතවත්ථගුය්හලක්ඛණවණ්ණනා 
220. සමායනතාති සම්මයදව ආයනතා සමාගයමතා. රජ්යජ

පතිට්ඨියතන සක්කා කාතුිං බහුභතිකස්යසව ත්ජ්ඣනයතො. කත්තා නාම
නත්ථීති වජ්ජං පටිච්න්ායදන්තීති ආයනත්වා සම්බන්යධො, කයරොන්ති
වජ්ජපටිච්න්ාදනකම්මන්ති වා. නනු වජ්ජපටිච්න්ාදනකම්මං නාම 
සාවජ්ජන්ති? සච්චං සාවජ්ජං සංකිලිට්ඨආත්යතන පටිච්න්ායදන්තස්ස, ත්දං
පන අසංකිලිට්ඨආත්යතන පරස්ස උප්පජ්ජනකඅනත්ථං පරිහරණවයසන

පවත්තං අධිප්යපතං. ‘‘ඤාතිසඞ්ගහිං කයරොන්යතනා’’ති එයතන 
ඤාතත්ථචරියාවයසනතංකම්මංපවත්තතීතිදස්යසති. 

221. අමිත්තතාපනාතිඅමිත්තානං තපනපලා, අමිත්තතාපනංයහොතවා
මාවාඑවංසභාවාතිඅත්යථො.නහිචක්කවත්තියනො පුත්තානංඅමිත්තානාම
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යකආ යහොන්ති, යය යත භයවයයං, චක්කානුභායවයනව සබ්යබපි 
ඛත්තියාදයයොඅනුවත්තකායතසංභවන්ති. 

පඨමභාණවාරවණ්ණනානිට්ඨිතා. 

පරිමණ්ඩලාදිලක්ඛණවණ්ණනා 
222. සමන්ති සමානං. යතන යතන යලොයක විඤ්ඤාතගුයණන සමිං 

සමානං ජානාති, යයතොතත්ථපටිපජ්ජනවිධිනාවත්තරස්මිංපටිපජ්ජති. සෙිං

ජානාතීතිඅපරයනයයෙොහුත්වාසයයමවජානාති. පුරිසිංජානාතීතිවා‘‘අයං
යසට්යඨො, අයං මජ්ඣියමො, අයං නිහීයනො’’ති තං තං පුරිසං යාථාවයතො

ජානාති. පුරිසවියසසිං ජානාතීති තස්මිං තස්මිං පුරියස විජ්ජමානං වියසසං
ජානාති, යයතොතත්ථතත්ථ අනුරූපදානපදානාදිපටිපත්තියායුත්තපත්තකාරී

යහොති.යතනාහ ‘‘අෙමිදමරහතී’’තිආදි. 

සම්පත්තිපටිලාභට්යඨනාති දිට්ඨධම්මිකාදිසම්පත්තීනං

පටිලාභාපනට්යඨන. සමසඞ්ගහකම්මන්ති සමං ජානිත්වා තදනුරූපං තස්ස
තස්ස සඞ්ගණ්හනකම්මං. 

223. තුලයිත්වාති තීරයිත්වා. පටිවිචිනිත්වාති වීමංසිත්වා.

නිපුණයයොගයතො නිපුණා, අතිවිය නිපුණා අතිනිපුණා, සා පන යතසං

නිපුණතාසණ්හසුඛමාපඤ්ඤාතිආහ ‘‘සුඛුමපඤ්ඤා’’ති. 

සීහපු්බද්ධපරකාොදිලක්ඛණවණ්ණනා 
224. යඛමකායමොති අනුපද්දවකායමො.කම්මස්සකතාඤාණංසත්තානං 

වඩ්ඪිආවහං සබ්බසම්පත්තිවිධායකන්ති ආහ ‘‘පඤ්ඤාොති 

කම්මස්සකතාපඤ්ඤාො’’ති. 

සමන්තපරිපූරානීති සමන්තයතොසබ්බභායගහිපරිපුණ්ණානි.තයතොඑව 

අහීනානි අනූනානි. ධපරනාදීහීති ධනධඤ්ඤාදීහි. 

225. ඔකප්පනසද්ධපරා සද්යධයෙවත්ථුං ඔක්කන්දිත්වා පක්ඛන්දිත්වා
සද්දහනසද්ධා.සාඑවපසාදනීයවත්ථුස්මිම්පි අභිප්පපදනවයසනපවත්තියා 

පසාදසද්ධපරා. පරිෙත්තිසවයනනාති සත්තානං හිතසුඛාවහාය පරියත්තියා

සවයනන. ධාරණපරිචයාදීනං තංමූලකත්තා තථා වුත්තං. එයතසන්ති 

සද්ධාදීනං. සහ හානධම්යමනාති සහානධපරම්යමො, න සහානධම්යමොති 

අසහානධපරම්යමො, තස්ස භායවො අසහානධම්මතා, තං අසහානධපරම්මතිං, 
අපරිහානියසභාවන්තිඅත්යථො. 



දීඝනිකායය පාථිකවග්ගටීකා  ලක්ඛණසුත්තවණ්ණනා 

99 

පටුන 

රසග්ගසග්ගිතාලක්ඛණවණ්ණනා 
226. තිලඵලමත්තම්පි යභොජනං. ස්බත්ථඵරතීතිසබ්බාරසාහරණියයො

අනුස්සරන්තං සභායවන සබ්බස්මිං කායය ඵරති. සමා හුත්වා වහන්තීති
අවිසමාඋජුකා හුත්වාපවත්තන්ති. 

ආයරොගයකරණකම්මන්තිඅයරොගභාවකරං සත්තානංඅවියහඨනකම්මං.
මධුරාදියභදං රසං ගසති හරති එයතහි, සයයමව වා තං ගසන්ති ගිලන්ති

අන්යතො පයවයසන්තීති රසග්ගසා, රසග්ගසානං අග්ගා රසග්ගසග්ගා, යත

එත්ථ සන්තීති රසග්ගසග්ගී, තයදව ලක්ඛණං. භවති හි අභින්යනපි
වත්ථුස්මිං තග්ගතවියසසාවයබොධනත්ථංභින්නංවියකත්වායවොහායරොයථා
‘‘සිලාපුත්තකස්ස සරීර’’න්ති. රසග්ගසග්ගිතාසඞ්ඛාතං වා ලක්ඛණං 

රසග්ගසග්ගිලක්ඛණිං. 

227. වධපර-සද්යදො ‘‘අත්තානං වධිත්වා වධිත්වා යරොදතී’’තිආදීසු )පාආ.

879) බාධනත්යථොපි යහොතීති තයතො වියසසනත්ථං ‘‘මාරණවයධපරනා’’ති

වුත්තං, මාරණසඞ්ඛායතන වයධනාති අත්යථො. බාධනත්යථො එව වා වධපර-

සද්යදො, මාරයණන, බාධයනන චාති අත්යථො. උ්බාධපරනාොති
බන්ධනාගායර පක්ඛිපිත්වා උද්ධං උද්ධං බාධයනන. යතනාහ 

‘‘බන්ධපරනාගාරප්පයවසයනනා’’ති. 

අභිනීලයනත්තාදිලක්ඛණවණ්ණනා 
228. විසටන්ති කුජ්ඣනවයසන විනිසටං කත්වා. යතනාහ 

‘‘කක්කටයකො විො’’තිආදි. විසාචීතිවිරූපංසාආතකං, විජිම්හන්තිඅත්යථො.

යතනාහ ‘‘වඞ්කක්ඛියකොටිො’’ති, කුටිලඅක්ඛියකොටිපායතනාති අත්යථො. 

වියෙෙය යපක්ඛිතාති උජුකං අයනොයලොයකත්වා දිට්ඨිපාතං විචායරත්වා

ඔයලොයකත්වා.යතනාහ ‘‘යෙොකුජ්ඣිත්වා’’තිආදි. පයරොති කුජ්ඣියතො. න

ඔයලොයකති තංසම්මුඛාගච්න්න්තංකුජ්ඣිත්වා නඔයලොයකති, පරම්මුඛා. 

වියතෙයාති විරූපං තිරියං, විඤ්ඤූනං ඔයලොකනක්කමං වීතික්කමිත්වාති
අත්යථො. ජිම්හං අයනොයලොයකත්වා උජුකං ඔයලොකනං නාම
කුටිලභාවකරානංපාපධම්මානංඅභාජනඋජුකතආත්තතස්යසව යහොතීතිආහ 

‘‘උජුමයනො හුත්වා උජුිං යපක්ඛිතා’’ති. යථා ච උජුං යපක්ඛිතා යහොතීති

ආයනත්වා සම්බන්යධො. පසටන්ති උම්මීලනවයසන සම්මයදව පත්ථටං. 

විපුලිං විත්ථතන්ති තස්යසව යවවචනං. පියං පියායිතබ්බං දස්සනං

ඔයලොකනංඑතස්සාති පිෙදස්සයනො. 

කායණොති අක්ඛීනි නිම්මීයලත්වා යපක්ඛනයකො. කාකක්ඛීති

යකකරක්යඛො. වඞ්කක්ඛීති ජිම්හයපක්ඛනයකො. ආවිලක්ඛීති
ආකුලදිට්ඨිපායතො. නීලපීතයලොහිතයසතකාළවණ්ණානං වයසන 

පඤ්ෙවණ්යණො. තත්ථ පීතයලොහිතවණ්ණා යසතමණ්ඩලගතරාජිවයසන, 

නීලයසතකාළවණ්ණාපනතංතංමණ්ඩලවයසයනවයවදිතබ්බා. ‘‘පසායදොති 



දීඝනිකායය පාථිකවග්ගටීකා  ලක්ඛණසුත්තවණ්ණනා 

100 

පටුන 

පන යතසං වණ්ණානං පසන්නාකාරං සන්ධාය වුත්ත’’න්ති යකආ. 

පඤ්ෙවණ්යණො පසායදොති පන යථාවුත්තපඤ්චවණ්ණපරිවායරො, යතහි වා 

පටිමණ්ඩියතො පසායදොති අත්යථො. යනත්තසම්පත්තිකරානීති 
‘‘පඤ්චවණ්ණපසාදතා තියරොහිතවිදූරගතදස්සනසමත්ථතා’’ති එවමාදි

චක්ඛසම්පදාය කාරණානි. ලක්ඛණසත්යථ යුත්තාති ලක්ඛණසත්යථ
ආයුත්තා සුකුසලා. 

උණ්හීසසීසලක්ඛණවණ්ණනා 
230. පු්බඞ්ගයමොති එත්ථ පුබ්බඞ්ගමතා නාම පමුඛතා, 

යජට්ඨයසට්ඨකභායවො බහුජනස්ස අනුවත්තනීයතාති ආහ 

‘‘ගණයජට්ඨයකො’’තිආදි. 

පු්බඞ්ගමතාති පුබ්බඞ්ගමස්සකම්මං. යස්ස හිකායසුචරිතාදිකම්මස්ස
වයසන මහාපුරියසො බහුජනස්ස පුබ්බඞ්ගයමො අයහොසි, තදස්ස කම්මං

‘‘පුබ්බඞ්ගමතා’’තිඅධිප්යපතං, නපුබ්බඞ්ගමභායවො.යතනාහ ‘‘ඉධපරකම්මිං

නාම පු්බඞ්ගමතා’’ති. පීතිපායමොජ්යජන පරිපුණ්ණසීයසොති පීතියා, 
පායමොජ්යජන ච සම්පුණ්ණපඤ්ඤාපයසො බහුලං

යසොමනස්සසහගතඤාණසම්පයුත්තආත්තසමඞ්ගී එව හුත්වා විෙරති.

මහාපුරියසොති මහාපුරිසජාතියකො. 

231. බහුජනන්තිසාමිඅත්යථ උපයයොගවචනන්තිආහ ‘‘බහුජනස්සා’’ති.

පරිභුඤ්ජනට්යඨන පටියභොයගො, උපයයොගවත්ථු පටියභොයගො, තස්ස හිතාති 

පටියභොගිො. යදසකාලං ඤත්වා තදුපකරණූපට්ඨානාදි යවෙයාවච්ෙකරා 

සත්තා. අභිහරන්තීති බොහරන්ති. තස්ස තස්ස යවයොවච්චස්ස

පටිහරණයතො පවත්තනකරණයතො පටිහායරො, යවයොවච්චකයරො, තස්ස

භායවො පටිහාරකන්ති ආහ ‘‘යවෙයාවච්ෙකරභාව’’න්ති. විසවනං විසයවො, 

කාමකායරොවසිතා, යසොඑතස්සඅත්ථීති විසවීතිආහ ‘‘චිණ්ණවසී’’ති. 

එයකකයලොමතාදිලක්ඛණවණ්ණනා 
232. උපවත්තතීති අනුකූලභාවං උයපච්ච වත්තති. යතනාහ 

‘‘අජ්ඣාසෙිංඅනුවත්තතී’’ති. 

එයකකයලොමලක්ඛණන්ති එයකකස්මිං යලොමකූයප 

එයකකයලොමතාලක්ඛණං. එයකයකහි යලොයමහීති අඤ්යඤසං සරීයර 
එයකකස්මිම්පි යලොමකූයප අයනකානිපි යලොමානි උට්ඨහන්ති, න
තථාගතස්ස.යතහිපුන පච්යචකංයලොමකූයපසුඑයකයකයහවඋප්පන්යනහි
කුණ්ඩලාවත්යතහි පදක්ඛිණාවත්තකජායතහි නිආතං විය සරීරං යහොතීති
වුත්තං‘‘එයකකයලොමූපආතඞ්ගවා’’ති. 
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ෙත්තාලීසාදිලක්ඛණවණ්ණනා 
234. අභින්දිත්බපරියසොති පයරහි යකනආ සඞ්ගයහන සඞ්ගයහත්වා, 

යුත්තිකාරණංදස්යසත්වාවාන භින්දිතබ්බපරියසො. 

අපිසුණවාොොති උපයයොගත්යථ සාමිවචනං, යපසුඤ්ඤස්ස
පටිපක්ඛභූතං කුසලකම්මං. පිසුණා වාචා එතස්සාති පිසුණවායචො, තස්ස 

පිසුණවාෙස්ස පුග්ගලස්ස. අපරිපුණ්ණාති චත්තාරීසයතො ඌනභායවන න 

පරිපුණ්ණා. විරළාතිසවිවරා. 

පහූතජිව්හාදිලක්ඛණවණ්ණනා 
236. ආයදෙයවායෙොති ආදරගාරවවයසන ආදාතබ්බවචයනො.

‘‘එවයමත’’න්ති ගයහත්බවෙයනො සිරසාසම්පටිච්ඡිතසාසයනො. 

බද්ධපරජිව්හාති යථා සුයඛන පරිවත්තති, එවං සිරාදීහි පලිබුද්ධජිව්හා. 

ගූළ්හජිව්හාති රසබහලතාය ගූළ්හගණ්ඩසදිසජිව්හා. ද්විජිව්හාති අග්යග

කප්පභායවන ද්විධාභූතජිව්හා. මම්මනාති අප්පරිප්පුටතලාපා. 

ඛරඵරුසකක්කසාදිවයසන සද්යදො භිජ්ජති භින්නකායරො යහොති. 

විච්ඡින්දිත්වා පවත්තස්සරතාය ඡින්නස්සරා වා. අයනකාකාරතාය 

භින්නස්සරා වා. කාකස්ස විය අමනුඤ්ඤස්සරතාය කාකස්සරා වා.

මධුයරොති ත්ට්යඨ, කම්මඵයලන වත්ථුයනො සුවිසුද්ධත්තා. යපමනීයෙොති
පීතිසඤ්ජනයනො, පියායිතබ්යබො වා. 

237. අක්යකොසයුත්තත්තාති අක්යකොසුපසඤ්හිතත්තා

අක්යකොසවත්ථුසහිතත්තා. ආබාධපරකරින්තිඝට්ටනවයසනපයරසංපීළාවහං.
බහුයනො ජනස්ස අවමද්දනයතො, පමද්දාභාවකරණයතො වා 

බහුජනප්පමද්දනිං. අබාළ්හන්ති වා එත්ථ අ-කායරො වුද්ධිඅත්යථො
‘‘අයසක්ඛා ධම්මා’’තිආදීසු )ධ. ස. තිකමාතිකා 11) විය, තස්මා අතිවිය

බාළ්හංඵරුසං ගිරන්තිඑවයමත්ථ අත්යථොයවදිතබ්යබො. නභණීතියචත්ථ

‘‘නඅභණිනභණී’’තිසරයලොයපනනිද්යදයසො. සුසිංහිතන්තිසුට්ඨුසංහිතං.
යකන පන සුට්ඨු සංහිතං? ‘‘මධුර’’න්ති අනන්තරයමව වුත්තත්තා

මධුරතායාති විඤ්ඤායති, කා පනස්ස මධුරතාති ආහ ‘‘සුට්ඨු

යපමසිංහිත’’න්ති. උපයයොගපුථුත්තවිසයයො යං වාො-සද්යදොති ආහ 

‘‘වාොයෙො’’ති, සා චස්සා උපයයොගපුථුත්තවිසයතා ‘‘හදයගාමිනියයො’’ති

පයදන සමානාධිකරණතාය දට්ඨබ්බා. ‘‘කණ්ණසුඛ’’න්ති පායඨ

භාවනපුංසකනිද්යදයසොයන්ති දස්යසතං ‘‘ෙථා’’තිආදි වුත්තං. යවදෙථාති 

කාලවිපල්ලායසනායංනිද්යදයසොතිආහ ‘‘යවදයිත්ථා’’ති. බ්රහ්මස්සරතන්ති

යසට්ඨස්සරතං, බ්රහ්මුයනො සරසදිසස්සරතං වා. බහූනිං බහුන්ති බහූනං
ජනානංබහුංසුභණිතන්ති යයොජනා. 
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සීහහනුලක්ඛණවණ්ණනා 
238. අප්පධපරිංසියකොතිඅප්පධංසියයො. ෙ-කාරස්සහි ක-කාරංකත්වාඅයං 

නිද්යදයසොයථා‘‘නියොනිකාධම්මා’’ති)ධ.ස.දුකමාතිකා97) ගුණයතොති

අත්තනාඅධිගතගුණයතො. ඨානයතොති යථාඨිතට්ඨානන්තරයතො. 

පලාපකථාොති සම්ඵප්පලාපකථාය. අන්යතොපවිට්ඨහනුකා එකයතො, 

උභයතො වා සංකුආතවිසුකා. වඞ්කහනුකා එකපස්යසන කුටිලවිසුකා. 

ප්භාරහනුකා පුරයතොඔලම්බමානවිසුකා. 

239. විකිණ්ණවෙනා නාම සම්ඵප්පලාපියනො, තප්පටික්යඛයපන 

අවිකිණ්ණවෙනා මහායබොධිසත්තා. වාචා එව තදත්ථාධිගමුපායතාය 

‘‘බයාප්පයථො’’තිවුත්තාතිආහ ‘‘අවිකිණ්ණ…යප.… වෙනපයථොඅස්සා’’ති. 

‘‘ද්වීහිද්වීහී’’තිනයිදං ආයමඩිතවචනංඅසමානාධිකරණයතො, අථයඛොද්වීහි

දිගුණතාදස්සනන්ති ආහ ‘‘ද්වීහි ද්වීහීති ෙතූහී’’ති. තස්මා ‘‘ද්විදුගමා’’ති

චතගමා වුත්තාති ආහ ‘‘ෙතුප්පදාන’’න්ති. තථාසභායවොති යථාස්ස
වුත්තනයයනයකනආඅප්පධංසියතායහොතිගුයණහි, තථාසභායවො. 

සමදන්තාදිලක්ඛණවණ්ණනා 
240. විසුද්ධපලාචාරතාය පරිසුද්ධා සමන්තයතො සබ්බථා වා සුද්ධා

පුග්ගලාපරිවාරාඑතස්සාති පරිසුද්ධපරපරිවායරො.  

241. පහාසීති තදඞ්ගවයසන, වික්ඛම්භනවයසන ච පරිච්චජි. තිදිවං

තාවතිංසභවනං පුරං නගරං එයතසන්ති තිදිවපුරා, තාවතිංසයදවා, යතසං

වයරො තිදිවපුරවයරො, ත්න්යදො. යතන තිදිවපුරවයරන. යතනාහ 

‘‘සක්යකනා’’ති. ලපන්ති කයථන්ති එයතනාති ලපනිං, මුඛන්ති ආහ 

‘‘ලපනජන්ති මුඛජ’’න්ති. සුට්ඨු ධවලතාය සුක්කා, ඊසකම්පි

අසංකිලිට්ඨතාය සුචි. සුන්දරසණ්ඨානතායසුට්ඨුභාවනයතො, විපස්සනයතො

ච යසොභනා. කාමං ජනානං මනුස්සානං නිවාසනට්ඨානාදිභායවන
පතිට්ඨාභූයතො යදසවියසයසො ‘‘ජනපයදො’’ති වුච්චති, ත්ධ පන
සපරිවාරචතමහාදීපසඤ්ඤියතො සබ්යබො පයදයසො තථා වුත්යතොති ආහ 

‘‘ෙක්කවාළපරිච්ඡින්යනො ජනපයදො’’ති. නනු ච යථාවුත්යතො පයදයසො 
සමුද්දපරිච්ඡින්යනො, න චක්කවාළපබ්බතපරිච්ඡින්යනොති? යසො පයදයසො 
චක්කවාළපරිච්ඡින්යනොපි යහොතීති තථා වුත්තං. යය වා සමුද්දනිස්සිතා, 
චක්කවාළපාදනිස්සිතා ච සත්තා, යතසං යත යත පයදසා පතිට්ඨාති යතපි

සඞ්ගණ්හන්යතො ‘‘ෙක්කවාළපරිච්ඡින්යනො’’ති අයවොච. 

ෙක්කවාළපරිච්ඡින්යනොති ච චක්කවායළන පරිච්ඡින්යනොති එවයමත්ථ

අත්යථො දට්ඨබ්යබො. තස්සාති තස්ස චක්කවත්තියනො. පුන තස්සාති තස්ස

ජනපදස්ස. බහුජන සුඛන්ති එත්ථ පච්චත්තබහුවචනයලොයපන

බහුජනග්ගහණන්තිආහ ‘‘බහුජනා’’ති.යථාපනයතහිතසුඛංචරන්ති, තං

විධිං දස්යසතං ‘‘සමානසුඛදුක්ඛාහුත්වා’’තිවුත්තං. විගතපායපොතිසබ්බයසො 
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පටුන 

සමුච්ඡින්දයනන විනිද්ධුතපාපධම්යමො. දරයථො වුච්චති කායියකො, 
යචතසියකො ච පරිළායහො. තත්ථ යචතසිකපරිළායහො ‘‘විගතපායපො’’ති

ත්මිනාවවුත්යතොතිආහ ‘‘විගතකායිකදරථකිලමයථො’’ති.රාගාදයයොයස්මිං

සන්තායන උප්පන්නා, තස්ස මලීනභාවකරයණන මලා. කචවරභායවන 

ඛිලා. සත්තානං මහානත්ථකරත්තා වියසසයතො යදොයසො කලීති වුත්තං 

‘‘යදොසකලීනඤ්ො’’ති. පනූයදහීති සමුච්ඡින්දනවයසන සසන්තානයතො
නීහාරයකහි, පජහනයකහීති අත්යථො.යසසංසුවිඤ්යඤයෙයමව. 

එත්ථ ච යස්මා සබ්යබසම්පි ලක්ඛණානං 
මහාපුරිසසන්තානගතපුඤ්ඤසම්භාරයහතකභායවන සබ්බංයයව තං
පුඤ්ඤකම්මංසබ්බස්ස ලක්ඛණස්සකාරණංවිසිට්ඨරූපත්තාඵලස්ස.නහි
අභින්නරූපකාරණං භින්නසභාවස්ස ඵලස්ස පච්චයයො භවිතං සක්යකොති, 
තස්මායස්සයස්සලක්ඛණස්සයංයංපුඤ්ඤකම්මං වියසසකාරණං, තංතං
විභායගන දස්යසන්තී අයං යදසනා පවත්තා. තත්ථ යථා යාදිසං 
කායසුචරිතාදිපුඤ්ඤකම්මං සුප්පතිට්ඨිතපාදතාය කාරණං වුත්තං, 
තාදිසයමව ‘‘උණ්හීසපසතාය’’ කාරණන්ති න සක්කා වත්තං
දළ්හසමාදානතාවිසිට්ඨස්ස තස්ස සුප්පතිට්ඨිතපාදතාය කාරණභායවන 
වුත්තත්තා, ත්තරස්ස ච පුබ්බඞ්ගමතාවිසිට්ඨස්ස වුත්තත්තා, එවං යාදිසං
ආයතපණ්හිතායකාරණං, නතාදිසයමව දීඝඞ්ගුලිතාය, බ්රහ්මුජුගත්තතායච
කාරණංවිසිට්ඨරූපත්තාඵලස්ස.නහි අභින්නරූපකාරණංභින්නසභාවස්ස
ඵලස්ස පච්චයයො භවිතං සක්යකොති. තත්ථ යථා එයකයනව කම්මුනා
චක්ඛාදිනානින්ද්රියුප්පත්තියං අවත්ථායභදයතො, සාමත්ථියයභදයතො වා 
කම්මයභයදො ත්ච්ඡිතබ්යබො. න හි යදවත්ථං කම්මං චක්ඛස්ස කාරණං, 
තදවත්ථයමව යසොතාදීනං කාරණං යහොති අභින්නසාමත්ථියං වා, තස්මා
පඤ්චායතනිකත්තභාවපත්ථනාභූතා පුරිමනිප්ඵන්නා කාමතණ්හා
පච්චයවයසන විසිට්ඨසභාවා කම්මස්ස 
විසිට්ඨසභාවඵලනිබ්බත්තනසමත්ථතාසාධනවයසන පච්චයයො යහොතීති
එකම්පි අයනකවිධඵලනිබ්බත්තනසමත්ථතාවයසන අයනකරූපතං
ආපන්නං විය යහොති, එවමිධාපි ‘‘එකම්පි පාණාතිපාතා යවරමණිවයසන 
පවත්තං කුසලකම්මං ආයතපණ්හිතාදීනං තිණ්ණම්පි ලක්ඛණානං
නිබ්බත්තකං යහොතී’’ති වුච්චමායනපි න යකොආ වියරොයධො. යතන වුත්තං
‘‘යසොතස්සකම්මස්සකතත්තා…යප.…ත්මානිතීණිමහාපුරිසලක්ඛණානි 
පටිලභතී’’තිනානාකම්මුනාපනයතසංනිබ්බත්තියංවත්තබ්බයමවනත්ථි, 
පාළියංපන ‘‘තස්සකම්මස්සා’’තිඑකවචනනිද්යදයසොසාමඤ්ඤවයසනාති
දට්ඨබ්යබො. එවඤ්ච කත්වා සතපුඤ්ඤලක්ඛණවචනං සමත්ථිතං යහොති.
‘‘ත්මානිද්යවමහාපුරිසලක්ඛණානි පටිලභතී’’තිආදීසුපිඑයසවනයයොති. 

ලක්ඛණසුත්තවණ්ණනායලීනත්ථප්පකාසනා. 
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8. සිඞ්ගාලසුත්තවණ්ණනා 

නිදානවණ්ණනා 
242. පාකායරන පරික්ඛිත්තන්ති පදං ආයනත්වා සම්බන්යධො. 

යගොපුරට්ටාලකයුත්තන්ති ද්වාරපාසායදන යචව තත්ථ තත්ථ 
පාකාරමත්ථයක පතිට්ඨාපිතඅට්ටාලයකහි ච යුත්තං. යවළූහි
පරික්ඛිත්තත්තා, අබ්භන්තයර පුප්ඵූපගඵලූපගරුක්ඛසඤ්න්න්නත්තා ච 

නීයලොභාසිං. න්ායූදකසම්පත්තියා, භූමිභාගසම්පත්තියාච මයනොරමිං. 

කාළකයවයසනාති කලන්දකරූයපන. නිවාපන්ති යභොජනං. තන්ති
උයොනං. 

‘‘යඛො පනා’’ති වචනාලඞ්කාරමත්තයමතන්ති යතන සමයෙනාති

අත්ථවචනං යුත්තං. ගහපති මහාසායලොති ගහපතිභූයතො මහාසායරො, ර-
කාරස්ස ල-කාරං කත්වා අයං නිද්යදයසො. විභවසම්පත්තියා

මහාසාරප්පත්යතො කුටුම්බියකො. ‘‘පුත්යතො පනස්ස අස්සද්යධපරො’’තිආදි
අට්ඨුප්පත්තියකො යං සුත්තනික්යඛයපොති තං අට්ඨුප්පත්තිං දස්යසතං

ආරද්ධං. කම්මඵලසද්ධාය අභායවන අස්සද්යධපරො. රතනත්තයය

පසාදාභායවන අප්පසන්යනො. එවමාහාති එවං ත්දානි වුච්චමානාකායරන
වදති. 

ොවජීවිං අනුස්සරණීො යහොති හියතසිතාය වුත්තා පච්ඡිමා වාචාති

අධිප්පායයන. පුථුදිසාතිවිසුං විසුංදිසා, තාපනඅයනකාතිආහ ‘‘බහුදිසා’’ති. 

243. ‘‘න තාව පවිට්යඨො’’තිආදීසු වත්තබ්බං යහට්ඨා වුත්තයමව. න

ඉදායනවාතිනත්මායඑව යවලාය.කිංචරහීතිආහ ‘‘පච්චූසසමයෙපී’’තිආදි. 

ගිහිවිනෙන්ති ගිහීනං ගහට්ඨානං විනයතන්තිභූතං ‘‘ගිහිනා එවං 
වත්තිතබ්බ’’න්ති ගහට්ඨාචාරස්ස ගහට්ඨවත්තස්ස අනවයසසයතො ත්මස්මිං 

සුත්යතසවියසසං කත්වා වුත්තත්තා. තයථවාතියථාබුද්ධචක්ඛනා දිට්ඨං, 

තයථවපස්සි. නමස්සති වත්තවයසනකත්තබ්බන්තිගයහත්වාඨිතත්තා. 

ඡදිසාදිවණ්ණනා 
244. වෙනිං සුත්වාව චින්යතසි බුද්ධානුභායවන

අත්තසම්මාපණිධානනිමිත්යතන පුඤ්ඤබයලන ච යචොදියමායනො. න කිර

තා එතාති තා න් දිසා එතා ත්දානි මයා නමස්සියමානා පුරත්ථිමාදිකා න

යහොන්තිකිරාති. නිපාතමත්තන්තිඅනත්ථකභාවංතස්සවදති. පුච්ඡාපදන්ති
පුච්න්ාවචනං. 

භගවා ගහපතිපුත්යතන නමස්සිතබ්බා න් දිසා පුච්ඡියතො
යදසනාකුසලතාය ආදියතොඑවතාඅකයථත්වාතස්සතාවපටිපත්තියානං
භාජනභූතං කාතං වජ්ජනීයවජ්ජනත්ථඤ්යචව යසවිතබ්බයසවනත්ථඤ්ච

ඔවාදංයදන්යතො ‘‘ෙයතොයඛොගහපතිපුත්තා’’තිආදිනායදසනංආරභි.තත්ථ 
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කම්මකියලසාතිකම්මභූතාසංකියලසා. කිලිස්සන්තීතිකිලිට්ඨාමලීනාවිය

ඨිතා, උපතාපිතා ච යහොන්තීති අත්යථො. තස්මාති කිලිස්සනනිමිත්තත්තා.
යදිපි සුරාපානං පඤ්චයවරභායවන උපාසයකහි පරිවජ්ජනීයං, තස්ස පන
අපායමුඛභායවන පරයතො වත්තකාමතාය පාණාතිපාතාදියක එව සන්ධාය
‘‘චත්තායරො’’ති වුත්තං, න ‘‘පඤ්චා’’ති. ‘‘විසුං අකම්මපථභාවයතො චා’’ති
අපයර. ‘‘සුරාපානම්පි ‘සුරායමරයපානං, භික්ඛයව, ආයසවිතං භාවිතං
බහුලීකතං නිරයසංවත්තනික’න්තිආදි )අ. නි. 8.40) වචනයතො විසුං
කම්මපථභායවන ආගතං. තථා හි තං දුච්චරිතකම්මං හුත්වා
දුග්ගතිගාමිපිට්ඨිවත්තකභායවන නියත’’න්තියකආ, යතසංමයතනඑකාදස
කම්මපථා සියුං. තස්මා යථාවුත්යතස්යවව කම්මපයථසු
උපකාරකත්තසභාගත්තවයසන අනුප්පයවයසො දට්ඨබ්යබොති ‘‘විසුං
අකම්මපථභාවයතො චා’’ති සුවුත්තයමතං. සුරාපානස්ස
යභොගාපායමුඛභායවන වත්තකාමතාය ‘‘චත්තායරො’’ ත්යවව අයවොච.

තිට්ඨතිඑත්ථඵලංතදායත්තවුත්තිතායාති ඨානිං, යහතූතිආහ ‘‘ඨායනහීති 

කාරයණහී’’ති. අයපන්ති අපගච්න්න්ති, අයපති වා එයතහීති අපාො, 

අපායානං, අපායා එව වා මුඛානි ද්වාරානීති අපාෙමුඛානි. විනාසමුඛානීති
එත්ථාපිඑයසවනයයො. 

කිඤ්චාපි ‘‘අරියසාවකස්සා’’ති පුබ්යබ සාධාරණයතො වුත්තං, 
වියසසයතො පන පඨමාය භූමියං ඨිතස්යසව වක්ඛමානනයයො යුජ්ජතීති 

‘‘යසොති යසො යසොතාපන්යනො’’ති වුත්තං. පාපක-සද්යදො නිහීනපරියායයොති 

‘‘ලාමයකහී’’තිවුත්තං.අපායදුක්ඛං, වට්ටදුක්ඛඤ්චපායපන්තීති වාපාපකා, 

යතහි පාපයකහි. ඡ දිසා පටිච්ඡායදන්යතොති යතන යතන භායගන
දිස්සන්තීති ‘‘දිසා’’ති සඤ්ඤියත න් භායග සත්යත යථා යතහි සද්ධිං
අත්තයනො ඡිද්දං න යහොති, එවං පටිච්න්ායදන්යතො පටිසන්ධායරන්යතො. 

විජිනනත්ථාොති අභිභවනත්ථාය. යයො හි දිට්ඨධම්මිකං, සම්පරායිකඤ්ච
අනත්ථං පරිවජ්ජනවයසන අභිභවති, තයතො එව තදුභයත්ථං සම්පායදති, 
යසො උභයයලොකවිජයාය පටිපන්යනො නාම යහොති

පච්චත්ථිකනිග්ගණ්හනයතො, සකත්ථසම්පාදනයතොච.යතනාහ ‘‘අෙඤ්යෙව

යලොයකො’’තිආදි. පාණාතිපාතාදීනි පඤ්ෙ යවරානි යවරප්පසවනයතො. 

ආරද්යධපරොයහොතීතිසංසාධියතොයහොති, තයිදංසංසාධනංකිත්තිසද්යදනත්ධ
සත්තානං ආත්තයතොසයනන, යවරාභාවාපාදයනන ච යහොතීති ආහ 

‘‘පරියතොසියතො යෙව නිප්ඵාදියතො ො’’ති. පුන පඤ්ෙ යවරානීති පඤ්ච
යවරඵලානි උත්තරපදයලොයපන. 

කතමස්සාති කතයම අස්ස. කියලසසම්පයුත්තත්තා කියලයසොති
තංයයොගයතොතංසදිසංවදතියථා ‘‘පීතිසුඛංපඨමංඣානං, (දී.නි.1.226; ම.
නි.1.271, 287, 297; සං.නි.2.152; අ. නි.4.123; 5.28; පාරා.11; ධ.ස.
499; විභ.508) නීලංවත්ථ’’න්තිච. සම්පයුත්තතායචත්ථතයදකට්ඨතාය
යවදිතබ්බා, න එකුප්පාදාදිතාය. එවඤ්ච කත්වා පාණාතිපාතකම්මස්ස
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දිට්ඨිමානයලොභාදීහිපි කිලිට්ඨතා සිද්ධා යහොති, මිච්න්ාචාරස්ස යදොසාදීහි

කිලිට්ඨතා.යතනාහ ‘‘සිංකියලයසොයෙවා’’තිආදි.පුබ්යබ වුත්තඅත්ථවයසන
පන සම්මුයඛනපි යනසං කියලසපරියායයො ලබ්භයතව. 

එතදත්ථපරිදීපකයමවාති යයො ‘‘පාණාතිපායතො යඛො’’තිආදිනා වුත්යතො, 
එතස්ස අත්ථස්ස පරිදීපකයමව. යදි එවං කස්මා පුන වුත්තන්ති ආහ 

‘‘ගාථාබන්ධපර’’න්ති, තස්ස අත්ථස්ස සුඛග්ගහණත්ථං භගවා ගාථාබන්ධං
අයවොචාතිඅධිප්පායයො. 

ෙතුඨානාදිවණ්ණනා 
246. ‘‘පාපකම්මං කයරොතී’’ති කස්මා අයං උද්යදසනිද්යදයසො 

පවත්යතොති අන්යතොලීනයචොදනං සන්ධාය ‘‘ඉදිං භගවා’’තිආදි වුත්තං.
සුක්කපක්ඛවයසනහිඋද්යදයසොකයතො, කණ්හපක්ඛවයසනචනිද්යදයසො

ආරද්යධො. කාරයකති පාපකම්මස්ස කාරයක. අකාරයකො පාකයටො යහොති 
යථා පටිපජ්ජන්යතො පාපං කයරොති නාම, තථා අප්පටිපජ්ජනයතො. 
සංකියලසධම්මවිවජ්ජනපුබ්බකං යවොදානධම්මපටිපත්තිආආක්ඛනං ත්ධ

යදසනායකොසල්ලං. පඨමතරිංකාරකිංදස්යසන්යතොආහ යථා‘‘වාමංමුඤ්ච
දක්ඛිණං ගණ්හා’’ති)ධ.ස.අට්ඨ.498) තථා හි භගවාඅට්ඨතිංසමඞ්ගලානි
දස්යසන්යතො‘‘අයසවනාචබාලාන’’න්ති)ඛ.පා.5.3; සු. නි.262) වත්වා
‘‘පණ්ඩිතානඤ්ච යසවනා’’ති )ඛ. පා. 5.3; සු. නි. 262) අයවොච. 

ඡන්දාගතින්ති එත්ථ සන්ධිවයසන සරයලොයපොති දස්යසන්යතො ආහ 

‘‘ඡන්යදනයපයමනඅගති’’න්ති. ඡන්දාතියහතම්හිනිස්සක්කවචනන්තිආහ 

‘‘ඡන්යදනා’’ති. න්න්ද-සද්යදො යචත්ථ තණ්හාපරියායයො, න 

කුසලච්න්න්දාදිපරියායයොති ආහ ‘‘යපයමනා’’ති. පරපයදසූති ‘‘යදොසාගතිං

ගච්න්න්යතො’’තිආදීසු වායකෙසු. ‘‘එයසව නයෙො’’ති ත්මිනා ‘‘යදොයසන

යකොයපනා’’ති එවමාදි අත්ථවචනං අතිදිසති. මිත්යතොති දළ්හමිත්යතො, 

සම්භත්යතොති අත්යථො. සන්දිට්යඨොති දිට්ඨමත්තසහායයො. 

පකතියවරවයසනාති පකතියා උප්පන්නයවරවයසන, 
ආරකාලානුබන්ධවියරොධවයසනාති අත්යථො. යතයනවාහ 

‘‘තඞ්ඛණුප්පන්නයකොධපරවයසන වා’’ති. ෙිං වා තිං වා අයුත්තං අකාරණං 

වත්වා. විසයම යචොරාදියක, විසමානි වා කායදුච්චරිතාදීනි සමාදාය

වත්තයනනනිස්සියතො විසමනිස්සියතො.  

ඡන්දාගතිආදීනි න ගච්ඡති මග්යගයනව චතන්නම්පි අගතිගමනානං

පහීනත්තා, අගතිගමනානීති ච තථාපවත්තා අපායගමනීයා
අකුසලආත්තප්පාදායවදිතබ්බාඅගතිගච්න්තිඑයතහීති. 

යස්සති යතන කිත්තීයතීති ෙයසො, ථුතියඝොයසො. යස්සති යතන

පුයරචරානුචරභායවනපරිවාරීයතීති ෙයසො, පරිවායරොති ආහ ‘‘කිත්තිෙයසොපි

පරිවාරෙයසොපී’’ති. පරිහාෙතීති පුබ්යබ යයො ච යාවතයක ලබ්භති, තයතො
පරියතොහායති පරික්ඛයංගච්න්ති. 
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ඡඅපාෙමුඛාදිවණ්ණනා 
247. පූයව භාජයන පක්ඛිපිත්වා තජ්ජං උදකං දත්වා මද්දිත්වා කතා 

පූවසුරා. එවං යසසසුරාපි. කිණ්ණාති පන තස්සා සුරාය බීජං වුච්චති, යය 

‘‘සුරායමොදකා’’ තිපි වුච්චන්ති, යත පක්ඛිපිත්වා කතා කිණ්ණපක්ඛිත්තා. 

හරීතකීසාසපාදිනානාසම්භායරහි සංයයොජිතා සම්භාරසිංයුත්තා. 

මධුකතාලනාළියකරාදිපුප්ඵරයසො ආරපාරිවාසියකො පුප්ඵාසයවො. 

පනසාදිඵලරයසො ඵලාසයවො. මුද්දිකාරයසො මධ්වාසයවො. උච්ඡුරයසො 

ගුළාසයවො. හරීතකාමලකකටුකභණ්ඩාදිනානාසම්භාරානං රයසො

ආරපාරිවාසියකො සම්භාරසිංයුත්යතො. තිං ස්බම්පීති තං සබ්බං දසවිධම්පි. 

මදකරණවයසන මජ්ජිං පිවන්තං මදයතීති කත්වා. සුරායමරයමජ්යජ

පමාදට්ඨානං සුරායමරෙමජ්ජපමාදට්ඨානිං. අනු අනු යෙොයගොති පුනප්පුනං 

තංසමඞ්ගිතා. යතනාහ ‘‘පුනප්පුනිං කරණ’’න්ති, අපරාපරං පවත්තනන්ති

අත්යථො. උප්පන්නා යෙව යභොගා පරිහාෙන්ති පානබෙසයනන

බෙසනකරණයතො. අනුප්පන්නා ෙ නුප්පජ්ජන්ති පමත්තස්ස කම්මන්යතසු

ඤායකරණාභාවයතො. යභොගානන්ති භුඤ්ජිතබ්බට්යඨන ‘‘යභොගා’’ති
ලද්ධනාමානං කාමගුණානං. අපායමුඛ-සද්දස්ස අත්යථො යහට්ඨා වුත්යතො

එව. අයවලාොති අයුත්තයවලාය. යදා විචරයතො අත්ථරක්ඛාදයයො න

යහොන්ති. විසිඛාසු ෙරිොතිරච්න්ාසුවිචරණං. 

සමජ්ජා වුච්චති මයහො, යත්ථ නච්චානිපි පයයොජීයන්ති, යතසං

දස්සනාදිඅත්ථං තත්ථ අභිරතිවයසන චරණං උපගමනං සමජ්ජාභිෙරණිං.

නච්ොදිදස්සනවයසනාති නච්චාදීනං දස්සනාදිවයසනාති ආදිසද්දයලොයපො
දට්ඨබ්යබො, දස්සයනන වා සවනම්පි ගහිතං විරූයපකයසසනයයන.
ආයලොචනසභාවතාය වා පඤ්චවිඤ්ඤාණානං සවනකිරියායපි 
දස්සනසඞ්යඛපසම්භවයතො ‘‘දස්සනවයසන’’ ත්ච්යචව වුත්තං. ත්ධ 

ආත්තාලසියතාඅකාරණන්ති ‘‘කාොලසිෙතා’’තිවුත්තං. යුත්තප්පයුත්තතාති
තප්පසුතතාඅතියරකතරතාය. 

සුරායමරෙස්සඡආදීනවාදිවණ්ණනා 
248. සයං දට්ඨබ්බන්ති සන්දිට්ඨිං. සන්දිට්ඨයමව සන්දිට්ඨිකිං, 

ධනජානිසද්දායපක්ඛායපන ත්ත්ථිලිඞ්ගවයසනනිද්යදයසො, දිට්ඨධම්මිකාති

අයයමත්ථඅත්යථොතිආහ ‘‘ඉධපරයලොකභාවිනී’’ති.සමං, සම්මාපස්සිතබ්බාති

වා සන්දිට්ඨිකා, පානසමකාලභාවිනීතිඅත්යථො. කලහප්පවඩ්ඪනී මිත්තස්ස

කලයහ අනාදීනවදස්සිභාවයතො. යඛත්තිං උප්පත්තිට්ඨානභාවයතො. 

ආෙතනන්ති වා කාරණං, ආකයරො වාති අත්යථො. පරයලොයක අකිත්තිිං

පාපුණන්ති අකිත්තිසංවත්තනියස්ස කම්මස්ස පසවනයතො. යකොපීනිං වා 
පාකටභායවන අකත්තබ්බරහස්සකම්මං. සුරාමදමත්තා ච පුබ්යබ අත්තනා
කතං තාදිසං කම්මං අමත්තකායල න්ායදන්තා විචරිත්වා මත්තකායල
පච්චත්ථිකානම්පිවිවරන්ති පාකටංකයරොන්ති, යතනයතසංසාසුරාතස්ස

යකොපීනස්ස නිදංසනයතො ‘‘යකොපීනනිදිංසනී’’ති වුච්චතීති එවයමත්ථ
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අත්යථො දට්ඨබ්යබො. කම්මස්සකතාපඤ්ඤන්ති නිදස්සනමත්තං දට්ඨබ්බං.
‘‘යං කිඤ්ආ යලොකියං පඤ්ඤං දුබ්බලං කයරොතියයවා’’ති හි සක්කා

විඤ්ඤාතං.තථාහිබෙතියරකමුයඛන තමත්ථංපතිට්ඨයපතං ‘‘මග්ගපඤ්ඤිං 

පනා’’තිආදි වුත්තං. ‘‘අන්යතොමුඛයමව න පවිසතී’’ති ත්මිනා සුරාය
මග්ගපඤ්ඤාදුබ්බලකරණස්ස දුරසමුස්සාරිතභාවමාහ. නනු යචවං සුරාය
තස්සා පඤ්ඤාය දුබ්බලීකරයණ සාමත්ථියවිඝායතො අයචොදියතො යහොති
අරියානං අනුප්පයයොගස්යසව යචොදිතත්තාති? නයිදං එවං උපයයොයගොපි
නාම සදා යතසං නත්ථි, කුයතො කිච්චකරණන්ති ත්මස්ස අත්ථස්ස
වුත්තත්තා. අථ පන අට්ඨානපරිකප්පවයසනස්සා කදාආ සියා උපයයොයගො, 
තථාපි යසො තස්සා දුබ්බලියං ඊසකම්පි කාතං නාලයමව සම්මයදව 
පටිපක්ඛදූරීභායවන සුප්පතිට්ඨිතභාවයතො. යතනාහ ‘‘මග්ගපඤ්ඤං පන
දුබ්බලංකාතංන සක්යකොතී’’ති.මග්ගපයසනයචත්ථඅරියානංසබ්බස්සාපි
යලොකියයලොකුත්තරාය පඤ්ඤායදුබ්බලභාවාපාදායනඅසමත්ථතාදස්සිතාති

දට්ඨබ්බං. පජ්ජතිඑයතනඵලන්ති පදිං, කාරණං. 

249. අත්තාපිස්ස අකාලචාරිස්ස අගුත්යතො සරසයතො අරක්ඛියතො 

උපක්කමයතොපි පරිවජ්ජනීයානං අපරිවජ්ජනයතො. යතනාහ ‘‘අයවලාෙ

ෙරන්යතො හී’’තිආදි. කණ්ටකාදීනිපීති පි-සද්යදන යසොබ්භාදියක

සඞ්ගණ්හාති. යවරියනොපීති පි-සද්යදන යචොරාදිකා සඞ්ගය්හන්ති. 

පුත්තදාරාති එත්ථ පුත්තග්ගහයණන පුත්තීපි ගහිතාති ආහ 

‘‘පුත්තධීතයරො’’ති. බහි පත්ථනන්ති කාමපත්ථනාවයසන
අන්යතොයගහස්සිතයතො නිබද්ධවත්ථුයතො බහිද්ධා පත්ථනං කත්වා. 

අඤ්යඤහි කතපාපකම්යමසූති පයරහි කතාසු පාපකිරියාසු. සඞ්කිත්යබො 

යහොති අකායල තත්ථ තත්ථ චරණයතො. රුහති යස්මිං පයදයස යචොරිකා

පවත්තා, තත්ථ පයරහි දිට්ඨත්තා. වත්තුිං න සක්කාති ‘‘එත්තකං දුක්ඛං, 

එත්තකං යදොමනස්ස’’න්ති පරිච්ඡින්දිත්වා වත්තංන සක්කා. තිං ස්බම්පි

විකාලොරිම්හි පුග්ගයල ආහරිත්බිං තස්ස උපරි පක්ඛිපිතබ්බං යහොති. 

කථං? අඤ්ඤස්මිිං පුග්ගයල තථාරූයප ආසඞ්කිතබ්යබ අසති. ඉතීති එවං. 

යසොති විකාලචාරී. පුරක්ඛයතො පුරයතො අත්තයනො උපරි ආසඞ්කන්යත
කත්වාචරති. 

250. නටනාටකාදිනච්ෙන්ති නයටහි නාටයකහි

නච්ආතබ්බනාටකාදිනච්චවිධි. ආදි-සද්යදන අවසිට්ඨං සබ්බං සඞ්ගණ්හාති.
‘‘තත්ථ ගන්තබ්බං යහොතී’’ති වත්වා තත්ථස්ස ගමයනන යථා
අනුප්පන්නානං යභොගානං අනුප්පායදො, උප්පන්නානඤ්ච විනායසො යහොති, 

තං දස්යසතං ‘‘තස්සා’’තිආදි වුත්තං. ගීතන්ති සරගතං, පකරණගතං, 
තාළගතං, අපධානගතන්ති ගන්ධබ්බසත්ථවිහිතං අඤ්ඤම්පි සබ්බං ගීතං

යවදිතබ්බං. වාදිතන්ති වීණායවණුමුදිඞ්ගාදිවාදනං. අක්ඛානන්ති

භාරතයුද්ධපතාහරණාදිඅක්ඛානං. පාණිස්සරන්ති කංසතාළං, 

‘‘පාණිතාළ’’න්තිපි වදන්ති. කුම්භථූනන්ති චතරස්සඅම්බණකතාළං.
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‘‘කුටයභරිසද්යදො’’ති යකආ. ‘‘එයසව නයෙො’’ති ත්මිනා ‘‘කස්මිං
ඨායන’’තිආදිනානච්යච වුත්තමත්ථංගීතාදීසුඅතිදිසති. 

251. ජෙන්ති ජූතං ජිනන්යතො. යවරන්ති ජියතන කීළකපුරියසන

ජයනිමිත්තංඅත්තයනොඋපරියවරංවියරොධං පසවති උප්පායදති.තඤ්හිස්ස

යවරපසවනං දස්යසතං ‘‘ජිතිං මො’’තිආදි වුත්තං. ජියනොති 

ජූතපරාජයාපන්නාය ධනජානියා ජියනො. යතනාහ ‘‘අඤ්යඤන ජියතො 

සමායනො’’තිආදි. විත්තිංඅනුයසොෙතීතිතංජිනංවිත්තං උද්දිස්සඅනුත්ථුනති. 

විනිච්ඡෙට්ඨායනති යස්මිං කිස්මිඤ්ආ අට්ටවිනිච්න්යට්ඨායන. 

සක්ඛිපුට්ඨස්සාති සක්ඛිභායවනපුට්ඨස්ස. අක්ඛයසොණ්යඩොතිඅක්ඛධුත්යතො. 

ජූතකයරොති ජූතපමාදට්ඨානානුයුත්යතො. ත්වම්පි නාම කුලපුත්යතොති 
කුලපුත්යතො නාම ත්වං, න මයං තයි යකොලපුත්තියං ත්දානි පස්සාමාති

අධිප්පායයො. ඡින්නභින්නයකොති ඡින්නභින්නහියරොත්තප්යපො, අහිරියකො

අයනොත්තප්පීතිඅත්යථො. තස්ස කාරණාතිතස්සඅත්ථාය. 

අනිච්ඡියතොති න ත්ච්ඡියතො. යපොසිත්බා භවිස්සති ජූතපරාජයයන
සබ්බකාලං රිත්තතච්න්භාවයතො. 

පාපමිත්තතාෙඡආදීනවාදිවණ්ණනා 
252. අක්ඛධුත්තාති අක්යඛසු ධුත්තා, අක්ඛනිමිත්තං අත්ථවිනාසකා. 

ඉත්ථියසොණ්ඩාති ත්ත්ථීසුයසොණ්ඩා, ත්ත්ථිසම්යභොගනිමිත්තංආතප්පනකා.

තථා භත්තයසොණ්ඩාදයයො යවදිතබ්බා. පිපාසාති උපරූපරි සුරාපිපාසා.

යතනාහ ‘‘පානයසොණ්ඩා’’ති. යනකතිකාදයයො යහට්ඨා වුත්තා එව.

යමත්තිඋප්පත්තිට්ඨානතාය මිත්තායහොන්ති.තස්මාතිපාපමිත්තතාය. 

253. කම්මන්තන්ති කම්මං, යථා සුත්තංයයව සුත්තන්යතො, එවං

කම්මංයයවකම්මන්යතො, තංකාතං ගච්ඡාමාතිවුත්යතො. කම්මංවාඅන්යතො

නිට්ඨානංගච්න්තිඑත්ථාති කම්මන්යතො, කම්මකරණට්ඨානං, තං ගච්ඡාමාති

වුත්යතො. 

පන්නසඛාති සුරං පාතං පන්යනපටිපජ්ජන්යතඑවසඛාති පන්නසඛා.

යතනාහ ‘‘අෙයමවත්යථො’’ති. ‘‘සම්මියසම්මියයො’’ති වචනයමත්ථ අත්ථීති 

සම්මිෙසම්මියෙො. යතනාහ ‘‘සම්මසම්මාති වදන්යතො’’ති. සහායෙොයහොතීති

සහායයො විය යහොති. ඔතාරයමව ගයවසතීති රන්ධයමව පරියයසති

අනත්ථමස්ස කාතකායමො. යවරප්පසයවොති පයරහි අත්තනි යවරස්ස

පසවනං අනුපවත්තනං. යතනාහ ‘‘යවරබහුලතා’’ති. පයරසං කරියමායනො

අනත්යථො එත්ථ අත්ථීති අනත්යථො, තබ්භායවො අනත්ථතාති ආහ 

‘‘අනත්ථකාරිතා’’ති. යයො හි පයරසං අනත්ථං කයරොති, යසො අත්ථයතො

අත්තයනො අනත්ථකායරො නාම, තස්මා අනත්ථතාති උභයානත්ථකාරිතා. 

අරියෙො වුච්චති සත්යතො, කුච්ඡියතො අරියයො කදරියෙො. යස්ස ධම්මස්ස 
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වයසනයසො ‘‘කදරියයො’’තිවුච්චති, යසොධම්යමො කදරිෙතා, මච්න්රියං.තං

පන දුබ්බිසජ්ජනීයභායව ඨිතං සන්ධායාහ ‘‘සුට්ඨු කදරිෙතා

ථද්ධපරමච්ඡරිෙභා’’යවොති.අවිපණ්ණසභාවයතොඋට්ඨාතංඅසක්යකොන්යතොච 

ත්ණං ගණ්හන්යතො සිංසීදන්යතොව ඉණිං විගාහති නාම. සූරියය අනුග්ගයත

එවකම්මන්යතඅනාරභන්යතොරත්තිං අනුට්ඨානසීයලො. 

අත්ථාති ධනානි. අතික්කමන්තීති අපගච්න්න්ති. අථ වා අත්ථාති

කිච්චානි. අතික්කමන්තීති අතික්කන්තකාලානි යහොන්ති, යතසං

අතික්කයමොපිඅත්ථයතොධනානයමව අතික්කයමො. ඉමිනාකථාමග්යගනාති
ත්මිනා ‘‘යයතොයඛො ගහපතිපුත්තා’’තිආදි )දී.නි.3.244) නයප්පවත්යතන

කථාසඞ්ඛායතන හිතාධිගමූපායයන. එත්තකිං කම්මන්ති චත්තායරො
කම්මකියලසා, චත්තාරි අගතිගමනානි, න් යභොගානං අපායමුඛානීති එවං
වුත්තංචුද්දසවිධංපාපකම්මං. 

මිත්තපතිරූපකවණ්ණනා 
254. අනත්යථොති‘‘යභොගජානි, ආයසකෙං, පරිසමජ්යඣමඞ්කුභායවො, 

සම්මූළ්හමරණ’’න්ති එවං ආදියකො දිට්ඨධම්මියකො ‘‘දුග්ගතිපරිකියලයසො, 
සුගතියඤ්ච අප්පායුකතා, බහ්වාබාධතා, අතිදලිද්දතා, අප්පන්නපානතා’’ති

එවං ආදියකො ච අනත්යථො උප්පජ්ජති. ොනි කානිචි භොනීති
අත්තානුවාදභයපරානුවාදභයදණ්ඩභයාදීනි යලොයක ලබ්භමානානි යානි

කානිආ භයානි. උපද්දවාතිඅන්තරායා. උපසග්ගාතිසරීයරනසංසට්ඨානිවිය 

උපරූපරි උප්පජ්ජනකානිබෙසනානි. අඤ්ඤදත්ථූතිඑකන්යතනාති එතස්මිං
අත්යථනිපායතො ‘‘අඤ්ඤදත්ථුදයසො’’තිආදීසු )දී. නි. 1.42) වියාති වුත්තං 

‘‘එකිංයසනා’’ති. ෙිංකිඤ්චි ගහණයයොගෙං හරතියෙව ගණ්හාතියයව.වාචා 

එව පරමා එතස්ස කම්මන්ති වචීපරයමො. යතනාහ 

‘‘වෙනමත්යතයනවා’’තිආදි. අනුප්පිෙන්ති තක්කනං, යං වා ‘‘රුචී’’ති
වුච්චති යයහි සුරාපානාදීහි යභොගා අයපන්ති විගච්න්න්ති, යතසු යතසං 

අපායෙසු බෙසනයහතූසු සහායෙොයහොති.  

255. හාරයකොයෙවයහොති, නදායයකො, තමස්ස එකංසයතොහාරකභාවං

දස්යසතං ‘‘සහාෙස්සා’’තිආදිවුත්තං. ෙිංකිඤ්චිඅප්පකන්තිපුප්ඵඵලාදියං

කිඤ්ආ පරිත්තං වත්ථුං දත්වා, බහුිං පත්යථති බහුං මහග්ඝං වත්ථයුගාදිං 
පච්චාපසති. දායසො වියහුත්වාමිත්තස්සතංතංකිච්චංකයරොන්යතොකථං

අමිත්යතො නාම ජායතොති ආහ ‘‘අෙ’’න්තිආදි. යස්ස කිච්චං කයරොති 

අනත්ථපරිහාරත්ථං, අත්තයනො මිත්තභාවදස්සනත්ථඤ්ච, තං යසවති. 

අත්ථකාරණාතිවඩ්ඪිනිමිත්තං, අයයමයතසංයභයදො. 

256. පයරති පරදිවයස. නආගයතො සීතිආගයතොනායහොසි. ඛීණන්ති 

තාදිසස්ස, අසුකස්ස ච දින්නත්තා. සස්සසඞ්ගයහති සස්සයතො 

කාතබ්බධඤ්ඤසඞ්ගයහ කයත.  
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257. ‘‘දානාදීසු යං කිඤ්ආ කයරොමා’’ති වුත්යත ‘‘සාධු සම්ම 

කයරොමා’’ති අනුජානාතීති ත්මමත්ථං ‘‘කලයායණපි එයසව නයෙො’’ති 
අතිදිසති. නනු එවං අනුජානන්යතො අයං මිත්යතො එව, න අමිත්යතො 
මිත්තපතිරූපයකොති? අනුප්පියභාණීදස්සනමත්තයමතං. සහායයන වා
යදසකාලං, තස්මිං වා කයත උප්පජ්ජනකවියරොධාදිං අසල්ලක්යඛත්වා
‘‘කයරොමා’’ති වුත්යත යයො තං ජානන්යතො එව ‘‘සාධු සම්මකයරොමා’’ති
අනුප්පියං භණති, තං සන්ධාය වුත්තං ‘‘කලොණං පිස්ස අනුජානාතී’’ති.
යතනවුත්තං‘‘කලොයණපිඑයසවනයයො’’ති. 

259. මිත්තපතිරූපකාඑයත මිත්තාති එවිංජානිත්වා. 

සුහදමිත්තවණ්ණනා 
260. සුන්දරහදොති යපමස්සඅත්ථිවයසනභද්දආත්තා. 

261. පමත්තිං රක්ඛතීති එත්ථ පමාදවයසන කිඤ්ආ අයුත්යත කයත
තාදියසකායලරක්ඛණං‘‘භීතස්ස සරණංයහොතී’’තිත්මිනාවතංගහිතන්ති

තයතො අඤ්ඤයමව පමත්තස්ස රක්ඛණවිධිං දස්යසතං ‘‘මජ්ජිං

පිවිත්වා’’තිආදි වුත්තං. යගයහ ආරක්ඛං අසංවිහිතස්ස බහිගමනම්පි

පමාදපක්ඛිකයමවාති ‘‘සහායෙො බහිගයතො වා යහොතී’’ති වුත්තං. භෙිං

හරන්යතොති භයං පටිබාහන්යතො. යභොගයහතතාය ඵලූපචායරන ධනං 

‘‘යභොග’’න්ති වදති. කිච්ෙකරණීයෙති ඛද්දයක, මහන්යත ච කාතබ්යබ 

උප්පන්යන.  

262. නිගූහිතුිංයුත්තකථන්ති නිගූහිතංන්ායදතංයුත්තකථං, නිගූහිතංවා

යුත්තා කථා එතස්සාති නිගූහිතුිං යුත්තකථිං, අත්තයනො කම්මං. රක්ඛතීති

අනාවිකයරොන්යතො න්ායදති. ජීවිතම්පීති පි-සද්යදන කිමඞ්ගං පන අඤ්ඤං
පරිග්ගහිතවත්ථුන්තිදස්යසති. 

263. පස්සන්යතසු පස්සන්යතසූති ආයමඩිතවචයනනනිවාරියමානස්ස
පාපස්ස පුනප්පුනං කරණං දීයපති. පුනප්පුනං කයරොන්යතො හි පාපයතො

වියසයසන නිවායරතබ්යබො යහොති. සරයණසූති සරයණසු වත්තස්සු 

අභින්නානි කත්වා පටිපජ්ජ, සරයණසු වා උපාසකභායවන වත්තස්සු. 

නිපුණන්තිසණ්හං. කාරණන්ති කම්මස්සකතාදියභදයුත්තං. ඉදිංකම්මන්ති
ත්මං දානාදියභදං කුසලකම්මං. ‘‘කම්ම’’න්ති සාධාරණයතො වුත්තස්සාපි
තස්ස ‘‘සග්යග නිබ්බත්තන්තී’’ති පදන්තරසන්නිධායනන 
සද්ධාහියරොත්තප්පායලොභාදිගුණධම්මසමඞ්ගිතාවියකුසලභායවොයජොතියතො
යහොති.සද්ධාදයයො හිධම්මාසග්ගගාමිමග්යගො.යථාහ– 

‘‘සද්ධා හිරියංකුසලඤ්චදානං, 
ධම්මාඑයතසප්පුරිසානුයාතා; 
එතඤ්හිමග්ගංදිවියංවදන්ති, 
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එයතනහිගච්න්තියදවයලොක’’න්ති.)අ.නි.8.32); 

264. භවනං සම්පත්තිවඩ්ඪනං භයවොති අත්යථො, තප්පටික්යඛයපන 

අභයවොතිආහ ‘‘අභයවන අවුඩ්ඪිො’’ති. පාරිජුඤ්ඤන්තිජානි. අනත්තමයනො

යහොතීතිඅත්තමයනොනයහොතිඅනුකම්පකභාවයතො.අඤ්ඤදත්ථුතං අභවං
අත්තනි ආපතිතං විය මඤ්ඤති. ත්දානි තං භවං සරූපයතො දස්යසතං 

‘‘තථාරූප’’න්තිආදිවුත්තං. විරූයපොති බීභච්යන්ො. නපාසාදියකොතිතස්යසව

යවවචනං. සුජායතොතිසුන්දරජාතියකොජාතිසම්පන්යනො. 

265. ජලන්ති ජලන්යතො. අග්ගීවාති අග්ගික්ඛන්යධො විය. භාසතීති 
වියරොචති.යස්මාස්සභගවතාසවියසසංවියරොචනංයලොයකපාකටභාවඤ්ච
දස්යසතං ‘‘ජලං අග්ගීව භාසතී’’ති වුත්තං, තස්මා යදා අග්ගි සවියසසං
වියරොචති, යත්ථචඨියතොදූයර ඨිතානම්පිපඤ්ඤායති, තංදස්සනාදිවයසන

තමත්ථංවිභායවතං ‘‘රත්ති’’න්තිආදිවුත්තං. 

‘‘භමරස්යසව ත්රීයයතො’’ති එයතයනවස්ස යභොගසංහරණං ධම්මිකං 

ඤායයොයපතන්ති දස්යසන්යතො ‘‘අත්තානම්පී’’තිආදිමාහ. රාසිිං

කයරොන්තස්සාති යථාස්ස ධනධඤ්ඤාදියභොගජාතං සම්පිණ්ඩිතං රාසිභූතං

හුත්වා තිට්ඨති, එවං ත්රීයයතො ආයූහන්තස්ස ච. ෙක්කප්පමාණන්ති

රථචක්කප්පමාණං. නිෙෙන්ති වුඩ්ඪිං පරිවුඩ්ඪිං. ‘‘යභොගා සන්නිචයං
යන්තී’’ති යකආපඨන්ති. 

සමාහත්වාති සංහරිත්වා. අලිං-සද්යදො ‘‘අලයමව සබ්බසඞ්ඛායරසු
නිබ්බින්දිතං, අලං විරජ්ජිත’’න්තිආදීසු )දී.නි.2.272; සං.නි.2.124, 129, 
134, 143) යුත්තන්ති ත්මමත්ථං යජොයතති, 
‘‘අලමරියඤාණදස්සනවියසස’’න්තිආදීසු)ම.නි.1.328) පරියත්තන්ති.යයො
යවඨිතත්යතොතිආදීසු (සු.නි.217) විය අත්ත-සද්යදොසභාවපරියායයොතිතං

සබ්බං දස්යසන්යතො ‘‘යුත්තසභායවො’’තිආදිමාහ. සණ්ඨයපතුන්ති සම්මා
ඨයපතං, සම්මයදවපවත්යතතන්තිඅත්යථො. 

එවිං විභජන්යතොති එවං වුත්තනයයන අත්තයනො ධනං චතධා

විභජන්යතො විභජනයහත මිත්තානි ගන්ථති යසොළස කලොණමිත්තානි

යමත්තාය අජීරාපයනන පබන්ධති. යතනාහ ‘‘අයභජ්ජමානානි ඨයපතී’’ති. 
කථං පන වුත්තනයයන චතධා යභොගානං විභජයනන මිත්තානි ගන්ථතීති

ආහ ‘‘ෙස්ස හී’’තිආදි.යතනාහභගවා ‘‘දදංමිත්තානිගන්ථතී’’ති )සං.නි.

1.246). භුඤ්යජෙයාති උපභුඤ්යජයෙ, උපයුඤ්යජයෙ චාති අත්යථො.
සමණබ්රාහ්මණකපණද්ධිකාදීනං දානවයසන යචව අධිවත්ථයදවතාදීනං 
යපතබලිවයසන, න්හාපිතාදීනංයවතනවයසනචවිනියයොයගොපිඋපයයොයගො
එව. තථා හි වක්ඛති ‘‘ත්යමසු පනා’’තිආදි ආයයො නාම යහට්ඨිමන්යතන
වයයතො චතග්ගුයණො ත්ච්ඡිතබ්යබො, අඤ්ඤථා වයයො අවිච්යන්දවයසන න

සන්තායනයෙ, නියධයෙ, භායජයෙ ච අසම්භයතති වුත්තං ‘‘ද්වීහි කම්මිං
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පයෙොජයෙ’’ති. නියධපරත්වාති නිදහිත්වා, භූමිගතං කත්වාති අත්යථො. 

රාජාදිවයසනාති ආදි-සද්යදන අග්ගිඋදකයචොරදුබ්භික්ඛාදියක සඞ්ගණ්හාති. 

න්හාපිතාදීනන්ති ආදි-සද්යදන කුලාලරජකාදීනංසඞ්ගයහො. 

ඡද්දිසාපටිච්ඡාදනකණ්ඩවණ්ණනා 
266. ෙතූහිකාරයණහීතිනන්න්දගමනාදීහි චතූහිකාරයණහි. අකුසලිං

පහාොති ‘‘චත්තායරො කම්මකියලසා’’ති වුත්තං අකුසලඤ්යචව

අගතිගමනාකුසලඤ්ච පජහිත්වා. ඡහි කාරයණහීති සුරාපානාදීසු
ආදීනවදස්සනසඞ්ඛායතහි න්හි කාරයණහි. සුරාපානානුයයොගාදියභදං

න්බ්බිධං යභොගානිං අපාෙමුඛිං විනාසමුඛං වජ්යජත්වා. යසොළස මිත්තානීති
උපකාරාදිවයසන චත්තායරො, පමත්තරක්ඛණාදිකිච්චවියසසවයසන
පච්යචකං චත්තායරො චත්තායරො කත්වා යසොළසවියධ කලොණමිත්යත 

යසවන්යතො භජන්යතො. සත්ථවාණිජ්ජාදිමිච්න්ාජීවං පහාය ඤායයයනව

වත්තනයතො ධපරම්මියකන ආජීයවනජීවති.නමස්සිත්බාතිඋපකාරවයසන, 
ගුණවයසන ච නමස්සිතබ්බා සබ්බදා නයතන හුත්වා වත්තිතබ්බා. දිසා-

සද්දස්ස අත්යථො යහට්ඨා වුත්යතො එව. ආගමනභෙන්ති තත්ථ සම්මා
අප්පටිපත්තියා, මිච්න්ාපටිපත්තියා ච උප්පජ්ජනකඅනත්යථො. යසො හි
භායන්තිඑතස්මාති‘‘භය’’න්තිවුච්චති.යයනකාරයණන මාතාපිතආදයයො

පුරත්ථිමාදිභායවනඅපදිට්ඨා, තංදස්යසතං ‘‘පු්බුදපකාරිතාො’’තිආදිවුත්තං, 
යතන අත්ථසරික්ඛතාය යනසං පුරත්ථිමාදිභායවොති දස්යසති. තථා හි
මාතාපිතයරොපුත්තානංපුරත්ථිමභායවනතාව උපකාරිභායවනදිස්සනයතො, 
අපදිස්සනයතො ච පුරත්ථිමා දිසා. ආචරියා අන්යතවාසිකස්ස 
දක්ඛිණභායවන, හිතාහිතං පතිකුසලභායවන දක්ඛිණාරහතාය ච

වුත්තනයයනදක්ඛිණාදිසා. ත්මිනානයයන ‘‘පච්ඡිමාදිසා’’තිආදීසුයථාරහං 
අත්යථොයවදිතබ්යබො.ඝරාවාසස්සදුක්ඛබහුලතායයතයතච කිච්චවියසසා

යථාඋප්පතිතදුක්ඛනිත්ථරණත්ථාති වුත්තං ‘‘යත යත දුක්ඛවියසයස

උත්තරතී’’ති. යස්මා දාසකම්මකරා සාමිකස්ස පාදානං පයිරුපාසනවයසන
යචවතදනුච්න්විකකිච්චසාධනවයසනචයයභුයයෙන සන්තිකාවචරා, තස්මා

වුත්තං ‘‘පාදමූයල පතිට්ඨානවයසනා’’ති. ගුයණහීති උපරිභාවාවයහහි

ගුයණහි. උපරි ඨිතභායවනාති සග්ගමග්යග යමොක්ඛමග්යග ච
පතිට්ඨිතභායවන. 

267. භයතොති යපොසියතො, තං පන භරණං ජාතකාලයතො පට්ඨාය
සුඛපච්චයූපහරයණන දුක්ඛපච්චයාපහරයණන ච යතහි පවත්තිතන්ති 

දස්යසතං ‘‘ථඤ්ඤිං පායෙත්වා’’තිආදි වුත්තං. ජග්ගියතොති පටිජග්ගියතො. 

යතති මාතාපිතයරො. 

මාතාපිතූනං සන්තකං යඛත්තාදිං අවිනායසත්වා රක්ඛිතං යතසං 

පරම්පරායඨිතියාකාරණංයහොතීති ‘‘තිංරක්ඛන්යතොකුලවිංසිංසණ්ඨයපති 

නාමා’’ති වුත්තං. අධපරම්මිකවිංසයතොති ‘‘කුලප්පයදසාදිනා අත්තනා සදිසං
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එකං පුරිසං ඝයටත්වා වා ගීවායං වා හත්යථ වා බන්ධමණියං වා

හායරතබ්බ’’න්ති එවං ආදිනා පවත්තඅධම්මිකපයවණියතො. හායරත්වාති
අපයනත්වා තං ගාහං විස්සජ්ජායපත්වා. මාතාපිතයරො තයතො ගාහයතො

වියවචයනයනව හි ආයතිං යතසං පරම්පරාහාරිකා සියා. ධපරම්මිකවිංයසති

හිංසාදිවිරතියා ධම්මියක වංයස ධම්මිකාය පයවණියං. ඨයපන්යතොති

පතිට්ඨයපන්යතො. සලාකභත්තාදීනි අනුපච්ඡින්දිත්වාතිසලාකභත්තදානාදීනි
අවිච්ඡින්දිත්වා. 

දාෙජ්ජිං පටිපජ්ජාමීති එත්ථ යස්මා දායපටිලාභස්ස යයොගෙභායවන
වත්තමායනොයයව දායජ්ජං පටිපජ්ජති නාම, න ත්තයරො, තස්මා තමත්ථං

දස්යසතං ‘‘මාතාපිතයරො’’තිආදි වුත්තං. දාරයකති පුත්යත. විනිච්ඡෙිං

පත්වාති ‘‘පුත්තස්ස චජවිස්සජ්ජන’’න්ති එවං ආගතං විනිච්න්යං ආගම්ම. 

දාෙජ්ජිං පටිපජ්ජාමීති වුත්තන්ති ‘‘දායජ්ජං පටිපජ්ජාමී’’ ති ත්දං චතත්ථං

වත්තනට්ඨානං වුත්තං. යතසන්ති මාතාපිතූනං. තතිෙදිවසයතො පට්ඨාොති
මතදිවසයතොතතියදිවසයතොපට්ඨාය. 

පාපයතො නිවාරණං නාම අනාගතවිසයං. සම්පත්තවත්ථුයතොපි හි
නිවාරණංවීතික්කයමඅනාගයතඑවසියා, නවත්තමායන. නිබ්බත්තිතාපන

පාපකිරියා ගරහණමත්තපටිකාරාති ආහ ‘‘කතම්පි ගරහන්තී’’ති. 

නියවයසන්තීති පතිට්ඨයපන්ති. වුත්තප්පකාරා මාතාපිතයරො අනවජ්ජයමව

සිප්පං සික්ඛායපන්තීති වුත්තං ‘‘මුද්දාගණනාදිසිප්ප’’න්ති. රූපාදීහීති ආදි-

සද්යදනයභොගපරිවාරාදිං සඞ්ගණ්හාති. අනුරූයපනාතිඅනුච්න්වියකන. 

නිච්චභූයතො සමයයො අභිණ්හකරණකායලො. අභිණ්හත්යථො හි අයං 
නිච්ච-සද්යදො ‘‘නිච්චපහංසියතො නිච්චපහට්යඨො’’තිආදීසු විය.

යුත්තපත්තකායලො එව සමයයො කාලසමයෙො. ‘‘උට්ඨාෙ සමුට්ඨාො’’ති

ත්මිනාස්ස නිච්චයමව දායන යතසං යුත්තපයුත්තතං දස්යසති. සිඛාඨපනිං 

දාරකකායල. ආවාහවිවාහිං පුත්තධීතූනංයයොබ්බනප්පත්තකායල. 

තිං භයංයථානාගච්න්ති, එවංපිහිතායහොති ‘‘පුරත්ථිමාදිසා’’තිවිභත්තිං
පරිණායමත්වා යයොජනා. යථා පන තං භයං ආගච්යන්යෙ, යථා ච

නාගච්යන්යෙ, තදුභයං දස්යසතං ‘‘සයෙ හී’’තිආදි වුත්තං. විප්පටිපන්නාති
‘‘භයතොයනභරිස්සාමී’’තිආදිනා උත්තසම්මාපටිපත්තියාඅකාරයණනයචව

තප්පටිපක්ඛමිච්න්ාපටිපත්තියා අකරයණන ච විප්පටිපන්නා පුත්තා අස්සු.

එතිංභෙන්තිඑතං ‘‘මාතාපිතූනිංඅප්පතිරූපාතිවිඤ්ඤූනංගරහිතබ්බතාභයං, 

පරවාදභය’’න්ති එවමාදි ආගච්යඡෙය පුත්යතසු. පුත්තානිං නානුරූපාති
එත්ථ‘‘පුත්තාන’’න්තිපදංඑතංභයං පුත්තානංආගච්යන්යොතිඑවංත්ධාපි
ආයනත්වා සම්බන්ධිතබ්බං. තාදිසානඤ්හි මාතාපිතූනං පුත්තානං
ඔවාදානුසාසනියයො දාතං සමත්ථකාලයතො පට්ඨාය තා යතසං දාතබ්බා 
එවාති කත්වා තථා වුත්තං. පුත්තානඤ්හි වයසනායං යදසනා අනාගතා 

සම්මාපටිපන්යනසු උයභොසු අත්තයනො, මාතාපිතූනඤ්ච වයසන
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පටුන 

උප්පජ්ජනකතාය ස්බිං භෙිං න යහොති සම්මාපටිපන්නත්තා. එවං

පටිපන්නත්තා එව පටිච්ඡන්නා යහොති තත්ථ කාතබ්බපටිසන්ථාරස්ස

සම්මයදව කතත්තා. යඛමාති අනුපද්දවා. යථාවුත්තසම්මාපටිපත්තියා
අකරයණනහි උප්පජ්ජනකඋපද්දවාකරයණනනයහොන්තීති. 

‘‘න යඛො යත’’තිආදිනා වුත්යතො සඞ්ගීතිඅනාරුළ්යහො භගවතා තදා

තස්ස වුත්යතො පරම්පරාගයතො අත්යථො යවදිතබ්යබො. යතනාහ ‘‘භගවා

සිඞ්ගාලකිං එතදයවොො’’ති. අෙඤ්හීතිඑත්ථ හි-සද්යදොඅවධාරයණ.තථාහි 

‘‘යනො අඤ්ඤා’’තිඅඤ්ඤදිසංනිවත්යතති. 

268. ආචරියං දූරයතොව දිස්වා උට්ඨානවචයනයනව තස්ස

පච්චුග්ගමනාදිසාමීආකිරියාඅවුත්තසිද්ධාතිතංදස්යසන්යතො ‘‘පච්චුග්ගමනිං

කත්වා’’තිආදිමාහ. උපට්ඨායනනාති පයිරුපාසයනන. 

තික්ඛත්තුිංඋපට්ඨානගමයනනාති පායතො, මජ්ඣන්හියක, සායන්ති තීසු 
කායලසු උපට්ඨානත්ථං උපගමයනන. සිප්පුග්ගහණත්ථං පන උපගමනං
උපට්ඨානන්යතොගධං පයයොජනවයසන ගමනභාවයතොති ආහ 

‘‘සිප්පුග්ගහණ…යප.…යහොතී’’ති. යසොතංත්ච්න්ා සුස්සූසා, සාපනආචරියය
සික්ඛිතබ්බසික්යඛ ච ආදරගාරවපුබ්බිකා ත්ච්ඡිතබ්බා ‘‘අද්ධා ත්මිනා
සිප්යපන සික්ඛියතන එවරූපංගුණං පටිලභිස්සාමී’’ති. තථාභූතඤ්ච තං

සවනං සද්ධාපුබ්බඞ්ගමං යහොතීති ආහ ‘‘සද්දහිත්වා සවයනනා’’ති.

වුත්තයමවත්ථං බෙතියරකවයසන දස්යසතං ‘‘අසද්දහිත්වා…යප.…

නාධිගච්ඡතී’’ති වුත්තං. තස්මා තස්සත්යථො වුත්තපටිපක්ඛනයයන
යවදිතබ්යබො. යං සන්ධාය ‘‘අවයසසඛද්දකපාරිචරියායා’’ති වුත්තං, තං

විභජනං අනවයසසයතො දස්යසතං ‘‘අන්යතවාසියකන හී’’තිආදි වුත්තං. 

පච්චුපට්ඨානාදීනීති ආදි-සද්යදන ආසනපඤ්ඤාපනං බීජනන්ති එවමාදිං

සඞ්ගණ්හාති. අන්යතවාසිකවත්තන්ති අන්යතවාසියකන ආචරියම්හි

සම්මාවත්තිතබ්බවත්තං. සිප්පපටිග්ගහයණනාති සිප්පගන්ථස්ස සක්කච්චං
උග්ගහයණන. තස්ස හි සුට්ඨු උග්ගහයණනතදනුසායරනස්ස පයයොයගොපි

සම්මයදවඋග්ගහියතොයහොතීති.යතනාහ ‘‘යථොකිං ගයහත්වා’’තිආදි. 

සුවිනීතිං වියනන්තීති ත්ධ ආචාරවිනයයො අධිප්යපයතො. සිප්පස්මිං පන
සික්ඛාපනවිනයයො ‘‘සුග්ගහිතං ගාහායපන්තී’’ති ත්මිනාව සඞ්ගහියතොති

වුත්තං ‘‘එවිංයතනිසීදිත්බ’’න්තිආදි. ආචරියාහිනාමඅන්යතවාසියකන

දිට්ඨධම්මියක එව වියනන්ති, අථ යඛො සම්පරායියකපීති ආහ ‘‘පාපමිත්තා

වජ්යජත්බා’’ති. සිප්පගන්ථස්ස උග්ගණ්හනං නාම යාවයදව

පයයොගසම්පාදනත්ථන්ති ආහ ‘‘පයෙොගිං දස්යසත්වා ගණ්හායපන්තී’’ති. 

මිත්තාමච්යෙසූති අත්තයනොමිත්තාමච්යචසු. පටිොයදන්තීතිපරිග්ගයහත්වා
නං මමත්තවයසන පටියායදන්ති. ‘‘අයං අම්හාකං
අන්යතවාසියකො’’තිආදිනා හි අත්තයනො පරිග්ගහිතදස්සනමුයඛන යචව
‘‘බහුස්සුයතො’’තිආදිනා තස්ස ගුණපරිග්ගණ්හනමුයඛ ච තං යතසං
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පටුන 

පටියායදන්ති. ස්බදිසාසු රක්ඛිං කයරොන්ති චාතද්දිසභාවසම්පාදයනනස්ස

සබ්බත්ථ සුඛජීවිභාවසාධනයතො. යතනාහ ‘‘උග්ගහිතසිප්යපො හී’’තිආදි.
සත්තානඤ්හි දුවිධා සරීරරක්ඛා අබ්භන්තරපරිස්සයපටිඝායතන, 

බාහිරපරිස්සයපටිඝායතන ච. තත්ථ අ්භන්තරපරිස්සයෙො 
ඛප්පිපාසාදියභයදො, යසො ලාභසිද්ධියා පටිහඤ්ඤති තාය

තජ්ජාපරිහාරසංවිධානයතො. බාහිරපරිස්සයෙො යචොරඅමනුස්සාදියහතයකො, 
යසො විජ්ජාසිද්ධියා පටිහඤ්ඤති තාය තජ්ජාපරිහාරසංවිධානයතො. යතන

වුත්තං ‘‘ෙිංෙිං දිස’’න්තිආදි. 

පුබ්යබ ‘‘උග්ගහිතසිප්යපො හී’’තිආදිනා සිප්පසික්ඛාපයනයනව
ලාභුප්පත්තියා දිසාසු පරිත්තාණකරණං දස්සිතං, ත්දානි ‘‘යං වා 
යසො’’තිආදිනා තස්ස උග්ගහිතසිප්පස්ස නිප්ඵත්තිවයසන
ගුණකිත්තනමුයඛන පග්ගණ්හයනනපි ලාභුප්පත්තියාති අයයමයතසං

විකප්පානං යභයදො. යසසන්ති ‘‘පටිච්න්න්නා යහොතී’’තිආදිකං පාළිආගතං, 

‘‘එවඤ්ච පන වත්වා’’තිආදිකං අට්ඨකථාගතඤ්ච. එත්ථාති එතස්මිං 

දුතියදිසාවායර. පුරිමනයෙයනවාතිපුබ්යබපඨමදිසාවායර වුත්තනයයයනව. 

269. සම්මානනා නාම සම්භාවනා, සා පන අත්ථචරියාලක්ඛණා ච
දානලක්ඛණාචචතත්ථපඤ්චමට්ඨායනයහවසඞ්ගහිතාති පියවචනලක්ඛණං

තංදස්යසතං ‘‘සම්භාවිතකථාකථයනනා’’ති වුත්තං.විගතමානනා විමානනා, 

න විමානනා අවිමානනා, විමානනාය අකරණං. යතනාහ ‘‘ෙථා 

දාසකම්මකරාදයෙො’’තිආදි. සාමියකන හි විමානිතානං ත්ත්ථීනං සබ්යබො

පරිජයනො විමායනතියයව. පරිෙරන්යතොති ත්න්ද්රියානි පරිචරන්යතො. තිං

අතිෙරති නාම තං අත්තයනො ගිහිනිං අතිමඤ්ඤිත්වා අගයණත්වා

වත්තනයතො. ඉස්සරිෙයවොස්සග්යගනාති එත්ථ යාදියසො
ත්ස්සරියයවොස්සග්යගො ගිහිනියා අනුච්න්වියකො, තං දස්යසන්යතො 

‘‘භත්තයගයහ විස්සට්යඨ’’ති ආහ. යගයහ එව ඨත්වා විචායරතබ්බම්පි හි 
කසිවාණිජ්ජාදිකම්මං කුලිත්ථියා භායරො න යහොති, සාමිකස්යසව භායරො, 
තයතො ආගතසාපයතයෙං පන තාය සුගුත්තං කත්වා ඨයපතබ්බං යහොති. 

‘‘ස්බිං ඉස්සරිෙිංවිස්සට්ඨිංනාමයහොතී’’තිඑතාමඤ්ඤන්තීතිඅධිප්පායයො.
ත්ත්ථියයො නාම පුත්තලායභන විය මහග්ඝවිපුලාලඞ්කාරලායභනපි න

සන්තස්සන්යතවාති තාසං යතොසනං අලඞ්කාරදානන්ති ආහ ‘‘අත්තයනො

විභවානුරූයපනා’’ති. 

කුලිත්ථියාසංවිහිතබ්බකම්මන්තානාම ආහාරසම්පාදනවිචාරප්පකාරාති

ආහ ‘‘ොගුභත්තපෙනකාලාදීනී’’තිආදි. සම්මානනාදීහි යථාරහං පියවචයනහි

යචව යභොජනදානාදීහි ච පයහණකයපසනාදීහි අඤ්ඤයතො, තත්යථව වා 
උප්පන්නස්ස පණ්ණාකාරස්ස න්ණදිවසාදීසු යපයසතබ්බපියභණ්යඩහි ච 

සඞ්ගහිතපරිජනා. යගහසාමිනියා අන්යතොයගහජයනො නිච්චං සඞ්ගහියතො

එවාතිවුත්තං ‘‘ඉධපරපරිජයනොනාම…යප.… ඤාතිජයනො’’ති. ආභතධපරනන්ති
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බාහිරයතො අන්යතොයගහං පයවසිතධනං. ගිහිනියා නාම පඨමං
ආහාරසම්පාදයනයකොසල්ලංත්ච්ඡිතබ්බං, තත්ථච යුත්තපයුත්තතා, තයතො
සාමිකස්සත්ත්ථිජනායත්යතසුකිච්චාකිච්යචසු, තයතොපුත්තානං පරිජනස්ස

කාතබ්බකිච්යචසූති ආහ ‘‘ොගුභත්තසම්පාදනාදීසූ’’තිආදි.
‘‘නික්යකොසජ්ජා’’ති වත්වා තයමව නික්යකොසජ්ජතං බෙතියරකයතො, 

අන්වයයතො ච විභායවතං ‘‘ෙථා’’තිආදි වුත්තං. ඉධපරාති ත්මස්මිං 

තතියදිසාවායර. පුරිමනයෙයනවාති පඨමදිසාවායර වුත්තනයයයනව. ත්ති
භගවා‘‘පච්ඡිමාදිසාපුත්තදාරා’’තිඋද්දිසිත්වාපිදාරවයසයනවපච්ඡිමංදිසං 
විස්සජ්යජසි, න පුත්තවයසන. කස්මා? පුත්තා හි දාරකකායල අත්තයනො
මාත අනුග්ගණ්හයනයනව අනුග්ගහිතා යහොන්ති අනුකම්පිතා, විඤ්ඤුතං
පත්තකායල පන යථා යතපි තදා අනුග්ගයහතබ්බා, ස්වායං විධි ‘‘පාපා
නිවායරන්තී’’තිආදිනා පඨමදිසාවායර දස්සියතො එවාති කිං පුන
විස්සජ්ජයනනාති. දානාදිසඞ්ගහවත්ථූසු යං වත්තබ්බං, තං යහට්ඨා
වුත්තයමවාති. 

270. චත්තාරිපි ඨානානි ලඞ්ඝිත්වා පඤ්චමයමව ඨානං විවරිතං 

‘‘අවිසිංවාදනතාො’’තිආදි වුත්තං. තත්ථ ෙස්ස ෙස්ස නාමිං ගණ්හාතීති
සහායයො අත්ථිකභායවන යස්ස යස්ස වත්ථුයනො නාමං කයථති. 

අවිසිංවායදත්වාති එත්ථ දුවිධං අවිසංවාදනං වාචාය, පයයොයගන චාති තං

දුවිධම්පි දස්යසතං ‘‘ඉදම්පී’’තිආදි වුත්තං. ‘‘දායනනා’’ති ච ත්දං
නිදස්සනමත්තං දට්ඨබ්බං ත්තරසඞ්ගහවත්ථුවයසනපි අවිසංවායදත්වා 
සඞ්ගණ්හනස්ස ලබ්භනයතො, ත්ච්ඡිතබ්බයතො ච. අපරා පච්ඡිමා පජා 

අපරපජා, අපරාපරංඋප්පන්නාවාපජා අපරපජා. පටිපූජනා නාමමමායනා, 

සක්කාරකිරියා චාති තදුභයං දස්යසතං ‘‘යකලාෙන්තී’’තිආදි වුත්තං. 

මමාෙන්තීති මමත්තංකයරොන්ති. 

271. ෙථාබලිං කම්මන්තසිංවිධපරායනනාති දාසකම්මකරානං යථාබලං
බලානුරූපං යතසං යතසං කම්මන්තානං සංවිදහයනන විචාරයණන, 

කාරාපයනනාති අත්යථො. යතනාහ ‘‘දහයරහී’’තිආදි. 

භත්තයවතනානුප්පදායනනාති තස්ස තස්ස දාසකම්මකරස්ස අනුරූපං 

භත්තස්ස, යවතනස්ස ච පදායනන. යතයනවාහ ‘‘අෙිං 

ඛුද්දකපුත්යතො’’තිආදි. යභසජ්ජාදීනීති ආදි-සද්යදන
සප්පායාහාරවසනට්ඨානාදිං සඞ්ගණ්හාති. සාතභායවො එව රසානං 

අච්ඡරිෙතාති ආහ ‘‘අච්ඡරියෙ මධුරරයස’’ති. යතසන්ති දාසකම්මකරානං. 

යවොස්සජ්ජයනනාති කම්මකරණයතො විස්සජ්ජයනන. යවලිං ඤත්වාති
‘‘පහාරාවයසයසො, උපඩ්ඪපහාරාවයසයසො වා දිවයසො’’ති යවලං ජානිත්වා.

යයො යකොආ මහුස්සයවො ඡයණො නාම. කත්තිකුස්සයවො, ඵග්ගුණුස්සයවොති 

එවං නක්ඛත්තසල්ලක්ඛියතො මහුස්සයවො නක්ඛත්තිං. පු්බුදට්ඨායිතා, 

පච්ඡානිපාතිතා චමහාසුදස්සයනවුත්තාඑවාති ත්ධඅනාමට්ඨා. 
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දින්නාදායියනොති පුබ්බපදාවධාරණවයසන සාවධාරණවචනන්ති

අවධාරයණන නිවත්තිතං දස්යසතං ‘‘යෙොරිකාෙ කිඤ්චි අග්ගයහත්වා’’ති

වුත්තං. යතනාහ ‘‘සාමියකහි දින්නස්යසව ආදායියනො’’ති. න මෙිං කිඤ්චි

ලභාමාති අනුජ්ඣායිත්වාති පටියසධද්වයයන යතහි ලද්ධබ්බස්ස ලාභං

දස්යසති. ‘‘කිිං එතස්ස කම්යමන කයතනාති අනුජ්ඣායිත්වා’’ති ත්දං 

තට්ඨහදයතායකාරණදස්සනංපටිපක්ඛදූරීභාවයතො. තුට්ඨහදෙතාදස්සනම්පි
කම්මස්ස සුකතකාරිතාය කාරණදස්සනං. කිත්ති එව වණ්යණො 

කිත්තිවණ්යණො, තං කිත්තිවණ්ණං ගුණකථං හරන්ති, තං තං දිසං

උපාහරන්තීති කිත්තිවණ්ණහරා. තථා තථා කිත්යතතබ්බයතො හි කිත්ති, 

ගුයණො, යතසං වණ්ණනංකථනං වණ්යණො. යතනාහ ‘‘ගුණකථාහාරකා’’ති. 

272. කාරණභූතායමත්තාඑයතසංඅත්ථීති යමත්තානි, කායකම්මාදීනි.

යානි පන තානි යථා යථා ච සම්භවන්ති, තං දස්යසතං ‘‘තත්ථා’’තිආදි

වුත්තං. ‘‘විහාරගමන’’න්තිආදීසු‘‘යමත්තආත්තංපච්චුපට්ඨායපත්වා’’ති පදං

ආහරිත්වා යයොයජතබ්බං. අනාවටද්වාරතාොති එත්ථ ද්වාරිං නාම
අයලොභජ්ඣාසයතා දානස්ස මුඛභාවයතො. තස්ස සයතො යදයෙධම්මස්ස

දාතකාමතා අනාවටතා එවඤ්හි ඝරමාවසන්යතො කුලපුත්යතො යගහද්වායර
පිහියතපිඅනාවටද්වායරොඑව, අඤ්ඤථාඅපිහියතපිඝරද්වායර ආවටද්වායරො

එවාති.යතනවුත්තං ‘‘තත්ථා’’තිආදි. විවරිත්වාපිවසන්යතොතිවචනයසයසො. 

පිදහිත්වාපීති එත්ථාපි එයසව නයයො. ‘‘සීලවන්යතසූ’’ති ත්දං
පටිග්ගාහකයතො දක්ඛිණවිසුද්ධිදස්සනත්ථං වුත්තං. කරුණායඛත්යතපි 

දායනන අනාවටද්වාරතා එව. ‘‘සන්තඤ්යඤවා’’ති ත්මිනා අසන්තං
නත්ථිවචනං පුච්ඡිතපටිවචනං විය ත්ච්ඡිතබ්බං එවාති දස්යසති විඤ්ඤූනං

අත්ථිකානං ආත්තමද්දවකරණයතො. ‘‘පුයරභත්තිං පරිභුඤ්ජිත්බක’’න්ති
ත්දංයාවකාලියකඑව ආමිසභාවස්සනිරුළ්හතායවුත්තං. 

‘‘ස්යබ සත්තා’’ති ත්දං යතසං සමණබ්රාහ්මණානං
අජ්ඣාසයසම්පත්තිදස්සනං පක්ඛපාතාභාවදීපනයතො, ඔධියසො ඵරණායපි 
යමත්තාභාවනාය ලබ්භනයතො. යාය කුසලාභිවඩ්ඪිආකඞ්ඛාය යතසං

උපට්ඨාකානං, තථා යනසං යගහපවිසනං, තං සන්ධායාහ ‘‘පවිසන්තාපි

කලයායණනයෙතසා අනුකම්පන්තිනාමා’’ති. සුතස්සපරියෙොදාපනිං නාම 
තස්ස යාථාවයතො අත්ථං විභායවත්වා විආකිච්න්ාතමවිධමයනන

වියසොධනන්ති ආහ ‘‘අත්ථිං කයථත්වා කඞ්ඛිං වියනොයදන්තී’’ති. සවනං
නාම ධම්මස්ස යාවයදව සම්මාපටිපජ්ජනාය අසති තස්මිං තස්ස
නිරත්ථකභාවයතො, තස්මා සුතස්ස පරියයොදාපනං නාම 

සම්මාපටිපජ්ජාපනන්තිආහ ‘‘තථත්තාෙවාපටිපජ්ජායපන්තී’’ති. 

273. අලමත්යතොතිසමත්ථසභායවො, යසොච අත්ථයතොසමත්යථොඑවාති 

‘‘අගාරිං අජ්ඣාවසනසමත්යථො’’ති වුත්තං. දිසානමස්සනට්ඨායනති
යථාවුත්තදිසානං පච්චුපට්ඨානසඤ්ඤියත නමස්සනකාරයණ. පණ්ඩියතො
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පටුන 

හුත්වා කුසයලො යන්යකො ලභයත යසන්ති යයොජනා. සණ්හගුණයයොගයතො 

සණ්යහො, සණ්හගුයණොති පයනත්ථ සුඛමනිපුණපඤ්ඤා, මුදුවාචාති

දස්යසන්යතො ‘‘සුඛුම…යප.… භණයනන වා’’ති වුත්තං. 

දිසානමස්සනට්ඨායනනාතියයනඤායණන යථාවුත්තාන්දිසාවුත්තනයයන
පටිපජ්ජන්යතො නමස්සති නාම, තං ඤාණං දිසානමස්සනට්ඨානං, යතන 

පටිභානවා. යතන හි තංතංකිච්චයුත්තපත්තවයසන පටිපජ්ජන්යතො ත්ධ

‘‘පටිභානවා’’ති වුත්යතො. නිවාතවුත්තීති පණිපාතපයලො. අත්ථද්යධපරොති න

ථද්යධො ථම්භරහියතොති ආත්තස්ස උද්ධුමාතලක්ඛයණන ථම්භිතභායවන

විරහියතො. උට්ඨානවීරිෙසම්පන්යනොතිකායියකන වීරියයනසමන්නාගයතො. 

නිරන්තරකරණවයසනාති ආරද්ධස්ස කම්මස්ස සතතකාරිතාවයසන. 

ඨානුප්පත්තිොපඤ්ඤාොති තස්මිංතස්මිංඅත්ථකිච්යචඋපට්ඨියතඨානයසො
තඞ්ඛයණඑවඋප්පජ්ජනකපඤ්ඤාය. 

සඞ්ගහකයරොති යථාරහං සත්තානං සඞ්ගණ්හනයකො. මිත්තකයරොති
මිත්තභාවකයරො, යසොපනඅත්ථයතො මිත්යතපරියයසනයකොනාමයහොතීති 

වුත්තං ‘‘මිත්තගයවසයනො’’ති. යථාවුත්තං වදං වචනං ජානාතීති වදඤ්ඤූති

ආහ ‘‘පු්බකාරිනාවුත්තවෙනිං ජානාතී’’ති.ත්දානිතයමවත්ථංසඞ්යඛයපන

වුත්තං විත්ථාරවයසන දස්යසතං ‘‘සහාෙකස්සා’’තිආදි වුත්තං. පුබ්යබ
යථාපවත්තාය වාචාය ජානයන වදඤ්ඤුතං දස්යසත්වා ත්දානි
ආකාරසල්ලක්ඛයණන අප්පවත්තාය වාචාය ජානයනපි වදඤ්ඤුතං

දස්යසතං ‘‘අපිො’’තිආදි වුත්තං. ‘‘යෙන යෙන වා පනා’’තිආදිනා

වචනීයත්ථතං වදඤ්ඤූ-සද්දස්ස දස්යසති. යනතාති යථාධිප්යපතමත්ථං

පච්චක්ඛයතො පායපතා. යතනාහ ‘‘තිං තමත්ථිං දස්යසන්යතො පඤ්ඤාෙ

යනතා’’ති. යනති තං තමත්ථන්ති ආයනත්වා සම්බන්යධො. පුනප්පුනිං

යනතීතිඅනු අනුයනති, තංතමත්ථන්තිආයනත්වායයොජනා. 

තස්මිිං තස්මින්ති තස්මිං තස්මිං දානාදීහි සඞ්ගයහහි සඞ්ගයහතබ්යබ 

පුග්ගයල. ආණිොති අක්ඛපසගතාය ආණියා. ොෙයතොති ගච්න්යතො. 

පුත්තකාරණාති පුත්තනිමිත්තං. පුත්තයහතකඤ්හි පුත්යතන කත්තබ්බං
මානංවාපූජංවා. 

උපයෙොගවෙයනති උපයයොගත්යථ. වුච්චතීති වෙනිං, අත්යථො.

උපයයොගවචයන වා වත්තබ්යබ. පච්ෙත්තන්ති පච්චත්තවචනං. සම්මා 

යපක්ඛන්තීතිසම්මයදවකාතබ්යබයපක්ඛන්ති. පසිංසනීොතිපසංසිතබ්බා. 

භවන්ති එයත සඞ්ගයහතබ්යබ තත්ථ පුග්ගයල යථාරහං පවත්යතන්තාති
අධිප්පායයො. 

274. ‘‘ඉතිභගවා’’තිආදිනිගමනං. ොදිසාතියාමාතාපිතආදිලක්ඛණා

පුරත්ථිමාදිදිසා. නමස්සාති නමස්යසයොපති අත්යථො ‘‘යථා කථං
පනා’’තිආදිකාය ගහපතිපුත්තස්ස පුච්න්ාය වයසන යදසනාය ආරද්ධත්තා 
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‘‘පුච්ඡාෙ ඨත්වා’’ති වුත්තං. අකථිතිං නත්ථි ගිහීහි කත්තබ්බකම්යම
අප්පමාදපටිපත්තියා අනවයසසයතොකථිතත්තා. මාතාපිතආදීසු හි යතහි ච 
පටිපජ්ජිතබ්බපටිපත්තියා නිරවයසසයතො කථයනයනව රාජාදීසුපි
පටිපජ්ජිතබ්බවිධි අත්ථයතො කථියතො එව යහොතීති. ගිහියනො විනීයන්ති, 

විනයංඋයපන්තිඑයතනාති ගිහිවිනයෙො.ෙථානුසිට්ඨන්තියථාත්ධසත්ථාරා
අනුසිට්ඨං ගිහිචාරිත්තං, තථා යතන පකායරන තං අවිරායධත්වා. 

පටිපජ්ජමානස්ස වුද්ධියෙව පාටිකඞ්ඛාති 
දිට්ඨධම්මිකසම්පරායිකපරමත්යථහි වුද්ධියයව ත්ච්ඡිතබ්බා
අවස්සම්භාවිනීති. 

සිඞ්ගාලසුත්තවණ්ණනායලීනත්ථප්පකාසනා. 
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9. ආටානාටිෙසුත්තවණ්ණනා 

පඨමභාණවාරවණ්ණනා 
275. ‘‘චතද්දිසං රක්ඛං ඨයපත්වා’’ති ත්දං ද්වීසු ඨායනසු චතූසු දිසාසු

ඨපිතංරක්ඛංසන්ධායවුත්තන්තිතදුභයං දස්යසතං ‘‘අසුරයසනාො’’තිආදි
වුත්තං. අත්තයනො හි අධිකායර, අත්තයනො රක්ඛාය ච අප්පමජ්ජයනන
යතසං ත්දං ද්වීසු ඨායනසු චතූසු දිසාසු ආරක්ඛට්ඨපනං. යඤ්හි තං
අසුරයසනාය පටියසධනත්ථං යදවපුයර චතූසු දිසාසු සක්කස්ස

යදවානමින්දස්ස ආරක්ඛට්ඨපනං, තංඅත්තයනො අධිකායරඅප්පමජ්ජනිං. යං
පන යනසං භගවයතො සන්තිකං උපසඞ්කමයන චතූසු දිසාසු

ආරක්ඛට්ඨපනං, තං අත්තයනොකතා රක්ඛාෙ අප්පමජ්ජනිං. යතනවුත්තං 

‘‘අසුරයසනාෙ නිවාරණත්ථ’’න්තිආදි. පාළියං ෙතුද්දිසන්ති භුම්මත්යථ

උපයයොගවචනන්ති භුම්මවයසන තදත්ථං දස්යසන්යතො ‘‘ෙතූසු දිසාසූ’’ති

ආහ. ආරක්ඛිං ඨයපත්වාති යවස්සවණාදයයො චත්තායරො මහාරාජායනො
අත්තනා අත්තනා රක්ඛිතබ්බදිසාසු ආරක්ඛං ඨයපත්වා ගුත්තිං සම්මයදව

විදහිත්වා. බලගුම්බිං ඨයපත්වාති යක්ඛයසනාදියසනාබලසමූහං ඨයපත්වා. 

ඔවරණිං ඨයපත්වාති පටිපක්ඛනියසධනසමත්ථං ආවරණං ඨයපත්වා. ත්ති
තීහිපයදහියථාක්කමංපච්යචකං යදවනගරද්වාරස්සඅන්යතො, ද්වාරසමීයප, 
ද්වාරයතො බහි, දිසාරක්ඛාවසයනොති තිවිධාය රක්ඛාය ඨපිතභායවො වා

දීපියතො. යතනාහ ‘‘එවිං සක්කස්ස…යප.… කත්වා’’ති. සත්ත බුදද්යධපර

ආර්භාති එත්ථ සත්යතව බුද්යධ ආරබ්භ පරිබන්ධනකාරණං 

මහාපදානටීකාෙිං (දී. නි. ටී. 2.12) වුත්තනයයයනව යවදිතබ්බං. 

ධපරම්මආණන්තිධම්මමයංආණං, සත්ථුධම්මචක්කන්තිඅත්යථො.‘‘පරිසයතො

බාහිරභායවො, අසම්යභොයගො’’ති එවමාදිං ඉදඤ්චිදඤ්ෙ විවජ්ජනකරණං 

කරිස්සාමාති. සාවනන්ති චතන්නම්පි පරිසානං තික්ඛත්තං පරිවායරන
අනුසාවනං, යථාසක්යකොයදවානමින්යදොඅසුරයසනාය නිවාරණත්ථංචතූසු
දිසාසු ආරක්ඛං ඨපායපති, එවං මහාරාජායනොපි තාදියස කිච්චවියසයස 
අත්තයනො ආරක්ඛං ඨයපන්ති. ත්යමසම්පි හි තයතො සාසඞ්කං

සප්පටිභයන්ති.යතනවුත්තං ‘‘අත්තයනොපී’’තිආදි. 

අභික්කන්තාති අතික්කන්තා, විගතාතිඅත්යථොතිආහ ‘‘ඛයෙ දිස්සතී’’ති.
යතයනව හි ‘‘නික්ඛන්යතො පඨයමො යායමො’’ති අනන්තරං වුත්තං. 

අභික්කන්තතයරොති අතිවිය කන්තතයරො. තාදියසො ච සුන්දයරො භද්දයකො

නාමයහොතීතිආහ ‘‘සුන්දයර දිස්සතී’’ති. 

යකොතියදවනාගයක්ඛගන්ධබ්බාදීසුයකොකතයමො. යමතිමම. පාදානීති

පායද. ඉද්ධිොති ත්මාය එවරූපාය යදවිද්ධියා. ‘‘ෙසසා’’ති ත්මිනා එදියසන

පරිවායරන, පරිච්යන්යදන ච. ජලන්ති විජ්යජොතමායනො. අභික්කන්යතනාති 

අතිවිය කන්යතන කමනීයයන අභිරූයපන. වණ්යණනාති 

සරීරවණ්ණනිභාය. ස්බාඔභාසෙිංදිසාතිදසපිදිසාපභායසන්යතො චන්යදො
විය, සූරියයොවියචඑයකොභාසංඑකායලොකංකයරොන්යතොතිගාථායඅත්යථො. 
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අභිරූයපති උළාරරූයප සම්පන්නරූයප. අ්භනුයමොදයනති සම්පහංසයන. 

ඉධපර පනාති ‘‘අභික්කන්තාය රත්තියා’’ති එතස්මිං පයද. යතනාති 
ඛයපරියායත්තා. 

රූපාෙතනාදීසූති ආදි-සද්යදන අක්ඛරාදීනං සඞ්ගයහො දට්ඨබ්යබො. 

සුවණ්ණවණ්යණොති සුවණ්ණච්න්වීති අයයමත්ථ අත්යථොති ආහ 

‘‘ඡවිෙ’’න්ති. තථා හි වුත්තං ‘‘කඤ්චනසන්නිභත්තයචො’’ති )දී. නි. 2.35; 

3.200, 218; ම. නි. 2.386) සඤ්ඤූළ්හාති සඞ්ගන්ථිතා. වණ්ණාති

ගුණවණ්ණනාතිආහ ‘‘ථුතිෙ’’න්ති, යථොමනායන්ති අත්යථො. කුලවග්යගති
ඛත්තියාදිකුලයකොට්ඨායස. තත්ථ ‘‘අච්යන්ො විප්පසන්යනො’’තිආදිනා

වණ්ණිතබ්බට්යඨන වණ්යණො, න්වි. වණ්ණනට්යඨන වණ්යණො, ථුති.

අභිත්ථවනට්යඨන වණ්යණො, ථුති, අඤ්ඤමඤ්ඤං අසඞ්කරයතො 

වණ්ණිතබ්බයතො ඨයපතබ්බයතො වණ්යණො, ඛත්තියාදිකුලවග්යගො.

වණ්ණීයතිඤාපීයතිඑයතනාති වණ්යණො, ඤාපකංකාරණං.වණ්ණනයතො

ථූලරස්සාදිභායවන උපට්ඨානයතො වණ්යණො, සණ්ඨානං. ‘‘මහන්තං

ඛද්දකං, මජ්ඣිම’’න්ති වණ්යණතබ්බයතො පමායණතබ්බයතො වණ්යණො, 

පමාණං. වණ්ණීයති චක්ඛනා විවරීයතීති වණ්යණො, රූපායතනන්ති එවං

තස්මිං තස්මිං අත්යථ වණ්ණ-සද්දස්ස පවත්ති යවදිතබ්බා. යසොති 

වණ්ණසද්යදො. ඡවිෙිං දට්ඨ්යබො රූපායතයනගය්හමානස්ස න්විමුයඛයනව
ගයහතබ්බයතො. ‘‘න්විගතා පනවණ්ණධාතඑවසුවණ්ණවණ්යණොතිඑත්ථ 
වණ්ණග්ගහයණනගහිතා’’තිඅපයර. 

යකවලපරිපුණ්ණන්ති එකයදසම්පි අයසයසත්වා නිරවයසසයතොව

පරිපුණ්ණන්ති අයයමත්ථ අත්යථොති ආහ ‘‘අනවයසසතා අත්යථො’’ති. 

යකවලකප්පාති කප්ප-සද්යදො නිපායතො පදපූරණමත්තං, යකවලං ත්ච්යචව

අත්යථො. යකවල-සද්යදො බහුලවාචීතිආහ ‘‘යෙභුෙයතා අත්යථො’’ති. යකආ
පන ‘‘ඊසකං අසමත්තා යකවලකප්පා’’ති වදන්ති. එවං සති
අනවයසසත්යථොඑවයකවල-සද්දත්යථොසියා, අනත්ථන්තයරනපන කප්ප-
සද්යදන පදවඩ්ඪනං කතං යකවලයමව යකවලකප්පන්ති. අථ වා

කප්පනීයතා, පඤ්ඤායපතබ්බතා යකවලකප්පා. අබයාමිස්සතා විජාතියයන

අසඞ්කරා සුද්ධතා. අනතියරකතා තංපරමතා වියසසාභායවො. 

යකවලකප්පන්ති යකවලං දළ්හං කත්වාති අත්යථො. යකවලිං වුච්චති

නිබ්බානං සබ්බසඞ්ඛතවිවිත්තත්තා. තං එතස්ස අධිගතං අත්ථීති යකවලී, 
සච්ඡිකතනියරොයධොඛීණාසයවො. 

කප්ප-සද්යදො පනායං ස-උපසග්යගො, අනුපසග්යගො චාති අධිප්පායයන
ඔකප්පනියපයද ලබ්භමානං කප්පනියසද්දමත්තං නිදස්යසති, අඤ්ඤථා 
කප්ප-සද්දස්ස අත්ථුද්ධායර ඔකප්පනියපදං අනිදස්සනයමව සියා. 

සමණකප්යපහීති විනයක්කමසිද්යධහි සමණයවොහායරහි. නිච්ෙකප්පන්ති

නිච්චකාලං. පඤ්ඤත්තීති නාමඤ්යහතං තස්ස ආයස්මයතො, යදිදං



දීඝනිකායය පාථිකවග්ගටීකා  ආටානාටියසුත්තවණ්ණනා 

123 

පටුන 

කප්යපොති. කප්පිතයකසමස්සූති කත්තරියා යන්දිතයකසමස්සු. 

ද්වඞ්ගුලකප්යපොති මජ්ඣන්හිකයවලාය වීතික්කන්තාය 

ද්වඞ්ගුලතාවිකප්යපො. යලයසොති අපයදයසො. අනවයසසං ඵරිතං සමත්ථස්ස
ඔභාසස්සයකනආකාරයණනඑකයදසඵරණම්පිසියා, අයංපනසබ්බයසොව

ඵරීති දස්යසතං සමන්තත්යථො කප්ප-සද්යදො ගහියතොති ආහ ‘‘අනවයසසිං 

සමන්තයතො’’ති. 

යස්මා යදවතානං සරීරප්පභා ද්වාදසයයොජනමත්තං ඨානං, තයතො 
භියයෙොපි ඵරිත්වා තිට්ඨති, තථා වත්ථාභරණාදීහි සමුට්ඨිතා පභා, තස්මා

වුත්තං ‘‘ෙන්දිමා විෙ, සූරියෙො විෙ ෙ එයකොභාසිං එකිං පජ්යජොතිං 

කරිත්වා’’ති.කස්මාඑයතමහාරාජායනොභගවයතොසන්තියකනිපදිංසු? නනු 
යයභුයයෙන යදවතා භගවයතො සන්තිකං උපගතා ඨත්වාව කයථතබ්බං
කයථන්තාගච්න්න්තීති? සච්චයමතං, ත්ධපනනිපදයනකාරණංඅත්ථි, තං

දස්යසතං ‘‘යදවතාන’’න්තිආදි වුත්තං. ‘‘ත්දං පරිත්තං නාම 
සත්තබුද්ධපටිසංයුත්තං ගරු, තස්මා න අම්යහහි ඨත්වා ගයහතබ්බ’’න්ති 

ආන්යතත්වා පරිත්තගාරවවයසනනිසීදිිංසු. 

276. කස්මා පයනත්ථ යවස්සවයණො එව කයථසි, න ත්තයරසු යයො

යකොචීති? තත්ථකාරණං දස්යසතං ‘‘කිඤ්ොපී’’තිආදිවුත්තං. විස්සාසියකො 

අභිණ්හංඋපසඞ්කමයනන. බයත්යතොතිවිසාරයදො, තඤ්චස්සයවයෙත්තියං

සුට්ඨු සික්ඛිතභායවනාතිආහ ‘‘සුසික්ඛියතො’’ති.මනුස්යසසුවියහි යදයවසුපි
යකොආයදව පුරිමජාතිපරිචයයන සුසික්ඛියතො යහොති, තත්රාපි යකොආයදව 
යථාධිප්යපතමත්ථං වත්තං සමත්යථො පරිපුණ්ණපදබෙඤ්ජනාය යපොරියා
වාචාය සමන්නාගයතො. ‘‘මයහසක්ඛා’’ති ත්මස්ස අත්ථවචනං

‘‘ආනුභාවසම්පන්නා’’ති, මයහසක්ඛාති වා මහාපරිවාරාති අත්යථො.
පාණාතිපායත ආදීනවදස්සයනයනව තං විපරියායයතො තයතො යවරමණියං

ආනිසංයසොපාකයටොයහොතීති ‘‘ආදීනවිංදස්යසත්වා’’ ත්ච්යචවවුත්තං. යතසු

යසනාසයනසූති යානි ‘‘අරඤ්ඤවනප්පත්ථානී’’තිආදිනා )ම. නි. 1.34-45) 
වුත්තානි භික්ඛූනං වසනට්ඨානභූතානි අරඤ්ඤායතනානි, යතසු භික්ඛූහි

සයිතබ්බයතො, ආසිතබ්බයතො ච යසනාසනසඤ්ඤියතසු. නිබද්ධපරවාසියනොති
රුක්ඛපබ්බතපටිබද්යධසු විමායනසු නිච්චවාසිතාය නිබද්ධවාසියනො. 

බද්ධපරත්තාතිගාථාභායවනගන්ථිතත්තා සම්බන්ධිතත්තා. 

‘‘උග්ගණ්හාත භන්යත භගවා’’ති අත්තනා වුච්චමානං පරිත්තං 
භගවන්තං උග්ගණ්හායපතකායමො යවස්සවයණො අයවොචාති අධිප්පායයන

යචොදයකො ‘‘කිිංපනභගවයතොඅප්පච්ෙක්ඛධපරම්යමොනාමඅත්ථී’’තියචොයදසි. 
ආචරියයො සබ්බත්ථ අප්පටිහතඤාණචාරස්ස භගවයතො න කිඤ්ආ
අප්පච්චක්ඛන්ති දස්යසන්යතො ‘‘නත්ථී’’ති වත්වා ‘‘උග්ගණ්හාත භන්යත
භගවා’’ති වදයතො යවස්සවණස්ස අධිප්පායං විවරන්යතො 

‘‘ඔකාසකරණත්ථ’’න්තිආදිමාහ.යථාහි පඤ්චසියඛොගන්ධබ්බයදවපුත්යතො
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පටුන 

යදවානං තාවතිංසානං, බ්රහ්මුයනො ච සනඞ්කුමාරස්ස සම්මුඛා අත්තයනො
යථාසුතං ධම්මං භගවයතො සන්තිකං උපගන්ත්වා පයවයදති, එවමයම්පි 
මහාරාජා ත්තයරහි සද්ධිං ආටානාටනගයර ගාථාවයසන බන්ධිතං පරිත්තං

භගවයතො පයවයදතං ඔකාසිං කායරන්යතො ‘‘උග්ගණ්හාත භන්යත

භගවා’’ති ආහ, න නං තස්ස පරියාපුණයන නියයොයජන්යතො. තස්මා 

උග්ගණ්හාතූති යථිදං පරිත්තං මයා පයවදිතමත්තයමව හුත්වා චතන්නං
පරිසානං ආරකාලං හිතාවහං යහොති, එවං උද්ධං ආරක්ඛාය ගණ්හාත, 

සම්පටිච්න්තූති අත්යථො. සත්ථු කථියතති සත්ථු ආයරොආයත, චතන්නං

පරිසානංසත්ථුකථයනවාතිඅත්යථො. සුඛවිහාරාොති යක්ඛාදීහිඅවිහිංසාය
ලද්ධබ්බසුඛවිහාරාය. 

277. සත්තපි බුදද්ධපරා ෙක්ඛුමන්යතො පඤ්චහි චක්ඛූහි චක්ඛමභායව

වියසසාභාවයතො. තස්මාති යස්මා චක්ඛමභායවො විය 
සබ්බභූතානුකම්පිතාදයයො සබ්යබපි වියසසා සත්තන්නම්පි බුද්ධානං
සාධාරණා, තස්මා, ගුණයනමිත්තකායනවවායස්මාබුද්ධානංනාමානිනාම, 
න ලිඞ්ගිකාවත්ථිකයාදිච්න්කානි, තස්මා බුද්ධානං ගුණවියසසදීපනානි

‘‘චක්ඛමන්තස්සා’’තිආදිනා )දී. නි. 3.277) වුත්තානි එතානි එයකකස්ස

සත්තසත්තනාමානියහොන්ති. යතසං නාමානංසාධාරණභාවංඅත්ථවයසන

යයොයජතබ්බාතිදස්යසතං ‘‘ස්යබපී’’තිආදිවුත්තං. ස්බභූතානුකම්පියනොති
අනඤ්ඤසාධාරණමහාකරුණාය සබ්බසත්තානං අනුකම්පිකා. 

න්හාතකියලසත්තාති අට්ඨඞ්ගියකන අරියමග්ගජයලන සපරසන්තායනසු

නිරවයසසයතො යධොතකියලසමලත්තා. මාරයසනාපමද්දියනොති සපරිවායර

පඤ්චපි මායර පමද්දිතවන්යතො. වුසිතවන්යතොති මග්ගබ්රහ්මචරියවාසං, 
දසවිධං අරියවාසඤ්ච වුසිතවන්යතො. වුසිතවන්තතාය එව බාහිතපාපතා

වුත්තා යහොතීති ‘‘බ්රාහ්මණස්සා’’ති පදං අනාමට්ඨං. විමුත්තාති
අනඤ්ඤසාධාරණානං පඤ්චන්නම්පි විමුත්තීනං වයසන නිරවයසසයතො

මුත්තා. අඞ්ගයතොති සරීරඞ්ගයතො, ඤාණඞ්ගයතො ච, 
ද්වත්තිංසමහාපුරිසලක්ඛණ- )දී. නි. 2.33; 3.200; ම. නි. 2.385) 
අපතිඅනුබෙඤ්ජයනහි නික්ඛමනප්පභා, බොමප්පභා, 
යකතමාලාඋණ්හීසප්පභා ච සරීරඞ්ගයතො නික්ඛමනකරස්මියයො, 
යමකමහාපාටිහාරියාදීසු උප්පජ්ජනකප්පභා ඤාණඞ්ගයතො

නික්ඛමනකරස්මියයො. න එතායනව ‘‘චක්ඛමා’’තිආදිනා )දී. නි. 3.277) 

වුත්තානි සත්ත නාමානි, අථයඛො අඤ්ඤානිපිබහූනිඅපරිමිතානිනාමානි.

කථන්ති ආහ ‘‘අසඞ්යඛයෙයානි නාමානි සගුයණන මයහසියනොති

වුත්ත’’න්ති )ධ. ස. අට්ඨ. 1313; උදා. අට්ඨ. 53; පටි. අට්ඨ. 76). යකන
වුත්තං? ධම්මයසනාපතිනා. 

යදි එවං කස්මා යවස්සවයණො එතායනව ගණ්හීති ආහ ‘‘අත්තයනො

පාකටනාමවයසනා’’ති. ඛීණාසවා ජනාති අධිප්යපතා. යත හි

කම්මකියලයසහි ජාතාපිඑවංනපුනජායිස්සන්තීතිත්මිනාඅත්යථන ජනා. 
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යථාහ ‘‘යයොචකාලඝයසොභූයතො’’ති )ජා. 1.2.190) යදසනාසීසමත්තන්ති 
නිදස්සනමත්තන්තිඅත්යථො, අවයයවනවාසමුදායුපලක්ඛණයමතං.සතිච
පිසුණවාචප්පහායන ඵරුසවාචා පහීනාව යහොති, පයගව ච මුසාවායදොති 

‘‘අපිසුණා’’ ත්ච්යචව වුත්තා. මහත්තාති මහා අත්තා සභායවො එයතසන්ති

මහත්තා. යතනාහ ‘‘මහන්තභාවිං පත්තා’’ති. මහන්තාති වා මහා අන්තා, 
පරිනිබ්බානපරියයොසානාති වුත්තං යහොති. මහන්යතහි වා පලාදීහි
සමන්නාගතා.අයංතාව අට්ඨකථායංආගතනයයනඅත්යථො.ත්තයරසංපන

මයතන බුද්ධාදීහි අරියයහි මහනීයයතො පූජනීයයතො මහිං නාම නිබ්බානං, 

මහමන්යතො එයතසන්ති මහන්තා, නිබ්බානදිට්ඨාති අත්යථො. නිස්සාරදාති

සාරජ්ජරහිතා, නිබ්භයාතිඅත්යථො.යතනාහ ‘‘විගතයලොමහිංසා’’ති. 

හිතන්තිහිතආත්තං, සත්තානංහියතපති අත්යථො. ෙථාභූතිංවිපස්සිසුන්ති
පඤ්චුපාදානක්ඛන්යධසු සමුදයාදියතො යාථාවයතො විවියධනාකායරන
පස්සිංසු. ‘‘යය චාපී’’ති පුබ්යබ පච්චත්තබහුවචයනන අනියමයතො වුත්යත 

යතසම්පීති අත්ථං සම්පදානබහුවචනවයසන නියයමත්වා ‘‘නමත්ථූ’’ති ච
පදං ආයනත්වා යයොයජති යං තං-සද්දානං අබෙභිචාරිතසම්බන්ධභාවයතො.

විපස්සිංසු නමස්සන්තීති වා යයොජනා. පඨමගාථාොති ‘‘යය චාපි නිබ්බුතා

යලොයක’’ති එවං වුත්තගාථාය. දුතිෙගාථාොති තදන්තරගාථාය. තත්ථ 

යදසනාමුඛමත්තන්ති ත්තයරසම්පි බුද්ධානං නාමග්ගහයණ පත්යත
ත්මස්යසවභගවයතොනාමග්ගහණංතථායදසනායමුඛමත්තං, තස්මායතපි

අත්ථයතො ගහිතා එවාති අධිප්පායයො. යතනාහ ‘‘අෙම්පි හී’’තිආදි. තත්ථ 

අෙන්ති අයං ගාථා. පුරිමයයොජනායං තස්සාති වියසසිතබ්බතාය අභාවයතො
‘‘යන්ති නිපාතමත්ත’’න්ති වුත්තං, ත්ධ පන ‘‘තස්ස නමත්ථූ’’ති එවං
සම්බන්ධස්ස ච ත්ච්ඡිතත්තා ‘‘ය’’න්ති නාමපදං උපයයොයගකවචනන්ති 

දස්යසන්යතො ‘‘ෙිංනමස්සන්තියගොතම’’න්තිආහ. 

278. ‘‘යයතො උග්ගච්න්ති සූරියයො ’’තිආදිකං  කස්මා ආරද්ධං? යං යය

යක්ඛාදයයො සත්ථු ධම්මආණං, අත්තයනො ච රාජාණං නාදියන්ති, යතසං

‘‘ත්දඤ්ආදඤ්ච නිග්ගහං කරිස්සාමා’’ති සාවනං කාතකාමා තත්ථ තත්ථ  

ද්විසහස්සපරිත්තදීපපරිවායරසු චතූසු මහාදීයපසු අත්තයනො ආණාය

වත්තානං අත්තයනො පුත්තානං, අට්ඨවීසතියා යක්ඛයසනාපතිආදීනඤ්ච

සත්ථරි පසාදගාරවබහුමානඤ්ච පයවයදත්වා නිග්ගහාරහානං

සන්තජ්ජනත්ථං ආරද්ධං  .තත්ථ  ‘‘යයතො උග්ගච්න්තී ’’තිආදීසු  ‘‘ෙයතො

ඨානයතො උයදතී’’ති වුච්චති, කුයතො පන ඨානයතො උයදතීති වුච්චති? 

පුබ්බවියදහවාපනං තාව මජ්ඣන්හිකට්ඨායන ඨියතො ජම්බුදීපවාපනං

උයදතීති වුච්චති, උත්තරකුරුකානං පන ඔග්ගච්න්තීති ත්මිනා නයයන

යසසදීයපසුපි සූරියස්ස උග්ගච්න්යනොග්ගච්න්නපරියායයො යවදිතබ්යබො .

අයඤ්චඅත්යථොයහට්ඨා  අග්ගඤ්ඤසුත්තවණ්ණනාෙිං (දී .නි.අට්ඨ. 3.121) 

පකාසියතොඑව. අදිතිොපුත්යතොතියලොකසමුදාචාරවයසනවුත්තං .යලොකියා
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හියදයව අදිතියාපුත්තා, අසුයරඅතිථියාපුත්තාතිවදන්ති .ආදිප්පනයතොපන  

ආදිච්යෙො, එකප්පහායරයනව තීසු දීයපසු ආයලොකවිදංසයනන

සමුජ්ජලනයතොති අත්යථො. මණ්ඩලීති එත්ථ ඊ-කායරො භුසත්යථොති ආහ 

‘‘මහන්තිං මණ්ඩලිං අස්සාති මණ්ඩලී’’ති. මහන්තං හිස්ස විමානමණ්ඩලං

පඤ්ඤාසයයොජනායාමවිත්ථාරයතො. ‘‘සිංවරීපි නිරුජ්ඣතී’’ති ත්මිනාව

දිවයසොපි ජායතීති අයම්පි අත්යථො වුත්යතොති යවදිතබ්යබො. රත්ති

අන්තරධපරාෙතීතිසියනරුපච්න්ායාලක්ඛණස්ස අන්ධකාරස්සවිගච්න්නයතො. 

උදකරහයදොති ජලධි. ‘‘තස්මිිං ඨායන’’ති ත්දං පුරත්ථිමසමුද්දස්ස
උපරිභායගනසූරියස්ස ගමනංසන්ධායවුත්තං.තථාහිජම්බුදීයපඨිතානං
පුරත්ථිමසමුද්දයතො සූරියයො උග්ගච්න්න්යතො විය උපට්ඨාති. යතනාහ 

‘‘ෙයතො උග්ගච්ඡති සූරියෙො’’ති. සමුද්දනට්යඨන අත්තනි පතිතස්ස

සම්මයදව, සබ්බයසොච උන්දනට්යඨනකියලදනට්යඨන සමුද්යදො. සමුද්යදො

හි කියලදනට්යඨො රහයදො. සාරියතොදයකොති අයනකානි යයොජනසහස්සානි 

විත්ථිණ්යණොදයකො, සරිතානදියයොඋදයකඑතස්සාතිවා සරියතොදයකො. 

සියනරුපබ්බතරාජා චක්කවාළස්ස යවමජ්යඣ ඨියතො, තං පධානං
කත්වා වත්තබ්බන්ති අධිප්පායයන ‘‘ත්යතොති සියනරුයතො’’ති වත්වා තථා

පන දිසාවවත්ථානං අනවට්ඨිතන්ති ‘‘යතසිං නිසින්නට්ඨානයතො වා’’ති

වුත්තං. යතසන්තිචතන්නංමහාරාජානං. නිසින්නට්ඨානිං ආටානාටනගරං.

තත්ථහිනිසින්නායතත්මංපරිත්තං බන්ධිංසු. යතසිංනිසින්නට්ඨානයතොති
වා සත්ථු සන්තියක යතසං නිසින්නට්ඨානයතො. උභයථාපි සූරියස්ස
උදයට්ඨානා පුරත්ථිමා දිසා නාම යහොති. පුරිමපක්ඛංයයයවත්ථ
වණ්යණන්ති. යතන වුත්තං ‘‘ත්යතො සා පුරිමා දිසා’’ති. සූරියයො, පන
චන්දනක්ඛත්තාදයයො ච සියනරුං දක්ඛිණයතො, චක්කවාළපබ්බතඤ්ච
වාමයතොකත්වා පරිවත්යතන්ති.යත්ථ චයනසංඋග්ගමනංපඤ්ඤායති, සා 
පුරත්ථිමා දිසා. යත්ථ ඔක්කමනං පඤ්ඤායති, සා පච්ඡිමා දිසා. 
දක්ඛිණපස්යස උත්තරාදිසා, වාමපස්යසදක්ඛිණාදිසාති චතමහාදීපවාපනං
පච්යචකං සියනරු උත්තරාදිසායයමව, තස්මා අනවට්ඨිතා දිසාවවත්ථාති 

ආහ‘‘ත්තිනංආආක්ඛතිජයනො’’ති. ෙිංදිසන්තියං පුරත්ථිමදිසං ෙසස්සීති
මහාපරිවායරො.යකොටිසතසහස්සපරිමාණා හියදවතාඅභිණ්හංපරිවායරන්ති.
චන්දනනාගරුක්ඛාදීසු ඔසධිතිණවනප්පතිසුගන්ධානං අබ්බනයතො, යතහි
දිත්තභාවූපගමනයතො‘‘ගන්ධබ්බා’’තිලද්ධනාමානංචාතමහාරාජිකයදවානං 

අධිපති භාවයතො. යම සුතන්ති එත්ථ යමති නිපාතමත්තං. සුතන්ති
විස්සුතන්ති අත්යථො. අයඤ්යහත්ථ යයොජනා – තස්ස ධතරට්ඨමහාරාජස්ස
පුත්තාපි බහයවො. කිත්තකා? අපති, දස එයකො ච. එකනාමා. කථං? 
ත්න්දනාමා.‘‘මහප්ඵලා’’තිචසුතංවිස්සුතයමතං යලොයකති. 

ආදිච්යචො යගොතමයගොත්යතො, භගවාපි යගොතමයගොත්යතො, ආදිච්යචන 
සමානයගොත්තතාය ආදිච්යචො බන්ධු එතස්සාතිපි ආදිච්චබන්ධු, ආදිච්චස්ස

වා බන්ධූති ආදිච්චබන්ධු, තං ආදිච්ෙබන්ධුනිං. අනවජ්යජනාති
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පටුන 

අවජ්ජපටිපක්යඛන බ්රහ්මවිහායරන. සයමක්ඛසි ඔධියසො, අයනොධියසො ච
ඵරයණන ඔයලොයකසිආසයානුසයචරියාධිමුත්තිආදිවිභාගාවයබොධවයසන. 

වත්වා වන්දන්තීති ‘‘යලොකස්ස අනුකම්පයකො’’ති කිත්යතත්වා වන්දන්ති. 

සුතිං යනතන්තිසුතංනනූතිඑතස්මිං අත්යථ නු-සද්යදො. අට්ඨකථායං පන

යනොකායරොයන්තිඅධිප්පායයන අම්යහහීතිඅත්යථො වුත්යතො. එතන්තිඑතං 

තථා පරිකිත්යතත්වා අමනුස්සානං යදවතානං වන්දනං. වදන්ති 
ධතරට්ඨමහාරාජස්සපුත්තා. 

279. යෙන යපතා පවුච්ෙන්තීති එත්ථ වචනයසයසන අත්යථො

යවදිතබ්යබො, න යථාරුතවයසයනවාති දස්යසන්යතො ‘‘යෙන දිසාභායගන

නීහරීෙන්තූති වුච්ෙන්තී’’ති ආහ. ඩය්හන්තු වාති යපයත සන්ධාය වදති. 

ඡිජ්ජන්තු වා හත්ථපාදාදියක පිසුණා පිට්ඨිමංසිකා. හඤ්ඤන්තු 

පාණාතිපාතියනොතිආදිකා. පවුච්ෙන්තීති වා සමුච්චන්ති, ‘‘අලං යතස’’න්ති 
සමාආනීයන්තීතිඅත්යථො.එවඤ්හිවචනයසයසනවිනාඑවඅත්යථොසිද්යධො

යහොති. රහස්සඞ්ගන්තිබීජංසන්ධායවදති. 

280. ෙස්මිිංදිසාභායගසූරියෙොඅත්ථිං ගච්ඡතීතිඑත්ථ‘‘යයතොඨානයතො
උයදතී’’තිඑත්ථවුත්තනයානුසායරනඅත්යථො යවදිතබ්යබො. 

281. යයන දිසාභායගන උත්තරකුරු රම්යමො අවට්ඨියතො, ත්යතො සා

උත්තරා දිසාති යයොජනා. මහායනරූති මහන්යතො, මහනීයයො ච

යනරුසඞ්ඛායතො පබ්බයතො. යතනාහ ‘‘මහාසියනරු ප්බතරාජා’’ති. 

රජතමෙිං. තථා හිතස්සපභායඅජ්යඣොත්ථතංතස්සංදිසායංසමුද්යදොදකං

ඛීරං විය පඤ්ඤායති. මණිමෙන්ති ත්න්දනීලමයං. තථා හි දක්ඛිණදිසාය
සමුද්යදොදකං යයභුයයෙන නීලවණ්ණං හුත්වා පඤ්ඤායති, තථා ආකාසං. 

මනුස්සා ජාෙන්ති. කථං ජායන්ති? අමමා අපරිග්ගහාති යයොජනා. 

මමත්තවිරහිතාති ‘‘ත්දං මම ත්දං මමා’’ති මමඞ්කාරවිරහිතාති අධිප්පායයො.
යදියතසං‘‘අයංමය්හංභරියා’’තිපරිග්ගයහොනත්ථි, ‘‘අයංයමමාතා, අයං 
භගිනී’’තිඑවරූපාත්ධවියමරියාදාපිනසියාමාතආදිභාවස්සඅජානනයතොති

යචොදනං සන්ධායාහ ‘‘මාතරිං වා’’තිආදි. ඡන්දරායගො නුප්පජ්ජතීති එත්ථ
‘‘ධම්මතාසිද්ධස්ස පලස්ස ආනුභායවන පුත්යත දිට්ඨමත්යත එව මාත
ථනයතො ථඤ්ඤං පග්ඝරති, යතන සඤ්ඤායණන යනසං මාතරි පුත්තස්ස
මාතසඤ්ඤා, මාතචපුත්යතපුත්තසඤ්ඤාපච්චුපට්ඨිතා’’ති යකආ. 

නඞ්ගලාති ලිඞ්ගවිපල්ලායසන වුත්තන්ති ආහ ‘‘නඞ්ගලානිපී’’ති. 

අකට්යඨති අකසියතඅකතකසිකම්යම. 

තණ්ඩුලාව තස්ස ඵලන්ති සත්තානං පුඤ්ඤානුභාවයහතකා

ථුසාදිඅභායවන තණ්ඩුලා එව තස්ස සාලිස්ස ඵලං. තුණ්ඩිකිරන්ති

පචනභාජනස්සනාමන්තිවුත්තං ‘‘උක්ඛලිෙ’’න්ති. ආකිරිත්වාති තණ්ඩුලානි

පක්ඛිපිත්වා. නිද්ධූමඞ්ගායරනාති ධූමඞ්ගාරරහියතන යකවයලන අග්ගිනා. 
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පටුන 

යජොතිකපාසාණයතොඅග්ගිම්හි උට්ඨහන්යතකුයතොධූමඞ්ගාරානංසම්භයවො. 

යභොජනන්ති ඔදනයමවාධිප්යපතන්ති ‘‘යභොජනයමවා’’තිඅවධාරණංකත්වා

යතන නිවත්යතතබ්බංදස්යසන්යතො ‘‘අඤ්යඤොසූයපොවාබයඤ්ජනිංවාන 

යහොතී’’ති ආහ. යදි එවං රසවියසසයුත්යතො යතසං ආහායරො න යහොතීති? 

යනොති දස්යසන්යතො ‘‘භුඤ්ජන්තානිං…යප.… රයසො යහොතී’’ති ආහ. 

මච්ඡරිෙචිත්තිං නාම න යහොතීති ධම්මතාසිද්ධස්ස පලස්ස ආනුභායවන.
තථාහියතකත්ථආපිඅමමාපරිග්ගහාවහුත්වාවසන්ති. 

අපිච තත්ථ උත්තරකුරුකානං පුඤ්ඤානුභාවසිද්යධො අයම්පි වියසයසො
යවදිතබ්යබො – තත්ථ කිර යතසු යතසු පයදයසසු 
ඝනආතපත්තසඤ්න්න්නසාඛාපසාඛාකූටාගාරූපමාමයනොරමාරුක්ඛායතසං
මනුස්සානං නියවසනකිච්චං සායධන්ති, යත්ථ සුඛං නිවසන්ති, අඤ්යඤපි
තත්ථ රුක්ඛා සුජාතා සබ්බදාපි පුප්ඵිතග්ගා තිට්ඨන්ති, ජලාසයාපි 
විකසිතකමලකුවලයපුණ්ඩරීකයසොගන්ධිකාදිපුප්ඵසඤ්න්න්නා සබ්බකාලං
පරමසුගන්ධං සමන්තයතො පවායන්තා තිට්ඨන්ති. සරීරම්පි යතසං 
අතිදීඝතාදියදොසරහිතං ආයරොහපරිණාහසම්පන්නං ජරාය අනභිභූතත්තා
වලිපලිතාදියදොසරහිතං යාවතායුකං අපරික්ඛීණජවබලපරක්කමයසොභයමව
හුත්වාතිට්ඨති.අනුට්ඨානඵලූපජීවිතායනච යනසංකසිවාණිජ්ජාදිවයසන, 
ආහාරපරියයට්ඨිවයසන දුක්ඛං අත්ථි, තයතො එව න
දාසදාසිකම්මකරාදිපරිග්ගයහො අත්ථි, න ච තත්ථ 
පතණ්හඩංසමකසවාතාතපසරීසපවාළාදිපරිස්සයයො අත්ථි. යථා නායමත්ථ
ගිම්හානං පච්ඡියම මායස පච්චූසයවලායං සමපතණ්හඋත යහොති, එවයමව
සබ්බකාලං සමපතණ්යහොව උත යහොති, න ච යතසං යකොආ උපඝායතො, 
වියහසා වා උප්පජ්ජති. අකට්ඨපාකිමයමව සාලිං අකණං අථුසං සුගන්ධං
තණ්ඩුලඵලං පරිභුඤ්ජන්තානං යනසං කුට්ඨං, ගණ්යඩො, කිලායසො, 
යසොයසො, කායසො, සායසො, අපමායරො, ජයරොති එවමාදියකො න යකොආ
යරොයගො උප්පජ්ජති. න යත ඛජ්ජා වා වාමනකා වා කාණා වා කුණී වා
ඛඤ්ජාවාපක්ඛහතාවාවිකලඞ්ගාවාවිකලින්ද්රියාවායහොන්ති. ත්ත්ථියයොපි
තත්ථ නාතිදීඝා නාතිරස්සා නාතිකිසා නාතිථූලා නාතිකාළා නාච්යචොදාතා 
යසොභග්ගප්පත්තරූපා යහොන්ති. තථා හි දීඝඞ්ගුලී තම්බනඛී ලම්බත්ථනා
තනුමජ්ඣා පුණ්ණචන්දමුඛී විසාලක්ඛී මුදුගත්තා සංහිතූරූ ඔදාතදන්තා
ගම්භීරනාභී තනුජඞ්ඝා දීඝනීලයවල්ලිතයකප පුථුලසුයසොණී
නාතියලොමානායලොමා සුභගා උතසුඛසම්ඵස්සා සණ්හා සඛිලසම්භාසා
නානාභරණවිභූසිතා විචරන්ති. සබ්බදා හි යසොළසවස්සුද්යදසිකා විය 
යහොන්ති.පුරිසාචපඤ්චවීසතිවස්සුද්යදසිකාවිය, නපුත්තදායරසුරජ්ජන්ති.
අයං තත්ථධම්මතා. 

සත්තාහිකයමව ච තත්ථ ත්ත්ථිපුරිසා කාමරතියා විහරන්ති, තයතො 
වීතරාගා යථාසකං ගච්න්න්ති. න තත්ථ ත්ධ විය ගබ්යභොක්කන්තිමූලකං, 
ගබ්භපරිහරණමූලකං, විජායනමූලකං වා දුක්ඛං යහොති. රත්තකඤ්චුකයතො
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කඤ්චනපටිමා විය දාරකා මාතකුච්ඡියතො අමක්ඛිතා එව යසම්හාදිනා
සුයඛයනවනික්ඛමන්ති, අයංතත්ථධම්මතා. 

මාතා පන පුත්තං වා ධීතරං වා විජායිත්වා යතසං විචරණප්පයදයස 
ඨයපත්වා අනයපක්ඛා යථාරුආ ගච්න්ති. යතසං තත්ථ සයිතානං යය
පස්සන්ති පුරිසා, ත්ත්ථියයො වා, යත අත්තයනො අඞ්ගුලියයො උපනායමන්ති, 
යතසං කම්මබයලනතයතො ඛීරං පවත්තති, යතන දාරකා යායපන්ති. එවං
පන වඩ්ඪන්තා කතිපයදිවයසයහව ලද්ධබලා හුත්වා දාරිකා ත්ත්ථියයො
උපගච්න්න්ති, දාරකා පුරියස. කප්පරුක්ඛයතො එව ච යතසං තත්ථ තත්ථ 
වත්ථාභරණානි නිප්පජ්ජන්ති. නානාවිරාගවණ්ණවිආත්තානි හි සුඛමානි 
මුදුසුඛසම්ඵස්සානි වත්ථානි තත්ථ තත්ථ කප්පරුක්යඛසු ඔලම්බන්තානි 
ත්ට්ඨන්ති. නානාවිධරංසිජාලසමුජ්ජලවිවිධවණ්ණරතනවිනද්ධානි 
අයනකවිධමාලාකම්මලතාකම්මභිත්තිකම්මවිආත්තානි 
පසූපගගීවූපගහත්ථූපගකටූපගපාදූපගානි යසොවණ්ණමයානි ආභරණානි ච
කප්පරුක්ඛයතො ඔලම්බන්ති. තථා
වීණාමුදිඞ්ගපණවසම්මතාළසඞ්ඛවංසයවතාළපරිවානිවල්ලකීපභුතිකා 
තූරියභණ්ඩාපි තයතො තයතො ඔලම්බන්ති. තත්ථ ච බහූ ඵලරුක්ඛා
කුම්භමත්තානි ඵලානි ඵලන්ති මධුරරසානි, යානි පරිභුඤ්ජිත්වා යත
සත්තාහම්පි ඛප්පිපාසාහි න බාධීයන්ති. නජ්යජොපි තත්ථ සුවිසුද්ධජලා
සුපතිත්ථා රමණීයා අකද්දමා වාලුකතලා නාතිපතා නාච්චුණ්හා
සුරභිගන්ධීහි ජලජපුප්යඵහි සඤ්න්න්නා සබ්බකාලං සුරභිං වායන්තියයො
සන්දන්ති. න තත්ථ කණ්ටකතිණකක්ඛළගච්න්ලතා යහොන්ති, අකණ්ටකා
පුප්ඵඵලසම්පන්නා එව යහොන්ති. චන්දනනාගරුක්ඛා සයයමව රසං
පග්ඝරන්ති. න්හායිතකාමා ච නදීතිත්යථ එකජ්ඣං වත්ථාභරණානි
ඨයපත්වා නදිං ඔතරිත්වා න්හත්වා උත්තිණ්ණුත්තිණ්ණා උපරිට්ඨිමං
වත්ථාභරණංගණ්හන්ති, න යතසංඑවංයහොති‘‘ත්දංමම, ත්දංපරස්සා’’ති, 
තයතො එව න යතසං යකොආ විග්ගයහො වා විවායදො වා. සත්තාහිකා එව ච
යනසංකාමරතිකීළායහොති, තයතොවීතරාගාවියවිචරන්ති.යත්ථච රුක්යඛ
සයිතකාමායහොන්ති, තත්යථවසයනංඋපලභන්ති.මයතචසත්යතදිස්වාන 
යරොදන්ති, න යසොචන්ති, තඤ්ච මණ්ඩයිත්වා නික්ඛිපන්ති. තාවයදව ච
යනසං තථාරූපා සකුණා උපගන්ත්වා මතං දීපන්තරං යනන්ති. තස්මා
සුසානං වා අසුආට්ඨානං වා තත්ථ නත්ථි. න ච තයතො මතා නිරයං වා
තිරච්න්ානයයොනිං වා යපත්තිවිසයං වා උපපජ්ජන්ති. ‘‘ධම්මතාසිද්ධස්ස
පඤ්චපලස්ස ආනුභායවන යත යදවයලොයක නිබ්බත්තන්තී’’ති වදන්ති.
වස්සසහස්සයමව ච යනසං සබ්බකාලං ආයුප්පමාණං. සබ්බයමතං යතසං

පඤ්චපලං විය ධම්මතාසිද්ධං එවාති යවදිතබ්බං. තත්ථාති තස්මිං
උත්තරකුරුදීයප. 

එකඛුරිං කත්වාති අයනකසඵම්පි එකසඵං විය කත්වා, අස්සං විය
කත්වාතිඅත්යථො. ‘‘ගාවි’’න්තිවත්වාපුන‘‘පසු’’න්ති වුත්තත්තාගාවියතො
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ත්තයරො සබ්යබො චතප්පයදො ත්ධ ‘‘පසූ’’ති අධිප්යපයතොති ආහ ‘‘ඨයපත්වා

ගාවි’’න්ති. 

තස්සාති ගබ්භිනිත්ථියා. පිට්ඨි ඔනමිතුිං සහතීති කුච්ඡියා ගරුභාරතාය
යතසං ආරුළ්හකායල පිට්ඨි ඔනමති, යතසං නිසජ්ජං සහති පල්ලඞ්යක

නිසින්නා විය යහොන්ති. සම්මාදිට්ඨියකති කම්මපථසම්මාදිට්ඨියා

සම්මාදිට්ඨියක. එත්ථාති ජම්බුදීයප. එත්ථ හි ජනපදයවොහායරො, න

උත්තරකුරුම්හි. තථාහි ‘‘පච්ෙන්තිමමිලක්ඛුවාසියක’’තිචවුත්තං. 

තස්ස රඤ්යඤොතියවස්සවණමහාරාජස්ස. ත්ති යසො අත්තානයමවපරං

විය කත්වා වදති. එයසව නයයො පරයතොපි. බහුවිධපරිං නානාරතනවිආත්තං

නානාසණ්ඨානං රථාදි දි්බොනිං උපට්ඨිතයමව යහොති 
සුදන්තවාහනයුත්තං, න යනසං යානානං උපට්ඨාපයන උස්සුක්කං

ආපජ්ජිතබ්බං අත්ථි. එතානීති හත්ථියානාදීනි. යනසන්ති 
යවස්සවණපරිචාරිකානං. කප්පිතානි හුත්වා උට්ඨිතානි ආරුහිතං 

උපකප්පනොනානි. නිපන්නාපි නිසින්නාපි විෙරන්ති චන්දිමසූරියා විය
යථාසකංවිමායනසු. 

නගරා අහූති ලිඞ්ගවිපල්ලායසන වුත්තන්ති ආහ ‘‘නගරානි භවිිංසූති

අත්යථො’’ති. ආටානාටානාමාති ත්ත්ථිලිඞ්ගවයසනලද්ධනාමං නගරිංආසි. 

තස්මිිංඨත්වාතිතස්මිං පයදයස පරකුසිටනාටානාමයකනගයරඨත්වා.

තයතො උජුිං උත්තරදිසාෙිං. එතස්සාති කසිවන්තනගරස්ස. අපරභායග 
අපරයකොට්ඨායස, පරයතොත්ච්යචවඅත්යථො. 

කුයවයරොති තස්ස පුරිමජාතිසමුදාගතං නාමන්ති යතයනව පසඞ්යගන

යයනායං සම්පත්ති අධිගතා, තදස්ස පුබ්බකම්මං ආආක්ඛිතං ‘‘අෙිං

කිරා’’තිආදි වුත්තං. උච්ඡුවප්පන්ති උච්ඡුසස්සං. අවයසසසාලාහීති

අවයසසයන්තසාලාහි, නිස්සක්කවචනඤ්යචතං. තත්යථවාති පුඤ්ඤත්ථං
දින්නසාලායයමව. 

පටිඑසන්යතොති පති පති අත්යථ එසන්යතො වීමංසන්යතො. න යකවලං

යත වීමංසන්ති එව, අථ යඛො තමත්ථං පතිට්ඨායපන්තීති ආහ ‘‘විසුිං විසුිං

අත්යථ උපපරික්ඛමානා අනුසාසමානා’’ති. ෙක්ඛරට්ඨිකාති 
යක්ඛරට්ඨාධිපතියනො. යක්ඛා ච යවස්සවණස්ස රඤ්යඤොනියවසනද්වායර

නියුත්තාචාති යක්ඛයදොවාරිකා, යතසං ෙක්ඛයදොවාරිකානිං. 

යස්මාධරණීයපොරක්ඛණියතොපුරායණොදකංභස්සයන්තංයහට්ඨාවුට්ඨි 
හුත්වානික්ඛමති, තස්මාතංතයතොගයහත්වායමයඝහිපවුට්ඨංවියයහොතීති

වුත්තං ‘‘ෙයතො යපොක්ඛරණියතො උදකිං ගයහත්වා යමඝා පවස්සන්තී’’ති. 

ෙයතොතියයතොධරණීයපොක්ඛරණියතො. සභාති යක්ඛානංඋපට්ඨානසභා. 
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පටුන 

තස්මිිංඨායනතිතස්සායපොක්ඛරණියාතීයර යක්ඛානංවසනවයන. සදා

ඵලිතාති නිච්චකාලං සඤ්ජාතඵලා. නිච්ෙපුප්ඵිතාති නිච්චං සඤ්ජාතපුප්ඵා. 

නානාදිජගණායුතාති නානාවියධහි දිජගයණහි යුත්තා. යතහි පන 
සකුණසඞ්යඝහිත්යතො ආයතො චසම්පතන්යතහිපරිබ්භමන්යතහියස්මා සා
යපොක්ඛරණී ආකුලා විය යහොති, තස්මා වුත්තං 

‘‘විවිධපරපක්ඛිසඞ්ඝසමාකුලා’’ති. යකොඤ්ෙසකුයණහීතිසාරසසකුන්යතහි. 

‘‘එවිං විරවන්තාන’’න්ති ත්මිනා තථා වස්සිතවයසන ‘‘ජීවඤ්ජීවකා’’ති

අයංයතසංසමඤ්ඤාතිදස්යසති. උට්ඨවචිත්තකාතිඑත්ථාපිඑයසවනයයො.

යතනාහ ‘‘එවිං වස්සමානා’’ති. යපොක්ඛරසාතකාති යපොක්ඛරසණ්ඨානතාය 
‘‘යපොක්ඛරසාතකා’’තිඑවංලද්ධනාමා. 

ස්බකාලිං යසොභතීතිසබ්බඋතූසුයසොභති, නතස්සායහමන්තාදිවයසන
යසොභාවිරයතො අත්ථි. එවංභූතා ච නිච්චං පුප්ඵිතජලජථලජපුප්ඵතාය, 
ඵලභාරභරිතරුක්ඛපරිවාරිතතාය, අට්ඨඞ්ගසමන්නාගතසලිලතාය ච 

නිරන්තරිංයසොභති. 

282. පරිකම්මන්ති පුබ්බුපචාරං. පරියසොයධපරත්වාති එකක්ඛරස්සාපි

අවිරාධනවයසන ආචරියසන්තියක සබ්බං යසොයධත්වා. සුට්ඨු උග්ගහිතාති 
පරිමණ්ඩලපදබෙඤ්ජනාය යපොරියා වාචාය විස්සට්ඨාය අයනලගළාය

අත්ථස්ස විඤ්ඤාපනීයා සම්මයදව උග්ගහිතා. තථා හි ‘‘අත්ථඤ්ෙ

බයඤ්ජනඤ්ෙ පරියසොයධපරත්වා’’තිවුත්තං.අත්ථංජානයතොඑවහිබෙඤ්ජනං

පරිසුජ්ඣති, යනො අජානයතො. පදබයඤ්ජනානීති පදඤ්යචව බෙඤ්ජනඤ්ච 

අහායපත්වා. එවඤ්හිපරිපුණ්ණානාම යහොතීති. විසිංවායදත්වාතිඅඤ්ඤථා

කත්වා. යතජවන්තිං නයහොති විරජ්ඣනයතො යචවවිම්හයත්ථභාවයතො ච. 

ස්බයසොති අනවයසසයතො ආදිමජ්ඣපරියයොසානයතො. යතජවන්තිං

යහොතීතිසභාවනිරුත්තිංඅවිරායධත්වාසුප්පවත්තිභායවන සාධනයතො.එවං
පයයොගවිපත්තිං පහාය පයයොගසම්පත්තියා සති පරිත්තස්ස අත්ථසාධකතං 
දස්යසත්වා ත්දානි අජ්ඣාසයවිපත්තිං පහාය අජ්ඣාසයසම්පත්තියා

අත්ථසාධකතං දස්යසතං ‘‘ලාභයහතූ’’තිආදි වුත්තං. ත්දං පරිත්තභණනං 
සත්තානං අනත්ථපටිබාහනයහතූති තස්ස ඤාණකරුණාපුබ්බකතා 

නිස්සරණපක්යඛො. යමත්තිං පුයරොරිකිං කත්වාති යමත්තාමනසිකායරන 
සත්යතසුහිතඵරණංපුරක්ඛත්වා. 

‘‘වත්ථුිංවා’’තිආදිපුබ්යබ චතපරිසමජ්යඣකතායසාධනායභගවයතො

පයවදනං. ඝරවත්ථුන්ති වසනයගහං. නිබද්ධපරවාසන්ති පරයගයහපි
යනවාසිකභායවන වාසං න ලයභයෙ, යං පන මහාරාජානං, 
යක්ඛයසනාපතීනඤ්ච අජානන්තානංයයව කදාආ වසිත්වා ගමනං, තං

අප්පමාණන්තිඅධිප්පායයො. සමිතින්තියක්ඛාදිසමාගමං. කාමංපාළියං ‘‘න
යමයසො’’තිආගතං, ත්තයරසම්පිපනමහාරාජානමත්තනාඑකජ්ඣාසයතාය 
යතසම්පිඅජ්ඣාසයංහදයයඨයපත්වායවස්සවයණොතථාඅයවොච.කඤ්ඤං
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අනු අනු වහිතං අයුත්යතො අනාවය්යහො, සබ්බකාලං කඤ්ඤං ලද්ධුං

අයුත්යතොති අත්යථො, තං අනාවය්හිං. යතනාහ ‘‘න ආවාහයුත්ත’’න්ති. න

විවය්හන්ති අවිවය්හිං, කඤ්ඤං ගයහතමයුත්තන්ති අත්යථො. යතනාහ ‘‘න

විවාහයුත්ත’’න්ති. ආහියතො අහංමායනො එත්ථාති අත්තා, අත්තභායවො.

අත්තා විසයභූයතොඑතාසංඅත්ථීති අත්තා, පරිභාසා, තාහි.පරියත්තංකත්වා

වචයනන පරිපුණ්ණාහි. යථා යක්ඛා අක්යකොසිතබ්බා, එවං පවත්තා

අක්යකොසා ෙක්ඛඅක්යකොසා නාම, යතහි.යතපන‘‘කළාරක්ඛිකළාරදන්තා
කාළවණ්ණා’’තිඑවංආදයයො. 

විරුද්ධපරාති විරුජ්ඣනකා පයරහි වියරොධියනො. රභසාති සාරම්භකාති

අධිප්පායයො. යතනාහ ‘‘කරණුත්තරිො’’ති. රභසාතිවාසාහසිකා. සාමියනො

මනයසො අස්සවාති මනස්සා, කිඞ්කරා. යයහි ‘‘කිංකයරොමිභද්දන්යත’’ති
සාමිකස්ස වයස වත්තන්ති, යත එවං වුච්චන්ති. යතන වුත්තං 

‘‘ෙක්ඛයසනාපතීනිං යෙ මනස්සා, යතස’’න්ති. ආණාය අවයරොධිතපචාරා 

අවරුද්ධපරා, යතපනආණාවයතොපච්චත්ථිකානාමයහොන්තීති ‘‘පච්ොමිත්තා

යවරියනො’’තිවුත්තං. උජ්ඣායපත්බන්තියහට්ඨාකත්වාආන්තායපතබ්බං, 

තං පන උජ්ඣාපනිං යතසං නීචකිරියාය ජානාපනං යහොතීති ආහ 

‘‘ජානායපත්බා’’ති. 

පරිත්තපරිකම්මකථාවණ්ණනා 
පරිත්තස්ස පරිකම්මිං කයථත්බන්ති ආටානාටියපරිත්තස්ස පරිකම්මං

පුබ්බුපචාරට්ඨානියංයමත්තසුත්තාදිකයථතබ්බං. එවඤ්හිතංලද්ධායසවනං

හුත්වායතජවන්තංයහොති.යතනාහ ‘‘පඨමයමව හී’’තිආදි. පිට්ඨිංවාමිංසිං

වාති වා-සද්යදො අනියමත්යථො, යතනමච්න්ඝතසූපාදිං සඞ්ගණ්හාති. ඔතාරිං

ලභන්ති අත්තනා පියායිතබ්බආහාරවයසන පියායිතබ්බට්ඨානවයසන ච. 

‘‘පරිත්ත…යප.… නිසීදිත්බ’’න්ති ත්මිනාව පරිත්තකාරකස්ස භික්ඛයනො
පරිසුද්ධිපිත්ච්ඡිතබ්බාතිදස්යසති. 

‘‘පරිත්තකාරයකො…යප.… සම්පරිවාරියතනා’’ති ත්දං පරිත්තකරයණ

බාහිරරක්ඛාසංවිධානං. ‘‘යමත්තචිත්තිං …යප.… කාත්බ’’න්ති ත්දං
අබ්භන්තරරක්ඛා උභයයතො රක්ඛාසංවිධානං. එවඤ්හි අමනුස්සා

පරිත්තකරණස්ස අන්තරායං කාතං න විසහන්ති. මඞ්ගලකථා වත්ත්බා 

පුබ්බුපචාරවයසන. ස්බසන්නිපායතොති තස්මිං විහායර, තස්මිං වා
ගාමයඛත්යත සබ්යබසං භික්ඛූනං සන්නිපායතො. 

යඝොයසත්යබො,‘‘යචතියඞ්ගයණ සබ්යබහි සන්නිපතිතබ්බ’’න්ති. 

අනාගන්තුිංනාමනල්භති අමනුස්යසනබුද්ධාණාභයයන, රාජාණාභයයන
ච. ගහිතකාපයදයසන අමනුස්යසොව පුච්ඡියතො යහොතීති ආහ 

‘‘අමනුස්සග්ගහිතයකො ‘ත්විං යකො නාමා’ති පුච්ඡිත්යබො’’ති. 

මාලාගන්ධපරාදීසු පූජනත්ථං විනියුඤ්ජියමායනසු. පත්තීතිතය්හංපත්තිදානං. 

පිණ්ඩපායත පත්තීති පිණ්ඩපායත දියෙමායන පත්තිදානං. යදවතානන්ති
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යක්ඛයසනාපතීනං. පරිත්තිං භණිත්බන්ති එත්ථාපි ‘‘යමත්තආත්තං
පුයරචාරිකං කත්වා’’ති ච ‘‘මඞ්ගලකථා වත්තබ්බා’’ති ච ‘‘විහාරස්ස
උපවයන’’ති එවමාදි ච සබ්බං ගිහීනං පරිත්තකරයණ වුත්තං පරිකම්මං
කාතබ්බයමව. 

සරීයර අධිමුච්ෙතීති සරීරං අනුපවිසිත්වා විය ආවිසන්යතො යථා
ගහිතකස්ස වයසන න වත්තති, අත්තයනො එව වයසන වත්තති, එවං 

අධිමුච්චති අධිට්ඨහිත්වා තිට්ඨති. යතනාහ ‘‘ආවිසතීති තස්යසව

යවවෙන’’න්ති. ලග්ගතීතිතත්යථවලග්යගොඅල්ලීයනොයහොති.යතනාහ ‘‘න

අයපතී’’ති. යරොගිං වඩ්යඪන්යතොති ධාතූනං සමභායවන වත්තිතං 
අප්පදානවයසන උප්පන්නං යරොගං වඩ්යඪන්යතො. ධාතූනං
විසමභාවාපත්තියාචආහාරස්සච අරුච්චයනනගහිතකස්සසරීයරයලොහිතං
සුස්සති, මංසං මිලායති, තං පනස්ස යක්යඛො ධාතක්යඛොභනිමිත්තතාය

කයරොන්යතොවියයහොතීතිවුත්තං ‘‘අප්පමිංසයලොහිතිංකයරොන්යතො’’ති. 

283. යතසිං නාමානි ත්න්දාදිනාමභායවන යවොහරිතබ්බයතො. තයතොති 

තයතො ආයරොචනයතො පරං. යතති යක්ඛයසනාපතයයො. ඔකායසො න 

භවිස්සතීති භික්ඛභික්ඛනියයො, උපාසකඋපාසිකායයො වියහයඨතං අවසයරො
න භවිස්සතිසම්මයදවආරක්ඛායවිහිතත්තාති. 

ආටානාටියසුත්තවණ්ණනායලීනත්ථප්පකාසනා. 
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10. සඞ්ගීතිසුත්තවණ්ණනා 

296. දසසහස්සෙක්කවායළති බුද්ධයඛත්තභූයත දසසහස්සපරිමායණ
චක්කවායළ.තත්ථහිත්මස්මිංචක්කවායළයදවමනුස්සායයවකතාධිකාරා, 

ත්තයරසු යදවා වියසසභාගියනො. යතන වුත්තං ‘‘දසසහස්සෙක්කවායළ

ඤාණජාලිං පත්ථරිත්වා’’ති. ඤාණජාලපත්ථරණන්ති ච යතසං යතසං 
සත්තානං ආසයාදිවිභාවනවයසන ඤාණස්ස පවත්තනයමව. යතනාහ 

‘‘යලොකිං යවොයලොකෙමායනො’’ති, සත්තයලොකං බෙවයලොකයමායනො
ආසයානුසයචරිතාධිමුත්තිආදියක වියසසයතො ඔගායහත්වා පස්සන්යතොති

අත්යථො. මඞ්ගලිං භණායපස්සන්ති ‘‘තං යතසං ආයතිං වියසසාධිගමස්ස

විජ්ජාට්ඨානං හුත්වා දීඝරත්තං හිතාය සුඛාය භවිස්සා’’ති. තීහි පිටයකහි 

සම්මසිත්වාති තිපිටකයතො එකකදුකාදිනා සඞ්ගයහතබ්බස්ස

සඞ්ගණ්හනවයසන සම්මසිත්වාවීමංසිත්වා.ඤාතංත්ච්ඡිතා අත්ථා පඤ්හා, 
යතපනත්මස්මිංසුත්යතඑකකාදිවයසනආගතාසහස්සං, චුද්දසචාතිආහ 

‘‘චුද්දසපඤ්හාධියකන පඤ්හසහස්යසන පටිමණ්යඩත්වා’’ති. එවමිධ 
සම්පිණ්යඩත්වා දස්සියත පඤ්යහ පරයතො සුත්තපරියයොසායන
‘‘එකකවයසන ද්යව පඤ්හා කථිතා’’තිආදිනා )දී. නි. අට්ඨ. 3.349) 
විභායගනපරිගයණත්වාසයයමව දස්යසස්සති. 

උ්භතකනවසන්ධපරාගාරවණ්ණනා 
297. උච්චාධිට්ඨානතාය තං සන්ධාගාරං භූමියතො උබ්භතං වියාති 

‘‘උ්භතක’’න්ති නාමං ලභති. යතනාහ ‘‘උච්ෙත්තා වා එවිං වුත්ත’’න්ති. 

සන්ධපරාගාරසාලාතිඑකා මහාසාලා. උයයෙොගකරණාදීසුහි රාජායනො තත්ථ 
ඨත්වා ‘‘එත්තකා පුරයතො ගච්න්න්ත, එත්තකා පච්න්ා’’තිආදිනා තත්ථ
නිපදිත්වා සන්ධං කයරොන්ති මරියාදං බන්ධන්ති, තස්මා තං ඨානං 

‘‘සන්ධපරාගාර’’න්ති වුච්චති. උයයෙොගට්ඨානයතො ච ආගන්ත්වා යාව යගහං
යගොමයපරිභණ්ඩාදිවයසනපටිජග්ගනංකයරොන්ති, තාව එකං ද්යව දිවයස

යත රාජායනො තත්ථ සන්ථම්භන්තීතිපි සන්ධපරාගාරිං, යතසං රාජූනං සහ 

අත්ථානුසාසනඅගාරන්තිපි සන්ධපරාගාරන්ති. යස්මා වා යත තත්ථ
සන්නිපතිත්වා ‘‘ත්මස්මිං කායල කසිතං වට්ටති, ත්මස්මිං
කායලවපිත’’න්තිආදිනා ඝරාවාසකිච්චං සන්ධරන්ති, තස්මා ඡිද්දාවඡිද්දං 

ඝරාවාසං තත්ථ සන්ධරන්තීතිපි සන්ධපරාගාරිං, සා එව සාලාති 

සන්ධපරාගාරසාලා. යදවතාති ඝරයදවතා. නිවාසවයසන අනජ්ඣාවුත්ථත්තා 

‘‘යකනචිවා මනුස්සභූයතනා’’තිවුත්තං.කම්මකරණවයසනපනමනුස්සා
තත්ථ නිසජ්ජාදීනි කප්යපසුයමව. ‘‘සයයමව පන සත්ථු ත්ධාගමනං
අම්හාකංපුඤ්ඤවයසයනව, අයහොමයං පුඤ්ඤවන්යතො’’තිහට්ඨතට්ඨාඑවං

සම්මාආන්යතසුන්තිදස්යසන්යතො ‘‘අම්යහහී’’තිආදිමාහ. 

298. අට්ටකාතිආත්තකම්මකරණත්ථං බද්ධාමඤ්චකා. මුත්තමත්තාති
තාවයදව සන්ධාගායර නවකම්මස්ස නිට්ඨාපිතභාවමාහ, 
යතන‘‘අආරකාරිත’’න්තිආදිනා වුත්තයමවත්ථං විභායවති. අරඤ්ඤං
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ආරායමොආරමිතබ්බට්ඨානංඑයතසන්ති අරඤ්ඤාරාමා. සන්ථරණං සන්ථරි, 

සබ්යබො සකයලොසන්ථරිඑත්ථාති ස්බසන්ථරි, භාවනපුංසකනිද්යදයසොයං. 

යතනාහ ‘‘ෙථාස්බිංසන්ථතිංයහොති, එව’’න්ති. 

299. සමන්තපාසාදියකොති සමන්තයතො සබ්බභායගන පසාදාවයහො 

චාතරියයසො. ‘‘අසීතිහත්ථිං ඨානිං ගණ්හාතී’’ති ත්දං බුද්ධානං කායප්පභාය
පකතියාඅපතිහත්යථඨායන අභිබොපනයතො වුත්තං. ත්ද්ධානුභායවනපන
අනන්තං අපරිමාණං ඨානං විජ්යජොතයතව. 

නීලපීතයලොහියතොදාතමඤ්ජට්ඨපභස්සරවයසන ඡ්බණ්ණා. ස්යබ 

දිසාභාගාතිසරීරප්පභායබාහුල්ලයතොවුත්තං. 

අබ්භමහිකාදීහි උපක්කිලිට්ඨං සුඤ්ඤං න යසොභති, තාරකාආතං පන 
අන්තලික්ඛං තාසං පභාහි සමන්තයතො විජ්යජොතමානං වියරොචතීති ආහ 

‘‘සමුග්ගතතාරකිං විෙ ගගනතල’’න්ති. ස්බපාලිඵුල්යලොති මූලයතො

පට්ඨායයාවසාඛග්ගාඵුල්යලො. ‘‘පටිපාටිොඨපිතාන’’න්තිආදිපරිකප්පූපමා.

තථාහි විෙ-සද්දග්ගහණංකතං. සිරිොසිරිිංඅභිභවමානිං විොතිඅත්තයනො

යසොභාය යතසං යසොභන්ති අත්යථො. ‘‘භික්ඛූපි ස්යබවා’’ති ත්දං යනසං
‘‘අප්පිච්න්ා’’තිආදිනාවුත්තගුයණසුයලොකියගුණානං වයසනයයොයජතබ්බං.
න හි යත සබ්යබව දසකථාවත්ථුලාභියනො. යතන වුත්තං ‘‘සුත්තන්තං 
ආවජ්යජත්වා…යප.…අරහත්තං පාපුණිස්සන්තී’’ති )දී.නි. අට්ඨ. 3.296). 
තස්මායය තත්ථඅරියා, යතසබ්යබසම්පිපදානංවයසනයබොධිතායහොන්ති.
යය පන පුථුජ්ජනා, යත යලොකියගුණදීපයකහි පයදහීති න තථා යහට්ඨා 
‘‘අපතිමහායථරා’’තිආදි වුත්තං.පුබ්යබඅරහත්තභාගියනොගහිතා. 

රූපකායස්ස අපතිඅනුබෙඤ්ජන-පටිමණ්ඩිත-
ද්වත්තිංසමහාපුරිසලක්ඛණකායප්පභාබොමප්පභායකතමාලාවිආත්තතාව (දී.

නි. 2.33; 3.200; ම. නි. 2.385) බුදද්ධපරයවයසො. න්බ්බණ්ණා බුද්ධරස්මියයො
විස්සජ්යජන්තස්ස භගවයතො කායස්ස ආයලොකිතවියලොකිතාදීසු

පරමුක්කංසගයතො බුද්ධායවණියකො අච්චන්තපසයමො බුදද්ධපරවිලායසො.

අස්සන්තිතස්සං. 

සන්ධපරාගාරානුයමොදනපටිසිංයුත්තාති‘‘පතං උණ්හංපටිහන්තී’’තිආදිනා 
(චූළව. 295, 315) නයයන සන්ධාගාරගුණූපසඤ්හිතා

සන්ධාගාරකරණපුඤ්ඤානිසංසභාවිනී. පකිණ්ණකකථාති
සඞ්ගීතිඅනාරුළ්හා සුණන්තානං අජ්ඣාසයානුරූපතාය 
විවිධවිපුලයහතූපමාසමාලඞ්කතා නානානයවිආත්තා විත්ථාරකථා. යතනාහ 

‘‘තදා හී’’තිආදි. ආකාසගඞ්ගිං ඔතායරන්යතො විෙ නිරුපක්කියලසතාය
සුවිසුද්යධන, විපුයලොදාරතාය අපරියමයයෙන ච අත්යථන සුණන්තානං

කායආත්තපරිළාහවූපසමනයතො. පථයවොජිං ආකඩ්ඪන්යතො විෙ අඤ්යඤසං

සුදුක්කරතාය, මහාසාරතාය වා අත්ථස්ස. මහාජම්බුදිං මත්ථයක ගයහත්වා

ොයලන්යතො විෙ චාලනපච්චයට්ඨානවයසන පුබ්යබනාපරං
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පටුන 

අනුසන්ධානයතො. යෙොජනිෙ…යප.… පාෙමායනො විෙ යදසනං 
චතසච්චයන්යත පක්ඛිපිත්වා අත්ථයවදධම්මයවදස්යසව ලභාපයනන 

සාතමධුරධම්මාමතරසූපසංහරණයතො. මධුගණ්ඩන්තිමධුපටලං. 

300. ‘‘තුණ්හීභූතිං තුණ්හීභූත’’න්ති බොපනිච්න්ායං ත්දං

ආයමඩිතවචනන්ති දස්යසතං ‘‘ෙිං ෙන්දිස’’න්තිආදි වුත්තං. 

අනුවියලොයකත්වාති එත්ථ අනු-සද්යදො ‘‘පරී’’ති ත්මිනා සමානත්යථො, 

වියලොකනඤ්යචත්ථ සත්ථු චක්ඛද්වයයනපි ත්ච්ඡිතබ්බන්ති 
‘‘මංසචක්ඛනා…යප.… තයතො තයතො වියලොයකත්වා’’ති සඞ්යඛපයතො

වත්වා තමත්ථං විත්ථාරයතො දස්යසතං ‘‘මිංසෙක්ඛුනා හී’’තිආදි වුත්තං.

හත්යථන කුච්ඡිතංකතං හත්ථකුක්කුච්ෙිං කුකතයමවකුක්කුච්චන්ති කත්වා.

එවං පාදකුක්කුච්ෙිං දට්ඨබ්බං. නිච්ෙලානිසීදිිංසු අත්තයනොසුවිනීතභායවන, 

බුද්ධගාරයවනච. ‘‘ආයලොකිංපනවඩ්ඪයිත්වා’’තිආදිකදාආභගවාඑවම්පි
කයරොතීති අධිප්පායයන වුත්තං. න හි සත්ථු සාවකානං විය එවං 
පයයොගසම්පාදනීයයමතං ඤාණං. තියරොහිතවිදූරවත්තනිපි රූපගයත

මංසචක්ඛයනො පවත්තියා ත්ච්ඡිතත්තා වීමංසිතබ්බං. අරහත්තුපගිං 

අරහත්තපදට්ඨානං. ෙක්ඛුතයලසු නිමිත්තිං ඨයපත්වාති
භාවනානුයයොගසම්පත්තියා සබ්යබසං යතසං භික්ඛූනං චක්ඛතයලසු
ලබ්භමානං සන්තින්ද්රියවිගතථිනමිද්ධතාකාරසඞ්ඛාතං නිමිත්තං අත්තයනො

හදයය ඨයපත්වා සල්ලක්යඛත්වා. කස්මා ආගිලාෙති 
යකොටිසතසහස්සහත්ථිනාගානං බලං ධායරන්තස්සාති යචොදකස්ස
අධිප්පායයො.ආචරියයොඑස සඞ්ඛාරානංසභායවො, යදිදංඅනිච්චතා.යයපන
අනිච්චා, යත එකන්යතයනව උදයවයපටිපීළිතතාය දුක්ඛා එව, 
දුක්ඛසභායවසුයතසුසත්ථුකායයදුක්ඛප්පත්තියා අයංපච්චයයොති දස්යසතං 

‘‘භගවයතො හී’’තිආදි වුත්තං. පිට්ඨිවායතො උප්පජ්ජි, යසො ච යඛො පුබ්යබ

කතකම්මපච්චයා. ස්වායමත්යථො පරමත්ථදීපනියං උදානට්ඨකථාෙිං 
ආගතනයයයනවයවදිතබ්යබො. 

භින්නනිගණ්ඨවත්ථුවණ්ණනා 
301. යහට්ඨා වුත්තයමව පාසාදිකසුත්තවණ්ණනායං )දී. නි. අට්ඨ.

3.164). 

302. ස්වාඛයාතිං ධපරම්මිං යදයසතුකායමොති ස්වාඛොතං කත්වා ධම්මං
කයථතකායමො, සත්ථාරා වා ස්වාඛොතං ධම්මං සයං භික්ඛූනං
කයථතකායමො. සත්ථාරා යදසිතධම්මයමව හි තයතො තයතො ගයහත්වා
සාවකාසබ්රහ්මචාරීනංකයථන්ති. 

එකකවණ්ණනා 
303. සමග්යගහි භාසිත්බන්ති අඤ්ඤමඤ්ඤං සමග්යගහි හුත්වා

භාසිතබ්බං, සජ්ඣායිතබ්බඤ්යචවවණ්යණතබ්බඤ්චාති අත්යථො.යථාපන

සමග්යගහිසඞ්ගායනංයහොති, තම්පිදස්යසතං ‘‘එකවෙයනහී’’තිආදිවුත්තං. 
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පටුන 

එකවෙයනහීති වියරොධාභායවන සමානවචයනහි. යතනාහ 

‘‘අවිරුද්ධපරවෙයනහී’’තිආදි. සාමග්ගිරසිං දස්යසතුකායමොති යස්මිං ධම්යම
සඞ්ගායයන සාමග්ගිරසානුභවනං ත්ච්ඡිතං යදසනාකුසලතාය, තත්ථ

එකකදුකතිකාදිවයසනබහුධා සාමග්ගිරසංදස්යසතකායමො. ස්යබසත්තාති
අනවයසසා සත්තා, යත පන භවයභදයතො සඞ්යඛයපයනව භින්දිත්වා

දස්යසන්යතො ‘‘කාමභවාදීසූ’’තිආදිමාහ. බෙධිකරණානම්පි

බාහිරත්ථසමායසො යහොති යථා ‘‘උරසියලොයමො’’ති ආහ ‘‘ආහාරයතො ඨිති

එයතසන්ති ආහාරට්ඨිතිකා’’ති. තිට්ඨති එයතනාති ඨිති, ආහායරො ඨිති

එයතසන්ති ආහාරට්ඨිතිකාති එවං වා එත්ථ සමාසවිග්ගයහො දට්ඨබ්යබො. 

ආහාරට්ඨිතිකාති පච්චයට්ඨිතිකා, පච්චයායත්තවුත්තිකාති අත්යථො.
පච්චයත්යථො යහත්ථ ආහාර-සද්යදො ‘‘අයං ආහායරො අනුප්පන්නස්ස වා
කාමච්න්න්දස්සඋප්පාදායා’’තිආදීසු )සං. නි. 5.183, 232) විය. එවඤ්හි 

‘‘ස්යබ සත්තා’’ති ත්මිනා අසඤ්ඤසත්තාපි පරිග්ගහිතා යහොන්ති. සා
පනායංආහාරට්ඨිතිකතානිප්පරියායයතොසඞ්ඛාරධම්යමො, න සත්තධම්යමො.

යතයනවාහු අට්ඨකථාෙරිො ‘‘සබ්යබ සත්තා ආහාරට්ඨිතිකාති
ආගතට්ඨායන සඞ්ඛාරයලොයකො යවදිතබ්යබො’’ති )විසුද්ධි. 1.136; පාරා. 
අට්ඨ. යවරඤ්ජකණ්ඩවණ්ණනා; උදා. අට්ඨ. 30; චූළනි. අට්ඨ. 65; උදා.
අට්ඨ. 186) යදි එවං ‘‘සබ්යබ සත්තා’’ති ත්දං කථන්ති? පුග්ගලාධිට්ඨානා
යදසනාතිනායංයදොයසො. යථාහභගවා‘‘එකධම්යමභික්ඛයවභික්ඛසම්මා
නිබ්බින්දමායනො සම්මා විරජ්ජමායනො සම්මා විමුච්චමායනො සම්මා
පරියන්තදස්සාවීසම්මත්තං අභිසයමච්චදිට්යඨවධම්යමදුක්ඛස්සන්තකයරො
යහොති, කතමස්මිං එකධම්යම? සබ්යබ සත්තා ආහාරට්ඨිතිකා’’ති )අ. නි.

10.27) එයකො ධපරම්යමොති ‘‘සබ්යබ සත්තා ආහාරට්ඨිතිකා’’ති ය්වායං
පුග්ගලාධිට්ඨානාය කථාය සබ්යබසං සඞ්ඛාරානං පච්චයායත්තවුත්තිතාය
ආහාරපරියායයන සාමඤ්ඤයතො පච්චයධම්යමො වුත්යතො, අයං ආහායරො

නාම එයකො ධම්යමො. ොථාවයතො ඤත්වාති යථාසභාවයතො 

අභිසම්බුජ්ඣිත්වා. සම්මදක්ඛායතොති යතයනව අභිසම්බුද්ධාකායරන
සම්මයදවයදසියතො. 

යචොදයකො වුත්තම්පිඅත්ථංයාථාවයතො අප්පටිපජ්ජමායනො යනයෙත්ථං 
සුත්තපදංනීතත්ථයතො දහන්යතො ‘‘සබ්යබසත්තා’’ති වචනමත්යතඨත්වා 

‘‘නනුො’’තිආදිනායචොයදති.ආචරියයොඅවිපරීතංතත්ථ යථාධිප්යපතමත්ථං

පයවයදන්යතො ‘‘න විරුජ්ඣතී’’ති වත්වා ‘‘යතසඤ්හි ඣානිං ආහායරො

යහොතී’’තිආහ. ඣානන්තිඑකයවොකාරභවාවහංසඤ්ඤායවිරජ්ජනවයසන
පවත්තං රූපාවචරචතත්ථජ්ඣානං. පාළියං පන ‘‘අනාහාරා’’ති වචනං
අසඤ්ඤභයව චතන්නං ආහාරානං අභාවං සන්ධාය වුත්තං, න

පච්චයාහාරස්සඅභාවයතො. ‘‘එවිං සන්යතපී’’තිත්දංසාසයනයයසුධම්යමසු
වියසසයතො ආහාර-සද්යදො නිරුළ්යහො, ‘‘ආහාරට්ඨිතිකා’’ති එත්ථ යදි යත
එව ගය්හන්ති, අබොපිතයදොයසොආපන්යනො. අථ සබ්යබොපි පච්චයධම්යමො
ආහායරොති අධිප්යපයතො, ත්මාය ආහාරපාළියා වියරොයධො ආපන්යනොති
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දස්යසතං ආරද්ධං. ‘‘න විරුජ්ඣතී’’ති යයනාධිප්පායයන වුත්තං, තං

විවරන්යතො ‘‘එතස්මිඤ්හි සුත්යත’’තිආදිමාහ. කබළීකාරාහාරාදීනං
ඔජට්ඨමකරූපාහරණාදි නිප්පරියායයන ආහාරභායවො. යථා හි
කබළීකාරාහායරොඔජට්ඨමකරූපාහරයණනරූපකායංඋපත්ථම්යභති, එවං 
ඵස්සාදයයො ච යවදනාදිආහරයණන නාමකායං උපත්ථම්යභන්ති, තස්මා
සතිපි ජනකභායව උපත්ථම්භකභායවො ඔජාදීසු සාතිසයයො ලබ්භමායනො
මුයඛෙො ආහාරට්යඨොති යත එව නිප්පරියායයන ආහාරලක්ඛණා ධම්මා

වුත්තා. ඉධපරාති ත්මස්මිං සඞ්ගීතිසුත්යත. පරිොයෙන පච්ෙයෙො ආහායරොති

වුත්යතො සබ්යබො පච්චයයොධම්යමොඅත්තයනොඵලංආහරතීතිත්මංපරියායං

ලභතීති. යතනාහ ‘‘ස්බධපරම්මානඤ්හී’’තිආදි. තත්ථ ස්බධපරම්මානන්ති
සබ්යබසං සඞ්ඛතධම්මානං. ත්දානි යථාවුත්තමත්ථං සුත්යතන )අ. නි.

10.61) සමත්යථතං ‘‘යතයනවාහා’’තිආදිවුත්තං. අෙන්ති පච්චයාහායරො. 

නිප්පරිොොහායරොපිගහියතොවයහොති, යාවතා යසොපිපච්චයභායවයනව
ජනයකො, උපත්ථම්භයකො ච හුත්වා තං තං ඵලං ආහරතීති වත්තබ්බතං 

ලභතීති. තත්ථාති පරියායාහායරො, නිප්පරියායාහායරොති ද්වීසු ආහායරසු.

අසඤ්ඤභයව යදිපි නිප්පරියායාහායරො න ලබ්භති, පච්ෙොහායරො පන 

ල්භති පරියායාහාරලක්ඛයණො.ත්දානිත්මයමවත්ථංවිත්ථායරනදස්යසතං 

‘‘අනුප්පන්යන හි බුදද්යධපර’’තිආදි වුත්තං. උප්පන්යන බුද්යධ 

තිත්ථකරමතනිස්සිතානං ඣානභාවනාය අසිජ්ඣනයතො ‘‘අනුප්පන්යන 

බුදද්යධපර’’ති වුත්තං. සාසනිකා තාදිසං ඣානං න නිබ්බත්යතන්තීති 

‘‘තිත්ථාෙතයන ප්බජිතා’’ති වුත්තං. තිත්ථියා හි උපත්තිවියසයස
විමුත්තිසඤ්ඤියනො, අඤ්ඤාවිරාගාවිරායගසු ආදීනවානිසංසදස්සියනො වා
හුත්වාඅසඤ්ඤසමාපත්තිංනිබ්බත්යතත්වාඅක්ඛණභූමියං උප්පජ්ජන්ති, න

සාසනිකා. වායෙොකසියණ පරිකම්මිං කත්වාති වායයොකසියණ පඨමාදීනි
තීණි ඣානානි නිබ්බත්යතත්වා තතියජ්ඣායන ආණ්ණවප හුත්වා තයතො
වුට්ඨාය චතත්ථජ්ඣානාධිගමාය පරිකම්මං කත්වා. යතනාහ 

‘‘ෙතුත්ථජ්ඣානිංනි්බත්යතත්වා’’ති.කස්මාපයනත්ථ වායයොකසියණයයව

පරිකම්මංවුත්තන්ති? යයදත්ථවත්තබ්බං, තං බ්රහ්මජාලටීකාෙිං (දී.නි.ටී.

1.41) විත්ථාරිතයමව. ධීති ජිගුච්න්නත්යථ නිපායතො, තස්මා ධී චිත්තන්ති

ආත්තං ජිගුච්න්ාමීති අත්යථො. ධි්බයතතිං චිත්තන්ති එතං මම ආත්තං

ජිගුච්ඡිතං වත යහොත. වතාති සම්භාවයන, යතන ජිගුච්න්ං සම්භායවන්යතො

වදති. නාමාති ච සම්භාවයන එව, යතන ආත්තස්ස අභාවං සම්භායවති. 

ආත්තස්ස භාවාභායවසු ආදීනවානිසංයස දස්යසතං ‘‘චිත්තඤ්හී’’තිආදි

වුත්තං. ඛන්තිිංරුචිිං උප්පායදත්වාති‘‘ආත්තස්සඅභායවොඑවසාධුසුට්ඨූ’’ති
ත්මං දිට්ඨිනිජ්ඣානක්ඛන්තිං, තත්ථචඅභිරුආංඋප්පායදත්වා. 

තථා භාවිතස්සඣානස්ස ඨිතිභාගියභාවප්පත්තියා අපරිහීනජ්ඣානස්ස
තිත්ථායතයන පබ්බජිතස්යසව තථා ඣානභාවනා යහොතීති ආහ 

‘‘මනුස්සයලොයක’’ති. පණිහියතො අයහොසීති මරණස්ස ආසන්නකායල
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ඨපියතො අයහොසි. යදි ඨානාදිනා ආකායරන නිබ්බත්යතයෙ, කම්මබයලන

යාව යභදා යතයනවාකායරන තිට්යඨයෙ වාති ආහ ‘‘යසො යතන

ඉරිොපයථනා’’තිආදි. 

එව රූපානම්පීති එවං අයචතනානම්පි. පි-සද්යදන පයගව
සයචතනානන්ති දස්යසති. කථං පන අයචතනානං යනසං පච්චයාහාරස්ස
උපකප්පනන්ති යචොදනං සන්ධාය තත්ථ නිදස්සනං දස්යසන්යතො 

‘‘ෙථා’’තිආදිමාහ. 

යයඋට්ඨානවීරියයයනවදිවසංවීතිනායමත්වාතස්ස නිස්සන්දඵලමත්තං

කිඤ්ආයදවලභිත්වාජීවිකංකප්යපන්ති, යත උට්ඨානඵලූපජීවියනො. යයපන

අත්තයනො පුඤ්ඤඵලයමව උපජීයවන්ති, යත පුඤ්ඤඵලූපජීවියනො. 
යනරයිකානංපනයනවඋට්ඨානවීරියවයසන ජීවිකාකප්පනං, පුඤ්ඤඵලස්ස

පන යලයසොපි නත්ථීති වුත්තං ‘‘යෙ පන යත යනරයිකා…යප.… න

පුඤ්ඤඵලූපජීවීති වුත්තා’’ති. පටිසන්ධිවිඤ්ඤාණස්ස ආහරයණන
මයනොසඤ්යචතනාහායරොති වුත්තා, න යස්ස කස්සආ ඵලස්සාති

අධිප්පායයන ‘‘කිිං පඤ්ෙ ආහාරා අත්ථී’’ති යචොයදති. ආචරියයො
නිප්පරියායාහායර අධිප්යපයත සියා තව යචොදනායාවසයරො, සා පන එත්ථ
අනවසරාති දස්යසතං ‘‘පඤ්ච න පඤ්චාති ත්දං න වත්තබ්බ’’න්ති වත්වා

පරියායාහාරස්යසවපයනත්ථඅධිප්යපතභාවං දස්යසන්යතො ‘‘නනුපච්ෙයෙො

ආහායරොති වුත්තයමත’’න්ති ආහ. තස්මාති යස්ස කස්සආ පච්චයස්ස
‘‘ආහායරො’’ති ත්ච්ඡිතත්තා. ත්දානි වුත්තයමවත්ථං පාළියා සමත්යථන්යතො 

‘‘ෙිං සන්ධපරාො’’තිආදිමාහ. 

මුඛොහාරවයසනපි යනරයිකානං ආහාරට්ඨිතිකතං දස්යසතං 

‘‘කබළීකාරිං ආහාරිං…යප.… සායධපරතී’’ති වුත්තං. යදි එවං යනරයිකා

සුඛපටිසංයවදියනොපි යහොන්තීති? යනොති දස්යසතං ‘‘යඛයළොපි හී’’තිආදි

වුත්තං. තයෙොති තයයො අරූපාහාරා කබළීකාරාහාරස්ස අභාවයතො. 

අවයසසානන්ති අසඤ්ඤසත්යතහි අවයසසානං. කාමභවාදීසු

නිබ්බත්තසත්තානං පච්චයාහායරො හි සබ්යබසං සාධාරයණොති. එතිං

පඤ්හන්ති ‘‘කතයමො එයකො ධම්යමො’’ති එවං යචොදිතයමතං පඤ්හං. 

කයථත්වාතිවිස්සජ්යජත්වා. 

‘‘තත්ථ තත්ථ…යප.… දුක්ඛිං යහොතී’’ති එයතන යථා ත්ධ පඨමස්ස
පඤ්හස්ස නියොතනං, දුතියස්ස උද්ධරණං න කතං, එවං ත්මිනා එව 
අධිප්පායයන ත්යතො පයරසු දුකතිකාදිපඤ්යහසු තත්ථ තත්ථ
ආදිපරියයොසායනසුඑව උද්ධරණනියොතනානිකත්වායසයසසුනකතන්ති

දස්යසති.පටිච්චඑතස්මාඵලංඑතීති පච්ෙයෙො, කාරණං, තයදවඅත්තයනො

ඵලං සඞ්ඛයරොතීති සඞ්ඛායරොති ආහ ‘‘ඉමස්මිම්පි…යප.… සඞ්ඛායරොති 

වුත්යතො’’ති. ආහාරපච්ෙයෙොති ආහරණට්ඨවිසිට්යඨො පච්චයයො. 
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පටුන 

ආහරණඤ්යචත්ථ උප්පාදකත්තප්පධානං, සඞ්ඛරණිං 

උපත්ථම්භකත්තප්පධානන්තිඅයයමයතසංවියසයසො.යතනාහ ‘‘අෙයමත්ථ

යහට්ඨිමයතො වියසයසො’’ති. නිප්පරියායාහායර ගහියත ‘‘සබ්යබ සත්තා’’ති
වුත්යතපිඅසඤ්ඤසත්තානගහිතාඑවභවිස්සන්තීතිපයදසවිසයයො සබ්බ-
සද්යදො යහොති යථා ‘‘සබ්යබ තසන්තිදණ්ඩස්සා’’තිආදීසු )ධ. ප. 130). න

යහත්ථ ඛීණාසවාදීනං ගහණං යහොති. පාකයටො භයවෙය 

වියසසසාමඤ්ඤස්ස විසයත්තාපඤ්හානං. යනොෙගණ්හිිංසු අට්ඨකථාචරියා. 

ධපරම්යමො නාම නත්ථි සඞ්ඛයතොති අධිප්පායයො. ඉධපර දුතියපඤ්යහ 

‘‘සඞ්ඛායරො’’තිපච්චයයොඑව කථියතොතිසම්බන්යධො. 

යදා සම්මාසම්යබොධිසමධිගයතො, තදා එව සබ්බයඤයෙං සච්ඡිකතං 

ජාතන්ති ආහ ‘‘මහායබොධිමණ්යඩ නිසීදිත්වා’’ති. සෙන්ති සාමංයයව. 

අද්ධපරනිෙන්ති අද්ධානක්ඛමං ආරකාලාවට්ඨායි පාරම්පරියවයසන. යතනාහ 

‘‘එයකන හී’’තිආදි. පරම්පරකථානිෙයමනාති පරම්පරකථාකථනනියයමන, 

නියමිතත්ථබෙඤ්ජනානුපුබ්බියා කථායාති අත්යථො. එකකවයසනාති එකං

එකං පරිමාණං එතස්සාති එකයකො, පඤ්යහො. තස්ස එකකස්ස වයසන. 

එකකිං නිට්ඨිතිං විස්සජ්ජනන්තිඅධිප්පායයොති. 

එකකවණ්ණනානිට්ඨිතා. 

දුකවණ්ණනා 
304. ෙත්තායරො ඛන්ධපරාතියතසංතාවනාමනට්යඨනනාමභාවං පඨමං

වත්වා පච්න්ා නිබ්බානස්ස වත්තකායමො ආහ. තස්සාපි හි තථා නාමභාවං
පරයතො වක්ඛති. ‘‘නාමංකයරොතිනාමයතී’’ති එත්ථ යං නාමකරණං, තං

නාමන්ති ආහ ‘‘නාමනට්යඨනාති නාමකරණට්යඨනා’’ති, අත්තයනොවාති
අධිප්පායයො. එවඤ්හි සාතිසයමිදං යතසං නාමකරණං යහොති. යතනාහ
‘‘අත්තයනො නාමං කයරොන්තාව උප්පජ්ජන්තී’’තිආදි. ත්දානි තමත්ථං

බෙතියරකමුයඛන විභායවතං ‘‘ෙථා හී’’තිආදි වුත්තං. යස්ස නාමස්ස
කරයණයනව යත ‘‘නාම’’න්ති වුච්චන්ති, තං සාමඤ්ඤනාමං, 
කිත්තිමනාමං, ගුණනාමංවානයහොති, අථයඛො ඔපපාතිකනාමන්තිපුරිමානි
තීණිනාමානිඋදාහරණවයසනදස්යසත්වා ‘‘නඑවං යවදනාදීන’’න්තියත
පටික්ඛිපිත්වා ත්තරනාමයමව නාමකරණට්යඨන නාමන්ති දස්යසන්යතො 

‘‘යවදනාදයෙො හී’’තිආදිමාහ. ‘‘මහාපථවිආදයයො’’ති කස්මා වුත්තං, නනු
පථවිආපාදයයො ත්ධ නාමන්ති අනධිප්යපතා, රූපන්ති පන අධිප්යපතාති? 
සච්චයමතං, ඵස්සයවදනාදීනං විය පන පථවිආදීනං
ඔපපාතිකනාමතාසාමඤ්යඤන‘‘පථවිආදයයො වියා’’තිනිදස්සනංකතං, න
අරූපධම්මා විය රූපධම්මානං නාමසභාවත්තා. ඵස්සයවදනාදීනඤ්හි
අරූපධම්මානං සබ්බදාපි ඵස්සාදිනාමකත්තා, පථවිආදීනං 
යකසකුම්භාදිනාමන්තරාපත්ති විය නාමන්තරානාපජ්ජනයතො ච සදා
අත්තනාවකතනාමතාය චතක්ඛන්ධනිබ්බානානිනාමකරණට්යඨනනාමං.
අථ වා අධිවචනසම්ඵස්යසො විය අධිවචනනාමමන්තයරන යය
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අනුපආතසම්භාරානං ගහණංනගච්න්න්ති, යත නාමායත්තග්ගහණා නාමිං. 
රූපං පන විනාපි නාමසාධනං අත්තයනො රුප්පනසභායවන ගහණං

උපයාතීති රූපිං. යතනාහ ‘‘යතසු උප්පන්යනසූ’’තිආදි. ත්ධාපි
‘‘යථාපථවියා’’තිආදීසු වුත්තනයයයනව අත්යථො යවදිතබ්යබො

නිදස්සනවයසන ආගතත්තා. ‘‘අතීයතපී’’තිආදිනා යවදනාදීසු නාමසඤ්ඤා
නිරුළ්හා, අනාදිකාලිකා චාතිදස්යසති. 

ත්ති අතීතාදිවිභාගවන්තානම්පි යවදනාදීනං නාමකරණට්යඨන
නාමභායවො එකන්තියකො, තබ්බිභාගරහියත පන එකසභායව නිච්යච

නිබ්බායන වත්තබ්බයමව නත්ථීති දස්යසන්යතො ‘‘නි්බානිං පන…යප.…

නාමනට්යඨන නාම’’න්ති ආහ. නාමනට්යඨනාති නාමකරණට්යඨන. 

නමන්තීති එකන්තයතො සාරම්මණත්තා තන්නින්නා යහොන්ති, යතහි විනා 

නප්පවත්තන්තීති අත්යථො. ස්බන්තිඛන්ධචතක්කං, නිබ්බානඤ්ච. යස්මිං
ආරම්මයණයයව යවදනාක්ඛන්යධො පවත්තති, තංසම්පයුත්තතාය
සඤ්ඤාක්ඛන්ධාදයයොපිතත්ථපවත්තන්තීතියසොයනතත්ථනායමන්යතො 
විය යහොති විනා අප්පවත්තනයතො. එස නයයො සඤ්ඤාක්ඛන්ධාදීසුපීති

වුත්තං ‘‘ආරම්මයණ අඤ්ඤමඤ්ඤිං නායමන්තී’’ති. අනවජ්ජධපරම්යම 
මග්ගඵලාදියක. කාමං යකසුආ රූපධම්යමසුපි ආරම්මණාධිපතිභායවො
ලබ්භයතව, නිබ්බායන පයනස සාතිසයයො තස්ස 
අච්චන්තසන්තපණීතතාකප්පභාවයතොති තයදව ආරම්මණාධිපතිපච්චයතාය 

‘‘අත්තනිනායමතී’’තිවුත්තං.තථාහිඅරියාසකලම්පිදිවසභාගංතං ආරබ්භ
වීතිනායමන්තාපිතිත්තිංනගච්න්න්ති. 

‘‘රුප්පනට්යඨනා’’ති එයතන රුප්පතීති රූපන්ති දස්යසති. තත්ථ

පතාදිවියරොධිපච්චයසන්නිපායත විසදිසුප්පත්ති රුප්පනිං. නනු ච
අරූපධම්මානම්පි වියරොධිපච්චයසමාගයම විසදිසුප්පත්ති ලබ්භතීති? සච්චං
ලබ්භති, න පන විභූතතරං. විභූතතරඤ්යහත්ථ රුප්පනං අධිප්යපතං
පතාදිග්ගහණයතො. වුත්තඤ්යහතං ‘‘රුප්පතීති යඛො භික්ඛයව තස්මා
‘රූප’න්ති වුච්චති. යකන රුප්පති? පයතනපි රුප්පති, උණ්යහනපි
රුප්පතී’’තිආදි)සං.නි.3.79). යදිඑවංකථංබ්රහ්මයලොයක රූපසමඤ්ඤාති? 
තත්ථාපි තංසභාවානතිවත්තනයතො යහොතියයව රූපසමඤ්ඤා. 
අනුග්ගාහකපච්චයවයසන වා විසදිසපච්චයසන්නිපායතති එවමත්යථො
යවදිතබ්යබො. ‘‘යයො අත්තයනො සන්තායන විජ්ජමානස්සයයව

විසදිසුප්පත්තියහතභායවො, තං රුප්පන’’න්ති අඤ්යඤ. ත්මස්මිං පක්යඛ

රූපයතිවිකාරමාපායදතීති රූපිං. ‘‘සඞ්ඝට්ටයනනවිකාරාපත්තියං රුප්පන-
සද්යදොනිරුළ්යහො’’තියකආ.එතස්මිංපක්යඛඅරූපධම්යමසු රූපසමඤ්ඤාය

පසඞ්යගොඑවනත්ථිසඞ්ඝට්ටනාභාවයතො.‘‘පටිඝයතො රුප්පන’’න්තිඅපයර. 

‘‘තස්සාති රූපස්සා’’තිවදන්ති, නාමරූපස්සාතිපනයුත්තං.යථාහිරූපස්ස, 
එවං නාමස්සාපි යවදනාක්ඛන්ධාදිවයසන, මදනිම්මදනාදිවයසන ච
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විත්ථාරකථා විසුද්ධිමග්යග (විසුද්ධි.2.456) වුත්තාඑවාති.ත්තිඅයංදුයකො 
කුසලත්තියකනසඞ්ගහියතසභාවධම්යමපරිග්ගයහත්වාපවත්යතොති. 

අවිජ්ජාති අවින්දියං ‘‘අත්තා, ජීයවො, ත්ත්ථී, පුරියසො’’ති එවමාදිකං

වින්දතීති අවිජ්ජා. වින්දියං ‘‘දුක්ඛං, සමුදයයො’’ති එවමාදිකං න වින්දතීති 

අවිජ්ජා. සබ්බම්පි ධම්මජාතං අවිදිතකරණට්යඨන අවිජ්ජා. අන්තරහියත

සංසායරසත්යතජවායපතීති අවිජ්ජා. අත්ථයතොපනසාදුක්ඛාදීනංචතන්නං

සච්චානං සභාවච්න්ාදයකො සම්යමොයහො යහොතීති ආහ ‘‘දුක්ඛාදීසු 

අඤ්ඤාණ’’න්ති. භවපත්ථනා නාම කාමභවාදීනං පත්ථනාවයසන

පවත්තතණ්හා. යතනාහ ‘‘යෙො භයවසු භවච්ඡන්යදො’’තිආදි. ත්ති ‘‘අයං
දුයකොවට්ටමූලසමුදාචාරදස්සනත්ථංගහියතො. 

භවදිට්ඨීති ඛන්ධපඤ්චකං ‘‘අත්තා ච යලොයකො චා’’ති ගායහත්වා තං
‘‘භවිස්සතී’’ති ගණ්හනවයසන නිවිට්ඨා සස්සතදිට්ඨීති අත්යථො. යතනාහ 

‘‘භයවො වුච්ෙතී’’තිආදි. භවිස්සතීති භයවො, තිට්ඨති සබ්බකාලං අත්ථීති

අත්යථො. සස්සතන්ති සස්සතභායවො. විභවදිට්ඨීති ඛන්ධපඤ්චකයමව 
‘‘අත්තා’’ති ච ‘‘යලොයකො’’ති ච ගයහත්වා තං ‘‘න භවිස්සතී’’ති

ගණ්හනවයසන නිවිට්ඨා උච්යන්දදිට්ඨීති අත්යථො. යතනාහ ‘‘විභයවො

වුච්ෙතී’’තිආදි.විභවිස්සති විනස්සතිඋච්ඡිජ්ජතීති විභයවො, උච්යන්යදො. 

ෙිංනහිරීෙතීතියයනධම්යමන තංසම්පයුත්තධම්මසමූයහො, පුග්ගයලො
වානහිරීයතිනලජ්ජති, ලිඞ්ගවිපල්ලාසංවා කත්වායයොධම්යමොතිඅත්යථො

යවදිතබ්යබො. හිරීයිත්යබනාති උපයයොගත්යථ කරණවචනං, 
හිරීයිතබ්බයුත්තකං කායදුච්චරිතාදිධම්මං න ජිගුච්න්තීති අත්යථො. 

නිල්ලජ්ජතාති පාපස්ස අජිගුච්න්නා. ෙිං න ඔත්තප්පතීති එත්ථාපි

වුත්තනයයයනව අත්යථො යවදිතබ්යබො. ඔත්තප්පිත්යබනාති පන
යහතඅත්යථ කරණවචනං, ඔත්තප්පිතබ්බයුත්තයකන ඔත්තප්පස්ස

යහතභූයතන කායදුච්චරිතාදිනාති අත්යථො. හිරීයිත්යබනාති එත්ථාපි වා

එවයමව අත්යථො යවදිතබ්යබො. අභාෙනකආකායරොති පාපයතො
අනුත්තාසනාකායරො. 

‘‘ෙිං හිරීෙතී’’තිආදීසු අනන්තරදුයක වුත්තනයයන අත්යථො
යවදිතබ්යබො. නියකජ්ඣත්තං ජාතිආදිසමුට්ඨානං එතිස්සාති 

අජ්ඣත්තසමුට්ඨානා. නියකජ්ඣත්තයතො බහිභාවයතො බහිද්ධා 

පරසන්තායනසමුට්ඨානංඑතිස්සාති බහිද්ධපරාසමුට්ඨානා. අත්තාඑවඅධිපති 

අත්තාධිපති, අජ්ඣත්තසමුට්ඨානත්තා එව අත්තාධිපතියතො ආගමනයතො 

අත්තාධිපයතෙයා. යලොකාධිපයතෙයන්ති එත්ථාපි එයසව නයයො. 

ලජ්ජාසභාවසණ්ඨිතාති පාපයතො ජිගුච්න්නරූයපන අවට්ඨිතා. 

භෙසභාවසණ්ඨිතන්ති තයතො උත්තාසනරූයපන අවට්ඨිතං.
අජ්ඣත්තසමුට්ඨානාදිතා ච හියරොත්තප්පානං තත්ථ තත්ථ පාකටභායවන
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වුත්තා, නපනයතසංකදාආපිඅඤ්ඤමඤ්ඤවිප්පයයොගයතො.නහිලජ්ජනං 
නිබ්භයං, පාපභයංවාඅලජ්ජනංඅත්ථීති. 

දුක්ඛන්ති කිච්න්ං, අනිට්ඨන්ති වා අත්යථො. විප්පටිකූලගාහිම්හීති
ධම්මානුධම්මපටිපත්තියා වියලොමගාහයක. තස්සා එව විපච්චනීකං
දුප්පටිපත්ති සාතං ත්ට්ඨං එතස්සාති විපච්චනීකසායතො, තස්මිං 

විපච්ෙනීකසායත. එවංභූයතො ච ඔවාදභූයත සාසනක්කයම ඔවාදයක ච

ආදරභාවරහියතො යහොතීති ආහ ‘‘අනාදයර’’ති. තස්ස කම්මන්ති තස්ස 

දුබ්බචස්ස පුග්ගලස්ස අනාදරියවයසන පවත්තයචතනා යදොවෙස්සිං. තස්ස 

භායවොති තස්ස යථාවුත්තස්ස යදොවචස්සස්ස අත්ථිභායවො යදොවෙස්සතා, 

අත්ථයතො යදොවචස්සයමව. යතයනවාහ ‘‘සා අත්ථයතො සඞ්ඛාරක්ඛන්යධපරො

යහොතී’’ති. යචතනාප්පධානතාය හි සඞ්ඛාරක්ඛන්ධස්ස එවං වුත්තං. 

එයතනාකායරනාති අප්පදක්ඛිණග්ගාහිතාකායරන. 
අස්සද්ධියදුස්පලොදිපාපධම්මයයොගයතො පුග්ගලා පාපා නාම යහොන්තීති

දස්යසතං ‘‘යෙ යත පුග්ගලා අස්සද්ධපරා’’තිආදි වුත්තං. යාය යචතනාය 

පුග්ගයලො පාපසම්පවඞ්යකො නාම යහොති, සා යචතනා පාපමිත්තතා, 

චත්තායරොපි වා අරූපියනො ඛන්ධා තදාකාරප්පවත්තා පාපමිත්තතාති

දස්යසන්යතො ‘‘සාපිඅත්ථයතො යදොවෙස්සතාවිෙදට්ඨ්බා’’තිආහ. 

‘‘සුඛං වයචො එතස්මිං පදක්ඛිණග්ගාහිම්හි අනුයලොමසායත සාදයර 

පුග්ගයලති සු්බයෙොතිආදිනා, ‘‘කලොණා සද්ධාදයයො පුග්ගලා එතස්ස

මිත්තාති කලයාණමිත්යතො’’තිආදිනා ච අනන්තරදුකස්ස අත්යථො

ත්ච්ඡියතොති ආහ යසොවෙස්සතා…යප.… වුත්තපටිපක්ඛනයෙන 

යවදිත්බා’’ති. උයභොති යසොවචස්සතා, කලොණමිත්තතා ච. යතසං
ඛන්ධානං පවත්තිආකාරවියසසා ‘‘යසොවචස්සතා, කලොණමිත්තතා’’ති ච 
වුච්චන්ති, යත යලොකියාපි යහොන්ති යලොකුත්තරාපීති ආහ 

‘‘යලොකිෙයලොකුත්තරමිස්සකාකථිතා’’ති. 

වත්ථුයභදාදිනා අයනකයභදභින්නාතංතංජාතිවයසනඑකජ්ඣංකත්වා 

රාසියතො ගය්හමානා ආපත්තියයොව ආපත්තික්ඛන්ධපරා. තා පන 

අන්තරාපත්තීනං අග්ගහයණ පඤ්ෙපිආපත්තික්ඛන්ධපරා ආපත්තියෙො, තාසං

පන ගහයණ සත්තපි ආපත්තික්ඛන්ධපරා ආපත්තියෙො. ‘‘ත්මා ආපත්තියයො, 
එත්තකාආපත්තියයො, එවඤ්චයතසංආපජ්ජනං යහොතී’’තිජානනපඤ්ඤා 

ආපත්තිකුසලතාති ආහ ‘‘ො තාස’’න්තිආදි. තාසිං ආපත්තීනන්ති තාසු
ආපත්තීසු.තත්ථයං සම්භින්නවත්ථුකාසුවියඨිතාසු, දුවිඤ්යඤයෙවිභාගාසු

චආපත්තීසු අසඞ්කරයතො වවත්ථාන, අයං වියසසයතො ආපත්තිකුසලතාති

දස්යසතං දුතියං ආපත්තිග්ගහණං කතං. සහ කම්මවාොොති කම්මවාචාය

සයහව. ආපත්තියතො වුට්ඨාපනපයයොගතාය කම්මභූතා වාචා කම්මවාො, 
තථාභූතා අනුසාවනවාචායචව ‘‘පස්සිස්සාමී’’තිඑවං පවත්තවාචාච.තාය
කම්මවාචායසද්ධිංසමකාලයමව‘‘ත්මාය කම්මවාචායත්යතොආපත්තියතො
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වුට්ඨානං යහොති, යහොන්තඤ්ච පඨයම වා තතියය වා 
අනුසාවයනයෙකාරප්පත්යත, ‘සංවරිස්සාමී’ති වා පයද පරියයොසියත

යහොතී’’ති එවං තං තං ආපත්තීහි වුට්ඨානපරිච්යඡදපරිජානනපඤ්ඤා 

ආපත්තිවුට්ඨානකුසලතා. වුට්ඨානන්තිචයථාපන්නාය ආපත්තියායථාතථා
අනන්තරායතාපාදනං, එවං වුට්ඨානග්ගහයණයනව යදසනායපි සඞ්ගයහො 
සිද්යධොයහොති. 

‘‘ත්යතො පුබ්යබ පරිකම්මං පවත්තං, ත්යතො පරං භවඞ්ග මජ්යඣ 

සමාපත්තී’’ති එවං සමාපත්තීනං අප්පනාපරිච්යඡදජානනපඤ්ඤා 

සමාපත්තිකුසලතා. වුට්ඨායන කුසලභායවො වුට්ඨානකුසලතා, පයගව 
වුට්ඨාන පරිච්යන්දකරං ඤාණං. යතනාහ 

‘‘ෙථාපරිච්ඡින්නසමෙවයසයනවා’’තිආදි. වුට්ඨානසමත්ථාති වුට්ඨාපයන
සමත්ථා. 

‘‘ධාතකුසලතා’’ති එත්ථ පථවීධාතආදයයො, සුඛධාතආදයයො, 
කාමධාතආදයයො චධාතයයොඑතාස්යවව අන්යතොගධාතිඑතාසුයකොසල්යල
දස්සියත තාසුපි යකොසල්ලං දස්සිතයමව යහොතීති ‘‘අට්ඨාරස ධාතයයො

චක්ඛධාත…යප.… මයනොවිඤ්ඤාණධාතූ’’ති වත්වා ‘‘අට්ඨාරසන්නිං

ධපරාතූනිං සභාවපරිච්යඡදකා’’ති වුත්තං. තත්ථ සභාවපරිච්යඡදකාති
යථාභූතසභාවාවයබොධිනී. ‘‘සවනපඤ්ඤා ධාරණපඤ්ඤා’’තිආදිනා
පච්යචකං පඤ්ඤා-සද්යදො යයොයජතබ්යබො. ධාතූනං සවනධාරණපඤ්ඤා 

සුතමො, ත්තරා භාවනාමො. තත්ථාපිසම්මසනපඤ්ඤායලොකියා.විපස්සනා
පඤ්ඤාහි සා, ත්තරායලොකුත්තරා.ලක්ඛණාදිවයසන, අනිච්චාදිවයසනච

මනසිකරණං මනසිකායරො, තත්ථයකොසල්ලං මනසිකාරකුසලතා. තංපන
ආදිමජ්ඣපරියයොසානවයසන තිධා භින්දිත්වා දස්යසන්යතො 

‘‘සම්මසනපටියවධපරපච්ෙයවක්ඛණපඤ්ඤා’’ති ආහ. සම්මසනපඤ්ඤා හි

තස්සාආදි, පටියවධපරපඤ්ඤා මජ්යඣ, පච්ෙයවක්ඛණපඤ්ඤා පරියයොසානං. 

ආයතනානං ගන්ථයතො ච අත්ථයතො ච උග්ගණ්හනවයසන යතසං 

ධාතලක්ඛණාදිවිභාගස්ස ජානනපඤ්ඤා උග්ගහජානනපඤ්ඤා. 
සම්මසනපටියවධපච්චයවක්ඛණවිධියනො ජානනපඤ්ඤා 

මනසිකාරජානනපඤ්ඤා. යස්මා ආයතනානිපි අත්ථයතො ධාතයයොව
මනසිකායරො ච උග්ගණ්හනාදිවයසන යතසයමව මනසිකාරවිධි, තස්මා
ධාතකුසලතාදිකා තිස්යසොපි කුසලතා එකයදයස කත්වා දස්යසතං 

‘‘අපිො’’තිආදි වුත්තං. සවනං විය උග්ගණ්හනපච්චයවක්ඛණානිපි

පරිත්තඤාණකත්තකානීති ආහ ‘‘සවන උග්ගහණපච්ෙයවක්ඛණා

යලොකිො’’ති. අරියමග්ගක්ඛයණ සම්මසනමනසිකාරානං නිප්ඵත්ති
පරිනිට්ඨානන්ති යතසං යලොකුත්තරතාපරියායයොපි ලබ්භතීති වුත්තං 

‘‘සම්මසනමනසිකාරා යලොකිෙයලොකුත්තරමිස්සකා’’ති. පච්චයධම්මානං
යහතආදීනං අත්තයනො පච්චයුප්පන්නානං යහතපච්චයාදිභායවන

පච්චයභායවො පච්ෙොකායරො, යසො පන අවිජ්ජාදීනං ද්වාදසන්නං 
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පටිච්චසමුප්පාදඞ්ගානං වයසන ද්වාදසවියධොති ආහ ‘‘ද්වාදසන්නිං 

පච්ෙොකාරාන’’න්ති. උග්ගහාදිවයසනාති 
උග්ගහමනසිකාරසවනසම්මසනපටියවධපච්චයවක්ඛණවයසන. 

ඨානඤ්යෙව තිට්ඨති ඵලං තදායත්තවුත්තිතායාති කාරණඤ්ෙ 

යහතපච්චයභායවන කරණයතො නිප්ඵාදනයතො. යතසිං 
යසොතවිඤ්ඤාණාදීනං. එතස්මිං දුයක අත්යථො යවදිතබ්යබොති සම්බන්යධො.

යයධම්මායස්සධම්මස්ස කාරණභාවයතො ඨානිං, යතවධම්මාතංවිධුරස්ස

ධම්මස්ස අකාරණභාවයතො අට්ඨානන්ති පඨමනයය ඵලයභයදන තස්යසව

ධම්මස්ස ඨානාට්ඨානතා දීපිතා; දුතියනයය පන අභින්යනපි ඵයල 

පච්චයධම්මයභයදනයතසං ඨානාට්ඨානතා දීපිතාතිඅයයමයතසං වියසයසො.
න හිකදාආ අරියා දිට්ඨිසම්පදානිච්චග්ගාහස්සකාරණං යහොති, අකිරියතා
පන සියාතස්සකාරණන්ති. 

උජුයනො භායවො අජ්ජවිං, අජිම්හතා අකුටිලතා අවඞ්කතාති අත්යථොති

තමත්ථං අනජ්ජවපටික්යඛපමුයඛන දස්යසතං ‘‘යගොමුත්තවඞ්කතා’’තිආදි
වුත්තං. ස්වායං අනජ්ජයවො භික්ඛූනං යයභුයයෙන අයනසනාය, 

අයගොචරචාරිතාය ච යහොතීති ආහ ‘‘එකච්යෙො හි…යප.… ෙරතී’’ති. අෙිං

යගොමුත්තවඞ්කතා නාම ආදියතො පට්ඨාය යාව පරියයොසානා පටිපත්තියා

වඞ්කභාවයතො. පුරිමසදියසොතිපඨමංවුත්තභික්ඛසදියසො. ෙන්දවඞ්කතානාම 

පටිපත්තියා මජ්ඣට්ඨායන වඞ්කභාවාපත්තියතො. නඞ්ගලයකොටිවඞ්කතා

නාම පරියයොසායනවඞ්කභාවාපත්තියතො. ඉදිංඅජ්ජවිංනාම සබ්බත්ථකයමව

උජුභාවසිද්ධියතො. අජ්ජවතාති ආකාරනිද්යදයසො, යයනාකායරනස්ස

අජ්ජයවො පවත්තති, තදාකාරනිද්යදයසොතිඅත්යථො.ලජ්ජතීති ලජ්ජී, හිරිමා, 

තස්ස භායවො ලජ්ජවිං, හිරීති අත්යථො. ලජ්ජා එතස්ස අත්ථීති ලජ්ජී යථා

‘‘මාලී, මායී’’තිච, තස්සභායවො ලජ්ජීභායවො, සාඑවලජ්ජා. 

පරාපරාධාදීනංඅධිවාසනක්ඛමං අධිවාසනඛන්ති. සුආපලතා යසොරච්ෙිං. 
සා හි යසොභනකම්මරතතා, සුට්ඨු වා පාපයතො ඔරතභායවො විරතතා 

යසොරච්ෙිං. යතනාහ ‘‘සුරතභායවො’’ති. 

‘‘නාමඤ්ෙ රූපඤ්ො’’තිආදීසු අයං අපයරො නයයො – 

නාමකරණට්යඨනාති අඤ්ඤං අනයපක්ඛිත්වා සයයමව අත්තයනො 
නාමකරණසභාවයතොති අත්යථො. යඤ්හි පරස්ස නාමං කයරොති, තස්ස ච
තදයපක්ඛත්තා අඤ්ඤායපක්ඛං නාමකරණන්ති නාමකරණසභාවතා න
යහොති, තස්මාමහාජනස්ස ඤාතීනං, ගුණානඤ්චසාමඤ්ඤනාමාදිකාරකානං
නාමභායවො නාපජ්ජති. යස්ස ච අඤ්යඤහි නාමං කරීයති, තස්ස ච
නාමකරණසභාවතා නත්ථීති, නත්ථියයව නාමභායවො. යවදනාදීනං පන
සභාවසිද්ධත්තා යවදනාදිනාමස්ස නාමකරණසභාවයතො නාමතා වුත්තා.
පථවීආදි නිදස්සයනන නාමස්ස සභාවසිද්ධතංයයව නිදස්යසති, න
නාමභාවසාමඤ්ඤං, නිරුළ්හත්තා පන නාම-සද්යදො අරූපධම්යමසු එව
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වත්තති, න පථවීආදීසූති න යතසං නාමභායවො. න හි පථවීආදිනාමං
විජහිත්වා යකසාදිනායමහි රූපධම්මානං විය යවදනාදිනාමං විජහිත්වා 
අඤ්යඤන නායමන අරූපධම්මානං යවොහරිතබ්යබන පිණ්ඩාකායරන
පවත්තිඅත්ථීති. 

අථ වා රූපධම්මා චක්ඛාදයයො රූපාදයයො ච, යතසං
පකාසකපකාසිතබ්බභාවයතො විනාපි නායමන පාකටා යහොන්ති, න එවං
අරූපධම්මාති යත අධිවචනසම්ඵස්යසො විය නාමායත්තග්ගහණීයභායවන
‘‘නාම’’න්ති වුත්තා. පටිඝසම්ඵස්යසො ච න චක්ඛාදීනි විය නායමන විනා
පාකයටොති ‘‘නාම’’න්ති වුත්යතො, අරූපතාය වා අඤ්ඤනාමසභාගත්තා 

සඞ්ගහියතොයං, අඤ්ඤඵස්සසභාගත්තාවා.වචනත්යථොපිහිරූපයතීති රූපිං, 

නාමයතීති නාමන්ති ත්ධ පච්ඡිමපුරිමානං සම්භවති. රූපෙතීති විනාපි

නායමන අත්තානං පකායසතීති අත්යථො. නාමෙතීති නායමන විනා 
අපාකටභාවයතො අත්තයනො පකාසකං නාමං කයරොතීති අත්යථො. 

ආරම්මණාධිපතිපච්ෙෙතාොති සතිපි රූපස්ස ආරම්මණාධිපතිපච්චයභායව 
නතං පරමස්සාසභූතංනිබ්බානං වියසාතිසයංනාමනභායවනපච්චයයොති
නිබ්බානයමව ‘‘නාම’’න්තිවුත්තං. 

‘‘අවිජ්ජා ෙ භවතණ්හා ො’’ති අයං දුයකො සත්තානං 

වට්ටමූලසමුදාචාරදස්සනත්යථො.සමුදාචරතීතිහි සමුදාොයරො, වට්ටමූලයමව

සමුදාචායරො වට්ටමූලසමුදාොයරො, වට්ටමූලදස්සයනන වා වට්ටමූලානං

පවත්ති දස්සිතා යහොතීති වට්ටමූලානං සමුදාචායරො වට්ටමූලසමුදාොයරො, 
තංදස්සනත්යථොතිඅත්යථො. 

එයකකස්මිඤ්ච‘‘අත්තා’’තිච‘‘යලොයකො’’තිචගහණවියසසංඋපාදාය 
‘‘අත්තාචයලොයකොචා’’තිවුත්තං, එකංවාඛන්ධං ‘‘අත්තා’’තිගයහත්වා
අඤ්ඤං අත්තයනොඋපයභොගභූතං ‘‘යලොයකො’’තිගණ්හන්තස්ස, අත්තයනො
අත්තානං ‘‘අත්තා’’ති ගයහත්වා පරස්ස අත්තානං ‘‘යලොයකො’’ති
ගණ්හන්තස්සවාවයසන‘‘අත්තාචයලොයකොචා’’ති වුත්තං. 

සහසික්ඛිතබ්යබොධම්යමො සහධපරම්යමො, තත්ථ භවංසහධම්මිකං, තස්මිං 

සහධපරම්මියක. යදොවචස්ස-සද්දයතො ආය-සද්දං අනඤ්ඤත්තං කත්වා 

‘‘යදොවෙස්සාෙ’’න්ති වුත්තං, යදොවචස්සස්ස වා අයනං පවත්ති 

යදොවෙස්සාෙිං. ආයසවන්තස්සාපි අනුසික්ඛනාඅජ්ඣාසයයනභජනාතිආහ 

‘‘යසවනා…යප.…භජනා’’ති. සබ්බයතොභායගනභත්ති සම්භත්ති. 

සහකම්මවාොොති අබ්භානතිණවත්ථාරකකම්මවාචාය, ‘‘අහංභන්යත
ත්ත්ථන්නාමං ආපත්තිං ආපජ්ජි’’න්තිආදිකාය ච සයහව. සයහව හි
කම්මවාචාය ආපත්තිවුට්ඨානඤ්ච පරිච්ඡිජ්ජති, ‘‘පඤ්ඤත්තිලක්ඛණාය
ආපත්තියා වා කාරණං වීතික්කමලක්ඛණං කායකම්මං, වචීකම්මං වා, 
වුට්ඨානස්සකාරණංකම්මවාචා’’තිකාරයණනසහඵලස්ස ජානනවයසන
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‘‘සහකම්මවාචායා’’තිවුත්තං.‘‘සහකම්මවාචායා’’ති.ත්මිනානයයන සහ

පරිකම්යමනාතිඑත්ථාපිඅත්යථොයවදිතබ්යබො. 

ධාතවිසයා සබ්බාපි පඤ්ඤා ධපරාතුකුසලතා. තයදකයදසා 

මනසිකාරකුසලතාති අධිප්පායයන පුරිමපයදපි සම්මසනපටියවධපඤ්ඤා
වුත්තා. යස්මා පන නිප්පරියායයතො විපස්සනාදිපඤ්ඤා එව

මනසිකාරයකොසල්ලං, තස්මා ‘‘තාසිංයෙව ධපරාතූනිං 

සම්මසනපටියවධපරපච්ෙයවක්ඛණපඤ්ඤා’’තිවුත්තං. 

ආයතනවිසයා සබ්බාපි පඤ්ඤා ආෙතනකුසලතාති දස්යසන්යතො
‘‘ද්වාදසන්නංආයතනානංඋග්ගහමනසිකාරජානනපඤ්ඤා’’ති වත්වාපුන 

‘‘අපිො’’තිආදි වුත්තං. ද්වීසුපි වා පයදසු වාචුග්ගතාය ආයතනපාළියා, 

ධාතපාළියා ච මනසිකරණං මනසිකායරො. තථා උග්ගණ්හන්තී, මනසි
කයරොන්තී, තදත්ථංසුණන්තී, ගන්ථයතොච අත්ථයතොචධායරන්තී, ‘‘ත්දං 
චක්ඛායතනංනාම, අයංචක්ඛධාතනාමා’’තිආදිනාසභාවයතො, ගණනයතො

චපරිච්යන්දංජානන්තී චපඤ්ඤා උග්ගහපඤ්ඤාදිකා වුත්තා.මනසිකාරපයද
පන චතබ්බිධාපි පඤ්ඤා උග්ගයහොති තයතො පවත්යතො
අනිච්චාදිමනසිකායරො ‘‘උග්ගහමනසිකායරො’’ති වුත්යතො. තස්ස ජානනං
පවත්තනයමව, ‘‘යථා පවත්තං වා උග්ගහං, එවයමව පවත්යතො

උග්ගයහො’’ති ජානනං උග්ගහජානනිං. ‘‘මනසිකායරො එවං

පවත්යතතබ්යබො, එවඤ්ච පවත්යතො’’ති ජානනං මනසිකාරජානනිං. 
තදුභයම්පි ‘‘මනසිකාරයකොසල්ල’’න්ති වුත්තං. උග්ගයහොපි හි
මනසිකාරසම්පයයොගයතො මනසිකාරනිරුත්තිං ලද්ධුං අරහති. යයො ච
මනසිකාතබ්යබො, යයො ච මනසිකරණූපායයො, සබ්යබො යසො 

‘‘මනසිකායරො’’ති වත්තං වට්ටති, තත්ථයකොසල්ලං මනසිකාරකුසලතාති. 

සම්මසනිං පඤ්ඤා, සා මග්ගසම්පයුත්තාඅනිච්චාදිසම්මසනකිච්චංසායධති

නිච්චසඤ්ඤාදිපජහනයතො. මනසිකායරො සම්මසනසම්පයුත්යතො, යසො
තත්යථව අනිච්චාදිමනසිකාරකිච්චං මග්ගසම්පයුත්යතො සායධතීති ආහ 

‘‘සම්මසනමනසිකාරා යලොකිෙයලොකුත්තරමිස්සකා’’ති. ‘‘ත්මිනා 
පච්චයයනිදං යහොතී’’ති එවං අවිජ්ජාදීනං සඞ්ඛාරාදිපච්චයුප්පන්නස්ස

පච්චයභාවජානනං පටිච්ෙසමුප්පාදකුසලතා.  

අධිවාසනිං ඛමනං. තඤ්හි පයරසං දුක්කටං දුරුත්තඤ්ච
පටිවියරොධාකරයණන අත්තයනො උපරි ආයරොයපත්වා වාසනං

‘‘අධිවාසන’’න්ති වුච්චති. අෙණ්ඩික්කන්තිඅකුජ්ඣනං.යදොමනස්සවයසන

පයරසං අක්ඛීසු අස්සූනං අනුප්පාදනා අනස්සුයරොයපො. අත්තමනතාති 

සකමනතා. ආත්තස්ස අබොපන්යනො සයකො මයනොභායවො අත්තමනතා. 
ආත්තන්ති වා ආත්තප්පබන්ධං එකත්යතන ගයහත්වා තස්ස අන්තරා

උප්පන්යනන පීතිසහගතමයනන සකමනතා. අත්තමයනො වා පුග්ගයලො, 

තස්ස භායවො අත්තමනතා, සා න සත්තස්සාති පුග්ගලදිට්ඨිනිවාරණත්ථං 
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‘‘චිත්තස්සා’’ති වුත්තං. අධිවාසනලක්ඛණා ඛන්ති අධිවාසනඛන්ති. 

සුආපලතා යසොරච්ෙිං. සාහි යසොභනකම්මරතතා.සුට්ඨුපාපයතොඔරතභායවො

විරතතායසොරච්චං.යතනාහ ‘‘සුරතභායවො’’ති. 

සඛියලො වුච්චතිසණ්හවායචො, තස්සභායවො සාඛලයිං, සණ්හවාචතා .තංපන

බෙතියරකමුයඛනවිභායවන්තීයා  පාළි පවත්තා, තං දස්යසන්යතො ‘‘තත්ථ

කතමිං සාඛලය’’න්තිආදිමාහ  .තත්ථ  අණ්ඩකාති සයදොසවයණ රුක්යඛ

නියොසපිණ්ඩියයො, අහිච්න්ත්තකාදීනි වා උට්ඨිතානි ‘‘අණ්ඩකානී’’ති  

වදන්ති. යඵග්ගුරුක්ඛස්ස පන කුථිතස්ස අණ්ඩානි විය උට්ඨිතා

චුණ්ණපිණ්ඩියයො, ගණ්ඨියයො වා අණ්ඩකා. ත්ධ පන 

බොපජ්ජනකක්කසාදිභාවයතො අණ්ඩකපකතිභායවන වාචා ‘‘අණ්ඩකා’’ති

වුත්තා  .පදුමනාළංවිය  යසොතංඝංසයමානාපවිසන්තී කක්කසා දට්ඨබ්බා .

යකොයධන නිබ්බත්තත්තා තස්ස පරිවාරභූතා යකොධපරසාමන්තා. පුයර 

සංවද්ධනාරී යපොරී, සා විය සුකුමාරා මුදුකා වාචා යපොරී වියාති යපොරී .

තත්ථා ති ‘‘භ ාාසිතා යහොතී ’’ති වුත්තාය කිරියායාතිපි  යයොජනා සම්භවති, 

තත්ථ වාචායාති වා. ‘‘සණ්හවාෙතා’’තිආදිනා තං වාචං පවත්තයමානං

යචතනං දස්යසති. සම්යමොදකස්ස පුග්ගලස්ස මුදුකභායවො මද්දවං 

සම්යමොදකමුදුකභායවො. ආමියසන අලබ්භමායනන, තථා ධපරම්යමන ොති 

ද්වීහි ඡිද්යදො. ආමිසස්ස, ධම්මස්ස ච අලායභන අත්තයනො පරස්ස ච 

අන්තයර සම්භවන්තස්ස හි ඡිද්දස්ස විවරස්ස යභදස්ස පටිසන්ථරණං

පිදහනං සඞ්ගණ්හනං පටිසන්ථායරො. තං සරූපයතො, පටිපත්තියතො ච 

පාළිදස්සනමුයඛන විභායවතං ‘‘අභිධපරම්යමපී’’තිආදිමාහ. අග්ගිං

අග්ගයහත්වාති අග්ගං අත්තයනො අග්ගයහත්වා. උද්යදසදානන්ති පාළියා, 

අට්ඨකථාය ච උද්දිසනං. පාළිවණ්ණනාති පාළියා අත්ථවණ්ණනා. 

ධපරම්මකථාකථනන්තිසරභඤ්ඤසරභණනාදිවයසනධම්මකථනං. 

කරුණාති කරුණාබ්රහ්මවිහාරමාහ. කරුණාපු්බභායගොති තස්ස
පුබ්බභාගඋපචාරජ්ඣානං වදති. පාළිපයද පන යා කාආ කරුණා

‘‘කරුණා’’ති වුත්තා, කරුණායෙයතොවිමුත්තීති පන අප්පනාප්පත්තාව. 

යමත්තාෙපිඑයසවනයයො.සුආ-සද්දයතො භායවයෙ-කාරං, ත්-කාරස්සචඑ-

කාරායදසං කත්වා අයං නිද්යදයසොතිආහ ‘‘යසොයෙෙයන්ති සුචිභායවො’’ති.
යහොතතාවසුආභායවොයසොයචයෙං, තස්සපනයමත්තාපුබ්බභාගතාකථන්ති

ආහ ‘‘වුත්තම්පි යෙත’’න්තිආදි. 

මුට්ඨා සති එතස්සාති මුට්ඨස්සති, තස්ස භායවො මුට්ඨස්සච්ෙිං, 
සතිපටිපක්යඛො ධම්යමො, න සතියා අභාවමත්තං. යස්මා පටිපක්යඛ සති
තස්ස වයසන සතිවිගතා විප්පවුත්ථා නාම යහොති, තස්මා වුත්තං 

‘‘සතිවිප්පවායසො’’ති. ‘‘අස්සතී’’තිආදීසු අ-කායරොපටිපක්යඛදට්ඨබ්යබො, න
සත්තපටියසයධ.උදයකලාබු වියයයනආත්තංආරම්මයණපිලවන්තාවිය
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තිට්ඨති, නඔගාහති, සා පිලාපනතා. යයනගහිතම්පිආරම්මණංසම්මුස්සති

න සරති, සා සම්මුස්සනතා. යථා විජ්ජාපටිපක්ඛා අවිජ්ජා විජ්ජාය

පහාතබ්බයතො, එවංසම්පජඤ්ඤපටිපක්ඛං අසම්පජඤ්ඤිං, අවිජ්ජායයව. 

ඉන්ද්රිෙසිංවරයභයදොති ත්න්ද්රියසංවරවිනායසො. අප්පටිසඞ්ඛාති
අපච්චයවක්ඛිත්වා අයයොනියසො ච ආහාරපරියභොයග ආදීනවානිසංයස
අවීමංසිත්වා. 

අප්පටිසඞ්ඛාොති ත්තිකත්තබ්බතාසු අප්පච්චයවක්ඛණාය නාමං.

අඤ්ඤාණං අප්පටිසඞ්ඛාත නිමිත්තං. අකම්පනඤාණන්ති තාය
අනභිභවනීයං ඤාණං, තත්ථ තත්ථ පච්චයවක්ඛණාඤාණඤ්යචව
පච්චයවක්ඛණාය මුද්ධභූතං යලොකුත්තරඤාණඤ්ච. නිප්පරියායයතො 

මග්ගභාවනා භාවනා නාම, යා ච තදත්ථා, තදුභයඤ්ච භායවන්තස්යසව

ත්ච්ඡිතබ්බං, න භාවිතභාවනස්සාති වුත්තං ‘‘භායවන්තස්ස උප්පන්නිං

බල’’න්ති. යතනාහ ‘‘ො කුසලානිං ධපරම්මානිං ආයසවනා භාවනා

බහුලීකම්ම’’න්ති. 

කාමංසම්පයුත්තධම්යමසුථිරභායවොපිබලට්යඨොඑව, පටිපක්යඛහිපන 

අකම්පනීයතා සාතිසයං බලට්යඨොති වුත්තං ‘‘අස්සතිො 

අකම්පනවයසනා’’ති.පච්චනීකධම්මසමනයතො සමයථොසමාධි. අනිච්චාදිනා

විවියධනාකායරන දස්සනයතො විපස්සනාපඤ්ඤා. තිංආකාරිංගයහත්වාති
සමාධානාකාරං ගයහත්වා. යයනාකායරන පුබ්යබ අලීනං අනුද්ධතං
මජ්ඣිමංභාවනාවීථිපටිපන්නංහුත්වාආත්තංසමාහිතං යහොති, තංආකාරං

ගයහත්වා සල්ලක්යඛත්වා. නිමිත්තවයසනාති කාරණවයසන. ‘‘එයසව

නයෙො’’තිත්මිනාපග්ගයහොවතංආකාරංගයහත්වා පුනපවත්යතතබ්බස්ස
පග්ගාහස්ස නිමිත්තවයසන පග්ගාහනිමිත්තන්ති ත්මමත්ථං අතිදිසති, 

තස්සත්යථො සමයථ වුත්තනයානුසායරන යවදිතබ්යබො. පග්ගායහො වීරිෙිං 

යකොසජ්ජපක්ඛයතොආත්තස්සපතිතංඅදත්වාපග්ගණ්හනයතො. අවික්යඛයපො

එකග්ගතා වික්යඛපස්ස උද්ධච්චස්ස පටිපක්ඛභාවයතො. 
පටිසඞ්ඛානකිච්චනිබ්බත්තිභාවයතො යලොකුත්තරධම්මානං
පටිසඞ්ඛානබලභායවො, තථා පුබ්යබ පවත්තාකාරසල්ලක්ඛණවයසන
සමථපග්ගාහානං උපරි පවත්තිසබ්භාවයතො සමථනිමිත්තදුකස්සපි
මිස්සකතාවුත්තා. 

යථාසමාදින්නස්ස පලස්ස යභදකයරො වීතික්කයමො. පලවිනාසයකො 

අසිංවයරො. සම්මාදිට්ඨිවිනාසිකාති ‘‘අත්ථි දින්න’’න්තිආදි )ම. නි. 1.441; 
2.94; විභ.793) නයප්පවත්තායසම්මාදිට්ඨියාදූසිකා. 

සීලස්ස සම්පාදනිං නාම සබ්බභාගයතො තස්ස අනූනතාපාදනන්ති ආහ 

‘‘සම්පාදනයතො පරිපූරණයතො’’ති. පාරිපූරත්යථො හි සම්පදා-සද්යදොති. 

මානසිකසීලිං නාම පලවියසොධනවයසන අභිජ්ඣාදිප්පහානං. 
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දිට්ඨිපාරිපූරිභූතිං ඤාණන්ති අත්ථිකදිට්ඨිආදිසම්මාදිට්ඨියා පාරිපූරිභායවන
පවත්තංඤාණං. 

විසුද්ධිිං පායපතුිං සමත්ථන්ති ආත්තවිසුද්ධිආදිඋපරිවිසුද්ධියා පච්චයයො 

භවිතංසමත්ථං.සුවිසුද්ධයමවහිපලංතස්සා පදට්ඨානංයහොතීති. විසුද්ධිිං

පායපතුිං සමත්ථිං දස්සනන්ති ඤාණදස්සනවිසුද්ධිං, 
පරමත්ථවිසුද්ධිනිබ්බානඤ්ච පායපතං උපයනතං සමත්ථං 

කම්මස්සකතාඤාණාදිසම්මාදස්සනං. යතනාහ ‘‘අභිධපරම්යම’’තිආදි.එත්ථච
‘‘ත්දං අකුසලං කම්මං යනො සකං, ත්දං පන කම්මං සක’’න්ති එවං
බෙතියරකයතො අන්වයයතො ච කම්මස්සකතාජානනඤාණං 

කම්මස්සකතාඤාණිං. යතනාහ ‘‘එත්ථ ො’’තිආදි. ‘‘පයරනකතම්පී’’තිත්දං
නිදස්සනවයසන වුත්තංයථාපයරනකතං, එවංඅත්තනාකතම්පිසකකම්මං
නාම න යහොතීති. අත්තනා වා උස්සාහියතන පයරන කතංපීති එවං වා
අත්යථො දට්ඨබ්යබො. යඤ්හි තං පරස්ස උස්සාහනවයසන කතං, තම්පි

සකකම්මං නාම යහොතීති අයඤ්යහත්ථ අධිප්පායයො. අත්ථභඤ්ජනයතොති

දිට්ඨධම්මිකාදිසබ්බඅත්ථවිනාසනයතො. අත්ථජනනයතොති
ත්ධයලොකත්ථපරයලොකත්ථපරමත්ථානං උප්පාදනයතො. ආරබ්භකායල

‘‘අනිච්චං දුක්ඛං අනත්තා’’ති පවත්තම්පි වචීසච්ෙඤ්ෙ ලක්ඛණානි

පටිවිජ්ඣන්තං විපස්සනාඤාණිං අනුයලොයමති තත්යථව පටිවිජ්ඣනයතො. 

පරමත්ථසච්ෙඤ්ෙ නිබ්බානං නවියලොයමති න වියරොයධති එකන්යතයනව
සම්පාපනයතො. 

ඤාණදස්සනන්ති ඤාණභූතං දස්සනං, යතන මග්ගං වදති. 

තිංසම්පයුත්තයමව වීරිෙන්ති පඨමමග්ගසම්පයුත්තං වීරියමාහ. සබ්බාපි

මග්ගපඤ්ඤාදිට්ඨිවිසුද්ධියයවාති දස්යසතං ‘‘අපිො’’තිආදිවුත්තං.අයයමව

චනයයො අභිධම්මපාළියා )ධ.ස.550) සයමතීතිදස්යසන්යතො ‘‘අභිධපරම්යම 

පනා’’තිආදිංඅයවොච. 

යස්මා සංයවයගො නාම සයහොත්තප්පඤාණං, තස්මා සංයවගවත්ථුං
භයයතො භායිතබ්බයතො දස්සනවයසන පවත්තඤාණං. යතනාහ 

‘‘ජාතිභෙ’’න්තිආදි. භායන්ති එතස්මාති භෙිං, ජාති එව භයං ජාතිභෙිං.

සිංයවජනීෙන්ති සංවිජ්ජිතබ්බං භායිතබ්බං උත්තාසිතබ්බං. ඨානන්ති 

කාරණං, වත්ථූති අත්යථො. සිංයවගජාතස්සාති උප්පන්නසංයවගස්ස. 

උපාෙපධපරානන්තිඋපායයනපවත්යතතබ්බංවීරියං. 

කුසලානිං ධපරම්මානන්ති පලාදීනං අනවජ්ජධම්මානං. භාවනාොති

උප්පාදයනන වඩ්ඪයනන ච. අසන්තුට්ඨස්සාති ‘‘අලං එත්තාවතා, කථං

එත්තාවතා’’ති සඞ්යකොචාපත්තිවයසනන සන්තට්ඨස්ස. භියෙයොකමයතාති 

භියයෙො භියයෙො උප්පාදනිච්න්ා. යවොසානන්ති සඞ්යකොචං අසමත්ථන්ති.

තස්සනං තට්ඨි සන්තුට්ඨි, නත්ථි එතස්ස සන්තට්ඨීති අසන්තුට්ඨි, තස්ස
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භායවො අසන්තුට්ඨිතා. වීරියප්පවායහ වත්තමායන අන්තරා එව පටිගමනං 

නිවත්තනං පටිවානිං, තං තස්ස අත්ථීති පටිවානී, න පටිවානී අප්පටිවානී, 

තස්ස භායවො අප්පටිවානිතා. සක්කච්ෙකිරිෙතාති කුසලානං කරයණ 

සක්කච්චකිරියතා ආදරකිරියතා. සාතච්ෙකිරිෙතාති සතතයමව කරණං. 

අට්ඨිතකිරිෙතාති අන්තරා අට්ඨයපත්වා ඛණ්ඩං අකත්වා කරණං. 

අයනොලීනවුත්තිතාති න ලීනප්පවත්තිතා. අනික්ඛිත්තඡන්දතාති

කුසලච්න්න්දස්ස අනික්ඛිපනං. අනික්ඛිත්තධුරතාති කුසලකරයණ

වීරියධුරස්ස අනික්ඛිපනං. ආයසවනාතිආදයරනයසවනා. භාවනාතිවඩ්ඪනා

බූ්රහනා. බහුලීකම්මන්තිපුනප්පුනංකරණං. 

තිස්යසො විජ්ජාති පුබ්යබනිවාසානුස්සතිඤාණං, දිබ්බචක්ඛඤාණං
ආසවක්ඛයඤාණන්තිත්මාතිස්යසො විජ්ජා.පටිපක්ඛවිජ්ඣනට්යඨනපුබ්යබ

නිවුත්ථක්ඛන්ධාදීනං විදිතකරණට්යඨන විසිට්ඨා මුත්තීති විමුත්ති. ස්වායං
වියසයසො පටිපක්ඛවිගමයනන, පටියයොගිවිගමයනන ච ත්ච්ඡිතබ්යබොති

තදුභයං දස්යසතං ‘‘එත්ථ ො’’තිආදි වුත්තං. තත්ථ යයන වියසයසන
සමාපත්තියයො පච්චනීකධම්යමහි සුට්ඨු මුත්තා, තයතො නිරාසඞ්කතාය
ආරම්මයණ ච අභිරතා, තං වියසසං උපාදාය තා අධිකං මුච්චනයතො, 

ආරම්මයණ අධිමුච්චනයතො ච අධිමුත්තියෙො නාමාති වුත්තං ‘‘චිත්තස්ස ෙ 

අධිමුත්තී’’ති. මුත්තත්තාති සබ්බසඞ්ඛායරහි වියසයසන නිස්සටත්තා 

විමුත්ති. 

ඛයෙ ඤාණන්ති සමුච්යන්දවයසන කියලයස යඛයපතීති ඛයෙො, 

අරියමග්යගො, තප්පරියාපන්නං ඤාණං ඛයෙ ඤාණිං. පටිසන්ධිවයසනාති
කියලසානං තංතංමග්ගවජ්ඣානං උප්පන්නමග්යග ඛන්ධසන්තායන පුන

සන්දහනවයසන. අනුප්පාදභූයතති තංතංඵයල. අනුප්පාදපරියෙොසායනති

අනුප්පාදකයරො මග්යගො අනුප්පායදො, තස්ස පරියයොසායන, කියලසානං වා
අනුප්පජ්ජනසඞ්ඛායත පරියයොසායන, භඞ්යගතිඅත්යථොති. 

දුකවණ්ණනානිට්ඨිතා. 

තිකවණ්ණනා 
305. ධම්මයතො අඤ්යඤොකත්තානත්ථීති දස්යසතංකත්තසාධනවයසන 

‘‘ලු්භතීති යලොයභො’’ති වුත්තං. ලුබ්භති යතන, ලුබ්භනමත්තයමතන්ති

කරණභාවසාධනවයසනපි අත්යථො යුජ්ජයතව. දුස්සති මුය්හතීති එත්ථාපි

එයසව නයයො. අකුසලඤ්ෙ තිං අයකොසල්ලසම්භූතට්යඨන

එකන්තාකුසලභාවයතො මූලඤ්ෙ අත්තනා සම්පයුත්තධම්මානං
සුප්පතිට්ඨිතභාවසාධනයතො, න අකුසලභාවසාධනයතො. න හි මූලකයතො
අකුසලානං අකුසලභායවො, කුසලාදීනඤ්ච කුසලාදිභායවො. තථා සති

යමොමූහආත්තද්වයය යමොහස්ස අකුසලභායවො න සියා. යතසන්ති 

යලොභාදීනං.‘‘නලුබ්භතීතිඅයලොයභො’’තිආදිනා පටිපක්ඛනයෙන. 
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දුට්ඨු ෙරිතානීතිපච්චයයතො, සම්පයුත්තධම්මයතො, පවත්තිආකාරයතො ච

න සුට්ඨු අසම්මා පවත්තිතානි. විරූපානීති බීභච්න්ානි සම්පති, ආයතිඤ්ච

අනිට්ඨරූපත්තා. කායෙනාති කායද්වායරන කරණභූයතන. කාෙයතොති 

කායද්වාරයතො. ‘‘සුට්ඨු ෙරිතානී’’තිආදීසු වුත්තවිපරියායයන අත්යථො
යවදිතබ්යබො. යස්ස සික්ඛාපදස්ස වීතික්කයම කායසමුට්ඨානා ආපත්ති

යහොති, තං කාෙද්වායර පඤ්ඤත්තසික්ඛාපදිං. අවීතික්කයමො 

කාෙසුෙරිතන්ති වාරිත්තපලස්ස වයසන වදති, චාරිත්තපලස්සපි වා, යස්ස 
අකරයණ ආපත්ති යහොති. වචීදුච්චරිතසුචරිතනිද්ධාරණම්පි

වුත්තනයානුසායරන යවදිතබ්බං. උභෙත්ථ පඤ්ඤත්තස්සාති කායද්වායර, 

වචීද්වායර ච පඤ්ඤත්තස්ස. සික්ඛාපදස්ස වීතික්කයමොව මයනොදුච්ෙරිතිං 
මයනොද්වායර පඤ්ඤත්තස්ස සික්ඛාපදස්ස අභාවයතො, තයිදං ද්වාරද්වයය

අකිරියසමුට්ඨානාය ආපත්තියා වයසන යවදිතබ්බං. අවීතික්කයමොති

යථාවුත්තාය ආපත්තියා අවීතික්කයමො මයනොසුෙරිතිං. ‘‘සබ්බස්සාපි

සික්ඛාපදස්ස අවීතික්කයමො මයනොසුෙරිත’’න්ති යකආ. තදුභයඤ්හි
චාරිත්තපලං උද්දිස්සපඤ්ඤත්තං සික්ඛාපදං, තස්ස අවීතික්කයමො සියා
කායසුචරිතං, සියා වචීසුචරිතන්ති. 

පායණො අතිපාතීයති එතායාති පාණාතිපායතො, තථාපවත්තා යචතනා, 

එවං අදින්නාදානාදයයොපීති ආහ ‘‘පාණාතිපාතාදයෙො පන තිස්යසො

යෙතනා’’ති. වචීද්වායරපි උප්පන්නා කාෙදුච්ෙරිතිං ද්වාරන්තයර
උප්පන්නස්සාපි කම්මස්ස සනාමාපරිච්චාගයතො යයභුයෙවුත්තියා, 

තබ්බහුලවුත්තියාච.යතනාහු අට්ඨකථාෙරිො– 

‘‘ද්වායරචරන්තිකම්මානි, නද්වාරාද්වාරචාරියනො; 
තස්මා ද්වායරහි කම්මානි, අඤ්ඤමඤ්ඤං වවත්ථිතා’’ති. )ධ. ස. 
අට්ඨ.කාමාවචරකුසලද්වාරකථා(; 

වචීදුච්චරිතං කායද්වායරපි වචීද්වායරපි උප්පන්නාති ආයනත්වා

සම්බන්ධිතබ්බං. යෙතනාසම්පයුත්තධපරම්මාති මයනොකම්මභූතාය යචතනාය
සම්පයුත්තධම්මා. කායවචීකම්මභූතාය පන යචතනාය සම්පයුත්තා 
අභිජ්ඣාදයයො තං තං පක්ඛිකා වා යහොන්ති අබ්යබොහාරිකා වාති. 

යෙතනාසම්පයුත්තධපරම්මා මයනොසුෙරිතන්ති එත්ථාපි එයසව නයයො. 

තිවිධස්ස දුච්චරිතස්සඅකරණවයසනපවත්තා තිස්යසොයෙතනාපිවිරතියෙොපි

කාෙසුෙරිතිං කායිකස්ස වීතික්කමස්ස අකරණවයසන පවත්තනයතො, 
කායයන පන සික්ඛාපදානං සමාදියයන පලස්ස කායසුචරිතභායව 

වත්තබ්බයමවනත්ථි.එයසවනයයො වචීසුෙරියත.  

කාමපටිසිංයුත්යතොති එත්ථද්යවකාමාවත්ථුකායමොචකියලසකායමො
ච.තත්ථ වත්ථුකාමපක්යඛආරම්මණකරණවයසනකායමහිපටිසංයුත්යතො

විතක්යකො කාමවිතක්යකො. කියලසකාමපක්යඛ පන සම්පයයොගවයසන

කායමන පටිසංයුත්යතොති යයොයජතබ්බං. ‘‘බයාපාදපටිසිංයුත්යතො’’තිආදීසු
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පටුන 

සම්පයයොගවයසයනව අත්යථො යවදිතබ්යබො. බොපාදවත්ථුපටිසංයුත්යතොපි 

බයාපාදපටිසිංයුත්යතොති ගය්හමායන උභයථාපි යයොජනා ලබ්භයතව. 

විහිිංසාපටිසිංයුත්යතොති එත්ථාපි එයසවනයයො. විහිංසන්ති එතාය සත්යත, 

විහිංසනං වා එසා සත්තානන්ති විහිිංසා, තාය පටිසංයුත්යතො 

විහිිංසාපටිසිංයුත්යතොති එවං සද්දත්යථො යවදිතබ්යබො. අප්පියය අමනායප
සඞ්ඛායරආරබ්භබොපාදවිතක්කප්පවත්ති අට්ඨානාඝාතවයසනදීයපතබ්බා.

බොපාදවිතක්කස්ස අවධිං දස්යසතං ‘‘ොව විනාසනා’’ති වුත්තං. විනාසනිං 
පන පාණාතිපායතො එවාති. ‘‘සඞ්ඛායරො’’ හි දුක්ඛායපතබ්යබො නාම
නත්ථී’’ති කස්මා වුත්තං, නනු යය ‘‘දුක්ඛායපතබ්බා’’ති ත්ච්ඡිතා
සත්තසඤ්ඤිතා, යතපි අත්ථයතො සඞ්ඛාරා එවාති? සච්චයමතං, යය පන
ත්න්ද්රියබද්ධා සවිඤ්ඤාණකතාය දුක්ඛං පටිසංයවයදන්ති, තස්මා යත
විහිංසාවිතක්කස්ස විසයා ත්ච්ඡිතා සත්තසඤ්ඤිතා. යය පන න දුක්ඛං 
පටිසංයවයදන්ති වුත්තලක්ඛණායයොගයතො, යතසන්ධාය ‘‘විහිංසාවිතක්යකො
සඞ්ඛායරසුනුප්පජ්ජතී’’තිවුත්තං.යත්ථපනඋප්පජ්ජති, යථා චඋප්පජ්ජති, 

තංදස්යසතං ‘‘ඉයමසත්තා’’තිආදි වුත්තං. 

යනක්ඛම්මිං වුච්චතියලොභයතො නික්ඛන්තත්තාඅයලොයභො, නීවරයණහි
නික්ඛන්තත්තාපි පඨමජ්ඣානං, සබ්බාකුසයලහි නික්ඛන්තත්තා සබ්යබො
කුසයලො ධම්යමො, සබ්බසඞ්ඛයතහි පන නික්ඛන්තත්තා, නිබ්බානං.
උපනිස්සයයතො, සම්පයයොගයතො, ආරම්මණකරණයතො ච යනක්ඛම්යමන

පටිසංයුත්යතොති යනක්ඛම්මපටිසිංයුත්යතො. යනක්ඛම්මවිතක්යකො 

සම්මාසඞ්කප්යපො. ත්දානිතං භූමිවිභායගන දස්යසතං ‘‘යසො’’තිආදි වුත්තං. 

අසුභපු්බභායගති අසුභජ්ඣානස්ස පුබ්බභායග. අසුභග්ගහණඤ්යචත්ථ 
කාමවිතක්කස්ස උජුවිපච්චනීකදස්සනත්ථං කතං. කාමවිතක්කපටිපක්යඛො
හි යනක්ඛම්මවිතක්යකොති. එවඤ්ච කත්වා උපරිවිතක්කද්වයස්ස භූමිං
දස්යසන්යතන සපුබ්බභාගානි යමත්තාකරුණාඣානාදීනි උද්ධටානි. 

අසුභජ්ඣායනති අසුභාරම්මයණ පඨමජ්ඣායන. අවයයව හි

සමුදායයවොහාරං කත්වානිද්දිසතියථා ‘‘රුක්යඛසාඛා’’ති. ඣානිංපාදකිං 

කත්වාති නිදස්සනමත්තං. තං ඣානං සම්මසිත්වා
උප්පන්නමග්ගඵලකායලපි හි යසො යලොකුත්තයරොති. බොපාදස්ස

පටිපක්යඛො, කිඤ්ආපි න බොපායදති එයතනාති වා අබයාපායදො, යමත්තා, 

තාය පටිසංයුත්යතො අබයාපාදපටිසිංයුත්යතො. යමත්තාඣායනති

යමත්තාභාවනාවයසනඅධිගයත පඨමජ්ඣායන. කරුණාඣායනතිඑත්ථාපි
එයසව නයයො. විහිංසාය පටිපක්යඛො, න විහිංසන්ති වා එතාය සත්යතති 

අවිහිිංසා, කරුණා. 

නනු ච අයලොභායදොසානං අඤ්ඤමඤ්ඤාවිරහයතො යතසං වයසන
උප්පජ්ජනකානං ත්යමසං යනක්ඛම්මවිතක්කාදීනං අඤ්ඤමඤ්ඤං

අසඞ්කරණයතො වවත්ථානං න යහොතීති? යනොති දස්යසතං ‘‘ෙදා’’තිආදි

ආරද්ධං. අයලොයභො සීසිං යහොතීති අයලොයභො පධායනො යහොති. 
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නියමිතපරිණතසමුදාචාරාදිවයසන යදා අයලොභප්පධායනො
යනක්ඛම්මගරුයකො ආත්තප්පායදො යහොති, තදා ලද්ධාවසයරො
යනක්ඛම්මවිතක්යකොපතිට්ඨහති.තංසම්පයුත්තස්සපන අයදොසලක්ඛණස්ස
අබොපාදස්ස වයසන යයො තස්යසව අබොපාදවිතක්කභායවො සම්භයවයෙ, 
සති ච අබොපාදවිතක්කභායව කස්සආපි අවියහඨනජාතිකතාය

අවිහිංසාවිතක්කභායවො ච සම්භයවයෙ, යත ඉතයර ද්යව. තදන්වයිකාති
තස්යසව යනක්ඛම්මවිතක්කස්ස අනුගාමියනො, සරූපයතො අදිස්සනයතො 
‘‘තස්මිං සති යහොන්ති, අසති න යහොන්තී’’ති තදනුමානයනයො භවන්ති.

යසසද්වයයපි ත්මිනා නයයන අත්යථො යවදිතබ්යබො. වුත්තනයෙයනවාති

‘‘කාමපටිසංයුත්යතො සඞ්කප්යපො කාමසඞ්කප්යපො’’තිආදිනා 

විතක්කත්තියක වුත්තනයයයනව )දී. නි. 3.288) යවදිත්යබො අත්ථයතො 
අභින්නත්තා. යදි එවං කස්මා පුන යදසනා කතාති? තථා යදසනාය
බුජ්ඣනකානං අජ්ඣාසයවයසනයදසනාමත්තයමයවතං. 

කාමවිතක්කාදීනිං විෙ උප්පජ්ජනාකායරො යවදිත්යබො ‘‘තාසු ද්යව
සත්යතසුපි සඞ්ඛායරසුපි උප්පජ්ජන්තී’’තිආදිනා. තත්ථ කාරණමාහ 

‘‘තිංසම්පයුත්තායෙව හි එතා’’ති. තයථවාති යථා යනක්ඛම්මවිතක්කාදීනං 

‘‘අසුභපු්බභායග කාමාවෙයරො යහොතී’’තිආදිනා කාමාවචරාදිභායවො

වුත්යතො, තයථව තාසම්පි යනක්ඛම්මසඤ්ඤාදීනම්පි කාමාවෙරාදිභායවො

යවදිත්යබො. 

කාමපටිසිංයුත්යතොති සම්පයයොගවයසන කායමන පටිසංයුත්යතො.

තක්කනවයසන තක්යකො. වියසසයතො තක්කනවයසන විතක්යකො. 

සඞ්කප්පනපරිකප්පනවයසන සඞ්කප්යපො. අඤ්යඤසුපිකාමපටිසංයුත්යතසු
ධම්යමසුවිජ්ජමායනසු විතක්යකඑවකායමොපපයදොධාත-සද්යදොනිරුළ්යහො
යවදිතබ්යබොවිතක්කස්ස කාමසඞ්කප්පප්පවත්තියාසාතිසයත්තා.එසනයයො 

බයාපාදධපරාතුආදීසු. ස්යබපි අකුසලා ධපරම්මා කාමධපරාතූ හීනජ්ඣාසයයහි
කාමිතබ්බධාතභාවයතො කියලසකාමස්ස ආරම්මණසභාවත්තාති අත්යථො. 

වියහයඨතීති විබාධති. තත්ථාති තස්මිං යථාවුත්යත කාමධාතත්තියක. 

සබ්බාකුසලසඞ්ගාහිකාය කාමධාතයා ත්තරා ද්යව සඞ්ගයහත්වා කථනං 

ස්බසඞ්ගාහිකාකථා. තිස්යසොධාතයයොඅඤ්ඤමඤ්ඤං අසඞ්කරයතොකථා 

අසම්භින්නා. ඉතරා ද්යවගහිතාව යහොන්තීති ත්තරා ද්යවධාතයයොගහිතා
එව යහොන්ති සබ්යබපි අකුසලා ධම්මා කාමධාතූ’’ති වුත්තත්තා

සාමඤ්ඤයජොතනාය සවිසයස්ස අතිබොපයනන. තයතොති

ත්තරධාතද්වයසඞ්ගාහිකාය කාමධාතයා. නීහරිත්වාති නිද්ධායරත්වා. 

දස්යසතීති එවං භගවා දස්යසතීති වත්තං වට්ටති. බයාපාදධපරාතුිං…යප.… 

කයථසි. කස්මා? පයගව අපවාදා අභිනිවිසන්ති, තයතො පරං උස්සග්යගො
පවත්තති, ඨයපත්වා වා අපවාදවිසයං තං පරිහරන්යතොව උස්සග්යගො 
පවත්තතීති, ඤායයොයහසයලොයකනිරුළ්යහොති. 
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ද්යව කථාති ‘‘සබ්බසඞ්ගාහිකා, අසම්භින්නා චා’’ති )දී. නි. අට්ඨ. 

3.305) අනන්තරත්තියකවුත්තාද්යවකථා.තත්ථ වුත්තනයෙන ආයනත්වා

කථනවයසන යවදිත්බා. තස්මා තත්ථ වුත්තඅත්යථො ත්ධාපි ආහරිත්වා
යවදිතබ්යබො ‘‘යනක්ඛම්මධාතයා ගහිතාය ත්තරා ද්යව ගහිතාව 
යහොන්තී’’තිආදිනා. 

සුඤ්ඤතට්යඨනාති අත්තසුඤ්ඤතාය. කාමභයවො කායමො

උත්තරපදයලොයපනසුඤ්ඤතට්යඨනධාතචාති කාමධපරාතු. බ්රහ්මයලොකන්ති

පඨමජ්ඣානභූමිසඤ්ඤිතං බ්රහ්මයලොකං. ධපරාතුො ආගතට්ඨානම්හීති

‘‘කාමධාත රූපධාතූ’’තිආදිනා ධාතග්ගහයණ කයත. භයවන

පරිච්ඡින්දිත්බාති ‘‘කාමභයවො රූපභයවො’’තිආදිනා භවවයසන තදත්යථො
පරිච්ඡින්දිතබ්යබො, න යාය කායආ ධාතයා වයසන. යදග්යගන ච ධාතයා 
ආගතට්ඨායන භයවන පරිච්යන්යදො කාතබ්යබො, තදග්යගන භවස්ස
ආගතට්ඨායන ධාතයා පරිච්යන්යදො කාතබ්යබො භවවයසන ධාතයා

පරිච්ඡිජ්ජනයතො. නිරුජ්ඣති කියලසවට්ටයමත්ථාති නියරොයධපරො, සා එව

සුඤ්ඤතට්යඨන ධපරාතූති නියරොධපරධපරාතු, නිබ්බානං.නිරුද්යධච කියලසවට්යට
කම්මවිපාකවට්ටානිරුද්ධාඑවයහොන්ති. 

හීනධාතත්තියකො අභිධපරම්යම (ධ. ස. තිකමාතිකා 14) හීනත්තියකන

පරිච්ඡින්දිතබ්යබොති වුත්තං ‘‘හීනා ධපරාතූති ද්වාදස අකුසලචිත්තුප්පාදා’’ති.

යතහිලාමකට්යඨන හීනධපරාතු. හීනපණීතානංමජ්යඣභවාති මජ්ඣිමධපරාතු, 

අවයසසා යතභූමකධම්මා. උත්තමට්යඨන අතප්පකට්යඨන ච පණීතධපරාතු, 
නවයලොකුත්තරධම්මා. 

පඤ්චකාමගුණා විසයභූතා එතස්ස සන්තීති පඤ්ෙකාමගුණියකො, 

කාමරායගො. රූපාරූපභයවසූති රූපාරූපූපපත්තිභයවසු යථාධිගයතසු.

අනධිගයතසු පන යසො පත්ථනා නාම න යහොතීති භවවයසන පත්ථනාති

ත්මිනාව ගහියතො. ඣානනිකන්තීති රූපාරූපජ්ඣායනසු නිකන්ති. 

භවවයසන පත්ථනාති භයවසු පත්ථනාති. එවං චතූහිපි පයදහි යථාක්කමං 
මහග්ගතූපපත්තිභවවිසයා, මහග්ගතකම්මභවවිසයා, භවදිට්ඨිසහගතා, 

භවපත්ථනාභූතා ච තණ්හා ‘‘භවතණ්හා’’ති වුත්තා. විභවදිට්ඨි විභයවො 

උත්තරපදයලොයපන, විභවසහගතා තණ්හා විභවතණ්හා. රූපාදිපඤ්චවත්ථු

කාමවිසයා බලවරාගභූතා තණ්හා කාමතණ්හාති පඨමනයයො, ‘‘සබ්යබපි 
යතභූමකධම්මා කාමනීයට්යඨන කාමා’’ති )මහානි. 1) වචනයතො යත

ආරබ්භ පවත්තා දිට්ඨිවිප්පයුත්තා සබ්බාපි තණ්හා කාමතණ්හාති 
දුතියනයයොතිඅයයමයතසංවියසයසො. 

අභිධපරම්යම පනාති පන-සද්යදො වියසසත්ථයජොතයනො, යතන
පඤ්චකාමගුණිකරාගයතො අඤ්යඤොපි කාමාවචරධම්මවිසයයො යලොයභො 

අභිධපරම්යම (විභ.915) ‘‘කාමතණ්හා’’තිආගයතොතිත්මංවියසසංයජොයතති.
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පටුන 

තිකන්තරම්පි සමානං තණ්හංයයව නිස්සාය පවත්තිතයදසනානන්තරතාය

තං ‘‘වායරො’’තිවත්තබ්බතංඅරහතීති ‘‘ඉමිනා වායරනා’’තිවුත්තං. ඉමිනා

වායරනාති ත්මිනා පරියායයනාති අත්යථො. රජනීෙට්යඨනාති

කාමනීයට්යඨන. පරිොදියිත්වාති පරිග්ගයහත්වා. තයතොති කාමතණ්හාය. 

නීහරිත්වාති නිද්ධායරත්වා. ඉතරා ද්යව තණ්හාති රූපතණ්හං, 

අරූපතණ්හඤ්ච දස්යසති. එයතන ‘‘කාමතණ්හා’’ති සාධාරණවචනයමතං
සබ්බස්සපි යලොභස්ස, තස්ස පන ‘‘රූපතණ්හා අරූපතණ්හා’’ති
වියසසවචනං යථා කාමගුණිකරායගො රූපරායගො අරූපරායගොති දස්යසති. 

නියරොධපරතණ්හාති භවනියරොයධ භවසමුච්යන්යද තණ්හා. යස්මා හි
උච්යන්දදිට්ඨි මනුස්සත්තභායව, කාමාවචරයදවත්තභායව, 
රූපාවචරඅරූපාවචරත්තභායව ඨිතස්ස අත්තයනො සම්මා සමුච්යන්යදො 
යහොතීතිභවනියරොධංආරබ්භපවත්තති, තස්මාතංසහගතාපිතණ්හාතයමව
ආරබ්භ පවත්තතීති. 

වට්ටස්මින්තිතිවියධපිවට්යට.යථා යත හිනිස්සරිතං අප්පදානවයසන
කම්මවිපාකවට්යට තංසමඞ්ගිසත්තං යතසං පරාපරුප්පත්තියා

පච්චයභායවන සිංයෙොයජන්ති, එවං කියලසවට්යටපීති. සතීතිපරමත්ථයතො

විජ්ජමායන. රූපාදියභයදති රූපයවදනාදිවිභායග. කායෙති ඛන්ධසමූයහ. 

විජ්ජමානාති සතී පරමත්ථයතො උපලබ්භමානා. දිට්ඨියා පරිකප්පියතො හි

අත්තාදි පරමත්ථයතො නත්ථි, දිට්ඨි පන අයං අත්යථවාති. විචිනන්යතොති

ධම්මසභාවංවීමංසන්යතො. කිච්ඡතීතිකිලමති. පරාමසතීතිපරයතොආමසති. 
‘‘පයලන සුද්ධි, වයතන සුද්ධී’’ති ගණ්හන්යතො හි විසුද්ධිමග්ගං

අතික්කමිත්වා තස්ස පරයතො ආමසති නාම. වීසතිවත්ථුකා දිට්ඨීති රූපාදි-
ධම්යම, පච්යචකං යත වා නිස්සිතං, යතසං වා නිස්සයභූතං, සාමිභූතං වා

කත්වා පරිකප්පනවයසනපවත්තියාවීසතිවත්ථුකාඅත්තදිට්ඨිවීසති. විමතීති
ධම්යමසු සම්මා, මිච්න්ා වා මනනාභාවයතො සංසයිතට්යඨන අමති, 

අප්පටිපජ්ජනන්ති අත්යථො. විපරිොසග්ගායහොති අසුද්ධිමග්යග
‘‘සුද්ධිමග්යගො’’ති විපරීතග්ගායහො. 

චිරපාරිවාසිෙට්යඨනාති ආරපරිවුත්ථතාය පුරාණභායවන. 

ආසවනට්යඨනාති සන්දනට්යඨන, පවත්තනට්යඨනාති අත්යථො. සවතීති

පවත්තති. අවධිඅත්යථො ආ-කායරො, අවධි ච මරියාදාභිවිධියභදයතො දුවියධො.

තත්ථ මරිොයදො කිරියංබහි කත්වාපවත්තතියථා‘‘ආපාටලිපුත්තා වුට්යඨො

යදයවො’’ති. අභිවිධි කිරියං බොයපත්වා පවත්තති යථා ‘‘ආ භවග්ගා
භගවයතොයයසො පවත්යතො’’ති.අභිවිධිඅත්යථොඅයංආ-කායරොයවදිතබ්යබො. 

කත්ථචිද්යවආසවාආගතාතිවිනයපාළිං (පාරා.39) සන්ධායාහ.තත්ථ
හි ‘‘දිට්ඨධම්මිකානං ආසවානං සංවරාය, සම්පරායිකානං ආසවානං

පටිඝාතායා’’ති )පාරා. 39) ද්විධාආසවාආගතාති. කත්ථචීතිතිකනිපායත
ආසවසුත්යත, (ත්තිවු.56; සං.නි.5.163) අඤ්යඤසුචසළායතනසුත්තාදීසු
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)සං. නි. 4.321). සළායතනසුත්යතසුපි හි ‘‘තයයොයම ආවුයසො ආසවා
කාමාසයවො භවාසයවො අවිජ්ජාසයවො’’ති තයයො එව ආගතාති. නිරයං

ගයමන්තීති නිරෙගාමිනීො. යස්මා ත්ධ සාසවං කුසලාකුසලං කම්මං
ආසවපරියායයන යදසිතං, තස්මා පඤ්චගතිසංවත්තනීයභායවන ආසවා

ආගතා. ඉමස්මිිං සඞ්ගීතිසුත්යතතයෙො ආගතාති.එත්ථයස්මාඅඤ්යඤසුච
ආ භවග්ගං ආ යගොත්රභුං පවත්තන්යතසු මානාදීසු විජ්ජමායනසු
අත්තත්තනියාදිග්ගාහවයසන, අභිබොපනමදකරණවයසන ආසවසදිසතා ච
එයතසංයයව, නඅඤ්යඤසං, තස්මාඑයතස්යවව ආසව-සද්යදොනිරුළ්යහො
දට්ඨබ්යබො. න යචත්ථ ‘‘දිට්ඨාසයවො නාගයතො’’ති ආන්යතතබ්බං 

භවතණ්හාය, භවදිට්ඨියාපි භවාසවග්ගහයණයනව ගහිතත්තා. කාමාසයවො 

නාම කාමනට්යඨන, ආසවනට්යඨන ච. වුත්තායෙව අත්ථයතො 

නින්නානාකරණයතො. 

කායම එසති ගයවසති එතායාති කායමසනා, කාමානං
අභිපත්ථනාවයසන, පරියයට්ඨිවයසන, පරිභුඤ්ජනවයසනවාපවත්තරායගො. 

භයවසනා පනභවපත්ථනා, භවාභිරතිභවජ්යඣොසානවයසනපවත්තරායගො. 

දිට්ඨිගතිකසම්මතස්සාති අඤ්ඤතිත්ථියයහිපරිකප්පිතස්ස, සම්භාවිතස්ස ච. 

බ්රහ්මෙරිෙස්සාති තයපොපක්කමස්ස. තයදකට්ඨන්ති තාහි රාගදිට්ඨීහි

සහයජකට්ඨං. කම්මන්ති අකුසලකම්මං. තම්පි හි කාමාදියක 

නිබ්බත්තනාධිට්ඨානාදිවයසනපවත්තං ‘‘එසතී’’ති වුච්චති. අන්තග්ගාහිකා

දිට්ඨීති නිදස්සනමත්තයමතං. යා කාආ පන මිච්න්ාදිට්ඨි

තයපොපක්කමයහතකා බ්රහ්මෙරියෙසනා එව. 

ආකාරසණ්ඨානන්ති විසිට්ඨාකාරාවට්ඨානං කථිංවිධපරන්ති හි යකන
පකායරන සණ්ඨිතං, සමවට්ඨිතන්ති අත්යථො. සද්දත්ථයතො පන විදහනං

විසිට්ඨාකායරන අවට්ඨානං විධපරා, විධීයති විසදිසාකායරන ඨපීයතීති විධපරා, 
යකොට්ඨායසො. විදහනයතො හීනාදිවයසන විවියධනාකායරන දහනයතො 

උපධාරණයතො විධපරා, මායනොව. යසෙයසදිසහීනානිං වයසනාති

යසයෙසදිසහීනභාවානං යාථාවා’ යාථාවභූතානං වයසන. තයෙො මානා

වුත්තා යසයෙස්යසව උප්පජ්ජනකා. එස නයයො සදිසහීයනසුපි. යතනාහ 

‘‘අෙඤ්හි මායනො’’තිආදි. ත්දානි යථාඋද්දිට්යඨ නවවියධපි මායන 

වත්ථුවිභායගන දස්යසතං ‘‘තත්ථා’’තිආදි වුත්තං. රාජූනඤ්යෙව 

ප්බජිතානඤ්ෙ උප්පජ්ජති කස්මා? යත වියසසයතො අත්තානං යසයෙයතො 

දහන්තීති. ත්දානි තමත්ථං විත්ථාරයතො දස්යසන්යතො ‘‘රාජා හී’’තිආදිමාහ. 

යකොමොසදියසොඅත්ථීති යකො-සද්යදොපටික්යඛපත්යථො, අඤ්යඤොසදියසො

නත්ථීති අධිප්පායයො. එයතසිංයෙවාති රාජූනං, පබ්බජිතානඤ්ච. උප්පජ්ජති 
යසට්ඨවත්ථුකත්තාතස්ස.‘‘හීයනොහමස්මී’’තිමායනපි එයසවනයයො. 

‘‘යකො මො සදියසො අඤ්යඤො රාජපුරියසො අත්ථී’’ති වා ‘‘මය්හිං

අඤ්යඤහි සද්ධිිං කිිං නානාකරණ’’න්ති වා ‘‘අමච්යෙො ති



දීඝනිකායය පාථිකවග්ගටීකා  සඞ්ගීතිසුත්තවණ්ණනා 

158 

පටුන 

නාමායමව…යප.… නාමාහ’’න්තිවාතිසදිසස්ස යසයෙමානාදීනංතිණ්ණං
පවත්තිආකාරදස්සනං. 

දාසාදීනන්ති ආදි-සද්යදන භතික කම්මකරාදීනං පරාධීනවුත්තිකානං

ගහණං. ආදි-සද්යදනවාගහියතඑව ‘‘පුක්කුසචණ්ඩාලාදයයොපී’’තිසයයමව
දස්යසති. නනු ච මායනො නාමායං සංපග්ගහරයසො, යසො කථං ඔමායන
සම්භවතීති? යසොපිඅවකරණමුයඛනවිධානවත්ථුනාපග්ගණ්හනවයසයනව
පවත්තතීති නායං වියරොයධො. යතයනවාහ ‘‘කිං දායසොනාම අහන්තිඑයත
මායනකයරොතී’’ති.තථාහිස්ස යාථාවමානතාවුත්තා. 

යාථාවමානා භවනිකන්තිවිය, අත්තදිට්ඨිවිය චනමහාසාවජ්ජා, තස්මා
යත න අපායගමනීයා. යථාභූතවත්ථුකතාය හි යත යාථාවමානා. 

‘‘අරහත්තමග්ගවජ්ඣා’’ති ච තස්ස අනවයසසප්පහායිතාය වුත්තං. 
දුතියතතියමග්යගහි ච යත යථාක්කමං පහීයන්ති, යය ඔළාරිකතරා, 
ඔළාරිකතමා ච. මායනො හි ‘‘අහං අස්මී’’ති පවත්තියා උපරිමග්යගසු

සම්මාදිට්ඨියා උජුවිපච්චනීයකො හුත්වා පහීයති. අොථාවමානා නාම 

අයථාභූතවත්ථුකතාය, යතයනවයත මහාසාවජ්ජභායවන පඨමමග්ගවජ්ඣා 
වුත්තා. 

අතතිසතතංගච්න්තිපවත්තතීති අද්ධපරා, කායලොතිආහ ‘‘තයෙොඅද්ධපරාති

තයෙො කාලා’’ති. සුත්තන්තපරිොයෙනාති භද්යදකරත්තසුත්තාදීසු )ම. නි.
3.283) ආගතනයයන. තත්ථ හි ‘‘යයො චාවුයසො මයනො, යය ච ධම්මා, 
උභයයමතං පච්චුප්පන්නං, තස්මිං යච පච්චුප්පන්යන න්න්දරාගපටිබද්ධං
යහොති විඤ්ඤාණං, න්න්දරාගපටිබද්ධත්තා විඤ්ඤාණස්ස තදභිනන්දති, 
තදභිනන්දන්යතො පච්චුප්පන්යනසු ධම්යමසු සංහීරතී’’ති (ම. නි. 3.284) 

අද්ධාපච්චුප්පන්නං සන්ධාය එවං වුත්තං. යතනාහ ‘‘පටිසන්ධියතො

පු්යබ’’තිආදි. තදන්තරන්ති යතසං චුතිපටිසන්ධීනං යවමජ්ඣං 

පච්චුප්පන්යනො අද්ධපරා, යයො පුබ්බන්තාපරන්තානං යවමජ්ඣතාය 
‘‘පුබ්බන්තාපරන්යත කඞ්ඛති, (ධ. ස. 1123) පුබ්බන්තාපරන්යත 
අඤ්ඤාණ’’න්ති )ධ. ස. 1067, 1106, 1128) එවමාදීසු 
‘‘පුබ්බන්තාපරන්යතො’’ති ච වුච්චති. භඞ්යගො ධම්යමො අතීතංයසන 

සඞ්ගහියතොති ආහ ‘‘භඞ්ගයතො උද්ධපරිං අතීයතො අද්ධපරා නාමා’’ති. තථා

අනුප්පන්යනො ධම්යමො අනාගතංයසන සඞ්ගහියතොති ආහ ‘‘උප්පාදයතො 

පු්යබඅනාගයතොඅද්ධපරානාමා’’ති. ඛණත්තයෙති උප්පායදො, ඨිති, භඞ්යගොති
තීසුඛයණසු.යදාහිධම්යමොයහතපච්චයස්සසමවායය උප්පජ්ජති, යදාච
යවති, ත්තිද්වීසුපිඛයණසුඨිතික්ඛයණවියපච්චුප්පන්යනොති. ධම්මානඤ්හි

පාකභාවූපාධිකං පත්තබ්බං උදයෙො, විද්ධංසභාවූපාධිකං වයෙො, 

තදුභයයවමජ්ඣං ඨිති. යදිඑවංඅද්ධානාමායංධම්යමොඑවආපන්යනොති? න
ධම්යමො, ධම්මස්ස පන අවත්ථායභයදො, තඤ්ච උපාදාය යලොයක

කාලසමඤ්ඤාති දස්යසතං ‘‘අතීතාදියභයදො ෙ නාම අෙ’’න්තිආදි වුත්තං. 

ඉධපරාති ත්මස්මිං යලොයක. යතයනව යවොහායරනාති තං තං අවත්ථාවියසසං
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පටුන 

උපාදාය ධම්යමො ‘‘අතීයතො අනාගයතො පච්චුප්පන්යනො’’ති යයන
යවොහායරන යවොහරීයති, ධම්මප්පවත්තිමත්තතාය හි පරමත්ථයතො
අවිජ්ජමායනොපි කායලොතස්යසවධම්මස්සපවත්තිඅවත්ථාවියසසංඋපාදාය
යතයනවයවොහායරන‘‘අතීයතො අද්ධා’’තිආදිනාවුත්යතො. 

අන්ත-සද්යදො යලොයක පරියයොසායන, යකොටියං නිරුළ්යහොති තදත්ථං

දස්යසන්යතො ‘‘අන්යතොයෙව අන්යතො’’ති ආහ, යකොටි අන්යතොති අත්යථො. 

පරභායගොතිපාරිමන්යතො. අමති ගච්න්තිභවප්පබන්යධොනිට්ඨානං එත්ථාති 

අන්යතො, යකොටි. අමනං නිට්ඨානගමනන්ති අන්යතො, ඔසානං. යසො පන
‘‘එයසවන්යතො දුක්ඛස්සා’’ති )ම. නි. 3.393; සං. නි. 2.51) වුත්තත්තා

දුක්ඛණ්ණවස්ස පාරිමන්යතොති ආහ ‘‘පරභායගො’’ති. අම්මති පරිභුයෙති 

හීළීයතීති අන්යතො, ලාමයකො.අම්මතිභාගයසොඤායතීති අන්යතො, අංයසොති

ආහ ‘‘යකොට්ඨායසො අන්යතො’’ති. සන්යතො පරමත්ථයතො විජ්ජමායනො

කායයො ධම්මසමූයහොති සක්කායෙො, ඛන්ධා, යත පන අරියසච්චභූතා 

ත්ධාධිප්යපතාති වුත්තං ‘‘පඤ්චුපාදානක්ඛන්ධපරා’’ති. පුරිමතණ්හාති යයසං

නිබ්බත්තිකා, තන්නිබ්බත්තියතො පයගව සිද්ධා තණ්හා. අප්පවත්තිභූතන්ති
නප්පවත්තති තදුභයං එත්ථාති යතසං අප්පවත්තිට්ඨානභූතං. යදි
‘‘සක්කායයො අන්යතො’’තිආදිනා අඤ්ඤමඤ්ඤං විභත්තිතාය

දුක්ඛසච්චාදයයො ගහිතා, අථකස්මා මග්යගො න ගහියතොතිආහ ‘‘මග්යගො

පනා’’තිආදි.තත්ථ උපාෙත්තාති උපායභාවයතො, සම්පාපකයහතභාවයතොති
අත්යථො. 

යදි පන යහතමන්තග්ගහයණයනව යහත ගහියතො යහොති, නනු එවං 
සක්කායග්ගහයණයනව තස්ස යහතභූයතො සක්කායසමුදයයො ගහියතො
යහොතීති? තස්ස ගහයණ සඞ්ඛතදුයකො විය, සප්පච්චයදුයකො විය ච
දුයකොවායං ආපජ්ජති, න තියකො. යථා පන සක්කායං ගයහත්වා
සක්කායසමුදයයොපි ගහියතො, එවං සක්කායනියරොධං ගයහත්වා
සක්කායනියරොධුපායයො ගය්යහයෙ, එවං සති චතක්යකො අයංආපජ්යජයෙ, 
නතියකො, තස්මා යහතමන්තග්ගහයණනයහතග්ගහණංනආන්යතතබ්බං.
අයං පයනත්ථ අධිප්පායයො යුත්යතො සියා – ත්ධ සක්කායසක්කායසමුදයා
අනාදිකාලිකා, අසති මග්ගභාවනායං පච්චයානුපරයමන අපරියන්තා ච, 
නිබ්බානං පන අප්පච්චයත්තා අත්තයනො නිච්චතාය එව සබ්බදාභාවීති 
අනාදිකාලියකො, අපරියන්යතො ච. ත්ති ත්මානි තීණි සච්චානි මහායථයරො
ත්මාය සභාගතාය ‘‘තයයො අන්තා’’ති තිකංකත්වා දස්යසති. අරියමග්යගො
පනකදාආකරහආ ලබ්භමායනොනතථාතිතස්සඅතිවියදුල්ලභපාතභාවතං
දීයපතංතිකයතොබහිකයතොතිඅයයමත්ථ අත්තයනොමති. 

දුක්ඛතාතිදුක්ඛභායවො, දුක්ඛංයයවවා යථායදයවොඑවයදවතා. දුක්ඛ-
සද්යදො චායං අදුක්ඛසභායවසුපි සුඛයපක්ඛාසු කඤ්ආ අනිට්ඨතාවියසසං
උපාදාය පවත්තතීති තයතො නිවත්යතන්යතො සභාවදුක්ඛවාආනා එයකන

දුක්ඛ-සද්යදන වියසයසත්වා ‘‘දුක්ඛදුක්ඛතා’’තිආහ. භවතිහි එකන්තයතො
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පටුන 

තංසභායවපි අත්යථ අඤ්ඤස්ස ධම්මස්ස යයන යකනආ සදිසතායලයසන
බෙභිචාරාසඞ්කාති වියසසිතබ්බතා යථා ‘‘රූපරූපං තිලයතල’’න්ති )විභ.

අට්ඨ. පකිණ්ණකථා( ච. සඞ්ඛාරභායවනාති සඞ්ඛතභායවන. පච්චයයහි

සඞ්ඛරීයන්තීති සඞ්ඛාරා, අදුක්ඛමසුඛයවදනා. සඞ්ඛරියමානත්තා එව හි
අසාරකතාය පරිදුබ්බලභායවන භඞ්ගභඞ්ගාභිමුඛක්ඛයණසු විය
අත්තලාභක්ඛයණපි විබාධප්පත්තා එව හුත්වා සඞ්ඛාරා පවත්තන්තීතිආහ 

‘‘සඞ්ඛතත්තා උප්පාදජරාභඞ්ගපීළිතා’’ති. තස්මාති යථාවුත්තකාරණයතො. 

අඤ්ඤදුක්ඛසභාවවිරහයතොති දුක්ඛදුක්ඛතාවිපරිණාමදුක්ඛතාසඞ්ඛාතස්ස

අඤ්ඤස්ස දුක්ඛසභාවස්ස අභාවයතො. විපරිණායමති පරිණායම, විගයමති

අත්යථො. යතනාහ පපඤ්ෙසූදනිෙිං ‘‘විපරිණාමදුක්ඛාති නත්ථිභායවො
දුක්ඛ’’න්ති. අපරිඤ්ඤාතවත්ථුකානඤ්හි සුඛයවදනුපරයමො දුක්ඛයතො

උපට්ඨාති, ස්වායමත්යථො පියවිප්පයයොයගනදීයපතබ්යබො.යතනාහ ‘‘සුඛස්ස

හී’’තිආදි. පුබ්යබ වුත්තනයයො පයදසනිස්සියතො
යවදනාවියසසමත්තවිසයත්තාති අනවයසසයතො සඞ්ඛාරදුක්ඛතං දස්යසතං 

‘‘අපිො’’තිදුතියනයයොවුත්යතො. නනුච‘‘සබ්යබසඞ්ඛාරාදුක්ඛා’’ති)ධ.ප.
278) වචනයතො සුඛදුක්ඛයවදනානම්පි සඞ්ඛාරදුක්ඛතා ආපන්නාති? 
සච්චයමතං, සාපන සාමඤ්ඤයජොතනාඅපවාදභූයතනත්තරදුක්ඛතාවචයනන

නිවත්තීයතීති නායං වියරොයධො. යතයනවාහ ‘‘ඨයපත්වා දුක්ඛයවදනිං

සුඛයවදනඤ්ො’’ති. 

මිච්ඡාසභායවොති ‘‘හිතසුඛාවයහො යම භවිස්සතී’’ති එවං ආපසියතොපි
තථා අභාවයතො, අසුභාදීසුයයව ‘‘සුභ’’න්තිආදිවිපරීතප්පවත්තියතො ච
මිච්න්ාසභායවො, මුසාසභායවොති අත්යථො. මාතඝාතකාදීසු පවත්තමානාපි හි
හිතසුඛං ත්ච්න්න්තාව පවත්තන්තීති යත ධම්මා ‘‘හිතසුඛාවහා යම 
භවිස්සන්තී’’ති ආපසිතා යහොන්ති. තථා අසුභාසුඛානිච්චානත්යතසු
සුභාදිවිපරියාසදළ්හතාය ආනන්තරියකම්මනියතමිච්න්ාදිට්ඨීසු පවත්ති
යහොතීති යත ධම්මා අසුභාදීසු සුභාදිවිපරීතප්පවත්තිකා යහොන්ති.

විපාකදායන සති ඛන්ධයභදානන්තරයමව විපාකදානයතො නිෙයතො, 

මිච්න්ත්යතො ච යසො නියයතො චාති මිච්ඡත්තනිෙයතො. අයනයකසු
ආනන්තරියයසු කයතසු යං තත්ථ බලවං, තං විපච්චති, න ත්තරානීති

එකන්තවිපාකජනකතාය නියතතා න සක්කා වත්තන්ති ‘‘විපාකදායන

සතී’’ති වුත්තං. ඛන්ධපරයභදානන්තරන්ති චුතිඅනන්තරන්ති අත්යථො. චුති හි 
මරණනිද්යදයස‘‘ඛන්ධානංයභයදො’’ති)දී.නි.2.390; ම.නි.1.123; 3.373; 
විභ. 193) වුත්තා, එයතන වචයනන සති ඵලදායන චුතිඅනන්තයරො එව
එයතසං ඵලකායලො, න අඤ්යඤොති ඵලකාලනියයමන නියතතා වුත්තා
යහොති, න ඵලදානනියයමනාති නියතඵලකාලානං අඤ්යඤසම්පි 
උපපජ්ජයවදනීයානං, දිට්ඨධම්මයවදනීයානම්පි නියතතා ආපජ්ජති, තස්මා 
විපාකධම්මධම්මානංපච්චයන්තරවිකලතාදීහිඅවිපච්චමානානම්පිඅත්තයනො
සභායවන විපාකධම්මතා විය බලවතා ආනන්තරියයන විපායක දින්යන
අවිපච්චමානානම්පි ආනන්තරියානං ඵලදායන නියතසභාවා, 
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ආනන්තරියසභාවා ච පවත්තීති අත්තයනො සභායවන ඵලදානනියයමයනව
නියතතා, ආනන්තරියතා ච යවදිතබ්බා. අවස්සඤ්ච නියතසභාවා, 
ආනන්තරියසභාවා ච යතසං පවත්තීති සම්පටිච්ඡිතබ්බයමතං අඤ්ඤස්ස
බලවයතො ආනන්තරියස්සඅභායවචුතිඅනන්තරංඑකන්යතනඵලදානයතො. 

නනුඑවංඅඤ්යඤසම්පිඋපපජ්ජයවදනීයානංඅඤ්ඤස්මිංවිපාකදායයක 
අසති චුතිඅනන්තරයමව එකන්යතන ඵලදානයතො ආනන්තරියසභාවා, 
නියතසභාවා ච පවත්ති ආපජ්ජතීති? නාපජ්ජති අසමානජාතියකන
යචයතොපණිධිවයසන, උපඝාතයකන ච නිවත්යතතබ්බවිපාකත්තා
අනන්තයරකන්තඵලදායකත්තාභාවා, න පන ආනන්තරියානං 
පඨමජ්ඣානාදීනං දුතියජ්ඣානාදීනි විය අසමානජාතිකං ඵලනිවත්තකං
අත්ථි සබ්බානන්තරියානං අවීආඵලත්තා, න ච යහට්ඨූපපත්තිං ත්ච්න්යතො
පලවයතොයචයතොපණිධිවිය උපරූපපත්තිජනකකම්මබලංආනන්තරියබලං
නිවත්යතතං සමත්යථො යචයතොපණිධි අත්ථි අනිච්න්න්තස්යසව
අවීආපාතනයතො, න ච ආනන්තරියුපඝාතකං කිඤ්ආ කම්මං අත්ථි. තස්මා
යතසංයයව අනන්තයරකන්තවිපාකජනකසභාවා පවත්තීති. අයනකානි ච
ආනන්තරියානි කතානි එකන්යත විපායක නියතත්තා 
උපරතාවිපච්චනසභාවාසඞ්කත්තා නිච්ඡිතානි සභාවයතො නියතායනව.

චුතිඅනන්තරං පන ඵලං අනන්තරිං නාම, තස්මිං අනන්තයර නියුත්තානි, 
තන්නිබ්බත්තයනන අනන්තරකරණපලානි අනන්තරපයයොජනානි චාති

සභාවයතො ආනන්තරිොයනව ච යහොන්ති. යතසු පන සමානසභායවසු
එයකන විපායක දින්යන ත්තරානි අත්තනා කාතබ්බකිච්චස්ස යතයනව
කතත්තා න දුතියං තතියඤ්ච පටිසන්ධිං කයරොන්ති, න
සමත්ථතාවිඝාතත්තාති නත්ථි යතසං නියතානන්තරියතානිවත්තීති. න හි
සමානසභාවං සමානසභාවස්ස සමත්ථතං විහනතීති. එකස්ස පන

අඤ්ඤානිපි උපත්ථම්භකානි යහොන්තීති දට්ඨබ්බානීති. සම්මාසභායවති
සච්චසභායව. නියයතො එකන්තියකො අනන්තරයමව ඵලදායනනාති 

සම්මත්තනිෙමයතො. න නිෙයතොති උභයථාපි න නියයතො. අවයසසානිං 

ධපරම්මානන්ති කියලසානන්තරියකම්මනියොනිකධම්යමහි අඤ්යඤසං
ධම්මානං. 

තමන්ධපරකායරොතිතයමොඅන්ධකායරොතිපදවිභායගො. අවිජ්ජාතයමොනාම 
ආරම්මණස්ස න්ාදනට්යඨන. යතයනවාහ ‘‘තයමො විහයතො, ආයලොයකො
උප්පන්යනො)ම.නි.1.385; පාරා.12), තයමොක්ඛන්යධොපදාලියතො’’ති)සං. 

නි. 1.164) ච ආදි. අවිජ්ජාසීයසන විචිකිච්ඡා වුත්තා මහතා සම්යමොයහන

සබ්බකාලංඅවියුජ්ජනයතො. ආගම්මාතිපත්වා. කඞ්ඛතීති‘‘අයහොසිංනුයඛො
අහං අතීතමද්ධාන’’න්තිආදිනා )ම. නි. 1.18; සං. නි. 2.20) කඞ්ඛං

උප්පායදති සංසයං ආපජ්ජති. අධිමුච්චිතුිං න සක්යකොතීති

පසාදාධියමොක්ඛවයසන අධිමුච්ආතං න සක්යකොති. යතනාහ ‘‘න

සම්පසීදතී’’ති.යාවත්තකඤ්හියස්මිං වත්ථුස්මිංවිආකිච්න්ානවිගච්න්ති, තාව
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තත්ථ සද්ධාධියමොක්යඛො අනවසයරොව. න යකවලං සද්ධාධියමොක්යඛො, 
නිච්න්යාධියමොක්යඛොපිතත්ථනපතිට්ඨහතිඑව. 

න රක්ඛිත්බානීති ‘‘ත්මානි මයා රක්ඛිතබ්බානී’’ති එවං කත්ථආ

රක්ඛාකිච්චං නත්ථි පරයතො රක්ඛිතබ්බස්යසව අභාවයතො. සතිො එව

රක්ඛිතානීති මුට්ඨස්සච්චස්ස යබොධිමූයල එව සවාසනං සමුච්ඡින්නත්තා

සතියා රක්ඛිතබ්බානි නාම සබ්බදාපි රක්ඛිතානි එව. නත්ථි තථාගතස්ස 

කාෙදුච්ෙරිතන්ති තථාගතස්ස කායදුච්චරිතං නාම නත්යථව, යයතො

සුපරිසුද්යධො කායසමාචායරො භගවයතො. යනො අපරිසුද්ධපරා, පරිසුද්ධා එව 
අපරිසුද්ධියහතූනං කියලසානං පහීනත්තා. තථාපි විනයය
අපකතඤ්ඤුතාවයසන සියා යතසං අපාරිසුද්ධියලයසො, න භගවයතොති

දස්යසතං ‘‘න පනා’’තිආදි වුත්තං. තත්ථ විහාරකාරිං ආපත්තින්ති 
එකවචනවයසන ‘‘ආපත්තියයො’’ති එත්ථ ආපත්ති-සද්දං ආයනත්වා
යයොයජතබ්බං. අභියධයොනුරූපඤ්හි ලිඞ්ගවචනානි යහොන්ති. එස නයයො

යසයසසුපි. ‘‘මයනොද්වායර’’තිත්දංතස්සාආපත්තියාඅකිරියසමුට්ඨානතාය 
වුත්තං. න හි මයනොද්වායර පඤ්ඤත්තා ආපත්ති අත්ථීති. 

සඋපාරම්භවයසනාති සවත්තබ්බතාවයසන, න පන 
දුච්චරිතලක්ඛණාපත්තිවයසන, යයතො නං භගවා පටික්ඛිපති. යථා
ආයස්මයතො මහාකප්පිනස්සාපි ‘‘ගච්යන්යෙං වාහං උයපොසථං, න වා
ගච්යන්යෙං. ගච්යන්යෙං වාහං සඞ්ඝකම්මං, නවා ගච්යන්යෙ’’න්ති )මහාව.

137) පරිවිතක්කිතං. මයනොදුච්ෙරිතන්තිමයනොද්වාරිකංඅප්පසත්ථංචරිතං.
සත්ථාරා අප්පසත්ථතායහිතංදුච්චරිතංනාමජාතං, නසභාවයතො. 

යස්මා මහාකාරුණියකො භගවා සයදවකස්ස යලොකස්ස හිතසුඛාය එව
පටිපජ්ජමායනො අච්චන්තවියවකජ්ඣාසයතාය තබ්බිධුරං
ධම්මයසනාපතියනො ආත්තප්පාදං පටික්ඛිපන්යතො ‘‘න යඛො යත…යප.… 
උප්පායදතබ්බ’’න්තිඅයවොච, තස්මායසොයථරස්සආත්තප්පායදොභගවයතො

නපාසංයසොති කත්වා මයනොදුච්ෙරිතිං නාමජායතො, තස්සචපටික්යඛයපො 

උපාරම්යභොතිආහ ‘‘තස්මිිංමයනොදුච්ෙරියතඋපාරම්භිං ආයරොයපන්යතො’’ති. 

භගවයතො පන එත්තකම්පි නත්ථි, යයතො පවාරණාසුත්යත ‘‘හන්ද දානි, 
භික්ඛයව, පවායරමි යවො, න ච යම කිඤ්ආ ගරහථ කායිකං වා වාචසිකං
වා’’ති )සං. නි. 1.215) වුත්යතො භික්ඛසඞ්යඝො ‘‘න යඛො මයං භන්යත
භගවයතො කිඤ්ආ ගරහාම කායිකං වා වාචසිකං වා’’ති සත්ථු
පරිසුද්ධකායසමාචාරාදිකං සිරසා සම්පටිච්ඡි. අයඤ්හි යලොකනාථස්ස
දුච්චරිතාභායවො යබොධිසත්තභූමියම්පි චරියාආරානුගයතො අයහොසි, පයගව

බුද්ධභූමියන්තිදස්යසන්යතො ‘‘අනච්ඡරිෙඤ්යෙත’’න්තිආදිමාහ. 

බුද්ධානංයයවධම්මාගුණා, නඅඤ්යඤසන්ති බුදද්ධපරධපරම්මා. තථාහියත

බුද්ධානං ආයවණිකධම්මාති වුච්චන්ති. තත්ථ ‘‘නත්ථි තථාගතස්ස

කාෙදුච්ෙරිත’’න්තිආදිනා කායවචීමයනොදුච්චරිතාභාවවචනං යථාධිකාරං
කායකම්මාදීනං ඤාණානුපරිවත්තිතාය ලද්ධගුණකිත්තනං, න
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ආයවණිකධම්මන්තරදස්සනං. සබ්බස්මිඤ්හි කායකම්මාදියක 

ඤාණානුපරිවත්තිනි කුයතො කායදුච්චරිතාදීනං සම්භයවො. ‘‘බුදද්ධපරස්ස 

අප්පටිහතඤාණ’’න්තිආදිනා වුත්තානි සබ්බඤ්ඤුතඤ්ඤාණයතො විසුංයයව 
තීණි ඤාණානි චතයයොනිපඤ්චගතිපරිච්යන්දකඤාණානි වියා’’ති වදන්ති. 
එකංයයව හුත්වා තීසු කායලසු අප්පටිහතඤාණං නාම

සබ්බඤ්ඤුතඤ්ඤාණයමව. නත්ථි ඡන්දස්ස හානීති සත්යතසු හිතන්න්දස්ස

හානි නත්ථි. නත්ථි වීරිෙස්ස හානීති යඛමපවියවකවිතක්කානුගතස්ස

වීරියස්සහානිනත්ථි. ‘‘නත්ථිදවාතිඛිඩ්ඩාධිප්පායයනකිරියානත්ථි. නත්ථි

රවාති සහසා කිරියා නත්ථී’’ති වදන්ති, සහසා පන කිරියා දවා ‘‘අඤ්ඤං

කරිස්සාමී’’තිඅඤ්ඤකරණං රවා.ඛලිතන්තිවිරජ්ඣනංඤායණනඅප්ඵුටං. 

සහසාති යවගායිතත්තං තරිතකිරියා. අබයාවයටො මයනොති නිරත්ථයකො

ආත්තසමුදාචායරො. අකුසලචිත්තන්ති අඤ්ඤාණුයපක්ඛමාහ, අයඤ්ච
දීඝභාණකානංපායඨොආකුයලොවිය.අයංපනපායඨොඅනාකුයලො– 

අතීතංයස බුද්ධස්ස භගවයතො අප්පටිහතඤාණං, අනාගතංයස, 
පච්චුප්පන්නංයස. ත්යමහි තීහි ධම්යමහි සමන්නාගතස්ස බුද්ධස්ස
භගවයතො සබ්බං කායකම්මං ඤාණපුබ්බඞ්ගමං ඤාණානුපරිවත්ති, 
සබ්බං වචීකම්මං, සබ්බං මයනොකම්මං. ත්යමහි න්හි ධම්යමහි
සමන්නාගතස්ස බුද්ධස්ස භගවයතො නත්ථි න්න්දස්ස හානි, නත්ථි 
ධම්මයදසනාය, නත්ථි වීරියස්ස, නත්ථි සමාධිස්ස, නත්ථි පඤ්ඤාය, 
නත්ථිවිමුත්තියා.ත්යමහිද්වාදසහිධම්යමහිසමන්නාගතස්සබුද්ධස්ස 
භගවයතො නත්ථි දවා, නත්ථි රවා, නත්ථි අප්ඵුටං, නත්ථි
යවගායිතත්තං, නත්ථි අබොවටමයනො, නත්ථි
අප්පටිසඞ්ඛානුයපක්ඛාති. 

තත්ථ අප්පටිසඞ්ඛානුයපක්ඛාති අඤ්ඤාණුයපක්ඛා. යසසං
වුත්තනයයමව. එත්ථ ච තථාගතස්ස ආජීවපාරිසුද්ධිං 
කායවචීමයනොසමාචාරපාරිසුද්ධියාව සඞ්ගයහත්වා සමාචාරත්තයවයසන
මහායථයරනතියකො යදසියතො. 

කිඤ්ෙනාති කිඤ්ආක්ඛා. ත්යම පන රාගාදයයො පලිබුන්ධනට්යඨන

කිඤ්චනාවියාති කිඤ්ෙනා. යතනාහ ‘‘කිඤ්ෙනාතිපලියබොධපරා’’ති. 

අනුදහනට්යඨනාති අනු අනු දහනට්යඨන. රාගාදයයො අරූපධම්මා

ත්ත්තරක්ඛණාකථංඅනුදහන්තීතිආසඞ්කංනිවත්යතතං ‘‘තත්ථවත්ථූනී’’ති

වුත්තං, දට්ඨබ්බානීති වචනයසයසො. තත්ථාති තස්මිං රාගාදීනං

අනුදහනට්යඨ. වත්ථූනීතිසාසයන, යලොයක ච පාකටත්තා පච්චක්ඛභූතානි

කාරණානි. රායගො උප්පන්යනො තිඛිණකයරො හුත්වා. තස්මා තංසමුට්ඨානා
යතයජොධාත අතිවිය තිඛිණභායවන සද්ධිං අත්තනා සහජාතධම්යමහි
හදයප්පයදසංඣායපසියථාතං බාහිරා යතයජොධාතසනිස්සයං. යතනසා 

භික්ඛනීසුපයතොවියබොධිඣායිත්වාමතා.යතනාහ ‘‘යතයනව ඣායිත්වා
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කාලමකාසී’’ති. යදොසස්ස නිස්සයානං දහනතා පාකටා එවාති ත්තරං 

දස්යසතං ‘‘යමොහවයසනහී’’තිආදිවුත්තං. අතිවත්තිත්වාතිඅතික්කමිත්වා. 

කාමංආහුයනයෙග්ගිආදයයොතයයොඅග්ගීබ්රාහ්මයණහිත්ච්ඡිතා සන්ති, 
යත පන යතහි ත්ච්ඡිතමත්තා, නසත්තානං තාදිසා අත්ථසාධකා. යය පන

සත්තානං අත්ථසාධකා, යතදස්යසතං ‘‘ආහුනිංවුච්ෙතී’’තිආදිවුත්තං. තත්ථ

ආදයරන හුනනං පූජනං ආහුනන්ති සක්කායරො ‘‘ආහුන’’න්ති වුච්චති, තං 

ආහුනිං අරහන්ති. යතනාහ භගවා ‘‘ආහුයනයොති භික්ඛයව
මාතාපිතූනයමතංඅධිවචන’’න්ති)ත්තිවු.106). යදග්යගනචයතපුත්තානං 
බහුකාරතාය ආහුයනයොති යතසු සම්මාපටිපත්ති යනසං හිතසුඛාවහා, 

තදග්යගන යතසු මිච්න්ාපටිපත්ති අහිතදුක්ඛාවහාති ආහ ‘‘යතසු…යප.… 

නි්බත්තන්තී’’ති. ස්වාෙමත්යථොති යයො මාතාපිතූනං අත්තයනො උපරි
විප්පටිපන්නානං පුත්තානං අනුදහනස්ස පච්චයභායවන අනුදහනට්යඨො, 

යසො අයමත්යථො. මිත්තවින්දකවත්ථුනාති මිත්තවින්දකස්ස නාම මාතරි
විප්පටිපන්නස්ස පුරිසස්ස තාය එව විප්පටිපත්තියා ආරතරං කාලං 
ආපායිකදුක්ඛානුභවනදීපයනනවත්ථුනායවදිතබ්යබො. 

ත්දානි තමත්ථං කස්සපස්ස භගවයතො කායල පවත්තං විභායවතං 

‘‘මිත්තවින්දයකො හී’’තිආදි වුත්තං. ධපරනයලොයභන, න ධම්මච්න්න්යදනාති 

අධිප්පායයො. අකුයතොභෙිං යකනආ අනුට්ඨාපනීයතාය. නිවායරසි 

සමුද්දපයාතා නාම බහ්වන්තරායාති අධිප්පායයන. අන්තරිං කත්වාති
අතික්කමනවයසනද්වින්නංපාදානංඅන්තයර කත්වා. 

නාවාඅට්ඨාසි තස්සපාපකම්මබයලන වාතස්සඅවායනයතො.එකදිවසං

රක්ඛිතඋයපොසථකම්මානුභායවන සම්පත්තිිං අනුභවන්යතො. යථා පුරිමාහි

පරයතො මා අගමාපති වුත්යතො, එවං අපරාපරාහිපීති ආහ ‘‘තාහි ‘පරයතො

පරයතො මා අගමාසී’ති වුච්ෙමායනො’’ති. ඛුරෙක්කධපරරන්ති

ඛරධාරූපමචක්කධරං එකිං පුරිසං. උපට්ඨාසි පාපකම්මස්සබයලන. 

ෙතු්භීති චතූහි අච්න්රාසදිපහි විමානයපතීහි, සම්පත්තිං අනුභවිත්වාති

වචනයසයසො. අට්ඨජ්ඣගමාතිරූපාදිකාමගුයණහිතයතො විසිට්ඨතරා අට්ඨ 

විමානයපතියයො අධිගච්ඡි. අත්රිච්ඡන්ති අත්රිච්න්ාසඞ්ඛායතන අතියලොයභන

සමන්නාගතත්තා අත්ර අත්ර කාමගුයණ ත්ච්න්න්යතො. ෙක්කන්ති ඛරචක්කං. 

ආසයදොති අනත්ථාවහභායවනආසායදති. 

යසොති යගහසාමියකො භත්තා. පුරිමනයෙයනවාති අනුදහනස්ස
පච්චයතාය. 

අතිොරිනීතිසාමිකංඅතික්කමිත්වා චාරිනීමිච්න්ාචාරිනී. රත්තිිංදුක්ඛන්ති
අත්තයනො පාපකම්මානුභාවසමුපට්ඨියතන සුනයඛන ඛාදිතබ්බතාදුක්ඛං. 

වඤ්යෙත්වාති තං අජානායපත්වාව කාරණට්ඨානගමනං සන්ධාය වුත්තං. 
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පටපටන්තීතිපටපටාකත්වා.අනුරවදස්සනඤ්යහතං.මුට්ඨියයොයගො කිරායං
තස්ස සුනඛන්තරධානස්ස, යදිදං යඛළපිණ්ඩං භූමියං නිට්ඨුභිත්වා පායදන 

ඝංසනං.යතනවුත්තං ‘‘යසොතථාඅකාසි. සුනඛා අන්තරධපරායිිංසූ’’ති. 

දක්ඛිණාති ෙත්තායරොපච්ෙො දියෙමානාදක්ඛන්තිඑයතහිහිතසුඛානීති.

තං දක්ඛිණං අරහතීති දක්ඛියණයෙයො, භික්ඛසඞ්යඝො. යරවතීවත්ථු 
විමානවත්ථුයපතවත්ථූසු)වි.ව.861ආදයයො(යතසං අට්ඨකථායඤ්ච)වි.ව.
977-980; යප.ව.අට්ඨ.714-736) ආගතනයයනයවදිතබ්බං. 

‘‘තිවියධන රූපසඞ්ගයහො’’ති එත්ථ නනු සඞ්ගයහො එකවියධොව, යසො
කස්මා ‘‘චතබ්බියධො’’ති වුත්යතොති? ‘‘සඞ්ගයහො’’ති අත්ථං අවත්වා
අනිද්ධාරිතත්ථස්ස සද්දස්යසව වුත්තත්තා. ‘‘තිවියධන
රූපසඞ්ගයහො’’තිආදීසු)ධ.ස.රූපකණ්ඩ-තියක( පයදසුසඞ්ගහ-සද්යදොතාව
අත්තයනො අත්ථවයසනචතබ්බියධොති අයඤ්යහත්ථ අත්යථො. අත්යථොපි වා
අනිද්ධාරිතවියසයසො සාමඤ්යඤන ගයහතබ්බතං පත්යතො ‘‘තිවියධන 
රූපසඞ්ගයහො’’තිආදීසු (ධ.ස.රූපකණ්ඩ-තියක(‘‘සඞ්ගයහො’’ති වුත්යතොති
නයකොආයදොයසො.නිද්ධාරියතහිවියසයසතස්සඑකවිධතාසියා, නතයතො 

පුබ්යබති. ‘‘ජාතිසඞ්ගයහො’’ති වුත්යතපි ජාති-සද්දස්ස සායපක්ඛසද්දත්තා
අත්තයනොජාතියාසඞ්ගයහොතිඅයමත්යථොවිඤ්ඤායයතව සම්බන්ධාරහස්ස
අඤ්ඤස්සඅවුත්තත්තායථා‘‘මාතාපිතඋපට්ඨාන’’න්ති (ඛ.පා.5.6; සු.නි.
265). අට්ඨකථායං පනයථාධිප්යපතමත්ථං අපරිපුණ්ණංකත්වා දස්යසතං 

‘‘ජාතිසඞ්ගයහො’’ ත්ච්යචව වුත්තං. සමානජාතිකානං සඞ්ගයහො, 

සමානජාතියාවාසඞ්ගයහොසජාතිසඞ්ගයහො.සඤ්ජායති එත්ථාති සඤ්ජාති, 

සඤ්ජාතියා සඞ්ගයහො සඤ්ජාතිසඞ්ගයහො, සඤ්ජාතියදයසන සඞ්ගයහොති

අත්යථො. කිරියාය එවරූපාය සඞ්ගයහො කිරිොසඞ්ගයහො.

රූපක්ඛන්ධපරගණනන්ති ‘‘රූපක්ඛන්යධො’’ති ගණනං සඞ්ඛෙං ගච්ඡති 

රුප්පනසභාවත්තා. තීහි යකොට්ඨායසහි රූපගණනාති වක්ඛමායනහි තීහි
භායගහිරූපස්සසඞ්ගයහො, ගයණතබ්බතාතිඅත්යථො. 

රූපායතනං නිපස්සති පච්චක්ඛයතො විජානාතීති නිදස්සනිං, 

චක්ඛවිඤ්ඤාණං, නිදස්සතීති වා නිදස්සනිං, දට්ඨබ්බභායවො, 
චක්ඛවිඤ්ඤාණස්සයගොචරභායවො, තස්සචරූපායතනයතොඅනඤ්ඤත්යතපි

අඤ්යඤහි ධම්යමහි රූපායතනං වියසයසතං අඤ්ඤං විය කත්වා ‘‘සහ

නිදස්සයනනාති සනිදස්සන’’න්ති එවයමත්ථ අත්යථො යවදිතබ්යබො.
ධම්මසභාවසාමඤ්යඤන හි එකීභූයතසු ධම්යමසු යයො නානත්තකයරො
සභායවො, යසො අඤ්යඤො විය කත්වා උපචරිතං යුත්යතො. එවඤ්හි

අත්ථවියසසාවයබොයධො යහොතීති. ෙක්ඛුපටිහනනසමත්ථයතොති චක්ඛයනො

ඝට්ටනසමත්ථතාය. ඝට්ටනං විය ච ඝට්ටනිං දට්ඨබ්බං. දුතියයන
අත්ථවිකප්යපන දට්ඨබ්බභාවසඞ්ඛාතංනාස්සනිදස්සනන්තිඅනිදස්සනන්ති
යයොජනා. එත්ථ ච දසන්නං ආයතනානං යථාරහං සයං, නිස්සයවයසන ච
සම්පත්තානං, අසම්පත්තානඤ්ච පටිමුඛභායවො අඤ්ඤමඤ්ඤපතනං 
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පටිහනනිං, යයන බොපාරාදිවිකාරපච්චයන්තරසන්නිධායන චක්ඛාදීනං

විසයයසු විකාරුප්පත්ති. තත්ථ බයාපායරො චක්ඛාදීනං සවිසයයසු
ආවිච්න්න්නං, රූපාදීනං ත්ට්ඨානිට්ඨතා, තත්ථචආත්තස්සආභුජනන්තිත්යම
ආදිසද්දසඞ්ගහිතා. යතහි විකාරප්පත්තියා පච්චයන්තරබොපාරයතො

අඤ්ඤන්ති කත්වා අනුග්ගහූපඝායතො විකායරො. උපනිස්සයයො පන
අප්පධානස්ස පච්චයයො ත්ධ ගහියතො. කාරණකාරණම්පි කාරණයමවාති

ගය්හමායන සියා තස්සාපි සඞ්ගයහොති. වුත්තප්පකාරන්ති

‘‘චක්ඛවිඤ්ඤාණසඞ්ඛාත’’න්ති වුත්තප්පකාරං. නාස්ස පටියඝොති එත්ථාපි 

‘‘වුත්තප්පකාර’’න්ති ආයනත්වා සම්බන්යධො. අවයසසිං යසොළසවිධං 

සුඛුමරූපිං. 

සඞ්ඛයරොන්තීති සම්පිණ්යඩන්ති. යචතනා හි ආයූහනරසතාය යථා
සම්පයුත්තධම්යම යථාසකං කිච්යචසු සංවිදහන්තී විය අභිසන්දහන්තී
වත්තමානා යතයනවකිච්චවියසයසනයතසම්පිණ්යඩන්තීවියයහොති, එවං
අත්තයනො විපාකධම්යමපි පච්චයසමවායය සඞ්ඛයරොන්තී සම්පිණ්යඩන්තී

විය යහොති. යතනාහ ‘‘සහජාත…යප.… රාසී කයරොන්තී’’ති. 

අභිසඞ්ඛයරොතීති අභිවිසිට්ඨං කත්වා සඞ්ඛයරොති. පුඤ්ඤාභිසඞ්ඛායරො හි
අත්තයනොඵලංත්තරස්සඵලයතොඅතිවියවිසිට්ඨංභින්නංකත්වාසඞ්ඛයරොති
පච්චයයතො, සභාවයතො, පවත්තිආකාරයතො ච සයං ත්තයරහි
විසිට්ඨසභාවත්තා. එස නයයො ත්තයරහිපි. පුජ්ජභවඵලනිබ්බත්තනයතො, 

අත්තයනොසන්තානස්සපුනනයතොච පුඤ්යඤො. 

මහාචිත්තයෙතනානන්ති අසඞ්යඛෙයොයුනිප්ඵාදනාදිමහානුභාවතාය

මහාආත්යතසුපවත්තයචතනානං. අට්යඨවයෙතනායහොන්ති, යාකාමාවචරා
කුසලා. ‘‘යතරසපී’’ති කස්මා වුත්තං, නනු ‘‘නවා’’ති වත්තබ්බං. න හි

භාවනා ඤාණරහිතා යුත්තාති අනුයයොගං සන්ධායාහ ‘‘ෙථා හී’’තිආදි. 

කසිණපරිකම්මිං කයරොන්තස්සාති කසියණසු ඣානපරිකම්මං
කයරොන්තස්ස. ‘‘පථවී පථවී’’තිආදි භාවනා හි කසිණපරිකම්මං. තස්ස හි
පරිකම්මස්ස සුපගුණභාවයතො අනුයුත්තස්ස තත්ථ ආදරාකරයණන සියා
ඤාණරහිතආත්තං. ඣානපච්චයවක්ඛණායපි එයසව නයයො. යකආ
මණ්ඩලකරණම්පි භාවනංභජායපන්ති. 

දානවයසන පවත්තආත්තයචතසිකධම්මා දානිං, තත්ථ බොපාරභූතා
ආයූහනයචතනාදානංආරබ්භ, දානඤ්චඅධිකිච්චඋප්පජ්ජතීති වුත්තා.එවං

ත්තයරසුපි. අෙිං සඞ්යඛපයදසනාති අයං පුඤ්ඤාභිසඞ්ඛායර සඞ්යඛපයතො
අත්ථයදසනා, අත්ථවණ්ණනාතිඅත්යථො. 

යසොමනස්සචිත්යතනාති අනුයමොදනාපවත්තිදස්සනමත්තයමතං
දට්ඨබ්බං. උයපක්ඛාසහගයතනාපි හි අනුස්සරති එවාති. කාමං නිච්චපලං, 
උයපොසථපලං, නියමපලම්පිපලයමව, පරිපුණ්ණංපන සබ්බඞ්ගසම්පන්නං

පලං දස්යසතං ‘‘සීලපූරණත්ථාො’’තිආදි වුත්තං. නයදස්සනං වා එතං, 
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තස්මා ‘‘නිච්චපලං, උයපොසථපලං, නියමපලං සමාදියිස්සාමී’’ති විහාරං
ගච්න්න්තස්ස, සමාදියිත්වා සමාදින්නපයල ච තස්මිං, ‘‘සාධු සුට්ඨූ’’ති
ආවජ්ජන්තස්ස, තං පලං යසොයධන්තස්ස ච පවත්තා යචතනා පලමයාති
එවයමත්ථයයොජනායවදිතබ්බා. 

පුබ්යබ සමථවයසන භාවනානයයො ගහියතොති ත්දානි සම්මසනනයයන

තංදස්යසතං ‘‘පටිසම්භිදාෙිංවුත්යතනා’’තිආදි වුත්තං.තත්ථ අනිච්ෙයතොති

අනිච්චභාවයතො. දුක්ඛයතො, අනත්තයතොතිඑත්ථාපිඑයසවනයයො. 

තත්ථ යය පඤ්චුපාදානක්ඛන්ධා නාමරූපභායවන පරිග්ගහිතා, යත යස්මා

ද්වාරාරම්මයණහිසද්ධිංද්වාරප්පවත්තධම්මවයසනවිභාගං ලභන්ති, තස්මා

ද්වාරන්ක්කාදිවයසන න් න්ක්කා ගහිතා  .යස්මා පන ලක්ඛයණසු  

අනත්තලක්ඛණං දුබ්බිභාවං, තස්මාතස්ස විභාවනාය න් ධාතයයො ගහිතා .

තයතොයයසු කසියණසුත්යතොබාහිරකානංඅත්තාභිනියවයසො, තානිත්යමසං

ඣානානං ආරම්මණභායවන උපට්ඨානාකාරමත්තානි, ත්මානි පන තානි

ඣානානීති දස්සනත්ථං දස කසිණානි ගහිතානි  .තයතො  දුක්ඛානුපස්සනාය

පරිවාරභායවනපටික්කූලාකාරවයසනද්වත්තිංසයකොට්ඨාසාගහිතා. පුබ්යබ

ඛන්ධවයසන සඞ්යඛපයතො ත්යම ධම්මා ගහිතා, ත්දානි

නාතිසඞ්යඛපවිත්ථාරනයයන ච මනසි කාතබ්බාති දස්සනත්ථං

ද්වාදසායතනානි, අට්ඨාරස ධාතයයො ච ගහිතා  .යතසු ත්යම  ධම්මා සතිපි

සුඤ්ඤානිරීහඅබොපාරභායව ධම්මසභාවයතො ආධිපච්චභායවන

පවත්තන්තීති අනත්තභාවවිභාවනත්ථං ත්න්ද්රියානි ගහිතානි  .එවං

අයනකයභදභින්නාපි ත්යම ධම්මා භූමිත්තයපරියාපන්නතාය තිවිධාව 

යහොන්තීති දස්සනත්ථං තිස්යසො ධාතයයො ගහිතා  .එත්තාවතා නිමිත්තං

දස්යසත්වා  පවත්තං දස්යසතංකාමභවාදයයො නව භවා ගහිතා  .එත්තයක

අභිඤ්යඤයෙවියසයස  පවත්තමනසිකාරයකොසල්යලන සණ්හසුඛයමසු

නිබ්බත්තිතමහග්ගතධම්යමසු මනසිකායරො පවත්යතතබ්යබොති දස්සනත්ථං

ඣානඅප්පමඤ්ඤාරූපානි ගහිතානි  .තත්ථ ඣානානි නාම  

වුත්තාවයසසාරම්මණානි රූපාවචරජ්ඣානානි  .පුන

පච්චයපච්චයුප්පන්නවිභාගයතො ත්යම  ධම්මා විභජ්ජ මනසිකාතබ්බාති

දස්සනත්ථං පටිච්චසමුප්පාදඞ්ගානි ගහිතානි. පච්චයාකාරමනසිකායරො හි

සුයඛන, සුට්ඨුතරඤ්ච ලක්ඛණත්තයං විභායවති, තස්මා යසො පච්න්යතො

ගහියතො  .එවං එයත සම්මසනීයභායවන ගහිතා ඛන්ධාදිවයසන

යකොට්ඨාසයතො  පඤ්චවීසතිවිධා, පයභදයතොපනඅතීතාදියභදංඅනාමසිත්වා

ගය්හමානා ද්වීහි ඌනානි ද්යවසතානි යහොන්ති  .ත්දං තායවත්ථ

පාළිවවත්ථානං , අත්ථවිචාරං පන ත්ච්න්න්යතහි පරමත්ථමඤ්ජූසායං 

විසුද්ධිමග්ගසිංවණ්ණනාෙිං වුත්තනයයයනව යවදිතබ්බං. 

න පුඤ්යඤොති අපුඤ්යඤො. තස්ස පුඤ්ඤ-සද්යද වුත්තවිපරියායයන
අත්යථො යවදිතබ්යබො. සන්තානස්ස ත්ඤ්ජනයහතූනං නීවරණාදීනං
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සුවික්ඛම්භනයතො රූපතණ්හාසඞ්ඛාතස්ස ත්ඤ්ජිතස්ස අභාවයතො අනිඤ්ජිං, 

අනිඤ්ජයමව ‘‘ආයනඤ්ජ’’න්ති වුත්තං. තථා හි රූපාරම්මණං 
රූපනිමිත්තාරම්මණං සබ්බම්පි චතත්ථජ්ඣානං නිප්පරියායයන
‘‘ආයනඤ්ජ’’න්ති වුච්චති. 

චත්තායරො මග්ගට්ඨා, යහට්ඨිමා තයයො ඵලට්ඨාති එවං සත්තවියධපරො. 

තිස්යසොසික්ඛාතිඅධිපලාදිකා තිස්යසොසික්ඛා.තාසුජායතොතිවා යසක්යඛො, 
අරියපුග්ගයලොහි අරියායජාතියාජායමායනොසික්ඛාසුජායති, නයයොනියං.

සික්ඛනපයලොති වා යසක්යඛො. පුග්ගලාධිට්ඨානාය වා කථාය යසක්ඛස්ස
අයන්ති අඤ්ඤාසාධාරණමග්ගඵලත්තයධම්මා යසක්ඛපරියායයන වුත්තා. 

අයසක්යඛොති ච යත්ථ යසක්ඛභාවාසඞ්කා අත්ථි, තත්ථායං පටියසයධොති
යලොකියනිබ්බායනසු අයසක්ඛභාවනාපත්ති දට්ඨබ්බා.
පලසමාධිපඤ්ඤාසඞ්ඛාතා හි සික්ඛා අත්තයනො 
පටිපක්ඛකියලයසහිවිප්පමුත්තා පරිසුද්ධා උපක්කියලසානං
ආරම්මණභාවම්පිඅනුපගමනයතො එතා‘‘සික්ඛා’’තිවත්තංයුත්තාඅට්ඨසුපි
මග්ගඵයලසු විජ්ජන්ති, තස්මා චතමග්ගයහට්ඨිමඵලත්තයසමඞ්ගියනො විය
අරහත්තඵලසමඞ්ගීපි තාසු සික්ඛාසු ජායතොති ච තංසමඞ්ගියනො අරහයතො
ත්තයරසං විය යසක්ඛත්යත සති යසක්ඛස්ස අයන්ති ච සික්ඛා පලං 
එතස්සාති ච ‘‘යසක්යඛො’’ති වත්තබ්යබො සියාති තන්නිවත්තනත්ථං 

අයසක්යඛොති යථාවුත්තයසක්ඛභාවපටියසයධො කයතො. අරහත්තඵයල හි 
පවත්තමානා සික්ඛා පරිනිට්ඨිතසික්ඛාකිච්චත්තා න සික්ඛාකිච්චං
කයරොන්ති, යකවලං සික්ඛාඵලභායවයනව පවත්තන්ති, තස්මා න තා
සික්ඛාවචනං අරහන්ති, නාපි තංසමඞ්ගී යසක්ඛවචනං, න ච
‘‘සික්ඛනපයලො, සික්ඛාසුජායතො’’තිචවත්තබ්බතංඅරහති. යහට්ඨිමඵයලසු
පනසික්ඛාසකදාගාමිමග්ගවිපස්සනාදීනංඋපනිස්සයභාවයතො සික්ඛාකිච්චං
කයරොන්තීති සික්ඛාවචනං අරහන්ති, තංසමඞ්ගියනො ච යසක්ඛවචනං, 
‘‘සික්ඛනපලා, සික්ඛාසුජාතා’’තිචවත්තබ්බතංඅරහන්ති. 

‘‘සික්ඛතීති යසක්යඛො’’ති ච අපරියයොසිතසික්යඛො දස්සියතොති. 
අනන්තරයමව‘‘ඛීණාසයවො’’තිආදිංවත්වා ‘‘නසික්ඛතීතිඅයසක්යඛො’’ති
වුත්තත්තා පරියයොසිතසික්යඛො දස්සියතො, න සික්ඛාරහියතො තස්ස
තතියපුග්ගලභායවන ගහිතත්තා. වුද්ධිප්පත්තසික්යඛො වා අයසක්යඛොති
එතස්මිං අත්යථ යසක්ඛධම්යමසු එව ඨිතස්ස කස්සආ අරියස්ස 
අයසක්ඛභාවාපත්තීති අරහත්තමග්ගධම්මා වුද්ධිප්පත්තා, යථාවුත්යතහි ච
අත්යථහි යසක්යඛොති කත්වා තංසමඞ්ගියනො අග්ගමග්ගට්ඨස්ස
අයසක්ඛභායවො ආපන්යනොති? න තංසදියසසු තබ්යබොහාරයතො.
අරහත්තමග්ගයතො හි නින්නානාකරණං අරහත්තඵලං ඨයපත්වා 
පරිඤ්ඤාදිකිච්චකරණං, විපාකභාවඤ්ච, තස්මා යත එව යසක්ඛධම්මා
‘‘අග්ගඵලධම්මභාවං ආපන්නා’’ති සක්කා වත්තං, කුසලසුඛයතො ච
විපාකසුඛං සන්තතරතාය පණීතතරන්ති, වුද්ධිප්පත්තා ච යත ධම්මා
යහොන්තීතිතංසමඞ්ගී‘‘අයසක්යඛො’’තිවුච්චතීති. 
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ජාතිමහල්ලයකොති ජාතියා වුඩ්ඪතයරො අද්ධගයතො වයයොඅනුප්පත්යතො.
යසො හි රත්තඤ්ඤුතාය යයභුයයෙන ජාතිධම්මකුලධම්මපයදසු 

ථාවරියප්පත්තියා ජාතියථයරො නාම. යථරකරණා ධපරම්මාති සාසයන 

ථිරභාවකරා ගුණා පටිපක්ඛනිම්මදනකා. යථයරොතිවක්ඛමායනසු ධම්යමසු

ථිරභාවප්පත්යතො. සීලවාතිපාසංයසනසාතිසයයනපයලන සමන්නාගයතො, 
පලසම්පන්යනොති අත්යථො, එයතන දුස්පලෙසඞ්ඛාතස්ස බාලෙස්ස

අභාවමාහ. සුත්තයගයොදි බහු සුතං එයතනාති බහුස්සුයතො, එයතනාස්ස
සුතවිරහසඞ්ඛාතස්සබාලෙස්සඅභාවං, පටිසඞ්ඛානබයලනචපතිට්ඨිතභාවං

වදති. ‘‘ෙතුන්නිංඣානානිං ලාභී’’තිත්මිනානීවරණාදිසඞ්ඛාතස්සබාලෙස්ස

අභාවං, භාවනාබයලනච පතිට්ඨිතභාවංකයථති. ‘‘ආසවානිංඛො’’තිආදිනා 
අවිජ්ජාසඞ්ඛාතස්ස බාලෙස්ස සබ්බයසො අභාවං, ඛීණාසවත්යථරභායවන 
පතිට්ඨිතභාවඤ්චස්සදස්යසති.නයචත්ථසමුදායයවාකෙපරිසමාපනං, අථ

යඛො පච්යචකං වාකෙපරිසමාපනන්ති දස්යසන්යතො ‘‘එවිං වුත්යතසු

ධපරම්යමසූ’’තිආදිමාහ. යථරනාමයකොවා ‘‘යථයරො’’තිඑවංනාමයකොවා. 

අනුග්ගහවයසන, පූජාවයසන වා අත්තයනො සන්තකං පරස්ස දීයති

එයතනාති දානිං, පරිච්චාගයචතනා.දානයමව දානමෙිං. පදපූරණමත්තංමය-
සද්යදො. පුඤ්ඤඤ්ච තං යථාවුත්යතනත්යථන කිරියා ච කම්මභාවයතොති 

පුඤ්ඤකිරිො. පයරසං පියමනාපතායසවනීයතාදීනං ආනිසිංසානිං.

පු්යබ…යප.…වයසයනවාති සඞ්ඛාරත්තියක )දී.නි.3.305; දී.නි.අට්ඨ.
3.305) වුත්තදානමයපලමයභාවනාමයයචතනාවයසයනව. ත්මානි

යවදිතබ්බානීතිසම්බන්යධො. එත්ථාතිඑයතසුපුඤ්ඤකිරියවත්ථූසු. කායෙන 

කයරොන්තස්සාති අත්තයනො කායයන පරිච්චාගපයයොගං පවත්යතන්තස්ස. 

තදත්ථන්තිදානත්ථං. ‘‘ත්මංයදයෙධම්මංයදහී’’ති වාෙිංනිච්ඡායරන්තස්ස.

දානපාරමිිං ආවජ්යජත්වා වාති යථා යකවලං ‘‘අන්නදානාදීනි යදමී’’ති
දානකායල තං දානමයං පුඤ්ඤකිරියවත්ථු යහොති, එවං ‘‘ත්මං දානමයං
සම්මාසම්යබොධියා පච්චයයො යහොතූ’’ති දානපාරමිං ආවජ්යජත්වා 

දානකායලපි දානපයසයනව පවත්තිතත්තා. වත්තසීයස ඨත්වාති ‘‘එතං
දානං නාම මය්හං කුලවංයසො කුලතන්ති කුලපයවණී කුලචාරිත්ත’’න්ති

චාරිත්තපයල ඨත්වා දදයතො ොරිත්තසීලමෙිං. යථා
යදයෙධම්මපරිච්චාගවයසන පවත්තමානාපි දානයචතනා වත්තපයස ඨත්වා
දදයතො පලමයං පුඤ්ඤකිරියවත්ථු යහොති පුබ්බාභිසඞ්ඛාරස්ස, 

අපරභාගයචතනාය ච තථා පවත්තත්තා, එවං යදයෙධම්යම ඛෙයතො, 

වෙයතො සම්මසනිං පට්ඨයපත්වා දදයතො භාවනාමෙිං පුඤ්ඤකිරිෙවත්ථු 

යහොති පුබ්බභාගයචතනාය, යදයෙධම්යම අපරභාගයචතනාය ච තථා
පවත්තත්තා. 

අපචීතියචතනා අපචිතිසහගතිං අපචීයතිඑතායාති යථානන්දීරායගොඑව
නන්දීරාගසහගතා, යථාවුත්තාය වා අපආතියා සහගතං සහපවත්තන්ති 

අපචිතිසහගතිං. අපචායනවයසන පවත්තං පුඤ්ඤකිරිෙවත්ථු. වයසා
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පටුන 

ගුයණහිචවුඩ්ඪතරානංවත්තපටිපත්තීසු බොවයටොයහොතියායයචතනාය, 

සා යවෙයාවච්ෙිං, යවයොවච්චයමව යවෙයාවච්ෙසහගතිං. 
යවයොවච්චසඞ්ඛාතාය වාවත්තපටිපත්තියාසමුට්ඨාපනවයසයනවසහගතං

පවත්තන්ති යවෙයාවච්ෙසහගතිං, තථාපවත්තං පුඤ්ඤකිරියවත්ථු.
අත්තයනො සන්තායන පත්තං පුඤ්ඤං අනුප්පදීයති එයතනාති 

පත්තානුප්පදානිං. තථා පයරන අනුප්පදින්නතාය පත්තං අබ්භනුයමොදති

එයතනාති පත්ත්භනුයමොදනිං. අනනුප්පදින්නං පන යකවලං

අබ්භනුයමොදීයති එයතනාති අ්භනුයමොදනිං. ධම්මං යදයසති එතායාති 

යදසනා, යදසනාව යදසනාමෙිං. සුණාති එයතනාති සවනිං, සවනයමව 

සවනමෙිං. දිට්ඨියා ඤාණස්ස උජුගමනං දිට්ඨිජුගතිං. සබ්බත්ථ 
‘‘පුඤ්ඤකිරියවත්ථූ’’තිපදංඅයපක්ඛිත්වානපුංසකලිඞ්ගතා. 

පූජාවයසන සාමීආකිරියා අපචායනං අපචිති. වයසා ගුයණහි ච

යජට්ඨානං ගිලානානඤ්ච තංතංකිච්චකරණං යවෙයාවච්ෙිං. අයයමයතසං

වියසයසොති ආහ ‘‘තත්ථා’’තිආදි. ෙත්තායරො පච්ෙයෙ දත්වා 

ස්බසත්තානන්ති ච එකයදසයතො උක්කට්ඨනිද්යදයසො, යං කිඤ්ආ
යදයෙධම්මං දත්වා, පුඤ්ඤංවාකත්වා ‘‘කතිපයානං, එකස්යසවවාපත්ති
යහොතූ’’ති පරිණාමනම්පි පත්තානුප්පදානයමව. තං න මහප්ඵලං තණ්හාය
පරාමට්ඨත්තා. පයරසං යදයසති හිතඵරයණන මුදුආත්යතනාති ආයනත්වා

සම්බන්ධිතබ්බං. එවන්ති එවං ත්මං ධම්මං සුත්වා බහුස්සුයතො හුත්වා පයර 

ධම්මයදසනාය අනුග්ගණ්හිස්සාමීති හිතඵරයණන මුදුචිත්යතන ධපරම්මිං 

සුණාති. එවඤ්හිස්ස සවනං අත්තයනො, පයරසඤ්ච සම්මාපටිපත්තියා

පච්චයභාවයතො මහප්ඵලං භවිස්සතීති. ස්යබසන්ති සබ්යබසම්පි දසන්නං 

පුඤ්ඤකිරියවත්ථූනං. නිෙමලක්ඛණන්තිමහප්ඵලභාවස්ස නියාමකසභාවං. 

දිට්ඨිො උජුභායවයනවාති ‘‘අත්ථි, නත්ථී’’ති අන්තද්වයස්ස
දුරසමුස්සාරිතතාය‘‘අත්ථිදින්න’’න්තිආදි (ම.නි.2.94; 3.136; විභ.793) 
නයප්පවත්තායසම්මාදිට්ඨියාඋජුකයමවපවත්තියා. දානාදීසුහියංකිඤ්ආ
ත්මායඑවසම්මාදිට්ඨියාපරියසොධිතංමහාජුතිකංමහාවිප්ඵාරං භවති. 

පුරියමයහව තීහීති පාළියං ආගයතයහව තීහි. සීලමයෙ 

පුඤ්ඤකිරියවත්ථුම්හි සඞ්ගහිං ගච්ඡන්ති චාරිත්තපලභාවයතො. දානමයෙ 
සඞ්ගහං ගච්න්න්ති දානසභාවත්තා, දානවිසයත්තා ච. කාමං යදසනා
ධම්මදානසභාවයතො දානමයය සඞ්ගහං ගච්න්තීති වත්තං යුත්තා, 
කුසලධම්මායසවනභාවයතො පන විමුත්තායතනපයස ඨත්වා පවත්තිතා විය

සවයනන සද්ධිං භාවනාමයෙ සඞ්ගහං ගච්න්න්තීති වුත්තං. ‘‘දිට්ඨිජුගතං

භාවනාමයය’’ති යකආ. දිට්ඨිජුගයත එව ච අත්තනා කතස්ස පුඤ්ඤස්ස
අනුස්සරණං, තස්සච පයරසංඅත්ථායපරිණාමනං, ගුණපසංසා, අඤ්යඤහි
කරියමානාය පුඤ්ඤකිරියාය, සම්මාපටිපත්තියා ච අනුයමොදනං
සරණගමනන්ති එවං ආදයයො පුඤ්ඤවියසසා සඞ්ගහං ගච්න්න්ති
දිට්ඨිජුකම්මවයසයනවයතසංත්ජ්ඣනයතො. 
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පටුන 

පරස්ස පටිපත්තියා යසොධනත්යථො අනුයයොයගො යෙොදනා, සා යානි

නිස්සාය පවත්තති, තානි යෙොදනාවත්ථූනි දිට්ඨසුතපරිසඞ්කිතානි. යතනාහ 

‘‘යෙොදනාකාරණානී’’ති. දිට්යඨනාති ච යහතම්හි කරණවචනං, දිට්යඨන

යහතනාතිඅත්යථො.කිංපනතං දිට්ඨන්තිආහ ‘‘වීතික්කම’’න්ති. දිස්වාතිච
දස්සනයහතූති අයයමත්ථ අත්යථො යථා ‘‘පඤ්ඤාය චස්ස දිස්වා’’ති. 

‘‘සුයතනා’’තිආදීසුපි ත්මිනා නයයන අත්යථො යවදිතබ්යබො. පරස්සාති

පරයතො, පරස්ස වා වචනං සුත්වා. දිට්ඨපරිසඞ්කියතනාති දිට්ඨානුගයතන
පරිසඞ්කියතන, තථා පරිසඞ්කියතන වා වීතික්කයමන. යසසපදද්වයයපි

එයසවනයයො. යෙොයදති වත්ථුසන්දස්සයනනවාසංවාසප්පටික්යඛයපන වා
සාමීආප්පටික්යඛයපන වා. ත්මස්මිං පන අත්යථ විත්ථාරියමායන 

අතිප්පපඤ්යචො යහොතීති ආහ ‘‘අෙයමත්ථ සඞ්යඛයපො’’ති. විත්ථාරං පන

ත්ච්න්න්තානං තස්ස අධිගමුපායං දස්යසන්යතො ‘‘විත්ථායරො පන…යප.…

යවදිත්යබො’’තිආහ. 

කාමූපපත්තියෙොති කායමහි උපපන්නතා, සමන්නාගතතාති අත්යථො.

සමන්නාගයමොචයතසංපටියසවනං, සමධිගයමොචාතිආහ ‘‘කාමූපයසවනා

කාමපටිලාභාවා’’ති. පච්චුපට්ඨිතකාමාතිදුතියතතියරාපනංවියසයං, පයරහි
ච අනිම්මිතා. උට්ඨානකම්මඵලූපජීවිභාවයතො පන තදුභයවයසන

පච්චුපට්ඨිතා කාමා එයතසන්ති පච්චුපට්ඨිතකාමා. යත පන යතසං

යයභුයයෙන නිබද්ධානි යහොන්තීති ‘‘නිබද්ධපරකාමා’’ති වුත්තං. 

ෙතුයදවයලොකවාසියනොති චාතමහාරාජිකයතො පට්ඨාය යාව තසිතා යදවා. 

විනිපාතිකාතිආපායිකා.පරනිම්මිතාකාමාඑයතසන්ති පරනිම්මිතකාමා. 

පකතියසවනවයසනාති අනුමානයතො ජානනං වදති, න පච්චක්ඛයතො. 

වසිං වත්යතන්තීති යථාරුආ පාතබෙතං ආපජ්ජන්ති. ‘‘යමථුනිං

පටියසවන්තී’’තිත්දංපන යකආවාදපටියසධනත්ථංවුත්තං.යතනාහ ‘‘යකචි

පනා’’තිආදි. යත ‘‘යාමානං අඤ්ඤමඤ්ඤං ආලිඞ්ගිතමත්යතන, තසිතානං

හත්ථාමසනමත්යතන, නිම්මානරතීනං හසිතමත්යතන, 

පරනිම්මිතවසවත්තීනං ඔයලොකිතමත්යතන කාමකිච්ෙිංඉජ්ඣතී’’තිවදන්ති. 
‘‘ත්තයරසං ද්වින්නං ද්වයංද්වයසමාපත්තියා වා’’ති වදන්ති තාදිසස්ස
කායමසු විරජ්ජනස්ස යතසු අභාවයතො, කාමානඤ්ච උත්තරුත්තරි
පණීතපණීතතරපණීතතමභාවයතො. යකවලං පන නිස්සන්දාභායවො යතසං 

වත්තබ්යබො. කාමකිච්ෙන්තිතඞ්ඛණිකපරිළාහූපසමාවහං ඵස්සසුඛං. කාමාති

කාමූපයභොගා. පාකතිකා එවාතියහට්ඨියමහිඑකසදිසාඑව. එකසඞ්ඛාතන්ති 
එකරූපංසමානරූපන්ති, සමඤ්ඤාතංසමානභාවන්තිවාඅත්යථො. 

සුඛපටිලාභාති සුඛසමධිගමා. යහට්ඨාති පඨමජ්ඣානභූමියතො යහට්ඨා

මනුස්යසසු, යදයවසු වා. පඨමජ්ඣානසුඛන්ති කුසලපඨමජ්ඣානං.
භූමිවයසනපි යහට්ඨුපරිභායවො ලබ්භයතව බ්රහ්මකායියකසු, 
බ්රහ්මපුයරොහියතසු වා කුසලජ්ඣානං නිබ්බත්යතත්වා බ්රහ්මපුයරොහියතසු, 
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මහාබ්රහ්යමසු වා විපාකසුඛානුභවනස්ස ලබ්භනයතො. එත්ථ ච 
දුතියතතියජ්ඣානභූමිවයසන දුතියතතියසුඛූපපත්තීනං වුච්චමානත්තා

පඨමජ්ඣානභූමිවයසයනව පඨමජ්ඣානසුඛූපපත්ති වුත්තා. තින්තාති
යතමිතා, ඣානසුයඛන යචව ඣානසමුට්ඨානපණීතරූපඵුට්ඨකායයන ච

පණීතාවිත්තාතිඅත්යථො.යතයනවාහ ‘‘සමන්තයතොතින්තා’’තිආදි.යස්මා
කුසලසුඛයතො විපාකසුඛං සන්තතරතාය පණීතතරං බහුලඤ්ච පවත්තති, 

තස්මා වුත්තං ‘‘ඉදම්පි විපාකජ්ඣානසුඛිං එව සන්ධපරාෙ වුත්ත’’න්ති. 

යතසන්ති ආභස්සරානං.සප්පීතිකස්සසුඛස්සඅතිවියඋළාරභාවයතො යතන 

අජ්යඣොත්ථතආත්තානං භවයලොයභො මහා උප්පජ්ජති. සන්තයමවාති 
විතක්කවිචාරසඞ්යඛොභපීතිඋබ්බිලාවිවිගයමන අතිවියඋපසන්තංයයව. තථා
සන්තභායවයනව හි තං අත්තයනො පච්චයයහි පධානභාවං නීතතාය

‘‘පණීත’’න්ති වුච්චති. යතනාහ ‘‘පණීතයමවා’’ති. අතප්පයකන
සුඛපාරමිප්පත්යතන සුයඛන සංයුත්තාය තසාය පීතියා ත්තා පවත්තාති 

තුසිතා. යස්මා යත තයතො උත්තරි සුඛස්ස අභාවයතො එව න පත්යථන්ති, 

තස්මාවුත්තං ‘‘තයතො…යප.… සන්තුට්ඨාහුත්වා’’ති. තතිෙජ්ඣානසුඛන්ති 
තතියජ්ඣානවිපාකසුඛං. 

සත්තඅරිෙපඤ්ඤාතිඅට්ඨමකයතොපට්ඨාය සත්තන්නංඅරියානංයතසං

යතසං ආයවණිකපඤ්ඤා. ඨයපත්වා යලොකුත්තරං පඤ්ඤං අවයසසා

පඤ්ඤා නාම. සබ්බාපි යතභූමිකා පඤ්ඤා ‘‘යසක්ඛා’’තිපි න වත්තබ්බා, 

‘‘අයසක්ඛා’’තිපි න වත්තබ්බාති යනවයසක්ඛානායසක්ඛා, 
පුථුජ්ජනපඤ්ඤා. 

යෙොගවිහියතසූති පඤ්ඤාවිහියතසු පඤ්ඤාපරිණාමියතසු

උපායපඤ්ඤාය සම්පාදියතසු. කම්මාෙතයනසූති එත්ථ කම්මයමව 

කම්මාෙතනිං, කම්මඤ්චතංආයතනඤ්චආජීවාදීනන්තිවා කම්මාෙතනිං. 

එස නයයො සිප්පාෙතයනසුපි. තත්ථ ච දුවිධං කම්මං හීනඤ්ච
වඩ්ඪකිකම්මාදි, උක්කට්ඨඤ්ච කසිවාණිජ්ජාදි. සිප්පම්පි දුවිධං හීනඤ්ච

නළකාරසිප්පාදි, උක්කට්ඨඤ්ච මුද්දගණනාදි. විජ්ජාව විජ්ජාට්ඨානිං, තං
ධම්මිකයමව නාගමණ්ඩලපරිත්තඵුධමනකමන්තසදිසං යවදිතබ්බං. තානි
පයනතානි එකච්යච පණ්ඩිතා යබොධිසත්තසදිසා මනුස්සානං ඵාසුවිහාරං
ආකඞ්ඛන්තා යනව අඤ්යඤහි කරියමානානි පස්සන්ති, න වා කතානි
උග්ගණ්හන්ති.නකයරොන්තානං සුණන්ති, අථ යඛො අත්තයනො ධම්මතාය 
ආන්තාය කයරොන්ති. පඤ්ඤවන්යතහි අත්තයනො ධම්මතාය ආන්තාය
කතානිපිඅඤ්යඤහිඋග්ගණ්හිත්වාකයරොන්යතහිකතසදිසායනවයහොන්ති. 

කම්මස්සකතන්ති ‘‘ත්දංකම්මං සත්තානං සකං, ත්දං යනො සක’’න්ති එවං

ජානනඤාණං. සච්ොනුයලොමිකන්ති විපස්සනාඤාණං. තඤ්හි 
සච්චපටියවධස්ස අනුයලොමනයතො ‘‘සච්චානුයලොමික’’න්ති වුච්චති.

ත්දානිස්ස පවත්තනාකාරං දස්යසතං ‘‘රූපිං අනිච්ෙන්ති වා’’තිආදි වුත්තං.

තත්ථ වා-සද්යදනඅනියමත්යථන දුක්ඛානත්තලක්ඛණානිපිගහිතායනවාති
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දට්ඨබ්බං නානන්තරියකභාවයතො. යඤ්හි අනිච්චං, තං දුක්ඛං. යං දුක්ඛං, 

තදනත්තාති [)සිජ්ඣනයතො( අධිකපායඨො විය දිස්සති]. ෙිං එවරූපන්ති යං

එවං යහට්ඨා නිද්දිට්ඨසභාවං. ‘‘අනුයලොමිකිං ඛන්ති’’න්තිආදීනි
පඤ්ඤායවවචනානි. සාහියහට්ඨාවුත්තානංකම්මායතනාදීනංපඤ්චන්නං
කාරණානං අපච්චනීකදස්සයනන අනුයලොමනයතො, තථා සත්තානං
හිතචරියාය මග්ගසච්චස්ස, පරමත්ථසච්චස්ස ච නිබ්බානස්ස

අවියලොමනයතො අනුයලොයමතීති ච අනුයලොමිකා. සබ්බානිපි එතානි

කාරණානි ඛමති සහති දට්ඨුං සක්යකොතීති ඛන්ති. පස්සතීති දිට්ඨි. 

යරොයචතීති රුචි. මුනාතීති මුති. යපක්ඛතීති යපක්ඛා. යත ච 
කම්මායතනාදයයො ධම්මා නිජ්ඣායමානා එතාය නිජ්ඣානං ඛමන්තීති 

ධපරම්මනිජ්ඣානක්ඛන්ති. පරයතො අසුත්වා පටිලභතීති අඤ්ඤස්ස 

උපයදසවචනං අසුත්වා සයයමව ආන්යතන්යතො පටිලභති. අෙිං වුච්ෙතීති
අයං ආන්තාමයා පඤ්ඤා නාම වුච්චති. සා පයනසා අභිඤ්ඤාතානං 
යබොධිසත්තානයමව උප්පජ්ජති. තත්ථාපි සච්චානුයලොමිකඤාණං
ද්වින්නයමව යබොධිසත්තානං අන්තිමභවිකානං, යසසපඤ්ඤා සබ්යබසම්පි
පූරිතපාරමීනංමහාපඤ්ඤානංඋප්පජ්ජති. 

පරයතො සුත්වා පටිලභතීති කම්මායතනාදීනි පයරන කරියමානානි, 
පයරන කතානි වා දිස්වාපි පරස්ස කථයමානස්ස වචනං සුත්වාපි 
ආචරියසන්තියක උග්ගයහත්වාපි පටිලද්ධා සබ්බා පරයතො සුත්වා 

පටිලද්ධනාමාති යවදිතබ්බා. සමාපන්නස්සාති සමාපත්තිසමඞ්ගිස්ස, 
නිදස්සනමත්තයමතං. විපස්සනාමග්ගපඤ්ඤා හි ත්ධ ‘‘භාවනාපඤ්ඤා’’ති
වියසසයතොත්ච්ඡිතාති. 

ආවුධං නාම පටිපක්ඛවිමථනත්ථං ත්ච්ඡිතබ්බං, රාගාදිසදියසො ච 
පටිපක්යඛො නත්ථි, තස්ස ච විමථනං බුද්ධවචනයමවාති ‘‘සුතයමව

ආවුධ’’න්තිවත්වා ‘‘තිංඅත්ථයතොයතපිටකිංබුදද්ධපරවෙන’’න්තිආහ.ත්දානි

තමත්ථං විවරන්යතො‘‘තංහී’’තිආදිංවත්වා ‘‘සුතාවුයධපරො’’තිආදිනා)අ. නි.

7.67) සුත්තපයදන සමත්යථති. තත්ථ අකුසලිං පජහතීති තදඞ්ගාදිවයසන

අකුසලං පරිච්චජති. කුසලිං භායවතීති සමථවිපස්සනාදිකුසලං ධම්මං

උප්පායදති වඩ්යඪති ච. සුද්ධපරිං අත්තානිං පරිහරතීති යතන
අකුසලප්පහායනන, තාය ච කුසලභාවනාය රාගාදිසංකියලසයතො විසුද්ධං
අත්තභාවංපවත්යතති. 

වියවකට්ඨකාොනන්ති ගණසඞ්ගණිකං වජ්යජත්වා තයතො
අපකඩ්ඪිතකායානං. ස්වායං කායවියවයකො නයකවලං එකාකීභායවො, අථ
යඛො පඨමජ්ඣානාදි යනක්ඛම්මයයොගයතොති ආහ 

‘‘යනක්ඛම්මාභිරතාන’’න්ති. චිත්තවියවයකොති කියලසසඞ්ගණිකං පහාය
තයතොආත්තස්සවිවිත්තතා. සාපනඣානවියමොක්ඛාදීනංවයසනයහොතීති

ආහ ‘‘පරිසුද්ධපරචිත්තානිං පරමයවොදානප්පත්තාන’’න්ති. උපධිවියවයකොති

නිබ්බානං. තදධිගයමන හි පුග්ගලස්ස නිරුපධිතා. යතනාහ ‘‘නිරුපධීනිං 
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පුග්ගලාන’’න්ති, විසඞ්ඛාරගතානං අධිගතනිබ්බානානං, 
ඵලසමාපත්තිසමඞ්ගීනඤ්චාති අත්යථො. සුතම්පි අවස්සයට්යඨයනව ආවුධං

වුත්තන්ති ආහ ‘‘අෙම්පී’’ති. තථා හි වුත්තං ‘‘තඤ්හි නිස්සායා’’ති. 
කාමඤ්යචත්ථ සුතපවියවකාපි පඤ්ඤාවයසයනව 
යථාධිප්යපතආවුධත්තසාධකා, පඤ්ඤාපනසුයතන, එකච්චපවියවයකනවා 
විනාපිත්ධාධිප්යපතආවුධත්තසාධනීතිතයතොපඤ්ඤාසාමත්ථියදස්සනත්ථං

විසුං ආවුධභායවන වුත්තා. යතනාහ ‘‘ෙස්ස සා අත්ථි, යසො න 

කුයතොචී’’තිආදි. 

නාඤ්ඤාතිංඅවිදිතිංධපරම්මන්තිඅනමතග්යග සංසාරවට්යටනඅඤ්ඤාතං

අවිදිතං අමතධම්මං, චතසච්චධම්මයමව වා ජානිස්සාමීති පටිපන්නස්ස 

ත්මිනාපුබ්බායභොයගන උප්පන්නිංඉන්ද්රිෙිං. යංපාළියංසඞ්ගහවායර‘‘නව
ත්න්ද්රියානි යහොන්තී’’තිවුත්තං, තංපුබ්බායභොගසිද්ධංපවත්තිආකාරවියසසං
දීයපතං වුත්තං, අත්ථයතො පන මග්ගසම්මාදිට්ඨි එව සාති ආහ 

‘‘යසොතාපත්තිමග්ගඤාණස්යසතිං අධිවෙන’’න්ති. අඤ්ඤින්ද්රිෙන්ති
ආජානනකත්න්ද්රියං, පඨමමග්යගන ඤාතමරියාදං අනතික්කමිත්වා
යතසංයයව යතන මග්යගන ඤාතානං චතසච්චධම්මානං

ජානනකත්න්ද්රියන්ති වුත්තං යහොති. යතනාහ ‘‘අඤ්ඤාභූතිං ආජානනභූතිං 

ඉන්ද්රිෙ’’න්ති.ආජානාතීති අඤ්යඤො, අඤ්ඤස්ස භූතං, ආජානනවයසනවා

භූතන්ති අඤ්ඤභූතිං. අඤ්ඤාතාවීසූතිජානිතබ්බංචතඅරියසච්චංආජානිත්වා

ඨියතසු. යතනාහ ‘‘ජානනකිච්ෙපරියෙොසානප්පත්යතසූ’’ති, 
පරිඤ්ඤාදියභදස්සජානනකිච්චස්සපරිනිට්ඨානප්පත්යතසු. 

මිංසෙක්ඛු ෙක්ඛුපසායදොති මංසචක්ඛ නාම චතස්යසො ධාතයයො, 
වණ්යණො, ගන්යධො, රයසො, ඔජා, සම්භයවො, සණ්ඨානං, ජීවිතං, භායවො, 
කායප්පසායදො, චක්ඛපසායදොතිඑවංචුද්දසසම්භායරොමංසපිණ්යඩො. 

කසිණායලොකං වඩ්යඪත්වා තත්ථ රූපදස්සනයතො ‘‘දි්බෙක්ඛු

ආයලොකනිස්සිතිං ඤාණ’’න්ති වුත්තං. දිබ්බචක්ඛපඤ්ඤාවිනිමුත්තා එව

යලොකියපඤ්ඤා පඤ්ඤාෙක්ඛූති අයමත්යථො අවුත්තසිද්යධො දිබ්බචක්ඛස්ස

විසුං ගහිතත්තාතිවුත්තං ‘‘පඤ්ඤාෙක්ඛු යලොකිෙයලොකුත්තරපඤ්ඤා’’ති. 

අධිකං විසිට්ඨං පලන්ති අධිසීලිං. සික්ඛිත්බයතොතිආයසවිතබ්බයතො. 

අධිසීලිං නාම අනවයසසකායිකවාචසිකසංවරභාවයතො, මග්ගපලස්ස

පදට්ඨානභාවයතො ච. අධිචිත්තිං මග්ගසමාධිස්ස අධිට්ඨානභාවයතො. 

අධිපඤ්ඤා මග්ගපඤ්ඤායඅධිට්ඨානභාවයතො.ත්දානියනසංඅධිපලාදිභාවං 

කාරයණන පටිපායදතං ‘‘අනුප්පන්යනපි හී’’තිආදි වුත්තං. තත්ථ 

අනුප්පන්යනති අප්පවත්යත. අධිසීලයමව නිබ්බානාධිගමස්ස

පච්චයභාවයතො. සමාපන්නාති එත්ථ ‘‘නිබ්බානං පත්ථයන්යතනා’’ති පදං
ආයනත්වා සම්බන්ධිතබ්බං. 
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‘‘කලොණකාරී කලොණං, පාපකාරීචපාපකං; 
අනුයභොති ද්වයම්යපතං, අනුබන්ධඤ්හි කාරක’’න්ති. )සං. නි. 
1.256); 

එවං අතීයත, අනාගයත ච වට්ටමූලකදුක්ඛසල්ලක්ඛණවයසන 
සංයවගවත්ථුතාය විමුත්තිආකඞ්ඛාය පච්චයභූතා කම්මස්සකතාපඤ්ඤා
අධිපඤ්ඤා’’ති වදන්ති. යලොකියපලාදීනං අධිපලාදිභායවො පරියායයනාති

නිප්පරියායයමවතංදස්යසතං ‘‘ස්බිංවා’’තිආදිවුත්තං. 

පඤ්ෙද්වාරිකකායෙොති පඤ්චද්වායරසු කායයො ඵස්සාදිධම්මසමූයහො.

කායයො ච යසො භාවිතභායවන භාවනා චාති කාෙභාවනා නාම. යස්මා
ඛීණාසවානං අග්ගමග්ගාධිගමයනන සබ්බසංකියලසා පහීනාති
පහීනකාලයතො පට්ඨාය සබ්බයසො ආයසවනාභාවයතො නත්ථි යතසං
භාවිනියාපි චක්ඛයසොතවිඤ්යඤයො ධම්මා, පයගව කාළකා, තස්මා

පඤ්චද්වාරිකකායයො සුභාවියතො එව යහොති. යතන වුත්තං ‘‘ඛීණාසවස්ස

හි…යප.… සුභාවියතො යහොතී’’ති. න අඤ්යඤසිං විෙ දු්බලා 
දුබ්බලභාවකරානංකියලසානංසබ්බයසො පහීනත්තා. 

විපස්සනා දස්සනානුත්තරිෙිං අනිච්චානුපස්සනාදිවයසන සඞ්ඛාරානං

සම්මයදව දස්සනයතො. මග්යගො පටිපදානුත්තරිෙිං තදුත්තරිපටිපදාය

අභාවයතො. ඵලිං විමුත්තානුත්තරිෙිං අකුප්පභාවයතො. ඵලිං වා 

දස්සනානුත්තරිෙිං දිවසම්පි නිබ්බානං පච්චක්ඛයතො දිස්වා පවත්තනයතො. 

නි්බානිං විමුත්තානුත්තරිෙිං සබ්බසඞ්ඛතවිනිස්සටත්තා. දස්සන-සද්දං
කම්මසාධනං ගයහත්වා නිබ්බානස්ස දස්සනානුත්තරියතා වුත්තාති

දස්යසන්යතො ‘‘තයතො උත්තරඤ්හි දට්ඨ්බිං නාම නත්ථී’’ති ආහ. නත්ථි

ත්යතොඋත්තරන්ති අනුත්තරිං, අනුත්තරයමව අනුත්තරිෙන්ති ආහ ‘‘උත්තමිං

යජට්ඨක’’න්ති. 

යසයසොති වුත්තාවයසයසො පඤ්චකනයයන, චතක්කනයයන ච තිවියධො

සමාධි, ත්මිනාඑවචසමාධිත්තයාපයදයසනසුත්තන්යතසුපි පඤ්චකනයයො

ආගයතො එවාති යවදිතබ්බං  .තත්ථ යං වත්තබ්බං , තං පරමත්ථමඤ්ජූසායං 

විසුද්ධිමග්ගසිංවණ්ණනාෙිං (විසුද්ධි  .ටී . 1.38) වුත්තයමව, තස්මා තත්ථ

වුත්තනයයයනවයවදිතබ්බං. 

ආගච්න්තිනාමංඑතස්මාතිආගමනං, තයතො ආගමනයතො. සගුණයතොති

සරසයතො. ආරම්මණයතොති ආරම්මණධම්මයතො. අනත්තයතො 

අභිනිවිසිත්වාති ‘‘සබ්යබ සඞ්ඛාරා අනත්තා’’ති විපස්සනං පට්ඨයපත්වා. 

අනත්තයතො දිස්වාති පඨමං සඞ්ඛාරානං ‘‘අනත්තා’’ති අනත්තලක්ඛණං

පටිවිජ්ඣිත්වා. අනත්තයතො වුට්ඨාතීති වුට්ඨානගාමිනිවිපස්සනාය
අනත්තාකාරයතො පවත්තාය මග්ගවුට්ඨානං පාපුණාති. 

අසුඤ්ඤතත්තකාරකානිං කියලසානිං අභාවාති අත්තාභිනියවසපච්චයානං 
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දිට්යඨකට්ඨානං කියලසානං වික්ඛම්භනයතො විපස්සනා සුඤ්ඤතා නාම
අත්තසුඤ්ඤතාය යාථාවයතොගහණයතො.නනුඑවංවිපස්සනායසගුණයතො
සුඤ්ඤතා, න ආගමනයතොති නිප්පරියායයතො නත්ථීති? සච්චයමතං
නාමලායභ, නපනනාමදායනතිනායංයදොයසො.අථවාසුත්තන්තකථානාම 
පරියායකථා, න අභිධම්මකථා විය නිප්පරියායාති භියයෙොපි න යකොආ
යදොයසො. 

යස්මා සගුණයතො, ආරම්මණයතො ච නාමලායභ සඞ්කයරො යහොති
එකස්යසව නාමන්තරලාභසම්භවයතො. ආගමනයතො පන නාමලායභ
සඞ්කයරො නත්ථි නාමන්තරලාභාභාවයතො, අසම්භවයතො ච, තස්මා 

‘‘අපයරො’’තිආදි වුත්තං. නිමිත්තකාරකකියලසාභාවාති
නිච්චනිමිත්තාදිග්ගාහකපච්චයානං කියලසානං වික්ඛම්භනයතො.
කාමඤ්චායං විපස්සනා නිච්චනිමිත්තාදිං උග්ඝායටන්තී පවත්තති, 
සඞ්ඛාරනිමිත්තස්සපනඅවිස්සජ්ජනයතොනනිප්පරියායයතොඅනිමිත්තනාමං 
ලභතීති. පරියායයන පයනතං වුත්තං. තථා හි නිප්පරියායයදසනත්තා
අභිධම්යමමග්ගස්ස අනිමිත්තනාමංඋද්ධටං.සුත්යතච– 

‘‘අනිමිත්තඤ්ච භායවහි, මානානුසයමුජ්ජහ; 
තයතොමානාභිසමයා, උපසන්යතොචරිස්සප’’ති.)සු.නි.344; සං.නි. 
1.212); 

අනිමිත්තපරියායයො ආගයතො. පණිධිකාරකකියලසාභාවාති
සුඛපණිධිආදිපච්චයානංකියලසානං වික්ඛම්භනයතො. 

රාගාදීහි සුඤ්ඤත්තාති සමුච්යන්දවයසන පජහනයතො රාගාදීහි

විවිත්තත්තා. රාගාදයයො එව රාගනිමිත්තාදීනි. පුරිමුප්පන්නා හි රාගාදයයො
පරයතො උප්පජ්ජනකරාගාදීනං කාරණං යහොති. රාගාදයයො එව තථා

පණිධානස්ස පච්චයභාවයතො රාගපණිධිආදයෙො. නිබ්බානං
විසඞ්ඛාරභායවයනව සබ්බසඞ්ඛාරවිනිස්සටත්තා රාගාදීහි සුඤ්ඤං, 
රාගාදිනිමිත්තපණිධිවිරහිතඤ්චාති දට්ඨබ්බං. එත්ථ ච සඞ්ඛාරුයපක්ඛා 
සානුයලොමා වුට්ඨානගාමිනිවිපස්සනා, සා සුඤ්ඤයතො විපස්සන්තී
‘‘සුඤ්ඤතා’’ති වුච්චති, දුක්ඛයතො පස්සන්තී තණ්හාපණිධියසොසනයතො
‘‘අප්පණිහිතා’’ති.සාමග්ගාධිගමාය ආගමනපටිපදාඨායනඨත්වාමග්ගස්ස
‘‘සුඤ්ඤතංඅනිමිත්තංඅප්පණිහිත’’න්තිනාමං යදති.ආගමනයතොචනායම
ලද්යධ සගුණයතො ච ආරම්මණයතො ච නාමං සිද්ධයමව යහොති, න පන 
සගුණාරම්මයණහිනාමලායභසබ්බත්ථආගමනයතොනාමංසිද්ධංයහොතීති 
පරිපුණ්ණනාමසිද්ධියහතත්තා, ‘‘සගුණාරම්මයණහි සබ්යබසම්පි 
නාමත්තයයයොයගො, න ආගමනයතො’’ති වවත්ථානකරත්තා ච
නිප්පරියායයතො ආගමනයතොව නාමලායභො පධානං, න ත්තයරහි, 
පරියායයතො පන තිධා නාමලායභො ත්ච්ඡිතබ්යබොති අට්ඨකථායං ‘‘තිවිධා 
කථා’’තිආදිනාඅයංවිචායරොකයතොතිදට්ඨබ්බං. 
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පටුන 

සුචිභායවොති කියලසාසුආවිගයමන සුද්ධභායවො අසංකිලිට්ඨභායවො.

යතනාහ ‘‘තිණ්ණිංසුෙරිතානිංවයසන යවදිත්යබො’’ති. 

මුනියනො එතානීති යමොයනෙයානි. යයහි ධම්යමහි උභයහිතමුනනයතො 

මුනි නාමයහොති, යතඑවංවුත්තාතිආහ ‘‘මුනිභාවකරායමොයනෙයපටිපදා

ධපරම්මා’’ති.තත්ථයස්මා කායයනඅකත්තබ්බස්සඅකරණං, කත්තබ්බස්සච
කරණං, ‘‘අත්ථි ත්මස්මිං කායය යකසා’’තිආදිනා )දී. නි. 2.377; ම. නි.
1.110; 3.153; අ. නි. 6.29; 10.60; විභ. 356; ඛ. පා. 3.1; යනත්ති. 47) 
කායසඞ්ඛාතස්ස ආරම්මණස්ස ජානනං, කායස්ස ච සමුදයයතො 
අත්ථඞ්ගමයතො අස්සාදයතො ආදීනවයතො නිස්සරණයතො ච යාථාවයතො
පරිජානනං, තථා පරිජානනවයසන පවත්යතො විපස්සනාමග්යගො, යතන ච
කායය න්න්දරාගස්ස පජහනං, කායසඞ්ඛාරං නියරොයධත්වා
පත්තබ්බසමාපත්ති චාති සබ්යබ එයත කායමුයඛන පවත්තා
යමොයනයෙපටිපදාධම්මාකායයමොයනයෙංනාම.තස්මාතමත්ථං දස්යසතං 

‘‘තිවිධපරකාෙදුච්ෙරිතස්ස පහාන’’න්තිආදිනා පාළි ආගතා. යසසද්වයයපි
එයසව නයයො. තත්ථ යචොපනවාචඤ්යචව සද්දවාචඤ්ච ආරබ්භ පවත්තා 

පඤ්ඤා වාොරම්මයණ ඤාණිං. තස්ස වාචාය සමුදයාදියතො පරිජානනං 

වාොපරිඤ්ඤා. එකාපතිවිධං යලොකියආත්තං ආරබ්භ පවත්තඤාණං 

මනාරම්මයණ ඤාණිං. තස්ස සමුදයාදියතො පරිජානනං මයනොපරිඤ්ඤාති
අයයමවවියසයසො. 

අයන්ති ත්යතො සම්පත්තියයොති ආයෙො, කුසලානං ධම්මානං අභිබුද්ධීති

ආහ ‘‘ආයෙොති වුඩ්ඪී’’ති. අයපන්ති සම්පත්තියයො එයතනාති අපායෙො, 

කුසලානං ධම්මානං හානීති ආහ ‘‘අපායෙොති අවුඩ්ඪී’’ති. තස්ස තස්සාති

ආයස්සචඅපායස්සච. කාරණිංඋපායෙො උයපති උපගච්න්තිඑයතනආයයො, 
අපායයොචාති.තත්ථදුවිධාවුඩ්ඪිඅනත්ථහානියතො, අත්ථුප්පත්තියතොච, තථා

අවුඩ්ඪි අත්ථහානියතො, අනත්ථුප්පත්තියතො ච. යතසිං පජානනාති යතසං
ආයාපායසඤ්ඤිතානං යථාවුත්තප්පයභදානං වුඩ්ඪිඅවුඩ්ඪීනං යාථාවයතො

පජානනා. යකොසල්ලිං කුසලතා නිපුණතා. තදුභයම්පි පාළිවයසයනව

දස්යසතං ‘‘වුත්තඤ්යහත’’න්තිආදිවුත්තං. 

තත්ථ ඉදිංවුච්ෙතීතියාත්යමසං අකුසලධම්මානංඅනුප්පත්තිනියරොයධසු, 

කුසලධම්මානඤ්ච උප්පත්තිභියයෙොභායවසු පඤ්ඤා, ත්දං ආෙයකොසල්ලිං 

නාම වුච්චති. ත්දානි අපායයකොසල්ලම්පි පාළිවයසයනව දස්යසතං ‘‘තත්ථ 

කතම’’න්තිආදි වුත්තං. තත්ථ ඉදිං වුච්ෙතීති යා ත්යමසං කුසලධම්මානං
අනුප්පජ්ජනනිරුජ්ඣයනසු, අකුසලධම්මානඤ්ච උප්පත්තිභියයෙොභායවසු

පඤ්ඤා, ත්දං අපාෙයකොසල්ලිං නාම වුච්චතීති.එත්ථාහආයයකොසල්ලංතාව
පඤ්ඤායහොත, අපායයකොසල්ලංකථංපඤ්ඤානාම ජාතාතිඑවංමඤ්ඤති
‘‘අපායුප්පාදනසමත්ථතා අපායයකොසල්ලං නාමා’’ති, තං පන තස්ස 
මතිමත්තං. පඤ්ඤවා එව හි ‘‘මය්හං එවං මනසි කයරොයතො අනුප්පන්නා 
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කුසලාධම්මානුප්පජ්ජන්ති, උප්පන්නානිරුජ්ඣන්ති. අනුප්පන්නාඅකුසලා
ධම්මා උප්පජ්ජන්ති, උප්පන්නා වඩ්ඪන්තී’’ති පජානාති, යසො එවංඤත්වා
අනුප්පන්යන අකුසයල ධම්යම න උප්පායදති, උප්පන්යන පජහති. 
අනුප්පන්යන කුසයල ධම්යම උප්පායදති, උප්පන්යන භාවනාපාරිපූරිං

පායපති. එවං අපායයකොසල්ලම්පි පඤ්ඤා එවාති. ස්බාපීති

ආයයකොසල්ලපක්ඛිකාපි අපායයකොසල්ලපක්ඛිකාපි. තතු්රපාොති තත්ර තත්ර
කරණීයයඋපායභූතා. 

තස්ස තිකිච්ඡනත්ථන්ති අච්චායිකස්ස කිච්චස්ස, භයස්ස වා

පරිහරණත්ථං ඨානුප්පත්තිෙකාරණජානනවයසයනවාති ඨායන තඞ්ඛයණ
එව උප්පත්ති එතස්ස අත්ථීති ඨානුප්පත්තිකං, ඨානයසො
උප්පජ්ජනකකාරණං, තස්සජානනවයසයනව. 

මජ්ජනාකාරවයසන පවත්තමානාති අත්තයනො වත්ථුයනො මදනීයතාය

මදස්ස ආපජ්ජනාකායරන පවත්තමානා උණ්ණතියයො. නියරොයගොති

අයරොයගො. මානකරණන්ති මානස්ස උප්පාදනං. යෙෝබයන ඨත්වාති
යයොබ්බයනපතිට්ඨාය, යයොබ්බනං අපස්සායාතිඅත්යථො.සබ්යබසම්පිජීවිතං
නාම මරණපභඞ්ගුරං දුක්ඛානුබන්ධඤ්ච, තදුභයං අයනොයලොයකත්වා, 

පබන්ධට්ඨිතිපච්චයා සුලභතඤ්ච නිස්සාය උප්පජ්ජනකමයදො ජීවිතමයදොති

දස්යසතං ‘‘චිරිං ජීවි’’න්තිආදිවුත්තං. 

අධිපති වුච්චති යජට්ඨයකො, ත්ස්සයරොති අත්යථො. තයතො අධිපතියතො

ආගතං ආධිපයතෙයිං. කිං තං? පාපස්ස අකරණං. යතනාහ 

‘‘එත්තයකොම්හී’’තිආදි. තත්ථ පලාදයයො යලොකියා එව දට්ඨබ්බා, තස්මා 

විමුත්තිොති යලොකියවිමුත්තියා. යජට්ඨකන්ති ත්ස්සරං, ගරුන්ති අත්යථො.
එත්ථ ච අත්තානං, ධම්මඤ්ච අධිපතිං කත්වා පාපස්ස අකරණං හිරියා
වයසනයවදිතබ්බං.යලොකංඅධිපතිං කත්වාඅකරණංඔත්තප්පස්සවයසන. 

කථාවත්ථූනීති කථාය පවත්තිට්ඨානානි. යස්මා යතහි විනා කථා

නප්පවත්තති, තස්මා ‘‘කථාකාරණානී’’තිවුත්තං.අද්ධාන-සද්දස්සඅත්යථො

යහට්ඨා වුත්යතොඑව, යසොපනත්ථයතොධම්මප්පවත්තිමත්තං. ධපරම්මා යචත්ථ

ඛන්ධා එව, තබ්බිනිමුත්තා ච යතසං ගති නත්ථීති ආහ ‘‘අතීතිං ධපරම්මිං, 

අතීතක්ඛන්යධපරති අත්යථො’’ති. අයඤ්ච අද්ධා නාම දිසාදි විය අත්ථයතො
ධම්මප්පවත්තිං උපාදාය පඤ්ඤත්තිමත්තං, න උපාදා න භූතධම්යමොති

තමත්ථංදස්යසතං ‘‘අපිො’’තිආදිවුත්තං. 

‘‘තමවිජ්ඣනට්යඨනවිදිතකරණට්යඨනා’’තිසඞ්යඛපයතොවුත්තමත්ථං 

විවරිතං ‘‘පු්යබනිවාසා’’තිආදි වුත්තං. පු්යබනිවාසන්ති පුබ්යබ

නිවුත්ථක්ඛන්යධ. තමන්ති යමොහතමං. විජ්ඣතීති විහනති, පජහතීති

අත්යථො. යතයනව ච පටිච්න්ාදකතමවිජ්ඣයනන පු්යබනිවාසඤ්ෙ විදිතිං 

පාකටං කයරොතීති විජ්ජාති. තන්තිචුතූපපාතං. 
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උපපත්තියදවවියසසභාවාවයහො විහායරොති කත්වා දි්යබො විහායරො. 
නනු එවං අඤ්ඤමඤ්ඤානම්පි දිබ්බවිහාරභායවො ආපජ්ජතීති? න තාසං
සත්යතසු හිතූපසංහාරාදිවයසන පවත්තියා සවියසසං නිද්යදොසට්යඨන, 
යසට්ඨට්යඨන ච බ්රහ්මවිහාරසමඤ්ඤාය නිරුළ්හභාවයතො. සුවිසුද්ධියතො 
පටිපක්ඛසමුච්ඡින්දනවයසනඅරණීයයතොපත්තබ්බයතො, අරියභාවප්පත්තියා

වාඅනන්තරං අරියෙො. අරියානංඅයන්තිවා අරියෙො විහායරො. 

යසසංයහට්ඨාවුත්තනයයමව. 

තිකවණ්ණනානිට්ඨිතා. 

ෙතුක්කවණ්ණනා 
306. පු්යබතියහට්ඨා මහාසතිපට්ඨානවණ්ණනායං. 

යෙොඡන්යදොතියයොන්න්දියනවයසනන්න්යදො. ඡන්දිකතාතින්න්දභායවො, 

න්න්දිකරණාකායරොවා. කත්තුකමයතාතිකත්තකාමතා. කුසයලොති යන්යකො

යකොසල්ලසම්භූයතො. ධපරම්මච්ඡන්යදොති සභාවච්න්න්යදො. අයඤ්හි ඡන්යදො 
නාම තණ්හාන්න්යදො, දිට්ඨින්න්යදො, වීරියන්න්යදො, ධම්මච්න්න්යදොති

බහුවියධො. ත්ධ කත්තකමෙතාකුසලධම්මච්න්න්යදො අධිප්යපයතො. ඡන්දිං

ජයනතීති තං න්න්දං උප්පායදති. තං පවත්යතන්යතො හි ජයනති නාම. 

වාොමිං කයරොතීති පයයොගං පරක්කමං කයරොති. වීරිෙිං ආරභතීති

කායිකයචතසිකවීරියං පවත්යතති. චිත්තිං උපත්ථම්යභතීති යතයනව

සහජාතවීරියයන ආත්තං උක්ඛිපති. පදහතීති පධානං වීරියං කයරොති.
පටිපාටියා පයනතානි පදානි
උප්පාදනායසවනාභාවනාබහුලීකම්මසාතච්චකිරියාහි යයොයජතබ්බානි.

විත්ථාරං පරිහරන්යතො ‘‘අෙයමත්ථසඞ්යඛයපො’’තිආදිමාහ. 

ඡන්දිං නිස්සාොති ‘‘න්න්දවයතො යචයතොසමාධි යහොති, මය්හං එවං
යහොතී’’ති එවං න්න්දං නිස්සාය න්න්දං ධුරං යජට්ඨකං පුබ්බඞ්ගමං කත්වා 

පවත්යතො සමාධි ඡන්දසමාධි. පධපරානභූතාති පධානජාතා, පධානභාවං වා

පත්තා. සඞ්ඛාරාති චතකිච්චසාධකං සම්මප්පධානවීරියං වදති. යතහි

ධපරම්යමහීති යථාවුත්තසමාධිවීරියයහි උයපතිං සම්පයුත්තං. ඉද්ධිො පාදන්ති
නිප්ඵත්තිපරියායයනත්ජ්ඣනට්යඨන, ත්ජ්ඣන්තිඑතායසත්තාත්ද්ධා වුද්ධා
උක්කංසගතායහොන්තීතිත්මිනාවාපරියායයන‘‘ත්ද්ධී’’තිසඞ්ඛෙංගතානං 
උපචාරජ්ඣානාදිකුසලආත්තසම්පයුත්තානං න්න්දසමාධිපධානසඞ්ඛාරානං
අධිට්ඨානට්යඨන පාදභූතං. යස්මා පුරිමා ත්ද්ධි පච්ඡිමාය ත්ද්ධියා පායදො

පාදකං පදට්ඨානං යහොති, තස්මා ‘‘ඉද්ධිභූතිං වා පාද’’න්ති ච වුත්තං. 

යසයසසුපීති දුතියත්ද්ධිපාදාදීසු. කාමඤ්යචත්ථ ජනවසභසුත්යතපි 

ත්ද්ධිපාදවිචායරො ආගයතො, යසොපි සඞ්යඛපයතො එවාති ආහ ‘‘විත්ථායරො

පන…යප.… දීපියතො’’ති. 
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307. දිට්ඨධපරම්යමො වුච්චති පච්චක්ඛභූයතො අත්තභායවොති ආහ 

‘‘ඉමස්මිිංයෙව අත්තභායව’’ති. සුඛවිහාරත්ථාොති නික්කියලසතාය

නිරාමියසන සුයඛන විහරණත්ථාය. ඵලසමාපත්තිඣානානීති චත්තාරිපි 

ඵලසමාපත්තිඣානානි. අපරභායගති ආසවක්ඛයාධිගමයතො අපරභායග. 

නි්බත්තිතජ්ඣානානීතිඅධිගතරූපාරූපජ්ඣානානි. 

සූරිෙෙන්දපජ්යජොතමණිආදීනන්ති පජ්යජොතග්ගහයණන පදීපං වදති. 

ආදි-සද්යදන උක්කාවිජ්ජුලතාදීනං සඞ්ගයහො. ආයලොයකොති මනසි

කයරොතීති සූරියචන්දායලොකාදිං දිවා, රත්තිඤ්ච උපලද්ධං
යථාලද්ධවයසයනව මනසි කයරොති ආත්යත ඨයපති. තථාව නං මනසි
කයරොති, යථාස්සසුභාවිතායලොකකසිණස්සවියකසිණායලොයකොයදිච්න්කං 
යාවදිච්න්කං.යසොආයලොයකොරත්තියංඋපතිට්ඨති, යයනතත්ථදිවාසඤ්ඤං

ඨයපති දිවා විය විගතථිනමිද්යධො යහොති. යතනාහ ‘‘ෙථා දිවා තථා

රත්ති’’න්ති. ෙථා රත්තිිං ආයලොයකො දිට්යඨොති යථා රත්තියා 

චන්දායලොකාදිආයලොයකො දිට්යඨො උපලද්යධො. එවයමව දිවා මනසි 

කයරොතීති රත්තිං දිට්ඨාකායරයනව දිවා තං ආයලොකං මනසි කයරොති

ආත්යත ඨයපති. අපිහියතනාති ථිනමිද්ධපිධායනන න පිහියතන. 

අනද්යධපරනාති අසඤ්න්ාදියතන. සඔභාසන්ති සඤායණොභාසං.
ථිනමිද්ධවියනොදනආයලොයකොපි වා යහොත කසිණායලොයකොපි වා 
පරිකම්මායලොයකොපි වා, උපක්කියලසායලොයකො විය සබ්බායං ආයලොයකො

ඤාණසමුට්ඨායනො වාති. ඤාණදස්සනපටිලාභත්ථාොති
දිබ්බචක්ඛඤාණපටිලාභත්ථාය. දිබ්බචක්ඛඤාණඤ්හි රූපගතස්ස දිබ්බස්ස, 
ත්තරස්ස ච දස්සනට්යඨන ත්ධ ‘‘ඤාණදස්සන’’න්ති අධිප්යපතං.
‘‘ආයලොකසඤ්ඤං මනසි කයරොතී’’ති එත්ථ වුත්තආයලොයකො 

ථිනමිද්ධපරවියනොදනආයලොයකො. පරිකම්මආයලොයකොති දිබ්බචක්ඛඤාණාය
පරිකම්මකරණවයසන පවත්තිතආයලොයකො. තත්ථ පුරිමස්ස වයසන 

‘‘ඛීණාසවස්සා’’ති වියසයසත්වා වුත්තං. තස්ස හි ථිනමිද්ධං සුප්පහීනං

යහොති, නඅඤ්යඤසං.දුතියස්සවයසන ‘‘තස්මිිංවාආගයතපී’’තිආදිවුත්තං.

තත්ථ තස්මින්තිදිබ්බචක්ඛඤායණ. ආගයතපීති පටිලද්යධපි. අනාගයතපීති
අප්පටිලද්යධපි. යස්මා තථාරූපස්ස පාදකජ්ඣානස්යසව වයසන
පරිකම්මආයලොකස්ස සම්භයවො, යයතො තං 

පරිසුද්ධපරියයොදාතතාදිගුණවියසසුපසංහිතං, තස්මා ආහ ‘‘පාදක…යප.… 

භායවතීතිවුත්ත’’න්ති. 

සත්තට්ඨානිකස්සාති ‘‘අභික්කන්යත පටික්කන්යත සම්පජානකාරී
යහොතී’’තිආදිනා )දී. නි. 1.214; 2.69; ම. නි. 1.102) වුත්තස්ස
සත්තට්ඨානිකස්ස. සතිපි යසක්ඛානං පරිඤ්ඤාතභායව එකන්තයතො 

පරිඤ්ඤාතවත්ථුකා නාම අරහන්යතො එවාති වුත්තං ‘‘ඛීණාසවස්ස වත්ථු 

විදිතිංයහොතී’’තිආදි. වත්ථාරම්මණවිදිතතාොති වත්ථුයනො, ආරම්මණස්සච
යාථාවයතො විදිතභායවන. යථා හි සප්පපරියයසනං චරන්යතන තස්ස 
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ආසයය විදියත යසොපි විදියතො එව ච යහොති මන්තාගදබයලන තස්ස
ගහණස්ස සුකරත්තා, එවං යවදනායආසයභූයත වත්ථුම්හි, ආරම්මයණ ච
විදියත ආදිකම්මිකස්සපි යවදනා විදිතා එව යහොති සලක්ඛණයතො, 
සාමඤ්ඤලක්ඛණයතො ච තස්සා ගහණස්ස සුකරත්තා, පයගව 
පරිඤ්ඤාතවත්ථුකස්ස ඛීණාසවස්ස. තස්ස හි උප්පාදක්ඛයණපි
ඨිතික්ඛයණපි භඞ්ගක්ඛයණපි යවදනා විදිතා පාකටා යහොන්ති. යතනාහ 

‘‘එවිං යවදනා උප්පජ්ජන්තී’’තිආදි. නිදස්සනමත්තඤ්යචතං, යදිදං පාළියං 

යවදනාසඤ්ඤාවිතක්කග්ගහණන්ති දස්යසන්යතො ‘‘න 

යකවල’’න්තිආදිමාහ, යතන අවයසසයතො සබ්බධම්මානම්පි උප්පාදාදියතො
විදිතභාවංදස්යසති. 

ත්දානිනයකවලංඛණයතොඑව, අථයඛොපච්චයයතොපිඅනිච්චාදියතොපි
න යකවලං ඛීණාසවානංයයව වයසන, අථ යඛො එකච්චානං යසක්ඛානම්පි

වයසන යවදනාදීනං විදිතභාවං දස්යසතං ‘‘අපිො’’තිආදි වුත්තං. තත්ථ 

අවිජ්ජාසමුදොතිඅවිජ්ජායඋප්පාදා, අත්ථිභාවාතිඅත්යථො. නියරොධවියරොධීහි
උප්පායදො අත්ථිභාවවාචයකොපි යහොතීති තස්මා පුරිමභවසිද්ධාය අවිජ්ජාය 
සති ත්මස්මිං භයව යවදනාය උප්පායදො යහොතීති අත්යථො. අවිජ්ජාදීහි 
අතීතකාලිකාදීහි යතසං සහකාරණභූතානි උප්පාදාදීනිපි ගහිතායනවාති 
යවදිතබ්බං. යවදනාය පවත්තිපච්චයයසු ඵස්සස්ස බලවභාවයතො යසො එව

ගහියතො ‘‘ඵස්සසමුදො’’ති. තස්මිං පන ගහියත
පවත්තිපච්චයතාසාමඤ්යඤන වත්ථාරම්මණාදීනිපි ගහිතායනව යහොන්තීති
සබ්බස්සාපියවදනායඅනවයසසයතොපච්චයයතො උදයදස්සනංවිභාවිතන්ති

දට්ඨබ්බං. ‘‘නි්බත්තිලක්ඛණ’’න්තිආදිනා ඛණවයසන උදයදස්සනමාහ. 

උප්පජ්ජති එතස්මාති උප්පායදො, උප්පජ්ජනං උප්පායදොති පච්චයලක්ඛණං, 

ඛණලක්ඛණඤ්චඋභයංඑකජ්ඣංගයහත්වාආහ ‘‘එවිංයවදනාෙඋප්පායදො

විදියතොයහොතී’’ති. 

අනිච්ෙයතො මනසි කයරොයතොති යවදනා නාමායං අනච්චන්තිකතාය
ආදිඅන්තවතී උදයබ්බයපරිච්ඡින්නා ඛණභඞ්ගුරා තාවකාලිකා, තස්මා 
‘‘අනිච්චා’’ති අනිච්චයතො මනසි කයරොයතො. තස්සා ඛයයතො, වයයතො ච 

උපට්ඨානිංවිදිතිං පාකටං යහොති.දුක්ඛයතොමනසි කයරොයතොතිඅනිච්චත්තා
එව යවදනා උදයබ්බයපටිපීළිතතාය, දුක්ඛමතාය, දුක්ඛවත්ථුතාය ච

‘‘දුක්ඛා’’ති මනසි කයරොයතො භෙයතො භායිතබ්බයතො තස්සා උපට්ඨානිං

විදිතිං පාකටං යහොතීති. තථා අනිච්චත්තා, දුක්ඛත්තා එව ච යවදනා

අත්තරහිතා අසාරා නිස්සාරා අවසවත්තිනී තච්න්ාති යවදනං අනත්තයතො

මනසි කයරොයතො සුඤ්ඤයතො රිත්තයතො අසාමිකයතො උපට්ඨානිං විදිතිං 

පාකටං යහොති. ‘‘ඛෙයතො’’තිආදි වුත්තස්යසව අත්ථස්ස නිගමනං. තස්මා
යවදනං ඛයයතො භයයතො සුඤ්ඤයතො ජානාතීති අත්ථවයසන

විභත්තිපරිණායමො යවදිතබ්යබො. අවිජ්ජානියරොධපරා යවදනානියරොයධපරොති
අග්ගමග්යගනඅවිජ්ජාය අනුප්පාදනියරොධයතොයවදනායඅනුප්පාදනියරොයධො



දීඝනිකායය පාථිකවග්ගටීකා  සඞ්ගීතිසුත්තවණ්ණනා 

182 

පටුන 

යහොති පච්චයාභායව අභාවයතො. යසසං සමුදයවායර වුත්තනයානුසායරන

යවදිතබ්බං. ත්ධ සමාධිභාවනාති සිඛාප්පත්තා අරියානං
විපස්සනාසමාධිභාවනා.තස්සාපාදකභූතාඣානසමාපත්ති යවදිතබ්බා. 

වුත්තනෙයමව මහාපදායන)දී.නි. 2.62). 

308. පමාණිං අග්ගයහත්වාති අසුභභාවනා විය පයදසං අග්ගයහත්වා.

එකස්මිම්පිසත්යතපමාණාග්ගහයණන අනවයසසඵරයණන. නත්ථිඑතාසං 

ගයහතබ්බං පමාණන්තිහි අප්පමාණා, අප්පමාණාඑව අප්පමඤ්ඤා. 

අපස්සයිතබ්බට්යඨන අපස්යසනානි, ත්ධ භික්ඛයානිඅපස්සායතිස්යසො
සික්ඛා සික්ඛිතං සමත්යථො යහොති, යතසයමව අධිවචනං. තානි පයනතානි
පච්චයානං සඞ්ඛාය යසවිතා අධිවාසනක්ඛන්ති, වජ්ජනීයවජ්ජනං, 
වියනොයදතබ්බවියනොදනඤ්ච. යතනාහ ‘‘සඞ්ඛායයකං අධිවායසතී’’තිආදි. 

තත්ථ සම්මයදව ඛායති උපට්ඨාති පටිභාතීති සඞ්ඛා, ඤාණන්ති ආහ 

‘‘සඞ්ඛාොතිඤායණනා’’ති. සඞ්ඛාය යසවිතා නාම යං යසවයතො අකුසලා
ධම්මා පරිහායන්ති, කුසලා ධම්මා අභිවඩ්ඪන්ති, තස්ස යසවනාති ආහ 

‘‘යසවිත්බයුත්තකයමව යසවතී’’ති. අධිවාසනාදීසුපි එයසව නයයො. 

අන්යතො පවිසිතුන්ති අබ්භන්තයරඅත්තයනොආත්යතපවත්තිතං නයදති. 

අරිෙවිංසෙතුක්කවණ්ණනා 
309. විංස-සද්යදො‘‘පිට්ඨිවංසං අතික්කමිත්වානිපදතී’’තිආදීසුද්වින්නං

ද්වින්නංයගොපානපනංසන්ධානට්ඨායන ඨයපතබ්බදණ්ඩයකආගයතො. 

‘‘වංයසොවිසායලොවයථාවිසත්යතො, 
පුත්යතසුදායරසුචයාඅයපක්ඛා; 
වංයසකළීයරොවඅසජ්ජමායනො, 
එයකොචයරඛග්ගවිසාණකප්යපො’’තිආදීසු.)අප.1.1.94); 

අකණ්ඩයක. ‘‘යභරිසද්යදො මුදිඞ්ගසද්යදො වංසසද්යදො 
කංසතාළසද්යදො’’තිආදීසු තූරියවියසයස, යයො ‘‘යවණූ’’ තිපි වුච්චති.
‘‘අභින්යනන පිට්ඨිවංයසන මයතො හත්ථී’’තිආදීසු හත්ථිආදීනං
පිට්ඨියවමජ්යඣ පයදයස. ‘‘කුලවංසං ඨයපස්සාමී’’තිආදීසු )දී. නි. 3.267) 
කුලවංයස. ‘‘වංසානුරක්ඛයකො පයවණීපාලයකො’’තිආදීසු (විසුද්ධි. 1.42) 
ගුණානුපුබ්බියං ගුණානං පබන්ධප්පවත්තියං. ත්ධ පන 
චතපච්චයසන්යතොසභාවනාරාමතාසඞ්ඛාතගුණානං පබන්යධ දට්ඨබ්යබො.
තස්ස පන වංසස්ස කුලන්වයං, ගුණන්වයඤ්ච නිදස්සනවයසන දස්යසතං 

‘‘ෙථා හී’’තිආදිවුත්තං.තත්ථ ඛත්තිෙවිංයසොති ඛත්තියකුලන්වයයො. එයසව

නයයො යසසපයදසුපි. සමණවිංයසො පන සමණතන්ති සමණපයවණී. 

මූලගන්ධපරාදීනන්ති ආදි-සද්යදනයථා සාරගන්ධාදීනංසඞ්ගයහො, එවයමත්ථ

යගොරසාදීනම්පි සඞ්ගයහො දට්ඨබ්යබො. දුතියයන පන ආදි-සද්යදන 
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පටුන 

කාසිකවත්ථසප්පිමණ්ඩාදීනං. අරිෙ-සද්යදො අමිලක්ඛූසුපි මනුස්යසසු
වත්තති, යයසංපනනිවාසනට්ඨානං ‘‘අරියංආයතන’’න්තිවුච්චති.යථාහ 
‘‘යාවතා, ආනන්ද, අරියං ආයතන’’න්ති )දී. නි. 2.152; උදා. 76) 
යලොකියසාධුජයනසුපි ‘‘යයහියවොඅරියාපරිසුද්ධකායකම්මන්තා…යප.…
යතසං අහං අඤ්ඤතයරො’’තිආදීසු )ම. නි. 1.35). ත්ධ පන යය ‘‘ආරකා
කියලයසහී’’තිආදිනා ලද්ධනිබ්බචනා පටිවිද්ධඅරියසච්චා, යත එව

අධිප්යපතාති දස්යසතං ‘‘යක පන යත අරියා’’ති පුච්න්ං කත්වා ‘‘අරිො

වුච්ෙන්තී’’තිආදි වුත්තං. 

තත්ථ යය මහාපණිධානකප්පයතො පට්ඨාය යාවායං කප්යපො, 
එත්ථන්තයර උප්පන්නා සම්මාසම්බුද්ධා, යත තාව සරූපයතො දස්යසත්වා
තදඤ්යඤපි සම්මාසම්බුද්යධ, පච්යචකබුද්යධ, බුද්ධසාවයකචසඞ්ගයහත්වා

අනවයසසයතොඅරියය දස්යසතං ‘‘අපිො’’තිආදිවුත්තං.තත්ථයාවසාසනං
න අන්තරධායති, තාව සත්ථා ධරති එවනාමාති ත්මයමව භගවන්තං, යය

යචතරහිබුද්ධසාවකා, යත චසන්ධාය පච්චුප්පන්නග්ගහණං.තස්මිංතස්මිං

වාකායල යතයතපච්චුප්පන්නාතියච, අතීතානාගතග්ගහණංනකත්තබ්බං 
සියා.ත්දානියථාභගවා‘‘ධම්මංයවො, භික්ඛයව, යදයසස්සාමිආදිකලොණං 
මජ්යඣකලොණං පරියයොසානකලොණං සාත්ථං සබෙඤ්ජනං
යකවලපරිපුණ්ණං පරිසුද්ධං බ්රහ්මචරියං පකායසස්සාමි, යදිදං
න්න්ක්කානී’’තින්ක්කයදසනාය (ම.නි.3.420) අට්ඨහිපයදහිවණ්ණංඅභාසි, 
එවං මහාඅරියවංසයදසනාය අරියානං වංසානං ‘‘චත්තායරොයම, භික්ඛයව, 
අරියවංසා අග්ගඤ්ඤා රත්තඤ්ඤා වංසඤ්ඤා යපොරාණා අසංකිණ්ණා
අසංකිණ්ණපුබ්බානසඞ්කීයන්තිනසඞ්කීයිස්සන්ති අප්පටිකුට්ඨාසමයණහි
බ්රාහ්මයණහිවිඤ්ඤූහී’’ති)අ.නි.4.28) යයහිනවහිපයදහි වණ්ණංඅභාසි, 

තානි තාව ආයනත්වා යථොමනාවයසයනව වණ්යණන්යතො ‘‘යත යඛො 

පයනයත’’තිආදිමාහ. අග්ගාති ජානිත්බා සබ්බවංයසහි යසට්ඨභාවයතො, 

යසට්ඨභාවසාධනයතො ච. දීඝරත්තිං පවත්තාති ජානිත්බා රත්තඤ්ඤූහි, 

බුද්ධාදීහි යතහි ච තථා අනුට්ඨිතත්තා. විංසාති ජානිත්බා බුද්ධාදීනං

අරියානංවංසාතිජානිතබ්බා. යපොරාණාතිපුරාතනා. නඅධුනුප්පත්තිකාතින 

අධුනාතනා. අසිංකිණ්ණාතිනඛිත්තානන්ඩ්ඩිතා.යතනාහ ‘‘අනපනීතා’’ති. 

න අපනීතපු්බාති න න්ඩ්ඩිතපුබ්බා තිස්සන්නං සික්ඛානං

පරිපූරණූපායභාවයතොන පරිචත්තපුබ්බා.තයතොඑව ඉදානිපිනඅපනීෙන්ති, 

අනාගයතපි න අපනීයිස්සන්ති. යෙ ධම්මසභාවස්ස විජානයනව විඤ්ඤූ 

සමිතපාපසමණා යචව බාහිතපාපබ්රාහ්මණා ච, යතහි අප්පටිකුට්ඨා 
අප්පටික්ඛිත්තා. යය හි න පටික්යකොසිතබ්බා, යත අනින්දිතබ්බා
අගරහිතබ්බා. අපරිච්චජිතබ්බතායඅප්පටික්ඛිපිතබ්බායහොන්තීති. 

සන්තුට්යඨොති එත්ථ යථාධිප්යපතසන්යතොසයමව දස්යසන්යතො 

‘‘පච්ෙෙසන්යතොසවයසන සන්තුට්යඨො’’ති වුත්තං.
ඣානවිපස්සනාදිවයසනපි ත්ධ භික්ඛයනො සන්තට්ඨතා යහොතීති. 
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පටුන 

ඉතරීතයරනාති ත්තයරන ත්තයරන. ත්තර-සද්යදොයං අනියමවචයනො, 
ද්වික්ඛත්තං වුච්චමායනො යංකිඤ්ආ-සද්යදහි සමානත්යථො යහොතීති වුත්තං 

‘‘යෙන යකනචී’’ති. ස්වායං අනියමවාආතාය එව යථා ථූලාදීනං
අඤ්ඤතරවචයනො, එවං යථාලද්ධාදීනම්පි අඤ්ඤතරවචයනොති තත්ථ 

දුතියපක්ඛස්යසවත්ධත්ච්ඡිතභාවංදස්යසන්යතො ‘‘අථ යඛො’’තිආදිමාහ. නනු
ච යථාලද්ධාදයයොපි ථූලාදයයො එව? සච්චයමතං, තථාපි අත්ථි වියසයසො.

යයොහියථාලද්යධසුථූලාදීසුසන්යතොයසො, යසො ෙථාලාභසන්යතොයසො එව, 
න ත්තයරො. න හි යසො පච්චයමත්තසන්නිස්සයයො ත්ච්ඡියතො, අථ යඛො
අත්තයනො කායබලසාරුප්පභාවසන්නිස්සයයොපි. ථූලදුකාදයයො ච තයයොපි
චීවයර ලබ්භන්ති.මජ්ඣියමොචතපච්චයසාධාරයණො, පච්ඡියමොපනචීවයර, 

යසනාසයන ච ලබ්භතීති දට්ඨබ්බං. ‘‘ඉයම තයෙො සන්යතොයස’’ති ත්දං
සබ්බසඞ්ගාහිකවයසන වුත්තං. යය හි පරයතො ගිලානපච්චයං පිණ්ඩපායත
එව පක්ඛිපිත්වා චීවයර වීසති, පිණ්ඩපායත පන්නරස, යසනාසයන
පන්නරසාති සමපණ්ණාසසන්යතොසා වුච්චන්ති, යත සබ්යබපි යථාරහං
ත්යමසුඑවතීසුසන්යතොයසසුසඞ්ගහංසයමොසරණංගච්න්න්තීති. 

චීවරිං ජානිත්බන්ති ‘‘ත්දං නාම චීවරං කප්පිය’’න්ති ජාතියතො චීවරං

ජානිතබ්බං. චීවරක්යඛත්තන්ති චීවරස්ස උප්පත්තික්යඛත්තං. පිංසුකූලන්ති

පංසුකූලචීවරං, පංසුකූලලක්ඛණප්පත්තං චීවරං ජානිත්බන්ති අත්යථො. 

චීවරසන්යතොයසොති චීවයරලබ්භමායනොසබ්යබොසන්යතොයසො ජානිත්යබො. 

චීවරපටිසිංයුත්තානි ධුතඞ්ගානි ජානිත්බානි, යානි යතොසන්යතො 
චීවරසන්යතොයසන සම්මයදව සන්තට්යඨො යහොතීති.

යඛොමකප්පාසිකයකොයසයෙකම්බලසාණභඞ්ගානි යඛොමාදීනි. තත්ථ යඛොමිං 

නාම යඛොමසුත්යතහි වායිතං යඛොමපටචීවරං, තථා යසසානිපි. සාණන්ති

සාණවාකසුත්යතහි කතචීවරං. භඞ්ගන්ති පන යඛොමසුත්තාදීනි සබ්බානි
එකච්චානි යවොමිස්යසත්වා කතචීවරං. ‘‘භඞ්ගම්පි වාකමයයමවා’’ති යකආ. 

ඡාති ගණනපරිච්යන්යදො.යදිඑවංත්යතොඅඤ්ඤාවත්ථජාතිනත්ථීති? යනො

නත්ථි, සා පන එයතසං අනුයලොමාති දස්යසතං ‘‘දුකූලාදීනී’’තිආදි වුත්තං. 

ආදි-සද්යදනපට්ටුණ්ණං, යසොමාරපට්ටං, චීනපට්ටං, ත්ද්ධිජං, යදවදින්නන්ති

එයතසං සඞ්ගයහො. තත්ථ දුකූලිං සාණස්ස අනුයලොමං වාකමයත්තා.

පට්ටුණ්ණයදයස සඤ්ජාතවත්ථං පට්ටුණ්ණිං. ‘‘පට්ටුණ්ණං
යකොයසයෙවියසයසො’’තිහිඅමරයකොයස වුත්තං.යසොමාරයදයස, චීනයදයස

ච ජාතවත්ථානි යසොමාරචීනපට්ටානි. පට්ටුණ්ණාදීනි තීණි යකොයසයෙස්ස

අනුයලොමානි පාණයකහි කතසුත්තමයත්තා. ඉද්ධිජිං එහිභික්ඛූනං
පුඤ්ඤිද්ධියා නිබ්බත්තං චීවරං, තං යඛොමාදීනං අඤ්ඤතරං යහොතීති

යතසයමව අනුයලොමඤ්ච. යදවතාහි දින්නං චීවරං යදවදින්නිං, තං
කප්පරුක්යඛ නිබ්බත්තං ජාලිනියා යදවකඤ්ඤාය අනුරුද්ධත්යථරස්ස
දින්නවත්ථසදිසං, තම්පි යඛොමාදීනංයයව අනුයලොමං යහොති යතසු 

අඤ්ඤතරභාවයතො. ඉමානීති අන්යතොගධාවධාරණවචනං, ත්මානි එවාති 

අත්යථො.බුද්ධාදීනංපරියභොගයයොගෙතාය කප්පිෙචීවරානි. 
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ත්දානි අවධාරයණන නිවත්තිතානි එකයදයසන දස්යසතං 

‘‘කුසචීර’’න්තිආදි වුත්තං. තත්ථ කුසතියණහි, අඤ්යඤහි වා තාදියසහි

තියණහිකතචීවරං කුසචීරිං. යපොතකීවාකාදීහිවායකහි කතචීවරං වාකචීරිං. 

චතක්යකොයණහි, තියකොයණහි වා ඵලයකහි කතචීවරං ඵලකචීරිං. 

මනුස්සානං යකයසහි කතකම්බලං යකසකම්බලිං. චාමරීවාලඅස්සවාලාදීහි

කතං වාලකම්බලිං. මකආතන්තූහි වායියතො යපොත්ථයකො. ෙම්මන්ති
මිගචම්මාදි යං කිඤ්ආ චම්මං. උලූකපක්යඛහි ගන්යථත්වා කතචීවරං 

උලූකපක්ඛිං. භුජතචාදිමයං රුක්ඛදුස්සිං, තිරීටකන්ති අත්යථො. සුඛමතරාහි

ලතාවායකහි වායිතං ලතාදුස්සිං. එරකවායකහි කතං එරකදුස්සිං. තථා 

කදලිදුස්සිං. සුඛයමහි යවළුවිලීයවහි කතං යවළුදුස්සිං. ආදි-සද්යදන

වක්කලාදීනං සඞ්ගයහො. අකප්පිෙචීවරානි තිත්ථියද්ධජභාවයතො. 

අට්ඨන්නඤ්ෙ මාතිකානිං වයසනාති ‘‘පමාය යදති, කතිකාය
යදතී’’තිආදිනා )මහාව.379) ආගතානංඅට්ඨන්නංචීවරුප්පත්තිමාතිකානං 
වයසන. චීවරානං පටිලාභක්යඛත්තදස්සනත්ථඤ්හි භගවතා ‘‘අට්ඨිමා, 

භික්ඛයව, මාතිකා’’තිආදිනා මාතිකා ඨපිතා. මාතිකාති හි මාතයරො

චීවරුප්පත්තිජනිකාති. යසොසානිකන්ති සුසායන පතිතකං. පාපණිකන්ති 

ආපණද්වායර පතිතකං. රථිෙන්ති පුඤ්ඤත්ථියකහි වාතපානන්තයරන

රථිකාය න්ඩ්ඩිතයචොළකං. සඞ්කාරකූටකන්ති සඞ්කාරට්ඨායන

න්ඩ්ඩිතයචොළකං. සිනානන්ති න්හානයචොළං, යං භූතයවජ්යජහි පසං

න්හායපත්වා‘‘කාළකණ්ණීයචොළක’’න්තින්ඩ්යඩත්වාගච්න්න්ති. තිත්ථන්ති

තිත්ථයචොළකං සිනානතිත්යථ න්ඩ්ඩිතපියලොතිකා. අග්ගිදඩ්ඪන්ති අග්ගිනා

දඩ්ඪප්පයදසං.තඤ්හිමනුස්සා න්ඩ්යඩන්ති. යගොඛායිතකාදීනිපාකටායනව.
තානිපිහිමනුස්සා න්ඩ්යඩන්ති. 

ධපරජිංඋස්සායපත්වාතිනාවංආයරොහන්යතහිවා යුද්ධංපවිසන්යතහිවා
ධජයට්ඨිං උස්සායපත්වා තත්ථ බද්ධං පාරුතචීවරං, යතහි න්ඩ්ඩිතන්ති
අධිප්පායයො. 

සාදකභික්ඛුනාති ගහපතිචීවරස්ස සාදියනභික්ඛනා. එකමාසමත්තන්ති

චීවරමාසසඤ්ඤිතං එකමාසමත්තං. විතක්යකතුිංවට්ටති, නතයතොපරන්ති 
අධිප්පායයො. සබ්බස්සාපි හි තණ්හානිග්ගහත්ථාය සාසයන පටිපත්තීති. 

පිංසුකූලියකො අද්ධපරමායසයනව කයරොතීති අපරපටිබද්ධත්තා පටිලාභස්ස.

ත්තරස්ස පන පරපටිබද්ධත්තා මාසමත්තං අනුඤ්ඤාතං. ඉති

මාසද්ධපර…යප.…විතක්කසන්යතොයසො විතක්කනස්ස පරිමිතකාලිකත්තා. 

මහායථරං තත්ථ අත්තයනො සහායං ත්ච්න්න්යතොපි ගරුගාරයවන

ගාමද්වාරං ‘‘භන්යතගමිස්සාමි’’ ත්ච්යචවමාහ.මහායථයරොපිස්සඅජ්ඣාසයං 

ඤත්වා ‘‘අහිංපාවුයසොගමිස්සාමී’’තිආහ.‘‘ත්මස්සභික්ඛයනො විතක්කස්ස

අවසයරො මා යහොතූ’’ති පඤ්හිං පුච්ඡමායනො ගාමිං පාවිසි. 
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උච්ොරපලිබුදද්යධපරොති උච්චායරන පීළියතො. තදා භගවයතො 
දුක්කරකිරියානුස්සරණමුයඛනතථාගයතඋප්පන්නපීතියසොමනස්සයවගස්ස 

බලවභායවනකියලසානංවික්ඛම්භිතත්තා තස්මිිංයෙව…යප.…තීණිඵලානි

පත්යතො. 

‘‘කත්ථ ලභිස්සාමී’’ති ආන්තනාපි ලාභාසාපුබ්බිකාති තථා 

‘‘අචින්යතත්වා’’ති වුත්තං, ‘‘සුන්දරං ලභිස්සාමි, මනාපං ලභිස්සාමී’’ති
එවමාදිආන්තනාය කා නාම කථා. කථං පන වත්තබ්බන්ති ආහ 

‘‘කම්මට්ඨානසීයසයනව ගමන’’න්ති, යතන චීවරං පටිච්ච කිඤ්ආපි න 
ආන්යතතබ්බංඑවාතිදස්යසති. 

අයපසයලො අප්පතිරූපායපිපරියයසනායපච්චයයො භයවයොති ‘‘යපසලිං

භික්ඛුිංගයහත්වා’’තිවුත්තං. 

ආහරිෙමානන්ති සුසානාදීසු පතිතකං වත්ථං ‘‘ත්යම භික්ඛූ
පංසුකූලපරියයසනං චරන්තී’’ති ඤත්වා යකනආ පුරියසන තයතො
ආනීයමානං. 

එවිංලද්ධපරිංගණ්හන්තස්සාපීතිඑවං පටිලාභසන්යතොසංඅයකොයපත්වාව

ලද්ධංගණ්හන්තස්සාපි. අත්තයනො පයහොනකමත්යතයනවාතියථාලද්ධානං
පංසුකූලවත්ථානං එකපට්ටදුපට්ටානං අත්ථාය අත්තයනො
පයහොනකපමායණයනව, අවධාරයණනඋපරිපච්චාසංනිවත්යතති. 

ගායම භික්ඛාය ආහිණ්ඩන්යතන සපදානචාරිනා විය ද්වාරපටිපාටියා 

චරණං යලොලුප්පවිවජ්ජනිං නාමචීවරයලොලුප්පස්ස දූරසමුස්සාරිතත්තා. 

ොයපතුන්තිඅත්තභාවංපවත්යතතං. 

යධපරොවනුපයගනාතියධොවනයයොග්යගන. 

පණ්ණානීතිඅම්බජම්බාදිපණ්ණානි. 

අයකොයපත්වාති සන්යතොසං අයකොයපත්වා. පයහොනකනීහායරයනවාති 
අන්තරවාසකාදීසු යං කාතකායමො, තස්ස පයහොනකනියායමයනව

යථාලද්ධංථූලසුඛමාදිංගයහත්වා කරණිං. 

තිමණ්ඩලපටිච්ඡාදනමත්තස්යසවාති ‘‘නිවාසනං යච නාභිමණ්ඩලං; 
ජාණුමණ්ඩලං, ත්තරං යච ගලවාටමණ්ඩලං, ජාණුමණ්ඩල’’න්ති එවං

තිමණ්ඩලපටිච්න්ාදනමත්තස්යසව කරණිං; තං පන අත්ථයතො තිණ්ණං
චීවරානංයහට්ඨිමන්යතනවුත්තපරිමාණයමවයහොති. 

අවිොයරත්වාතිනවිචායරත්වා. 
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කුසිබන්ධපරනකායලති මණ්ඩලානි යයොයජත්වා සිබ්බනකායල. 

සත්තවායරතිසත්තසිබ්බනවායර. 

කප්පබින්දුඅපයදයසනකස්සආවිකාරස්සඅකරණං කප්පසන්යතොයසො. 

පතපටිඝාතාදි අත්ථාපත්තියතො සිජ්ඣතීති මුඛෙයමව චීවරපරියභොයග 

පයයොජනං දස්යසතං ‘‘හිරියකොපීනපටිච්ඡාදනමත්තවයසනා’’ති වුත්තං.
යතනාහභගවා‘‘යාවයදවහිරියකොපීනපටිච්න්ාදනත්ථ’’න්ති)ම.නි.1.23; අ.
නි. 6.68; මහානි.162). 

වට්ටති, න තාවතා සන්යතොයසො කුප්පති සම්භාරානං, 
දක්ඛියණයොනඤ්චඅලාභයතො. 

සාරණීෙධපරම්යමඨත්වාතිපලවන්යතහි භික්ඛූහිසාධාරණයතොපරියභොයග
ඨත්වා. 

‘‘ඉතී’’තිආදිනාපඨමස්සඅරියවංසස්ස පංසුකූලිකඞ්ගයතචීවරිකඞ්ගානං, 
යතසඤ්චතස්සපච්චයතංදස්යසන්යතොත්තිත්යමධම්මා අඤ්ඤමඤ්ඤස්ස
සමුට්ඨාපකා, උපත්ථම්භකාචාතිදීයපති.එසනයයොත්යතොපරයතොපි. 

‘‘සන්තට්යඨො යහොති වණ්ණවාදී’’ති එත්ථ චතක්යකොටිකං සම්භවති, 
තත්ථ චතත්යථොයයව පක්යඛො සත්ථාරා වණ්ණියතො යථොමියතොති

මහායථයරනතථායදසනාකතා. එයකොසන්තුට්යඨොයහොති, සන්යතොසස්ස

වණ්ණිං න කයථති යසයෙථාපි යථයරො නාලයකො )සුත්තනිපායත

නාලකසුත්යත විත්ථායරො( එයකො න සන්තුට්යඨො යහොති, සන්යතොසස්ස

වණ්ණවාදී යසයෙථාපි උපනන්යදො සකෙපුත්යතො (පාරා. 515, 527, 532, 

537 වාකෙඛන්යධසු විත්ථායරො(. එයකො යනව සන්තුට්යඨො යහොති, න

සන්යතොසස්සවණ්ණිංකයථති. යසයෙථාපියථයරො ලාළුදායී)යථරගා.අට්ඨ.

2.උදායිත්යථරගාථාවණ්ණනා( එයකො සන්තුට්යඨො යෙව යහොති, 

සන්යතොසස්සෙවණ්ණවාදී යසයෙථාපි යථයරොමහාකස්සයපො. 

අයනසනන්ති අයුත්තං එසනං. යතනාහ ‘‘අප්පතිරූප’’න්ති, සාසයන

ඨිතානං න පතිරූපං අසාරුප්පං අයයොගෙං. යකොහඤ්ඤිං කයරොන්යතොති 

චීවරුප්පාදනිමිත්තං පයරසං කුහනං විම්හාපනං කයරොන්යතො. උත්තසතීති

තණ්හාසන්තායසනඋපරූපරිතසති. පරිතසතීති පරියතොතසති.යථාසබ්යබ

කායවචීපයයොගා තදත්ථා එව ජායන්ති, එවං සබ්බභායගහි තසති. ගධිතිං 
වුච්චති ගද්යධො, යසො යචත්ථ අභිජ්ඣාලක්ඛයණො අධිප්යපයතො. ගධිතං

එතස්ස නත්ථීති අගධියතොති ආහ ‘‘අගධියතො…යප.… යලොභගිද්යධපරො’’ති. 

මුච්ඡන්ති තණ්හාවයසන මුය්හනං, තස්ස වා සමුස්සයං අධිගතං. 

අනාපන්යනො අනුපගයතො. අයනොත්ථයතොති අනජ්යඣොත්ථයතො. 

අපරියෙොනද්යධපරොති තණ්හාන්දයනන අච්න්ාදියතො. ආදීනවිං පස්සමායනොති



දීඝනිකායය පාථිකවග්ගටීකා  සඞ්ගීතිසුත්තවණ්ණනා 

188 

පටුන 

දිට්ඨධම්මිකං, සම්පරායිකඤ්ච යදොසං පස්සන්යතො. ගධිතපරියභොගයතො 

නිස්සරති එයතනාති නිස්සරණිං, ත්දමත්ථිකතා, තං පජානාතීති 

නිස්සරණපඤ්යඤො. යතනාහ ‘‘ොවයදව…යප.… පජානන්යතො’’ති. 

යනවත්තානුක්කිංයසතීති අත්තානංයනවඋක්කංයසතිනඋක්ඛිපතින

උක්කට්ඨයතොදහති. ‘‘අහ’’න්තිආදිඋක්කංසනාකාරදස්සනං. න වම්යභතීති

නහීළයතිනිහීනයතොනදහති. තස්මිිං චීවරසන්යතොයසතිතස්මිංයථාවුත්යත
වීසතිවියධ චීවරසන්යතොයස. කාමඤ්යචත්ථ
වුත්තප්පකාරසන්යතොසග්ගහයණන චීවරයහත අයනසනාපජ්ජනාදිපි
ගහිතයමව තස්මිං සති තස්ස භාවයතො, අසති ච අභාවයතො, 
වණ්ණවාදිතානත්තක්කංසනා පරවම්භනානි පන ගහිතානි න යහොන්තීති 

‘‘වණ්ණවාදිතාදීසු වා’’ති විකප්යපො වුත්යතො. එත්ථ ච ‘‘දක්යඛො’’තිආදි
යයසං ධම්මානං වයසනස්ස යථාවුත්තසන්යතොසාදි ත්ජ්ඣති, තං දස්සනං.

තත්ථ ‘‘දක්යඛො’’ති ත්මිනා යතසං සමුට්ඨාපනපඤ්ඤං දස්යසති, 

‘‘අනලයසො’’ති ත්මිනා පග්ගණ්හනවීරියං, ‘‘සම්පජායනො’’ති ත්මිනා

පාටිහාරියපඤ්ඤං ‘‘පටිස්සයතො’’තිත්මිනාතත්ථඅසම්යමොසවුත්තිං දස්යසති. 

පිණ්ඩපායතො ජානිත්යබොති පයභදයතො පිණ්ඩපායතො ජානිතබ්යබො. 

පිණ්ඩපාතක්යඛත්තන්ති පිණ්ඩපාතස්ස උප්පත්තිට්ඨානං. 

පිණ්ඩපාතසන්යතොයසො ජානිත්යබොතිපිණ්ඩපායතසන්යතොයසොපයභදයතො
ජානිතබ්යබො. ත්ධ යභසජ්ජම්පි පිණ්ඩපාතගතිකයමව. ආහරිතබ්බයතො හි
සප්පිආදීනම්පිගහණංකතං. 

පිණ්ඩපාතක්යඛත්තිං පිණ්ඩපාතස්ස උප්පත්තිට්ඨානං. යඛත්තං විය 

යඛත්තිං. උප්පජ්ජති එත්ථ, එයතනාතිච උප්පත්තිට්ඨානිං. සඞ්ඝයතොවාහි 
භික්ඛයනො පිණ්ඩපායතො උප්පජ්ජති උද්යදසාදිවයසන වා. තත්ථ සකලස්ස

සඞ්ඝස්ස දාතබ්බං භත්තං සඞ්ඝභත්තිං. කතිපයය භික්ඛූ උද්දිසිත්වා 

උද්යදයසනදාතබ්බංභත්තං උද්යදසභත්තිං. නිමන්යතත්වා දාතබ්බංභත්තං 

නිමන්තනිං. සලාකදානවයසන දාතබ්බං භත්තං සලාකභත්තිං. එකස්මිං

පක්යඛ එකදිවසං දාතබ්බං භත්තං පක්ඛිකිං. උයපොසයථ දාතබ්බං භත්තං 

උයපොසථිකිං. පාටිපදදිවයස දාතබ්බං භත්තං පාටිපදිකිං. ආගන්තකානං

දාතබ්බංභත්තං ආගන්තුකභත්තිං. ධුරයගයහඑවඨයපත්වාදාතබ්බංභත්තං 

ධුරභත්තිං. කුටිං උද්දිස්ස දාතබ්බං භත්තං කුටිභත්තිං. ගාමවාපආදීහි

වායරන දාතබ්බං භත්තං වාරභත්තිං. විහාරං උද්දිස්ස දාතබ්බං භත්තං 

විහාරභත්තිං. යසසානිපාකටායනව. 

විතක්යකති ‘‘කත්ථනුයඛොඅහංඅජ්ජ පිණ්ඩායචරිස්සාමී’’ති.‘‘කත්ථ
පිණ්ඩාය චරිස්සාමා’’ති යථයරන වුත්යත ‘‘අසුකගායම භන්යත’’ති
කාමයමතං පටිවචනදානං, යයන පන ආත්යතන ‘‘ආන්යතත්වා’’ති වුත්තං, 

තං සන්ධායාහ ‘‘එත්තකිං චින්යතත්වා’’ති. තයතො පට්ඨාොති
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පටුන 

විතක්කමාළයක ඨත්වා විතක්කිතකාලයතො පට්ඨාය. ‘‘තයතො පරිං

විතක්යකන්යතොඅරිෙවිංසාචුයතොයහොතී’’තිත්දංතිණ්ණම්පි අරියවංසිකානං
වයසන ගයහතබ්බං, න එකචාරිකස්යසව. සබ්යබොපි හි අරියවංසියකො

එකවාරයමව විතක්යකතං ලභති, න තයතො පරං. පරිබාහියරොති
අරියවංසිකභාවයතො බහිභූයතො. ස්වායං විතක්කසන්යතොයසො
කම්මට්ඨානමනසිකායරනනකුප්පති, විසුජ්ඣතිච. ත්යතොපයරසුපිඑයසව

නයයො.යතයනවාහ ‘‘කම්මට්ඨානසීයසන ගන්ත්බ’’න්ති. 

ගයහත්බයමවාති අට්ඨානප්පයුත්යතො එව-සද්යදො. යාපනමත්තයමව
ගයහතබ්බන්තියයොයජතබ්බං. 

එත්ථාති එතස්මිං පිණ්ඩපාතපටිග්ගහයණ. අප්පන්ති අත්තයනො

යාපනපමාණයතොපි අප්පං. ගයහත්බිං දායකස්ස ආත්තාරාධනත්ථං. 

පමායණයනවාති අත්තයනො යාපනප්පමායණයනව අප්පං ගයහත්බිං. 
‘‘පමායණන ගයහතබ්බ’’න්ති එත්ථ කාරණං දස්යසතං 

‘‘පටිග්ගහණස්මිඤ්හී’’තිආදි වුත්තං. මක්යඛතීති විද්ධංයසති අපයනති. 

විනිපායතතීති විනායසති අට්ඨානවිනියයොයගන. සාසනන්ති සත්ථු සාසනං

අනුසිට්ඨිං. න කයරොති නප්පටිපජ්ජති. 

සපදානචාරියනො විය ද්වාරපටිපාටියා චරණං 

යලොලුප්පවිවජ්ජනසන්යතොයසොතිආහ ‘‘ද්වාරපටිපාටිො ගන්ත්බ’’න්ති. 

හරායපත්වාතිඅධිකංඅපයනත්වා. 

ආහාරයගධයතො නිස්සරති එයතනාති නිස්සරණිං. ජිඝච්න්ාය
පටිවියනොදනත්ථං කථා, කායස්සඨිතිආදිපයයොජනං පන අත්ථාපත්තියතො

ආගතංඑවාතිආහ ‘‘ජිඝච්ඡාෙ…යප.…සන්යතොයසො නාමා’’ති. 

නිදහිත්වා න පරිභුඤ්ජිත්බිං තදහුපීති අධිප්පායයො. ත්තරත්ථා පන

සික්ඛාපයදයනව වාරිතං. සාරණීෙධපරම්යම ඨියතනාති පලවන්යතහි භික්ඛූහි
සාධාරණයභොගිභායවඨියතන. 

යසනාසයනනාතිසයයනන, ආසයනනච.යත්ථයත්ථ හිමඤ්චාදියක, 

විහාරාදියකචයසති, තං යසනිං. යත්ථයත්ථපීඨාදියකආසති, තං ආසනිං. 
තදුභයං එකයතො කත්වා ‘‘යසනාසන’’න්ති වුත්තං. යතනාහ 

‘‘මඤ්යෙො’’තිආදි. තත්ථ මඤ්යෙො මසාරකාදි, තථා පීඨිං. මඤ්චභිසි, 

පීඨභිපති දුවිධා භිසි. විහායරො පාකාරපරිච්ඡින්යනො සකයලො ආවායසො. 

‘‘දීඝමුඛපාසායදො’’ති යකආ. අඩ්ඪයෙොයගොති දීඝපාසායදො. 

‘‘එකපස්සච්න්දනකයසනාසන’’න්ති යකආ. පාසායදොති චතරස්සපාසායදො.

‘‘ආයතචතරස්සපාසායදො’’ති යකආ. හම්මිෙිං මුණ්ඩච්න්දනපාසායදො. ගුහාති

යකවලා පබ්බතගුහා. යලණිං ද්වාරබන්ධං. අට්යටො බහලභිත්තිකං යගහං, 
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යස්ස යගොපානසියයො අග්ගයහත්වා ත්ට්ඨකාහි එව න්දනං යහොති.

‘‘අට්ටාලකාකායරන කරියතී’’තිපි වදන්ති. මායළො එකකූටසඞ්ගහියතො
අයනකයකොයණො පතිස්සයවියසයසො ‘‘වට්ටාකායරන කතයසනාසන’’න්ති
යකආ. 

පිණ්ඩපායත වුත්තනයෙයනවාති ‘‘සාදයකො භික්ඛ ‘අජ්ජ කත්ථ
වසිස්සාමී’ති විතක්යකතී’’තිආදිනා යථාරහං පිණ්ඩපායත වුත්තනයයන 

යවදිත්බා, ‘‘තයතො පරං විතක්යකන්යතො අරියවංසා චුයතො යහොති
පරිබාහියරො’’ති, ‘‘යසනාසනං ගයවසන්යතනාපි’කුහිං ලභිස්සාමී’ති 
අආන්යතත්වා කම්මට්ඨානපයසයනව ගන්තබ්බ’’න්ති ච එවමාදි සබ්බං 
පුරිමනයයයනව. 

කස්මා පයනත්ථ පච්චයසන්යතොසං දස්යසන්යතන මහායථයරන 
ගිලානපච්චයසන්යතොයසොනගහියතොති? නයඛොපයනතංඑවංදට්ඨබ්බන්ති

දස්යසන්යතො ‘‘ගිලානපච්ෙයෙො පන පිණ්ඩපායත එව පවිට්යඨො’’ති ආහ, 
ආහරිතබ්බතාසාමඤ්යඤනාතිඅධිප්පායයො.යදිඑවංතත්ථපිණ්ඩපායතවිය 
විතක්කසන්යතොසාදයයොපි පන්නරස සන්යතොසා ත්ච්ඡිතබ්බාති? යනොති

දස්යසන්යතො ආහ ‘‘තත්ථා’’තිආදි. නනු යචත්ථ ද්වාදයසව ධුතඞ්ගානි
විනියයොගං ගතානි, එකංපනයනසජ්ජිකඞ්ගංනකත්ථආවිනියුත්තන්තිආහ 

‘‘යනසජ්ජිකඞ්ගිං භාවනාරාමඅරිෙවිංසිං භජතී’’ති. අයඤ්ච අත්යථො 

අට්ඨකථාරුළ්යහොඑවාතිදස්යසන්යතො ‘‘වුත්තම්පි යෙත’’න්තිආදිමාහ. 

‘‘පථවිිං පත්ථරමායනො විො’’තිආදි අරියවංසයදසනාය
සුදුක්කරභාවදස්සනං මහාවිසයතාය තස්සා යදසනාය. යස්මා
නයසහස්සපටිමණ්ඩිතා යහොති අරියමග්ගාධිගමාය විත්ථාරයතො
පවත්තියමානා යදසනා යථා තං ආත්තප්පාදකණ්යඩ, අයඤ්ච
භාවනාරාමඅරියවංසකථා අරියමග්ගාධිගමාය විත්ථාරයතො පවත්තියමානා

එවංයහොතීති වුත්තං ‘‘සහස්සනෙප්පටිමණ්ඩිතිං…යප.…යදසනිංආරභී’’ති. 

පටිපක්ඛවිධමනයතො අභිමුඛභායවන රමණං ආරමණිං ආරායමොති ආහ 

‘‘අභිරතීති අත්යථො’’ති. බෙධිකරණානම්පි පදානං වයසන භවති

බාහිරත්ථසමායසො යථා ‘‘උරසියලොයමො, කණ්යඨකායළොතිආහ ‘‘පහායන

ආරායමො අස්සාති පහානාරායමො’’ති. ආරමිතබ්බට්යඨන වා ආරායමො, 

පහානං ආරායමො අස්සාති පහානාරායමොති එවයමත්ථ සමාසයයොජනා

යවදිතබ්බා. ‘‘පජහන්යතො රමතී’’ති එයතන පහානාරාමසද්දානං
කත්තසාධනතං, කම්මධාරයසමාසඤ්ච දස්යසති. ‘‘භායවන්යතො රමතී’’ති 

වුත්තත්තා භාවනාරායමොතිඑත්ථාපිඑයසවනයයො. 

කාමං ‘‘යනසජ්ජිකඞ්ගං භාවනාරාමඅරියවංසං භජතී’’ති වුත්තං 
භාවනානුයයොගස්ස අනුච්න්විකත්තා, යනසජ්ජිකඞ්ගවයසන පන
යනසජ්ජිකස්ස භික්ඛයනො එකච්චාහි ආපත්තීහි අනාපත්තිභායවොති තම්පි
සඞ්ගණ්හන්යතො ‘‘යතරසන්නං ධුතඞ්ගාන’’න්ති වත්වා ‘‘විනයං පත්වා
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ගරුයක ඨාතබ්බ’’න්ති ත්ච්ඡිතත්තා සල්යලඛස්ස අපරිච්චජනවයසන

පටිපත්ති නාම විනයය ඨිතස්යසවාති ආහ ‘‘යතරසන්නිං…යප.… කථිතිං

යහොතී’’ති.කාමංසුත්තාභිධම්මපිටයකසුපි (දී.නි.1.7.194; විභ.508) තත්ථ
තත්ථ පලකථා ආගතා එව, යයහි පන ගුයණහි පලස්ස යවොදානං යහොති, 
යතසු කථියතසු යථා පලකථාබාහුල්ලං විනයපිටකං කථිතං යහොති, එවං 
භාවනාකථාබාහුල්ලං සුත්තන්තපිටකං, අභිධම්මපිටකඤ්ච චතත්යථන

අරියවංයසන කථිතයමව යහොතීති වුත්තං ‘‘භාවනාරායමන අවයසසිං

පිටකද්වෙිං කථිතිං යහොතී’’ති. ‘‘යසො යනක්ඛම්මං භායවන්යතො රමතී’’ති
යනක්ඛම්මපදංආදිංකත්වා තත්ථයදසනාය පවත්තත්තා, සබ්යබසම්පි වා
සමථවිපස්සනාමග්ගධම්මානං යථාසකංපටිපක්ඛයතො නික්ඛමයනන

යනක්ඛම්මසඤ්ඤිතානං තත්ථ ආගතත්තායසොපායඨො ‘‘යනක්ඛම්මපාළී’’ති

වුච්චතීතිආහ ‘‘යනක්ඛම්මපාළිොකයථත්යබො’’ති.යතනාහඅට්ඨකථායං
‘‘සබ්යබපි කුසලාධම්මායනක්ඛම්මන්තිපවුච්චයර’’ති)ත්තිවු.අට්ඨ.109). 

දසුත්තරසුත්තන්ත පරිොයෙනාති දසුත්තරසුත්තන්තධම්යමන, 
දසුත්තරසුත්තන්යත )දී. නි. 3.350) ආගතනයයනාති වා අත්යථො.
යසසද්වයයපිඑයසව නයයො. 

යසොති ජාගරියං අනුයුත්යතො භික්ඛ. යනක්ඛම්මන්ති කායමහි
නික්ඛන්තභාවයතො යනක්ඛම්මසඤ්ඤිතං පඨමජ්ඣානූපචාරං. ‘‘යසො
අභිජ්ඣං යලොයක පහායා’’තිආදිනා )විභ. 508, 538) ආගතා 
පඨමජ්ඣානස්ස පුබ්බභාගභාවනාති ත්ධාධිප්යපතා, තස්මා 

‘‘අබයාපාද’’න්තිආදීසුපි එවයමව අත්යථො යවදිතබ්යබො. යං පයනත්ථ

වත්තබ්බං, තං බ්රහ්මජාලටීකාෙිං වුත්තනයයන යවදිතබ්බං.
සඋපායාසානඤ්හි අට්ඨන්නං සමාපත්තීනං, අට්ඨාරසන්නං
මහාවිපස්සනානං, චතන්නං අරියමග්ගානඤ්ච වයසයනත්ථ යදසනා
පවත්තාති. 

‘‘එකිං ධපරම්මිං භායවන්යතො රමති, එකිං ධපරම්මිං පජහන්යතො රමතී’’තිචන

ත්දං දසුත්තරසුත්යතආගතනියායමනවුත්තං, තත්ථ පන ‘‘එයකොධම්යමො

භායවතබ්යබො, එයකො ධම්යමො පහාතබ්යබො ’’ති(දී .නි . 3.351) ච යදසනා

ආගතා. එවං සන්යතපි යස්මා අත්ථයතො යභයදො නත්ථි, තස්මා

පටිසම්භිදාමග්යග යනක්ඛම්මපාළියං (පටි .ම . 1.24, 3.41) 

ආගතනීහායරයනව ‘‘එකං ධම්මං භායවන්යතො රමති , එකං ධම්මං

පජහන්යතො රමතී ’’ති වුත්තං .එස නයයො යසසවායරසුපි .යස්මා චායං  

අරියවංසයදසනා නාම සත්ථු පඤ්ඤත්තාව සත්ථාරා හි යදසිතං යදසනං

ආයස්මා ධම්මයසනාපති සාරිපුත්තත්යථයරො සඞ්ගායනවයසන ත්ධායනසි, 

තස්මා මහාඅරියවංසසුත්යතසත්ථුයදසනානීහායරනනිගමනංදස්යසන්යතො 

‘‘එවිං යඛො, භික්ඛයව, භික්ඛුභාවනාරායමොයහොතී’’තිආහ .එයසවනයයො

ත්යතො පයරසු සතිපට්ඨානපරිොෙඅභිධපරම්මනිද්යදසපරිොයෙසුපි. 

කාමඤ්යචත්ථ කායානුපස්සනාවයසයනව සඞ්ඛිපිත්වා යයොජනා කතා, 
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පටුන 

එකවීසතියා පන ඨානානං වයසන විත්ථාරයතො යයොජනා යවදිතබ්බා. 

‘‘අනිච්ෙයතො’’ (විසුද්ධි  .ටී . 2.698) තිආදීසු යං වත්තබ්බං, තං 

විසුද්ධිමග්ගසිංවණ්ණනාසු වුත්තනයයනයවදිතබ්බං. 

310. සංවරාදීනං සාධනවයසන පදහති එත්ථ, එයතහීති ච පධපරානානි.

උත්තමවීරිොනීති යසට්ඨවීරියානි විසිට්ඨස්ස අත්ථස්ස සාධනයතො. 

සිංවරන්තස්සඋප්පන්නවීරිෙන්තියථාඅභිජ්ඣාදයයො නඋප්පජ්ජන්ති, එවං
සතියා උපට්ඨාපයන චක්ඛාදීනං පිදහයන අනලසස්ස උප්පන්නවීරියං. 

පජහන්තස්සාති වියනොයදන්තස්ස. උප්පන්නවීරිෙන්ති තස්යසව පජහනස්ස

සාධනවයසන පවත්තවීරියං. භායවන්තස්ස උප්පන්නවීරිෙන්ති එත්ථාපි

එයසවනයයො. සමාධිනිමිත්තන්තිසමාධිඑව.පුරිමුප්පන්නසමාධිහිපරයතො 
උප්පජ්ජනකසමාධිපවියවකස්ස කාරණං යහොතීති ‘‘සමාධිනිමිත්ත’’න්ති
වුත්තං. 

උපධිවියවකත්තාතිඛන්ධූපධිආදිඋපධීහි විවිත්තත්තාවිනිස්සටත්තා. තිං

ආගම්මාති තං නිබ්බානං මග්යගන අධිගමයහත. රාගාදයයො විරජ්ජන්ති

එත්ථ, එයතනාති වා විරායගො. එවං නියරොයධපරොපි දට්ඨබ්යබො. යස්මා ත්ධ

යබොජ්ඣඞ්ගා මිස්සකවයසන ත්ච්ඡිතා, තස්මා ‘‘ආරම්මණවයසන 

අධිගන්ත්බවයසන වා’’ති වුත්තං. තත්ථ අධිගන්ත්බවයසනාති

තංනින්නතාවයසන. යවොස්සග්ගපරිණාමින්ති යවොස්සජ්ජනවයසන 
පරිණාමිතං පරිච්චජනවයසන යචව පක්ඛන්දනවයසන ච පරිණමනපලං.

යතනාහ ‘‘ද්යව යවොස්සග්ගා’’තිආදි. ඛන්ධපරානිං පරිච්ෙජනිං නාම
තප්පටිබද්ධකියලසප්පහානවයසනාති යයනාකායරන විපස්සනා කියලයස 
පජහති, යතයනවාකායරන තංනිමිත්තයක, ඛන්යධ ච ‘‘පජහතී’’ති

වත්තබ්බතං අරහතීති ආහ ‘‘විපස්සනා…යප.… පරිච්ෙජතී’’ති. යස්මා
විපස්සනා වුට්ඨානගාමිනිභාවං පාපුණන්තී නින්නයපොණපබ්භාරභායවන
එකංසයතො නිබ්බානං ‘‘පක්ඛන්දතී’’ති වත්තබ්බතං ලභති, මග්යගො ච
සමුච්යන්දවයසන කියලයස, ඛන්යධ ච පරිච්චජති, තස්මා යථාක්කමං 
විපස්සනාමග්ගානං වයසන පක්ඛන්දනපරිච්චාගයවොස්සග්ගාපි යවදිතබ්බා. 

යවොස්සග්ගත්ථාොති පරිච්චාගයවොස්සග්ගත්ථාය යචව 

පක්ඛන්දනයවොස්සග්ගත්ථාය ච. පරිණමතීති පරිපච්චති. තං පරිණමනිං 
වුට්ඨානගාමිනිභාවප්පත්තියා යචව අරියමග්ගභාවප්පත්තියා ච ත්ච්ඡිතන්ති

ආහ ‘‘විපස්සනාභාවඤ්යෙව මග්ගභාවඤ්ෙ පාපුණාතී’’ති. යසසපයදසූති 
‘‘ධම්මවිචයසම්යබොජ්ඣඞ්ගං භායවතී’’තිආදීසු
යසසසම්යබොජ්ඣඞ්ගයකොට්ඨායසසු. 

භද්දකන්ති අභද්දකානං නීවරණාදිපාපධම්මානං වික්ඛම්භයනන
රාගවිධමයනන එකන්තහිතත්තා, දුල්ලභත්තා ච භද්දකං සුන්දරං. න හි
අඤ්ඤංසමාධිනිමිත්තං එවංදුල්ලභං, රාගස්සච උජුවිපච්චනීකභූතං අත්ථි. 

අනුරක්ඛතීති එත්ථ අනුරක්ඛනා නාම අධිගතසමාධියතො යථා න පරිහානි
යහොති, එවං පටිපත්ති, සා පන තප්පටිපක්ඛවිධමයනනාති ආහ 
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‘‘සමාධී’’තිආදි. අට්ඨිකසඤ්ඤාදිකාති අට්ඨිකජ්ඣානාදිකා. සඤ්ඤාපයසන
හිඣානං වදති. 

එකපටියවධපරවයසන ෙතුසච්ෙධපරම්යම ඤාණන්ති චතූසු අරියසච්යචසු
එකාභිසමයවයසන පවත්තඤාණං, මග්ගඤාණන්ති අත්යථො. 

චතසච්චන්යතොගධත්තා ෙතුසච්ේභන්තයර නියරොධපරධපරම්යම නිබ්බායන 

ඤාණිං, යතන ඵලඤාණං වදති. යස්මා මග්ගානන්තරස්ස ඵලස්ස
මග්ගානුගුණා පවත්ති, යයතො තංසමුදයපක්ඛියයසු ධම්යමසු 
පටිප්පස්සද්ධිප්පහානවයසන පවත්තති, තස්මා නියරොධසච්යචපි යයො
මග්ගස්ස සච්ඡිකිරියාභිසමයයො, තදනුගුණා පවත්තීති ඵලඤාණස්යසව
ධම්යම ඤාණතාවුත්තා, නයස්සකස්සආනිබ්බානාරම්මණස්සඤාණස්ස. 

යතනවුත්තං ‘‘ෙථාහා’’තිආදි.එත්ථචමග්ගපඤ්ඤාතාව චතසච්චධම්මස්ස
පටිවිජ්ඣනයතො ධම්යමඤාණං නාම යහොත, ඵලපඤ්ඤා පන කථන්ති
යචොදනා යසොධිතා යහොති නියරොධධම්මං ආරබ්භ පවත්තනයතො. දුවිධාපි හි
පඤ්ඤාඅපරප්පච්චයතාය අත්තපච්චක්ඛයතොඅරියසච්චධම්යමකිච්චයතොච
ආරම්මණයතො ච පවත්තත්තා ‘‘ධම්යමඤාණ’’න්ති යවදිතබ්බා.
අරියසච්යචසු හි අයං ධම්ම-සද්යදො යතසං අවිපරීතසභාවත්තා, 
සඞ්ඛතප්පවයරො වා අරියමග්යගො, තස්ස ච ඵලධම්යමො. තත්ථ පඤ්ඤා 
තංසහගතාධම්යමඤාණං. 

අන්වයෙඤාණන්ති අනුගමනඤාණං. පච්ෙක්ඛයතො දිස්වාති චත්තාරි

සච්චානි මග්ගඤායණන පච්චක්ඛයතො පටිවිජ්ඣිත්වා. ෙථා ඉදානීති යථා

එතරහි පඤ්චුපාදානක්ඛන්ධා දුක්ඛසච්චං, එවිං අතීයතපි අනාගයතපි

පඤ්චුපාදානක්ඛන්ධපරා දුක්ඛසච්ෙයමවාති ච සරික්ඛට්යඨන වුත්තං. එස

නයයො සමුදෙසච්යෙ, මග්ගසච්යෙ ෙ. අෙයමවාති අවධාරයණ.
නියරොධසච්යචපනසරික්ඛට්යඨොනත්ථිතස්සනිච්චත්තා, එකසභාවත්තාච. 

එවිං තස්සඤාණස්ස අනුගතිෙිංඤාණන්ති තස්ස ධම්යමඤාණස්ස ‘‘එවං
අතීයතපී’’තිආදිනා අනුගතියං අනුගමයන අන්වයයඤාණං. ත්දං අන්වයය

ඤාණන්ති යයොජනා. ‘‘යතනාහා’’තිආදිනා යථාවුත්තමත්ථං පාළියා

විභායවති. යසොති ධම්මඤාණං පත්වා ඨියතො භික්ඛ. ඉමිනා ධපරම්යමනාති
ධම්මයගොචරත්තා යගොචරයවොහායරන ‘‘ධම්යමො’’ති

වුත්යතනමග්ගඤායණන, උපයයොගත්යථවාකරණවචනං, ඉමිනාධපරම්යමන

ඤායතනාති ත්මං චතසච්චධම්මං ඤායණන ජානිත්වා ඨියතන

මග්ගඤායණනාති අත්යථො. දිට්යඨනාති දස්සයනන සච්චධම්මං පස්සිත්වා

ඨියතන. පත්යතනාති සච්චානංපත්වාඨියතන. විදියතනාතිසච්චානිවිදිත්වා

ඨියතන. පරියෙොගාළ්යහනාති චතසච්චධම්මං පරියයොගායහත්වා ඨියතනාති
එවං තායවත්ථ අභිධම්මට්ඨකථායං )විභ. අට්ඨ. 796) අත්යථො වුත්යතො.
දුවිධම්පි පන මග්ගඵලඤාණං ධම්යමඤාණං. පච්චයවක්ඛණාය ච මූලං, 
කාරණඤ්චනයනයනස්සාති දුවියධනාපි යතනධම්යමනාතිනනයුජ්ජති.
තථා චතසච්චධම්මස්ස ඤාතත්තා, මග්ගඵලසඞ්ඛාතස්ස වා ධම්මස්ස
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සච්චපටියවධසම්පයයොගං ගතත්තා නයනයනං යහොතීති යතන ත්මිනා
ධම්යමන ඤාණවිසයභායවන, ඤාණසම්පයයොයගන වා ඤායතනාති ච

අත්යථොනනයුජ්ජතීති. අතීතානාගයතනෙිංයනතීතිඅතීයත, අනාගයතච
නයං යනති හරති යපයසති. ත්දං පන න මග්ගඤාණස්ස කිච්චං, 
පච්චයවක්ඛණඤාණකිච්චං, සත්ථාරා පන මග්ගඤාණං අතීතානාගයත
නයනයනසදිසං කතං මග්ගමූලකත්තා. භාවිතමග්ගස්ස හි පච්චයවක්ඛණා
නාම යහොති.නයිදං අඤ්ඤංඤාණුප්පාදනංනයනයනං, ඤාණස්යසව පන 
පවත්තිවියසයසොති. 

පයරසංයචතයසොපරියතොඅයනංපරිච්ඡින්දනංපරියයො, තස්මිං පරියෙ. 

යතනාහ ‘‘පයරසිං චිත්තපරිච්යඡයද’’ති. අවයසසිං සම්මුතිම්හිඤාණිං නාම 
‘‘ඤාණ’’න්ති සම්මතත්තා. වචනත්ථයතො පන සම්මුතිම්හි ඤාණන්ති 

සම්මුතිම්හිඤාණිං. ධම්යමඤාණාදීනංවියහිසාතිසයස්ස පටියවධකිච්චස්ස
අභාවාවිසයයොභාසනසඞ්ඛාතජානනසාමඤ්යඤන‘‘ඤාණ’’න්තිසම්මයතසු 

අන්යතොගධන්ති අත්යථො. සම්මුතිවයසන වා පවත්තං සම්මුතිම්හිඤාණිං 

සම්මුතිද්වායරන අත්ථස්ස ගහණයතො. අවයසසිං වා
ත්තරඤාණත්තයවිසභාගං ඤාණං තබ්බිසභාගසාමඤ්යඤන

සම්මුතිම්හිඤාණම්හිපවිට්ඨත්තා සම්මුතිම්හිඤාණිංනාම යහොතීති. 

කාමං යසොතාපත්තිමග්ගඤාණාදීනි දුක්ඛඤාණාදීනියයව, 

උක්කට්ඨනිද්යදයසන පයනවමාහ ‘‘අරහත්තිං පායපත්වා’’ති. වට්ටයතො

නිග්ගච්න්ති එයතනාති නිග්ගමනිං, චතසච්චකම්මට්ඨානං. පුරිමානි ද්යව

සච්ොනි වට්ටිං පවත්තිපවත්තියහතභාවයතො. ත්තරානි පන ද්යව විවට්ටිං 

නිවත්තිනිවත්තියහතභාවයතො. අභිනියවයසොති විපස්සනාභිනියවයසො යහොති 

යලොකියස්ස ඤාණස්ස විසභාගූපගමනයතො. යනො විවට්යටති විවට්යට 

අභිනියවයසො යනො යහොති අවිසයභාවයතො. පරිෙත්තීති කම්මට්ඨානතන්ති. 

උග්ගයහත්වාතිවාචුග්ගතංකත්වා. උග්ගයහත්වාතිවාපාළියතො, අත්ථයතො
ච යථාරහං සවනධාරණපරිපුච්න්නමනසානුයපක්ඛනාදිවයසන ආත්යතන

උද්ධං උද්ධං ගණ්හිත්වා. කම්මිං කයරොතීති නාමරූපපරිග්ගහාදික්කයමන
යයොගකම්මංකයරොති. 

යදි පුරියමසු ද්වීසු එව විපස්සනාභිනියවයසො, යතසු එව උග්ගහාදි, 

කථමිදං චතසච්චකම්මට්ඨානං ජාතන්ති ආහ ‘‘ද්වීසූ’’තිආදි. කාමං
පච්ඡිමානිපි ද්යව සච්චානි අභිඤ්යඤයොනි, පරිඤ්යඤයෙතා පන තත්ථ 
නත්ථීති න විපස්සනාබොපායරො. යකවලං පන අනුස්සවමත්යත ඨත්වා

අච්චන්තපණීතභාවයතො ඉට්ඨිං, ආතප්පකනිරාමිසපීතිසඤ්ජනනයතො 

කන්තිං, උපරූපරි අභිරුආජනයනන මනස්ස වඩ්ඪනයතො මනාපන්ති

මනසිකාරං පවත්යතති. යතනාහ ‘‘නියරොධපරසච්ෙිං නාමා’’තිආදි. ද්වීසු 

සච්යෙසූති ද්වීසු සච්යචසු විසයභූයතසු, තානි ච උද්දිස්ස
අසම්යමොහපටියවධවයසන පවත්තමායනො හි මග්යගො යත උද්දිස්ස
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පවත්යතො නාම යහොතීති. තීණි දුක්ඛසමුදයමග්ගසච්චානි. කිච්ෙවයසනාති

අසම්මුය්හනවයසන. එකන්ති නියරොධසච්චං. ආරම්මණවයසනාති
ආරම්මණකරණවයසනපි අසම්මුය්හනකිච්චවයසනපි තත්ථ පටියවයධො

ලබ්භයතව. ද්යව සච්ොනීති දුක්ඛසමුදයසච්චානි. දුද්දසත්තාති දට්ඨුං 
අසක්කුයණයෙත්තා.ඔළාරිකාහි දුක්ඛසමුදයා, තිරච්න්ානගතානම්පි දුක්ඛං, 
ආහාරාදීසුචඅභිලායසොපාකයටො.පීළනාදිආයූහනාදිවයසනපි ‘‘ත්දංදුක්ඛං, 
ත්දං අස්ස කාරණ’’න්ති යාථාවයතො ඤායණන ඔගාහිතං

අසක්කුයණයෙත්තා තානි ගම්භීරානි. ද්යවති නියරොධමග්ගසච්චානි. තානි 
සණ්හසුඛමභාවයතො සභායවයනව ගම්භීරතාය යාථාවයතො ඤායණන

දුයරොගාහත්තා ‘‘දුද්දසානී’’ති. 

යසොතාපත්තිෙඞ්ගාදිෙතුක්කවණ්ණනා 
311. යසොයතො නාම අරියයසොයතො පුරිමපදයලොයපන, තස්ස ආදියතො

සබ්බපඨමං පජ්ජනං යසොතාපත්ති, පඨමමග්ගපටිලායභො. තස්ස අඞ්ගානි

අධිගමූපායභූතානි කාරණානි යසොතාපත්තිෙඞ්ගානි. යතනාහ 

‘‘යසොතා…යප.… අත්යථො’’ති. සන්තකායකම්මාදිතාය
සන්තධම්මසමන්නාගමයතො, සන්තධම්මපයවදනයතො ච සන්යතො පුරිසාති 

සප්පුරිසා. තත්ථයයසංවයසන චතසච්චසම්පටියවධාවහංසද්ධම්මස්සවනං

ලබ්භති, යතඑවදස්යසන්යතො ‘‘බුදද්ධපරාදීනිංසප්පුරිසාන’’න්තිආහ. සන්යතො 

සතං වා ධම්යමොති සද්ධපරම්යමො. යසො හි යථානුසිට්ඨං පටිපජ්ජමායන
අපායදුක්යඛ, සංසාරදුක්යඛ ච අපතන්යත ධායරතීති එවමාදි 

ගුණාතිසයයයොගවයසන සන්යතො සංවිජ්ජමායනො, පසත්යථො, සුන්දයරො වා 
ධම්යමො, සතංවාඅරියානංධම්යමො, යතසංවාතබ්භාවසාධයකොධම්යමොති 

සද්ධපරම්යමො, ‘‘ත්ධභික්ඛධම්මංපරියාපුණාතී’’තිආදිනා)අ.නි. 5.73) වුත්තා
පරියත්ති. සා පන මහාවිසයතාය න සබ්බා සබ්බස්ස වියසසාවහාති තස්ස 

තස්ස අනුච්න්විකයමව දස්යසන්යතො ආහ ‘‘සප්පාෙස්ස යතපිටකධපරම්මස්ස 

සවන’’න්ති. යෙොනියසොමනසිකායරො යහට්ඨා වුත්යතො එව. 

පු්බභාගපටිපත්තිොතිවිපස්සනානුයයොගස්ස. 

අයවච්ෙප්පසායදනාති සච්චසම්පටියවධවයසනබුද්ධාදීනංගුයණඤත්වා
උප්පන්නප්පසායදන, යසො පන පසායදො යදවාදීසු යකනආපි අකම්පියතාය

නිච්චයලොති ආහ ‘‘අෙලප්පසායදනා’’ති. එත්ථාති එතස්මිං චතක්කත්තයය

ආහාරචතක්යක. ලූඛපණීතවත්ථුවයසනාති ඔදනකුම්මාසාදිකස්ස ලූඛස්ස
යචවපණීතස්සචවත්ථුයනොවයසන.සාපනායංආහාරස්ස ඔළාරිකසුඛමතා
‘‘කුම්භිලානංආහාරංඋපාදාය යමොරානංආහායරො සුඛයමො’’තිආදිනා )සං.
නි. අට්ඨ.2.2.11) අට්ඨකථායංවිත්ථාරයතොආගතාඑව. 

ආරම්මණට්ඨිතිවයසනාති ආරම්මණසඞ්ඛාතස්ස

පවත්තිපච්චයට්ඨානස්සවයසන.තිට්ඨතිඑත්ථාති ඨිති, ආරම්මණයමවඨිති 

ආරම්මණට්ඨිති. යතයනවාහ ‘‘රූපාරම්මණ’’න්තිආදි. ආරම්මණත්යථො 
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පටුන 

යචත්ථ උපත්ථම්භනත්යථො යවදිතබ්යබො, න විසයලක්ඛයණොව.

උපත්ථම්භනභූතං රූපං උයපතීති රූපූපායං. යතනාහ ‘‘රූපිං උපගතිං

හුත්වා’’තිආදි. රූපක්ඛන්ධපරිංනිස්සාෙතිට්ඨති යතනවිනාඅප්පවත්තනයතො. 

තන්ති රූපක්ඛන්ධං නිස්සාය ඨානප්පවත්තනං. එතන්ති ‘‘රූපූපාය’’න්ති
එතං වචනං. රූපක්ඛන්යධො යගොචයරො පවත්තිට්ඨානං පච්චයයො එතස්සාති 

රූපක්ඛන්ධපරයගොෙරිං රූපං සහකාරීකාරණභායවන පතිට්ඨා එතස්සාති 

රූපප්පතිට්ඨිං. ත්ති තීහි පයදහි අභිසඞ්ඛාරවිඤ්ඤාණං පති රූපක්ඛන්ධස්ස

සහකාරීකාරණභායවොයයයවත්ථ වුත්යතො. උපසිත්තං විය උපසිත්තිං, යථා
බෙඤ්ජයනහි උපසිත්තංසියනහිතංඔදනංරුආතං, පරිණාමයයොගෙඤ්ච, එවං 
නන්දියා උපසිත්තං සියනහිතං කම්මවිඤ්ඤාණං අභිරුආතං හුත්වා 

විපාකයයොගෙං යහොතීති. ඉතරන්ති යදොසසහගතාදිඅකුසලං, කුසලඤ්ච 

උපනිස්සෙයකොටිො උපසිත්තං හුත්වාති යයොජනා. එවිං පවත්තමානන්ති
එවං රූපූපායන්ති යදසනාභායවන පවත්තමානං. විපාකධම්මතාය 

වුද්ධිිං…යප.… ආපජ්ජති. තත්ථාපි නිප්පරියායඵලනිබ්බත්තනවයසන 

වුද්ධිිං, පරියායඵලනිබ්බත්තනවයසන විරුළ්හිිං, 

නිස්සන්දඵලනිබ්බත්තනවයසන යවපුල්ලිං. 

දිට්ඨධම්මයවදනීයඵලනිබ්බත්තයනන වා වුද්ධිිං, 

උපපජ්ජයවදනීයඵලනිබ්බත්තනවයසන විරුළ්හිිං, 

අපරාපරියායඵලනිබ්බත්තනවයසන යවපුල්ලිං ආපජ්ජතීති යයොජනා.
එකන්තයතො යවදනුපායාදිවයසන පත්ති නාම අරූපභයව යයවාති ආහ 

‘‘ඉයමහි පනා’’තිආදි. එවඤ්ච කත්වා පාළියං කතං වා-සද්දග්ගහණඤ්ච
සමත්ථිතං යහොති. ‘‘රූපූපාය’’න්තිආදිනා යථා අභිසඞ්ඛාරවිඤ්ඤාණස්ස
උපනිස්සයභූතා රූපාදයයො ගය්හන්ති, එවං යතන නිබ්බත්යතතබ්බාපි යත

ගය්හන්තීති අධිප්පායයන ‘‘ෙතුක්කවයසන…යප.… න වුත්ත’’න්ති ආහ.
විපායකොපි හි ධම්යමො විපාකධම්මවිඤ්ඤාණං උපගතං නාම යහොති තථා

නන්දියා උපසිත්තත්තා. යතනාහ ‘‘නන්දූපයසචන’’න්ති. විත්ථාරිතායනව 
සිඞ්ගාලසුත්යත. 

භවතිඑයතනආයරොගෙන්ති භයවො, ගිලානපච්චයයො.පරිවුද්යධොභයවො 

අභයවො. වුද්ධිඅත්යථො හි අයං අකායරො යථා ‘‘සංවරාසංවයරො, (පාරා.
පඨමමහාසඞ්ගීතිකථා; දී.නි.අට්ඨ. 1.පඨමමහාසඞ්ගීතිකථාවණ්ණනා; ධ.ස.

අට්ඨ. නිදානකථා( ඵලාඵලං’’ති ච. යතලමධුඵාණිතාදීනීති ආදි-සද්යදන
සප්පිනවනීතානං ගහණං, යතලාදීනං ගහණඤ්යචත්ථ නිදස්සනමත්තං.

සබ්බස්සාපි ගිලානපච්චයස්ස සඞ්ගයහො දට්ඨබ්යබො. අථ වා භවාභයවොති
ඛද්දයකො යචව මහන්යතො ච උපපත්තිභයවො යවදිතබ්යබො. එවඤ්ච සති
‘‘ත්යමසං පනා’’තිආදිවචනං සමත්ථිතං යහොති. භවූපපත්තිපහානත්යථො හි

වියසසයතො චතත්ථඅරියවංයසො. තණ්හුප්පාදානන්ති තණ්හුප්පත්තීනං, 

චීවරාදියහත උප්පජ්ජනකතණ්හානන්ති අත්යථො. පධපරානකරණකායලති 

භාවනානුයයොගක්ඛයණ. සීතාදීනි න ඛමතීති භාවනාය පුබ්බභාගකාලං 
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සන්ධායවුත්තං. ඛමතීතිසහතිඅභිභවති. විතක්කසමනන්තිනිදස්සනමත්තං.
සබ්යබසම්පිකියලසානංසමනවයසන පවත්තාපටිපදා. 

සමාධිඣානාදියභයදොධම්යමොපජ්ජතිපටිපජ්ජීයතිඑයතනාති ධපරම්මපදිං. 

අනභිජ්ඣාව ධම්මපදං අනභිජ්ඣාධපරම්මපදිං. අයං තාව අයලොභපක්යඛ
නයයො, ත්තරපක්යඛ පන අනභිජ්ඣාපධායනො ධම්මයකොට්ඨායසො 

අනභිජ්ඣාධපරම්මපදිං. අයකොයපොති අයදොයසො, යමත්තාති අත්යථො. 

සුප්පට්ඨිතසතීති කායාදීසු සම්මයදව උපට්ඨිතා සති. සතිසීයසනාති

සතිපධානමුයඛන. සමාධිපධානත්තාඣානානං ‘‘සමාපත්ති වා’’ති වුත්තං.
කාමං සවිඤ්ඤාණකඅසුයභපිඣානභාවනාඅයලොභප්පධානායහොතිකායස්ස
ජිගුච්න්යනන, පටික්කූලාකාරග්ගහණවයසන ච පවත්තනයතො, 
සත්තවිධඋග්ගහයකොසල්ලාදිවයසන පනස්සා පවත්ති සතිපධානාති

තතියධම්මපයදයනවනංසඞ්ගණ්හිතකායමො ‘‘දස අසුභවයසනවා’’තිආහ.
හිතූපසංහාරාදිවයසන පවත්තනයතො බ්රහ්මවිහාරභාවනා බොපාදවියරොධිනී

අබොපාදප්පධානාති ආහ ‘‘ෙතුබ්රහ්ම…යප.… ධපරම්මපද’’න්ති. තත්ථ
අධිගතානි ඣානාදීනීති යයොජනා. ගමනාදියතො ආහාරස්ස 
පටික්කූලභාවසල්ලක්ඛණං සඤ්ඤාය ථිරභායවයනව යහොති තස්සා 
ථිරසඤ්ඤාපදට්ඨානත්තාතිආහායරපටික්කූලසඤ්ඤාපි තතියධම්මපයදඑව
සඞ්ගහංගතා.ආරුප්පසමාධිඅභිඤ්ඤානං අධිට්ඨානභාවයතොකසිණභාවනා, 
සත්තවිධයබොජ්ඣඞ්ගවිජ්ජාවිමුත්තිපාරිපූරියහතයතො ආනාපායනසු
පඨමආනාපානභාවනා වියසසයතො සමාධිපධානාති සා චතත්ථධම්මපයදන
සඞ්ගහිතා. චතධාතවවත්ථානවයසනඅධිගතානිපිඑත්යථවසඞ්ගයහතබ්බානි
සියුං, පඤ්ඤාපධානතායපනන සඞ්ගහිතානි. 

ධපරම්මසමාදායනසු පඨමිං අයෙලකපටිපදා එතරහි ච දුක්ඛභාවයතො, 

අනාගයතපි අපායදුක්ඛවට්ටදුක්ඛාවහයතො. අයෙලකපටිපදාති ච
නිදස්සනමත්තං දට්ඨබ්බං න්න්නපරිබ්බාජකානම්පි

උභයදුක්ඛාවහපටිපත්තිදස්සනයතො. දුතිෙිං…යප.… බ්රහ්මෙරිෙෙරණිං 

එතරහි සතිපි දුක්යඛ ආයතිං සුඛාවහත්තා. කායමසු පාතබයතා යථාකාමං

කාමපරියභොයගො. අලභමානස්සාපීති පි-සද්යදන යකො පන වායදො 
ලභමානස්සාතිදස්යසති. 

දුස්පලොදිපාපධම්මානං ඛම්භනං පටිබන්ධනං ඛන්ධපරට්යඨො, යසො පන

පලාදි එවාති ආහ ‘‘ගුණට්යඨො ඛන්ධපරට්යඨො’’ති. ගුණවිසයතාය ඛන්ධපර-

සද්දස්ස ගුණත්ථතා යවදිතබ්බා. විමුත්තික්ඛන්යධපරොති පටිපක්ඛයතො සුට්ඨු
විමුත්තාගුණධම්මාඅධිප්යපතා, නඅවිමුත්තා, නාපිවිමුච්චමානාතියතහි සහ

යදසනංආරුළ්හාපලක්ඛන්ධාදයයොපිතයයොතිආහ ‘‘ඵලසීලිං අධිප්යපතිං, 

ෙතූසුපි ඨායනසු ඵලයමව වුත්ත’’න්ති ච. එයතයනව යචත්ථ 

විමුත්තික්ඛන්යධපරොති ඵලපරියාපන්නා සම්මාසඞ්කප්පවායාමසතියයො 
අධිප්යපතාතියවදිතබ්බං. 
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උපත්ථම්භනට්යඨන සම්පයුත්තධම්මානං තත්ථ ථිරභායවන
පවත්තනයතො, එයතයනව අහිරිකඅයනොත්තප්පානම්පි සවිසයය බලට්යඨො
සිද්යධො යවදිතබ්යබො.නහියතසං පටිපක්යඛහිඅකම්පියට්යඨොඑකන්තියකො. 
හියරොත්තප්පානඤ්හි අකම්පියට්යඨො සාතිසයයො කුසලධම්මානං
මහාබලභාවයතො, අකුසලානඤ්ච දුබ්බලභාවයතො. යතනාහ භගවා ‘‘අබලා
නංබලීයන්ති, මද්දන්යතනංපරිස්සයා’’ති)සු. නි.776; මහානි.5; යනත්ති.
පටිනිද්යදසවායර 5) යබොධිපක්ඛියධම්මවයසනායං යදසනාති 

‘‘සමථවිපස්සනාමග්ගවයසනා’’තිවුත්තං. 

අධීති උපසග්ගමත්තං, න ‘‘අධිආත්ත’’න්තිආදීසු )ධ. ප. 185) විය
අධිකාරාදිඅත්ථං. කරණාධිකරණභාවසාධනවයසන අධිට්ඨාන-සද්දස්ස

අත්ථං දස්යසන්යතො ‘‘යතන වා’’තිආදිමාහ. යතන අධිට්ඨායනන තිට්ඨන්ති 

අත්තයනො සම්මාපටිපත්තියං ගුණාධිකා පුරිසා, යත එව තත්ථ අධිට්ඨායන 

තිට්ඨන්ති සම්මාපත්තියා, ඨානයමව අධිට්ඨානයමව සම්මාපටිපත්තියන්ති

යයොජනා. පඨයමන අධිට්ඨායනන. අග්ගඵලපඤ්ඤාති

උක්කට්ඨනිද්යදයසොයං. කියලසූපසයමොති කියලසානං අච්චන්තවූපසයමො. 
පඨයමනනයයනඅධිට්ඨානානිඑකයදසයතොවගහිතානි, නනිප්පයදසයතොති

නිප්පයදසයතොව තානි දස්යසතං ‘‘පඨයමන ො’’තිආදි වුත්තං. ‘‘ආදිිං

කත්වා’’ති එයතන ඣානාභිඤ්ඤාපඤ්ඤඤ්යචව මග්ගපඤ්ඤඤ්ච 

සඞ්ගණ්හාති. වචීසච්ෙිං ආදිිං කත්වාති ආදි-සද්යදන විරතිසච්චං

සඞ්ගණ්හාති. තතියයන ආදි-සද්යදන කියලසානං වීතික්කමපරිච්චාගං, 
පරියුට්ඨානපරිච්චාගං, යහට්ඨිමමග්යගහිඅනුසයපරිච්චාගඤ්චසඞ්ගණ්හාති. 

‘‘වික්ඛම්භියත කියලයස’’ති එයතන සමාපත්තීහි කියලසානං 

වික්ඛම්භනවයසනවූපසමංවත්වා ආදි-සද්යදන යහට්ඨිමමග්යගහිකාතබ්බං

යතසංසමුච්යන්දවයසනවූපසමං සඞ්ගණ්හාති. අරහත්තඵලපඤ්ඤාකථිතා 
උක්කට්ඨනිද්යදසයතොව, අඤ්ඤථා වචීසච්චාදීනම්පි ගහණං සියා.

නිබ්බානඤ්ච අසම්යමොසධම්මතාය උත්තමට්යඨන සච්ෙිං, 

සබ්බසංකියලසපරිච්චාගනිමිත්තතාය ොයගො, සබ්බසඞ්ඛාරූපසමභාවයතො 

උපසයමොති ච වියසසයතො වත්තබ්බතං අරහතීති යථරස්ස අධිප්පායයො. 

පකට්ඨජානනඵලතාය පඤ්ඤා, අනවයසසයතො කියලසානඤ්චජන්යත ච 

වූපසන්යත ච උප්පන්නත්තා ොයගො, උපසයමොති ච වියසසයතො 

අග්ගඵලඤාණං වුච්චතීති යථයරො ආහ ‘‘යසයසහි අරහත්තඵලපඤ්ඤා 

කථිතා’’ති. 

පඤ්හබයාකරණාදිෙතුක්කවණ්ණනා 
312. කාළකන්ති මලීනං, ආත්තස්ස අපභස්සරභාවකරණන්ති අත්යථො.

තං පයනත්ථ කම්මපථප්පත්තයමව අධිප්යපතන්ති ආහ 

‘‘දසඅකුසලකම්මපථකම්ම’’න්ති. කණ්හාභිජාතියහතයතො වා කණ්හිං. 
යතනාහ ‘‘කණ්හවිපාක’’න්ති. අපායූපත්ති, මනුස්යසසු ච යදොභග්ගියං 

කණ්හවිපායකො. අයං තස්ස තමභායවො වුත්යතො. නි්බත්තනයතොති
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පටුන 

නිබ්බත්තාපනයතො. පණ්ඩරන්ති ඔදාතං, ආත්තස්ස පභස්සරභාවකරණන්ති

අත්යථො. සුක්කාභිජාතියහතයතොවා සුක්කිං. යතනාහ ‘‘සුක්කවිපාක’’න්ති.

සග්ගූපපත්ති, මනුස්යසසු යසොභග්ගියඤ්ච සුක්කවිපායකො. අයං තස්ස

යජොතිභායවො වුත්යතො. උක්කට්ඨනිද්යදයසන පන ‘‘සග්යග

නි්බත්තනයතො’’ති වුත්තං, නිබ්බත්තාපනයතොති අත්යථො. 

මිස්සකකම්මන්ති කායලන කණ්හං, කායලන සුක්කන්ති එවං

මිස්සකවයසන කතකම්මං. ‘‘සුඛදුක්ඛවිපාක’’න්ති වත්වා තත්ථ

සුඛදුක්ඛානං පවත්තිආකාරං දස්යසතං ‘‘මිස්සකකම්මඤ්හී’’තිආදි වුත්තං.
කම්මස්ස කණ්හසුක්කසමඤ්ඤා කණ්හසුක්කාභිජාතියහතතායාති
අපචයගාමිතාය තදුභයවිද්ධංසකස්ස කම්මක්ඛයකරකම්මස්ස ත්ධ

සුක්කපරියායයොපි න ත්ච්ඡියතොති ආහ ‘‘උභෙ…යප.… අෙයමත්ථ

අත්යථො’’ති. තත්ථ උභෙවිපාකස්සාති යථාධිගතස්ස උභයවිපාකස්ස. 
සම්පත්තිභවපරියාපන්යනො හි විපායකො ත්ධ ‘‘සුක්කවිපායකො’’ති 
අධිප්යපයතො, නඅච්චන්තපරිසුද්යධොඅරියඵලවිපායකො. 

පුබ්යබනිවායසො සත්තානං චුතූපපායතො ච පච්ෙක්ඛකරයණන

සච්ඡිකාත්බා; ත්තයර පටිලායභන අසම්යමොහපටියවධවයසන 

පච්ෙක්ඛකරයණන ච සච්ඡිකාත්බා. නනු ච පච්චයවක්ඛණායපත්ථ
පච්චක්ඛයතොපවත්තතීති? සච්චංපච්චක්ඛයතොපවත්තති සරූපදස්සනයතො, 
නපනපච්චක්ඛකරණවයසනපවත්තතිපච්චක්ඛකාරීනංපිට්ඨිවත්තනයතො. 

යතනාහ ‘‘කායෙනා’’තිආදි. 

ඔහනන්තීති යහට්ඨා කත්වා හනන්ති ගයමන්ති. තථාභූතා ච අයධො

පයදන්ති නාමාති ආහ ‘‘ඔසීදායපන්තී’’ති. කාමනට්යඨන කායමො ච යසො

යථාවුත්යතනත්යථන ඔයඝො චාති, කායමසු ඔයඝොති වා කායමොයඝො. 

භයවොයඝො නාම භවරායගොති දස්යසතං ‘‘රූපාරූපභයවසූ’’තිආදි වුත්තං.
තත්ථ පඨයමො උපපත්තිභයවසු රායගො, දුතියයො කම්මභයවසු, තතියයො
භවදිට්ඨිසහගයතො. යථා රඤ්ජනට්යඨන රායගො, එවං ඔහනට්යඨන
‘‘ඔයඝො’’තිවුත්යතො. 

යෙොයජන්තීති කම්මං විපායකන, භවාදිං භවන්තරාදීහි දුක්යඛ සත්යත

යයොයජන්ති ඝට්යටන්තීති යෙොගා. ඔඝා විෙ යවදිත්බා අත්ථයතො
කාමයයොගාදිභාවයතො. 

විසිංයෙොයජන්තීතිපටිපන්නං පුග්ගලං කාමයයොගාදියතො වියයොයජන්ති.

සංකියලසකරණං යයොජනං යෙොයගො, ගන්ථිකරණං )ගන්ථකරණං ධ. ස.
මූලටී.20-25), සඞ්ඛලිකචක්කලිකානංවිය පටිබද්ධතාකරණංවාගන්ථනං

ගන්යථො, අයංඑයතසංවියසයසො. පලිබුදන්ධපරතීතිනිස්සරිතංඅප්පදානවයසන

න මුඤ්යචති විබන්ධති. ඉදයමවාති අත්තයනො යථාඋපට්ඨිතං

සස්සතවාදාදිකංවදති. සච්ෙන්තිභූතං. 
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භුසං, දළ්හඤ්ච ආරම්මණංආදීයතිඑයතහීති උපාදානානි. යංපනයතසං

තථාගහණං, තම්පි අත්ථයතො ආදානයමවාති ආහ ‘‘උපාදානානීති 

ආදානග්ගහණානී’’ති. ගහණට්යඨනාතිකාමනවයසනදළ්හං ගහණට්යඨන.

පුන ගහණට්යඨනාතිමිච්න්ාභිනිවිසනවයසන දළ්හං ගහණට්යඨන. ඉමිනාති

ත්මිනාපලවතාදිනා. සුද්ධීතිසංසාරසුද්ධි. එයතනාතිඑයතන දිට්ඨිගායහන. 

‘‘අත්තා’’තිපඤ්ඤායපන්යතො වදතියෙව අභිනියවසනවයසන උපාදිෙතිෙ. 

යවන්තිතාහිසත්තාඅමිස්සිතාපිසමානජාතිතායමිස්සිතාවිය යහොන්තීති 

යෙොනියෙො, තා පන අත්ථයතො අණ්ඩාදිඋප්පත්තිට්ඨානවිසිට්ඨා ඛන්ධානං

භාගයසොපවත්තිවියසසාතිආහ ‘‘යෙොනියෙොතියකොට්ඨාසා’’ති. සෙනස්මින්ති 

පුප්ඵසන්ථරාදිසයනස්මිං. තත්ථ වා යත සයිතා ජායන්තීති සෙනග්ගහණං.
තයිදං මනුස්සානං, භුම්මයදවානඤ්ච වයසන ගයහතබ්බං. පූතිමච්න්ාදීසු

කිමයයො නිබ්බත්තන්ති. උපපතිතා විොති උපපජ්ජවයසන පතිතා විය.

බාහිරපච්චයනිරයපක්ඛතාය වාඋපපතයන සාධුකාරියනො ඔපපාතියනො, යත

එවත්ධ ‘‘ඔපපාතිකා’’තිවුත්තා. යදවමනුස්යසසූති එත්ථයයයදයවසන්ධාය

යදවග්ගහණං, යතදස්යසන්යතො ‘‘භුම්මයදයවසූ’’තිආහ. 

අත්තයනො සතිසම්යමොයසන ආහාරප්පයයොයගන මරණයතො ‘‘පඨයමො

ඛිඩ්ඩාපයදොසිකවයසනා’’ති වුත්තං. අත්තයනො පරස්ස ච 

මයනොපයදොසවයසන මරණයතො ‘‘තතියෙො මයනොපයදොසිකවයසනා’’ති

වුත්තං. යනව අත්තසඤ්යෙතනාෙ මරන්ති, න පරසඤ්යෙතනාෙ යකවලං 

පුඤ්ඤක්ඛයයයනවමරණයතො, තස්මා ෙතුත්යථො…යප.…යවදිත්යබො.  

දක්ඛිණාවිසුද්ධපරාදිෙතුක්කවණ්ණනා 
313. දානසඞ්ඛාතා දක්ඛිණා, න යදයෙධම්මසඞ්ඛාතා. විසුජ්ඣනා 

මහාජුතිකතා, සා පන මහාඵලතාය යවදිතබ්බාති ආහ ‘‘මහප්ඵලා

යහොන්තී’’ති. 

අනරිොනන්ති අසාධූනං. යත පන නිහීනාචාරා යහොන්තීති ආහ 

‘‘ලාමකාන’’න්ති. යවොහාරාති සබ්යබොහාරා අභිලාපා වා, අත්ථයතො

තථාපවත්තායචතනා.යතනාහ ‘‘එත්ථො’’තිආදි. 

අත්තන්තපාදිෙතුක්කවණ්ණනා 
314. යතසු අයෙලයකොති නිදස්සනමත්තං න්න්නපරිබ්බාජකානම්පි

අත්තකිලමථං අනුයුත්තානංලබ්භනයතො. 

නසීලාදිසම්පන්යනොතිපලාදීහිගුයණහි අපරිපුණ්යණො. 

තයමොතිඅප්පකාසභායවනතයමොභූයතො.යතනාහ ‘‘අන්ධපරකාරභූයතො’’ති, 
අන්ධකාරං විය භූයතො ජායතො අප්පකාසභායවන, අන්ධකාරත්තං වා

පත්යතොති අත්යථො. තමයමවාති වුත්තලක්ඛණං තමයමව. පරිං පරයතො 
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අෙනිං ගති නිට්ඨාති අත්යථො. ‘‘නීයෙ…යප.… නි්බත්තිත්වා’’ති එයතන

තස්ස තමභාවං දස්යසති, ‘‘තීණි දුච්ෙරිතානි පරිපූයරතී’’ති එයතන

තමපරායනභාවං අප්පකාසභාවාපත්තියතො. තථාවියධපරො හුත්වාති

නීයච…යප.… නිබ්බත්යතත්වා. ‘‘තීණි සුෙරිතානි පරිපූයරතී’’ති එයතන
තස්ස යජොතිපරායනභාවං දස්යසති පකාසභාවාපත්තියතො. ත්තරද්වයය
වුත්තනයානුසායරනඅත්යථො යවදිතබ්යබො. 

ම-කායරොපදසන්ධිමත්තිං ‘‘අඤ්ඤමඤ්ඤ’’න්තිආදීසු)සු.නි.605) විය. 

ෙතූහි වායතහීති චතූහි දිසාහි උට්ඨිතවායතහි. පරප්පවායදහීති පයරසං
දිට්ඨිගතිකානං වායදහි. ‘‘අකම්පියයො’’ති වත්වා තත්ථ කාරණමාහ 

‘‘අෙලසද්ධපරාො’’ති, මග්යගනාගතසද්ධාය. පතනුභූතත්තාති එත්ථ ද්වීහි
කාරයණහි පතනුභායවො යවදිතබ්යබො අධිච්චුප්පත්තියා, 
පරියුට්ඨානමන්දතාය ච. සකදාගාමිස්ස හි වට්ටානුසාරිමහාජනස්ස විය
කියලසා අභිණ්හං න උප්පජ්ජන්ති, කදාආ කරහආ උප්පජ්ජන්ති.
උප්පජ්ජමානා ච වට්ටානුසාරිමහාජනස්ස විය මද්දන්තා අභිභවන්තා න
උප්පජ්ජන්ති, ද්වීහි පන මග්යගහි පහීනත්තා මන්දා මන්දා තනුකාකාරා 
උප්පජ්ජන්ති.ත්තිකියලසානංපතනුභායවනගුණයසොභායගුණයසොරච්යචන 

සකදාගාමී සමණපදුයමො නාම. රාගයදොසානිං අභාවාති

ගුණවිකාසවිබන්ධානං සබ්බයසො රාගයදොසානං අභායවන. ඛිප්පයමව 

පුප්ඵිස්සතීති අග්ගමග්ගවිකසයනන නආරස්යසව

අනවයසසගුණයසොභාපාරිපූරියා පුප්ඵිස්සති. තස්මා අනාගාමී

සමණපුණ්ඩරීයකොනාම. ‘‘පුණ්ඩරීක’’න්තිහිරත්තකමලංවුච්චති.තංකිර

ලහුංපුප්ඵිස්සති. ‘පදුම’න්තියසතකමලං, තංආයරනපුප්ඵිස්සතී’’තිවදන්ති. 

ගන්ථකාරකියලසානන්ති ආත්තස්ස බද්ධභාවකරානං 

උද්ධම්භාගියකියලසානං සබ්බයසො අභාවා සමණසුඛුමායලො නාම 
සමණභායවන පරමසුඛමාලභාවප්පත්තියතො. 

චතක්කවණ්ණනානිට්ඨිතා. 

නිට්ඨිතාචපඨමභාණවාරවණ්ණනා. 

පඤ්ෙකවණ්ණනා 
315. සච්යචසු විය අරියසච්චානි ඛන්යධසු උපාදානක්ඛන්ධා 

අන්යතොගධාති ඛන්යධසු යලොකියයලොකුත්තරවයසන විභාගං දස්යසත්වා

ත්තයරසුතදභාවයතො ‘‘උපාදානක්ඛන්ධපරායලොකිොවා’’තිආහ. 

ගන්ත්බාති උපපජ්ජිතබ්බා. යථා හිකම්මභයවො පරමත්ථයතො අසතිපි
කාරයක පච්චයසාමග්ගියා සිද්යධො ‘‘තංසමඞ්ගිනා සන්තානලක්ඛයණන
සත්යතන කයතො’’ති යවොහරීයති, එවං උපපත්තිභවලක්ඛණා ගතියයො
පරමත්ථයතො අසතිපි ගමයක තංතංකම්මවයසන යයහි තානි කම්මානි
‘‘කතානී’’ති වුච්චන්ති, යතහි ‘‘ගන්තබ්බා’’ති යවොහරීයන්ති. යස්ස 
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උප්පජ්ජති, තං බ්රූහන්යතො එව උප්පජ්ජතීති අයෙො, සුඛං. නත්ථි එත්ථ

අයයොති නිරයෙො. තයතොඑවඅස්සායදතබ්බයමත්ථ නත්ථීති ‘‘නිරස්සායදො’’ති

ආහ. අවීආආදිඔකායසපි නිරයසද්යදො නිරුළ්යහොති ආහ ‘‘සයහොකායසන

ඛන්ධපරා කථිතා’’ති. සූරියවිමානාදි ඔකාසවියසයසපි යලොයක යදව-සද්යදො

නිරුළ්යහොතිආහ ‘‘ෙතුත්යථ ඔකායසොපී’’ති. 

ආවායසතිවිසයයභුම්මං. යපයතො වා අජගයරො වා හුත්වානි්බත්තති 
ලග්ගආත්තතාය, හීනජ්ඣාසයතාය ච. යතහි යතහි කාරයණහි ආදීනවං

දස්යසත්වා ෙථා අඤ්යඤ න ලභන්ති, එවිං කයරොති අත්තයනො
විසමනිස්සිතතාය, බලවනිස්සිතතාය ච. වණ්ණමච්න්රියයන අත්තයනො එව
වණ්ණං වණ්යණති, පයරසං වණ්යණො ‘‘කිං වණ්යණො එයසො’’ති තං තං
යදොසං වදති. පටියවධධම්යමො අරියානංයයව යහොති, යත ච තං න 
මච්න්රායන්ති මච්න්රියස්ස සබ්බයසො පහීනත්තාතිතස්ස අසම්භයවො එවාති

ආහ ‘‘පරිෙත්තිධපරම්යම’’තිආදි. ‘‘අයං ත්මං ධම්මං උග්ගයහත්වා අඤ්ඤථා 

අත්ථංවිපරිවත්යතත්වානස්යසස්සතී’’ති ධපරම්මානුග්ගයහනන යදති. ‘‘අයං
ත්මං ධම්මං උග්ගයහත්වා උද්ධයතො උන්නයළො අවූපසන්තආත්යතො

අපුඤ්ඤං පසවිස්සතී’’ති පුග්ගලානුග්ගයහන න යදති. න තිං අදානං 

මච්ඡරිෙිං මච්න්රියලක්ඛණස්යසව අභාවයතො. 

චිත්තිං නිවායරන්තීති ඣානාදිවයසන උප්පජ්ජනකං කුසලආත්තං

නියසයධන්ති තථාස්ස උප්පජ්ජිතං න යදන්ති. නීවරණප්පත්යතොති

නීවරණාවත්යථො. ‘‘අරහත්තමග්ගවජ්යඣො’’ති එයතන භවරාගානුසයස්සපි
නීවරණභාවං අනුජානාති, තං විචායරතබ්බං. කියමත්ථ විචායරතබ්බං? 
‘‘ආරුප්යප කාමච්න්න්දනීවරණං පටිච්ච ථිනමිද්ධනීවරණ’’න්ති )පට්ඨා.
3.නීවරණයගොච්න්යක 8) ආදිවචනයතො න යිදං ‘‘පරියායයන වුත්ත’’න්ති
සක්කා වත්තං, සබ්යබසම්පි යතභූමකධම්මානං කාමනීයට්යඨන
කාමභාවයතො භවරාගස්සපි කාමච්න්න්දභාවස්ස ත්ච්ඡිතත්තා. තස්මා 
‘‘කාමච්න්න්යදො නීවරණප්පත්යතො’’ති භවරාගානුසයමාහ. යසො හි
අරහත්තමග්ගවජ්යඣො.‘‘යා තස්මිංසමයයආත්තස්සඅකලෙතා’’ති)ධ.ස.

1162) ආදිවචනයතො ථිනිං චිත්තයගලඤ්ඤිං. තථා ‘‘යා තස්මිං සමයය

යවදනාක්ඛන්ධස්සා’’ති )ධ. ස. 44) ආදිවචනයතො මිද්ධපරිං

ඛන්ධපරත්තෙයගලඤ්ඤිං. එත්ථ ච ආත්තයගලඤ්යඤන ආත්තස්යසව
අකලෙතා, ඛන්ධත්තයයගලඤ්යඤන පන රූපකායස්සපි ථිනමිද්ධස්ස

නිද්දායහතත්තා. තථා උද්ධපරච්ෙන්ති උද්ධච්චස්ස අරහත්තමග්ගවජ්ඣතං
උපසංහරතිතථා-සද්යදන, නඋභයතං.නහිතස්සතාදිපඋභයතාඅත්ථි.යං
පනයකආවදන්ති ‘‘පුථුජ්ජනසන්තානවුත්තියසක්ඛසන්තානවුත්තී’’ති, තං
ත්ධඅනුපයයොගි යසක්ඛසන්තානවුත්තියනොඑවයචත්ථඅධිප්යපතත්තා. 

යතහීති සංයයොජයනහි. ‘‘ඔරම්භාගියානි උද්ධම්භාගියානී’’ති වියසසං
අනාමසිත්වා ‘‘සංයයොජනානී’’ති සාධාරණයතො පදුද්ධායරො ත්දානි
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වුච්චමානචතක්කානුච්න්විකතාවයසන, කස්සආපි කියලසස්ස
අවික්ඛම්භිතත්තා කථඤ්ආපි අවිනිපායතයෙතාමුත්යතො කාමභයවො
අජ්ඣත්තග්ගහණස්ස වියසසපච්චයත්තා ත්යමසං සත්තානං

අබ්භන්තරට්යඨන අන්යතො නාම. රූපාරූපභයවො තබ්බිපරියායයතො බහි 
නාම. තථා හි යස්ස ඔරම්භාගියානි සංයයොජනානි අප්පහීනානි, යසො
අජ්ඣත්තසංයයොජයනො වුත්යතො, යස්ස තානි පහීනානි, යසො 
බහිද්ධාසංයයොජයනො, තස්මා අන්යතො අසමුච්ඡින්නබන්ධනතාය, බහි ච 

පවත්තමානභවඞ්ගසන්තානතාය අන්යතොබද්ධපරා බහිසයිතා නාම. 
නිරන්තරප්පවත්තභවඞ්ගසන්තානවයසනහිසයිතයවොහායරො.කාමංයනසං 
බහිබන්ධනම්පි අසමුච්ඡින්නං, අන්යතොබන්ධනස්ස පන ථූලතාය එවං

වුත්තං. යතනාහ ‘‘යතසඤ්හි කාමභයව බන්ධපරන’’න්ති. ත්මිනා නයයන
යසසද්වයයපි අත්යථො යවදිතබ්යබො. අසමුච්ඡින්යනසු ච 
ඔරම්භාගියසංයයොජනියයසු ලද්ධප්පච්චයයසු උද්ධම්භාගියසංයයොජනානි
අගණනූපගානි යහොන්තීති. අරියානංයයව වයසයනත්ථ චතක්කස්ස
උද්ධටත්තාලබ්භමානාපිපුථුජ්ජනාන උද්ධටා. 

සික්ඛායකොට්ඨායසොති සික්ඛිතබ්බභායගො. පජ්ජති සික්ඛා එයතනාති 

සික්ඛාපදිං, සික්ඛාය අධිගමුපායයොති. ආගතායෙව, තස්මා තත්ථ
ආගතනයයයනව යවදිතබ්බාතිඅධිප්පායයො. 

අභ්බට්ඨානාදිපඤ්ෙකවණ්ණනා 
316. යදසනාසීසයමවාති යදසනාපයදයසො එව, තස්මා 

යසොතාපන්නාදයෙොපි අභ්බා. යදි එවං කස්මා තථා යදසනාති ආහ 

‘‘පුථුජ්ජනඛීණාසවාන’’න්තිආදි. 

ඤාතිබයසයන යයසං ඤාතීනං විනායසො, යතසං හිතසුඛං විද්ධංයසති, 

තස්මා බයසතීතිබයසනිං. යභොගබෙසයනපිඑයසවනයයො.යරොගබෙසනාදීසු

පන ‘‘යස්ස යරොයගො’’තිආදිනා යයොයජතබ්බං. යනව අකුසලානි 

අසංකිලිට්ඨසභාවත්තා. න තිලක්ඛණාහතානි අභාවධම්මත්තා. ත්තරං පන

වුත්තවිපරියායයතො අකුසලිං, තිලක්ඛණාහතඤ්ෙ. 

ගුයණහි සමිද්ධභාවා සම්පදා. 

වත්ථුසන්දස්සනාති යස්මිං වත්ථුස්මිං තස්ස ආපත්ති, තස්ස සරූපයතො

දස්සනා. ආපත්තිසන්දස්සනාති යං ආපත්තිං යසො ආපන්යනො, තස්සා

දස්සනා. සිංවාසපටික්යඛයපොති උයපොසථපවාරණාදිසංවාසස්ස පටික්ඛිපනං 

අකරණං. සාමීචිපටික්යඛයපො අභිවාදනාදිසාමීආකිරියාය අකරණං. 

යෙොදෙමායනනාති යචොයදන්යතන. චුදිතකස්ස කායලොති චුදිතකස්ස

පුග්ගලස්ස යචොයදතබ්බකායලො. පුග්ගලන්ති යචොයදතබ්බං පුග්ගලං. 

උපපරික්ඛිත්වාති ‘‘අයං චුදිතකලක්ඛයණ තිට්ඨති, න තිට්ඨතී’’ති 
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වීමංසිත්වා. අෙසිං ආයරොයපති ‘‘ත්යම මං අභූයතන අබ්භාආක්ඛන්තා
අනයබෙසනංආපායදන්තී’’තිභික්ඛූනංඅයසංඋප්පායදති. 

පධපරානිෙඞ්ගපඤ්ෙකවණ්ණනා 
317. පදහතීති පදහයනො; භාවනං අනුයුත්යතො යයොගී, තස්ස භායවො

භාවනානුයයොයගො පදහනභායවො. පධානං අස්ස අත්ථීති පධානියකො, ක-

කාරස්ස ය-කාරං කත්වා ‘‘පධපරානියෙො’’ති වුත්තං. ‘‘අභිනීහාරයතො පට්ඨාය
ආගතත්තා’’ති වුත්තත්තා පච්යචකයබොධිසත්තසාවකයබොධිසත්තානම්පි
පණිධානයතොපභුතිආගතාසද්ධා ආගමනසද්ධාඑව, උක්කට්ඨනිද්යදයසන

පන ‘‘ස්බඤ්ඤුයබොධිසත්තාන’’න්ති වුත්තං. අධිගමයතො සමුදාගතත්තා

අග්ගමග්ගඵලසම්පයුත්තාපි අධිගමනසද්ධපරා නාම, යා යසොතාපන්නස්ස

අඞ්ගභායවන වුත්තා. අෙලභායවනාති පටිපක්යඛන අනභිභවනීයත්තා

නිච්චලභායවන. ඔකප්පනන්ති ඔක්කන්තිත්වා පක්ඛන්දිත්වා අධිමුච්චනං. 

පසාදුප්පත්ති පසාදනීයය වත්ථුස්මිං පපදනයමව. සුප්පටිවිද්ධපරන්ති සුට්ඨු
පටිවිද්ධං, යථා යතන පටියවයධන සබ්බඤ්ඤුතඤ්ඤාණං හත්ථගතං
අයහොසි, තථා පටිවිද්ධං. යස්ස බුද්ධසුබුද්ධතාය සද්ධා අචලා අසම්පයවධී, 
තස්ස ධම්මසුධම්මතාය, සඞ්ඝසුප්පටිපන්නතාය ච සද්ධා න තථාති
අට්ඨානයමතං අනවකායසො. යතනාහ භගවා ‘‘යයො, භික්ඛයව, බුද්යධ
පසන්යනො, ධම්යම යසො පසන්යනො, සඞ්යඝ යසො පසන්යනො’’තිආදි. 

පධපරානවීරිෙිංඉජ්ඣති ‘‘අද්ධාත්මායපටිපදායජරාමරණයතොමුච්ආස්සාමී’’ති
සක්කච්චංපදහනයතො. 

අප්ප-සද්යදො අභාවත්යථො ‘‘අප්ප-සද්දස්ස…යප.… යඛො පනා’’තිආදීසු 

වියාති ආහ ‘‘අයරොයගො’’ති. සමයවපාකිනිොති යථාභුත්තං ආහාරං
සමාකායරයනව පච්චනපලාය. දළ්හං කත්වා පච්චන්තී හි ගහණී
යඝොරභායවනපිත්තවිකාරාදිවයසනයරොගංජයනති, සිථිලංකත්වා පච්චන්තී

මන්දභායවනවාතවිකාරාදිවයසන.යතනාහ ‘‘නාතිසීතාෙ නාච්චුණ්හාො’’ති.
ගහණීයතජස්ස මන්දතික්ඛතාවයසන සත්තානං යථාක්කමං

පතණ්හසහගතාති ආහ ‘‘අතිසීතගහණියකො’’තිආදි. යාථාවයතො

අච්චයයදසනා අත්තයනො ආවිකරණං නාමාති ආහ ‘‘ෙථාභූතිං අත්තයනො

අගුණිං පකායසතා’’ති. උදෙත්ථගාමිනිොති සඞ්ඛාරානං උදයං, වයඤ්ච 

පටිවිජ්ඣන්තියාති අයයමත්ථ අත්යථොති ආහ ‘‘උදෙඤ්ො’’තිආදි. 

පරිසුද්ධපරාොති නිරුපක්කියලසාය. නි්බිජ්ඣිතුිංසමත්ථාොතිතදඞ්ගවයසන 

අවයසසංපජහිතංසමත්ථාය. තස්සතස්සදුක්ඛස්ස ඛෙගාමිනිොතියංදුක්ඛං
ත්මස්මිං ඤායණ අනධිගයත පවත්තාරහං, අධිගයත න පවත්තති, තං
සන්ධායවදති.තථායහසයයොගාවචයරො‘‘චූළයසොතාපන්යනො’’තිවුච්චති. 

සුද්ධපරාවාසාදිපඤ්ෙකවණ්ණනා 
318. ‘‘සුද්ධපරා ආවසිිංසූ’’තිආදිනා අද්ධත්තයයපි යතසං 

සුද්ධාවාසපරියායයො අබෙභිචාරීති දස්යසති. කියලසමලරහිතාති 
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පටුන 

නාමකායපරිසුද්ධිං වදන්යතො එව රූපකායපරිසුද්ධිම්පි අත්ථයතො දස්යසති.

යතනාහ ‘‘අනාගාමිඛීණාසවා’’ති. 

ආයුයනො මජ්ඣන්ති අවිහාදීසු යත්ථ යත්ථ උප්පන්යනො, තත්ථ තත්ථ

ආයුයනොමජ්ඣං අනතික්කමිත්වා.අන්තරා වාතිතස්සඅන්තරාවඔරයමව. 

මජ්ඣිංඋපහච්ොතිආයුයනො මජ්ඣංඅතිච්ච.යතනාහ ‘‘අතික්කමිත්වා’’ති. 

අප්පයෙොයගනාතිඅනුස්සහයනන. අකිලමන්යතොති අකිලන්යතො. සුයඛනාති
අකිච්යන්න. උද්ධං වාහිභායවන උද්ධං අස්ස තණ්හායසොතං, 

වට්ටයසොතඤ්චාති උද්ධපරිංයසොයතො; උද්ධං වා ගන්ත්වා පටිලභිතබ්බයතො

උද්ධං අස්ස මග්ගයසොතන්ති උද්ධපරිංයසොයතො. අකනිට්ඨිං ගච්ඡතීති 

අකනිට්ඨගාමී. යසොයධපරත්වාති තත්ථ තත්ථ උප්පජ්ජන්යතො යත යත

යදවයලොයකයසොයධන්යතො විය යහොතීතිවුත්තං ‘‘ෙත්තායරො යදවයලොයක

යසොයධපරත්වා’’ති. තත්ථ තත්ථ වා උප්පජ්ජිත්වා පුන
අනුප්පජ්ජනාරහභායවයනවතයතොපිගච්න්න්යතො යදවූපපත්තිභවසඤ්ඤියත
අත්තයනො ඛන්ධයලොයක භවරාගමලං වියසොයධත්වා වික්ඛම්යභත්වා. 
අයඤ්හිඅවියහසුකප්පසහස්සංවසන්යතොඅරහත්තංපත්තංඅසක්කුණිත්වා
අතප්පං ගච්න්ති, තත්ථාපිද්යවකප්පසහස්සානි වසන්යතොඅරහත්තං පත්තං
අසක්කුණිත්වාසුදස්සංගච්න්ති, තත්ථාපිචත්තාරිකප්පසහස්සානිවසන්යතො 
අරහත්තං පත්තං අසක්කුණිත්වා සුදස්සිං ගච්න්ති, තත්ථාපි
අට්ඨකප්පසහස්සානි වසන්යතොඅරහත්තංපත්තංඅසක්කුණිත්වාඅකනිට්ඨං
ගච්න්ති, තත්ථවසන්යතො අග්ගමග්ගංඅධිගච්න්ති. 

යෙයතොඛිලපඤ්ෙකවණ්ණනා 
319. යෙයතොඛිලා නාමඅත්ථයතොවිආකිච්න්ායකොයධොච, යතපනයස්මිං

සන්තායන උප්පජ්ජන්ති, තස්ස ඛරභායවො කක්ඛළභායවො හුත්වා

උපතිට්ඨන්ති, පයගව අත්තනා සම්පයුත්තආත්තස්සාති ආහ ‘‘චිත්තස්ස

ථද්ධපරභායවො’’ති. යථා ලක්ඛණපාරිපූරියා ගහිතාය සබ්බා සත්ථුරූපකායසිරී
ගහිතාවනාමයහොති, එවං සබ්බඤ්ඤුතායසබ්බාධම්මකායසිරී’’ගහිතාඑව

නාම යහොතීති තදුභයවත්ථුකයමව කඞ්ඛං දස්යසන්යතො ‘‘සරීයර

කඞ්ඛමායනො’’තිආදිමාහ. ආතපති කියලයසති ආතප්පිං, සම්මාවායායමොති

ආහ ‘‘ආතප්පාොති වීරිෙකරණත්ථාො’’ති. පුනප්පුනිං යෙොගාොති භාවනං

පුනප්පුනං යුඤ්ජනාය. සතතකිරිොොති භාවනාය නිරන්තරප්පයයොගාය.
‘‘පටියවධධම්යම කඞ්ඛමායනො’’ති එත්ථ කථං යලොකුත්තරධම්යම කඞ්ඛා
පවත්තතීති? න ආරම්මණකරණවයසන, අනුස්සවාකාරපරිවිතක්කලද්යධ

පරිකප්පිතරූයප කඞ්ඛාපවත්තතීතිදස්යසන්යතොආහ ‘‘විපස්සනා…යප.…

වදන්ති, තිං අත්ථි නු යඛො නත්ථීති කඞ්ඛතී’’ති. සික්ඛාති යචත්ථ
පුබ්බභාගසික්ඛා යවදිතබ්බා. ‘‘කාමඤ්යචත්ථ වියසසුප්පත්තියා 
මහාසාවජ්ජතායයචවසංවාසනිමිත්තඝට්ටනායහතඅභිණ්හුප්පත්තිකතායච 
‘සබ්රහ්මචාරීසූ’ති යකොපස්ස විසයයො වියසයසත්වා වුත්යතො, තයතො
අඤ්ඤත්ථාපිපනයකොයපො ‘නයචයතොඛියලො’තිනසක්කාවිඤ්ඤාත’’න්ති
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යකආ. යදි එවං විආකිච්න්ායපි අයං නයයො ආපජ්ජති, තස්මා
යථාරුතවයසයනවගයහතබ්බං. 

යෙතයසොවිනිබන්ධපරාදිපඤ්ෙකවණ්ණනා 
320. පවත්තිතං අප්පදානවයසන කුසලආත්තං විනිබන්ධන්තීති 

යෙතයසොවිනිබන්ධපරා. තං පන විනිබන්ධන්තා මුට්ඨිගාහං ගණ්හන්තී විය

යහොන්තීති ආහ ‘‘චිත්තිං බන්ධිත්වා’’තිආදි. කාමගිද්යධො පුග්ගයලො
වත්ථුකායම විය කියලසකායමපි අස්සායදති අභිනන්දතීති වුත්තං 

‘‘වත්ථුකායමපි කියලසකායමපී’’ති. අත්තයනො කායෙති අත්තයනො

කරජකායය, අත්තභායව වා. බහිද්ධපරාරූයපති පයරසං කායය, 
අනින්ද්රියබද්ධරූයප ච. උදරං අවදිහති උපආයනොති පරිපූයරතීති 

උදරාවයදහකිං. යසෙයසුඛන්ති යසයොය සයනවයසන උප්පජ්ජනකසුඛං. 

සිංපරිවත්තකන්ති සංපරිවත්යතත්වා. පණිධපරාොති තණ්හාවයසන
පණිදහිත්වා. ත්ති පඤ්චවියධොපි යලොභවියසයසො එව යචයතොවිනිබන්යධො
වුත්යතොතියවදිතබ්යබො. 

යලොකිොයනව කථිතානි රූපින්ද්රියානංයයව කථිතත්තා. 

පඨමදුතිෙෙතුත්ථානි යලොකිොනි පරිත්තභූමකත්තා. තතිෙපඤ්ෙමානි 
කාමරූපග්ගභූමිකත්තා, කාමරූපාරූපග්ගභූමිකත්තා ච. 

යලොකිෙයලොකුත්තරානි කථිතානීති ආයනත්වා යයොජනා.
‘‘සමථවිපස්සනාමග්ගඵලවයසනා’’ති වත්තබ්බං. 

‘‘සමථවිපස්සනාමග්ගවයසනා’’තිවුත්තං. 

නිස්සරණිෙපඤ්ෙකවණ්ණනා 
321. නිස්සරන්තීති නිස්සරණීොතිවත්තබ්යබරස්සංකත්වානිද්යදයසො.

කත්තරියහස අනීය-සද්යදොයථා ‘‘නියොනිකා’’ති.යතනාහ ‘‘නිස්සටා’’ති. 

කුයතොපනනිස්සටාති? යථාසකංපටිපක්ඛයතො.නිජ්ජීවට්යඨන ධපරාතුයෙොති

ආහ ‘‘අත්තසුඤ්ඤසභාවා’’ති. අත්ථයතො පන
ධම්මධාතමයනොවිඤ්ඤාණධාතවියසසා.තාදිසස්සභික්ඛයනොකියලසවයසන

කායමසු මනසිකායරො නාම නත්ථීති ආහ ‘‘වීමිංසනත්ථ’’න්ති. 
‘‘යනක්ඛම්මනිස්සිතං ත්දානි යම ආත්තං, කිං නු යඛො කාමවිතක්යකොපි

උප්පජ්ජතී’’ති වීමංසන්තස්සාතිඅත්යථො. පක්ඛන්දනිං නාමඅනුප්පයවයසො, 

යසො පන තත්ථ නත්ථීති ආහ ‘‘න පවිසතී’’ති. පසාදිං නාම
අභිරුආසන්තිට්ඨානං, විමුච්චනං අධිමුච්චනන්ති තං සබ්බං පක්ඛිපන්යතො

වදති ‘‘පසාදිං නාපජ්ජතී’’තිආදි. එවංභූතං පනස්ස ආත්තං තත්ථ කථං

තිට්ඨතීතිආහ ‘‘ෙථාපනා’’තිආදි. තන්තිපඨමජ්ඣානං. අස්සාතිභික්ඛයනො. 

චිත්තිං පක්ඛන්දතීතිපරිකම්මආත්යතනසද්ධිංඣානආත්තං එකට්ඨවයසන

එකජ්ඣං ගයහත්වාවදති. යගොෙයරගතත්තාතිඅත්තයනොආරම්මයණඑව 

පවත්තත්තා. අහානභාගිෙත්තාති ඨිතිභාගියත්තා, වියසසභාගියත්තා වා. 

සුට්ඨු විමුත්තන්ති වික්ඛම්භනවිමුත්තියා සම්මයදව විමුත්තං. ආත්තස්ස



දීඝනිකායය පාථිකවග්ගටීකා  සඞ්ගීතිසුත්තවණ්ණනා 

207 

පටුන 

කායස්ස ච හනනයතො විඝායතො, දුක්ඛං. පරිදහනයතො පරිළායහො, 

කාමදරයථො. නයවදෙති අනුප්පජ්ජනයතො.නිස්සරන්තිතයතොති නිස්සරණිං. 

යක නිස්සරන්ති? කාමා. එවඤ්ච කත්වා කාමානන්ති කත්තරි සාමිවචනං
සුට්ඨුයුජ්ජති.යදග්යගනකාමාතයතො ‘‘නිස්සටා’’තිවුච්චන්ති, තදග්යගන

ඣානම්පිකාමයතො ‘‘නිස්සට’’න්ති වත්තබ්බතං ලභතීතිවුත්තං ‘‘කායමහි

නිස්සටත්තා’’ති. එවං වික්ඛම්භනවයසන කාමනිස්සරණං වත්වා ත්දානි

සමුච්යන්දවයසන අච්චන්තයතොව නිස්සරණං දස්යසතං ‘‘යෙො පනා’’තිආදි
වුත්තං. 

යසසපයදසූති යසසයකොට්ඨායසසු. අයං පන වියසයසොති වියසසං
වදන්යතන ‘‘තං ඣානං පාදකං කත්වා’’තිආදියකො අවියසයසොති වත්වා 
දුතියතතියවායරසු සබ්බයසො අනාමට්යඨො, චතත්ථවායර පන අයම්පි

වියසයසොති දස්යසතං ‘‘අච්ෙන්තනිස්සරයණ යෙත්ථ අරහත්තඵලිං

යෙොයජත්බ’’න්ති වුත්තං. 

යස්මාඅරූපජ්ඣානංපාදකංකත්වාඅග්ගමග්ගංඅධිගන්ත්වා අරහත්යත
ඨිතස්ස ආත්තං සබ්බයසො රූයපහි නිස්සටං නාම යහොති. තස්ස හි 
ඵලසමාපත්තියතො වුට්ඨාය වීමංසනත්ථං රූපාභිමුඛං ආත්තං යපයසන්තස්ස
ත්දමක්ඛාතන්ති සමථයානිකානං වයසන යහට්ඨා චත්තායරො වාරා කථිතා, 

ත්දං පන සුක්ඛවිපස්සකස්ස වයසනාති ආහ ‘‘සුද්ධපරසඞ්ඛායර’’තිආදි. පුන

සක්කායෙොනත්ථීති උප්පන්නන්ති ත්දානියමසක්කායප්පබන්යධොනත්ථීති 
වීමංසන්තස්සඋප්පන්නං. 

විමුත්තාෙතනපඤ්ෙකවණ්ණනා 
322. විමුත්තියා වට්ටදුක්ඛයතො විමුච්චනස්ස ආයතනානි කාරණානි 

විමුත්තාෙතනානීති ආහ ‘‘විමුච්ෙනකාරණානී’’ති. පාළිඅත්ථිං 

ජානන්තස්සාති‘‘ත්ධපලංආගතං, ත්ධසමාධි, ත්ධපඤ්ඤා’’තිආදිනාතංතං 

පාළිඅත්ථංයාථාවයතොජානන්තස්ස. පාළිිංජානන්තස්සාති තදත්ථයජොතනං

පාළිංයාථාවයතොඋපධායරන්තස්ස. තරුණපීතීති සඤ්ජාතමත්තාමුදුකාපීති
ජායති. කථං ජායති? යථායදසිතධම්මං උපධායරන්තස්ස තදනුච්න්විකයමව
අත්තයනො කායවචීමයනොසමාචාරං පරිග්ගණ්හන්තස්ස

යසොමනස්සප්පත්තස්ස පයමොදලක්ඛණංපායමොජ්ජං ජායති. තුට්ඨාකාරභූතා

බලවපීතීති පුරිමුප්පන්නාය පීතියා වයසන ලද්ධායසවනත්තා අතිවිය
තට්ඨාකාරභූතා කායආත්තදරථපස්සම්භනසමත්ථාය පස්සද්ධියා පච්චයයො
භවිතං සමත්ථා බලප්පත්තා පීති ජායති. යස්මා නාමකායය පස්සද්යධ

රූපකායයොපි පස්සද්යධො එව යහොති, තස්මා ‘‘නාමකායෙො පටිපස්සම්භති’’ 

ත්ච්යචවවුත්තං. සුඛිංපටිලභතීතිවක්ඛමානස්සආත්තසමාධානස්සපච්චයයො
භවිතං සමත්ථංයචතසිකංනිරාමිසංසුඛංපටිලභතිවින්දති.‘‘සමාධියතී’’ති
එත්ථ න යයො යකොආ සමාධි අධිප්යපයතො, අථ යඛො අනුත්තරසමාධීති

දස්යසන්යතො ‘‘අරහත්ත ඵලසමාධිනා සමාධිෙතී’’තිආහ. ‘‘අෙඤ්හී’’තිආදි
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පටුන 

තස්සා යදසනාය තාදිසස්ස පුග්ගලස්ස යථාවුත්තසමාධිපටිලාභස්ස

කාරණභාවවිභාවනං. තස්ස විමුත්තායතනභායවො. ඔසක්කිතුන්ති නයිතං. 

සමාධියෙව සමාධිනිමිත්තන්ති කම්මට්ඨානපාළිආරුළ්යහො සමාධියයව 
පරයතො උප්පජ්ජනකභාවනාසමාධිස්ස කාරණභාවයතො සමාධිනිමිත්තං.

යතනාහ ‘‘ආෙරිෙසන්තියක’’තිආදි. 

විමුත්ති වුච්ෙති අරහත්තිං සබ්බයසො කියලයසහි පටිප්පස්සද්ධිවිමුත්තීති 

කත්වා. පරිපායෙන්තීතිසායධන්තිනිප්ඵායදන්ති. අනිච්ොනුපස්සනාඤායණ 

නිස්සයපච්චයභූයත උප්පන්නසඤ්ඤා, යතනඤායණනසහගතාතිඅත්යථො.

යසයසසුපි එයසව නයයො  .යං පයනත්ථ වත්තබ්බං , තං 

විසුද්ධිමග්ගසිංවණ්ණනාෙිං (විසුද්ධි  .ටී . 1.37, 306) වුත්තනයයන 

යවදිතබ්බං. 

පඤ්චකවණ්ණනානිට්ඨිතා. 

ඡක්කවණ්ණනා 
323. අත්තානං අධි අජ්ඣත්තා, අධි-සද්යදොසමාසවිසයය අධිකාරත්ථං, 

පවත්තිඅත්ථඤ්චගයහත්වාපවත්තතීතිඅත්තානංඅධිකිච්චඋද්දිස්ස පවත්තා 

අජ්ඣත්තා; අජ්ඣත්යතසු භවානි අජ්ඣත්තිකානීති නියකජ්ඣත්යතසුපි
අබ්භන්තරානි චක්ඛාදීනි වුච්චන්ති, තානි පන යයන අජ්ඣත්තභායවන
‘‘අජ්ඣත්තිකානී’’ති වුච්චන්ති, තමත්ථං පාකටං කත්වා දස්යසන්යතො 

‘‘අජ්ඣත්තිකානී’’ති ආහ. සද්දත්ථයතො පන අජ්ඣත්තජ්ඣත්තානියයව 

අජ්ඣත්තජ්ඣත්තිකානි යථා‘‘යවනයියකො’’ති)ම.නි.1.246; අ.නි. 8.11; 

පාරා.8) දට්ඨබ්බං. තයතොඅජ්ඣත්තයතොතිතයතො අජ්ඣත්තජ්ඣත්තයතො, 
යානි අජ්ඣත්තිකානි වුත්තානි. අජ්ඣත්තිකානඤ්හි පටියයොගීනි බාහිරානි
අජ්ඣත්තධම්මානං විය බහිද්ධාධම්මා. ‘‘අජ්ඣත්තිකානී’’ති හි 
සපරසන්තානිකානි චක්ඛාදීනි වුච්චන්ති, තථා රූපාදීනි ‘‘බාහිරානී’’ති. 
අජ්ඣත්තානි පන සසන්තානිකා එව චක්ඛරූපාදයයො, තයතො අඤ්යඤව
බහිද්ධාති. ‘‘විඤ්ඤාණසමූහා’’ති එත්ථ යදිපි යතසං විඤ්ඤාණානං
සයමොධානං නත්ථි භින්නකාලිකත්තා, ආත්යතන පන එකජ්ඣං
අභිසංයූහනවයසන සමූහතා වුත්තා යථා ‘‘යවදනාක්ඛන්යධො’’ති. 

ෙක්ඛුපසාදනිස්සිතන්ති චක්ඛපසාදං නිස්සාය පච්චයං ලභිත්වා උප්පන්නං
කුසලාකුසලවිපාකවිඤ්ඤාණං චක්ඛවිඤ්ඤාණතාසාමඤ්යඤන එකජ්ඣං

කත්වා වුත්තං. ෙක්ඛුසන්නිස්සියතො සම්ඵස්යසො, න චක්ඛද්වාරියකො. ඉයම 

දස සම්ඵස්යසති ත්යම පසාදවත්ථුයක දස විපාකසම්ඵස්යස ඨයපත්වා.

එයතයනව නයෙනාතිඑයතනඵස්යසවුත්යතයනවනයයන.තණ්හාන්ක්යක

තණ්හංආරබ්භපවත්තාපි තණ්හා ධපරම්මතණ්හාතියවදිතබ්බා. 

අප්පටිස්සයෙොතිඅප්පටිස්සයවො, ව-කාරස්සය-කාරංකත්වානිද්යදයසො.

ගරුනා කිස්මිඤ්ආ වුත්යත ගාරවවයසන පටිස්සවනං පටිස්සයවො, 
පටිස්සවභූතං, තංසභාගඤ්චයංකිඤ්ආ ගාරවං, නත්ථිඑතස්මිංපටිස්සයවොති 
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පටුන 

අප්පටිස්සයවො, ගාරවරහියතො. යතනාහ ‘‘අනීෙවුත්තී’’ති. යථා යචතියං
උද්දිස්ස කතංසත්ථු කතසදිසං, එවංයචතියස්සපුරයතොකතංසත්ථුපුරයතො 

කතසදිසං එවාති ආහ ‘‘පරිනි්බුදයත පනා’’තිආදි. සක්කච්ෙිං න ගච්ඡතීති
ආදරං ගාරවං උප්පායදත්වා න උපසඞ්කමති. යථා සික්ඛාය එකයදයස
යකොපියත, අගාරයවචකයතසබ්බාසික්ඛාකුප්පති, සබ්බත්ථ ච අගාරවං
කතං නාම යහොති සමුදායයතො සංවරසමාදානං අවයවයතො යභයදොති. එවං 

එකභික්ඛුස්මිිංපි…යප.… අගාරයවො කයතොව යහොති. අනාදරියමත්යතනපි 

සික්ඛාය අපරිපූරියයවාති ආහ ‘‘අපූරෙමායනොව සික්ඛාෙ අගාරයවො 

නාමා’’ති. අප්පමාදලක්ඛණිං සම්මාපටිපත්ති. දුවිධපරන්ති ධම්මාමිසවයසන
දුවිධං. 

යසොමනස්සූපවිොරාති යසොමනස්සසහගතා විචාරා අධිප්යපතා, 

උපසද්යදො ච නිපාතමත්තන්ති ආහ ‘‘යසොමනස්සසම්පයුත්තා විොරා’’ති.
තථාහිස්සඅභිධම්යම (ධ.ස.8) ‘‘චායරොවිචායරො…යප.…උපවිචායරො’’ති

නිද්යදයසො පවත්යතො. යසොමනස්සකාරණභූතන්ති සභාවයතො, 
සඞ්කප්පයතොපි යසොමනස්සස්ස උප්පත්තියා පච්චයභූතං. කාමං
පරිත්තභූමකා විතක්කවිචාරා අඤ්ඤමඤ්ඤමවියයොගියනො, කිරියායභදයතො
පන පඨමාභිනිපාතතාය විතක්කස්ස බොපායරො සාතිසයයො. තයතො පරං
විචාරස්සාතිතංසන්ධාය‘‘විතක්යකත්වා’’තිපුබ්බකාලකිරියාවයසනවත්වා 

‘‘විොයරන පරිච්ඡින්දතී’’ති වුත්තං. ලද්ධපුබ්බායසවනස්ස විචාරස්ස
බොපායරො පඤ්ඤා විය යහොති. තථා හි ‘‘විචායරො විආකිච්න්ාය

පටිපක්යඛො’’ති යපටයක වුත්තං. ‘‘දිට්ඨිසාමඤ්ඤගයතො’’ති එත්ථ යාය
දිට්ඨියාපුග්ගයලො දිට්ඨිසාමඤ්ඤංගයතොවුත්යතො, සාපඨමමග්ගසම්මාදිට්ඨි

යකොසම්බකසුත්යත අධිප්යපයතොතිආහ ‘‘යකොසම්බකසුත්යතපඨමමග්යගො

කථියතො’’ති. ඉධපරාති ත්මස්මිං සුත්යත. චතූසුපි මග්යගසු සම්මාදිට්ඨි 

දිට්ඨිග්ගහයණනගහිතාතිආහ ‘‘ෙත්තායරොපිමග්ගා කථිතා’’ති. 

විවාදමූලඡක්කවණ්ණනා 
325. යකොධපරයනොති කුජ්ඣනපයලො. යස්මා යසො අප්පහීනයකොධතාය

විගතයකොධයනො නාම න යහොති, තස්මා ‘‘යකොයධපරන සමන්නාගයතො’’ති

ආහ. උපනායහො එතස්ස අත්ථි, උපනය්හනපයලොති වා උපනාහී. විවායදො 
නාම උප්පජ්ජමායනො යයභුයයෙන පඨමං ද්වින්නං වයසන උප්පජ්ජතීති 

වුත්තං ‘‘ද්වින්නිං භික්ඛූනිංවිවායදො’’ති.යසොපනයථාබහූනංඅනත්ථාවයහො

යහොති, තං නිදස්සනමුයඛන දස්යසන්යතො ‘‘කථ’’න්තිආදිමාහ. 

අ්භන්තරපරිසාොතිපරිසබ්භන්තයර. 

පරගුණමක්ඛනාය පවත්යතොපි අත්තයනො කාරකං ගූයථන පහරන්තං

ගූයථො විය පඨමතරං මක්යඛතීති මක්යඛො, යසො එතස්ස අත්ථීති මක්ඛී. 
පලාසතීතිපලායසො, පරස්සගුයණඩංසිත්වාවියඅපයනතීති අත්යථො, යසො

එතස්ස අත්ථීති පලාසී. පලාප පුග්ගයලො හි දුතියස්ස ධුරං න යදති, සමං
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පසායරත්වා තිට්ඨති. යතනාහ ‘‘යුගග්ගාහලක්ඛයණන පලායසන

සමන්නාගයතො’’ති. ‘‘ඉස්සුකී’’තිආදීනං පදානමත්යථො යහට්ඨා
වුත්තනයත්තා සුවිඤ්යඤයයෙොව. කම්මපථප්පත්තාය මිච්න්ාදිට්ඨියා

වයසයනත්ථ මිච්න්ාදිට්ඨි යවදිතබ්බාති ආහ ‘‘නත්ථිකවාදී අයහතුකවාදී 

අකිරිෙවාදී’’ති. 

නිස්සරණිෙඡක්කවණ්ණනා 
326. හායපත්වාති කුසලආත්තං පරිහායපත්වා පවත්තිතයමව

අප්පදානවයසන. අභූතිං බයාකරණිං බයාකයරොති ‘‘යමත්තා හි යඛො යම
යචයතොවිමුත්ති භාවිතා’’තිආදිනා )අ. නි. 6.13) අත්තනි අවිජ්ජමානං

ගුණබොහාරං බොහරති. යචයතොවිමුත්ති-සද්දං අයපක්ඛිත්වා ‘‘නිස්සටා’’ති 

වුත්තං. පුනබයාපායදොනත්ථීතිත්දානිමමබොපායදොනාම නත්ථිසබ්බයසො
නත්ථීතිඤත්වා. 

‘‘අනිමිත්තා’’ති වත්වා යයසං නිමිත්තානං අභායවන 

අරහත්තඵලසමාපත්තියාඅනිමිත්තතා, තං දස්යසතං ‘‘සා හී’’තිආදිවුත්තං.

තත්ථ රාගස්ස නිමිත්තං, රායගො එව වා නිමිත්තන්ති රාගනිමිත්තිං. ආදි-
සද්යදන යදොසනිමිත්තාදීනං සඞ්ගයහො දට්ඨබ්යබො.

රූපයවදනාදිසඞ්ඛාරනිමිත්තං රූපනිමිත්තාදි. යතසඤ්යඤව නිච්චාදිවයසන

උපට්ඨානං නිච්ෙනිමිත්තාදි. තයිදං නිමිත්තං යස්මා සබ්යබන සබ්බං

අරහත්තඵයල නත්ථි, තස්මා වුත්තං ‘‘සා හි…යප.… අනිමිත්තාති

වුත්තා’’ති. නිමිත්තිංඅනුසරතීතිතංනිමිත්තංඅනුගච්න්තිආරබ්භ පවත්තති. 

අස්මිමායනොති ‘‘අස්මී’’ති පවත්යතො අත්තවිසයයො මායනො. අෙිං නාම

අහිංඅස්මීතිරූපලක්ඛයණො, යවදනාදීසුවාඅඤ්ඤතරලක්ඛයණොඅයංනාම
අත්තා අහං අස්මි. ‘‘අස්මී’’ති මායනො සමුග්ඝාටීයති එයතනාති 

අස්මිමානසමුග්ඝායතො, අරහත්තමග්යගො. පුන අස්මිමායනො නත්ථීති තස්ස
අනුප්පත්තිධම්මතාපාදනංකිත්යතන්යතො සමුග්ඝාතත්තයමවවිභායවති. 

අනුත්තරිොදිඡක්කවණ්ණනා 
327. නත්ථිඑයතසංඋත්තරානිවිසිට්ඨානීති අනුත්තරානි, අනුත්තරානි

එව අනුත්තරිොනි යථා අනන්තයමව ආනන්තරියන්ති ආහ 

‘‘අනුත්තරිොනීති අනුත්තරානී’’ති. දස්සනානුත්තරිෙිං නාම 
අනුත්තරඵලවියසසාවහත්තා. එස නයයො යසයසසුපි. 

සත්තවිධපරඅරිෙධපරනලායභොති සත්තවිධසද්ධාදියලොකුත්තරධනලායභො. 

සික්ඛත්තෙපූරණන්ති අධිපලසික්ඛාදීනං තිස්සන්නං සික්ඛානං පරිපූරණං.
තත්ථ පරිපූරණං නිප්පරියායයතො අයසක්ඛානං වයසන යවදිතබ්බං.
කලොණපුථුජ්ජනයතොපට්ඨායහි සත්තයසක්ඛාතිස්යසොසික්ඛාපූයරන්ති
නාම, අරහා පන පරිපුණ්ණසික්යඛොති. ත්ති ත්මානි අනුත්තරියානි
යලොකියයලොකුත්තරානිකථිතානි. 
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අනුස්සතියෙො එව දිට්ඨධම්මිකසම්පරායිකාදිහිතසුඛානංකාරණභාවයතො

ඨානානීති අනුස්සතිට්ඨානානි. එවිං අනුස්සරයතොති යථා බුද්ධානුස්සති 
වියසසාධිගමස්ස ඨානං යහොති, එවං ‘‘ත්තිපි යසො භගවා’’තිආදිනා )දී. නි.

1.157, 255) බුද්ධගුයණ අනුස්සරන්තස්ස. උපොරකම්මට්ඨානන්ති 
පච්චක්ඛයතො උපචාරජ්ඣානාවහං කම්මට්ඨානං, පරම්පරාය පන යාව
අරහත්තා යලොකියයලොකුත්තරවියසසාවහං. 

සතතවිහාරඡක්කවණ්ණනා 
328. නිච්ෙවිහාරාති සබ්බදා පවත්තනකවිහාරා. ඨයපත්වා හි

සමාපත්තියවලං, භවඞ්ගයවලඤ්ච ඛීණාසවා ත්මිනාව 

න්ළඞ්ගුයපක්ඛාවිහායරන සබ්බකාලං විහරන්ති. ෙක්ඛුනා රූපිං දිස්වාති
නිස්සයයවොහායරන වුත්තං. සසම්භාරකථා යහසා යථා ‘‘ධනුනා 
විජ්ඣතී’’ති. තස්මා නිස්සයපයසන නිස්සිතස්ස ගහණං දට්ඨබ්බන්ති ආහ 

‘‘ෙක්ඛුවිඤ්ඤායණනදිස්වා’’ති. ඉට්යඨ අරජ්ජන්යතොතිත්ට්යඨආරම්මයණ

රාගං අනුප්පායදන්යතො මග්යගන සමුච්ඡින්නත්තා. යනව සුමයනො යහොති 

යගහසිතයපමවයසනපි. න දුම්මයනො පසාදඤ්ඤථත්තවයසනපි. 

අසමයපක්ඛයනතිත්ට්යඨපිඅනිට්යඨපිමජ්ඣත්යතපිආරම්මයණනසමං න
සම්මා අයයොනියසො ගහයණ. යයො අඛීණාසවානං යමොයහො උප්පජ්ජති, තං 

අනුප්පායදන්යතො මග්යගයනව තස්ස සමුග්ඝාටිතත්තා. 

ඤාණුයපක්ඛාවයසයනව උයපක්ඛයකො විහරති මජ්ඣත්යතො. අයඤ්චස්ස 
පටිපත්තියවපුල්ලප්පත්තියා, පඤ්ඤායවපුල්ලප්පත්තියා වාති ආහ 

‘‘සතිො’’තිආදි. ඡළඞ්ගුයපක්ඛාතින්සුද්වායරසුපවත්තාසතිසම්පජඤ්ඤස්ස

වයසන න්ාවයවාඋයපක්ඛා. ඤාණසම්පයුත්තචිත්තානිල්භන්ති යතහි විනා

සම්පජානතාය අසම්භවයතො. මහාචිත්තානීති අට්ඨපි මහාකිරියආත්තානි 

ල්භන්ති. සතතවිහාරාති ඤාණුප්පත්තිපච්චයරහිතකායලපි

පවත්තියභදනයතො. දස චිත්තානීති අට්ඨ මහාකිරියආත්තානි

හසිතප්පාදයවොට්ඨබ්බනආත්යතහි සද්ධිං දස ආත්තානි ල්භන්ති. 
අරජ්ජනාදුස්සනවයසන පවත්ති යතසම්පි සාධාරණාති.‘‘උයපක්ඛයකො
විහරතී’’ති වචනයතො න්ළඞ්ගුයපක්ඛාවයසන ආගතානං ත්යමසං

සතතවිහාරානං‘‘යසොමනස්සංකථංලබ්භතී’’තියචොයදත්වා ‘‘ආයසවනයතො

ල්භතී’’ති සයයමව පරිහරතීති. කිඤ්චාපි ඛීණාසයවො ත්ට්ඨානිට්යඨපි
ආරම්මයණ මජ්ඣත්යත විය බහුලං උයපක්ඛයකො විහරති අත්තයනො 
පරිසුද්ධපකතිභාවාවිජහනයතො, කදාආපනතථායචයතොභිසඞ්ඛාරාභායවයං
තං සභාවයතො ත්ට්ඨං ආරම්මණං, තත්ථ යාථාවසභාවග්ගහණවයසනපි
අරහයතො ආත්තං යසොමනස්සසහගතං හුත්වා පවත්තයතව, තඤ්ච යඛො
පුබ්බායසවනවයසන.යතනාහ‘‘ආයසවනයතොලබ්භතී’’ති. 

අභිජාතිඡක්කවණ්ණනා 
329. ‘‘අභිජාතියයො’’ති එත්ථ අභි-සද්යදො උපසග්ගමත්තං, න

අත්ථවියසසයජොතයකොති ආහ ‘‘ජාතියෙො’’ති. අභිජාෙතීති එත්ථාපි එයසව 
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නයයො. ජාෙතීති ච අන්යතොගධයහතඅත්ථපදං, උප්පායදතීති අත්යථො. 
ජාතියා, තංනිබ්බත්තකකම්මානඤ්ච කණ්හසුක්කපරියායතාය යං
වත්තබ්බං, තං යහට්ඨා වුත්තයමව. පටිප්පස්සම්භනවයසන කියලසානං

නිබ්බාපනයතො නි්බානිං සයෙ කණ්හිං භයවෙය යථා තං දසවිධං

දුස්පලෙකම්මං. සයෙ සුක්කිං භයවයෙ යථා තං දානපලාදිකුසලකම්මං. 

ද්වින්නම්පි කණ්හසුක්කවිපාකානං. අරහත්තිං අධිප්යපතිං ‘‘අභිජායතී’’ති

වචනයතො. තං කියලසනිබ්බානන්යත ජාතත්තා නි්බානිං යථා රාගාදීනං 
ඛයන්යතජාතත්තා රාගක්ඛයයොයදොසක්ඛයයොයමොහක්ඛයයොති. 

නි්යබධපරභාගිෙඡක්කවණ්ණනා 
නි්යබයධපරො වුච්ෙති නි්බානිං මග්ගඤායණනනිබ්බිජ්ඣිතබ්බට්යඨන, 

පටිවිජ්ඣිතබ්බට්යඨනාති අත්යථො. නියරොධපරානුපස්සනාඤායණති 

නියරොධානුපස්සනාඤායණ නිස්සයපච්චයභූයත උප්පන්නා සඤ්ඤා, යතන
සහගතාතිඅත්යථො. 

න්ක්කවණ්ණනානිට්ඨිතා. 

සත්තකවණ්ණනා 
330. සම්පත්තිපටිලාභට්යඨනාති පලසම්පත්තිආදීනං

සම්මාසම්යබොධිපරියයොසානානං සම්පත්තීනං පටිලාභාපනට්යඨන, 

සම්පත්තීනං වා පටිලායභො සම්පත්තිපටිලායභො, තස්ස කාරණං 

සම්පත්තිපටිලාභට්යඨො, යතන සම්පත්තිපටිලාභට්යඨන. යතයනවාහ

‘‘සම්පත්තීනං පටිලාභකාරණයතො’’ති. සද්ධපරාව උභයහිතත්ථියකහි

ධනායිතබ්බට්යඨනධනං සද්ධපරාධපරනිං.එත්ථාති එයතසුධයනසු. ස්බයසට්ඨිං 
සබ්යබසං පටිලාභකාරණභාවයතො, යතසඤ්ච සංකියලසවියසොධයනන

මහාජුතිකමහාවිප්ඵාරභාවාපාදනයතො.යතනාහ ‘‘පඤ්ඤාෙහී’’තිආදි.තත්ථ 

පඤ්ඤාෙ ඨත්වාතිකම්මස්සකතාපඤ්ඤායපතිට්ඨාය සුෙරිතාදීනි පූයරත්වා

සග්ගූපගා යහොන්ති. තත්ථ යචව පාරමිතා පඤ්ඤාය ච ඨත්වා 

සාවකපාරමිඤාණාදීනි පටිවිජ්ඣන්ති. 

සමාධිං පරික්ඛයරොන්ති අභිසඞ්ඛයරොන්තීති සමාධිපරික්ඛාරා, සමාධිස්ස
සම්භාරභූතාසම්මාදිට්ඨිආදයයො.ත්ධපන සහකාරීකාරණභූතාඅධිප්යපතාති

ආහ ‘‘සමාධිපරිවාරා’’ති. 

අසතිං අසාධූනං ධපරම්මා යතසං අසාධුභාවසාධනයතො. අසන්තාති 

අසුන්දරා ගාරය්හා. යතනාහ ‘‘ලාමකා’’ති. ‘‘විපස්සකස්යසව කථිතා’’ති

වත්වා තස්ස විපස්සනානිබ්බත්තිං දස්යසතං ‘‘යතසුපී’’තිආදි වුත්තං.
චතන්නම්පි හි සච්චානං වියසයසන දස්සනයතො මග්ගපඤ්ඤා සාතිසයං
‘‘විපස්සනා’’තිවත්තබ්බා, තංසමඞ්ගීචඅරියයො විපස්සනයකොති. 
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සප්පුරිසානිං ධපරම්මාති සප්පුරිසානංයයව ධම්මා, න අසප්පුරිසානං.
ධම්මානුධම්මපටිපත්තියා එව හි ධම්මඤ්ඤුආදිභායවො, න

පාළිධම්මපඨනාදිමත්යතන. භාසිතස්සාති සුත්තයගයොදිභාසිතස්ස යචව
තදඤ්ඤස්ස ච අත්තත්ථපරත්ථයබොධකස්ස පදස්ස. අත්ථකුසලතාවයසන 

අත්ථිං ජානාතීති අත්ථඤ්ඤූ. අත්තානිං ජානාතීති යාථාවයතො අත්තයනො
පමාණජානනවයසන අත්තානං ජානාති. 
පටිග්ගහණපරියභොගමත්තඤ්ඤුතාහි එව
පරියයසනවිස්සජ්ජනමත්තඤ්ඤුතාපි යබොධිතා යහොන්තීති 

‘‘පටිග්ගහණපරියභොයගසු’’ ත්ච්යචව වුත්තං. එවඤ්හි තා අනවජ්ජා

යහොන්තීති. යෙොගස්ස අධිගමාොති භාවනාය අනුයුඤ්ජනස්ස. 

අතිසම්බාධපරන්ති අතිඛද්දකං අතික්ඛපඤ්ඤස්ස තාවතා කායලන තීයරතං

අසක්කුයණයෙත්තා. අට්ඨවිධපරිංපරිසන්තිඛත්තියපරිසාදිකංඅට්ඨවිධංපරිසං. 
භික්ඛපරිසාදිකං චතබ්බිධං ඛත්තියපරිසාදිකං මනුස්සපරිසංයයව පුන
චතබ්බිධං ගයහත්වා අට්ඨවිධං වදන්ති අපයර. ‘‘ත්මං යම යසවන්තස්ස
අකුසලා ධම්මා පරිහායන්ති, කුසලා ධම්මා අභිවඩ්ඪන්ති, තස්මා
යසවිතබ්යබො, විපරියායයතො තදඤ්යඤො අයසවිතබ්යබො’’ති එවං 

යසවිත්බායසවිත්බිං පුග්ගලිං ජානාතීති පුග්ගලඤ්ඤූ. එවං යතසං

පුග්ගලානම්පියබොධනංඋක්කට්ඨං, නිහීනංවා ජානාති නාම. 

331. ‘‘නිද්දසවත්ථූනී’’ති. ‘‘ආදි-සද්දයලොයපනායංනිද්යදයසො’’තිආහ 

‘‘නිද්දසාදිවත්ථූනී’’ති.නත්ථිදානිත්මස්සදසාතිනිද්දයසො. පඤ්යහොතිඤාතං

ත්ච්ඡියතො අත්යථො. පුන දසවස්යසො න යහොතීති යතසං මතිමත්තන්ති

දස්යසතං ‘‘යසො කිරා’’ති කිරසද්දග්ගහණං. ‘‘නිද්දයසො’’ති යචතං
යදසනාමත්තං, තස්ස නිබ්බීසාදිභාවස්ස විය නින්නවාදිභාවස්ස ච

ත්ච්ඡිතත්තාති දස්යසතං ‘‘න යකවලඤ්ො’’තිආදි වුත්තං. ගායම

විෙරන්යතොතිගායමපිණ්ඩායවිචරන්යතො. 

නඉදිංතිත්ථිොනිංඅධිවෙනිං යතසු තන්නිමිත්තස්සඅභාවා.සාසයනපි
යසක්ඛස්සාපිනත්දංඅධිවචනං, කිමඞ්ගංපන පුථුජ්ජනස්ස.යස්සපයනතං

අධිවචනං, යයන ච කාරයණන, තං දස්යසතං ‘‘ඛීණාසවස්යසත’’න්තිආදි
වුත්තං. අප්පටිසන්ධිකභායවො හිස්ස පච්චක්ඛයතො කාරණං. පරම්පරාය
ත්තරානි, යානිපාළියං ආගතානි. 

සික්ඛාය සම්මයදව ආදානං සික්ඛාසමාදානිං, තං පනස්සා පාරිපූරියා

යවදිතබ්බන්තිආහ ‘‘සික්ඛත්තෙපූරයණ’’ති.සික්ඛායවාසම්මයදවආදියතො

පට්ඨාය රක්ඛණං සික්ඛාසමාදානිං, තඤ්ච අත්ථයතො පූරයණ පරිච්ඡින්නං 
අරක්ඛයණ සබ්යබන සබ්බං අභාවයතො, රක්ඛයණ ච පරිපූරණයතො. 

බහලච්ඡන්යදොති දළ්හච්න්න්යදො. ආෙතින්ති අනන්තරානාගතදිවසාදිකායලො

අධිප්යපයතො, නඅනාගතභයවොතිආහ ‘‘අනාගයතපුනදිවසාදීසුපී’’ති.සික්ඛං

පරිපූයරන්තස්ස තත්ථ නිවිට්ඨඅත්ථිතා අවිගතයපමතා, යතභූමකධම්මානං 
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අනිච්චාදිවයසන සම්මයදව නිජ්ඣානං ධපරම්මනිසාමනාති ආහ 

‘‘විපස්සනායෙතිං අධිවෙන’’න්ති. තණ්හාවිනෙයනති
විරාගානුපස්සනාදිවිපස්සනාඤාණානුභාවසිද්යධ තණ්හාවික්ඛම්භයන. 

එකීභායවති ගණසඞ්ගණිකාකියලසසඞ්ගණිකාවිගමසිද්යධ වියවකභායව. 

වීරිොරම්යභති සම්මප්පධානවීරියස්ස පග්ගණ්හයන, තං පන සබ්බයසො 

වීරියස්සපරිබ්රූහනංයහොතීතිආහ ‘‘කායිකයෙතසිකස්සවීරිෙස්ස පූරයණ’’ති. 

සතිෙඤ්යෙවයනපක්කභායවොතිසයතොකාරිතාය යචවසම්පජානකාරිතාය

ච. සතිසම්පජඤ්ඤබයලයනව වීරියාරම්යභො ත්ජ්ඣති. දිට්ඨිපටියවයධපරති

සම්මාදිට්ඨියා පටිවිජ්ඣයන. යතනාහ ‘‘මග්ගදස්සයන’’ති.
සච්චසම්පටියවයධහිත්ජ්ඣමායන මග්ගසම්මාදිට්ඨිසිද්ධාඑවයහොති. 

අසුභානුපස්සනාඤායණති දසවිධස්ස, එකාදසවිධස්සාපි වා අසුභස්ස
අනුපස්සනාවයසන පවත්තඤායණ. ත්දඤ්හි දුක්ඛානුපස්සනාය 

පරිචයඤාණං. ආදීනවානුපස්සනාඤායණති සඞ්ඛාරානං
අනිච්චදුක්ඛවිපරිණාමතාසංසූආතස්ස ආදීනවස්ස අනුපස්සනාවයසන 

පවත්තඤායණ. අප්පහීනට්යඨනාති මග්යගන අසමුච්ඡින්නභායවන. 

අනුයසන්තීති සන්තායන අනු අනු සයන්ති. කාරණලායභ හි සති 
උප්පන්නාරහාකියලසාසන්තායනඅනුඅනුසයිතාවියයහොන්ති, තස්මායත

තදවත්ථා ‘‘අනුසයා’’ති වුච්චන්ති. ථාමගයතොති ථාමප්පත්යතො. 

ථාමගමනඤ්ෙ අඤ්යඤහි අසාධාරයණො කාමරාගාදීනයමව ආයවණියකො
සභායවො දට්ඨබ්යබො.තථාහිවුත්තංඅභිධම්යම‘‘ථාමගතානුසයංපජහතී’’ති.

කාමරායගො එව අනුසයයො කාමරාගානුසයෙො. යය පන ‘‘කාමරාගස්ස 
අනුසයයො කාමරාගානුසයයො’’ති වදන්ති, තං යතසං මතිමත්තං. න හි 
කාමරාගවිනිමුත්යතො කාමරාගානුසයයො නාම යකොආ අත්ථි. යදි ‘‘තස්ස
බීජ’’න්ති වයදයයං, තම්පිතබ්බිනිමුත්තංපරමත්ථයතොනඋපලබ්භයතවාති.
එයසවනයයො යසයසසුපි. 

අධිකරණසමථසත්තකවණ්ණනා 
අධිකරීයන්ති එත්ථාති අධිකරණානි. යක අධිකරීයන්ති? සමථා. කථං

අධිකරීයන්තීති? සමනවයසන, තස්මා යත යතසං සමනවයසන 

පවත්තන්තීති ආහ ‘‘අධිකරණානි සයමන්තී’’තිආදි. උප්පන්නානිං

උප්පන්නානන්ති උට්ඨිතානංඋට්ඨිතානං. සමථත්ථන්තිසමනත්ථං. 

‘‘අට්ඨාරසහි වත්ථූහී’’ති ලක්ඛණවචනයමතං යථා ‘‘යදි යම බොධී
දායහයයං දාතබ්බමිදයමොසධ’’න්ති, තස්මා යතසු අඤ්ඤතරඤ්ඤතයරන

විවදන්තා ‘‘අට්ඨාරසහි වත්ථූහි විවදන්තී’’ති වුච්චන්ති. උපවදනාති

අක්යකොයසො. යෙොදනාතිඅනුයයොයගො. 

අධිකරණස්ස සම්මුඛාව විනයනයතො සම්මුඛාවිනයෙො. 
සන්නිපතිතපරිසායධම්මවාදීනං යයභුයෙතායයයභුයෙසිකකම්මස්සකරණං 
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යෙභුෙයසිකා. අෙන්තිඅයංයථාවුත්තාචතබ්බිධාසම්මුඛතා සම්මුඛාවිනයෙො 

නාම. 

සඞ්ඝසාමග්ගිවයසන සම්මුඛීභායවො, න යථා තථා කාරකපුග්ගලානං

සම්මුඛාතා. භූතතාති තච්න්තා. සච්චපරියායයො හි ත්ධ ධපරම්ම-සද්යදො

‘‘ධම්මවාදී’’තිආදීසු )දී. නි. 1.9, 194) විය. වියනති එයතනාති විනයෙො, 
තස්ස තස්ස අධිකරණස්ස වූපසමනාය භගවතා වුත්තවිධි, තස්ස විනයස්ස

සම්මුඛතා විනෙසම්මුඛතා. යතනාහ ‘‘ෙථා තිං…යප.… සම්මුඛතා’’ති. 

යෙනාති යයන පුග්ගයලන. විවාදවත්ථුසඞ්ඛායත අත්යථ පච්චත්ථිකා 

අත්ථපච්ෙත්ථිකා. සඞ්ඝසම්මුඛතා පරිහාෙති සම්මතපුග්ගයලයහව
වූපසමනයතො. 

නන්ති විවාදාධිකරණං. ‘‘න න්න්දාගතිං ගච්න්තී’’තිආදිනා වුත්තං 

පඤ්ෙඞ්ගසමන්නාගතිං. ගුළ්හකාදීසු අලජ්ජුස්සන්නාය පරිසාය ගුළ්හයකො
සලාකග්ගායහො කාතබ්යබො ලජ්ජුස්සන්නාය විවටයකො, බාලුස්සන්නාය
සකණ්ණජප්පයකො. යස්සා කිරියාය ධම්මවාදියනො බහුතරා, සා 

යෙභුෙයසිකාතිආහ ‘‘ධපරම්මවාදීනිංයෙභුෙයතාො’’තිආදි. 

‘‘ෙතූහි සමයථහිසම්මතී’’තිත්දං සබ්බසඞ්ගාහිකවයසනවුත්තං. තත්ථ

පන ද්වීහිද්වීහිඑවවූපසමනං දට්ඨබ්බං. එවිං විනිච්ඡිතන්තිසයචආපත්ති
නත්ථි, උයභොඛමායපත්වා, අථඅත්ථි, ආපත්තිං දස්යසත්වායරොපනවයසන
විනිච්ඡිතං.පටිකම්මංපනආපත්තාධිකරණසමයථපරයතො ආගමිස්සති. 

න සමණසාරුප්පං අස්සාමණකිං, සමයණහි අකත්තබ්බං, තස්මිං. 

අජ්ඣාොයර වීතික්කයමසති. 

පටිෙරයතොති පටිච්න්ායදන්තස්ස. පාපුස්සන්නතාය පාපියෙො, පුග්ගයලො, 

තස්ස කත්තබ්බකම්මං තස්ස පාපිෙසිකිං. සම්මුඛාවිනයෙයනව වූපසයමො

නත්ථි පටිඤ්ඤායතථාරූපාය, ඛන්තියාවා විනාඅවූපසමනයතො. 

එත්ථාති ආපත්තියදසනාය. පටිඤ්ඤායත ආපන්නභාවාදියක කරණං
කිරියා ‘‘ආයතිං සංවයරයොප’’ති, පරිවාසදානාදිවයසන ච පවත්තං

වචීකම්මං පටිඤ්ඤාතකරණිං. 

ෙථානුරූපන්ති ‘‘ද්වීහි සමයථහි චතූහි තීහි එයකනා’’ති එවං

වුත්තනයයන යථානුරූපං. එත්ථාති ත්මස්මිං සුත්යත, ත්මස්මිං වා

සමථවිචායර. විනිච්ඡෙනයෙොති විනිච්න්යයනයමත්තං.යතනාහ ‘‘විත්ථායරො

පනා’’තිආදි. සමන්තපාසාදිකාෙිං විනයට්ඨකථාය )චූළව. අට්ඨ. 184-187) 

වුත්යතො, තස්මාවුත්තනයයයනවයවදිතබ්යබොතිඅධිප්පායයො. 

සත්තකවණ්ණනානිට්ඨිතා. 
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නිට්ඨිතාචදුතියභාණවාරවණ්ණනා. 

අට්ඨකවණ්ණනා 
333. අොථාවාති න යාථාවා. අනියොනිකතාය මිච්ඡාසභාවා. 

විපරීතවුත්තිකතාය ොථාවා. නියොනිකතාය සම්මාසභාවා අවිපරීතවුත්තිකා. 

334. කුච්ඡිතං පදතීති කුසීයතො ද-කාරස්ස ත-කාරං කත්වා. යස්ස
ධම්මස්ස වයසන පුග්ගයලො ‘‘කුපයතො’’ති වුච්චති, යසො කුපතභායවො ත්ධ 

කුසීත-සද්යදන වුත්යතො. විනාපි හි භාවයජොතනං සද්දං භාවත්යථො
විඤ්ඤායතියථා‘‘පටස්ස සුක්ක’’න්ති, තස්මාකුපතභාවවත්ථූනීතිඅත්යථො.

යතනාහ ‘‘යකොසජ්ජකාරණානීති අත්යථො’’ති. කම්මිං නාම සමණසාරුප්පං

ඊදිසන්ති ආහ ‘‘චීවරවිොරණාදී’’ති. වීරිෙන්ති පධානවීරියං, තං පන
චඞ්කමනවයසන කරයණ ‘‘කායික’’න්තිපි වත්තබ්බතං ලභතීති ආහ 

‘‘දුවිධපරම්පී’’ති. පත්තිොති පාපුණනත්ථං. ඔසීදනන්ති භාවනානුයයොයග

සඞ්යකොයචො.මායසහිආආතංනිආතංවියාති මාසාචිතිං, තං මඤ්යඤ. යස්මා 

මාසාතින්තාවියසයසනගරුකායහොන්ති, තස්මා ‘‘ෙථා තින්තමායසො’’තිආදි

වුත්තං. වුට්ඨියතොයහොති ගිලානභාවාතිඅධිප්පායයො. 

335. යතසන්ති ආරම්භවත්ථූනං. ඉමිනාව නයෙනාති ත්මිනා 
කුපතවත්ථූසු වුත්යතයනව නයයන. ‘‘දුවිධම්පි වීරියං ආරභතී’’තිආදිනා, 

‘‘ඉදිංපඨමන්තිත්දංහන්දාහංවීරියංආරභාමීතිඑවංභාවනාය අබ්භුස්සහනං

පඨමං ආරම්භවත්ථූ’’තිආදිනා ච අත්යථො යවදිත්යබො. යථා තථා පඨමං
පවත්තං අබ්භුස්සහනඤ්හි උපරි වීරියාරම්භස්ස කාරණං යහොති.
අනුරූපපච්චයවක්ඛණාසහිතානි හි අබ්භුස්සහනානි, තම්මූලකානි වා 
පච්චයවක්ඛණානිඅට්ඨආරම්භවත්ථූනියවදිතබ්බානි. 

336. ආසජ්ජාති යස්ස යදති, තස්ස ආයමොදනයහත යතන

සමාගමනිමිත්තං.යතනාහ ‘‘එත්ථආසාදනිංදානකාරණිං නාමා’’ති. භොති
භයයහත. නනු භයං නාම ලද්ධුකාමතා රාගාදයයො විය යචතනාය
අවිසුද්ධිකරං, තං කස්මා ත්ධ ගහිතන්ති? න ත්දං තාදිසං යචොරභයාදිං 

සන්ධායවුත්තන්තිදස්යසතං ‘‘තත්ථා’’තිආදිවුත්තං. අදාසියමතියංපුබ්යබ

කතං උපකාරං ආන්යතත්වා දීයති, තං සන්ධාය වුත්තං. දස්සති යමති

පච්චුපකාරාපසාය යං දීයති, තං සන්ධාය වදති. සාහු දානන්ති ‘‘දානං
නායමතං පණ්ඩිතපඤ්ඤත්ත’’න්ති සාධුසමාචායර ඨත්වා යදති. 

අලඞ්කාරත්ථන්තිඋපයසොභනත්ථං. පරිවාරත්ථන්තිපරික්ඛාරත්ථං.දානඤ්හි
දත්වාතං පච්චයවක්ඛන්තස්සපායමොජ්ජපීතියසොමනස්සාදයයොඋප්පජ්ජන්ති, 
යලොභයදොසත්ස්සාමච්යන්රාදයයො විදූරී භවන්ති. ත්දානි දානං
අනුකූලධම්මපරිබ්රූහයනන, පච්චනීකධම්මවිදූරීභාවකරයණන ච
භාවනාආත්තස්සඋපයසොභනායචපරික්ඛාරායචයහොතීති ‘‘අලඞ්කාරත්ථං, 

පරිවාරත්ථඤ්ච යදතී’’ති වුත්තං. යතනාහ ‘‘දානඤ්හි චිත්තිං මුදුකිං

කයරොතී’’තිආදි. මුදුචිත්යතොයහොති ලද්ධාදායයක‘‘ත්මිනාමය්හංසඞ්ගයහො
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කයතො’’ති, දාතාපි ලද්ධරි. යතන වුත්තං ‘‘උභින්නම්පි චිත්තිං මුදුකිං 

කයරොතී’’ති. 

අදන්තදමනන්ති අදන්තා අනස්සවාපිස්ස දායනන දන්තා අස්සවා

යහොන්ති වයස වත්තන්ති. අදානිං දන්තදූසකන්ති අදානං පන පුබ්යබ 

දන්තානං අස්සවානම්පි විඝාතප්පාදයනන ආත්තං දූයසති. උන්නමන්ති 

දායකා, පියංවදාචපයරසංගරුආත්තීකාරට්ඨානතාය. නමන්ති පටිග්ගාහකා 

දායනන, පිෙවාොෙ ලද්ධසඞ්ගහාසඞ්ගාහකානං. 

චිත්තාලඞ්කාරදානයමව උත්තමිං අනුපක්කිලිට්ඨතාය, සුපරිසුද්ධතාය, 
ගුණවියසසපච්චයතායච. 

337. දානපච්ෙොති දානකාරණා, දානමයපුඤ්ඤස්ස කතත්තා

උපආතත්තාති අත්යථො. උපපත්තියෙොති මනුස්යසසු, යදයවසු ච

නිබ්බත්තියයො. ඨයපතීති එකවාරයමව අනුප්පජ්ජිත්වා යථා උපරූපරි

යතයනවාකායරන පවත්තති, එවං ඨයපති. තයදව චස අධිට්ඨානන්ති ආහ 

‘‘තස්යසව යවවෙන’’න්ති. වඩ්යඪතීති බ්රයූහති, න හායපති. විමුත්තන්ති

අධිමුත්තං, නින්නං යපොණංපබ්භාරන්ති අත්යථො. විමුත්තන්තිවා විසිට්ඨං.

නිප්පරියායයතො උත්තරි නාම පණීතං මජ්යඣපි හීනමජ්ඣිමවිභාගස්ස

ලබ්භනයතොති වුත්තං ‘‘උත්තරි අභාවිතන්ති තයතො උපරි මග්ගඵලත්ථාෙ 

අභාවිත’’න්ති. සිංවත්තති තථා පණිහිතං දානමයආත්තං. යං පන පාළියං
‘‘තඤ්ච යඛො’’තිආදි වුත්තං, තං තත්රූපපත්තියා 
විබන්ධකාරදුස්පලොභාවදස්සනපරං දට්ඨබ්බං, න දානමයස්ස පුඤ්ඤස්ස
යකවලස්ස තංසංවත්තනතාදස්සනපරන්තිදට්ඨබ්බං. 

සමුච්ඡින්නරාගස්සාති සමුච්ඡින්නකාමරාගස්ස. තස්ස හි සියා

බ්රහ්මයලොයක උපපත්ති, න සමුච්ඡින්නභවරාගස්ස. වීතරාගග්ගහයණන
යචත්ථ කායමසු වීතරාගතා අධිප්යපතා, යාය බ්රහ්මයලොකූපපත්ති සියා.

යතනාහ ‘‘දානමත්යතයනවා’’තිආදි. යදි එවං දානං තත්ථ කිං අත්ථියන්ති

ආහ ‘‘දානිංපනා’’තිආදි. දායනනමුදුචිත්යතොතිබද්ධාඝායතයවරීපුග්ගයලපි
අත්තයනො දානසම්පටිච්න්යනනමුදුභූතආත්යතො. 

පරිපදතිපරියතොත්යතොආයතොචසමාගච්න්තීති පරිසා, සමූයහො. 

යලොකස්ස ධපරම්මාති සත්තයලොකස්ස අවස්සම්භාවී ධම්මා. යතනාහ 

‘‘එයතහි මුත්යතො නාම නත්ථී’’තිආදි. යස්මා යත යලොකධම්මා අපරාපරං
කදාආයලොකංඅනුපතන්ති, කදාආ යතයලොයකො, තස්මාතඤ්යචත්ථඅත්ථං
දස්යසන්යතො‘‘අට්ඨියම’’තිසුත්තපදං)අ.නි. 8.6) ආහරි.ඝාසච්න්ාදනාදීනං

ලද්ධි ලායභො, තානි එව වා ලද්ධබ්බයතො ලායභො. තදභායවො අලායභො. 

ලාභග්ගහයණන යචත්ථ තබ්බිසයයො අනුයරොයධො ගහියතො, 

අලාභග්ගහයණනවියරොයධො.යස්මායලොහියතසති තදුපඝාතවයසනපුබ්යබො
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විය අනුයරොයධ සති වියරොයධො ලද්ධාවසයරො එව යහොති, තස්මා වුත්තං 

‘‘ලායභආගයතඅලායභොආගයතොඑවා’’ති.එසනයයොයසාදීසුපි. 

අට්ඨකවණ්ණනානිට්ඨිතා. 

නවකවණ්ණනා 
340. වසති තත්ථ ඵලං තන්නිමිත්තකතාය පවත්තතීති වත්ථු, 

කාරණන්ති වුත්යතොවායමත්යථො. යතනාහ ‘‘ආඝාතවත්ථූනීති

ආඝාතකාරණානී’’ති. යකොයපො නාමායං යස්මිං වත්ථුස්මිං උප්පජ්ජති, න
තත්ථ එකවාරයමව උප්පජ්ජති, අථ යඛො පුනපි උප්පජ්ජයතවාති වුත්තං 

‘‘බන්ධපරතී’’ති. අථ වා යයො පච්චයවියසයසන උප්පජ්ජමායනො ආඝායතො
සවිසයයබද්යධො වියනවිගච්න්ති, පුනපි උප්පජ්යජයයෙව, තංසන්ධායාහ 

‘‘ආඝාතිං බන්ධපරතී’’ති. තං පනස්ස පච්චයවයසන නිබ්බත්තනං

උප්පාදනයමවාතිවුත්තං ‘‘කයරොති උප්පායදතී’’ති. 

තිංකුයතත්ථල්භාතිඑත්ථ තන්තිකිරියාපරාමසනං, පදජ්ඣාහායරන

ච අත්යථො යවදිතබ්යබොති දස්යසන්යතො ‘‘තිං අනත්ථෙරණිං මා

අයහොසී’’තිආදිමාහ. යකන කාරයණන ලද්ධපර්බිං නිරත්ථකභාවයතො.
කම්මස්සකාහිසත්තා, යත කස්සරුආයාදුක්ඛිතා, සුඛිතාවාභවන්ති, තස්මා

යකවලං තස්මිං මය්හං කුජ්ඣනමත්තං එවාති අධිප්පායයො. අථ වා තිං 

යකොපකරණයමත්ථපුග්ගයලකුයතොල්භා පරමත්ථයතොකුජ්ඣිතබ්බස්ස, 
කුජ්ඣනකස්ස ච අභාවයතො. සඞ්ඛාරමත්තඤ්යහතං, යදිදංඛන්ධපඤ්චකං.
යං ‘‘සත්යතො’’ති වුච්චති, යතසඞ්ඛාරා ත්ත්තරකාලා ඛණිකා, කස්ස යකො

කුජ්ඣතීතිඅත්යථො. ලාභානාමයකසියුිං අඤ්ඤත්රඅනුප්පත්තියතො. 

341. සත්තා ආවසන්ති එයතසූති සත්තාවාසා. නානත්තකායා
නානත්තසඤ්ඤී ආදියභදා සත්තනිකායා. යස්මා යත යත සත්තනිකායා
තප්පරියාපන්නානං සත්තානං තාය එව තප්පරියාපන්නතාය ආධායරො විය
වත්තබ්බතංඅරහන්තිසමුදායාධාරතායඅවයවස්සයථා‘‘රුක්යඛසාඛා’’ති, 

තස්මා ‘‘සත්තානිං ආවාසා, වසනට්ඨානානීති අත්යථො’’ති වුත්තං. 

සුද්ධපරාවාසාපිසත්තාවායසොව ‘‘න යසො, භික්ඛයව, සත්තාවායසොසුලභරූයපො, 
යයොමයාඅනාවුත්ථපුබ්යබොත්මිනාදීයඝනඅද්ධුනා අඤ්ඤත්ර සුද්ධාවායසහි
යදයවහී’’තිවචනයතො.යදිඑවංකස්මාත්ධ නගහිතාතිතත්ථකාරණමාහ 

‘‘අස්බකාලිකත්තා’’තිආදි. යවහප්ඵයලො පන චතත්ථංයයව සත්තාවාසං
භජතීතිදට්ඨබ්බං. 

342. ඔපසමියකොති වට්ටදුක්ඛස්ස උපසමාවයහො, තං පන වට්ටදුක්ඛං
කියලයසසු උපසන්යතසු උපසමති, න අඤ්ඤථා, තස්මා 

‘‘කියලසූපසමකයරො’’ති වුත්තං. තක්කරං සම්යබොධං ගයමතීති 

සම්යබොධපරගාමී. 
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යස්මිංයදවනිකායයධම්මයදසනානවියුජ්ජතිසවනස්යසවඅභාවයතො, 
යසො පාළියං ‘‘දීඝායුයකො යදවනිකායයො’’ති අධිප්යපයතොති ආහ 

‘‘අසඤ්ඤභවිංවා අරූපභවිංවා’’ති. 

343. අනුපුබ්බයතො විහරිතබ්බාති අනුපු්බවිහාරා. අනුපටිපාටිොති

අනුක්කයමන. සමාපජ්ජිත්බවිහාරාති සමාපජ්ජිත්වා සමඞ්ගියනො හුත්වා 
විහරිතබ්බවිහාරා. 

344. අනුපු්බනියරොධපරාති අනුපුබ්යබන අනුක්කයමන

පවත්යතතබ්බනියරොධා.යතනාහ ‘‘අනුපටිපාටිො නියරොධපරා’’ති. 

නවකවණ්ණනානිට්ඨිතා. 

දසකවණ්ණනා 
345. යයහි පලාදීහිසමන්නාගයතොභික්ඛ ධම්මසරණතායධම්යමයනව

නාථතිඊසතිඅභිභවතීති නායථොති වුච්චති, යතතස්සනාථභාවකරාධම්මා 

‘‘නාථකරණා’’ති වුත්තාතිආහ ‘‘සනාථා…යප.… පතිට්ඨාකරා ධපරම්මා’’ති.

තත්ථ අත්තයනො පතිට්ඨාකරාති යස්ස නාථභාවකරා, තස්ස අත්තයනො 
පතිට්ඨාවිධායියනො. අප්පතිට්යඨො අනායථො, සප්පතිට්යඨො සනායථොති
පතිට්ඨත්යථො නාථත්යථො. 

කලොණගුණයයොගයතො කලයාණාති දස්යසන්යතො 

‘‘සීලාදිගුණසම්පන්නා’’ති ආහ. මිජ්ජනලක්ඛණා මිත්තා එතස්ස අත්ථීති 

මිත්යතො, යසො වුත්තනයයනකලොයණොඅස්සඅත්ථීතිතස්සඅත්ථිතාමත්තං
කලොණමිත්තපයදන වුත්තං.අස්සයතනසබ්බකාලංඅවිජහිතවායසොතිතං

දස්යසතං ‘‘කලොණසහායයො’’ති වුත්තන්ති ආහ ‘‘යතවස්සා’’තිආදි. 

යතවස්සාතියතඑවකලොණමිත්තාඅස්සභික්ඛයනො. සහඅෙනයතොතිසහ

වත්තනයතො. අසයමොධායන චිත්යතන, සයමොධායන පන චිත්යතන යෙව

කායෙනෙ සම්පවඞ්යකො. 

සුඛංවයචොඑතස්මිංඅනුකූලගාහිම්හිආදරගාරවවතිපුග්ගයලති සුවයෙො. 

යතනාහ ‘‘සුයඛනවත්ත්යබො’’තිආදි. ඛයමොතිඛන්තා, තයමවස්සඛමභාවං

දස්යසතං ‘‘ගාළ්යහනා’’තිආදි වුත්තං. වාමයතොති මිච්න්ා, අයයොනියසො වා 

ගණ්හාති. පටිප්ඵරතීති පටාණිකභායවන තිට්ඨති. පදක්ඛිණිං ගණ්හාතීති
සම්මායයොනියසොවා ගණ්හාති. 

උච්ොවොනීති විපුලඛද්දකානි. තතු්රපගමනීොති තත්ර තත්ර මහන්යත, 
ඛද්දයක ච කම්යම සාධනවයසන උපායයන උපගච්න්න්තියා, තස්ස තස්ස

කම්මස්ස නිප්ඵාදයනන සමත්ථායාති අත්යථො. තතු්රපාොොති වා තත්ර තත්ර
කම්යමසායධතබ්යබ උපායභූතාය. 
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ධපරම්යම අස්ස කායමොති ධපරම්මකායමොති බෙධිකරණානංපි බාහිරත්යථො
සමායසො යහොතීති කත්වා වුත්තං. කායමතබ්බයතො වා පියායිතබ්බයතො 

කායමො, ධම්යමො; ධම්යමො කායමො අස්සාති ධපරම්මකායමො. ධපරම්යමොති 

පරියත්තිධම්යමො අධිප්යපයතොති ආහ ‘‘යතපිටකිං බුදද්ධපරවෙනිං පිොෙතීති 

අත්යථො’’ති.සමුදාහරණංකථනං සමුදාහායරො, පියයො සමුදාහායරොඑතස්සාති 

පිෙසමුදාහායරො. සෙඤ්ොති එත්ථ ෙ-සද්යදන ‘‘සක්කච්ච’’න්ති පදං
අනුකඩ්ඪති, යතන සයඤ්ච සක්කච්චං යදයසතකායමො යහොතීති යයොජනා. 

අභිධපරම්යමො සත්තප්පකරණානි අධියකො අභිවිසිට්යඨො ච පරියත්තිධම්යමොති

කත්වා. විනයෙො උභයතොවිභඞ්ගා විනයනයතො කායවාචානං. අභිවිනයෙො 

ඛන්ධපරකපරිවාරා වියසසයතො ආභිසමාචාරිකධම්මකිත්තනයතො. 
ආභිසමාචාරිකධම්මපාරිපූරිවයසයනව හි ආදිබ්රහ්මචරියකධම්මපාරිපූරී. 

ධපරම්යමො එව පිටකද්වයස්සාපි පරියත්තිධම්මභාවයතො. මග්ගඵලානි

අභිධපරම්යමො නිබ්බානධම්මස්ස අභිමුයඛොති කත්වා. කියලසවූපසමකාරණිං 
පුබ්බභාගියා තිස්යසො සික්ඛා සඞ්යඛපයතො විවට්ටනිස්සියතො සමයථො

විපස්සනාච. බහුලපායමොජ්යජොතිබලවපායමොජ්යජො. 

කාරණත්යථතිනිමිත්තත්යථ. කුසලධම්මනිමිත්තංහිස්සවීරියාරම්යභො.

යතනාහ ‘‘යතසිං අධිගමත්ථාො’’ති. කුසයලසු ධපරම්යමසූති වා 
නිප්ඵායදතබ්යබ භුම්මං යථා ‘‘යචතයසො අවූපසයම
අයයොනියසොමනසිකාරපදට්ඨාන’’න්ති. 

346. සකලට්යඨනාති නිස්යසසට්යඨන, අනවයසසඵරණවයසනයචත්ථ
සකලට්යඨො යවදිතබ්යබො, අසුභනිමිත්තාදීසු විය එකයදයස අට්ඨත්වා

අනවයසසයතොගයහතබ්බට්යඨනාතිඅත්යථො. තදාරම්මණානිංධපරම්මානන්ති

තං කසිණං ආරබ්භ පවත්තනකධම්මානං. යඛත්තට්යඨනාති

උප්පත්තිට්ඨානට්යඨන. අධිට්ඨානට්යඨනාති පවත්තිට්ඨානභායවන. යථා
යඛත්තං සස්සානං උප්පත්තිට්ඨානං වඩ්ඪිට්ඨානඤ්ච, එවයමතං ඣානං 
තංසම්පයුත්තානං ධම්මානන්ති, යයොගියනො වා සුඛවියසසානං

කාරණභායවන. ‘‘පරිච්ඡින්දිත්වා’’ ති ත්දං උද්ධපරිං අයධපරොති එත්ථාපි

යයොයජතබ්බං.පරිච්ඡින්දිත්වාඑවහිසබ්බත්ථකසිණං වඩ්යඪතබ්බං. යතන

යතනවාකාරයණනාතියතනයතනඋපරිආදීසු කසිණවඩ්ඪනකාරයණන.

යථා කින්ති ආහ ‘‘ආයලොකමිව රූපදස්සනකායමො’’ති. යථා දිබ්බචක්ඛනා
උද්ධංයචරූපංදට්ඨුකායමො, උද්ධං ආයලොකංපසායරති, අයධොයචඅයධො, 
සමන්තයතො යච රූපං දට්ඨුකායමො සමන්තයතො ආයලොකං පසායරති; 
එවමයංකසිණන්තිඅත්යථො. 

එකස්සාති පථවීකසිණාදීසු එයකකස්ස. අඤ්ඤභාවානුපගමනත්ථන්ති
අඤ්ඤකසිණභාවානුපගමනදීපනත්ථං, අඤ්ඤස්ස වා
කසිණභාවානුපගමනදීපනත්ථං, න හි අඤ්යඤන පසාරිතකසිණං තයතො
අඤ්යඤන පසාරිතකසිණභාවං උපගච්න්ති, එවම්පි යනසං
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අඤ්ඤකසිණසම්යභදාභායවො යවදිතබ්යබො. න අඤ්ඤිං පථවීආදි. න හි

උදයක ඨිතට්ඨායන සසම්භාරපථවී අත්ථි. අඤ්යඤො කසිණසම්යභයදොති

ආයපොකසිණාදිනා සඞ්කයරො. ස්බත්ථාති සබ්යබසු යසසකසියණසු.
එකයදයස අට්ඨත්වා අනවයසසඵරණං පමාණස්ස අග්ගහණයතො 

අප්පමාණිං. යතයනවහියනසංකසිණසමඤ්ඤා. තථාචාහ ‘‘තඤ්හී’’තිආදි. 

යෙතසා ඵරන්යතොති භාවනාආත්යතන ආරම්මණං කයරොන්යතො.
භාවනාආත්තඤ්හිකසිණං පරිත්තංවාවිපුලංවාසකලයමවමනසිකයරොති, 
නඑකයදසං. 

කසිණුග්ඝාටිමාකායස පවත්තවිඤ්ඤාණිං ඵරණඅප්පමාණවයසන 

‘‘විඤ්ඤාණකසිණ’’න්තිවුත්තං.තථාහිතං ‘‘විඤ්ඤාණඤ්ච’’න්ති වුච්චති. 

කසිණවයසනාති යථාඋග්ඝාටිතකසිණවයසන. කසිණුග්ඝාටිමාකායස

උද්ධපරිංඅයධපරොතිරිෙතා යවදිත්බා. යත්තකඤ්හි ඨානං කසිණං පසාරිතං, 
තත්තකං ආකාසභාවනාවයසන ආකායසො යහොතීති; එවං යත්තකං ඨානං
ආකාසං හුත්වා උපට්ඨිතං, තත්තකං සකලයමව ඵරිත්වා විඤ්ඤාණස්ස
පවත්තනයතො ආගමනවයසන විඤ්ඤාණකසියණපි උද්ධංඅයධොතිරියතා
වුත්තාති ආහ ‘‘කසිණුග්ඝාටිං ආකාසවයසන තත්ථ පවත්තවිඤ්ඤායණ
උද්ධංඅයධොතිරියතායවදිතබ්බා’’ති. 

අකුසලකම්මපථදසකවණ්ණනා 
347. පථභූතත්තාති යතසං පවත්තනුපායත්තා මග්ගභූතත්තා. 

යමථුනසමාොයරසූති සදාරසන්යතොසපරදාරගමනවයසන දුවියධසු 

යමථුනසමාචායරසු.යතපිහිකායමතබ්බයතොකාමානාම. යමථුනවත්ථූසූති

යමථුනස්ස වත්ථූසු යතසු සත්යතසු. මිච්ඡාොයරොති ගාරය්හාචායරො. 

ගාරය්හතා චස්ස එකන්තනිහීනතාය එවාති ආහ ‘‘එකන්තනින්දියතො 

ලාමකාොයරො’’ති. අසද්ධපරම්මාධිප්පායෙනාති අසද්ධම්මයසවනාධිප්පායයන. 

සයගොත්යතහි රක්ඛිතා යගොත්තරක්ඛිතා. සහධම්මියකහි රක්ඛිතා 

ධපරම්මරක්ඛිතා. සස්සාමිකා සාරක්ඛා. යස්සා ගමයන රඤ්ඤා දණ්යඩො

ඨපියතො, සා සපරිදණ්ඩා. භරියාභාවත්ථං ධයනන කීතා ධපරනක්කීතා. 

න්න්යදන වසන්තී ඡන්දවාසිනී. යභොගත්ථං වසන්තී යභොගවාසිනී. පටත්ථං

වසන්තී පටවාසිනී. උදකපත්තං ආමසිත්වා ගහිතා ඔදපත්තකිනී. චුම්බටං

අපයනත්වා ගහිතා ඔභතචුම්බටා. කරමරානීතා ධපරජාහටා. තඞ්ඛණිකා 

මුහුත්තිකා. අභිභවිත්වා වීතික්කයම මිච්න්ාචායරො මහාසාවජ්යජො, න තථා
ද්වින්නං සමානච්න්න්දතාය. ‘‘අභිභවිත්වා වීතික්කමයන සතිපි 
මග්යගනමග්ගපටිපත්තිඅධිවාසයන
පුරිමුප්පන්නයසවනාභිසන්ධිපයයොගාභාවයතො මිච්න්ාචායරො න යහොති
අභිභුයෙමානස්සා’’ති වදන්ති. යසවනආත්යත සති පයයොගාභායවො
අප්පමාණං යයභුයයෙනත්ත්ථියායසවනපයයොගස්සඅභාවයතො.තස්මිංඅසති
පුයරතරංයසවනආත්තස්ස උපට්ඨාපයනපිතස්සාමිච්න්ාචායරොනසියා, තථා
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පුරිසස්සපි යසවනපයයොගාභායවති. තස්මා අත්තයනො රුආයා පවත්තිතස්ස 
වයසන තයයො බලක්කායරන පවත්තිතස්ස වයසන තයයොති සබ්යබපි

අග්ගහිතග්ගහයණන ‘‘ෙත්තායරො සම්භාරා’’තිවුත්තං. 

උපසග්ගවයසනඅත්ථවියසසවාආයනොධාතසද්දාති ‘‘අභිජ්ඣාෙතී’’ති පදස්ස 

‘‘පරභණ්ඩාභිමුඛී’’තිආදිනා අත්යථො වුත්යතො  .තත්ථ  තන්නින්නතාොති

තස්මිං පරභණ්යඩ ලුබ්භනවයසන නින්නතායාති අයයමත්ථ අධිප්පායයො

යවදිතබ්යබො. අභිපුබ්යබොවා ඣා-සද්යදොලුබ්භයනනිරුළ්යහො දට්ඨබ්යබො .

උපසග්ගවයසන  අත්ථවියසසවාආයනො එව ධාතසද්දා  .අදින්නාදානස්ස

අප්පසාවජ්ජමහාසාවජ්ජතා  බ්රහ්මජාලවණ්ණනාෙිං (දී  .නි .අට්ඨ .

චූළපලවණ්ණනා )වුත්තාති  ආහ ‘‘අදින්නාදානිං විෙ අප්පසාවජ්ජා, 

මහාසාවජ්ජා ො’’ති. තස්මා ‘‘යස්ස භණ්ඩං  අභිජ්ඣායති, තස්ස

අප්පගුණතාය අප්පසාවජ්ජතා, මහාගුණතාය මහාසාවජ්ජතා ’’තිආදිනා

අප්පසාවජ්ජමහාසාවජ්ජවිභායගො යවදිතබ්යබො.  අත්තයනො පරිණාමනිං 

ආත්යතයනවාතියවදිතබ්බං. 

හිතසුඛිං බයාපාදෙතීති යයො නං උප්පායදති, තස්ස යං පති ආත්තං 
උප්පායදති, තස්ස තස්ස සති සමවායය හිතසුඛං විනායසති. ඵරුසවාචාය 
අප්පසාවජ්ජමහාසාවජ්ජතා බ්රහ්මජාලවණ්ණනායං විභාවිතාති ආහ 

‘‘ඵරුසවාො විො’’තිආදි. තස්මා ‘‘යං පති ආත්තං බොපායදති, තස්ස
අප්පගුණතාය අප්පසාවජ්යජො, මහාගුණතාය මහාසාවජ්යජො’’තිආදිනා

තදුභයවිභායගො යවදිතබ්යබො. ‘‘අයහො වතා’’ති ත්මිනා පරස්ස අච්චන්තාය 
විනාසආන්තනංදීයපති.එවඤ්හිස්සදාරුණප්පවත්තියාකම්මපථප්පවත්ති. 

ෙථාභුච්ෙගහණාභායවනාති යාථාවගහණස්ස අභායවන

අනිච්චාදිසභාවස්සනිච්චාදියතොගහයණන. මිච්ඡා පස්සතීතිවිතථංපස්සති. 

‘‘සම්ඵප්පලායපො විො’’ති ත්මිනා ආයසවනස්ස මන්දතාය අප්පසාවජ්ජතං, 

මහන්තතාය මහාසාවජ්ජතං දස්යසති. ගහිතාකාරවිපරීතතාති මිච්න්ාදිට්ඨියා

ගහිතාකාරවිපරීතභායවො. වත්ථුයනොති තස්ස අයථාභූතසභාවමාහ. 

තථාභායවනාතිගහිතාකායරයනවවිපරීතාකායරයනව. තස්ස දිට්ඨිගතිකස්ස, 

තස්ස වාවත්ථුයනො උපට්ඨානිං, ‘‘එවයමතංනත්යතොඅඤ්ඤථා’’ති. 

ධපරම්මයතොති සභාවයතො. යකොට්ඨාසයතොති ඵස්සපඤ්චමකාදීසු
ආත්තඞ්ගයකොට්ඨායසසුයය යකොට්ඨාසායහොන්ති, තයතොතිඅත්යථො. 

යෙතනාධපරම්මාතියචතනාසභාවා. 

‘‘පටිපාටියාසත්තා’’තිඑත්ථනනුයචතනාඅභිධම්යමකම්මපයථසු න
වුත්තාති පටිපාටියා සත්තන්නං කම්මපථභායවො න යුත්යතොති? න, 
අවචනස්ස අඤ්ඤයහතකත්තා. න හි තත්ථ යචතනාය
අකම්මපථප්පත්තත්තා )ධ. ස. මූලටී. අකුසලකම්මපථකථාවණ්ණනා(
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කම්මපථරාසිම්හි අවචනං, කදාආ පන කම්මපයථො යහොති, න සබ්බදාති
කම්මපථභාවස්ස අනියතත්තා අවචනං. යදා පන කම්මපයථො යහොති, තදා 
කම්මපථරාසිසඞ්ගයහොනනිවාරියතො. 

එත්ථාහ – යදි යචතනාය සබ්බදා කම්මපථභාවාභාවයතො අනියයතො 
කම්මපථභායවොති කම්මපථරාසිම්හි අවචනං, නනු අභිජ්ඣාදීනම්පි
කම්මපථභාවං අප්පත්තානං අත්ථිතාය අනියයතො කම්මපථභායවොති
යතසම්පි කම්මපථරාසිම්හි අවචනං ආපජ්ජතීති? නාපජ්ජති
කම්මපථතාතංසභාගතා හි යතසං තත්ථ වුත්තත්තා. යදි එවං යචතනාපි
තත්ථ වත්තබ්බා සියාති? සච්චයමතං, සා පන පාණාතිපාතාදිකාවාති
පාකයටො තස්සා කම්මපථභායවොති න වුත්තං සියා. යචතනාය හි
‘‘යචතනාහං, භික්ඛයව, කම්මං වදාමි )අ. නි. 6.63; කථා. 539), තිවිධා, 
භික්ඛයව, කායසඤ්යචතනා අකුසලං කායකම්ම’’න්ති )කථා. 539) 
වචනයතො කම්මභායවො පාකයටො; කම්මංයයව ච සුගතිදුග්ගතීනං, 
තදුප්පජ්ජනසුඛදුක්ඛානඤ්චපථභායවනපවත්තං‘‘කම්මපයථො’’ති වුච්චතීති
පාකයටොතස්සාකම්මපථභායවො.අභිජ්ඣාදීනංපනයචතනාසමීහනභායවන 
සුචරිතදුච්චරිතභායවො, යචතනාජනිතභායවන
[යචතනාජනිතතංබන්ධතිභායවන )ධ. ස. අනුටී. 
අකුසලකම්මපථාවණ්ණනා(] සුගතිදුග්ගතිතදුප්පජ්ජනසුඛදුක්ඛානං
පථභායවොචාතිනතථා පාකයටොකම්මපථභායවොතියතඑවයතනසභායවන
දස්යසතංඅභිධම්යමයචතනාකම්මපථභායවන වුත්තා, අතථාජාතියත්තාවා

යචතනා යතහි සද්ධිං න වුත්තාති දට්ඨබ්බං. මූලිං පත්වාති මූලයදසනං
පත්වා, මූලසභායවසුධම්යමසු යදසියමායනසූතිඅත්යථො. 

‘‘අදින්නාදානිං සත්තාරම්මණ’’න්ති ත්දං ‘‘පඤ්චසික්ඛාපදා
පරිත්තාරම්මණාඑවා’’තිත්මායපඤ්හපුච්න්කපාළියා)විභ.715) විරුජ්ඣති.
යඤ්හි පාණාතිපාතාදිදුස්පලෙස්ස ආරම්මණං, තයදව තංයවරමණියා

ආරම්මණං.වීතික්කමිතබ්බවත්ථුයතොඑවහිවිරතීති. සත්තාරම්මණන්තිවා
සත්තසඞ්ඛාතසඞ්ඛාරාරම්මණං, තයමව උපාදාය වුත්තන්ති න යකොආ

වියරොයධො.තථාහිවුත්තං සම්යමොහවියනොදනිෙිං ‘‘යානිසික්ඛාපදානිඑත්ථ
‘සත්තාරම්මණානී’ති වුත්තානි, තානි යස්මා සත්යතොති සඞ්ඛං ගයත
සඞ්ඛායරයයව ආරම්මණං කයරොන්තී’’ති. (විභ. අට්ඨ. 714) එස නයයො
ත්යතො පයරසුපි. විසභාගවත්ථුයනො ‘‘ත්ත්ථී පුරියසො’’ති ගයහතබ්බයතො 

‘‘සත්තාරම්මයණො’’ති එයක. ‘‘එයකො දිට්යඨො, ද්යව සුතා’’තිආදිනා

සම්ඵප්පලායපන දිට්ඨසුතමුතවිඤ්ඤාතවයසන.තථා අභිජ්ඣාතිඑත්ථ තථා-
සද්යදො ‘‘දිට්ඨසුතමුතවිඤ්ඤාතවයසනා’’ තිදම්පි උපසංහරති, න
සත්තසඞ්ඛාරාරම්මණතයමව දස්සනාදිවයසන අභිජ්ඣායනයතො. ‘‘නත්ථි
සත්තා ඔපපාතිකා’’ති )දී. නි. 1.171) පවත්තමානාපි මිච්න්ාදිට්ඨි
යතභූමකධම්මවිසයා එවාති අධිප්පායයනස්සා සඞ්ඛාරාරම්මණතා වුත්තා.
කථං පන මිච්න්ාදිට්ඨියා සබ්යබ යතභූමකධම්මා ආරම්මණං යහොතීති? 
සාධාරණයතො. ‘‘නත්ථි සුකතදුක්කටානං කම්මානං ඵලං විපායකො’’ති )දී.
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නි. 1.171; ම. නි. 2.94) පවත්තමානාය අත්ථයතො රූපාරූපාවචරධම්මාපි
ගහිතාඑව යහොන්තීති. 

සුඛබහුලතායරාජායනොහසමානාපි ‘‘ඝායතථා’’තිවදන්ති, හායසොපන

යනසං අත්තවූපසමාදිඅඤ්ඤවිසයයොති ආහ ‘‘සන්නිට්ඨාපක…යප.…

යහොතී’’ති. මජ්ඣත්තයවදයනොන යහොති, සුඛයවදයනොවඑත්ථසම්භවතීති.
මුසාවායදොයලොභසමුට්ඨායනොසුඛයවදයනොවාසියා මජ්ඣත්තයවදයනොවා, 

යදොසසමුට්ඨායනො දුක්ඛයවදයනො වාති මුසාවායදො තියවදයනො. ත්මිනා
නයයනයසයසසුපියථාරහංයවදනායභයදොයවදිතබ්යබො. 

යදොසයමොහවයසන ද්විමූලයකොති සම්පයුත්තමූලයමව සන්ධාය වුත්තං.
තස්ස හි මූලට්යඨන උපකාරකභායවො. නිදානමූයල පන ගය්හමායන
‘‘යලොභයමොහවයසනපී’’ති වත්තබ්බං සියා. ආමිසකිඤ්ජක්ඛයහතපි පාණං
හනන්ති.යතයනවාහ– ‘‘යලොයභොනිදානංකම්මානං සමුදයායා’’තිආදි)අ.
නි.3.34). යසයසසුපිඑයසවනයයො. 

කුසලකම්මපථදසකවණ්ණනා 
පාණාතිපාතා …යප.… යවදිත්බානි 

යලොකියයලොකුත්තරමිස්සකවයසයනත්ථ කුසලකම්මපථානං යදසිතත්තා.
යවරයහතතාය යවරසඤ්ඤිතං පාණාතිපාතාදිපාපධම්මං මණති ‘‘මයි ත්ධ

ඨිතාය කථං ආගච්න්ප’’ති තජ්ජන්තී විය නීහරතීති යවරමණී, විරමති

එතායාති වා ‘‘විරමණී’’ති වත්තබ්යබ නිරුත්තිනයයන ‘‘යවරමණී’’ති

වුත්තං.සමාදානවයසනඋප්පන්නාවිරති සමාදානවිරති. අසමාදින්නපලස්ස

සම්පත්තයතො යථාඋපට්ඨිතවීතික්කමිතබ්බවත්ථුයතො විරති සම්පත්තවිරති. 
කියලසානං සමුච්ඡින්දනවයසන පවත්තා මග්ගසම්පයුත්තා විරති 

සමුච්යඡදවිරති. කාමඤ්යචත්ථපාළියංවිරතියයවආගතා, සික්ඛාපදවිභඞ්යග 
(විභ. 703) පන යචතනාපි ආහරිත්වා දස්සිතාති තදුභයම්පි ගණ්හන්යතො 

‘‘යෙතනාපි වත්තන්ති විරතියෙොපී’’ති ආහ. අනභිජ්ඣා හි මූලිං පත්වාති

කම්මපථයකොට්ඨායස ‘‘අනභිජ්ඣා’’ති වුත්තධම්යමො මූලයතො අයලොයභො

කුසලමූලිංයහොතීති එවයමත්ථඅත්යථොදට්ඨබ්යබො.යසසපදද්වයයපිඑයසව
නයයො. 

දුස්පලොරම්මණා තදාරම්මණජීවිතින්ද්රියාදිආරම්මණා කථං දුස්පලොනි

පජහන්තීතිතංදස්යසතං ‘‘ෙථාපනා’’තිආදිවුත්තං. පජහන්තීති යවදිත්බා 
පාණාතිපාතාදීහිවිරමණවයසයනවපවත්තනයතො.අථ තදාරම්මණභායව, න
යසො තානි පජහති. න හි තයදව ආරබ්භ තං පජහිතං සක්කා තයතො 
අවිනිස්සටභාවයතො. 

අනභිජ්ඣා…යප.…විරමන්තස්සාතිඅභිජ්ඣං පජහන්තස්සාතිඅත්යථො.
නහිමයනොදුච්චරිතයතොවිරතිඅත්ථිඅනභිජ්ඣාදීයහව තප්පහානසිද්ධියතො. 
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අරිෙවාසදසකවණ්ණනා 
348. අරියානයමව වාසාති අරිෙවාසා අනරියානං තාදිසානං

අසම්භවයතො. අරිොතියචත්ථ උක්කට්ඨනිද්යදයසනඛීණාසවාගහිතා, යත

ච යස්මා යතහි සබ්බකාලං අවිරහිතවාසා එව, තස්මා වුත්තං ‘‘අරිො එව

වසිිංසු වසන්ති වසිස්සන්තී’’ති. තත්ථ වසිිංසූති නිස්සාය වසිංසු. 
පඤ්චඞ්ගවිප්පහීනත්තාදයයො හි අරියානං අපස්සයා. යතසු 
පඤ්චඞ්ගවිප්පහානපච්යචකසච්චපයනොදනඑසනාසමවයවිස්සජ්ජනානි 
‘‘සඞ්ඛායයකං පටියසවති, අධිවායසති, පරිවජ්යජති, වියනොයදතී’’ති 
වුත්යතසු අපස්යසයනසු වියනොදනඤ්ච මග්ගකිච්චායනව, ත්තයර
මග්යගයනව සමිජ්ඣන්ති. 

ඤාණාදයෙොති ඤාණඤ්යචව තංසම්පයුත්තධම්මා ච. යතනාහ 

‘‘ඤාණන්තිවුත්යත’’තිආදි.තත්ථවත්තබ්බං යහට්ඨාවුත්තයමව. 

ආරක්ඛකිච්ෙිං සායධපරති සතියවපුල්ලප්පත්තත්තා. ‘‘ෙරයතො’’තිආදිනා
නිච්චසමාදානං දස්යසති, තංවික්යඛපාභායවනදට්ඨබ්බං. 

ප්බජ්ජුපගතාති යං කිඤ්ආ පබ්බජ්ජං උපගතා, න සමිතපාපා. 

යභොවාදියනොතිජාතිමත්තබ්රාහ්මයණවදති. පායටක්කසච්ොනීතියතහියතහි
දිට්ඨිගතියකහිපාටියයක්කං ගහිතානි ‘‘ත්දයමව සච්ච’’න්ති )ම.නි.2.187, 
203, 427; 3.27; උදා. 55; යනත්ති. 59) අභිනිවිට්ඨානි දිට්ඨිසච්චාදීනි.
දිට්ඨිගතානිපිහි ‘‘ත්දයමවසච්ච’’න්ති)ම.නි.2.187, 202, 427; 3.27, 29; 
යනත්ති. 59) ගහණං උපාදාය ‘‘සච්චානී’’ති යවොහරීයන්ති. යතනාහ 

‘‘ඉදයමවා’’තිආදි. නීහටානීති අත්තයනො සන්තානයතො නීහරිතානි

අපනීතානි. ගහිතග්ගහණස්සාති අරියමග්ගාධිගමයතො පුබ්යබ ගහිතස්ස 

දිට්ඨිගාහස්ස. විස්සට්ඨභාවයවවෙනානීති අරියමග්යගන සබ්බයසො
පරිච්චාගභාවස්සඅධිවචනානි. 

නත්ථි එතාසං වයයො යවකලෙන්ති අවොති ආහ ‘‘අනූනා’’ති, 

අනවයසසාතිඅත්යථො. එසනාතියහට්ඨාවුත්තකායමසනාදයයො. 

මග්ගස්සකිච්ෙනිප්ඵත්තිකථිතා රාගාදීනංපහීනභාවදීපනයතො. 

පච්ෙයවක්ඛණාෙ ඵලිං කථිතන්ති පච්චයවක්ඛණමුයඛන අරියඵලං
කථිතං. අධිගයත හි අග්ගඵයල සබ්බයසො රාගාදීනං අනුප්පාදධම්මතං
පජානාති, තඤ්චපජානනංපච්චයවක්ඛණඤාණන්ති. 

අයසක්ඛධපරම්මදසකවණ්ණනා 
ඵලඤ්ච යත සම්පයුත්තධම්මා චාති ඵලසම්පයුත්තධපරම්මා, 

අරියඵලසභාවා සම්පයුත්තා ධම්මාති අත්යථො. ඵලසම්පයුත්තධපරම්මාති
ඵලධම්මායචවතංසම්පයුත්තධම්මා චාතිඑවයමත්ථඅත්යථොයවදිතබ්යබො. 
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පටුන 

ද්වීසුපිඨායනසුපඤ්ඤාව කථිතා සම්මා දස්සනට්යඨන සම්මාදිට්ඨි, සම්මා 

ජානනට්යඨන සම්මාඤාණන්ති ච. අත්ථි හි දස්සනජානනානං සවිසයය
පවත්තිආකාරවියසයසො, ස්වායං යහට්ඨා දස්සියතො එව. 

ඵලසමාපත්තිධපරම්මාතිඵලසමාපත්තියංධම්මා, ඵලසමාපත්තිසහගතධම්මාති
අත්යථො. අරියඵලසම්පයුත්තධම්මාපි හි සබ්බයසො පටිපක්ඛයතො විමුත්තතං
උපාදාය ‘‘විමුත්තී’’ති වත්තබ්බතං ලභන්ති. යකනආ පන යථා අයසක්ඛා 
ඵලපඤ්ඤා දස්සනකිච්චං උපාදාය ‘‘සම්මාදිට්ඨී’’ති වුත්තා, ජානනකිච්චං
උපාදාය‘‘සම්මාඤාණ’’න්තිපිවුත්තාඑව; එවංඅරියඵලසමාධිසමාදානට්ඨං 
උපාදාය ‘‘සම්මාසමාධී’’ති වුත්යතො, විමුච්චනට්ඨං උපාදාය
‘‘සම්මාවිමුත්තී’’ තිපි වුත්යතො. එවඤ්ච කත්වා ‘‘අනාසවං
යචයතොවිමුත්ති’’න්තිදුතියවිමුත්තිග්ගහණඤ්ච සමත්ථිතංයහොතීති. 

දසකවණ්ණනානිට්ඨිතා. 

පඤ්හසයමොධපරානවණ්ණනා 
සයමොධපරායනත්බාතිසමාහරිතබ්බා. 

349. ඔකප්පනාතිබලවසද්ධා.ආයතිං භික්ඛූනංඅවිවාදයහතභූතංතත්ථ

තත්ථභගවතා යදසිතානං අත්ථානංසඞ්ගායනං සඞ්ගීති, තස්ස චකාරණං

අයං සුත්තයදසනා තථා පවත්තත්තාති වුත්තං ‘‘සඞ්ගීතිපරිොෙන්ති

සාමග්ගිො කාරණ’’න්ති. සමනුඤ්යඤො සත්ථා අයහොසි ‘‘පටිභාත ත,ාං
සාරිපුත්ත, භික්ඛූනං ධම්මිං කථා’’ති උස්සායහත්වා ආදියතො පට්ඨාය යාව
පරියයොසානා සුණන්යතො, සා පයනත්ථ භගවයතො සමනුඤ්ඤතා ‘‘සාධු, 

සාධූ’’ති අනුයමොදයනන පාකටා ජාතාති වුත්තං ‘‘අනුයමොදයනන

සමනුඤ්යඤො අයහොසී’’ති. ජිනභාසියතො නාම ජායතො, න සාවකභාසියතො.
යථාහිරාජයුත්යතහි ලිඛිතපණ්ණංයාවරාජමුද්දිකායනලඤ්ජිතංයහොති, 
නතාව‘‘රාජපණ්ණ’’න්තිසඞ්ඛෙං ගච්න්ති, ලඤ්ජිතමත්තංපනරාජපණ්ණං
නාම යහොති. එවයමව ‘‘සාධු, සාධු සාරිපුත්තා’’තිආදි
අනුයමොදනවචනසංසූආතාය සමනුඤ්ඤාසඞ්ඛාතාය ජිනවචනමුද්දාය 
ලඤ්ජිතත්තා අයං සුත්තන්යතො ජිනභාසියතොනාමජායතොආහච්චවචයනො.
යංපයනත්ථඅත්ථයතොන විභත්තං, තංසුවිඤ්යඤයෙයමවාති. 

සඞ්ගීතිසුත්තවණ්ණනායලීනත්ථප්පකාසනා. 

11. දසුත්තරසුත්තවණ්ණනා 

350. ආවුයසො භික්ඛයවති සාවකානිං ආලපනන්ති සාවකානං
ආමන්තනවයසන ආලපනසමුදාචායරො, න යකවලං ‘‘භික්ඛයව’’ති, යසො 

පනබුද්ධානංආලපනං.යතනාහ ‘‘බුදද්ධපරාහී’’තිආදි. සත්ථුසමුදාචාරවයසන
අසමුදාචායරො එයවත්ථ සත්ථු උච්චට්ඨායන ඨපනං. සම්පති ආගතත්තා 

කත්ථආ න නිබද්යධො වායසො එයතසන්ති අනිබද්ධපරවාසා, අන්යතවාසිකා.
කම්මට්ඨානං ගයහත්වා සප්පායයසනාසනං ගයවසන්තා යං කිඤ්ආ දිසං 
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ගච්න්න්තීති දිසාගමනීො. ත්දානි තමත්ථං විත්ථාරයතො දස්යසතං 

‘‘බුදද්ධපරකායල’’තිආදිවුත්තං. 

අසුභකම්මට්ඨානන්ති එකාදසවිධං අසුභකම්මට්ඨානං. තත්ථාපි
පුග්ගලයවමත්තතංඤත්වාතදනුරූපංතදනුරූපයමවයදති. යමොහචරිතස්සපි
කාමං ආනාපානස්සතිකම්මට්ඨානං සප්පායං, කම්මට්ඨානභාවනාය පන 
භාජනභූතං කාතං සම්යමොහවිගමාය පඨමං
උද්යදසපරිපුච්න්ාධම්මස්සවනධම්මසාකච්න්ාසු නියයොයජතබ්යබොති වුත්තං 

‘‘යමොහෙරිතස්ස…යප.…ආචික්ඛතී’’ති. සද්ධාචරිතස්සවියසසයතොපුරිමාන්
අනුස්සතියයොසප්පායා, තාසංපනඅනුයුඤ්ජයනඅයං පුබ්බභාගපටිපත්තීති

දස්යසතං ‘‘පසාදනීෙසුත්තන්යත’’තිආදි වුත්තං. ඤාණෙරිතස්සාති
බුද්ධිචරිතස්ස, තස්සපනමරණස්සති, උපසමානුස්සති, චතධාතවවත්ථානං, 
ආහායරපටිකූලසඤ්ඤා වියසසයතො සප්පායා, යතසං පන 

උපකාරධම්මදස්සනත්ථං ‘‘අනිච්ෙතාදි…යප.… කයථතී’’ති වුත්තං. 

තත්යථවාති සත්ථු සන්තියක එව. යතමාසිකිං පටිපදන්ති තීහි මායසහි
සන්නිට්ඨායපතබ්බංපටිපදං. 

ඉයම භික්ඛූති ත්මිස්සා ධම්මයදසනාය භාජනභූතා භික්ඛූ. ‘‘එවිං

ආගන්ත්වා ගච්ඡන්යත පන භික්ඛූ’’ති ත්දං ‘‘බුද්ධකායල’’තිආදිනා 
තදුද්යදසිකවයසන වුත්තභික්ඛූ සන්ධාය වුත්තං, න ‘‘ත්යම භික්ඛූ’’ති

අනන්තරං වුත්තභික්ඛූ. යතනාහ ‘‘යපයසතී’’ති. අපයලොයකථාතිආපුච්න්ථ. 

‘‘පණ්ඩිතා’’තිආදි යසවනභජයනසු කාරණවචනං. ‘‘යසොතාපත්තිඵයල

වියනතී’’තිආදි යයභුයෙවයසන වුත්තං. ආයස්මා හි ධම්මයසනාපති භික්ඛූ 
යයභුයයෙන යසොතාපත්තිඵලං පායපත්වා විස්සජ්යජති ‘‘එවයමයතනියතා 
සම්යබොධිපරායණා’’ති. ආයස්මා පන මහායමොග්ගල්ලායනො ‘‘සබ්බාපි
භවූපපත්ති ජිගුච්ඡිතබ්බාවා’’ති භික්ඛූ යයභුයයෙන උත්තමත්ථංයයව
පායපති. 

සාවයකහි වියනතං සක්කුයණයො සාවකයවයනයො නාම න

සාවයකයහව වියනතබ්බාති දස්යසන්යතො ආහ ‘‘සාවකයවයනෙයා

නාමා’’තිආදි. දසධපරා මාතිකිං ඨයපත්වාති එකකයතො පට්ඨාය යාව දසකා

දසධා දසධා මාතිකං ඨයපත්වා විභත්යතොති දසුත්තයරො. දසුත්තයරො

ගයතොතිපි දසුත්තයරොති එකකයතො පට්ඨාය යාව දසකා දසහි උත්තයරො

අධියකො හුත්වා ගයතො පවත්යතොතිපි දසුත්තයරො. එයකකස්මිිං ප්යබති

එකකයතොපට්ඨායයාව දසකා දසසුපබ්යබසු එයකකස්මිංපබ්යබ. දස දස

පඤ්හාති ‘‘කතයමො ධම්යමො බහුකායරො අප්පමායදො කුසයලසු

ධම්යමසූ’’තිආදිනා දස දස පඤ්හා. වියසසිතාති විස්සජ්ජිතා. දසුත්තරිං 

පවක්ඛාමීති යදසියමානං යදසනං නාමකිත්තනමුයඛන පටිජානාති

වණ්ණභණනත්ථං. පවක්ඛාමීති පකායරහි වක්ඛාමි. තථා යහත්ථ
පඤ්ඤාසාධිකානං පඤ්චන්නං පඤ්හසතානං වයසන යදසනා පවත්තා. 
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ධපරම්මන්ති ත්ධ ධපරම්ම-සද්යදො පරියත්තිපරියායයො ‘‘ත්ධ භික්ඛ ධම්මං 

පරියාපුණාතී’’තිආදීසු )අ.නි.5.73) විය.සුත්තලක්ඛයණොචායං ධපරම්යමොති

ආහ ‘‘ධපරම්මන්ති සුත්ත’’න්ති.ස්වායංධම්යමො යථානුසිට්ඨංපටිපජ්ජමානස්ස
නිබ්බානාවයහො. තයතො එව වට්ටදුක්ඛසමුච්යන්දාය යහොති, ස චායමස්ස
ආනුභායවො සබ්යබසං ඛන්ධානං පයමොචනුපායභාවයතොති දස්යසන්යතො 

‘‘නිබ්බානප්පත්තියා’’තිආදිමාහ.යතනවුත්තං ‘‘නි්බානප්පත්තිො’’තිආදි. 

උච්ෙිං කයරොන්යතොති උදග්ගං උළාරං පණීතං කත්වා දස්යසන්යතො, 

පග්ගණ්හන්යතොති අත්යථො. යපමිං ජයනන්යතොති භත්තිං උප්පායදන්යතො.
ත්දඤ්චයදසනායපග්ගණ්හනංබුද්ධානම්පි ආආණ්ණංඑවාතිදස්යසන්යතො 

‘‘එකාෙයනො’’තිආදිමාහ. 

එකධපරම්මවණ්ණනා 
351. (ක( කාර-සද්යදො උප-සද්යදන විනාපි උපකාරත්ථං වදති, 

‘‘බහුකාරා, භික්ඛයව, මාතාපිතයරො පුත්තාන’’න්තිආදීසු )අ. නි. 2.34) 

වියාතිආහ ‘‘බහුකායරොතිබහූපකායරො’’ති. 

(ඛ(වඩ්ඪයනවුත්යතනානන්තරියතායඋප්පාදනංවුත්තයමවයහොතීති 

‘‘භායවත්යබොති වඩ්යඪත්යබො’’ති වුත්යතො. උප්පාදනපුබ්බිකා හි

වඩ්ඪනාති.නනු ච ‘‘එයකොධපරම්යමොඋප්පායදත්යබො’’ති උප්පාදනංයපත්ථ
විසුං ගහිතං එවාති? අඤ්ඤවිසයත්තා තස්ස නායං වියරොයධො. තථා හි 

‘‘එයකො ධපරම්යමො පරිඤ්යඤයෙයො’’ති තීහිපි පරිඤ්ඤාහි පරිඤ්යඤයෙතං

වත්වාපි ‘‘එයකොධපරම්යමොපහාත්යබො’’ති පහාතබ්බතාවුත්තා. 

(ග( තීහිපරිඤ්ඤාහීති ඤාතතීරණපහානපරිඤ්ඤාහි. 

(ඝ( පහානානුපස්සනාොති පජහනවයසන පවත්තාය අනුපස්සනාය.
මිස්සකවයසනයචතංඅනුපස්සනාගහණංදට්ඨබ්බං. 

(ඞ(පලසම්පදාදීනංපරිහානාවයහො පරිහානාෙ සිංවත්තනයකො.  

(ච(ඣානාදිවියසසංගයමතීති වියසසගාමී. 

(න්( දුප්පච්ෙක්ඛකයරොති අනුපආතඤාණසම්භායරහි පච්චක්ඛං කාතං
අසක්කුයණයයෙො. 

(ඣ( අභිජානිත්යබොති අභිමුඛංඤායණනජානිතබ්යබො. 

ස්බත්ථමාතිකාසූතිදුකාදිවයසන වුත්තාසුසබ්බාසුමාතිකාසු.එත්ථච
ආයස්මා ධම්මයසනාපති යත භික්ඛූ භාවනාය නියයොයජත්වා උත්තමත්යථ
පතිට්ඨායපතකායමො පඨමං තාව භාවනාය උපකාරධම්මං උද්යදසවයසන 
දස්යසන්යතො ‘‘එයකො ධම්යමො බහුකායරො’’ති වත්වා යතන උපකාරයකන
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පටුන 

උපකත්තබ්බං දස්යසන්යතො ‘‘එයකො ධම්යමො භායවතබ්යබො’’ති ආහ.
අයඤ්ච භාවනා විපස්සනාවයසන ත්ච්ඡිතාති ආහ ‘‘එයකො ධම්යමො
පරිඤ්යඤයයෙො’’ති.පරිඤ්ඤාචනාමයාවයදව පහාතබ්බපජහනත්ථාතිආහ
‘‘එයකො ධම්යමො පහාතබ්යබො’’ති. පජහන්යතන ච හානභාගියං නීහරිත්වා
වියසසභාගියයඅවට්ඨාතබ්බන්තිආහ‘‘එයකොධම්යමොහානභාගියයො, එයකො
ධම්යමො වියසසභාගියයො’’ති. වියසසභාගියය අවට්ඨානඤ්ච
දුප්පටිවිජ්ඣයනන, දුප්පටිවිජ්ඣපටිවිජ්ඣනඤ්යච ත්ජ්ඣති, 
නිප්ඵායදතබ්බනිප්ඵාදනං සිද්ධයමව යහොතීති ආහ ‘‘එයකො ධම්යමො
දුප්පටිවිජ්යඣො, එයකො ධම්යමො උප්පායදතබ්යබො’’ති. තයිදං ද්වයං 
අභිඤ්යඤයොදිජානයනන යහොතීති ආහ ‘‘එයකො ධම්යමො
අභිඤ්යඤයයෙො’’ති. අභිඤ්යඤයෙඤ්යච අභිඤ්ඤාතං, සච්ඡිකාතබ්බං
සච්ඡිකතයමව යහොතීති. එත්තාවතා ච නිට්ඨිතකිච්යචොව යහොති, නාස්ස
උත්තරි කිඤ්ආ කරණීයන්ති එවං තාව මහායථයරො එකකවයසන යතසං
භික්ඛූනංපටිපත්තිවිධිංඋද්දිසන්යතොත්මානිදසපදානි ත්මිනාඅනුක්කයමන
උද්දිසි. 

(ක(එවං අනියමයතොඋද්දිට්ඨධම්යමසරූපයතො නියයමත්වා දස්යසතං

‘‘කතයමො එයකො ධම්යමො’’තිආදිනා යදසනං ආරභි. යතන වුත්තං ‘‘ඉති

ආෙස්මා සාරිපුත්යතො’’තිආදි. එස නයයො දුකාදීසු. යවළුකායරොති යවයනො.
යසො හි යවළුවිකායරහි කිලඤ්ජාදිකරයණන ‘‘යවළුකායරො’’ති වුත්යතො.

අන්යතො, බහි ච සබ්බගතගණ්ඨිං නීහරයණන නිග්ගණ්ඨිිං කත්වා.

එයකකයකොට්ඨායසති එකකාදීසු දසසු යකොට්ඨායසසු එයකකස්මිං
යකොට්ඨායස. 

ස්බත්ථකිං උපකාරකන්ති සබ්බත්ථකයමව සම්මා පටිපත්තියා 

උපකාරවන්තං. ත්දානි තමත්ථං විත්ථාරයතො දස්යසතං ‘‘අෙඤ්හී’’තිආදි

වුත්තං. විපස්සනාග්භිං ගණ්හාපයනති යථා උපරි විපස්සනා පරිපච්චති 
තික්ඛා විසදා හුත්වා මග්යගන ඝයටති, එවං පුබ්බභාගවිපස්සනාවඩ්ඪයන. 

අත්ථපටිසම්භිදාදීසූති අත්ථපටිසම්භිදාදීසු නිප්ඵායදතබ්යබසු, යතසං

සම්භාරසම්භරණන්තිඅත්යථො.එසනයයොත්යතොපයරසුපි. ඨානාට්ඨායනසූති

ඨායන, අට්ඨායන ච ජානිතබ්යබ. මහාවිහාරසමාපත්තිෙන්ති මහතියං

ඣානාදිවිහාරසමාපත්තියං. විපස්සනාඤාණාදීසූති ආදි-සද්යදන 

මයනොමයිද්ධිආදිකානිසඞ්ගණ්හාති. අට්ඨසුවිජ්ජාසූති අම්බට්ඨසුත්යත (දී.
නි.1.279) ආගතනයාසුඅට්ඨසු විජ්ජාසු. 

යතයනවභගවායථොයමතීතියයොජනා. නන්ති අප්පමාදං. 

ථාමසම්පන්යනනාති ඤාණබලසමන්නාගයතන. දීයපත්වාති ‘‘එවම්පි
අප්පමායදො කුසලානං ධම්මානං සම්පාදයන බහුපකායරො’’ති පකායසත්වා.
යං කිඤ්ආ අනවජ්ජපක්ඛිකමත්ථං අප්පමායද පක්ඛිපිත්වා කයථතං

යුත්තන්තිදස්යසතං ‘‘ෙිං කිඤ්චී’’තිආදිවුත්තං. 
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(ඛ( කාෙගතාසතීති රස්සං අකත්වා නිද්යදයසො, නිද්යදයසන වා එතං
සමාසපදං දට්ඨබ්බං. ‘‘අට්ඨිකානිපුඤ්ජකිතානි යතයරොවස්සිකානි…යප.…
පූතීනි චුණ්ණිකජාතානී’’ති )දී. නි. 2.379) එවං පවත්තමනසිකායරො 

‘‘චුණ්ණිකමනසිකායරො’’ති වදන්ති. අපයර පන භණන්ති 

‘‘චුණ්ණිකත්රියාපයථසු පවත්තමනසිකායරො’’ති. එත්ථ උප්පන්නසතිොති
එතස්මිං යථාවුත්යත එකූනතිංසවියධ ඨායන උප්පන්නාය සතියා. 

සුඛසම්පයුත්තාති නිප්පරියායයතො සුඛසම්පයුත්තා, පරියායයතො පන
චතත්ථජ්ඣායන උයපක්ඛාපි ‘‘සුඛ’’න්ති වත්තබ්බතං ලභති
සන්තසභාවත්තා. 

(ග( පච්චයභූයතො ආරම්මණාදිවිසයයොපි ආරම්මණභායවන වයණො විය

ආසයවපග්ඝරති, යසො සම්පයයොගසම්භවාභායවපිසහආසයවහීති සාසයවො. 

තථා උපාදානානං හියතොති උපාදානියෙො. ත්තරථා පන පච්චයභායවන විධි 
පටික්යඛයපො. 

(ඝ( අස්මීතිමායනොති‘‘අස්මී’’ති පවත්යතොමායනො. 

(ච( විපරිොයෙනාති ‘‘අනිච්යච අනිච්ච’’න්තිආදිනානයයනපවත්යතො
පථමනසිකායරො. 

(න්( ඉධපර පන විපස්සනානන්තයරො මග්යගො ‘‘ආනන්තරියකො 

යෙයතොසමාධී’’ති අධිප්යපයතො. කස්මා? විපස්සනාෙ අනන්තරත්තා, 

අත්තයනො වා පවත්තියා අනන්තරිං ඵලදාෙකත්තා. සද්දත්ථයතො පන

අනන්තරං ඵලං අනන්තරිං, තස්මිං අනන්තයර නියුත්තා, තං වා අරහති, 

අනන්තරපයයොජයනොතිවා ආනන්තරියකො. 

(ජ( ඵලන්ති ඵලපඤ්ඤා. පච්ෙයවක්ඛණපඤ්ඤා අධිප්යපතා 
අකුප්පාරම්මණතාය. 

(ඣ( අත්තයනො ඵලං ආහරතීති ආහායරො, පච්චයයොති ආහ 

‘‘ආහාරට්ඨිතිකාති පච්ෙෙට්ඨිතිකා’’ති. අෙිං එයකො ධපරම්යමොති අයං
පච්චයසඞ්ඛායතොඑයකොධම්යමොති පච්චයතාසමඤ්යඤනඑකංකත්වාවදති. 

ඤාතපරිඤ්ඤාෙ අභිඤ්ඤාොතිඤාතපරිඤ්ඤාසඞ්ඛාතායඅභිඤ්ඤාය. 

(ඤ( අකුප්පා යෙයතොවිමුත්තීති අරහත්තඵලවිමුත්ති අකුප්පභායවන
උක්කංසගතත්තා. අඤ්ඤථා සබ්බාපි ඵලසමාපත්තියයො අකුප්පා එව
පටිපක්යඛහිඅයකොපනීයත්තා. 

අභිඤ්ඤාොති ‘‘අභිඤ්යඤයයෙො’’ති එත්ථ ලද්ධඅභිඤ්ඤාය. 

පරිඤ්ඤාොති එත්ථාපි එයසව නයයො. පහාත්බසච්ඡිකාත්යබහීති

පහාතබ්බසච්ඡිකාතබ්බපයදහි. පහානපරිඤ්ඤාව කථිතා
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පහානසච්ඡිකිරියානං එකාවාරතාය පරිඤ්ඤාය සයහව ත්ජ්ඣනයතො. 

සච්ඡිකාත්යබොති වියසසයතො ඵලිං කථිතිං.එකස්මිිංයෙව සත්තයමඑව පයද 

ල්භති. ඵලිං පන අයනයකසුපි පයදසු ල්භති පඨමට්ඨමනවමදසයමසු
ලබ්භනයතො. යස්මා තං නිප්පරියායයතො දසයම එව ලබ්භති, ත්තයරසු

පරියායයතොතස්මා ‘‘ල්භතිඑවා’’ති සාසඞ්කංවදති. 

සභාවයතො විජ්ජමානාති යයන බහුකාරාදිසභායවන යදසිතා, යතන

සභායවන පරමත්ථයතො උපලබ්භමානා. ොථාවාති අවිපරීතා. තථාසභාවාති

තංසභාවා. නතථාන යහොන්තීති අවිතථත්තා තථාව යහොන්ති. තයතො එව 

වුත්තප්පකාරයතොඅඤ්ඤථාන යහොන්තීතිපඤ්චහිපිපයදහියතසං ධම්මානං

යථාභූතයමව වදති. සම්මාති ඤායයන. යං පන ඤාතං, තං යහතයුත්තං

කාරණයුත්තයමව යහොතීති ආහ ‘‘යහතුනා කාරයණනා’’ති. ඔකප්පනිං

ජයනසීතිජිනවචනභායවනඅභිප්පසාදංඋප්පායදසි. 

එකධම්මවණ්ණනානිට්ඨිතා. 

ද්යවධපරම්මවණ්ණනා 
352. (ක( ‘‘සබ්බත්ථා’’ ති ත්දං ‘‘පලපූරණාදීසූ’’ති එයතන සද්ධිං

සම්බන්ධිතබ්බං. ‘‘සීලපූරණාදීසු ස්බත්ථ අප්පමායදො විෙ උපකාරකා’’ති
එයතන සතිසම්පජඤ්ඤානම්පි අප්පමාදස්ස විය සබ්බත්ථ උපකාරකතා 
පකාසිතා යහොති අත්ථයතො නාතිවිලක්ඛණත්තා තයතො යතසං.
සතිඅවිප්පවායසොහිඅප්පමායදො, යසො චඅත්ථයතොසබ්බත්ථඅවිජහිතාසති
එව, සා ච යඛො ඤාණසම්පයුත්තා එව දට්ඨබ්බා, ත්තරාය
තථාරූපසමත්ථතාභාවයතො. 

(ඛ( යතසං පඤ්චසතමත්තානං භික්ඛූනං පුබ්බභාගපටිපත්තිවයසන 

යදසිතත්තා පු්බභාගාකථිතා. 

(න්( අයෙොනියසොමනසිකායරො සංකියලසස්ස මූලකාරණභායවන

පවත්යතො යහතු, පරිබ්රූහනභායවන පවත්යතො පච්ෙයෙො.

යෙොනියසොමනසිකායරපි එයසව නයයො. යථා ච සත්තානං සංකියලසාය, 
විසුද්ධියාචපච්චයභූතාඅයයොනියසොමනසිකායරො, යයොනියසොමනසිකායරොති
‘‘ත්යමද්යවධම්මා දුප්පටිවිජ්ඣා’’ති එත්ථනීහරිත්වාවුත්තා, එවංත්යමහි 

ධම්මා නීහරිත්වා වත්තබ්බාති දස්යසන්යතො ‘‘තථා’’තිආදිමාහ. තත්ථ

අසුභජ්ඣානාදයයො චත්තායරො විසිංයෙොගා නාම

කාමයයොගාදිපටිපක්ඛභාවයතො. ‘‘එවිං පයභදා’’ති ත්මිනා ‘‘අවිජ්ජාභාගියනො
ධම්මා, විජ්ජාභාගියනො ධම්මා, කණ්හාධම්මා, සුක්කාධම්මා’’ති)ධ.ස.101, 
104) එවමාදීනංසඞ්ගයහො දට්ඨබ්යබො. 

(ඣ( පච්චයයහි සයමච්ච සම්භුයෙ කතත්තා පඤ්චක්ඛන්ධා සඞ්ඛතා

ධපරාතු. යකනආඅනභිසඞ්ඛතත්තා නිබ්බානං අසඞ්ඛතාධපරාතු. 
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(ඤ( තිස්යසො විජ්ජා විජ්ජනට්යඨන, විදිතකරණට්යඨන ච විජ්ජා.

විමුත්තීතිඅරහත්තඵලිං පටිපක්ඛයතොසබ්බයසො විමුත්තත්තා. 

අභිඤ්ඤාදීනීති අභිඤ්ඤාපඤ්ඤාදීනි. එකකසදිසායනව පුරිමවායර විය

විභජ්ජකයථතබ්බයතො. මග්යගොකථියතොතිඑත්ථ ‘‘මග්යගොවකථියතො’’ති
එවමත්ථංඅග්ගයහත්වා ‘‘මග්යගොකථියතොවා’’තිඑවමත්යථොගයහතබ්යබො

‘‘අනුප්පායදඤාණ’’න්තිත්මිනාඵලස්ස ගහිතත්තා. සච්ඡිකාත්බපයදඵලිං

කථිතන්ති එත්ථාපි ‘‘ඵලයමව කථිත’’න්ති අග්ගයහත්වා ‘‘ඵලං
කථිතයමවා’’ති අත්යථො ගයහතබ්යබො විජ්ජාග්ගහයණන තදඤ්ඤස්ස
සඞ්ගහිතත්තා.එසනයයොත්යතොපයරසුපිඑවරූයපසු ඨායනසු. 

ද්යවධම්මවණ්ණනානිට්ඨිතා. 

තයෙොධපරම්මවණ්ණනා 
353. (න්( යසොති අනාගාමිමග්යගො. ස්බයසො කාමානිං නිස්සරණිං 

සමුච්යන්දවයසන පජහනයතො. ආරුප්යප අරහත්තමග්යගො නාම

අරූපජ්ඣානං පාදකං කත්වා උප්පන්යනො අග්ගමග්යගො. පුන

උප්පත්තිනිවාරණයතොති රූපානං උප්පත්තියා සබ්බයසො නිවාරණයතො.

නිරුජ්ඣන්ති සඞ්ඛාරා එයතනාති නියරොයධපරො, අග්ගමග්යගො. යතන හි
කියලසවට්යටනියරොධියතත්තරම්පිවට්ටද්වයංනියරොධිතයමවයහොති. තස්ස
පන නියරොධස්ස පරියයොසානත්තා අග්ගඵලං ‘‘නියරොයධො’’ති වත්තබ්බතං

ලබ්භතීති ආහ ‘‘අරහත්තඵලිං නියරොයධපරොති අධිප්යපත’’න්ති. 

‘‘අරහත්තඵයලන හි නි්බායන දිට්යඨ’’ ති ත්දං අරහත්තමග්යගන
නිබ්බානදස්සනස්සායං නිබ්බත්තීති කත්වා වුත්තං. එවඤ්ච කත්වා
‘‘අරහත්තසඞ්ඛාතනියරොධස්ස පච්චයත්තා’’ ති ත්දම්පි වචනං සමත්ථිතං
යහොති. 

(ජ( අතීතිං සාරම්මණන්ති අතීතයකොට්ඨාසාරම්මණං ඤාණං, අතීතා
ඛන්ධායතනධාතයයො ආරබ්භ පවත්තනකඤාණන්ති අත්යථො. ‘‘මග්යගො
කථියතොවා’’ති අවධාරණං දට්ඨබ්බං, තථා ‘‘සච්ඡිකාතබ්යබ ඵලං
කථිතයමවා’’ති. 

(ඤ( ආසවානිං ඛයෙ ඤාණන්ති ච ආසවානං ඛයන්යත ඤාණන්ති
අධිප්පායයො, අඤ්ඤථාමග්යගොකථියතොසියා. 

තයයොධම්මවණ්ණනානිට්ඨිතා. 

ෙතුධපරම්මවණ්ණනා 
354. (ක(දාරුමයංචක්කං දාරුෙක්කිං, තථා රතනෙක්කිං. ආණට්යඨන

ධම්යමො එව ධපරම්මෙක්කිං. ත්රියාපථානං අපරාපරප්පවත්තියතො 

ඉරිොපථෙක්කිං, තථා සම්පත්තිෙක්කිං යවදිතබ්බං. 
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අනුච්ඡවියකයදයසතිපුඤ්ඤකිරියාය, සම්මාපටිපත්තියාඅනුරූපයදයස. 

යසවනිං කායලනකාලං උපසඞ්කමනං. භජනිං භත්තිවයසනපයිරුපාසනං. 

අත්තයනොසම්මාඨපනන්තිඅත්තයනොආත්තසන්තානස්සයයොනියසොඨපනං 

සද්ධාදීසු නියවසනන්ති ආහ ‘‘සයෙ’’තිආදි. ඉදයමයවත්ථ පමාණන්ති
ත්දයමව පුබ්යබකතපුඤ්ඤතාසඞ්ඛාතං සම්පත්තිචක්කයමත්ථ එයතසු

සම්පත්තිචක්යකසුපමාණභූතංත්තයරසංකාරණභාවයතො. යතනාහ ‘‘යෙන

හී’’තිආදි. යසො එව ෙ කතපුඤ්යඤො පුග්ගයලො අත්තානං සම්මා ඨයපති 

අකතපුඤ්ඤස්සතදභාවයතො. පඨයමොයලොකියෙොව, තත්ථාපිකාමාවචයරොව. 

ඉධපරාති ත්මස්මිං දසුත්තරසුත්යත. පු්බභායග යලොකිොවාති මග්ගස්ස
පුබ්බභායගපවත්තනකායලොකියාඑව. තත්ථකාරණංවුත්තයමව. 

(ච( කාමයයොගවිසංයයොයගො අනාගාමිමග්යගො, දිට්ඨියයොගවිසංයයොයගො 
යසොතාපත්තිමග්යගො, ත්තයර ද්යව අරහත්තමග්යගොති එවං 

අනාගාමිමග්ගාදිවයසනයවදිත්බා. 

(න්( පඨමස්ස ඣානස්ස ලාභින්ති ය්වායං අප්පගුණස්ස පඨමස්ස

ඣානස්සලාභී, තං. කාමසහගතාසඤ්ඤාමනසිකාරාසමුදාෙරන්තීතිතයතො
වුට්ඨිතං ආරම්මණවයසන කාමසහගතා හුත්වා සඤ්ඤාමනසිකාරා
සමුදාචරන්ති යචොයදන්ති තයදන්ති. තස්ස කාමානුපක්ඛන්දානං
සඤ්ඤාමනසිකාරානං වයසන යසො පඨමජ්ඣානසමාධි හායති පරිහායති, 

තස්මා ‘‘හානභාගියෙො සමාධී’’ති වුත්යතො. තදනුධපරම්මතාති

තදනුරූපසභායවො. ‘‘සති සන්තිට්ඨතී’’ති ත්දං මිච්න්ාසතිං සන්ධාය වුත්තං.
යස්ස හි පඨමජ්ඣානානුරූපසභාවා පඨමජ්ඣානං සන්තයතො පණීතයතො
දිස්වා අස්සාදයමානා අයපක්ඛමානා අභිනන්දමානානිකන්තියහොති, තස්ස
නිකන්තිවයසන යසො පඨමජ්ඣානසමාධි යනව හායති, න වඩ්ඪති, 

ඨිතියකොට්ඨාසියකොයහොති, යතනවුත්තං ‘‘ඨිතිභාගියෙො සමාධී’’ති. 

අවිතක්කසහගතාති අවිතක්කං දුතියජ්ඣානං සන්තයතො පණීතයතො

මනසි කයරොයතො ආරම්මණවයසන අවිතක්කසහගතා සඤ්ඤාමනසිකාරා.

සමුදාෙරන්තීති පගුණපඨමජ්ඣානයතො වුට්ඨිතං දුතියජ්ඣානාධිගමත්ථාය
යචොයදන්ති තයදන්ති, තස්ස උපරි දුතියජ්ඣානුපක්ඛන්දානං 
සඤ්ඤාමනසිකාරානං වයසන යසො පඨමජ්ඣානසමාධි වියසසභූතස්ස

දුතියජ්ඣානස්ස උප්පත්තිපදට්ඨානතාය ‘‘වියසසභාගියෙො සමාධී’’ති

වුත්යතො. නි්බිදාසහගතාති තයමව පඨමජ්ඣානලාභිංඣානයතො වුට්ඨිතං 
නිබ්බිදාසඞ්ඛායතන විපස්සනාඤායණන සහගතා. විපස්සනාඤාණඤ්හි
ඣානඞ්යගසු පයභයදන උපට්ඨහන්යතසුනිබ්බින්දති උක්කණ්ඨති, තස්මා 

‘‘නි්බිදා’’තිවුච්චති. සමුදාෙරන්තීති නිබ්බානසච්ඡිකරණත්ථායයචොයදන්ති

තයදන්ති. විරාගූපසඤ්හියතොති විරාගසඞ්ඛායතන නිබ්බායනන
උපසඤ්හියතො. විපස්සනාඤාණඤ්හි ‘‘සක්කා ත්මිනා මග්යගන විරාගං

නිබ්බානං සච්ඡිකාත’’න්ති පවත්තියතො ‘‘විරාගූපසඤ්හිත’’න්ති වුච්චති, 
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තංසම්පයුත්තාසඤ්ඤාමනසිකාරාපිවිරාගූපසඤ්හිතාඑවනාම.තස්සයතසං 
සඤ්ඤාමනසිකාරානං වයසන යසො පඨමජ්ඣානසමාධි

අරියමග්ගපටියවධස්ස පදට්ඨානතාය ‘‘නි්යබධපරභාගියෙො සමාධී’’ති 

වුත්යතො. ස්බසමාපත්තියෙොති දුතියජ්ඣානාදිකා සබ්බා සමාපත්තියයො. 

අත්යථො යවදිත්යබොති හානභාගියාදිඅත්යථො තාව විත්ථායරත්වා
යවදිතබ්යබො. 

මග්යගො කථියතො චතන්නං අරියසච්චානං උද්ධටත්තා. ඵලිං කථිතං
සරූයපයනව. 

චතධම්මවණ්ණනානිට්ඨිතා. 

පඤ්ෙධපරම්මවණ්ණනා 
355. (ඛ( ‘‘පඤ්ෙඞ්ගියකො සම්මාසමාධී’’ති සමාධිඅඞ්ගභායවනපඤ්ඤා

උද්දිට්ඨාති පීතිඵරණතාදිවචයනන හි තයමව විභජති. යතනාහ ‘‘පීතිිං

ඵරමානා උප්පජ්ජතී’’තිආදි.‘‘යසො ත්මයමවකායං වියවකයජන පීතිසුයඛන
අභිසන්යදතී’’තිආදිනා )ම. නි. 1.427) නයයන පීතියා, සුඛස්ස ච ඵරණං

යවදිතබ්බං. සරාගවිරාගතාදිවිභාගදස්සනවයසන පයරසිංයෙයතොඵරමානා. 

ආයලොකඵරයණති කසිණායලොකස්ස ඵරයණ සති යතයනව ආයලොයකන
ඵරිතප්පයදයස. තස්ස සමාධිස්ස රූපදස්සනපච්චයත්තා 

පච්ෙයවක්ඛණඤාණිං පච්ෙයවක්ඛණනිමිත්තිං. 

පීතිඵරණතා සුඛඵරණතාති ආරම්මයණ ඨත්වා චතත්ථජ්ඣානස්ස

උප්පාදනයතො තා ‘‘පාදා විො’’ති වුත්තා. යෙයතොඵරණතා

ආයලොකඵරණතාති තංතංකිච්චසාධනයතො තා ‘‘හත්ථා විො’’ති වුත්තා. 

අභිඤ්ඤාපාදකජ්ඣානිං සමාධානස්ස සරීරභාවයතො ‘‘මජ්ඣිමකායෙො

විො’’තිවුත්තං. පච්ෙයවක්ඛණනිමිත්තිං උත්තමඞ්ගභාවයතො ‘‘සීසිං විො’’ති
වුත්තං. 

(ජ( සබ්බයසො කියලසදුක්ඛදරථපරිළාහානං විගතත්තා

යලොකියසමාධිස්ස සාතිසයයමත්ථ සුඛන්ති වුත්තං ‘‘අප්පිතප්පිතක්ඛයණ

සුඛත්තා පච්චුප්පන්නසුයඛො’’ති.පුරිමස්සපුරිමස්සවයසනපච්ඡිමංපච්ඡිමං 

ලද්ධායසවනතාය සන්තතරපණීතතරභාවප්පත්ති යහොතීති ආහ ‘‘පුරියමො 

පුරියමො…යප.…සුඛවිපායකො’’ති. 

කියලසපටිප්පස්සද්ධිොති කියලසානං පටිප්පස්සම්භයනන ලද්ධත්තා. 

කියලසපටිප්පස්සද්ධිභාවන්ති කියලසානං පටිප්පස්සම්භනභාවං. ලද්ධපරත්තා 
පත්තත්තා තබ්භාවං උපගතත්තා. යලොකියසමාධිස්ස පච්චනීකානි
නීවරණපඨමජ්ඣානනිකන්තිආදීනි නිග්ගයහතබ්බානි, අඤ්යඤ කියලසා 
වායරතබ්බා, ත්මස්සපනඅරහත්තසමාධිස්සපටිප්පස්සද්ධසබ්බකියලසත්තා
න නිග්ගයහතබ්බං, වායරතබ්බඤ්ච අත්ථීති මග්ගානන්තරං
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සමාපත්තික්ඛයණ ච අප්පයයොයගන අධිගතත්තා, ඨපිතත්තා ච

අපරිහානවයසන වා ඨපිතත්තා නසඞ්ඛාරනිග්ගය්හවාරිවාවයටො.

‘‘සතියවපුල්ලප්පත්තත්තා’’ති එයතන අප්පවත්තමානායපි සතියා 

සතිබහුලතාය සයතො එව නාමාතිදස්යසති, ‘‘ෙථාපරිච්ඡින්නකාලවයසනා’’ති 

එයතන පරිච්ඡින්දනසතියා සයතොති දස්යසති. යසයසසු ඤාණඞ්යගසු. 

පඤ්ෙඤාණියකොති එත්ථ වුත්තසමාධිමුයඛන පඤ්ච ඤාණායනව
උද්දිට්ඨානි, නිද්දිට්ඨානිච. 

මග්යගො කථියතො ත්න්ද්රියපයසන සම්මාවායාමාදීනං කථිතත්තා. ඵලිං 
කථිතංඅයසක්ඛානංපලක්ඛන්ධාදීනංකථිතත්තා. 

පඤ්චධම්මවණ්ණනානිට්ඨිතා. 

ඡධපරම්මවණ්ණනා 
356. මග්යගොකථියතොතිඑත්ථවත්තබ්බං යහට්ඨාවුත්තයමව. 

සත්තධපරම්මවණ්ණනා 
357. (ඤ( යහතුනාති ආදිඅන්තවන්තයතො, අනච්චන්තිකයතො, 

තාවකාලිකයතො, නිච්චපටික්යඛපයතොති එවං ආදිනා යහතනා. නයෙනාති
‘‘යථා ත්යමසඞ්ඛාරා එතරහි, එවං අතීයත, අනාගයත ච අනිච්චා සඞ්ඛතා
පටිච්චසමුප්පන්නා ඛයධම්මා වයධම්මා විරාගධම්මා නියරොධධම්මා’’ති 
අතීතානාගයතසු නයනනයයන. කාමං ඛීණාසවස්ස සබ්යබසං සඞ්ඛාරානං
අනිච්චතාදි සුදිට්ඨා සුප්පටිවිද්ධා, තං පන අසම්යමොහනවයසනකිච්චයතො, 
විපස්සනාය පන ආරම්මණකරණවයසනාති දස්යසන්යතො ආහ 

‘‘විපස්සනාඤායණනසුදිට්ඨා යහොන්තී’’ති. කියලසවයසනඋප්පජ්ජමායනො
පරිළායහො වත්ථුකාමසන්නිස්සයයො, වත්ථුකාමාවස්සයයො චාති වුත්තං 

‘‘ද්යවපිසපරිළාහට්යඨන අඞ්ගාරකාසුවිො’’ති. නින්නස්යසවාති[නින්නස්ස 

(අට්ඨකථායං(]නින්නභාවස්යසව. අන්යතො වුච්චතිලාමකට්යඨන තණ්හා.

බෙන්තංවිගතන්තංභූතන්ති බයන්තීභූතන්තිආහ ‘‘නිරතිභූතිං, [නියතිභූතං

)අට්ඨකථායං( විගතන්තිභූතං )?)] නිත්තණ්හන්ති අත්යථො’’ති. ඉධපර 

සත්තයක. භායවත්බපයදමග්යගොකථියතො යබොජ්ඣඞ්ගානං වුත්තත්තා. 

පඨමභාණවාරවණ්ණනානිට්ඨිතා. 

අට්ඨධපරම්මවණ්ණනා 
358. (ක( ආදිබ්රහ්මෙරියිකාොති ආදිබ්රහ්මචරියා එව ආදිබ්රහ්මචරියිකා

යථා ‘‘විනයයොඑවයවනයියකො’’ති, තස්සාආදිබ්රහ්මචරියිකාය.කාපනසාති

ආහ ‘‘පඤ්ඤාො’’ති. සික්ඛත්තෙසඞ්ගහස්සාති 
අධිපලසික්ඛාදිසික්ඛත්තයසඞ්ගහස්ස. උපචාරජ්ඣානසහගතා
තරුණසමථපඤ්ඤාව උදයබ්බයානුපස්සනාවයසන පවත්තා 

තරුණවිපස්සනාපඤ්ඤා [තරුණසමථවිපස්සනාපඤ්ඤා )අට්ඨකථායං(]. 
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ආදිභූතාොති පඨමාවයවභූතාය, යදසනාවයසන යචතං වුත්තං.
උප්පත්තිකායල පන නත්ථි මග්ගධම්මානං ආදිමජ්ඣපරියයොසානතා

එකආත්තප්පාදපරියාපන්නත්තා එකජ්ඣංයයව උප්පජ්ජනයතො. යපමන්ති
දළ්හභත්ති, තං පන වල්ලභවයසන පවත්තමානං යගහසිතසදිසං යහොතීති 

‘‘යගහසිතයපම’’න්ති වුත්තං. ගරුකරණවයසන පවත්තියා ගරු ආත්තං

එතස්සාති ගරුචිත්යතො, තස්සභායවො ගරුචිත්තභායවො, ගරුම්හිගරුකායරො.

‘‘කියලසානඋප්පජ්ජන්තී’’ති වත්වා තත්ථකාරණමාහ ‘‘ඔවාදානුසාසනිිං

ලභතී’’ති. ගරූනඤ්හි සන්තියක ඔවාදානුසාසනිං ලභිත්වා යථානුසිට්ඨං

පටිපජ්ජන්තස්සකියලසාන උප්පජ්ජන්ති.යතනාහ ‘‘තස්මා’’තිආදි. 

(න්( යපතාතියපතමහිද්ධිකා. අසුරානන්තියදවාසුරානං.යපතාසුරාපන

යපතා එවාති යතසං යපයතහි සඞ්ගයහො අවුත්තසිද්යධොව. ආවාහනිං 

ගච්ඡන්තීති සම්යභොගසංසග්ගමුයඛන යපයතයහව අසුරානං සඞ්ගහයණ
කාරණං දස්යසති. 

(ජ( අප්පිච්ඡස්සාති නිත්ච්න්ස්ස. අභාවත්යථො යහත්ථ අප්ප-සද්යදො
‘‘අප්පඩංසමකසවාතාතපා’’තිආදීසු )අ. නි. 10.11) විය. පච්චයයසු

අප්පිච්යන්ො පච්ෙෙඅප්පිච්යඡො, චීවරාදිපච්චයයසු ත්ච්න්ාරහියතො. 

අධිගමඅප්පිච්යඡොති ඣානාදිඅධිගමවිභාවයන ත්ච්න්ාරහියතො. 

පරිෙත්තිඅප්පිච්යඡොති පරියත්තියං බාහුසච්චවිභාවයන ත්ච්න්ාරහියතො. 

ධුතඞ්ගඅප්පිච්යඡොති ධුතඞ්යගසු අප්පිච්යන්ො ධුතඞ්ගවිභායවන ත්ච්න්ාරහියතො. 

සන්තගුණනිගූහයනනාති අත්තනි සංවිජ්ජමානානං ඣානාදිගුණානඤ්යචව 

බාහුසච්චගුණස්සචධුතඞ්ගගුණස්සචනිගූහයනනන්ාදයනන. සම්පජ්ජතීති

නිප්පජ්ජතිසිජ්ඣති. යනො මහිච්ඡස්සාතිමහතියා ත්ච්න්ායසමන්නාගතස්ස, 
ත්ච්න්ංවාමහන්තස්සයනො සම්පජ්ජතිඅනුධම්මස්සාපිඅනිච්න්නයතො. 

පවිවිත්තස්සාති පකායරහි විවිත්තස්ස. යතනාහ 

‘‘කාෙචිත්තඋපධිවියවයකහිවිවිත්තස්සා’’ති. ‘‘අට්ඨආරම්භවත්ථුවයසනා’’ති 
එයතන භාවනාභියයොගවයසන එකීභායවොව ත්ධ ‘‘කායවියවයකො’’ති

අධිප්යපයතො, න ගණසඞ්ගණිකාභාවමත්තන්ති දස්යසති. කම්මන්ති 
යයොගකම්මං. 

සත්යතහි කියලයසහි ච සඞ්ගණනං සයමොධානං සඞ්ගණිකා, සා

ආරමිතබ්බට්යඨන ආරායමො එතස්සාති සඞ්ගණිකාරායමො, තස්ස. යතනාහ 

‘‘ගණසඞ්ගණිකාෙ යෙවා’’තිආදි. ආරද්ධපරවීරිෙස්සාති පග්ගහිතවීරියස්ස, 
තඤ්ච යඛො උපධිවියවයකනින්නතාවයසන ‘‘අයං ධම්යමො’’ති වචනයතො.
එස නයයො ත්යතො පයරසුපි. විවට්ටසන්නිස්සිතංයයව හි සමාධානං
ත්ධාධිප්යපතං, තථා පඤ්ඤාපි. කම්මස්සකතාපඤ්ඤාය හි පතිට්ඨයතො
කම්මවයසන ‘‘භයවසු නානප්පකායරො අනත්යථො’’ති ජානන්යතො
කම්මක්ඛයකරඤාණං අභිපත්යථති, තදත්ථඤ්ච උස්සාහං කයරොති.



දීඝනිකායය පාථිකවග්ගටීකා  සඞ්ගීතිසුත්තවණ්ණනා 

237 

පටුන 

මානාදයයො සත්තසන්තානං සංසායර පපඤ්යචන්ති විත්ථායරන්තීති 

පපඤ්ොතිආහ ‘‘නිප්පපඤ්ෙස්සාති විගතමානතණ්හාදිට්ඨිපපඤ්ෙස්සා’’ති. 

මග්යගොකථියතො සරූයපයනව. 

නවධපරම්මවණ්ණනා 
359. (ඛ( විසුද්ධින්ති ඤාණදස්සනවිසුද්ධිං, අච්චන්තවිසුද්ධියමව වා. 

ෙතුපාරිසුද්ධිසීලන්ති පාතියමොක්ඛසංවරාදිනිරුපක්කිලිට්ඨතාය 

චතබ්බිධපරිසුද්ධිවන්තං පලං. පාරිසුද්ධිපධපරානිෙඞ්ගන්ති පුග්ගලස්ස

පරිසුද්ධියා පධානභූතං අඞ්ගං. යතනාහ ‘‘පරිසුද්ධපරභාවස්ස පධපරානඞ්ග’’න්ති.

සමථස්ස විසුද්ධිභායවොයවොදානංපගුණභායවනපරිච්ඡින්නන්තිආහ ‘‘අට්ඨ 

පගුණසමාපත්තියෙො’’ති. විගතපක්කියලසඤ්හි ‘‘පගුණ’’න්ති වත්තබ්බතං 
ලබ්භති, න සඋපක්කියලසං හානභාගියාදිභාවප්පත්තියතො.

සත්තදිට්ඨිමලවිසුද්ධියතො නාමරූපපරිච්යන්යදො දිට්ඨිවිසුද්ධි. 

පච්චයපරිග්ගයහො අද්ධත්තයකඞ්ඛාමලවිධමනයතො කඞ්ඛාවිතරණවිසුද්ධි. 

යස්මා නාමරූපිං නාම සප්පච්චයයමව, තස්මා තං පරිග්ගණ්හන්යතන 
අත්ථයතො තස්ස සප්පච්චයතාපි පරිග්ගහිතා එව යහොතීති වුත්තං 

‘‘දිට්ඨිවිසුද්ධීති සප්පච්ෙෙිං නාමරූපදස්සන’’න්ති. යස්මා පන නාමරූපස්ස
පච්චයං පරිග්ගණ්හන්යතන තීසු අද්ධාසු 
කඞ්ඛාමලවිතරණපච්චයාකාරාවයබොධවයසයනව යහොති, තස්මා 

‘‘පච්ෙොකාරඤාණ’’න්තිආදි වුත්තං යථා කඞ්ඛාවිතරණවිසුද්ධි 

‘‘ධම්මට්ඨිතිඤාණ’’න්ති වුච්චති. මග්ගාමග්යග ඤාණන්ති මග්ගාමග්යග

වවත්ථයපත්වා ඨිතඤාණං. ඤාණන්ති ත්ධතරුණවිපස්සනාකථිතා යතසං
භික්ඛූනං අජ්ඣාසයවයසන ‘‘ඤාණදස්සනවිසුද්ධී’’ති වුට්ඨානගාමිනියා
විපස්සනාය වුච්චමානත්තා. යදි ‘‘ඤාණදස්සනවිසුද්ධී’’ති
වුට්ඨානගාමිනිවිපස්සනා අධිප්යපතා, ‘‘පඤ්ඤා’’ති ච අරහත්තඵලපඤ්ඤා, 
මග්යගො පන කථන්ති? මග්යගො බහුකාරපයද විරාගග්ගහයණන ගහියතො.
වක්ඛතිහි‘‘ත්ධබහුකාරපයදමග්යගොකථියතො’’ති)දී. නි.අට්ඨ.3.359). 

(න්( ෙක්ඛාදිධපරාතුනානත්තන්ති චක්ඛාදිරූපාදිචක්ඛවිඤ්ඤාණාදිධාතූනං

යවමත්තතං නිස්සාය. ෙක්ඛුසම්ඵස්සාදිනානත්තන්ති 
චක්ඛසම්ඵස්සයසොතසම්ඵස්සඝානසම්ඵස්සාදිසම්ඵස්සවිභාගං. 

සඤ්ඤානානත්තන්ති එත්ථ රූපසඤ්ඤාදිසඤ්ඤානානත්තම්පි ලබ්භයතව, 

තංපනකාමසඤ්ඤාදිග්ගහයණයනවගය්හති. කාමසඤ්ඤාදීති ආදි-සද්යදන 
බොපාදසඤ්ඤාදීනං ගහණං. සඤ්ඤානිදානත්තා පපඤ්චසඞ්ඛානං
‘‘සඤ්ඤානානත්තං පටිච්ච සඞ්කප්පනානත්ත’’න්ති වුත්තං, ‘‘යං
සඞ්කප්යපති, තං පපඤ්යචතී’’ති වචනයතො ‘‘සඞ්කප්පනානත්තං පටිච්ච

න්න්දනානත්ත’’න්ති වුත්තං. ඡන්දනානත්තන්ති ච තණ්හාන්න්දස්ස

නානත්තං. රූපපරිළායහොති රූපවිසයයො රූපාභිපත්ථනාවයසන පවත්යතො

කියලසපරිළායහො. සද්දපරිළායහොති එත්ථාපි එයසව නයයො. කියලයසො හි
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උප්පජ්ජමායනො අප්පත්යතපි ආරම්මයණ පත්යතො විය පරිළායහොව
උප්පජ්ජති. තථාභූතස්ස පන කියලසන්න්දස්ස වයසන රූපාදිපරියයසනා

යහොතීති ආහ ‘‘පරිළාහනානත්තතාෙ රූපපරියෙසනාදිනානත්තිං

උප්පජ්ජතී’’ති. තථා පරියයසන්තස්ස සයච තං රූපාදි ලබ්යභයෙ, තං

සන්ධායාහ ‘‘පරියෙසනාදිනානත්තතාෙ රූපපටිලාභාදිනානත්තිං

උප්පජ්ජතී’’ති. 

(ජ( මරණානුපස්සනාඤායණති මරණස්ස අනුපස්සනාවයසන

පවත්තඤායණ, මරණානුස්සතිසහගතපඤ්ඤායාති අත්යථො. ආහාරිං

පරිග්ගණ්හන්තස්සාති ගමනාදිවයසන ආහාරං පටික්කූලයතො 

පරිග්ගණ්හන්තස්ස. උක්කණ්ඨන්තස්සාති නිබ්බින්දන්තස්ස කත්ථආපි
අසජ්ජන්තස්ස. 

දසධපරම්මවණ්ණනා 
360. (ඣ( නිජ්ජරකාරණානීති පජහනකාරණානි.ත්මස්මිං අභිඤ්ඤාපයද

මග්යගො කථීයතීති කත්වා ‘‘අෙිං යහට්ඨා..යප.… පුන ගහිතා’’ති වුත්තං.
තථාහිවක්ඛති‘‘ත්ධඅභිඤ්ඤාපයදමග්යගොකථියතො’’)දී.නි.අට්ඨ.3.360) 
කිඤ්චාපි නිජ්ජිණ්ණා මිච්න්ාදිට්ඨීති ආයනත්වා සම්බන්ධිතබ්බං. යථා
මිච්න්ාදිට්ඨි විපස්සනාය නිජ්ජිණ්ණාපි න සමුච්ඡින්නාති 
සමුච්යන්දප්පහානදස්සනත්ථං පුන ගහිතා, එවං මිච්න්ාසඞ්කප්පාදයයොපි
විපස්සනාය පහීනාපි අසමුච්ඡින්නතාය ත්ධ පුන ගහිතාති අයමත්යථො

‘‘මිච්න්ාසඞ්කප්යපො’’තිආදීසු සබ්බපයදසු වත්තබ්යබොති දස්යසති ‘‘එවිං

ස්බපයදසුනයෙො යනත්යබො’’තිත්මිනා. 

එත්ථ ොති ‘‘සම්මාවිමුත්තිපච්චයා ච අයනයක කුසලා ධම්මා 
භාවනාපාරිපූරිංගච්න්න්තී’’තිඑතස්මිංපාළිපයද.එත්ථචසමුච්යන්දවයසන, 

පටිප්පස්සද්ධිවයසනචපටිපක්ඛධම්මාසම්මයදවවිමුච්චනං සම්මාවිමුත්ති, 
තප්පච්චයාචමග්ගඵයලසුඅට්ඨත්න්ද්රියානි භාවනාපාරිපූරිංඋපගච්න්න්තීති
මග්ගසම්පයුත්තානිපි සද්ධාදීනි ත්න්ද්රියානි උද්ධටානි. මග්ගවයසන හි

ඵයලසු භාවනා පාරිපූරී නාමාති. අභිනන්දනට්යඨනාති අතිවිය
සියනහනට්යඨනිදඤ්හි. යසොමනස්සින්ද්රියං උක්කංසගතසාතසභාවං
සම්පයුත්තධම්යම සියනහන්තං යතයමන්තං විය පවත්තති. 

පවත්තසන්තතිආධිපයතෙයට්යඨනාති විපාකසන්තානස්ස ජීවයන

අධිපතිභායවන. ‘‘එව’’න්තිආදි වුත්තස්යසවඅත්ථස්සනිගමනං. 

අද්යධන සහ න්ට්ඨානි පඤ්හසතානි, පඤ්ඤාසාධිකානි සහ
පඤ්හසතානීති අත්යථො. 

එත්ථචආයස්මාධම්මයසනාපති‘‘දසසුනාථකරණධම්යමසු පතිට්ඨාය
දසකසිණායතනානිභායවන්යතොදසආයතනමුයඛනපරිඤ්ඤං පට්ඨයපත්වා
පරිඤ්යඤයෙධම්යම පරිජානන්යතො දසමිච්න්ත්යත, දසඅකුසලකම්මපයථ ච 
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පහාය දසකුසලකම්මපයථසු ච අවට්ඨියතො දසසු අරියාවායසසු
ආවසිතකායමො දසසඤ්ඤා උප්පායදන්යතො දසනිජ්ජරවත්ථූනි අභිඤ්ඤාය
දසඅයසක්ඛධම්යම අධිගච්න්තී’’ති යතසං භික්ඛූනං ඔවාදං මත්ථකං
පායපන්යතො යදසනං නිට්ඨයපසි. පයමොදවයසන පටිග්ගණ්හනං 

අභිනන්දනන්ති ආහ ‘‘සාධු සාධූති අභිනන්දන්තා සිරසා සම්පටිච්ඡිිංසූ’’ති. 

තාෙ අත්තමනතාොති තාය යථායදසිතයදසනාගතාය පහට්ඨආත්තතාය, 

තත්ථ යථාලද්ධඅත්ථයවදධම්මයවයදහීති අත්යථො. ඉමයමව සුත්තිං

ආවජ්ජමානාතිත්මස්මිංසුත්යතතත්ථතත්ථ ආගයතඅභිඤ්යඤයොදියභයද

ධම්යම අභිජානනාදිවයසන සමන්නාහරන්තා. සහ පටිසම්භිදාහි…යප.…

පතිට්ඨහිිංසූති අත්තයනො උපනිස්සයසම්පන්නතාය, යථරස්ස ච
යදසනානුභායවන යථාරද්ධං විපස්සනං උස්සුක්යකත්වා
පටිසම්භිදාපරිවාරායඅභිඤ්ඤාය සණ්ඨහිංසූති. 

සුමඞ්ගලවිලාසිනියාදීඝනිකායට්ඨකථාය 

දසුත්තරසුත්තවණ්ණනායලීනත්ථප්පකාසනා. 
නිට්ඨිතාචපාථිකවග්ගට්ඨකථායලීනත්ථප්පකාසනා. 

පාථිකවග්ගටීකානිට්ඨිතා. 

නිගමනකථාවණ්ණනා 
යථරානං මහාකස්සපාදීනං වංයසො පයවණී අන්වයයො එතස්සාති 

යථරවිංසන්වයෙො, යතන; චතමහානිකායයසුයථරියයනාතිඅත්යථො. 

දසබලස්ස සම්මාසම්බුද්ධස්ස ගුණගණානං පරිදීපනයතො 

දසබලගුණගණපරිදීපනස්ස. අයඤ්හිආගයමොබ්රහ්මජාලාදීසු, මහාපදානාදීසු, 
සම්පසාදනීයාදීසුචතත්ථතත්ථවියසසයතොබුද්ධගුණානංපකාසනවයසන 
පවත්යතොති.තථාහිවුත්තංආදියතො ‘‘සද්ධාවහගුණස්සා’’ති )දී.නි.අට්ඨ. 
1.ගන්ථාරම්භකථා(. 

මහාට්ඨකථාෙසාරන්ති දීඝනිකායමහාඅට්ඨකථායංඅත්ථසාරං. 

එකූනසට්ඨිමත්යතොතියථොකංඌනභාවයතො මත්ත-සද්දග්ගහණං. 

මූලකට්ඨකථාසාරන්තිපුබ්යබවුත්තං දීඝනිකායමහාඅට්ඨකථාසාරයමව

පුනනිගමනවයසනවදති.අථවා මූලකට්ඨකථාසාරන්තියපොරාණට්ඨකථාසු
අත්ථසාරං, යතයනතං දස්යසති ‘‘දීඝනිකායමහාඅට්ඨකථායං අත්ථසාරං
ආදාය ත්මං සුමඞ්ගලවිලාසිනිං කයරොන්යතො යසසමහානිකායානම්පි
මූලකට්ඨකථාසුත්ධවිනියයොගක්ඛමංඅත්ථසාරංආදායයයව අකාසි’’න්ති. 

‘‘මහාවිහාරවාසීන’’න්ති [මහාවිහායර නිවාසිනං )අට්ඨකථායං(] ච ත්දං
පුරිමපච්ඡිමපයදහි සද්ධිං සම්බන්ධිතබ්බං ‘‘මහාවිහාරවාපනං සමයං

පකාසයන්තිං, මහාවිහාරවාපනං මූලකට්ඨකථාසාරං ආදායා’’ති ච. යතන 
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පුඤ්යඤන. යහොතුස්යබොසුඛී යලොයකොතිකාමාවචරාදිවිභායගොසබ්යබොපි
සත්තයලොයකො යථාරහං යබොධිත්තයාධිගමනවයසන සම්පත්යතන
නිබ්බානසුයඛන සුඛියතො යහොතූති සයදවකස්ස යලොකස්ස
අච්චන්තසුඛාධිගමාය අත්තයනොපුඤ්ඤංපරිණායමති. 

පරිමාණයතො සාධිකට්ඨවීසසහස්සනවුතිභාණවාරා නිට්ඨිතාති.
පරිමාණයතො සාධිකට්ඨවීසසහස්සමත්තගන්යථන දීඝනිකායටීකා
රආතාචරියධම්මපායලන. 

මිච්න්ාදිට්ඨාදියචොයරහි, පලාදිධනසඤ්චයං; 
රක්ඛණත්ථායසක්කච්චං, මඤ්ජූසං වියකාරිතන්ති. (එත්ථන්තයර
පායඨොපච්න්ාලිඛියතො( 

නිට්ඨිතාසුමඞ්ගලවිලාසිනියාදීඝනිකායට්ඨකථාය ලීනත්ථප්පකාසනා. 
දීඝනිකායටීකානිට්ඨිතා. 
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