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1 

පටුන 

නයමොතස්සභගවයතොඅරහයතොසම්මාසම්බුද්ධස්ස 

දීඝනිකායෙ 

සීලක්ඛන්ධවග්ගඅභිනවටීකා 

ගන්ථාරම්භකථා 

යයො යදයසත්වාන සද්ධම්මං, ගම්භීරංදුද්දසංවරං; 
දීඝදස්සීචිරංකාලං, පතිට්ඨායපසිසාසනං.1. 

වියනයයජ්ඣාසයයයෙකං, මහාමතිංමහාදයං; 
නත්වානතංසසද්ධම්මගණංගාරවභාජනං.2. 

සඞ්ගීතිත්තයමාරුළ්හා, දීඝාගමවරස්සයා; 
සංවණ්ණනායාචතස්සා, වණ්ණනාසාධුවණ්ණිතා.3. 

ආචරිෙධම්මපාල- ත්යථයරයනවාභිසඞ්ඛතා; 
සම්මානිපුණගම්භීර-දුද්දසත්ථප්පකාසනා.4. 

කාමඤ්චසාතථාභූතා, පරම්පරාභතාපන; 
පාඨයතොඅත්ථයතොචාපි, බහුප්පමාදයලඛනා.5. 

සඞ්යඛපත්තාචයසොතූහි, සම්මාඤාතුංසුදුක්කරා; 
තස්මාසබ්රහ්මචාරීනං, යාචනංසමනුස්සරං.6. 

යයො’යනකයසතනාගින්යදො, රාජානානාරට්ඨිස්සයරො; 
සාසනයසොධයනදළ්හං, සදාඋස්සාහමානයසො.7. 

තංනිස්සාය‘‘මයමයසොපි, සත්ථුසාසනයජොතයන; 
අප්යපවනාමුපත්ථම්යභො, භයවයයා’’තිවිචින්තයං.8. 

වණ්ණනං ආරභිස්සාමි, සාධිප්පායමහාපයං; 
අත්ථංතමුපනිස්සාය, අඤ්ඤඤ්චාපියථාරහං.9. 

චක්කාභිවුඩ්ඪිකාමානං, ධීරානංචිත්තයතොසනං; 

සාධුවිලාසිනිිං නාම, තංසුණාථසමාහිතාති. 10. 

ගන්ථාරම්භකථාවණ්ණනා 

නානානයනිපුණගම්භීරවිචිත්රසික්ඛත්තයසඞ්ගහස්ස 
බුද්ධානුබුද්ධසංවණ්ණිතස්ස සද්ධාවහගුණසම්පන්නස්ස දීඝාගමවරස්ස 
ගම්භීරදුරනුයබොධත්ථදීපකං සංවණ්ණනමිමං කයරොන්යතො
සකසමයසමයන්තරගහනජ්යඣොගාහනසමත්යථො 
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පටුන 

මහායවයයාකරයණොයමාචරියයො සංවණ්ණනාරම්යභ
රතනත්තයපණාමපයයොජනාදිවිධානානි කයරොන්යතො පඨමං තාව

රතනත්තයපණාමං කාතුං ‘‘කරුණාසීතලහදෙ’’න්තිආදිමාහ. එත්ථ ච
සංවණ්ණනාරම්යභ රතනත්තයපණාමකරණප්පයයොජනං තත්ථ තත්ථ
බහුධාපපඤ්යචන්ති ආචරියා.තථාහිවණ්ණයන්ති– 

‘‘සංවණ්ණනාරම්යභ සත්ථරි පණාමකරණං ධම්මස්ස
ස්වාක්ඛාතභායවන සත්ථරි පසාදජනනත්ථං, සත්ථු ච
අවිතථයදසනභාවප්පකාසයනන ධම්යමපසාදජනනත්ථං. තදුභයප්පසාදා හි
මහයතොඅත්ථස්සසිද්ධියහොතී’’ති(ධ.ස.ටී. 1-1). 

අථ වා ‘‘රතනත්තයපණාමවචනං අත්තයනො රතනත්තයප්පසාදස්ස 
විඤ්ඤාපනත්ථං, තං පන විඤ්ඤූනං චිත්තාරාධනත්ථං, තං අට්ඨකථාය
ගාහණත්ථං, තං සබ්බසම්පත්තිනිප්ඵාදනත්ථ’’න්ති. අථ වා
‘‘සංවණ්ණනාරම්යභ රතනත්තයවන්දනා සංවණ්යණතබ්බස්ස ධම්මස්ස
පභවනිස්සයවිසුද්ධිපටියවදනත්ථං, තං පන ධම්මසංවණ්ණනාසු විඤ්ඤූනං
බහුමානුප්පාදනත්ථං, තං සම්මයදව යතසං 
උග්ගහණධාරණාදික්කමලද්ධබ්බාය සම්මාපටිපත්තියා 
සබ්බහිතසුඛනිප්ඵාදනත්ථ’’න්ති. අථ වා ‘‘මඞ්ගලභාවයතො, සබ්බකිරියාසු 
පුබ්බකිච්චභාවයතො, පණ්ඩියතහි සමාචරිතභාවයතො, ආයතිං පයරසං
දිට්ඨානුගතිආපජ්ජනයතො ච සංවණ්ණනායං රතනත්තයපණාමකිරියා’’ති.
අථ වා ‘‘චතුගම්භීරභාවයුත්තං ධම්මවිනයං සංවණ්යණතුකාමස්ස
මහාසමුද්දං ඔගාහන්තස්ස විය පඤ්ඤායවයයත්තියසමන්නාගතස්සාපි
මහන්තං භයං සම්භවති, භයක්ඛයාවහඤ්යචතං 
රතනත්තයගුණානුස්සරණජනිතං පණාමපූජාවිධානං, තයතො ච
සංවණ්ණනායං රතනත්තයපණාමකිරියා’’ති. අථ වා ‘‘අසත්ථරිපි
සත්ථාභිනියවසස්ස යලොකස්ස යථාභූතං සත්ථරි එව සම්මාසම්බුද්යධ
සත්ථුසම්භාවනත්ථං, අසත්ථරි ච සත්ථුසම්භාවනපරිච්චජාපනත්ථං, 
‘තථාගතප්පයවදිතං ධම්මවිනයං පරියාපුණිත්වා අත්තයනො දහතී’ති (පාරා.
195) චවුත්තයදොසපරිහරණත්ථංසංවණ්ණනායංපණාමකිරියා’’ති. අථවා
‘‘බුද්ධස්ස භගවයතො පණාමවිධායනන සම්මාසම්බුද්ධභාවාධිගමාය
බුද්ධයානං පටිපජ්ජන්තානං උස්සාහජනනත්ථං, සද්ධම්මස්ස ච
පණාමවිධායනන පච්යචකබුද්ධභාවාධිගමාය පච්යචකබුද්ධයානං
පටිපජ්ජන්තානං උස්සාහජනනත්ථං, සඞ්ඝස්ස ච පණාමවිධායනන
පරමත්ථසඞ්ඝභාවාධිගමාය සාවකයානං පටිපජ්ජන්තානං 
උස්සාහජනනත්ථං සංවණ්ණනායං පණාමකිරියා’’ති. අථ වා
‘‘මඞ්ගලාදිකානි සත්ථානි අනන්තරායානි, චිරට්ඨිතිකානි, බහුමතානි ච
භවන්තීති එවංලද්ධිකානං චිත්තපරියතොසනත්ථං සංවණ්ණනායං
පණාමකිරියා’’ති. අථ වා ‘‘යසොතුජනානං යථාවුත්තපණායමන 
අනන්තරායයන උග්ගහණධාරණාදිනිප්ඵාදනත්ථං සංවණ්ණනායං
පණාමකිරියා. යසොතුජනානුග්ගහයමව හි පධානං කත්වා ආචරියයහි
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පටුන 

සංවණ්ණනාරම්යභථුතිපණාමපරිදීපකානි වාකයානිනික්ඛිපීයන්ති, ඉතරථා
විනාපි තං නික්යඛපං කායමයනොපණායමයනව 
යථාධිප්යපතප්පයයොජනසිද්ධියතොකියමයතනගන්ථගාරවකරයණනා’’තිච
එවමාදිනා. මයං පන ඉධාධිප්යපතයමව පයයොජනං දස්සයිස්සාම, තස්මා
සංවණ්ණනාරම්යභ රතනත්තයපණාමකරණං 
යථාපටිඤ්ඤාතසංවණ්ණනාය අනන්තරායයන පරිසමාපනත්ථන්ති
යවදිතබ්බං. ඉදයමව ච පයයොජනං ආචරියයන ඉධාධිප්යපතං. තථා හි
වක්ඛති ‘‘ඉති යම පසන්නමතියනො …යප.… තස්සානුභායවනා’’ති.
රතනත්තයපණාමකරණඤ්හි යථාපටිඤ්ඤාතසංවණ්ණනාය
අනන්තරායයන පරිසමාපනත්ථං රතනත්තයපූජාය පඤ්ඤාපාටවභාවයතො, 
තායචපඤ්ඤාපාටවංරාගාදිමලවිධමනයතො.වුත්තඤ්යහතං– 

‘‘යස්මිංමහානාමසමයයඅරියසාවයකොතථාගතංඅනුස්සරති, යනවස්ස 
තස්මිං සමයය රාගපරියුට්ඨිතං චිත්තං යහොති, න යදොසපරියුට්ඨිතං චිත්තං
යහොති, න යමොහපරියුට්ඨිතං චිත්තං යහොති, උජුගතයමවස්සතස්මිංසමයය
චිත්තංයහොතී’’තිආදි(අ. නි.6.10; අ.නි.11.11). 

තස්මා රතනත්තයපූජාය වික්ඛාලිතමලාය පඤ්ඤාය පාටවසිද්ධි. අථ වා
රතනත්තයපූජාය පඤ්ඤාපදට්ඨානසමාධියහතුත්තා පඤ්ඤාපාටවං.
වුත්තඤ්යහතං– 

‘‘උජුගතචිත්යතො යඛො පන මහානාම අරියසාවයකො ලභති අත්ථයවදං, 
ලභති ධම්මයවදං, ලභතිධම්යමොපසංහිතංපායමොජ්ජං, පමුදිතස්සපීතිජායති, 
පීතිමනස්ස කායයො පස්සම්භති, පස්සද්ධකායයො සුඛං යවදයති, සුඛියනො
චිත්තංසමාධියතී’’ති(අ.නි. 6.10; අ.නි.11.11). 

සමාධිස්සචපඤ්ඤායපදට්ඨානභායවො‘‘සමාහියතොයථාභූතං පජානාතී’’ති
(සං. නි. 3.5; 4.99; 5.1071; යනත්ති. 40; යපටයකො. 66; මි. ප. 14) 
වුත්යතොයයව. තයතො එවං පටුභූතාය පඤ්ඤාය යඛදමභිභුයය පටිඤ්ඤාතං
සංවණ්ණනං සමාපයිස්සති. යතන වුත්තං
‘‘රතනත්තයපණාමකරණඤ්හි…යප.… පඤ්ඤාපාටවභාවයතො’’ති. අථ වා 
රතනත්තයපූජාය ආයුවණ්ණසුඛබලවඩ්ඪනයතො අනන්තරායයන
පරිසමාපනං යවදිතබ්බං. රතනත්තයපණායමන හි ආයුවණ්ණසුඛබලානි
වඩ්ඪන්ති.වුත්තඤ්යහතං– 

‘‘අභිවාදනසීලිස්ස, නිච්චංවුඩ්ඪාපචායියනො; 
චත්තායරොධම්මාවඩ්ඪන්ති, ආයුවණ්යණොසුඛංබල’’න්ති.(ධ.ප. 
109); 

තයතොආයුවණ්ණසුඛබලවුද්ධියායහොත්යවවකාරියනිට්ඨානන්තිවුත්තං 
‘‘රතනත්තයපූජායආයු…යප.…යවදිතබ්බ’’න්ති.අථවාරතනත්තයපූජාය 
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පටිභානාපරිහානාවහත්තා අනන්තරායයන පරිසමාපනං යවදිතබ්බං.
අපරිහානාවහාහි රතනත්තයපූජා.වුත්තඤ්යහතං– 

‘‘සත්තියම භික්ඛයව, අපරිහානීයා ධම්මා, කතයම සත්ත? 
සත්ථුගාරවතා, ධම්මගාරවතා, සඞ්ඝගාරවතා, සික්ඛාගාරවතා, 
සමාධිගාරවතා, කලයාණමිත්තතා, යසොවචස්සතා’’ති (අ. නි. 7.34) තයතො
පටිභානාපරිහායනන යහොත්යවව යථාපටිඤ්ඤාතපරිසමාපනන්ති වුත්තං
‘‘රතනත්තය…යප.… යවදිතබ්බ’’න්ති. අථ වා පසාදවත්ථූසු පූජාය
පුඤ්ඤාතිසයභාවයතො අනන්තරායයන පරිසමාපනං යවදිතබ්බං. 
පුඤ්ඤාතිසයාහිපසාදවත්ථූසුපූජා.වුත්තඤ්යහතං– 

‘‘පූජාරයහ පූජයයතො, බුද්යධයදිවසාවයක; 
පපඤ්චසමතික්කන්යත, තිණ්ණයසොකපරිද්දයව. 

යතතාදියසපූජයයතො, නිබ්බුයතඅකුයතොභයය; 
නසක්කාපුඤ්ඤංසඞ්ඛාතුං, ඉයමත්තමපියකනචී’’ති.(ඛු.පා. 196; 
අප.1.10.2); 

පුඤ්ඤාතිසයයොචයථාධිප්යපතපරිසමාපනුපායයො.යථාහ– 

‘‘එසයදවමනුස්සානං, සබ්බකාමදයදොනිධි; 
යංයයදවාභිපත්යථන්ති, සබ්බයමයතනලබ්භතී’’ති.(ඛු.පා. 8.10); 

උපායයසු ච පටිපන්නස්ස යහොත්යවව කාරියනිට්ඨානන්ති වුත්තං 
‘‘පසාදවත්ථූසු…යප.… යවදිතබ්බ’’න්ති. එවං රතනත්තයපූජා 
නිරතිසයපුඤ්ඤක්යඛත්තසම්බුද්ධියා අපරියමයයප්පභායවො
පුඤ්ඤාතිසයයොති බහුවිධන්තරායයපි යලොකසන්නිවායස
අන්තරායනිබන්ධනසකලසංකියලසවිද්ධංසනායපයහොති, භයාදිඋපද්දවඤ්ච
නිවායරති. තස්මා සුවුත්තං ‘‘සංවණ්ණනාරම්යභ රතනත්තයපණාමකරණං 
යථාපටිඤ්ඤාතසංවණ්ණනාය අනන්තරායයන පරිසමාපනත්ථන්ති
යවදිතබ්බ’’න්ති. 

එවං පන සපයයොජනං රතනත්තයපණාමං කත්තුකායමො
බුද්ධරතනමූලකත්තා යසසරතනානං පඨමං තස්ස පණාමං කාතුමාහ – 

‘‘කරුණාසීතලහදෙිං…යප.… ගතිවිමුත්ත’’න්ති. බුද්ධරතනමූලකානි හි
ධම්මසඞ්ඝරතනානි, යතසුච ධම්මරතනමූලකංසඞ්ඝරතනං, තථාභායවො ච
‘‘පුණ්ණචන්යදො විය භගවා, චන්දකිරණනිකයරො විය යතන යදසියතො
ධම්යමො, චන්දකිරණසමුප්පාදිතපීණියතොයලොයකොවියසඞ්යඝො’’තිඑවමාදීහි 
අට්ඨකථායමාගතඋපමාහිවිභායවතබ්යබො.අථවාසබ්බසත්තානංඅග්යගොති
කත්වා පඨමං බුද්යධො, තප්පභවයතො, තදුපයදසිතයතො ච තදනන්තරං
ධම්යමො, තස්ස ධම්මස්ස සාධාරණයතො, තදායසවනයතො ච තදනන්තරං
සඞ්යඝොවුත්යතො.‘‘සබ්බසත්තානංවාහියත විනියයොජයකොතිකත්වාපඨමං
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බුද්යධො, සබ්බසත්තහිතත්තාතදනන්තරංධම්යමො, හිතාධිගමාය පටිපන්යනො
අධිගතහියතො චාති කත්වා තදනන්තරං සඞ්යඝො වුත්යතො’’ති
අට්ඨකථාගතනයයන අනුපුබ්බතායවදිතබ්බා. 

බුද්ධරතනපණාමඤ්ච කයරොන්යතො යකවලපණාමයතො 

යථොමනාපුබ්බඞ්ගයමොවසාතිසයයොති ‘‘කරුණාසීතලහදෙ’’න්තිආදිපයදහි 
යථොමනාපුබ්බඞ්ගමතංදස්යසති.යථොමනාපුබ්බඞ්ගයමනහිපණායමනසත්ථු
ගුණාතිසයයයොයගො, තයතො චස්ස අනුත්තරවන්දනීයභායවො, යතන ච
අත්තයනො පණාමස්ස යඛත්තඞ්ගතභායවො, යතන චස්ස යඛත්තඞ්ගතස්ස
පණාමස්ස යථාධිප්යපතනිප්ඵත්තියහතුභායවො දස්සියතොති. 
යථොමනාපුබ්බඞ්ගමතඤ්ච දස්යසන්යතො යස්සා සංවණ්ණනංකත්තුකායමො, 
සා සුත්තන්තයදසනා කරුණාපඤ්ඤාප්පධානායයව, න විනයයදසනා විය
කරුණාප්පධානා, නාපි අභිධම්මයදසනා විය පඤ්ඤාප්පධානාති
තදුභයප්පධානයමව යථොමනමාරභති. එසා හි ආචරියස්ස පකති, යදිදං
ආරම්භානුරූපයථොමනා. යතයනව ච විනයයදසනාය සංවණ්ණනාරම්යභ
‘‘යයො කප්පයකොටීහිපි…යප.…මහාකාරුණිකස්සතස්සා’’ති (පාරා. අට්ඨ.
ගන්ථාරම්භකථා) කරුණාප්පධානං, අභිධම්මයදසනාය සංවණ්ණනාරම්යභ
‘‘කරුණා විය…යප.… යථාරුචී’’ති (ධ. ස. අට්ඨ. 1) පඤ්ඤාප්පධානඤ්ච
යථොමනමාරද්ධං. විනයයදසනා හි ආසයාදිනිරයපක්ඛයකවලකරුණාය
පාකතිකසත්යතනාපි අයසොතබ්බාරහං සුණන්යතො, අපුච්ඡිතබ්බාරහං
පුච්ෙන්යතො, අවත්තබ්බාරහඤ්ච වදන්යතො සික්ඛාපදං පඤ්ඤයපසීති 
කරුණාප්පධානා. තථා හි උක්කංසපරියන්තගතහියරොත්තප්යපොපි භගවා
යලොකියසාධුජයනහිපි පරිහරිතබ්බානි‘‘සිඛරණී, සම්භින්නා’’තිආදිවචනානි, 
(පාරා.185) යථාපරාධඤ්ච ගරහවචනානිමහාකරුණාසඤ්යචොදිතමානයසො
මහාපරිසමජ්යඣ අභාසි, තංතංසික්ඛාපදපඤ්ඤත්ති කාරණායපක්ඛාය ච
යවරඤ්ජාදීසු සාරීරිකං යඛදමනුයභොසි. තස්මා කිඤ්චාපි 
භූමන්තරපච්චයාකාරසමයන්තරකථානං විය විනයපඤ්ඤත්තියාපි
සමුට්ඨාපිකා පඤ්ඤා අනඤ්ඤසාධාරණතාය අතිසයකිච්චවතී, කරුණාය
කිච්චං පන තයතොපි අධිකන්ති විනයයදසනාය කරුණාප්පධානතා වුත්තා.
කරුණාබයාපාරාධිකතාය හි යදසනාය කරුණාපධානතා, අභිධම්මයදසනා
පන යකවලපඤ්ඤාප්පධානා පරමත්ථධම්මානං
යථාසභාවපටියවධසමත්ථාය පඤ්ඤාය තත්ථ සාතිසයප්පවත්තියතො.
සුත්තන්තයදසනා පන කරුණාපඤ්ඤාප්පධානා යතසං යතසං සත්තානං
ආසයානුසයාධිමුත්තිචරිතාදියභදපරිච්ඡින්දනසමත්ථාය පඤ්ඤාය සත්යතසු 
ච මහාකරුණාය තත්ථ සාතිසයප්පවත්තියතො. සුත්තන්තයදසනාය හි
මහාකරුණාය සමාපත්තිබහුයලො වියනයයසන්තායන
තදජ්ඣාසයානුයලොයමන ගම්භීරමත්ථපදං පතිට්ඨයපසි. තස්මා
ආරම්භානුරූපං කරුණාපඤ්ඤාප්පධානයමවයථොමනංකතන්තියවදිතබ්බං, 
අයයමත්ථසමුදායත්යථො. 
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පටුන 

අයං පන අවයවත්යථො – කිරතීති කරුණා, පරදුක්ඛං වික්ඛිපති
පච්චයයවකල්ලකරයණන අපයනතීති අත්යථො. දුක්ඛියතසු වා කිරියති

පසාරියතීති කරුණා. අථවාකිණාතීති කරුණා, පරදුක්යඛසතිකාරුණිකං
හිංසතිවිබාධති, පරදුක්ඛං වාවිනායසතීතිඅත්යථො. පරදුක්යඛසතිසාධූනං

කම්පනං හදයයඛදං කයරොතීති වා කරුණා. අථ වා කමිති සුඛං, තං

රුන්ධතීති කරුණා. එසා හි පරදුක්ඛාපනයනකාමතාලක්ඛණා
අත්තසුඛනිරයපක්ඛතාය කාරුණිකානංසුඛංරුන්ධතිවිබන්ධතීති, සබ්බත්ථ
සද්දසත්ථානුසායරන පදනිප්ඵත්ති යවදිතබ්බා. උණ්හාභිතත්යතහි

යසවීයතීතිසීතං, උණ්හාභිසමනං.තංලාතිගණ්හාතීති සීතලිං, ‘‘චිත්තංවා
යත ඛිපිස්සාමි, හදයං වා යත ඵායලස්සාමී’’ති (සං. නි. 1.246; සු. නි.
ආළවකසුත්ත) එත්ථඋයරො ‘‘හදය’’න්ති වුත්තං, ‘‘වක්කංහදය’’න්ති (ම.
නි. 1.110; 2.114; 3.154) එත්ථ හදයවත්ථු, ‘‘හදයා හදයං මඤ්යඤ
අඤ්ඤාය තච්ෙතී’’ති (ම. නි. 1.63) එත්ථ චිත්තං, ඉධාපි චිත්තයමව

අබ්භන්තරට්යඨන හදෙිං. අත්තයනොසභාවංවාහරතීති හදෙිං, ර-කාරස්සද-
කාරං කත්වාති යනරුත්තිකා. කරුණාය සීතලං හදයමස්සාති

කරුණාසීතලහදයයො, තං කරුණාසීතලහදෙිං.  

කාමඤ්යචත්ථපයරසංහියතොපසංහාරසුඛාදිඅපරිහානිජ්ඣානසභාවතාය, 
බයාපාදාදීනං උජුවිපච්චනීකතාය ච
සත්තසන්තානගතසන්තාපවිච්යෙදනාකාරප්පවත්තියා යමත්තාමුදිතානම්පි
චිත්තසීතලභාවකාරණතා උපලබ්භති, තථාපි 
පරදුක්ඛාපනයනාකාරප්පවත්තියා පරූපතාපාසහනරසා අවිහිංසාභූතා
කරුණාව වියසයසන භගවයතො චිත්තස්ස චිත්තපස්සද්ධි විය
සීතිභාවනිමිත්තන්ති තස්සායයව චිත්තසීතලභාවකාරණතා වුත්තා.
කරුණාමුයඛන වා යමත්තාමුදිතානම්පි හදයසීතලභාවකාරණතා වුත්තාති
දට්ඨබ්බං. න හි සබ්බත්ථ නිරවයසසත්යථො උපදිසීයති, 
පධානසහචරණාවිනාභාවාදිනයයහිපි යථාලබ්භමානං ගය්හමානත්තා.
අපියචත්ථ තංසම්පයුත්තඤාණස්ස ෙඅසාධාරණඤාණපරියාපන්නතාය
අසාධාරණඤාණවියසසනිබන්ධනභූතා සාතිසයං, නිරවයසසඤ්ච
සබ්බඤ්ඤුතඤ්ඤාණං විය සවිසයබයාපිතාය මහාකරුණාභාවමුපගතා
අනඤ්ඤසාධාරණසාතිසයභාවප්පත්තා කරුණාව
හදයසීතලත්තයහතුභායවන වුත්තා.අථවාසතිපියමත්තාමුදිතානංපයරසං
හියතොපසංහාරසුඛාදිඅපරිහානිජ්ඣානසභාවතාය සාතිසයය
හදයසීතලභාවනිබන්ධනත්යත සකලබුද්ධගුණවියසසකාරණතාය තාසම්පි
කාරණන්ති කරුණායඑවහදයසීතලභාවකාරණතාවුත්තා.කරුණානිදානා
හි සබ්යබපි බුද්ධගුණා. 
කරුණානුභාවනිබ්බාපියමානසංසාරදුක්ඛසන්තාපස්ස හි භගවයතො
පරදුක්ඛාපනයනකාමතාය අයනකානිපි කප්පානමසඞ්යඛයයයානි
අකිලන්තරූපස්යසව නිරවයසසබුද්ධකරධම්මසම්භරණනිරතස්ස
සමධිගතධම්මාධිපයතයයස්ස ච සන්නිහියතසුපි 
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සත්තසඞ්ඝාතසමුපනීතහදයූපතාපනිමිත්යතසුනඊසකම්පි චිත්තසීතිභාවස්ස
අඤ්ඤථත්තමයහොසීති. තීසු යචත්ථ විකප්යපසු පඨයම විකප්යප
අවියසසභූතා බුද්ධභූමිගතා, දුතියයතයථව මහාකරුණාභාවූපගතා, තතියය 
පඨමාභිනීහාරයතො පට්ඨාය තීසුපි අවත්ථාසු පවත්තා භගවයතො කරුණා
සඞ්ගහිතාති දට්ඨබ්බං. 

පජානාතීති පඤ්ඤා, යථාසභාවං පකායරහි පටිවිජ්ඣතීති අත්යථො.

පඤ්ඤයපතීතිවා පඤ්ඤා, තංතදත්ථං පාකටංකයරොතීතිඅත්යථො.සායයව
යඤයයාවරණප්පහානයතො පකායරහි ධම්මසභාවයජොතනට්යඨන 

පජ්යජොයතොති පඤ්ඤාපජ්ය ොයතො. පඤ්ඤවයතො හි එකපල්ලඞ්යකනපි 
නිසින්නස්ස දසසහස්සියලොකධාතු එකපජ්යජොතා යහොති. වුත්තඤ්යහතං
භගවතා ‘‘චත්තායරොයම භික්ඛයව, පජ්යජොතා. කතයම චත්තායරො? 
චන්දපජ්යජොයතො, සූරියපජ්යජොයතො, අග්ගිපජ්යජොයතො, පඤ්ඤාපජ්යජොයතො, 
ඉයම යඛො භික්ඛයව, චත්තායරො පජ්යජොතා. එතදග්ගං භික්ඛයව, ඉයමසං 
චතුන්නංපජ්යජොතානංයදිදංපඤ්ඤාපජ්යජොයතො’’ති(අ.නි.4.145). යතන

විහයතො වියසයසන සමුග්ඝාටියතොති පඤ්ඤාපජ්ය ොතවිහයතො, වියසසතා
යචත්ථ උපරි ආවි භවිස්සති. මුය්හන්ති යතන, සයං වා මුය්හති, 

මුය්හනමත්තයමව වා තන්ති යමොයහො, අවිජ්ජා. ස්යවව

විසයසභාවපටිච්ොදනයතොඅන්ධකාරසරික්ඛතාය තයමොවියාති යමොහතයමො. 
සතිපි තමසද්දස්ස සදිසකප්පනමන්තයරන අවිජ්ජාවාචකත්යත
යමොහසද්දසන්නිධායනන තබ්බියසසකතායවත්ථ යුත්තාති සදිසකප්පනා. 
පඤ්ඤාපජ්යජොතවිහයතො යමොහතයමො යස්සාති

පඤ්ඤාපජ්යජොතවිහතයමොහතයමො, තං පඤ්ඤාපජ්ය ොතවිහතයමොහතමිං. 

නනු ච සබ්යබසම්පි ඛීණාසවානං පඤ්ඤාපජ්යජොයතන 
අවිජ්ජන්ධකාරහතතාසම්භවති, අථකස්මාඅඤ්ඤසාධාරණාවියසසගුයණන
භගවයතො යථොමනා වුත්තාති? සවාසනප්පහායනන
අනඤ්ඤසාධාරණවියසසතාසම්භවයතො. සබ්යබසම්පි හි ඛීණාසවානං 
පඤ්ඤාපජ්යජොතහතාවිජ්ජන්ධකාරත්යතපි සති සද්ධාධිමුත්යතහි විය 
දිට්ඨිප්පත්තානං සාවකපච්යචකබුද්යධහි සම්මාසම්බුද්ධානං
සවාසනප්පහායනන කියලසප්පහානස්ස වියසයසො විජ්ජයතවාති. අථ වා
පයරොපයදසමන්තයරන අත්තයනො සන්තායන අච්චන්තං
අවිජ්ජන්ධකාරවිගමස්ස නිප්ඵාදිතත්තා (නිබ්බත්තිතත්තා ම. නි. ටී. 1.1), 
තත්ථ ච සබ්බඤ්ඤුතාය බයලසු ච වසීභාවස්ස සමධිගතත්තා, 
පරසන්තතියඤ්ච ධම්මයදසනාතිසයානුභායවන සම්මයදව තස්ස
පවත්තිතත්තා, භගවායයව වියසසයතො 
පඤ්ඤාපජ්යජොතවිහතයමොහතමභායවන යථොයමතබ්යබොති. ඉමස්මිඤ්ච
අත්ථවිකප්යප පඤ්ඤාපජ්යජොතපයදන සසන්තානගතයමොහවිධමනා
පටියවධපඤ්ඤා යචව පරසන්තානගතයමොහවිධමනා යදසනාපඤ්ඤා ච
සාමඤ්ඤනිද්යදයසන, එකයසසනයයන වා සඞ්ගහිතා. න තු පුරිමස්මිං 
අත්ථවිකප්යපවියපටියවධපඤ්ඤායයවාතියවදිතබ්බං. 
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අපයරො නයයො – භගවයතො ඤාණස්ස යඤයයපරියන්තිකත්තා
සකලයඤයයධම්මසභාවාවයබොධනසමත්යථන අනාවරණඤාණසඞ්ඛායතන 
පඤ්ඤාපජ්යජොයතන සකලයඤයයධම්මසභාවච්ොදකයමොහතමස්ස
විහතත්තා අනාවරණඤාණභූයතන 
අනඤ්ඤසාධාරණපඤ්ඤාපජ්යජොතවිහතයමොහතමභායවන භගවයතො
යථොමනා යවදිතබ්බා. ඉමස්මිං පන අත්ථවිකප්යප යමොහතමවිධමනන්යත
අධිගතත්තා අනාවරණඤාණං කාරණූපචායරන සකසන්තායන 
යමොහතමවිධමනන්ති යවදිතබ්බං. අභිනීහාරසම්පත්තියා
සවාසනප්පහානයමව හි කියලසානං යඤයයාවරණප්පහානන්ති, 
පරසන්තායන පන යමොහතමවිධමනස්ස කාරණභාවයතො ඵලූපචායරන 

අනාවරණඤාණයමවයමොහතමවිධමනන්තිවුච්චති. අනාවරණඤාණන්තිච 
සබ්බඤ්ඤුතඤ්ඤාණයමව, යයන ධම්මයදසනාපච්චයවක්ඛණානි කයරොති.
තදිදඤ්හි ඤාණද්වයං අත්ථයතො එකයමව.
අනවයසසසඞ්ඛතාසඞ්ඛතසම්මුතිධම්මාරම්මණතාය සබ්බඤ්ඤුතඤ්ඤාණං 
තත්ථාවරණාභාවයතො නිස්සඞ්ගචාරමුපාදාය අනාවරණඤාණන්ති, 
විසයප්පවත්තිමුයඛන පන අඤ්යඤහි අසාධාරණභාවදස්සනත්ථං ද්විධා
කත්වා ෙළාසාධාරණඤාණයභයදවුත්තං. 

කිං පයනත්ථ කාරණං අවිජ්ජාසමුග්ඝායතොයයයවයකො
පහානසම්පත්තිවයසන භගවයතො යථොමනාය ගය්හති, න පන සාතිසයං
නිරවයසසකියලසප්පහානන්ති? වුච්චයත – තප්පහානවචයනයනව හි
තයදකට්ඨතාය සකලසංකියලසසමුග්ඝාතස්ස යජොතිතභාවයතො 
නිරවයසසකියලසප්පහානයමත්ථ ගය්හති. න හි යසො සංකියලයසො අත්ථි, 
යයො නිරවයසසාවිජ්ජාසමුග්ඝාතයනන න පහීයතීති. අථ වා
සකලකුසලධම්මුප්පත්තියා, සංසාරනිවත්තියා ච විජ්ජා විය
නිරවයසසාකුසලධම්මුප්පත්තියා, සංසාරප්පවත්තියා ච අවිජ්ජායයව
පධානකාරණන්ති තබ්බිඝාතවචයනයනව
සකලසංකියලසසමුග්ඝාතවචනසිද්ධියතො යසොයයයවයකොගය්හතීති. අථවා
සකලසංකියලසධම්මානං මුද්ධභූතත්තා අවිජ්ජාය තං 
සමුග්ඝායතොයයයවයකොගය්හති.යථාහ– 

‘‘අවිජ්ජාමුද්ධාතිජානාහි, විජ්ජාමුද්ධාධිපාතිනී; 
සද්ධාසතිසමාධීහි, ෙන්දවීරියයනසංයුතා’’ති.(සු.නි.1032; චූළ.නි.
51); 

සනරාමරයලොකගරුන්තිඑත්ථපනපඨමපකතියා අවිභායගනසත්යතොපි
නයරොති වුච්චති, ඉධ පන දුතියපකතියා මනුජපුරියසොයයව, ඉතරථා 
යලොකසද්දස්ස අවත්තබ්බතා සියා. ‘‘යථා හි පඨමපකතිභූයතො සත්යතො
ඉතරාය පකතියා යසට්ඨට්යඨන පුයර උච්චට්ඨායන යසති පවත්තතීති 

පුරියසොති වුච්චති, එවංයජට්ඨභාවංයනතීති නයරොති. පුත්තභාතුභූයතොපි හි
පුග්ගයලො මාතුයජට්ඨභගිනීනං පිතුට්ඨායන තිට්ඨති, පයගව භත්තුභූයතො
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පටුන 

ඉතරාස’’න්ති (වි. අට්ඨ. 43-46) නාවාවිමානවණ්ණනායං වුත්තං. 
එකයසසප්පකප්පයනන පුථුවචනන්තවිග්ගයහන වා නරා, මරණං මයරො, 

යසොනත්ථියයසන්ති අමරා, සහනයරහි, අමයරහිචාති සනරාමයරො.ගරති

උග්ගච්ෙතිඋග්ගයතොපාකයටොභවතීති ගරු, ගරසද්යදොහිඋග්ගයම.අපිච
පාසාණච්ෙත්තංවියභාරියට්යඨන‘‘ගරූ’’ති වුච්චති. 

මාතාපිතාචරියයසු, දුජ්ජයරඅලහුම්හිච; 
මහන්යතචුග්ගයතයචව, නියෙකාදිකයරසුච; 

තථාවණ්ණවියසයසසු, ගරුසද්යදො පවත්තති. 

ඉධ පනසබ්බයලොකාචරියයතථාගයත. යකචි පන ‘‘ගරු, ගුරූතිච ද්විධා 
ගයහත්වා භාරියවාචකත්යත ගරුසද්යදො, ආචරියවාචකත්යත තු
ගුරුසද්යදො’’ති වදන්ති, තං න ගයහතබ්බං. පාළිවිසයය හි සබ්යබසම්පි
යථාවුත්තානමත්ථානං වාචකත්යත ගරුසද්යදොයයවිච්ඡිතබ්යබො අකාරස්ස
ආකාරභායවන ‘‘ගාරව’’න්ති තද්ධිතන්තපදස්ස සවුද්ධිකස්ස දස්සනයතො.
සක්කතභාසාවිසයය පන ගුරුසද්යදොයයවිච්ඡිතබ්යබො උකාරස්ස 
වුද්ධිභායවනඅඤ්ඤථාතද්ධිතන්තපදස්සදස්සනයතොති.සනරාමයරොචයසො
යලොයකො චාති සනරාමරයලොයකො, තස්ස ගරූති තථා, තං 

සනරාමරයලොකගරුිං. ‘‘සනරමරූයලොකගරු’’න්තිපි පඨන්ති, තදපි
අරියාගාථත්තා වුත්තිලක්ඛණයතො, අත්ථයතො ච යුත්තයමව. අත්ථයතො හි
දීඝායුකාපිසමානායථාපරිච්යෙදං මරණසභාවත්තාමරූතියදවා වුච්චන්ති.
එයතන යදවමනුස්සානං විය තදවසිට්ඨසත්තානම්පි යථාරහං
ගුණවියසසාවහතාය භගවයතො උපකාරකතං දස්යසති. නනු යචත්ථ 
යදවමනුස්සා පධානභූතා, අථ කස්මා යතසං අප්පධානතා නිද්දිසීයතීති? 
අත්ථයතොපධානතාය ගයහතබ්බත්තා.අඤ්යඤොහිසද්දක්කයමො, අඤ්යඤො
අත්ථක්කයමොති සද්දක්කමානුසායරන පධානාපධානභායවො න
යචොයදතබ්යබො. එදියසසු හි සමාසපයදසු පධානම්පි අප්පධානං විය 
නිද්දිසීයතියථාතං ‘‘සරාජිකායපරිසායා’’ති, තස්මාසබ්බත්ථඅත්ථයතොව
අධිප්පායයො ගයවසිතබ්යබො, නබයඤ්ජනමත්යතන.යථාහුයපොරාණා– 

‘‘අත්ථඤ්හිනායථොසරණංඅයවොච, 
නබයඤ්ජනංයලොකහියතොමයහසි. 
තස්මාඅකත්වාරතිමක්ඛයරසු, 
අත්යථ නියවයසයය මතිං මතිමා’’ති. (කඞ්ඛා. අට්ඨ. 
පඨමපාරාජිකකණ්ඩවණ්ණනා); 

කාමඤ්යචත්ථ සත්තසඞ්ඛාරභාජනවයසන තිවියධො යලොයකො, 
ගරුභාවස්ස පන අධිප්යපතත්තා ගරුකරණසමත්ථස්යසව යුජ්ජනයතො
සත්තයලොකවයසන අත්යථො ගයහතබ්යබො. යසො හි යලොකීයන්ති එත්ථ

පුඤ්ඤාපුඤ්ඤානි, තබ්බිපායකො චාති යලොයකො, දස්සනත්යථ ච
යලොකසද්දමිච්ෙන්ති සද්දවිදූ. අමරග්ගහයණන යචත්ථ උපපත්තියදවා
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අධිප්යපතා. අපයරො නයයො – සමූහත්යථො එත්ථ යලොකසද්යදො

සමුදායවයසන යලොකීයති පඤ්ඤාපීයතීති කත්වා. සහ නයරහීති සනරා, 

යතයයව අමරාති සනරාමරා, යතසං යලොයකො තථා, පුරිමනයයයනව
යයොයජතබ්බං. අමරසද්යදන යචත්ථ උපපත්තියදවා විය විසුද්ධියදවාපි 

සඞ්ගය්හන්ති. යතපි හි පරමත්ථයතො මරණාභාවයතො අමරා. ඉමස්මිං පන
අත්ථවිකප්යප නරාමරානයමව ගහණං උක්කට්ඨනිද්යදසවයසන යථා
‘‘සත්ථා යදවමනුස්සාන’’න්ති (දී. නි. 1.157, 255). තථා හි
සබ්බානත්ථපරිහානපුබ්බඞ්ගමාය නිරවයසසහිතසුඛවිධානතප්පරාය
නිරතිසයාය පයයොගසම්පත්තියා, සයදවමනුස්සාය පජාය 
අච්චන්තමුපකාරිතාය අපරිමිතනිරුපමප්පභාවගුණසමඞ්ගිතාය ච
සබ්බසත්තුත්තයමො භගවා අපරිමාණාසු යලොකධාතූසු අපරිමාණානං
සත්තානං උත්තමමනඤ්ඤසාධාරණං ගාරවට්ඨානන්ති. කාමඤ්ච
ඉත්ථීනම්පි තථාඋපකාරත්තා භගවා ගරුයයව, පධානභූතං පන යලොකං
දස්යසතුං පුරිසලිඞ්යගන වුත්තන්ති දට්ඨබ්බං. යනරුත්තිකා පන
අවියසසනිච්ඡිතට්ඨායන තථා නිද්දිට්ඨමිච්ෙන්ති යථා ‘‘නරා නාගා ච
ගන්ධබ්බා, අභිවායදත්වානපක්කමු’’න්ති (අප.1.1.48). තථාචාහු– 

‘‘නපුංසයකනලිඞ්යගන, සද්යදොදාහුපුයමනවා; 
නිද්දිස්සතීතිඤාතබ්බමවියසසවිනිච්ඡියත’’ති. 

වන්යදතිඑත්ථපන– 

වත්තමානායපඤ්චමයං, සත්තමයඤ්චවිභත්තියං; 

එයතසුතීසුඨායනසු, වන්යදසද්යදො පවත්තති. 

ඉධ පන වත්තමානායං අඤ්ඤාසමසම්භවයතො. තත්ථ ච 
උත්තමපුරිසවයසනත්යථො ගයහතබ්යබො ‘‘අහං වන්දාමී’’ති.
නමනථුතියත්යථසු ච වන්දසද්දමිච්ෙන්ති ආචරියා, යතන ච සුගතපදං, 
නාථපදංවාඅජ්ඣාහරිත්වා යයොයජතබ්බං.යසොභනං ගතංගමනංඑතස්සාති 

සුගයතො. ගමනඤ්යචත්ථ කායගමනං, ඤාණගමනඤ්ච, කායගමනම්පි
වියනයයජයනොපසඞ්කමනං, පකතිගමනඤ්චාති දුබ්බිධං. භගවයතො හි
වියනයයජයනොපසඞ්කමනං එකන්යතන යතසං හිතසුඛනිප්ඵාදනයතො 
යසොභනං, තථා ලක්ඛණානුබයඤ්ජනපටිමණ්ඩිතරූපකායතාය 
දුතවිලම්බිතඛලිතානුකඩ්ඪනනිප්පීළනුක්කුටික-කුටිලාකුලතාදියදොසරහිත-
මවහසිතරාජහංස- වසභවාරණමිගරාජගමනං පකතිගමනඤ්ච, 
විමලවිපුලකරුණාසතිවීරියාදිගුණවියසසසහිතම්පි ඤාණගමනං
අභිනීහාරයතොපට්ඨායයාව මහායබොධි, තාවනිරවජ්ජතායයසොභනයමවාති.
අථ වා ‘‘සයම්භූඤායණන සකලම්පි යලොකං පරිඤ්ඤාභිසමයවයසන

පරිජානන්යතොසම්මාගයතොඅවගයතොති සුගයතො. යයොහිගතයත්යථො, යසො
බුද්ධයත්යථො.යයොචබුද්ධයත්යථො, යසොගතයත්යථොති. තථායලොකසමුදයං
පහානාභිසමයවයසන පජහන්යතො අනුප්පත්තිධම්මතමාපායදන්යතො සම්මා
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ගයතො අතීයතොති සුගයතො. යලොකනියරොධංසච්ඡිකිරියාභිසමයවයසනසම්මා
ගයතො අධිගයතොති සුගයතො. යලොකනියරොධගාමිනිං පටිපදං

භාවනාභිසමයවයසන සම්මා ගයතො පටිපන්යනොති සුගයතො, අයඤ්චත්යථො
‘යසොතාපත්තිමග්යගන යය කියලසා පහීනා, යත කියලයස න පුයනති න

පච්යචති න පච්චාගච්ෙතී’ති (මහානි. 38; චූළනි. 27) සුගයතොතිආදිනා
නිද්යදසනයයනවිභායවතබ්යබො. 

අපයරො නයයො – සුන්දරං සම්මාසම්යබොධිං, නිබ්බානයමව වා ගයතො 

අධිගයතොති සුගයතො. භූතං තච්ෙං අත්ථසංහිතං යථාරහං කාලයුත්තයමව

වාචං වියනයයානං සම්මා ගදතීතිවා සුගයතො, ද-කාරස්ස ත-කාරංකත්වා, 

තං සුගතිං. පුඤ්ඤාපුඤ්ඤකම්යමහි උපපජ්ජනවයසනගන්තබ්බාති ගතියෙො, 
උපපත්තිභවවියසසා. තා පන නිරයාදියභයදන පඤ්චවිධා, සකලස්සාපි
භවගාමිකම්මස්ස අරියමග්ගාධිගයමන අවිපාකාරහභාවකරයණන

නිවත්තිතත්තාපඤ්චහිපිතාහිවිසංයුත්යතොහුත්වාමුත්යතොති ගතිවිමුත්යතො. 
උද්ධමුද්ධභවගාමියනොහියදවා තංතංකම්මවිපාකදානකාලානුරූයපනතයතො
තයතොභවයතොමුත්තාපිමුත්තමත්තාව, නපන විසඤ්යඤොගවයසනමුත්තා, 
ගතිපරියාපන්නා ච තංතංභවගාමිකම්මස්ස අරියමග්යගන අනිවත්තිතත්තා, 
න තථා භගවා. භගවා පන යථාවුත්තප්පකායරන විසංයුත්යතො හුත්වා 
මුත්යතොති. තස්මා අයනන භගවයතො කත්ථචිපි ගතියා අපරියාපන්නතං
දස්යසති.යයතොචභගවා ‘‘යදවාතියදයවො’’තිවුච්චති.යතයනවාහ– 

‘‘යයන යදවූපපතයස්ස, ගන්ධබ්යබොවා විහඞ්ගයමො; 
යක්ඛත්තංයයනගච්යෙයයං, මනුස්සත්තඤ්චඅබ්බයජ; 
යතමය්හංආසවාඛීණා, විද්ධස්තාවිනළීකතා’’ති.(අ.නි. 4.36); 

තංතංගතිසංවත්තනකානඤ්හි කම්මකියලසානං මහායබොධිමූයලයයව 
අග්ගමග්යගන පහීනත්තා නත්ථි භගවයතො තංතංගතිපරියාපන්නතාති
අච්චන්තයමව භගවා 
සබ්බභවයයොනිගතිවිඤ්ඤාණට්ඨිතිසත්තාවාසසත්තනිකායයහිපරිමුත්යතොති.
අථවාකාමං සඋපාදියසසායපිනිබ්බානධාතුයාතාහිගතීහි විමුත්යතො, එසා
පන ‘‘පඤ්ඤාපජ්යජොතවිහතයමොහතම’’න්ති එත්යථවන්යතොගධාති ඉමිනා
පයදනඅනුපාදියසසාය නිබ්බානධාතුයාවයථොයමතීතිදට්ඨබ්බං. 

එත්ථ පන අත්තහිතසම්පත්තිපරහිතපටිපත්තිවයසන ද්වීහාකායරහි 
භගවයතො යථොමනා කතා යහොති. යතසු අනාවරණඤාණාධිගයමො, සහ
වාසනාය කියලසානමච්චන්තප්පහානං, අනුපාදියසසනිබ්බානප්පත්ති ච
අත්තහිතසම්පත්ති නාම, ලාභසක්කාරාදිනිරයපක්ඛචිත්තස්ස පන
සබ්බදුක්ඛනියයානිකධම්මයදසනාපයයොගයතො යදවදත්තාදීසුපි
විරුද්ධසත්යතසු නිච්චං හිතජ්ඣාසයතා, විනීතබ්බසත්තානං 
ඤාණපරිපාකකාලාගමනඤ්ච ආසයයතො පරහිතපටිපත්ති නාම. සා පන
ආසයපයයොගයතොදුවිධා, පරහිතපටිපත්තිතිවිධාචඅත්තහිතසම්පත්තිඉමාය
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පටුන 

ගාථාය යථාරහං පකාසිතා යහොති. ‘‘කරුණාසීතලහදය’’න්ති හි එයතන
ආසයයතොපරහිතපටිපත්ති, සම්මාගදනත්යථනසුගතසද්යදන පයයොගයතො
පරහිතපටිපත්ති. ‘‘පඤ්ඤාපජ්යජොතවිහතයමොහතමං ගතිවිමුත්ත’’න්ති
එයතහි, චතුසච්චපටියවධත්යථන ච සුගතසද්යදන තිවිධාපි
අත්තහිතසම්පත්ති, අවසිට්ඨට්යඨන පනයතන, ‘‘සනරාමරයලොකගරු’’න්ති
චඑයතනසබ්බාපිඅත්තහිතසම්පත්ති, පරහිතපටිපත්ති චපකාසිතායහොති. 

අථවායහතුඵලසත්තූපකාරවයසනතීහාකායරහියථොමනාකතා.තත්ථ 

යහතු නාම මහාකරුණාසමායයොයගො, යබොධිසම්භාරසම්භරණඤ්ච, 

තදුභයම්පි පඨමපයදනයථාරුතයතො, සාමත්ථියයතොචපකාසිතං. ඵලිං පන 
ඤාණප්පහානආනුභාවරූපකායසම්පදාවයසන චතුබ්බිධං. තත්ථ 
සබ්බඤ්ඤුතඤාණපදට්ඨානං මග්ගඤාණං, තම්මූලකානි ච
දසබලාදිඤාණානි ඤාණසම්පදා, 
සවාසනසකලසංකියලසානමච්චන්තමනුප්පාදධම්මතාපාදනං පහානසම්පදා, 
යථිච්ඡිතනිප්ඵාදයන ආධිපච්චං ආනුභාවසම්පදා, 
සකලයලොකනයනාභියසකභූතා පන ලක්ඛණානුබයඤ්ජනපටිමණ්ඩිතා 
අත්තභාවසම්පත්තිරූපකායසම්පදා.තාසුඤාණප්පහානසම්පදාදුතියපයදන, 
සච්චපටියවධත්යථන ච සුගතසද්යදන පකාසිතා, ආනුභාවසම්පදා
තතියපයදන, රූපකායසම්පදා යසොභනකායගමනත්යථන සුගතසද්යදන
ලක්ඛණානුබයඤ්ජනපාරිපූරියා විනා තදභාවයතො. යථාවුත්තා දුවිධාපි

පරහිතපටිපත්ති සත්තූපකාරසම්පදා, සා පන සම්මා ගදනත්යථන
සුගතසද්යදනපකාසිතාතියවදිතබ්බා. 

අපිච ඉමාය ගාථාය සම්මාසම්යබොධි තම්මූල – තප්පටිපත්තියාදයයො 
අයනයක බුද්ධගුණා ආචරියයන පකාසිතා යහොන්ති. එසා හි ආචරියානං
පකති, යදිදං යයන යකනචි පකායරන අත්ථන්තරවිඤ්ඤාපනං. කථං? 
‘‘කරුණාසීතලහදය’’න්ති හි එයතන සම්මාසම්යබොධියා මූලං දස්යසති. 
මහාකරුණාසඤ්යචොදිතමානයසො හි භගවා සංසාරපඞ්කයතො සත්තානං
සමුද්ධරණත්ථං කතාභිනීහායරො අනුපුබ්යබන පාරමියයො පූයරත්වා
අනුත්තරං සම්මාසම්යබොධිමධිගයතොති කරුණා සම්මාසම්යබොධියා මූලං. 
‘‘පඤ්ඤාපජ්යජොතවිහතයමොහතම’’න්ති එයතන සම්මාසම්යබොධිං දස්යසති. 
සබ්බඤ්ඤුතඤාණපදට්ඨානඤ්හි අග්ගමග්ගඤාණං, 
අග්ගමග්ගඤාණපදට්ඨානඤ්ච සබ්බඤ්ඤුතඤ්ඤාණං ‘‘සම්මාසම්යබොධී’’ති
වුච්චති. සම්මා ගමනත්යථන සුගතසද්යදන සම්මාසම්යබොධියා පටිපත්තිං
දස්යසති 
ලීනුද්ධච්චපතිට්ඨානායූහනකාමසුඛත්තකිලමථානුයයොගසස්සතුච්යෙදාභිනි
යවසාදිඅන්තද්වයරහිතාය කරුණාපඤ්ඤාපරිග්ගහිතාය මජ්ඣිමාය
පටිපත්තියා පකාසනයතො, ඉතයරහි සම්මාසම්යබොධියා 
පධානාප්පධානප්පයභදං පයයොජනං දස්යසති. සංසාරමයහොඝයතො
සත්තසන්තාරණඤ්යහත්ථපධානං, තදඤ්ඤමප්පධානං.යතසුචපධායනන
පයයොජයනන පරහිතපටිපත්තිං දස්යසති, ඉතයරන අත්තහිතසම්පත්තිං, 
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තදුභයයන ච අත්තහිතපටිපන්නාදීසු චතූසු පුග්ගයලසු භගවයතො 
චතුත්ථපුග්ගලභාවං පකායසති. යතන ච අනුත්තරං දක්ඛියණයයභාවං, 
උත්තමඤ්ච වන්දනීයභාවං, අත්තයනො ච වන්දනාය යඛත්තඞ්ගතභාවං
විභායවති. 

අපිච කරුණාග්ගහයණන යලොකියයසු
මහග්ගතභාවප්පත්තාසාධාරණගුණදීපනයතො සබ්බයලොකියගුණසම්පත්ති
දස්සිතා, පඤ්ඤාග්ගහයණන 
සබ්බඤ්ඤුතඤ්ඤාණපදට්ඨානමග්ගඤාණදීපනයතො 
සබ්බයලොකුත්තරගුණසම්පත්ති. තදුභයග්ගහණසිද්යධො හි අත්යථො 
‘‘සනරාමරයලොකගරු’’න්තිආදිනා විපඤ්චීයතීති. කරුණාග්ගහයණන ච
නිරුපක්කියලසමුපගමනං දස්යසති, පඤ්ඤාග්ගහයණන අපගමනං. තථා
කරුණාග්ගහයණන යලොකසමඤ්ඤානුරූපං භගවයතො පවත්තිං දස්යසති
යලොකයවොහාරවිසයත්තා කරුණාය, පඤ්ඤාග්ගහයණන යලොකසමඤ්ඤාය 
අනතිධාවනං. සභාවානවයබොයධන හි ධම්මානං සභාවං අතිධාවිත්වා
සත්තාදිපරාමසනං යහොති. තථා කරුණාග්ගහයණන
මහාකරුණාසමාපත්තිවිහාරං දස්යසති, පඤ්ඤාග්ගහයණන තීසු කායලසු 
අප්පටිහතඤාණං, චතුසච්චඤාණං, චතුපටිසම්භිදාඤාණං, 
චතුයවසාරජ්ජඤාණං, කරුණාග්ගහයණන මහාකරුණාසමාපත්තිඤාණස්ස
ගහිතත්තා යසසාසාධාරණඤාණානි, ෙ අභිඤ්ඤා, අට්ඨසු පරිසාසු 
අකම්පනඤාණානි, දස බලානි, චුද්දස බුද්ධගුණා, යසොළස ඤාණචරියා, 
අට්ඨාරස බුද්ධධම්මා, චතුචත්තාරීස ඤාණවත්ථූනි, සත්තසත්තති
ඤාණවත්ථූනීති එවමාදීනං අයනයකසං පඤ්ඤාපයභදානං වයසන
ඤාණචාරං දස්යසති. තථා කරුණාග්ගහයණන චරණසම්පත්තිං, 
පඤ්ඤාග්ගහයණන විජ්ජාසම්පත්තිං. කරුණාග්ගහයණන අත්තාධිපතිතා, 
පඤ්ඤාග්ගහයණන ධම්මාධිපතිතා.කරුණාග්ගහයණනයලොකනාථභායවො, 
පඤ්ඤාග්ගහයණන අත්තනාථභායවො. තථා කරුණාග්ගහයණන
පුබ්බකාරීභායවො, පඤ්ඤාග්ගහයණන කතඤ්ඤුතා. කරුණාග්ගහයණන 
අපරන්තපතා, පඤ්ඤාග්ගහයණනඅනත්තන්තපතා.කරුණාග්ගහයණනවා
බුද්ධකරධම්මසිද්ධි, පඤ්ඤාග්ගහයණන බුද්ධභාවසිද්ධි. තථා
කරුණාග්ගහයණනපරසන්තාරණං, පඤ්ඤාග්ගහයණන අත්තසන්තාරණං.
තථා කරුණාග්ගහයණන සබ්බසත්යතසු අනුග්ගහචිත්තතා, 
පඤ්ඤාග්ගහයණන සබ්බධම්යමසු විරත්තචිත්තතා දස්සිතා යහොති 
සබ්යබසඤ්ච බුද්ධගුණානං කරුණා ආදි තන්නිදානභාවයතො, පඤ්ඤා
පරියයොසානං තයතො උත්තරි කරණීයාභාවයතො. ඉති
ආදිපරියයොසානදස්සයනන සබ්යබ බුද්ධගුණා දස්සිතා යහොන්ති. තථා 
කරුණාග්ගහයණන සීලක්ඛන්ධපුබ්බඞ්ගයමො සමාධික්ඛන්යධො දස්සියතො
යහොති. කරුණානිදානඤ්හිසීලංතයතොපාණාතිපාතාදිවිරතිප්පවත්තියතො, සා
ච ඣානත්තයසම්පයයොගිනීති, පඤ්ඤාවචයනනපඤ්ඤාක්ඛන්යධො.සීලඤ්ච
සබ්බබුද්ධගුණානං ආදි, සමාධි මජ්යඣ, පඤ්ඤා පරියයොසානන්ති එවම්පි
ආදිමජ්ඣපරියයොසානකලයාණා සබ්යබ බුද්ධගුණා දස්සිතා යහොන්ති
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නයයතො දස්සිතත්තා. එයසො එව හි නිරවයසසයතො බුද්ධගුණානං 
දස්සනුපායයො, යදිදං නයග්ගාහණං, අඤ්ඤථා යකො නාම සමත්යථො
භගවයතො ගුයණඅනුපදංනිරවයසසයතොදස්යසතුං.යතයනවාහ– 

‘‘බුද්යධොපිබුද්ධස්සභයණයයවණ්ණං, 
කප්පම්පියචඅඤ්ඤමභාසමායනො. 
ඛීයයථකප්යපොචිරදීඝමන්තයර, 
වණ්යණොනඛීයයථතථාගතස්සා’’ති. 

යතයනව ච ආයස්මතා සාරිපුත්තත්යථයරනාපි බුද්ධගුණපරිච්යෙදනං 
පතිභගවතාඅනුයුත්යතන‘‘යනොයහතංභන්යත’’තිපටික්ඛිපිත්වා‘‘අපිච

යමභන්යත ධම්මන්වයයොවිදියතො’’ති සම්පසාදනීෙසුත්යත වුත්තං. 

එවං සඞ්යඛයපන සකලසබ්බඤ්ඤුගුයණහි භගවයතො
යථොමනාපුබ්බඞ්ගමං පණාමං කත්වා ඉදානි සද්ධම්මස්සාපි

යථොමනාපුබ්බඞ්ගමංපණාමංකයරොන්යතො ‘‘බුද්යධොපී’’තිආදිමාහ.තත්ථායං
සහ පදසම්බන්යධන සඞ්යඛපත්යථො – 

යථාවුත්තවිවිධගුණගණසමන්නාගයතො බුද්යධොපි ෙිං අරියමග්ගසඞ්ඛාතං 

ධම්මිං, සහපුබ්බභාගපටිපත්තිධම්යමනවා අරියමග්ගභූතං ධම්මිංභායවත්වා

යචව යං ඵලනිබ්බානසඞ්ඛාතං ධම්මං, පරියත්තිධම්මපටිපත්තිධම්යමහි වා

සහ ඵලනිබ්බානභූතං ධම්මං සච්ඡිකත්වා ච සම්මාසම්යබොධිසඞ්ඛාතං
බුද්ධභාවමුපගයතො, වීතමලමනුත්තරංතංධම්මම්පිවන්යදති. 

තත්ථ බුද්ධසද්දස්ස තාව ‘‘බුජ්ඣිතා සච්චානීති බුද්යධො. යබොයධතා

පජායාති බුද්යධො’’තිආදිනා නිද්යදසනයයන අත්යථො යවදිතබ්යබො. අථ වා
අග්ගමග්ගඤාණාධිගයමන සවාසනාය සම්යමොහනිද්දාය
අච්චන්තවිගමනයතො, 
අපරිමිතගුණගණාලඞ්කතසබ්බඤ්ඤුතඤ්ඤාණප්පත්තියාවිකසිතභාවයතො ච

බුද්ධවාති බුද්යධො ජාගරණවිකසනත්ථවයසන. අථ වා කස්සචිපි
යඤයයධම්මස්ස අනවබුද්ධස්ස අභායවන යඤයයවියසසස්ස 
කම්මභාවාගහණයතො කම්මවචනිච්ොයාභායවන අවගමනත්ථවයසන

කත්තුනිද්යදයසොව ලබ්භති, තස්මා බුද්ධවාති බුද්යධොතිපි වත්තබ්යබො.
පයදසග්ගහයණ හි අසති ගයහතබ්බස්ස නිප්පයදසතාව විඤ්ඤායති යථා
‘‘දික්ඛියතො න දදාතී’’ති. එවඤ්ච කත්වා කම්මවියසසානයපක්ඛා කත්තරි
එව බුද්ධසද්දසිද්ධි යවදිතබ්බා, අත්ථයතො පන පාරමිතාපරිභාවියතො
සයම්භුඤායණන සහ වාසනාය 
විහතවිද්ධස්තනිරවයසසකියලයසොමහාකරුණාසබ්බඤ්ඤුතඤ්ඤාණාදිඅපරි
යමයයගුණගණාධායරො ඛන්ධසන්තායනොබුද්යධො, යථාහ– 

‘‘බුද්යධොති යයො යසො භගවා සයම්භූ අනාචරියයකො පුබ්යබ
අනනුස්සුයතසු ධම්යමසු සාමං සච්චානි අභිසම්බුජ්ඣි, තත්ථ ච
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සබ්බඤ්ඤුතං පත්යතො, බයලසු ච වසීභාව’’න්ති (මහානි. 192; චූළනි. 97; 
පටි.ම.161). 

අපිසද්යදො සම්භාවයන, යතන එවං ගුණවියසසයුත්යතො යසොපි නාම
භගවාඊදිසංධම්මංභායවත්වා, සච්ඡිකත්වාච බුද්ධභාවමුපගයතො, කානාම
කථා අඤ්යඤසං සාවකාදිභාවමුපගමයනති ධම්යම සම්භාවනං දීයපති. 

බුද්ධභාවන්ති සම්මාසම්යබොධිං. යයන හි නිමිත්තභූයතන
සබ්බඤ්ඤුතඤ්ඤාණපදට්ඨායනන අග්ගමග්ගඤායණන, 
අග්ගමග්ගඤාණපදට්ඨායනන ච සබ්බඤ්ඤුතඤ්ඤායණන භගවති
‘‘බුද්යධො’’ති නාමං, තදාරම්මණඤ්ච ඤාණං පවත්තති, තයමවිධ

‘‘භායවො’’ති වුච්චති. භවන්ති බුද්ධිසද්දා එයතනාති හි භායවො. තථා හි
වදන්ති– 

‘‘යයනයයනනිමිත්යතන, බුද්ධිසද්යදොචවත්තයත; 
තංතංනිමිත්තකංභාවපච්චයයහිඋදීරිත’’න්ති. 

භායවත්වාති උප්පායදත්වා, වඩ්යඪත්වා වා. සච්ඡිකත්වාති පච්චක්ඛං

කත්වා. යචව-සද්යදො ච-සද්යදො ච තදුභයත්ථ සමුච්චයය. යතන හි
සද්දද්වයයන න යකවලං භගවා ධම්මස්ස භාවනාමත්යතන 
බුද්ධභාවමුපගයතො, නාපි සච්ඡිකිරියාමත්යතන, අථ යඛො තදුභයයයනවාති

සමුච්චියනොති. උපගයතොති පත්යතො, අධිගයතොති අත්යථො. එතස්ස 

‘‘බුද්ධභාව’’න්ති පයදන සම්බන්යධො. වීතමලන්ති එත්ථ විරහවයසන එති
පවත්තතීති වීයතො, මලයතො වීයතො, වීතං වා මලං යස්සාති වීතමයලො, තං 

වීතමලිං. ‘‘ගතමල’’න්තිපි පායඨො දිස්සති, එවං සති සඋපසග්යගො විය 
අනුපසග්යගොපි ගතසද්යදො විරහත්ථවාචයකො යවදිතබ්යබො
ධාතූනමයනකත්ථත්තා. ගච්ෙති අපගච්ෙතීති හි ගයතො, ධම්යමො. ගතං වා

මලං, පුරිමනයයන සමායසො. අනුත්තරන්ති උත්තරවිරහිතං. යථානුසිට්ඨං
පටිපජ්ජමායන අපායයතො, සංසාරයතො ච අපතමායන කත්වා ධායරතීති 

ධම්යමො, නවවියධො යලොකුත්තරධම්යමො. තප්පකාසනත්තා, 
සච්ඡිකිරියාසම්මසනපරියායස්ස ච ලබ්භමානත්තා පරියත්තිධම්යමොපි ඉධ
සඞ්ගහියතො. තථා හි ‘‘අභිධම්මනයසමුද්දං අධිගච්ඡි, තීණි පිටකානි
සම්මසී’’ති ච අට්ඨකථායං වුත්තං, තථා ‘‘යං ධම්මං භායවත්වා
සච්ඡිකත්වා’’ති ච වුත්තත්තා භාවනාසච්ඡිකිරියායයොගයතාය 
බුද්ධකරධම්මභූතාහි පාරමිතාහි සහ පුබ්බභාගඅධිසීලසික්ඛාදයයොපි ඉධ
සඞ්ගහිතාති යවදිතබ්බා. තාපි හි විගතපටිපක්ඛතාය වීතමලා, 
අනඤ්ඤසාධාරණතායඅනුත්තරාච.කථංපන තාභායවත්වා, සච්ඡිකත්වා
ච භගවා බුද්ධභාවමුපගයතොති? වුච්චයත – සත්තානඤ්හි 
සංසාරවට්ටදුක්ඛනිස්සරණාය [නිස්සරණත්ථාය (පණ්ණාසටී.)නිස්සරයණ
(කත්ථචි)] කතමහාභිනීහායරො මහාකරුණාධිවාසනයපසලජ්ඣාසයයො
පඤ්ඤාවියසසපරියයොදාතනිම්මලානං දානදමසඤ්ඤමාදීනං
උත්තමධම්මානං කප්පානං සතසහස්සාධිකානි චත්තාරි අසඞ්යඛයයයානි
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සක්කච්චං නිරන්තරං නිරවයසසං භාවනාසච්ඡිකිරියාහි කම්මාදීසු 
අධිගතවසීභායවො අච්ෙරියාචින්යතයයමහානුභායවො අධිසීලාධිචිත්තානං 
පරමුක්කංසපාරමිප්පත්යතො භගවා පච්චයාකායර
චතුවීසතියකොටිසතසහස්සමුයඛන මහාවජිරඤාණං යපයසත්වා අනුත්තරං
සම්මාසම්යබොධිසඞ්ඛාතංබුද්ධභාවමුපගයතොති. 

ඉමායපනගාථායවිජ්ජාවිමුත්තිසම්පදාදීහිඅයනයකහිගුයණහි යථාරහං
සද්ධම්මංයථොයමති.කථං? එත්ථහි‘‘භායවත්වා’’තිඑයතනවිජ්ජාසම්පදාය 
යථොයමති, ‘‘සච්ඡිකත්වා’’ති එයතන විමුත්තිසම්පදාය. තථා පඨයමන
ඣානසම්පදාය, දුතියයනවියමොක්ඛසම්පදාය.පඨයමනවාසමාධිසම්පදාය, 
දුතියයනසමාපත්තිසම්පදාය.අථ වාපඨයමනඛයඤාණභායවන, දුතියයන
අනුප්පාදඤාණභායවන.පඨයමනවාවිජ්ජූපමතාය, දුතියයන වජිරූපමතාය.
පඨයමනවාවිරාගසම්පත්තියා, දුතියයනනියරොධසම්පත්තියා.තථාපඨයමන 
නියයානභායවන, දුතියයන නිස්සරණභායවන. පඨයමන වා යහතුභායවන, 
දුතියයන අසඞ්ඛතභායවන. පඨයමන වා දස්සනභායවන, දුතියයන
වියවකභායවන.පඨයමනවාඅධිපතිභායවන, දුතියයනඅමතභායවන ධම්මං
යථොයමති.අථවා ‘‘යංධම්මංභායවත්වාබුද්ධභාවංඋපගයතො’’තිඑයතන 
ස්වාක්ඛාතතායධම්මංයථොයමති, ‘‘සච්ඡිකත්වා’’තිඑයතනසන්දිට්ඨිකතාය.
තථා පඨයමන අකාලිකතාය, දුතියයන එහිපස්සිකතාය. පඨයමන වා
ඔපයනයයිකතාය, දුතියයන පච්චත්තංයවදිතබ්බතාය. පඨයමන වා සහ
පුබ්බභාගසීලාදීහි යසක්යඛහි සීලසමාධිපඤ්ඤාක්ඛන්යධහි, දුතියයන සහ
අසඞ්ඛතධාතුයා අයසක්යඛහිධම්මංයථොයමති. 

‘‘වීතමල’’න්ති ඉමිනාපනසංකියලසාභාවදීපයනන විසුද්ධතායධම්මං
යථොයමති, ‘‘අනුත්තර’’න්ති එයතන අඤ්ඤස්ස විසිට්ඨස්ස අභාවදීපයනන
පරිපුණ්ණතාය. පඨයමන වා පහානසම්පදාය, දුතියයන සභාවසම්පදාය.
පඨයමන වා භාවනාඵලයයොගයතාය. භාවනාගුයණන හි යසො
සංකියලසමලසමුග්ඝාතයකො, තස්මායනන භාවනාකිරියාය ඵලමාහ.
දුතියයන සච්ඡිකිරියාඵලයයොගයතාය. තදුත්තරිකරණීයාභාවයතො හි
අනඤ්ඤසාධාරණතාය අනුත්තරභායවො සච්ඡිකිරියානිබ්බත්තියතො, 
තස්මායනනසච්ඡිකිරියාඵලමාහාති. 

එවං සඞ්යඛයපයනව සබ්බසද්ධම්මගුයණහි සද්ධම්මස්සාපි 
යථොමනාපුබ්බඞ්ගමං පණාමං කත්වා ඉදානි අරියසඞ්ඝස්සාපි

යථොමනාපුබ්බඞ්ගමං පණාමං කයරොන්යතො ‘‘සුගතස්ස

ඔරසාන’’න්තිආදිමාහ. තත්ථ සුගතස්සාති සම්බන්ධනිද්යදයසො, 
‘‘පුත්තාන’’න්තිඑයතන සම්බජ්ඣිතබ්යබො.උරසිභවා, ජාතා, සංවුද්ධාවා 

ඔරසා, අත්තයජො යඛත්තයජො අන්යතවාසියකො දින්නයකොති චතුබ්බියධසු
පුත්යතසුඅත්තජා, තංසරික්ඛතායපනඅරියපුග්ගලා ‘‘ඔරසා’’තිවුච්චන්ති.
යථා හි මනුස්සානං ඔරසපුත්තා අත්තජාතතාය පිතුසන්තකස්ස දායජ්ජස්ස
වියසසභාගියනොයහොන්ති, එවයමයතපි සද්ධම්මසවනන්යතඅරියායජාතියා
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ජාතතායභගවයතොසන්තකස්සවිමුත්තිසුඛස්ස ධම්මරතනස්සචදායජ්ජස්ස
වියසසභාගියනොති. අථ වා භගවයතො ධම්මයදසනානුභායවන අරියභූමිං
ඔක්කමමානා, ඔක්කන්තා ච අරියසාවකා භගවයතො උයර
වායාමජනිතාභිජාතතාය සදිසකප්පනමන්තයරන නිප්පරියායයයනව
‘‘ඔරසා’’ති වත්තබ්බතමරහන්ති. තථා හි යත භගවතා
ආසයානුසයචරියාධිමුත්තිආදිඔයලොකයනන, වජ්ජානුචින්තයනන ච හදයය
කත්වා වජ්ජයතො නිවායරත්වා අනවජ්යජ පතිට්ඨායපන්යතන

සීලාදිධම්මසරීරයපොසයනන සංවඩ්ඪාපිතා. යථාහ භගවා ඉතිවුත්තයක 
‘‘අහමස්මි භික්ඛයව බ්රාහ්මයණො…යප.… තස්ස යමතුම්යහ පුත්තා ඔරසා
මුඛයතො ජාතා’’තිආදි (ඉතිවු. 100). නනු සාවකයදසිතාපි යදසනා
අරියභාවාවහාති? සච්චං, සාපනතම්මූලිකත්තා, ලක්ඛණාදිවියසසාභාවයතො
ච ‘‘භගවයතො ධම්මයදසනා’’ ඉච්යචව සඞ්ඛයං ගතා, තස්මා භගවයතො 
ඔරසපුත්තභායවොයයවයතසංවත්තබ්යබොති, එයතනචතුබ්බියධසුපුත්යතසු
අරියසඞ්ඝස්ස අත්තජපුත්තභාවං දස්යසති. අත්තයනො කුලං පුයනන්ති

යසොයධන්ති, මාතාපිතූනංවාහදයං පූයරන්තීති පුත්තා, අත්තජාදයයො.අරියා
පන ධම්මතන්තිවියසොධයනන, ධම්මානුධම්මපටිපත්තියාචිත්තාරාධයනනච

තප්පටිභාගතාය භගවයතො පුත්තා නාම, යතසං.තස්ස ‘‘සමූහ’’න්තිපයදන 
සම්බන්යධො. 

සංකියලසනිමිත්තං හුත්වා ගුණං මායරති විබාධතීති මායරො, 

යදවපුත්තමායරො. සිනාති පයර බන්ධති එතායාති යසනා, මාරස්ස යසනා

තථා, මාරඤ්ච මාරයසනඤ්ච මයථන්ති වියලොයථන්තීති මාරයසනමථනා, 
යතසං. ‘‘මාරමාරයසනමථනාන’’න්ති හි වත්තබ්යබපි
එකයදසසරූයපකයසසවයසන එවං වුත්තං. මාරසද්දසන්නිධායනන වා
යසනාසද්යදනමාරයසනාගයහතබ්බා, ගාථාබන්ධවයසනයචත්ථ රස්යසො. 

‘‘මාරයසනමද්දනාන’’න්තිපි කත්ථචි පායඨො, යසො අයුත්යතොව
අරියාජාතිකත්තාඉමිස්සාගාථාය.නනුචඅරියසාවකානංමග්ගාධිගමසමයය
භගවයතො වියතදන්තරායකරණත්ථංයදවපුත්තමායරොවාමාරයසනාවාන
අපසායදති, අථ කස්මා එවං වුත්තන්ති? අපසායදතබ්බභාවකාරණස්ස
විමථිතත්තා. යතසඤ්හි අපසායදතබ්බතාය කාරයණ සංකියලයස විමථියත
යතපි විමථිතා නාම යහොන්තීති. අථ වා ඛන්ධාභිසඞ්ඛාරමාරානං විය 
යදවපුත්තමාරස්සාපිගුණමාරයණසහායභාවූපගමනයතොකියලසබලකායයො
ඉධ‘‘මාරයසනා’’ති වුච්චතියථාහභගවා– 

‘‘කාමායතපඨමායසනා, දුතියාඅරතිවුච්චති; 
තතියාඛුප්පිපාසායත, චතුත්ථීතණ්හාපවුච්චති. 

පඤ්චමංථිනමිද්ධංයත, ෙට්ඨාභීරූපවුච්චති; 
සත්තමීවිචිකිච්ොයත, මක්යඛොථම්යභොයතඅට්ඨයමො. 

ලායභොසියලොයකොසක්කායරො, 
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මිච්ොලද්යධොචයයොයයසො; 
යයොචත්තානංසමුක්කංයස, 
පයරචඅවජානති. 

එසා නමුචියතයසනා, කණ්හස්සාභිප්පහාරිනී; 
නනංඅසූයරොජිනාති, යජත්වාචලභයතසුඛ’’න්ති. (සු.නි.438; 
මහානි.28; චූළනි.47); 

සා ච යතහි අරියසාවයකහි දියඩ්ඪසහස්සයභදා, අනන්තයභදා වා 
කියලසවාහිනී සතිධම්මවිචයවීරියසමථාදිගුණපහරණීහි ඔධියසො මථිතා, 
විද්ධංසිතා, විහතා ච, තස්මා ‘‘මාරයසනමථනා’’ති වුච්චන්ති.
වියලොථනඤ්යචත්ථ විද්ධංසනං, විහනනං වා. අපිච 
ඛන්ධාභිසඞ්ඛාරමච්චුයදවපුත්තමාරානං යතසං සහායභාවූපගමනතාය
යසනාසඞ්ඛාතස්ස කියලසමාරස්ස ච මථනයතො ‘‘මාරයසනමථනා’’තිපි
අත්යථො ගයහතබ්යබො. එවඤ්ච සති පඤ්චමාරනිම්මථනභායවන අත්යථො
පරිපුණ්යණො යහොති. අරියසාවකාපි හි සමුදයප්පහානපරිඤ්ඤාවයසන
ඛන්ධමාරං, සහායයවකල්ලකරයණන සබ්බථා, අප්පවත්තිකරයණන ච
අභිසඞ්ඛාරමාරං, බලවිධමනවිසයාතික්කමනවයසන මච්චුමාරං, 
යදවපුත්තමාරඤ්චසමුච්යෙදප්පහානවයසන සබ්බයසොඅප්පවත්තිකරයණන
කියලසමාරංමයථන්තීති, ඉමිනාපනයතසංඔරසපුත්තභායව කාරණං, තීසු
පුත්යතසු ච අනුජාතතං දස්යසති. මාරයසනමථනතාය හි යත භගවයතො
ඔරසපුත්තා, අනුජාතාචාති. 

අට්ඨන්නන්ති ගණනපරිච්යෙයදො, යතනසතිපි යතසං තංතංයභයදන
අයනකසතසහස්සසඞ්ඛයායභයද අරියභාවකරමග්ගඵලධම්මයභයදන ඉමං 
ගණනපරිච්යෙදං නාතිවත්තන්ති මග්ගට්ඨඵලට්ඨභාවානතිවත්තනයතොති

දස්යසති. පි-සද්යදො, අපි-සද්යදො වා පදලීළාදිනා කාරයණන අට්ඨායන
පයුත්යතො, යසො‘‘අරියසඞ්ඝ’’න්තිඑත්ථයයොයජතබ්යබො, යතනනයකවලං 
බුද්ධධම්යමයයව, අථ යඛො අරියසඞ්ඝම්පීති සම්පිණ්යඩති. යදිපි
අවයවවිනිමුත්යතො සමුදායයො නාම යකොචි නත්ථි අවයවං උපාදාය
සමුදායස්ස වත්තබ්බත්තා, අවිඤ්ඤායමානසමුදායං පන

විඤ්ඤායමානසමුදායයනවියසසිතුමරහතීතිආහ ‘‘අට්ඨන්නම්පිසමූහ’’න්ති, 
එයතන ‘‘අරියසඞ්ඝ’’න්ති එත්ථ න යයන යකනචි සණ්ඨානාදිනා, 
කායසාමග්ගියා වා සමුදායභායවො, අපි තු මග්ගට්ඨඵලට්ඨභායවයනවාති
වියසයසති. අවයවයමව සම්පිණ්යඩත්වා ඌහිතබ්යබො විතක්යකතබ්යබො, 

සංඌහනිතබ්යබො වා සඞ්ඝටිතබ්යබොති සමූයහො, යසොයයව සයමොයහො 
වචනසිලිට්ඨතාදිනා. ද්විධාපි හි පායඨො යුජ්ජති. ආරකත්තා කියලයසහි, 

අනයයනඉරියනයතො, අයයචඉරියනයතො අරිො නිරුත්තිනයයන. අථවා
සයදවයකන යලොයකන සරණන්ති අරණීයයතො උපගන්තබ්බයතො, 

උපගතානඤ්ච තදත්ථසිද්ධියතො අරිො, දිට්ඨිසීලසාමඤ්යඤන සංහයතො, 

සමග්ගංවාකම්මංසමුදායවයසන සමුපගයතොති සඞ්යඝො, අරියානංසඞ්යඝො, 
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පටුන 

අරියයො ච යසො සඞ්යඝො ච යථාවුත්තනයයනාති වා අරියසඞ්යඝො, තං 

අරිෙසඞ්ඝිං. භගවයතො අපරභායග බුද්ධධම්මරතනානම්පි සමධිගයමො

සඞ්ඝරතනාධීයනොති අරියසඞ්ඝස්ස බහූපකාරතං දස්යසතුං ඉයධව ‘‘සිරසා

වන්යද’’ති වුත්තං. අවස්සඤ්චායමත්යථො සම්පටිච්ඡිතබ්යබො
විනයට්ඨකථාදීසුපි (පාරා. අට්ඨ. ගන්ථාරම්භකථා) තථා වුත්තත්තා. යකචි
පන පුරිමගාථාසුපි තං පදමායනත්වා යයොයජන්ති, තදයුත්තයමව
රතනත්තයස්ස අසාධාරණගුණප්පකාසනට්ඨානත්තා, යථාවුත්තකාරණස්ස
ච සබ්යබසම්පිසංවණ්ණනාකාරානමධිප්යපතත්තාති. 

ඉමාය පන ගාථාය අරියසඞ්ඝස්ස පභවසම්පදා පහානසම්පදාදයයො
අයනයක ගුණා දස්සිතා යහොන්ති. කථං? ‘‘සුගතස්ස ඔරසානං
පුත්තාන’’න්ති හි එයතන අරියසඞ්ඝස්ස පභවසම්පදං දස්යසති
සම්මාසම්බුද්ධපභවතාදීපනයතො. ‘‘මාරයසනමථනාන’’න්ති එයතන
පහානසම්පදංසකලසංකියලසප්පහානදීපනයතො.‘‘අට්ඨන්නම්පි සමූහ’’න්ති
එයතන ඤාණසම්පදං මග්ගට්ඨඵලට්ඨභාවදීපනයතො. ‘‘අරියසඞ්ඝ’’න්ති
එයතනසභාවසම්පදංසබ්බසඞ්ඝානංඅග්ගභාවදීපනයතො.අථවා ‘‘සුගතස්ස
ඔරසානං පුත්තාන’’න්ති අරියසඞ්ඝස්ස විසුද්ධනිස්සයභාවදීපනං. 
‘‘මාරයසනමථනාන’’න්ති සම්මාඋජුඤායසාමීචිපටිපන්නභාවදීපනං.
‘‘අට්ඨන්නම්පි සමූහ’’න්ති ආහුයනයයාදිභාවදීපනං. ‘‘අරියසඞ්ඝ’’න්ති 
අනුත්තරපුඤ්ඤක්යඛත්තභාවදීපනං. තථා ‘‘සුගතස්ස ඔරසානං
පුත්තාන’’න්ති එයතන අරියසඞ්ඝස්ස යලොකුත්තරසරණගමනසබ්භාවං
දස්යසති. යලොකුත්තරසරණගමයනන හි යත භගවයතො ඔරසපුත්තා ජාතා.
‘‘මාරයසනමථනාන’න්ති එයතන අභිනීහාරසම්පදාසිද්ධං 
පුබ්බභාගසම්මාපටිපත්තිංදස්යසති.කතාභිනීහාරාහිසම්මාපටිපන්නාමාරං, 
මාරයසනං වා අභිවිජිනන්ති. ‘‘අට්ඨන්නම්පි සමූහ’’න්ති එයතන
විද්ධස්තවිපක්යඛ යසක්ඛායසක්ඛධම්යම දස්යසති පුග්ගලාධිට්ඨායනන
මග්ගඵලධම්මානං දස්සිතත්තා. ‘‘අරියසඞ්ඝ’’න්ති එයතන
අග්ගදක්ඛියණයයභාවං දස්යසති අනුත්තරපුඤ්ඤක්යඛත්තභාවස්ස
දස්සිතත්තා. සරණගමනඤ්ච සාවකානං සබ්බගුණස්ස ආදි, 
සපුබ්බභාගපටිපදා යසක්ඛා සීලක්ඛන්ධාදයයො මජ්යඣ, අයසක්ඛා
සීලක්ඛන්ධාදයයො පරියයොසානන්තිආදිමජ්ඣපරියයොසානකලයාණා
සඞ්යඛපයතොසබ්යබපි අරියසඞ්ඝගුණාදස්සිතායහොන්තීති. 

එවං ගාථාත්තයයන සඞ්යඛපයතො සකලගුණසංකිත්තනමුයඛන
රතනත්තයස්ස පණාමං කත්වා ඉදානි තං නිපච්චකාරං

යථාධිප්යපතපයයොජයනපරිණායමන්යතො ‘‘ඉතියම’’තිආදිමාහ.තත්ථ ඉති-

සද්යදො නිදස්සයන.යතනගාථාත්තයයනයථාවුත්තනයංනිදස්යසති. යමති 
අත්තානංකරණවචයනනකත්තුභායවනනිද්දිසති.තස්ස‘‘යංපුඤ්ඤංමයා
ලද්ධ’’න්ති පාඨයසයසන සම්බන්යධො, සම්පදානනිද්යදයසො වා එයසො, 
‘‘අත්ථී’’ති පාඨයසයසො, සාමිනිද්යදයසො වා ‘‘යං මම පුඤ්ඤං

වන්දනාමය’’න්ති. පසීදීයයත පසන්නා, තාදිසා මති පඤ්ඤා, චිත්තං වා
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යස්සාති පසන්නමති, අඤ්ඤපදලිඞ්ගප්පධානත්තා ඉමස්ස සමාසපදස්ස 

‘‘පසන්නමතියනො’’ති වුත්තං. රතිං නයති, ජයනති, වහතීති වා රතනිං, 
සත්තවිධං, දසවිධං වා රතනං, තමිව ඉමානීති යනරුත්තිකා. 
සදිසකප්පනමඤ්ඤත්ර පන යථාවුත්තවචනත්යථයනව බුද්ධාදීනං
රතනභායවොයුජ්ජති. යතසඤ්හි‘‘ඉතිපියසොභගවා’’තිආදිනා(දී.නි.1.157, 
255) යථාභූතගුයණ ආවජ්ජන්තස්ස අමතාධිගමයහතුභූතං අනප්පකං
පීතිපායමොජ්ජංඋප්පජ්ජති.යථාහ– 

‘‘යස්මිංමහානාමසමයයඅරියසාවයකොතථාගතංඅනුස්සරති, යනවස්ස 
තස්මිං සමයය රාගපරියුට්ඨිතං චිත්තං යහොති, න යදොස…යප.… න
යමොහ…යප.… උජුගතයමවස්ස තස්මිං සමයය චිත්තං යහොති තථාගතං
ආරබ්භ.උජුගතචිත්යතොයඛොපනමහානාමඅරියසාවයකො ලභතිඅත්ථයවදං, 
ලභති ධම්මයවදං, ලභති ධම්මූපසංහිතං පායමොජ්ජං, පමුදිතස්ස පීති
ජායතී’’තිආදි(අ.නි.6.10; 11.11). 

චිත්තීකතාදිභායවොවාරතනට්යඨො.වුත්තඤ්යහතංඅට්ඨකථාසු– 

‘‘චිත්තීකතංමහග්ඝඤ්ච, අතුලංදුල්ලභදස්සනං; 
අයනොමසත්තපරියභොගං, රතනං යතන වුච්චතී’’ති. (ඛු. පා. අට්ඨ.
6.3; උදාන. අට්ඨ. 47; දී. නි. අට්ඨ. 2.33; සු. නි. 1.226; මහානි.
අට්ඨ.1.226); 

චිත්තීකතභාවාදයයො ච අනඤ්ඤසාධාරණා සාතිසයයතො බුද්ධාදීසුයයව 

ලබ්භන්තීති .විත්ථායරො  රතනසුත්තවණ්ණනාෙිං (ඛු .පා.  අට්ඨ.6.3; සු .නි.

අට්ඨ . 1.226) ගයහතබ්යබො  .අයමත්යථො  පන නිබ්බචනත්ථවයසන න

වුත්යතො, අථ යකනාති යච? යලොයක රතනසම්මතස්ස වත්ථුයනො 

ගරුකාතබ්බතාදිඅත්ථවයසනාති සද්දවිදූ  .සාධූනඤ්ච රමනයතො , 

සංසාරණ්ණවා ච තරණයතො, සුගතිනිබ්බානඤ්ච නයනයතො රතනිං 

තුලයත්ථසමාසවයසන, අලමතිපපඤ්යචන  .එකයසසපකප්පයනන , 

පුථුවචනනිබ්බචයනනවාරතනානි  .තිණ්ණංසමූයහො , තීණි වාසමාහටානි, 

තයයො වා අවයවා අස්සාති තෙිං, රතනානයමව තයං, නාඤ්යඤසන්ති 

රතනත්තෙිං. අවයවවිනිමුත්තස්ස පන සමුදායස්ස අභාවයතො තීණි එව

රතනානි තථා වුච්චන්ති, න සමුදායමත්තං, සමුදායායපක්ඛාය පන

එකවචනං කතං  .වන්දීයයත  වන්දනා, සාව වන්දනාමෙිං යථා ‘‘දානමයං

සීලමය’’න්ති)දී .නි . 3.305; ඉතිවු .60; යනත්ති .33). වන්දනා යචත්ථ

කායවාචාචිත්යතහි තිණ්ණං රතනානං ගුණනින්නතා, යථොමනා වා  .අපිච

තස්සා යචතනාය සහජාතායදොපකායරයකො

සද්ධාපඤ්ඤාසතිවීරියාදිසම්පයුත්තධම්යමො  වන්දනා, තාය පකතන්ති 

වන්දනාමෙිං යථා ‘‘යසොවණ්ණමයං  රූපියමය ’’න්ති , අත්ථයතො පන

යථාවුත්තයචතනාව  .රතනත්තයය , රතනත්තයස්ස වා වන්දනාමයං 
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රතනත්තෙවන්දනාමෙිං. පුජ්ජභවඵලනිබ්බත්තනයතො පුඤ්ඤිං 

නිරුත්තිනයයන, අත්තයනො කාරකං, සන්තානං වා පුනාති වියසොයධතීති 

පුඤ්ඤිං, සකම්මකත්තා ධාතුස්ස කාරිතවයසන අත්ථවිවරණං ලබ්භති, 

සද්දනිප්ඵත්තිපනසුද්ධවයසයනවාතිසද්දවිදූ. 

තංතංසම්පත්තියා විබන්ධනවයසන සත්තසන්තානස්ස අන්තයර 

යවමජ්යඣ එති ආගච්ෙතීති අන්තරායෙො, දිට්ඨධම්මිකාදිඅනත්යථො.
පණාමපයයොජයන වුත්තවිධිනා සුට්ඨු විහයතො විද්ධස්යතො අන්තරායයො

අස්සාති සුවිහතන්තරායෙො. විහනනඤ්යචත්ථ 
තදුප්පාදකයහතුපරිහරණවයසන යතසං අන්තරායානමනුප්පත්තිකරණන්ති 

දට්ඨබ්බං. හුත්වාති පුබ්බකාලකිරියා, තස්ස ‘‘අත්ථං පකාසයිස්සාමී’’ති

එයතන සම්බන්යධො. තස්සාති යං-සද්යදන උද්දිට්ඨස්ස

වන්දනාමයපුඤ්ඤස්ස. ආනුභායවනාතිබයලන. 

‘‘යතයජොඋස්සාහමන්තාච, පභූසත්තීතිපඤ්චියම; 
‘ආනුභායවො’තිවුච්චන්ති, ‘පභායවො’තිචයතවයද’’ති.– 

වුත්යතසු හි අත්යථසු ඉධ සත්තියං වත්තති. අනු පුනප්පුනං තංසමඞ්ගිං

භායවතිවඩ්යඪතීතිහිඅනුභායවො, යසොයයව ආනුභායවොති උදානට්ඨකථාෙිං, 
අත්ථයතො පන යථාලද්ධසම්පත්තිනිමිත්තකස්ස පුරිමකම්මස්ස
බලානුප්පදානවසසඞ්ඛාතා වන්දනාමයපුඤ්ඤස්ස සත්තියයව, සා ච
සුවිහතන්තරායතායකරණං, යහතුවාසම්භවති. 

එත්ථ පන ‘‘පසන්නමතියනො’’ති එයතන අත්තයනො පසාදසම්පත්තිං 
දස්යසති. ‘‘රතනත්තයවන්දනාමය’’න්ති එයතන රතනත්තයස්ස
යඛත්තභාවසම්පත්තිං, තයතො ච තස්ස පුඤ්ඤස්ස අත්තයනො
පසාදසම්පත්තියා, රතනත්තයස්ස ච යඛත්තභාවසම්පත්තියාති ද්වීහි
අඞ්යගහි අත්ථසංවණ්ණනාය උපඝාතකඋපද්දවානං විහනයන සමත්ථතං
දීයපති. චතුරඞ්ගසම්පත්තියා දානයචතනා විය හි ද්වයඞ්ගසම්පත්තියා 
පණාමයචතනාපිඅන්තරායවිහනයනනදිට්ඨධම්මිකාති. 

එවං රතනත්තයස්ස නිපච්චකාරකරයණ පයයොජනං දස්යසත්වා ඉදානි 
යස්සා ධම්මයදසනාය අත්ථං සංවණ්යණතුකායමො, තදපි
සංවණ්යණතබ්බධම්මභායවන දස්යසත්වා ගුණාභිත්ථවනවියසයසන

අභිත්ථයවතුං ‘‘දීඝස්සා’’තිආදිමාහ. අයඤ්හි ආචරියස්ස පකති, යදිදං 
තංතංසංවණ්ණනාසු ආදියතො තස්ස තස්ස සංවණ්යණතබ්බධම්මස්ස
වියසසගුණකිත්තයනන යථොමනා. තථා හි යතසු යතසු 

පපඤ්චසූදනීසාරත්ථපකාසනීමයනොරථපූරණීඅට්ඨසාලිනීආදීසු යථාක්කමං 
‘‘පරවාදමථනස්ස, ඤාණප්පයභදජනනස්ස, ධම්මකථිකපුඞ්ගවානං 
විචිත්තපටිභානජනනස්ස, 

තස්සගම්භීරඤායණහි, ඔගාළ්හස්සඅභිණ්හයසො; 
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නානානයවිචිත්තස්ස, අභිධම්මස්සආදියතො’’ති.ආදිනා– 

යථොමනාකතා .තත්ථ  දීඝස්සාති දීඝනාමකස්ස. දීඝසුත්තඞ්කිතස්සාතිදීයඝහි 

අභිආයතවචනප්පබන්ධවන්යතහිසුත්යතහිලක්ඛිතස්ස, අයනන ‘‘දීයඝො’’ති

අයං ඉමස්ස  ආගමස්ස අත්ථානුගතා සමඤ්ඤාති දස්යසති  .නනු ච

සුත්තානියයව  ආගයමො, කථං යසො යතහි අඞ්කීයතීති? සච්චයමතං

පරමත්ථයතො, පඤ්ඤත්තියතො පන සුත්තානි උපාදාය ආගමභාවස්ස

පඤ්ඤත්තත්තා අවයයවහි සුත්යතහි අවයවීභූයතො ආගයමො අඞ්කීයති. 

යයථව හි අත්ථබයඤ්ජනසමුදායය ‘‘සුත්ත’’න්ති යවොහායරො , එවං

සුත්තසමුදායය ආගමයවොහායරොති  .පටිච්චසමුප්පාදාදිනිපුණත්ථභාවයතො  

නිපුණස්ස. ආගච්ෙන්තිඅත්තත්ථපරත්ථාදයයොඑත්ථ, එයතන, එතස්මාතිවා 

ආගයමො, උත්තමට්යඨන, පත්ථනීයට්යඨන ච යසො වයරොති ආගමවයරො. 

අපිච ආගමසම්මයතහි බාහිරකපයවදියතහි

භාරතපුරාණකථානරසීහපුරාණකථාදීහි වයරොතිපි ආගමවයරො, තස්ස .

බුද්ධානමනුබුද්ධා  බුද්ධානුබුද්ධා, බුද්ධානං සච්චපටියවධං අනුගම්ම 

පටිවිද්ධසච්චා අග්ගසාවකාදයයො අරියා, යතහි අත්ථසංවණ්ණනාවයසන, 

ගුණසංවණ්ණනාවයසනච සංවණ්ණියතොතිතථා .අථවාබුද්ධාචඅනුබුද්ධා

ච, යතහි සංවණ්ණියතො යථාවුත්තනයයනාති තථා, තස්ස .

සම්මාසම්බුද්යධයනව හි තිණ්ණම්පි පිටකානං අත්ථසංවණ්ණනාක්කයමො  

භාසියතො, තයතො පරං සඞ්ගායනාදිවයසන සාවයකහීති ආචරියා වදන්ති .

වුත්තඤ්ච මජ්ඣිමාගමට්ඨකථාය උපාලිසුත්තවණ්ණනාෙිං 

‘‘යවයයාකරණස්සාතිවිත්ථායරත්වාඅත්ථදීපකස්ස .භගවතාහිඅබයාකතං

තන්තිපදං  නාමනත්ථි, සබ්යබසංයයවඅත්යථොකථියතො ’’ති)ම .නි .අට්ඨ .

3.76). සද්ධාවහගුණස්සාති බුද්ධාදීසු පසාදාවහගුණස්ස  .නනු ච සබ්බම්පි  

බුද්ධවචනං යතපිටකං සද්ධාවහගුණයමව, අථ කස්මා

අයමඤ්ඤසාධාරණගුයණන යථොමියතොති? සාතිසයයතො ඉමස්ස

තග්ගුණසම්පන්නත්තා  .අයඤ්හි ආගයමො බ්රහ්මජාලාදීසු  සීලදිට්ඨාදීනං

අනවයසසනිද්යදසාදිවයසන, මහාපදානාදීසු )දී .නි . 2.3) පුරිමබුද්ධානම්පි

ගුණනිද්යදසාදිවයසන, පාථිකසුත්තාදීසු )දී .නි . 3.1.4) තිත්ථියය මද්දිත්වා

අප්පටිවත්තියසීහනාදනදනාදිවයසන, අනුත්තරියසුත්තාදීසු වියසසයතො

බුද්ධගුණවිභාවයනනරතනත්තයයසාතිසයංසද්ධංආවහතීති. 

එවං සංවණ්යණතබ්බධම්මස්ස අභිත්ථවනම්පි කත්වා ඉදානි 
සංවණ්ණනාය සම්පති වක්ඛමානාය ආගමනවිසුද්ධිං දස්යසතුං 

‘‘අත්ථප්පකාසනත්ථ’’න්තිආදිමාහ. ඉමාය හි ගාථාය 
සඞ්ගීතිත්තයමාරුළ්හදීඝාගමට්ඨකථායතොව සීහළභාසාමත්තං විනා අයං
වක්ඛමානසංවණ්ණනා ආගතා, නාඤ්ඤයතො, තයදව කාරණං කත්වා
වත්තබ්බා, නාඤ්ඤන්තිඅත්තයනොසංවණ්ණනාය ආගමනවිසුද්ධිංදස්යසති.
අපයරො නයයො – පරමනිපුණගම්භීරං බුද්ධවිසයමාගමවරං අත්තයනො 
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බයලයනව වණ්ණයිස්සාමීති අඤ්යඤහි වත්තුම්පි අසක්කුයණයයත්තා 

සංවණ්ණනානිස්සයංදස්යසතුමාහ ‘‘අත්ථප්පකාසනත්ථ’’න්තිආදි.ඉමායහි
පුබ්බාචරියානුභාවං නිස්සායයව තස්ස අත්ථං වණ්ණයිස්සාමීති අත්තයනො

සංවණ්ණනානිස්සයං දස්යසති. තත්ථ ‘‘අත්ථප්පකාසනත්ථ’’න්ති
පාඨත්යථො, සභාවත්යථො, යඤයයත්යථො, පාඨානුරූපත්යථො, තදනුරූපත්යථො, 
සාවයසසත්යථො, නිවරයසසත්යථො, නීතත්යථො, යනයයත්යථොතිආදිනා 
අයනකප්පකාරස්ස අත්ථස්ස පකාසනත්ථාය, පකාසනාය වා.
ගාථාබන්ධසම්පත්තියා ද්විභායවො. අත්යථො කථීයති එතායාති අත්ථකථා, 

සායයව අට්ඨකථා ත්ථ-කාරස්ස ට්ඨ-කාරං කත්වා යථා ‘‘දුක්ඛස්ස
පීළනට්යඨො’’ති (පටි. ම. 1.17; 2.8), අයඤ්ච සසඤ්යඤොගවිධි
අරියාජාතිභාවයතො. අක්ඛරචින්තකාපි හි ‘‘තථානංට්ඨ යුග’’න්ති ලක්ඛණං 
වත්වාඉදයමවුදාහරන්ති. 

යාය’ත්ථමභිවණ්යණන්ති, බයඤ්ජනත්ථපදානුගං; 
නිදානවත්ථුසම්බන්ධං, එසාඅට්ඨකථාමතා. 

ආදියතොතිආදිම්හි පඨමසඞ්ගීතියං. ෙළභිඤ්ඤතාය පරයමන
චිත්තවසීභායවනසමන්නාගතත්තා, ඣානාදීසු පඤ්චවසිතාසබ්භාවයතො ච 

වසියනො, යථරාමහාකස්සපාදයයො, යතසං සයතහි පඤ්චහි. ොසඞ්ගීතාතියා
අට්ඨකථා අත්ථං පකායසතුං යුත්තට්ඨායන ‘‘අයයමතස්ස අත්යථො, 

අයයමතස්සඅත්යථො’’තිසඞ්ගයහත්වාවුත්තා. අනුසඞ්ගීතාචපච්ඡාපීතින
යකවලං පඨමසඞ්ගීතියයමව, අථ යඛො පච්ො දුතියතතියසඞ්ගීතීසුපි. න ච
පඤ්චහිවසිසයතහිආදියතොසඞ්ගීතායයව, අපිතු යසත්යථරාදීහිඅනුසඞ්ගීතා
චාති සහ සමුච්චයයන අත්යථො යවදිතබ්යබො. සමුච්චයද්වයඤ්හි පච්යචකං
කිරියාකාලංසමුච්චියනොති. 

අථ යපොරාණට්ඨකථාය විජ්ජමානාය කියමතාය අධුනා පුන කතාය 
සංවණ්ණනායාතිපුනරුත්තියා, නිරත්ථකතායචයදොසංසමනුස්සරිත්වාතං

පරිහරන්යතො ‘‘සීහළදීප’’න්තිආදිමාහ. තං පරිහරයණයනව හි ඉමිස්සා 

සංවණ්ණනායනිමිත්තංදස්යසති.තත්ථසීහංලාතිගණ්හාතීති සීහයළො ල-
කාරස්ස ළ-කාරං කත්වා යථා ‘‘ගරුයළො’’ති. තස්මිං වංයස ආදිපුරියසො
සීහකුමායරො, තබ්බංසජාතාපනතම්බපණ්ණිදීයපඛත්තියා, සබ්යබපිචජනා 
තද්ධිතවයසන, සදිසයවොහායරන වා සීහළා, යතසං නිවාසදීයපොපි
තද්ධිතවයසන, ඨානීනායමන වා ‘‘සීහයළො’’ති යවදිතබ්යබො. ජලමජ්යඣ

දිප්පති, ද්විධා වා ආයපො එත්ථ සන්දතීති දියපො, යසොයයව දීයපො, 

යභදායපක්ඛාය යතසං දීයපොති තථා. පනසද්යදො අරුචිසංසූචයන, යතන
කාමඤ්ච සා සඞ්ගීතිත්තයමාරුළ්හා, තථාපි පුන එවංභූතාති අරුචියභාවං
සංසූයචති. තදත්ථසම්බන්ධතාය පන පුරිමගාථාය ‘‘කාමඤ්ච සඞ්ගීතා 
අනුසඞ්ගීතා චා’’තිසානුග්ගහත්ථයයොජනා සම්භවති. අඤ්ඤත්ථාපිහිතථා

දිස්සතීති. ආභතාති ජම්බුදීපයතො ආනීතා. අථාති සඞ්ගීතිකාලයතො පච්ො, 

එවං සති ආභතපයදන සම්බන්යධො. අථාති වා
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මහාමහින්දත්යථයරනාභතකාලයතො පච්ො, එවං සති ඨපිතපයදන
සම්බන්යධො. සා හි ධම්මසඞ්ගාහකත්යථයරහි පඨමං තීණි පිටකානි
සඞ්ගායිත්වා තස්ස අත්ථසංවණ්ණනානුරූයපයනව වාචනාමග්ගං 
ආයරොපිතත්තා තිස්යසො සඞ්ගීතියයො ආරුළ්හායයව, තයතො පච්ො ච 
මහාමහින්දත්යථයරනතම්බපණ්ණිදීපමාභතා, පච්ොපනතම්බපණ්ණියයහි

මහායථයරහි නිකායන්තරලද්ධිසඞ්කරපරිහරණත්ථං සීහළභාසාෙ ඨපිතාති. 
ආචරියධම්මපාලත්යථයරොපනපච්ඡිමසම්බන්ධයමවදුද්දසත්තාපකායසති.

තථා ‘‘දීපවාසීනමත්ථාො’’ති ඉදම්පි ‘‘ඨපිතා’’ති ච ‘‘අපයනත්වා 
ආයරොයපන්යතො’’ති ච එයතහි පයදහි සම්බජ්ඣිතබ්බං. එකපදම්පි හි
ආවුත්තියාදිනයයහි අයනකත්ථසම්බන්ධමුපගච්ෙති. පුරිමසම්බන්යධන
යචත්ථ සීහළදීපවාසීනමත්ථාය නිකායන්තරලද්ධිසඞ්කරපරිහරයණන
සීහළභාසාය ඨපිතාති තම්බපණ්ණියත්යථයරහි ඨපනපයයොජනං දස්යසති.
පච්ඡිමසම්බන්යධන පන ඉමාය සංවණ්ණනාය ජම්බුදීපවාසීනං, 
අඤ්ඤදීපවාසීනඤ්ච අත්ථාය සීහළභාසාපනයනස්ස, 
තන්තිනයානුච්ෙවිකභාසායරොපනස්ස ච පයයොජනන්ති. මහාඉස්සරියත්තා 

මහින්යදොති රාජකුමාරකායල නාමං, පච්ො පන ගුණමහන්තතාය 

මහාමහින්යදොති වුච්චති. සීහළභාසා නාම අයනකක්ඛයරහි එකත්ථස්සාපි
යවොහරණයතො පයරසං යවොහරිතුං අතිදුක්කරා කඤ්චුකසදිසා සීහළානං
සමුදාචිණ්ණාභාසා. 

එවංයහොතුයපොරාණට්ඨකථාය, අධුනාකරියමානාපනඅට්ඨකථාකථං 
කරීයතීතිඅනුයයොයගසතිඉමිස්සාඅට්ඨකථායකරණප්පකාරංදස්යසතුමාහ 

‘‘අපයනත්වානා’’තිආදි. තත්ථ තයතො මූලට්ඨකථායතො සීහළභාසං
අපයනත්වා යපොත්ථයක අනායරොපිතභායවනනිරඞ්කරිත්වාති සම්බන්යධො, 
එයතනඅයංවක්ඛමානාඅට්ඨකථා සඞ්ගීතිත්තයමායරොපිතායමූලට්ඨකථාය
සීහළභාසාපනයනමත්තමඤ්ඤත්රඅත්ථයතොසංසන්දති යචවසයමතිචයථා

‘‘ගඞ්යගොදයකන යමුයනොදක’’න්ති දස්යසති. ‘‘මයනොරම’’ මිච්චාදීනි
‘‘භාස’’න්ති එතස්ස සභාවනිරුත්තිභාවදීපකානි වියසසනානි.

සභාවනිරුත්තිභායවනහිපණ්ඩිතානං මනං රමයතීති මයනොරමා. තයනොති
අත්ථයමතාය, තනීයති වා අත්ථවයසන විවරීයති, වට්ටයතො වා සත්යත

තායරති, නානාත්ථවිසයංවාකඞ්ඛංතරන්ති එතායාති තන්ති, පාළි.තස්සා

නයසඞ්ඛාතාය ගතියා ෙවිං ොයං අනුගතාති තන්තිනොනුච්ඡවිකා. 

අසභාවනිරුත්තිභාසන්තරසංකිණ්ණයදොසවිරහිතතාය විගතයදොසා, තාදිසං
සභාවනිරුත්තිභූතං– 

‘‘සාමාගධීමූලභාසා, නරායායා’දිකප්පිකා; 
බ්රහ්මායනොචස්සුතාලාපා, සම්බුද්ධාචාපිභාසයර’’ති.– 

වුත්තංපාළිගතිභාසංයපොත්ථයකලිඛනවයසනආයරොයපන්යතොතිඅත්යථො, 
ඉමිනාසද්දයදොසාභාවමාහ. 
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පටුන 

සමෙිං අවියලොයමන්යතොති සිද්ධන්තමවියරොයධන්යතො, ඉමිනා පන 
අත්ථයදොසාභාවමාහ. අවිරුද්ධත්තා එව හි යත යථරවාදාපි ඉධ

පකාසයිස්සන්ති. යකසං පන සමයන්ති ආහ ‘‘යථරාන’’න්තිආදි, එයතන
රාහුලාචරියාදීනං යජතවනවාසීඅභයගිරිවාසීනිකායානං සමයං නිවත්යතති.

ථියරහි සීලසුතඣානවිමුත්තිසඞ්ඛායතහි ගුයණහි සමන්නාගතාති යථරා. 
යථාහ ‘‘චත්තායරොයම භික්ඛයව යථරකරණා ධම්මා. කතයම චත්තායරො? 
ඉධභික්ඛයවභික්ඛු සීලවායහොතී’’තිආදි(අ.නි.4.22). අපිචසච්චධම්මාදීහි

ථිරකරයණහිසමන්නාගතත්තා යථරා. යථාහධම්මරාජාධම්මපයද– 

‘‘යම්හිසච්චඤ්චධම්යමොච, අහිංසාසංයයමොදයමො; 

සයවවන්තමයලොධීයරො, ‘යථයරො’ඉති පවුච්චතී’’ති.(ධ.ප.260); 

යතසං. මහාකස්සපත්යථරාදීහි ආගතා ආචරියපරම්පරා යථරවංයසො, 
තප්පරියාපන්නා හුත්වා ආගමාධිගමසම්පන්නත්තා පඤ්ඤාපජ්යජොයතන
තස්ස සමුජ්ජලනයතො තං පකායරන දීයපන්ති, තස්මිං වා පදීපසදිසාති 

යථරවිංසපදිපා. විවියධන ආකායරන නිච්ඡීයතීති විනිච්ඡයෙො, 
ගණ්ඨිට්ඨායනසු ඛීලමද්දනාකායරන පවත්තා විමතිච්යෙදනීකථා, සුට්ඨු

නිපුයණො සණ්යහො විනිච්ෙයයො එයතසන්ති සුනිපුණවිනිච්ඡො. අථ වා

විනිච්ඡියනොතීති විනිච්ඡයෙො, යථාවුත්තවිසයං ඤාණං, සුට්ඨු නිපුයණො

යෙයකො විනිච්ෙයයො එයතසන්ති සුනිපුණවිනිච්ඡො. මහායමඝවයන ඨියතො

විහායරො මහාවිහායරො, යයොසත්ථුමහායබොධිනාවියරොචති, තස්මිංවසනසීලා 

මහාවිහාරවාසියනො, තාදිසානංසමයං අවියලොයමන්යතොතිඅත්යථො, එයතන
මහාකස්සපාදියථරපරම්පරාගයතො, තයතොයයව අවිපරියතො සණ්හසුඛුයමො
විනිච්ෙයයොති මහාවිහාරවාසීනං සමයස්ස පමාණභූතතං
පුග්ගලාධිට්ඨානවයසන දස්යසති. 

හිත්වා පුනප්පුනභතමත්ථන්ති එකත්ථ වුතම්පි පුන අඤ්ඤත්ථ
ආභතමත්ථං පුනරුත්තිභාවයතො, ගන්ථගරුකභාවයතො ච චජිත්වා තස්ස
ආගමවරස්සඅත්ථංපකාසයිස්සාමීතිඅත්යථො. 

එවං කරණප්පකාරම්පි දස්යසත්වා ‘‘දීපවාසීනමත්ථායා’’ති 
වුත්තප්පයයොජනයතො අඤ්ඤම්පි සංවණ්ණනාය පයයොජනං දස්යසතුං 

‘‘සු නස්ස චා’’තිආදිමාහ. තත්ථ සු නස්ස චාති ච-සද්යදො සමුච්චයත්යථො, 
යතන න යකවලං ජම්බුදීපවාසීනයමව අත්ථාය, අථ යඛො
සාධුජනයතොසනත්ථඤ්චාති සමුච්චියනොති. යතයනව ච 
තම්බපණ්ණිදීපවාසීනම්පි අත්ථායාති අයමත්යථො සිද්යධො යහොති

උග්ගහණාදිසුකරතාය යතසම්පිබහූපකාරත්තා. චිරට්ඨිතත්ථඤ්චාතිඑත්ථාපි 

ච-සද්යදොන යකවලංතදුභයත්ථයමව, අපිතුතිවිධස්සාපි සාසනධම්මස්ස, 
පරියත්තිධම්මස්ස වා පඤ්චවස්සසහස්සපරිමාණං චිරකාලං ඨිතත්ථඤ්චාති
සමුච්චයත්ථයමව දස්යසති. පරියත්තිධම්මස්ස හි ඨිතියා
පටිපත්තිධම්මපටියවධධම්මානම්පිඨිතියහොතිතස්යසව යතසංමූලභාවයතො.
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පරියත්තිධම්යමො පනසුනික්ඛිත්යතනපදබයඤ්ජයනන, තදත්යථනචචිරං 
සම්මා පතිට්ඨාති, සංවණ්ණනාය ච පදබයඤ්ජනං අවිපරීතං සුනික්ඛිත්තං, 
තදත්යථොපි අවිපරීයතො සුනික්ඛිත්යතො යහොති, තස්මා සංවණ්ණනාය
අවිපරීතස්ස පදබයඤ්ජනස්ස, තදත්ථස්ස ච සුනික්ඛිත්තස්ස

උපායභාවමුපාදාය වුත්තං ‘‘චිරට්ඨිතත්ථඤ්ච ධම්මස්සා’’ති. වුත්තඤ්යහතං
භගවතා– 

‘‘ද්යවයම භික්ඛයව ධම්මා සද්ධම්මස්ස ඨිතියා අසම්යමොසාය 
අනන්තරධානාය සංවත්තන්ති. කතයම ද්යව? සුනික්ඛිත්තඤ්ච
පදබයඤ්ජනං, අත්යථොච සුනීයතො, ඉයමයඛො…යප.…සංවත්තන්තී’’තිආදි
(අ.නි.2.21). 

එවං පයයොජනම්පි දස්යසත්වා වක්ඛමානාය සංවණ්ණනාය 

මහත්තපරිච්චායගනගන්ථගරුකභාවංපරිහරිතුමාහ ‘‘සීලකථා’’තිආදි.තථා
හි වුත්තං ‘‘න තං විචරයිස්සාමී’’ති. අපයරො නයයො – යදට්ඨකථං
කත්තුකායමො, තයදකයදසභායවනවිසුද්ධිමග්යගොගයහතබ්යබොතිකථිකානං 
උපයදසං කයරොන්යතො තත්ථ විචාරිතධම්යම උද්යදසවයසන දස්යසතුමාහ 

‘‘සීලකථා’’තිආදි. තත්ථ සීලකථාති චාරිත්තවාරිත්තාදිවයසන

සීලවිත්ථාරකථා. ධුතධම්මාති පිණ්ඩපාතිකඞ්ගාදයයො යතරස

කියලසධුනනකධම්මා. කම්මට්ඨානානීතිභාවනාසඞ්ඛාතස්සයයොගකම්මස්ස 
පවත්තිට්ඨානත්තා කම්මට්ඨානනාමානි ධම්මජාතානි. තානි පන
පාළියමාගතානි අට්ඨතිං යසව න ගයහතබ්බානි, අථ යඛො

අට්ඨකථායමාගතානිපි ද්යවති ඤායපතුං ‘‘සබ්බානිපී’’ති වුත්තං. චරි 

ොවිධානසහියතොති රාගචරිතාදීනං සභාවාදිවිධායනන සහ පවත්යතො, ඉදං

පන ‘‘ඣානසමාපත්තිවිත්ථායරො’’ති ඉමස්ස වියසසනං. එත්ථ ච 

රූපාවචරජ්ඣානානි ඣානිං, අරූපාවචරජ්ඣානානි සමාපත්ති. තදුභයම්පිවා

පටිලද්ධමත්තං ඣානිං, සමාපජ්ජනවසීභාවප්පත්තං සමාපත්ති. අපිච තදපි

උභයං ඣානයමව, ඵලසමාපත්තිනියරොධසමාපත්තියයො පන සමාපත්ති, 
තාසං විත්ථායරොතිඅත්යථො. 

යලොකියයලොකුත්තරයභදානං ෙන්නම්පි අභිඤ්ඤානං ගහණත්ථං 

‘‘සබ්බා ච අභිඤ්ඤායෙො’’ති වුත්තං. ඤාණවිභඞ්ගාදීසු (විභ. 751) 
ආගතනයයන එකවිධාදිනා යභයදන පඤ්ඤාය සඞ්කලයිත්වා

සම්පිණ්යඩත්වා, ගයණත්වා වා විනිච්ෙයනං පඤ්ඤාසඞ්කලනවිනිච්ඡයෙො. 

අරිොනීති බුද්ධාදීහි අරියයහි පටිවිජ්ඣිතබ්බත්තා, අරියභාවසාධකත්තා වා
අරියානි උත්තරපදයලොයපන. අවිතථභායවන වා අරණීයත්තා, 

අවගන්තබ්බත්තා අරිොනි, ‘‘සච්චානී’’තිමස්ස වියසසනං. 

යහතාදිපච්චයධම්මානං යහතුපච්චයාදිභායවන 

පච්චයුප්පන්නධම්මානමුපකාරකතා පච්චොකායරො, තස්ස යදසනා තථා, 
පටිච්චසමුප්පාදකථාති අත්යථො. සා පනනිකායන්තරලද්ධිසඞ්කරරහිතතාය
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සුට්ඨු පරිසුද්ධා, ඝනවිනිබ්යභොගස්ස ච සුදුක්කරතාය නිපුණා, 

එකත්තාදිනයසහිතා ච තත්ථ විචාරිතාති ආහ ‘‘සුපරිසුද්ධනිපුණනො’’ති.
පදත්තයම්පි යහතං පච්චයාකාරයදසනාය වියසසනං. පටිසම්භිදාදීසු
ආගතනයංඅවිස්සජ්ජිත්වාව විචාරිතත්තාඅවිමුත්යතොතන්තිමග්යගොයස්සාති 

අවිමුත්තතන්ති මග්ගා. මග්යගොති යචත්ථ පාළිසඞ්ඛායතො උපායයො
තංතදත්ථානංඅවයබොධස්ස, සච්චපටියවධස්සවාඋපායභාවයතො.පබන්යධො

වා දීඝභායවන පකතිමග්ගසදිසත්තා, ඉදං පන ‘‘විපස්සනා, භාවනා’’ති
පදද්වයස්සවියසසනං. 

ඉති පන සබ්බන්ති එත්ථ ඉති-සද්යදො පරිසමාපයන 
යථාඋද්දිට්ඨඋද්යදසස්ස පරිනිට්ඨිතත්තා, එත්තකං සබ්බන්ති අත්යථො. 

පනාති වචනාලඞ්කාරමත්තං විසුං අත්ථාභාවයතො. පදත්ථසංකිණ්ණස්ස, 
වත්තබ්බස්ස ච අවුත්තස්ස අවයසසස්ස අභාවයතො සුවිඤ්යඤයයභායවන 

සුපරිසුද්ධිං, ‘‘සබ්බ’’න්ති ඉමිනා සම්බන්යධො, භාවනපුංසකං වා එතං

‘‘වුත්ත’’න්තිඉමිනාසම්බජ්ඣනයතො. භියෙයොති අතියරකං, අතිවිත්ථාරන්ති
අත්යථො, එයතන පදත්ථමත්තයමව විචාරයිස්සාමීති දස්යසති. එතං සබ්බං
ඉධ අට්ඨකථායන විචාරයිස්සාමි පුනරුත්තිභාවයතො, ගන්ථගරුකභාවයතො

චාති අධිප්පායයො. විචරයිස්සාමීති ච ගාථාභාවයතො න වුද්ධිභායවොති 
දට්ඨබ්බං. 

එවම්පි එස විසුද්ධිමග්යගො ආගමානමත්ථං න පකායසයය, අථ 
සබ්යබොයපයසො ඉධ විචාරිතබ්යබොයයවාති යචොදනාය තථා අවිචාරණස්ස

එකන්තකාරණං නිද්ධායරත්වා තං පරිහරන්යතො ‘‘මජ්යඣ 

විසුද්ධිමග්යගො’’තිආදිමාහ. තත්ථ මජ්යඣති ඛුද්දකයතො අඤ්යඤසං

චතුන්නම්පිආගමානංඅබ්භන්තයර. හි-සද්යදොකාරයණ, යතනයථාවුත්තං

කාරණංයජොයතති. තත්ථාතියතසුචතූසුආගයමසු. ෙථාභාසිතන්තිභගවතා
යං යං යදසිතං, යදසිතානුරූපං වා. අපි ච සංවණ්ණයකහි

සංවණ්ණනාවයසනයංයංභාසිතං, භාසිතානුරූපන්තිපිඅත්යථො. ඉච්යචවාති

එත්ථ ඉති-සද්යදන යථාවුත්තං කාරණං නිදස්යසති, ඉමිනාව කාරයණන, 

ඉදයමව වා කාරණං මනසි සන්නිධායාති අත්යථො. කයතොති එත්ථාපි
‘‘විසුද්ධිමග්යගො එසා’’ති පදං කම්මභායවන සම්බජ්ඣති

ආවුත්තියාදිනයයනාති දට්ඨබ්බං. තම්පීති තං විසුද්ධිමග්ගම්පි ඤායණන

ගයහත්වාන. එතාොති සුමඞ්ගලවිලාසිනියානාමඑතායඅට්ඨකථාය.එත්ථ
ච ‘‘මජ්යඣ ඨත්වා’’ති එයතන මජ්ඣත්තභාවදීපයනන වියසසයතො
චතුන්නම්පි ආගමානං සාධාරණට්ඨකථා විසුද්ධිමග්යගො, න 
සුමඞ්ගලවිලාසිනීආදයයො විය අසාධාරණට්ඨකථාති දස්යසති. අවියසසයතො
පන විනයාභිධම්මානම්පි යථාරහං සාධාරණට්ඨකථා යහොතියයව, යතහි
සම්මිස්සතාය ච තදවයසසස්ස ඛුද්දකාගමස්ස වියසසයතො සාධාරණා
සමානාපිතං ඨයපත්වාචතුන්නයමවආගමානංසාධාරණාත්යවවවුත්තාති. 
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පටුන 

ඉතියසොළසගාථාවණ්ණනා. 

ගන්ථාරම්භකථාවණ්ණනානිට්ඨිතා. 
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පටුන 

නිදානකථාවණ්ණනා 

එවං යථාවුත්යතන විවියධනනයයනපණාමාදිකංපකරණාරම්භවිධානං
කත්වා ඉදානි විභාගවන්තානං සභාවවිභාවනං විභාගදස්සනවයසයනව
සුවිභාවිතං, සුවිඤ්ඤාපිතඤ්චයහොතීතිපඨමංතාවවග්ගසුත්තවයසන විභාගං

දස්යසතුං ‘‘තත්ථ දීඝාගයමො නාමා’’තිආදිමාහ. තත්ථ තත්ථාති ‘‘දීඝස්ස
ආගමවරස්සඅත්ථංපකාසයිස්සාමී’’ති යදිදංවුත්තං, තස්මිංවචයන.‘‘යස්ස
අත්ථං පකාසයිස්සාමී’’ති පටිඤ්ඤාතං, යසො දීඝාගයමො නාම
වග්ගසුත්තවයසන එවං යවදිතබ්යබො, එවං විභායගොති වා අත්යථො. අථ වා 

තත්ථාති‘‘දීඝාගමනිස්සිත’’න්තියංවුත්තං, එතස්මිංවචයන.යයො දීඝාගයමො
වුත්යතො, යසො දීඝාගයමො නාම වග්ගසුත්තවයසන. එවං විභජිතබ්යබො, 
එදියසොතිවා අත්යථො. ‘‘දීඝස්සා’’තිආදිනාහිවුත්තං දූරවචනංතං-සද්යදන
පටිනිද්දිසති විය ‘‘දීඝාගමනිස්සිත’’න්ති වුත්තං ආසන්නවචනම්පි තං-
සද්යදන පටිනිද්දිසති අත්තයනො බුද්ධියං පරම්මුඛං විය පරිවත්තමානං
හුත්වා පවත්තනයතො. එදියසසුහි ඨායනසු අත්තයනො බුද්ධියං සම්මුඛං වා
පරම්මුඛං වා පරිවත්තමානං යථා තථා වා පටිනිද්දිසිතුං වට්ටති
සද්දමත්තපටිනිද්යදයසන අත්ථස්සාවියරොධනයතො. වග්ගසුත්තාදීනං

නිබ්බචනං පරයතො ආවි භවිස්සති. තයයො වග්ගා යස්සාති තිවග්යගො. 
චතුත්තිංස සුත්තානි එත්ථ සඞ්ගය්හන්ති, යතසං වා සඞ්ගයහො ගණනා

එත්ථාති චතුත්තිිංසසුත්තසඞ්ගයහො. 

අත්තයනො සංවණ්ණනාය පඨමසඞ්ගීතියං නික්ඛිත්තානුක්කයමයනව 

පවත්තභාවං දස්යසතුං ‘‘තස්ස …යප …. නිදානමාදී’’ති වුත්තං. ආදිභායවො

යහත්ථ සඞ්ගීතික්කයමයනව යවදිතබ්යබො  .කස්මා පන චතූසු ආගයමසු

දීඝාගයමො පඨමං සඞ්ගීයතො, තත්ථ ච සීලක්ඛන්ධවග්යගො පඨමං

නික්ඛිත්යතො, තස්මිඤ්ච බ්රහ්මජාලසුත්තං, තත්ථාපි නිදානන්ති? 

නායමනුයයොයගො කත්ථචිපි න පවත්තති සබ්බත්යථව වචනක්කමමත්තං

පටිච්ච අනුයුඤ්ජිතබ්බයතො  .අපිච සද ්්ධාවහගුණත්තා දීඝාගයමොව පඨමං

සඞ්ගීයතො  .සද්ධා හි කුසලධම්මානං නජං .යථාහ‘‘සද්ධා නජං තයපො  

වුට්ඨී ’’ති)සං .නි . 2.197; සු  .නි . 77). සද්ධාවහගුණතා චස්ස යහට්ඨා 

දස්සිතායයව  .කිඤ්ච භියයයො–කතිපයසුත්තසඞ්ගහතාය  යචව 

අප්පපරිමාණතාය ච උග්ගහණධාරණාදිසුඛයතො පඨමං සඞ්ගීයතො  .තථා

යහස චතුත්තිංසසුත්තසඞ්ගයහො, චතුසට්ඨිභාණවාරපරිමායණො ච .

සීලකථාබාහුල්ලයතොපන  සීලක්ඛන්ධවග්යගො පඨමංනික්ඛිත්යතො .සීලඤ්හි

සාසනස්සආදි  සීලපතිට්ඨානත්තාසබ්බගුණානං. යතයනවාහ ‘‘තස්මාතිහ

ත්වං  භික්ඛුආදියමව වියසොයධහිකුසයලසු ධම්යමසු  .යකො චාදි  කුසලානං

ධම්මානං? සීලඤ්ච සුවිසුද්ධ ’’න්තිආදි)සං .නි . 5.469). 

සීලක්ඛන්ධකථාබාහුල්ලයතො හි යසො ‘‘සීලක්ඛන්ධවග්යගො ’’ති වුත්යතො .

දිට්ඨිවිනියවඨනකථාභාවයතො පනසුත්තන්තපිටකස්ස  
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පටුන 

නිරවයසසදිට්ඨිවිභජනං බ්රහ්ම ාලසුත්තිං පඨමං නික්ඛිත්තන්තියවදිතබ්බං.

යතපිටයකහිබුද්ධවචයනබ්රහ්මජාලසදිසං දිට්ඨිගතානි නිග්ගුම්බංනිජ්ජටං

කත්වා විභත්තසුත්තං නත්ථි. නිදානිං පන පඨමසඞ්ගීතියං

මහාකස්සපත්යථයරන පුට්යඨන ආයස්මතා ආනන්යදන

යදසකාලාදිනිදස්සනත්ථං පඨමං නික්ඛිත්තන්ති  .යතනාහ  

‘‘බ්රහ්ම ාලස්සාපී’’තිආදි .තත්ථච  ‘‘ආෙස්මතා’’තිආදිනායදසකංනියයමති, 

පඨමසඞ්ගීතිකායලතිපනකාලන්ති, අයමත්යථොඋපරිආවිභවිස්සති. 
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පටුන 

පඨමමහාසඞ්ගීතිකථාවණ්ණනා 

ඉදානි ‘‘පඨමමහාසඞ්ගීතිකායල’’ති වචනප්පසඞ්යගන තං 
පඨමමහාසඞ්ගීතිං දස්යසන්යතො, යස්සං වා පඨමමහාසඞ්ගීතියං
නික්ඛිත්තානුක්කයමන සංවණ්ණනං කත්තුකාමත්තා තං විභායවන්යතො
තස්සා තන්තියා ආරුළ්හායපි ඉධ වචයන කාරණං දස්යසතුං 

‘‘පඨමමහාසඞ්ගීති නාම යචසා’’තිආදිමාහ. එත්ථ හි කිඤ්චාපි…යප.…

මාරුළ්හාතිඑයතනනනුසා සඞ්ගීතික්ඛන්ධයකතන්තිමාරුළ්හා, කස්මාඉධ
පුන වුත්තා, යදි ච වුත්තා අස්ස නිරත්ථකතා, ගන්ථගරුතා ච සියාති

යචොදනායලසං දස්යසති. ‘‘නිදාන…යප.… යවදිතබ්බා’’ති පන එයතන
නිදානයකොසල්ලත්ථභාවයතො යථාවුත්තයදොසතා න සියාති 
වියසසකාරණදස්සයනනපරිහරති.‘‘පඨමමහාසඞ්ගීතිනාමයචසා’’තිඑත්ථ 

ච-සද්යදො ඊදියසසු ඨායනසු වත්තබ්බසම්පිණ්ඩනත්යථො. යතන හි 
පඨමමහාසඞ්ගීතිකායල වුත්තං නිදානඤ්ච ආදි, එසා ච පඨමමහාසඞ්ගීති

නාම එවං යවදිතබ්බාති ඉමමත්ථං සම්පිණ්යඩති. උපඤ්ඤාසත්යථො වා ච-
සද්යදො, උපඤ්ඤායසොති ච වාකයාරම්යභො වුච්චති. එසා හි ගන්ථකාරානං
පකති, යදිදංකිඤ්චිවත්වාපුනඅපරංවත්තුමාරභන්තානංච-සද්දපයයොයගො. 
යං පන වජිරබුද්ධිත්යථයරන වුත්තං ‘‘එත්ථ ච-සද්යදො අතියරකත්යථො, 
යතන අඤ්ඤාපි අත්ථීති දීයපතී’’ති (වජිර ටී. බාහිරනිදානකථාවණ්ණනා), 
තදයුත්තයමව. න යහත්ථ ච-සද්යදන තදත්යථො විඤ්ඤායති. යදි යචත්ථ
තදත්ථදස්සනත්ථයමව ච-කායරො අධිප්යපයතො සියා, එවං සති යසො න
කත්තබ්යබොයයව පඨමසද්යදයනව අඤ්ඤාසං දුතියාදිසඞ්ගීතීනම්පි 
අත්ථිභාවස්ස දස්සිතත්තා. දුතියාදිමුපාදාය හි පඨමසද්දපයයොයගො 
දීඝාදිමුපාදාය රස්සාදිසද්දපයයොයගො විය. යථාපච්චයං තත්ථ තත්ථ 
යදසිතත්තා, පඤ්ඤත්තත්තා ච විප්පකිණ්ණානං ධම්මවිනයානං

සඞ්ගයහත්වා ගායනං කථනං සඞ්ගීති, එයතන තං තං සික්ඛාපදානං, 
තංතංසුත්තානඤ්ච ආදිපරියයොසායනසු, අන්තරන්තරා ච සම්බන්ධවයසන
ඨපිතංසඞ්ගීතිකාරකවචනංසඞ්ගහිතං යහොති.මහාවිසයත්තා, පූජිතත්තාච

මහතීසඞ්ගීති මහාසඞ්ගීති, පඨමාමහාසඞ්ගීති පඨමමහාසඞ්ගීති. කිඤ්චාපීති
අනුග්ගහත්යථො, යතන පාළියම්පි සා සඞ්ගීතිමාරුළ්හාවාති අනුග්ගහං
කයරොති, එවම්පිතත්ථාරුළ්හමත්යතනඉධයසොතූනංනිදානයකොසල්ලංන

යහොතීති පන-සද්යදන අරුචියත්ථං දස්යසති. නිදදාති යදසනං 

යදසකාලාදිවයසන අවිදිතං විදිතං කත්වා නිදස්යසතීති නිදානිං, තස්මිං 

යකොසල්ලිං, තදත්ථායාතිඅත්යථො. 

ඉදානි තං විත්ථායරත්වා දස්යසතුං ‘‘ධම්මචක්කපවත්තනඤ්හී’’තිආදි
වුත්තං. තත්ථ සත්තානං දස්සනානුත්තරියසරණාදිපටිලාභයහතුභූතාසු
විජ්ජමානාසුපිඅඤ්ඤාසුභගවයතොකිරියාසු ‘‘බුද්යධොයබොයධයය’’න්ති(බු.
වං.අට්ඨ.අබ්භන්තරනිදාන1; චරියා.අට්ඨ. පකිණ්ණකකථා; උදානඅට්ඨ.
18) පටිඤ්ඤාය අනුයලොමනයතො වියනයයානං මග්ගඵලුප්පත්තියහතුභූතා
කිරියාව නිප්පරියායයන බුද්ධකිච්චං නාමාති තං සරූපයතො දස්යසතුං 
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‘‘ධම්මචක්කප්පවත්තනඤ්හි…යප.… විනෙනා’’ති වුත්තං.
ධම්මචක්කප්පවත්තනයතොපනපුබ්බභායගභගවතාභාසිතංසුණන්තානම්පි 
වාසනාභාගියයමව ජාතං, න යසක්ඛභාගියං, න නිබ්යබධභාගියං
තපුස්සභල්ලිකානං සරණදානං විය. එසා හි ධම්මතා, තස්මා තයමව
මරියාදභායවන වුත්තන්ති යවදිතබ්බං. සද්ධින්ද්රියාදි ධම්යමොයයව

පවත්තනට්යඨන චක්කන්ති ධම්මචක්කිං. අථ වා චක්කන්ති ආණා, 

ධම්මයතොඅනයපතත්තාධම්මඤ්චතංචක්කඤ්චාති ධම්මචක්කිං. ධම්යමන

ඤායයනචක්කන්තිපි ධම්මචක්කිං. වුත්තඤ්හි පටිසම්භිදායං– 

‘‘ධම්මඤ්ච පවත්යතති චක්කඤ්චාති ධම්මචක්කං. චක්කඤ්ච 
පවත්යතතිධම්මඤ්චාතිධම්මචක්කං, ධම්යමනපවත්යතතීතිධම්මචක්කං, 
ධම්මචරියාය පවත්යතතීතිධම්මචක්ක’’න්තිආදි(පටි.ම.2.40, 41). 

තස්ස පවත්තනං තථා. පවත්තනන්ති ච පවත්තයමානං, පවත්තිතන්ති
පච්චුප්පන්නාතීතවයසන ද්විධා අත්යථො. යං සන්ධාය අට්ඨකථාසු වුත්තං
‘‘ධම්මචක්කපවත්තනසුත්තන්තං යදයසන්යතො ධම්මචක්කං පවත්යතති
නාම, අඤ්ඤාසියකොණ්ඩඤ්ඤත්යථරස්ස මග්ගඵලාධිගතයතො පට්ඨාය 
පවත්තිතංනාමා’’ති(සං.නි.අට්ඨ.3.5.1081-1088; පටි.ම.අට්ඨ.2.2.40). 

ඉධ පන පච්චුප්පන්නවයසයනව අත්යථො යුත්යතො. ොවාති පරිච්යෙදත්යථ
නිපායතො, සුභද්දස්ස නාම පරිබ්බාජකස්ස විනයනං අන්යතොපරිච්යෙදං
කත්වාති අභිවිධිවයසන අත්යථො යවදිතබ්යබො. තඤ්හි භගවා
පරිනිබ්බානමඤ්යච නිපන්යනොයයව වියනසීති. කතං පරිනිට්ඨාපිතං
බුද්ධකිච්චං යයනාති තථා, තස්මිං. කතබුද්ධකිච්යච භගවති යලොකනායථ
පරිනිබ්බුයතතිසම්බන්යධො, එයතනබුද්ධකත්තබ්බස්සකිච්චස්සකස්සචිපි
අයසසිතභාවං දීයපති. තයතොයයව හි භගවා පරිනිබ්බුයතොති. නනු ච
සාවයකහි විනීතාපි වියනයයා භගවතායයව විනීතා නාම. තථා හි 
සාවකභාසිතංසුත්තං‘‘බුද්ධභාසිත’’න්තිවුච්චති.සාවකවියනයයාචනතාව
විනීතා, තස්මා ‘‘කතබුද්ධකිච්යච’’ති න වත්තබ්බන්ති? නායං යදොයසො
යතසංවිනයනුපායස්ස සාවයකසුඨපිතත්තා.යතයනවාහ– 

‘‘න තාවාහං පාපිම පරිනිබ්බායිස්සාමි, යාව යම භික්ඛූ න සාවකා 
භවිස්සන්ති වියත්තා විනීතා විසාරදා බහුස්සුතා ධම්මධරා…යප.…
උප්පන්නං පරප්පවාදං සහ ධම්යමන සුනිග්ගහිතං නිග්ගයහත්වා
සපාටිහාරියංධම්මං යදයසස්සන්තී’’තිආදි(දී.නි.2.168; උදා.51). 

‘‘කුසිනාරාය’’න්තිආදිනා භගවයතො පරිනිබ්බුතයදසකාලවියසසවචනං 
‘‘අපරිනිබ්බුයතො භගවා’’ති ගාහස්ස මිච්ොභාවදස්සනත්ථං, යලොයක 
ජාතසංවද්ධාදිභාවදස්සනත්ථඤ්ච. තථා හි මනුස්සභාවස්ස
සුපාකටකරණත්ථං මහායබොධිසත්තා චරිමභයව දාරපරිග්ගහාදීනිපි

කයරොන්තීති. කුසිනාරාෙන්ති එවං නාමයක නගයර. තඤ්හි නගරං
කුසහත්ථං පුරිසං දස්සනට්ඨායන මාපිතත්තා ‘‘කුසිනාර’’න්ති වුච්චති, 
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සමීපත්යථ යචතං භුම්මං. උපවත්තයන මල්ලානිං සාලවයනති තස්ස
නගරස්සඋපවත්තනභූයත මල්ලරාජූනංසාලවයන.තඤ්හිසාලවනංනගරං
පවිසිතුකාමා උයයානයතො උපච්ච වත්තන්ති ගච්ෙන්ති එයතනාති 

උපවත්තනිං. යථාහිඅනුරාධපුරස්ස දක්ඛිණපච්ඡිමදිසායංථූපාරායමො, එවං
තංඋයයානංකුසිනාරායදක්ඛිණපච්ඡිමදිසායං යහොති.යථාචථූපාරාමයතො
දක්ඛිණද්වායරනනගරං පවිසනමග්යගො පාචීනමුයඛො ගන්ත්වා උත්තයරන
නිවත්තති, එවං උයයානයතො සාලපන්ති පාචීනමුඛා ගන්ත්වා උත්තයරන 
නිවත්තා, තස්මා තං ‘‘උපවත්තන’’න්ති වුච්චති. අපයර පන ‘‘තං 
සාලවනමුපගන්ත්වා මිත්තසුහජ්යජ අපයලොයකත්වා නිවත්තනයතො

උපවත්තනන්ති පාකටං ජාතං කිරා’’ති වදන්ති. ෙමකසාලානමන්තයරති
යමකසාලානං යවමජ්යඣ. තත්ථ කිර භගවයතො පඤ්ඤත්තස්ස
පරිනිබ්බානමඤ්චස්ස සීසභායග එකා සාලපන්ති යහොති, පාදභායග එකා.
තත්රාපි එයකො තරුණසායලො සීසභාගස්ස ආසන්යනො යහොති, එයකො
පාදභාගස්ස. තස්මා ‘‘යමකසාලානමන්තයර’’තිවුත්තං.අපිච ‘‘යමකසාලා
නාම මූලක්ඛන්ධවිටපපත්යතහි අඤ්ඤමඤ්ඤං සංසිබ්යබත්වා
ඨිතසාලා’’තිපිමහාඅට්ඨකථායංවුත්තං.මාඉතිචන්යදො වුච්චතිතස්සගතියා
දිවසස්ස මිනිතබ්බයතො, තදා සබ්බකලාපාරිපූරියා පුණ්යණො එව මාති 

පුණ්ණමා. සද්දවිදූ පන ‘‘යමො සියවො චන්දිමා යචවා’’ති වුත්තං
සක්කතභාසානයංගයහත්වාඔකාරන්තම්පි චන්දිමවාචකම-සද්දමිච්ෙන්ති.

විසාඛායයුත්යතොපුණ්ණමායත්ථාති විසාඛාපුණ්ණයමො, යසොයයවදිවයසො

තථා, තස්මිං. පච්චූසති තිමිරං විනායසතීති පච්චූයසො, පති-පුබ්යබො උස-
සද්යදො රුජායන්ති හි යනරුත්තිකා, යසොයයව සමයයොති රත්තියා
පච්ඡිමයාමපරියාපන්යනො කාලවියසයසො වුච්චති, තස්මිං.
විසාඛාපුණ්ණමදිවයසඊදියසරත්තියාපච්ඡිමසමයයතිවුත්තංයහොති. 

උපාදීයයත කම්මකියලයසහීති උපාදි, විපාකක්ඛන්ධා, කටත්තා ච රූපං .

යසො පන උපාදි කියලසාභිසඞ්ඛාරමාරනිම්මථයන  අයනොස්සට්යඨො, ඉධ

ඛන්ධමච්චුමාරනිම්මථයන ඔස්සට්යඨොන යසසියතො, තස්මා නත්ථි එතිස්සා

උපාදිසඞ්ඛායතොයසයසො, උපාදිස්සවායසයසොතිකත්වා ‘‘අනුපාදියසසා’’ති

වුච්චති. නිබ්බානධාතූතියචත්ථනිබ්බුතිමත්තංඅධිප්යපතං, නිබ්බානඤ්ච තං

සභාවධාරණයතො ධාතු චාති කත්වා  .නිබ්බුතියා හි කාරණපරියායයන

අසඞ්ඛතධාතු තථා  වුච්චති  .ඉත්ථම්භූතලක්ඛයණ චායංකරණනිද්යදයසො .

අනුපාදියසසතාසඞ්ඛාතං ඉමං පකාරං  භූතස්ස පත්තස්ස පරිනිබ්බුතස්ස

භගවයතොලක්ඛයණනිබ්බානධාතුසඞ්ඛායතඅත්යථ තතියාතිවුත්තංයහොති.

නනු ච‘‘අනුපාදියසසායා’’ති නිබ්බානධාතුයාව වියසසනං යහොති , න 

පරිනිබ්බුතස්ස භගවයතො, අථ කස්මා තං භගවා පත්යතොති වුත්යතොති? 

නිබ්බානධාතුයා සහචරණයතො  .තංසහචරයණන හි භගවාපි

අනුපාදියසසභාවංපත්යතොතිවුච්චති .අථවා  අනුපාදියසසභාවසඞ්ඛාතංඉමං

පකාරං පත්තායනිබ්බානධාතුයා ලක්ඛයණසඤ්ජානනකිරියාය තතියාතිපි
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පටුන 

වත්තුං යුජ්ජති. අනුපාදියසසාෙ නිබ්බානධාතුොති ච

අනුපාදියසසනිබ්බානධාතු හුත්වාති අත්යථො‘‘ .ඌනපඤ්චබන්ධයනන 

පත්යතනා ’’ති)පාරා . 612). එත්ථ හි ඌනපඤ්චබන්ධනපත්යතො හුත්වාති

අත්ථං වදන්ති. අපිචනිබ්බානධාතුයා අනුපාදියසසාය අනුපාදියසසා හුත්වා

භූතායාතිපි යුජ්ජති. වුත්තඤ්හි උදානට්ඨකථාය නන්දසුත්තවණ්ණනාෙිං 

‘‘උපඩ්ඪුල්ලිඛියතහි යකයසහීති ඉත්ථම්භූතලක්ඛයණ කරණවචනං

විප්පකතුල්ලිඛියතහි යකයසහිඋපලක්ඛිතාති අත්යථො ’’ති)උදා .අට්ඨ . 22) 

එසනයයො ඊදියසසු. ධාතුභා නදිවයසති යජට්ඨමාසස්ස

සුක්කපක්ඛපඤ්චමීදිවසංසන්ධාය වුත්තං, තඤ්චන ‘‘සන්නිපතිතාන’’න්ති

එතස්ස වියසසනං , ‘‘උස්සාහං ජයනසී ’’ති  එතස්ස පන වියසසනං

‘‘ධාතුභාජනදිවයස භික්ඛූනං උස්සා හං ජයනසී ’’ති උස්සාහජනනස්ස  

කාලවයසන භින්නාධිකරණවියසසනභාවයතො  .ධාතුභාජනදිවසයතො හි

පුරිමතරදිවයසසුපිභික්ඛූ  සන්නිපතිතාති  .අථවා  ‘‘සන්නිපතිතාන’’න්තිඉදං 

කායසාමග්ගිවයසන සන්නිපතනයමව සන්ධාය වුත්තං, න

සමාගමනමත්යතන  .තස්මා  ‘‘ධාතුභාජනදිවයස ’’ති ඉදං

‘‘සන්නිපති තාන ’’න්ති එතස්ස වියසසනං සම්භවති , ඉදඤ්ච භික්ඛූනිං

උස්සාහිං  යනසීති එත්ථ ‘‘භික්ඛූන’’න්ති එයතනපි සම්බජ්ඣනීයං. 

සඞ්ඝස්ස යථයරො සඞ්ඝත්යථයරො. යසො පනසඞ්යඝොකිං පරිමායණොති ආහ 

‘‘සත්තන්නිංභික්ඛුසතසහස්සාන’’න්ති .සඞ්ඝසද්යදනහි  අවිඤ්ඤායමානස්ස

පරිමාණස්සවිඤ්ඤාපනත්ථයමයවතංපුනවුත්තං .සද්දවිදූපන  වදන්ති– 

‘‘සමායසොචතද්ධියතොච, වාකයත්යථසුවියසසකා; 
පසිද්ධියන්තුසාමඤ්ඤං, යතලංසුගතචීවරං. 

තස්මා නාමමත්තභූතස්ස සඞ්ඝත්යථරස්ස වියසසනත්ථයමයවතං පුන 
වුත්තන්ති, නිච්චසායපක්ඛතාය ච එදියසසු සමායසො යථා ‘‘යදවදත්තස්ස
ගරුකුල’’න්ති. නිච්චසායපක්ඛතා යචත්ථ සඞ්ඝසද්දස්ස
භික්ඛුසතසහස්සසද්දං සායපක්ඛත්යතපි අඤ්ඤපදන්තරාභායවන වායකය
විය අයපක්ඛිතබ්බත්ථස්ස ගමකත්තා. ‘‘සත්තන්නං 
භික්ඛුසතසහස්සාන’’න්ති හි එතස්ස සඞ්ඝසද්යද අවයවීභායවන
සම්බන්යධො, තස්සාපි සාමිභායවන යථරසද්යදති. ‘‘සත්තන්නං
භික්ඛුසතසහස්සාන’’න්තිච ගණපායමොක්ඛභික්ඛූයයවසන්ධායවුත්තං.තදා
හි සන්නිපතිතා භික්ඛූ එත්තකාති ගණනපථමතික්කන්තා. තථා හි
යවළුවගායම යවදනාවික්ඛම්භනයතො පට්ඨාය ‘‘නචියරයනව භගවා 
පරිනිබ්බායිස්සතී’’ති සුත්වා තයතො තයතො ආගයතසු භික්ඛූසු එකභික්ඛුපි
පක්කන්යතො නාමනත්ථි.යථාහු– 

‘‘සත්තසතසහස්සානි, යතසු පායමොක්ඛභික්ඛයවො; 
යථයරොමහාකස්සයපොව, සඞ්ඝත්යථයරොතදාඅහූ’’ති. 
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පටුන 

ආයස්මා මහාකස්සයපො අනුස්සරන්යතො මඤ්ඤමායනො චින්තයන්යතො 
හුත්වා උස්සාහං ජයනසි, අනුස්සරන්යතො මඤ්ඤමායනො චින්තයන්යතො
ආයස්මා මහාකස්සයපො උස්සාහං ජයනසීති වා සම්බන්යධො. මහන්යතහි

සීලක්ඛන්ධාදීහි සමන්නාගතත්තා මහන්යතො කස්සයපොති මහාකස්සයපො. 

අපිච ‘‘මහාකස්සයපො’’ති උරුයවලකස්සයපො නදීකස්සයපො ගයාකස්සයපො 
කුමාරකස්සයපොති ඉයම ඛුද්දානුඛුද්දයක යථයර උපාදාය වුච්චති. කස්මා
පනායස්මා මහාකස්සයපොඋස්සාහංජයනසීතිඅනුයයොයගසතිතංකාරණං

විභායවන්යතොආහ ‘‘සත්තාහපරිනිබ්බුයත’’තිආදි.සත්තඅහානිසමාහටානි 

සත්තාහිං. සත්තාහංපරිනිබ්බුතස්සඅස්සාතිතථායථා ‘‘අචිරපක්කන්යතො, 
මාසජායතො’’ති, අන්තත්ථඅඤ්ඤපදසමායසොයං, තස්මිං. භගවයතො 
පරිනිබ්බානදිවසයතොපට්ඨායසත්තායහවීතිවත්යතතිවුත්තංයහොති, එතස්ස 

‘‘වුත්තවචන’’න්ති පයදන සම්බන්යධො, තථා ‘‘සුභද්යදන 

වුඩ්ඪපබ්බජියතනා’’ති එතස්සපි. තත්ථ සුභද්යදොති තස්ස නාමමත්තං, 

වුඩ්ඪකායල පන පබ්බජිතත්තා ‘‘වුඩ්ඪපබ්බජියතනා’’ති වුත්තං, එයතන

සුභද්දපරිබ්බාජකාදීහිතං වියසසංකයරොති. ‘‘අලිංආවුයසො’’තිආදිනා යතන
වුත්තවචනං නිදස්යසති. යසො හි සත්තාහපරිනිබ්බුයත භගවති ආයස්මතා
මහාකස්සපත්යථයරන සද්ධිං පාවාය කුසිනාරං අද්ධානමග්ගපටිපන්යනසු 
පඤ්චමත්යතසු භික්ඛුසයතසු අවීතරායග භික්ඛූ අන්තරාමග්යග
දිට්ඨආජීවකස්ස සන්තිකා භගවයතො පරිනිබ්බානං සුත්වා පත්තචීවරානි
ෙඩ්යඩත්වාබාහාපග්ගය්හං නානප්පකාරංපරියදවන්යතදිස්වාඑවමාහ. 

කස්මා පන යසො එවමාහාති? භගවති ආඝායතන. අයං කියරයසො

ඛන්ධයක ආගයත ආතුමාවත්ථුස්මිං (මහාව. 303) නහාපිතපුබ්බයකො 
වුඩ්ඪපබ්බජියතො භගවති කුසිනාරයතො නික්ඛමිත්වා අඩ්ඪයතළයසහි
භික්ඛුසයතහි සද්ධිං ආතුමං ගච්ෙන්යත ‘‘භගවා ආගච්ෙතී’’ති සුත්වා
‘‘ආගතකායලයාගුදානංකරිස්සාමී’’ති සාමයණරභූමියංඨියතද්යවපුත්යත
එතදයවොච‘‘භගවාකිරතාතාආතුමංආගච්ෙතිමහතා භික්ඛුසඞ්යඝනසද්ධිං
අඩ්ඪයතළයසහි භික්ඛුසයතහි, ගච්ෙථ තුම්යහ තාතා, ඛුරභණ්ඩං ආදාය
නාළියා වා පසිබ්බයකන වා අනුඝරකං ආහිණ්ඩථ, යලොණම්පි යතලම්පි
තණ්ඩුලම්පි ඛාදනීයම්පි සංහරථ, භගවයතො ආගතස්ස යාගුදානං
කරිස්සාමී’’ති.යත තථාඅකංසු.අථභගවතිආතුමංආගන්ත්වාභුසාගාරකං
පවිට්යඨ සුභද්යදො සායන්හසමයං ගාමද්වාරං ගන්ත්වා මනුස්යස
ආමන්යතත්වා ‘‘හත්ථකම්මමත්තං යම යදථා’’ති හත්ථකම්මං යාචිත්වා
‘‘කිං භන්යත කයරොමා’’ති වුත්යත ‘‘ඉදඤ්චිදඤ්ච ගණ්හථා’’ති 
සබ්බූපකරණානිගාහායපත්වාවිහායරඋද්ධනානිකායරත්වාඑකංකාළකං
කාසාවං නිවායසත්වා තාදිසයමව පාරුපිත්වා ‘‘ඉදං කයරොථ, ඉදං
කයරොථා’’ති සබ්බරත්තිං විචායරන්යතො සතසහස්සං විස්සජ්යජත්වා

යභොජ්ජයාගුඤ්ච මධුයගොළකඤ්ච පටියාදායපසි. යභොජ් ොගු නාම
භුඤ්ජිත්වා පාතබ්බයාගු, තත්ථ සප්පිමධුඵාණිතමච්ෙමංසපුප්ඵඵලරසාදි යං
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කිඤ්චි ඛාදනීයං නාම අත්ථි, තං සබ්බං පවිසති. කීළිතුකාමානං
සීසමක්ඛනයයොග්ගායහොතිසුගන්ධගන්ධා. 

අථ භගවා කාලස්යසව සරීරපටිජග්ගනං කත්වා භික්ඛුසඞ්ඝපරිවුයතො 
පිණ්ඩාය චරිතුං ආතුමාභිමුයඛො පායාසි. අථ තස්ස ආයරොයචසුං ‘‘භගවා
පිණ්ඩාය ගාමං පවිසති, තයා කස්ස යාගු පටියාදිතා’’ති. යසො
යථානිවත්ථපාරුයතයහව යතහි කාළකකාසායවහි එයකන හත්යථන
දබ්බිඤ්චකටච්ඡුඤ්චගයහත්වාබ්රහ්මා විය දක්ඛිණංජාණුමණ්ඩලං භූමියං
පතිට්ඨයපත්වා වන්දිත්වා ‘‘පටිග්ගණ්හාතු යම භන්යත භගවා යාගු’’න්ති 
ආහ. තයතො ‘‘ජානන්තාපි තථාගතා පුච්ෙන්තී’’ති ඛන්ධයක (මහාව. 304) 
ආගතනයයනභගවා පුච්ඡිත්වා ච සුත්වා චතං වුඩ්ඪපබ්බජිතං විගරහිත්වා
තස්මිං වත්ථුස්මිං අකප්පියසමාදානසික්ඛාපදං, 
ඛුරභණ්ඩපරිහරණසික්ඛාපදඤ්චාති ද්යව සික්ඛාපදානි පඤ්ඤයපත්වා
‘‘අයනකකප්පයකොටියයො භික්ඛයව යභොජනං පරියයසන්යතයහව
වීතිනාමිතා, ඉදංපනතුම්හාකංඅකප්පියං, අධම්යමනඋප්පන්නංයභොජනං
ඉමං පරිභුඤ්ජිත්වා අයනකානි අත්තභාවසහස්සානි අපායයස්යවව
නිබ්බත්තිස්සන්ති, අයපථ මා ගණ්හථා’’ති වත්වා භික්ඛාචාරාභිමුයඛො
අගමාසි, එකභික්ඛුනාපි න කිඤ්චි ගහිතං. සුභද්යදො අනත්තමයනො හුත්වා
‘‘අයං සබ්බං ජානාමී’’ති ආහිණ්ඩති, සයච න ගයහතුකායමො යපයසත්වා
ආයරොයචතබ්බං අස්ස, පක්කාහායරො නාම සබ්බචිරං තිට්ඨන්යතො
සත්තාහමත්තං තිට්යඨයය, ඉදඤ්ච මම යාවජීවං පරියත්තං අස්ස, සබ්බං
යතන නාසිතං, අහිතකායමො අයං මය්හ’’න්ති භගවති ආඝාතං බන්ධිත්වා
දසබයල ධරමායන කිඤ්චි වත්තුං නාසක්ඛි. එවං කිරස්ස අයහොසි ‘‘අයං
උච්චා කුලා පබ්බජියතො මහාපුරියසො, සයච කිඤ්චි ධරන්තස්ස වක්ඛාමි, 
මමංයයවසන්තජ්යජස්සතී’’ති. 

ස්වායං අජ්ජමහාකස්සපත්යථයරනසද්ධිංගච්ෙන්යතො ‘‘පරිනිබ්බුයතො
භගවා’’තිසුත්වාලද්ධස්සායසොවියහට්ඨතුට්යඨොඑවමාහ.යථයරොපනතං 
සුත්වාහදයයපහාරංවිය, මත්ථයකපතිතසුක්ඛාසනිංවිය(සුක්ඛාසනිවියදී.
නි. අට්ඨ. 3.232) මඤ්ඤි, ධම්මසංයවයගො චස්ස උප්පජ්ජි
‘‘සත්තාහමත්තපරිනිබ්බුයතො භගවා, අජ්ජාපිස්ස සුවණ්ණවණ්ණං සරීරං
ධරතියයව, දුක්යඛන භගවතා ආරාධිතසාසයන නාම එවං ලහුං මහන්තං
පාපංකසටංකණ්ටයකොඋප්පන්යනො, අලංයඛොපයනසපායපොවඩ්ඪමායනො 
අඤ්යඤපිඑවරූයපසහායයලභිත්වාසාසනංඔසක්කායපතු’’න්ති. 

තයතො යථයරො චින්යතසි ‘‘සයච යඛො පනාහං ඉමං මහල්ලකං ඉයධව
පියලොතිකං නිවායසත්වාොරිකායඔකිරායපත්වානීහරායපස්සාමි, මනුස්සා
‘සමණස්සයගොතමස්ස සරීයරධරමායනයයවසාවකාවිවදන්තී’තිඅම්හාකං
යදොසං දස්යසස්සන්ති, අධිවායසමි තාව. භගවතා හි යදසිතධම්යමො
අසඞ්ගහිතපුප්ඵරාසිසදියසො, තත්ථ යථා වායතන පහටපුප්ඵානි යයතො වා
තයතො වා ගච්ෙන්ති, එවයමව එවරූපානං වයසන ගච්ෙන්යත ගච්ෙන්යත
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කායලවිනයයඑකං ද්යවසික්ඛාපදානිනස්සිස්සන්ති, සුත්යතඑයකොද්යව
පඤ්හාවාරා නස්සිස්සන්ති, අභිධම්යමඑකංද්යවභූමන්තරානිනස්සිස්සන්ති, 
එවං අනුක්කයමන මූයල නට්යඨ පිසාචසදිසා භවිස්සාම, තස්මා
ධම්මවිනයසඞ්ගහංකරිස්සාමි, එවංසති දළ්හසුත්යතනසඞ්ගහිතපුප්ඵානිවිය
අයං ධම්මවිනයයො නිච්චයලො භවිස්සති. එතදත්ථඤ්හි භගවා මය්හං තීණි
ගාවුතානි පච්චුග්ගමනං අකාසි, තීහි ඔවායදහි (සං. නි. 2.149, 150, 151) 
උපසම්පදං අකාසි, කායයතො චීවරපරිවත්තනං අකාසි, ආකායස පාණිං 
චායලත්වා චන්යදොපමපටිපදං කයථන්යතො මඤ්යඤව සක්ඛිං කත්වා
කයථසි, තික්ඛත්තුං සකලසාසනරතනං පටිච්ොයපසි, මාදියස භික්ඛුම්හි
තිට්ඨමායන අයං පායපො සාසයන වඩ්ඪිං මා අලත්ථ, යාව අධම්යමො න
දිප්පති, ධම්යමො න පටිබාහියයති, අවිනයයො න දිප්පති, විනයයො න
පටිබාහියයති, අධම්මවාදියනො න බලවන්යතො යහොන්ති, ධම්මවාදියනො න
දුබ්බලා යහොන්ති, අවිනයවාදියනොන බලවන්යතො යහොන්ති, විනයවාදියනො 
නදුබ්බලායහොන්ති, තාවධම්මඤ්චවිනයඤ්චසඞ්ගායිස්සාමි, තයතොභික්ඛූ
අත්තයනො අත්තයනොපයහොනකං ගයහත්වාකප්පියාකප්පියයකයථස්සන්ති, 
අථායං පායපො සයයමව නිග්ගහං පාපුණිස්සති, පුන සීසං උක්ඛිපිතුං න
සක්ඛිස්සති, සාසනං ඉද්ධඤ්යචවඵීත්තඤ්චභවිස්සතී’’තිචින්යතත්වායසො
‘‘එවං නාම මය්හං චිත්තං උප්පන්න’’න්ති කස්සචිපි අනායරොයචත්වා
භික්ඛුසඞ්ඝං සමස්සායසත්වා අථ පච්ො ධාතුභාජනදිවයස
ධම්මවිනයසඞ්ගායනත්ථං භික්ඛූනං උස්සාහං ජයනසි. යතන වුත්තං 
‘‘ආයස්මා මහාකස්සයපො සත්තාහපරිනිබ්බුයත…යප.…
ධම්මවිනයසඞ්ගායනත්ථංභික්ඛූනං උස්සාහංජයනසී’’ති. 

තත්ථ අලන්ති පටික්යඛපවචනං, න යුත්තන්ති අත්යථො. ආවුයසොති

පරියදවන්යත භික්ඛූ ආලපති. මා යසොචිත්ථාති චිත්යත

උප්පන්නබලවයසොයකන මා යසොකමකත්ථ. මා පරියදවිත්ථාති වාචාය මා
විලාපමකත්ථ. ‘‘පරියදවනං විලායපො’’ති හි වුත්තං. අයසොචනාදීනං

කාරණමාහ ‘‘සුමුත්තා’’තිආදිනා. යතන මහාසමයණනාති නිස්සක්යක

කරණවචනං, ස්මාවචනස්ස වා නාබයප්පයදයසො. ‘‘උපද්දුතා’’ති පයද පන

කත්තරිතතියාවයසනසම්බන්යධො. උභයායපක්ඛඤ්යහතංපදං. උපද්දුතාච

යහොමාති තංකාලායපක්ඛවත්තමානවචනං, ‘‘තදා’’ති යසයසො. අතීතත්යථ

වා වත්තමානවචනං, අහුම්හාති අත්යථො. අනුස්සරන්යතො 
ධම්මසංයවගවයසයනව, නපනයකොධාදිවයසන. ධම්මසභාවචින්තාවයසන
හිපවත්තංසයහොත්තප්පඤාණංධම්මසංයවයගො.වුත්තඤ්යහතං– 

‘‘සබ්බසඞ්ඛතධම්යමසු, ඔත්තප්පාකාරසණ්ඨිතං; 
ඤාණයමොහිතභාරානං, ධම්මසංයවගසඤ්ඤිත’’න්ති. (සාරත්ථ. ටී. 
1.පඨමමහාසඞ්ගීතිකථාවණ්ණනා); 

අඤ්ඤං උස්සාහජනනකාරණං දස්යසතුං ‘‘ඊදිසස්සා’’තිආදි වුත්තං.

තත්ථ ඊදිසස්ස ච සඞ්ඝසන්නිපාතස්සාති 
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පටුන 

සත්තසතසහස්සගණපායමොක්ඛත්යථරප්පමුඛගණනපථාතික්කන්තසඞ්ඝස

න්නිපාතංසන්ධාය වදති. ‘‘ඨානිංයඛොපයනතිංවිජ් තී’’තිආදිනාපිඅඤ්ඤං

කාරණං දස්යසති.තිට්ඨතිඑත්ථඵලංතදායත්තවුත්තිතායාති ඨානිං, යහතු. 

යඛොතිඅවධාරයණ. පනාති වචනාලඞ්කායර, එතංඨානංවිජ්ජයතව, යනොන

විජ්ජතීති අත්යථො. කිං පන තන්ති ආහ ‘‘ෙිං පාපභික්ඛූ’’තිආදි. ෙන්ති 
නිපාතමත්තං, කාරණනිද්යදයසො වා, යයන ඨායනන අන්තරධායපයයං, 
තයදතං ඨානං විජ්ජතියයවාති. පායපන ලාමයකන ඉච්ොවචයරන

සමන්නාගතා භික්ඛූ පාපභික්ඛූ. අතීයතො සත්ථා එත්ථ, එතස්සාති වා 

අතීතසත්ථුකිං යථා ‘‘බහුකත්තුයකො’’ති. පධානං වචනං පාවචනිං. පා-
සද්යදො යචත්ථනිපායතො ‘‘පාඑව වුතයස්සා’’තිආදීසුවිය.උපසග්ගපදංවා

එතං, දීඝංකත්වාපනතථාවුත්තංයථා ‘‘පාවදතී’’තිපිවදන්ති. පක්ඛන්ති

අලජ්ජිපක්ඛං. ‘‘ොව චා’’තිආදිනා සඞ්ගීතියා සාසනචිරට්ඨිතිකභායව
කාරණං, සාධකඤ්ච දස්යසති. ‘‘තස්මා’’ති හි පදමජ්ඣාහරිත්වා
‘‘සඞ්ගායයයය’’න්තිපයදන සම්බන්ධනීයං. 

තත්ථ ොව ච ධම්මවිනයෙො තිට්ඨතීති යත්තකං කාලං ධම්යමො ච
විනයයො ච ලජ්ජිපුග්ගයලසු තිට්ඨති. පරිනිබ්බානමඤ්චයක නිපන්යනන
භගවතා මහාපරිනිබ්බානසුත්යත (දී. නි. 2.216) වුත්තං සන්ධාය 

‘‘වුත්තඤ්යහත’’න්තිආදිමාහ. හි-සද්යදො ආගමවයසන දළ්හියජොතයකො. 

යදසියතො පඤ්ඤත්යතොති ධම්යමොපි යදසියතො යචව පඤ්ඤත්යතො ච.
සුත්තාභිධම්මසඞ්ගහිතස්ස හි ධම්මස්ස අතිසජ්ජනං පයබොධනං යදසනා, 
තස්යසව පකාරයතො ඤාපනං වියනයයසන්තායන ඨපනං පඤ්ඤාපනං.
විනයයොපි යදසියතො යචව පඤ්ඤත්යතො ච. විනයතන්තිසඞ්ගහිතස්ස හි
අත්ථස්ස අතිසජ්ජනං පයබොධනං යදසනා, තස්යසව පකාරයතො ඤාපනං
අසඞ්කරයතො ඨපනං පඤ්ඤාපනං, තස්මා කම්මද්වයම්පි කිරියාද්වයයන
සම්බජ්ඣනංයුජ්ජතීතියවදිතබ්බං. 

යසොති යසො ධම්යමො ච විනයයො ච. මමච්චයෙනාති මම අච්චයකායල.
‘‘භුම්මත්යථකරණනිද්යදයසො’’තිහි අක්ඛරචින්තකාවදන්ති.යහත්වත්යථ
වා කරණවචනං, මම අච්චයයහතු තුම්හාකං සත්ථා නාම භවිස්සතීති
අත්යථො. වුත්තඤ්හි මහාපරිනිබ්බානසුත්තවණ්ණනායං ‘‘මයි පරිනිබ්බුයත
තුම්හාකං සත්ථුකිච්චං සායධස්සතී’’ති (දී. නි. අට්ඨ. 2.216). 
ලක්ඛණවචනඤ්යහත්ථ යහත්වත්ථසාධකං යථා ‘‘යනත්යත උජුං ගයත
සතී’’ති (අ.නි.4.70; යනත්ති.10.90, 93). ඉදංවුත්තංයහොති–මයායවො
ඨියතයනව ‘‘ඉදං ලහුකං, ඉදං ගරුකං, ඉදං සයතකිච්ෙං, ඉදං අයතකිච්ෙං, 
ඉදංයලොකවජ්ජං, ඉදංපණ්ණත්තිවජ්ජං, අයංආපත්ති පුග්ගලස්සසන්තියක
වුට්ඨාති, අයං ගණස්ස, අයං සඞ්ඝස්ස සන්තියක වුට්ඨාතී’’ති සත්තන්නං
ආපත්තික්ඛන්ධානං අවීතික්කමනීයතාවයසන ඔතිණ්ණවත්ථුස්මිං 
සඛන්ධකපරිවායරො උභයතොවිභඞ්යගො මහාවිනයයො නාම යදසියතො, තං
සකලම්පිවිනයපිටකංමයි පරිනිබ්බුයතතුම්හාකංසත්ථුකිච්චංසායධස්සති
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‘‘ඉදංයවොකත්තබ්බං, ඉදංයවොන කත්තබ්බ’’න්තිකත්තබ්බාකත්තබ්බස්ස
විභායගන අනුසාසනයතො. ඨියතයනව ච මයා ‘‘ඉයම චත්තායරො
සතිපට්ඨානා, චත්තායරො සම්මප්පධානා, චත්තායරො ඉද්ධිපාදා, 
පඤ්චින්ද්රියානි, පඤ්ච බලානි, සත්ත යබොජ්ඣඞ්ගා, අරියයො අට්ඨඞ්ගියකො
මග්යගො’’තියතනයතනවියනයයානංඅජ්ඣාසයානුරූයපනපකායරනඉයම 
සත්තතිංස යබොධිපක්ඛියධම්යම විභජිත්වා විභජිත්වා සුත්තන්තපිටකං
යදසිතං, තං සකලම්පි සුත්තන්තපිටකං මයි පරිනිබ්බුයත තුම්හාකං
සත්ථුකිච්චං සායධස්සති තංතංචරියානුරූපං සම්මාපටිපත්තියා
අනුසාසනයතො, ඨියතයනව ච මයා ‘‘ඉයම පඤ්චක්ඛන්ධා (දී. නි. අට්ඨ.
2.216), ද්වාදසායතනානි, අට්ඨාරස ධාතුයයො, චත්තාරි සච්චානි, 
බාවීසතින්ද්රියානි, නව යහතූ, චත්තායරො ආහාරා, සත්ත ඵස්සා, සත්ත
යවදනා, සත්ත සඤ්ඤා, සත්ත යචතනා, සත්ත චිත්තානි. තත්රාපි එත්තකා
ධම්මා කාමාවචරා, එත්තකා රූපාවචරා, එත්තකා අරූපාවචරා, එත්තකා 
පරියාපන්නා, එත්තකා අපරියාපන්නා, එත්තකා යලොකියා, එත්තකා
යලොකුත්තරා’’තිඉයම ධම්යමවිභජිත්වාවිභජිත්වාඅභිධම්මපිටකංයදසිතං, 
තං සකලම්පි අභිධම්මපිටකං මයි පරිනිබ්බුයත තුම්හාකං සත්ථුකිච්චං
සායධස්සති ඛන්ධාදිවිභායගනඤායමානං චතුසච්චසම්යබොධාවහත්තා. ඉති
සබ්බම්යපතංඅභිසම්යබොධියතොයාවපරිනිබ්බානා පඤ්චචත්තාලීසවස්සානි
භාසිතං ලපිතං ‘‘තීණි පිටකානි, පඤ්ච නිකායා, නවඞ්ගානි, චතුරාසීති
ධම්මක්ඛන්ධසහස්සානී’’ති එවං මහප්පයභදං යහොති. ඉමානි චතුරාසීති 
ධම්මක්ඛන්ධසහස්සානිතිට්ඨන්ති, අහංඑයකොවපරිනිබ්බායිස්සාමි, අහඤ්ච
පනිදානි එයකොව ඔවදාමි අනුසාසාමි, මයි පරිනිබ්බුයත ඉමානි චතුරාසීති
බුද්ධසහස්සානි තුම්යහ ඔවදිස්සන්ති අනුසාසිස්සන්ති
ඔවාදානුසාසනකිච්චස්සනිප්ඵාදනයතොති. 

සාසනන්ති පරියත්තිපටිපත්තිපටියවධවයසන තිවිධම්පි සාසනං, 
නිප්පරියායයතොපනසත්තතිංසයබොධිපක්ඛියධම්මා.අද්ධානං ගමිතුමලන්ති 

අද්ධනිෙිං, අද්ධානගාමි අද්ධානක්ඛමන්ති අත්යථො. චිරං ඨිති එතස්සාති 

චිරට්ඨිතිකිං. ඉදංවුත්තං යහොති–යයනපකායරනඉදංසාසනංඅද්ධනියං, 
තයතොයයවචචිරට්ඨිතිකංභයවයය, යතනපකායරන ධම්මඤ්ච විනයඤ්ච
යදිපනාහංසඞ්ගායයයයං, සාධුවතාති. 

ඉදානි සම්මාසම්බුද්යධන අත්තයනො කතං අනුග්ගහවියසසං 

සමනුස්සරිත්වා චින්තනාකාරම්පි දස්යසන්යතො ‘‘ෙඤ්චාහිං 

භගවතා’’තිආදිමාහ. තත්ථ ‘‘යඤ්චාහ’’න්ති එතස්ස ‘‘අනුග්ගහියතො, 

පසංසියතො’’ති එයතහිසම්බන්යධො. ෙන්ති යස්මා, කිරියාපරාමසනංවාඑතං, 
යතන ‘‘අනුග්ගහියතො, පසංසියතො’’ති එත්ථ අනුග්ගහණං, පසංසනඤ්ච 
පරාමසති. ‘‘ධායරස්සසී’’තිආදිකං පන වචනං භගවා අඤ්ඤතරස්මිං
රුක්ඛමූයල මහාකස්සපත්යථයරන පඤ්ඤත්තසඞ්ඝාටියං නිසින්යනො තං
සඞ්ඝාටිං පදුමපුප්ඵවණ්යණන පාණිනා අන්තන්යතන පරාමසන්යතො ආහ.
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වුත්තඤ්යහතංකස්සපසංයුත්යත(සං.නි.2.154) මහාකස්සපත්යථයරයනව
ආනන්දත්යථරංආමන්යතත්වාකයථන්යතන– 

‘‘අථ යඛො ආවුයසො භගවා මග්ගා ඔක්කම්ම යයන අඤ්ඤතරං
රුක්ඛමූලං යතනුපසඞ්කමි, අථඛ්වාහංආවුයසොපටපියලොතිකානංසඞ්ඝාටිං
චතුග්ගුණං පඤ්ඤයපත්වා භගවන්තං එතදයවොචං ‘ඉධ භන්යත භගවා
නිසීදතු, යංමමස්සදීඝරත්තංහිතායසුඛායා’ති. නිසීදියඛොආවුයසොභගවා
පඤ්ඤත්යතආසයන, නිසජ්ජ යඛො මං ආවුයසො භගවා එතදයවොච ‘මුදුකා
යඛො තයායං කස්සප පටපියලොතිකානං සඞ්ඝාටී’ති. පටිග්ගණ්හාතු යම
භන්යත භගවා පටපියලොතිකානං සඞ්ඝාටිං අනුකම්පං උපාදායාති.
ධායරස්සසි පන යම ත්වං කස්සප සාණානි පංසුකූලානි නිබ්බසනානීති.
ධායරස්සාමහංභන්යතභගවයතොසාණානි පංසුකූලානිනිබ්බසනානීති.යසො
ඛ්වාහං ආවුයසො පටපියලොතිකානං සඞ්ඝාටිං භගවයතො පාදාසිං, අහං පන
භගවයතොසාණානිපංසුකූලානිනිබ්බසනානිපටිපජ්ජි’’න්ති(සං.නි.2.154). 

තත්ථ මුදුකා යඛො තයාෙන්තිමුදුකා යඛො යතඅයං.කස්මා පනභගවා
එවමාහාති? යථයරන සහ චීවරං පරිවත්යතතුකාමතාය. කස්මා 
පරිවත්යතතුකායමොජායතොති? යථරංඅත්තයනොඨායනඨයපතුකාමතාය.කිං 
සාරිපුත්තයමොග්ගල්ලානානත්ථීති? අත්ථි, එවං පනස්ස අයහොසි ‘‘ඉයමන
චිරං ඨස්සන්ති, ‘කස්සයපොපනවීසවස්සසතායුයකො, යසොමයිපරිනිබ්බුයත
සත්තපණ්ණිගුහායං වසිත්වා ධම්මවිනයසඞ්ගහං කත්වා මම සාසනං
පඤ්චවස්සසහස්සපරිමාණකාලං පවත්තනකං කරිස්සතී’’ති අත්තයනො නං
ඨායන ඨයපසි, එවං භික්ඛූ කස්සපස්ස සුස්සුසිතබ්බං මඤ්ඤිස්සන්තී’’ති
තස්මා එවමාහ. යථයරො පන යස්මා චීවරස්ස වා පත්තස්ස වා වණ්යණ 
කථියත ‘‘ඉමං තුම්යහ ගණ්හථා’’ති වචනං චාරිත්තයමව, තස්මා
‘‘පටිග්ගණ්හාතුයම භන්යතභගවා’’තිආහ. 

ධායරස්සසි පන යම ත්විං කස්සපාති කස්සප ත්වං ඉමානි
පරියභොගජිණ්ණානි පංසුකූලානිපාරුපිතුංසක්ඛිස්සසීතිවදති.තඤ්චයඛොන
කායබලං සන්ධාය, පටිපත්තිපූරණං පන සන්ධාය එවමාහ. අයඤ්යහත්ථ
අධිප්පායයො–අහංඉමංචීවරංපුණ්ණං නාමදාසිංපාරුපිත්වාආමකසුසායන
ෙඩ්ඩිතං සුසානං පවිසිත්වා තුම්බමත්යතහි පාණයකහි සම්පරිකිණ්ණං යත
පාණයක විධුනිත්වා මහාඅරියවංයස ඨත්වා අග්ගයහසිං, තස්ස යම ඉමං
චීවරං ගහිතදිවයස දසසහස්සචක්කවායළ මහාපථවී මහාවිරවං විරවමානා
කම්පිත්ථ, ආකාසං තටතටායි, චක්කවායළ යදවතා සාධුකාරං අදංසු, ඉමං
චීවරං ගණ්හන්යතන භික්ඛුනා ජාතිපංසුකූලියකන ජාතිආරඤ්ඤියකන
ජාතිඑකාසනියකන ජාතිසපදානචාරියකන භවිතුං වට්ටති, ත්වං ඉමස්ස
චීවරස්ස අනුච්ෙවිකං කාතුං සක්ඛිස්සසීති. යථයරොපි අත්තනා පඤ්චන්නං
හත්ථීනං බලං ධායරති, යසො තං අතක්කයිත්වා ‘‘අහයමතං පටිපත්තිං 
පූයරස්සාමී’’ති උස්සායහන සුගතචීවරස්ස අනුච්ෙවිකං කාතුකායමො

‘‘ධායරස්සාමහං භන්යත’’ති ආහ. පටිපජ්ජින්ති පටිපන්යනොසිං. එවං පන 
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චීවරපරිවත්තනං කත්වායථයරනපාරුපිතචීවරංභගවාපාරුපි, සත්ථු චීවරං
යථයරො. තස්මිං සමයය මහාපථවී උදකපරියන්තං කත්වා උන්නදන්තී
කම්පිත්ථ. 

සාණානි පිංසුකූලානීති මතකයළවරං පරියවයඨත්වා ෙඩ්ඩිතානි
තුම්බමත්යත කිමී පප්යඵොයටත්වා ගහිතානි සාණවාකමයානි 

පංසුකූලචීවරානි. නිබ්බසනානීති නිට්ඨිතවසනකිච්චානි, 
පරියභොගජිණ්ණානීති අත්යථො. එත්ථ ච කිඤ්චාපි එකයමව තං චීවරං, 

අයනකාවයවත්තා පන බහුවචනං කතන්ති මජ්ඣිමගණ්ඨිපයද වුත්තං. 

චීවයර සාධාරණපරියභොයගනාති එත්ථ අත්තනා සාධාරණපරියභොයගනාති 
අත්ථස්ස විඤ්ඤායමානත්තා, විඤ්ඤායමානත්ථස්ස ච සද්දස්ස පයයොයග
කාමාචාරත්තා ‘‘අත්තනා’’තිනවුත්තං.‘‘ධායරස්සසිපනයමත්වංකස්සප
සාණානි පංසුකූලානී’’ති (සං. නි. 2.154) හි වුත්තත්තා ‘‘අත්තනාව
සාධාරණපරියභොයගනා’’ති විඤ්ඤායති, නාඤ්යඤන. න හි යකවලං
සද්දයතොයයව සබ්බත්ථ අත්ථනිච්ෙයයො, අත්ථපකරණාදිනාපි යයභුයයයන
අත්ථස්ස නියමිතත්තා. ආචරියධම්මපාලත්යථයරන පයනත්ථ එවං වුත්තං 
‘‘චීවයර සාධාරණපරියභොයගනාති එත්ථ ‘අත්තනා සමසමට්ඨපයනනා’ති
ඉධ වුත්තං අත්තනා – සද්දමායනත්වා ‘චීවයර අත්තනා
සාධාරණපරියභොයගනා’තියයොයජතබ්බං. 

යස්ස යයනහිසම්බන්යධො, දූරට්ඨම්පිච තස්සතං; 
අත්ථයතොහයසමානානං, ආසන්නත්තමකාරණන්ති. 

අථවාභගවතා චීවයරසාධාරණපරියභොයගනභගවතා අනුග්ගහියතොති
යයොජනීයං. එකස්සාපි හි කරණනිද්යදසස්ස
සහාදියයොගකත්තුත්ථයජොතකත්තසම්භවයතො’’ති. සමානං 

ධාරණයමතස්සාති සාධාරයණො, තාදියසො පරියභොයගොති 

සාධාරණපරියභොයගො, යතන.සාධාරණපරියභොයගනචසමසමට්ඨපයනනච 
අනුග්ගහියතොතිසම්බන්යධො. 

ඉදානි– 

‘‘අහං භික්ඛයව, යාවයද ආකඞ්ඛාමි විවිච්යචව කායමහි විවිච්ච 
අකුසයලහිධම්යමහිසවිතක්කංසවිචාරංවියවකජංපීතිසුඛංපඨමංඣානං
උපසම්පජ්ජ විහරාමි, කස්සයපොපි භික්ඛයව යාවයද ආකඞ්ඛති විවිච්යචව
කායමහිවිවිච්චඅකුසයලහි ධම්යමහිසවිතක්කංසවිචාරංවියවකජංපීතිසුඛං
පඨමංඣානංඋපසම්පජ්ජ විහරතී’’තිආදිනා(සං.නි.2.152) – 

නවානුපුබ්බවිහාරෙළභිඤ්ඤාපයභයද උත්තරිමනුස්සධම්යම අත්තනා
සමසමට්ඨපනත්ථාය භගවතා වුත්තං කස්සපසංයුත්යත (සං. නි. 2.151) 
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පටුන 

ආගතං පාළිමිමං යපයයාලමුයඛන, ආදිග්ගහයණන ච සඞ්ඛිපිත්වා

දස්යසන්යතොආහ ‘‘අහිංභික්ඛයව’’තිආදි. 

තත්ථ ොවයදතියාවයදව, යත්තකංකාලං ආකඞ්ඛාමි, තත්තකංකාලං

විහරාමීති අත්යථො. තයතොයයව හි මජ්ඣිමගණ්ඨිපයද, චූළගණ්ඨිපයද ච 

‘‘ොවයදති යාවයදවාති වුත්තං යහොතී’’ති ලිඛිතං. සිංයුත්තට්ඨකථාෙම්පි
‘‘යාවයද ආකඞ්ඛාමීති යාවයදව ඉච්ොමී’’ති (සං. නි. අට්ඨ. 1.2.152) 
අත්යථො වුත්යතො. තථා හි තත්ථ ලීනත්ථපකාසනියං 

ආචරිෙධම්මපාලත්යථයරන ‘‘යාවයදවාති ඉමිනා සමානත්ථං ‘යාවයද’ති 
ඉදං පද’’න්ති වුත්තං. යපොත්ථයකසු පනකත්ථචි ‘‘යාවයදවා’’ති අයයමව

පායඨො දිස්සති. අපි ච ොවයදති යත්තකං සමාපත්තිවිහාරං විහරිතුං
ආකඞ්ඛාමි, තත්තකං සමාපත්තිවිහාරං විහරාමීති සමාපත්තිට්ඨායන, 
යත්තකං අභිඤ්ඤායවොහාරං යවොහරිතුං ආකඞ්ඛාමි, තත්තකං
අභිඤ්ඤායවොහාරං යවොහරාමීති අභිඤ්ඤාඨායන ච සහ පාඨයසයසන

අත්යථො යවදිතබ්යබො. ආචරිෙධම්මපාලත්යථයරනාපි තයදවත්ථං
යථාලාභනයයන දස්යසතුං ‘‘යත්තයක සමාපත්තිවිහායර, 
අභිඤ්ඤායවොහායර වා ආකඞ්ඛන්යතො විහාරාමි යචව යවොහරාමි ච, තථා
කස්සයපොපීතිඅත්යථො’’තිවුත්තං.අපයරපන‘‘යාවයදති‘යංපඨමජ්ඣානං
ආකඞ්ඛාමි, තං පඨමජ්ඣානං උපසම්පජ්ජ විහාරාමී’තිආදිනා
සමාපත්තිට්ඨායන, ඉද්ධිවිධාභිඤ්ඤාඨායන ච අජ්ඣාහරිතස්ස ත-සද්දස්ස
කම්මවයසන ‘යං දිබ්බයසොතං ආකඞ්ඛාමි, යතන දිබ්බයසොයතන සද්යද
සුණාමී’තිආදිනායසසාභිඤ්ඤාඨායනකරණවයසනයයොජනා වත්තබ්බා’’ති

වදන්ති. විවිච්යචව කායමහීති එත්ථ එව-සද්යදො නියමත්යථො, උභයත්ථ
යයොයජතබ්යබො.යයමත්ථවත්තබ්බං, තදුපරිආවිභවිස්සති. 

නවානුපුබ්බවිහාරඡළභිඤ්ඤාප්පයභයදති එත්ථ නවානුපුබ්බවිහාරා නාම
අනුපටිපාටියා සමාපජ්ජිතබ්බත්තා එවංසඤ්ඤිතා නියරොධසමාපත්තියා සහ

අට්ඨ සමාපත්තියයො. ඡළභිඤ්ඤා නාම ආසවක්ඛයඤායණන සහ
පඤ්චාභිඤ්ඤායයො. කත්ථචි යපොත්ථයක යචත්ථ ආදිසද්යදො දිස්සති. යසො
අනධිප්යපයතො යථාවුත්තාය පාළියා ගයහතබ්බස්ස අත්ථස්ස
අනවයසසත්තා.මනුස්යසසු, මනුස්සානංවාඋත්තරිභූතානං, උත්තරීනංවා

මනුස්සානංඣායීනඤ්යචවඅරියානඤ්චධම්යමොති උත්තරිමනුස්සධම්යමො, 

මනුස්සධම්මා වා උත්තරීති උත්තරිමනුස්සධම්යමො. දස කුසලකම්මපථා
යචත්ථ විනා භාවනාමනසිකායරන පකතියාව මනුස්යසහි

නිබ්බත්යතතබ්බයතො, මනුස්සත්තභාවාවහනයතො ච මනුස්සධම්යමො නාම, 
තයතො උත්තරි පන ඣානාදි උත්තරිමනුස්සධම්යමොති යවදිතබ්යබො. 

සමසමට්ඨපයනනාති ‘‘අහං යත්තකං කාලං, යත්තයක වා
සමාපත්තිවිහායර, යත්තකා අභිඤ්ඤායයො ච වළඤ්යජමි, තථා
කස්සයපොපී’’ති එවං සමසමං කත්වා ඨපයනන. අයනකට්ඨායනසු ඨපනං, 
කස්සචිපි උත්තරිමනුස්සධම්මස්ස අයසසභායවන එකන්තසමට්ඨපනං වා



දීඝනිකායය සීලක්ඛන්ධවග්ගඅභිනවටීකා  පඨමමහාසඞ්ගීතිකථා 

43 

පටුන 

සන්ධාය ‘‘සමසමට්ඨපයනනා’’ති වුත්තං, ඉදඤ්ච
නවානුපුබ්බවිහාරෙළභිඤ්ඤාභාවසාමඤ්යඤන පසංසාමත්තන්ති දට්ඨබ්බං.
න හි ආයස්මා මහාකස්සයපො භගවා විය යදවසිකං 
චතුවීසතියකොටිසතසහස්සසඞ්ඛයා සමාපත්තියයො සමාපජ්ජති, 
යමකපාටිහාරියාදිවයසන ච අභිඤ්ඤායයො වළඤ්යජතීති. එත්ථ ච
උත්තරිමනුස්සධම්යම අත්තනා සමසමට්ඨපයනනා’’ති ඉදං
නිදස්සනමත්තන්තියවදිතබ්බං.තථාහි– 

‘‘ඔවද කස්සපභික්ඛූ, කයරොහිකස්සප භික්ඛූනංධම්මිංකථං, අහං වා
කස්සපභික්ඛූඔවයදයයං, ත්වංවා. අහංවාකස්සප භික්ඛූනංධම්මිංකථං
කයරයයං, ත්වංවා’’ති– 

එවම්පිඅත්තනාසමසමට්ඨපනමකාසියයවාති. 

තථාතිරූපූපසංහායරොයථාඅනුග්ගහියතො, තථා පසංසියතොති. ආකායස

පාණිං චායලත්වාති භගවතා අත්තයනොයයව පාණිං ආකායස චායලත්වා
කුයලසු අලග්ගචිත්තතාය යචව කරණභූතාය පසංසියතොති සම්බන්යධො. 

අලග්ගචිත්තතාොති වා ආධායර භුම්මං, ආකායස පාණිං චායලත්වා 
කුලූපකස්සභික්ඛුයනොඅලග්ගචිත්තතායකුයලසුඅලග්ගනචිත්යතනභවිතුං
යුත්තතායයචව මඤ්යඤවසක්ඛිංකත්වාපසංසියතොතිඅත්යථො.යථාහ– 

‘‘අථ යඛො භගවා ආකායස පාණිං චායලසි යසයයථාපි භික්ඛයව, අයං
ආකායස පාණිනසජ්ජතිනගය්හතිනබජ්ඣති, එවයමවයඛො භික්ඛයව
යස්සකස්සචිභික්ඛුයනො කුලානිඋපසඞ්කමයතොකුයලසුචිත්තංනසජ්ජති
න ගය්හති න බජ්ඣති ‘ලභන්තු ලාභකාමා, පුඤ්ඤකාමා කයරොන්තු
පුඤ්ඤානී’ති. යථා සයකන ලායභන අත්තමයනො යහොති සුමයනො, එවං
පයරසං ලායභන අත්තමයනො යහොති සුමයනො. එවරූයපො යඛො භික්ඛයව
භික්ඛු අරහති කුලානි උපසඞ්කමිතුං. කස්සපස්ස භික්ඛයව කුලානි
උපසඞ්කමයතොකුයලසුචිත්තංනසජ්ජතිනගය්හතින බජ්ඣති‘ලභන්තු
ලාභකාමා, පුඤ්ඤකාමා කයරොන්තු පුඤ්ඤානී’ති. යථා සයකන ලායභන 
අත්තමයනො යහොති සුමයනො, එවං පයරසං ලායභන අත්තමයනො යහොති
සුමයනො’’ති(සං.නි. 2.146). 

තත්ථ ආකායස පාණිං චායලසීති නීයල ගගනන්තයර යමකවිජ්ජුකං
සඤ්චාලයමායනො විය යහට්ඨාභායග, උපරිභායග, උභයතො ච පස්යසසු
පාණිං සඤ්චායලසි, ඉදඤ්ච පන යතපිටයක බුද්ධවචයන අසම්භින්නපදං

නාම. අත්තමයනොති සකමයනො, න යදොමනස්යසන පච්ඡින්දිත්වා

ගහිතමයනො. සුමයනොති තුට්ඨමයනො, ඉදානි යයො හීනාධිමුත්තියකො
මිච්ොපටිපන්යනො එවං වයදයය ‘‘සම්මාසම්බුද්යධො ‘අලග්ගචිත්තතාය
ආකායස චාලිතපාණූපමා කුලානි උපසඞ්කමථා’ති වදන්යතො අට්ඨායන
ඨයපති, අසය්හභාරං ආයරොයපති, යං න සක්කා කාතුං, තං කායරහී’’ති, 



දීඝනිකායය සීලක්ඛන්ධවග්ගඅභිනවටීකා  පඨමමහාසඞ්ගීතිකථා 

44 

පටුන 

තස්සවාදපථංපච්ඡින්දිත්වා ‘‘සක්කා චයඛොඑවංකාතුං, අත්ථිඑවරූයපො
භික්ඛූ’’ති ආයස්මන්තංමහාකස්සපත්යථරයමවසක්ඛිංකත්වාදස්යසන්යතො 

‘‘කස්සපස්සභික්ඛයව’’තිආදිමාහ. 

අඤ්ඤම්පි පසංසනමාහ ‘‘චන්යදොපමපටිපදාෙ චා’’ති, චන්දපටිභාගාය
පටිපදාය ච කරණභූතාය පසංසියතො, තස්සං වා ආධාරභූතාය මඤ්යඤව
සක්ඛිංකත්වාපසංසියතොතිඅත්යථො.යථාහ– 

‘‘චන්දූපමාභික්ඛයවකුලානිඋපසඞ්කමථඅපකස්යසවකායං, අපකස්ස 
චිත්තං නිච්චනවකා කුයලසු අප්පගබ්භා. යසයයථාපි භික්ඛයව පුරියසො
ජරුදපානං වා ඔයලොයකයය පබ්බතවිසමං වා නදීවිදුග්ගං වා අපකස්යසව
කායං, අපකස්ස චිත්තං, එවයමව යඛො භික්ඛයව චන්දූපමා කුලානි
උපසඞ්කමථ අපකස්යසව කායං, අපකස්ස චිත්තං නිච්චනවකා කුයලසු
අප්පගබ්භා. කස්සයපො භික්ඛයව චන්දූපයමො කුලානි උපසඞ්කමති 
අපකස්යසවකායං, අපකස්සචිත්තංනිච්චනවයකොකුයලසුඅප්පගබ්යභො’’ති
(සං.නි. 2.146). 

තත්ථ චන්දූපමාති චන්දසදිසා හුත්වා. කිං පරිමණ්ඩලතාය සදිසාති? 
යනො, අපිචයඛොයථාචන්යදොගගනතලංපක්ඛන්දමායනොනයකනචි සද්ධිං
සන්ථවංවාසියනහංවාආලයංවානිකන්තිංවාපත්ථනංවාපරියුට්ඨානංවා 
කයරොති, නචනයහොතිමහාජනස්සපියයොමනායපො, තුම්යහපිඑවංයකනචි
සද්ධිං සන්ථවාදීනං අකරයණනබහුජනස්ස පියා මනාපා චන්දූපමා හුත්වා
ඛත්තියකුලාදීනි චත්තාරි කුලානි උපසඞ්කමථාති අත්යථො. අපිච යථා
චන්යදො අන්ධකාරං විධමති, ආයලොකං ඵරති, එවං 
කියලසන්ධකාරවිධමයනන, ඤාණායලොකඵරයණන ච චන්දූපමා හුත්වාති
එවමාදීහිපිනයයහිඅත්යථො දට්ඨබ්යබො. 

අපකස්යසව කාෙිං, අපකස්ස චිත්තන්ති යතයනව
සන්ථවාදීනමකරයණන කායඤ්ච චිත්තඤ්ච අපකස්සිත්වා, අකඩ්ඪිත්වා 

අපයනත්වාතිඅත්යථො. නිච්චනවකාතිනිච්චංනවිකාව, ආගන්තුකසදිසා එව
හුත්වාතිඅත්යථො.ආගන්තුයකො හිපටිපාටියාසම්පත්තයගහංපවිසිත්වාසයච
නං ඝරසාමිකා දිස්වා ‘‘අම්හාකං පුත්තභාතයරොපි විප්පවාසගතා එවං
විචරිංසූ’’ති අනුකම්පමානා නිසීදායපත්වා යභොයජන්ති, භුත්තමත්යතොයයව
‘‘තුම්හාකං භාජනං ගණ්හථා’’ති උට්ඨාය පක්කමති, න යතහි සද්ධිං
සන්ථවං වා කයරොති, කිච්චකරණීයානි වා සංවිදහති, එවං තුම්යහපි
පටිපාටියා සම්පත්තඝරං පවිසිත්වා යං ඉරියාපයථසු පසන්නා මනුස්සා 
යදන්ති, තං ගයහත්වා පච්ඡින්නසන්ථවා යතසං කිච්චකරණීයය අබයාවටා

හුත්වා නික්ඛමථාති දීයපති. අප්පගබ්භාති න පගබ්භා, අට්ඨට්ඨායනන
කායපාගබ්භියයන, චතුට්ඨායනන වචීපාගබ්භියයන, අයනකට්ඨායනන 
මයනොපාගබ්භියයනචවිරහිතාකුලානිඋපසඞ්කමථාතිඅත්යථො. 
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පටුන 

 රුදපානන්තිජිණ්ණකූපං. පබ්බතවිසමන්තිපබ්බයතවිසමංපපාතට්ඨානං. 

නදීවිදුග්ගන්තිනදියාවිදුග්ගංඡින්නතටට්ඨානං. එවයමවයඛොතිඑත්ථඉදං

ඔපම්මසංසන්දනං –ජරුදපානාදයයො විය හි  චත්තාරි කුලානි, 

ඔයලොකනපුරියසො විය භික්ඛු, යථා පන අනපකට්ඨකායචිත්යතො තානි 

ඔයලොයකන්යතො පුරියසො තත්ථ පතති, එවං අරක්ඛියතහිකායාදීහිකුලානි

උපසඞ්කමන්යතො භික්ඛු කුයලසු බජ්ඣති, තයතො නානප්පකාරං

සීලපාදභඤ්ජනාදිකං අනත්ථං පාපුණාති  .යථා  පන අපකට්ඨකායචිත්යතො

පුරියසො තත්ථ න පතති, එවං රක්ඛියතයනවකායයන, රක්ඛිතාය වාචාය, 

රක්ඛියතහි චිත්යතහි, සූපට්ඨිතාය සතියා අපකට්ඨකායචිත්යතො හුත්වා

කුලානි උපසඞ්කමන්යතො භික්ඛු කුයලසු න බජ්ඣති, අථස්ස

සීලසද්ධාසමාධිපඤ්ඤාසඞ්ඛාතානි පාදහත්ථකුච්ඡිසීසානි න භඤ්ජන්ති, 

රාගකණ්ටකාදයයො න විජ්ඣන්ති, සුඛියතො යයනකාමං අගතපුබ්බං

නිබ්බානදිසං ගච්ෙති, එවරූයපො අයං මහාකස්සයපොති හීනාධිමුත්තිකස්ස 

මිච්ොපටිපන්නස්ස වාදපථපච්ඡින්දනත්ථං මහාකස්සපත්යථරං එව සක්ඛිං

කත්වා දස්යසන්යතො ‘‘කස්සයපො භික්ඛයව’’තිආදිමාහාති  .එවම්යපත්ථ  

අත්ථමිච්ෙන්තිඅලග්ගචිත්තතාසඞ්ඛාතාය චන්යදොපමපටිපදාය කරණභූතාය

පසංසියතො, තස්සං වාආධාරභූතායමඤ්යඤවසක්ඛිංකත්වාපසංසියතොති, 

එවං සති යචව -සද්යදො , ච -සද්යදො ච න  පයුජ්ජිතබ්යබො ද්වින්නං පදානං

තුලයාධිකරණත්තා, අයයමව අත්යථො පායඨො ච යුත්තතයරො විය දිස්සති 

පරිනිබ්බානසුත්තවණ්ණනාෙිං ‘‘ආකායස පාණිං චායලත්වා චන්දූපමං

පටිපදංකයථන්යතොමංකායසක්ඛිංකත්වාකයථසී ’’ති)දී.නි.  අට්ඨ.2.232) 

වුත්තත්තාති. 

තස්ස කිමඤ්ඤිංආණණයිංභවිස්සති, අඤ්ඤත්රධම්මවිනයසඞ්ගායනාති 

අධිප්පායයො. තත්ථ තස්සාති යං-සද්දස්ස කාරණනිදස්සයන ‘‘තස්මා’’ති
අජ්ඣාහරිත්වා තස්ස යමති අත්යථො, කිරියාපරාමසයන පන තස්ස 
අනුග්ගහණස්ස, පසංසනස්සචාති.යපොත්ථයකසුපිකත්ථචි ‘‘තස්සයම’’ති
පායඨො දිස්සති, එවං සති කිරියාපරාමසයන ‘‘තස්සා’’ති අපරං
පදමජ්ඣාහරිතබ්බං. නත්ථි ඉණං යස්සාති අණයණො, තස්ස භායවො 

ආණණයිං. ධම්මවිනයසඞ්ගායනං ඨයපත්වා අඤ්ඤං කිං නාම තස්ස

ඉණවිරහිතත්තං භවිස්සති, න භවිස්සති එවාති අත්යථො. ‘‘නනු මිං

භගවා’’තිආදිනා වුත්තයමවත්ථං උපමාවයසන විභායවති. 

සකකවචඉස්සරිොනුප්පදායනනාති එත්ථ කවයචො නාම උරච්ෙයදො, යයන
උයරො ොදීයයත, තස්ස ච චීවරනිදස්සයනන ගහණං, ඉස්සරියස්ස පන 

අභිඤ්ඤාසමාපත්තිනිදස්සයනනාති දට්ඨබ්බං. කුලවිංසප්පතිට්ඨාපකන්ති

කුලවංසස්ස කුලපයවණියා පතිට්ඨාපකං. ‘‘යම’’ති පදස්ස

නිච්චසායපක්ඛත්තා සද්ධම්මවිංසප්පතිට්ඨාපයකොති සමායසො. ඉදං වුත්තං
යහොති – සත්තුසඞ්ඝනිම්මද්දයනන අත්තයනො කුලවංසප්පතිට්ඨාපනත්ථං 
සකකවචඉස්සරියානුප්පදායනන කුලවංසප්පතිට්ඨාපකං පුත්තං රාජා විය
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භගවාපි මං දීඝදස්සී ‘‘සද්ධම්මවංසප්පතිට්ඨාපයකො යම අයං භවිස්සතී’’ති
මන්ත්වා සාසනපච්චත්ථිකගණනිම්මද්දයනන
සද්ධම්මවංසප්පතිට්ඨාපනත්ථං චීවරදානසමසමට්ඨපනසඞ්ඛායතන ඉමිනා
අසාධාරණානුග්ගයහන අනුග්ගයහසි නනු, ඉමාය ච උළාරාය පසංසාය

පසංසිනනූති. ඉතිචින්තෙන්යතොතිඑත්ථ ඉතිසද්යදන ‘‘අන්තරධායපයයං, 
සඞ්ගායයයයං, කිමඤ්ඤංආණණයං භවිස්සතී’’තිවචනපුබ්බඞ්ගමං, ‘‘ඨානං
යඛොපයනතංවිජ්ජතී’’තිආදිවාකයත්තයං නිදස්යසති. 

ඉදානි යථාවුත්තමත්ථං සඞ්ගීතික්ඛන්ධකපාළියා සායධන්යතො ආහ 

‘‘ෙථාහා’’තිආදි.තත්ථ ෙථාහාතිකිං ආහ, මයාවුත්තස්සඅත්ථස්සසාධකං
කිංආහාතිවුත්තංයහොති.යථාවායයනපකායරනමයා වුත්තං, තථායතන
පකායරනපාළියම්පිආහාතිඅත්යථො.යථාවායංවචනංපාළියංආහ, තථා 
යතන වචයනන මයා වුත්තවචනං සංසන්දති යචව සයමති ච යථා තං
ගඞ්යගොදයකන යමුයනොදකන්තිපි වත්තබ්යබො පාළියා සාධනත්ථං
උදාහරිතභාවස්සපච්චක්ඛයතොවිඤ්ඤායමානත්තා, විඤ්ඤායමානත්ථස්සච
සද්දස්ස පයයොයගකාමාචාරත්තා. අධිප්පායවිභාවනත්ථා හි අත්ථයයොජනා.
යථා වා යයන පකායරන ධම්මවිනයසඞ්ගායනත්ථං භික්ඛූනං උස්සාහං
ජයනසි, තථායතනපකායරනපාළියම්පිආහාතිඅත්යථො. එවමීදියසසු. 

එකමදාහන්තිඑත්ථ ඉදන්තිනිපාතමත්තං. එකිංසමෙන්තිච භුම්මත්යථ

උපයයොගවචනං, එකස්මිං සමයයති අත්යථො. පාවාොති පාවානගරයතො, 
තත්ථ පිණ්ඩාය චරිත්වා ‘‘කුසිනාරං ගමිස්සාමී’’ති 

අද්ධානමග්ගප්පටිපන්යනොතිවුත්තංයහොති. අද්ධානමග්යගොතිචදීඝමග්යගො

වුච්චති, දීඝපරියායයො යහත්ථ අද්ධානසද්යදො. මහතාති ගුණමහත්යතනපි

සඞ්ඛයාමහත්යතනපි මහතා. ‘‘පඤ්චමත්යතහී’’තිආදිනා සඞ්ඛයාමහත්තං
දස්යසති, මත්තසද්යදොචපමාණවචයනො‘‘යභොජයනමත්තඤ්ඤුතා’’තිආදීසු
(අ. නි. 3.16) විය. ‘‘ධම්මවිනයසඞ්ගායනත්ථං උස්සාහං ජයනසී’’ති
එතස්සත්ථස්ස සාධනත්ථං ආහතා ‘‘අථ යඛො’’තිආදිකා පාළි
යථාවුත්තමත්ථංනසායධති. නයහත්ථ උස්සාහජනනප්පකායරොආගයතොති

යචොදනංපරිහරිතුමාහ ‘‘සබ්බිං සුභද්දකණ්ඩිංවිත්ථාරයතොයවදිතබ්බ’’න්ති.

එවම්යපසා යචොදනා තදවත්ථායයවාති වුත්තං ‘‘තයතො පරිං ආහා’’තිආදි.
අපිච යථාවුත්තත්ථසාධිකා පාළි මහතරාති ගන්ථගරුතාපරිහරණත්ථං

මජ්යඣ යපයයාලමුයඛන ආදිඅන්තයමව පාළිං දස්යසන්යතො ‘‘සබ්බිං

සුභද්දකණ්ඩිං විත්ථාරයතො යවදිතබ්බ’’න්ති ආහ. යතන හි ‘‘අථ ඛ්වාහං
ආවුයසොමග්ගාඔක්කම්ම අඤ්ඤතරස්මිංරුක්ඛමූයලනිසීදී’’ති(චූළව.437) 
වුත්තපාළියතො පට්ඨාය ‘‘යං න ඉච්ඡිස්සාම, න තං කරිස්සාමා’’ති (චූළව.
437) වුත්තපාළිපරියයොසානංසුභද්දකණ්ඩං දස්යසති. 

‘‘තයතො පර’’න්තිආදිනා පන තදවයසසං ‘‘හන්ද මයං

ආවුයසො’’තිආදිකං උස්සාහජනනප්පකාරදස්සනපාළිං. තස්මා තයතො පරිං 
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ආහාති එත්ථ සුභද්දකණ්ඩයතො පරං
උස්සාහජනනප්පකාරදස්සනවචනමාහාති අත්යථො යවදිතබ්යබො. 

මහාගණ්ඨිපයදපි හියසොයයවත්යථොවුත්යතො. ආචරියසාරිපුත්තත්යථයරනාපි
(සාරත්ථ. ටී. 1.පඨමමහාසඞ්ගීතිකථාවණ්ණනා) තයථව අධිප්යපයතො.
ආචරියධම්මපාලත්යථයරන පන ‘‘තයතො පරන්ති තයතො භික්ඛූනං
උස්සාහජනනයතො පරයතො’’ති(දී.නි.ටී.1.පඨමමහාසඞ්ගීතිකථාවණ්ණනා)
වුත්තං, තයදතං විචායරතබ්බං යහට්ඨා උස්සාහජනනප්පකාරස්ස පාළියං
අවුත්තත්තා. අයයමව හි උස්සාහජනනප්පකායරො යදිදං ‘‘හන්ද මයං
ආවුයසො ධම්මඤ්ච විනයඤ්ච සඞ්ගායයයයාම, පුයර අධම්යමො 
දිප්පතී’’තිආදි. යදි පන සුභද්දකණ්ඩයමව උස්සාහජනනයහතුභූතස්ස
සුභද්යදන වුත්තවචනස්ස පකාසනත්තා උස්සාහජනනන්ති වයදයය, 

නත්යථයවත්ථවිචායරතබ්බතාති. පුයරඅධම්යමො දිප්පතීතිඑත්ථ අධම්යමො 
නාම දසකුසලකම්මපථපටිපක්ඛභූයතොඅධම්යමො.ධම්මවිනයසඞ්ගායනත්ථං 
උස්සාහජනනප්පසඞ්ගත්තා වා තදසඞ්ගායනයහතුයකො යදොසගයණොපි
සම්භවති, ‘‘අධම්මවාදියනො බලවන්යතො යහොන්ති, ධම්මවාදියනො දුබ්බලා
යහොන්තී’’ති වුත්තත්තා සීලවිපත්තිආදියහතුයකො පාපිච්ෙතාදියදොසගයණො

අධම්යමොතිපිවදන්ති. පුයරදිප්පතීතිඅපිනාමදිප්පති.සංසයත්යථහිපුයර-
සද්යදො. අථ වා යාව අධම්යමො ධම්මං පටිබාහිතුංසමත්යථො යහොති, තයතො
පුයරතරයමවාති අත්යථො. ආසන්යන හි අනධිප්යපයත අයං පුයර-සද්යදො. 

දිප්පතීති දිප්පිස්සති, පුයර-සද්දයයොයගන හි අනාගතත්යථ අයං
වත්තමානපයයොයගොයථා‘‘පුරාවස්සතියදයවො’’ති.තථා හිවුත්තං– 

‘‘අනාගයතසන්නිච්ෙයය, තථාතීයතචිරතයන; 
කාලද්වයයපි කවීහි, පුයරසද්යදො පයුජ්ජයත’’ති. (වජිර. ටී. 
බාහිරනිදානකථාවණ්ණනා); 

‘‘පුයරයාවපුරායයොයග, නිච්චංවාකරහිකදා; 
ලච්ොයමපිකිංවුත්යත, වත්තමානාභවිස්සතී’’තිච. 

යකචි පයනත්ථ එවං වණ්ණයන්ති – පුයරති පච්ො අනාගයත, යථා
අද්ධානං ගච්ෙන්තස්ස ගන්තබ්බමග්යගො ‘‘පුයර’’ති වුච්චති, තථා ඉධාපි
මග්ගගමනනයයන අනාගතකායලො ‘‘පුයර’’ති වුච්චතීති. එවං සති

තංකාලායපක්ඛාය යචත්ථ වත්තමානපයයොයගො සම්භවති. ධම්යමො

පටිබාහිෙයතීති එත්ථාපි පුයර-සද්යදන යයොයජත්වා වුත්තනයයන අත්යථො
යවදිතබ්යබො, තථා ධම්යමොපි අධම්මවිපරීතවයසන, ඉයතො පරම්පි එයසව

නයයො. අවිනයෙොති පහානවිනයසංවරවිනයානං පටිපක්ඛභූයතො අවිනයයො. 

විනෙවාදියනො දුබ්බලා යහොන්තීතිඑවං ඉති-සද්යදන පායඨො, යසො ‘‘තයතො
පරංආහා’’තිඑත්ථආහ-සද්යදන සම්බජ්ඣිතබ්යබො. 

යතන හීති උයයයොජනත්යථනිපායතො. උච්චිනයන උයයයොයජන්තා හි

මහාකස්සපත්යථරං එවමාහංසු ‘‘භික්ඛූ උච්චිනතූ’’ති, සඞ්ගීතියා අනුරූයප
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පටුන 

භික්ඛූ උච්චිනිත්වා උපධායරත්වා ගණ්හාතූති අත්යථො. ‘‘සකල…යප.…

පරිග්ගයහසී’’ති එයතන සුක්ඛවිපස්සකඛීණාසවපරියන්තානං
යථාවුත්තපුග්ගලානං සතිපි ආගමාධිගමසම්භයව සහ පටිසම්භිදාහි පන
යතවිජ්ජාදිගුණයුත්තානං ආගමාධිගමසම්පත්තියා උක්කංසගතත්තා
සඞ්ගීතියාබහූපකාරතං දස්යසති.සකලං සුත්තයගයයාදිකංනවඞ්ගංඑත්ථ, 

එතස්සාතිවා සකලනවඞ්ගිං, සත්ථුභගවයතොසාසනං සත්ථුසාසනිං සාසීයති

එයතනාතිකත්වා, තයදවසත්ථුසාසනන්ති සකලනවඞ්ගසත්ථුසාසනිං. නව

වා සුත්තයගයයාදීනි අඞ්ගානි එත්ථ, එතස්සාති වා නවඞ්ගිං, තයමව
සත්ථුසාසනං, තඤ්ච සකලයමව, න එකයදසන්ති තථා. අත්ථකායමන
පරියාපුණිතබ්බා සික්ඛිතබ්බා, දිට්ඨධම්මිකාදිපුරිසත්ථං වා නිප්ඵායදතුං

පරියත්තා සමත්ථාති පරිෙත්ති, තීණි පිටකානි, 
සකලනවඞ්ගසත්ථුසාසනසඞ්ඛාතා පරියත්ති, තං ධායරන්තීති තථා, 

තාදියසතිඅත්යථො. පුථුජ් න…යප.… සුක්ඛවිපස්සකඛීණාසවභික්ඛූතිඑත්ථ
– 

‘‘දුයවපුථුජ්ජනාවුත්තා, බුද්යධනාදිච්චබන්ධුනා; 
අන්යධොපුථුජ්ජයනොඑයකො, කලයායණයකොපුථුජ්ජයනො’’ති.(දී.නි. 
අට්ඨ.1.7; ම.නි.අට්ඨ.1.2; සං.නි.අට්ඨ.2.61; අ.නි.අට්ඨ.1.51; 
චූළනි. අට්ඨ.88; පටි.ම.අට්ඨ.2.130); – 

වුත්යතසු කලයාණපුථුජ්ජනාව අධිප්යපතා සද්දන්තරසන්නිධායනනපි
අත්ථවියසසස්ස විඤ්ඤාතබ්බත්තා. සමථභාවනාසියනහාභායවන සුක්ඛා

ලූඛාඅසිනිද්ධාවිපස්සනාඑයතසන්ති සුක්ඛවිපස්සකා, යතයයවඛීණාසවාති
තථා.‘‘භික්ඛූ’’තිපන සබ්බත්ථයයොයජතබ්බං.වුත්තඤ්හි– 

‘‘යඤ්චත්ථවයතොසද්යදකයසසයතොවාපිසුයයයත; 
තංසම්බජ්ඣයතපච්යචකං, යථාලාභංකදාචිපී’’ති. 

තිපිටකසබ්බපරිෙත්තිප්පයභදධයරති එත්ථ තිණ්ණං පිටකානං

සමාහායරො තිපිටකිං, තංසඞ්ඛාතං නවඞ්ගාදිවයසන අයනකයභදභින්නං
සබ්බංපරියත්තිප්පයභදංධායරන්තීතිතථා, තාදියස.අනුඅනුතං සමඞ්ගිනං

භායවතිවඩ්යඪතීතිඅනුභායවො, යසොයයව ආනුභායවො, පභායවො, මහන්යතො

ආනුභායවො යයසං යත මහානුභාවා. ‘‘එතදග්ගං භික්ඛයව’’ති භගවතා
වුත්තවචනමුපාදාය පවත්තත්තා ‘‘එතදග්ග’’න්ති පදං අනුකරණජනාමං 

නාමයථා‘‘යයවාපනක’’න්ති, තබ්බයසනවුත්තට්ඨානන්තරමිධ එතදග්ගිං, 
තමායරොපියතතිඅත්යථො.එතදග්ගංඑයසොභික්ඛුඅග්යගොතිවා ආයරොපියතපි
වට්ටති. තදනායරොපිතාපි අවයසසගුණසම්පන්නත්තා උච්චිනිතා තත්ථ

සන්තීති දස්යසතුං ‘‘යෙභුයෙයනා’’තිවුත්තං.තිස්යසොවිජ්ජා යතවිජ් ා, තා 

ආදි යයසං ෙළභිඤ්ඤාදීනන්ති යතවිජ් ාදයෙො, යත යභදා අයනකප්පකාරා 

යයසන්ති යතවිජ් ාදියභදා. අථ වා තිස්යසො විජ්ජා අස්ස ඛීණාසවස්සාති 

යතවිජ්ය ො, යසො ආදි යයසං ෙළභිඤ්ඤාදීනන්ති යතවිජ් ාදයෙො, යතයයව
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යභදා යයසන්ති යතවිජ් ාදියභදා. යතවිජ්ජෙළභිඤ්ඤාදිවයසන

අයනකයභදභින්යන ඛීණාසවභික්ඛූයයවාති වුත්තං යහොති. යෙ සන්ධාෙ

වුත්තන්ති යය භික්ඛූ සන්ධාය ඉදං ‘‘අථ යඛො’’තිආදිවචනං
සඞ්ගීතික්ඛන්ධයකවුත්තං.ඉමිනා කිඤ්චාපිපාළියංඅවියසසයතොවවුත්තං, 
තථාපිවියසයසනයථාවුත්තඛීණාසවභික්ඛූයයව සන්ධායවුත්තන්තිපාළියා
සංසන්දනංකයරොති. 

නනු ච සකලනවඞ්ගසත්ථුසාසනපරියත්තිධරා ඛීණාසවා අයනකසතා, 
අයනකසහස්සා ච, කස්මා යථයරො එයකනූනමකාසීතියචොදනංඋද්ධරිත්වා

වියසසකාරණදස්සයනන තං පරිහරිතුං ‘‘කිස්ස පනා’’තිආදි වුත්තං. තත්ථ 

කිස්සාති කස්මා. පක්ඛන්තරයජොතයකො පන-සද්යදො. ඔකාසකරණත්ථන්ති 

ඔකාසකරණනිමිත්තං ඔකාසකරණයහතු. අත්ථ-සද්යදො හි ‘‘ෙණත්ථඤ්ච
නගරයතො නික්ඛමිත්වා මිස්සකපබ්බතං අභිරුහතූ’’තිආදීසු විය
කාරණවචයනො, ‘‘කිස්සයහතූ’’තිආදීසු(ම.නි.1.238) වියචයහත්වත්යථ
පච්චත්තවචනං. තථා හි වණ්ණයන්ති ‘‘ෙණත්ථන්ති ෙණනිමිත්තං
ෙණයහතූති අත්යථො’’ති. එවඤ්ච සති පුච්ොසභාගතාවිස්සජ්ජනාය යහොති, 
එසනයයොඊදියසසු. 

කස්මා පනස්ස ඔකාසමකාසීති ආහ ‘‘යතනා’’තිආදි. හි-සද්යදො

කාරණත්යථ. ‘‘යසො හාෙස්මා’’තිආදිනා ‘‘සහාපි විනාපි න සක්කා’’ති
වුත්තවචයනපච්යචකංකාරණංදස්යසති.යකචිපන ‘‘තමත්ථංවිවරතී’’ති 
වදන්ති, තදයුත්තං ‘‘තස්මා’’තිකාරණවචනදස්සනයතො. ‘‘තස්මා’’තිආදිනා
හි කාරණදස්සනට්ඨායන කාරණයජොතයකොයයව හි-සද්යදො.
සඤ්ඤාණමත්තයජොතකා සාඛාභඞ්යගොපමා හි නිපාතාති, එවමීදියසසු.

සික්ඛතීති යසක්යඛො, සික්ඛනංවා සික්ඛා, සායයවතස්සසීලන්ති යසක්යඛො. 
යසො හි අපරියයොසිතසික්ඛත්තා, තදධිමුත්තත්තා ච එකන්යතන 
සික්ඛනසීයලො, න අයසක්යඛො විය පරිනිට්ඨිතසික්යඛො තත්ථ
පටිප්පස්සද්ධුස්සායහො, නාපි විස්සට්ඨසික්යඛො පචුරජයනො විය තත්ථ
අනධිමුත්යතො, කිතවයසනවියච තද්ධිතවයසනිධතප්පකතියත්යථොගය්හති
යථා‘‘කාරුණියකො’’ති.අථවාඅරියායජාතියා තීසුපිසික්ඛාසුජායතො, තත්ථ

වාභයවොති යසක්යඛො. අපිචඉක්ඛතිඑතායාති ඉක්ඛා, මග්ගඵලසම්මාදිට්ඨි, 

සහඉක්ඛායාති යසක්යඛො. උපරිමග්ගත්තයකිච්චස්සඅපරියයොසිතත්තාසහ

කරණීයයනාති සකරණීයෙො. අස්සාති අයනන, ‘‘අප්පච්චක්ඛං නාමා’’ති

එයතනසම්බන්යධො. අස්සාතිවා‘‘නත්ථී’’තිඑත්ථකිරියාපටිග්ගහකවචනං. 

පගුණප්පවත්තිභාවයතො අප්පච්චක්ඛිං නාම නත්ථි. විනයට්ඨකථායං පන
‘‘අසම්මුඛා පටිග්ගහිතං නාම නත්ථී’’ති (පාරා. අට්ඨ. 
1.පඨමමහාසඞ්ගීතිකථාවණ්ණනා) වුත්තං, තං’’ ද්යව සහස්සානි
භික්ඛුයතො’’ති වුත්තම්පි භගවයතො සන්තියක පටිග්ගහිතයමව නාමාති
කත්වාවුත්තං.තථාහි සාවකභාසිතම්පිසුත්තං‘‘බුද්ධභාසිත’’න්තිවුච්චතීති. 
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‘‘ෙථාහා’’තිආදිනා ආයස්මතා ආනන්යදන වුත්තගාථයමව
සාධකභායවන දස්යසති. අයඤ්හි ගාථා යගොපකයමොග්ගල්ලායනන නාම 
බ්රාහ්මයණන‘‘බුද්ධසාසයනත්වංබහුස්සුයතොතිපාකයටො, කිත්තකාධම්මා
යත සත්ථාරා භාසිතා, තයා ච ධාරිතා’’ති පුච්ඡියතන තස්ස පටිවචනං
යදන්යතන ආයස්මතා ආනන්යදයනව යගොපකයමොග්ගල්ලානසුත්යත, 
අත්තයනො ගුණදස්සනවයසන වා යථරගාථායම්පි භාසිතා. තත්ථායං 

සඞ්යඛපත්යථො– බුද්ධයතො සත්ථුසන්තිකා ද්වාසීති ධම්මක්ඛන්ධසහස්සානි 

අහං ගණ්හිිං අධිගණ්හිං, ද්යව ධම්මක්ඛන්ධසහස්සානි භික්ඛුයතො 

ධම්මයසනාපතිආදීනං භික්ඛූනං සන්තිකා ගණ්හිිං. යෙ ධම්මා යම 

ජිව්හාග්යග, හදයයවා පවත්තියනො පගුණා වාචුග්ගතා, යතධම්මාතදුභයං

සම්පිණ්යඩත්වා චතුරාසීති ධම්මක්ඛන්ධසහස්සානීති. යකචිපන‘‘යයයමති
එත්ථ ‘යය ඉයම’ති පදච්යෙදං කත්වා යය ඉයම ධම්මා බුද්ධස්ස, 
භික්ඛූනඤ්ච පවත්තියනො පවත්තිතා, යතසු ධම්යමසු බුද්ධයතො ද්වාසීති
සහස්සානිඅහංගණ්හිං, ද්යව සහස්සානිභික්ඛුයතොගණ්හිං, එවංචතුරාසීති
ධම්මක්ඛන්ධසහස්සානී’’ති සම්බන්ධං වදන්ති, අයඤ්ච සම්බන්යධො
‘‘එත්තකායයව ධම්මක්ඛන්ධා’’ති සන්නිට්ඨානස්ස අවිඤ්ඤායමානත්තා
යකචිවායදොනාමකයතො. 

‘‘සහාපි න සක්කා’’ති වත්තබ්බයහතුයතො ‘‘විනාපි න සක්කා’’ති
වත්තබ්බයහතුයයව බලවතයරො සඞ්ගීතියා බහුකාරත්තා. තස්මා තත්ථ

යචොදනංදස්යසත්වාපරිහරිතුං ‘‘ෙදිඑව’’න්තිආදි වුත්තං.තත්ථ ෙදිඑවන්ති

එවං විනා යදි න සක්කා, තථා සතීති අත්යථො. යසක්යඛොපි සමායනොති
යසක්ඛපුග්ගයලො සමායනොපි. මාන-සද්යදො යහත්ථ ලක්ඛයණ. 

බහුකාරත්තාතිබහූපකාරත්තා. උපකාරවචයනොහිකාර-සද්යදො‘‘අප්පකම්පි 

කතංකාරං, පුඤ්ඤංයහොති මහප්ඵල’’න්තිආදීසුවිය. අස්සාතිභයවයය. අථ-
සද්යදො පුච්ොයං. පඤ්යහ ‘‘අථ ත්වං යකන වණ්යණනා’’ති හි 
පයයොගමුදාහරන්ති. ‘‘එවං සන්යත’’ති පන අත්යථො වත්තබ්යබො. 

පරූපවාදවිවජ් නයතොති යථාවුත්තකාරණං අජානන්තානං පයරසං 

ආයරොපිතඋපවාදයතොවිවජ්ජිතුකාමත්තා.තංවිවරති ‘‘යථයරො හී’’තිආදිනා. 

අතිවිෙ විස්සත්යථොති අතියරකං විස්සාසියකො. යකන විඤ්ඤායතීති ආහ 

‘‘තථා හී’’තිආදි. දළ්හීකරණං වා එතං වචනං. ‘‘වුත්තඤ්හි, තථා හි

ඉච්යචයතදළ්හීකරණත්යථ’’තිහි වදන්තිසද්දවිදූ. නන්තිආනන්දත්යථරං.
‘‘ඔවදතී’’ති ඉමිනා සම්බන්යධො. ආනන්දත්යථරස්ස යයභුයයයනනවකාය
පරිසාය විබ්භමයන මහාකස්සපත්යථයරො ‘‘න වායං කුමාරයකො
මත්තමඤ්ඤාසී’’ති (සං. නි. 2.154) ආහ. තථා හි පරිනිබ්බුයත භගවති
මහාකස්සපත්යථයරො භගවයතො පරිනිබ්බායන සන්නිපතිතස්ස 
භික්ඛුසඞ්ඝස්ස මජ්යඣ නිසීදිත්වා ධම්මවිනයසඞ්ගායනත්ථං පඤ්චසයත
භික්ඛූ උච්චිනිත්වා ‘‘රාජගයහ ආවුයසො වස්සං වසන්තා ධම්මවිනයං
සඞ්ගායිස්සාම, තුම්යහ පුයර වස්සූපනායිකාය අත්තයනො අත්තයනො
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පටුන 

පලියබොධංපච්ඡින්දිත්වාරාජගයහ සන්නිපතථා’’තිවත්වාඅත්තනාරාජගහං
ගයතො. 

ආනන්දත්යථයරොපි භගවයතො පත්තචීවරමාදාය මහාජනං
සඤ්ඤායපන්යතො සාවත්ථිංගන්ත්වාතයතොනික්ඛම්මරාජගහංගච්ෙන්යතො
දක්ඛිණාගිරිස්මිංචාරිකං චරි.තස්මිංසමයයආනන්දත්යථරස්සතිංසමත්තා
සද්ධිවිහාරිකා යයභුයයයන කුමාරකා එකවස්සිකදුවස්සිකභික්ඛූ යචව
අනුපසම්පන්නා ච විබ්භමිංසු. කස්මා පයනයත පබ්බජිතා, කස්මා ච
විබ්භමිංසූති? යතසං කිර මාතාපිතයරො චින්යතසුං ‘‘ආනන්දත්යථයරො 
සත්ථුවිස්සාසියකො අට්ඨ වයර යාචිත්වා උපට්ඨහති, ඉච්ඡිතිච්ඡිතට්ඨානං
සත්ථාරං ගයහත්වාගන්තුංසක්යකොති, අම්හාකංදාරයකඑතස්සසන්තියක
පබ්බයජයයාම, එවං යසො සත්ථාරං ගයහත්වා ආගමිස්සති, තස්මිං ආගයත
මයං මහාසක්කාරං කාතුං ලභිස්සාමා’’ති. ඉමිනා තාව කාරයණන යනසං
ඤාතකා යත පබ්බායජසුං, සත්ථරි පන පරිනිබ්බුයත යතසං සා පත්ථනා
උපච්ඡින්නා, අථයනඑකදිවයසයනවඋප්පබ්බායජසුං.අථආනන්දත්යථරං 
දක්ඛිණාගිරිස්මිංචාරිකංචරිත්වාරාජගහමාගතංදිස්වාමහාකස්සපත්යථයරො

එවමාහාති. වුත්තඤ්යහතං කස්සපසිංයුත්යත– 

‘‘අථ කිඤ්චරහි ත්වං ආවුයසො ආනන්ද ඉයමහි නයවහි භික්ඛූහි
ඉන්ද්රියයසු අගුත්තද්වායරහි යභොජයන අමත්තඤ්ඤූහි ජාගරියං
අනනුයුත්යතහිසද්ධිංචාරිකංචරසි, සස්සඝාතංමඤ්යඤචරසි, කුලූපඝාතං
මඤ්යඤචරසි, ඔලුජ්ජතියඛොයතආවුයසොආනන්දපරිසා, පලුජ්ජන්තියඛො
යත ආවුයසොනවප්පායා, නවායංකුමාරයකොමත්තමඤ්ඤාසීති. 

අපි යම භන්යත කස්සප සිරස්මිං පලිතානි ජාතානි, අථ ච පන මයං 
අජ්ජාපිආයස්මයතොමහාකස්සපස්සකුමාරකවාදානමුච්චාමාති.තථාහිපන
ත්වංආවුයසො ආනන්දඉයමහිනයවහිභික්ඛූහිඉන්ද්රියයසුඅගුත්තද්වායරහි
යභොජයන අමත්තඤ්ඤූහි ජාගරියං අනනුයුත්යතහි සද්ධිං චාරිකං චරසි, 
සස්සඝාතං මඤ්යඤ චරසි, කුලූපඝාතං මඤ්යඤ චරසි, ඔලුජ්ජති යඛො යත
ආවුයසොආනන්දපරිසා, පලුජ්ජන්තියඛොයතආවුයසො නවප්පායා, නවායං
කුමාරයකොමත්තමඤ්ඤාසී’’ති(සං.නි.2.154). 

තත්ථ සස්සඝාතිංමඤ්යඤචරසීතිසස්සං ඝායතන්යතොවියආහිණ්ඩසි. 

කුලූපඝාතිං මඤ්යඤ චරසීති කුලානි උපඝායතන්යතො විය ආහිණ්ඩසි. 

ඔලුජ් තීති පලුජ්ජති භිජ්ජති. පලුජ් න්ති යඛො යත ආවුයසො නවප්පාොති
ආවුයසො ආනන්ද එයත තුය්හං පායයන යයභුයයයන නවකා

එකවස්සිකදුවස්සිකදහරා යචව සාමයණරා ච පලුජ්ජන්ති. න වාෙිං

කුමාරයකො මත්තමඤ්ඤාසීති අයං කුමාරයකො අත්තයනො පමාණං න වත

ජානාතීති යථරං තජ්යජන්යතො ආහ. කුමාරකවාදා න මුච්චාමාති

කුමාරකවාදයතො න මුච්චාම. තථා හි පන ත්වන්ති ඉදමස්ස එවං
වත්තබ්බතායකාරණදස්සනත්ථංවුත්තං.අයඤ්යහත්ථ අධිප්පායයො–යස්මා
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පටුන 

ත්වංඉයමහිනයවහිඉන්ද්රියසංවරවිරහියතහියභොජයන අමත්තඤ්ඤූහිසද්ධිං
විචරසි, තස්මාකුමාරයකහිසද්ධිංවිචරන්යතො‘‘කුමාරයකො’’ති වත්තබ්බතං
අරහසීති. 

නවාෙිංකුමාරයකොමත්තමඤ්ඤාසීතිඑත්ථ වා-සද්යදොපදපූරයණ.වා-
සද්යදො හි උපමානසමුච්චයසංසයවිස්සග්ගවිකප්පපදපූරණාදීසු බහූසු
අත්යථසුදිස්සති.තථායහස ‘‘පණ්ඩියතොවාපියතනයසො’’තිආදීසු (ධ.ප.
63) උපමායන දිස්සති, සදිසභායවති අත්යථො. ‘‘තං වාපි ධීරා මුනි
යවදයන්තී’’තිආදීසු (සු. නි. 213) සමුච්චයය. ‘‘යක වා ඉයම කස්ස
වා’’තිආදීසු (පාරා. 296) සංසයය. ‘‘අයං වා ඉයමසං සමණබ්රාහ්මණානං
සබ්බබායලොසබ්බමූළ්යහො’’තිආදීසු(දී.නි.181) වවස්සග්යග.‘‘යය හියකචි
භික්ඛයවසමණාවාබ්රාහ්මණාවා’’තිආදීසුපි (ම.නි.1.170; සං.නි.2.13) 
විකප්යප.‘‘නවාහංපණ්ණංභුඤ්ජාමි, නයහතංමය්හයභොජන’’න්තිආදීසු
පදපූරයණ. ඉධාපි පදපූරයණ දට්ඨබ්යබො. යතයනව ච
ආචරියධම්මපාලත්යථයරන වා-සද්දස්ස අත්ථුද්ධාරං කයරොන්යතන වුත්තං
‘‘න වායං කුමාරයකො මත්තමඤ්ඤාසී’’තිආදීසු පදපූරයණ’’ති. 

සිංයුත්තට්ඨකථාෙම්පි ඉදයමව වුත්තං ‘‘න වායං කුමාරයකො
මත්තමඤ්ඤාසීති අයං කුමාරයකො අත්තයනො පමාණං න වත ජානාසීති
යථරං තජ්යජන්යතො ආහා’’ති (සං. නි. අට්ඨ. 2.154). එත්ථාපි ‘‘වතා’’ති 

වචනසිලිට්ඨතාය වුත්තං. ‘‘න වාෙ’’න්ති එතස්ස වා ‘‘න යව අය’’න්ති
පදච්යෙදංකත්වායව-සද්දස්සත්ථංදස්යසන්යතන‘‘වතා’’තිවුත්තං.තථා හි
යව-සද්දස්ස එකංසත්ථභායව තයදව පාළිං පයයොගං කත්වා උදාහරන්ති

යනරුත්තිකා. වජිරබුද්ධිත්යථයරොපනඑවංවදති ‘‘නවාෙන්තිඑත්ථච වාති
විභාසා, අඤ්ඤාසිපි න අඤ්ඤාසිපී’’ති, (වජිර. ටී. 
පඨමමහාසඞ්ගීතිකථාවණ්ණනා) තං තස්ස මතිමත්තං සංයුත්තට්ඨකථාය
තථා අවුත්තත්තා. ඉදයමකං පරූපවාදසම්භවකාරණං ‘‘තත්ථ
යකචී’’තිආදිනාසම්බජ්ඣිතබ්බං. 

අඤ්ඤම්පි කාරණමාහ ‘‘සකයකුලප්පසුයතො චාෙස්මා’’ති. සාකියකුයල
ජායතො, සාකියකුලභායවන වා පාකයටො ච ආයස්මා ආනන්යදො. 
තත්ථ…යප.… උපවයදයයන්ති සම්බන්යධො. අඤ්ඤම්පි කාරණං වදති 

‘‘තථාගතස්ස භාතා චූළපිතුපුත්යතො’’ති. භාතාති යචත්ථ කනිට්ඨභාතා
චූළපිතුපුත්තභායවන, නපනවයසා සහජාතභාවයතො. 

‘‘සුද්යධොදයනොයධොයතොදයනො, සක්කසුක්කාමියතොදනා; 
අමිතාපාලිතාචාති, ඉයමපඤ්චඉමාදුයව’’ති. 

වුත්යතසු හි සබ්බකනිට්ඨස්ස අමියතොදනසක්කස්ස පුත්යතො ආයස්මා

ආනන්යදො.වුත්තඤ්හි මයනොරථපූරණෙිං– 
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‘‘කප්පසතසහස්සං පනදානංදදමායනොඅම්හාකං යබොධිසත්යතනසද්ධිං
තුසිතපුයර නිබ්බත්තිත්වා තයතො චුයතො අමියතොදනසක්කස්ස යගයහ 
නිබ්බත්ති, අථස්ස සබ්යබඤාතයක ආනන්දියත පයමොදියත කයරොන්යතො
ජායතොති ‘ආනන්යදො’ත්යවවනාමමකංසූ’’ති. 

තථායයවවුත්තං පපඤ්චසූදනිෙම්පි – 

‘‘අඤ්යඤ පන වදන්ති – නායස්මා ආනන්යදො භගවතා සහජායතො, 
වයසා ච චූළපිතුපුත්තතාය ච භගවයතො කනිට්ඨභාතායයව. තථා හි 

මයනොරථපූරණෙිං එකනිපාතවණ්ණනායං සහජාතගණයන යසො න
වුයතො’’ති. 

යං වුච්චති, තං ගයහතබ්බං. තත්ථාති තස්මිං විස්සත්ථාදිභායව සති.
අතිවිස්සත්ථසකයකුලප්පසුතතථාගතභාතුභාවයතොති වුත්තං යහොති.
භායවනභාවලක්ඛයණ හි කත්ථචි යහත්වත්යථො සම්පජ්ජති. තථා හි 

ආචරියධම්මපාලත්යථයරන යනත්තිට්ඨකථාෙිං ‘‘ගුන්නඤ්යච 
තරමානාන’’න්තිගාථාවණ්ණනායංවුත්තං– 

‘‘සබ්බාතාජිම්හිංගච්ඡන්තීතිසබ්බා තාගාවියයොකුටිලයමවගච්ෙන්ති, 
කස්මා? යනත්යතජිම්හගයතසතියනත්යතකුටිලංගයත සති, යනත්තස්ස
කුටිලංගතත්තාතිඅත්යථො’’ති. 

උදානට්ඨකථායම්පි ‘‘ඉති ඉමස්මිං සති ඉදං යහොතී’’ති 
සුත්තපදවණ්ණනායං ‘‘යහතුඅත්ථතා භුම්මවචනස්ස කාරණස්ස භායවන
තදවිනාභාවී ඵලස්ස භායවො ලක්ඛීයතීති යවදිතබ්බා’’ති (උදා. අට්ඨ. 1.1). 

තත්ථාතිවානිමිත්තභූයතවිස්සත්ථාදිම්හීතිඅත්යථො, තස්මිං උච්චිනයනතිපි

වදන්ති. ඡන්දාගමනිං විොති එත්ථ ෙන්දා ආගමනං වියාති පදච්යෙයදො. 

ඡන්දාතිචයහතුම්හි නිස්සක්කවචනං, ෙන්යදනආගමනංපවත්තනංවියාති
අත්යථො, ෙන්යදන අකත්තබ්බකරණමිවාති වුත්තං යහොති, ෙන්දං වා

ආගච්ෙති සම්පයයොගවයසනාති ඡන්දාගමනිං, තථා පවත්යතො
අපායගමනීයයො අකුසලචිත්තුප්පායදො. අථ වා අනනුරූපං ගමනං අගමනං.

ෙන්යදන අගමනං ඡන්දාගමනිං, ෙන්යදන සියනයහන අනනුරූපං ගමනං
පවත්තනං විය අකත්තබ්බකරණං වියාති වුත්තං යහොති. අයසක්ඛභූතා
පටිසම්භිදා, තංපත්තාති තථා, අයසක්ඛාචයත පටිසම්භිදාප්පත්තාචාතිවා

තථා, තාදියස. යසක්ඛපටිසම්භිදාප්පත්තන්ති එත්ථාපි එස නයයො. 

පරිවජ්ය න්යතොති යහත්වත්යථ අන්තසද්යදො, පරිවජ්ජනයහතූති අත්යථො. 

අනුමතිොතිඅනුඤ්ඤාය, යාචනායාතිවුත්තංයහොති. 

‘‘කිඤ්චාපි යසක්යඛො’’ති ඉදං අයසක්ඛානංයයවඋච්චිනිතත්තා වුත්තං, 
න යසක්ඛානං අගතිගමනසම්භයවන. පඨමමග්යගයනව හි චත්තාරි
අගතිගමනානි පහීයන්ති, තස්මා කිඤ්චාපි යසක්යඛො, තථාපි යථයරො 
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ආයස්මන්තංආනන්දංඋච්චිනතූතිසම්බන්යධො.නපනකිඤ්චාපියසක්යඛො, 

තථාපි අභබ්යබො අගතිං ගන්තුන්ති. ‘‘අභබ්යබො’’තිආදිනා පන 
ධම්මසඞ්ගීතියා තස්ස අරහභාවං දස්යසන්යතො විජ්ජමානගුයණ කයථති, 
යතනසඞ්ගීතියා ධම්මවිනයවිනිච්ෙයයසම්පත්යතෙන්දාදිවයසනඅඤ්ඤථා 
අකයථත්වායථාභූතයමවකයථස්සතීතිදස්යසති.නගන්තබ්බා, අනනුරූපා

වාගතීති අගති, තං. පරිෙත්යතොතිඅධිගයතොඋග්ගහියතො. 

‘‘එව’’න්තිආදිනා සන්නිට්ඨානගණනං දස්යසති. උච්චිනියතනාති

උච්චිනිත්වා ගහියතන. අපිච එවිං…යප.… උච්චිනීති නිගමනං, 

‘‘යතනාෙස්මතා’’තිආදිපනසන්නිට්ඨානගණනදස්සනන්තිපි වදන්ති. 

එවං සඞ්ගායකවිචිනනප්පකාරං දස්යසත්වා අඤ්ඤම්පි සඞ්ගායනත්ථං

යදසවිචිනනාදිප්පකාරං දස්යසන්යතො ‘‘අථ යඛො’’තිආදිමාහ. තත්ථ 

එතදයහොසීති එතං පරිවිතක්කනං අයහොසි. නු-සද්යදන හි පරිවිතක්කනං

දස්යසති. රා ගහන්ති ‘‘රාජගහසාමන්තං ගයහත්වා වුත්ත’’න්ති 

ගණ්ඨිපයදසු වදන්ති. ගායවො චරන්ති එත්ථාති යගොචයරො, ගුන්නං

චරණට්ඨානං, යසො වියාති යගොචයරො, භික්ඛූනං චරණට්ඨානං, මහන්යතො

යසො අස්ස, එත්ථාති වා මහායගොචරිං. අට්ඨාරසන්නං මහාවිහාරානම්පි 

අත්ථිතාය පහූතයසනාසනිං. 

ථාවරකම්මන්ති චිරට්ඨායිකම්මං. විසභාගපුග්ගයලො සුභද්දසදියසො. 

උක්යකොයටෙයාතිනිවායරයය. ඉති-සද්යදො ඉදමත්යථ, ඉමිනාමනසිකායරන
යහතුභූයතන එතදයහොසීති අත්යථො. ගරුභාවජනනත්ථං ඤත්තිදුතියයන
කම්යමන සඞ්ඝං සායවසි, න අපයලොකනඤත්තිකම්මමත්යතනාති 
අධිප්පායයො. 

කදාපනායංකතාතිආහ ‘‘අෙිංපනා’’තිආදි. එවංකතභායවොචඉමාය

ගණනායවිඤ්ඤායතීතිදස්යසති ‘‘භගවා හී’’තිආදිනා. අථාතිඅනන්තරත්යථ

නිපායතො, පරිනිබ්බානන්තරයමවාති අත්යථො. සත්තාහන්ති හි

පරිනිබ්බානදිවසම්පිසඞ්ගණ්හිත්වාවුත්තං. අස්සාතිභගවයතො, ‘‘සරීර’’න්ති
ඉමිනා සම්බන්යධො. සංයවගවත්ථුං කිත්යතත්වා කිත්යතත්වා
අනිච්චතාපටිසඤ්ඤුත්තානිගීතානිගායිත්වාපූජාවයසන කීළනයතොසුන්දරං

කීළනදිවසා සාධුකීළනදිවසා නාම, සපරහිතසාධනට්යඨන වා සාධූති
වුත්තානං සප්පුරිසානං සංයවගවත්ථුං කිත්යතත්වා කිත්යතත්වා
කීළනදිවසාතිපි යුජ්ජති. ඉමස්මිඤ්ච පුරිමසත්තායහ එකයදයසයනව 
සාධුකීළනමකංසු. වියසසයතො පන ධාතුපූජාදිවයසසුයයව. තථා හි වුත්තං 

මහාපරිනිබ්බානසුත්තට්ඨකථාෙිං (දී.නි.අට්ඨ.2.235) – 

‘‘ඉයතො පුරියමසු හි ද්වීසු සත්තායහසු යත භික්ඛූ සඞ්ඝස්ස 
ඨානනිසජ්යජොකාසං කයරොන්තා ඛාදනීයං යභොජනීයං සංවිදහන්තා
සාධුකීළිකාය ඔකාසං න ලභිංසු, තයතො යනසං අයහොසි ‘ඉමං සත්තාහං
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පටුන 

සාධුකීළිතං කීළිස්සාම, ඨානං යඛො පයනතං විජ්ජති, යං අම්හාකං
පමත්තභාවං ඤත්වා යකොචියදව ආගන්ත්වා ධාතුයයො ගණ්යහයය, තස්මා
ආරක්ඛංඨයපත්වාකීළිස්සාමා’ති, යතනයතඑවමකංසූ’’ති. 

තථාපියතධාතුපූජායපිකතත්තාධාතුපූජාදිවසානාම.ඉයමයයව වියසයසන
භගවතිකත්තබ්බස්සඅඤ්ඤස්සඅභාවයතොඑකයදයසනකතම්පිසාධුකීළනං

උපාදාය ‘‘සාධුකීළනදිවසා’’ති පාකටා ජාතාති ආහ ‘‘එවිං සත්තාහිං

සාධුකීළනදිවසා නාමඅයහසු’’න්ති. 

චිතකාොති වීසසතරතනුච්චාය චන්දනදාරුචිතකාය, 
පධානකිච්චවයසයනවචසත්තාහංචිතකායංඅග්ගිනාඣායීතිවුත්තං.න හි
අච්චන්තසංයයොගවයසන නිරන්තරං සත්තාහයමව අග්ගිනා ඣායි තත්ථ
පච්ඡිමදිවයසයයව ඣායිතත්තා, තස්මා සත්තාහස්මින්ති අත්යථො
යවදිතබ්යබො. පුරිමපච්ඡිමානඤ්හි ද්වින්නං සත්තාහානමන්තයර සත්තායහ
යත්ථ කත්ථචිපි දිවයස ඣායමායන සති ‘‘සත්තායහ ඣායී’’ති වත්තුං
යුජ්ජති.යථාහ– 

‘‘යතනයඛො පනසමයයනචත්තායරො මල්ලපායමොක්ඛා සීසංන්හාතා
අහතානි වත්ථානි නිවත්ථා ‘මයං භගවයතො චිතකං ආළිම්යපස්සාමා’ති න
සක්යකොන්ති ආළිම්යපතු’’න්තිආදි(දී.නි.2.233). 

සත්තිපඤ් රිං කත්වාති සත්තිඛග්ගාදිහත්යථහි පුරියසහි මල්ලරාජූනං
භගවයතො ධාතුආරක්ඛකරණංඋපලක්ඛණවයසනාහ.සත්තිහත්ථාපුරිසාහි
සත්තියයොයථා‘‘කුන්තා පචරන්තී’’ති, තාහිසමන්තයතොරක්ඛාපනවයසන

පඤ්ජරපටිභාගත්තා සත්තිපඤ්ජරං. සන්ධාගාරිං නාම රාජූනං එකා
මහාසාලා.උයයයොගකාලාදීසුහිරාජායනො තත්ථඨත්වා‘‘එත්තකාපුරයතො
ගච්ෙන්තු, එත්තකාපච්ෙයතො, එත්තකාඋයභොහි පස්යසහි, එත්තකාහත්ථීසු
අභිරුහන්තු, එත්තකාඅස්යසසු, එත්තකාරයථසූ’’තිඑවං සන්ධිංකයරොන්ති

මරියාදං බන්ධන්ති, තස්මා තං ඨානං ‘‘සන්ධාගාර’’න්ති වුච්චති. අපිච
උයයයොගට්ඨානයතොආගන්ත්වාපි යාවයගයහසුඅල්ලයගොමයපරිභණ්ඩාදීනි
කයරොන්ති, තාව ද්යව තීණි දිවසානි රාජායනො තත්ථ සන්ථම්භන්ති

විස්සමන්ති පරිස්සයං වියනොයදන්තීතිපි සන්ධාගාරිං, රාජූනං වා සහ

අත්ථානුසාසනං අගාරන්තිපි සන්ධාගාරිං හ-කාරස්ස ධ-කාරං, 
අනුසරාගමඤ්චකත්වා, යස්මාවා රාජායනොතත්ථසන්නිපතිත්වා‘‘ඉමස්මිං
කායල කසිතුං වට්ටති, ඉමස්මිං කායල වපිතු’’න්ති එවමාදිනා නයයන
ඝරාවාසකිච්චානිසම්මන්තයන්ති, තස්මා ඡින්නවිච්ඡින්නං ඝරාවාසංතත්ථ

සන්ධායරන්තීතිපි සන්ධාගාරිං. විසාඛපුණ්ණමියතො පට්ඨාය යාව 
විසාඛමාසස්ස අමාවාසී, තාව යසොළස දිවසා සීහළයවොහාරවයසන

ගහිතත්තා, යජට්ඨමූලමාසස්ස සුක්කපක්යඛ ච පඤ්ච දිවසාති ආහ ‘‘ඉති

එකවීසති දිවසා ගතා’’ති. තත්ථ චරිමදිවයසයයව ධාතුයයො භාජයිංසු, 
තස්මිංයයව ච දිවයස අයං කම්මවාචා කතා. යතන වුත්තං 
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‘‘ය ට්ඨමූලසුක්කපක්ඛපඤ්චමෙ’’න්තිආදි. තත්ථ යජට්ඨනක්ඛත්තං වා
මූලනක්ඛත්තංවාතස්සමාසස්සපුණ්ණමියංචන්යදනයුත්තං, තස්මායසො

මායසො ‘‘යජට්ඨමූලමායසො’’ති වුච්චති. අනාචාරන්ති යහට්ඨා වුත්තං
අනාචාරං. 

යදි එවං කස්මා විනෙට්ඨකථාෙිං, (පාරා. අට්ඨ.

1.පඨමමහාසඞ්ගීතිකථාවණ්ණනා) මඞ්ගලසුත්තට්ඨකථාෙඤ්ච (ඛු. පා.
අට්ඨ. මඞ්ගලසුත්තවණ්ණනා) ‘‘සත්තසු සාධුකීළනදිවයසසු, සත්තසු ච
ධාතුපූජාදිවයසසු වීතිවත්යතසූ’’ති වුත්තන්ති? සත්තසු ධාතුපූජාදිවයසසු
ගහියතසු තදවිනාභාවයතො මජ්යඣ චිතකාය ඣායනසත්තාහම්පි
ගහිතයමවාති කත්වා විසුං න වුත්තං විය දිස්සති. යදි එවං කස්මා 
‘‘අඩ්ඪමායසොඅතික්කන්යතො, දියඩ්ඪමායසොයසයසො’’තිචවුත්තන්ති? නායං
යදොයසො. අප්පකඤ්හි ඌනමධිකං වා ගණනූපගං න යහොති, තස්මා
අප්පයකන අධියකොපි සමුදායයො අනධියකො විය යහොතීති කත්වා
අඩ්ඪමාසයතො අධියකපි පඤ්චදිවයස ‘‘අඩ්ඪමායසො අතික්කන්යතො’’ති 
වුත්තං ද්වාසීතිඛන්ධකවත්තානං කත්ථචි ‘‘අසීති ඛන්ධකවත්තානී’’ති
වචනං විය, තථා අප්පයකන ඌයනොපි සමුදායයො අනූයනො විය යහොතීති 
කත්වා දියඩ්ඪමාසයතො ඌයනපි පඤ්චදිවයස ‘‘දියඩ්ඪමායසො යසයසො’’ති

වුත්තං සතිපට්ඨානවිභඞ්ගට්ඨකථාෙිං (විභ. 356) ෙමාසයතො ඌයනපි
අඩ්ඪමායස ‘‘ෙමාසං සජ්ඣායයො කාතබ්යබො’’ති වචනං විය, අඤ්ඤථා
අට්ඨකථානං අඤ්ඤමඤ්ඤවියරොයධො සියා. අපිච දීඝභාණකානං මයතන
තිණ්ණං සත්තාහානං වයසන ‘‘එකවීසති දිවසා ගතා’’ති ඉධ වුත්තං.
විනයසුත්තනිපාතඛුද්දකපාඨට්ඨකථාසු පන ඛුද්දකභාණකානං මයතන
එකයමව ඣායනදිවසංකත්වාතදවයසසානංද්වින්නංසත්තාහානංවයසන
‘‘අඩ්ඪමායසො අතික්කන්යතො, දියඩ්ඪමායසො යසයසො’’ති ච වුත්තං.
පඨමබුද්ධවචනාදීසු විය තං තං භාණකානං මයතන අට්ඨකථාසුපි
වචනයභයදො යහොතීති ගයහතබ්බං. එවම්යපත්ථ වදන්ති –
පරිනිබ්බානදිවසයතො පට්ඨාය ආදිම්හි චත්තායරො සාධුකීළනදිවසායයව, 
තයතොපරංතයයොසාධුකීළනදිවසායචව චිතකඣායනදිවසාච, තයතොපරං
එයකො චිතකඣායනදිවයසොයයව, තයතො පරං තයයො චිතකඣායනදිවසා
යචව ධාතුපූජාදිවසාච, තයතොපරංචත්තායරොධාතුපූජාදිවසායයව, ඉතිතං
තං කිච්චානුරූපගණනවයසන තීණි සත්තාහානි පරිපූයරන්ති, 
අගහිතග්ගහයණනපනඅඩ්ඪමායසොව යහොති.‘‘එකවීසතිදිවසාගතා’’තිඉධ
වුත්තවචනඤ්ච තං තං කිච්චානුරූපගණයනයනව. එවඤ්හි චතූසුපි
අට්ඨකථාසු වුත්තවචනං සයමතීති විචායරත්වා ගයහතබ්බං. 

වජිරබුද්ධිත්යථයරන පන වුත්තං ‘‘අඩ්ඪමායසො අතික්කන්යතොති එත්ථ 
එයකොදිවයසොනට්යඨො, යසොපාටිපදදිවයසො, යකොලාහලදිවයසො නාමයසො, 
තස්මා ඉධනගහියතො’’ති, (වජිර.ටී.පඨමමහාසඞ්ගීතිකථාවණ්ණනා)තංන

සුන්දරං පරිනිබ්බානසුත්තන්තපාළිෙිං (දී. නි. 2.227) පාටිපදදිවසයතොයයව 
පට්ඨායසත්තාහස්සවුත්තත්තා, අට්ඨකථායඤ්චපරිනිබ්බානදිවයසනසද්ධිං
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තිණ්ණං සත්තාහානං ගණිතත්තා. තථා හි පරිනිබ්බානදිවයසන සද්ධිං
තිණ්ණං සත්තාහානං ගණයනයනව යජට්ඨමූලසුක්කපක්ඛපඤ්චමී
එකවීසතියමොදිවයසොයහොති. 

චත්තාලීස දිවසාති යජට්ඨමූලසුක්කපක්ඛෙට්ඨදිවසයතො යාව ආසළ්හී

පුණ්ණමී, තාව ගයණත්වා වුත්තං. එත්ථන්තයරති

චත්තාලීසදිවසබ්භන්තයර. යරොයගො එව යරොගපලියබොයධො. 

ආචරියුපජ්ඣායයසුකත්තබ්බකිච්චයමව ආචරියුපජ්ඣාෙපලියබොයධො, තථා 

මාතාපිතුපලියබොයධො. යථාධිප්යපතං අත්ථං, කම්මං වා පරිබුන්යධති 

උපයරොයධතිපවත්තිතුංනයදතීති පලියබොයධො ර-කාරස්සල-කාරං කත්වා. 

තිංපලියබොධිංඡින්දිත්වාතිංකරණීෙිංකයරොතූති සඞ්ගාහයකනඡින්දිතබ්බං
තං සබ්බං පලියබොධං ඡින්දිත්වා ධම්මවිනයසඞ්ගායනසඞ්ඛාතං තයදව
කරණීයංකයරොතු. 

අඤ්යඤපි මහායථරාති අනුරුද්ධත්යථරාදයයො. 

යසොකසල්ලසමප්පිතන්ති යසොකසඞ්ඛායතන සල්යලන අනුපවිට්ඨං 
පටිවිද්ධං. අසමුච්ඡින්නඅවිජ්ජාතණ්හානුසයත්තා
අවිජ්ජාතණ්හාභිසඞ්ඛායතන කම්මුනා භවයයොනිගතිට්ඨිතිසත්තාවායසසු

ඛන්ධපඤ්චකසඞ්ඛාතං අත්තභාවං ජයනති අභිනිබ්බත්යතතීති  යනො. 

කියලයසජයනති, අජනි, ජනිස්සතීති වා  යනො, මහන්යතොජයනොතථා, තං. 

ආගතාගතන්තිආගතමාගතංයථා ‘‘එයකයකො’’ති.එත්ථසියා – ‘‘යථයරො 
අත්තයනො පඤ්චසතාය පරිසාය පරිවුත්යතො රාජගහං ගයතො, අඤ්යඤපි
මහායථරා අත්තයනො අත්තයනො පරිවායර ගයහත්වා යසොකසල්ලසමප්පිතං
මහාජනං අස්සායසතුකාමා තං තං දිසං පක්කන්තා’’ති ඉධ වුත්තවචනං
සමන්තපාසාදිකාය ‘‘මහාකස්සපත්යථයරො ‘රාජගහං ආවුයසො ගච්ොමා’ති
උපඩ්ඪං භික්ඛුසඞ්ඝං ගයහත්වා එකං මග්ගං ගයතො, අනුරුද්ධත්යථයරොපි 
උපඩ්ඪං ගයහත්වා එකං මග්ගං ගයතො’’ති (පාරා. අට්ඨ.
පඨමමහාසඞ්ගීතිකථාවණ්ණනා) වුත්තවචනඤ්ච අඤ්ඤමඤ්ඤං විරුද්ධං
යහොති. ඉධ හි මහාකස්සපත්යථරාදයයො අත්තයනො අත්තයනො
පරිවාරභික්ඛූහියයවසද්ධිංතංතංදිසංගතාතිඅත්යථොආපජ්ජති, තත්ථපන 
මහාකස්සපත්යථරඅනුරුද්ධත්යථරායයව පච්යචකමුපඩ්ඪසඞ්යඝන සද්ධිං
එයකකං මග්ගං ගතාති? වුච්චයත – තදුභයම්පි හි වචනං න විරුජ්ඣති
අත්ථයතො සංසන්දනත්තා. ඉධ හි නිරවයසයසන යථරානං
පච්යචකගමනවචනයමව තත්ථ නයවයසන දස්යසති, ඉධ අත්තයනො
අත්තයනො පරිසාය ගමනවචනඤ්ච තත්ථ උපඩ්ඪසඞ්යඝන සද්ධිං

ගමනවචයනන. උපඩ්ඪසඞ්යඝොති හි සකසකපරිසාභූයතො භික්ඛුගයණො
ගය්හති උපඩ්ඪසද්දස්ස අසයමපි භායග පවත්තත්තා. යදි හි සන්නිපතියත
සඞ්යඝ උපඩ්ඪසඞ්යඝන සද්ධින්ති අත්ථං ගණ්යහයය, තදා සඞ්ඝස්ස
ගණනපථමතීතත්තා න යුජ්ජයතව, යදි ච සඞ්ගායනත්ථං උච්චිනිතානං
පඤ්චන්නං භික්ඛුසතානං මජ්යඣ උපඩ්ඪසඞ්යඝන සද්ධින්ති අත්ථං
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පටුන 

ගණ්යහයය, එවම්පි යතසං ගණපායමොක්ඛානංයයව උච්චිනිතත්තා න
යුජ්ජයතව. පච්යචකගණියනො යහයත. වුත්තඤ්හි ‘‘සත්තසතසහස්සානි, 
යතසු පායමොක්ඛභික්ඛයවො’’ති, ඉති අත්ථයතො සංසන්දනත්තා තයදතං
උභයම්පි වචනං අඤ්ඤමඤ්ඤං න විරුජ්ඣතීති. තංතංභාණකානං 
මයතයනවංවුත්තන්තිපිවදන්ති. 

‘‘අපරිනිබ්බුතස්ස භගවයතො’’තිආදිනා යයොයජතබ්බං. 

පත්තචීවරමාදාොති එත්ථ චතුමහාරාජදත්තියයසලමයපත්තං, 
සුගතචීවරඤ්ච ගණ්හිත්වාති අත්යථො. යසොයයව හි පත්යතො භගවතා සදා

පරිභුත්යතො. වුත්තඤ්හි සමචිත්තපටිපදාසුත්තට්ඨකථාෙිං 
‘‘වස්සංවුත්ථානුසායරන අතියරකවීසතිවස්සකායලපි තස්යසව
පරිභුත්තභාවං දීයපතුකායමන පායතොව සරීරපටිජග්ගනං කත්වා
සුනිවත්ථනිවාසයනො සුගතචීවරං පාරුපිත්වා යසලමයපත්තමාදාය
භික්ඛුසඞ්ඝපරිවුයතො දක්ඛිණද්වායරන නගරං පවිසිත්වා පිණ්ඩාය 
චරන්යතො’’ති (අ. නි. අට්ඨ. 2.37) ගන්ධමාලාදයයො යනසං හත්යථති 

ගන්ධමාලාදිහත්ථා. 

තත්රාති තිස්සං සාවත්ථියං. සුදන්ති නිපාතමත්තං. 

අනිච්චතාදිපටිසිංයුත්තාොති ‘‘සබ්යබ සඞ්ඛාරා අනිච්චා’’තිආදිනා (ධ. ප.
277) අනිච්චසභාවපටිසඤ්ඤුත්තාය. ධම්යමන යුත්තා, ධම්මස්ස වා

පතිරූපාති ධම්මී, තාදිසාය. සඤ්ඤායපත්වාති සුට්ඨු ජානායපත්වා, 

සමස්සායසත්වාති වුත්තං යහොති. වසිතගන්ධකුටින්ති නිච්චසායපක්ඛත්තා

සමායසො. පරියභොගයචතියභාවයතො ‘‘ගන්ධකුටිිං වන්දිත්වා’’ති වුත්තං.
‘‘වන්දිත්වා’’ති ච ‘‘විවරිත්වා’’ති එත්ථ පුබ්බකාලකිරියා. තථා හි
ආචරියසාරිපුත්තත්යථයරන වුත්තං ‘‘ගන්ධකුටියා ද්වාරං විවරිත්වාති
පරියභොගයචතියභාවයතො ගන්ධකුටිං වන්දිත්වා ගන්ධකුටියා ද්වාරං විවරීති
යවදිතබ්බ’’න්ති (සාරත්ථ. ටී. 1.පඨමමහාසඞ්ගීතිකථා) මිලාතා මාලා, 

සායයව කචවරං, මිලාතං වා මාලාසඞ්ඛාතං කචවරං තථා. අතිහරිත්වාති

පඨමං ඨපිතට්ඨානමභිමුඛං හරිත්වා. ෙථාඨායන ඨයපත්වාති පඨමං

ඨපිතට්ඨානං අනතික්කමිත්වා යථාඨිතට්ඨායනයයව ඨයපත්වා. භගවයතො

ඨිතකායල කරණීෙිං වත්තිං සබ්බමකාසීති යසනාසයන කත්තබ්බවත්තං

සන්ධාය වුත්තං. කුරුමායනො චාති තං සබ්බං වත්තං කයරොන්යතො ච.
ලක්ඛයණහිඅයං මාන-සද්යදො.න්හානයකොට්ඨකස්සසම්මජ්ජනඤ්චතස්මිං
උදකස්ස උපට්ඨාපනඤ්ච, තානි ආදීනි යයසං ධම්මයදසනාඔවාදාදීනන්ති

තථා, යතසං කායලසූති අත්යථො. සීහස්ස මිගරාජස්ස යසයයා සීහයසෙයා, 
තද්ධිතවයසන, සදිසයවොහායරන වා භගවයතො යසයයාපි ‘‘සීහයසයයා’’ති
වුච්චති. යතජුස්සදඉරියාපථත්තා උත්තමයසයයා වා, යං සන්ධාය වුත්තං
‘‘අථ යඛො භගවා දක්ඛියණන පස්යසන සීහයසයයං කප්යපසි පායද පාදං
අච්චාධාය සයතො සම්පජායනො’’ති, (දී. නි. 2.198) තං. කප්පනකායලො
කරණකායලොනනූතියයොයජතබ්බං. 
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‘‘ෙථා ත’’න්තිආදිනා යථාවුත්තමත්ථං උපමාය ආවි කයරොති. තත්ථ
යථා අඤ්යඤොපිභගවයතො…යප.…පතිට්ඨිතයපයමොයචවඅඛීණාසයවොච 
අයනයකසු…යප.… උපකාරසඤ්ජනිතචිත්තමද්දයවො ච අකාසි, එවං
ආයස්මාපිආනන්යදොභගවයතො ගුණ…යප.…මද්දයවො චහුත්වා අකාසීති
යයොජනා.න්තිනිපාතමත්තං.අපිචඑයතන තථාකරණයහතුංදස්යසති, යථා
අඤ්යඤපි යථාවුත්තසභාවා අකංසු, තථා ආයස්මාපි ආනන්යදො 
භගවයතො…යප.… පතිට්ඨිතයපමත්තා යචව අඛීණාසවත්තා ච
අයනයකසු…යප.… උපකාරසඤ්ජනිතචිත්තමද්දවත්තාචාතියහතුඅත්ථස්ස
ලබ්භමානත්තා. යහතුගබ්භානි හි එතානි පදානි තදත්ථස්යසව
තථාකරණයහතුභාවයතො.ධනපාලදමන(චූළව.342), සුවණ්ණකක්කට (ජා.
1.5.94), චූළහංස(ජා.1.15.133) -මහාහංසජාතකාදීහි(ජා.2.21.89) යචත්ථ 
විභායවතබ්යබො. ගුණානං ගයණො, යසොයයව අමතනිප්ඵාදකරසසදිසතාය 

අමතරයසො. තංජානනපකතිතායාතිපතිට්ඨිතපයදයහතු. උපකාර…යප.…

මද්දයවොති උපකාරපුබ්බභායවන සම්මාජනිතචිත්තමුදුයකො. එවම්පි යසො

ඉමිනාකාරයණනඅධිවායසසීතිදස්යසන්යතො ‘‘තයමන’’න්තිආදිමාහ.තත්ථ 

තයමනන්ති තං ආයස්මන්තං ආනන්දං. එත-සද්යදො හි පදාලඞ්කාරමත්තං.
අයඤ්හි සද්දපකති, යදිදං ද්වීසු සබ්බනායමසු පුබ්බපදස්යසව අත්ථපදතා. 

සිංයවය සීති ‘‘නනු භගවතා පටිකච්යචව අක්ඛාතං ‘සබ්යබයහව පියයහි
මනායපහිනානාභායවො විනාභායවො’තිආදිනා(දී.නි.2.183; සං.නි.5.379; 
අ. නි. 10.48) සංයවගං ජයනසී’’ති (දී. නි. ටී.

පඨමමහාසඞ්ගීතිකථාවණ්ණනා) ආචරිෙධම්මපාලත්යථයරන වුත්තං, එවං
සති ‘‘භන්යත…යප.… අස්සායසස්සථාති පඨමං වත්වා’’ති සහ
පාඨයසයසනයයොජනාඅස්ස.යථාරුතයතොපන ආදයත්යථනඉති-සද්යදන
‘‘එවමාදිනා සංයවයජසී’’ති යයොජනාපි යුජ්ජයතව. යයන යකනචි හි 
වචයනනසංයවගංජයනසි, තංසබ්බම්පිසංයවජනස්සකරණංසම්භවතීති. 

සන්ථම්භිත්වාති පරියදවනාදිවිරයහන අත්තානං පටිබන්යධත්වා 

පතිට්ඨායපත්වා. උස්සන්නධාතුකන්ති උපචිතපිත්තයසම්හාදියදොසං.
පිත්තයසම්හවාතවයසනහිතිස්යසොධාතුයයොඉධ යභසජ්ජකරණයයොගයතාය 
අධිප්යපතා, යා‘‘යදොසා, මලා’’තිචයලොයක වුච්චන්ති, පථවීආයපොයතයජො
වායයොආකායසොතිචයභයදනපච්යචකංපඤ්චවිධා.වුත්තඤ්හි – 

‘‘වායුපිත්තකඵායදොසා, ධාතයවොචමලාතථා; 
තත්ථාපිපඤ්චධාඛයාතා, පච්යචකංයදහධාරණා. 

සරීරදූසනා යදොසා, මලීනකරණාමලා; 
ධාරණාධාතයවොයතතු, ඉත්ථමන්වත්ථසඤ්ඤකා’’ති. 

සමස්සායසතුන්ති සන්තප්යපතුං  .යදවතාය  සංයවජිතදිවසයතො, 

යජතවනවිහාරං පවිට්ඨදිවසයතො වා දුතිෙදිවයස. විරිච්චති එයතනාති 

වියරචනිං, ඔසධපරිභාවිතං ඛීරයමව වියරචනං තථා. ෙිං සන්ධාොති යං
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යභසජ්ජපානං සන්ධාය. අඞ්ගපච්චඞ්යගන යසොභතීති සුයභො, මනුයනො

අපච්චං මානයවො, න -කාරස්ස පන ණ-කායර කයත මාණයවො.  මනූති හි

පඨමකප්පිකකායල මනුස්සානං මාතාපිතුට්ඨායන ඨියතො පුරියසො, යයො

සාසයන ‘‘මහාසම්මතරාජා’’තිවුත්යතො.යසොහිසකලයලොකස්සහිතංමනභි

ජානාතීති මනූති වුච්චති  .එවම්යපත්ථ වදන්ති‘‘දන්තජ න-කාරසහියතො

මානවසද්යදො  සබ්බසත්තසාධාරණවචයනො, මුද්ධජ ණ -කාරසහියතො පන

මාණවසද්යදො  කුච්ඡිතමූළ්හාපච්චවචයනො ’’ති.  

චූළකම්මවිභඞ්ගසුත්තට්ඨකථාෙම්පි )ම .නි .අට්ඨ . 4.289) හි මුද්ධජ ණ-

කාරසහිතස්යසව මාණවසද්දස්ස අත් යථො වණ්ණියතො  .තට්ටීකායම්පි‘‘යං  

අපච්චංකුච්ඡිතංමූළ්හංවා, තත්ථයලොයකමාණවයවොහායරො, යයභුයයයන

චසත්තාදහරකායල මූළ්හධාතුකායහොන්තීතිතස්යසවත්යථොපකාසියතො ’’ති

වදන්ති ආචරියා .අඤ්ඤත්ථ ච  වීසතිවස්සබ්භන්තයරො යුවා මාණයවො, ඉධ

පන තබ්යබොහායරන මහල්ලයකොපි  .වු ත්තඤ්හි 

චූළකම්මවිභඞ්ගසුත්තවණ්ණනාෙිං ‘‘මාණයවොති පන තං තරුණකායල 

යවොහරිංසු, යසො මහල්ලකකායලපි යතයනව යවොහායරන යවොහරීයතී ’’ති , 

(ම  .නි .අට්ඨ . 4.289) සුභනාමයකනලද්ධමාණවයවොහායරනාතිඅත්යථො .

යසොපන‘‘සත්ථාපරිනිබ්බුයතො , ආනන්දත්යථයරො කිරස්සපත්තචීවරමාදාය

ආගයතො, මහාජයනො තං දස්සනාය උපසඞ්කමතී ’’ති සුත්වා‘‘විහාරං  යඛො

පන ගන්ත්වා මහාජනමජ්යඣන සක්කා සුයඛන පටිසන්ථාරං වා කාතුං, 

ධම්මකථං වා යසොතුං, යගහමාගතංයයව නං දිස්වා සුයඛන පටිසන්ථාරං

කරිස්සාමි, එකාචයමකඞ්ඛාඅත්ථි, තම්පිනංපුච්ඡිස්සාමී ’’තිචින්යතත්වා

එක්ංමාණවකං යපයසසි, තංසන්ධායාහ ‘‘පහිතිංමාණවක’’න්තිඛුද්දයක

යචත්ථ කපච්චයයො. එතදයවොචාති එතං ‘‘අකායලො’’තිආදිකං වචනං  

ආනන්දත්යථයරොඅයවොච. 

අකායලොති අජ්ජ ගන්තුං අයුත්තකායලො. කස්මාති යච ‘‘අත්ථි

යම’’තිආදිමාහ. යභසජ් මත්තාති අප්පකං යභසජ්ජං. අප්පත්යථො යහත්ථ 

මත්තාසද්යදො ‘‘මත්තා සුඛපරිච්චාගා’’තිආදීසු (ධ. ප. 290) විය. පීතාති

පිවිතා. ස්යවපීති එත්ථ ‘‘අපි-සද්යදො අයපක්යඛො මන්තා නුඤ්ඤායා’’ති

(වජිර. ටී. පඨමමහාසඞ්ගීතිකථාවණ්ණනා) වජිරබුද්ධිත්යථයරන වුත්තං. 
අයං පන තස්සාධිප්පායයො – ‘‘අප්යපව නාමා’’ති සංසයමත්යත වුත්යත
අනුඤ්ඤාතභායවොන සිද්යධො, තස්මාතංසාධනත්ථං ‘‘අපී’’තිවුත්තං, යතන
ඉමමත්ථං දීයපති ‘‘අප්යපව නාම ස්යව මයං උපසඞ්කයමයයාම, 
උපසඞ්කමිතුංපටිබලාසමානා උපසඞ්කමිස්සාමචා’’ති. 

දුතිෙදිවයසති ඛීරවියරචනපීතදිවසයතො දුතියදිවයස. 

යචතකත්යථයරනාති යචතියරට්යඨ ජාතත්තා යචතයකොති එවං

ලද්ධනායමන යථයරන. පච්ඡාසමයණනාති පච්ොනුගයතන සමයණන.

සහත්යථ යචතං කරණවචනං. සුයභන මාණයවන පුට්යඨොති ‘‘යයසු
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පටුන 

ධම්යමසුභවං යගොතයමො ඉමං යලොකං පතිට්ඨයපසි, යතතස්ස අච්චයයන
නට්ඨානුයඛො, ධරන්තිනුයඛො, සයචධරන්ති, භවං (නත්ථි දී.නි. අට්ඨ.
1.448) ආනන්යදො ජානිස්සති, හන්ද නං පුච්ොමී’’ති එවං චින්යතත්වා
‘‘යයසංයසොභවං යගොතයමොධම්මානංවණ්ණවාදී අයහොසි, යත්ථචඉමං
ජනතං සමාදයපසිනියවයසසිපතිට්ඨායපසි, කතයමසානංයඛොයභොආනන්ද
ධම්මානංයසොභවංයගොතයමො වණ්ණවාදීඅයහොසී’’තිආදිනා(දී.නි.1.448) 
පුට්යඨො, අථස්ස යථයරො තීණි පිටකානි සීලක්ඛන්ධාදීහි තීහි ඛන්යධහි
සඞ්ගයහත්වා දස්යසන්යතො ‘‘තිණ්ණං යඛො මාණව ඛන්ධානං යසො භගවා
වණ්ණවාදී’’තිආදිනා (දී. නි. 1.449) ඉධ සීලක්ඛන්ධවග්යග දසමං 

සුත්තමභාසි, තංසන්ධායාහ ‘‘ඉමස්මිං…යප.…මභාසී’’ති. 

ඛණ්ඩන්ති ඡින්නං. ඵුල්ලන්ති භින්නං, යසවාලාහිෙත්තකාදිවිකස්සනං

වා, යතසං පටිසඞ්ඛරණිං සම්මා පාකතිකකරණං, අභිනවපටිකරණන්ති

වුත්තංයහොති. උපකට්ඨාොතිආසන්නාය.වස්සංඋපයනන්තිඋපගච්ෙන්ති

එත්ථාති වස්සූපනායිකා, වස්සූපගතකායලො, තාය. සඞ්ගීතිපාළිෙිං (චූළව.
440) සාමඤ්යඤන වුත්තම්පි වචනං එවං ගයතයයව සන්ධාය වුත්තන්ති

සංසන්යදතුංසායධතුංවාආහ ‘‘එවඤ්හී’’තිආදි. 

රා ගහිං පරිවායරත්වාති බහිනගයර ඨිතභායවන වුත්තං. 

ඡඩ්ඩිතපතිතඋක්ලාපාතිෙඩ්ඩිතාචපතිතාච උක්ලාපාච.ඉදංවුත්තංයහොති
– භගවයතො පරිනිබ්බානට්ඨානං ගච්ෙන්යතහි භික්ඛූහි ෙඩ්ඩිතා විස්සට්ඨා, 
තයතොයයව ච උපචිකාදීහි ඛාදිතත්තා ඉයතො චියතො ච පතිතා, 
සම්මජ්ජනාභායවන ආකිණ්ණකචවරත්තා උක්ලාපා චාති. තයදවත්ථං 

‘‘භගවයතොහී’’තිආදිනාවිභායවති.අවකුථිපූතිභාවමගමාසීති උක්ලායපො ථ-

කාරස්ස ල-කාරං කත්වා, උජ්ඣිට්යඨො වා කලායපොසමූයහොති උක්ලායපො, 
වණ්ණසඞ්ගමනවයසයනවං වුත්තං යථා ‘‘උපක්යලයසො, ස්යනයහො’’ –
ඉච්චාදි, යතන යුත්තාති තථා. පරිච්යෙදවයසන යවණීයන්ති දිස්සන්තීති 

පරියවණා. කුරුමානාතිකත්තුකාමා. යසනාසනවත්තානං පඤ්ඤත්තත්තා, 
යසනාසනක්ඛන්ධයක ච යසනාසනපටිබද්ධානං බහූනම්පි වචනානං 
වුත්තත්තා යසනාසනපටිසඞ්ඛරණම්පි තස්ස පූජායයව නාමාති ආහ 

‘‘භගවයතොවචනපූ නත්ථ’’න්ති. පඨමිං මාසන්ති වස්සානස්සපඨමංමාසං.
අච්චන්තසංයයොයග යචතං උපයයොගවචනං. 

‘‘තිත්ථිෙවාදපරියමොචනත්ථඤ්චා’’ති වුත්තමත්ථං පාකටං කාතුං ‘‘තිත්ථිො

හී’’තිආදිවුත්තං. 

ෙන්ති කතිකවත්තකරණං. එදියසසු හි ඨායනසු යං-සද්යදො තං-
සද්දානයපක්යඛො යතයනව අත්ථස්ස පරිපුණ්ණත්තා. යං වා කතිකවත්තං 

සන්ධාය ‘‘අථ යඛො’’තිආදි වුත්තං, තයදව මයාපි වුත්තන්ති අත්යථො. එස

නයයො ඊදියසසු භගවතා…යප.… වණ්ණතන්ති යසනාසනවත්තං
පඤ්ඤයපන්යතන යසනාසනක්ඛන්ධයක (චූළව. 308) ච
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යසනාසනපටිබද්ධවචනං කයථන්යතන වණ්ණිතං. සඞ්ගායිස්සාමාති එත්ථ
ඉති-සද්දස්ස ‘‘වුත්තංඅයහොසී’’තිචඋභයත්ථසම්බන්යධො, එකස්සවාඉති-
සද්දස්සයලොයපො. 

දුතිෙදිවයසති එවං චින්තිතදිවසයතො දුතියදිවයස, යසො ච යඛො
වස්සූපනායිකදිවසයතො දුතියදිවයසොව. යථරා හි ආසළ්හිපුණ්ණමියතො 
පාටිපදදිවයසයයව සන්නිපතිත්වා වස්සමුපගන්ත්වා එවං චින්යතසුන්ති. 

රා ද්වායරතිරාජයගහද්වායර. හත්ථකම්මන්තිහත්ථකිරියං, හත්ථකම්මස්ස

කරණන්ති වුත්තං යහොති. පටියවයදසුන්ති ජානායපසුං. විසට්ඨාති
නිරාසඞ්කචිත්තා. ආණායයව අප්පටිහතවුත්තියා පවත්තනට්යඨන

චක්කන්ති ආණාචක්කිං. තථා ධම්යමොයයව චක්කන්ති ධම්මචක්කිං, තං
පනිධ යදසනාඤාණපටියවධඤාණවයසන දුවිධම්පි යුජ්ජති තදුභයයයනව
සඞ්ගීතියා පවත්තනයතො. ‘‘ධම්මචක්කන්ති යචතං යදසනාඤාණස්සාපි

නාමං, පටියවධඤාණස්සාපී’’ති (සං. නි. අට්ඨ. 2.3.78) හි අට්ඨකථාසු 

වුත්තං. සන්නිසජ් ට්ඨානන්ති සන්නිපතිත්වා නිසීදනට්ඨානං. සත්ත 

පණ්ණානියස්සාති සත්තපණ්ණී, යයො‘‘ෙත්තපණ්යණො, විසමච්ෙයදො’’තිපි
වුච්චති, තස්සජාතගුහද්වායරතිඅත්යථො. 

විස්සකම්මුනාති සක්කස්ස යදවානමින්දස්ස කම්මාකම්මවිධායකං

යදවපුත්තං සන්ධායාහ. සුවිභත්තභිත්තිථම්භයසොපානන්ති එත්ථ
සුවිභත්තපදස්ස ද්වන්දයතො පුබ්යබ සුයයමානත්තා සබ්යබහි ද්වන්දපයදහි

සම්බන්යධො, තථා ‘‘නානාවිධ…යප.… විචිත්ත’’න්තිආදීසුපි. 

රා භවනවිභූතින්ති රාජභවනසම්පත්තිං, රාජභවනයසොභං වා. 

අවහසන්තමවාති අවහාසං කුරුමානං විය. සිරිොති යසොභාසඞ්ඛාතාය

ලක්ඛියා. නියකතනමවාති වසනට්ඨානමිව, ‘‘ජලන්තමිවා’’තිපි පායඨො.
එකස්මිංයයව පානීයතිත්යථනිපතන්තාපක්ඛියනොවියසබ්යබසම්පිජනානං

චක්ඛූනි මණ්ඩයපයයව නිපතන්තීති වුත්තං ‘‘එකනිපාත…යප.…

විහඞ්ගාන’’න්ති. නෙනවිහඞ්ගානන්ති නයනසඞ්ඛාතවිහඞ්ගානං. 

යලොකරාමයණෙයකමව සම්පිණ්ඩිතන්ති යදි යලොයක විජ්ජමානං 
රාමයණයයකංසබ්බයමවආයනත්වාඑකත්ථසම්පිණ්ඩිතංසියා, තංවියාති
වුත්තං යහොති, යං යං වා යලොයක රමිතුමරහති, තං සබ්බං

සම්පිණ්ඩිතමිවාතිපි අත්යථො. දට්ඨබ්බසාරමණ්ඩන්ති යඵග්ගුරහිතංසාරංවිය, 
කසටවිනිමුත්තං පසන්නං විය ච දට්ඨුමරහරූයපසු සාරභූතං, 
පසන්නභූතඤ්ච. අපිච දට්ඨබ්යබො දස්සනීයයො සාරභූයතො විසිට්ඨතයරො

මණ්යඩො මණ්ඩනං අලඞ්කායරො එතස්සාති දට්ඨබ්බසාරමණ්යඩො, තං.
මණ්ඩං සූරියරස්මිංපාතිනිවායරති, සබ්යබසංවාජනානංමණ්ඩංපසන්නං
පාති රක්ඛති, මණ්ඩනමලඞ්කාරං වා පාති පිවති අලඞ්කරිතුං

යුත්තභායවනාති මණ්ඩයපො, තං. 
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කුසුමදාමානි ච තානි ඔලම්බකානි යචති කුසුමදායමොලම්බකානි. 
වියසසනස්ස යචත්ථ පරනිපායතො යථා ‘‘අගයාහියතො’’ති. විවිධානියයව
කුසුමදායමොලම්බකානි තථා, තානි විනිග්ගලන්තං වියසයසන වයමන්තං
නික්ඛායමන්තමිවචාරුයසොභනංවිතානංඑත්ථාතිතථා.කුට්යටනගහියතො 

සමං කයතොති කුට්ටියමො, යකොට්ටියමො වා, තාදියසොයයව මණීති 

මණයකොට්ටියමො, නානාරතයනහි විචිත්යතො මණියකොට්ටියමො, තස්ස තලං
තථා. අථ වා මණියයො යකොට්යටත්වා කතතලත්තා මණියකොට්යටන 

නිප්ඵත්තන්ති මණයකොට්ටිමිං, තයමව තලං, නානාරතනවිචිත්තං 
මණියකොට්ටිමතලං තථා. තමිව ච නානාපුප්ඵූපහාරවිචිත්තං

සුපරිනිට්ඨිතභූමිකම්මන්ති සම්බන්යධො. පුප්ඵපූජා පුප්ඵූපහායරො. එත්ථ හි 
නානාරතනවිචිත්තග්ගහණං නානාපුප්ඵූපහාරවිචිත්තතායනිදස්සනං, 
මණියකොට්ටිමතලග්ගහණං සුපරිනිට්ඨිතභූමිකම්මතායාති දට්ඨබ්බං. නන්ති

මණ්ඩපං. බ්රහ්මවිමානසදිසන්ති භාවනපුංසකං, යථා බ්රහ්මවිමානං යසොභති, 

තථාඅලඞ්කරිත්වාතිඅත්යථො.වියසයසනමායනතබ්බන්ති විමානිං. සද්දවිදූ
පන ‘‘වියහ ආකායස මායන්ති ගච්ෙන්ති යදවා යයනාති විමාන’’න්ති

වදන්ති. වියසයසන වා සුචරිතකම්මුනා මීයතිනිම්මීයතීති විමානිං, වීති වා

සකුයණො වුච්චති, තං සණ්ඨායනන මීයති නිම්මීයතීති විමානන්තිආදිනාපි

වත්තබ්යබො. විමානට්ඨකථාෙිං පන ‘‘එකයයොජනද්වියයොජනාදිභායවන
පමාණවියසසයුත්තතාය, යසොභාතිසයයයොයගනචවියසසයතොමානනීයතාය
විමාන’’න්ති (වි. ව. අට්ඨ. ගන්ථාරම්භකථා) වුත්තං. නත්ථි

අග්ඝයමයතසන්ති අනග්ඝානි, අපරිමාණග්ඝානි අග්ඝිතුමසක්කුයණයයානීති

වුත්තං යහොති. පතිරූපං, පච්යචකං වා අත්ථරිතබ්බානීති පච්චත්ථරණානි, 

යතසං සතානි තථා. උත්තරාභිමුඛන්ති උත්තරදිසාභිමුඛං. ධම්යමොපි

සත්ථායයව සත්ථුකිච්චනිප්ඵාදනයතොති වුත්තං ‘‘බුද්ධස්ස භගවයතො

ආසනාරහිං ධම්මාසනිං පඤ්ඤයපත්වා’’ති. යථාහ ‘‘යයො යඛො…යප.…
මමච්චයයන සත්ථා’’තිආදි, (දී. නි. 2.216) 
තථාගතප්පයවදිතධම්මයදසකස්ස වා සත්ථුකිච්චාවහත්තා තථාරූයප

ආසයන නිසීදිතුමරහතීති දස්යසතුම්පි එවං වුත්තං. ආසනාරහන්ති 

නිසීදනාරහං. ධම්මාසනන්ති ධම්මයදසකාසනං, ධම්මං වා කයථතුං 

යුත්තාසනං. දන්තඛචිතන්තිදන්යතහිඛචිතං, හත්ථිදන්යතහි කතන්තිවුත්තං

යහොති.‘‘දන්යතොනාමහත්ථිදන්යතොවුච්චතී’’තිහිවුත්තං. එත්ථාතිඑතස්මිං

ධම්මාසයන. මම කිච්චන්තිමමකම්මං, මයාවාකරණීයං. 

ඉදානි ආයස්මයතො ආනන්දස්ස අයසක්ඛභූමිසමාපජ්ජනං දස්යසන්යතො 

‘‘තස්මඤ්ච පනා’’තිආදිමාහ  .තත්ථ  තස්මඤ්ච පන දිවසඑති තථා රඤ්ඤා

ආයරොචාපිතදිවයස, සාවණමාසස්ස කාළපක්ඛචතුත්ථදිවයසති වුත්තං

යහොති  .අනත්ථජනනයතො විසසඞ්කාසතාය කියලයසො  විසිං, තස්ස

ඛීණාසවභාවයතො අඤ්ඤථාභාවසඞ්ඛාතා සත්ති ගන්යධො. තථා හි යසො 

භගවයතො පරිනිබ්බානාදීසු විලාපාදිමකාසි  .අපිච  
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විසජනනකපුප්ඵාදිගන්ධපටිභාගතාය නානාවිධදුක්ඛයහතුකිරියාජනනයකො

කියලයසොව ‘‘විසගන්යධො’’තිවුච්චති .තථාහියසො‘‘විසංහරතීතිවිසත්තිකා , 

විසමූලාති විසත්තිකා, විසඵලාති විසත්තිකා, විසපරියභොගාති

විසත්තිකා ’’තිආදිනා  (මහානි.3) වුත්යතොති .අපිච  විසගන්යධොනාමවිරූයපො 

මංසාදිගන්යධො, තංසදිසතාය පනකියලයසො‘‘ .විස්සසද්යදො හි විරූයප ’’ති

)ධ .ස .ටී . 624) අභිධම්මටීකාෙිංවුත්තං. අද්ධාති එකංසයතො. සිංයවගන්ති

ධම්මසංයවගං‘‘ .ඔහිතභාරාන ’’න්තිහි  යයභුයයයන, පධායනනචවුත්තං .

එද්ියසසුපනඨායනසුතදඤ්යඤසම්පිධම්මසංයවයගොයයව අධිප්යපයතො .

තථා හි‘‘සංයවයගො නාම සයහොත්තප්පං ඤාණං , යසො තස්සා භගවයතො

දස්සයන උප්පජ්ජී ’’ති)වි .ව .අට්ඨ . 838) 

රජ්ජුමාලාවිමානවණ්ණනාෙිංවුත්තං, සා ච තදා අවිඤ්ඤාතසාසනා 

අනාගතඵලාති  .ඉතරථා හි චිත්තුත්රාසවයසන යදොයසොය ය්ව සංයවයගොති

ආපජ්ජති, එවඤ්ච සති යසො තස්ස අයසක්ඛභූමිසමාපජ්ජනස්ස

එකංසකාරණං න සියා  .එවමභූයතො ච යසො ඉධ න  වත්තබ්යබොයයවාති

අලමතිපපඤ්යචන. යතනාති තස්මා ස්යව සඞ්ඝසන්නිපාතස්ස

වත්තමානත්තා, යසක්ඛසකරණීයත්තාවා. යතන යුත්තන්තිතවනයුත්තං, 

තයාවාසන්නිපාතංගන්තුංනපතිරූපං. 

යමතන්ති මම එතං ගමනං. ය්වාහන්ති යයො අහං, ෙන්ති වා 
කිරියාපරාමසනං, යතන ‘‘ගච්යෙයය’’න්ති එත්ථ ගමනකිරියං පරාමසති, 
කිරියාපරාමසනස්ස චයංතං-සද්දස්සඅයංපකති, යදිදංනපුංසකලිඞ්යගන, 
එකවචයනනචයයොගයතාතථායයව තත්ථතත්ථ දස්සනයතො.කිරියායහි

සභාවයතො නපුංසකත්තයමකත්තඤ්ච ඉච්ෙන්ති සද්දවිදූ. ආවජ්ය සීති

උපනායමසි. මුත්තාතිමුච්චිතා. අප්පත්තඤ්චාති අගතඤ්ච, බිම්යබොහයනන

තාව ඨපිතන්ති වුත්තං යහොති. එතස්මිං අන්තයරති එත්ථන්තයර, ඉමිනා
පදද්වයයනදස්සිතකාලානංයවමජ්ඣක්ඛයණ, තථාදස්සිතකාලද්වයස්සවා
විවයරතිවුත්තංයහොති. 

‘‘කාරයණයචවචිත්යතච, ඛණස්මිංවිවයරපිච; 
යවමජ්ඣාදීසුඅත්යථසු‘අන්තරා’තිරයවොගයතො’’ති. 

හි වුත්තං. අනුපාදාොති තණ්හාදිට්ඨිවයසන කඤ්චි ධම්මං අග්ගයහත්වා, 
යයහි වා කියලයසහි මුච්චති, යතසං යලසමත්තම්පි අග්ගයහත්වා. 

ආසයවහීති භවයතො ආ භවග්ගං, ධම්මයතො ච ආ යගොත්රභුං සවනයතො
පවත්තනයතො ආසවසඤ්ඤියතහි කියලයසහි.
උපලක්ඛණවචනමත්තඤ්යචතං. තයදකට්ඨතාය හි සබ්යබහිපි කියලයසහි

සබ්යබහිපි පාපධම්යමහි චිත්තං විමුච්චතියයව. චිත්තිං විමුච්චීති චිත්තිං 
අරහත්තමග්ගක්ඛයණ ආසයවහි විමුච්චමානං හුත්වා අරහත්තඵලක්ඛයණ

විමුච්චි. තදත්ථං විවරති ‘‘අෙඤ්හී’’තිආදිනා. චඞ්කයමනාති

චඞ්කමනකිරියාය. වියසසන්ති අත්තනා ලද්ධමග්ගඵලයතො
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පටුන 

වියසසමග්ගඵලං. විවට්ටූපනිස්සයභූතං කතං උපචිතං පුඤ්ඤං යයනාති 

කතපුඤ්යඤො, අරහත්තාධිගමාය කතාධිකායරොති අත්යථො. 

පධානමනුයුඤ් ාති වීරියමනුයුඤ්ජාහි, අරහත්තසමාපත්තියා අනුයයොගං

කයරොහීතිවුත්තංයහොති. යහොහිසීතිභවිස්සසි. කථායදොයසොතිකථායයදොයසො

විතථභායවො. අච්චාරද්ධන්තිඅතිවියආරද්ධං. උද්ධච්චාොතිඋද්ධතභාවාය. 

හන්දාති යවොස්සග්ගවචනං. යතන හි අධුනායයව යයොයජමි, න පනාහං

පපඤ්චං කයරොමීති යවොස්සග්ගං කයරොති. වීරිෙසමතිං යෙොය මීති
චඞ්කමනවීරියස්ස අධිමත්තත්තා තස්ස හාපනවයසන සමාධිනා
සමතාපාදයනන වීරියස්ස සමතං සමභාවං යයොයජමි, වීරියයන වා 
සමථසඞ්ඛාතං සමාධිං යයොයජමීතිපි අත්යථො. ද්විධාපි හි පායඨො දිස්සති. 

විස්සමස්සාමීති අස්සසිස්සාමි. ඉදානි තස්ස වියසසයතො පසංසනාරහභාවං

දස්යසතුං ‘‘යතනා’’තිආදි වුත්තං. යතනාති

චතුඉරියාපථවිරහිතතාකාරයණන. ‘‘අනිපන්යනො’’තිආදීනි
පච්චුප්පන්නවචනායනව. පරිනිබ්බුයතොපි යසො ආකායසයයව පරිනිබ්බායි.
තස්මා යථරස්ස කියලසපරිනිබ්බානං, ඛන්ධපරිනිබ්බානඤ්ච වියසයසන
පසංසාරහංඅච්ෙරියබ්භුතයමවාති. 

දුතිෙදිවයසති යථයරන අරහත්තපත්තදිවසයතො දුතියදිවයස. පඤ්චමෙන්ති

තිථීයපක්ඛාය වුත්තං, ‘‘දුතියදිවයස ’’ති ඉමිනා තුලයාධිකරණං .

භින්නලිඞ්ගම්පි හි තුලයත්ථපදං  දිස්සති යථා ‘‘ගුයණො පමාණං , වීසති

චිත්තානි  ’’ඉච්චාදි.  කාළපක්ඛස්සාති සාවණමාසකාළපක්ඛස්ස  .පඨමඤ්හි

මාසං ඛණ්ඩඵුල්ලපටිසඞ්ඛරණමකංසු, පඨමමාසභායවො ච

මජ්ඣිමප්පයදසයවොහායරන  .තත්ථ හි  පුරිමපුණ්ණමියතො යාව අපරා

පුණ්ණමී, තාව එයකො මායසොති යවොහරන්ති  .තයතො තීණි දිවසානි  රාජා

මණ්ඩපමකාසි, තයතො දුතියදිවයස යථයරො අරහත්තං සච්ොකාසි, 

තතියදිවයස පන සන්නිපතිත්වා යථරා සඞ්ගීතිමකංසු, තස්මා

ආසළ්හිමාසකාළපක්ඛපාටිපදයතො යාව සාවණමාසකාළපක්ඛපඤ්චමී, තාව

පඤ්චදිවසාධියකො එකමායසො යහොති. සමායනොති උප්පජ්ජමායනො. 

හට්ඨතුට්ඨචිත්යතොති අතිවිය යසොමනස්සචිත්යතො, පායමොජ්යජන වා 

හට්ඨචිත්යතො පීතියා තුට්ඨචිත්යතො. එකිංසන්ති එකස්මිං අංයස, වාමංයසති

අත්යථො .තථාහි  වඞ්ගීසසුත්තවණ්ණනාෙිං වුත්තං– 

‘‘එකංසං චීවරන්ති එත්ථ පුන සණ්ඨාපනවයසන එවං වුත්තං, 
එකංසන්ති ච වාමංසං පාරුපිත්වා ඨිතස්යසතං අධිවචනං. යයතො යථා
වාමංසං පාරුපිත්වා ඨිතං යහොති, තථා චීවරං කත්වාති එවමස්සත්යථො
යවදිතබ්යබො’’ති(සු.නි. අට්ඨ.2.345). 

බන්ධ…යප.… විොති වණ්ටයතො පවුත්තසුපරිපක්කතාලඵලමිව. 

පණ්ඩු…යප.… විොති සිතපීතපභායුත්තපණ්ඩුයරොමජකම්බයල ඨපියතො
ජාතිමා මණි විය, ජාතිවචයනන යචත්ථ කුත්තිමං නිවත්යතති. 
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සමුග්ගතපුණ්ණචන්යදො විොති ජුණ්හපක්ඛපන්නරසුයපොසයථ සමුග්ගයතො

යසොළසකලාපරිපුණ්යණො චන්යදො විය. බාලා…යප.… විොති
තරුණසූරියපභාසම්ඵස්යසන ඵුල්ලිතසුවණ්ණවණ්ණපරාගගබ්භං
සතපත්තපද්ධංවිය.‘‘පිඤ්ජරසද්යදොහි යහමවණ්ණපරියායයො’’ති(සාරත්ථ.

ටී. 1.22) සාරත්ථදීපනිෙිං වුත්යතො. පරියෙොදායතනාති පභස්සයරන. 

සප්පයභනාති වණ්ණප්පභාය, සීලප්පභාය ච සමන්නාගයතන. 

සස්සිරියකනාති සරීරයසොභග්ගාදිසඞ්ඛාතාය සිරියා අතිවිය සිරිමතා. 

මුඛවයරනාති යථාවුත්තයසොභාසමලඞ්කතත්තා උත්තමමුයඛන. කාමං 
‘‘අහමස්මි අරහත්තං පත්යතො’’ති නායරොයචසි, තථාරූපාය පන
උත්තමලීළාය ගමනයතො පස්සන්තා සබ්යබපි තමත්ථං ජානන්ති, තස්මා

ආයරොයචන්යතො විය යහොතීති ආහ ‘‘අත්තයනො අරහත්තප්පත්තිිං

ආයරොචෙමායනොවිෙඅගමාසී’’ති. 

කිමත්ථංපනායංඑවමායරොචයමායනොවියඅගමාසීති? වුච්චයත–යසොහි 
‘‘අත්තුපනායිකං අකත්වා අඤ්ඤබයාකරණං භගවතා සංවණ්ණිත’’න්ති
මනසි කරිත්වා ‘‘යසක්ඛතාය ධම්මවිනයසඞ්ගීතියා ගයහතුමයුත්තම්පි
බහුස්සුතත්තා ගණ්හිස්සාමා’’ති නිසින්නානං යථරානං
අරහත්තප්පත්තිවිජානයනන යසොමනස්සුප්පාදනත්ථං, ‘‘අප්පමත්යතො
යහොහී’’තිභගවතාදින්නඔවාදස්සච සඵලතාදීපනත්ථංඑවමායරොචයමායනො

වියඅගමාසීති. ආෙස්මයතො මහාකස්සපස්ස එතදයහොසි සමසමට්ඨපනාදිනා

යථාවුත්තකාරයණන සත්ථුකප්පත්තා. ධයරෙයාති විජ්ජමායනො භයවයය.
‘‘යසොභති වත යත ආවුයසො ආනන්ද අරහත්තසමධිගමතා’’තිආදිනා
සාධුකාරමදාසි. අයමිධ දීඝභාණකානං වායදො. ඛුද්දකභාණයකසු ච 
සුත්තනිපාතඛුද්දකපාඨභාණකානං වායදොතිපි යුජ්ජති තදට්ඨකථාසුපි තථා 
වුත්තත්තා. 

මජ්ඣිමං නිකායං භණන්ති සීයලනාති මජ්ඣිමභාණකා, තප්පගුණා

ආචරියා. ෙථාවුඩ්ඪන්ති වුඩ්ඪපටිපාටිං, තදනතික්කමිත්වා වා. තත්ථාති

තස්මිං භික්ඛුසඞ්යඝ. ආනන්දස්ස එතමාසනන්ති සම්බන්යධො. තස්මිං

සමයෙති තස්මිං එවංකථනසමයය. යථයරො චින්යතසි ‘‘කුහිං ගයතො’’ති
පුච්ෙන්තානං අත්තානං දස්යසන්යත අතිවිය පාකටභායවන
භවිස්සමානත්තා, අයම්පිමජ්ඣිමභාණයකස්යවව එකච්චානංවායදො, තස්මා
ඉතිපි එයක වදන්තීති සම්බන්යධො. ආකායසන ආගන්ත්වා අත්තයනො 
ආසයනයයව අත්තානං දස්යසසීතිපි යතසයමව එකච්යච වදන්ති. 
පුල්ලිඞ්ගවිසයය හි ‘‘එයක’’ති වුත්යත සබ්බත්ථ ‘‘එකච්යච’’ති අත්යථො
යවදිතබ්යබො. තීසුපි යචත්ථ වායදසු යතසං යතසං භාණකානං යතන
යතනාකායරන ආගතමත්තං ඨයපත්වා විසුං විසුං වචයන අඤ්ඤං
වියසසකාරණං නත්ථි. සත්තමාසං කතාය හි ධම්මවිනයසඞ්ගීතියා කදාචි 
පකතියාව, කදාචි පථවියං නිමුජ්ජිත්වා, කදාචි ආකායසන ආගතත්තා තං
තදාගමනමුපාදායතථා තථාවදන්ති.අපිචසඞ්ගීතියාආදිදිවයසයයවපඨමං
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පකතියාආගන්ත්වාතයතොපරං ආකාසමබ්භුග්ගන්ත්වාපරිසංපත්තකායල
තයතො ඔතරිත්වා භික්ඛුපන්තිං අපීයළන්යතො පථවියංනිමුජ්ජිත්වාආසයන
අත්තානං දස්යසසීතිපි වදන්ති. යථා වා තථා වා ආගච්ෙතු, 
ආගමනාකාරමත්තං න පමාණං, ආගන්ත්වා ගතකායල ආයස්මයතො
මහාකස්සපස්ස සාධුකාරදානයමව පමාණං සත්ථාරා
දාතබ්බසාධුකාරදායනයනව අරහත්තප්පත්තියා අඤ්යඤසම්පි ඤාපිතත්තා, 
භගවතිධරමායනපටිග්ගයහතබ්බායචපසංසායයථරස්ස පටිග්ගහිතත්තා.

තස්මාතමත්ථංදස්යසන්යතො ‘‘ෙථා වා’’තිආදිමාහ. සබ්බත්ථාපීතිසබ්යබසුපි
තීසු වායදසු. 

භික්ඛූආමන්යතසීතිභික්ඛූආලපීති අයයමත්ථ අත්යථො, අඤ්ඤත්රපන
ඤාපයනපි දිස්සති යථා ‘‘ආමන්තයාමි යවො භික්ඛයව, (දී. නි. 2.218) 
පටියවදයාමි යවො භික්ඛයව’’ති (අ.නි. 7.72) පක්යකොසයනපි දිස්සති යථා
‘‘එහිත්වං භික්ඛු මම වචයනනසාරිපුත්තංආමන්යතහී’’ති (අ.නි. 9.11) 
ආලපයනපි දිස්සති යථා ‘‘තත්ර යඛො භගවා භික්ඛූ ආමන්යතසි 
‘භික්ඛයවො’ති’’ (සං. නි. 1.249), ඉධාපි ආලපයනති සාරත්ථදීපනියං
(සාරත්ථ. ටී. 1.පඨමමහාසඞ්ගීතිකථාවණ්ණනා) වුත්තං. ආලපනමත්තස්ස
පන අභාවයතො ‘‘කිං පඨමං සඞ්ගායාමා’’තිආදිනා වුත්යතන
විඤ්ඤාපියමානත්ථන්තයරන ච සහචරණයතො ඤාපයනව වට්ටති, තස්මා 

ආමන්යතසීතිපටියවයදසි විඤ්ඤායපසීති අත්යථො වත්තබ්යබො. ‘‘තත්ර යඛො
භගවාභික්ඛූආමන්යතසි‘භික්ඛයවො’ති, ‘භද්දන්යත’තියත භික්ඛූභගවයතො
පච්චස්යසොසු’’න්තිආදීසු (සං.නි. 1.249) හිආලපනමත්තයමව දිස්සති, න
විඤ්ඤාපියමානත්ථන්තරං, තංපන‘‘භූතපුබ්බංභික්ඛයව’’තිආදිනා(සං.නි.
1.249) පච්යචකයමව ආරද්ධං. තස්මා තාදියසස්යවව ආලපයන වට්ටතීති
යනො තක්යකො. සද්දවිදූ පන වදන්ති ‘‘ආමන්තයිත්වා යදවින්යදො, 
විස්සකම්මං මහිද්ධික’න්තිආදීසු (චරියා. 107) විය මන්තසද්යදො
ගුත්තභාසයන. තස්මා ‘ආමන්යතසී’ති එතස්ස සම්මන්තයීති අත්යථො’’ති. 

‘‘ආවුයසො’’තිආදි ආමන්තනාකාරදීපනං. ධම්මිං වා විනෙිං වාති එත්ථ වා-
සද්යදො විකප්පයන, යතන‘‘කියමකංයතසුපඨමංසඞ්ගායාමා’’තිදස්යසති.

කස්මා ආයූති ආහ ‘‘විනයෙ ඨියත’’තිආදි. ‘‘යස්මා, තස්මා’’ති ච

අජ්ඣාහරිත්වා යයොයජතබ්බං. තස්මාති තාය ආයුසරික්ඛතාය. ධුරන්ති

යජට්ඨකං. යනො නප්පයහොතීති පයහොතියයව. ද්විපටියසයධො හි සහ
අතිසයයනපකතයත්ථදීපයකො. 

එතදග්ගන්ති එයසො අග්යගො. ලිඞ්ගවිපල්ලායසන හි අයං නිද්යදයසො. 

ෙදිදන්ති ච යයො අයං, යදිදං ඛන්ධපඤ්චකන්ති වා යයොයජතබ්බං. එවඤ්හි
සති ‘‘එතදග්ග’’න්ති යථාරුතලිඞ්ගයමව. ‘‘යදිද’’න්ති පදස්ස ච අයං
සභායවො, යා තස්ස තස්ස අත්ථස්ස වත්තබ්බස්ස ලිඞ්ගානුරූයපන ‘‘යයො
අය’’න්ති වා ‘‘යා අය’’න්ති වා ‘‘යං ඉද’’න්ති වා යයොයජතබ්බතා
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පටුන 

තථායයවස්ස තත්ථ තත්ථ දස්සිතත්තා. භික්ඛූනිං විනෙධරානන්ති
නිද්ධාරණෙට්ඨීනිද්යදයසො. 

අත්තනාව අත්තානිං සම්මන්නීති සයයමව අත්තානං සම්මතං අකාසි.
‘‘අත්තනා’’ති හි ඉදං තතියාවියසසනං භවති, තඤ්ච පයරහි සම්මන්නනං
නිවත්යතති, ‘‘අත්තනා’’ති වා අයං විභතයන්තපතිරූපයකො අබයයසද්යදො. 
යකචි පන ‘‘ලිඞ්ගත්යථ තතියා අභිහිතකත්තුභාවයතො’’ති වදන්ති. 
තදයුත්තයමව ‘‘යථයරො’’ති කත්තුයනො විජ්ජමානත්තා. විස්සජ්ජනත්ථාය
අත්තනාව අත්තානං සම්මන්නීති යයොයජතබ්බං. පුච්ෙධාතුස්ස
ද්විකම්මිකත්තා‘‘උපාලිං විනය’’න්තිකම්මද්වයංවුත්තං. 

බී නිිං ගයහත්වාති එත්ථ නජනීගහණං ධම්මකථිකානං ධම්මතාති
යවදිතබ්බං. තාය හි ධම්මකථිකානං පරිසාය හත්ථකුක්කුච්චමුඛවිකාරාදි
පටිච්ොදීයති.භගවාචධම්මකථිකානං ධම්මතාදස්සනත්ථයමවවිචිත්රනජනිං
ගණ්හාති. අඤ්ඤථා හි සබ්බස්සපි යලොකස්ස අලඞ්කාරභූතං
පරමුක්කංසගතසික්ඛාසංයමානං බුද්ධානං මුඛචන්දමණ්ඩලං 
පටිච්ොයදතබ්බං න සියා. ‘‘පඨමං ආවුයසො උපාලි පාරාජිකං කත්ථ
පඤ්ඤත්ත’’න්ති කස්මා වුත්තං, නනු තස්ස සඞ්ගීතියා පුරිමකායල
පඨමභායවො න යුත්යතොති? යනො න යුත්යතො භගවතා
පඤ්ඤත්තානුක්කයමන, පාතියමොක්ඛුද්යදසානුක්කයමන ච පඨමභාවස්ස
සිද්ධත්තා. යයභුයයයන හි තීණි පිටකානි භගවයතො ධරමානකායල
ඨිතානුක්කයමයනව සඞ්ගීතානි, වියසසයතො විනයාභිධම්මපිටකානීති

දට්ඨබ්බං. කිස්මිං වත්ථුස්මන්ති, යමථුනධම්යමති ච නිමිත්තත්යථ 

භුම්මවචනං. ‘‘කත්ථ පඤ්ඤත්ත’’න්තිආදිනා දස්සියතනසහ තදවසිට්ඨම්පි

සඞ්ගයහත්වාදස්යසතුං ‘‘වත්ථුම්පි පුච්ඡී’’තිආදිවුත්තං. 

සඞ්ගීතිකාරකවචනසම්මිස්සං වා නු යඛො, සුද්ධං වා බුද්ධවචනන්ති 
ආසඞ්කාපරිහරණත්ථං, යථාසඞ්ගීතස්යසව පමාණභාවං දස්සනත්ථඤ්ච

පුච්ෙං සමුද්ධරිත්වා විස්සජ්යජන්යතො ‘‘කිිං පයනත්ථා’’තිආදිමාහ. එත්ථ 

පඨමපාරාජියකතිඑතිස්සංතථාසඞ්ගීතාය පඨමපාරාජිකපාළියං.යතයනවාහ

‘‘නහිතථාගතාඑකබයඤ්ජනම්පිනිරත්ථකංවදන්තී’’ති. අපයනතබ්බන්ති
අතියරකභායවන නිරත්ථකතාය, විතථභායවන වා අයුත්තතාය

ෙඩ්යඩතබ්බවචනං. පක්ඛිපිතබ්බන්ති අසම්පුණ්ණතාය උපයනතබ්බවචනං.

කස්මාති ආහ ‘‘න හී’’තිආදි. සාවකානිං පන යදවතානිං වා භාසියතති

භගවයතො පුච්ොයථොමනාදිවයසන භාසිතං සන්ධායාහ. සබ්බත්ථාපීති
භගවයතො සාවකානං යදවතානඤ්ච භාසියතපි. තං පන පක්ඛිපනං

සම්බන්ධවචනමත්තස්යසව, න සභාවායුත්තියා අත්ථස්සාති දස්යසති ‘‘කිිං

පනත’’න්තිආදිනා සම්බන්ධවචනමත්තන්ති පුබ්බාපරසම්බන්ධවචනයමව. 

ඉදිං පඨමපාරාජිකන්ති වවත්ථයපත්වා ඨයපසුිං ඉමිනාව වාචනාමග්යගන

උග්ගහණධාරණාදිකිච්චනිප්ඵාදනත්ථං, තදත්ථයමවච ගණසජ්ඣාෙමකිංසු
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‘‘යතන…යප.…විහරතී’’ති.සජ්ඣායාරම්භකායලයයවපථවී අකම්පිත්ථාති
වදන්ති, තදිදං පන පථවීකම්පනං යථරානං ධම්මසජ්ඣායානුභායවනාති 

ඤායපතුං ‘‘සාධුකාරිං දදමානා විො’’ති වුත්තං. උදකපරිෙන්තන්ති
පථවීසන්ධාරකඋදකපරියන්තං. තස්මිඤ්හිචලියතයයවසාපිචලති, එයතන
චපයදසපථවීකම්පනංනිවත්යතති. 

කිඤ්චාපි පාළියං ගණනා නත්ථි, සඞ්ගීතිමායරොපිතානි පන 

එත්තකායනවාති දීයපතුං ‘‘පඤ්චසත්තති සික්ඛාපදානී’’ති වුත්තං 

‘‘පුරිමනයෙයනවා’’ති එයතන සාධුකාරං දදමානා වියාති අත්ථමාහ. න
යකවලංසික්ඛාපදකණ්ඩවිභඞ්ගනියයමයනව, අථයඛොපමාණනියයමනාපීති

දස්යසතුං ‘‘චතුසට්ඨිභාණවාරා’’තිවුත්තං.එත්ථච භාණවායරොති– 

‘‘අට්ඨක්ඛරා එකපදිං, එකගාථා චතුප්පදං; 

ගාථායචකාමයතො ගන්යථො, ගන්යථො බාත්තිංසතක්ඛයරො. 

බාත්තිංසක්ඛරගන්ථානං, පඤ්ඤාසද්විසතංපන; 

භාණවායරො මයතොඑයකො, ස්වට්ඨක්ඛරසහස්සයකො’’ති. 

එවං අට්ඨක්ඛරසහස්සපරිමායණො පායඨො වුච්චති. භණිතබ්යබො වායරො 

යස්සාති හි භාණවායරො, එයකන සජ්ඣායනමග්යගන කයථතබ්බවායරොති 

අත්යථො. ඛන්ධකන්ති මහාවග්ගචූළවග්ගං. ඛන්ධානං සමූහයතො, 

පකාසනයතො වා ඛන්ධයකොති හි වුච්චති, ඛන්ධාති යචත්ථ 
පබ්බජ්ජූපසම්පදාදිවිනයකම්මසඞ්ඛාතා, චාරිත්තවාරිත්තසික්ඛාපදසඞ්ඛාතා
ච පඤ්ඤත්තියයො අධිප්යපතා. පබ්බජ්ජාදීනි හි භගවතා පඤ්ඤත්තත්තා
පඤ්ඤත්තියයොති වුච්චන්ති. පඤ්ඤත්තියඤ්ච ඛන්ධසද්යදො දිස්සති
‘‘දාරුක්ඛන්යධො, (අ. නි. 6.41) අග්ගික්ඛන්යධො (අ. නි. 7.72), 
උදකක්ඛන්යධො’’තිආදීසු (අ. නි. 5.45; 6.37) විය. අපිච භාගරාසට්ඨතාපි 
යුජ්ජතියයවතාසංපඤ්ඤත්තීනංභාගයතො, රාසියතොචවිභත්තත්තා, තංපන
විනයපිටකං භාණයකහි රක්ඛිතං යගොපිතං සඞ්ගහාරුළ්හනයයයනව
චිරකාලංඅනස්සමානංහුත්වාපතිට්ඨහිස්සතීතිආයස්මන්තං උපාලිත්යථරං
පටිච්ොයපසුං‘‘ආවුයසොඉමංතුය්හංනිස්සිතයකවායචහී’’ති. 

ධම්මිං සඞ්ගායිතුකායමොති සුත්තන්තාභිධම්මසඞ්ගීතිං කත්තුකායමො
‘‘ධම්යමොචවිනයයොචයදසියතො පඤ්ඤත්යතො’’තිආදීසු(දී.නි.2.216) විය
පාරියසසනයයන ධම්මසද්දස්ස සුත්තන්තාභිධම්යමස්යවව පවත්තනයතො.
අයමත්යථොඋපරිආවිභවිස්සති. 

සඞ්ඝිං ඤායපසීති එත්ථ යහට්ඨා වුත්තනයයන අත්යථො යවදිතබ්යබො. 

කතරිංආවුයසො පිටකන්ති විනයාවයසයසසුද්වීසු පිටයකසුකතරං පිටකං.
විනයාභිධම්මානම්පි ඛුද්දකසඞ්ගීතිපරියාපන්නත්තා තමන්තයරන වුත්තං 

‘‘සුත්තන්තපිටයක චතස්යසො සඞ්ගීතියෙො’’ති. සඞ්ගීතියෙොති ච
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සඞ්ගායනකායල දීඝාදිවයසන විසුං විසුං නියයමත්වා සඞ්ගය්හමානත්තා

නිකායාව වුච්චන්ති. යතනාහ ‘‘දීඝසඞ්ගීති’’න්තිආදි. සුත්තායනව
සම්පිණ්යඩත්වා වග්ගකරණවයසන තයයො වග්ගා, නාඤ්ඤානීති දස්යසතුං 

‘‘චතුත්තිිංස සුත්තානිතයෙො වග්ගා’’තිවුත්තං.තස්මා චතුත්තිසංසුත්තානි
තයයො වග්ගා යහොන්ති, සුත්තානිවා චතුත්තිංස, යතසං වග්ගකරණවයසන
තයයොවග්ගා, යතසුතීසු වග්යගසූතියයොයජතබ්බං.‘‘බ්රහ්මජාලසුත්තංනාම
අත්ථි, තං පඨමං සඞ්ගායාමා’’ති වුත්යත කස්මාති යචොදනාසම්භවයතො 

‘‘තිවිධසීලාලඞ්කත’’න්තිආදිමාහ. යහතුගබ්භානි හි එතානි. 
චූළමජ්ඣිමමහාසීලවයසන තිවිධස්සාපි සීලස්ස පකාසනත්තා යතන
අලඞ්කතං විභූසිතං තථා නානාවියධ මිච්ොජීවභූයත කුහනලපනාදයයො

විද්ධංයසතීති නානාවිධමච්ඡාජීවකුහනලපනාදිවිද්ධිංසනිං. තත්ථ කුහනාති
කුහායනා, 
පච්චයපටියසවනසාමන්තජප්පනඉරියාපථසන්නිස්සිතසඞ්ඛායතන තිවියධන

වත්ථුනා විම්හාපනාති අත්යථො. ලපනාති විහාරං ආගයත මනුස්යස දිස්වා 
‘‘කිමත්ථායයභොන්යතොආගතා, කිංභික්ඛූනිමන්යතතුං. යදි එවංගච්ෙථ, 
අහං පච්ෙයතො භික්ඛූ ගයහත්වා ආගච්ොමී’’ති එවමාදිනා භාසනා.
ආදිසද්යදන පුප්ඵදානාදයයො, යනමිත්තිකතාදයයො ච සඞ්ගණ්හාති.
අපියචත්ථ මිච්ොජීවසද්යදන කුහනලපනාහි යසසං අයනසනං ගණ්හාති.
ආදිසද්යදනපනතදවයසසංමහිච්ෙතාදිකංදුස්සිලයන්ති දට්ඨබ්බං.ද්වාසට්ඨි

දිට්ඨියයොඑවපලියවඨනට්යඨනජාලසරික්ඛතාය  ාලිං, තස්සවිනියවඨනං
අපලියවඨකරණංතථා. 

අන්තරා ච භන්යත රා ගහිං අන්තරා ච නාළන්දන්ති එත්ථ 

අන්තරාසද්යදො විවයර ‘‘අපිචායං භික්ඛයව තයපොදාද්වින්නං මහානිරයානං
අන්තරිකාය ආගච්ෙතී’’තිආදීසු (පාරා. 231) විය. තස්මා රාජගහස්ස ච
නාළන්දස්ස ච විවයරති අත්යථො දට්ඨබ්යබො. අන්තරාසද්යදන පන
යුත්තත්තා උපයයොගවචනං කතං. ඊදියසසු ඨායනසු අක්ඛරචින්තකා
‘‘අන්තරා ගාමඤ්ච නදිඤ්ච යාතී’’ති එවං එකයමව අන්තරාසද්දං 
පයුජ්ජන්ති, යසො දුතියපයදනපි යයොයජතබ්යබො යහොති. අයයොජියමායන හි
උපයයොගවචනංනපාපුණාති සාමිවචනස්සපසඞ්යගඅන්තරාසද්දයයොයගන
උපයයොගවචනස්ස ඉච්ඡිතත්තා. තත්ථ රඤ්යඤො කීළනත්ථං

පටිභානචිත්තවිචිත්රඅගාරමකංසු, තං ‘‘රා ාගාරක’’න්ති වුච්චති, තස්මිං. 

අම්බලට්ඨිකාති රඤ්යඤො උයයානං. තස්ස කිර ද්වාරසමීයප තරුයණො
අම්බරුක්යඛො අත්ථි, තං ‘‘අම්බලට්ඨිකා’’ති වදන්ති, තස්ස සමීයප
පවත්තත්තා උයයානම්පි ‘‘අම්බලට්ඨිකා’’ ත්යවව සඞ්ඛයං ගතං යථා 
‘‘වරුණනගර’’න්ති, තස්මාඅම්බලට්ඨිකායංනාමඋයයායනරාජාගාරයකති
අත්යථො. අවිඤ්ඤායමානස්ස හි විඤ්ඤාපනත්ථං එතං ආධාරද්වයං වුත්තං

රාජාගාරයමතස්සාති වා රා ාගාරකිං, උයයානං, රාජාගාරවති
අම්බලට්ඨිකායං නාම උයයායනති අත්යථො. භින්නලිඞ්ගම්පි හි
වියසසනපදමත්ථී’’තියකචිවදන්ති, එවංසති රාජාගාරංආධායරොනසියා. 
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පටුන 

‘‘රා ාගාරයකති එවංනාමයක උයයායන අභිරමනාරහං කිර රාජාගාරම්පි.
තත්ථ, යස්ස වයසයනතං එවං නාමං ලභතී’’ති (වජිර. ටී. 

පඨමමහාසඞ්ගීතිකථාවණ්ණනා) වජිරබුද්ධිත්යථයරො. එවං සති 
‘‘අම්බලට්ඨිකාය’’න්ති ආසන්නතරුණම්බරුක්යඛන වියසයසත්වා
‘‘රාජාගාරයක’’ති උයයානයමවනාමවයසනවුත්තන්තිඅත්යථොආපජ්ජති, 

තථා ච වුත්තයදොයසොව සියා. සුප්පිෙඤ්ච පරිබ්බා කන්ති සුප්පියං නාම

සඤ්චයස්ස අන්යතවාසිංෙන්නපරිබ්බාජකඤ්ච. බ්රහ්මදත්තඤ්ච මාණවන්ති
එත්ථතරුයණො ‘‘මාණයවො’’තිවුත්යතො ‘‘අම්බට්යඨොමාණයවො, අඞ්ගයකො 
මාණයවො’’තිආදීසු (දී. නි. 1.259, 211) විය, තස්මා බ්රහ්මදත්තං නාම

තරුණපුරිසඤ්ච ආරබ්භාති අත්යථො. වණ්ණාවණ්යණති පසංසාය යචව
ගරහායච. අථ වාගුයණොවණ්යණො, අගුයණොඅවණ්යණො, යතසංභාසනං
උත්තරපදයලොයපනතථාවුත්තංයථා‘‘රූපභයවො රූප’’න්ති. 

‘‘තයතො පර’’න්තිආදිම්හි අයං වචනක්කයමො – සාමඤ්ඤඵලං
පනාවුයසොආනන්දකත්ථභාසිතන්ති? රාජගයහභන්යතජීවකම්බවයනති.
යකන සද්ධින්ති? අජාතසත්තුනා යවයදහිපුත්යතන සද්ධින්ති. අථ යඛො
ආයස්මාමහාකස්සයපො ආයස්මන්තංආනන්දංසාමඤ්ඤඵලස්සනිදානම්පි
පුච්ඡි, පුග්ගලම්පි පුච්ඡීති. එත්ථ හි ‘‘කං ආරබ්භා’’ති අවත්වා ‘‘යකන
සද්ධි’’න්තිවත්තබ්බං.කස්මාතියච? න භගවතාඑවඑතංසුත්තංභාසිතං, 
රඤ්ඤාපි‘‘යථානුයඛොඉමානි පුථුසිප්පායතනානී’’තිආදිනා(දී.නි.1.163) 
කිඤ්චිකිඤ්චිවුත්තමත්ථි, තස්මා එවයමවවත්තබ්බන්ති.ඉමිනාවනයයන
සබ්බත්ථ ‘‘කං ආරබ්භා’’ති වා ‘‘යකන සද්ධි’’න්ති වා යථාරහං වත්වා

සඞ්ගීතිමකාසීති දට්ඨබ්බං. තන්තින්ති සුත්තවග්ගසමුදායවයසන වවත්ථිතං
පාළිං. එවඤ්ච කත්වා ‘‘තිවග්ගසඞ්ගහං චතුත්තිංසසුත්තපටිමණ්ඩිත’’න්ති

වචනං උපපන්නං යහොති. පරිහරථාති උග්ගහණවාචනාදිවයසන ධායරථ.
තයතො අනන්තරංසඞ්ගායිත්වාතිසම්බන්යධො. 

‘‘ධම්මසඞ්ගයහො චා’’තිආදිනා සමායසො. එවං සංවණ්ණිතං
යපොරාණයකහීතිඅත්යථො.එයතන ‘‘මහාධම්මහදයයන, මහාධාතුකථායවා
සද්ධිං සත්තප්පකරණං අභිධම්මපිටකං නාමා’’ති වුත්තං විතණ්ඩවාදිමතං
පටික්ඛිපිත්වා ‘‘කථාවත්ථුනාවසද්ධි’’න්තිවුත්තංසමානවාදිමතංදස්යසති.
සණ්හඤාණස්ස, සණ්හඤාණවන්තානං වා විසයභාවයතො 

සුඛුමඤාණයගොචරිං. 

චූළනිද්යදසමහානිද්යදසවයසන දුවියධොපි නිද්යදයසො. ජාතකාදියක
ඛුද්දකනිකායපරියාපන්යන, යයභුයයයන ච ධම්මනිද්යදසභූයත තාදියස
අභිධම්මපිටයකව සඞ්ගණ්හිතුං යුත්තං, න පන දීඝනිකායාදිප්පකායර

සුත්තන්තපිටයක, නාපිපඤ්ඤත්තිනිද්යදසභූයතවිනයපිටයකති දීඝභාණකා 
ජාතකාදීනං අභිධම්මපිටයක සඞ්ගහං වදන්ති. 
චරියාපිටකබුද්ධවංසානඤ්යචත්ථ අග්ගහණං ජාතකගතිකත්තා, 
යනත්තියපටයකොපයදසාදීනඤ්ච නිද්යදසපටිසම්භිදාමග්ගගතිකත්තා. 
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පටුන 

මජ්ඣිමභාණකා පන අට්ඨුප්පත්තිවයසන යදසිතානං ජාතකාදීනං
යථානුයලොමයදසනාභාවයතොතාදියසසුත්තන්තපිටයක සඞ්ගයහො යුත්යතො, 
න පන සභාවධම්මනිද්යදසභූයත යථාධම්මසාසයන අභිධම්මපිටයක, නාපි 
පඤ්ඤත්තිනිද්යදසභූයත යථාපරාධසාසයන විනයපිටයකති ජාතකාදීනං 
සුත්තන්තපිටකපරියාපන්නතං වදන්ති. යුත්තයමත්ථ විචායරත්වා
ගයහතබ්බං. 

එවංනිමිත්තපයයොජනකාලයදසකාරකකරණප්පකායරහිපඨමංසඞ්ගීතිං 
දස්යසත්වා ඉදානි තත්ථ වවත්ථාපියතසු ධම්මවිනයයසු
නානප්පකාරයකොසල්ලත්ථං එකවිධාදියභදං දස්යසතුං 

‘‘එවයමත’’න්තිආදිමාහ. තත්ථ ‘‘එව’’න්ති ඉමිනා එතසද්යදන

පරාමසිතබ්බං යථාවුත්තසඞ්ගීතිප්පකාරං නිදස්යසති. ‘‘ෙඤ්හී’’තිආදි 

විත්ථායරො. අනුත්තරිං සම්මාසම්යබොධින්ති අනාවරණඤාණපදට්ඨානං

මග්ගඤාණං, මග්ගඤාණපදට්ඨානඤ්ච අනාවරණඤාණං. එත්ථන්තයරති

අභිසම්බුජ්ඣනස්ස, පරිනිබ්බායනස්ස ච විවයර. තයදතං පඤ්චචත්තාලීස

වස්සානීතිකාලවයසනනියයමති. පච්චයවක්ඛන්යතනවාතිඋදානාදිවයසන
පවත්තධම්මංසන්ධායාහ.යං වචනංවුත්තං, සබ්බංතන්තිසම්බන්යධො.කිං

පයනතන්තිආහ ‘‘විමුත්තිරසයමවා’’ති, නතදඤ්ඤරසන්ති වුත්තං යහොති. 

විමුච්චිත්ථාති විමුත්ති, රසිතබ්බං අස්සායදතබ්බන්ති රසිං, විමුත්තිසඞ්ඛාතං

රසයමතස්සාති විමුත්තිරසිං, අරහත්තඵලස්සාදන්ති අත්යථො. අයං 

ආචරිෙසාරිපුත්තත්යථරස්ස මති (සාරත්ථ. ටී. 

පඨමමහාසඞ්ගීතිකථාවණ්ණනා). ආචරිෙධම්මපාලත්යථයරො පන තං 

යකචිවාදංකත්වාඉමමත්ථමාහ ‘‘විමුච්චතිවිමුච්චිත්ථාති විමුත්ති, යථාරහං

මග්යගො ඵලඤ්ච. රසන්ති ගුයණො, සම්පත්තිකිච්චං වා, වුත්තනයයන
සමායසො. විමුත්තානිසංසං, විමුත්තිසම්පත්තිකං වා මග්ගඵලනිප්ඵාදනයතො, 
විමුත්තිකිච්චංවාකියලසානමච්චන්තවිමුත්තිසම්පාදනයතොතිඅත්යථො’’ති(දී.

නි. ටී. 1.පඨමමහාසඞ්ගීතිකථාවණ්ණනා). අඞ්ගුත්තරට්ඨකථාෙිං පන 
‘‘අත්ථරසස්සාදීසු අත්ථරයසො නාම චත්තාරි සාමඤ්ඤඵලානි, ධම්මරයසො
නාම චත්තායරො මග්ගා, විමුත්තිරයසො නාම අමතනිබ්බාන’’න්ති (අ. නි.
අට්ඨ.1.1.335) වුත්තං. 

කිඤ්චාපි අවියසයසන සබ්බම්පි බුද්ධවචනං කියලසවිනයයනන 

විනයෙො, යථානුසිට්ඨංපටිපජ්ජමායනඅපායපතනාදියතොධාරයණන ධම්යමො 
ච යහොති, තථාපි ඉධාධිප්යපයතයයව ධම්මවිනයය වත්තිච්ොවයසන 

සරූපයතො නිද්ධායරතුං ‘‘තත්ථ විනෙපිටක’’න්තිආදිමාහ. අවයසසිං

බුද්ධවචනිංධම්යමො ඛන්ධාදිවයසනසභාවධම්මයදසනාබාහුල්ලයතො. අථවා
යදිපි විනයයො ච ධම්යමොයයව පරියත්තියාදිභාවයතො, තථාපි
විනයසද්දසන්නිධායන භින්නාධිකරණභායවන පයුත්යතො ධම්මසද්යදො
විනයතන්ති විපරීතං තන්තියමව දීයපති යථා ‘‘පුඤ්ඤඤාණසම්භාරා, 

යගොබලීබද්ද’’න්ති.පයයොගවයසනතංදස්යසන්යතන ‘‘යතයනවාහා’’තිආදි
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වුත්තං. යයන විනය…යප.… ධම්යමො, යතයනව යතසං තථාභාවං 

සඞ්ගීතික්ඛන්ධයක (චූළව.347) ආහාතිඅත්යථො. 

‘‘අයනක ාතිසිංසාර’’න්ති අයං ගාථා භගවතා අත්තයනො
සබ්බඤ්ඤුතඤ්ඤාණපදට්ඨානං අරහත්තප්පත්තිං පච්චයවක්ඛන්යතන 
එකූනවීසතිමස්ස පච්චයවක්ඛණඤාණස්ස අනන්තරං භාසිතා, තස්මා 

‘‘පඨමබුද්ධවචන’’න්ති වුත්තා. ඉදං කිර සබ්බබුද්යධහි අවිජහිතං උදානං.
අයමස්ස සඞ්යඛපත්යථො – අහං ඉමස්ස අත්තභාවසඞ්ඛාතස්ස යගහස්ස

කාරකං තණ්හාවඩ්ඪකිං ගයවසන්යතො යයනඤායණනතං දට්ඨුං සක්කා, 
තස්ස යබොධිඤාණස්සත්ථාය දීපඞ්කරපාදමූයල කතාභිනීහායරො එත්තකං

කාලං අයනක ාතිසිංසාරිං අයනකජාතිසතසහස්සසඞ්ඛයං සංසාරවට්ටං 

අනිබ්බිසිං අනිබ්බිසන්යතො තං ඤාණං අවින්දන්යතො අලභන්යතොයයව 

සන්ධාවිස්සිං සංසරිං. යස්මා ජරාබයාධිමරණමිස්සතාය  ාති නායමසා 

පුනප්පුනිං උපගන්තුං දුක්ඛා, නචසාතස්මිංඅදිට්යඨනිවත්තති, තස්මාතං
ගයවසන්යතො සන්ධාවිස්සන්ති අත්යථො. ඉදානි යභො අත්තභාවසඞ්ඛාතස්ස
යගහස්ස කාරක තණ්හාවඩ්ඪකි ත්වං මයා සබ්බඤ්ඤුතඤ්ඤාණං

පටිවිජ්ඣන්යතන දිට්යඨො අසි. පුන ඉමං අත්තභාවසඞ්ඛාතංමම යගහිංන 

කාහසි න කරිස්සසි. තව සබ්බා අවයසසකියලස ඵාසුකා මයා භග්ගා 

භඤ්ජිතා. ඉමස්ස තයා කතස්ස අත්තභාවසඞ්ඛාතස්ස යගහස්ස කූටිං 

අවිජ්ජාසඞ්ඛාතංකණ්ණිකමණ්ඩලං විසඞ්ඛතිං විද්ධංසිතං.ඉදානිමම චිත්තිං 

විසඞ්ඛාරිං නිබ්බානං ආරම්මණකරණවයසන ගතිං අනුපවිට්ඨං. අහඤ්ච 

තණ්හානිං ඛෙ සඞ්ඛාතං අරහත්තමග්ගං, අරහත්තඵලං වා අජ්ඣගා 

අධිගයතො පත්යතොස්මීති. ගණ්ඨිපයදසු පන විසඞ්ඛාරගතං චිත්තයමව 
තණ්හානං ඛයසඞ්ඛාතං අරහත්තමග්ගං, අරහත්තඵලං වා අජ්ඣගා
අධිගතන්තිඅත්යථො වුත්යතො. 

‘‘සන්ධාවිස්ස’’න්ති එත්ථ ච ‘‘ගාථායමතීතත්යථ ඉමිස්ස’’න්ති 
යනරුත්තිකා. ‘‘තංකාලවචනිච්ොයමතීයතපි භවිස්සන්තී’’ති යකචි. 

පුනප්පුනන්ති අභිණ්හත්යථ නිපායතො. පාතබ්බා රක්ඛිතබ්බාති ඵාසු ප-

කාරස්සඵ-කාරංකත්වා, ඵුසිතබ්බාතිවා ඵාසු, සායයව ඵාසුකා.අජ්ඣගාති
ච ‘‘අජ්ජතනියමාත්තමිංවාඅංවා’’තිවදන්ති.යදිපනචිත්තයමවකත්තා, 
තදා පයරොක්ඛායයව. අන්යතොජප්පනවයසන කිර භගවා
‘‘අයනකජාතිසංසාර’’න්ති ගාථාද්වයමාහ, තස්මා එසා මනසා
පවත්තිතධම්මානමාදි. ‘‘යදාහයවපාතුභවන්තිධම්මා’’තිඅයංපන වාචාය
පවත්තිතධම්මානන්තිවදන්ති. 

යකචීති ඛන්ධකභාණකා. පඨමං වුත්යතො පන ධම්මපදභාණකානං

වායදො. ෙදා…යප.… ධම්මාති එත්ථ නිදස්සනත්යථො, ආදයත්යථො ච ඉති-
සද්යදො ලුත්තනිද්දිට්යඨො. නිදස්සයනන හි මරියාදවචයනන විනා
පදත්ථවිපල්ලාසකාරිනාව අත්යථො පරිපුණ්යණො න යහොති. තත්ථ 
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ආදයත්ථයමව ඉති-සද්දං ගයහත්වා ඉති-සද්යදො ආදිඅත්යථො, ‘‘යතන
ආතාපියනො…යප.… සයහතුධම්ම’න්තිආදිගාථාත්තයං සඞ්ගණ්හාතී’’ති

(සාරත්ථ. ටී. පඨමමහාසඞ්ගීතිකථාවණ්ණනා) ආචරිෙසාරිපුත්තත්යථයරන 

වුත්තං. ඛන්ධයකතිමහාවග්යග. උදානගාථන්තිජාතියාඑකවචනං, තත්ථාපි
වාපඨමගාථයමවගයහත්වා වුත්තන්තියවදිතබ්බං. 

එත්ථ ච ඛන්ධකභාණකා එවං වදන්ති ‘‘ධම්මපදභාණකානං ගාථා
මනසාව යදසිතත්තා තදා මහයතො ජනස්ස උපකාරාය නායහොසි, අම්හාකං 
පන ගාථා වචීයභදං කත්වා යදසිතත්තා තදා සුණන්තානං යදවබ්රහ්මානං

උපකාරායඅයහොසි, තස්මාඉදයමවපඨමබුද්ධවචන’’න්ති. ධම්මපදභාණකා 
පන ‘‘යදසනාය ජනස්ස උපකාරානුපකාරභායවො පඨමභායව ලක්ඛණං න
යහොති, භගවතා මනසා පඨමං යදසිතත්තා ඉදයමව පඨමබුද්ධවචන’’න්ති
වදන්ති. තස්මා උභයම්පි උභයථා යුජ්ජතීති යවදිතබ්බං. නනු ච යදි
‘‘අයනකජාතිසංසාර’’න්ති ගාථා මනසාව යදසිතා, අථ කස්මා 

ධම්මපදට්ඨකථාෙිං ‘‘අයනකජාතිසංසාර’න්ති ඉමං ධම්මයදසනං සත්ථා
යබොධිරුක්ඛමූයල නිසින්යනො උදානවයසන උදායනත්වා අපරභායග
ආනන්දත්යථයරන පුට්යඨො කයථසී’’ති (ධ. ප. අට්ඨ. 2.152 උදානවත්ථු)
වුත්තන්ති? අත්ථවයසන තථායයව ගයහතබ්බත්තා. තත්ථාපි හි මනසා 
උදායනත්වාතිඅත්යථොයයවගයහතබ්යබො.යදසනාවියහිඋදානම්පිමනසා
උදානං, වචසා උදානන්තිද්විධාවිඤ්ඤායති.යදිචායංවචසාඋදානංසියා, 
උදානපාළියමාරුළ්හා භයවයය, තස්මා උදානපාළියමනාරුළ්හභායවොයයව
වචසා අනුදායනත්වා මනසා උදානභායව කාරණන්ති දට්ඨබ්බං. 

‘‘පාටිපදදිවයස’’ති ඉදං ‘‘සබ්බඤ්ඤුභාවප්පත්තස්සා’’ති එයතන න
සම්බජ්ඣිතබ්බං, ‘‘පච්චයවක්ඛන්තස්ස උප්පන්නා’’ති එයතන පන
සම්බජ්ඣිතබ්බං. විසාඛපුණ්ණමායයමව හි භගවා පච්චූසසමයය 
සබ්බඤ්ඤුතං පත්යතො. යලොකියසමයය පන එවම්පි සම්බජ්ඣනං භවති, 
තථාපි යනස සාසනසමයයොති න ගයහතබ්බං. යසොමනස්සයමව 

යසොමනස්සමෙිං යථා ‘‘දානමයං, සීලමය’’න්ති, (දී.නි. 3.305; ඉතිවු. 60; 
යනත්ති. 34) තංසම්පයුත්තඤායණනාති අත්යථො. යසොමනස්යසන වා
සහජාතාදිසත්තියාපකතං, තාදියසනඤායණනාතිපිවට්ටති. 

හන්දාති යචොදනත්යථ නිපායතො. ඉඞ්ඝ සම්පායදථාති හි යචොයදති. 

ආමන්තොමීති පටියවදයාමි, යබොයධමීති අත්යථො. යවොති පන
‘‘ආමන්තයාමී’’ති එතස්ස කම්මපදං. ‘‘ආමන්තනත්යථ දුතියායයව, න

චතුත්ථී’’ති හි වත්වා තයමවුදාහරන්ති අක්ඛරචින්තකා. වෙධම්මාති
අනිච්චලක්ඛණමුයඛන සඞ්ඛාරානං දුක්ඛානත්තලක්ඛණම්පි විභායවති
‘‘යදනිච්චං, තංදුක්ඛං.යංදුක්ඛං, තදනත්තා’’ති(සං.නි.2.15, 45, 76, 77; 
2.3.1, 4; පටි. ම. 2.10) වචනයතො. ලක්ඛණත්තයවිභාවනනයයයනව ච
තදාරම්මණං විපස්සනං දස්යසන්යතො සබ්බතිත්ථියානං අවිසයභූතං
බුද්ධායවණිකං චතුසච්චකම්මට්ඨානාධිට්ඨානං අවිපරීතං 
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පටුන 

නිබ්බානගාමිනිපටිපදං පකායසතීති දට්ඨබ්බං. ඉදානි තත්ථ
සම්මාපටිපත්තියං නියයොයජති ‘‘අප්පමායදන සම්පායදථා’’ති, තාය
චතුසච්චකම්මට්ඨානාධිට්ඨානාය අවිපරීතනිබ්බානගාමිනිපටිපදාය

අප්පමායදන සම්පායදථාති අත්යථො. අපිච ‘‘වෙධම්මා සඞ්ඛාරා’’ති එයතන

සඞ්යඛයපන සංයවයජත්වා ‘‘අප්පමායදන සම්පායදථා’’ති සඞ්යඛයපයනව
නිරවයසසං සම්මාපටිපත්තිංදස්යසති. අප්පමාදපදඤ්හි සික්ඛත්තයසඞ්ගහිතං
යකවලපරිපුණ්ණං සාසනං පරියාදියිත්වා තිට්ඨති, සික්ඛත්තයසඞ්ගහිතාය
යකවලපරිපුණ්ණාය සාසනසඞ්ඛාතාය සම්මාපටිපත්තියා අප්පමායදන 

සම්පායදථාති අත්යථො. උභින්නමන්තයරති ද්වින්නං වචනානමන්තරායළ
යවමජ්යඣ. එත්ථ හි කාලවතා කායලොපි නිදස්සියතො තදවිනාභාවිත්තාති 
යවදිතබ්යබො. 

සුත්තන්තපිටකන්ති එත්ථ සුත්තයමව සුත්තන්තිං යථා ‘‘කම්මන්තං, 

වනන්ත’’න්ති. සඞ්ගීතඤ්චඅසඞ්ගීතඤ්චාතිසබ්බසරූපමාහ. ‘‘අසඞ්ගීතන්ති
ච සඞ්ගීතික්ඛන්ධකකථාවත්ථුප්පකරණාදි. යකචි පන ‘සුභසුත්තං (දී. නි.
1.444) පඨමසඞ්ගීතියමසඞ්ගීත’න්ති වදන්ති, තං න යුජ්ජති. 
පඨමසඞ්ගීතියතොපුයරතරයමවහිආයස්මතාආනන්දත්යථයරනයජතවයන
විහරන්යතන සුභස්ස මාණවස්ස භාසිත’’න්ති (දී. නි. ටී.

පඨමමහාසඞ්ගීතිකථාවණ්ණනා) ආචරිෙධම්මපාලත්යථයරන වුත්තං.
සුභසුත්තං පන ‘‘එවං යම සුත්තං එකං සමයං ආයස්මා ආනන්යදො
සාවත්ථියංවිහරතියජතවයනඅනාථපිණ්ඩිකස්ස ආරායමඅචිරපරිනිබ්බුයත
භගවතී’’තිආදිනා (දී. නි. 1.444) ආගතං. තත්ථ ‘‘එවං යම
සුත’’න්තිආදිවචනං පඨමසඞ්ගීතියං ආයස්මතා ආනන්දත්යථයරයනව
වත්තුං යුත්තරූපං න යහොති. න හි ආනන්දත්යථයරො සයයමව සුභසුත්තං
යදයසත්වා ‘‘එවං යම සුත’’න්තිආදීනි වදති. එවං පන වත්තබ්බං සියා
‘‘එකමිදාහං භන්යත සමයං සාවත්ථියං විහරාමි යජතවයන
අනාථපිණ්ඩිකස්ස ආරායම’’තිආදි. තස්මා දුතියතතියසඞ්ගීතිකාරයකහි 
‘‘එවං යම සුත’’න්තිආදිනා සුභසුත්තං සඞ්ගීතිමායරොපිතං විය දිස්සති.

අථාචරිෙධම්මපාලත්යථරස්ස එවමධිප්පායයො සියා ‘‘ආනන්දත්යථයරයනව 
වුත්තම්පි සුභසුත්තං පඨමසඞ්ගීතිමායරොයපත්වා තන්තිං ඨයපතුකායමහි 
මහාකස්සපත්යථරාදීහි අඤ්යඤසු සුත්යතසු ආගතනයයයනව ‘එවං යම
සුත’න්තිආදිනා තන්ති ඨපිතා’’ති. එවං සති යුජ්යජයය. අථ වා ආයස්මා
ආනන්යදො සුභසුත්තං සයං යදයසන්යතොපි සාමඤ්ඤඵලාදීසු භගවතා
යදසිතනයයයනව යදයසසීති භගවයතො සම්මුඛා ලද්ධනයය ඨත්වා 
යදසිතත්තා භගවතා යදසිතං ධම්මං අත්තනි අදහන්යතො ‘‘එවං යම
සුත’’න්තිආදිමාහාති එවමධිප්පායයපි සති යුජ්ජයතව. 

‘‘අනුසඞ්ගීතඤ්චා’’තිපි පායඨො. දුතියතතියසඞ්ගීතීසු පුන සඞ්ගීතඤ්චාති
අත්ථවයසන නින්නානාකරණයමව. සයමොධායනත්වා විනයපිටකං නාම
යවදිතබ්බං, සුත්ත…යප.…අභිධම්මපිටකංනාම යවදිතබ්බන්තියයොජනා. 
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පටුන 

භික්ඛුභික්ඛුනීපාතියමොක්ඛවයසන උභොනි පාතියමොක්ඛානි. 

භික්ඛුභික්ඛුනීවිභඞ්ගවයසන ද්යව විභඞ්ගා. මහාවග්ගචූළවග්යගසු ආගතා 

ද්වාවීසතිඛන්ධකා. පච්යචකංයසොළසහිවායරහිඋපලක්ඛිතත්තා යසොළස

පරිවාරාති වුත්තං. පරිවාරපාළියඤ්හි මහාවිභඞ්යග යසොළස වාරා, 
භික්ඛුනීවිභඞ්යගයසොළසවාරා චාතිබාත්තිංස වාරාආගතා. යපොත්ථයකසු
පන කත්ථචි ‘‘පරිවාරා’’ති එත්තකයමව දිස්සති, බහූසු පන යපොත්ථයකසු
විනයට්ඨකථායං, අභිධම්මට්ඨකථායඤ්ච ‘‘යසොළස පරිවාරා’’ති එවයමව
දිස්සමානත්තා අයම්පි පායඨො න සක්කා පටිබාහිතුන්ති තස්යසවත්යථො

වුත්යතො. ‘‘ඉතී’’ති යථාවුත්තං බුද්ධවචනං නිදස්යසත්වා ‘‘ඉද’’න්ති තං 

පරාමසති. ඉති-සද්යදො වා ඉදමත්යථ, ඉදන්ති වචනසිලිට්ඨතාමත්තං, ඉති

ඉදන්ති වා පරියායද්වයං ඉදමත්යථයයව වත්තති ‘‘ඉදායනතරහි
විජ්ජතී’’තිආදීසුවිය.එසනයයො ඊදියසසු.බ්රහ්මජාලාදීනිචතුත්තිංසසුත්තානි
සඞ්ගය්හන්ති එත්ථ, එයතන වා, යතසං වා සඞ්ගයහො ගණනා එතස්සාති 

බ්රහ්ම ාලාදිචතුත්තිිංසසුත්තසඞ්ගයහො. එවමිතයරසුපි. යහට්ඨා වුත්යතසු
දීඝභාණකමජ්ඣිමභාණකානං වායදසු මජ්ඣිමභාණකානඤ්යඤව වාදස්ස
යුත්තතරත්තා ඛුද්දකපාඨාදයයොපි සුත්තන්තපිටයකයයව සඞ්ගයහත්වා

දස්යසන්යතො ‘‘ඛුද්දක…යප.… සුත්තන්තපිටකිං නාමා’’ති ආහ. තත්ථ
‘‘සුණාථ භාවිතත්තානං, ගාථා අත්ථූපනායිකාති (යථරගා. නිදානගාථා)
වුත්තත්තා‘‘යථරගාථා යථරීගාථා’’තිචපායඨොයුත්යතො. 

එවං සරූපයතො පිටකත්තයං නියයමත්වා ඉදානි නිබ්බචනං දස්යසතුං 

‘‘තත්ථා’’තිආදි වුත්තං. තත්ථාති යතසු තිබ්බියධසු පිටයකසු. 

විවිධවියසසනෙත්තාති විවිධනයත්තා, වියසසනයත්තා ච. විනෙනයතොති
විනයනභාවයතො, භාවප්පධානනිද්යදයසොයං, භාවයලොයපො වා, ඉතරථා 
දබ්බයමව පධානං සියා, තථා ච සති විනයනතාගුණසමඞ්ගිනා
විනයදබ්යබයනව යහතුභූයතන විනයයොති අක්ඛායතො, න පන
විනයනතාගුයණනාති අනධිප්යපතත්ථප්පසඞ්යගො භයවයය. අයං නයයො 

එදියසසු. විනීයයත වා විනෙනිං, තයතොති අත්යථො. අෙිං විනයෙොති

අත්ථපඤ්ඤත්තිභූයතො සඤ්ඤීසඞ්ඛායතො අයං තන්ති විනයයො. විනයෙොති

අක්ඛායතොති සද්දපඤ්ඤත්තිභූයතො සඤ්ඤාසඞ්ඛායතො විනයයො නාමාති
කථියතො.අත්ථපඤ්ඤත්තියාහිනාමපඤ්ඤත්තිවිභාවනං නිබ්බචනන්ති. 

ඉදානි ඉමිස්සා ගාථාය අත්ථං විභායවන්යතො ආහ ‘‘විවිධා හී’’තිආදි.
‘‘විවිධා එත්ථනයා, තස්මා විවිධනයත්තා විනයයොතිඅක්ඛායතො’’තිආදිනා

යයොයජතබ්බං. විවිධත්තං සරූපයතො දස්යසති ‘‘පඤ්චවිධා’’තිආදිනා, තථා

වියසසත්තම්පි ‘‘දළ්හීකම්මා’’තිආදිනා. යලොකවජ්යජසු සික්ඛාපයදසු 

දළ්හීකම්මපයෙො නා, පණ්ණත්තිවජ්යජසු සිථිලකරණපයෙො නා. 

සඤ්ඤමයවලංඅභිභවිත්වාපවත්යතොආචායරො අජ්ඣාචායරො, වීතික්කයමො, 
කායය, වාචාය ච පවත්යතො යසො, තස්ස නියසධනං තථා, යතන
තථානියසධනයමව පරියායයන කායවාචාවිනයනං නාමාති දස්යසති. 
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‘‘තස්මා’’ති වත්වා තස්සායනකධා පරාමසනමාහ ‘‘විවිධනෙත්තා’’තිආදි.
යථාවුත්තාචගාථාඊදිසස්සනිබ්බචනස්ස පකාසනත්ථංවුත්තාතිදස්යසතුං 

‘‘යතනා’’තිආදි වුත්තං. යතනාති විවිධනයත්තාදියහතුනා කරණභූයතනාති
වදන්ති.අපිච ‘‘විවිධාහී’’තිආදිවාකයස්සයථාවුත්තස්සගුණංදස්යසන්යතො 

‘‘යතනා’’තිආදිමාහාතිපි සම්බන්ධං වදන්ති. එවං සති යතනාති
විවිධනයත්තාදිනා යහතුභූයතනාති අත්යථො. අථ වා යථාවුත්තවචනයමව

සන්ධාය යපොරායණහි අයං ගාථා වුත්තාති සංසන්යදතුං ‘‘යතනා’’තිආදි

වුත්තන්තිපි වදන්ති, දුතියනයය විය ‘‘යතනා’’ති පදස්ස අත්යථො. එතන්ති

ගාථාවචනං. එතස්සාතිවිනයසද්දස්ස, ‘‘වචනත්ථා’’තිපයදනසම්බන්යධො. 
‘‘වචනස්ස අත්යථො’’ති හි සම්බන්යධ වුත්යතපි තස්ස වචනසාමඤ්ඤයතො

වියසසං දස්යසතුං ‘‘එතස්සා’’ති පුන වුත්තං. යනරුත්තිකා පන
සමාසතද්ධියතසු සිද්යධසු සාමඤ්ඤත්තා, නාමසද්දත්තා ච එදියසසු
සද්දන්තයරනවියසසිතභාවං ඉච්ෙන්ති. 

‘‘අත්ථාන’’න්ති පදං ‘‘සූචනයතො…යප.… සුත්තාණා’’ති පයදහි
යථාරහං කම්මසම්බන්ධවයසන යයොයජතබ්බං. තමත්ථං විවරති 

‘‘තඤ්හී’’තිආදිනා. අත්තත්ථපරත්ථාදියභයද අත්යථති යයො තං සුත්තං
සජ්ඣායති, සුණාති, වායචති, චින්යතති, යදයසතිච, සුත්යතනසඞ්ගහියතො
සීලාදිඅත්යථො තස්සපි යහොති, යතන පරස්ස සායධතබ්බයතො පරස්සපීති 
තදුභයං තං සුත්තං සූයචති දීයපති, තථා දිට්ඨධම්මිකසම්පරායිකත්යථ 

යලොකියයලොකුත්තරත්යථ චාති එවමාදියභයද අත්යථ ආදි-සද්යදන
සඞ්ගණ්හාති. අත්ථසද්යදො චායං හිතපරියායයො, න භාසිතත්ථවචයනො. යදි
සියා, සුත්තං අත්තයනොපි භාසිතත්ථං සූයචති, පරස්සපීති 
අයමනධිප්යපතත්යථොවුත්යතොසියා.සුත්යතනහියයොඅත්යථොපකාසියතො, 
යසො තස්යසව පකාසකස්ස සුත්තස්ස යහොති, තස්මා න යතන පරත්යථො
සූචියතො, යතන සූයචතබ්බස්ස පරත්ථස්ස නිවත්යතතබ්බස්ස අභාවා
අත්තත්ථග්ගහණඤ්ච න කත්තබ්බං. අත්තත්ථපරත්ථවිනිමුත්තස්ස
භාසිතත්ථස්ස අභාවාආදිග්ගහණඤ්චන කත්තබ්බං, තස්මා යථාවුත්තස්ස
හිතපරියායස්ස අත්ථස්ස සුත්යත අසම්භවයතො සුත්තාධාරස්ස පුග්ගලස්ස
වයසනඅත්තත්ථපරත්ථාවුත්තා. 

අථවාසුත්තංඅනයපක්ඛිත්වායයඅත්තත්ථාදයයො අත්ථප්පයභදා ‘‘න
හ’ඤ්ඤදත්ථ’ත්ථි පසංසලාභා’’ති එතස්ස පදස්ස නිද්යදයස (මහානි. 63) 
වුත්තා ‘‘අත්තත්යථො, පරත්යථො, උභයත්යථො, දිට්ඨධම්මියකො අත්යථො, 
සම්පරායියකො අත්යථො, උත්තායනො අත්යථො, ගම්භීයරො අත්යථො, ගූළ්යහො
අත්යථො, පටිච්ෙන්යනො අත්යථො, යනයයයො අත්යථො, නීයතො අත්යථො, 
අනවජ්යජො අත්යථො, නික්කියලයසො අත්යථො, යවොදායනො අත්යථො, 
පරමත්යථො’’ති, (මහානි. 63) යත අත්ථප්පයභයද සූයචතීති අත්යථො
ගයහතබ්යබො. කිඤ්චාපි හි සුත්තනිරයපක්ඛං අත්තත්ථාදයයො වුත්තා
සුත්තත්ථභායවන අනිද්දිට්ඨත්තා, යතසු පන එයකොපි අත්ථප්පයභයදො
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සුත්යතන දීයපතබ්බතං නාතිවත්තතීති. ඉමස්මිඤ්ච අත්ථවිකප්යප
අත්ථසද්යදො භාසිතත්ථපරියායයොපි යහොති. එත්ථ හි පුරිමකා පඤ්ච 
අත්ථප්පයභදා හිතපරියායා, තයතො පයර ෙ භාසිතත්ථප්පයභදා, පච්ඡිමකා
චත්තායරො උභයසභාවා.තත්ථසුවිඤ්යඤයයතායවිභායවනඅනගාධභායවො 

උත්තායනො. දුරධිගමතාය විභායවන අගාධභායවො ගම්භීයරො. අවිවයටො 

ගූළ්යහො. මූලුදකාදයයො විය පංසුනා අක්ඛරසන්නියවසාදිනා තියරොහියතො 

පටිච්ඡන්යනො. නිද්ධායරත්වා ඤායපතබ්යබො යනයෙයො. යථාරුතවයසන

යවදිතබ්යබො නීයතො. අනවජ් නික්කියලසයවොදානා පරියායවයසන වුත්තා, 

කුසලවිපාකකිරියාධම්මවයසන වා යථාක්කමං යයොයජතබ්බා. පරමත්යථො 
නිබ්බානං, ධම්මානංඅවිපරීතසභායවොඑවවා. 

අථවා‘‘අත්තනාචඅප්පිච්යෙොයහොතී’’තිඅත්තත්ථං, ‘‘අප්පිච්ෙකථඤ්ච
පයරසංකත්තායහොතී’’තිපරත්ථංසූයචති.එවං‘‘අත්තනාච පාණාතිපාතා
පටිවිරයතො යහොති, පරඤ්ච පාණාතිපාතා යවරමණියා
සමාදයපතී’’තිආදිසුත්තානි (අ.නි.4.99, 265) යයොයජතබ්බානි.අපයරපන
‘‘යථාසභාවං භාසිතං අත්තත්ථං, පූරණකස්සපාදීනමඤ්ඤතිත්ථියානං
සමයභූතං පරත්ථං සූයචති, සුත්යතන වා සඞ්ගහිතං අත්තත්ථං, 
සුත්තානුයලොමභූතං පරත්ථං, සුත්තන්තනයභූතං වා අත්තත්ථං, 
විනයාභිධම්මනයභූතං පරත්ථං සූයචතී’’තිපි වදන්ති. විනයාභිධම්යමහි ච
වියසයසත්වා සුත්තසද්දස්ස අත්යථො වත්තබ්යබො, තස්මා 
යවයනයයජ්ඣාසයවසප්පවත්තාය යදසනායසාතිසයං අත්තහිතපරහිතාදීනි 
පකාසිතානි යහොන්ති තප්පධානභාවයතො, න පන ආණාධම්මසභාව-
වසප්පවත්තායාතිඉදයමව ‘‘අත්ථානං සූචනයතො සුත්ත’’න්තිවුත්තං. සූච-
සද්දස්ස යචත්ථ රස්යසො. ‘‘එවඤ්ච කත්වා ‘එත්තකං තස්ස භගවයතො
සුත්තාගතං සුත්තපරියාපන්න’න්ති (පාචි. 655, 1242) ච සකවායද පඤ්ච
සුත්තසතානී’ති(අට්ඨසා. නිදානකථා, කථා.අට්ඨ.නිදානකථා)චඑවමාදීසු
සුත්තසද්යදො උපචරියතොති ගයහතබ්යබො’’ති (සාරත්ථ. ටී.

පඨමමහාසඞ්ගීතිකථාවණ්ණනා) ආචරිෙසාරිපුත්තත්යථයරන වුත්තං.
අඤ්යඤ පන යථාවුත්තසදියසයනව නිබ්බචයනන සුත්තසද්දස්ස
විනයාභිධම්මානම්පිවාචකත්තංවදන්ති. 

සුත්යත ච ආණාධම්මසභායවො යවයනයයජ්ඣාසයමනුවත්තති, න 
විනයාභිධම්යමසු විය යවයනයයජ්ඣාසයයො ආණාධම්මසභායව, තස්මා
යවයනයයානං එකන්තහිතපටිලාභසංවත්තනිකා සුත්තන්තයදසනාති ආහ 

‘‘සුවුත්තා යචත්ථ අත්ථා’’තිආදි. ‘‘එකන්තහිතපටිලාභසංවත්තනිකා
සුත්තන්තයදසනා’’ති ඉදම්පි යවයනයයානං හිතසම්පාදයන

සුත්තන්තයදසනාය තප්පරභාවයමව සන්ධාය වුත්තං. තප්පරභායවො ච
යවයනයයජ්ඣාසයානුයලොමයතො දට්ඨබ්යබො. යතයනවාහ 

‘‘යවයනෙයජ්ඣාසොනුයලොයමන වුත්තත්තා’’ති. එයතන ච යහතුනා නනු
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පටුන 

විනයාභිධම්මාපි සුවුත්තා, අථ කස්මා ඉදයමව එවං වුත්තන්ති අනුයයොගං 
පරිහරති. 

අනුපුබ්බසික්ඛාදිවයසන කාලන්තයරන අත්ථාභිනිප්ඵත්තිං දස්යසතුං 

‘‘සස්සමව ඵල’’න්ති වුත්තං. ඉදං වුත්තං යහොති – යථා සස්සං නාම
වපනයරොපනාදික්ඛයණයයව ඵලං න පසවති, අනුපුබ්බජග්ගනාදිවයසන 
කාලන්තයරයනවපසවති, තථාඉදම්පිසවනධාරණාදික්ඛයණයයවඅත්යථ

නපසවති, අනුපුබ්බසික්ඛාදිවයසනකාලන්තයරයනවපසවතීති. පසවතීතිච 
ඵලති, අභිනිප්ඵායදතීති අත්යථො. අභිනිප්ඵාදනයමව හි ඵලනං.

උපායසමඞ්ගීනඤ්යඤව අත්ථාභිනිප්ඵත්තිං දස්යසන්යතො ‘‘යධනු විෙ

ඛීර’’න්ති ආහ.අයයමත්ථඅධිප්පායයො–යථායධනුනාමකායලජාතවච්ො
ථනං ගයහත්වා දුහතං උපායවන්තානයමව ඛීරං පග්ඝරායපති, න අකායල
අජාතවච්ො. කායලපි වා විසාණාදිකං ගයහත්වා දුහතං අනුපායවන්තානං, 
තථා ඉදම්පි නිස්සරණාදිනා සවනධාරණාදීනි කුරුතං උපායවන්තානයමව 
සීලාදිඅත්යථ පග්ඝරායපති, න අලගද්දූපමාය සවනධාරණාදීනි කුරුතං

අනුපායවන්තානන්ති. යදිපි ‘‘සූදතී’’ති එතස්ස ඝරති සිඤ්චතීති අත්යථො, 

තථාපි සකම්මිකධාතුත්තා පග්ඝරායපතීති කාරිතවයසන අත්යථො වුත්යතො

යථා ‘‘තරතී’’ති එතස්ස නිපායතතීති අත්යථො’’ති. ‘‘සුත්තාණා’’ති එතස්ස

අත්ථමාහ ‘‘සුට්ඨුචයනතාෙතී’’ති. යනති අත්යථ. 

සුත්තසභාගන්ති සුත්තසදිසං. තබ්භාවං දස්යසති ‘‘ෙථා හී’’තිආදිනා. 

තච්ඡකානිංසුත්තන්තිවඩ්ඪකීනං කාළසුත්තං. පමාණිංයහොති තදනුසායරන
තච්ෙනයතො.ඉදංවුත්තං යහොති–යථාකාළසුත්තංපසායරත්වාසඤ්ඤායණ
කයතගයහතබ්බං, විස්සජ්යජතබ්බඤ්ච පඤ්ඤායති, තස්මාතංතච්ෙකානං
පමාණං යහොති, එවං විවායදසු උප්පන්යනසු සුත්යත ආනීතමත්යත ‘‘ඉදං
ගයහතබ්බං, ඉදං විස්සජ්යජතබ්බ’’න්ති පාකටත්තා විවායදො වූපසම්මති, 
තස්මා එතං විඤ්ඤූනං පමාණන්ති. ඉදානි අඤ්ඤථාපි සුත්තසභාගතං 

විභායවන්යතො ‘‘ෙථා චා’’තිආදිමාහ. සුත්යතනාති පුප්ඵාවුයතන යයන

යකනචි ථිරසුත්යතන. සඞ්ගහිතානීති සුට්ඨු, සමං වා ගහිතානි, ආවුතානීති

අත්යථො. න විකිරිෙන්තීති ඉයතො චියතො ච විප්පකිණ්ණාභාවමාහ, න

විද්ධිංසීෙන්තීති යෙජ්ජයභජ්ජාභාවං. අයයමත්ථාධිප්පායයො – යථා 
ථිරසුත්යතනසඞ්ගහිතානිපුප්ඵානිවායතනනවිකිරියන්තිනවිද්ධංසීයන්ති, 
එවං සුත්යතන සඞ්ගහිතා අත්ථා මිච්ොවායදන න විකිරියන්ති න
විද්ධංසීයන්තීති. යවයනයයජ්ඣාසයවසප්පවත්තාය ච යදසනාය
අත්තත්ථපරත්ථාදීනං සාතිසයප්පකාසනයතො ආණාධම්මසභායවහි
විනයාභිධම්යමහි වියසයසත්වා ඉමස්යසව සුත්තසභාගතා වුත්තා. 

‘‘යතනා’’තිආදීසු වුත්තනයානුසායරන සම්බන්යධො යචව අත්යථො ච
යථාරහං වත්තබ්යබො. එත්ථ ච ‘‘සුත්තන්තපිටක’’න්ති යහට්ඨා වුත්යතපි
අන්තසද්දස්ස අවචනංතස්සවිසුංඅත්ථාභාවදස්සනත්ථංතබ්භාවවුත්තියතො.
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සහයයොගස්ස හි සද්දස්ස අවචයනන යසසතා තස්ස තුලයාධිකරණතං, 
අනත්ථකතංවාඤායපති. 

ෙන්ති එස නිපායතො කාරයණ, යයනාති අත්යථො. එත්ථ අභිධම්යම
වුඩ්ඪිමන්යතො ධම්මා යයන වුත්තා, යතන අභිධම්යමො නාම අක්ඛායතොති 
පච්යචකං යයොයජතබ්බං. අභි-සද්දස්ස අත්ථවයසනායං පයභයදොති තස්ස 

තදත්ථප්පවත්තතාදස්සයනන තමත්ථං සායධන්යතො ‘‘අෙඤ්හී’’තිආදිමාහ.
අභි-සද්යදො කමනකිරියාය වුඩ්ඪිභාවසඞ්ඛාතමතියරකත්ථං දීයපතීති වුත්තං 

‘‘අභික්කමන්තීතිආදීසුවුඩ්ඪිෙිංආගයතො’’ති. අභිඤ්ඤාතාතිඅඩ්ඪචන්දාදිනා
යකනචි සඤ්ඤායණන ඤාතා, පඤ්ඤාතා පාකටාති වුත්තං යහොති.
අඩ්ඪචන්දාදිභායවො හි රත්තියා උපලක්ඛණවයසන පඤ්ඤාණං යහොති 
‘‘යස්මා අඩ්යඪො, තස්මා අට්ඨමී. යස්මා ඌයනො, තස්මා චාතුද්දසී. යස්මා

පුණ්යණො, තස්මා පන්නරසී’’ති. අභිලක්ඛිතාති එත්ථාපි අයයමවත්යථො 

යවදිතබ්යබො, ඉදං පන මූලපණ්ණාසයක භෙයභරවසුත්යත (ම. නි. 1.34) 

අභිලක්ඛිතසද්දපරියායයො අභිඤ්ඤාතසද්යදොති ආහ ‘‘අභිඤ්ඤාතා 

අභිලක්ඛිතාතිආදීසු ලක්ඛයණ’’ති. යජ්යජවං ලක්ඛිතසද්දස්යසව 
ලක්ඛණත්ථදීපනයතො අභි-සද්යදො අනත්ථයකොව සියාති? යනවං දට්ඨබ්බං
තස්සාපි තදත්ථයජොතනයතො. වාචකසද්දසන්නිධායන හි උපසග්ගනිපාතා
තදත්ථයජොතකමත්තාති ලක්ඛිතසද්යදන වාචකභායවන පකාසිතස්ස
ලක්ඛණත්ථස්යසව යජොතකභායවන පකාසනයතො අභි-සද්යදොපි ලක්ඛයණ

පවත්තතීති වුත්යතොති දට්ඨබ්බං. රා ාභිරා ාති පයරහි රාජූහි පූජිතුමරයහො

රාජා. පූජියතතිපූජාරයහ.ඉදංපනසුත්තනිපායතයසලසුත්යත(සු.නි. 553 
ආදයයො). 

අභිධම්යමති ‘‘සුපිනන්යතන සුක්කවිසට්ඨියා අනාපත්තිභායවපි
අකුසලයචතනා උපලබ්භතී’’තිආදිනා (සාරත්ථ. ටී. 
පඨමමහාසඞ්ගීතිකථාවණ්ණනා) විනයපඤ්ඤත්තියා සඞ්කරවිරහියත
ධම්යම. පුබ්බාපරවියරොධාභායවන යථාවුත්තධම්මානයමව
අඤ්ඤමඤ්ඤසඞ්කරවිරහයතො අඤ්ඤමඤ්ඤසඞ්කරවිරහියත ධම්යමතිපි
වදන්ති. ‘‘පාණාතිපායතො අකුසල’’න්ති (ම. නි. 2.192) එවමාදීසු වා
මරණාධිප්පායස්ස ජීවිතින්ද්රියුපච්යෙදකපයයොගසමුට්ඨාපිකා යචතනා
අකුසයලො, න පාණසඞ්ඛාතජීවිතින්ද්රියස්ස උපච්යෙදසඞ්ඛායතො අතිපායතො.
තථා ‘‘අදින්නස්ස පරසන්තකස්සආදානසඞ්ඛාතා විඤ්ඤත්ති අබයාකයතො
ධම්යමො, තංවිඤ්ඤත්තිසමුට්ඨාපිකා යථයයයචතනා අකුසයලො ධම්යමො’’ති
එවමාදිනාපි අඤ්ඤමඤ්ඤසඞ්කරවිරහියත ධම්යමති අත්යථො යවදිතබ්යබො. 

අභිවිනයෙතිඑත්ථපන‘‘ජාතරූපරජතංනපටිග්ගයහතබ්බ’’න්ති වදන්යතො
විනයයවියනතිනාම.එත්ථච‘‘එවංපටිග්ගණ්හයතොපාචිත්තියං, එවංපන 
දුක්කට’’න්ති වදන්යතො අභිවිනයය වියනති නාමාති වදන්ති. තස්මා
ජාතරූපරජතං පරසන්තකං යථය්යචිත්යතන ගණ්හන්තස්ස යථාවත්ථුං 
පාරාජිකථුල්ලච්චයදුක්කයටසු අඤ්ඤතරං, භණ්ඩාගාරිකසීයසන 
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ගණ්හන්තස්ස පාචිත්තියං, අත්තයනො අත්ථාය ගණ්හන්තස්ස නිස්සග්ගියං 
පාචිත්තියං, යකවලං යලොලතාය ගණ්හන්තස්ස අනාමාසදුක්කටං, 
රූපියෙඩ්ඩකසම්මතස්ස අනාපත්තීති එවං අඤ්ඤමඤ්ඤසඞ්කරවිරහියත
විනයයපිපටිබයලොවියනතුන්තිඅත්යථො දට්ඨබ්යබො.එවංපනපරිච්ඡින්නතං

සරූපයතොසඞ්යඛයපයනවදස්යසන්යතො ‘‘අඤ්ඤමඤ්ඤ…යප.…යහොතී’’ති
ආහ. 

අභික්කන්යතනාති එත්ථ කන්තියා අධිකත්තං අභි-සද්යදො දීයපතීති

වුත්තං ‘‘අධියක’’ති. නනු ච ‘‘අභික්කමන්තී’’ති එත්ථ අභි-සද්යදො
කමනකිරියාය වුඩ්ඪිභාවං අතියරකත්තං දීයපති, ‘‘අභිඤ්ඤාතා
අභිලක්ඛිතා’’ති එත්ථ ඤාණලක්ඛණකිරියානං සුපාකටතං වියසසං, 
‘‘අභික්කන්යතනා’’තිඑත්ථකන්තියාඅධිකත්තංවිසිට්ඨභාවංදීයපතීතිඉදං
තාව යුත්තං කිරියාවියසසකත්තා උපසග්ගස්ස. ‘‘පාදයයො කිරියායයොයග

උපසග්ගා’’ති හි සද්දසත්යථ වුත්තං. ‘‘අභිරාජා, අභිවිනයය’’ති පන 
පූජිතපරිච්ඡින්යනසු රාජවිනයයසු අභි-සද්යදො වත්තතීති කථයමතං
යුජ්යජයය.නහි අසත්වවාචීසද්යදොසත්වවාචයකොසම්භවතීති? නත්ථිඅත්ර
යදොයසො පූජනපරිච්යෙදනකිරියානම්පිදීපනයතො, තාහිචකිරියාහියුත්යතසු
රාජවිනයයසුපි පවත්තත්තා. අභිපූජියතො රාජාති හි අත්යථන
කිරියාකාරකසම්බන්ධං නිමිත්තං කත්වා කම්මසාධනභූතං රාජදබ්බං අභි-
සද්යදො පධානයතො වදති, පූජනකිරියං පන අප්පධානයතො. තථා 
අභිපරිච්ඡින්යනො විනයයොති අත්යථන කිරියාකාරකසම්බන්ධං නිමිත්තං
කත්වා කම්මසාධනභූතං විනයදබ්බං අභි-සද්යදො පධානයතො වදති, 
පරිච්ඡින්දනකිරියං පන අප්පධානයතො. තස්මා අතිමාලාදීසු අති-සද්යදො විය
අභි-සද්යදො එත්ථ සහ සාධයනන කිරියං වදතීති අභිරාජඅභිවිනයසද්දා
යසොපසග්ගාව සිද්ධා. එවං අභිධම්මසද්යදපි අභිසද්යදො සහ සාධයනන
වුඩ්ඪියාදිකිරියංවදතීතිඅයමත්යථො දස්සියතොතියවදිතබ්බං. 

යහොතු අභි-සද්යදො යථාවුත්යතසු අත්යථසු, තප්පයයොයගන පන 
ධම්මසද්යදන දීපිතා වුඩ්ඪිමන්තාදයයො ධම්මා එත්ථ වුත්තා න භයවයයං, 

කථං අයමත්යථො යුජ්යජයයාති අනුයයොයග සති තං පරිහරන්යතො ‘‘එත්ථ 

චා’’තිආදිමාහ. තත්ථ එත්ථාති එතස්මිං අභිධම්යම. උපනයායස ච-සද්යදො. 

භායවතීති චිත්තස්ස වඩ්ඪනං වුත්තං, ඵරිත්වාති ආරම්මණස්ස වඩ්ඪනං, 
තස්මා තාහි භාවනාඵරණවුඩ්ඪීහි වුඩ්ඪිමන්යතොපි ධම්මා වුත්තාති අත්යථො. 

ආරම්මණාදීහීති ආරම්මණසම්පයුත්තකම්මද්වාරපටිපදාදීහි. එකන්තයතො

යලොකුත්තරධම්මානඤ්යඤව පූජාරහත්තා ‘‘යසක්ඛා ධම්මා’’තිආදිනා

යතයයව පූජිතාති දස්සිතා. ‘‘පූ ාරහා’’ති එයතන කත්තාදිසාධනං, 
අතීතාදිකාලං, සක්කුයණයයත්ථං වා නිවත්යතති. පූජිතබ්බායයව හි ධම්මා
කාලවියසසනියමරහිතා පූජාරහා එත්ථ වුත්තාති අධිප්පායයො දස්සියතො. 

සභාවපරිච්ඡින්නත්තාති ඵුසනාදිසභායවන පරිච්ඡින්නත්තා. කාමාවචයරහි
මහන්තභාවයතො මහග්ගතා ධම්මා අධිකා, තයතොපි උත්තරවිරහයතො
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පටුන 

අනුත්තරා ධම්මාති දස්යසති ‘‘මහග්ගතා’’තිආදිනා. යතනාති
‘‘වුඩ්ඪිමන්යතො’’තිආදිනාවචයනනකරණභූයතන, යහතුභූයතන වා. 

ෙිං පයනත්ථාති එයතසු විනයාදීසු තීසු අඤ්ඤමඤ්ඤවිසිට්යඨසු යං 

අවිසිට්ඨිං සමානං, තිං පිටකන්ති අත්යථො. විනයාදයයො හි තයයො සද්දා 
අඤ්ඤමඤ්ඤාසාධාරණත්තා විසිට්ඨා නාම, පිටකසද්යදො පන යතහි තීහිපි

සාධාරණත්තා ‘‘අවිසිට්යඨො’’ති වුච්චති. පරිෙත්තිබ්භා නත්ථයතොති 
පරියාපුණිතබ්බත්ථපතිට්ඨානත්යථහි කරණභූයතහි, වියසසනභූයතහි වා.

අපිච පරිෙත්තිබ්භා නත්ථයතො පරියත්තිභාජනත්ථන්ති ආහූති අත්යථො 
දට්ඨබ්යබො. පච්චත්තත්යථ හි යතො-සද්යදො ඉති-සද්යදන නිද්දිසිතබ්බත්තා.
ඉතිනා නිද්දිසිතබ්යබහියතො – සද්දමිච්ෙන්ති යනරුත්තිකා යථා
‘‘අනිච්චයතොදුක්ඛයතො අනත්තයතොවිපස්සන්තී’’ති(පට්ඨා.1.1.406, 408, 

411) එයතන පරියාපුණිතබ්බයතො, තංතදත්ථානං භාජනයතො ච පිටකිං 
නාමාති දස්යසති. අනිප්ඵන්නපාටිපදිකපදඤ්යහතං. සද්දවිදූ පන ‘‘පිට
සද්දසඞ්ඝායටසූ’’තිවත්වාඉධ වුත්තයමවපයයොගමුදාහරන්ති, තස්මායතසං

මයතන පිටීයති සද්දීයති පරියාපුණීයතීති පිටකිං, පිටීයති වා සඞ්ඝාටීයති

තංතදත්යථො එත්ථාති පිටකන්ති නිබ්බචනං කාතබ්බං. ‘‘යතනා’’තිආදිනා
සමාසංදස්යසති. 

මා පිටකසම්පදායනනාති කාලාමසුත්යත, (අ. නි. 3.66) සාළ්හසුත්යත
(අ. නි. 3.67) ච ආගතං පාළිමාහ. තදට්ඨකථායඤ්ච ‘‘අම්හාකං
පිටකතන්තියා සද්ධිං සයමතීති මා ගණ්හිත්ථා’’ති (අ. නි. අට්ඨ. 2.3.66) 

අත්යථො වුත්යතො. ආචරිෙසාරිපුත්තත්යථයරන පන ‘‘පාළිසම්පදානවයසන
මා ගණ්හථා’’ති (සාරත්ථ. ටී. පඨමමහාසඞ්ගීතිකථාවණ්ණනා) වුත්තං. 

කුදාලපිටකමාදාොතිකුදාලඤ්ච පිටකඤ්චආදාය. කු වුච්චතිපථවී, තස්සා

දාලනයතො විදාලනයතො අයයොමයඋපකරණවියසයසො කුදාලිං නාම. යතසං
යතසං වත්ථූනං භාජනභාවයතො තාලපණ්ණයවත්තලතාදීහි කයතො

භාජනවියසයසො පිටකිං නාම. ඉදං පන මූලපණ්ණාසයක කකචූපමසුත්යත 
(ම.නි.1.227). 

‘‘යතන…යප.… යඤයයා’’ති ගාථාපදං උල්ලිඞ්යගත්වා 

‘‘යතනා’’තිආදිනා විවරති. සබ්බාදීහි සබ්බනායමහි වුත්තස්ස වා 
ලිඞ්ගමාදියයත, වුච්චමානස්ස වා, ඉධ පන වත්තිච්ොය වුත්තස්යසවාති

කත්වා ‘‘විනයෙො ච යසො පිටකඤ්චා’’ති වුත්තං. ‘‘ෙථාවුත්යතයනව

නයෙනා’’ති ඉමිනා ‘‘එවං දුවිධත්යථන…යප.… කත්වා’’ති ච
‘‘පරියත්තිභාවයතො, තස්ස තස්ස අත්ථස්ස භාජනයතො චා’’ති ච වුත්තං 

සබ්බමතිදිසති. තයෙොපීති එත්ථ අපිසද්යදො, පි-සද්යදො වා 
අවයවසම්පිණ්ඩනත්යථො.‘‘අපී’’තිඅවත්වා‘‘පී’’තිවදන්යතොහිඅපි-සද්යදො
විය පි-සද්යදොපිවිසුංනිපායතොඅත්ථීතිදස්යසති. 
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පටුන 

කයථතබ්බානං අත්ථානං යදසකායත්යතන ආණාදිවිධිනා අතිසජ්ජනං 

පයබොධනං යදසනා. සාසිතබ්බපුග්ගලගයතන යථාපරාධාදිසාසිතබ්බභායවන

අනුසාසනං විනයනං සාසනිං. කයථතබ්බස්සසංවරාසංවරාදියනො අත්ථස්ස

කථනං වචනපටිබද්ධතාකරණං කථා, ඉදං වුත්තං යහොති – යදසිතාරං

භගවන්තමයපක්ඛිත්වා යදසනා, සාසිතබ්බපුග්ගලවයසන සාසනිං, 

කයථතබ්බස්ස අත්ථස්ස වයසන කථාති එවමියමසං නානාකරණං 
යවදිතබ්බන්ති.එත්ථචකිඤ්චාපියදසනාදයයොයදයසතබ්බාදිනිරයපක්ඛාන
යහොන්ති, ආණාදයයො පන වියසසයතො යදසකාදිඅධීනාති තං තං
වියසසයයොගවයසන යදසනාදීනං යභයදො වුත්යතො. යථා හි ආණාවිධානං
වියසසයතො ආණාරහාධීනං තත්ථ යකොසල්ලයයොගයතො, එවං
යවොහාරපරමත්ථවිධානානි ච විධායකාධීනානීති ආණාදිවිධියනො
යදසකායත්තතා වුත්තා. අපරාධජ්ඣාසයානුරූපං විය ච ධම්මානුරූපම්පි
සාසනං වියසසයතො, තථා වියනතබ්බපුග්ගලායපක්ඛන්ති 
සාසිතබ්බපුග්ගලවයසන සාසනං වුත්තං. සංවරාසංවරනාමරූපානං විය ච
විනිබ්යබයඨතබ්බාය දිට්ඨියා කථනං සති වාචාවත්ථුස්මිං, නාසතීති
වියසසයතොතදධීනං, තස්මාකයථතබ්බස්ස අත්ථස්සවයසනකථාවුත්තා.
යහොන්තියචත්ථ– 

‘‘යදසකස්ස වයසයනත්ථ, යදසනාපිටකත්තයං; 
සාසිතබ්බවයසයනතං, සාසනන්තිපවුච්චති. 

කයථතබ්බස්සඅත්ථස්ස, වයසනාපිකථාතිච; 
යදසනාසාසනකථා-යභදම්යපවංපකාසයය’’ති. 

පදත්තයම්යපතං සයමොධායනත්වා තාසං යභයදොති කත්වා යභදසද්යදො
විසුං විසුංයයොයජතබ්යබොද්වන්දපදයතොපරංසුයයමානත්තා‘‘යදසනායභදං, 

සාසනයභදං, කථායභදඤ්චයථාරහංපරිදීපයය’’ති. යභදන්තිචනානත්තං, 

වියසසංවා. යතසු පිටයකසු.සික්ඛා චපහානඤ්චගම්භීරභායවො ච, තඤ්ච 

ෙථාරහිංපරිදීපයෙ. 

දුතියගාථාය පරිෙත්තියභදිං පරියාපුණනස්ස පකාරං, වියසසඤ්ච

විභාවයය. ෙහිිං විනයාදියකපිටයක.යං සම්පත්තිං, විපත්තිඤ්චයථාභික්ඛු
පාපුණාති, තථා තම්පි සබ්බං තහිං විභාවයයති සම්බන්යධො. අථ වා යං
පරියත්තියභදං සම්පත්තිං, විපත්තිඤ්ච යහිං යථා භික්ඛු පාපුණාති, තථා

තම්පි සබ්බං තහිං විභාවයයති යයොයජතබ්බං. ෙථාති ච යයහි
උපාරම්භාදියහතුපරියාපුණනාදිප්පකායරහි, 
උපාරම්භනිස්සරණධම්මයකොසරක්ඛණයහතුපරියාපුණනං
සුප්පටිපත්තිදුප්පටිපත්තීති එයතහිපකායරහීතිවුත්තංයහොති.සන්යතසුපිච
අඤ්යඤසුතථා පාපුණන්යතසු යජට්ඨයසට්ඨාසන්නසදාසන්නිහිතභාවයතො, 

යථානුසිට්ඨංසම්මාපටිපජ්ජයනන ධම්මාධිට්ඨානභාවයතොච භික්ඛූතිවුත්තං. 
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තත්රාති තාසු ගාථාසු. අෙන්ති අධුනා වක්ඛමානා කථා. පරිදීපනාති 
සමන්තයතො පකාසනා, කිඤ්චිමත්තම්පි අයසයසත්වා විභජනාති වුත්තං

යහොති. විභාවනාති එවං පරිදීපනායපි සති ගූළ්හං පටිච්ෙන්නමකත්වා
යසොතූනං සුවිඤ්යඤයයභායවන ආවිභාවනා. සඞ්යඛයපන පරිදීපනා, 
විත්ථායරන විභාවනාතිපි වදන්ති. අපිච එතං පදද්වයං යහට්ඨා
වුත්තානුරූපයතො කථිතං, අත්ථයතො පන එකයමව. තස්මා පරිදීපනා
පඨමගාථාය, විභාවනාදුතියගාථායාතියයොයජතබ්බං.ච-සද්යදනඋභයත්ථං 

අඤ්ඤමඤ්ඤං සමුච්යචති.කස්මා, වුච්චන්තීතිආහ ‘‘එත්ථ හී’’තිආදි. හීති
කාරයණනිපායතො ‘‘අක්ඛරවිපත්තියං හී’’තිආදීසුවිය.යස්මා, කස්මාතිවා
අත්යථො. ආණං පයණතුං [ඨයපතුං (සාරත්ථ. ටී. 

1.පඨමමහාසඞ්ගීතිකථාවණ්ණනා)] අරහතීති ආණාරයහො, 
සම්මාසම්බුද්ධත්තා, මහාකාරුණිකතාය ච අවිපරීතහියතොපයදසකභායවන 
පමාණවචනත්තා ආණාරයහන භගවතාති අත්යථො.

යවොහාරපරමත්ථධම්මානම්පි තත්ථ සබ්භාවයතො ‘‘ආණාබාහුල්ලයතො’’ති 
වුත්තං, යතන යයභුයයනයං දස්යසති. ඉයතො පයරසුපි එයසව නයයො.

වියසයසන සත්තානං මනං අවහරතීති යවොහායරො, පඤ්ඤත්ති, තස්මිං
කුසයලො, යතන. 

පචුයරොබහුයලොඅපරායධොයදොයසොවීතික්කයමොයයසංයත පචුරාපරාධා, 

යසයයසකත්යථරාදයයො. ෙථාපරාධන්ති යදොසානුරූපං. 

‘‘අයනකජ්ඣාසො’’තිආදීසුආසයයොව අජ්ඣාසයෙො, යසො අත්ථයතො දිට්ඨි, 
ඤාණඤ්ච, පයභදයතොපනචතුබ්බියධොයහොති.වුත්තඤ්ච– 

‘‘සස්සතුච්යෙදදිට්ඨීච, ඛන්තියචවානුයලොමිකා; 
යථාභූතඤ්චයංඤාණං, එතංආසයසද්දිත’’න්ති. 

තත්ථ සබ්බදිට්ඨීනං සස්සතුච්යෙදදිට්ඨීහි සඞ්ගහිතත්තා සබ්යබපි
දිට්ඨිගතිකා සත්තා ඉමා එව ද්යව දිට්ඨියයො සන්නිස්සිතා. යථාහ 
‘‘ද්වයනිස්සියතො යඛො පනායංකච්චානයලොයකො යයභුයයයනඅත්ථිතඤ්ච

නත්ථිතඤ්චා’’ති, (සං.නි.2.15) අත්ථිතාතිහිසස්සතග්ගායහොඅධිප්යපයතො, 

නත්ථිතාති උච්යෙදග්ගායහො. අයං තාව වට්ටනිස්සිතානං පුථුජ්ජනානං
ආසයයො. විවට්ටනිස්සිතානං පන සුද්ධසත්තානං අනුයලොමිකා ඛන්ති, 

යථාභූතඤාණන්ති දුවියධො ආසයයො. තත්ථ ච අනුයලොමකා ඛන්ති 

විපස්සනාඤාණං. ෙථාභූතඤාණිං පන කම්මසකතාඤාණං. චතුබ්බියධො 
යපයසො ආසයන්ති සත්තා එත්ථ නිවසන්ති, චිත්තං වා ආගම්ම යසති

එත්ථාති ආසයෙො මිගාසයයො විය. යථා මියගො යගොචරාය ගන්ත්වාපි
පච්චාගන්ත්වා තත්යථව වනගහයන සයතීති තං තස්ස ‘‘ආසයයො’’ති
වුච්චති, තථාචිත්තංඅඤ්ඤථාපි පවත්තිත්වායත්ථපච්චාගම්මයසති, තස්ස

යසො ‘‘ආසයයො’’ති. කාමරාගාදයයො සත්ත අනුසො. මූසිකවිසං විය
කාරණලායභ උප්පජ්ජමානාරහා අනාගතා, අතීතා, පච්චුප්පන්නා ච
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තංසභාවත්තාතථාවුච්චන්ති.නහිධම්මානංකාලයභයදන සභාවයභයදොති. 

චරිොති රාගචරියාදිකා ෙ මූලචරියා, අන්තරයභයදන අයනකවිධා, 

සංසග්ගවයසන පන යතසට්ඨි යහොන්ති. අථ වා චරිොති 
සුචරිතදුච්චරිතවයසන දුවිධං චරිතං. තඤ්හි විභඞ්යග චරිතනිද්යදයස 
නිද්දිට්ඨං. 

‘‘අධිමුත්ති නාම ‘අජ්යජව පබ්බජිස්සාමි, අජ්යජව අරහත්තං
ගණ්හිස්සාමී’තිආදිනා තන්නින්නභායවන පවත්තමානං සන්නිට්ඨාන’’න්ති

(සාරත්ථ. ටී. පඨමමහාසඞ්ගීතිකථාවණ්ණනා) ගණ්ඨිපයදසු වුත්තං. 

ආචරිෙධම්මපාලත්යථයරන පන ‘‘අධිමුත්ති නාම සත්තානං 
පුබ්බචරියවයසන අභිරුචි, සා දුවිධා හීනපණීතයභයදනා’ති (දී. නි. ටී. 
පඨමමහාසඞ්ගීතිකථාවණ්ණනා) වුත්තං. තථා හි යාය හීනාධිමුත්තිකා
සත්තා හීනාධිමුත්තියකයයව සත්යත යසවන්ති, පණීතාධිමුත්තිකා
පණීතාධිමුත්තියකයයව. සයචහිආචරියුපජ්ඣායාසීලවන්යතොනයහොන්ති, 
සද්ධිවිහාරිකා සීලවන්යතො, යත අත්තයනො ආචරියුපජ්ඣායයපි න
උපසඞ්කමන්ති, අත්තනාසදියස සාරුප්පභික්ඛූයයවඋපසඞ්කමන්ති.සයච
ආචරියුපජ්ඣායා සාරුප්පභික්ඛූ, ඉතයර අසාරුප්පා, යතපි න
ආචරියුපජ්ඣායය උපසඞ්කමන්ති, අත්තනා සදියස අසාරුප්පභික්ඛූයයව
උපසඞ්කමන්ති.ධාතුසංයුත්තවයසන(සං.නි.2.85ආදයයො)යචස අත්යථො
දීයපතබ්යබො. එවමයං හීනාධිමුත්තිකාදීනං අඤ්ඤමඤ්යඤො
පයසවනාදිනියමිතා අභිරුචි අජ්ඣාසයධාතු ‘‘අධිමුත්තී’’ති යවදිතබ්බා.
අයනකා අජ්ඣාසයාදයයො යත යයසං අත්ථි, අයනකා වා අජ්ඣාසයාදයයො

යයසන්ති තථා යථා ‘‘බහුකත්තුයකො, බහුනදියකො’’ති. ෙථානුයලොමන්ති
අජ්ඣාසයාදීනං අනුයලොමං අනතික්කම්ම, යය යය වා අජ්ඣාසයාදයයො
අනුයලොමා, යතහි යතහීති අත්යථො. ආසයාදීනං අනුයලොමස්ස වා
අනුරූපන්තිපි වදන්ති. ඝනවිනිබ්යභොගාභාවයතො දිට්ඨිමානතණ්හාවයසන

‘‘අහං මම සන්තක’’න්ති එවං පවත්තසඤ්ඤියනො. ෙථාධම්මන්ති
‘‘නත්යථත්ථ අත්තා, අත්තනියං වා, යකවලං ධම්මමත්තයමයවත’’න්ති
එවමාදිනාධම්මසභාවානුරූපන්ති අත්යථො. 

සංවරණං සිංවයරො, කායවාචාහි අවීතික්කයමො. මහන්යතො සංවයරො 

අසිංවයරො. වුඩ්ඪිඅත්යථොහිඅයංඅ-කායරොයථා ‘‘අයසක්ඛාධම්මා’’ති (ධ.
ස.තිකමාතිකා21) තංයයොගතායචඛුද්දයකොසංවයරො පාරියසසාදිනයයන
සංවයරො, තස්මා ඛුද්දයකො, මහන්යතො ච සංවයරොති අත්යථො. යතනාහ 

‘‘සිංවරාසිංවයරො’’තිආදි. දිට්ඨිවිනියවඨනාති දිට්ඨියාවියමොචනං, අත්ථයතො
පන තස්ස උජුවිපච්චනිකා සම්මාදිට්ඨිආදයයො ධම්මා. තථා චාහ 

‘‘ද්වාසට්ඨිදිට්ඨිපටිපක්ඛභූතා’’ති. නාමස්ස, රූපස්ස, නාමරූපස්ස ච

පරිච්ඡින්දනං නාමරූපපරිච්යඡයදො, යසො පන ‘‘රාගාදිපටිපක්ඛභූයතො’’ති
වචනයතොතථාපවත්තයමවඤාණං. 
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‘‘තීසුපී’’තිආදිනා අපරඩ්ඪං විවරති. තීසුපි තාසං වචනසම්භවයතො 

‘‘වියසයසනා’’ති වුත්තං. තයදතං සබ්බත්ථ යයොයජතබ්බං. තත්ර ‘‘යායං
අධිසීලසික්ඛා, අයං ඉමස්මිං අත්යථ අධිප්යපතා සික්ඛා’’ති වචනයතොආහ 

‘‘විනෙපිටයක අධිසීලසික්ඛා’’ති. සුත්තන්තපාළිෙිං ‘‘විවිච්යචව
කායමහී’’තිආදිනා (දී. නි. 1.226; සං. නි. 1.152; අ. නි. 4.123) 

සමාධියදසනාබාහුල්ලයතො ‘‘සුත්තන්ත පිටයක අධිචිත්තසික්ඛා’’ති වුත්තං.
නාමරූපපරිච්යෙදස්ස අධිපඤ්ඤාපදට්ඨානයතො, අධිපඤ්ඤාය ච අත්ථාය

තදවයසසනාමරූපධම්මකථනයතො ආහ ‘‘අභිධම්මපිටයක

අධිපඤ්ඤාසික්ඛා’’ති. 

කියලසානන්ති සංක්යලසධම්මානං, කම්මකියලසානං වා, 
උභයායපක්ඛඤ්යචතං ‘‘යයො කායවචීද්වායරහි කියලසානං වීතික්කයමො, 
තස්ස පහානං, තස්ස පටිපක්ඛත්තා’’ති ච. ‘‘වීතික්කයමො’’ති අයං
‘‘පටිපක්ඛ’’න්තිභාවයයොයගසම්බන්යධො, ‘‘සීලස්සා’’තිපන භාවපච්චයය.
එවං සබ්බත්ථ. අනුසයවයසන සන්තායන අනුවත්තන්තා කියලසා
කාරණලායභ පරියුට්ඨිතාපි සීලයභදභයවයසන වීතික්කමිතුං න ලභන්තීති

ආහ ‘‘වීතික්කමපටිපක්ඛත්තා සීලස්සා’’ති. ඔකාසාදානවයසනකියලසානං 

චිත්යතකුසලප්පවත්තිංපරියාදියිත්වාඋට්ඨානං පරියුට්ඨානිං, තස්සපහානං, 
චිත්තසන්තායන උප්පත්තිවයසන කියලසානං පරියුට්ඨානස්ස පහානන්ති
වුත්තංයහොති.‘‘කියලසාන’’න්තිහිඅධිකායරො, තං පනපරියුට්ඨානප්පහානං

චිත්තසමාදහනවයසන භවතීති ආහ ‘‘පරියුට්ඨානපටිපක්ඛත්තා

සමාධිස්සා’’ති. අප්පහීනභායවන සන්තායන අනු අනු සයනකා
අනුරූපකාරණලායභ උප්පජ්ජනාරහා ථාමගතා කාමරාගාදයයො සත්ත 

කියලසා අනුසො, යතසං පහානං, යත පන සබ්බයසො අරියමග්ගපඤ්ඤාය 

පහීයන්තීතිආහ ‘‘අනුසෙපටිපක්ඛත්තාපඤ්ඤාො’’ති. 

දීපායලොයකනවියතමස්සදානාදිපුඤ්ඤකිරියවත්ථුගයතනයතනයතන 

කුසලඞ්යගන තස්ස තස්ස අකුසලස්ස පහානං තදඞ්ගප්පහානිං. ඉධ පන
අධිසීලසික්ඛාය වුත්තට්ඨානත්තා යතන යතන සුසීලයඞ්යගන තස්ස තස්ස 
දුස්සීලයඞ්ගස්ස පහානං ‘‘තදඞ්ගප්පහාන’’න්ති ගයහතබ්බං.
උපචාරප්පනායභයදන සමාධිනා පවත්තිනිවාරයණන ඝටප්පහායරන විය
ජලතයලයසවාලස්ස යතසං යතසං නීවරණාදිධම්මානං වික්ඛම්භනවයසන

පහානං වික්ඛම්භනප්පහානිං. චතුන්නං අරියමග්ගානං භාවිතත්තා තං තං 
මග්ගවයතො සන්තායන සමුදයපක්ඛිකස්ස කියලසගණස්ස 

අච්චන්තමප්පවත්තිසඞ්ඛාතසමුච්ඡින්දනවයසනපහානං සමුච්යඡදප්පහානිං. 

දුට්ඨු චරිතං, සංකියලයසහි වා දූසිතං චරිතං දුච්චරිතිං. තයදව යත්ථ
උප්පන්නං, තං සන්තානං සම්මා කිලිසති විබාධති, උපතායපති චාති 

සිංකියලයසො, තස්ස පහානං. කායවචීදුච්චරිතවයසන පවත්තසංකියලසස්ස
තදඞ්ගවයසන පහානං වුත්තං සීලස්ස දුච්චරිතපටිපක්ඛත්තා.

සික්ඛත්තයානුසායරන හි අත්යථො යවදිතබ්යබො. තසතීති තණ්හා, සාව
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වුත්තනයයන සංකියලයසො, තස්ස වික්ඛම්භනවයසන පහානං වුත්තං

සමාධිස්ස කාමච්ෙන්දපටිපක්ඛත්තා. දිට්ඨියයව යථාවුත්තනයයන 

සිංකියලයසො, තස්ස සමුච්යෙදවයසන පහානං වුත්තං පඤ්ඤාය
අත්තාදිවිනිමුත්තසභාවධම්මප්පකාසනයතො. 

එකයමකස්මඤ්යචත්ථාතිඑයතසුතීසු පිටයකසුඑකයමකස්මිං පිටයක, 

ච-සද්යදො වාකයාරම්යභ, පක්ඛන්තයර වා. පි-සද්යදො, අපි-සද්යදො වා
අවයවසම්පිණ්ඩයන, යතනනයකවලංචතුබ්බිධස්යසව ගම්භීරභායවො, අථ
යඛොපච්යචකංතදවයවානම්පීතිසම්පිණ්ඩනංකයරොති.එසනයයොඊදියසසු. 

ඉදානියතසරූපයතොදස්යසතුං ‘‘තත්ථා’’තිආදිවුත්තං.තත්ථ තන්තීතිපාළි.
සා හි උක්කට්ඨානං සීලාදිඅත්ථානං යබොධනයතො, සභාවනිරුත්තිභාවයතො, 

බුද්ධාදීහි භාසිතත්තා ච පකට්ඨානං වචනානං ආළි පන්තීති ‘‘පාළී’’ති
වුච්චති. 

ඉධ පන විනෙගණ්ඨිපදකාරාදීනිං සද්දවාදීනං මයතන පුබ්යබ

වවත්ථාපිතාපරමත්ථසද්දප්පබන්ධභූතාතන්ති ධම්යමො නාම. ඉති-සද්යදොහි

නාමත්යථ, ‘‘ධම්යමො’’තිවාවුච්චති. තස්සායෙවාතිතස්සායථාවුත්තාය එව

තන්තියා අත්යථො. මනසා වවත්ථාපිතාොති උග්ගහණ-
ධාරණාදිවසප්පවත්යතන මනසා පුබ්යබ වවත්ථාපිතාය යථාවුත්තාය 

පරමත්ථසද්දප්පබන්ධභූතාය තස්සා තන්තියා. යදසනාති පච්ො
පයරසමවයබොධනත්ථං යදසනාසඞ්ඛාතා පරමත්ථසද්දප්පබන්ධභූතා
තන්තියයව.අපිච යථාවුත්තතන්තිසඞ්ඛාතසද්දසමුට්ඨාපයකොචිත්තුප්පායදො 

යදසනා. තන්තිො, තන්තිඅත්ථස්ස චාති යථාවුත්තාය දුවිධායපි තන්තියා, 
තදත්ථස්ස ච යථාභූතාවයබොයධොති අත්යථො යවදිතබ්යබො. යත හි භගවතා

වුච්චමානස්සඅත්ථස්ස, යවොහාරස්සචදීපයකොසද්යදොයයව තන්ති නාමාති
වදන්ති.යතසං පනවායදධම්මස්සාපිසද්දසභාවත්තාධම්මයදසනානංයකො
වියසයසොති යච? යතසං යතසං අත්ථානං යබොධකභායවන ඤායතො, 
උග්ගහණාදිවයසන ච පුබ්යබ වවත්ථාපියතො පරමත්ථසද්දප්පබන්යධො 

ධම්යමො, පච්ොපයරසං අවයබොධනත්ථංපවත්තියතොතංතදත්ථප්පකාසයකො

සද්යදො යදසනාති අයමියමසං වියසයසොති. අථ වා

යථාවුත්තසද්දසමුට්ඨාපයකො චිත්තුප්පායදො යදසනා යදසීයති සමුට්ඨාපීයති
සද්යදො එයතනාති කත්වා මුසාවාදාදයයො විය තත්ථාපි හි
මුසාවාදාදිසමුට්ඨාපිකා යචතනා මුසාවාදාදිසද්යදහි යවොහරීයතීති. කිඤ්චාපි
අක්ඛරාවලිභූයතො පඤ්ඤත්තිසද්යදොයයව අත්ථස්ස ඤාපයකො, තථාපි
මූලකාරණභාවයතො ‘‘අක්ඛරසඤ්ඤායතො’’තිආදීසු විය තස්සායයව
අත්යථොති පරමත්ථසද්යදොයයව අත්ථස්ස ඤාපකභායවන වුත්යතොති
දට්ඨබ්බං. ‘‘තස්සා තන්තියා යදසනා’’ති ච සදිසයවොහායරන වුත්තං යථා
‘‘උප්පන්නාචකුසලාධම්මාභියයයොභාවායයවපුල්ලාය සංවත්තන්තී’’ති. 
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අභිධම්මගණ්ඨිපදකාරාදීනිං පන පණ්ණත්තිවාදීනං මයතන
සම්මුතිපරමත්ථයභදස්ස අත්ථස්ස අනුරූපවාචකභායවන පරමත්ථසද්යදසු
එකන්යතනභගවතාමනසාවවත්ථාපිතානාමපඤ්ඤත්තිපබන්ධභූතාතන්ති 

ධම්යමො නාම, ‘‘ධම්යමො’’ති වා වුච්චති. තස්සායෙවාති තස්සා

නාමපඤ්ඤත්තිභූතාය තන්තියා එව අත්යථො. මනසා වවත්ථාපිතාොති
සම්මුතිපරමත්ථයභදස්ස අත්ථස්සානුරූපවාචකභායවන පරමත්ථසද්යදසු
භගවතා මනසා වවත්ථාපිතාය නාමපණ්ණත්තිපබන්ධභූතාය තස්සා

තන්තියා. යදසනාති පයරසං පයබොධයනන අතිසජ්ජනා වාචාය පකාසනා

වචීයභදභූතා පරමත්ථසද්දප්පබන්ධසඞ්ඛාතා තන්ති. තන්තිො, 

තන්තිඅත්ථස්ස චාති යථාවුත්තාය දුබ්බිධායපි තන්තියා, තදත්ථස්ස ච
යථාභූතාවයබොයධොති අත්යථො. යත හි එවං වදන්ති – සභාවත්ථස්ස, 
සභාවයවොහාරස්ස ච අනුරූපවයසයනව භගවතා මනසා වවත්ථාපිතා
පණ්ණත්ති ඉධ‘‘තන්තී’’තිවුච්චති.යදිචසද්දවාදීනංමයතනසද්යදොයයව
ඉධ තන්තිනාමසියා.තන්තියා, යදසනායචනානත්යතනභවිතබ්බං, මනසා
වවත්ථාපිතාය ච තන්තියා වචීයභදකරණමත්තං ඨයපත්වා යදසනාය
නානත්තං නත්ථි. තථා හි යදසනං දස්යසන්යතන මනසා වවත්ථාපිතාය
තන්තියා යදසනාති වචීයභදකරණමත්තං විනා තන්තියා සහ යදසනාය
අනඤ්ඤතා වුත්තා. තථා ච උපරි ‘‘යදසනාති පඤ්ඤත්තී’’ති වුත්තත්තා
යදසනාය අනඤ්ඤභායවනතන්තියාපිපණ්ණත්තිභායවොකථියතොයහොති. 

අපිච යදි තන්තියා අඤ්ඤායයව යදසනා සියා, ‘‘තන්තියා ච
තන්තිඅත්ථස්සචයදසනායචයථාභූතාවයබොයධො’’තිවත්තබ්බංසියා.එවං
පන අවත්වා ‘‘තන්තියා ච තන්තිඅත්ථස්ස ච යථාභූතාවයබොයධො’’ති
වුත්තත්තාතන්තියා, යදසනායචඅනඤ්ඤභායවොදස්සියතොයහොති.එවඤ්ච
කත්වා උපරි ‘‘යදසනා නාම පඤ්ඤත්තී’’ති දස්යසන්යතන යදසනාය
අනඤ්ඤභාවයතොතන්තියාපණ්ණත්තිභායවොකථියතොයහොතීති.තදුභයම්පි 
පන පරමත්ථයතො සද්යදොයයව පරමත්ථවිනිමුත්තාය සම්මුතියා අභාවා, 
ඉමයමව ච නයං ගයහත්වා යකචි ආචරියා ‘‘ධම්යමො ච යදසනා ච
පරමත්ථයතො සද්යදො එවා’’ති යවොහරන්ති, යතපි අනුපවජ්ජායයව. යථා
කාමාවචරපටිසන්ධිවිපාකා‘‘පරිත්තාරම්මණා’’තිවුච්චන්ති, එවං සම්පදමිදං
දට්ඨබ්බං. න හි කාමාවචරපටිසන්ධිවිපාකා 
‘‘නිබ්බත්තිතපරමත්ථවිසයායයවා’’ති සක්කා වත්තුං 
ඉත්ථිපුරිසාදිආකාරපරිවිතක්කපුබ්බකානං රාගාදිඅකුසලානං, 
යමත්තාදිකුසලානඤ්ච ආරම්මණං ගයහත්වාපි සමුප්පජ්ජනයතො.
පරමත්ථධම්මමූලකත්තා පනස්ස පරිකප්පස්ස පරමත්ථවිසයතා සක්කා
පඤ්ඤයපතුං, එවමිධාපි දට්ඨබ්බන්ති ච. එවම්පි පණ්ණත්තිවාදීනං මතං
යහොතු, සද්දවාදීනං මයතපි ධම්මයදසනානං නානත්තං වුත්තනයයයනව 

ආචරිෙධම්මපාලත්යථරා දීහිපකාසිතන්ති.යහොතියචත්ථ– 

‘‘සද්යදොධම්යමොයදසනාච, ඉච්චාහුඅපයරගරූ; 
ධම්යමොපණ්ණත්තිසද්යදොතු, යදසනාවාතිචාපයර’’ති. 
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පටුන 

තීසුපියචයතසුඑයත ධම්මත්ථයදසනාපටියවධාතිඑත්ථතන්තිඅත්යථො, 
තන්තියදසනා, තන්තිඅත්ථපටියවයධො චාති ඉයම තයයො තන්තිවිසයා
යහොන්තීති විනයපිටකාදීනං අත්ථයදසනාපටියවධාධාරභායවො යුත්යතො, 
පිටකානි පන තන්තියයවාති යතසං ධම්මාධාරභායවො කථං යුජ්යජයයාති? 
තන්තිසමුදායස්ස අවයවතන්තියා ආධාරභාවයතො. සමුදායයො හි අවයවස්ස 
පරිකප්පනාමත්තසිද්යධනආධාරභායවනවුච්චතියථා ‘‘රුක්යඛසාඛා’’ති.
එත්ථ ච ධම්මාදීනං දුක්යඛොගාහභාවයතො යතහි ධම්මාදීහි විනයාදයයො
ගම්භීරාති විනයාදීනම්පි චතුබ්බියධො ගම්භීරභායවො වුත්යතොයයව, තස්මා
ධම්මාදයයො එව දුක්යඛොගාහත්තා ගම්භීරා, න විනයාදයයොති න
යචොයදතබ්බයමතං සමුයඛන, විසයවිසයීමුයඛන ච විනයාදීනඤ්යඤව
ගම්භීරභාවස්සවුත්තත්තා.ධම්යමොහිවිනයාදයයොඑවඅභින්නත්තා. යතසං
විසයයො අත්යථො වාචකභූතානං යතසයමව වාච්චභාවයතො, විසයියනො
යදසනාපටියවධා ධම්මත්ථවිසයභාවයතොති. තත්ථ පටියවධස්ස
දුක්කරභාවයතො ධම්මත්ථානං, යදසනාඤාණස්ස දුක්කරභාවයතො යදසනාය
ච දුක්යඛොගාහභායවො යවදිතබ්යබො, පටියවධස්ස පන උප්පායදතුං
අසක්කුයණයයත්තා, තබ්බිසයඤාණුප්පත්තියා ච දුක්කරභාවයතො
දුක්යඛොගාහතායවදිතබ්බා.ධම්මත්ථයදසනානංගම්භීරභාවයතොතබ්බිසයයො 
පටියවයධොපි ගම්භීයරො යථා තං ගම්භීරස්ස උදකස්ස පමාණග්ගහයණ
දීයඝන පමායණන භවිතබ්බං, එවංසම්පදමිදන්ති (වජිර. ටී.

පඨමමහාසඞ්ගීතිකථාවණ්ණනා) වජිරබුද්ධිත්යථයරො. පිටකාවයවානං
ධම්මාදීනං වුච්චමායනො ගම්භීරභායවො තංසමුදායස්ස පිටකස්සාපි
වුත්යතොයයව, තස්මාතථානයචොයදතබ්බන්තිපි වදන්ති, විචායරතබ්බයමතං
සබ්යබසම්පි යතසං පිටකාවයවාසම්භවයතො. මහාසමුද්යදො දුක්යඛොගායහො, 
අලබ්භයනයයපතිට්යඨො විය චාති සම්බන්යධො. අත්ථවසා හි 
විභත්තිවචනලිඞ්ගපරිණායමොති.දුක්යඛනඔගය්හන්ති, දුක්යඛොවාඔගායහො

අන්යතො පවිසනයමයතසූති දුක්යඛොගාහා. න ලභිතබ්යබොති අලබ්භනීයයො, 

යසොයයව අලබ්භයනයෙයො, ලභීයයත වා ලබ්භනං, තං නාරහතීති 

අලබ්භයනයෙයො. පතිට්ඨහන්තිඑත්ථඔකායසති පතිට්යඨො, පතිට්ඨහනංවා 

පතිට්යඨො, අලබ්භයනයයයො යසො යයසු යත අලබ්භයනෙයපතිට්ඨා. 
එකයදයසන ඔගාහන්යතහිපිමන්දබුද්ධීහිපතිට්ඨාලද්ධුංනසක්කායයවාති

දස්යසතුංඑතංපුන වුත්තං. ‘‘එව’’න්තිආදිනිගමනං. 

ඉදානියහතුයහතුඵලාදීනම්පිවයසනගම්භීරභාවංදස්යසන්යතො ‘‘අපයරො

නයෙො’’තිආදිමාහ. තත්ථ යහතූති පච්චයයො. යසො ච අත්තයනො ඵලං දහති

විදහතීති ධම්යමො ද-කාරස්ස ධ-කාරං කත්වා. ධම්මසද්දස්ස යචත්ථ

යහතුපරියායතා කථං විඤ්ඤායතීති ආහ ‘‘වුත්තඤ්යහත’’න්තිආදි. වුත්තිං 
පටිසම්භිදාවිභඞ්යග (විභ. 718). නනු ච ‘‘යහතුම්හි ඤාණං
ධම්මපටිසම්භිදා’’ති එයතන වචයනන ධම්මස්ස යහතුභායවො කථං
විඤ්ඤායතීති? ‘‘ධම්මපටිසම්භිදා’’ති එතස්ස සමාසපදස්ස අවයවපදත්ථං
දස්යසන්යතන ‘‘යහතුම්හි ඤාණ’’න්ති වුත්තත්තා. ‘‘ධම්යම පටිසම්භිදා
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පටුන 

ධම්මපටිසම්භිදා’’ති එත්ථ හි ‘‘ධම්යම’’ති එතස්ස අත්ථං දස්යසන්යතන
‘‘යහතුම්හී’’ති වුත්තං, ‘‘පටිසම්භිදා’’ති එතස්ස අත්ථං දස්යසන්යතන 

‘‘ඤාණ’’න්ති.තස්මායහතුධම්මසද්දා එකත්ථා, ඤාණපටිසම්භිදාසද්දාචාති

ඉමමත්ථං වදන්යතනසාධියතො ධම්මස්ස යහතුභායවොති.තථා ‘‘යහතුඵයල

ඤාණිං අත්ථපටිසම්භිදා’’ති එයතන වචයනන සාධියතො අත්ථස්ස

යහතුඵලභායවොති දට්ඨබ්යබො. යහතුයනො ඵලං යහතුඵලිං, තඤ්ච

යහතුඅනුසායරනඅරීයතිඅධිගමීයතීති අත්යථොතිවුච්චති. 

යදසනාති පඤ්ඤත්තීති එත්ථ සද්දවාදීනං වායද අත්ථබයඤ්ජනකා 
අවිපරීතාභිලාපධම්මනිරුත්තිභූතා පරමත්ථසද්දප්පබන්ධසඞ්ඛාතා තන්ති
‘‘යදසනා’’ති වුච්චති, යදසනා නාමාති වා අත්යථො. යදසීයති අත්යථො

එතායාති හි යදසනා. පකායරන ඤාපීයති අත්යථො එතාය, පකාරයතො වා

ඤායපතීති පඤ්ඤත්ති. තයමව සරූපයතො දස්යසතුං ‘‘ෙථාධම්මිං 

ධම්මාභිලායපොති අධිප්පායෙො’’ති වුත්තං. ෙථාධම්මන්ති එත්ථ පන
ධම්මසද්යදොයහතුං, යහතුඵලඤ්චසබ්බං සඞ්ගණ්හාති.සභාවවාචයකොයහස
ධම්මසද්යදො, න පරියත්තියහතුආදිවාචයකො, තස්මා යයො යයො 
අවිජ්ජාසඞ්ඛාරාදිධම්යමො, තස්මිං තස්මින්ති අත්යථො. යතසං යතසං 
අවිජ්ජාසඞ්ඛාරාදිධම්මානංඅනුරූපංවායථාධම්මං.යදසනාපිහිපටියවයධො
විය අවිපරීතසවිසයවිභාවනයතො ධම්මානුරූපං පවත්තති, තයතොයයව ච

අවිපරීතාභිලායපොති වුච්චති. ධම්මාභිලායපොති හි අත්ථබයඤ්ජනයකො
අවිපරීතාභිලායපො ධම්මනිරුත්තිභූයතො තන්තිසඞ්ඛායතො

පරමත්ථසද්දප්පබන්යධො. යසො හි අභිලප්පති උච්චාරීයතීති අභිලායපො, 
ධම්යමො අවිපරීයතො සභාවභූයතො අභිලායපො ධම්මාභිලායපොති වුච්චති, 
එයතන ‘‘තත්ර ධම්මනිරුත්තාභිලායපඤාණං නිරුත්තිපටිසම්භිදා’’ති (විභ.
718) එත්ථවුත්තංධම්මනිරුත්තිංදස්යසති සද්දසභාවත්තායදසනාය.තථා

හි නිරුත්තිපටිසම්භිදාය පරිත්තාරම්මණාදිභායවො පටිසම්භිදාවිභඞ්ගපාළිෙිං 

(විභ.718) වුත්යතො. තදට්ඨකථාෙ ච‘‘තංසභාවනිරුත්තිංසද්දංආරම්මණං 
කත්වා’’තිආදිනා (විභ. අට්ඨ. 718) තස්සා සද්දාරම්මණතා දස්සිතා.
‘‘ඉමස්ස අත්ථස්ස අයං සද්යදො වාචයකො’’ති හි වචනවචනත්යථ
වවත්ථයපත්වා තං තං වචනත්ථවිභාවනවයසන පවත්තියතො සද්යදො

‘‘යදසනා’’ති වුච්චති. ‘‘අධිප්පායෙො’’ති එයතන ‘‘යදසනාති පඤ්ඤත්තී’’ති
එතං වචනං ධම්මනිරුත්තාභිලාපං සන්ධාය වුත්තං, න තයතො විනිමුත්තං
පඤ්ඤත්තිං සන්ධායාති දස්යසති අයනකධා අත්ථසම්භයව අත්තනා
අධිප්යපතත්ථස්යසවවුත්තත්තාතිඅයං සද්දවාදීනංවාදයතොවිනිච්ෙයයො. 

පඤ්ඤත්තිවාදීනං වායද පන සම්මුතිපරමත්ථයභදස්ස 
අත්ථස්සානුරූපවාචකභායවනපරමත්ථසද්යදසුභගවතාමනසාවවත්ථාපිතා

තන්තිසඞ්ඛාතා නාමපඤ්ඤත්ති යදසනා නාම, ‘‘යදසනා’’ති වා වුච්චතීති 
අත්යථො.තයදවමූලකාරණභූතස්ස සද්දස්සදස්සනවයසනකාරණූපචායරන 

දස්යසතුං ‘‘ෙථාධම්මිංධම්මාභිලායපොතිඅධිප්පායෙො’’ති වුත්තං.කිඤ්චාපිහි
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‘‘ධම්මාභිලායපො’’ති එත්ථ අභිලප්පති උච්චාරීයතීති අභිලායපොති සද්යදො
වුච්චති, න පණ්ණත්ති, තථාපි සද්යද වුච්චමායන තදනුරූපං යවොහාරං
ගයහත්වායතනයවොහායරනදීපිතස්සඅත්ථස්සජානනයතො සද්යදකථියත
තදනුරූපා පණ්ණත්තිපි කාරණූපචායරන කථිතායයව යහොති. අපිච 
‘‘ධම්මාභිලායපොති අත්යථො’’ති අවත්වා ‘‘ධම්මාභිලායපොති අධිප්පායයො’’ති
වුත්තත්තා යදසනා නාම සද්යදො න යහොතීති දීපිතයමව. යතන හි
අධිප්පායමත්තයමව මූලකාරණසද්දවයසන කථිතං, න ඉධ ගයහතබ්යබො
‘‘යදසනා’’තිඑතස්සඅත්යථොති අයං පඤ්ඤත්තිවාදීනංවාදයතොවිනිච්ෙයයො.

අත්ථන්තරමාහ ‘‘අනුයලොම…යප.… කථන’’න්ති, එයතන යහට්ඨා වුත්තං
යදසනාසමුට්ඨාපකං චිත්තුප්පාදං දස්යසති. කථීයති අත්යථො එයතනාති හි 

කථනිං. ආදිසද්යදන නීතයනයයාදිකා පාළිගතියයො, 
එකත්තාදිනන්දියාවත්තාදිකාපාළිනිස්සිතාචනයා සඞ්ගහිතා. 

සයයමවපටිවිජ්ඣති, එයතනවා පටිවිජ්ඣන්තීති පටියවයධො, ඤාණං.

තයදවඅභිසයමති, එයතනවාඅභිසයමන්තීති අභිසමයෙොතිපිවුච්චති.ඉදානි
තං පටියවධං අභිසමයප්පයභදයතො, අභිසමයාකාරයතො, ආරම්මණයතො, 

සභාවයතො ච පාකටං කාතුං ‘‘යසො චා’’තිආදි වුත්තං. තත්ථ හි 

යලොකිෙයලොකුත්තයරොති පයභදයතො, විසෙයතො, අසම්යමොහයතොති

ආකාරයතො, ධම්යමසු, අත්යථසු, පඤ්ඤත්තීසූති ආරම්මණයතො, 

අත්ථානුරූපිං, ධම්මානුරූපිං, පඤ්ඤත්තිපථානුරූපන්තිසභාවයතොච පාකටං
කයරොති. තත්ථ විසයයතො අත්ථාදිඅනුරූපං ධම්මාදීසු අවයබොයධො නාම 
අවිජ්ජාදිධම්මාරම්මයණො, සඞ්ඛාරාදිඅත්ථාරම්මයණො, 

තදුභයපඤ්ඤාපනාරම්මයණො ච යලොකියෙො අභිසමයෙො. අසම්යමොහයතො
අත්ථාදිඅනුරූපං ධම්මාදීසු අවයබොයධො නාම නිබ්බානාරම්මයණො
මග්ගසම්පයුත්යතො යථාවුත්තධම්මත්ථපඤ්ඤත්තීසු සම්යමොහවිද්ධංසයනො 

යලොකුත්තයරො අභිසමයෙො. තථා හි ‘‘අයං යහතු, ඉදමස්ස ඵලං, අයං
තදුභයානුරූයපො යවොහායරො’’ති එවං ආරම්මණකරණවයසන
යලොකියඤාණං විසයයතො පටිවිජ්ඣති, යලොකුත්තරඤාණං පන යතසු
යහතුයහතුඵලාදීසු සම්යමොහස්සඤායණන සමුච්ඡින්නත්තා අසම්යමොහයතො
පටිවිජ්ඣති. යලොකුත්තයරො පන පටියවයධො විසයයතො නිබ්බානස්ස, 
අසම්යමොහයතොචඉතරස්සාතිපිවදන්තිඑයක. 

අත්ථානුරූපිං ධම්යමසූති ‘‘අවිජ්ජා යහතු, සඞ්ඛාරා යහතුසමුප්පන්නා, 
සඞ්ඛායරඋප්පායදතිඅවිජ්ජා’’තිඑවං කාරියානුරූපංකාරයණසූතිඅත්යථො.
අථ වා ‘‘පුඤ්ඤාභිසඞ්ඛාරඅපුඤ්ඤාභිසඞ්ඛාරආයනඤ්ජාභිසඞ්ඛායරසු තීසු 
අපුඤ්ඤාභිසඞ්ඛාරස්ස අවිජ්ජා සම්පයුත්තපච්චයයො, ඉතයරසං
යථානුරූප’’න්තිආදිනා කාරියානුරූපං කාරයණසු පටියවයධොතිපි අත්යථො. 

ධම්මානුරූපිං අත්යථසූති ‘‘අවිජ්ජාපච්චයා සඞ්ඛාරා’’තිආදිනා (ම. නි.
3.126; සං.නි. 2.1; උදා.1; විභ.225) කාරණානුරූපංකාරියයසු.ෙබ්බිධාය

පඤ්ඤත්තියා පයථො පඤ්ඤත්තිපයථො, තස්ස අනුරූපං තථා, පඤ්ඤත්තියා 
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වුච්චමානධම්මානුරූපං පඤ්ඤත්තීසු අවයබොයධොති අත්යථො. අභිසමයයතො

අඤ්ඤම්පි පටියවධත්ථං දස්යසතුං ‘‘යතස’’න්තිආදිමාහ. පටිවිජ්ඣීයතීති 

පටියවයධොති හි තංතංරූපාදිධම්මානං අවිපරීතසභායවො වුච්චති. තත්ථ 

තත්ථාති තස්මිං තස්මිං පිටයක, පාළිපයදයස වා. සලක්ඛණසඞ්ඛායතොති
රුප්පනනමනඵුසනාදිසකසකලක්ඛණසඞ්ඛායතො. 

යථාවුත්යතහි ධම්මාදීහි පිටකානං ගම්භීරභාවං දස්යසතුං 

‘‘ඉදානී’’තිආදිමාහ. ධම්ම ාතන්ති කාරණප්පයභයදො, කාරණයමව වා. 

අත්ථ ාතන්ති කාරියප්පයභයදො, කාරියයමව වා. යා චායං යදසනාති 

සම්බන්යධො. තදත්ථවිජානනවයසන අභිමුයඛො යහොති. යෙො යචත්ථාති යයො
එතාසු තං තං පිටකාගතාසු ධම්මත්ථයදසනාසු පටියවයධො, යයො ච එයතසු
පිටයකසු යතසං යතසං ධම්මානං අවිපරීතසභායවොති අත්යථො. 

සම්භරිතබ්බයතොකුසලයමව සම්භායරො, යසොසම්මා අනුපචියතොයයහි යත 

අනුපචිතකුසලසම්භාරා, තයතොව දුප්පඤ්යඤහි, නිප්පඤ්යඤහීතිඅත්යථො.න
හි පඤ්ඤවයතො, පඤ්ඤාය වා දුට්ඨුභායවො දූසිතභායවො ච සම්භවතීති
නිප්පඤ්ඤත්තායයවදුප්පඤ්ඤායථා ‘‘දුස්සීයලො’’ති(අ.නි.5.213; 10.75; 
පාරා. 295; ධ. ප. 308). එත්ථ ච අවිජ්ජාසඞ්ඛාරාදීනං ධම්මත්ථානං
දුප්පටිවිජ්ඣතාය දුක්යඛොගාහතා, යතසං පඤ්ඤාපනස්ස දුක්කරභාවයතො
තංයදසනාය, අභිසමයසඞ්ඛාතස්ස පටියවධස්ස උප්පාදනවිසයීකරණානං
අසක්කුයණයයත්තා, අවිපරීතසභාවසඞ්ඛාතස්ස පටියවධස්ස 

දුබ්බිඤ්යඤයයතාය දුක්යඛොගාහතා යවදිතබ්බා. එවම්පීති පි-සද්යදො පුබ්යබ 
වුත්තං පකාරන්තරං සම්පිණ්යඩති. එවං පඨමගාථාය අනූනං පරිපුණ්ණං

පරිදීපිතත්ථභාවං දස්යසන්යතො ‘‘එත්තාවතා’’තිආදිමාහ. ‘‘සිද්යධ හි
සතයාරම්යභො අත්ථන්තරවිඤ්ඤාපනාය වා යහොති, නියමාය වා’’ති ඉමිනා
පුනාරම්භවචයනන අනූනං පරිපුණ්ණං පරිදීපිතත්ථභාවං දස්යසති. 

එත්තාවතාති පරිච්යෙදත්යථ නිපායතො, එත්තයකන වචනක්කයමනාති

අත්යථො. එතං වා පරිමාණං යස්සාති එත්තාවිං, යතන, එතපරිමාණවතා
සද්දත්ථක්කයමනාතිඅත්යථො. ‘‘සද්යදහිවුත්යතතදත්යථොපිවුත්යතොයයව

නාමා’’තිවදන්ති.වුත්යතොසංවණ්ණියතො අත්යථොයස්සාති වුත්තත්ථා.  

එත්ථාතිඑතිස්සාගාථාය.එවංඅත්යථො, විනිච්ෙයයොතිවායසයසො. තීසු

පිටයකසූති එත්ථ ‘‘එයකකස්මි’’න්ති අධිකාරයතො, පකරණයතො වා
යවදිතබ්බං. ‘‘එකයමකස්මිඤ්යචත්ථා’’ති (දී. නි. අට්ඨ.
1.පඨමමහාසඞ්ගීතිකථා)හියහට්ඨාවුත්තං.අථවා වත්තිච්ොනුපුබ්බිකත්තා
සද්දපටිපත්තියානිද්ධාරණමිධ අවත්තුකායමනආධායරොයයව වුත්යතො.න
යචත්ථ යචොයදතබ්බං ‘‘තීසුයයව පිටයකසු තිවියධො පරියත්තියභයදො
දට්ඨබ්යබො සියා’’ති සමුදායවයසන වුත්තස්සාපි වාකයස්ස
අවයවාධිප්පායසම්භවයතො. දිස්සති හි අවයවවාකයනිප්ඵත්ති
‘‘බ්රාහ්මණාදයයො භුඤ්ජන්තූ’’තිආදීසු, තස්මා අලමතිපපඤ්යචන. යථා
අත්යථො න විරුජ්ඣති, තථායයව ගයහතබ්යබොති. එවං සබ්බත්ථ. 
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පටුන 

පරිෙත්තියභයදොති පරියාපුණනං පරිෙත්ති. පරියාපුණනවාචයකො යහත්ථ
පරියත්තිසද්යදො, න පන පාළිපරියායයො, තස්මා පරියාපුණනප්පකායරොති

අත්යථො.අථවාතීහිපකායරහිපරියාපුණිතබ්බාපාළියයොඑව ‘‘පරිෙත්තී’’ති
වුච්චන්ති.තථායචවඅභිධම්මට්ඨකථාය සීහළගණ්ඨිපයදවුත්තන්තිවදන්ති.
එවම්පි හි අලගද්දූපමාපරියාපුණනයයොගයතො ‘‘අලගද්දූපමා පරියත්තී’’ති
පාළිපි සක්කා වත්තුං. එවඤ්ච කත්වා ‘‘දුග්ගහිතා උපාරම්භාදියහතු 
පරියාපුටා අලගද්දූපමා’’ති පරයතො නිද්යදසවචනම්පි උපපන්නං යහොති.
තත්ථහිපාළියයව‘‘දුග්ගහිතා, පරියාපුටා’’තිච වත්තුංයුත්තා. 

අලගද්යදොඅලගද්දග්ගහණංඋපමාඑතිස්සාති අලගද්දූපමා. අලගද්දස්ස
ගහණඤ්යහත්ථ අලගද්දසද්යදන වුත්තන්ති දට්ඨබ්බං. ආපූපියකොති එත්ථ
ආපූප-සද්යදන ආපූපඛාදනං විය, යවණියකොති එත්ථ වීණාසද්යදන
වීණාවාදනග්ගහණං විය ච. අලගද්දග්ගහයණන හි පරියත්ති උපමීයති, න
අලගද්යදන. ‘‘අලගද්දග්ගහණූපමා’’ති වා වත්තබ්යබ මජ්යඣපදයලොපං
කත්වා‘‘අලගද්දූපමා’’තිවුත්තං‘‘ඔට්ඨමුයඛො’’තිආදීසුවිය. අලගද්යදොතිච

ආසීවියසොවුච්චති. ගයදොතිහිවිසස්සනාමං, තඤ්චතස්සඅලංපරිපුණ්ණං

අත්ථි, තස්මා අලං පරියත්යතො පරිපුණ්යණො ගයදො අස්සාති අලගද්යදො 
අනුනාසිකයලොපං, ද-කාරාගමඤ්චකත්වා, අලංවා ජීවිතහරයණසමත්යථො

ගයදොයස්සාති අලගද්යදො වුත්තනයයන. වට්ටදුක්ඛයතොනිස්සරණංඅත්යථො

පයයොජනයමතිස්සාති නිස්සරණත්ථා. භණ්ඩාගායර නියුත්යතො 

භණ්ඩාගාරියකො, රාජරතනානුපාලයකො, යසො වියාති තථා, 
ධම්මරතනානුපාලයකො ඛීණාසයවො. අඤ්ඤමත්ථමනයපක්ඛිත්වා

භණ්ඩාගාරිකස්යසවසයතොපරියත්ති භණ්ඩාගාරිකපරිෙත්ති. 

දුග්ගහිතාතිදුට්ඨුගහිතා.තයදවසරූපයතො නියයමතුං ‘‘උපාරම්භාදියහතු

පරිොපුටා’’ති ආහ, උපාරම්භඉතිවාදප්පයමොක්ඛාදියහතු උග්ගහිතාති
අත්යථො. ලාභසක්කාරාදියහතු පරියාපුණනම්පි එත්යථව සඞ්ගහිතන්ති

දට්ඨබ්බං.වුත්තඤ්යහතං අලගද්දසුත්තට්ඨකථාෙිං– 

‘‘යයො බුද්ධවචනං උග්ගයහත්වා ‘එවං චීවරාදීනි වා ලභිස්සාමි, 
චතුපරිසමජ්යඣ වා මං ජානිස්සන්තී’ති ලාභසක්කාරයහතු පරියාපුණාති, 

තස්ස සා පරියත්ති අලගද්දපරිෙත්ති නාම. එවං පරියාපුණනයතො හි 
බුද්ධවචනං අපරියාපුණිත්වා නිද්යදොක්කමනං වරතර’’න්ති (ම. නි. අට්ඨ.
2.239). 

නනුචඅලගද්දග්ගහණූපමාපරියත්ති‘‘අලගද්දූපමා’’තිවුච්චති, එවඤ්ච
සති සුග්ගහිතාපි පරියත්ති ‘‘අලගද්දූපමා’’ති වත්තුං වට්ටති තත්ථාපි 
අලගද්දග්ගහණස්සඋපමාභායවනපාළියංවුත්තත්තා.වුත්තඤ්යහතං– 

‘‘යසයයථාපි, භික්ඛයව, පුරියසො අලගද්දත්ථියකො අලගද්දගයවසී 
අලගද්දපරියයසනංචරමායනො, යසොපස්යසයයමහන්තංඅලගද්දං, තයමනං
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පටුන 

අජපයදන දණ්යඩන සුනිග්ගහිතං නිග්ගණ්යහයය, අජපයදන දණ්යඩන
සුනිග්ගහිතං නිග්ගහිත්වා ගීවාය සුග්ගහිතං ගණ්යහයය. කිඤ්චාපි යසො
භික්ඛයව, අලගද්යදො තස්ස පුරිසස්ස හත්ථං වා බාහං වා අඤ්ඤතරං වා
අඞ්ගපච්චඞ්ගං යභොයගහිපලියවයඨයය. අථයඛොයසොයනවතයතොනිදානං
මරණං වා නිගච්යෙයය මරණමත්තං වා දුක්ඛං. තං කිස්ස යහතු, 
සුග්ගහිතත්තාභික්ඛයව, අලගද්දස්ස.එවයමවයඛො භික්ඛයව, ඉයධකච්යච
කුලපුත්තාධම්මංපරියාපුණන්තිසුත්තංයගයය’’න්තිආදි(ම. නි.1.239). 

තස්මාඉධදුග්ගහිතාඑවපරියත්තිඅලගද්දූපමාතිඅයංවියසයසො කුයතො
විඤ්ඤායති, යයනදුග්ගහිතාඋපාරම්භාදියහතුපරියාපුටා ‘‘අලගද්දූපමා’’ති 
වුච්චතීති? සච්චයමතං, ඉදං පන පාරියසසඤායයන වුත්තන්ති දට්ඨබ්බං.
තථා හි නිස්සරණත්ථභණ්ඩාගාරිකපරියත්තීනං විසුං ගහිතත්තා
පාරියසසයතො අලගද්දස්ස දුග්ගහණූපමායයව පරියත්ති ‘‘අලගද්දූපමා’’ති
විඤ්ඤායති. අලගද්දස්ස සුග්ගහණූපමා හි පරියත්ති නිස්සරණත්ථා වා
යහොති, භණ්ඩාගාරිකපරියත්තිවා.තස්මාසුවුත්තයමතං ‘‘දුග්ගහිතා…යප.…
පරියත්තී’’ති. ඉදානි තමත්ථං පාළියා සායධන්යතො ‘‘යං 

සන්ධාො’’තිආදිමාහ.තත්ථ ෙන්තියං පරියත්තිදුග්ගහණං.මජ්ඣිමනිකායය
මූලපණ්ණාසයකඅලගද්දසුත්යත(ම.නි.1.239) භගවතාවුත්තං. 

අලගද්දත්ථියකොති ආසීවියසන, ආසීවිසං වා අත්ථියකො, අලගද්දං

ගයවසති පරියයසති සීයලනාති අලගද්දගයවසී. අලගද්දපරියෙසනිං

චරමායනොති ආසීවිසපරියයසනත්ථං චරමායනො. තදත්යථ යහතං 
පච්චත්තවචනං, උපයයොගවචනං වා, අලගද්දපරියයසනට්ඨානං වා

චරමායනො. අලගද්දං පරියයසන්ති එත්ථාති හි අලගද්දපරියෙසනිං.

තයමනන්තිතං අලගද්දං. යභොයගතිසරීයර.‘‘යභොයගොතුඵණියනොතනූ’’ති

හි වුත්තං.භුජීයතිකුටිලංකරීයතීති යභොයගො.තස්සාති පුරිසස්ස.හත්යථවා

බාහායවාතිසම්බන්යධො.මණිබන්ධයතොපට්ඨායයාවඅග්ගනඛා හත්යථො. 

සද්ධිංඅග්ගබාහායඅවයසසා බාහා, කත්ථචිපනකප්පරයතොපට්ඨායයාව

අග්ගනඛා ‘‘හත්යථො’’තිවුත්තං බාහාය විසුං අනාගතත්තා. වුත්තලක්ඛණං 

හත්ථඤ්ච බාහඤ්ච ඨයපත්වා අවයසසං සරීරං අඞ්ගපච්චඞ්ගිං. 

තයතොනිදානන්තිතන්නිදානං, තංකාරණාතිඅත්යථො.තංහත්ථාදීසුඩංසනං
නිදානං කාරණං එතස්සාති ‘‘තන්නිදාන’’න්ති හි වත්තබ්යබ
‘‘තයතොනිදාන’’න්ති පුරිමපයද පච්චත්තත්යථ නිස්සක්කවචනං කත්වා, 
තස්ස ච යලොපමකත්වා නිද්යදයසො, යහත්වත්යථ ච පච්චත්තවචනං.
කාරණත්යථනිපාතපදයමතන්තිපි වදන්ති. අපිච ‘‘තයතොනිදාන’’න්ති එතං 

‘‘මරණංවාමරණමත්තංවාදුක්ඛ’’න්තිඑත්ථවුත්තනයයනවියසසනං. තිං 

කිස්ස යහතූති යං වුත්තං හත්ථාදීසු ඩංසනං, තන්නිදානඤ්ච

මරණාදිඋපගමනං, තං කිස්ස යහතු යකන කාරයණනාති යච? තස්ස

පුරිසස්සඅලගද්දස්ස දුග්ගහිතත්තා. 
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ඉධාති ඉමස්මිං සාසයන. යමොඝපුරිසාති ගුණසාරරහිතතාය තුච්ෙපුරිසා. 

ධම්මන්ති පාළිධම්මං. පරිොපුණන්තීති උග්ගණ්හන්ති, සජ්ඣායන්ති යචව
වාචුග්ගතං කයරොන්තා ධායරන්ති චාති වුත්තං යහොති. ‘‘ධම්ම’’න්ති

සාමඤ්ඤයතො වුත්තයමව සරූයපන දස්යසති ‘‘සුත්ත’’න්තිආදිනා. න හි

සුත්තාදිනවඞ්ගයතොඅඤ්යඤොධම්යමොනාම අත්ථි.තථාහිවුත්තං ‘‘යතසිං

ධම්මාන’’න්ති. අත්ථන්ති යචත්ථ සම්බන්ධීනිද්යදයසො එයසො, අත්ථන්ති ච
යථාභූතං භාසිතත්ථං, පයයොජනත්ථඤ්ච සාමඤ්ඤනිද්යදයසන, 
එකයසසනයයනවාවුත්තං.යඤ්හිපදංසුතිසාමඤ්යඤනඅයනකධාඅත්ථං 
දීයපති, තං සාමඤ්ඤනිද්යදයසන, එකයසසනයයන වාති සබ්බත්ථ

යවදිතබ්බං. න උපපරික්ඛන්තීති න පරිග්ගණ්හන්ති න විචායරන්ති. 
ඉක්ඛසද්දස්ස හි දස්සනඞ්යකසු ඉධ දස්සනයමව අත්යථො, තස්ස ච 
පරිග්ගණ්හනචක්ඛුයලොචයනසු පරිග්ගණ්හනයමව, තඤ්ච විචාරණා
පරියාදානවයසන දුබ්බියධසුවිචාරණායයව, සාචවීමංසායයව, නවිචායරො, 
වීමංසා ච නායමසා භාසිතත්ථවීමංසා, පයයොජනත්ථවීමංසා චාති ඉධ
දුබ්බිධාවඅධිප්යපතා, තාසු ‘‘ඉමස්මිං ඨායනසීලංකථිතං, ඉමස්මිංසමාධි, 
ඉමස්මිංපඤ්ඤා, මයඤ්චතංපූයරස්සාමා’’තිඑවං භාසිතත්ථවීමංසඤ්යචව
‘‘සීලං සමාධිස්ස කාරණං, සමාධි විපස්සනායා’’තිආදිනා 

පයයොජනත්ථවීමංසඤ්ච න කයරොන්තීති අත්යථො. අනුපපරික්ඛතන්ති 

අනුපපරික්ඛන්තානං යතසං යමොඝපුරිසානං. න නිජ්ඣානක්ඛමන්තීති
නිජ්ඣානංනිස්යසයසනයපක්ඛනංපඤ්ඤංනඛමන්ති. යඣ-සද්යදොහිඉධ
යපක්ඛයනයයව, න චින්තනඣාපයනසු, තඤ්ච ඤාණයපක්ඛනයමව, න 
චක්ඛුයපක්ඛනං, ආරම්මණූපනිජ්ඣානයමව වා, න ලක්ඛණූපනිජ්ඣානං, 
තස්මා පඤ්ඤාය දිස්වා යරොයචත්වා ගයහතබ්බානයහොන්තීතිඅධිප්පායයො

යවදිතබ්යබො. නිස්යසයසන ඣායයත යපක්ඛයතති හි නිජ්ඣානිං. 

සන්ධිවයසන අනුස්වාරයලොයපො නිජ්ඣානක්ඛමන්තීති, ‘‘නිජ්ඣානිං

ඛමන්තී’’තිපිපායඨො, යතන ඉමමත්ථං දීයපති ‘‘යතසංපඤ්ඤාය අත්ථස්ස
අනුපපරික්ඛනයතො යත ධම්මා න උපට්ඨහන්ති, ඉමස්මිං ඨායන සීලං, 
සමාධි, විපස්සනා, මග්යගො, වට්ටං, විවට්ඨං කථිතන්ති එවං ජානිතුං න
සක්කායහොන්තී’’ති. 

උපාරම්භානිසිංසා යචවාති පයරසං වායද යදොසායරොපනානිසංසා ච

හුත්වා. භුයසො ආරම්භනඤ්හි පයරසං වායද යදොසායරොපනං උපාරම්යභො, 
පරියත්තිං නිස්සාය පරවම්භනන්ති වුත්තං යහොති. තථා යහස

‘‘පරවජ්ජානුපනයනලක්ඛයණො’’ති වුත්යතො. ඉති වාදප්පයමොක්ඛානිසිංසා

චාති ඉති එවං එතාය පරියත්තියා වාදප්පයමොක්ඛානිසංසා අත්තයනො උපරි
පයරහි ආයරොපිතස්ස වාදස්ස නිග්ගහස්ස අත්තයතො, සකවාදයතො වා

පයමොක්ඛපයයොජනා ච හුත්වා. ඉති සද්යදො ඉදමත්යථ, යතන
‘‘පරියාපුණන්තී’’ති එත්ථ පරියාපුණනං පරාමසති. වදන්ති නිග්ගණ්හන්ති

එයතනාති වායදො, යදොයසො, පමුච්චනං, පමුච්චාපනං වා පයමොක්යඛො, 
අත්තයනො උපරි ආයරොපිතස්ස පයමොක්යඛො ආනිසංයසො යයසං තථා.
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ආයරොපිතවායදොහි‘‘වායදො’’තිවුත්යතොයථා‘‘යදයවනදත්යතො දත්යතො’’ති. 

වායදොති වා උපවායදොනින්දා යථාවුත්තනයයයනව සමායසො. ඉදං වුත්තං
යහොති–පයරහිසකවායදයදොයසආයරොපියත, නින්දායවාආයරොපිතායතං 
යදොසං, නින්දං වා එවඤ්ච එවඤ්ච යමොයචස්සාමාති ඉමිනා ච කාරයණන

පරියාපුණන්තීති. අථ වා යසො යසො වායදො ඉති වායදො ඉති-සද්දස්ස සහ
විච්ොය ත-සද්දත්යථපවත්තත්තා.ඉතිවාදසපයමොක්යඛොයථාවුත්තනයයන, 
යසො ආනිසංයසො යයසං තථා, තං තං වාදපයමොචනානිසංසා හුත්වාති

අත්යථො. ෙස්ස චත්ථාොති යස්ස ච සීලාදිපූරණස්ස, 
මග්ගඵලනිබ්බානභූතස්ස වා අනුපාදාවියමොක්ඛස්ස අත්ථාය. අයභයදපි
යභදයවොහායරො එයසො යථා ‘‘පටිමාය සරීර’’න්ති, යභදයයභදකං වා එතං
යථා ‘‘කථිනස්සත්ථාය ආභතං දුස්ස’’න්ති. ‘‘තඤ්චස්ස අත්ථ’’න්ති හි

වුත්තං. ච-සද්යදොඅවධාරයණ, යතනතදත්ථායඑවපරියාපුණනංසම්භවති, 

නාඤ්ඤත්ථායාති විනිච්ඡියනොති. ධම්මිං පරිොපුණන්තීති හි 
ජාතිආචාරවයසන දුවිධාපි කුලපුත්තා ඤායයන ධම්මං පරියාපුණන්තීති

අත්යථො. තඤ්චස්ස අත්ථිං නානුයභොන්තීති අස්ස ධම්මස්ස 
සීලාදිපූරණසඞ්ඛාතං, මග්ගඵලනිබ්බානභූතං වා අනුපාදාවියමොක්ඛසඞ්ඛාතං
අත්ථංඑයත දුග්ගහිතගාහියනොනානුයභොන්තිනවින්දන්තියයව. 

අපයරොනයයො–යස්සඋපාරම්භස්ස, ඉතිවාදප්පයමොක්ඛස්සවාඅත්ථාය 
යය යමොඝපුරිසා ධම්මං පරියාපුණන්ති, යත පයරහි ‘‘අයමත්යථො න
යහොතී’’ති වුත්යත දුග්ගහිතත්තායයව ‘‘තදත්යථොව යහොතී’’ති
පටිපාදනක්ඛමා න යහොන්ති, තස්මා පරස්ස වායද උපාරම්භං ආයරොයපතුං
අත්තයනොවාදංපයමොයචතුඤ්චඅසක්යකොන්තාපිතංඅත්ථං නානුයභොන්තිච
න වින්දන්තියයවාති එවම්යපත්ථ අත්යථො දට්ඨබ්යබො. ඉධාපි හි ච-සද්යදො

අවධාරණත්යථොව. ‘‘යතස’’න්තිආදීසු යතසං යත ධම්මා දුග්ගහිතත්තා 
උපාරම්භමානදබ්බමක්ඛපලාසාදියහතුභායවන දීඝරත්තං අහිතාය දුක්ඛාය

සංවත්තන්තීති අත්යථො. දුග්ගහිතාති හි යහතුගබ්භවචනං. යතනාහ 
‘‘දුග්ගහිතත්තාභික්ඛයව, ධම්මාන’’න්ති(ම.නි.1.238). එත්ථචකාරයණ 
ඵලයවොහාරවයසන ‘‘යත ධම්මා අහිතාය දුක්ඛාය සංවත්තන්තී’ති වුත්තං
යථා ‘‘ඝතමායු, දධි බල’’න්ති. තථා හි කිඤ්චාපි න යත ධම්මා අහිතාය
දුක්ඛාය සංවත්තන්ති, තථාපි වුත්තනයයන පරියාපුණන්තානං
සජ්ඣායනකායල, විවාදකායලචතම්මූලකානංඋපාරම්භාදීනං අයනයකසං
අකුසලානං උප්පත්තිසම්භවයතො ‘‘යත…යප.… සංවත්තන්තී’’ති වුච්චති. 

තිංකිස්සයහතූතිඑත්ථන්තියථාවුත්තස්සත්ථස්සඅනනුභවනං, යතසඤ්ච

ධම්මානං අහිතාය දුක්ඛාය සංවත්තනං පරාමසති. කිස්සාති සාමිවචනං

යහත්වත්යථ, තථා යහතූතිපච්චත්තවචනඤ්ච. 

ො පනාතිඑත්ථකිරියාපාළිවයසනවුත්තනයයනඅත්යථොයවදිතබ්යබො.
තත්ථ කිරියාපක්යඛ යා සුග්ගහිතාති අයභයදපි යභදයවොහායරො ‘‘චාරිකං
පක්කමති, චාරිකං චරමායනො’’තිආදීසු(දී.නි.1.254, 300) විය.තයදවත්ථං
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විවරති ‘‘සීලක්ඛන්ධාදී’’තිආදිනා, ආදිසද්යදන යචත්ථසමාධිවිපස්සනාදීනං
සඞ්ගයහො. යයො හි බුද්ධවචනං උග්ගණ්හිත්වා සීලස්ස ආගතට්ඨායන සීලං
පූයරත්වා, සමාධියනො ආගතට්ඨායන සමාධිං ගබ්භං ගණ්හායපත්වා, 
විපස්සනාය ආගතට්ඨායන විපස්සනං පට්ඨයපත්වා, මග්ගඵලානං
ආගතට්ඨායන‘‘මග්ගං භායවස්සාමි, ඵලංසච්ඡිකරිස්සාමී’’තිඋග්ගණ්හාති, 

තස්යසව සා පරියත්ති නිස්සරණත්ථා නාම යහොති. ෙන්ති යං

පරියත්තිසුග්ගහණං. වුත්තිං අලගද්දසුත්යත. දීඝරත්තිං හිතාෙ සුඛාෙ

සිංවත්තන්තීතිසීලාදීනංආගතට්ඨායන සීලාදීනි පූයරන්තානම්පි අරහත්තං
පත්වාපරිසමජ්යඣධම්මංයදයසත්වාධම්මයදසනායපසන්යනහිඋපනීයත 
චත්තායරො පච්චයය පරිභුඤ්ජන්තානම්පි පයරසං වායද සහධම්යමන
උපාරම්භං ආයරොයපන්තානම්පි සකවාදයතො පයරහි ආයරොපිතයදොසං
පරිහරන්තානම්පිදීඝරත්තංහිතායසුඛාය සංවත්තන්තීතිඅත්යථො.තථාහින
යකවලං සුග්ගහිතපරියත්තිං නිස්සාය මග්ගභාවනාඵලසච්ඡිකිරියාදීනියයව, 
අපි තු පරවාදනිග්ගහසකවාදපතිට්ඨාපනානිපි ඉජ්ඣන්ති. තථා ච වුත්තං 

පරිනිබ්බානසුත්තා දීසු ‘‘උප්පන්නං පරප්පවාදං සහධම්යමන සුනිග්ගහිතං
නිග්ගයහත්වාසප්පාටිහාරියං ධම්මංයදයසස්සන්තී’’තිආදි(දී.නි.2.68). 

ෙිං පනාති එත්ථාපි වුත්තනයයන දුවියධන අත්යථො. දුක්ඛපරිජායනන 

පරිඤ්ඤාතක්ඛන්යධො. සමුදයප්පහායනන පහීනකියලයසො. 

පටිවිද්ධාරහත්තඵලතාය පටිවිද්ධාකුප්යපො. අකුප්පන්ති ච 
අරහත්තඵලස්යසතං නාම. සතිපි හි චත්තුන්නං මග්ගානං, චතුන්නඤ්ච
ඵලානං අවිනස්සනභායවසත්තන්නංයසක්ඛානංසකසකනාමපරිච්චායගන
උපරූපරි නාමන්තරප්පත්තියතො යතසං මග්ගඵලාති ‘‘අකුප්පාමි’’ති න
වුච්චන්ති. අරහා පන සබ්බදාපි අරහායයව නාමාති තස්යසව ඵලං
පුග්ගලනාමවයසන ‘‘අකුප්ප’’න්ති වුත්තං, ඉමිනා ච ඉමමත්ථං දස්යසති
‘‘ඛීණාසවස්යසව පරියත්ති භණ්ඩාගාරිකපරියත්ති නාමා’’ති. තස්ස හි
අපරිඤ්ඤාතං, අප්පහීනං අභාවිතං, අසච්ඡිකතං වා නත්ථි, තස්මා යසො
බුද්ධවචනං පරියාපුණන්යතොපි තන්තිධාරයකො පයවණීපාලයකො
වංසානුරක්ඛයකොව හුත්වා පරියාපුණාති, යතයනවාහ 

‘‘පයවණීපාලනත්ථාො’’තිආදි. පයවණී යචත්ථ ධම්මසන්තති ධම්මස්ස

අවිච්යෙයදන පවත්ති. බුද්ධස්ස භගවයතො විංයසොති ච
යථාවුත්තපයවණීයයව. 

නනු ච යදි පයවණීපාලනත්ථාය බුද්ධවචනස්ස පරියාපුණනං 
භණ්ඩාගාරිකපරියත්ති, අථ කස්මා ‘‘ඛීණාසයවො’’ති වියසයසත්වා වුත්තං.
එකච්චස්ස හි පුථුජ්ජනස්සාපි අයං නයයො ලබ්භති. තථා හි එකච්යචො
පුථුජ්ජයනො භික්ඛු ොතකභයාදිනා ගන්ථධුයරසු එකස්මිං ඨායන
වසිතුමසක්යකොන්යතසු සයං භික්ඛාචායරන අතිකිලමමායනො ‘‘අතිමධුරං
බුද්ධවචනං මා නස්සතු, තන්තිං ධායරස්සාමි, වංසං ඨයපස්සාමි, පයවණිං
පායලස්සාමී’’ති පරියාපුණාති. තස්මා තස්සාපි පරියත්ති 
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භණ්ඩාගාරිකපරියත්තිනාමකස්මානයහොතීති? වුච්චයත–එවංසන්යතපිහි 
පුථුජ්ජනස්ස පරියත්ති භණ්ඩාගාරිකපරියත්තිනාම න යහොති. කිඤ්චාපි හි
පුථුජ්ජයනො ‘‘පයවණිං පායලස්සාමී’’ති අජ්ඣාසයයන පරියාපුණාති, 
අත්තයනො පන භවකන්තාරයතො අවිතිණ්ණත්තා තස්ස සා පරියත්ති
නිස්සරණත්ථායයවනාමයහොති, තස්මා පුථුජ්ජනස්සපරියත්තිඅලගද්දුපමා
වා යහොති, නිස්සරණත්ථා වා. සත්තන්නං යසක්ඛානං නිස්සරණත්ථාව.
ඛීණාසවානං භණ්ඩාගාරිකපරියත්තියයවාති යවදිතබ්බං. ඛීණාසයවො හි
භණ්ඩාගාරික සදිසත්තා ‘‘භණ්ඩාගාරියකො’’ති වුච්චති. යථා හි 
භණ්ඩාගාරියකො අලඞ්කාරභණ්ඩං පටිසායමත්වා පසාධනකායල තදුපියං
අලඞ්කාරභණ්ඩං රඤ්යඤො උපනායමත්වා තං අලඞ්කයරොති, එවං
ඛීණාසයවොපිධම්මරතනභණ්ඩංසම්පටිච්ඡිත්වා යමොක්ඛාධිගමාය භබ්බරූයප
සයහතුයක සත්යත පස්සිත්වා තදනුරූපං ධම්මයදසනං වඩ්යඪත්වා
මග්ගඞ්ගයබොජ්ඣඞ්ගාදිසඞ්ඛායතන යලොකුත්තයරන අලඞ්කායරන 
අලඞ්කයරොතීති. 

එවං තිස්යසො පරියත්තියයො විභජිත්වා ඉදානි තීසුපි පිටයකසු යථාරහං 

සම්පත්තිවිපත්තියයොනිද්ධායරත්වා විභජන්යතො ‘‘විනයෙ පනා’’තිආදිමාහ. 

‘‘සීලසම්පදිං නිස්සාෙ තිස්යසො විජ් ා පාපුණාතී’’තිආදීසු යස්මා සීලං
විසුජ්ඣමානං සතිසම්පජඤ්ඤබයලන, කම්මස්සකතාඤාණබයලන ච
සංකියලසමලයතො විසුජ්ඣති, පාරිපූරිඤ්ච ගච්ෙති, තස්මා සීලසම්පදා
සිජ්ඣමානා උපනිස්සයසම්පත්තිභායවන සතිබලං, ඤාණබලඤ්ච 
පච්චුපට්ඨයපතීති තස්සා විජ්ජත්තයූපනිස්සයතා යවදිතබ්බා
සභාගයහතුසම්පාදනයතො. සතිබයලන හි පුබ්යබනිවාසවිජ්ජාසිද්ධි.
සම්පජඤ්ඤබයලන සබ්බකිච්යචසු සුදිට්ඨකාරිතාපරිචයයන
චුතූපපාතඤාණානුබද්ධාය දුතියවිජ්ජාය සිද්ධි. වීතික්කමාභායවන
සංකියලසප්පහානසබ්භාවයතොවිවට්ටූපනිස්සයතාවයසනඅජ්ඣාසයසුද්ධියා 
තතියවිජ්ජාසිද්ධි. පුයරතරසිද්ධානංසමාධිපඤ්ඤානං පාරිපූරිංවිනාසීලස්ස 
ආසවක්ඛයඤාණූපනිස්සයතා සුක්ඛවිපස්සකඛීණාසයවහි දීයපතබ්බා.
‘‘සමාහියතොයථාභූතං පජානාතී’’ති(සං.නි.3.5; 5.1071; යනත්ති.40; මි.
ප.14) වචනයතොසමාධිසම්පදා ෙළභිඤ්ඤතායඋපනිස්සයයො.‘‘යයොගායව
ජායයත භූරී’’ති (ධ. ප. 282) වචනයතො පුබ්බයයොයගන 
ගරුවාසයදසභාසායකොසල්ලඋග්ගහණපරිපුච්ොදීහි ච පරිභාවිතා
පඤ්ඤාසම්පදා පටිසම්භිදාප්පයභදස්සඋපනිස්සයයො. එත්ථච ‘‘සීලසම්පදං
නිස්සායා’’ති වුත්තත්තායස්සසමාධිවිජම්භනභූතාඅනවයසසාෙඅභිඤ්ඤා
න ඉජ්ඣන්ති, තස්ස උක්කට්ඨපරිච්යෙදවයසන න සමාධිසම්පදා අත්ථීති
සතිපි විජ්ජානං අභිඤ්යඤකයදසභායව සීලසම්පදාසමුදාගතා එව තිස්යසො
විජ්ජා ගහිතා, යථා ච පඤ්ඤාසම්පදාසමුදාගතා චතස්යසො පටිසම්භිදා
උපනිස්සයසම්පන්නස්ස මග්යගයනව ඉජ්ඣන්ති මග්ගක්ඛයණයයව තාසං
පටිලද්ධත්තා. එවං සීලසම්පදාසමුදාගතා තිස්යසො විජ්ජා, 
සමාධිසම්පදාසමුදාගතාචෙඅභිඤ්ඤාඋපනිස්සයසම්පන්නස්සමග්යගයනව
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ඉජ්ඣන්තීති මග්ගාධිගයමයනව තාසං අධිගයමො යවදිතබ්යබො.
පච්යචකබුද්ධානං, සම්මාසම්බුද්ධානඤ්ච 
පච්යචකයබොධිසම්මාසම්යබොධිසමධිගමසදිසා හි ඉයමසං අරියානං ඉයම
වියසසාධිගමාති. 

තාසිංයෙව ච තත්ථ පයභදවචනයතොති එත්ථ ‘‘තාසංයයවා’’ති
අවධාරණං පාපුණිතබ්බානං ෙළභිඤ්ඤාචතුපටිසම්භිදානං විනයය

පයභදවචනාභාවංසන්ධායවුත්තං. යවරඤ් කණ්යඩ (පාරා.12) හිතිස්යසො

විජ්ජාව විභත්තාති. චසද්යදන සමුච්චිනනඤ්ච තාසං එත්ථ එකයදසවචනං
සන්ධාය වුත්තං අභිඤ්ඤාපටිසම්භිදානම්පි එකයදසානං තත්ථ වුත්තත්තා.
දුතියය ‘‘තාසංයයවා’’ති අවධාරණං චතස්යසො පටිසම්භිදා අයපක්ඛිත්වා
කතං, න තිස්යසො විජ්ජා. තා හි ෙසු අභිඤ්ඤාසු අන්යතොගධත්තා සුත්යත
විභත්තායයවාති.ච-සද්යදනච පටිසම්භිදානයමකයදසවචනංසමුච්චියනොති.
තතියය ‘‘තාසඤ්චා’’ති ච-සද්යදන යසසානම්පි තත්ථ අත්ථිභාවං දීයපති.
අභිධම්යම හි තිස්යසො විජ්ජා, ෙ අභිඤ්ඤා, චතස්යසො ච පටිසම්භිදා
වුත්තායයව. පටිසම්භිදානං පන අඤ්ඤත්ථ පයභදවචනාභාවං, තත්යථව ච 
සම්මාවිභත්තභාවංදීයපතුකායමොයහට්ඨාවුත්තනයයනඅවධාරණමකත්වා 

‘‘තත්යථවා’’තිපරිවත්යතත්වාඅවධාරණංඨයපති.‘‘අභිධම්යමපන තිස්යසො
විජ්ජා, ෙඅභිඤ්ඤා, චතස්යසොචපටිසම්භිදාඅඤ්යඤචසම්මප්පධානාදයයො 
ගුණවියසසා විභත්තා. කිඤ්චාපි විභත්තා, වියසසයතො පන
පඤ්ඤාජාතිකත්තා චතස්යසොව පටිසම්භිදා පාපුණාතීති දස්සනත්ථං
‘තාසඤ්ච තත්යථවා’ති අවධාරණවිපල්ලායසො කයතො’’ති 

වජිරබුද්ධිත්යථයරො.‘‘එව’’න්තිආදිනිගමනං. 

සුයඛො සම්ඵස්යසො එයතසන්ති සුඛසම්ඵස්සානි, අනුඤ්ඤාතානියයව
තාදිසානි අත්ථරණපාවුරණාදීනි, යතසං ඵස්සසාමඤ්ඤයතො සුයඛො වා

සම්ඵස්යසොතථා, අනුඤ්ඤායතොයසොයයසන්ති අනුඤ්ඤාතසුඛසම්ඵස්සානි, 
තාදිසානි අත්ථරණපාවුරණාදීනි යතසං ඵස්යසන සමානතාය. 

උපාදින්නකඵස්යසො ඉත්ථිඵස්යසො, යමථුනධම්යමොයයව. වුත්තිං අරිට්යඨන
නාම ගද්ධබාධිපුබ්යබන භික්ඛුනා (ම. නි. 234; පාචි. 417). යසො හි
බහුස්සුයතො ධම්මකථියකො 
කම්මකියලසවිපාකඋපවාදආණාවීතික්කමවයසන පඤ්චවියධසු
අන්තරායියකසු ආණාවීතික්කමන්තරායිකං න ජානාති, 
යසසන්තරායියකයයව ජානාති, තස්මා යසො රයහොගයතො එවං චින්යතසි
‘‘ඉයම අගාරිකා පඤ්ච කාමගුයණ පරිභුඤ්ජන්තා යසොතාපන්නාපි
සකදාගාමියනොපි අනාගාමියනොපි යහොන්ති, භික්ඛූපි මනාපිකානි
චක්ඛුවිඤ්යඤයයානි රූපානි පස්සන්ති …යප.… කායවිඤ්යඤයයය 
යඵොට්ඨබ්යබ ඵුසන්ති, මුදුකානි අත්ථරණපාවුරණානි පරිභුඤ්ජන්ති, එතං
සබ්බම්පි වට්ටති, කස්මා ඉත්ථීනංයයව රූපසද්දගන්ධරසයඵොට්ඨබ්බා න
වට්ටන්ති, එයතපි වට්ටන්තියයවා’’ති අනවජ්යජන පච්චයපරියභොගරයසන
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සාවජ්ජං කාමගුණපරියභොගරසං සංසන්දිත්වා සෙන්දරාගපරියභොගඤ්ච
නිච්ෙන්දරාගපරියභොගඤ්ච එකං කත්වා ථුල්ලවායකහි සද්ධිං
අතිසුඛුමසුත්තං ඝයටන්යතො විය, සාසයපන සද්ධිං සියනරුයනො සදිසතං
උපසංහරන්යතො විය ච පාපකං දිට්ඨිගතං උප්පායදත්වා ‘‘කිං භගවතා
මහාසමුද්දං බන්ධන්යතන විය මහතා උස්සායහන පඨමපාරාජිකං
පඤ්ඤත්තං, නත්ථි එත්ථ යදොයසො’’ති සබ්බඤ්ඤුතඤ්ඤායණන සද්ධිං
පටිවිරුජ්ඣන්යතො යවසාරජ්ජඤාණං පටිබාහන්යතො අරියමග්යග
ඛාණුකණ්ටකාදීනි පක්ඛිපන්යතො ‘‘යමථුනධම්යම යදොයසො නත්ථී’’ති

ජිනචක්යක පහාරමදාසි, යතනාහ ‘‘තථාහ’’න්තිආදි. 

අනතික්කමනත්යථන අන්තරායය නියුත්තා, අන්තරායං වා ඵලං 

අරහන්ති, අන්තරායස්ස වා කරණසීලාති අන්තරායිකා, සග්ගයමොක්ඛානං
අන්තරායකරාති වුත්තං යහොති. යත ච 
කම්මකියලසවිපාකඋපවාදආණාවීතික්කමවයසන පඤ්චවිධා. විත්ථායරො 
අරිට්ඨසික්ඛාපදවණ්ණනාදීසු (පාචි. අට්ඨ. 417) ගයහතබ්යබො. අයං
පයනත්ථ පදත්ථසම්බන්යධො –යයඉයමධම්මාඅන්තරායිකාඉතිභගවතා
වුත්තා යදසිතා යචව පඤ්ඤත්තා ච, යත ධම්යම පටියසවයතො
පටියසවන්තස්ස යථා යයන පකායරන යත ධම්මා අන්තරායාය
සග්ගයමොක්ඛානං අන්තරායකරණත්ථං නාලං සමත්ථා න යහොන්ති, තථා

යතන පකායරන අහං භගවතා යදසිතං ධම්මං ආජානාමීති. තයතො

දුස්සීලභාවිං පාපුණාතීතිතයතොඅනවජ්ජසඤ්ඤිභාවයහතුයතොවීතික්කමිත්වා
දුස්සීලභාවං පාපුණාති. 

චත්තායරො…යප.…ආදීසූතිඑත්ථ ආදි-සද්යදන– 

‘‘චත්තායරොයමභික්ඛයව, පුග්ගලා සන්යතො සංවිජ්ජමානා යලොකස්මිං. 
කතයම චත්තායරො? අත්තහිතාය පටිපන්යනො යනො පරහිතාය, පරහිතාය
පටිපන්යනොයනොඅත්තහිතාය, යනවත්තහිතායපටිපන්යනොයනොපරහිතාය, 
අත්තහිතාය යචව පටිපන්යනො පරහිතාය ච…යප.… ඉයම යඛො
භික්ඛයව…යප.…යලොකස්මි’’න්ති(අ.නි.4.96) – 

එවමාදිනා පුග්ගලයදසනාපටිසඤ්ඤුත්තසුත්තන්තපාළිිං නිදස්යසති. 

අධිප්පාෙන්ති ‘‘අයං පුග්ගලයදසනායවොහාරවයසන, න පරමත්ථයතො’’ති
එවං භගවයතොඅධිප්පායං.වුත්තඤ්හි– 

‘‘දුයව සච්චානිඅක්ඛාසි, සම්බුද්යධොවදතං වයරො; 
සම්මුතිංපරමත්ථඤ්ච, තතියංනූපලබ්භති. 

සඞ්යකතවචනංසච්චං, යලොකසම්මුතිකාරණා; 
පරමත්ථවචනංසච්චං, ධම්මානංභූතකාරණා. 

තස්මායවොහාරකුසලස්ස, යලොකනාථස්සසත්ථුයනො; 
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සම්මුතිං යවොහරන්තස්ස, මුසාවායදො න ජායතී’’ති. (ම. නි. අට්ඨ. 
1.57; අ.නි.අට්ඨ.1.1.170; ඉතිවු.අට්ඨ.24); 

න හි යලොකසම්මුතිං බුද්ධා භගවන්යතො විජහන්ති, යලොකසමඤ්ඤාය 
යලොකනිරුත්තියා යලොකාභිලායප ඨිතායයව ධම්මං යදයසන්ති. අපිච 
‘‘හියරොත්තප්පදීපනත්ථං, කම්මස්සකතාදීපනත්ථ’’න්ති(ම.නි.අට්ඨ.1.57; 
අ.නි. අට්ඨ.1.1.202; ඉතිවු.අට්ඨ.24; කථා.අනුටී.1) එවමාදීහිපිඅට්ඨහි
කාරයණහි භගවා පුග්ගලකථං කයථතී’’ති එවං අධිප්පායමජානන්යතො.

අයමත්යථො උපරි ආවි භවිස්සති. දුග්ගහිතිං ගණ්හාතීති ‘‘තථාහං භගවතා
ධම්මං යදසිතං ආජානාමි, යථා තයදවිදං විඤ්ඤාණං සන්ධාවති සංසරති
අනඤ්ඤ’’න්තිආදිනා (ම.නි. 1.144) දුග්ගහිතං කත්වා ගණ්හාති, විපරීතං

ගණ්හාතීති වුත්තං යහොති. දුග්ගහිතන්ති හි භාවනපුංසකනිද්යදයසො
කිරියායවියසසනභායවන නපුංසකලිඞ්යගන නිද්දිසිතබ්බත්තා. අයඤ්හි
භාවනපුංසකපදස්ස පකති, යදිදං නපුංසකලිඞ්යගන නිද්දිසිතබ්බත්තා, 
භාවප්පට්ඨානතා, සකම්මාකම්මකිරියානුයයොගං පච්චත්යතොපයයොගවචනතා

ච. යතන වුත්තං ‘‘දුග්ගහිතං කත්වා’’ති. ෙන්ති දුග්ගහිතගාහං.

මජ්ඣිමනිකායය මූලපණ්ණාසයක මහාතණ්හාසඞ්ඛෙසුත්යත (ම. නි.
1.144) තථාවාදීනං සාධිනාමකං යකවට්ටපුත්තං භික්ඛුං ආරබ්භ භගවතා 

වුත්තිං. අත්තනා දුග්ගහියතනධම්යමනාතිපාඨයසයසො, මිච්ොසභායවනාති

අත්යථො. අථ වා දුග්ගහණං දුග්ගහිතං, අත්තනාති ච සාමිඅත්යථ
කරණවචනං, විභත්තියන්තපතිරූපකං වා අබයයපදං, තස්මා අත්තයනො

දුග්ගහයණන විපරීතගායහනාති අත්යථො. අබ්භාචික්ඛතීති අබ්භක්ඛානං

කයරොති.අත්තයනො කුසලමූලානිඛනන්යතො අත්තානිංඛනති නාම. තයතොති
දුග්ගහිතභාවයහතුයතො. 

ධම්මචින්තන්ති ධම්මසභාවවිචාරං. අතිධාවන්යතොති ඨාතබ්බමරියාදායං
අට්ඨත්වා‘‘චිත්තුප්පාදමත්යතනපිදානංයහොති, සයයමවචිත්තං අත්තයනො
ආරම්මණං යහොති, සබ්බම්පි චිත්තං සභාවධම්මාරම්මණයමව යහොතී’’ති ච 
එවමාදිනා අතික්කමිත්වා පවත්තයමායනො. චින්යතතුමසක්කුයණයයානි, 

අනරහරූපානි වා අචින්යතෙයානි නාම, තානි දස්යසන්යතො 

‘‘වුත්තඤ්යහත’’න්තිආදිමාහ.තත්ථ අචින්යතෙයානීතියතසංසභාවදස්සනං. 

න චින්යතතබ්බානීති තත්ථ කත්තබ්බකිච්චදස්සනං. ‘‘ොනී’’තිආදි තස්ස
යහතුදස්සනං. යානි චින්යතන්යතො උම්මාදස්ස චිත්තක්යඛපස්ස, විඝාතස්ස
වියහසස්සචභාගීඅස්ස, අචින්යතයයානිඉමානි චත්තාරිනචින්යතතබ්බානි, 
ඉමානි වා චත්තාරි අචින්යතයයානි නාම න චින්යතතබ්බානි, යානි
වා…යප.…අස්ස, තස්මාන චින්යතතබ්බානි අචින්යතතබ්බභූතානි ඉමානි

චත්තාරිඅචින්යතයයානිනාමාතියයොජනා. ඉති-සද්යදනපන– 

‘‘කතමානිචත්තාරි? බුද්ධානංභික්ඛයවබුද්ධවිසයයො අචින්යතයයයොන
චින්යතතබ්යබො, යං චින්යතන්යතො උම්මාදස්ස විඝාතස්ස භාගී අස්ස. 
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ඣායිස්ස භික්ඛයව ඣානවිසයයො අචින්යතයයයො…යප.… කම්මවිපායකො
භික්ඛයව අචින්යතයයයො…යප.… යලොකචින්තා භික්ඛයව
අචින්යතයයා…යප.…ඉමානි…යප.…අස්සා’’ති (අ.නි.4.77) – 

චතුරඞ්ගුත්තයර වුත්තං අචින්යතෙයසුත්තිං ආදිං කත්වා සබ්බං

අචින්යතයයභාවදීපකං පාළිං සඞ්ගණ්හාති  .කාමං අචින්යතයයානි ෙ

අසාධාරණඤාණාදීනි, තානි පන අනුස්සරන්තස්ස

කුසලුප්පත්තියහතුභාවයතො චින්යතතබ්බානි, ඉමානි පන එවං න යහොන්ති 

අඵලභාවයතො, තස්මාන චින්යතතබ්බානි. ‘‘දුස්සීලය …යප….  පයභද’’න්ති

ඉමිනා විපත්තිං සරූපයතො දස්යසති‘‘ .කථං? 

පිටකවයසනා ’’තිආදිවචනසම්බජ්ඣයනන පුබ්බාපරසම්බන්ධං

දස්යසන්යතො  ‘‘එවිං නානප්පකාරයතො’’තිආදිමාහ .

පුබ්බාපරසම්බන්ධවිරහිතඤ්හි  වචනං බයාකුලං  .යසොතූනඤ්ච

අත්ථවිඤ්ඤාපකං න යහොති , පුබ්බාපරඤ්ඤූනයමව ච තථාවිචාරිතවචනං

විසයයො .යථාහ–  

‘‘පුබ්බාපරඤ්ඤූඅත්ථඤ්ඤූ, නිරුත්තිපදයකොවියදො; 
සුග්ගහීතඤ්ච ගණ්හාති, අත්ථඤ්යචො’ පපරික්ඛතී’’ති. (යථරගා. 
1031); 

යතසන්තිපිටකානං. එතන්තිබුද්ධවචනං. 

සීලක්ඛන්ධවග්ගමහාවග්ගපාථිකවග්ගසඞ්ඛායතහි තීහි වග්යගහි

සඞ්ගයහො එයතසන්ති තිවග්ගසඞ්ගහානි. ගාථාය පන ෙස්ස නිකායස්ස

සුත්තගණනයතො චතුත්තිිංයසව සුත්තන්තා. වග්ගසඞ්ගහවයසන තයයො

වග්ගා අස්ස සඞ්ගහස්සාති තිවග්යගො සඞ්ගයහො. පඨයමො එස නිකායයො 

දීඝනිකායෙොති අනුයලොමයකො අපච්චනීයකො, අත්ථානුයලොමනයතො 
අත්ථානුයලොමනාමියකොවා, අන්වත්ථනායමොතිඅත්යථො.තත්ථ ‘‘තිවග්යගො
සඞ්ගයහො’’ති එතං ‘‘යස්සා’’ති අන්තරියකපි සමායසොයයව යහොති, න
වාකයන්ති දට්ඨබ්බං ‘‘නවං පන භික්ඛුනා චීවරලායභනා’’ති (පාචි. 368) 
එත්ථ ‘‘නවංචීවරලායභනා’’ති පදං විය. තථා හි අට්ඨකථාචරියා
වණ්ණයන්ති ‘‘අලබ්භීති ලයභො, ලයභො එව ලායභො. කිං අලබ්භි? චීවරං. 
කීදිසං? නවං, ඉති ‘නවචීවරලායභනා’ති වත්තබ්යබ අනුනාසිකයලොපං
අකත්වා ‘නවංචීවරලායභනා’ති වුත්තං, පටිලද්ධනවචීවයරනාති අත්යථො.
මජ්යඣ ඨිතපදද්වයය පනාති නිපායතො. භික්ඛුනාති යයන ලද්ධං, තස්ස
නිදස්සන’’න්ති (පාචි. අට්ඨ. 368). ඉධාපි සද්දයතො, අත්ථයතො ච වායකය
යුත්තියාඅභාවයතො සමායසොයයව සම්භවති. ‘‘තිවග්යගො’’ති පදඤ්හි
‘‘සඞ්ගයහො’’තිඑත්ථයදිකරණං, එවංසතිකරණවචනන්තයමවසියා.යදි
ච පදද්වයයමතං තුලයාධිකරණං, තථා ච සති නපුංසකලිඞ්ගයමව සියා
‘‘තියලොක’’න්තිආදිපදං විය. තථා ‘‘තිවග්යගො’’ති එතස්ස ‘‘සඞ්ගයහො’’ති
පදමන්තයරන අඤ්ඤත්ථාසම්බන්යධො න සම්භවති, තත්ථ ච තාදියසන
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වායකයන සම්බජ්ඣනං න යුත්තං, තස්මා සමායනපි පදන්තරන්තරියක
සද්දත්ථාවියරොධභායවොයයව සමාසතාකාරණන්ති සමායසො එව යුත්යතො.

තයයො වග්ගා අස්ස සඞ්ගහස්සාති හි තිවග්යගොසඞ්ගයහො අකාරස්ස 
ඔකාරායදසං, ඔකාරාගමං වා කත්වා යථා ‘‘සත්තාහපරිනිබ්බුයතො, 

අචිරපක්කන්යතො, මාසජායතො’’තිආදි, අස්ස සඞ්ගහස්සාති ච සඞ්ගහිතස්ස
අස්ස නිකායස්සාති අත්යථො. අපයර පන ‘‘තයයො වග්ගා යස්සාති කත්වා
‘සඞ්ගයහො’තිපයදන තුලයාධිකරණයමවසම්භවති, සඞ්ගයහොතිචගණනා. 

ටීකාචරියෙහි (සාරත්ථ. ටී. 1.පඨමමහාසඞ්ගීතිකථාවණ්ණනා) පන ‘තයයො
වග්ගා අස්ස සඞ්ගහස්සා’ති පදද්වයස්ස තුලයාධිකරණතායයව දස්සිතා’’ති
වදන්ති, තදයුත්තයමව සඞ්ඛයාසඞ්යඛයයයානංමිස්සකත්තා, අපාකටත්තාච. 

අත්ථානුයලොමිකත්තං විභායවතුමාහ ‘‘කස්මා’’තිආදි. ගුයණොපචායරන, 
තද්ධිතවයසන වා දීඝ-සද්යදන දීඝප්පමාණානි සුත්තානියයව ගහිතානි, 
නිකායසද්යදො ච රුළ්හිවයසන සමූහනිවාසත්යථසු වත්තතීති දස්යසති 

‘‘දීඝප්පමාණාන’’න්තිආදිනා. සඞ්යකතසිද්ධත්තා වචනීයවාචකානං 
පයයොගයතො තදත්යථසු තස්ස සඞ්යකතසිද්ධතං ඤායපන්යතො 

‘‘නාහ’’න්තිආදිමාහ. එකනිකාෙම්පීති එකසමූහම්පි. එවිං චිත්තන්ති එවං

විචිත්තං. ෙථයිදන්ති යථා ඉයම තිරච්ොනගතා පාණා. යපොණිකා, 

චික්ඛල්ලිකා ච ඛත්තියා, යතසං නිවායසො ‘‘යපොණකනිකායෙො 

චික්ඛල්ලිකනිකායෙො’’ති වුච්චති. එත්ථාති නිකායසද්දස්ස සමූහනිවාසානං

වාචකභායව. සාධකානීති අධිප්යපතස්සත්ථස්ස සාධනයතො උදාහරණානි
වුච්චන්ති.‘‘සමානීතානී’’තිපාඨයසයසන යචතස්සසම්බන්යධො, සක්ඛීනිවා
යථාවුත්තනයයන සාධකානි. යඤ්හි නිද්ධායරත්වා අධිප්යපතත්ථං

සායධන්ති, තං ‘‘සක්ඛී’’ති වදන්ති. තථා හි මයනොරථපූරණෙිං වුත්තං
‘‘පඤ්චගරුජාතකං (ජා. 1.1.132) පන සක්ඛිභාවත්ථාය ආහරිත්වා

කයථතබ්බ’’න්ති (අ. නි. අට්ඨ. 1.1.5) සාසනයතොති සාසනපයයොගයතො, 

සාසයන වා. යලොකයතොති යලොකියපයයොගයතො, යලොයක වා. ඉදං පන
පිටකත්තයය න විජ්ජති, තස්මා එවං වුත්තන්ති වදන්ති. එත්ථ ච
පඨමමුදාහරණංසාසනයතොසාධකවචනං, දුතියංයලොකයතොතිදට්ඨබ්බං. 

මූලපරියාය වග්ගාදිවයසන පඤ්චදසවග්ගසඞ්ගහානි. අඩ්යඪන දුතියං 

දිෙඩ්ඪිං, තයදව සතං, එකසතං, පඤ්ඤාස ච සුත්තානීති වුත්තං යහොති. 

ෙත්ථාති යස්මිං නිකායය. පඤ්චදසවග්ගපරිග්ගයහොති පඤ්චදසහි වග්යගහි
පරිග්ගහියතො සඞ්ගහියතො. 

සංයුජ්ජන්තිඑත්ථාති සිංයුත්තිං, යකසං සංයුත්තං? සුත්තවග්ගානං.යථා
හි බයඤ්ජනසමුදායය පදං, පදසමුදායය ච වාකයං, වාකයසමුදායය සුත්තං, 
සුත්තසමුදායයවග්යගොතිසමඤ්ඤා, එවංවග්ගසමුදායය සංයුත්තසමඤ්ඤා.
යදවතාය පුච්ඡියතන කථිතසුත්තවග්ගාදීනං සංයුත්තත්තා 
යදවතාසංයුත්තාදිභායවො (සං. නි. 1.1), යතනාහ 
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‘‘යදවතාසිංයුත්තාදිවයසනා’’තිආදි. ‘‘සුත්තන්තානං සහස්සානි සත්ත 
සුත්තසතානි චා’’ති පායඨ සුත්තන්තානං සත්ත සහස්සානි, සත්ත

සුත්තසතානි චාති යයොයජතබ්බං. ‘‘සත්ත සුත්තසහස්සානි, සත්ත

සුත්තසතානි චා’’තිපි පායඨො. සිංයුත්තසඞ්ගයහොති සංයුත්තනිකායස්ස 
සඞ්ගයහොගණනා. 

එයකයකහි අඞ්යගහි උපරූපරි උත්තයරො අධියකො එත්ථාති 

අඞ්ගුත්තයරොති ආහ ‘‘එයකකඅඞ්ගාතියරකවයසනා’’තිආදි. තත්ථ හි

එයකකයතො පට්ඨාය යාව එකාදස අඞ්ගානි කථිතානි. අඞ්ගන්ති ච
ධම්මයකොට්ඨායසො. 

පුබ්යබති සුත්තන්තපිටකනිද්යදයස. වුත්තයමව පකාරන්තයරන

සඞ්ඛිපිත්වා අවියසයසත්වා දස්යසතුං ‘‘ඨයපත්වා’’තිආදි වුත්තං. ‘‘සකලිං 

විනෙපිටක’’න්තිආදිනා වුත්තයමව හි ඉමිනා පකාරන්තයරන සඞ්ඛිපිත්වා 
දස්යසති. අපිච යථාවුත්තයතො අවසිට්ඨං යං කිඤ්චි භගවතා දින්නනයය
ඨත්වා යදසිතං, භගවතා ච අනුයමොදිතං යනත්තියපටයකොපයදසාදිකං, තං
සබ්බම්පි එත්යථව පරියාපන්නන්ති අනවයසසපරියාදානවයසන දස්යසතුං
එවං වුත්තන්තිපි දට්ඨබ්බං. සිද්යධපි හි සති ආරම්යභො
අත්ථන්තරවිඤ්ඤාපනාය වා යහොති, නියමාය වාති. එත්ථ ච යථා 
‘‘දීඝප්පමාණාන’’න්තිආදි වුත්තං, එවං
‘‘ඛුද්දකප්පමාණාන’’න්තිආදිමවත්වා සරූපස්යසව කථනං
විනයාභිධම්මාදීනංදීඝප්පමාණානම්පිතදන්යතොගධතායාතිදට්ඨබ්බං, යතන
ච විඤ්ඤායති ‘‘න සබ්බත්ථ ඛුද්දකපරියාපන්යනසු තස්ස 
අන්වත්ථසමඤ්ඤතා, දීඝනිකායාදිසභාවවිපරීතභාවසාමඤ්යඤන පන

කත්ථචි තබ්යබොහාරතා’’ති. තදඤ්ඤන්ති යතහි චතූහි නිකායයහි අඤ්ඤං, 
අවයසසන්ති අත්යථො. 

නවප්පයභදන්තිඑත්ථකථංපයනතං නවප්පයභදංයහොති.තථාහිනවහි
අඞ්යගහිවවත්ථියතහිඅඤ්ඤමඤ්ඤසඞ්කරරහියතහි භවිතබ්බං, තථාචසති
අසුත්තසභාවායනව යගයයඞ්ගාදීනි සියුං, අථ සුත්තසභාවායනව 
යගයයඞ්ගාදීනි, එවං සති සුත්තන්ති විසුං සුත්තඞ්ගයමව න සියා, එවං
සන්යත අට්ඨඞ්ගං සාසනන්තිආපජ්ජති. අපිච ‘‘සගාථකං සුත්තං යගයයං, 
නිග්ගාථකං සුත්තං යවයයාකරණ’’න්ති (දී. නි. අට්ඨ., පාරා. අට්ඨ.

පඨමමහාසඞ්ගීතිකථා) අට්ඨකථාෙිං වුත්තං. සුත්තඤ්ච නාම සගාථකං වා
සියා, නිග්ගාථකං වා, තස්මා අඞ්ගද්වයයයනව තදුභයං සඞ්ගහිතන්ති
තදුභයවිනිමුත්තංසුත්තං උදානාදිවියසසසඤ්ඤාරහිතංනත්ථි, යංසුත්තඞ්ගං

සියා, අථාපිකථඤ්චිවිසුං සුත්තඞ්ගංසියා, මඞ්ගලසුත්තාදීනිං (ඛු.පා.1; සු.
නි. 261) සුත්තඞ්ගසඞ්ගයහො න සියා ගාථාභාවයතො ධම්මපදාදීනං විය.
යගයයඞ්ගසඞ්ගයහො වා සියා සගාථකත්තා සගාථාවග්ගස්ස විය. තථා
උභයතොවිභඞ්ගාදීසුසගාථකප්පයදසානන්ති? වුච්චයත– 
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සුත්තන්ති සාමඤ්ඤවිධි, වියසසවිධයයොපයර; 
සනිමිත්තා නිරුළ්හත්තා, සහතාඤ්යඤනනාඤ්ඤයතො. (දී. නි. ටී. 
1.පඨමමහාසඞ්ගීතිකථා); 

යථාවුත්තස්සයදොසස්ස, නත්ථිඑත්ථාවගාහණං; 
තස්මා අසඞ්කරංයයව, නවඞ්ගං සත්ථුසාසනං. (සාරත්ථ. ටී. 
1.පඨමමහාසඞ්ගීතිකථා); 

සබ්බස්සාපි හි බුද්ධවචනස්ස සුත්තන්ති අයං සාමඤ්ඤවිධි. තථා හි 
‘‘එත්තකං තස්ස භගවයතො සුත්තාගතං සුත්තපරියාපන්නං, (පාචි. අට්ඨ.
655, 1242) සාවත්ථියා සුත්තවිභඞ්යග, (චූළව. 456) සකවායද පඤ්ච
සුත්තසතානී’’තිආදි (ධ. ස. අට්ඨ. නිදානකථා) වචනයතො
විනයාභිධම්මපරියත්ති වියසයසසුපි සුත්තයවොහායරො දිස්සති. යතයනව ච

ආයස්මාමහාකච්චායයනො යනත්තිෙිං ආහ ‘‘නවවිධසුත්තන්තපරියයට්ඨී’’ති
(යනත්ති. සඞ්ගහවාරවණ්ණනා) තත්ථ හි සුත්තාදිවයසන නවඞ්ගස්ස
සාසනස්ස පරියයට්ඨි පරියයසනා අත්ථවිචාරණා ‘‘නවවිධ 

සුත්තන්තපරියයට්ඨී’’ති වුත්තා. තයදකයදයසසු පන පයර යගයයාදයයො 

සනිමත්තා වියසසවිධයෙො යතන යතන නිමිත්යතන පතිට්ඨිතා. තථා හි
යගයයස්ස සගාථකත්තං තබ්භාවනිමිත්තං. යලොයකපි හි සසියලොකං 
සගාථකං චුණ්ණියගන්ථං ‘‘යගයය’’න්ති වදන්ති, ගාථාවිරයහ පන සති
පුච්ෙං කත්වා විස්සජ්ජනභායවො යවයයාකරණස්ස තබ්භාවනිමිත්තං. 
පුච්ොවිස්සජ්ජනඤ්හි ‘‘බයාකරණ’’න්ති වුච්චති, බයාකරණයමව
යවයයාකරණං. එවං සන්යත සගාථකාදීනම්පි පුච්ෙං කත්වා
විස්සජ්ජනවයසන පවත්තානං යවයයාකරණභායවො ආපජ්ජතීති? නාපජ්ජති
යගයයාදිසඤ්ඤානංඅයනොකාසභාවයතො.සඔකාසවිධියතොහිඅයනොකාසවිධි 
බලවා. අපිච ‘‘ගාථාවිරයහ සතී’’ති වියසසිතත්තා. යථාධිප්යපතස්ස හි
අත්ථස්ස අනධිප්යපතයතො බයවච්යෙදකං වියසසනං. තථා හි ධම්මපදාදීසු
යකවලගාථාබන්යධසු, සගාථකත්යතපි
යසොමනස්සඤාණමයිකගාථාපටිසඤ්ඤුත්යතසු, ‘‘වුත්තං
යහත’’න්තිආදිවචන සම්බන්යධසු, අබ්භුතධම්මපටිසංයුත්යතසු ච
සුත්තවියසයසසු යථාක්කමං ගාථාඋදානඉතිවුත්තක අබ්භුතධම්මසඤ්ඤා
පතිට්ඨිතා. එත්ථ හි සතිපි සඤ්ඤාන්තරනිමිත්තයයොයග
අයනොකාසසඤ්ඤානං බලවභායවයනව ගාථාදිසඤ්ඤා පතිට්ඨිතා, තථා 
සතිපිගාථාබන්ධභායවභගවයතොඅතීතාසුජාතීසුචරියානුභාවප්පකාසයකසු
ජාතකසඤ්ඤා පතිට්ඨිතා, සතිපි පඤ්හාවිස්සජ්ජනභායව, සගාථකත්යත ච
යකසුචි සුත්තන්යතසු යවදස්ස ලභාපනයතො යවදල්ලසඤ්ඤා පතිට්ඨිතා, 
එවං යතන යතන සගාථකත්තාදිනා නිමිත්යතන යතසු යතසු
සුත්තවියසයසසුයගයයාදිසඤ්ඤාපතිට්ඨිතාති වියසසවිධයයොසුත්තඞ්ගයතො
පයර යගයයාදයයො, යං පයනත්ථ යගයයඞ්ගාදිනිමිත්තරහිතං, තං
සුත්තඞ්ගයමවවියසසසඤ්ඤාපරිහායරනසාමඤ්ඤසඤ්ඤායපවත්තනයතො.
නනු ච එවං සන්යතපි සගාථකං සුත්තං යගයයං, නිග්ගාථකං සුත්තං
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යවයයාකරණන්ති තදුභයවිනිමුත්තස්ස සුත්තස්ස අභාවයතො විසුං
සුත්තඞ්ගයමව න සියාති යචොදනා තදවත්ථා එවාති? න තදවත්ථා
යසොධිතත්තා. යසොධිතඤ්හිපුබ්යබගාථාවිරයහසති පුච්ොවිස්සජ්ජනභායවො
යවයයාකරණස්සතබ්භාවනිමිත්තන්ති. 

යඤ්චවුත්තං‘‘ගාථාභාවයතො මඞ්ගලසුත්තාදීනිං (ඛු.පා.1; සු.නි.261) 
සුත්තඞ්ගසඞ්ගයහො න සියා’’ති, තම්පි න, නිරුළ්හත්තා. නිරුළ්යහො හි 

මඞ්ගලසුත්තාදීනිං සුත්තභායවො. න හි තානි ධම්මපදබුද්ධවංසාදයයො විය
ගාථාභායවනසඤ්ඤිතානි, අථයඛොසුත්තභායවයනව.යතයනවහිඅකථායං 
‘‘සුත්තනාමක’’න්තිනාමග්ගහණංකතං.යඤ්චපනවුත්තං‘‘සගාථකත්තා 
යගයයඞ්ගසඞ්ගයහො වා සියා’’ති, තම්පි නත්ථි. කස්මාති යච? යස්මා 

සහතාඤ්යඤන, තස්මා.සහභායවොහිනාමඅත්තයතොඅඤ්යඤනයහොති.සහ 

ගාථාහීති ච සගාථකං, න ච මඞ්ගලසුත්තාදීසු ගාථාවිනිමුත්යතො යකොචි
සුත්තපයදයසො අත්ථි, යයො ‘‘සහ ගාථාහී’’ති වුච්යචයය, නනු ච
ගාථාසමුදායයො තයදකයදසාහිගාථාහිඅඤ්යඤොයහොති, යස්සවයසන‘‘සහ
ගාථාහී’’ති සක්කා වත්තුන්ති? තං න. න හි අවයවවිනිමුත්යතො සමුදායයො
නාම යකොචි අත්ථි, යයො තයදකයදයසහි සහ භයවයය. කත්ථචි පන
‘‘දීඝසුත්තඞ්කිතස්සා’’තිආදීසු සමුදායයකයදසානං විභාගවචනං
යවොහාරමත්තං පති පරියායවචනයමව, අයඤ්ච නිප්පරියායයන
පයභදවිභාගදස්සනකථාති. යම්පි වුත්තං ‘‘උභයතොවිභඞ්ගාදීසු
සගාථකප්පයදසානං යගයයඞ්ගසඞ්ගයහො සියා’’ති, තම්පි න, අඤ්ඤයතො.
අඤ්ඤායයව හි තා ගාථා ජාතකාදිපරියාපන්නත්තා. තාදිසායයව හි 
කාරණානුරූයපන තත්ථ යදසිතා, අයතො න තාහි උභයතොවිභඞ්ගාදීනං
යගයයඞ්ගභායවොති. එවං සුත්තාදිනවඞ්ගානං අඤ්ඤමඤ්ඤසඞ්කරාභායවො
යවදිතබ්යබොති. 

ඉදානි එතානි නවඞ්ගානි විභජිත්වා දස්යසන්යතො ‘‘තත්ථා’’තිආදිමාහ.

නිද්යදයසොනාම සුත්තනිපායත – 

‘‘කාමංකාමයමානස්ස, තස්සයචතංසමිජ්ඣති; 
අද්ධාපීතිමයනොයහොති, ලද්ධාමච්යචොයදිච්ෙතී’’තිආදිනා. (සු. නි.
772); – 

ආගතස්සඅට්ඨකවග්ගස්ස; 

‘‘යකනස්සුනිවුයතොයලොයකො, (ඉච්චායස්මාඅජියතො); 
යකනස්සුනපකාසති; 
කිස්සාභියලපනංබ්රූසි, 
කිංසුතස්සමහබ්භය’’න්තිආදිනා.(සු.නි.1038); – 

ආගතස්සපාරායනවග්ගස්ස; 
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‘‘සබ්යබසුභූයතසුනිධායදණ්ඩං, 
අවියහඨයංඅඤ්ඤතරම්පියතසං; 
නපුත්තමිච්යෙයයකුයතොසහායං, 
එයකොචයරඛග්ගවිසාණකප්යපො’’තිආදිනා.(සු.නි.35); – 

ආගතස්ස ඛග්ගවිසාණසුත්තස්ස ච අත්ථවිභාගවයසන සත්ථුකප්යපන 

ආයස්මතා ධම්මයසනාපතිසාරිපුත්තත්යථයරන කයතො නිද්යදයසො, යයො 
‘‘මහානිද්යදයසො, චූළනිද්යදයසො’’ති වුච්චති. එවමිධ නිද්යදසස්ස

සුත්තඞ්ගසඞ්ගයහො භදන්තබුද්ධයධොසාචරියෙන දස්සියතො, තථා

අඤ්ඤත්ථාපි විනයට්ඨකථාදීසු, ආචරිෙධම්මපාලත්යථයරනාපි
යනත්තිප්පකරණට්ඨකථායං. අපයර පන නිද්යදසස්ස
ගාථායවයයාකරණඞ්යගසු ද්වීසු සඞ්ගහං වදන්ති. වුත්තඤ්යහතං 
නිද්යදසට්ඨකථායංඋපයසනත්යථයරන– 

‘‘යසො පයනස විනයපිටකං…යප.… අභිධම්මපිටකන්ති තීසු පිටයකසු 
සුත්තන්තපිටකපරියාපන්යනො, දීඝනිකායයො…යප.… ඛුද්දකනිකායයොති
පඤ්චසු නිකායයසු ඛුද්දකමහානිකායපරියාපන්යනො, සුත්තං…යප.…
යවදල්ලන්ති නවසු සත්ථුසාසනඞ්යගසු යථාසම්භවං
ගාථඞ්ගයවයයාකරණඞ්ගද්වයසඞ්ගහියතො’’ති (මහානි. අට්ඨ. 
ගන්ථාරම්භකථා). 

එත්ථ තාව කත්ථචි පුච්ොවිස්සජ්ජනසබ්භාවයතො නිද්යදයසකයදසස්ස
යවයයාකරණඞ්ගසඞ්ගයහොයුජ්ජතු, අගාථාභාවයතොගාථඞ්ගසඞ්ගයහොකථං
යුජ්යජයයාති වීමංසිතබ්බයමතං. ධම්මාපදාදීනං විය හි යකවලං
ගාථාබන්ධභායවො ගාථඞ්ගස්ස තබ්භාවනිමිත්තං. ධම්මපදාදීසු හි යකවලං 
ගාථාබන්යධසුගාථාසමඤ්ඤාපතිට්ඨිතා, නිද්යදයසචනයකොචියකවයලො
ගාථාබන්දප්පයදයසො උපලබ්භති. සම්මාසම්බුද්යධන භාසිතානංයයව හි
අට්ඨකවග්ගාදිසඞ්ගහිතානං ගාථානං නිද්යදසමත්තං ධම්මයසනාපතිනා
කතං. අත්ථවිභජනත්ථං ආනීතාපි හි තා අට්ඨකවග්ගාදිසඞ්ගහිතා
නිද්දිසිතබ්බාමූලගාථායයොසුත්තනිපාතපරියාපන්නත්තා අඤ්ඤායයවාතින
නිද්යදසසඞ්ඛයං ගච්ෙන්ති උභයතොවිභඞ්ගාදීසු ආගතාපි තං 
යවොහාරමලභමානා ජාතකාදිපරියාපන්නා ගාථායයො විය, තස්මා
කාරණන්තරයමත්ථගයවසිතබ්බං, යුත්තතරංවාගයහතබ්බං. 

නාලකසුත්තිං නාම ධම්මචක්කප්පවත්තිත දිවසයතො සත්තයම දිවයස

නාලකත්යථරස්ස ‘‘යමොයනයයංයතඋපඤ්ඤිස්ස’’න්තිආදිනා)සු.  නි.706) 

භගවතාභාසිතංයමොයනයයපටිපදාපරිදීපකංසුත්තං. තුවට්ටකසුත්තං නාම

මහාසමයසුත්තන්තයදසනාය සන්නිපතියතසු යදයවසු ‘‘කා නු යඛො

අරහත්තප්පත්තියා පටිපත්තී ’’තිඋප්පන්නචිත්තානං එකච්චානං යදවතානං  

තමත්ථං පකායසතුං නිම්මිතබුද්යධන අත්තානං පුච්ොයපත්වා ‘‘මූලං  

පපඤ්චසඞ්ඛායා ’’තිආදිනා)සු .නි . 922) භගවතා භාසිතං සුත්තං  .එවමිධ
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සුත්තනිපායත  ආගතානං මඞ්ගලසුත්තාදීනං සුත්තඞ්ගසඞ්ගයහො දස්සියතො, 

තත්යථවආගතානං අසුත්තනාමිකානංසුද්ධිකගාථානං ගාථඞ්ගසඞ්ගහඤ්ච

දස්සයිස්සති, එවංසති සුත්තනිපාතට්ඨකථාරම්යභ– 

‘‘ගාථාසතසමාකිණ්යණො, යගයයබයාකරණඞ්කියතො; 
කස්මාසුත්තනිපායතොති, සඞ්ඛයමසගයතොතියච’’ති.(සු.නි.අට්ඨ. 
1.ගන්ථාරම්භකථා); – 

සකලස්සාපි සුත්තනිපාතස්ස යගයයයවයයාකරණඞ්ගසඞ්ගයහො කස්මා
යචොදියතොති? නායංවියරොයධො.යකවලඤ්හිතත්ථයචොදයකන සගාථකත්තං, 
කත්ථචිපුච්ොවිස්සජ්ජනත්තඤ්චගයහත්වායචොදනාමත්තංකතං, අඤ්ඤථා 
සුත්තනිපායත නිග්ගාථකස්ස සුත්තස්යසව අභාවයතො
යවයයාකරණඞ්ගසඞ්ගයහො න යචොයදතබ්යබො සියා, තස්මා යචොදකස්ස
වචනයමතං අප්පමාණන්ති ඉධ, අඤ්ඤාසු ච විනයට්ඨකථාදීසු

වුත්තනයයයනව තස්ස සුත්තඞ්ගගාථඞ්ගසඞ්ගයහො දස්සියතොති. සුත්තන්ති

චුණ්ණියසුත්තං. වියසයසනාතිරාසිභායවනඨිතංසන්ධායාහ.සගාථාවග්යගො
යගයයන්ති සම්බන්යධො. 

‘‘අට්ඨහි අඞ්යගහි අසඞ්ගහිතං නාම පටිසම්භිදාදී’’ති තීසුපි කිර 

ගණ්ඨිපයදසු වුත්තං. අපයර පන පටිසම්භිදාමග්ගස්ස 

යගයයයවයයාකරණඞ්ගද්වයසඞ්ගහංවදන්ති. වුත්තඤ්යහතං තදට්ඨකථාෙිං 
‘‘නවසු සත්ථුසාසනඞ්යගසු යථාසම්භවං 
යගයයයවයයාකරණඞ්ගද්වයසඞ්ගහිත’’න්ති (පටි. ම. අට්ඨ.
1.ගන්ථාරම්භකථා), එත්ථාපි යගයයඞ්ගසඞ්ගහිතභායවො වුත්තනයයන

වීමංසිතබ්යබො. යනො සුත්තනාමකාති අසුත්තනාමිකා සඞ්ගීතිකායල
සුත්තසමඤ්ඤාය අපඤ්ඤාතා. ‘‘සුද්ධිකගාථා නාම වත්ථුගාථා’’ති තීසුපි

කිර ගණ්ඨිපයදසු වුත්තං, වත්ථුගාථාති ච පාරායනවග්ගස්ස
නිදානමායරොයපන්යතන ආයස්මතා ආනන්දත්යථයරන සඞ්ගීතිකායල
වුත්තා ෙප්පඤ්ඤාස ගාථායයො, නාලකසුත්තස්ස නිදානමායරොයපන්යතන
යතයනව තදා වුත්තා වීසතිමත්තා ගාථායයො ච වුච්චන්ති. 

සුත්තනිපාතට්ඨකථාෙිං (සු. නි. අට්ඨ. 2.685) පන ‘‘පරිනිබ්බුයත භගවති
සඞ්ගීතිංකයරොන්යතනායස්මතාමහාකස්සයපනතයමවයමොයනයයපටිපදං
පුට්යඨො ආයස්මා ආනන්යදො යයන, යදා ච සමාදපියතො නාලකත්යථයරො
භගවන්තං පුච්ඡි, තං සබ්බං පාකටං කත්වා දස්යසතුකායමො
‘ආනන්දජායත’තිආදිකා (සු. නි. 684) වීසති වත්ථුගාථායයො වත්වා
විස්සජ්යජසි, තං සබ්බම්පි ‘නාලකසුත්ත’’න්ති වුච්චතී’’ති ආගතත්තා 
නාලකසුත්තස්ස වත්ථුගාථායයො නාලකසුත්තග්ගහයණයනව ගහිතාති
පාරායනවග්ගස්ස වත්ථුගාථායයොඉධසුද්ධිකගාථාතිගයහතබ්බං.තත්යථව
ච පාරායනවග්යග අජිතමාණවකාදීනං යසොළසන්නං බ්රාහ්මණානං
පුච්ොගාථා, භගවයතො විස්සජ්ජනගාථා ච පාළියං සුත්තනායමන අවත්වා
‘අජිතමාණවකපුච්ො, තිස්සයමත්යතයයමාණවකපුච්ො’’තිආදිනා (සු. නි.
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1038) ආගතත්තා, චුණ්ණියගන්යථ හි අසම්මිස්සත්තා ච ‘‘යනො
සුත්තනාමිකාසුද්ධිකගාථා නාමා’’තිවත්තුංවට්ටති. 

‘‘යසොමනස්සඤාණමයිකගාථාපටිසිංයුත්තා’’ති එයතන උදානට්යඨන
උදානන්ති අන්වත්ථසඤ්ඤතං දස්යසති (උදා. අට්ඨ. ගන්ථාරම්භකථා) 
කිමිදංඋදානංනාම? පීතියවගසමුට්ඨාපියතොඋදාහායරො.යථාහියංයතලාදි
මිනිතබ්බවත්ථු මානං ගයහතුං න සක්යකොති, විස්සන්දිත්වා ගච්ෙති, තං
‘‘අවයසසයකො’’ති වුච්චති. යඤ්ච ජලං තළාකං ගයහතුං න සක්යකොති, 
අජ්යඣොත්ථරිත්වා ගච්ෙති, තං ‘‘මයහොයඝො’ති වුච්චති, එවයමව යං
පීතියවගසමුට්ඨාපිතං විතක්කවිප්ඵාරං අන්යතොහදයං සන්ධායරතුං න
සක්යකොති, යසො අධියකො හුත්වා අන්යතො අසණ්ඨහිත්වා බහි වචීද්වායරන
නික්ඛන්යතො පටිග්ගාහකනිරයපක්යඛො උදාහාරවියසයසො ‘‘උදාන’’න්ති
වුච්චති (උදා. අට්ඨ. ගන්ථාරම්භකථා) ‘‘උද යමොයද කීළායඤ්චා’’ති හි 

අක්ඛරචින්තකා වදන්ති, ඉදඤ්ච යයභුයයයන වුත්තං ධම්මසංයවගවයසන
උදිතස්සාපි ‘‘සයච භායථ දුක්ඛස්සා’’තිආදිඋදානස්ස (උදා. 44) 

උදානපාළිෙිං ආගතත්තා, තථා‘‘ගාථාපටිසංයුත්තා’’ති ඉදම්පි 
යයභුයයයයනව ‘‘අත්ථි භික්ඛයව, තදායතනං, යත්ථ යනව පථවී, න
ආයපො’’තිආදිකස්ස (උදා. 71) චුණ්ණියවාකයවයසන උදිතස්සාපි තත්ථ
ආගතත්තා. නනු ච උදානං නාම පීතියසොමනස්සසමුට්ටාපියතො, 
ධම්මසංයවගසමුට්ඨාපියතො වා ධම්මපටිග්ගාහකනිරයපක්යඛො 
ගාථාබන්ධවයසන, චුණ්ණියවාකයවයසන ච පවත්යතො උදාහායරො, තථා
යචවසබ්බත්ථආගතං, ඉධ කස්මා ‘‘භික්ඛයව’’තිආමන්තනංවුත්තන්ති? 
යතසං භික්ඛූනං සඤ්ඤාපනත්ථං එව, න පටිග්ගාහකකරණත්ථං.
නිබ්බානපටිසංයුත්තඤ්හි භගවා ධම්මං යදයසත්වා 
නිබ්බානගුණානුස්සරයණන උප්පන්නපීතියසොමනස්යසන උදානං
උදායනන්යතො‘‘අයං නිබ්බානධම්යමොකථමපච්චයයොඋපලබ්භතී’’තියතසං
භික්ඛූනං යචයතොපරිවිතක්කමඤ්ඤාය යතසං තමත්ථං ඤායපතුකායමන
‘‘තදායතන’’න්තිවුත්තං, නපනඑකන්තයතොයතපටිග්ගාහයක කත්වාති
යවදිතබ්බන්ති. 

තයිදං සබ්බඤ්ඤුබුද්ධභාසිතං පච්යචකබුද්ධභාසිතං සාවකභාසිතන්ති
තිබ්බිධංයහොති.තත්ථපච්යචකබුද්ධභාසිතං– 

‘‘සබ්යබසුභූයතසුනිධායදණ්ඩං, 
අවියහඨයංඅඤ්ඤතරම්පියතස’’න්ති.ආදිනා(සු.නි.35) – 

ඛග්ගවිසාණසුත්යතආගතං.සාවකභාසිතම්පි– 

‘‘සබ්යබො රායගොපහීයනොයම, 
සබ්යබොයදොයසොසමූහයතො; 
සබ්යබොයමවිහයතොයමොයහො, 
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සීතිභූයතොස්මිනිබ්බුයතො’’ති.ආදිනා(යථරගා.79) – 

යථරගාථාසු, 

‘‘කායයනසංවුතාආසිං, වාචායඋදයචතසා; 
සමූලංතණ්හමබ්බුය්හ, සීතිභූතාම්හිනිබ්බුතා’’ති.(යථරීගා. 15); – 

යථරීගාථාසු ච ආගතං. අඤ්ඤානිපි සක්කාදීහි යදයවහි භාසිතානි ‘‘අයහො
දානං පරමදානං, කස්සයප සුප්පතිට්ඨිත’’න්තිආදීනි (උදා. 27). 
යසොණදණ්ඩබ්රාහ්මණාදීහි මනුස්යසහි ච භාසිතානි ‘‘නයමො තස්ස
භගවයතො’’තිආදීනි(දී.නි.2.371; ම.නි.1.290; 2.290, 357; සං.නි.1187; 
2.38; අ.නි.5.194) තිස්යසොසඞ්ගීතියයොආරුළ්හානිඋදානානිසන්ති එව, 
තානි සබ්බානිපි ඉධ න අධිප්යපතානි. යං පන සම්මාසම්බුද්යධන සාමං 
ආහච්චභාසිතං ජිනවචනභූතං, තයදව ධම්මසඞ්ගාහයකහි ‘‘උදාන’’න්ති
සඞ්ගීතං, තයදව ච සන්ධාය භගවතා පරියත්තිධම්මං නවධා විභජිත්වා
උද්දිසන්යතන ‘‘උදාන’’න්ති වුත්තං. යා පන
‘‘අයනකජාතිසංසාර’’න්තිආදිකා (ධ. ප. 153) ගාථා භගවතා යබොධිමූයල 
උදානවයසන පවත්තිතා, අයනකසතසහස්සානං සම්මාසම්බුද්ධානං
උදානභූතා ච, තා අපරභායග ධම්මභණ්ඩාගාරිකස්ස භගවතා යදසිතත්තා

ධම්මසඞ්ගාහයකහි උදානපාළිෙිං සඞ්ගහං අනායරොයපත්වා ධම්මපයද 
සඞ්ගහිතා, යඤ්ච‘‘අඤ්ඤාසිවතයභොයකොණ්ඩඤ්යඤොඅඤ්ඤාසිවතයභො
යකොණ්ඩඤ්යඤො’’ති (සං. නි. 5.1081; මහාව. 17; පටි. ම. 2.30) 
උදානවචනං දසසහස්සියලොකධාතුයා යදවමනුස්සානං
පයවදනසමත්ථනිග්යඝොසවිප්ඵාරං භගවතා භාසිතං, තදපි පඨමයබොධියං
සබ්යබසං එවභික්ඛූනංසම්මාපටිපත්තිපච්චයවක්ඛණයහතුකං‘‘ආරාධයිංසු
වත මං භික්ඛූ එකං සමය’’න්තිආදිවචනං (ම. නි. 1.225) විය 
ධම්මචක්කප්පවත්තනසුත්තන්තයදසනාපරියයොසායන අත්තනාපි
අධිගතධම්යමකයදසස්ස යථායදසිතස්ස අරියමග්ගස්ස සබ්බපඨමං
සාවයකසු යථයරන අධිගතත්තා අත්තයනො පරිස්සමස්ස
සඵලභාවපච්චයවක්ඛණයහතුතං පීතියසොමනස්සජනිතං උදාහාරමත්තං, න
පන ‘‘යදා හයව පාතුභවන්ති ධම්මා’’තිආදිවචනං විය (මහාව. 1; උදා. 1) 

පවත්තියා, නිවත්තියාවාපකාසනන්තිධම්මසඞ්ගාහයකහි උදානපාළිෙිං න

සඞ්ගීතන්ති දට්ඨබ්බං. උදානපාළිෙිං පන අට්ඨසු වග්යගසු දස දස කත්වා

අසීතියයව සුත්තන්තාසඞ්ගීතා.තථාහි තදට්ඨකථාෙිං වුත්තං– 

‘‘අසීතියයව සුත්තන්තා, වග්ගා අට්ඨ සමාසයතො’’ති. (උදා. අට්ඨ. 
ගන්ථාරම්භකථා). 

ඉධ පන‘‘ද්යවඅසීතිසුත්තන්තා’’ති වුත්තං, තංඋදානපාළියානසයමති, 
තස්මා‘‘අසීතිසුත්තන්තා’’තිපායඨනභවිතබ්බං. අපිචනයකවලංඉයධව, 
අථ යඛො අඤ්ඤාසුපි (වි. අට්ඨ. 1.පඨමමහාසඞ්ගීතිකථා) 
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විනයාභිධම්මට්ඨකථාසු(ධ.සං.නිදානකථා)තථායයවවුත්තත්තා‘‘අප්පකං
පන ඌනමධිකං වා ගණනූපගං න යහොතී’’ති පරියායයන අයනකංයසන
වුත්තං සියා. යථා වා තථා වා අනුමායනන ගණනයමව හි තත්ථ තත්ථ
ඌනාධිකසඞ්ඛයා, ඉතරථා තායයව න සියුන්තිපි වදන්ති, පච්ො 
පමාදයලඛවචනංවාඑතං. 

වුත්තඤ්යහතිං භගවතාතිආදිනෙප්පවත්තාති එත්ථ ආදිසද්යදන
‘‘වුත්තඤ්යහතං භගවතා, වුත්තමරහතාති යම සුතං. එකධම්මං භික්ඛයව, 
පජහථ, අහං යවො පාටියභොයගො අනාගාමිතාය. කතමං එකධම්මං? යලොභං 
භික්ඛයව, එකධම්මං පජහථ, අහං යවො පාටියභොයගො අනාගාමිතායා’’ති
(ඉතිවු. 1) එවමාදිනා එකදුකතිකචතුක්කනිපාතවයසන වුත්තං
ද්වාදසුත්තරසතසුත්තසමූහං සඞ්ගණ්හාති. තථා හි ඉතිවුත්තකපාළියයමව
උදානගාථාහි ද්වාදසුත්තරසතසුත්තානි ගයණත්වා සඞ්ගීතානි, 

තදට්ඨකථාෙම්පි (ඉතිවු. අට්ඨ. නිදානවණ්ණනා) තථායයව වුත්තං. තස්මා
‘‘ද්වාදසුත්තරසතසුත්තන්තා’’ ඉච්යචව පායඨන භවිතබ්බං, 
යථාවුත්තනයයන වා අයනකංසයතො වුත්තන්තිපි වත්තුං සක්කා, තථාපි
ඊදියස ඨායන පමාණං දස්යසන්යතන යාථාවයතොව නියයමත්වා
දස්යසතබ්බන්ති‘‘දසුත්තරසතසුත්තන්තා’’ති ඉදංපච්ොපමාදයලඛයමවාති

ගයහතබ්බන්තිවදන්ති.ඉතිඑවංභගවතාවුත්තං ඉතිවුත්තිං. ඉතිවුත්තන්ති

සඞ්ගීතං ඉතිවුත්තකිං. රුළ්හිනාමං වා එතං යථා ‘‘යයවාපනකං, 
නතුම්හාකවග්යගො’’ති, වුත්තඤ්යහතංභගවතා, වුත්තමරහතාතියමසුතන්ති
නිදානවචයනන සඞ්ගීතංයථාවුත්තසුත්තසමූහං. 

ජාතං භූතංපුරාවුත්ථංභගවයතොපුබ්බචරිතං කායතිකයථතිපකායසති

එයතනාති  ාතකිං, තං පන ඉමානීති දස්යසතුං 

‘‘අපණ්ණක ාතකාදීනී’’තිආදිමාහ. තත්ථ ‘‘පඤ්ඤාසාධිකානි

පඤ්ච ාතකසතානී’’ති ඉදං අප්පකං පන ඌනමධිකං වා ගණනූපගං න
යහොතීති කත්වා අයනකංයසන, යවොහාරසුඛතාමත්යතන ච වුත්තං.
එකංසයතො හි සත්තචත්තාලීසාධිකානියයව යථාවුත්තගණනයතො තීහි
ඌනත්තා. තථා හි එකනිපායත පඤ්ඤාසසතං, දුකනිපායත සතං, 
තිකනිපායත පඤ්ඤාස, තථා චතුක්කනිපායත, පඤ්චකනිපායත පඤ්චවීස, 
ෙක්කනිපායත වීස, සත්තනිපායත එකවීස, අට්ඨනිපායත දස, නවනිපායත
ද්වාදස, දසනිපායතයසොළස, එකාදසනිපායතනව, ද්වාදසනිපායතදස, තථා
යතරසනිපායත, පකිණ්ණකනිපායත යතරස, වීසතිනිපායත චුද්දස, 
තිංසනිපායත දස, චත්තාලීසනිපායත පඤ්ච, පණ්ණාසනිපායත තීණි, 
සට්ඨිනිපායත ද්යව, තථා සත්තතිනිපායත, අසීතිනිපායත පඤ්ච, 
මහානිපායත දසාති සත්තචත්තාලීසාධිකායනව පඤ්ච ජාතකසතානි
සඞ්ගීතානීති. 

අබ්භුයතො ධම්යමො සභායවො වුත්යතො යත්ථාති අබ්භුතධම්මිං, තං

පනිදන්තිආහ ‘‘චත්තායරොයම’’තිආදි. ආදිසද්යදනයචත්ථ – 
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‘‘චත්තායරොයමභික්ඛයව, අච්ෙරියා අබ්භුතාධම්මාආනන්යද.කතයම 
චත්තායරො? සයචභික්ඛයව, භික්ඛුපරිසාආනන්දං දස්සනායඋපසඞ්කමති, 
දස්සයනනපි සා අත්තමනා යහොති. තත්ර යච ආනන්යදො, ධම්මං භාසති, 
භාසියතනපිසා අත්තමනායහොති, අතිත්තාවභික්ඛයවභික්ඛුපරිසා යහොති, 
අථ ආනන්යදො තුණ්හී භවති. සයච භික්ඛයව, භික්ඛුනීපරිසා…යප.…
උපාසකපරිසා…යප.…උපාසිකා–පරිසා…යප.…තුණ්හීභවති.ඉයමයඛො 
භික්ඛයව…යප.…ආනන්යද’’ති(අ.නි.4.129) – 

එවමාදිනයප්පවත්තං තත්ථ තත්ථ භාසිතං සබ්බම්පි 
අච්ෙරියබ්භුතධම්මපටිසංයුත්තංසුත්තන්තංසඞ්ගණ්හාති. 

චූළයවදල්ලාදීසු )ම .නි . 1.460) විසායඛන නාම උපාසයකන පුට්ඨාය 

ධම්මදින්නාය නාම භික්ඛුනියා භාසිතං සුත්තං චූළයවදල්ලිං නාම .

මහායකොට්ඨිකත්යථයරන පුච්ඡියතන ආයස්මතා  සාරිපුත්තත්යථයරන 

භාසිතං මහායවදල්ලිං (ම  .නි . 1.449) නාම. සම්මාදිට්ඨිසුත්තම්පි (ම  .නි .

1.89) භික්ඛූහි පුට්යඨන යතයනව භාසිතං, එතානි 

මජ්ඣිමනිකායපරියාපන්නානි. සක්කපඤ්හිං (දී  .නි . 2.344) පන සක්යකන

පුට්යඨොභගවාඅභාසි, තංදීඝනිකායපරියාපන්නං. මහාපුණ්ණමසුත්තිං (ම.

නි. 3.85) පනතදහුයපොසයථපන්නරයසපුණ්ණමාය රත්තියාඅඤ්ඤතයරන

භික්ඛුනා පුට්යඨන භගවතා භාසිතං, තං මජ්ඣිමනිකායපරියාපන්නං. 

එවමාදයයො සබ්යබපි තත්ථ තත්ථාගතා යවදඤ්ච තුට්ඨිඤ්ච ලද්ධා ලද්ධා

පුච්ඡිතසුත්තන්තා ‘‘යවදල්ල’’න්ති  යවදිතබ්බිං. යවදන්තිඤාණං. තුට්ඨින්ති

යථාභාසිතධම්මයදසනං විදිත්වා ‘‘සාධු අයයය  සාධාවුයසො ’’ති ආදිනා

අබ්භනුයමොදනවසප්පවත්තං පීතියසොමනස්සං. ලද්ධා ලද්ධාති ලභිත්වා

ලභිත්වා, පුනප්පුනංලභිත්වාතිවුත්තංයහොති, එයතන යවදසද්යදොඤායණ, 

යසොමනස්යස ච එකයසසනයයන, සාමඤ්ඤනිද්යදයසන වා පවත්තති, 

යවදම්හිනිස්සිතංතස්සලභාපනවයසනාති යවදල්ලන්තිචදස්යසති. 

එවං අඞ්ගවයසන සකලම්පි බුද්ධවචනං විභජිත්වා ඉදානි

ධම්මක්ඛන්ධවයසන විභජිතුකායමො ‘‘කථ’’න්තිආදිමාහ. තත්ථ 

ධම්මක්ඛන්ධවයසනාති ධම්මරාසිවයසන. ‘‘ද්වාසීතී’’ති අයං ගාථා

වුත්තත්ථාව. එවිං පරිදීපිතධම්මක්ඛන්ධවයසනාති
යගොපකයමොග්ගල්ලායනන නාම බ්රාහ්මයණන පුට්යඨන 

යගොපකයමොග්ගල්ලානසුත්යත (ම.නි.3.79) අත්තයනො ගුණප්පකාසනත්ථං

වා යථරගාථාෙිං (යථරගා. 1017 ආදයයො) ආයස්මතා ආනන්දත්යථයරන
සමන්තයතො දීපිතධම්මක්ඛන්ධවයසන ඉමිනා එවං යතන අපරිදීපිතාපි 
ධම්මක්ඛන්ධා සන්තීති පකායසති, තස්මා කථාවත්ථුප්පකරණ 

මාධුරිෙසුත්තාදීනිං (ම. නි. 2.317) විමානවත්ථාදීසු යකසඤ්චි ගාථානඤ්ච
වයසනචතුරාසීතිසහස්සයතොපිධම්මක්ඛන්ධානංඅධිකතායවදිතබ්බා. 
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පටුන 

එත්ථ ච සුභසුත්තිං (දී  .නි . 1.444), යගොපකයමොග්ගල්ලානසුත්තඤ්ච 

පරිනිබ්බුයත භගවති ආනන්දත්යථයරන භාසිතත්තා

චතුරාසීතිධම්මක්ඛන්ධසහස්යසසු අන්යතොගධං යහොති, න යහොතීති? 

පටිසම්භිදාගණ්ඨිපයද තාව ඉදං වුත්තං ‘‘සයං  වුත්තධම්මක්ඛන්ධානම්පි

භික්ඛුයතො ගහියතයයව සඞ්ගයහත්වා එවමාහාති දට්ඨබ්බ ’’න්ති , භගවතා

පන දින්නනයය ඨත්වා භාසිතත්තා ‘‘සයං වුත්තම්පි යචතං  සුත්තද්වයං

භගවයතොගහියතයයවසඞ්ගයහත්වා වුත්ත ’’න්තිඑවම්පිවත්තුංයුත්තතරං  

විය දිස්සති  .භගවතා හි දින්නනයය ඨත්වා සාවකා ධම්මං යදයසන්ති , 

යතයනව සාවකභාසිතම්පි කථාවත්ථාදිකං බුද්ධභාසිතං නාම ජාතං, 

තයතොයයවච අත්තනා භාසිතම්පිසුභසුත්තාදිකංසඞ්ගීතිමායරොයපන්යතන

ආයස්මතාආනන්දත්යථයරන ‘‘එවංයමසුත ’’න්තිවුත්තං.  

එකානුසන්ධිකිංසුත්තිං සතිපට්ඨානාදි. සතිපට්ඨානසුත්තඤ්හි ‘‘එකායයනො

අයංභික්ඛයව , මග්යගොසත්තානං විසුද්ධියා ’’තිආදිනා)දී.නි. 2.373; ම .නි.

1.106; සං .නි. 3.367-384) චත්තායරො සතිපට්ඨායනආරභිත්වායතසංයයව

විභාගදස්සනවයසන පවත්තත්තා ‘‘එකානුසන්ධික’’න්ති  වුච්චති. 

අයනකානුසන්ධිකිං පරිනිබ්බානසුත්තාදි )දී .නි.  2.131 ආදයයො (

පරිනිබ්බානසුත්තඤ්හි නානාඨායනසු නානාධම්මයදසනානං වයසන

පවත්තත්තා  ‘‘අයනකානුසන්ධික ’’න්තිවුච්චති.  

‘‘කතිඡින්යදකතිජයහ, කතිචුත්තරිභාවයය; 
කතිසඞ්ගාතියගොභික්ඛු, ‘ඔඝතිණ්යණො’තිවුච්චතී’’ති.(සං.නි. 1.5); 
– 

එවමාදිනාපඤ්හාපුච්ෙනංගාථාබන්යධසුඑයකොධම්මක්ඛන්යධො. 

‘‘පඤ්ච ඡින්යදපඤ්චජයහ, පඤ්චචුත්තරි භාවයය; 
පඤ්ච සඞ්ගාතියගො භික්ඛු, ‘ඔඝතිණ්යණො’ති වුච්චතී’’ති. (සං. නි.
1.5); – 

එවමාදිනාචවිස්සජ්ජනංඑයකොධම්මක්ඛන්යධො. 

තිකදුකභා නිං ධම්මසඞ්ගණියං නික්යඛපකණ්ඩඅට්ඨකථාකණ්ඩවයසන

ගයහතබ්බං.තස්මායං කුසලත්තිකමාතිකාපදස්ස (ධ.ස.1) විභජනවයසන 

නික්යඛපකණ්යඩ වුත්තං– 

‘‘කතයම ධම්මා කුසලා? තීණි කුසලමූලානි…යප.… ඉයම ධම්මා
කුසලා. කතයමධම්මාඅකුසලා? තීණිඅකුසලමූලානි…යප.…ඉයමධම්මා
අකුසලා. කතයම ධම්මා අබයාකතා’’? කුසලාකුසලානං ධම්මානං
විපාකා…යප.…ඉයමධම්මාඅබයාකතා’’ති(ධ.ස. 187), 
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අයයමයකොධම්මක්ඛන්යධො.එසනයයොයසසත්තිකදුකපදවිභජයනසුපි.

යදපි අට්ඨකථාකණ්යඩ වුත්තං– 

‘‘කතයම ධම්මා කුසලා? චතූසු භූමීසු කුසලං. ඉයම ධම්මා කුසලා. 
කතයමධම්මාඅකුසලා? ද්වාදසඅකුසලචිත්තුප්පාදා.ඉයමධම්මාඅකුසලා.
කතයමධම්මා අබයාකතා? චතූසු භූමීසුවිපායකොතීසුභූමීසුකිරියාබයාකතං 
රූපඤ්චනිබ්බානඤ්ච.ඉයමධම්මාඅබයාකතා’’ති(ධ.ස.1386), 

අයං කුසලත්තිකමාතිකාපදස්ස විභජනවයසන පවත්යතො එයකො 

ධම්මක්ඛන්යධො. එස නයයො යසයසසුපි. චිත්තවාරභා නිං පන 

චිත්තුප්පාදකණ්ඩ වයසන (ධ. ස. 1) ගයහතබ්බං. යඤ්හි තත්ථ වුත්තං
කුසලචිත්තවිභජනත්ථං– 

‘‘කතයම ධම්මා කුසලා? යස්මිං සමයය කාමාවචරං කුසලං චිත්තං 
උප්පන්නං යහොති යසොමනස්සසහගතං ඤාණසම්පයුත්තං රූපාරම්මණං
වා…යප.…තස්මිංසමයය ඵස්යසොයහොති…යප.…අවික්යඛයපොයහොතී’’ති
(ධ.ස.1), 

අයයමයකො ධම්මක්ඛන්යධො. එවං යසසචිත්තවාරවිභජයනසු. එයකො

ධම්මක්ඛන්යධොති (එකයමයකො ධම්මක්ඛන්යධො ෙළ අට්ඨ.) ච එයකයකො
ධම්මක්ඛන්යධොති අත්යථො. ‘‘එකයමකං තිකදුකභාජනං, එකයමකං
චිත්තවාරභාජන’’න්ති ච වචනයතො හි ‘‘එයකයකො’’ති අවුත්යතපි
අයමත්යථො සාමත්ථියයතොවිඤ්ඤායමායනොවයහොති. 

වත්ථු නාමසුදින්නකණ්ඩාදි. මාතිකා නාම ‘‘යයොපනභික්ඛුභික්ඛූනං 
සික්ඛාසාජීවසමාපන්යනො’’තිආදිනා (පාරා.44) තස්මිංතස්මිං අජ්ඣාචායර

පඤ්ඤත්තං උද්යදසසික්ඛාපදං. පදභා නිෙන්තිතස්සතස්ස සික්ඛාපදස්ස
‘‘යයො පනාති යයො යාදියසො’’තිආදි (පාරා. 45) නයප්පවත්තං පදවිභජනං. 

අන්තරාපත්තීති‘‘පටිලාතංඋක්ඛිපති, ආපත්ති දුක්කටස්සා’’ති (පාචි.355) 

එවමාදිනා සික්ඛාපදන්තයරසු පඤ්ඤත්තා ආපත්ති. ආපත්තීති
තංතංසික්ඛාපදානුරූපං වුත්යතො තිකච්යෙදමුත්යතො ආපත්තිවායරො. 

අනාපත්තීති ‘‘අනාපත්ති අජානන්තස්ස අසාදියන්තස්ස ඛිත්තචිත්තස්ස
යවදනාට්ටස්ස ආදිකම්මිකස්සා’’තිආදි (පාරා. 66) නයප්පවත්යතො

අනාපත්තිවායරො. තිකච්යඡයදොති ‘‘දසාහාතික්කන්යත අතික්කන්තසඤ්ඤී
නිස්සග්ගියං පාචිත්තියං, දසාහාතික්කන්යත යවමතියකො…යප.…
දසාහාතික්කන්යත අනතික්කන්තසඤ්ඤී නිස්සග්ගියං පාචිත්තිය’’න්ති 
(පාරා. 468) එවමාදිනයප්පවත්යතො තිකපාචිත්තිය-තික-දුක්කටාදියභයදො

තිකපරිච්යෙයදො. තත්ථාතියතසුවත්ථුමාතිකාදීසු. 

එවං අයනකනයසමලඞ්කතං සඞ්ගීතිප්පකාරං දස්යසත්වා ‘‘අයං
ධම්යමො, අයං විනයයො…යප.… ඉමානි චතුරාසීති 
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ධම්මක්ඛන්ධසහස්සානී’’ති බුද්ධවචනං ධම්මවිනයාදියභයදන
වවත්ථයපත්වා සඞ්ගායන්යතන මහාකස්සපප්පමුයඛන වසීගයණන
අයනකච්ෙරියපාතුභාවපටිමණ්ඩිතාය සඞ්ගීතියා ඉමස්ස දීඝාගමස්ස
ධම්මභායවො, මජ්ඣිමබුද්ධවචනාදිභායවො ච වවත්ථාපියතොති දස්යසන්යතො 

‘‘එවයමත’’න්තිආදිමාහ. සාධාරණවචයනන දස්සියතපි හි ‘‘යදත්ථං
සංවණ්යණතුංඉදමාරභති, යසොයයවපධානවයසනදස්සියතො’’තිආචරියයහි
අයං සම්බන්යධො වුත්යතො. අපයරො නයයො – යහට්ඨා වුත්යතසු
එකවිධාදියභදභින්යනසු පකායරසු ධම්මවිනයාදිභායවො සඞ්ගීතිකාරයක
යහව සඞ්ගීතිකායල වවත්ථාපියතො, න පච්ො කප්පනමත්තසිද්යධොති

දස්යසන්යතො ‘‘එවයමත’’න්තිආදිමාහාතිපි වත්තබ්යබො. න යකවලං 
යථාවුත්තප්පකාරයමව වවත්ථායපත්වා සඞ්ගීතං, අථ යඛො අඤ්ඤම්පීති

දස්යසති ‘‘න යකවලඤ්චා’’තිආදිනා. උදානසඞ්ගයහො නාම 
පඨමපාරාජිකාදීසු ආගතානං විනීතවත්ථුආදීනං සඞ්යඛපයතො
සඞ්ගහදස්සනවයසන ධම්මසඞ්ගාහයකහිඨපිතා– 

‘‘මක්කටී වජ්ජිපුත්තාච, ගිහීනග්යගොච තිත්ථියා; 
දාරිකුප්පලවණ්ණා ච, බයඤ්ජයනහි පයර දුයව’’ති. ආදිකා (පාරා. 
66); – 

ගාථායයො. වුච්චමානස්ස හි වුත්තස්ස වා අත්ථස්ස විප්පකිණ්ණභායවන

පවත්තිතුංඅදත්වාඋද්ධංදානංරක්ඛණං උදානිං, සඞ්ගහවචනන්තිඅත්යථො. 

සීලක්ඛන්ධවග්ගමූලපරියායවග්ගාදිවයසන වග්ගසඞ්ගයහො. වග්යගොති හි
ධම්මසඞ්ගාහයකයහව කතා සුත්තසමුදායස්ස සමඤ්ඤා. 

උත්තරිමනුස්සයපයයාලනීලයපයයාලාදිවයසන යපෙයාලසඞ්ගයහො. පාතුං

රක්ඛිතුං, විත්ථාරිතුං වා අලන්ති හි යපෙයාලිං, සඞ්ඛිපිත්වා දස්සනවචනං.

අඞ්ගුත්තරනිකායාදීසු නිපාතසඞ්ගයහො, ගාථඞ්ගාදිවයසන නිපාතනං.
සමුදායකරණඤ්හි නිපායතො. යදවතාසංයුත්තාදිවයසන (සං. නි. 1.1) 

සිංයුත්තසඞ්ගයහො. වග්ගසමුදායය එව ධම්මසඞ්ගාහයකහි කතා

සංයුත්තසමඤ්ඤා.මූලපණ්ණාසකාදිවයසන පණ්ණාසසඞ්ගයහො, පඤ්ඤාස

පඤ්ඤාස සුත්තානි ගයණත්වා සඞ්ගයහොති වුත්තං යහොති. ආදිසද්යදන
තස්සං තස්සං පාළියං දිස්සමානං සඞ්ගීතිකාරකවචනං සඞ්ගණ්හාති.

උදානසඞ්ගහ…යප.… පණ්ණාසසඞ්ගහාදීහි අයනකවිධං තථා. සත්තහි

මායසහීතිකිරියාපවග්යගතතියා ‘‘එකායහයනව බාරාණසිං පායාසි.නවහි
මායසහිවිහාරං නිට්ඨායපසී’’තිආදීසුවිය.කිරියායආසුංපරිනිට්ඨාපනඤ්හි
කිරියාපවග්යගො. 

තදා අයනකච්ෙරියපාතුභාවදස්සයනන සාධූනං පසාදජනනත්ථමාහ 

‘‘සඞ්ගීතිපරියෙොසායන චස්සා’’තිආදි. අස්ස බුද්ධවචනස්ස 
සඞ්ගීතිපරියයොසායන සඤ්ජාතප්පයමොදා විය, සාධුකාරං දදමානා විය ච

සඞ්කම්පි…යප.… පාතුරයහසුන්ති සම්බන්යධො. විොති හි උභයත්ථ



දීඝනිකායය සීලක්ඛන්ධවග්ගඅභිනවටීකා  පඨමමහාසඞ්ගීතිකථා 

116 

පටුන 

යයොයජතබ්බං. පවත්තයන, පවත්තනාය වා සමත්ථං පවත්තනසමත්ථිං. 

උදකපරිෙන්තන්ති පථවීසන්ධාරකඋදකපරියයොසානං කත්වා, සහ යතන
උදයකන, තං වා උදකංආහච්චාති වුත්තං යහොති, යතනඑකයදසකම්පනං

නිවායරති. සඞ්කම්පීති උද්ධං උද්ධං ගච්ෙන්තී සුට්ඨු කම්පි. සම්පකම්පීති

උද්ධමයධො චගච්ෙන්තීසම්මා පකායරනකම්පි. සම්පයවධීතිචතූසු දිසාසු
ගච්ෙන්තී සුට්ඨු භියයයො පයවධි. එවං එයතන පදත්තයයන ෙප්පකාරං
පථවීචලනං දස්යසති. අථ වා පුරත්ථිමයතො, පච්ඡිමයතො ච 

උන්නමනඔනමනවයසන සඞ්කම්පි. උත්තරයතො, දක්ඛිණයතො ච 

උන්නමනඔනමනවයසන සම්පකම්පි. මජ්ඣිමයතො, පරියන්තයතො ච 

උන්නමනඔනමනවයසන සම්පයවධි. එවම්පි ෙප්පකාරං පථවීචලනං 

දස්යසති, යංසන්ධාය අට්ඨකථාසු වුත්තං–- 

‘‘පුරත්ථිමයතො උන්නමති පච්ඡිමයතො ඔනමති, පච්ඡිමයතො උන්නමති 
පුරත්ථිමයතො ඔනමති, උත්තරයතො උන්නමති දක්ඛිණයතො ඔනමති, 
දක්ඛිණයතො උන්නමති උත්තරයතො ඔනමති, මජ්ඣිමයතො උන්නමති
පරියන්තයතොඔනමති, පරියන්තයතොඋන්නමතිමජ්ඣිමයතොඔනමතීතිඑවං
ෙප්පකාරං…යප.…අකම්පිත්ථා’’ති(බු. වං.අට්ඨ.71). 

අච්ෙරං පහරිතුං යුත්තානි අච්ඡරිොනි, පුප්ඵවස්සයචලුක්යඛපාදීනි

අඤ්ඤායපිසාසමඤ්ඤායපාකටාතිදස්යසන්යතොආහ ‘‘ොයලොයක’’තිආදි.
යා පඨමමහාසඞ්ගීති ධම්මසඞ්ගාහයකහි මහාකස්සපාදීහි පඤ්චහි සයතහි

යයන කතා සඞ්ගීතා, යතන පඤ්ච සතානි එතිස්සාති ‘‘පඤ්චසතා’’ති ච
යථයරයහවකතත්තායථරාමහාකස්සපාදයයොඑතිස්සා, යථයරහිවාකතාති 

‘‘යථරිකා’’ති ච යලොයක පවුච්චති, අයං පඨමමහාසඞ්ගීති නාමාති
සම්බන්යධො. 

එවං පඨමමහාසඞ්ගීති දස්යසත්වා යදත්ථං සා ඉධ දස්සිතා, ඉදානි තං

නිදානං නිගමනවයසන දස්යසන්යතො ‘‘ඉමස්සා’’තිආදිමාහ. 

ආදිනිකාෙස්සාති සුත්තන්තපිටකපරියාපන්යනසු පඤ්චසු නිකායයසු
ආදිභූතස්ස දීඝනිකායස්ස. ඛුද්දකපරියාපන්යනො හි විනයයො පඨමං

සඞ්ගීයතො.තථාහිවුත්තං ‘‘සුත්තන්තපිටයක’’ති. යතනාති තථාවුත්තත්තා, 
ඉමිනායථාවුත්තපඨමමහාසඞ්ගීතියංතථාවචනයමවසන්ධායමයායහට්ඨා 
එවං වුත්තන්ති පුබ්බාපරසම්බන්ධං, යථාවුත්තවිත්ථාරවචනස්ස වා ගුණං 
දස්යසතීති. 

ඉති සුමඞ්ගලවිලාසිනියා දීඝනිකායට්ඨකථාය 
පරමසුඛුමගම්භීරදුරනුයබොධත්ථපරිදීපනාය
සුවිමලවිපුලපඤ්ඤායවයයත්තියජනනාය 
අජ්ජවමද්දවයසොරච්චසද්ධාසතිධිතිබුද්ධිඛන්ති වීරියාදිධම්මසමඞ්ගිනා
සාට්ඨකයථ පිටකත්තයය අසඞ්ගාසංහීරවිසාරදඤාණචාරිනා
අයනකප්පයභදසකසමයසමයන්තරගහනජ්යඣොගාහිනා මහාගණිනා
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මහායවයයාකරයණන ඤාණාභිවංසධම්මයසනාපතිනාමයථයරන
මහාධම්මරාජාධිරාජගරුනා කතායසාධුවිලාසිනියානාමලීනත්ථපකාසනියා
බාහිරනිදානවණ්ණනායලීනත්ථපකාසනා. 

නිදානකථාවණ්ණනානිට්ඨිතා. 
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1. බ්රහ්ම ාලසුත්තං 

පරිබ්බාජකකථාවණ්ණනා 
1. එත්තාවතා ච පරමසණ්හසුඛුමගම්භීරදුද්දසායනකවිධනයසමලඞ්කතං

බ්රහ්මජාලස්ස සාධාරණයතො බාහිරනිදානං දස්යසත්වා ඉදානි
අබ්භන්තරනිදානං සංවණ්යණන්යතො අත්ථාධිගමස්ස 
සුනික්ඛිත්තපදමූලකත්තා, සුනික්ඛිත්තපදභාවස්ස ච ‘‘ඉදයමව’’න්ති
සභාවවිභාවයනන පදවිභායගන සායධතබ්බත්තා පඨමං තාව පදවිභාගං

දස්යසතුං ‘‘තත්ථ එව’’න්තිආදිමාහ. පදවිභායගන හි ‘‘ඉදං නාම එතං
පද’’න්ති විජානයනන තංතංපදානුරූපං ලිඞ්ගවිභත්ති වචන
කාලපයයොගාදිකං සම්මාපතිට්ඨාපනයතො යථාවුත්තස්ස පදස්ස
සුනික්ඛිත්තතා යහොති, තාය ච අත්ථස්ස සමධිගමියතා. යථාහ 
‘‘සුනික්ඛිත්තස්ස භික්ඛයව – පදබයඤ්ජනස්ස අත්යථොපි
සුනයයොයහොතී’’තිආදි. අපිච සම්බන්ධයතො, පදයතො, පදවිභාගයතො, 
පදත්ථයතො අනුයයොගයතො, පරිහාරයතො චාති ෙහාකායරහි අත්ථවණ්ණනා

කාතබ්බා. තත්ථ සම්බන්යධො නාම යදසනාසම්බන්යධො, යං යලොකියා
‘‘උම්මුග්ඝායතො’’තිපි වදන්ති, යසො පන පාළියා නිදානපාළිවයසන, 
නිදානපාළියා ච සඞ්ගීතිවයසන යවදිතබ්යබො. පඨමමහාසඞ්ගීතිං 
දස්යසන්යතන හි නිදානපාළියා සම්බන්යධො දස්සියතො, තස්මා

පදාදිවයසයනව සංවණ්ණනං කයරොන්යතො ‘‘එව’’න්තිආදිමාහ. එත්ථ ච 

‘‘එවන්ති නිපාතපදන්තිආදිනා පදයතො, පදවිභාගයතො ච සංවණ්ණනං

කයරොති පදානං තබ්බියසසානඤ්ච දස්සිතත්තා. පදවිභායගොති හි පදානං 
වියසයසොයයව අධිප්යපයතො, න පදවිග්ගයහො. පදානි ච පදවිභායගො ච 

පදවිභායගො. අථ වා පදවිභායගො ච පදවිග්ගයහො ච පදවිභායගොති
එකයසසවයසන පදපදවිග්ගහාපි පදවිභාගසද්යදන වුත්තාති දට්ඨබ්බං.
පදවිග්ගහයතො පන ‘‘භික්ඛූනං සඞ්යඝො’’තිආදිනා උපරි සංවණ්ණනං

කරිස්සති, තථා පදත්ථානුයයොගපරිහායරහිපි. එවන්ති එත්ථ 
ලුත්තනිද්දිට්ඨඉති-සද්යදො ආදිඅත්යථො අන්තරාසද්ද ච සද්දාදීනම්පි 

සඞ්ගහිතත්තා, නයග්ගහයණන වා යත ගහිතා. යතනාහ ‘‘යමතිආදීනි 

නාමපදානී’’ති. ඉතරථා හි අන්තරාසද්දං ච සද්දාදීනම්පි නිපාතභායවො 

වත්තබ්යබො සියා. යමතිආදීනීති එත්ථ පන ආදි-සද්යදන යාව පටිසද්යදො, 

තාව තදවසිට්ඨායයව සද්දා සඞ්ගහිතා. පටීති උපසග්ගපදිං පතිසද්දස්ස
කාරියභාවයතො. 

ඉදානි අත්ථුද්ධාරක්කයමන පදත්ථයතො සංවණ්ණනං කයරොන්යතො 

‘‘අත්ථයතො පනා’’තිආදිමාහ. ඉමස්මිං පන ඨායන යසොතූනං 
සංවණ්ණනානයයකොසල්ලත්ථංසංවණ්ණනාප්පකාරාවත්තබ්බා.කථං? 

එකනාළිකාකථාච, චතුරස්සාතථාපිච; 
නිසින්නවත්තිකායචව, තිධාසංවණ්ණනංවයද. 
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තත්ථ පාළිං වත්වා එයකකපදස්ස අත්ථකථනං එකාය නාළියා 
මිනිතසදිසත්තා, එයකකං වා පදංනාළං මූලං, එකයමකං පදං වානාළිකා

අත්ථනිග්ගමනමග්යගො එතිස්සාති කත්වා එකනාළිකා නාම. පටිපක්ඛං
දස්යසත්වා, පටිපක්ඛස්ස ච උපමං දස්යසත්වා, සපක්ඛං දස්යසත්වා, 
සපක්ඛස්ස ච උපමං දස්යසත්වා, කථනං චතූහි භායගහි වුත්තත්තා, 

චත්තායරො වා රස්සා සල්ලක්ඛණූපායා එතිස්සාති කත්වා චතුරස්සා නාම, 
විසභාගධම්මවයසයනව පරියයොසානං ගන්ත්වා පුන සභාගධම්මවයසයනව
පරියයොසානගමනං නිසීදායපත්වා පතිට්ඨායපත්වා ආවත්තනයුත්තත්තා, 
නියමයතොවානිසින්නස්සආරද්ධස්සවත්යතො සංවත්යතොඑතිස්සාතිකත්වා 

නිසින්නවත්තිකා නාම, යථාරද්ධස්ස අත්ථස්ස විසුං විසුං පරියයොසානාපි
නියුත්තාති වුත්තං යහොති, යසොදාහරණා පන කථා අඞ්ගුත්තරට්ඨකථාය
තට්ටීකායංඑකාදසනිපායතයගොපාලකසුත්තවණ්ණනායතො ගයහතබ්බා. 

යභදකථාතත්වකථා, පරියායකථාපිච; 
ඉතිඅත්ථක්කයමවිද්වා, තිධාසංවණ්ණනංවයද. 

තත්ථ පකතිආදිවිචාරණා යභදකථා යථා ‘‘බුජ්ඣතීති බුද්යධො’’තිආදි.

සරූපවිචාරණා තත්වකථා යථා ‘‘බුද්යධොති යයො යසො භගවා සයම්භූ
අනාචරියයකො’’තිආදි (මහානි. 192; චූළනි. 97; පටි. ම. 1.161). 

යවවචනවිචාරණා පරිොෙකථා යථා ‘‘බුද්යධො භගවා සබ්බඤ්ඤූ
යලොකනායයකො’’තිආදි(යනත්ති.38යවවචනාහාරවිභඞ්ගනිස්සියතොපාළි). 

පයයොජනඤ්චපිණ්ඩත්යථො, අනුසන්ධිචයචොදනා; 
පරිහායරොචසබ්බත්ථ, පඤ්චධාවණ්ණනංවයද. 

තත්ථ පයෙො නිං නාම යදසනාඵලං, තං පන සුතමයඤාණාදි. 

පිණ්ඩත්යථො නාම විප්පකිණ්ණස්ස අත්ථස්ස සුවිජානනත්ථං 

සම්පිණ්යඩත්වා කථනං. අනුසන්ධි නාම පුච්ොනුසන්ධාදි. යචොදනා නාම

යථාවුත්තස්ස වචනස්ස වියරොධිකථනං. පරිහායරො නාම තස්ස
අවියරොධිකථනං. 

උම්මුග්ඝායතොපදඤ්යචව, පදත්යථොපදවිග්ගයහො; 
චාලනා පච්චුපට්ඨානං, ෙධා සංවණ්ණනං වයද. (වජිර. ටී. 
පඨමමහාසඞ්ගීතිවණ්ණනා); 

තත්ථ අජ්ඣත්තිකාදිනිදානං උම්මුග්ඝායතො. ‘‘එවමිද’’න්ති

නානාවියධන පදවියසසතාකථනං පදිං, සද්දත්ථාධිප්පායත්ථාදි පදත්යථො. 

අයනකධා නිබ්බචනං පදවිග්ගයහො. චාලනා නාම යචොදනා. පච්චුපට්ඨානිං 
පරිහායරො. 

සමුට්ඨානංපදත්යථොච, භාවානුවාදවිධයයො; 
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වියරොයධොපරිහායරොච, නිගමනන්තිඅට්ඨධා. 

තත්ථ සමුට්ඨානන්ති අජ්ඣත්තිකාදිනිදානං. පදත්යථොති 

අධිප්යපතානධිප්යපතාදිවයසන අයනකධා පදස්ස අත්යථො. භායවොති 

අධිප්පායයො. අනුවාදවිධයෙොති පඨමවචනං විධි, තදාවිකරණවයසන පච්ො

වචනං අනුවායදො, වියසසනවියසසයානං වා විධානුවාද සමඤ්ඤා. 

වියරොයධොති අත්ථනිච්ෙයනත්ථං යචොදනා. පරිහායරොති තස්සා යසොධනා. 

නිගමනන්ති අනුසන්ධියාඅනුරූපංඅප්පනා. 

ආදියතොතස්සනිදානං, වත්තබ්බංතප්පයයොජනං; 
පිණ්ඩත්යථොයචවපදත්යථො, සම්බන්යධොඅධිප්පායයකො; 
යචොදනායසොධනායචති, අට්ඨධාවණ්ණනංවයද. 

තත්ථ සම්බන්යධො නාම පුබ්බාපරසම්බන්යධො, යයො ‘‘අනුසන්ධී’’ති
වුච්චති. යසසා වුත්තත්ථාව, එවමාදිනා තත්ථ තත්ථාගයත
සංවණ්ණනාප්පකායරඤත්වාසබ්බත්ථයථාරහංවියචතබ්බාති. 

එවමයනකත්ථප්පයභදතා පයයොගයතොව ඤාතබ්බාති තබ්බයසන තං

සමත්යථතුං ‘‘තථායහසා’’තිආදිවුත්තං.අථවාඅයංසද්යදො ඉමස්සත්ථස්ස
වාචයකොති සඞ්යකතවවත්ථිතායයව සද්දා තං තදත්ථස්ස වාචකා, 
සඞ්යකයතො ච නාම පයයොගවයසන සිද්යධොති දස්යසතුම්පි ඉදං වුත්තන්ති
දට්ඨබ්බං.එවමීදියසසු.නනුච– 

‘‘යථාපි පුප්ඵරාසිම්හා, කයිරාමාලාගුයණ බහූ; 
එවංජායතනමච්යචන, කත්තබ්බංකුසලංබහු’’න්ති.(ධ.ප. 53); 

එත්ථ එවං-සද්යදන උපමාකාරස්යසව වුත්තත්තා ආකාරත්යථොයයව එවං-
සද්යදො සියාති? න, වියසසසබ්භාවයතො. ‘‘එවං බයා යඛො’’තිආදීසු (ම. නි.
234, 396) හි ආකාරමත්තවාචයකොයයව ආකාරත්යථොති අධිප්යපයතො, න
පන ආකාරවියසසවාචයකො. එත්ථ හි කිඤ්චාපි පුප්ඵරාසිසදිසයතො
මනුස්සූපපත්ති සප්පුරිසූපනිස්සය සද්ධම්මසවන 
යයොනියසොමනසිකාරයභොගසම්පත්තිආදිදානාදිපුඤ්ඤකිරියායහතුසමුදායයතො 
යසොභාසුගන්ධතාදිගුණයයොයගන මාලාගුණසදිසියයො බහුකා පුඤ්ඤකිරියා
මරිතබ්බසභාවතාය මච්යචනසත්යතනකත්තබ්බාතිඅත්ථස්සයජොතිතත්තා
පුප්ඵරාසිමාලාගුණාව උපමා නාම උපමීයති එතායාති කත්වා, යතසං
උපමාකායරොචයථාසද්යදනඅනියමයතොයජොතියතො, තස්මා ‘‘එවං-සද්යදො
නියමයතො උපමාකාරනිගමනත්යථො’’ති වත්තුං යුත්තං, තථාපි යසො
උපමාකායරො නියමියමායනො අත්ථයතො උපමාව යහොති නිස්සයභූතං
තමන්තයරන නිස්සිතභූතස්ස උපමාකාරස්ස අලබ්භමානත්තාති

අධිප්පායයනාහ ‘‘උපමාෙිංආගයතො’’ති.අථවා උපමීයනංසදිසීකරණන්ති
කත්වාපුප්ඵරාසිමාලාගුයණහිසදිසභාවසඞ්ඛායතොඋපමාකායරොයයව උපමා
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නාම. ‘‘සද්ධම්මත්තං සියයොපමා’’ති හි වුත්තං, තස්මා
ආකාරමත්තවාචයකොව ආකාරත්යථො එවං-සද්යදො.
උපමාසඞ්ඛාතආකාරවියසසවාචයකො පන උපමාත්යථොයයවාති වුත්තං 
‘‘උපමායංආගයතො’’ති. 

තථා ‘‘එවං ඉමිනා ආකායරන අභික්කමිතබ්බ’’න්තිආදිනා
උපදිසියමානාය සමණසාරුප්පාය ආකප්පසම්පත්තියා උපදිසනාකායරොපි

අත්ථයතො උපයදයසොයයවාති ආහ ‘‘එවිං…යප.… උපයදයස’’ති. 

එවයමතන්තිඑත්ථ පනභගවතායථාවුත්තමත්ථංඅවිපරීතයතොජානන්යතහි
කතං තත්ථ සංවිජ්ජමානගුණානං පකායරහි හංසනං උදග්ගතාකරණං 

සම්පහිංසනිං. තත්ථ සම්පහංසනාකායරොපි අත්ථයතො සම්පහංසනයමවාති

වුත්තං ‘‘සම්පහිංසයනති. එවයමව පනාෙන්ති එත්ථ ච යදොසවිභාවයනන

ගාරය්හවචනං ගරහණිං, තදාකායරොපි අත්ථයතො ගරහණං නාම, තස්මා 

‘‘ගරහයණ’’ති වුත්තං. යසො යචත්ථ ගරහණාකායරො
‘‘වසලී’’තිආදිඛුංසනසද්දසන්නිධානයතො එවං-සද්යදන පකාසියතොති 
විඤ්ඤායති, යථායචත්ථඑවංඋපමාකාරාදයයොපිඋපමාදිවයසනවුත්තානං 
පුප්ඵරාසිආදිසද්දානං සන්නිධානයතොති දට්ඨබ්බං. යජොතකමත්තා හි

නිපාතාති. එවයමවාති ච අධුනා භාසිතාකායරයනව. අයං 
වසලගුණයයොගයතොවසලීකාළකණ්ණීයස්මිංවාතස්මිංවාඨායනභාසතීති 

සම්බන්යධො. එවිං භන්යතතිසාධු භන්යත, සුට්ඨු භන්යතති වුත්තං යහොති.
එත්ථ පන ධම්මස්ස සාධුකං සවනමනසිකායර සන්නියයොජියතහි භික්ඛූහි 

තත්ථ අත්තයනො ඨිතභාවස්ස පටිජානනයමව වචනසම්පටිග්ගයහො, 
තදාකායරොපි අත්ථයතො වචනසම්පටිග්ගයහොයයව නාම, යතනාහ 

‘‘වචනසම්පටිග්ගයහ’’ති. 

එවිංබයා යඛොතිඑවංවියයඛො. එවං යඛොතිහි ඉයමසං පදානමන්තයර

වියසද්දස්ස බයාපයදයසොති යනරුත්තිකා ‘‘ව-කාරස්ස, බ-කාරං, ය-

කාරසංයයොගඤ්ච කත්වා දීඝවයසන පදසිද්ධී’’තිපි වදන්ති. ආකායරති

ආකාරමත්යත. අප්පාබාධන්ති විසභාගයවදනාභාවං. අප්පාතඞ්කන්ති 

කිච්ෙජීවිතකරයරොගාභාවං. ලහුට්ඨානන්ති නිග්යගලඤ්ඤතායලහුතායුත්තං

උට්ඨානං. බලන්තිකායබලං. ඵාසුවිහාරන්තිචතූසුඉරියාපයථසුසුඛවිහාරං.

විත්ථායරො දසම සුභසුත්තට්ඨකථාෙ යමව (දී. නි. අට්ඨ. 1.445) ආවි 

භවිස්සති. එවඤ්චවයදහීතියථාහංවදාමි, එවම්පිසමණං ආනන්දංවයදහි. 

‘‘සාධුකිරභව’’න්තිආදිකංඉදානි වත්තබ්බවචනං, යසොචවදනාකායරොඉධ

එවං-සද්යදන නිදස්සීයතීති වුත්තං ‘‘නිදස්සයන’’ති. කාලාමාති 

කාලාමයගොත්තසම්බන්යධ ජයනආලපති. ‘‘ඉයම…යප.…වා’’තියං මයා 

වුත්තං, තං කිං මඤ්ඤථාති අත්යථො. සමත්තාති පරිපූරිතා. සමාදින්නාති
සමාදියිතා.සංවත්තන්තිවා යනො වා සංවත්තන්තිඑත්ථවචනද්වයයකථං

යවොතුම්හාකංමතියහොතීතියයොයජතබ්බං. එවිංයනොතිඑවයමවඅම්හාකං
මති එත්ථ යහොති, අම්හාකයමත්ථ මති යහොති යයවාතිපි අත්යථො. එත්ථ ච
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යතසං යථාවුත්තධම්මානං අහිතදුක්ඛාවහභායව සන්නිට්ඨානජනනත්ථං
අනුමතිග්ගහණවයසන‘‘සංවත්තන්තියනොවා, කථංයවොඑත්ථ යහොතී’’ති
පුච්ොය කතාය ‘‘එවං යනො එත්ථ යහොතී’’ති වුත්තත්තා
තදාකාරසන්නිට්ඨානං එවං-සද්යදන විභාවිතං, යසො ච යතසං ධම්මානං
අහිතාය දුක්ඛාය සංවත්තනාකායරො නියමියමායනො අත්ථයතො 

අවධාරණයමවාති වුත්තං ‘‘අවධාරයණ’’ති. ආකාරත්ථමඤ්ඤත්ර සබ්බත්ථ
වුත්තනයයනයචොදනා, යසොධනාචයවදිතබ්බා. 

ආදිසද්යදන යචත්ථ ඉදමත්ථපුච්ොපරිමාණාදිඅත්ථානං සඞ්ගයහො
දට්ඨබ්යබො. තථා හි ‘‘එවංගතානි, එවංවියධො, එවමාකායරො’’ති ච ආදීසු 

ඉදමත්යථ, ගතවිධාකාරසද්දා පන පකාරපරියායා. ගතවිධයුත්තාකාරසද්යද
හි යලොකියා පකාරත්යථ වදන්ති. ‘‘එවං සු යත සුන්හාතා සුවිලිත්තා
කප්පිතයකසමස්සූ ආමුත්තමණිකුණ්ඩලාභරණා ඔදාතවත්ථවසනා පඤ්චහි
කාමගුයණහිසමප්පිතා සමඞ්ගීභූතා පරිචායරන්ති, යසයයථාපිත්වං එතරහි 

සාචරියයකොති? යනොහිදං යභො යගොතමා’’තිආදීසු (දී.නි. 1.286) පුච්ඡාෙිං. 
‘‘එවං ලහුපරිවත්තං (අ. නි. 1.48), එවමායුපරියන්යතො’’ති (පාරා. 12) ච

ආදීසු පරිමායණ. එත්ථාපි ‘‘සුන්හාතා සුවිලිත්තා’’තිආදිවචනං පුච්ො, 
ලහුපරිවත්තං, ආයූනංපමාණඤ්චපරිමාණං, තදාකායරොපිඅත්ථයතොපුච්ො
ච පරිමාණඤ්ච නාම, තස්මා එයතසු පුච්ෙත්යථො, පරිමාණත්යථො ච
එවංසද්යදො යවදිතබ්යබොති. ඉධ පන යසො කතයමසු භවති, සබ්බත්ථ වා, 

අනියමයතොපයදයසවාතියචොදනාය ‘‘ස්වාෙමධා’’තිආදිවුත්තං. 

නනු එකස්මිංයයව අත්යථ සියා, කස්මා තීසුපීති ච, යහොතු තිබ්බියධසු
අත්යථසු, යකන කිමත්ථං දීයපතීති ච අනුයයොගං පරිහරන්යතො 

‘‘තත්ථා’’තිආදිමාහ. තත්ථාති යතසු තීසු අත්යථසු.
එකත්තනානත්තඅබයාපාරඑවංධම්මතාසඞ්ඛාතා, 
නන්දියාවත්තතිපුක්ඛලසීහවික්කීළිතඅඞ්කුසදිසායලොචනසඞ්ඛාතා වා

ආධාරාදියභදවයසන නානාවිධානයා නානානො, පාළිගතියයොවානයා, තා
ච පඤ්ඤත්තිඅනුපඤ්ඤත්ති ආදිවයසන, සඞ්යඛපවිත්ථාරාදිවයසන, 
සංකියලසභාගියාදියලොකියාදිතදුභයයවොමිස්සකාදිවයසන, කුසලාදිවයසන, 
ඛන්ධාදිවයසන, සඞ්ගහාදිවයසන, සමයවිමුත්තාදිවයසන, ඨපනාදිවයසන, 
කුසලමූලාදිවයසන, තිකපට්ඨානාදිවයසන ච පිටකත්තයානුරූපං

නානාප්පකාරාති නානානො. යතහි නිපුණිං සණ්හංසුඛුමංතථා.ආසයයොව 

අජ්ඣාසයෙො, යත ච සස්සතාදියභයදන, තත්ථ ච අප්පරජක්ඛතාදිවයසන 
අයනකා, අත්තජ්ඣාසයාදයයො එව වා සමුට්ඨානමුප්පත්තියහතු එතස්සාති
තථා, උපයනතබ්බාභාවයතො අත්ථබයඤ්ජයන හි සම්පන්නං පරිපුණ්ණං 
තථා. අපිච
සඞ්කාසනපකාසනවිවරණවිභජනඋත්තානීකරණපඤ්ඤත්තිවයසන ෙහි
අත්ථපයදහි, අක්ඛරපදබයඤ්ජනආකාරනිරුත්තිනිද්යදසවයසන ෙහි
බයඤ්ජනපයදහි ච සම්පන්නං සමන්නාගතං තථා. අථ වා විඤ්ඤූනං
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පටුන 

හදයඞ්ගමයතො, සවයන අතිත්තිජනනයතො, බයඤ්ජනරසවයසන 
පරමගම්භීරභාවයතො, විචාරයණ අතිත්තිජනනයතො, අත්ථරසවයසන ච
සම්පන්නංසාදුරසං තථා. 

පාටිහාරියපදස්ස වචනත්ථං ‘‘පටිපක්ඛහරණයතො

රාගාදිකියලසාපනයනයතො පාටිහාරිෙ’’න්ති වදන්ති. භගවයතො පන
පටිපක්ඛා රාගාදයයො න සන්ති, යය හරිතබ්බා යබොධිමූයලයයව
සවාසනසකලසංකියලසානං පහීනත්තා. පුථුජ්ජනානම්පි ච
විගතූපක්කියලයසඅට්ඨගුණසමන්නාගයතචිත්යතහතපටිපක්යඛසතියයව
ඉද්ධිවිධං පවත්තති, තස්මාපුථුජ්ජයනසුපවත්තයවොහායරනපිනසක්කාඉධ
‘‘පාටිහාරිය’’න්ති වත්තුං, සයච පන මහාකාරුණිකස්ස භගවයතො
යවයනයයගතාව කියලසා පටිපක්ඛා සංසාරපඞ්කනිමුග්ගස්ස
සත්තනිකායස්ස සමුද්ධරිතුකාමයතො, තස්මා යතසං 
යවයනයයගතකියලසසඞ්ඛාතානං පටිපක්ඛානං හරණයතො පාටිහාරියන්ති
වුත්තංඅස්ස, එවං සතියුත්තයමතං. 

අථ වාභගවයතොසාසනස්සපටිපක්ඛාතිත්ථියා, යතසංතිත්ථියභූතානං
පටිපක්ඛානං හරණයතො පාටිහාරියන්තිපි යුජ්ජති. කාමඤ්යචත්ථ තිත්ථියා
හරිතබ්බා නාස්සු, යතසං පන සන්තානගතදිට්ඨිහරණවයසන
දිට්ඨිප්පකාසයන අසමත්ථතාකාරයණන ච
ඉද්ධිආයදසනානුසාසනීසඞ්ඛායතහිතීහිපිපාටිහාරියයහියතහරිතා අපනීතා

නාමයහොන්ති. පටීතිවාඅයංසද්යදො ‘‘පච්ො’’ති එතස්සඅත්ථංයබොයධති
‘‘තස්මිංපටිපවිට්ඨම්හි, අඤ්යඤොආගඤ්ඡි බ්රාහ්මයණො’’තිආදීසු(සු.නි.985; 
චූළනි. 4) විය, තස්මා සමාහියත චිත්යත විගතූපක්යලයස කතකිච්යචන
පච්ො හරිතබ්බං පවත්යතතබ්බන්ති පටිහාරියං, තයදව දීඝවයසන, 

සකත්ථවුත්තිපච්චයවයසන වා පාටිහාරිෙිං, අත්තයනො වා උපක්යලයසසු

චතුත්ථජ්ඣානමග්යගහි හරියතසු පච්ො තදඤ්යඤසං හරණං පාටිහාරිෙිං 
වුත්තනයයන. ඉද්ධිආයදසනානුසාසනියයො හි විගතූපක්යලයසන, 
කතකිච්යචන ච සත්තහිතත්ථං පුන පවත්යතතබ්බා, හයතසු ච අත්තයනො
උපක්යලයසසු පරසත්තානං උපක්යලසහරණානි ච යහොන්තීති තදුභයම්පි
නිබ්බචනංයුජ්ජති. 

අපිච යථාවුත්යතහි නිබ්බචයනහි ඉද්ධිආයදසනානුසාසනීසඞ්ඛායතො

සමුදායයො පටිහාරියං නාම. එයකකං පන තස්මිං භවං ‘‘පාටිහාරිෙ’’න්ති
වුච්චති වියසසත්ථයජොතකපච්චයන්තයරන සද්දරචනාවියසසසම්භවයතො, 
පටිහාරියංවාචතුත්ථජ්ඣානං, මග්යගොචපටිපක්ඛහරණයතො, තත්ථජාතං, 

තස්මිං වා නිමිත්තභූයත, තයතො වා ආගතන්ති පාටිහාරිෙිං. විචිත්රා හි
තද්ධිතවුත්ති. තස්ස පන ඉද්ධිආයදසනානුසාසනීයභයදන, විසයයභයදන ච

බහුවිධස්සභගවයතොයදසනායලබ්භමානත්තා ‘‘විවිධපාටිහාරිෙන්තිවුත්තං.
භගවා හි කදාචි ඉද්ධිවයසනාපි යදසනං කයරොති නිම්මිතබුද්යධන සහ
පුච්ොවිස්සජ්ජනාදීසු, කදාචි ආයදසනාවයසනාපි ආමගන්ධබ්රාහ්මණස්ස
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ධම්මයදසනාදීසු (සු. නි. අට්ඨ. 1.241), යයභුයයයන පන අනුසාසනියා.
අනුසාසනීපාටිහාරියඤ්හි බුද්ධානං සතතං ධම්මයදසනා. ඉති 
තංතංයදසනාකායරන අයනකවිධපාටිහාරියතා යදසනාය ලබ්භති.
අයමත්යථොඋපරිඑකාදසමස්ස යකවට්ටසුත්තස්සවණ්ණනාය(දී.නි.අට්ඨ.
1.481) ආවි භවිස්සති. අථ වා තස්ස විවිධස්සාපි පාටිහාරියස්ස භගවයතො

යදසනාය සංසූචනයතො ‘‘විවිධපාටිහාරිෙ’’න්ති වුත්තං, 
අයනකවිධපාටිහාරියදස්සනන්ති අත්යථො. 

ධම්මනිරුත්තියාව භගවති ධම්මං යදයසන්යත සබ්යබසං සුණන්තානං 
නානාභාසිතානං තංතංභාසානුරූපයතො යදසනා යසොතපථමාගච්ෙතීති ආහ 

‘‘සබ්බ…යප.… මාගච්ඡන්ත’’න්ති. යසොතයමව යසොතපයථො, සවනං වා 

යසොතිං, තස්ස පයථො තථා, යසොතද්වාරන්ති අත්යථො. සබ්බාකායරනාති

යථායදසිතාකායරන. යකොසමත්යථොවිඤ්ඤාතුිං, අසමත්යථොයයව, තස්මාති

පාඨයසයසො. පනාතිඑකංසත්යථ, යතන සද්ධාසතිධිතිවීරියාදිබලසඞ්ඛායතන 

සබ්බථායමන එකංයසයනව යසොතුකාමතාසඞ්ඛාතකුසලච්ෙන්දස්ස ජනනං

දස්යසති.  යනත්වාපීති එත්ථ පි-සද්යදො, අපි-සද්යදො වා සම්භාවනත්යථො
‘‘බුද්යධොපිබුද්ධභාවං භායවත්වා’’තිආදීසු(දී.නි.අට්ඨ1; ම.නි.අට්ඨ.1; 
සං. නි. අට්ඨ. 1; අ. නි. අට්ඨ 1.පඨමගන්ථාරම්භකථා) විය, යතන
‘‘සබ්බථායමන එකංයසයනව යසොතුකාමතං ජයනත්වාපි නාම
එයකනාකායරන සුතං, කිමඞ්ගං පන අඤ්ඤථා’’ති තථාසුයත ධම්යම
සම්භාවනං කයරොති. යකචි පන ‘‘එදියසසු ගරහත්යථො’’ති වදන්ති, 
තදයුත්තයමව ගරහත්ථස්ස අවිජ්ජමානත්තා, විජ්ජමානත්ථස්යසව ච
උපසග්ගනිපාතානං යජොතකත්තා. ‘‘නානානයනිපුණ’’න්තිආදිනා හි
සබ්බප්පකායරන යසොතුමසක්කුයණයයභායවන ධම්මස්ස ඉධ 
සම්භාවනයමව කයරොති, තස්මා ‘‘අපි දිබ්යබසු කායමසු, රතිං යසො 
නාධිගච්ෙතී’’තිආදීසුයයව (ධ. ප. 187) ගරහත්ථසම්භයවසු ගරහත්යථො

යවදිතබ්යබොති. අපි-සද්යදො ච ඊදියසසු ඨායනසු නිපායතොයයව, න
උපසග්යගො. තථා හි ‘‘අපි-සද්යදො ච නිපාතපක්ඛියකො කාතබ්යබො, යත්ථ

කිරියාවාචකයතො පුබ්යබො න යහොතී’’ති අක්ඛරචින්තකා වදන්ති. මොපීති
එත්ථ පන න යකවලං මයාව, අථ යඛො අඤ්යඤහිපි තථාරූයපහීති
සම්පිණ්ඩනත්යථොගයහතබ්යබො. 

සාමංභවතීති සෙම්භූ, අනාචරියයකො. නමෙිංඉදිංසච්ඡිකතන්තිඑත්ථ
පන ‘‘න අත්තයනො ඤායණයනව අත්තනා සච්ඡිකත’’න්ති පකරණයතො
අත්යථො විඤ්ඤායති. සාමඤ්ඤවචනස්සාපි හි 
සම්පයයොගවිප්පයයොගසහචරණවියරොධසද්දන්තරසන්නිධානලිඞ්ගඔචිතයකා
ලයදසපකරණාදිවයසන වියසසත්ථග්ගහණං සම්භවති. එවං සබ්බත්ථ. 

පරියමොයචන්යතොති ‘‘පුන චපරං භික්ඛයව, ඉයධකච්යචො පාපභික්ඛු
තථාගතප්පයවදිතං ධම්මවිනයං පරියාපුණිත්වා අත්තයනො දහතී’’ති (පාරා.
195) වුත්තයදොසයතො පරියමොචාපනයහතු. යහත්වත්යථ හි අන්ත-සද්යදො
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‘‘අසම්බුධං බුද්ධනියසවිත’’න්තිආදීසු (වි. අට්ඨ. 1.ගන්ථාරම්භකථා) විය.
ඉමස්ස සුත්තස්ස සංවණ්ණනාප්පකාරවිචාරයණන අත්තයනො ඤාණස්ස

පච්චක්ඛතං සන්ධාය ‘‘ඉදානි වත්තබ්බ’’න්ති වුත්තං. එසා හි
සංවණ්ණනාකාරානං පකති, යදිදං සංවණ්යණතබ්බධම්යම සබ්බත්ථ 
‘‘අයමිමස්ස අත්යථො, එවමිධ සංවණ්ණයිස්සාමී’’ති පුයරතරයමව 
සංවණ්ණනාප්පකාරවිචාරණා. 

එතදග්ගපදස්සත්යථො වුත්යතොව. ‘‘බහුස්සුතාන’’න්තිආදීසු පන
අඤ්යඤපි යථරා බහුස්සුතා, සතිමන්යතො, ගතිමන්යතො, ධිතිමන්යතො, 
උපට්ඨාකා ච අත්ථි, අයං පනායස්මා බුද්ධවචනං ගණ්හන්යතො දසබලස්ස
සාසයන භණ්ඩාගාරිකපරියත්තියං ඨත්වා ගණ්හි, තස්මා බහුස්සුතානං
අග්යගො නාම ජායතො. ඉමස්ස ච යථරස්ස බුද්ධවචනං උග්ගයහත්වා
ධාරණසති අඤ්යඤහි යථයරහි බලවතරා අයහොසි, තස්මා සතිමන්තානං
අග්යගො නාම ජායතො. අයයමවායස්මා එකපයද ඨත්වා සට්ඨිපදසහස්සානි 
ගණ්හන්යතො සත්ථාරා කථිතනියායමන සබ්බපදානි ජානාති, තස්මා
ගතිමන්තානං අග්යගො නාම ජායතො. තස්යසව චායස්මයතො බුද්ධවචනං
උග්ගණ්හනවීරියං, සජ්ඣායනවීරියඤ්චඅඤ්යඤහිඅසදිසංඅයහොසි, තස්මා
ධිතිමන්තානං අග්යගො නාම ජායතො. තථාගතං උපට්ඨහන්යතො යචස න
අඤ්යඤසං උපට්ඨාකභික්ඛූනං උපට්ඨහනාකායරන උපට්ඨහති. අඤ්යඤපි
හි තථාගතං උපට්ඨහිංසු, න ච පන බුද්ධානං මනං ගයහත්වා උපට්ඨහිතුං 
සක්යකොන්ති, අයං පන යථයරො උපට්ඨාකට්ඨානං ලද්ධදිවසයතො පට්ඨාය
ආරද්ධවීරියයො හුත්වා තථාගතස්ස මනං ගයහත්වා උපට්ඨහි, තස්මා

උපට්ඨාකානං අග්යගො නාම ජායතො. අත්ථකුසයලොති භාසිතත්යථ, 

පයයොජනත්යථ ච යෙයකො. ධම්යමොති පාළිධම්යමො, නානාවියධො වා යහතු. 

බයඤ් නන්ති අක්ඛරං අත්ථස්ස බයඤ්ජනයතො. පයදන හි බයඤ්ජියතොපි
අත්යථො අක්ඛරමූලකත්තා පදස්ස ‘‘අක්ඛයරන බයඤ්ජියතො’’ති වුච්චති. 

අත්ථස්ස වියඤ්ජනයතො වා වාකයම්පි ඉධ බයඤ් නිං නාම. වායකයන හි
අත්යථො පරිපුණ්ණං බයඤ්ජීයති, යයතො ‘‘බයඤ්ජයනහි විවරතී’’ති 

ආයස්මතා මහාකච්චායනත්යථයරන වුත්තං. නිරුත්තීති නිබ්බචනං, 
පඤ්චවිධා වා නිරුත්තිනයා. යතසම්පි හි සද්දරචනාවියසයසන 

අත්ථාධිගමයහතුයතො ඉධ ගහණං යුජ්ජති. පුබ්බාපරිං නාම 
පුබ්බාපරානුසන්ධි, සුත්තස්ස වා පුබ්බභායගන අපරභාගස්ස සංසන්දනං.
භගවතා ච පඤ්චවිධඑතදග්ගට්ඨායනන ධම්මයසනාපතිනා ච

පඤ්චවිධයකොසල්යලනපසට්ඨභාවානුරූපන්ති සම්බන්යධො. ධාරණබලන්ති
ධාරණසඞ්ඛාතං බලං, ධාරයණ වා බලං, උභයත්ථාපි ධායරතුං

සාමත්ථියන්තිවුත්තංයහොති. දස්යසන්යතො හුත්වා, දස්සනයහතූතිපිඅත්යථො. 

තඤ්ච යඛො අත්ථයතො වා බයඤ් නයතො වා අනූනමනධිකන්ති

අවධාරණඵලමාහ. න අඤ්ඤථා දට්ඨබ්බන්ති පන නිවත්යතතබ්බත්ථං. න

අඤ්ඤථාතිචභගවයතොසම්මුඛාසුතාකාරයතොනඅඤ්ඤථා, නපනභගවතා 
යදසිතාකාරයතො.අචින්යතයයානුභාවාහිභගවයතොයදසනා, එවඤ්චකත්වා
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පටුන 

‘‘සබ්බප්පකායරන යකො සමත්යථො විඤ්ඤාතු’’න්ති යහට්ඨා වුත්තවචනං
සමත්ථිතංයහොති, ඉතරථාභගවතා යදසිතාකායරයනවයසොතුංසමත්ථත්තා
තයදතං න වත්තබ්බං සියා. යථාවුත්යතන පන අත්යථන 
ධාරණබලදස්සනඤ්චනවිරුජ්ඣතිසුතාකාරාවිරුජ්ඣනවයසනධාරණස්ස
අධිප්යපතත්තා, අඤ්ඤථාභගවතායදසිතාකායරයනවධාරිතුංසමත්ථනයතො
යහට්ඨා වුත්තවචයනන විරුජ්යඣයය. න යහත්ථ ද්වින්නං අත්ථානං
අත්ථන්තරතාපරිහායරො යුත්යතො යතසං ද්වින්නම්පි අත්ථානං
සුතභාවදීපයනන එකවිසයත්තා, ඉතරථා යථයරො භගවයතො යදසනාය
සබ්බථා පටිග්ගහයණ පච්ඡිමත්ථවයසන සමත්යථො, පුරිමත්ථවයසන ච
අසමත්යථොතිආපජ්යජයයාති. 

‘‘යයො පයරො න යහොති, යසො අත්තා’’ති වුත්තාය 
නියකජ්ඣත්තසඞ්ඛාතාය සන්තතියා පවත්තනයකො තිවියධොපි යම-සද්යදො, 
තස්මා කිඤ්චාපි නියකජ්ඣත්තසන්තතිවයසන එකස්මිං යයවත්යථ යම-
සද්යදො දිස්සති, තථාපි කරණසම්පදානසාමිනිද්යදසවයසන

විජ්ජමානවිභත්තියභදං සන්ධාය වුත්තං ‘‘තීසු අත්යථසු දිස්සතී’’ති, තීසු
විභත්තියත්යථසු අත්තනා සඤ්ඤුත්තවිභත්තියතො දිස්සතීති අත්යථො. 

ගාථාභිගීතන්ති ගාථාය අභිගීතං අභිමුඛං ගායිතං. අයභො යනෙයන්ති
යභොජනං කාතුමනරහරූපං. අභිගීතපදස්ස කත්තුයපක්ඛත්තා මයාති
අත්යථො. එවං යසයසසුපි යථාරහං. සුතසද්දස්ස කම්මභාවසාධනවයසන
ද්වාධිප්පායිකපදත්තා යථායයොගං ‘‘මයා සුත’’න්ති ච ‘‘මම සුත’’න්ති ච
අත්ථද්වයයයුජ්ජති. 

කිඤ්චාපි උපසග්යගො කිරියං වියසයසති, යජොතකමත්තභාවයතො පන
සතිපි තස්මිං සුතසද්යදොයයව තං තං අත්ථං වදතීති අනුපසග්ගස්ස
සුතසද්දස්ස අත්ථුද්ධායර සඋපසග්ගස්ස ගහණං න විරුජ්ඣතීති ආහ 

‘‘සඋපසග්යගො ච අනුපසග්යගො චා’’ති. අස්සාති සුතසද්දස්ස. 
උපසග්ගවයසනපි ධාතුසද්යදො වියසසත්ථවාචයකො යථා ‘‘අනුභවති

පරාභවතී’’ති වුත්තං ‘‘ගච්ඡන්යතොති අත්යථො’’ති. තථා අනුපසග්යගොපි
ධාතුසද්යදො සඋපසග්යගො විය වියසසත්ථවාචයකොති ආහ 

‘‘විස්සුතධම්මස්සාති අත්යථො’’ති. එවමීදියසසු. යසොතවිඤ්යඤෙයන්ති 
යසොතද්වාරනිස්සියතන විඤ්ඤායණන විඤ්ඤාතබ්බං, සසම්භාරකථා වා
එසා, යසොතද්වායරන විඤ්ඤාතබ්බන්ති අත්යථො. 

යසොතද්වාරානුසාරවිඤ්ඤාතධයරොති යසොතද්වාරානුසායරන
මයනොවිඤ්ඤායණන විඤ්ඤාතධම්මධයරො. න හි 
යසොතද්වාරනිස්සිතවිඤ්ඤාණමත්යතන ධම්යමො විඤ්ඤායති, අථ යඛො 

තදනුසාරමයනොවිඤ්ඤායණයනව, සුතධයරොතිචතථාවිඤ්ඤාතධම්මධයරො 
වුත්යතො, තස්මාතදත්යථොයයවසම්භවතීතිඑවංවුත්තං.කම්මභාවසාධනානි

සුතසද්යද සම්භවන්තීති දස්යසතුං ‘‘ඉධ පනා’’තිආදිමාහ. 
පුබ්බාපරපදසම්බන්ධවයසන අත්ථස්ස උපපන්නතා, අනුපපන්නතා ච
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විඤ්ඤායති, තස්මා සුතසද්දස්යසව වයසන අයමත්යථො ‘‘උපපන්යනො, 
අනුපපන්යනො’’ති වා න විඤ්ඤාතබ්යබොති යචොදනාය

පුබ්බාපරපදසම්බන්ධවයසන එතදත්ථස්ස උපපන්නතං දස්යසතුං ‘‘යම-

සද්දස්ස හී’’තිආදි වුත්තං. මොති අත්යථ සතීති කත්තුත්යථ
කරණනිද්යදසවයසන මයාති අත්යථ වත්තබ්යබ සති, යදා යම-සද්දස්ස

කත්තුවයසනකරණනිද්යදයසො, තදාතිවුත්තංයහොති. මමාති අත්යථසතීති
සම්බන්ධීයත්යථ සාමිනිද්යදසවයසන මමාති අත්යථ වත්තබ්යබ සති, යදා
සම්බන්ධවයසනසාමිනිද්යදයසො, තදාතිවුත්තංයහොති. 

එවං සද්දයතො ඤාතබ්බමත්ථං විඤ්ඤායපත්වා ඉදානි යතහි 

දස්යසතබ්බමත්ථං නිදස්යසන්යතො ‘‘එවයමයතසූ’’තිආදිමාහ. 

සුතසද්දසන්නිධායන පයුත්යතන එවිං-සද්යදන සවනකිරියායජොතයකයනව
භවිතබ්බං විජ්ජමානත්ථස්ස යජොතකමත්තත්තා නිපාතානන්ති වුත්තං 

‘‘එවන්ති යසොතවිඤ්ඤාණාදිවිඤ්ඤාණකිච්චනිදස්සන’’න්ති.සවනායඑවහි
ආකායරො, නිදස්සනං, අවධාරණම්පි, තස්මා යථාවුත්යතො එවං-සද්දස්ස

තිවියධොපි අත්යථො සවනකිරියායජොතකභායවන ඉධාධිප්යපයතොති. ආදි-
සද්යදන යචත්ථ සම්පටිච්ෙනාදීනං යසොතද්වාරිකවිඤ්ඤාණානං, 
තදභිනිපාතානඤ්චමයනොද්වාරික විඤ්ඤාණානංගහණංයවදිතබ්බං, යයතො
යසොතද්වාරානුසාරවිඤ්ඤාතත්යථ ඉධ සුතසද්යදොති වුත්යතො.
අවධාරණඵලත්තාසද්දපයයොගස්සසබ්බම්පිවාකයං අන්යතොගධාවධාරණං, 

තස්මා ‘‘සුත’’න්ති එතස්ස සුතයමවාති අයමත්යථො ලබ්භතීති ආහ 

‘‘අස්සවනභාවපටික්යඛපයතො’’ති. එයතන හි වචයනන අවධාරයණන
නිරාකතංදස්යසති.යථාපනයංසුතංසුතයමවාතිනියයමතබ්බං, තථාච තං
සුතං සම්මා සුතං යහොතීති අවධාරණඵලං දස්යසතුං වුත්තං 

‘‘අනූනාධිකාවිපරීතග්ගහණනිදස්සන’’න්ති. අථ වා 

සද්දන්තරත්ථායපොහනවයසන සද්යදො අත්ථං වදති, තස්මා ‘‘සුත’’න්ති
එතස්ස අසුතං න යහොතීති අයමත්යථො ලබ්භතීති සන්ධාය 

‘‘අස්සවනභාවපටික්යඛපයතො’’තිවුත්තං, ඉමිනා දිට්ඨාදිනිවත්තනංකයරොති
දිට්ඨාදීනං ‘‘අසුත’’න්ති සද්දන්තරත්ථභායවන නිවත්යතතබ්බත්තා. ඉදං
වුත්තං යහොති – න ඉදං මයා අත්තයනො ඤායණන දිට්ඨං, න ච 
සයම්භුඤායණනසච්ඡිකතං, අථයඛොසුතං, තඤ්චයඛොසුතංසම්මයදවාති.

තයදව සම්මා සුතභාවං සන්ධායාහ ‘‘අනූනා…යප.… දස්සන’’න්ති. යහොති
යචත්ථ – 

‘‘එවාදිසත්තියායචව, අඤ්ඤත්ථායපොහයනනච; 
ද්විධාසද්යදොඅත්ථන්තරං, නිවත්යතතියථාරහ’’න්ති. 

අපිච අවධාරණත්යථ එවං-සද්යද අයමත්ථයයොජනා කරීයතීති
තදයපක්ඛස්ස සුතසද්දස්ස සාවධාරණත්යථො වුත්යතො 

‘‘අස්සවනභාවපටික්යඛපයතො’’ති, තදවධාරණඵලං දස්යසති ‘‘අනූ…යප.…
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දස්සන’’න්ති ඉමිනා. සවන-සද්යදො යචත්ථ භාවසද්යදන යයොගයතො
කම්මසාධයනො යවදිතබ්යබො ‘‘සුයයතී’’ති. අනූනාධිකතාය භගවයතො
සම්මුඛා සුතාකාරයතො අවිපරීතං, අවිපරීතස්ස වා සුත්තස්ස ගහණං, තස්ස
නිදස්සනං තථා, ඉති සවනයහතු සුණන්තපුග්ගලසවනවියසසවයසන අයං
යයොජනාකතා. 

එවං පදත්තයස්ස එයකන පකායරන අත්ථයයොජනං දස්යසත්වා ඉදානි 

පකාරන්තයරනාපි තං දස්යසතුං ‘‘තථා’’තිආදි වුත්තං. තත්ථ තස්සාති යා
භගවයතො සම්මුඛා ධම්මස්සවනාකායරන පවත්තා 
මයනොද්වාරිකවිඤ්ඤාණවීථි, තස්සා. සා හි නානාප්පකායරන ආරම්මයණ
පවත්තිතුං සමත්ථා, න යසොතද්වාරික විඤ්ඤාණවීථි එකාරම්මයණයයව

පවත්තනයතො, තථා යචව වුත්තං ‘‘යසොතද්වාරානුසායරනා’’ති. යතන හි

යසොතද්වාරිකවිඤ්ඤාණවීථි නිවත්තති. නානප්පකායරනාති වක්ඛමායනන
අයනකවිහියතන බයඤ්ජනත්ථග්ගහණාකාරසඞ්ඛායතන නානාවියධන
ආකායරන, එයතනඉමිස්සායයොජනාය ආකාරත්යථොඑවං-සද්යදොගහියතොති

දස්යසති. පවත්තිභාවප්පකාසනන්තිපවත්තියාඅත්ථිභාවප්පකාසනං.යස්මිං 
පකායර වුත්තප්පකාරා විඤ්ඤාණවීථි නානප්පකායරන පවත්තා, තයදව

ආරම්මණං සන්ධාය ‘‘ධම්මප්පකාසන’’න්ති වුත්තං, න පන සුතසද්දස්ස
ධම්මත්ථං, යතන වුත්තං ‘‘අයං ධම්යමො සුයතො’’ති. තස්සා හි 
විඤ්ඤාණවීථියා ආරම්මණයමව ‘‘අයං ධම්යමො සුයතො’’ති වුච්චති. තඤ්ච
නියමියමානං යථාවුත්තාය විඤ්ඤාණවීථියා ආරම්මණභූතං සුත්තයමව. 

අෙඤ්යහත්ථාතිආදි වුත්තස්යසවත්ථස්ස පාකටීකරණං. 

තප්පාකටීකරණත්යථො යහත්ථ හි-සද්යදො. විඤ්ඤාණවීථිො කරණභූතාය 

මොනඅඤ්ඤිංකතිං, ඉදිං පන ආරම්මණං කතිං. කිංපනතන්තියච? අෙිං

ධම්යමො සුයතොති. අයං පයනත්ථාධිප්පායයො – ආකාරත්යථ එවං-සද්යද 
‘‘එයකනාකායරනා’’ති යයො ආකායරො වුත්යතො, යසො අත්ථයතො
යසොතද්වාරානුසාරවිඤ්ඤාණවීථියා නානප්පකායරන ආරම්මයණ
පවත්තිභායවොයයව, යතනචතදාරම්මණභූතස්සධම්මස්යසවසවනං කතං, 
න අඤ්ඤන්ති. එවං සවනකිරියාය කරණකත්තුකම්මවියසයසො ඉමිස්සා
යයොජනාය දස්සියතො. 

අඤ්ඤම්පි යයොජනමාහ ‘‘තථා’’තිආදිනා. නිදස්සනත්ථං එවං-සද්දං

ගයහත්වා නිදස්සයනන ච නිදස්සිතබ්බස්සාවිනාභාවයතො ‘‘එවන්ති

නිදස්සිතබ්බප්පකාසන’’න්තිවුත්තං.ඉමිනාහි තදවිනාභාවයතොඑවංසද්යදන
සකලම්පි සුත්තං පච්චාමට්ඨන්ති දස්යසති, සුතසද්දස්ස කිරියාපරත්තා, 
සවනකිරියාය ච සාධාරණවිඤ්ඤාණප්පබන්ධපටිබද්ධත්තා තස්මිඤ්ච 
විඤ්ඤාණප්පබන්යධ පුග්ගලයවොහායරොති වුත්තං 

‘‘පුග්ගලකිච්චප්පකාසන’’න්ති. සාධාරණවිඤ්ඤාණප්පබන්යධො හි 

පණ්ණත්තියාඉධ පුග්ගයලො නාම, සවනකිරියාපනතස්ස කිච්චිං නාම.නහි
පුග්ගලයවොහාරරහියත ධම්මප්පබන්යධ සවනකිරියා ලබ්භති
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පටුන 

යවොහාරවිසයත්තා තස්සා කිරියායාති දට්ඨබ්බං. ‘‘ඉද’’න්තිආදි

පිණ්ඩත්ථදස්සනං මොති 

යථාවුත්තවිඤ්ඤාණප්පබන්ධසඞ්ඛාතපුග්ගලභූයතන මයා. සුතන්ති
සවනකිරියාසඞ්ඛායතනපුග්ගලකිච්යචනයයොජිතං, ඉමිස්සාපන යයොජනාය
පුග්ගලබයාපාරවිසයස්ස පුග්ගලස්ස, පුග්ගලබයාපාරස්ස ච නිදස්සනං 
කතන්තිදට්ඨබ්බං. 

ආකාරත්ථයමව එවං-සද්දං ගයහත්වා පුරිමයයොජනාය අඤ්ඤථාපි 

අත්ථයයොජනං දස්යසතුං ‘‘තථා’’තිආදි වුත්තං. චිත්තසන්තානස්සාති

යථාවුත්තවිඤ්ඤාණප්පබන්ධස්ස. නානාකාරප්පවත්තිොතිනානප්පකායරන
ආරම්මයණ පවත්තියා. නානප්පකාරං අත්ථබයඤ්ජනස්ස ගහණං, 
නානප්පකාරස්ස වා අත්ථබයඤ්ජනස්ස ගහණං තථා, තයතොයයව සා

‘‘ආකාරපඤ්ඤත්තී’’ති වුත්තාති තයදවත්ථං සමත්යථති ‘‘එවන්ති

හී’’තිආදිනා. ආකාරපඤ්ඤත්තීති ච උපාදාපඤ්ඤත්තියයව, ධම්මානං පන
පවත්තිආකාරමුපාදාය පඤ්ඤත්තත්තා තදඤ්ඤාය උපාදාපඤ්ඤත්තියා

වියසසනත්ථං ‘‘ආකාරපඤ්ඤත්තී’’ති වුත්තා විසෙනිද්යදයසොති
උප්පත්තිට්ඨානනිද්යදයසො. යසොතබ්බභූයතො හි ධම්යමො
සවනකිරියාකත්තුභූතස්ස පුග්ගලස්ස සවනකිරියාවයසන පවත්තිට්ඨානං
කිරියාය කත්තුකම්මට්ඨත්තා තබ්බයසන ච තදාධාරස්සාපි දබ්බස්ස 
ආධාරභාවස්ස ඉච්ඡිතත්තා, ඉධ පන කිරියාය කත්තුපවත්තිට්ඨානභායවො
ඉච්ඡියතොති කම්මයමව ආධාරවයසන වුත්තං, යතනාහ ‘‘කත්තු 
විසයග්ගහණසන්නිට්ඨාන’’න්ති, ආරම්මණයමවවාවිසයයො.ආරම්මණඤ්හි
තදාරම්මණිකස්ස පවත්තිට්ඨානං. එවම්පි හි අත්යථො සුවිඤ්යඤයයතයරො

යහොති. යථාවුත්තවචයන පිණ්ඩත්ථං දස්යසතුං ‘‘එත්තාවතා’’තිආදි වුත්තං. 
එත්තාවතා එත්තයකන යථාවුත්තත්යථන පදත්තයයන, කතං යහොතීති

සම්බන්යධො. නානාකාරප්පවත්යතනාති නානප්පකායරන ආරම්මයණ

පවත්යතන. චිත්තසන්තායනනාති යථාවුත්තවිඤ්ඤාණවීථිසඞ්ඛායතන 
චිත්තප්පබන්යධන.ගහණසද්යදයචතංකරණං.චිත්තසන්තානවිනිමුත්තස්ස
කස්සචි කත්තු පරමත්ථයතො අභායවපි සද්දයවොහායරන
බුද්ධිපරිකප්පිතයභදවචනිච්ොය චිත්තසන්තානයතො අඤ්ඤමිව තංසමඞ්ගිං

කත්වා අයභයදපි යභදයවොහායරන ‘‘චිත්තසන්තායනන තිංසමඞ්ගියනො’’ති
වුත්තං. යවොහාරවිසයයො හි සද්යදො යනකන්තපරමත්ථියකොති 
(කාරකරූපසිද්ධියං යයො කායරති සයහතුසුත්තං පස්සිතබ්බං)
සවනකිරියාවිසයයොපි යසොතබ්බධම්යමො සවනකිරියාවයසන 
පවත්තචිත්තසන්තානස්ස ඉධ පරමත්ථයතො කත්තුභාවයතො තස්ස

විසයයොයයවාතිවුත්තං ‘‘කත්තුවිසෙග්ගහණසන්නිට්ඨාන’’න්ති. 

අපිචසවනවයසනචිත්තප්පවත්තියාඑවසවනකිරියාභාවයතොතංවයසන 
තදඤ්ඤනාමරූපධම්මසමුදායභූතස්ස තංකිරියාකත්තු ච විසයයො යහොතීති
කත්වා තථා වුත්තං. ඉදං වුත්තං යහොති – පුරිමනයය සවනකිරියා, 
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පටුන 

තක්කත්තා ච පරමත්ථයතො තථාපවත්තචිත්තසන්තානයමව, තස්මා
කිරියාවිසයයොපි ‘‘කත්තු විසයයො’’ති වුත්යතො. පච්ඡිමනයය පන
තථාපවත්තචිත්තසන්තානං කිරියා, තදඤ්ඤධම්මසමුදායයො පන කත්තා, 
තස්මා කාමං එකන්තයතො කිරියාවිසයයොයයයවස ධම්යමො, තථාපි

කිරියාවයසන ‘‘තබ්බන්තකත්තු විසයයො’’ති වුත්යතොති. තිංසමඞ්ගියනොති

යතන චිත්තසන්තායනන සමඞ්ගියනො. කත්තූති කත්තාරස්ස. විසයෙොති
ආරම්මණවයසන පවත්තිට්ඨානං, ආරම්මණයමව වා. සුතාකාරස්ස ච
යථරස්සසම්මානිච්ඡිතභාවයතො‘‘ගහණසන්නිට්ඨාන’’න්තිවුත්තං. 

අපයරො නයයො – ෙස්ස…යප.… ආකාරපඤ්ඤත්තීති ආකාරත්යථන
එවං-සද්යදන යයොජනං කත්වා තයදව අවධාරණත්ථම්පි ගයහත්වා
ඉමස්මිංයයව නයය යයොයජතුං ‘‘ගහණං කතං’’ ඉච්යචව අවත්වා 

‘‘ගහණසන්නිට්ඨානිං කත’’න්ති වුත්තන්ති දට්ඨබ්බං. අවධාරයණන හි

සන්නිට්ඨානමිධාධිප්යපතං, තස්මා ‘‘එත්තාවතා’’තිආදිනාඅවධාරණත්ථම්පි
එවං-සද්දං ගයහත්වා අයයමව යයොජනා කතාති දස්යසතීති යවදිතබ්බං, 
ඉමිස්සා පන යයොජනාය ගහණාකාරගාහකතබ්බිසයවියසසනිදස්සනං
කතන්තිදට්ඨබ්බං. 

අඤ්ඤම්පි යයොජනමාහ ‘‘අථ වා’’තිආදිනා. පුබ්යබ අත්තනා සුතානං
නානාවිහිතානං සුත්තසඞ්ඛාතානං අත්ථබයඤ්ජනානං උපධාරිතරූපස්ස

ආකාරස්සනිදස්සනස්ස, අවධාරණස්ස වා පකාසනසභායවො එවිං-සද්යදොති
තදාකාරාදිභූතස්ස උපධාරණස්ස පුග්ගලපඤ්ඤත්තියා 

උපාදානභූතධම්මප්පබන්ධබයාපාරතාය ‘‘පුග්ගලකිච්චනිද්යදයසො’’තිවුත්තං
අත්තනා සුතානඤ්හි අත්ථබයඤ්ජනානං පුන උපධාරණං ආකාරාදිත්තයං, 
තඤ්ච එවං-සද්දස්ස අත්යථො. යසො පන යං ධම්මප්පබන්ධං උපාදාය
පුග්ගලපඤ්ඤත්ති පවත්තා, තස්ස බයාපාරභූතං කිච්චයමව, තස්මා එවං-
සද්යදනපුග්ගලකිච්චංනිද්දිසීයතීති. කාමංසවනකිරියාපුග්ගලබයාපායරොපි
අවියසයසන, තථාපි වියසසයතො විඤ්ඤාණබයාපායරොවාති වුත්තං 

‘‘විඤ්ඤාණකිච්චනිද්යදයසො’’ති. තථා හි පුග්ගලවාදීනම්පි සවනකිරියා
විඤ්ඤාණනිරයපක්ඛා නත්ථි සවනාදීනං වියසසයතො 

විඤ්ඤාණබයාපාරභායවන ඉච්ඡිතත්තා. යමති සද්දප්පවත්තියා
එකන්යතයනව සත්තවිසයත්තා, විඤ්ඤාණකිච්චස්ස ච 
සත්තවිඤ්ඤාණානමයභදකරණවයසන තත්යථව සයමොදහිතබ්බයතො 

‘‘උභෙකිච්චයුත්තපුග්ගලනිද්යදයසො’’ති වුත්තං. ‘‘අය’’න්තිආදි 

තප්පාකටීකරණං. එත්ථහි සවනකිච්චවිඤ්ඤාණසමඞ්ගිනාති එවිං-සද්යදන
නිද්දිට්ඨං පුග්ගලකිච්චං සන්ධාය වුත්තං, තං පන පුග්ගලස්ස
සවනකිච්චවිඤ්ඤාණසමඞ්ගීභායවන පුග්ගලකිච්චං නාමාති දස්යසතුං 

‘‘පුග්ගලකිච්චසමඞ්ගිනා’’ති අවත්වා ‘‘සවනකිච්චවිඤ්ඤාණසමඞ්ගිනා’’ති
ආහ, තස්මා ‘‘පුග්ගලකිච්ච’’න්ති නිද්දිට්ඨසවනකිච්චවතා විඤ්ඤායණන

සමඞ්ගිනාති අත්යථො. විඤ්ඤාණවයසන, ලද්ධසවනකිච්චයවොහායරනාති ච
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සුතසද්යදන නිද්දිට්ඨංවිඤ්ඤාණකිච්චංසන්ධායවුත්තං.සවනයමවකිච්චං

යස්සාති තථා. සවනකිච්චන්ති යවොහායරො සවනකිච්චයවොහායරො, ලද්යධො

යසො යයනාති තථා. ලද්ධසවනකිච්චයවොහායරන විඤ්ඤාණසඞ්ඛායතන
වයසන සාමත්ථියයනාති අත්යථො. අයං පන සම්බන්යධො –
සවනකිච්චවිඤ්ඤාණසමඞ්ගිනා පුග්ගයලන මයා
ලද්ධසවනකිච්චයවොහායරනවිඤ්ඤාණවයසනකරණභූයතනසුතන්ති. 

අපිච ‘‘එව’’න්ති සද්දස්සත්යථො අවිජ්ජමානපඤ්ඤත්ති, ‘‘සුත’’න්ති
සද්දස්සත්යථො විජ්ජමානපඤ්ඤත්ති, තස්මා යත තථාරූපපඤ්ඤත්ති

උපාදානභූතපුග්ගලබයාපාරභායවයනව දස්යසන්යතො ආහ ‘‘එවන්ති

පුග්ගලකිච්චනිද්යදයසො. සුතන්ති විඤ්ඤාණකිච්චනිද්යදයසො’’ති. න හි
පරමත්ථයතොයයව නියමියමායන සති පුග්ගලකිච්චවිඤ්ඤාණකිච්චවයසන
අයං විභායගො ලබ්භතීති. ඉමිස්සා පන යයොජනාය 
කත්තුබයාපාරකරණබයාපාරකත්තුනිද්යදයසොකයතොතියවදිතබ්යබො. 

සබ්බස්සාපි සද්දාධිගමනීයස්ස අත්ථස්ස පඤ්ඤත්තිමුයඛයනව 
පටිපජ්ජිතබ්බත්තා, සබ්බාසඤ්ච පඤ්ඤත්තීනං විජ්ජමානාදිවයසන ෙසු 
පඤ්ඤත්තියභයදසු අන්යතොගධත්තාතාසු ‘‘එව’’න්තිආදීනං පඤ්ඤත්තීනං

සරූපං නිද්ධායරත්වා දස්යසන්යතො ‘‘එවන්ති චා’’තිආදිමාහ. තත්ථ 
‘‘එව’’න්තිච‘‘යම’’තිචවුච්චමානස්සඅත්ථස්සආකාරාදිභූතස්සධම්මානං 
අසල්ලක්ඛණභාවයතො අවිජ්ජමානපඤ්ඤත්තිභායවොති ආහ 

‘‘සච්චිකට්ඨපරමත්ථවයසන අවිජ් මානපඤ්ඤත්තී’’ති. 

සච්චිකට්ඨපරමත්ථවයසනාති ච භූතත්ථඋත්තමත්ථවයසනාතිඅත්යථො.ඉදං
වුත්තං යහොති – යයො මායාමරීචිආදයයො විය අභූතත්යථො, අනුස්සවාදීහි
ගයහතබ්යබො විය අනුත්තමත්යථො ච න යහොති, යසො රූපසද්දාදිසභායවො, 
රුප්පනානුභවනාදිසභායවො වා අත්යථො ‘‘සච්චිකට්යඨො, පරමත්යථො’’ති ච
වුච්චති, ‘‘එවංයම’’තිපදානංපනඅත්යථොඅභූතත්තා, අනුත්තමත්තාච න
තථා වුච්චති, තස්මා භූතත්ථඋත්තමත්ථසඞ්ඛායතන
සච්චිකට්ඨපරමත්ථවයසන වියසසනභූයතන අවිජ්ජමානපඤ්ඤත්තියයවාති.
එයතන ච වියසසයනන බාලජයනහි ‘‘අත්ථී’’ති පරිකප්පිතං
පඤ්ඤත්තිමත්තං නිවත්යතති. තයදවත්ථං පාකටං කයරොති, යහතුනා වා

සායධති ‘‘කිඤ්යහත්ථ ත’’න්තිආදිනා. යං ධම්මජාතං, අත්ථජාතං වා 

‘‘එව’’න්ති වා ‘‘යම’’ති වා නිද්යදසං ලයභථ, තිං එත්ථ 
රූපඵස්සාදිධම්මසමුදායය, ‘‘එවංයම’’තිපදානංවාඅත්යථ.පරමත්ථයතොන
අත්ථීති යයොජනා. රූපඵස්සාදිභායවන නිද්දිට්යඨො පරමත්ථයතො එත්ථ

අත්යථව, ‘‘එවංයම’’තිපන නිද්දිට්යඨොනත්ථීතිඅධිප්පායයො. සුතන්තිපන

සද්දායතනං සන්ධායාහ ‘‘විජ් මානපඤ්ඤත්තී’’ති. 

‘‘සච්චිකට්ඨපරමත්ථවයසනා’’ති යචත්ථ අධිකායරො. ‘‘ෙඤ්හී’’තිආදි

තප්පාකටීකරණං, යහතුදස්සනං වා. ෙිං තිං සද්දායතනං යසොයතන 
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යසොතද්වායරන, තන්නිස්සිතවිඤ්ඤායණන වා උපලද්ධිං අධිගමිතබ්බන්ති 
අත්යථො.යතනහිසද්දායතනමිධගහිතංකම්මසාධයනනාතිදස්යසති. 

එවං අට්ඨකථානයයන පඤ්ඤත්තිසරූපං නිද්ධායරත්වා ඉදානි 
අට්ඨකථාමුත්තයකනාපි නයයන වුත්යතසු ෙසු පඤ්ඤත්තියභයදසු

‘‘එව’’න්තිආදීනං පඤ්ඤත්තීනංසරූපංනිද්ධායරන්යතො ‘‘තථා’’තිආදිමාහ. 
උපාදාපඤ්ඤත්ති ආදයයො හි යපොරාණට්ඨකථායතො මුත්තා
සඞ්ගහකායරයනව ආචරියයන වුත්තා. විත්ථායරො අභිධම්මට්ඨකථාය

ගයහතබ්යබො. තිං තන්ති තං තං ධම්මජාතං, යසොතපථමාගයත ධම්යම
උපාදාය යතසං උපධාරිතාකාරනිදස්සනාවධාරණස්ස පච්චාමසනවයසන 

එවන්තිච සසන්තතිපරියාපන්යනඛන්යධඋපාදාය යමතිච වත්තබ්බත්තාති
අත්යථො. රූපයවදනාදියභයදහි ධම්යම උපාදාය නිස්සාය කාරණං කත්වා

පඤ්ඤත්ති උපාදාපඤ්ඤත්ති යථා ‘‘තානි තානි අඞ්ගානි උපාදාය රයථො
යගහං, යත යත රූපරසාදයයො උපාදාය ඝයටො පයටො, 
චන්දිමසූරියපරිවත්තාදයයො උපාදාය කායලො දිසා’’තිආදි.
පඤ්ඤයපතබ්බට්යඨන යචසා පඤ්ඤත්තිනාම, නපඤ්ඤාපනට්යඨන. යා
පන තස්ස අත්ථස්ස පඤ්ඤාපනා, අයං අවිජ්ජමානපඤ්ඤත්තියයව. 

දිට්ඨාදීනි උපනිධාෙ වත්තබ්බයතොති දිට්ඨමුතවිඤ්ඤායත උපනිධාය
උපත්ථම්භං කත්වා අයපක්ඛිත්වා වත්තබ්බත්තා. දිට්ඨාදිසභාවවිරහියත
සද්දායතයනවත්තමායනොපිහි සුතයවොහායරො ‘‘දුතියංතතිය’’න්තිආදියකො
විය පඨමාදීනි දිට්ඨමුතවිඤ්ඤායත අයපක්ඛිත්වා පවත්යතො 

‘‘උපනිධාපඤ්ඤතී’’ති වුච්චයත. සා පයනසා අයනකවිධා
තදඤ්ඤයපක්ඛූපනිධා හත්ථගතූපනිධා සම්පයුත්තූපනිධාසමායරොපිතූපනිධා 
අවිදූරගතූපනිධා පටිභාගූපනිධා තබ්බහුලූපනිධාතබ්බිසිට්ඨූපනිධා’’තිආදිනා.
තාසු අයං ‘‘දුතියං තතිය’’න්තිආදිකා විය පඨමාදීනං දිට්ඨාදීනං
අඤ්ඤමඤ්ඤමයපක්ඛිත්වා වුත්තත්තා තදඤ්ඤයපක්ඛූපනිධාපඤ්ඤත්ති
නාම. 

එවං පඤ්ඤත්තියාපි අත්ථාධිගමනීයතාසඞ්ඛාතං දස්යසතබ්බත්ථං
දස්යසත්වා ඉදානි සද්දසාමත්ථියයන දීයපතබ්බමත්ථං නිද්ධායරත්වා

දීයපන්යතො ‘‘එත්ථචා’’තිආදිමාහ. එත්ථාතිඑතස්මිංවචනත්තයය. ච-සද්යදො 
උපනයායසොඅත්ථන්තරංආරභිතුකායමනයයොජිතත්තා.‘‘සුත’’න්තිවුත්යත
අසුතංන යහොතීතිපකාසියතොයමත්යථො, තස්මාතථාසුත-සද්යදනපකාසිතා

අත්තනා පටිවිද්ධසුත්තස්ස පකාරවියසසා ‘‘එව’’න්ති යථයරන 
පච්චාමට්ඨාති යතන එවං-සද්යදන අසම්යමොයහො දීපියතො නාම, යතනාහ 

‘‘එවන්ති වචයනන අසම්යමොහිං දීයපතී’’ති. අසම්යමොහන්ති ච යථාසුයත

සුත්යත අසම්යමොහං. තයදව යුත්තියා, බයතියරයකන ච සමත්යථහි ‘‘න

හී’’තිආදිනා වක්ඛමානඤ්ච සුත්තං නානප්පකාරං දුප්පටිවිද්ධඤ්ච. එවං
නානප්පකායර දුප්පටිවිද්යධ සුත්යත කථං සම්මූළ්යහො
නානප්පකාරපටියවධසමත්යථො භවිස්සති. ඉමාය යුත්තියා, ඉමිනා ච 
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පටුන 

බයතියරයකන යථරස්ස තත්ථ අසම්මූළ්හභාවසඞ්ඛායතො දීයපතබ්යබො
අත්යථො විඤ්ඤායතීති වුත්තං යහොති. එවමීදියසසු යථාරහං. භගවයතො
සම්මුඛා සුතාකාරස්ස යාථාවයතො උපරි යථයරන දස්සියමානත්තා 

‘‘සුත්තස්ස අසම්යමොසිං දීයපතී’’ති වුත්තං. කාලන්තයරනාති සුතකාලයතො

අපයරන කායලන. ෙස්ස…යප.… පටි ානාති, යථරස්ස පන
සුවණ්ණභාජයන පක්ඛිත්තසීහවසා විය අනස්සමානං අසම්මුට්ඨං තිට්ඨති, 
තස්මා යසො එවං පටිජානාතීතිවුත්තං යහොති. එවං දීපියතනපනඅත්යථන

කිං පකාසිතන්ති ආහ ‘‘ඉච්චස්සා’’තිආදි. තත්ථ ඉච්චස්සාති ඉති අස්ස, 
තස්මා අසම්යමොහස්ස, අසම්යමොසස්ස ච දීපිතත්තා අස්ස 

යථරස්සපඤ්ඤාසිද්ධීතිආදිනා සම්බන්යධො. අසම්යමොයහනාති 
සම්යමොහාභායවන. පඤ්ඤාවජ්ජිතසමාධිආදිධම්මජායතන තංසම්පයුත්තාය
පඤ්ඤාය සිද්ධිසහජාතාදිසත්තියාසිජ්ඣනයතො.සම්යමොහපටිපක්යඛනවා 
පඤ්ඤාසඞ්ඛායතන ධම්මජායතන. සවනකාලසම්භූතාය හි පඤ්ඤාය
තදුත්තරිකාලපඤ්ඤාසිද්ධි උපනිස්සයාදියකොටියාසිජ්ඣනයතො.ඉතරත්ථාපි
යථාරහංනයයොයනතබ්යබො. 

එවං පකාසියතනපනඅත්යථනකිං විභාවිතන්තිආහ ‘‘තත්ථා’’තිආදි. 

තත්ථාති යතසු දුබ්බියධසු ධම්යමසු. බයඤ්ජනානං පටිවිජ්ඣිතබ්යබො
ආකායරොනාතිගම්භීයරො, යථාසුතධාරණයමවතත්ථකරණීයං, තස්මාතත්ථ
සතියා බයාපායරො අධියකො, පඤ්ඤා පන ගුණීභූතාති වුත්තං 

‘‘පඤ්ඤාපුබ්බඞ්ගමාො’’තිආදි. පඤ්ඤාය පුබ්බඞ්ගමා පඤ්ඤාපුබ්බඞ්ගමාති
හි නිබ්බචනං, පුබ්බඞ්ගමතා යචත්ථ පධානභායවො ‘‘මයනොපුබ්බඞ්ගමා
ධම්මා’’තිආදීසු (ධ. ප. 1) විය. අපිච යථා චක්ඛුවිඤ්ඤාණාදීසු
ආවජ්ජනාදයයො පුබ්බඞ්ගමා සමානාපි තදාරම්මණස්ස අවිජානනයතො
අප්පධානභූතා, එවංපුබ්බඞ්ගමායපිඅප්පධානත්යතසතිපඤ්ඤාපුබ්බඞ්ගමා 
එතිස්සාතිනිබ්බචනම්පියුජ්ජති.පුබ්බඞ්ගමතායචත්ථපුයරචාරිභායවො.ඉති 
සහජාතපුබ්බඞ්ගයමො පුයරජාතපුබ්බඞ්ගයමොති දුවියධොපි පුබ්බඞ්ගයමො ඉධ
සම්භවති, යථා යචත්ථ, එවං සති ‘‘පුබ්බඞ්ගමායා’’ති එත්ථාපි
යථාසම්භවයමස නයයොයවදිතබ්යබො.එවංවිභාවියතනසමත්ථතාවචයනන

කිමනුභාවිතන්ති ආහ ‘‘තදුභෙසමත්ථතායෙොයගනා’’තිආදි. තත්ථ 

අත්ථබයඤ් නසම්පන්නස්සාති අත්ථබයඤ්ජයනන පරිපුණ්ණස්ස, 
සඞ්කාසනාදීහි වා ෙහි අත්ථපයදහි, අක්ඛරාදීහි ච ෙහි බයඤ්ජනපයදහි
සමන්නාගතස්ස, අත්ථබයඤ්ජනසඞ්ඛායතන වා රයසන සාදුරසස්ස.
පරියත්තිධම්යමොයයව නවයලොකුත්තරරතනසන්නිධානයතො සත්තවිධස්ස, 

දසවිධස්සවාරතනස්සසන්නිධායනොයකොයසො වියාති ධම්මයකොයසො, තථා

ධම්මභණ්ඩාගායරො, තත්ථ නියුත්යතොති ධම්මභණ්ඩාගාරියකො. අථ වා

නානාරාජභණ්ඩරක්ඛයකො භණ්ඩාගාරියකො වියාති භණ්ඩාගාරියකො, 
ධම්මස්සඅනුරක්ඛයකොභණ්ඩාගාරියකොති තයමවසදිසතාකාරණදස්සයනන

වියසයසත්වා ‘‘ධම්මභණ්ඩාගාරියකො’’තිවුත්යතො.යථාහ– 
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‘‘බහුස්සුයතොධම්මධයරො, සබ්බපාඨීචසාසයන; 
ආනන්යදො නාම නායමන, ධම්මාරක්යඛො තවං මුයන’’ති. (අප. 
1.542); 

අඤ්ඤථාපි දීයපතබ්බමත්ථං දීයපති ‘‘අපයරො නයෙො’’තිආදිනා, එවං
සද්යදන වුච්චමානානං ආකාරනිදස්සනාවධාරණත්ථානං 
අවිපරීතසද්ධම්මවිසයත්තා තබ්බිසයයහි යතහි අත්යථහි යයොනියසො 

මනසිකාරස්ස දීපනං යුත්තන්ති වුත්තං ‘‘යෙොනි…යප.… දීයපතී’’ති. 

‘‘අයෙොනියසො’’තිආදිනාබයතියරයකන ඤාපකයහතුදස්සනං.තත්ථකත්ථචි
හි-සද්යදො දිස්සති, යසො කාරයණ, කස්මාති අත්යථො, ඉමිනා වචයනයනව
යයොනියසො මනසිකයරොයතො නානප්පකාරපටියවධසම්භවයතො අග්ගි විය
ධූයමන කාරියයන කාරණභූයතො යසො විඤ්ඤායතීති තදන්වයම්පි
අත්ථාපත්තියා දස්යසති. එස නයයො සබ්බත්ථ යථාරහං. ‘‘බ්රහ්මජාලං
ආවුයසො කත්ථ භාසිත’’න්තිආදි පුච්ොවයසන අධුනා පකරණප්පත්තස්ස
වක්ඛමානස්ස සුත්තස්ස ‘‘සුත’’න්ති පයදන වුච්චමානං භගවයතො සම්මුඛා

සවනං සමාධානමන්තයරන න සම්භවතීති කත්වා වුත්තං ‘‘අවික්යඛපිං

දීයපතී’’ති. ‘‘වික්ඛිත්තචිත්තස්සා’’තිආදිනා බයතියරකකාරයණන

ඤාපකයහතුං දස්යසත්වා තයදව සමත්යථති ‘‘තථා හී’’තිආදිනා. 

සබ්බසම්පත්තිොති සබ්යබන අත්ථබයඤ්ජනයදසකපයයොජනාදිනා 

සම්පත්තියා. කිං ඉමිනා පකාසිතන්ති ආහ ‘‘යෙොනියසො මනසිකායරන 

යචත්ථා’’තිආදි. එත්ථාති එතස්මිං ධම්මද්වයය. ‘‘න හි

වික්ඛිත්තචිත්යතො’’තිආදිනා කාරණභූයතන අවික්යඛයපන, 
සප්පුරිසූපනිස්සයයන ච ඵලභූතස්ස සද්ධම්මස්සවනස්ස සිද්ධියා එව
සමත්ථනං වුත්තං, අවික්යඛයපන පන සප්පුරිසූපනිස්සයස්ස සිද්ධියා
සමත්ථනං න වුත්තං. කස්මාති යච? වික්ඛිත්තචිත්තානං සප්පුරියස
පයිරුපාසනාභාවස්ස අත්ථයතො සිද්ධත්තා. අත්ථවයසයනව හි යසො
පාකයටොතිනවුත්යතො. 

එත්ථාහ – යථා යයොනියසො මනසිකායරන ඵලභූයතන 
අත්තසම්මාපණිධිපුබ්යබකතපුඤ්ඤතානං කාරණභූතානං සිද්ධි වුත්තා
තදවිනාභාවයතො, එවං අවික්යඛයපන ඵලභූයතන 
සද්ධම්මස්සවනසප්පුරිසූපනිස්සයානං කාරණභූතානං සිද්ධි වත්තබ්බා සියා 
අස්සුතවයතො, සප්පුරිසූපනිස්සයවිරහිතස්ස ච තදභාවයතො. එවං සන්යතපි
‘‘න හි වික්ඛිත්තචිත්යතො’’තිආදිසමත්ථනවචයනන අවික්යඛයපන, 
සප්පුරිසූපනිස්සයයන ච කාරණභූයතන සද්ධම්මස්සවනස්යසව ඵලභූතස්ස
සිද්ධි වුත්තා, කස්මා පයනවං වුත්තාති? වුච්චයත –
අධිප්පායන්තරසම්භවයතොහිතථාසිද්ධිවුත්තා.අයං පයනත්ථාධිප්පායයො–
සද්ධම්මස්සවනසප්පුරිසූපනිස්සයා න එකන්යතන අවික්යඛපස්ස කාරණං
බාහිරකාරණත්තා, අවික්යඛයපො පන සප්පුරිසූපනිස්සයයො විය
සද්ධම්මස්සවනස්ස එකන්තකාරණං අජ්ඣත්තිකකාරණත්තා, තස්මා
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එකන්තකාරයණ යහොන්යත කිමත්ථියා අයනකන්තකාරණං පති
ඵලභාවපරිකප්පනාති තථායයයවතස්ස සිද්ධි වුත්තාති. එත්ථ ච පඨමං
ඵයලන කාරණස්ස සිද්ධිදස්සනං නදීපූයරන විය උපරි වුට්ඨිසබ්භාවස්ස, 
දුතියං කාරයණන ඵලස්ස සිද්ධිදස්සනං එකන්තවස්සිනා විය 
යමඝවුට්ඨායනනවුට්ඨිපවත්තියා. 

‘‘අපයරො නයෙො’’තිආදිනා අඤ්ඤථාපි දීයපතබ්බත්ථමාහ, යස්මා න

යහොතීති සම්බන්යධො. එවන්ති…යප.… නානාකාරනිද්යදයසොති යහට්ඨා 

වුත්තිං, යසො ච ආකායරොති යසොතද්වාරානුසාරවිඤ්ඤාණවීථිසඞ්ඛාතස්ස
චිත්තසන්තානස්ස නානාකායරන ආරම්මයණ පවත්තියා
නානත්ථබයඤ්ජනග්ගහණසඞ්ඛායතො යසො භගවයතො වචනස්ස 
අත්ථබයඤ්ජනප්පයභදපරිච්යෙදවයසන

සකලසාසනසම්පත්තිඔගාහනාකායරො. එවිං භද්දයකොති
නිරවයසසපරහිතපාරිපූරිභාවකාරණත්තා එවං යථාවුත්යතන 
නානත්ථබයඤ්ජනග්ගහයණනසුන්දයරොයසට්යඨො, සමාසපදංවාඑතංඑවං

ඊදියසොභද්යදො යස්සාතිකත්වා.නපණිහියතො අප්පණහියතො, සම්මාඅප්පණි 

හියතො අත්තා යස්සාති තථා, තස්ස. පච්ඡිමචක්කද්වෙසම්පත්තින්ති 
අත්තසම්මාපණිධිපුබ්යබකතපුඤ්ඤතාසඞ්ඛාතගුණද්වයසම්පත්තිං.
ගුණස්යසවහි අපරාපරවුත්තියා පවත්තනට්යඨනචක්කභායවො. චරන්තිවා

එයතන සත්තා සම්පත්තිභවං, සම්පත්තිභයවසූති වා චක්කිං. යං සන්ධාය
වුත්තං ‘‘චත්තාරිමානි භික්ඛයව, චක්කානි, යයහි සමන්නාගතානං
යදවමනුස්සානං චතුචක්කං වත්තතී’’තිආදි (අ. නි. 4.31) පච්ඡිමභායවො

යචත්ථ යදසනාක්කමවයසයනව. පුරිමචක්කද්වෙසම්පත්තින්ති 
පතිරූපයදසවාසසප්පුරිසූපනිස්සයසඞ්ඛාතගුණද්වයසම්පත්තිං. යසසං

වුත්තනයයමව. තස්මාතිපුරිමකාරණං පුරිමස්යසවාති ඉධකාරණමාහ ‘‘න

හී’’තිආදිනා. 

යතන කිං පකාසිතන්ති ආහ ‘‘ඉච්චස්සා’’තිආදි. ඉති ඉමාය 

චතුචක්කසම්පත්තියා කාරණභූතාය. අස්ස යථරස්ස. 

පච්ඡිමචක්කද්වෙසිද්ධිොති පච්ඡිමචක්කද්වයස්ස අත්ථිභායවන සිද්ධියා. 

ආසෙසුද්ධීති විපස්සනාඤාණසඞ්ඛාතාය අනුයලොමිකඛන්තියා, 
කම්මස්සකතාඤාණ-මග්ගඤාණසඞ්ඛාතස්ස යථාභූතඤාණස්ස චාති

දුවිධස්සාපි ආසයස්ස අසුද්ධියහතුභූතානං කියලසානං දූරීභායවන සුද්ධි. 
තයදව හි ද්වයං විවට්ටනිස්සිතානං සුද්ධසත්තානං ආසයයො.
සම්මාපණිහිතත්යතොහිපුබ්යබචකතපුඤ්යඤොසුද්ධාසයයොයහොති.තථාහි
වුත්තං ‘‘සම්මාපණිහිතංචිත්තං, යසයයයසොනංතයතොකයර’’ති, (ධ.ප.43) 
‘‘කතපුඤ්යඤොසි ත්වං ආනන්ද, පධානමනුයුඤ්ජ ඛිප්පං යහොහිසි
අනාසයවො’’ති (දී. නි. 2.207) ච. යකචි පන ‘‘කත්තුකමයතාෙන්යදො
ආසයයො’’ති වදන්ති, තදයුත්තයමව ‘‘තාය ච ආසයසුද්ධියා
අධිගමබයත්තිසිද්ධී’’ති වචයනන වියරොධයතො. එවම්පි 
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මග්ගඤාණසඞ්ඛාතස්ස ආසයස්ස සුද්ධි න යුත්තා තාය
අධිගමබයත්තිසිද්ධියා අවත්තබ්බයතොති? යනො න යුත්යතො පුරිමස්ස

මග්ගස්ස, පච්ඡිමානංමග්ගානං, ඵලානඤ්ච කාරණභාවයතො. පයෙොගසුද්ධීති
යයොනියසොමනසිකාරපුබ්බඞ්ගමස්ස ධම්මස්සවනපයයොගස්ස විසදභායවන
සුද්ධි, සබ්බස්ස වා කායවචීපයයොගස්ස නිද්යදොසභායවන සුද්ධි.
පතිරූපයදසවාසී, හි සප්පුරිසයසවී ච යථාවුත්තවිසුද්ධපයයොයගො යහොති. 
තථාවිසුද්යධන යයොනියසොමනසිකාරපුබ්බඞ්ගයමන
ධම්මස්සවනපයයොයගන, විප්පටිසාරාභාවාවයහන ච කායවචීපයයොයගන
අවික්ඛිත්තචිත්යතො පරියත්තියං විසාරයදො යහොති, තථාභූයතො ච යථයරො, 
යතන විඤ්ඤායතිපුරිමචක්කද්වයසිද්ධියායථරස්සපයයොගසුද්ධිසිද්ධාවාති.

යතන කිං විභාවිතන්ති ආහ ‘‘තාෙ චා’’තිආදි. අධිගමබයත්තිසිද්ධීති
පටියවධසඞ්ඛායත අධිගයම යෙකභාවසිද්ධි. අධිගයමතබ්බයතො හි

පටිවිජ්ඣිතබ්බයතො පටියවයධො ‘‘අධිගයමො’’ති අට්ඨකථාසු වුත්යතො, 

ආගයමොතිචපරියත්තිආගච්ෙන්ති අත්තත්ථපරත්ථාදයයොඑයතන, ආභුයසො
වාගමිතබ්යබොඤාතබ්යබොතිකත්වා. 

යතන කිමනුභාවිතන්ති ආහ ‘‘ඉතී’’තිආදි. ඉතීති එවං වුත්තනයයන, 

තස්මා සිද්ධත්තාති වා කාරණනිද්යදයසො. වචනන්ති නිදානවචනං

යලොකයතො, ධම්මයතොච සිද්ධායඋපමායතමත්ථංඤායපතුං ‘‘අරුණුග්ගිං 

විො’’තිආදිමාහ.‘‘උපමායමියධකච්යච, අත්ථංජානන්තිපණ්ඩිතා’’ති(ජා. 

2.19.24) හිවුත්තං. අරුයණොතිසූරියස්සඋදයයතොපුබ්බභායග උට්ඨිතරංසි, 

තස්ස උග්ගිං උග්ගමනං උදෙයතො උදයන්තස්ස උදයාවාසමුග්ගච්ෙයතො 

සූරිෙස්ස පුබ්බඞ්ගමිං පුයරචරං භවිතුිංඅරහතිවිොති සම්බන්යධො.ඉදංවුත්තං
යහොති – ආගමාධිගමබයත්තියා ඊදිසස්ස යථරස්ස වුත්තනිදානවචනං
භගවයතො වචනස්ස පුබ්බඞ්ගමං භවිතුමරහති, නිදානභාවං ගතං යහොතීති 
ඉදමත්ථජාතංඅනුභාවිතන්ති. 

ඉදානි අපරම්පි පුබ්යබ වුත්තස්ස අසම්යමොහාසම්යමොසසඞ්ඛාතස්ස 
දීයපතබ්බස්සත්ථස්ස දීපයකහි එවං-සද්ද සුත-සද්යදහි පකායසතබ්බමත්ථං

පකායසන්යතො ‘‘අපයරො නයෙො’’තිආදිමාහ. තත්ථ හි
‘‘නානප්පකාරපටියවධදීපයකන, යසොතබ්බප්පයභදපටියවධදීපයකනා’’ති ච
ඉමිනා යතහි සද්යදහි පුබ්යබ දීපිතං අසම්යමොහාසම්යමොසසඞ්ඛාතං
දීයපතබ්බත්ථමාහඅසම්යමොයහන නානප්පකාරපටියවධස්ස, අසම්යමොයසන

ච යසොතබ්බප්පයභදපටියවධස්ස සිජ්ඣනයතො. ‘‘අත්තයනො’’තිආදීහි පන

පකායසතබ්බත්ථං. යතන වුත්තං ආචරිෙධම්මපාලත්යථයරන 
‘‘නානප්පකාරපටියවධදීපයකනාතිආදිනා එවං-සද්ද සුත-සද්දානං යථරස්ස
අත්ථබයඤ්ජයනසු අසම්යමොහාසම්යමොසදීපනයතො චතුපටිසම්භිදාවයසන
අත්ථයයොජනං දස්යසතී’’ති (දී. නි. ටී. 1.1). යහතුගබ්භඤ්යචතං පදද්වයං, 
නානප්පකාරපටියවධසඞ්ඛාතස්ස, යසොතබ්බප්පයභද-පටියවධසඞ්ඛාතස්ස ච 
දීයපතබ්බත්ථස්සදීපකත්තාතිවුත්තංයහොති.සන්තස්සවිජ්ජමානස්සභායවො 
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සබ්භායවො, අත්ථපටිභානපටිසම්භිදාහි සම්පත්තියා සබ්භායවො තථා. 

‘‘සම්භව’’න්තිපි පායඨො, සම්භවනං සම්භයවො, 
අත්ථපටිභානපටිසම්භිදාසම්පත්තීනං සම්භයවො තථා. එවං ඉතරත්ථාපි. 

‘‘යසොතබ්බප්පයභදපටියවධදීපයකනා’’තිඑයතනපනඅයංසුත-සද්යදො එවං-
සද්දසන්නිධානයතො, වක්ඛමානායපක්ඛාය වා සාමඤ්යඤයනව වුත්යතපි 
යසොතබ්බධම්මවියසසං ආමසතීති දස්යසති. එත්ථ ච
යසොතබ්බධම්මසඞ්ඛාතාය පාළියා නිදස්යසතබ්බානං
භාසිතත්ථපයයොජනත්ථානං, තීසු ච ඤායණසු පවත්තඤාණස්ස 
නානප්පකාරභාවයතො තබ්භාවපටියවධදීපයකන එවං-සද්යදන 
අත්ථපටිභානපටිසම්භිදාසම්පත්තිසබ්භාවදීපනං යුත්තං, යසොතබ්බධම්මස්ස
පන අත්ථාධිගමයහතුයතො, තංවයසන ච තදවයසසයහතුප්පයභදස්ස
ගහිතත්තා, නිරුත්තිභාවයතො ච යසොතබ්බප්පයභදදීපයකන සුත-සද්යදන
ධම්මනිරුත්තිපටිසම්භිදාසම්පත්තිසබ්භාවදීපනං යුත්තන්ති යවදිතබ්බං.
තයදවත්ථඤ්හිඤායපතුං‘‘අසම්යමොහදීපයකන, අසම්යමොසදීපයකනා’’තිච
අවත්වාතථාවුත්තන්ති. 

එවං අසම්යමොහාසම්යමොසසඞ්ඛාතස්ස දීයපතබ්බස්සත්ථස්ස දීපයකහි 
එවං-සද්ද සුත-සද්යදහි පකායසතබ්බමත්ථං පකායසත්වා ඉදානි 
යයොනියසොමනසිකාරාවික්යඛපසඞ්ඛාතස්ස දීයපතබ්බස්සත්ථස්ස දීපයකහිපි

යතහි පකායසතබ්බමත්ථංපකායසන්යතො ‘‘එවන්තිචා’’තිආදිමාහ.තත්ථ හි 

‘‘එවන්ති…යප.… භාසමායනො, සුතන්ති ඉදිං…යප.… භාසමායනො’’ති ච
ඉමිනායතහිසද්යදහිපුබ්යබදීපිතංයයොනියසොමනසිකාරාවික්යඛපසඞ්ඛාතං 

දීයපතබ්බත්ථමාහ, ‘‘එයත මො’’තිආදීහි පන පකායසතබ්බත්ථං 

සවනයෙොගදීපකන්ති ච අවික්යඛපවයසන සවනයයොගස්ස සිජ්ඣනයතො

තයදව සන්ධායාහ. තථා හි ආචරිෙධම්මපාලත්යථයරන වුත්තං
‘‘සවනධාරණවචීපරිචරියා පරියත්තිධම්මානං වියසයසන
යසොතාවධාරණපටිබද්ධාති යත අවික්යඛපදීපයකන සුතසද්යදන 
යයොයජත්වා’’ති (දී. නි. ටී. 1.1). මයනොදිට්ඨීහි පරියත්තිධම්මානං 
අනුයපක්ඛනසුප්පටියවධා වියසසයතො මනසිකාරපටිබද්ධා, තස්මා
තද්දීපකවචයනයනව එයත මයා ධම්මා මනසානුයපක්ඛිතා දිට්ඨියා
සුප්පටිවිද්ධාති ඉමමත්ථං පකායසතීති වුත්තං ‘‘එවන්ති ච…යප.…

දීයපතී’’තිතත්ථ ධම්මාති පරියත්තිධම්මා. මනසානුයපක්ඛිතාති ‘‘ඉධසීලං
කථිතං, ඉධ සමාධි, ඉධ පඤ්ඤා, එත්තකාව එත්ථ 

අනුසන්ධයයො’’තිආදියභයදනමනසා අනුයපක්ඛිතා. දිට්ඨිොසුප්පටිවිද්ධාති 
නිජ්ඣානක්ඛන්තිසඞ්ඛාතාය, ඤාතපරිඤ්ඤාසඞ්ඛාතාය වා දිට්ඨියා තත්ථ 
වුත්තරූපාරූපධම්යම ‘‘ඉති රූපං, එත්තකං රූප’’න්තිආදිනා සුට්ඨු
වවත්ථායපත්වා පටිවිද්ධා. 

සවනධාරණවචීපරිචරියා ච පරියත්තිධම්මානං වියසයසන 
යසොතාවධාරණපටිබද්ධා, තස්මාතද්දීපකවචයනයනවබහූමයාධම්මාසුතා
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ධාතාවචසා පරිචිතාතිඉමමත්ථංපකායසතීතිවුත්තං ‘‘සුතන්තිඉදිං…යප.… 

දීයපතී’’ති. තත්ථ සුතාති යසොතද්වාරානුසායරන විඤ්ඤාතා. ධාතාති
සුවණ්ණභාජයන පක්ඛිත්තසීහවසා විය මනසි සුප්පතිට්ඨිතභාවසාධයනන

උපධාරිතා. වචසා පරිචිතාති පගුණතාසම්පාදයනන වාචාය පරිචිතා
සජ්ඣායිතා. ඉදානි පකායසතබ්බත්ථද්වයදීපයකන යථාවුත්තසද්දද්වයයන

විභායවතබ්බමත්ථං විභායවන්යතො ‘‘තදුභයෙනපී’’තිආදිමාහ. තත්ථ 

තදුභයෙනාති පුරිමනයය, පච්ඡිමනයය ච යථාවුත්තස්ස
පකායසතබ්බස්සත්ථස්ස පකාසයකන යතන දුබ්බියධන සද්යදන. 

අත්ථබයඤ් නපාරිපූරිිං දීයපන්යතොති ආදරජනනස්ස කාරණවචනං. තයදව
කාරණං බයතියරයකන විවරති, යුත්තියා වා දළ්හං කයරොති 

‘‘අත්ථබයඤ් නපරිපුණ්ණඤ්හී’’තිආදිනා. අසුණන්යතොති යචත්ථ

ලක්ඛයණ, යහතුම්හිවාඅන්ත-සද්යදො. මහතාහිතාතිමහන්තයතොහිතස්මා. 

පරිබාහියරොතිසබ්බයතොභායගනබාහියරො. 

එයතන පන විභායවතබ්බත්ථදීපයකන සද්දද්වයයන 

අනුභායවතබ්බත්ථමනුභායවන්යතො ‘‘එවිං යම සුතන්ති ඉමනා’’තිආදිමාහ.
පුබ්යබ විසුං විසුං අත්යථ යයොජිතායයව එයත සද්දා ඉධ 
එකස්යසවානුභාවත්ථස්ස අනුභාවකභායවන ගහිතාති ඤායපතුං 

‘‘සකයලනා’’ති වුත්තං. කාමඤ්ච යම-සද්යදො ඉමස්මිං ඨායන පුබ්යබන
යයොජියතො, තදයපක්ඛානං පන එවං-සද්ද සුත-සද්දානං සහචරණයතො, 

අවිනාභාවයතො ච තථා වුත්තන්ති දට්ඨබ්බං. තථාගතප්පයවදිතන්ති

තථාගයතනපකාරයතොවිදිතං, භාසිතංවා. අත්තයනොඅදහන්යතොතිඅත්තනි
‘‘මයමද’’න්ති අට්ඨයපන්යතො. භුම්මත්යථ යචතං සාමිවචනං. 

අසප්පුරිසභූමන්ති අසප්පුරිසවිසයං, යසො ච අත්ථයතො
අපකතඤ්ඤුතාසඞ්ඛාතා ‘‘ඉයධකච්යචො පාපභික්ඛු තථාගතප්පයවදිතං
ධම්මවිනයං පරියාපුණිත්වා අත්තයනො දහතී’’ති (පාරා. 195) එවං 
මහායචොරදීපයකන භගවතා වුත්තා අනරියයවොහාරාවත්ථා, තථා චාහ 

‘‘තථාගත…යප.… අදහන්යතො’’ති. හුත්වාති යචත්ථ යසයසො. තථා 

සාවකත්තිං පටි ානන්යතොති සප්පුරිසභූමිඔක්කමනසරූපකථනං. නනු ච 
ආනන්දත්යථරස්ස ‘‘මයමතං වචන’’න්ති අධිමානස්ස, 
මහාකස්සපත්යථරාදීනඤ්ච තදාසඞ්කාය අභාවයතො
අසප්පුරිසභූමිසමතික්කමාදිවචනංනිරත්ථකංසියාති? නයිදයමවං ‘‘එවංයම
සුත’’න්ති වදන්යතන අයම්පි අත්යථො අනුභාවියතොති අත්ථස්යසව
දස්සනයතො. යතන හි අනුභායවතබ්බමත්ථංයයව තථා දස්යසති, න පන
ආනන්දත්යථරස්ස අධිමානස්ස, මහාකස්සපත්යථරාදීනඤ්ච තදාසඞ්කාය
සම්භවන්ති නිට්ඨයමත්ථ ගන්තබ්බං. යකචි පන ‘‘යදවතානං
පරිවිතක්කායපක්ඛං තථාවචනං, තස්මා එදිසී යචොදනා අනවකාසා’’ති
වදන්ති. තස්මිං කිර සමයය එකච්චානං යදවතානං එවං යචතයසො
පරිවිතක්යකො උදපාදි ‘‘භගවා ච පරිනිබ්බුයතො, අයඤ්චායස්මා ආනන්යදො
යදසනාකුසයලො, ඉදානි ධම්මං යදයසති, සකයකුලප්පසුයතො තථාගතස්ස



දීඝනිකායය සීලක්ඛන්ධවග්ගඅභිනවටීකා  බ්රහ්මජාලසුත්තං 

139 

පටුන 

භාතා, චූළපිතුපුත්යතොච, කිංනුයඛොයසොසයං සච්ඡිකතංධම්මංයදයසති, 
උදාහු භගවයතොයයව වචනං යථාසුත’’න්ති, යතසයමව 
යචයතොපරිවිතක්කමඤ්ඤාය තදභිපරිහරණත්ථං
අසප්පුරිසභූමිසමතික්කමනාදිඅත්යථො අනුභාවියතොති. සායයව යථාවුත්තා

අනරියයවොහාරාවත්ථා අසද්ධම්යමො, තදවත්ථායනොක්කමනසඞ්ඛාතා ච

සාවකත්තපටිජානනා සද්ධම්යමො. එවංසතිපරියායන්තයරනපුරිමත්ථයමව
දස්යසතීති ගයහතබ්බං. අපිච කුහනලපනාදිවයසන පවත්යතො අකුසලරාසි 

අසද්ධම්යමො, තබ්බිරහිතභායවො ච සද්ධම්යමො. ‘‘යකවල’’න්තිආදිනාපි 
වුත්තස්යසවත්ථස්ස පරියායන්තයරන දස්සනං, යථාවුත්තාය

අනරියයවොහාරාවත්ථාය පරියමොයචති. සාවකත්තං පටිජානයනන සත්ථාරිං 

අපදිසතීති අත්යථො. අපිච සත්ථුකප්පාදිකිරියයතො අත්තානිං පරියමොයචති 
තක්කිරියාසඞ්කාය සම්භවයතො. ‘‘සත්ථු භගවයතොයයව වචනං

මයාසුත’’න්ති සත්ථාරං අපදිසතීති අත්ථන්තරමනුභාවනං යහොති. 

‘‘ජිනවචන’’න්තිආදිපි පරියායන්තරදස්සනං, අත්ථන්තරමනුභාවනයමවවා. 

අප්යපතීති නිදස්යසති.දිට්ඨධම්මිකසම්පරායිකපරමත්යථසුයථාරහංසත්යත

යනතීති යනත්ති, ධම්යමොයයවයනත්තිතථා.වුත්තනයයනයචත්ථඋභයථා 
අධිප්පායයොයවදිතබ්යබො. 

අපරම්පි අනුභායවතබ්බමත්ථමනුභායවති ‘‘අපිචා’’තිආදිනා. තත්ථ 

උප්පාදිතභාවතන්ති යදසනාවයසන පවත්තිතභාවං. පුරිමවචනිං

විවරන්යතොති භගවතා යදසිතවයසන පුරිමතරං සංවිජ්ජමානං භගවතා
වචනයමව උත්තානිං කයරොන්යතො, ඉදං වචනන්ති සම්බන්යධො. චතූහි
යවසාරජ්ජඤායණහි විසාරදස්ස, 
විසාරදයහතුභූතචතුයවසාරජ්ජඤාණසම්පන්නස්ස වා. දසඤාණබලධරස්ස. 
සම්මාසම්බුද්ධභාවසඞ්ඛායතඋත්තමට්ඨායනඨිතස්ස, උසභස්සඉදන්තිවා
අත්යථන ආසභසඞ්ඛායත අකම්පනසභාවභූයත ඨායන ඨිතස්ස. ‘‘එවයමව
යඛො භික්ඛයව, යදා තථාගයතො යලොයක උප්පජ්ජති…යප.… යසො ධම්මං

යදයසතී’’තිආදිනා (අ. නි. 4.33) සීයහොපමසුත්තාදීසු ආගයතන
අයනකනයයන සීහනාදනදියනො. සබ්බසත්යතසු, සබ්බසත්තානං වා
උත්තමස්ස. න යචත්ථ නිද්ධාරණලක්ඛණාභාවයතො නිද්ධාරණවයසන
සමායසො. සබ්බත්ථහිසක්කතගන්යථසු, සාසනගන්යථසුචඑවයමවවුත්තං.
ධම්යමන සත්තානමිස්සරස්ස.ධම්මස්යසවඉස්සරස්සතදුප්පාදනවයසනාතිපි
වදන්ති. යසසපදද්වයං තස්යසවත්ථස්ස පරියායන්තරදීපනං. ධම්යමන
යලොකස්ස පදීපමිව භූතස්ස, තදුප්පාදකභායවන වා
ධම්මසඞ්ඛාතපදීපසම්පන්නස්ස.‘‘ධම්මකායයොතිභික්ඛයව, තථාගතස්යසතං
අධිවචන’’න්ති(දී.නි.3.118) හිවුත්තං.ධම්යමනයලොකපටිසරණභූතස්ස, 
ධම්මසඞ්ඛායතන වා පටිසරයණන සම්පන්නස්ස. ‘‘යංනූනාහං…යප.… 
තයමව ධම්මං සක්කත්වා ගරුං කත්වා මායනත්වා පූයජත්වා උපනිස්සාය 
විහයරයය’’න්ති (අ. නි. 4.21; සං. නි. 1.173) හි වුත්තං. 
සද්ධින්ද්රියාදිසද්ධම්මසඞ්ඛාතස්ස වරචක්කස්ස පවත්තියනො, 
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සද්ධම්මානයමතස්ස වාආණාචක්කවරස්ස පවත්තියනො සම්මාසම්බුද්ධස්ස
තස්ස භගවයතො ඉදං වචනං සම්මුඛාව මයා පටිග්ගහිතන්ති යයොයජතබ්බං. 

බයඤ් යනතිපදසමුදායභූයත වායකය. කඞ්ඛාවාවිමතිවාතිඑත්ථදළ්හතරං

නිවිට්ඨා විචිකිච්ො කඞ්ඛා. නාතිසංසප්පනං මතියභදමත්තං විමති. සම්මුඛා

පටිග්ගහිතමදිං මොති තථා අකත්තබ්බභාවකාරණවචනං. අත්තනා 

උප්පාදිතභාවිං අප්පටි ානන්යතො පුරිමවචනිං විවරන්යතොති පන
අස්සද්ධියවිනාසනස්ස, සද්ධාසම්පදමුප්පාදනස්ස ච කාරණවචනං. 

‘‘යතයනත’’න්තිආදිනා යථාවුත්තයමවත්ථංඋදානවයසනදස්යසති. 

‘‘එවිං යම සුත’’න්ති එවං වදන්යතො යගොතමයගොත්තස්ස
සම්මාසම්බුද්ධස්ස සාවයකො, යගොතමයගොත්තසම්බන්යධො වා සාවයකො
ආයස්මා ආනන්යදො භගවතා භාසිතභාවස්ස, සම්මුඛා පටිග්ගහිතභාවස්ස ච
සූචනයතො, තථාසූචයනයනව ච ඛලිතදුන්නිරුත්තාදිගහණයදොසාභාවස්ස
සිජ්ඣනයතො සාසයන අස්සද්ධං විනාසයති, සද්ධං වඩ්යඪතීති අත්යථො.
එත්ථ ච පඤ්චමාදයයො තිස්යසො අත්ථයයොජනා ආකාරාදිඅත්යථසු 
අග්ගහිතවියසසයමව එවං-සද්දං ගයහත්වා දස්සිතා, තයතො පරා තිස්යසො
ආකාරත්ථයමව එවං-සද්දං ගයහත්වා විභාවිතා, පච්ඡිමා පන තිස්යසො
යථාක්කමං ආකාරත්ථං, නිදස්සනත්ථං, අවධාරණත්ථඤ්ච එවං-සද්දං
ගයහත්වායයොජිතාතිදට්ඨබ්බං.යහොන්ති යචත්ථ– 

‘‘දස්සනංදීපනඤ්චාපි, පකාසනංවිභාවනං; 
අනුභාවනමිච්චත්යථො, කිරියායයොයගනපඤ්චධා. 

දස්සියතොපරම්පරාය, සිද්යධොයනකත්ථවුත්තියා; 
එවංයමසුතමිච්යචත්ථ, පදත්තයයනයඤ්ඤුනා’’ති. 

එක-සද්යදො පන අඤ්ඤයසට්ඨාසහායසඞ්ඛයාදීසු දිස්සති. තථා යහස 
‘‘සස්සයතො අත්තා ච යලොයකො ච, ඉදයමව සච්චං යමොඝමඤ්ඤන්ති
ඉත්යථයක අභිවදන්තී’’තිආදීසු (ම. නි. 3.27) අඤ්ඤත්යථ දිස්සති, 
‘‘යචතයසො එයකොදිභාව’’න්තිආදීසු (දී. නි. 1.228; පාරා. 11) යසට්යඨ, 
‘‘එයකොවූපකට්යඨො’’තිආදීසු (දී.නි.1.405; දී.නි.2.215; ම.නි.1.80; සං.
නි.3.63; විභ.4.445) අසහායය, ‘‘එයකොවයඛොභික්ඛයව, ඛයණොචසමයයො
ච බ්රහ්මචරියවාසායා’’තිආදීසු (අ. නි. 8.29) සඞ්ඛයායං, ඉධාපි

සඞ්ඛයායයමවාති දස්යසන්යතො ආහ ‘‘එකන්ති

ගණනපරිච්යඡදනිද්යදයසො’’ති (ඉතිවු. අට්ඨ. 1; දී. නි. ටී.
1.පරිබ්බාජකකථාවණ්ණනා) එයකොයයයවස සමයයො, න ද්යව වා තයයො
වාති ඌනාධිකාභායවන ගණනස්ස පරිච්යෙදනිද්යදයසො එකන්ති අයං
සද්යදොති අත්යථො, යතන කස්ස පරිච්ඡින්දනන්ති අනුයයොයග සති 

‘‘සමය’’න්ති වුත්තන්ති දස්යසන්යතො ආහ ‘‘සමෙන්ති

පරිච්ඡින්නනිද්යදයසො’’ති.එවං පරිච්යෙදපරිච්ඡින්නවයසනවුත්යතපි ‘‘අයං
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නාමසමයයො’’තිසරූපයතොඅනියමිතත්තා අනියමිතවචනයමවාති දස්යසති 

‘‘එකිං…යප.….දීපන’’න්ති ඉමිනා. 

ඉදානිසමයසද්දස්සඅයනකත්ථවුත්තිතංඅත්ථුද්ධාරවයසන දස්යසත්වා

ඉධාධිප්යපතමත්ථං නියයමන්යතො ‘‘තත්ථා’’තිආදිමාහ. තත්ථාති තස්මිං 
‘‘එකංසමය’’න්ති පදද්වයය, සමභිනිවිට්යඨො සමයසද්යදොතිසම්බන්යධො.

නපන දිස්සතීතියතස්යවකස්මිංයයවඅත්යථඉධපවත්තනයතො. සමවායෙති

පච්චයසාමග්ගියං, කාරණසමවායයති අත්යථො. ඛයණති ඔකායස. 

යහතුදිට්ඨීසූතියහතුම්හි යචවලද්ධියඤ්ච. අස්සාතිසමයසද්දස්ස. කාලඤ්ච

සමෙඤ්ච උපාදාොති එත්ථ කායලො නාම උපසඞ්කමනස්ස යුත්තකායලො. 

සමයෙො නාම තස්යසව පච්චයසාමග්ගී, අත්ථයතො පන

තදනුරූපසරීරබලඤ්යචව තප්පච්චයපරිස්සයාභායවො ච. උපාදානිං නාම
ඤායණනයතසංගහණං, තස්මායථාවුත්තංකාලඤ්චසමයඤ්ච පඤ්ඤාය
ගයහත්වා උපධායරත්වාති අත්යථො. ඉදං වුත්තං යහොති – සයච අම්හාකං
ස්යව ගමනස්ස යුත්තකායලො භවිස්සති, කායය බලමත්තා ච ඵරිස්සති, 
ගමනපච්චයා ච අඤ්යඤො අඵාසුවිහායරො න භවිස්සති, අයථතං කාලඤ්ච
ගමනකාරණසමවායසඞ්ඛාතංසමයඤ්චඋපධායරත්වා අප්යපවනාමස්යවපි

ආගච්යෙයයාමාති. ඛයණොති ඔකායසො. තථාගතුප්පාදාදියකො හි
මග්ගබ්රහ්මචරියස්ස ඔකායසො තප්පච්චයපටිලාභයහතුත්තා. ඛයණො එව ච
සමයයො. යයො ‘‘ඛයණො’’ති ච ‘‘සමයයො’’ති ච වුච්චති, යසො එයකොවාති

අධිප්පායයො.දියඩ්යඪො මායසොයසයසොගිම්හානං උණ්හසමයෙො. වස්සානස්ස

පඨයමො මායසො පරිළාහසමයෙො. මහාසමයෙොති මහාසමූයහො. සමායසො වා

එස, බයායසො වා. පවුට්ඨං වනං පවනිං, තස්මිං, කපිලවත්ථුසාමන්යත 

මහාවනසඞ්ඛායතවනසණ්යඩතිඅත්යථො. සමයෙොපියඛොතිඑත්ථ සමයෙොති

සික්ඛාපදපූරණස්ස යහතු. භද්දාලීති තස්ස භික්ඛුස්ස නාමං. ඉදං වුත්තං
යහොති – තයා භද්දාලි පටිවිජ්ඣිතබ්බයුත්තකං එකංකාරණං අත්ථි, තම්පි

යත න පටිවිද්ධං න සල්ලක්ඛිතන්ති. කිං තං කාරණන්ති ආහ ‘‘භගවාපි 

යඛො’’තිආදි. 

‘‘උග්ගහමායනො’’තිආදීසු මායනොති තස්ස පරිබ්බාජකස්ස පකතිනාමං, 
කිඤ්චිකිඤ්චිපන සිප්පංඋග්ගයහතුංසමත්ථතාය‘‘උග්ගහමායනො’’තිනං 

සඤ්ජානන්ති, තස්මා ‘‘උග්ගහමායනො’’ති වුච්චති. සමණමුණ්ඩිකස්ස

පුත්යතො සමණමුණ්ඩිකාපුත්යතො. යසො කිර යදවදත්තස්ස උපට්ඨායකො.

සමයං දිට්ඨිං පකායරන වදන්ති එත්ථාති සමෙප්පවාදයකො, තස්මිං, 
දිට්ඨිප්පවාදයකති අත්යථො. තස්මිං කිර ඨායන
චඞ්කීතාරුක්ඛයපොක්ඛරසාතිප්පභූතයයො බ්රාහ්මණා, 
නිගණ්ඨායචලකපරිබ්බාජකාදයයො ච පබ්බජිතා සන්නිපතිත්වා අත්තයනො
අත්තයනො සමයං පකායරන වදන්ති කයථන්ති දීයපන්ති, තස්මා යසො
ආරායමො ‘‘සමයප්පවාදයකො’’ති වුච්චති. ස්යවව තින්දුකාචීරසඞ්ඛාතාය

තිම්බරූසකරුක්ඛපන්තියාපරික්ඛිත්තත්තා ‘‘තින්දුකාචීයරො’’තිවුච්චති.එකා
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සාලා එත්ථාති එකසාලයකො. යස්මා පයනත්ථ පඨමං එකා සාලා අයහොසි, 
පච්ො පන මහාපුඤ්ඤං යපොට්ඨපාදපරිබ්බාජකං නිස්සාය බහූ සාලා කතා, 
තස්මා තයමව පඨමං කතං එකං සාලං උපාදාය ලද්ධපුබ්බනාමවයසන
‘‘එකසාලයකො’’ති වුච්චති. මල්ලිකාය නාම පයසනදිරඤ්යඤො යදවියා
උයයානභූයතො යසො පුප්ඵඵලසච්ෙන්යනො ආරායමො, යතන වුත්තං 

‘‘මල්ලිකාෙආරායම’’ති. පටිවසතීතිතස්මිං ඵාසුතායවසති. 

දිට්යඨ ධම්යමති පච්චක්යඛ අත්තභායව. අත්යථොති වුඩ්ඪි.
කම්මකියලසවයසන සම්පයරතබ්බයතො සම්මා පාපුණිතබ්බයතො 

සම්පරායෙො, පරයලොයකො, තත්ථනියුත්යතො සම්පරායියකො, පරයලොකත්යථො. 

අත්ථාභිසමොති යථාවුත්තඋභයත්ථසඞ්ඛාතහිතපටිලාභා.සම්පරායියකොපිහි
අත්යථො කාරණස්ස නිප්ඵන්නත්තා පටිලද්යධො නාම යහොතීති තං
අත්ථද්වයයමකයතො කත්වා ‘‘අත්ථාභිසමයා’’ති වුත්තං. ධියා පඤ්ඤාය

තංතදත්යථ රාති ගණ්හාති, ධී වා පඤ්ඤා එතස්සත්ථීති ධීයරො. පණ්ඩා 
වුච්චති පඤ්ඤා. සා හි සුඛුයමසුපි අත්යථසු පඩති ගච්ෙති, දුක්ඛාදීනං වා

පීළනාදිආකාරංජානාතීති පණ්ඩා. තායඉයතොගයතොති පණ්ඩියතො. අථවා 

ඉතාසඤ්ජාතාපණ්ඩාඑතස්ස, පඩතිවාඤාණගතියාගච්ෙතීති පණ්ඩියතො. 

සම්මා මානාභිසමොති මානස්ස සම්මා පහායනන. සම්මාති යචත්ථ

අග්ගමග්ගඤායණනසමුච්යෙදප්පහානංවුත්තං. අන්තන්තිඅවසානං. පීළනිං 
තංසමඞ්ගියනො හිංසනං අවිප්ඵාරිතාකරණං. තයදව අත්යථො තථා ත්ථ-

කාරස්ස ට්ඨ-කාරං කත්වා. සයමච්ච පච්චයයහි කතභායවො සඞ්ඛතට්යඨො. 

දුක්ඛදුක්ඛතාදිවයසන සන්තාපනං පරිදහනං සන්තාපට්යඨො. ජරාය, 

මරයණනචාතිද්විධාවිපරිණායමතබ්යබො විපරිණාමට්යඨො. අභිසයමතබ්යබො

පටිවිජ්ඣිතබ්යබො අභිසමෙට්යඨො, පීළනාදීනියයව. තානි හි
අභිසයමතබ්බභායවන එකීභාවමුපයනත්වා ‘‘අභිසමයට්යඨො’’ති වුත්තානි.
අභිසමයස්සවාපටියවධස්සඅත්යථො යගොචයරොඅභිසමයට්යඨොතිතානියයව
තබ්බිසය-භාවූපගමන-සාමඤ්ඤයතො එකත්යතන වුත්තානි. එත්ථ ච
උපසග්ගානං යජොතකමත්තත්තා තස්ස තස්ස අත්ථස්ස වාචයකො
සමයසද්යදො එවාති සමයසද්දස්ස අත්ථුද්ධායරපි සඋපසග්යගො අභිසමයයො
වුත්යතො. 

යතසු පන අත්යථසු අයං වචනත්යථො – සහකාරීකාරණවයසන

සන්නිජ්ඣං සයමති සමයවතීති සමයෙො, සමවායයො. සයමති සමාගච්ෙති 

මග්ගබ්රහ්මචරියයමත්ථ තදාධාරපුග්ගලවයසනාති සමයෙො, ඛයණො. 
සයමන්ති එත්ථ, එයතන වා සංගච්ෙන්ති ධම්මා, සත්තා වා සහජාතාදීහි, 

උප්පාදාදීහි චාති සමයෙො, කායලො. ධම්මප්පවත්තිමත්තතාය හි අත්ථයතො
අභූයතොපි කායලො ධම්මප්පවත්තියා අධිකරණං, කරණං විය ච
පරිකප්පනාමත්තසිද්යධනරූයපනයවොහරීයති.සමං, සම්මාවා අවයවානං

අයනං පවත්ති අවට්ඨානන්ති සමයෙො, සමූයහො යථා ‘‘සමුදායයො’’ති. 
අවයවානංසහාවට්ඨානයමවහිසමූයහො, නපනඅවයවවිනිමුත්යතොසමූයහො
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නාමයකොචිපරමත්ථයතො අත්ථි.පච්චයන්තරසමාගයමඑතිඵලංඋප්පජ්ජති, 

පවත්තති වා එතස්මාති සමයෙො, යහතු යථා ‘‘සමුදයයො’’ති. යසො හි
පච්චයන්තරසමාගමයනයනව අත්තයනො ඵලං උප්පාදට්ඨිතිසමඞ්ගීභාවං
කයරොති. සයමති සංයයොජනභාවයතො සම්බන්යධො හුත්වා එති අත්තයනො
විසයය පවත්තති, දළ්හග්ගණභාවයතො වා තංසඤ්ඤුත්තා සත්තා අයන්ති

එයතනයථාභිනියවසංපවත්තන්තීති සමයෙො, දිට්ඨි. දිට්ඨිසංයයොජයනනහි

සත්තා අතිවියබජ්ඣන්ති. සමිතිසඞ්ගතිසයමොධානං සමයෙො, පටිලායභො.
සමස්සනියරොධස්සයානංපාපුණනං, සම්මාවායානං අපගයමොඅප්පවත්ති 

සමයෙො, පහානං. අභිමුඛං ඤායණන සම්මා එතබ්යබො අභිගන්තබ්යබොති 

අභිසමයෙො, ධම්මානං අවිපරීයතො සභායවො. අභිමුඛභායවනතං තං සභාවං

සම්මා එති ගච්ෙති බුජ්ඣතීති අභිසමයෙො, ධම්මානං
යථාභූතසභාවාවයබොයධො. 

නනුචඅත්ථමත්තංයථාධිප්යපතංපතිසද්දාඅභිනිවිසන්තීතින එයකන
සද්යදන අයනයක අත්ථා අභිධීයන්ති, අථ කස්මා ඉධ සමයසද්දස්ස
අයනකධා අත්යථො වුත්යතොති? සච්චයමතං සද්දවියසයස අයපක්ඛියත
සද්දවියසයස හි අයපක්ඛියත න එයකන සද්යදන අයනකත්ථාභිධානං
සම්භවති.නහියයොකාලාදිඅත්යථො සමය-සද්යදො, යසොයයවසමූහාදිඅත්ථං
වදති. එත්ථ පන යතසං යතසමත්ථානං 
සමයසද්දවචනීයතාසාමඤ්ඤමුපාදාය අයනකත්ථතා සමය-සද්දස්ස
වුත්තාති.එවංසබ්බත්ථ අත්ථුද්ධායර.යහොතියචත්ථ– 

‘‘සාමඤ්ඤවචනීයතං, උපාදායඅයනකධා; 
අත්ථංවයදනහිසද්යදො, එයකොයනකත්ථයකොසියා’’ති. 

සමවායාදිඅත්ථානං ඉධ අසම්භවයතො, කාලස්යසව ච අපදිසිතබ්බත්තා 

‘‘ඉධපනස්සකායලොඅත්යථො’’තිවුත්තං.යදසයදසකාදීනංවියහි කාලස්ස
නිදානභායවනඅධිප්යපතත්තා යසොපි ඉධ අපදිසීයති. ‘ඉමිනාකීදිසංකාලං

දීයපතීති ආහ ‘‘යතනා’’තිආදි. යතනාති කාලත්යථන සමය-සද්යදන.
අඩ්ඪමායසො පක්ඛවයසන වුත්යතො, පුබ්බණ්හාදියකො දිවසභාගවයසන, 

පඨමයාමාදියකො පහාරවයසන. ආදි-සද්යදන ඛණලයාදයයො සඞ්ගහිතා, 

අනියමිතවයසන එකිංකාලිංදීයපතීතිඅත්යථො. 

කස්මා පයනත්ථ අනියමිතවයසන කායලො නිද්දිට්යඨො, න

උතුසංවච්ෙරාදිනානියමිතවයසනාතිආහ ‘‘තත්ථ කිඤ්චාපී’’තිආදි.කිඤ්චාපි

පඤ්ඤාය විදිතං සුවවත්ථාපිතං, තථාපීති සම්බන්යධො. වචසා ධායරතුිං වා 

සයං උද්දිසිතුිංවා පයරන උද්දිසායපතුිංවාන සක්කා නානප්පකාරභාවයතො 

බහු ච වත්තබ්බිං යහොති යාව කාලප්පයභයදො, තාව වත්තබ්බත්තා. ‘‘එකිං

සමෙ’’න්ති වුත්යත පන න යසො කාලප්පයභයදො අත්ථි, යයො

එත්ථානන්යතොගයධො සියාති දස්යසති ‘‘එයකයනව පයදන තමත්ථිං

සයමොධායනත්වා’’ති ඉමිනා. එවං යලොකියසම්මතකාලවයසන සමයත්ථං
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පටුන 

දස්යසත්වාඉදානිසාසයනපාකටකාලවයසනසමයත්ථං දස්යසතුං ‘‘යෙවා

ඉයම’’තිආදි වුත්තං. අපිච උතුසංවච්ෙරාදිවයසන නියමං අකත්වා

සමයසද්දස්සවචයනඅයම්පිගුයණොලද්යධොයයවාති දස්යසන්යතො ‘‘යෙවා

ඉයම’’තිආදිමාහ. සාමඤ්ඤයජොතනා හි වියසයස අවතිට්ඨති තස්සා
වියසසපරිහාරවිසයත්තා. තත්ථ යය ඉයම සමයාති සම්බන්යධො. භගවයතො 

මාතුකුච්ඡිඔක්කමනකායලො යචත්ථ ගබ්යභොක්කන්තිසමයෙො. චත්තාරි

නිමිත්තානි පස්සිත්වා සංයවජනකායලො සිංයවගසමයෙො. ෙබ්බස්සානි

සම්යබොධිසමධිගමාය චරියකායලො දුක්කරකාරිකසමයෙො. යදවසිකං

ඣානඵලසමාපත්තීහි වීතිනාමනකායලො දිට්ඨධම්මසුඛවිහාරසමයෙො, 
වියසසයතො පන සත්තසත්තාහානි ඣානසමාපත්තිවළඤ්ජනකායලො.

පඤ්චචත්තාලීසවස්සානි තංතංධම්මයදසනාකායලො යදසනාසමයෙො. ආදි-

සද්යදන යමකපාටිහාරියසමයාදයයො සඞ්ගණ්හාති. පකාසාති
දසසහස්සියලොකධාතුපකම්පනඔභාසපාතුභාවාදීහි පාකටා. ‘‘එකං 
සමය’’න්ති වුත්යත තදඤ්යඤපි සමයා සන්තීති අත්ථාපත්තියතො යතසු
සමයයසු ඉධ යදසනාසමයසඞ්ඛායතො සමයවියසයසො ‘‘එකං සමය’’න්ති
වුත්යතොතිදීයපතීතිඅධිප්පායයො. 

යථාවුත්තප්පයභයදසුයයව සමයයසු එකයදසං පකාරන්තයරහි

සඞ්ගයහත්වා දස්යසතුං ‘‘යෙො චාෙ’’න්තිආදි වුත්තං. තත්ථ හි 

ඤාණකිච්චසමයයො, අත්තහිතපටිපත්තිසමයයොච අභිසම්යබොධිසමයෙොයෙව. 

අරියතුණ්හීභාවසමයයො දිට්ඨධම්මසුඛවිහාරසමයෙො. 

කරුණාකිච්චපරහිතපටිපත්තිධම්මිකථාසමයයො යදසනාසමයෙො, තස්මා
යතසු වුත්තප්පයභයදසු සමයයසු එකයදයසොව පකාරන්තයරන දස්සියතොති
දට්ඨබ්බං. ‘‘සන්නිපතිතානංයවොභික්ඛයවද්වයංකරණීයං ධම්මීකථාවා
අරියයො වා තුණ්හීභායවො’’ති (උදා. 12) වුත්තසමයය සන්ධාය 

‘‘සන්නිපතිතානිං කරණීෙද්වෙසමයෙසූ’’ති වුත්තං. යතසුපි සමයෙසූති 
කරුණාකිච්චපරහිතපටිපත්තිධම්මිකථායදසනාසමයයසුපි. අඤ්ඤතරං
සමයංසන්ධාය‘‘එකං සමය’’න්තිවුත්තංඅත්ථයතොඅයභදත්තා. 

අඤ්ඤත්ථ විය භුම්මවචයනන ච කරණවචයනන ච නිද්යදසමකත්වා
ඉධ උපයයොගවචයනනනිද්යදසපයයොජනංනිද්ධායරතුකායමො පරම්මුයඛන

යචොදනං සමුට්ඨයපති ‘‘කස්මා පයනත්ථා’’තිආදිනා. එත්ථාති ‘‘එකං
සමය’’න්ති ඉමස්මිං පයද, කරණවචයනන නිද්යදයසො කයතො යථාති 

සම්බන්යධො. භවන්ති එත්ථාති භුම්මිං, ඔකායසො, තත්ථ පවත්තං වචනං

විභත්ති භුම්මවචනිං. කයරොති කිරියමභිනිප්ඵායදභි එයතනාති කරණිං, 

කිරියානිප්ඵත්තිකාරණං. උපයුජ්ජිතබ්යබොකිරියායාති උපයෙොයගො, කම්මං, 

තත්ථවචනං තථා. ‘‘තත්ථා’’තිආදිනායථාවුත්තයචොදනංපරිහරති. තත්ථාති

යතසු අභිධම්මතදඤ්ඤසුත්තපදවිනයයසු. තථාතිභුම්මවචනකරණවචයනහි
අත්ථසම්භවයතො චාති යයොයජතබ්බං, 
අධිකරණභායවනභාවලක්ඛණත්ථානං, යහතුකරණත්ථානඤ්ච 
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සම්භවයතොති අත්යථො. ඉධාති ඉධස්මිං සුත්තපයද. අඤ්ඤථාති

උපයයොගවචයනන. අත්ථසම්භවයතොති අච්චන්තසංයයොගත්ථස්ස
සම්භවයතො. 

‘‘තත්ථ හී’’තිආදි තබ්බිවරණං. ඉයතොති ‘‘එකං සමය’’න්ති

සුත්තපදයතො. අධිකරණත්යථොති ආධාරත්යථො. භවනං භායවො, කිරියා, 

කිරියාය කිරියන්තරලක්ඛණං භායවනභාවලක්ඛණිං, තයදවත්යථො තථා.
යකන සමයත්යථන ඉදං අත්ථද්වයං සම්භවතීති අනුයයොයග සති 
තදත්ථද්වයසම්භවානුරූයපන සමයත්යථන, තං දළ්හං කයරොන්යතො 

‘‘අධිකරණඤ්හී’’තිආදිමාහ. පදත්ථයතොයයව හි යථාවුත්තමත්ථද්වයං 
සිද්ධං, විභත්තිපනයජොතකමත්තා.තත්ථකාලසඞ්ඛායතො, කාලසද්දස්සවා

අත්යථො යස්සාති කාලත්යථො. සමූහසඞ්ඛායතො, ‘සමූහසද්දස්ස වා අත්යථො 

යස්සාති සමූහත්යථො, යකොයසො? සමයයො.ඉදංවුත්තංයහොති– කාලත්යථො, 
සමූහත්යථො ච සමයයො තත්ථ අභිධම්යම වුත්තානං ඵස්සාදිධම්මානං
අධිකරණං ආධායරොති, යස්මිංකායල, ධම්මපුඤ්යජවාකාමාවචරංකුසලං
චිත්තංඋප්පන්නංයහොති, තස්මිංයයවකායල, ධම්මපුඤ්යජවාඵස්සාදයයොපි
යහොන්තීති අයඤ්හි තත්ථ අත්යථො. නනු චායං උපාදාපඤ්ඤත්තිමත්යතො
කායලො, යවොහාරමත්යතො ච සමූයහො, යසො කථං අධිකරණං සියා තත්ථ 
වුත්තධම්මානන්ති? නායං යදොයසො. යථා හි කායලො සයං පරමත්ථයතො
අවිජ්ජමායනොපි සභාවධම්මපරිච්ඡින්නත්තා ආධාරභායවන පඤ්ඤායතො, 
සභාවධම්මපරිච්ඡින්යනොච තඞ්ඛණප්පවත්තානංතයතොපුබ්යබ, පරයතොච
අභාවයතො ‘‘පුබ්බණ්යහජායතො, සායන්යහ ආගච්ෙතී’’තිආදීසු, සමූයහො ච
අවයවවිනිමුත්යතොවිසුංඅවිජ්ජමායනොපි කප්පනාමත්තසිද්ධත්තාඅවයවානං
ආධාරභායවන පඤ්ඤාපීයති ‘‘රුක්යඛ සාඛා, යවරාසියං 
පත්තසම්භූයතො’’තිආදීසු, එවමිධාපි සභාවධම්මපරිච්ඡින්නත්තා, 
කප්පනාමත්තසිද්ධත්තාචතදුභයංතත්ථවුත්තධම්මානංඅධිකරණභායවන 
පඤ්ඤාපීයතීති. 

‘‘ඛණසමවාෙයහතුසඞ්ඛාතස්සා’’තිආදි 

භායවනභාවලක්ඛණත්ථසම්භවදස්සනං. තත්ථ ඛයණො නාම 
අට්ඨක්ඛණවිනිමුත්යතො නවයමො බුද්ධුප්පාදක්ඛයණො, යානි වා පයනතානි
‘‘චත්තාරිමානි භික්ඛයව, චක්කානි, යයහි සමන්නාගතානං යදවමුස්සානං
චතුචක්කං පවත්තතී’’ති (අ. නි. 4.31) එත්ථ පතිරූපයදසවායසො 
සප්පුරිසූපනිස්සයයො අත්තසම්මාපණීධි පුබ්යබකතපුඤ්ඤතාති චත්තාරි
චක්කානි වුත්තානි, තානි එකජ්ඣං කත්වා ඔකාසට්යඨන ‘‘ඛයණො’’ති

යවදිතබ්බානි. තානි හි කුසලුප්පත්තියා ඔකාසභූතානි. සමවායෙො නාම
‘‘චක්ඛුඤ්ච පටිච්චරූයපචඋප්පජ්ජතිචක්ඛුවිඤ්ඤාණ’’න්තිආදිනා(ම.නි.
1.204; 3.421, 425, 426; සං.නි.2.43, 44; සං.නි.3.60; කථා.465, 467) 
නිද්දිට්ඨා චක්ඛුවිඤ්ඤාණාදිසාධාරණඵලනිප්ඵාදකත්යතන සණ්ඨිතා
චක්ඛුරූපාදිපච්චයසාමග්ගී. චක්ඛුරූපාදීනඤ්හි චක්ඛුවිඤ්ඤාණාදි
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සාධාරණඵලං. යහතු නාම යයොනියසොමනසිකාරාදිජනකයහතු.යථාවුත්තස්ස
ඛණසඞ්ඛාතස්ස, සමවායසඞ්ඛාතස්ස, යහතුසඞ්ඛාතස්ස ච සමයස්ස
සත්තාසඞ්ඛායතන භායවන යතසං ඵස්සාදීනං ධම්මානං සත්තාසඞ්ඛායතො
භායවොලක්ඛීයතිවිඤ්ඤායතීතිඅත්යථො.ඉදංවුත්තංයහොති–යථා ‘‘ගාවීසු
දුය්හමානාසුගයතො, දුද්ධාසුආගයතො’’තිඑත්ථයදොහනකිරියායගමනකිරියා 
ලක්ඛීයති, එවමිධාපි යථාවුත්තස්ස සමයස්ස සත්තාකිරියාය චිත්තස්ස 
උප්පාදකිරියා, ඵස්සාදීනං භවනකිරියා ච ලක්ඛීයතීති. නනු යචත්ථ
සත්තාකිරියා අවිජ්ජමානාව, කථංතායලක්ඛීයතීති? සච්චං, තථාපි‘‘යස්මිං
සමයය’’ති ච වුත්යත සතීති අයමත්යථො විඤ්ඤායමායනො එවයහොති
අඤ්ඤකිරියාසම්බන්ධාභායව පදත්ථස්ස සත්තාවිරහාභාවයතො, තස්මා
අත්ථයතො ගමයමානාය තාය සත්තාකිරියාය ලක්ඛීයතීති. අයඤ්හි තත්ථ
අත්යථො – යස්මිං යථාවුත්යත ඛයණ, පච්චයසමවායය, යහතුම්හි වා සති 
කාමාවචරං කුසලං චිත්තං උප්පන්නං යහොති, තස්මිංයයව ඛයණ, 
පච්චයසමවායය, යහතුම්හි වා සති ඵස්සාදයයොපි යහොන්තීති. අයං පන
අත්යථො අභිධම්යමයයව (අට්ඨසා. කාමාවචරකුසලපදභාජනීයය)
නිදස්සනවයසනවුත්යතො, යථාරහයමසනයයො අඤ්යඤසුපි සුත්තපයදසූති. 

තස්මාති අධිකරණත්ථස්ස, භායවනභාවලක්ඛණත්ථස්ස ච සම්භවයතො. 

තදත්ථය ොතනත්ථන්ති තදුභයත්ථස්ස සමයසද්දත්ථභායවන
විජ්ජමානස්යසව භුම්මවචනවයසන දීපනත්ථං. විභත්තියයො හි පදීයපො විය
වත්ථුයනොවිජ්ජමානස්යසවඅත්ථස්සයජොතකාති, අයමත්යථො සද්දසත්යථසු
පාකයටොයයව. 

යහතුඅත්යථො, කරණත්යථො ච සම්භවතීති ‘‘අන්යනන වසති, විජ්ජාය
වසතී’’තිආදීසු විය යහතුඅත්යථො, ‘‘ඵරසුනා ඡින්දති, කුදායලන
ඛණතී’’තිආදීසු විය කරණත්යථො ච සම්භවති. කථං පන සම්භවතීති ආහ 

‘‘යෙො හි යසො’’තිආදි. විනයෙ (පාරා. 20) 
ආගතසික්ඛාපදපඤ්ඤත්තියාචනවත්ථුවයසන යථරං මරියාදං කත්වා 

‘‘සාරිපුත්තාදීහිපි දුවිඤ්යඤයෙයො’’ති වුත්තං. යතනසමයෙනයහතුභූයතන

කරණභූයතනාති එත්ථ පන තංතංවත්ථුවීතික්කයමොව
සික්ඛාපදපඤ්ඤත්තියා යහතු යචව කරණඤ්ච. තථා හි යදා භගවා 
සික්ඛාපදපඤ්ඤත්තියා පඨමයමව යතසං යතසං තත්ථ තත්ථ
සික්ඛාපදපඤ්ඤත්තියහතුභූතං තං තං වීතික්කමං අයපක්ඛමායනො විහරති, 
තදා තං තං වීතික්කමං අයපක්ඛිත්වා තදත්ථං වසතීති සිද්යධො
වත්ථුවීතික්කමස්ස සික්ඛාපදපඤ්ඤත්තියහතුභායවො
‘‘අන්යනනවසතී’’තිආදීසු අන්නමයපක්ඛිත්වා තදත්ථං වසතීතිආදිනා
කාරයණන අන්නාදීනං යහතුභායවො විය. සික්ඛාපදපඤ්ඤත්තිකායල පන
යතයනව පුබ්බසිද්යධන වීතික්කයමන සික්ඛාපදං පඤ්ඤයපති, තස්මා
සික්ඛාපදපඤ්ඤත්තියා සාධකතමත්තා කරණභායවොපි වීතික්කමස්යසව
සිද්යධො ‘‘අසිනා ඡින්දතී’’තිආදීසු අසිනා ඡින්දනකිරියං සායධතීතිආදිනා
කාරයණන අසිආදීනං කරණභායවො විය. එවං සන්යතපි වීතික්කමං 



දීඝනිකායය සීලක්ඛන්ධවග්ගඅභිනවටීකා  බ්රහ්මජාලසුත්තං 

147 

පටුන 

අයපක්ඛමායනො යතයනව සද්ධිං තන්නිස්සිතම්පි කාලං අයපක්ඛිත්වා
විහරතීති කාලස්සාපිඉධයහතුභායවොවුත්යතො, සික්ඛාපදංපඤ්ඤයපන්යතො
ච තං තං වීතික්කමකාලං අනතික්කමිත්වා යතයනව කායලන සික්ඛාපදං
පඤ්ඤයපතීති වීතික්කමනිස්සයස්ස කාලස්සාපි කරණභායවො වුත්යතො, 
තස්මා ඉමිනා පරියායයන කාලස්සාපි යහතුභායවො, කරණභායවො ච 
ලබ්භතීති වුත්තං ‘‘යතන සමයයන යහතුභූයතන කරණභූයතනා’’ති, 
නිප්පරියායයනපන වීතික්කයමොයයවයහතුභූයතො, කරණභූයතොච.යසොහි
වීතික්කමක්ඛයණ යහතු හුත්වා පච්ො සික්ඛාපදපඤ්ඤාපනක්ඛයණ

කරණම්පි යහොතීති. සික්ඛාපදානි පඤ්ඤාපෙන්යතොතිවීතික්කමං පුච්ඡිත්වා
භික්ඛුසඞ්ඝංසන්නිපාතායපත්වා ඔතිණ්ණවත්ථුංතංපුග්ගලංපටිපුච්ඡිත්වා, 
විගරහිත්වා ච තං තං වත්ථුඔතිණ්ණකාලං අනතික්කමිත්වා යතයනව
කායලන කරණභූයතන සික්ඛාපදානි පඤ්ඤයපන්යතො. 

සික්ඛාපදපඤ්ඤත්තියහතුඤ්ච අයපක්ඛමායනොති තතියපාරාජිකාදීසු (පාරා.
162) විය සික්ඛාපදපඤ්ඤත්තියා යහතුභූතං තං තං වත්ථුවීතික්කමසමයං
අයපක්ඛමායනොයතනසමයයනයහතුභූයතනභගවාතත්ථතත්ථවිහාසීති 
අත්යථො. 

‘‘සික්ඛාපදානි පඤ්ඤාපයන්යතො, සික්ඛාපදපඤ්ඤත්තියහතුඤ්ච
අයපක්ඛමායනො’’ති ඉදං යථාක්කමං කරණභාවස්ස, යහතුභාවස්ස ච
සමත්ථනවචනං, තස්මා තදනුරූපං ‘‘යතනසමයයන කරණභූයතන
යහතුභූයතනා’’ති එවං වත්තබ්යබපි පඨමං ‘‘යහතුභූයතනා’’ති
උප්පටිපාටිවචනං තත්ථ යහතුභාවස්ස සාතිසයමධිප්යපතත්තා වුත්තන්ති
යවදිතබ්බං. ‘‘භගවාහියවරඤ්ජායංවිහරන්යතො ධම්මයසනාපතිත්යථරස්ස
සික්ඛාපදපඤ්ඤත්තියාචනයහතුභූතං පරිවිතක්කසමයං අයපක්ඛමායනො

යතන සමයයන යහතුභූයතන විහාසී’’ති තීසුපි කිර ගණ්ඨිපයදසු වුත්තං.
‘‘කිං පයනත්ථ යුත්තිචින්තාය, ආචරියස්ස ඉධ කමවචනිච්ො නත්ථීති
එවයමතං ගයහතබ්බං – අඤ්ඤාසුපි හි අට්ඨකථාසු අයයමව අනුක්කයමො
වුත්යතො, නචතාසු‘යතනසමයයනයවරඤ්ජායංවිහරතී’තිවිනයපාළිපයද 
යහතුඅත්ථස්යසව සාතිසයං අධිප්යපතභාවදීපනත්ථං වුත්යතො අවිසයත්තා, 
සික්ඛාපදානි පඤ්ඤාපයන්යතො යහතුභූයතන, කරණභූයතන ච සමයයන
විහාසි, සික්ඛාපදපඤ්ඤත්තියහතුඤ්ච අයපක්ඛමායනො යහතුභූයතන
සමයයන විහාසීති එවයමත්ථ යථාලාභං සම්බන්ධභාවයතො එවං 

වුත්යතො’’තිපි වදන්ති. තස්මාති යථාවුත්තස්ස දුවිධස්සාපි අත්ථස්ස

සම්භවයතො. තදත්ථය ොතනත්ථන්ති වුත්තනයයන කරණවචයනන

තදුභයත්ථස්ස යජොතනත්ථං. තත්ථාති තස්මිං විනයය. එත්ථ ච 
සික්ඛාපදපඤ්ඤත්තියා එව වීතික්කමසමයස්ස සාධකතමත්තා තස්ස
කරණභායව ‘‘සික්ඛාපදානි පඤ්ඤාපයන්යතො’’ති අජ්ඣාහරිතපයදන
සම්බන්යධො, යහතුභායව පන තදයපක්ඛනමත්තත්තා ‘‘විහරතී’’ති
පයදයනවාතිදට්ඨබ්බං.තථායයවහිවුත්තං‘‘යතන සමයයනයහතුභූයතන, 
කරණභූයතන ච සික්ඛාපදානි පඤ්ඤාපයන්යතො, 



දීඝනිකායය සීලක්ඛන්ධවග්ගඅභිනවටීකා  බ්රහ්මජාලසුත්තං 

148 

පටුන 

සික්ඛාපදපඤ්ඤත්තියහතුඤ්ච අයපක්ඛමායනො භගවා තත්ථ තත්ථ
විහාසී’’ති.කරණඤ්හි කිරියත්ථං, නයහතු වියකිරියාකාරණං. යහතු පන
කිරියාකාරණං, නකරණංවිය කිරියත්යථොති. 

‘‘ඉධ පනා’’තිආදිනා උපයයොගවචනස්ස 
අච්චන්තසංයයොගත්ථසම්භවදස්සනං, අච්චන්තයමව දබ්බගුණකිරියාහි

සංයයොයගො අච්චන්තසිංයෙොයගො, නිරන්තරයමව යතහි සංයුත්තභායවොති

වුත්තං යහොති. යසොයයවත්යථො තථා. එවිං ාතියකති එවංසභායව. කථං

සම්භවතීතිආහ ‘‘ෙඤ්හී’’තිආදි. අච්චන්තයමවාති ආරබ්භයතොපට්ඨායයාව
යදසනානිට්ඨානං, තාව එකංසයමව, නිරන්තරයමවාති අත්යථො. 

කරුණාවිහායරනාතිපරහිතපටිපත්තිසඞ්ඛායතනකරුණාවිහායරන.තථාහි 
කරුණානිදානත්තා යදසනාය ඉධ පරහිතපටිපත්ති ‘‘කරුණාවිහායරො’’ති 
වුත්තා, න පන කරුණාසමාපත්තිවිහායරො. න හි යදසනාකායල
යදයසතබ්බධම්මවිසයස්ස යදසනාඤාණස්ස සත්තවිසයාය මහාකරුණාය
සහුප්පත්ති සම්භවති භින්නවිසයත්තා, තස්මා කරුණාය පවත්යතො
විහායරොති කත්වා පරහිතපටිපත්තිවිහායරො ඉධ ‘‘කරුණාවිහායරො’’ති 

යවදිතබ්යබො. තස්මාති අච්චන්තසංයයොගත්ථසම්භවයතො. 

තදත්ථය ොතනත්ථන්ති වුත්තනයයන උපයයොගවිභත්තියා තදත්ථස්ස 
යජොතනත්ථං උපයයොගනිද්යදයසො කයතො යථා ‘‘මාසං සජ්ඣායති, දිවසං

භුඤ්ජතී’’ති. යතනාති යයන කාරයණන අභිධම්යම, ඉයතො අඤ්යඤසු ච
සුත්තපයදසු භුම්මවචනස්සඅධිකරණත්යථො, භායවනභාවලක්ඛණත්යථොච, 
විනයය කරණවචනස්ස යහතුඅත්යථො, කරණත්යථො ච ඉධ
උපයයොගවචනස්ස අච්චන්තසංයයොගත්යථො සම්භවති, යතනාති අත්යථො. 

එතන්ති යථා වුත්තස්සත්ථස්ස සඞ්ගහගාථාපදං අඤ්ඤත්රාති අභිධම්යම

ඉයතො අඤ්යඤසු සුත්තපයදසු, විනයය ච. සමයෙොති සමයසද්යදො.

සද්යදයයව හි විභත්තිපරා භවතිඅත්යථ අසම්භවයතො. යසොති ස්යවව
සමයසද්යදො. 

එවං අත්තයනො මතිං දස්යසත්වා ඉදානි යපොරාණාචරියමතිං දස්යසතුං 

‘‘යපොරාණා පනා’’තිආදි වුත්තං. යපොරාණාති ච පුරිමා අට්ඨකථාචරියා.
‘‘තස්මිං සමයය’’ති වා…යප.… ‘‘එකං සමය’’න්ති වා එස යභයදොති

සම්බන්යධො. අභිලාපමත්තයභයදොති වචනමත්යතන යභයදො වියසයසො, න

පන අත්යථන, යතනාහ ‘‘සබ්බත්ථ භුම්මයමවත්යථො’’ති, සබ්යබසුපි
අත්ථයතො ආධායරො එව අත්යථොති වුත්තං යහොති. ඉමිනා ච වචයනන
සුත්තවිනයයසු විභත්තිවිපරිණායමො කයතො, භුම්මත්යථ වා

උපයයොගකරණවිභත්තියයො සිද්ධාති දස්යසති. ‘‘තස්මා’’තිආදිනා යතසං
මතිදස්සයනගුණමාහ. 

භාරියට්යඨන ගරු. තයදවත්ථං සඞ්යකතයතො සමත්යථති ‘‘ගරුිං

හී’’තිආදිනා සඞ්යකතවිසයයො හි සද්යදො තංවවත්ථියතොයයව යචස



දීඝනිකායය සීලක්ඛන්ධවග්ගඅභිනවටීකා  බ්රහ්මජාලසුත්තං 

149 

පටුන 

අත්ථයබොධයකොති. ගරුන්ති ගරුකාතබ්බං ජනං. ‘‘යලොයක’’ති ඉමිනා න

යකවලං සාසයනයයව, යලොයකපි ගරුකාතබ්බට්යඨන භගවාති
සඞ්යකතසිද්ධීති දස්යසති. යදි ගරුකාතබ්බට්යඨන භගවා, අථ අයයමව
සාතිසයං භගවා නාමාති දස්යසන්යතො ‘‘අයඤ්චා’’තිආදිමාහ. තථා හි
යලොකනායථො අපරිමිතනිරුපමප්පභාවසීලාදිගුණවියසසසමඞ්ගිතාය, 
සබ්බානත්ථපරිහාරපුබ්බඞ්ගමාය නිරවයසසහිතසුඛවිධානතප්පරාය
නිරතිසයායපයයොගසම්පත්තියා සයදවමනුස්සායපජායඅච්චන්තුපකාරිතාය
ච අපරිමාණාසු යලොකධාතූසු අපරිමාණානං සත්තානං උත්තමං
ගාරවට්ඨානන්ති.නයකවලංයලොයකයයව, අථයඛොසාසයනපීතිදස්යසති 

‘‘යපොරායණහී’’තිආදිනා, යපොරායණහීති ච අට්ඨකථාචරියයහීති අත්යථො.
යසට්ඨවාචකවචනම්පි යසට්ඨගුණසහචරණයතො යසට්ඨයමවාති වුත්තං 

‘‘භගවාති වචනිං යසට්ඨ’’න්ති. වුච්චති අත්යථො, එයතනාති හි වචනිං, 

සද්යදො.අථවාවුච්චතීති වචනිං, අත්යථො, තස්මායයො‘‘භගවා’’තිවචයනන

වචනීයයො අත්යථො, යසො යසට්යඨොති අත්යථො. භගවාති වචනමුත්තමන්ති

එත්ථාපි එයසව නයයො. ගාරවයුත්යතොති ගරුභාවයුත්යතො

ගරුගුණයයොගත්තා, සාතිසයං වා ගරුකරණාරහතාය ගාරවයුත්යතො, 
ගාරවාරයහොති අත්යථො. යයන කාරණත්තයයන යසො තථාගයතො ගරු
භාරියට්යඨන, යතන ‘‘භගවා’’ති වුච්චතීති සම්බන්යධො. 
ගරුතාකාරණදස්සනඤ්යහතං පදත්තයං. ‘‘සිප්පාදිසික්ඛාපකාපි ගරූයයව
නාමයහොන්ති, නච ගාරවයුත්තා, අයංපනතාදියසොනයහොති, තස්මාගරූති
කත්වා ‘ගාරවයුත්යතො’ති වුත්ත’’න්ති යකචි. එවං සති තයදතං
වියසසනපදමත්තං, පුරිමපදද්වයයමවකාරණදස්සනං සියා. 

අපිචාති අත්ථන්තරවිකප්පත්යථ නිපායතො, අපයරො නයයොති අත්යථො.
තත්ථ– 

‘‘වණ්ණගයමොවණ්ණවිපරියායයො, 
ද්යවචාපයරවණ්ණවිකාරනාසා; 
ධාතූනමත්ථාතිසයයනයයොයගො, 
තදුච්චයතපඤ්චවිධානිරුත්තී’’ති.– 

වුත්තං නිරුත්තිලක්ඛණං ගයහත්වා, ‘‘පියසොදරාදීනි යයථොපදිට්ඨ’’න්ති
වුත්තසද්දනයයන වා පියසොදරාදිආකතිගණපක්යඛපලක්ඛණං ගයහත්වා
යලොකිය යලොකුත්තරසුඛාභිනිබ්බත්තකං සීලාදිපාරප්පත්තං භාගයමස්ස

අත්ථීති‘‘භාගයවා’’තිවත්තබ්යබ‘‘භගවා’’තිවුත්තන්තිආහ ‘‘භාගයවා’’ති.
තථා අයනකයභදභින්නකියලසසතසහස්සානි, සඞ්යඛපයතොවා පඤ්චමායර
අභඤ්ජීති ‘‘භග්ගවා’’ති වත්තබ්යබ ‘‘භගවා’’ති වුත්තන්ති දස්යසති 

‘‘භග්ගවා’’ති ඉමිනා. යලොයක ච භග-සද්යදො 
ඉස්සරියධම්මයසසිරීකාමපයත්යතසු ෙසු ධම්යමසු පවත්තති, යත ච

භගසඞ්ඛාතා ධම්මා අස්ස සන්තීති භගවාති අත්ථං දස්යසතුං ‘‘යුත්යතො
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භයගහි චා’’ති වුත්තං. කුසලාදීහි අයනකයභයදහි සබ්බධම්යම විභජි
විභජිත්වා විවරිත්වා යදයසසීති ‘‘විභත්තවා’’ති වත්තබ්යබ ‘‘භගවා’’ති

වුත්තන්ති ආහ ‘‘විභත්තවා’’ති. දිබ්බබ්රහ්මඅරියවිහායර, 
කායචිත්තඋපධිවියවයක, සුඤ්ඤතානිමිත්තාප්පණිහිතවියමොක්යඛ, අඤ්යඤ
ච යලොකියයලොකුත්තයර උත්තරිමනුස්සධම්යම භජි යසවි බහුලමකාසීති

‘‘භත්තවා’’ති වත්තබ්යබ ‘‘භගවා’’ති වුත්තන්ති දස්යසති ‘‘භත්තවා’’ති
ඉමිනා. තීසු භයවසු තණ්හාසඞ්ඛාතං ගමනමයනන වන්තං වමිතන්ති
‘‘භයවසුවන්තගමයනො’’තිවත්තබ්යබ භවසද්දයතොභ-කාරංගමනසද්දයතො
ග-කාරං වන්තසද්දයතො ව-කාරං ආදාය, තස්ස ච දීඝං කත්වා 

වණ්ණවිපරියායයන ‘‘භගවා’’ති වුත්තන්ති දස්යසතුං ‘‘වන්තගමයනො 

භයවසූ’’ති වුත්තං. ‘‘යයතො භාගයවා, තයතො භගවා’’තිආදිනා පච්යචකං

යයොයජතබ්බං. අස්ස පදස්සාති ‘‘භගවා’’ති පදස්ස. විත්ථාරත්යථොති

විත්ථාරභූයතො අත්යථො. ‘‘යසො චා’’තිආදිනා ගන්ථමහත්තං පරිහරති. 

වුත්යතොයෙව, න පන ඉධ පන වත්තබ්යබො විසුද්ධිමග්ගස්ස ඉමිස්සා
අට්ඨකථායඑකයදසභාවයතොති අධිප්පායයො. 

අපිච භයග වනි, වමීති වා භගවා. යසො හි භයග සීලාදිගුයණ වනි භජි
යසවි, යත වා භගසඞ්ඛායත සීලාදිගුයණ වියනයයසන්තායනසු ‘‘කථං නු 

යඛොඋප්පජ්යජයය’’න්තිවනියාචිපත්ථයි, එවංභයගවනීති භගවා, භයගවා
සිරිං, ඉස්සරියං, යසඤ්ච වමි යඛළපිණ්ඩං විය ෙඩ්ඩයි. තථා හි භගවා
හත්ථගතං චක්කවත්තිසිරිං, චතුදීපිස්සරියං, 
චක්කවත්තිසම්පත්තිසන්නිස්සයඤ්ච සත්තරතනසමුජ්ජලං යසං
අනයපක්යඛොෙඩ්ඩයි.අථ වාභානිනාමනක්ඛත්තානි, යතහිසමංගච්ෙන්ති

පවත්තන්තීති භගා ආකාරස්ස රස්සං කත්වා, සියනරුයුගන්ධරාදිගතා
භාජනයලොකයසොභා. තා භගා වමි තප්පටිබද්ධෙන්දරාගප්පහායනන පජහි, 

එවංභයගවමීති භගවාතිඑවමාදීහිතත්ථතත්ථාගතනයයහිචස්සඅත්යථො
වත්තබ්යබො, අම්යහහි පන යසො ගන්ථභීරුජනානුග්ගහණත්ථං, 
ගන්ථගරුතාපරිහරණත්ථඤ්ච අජ්ඣුයපක්ඛියතොති. 

එවයමයතසං අවයවත්ථං දස්යසත්වා ඉදානි සමුදායත්ථං දස්යසන්යතො 
පුරිමපදත්තයස්ස සමුදායත්යථන වුත්තාවයසයසන යතසමත්ථානං

පටියයොගිතායයතනාපිසහ දස්යසතුං ‘‘එත්තාවතා’’තිආදිමාහ. එත්තාවතාති 
එතස්ස ‘‘එවංයමසුත’’න්තිවචයනන‘‘එකංසමයංභගවා’’තිවචයනනාති

ඉයමහි සම්බන්යධො. එත්ථාති එතස්මිං නිදානවචයන. ෙථාසුතිං ධම්මිං 

යදයසන්යතොති එත්ථ අන්ත-සද්යදො යහතුඅත්යථො. තථායදසිතත්තා හි
පච්චක්ඛංකයරොතිනාම.එසනයයොඅපරත්ථාපි.‘‘යයොයඛොආනන්ද, මයා 
ධම්යමො ච…යප.… සත්ථා’’ති වචනයතො ධම්මස්ස සත්ථුභාවපරියායයො

විජ්ජයතවාති කත්වා ‘‘ධම්මසරීරිං පච්චක්ඛිං කයරොතී’’ති වුත්තං. 

ධම්මකාෙන්තිහිභගවයතොසම්බන්ධීභූතංධම්මසඞ්ඛාතංකායන්ති අත්යථො.
තථාචවුත්තං ‘‘ධම්මකායයොතිභික්ඛයව, තථාගතස්යසතංඅධිවචන’’න්ති.
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පටුන 

තං පන කිමත්ථියන්ති ආහ ‘‘යතනා’’තිආදි. යතනාති ච තාදියසන

පච්චක්ඛකරයණනාති අත්යථො. ඉදිං අධුනා වක්ඛමානසුත්තං පාවචනිං 
පකට්ඨං උත්තමං බුද්ධස්ස භගවයතො වචනං නාම. තස්මා තුම්හාකං 

අතික්කන්තසත්ථුකිං අතීතසත්ථුකභායවො න යහොතීති අත්යථො.
භාවප්පධායනො හි අයංනිද්යදයසො, භාවයලොයපො වා, ඉතරථා පාවචනයමව 
අනතික්කන්තසත්ථුකං, සත්ථුඅදස්සයනන පන උක්කණ්ඨිතස්ස ජනස්ස 
අතික්කන්තසත්ථුකභායවොතිඅත්යථොආපජ්යජයය, එවඤ්චසති‘‘අයංයවො
සත්ථාති සත්ථුඅදස්සයනනඋක්කණ්ඨිතංජනංසමස්සායසතී’’තිවචයනන
සහවියරොයධොභයවයයාති වදන්ති.ඉදංපාවචනංසත්ථුකිච්චනිප්ඵාදයනනන

අතීතසත්ථුකන්ති පන අත්යථො. සත්ථූති කම්මත්යථ ෙට්ඨී, සමාසපදං වා

එතං සත්ථුඅදස්සයනනාති.උක්කණ්ඨනං උක්කණ්යඨො, කිච්ෙජීවිතා.‘‘කඨ
කිච්ෙජීවයන’’තිහිවදන්ති. තමියතොපත්යතොතිඋක්කණ්ඨියතො, අනභිරතියා
වා පීළියතො වික්ඛිත්තචිත්යතො හුත්වා සීසං උක්ඛිපිත්වා උද්ධං කණ්ඨං
කත්වා ඉයතො චියතො ච ඔයලොයකන්යතො ආහිණ්ඩති, විහරති චාති 

උක්කණ්ඨියතො නිරුත්තිනයයන, තං උක්කණ්ඨිතිං. 
සද්දසාමත්ථියාධිගතමත්යතොයචස, යවොහාරයතොපනඅනභිරතියාපීළිතන්ති

අත්යථො.එසනයයො සබ්බත්ථ. සමස්සායසතීතිඅස්සාසංජයනති. 

තස්මිං සමයෙති ඉමස්ස සුත්තස්ස සඞ්ගීතිසමයය. කාමං විජ්ජමායනපි
භගවති එවං වත්තුමරහති, ඉධ පන අවිජ්ජමායනයයව තස්මිං එවං වදති, 

තස්මා සන්ධායභාසිතවයසන තදත්ථං දස්යසතීති ආහ ‘‘අවිජ් මානභාවිං

දස්යසන්යතො’’ති. පරිනිබ්බානන්ති අනුපාදියසසනිබ්බානධාතුවයසන

ඛන්ධපරිනිබ්බානං. යතනාතිතථාසාධයනන. එවිංවිධස්සාති එවංපකාරස්ස, 

එවංසභාවස්සාතිපි අත්යථො. නාම-සද්යදො ගරහායං නිපායතො ‘‘අත්ථි නාම
ආනන්ද යථරං භික්ඛුං වියහසියමානං අජ්ඣුයපක්ඛිස්සථා’’තිආදීසු (අ. නි.
5.166) විය, යතන එදියසො අපි භගවා පරිනිබ්බුයතො, කා නාම කථා

අඤ්යඤසන්ති ගරහත්ථං යජොයතති. අරිෙධම්මස්සාති අරියානං ධම්මස්ස, 
අරියභූතස්ස වා ධම්මස්ස. දසවිධස්සකායබලස්ස, ඤාණබලස්සචවයසන 

දසබලධයරො. වජිරස්ස නාමමණිවියසසස්සසඞ්ඝායතොසමූයහොඑකග්ඝයනො, 
යතන සමායනො කායයො යස්සාති තථා. ඉදං වුත්තං යහොති – යථා
වජිරසඞ්ඝායතොනාමනඅඤ්යඤනමණිනා වා පාසායණනවායභජ්යජො, අපි
තු යසොයයව අඤ්ඤං මණිං වා පාසාණං වා භින්දති. යතයනව වුත්තං
‘‘වජිරස්සනත්ථියකොචිඅයභජ්යජොමණිවාපාසායණොවා’’ති, එවංභගවාපි
යකනචි අයභජ්ජසරීයරො. න හි භගවයතො රූපකායය යකනචි අන්තරායයො
කාතුං සක්කාති. නාමසද්දස්ස ගරහායජොතකත්තා පි-සද්යදො
සම්පිණ්ඩනයජොතයකො ‘‘න යකවලං භගවායයව, අථ යඛො අඤ්යඤපී’’ති. 
එත්ථචඑවංගුණසමන්නාගතත්තාඅපරිනිබ්බුතසභායවනභවිතුංයුත්යතොපි
එස පරිනිබ්බුයතො එවාති පකරණානුරූපමත්ථං දස්යසතුං ‘‘එව’’න්තිආදි

වුත්තන්ති දට්ඨබ්බං. ආසා පත්ථනා යකන  යනතබ්බා, න ජයනතබ්බා 
එවාතිඅත්යථො.‘‘අහංචිරංජීවිං, චිරංජීවාමි, චිරංජීවිස්සාමි, සුඛංජීවිං, සුඛං 
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ජීවාමි, සුඛං ජීවිස්සාමී’’ති මජ්ජනවයසන උප්පන්යනො මායනො ජීවිතමයදො 

නාම, යතන මත්යතො පමත්යතො තථා. සිංයවය තීති සංයවගං ජයනති, 
තයතොයයව අස්ස ජනස්ස සද්ධම්යම උස්සාහං ජයනති. සංයවජනඤ්හි
උස්සාහයහතු‘‘සංවිග්යගොයයොනියසොපදහතී’’තිවචනයතො. 

යදසනාසම්පත්තිිං නිද්දිසති වක්ඛමානස්ස සකලසුත්තස්ස ‘‘එව’’න්ති

නිදස්සනයතො. සාවකසම්පත්තින්ති සුණන්තපුග්ගලසම්පත්තිං නිද්දිසති 
පටිසම්භිදාප්පත්යතන පඤ්චසු ඨායනසු භගවතා එතදග්යග ඨපියතන, 
පඤ්චසු ච යකොසල්යලසු ආයස්මතා ධම්මයසනාපතිනා පසංසියතන මයා
මහාසාවයකන සුතං, තඤ්ච යඛො සයයමව සුතං න අනුස්සුතං, න ච

පරම්පරාභතන්ති අත්ථස්ස දීපනයතො. කාලසම්පත්තිිං නිද්දිසති
භගවාතිසදසන්නිධායන පයුත්තස්ස සමයසද්දස්ස බුද්ධුප්පාද-පටිමණ්ඩිත-
සමය-භාව-දීපනයතො.බුද්ධුප්පාදපරමාහි කාලසම්පදා.යතයනතංවුච්චති– 

‘‘කප්පකසායකලියුයග, බුද්ධුප්පායදොඅයහො මහච්ෙරියං; 
හුතවහමජ්යඣ ජාතං, සමුදිතමකරන්දමරවින්ද’’න්ති. (දී. නි. ටී. 
1.1; සං.නි.ටී.1.1); 

තස්සායමත්යථො – කප්පසඞ්ඛාතකාලසඤ්චයස්ස යලඛනවයසන
පවත්යත කලියුගසඞ්ඛායත සකරාජසම්මයත වස්සාදිසමූයහ ජායතො
බුද්ධුප්පාදඛණසඞ්ඛායතො දිනසමූයහො අන්ධස්ස පබ්බතායරොහනමිව කදාචි
පවත්තනට්යඨන, අච්ෙරංපහරිතුංයුත්තට්යඨනච මහච්ෙරියංයහොති.කිමිව
ජාතන්තියච? හුතවහසඞ්ඛාතස්සපාවකස්සමජ්යඣසම්මා උදිතමධුමන්තං

අරවින්දසඞ්ඛාතං වාරිජමිව ජාතන්ති. යදසකසම්පත්තිිං නිද්දිසති 
ගුණවිසිට්ඨසත්තුත්තමගාරවාධිවචනයතො. 

එවං පදෙක්කස්ස පදානුක්කයමන නානප්පකාරයතො අත්ථවණ්ණනං
කත්වා ඉදානි ‘‘අන්තරා ච රාජගහ’’න්තිආදීනං පදානමත්ථවණ්ණනං 

කයරොන්යතො ‘‘අන්තරා චා’’තිආදිමාහ. අන්තරා ච රා ගහිං අන්තරා ච

නාළන්දන්ති එත්ථ සමභිනිවිට්යඨො අන්තරා-සද්යදො දිස්සති
සාමඤ්ඤවචනීයත්ථමයපක්ඛිත්වා
පකරණාදිසාමත්ථියාදිගතත්ථමන්තයරනාති අත්යථො. එවං පනස්ස

නානත්ථභායවො පයයොගයතො අවගමීයතීති දස්යසති ‘‘තදන්තර’’න්තිආදිනා.

තත්ථ තදන්තරන්තිතංකාරණං.මඤ්චතඤ්චමන්යතන්ති, කිමන්තරංකිං 

කාරණන්ති අත්යථො. විජ් න්තරිකාොති විජ්ජුනිච්ෙරණක්ඛයණ. යධොවන්තී

ඉත්ථී අද්දසාති සම්බන්යධො. අන්තරයතොති හදයය. යකොපාති 

චිත්තකාලුස්සියකරණයතොචිත්තපයකොපාරාගාදයයො. අන්තරා යවොසානන්ති

ආරම්භනිප්ඵත්තීනං යවමජ්යඣපරියයොසානංආපාදි. අපිචාතිතථාපි, එවං

පභවසම්පන්යනපීතිඅත්යථො. ද්වින්නිංමහානිරොනන්තියලොහකුම්භීනිරයය

සන්ධායාහ. අන්තරිකාොති අන්තයරන. රාජගහනගරං කිර ආවිජ්ඣිත්වා
මහායපතයලොයකො. තත්ථ ද්වින්නං මහායලොහකුම්භීනිරයානං අන්තයරන
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අයංතයපොදානදීආගච්ෙති, තස්මාසා කුථිතාසන්දතීති. ස්වාෙමධවිවයර

පවත්තති තදඤ්යඤසමසම්භවයතො.එත්ථච‘‘තදන්තරංයකොජායනයය, (අ.
නි.6.44; 10.75) එයතසං අන්තරාකප්පා, ගණනායතො අසඞ්ඛියා, (බු. වං.
28.9) අන්තරන්තරාකථං ඔපායතතී’’තිආදීසු (ම.නි. 2.426; පහා. ව.66; 
චූළව. 376) විය කාරණයවමජ්යඣසු වත්තමානා අන්තරාසද්දායයව
උදාහරිතබ්බා සියුං, න පන චිත්තඛණවිවයරසු වත්තමානා 
අන්තරිකඅන්තරසද්දා. අන්තරාසද්දස්ස හි අයමත්ථුද්ධායරොති. අයං
පයනත්ථාධිප්පායයොසියා–යයසුඅත්යථසුඅන්තරිකසද්යදො, අන්තරසද්යදො
ච පවත්තති, යතසු අන්තරාසද්යදොපීති සමානත්ථත්තා අන්තරාසද්දත්යථ
වත්තමායනො අන්තරිකසද්යදො, අන්තරසද්යදො, ච උදාහයටොති. අථ වා
අන්තරාසද්යදොයයව ‘‘යස්සන්තරයතො’’ති (උදා. 20) එත්ථ
ගාථාබන්ධසුඛත්ථංරස්සංකත්වාවුත්යතො– 

‘‘යස්සන්තරයතොනසන්තියකොපා, 
ඉතිභවාභවතඤ්චවීතිවත්යතො; 
තංවිගතභයංසුඛිංඅයසොකං, 
යදවානානුභවන්තිදස්සනායා’’ති.(උදා.20); – 

හි අයං උදායන භද්දිෙසුත්යත ගාථා. යසොයයව ඉක-සද්යදන
සකත්ථපවත්යතන පදං වඩ්යඪත්වා ‘‘අන්තරිකායා’’ති ච වුත්යතො, තස්මා
උදාහරයණොදාහරිතබ්බානයමත්ථ වියරොධාභායවො යවදිතබ්යබොති. කිමත්ථං 

අත්ථවියසසනියයමො කයතොති ආහ ‘‘තස්මා’’තිආදි. නනු යචත්ථ 
උපයයොගවචනයමව, අථ කස්මා සම්බන්ධීයත්යථො වුත්යතො, 
සම්බන්ධීයත්යථවාකස්මා උපයයොගවචනංකතන්තිඅනුයයොගසම්භවයතො

තංපරිහරිතුං ‘‘අන්තරාසද්යදන පනා’’තිආදිවුත්තං, යතනසම්බන්ධීයත්යථ
සාමිවචනප්පසඞ්යග සද්දන්තරයයොයගන ලද්ධමිදං උපයයොගවචනන්ති
දස්යසති, න යකවලං සාසයනව, යලොයකපි එවයමවිදං ලද්ධන්ති

දස්යසන්යතො ‘‘ඊදියසසු චා’’තිආදිමාහ. වියසසයයොගතාදස්සනමුයඛන හි
අයමත්යථොපි දස්සියතො. එයකනපි අන්තරා-සද්යදන යුත්තත්තා ද්යව
උපයයොගවචනානි කාතබ්බානි. ද්වීහි පන යයොයග කා කථාති අත්ථස්ස

සිජ්ඣනයතො. අක්ඛරං චින්යතන්ති ලිඞ්ගවිභත්තියාදීහීති අක්ඛරචින්තකා, 
සද්දවිදූ.අක්ඛර-සද්යදනයචත්ථතම්මූලකානි පදාදීනිපිගයහතබ්බානි.යදිපි
සද්දයතො එකයමව යුජ්ජන්ති, අත්ථයතො පන යසො ද්වික්ඛත්තුං
යයොයජතබ්යබො එකස්සාපි පදස්ස ආවුත්තියාදිනයයන අයනකධා 

සම්පජ්ජනයතොති දස්යසති ‘‘දුතිෙපයදනපී’’තිආදිනා. යකො පන යදොයසො

අයයොජියතති ආහ ‘‘අයෙොජිෙමායන උපයෙොගවචනිං න පාපුණාතී’’ති. 
දුතියපදං න පාපුණාතීති අත්යථො සද්දන්තරයයොගවසා සද්යදයයව
සාමිවචනප්පසඞ්යග උපයයොගවිභත්තියා ඉච්ඡිතත්තා. සද්දාධිකායරො හි
විභත්තිපයයොයගො. 
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පටුන 

අද්ධාන-සද්යදො දීඝපරියායයොතිආහ ‘‘දීඝමග්ග’’න්ති. කිත්තාවතා පන

යසො දීයඝො නාම තදත්ථභූයතොති යචොදනමපයනති ‘‘අද්ධානගමනසමෙස්ස

හී’’තිආදිනා. අද්ධානගමනසමෙස්ස විභඞ්යගති ගණයභොජනසික්ඛාපදාදීසු 
අද්ධානගමනසමයසද්දස්ස පදභාජනීයභූයත විභඞ්යග (පාචි. 217). 

අඩ්ඪයෙො නම්පි අද්ධානමග්යගො, පයගවතදුත්තරි. අඩ්ඪයමව යයොජනස්ස 

අඩ්ඪයෙො නිං, ද්විගාවුතමත්තං.ඉධපනචතුගාවුතප්පමාණං යයොජනයමව, 
තස්මා‘‘අද්ධානමග්ගපටිපන්යනො’’තිවදතීතිඅධිප්පායයො. 

මහන්තසද්යදො උත්තමත්යථො, බහ්වත්යථො ච ඉධාධිප්යපයතොති ආහ 

‘‘මහතා’’තිආදි. ගුණමහත්යතනාති අප්පිච්ෙතාදිගුණමහන්තභායවන. 

සඞ්ඛයාමහත්යතනාති ගණනමහන්තභායවන.තයදවත්ථංසමත්යථති ‘‘යසො

හී’’තිආදිනා. යසො භික්ඛුසඞ්යඝොති ඉධ ආගයතො තදා පරිවාරභූයතො

භික්ඛුසඞ්යඝො. මහාති උත්තයමො. වායකයපි හි තමිච්ෙන්ති පයයොගවසා. 

අප්පිච්ඡතාති නිල්යලොභතා සද්යදො යචත්ථ සාවයසයසො, අත්යථො පන 

නිරවයසයසො. න හි ‘‘අප්පයලොභතාති අභිත්ථවිතුමරහතී’’ති අට්ඨකථාසු 

වුත්තං. මජ්ඣිමාගමටීකාකායරො පන ආචරිෙධම්මපාලත්යථයරො එවමාහ
‘‘අප්පසද්දස්සපරිත්තපරියායංමනසි කත්වා‘බයඤ්ජනංසාවයසසංවියා’ති

(මහානි. අට්ඨ. 85) අට්ඨකථාෙිං වුත්තං. අප්පසද්යදො පයනත්ථ
‘අභාවත්යථො’ තිපි සක්කා විඤ්ඤාතුං ‘අප්පාබාධතඤ්චසඤ්ජානාමී’තිආදීසු

(ම. නි. 1.225) වියා’’ති. සඞ්ඛයාෙපි මහාති ගණනායපි බහු අයහොසි, 
‘‘භික්ඛුසඞ්යඝො’’ති පදාවත්ථිකන්තවචනවයසන සංවණ්යණතබ්බපදස්ස
යෙදනමිව යහොතීති තදපරාමසිත්වා ‘‘යතන භික්ඛුසඞ්යඝනා’’ති පුන
වාකයාවත්ථිකන්තවචනවයසන සංවණ්යණතබ්බපයදන සදිසීකරණං. එසා
හි සංවණ්ණනකානං පකති, යදිදං විභත්තියානයපක්ඛාවයසන යථාරහං 
සංවණ්යණතබ්බපදත්ථං සංවණ්යණත්වා පුන තත්ථ 
විජ්ජමානවිභත්තිවයසන පරිවත්යතත්වා නික්ඛිපනන්ති.
දිට්ඨිසීලසාමඤ්යඤන සංහතත්තාසඞ්යඝොතිඉමමත්ථංවිභායවන්යතොආහ 

‘‘දිට්ඨිසීලසාමඤ්ඤසඞ්ඝායතනසමණගයණනා’’ති.එත්ථපන‘‘යායං දිට්ඨි
අරියා නියයානිකා නියයාති තක්කරස්ස සම්මා දුක්ඛක්ඛයාය, තථාරූපාය 
දිට්ඨියාදිට්ඨිසාමඤ්ඤගයතොවිහරතී’’ති(දී.නි.3.324, 356; ම.නි.1.492; 
3.54; පරි. 274) එවං වුත්තාය දිට්ඨියා. ‘‘යානි තානි සීලානි අඛණ්ඩානි
අච්ඡිද්දානි අසබලානි අකම්මාසානි භුජිස්සානි විඤ්ඤුප්පසත්ථානි 
අපරාමට්ඨානි සමාධිසංවත්තනිකානි, තථාරූයපසු සීයලසු
සීලසාමඤ්ඤගයතො විහරතී’’ති (දී. නි. 3.323; ම.නි. 1.492; 3.54; අ.නි.
6.11; පරි. 274) එවං වුත්තානඤ්ච සීලානං සාමඤ්යඤන සඞ්ඝායතො

සඞ්ඝටියතො සයමයතොති දිට්ඨිසීලසාමඤ්ඤසඞ්ඝායතො, සමණගයණො, 
දිට්ඨිසීලසාමඤ්යඤන සංහයතොති වුත්තං යහොති. 

‘‘දිට්ඨිසීලසාමඤ්ඤසඞ්ඝාටසඞ්ඛායතනා’’ තිපි පායඨො. තථා සඞ්ඛායතන
කතියතනාති අත්යථො. තථා හි දිට්ඨිසීලාදීනං නියතසභාවත්තා 
යසොතාපන්නාපි අඤ්ඤමඤ්ඤං දිට්ඨිසීලසාමඤ්යඤන සංහතා, පයගව
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සකදාගාමිආදයයො, තථාච වුත්තං‘‘නියයතොසම්යබොධිපරායයණො’’ති, (සං.
නි. 2.41; 5.198, 1004) ‘‘අට්ඨානයමතං භික්ඛයව, අනවකායසො, යං
දිට්ඨිසම්පන්යනො පුග්ගයලො සඤ්චිච්චපාණං ජීවිතා යවොයරොයපයය, යනතං
ඨානං විජ්ජතී’’ති ච ආදි. අරියපුග්ගලස්ස හි යත්ථ කත්ථචි දූයර ඨිතාපි
අත්තයනො ගුණසාමග්ගියා සංහතතායයව, ‘‘තථාරූපාය දිට්ඨියා
දිට්ඨිසාමඤ්ඤගයතො විහරති, (ම. නි. 1.492) තථාරූයපසු සීයලසු
සීලසාමඤ්ඤගයතො විහරතී’’ති (ම. නි. 1.492) වචනයතො පන

පුථුජ්ජනානම්පි දිට්ඨිසීලසාමඤ්යඤන සංහතභායවො ලබ්භතියයව. සද්ධිිං-

සද්යදො එකයතොති අත්යථ නිපායතො. පඤ්ච…යප.… මත්තානීති පඤ්ච-

සද්යදන මත්තසද්දං සඞ්ඛිපිත්වා බාහිරත්ථසමායසො වුත්යතො. එයතසන්ති
භික්ඛුසතානං.පුනපඤ්චමත්තාපමාණාති බයායසො, නිකාරයලොයපොයචත්ථ
නපුංසකලිඞ්ගත්තා. 

සුප්පියෙොති තස්ස නාමයමව, න ගුණාදි. න යකවලං භික්ඛුසඞ්යඝන
සද්ධිං භගවායයව, අථ යඛො සුප්පියයොපි පරිබ්බාජයකො බ්රහ්මදත්යතන
මාණයවන සද්ධින්ති පුග්ගලං සම්පිණ්යඩති, තඤ්ච යඛො 

මග්ගපටිපන්නසභාගතාය එව, න සීලාචාරාදිසභාගතායාති වුත්තං ‘‘පි-

කායරො’’තිආදි.සුඛුච්චාරණවයසනපුබ්බාපරපදානං සම්බන්ධමත්තකරභාවං

සන්ධාය ‘‘පදසන්ධිකයරො’’ති වුත්තං, න පන සරබයඤ්ජනාදිසන්ධිභාවං, 

යතනාහ ‘‘බයඤ් නසිලිට්ඨතාවයසන වුත්යතො’’ති, එයතන
පදපූරණමත්තන්ති දස්යසති. අපිච අවධාරණත්යථොපි යඛො-සද්යදො යුත්යතො
‘‘අස්යසොසි යඛො යවරඤ්යජො බ්රාහ්මයණො’’තිආදීසු (පාරා. 1) විය, යතන 
අද්ධානමග්ගපටිපන්යනො අයහොසියයව, නාස්ස මග්ගපටිපත්තියා යකොචි

අන්තරායයො අයහොසීති අයමත්යථො දීපියතො යහොති. සඤ් ෙස්සාති
රාජගහවාසියනො සඤ්ජයනාමස්ස පරිබ්බාජකස්ස, යස්ස සන්තියක පඨමං 
උපතිස්සයකොලිතාපි පබ්බජිංසු ෙන්නපරිබ්බාජයකොව, න 

අයචලකපරිබ්බාජයකො. ‘‘ෙදා, තදා’’ති ච එයතන සමකාලයමව 

අද්ධානමග්ගපටිපන්නතං දස්යසති. අතීතකාලත්යථො පාළියං යහොතිසද්යදො 
යයොගවිභායගන, තංකාලායපක්ඛායවාඑවංවුත්තං, තදා යහොතීතිඅත්යථො. 

අන්යතති සමීයප. වසතීති වත්තපටිවත්තාදිකරණවයසන
සබ්බිරියාපථසාධාරණවචනං, අවචරතීති වුත්තං යහොති, යතයනවාහ 

‘‘සමීපචායරො සන්තිකාවචයරො සිස්යසො’’ති. යචොදිතා යදවදූයතහීති
දහරකුමායරො ජරාජිණ්ණසත්යතොගිලායනොකම්මකාරණා, කම්මකාරණිකා

වා මතසත්යතොති ඉයමහි පඤ්චහි යදවදූයතහි යචොදිතා ඔවදිතා සංයවගං
උප්පාදිතා සමානාපි. යත හි යදවා විය දූතා, විසුද්ධියදවානං වා දූතාති 

යදවදූතා. හීනකායූපගාති අපායකායමුපගතා. නරසඞ්ඛාතා යත මාණවාති
සම්බන්යධො. සාමඤ්ඤවයසන යචත්ථ සත්යතො ‘‘මාණයවො’’ති වුත්යතො, 
ඉතයර පන වියසසවයසන. පකරණාධිගයතො යහස අත්ථුද්ධායරොති. 

කතකම්යමහීති කතයචොරකම්යමහි. තරුයණොති යසොළසවස්සයතො පට්ඨාය
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පත්තවීසතිවස්යසො, උදානට්ඨකථාෙඤ්හි ‘‘සත්තා ජාතදිවසයතො පට්ඨාය
යාව පඤ්චදසවස්සකා, තාව ‘කුමාරකා, බාලා’ති ච වුච්චන්ති. තයතො පරං
වීසතිවස්සානි ‘යුවායනො’’’ති(උදා.අට්ඨ.44) වුත්තං.තරුයණො, මාණයවො, 
යුවාති ච අත්ථයතො එකං, යලොකියා පන ‘‘ද්වාදසවස්සයතො පට්ඨාය යාව
ජරමප්පත්යතො, තාවතරුයණො’’තිපි වදන්ති. 

යතසුවාද්වීසු යනසූතිනිද්ධාරයණ භුම්මං.යයොවා‘‘එකංසමය’’න්ති

පුබ්යබඅධිගයතොකායලො, තස්සපටිනිද්යදයසො තත්රාතියඤ්හිසමයංභගවා
අන්තරා රාජගහඤ්ච නාළන්දඤ්ච අද්ධානමග්ගපටිපන්යනො, තස්මිංයයව
සමයය සුප්පියයොපි තං අද්ධානමග්ගං පටිපන්යනො අවණ්ණං භාසති, 

බ්රහ්මදත්යතො ච වණ්ණං භාසතීති. නිපාතමත්තන්ති එත්ථ මත්තසද්යදන 

වියසසත්ථාභාවයතො පදපූරණත්තං දස්යසති. මධුපිණ්ඩිකපරිොයෙොති

මධුපිණ්ඩිකයදසනා නාම ඉති නං සුත්තන්තං ධායරහි, රා ඤ්ඤාති

පායාසිරාජඤ්ඤනාමකංරාජානමාලපති. පරියායතිපරිවත්තතීති පරිොයෙො, 

වායරො. පරියායයති යදයසතබ්බමත්ථං පටිපායදතීති පරිොයෙො, යදසනා.

පරියායති අත්තයනො ඵලං පටිග්ගයහත්වා පවත්තතීති පරිොයෙො, කාරණං. 
අයනකසද්යදයනව අයනකවියධනාති අත්යථො විඤ්ඤායති

අධිප්පායමත්යතනාති ආහ ‘‘අයනකවියධනා’’ති. කාරණඤ්යචත්ථ 
කාරණපතිරූපකයමව, න එකංසකාරණං අවණ්ණකාරණස්ස අභූතත්තා, 

තස්මා කාරයණනාති කාරණපතිරූපයකනාති අත්යථො. තථා හි වක්ඛති
‘‘අකාරණයමව ‘කාරණ’න්තිවත්වා’’ති (දී.නි. අට්ඨ. 1.1). ජාතිවයසනිදං

බහ්වත්යථඑකවචනන්ති දස්යසති ‘‘බහූහී’’තිආදිනා. 

‘‘අවණ්ණවිරහිතස්ස අසමානවණ්ණසමන්නාගතස්සපී’’ති 
වක්ඛමානකාරණස්ස අකාරණභාවයහතුදස්සනත්ථං වුත්තං, 
යදොසවිරහිතස්සපි අසදිසගුණසමන්නාගතස්සාපීති අත්යථො. බුද්ධස්ස

භගවයතොඅවණ්ණංයදොසංනින්දන්ති සම්බන්යධො. ‘‘ෙිංයලොයක’’තිආදිනා 
අරසරූපනිබ්යභොගඅකිරියවාදඋච්යෙදවාදයජගුච්ඡීයවනයිකතපස්සීඅපගබ්භ

භාවානං කාරණපතිරූපකංදස්යසති. තස්මාතිහිඑතං‘‘අරසරූයපො…යප.… 
අපගබ්යභො’’ති ඉයමහි පයදහි සම්බන්ධිතබ්බං. ඉදං වුත්තං යහොති –
යලොකසම්මයතො 
අභිවාදනපච්චුට්ඨානඅඤ්ජලීකම්මසාමීචිකම්මආසනාභිනිමන්තනසඞ්ඛායතො
සාමග්ගීරයසො සමණස්ස යගොතමස්ස නත්ථි, තස්මා යසො
සාමග්ගීරසසඞ්ඛායතන රයසන අසම්පන්නසභායවො, යතන 
සාමග්ගීරසසඞ්ඛායතන පරියභොයගන අසමන්නාගයතො. තස්ස
අකත්තබ්බතාවායදො, උච්ඡිජ්ජිතබ්බතාවායදො ච, තං සබ්බං ගූථං විය
මණ්ඩනජාතියයො පුරියසො යජගුච්ඡී. තස්ස විනාසයකො යසොවතදකරණයතො
වියනතබ්යබො. තදකරයණන වයයොවුඩ්යඪ තායපති තදාචාරවිරහිතතාය වා
කපණපුරියසො.තදකරයණනයදවයලොකගබ්භයතොඅපගයතො, තදකරණයතො
වායසොහීනගබ්යභොචාතිඑවංතයදව අභිවාදනාදිඅකරණංඅරසරූපතාදීනං



දීඝනිකායය සීලක්ඛන්ධවග්ගඅභිනවටීකා  බ්රහ්මජාලසුත්තං 

157 

පටුන 

කාරණපතිරූපකං දට්ඨබ්බං. ‘‘නත්ථි…යප.… වියසයසො’’ති එතස්ස පන
‘‘සුන්දරිකාය නාම පරිබ්බාජිකාය මරණානවයබොයධො, සංසාරස්ස
ආදියකොටියා අපඤ්ඤායනපටිඤ්ඤා, ඨපනීයපුච්ොය 
අබයාකතවත්ථුබයාකරණ’’න්ති එවමාදීනි කාරණපතිරූපකානි

නිද්ධාරිතබ්බානි, තථා ‘‘තක්කපරිොහතිං සමයණො…යප.…

සෙම්පටිභාන’’න්ති එතස්ස ‘‘අනාචරියයකන සාමං පටියවයධන තත්ථ
තත්ථ තථා තථා ධම්මයදසනා, කත්ථචි පයරසං පටිපුච්ොකථනං, 
මහායමොග්ගල්ලානාදීහි ආයරොචිතනයයයනව බයාකරණ’’න්ති එවමාදීනි, 

‘‘සමයණො…යප.… න අග්ගපුග්ගයලො’’ති එයතසං පන ‘‘සබ්බධම්මානං 
කයමයනව අනවයබොයධො, යලොකන්තස්ස අජානනං, අත්තනා 
ඉච්ඡිතතපචාරාභායවො’’ති එවමාදීනි. ඣානවියමොක්ඛාදි යහට්ඨා

වුත්තනයයන උත්තරිමනුස්සධම්යමො. අරියං විසුද්ධං, උත්තමං වා
ඤාණසඞ්ඛාතං දස්සනං, අලංකියලසවිද්ධංසනසමත්ථංඅරියඤාණදස්සනං

එත්ථ, එතස්සාති වා අලමරිෙඤාණදස්සයනො. ස්යවව වියසයසො තථා. 
අරියඤාණදස්සනයමව වා වියසසං වුත්තනයයන අලං පරියත්තං යස්ස, 

යස්මින්ති වා අලමරිෙඤාණදස්සනවියසයසො, උත්තරිමනුස්සධම්යමොව. 

තක්කපරිොහතන්ති කප්පනාමත්යතන සමන්තයතො ආහරිතං, විතක්යකන

වා පරිඝටිතං. වීමිංසානුචරිතන්ති වීමංසනාය පුනප්පුනං පරිමජ්ජිතං. 

සෙම්පටිභානන්තිසයයමවඅත්තයනොවිභූතං, තාදිසංධම්මන්තිසම්බන්යධො. 

අකාරණන්ති අයුත්තං අනුපපත්තිං. කාරණපයද යචතං වියසසනං. න හි
අරසරූපතාදයයො යදොසා භගවති සංවිජ්ජන්ති, ධම්මසඞ්යඝසු ච

දුරක්ඛාතදුප්පටිපන්නාදයයො අකාරණන්ති වා යුත්තිකාරණරහිතං අත්තනා

පටිඤ්ඤාමත්තං. පකතිකම්මපදඤ්යචතං. ඉමස්මිඤ්ච අත්යථ කාරණිං

වත්වාතිඑත්ථකාරණංඉවාතිඉව-සද්දත්යථොරූපකනයයන යයොයජතබ්යබො

පතිරූපකකාරණස්ස අධිප්යපතත්තා. තථා තථාති

ජාතිවුඩ්ඪානමනභිවාදනාදිනා යතන යතන ආකායරන. වණ්ණසද්දස්ස
ගුණපසංසාසු පවත්තනයතො යථාක්කමං ‘‘අවණ්ණං යදොසං නින්ද’’න්ති
වුත්තං. 

දුරක්ඛායතොති දුට්ඨුමාක්ඛායතො, තථා දුප්පටියවදියතො. වට්ටයතො

නියයාතීති නිෙයානිං, තයදව නිෙයානියකො, තයතොවා නියයානංනිස්සරණං, 

තත්ථනියුත්යතොති නිෙයානියකො. වට්ටයතොවානියයාතීති නිෙයානියකො ය-
කාරස්ස ක-කාරං, ඊ-කාරස්ස ච රස්සං කත්වා. ‘‘අනීය-සද්යදො හි බහුලා
කත්තුඅභිධායයකො’’ති සද්දවිදූ වදන්ති, න නියයානියකො තථා.

සංසාරදුක්ඛස්ස අනුපසමසිංවත්තනියකො වුත්තනයයන. පච්චනීකපටිපදන්ති

සම්මාපටිපත්තියා විරුද්ධපටිපදං. අනනුයලොමපටිපදන්ති සප්පුරිසානං

අනනුයලොමපටිපදං. අධම්මානුයලොමපටිපදන්ති යලොකුත්තරධම්මස්ස
අනනුයලොමපටිපදං.කස්මා පයනත්ථ‘‘අවණ්ණංභාසති, වණ්ණංභාසතී’’ති
ච වත්තමානකාලනිද්යදයසො කයතො, නනු සඞ්ගීතිකාලයතො යසො
අවණ්ණවණ්ණානං භාසනකායලො අතීයතොති? සච්චයමතං, 
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‘‘අද්ධානමග්ගපටිපන්යනො යහොතී’’ති එත්ථ යහොති-සද්යදො විය
අතීතකාලත්ථත්තා පන භාසති-සද්දස්ස එවං වුත්තන්ති දට්ඨබ්බං. අථ වා
යස්මිංකායලයතහිඅවණ්යණො වණ්යණොචභාසීයති, තමයපක්ඛිත්වා එවං
වුත්තං, එවඤ්ච කත්වා ‘‘තත්රා’’ති පදස්ස කාලපටිනිද්යදසවිකප්පනං
අට්ඨකථායංඅවුත්තම්පිසුපපන්නං යහොති. 

‘‘සුප්පියස්ස පන…යප.… භාසතී’’ති පාළියා සම්බන්ධදස්සනං 

‘‘අන්යතවාසීපනස්සා’’තිආදිවචනං. අපරාමසිතබ්බිං අරියූපවාදකම්මං, තථා 

අනක්කමතබ්බිං. ස්වාෙන්තියසොආචරියයො. අසිධාරන්තිඅසිනාතිඛිණභාගං. 

කකචදන්ත පන්තිෙන්ති ඛන්ධකකචස්ස දන්තසඞ්ඛාතාය විසමපන්තියා.
හත්යථන වා පායදන වා යයන යකනචි වා අඞ්ගපච්චඞ්යගන පහරිත්වා 

කීළමායනො විෙ. අක්ඛිකණ්ණයකොසසඞ්ඛාතට්ඨානවයසන තීහි පකායරහි

භින්යනො මයදො යස්සාති පභින්නමයදො, තං. අවණ්ණිං භාසමායනොති 
අවණ්ණංභාසනයහතු. යහතුඅත්යථොහි අයං මාන-සද්යදො.න අයයො වුඩ්ඪි 

අනයෙො. යසොයයව බයසනිං, අතියරකබයසනන්ති අත්යථො, තං පාපුණස්සති 
එකන්තමහාසාවජ්ජත්තා රතනත්තයයොපවාදස්ස.යතයනවාහ– 

‘‘යයොනින්දියංපසංසති, 
තංවානින්දතියයොපසංසියයො; 
විචිනාතිමුයඛනයසොකලිං, 
කලිනායතනසුඛංනවින්දතී’’ති.(සු.නි.663; සංනි. 1.180-181; 
යනත්ති.92); 

‘‘අම්හාකිං ආචරියෙො’’තිආදිනා බ්රහ්මදත්තස්ස සංයවගුප්පත්තිං, 
අත්තයනො ආචරියය ච කාරුඤ්ඤප්පවත්තිං දස්යසත්වා කිඤ්චාපි
අන්යතවාසිනා ආචරියස්ස අනුකූයලන භවිතබ්බං, අයං පන
පණ්ඩිතජාතිකත්තා න ඊදියසසු ඨායනසු තමනුවත්තතීති ඉදානිස්ස

කම්මස්සකතාඤාණප්පවත්තිං දස්යසන්යතො ‘‘ආචරියෙ යඛො 

පනා’’තිආදිමාහ. හලාහලන්තිතඞ්ඛණඤ්යඤවමාරණකං විසං.හනතීතිහි 

හයලො න-කාරස්සල-කාරංකත්වා, හලානම්පි වියසයසොහයලො හලාහයලො 
මජ්යඣදීඝවයසන, එයතන ච අඤ්යඤ අට්ඨවියධ වියස නිවත්යතති.
වුත්තඤ්ච– 

‘‘පුයමපණ්යඩචකායකොල, කාළකූටහලාහලා; 
සයරොත්ථියකොසුඞ්කියකයයො, බ්රහ්මපුත්යතොපදීපයනො; 
දාරයදොවච්ෙනායභොච, විසයභදාඉයමනවා’’ති. 

ඛයරොදකන්ති චණ්ඩයසොයතොදකං. ‘‘ඛායරොදක’’න්තිපි පායඨො, 

අතියලොණතාය තිත්යතොදකන්ති අත්යථො. නරකපපාතන්ති යචොරපපාතං. 

මාණවකාති අත්තානයමව ඔවදිතුං ආලපති ‘‘සමයයොපි යඛො යත භද්දාලි 
අප්පටිවිද්යධොඅයහොසී’’තිආදීසු (ම. නි. 2.135) විය. ‘‘කම්මස්සකා’’ති
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කම්මයමව අත්තසන්තකභාවං වත්වා තයදව විවරති ‘‘අත්තයනො

කම්මානුරූපයමව ගතිිං ගච්ඡන්තී’’තිආදිනා. යෙොනියසොති උපායයන

ඤායයන. උම්මුජ්ජිත්වාති ආචරියයො විය අයයොනියසො අරියූපවායද 
අනිම්මුජ්ජන්යතො යයොනියසො අරියූපවාදයතො උම්මුජ්ජිත්වා, උද්ධං හුත්වාති

අත්යථො. මද්දමායනොති මද්දන්යතො භින්දන්යතො. එකංසකාරණයමව ඉධ 

කාරණන්ති දස්යසතුකායමන ‘‘සම්මා’’ති වුත්තං. ‘‘ෙථා ත’’න්තිආදිනා
තස්ස සමාරද්ධභාවං දස්යසති, න්ති ච නිපාතමත්තං. ඉදං වුත්තං යහොති –
යථා අඤ්යඤො පණ්ඩිතසභායවො ජාති ආචාරවයසන කුලපුත්යතො 
අයනකපරියායයනතිණ්ණංරතනානංවණ්ණංභාසිතුමාරභති, තථාඅයම්පි
ආරද්යධො, තඤ්ච යඛො අපි නාමායමාචරියයො එත්තයකනාපි
රතනත්තයාවණ්ණභාසයතොඔරයමයයාති. 

සප්පරා වණ්ණන්ති අහිරාජවණ්ණං. වණ්ණයපොක්ඛරතාොති

වණ්ණසුන්දරතාය, වණ්ණසරීයරන වා. වාරි ිං කමලං න පහරාම න

භඤ් ාම, ආරා දූරයතොව උපසිඞ්ඝාමීති අත්යථො. අථාති එවං සන්යතපි. 

ගන්ධත්යථයනොති ගන්ධයචොයරො. සඤ්ඤූළ්හාති ගන්ථිතා බන්ධිතා. 

ගහපතීති උපාලිගහපතිං නාටපුත්තස්ස ආලපනං. එත්ථ ච වණ්ණිතබ්යබො

‘‘අයමීදියසො’’ති පකායසතබ්යබොති වණ්යණො, සණ්ඨානං. වණ්ණීයති

අසඞ්කරයතො වවත්ථාපීයතීති වණ්යණො, ජාති. වණ්යණති

විකාරමාපජ්ජමානං හදයඞ්ගතභාවං පකායසතීති වණ්යණො, රූපායතනං.

වණ්ණීයති ඵලයමයතන යථාසභාවයතො විභාවීයතීති වණ්යණො, කාරණං.

වණ්ණීයතිඅප්පමහන්තාදිවයසනපමීයතීති වණ්යණො, පමාණං.වණ්ණීයති

පසංසීයතීති වණ්යණො, ගුයණො. වණ්ණනං ගුණසංකිත්තනං වණ්යණො, 
පසංසා. එවං තත්ථ තත්ථ වණ්ණසද්දස්සුප්පත්ති යවදිතබ්බා. ආදිසද්යදන
ජාතරූපපුළිනක්ඛරාදයයො සඞ්ගණ්හාති. ‘‘ඉධ ගුයණොපි පසංසාපී’’ති

වුත්තයමව සමත්යථති ‘‘අෙිං කිරා’’තිආදිනා. කිරාති යචත්ථ

අනුස්සවනත්යථ, පදපූරණමත්යත වා. ගුණූපසඤ්හිතන්ති
ගුයණොපසඤ්ඤුතං. ‘‘ගුණූපසඤ්හිතං පසංස’’න්ති පන වදන්යතො පසංසාය
එව ගුණභාසනං සිද්ධං තස්සා තදවිනාභාවයතො, තස්මා ඉදමත්ථද්වයං 
යුජ්ජතීතිදස්යසති. 

කථං භාසතීති ආහ ‘‘තත්ථා’’තිආදි. එයකො ච යසො පුග්ගයලො චාති 

එකපුග්ගයලො. යකනට්යඨන එකපුග්ගයලො? අසදිසට්යඨන, 
ගුණවිසිට්ඨට්යඨන, අසමසමට්යඨන ච. යසො හි පඨමාභිනීහාරකායල
දසන්නං පාරමීනං පටිපාටියා ආවජ්ජනං ආදිං කත්වා
යබොධිසම්භාරසම්භරණගුයණහි යචව බුද්ධගුයණහි ච යසසමහාජයනන
අසදියසො.යයචස්සගුණා, යතපිඅඤ්ඤසත්තානංගුයණහිවිසිට්ඨා, පුරිමකා

ච සම්මාසම්බුද්ධා සබ්බසත්යතහි අසමා, යතහි පන අයයමයවයකො 

රූපකායනාමකායයහි සයමො. යලොයකති සත්තයලොයක. ‘‘උප්පජ් මායනො

උප්පජ් තී’’ති පන ඉදං උභයම්පි විප්පකතවචනයමව උප්පාදකිරියාය
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වත්තමානකාලිකත්තා. උප්පජ් මායනො බහුජනහිතාය උප්පජ් ති, න 
අඤ්යඤනකාරයණනාති එවං පයනත්ථ අත්යථො යවදිතබ්යබො. ලක්ඛයණ
යහස මාන-සද්යදො, එවරූපඤ්යචත්ථ ලක්ඛණං න සක්කා අඤ්යඤන
සද්දලක්ඛයණනපටිබාහිතුං. අපිච උප්පජ්ජමායනොනාම, උප්පජ්ජතිනාම, 
උප්පන්යනො නාමාති අයයමත්ථ යභයදො යවදිතබ්යබො. එස හි
දීපඞ්කරපාදමූලයතොපට්ඨායයාවඅනාගාමිඵලං, තාවඋප්පජ්ජමායනොනාම, 
අරහත්තමග්ගක්ඛයණ උප්පජ්ජති නාම, අරහත්තඵලක්ඛයණ උප්පන්යනො
නාම. බුද්ධානඤ්හි සාවකානං විය න පටිපාටියා ඉද්ධිවිධඤාණාදීනි
උප්පජ්ජන්ති, සයහවපන අරහත්තමග්යගනසකයලොපිසබ්බඤ්ඤුගුණරාසි
ආගයතොව නාම යහොති, තස්මා නිබ්බත්තසබ්බකිච්චත්තා
අරහත්තඵලක්ඛයණඋප්පන්යනොනාම, තදනිබ්බත්තත්තා තදඤ්ඤක්ඛයණ
යථාරහං ‘‘උප්පජ්ජමායනොඋප්පජ්ජති’’ ච්යචවවුච්චති. ඉමස්මිම්පි සුත්යත
අරහත්තඵලක්ඛණංයයව සන්ධාය ‘‘උප්පජ්ජතී’’ති වුත්තං.
අතීතකාලිකස්සාපි වත්තමානපයයොගස්ස කත්ථචි දිට්ඨත්තා උප්පන්යනො
යහොතීති අයඤ්යහත්ථ අත්යථො. එවං සති ‘‘උප්පජ්ජමායනො’’ති යචත්ථ
මාන-සද්යදො සාමත්ථියත්යථො. යාවතා සාමත්ථියයන මහායබොධිසත්තානං
චරිමභයව උප්පත්ති ඉච්ඡිතබ්බා, තාවතා සාමත්ථියයන 
යබොධිසම්භාරභූයතන පරිපුණ්යණන සමන්නාගයතො හුත්වාති අත්යථො.

තථාසාමත්ථියයයොයගනහි උප්පජ්ජමායනොනාමාති.සබ්බසත්යතහි අසයමො, 

අසයමහි පුරිමබුද්යධයහව සයමො මජ්යඣ භින්නසුවණ්ණ නික්ඛං විය 
නිබ්බිසිට්යඨො, ‘‘එකපුග්ගයලො’’ති යචතස්ස වියසසනං. ආලයසඞ්ඛාතං

තණ්හං සමුග්ඝායතති සමුච්ඡින්දතීති ආලෙසමුග්ඝායතො. වට්ටං 

උපච්ඡින්දතීති වට්ටුපච්යඡයදො. 

පයහොන්යතනාති සක්යකොන්යතන. ‘‘පඤ්චනිකායය’’ති වත්වාපි

අයනකාවයවත්තායතසංන එත්තයකනසබ්බථාපරියාදානන්ති ‘‘නවඞ්ගිං

සත්ථුසාසනිං චතුරාසීති ධම්මක්ඛන්ධසහස්සානී’’ති වුත්තං. අතිත්යථනාති
අයනොතරණට්ඨායනන. න වත්තබ්යබො අපරිමාණවණ්ණත්තා බුද්ධාදීනං, 
නිරවයසසානඤ්ච යතසං ඉධ පකාසයනන පාළිසංවණ්ණනාය එව
සම්පජ්ජනයතො, චිත්තසම්පහංසනකම්මට්ඨානසම්පජ්ජනවයසන ච

සඵලත්තා. ථායමො යවදිතබ්යබො සබ්බථායමනපකාසිතත්තා.කිං පනයසො

තථාඔගායහත්වාභාසතීතිආහ. ‘‘බ්රහ්මදත්යතොපනා’’තිආදි.අනුක්කයමන

පුනප්පුනං වා සවනං අනුස්සයවො, පරම්පරසවනං. ආදි-සද්යදන
ආකාරපරිවිතක්කදිට්ඨිනිජ්ඣානක්ඛන්තියයො සඞ්ගණ්හාති. තත්ථ
‘‘සුන්දරමිදං කාරණ’’න්ති එවං සයයමව කාරණපරිවිතක්කනං 

ආකාරපරිවිතක්යකො. අත්තයනො දිට්ඨියා නිජ්ඣායිත්වා ඛමනං රුච්චනං 

දිට්ඨිනිජ්ඣානක්ඛන්තීති අට්ඨකථාසු වුත්තං, යතහියයව සම්බන්ධියතනාති

අත්යථො. මත්ත-සද්යදො යහත්ථ වියසසනිවත්තිඅත්යථො, යතන යථාවුත්තං

කාරණං නිවත්යතති. අත්තයනොථායමනාතිඅත්තයනොඤාණබයලයනව, න
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පටුන 

පන බුද්ධාදීනං ගුණානුරූපන්ති අධිප්පායයො.
අසඞ්යඛයයයාපරියමයයප්පයභදාහි බුද්ධාදීනංගුණා.වුත්තඤ්යහතං– 

‘‘බුද්යධොපිබුද්ධස්සභයණයයවණ්ණං, 
කප්පම්පියචඅඤ්ඤමභාසමායනො; 
ඛීයයථකප්යපොචිරදීඝමන්තයර, 
වණ්යණොනඛීයයථතථාගතස්සා’’ති.(දී.නි.අට්ඨ.1.304; 3.141; 
ම.නි.අට්ඨ.2.425; උදා.අට්ඨ.53; බු.වං.අට්ඨ.4.1; අප.අට්ඨ.
2.91; චරියා. අට්ඨ.9, 329); 

ඉධාපිවක්ඛති‘‘අප්පමත්තකංයඛොපයනත’’න්තිආදි. 

ඉති-සද්යදො නිදස්සනත්යථො වුත්තප්පකාරං නිදස්යසති. හ-කායරො

නිපාතමත්තන්තිආහ ‘‘එවිං යත’’ති. අඤ්ඤමඤ්ඤස්සා’’ති ඉදං රුළ්හිපදං
‘‘එයකො එකායා’’ති (පාරා. 444, 452) පදං වියාති දස්යසන්යතො 

‘‘අඤ්යඤොඅඤ්ඤස්සා’’ති රුළ්හිපයදයනව විවරති. ‘‘උජුයමවා’’ති

සාවධාරණසමාසතං වත්වා යතන නිවත්යතතබ්බත්ථං ආහ ‘‘ඊසකම්පි

අපරිහරිත්වා’’ති, යථොකතරම්පි අවිරජ්ඣිත්වාති අත්යථො. කථන්ති ආහ 

‘‘ආචරියෙන හී’’තිආදි. පුබ්යබ එකවාරමිව අවණ්ණවණ්ණභාසයන
නිද්දිට්යඨපි ‘‘උජුවිපච්චනීකවාදා’’ති (දී. නි. 1.1) වුත්තත්තා

අයනකවාරයමව යතඑවංභාසන්තීතියවදිතබ්බන්ති දස්යසතුං ‘‘පුනඉතයරො

අවණ්ණිං ඉතයරො වණ්ණ’’න්ති වුත්තං. යතන හි විසද්දස්ස විවිධත්ථතං

සමත්යථති. සාරඵලයකති සාරදාරුඵලයක, උත්තමඵලයක වා. 

විසරුක්ඛආණන්ති විසදාරුමයපටාණිං. ඉරිොපථානුබන්ධයනනඅනුබන්ධා

යහොන්ති, න සම්මාපටිපත්තිඅනුබන්ධයනන. 

සීසානුයලොකියනොති සීයසන අනුයලොකියනො, සීසං උක්ඛිපිත්වා

මග්ගානුක්කයමන ඔයලොකයමානාති අත්යථො. තස්මිං කායලති යම්හි
සංවච්ෙයර, උතුම්හි, මායස, පක්යඛ වා භගවා තං අද්ධානමග්ගං 
පටිපන්යනො, තස්මිං කායල. යතන හි අනියමයතො
සංවච්ෙරඋතුමාසඩ්ඪමාසාව නිද්දිසිතා ‘‘තං දිවස’’න්ති දිවසස්ස විසුං
නිද්දිට්ඨත්තා, මුහුත්තාදීනඤ්ච දිවසපරියාපන්නයතො. ‘‘තං අද්ධානං
පටිපන්යනො’’ති යචත්ථ ආධාරවචනයමතං. යතයනව හි 
කිරියාවිච්යෙදදස්සනවයසන ‘‘රාජගයහ පිණ්ඩාය චරතී’’ති සහ
පුබ්බකාලකිරියාහි වත්තමානනිද්යදයසො කයතො, ඉතරථා තස්මිං කායල
රාජගයහ පිණ්ඩාය චරති, තං අද්ධානමග්ගඤ්ච පටිපන්යනොති
අනධිප්යපතත්යථො ආපජ්යජයය. න හි අසමානවිසයා කිරියා එකාධාරා
සම්භවන්ති, යා යචත්ථ අධිප්යපතා අද්ධානපටිපජ්ජනකිරියා, සා ච

අනියමිතා න යුත්තාති. රා ගහපරිවත්තයකසූති රාජගහං පරිවත්යතත්වා 

ඨියතසු. ‘‘අඤ්ඤතරස්ම’’න්ති ඉමිනා යතසු භගවයතො අනිබද්ධවාසං

දස්යසති. යසොතිඑවංරාජගයහවසමායනොයසොභගවා. පිණ්ඩායචරයණනපි
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හි තත්ථ පටිබද්ධභාවවචනයතො සන්නිවාසත්තයමව දස්යසති. යදි පන 
‘‘පිණ්ඩාය චරමායනො යසො භගවා’’ති පච්චාමයසයය, යථාවුත්යතොව

අනධිප්යපතත්යථො ආපජ්යජයයාති. තිං දිවසන්ති යං දිවසං අද්ධානමග්ගං 

පටිපන්යනො, තං දිවස. තිං අද්ධානිං පටිපන්යනොති එත්ථ 

අච්චන්තසංයයොගවචනයමතං. භත්තභුඤ්ජනයතො පච්ො පච්ඡාභත්තිං, 

තස්මිං පච්ොභත්තසමයය. පිණ්ඩපාතපටික්කන්යතොති යත්ථ

පිණ්ඩපාතත්ථාය චරිත්වා භුඤ්ජන්ති, තයතො අපක්කන්යතො. තිං අද්ධානිං

පටිපන්යනොති ‘‘නාළන්දායං යවයනයයානං විවිධහිතසුඛනිප්ඵත්තිං
ආකඞ්ඛමායනො ඉමිස්සා අට්ඨුප්පත්තියා තිවිධසීලාලඞ්කතං
නානාවිධකුහනලපනාදිමිච්ොජීවවිද්ධංසනං ද්වාසට්ඨිදිට්ඨිජාලවිනියවඨනං
දසසහස්සියලොකධාතුපකම්පනං බ්රහ්මජාලසුත්තං යදයසස්සාමී’’ති තං
යථාවුත්තං දීඝමග්ගං පටිපන්යනො, ඉදං පන කාරණං පකරණයතොව 
පාකටන්ති න වුත්තං. එත්තාවතා ‘‘කස්මා පන භගවා තං අද්ධානං
පටිපන්යනො’’තියචොදනා වියසොධිතායහොති. 

ඉදානි ඉතරම්පි යචොදනං වියසොධිතුං ‘‘සුප්පියෙොපී’’ති වුත්තං. තස්මිං
කායල, තං දිවසං අනුබන්යධොති ච වුත්තනයයන සම්බන්යධො. පායතො 

අසිතබ්යබොති පාතරායසො, යසො භුත්යතො යයනාති භුත්තපාතරායසො. 

ඉච්යචවාතිඑවයමවමනසිසන්නිධාය, නපන‘‘භගවන්තං, භික්ඛුසඞ්ඝඤ්ච 

පිට්ඨියතො පිට්ඨියතො අනුබන්ධිස්සාමී’’ති. යතන වුත්තං ‘‘භගවයතො තිං

මග්ගිං පටිපන්නභාවිං අ ානන්යතොවා’’ති, තථා අජානන්යතො එව හුත්වා
අනුබන්යධොති අත්යථො. න හි යසො භගවන්තං දට්ඨුයමව ඉච්ෙති, යතනාහ 

‘‘සයච පන  ායනෙය, නානුබන්යධෙයා’’ති. එත්තාවතා ‘‘කස්මා ච 

සුප්පියයො අනුබන්යධො’’ති යචොදනා වියසොධිතා යහොති. ‘‘යසො’’තිආදිනා
අපරම්පි යචොදනං වියසොයධති. කදාචි පන භගවා අඤ්ඤතරයවයසයනව
ගච්ෙතිඅඞ්ගුලිමාලදමනපක්කුසාතිඅභිග්ගමනාදීසු, කදාචි බුද්ධසිරියා, ඉධාපි

ඊදිසාය බුද්ධසිරියාති දස්යසතුං ‘‘බුද්ධසිරිො යසොභමාන’’න්තිආදි වුත්තං. 

සිරීති යචත්ථ සරීරයසොභග්ගාදිසම්පත්ති, තයදව උපමාවයසන දස්යසති 

‘‘රත්තකම්බලපරික්ඛිත්තමවා’’තිආදිනා. ගච්ෙතීති ජඞ්ගයමො යථා

‘‘චඞ්කයමො’’ති. චඤ්චලමායනො ගච්ෙන්යතො ගිරි, තාදිසස්ස කනකගිරියනො
සිඛරමිවාතිඅත්යථො. 

‘‘තස්මිං කිරා’’තිආදි තබ්බිවරණං, පාළියං අදස්සිතත්තා, 

යපොරාණට්ඨකථායඤ්චඅනාගතත්තාඅනුස්සවසිද්ධාඅයංකථාති දස්යසතුං 

‘‘කිරා’’තිවුත්තන්තිවදන්ති, තථාවායහොතු අඤ්ඤථාවා, අත්තනාඅදිට්ඨං, 

අසුතං, අමුතඤ්ච අනුස්සවයමවාති දට්ඨබ්බං. 

නීලපීතයලොහියතොදාතමඤ්ජිට්ඨපභස්සරවයසන ඡබ්බණ්ණා. සමන්තාති

සමන්තයතො දසහි දිසාහි. අසීතිහත්ථප්පමායණති යතසං රස්මීනං පකතියා

පවත්තිට්ඨානවයසන වුත්තං, තස්මා සමන්තයතො, උපරි ච පච්යචකං



දීඝනිකායය සීලක්ඛන්ධවග්ගඅභිනවටීකා  බ්රහ්මජාලසුත්තං 

163 

පටුන 

අසීතිහත්ථමත්යත පයදයස පකතියාව ඝනීභූතා රස්මියයො තිට්ඨන්තීති

දට්ඨබ්බං, විනෙටීකාෙිං පන ‘‘තායයව  බයාමප්පභානාම .යයතොෙබ්බණ්ණා

රස්මියයො තළාකයතො මාතිකා විය දසසු දිසාසු  ධාවන්ති, සා යස්මා

බයාමමත්තාවියඛායති, තස්මාබයාමප්පභාතිවුච්චතී ’’ති  වුත්තං, (වි .වි.ටී.

1.16) සඞ්ගීතිසුත්තවණ්ණනාෙිං පන වක්ඛති ‘‘පුරත්ථිමකායයතො

සුවණ්ණවණ්ණා රස්මි උට්ඨහිත්වා අසීතිහත්ථං ඨානං ගණ්හාති .

පච්ඡිමකායයතො .දක්ඛිණහත්ථයතො .වාමහත්ථයතො සුවණ්ණවණ්ණා රස්මි  

උට්ඨහිත්වා අසීතිහත්ථං ඨානං ගණ්හාති  .උපරි යකසන්තයතො පට්ඨාය

සබ්බයකසාවට්යටහි  යමොරගීවවණ්ණා රස්මි උට්ඨහිත්වා ගගනතයල 

අසීතිහත්ථං ඨානං ගණ්හාති  .යහට්ඨා පාදතයලහි පවාළවණ්ණා රස්මි

උට්ඨහිත්වා ඝනපථවියං අසීතිහත්ථං  ඨානං ගණ්හාති  .එවං සමන්තා

අසීතිහත්ථමත්තං ඨානං ෙබ්බණ්ණා බුද්ධරස්මියයො  විජ්යජොතමානා

විප්ඵන්දමානා විධාවන්තී ’’ති)දී .නි .අට්ඨ . 3.299) යකචි පන අඤ්ඤථාපි

පරිකප්පනාමත්යතන වදන්ති, තං න ගයහතබ්බං තථා අඤ්ඤත්ථ

අනාගතත්තා, අයුත්තත්තා ච  .තාසං පන බුද්ධරස්මීනං තදා

අනිග්ගූහිතභාවදස්සනත්ථං‘‘තස්මිං  කිර සමයය ’’ති වුත්තං .

පක්කුසාතිඅභිග්ගමනාදීසු විය හි තදා තාසං නිග්ගූහයන  කිඤ්චි කාරණං

නත්ථි. ආධාවන්තීතිඅභිමුඛංදිසංධාවන්ති. විධාවන්තීතිවිවිධාහුත්වාවිදිසං

ධාවන්ති. 

තස්මිං වනන්තයර දිස්සමානාකායරන තාසං රස්මීනං යසොභා

විඤ්ඤායතීති ආහ ‘‘රතනායවළා’’තිආදි. රතනායවළා නාම

රතනමයවටංසකං මුද්ධං අවති රක්ඛතීති හි අයවළා, ආයවළා වා, 

මුද්ධමාලා. උක්කා නාමයාසයජොතිභූතා, තාසංසතං, නිපතනං නිපායතො, 

තස්ස නිපායතො, යතන සමාකුලං තථා. පිසිතබ්බත්තා පිට්ඨිං, චීනයදයස

ජාතං පිට්ඨං චීනපිට්ඨිං, රත්තචුණ්ණං, යං ‘‘සින්දූයරො’’තිපි වුච්චති, 
චීනපිට්ඨයමව චුණ්ණං. වායුයනො යවයගන ඉයතො චියතො ච ඛිත්තං තන්ති

තථා. ඉන්දස්සධනුයලොකසඞ්යකතවයසනාති ඉන්දධනු, සූරියරස්මිවයසන
ගගයනපඤ්ඤායමානාකාරවියසයසො.කුටිලං අචිරට්ඨායිත්තාවිරූපංහුත්වා

ජවති ධාවතීති විජ්ජු, සායයව ලතා තංසදිසභායවනාතිතථා, වායුයවගයතො
වලාහකඝට්ටයනයනව ජාතරස්මි. තායති අවිජහනවයසන ආකාසං

පායලතීති තාරා, ගණසද්යදො පච්යචකං යයොයජතබ්යබො. තස්ස පභා තථා. 

විප්ඵුරිතවිච්ඡරිතමවාති ආභාය විවිධං ඵරමානං, විජ්යජොතයමානං විය ච.

වනස්ස අන්තරං විවරං වනන්තරිං, භගවතා පත්තපත්තවනප්පයදසන්ති
වුත්තංයහොති. 

අසීතියා අනුබයඤ්ජයනහි තම්බනඛතාදීහි අනුරඤ්ජිතං තථා. කමලිං 

පදුමපුණ්ඩරීකානි, අවයසසංනීලරත්තයසතයභදං සයරොරුහං උප්පලිං, ඉති
පඤ්චවිධාපඞ්කජජාතිපරිග්ගහිතායහොති.විකසිතං ඵුල්ලිතංතදුභයංයස්ස



දීඝනිකායය සීලක්ඛන්ධවග්ගඅභිනවටීකා  බ්රහ්මජාලසුත්තං 

164 

පටුන 

සරස්ස තථා. සබ්යබන පකායරන පරියතො සමන්තයතො ඵුල්ලති විකසතීති 

සබ්බපාලිඵුල්ලිං අ-කාරස්ස ආ-කාරං, ර-කාරස්ස ච ල-කාරං කත්වා යථා
‘‘පාලිභද්යදො’’ති, තාරානං මරීචි පභා, තාය විකසිතං විජ්යජොතිතං තථා.
බයාමප්පභාය පරික්යඛයපො පරිමණ්ඩයලො, යතන විලාසිනී යසොභිනී තථා.
මහාපුරිසලක්ඛණානිඅඤ්ඤමඤ්ඤපටිබද්ධත්තාමාලාකායරයනවඨිතානීති

වුත්තං ‘‘ද්වත්තිිංසවරලක්ඛණමාලා’’ති.ද්වත්තිංසචන්දාදීනංමාලා යකනචි
ගන්යථත්වා පටිපාටියා ච ඨපිතාති න වත්තබ්බා ‘‘යදි සියා’’ති 

පරිකප්පනාමත්යතන හි ‘‘ගන්යථත්වා ඨපිතද්වත්තිිංසචන්දමාලාො’’තිආදි
වුත්තං.පරිකප්යපොපමායහසා, යලොයකපිච දිස්සති. 

‘‘මයයවමුඛයසොභාස්යස, තයලමින්දුවිකත්ථනා; 
යයතොම්බුයජපිසාත්ථීති, පරිකප්යපොපමාඅය’’න්ති. 

ද්වත්තිංසචන්දමාලාය සිරිං අත්තයනො සිරියා අභිභවන්තී ඉවාති 
සම්බන්යධො.එසනයයොයසයසසුපි. 

එවංභගවයතොතදායසොභං දස්යසත්වාඉදානිභික්ඛුසඞ්ඝස්සාපියසොභං 

දස්යසන්යතො ‘‘තඤ්චපනා’’තිආදිමාහ. චතුබ්බිධායඅප්පිච්ෙතාය අප්පිච්ඡා. 

ද්වාදසහි සන්යතොයසහි සන්තුට්ඨා. තිවියධන වියවයකන පවිවිත්තා. 

රාජරාජමහාමත්තාදීහි අසිංසට්ඨා. දුප්පටිපත්තිකානං යචොදකා. පායප 

අකුසයල ගරහියනො පයරසං හිතපටිපත්තියා වත්තායරො. පයරසඤ්ච 

වචනක්ඛමා. විමුත්තිඤාණදස්සනිං නාම පච්චයවක්ඛණඤාණං. 

‘‘යතස’’න්තිආදිනා තදභිසම්බන්යධන භගවයතො යසොභං දස්යසති. 
රත්තපදුමානං සණ්යඩො සමූයහො වනං, තස්ස මජ්යඣගතා තථා. ‘‘රත්තං 

පදුමිං, යසතං පුණ්ඩරීක’’න්ති පත්තනියමමන්තයරන තථා වුත්තං, 

පත්තනියයමනපනසතපත්තං පදුමිං, ඌනකසතපත්තං පුණ්ඩරීකිං.පවාළිං 

විද්දුයමො, යතනකතාය යවදිකාය පරික්ඛිත්යතො විය. මගපක්ඛීනම්පීති පි-

සද්යදො, අපි-සද්යදො වා සම්භාවනායං, යතනාහ ‘‘පයගව 

යදවමනුස්සාන’’න්ති. මහායථරාති මහාසාවයක සන්ධායාහ. 

සුරඤ්ජිතභායවන ඊසකං කණ්හවණ්ණතාය යමඝවණ්ණිං. එකිංසිං 

කරිත්වාතිඑකංසපාරුපනවයසනවාමංයසකරිත්වා.කත්තරස්සජිණ්ණස්ස

ආලම්බයනො දණ්යඩො කත්තරදණ්යඩො, බාහුල්ලවයසනායං සමඤ්ඤා. 

සුවම්මිං නාමයසොභණුරච්ෙයදො, යතන වම්මතා සන්නද්ධාති සුවම්මවම්මතා, 
ඉදං යතසං පංසුකූලධාරණනිදස්සනං. යයසං කුච්ඡිගතං සබ්බම්පි

තිණපලාසාදි ගන්ධජාතයමව යහොති, යත ගන්ධහත්ථියනො නාම, යය
‘‘යහමවතා’’තිපි වුච්චන්ති, යතසම්පි යථරානං සීලාදිගුණගන්ධතාය
තංසදිසතා. අන්යතොජටාබහිජටාසඞ්ඛාතාය තණ්හාජටාය විජටිතභාවයතො 

වි ටිත ටා. තණ්හාබන්ධනාය ඡින්නත්තා ඡින්නබන්ධනා. ‘‘යසො’’තිආදි 

යථාවුත්තවචනස්සගුණදස්සනං. අනුබුද්යධහීති බුද්ධානමනුබුද්යධහි.යතපි
හි එකයදයසන භගවතා පටිවිද්ධපටිභායගයනව චත්තාරි සච්චානි
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පටුන 

බුජ්ඣන්ති. පත්තපරිවාරිතන්තිපුප්ඵදයලන පරිවාරිතං. කිං වුච්චතිකමලාදි, 

තස්මිං සරති විරාජතීති යකසරිං, කිඤ්ජක්යඛො. කණ්යණ කරීයතීති 

කණ්ණකා. කණ්ණාලඞ්කායරො, තංසදිසණ්ඨානතාය කණ්ණකා, 

නජයකොයසො. ෙන්නං හංසකුලානං යසට්යඨො ධතරට්යඨො හිංසරා ා විෙ, 

හාරියතො නාම මහාබ්රහ්මා විෙ.  

එවං ගච්ෙන්තං භගවන්තං, භික්ඛූ ච දිස්වා අත්තයනො පරිසං 

ඔයලොයකසීති සම්බන්යධො. කා දණ්ඩයකති කාජසඞ්ඛායත 

භාරාවහදණ්ඩයක, කාජස්මිංවාභාරලග්ගිතදණ්ඩයක.ඛුද්දකංපීඨං පීඨකිං. 

මූයල, අග්යග ච තිධා කයතො දණ්යඩො තිදණ්යඩො. යමොරහත්ථයකො 

යමොරපිඤ්ඡිං. ඛුද්දකංපසිබ්බං පසිබ්බකිං.කුණ්ඩිකා කමණ්ඩලු.සාහිකං

උදකං උයදති පසයවති, රක්ඛතීති වා කුණ්ඩිකා නිරුත්තිනයයන. ගහිතං
ඔමකයතො ලුජ්ජිතං, විවිධං ලුජ්ජිතඤ්ච පීඨක…යප.…

කුණ්ඩිකාදිඅයනකපරික්ඛාරසඞ්ඛාතං භාරං භරති වහතීති ගහිත…යප.…

භාරභරිතා. ඉතීතිනිදස්සනත්යථො. එවන්තිඉදමත්යථො. එවං ඉදං වචනමාදි
යස්ස වචනස්ස තථා, තයදව නිරත්ථකං වචනං යස්සාති 

එවමාදිනිරත්ථකවචනා. මුඛං එතස්ස අත්ථීති මුඛරා, සබ්යබපි මුඛවන්තා
එව, අයං පන ඵරුසාභිලාපමුඛවතී, තස්මා එවං වුත්තං. නින්දායඤ්හි අයං

රපච්චයයො. මුයඛන වා අමනාපං කම්මං රාති ගණ්හාතීති මුඛරා. විවිධා

කිණ්ණාවාචායස්සාති විකිණ්ණවාචා.තස්සාති සුප්පියස්සපරිබ්බාජකස්ස.
න්තියථාවුත්තප්පකාරංපරිසං. 

ඉදානීති තස්ස තථාරූපාය පරිසාය දස්සනක්ඛයණ. පනාති

අරුචිසංසූචනත්යථො, තථාපීති අත්යථො. ලාභ…යප.… හානිො යචව 

යහතුභූතාය. කථං හානීති ආහ ‘‘අඤ්ඤතිත්ථිොනඤ්හී’’තිආදි. 

නිස්සිරීකතන්ති නියසොභතං, අයමත්යථො යමොරජාතකාදීහිපි දීයපතබ්යබො. 

‘‘උපතිස්සයකොලිතානඤ්චා’’තිආදිනා පක්ඛහානිතාය විත්ථායරො. 
ආයස්මයතො සාරිපුත්තස්ස, මහායමොග්ගල්ලානස්ස ච භගවයතො සන්තියක

පබ්බජ්ජං සන්ධාය ‘‘යතසු පන පක්කන්යතසූ’’ති වුත්තං. යතසං
පබ්බජිතකායලයයව අඩ්ඪයතයයසතං පරිබ්බාජකපරිසා පබ්බජි, තයතො

පරම්පි තදනුපබ්බජිතාපරිබ්බාජකපරිසාඅපරිමාණාතිදස්යසති ‘‘සාපියතසිං

පරිසා භින්නා’’ති ඉමිනා. යාය කායචි හි පරිබ්බාජකපරිසාය පබ්බජිතාය
තස්ස පරිසා භින්නායයව නාම සමානගණත්තාති තථා වුත්තං. 

‘‘ඉයමහී’’තිආදිනා ලාභපක්ඛහානිං නිගමනවයසන දස්යසති.

උසූයසඞ්ඛාතස්සවිසස්සඋග්ගායරොඋග්ගිලනං උසූෙවිසුග්ගායරො, තං.එත්ථ
ච ‘‘යස්මා පයනසා’’තිආදිනාව ‘‘කස්මා ච යසො රතනත්තයස්ස අවණ්ණං

භාසතී’’ති යචොදනං වියසොයධති, ‘‘සයච’’තිආදිකං පන සබ්බම්පි
තප්පරිවාරවචනයමවාති යතහිපි සා වියසොධිතායයව නාම. භගවයතො
වියරොධානුනයාභාවවීමංසනත්ථං එයත අවණ්ණං වණ්ණං භාසන්ති. 
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‘‘මායරන අන්වාවිට්ඨා එවං භාසන්තී’’ති ච යකචි වදන්ති, තදයුත්තයමව
අට්ඨකථාය උජුවිපච්චනීකත්තා.පාකයටොයයවායමත්යථොති. 

2. යස්මා අත්ථඞ්ගයතො සූරියයො, තස්මා අකායලො දානි ගන්තුන්ති
සම්බන්යධො. 

අම්බලට්ඨිකාති සාමීපිකයවොහායරො යථා ‘‘වරුණනගරං, 

යගොදාගායමො’’ති ආහ ‘‘තස්ස කිරා’’තිආදි. තරුණපරියායයො ලට්ඨිකා-
සද්යදොරුක්ඛවිසයයයථා ‘‘මහාවනං අජ්යඣොගායහත්වායබලුවලට්ඨිකාය

මූයල දිවාවිහාරං නිසීදී’’තිආදීසූති දස්යසති’’ ‘‘තරුණම්බරුක්යඛො’’ති
ඉමිනා. යකචි පන ‘‘අම්බලට්ඨිකා නාම වුත්තනයයන එයකො ගායමො’’ති

වදන්ති, යතසං මයත අම්බලට්ඨිකාෙන්ති සමීපත්යථ භුම්මවචනං. 

ඡායූදකසම්පන්නන්ති ොයාය යචව උදයකන ච සම්පන්නං. මඤ්ජුසාති

යපළා. පටිභානචිත්තවිචිත්තන්ති ඉත්ථිපුරිසසඤ්යඤොගාදිනා 

පටිභානචිත්යතනවිචිත්තං, එයතනරඤ්යඤො අගාරිං, තයදව රා ාගාරකන්ති
දස්යසති.රාජාගාරකංනාමයවස්සවණමහාරාජස්ස යදවායතනන්තිඑයක. 

බහුපරිස්සයෙොති බහුපද්දයවො. යකහීති වුත්තං ‘‘යචොයර’හිපී’’තිආදි. 

හන්දාතිවචනයවොස්සග්ගත්යථනිපායතො, තදානුභාවයතො නිප්පරිස්සයත්ථාය

ඉදානි උපගන්ත්වා ස්යව ගමිස්සාමීති අධිප්පායයො. ‘‘සද්ධිිං අන්යතවාසිනා

බ්රහ්මදත්යතනමාණයවනා’’ තිච්යචව සීහළට්ඨකථායං වුත්තං, තඤ්චයඛො
පාළිආරුළ්හවයසයනව, න පන තදා සුප්පියස්ස පරිසාය අභාවයතොති

ඉමමත්ථං දස්යසතුං ‘‘සද්ධිිං අත්තයනො පරිසාො’’ති ඉධ වුත්තං. කස්මා
පයනත්ථබ්රහ්මදත්යතොයයවපාළියමාරුළ්යහො, නපනතදවයසසා සුප්පියස්ස
පරිසාති? යදසනානධීනභායවන පයයොජනාභාවයතො. යථා යචතං, එවං
අඤ්ඤම්පි එදිසං පයයොජනාභාවයතො සඞ්ගීතිකාරයකහි න සඞ්ගීතන්ති
දට්ඨබ්බං. යකචි පන ‘‘පාළියං වුත්ත’’න්ති ආධාරං වත්වා ‘තයදතං න
සීහළට්ඨකථානයදස්සනං, පාළියං වුත්තභාවදස්සනයමවා’ති’’ වදන්ති, තං
න යුජ්ජති. පාළිආරුළ්හවයසයනව පාළියං වුත්තන්ති අධිප්යපතත්ථස්ස
ආපජ්ජනයතො. තස්මා යථාවුත්තනයයයනව අත්යථො ගයහතබ්යබොති. 

‘‘වුත්තන්ති වා අම්යහහිපි ඉධ වත්තබ්බන්ති අත්යථො. එවඤ්හි තදා
අඤ්ඤායපි පරිසාය විජ්ජමානභාවදස්සනත්ථං එවං වුත්තං, 
පාළියමාරුළ්හවයසන පන අඤ්ඤථාපි ඉධ වත්තබ්බන්ති අධිප්පායයො
යුත්යතො’’ති වදන්ති. 

ඉදානි ‘‘තත්රාපි සුද’’න්තිආදිපාළියා සම්බන්ධං දස්යසතුං ‘‘එවිං වාසිං

උපගයතො පනා’’තිආදි වුත්තං. පරිවායරත්වා නිසින්යනො යහොතීති

සම්බන්යධො. කුච්ඡිතං කත්තබ්බන්ති කුකතිං, තස්ස භායවො කුක්කුච්චිං, 
කුච්ඡිතකිරියා, ඉයතොචියතොචචඤ්චලනන්තිඅත්යථො, හත්ථස්සකුක්කුච්චං

තථා. ‘‘සා හී’’තිආදිනා තථාභූතතාය කාරණං දස්යසති. නිවායතති
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වාතවිරහිතට්ඨායන.යථාවුත්තයදොසාභායවන නිච්චලා.තිංවිභූතින්තිතාදිසං

යසොභං. විප්පලපන්තීති සතියවොස්සග්ගවයසන විවිධා ලපන්ති. 

නිල්ලාලිතජිව්හාති ඉයතො චියතො ච නික්ඛන්තජිව්හා. කාකච්ඡමානාති

කාකානං සද්දසදිසං සද්දං කුරුමානා. ඝරුඝරුපස්සාසියනොති ඝරුඝරුඉති

සද්දං ජයනත්වා පස්සසන්තා. ඉස්සාවයසනාති යථාවුත්යතහි ද්වීහි

කාරයණහි උසූයනවයසන. ‘‘සබ්බිං වත්තබ්බ’’න්ති ඉමිනා
‘‘ආදියපයයාලනයයොය’’න්ති දස්යසති. 

3. සම්මා පයහොන්ති තං තං කම්මන්ති සම්පහුලා, බහයවො, යතනාහ 

‘‘බහුකාන’’න්ති. සබ්බන්තියමන පරිච්යෙයදන චතුවග්ගසඞ්යඝයනව 

විනයකම්මස්ස කත්තබ්බත්තා ‘‘විනෙපරිොයෙනා’’තිආදි වුත්තං. තයෙො

 නාතියචසඋපලක්ඛණනිද්යදයසොද්වින්නම්පි සම්පහුලත්තා.තත්ථතත්ථ

තථායයවාගතත්තා ‘‘සුත්තන්තපරිොයෙනා’’තිආදිමාහ. තං තං පාළියා
ආගතයවොහාරවයසනහි අයංයභයදො.තයයොජනාතයයොඑවනාම, තයතො

පට්ඨාය උත්තරි චතුපඤ්චජනාදිකා සම්පහුලාති අත්යථො. තයතොති චායං

මරියාදාවධි. මණ්ඩලමායළොති අයනකත්ථපවත්තා සමඤ්ඤා, ඉධ පන

ඊදිසායඑවාති නියයමන්යතො ආහ ‘‘කත්ථචී’’තිආදි. කණ්ණකා වුච්චතිකූටං. 

හිංසවට්ටකච්ඡන්යනනාති හංසමණ්ඩලාකාරෙන්යනන. තයදව ෙන්නං 
අඤ්ඤත්ථ ‘‘සුපණ්ණවඞ්කච්ෙදන’’න්තිවුත්තං.කූයටනයුත්යතො අගායරො, 

යසොයයව සාලාති කූටාගාරසාලා. ථම්භපන්තිිං පරික්ඛිපිත්වාති ථම්භමාලං
පරිවායරත්වා, පරිමණ්ඩලාකායරන ථම්භපන්තිං කත්වාති වුත්තං යහොති. 

උපට්ඨානසාලා නාමපයිරුපාසනසාලා. යත්ථඋපට්ඨානමත්තංකයරොන්ති, 
න එකරත්තදිරත්තාදිවයසන නිසීදනං, ඉධ පන තථා කතා 

නිසීදනසාලායයවාති දස්යසති ‘‘ඉධ පනා’’තිආදිනා. යතයනව පාළියං 
‘‘සන්නිපතිතාන’’ න්ත්යවව අවත්වා ‘‘සන්නිසින්නාන’’න්තිපි වුත්තං. 

මානිතබ්යබොති මායළො, මීයති පමීයතීති වා මායළො. මණ්ඩලාකායරන

පටිච්ෙන්යනො මායළොති මණ්ඩලමායළො, අයනකයකොණවන්යතො

පටිස්සයවියසයසො. ‘‘සන්නිසින්නාන’’න්ති නිසජ් නවයසන වුත්තං, 

නිසජ් නවයසන වා ‘‘සන්නිසින්නාන’’න්ති
සංවණ්යණතබ්බපදමජ්ඣාහරිත්වා සම්බන්යධො. ඉමිනා නිසීදනඉරියාපථං, 
කායසාමග්ගීවයසන ච සයමොධානං සන්ධාය පදද්වයයමතං වුත්තන්ති

දස්යසති. සඞ්ඛිොවුච්චතිකථා සම්මාඛියනයතො කථනයතො. කථාධම්යමොති
කථාසභායවො, උපපරික්ඛාවිධීතියකචි. 

‘‘අච්ඡරිෙ’’න්තිආදි තස්ස රූපදස්සනන්ති ආහ ‘‘කතයමො පන

යසො’’තිආදි. යසොති කථාධම්යමො. ‘‘නීයතීති නයෙො, අත්යථො, සද්දසත්ථං

අනුගයතොනයයො සද්දනයෙො’’ති(දී.නි.ටී.1.3) ආචරිෙධම්මපාලත්යථයරන 

වුත්තං.නීයතිඅත්යථොඑයතනාතිවා නයෙො, උපායයො, සද්දසත්යථආගයතො

නයයො අත්ථගහණූපායයො සද්දනයෙො. තත්ථ හි අනභිණ්හවුත්තියක

අච්ෙරිය-සද්යදො ඉච්ඡියතො රුළ්හිවයසන. යතයනවාහ ‘‘අන්ධස්ස
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පබ්බතායරොහණිං විො’’තිආදි.තස්සහිතදායරොහණංනනිච්චං, කදාචියයව

සියා, එවමිදම්පි. අච්ෙරායයොග්ගං අච්ඡරිෙිං නිරුත්තිනයයනයයොග්ගසද්දස්ස 
යලොපයතො, තද්ධිතවයසන වා ණියපච්චයස්ස විචිත්රවුත්තියතො, යසො පන

යපොරාණට්ඨකථායයමව ආගතත්තා ‘‘අට්ඨකථානයෙො’’ති වුත්යතො. පුබ්යබ

අභූතන්ති අභූතපුබ්බිං, එයතනනභූතංඅභූතන්තිනිබ්බචනං, භූත-සද්දස්සච

අතීතත්ථං දස්යසති. ොවඤ්චිදන්ති සන්ධිවයසන නිග්ගහිතාගයමොති ආහ 

‘‘ොව ච ඉද’’න්ති, එතස්ස ච ‘‘සුප්පටිවිදිතා’’ති එයතනසම්බන්යධො. ොව

චයත්තකං ඉදිං අයංනානාධිමුත්තිකතාසුප්පටිවිදිතා, තං‘‘එත්තකයමවා’’ති
න සක්කා අම්යහහි පටිවිජ්ඣිතුං, අක්ඛාතුඤ්චාති සපාඨයසසත්යථො.

යතයනවාහ ‘‘යතනසුප්පටිවිදිතතාෙඅප්පයමෙයතිංදස්යසතී’’ති. 

‘‘භගවතා’’තිආදීහි පයදහි සමානාධිකරණභායවන වුත්තත්තා යතනාති 

එත්ථ ත-සද්යදො සකත්ථපටිනිද්යදයසො, තස්මා යයන අභිසම්බුද්ධභායවන
භගවාපකයතොසමායනොසුපාකයටොනාමයහොති, තදභිසම්බුද්ධභාවංසද්ධිං 

ආගමනපටිපදායතස්ස අත්ථභායවන දස්යසන්යතො ‘‘යෙො යසො’’තිආදිමාහ. 
න යහත්ථ යසො පුබ්යබ වුත්යතො අත්ථි, යයො අත්යථො යතහි යථයරහි ත-
සද්යදන පරාමසිතබ්යබො භයවයය. තස්මා යථාවුත්තගුණසඞ්ඛාතං 

සකත්ථංයයයවස පධානභායවන පරාමසතීති දට්ඨබ්බං. අනුත්තරිං 

සම්මාසම්යබොධින්ති අග්ගමග්ගඤාණපදට්ඨානං අනාවරණඤාණං, 
අනාවරණඤාණපදට්ඨානඤ්ච අග්ගමග්ගඤාණං. තදුභයඤ්හි සම්මා
අවිපරීතං සයයමව බුජ්ඣති, සම්මා වා පසට්ඨා සුන්දරං බුජ්ඣතීති 

සම්මාසම්යබොධි. සා පනබුද්ධානංසබ්බගුණසම්පත්තිංයදතිඅභියසයකොවිය
රඤ්යඤො සබ්බයලොකිස්සරියභාවං, තස්මා ‘‘අනුත්තරා සම්මාසම්යබොධී’’ති

වුච්චති. අභිසම්බුද්යධොති අබ්භඤ්ඤාසි පටිවිජ්ඣි, යතන තාදියසන
භගවතාති අත්යථො.සතිපිඤාණදස්සනානංඉධපඤ්ඤායවවචනභායවයතන

යතනවියසයසනයනසං විසයවියසසප්පවත්තිංදස්යසන්යතො ‘‘යතසිංයතසිං 

සත්තාන’’න්තිආදිමාහ. එත්ථ හි පඨමමත්ථං අසාධාරණඤාණවයසන

දස්යසති. ආසයානුසයඤායණන  ානතා සබ්බඤ්ඤුතානාවරණඤායණහි 

පස්සතාතිඅත්යථො. 

දුතියං විජ්ජත්තයවයසන. පුබ්යබනිවාසාදීහීති
පුබ්යබනිවාසාසවක්ඛයඤායණහි. තතියං අභිඤ්ඤානාවරණඤාණවයසන.

අභිඤ්ඤාපරියාපන්යනපි ‘‘තීහි විජ් ාහී’’ති තාසං රාසියභදදස්සනත්ථං

වුත්තං. අනාවරණඤාණසඞ්ඛායතන සමන්තචක්ඛුනා පස්සතාති අත්යථො.

චතුත්ථං සබ්බඤ්ඤුතඤ්ඤාණමංසචක්ඛුවයසන. පඤ්ඤාොති 

සබ්බඤ්ඤුතඤ්ඤායණන. කුට්ටස්ස භිත්තියා තියරො පරං, අන්යතො වා, 

තදාදීසු ගතානි. අතිවිසුද්යධනාති අතිවිය විසුද්යධන
පඤ්චවණ්ණසමන්නාගයතන සුනීලපාසාදිකඅක්ඛියලොමසමලඞ්කයතන

රත්තිඤ්යචව දිවා ච සමන්තා යයොජනං පස්සන්යතන මිංසචක්ඛුනා. 

පඤ්චමංපටියවධයදසනාඤාණවයසන. ‘‘අත්තහිතසාධිකාො’’තිඑකංසයතො
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වුත්තං, පරියායයතො පයනසා පරහිතසාධිකාපි යහොති. තාය හි
ධම්මසභාවපටිච්ොදකකියලසසමුග්ඝාතාය යදසනාඤාණාදි සම්භවති. 

පටියවධපඤ්ඤාොති අරියමග්ගපඤ්ඤාය. විපස්සනාසහගයතො සමාධි

පදට්ඨානං ආසන්නකාරණයමතිස්සාති සමාධිපදට්ඨානා, තාය. 

යදසනාපඤ්ඤාොති යදසනාකිච්චනිප්ඵාදයකන සබ්බඤ්ඤුතඤ්ඤායණන. 

අරීනන්ති කියලසාරීනං, පඤ්චමාරානං වා, සාසනපච්චත්ථිකානං වා
අඤ්ඤතිත්ථියානං. යතසං හනනං පාටිහාරියයහි අභිභවනං
අප්පටිභානතාකරණං, අජ්ඣුයපක්ඛනඤ්ච මජ්ඣිමපණ්ණාසයක 

පඤ්චමවග්යග සඞ්ගීතං චඞ්කීසුත්තඤ්යචත්ථ (ම. නි. 2.422) නිදස්සනං, 
එයතන අරයයො හතා අයනනාති නිරුත්තිනයයන පදසිද්ධිමාහ. අයතො 
නාවචනස්ස තාබයප්පයදයසො මහාවිසයයනාති දට්ඨබ්බං. අපිච අරයයො
හනතීති අන්තසද්යදන පදසිද්ධි, ඉකාරස්ස ච අකායරො. පච්චයාදීනං
සම්පදානභූතානං, යතසංවාපටිග්ගහණං, පටිග්ගහිතුංවාඅරහතීතිඅරහන්ති

දස්යසති ‘‘පච්චොදීනඤ්ච අරහත්තා’’ති ඉමිනා. සම්මාති අවිපරීතං. 

සාමඤ්චාතිසයයමව, අපරයනයයයොහුත්වාතිවුත්තංයහොති.කථං පයනත්ථ
‘‘සබ්බධම්මාන’’න්ති අයං වියසයසො ලබ්භතීති? සාමඤ්ඤයජොතනාය 
වියසයසඅවට්ඨානයතො, වියසසත්ථිනාචවියසසස්සඅනුපයයොයජතබ්බයතො 
යජ්යජවං ‘‘ධම්මාන’’න්ති වියසයසොවානුපයයොජියතො සියා, කස්මා
සබ්බධම්මානන්ති අයමත්යථො අනුපයයොජීයතීති? එකයදසස්ස
අග්ගහණයතො. පයදසග්ගහයණ හි අසති ගයහතබ්බස්ස නිප්පයදසතා
විඤ්ඤායතියථා‘‘දික්ඛියතොනදදාතී’’ති, එසනයයොඊදියසසු. 

ඉදානි ච චතූහි පයදහි චතුයවසාරජ්ජවයසන අත්තනා අධිප්යපතතරං 

ෙට්ඨමත්ථංදස්යසතුං ‘‘අන්තරායිකධම්යමවා’’තිආදි වුත්තං.තථාහිතයදව

නිගමනං කයරොති ‘‘එව’’න්තිආදිනා. තත්ථ අන්තරායකරධම්මඤායණන 

 ානතා, නියයානිකධම්මඤායණන පස්සතා, ආසවක්ඛයඤායණන අරහතා, 

සබ්බඤ්ඤුතඤ්ඤායණන සම්මාසම්බුද්යධනආතියථාක්කමං යයොයජතබ්බං.

අනත්ථචරයණන කියලසා එව අරයයොති කියලසාරයෙො, යතසං 

කියලසාරීනිං. එත්ථාහ – යස්ස ඤාණස්ස වයසන සම්මා සාමඤ්ච 
සබ්බධම්මානංබුද්ධත්තාභගවාසම්මාසම්බුද්යධොනාමජායතො, කිංපනිදං
ඤාණං සබ්බධම්මානං බුජ්ඣනවයසන පවත්තමානං සකිංයයව සබ්බස්මිං
විසයය පවත්තති, උදාහු කයමනාති. කිඤ්යචත්ථ – යදි තාව සකිංයයව
සබ්බස්මිං විසයය පවත්තති, එවං සති 
අතීතානාගතපච්චුප්පන්නඅජ්ඣත්තබහිද්ධාදියභදභින්නානං
සඞ්ඛතධම්මානං, අසඞ්ඛතසම්මුතිධම්මානඤ්ච එකජ්ඣං උපට්ඨායන
දූරයතොචිත්තපටංයපක්ඛන්තස්සවිය පටිභායගනාවයබොයධොනසියා, තථා
චසති‘‘සබ්යබධම්මාඅනත්තා’’ති (අ.නි.3.137; ධ.ප.279; මහානි.27; 
චූළනි. 8, 10; යනත්ති. 5) විපස්සන්තානං අනත්තාකායරන විය සබ්යබ
ධම්මාඅනිරූපිතරූයපනභගවයතොඤාණවිසයා යහොන්තීතිආපජ්ජති.යයපි
‘‘සබ්බයඤයයධම්මානං ඨිතිලක්ඛණවිසයං විකප්පරහිතං සබ්බකාලං
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බුද්ධානං ඤාණං පවත්තති, යතන යත ‘සබ්බවිදූ’ති වුච්චන්ති. එවඤ්ච 
කත්වා– 

‘ගච්ෙංසමාහියතොනායගො, ඨියතොනායගොසමාහියතො; 
යසයයං සමාහියතො නායගො, නිසින්යනොපි සමාහියතො’ති. (අ. නි.
6.43); – 

ඉදම්පි සබ්බදා ඤාණප්පවත්තිදීපකං අඞ්ගුත්තරාගයම 
නායගොපමසුත්තවචනං සුවුත්තං නාම යහොතී’’ති වදන්ති, යතසම්පි වායද
වුත්තයදොසා නාතිවත්ති.ඨිතිලක්ඛණාරම්මණතායචඅතීතානාගතධම්මානං
තදභාවයතොඑකයදසවිසයයමවභගවයතො ඤාණංසියා, තස්මාසකිඤ්යඤව
සබ්බස්මිංවිසයයඤාණංපවත්තතීතිනයුජ්ජති.අථ කයමනසබ්බස්මිම්පි
විසයයඤාණංපවත්තති, එවම්පිනයුජ්ජති.නහි ජාතිභූමිසභාවාදිවයසන, 
දිසායදසකාලාදිවයසන ච අයනකයභදභින්යන යඤයයය කයමන 
ගය්හමායන තස්ස අනවයසසපටියවයධො සම්භවති අපරියන්තභාවයතො 
යඤයයස්ස. යය පන ‘‘අත්ථස්ස අවිසංවාදනයතො යඤයයස්ස එකයදසං
පච්චක්ඛංකත්වා යසයසපිඑවන්තිඅධිමුච්චිත්වාවවත්ථාපයනනසබ්බඤ්ඤූ
නාම භගවා ජායතො, තඤ්චඤාණං න අනුමානිකං නාම සංසයාභාවයතො.
සංසයානුබද්ධඤ්හිඤාණංයලොයකඅනුමානික’’න්තිවදන්ති, යතසම්පිතං
න යුත්තයමව. සබ්බස්ස හි අප්පච්චක්ඛභායව අත්ථාවිසංවාදයනන 
යඤයයස්ස එකයදසං පච්චක්ඛං කත්වා යසයසපි එවන්ති අධිමුච්චිත්වා 
වවත්ථාපනස්යසවඅසම්භවයතොතථාඅසක්කුයණයයත්තාච.යඤ්හියසසං, 
තදපච්චක්ඛයමව, අථ තම්පි පච්චක්ඛං, තස්ස යසසභායවො එව න සියා, 
අපරියන්තභාවයතොයඤයයස්ස තථාවවත්ථිතුයමවනසක්කාති? සබ්බයමතං
අකාරණං. කස්මා? අවිසයවිචාරණභාවයතො. වුත්තඤ්යහතං භගවතා
‘‘බුද්ධානං භික්ඛයව, බුද්ධවිසයයො අචින්යතයයයො න චින්යතතබ්යබො, යං
චින්යතන්යතො උම්මාදස්ස විඝාතස්ස භාගී අස්සා’’ති (අ. නි. 4.77) ඉදං
පයනත්ථ සන්නිට්ඨානං – යං කිඤ්චි භගවතා ඤාතුං ඉච්ඡිතං, 
සකලයමකයදයසො වා, තත්ථ තත්ථ අප්පටිහතවුත්තිතාය පච්චක්ඛයතො
ඤාණං පවත්තතිනිච්චසමාධානඤ්ච වික්යඛපාභාවයතො, ඤාතුං ඉච්ඡිතස්ස
ච සකලස්ස අවිසයභායව තස්ස ආකඞ්ඛාපටිබද්ධවුත්තිතා න සියා, 
එකන්යතයනව සා ඉච්ඡිතබ්බා, සබ්යබ ධම්මා බුද්ධස්ස භගවයතො
ආවජ්ජනපටිබද්ධා ආකඞ්ඛාපටිබද්ධා මනසිකාරපටිබද්ධා
චිත්තුප්පාදපටිබද්ධාති(මහානි.69, 156; චූළනි.85; පටි.ම. 3.5) වචනයතො.
අතීතානාගතවිසයම්පි භගවයතො ඤාණං
අනුමානාගමතක්කගහණවිරහිතත්තා පච්චක්ඛයමව. 

නනුචඑතස්මිම්පිපක්යඛයදාසකලංඤාතුංඉච්ඡිතං, තදාසකිංයයව 
සකලවිසයතාය අනිරූපිතරූයපන භගවයතො ඤාණං පවත්යතයයාති
වුත්තයදොසා නාතිවත්තියයවාති? න, තස්ස වියසොධිතත්තා. වියසොධියතො හි
යසො බුද්ධවිසයයො අචින්යතයයයොති. අඤ්ඤථා 
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පටුන 

පචුරජනඤාණසමානවුත්තිතාය බුද්ධානං භගවන්තානං ඤාණස්ස
අචින්යතයයතා න සියා, තස්මා සකලධම්මාරම්මණම්පි තං
එකධම්මාරම්මණංවියසුවවත්ථාපියතයයවයතධම්යම කත්වාපවත්තතීති
ඉදයමත්ථඅචින්යතයයං, ‘‘යාවතකංයනයයං, තාවතකංඤාණං.යාවතකං 
ඤාණං, තාවතකංයනයයං.යනය්යපරියන්තිකංඤාණං, ඤාණපරියන්තිකං
යනයයං. යනයයං අතික්කමිත්වා ඤාණං නප්පවත්තති, ඤාණං
අතික්කමිත්වා යනයයපයථො නත්ථි. අඤ්ඤමඤ්ඤපරියන්තට්ඨායියනො යත
ධම්මා, යථා ද්වින්නං සමුග්ගපටලානං සම්මා ඵුසිතානං යහට්ඨිමං
සමුග්ගපටලං උපරිමං නාතිවත්තති, උපරිමං සමුග්ගපටලං යහට්ඨිමං 
නාතිවත්තති. අඤ්ඤමඤ්ඤපරියන්තට්ඨායියනො, එවයමව බුද්ධස්ස
භගවයතො යනයයඤ්ච ඤාණඤ්ච
අඤ්ඤමඤ්ඤපරියන්තට්ඨායියනො…යප.…යතධම්මා’’ති(මහානි.69, 156; 
චූළනි. 85; පටි.ම.3.5) එවයමකජ්ඣං, විසුං, සකිං, කයමනවාඉච්ොනුරූපං 
පවත්තස්ස තස්ස ඤාණස්ස වයසන සම්මා සාමඤ්ච සබ්බධම්මානං 
බුද්ධත්තාභගවාසම්මාසම්බුද්යධොනාමජායතොති. 

අයංපයනත්ථඅට්ඨකථාමුත්තයකොනයයො–ඨානාඨානාදීනිෙබ්බිසයානි 

ෙහි ඤායණහි  ානතා, යථාකම්මූපයග සත්යත 

චුතූපපාතදිබ්බචක්ඛුඤායණහි පස්සතා, සවාසනානමාසවානං 

ආසවක්ඛයඤායණන ඛීණත්තා අරහතා, ඣානාදිධම්යම 
සංකියලසයවොදානවයසන සාමංයයව අවිපරීතාවයබොධයතො 

සම්මාසම්බුද්යධන, එවං දසබලඤාණවයසන චතූහාකායරහි යථොමියතන.

අපිච තීසු කායලසු අප්පටිහතඤාණතාය  ානතා, තිණ්ණම්පි කම්මානං 

ඤාණානුපරිවත්තියතො නිසම්මකාරිතාය පස්සතා, දවාදීනං 

ෙන්නමභාවසාධිකාය පහානසම්පදාය අරහතා, ෙන්දාදීනං 
ෙන්නමහානියහතුභූතාය අපරික්ඛයපටිභානසාධිකාය සබ්බඤ්ඤුතාය 

සම්මාසම්බුද්යධන, එවං අට්ඨාරසායවණිකබුද්ධධම්මවයසන (දී. නි. අට්ඨ.
3.305) චතූහාකායරහි යථොමියතනාති එවමාදිනා යතසං යතසං
ඤාණදස්සනපහානයබොධනත්යථහි සඞ්ගහිතානං බුද්ධගුණානං වයසන
යයොජනා කාතබ්බාති. 

චතුයවසාරජ්ජං සන්ධාය ‘‘චතූහාකායරහී’’ති වුත්තං. ‘‘යථොමයතනා’’ති
එයතන ඉයමසං ‘‘භගවතා’’ති පදස්ස වියසසනතං දස්යසති. යදිපි
හීනපණීතයභයදන දුවිධාව අධිමුත්ති පාළියං වුත්තා, පවත්තිආකාරවයසන

පනඅයනකයභදභින්නාවාතිආහ ‘‘නානාධිමුත්තිකතා’’ති.සාපනඅධිමුත්ති
අජ්ඣාසයධාතුයයව, තදපි තථාතථාදස්සනං, ඛමනං, යරොචනඤ්චාතිඅත්ථං

විඤ්ඤායපති ‘‘නානජ්ඣාසෙතා’’ති ඉමිනා. තථා හි වක්ඛති
‘‘නානාධිමුත්තිකතා නානජ්ඣාසයතා නානාදිට්ඨිකතා නානක්ඛන්තිතා
නානාරුචිතා’’ති. ‘‘යාවඤ්චිද’’න්ති එතස්ස ‘‘සුප්පටිවිදිතා’’ති ඉමිනා

සම්බන්යධො. තත්ථ ච ඉදන්ති පදපූරණමත්තං, ‘‘නානාධිමුත්තිකතා’’ති
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එයතනවාපයදනසමානාධිකරණං, තස්සත්යථොපන පාකයටොයයවාතිආහ 

‘‘ොවචසුට්ඨුපටිවිදිතා’’ති. 

‘‘ො ච අෙ’’න්තිආදිනා ධාතුසංයුත්තපාළිං දස්යසන්යතො තයදව
සංයුත්තංමනසිකරිත්වායතසංඅවණ්ණවණ්ණභාසයනනසද්ධිංඝයටත්වා 

යථරානමයං සඞ්ඛියධම්යමො උදපාදීති දස්යසති. අයතො අස්ස භගවයතො 

ධාතුසංයුත්තයදසනානයයන තාසං සුප්පටිවිදිතභාවිං සමත්ථනවයසන 

දස්යසතුිං ‘‘අෙිං හී’’තිආදිමාහාති අත්යථො දට්ඨබ්යබො. 

සුප්පටිවිදිතභාවසමත්ථනඤ්හි ‘‘අෙිං හී’’තිආදිවචනං. තත්ථ යා අයං

නානාධිමුත්තිකතා…යප.… රුචිතාති සම්බන්යධො. ධාතුයසොති

අජ්ඣාසයධාතුයා. සිංසන්දන්තීති සම්බන්යධන්තිවිස්සායසන්ති. සයමන්තීති

සම්මා, සහ වා භවන්ති. ‘‘හීනාධිමුත්තිකා’’තිආදි තථාභාවවිභාවනං. 

අතීතම්පි අද්ධානන්ති අතීතස්මිං කායල, අච්චන්තසංයයොයග වා එතං

උපයයොගවචනං. නානාධිමුත්තිකතා-පදස්ස නානජ්ඣාසෙතාති අත්ථවචනං. 

නානාදිට්ඨි…යප.… රුචිතාති තස්ස සරූපදස්සනං. සස්සතාදිලද්ධිවයසන 

නානාදිට්ඨිකතා. පාපාචාරකලයාණාචාරාදිපකතිවයසන නානක්ඛන්තිතා. 

පාපිච්ොඅප්පිච්ොදිවයසන නානාරුචිතා. නාළිොති තුම්යබන, ආළ්හයකන

වා. තුලාොති මායනන. නානාධිමුත්තිකතාඤාණන්ති යචත්ථ
සබ්බඤ්ඤුතඤ්ඤාණයමව අධිප්යපතං, න දසබලඤාණන්ති ආහ 

‘‘සබ්බඤ්ඤුතඤ්ඤායණනා’’ති.එවං ආචරිෙධම්මපාලත්යථයරන (දී.නි.ටී.
1.3) වුත්තං, අභිධම්මට්ඨකථායං, දසබලසුත්තට්ඨකථාසු (ම. නි. අට්ඨ.
1.149; අ.නි.අට්ඨ. 3.10.21; විභ.අට්ඨ.831) චඑවමාගතං. 

පරවාදී පනාහ ‘‘දසබලඤාණං නාම පාටියයක්කං නත්ථි, 
සබ්බඤ්ඤුතඤ්ඤාණස්යසවායං පයභයදො’’ති, තං තථා න දට්ඨබ්බං.
අඤ්ඤයමව හි දසබලඤාණං, අඤ්ඤං සබ්බඤ්ඤුතඤ්ඤාණං.
දසබලඤාණඤ්හිසකකිච්චයමවජානාති, සබ්බඤ්ඤුතඤ්ඤාණං පනතම්පි
තයතොඅවයසසම්පිජානාති. දසබලඤායණසුහිපඨමංකාරණාකාරණයමව
ජානාති, දුතියං කම්මන්තරවිපාකන්තරයමව, තතියං කම්මපරිච්යෙදයමව, 
චතුත්ථං ධාතුනානත්තකාරණයමව, පඤ්චමං
සත්තානමජ්ඣාසයාධිමුත්තියමව, ෙට්ඨං ඉන්ද්රියානං තික්ඛමුදුභාවයමව, 
සත්තමං ඣානාදීහි සද්ධිං යතසං සංකියලසාදියමව, අට්ඨමං 
පුබ්යබනිවුත්ථක්ඛන්ධසන්තතියමව, නවමං සත්තානං චුතිපටිසන්ධියමව, 
දසමං සච්චපරිච්යෙදයමව, සබ්බඤ්ඤුතඤ්ඤාණං පන එයතහි
ජානිතබ්බඤ්ච තයතො උත්තරිඤ්ච ජානාති, එයතසං පනකිච්චං න සබ්බං
කයරොති. තඤ්හි ඣානං හුත්වා අප්යපතුං න සක්යකොති, ඉද්ධි හුත්වා
විකුබ්බිතුංනසක්යකොති, මග්යගොහුත්වාකියලයසයඛයපතුං නසක්යකොති.
අපිචපරවාදීඑවංපුච්ඡිතබ්යබො‘‘දසබලඤාණංනාමඑතංසවිතක්කසවිචාරං 
අවිතක්කවිචාරමත්තං අවිතක්කඅවිචාරං, කාමාවචරං රූපාවචරං
අරූපාවචරං, යලොකියං යලොකුත්තර’’න්ති. ජානන්යතො පටිපාටියා සත්ත



දීඝනිකායය සීලක්ඛන්ධවග්ගඅභිනවටීකා  බ්රහ්මජාලසුත්තං 

173 

පටුන 

ඤාණානි ‘‘සවිතක්කසවිචාරානී’’ති වක්ඛති, තයතො පරානි ද්යව
‘‘අවිතක්කඅවිචාරානී’’ති වක්ඛති, ආසවක්ඛයඤාණං ‘‘සියා 
සවිතක්කසවිචාරං, සියාඅවිතක්කවිචාරමත්තං, සියාඅවිතක්කඅවිචාර’’න්ති
වක්ඛති, තථාපටිපාටියාසත්තකාමාවචරානි, තයතොපරංද්යවරූපාවචරානි, 
අවසායන එකං ‘‘යලොකුත්තර’න්ති වක්ඛති, සබ්බඤ්ඤුතඤ්ඤාණං පන
සවිතක්කසවිචාරයමව, කාමාවචරයමව, යලොකියයමවාති. ඉති අඤ්ඤයදව
දසබලඤාණං, අඤ්ඤං සබ්බඤ්ඤුතඤ්ඤාණන්ති, තස්මා 
පඤ්චමබලඤාණසඞ්ඛායතන නානාධිමුත්තිකතාඤායණන ච
සබ්බඤ්ඤුතඤ්ඤායණන ච විදිතාති අත්යථො යවදිතබ්යබො. ච-කායරොපි හි

යපොත්ථයකසු දිස්සති. සාති යථාවුත්තා නානාධිමුත්තිකතා. ‘‘ද්යවපි

නාමා’’තිආදිනා යථාවුත්තසුත්තස්සත්ථං සඞ්යඛයපන දස්යසත්වා ‘‘ඉයමසු

චාපී’’තිආදිනාතස්සසඞ්ඛියධම්මස්සතදභිසම්බන්ධතං ආවිකයරොති. ඉතිහ

යමති එත්ථ එවංසද්දත්යථ ඉති-සද්යදො, හ-කායරො නිපාතමත්තං, ආගයමො

වා. සන්ධිවයසන ඉකාරයලොයපො, අකාරායදයසො වාති දස්යසති ‘‘එවිං

ඉයම’’තිඉමිනා. 

4. ‘‘විදිත්වා’’ති එත්ථ පකතියත්ථභූතා විජානනකිරියා සාමඤ්යඤන
අයභදවතීපි සමානා තංතංකරණයයොගයතාය අයනකප්පයභදාති දස්යසතුං 

‘‘භගවා හී’’තිආදිවුත්තං. වත්ථූනීතිඝරවත්ථූනි. ‘‘සබ්බඤ්ඤුතඤ්ඤායණන
දිස්වා අඤ්ඤාසී’’ති ච යවොහාරවචනමත්තයමතං. න හි යතන දස්සනයතො
අඤ්ඤං ජානනං නාම නත්ථි. තදිදං ඤාණං ආවජ්ජනපටිබද්ධං
ආකඞ්ඛාපටිබද්ධං මනසිකාරපටිබද්ධං චිත්තුප්පාදපටිබද්ධං හුත්වා
පවත්තති. කිං නාම කයරොන්යතො භගවා යතන ඤායණන
ආවජ්ජනාදිපටිබද්යධන අඤ්ඤාසීති යසොතූනමත්ථස්ස සුවිඤ්ඤාපනත්ථං 

පරම්මුඛා විය යචොදනං සමුට්ඨායපති ‘‘කිිං කයරොන්යතො අඤ්ඤාසී’’ති
ඉමිනා, පච්ඡිමයාමකිච්චං කයරොන්යතො තං ඤාණං ආවජ්ජනාදිපටිබද්ධං
හුත්වා යතන තථා අඤ්ඤාසීති වුත්තං යහොති. සාමඤ්ඤස්මිං සති 
වියසසවචනං සාත්ථකං සියාති අනුයයොයගනාහ 

‘‘කිච්චඤ්චනායමත’’න්තිආදි. අරහත්තමග්යගන සමුග්ඝාතිං කතිං තස්ස
සමුට්ඨාපකකියලසසමුග්ඝාටයනන, යයතො ‘‘නත්ථි අබයාවටමයනො’’ති
අට්ඨාරසසු බුද්ධධම්යමසු වුච්චති. නිරත්ථයකො චිත්තසමුදාචායරො නත්ථීති
යහත්ථ අත්යථො. එවම්පි වුත්තානුයයොයගො තදවත්යථොයයවාති

යචොදනමපයනති ‘‘තිං පඤ්චවිධ’’න්තිආදිනා. තත්ථ පුරිමකිච්චද්වයං
දිවසභාගවයසන, ඉතරත්තයං රත්තිභාගවයසන ගයහතබ්බං තථායයව
වක්ඛමානත්තා. 

‘‘උපට්ඨාකානුග්ගහණත්ථිං, සරීරඵාසුකත්ථඤ්චා’’ති එයතන
අයනකකප්පසමුපචිතපුඤ්ඤසම්භාරජනිතං භගවයතො මුඛවරං
දුග්ගන්ධාදියදොසං නාම නත්ථි, තදුභයත්ථයමව පන මුඛයධොවනාදීනි
කයරොතීති දස්යසති. සබ්යබොපි හි බුද්ධානං කායයො බාහිරබ්භන්තයරහි
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මයලහි අනුපක්කිලිට්යඨො සුයධොතමණි විය යහොති. විවිත්තාසයනති

ඵලසමාපත්තීනමනුරූයප වියවකානුබ්රූහනාසයන. වීතිනායමත්වාති
ඵලසමාපත්තීහි වීතිනාමනංවුත්තං, තම්පිනවියවකනින්නතාය, පයරසඤ්ච
දිට්ඨානුගති ආපජ්ජනත්ථං. සුරත්තදුපට්ටං අන්තරවාසකං
විහාරනිවාසනපරිවත්තනවයසනනිවායසත්වාවිජ්ජුලතාසදිසං කායබන්ධනං
බන්ධිත්වා යමඝවණ්ණං සුගතචීවරං පාරුපිත්වා යසලමයපත්තං ආදායාති 

අධිප්පායයො. තථායයව හි තත්ථ තත්ථ වුත්යතො. ‘‘කදාචි එකයකො’’තිආදි 
යතසංයතසංවියනයයානංවිනයනානුකූලංභගවයතො උපසඞ්කමනදස්සනං. 

ගාමිං වා නිගමිං වාති එත්ථ වා-සද්යදො විකප්පනත්යථො, යතන නගරම්පි
විකප්යපති. යථාරුචි වත්තමායනහි අයනයකහි පාටිහාරියයහි පවිසතීති
සම්බන්යධො. 

‘‘යසෙයථිද’’න්තිආදිනා පච්ඡිමපක්ඛංවිත්ථායරති. යසෙයථිදන්තිචතං
කතමන්තිඅත්යථනිපායතො, ඉදංවා සප්පාටිහීරපවිසනංකතමන්තිපිවට්ටති. 

මුදුගතවාතාති මුදුභූතා, මුදුභායවන වා ගතා වාතා. උදකඵුසිතානීති 

උදකබින්දූනි. මුඤ්චන්තාති ඔසිඤ්චන්තා. යරණුිං වූපසයමත්වාති රජං

සන්නිසීදායපත්වා උපරි විතානිං හුත්වා තිට්ඨන්ති චණ්ඩ-වාතාතප-
හිමපාතාදි-හරයණන විතානකිච්චනිප්ඵාදකත්තා, තයතො තයතො
හිමවන්තාදීසු පුප්ඵූපගරුක්ඛයතො උපසංහරිත්වාති අත්ථස්ස

විඤ්ඤායමානත්තා තථා න වුත්තං. සමභාගකරණමත්යතන ඔනමන්ති, 

උන්නමන්ති ච, තයතොයයව පාදනික්යඛපසමයෙ සමාව භූම යහොති. 
නිදස්සනමත්තඤ්යචතං සක්ඛරකථලකණ්ටකසඞ්කුකලලාදිඅපගමනස්සාපි
සම්භවයතො, තඤ්ච සුප්පතිට්ඨිතපාදතාලක්ඛණස්ස නිස්සන්දඵලං, න

ඉද්ධිනිම්මානං. පදුමපුප්ඵානිවාතිඑත්ථ වා-සද්යදො විකප්පනත්යථො, යතන
‘‘යදියථාවුත්තනයයනසමාභූමියහොති, එවංසතිතානින පටිග්ගණ්හන්ති, 
තථා පන අසතියයව පටිග්ගණ්හන්තී’’ති භගවයතො යථාරුචි පවත්තනං 
දස්යසති. සබ්බදාව භගවයතො ගමනං පඨමං 

දක්ඛිණපාදුද්ධරණසඞ්ඛාතානුබයඤ්ජනපටිමණ්ඩිතන්තිආහ ‘‘ඨපිතමත්යත

දක්ඛිණපායද’’ති. බුද්ධානං සබ්බදක්ඛිණතාය තථා වුත්තන්ති 

ආචරිෙධම්මපාලත්යථයරො,(දී.නි.ටී.1.4) ආචරිෙසාරිපුත්තත්යථයරො (අ.නි.
අට්ඨ.1.53) චවදති, සබ්යබසං උත්තමතායඑවංවුත්තන්තිඅත්යථො. එවං
සතිඋත්තමපුරිසානංතථාපකතිතායාතිආපජ්ජති. ඨපිතමත්යතනික්ඛමිත්වා
ධාවන්තීති සම්බන්යධො. ඉදඤ්ච යාවයදව වියනයයජනවිනයනත්ථං සත්ථු
පාටිහාරියන්ති යතසං දස්සනට්ඨානං සන්ධාය වුත්තං. 

‘‘ඡබ්බණ්ණරස්මයෙො’’ති වත්වාපි ‘‘සුවණ්ණරසපිඤ් රානි විො’’ති වචනං

භගවයතොසරීයරපීතාභාය යයභුයයතායාති දට්ඨබ්බං. ‘‘රස-සද්යදො යචත්ථ

උදකපරියායයො, පිඤ් ර-සද්යදො යහමවණ්ණපරියායයො, සුවණ්ණජලධාරා
විය සුවණ්ණවණ්ණානීතිඅත්යථො’’ති(සාරත්ථ.ටී.1.බුද්ධාචිණ්ණකථා.22) 

සාරත්ථදීපනිෙිං වුත්තං. පාසාදකූටාගාරාදීනි යතසු යතසු ගාමනිගමාදීසු

සංවිජ්ජමානානි අලඞ්කයරොන්තියෙො හුත්වා. 
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පටුන 

‘‘තථා’’තිආදිනා සයයමවධම්මතාවයසනයතසංසද්දකරණං දස්යසති.

තදා කායං උපගච්ෙන්තීති කායූපගානි, න යත්ථ කත්ථචි ඨිතානි. 

‘‘අන්තරවීථි’’න්තිඉමිනාභගවයතොපිණ්ඩායගමනානුරූපවීථිං දස්යසති.න
හිභගවායලොලුප්පචාරපිණ්ඩචාරියකොවියයත්ථකත්ථචිගච්ෙති.යයපඨමං 

ගතා, යය වා තදනුච්ෙවිකං පිණ්ඩපාතං දාතුං සමත්ථා, යත භගවයතොපි 

පත්තිං ගණ්හන්තීතියවදිතබ්බං. පටිමායනන්තීති පතිස්සමානසා පූයජන්ති, 
භගවන්තං වා පටිමානායපන්ති පටිමානන්තං කයරොන්ති. 
යවොහාරමත්තඤ්යචතං, භගවයතො පන අපටිමානනා නාම නත්ථි. 

චිත්තසන්තානානීතිඅතීයත, එතරහිචපවත්තචිත්තසන්තානානි.යථා යකචි

අරහත්යත පතිට්ඨහන්ති, තථා ධම්මං යදයසතීති සම්බන්යධො. යකචි

පබ්බජිත්වාති ච අරහත්තසමාපන්නානං පබ්බජ්ජාසඞ්යඛපගතදස්සනත්ථං, 
න පන ගිහීනං අරහත්තසමාපන්නතාපටික්යඛපනත්ථං. අයඤ්හි
අරහත්තප්පත්තානං ගිහීනං සභායවො, යා තදයහව පබ්බජ්ජා වා, කාලං

කිරියාවාති. තථා හි වුත්තං ආයස්මතා නාගයසනත්යථයරන ‘‘විසමං
මහාරාජ, ගිහිලිඞ්ගං, විසයමලිඞ්යග ලිඞ්ගදුබ්බලතායඅරහත්තංපත්යතොගිහී
තස්මිංයයවදිවයසපබ්බජතිවාපරිනිබ්බායති වායනයසොමහාරාජ, යදොයසො
අරහත්තස්ස, ගිහිලිඞ්ගස්යසයවයසොයදොයසොයදිදං ලිඞ්ගදුබ්බලතා’’ති(මි.ප.
5.2.2) සබ්බං වත්තබ්බං. එත්ථ ච සප්පාටිහීරප්පයවසනසම්බන්යධයනව
මහාජනානුග්ගහණං දස්සිතං, අප්පාටිහීරප්පයවසයනන ච පන ‘‘යත
සුනිවත්ථා සුපාරුතා’’තිආදිවචනං යථාරහං සම්බන්ධිත්වා
මහාජනානුග්ගහණං අත්ථයතො විභායවතබ්බං යහොති. තම්පි හි

පුයරභත්තකිච්චයමවාති. උපට්ඨානසාලා යචත්ථ මණ්ඩලමායළො. තත්ථ

ගන්ත්වාමණ්ඩලමායළතිඉධපායඨොලිඛියතො. ‘‘ගන්ධමණ්ඩලමායළ’’තිපි

(අ. නි. අට්ඨ. 1.53) මයනොරථපූරණො දිස්සති, තට්ටීකායඤ්ච

‘‘චතුජ්ජාතියගන්යධන පරිභණ්යඩ මණ්ඩලමායළ’’ති වුත්තං. ගන්ධකුටිිං

පවිසතීති ච පවිසනකිරියාසම්බන්ධතාය, තස්සමීපතාය ච වුත්තං, තස්මා
පවිසිතුංගච්ෙතීති අත්යථො දට්ඨබ්යබො, නපනඅන්යතො තිට්ඨතීති. එවඤ්හි
‘‘අථයඛොභගවා’’තිආදිවචනං(දී.නි.1.4) සූපපන්නංයහොති. 

අථ යඛොති එවං ගන්ධකුටිං පවිසිතුං ගමනකායල. උපට්ඨායනති

සමීපපයදයස. ‘‘පායද පක්ඛායලත්වාපාදපීයඨඨත්වාභික්ඛුසඞ්ඝිංඔවදතී’’ති
එත්ථ පායද පක්ඛායලන්යතොව පාදපීයඨතිට්ඨන්යතොඔවදතීතියවදිතබ්බං.
එතදත්ථංයයව හි භික්ඛූනං භත්තකිච්චපරියයොසානං ආගමයමායනො නිසීදි. 

දුල්ලභා සම්පත්තීති සතිපි මනුස්සත්තපටිලායභ 
පතිරූපයදසවාසඉන්ද්රියායවකල්ලසද්ධාපටිලාභාදයයො සම්පත්තිසඞ්ඛාතා
ගුණා දුල්ලභාති අත්යථො. යපොත්ථයකසු පන ‘‘දුල්ලභා සද්ධාසම්පත්තී’’ති

පායඨො දිස්සති, යසො අයුත්යතොව. තත්ථාති තස්මිං පාදපීයඨ ඨත්වා

ඔවදනකායල, යතසුවාභික්ඛූසු, රත්තියාවසනංඨානං රත්තිට්ඨානිං, තථා 

දිවාඨානිං. ‘‘යකචී’’තිආදි තබ්බිවරණං. චාතුමහාරාජිකභවනන්ති
චාතුමහාරාජිකයදවයලොයක සුඤ්ඤවිමානානි සන්ධාය වුත්තං. එස නයයො 
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තාවතිිංසභවනාදීසුපි. තයතොභගවාගන්ධකුටිංපවිසිත්වාපච්ොභත්තංතයයො
භායගකත්වාපඨමභායගසයච ආකඞ්ඛති, දක්ඛියණනපස්යසනසීහයසයයං
කප්යපති, සයචනාකඞ්ඛති, බුද්ධාචිණ්ණං ඵලසමාපත්තිං සමාපජ්ජති, අථ
යථාකාලපරිච්යෙදං තයතො වුට්ඨහිත්වා දුතියභායග පච්ඡිමයාමස්ස
තතියයකොට්ඨායසවියයලොකංයවොයලොයකතියවයනයයානංඤාණපරිපාකං

පස්සිතුං, යතනාහ ‘‘සයච ආකඞ්ඛතී’’තිආදි. සීහයසෙයන්තිආදීනමත්යථො
යහට්ඨාවුත්යතොව.යඤ්හිඅපුබ්බංපදං අනුත්තානං, තයදවවණ්ණයිස්සාම.
සම්මා අස්සාසිතබ්යබොති ගාහාපනවයසන උපත්ථම්භිතබ්යබොති 

සමස්සාසියතො. තාදියසො කායයො යස්සාති තථා. ධම්මස්සවනත්ථං 

සන්නිපතති. තස්සා පරිසාය චිත්තාචාරං ඤත්වා කතභාවං සන්ධායාහ 

‘‘සම්පත්තපරිසාෙඅනුරූයපන පාටිහාරියෙනා’’ති. යත්ථ ධම්මං සහ 

භාසන්ති, සා ධම්මසභා නාම. කාලයුත්තන්ති‘‘ඉමිස්සායවලායඉමස්සඑවං

වත්තබ්බ’’න්ති තංතංකාලානුරූපං. සමෙයුත්තන්ති තස්යසව යවවචනං, 

අට්ඨුප්පත්තිඅනුරූපං වා සමෙයුත්තිං. අථ වා සමෙයුත්තන්ති
යහතුදාහරයණහි යුත්තං. කායලන සාපයදසඤ්හි භගවා ධම්මං යදයසති. 

කාලිංවිදිත්වාපරිසිංඋයෙයොය ති, නයාව සමන්ධකාරාධම්මංයදයසතීති
අධිප්පායයො. ‘‘සමයං විදිත්වා පරිසං උයයයොයජසී’’තිපි කත්ථචි
පරියායවචනපායඨොදිස්සති, යසොපච්ොපමාදලිඛියතො. 

ගත්තානීති කායයොයයව අයනකාවයවත්තා වුත්යතො. ‘‘උතුිං

ගණ්හායපතී’’ති ඉමිනා උතුගණ්හාපනත්ථයමව ඔසිඤ්චනං, න පන
මලවික්ඛාලනත්ථන්ති දස්යසති. න හි භගවයතො කායය රයජොජල්ලං 

උපලිම්පතීති. චතුජ්ජාතියකන ගන්යධන පරිභාවිතා කුටී ගන්ධකුටී. තස්සා

පරියවණං තථා. ඵලසමාපත්තීහි මුහුත්තිං පටිසල්ලීයනො. තයතො තයතොති
අත්තයනො අත්තයනො රත්තිට්ඨානදිවාඨානයතො, උපගන්ත්වා, සමීයප වා

ඨානං උපට්ඨානිං, භජනං යසවනන්ති අත්යථො. තත්ථාති තස්මිං
නිසීදනට්ඨායන, පුරිමයායමවා, යතසුවාභික්ඛූසු. 

පඤ්හාකථනාදිවයසන අධිප්පායං සම්පායදන්යතො 
‘‘දසසහස්සියලොකධාතූ’’තිඑවංඅවත්වාතස්සාඅයනකාවයවසඞ්ගහණත්ථං 

‘‘සකලදසසහස්සියලොකධාතූ’’ති වුත්තං. පුයරභත්තපච්ොභත්තපුරිමයායමසු
මනුස්සපරිසාබාහුල්ලයතො ඔකාසං අලභිත්වා ඉදානි මජ්ඣිමයායමයයව
ඔකාසං ලභමානා, භගවතා වා කයතොකාසතාය ඔකාසං ලභමානාති

අධිප්පායයො. කීදිසං පන පුච්ෙන්තීති ආහ ‘‘ෙථාභිසඞ්ඛතිං අන්තමයසො 

චතුරක්ඛරම්පී’’ති. ෙථාභිසඞ්ඛතන්ති අභිසඞ්ඛතානුරූපං, තදනතික්කම්මවා, 
එයතනයථාතථාඅත්තයනොපටිභානානුරූපං පුච්ෙන්තීතිදස්යසති. 

පච්ොභත්තකාලස්ස තීසු භායගසු පඨමභායග සීහයසයයාකප්පනං 

එකන්තං න යහොතීති ආහ ‘‘පුයරභත්තයතො පට්ඨාෙ නිසජ් ාෙ පීළිතස්ස 

සරීරස්සා’’ති. යතයනව හි පුබ්යබ ‘‘සයච ආකඞ්ඛතී’’ති තදා 
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සීහයසයයාකප්පනස්ස අනිබද්ධතා විභාවිතා. කිලාසුභායවො කිලමයථො.
සරීරස්ස කිලාසුභාවයමොචනත්ථං චඞ්කයමන වීතිනායමති සීහයසයයං

කප්යපතීති සම්බන්යධො. බුද්ධචක්ඛුනාති 
ආසයානුසයඉන්ද්රියපයරොපරියත්තඤාණසඞ්ඛායතන
පඤ්චමෙට්ඨබලභූයතන බුද්ධචක්ඛුනා. යතන හි
යලොකයවොයලොකනබාහුල්ලතාය තං ‘‘බුද්ධචක්ඛූ’’ති වුච්චති, ඉදඤ්ච
පච්ඡිමයායම භගවයතො බහුලං ආචිණ්ණවයසන වුත්තං. අප්යපකදා
අවසිට්ඨබලඤායණහි, සබ්බඤ්ඤුතඤ්ඤායණයනව ච භගවා තමත්ථං
සායධති. 

‘‘පච්ඡිමයාමකිච්චං කයරොන්යතො අඤ්ඤාසී’’ති පුබ්යබ වුත්තමත්ථං

සමත්යථන්යතො ‘‘තස්මිං පන දිවයස’’තිආදිමාහ. බුද්ධානං භගවන්තානං
යත්ථ කත්ථචි වසන්තානං ඉදං පඤ්චවිධං කිච්චං අවිජහිතයමව යහොති
සබ්බකාලං සුප්පතිට්ඨිතසතිසම්පජඤ්ඤත්තා, තස්මා තදයහපි
තදවිජහනභාවදස්සනත්ථං ඉධ පඤ්චවිධකිච්චපයයොජනන්ති දට්ඨබ්බං. 

චඞ්කමන්ති තත්ථ චඞ්කමනානුරූපට්ඨානං. චඞ්කමමායනො අඤ්ඤාසීති
යයොයජතබ්බං. පුබ්යබ වුත්යත අත්ථද්වයය පච්ඡිමත්ථඤ්යඤව ගයහත්වා 

‘‘සබ්බඤ්ඤුතඤ්ඤාණිං ආරබ්භා’’ති වුත්තං. පුරිමත්යථො හි 
පකරණාධිගතත්තාසුවිඤ්යඤයයයොති. 

‘‘අථ යඛො භගවා යතසං භික්ඛූනං ඉමං සඞ්ඛියධම්මං විදිත්වා යයන
මණ්ඩලමායළො, යතනුපසඞ්කමී’’ති අයං සාවයසසපායඨො, තස්මා එතං
විදිත්වා, එවංචින්යතත්වාචඋපසඞ්කමීතිඅත්යථොයවදිතබ්යබොතිදස්යසතුං 

‘‘ඤත්වා ච පනස්සා’’තිආදි වුත්තං. තත්ථ අස්ස එතදයහොසීති අස්ස
භගවයතො එතං පරිවිතක්කනං, එයසො වා යචතයසො පරිවිතක්යකො අයහොසි, 
ලිඞ්ගවිපල්ලායසොයං ‘‘එතදග්ග’’න්තිආදීසු (අ. නි. 1.188 ආදයයො) විය. 

සබ්බඤ්ඤුතඤ්ඤාණකිච්චිං න සබ්බථා පාකටිං. නිරන්තරන්ති
අනුපුබ්බායරොචනවයසන නිබ්බිවරං, යථාභාසිතස්ස වා ආයරොචනවයසන

නිබ්බියසසං. භාවනපුංසකඤ්යචතං. තිං අට්ඨුප්පත්තිිං කත්වාති තං
යථායරොචිතංවචනංඉමස්සසුත්තස්ස උප්පත්තිකාරණංකත්වා, ඉමස්සවා

සුත්තස්ස යදසනාය උප්පන්නං කාරණංකත්වාතිපි අත්යථො. අත්ථ-සද්යදො
යචත්ථ කාරයණ, යතන ඉමස්ස සුත්තස්ස අට්ඨුප්පත්තිකං නික්යඛපං

දස්යසති. ද්වාසට්ඨිො ඨායනසූති ද්වාසට්ඨිදිට්ඨිගතට්ඨායනසු. 

අප්පටිවත්තිෙන්ති සමයණන වා බ්රාහ්මයණන වා යදයවන වා මායරන වා 

බ්රහ්මුනා වා යකනචි වා යලොකස්මිං අනිවත්තියං. සීහනාදිං නදන්යතොති
යසට්ඨනාදසඞ්ඛාතංඅභීතනාදංනදන්යතො.යංපනයලොකියාවදන්ති– 

‘‘උත්තරස්මිංපයදබයග්ඝපුඞ්ගයවොසභකුඤ්ජරා; 
සීහසද්දූලනාගාදයා, පුයමයසට්ඨත්ථයගොචරා’’ති. 
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තං යයභුයයවයසනාති දට්ඨබ්බං. සීහනාදසදිසං වා නාදං නදන්යතො. 
අයමත්යථො සීහනාදසුත්යතන (අ. නි. 6.64; 10.21) දීයපතබ්යබො. යථා වා
යකසයරො මිගරාජා සහනයතො, හනනයතො, ච ‘‘සීයහො’’ති වුච්චති, එවං
තථාගයතොපි යලොකධම්මානං සහනයතො, පරප්පවාදානං හනනයතො ච
‘‘සීයහො’’තිවුච්චති.තස්මාසීහස්සතථාගතස්සනාදං නදන්යතොතිපිඅත්යථො
දට්ඨබ්යබො. යථා හි සීයහො සීහබයලන සමන්නාගයතො සබ්බත්ථ විසාරයදො 
විගතයලොමහංයසො සීහනාදං නදති, එවං තථාගතසීයහොපි තථාගතබයලහි
සමන්නාගයතො අට්ඨසු පරිසාසු විසාරයදො විගතයලොමහංයසො ‘‘ඉයම
දිට්ඨිට්ඨානා’’තිආදිනා නයයන නානාවිධයදසනාවිලාසසම්පන්නං සීහනාදං
නදති. යං සන්ධාය වුත්තං ‘‘සීයහොති යඛො භික්ඛයව, තථාගතස්යසතං
අධිවචනං අරහයතො සම්මාසම්බුද්ධස්ස. යං යඛො භික්ඛයව, තථාගයතො
පරිසායධම්මංයදයසති, ඉදමස්සයහොතිසීහනාදස්මි’’න්ති (අ.නි. 10.21). 

‘‘ඉයම දිට්ඨිට්ඨානා’’තිආදිකා හි ඉධ වක්ඛමානයදසනායයව සීහනායදො. 
යතසං ‘‘යවදනාපච්චයා තණ්හා’’තිආදිනා වක්ඛමානනයයන 

පච්චයාකාරස්ස සයමොධානම්පි යවදිතබ්බං. සියනරුිං…යප.… විෙ චාති
උපමාද්වයයන බ්රහ්මජාලයදසනාය අනඤ්ඤසාධාරණත්තා සුදුක්කරතං 

දස්යසති. සුවණ්ණකූයටනාති සුවණ්ණමයපහරයණොපකරණවියසයසන. 

රතනනිකූයටන විය අගාරං අරහත්තනිකූයටන බ්රහ්මජාලසුත්තන්තං

නිට්ඨයපන්යතො, නිකූයටනාති ච නිට්ඨානගයතන අච්චුග්ගතකූයටනාති
අත්යථො. ඉදඤ්ච අරහත්තඵලපරියයොසානත්තා සබ්බගුණානං තයදව

සබ්යබසං උත්තරිතරන්ති වුත්තං. පුරියමො පන යම-සද්යදො
යදසනායපක්යඛොති පරිනිබ්බුතස්සාපි යම සා යදසනා අපරභායග 
පඤ්චවස්සසහස්සානීති අත්යථො යුත්යතො.
සවනඋග්ගහණධාරණවාචනාදිවයසන පරිචයං කයරොන්යත, තථා ච
පටිපන්යනනිබ්බානංසම්පාපිකාභවිස්සතීතිඅධිප්පායයො. 

යදග්යගන යෙනාතිකරණනිද්යදයසො, තදග්යගන යතනා තිපිදට්ඨබ්බං. 

එතන්ති ‘‘යයන යතනා’’ති එතං පදද්වයං. තත්ථාති හි තස්මිං 

මණ්ඩලමායළති අත්යථො. යෙනාති වා භුම්මත්යථ කරණවචනං. යතනාති

පන උපයයොගත්යථ. තස්මා තත්ථාති තං මණ්ඩලමාළන්තිපි වදන්ති. 

උපසඞ්කමීති ච උපසඞ්කමන්යතොති අත්යථො පච්චුප්පන්නකාලස්ස
අධිප්යපතත්තා, තදුපසඞ්කමනස්ස පන අතීතභාවස්ස සූචනයතො
‘‘උපසඞ්කමී’’ති තක්කාලායපක්ඛනවයසන අතීතපයයොයගො වුත්යතො.
එවඤ්හි ‘‘උපසඞ්කමිත්වා’’තිවචනංසූපපන්නංයහොති.ඉතරථාද්වින්නම්පි
වචනානං අතීතකාලිකත්තාතථාවත්තබ්බයමවනසියා.උපසඞ්කමනස්සච
ගමනං, උපගමනඤ්චාති ද්විධා අත්යථො, ඉධ පන ගමනයමව.
සම්පත්තුකාමතාය හි යං කිඤ්චි ඨානං ගච්ෙන්යතො තං තං
පයදසාතික්කමනවයසන ‘‘තං ඨානං උපසඞ්කමි උපසඞ්කමන්යතො’’ති

වත්තබ්බතං ලභති, යතනාහ ‘‘තත්ථ ගයතො’’ති, යතන උපගමනත්ථං
නිවත්යතති. යඤ්හි ඨානං පත්තුමිච්ෙන්යතො ගච්ෙති, තං පත්තතායයව
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‘‘උපගමන’’න්ති වුච්චති. යයමත්ථ න සංවණ්ණිතං ‘‘උපසඞ්කමත්වා’’ති

පදං, තං උපසඞ්කමනපරියයොසානදීපනං. අථ වා ගයතොති උපගයතො.
අනුපසග්යගොපි හි සද්යදො සඋපසග්යගො විය අත්ථන්තරං වදති

සඋපසග්යගොපිඅනුපසග්යගොවියාති.අයතො ‘‘උපසඞ්කමත්වා’’තිපදස්සඑවං
උපගයතොතයතොආසන්නතරං භික්ඛූනංසමීපසඞ්ඛාතංපඤ්හංවාකයථතුං, 
ධම්මං වා යදයසතුං සක්කුයණයයට්ඨානං උපගන්ත්වාති අත්යථො

යවදිතබ්යබො. අපිච යෙනාති යහතුම්හි කරණවචනං. යයන කාරයණන
භගවතා යසො මණ්ඩලමායළො උපසඞ්කමිතබ්යබො, යතන කාරයණන
උපසඞ්කමීති අත්යථො. කාරණං පන ‘‘ඉයම භික්ඛූ’’තිආදිනා අට්ඨකථායං 
වුත්තයමව. 

පඤ්ඤත්යත ආසයනනිසීදීතිඑත්ථයකනිදංපඤ්ඤත්තන්තිඅනුයයොයග

සති භික්ඛූහීතිදස්යසතුං ‘‘බුද්ධකායලකිරා’’තිආදිමාහ.තත්ථ බුද්ධකායලති

ධරමානස්ස භගවයතො කායල. වියසසන්ති යථාලද්ධයතො උත්තරි

ඣානමග්ගඵලං. අථාති සංසයත්යථ නිපායතො, යදි පස්සතීති අත්යථො.

විතක්කයමානං නං භික්ඛුන්ති සම්බන්යධො, තථා තයතො පස්සනයහතු

දස්යසත්වා, ඔවදිත්වාතිච. අනමතග්යගතිඅනාදිමති. ආකාසිංඋප්පතිත්වාති
ආකායස උග්ගන්ත්වා. ඊදියසසු හි භුම්මත්යථො එව යුජ්ජතීති 

උදානට්ඨකථාෙිං වුත්තං. භායරොති තඞ්ඛයණයයව භගවයතො

අනුච්ෙවිකාසනස්ස දුල්ලභත්තා ගරුකම්මං. ඵලකන්තිනිසීදනත්ථායකතං

ඵලං. කට්ඨකන්ති නිසීදනයයොගයං ඵලකයතො අඤ්ඤං දාරුක්ඛන්ධං. 

සඞ්කඩ්ඪිත්වාතිසංහරිත්වා. තත්ථාති පුරාණපණ්යණසු, යකවලංයතසුඑව

නිසීදිතුමනනුච්ෙවිකත්තාතථාවුත්තං, තත්ථාතිවායතසුපීඨාදීසු.එවංසති
සඞ්කඩ්ඪිත්වා පඤ්ඤයපන්තීති අත්ථවසා විභත්තිං විපරිණායමත්වා

සම්බන්යධො. පප්යඵොයටත්වාති යථාඨිතං රයජොජල්ලාදි-
සංකිණ්ණමනනුරූපන්ති තබ්බියසොධනත්ථං සඤ්චායලත්වා. ‘‘අම්හාකං
ඊදිසාකථාඅඤ්ඤතරිස්සායදසනායකාරණං භවිතුංයුත්තා, අවස්සංභගවා
ආගමිස්සතී’’ති ඤත්වා යථානිසීදනං සන්ධාය එවං වුත්තං. එත්ථ ච
‘‘ඉධාගයතො සමයණො වා බ්රාහ්මයණො වා තාවකාලිකං ගණ්හිත්වා 
පරිභුඤ්ජතූ’’ති රඤ්ඤා ඨපිතං, යතන ච ආගතකායල පරිභුත්තං ආසනං 

රඤ්යඤො නිසීදනාසනන්ති යවදිතබ්බං. න හි තථා අට්ඨපිතං භික්ඛූහි 
පරිභුඤ්ජිතුං, භගවයතො ච පඤ්ඤයපතුං වට්ටති. තස්මා තාදිසං රඤ්යඤො

නිසීදනාසනං පාළියං කථිතන්ති දස්යසතුං ‘‘තිං සන්ධාො’’තිආදි වුත්තං. 

අධිමුත්තිඤාණන්ති ච සත්තානං නානාධිමුත්තිකතාරම්මණං 
සබ්බඤ්ඤුතඤ්ඤාණං, බලඤාණඤ්ච, වුත්යතොවායමත්යථො. 

‘‘නිසජ් ා’’ති ඉදං නිසීදනපරියයොසානදීපනන්ති දස්යසති 

‘‘එව’’න්තිආදිනා. ‘‘යතසං භික්ඛූනං ඉයම සඞ්ඛියධම්මං විදිත්වා’’ති
වුත්තත්තා ජානන්යතොයයව පුච්ඡීති අයමත්යථො සිද්යධොති ආහ 

‘‘ ානන්යතොයෙවා’’ති. අසති කථාවත්ථුම්හිතදනුරූපාඋපරූපරි වත්තබ්බා
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වියසසකථානසමූපබූ්රහතීති කථාසමුට්ඨාපනත්ථංපුච්ෙනංයවදිතබ්බං. නු-

ඉති පුච්ෙනත්යථ. අස-සද්යදො පවත්තනත්යථති වුත්තං ‘‘කතමාෙ

නු…යප.… භවථා’’ති. එත්ථාති එතස්මිං ඨායන සන්ධිවයසන උකාරස්ස
ඔකාරායදයසොව, න පඨමාය පාළියා අත්ථයතො වියසයසොති දස්යසති 

‘‘තස්සාපි පුරියමොයෙව අත්යථො’’ති ඉමිනා. පුරියමොයෙවත්යථොති ච
‘‘කතමායනුභවථා’’තිඑවංවුත්යතො අත්යථො. 

‘‘කාචපනා’’තිඑත්ථ ච-සද්යදො බයතියරයක‘‘යයොචබුද්ධඤ්චධම්මඤ්ච, 
සඞ්ඝඤ්චසරණංගයතො’’තිආදීසුවිය. බයතියරයකොචනාමපුබ්යබ
වුත්තත්ථායපක්ඛයකොවියසසාතියරකත්යථො, යසොචතංපුබ්යබ 

යථාපුච්ඡිතායකථායවක්ඛමානංවිප්පකතභාවසඞ්ඛාතංබයතියරකත්ථං
යජොයතති. පන-සද්යදොවචනාලඞ්කායරො. තාදියසොපනඅත්යථො

සද්දසත්ථයතොව සුවිඤ්යඤයයයොතිකත්වාතදඤ්යඤසයමවඅත්ථං

දස්යසතුං ‘‘අන්තරාකථාතිකම්මට්ඨාන…යප.…කථා’’තිආදිමාහ. 
කම්මට්ඨානමනසිකාරඋද්යදසපරිපුච්ොදයයොසමණකරණීයභූතාති

අන්තරාසද්යදනඅයපක්ඛියත කරණීයවියසයසසම්බන්ධාපාදානභායවන
වත්තබ්යබයතසයමවවත්තබ්බරූපත්තා 

‘‘කම්මට්ඨානමනසිකාරඋද්යදසපරිපුච්ඡාදීන’’න්තිවුත්තං.යායහි කථාය 
යතභික්ඛූසන්නිසින්නා, සාඑවඅන්තරාකථාවිප්පකතාවියසයසනපුන 
පුච්ඡීයති, නතදඤ්යඤකම්මට්ඨානමනසිකාරඋද්යදසපරිපුච්ොදයයොති.

අන්තරාසද්දස්ස අඤ්ඤත්ථමාහ ‘‘අඤ්ඤා, එකා’’තිච.
පරියායවචනඤ්යහතං පදද්වයං.යස්මාඅඤ්ඤත්යථඅයංඅන්තරාසද්යදො

‘‘භූමන්තරං, සමයන්තර’’න්තිආදීසු විය.තස්මා 

‘‘කම්මට්ඨානමනසිකාරඋද්යදසපරිපුච්ඡාදීන’’න්තිනිස්සක්කත්යථ 
සාමිවචනංදට්ඨබ්බං.යවමජ්යඣවාඅන්තරාසද්යදො, සාපනයතසං

යවමජ්ඣභූතත්තා අඤ්ඤායයව, යතහිචඅසම්මිස්සත්තාවිසුංඑකායයවාති

අධිප්පායංදස්යසතුං ‘‘අඤ්ඤා, එකා’’තිචවුත්තං.පකායරනකරණං 

පකයතො, තයතොවිගතා, විගතංවාපකතංයස්සාති විප්පකතා, අපරිනිට්ඨිතා. 

සිඛන්ති පරියයොසානං.අයංපනතදභිසම්බන්ධවයසනඋත්තරි

කයථතුකමයතාපුච්ො, තංසන්ධායාහ ‘‘නාහ’’න්තිආදි. කථාභඞ්ගත්ථන්ති 

කථායභඤ්ජනත්ථං.අත්ථයතොආපන්නත්තා සබ්බඤ්ඤුපවාරණිං 

පවායරති. අනියයානිකත්තාසග්ගයමොක්ඛමග්ගානංතිරච්ොනභූතාකථා 

තිරච්ඡානකථා.තිරච්ඡානභූතාතිචතියරොකරණභූතා, විබන්ධනභූතාති 

අත්යථො. ආදි-සද්යදනයචත්ථයචොරමහාමත්තයසනාභයකථාදිකං 
අයනකවිහිතංනිරත්ථකකථංසඞ්ගණ්හාති.අයංකථාඑවාති

අන්යතොගධාවධාරණතං, අඤ්ඤත්ථායපොහනංවාසන්ධායයචතංවුත්තං. 

අථාතිතස්සාඅවිප්පකතකායලයයව. ‘‘තිං යනො’’තිආදිනාඅත්ථයතො
ආපන්නමාහ.එසනයයොඊදියසසු.නනුචයතහිභික්ඛූහිසා කථා‘‘ඉතිහ
යම’’තිආදිනායථාධිප්පායංනිට්ඨාපිතායයවාති? නනිට්ඨාපිතාභගවයතො 

උපසඞ්කමයනනඋපච්ඡින්නත්තා.යදිහිභගවාතස්මිංඛයණන
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උපසඞ්කයමයය, භියයයොපි තප්පටිබද්ධායයවතථාපවත්යතයයං, භගවයතො

උපසඞ්කමයනනපනනපවත්යතසුං, යතයනවාහ ‘‘අෙිංයනො…යප.…

අනුප්පත්යතො’’ති. 

ඉදානි නිදානස්ස, නිදානවණ්ණනාය වා පරිනිට්ඨිතභාවං දස්යසන්යතො 
තස්ස භගවයතො වචනස්සානුකූලභාවම්පි සමත්යථතුං 

‘‘එත්තාවතා’’තිආදිමාහ. එත්තාවතාති හි එත්තයකන ‘‘එවං යම
සුත’’න්තිආදිවචනක්කයමනයංනිදානංභාසිතන්තිවාඑත්තයකන ‘‘තත්ථ
එවන්ති නිපාතපද’’න්තිආදිවචනක්කයමන අත්ථවණ්ණනා සමත්තාති වා

ද්විධා අත්යථො දට්ඨබ්යබො. ‘‘කමල…යප.…සලිලාො’’තිආදිනාපනතස්ස 
නිදානස්ස භගවයතො වචනස්සානුකූලභාවං දීයපති. තත්ථ 

කමලකුවලයුජ් ලවිමලසාධුරසසලිලාොති කමලසඞ්ඛායතහි 
පදුමපුණ්ඩරීකයසතුප්පලරත්තුප්පයලහි යචව කුවලයසඞ්ඛායතන 
නීලුප්පයලන ච උජ්ජලවිමලසාධුරසසලිලවතියා. 

නිම්මලසිලාතලරචනවිලාසයසොභිතරතනයසොපානන්ති නිම්මයලන
සිලාතයලන රචනාය විලායසන ලීලාය යසොභිතරතනයසොපානවන්තං, 
නිම්මලසිලාතයලන වා රචනවිලායසන, සුසඞ්ඛතකිරියායසොයභන ච
යසොභිතරතනයසොපානං, විලාසයසොභිතසද්යදහි වා අතිවිය යසොභිතභායවො 

වුත්යතො. විප්පකිණ්ණමුත්තාතලසදිසවාලුකාචුණ්ණපණ්ඩරභූමභාගන්ති
විවියධන පකිණ්ණාය මුත්තාය තලසදිසානං වාලුකානං චුණ්යණහි

පණ්ඩරවණ්ණභූමිභාගවන්තං. සුවිභත්තභිත්තිවිචිත්රයවදිකාපරික්ඛිත්තස්සාති
සුට්ඨු විභත්තාහිභිත්තීහිවිචිත්රස්ස, යවදිකාහිපරික්ඛිත්තස්සච.උච්චතයරන 
නක්ඛත්තපථං ආකාසං ඵුසිතුකාමතාය විය, විජම්භිතසද්යදන යචතස්ස

සම්බන්යධො. වි ම්භිතසමුස්සෙස්සාති වික්කීළනසමූහවන්තස්ස. 

දන්තමෙසණ්හමුදුඵලකකඤ්චනලතාවිනද්ධමණගණප්පභාසමුදයුජ් ලයසො

භන්ති දන්තමයයඅතිවියසිනිද්ධඵලයකකඤ්චනමයාහිලතාහිවිනද්ධානං
මණීනං ගණප්පභාසමුදායයන සමුජ්ජලයසොභාසම්පන්නං. 

සුවණ්ණවලෙනුපුරාදිසඞ්ඝට්ටනසද්දසම්මස්සිතකථිතහසිත- 

මධුරස්සරයගහ නවිචරිතස්සාති සුවණ්ණමයනියුරපාදකටකාදීනං 
අඤ්ඤමඤ්ඤං සඞ්ඝට්ටයනන ජනිතසද්යදහි 
සම්මිස්සිතකථිතසරහසිතසරසඞ්ඛායතන මධුරස්සයරන සම්පන්නානං
යගහනිවාසීනං නරනාරීනං විචරිතට්ඨානභූතස්ස. 

උළාරිස්සරිෙවිභවයසොභිතස්සාති 
උළාරතාසම්පන්නජනඉස්සරියසම්පන්නජනවිභවසම්පන්නජයනහි, 
තන්නිවාසීනං වා නරනාරීනං උත්තමාධිපච්චයභොයගහි යසොභිතස්ස. 

සුවණ්ණර තමණමුත්තාපවාළාදිජුතිවිස්සරවිජ්ය ොතිතසුප්පතිට්ඨිතවිසාල 

ද්වාරබාහන්ති සුවණ්ණරජතනානාමණිමුත්තාපවාළාදීනං ජුතීහි 
පභස්සරවිජ්යජොතිතසුප්පතිට්ඨිතවිත්ථතද්වාරබාහං. 
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පටුන 

තිවිධසීලාදිදස්සනවයසන බුද්ධස්ස ගුණානුභාවං සම්මා සූයචතීති 

බුද්ධගුණානුභාවසිංසූචකිං, තස්ස.කායලොචයදයසොචයදසයකොච වත්ථුච
පරිසාච, තාසංඅපයදයසනනිදස්සයනනපටිමණ්ඩිතංතථා. 

කිමත්ථං පයනත්ථ ධම්මවිනයසඞ්ගයහ කරියමායන නිදානවචනං
වුත්තං, නනුභගවතාභාසිතවචනස්යසවසඞ්ගයහොකාතබ්යබොති? වුච්චයත–
යදසනාය ඨිතිඅසම්යමොසසද්යධයයභාවසම්පාදනත්ථං.
කාලයදසයදසකවත්ථුපරිසාපයදයසහි උපනිබන්ධිත්වා ඨපිතා හි යදසනා
චිරට්ඨිතිකා යහොති, අසම්යමොසධම්මා, සද්යධයයා ච 
යදසකාලවත්ථුයහතුනිමිත්යතහි උපනිබන්යධො විය යවොහාරවිනිච්ෙයයො, 
යතයනවචායස්මතා මහාකස්සයපන ‘‘බ්රහ්මජාලංආවුයසොආනන්දකත්ථ
භාසිත’’න්තිආදිනා (චූළව. 439) යදසාදිපුච්ොසු කතාසු තාසං විස්සජ්ජනං 
කයරොන්යතන ධම්මභණ්ඩාගාරියකනආයස්මතාආනන්දත්යථයරනනිදානං
භාසිතන්ති තයදවිධාපි වුත්තං 

‘‘කාලයදසයදසකවත්ථුපරිසාපයදසපටිමණ්ඩිතිංනිදාන’’න්ති. 

අපිච සත්ථුසම්පත්තිපකාසනත්ථං නිදානවචනං. තථාගතස්ස හි
භගවයතො පුබ්බ-රචනා-නුමානාගම-තක්කාභාවයතො
සම්මාසම්බුද්ධත්තසිද්ධි. සම්මාසම්බුද්ධභායවන හිස්ස පුයරතරං රචනාය, 
‘‘එවම්පි නාම භයවයයා’’ති අනුමානස්ස, ආගමන්තරං නිස්සාය
පරිවිතක්කස්ස ච අභායවො සබ්බත්ථ අප්පටිහතඤාණචාරතාය
එකප්පමාණත්තා යඤයයධම්යමසු. තථා 
ආචරියමුට්ඨිධම්මමච්ෙරියසාසනසාවකානුයරොධභාවයතො ඛීණාසවත්තසිද්ධි.
ඛීණාසවතායහි ආචරියමුට්ඨිආදීනමභායවො, විසුද්ධාචපරානුග්ගහප්පවත්ති.
ඉති යදසකසංකියලසභූතානං දිට්ඨිසීලසම්පත්තිදූසකානං අවිජ්ජාතණ්හානං
අභාවසංසූචයකහි, ඤාණප්පහානසම්පදාභිබයඤ්ජනයකහි ච
සම්බුද්ධවිසුද්ධභායවහි පුරිමයවසාරජ්ජද්වයසිද්ධි. තයතොයයව ච
අන්තරායිකනියයානියකසු සම්යමොහාභාවසිද්ධියතො
පච්ඡිමයවසාරජ්ජද්වයසිද්ධීති භගවයතො චතුයවසාරජ්ජසමන්නාගයමො, 
අත්තහිතපරහිතපටිපත්ති ච නිදානවචයනන පකාසිතා යහොති 
සම්පත්තපරිසාය අජ්ඣාසයානුරූපං ඨානුප්පත්තිකපටිභායනන
ධම්මයදසනාදීපනයතො, ‘‘ජානතා පස්සතා’’තිආදිවචනයතොච, යතනවුත්තං
‘‘සත්ථුසම්පත්තිපකාසනත්ථං නිදානවචන’’න්ති. 

අපිච සාසනසම්පත්තිපකාසනත්ථං නිදානවචනං. 
ඤාණකරුණාපරිග්ගහිතසබ්බකිරියස්ස හි භගවයතො නත්ථි නිරත්ථිකා
පවත්ති, අත්තහිතත්ථාවා, තස්මාපයරසංයයවහිතායපවත්තසබ්බකිරියස්ස 
සම්මාසම්බුද්ධස්ස සකලම්පිකායවචීමයනොකම්මං යථාපවත්තං වුච්චමානං 
දිට්ඨධම්මිකසම්පරායිකපරමත්යථහි යථාරහං සත්තානං අනුසාසනට්යඨන
සාසනං, න කබ්බරචනා. තයිදං සත්ථු චරිතං
කාලයදසයදසකවත්ථුපරිසාපයදයසහි සද්ධිං තත්ථ තත්ථ නිදානවචයනහි
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යථාසම්භවං පකාසීයති. අථ වා සත්ථුයනො පමාණභාවප්පකාසයනන
සාසනස්ස පමාණභාවප්පකාසනත්ථං නිදානවචනං, තඤ්චස්ස
පමාණභාවදස්සනං ‘‘භගවා’’ති ඉමිනා තථාගතස්ස
ගුණවිසිට්ඨසබ්බසත්තුත්තමභාවදීපයනනයචව‘‘ජානතාපස්සතා’’තිආදිනා 
ආසයානුසයඤාණාදිපයයොගදීපයනන ච විභාවිතං යහොති, ඉදයමත්ථ
නිදානවචනපයයොජනස්ස මුඛමත්තනිදස්සනං. යකො හි සමත්යථො
බුද්ධානුබුද්යධනධම්මභණ්ඩාගාරියකනභාසිතස්ස නිදානස්ස පයයොජනානි
නිරවයසසයතොවිභාවිතුන්ති.යහොන්තියචත්ථ– 

‘‘යදසනාචිරට්ඨිතත්ථං, අසම්යමොසායභාසිතං; 
සද්ධායචාපිනිදානං, යවයදයහනයසස්සිනා. 

සත්ථුසම්පත්තියා යචව, සාසනසම්පදායච; 
තස්සපමාණභාවස්ස, දස්සනත්ථම්පිභාසිත’’න්ති. 

ඉති සුමඞ්ගලවිලාසිනියා දීඝනිකායට්ඨකථාය 
පරමසුඛුමගම්භීරදුරනුයබොධත්ථපරිදීපනාය
සුවිමලවිපුලපඤ්ඤායවයයත්තියජනනාය 
අජ්ජවමද්දවයසොරච්චසද්ධාසතිධිතිබුද්ධිඛන්තිවීරියාදිධම්මසමඞ්ගිනා
සාට්ඨකයථ පිටකත්තයය අසඞ්ගාසංහීරවිසාරදඤාණචාරිනා
අයනකප්පයභදසකසමයසමයන්තරගහනජ්යඣොගාහිනා මහාගණිනා
මහායවයයාකරයණන ඤාණාභිවංසධම්මයසනාපතිනාමයථයරන 
මහාධම්මරාජාධිරාජගරුනාකතායසාධුවිලාසිනියානාමලීනත්ථපකාසනියා 
අබ්භන්තරනිදානවණ්ණනායලීනත්ථපකාසනා. 

නිදානවණ්ණනානිට්ඨිතා. 

5. එවං අබ්භන්තරනිදානසංවණ්ණනංකත්වාඉදානියථානික්ඛිත්තස්ස
සුත්තස්ස සංවණ්ණනං කයරොන්යතො අනුපුබ්බාවියරොධිනී සංවණ්ණනා
කමානතික්කමයනන බයාකුලයදොසප්පහායිනී, විඤ්ඤූනඤ්ච චිත්තාරාධිනී, 
ආගතභායරො ච අවස්සං ආවහිතබ්යබොති සංවණ්ණකස්ස 
සම්පත්තභාරාවහයනන පණ්ඩිතාචාරසමතික්කමාභාවවිභාවිනී, තස්මා

තදාවිකරණසාධකං සංවණ්ණයනොකාසවිචාරණං කාතුමාහ ‘‘ඉදානී’’තිආදි. 

නික්ඛිත්තස්සාති යදසිතස්ස, ‘‘යදසනා නික්යඛයපො’’ති හි එතං අත්ථයතො
භින්නම්පිසරූපයතොඑකයමව, යදසනාපිහියදයසතබ්බස්සසීලාදිඅත්ථස්ස 
යවයනයයසන්තායනසු නික්ඛිපනයතො ‘‘නික්යඛයපො’’ති වුච්චති. නනු

සුත්තයමව සංවණ්ණීයතීතිආහ ‘‘සාපයනසා’’තිආදි.ඉදංවුත්තංයහොති– 
සුත්තනික්යඛපං විචායරත්වා වුච්චමානා සංවණ්ණනා ‘‘අයං යදසනා
එවංසමුට්ඨානා’’ති සුත්තස්ස සම්මයදව නිදානපරිජ්ඣායනන
තබ්බණ්ණනාය සුවිඤ්යඤයයත්තා පාකටා යහොති, තස්මා තයදව
සාධාරණයතො පඨමං විචාරයිස්සාමාති. යා හි සා කථා 
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සුත්තත්ථසංවණ්ණනාපාකටකාරිනී, සාසබ්බාපිසංවණ්ණයකනවත්තබ්බා. 
තදත්ථවිජානනුපායත්තා ච සා පරියායයන සංවණ්ණනායයවාති. ඉධ පන
තස්මිං විචාරියත යස්සා අට්ඨුප්පත්තියා ඉදං සුත්තං නික්ඛිත්තං, තස්සා
විභාගවයසන ‘‘මමං වා භික්ඛයව’’තිආදිනා (දී. නි. 1.5), ‘‘අප්පමත්තකං
යඛො පයනත’’න්තිආදිනා (දී. නි. 1.7), ‘‘අත්ථි භික්ඛයව’’තිආදිනා (දී.නි.
1.28) ච වුත්තානං සුත්තපයදසානං සංවණ්ණනා වුච්චමානා
තංතංඅනුසන්ධිදස්සනසුඛතාය සුවිඤ්යඤයයාති දට්ඨබ්බං. තත්ථ යථා
අයනකසතඅයනකසහස්සයභදානිපි සුත්තන්තානි
සංකියලසභාගියාදිසාසනපට්ඨානනයයන යසොළසවිධභාවං නාතිවත්තන්ති, 
එවං අත්තජ්ඣාසයාදි-සුත්ත-නික්යඛපවයසන චතුබ්බිධභාවන්ති ආහ 

‘‘චත්තායරො සුත්තනික්යඛපා’’ති. නනු සංසග්ගයභයදොපි සම්භවති, අථ
කස්මා ‘‘චත්තායරො සුත්තනික්යඛපා’’ති වුත්තන්ති? සංසග්ගයභදස්ස
සබ්බත්ථ අලබ්භමානත්තා. අත්තජ්ඣාසයස්ස, හි අට්ඨුප්පත්තියා ච
පරජ්ඣාසයපුච්ොවසියකහි සද්ධිං සංසග්ගයභයදො සම්භවති.
‘‘අත්තජ්ඣාසයයො චපරජ්ඣාසයයො ච, අත්තජ්ඣාසයයො චපුච්ොවසියකො
ච, අත්තජ්ඣාසයයොචපරජ්ඣාසයයොචපුච්ොවසියකොච, අට්ඨුප්පත්තියකො
චපරජ්ඣාසයයොචඅට්ඨුප්පත්තියකොචපුච්ොවසියකොච, අට්ඨුප්පත්තියකො
ච පරජ්ඣාසයයො ච පුච්ොවසියකො චා’’ති 
අජ්ඣාසයපුච්ොනුසන්ධිසබ්භාවයතො. අත්තජ්ඣාසයට්ඨුප්පත්තීනං පන
අඤ්ඤමඤ්ඤං සංසග්යගො නත්ථි, තස්මා නිරවයසසං පත්ථාරනයයන
සංසග්ගයභදස්සඅලබ්භනයතොඑවං වුත්තන්තිදට්ඨබ්බං. 

අථ වා අට්ඨුප්පත්තියා අත්තජ්ඣාසයයනපි සියා සංසග්ගයභයදො, 
තදන්යතොගධත්තා පන සංසග්ගවයසන වුත්තානං යසසනික්යඛපානං
මූලනික්යඛයපයයව සන්ධාය ‘‘චත්තායරො සුත්තනික්යඛපා’’ති වුත්තං.
ඉමස්මිං පන අත්ථවිකප්යප යථාරහං එකකදුකතිකචතුකවයසන
සාසනපට්ඨානනයයන සුත්තනික්යඛපා වත්තබ්බාති නයමත්තං දස්යසතීති

යවදිතබ්බං. තත්රායං වචනත්යථො – නික්ඛිපනං කථනං නික්යඛයපො, 

සුත්තස්ස නික්යඛයපො සුත්තනික්යඛයපො, සුත්තයදසනාති අත්යථො.

නික්ඛිපීයතීති වා නික්යඛයපො, සුත්තයමව නික්යඛයපො සුත්තනික්යඛයපො. 

අත්තයනො අජ්ඣාසයයො අත්තජ්ඣාසයෙො, යසො අස්ස අත්ථි

කාරණවයසනාති අත්තජ්ඣාසයෙො, අත්තයනො අජ්ඣාසයයො වා එතස්ස

යථාවුත්තනයයනාති අත්තජ්ඣාසයෙො. පරජ්ඣාසයයපි එයසව නයයො.

පුච්ොය වයසො පුච්ඡාවයසො, යසො එතස්ස අත්ථි යථාවුත්තනයයනාති 

පුච්ඡාවසියකො. අරණීයයතො අවගන්තබ්බයතො අත්යථො වුච්චති

සුත්තයදසනාය වත්ථු, තස්ස උප්පත්ති අත්ථුප්පත්ති, සා එව අට්ඨුප්පත්ති 
ත්ථ-කාරස්ස ට්ඨ-කාරං කත්වා, සා එතස්ස අත්ථි වුත්තනයයනාති 

අට්ඨුප්පත්තියකො. අපිච නික්ඛිපීයති සුත්තයමයතනාති නික්යඛයපො, 
අත්තජ්ඣාසයාදිසුත්තයදසනාකාරණයමව. එතස්මිං පන අත්ථවිකප්යප

අත්තයනො අජ්ඣාසයයො අත්තජ්ඣාසයෙො. පයරසං අජ්ඣාසයයො 
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පටුන 

පරජ්ඣාසයෙො. පුච්ඡීයතීති පුච්ඡා, පුච්ඡිතබ්යබො අත්යථො. තස්සා පුච්ොය
වයසන පවත්තං ධම්මපටිග්ගාහකානං වචනං පුච්ොවසිකං. තයදව

නික්යඛපසද්දායපක්ඛාය පුල්ලිඞ්ගවයසන වුත්තං ‘‘පුච්ඡාවසියකො’’ති.

වුත්තනයයන අට්ඨුප්පත්තියයව අට්ඨුප්පත්තියකොතිඑවංඅත්යථො දට්ඨබ්යබො. 

එත්ථ ච පයරසං ඉන්ද්රියපරිපාකාදිකාරණං නිරයපක්ඛිත්වා අත්තයනො 
අජ්ඣාසයයයනව ධම්මතන්තිඨපනත්ථං පවත්තිතයදසනත්තා
අත්තජ්ඣාසයස්ස විසුං නික්යඛපභායවො යුත්යතො. යතයනව වක්ඛති
‘‘අත්තයනො අජ්ඣාසයයයනව කයථතී’’ති (දී. නි. අට්ඨ. 1.5). 
පරජ්ඣාසයපුච්ොවසිකානං පන පයරසං අජ්ඣාසයපුච්ොනං
යදසනානිමිත්තභූතානං උප්පත්තියං පවත්තත්තා කථං අට්ඨුප්පත්තියක
අනවයරොයධො සියා, පුච්ොවසිකට්ඨුප්පත්තිකානං වා 
පරජ්ඣාසයානුයරොයධන පවත්තිතයදසනත්තා කථං පරජ්ඣාසයය 
අනවයරොයධො සියාති න යචොයදතබ්බයමතං. පයරසඤ්හි
අභිනීහාරපරිපුච්ොදිවිනිමුත්තස්යසව සුත්තයදසනාකාරණුප්පාදස්ස
අට්ඨුප්පත්තිවයසන ගහිතත්තා පරජ්ඣාසයපුච්ොවසිකානං විසුං ගහණං.

තථාහි ධම්මදාොදසුත්තාදීනිං (ම.නි. 1.29) ආමිසුප්පාදාදියදසනානිමිත්තං
‘‘අට්ඨුප්පත්තී’’ති වුච්චති. පයරසං පුච්ෙං විනා අජ්ඣාසයයමව නිමිත්තං

කත්වා යදසියතො පරජ්ඣාසයෙො. පුච්ොවයසන යදසියතො පුච්ඡාවසියකොති
පාකයටොවායමත්යථො. 

අනජ්ඣිට්යඨොති පුච්ොදිනා අනජ්යඣසියතො අයාචියතො, අත්තයනො

අජ්ඣාසයෙයනව කයථති ධම්මතන්තිඨපනත්ථන්ති අධිප්පායයො. හායරොති
ආවළි යථා ‘‘මුත්තාහායරො’’ති, ස්යවව හාරයකො, 
සම්මප්පධානසුත්තන්තානං හාරයකො තථා. අනුපුබ්යබන හි සංයුත්තයක
නිද්දිට්ඨානං සම්මප්පධානපටිසංයුත්තානං සුත්තන්තානං ආවළි 

‘‘සම්මප්පධානසුත්තන්තහාරයකො’’ති වුච්චති, තථා ඉද්ධිපාදහාරකාදි. 

ඉද්ධිපාදඉන්ද්රිෙබලයබොජ්ඣඞ්ගමග්ගඞ්ගසුත්තන්තහාරයකොති පුබ්බපයදසු 
පරපදයලොයපො, ද්වන්දගබ්භසමායසො වා එයසො, යපයයාලනිද්යදයසො වා. 

යතසන්තියථාවුත්තසුත්තානං. 

පරිපක්කාති පරිණතා. විමුත්තිපරිපාචනීොති අරහත්තඵලං

පරිපායචන්තා සද්ධින්ද්රියාදයයොධම්මා. ඛයෙතිඛයනත්ථං, ඛයකාරණභූතාය 

වා ධම්මයදසනාය. අජ්ඣාසෙන්ති අධිමුත්තිං. ඛන්තින්ති

දිට්ඨිනිජ්ඣානක්ඛන්තිං. මනන්ති චිත්තං. අභිනීහාරන්ති පණිධානං. 

බුජ්ඣනභාවන්ති බුජ්ඣනසභාවං, බුජ්ඣනාකාරං වා. අයවක්ඛිත්වාති
පච්චයවක්ඛිත්වා, අයපක්ඛිත්වාවා. 

චත්තායරො වණ්ණාති චත්තාරි කුලානි, චත්තායරො වා රූපාදිපමාණා

සත්තා. මහාරා ායනොති චත්තායරො මහාරාජායනො යදවා. වුච්චන්ති කිං, 
පඤ්චුපාදානක්ඛන්ධා කින්තිඅත්යථො. 
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කස්මාතිආහ ‘‘අට්ඨුප්පත්තිෙිං හී’’තිආදි. වණ්ණාවණ්යණතිනිමිත්යත
භුම්මං, වණ්ණසද්යදනයචත්ථ ‘‘අච්ෙරියංආවුයසො’’තිආදිනා (දී.නි.1.4) 
භික්ඛුසඞ්යඝන වුත්යතොපි වණ්යණො සඞ්ගහියතො. තම්පි හි අට්ඨුප්පත්තිං
කත්වා ‘‘අත්ථි භික්ඛයව අඤ්යඤ ධම්මා’’තිආදිනා (දී. නි. 1.28) උපරි

යදසනං ආරභිස්සති. තයදව විවරති ‘‘ආචරියෙො’’තිආදිනා. ‘‘මමං වා
භික්ඛයව, පයර වණ්ණං භායසයය’’න්ති ඉමිස්සා යදසනාය බ්රහ්මදත්යතන

වුත්තං වණ්ණං අට්ඨුප්පත්තිං කත්වා යදසිතත්තා ආහ ‘‘අන්යතවාසී 

වණ්ණ’’න්ති. ඉදානි පාළියා සම්බන්ධං දස්යසතුං ‘‘ඉතී’’තිආදි වුත්තං. 

යදසනාකුසයලොති ‘‘ඉමිස්සා අට්ඨුප්පත්තියා අයං යදසනා සම්භවතී’’ති
යදසනායකුසයලො, එයතන පකරණානුගුණංභගවයතොයථොමනමකාසි.එසා
හි සංවණ්ණනකානං පකති, යදිදං තත්ථ තත්ථ පකරණාධිගතගුයණන

භගවයතො යථොමනා. වා-සද්යදො යචත්ථ 
උපමානසමුච්චයසංසයවචනයවොස්සග්ගපදපූරණසදිසවිකප්පාදීසු 
බහූස්වත්යථසු දිස්සති. තථා යහස ‘‘පණ්ඩියතොවාපි යතන යසො’’තිආදීසු 
උපමායන දිස්සති, සදිසභායවති අත්යථො. ‘‘තං වාපි ධීරා මුනිං
පයවදයන්තී’’තිආදීසු (සු. නි.213) සමුච්චයය. ‘‘යක වා ඉයම කස්ස
වා’’තිආදීසු (පාරා. 296) සංසයය. ‘‘අයං වා (අයඤ්ච) (දී. නි. 1.181) 
ඉයමසං සමණබ්රාහ්මණානං සබ්බබායලො සබ්බමූළ්යහො’’තිආදීසු (දී. නි.
1.181) වචනයවොස්සග්යග. ‘‘න වායංකුමාරයකො මත්තමඤ්ඤාසී’’තිආදීසු
(සං. නි. 2.154) පදපූරයණ. ‘‘මධුං වා මඤ්ඤති බායලො, යාව පාපං න
පච්චතී’’තිආදීසු (ධ. ප. 69) සදියස. ‘‘යය හි යකචි භික්ඛයව, සමණා වා
බ්රාහ්මණා වා’’තිආදීසු (ම. නි. 1.170; සං. නි. 5.1092) විකප්යප. ඉධාපි
විකප්යපයයව.මමවා ධම්මස්සවාසඞ්ඝස්සවාතිවිවිධාවිසුංවිකප්පනස්ස

යජොතකත්තාති ආහ ‘‘වා-සද්යදො විකප්පනත්යථො’’ති. පර-සද්යදො පන
අත්යථවඅඤ්ඤත්යථො‘‘අහඤ්යචවයඛොපනධම්මංයදයසයයං, පයරචයම
න ආජායනයය’’න්තිආදීසු(දී.නි.2.64; ම.නි.1.281; 2.337; මහාව. 7, 8) 
අත්ථි අධිකත්යථො ‘‘ඉන්ද්රියපයරොපරියත්ත’’න්තිආදීසු (විභ. 814; අ. නි.
10.21; ම.නි. 1.148; පටි.ම.1.68; 1.111) අත්ථිපච්ොභාගත්යථො‘‘පරයතො
ආගමිස්සතී’’තිආදීසු. අත්ථි පච්චනීකත්යථො ‘‘උප්පන්නං පරප්පවාදං
සහධම්යමන සුනිග්ගහිතං නිග්ගයහත්වා’’තිආදීසු (දී. නි. 2.168; සං. නි.

5.822; අ.නි.8.70; උදා.51) ඉධාපිපච්චනීකත්යථොතිදස්යසති ‘‘පටිවිරුද්ධා

සත්තා’’ති ඉමිනා. සාසනස්ස පච්චනීකභූතා පච්චත්ථිකාසත්තාති අත්යථො.
ත-සද්යදො පයරති වුත්තමත්ථං අවණ්ණභාසනකිරියාවිසිට්ඨං පරාමසතීති

වුත්තං ‘‘යෙ අවණ්ණිංවදන්ති, යතසූ’’ති. 

නනු යතසං ආඝායතො නත්ථි ගුණමහත්තත්තා, අථ කස්මා එවං

වුත්තන්ති යචොදනායලසං දස්යසත්වා තදපයනති ‘‘කිඤ්චාපී’’තිආදිනා.

කිඤ්චාපි නත්ථි, අථ යඛො තථාපීති අත්යථො. ඊදියසසුපීති එත්ථ පි-සද්යදො 
සම්භාවනත්යථො, යතන රතනත්තයනිමිත්තම්පි අකුසලචිත්තං න
උප්පායදතබ්බං, පයගව වට්ටාමිසයලොකාමිසනිමිත්තන්ති සම්භායවති.
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පරියත්තිධම්යමොයයව සද්ධම්මනයනට්යඨන යනත්තීති ධම්මයනත්ති.

ආහනතීතිආභුයසොඝට්යටති, හිංසති වා, විබාධති, උපතායපතිචාතිඅත්යථො.
කත්ථචි ‘‘එත්ථා’’ති පායඨො දිස්සති, යසො පච්ොලිඛියතො
යපොරාණපාඨානුගතාය ටීකාය වියරොධත්තා, අත්ථයුත්තියා ච අභාවයතො.
යදිපි යදොමනස්සාදයයො ච ආහනන්ති, යකොයපයයව පනායං නිරුළ්යහොති

දස්යසති ‘‘යකොපස්යසතිංඅධිවචන’’න්තිඉමිනා.අවයවත්ථඤ්හිදස්යසත්වා 

තත්ථ පරියායයන අත්ථං දස්යසන්යතො එවමාහ. අධිවචනන්ති ච අධිකිච්ච
පවත්තංවචනං, පසිද්ධංවාවචනං, නාමන්තිඅත්යථො.එවමිතයරසුපි.එත්ථ
ච සභාවධම්මයතො අඤ්ඤස්ස කත්තුඅභාවයජොතනත්ථං ‘‘ආහනතී’’ති 
කත්තුත්යථ ආඝාතසද්දං දස්යසති. ආහනති එයතන, ආහනනමත්තං වා 

ආඝායතොතිකරණභාවත්ථාපිසම්භවන්තියයව. ‘‘අප්පතීතා’’තිඑතස්සත්යථො 

‘‘අතුට්ඨා අයසොමනස්සිකා’’ති වුත්යතො, ඉදං පන පාකටපරියායයන
අපච්චයසද්දස්ස නිබ්බචනදස්සනං, තම්මුයඛන පන න පච්යචති යතනාති 

අප්පච්චයෙොති කාතබ්බං. අභිරාධෙතීති සාධයති. එත්ථාති එයතසු තීසු

පයදසු. ද්වීහීති ආඝාතඅනභිරද්ධිපයදහි. එයකනාති අපච්චයපයදන.
එත්තයකසු ගහියතසු තංසම්පයුත්තා අග්ගහිතා සියුං, න ච සක්කා යතපි 

අග්ගහිතුං එකුප්පාදාදිසභාවත්තාති යචොදනං වියසොයධතුං ‘‘යතස’’න්තිආදි

වුත්තං, යතසන්ති යථාවුත්තානං

සඞ්ඛාරක්ඛන්ධයවදනාක්ඛන්යධකයදසානං. යසසානන්ති

සඤ්ඤාවිඤ්ඤාණාවසිට්ඨසඞ්ඛාරක්ඛන්යධකයදසානං. කරණන්ති
උප්පාදනං.ආඝාතාදීනඤ්හිපවත්තියාපච්චයසමවායනංඉධ ‘‘කරණ’’න්ති
වුත්තං, තංපනඅත්ථයතොඋප්පාදනයමව.තදනුප්පාදනඤ්හිසන්ධායපාළියං 

‘‘න කරණීයා’’ති වුත්තං. පටික්ඛිත්තයමව යථාරහං 
එකුප්පාදනියරොධාරම්මණවත්ථුභාවයතො. 

තත්ථාති තස්මිං මයනොපයදොයස. ‘‘යතසු අවණ්ණභාසයකසූ’’ති ඉමිනා
ආධාරත්යථ භුම්මං දස්යසති. නිමිත්තත්යථ, භාවලක්ඛයණ වා එතං

භුම්මන්ති ආහ ‘‘තස්මිං වා අවණ්යණ’’ති. න හි අගුයණො, නින්දා වා
යකොපයදොමනස්සානං ආධායරො සම්භවති තබ්භාසකායත්තත්තා යතසං. 

අස්සථාති සත්තමියා රූපං යච-සද්දයයොයගන පරිකප්පනවිසයත්තාති

දස්යසති ‘‘භයවෙයාථා’’ති ඉමිනා. ‘‘භයවයයාථ යච, යදි භයවයයාථා’ති ච
වදන්යතො ‘යථාක්කමං පුබ්බාපරයයොගියනො එයත සද්දා’ති ඤායපතී’’ති

වදන්ති. ‘‘කුපිතායකොයපනඅනත්තමනායදොමනස්යසනා’’තිඉමිනා ‘‘එවං
පඨයමන නයයනා’’තිආදිනා වුත්තවචනං අත්ථන්තරාභාවදස්සයනන

සමත්යථති. ‘‘තුම්හාක’’න්ති ඉමිනා සමානත්යථො ‘‘තුම්හ’’න්ති එයකො
සද්යදො ‘‘අම්හාක’’න්තිඉමිනාසමානත්යථො ‘‘අම්හ’’න්තිසද්යදොවියයථා

‘‘තස්මාහිඅම්හංදහරානමීයයර’’ති(ජා.1.93) ආහ ‘‘තුම්හාකිංයෙවා’’ති.

අත්ථවසාලිඞ්ගවිපරියායයොතිකත්වා ‘‘තාෙචඅනත්තමනතාො’’තිවුත්තං.
‘‘අන්තරායයො’’තිවුත්යත සමණධම්මවියසසානන්තිඅත්ථස්සපකරණයතො
විඤ්ඤායමානත්තා, විඤ්ඤායමානත්ථස්ස ච සද්දස්ස පයයොයග
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කාමචාරත්තා ‘‘පඨමජ්ඣානාදීනිං අන්තරායෙො’’ති වුත්තං. එත්ථ ච 

‘‘අන්තරායෙො’’තිඉදං මයනොපයදොසස්සඅකරණීයතායකාරණවචනං.යස්මා
තුම්හාකයමව යතන යකොපාදිනා පඨමජ්ඣානාදීනමන්තරායයො භයවයය, 
තස්මා යත යකොපාදිපරියායයන වුත්තා ආඝාතාදයයො න කරණීයාති
අධිප්පායයො, යතන ‘‘නාහං සබ්බඤ්ඤූ’’ති ඉස්සරභායවන තුම්යහ තයතො
නිවායරමි, අථයඛොඉමිනාවකාරයණනාතිදස්යසති.තංපනකාරණවචනං
යස්මාආදීනවවිභාවනංයහොති, තස්මා ‘‘ආදීනවං දස්යසන්යතො’’තියහට්ඨා
වුත්තන්තිදට්ඨබ්බං. 

යසො පන මයනොපයදොයසො න යකවලං කාලන්තරභාවියනොයයව 
හිතසුඛස්සඅන්තරායකයරො, අථයඛොතඞ්ඛණපවත්තනාරහස්සපිහිතසුඛස්ස

අන්තරායකයරොති මයනොපයදොයසආදීනවංදළ්හතරංකත්වාදස්යසතුං ‘‘අපි 

නූ’’තිආදිමාහාතිපි සම්බන්යධො වත්තබ්යබො. පයරසන්ති යය අත්තයතො
අඤ්යඤ, යතසන්තිඅත්යථො, නපන‘‘පයරඅවණ්ණංභායසයය’’න්තිආදීසු

විය පටිවිරුද්ධසත්තානන්ති ආහ ‘‘යෙසිං යකසඤ්චී’’ති. තයදවත්ථං 

සමත්යථති ‘‘කුපියතොහී’’තිආදිනා.පාළියං සුභාසිතදුබ්භාසිතවචනජානනම්පි

තදත්ථජානයනයනවසිද්ධන්තිආහ ‘‘සුභාසිතදුබ්භාසිතස්සඅත්ථ’’න්ති. 

අන්ධිංතමන්ති අන්ධභාවකරං තමං, අතිවිය වා තමං. යං නරං සහයත

අභිභවති, තස්ස අන්ධතමන්ති සම්බන්යධො. ෙන්ති වා භුම්මත්යථ
පච්චත්තවචනං, යස්මිං කායල සහයත, තදා අන්ධතමං යහොතීති අත්යථො, 
කාරණනිද්යදයසොවා, යයනකාරයණනසහයත, යතනඅන්ධතමන්ති.එවං
සති යංතං-සද්දානං නිච්චසම්බන්ධත්තා ‘‘යදා’’ති අජ්ඣාහරිතබ්බං.
කිරියාපරාමසනං වා එතං, ‘‘යකොයධො සහයත’’ති යයදතං යකොධස්ස
අභිභවනං වුත්තං, එතංඅන්ධතමන්ති.තයතොචකුද්යධොඅත්ථංනජානාති, 

කුද්යධො ධම්මං න පස්සතීති යයොයජතබ්බං. අත්ථිං ධම්මන්ති පාළිඅත්ථං, 

පාළිධම්මඤ්ච. චිත්තප්පයකොපයනොති චිත්තස්ස පකතිභාවවිජහයනන

පදූසයකො. අන්තරයතොතිඅබ්භන්තරයතො, චිත්තයතො වා යකොධවයසනභයං
ජාතං.න්තිතථාසභාවංයකොධං, යකොධස්සවාඅනත්ථජනනාදිප්පකාරං. 

සබ්බත්ථාපීති සබ්යබසුපි පඨමදුතියතතියනයයසු. ‘‘අවණ්යණ
පටිපජ්ජිතබ්බාකාර’’න්ති අධිකායරො. අවණ්ණභාසකානමවිසයත්තා 

‘‘තත්රා’’ති පදස්ස තස්මිං අවණ්යණති අත්යථොව දස්සියතො. අභූතන්ති

කත්තුභූතං වචනං, යං වචනං අභූතං යහොතීති අත්යථො. අභූතයතොති පන
අභූතතාකිරියාව භාවප්පධානත්තා, භාවයලොපත්තා චාති දස්යසති 

‘‘අභූතභායවයනවා’’ති ඉමිනා. ‘‘ඉතියපත’’න්තිආදි 

නිබ්යබඨනාකාරනිදස්සනන්ති දස්යසතුං ‘‘කථ’’න්තිආදි වුත්තං. තත්රාති

තස්මිං වචයන. යෙො නාති අධිප්පායපයයොජනා. තුණ්හීති අභාසනත්යථ

නිපායතො, භාවනපුංසයකො යචස. ‘‘ඉතියපතං අභූත’’න්ති වත්වා ‘‘ෙිං

තුම්යහහී’’තිආදිනා තදත්ථං විවරති. ඉමනාපීති පි-සද්යදන අයනකවිධං



දීඝනිකායය සීලක්ඛන්ධවග්ගඅභිනවටීකා  බ්රහ්මජාලසුත්තං 

189 

පටුන 

කාරණං සම්පිණ්යඩති.කාරණසරූපමාහ ‘‘සබ්බඤ්ඤුයෙවා’’තිආදිනා. එව-
සද්යදො තීසුපි පයදසු යයොයජතබ්යබො, සබ්බඤ්ඤුභාවයතො න අසබ්බඤ්ඤූ, 
ස්වාක්ඛාතත්තා න දුරක්ඛායතො, සුප්පටිපන්නත්තා න දුප්පටිපන්යනොති
ඉමිනාපි කාරයණන නිබ්යබයඨතබ්බන්ති වුත්තං යහොති. ‘‘කස්මා පන 
සබ්බඤ්ඤූ’’තිආදිපටියචොදනායපි තංකාරණදස්සයනන

නිබ්යබයඨතබ්බයමවාතිආහ ‘‘තත්රඉදඤ්චිදඤ්චකාරණ’’න්ති. තත්රාතියතසු

සබ්බඤ්ඤුතාදීසු. ඉදඤ්ච ඉදඤ්ච කාරණන්ති අයනකවියධන
කාරණානුකාරණං දස්යසත්වා ‘‘න සබ්බඤ්ඤූ’’තිආදිවචනං 
නිබ්යබයඨතබ්බන්ති අත්යථො. තත්රිදං කාරණං – සබ්බඤ්ඤූ එව අම්හාකං
සත්ථා අවිපරීතධම්මයදසනත්තා. ස්වාක්ඛායතො එව ධම්යමො 
එකන්තනියයානිකත්තා.සුප්පටිපන්යනොඑවසඞ්යඝොසංකියලසරහිතත්තාති. 
කාරණානුකාරණදස්සනම්යපත්ථ අසබ්බඤ්ඤුතාදිවචන-නිබ්යබඨනයමව
තථාදස්සනස්ස යතසම්පිකාරණභාවයතොති දට්ඨබ්බං.කාරණකාරණම්පිහි
‘‘කාරණ’’න්ත්යවවවුච්චති, පතිට්ඨානපතිට්ඨානම්පි‘‘පතිට්ඨාන’’න්ත්යවව

යථා‘‘තියණහිභත්තං සිනිද්ධං, පාසායදධම්මමජ්ඣායතී’’ති. දුතිෙිං පදන්ති

‘‘අතච්ෙ’’න්ති පදං. පඨමස්ස පදස්සාති ‘‘අභූත’’න්ති පදස්ස. චතුත්ථන්ති

‘‘න ච පයනතං අම්යහසු සංවිජ්ජතී’’ති පදං. තතිෙස්සාති ‘‘නත්ථි යචතං 
අම්යහසූ’’තිපදස්ස. විවිධයමකත්යථයයවපවත්තං වචනං විවචනං, තයදව 

යවවචනිං, වචනන්ති වා අත්යථො සද්යදන වචනීයත්තා ‘‘භගවාති වචනං 
යසට්ඨං, භගවාතිවචනමුත්තම’’න්තිආදීසු (දී.නි. අට්ඨ. 1.1 ම.නි. අට්ඨ.
1.1; අ. නි.1.රූපාදිවග්ගවණ්ණනා; පාරා.අට්ඨ.1.1) විය.නානාසභාවයතො

විගතංවචනංයස්සාති යවවචනිං වුත්තනයයන, පරියායවචනන්තිඅත්යථො. 

එත්ථාහ – කස්මා පයනත්ථ පරියායවචනං වුත්තං, නනු
එයකකපදවයසයනව අධිප්යපයතො අත්යථො සිද්යධො, එවං සිද්යධ සති
කියමයත යතන පරියායවචයනන. තයදතඤ්හි 
ගන්ථගාරවාදිඅයනකයදොසකරං, යදි ච තං වත්තබ්බං සියා, තයදව වුත්තං
අස්ස, න තදඤ්ඤන්ති? වුච්චයත – යදසනාකායල, හි ආයතිඤ්ච කස්සචි
කථඤ්චි තදත්ථපටියවධනත්ථං පරියායවචනං වුත්තං.
යදසනාපටිග්ගාහයකසු හි යයො යතසං පරියායවචනානං යං පුබ්යබ
සඞ්යකතං කයරොති ‘‘ඉදමිමස්සත්ථස්ස වචන’’න්ති, තස්ස යතයනව
තදත්ථපටියවයධො යහොති. අපිච තස්මිං ඛයණ වික්ඛිත්තචිත්තානං
අඤ්ඤවිහිතානං විපරියායානං අඤ්යඤන පරියායයන
තදත්ථාවයබොධනත්ථම්පි පරියායවචනං වුත්තං. යඤ්හි යය න සුණන්ති, 
තප්පරිහායනවයසනයතසංසබ්බථා පරිපුණ්ණස්සයථාවුත්තස්ස අත්ථස්ස 
අනවයබොයධො සියා, පරියායවචයන පන වුත්යත තබ්බයසන
පරිපුණ්ණමත්ථාවයබොයධො යහොති. අථ වා මන්දබුද්ධීනං පුනප්පුනං
තදත්ථලක්ඛයණන අසම්යමොහනත්ථං පරියායවචනං වුත්තං. 
මන්දබුද්ධීනඤ්හි එයකයනව පයදන එකත්ථස්ස සල්ලක්ඛයණන
සම්යමොයහො යහොති, අයනයකන පරියායයන පන එකත්ථස්ස
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සල්ලක්ඛයණන තථාසම්යමොයහො න යහොති අයනකප්පවත්තිනිමිත්යතන 
එකත්යථයයවපවත්තසද්යදනයථාධිප්යපතස්සඅත්ථස්සනිච්ඡිතත්තා. 

අපයරොනයයො–‘‘අයනයකපිඅත්ථාසමානබයඤ්ජනායහොන්තී’’තියා 
අත්ථන්තරපරිකප්පනා සියා, තස්සා පරිවජ්ජනත්ථම්පි පරියායවචනං
වුත්තන්ති යවදිතබ්බං. අයනයකසම්පි හි අත්ථානං එකපදවචනීයතාවයසන
සමානබයඤ්ජනත්තා යථාවුත්තස්ස පදස්ස ‘‘අයමත්යථො නු යඛො
අධිප්යපයතො, උදාහු අයමත්යථොවා’’ති පවත්තං 
යසොතූනමත්ථන්තරපරිකප්පනං යවවචනං අඤ්ඤමඤ්ඤං යභදකවයසන
පරිවජ්යජති.වුත්තඤ්ච – 

‘‘යනකත්ථවුත්තියා සද්යදො, නවියසසත්ථඤාපයකො; 
පරියායයනයුත්යතොතු, පරියායයොචයභදයකො’’ති. 

අපයරො නයයො – අනඤ්ඤස්සාපි පරියායවචනස්ස වචයන අයනකාහි
තාහි තාහි නාමපඤ්ඤත්තීහි යතසං යතසං අත්ථානං පඤ්ඤාපනත්ථම්පි
පරියායවචනං වත්තබ්බං යහොති. තථා හි පරියායවචයන වුත්යත
‘‘ඉමස්සත්ථස්ස ඉදමිදම්පි නාම’’න්ති යසොතූනං අයනකධා 
නාමපඤ්ඤත්තිවිජානනං. තයතො ච තංතංපඤ්ඤත්තියකොසල්ලං යහොති
යසයයථාපි නිඝණ්ටුසත්යථ පරිචයතං. අපිච ධම්මකථිකානං
තන්තිඅත්ථුපනිබන්ධනපරාවයබොධනානං සුඛසිද්ධියාපි පරියායවචනං.
තබ්බචයනන හි ධම්මයදසකානං තන්තිඅත්ථස්ස අත්තයනො චිත්යත
උපනිබන්ධයනනඨපයනනපයරසංයසොතූනමවයබොධනංසුඛසිද්ධංයහොති.
අථ වා සම්මාසම්බුද්ධස්ස අත්තයනො ධම්මනිරුත්තිපටිසම්භිදාසම්පත්තියා
විභාවනත්ථං, යවයනයයානඤ්චතත්ථනජවාපනත්ථංපරියායවචනංභගවා
නිද්දිසති. තදසම්පත්තිකස්ස හි තථාවචනං න සම්භවති. යතන ච
පරියායවචයනන යථාසුයතන තස්සං ධම්මනිරුත්තිපටිසම්භිදාසම්පත්තියං
තප්පරිචරයණන, තදඤ්ඤසුචරිතසමුපබ්රූහයනන ච පුඤ්ඤසඞ්ඛාතස්ස
නජස්ස වපනං සම්භවති. යකො හි ඊදිසාය සම්පත්තියා විඤ්ඤායමානාය 
තයදතං නාභිපත්යථයයාති, කිං වා බහුනා. යස්සා ධම්මධාතුයා
සුප්පටිවිද්ධත්තා සම්මාසම්බුද්යධො යථා සබ්බස්මිං අත්යථ
අප්පටිහතඤාණචායරො, තථා සබ්බස්මිං සද්දයවොහායරති එකම්පි අත්ථං
අයනයකහි පරියායයහි යබොයධති, නත්ථි තත්ථ දන්ධායිතත්තං
විත්ථාරිතත්තං, නාපිධම්මයදසනායහානි, ආයවණියකොචායං බුද්ධධම්යමො.
සබ්බඤ්ඤුතඤ්ඤාණස්ස හි සුප්පටිවිදිතභායවන පටිසම්භිදාඤායණහි විය 
යතනපි ඤායණන අත්යථ, ධම්යම, නිරුත්තියා ච අප්පටිහතවුත්තිතාය
බුද්ධලීළාය එකම්පිඅත්ථංඅයනයකහිපරියායයහියබොයධති, නපනතස්මිං
සද්දයවොහායර, තථායබොධයන වා මන්දභායවො සම්මායබොධනස්ස
සාධනත්තා, න ච යතන අත්ථස්ස විත්ථාරභායවො එකස්යසවත්ථස්ස
යදයසතබ්බස්ස සුබ්බිජානනකාරණත්තා, නාපි තබ්බචයනන 
ධම්මයදසනාහානි තස්ස යදසනාසම්පත්තිභාවයතො. තස්මා සාත්ථකං



දීඝනිකායය සීලක්ඛන්ධවග්ගඅභිනවටීකා  බ්රහ්මජාලසුත්තං 

191 

පටුන 

පරියායවචනං, නචාපිතං ගන්ථගාරවාදිඅයනකයදොසකරන්තිදට්ඨබ්බං.යං
පයනතං වුත්තං ‘‘යදි ච තං වත්තබ්බං සියා, තයදව වුත්තං අස්ස, න
තදඤ්ඤ’’න්ති, තම්පි න යුත්තං පයයොජනන්තරසම්භවයතො. තයදව හි
අවත්වා තදඤ්ඤස්ස වචයනන යදසනාක්ඛයණ සමාහිතචිත්තානම්පි
සම්මයදව පටිග්ගණ්හන්තානං තංතංපදන්යතොගධපවත්තිනිමිත්තමාරබ්භ 
තදත්ථාධිගයමොයහොති, ඉතරථාතස්මිංයයවපයදපුනප්පුනංවුත්යතයතසං 
තදත්ථානධිගතතාසියාති.යහොන්තියචත්ථ– 

‘‘යයනයකනචිඅත්ථස්ස, යබොධායඅඤ්ඤසද්දයතො; 
වික්ඛිත්තකමනානම්පි, පරියායකථාකතා. 

මන්දානඤ්ච අමූළ්හත්ථං, අත්ථන්තරනියසධයා; 
තංතංනාමනිරුළ්හත්ථං, පරියායකථාකතා. 

යදසකානංසුකරත්ථං, තන්තිඅත්ථාවයබොධයන; 
ධම්මනිරුත්තියබොධත්ථං, පරියායකථාකතා. 

යවයනයයානංතත්ථනජවාපනත්ථඤ්චඅත්තයනො; 
ධම්මධාතුයාලීළාය, පරියායකථාකතා. 

තයදවතුඅවත්වාන, තදඤ්යඤහිපයබොධනං; 
සම්මාපටිග්ගණ්හන්තානං, අත්ථාධිගමායකත’’න්ති. 

ඉදං පන නිබ්යබඨනං ඊදියසයයව, න සබ්බත්ථ කාතබ්බන්ති 

දස්යසන්යතො ‘‘ඉදඤ්චා’’තිආදිමාහ. තත්ථ අවණ්යණයෙවාති

කාරණපතිරූපංවත්වා, අවත්වාවායදොසපතිට්ඨාපනවයසන නින්දායඑව. න

සබ්බත්ථාති න යකවලං අක්යකොසනඛුංසනවම්භනාදීසු සබ්බත්ථ

නිබ්යබඨනං කාතබ්බන්ති අත්යථො. තයදවත්ථං ‘‘ෙදි හී’’තිආදිනා පාකටං
කයරොති. ‘‘සාසඞ්කනීයයො යහොතී’’ති වුත්තං තථානිබ්යබයඨතබ්බතාය

කාරණයමව ‘‘තස්මා’’ති පටිනිද්දිසති. ‘‘ඔට්යඨොසී’’තිආදි‘‘නසබ්බත්ථා’’ති 
එතස්සවිවරණං.ජාතිනාමයගොත්තකම්මසිප්පආබාධලිඞ්ගකියලසආපත්ති 

අක්යකොසනසඞ්ඛායතහි දසහි අක්යකොසවත්ථූහි. අධිවාසනයමව ඛන්ති, න

දිට්ඨිනිජ්ඣානක්ඛමනාදයයොති අධිවාසනඛන්ති. 

6. එවං අවණ්ණභූමියා සංවණ්ණනං කත්වා ඉදානි වණ්ණභූමියාපි

සංවණ්ණනං කාතුමාහ ‘‘එව’’න්තිආදි. තත්ථ අවණ්ණභූමෙන්ති 

අවණ්ණප්පකාසනට්ඨායන. තාදිලක්ඛණන්තිඑත්ථ ‘‘පඤ්චහාකායරහිතාදී
ඉට්ඨානිට්යඨ තාදී, චත්තාවීති තාදී, තිණ්ණාවීති තාදී, මුත්තාවීති තාදී, 
තංනිද්යදසා තාදී’’ති (මහානි. 38) නිද්යදසනයයන පඤ්චසු අත්යථසු ඉධ
පඨයමනත්යථනතාදී.තත්රායංනිද්යදයසො– 
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කථංඅරහාඉට්ඨානිට්යඨතාදී, අරහාලායභපිතාදී, අලායභපිතාදී, යයසපි, 
අයයසපි, පසංසායපි, නින්දායපි, සුයඛපි, දුක්යඛපි තාදී, එකඤ්යච බාහං
ගන්යධනලිම්යපයයං, එකඤ්යචබාහංවාසියාතච්යෙයයං, අමුස්මිං නත්ථි
රායගො, අමුස්මිං නත්ථි පටියඝො, අනුනයපටිඝවිප්පහීයනො 
උග්ඝාටිනිග්ඝාටිවීතිවත්යතො, අනුයරොධවියරොධසමතික්කන්යතො, එවං අරහා
ඉට්ඨානිට්යඨ තාදීති(මහානි.38). 

වචනත්යථො පන තමිව දිස්සතීති තාදී, ඉට්ඨමිව අනිට්ඨම්පි පස්සතීති

අත්යථො. තස්ස ලක්ඛණං තාදිලක්ඛණිං, ඉට්ඨානිට්යඨසු

සමයපක්ඛනසභායවො.අථවාතමිව දිස්සයත තාදී, යසොඑවසභායවො, තයදව

ලක්ඛණං තාදිලක්ඛණන්ති. වණ්ණභූමියං තාදිලක්ඛණං දස්යසතුන්ති 

සම්බන්යධො. පර-සද්යදො අඤ්ඤත්යථති ආහ ‘‘යෙ යකචී’’තිආදි.
ආනන්දන්ති භුසං පයමොදන්ති තංසමඞ්ගියනො සත්තා එයතනාති

ආනන්දසද්දස්ස කරණත්ථතං දස්යසති. යසොභනමයනො සුමයනො, චිත්තං, 

යසොභනං වා මයනො යස්සාති සුමයනො, තංසමඞ්ගීපුග්ගයලො. නනු ච
චිත්තවාචකභායව සති යචතසිකසුඛස්ස භාවත්ථතා යුත්තා, 
පුග්ගලවාචකභායව පන චිත්තයමව භාවත්යථො සියා, න යචතසිකසුඛං, 
සුමනසද්දස්ස දබ්බනිමිත්තං පති පවත්තත්තා යථා ‘‘දණ්ඩිත්තං 
සිඛිත්ත’’න්තිආදීති? සච්චයමතං දබ්යබ අයපක්ඛියත, ඉධ පන
තදනයපක්ඛිත්වායතන දබ්යබනයුත්තංමූලනිමිත්තභූතංයචතසිකසුඛයමව
අයපක්ඛිත්වා සුමනසද්යදො පවත්යතො, තස්මා එත්ථාපි යචතසිකසුඛයමව

භාවත්යථො සම්භවති, යතනාහ ‘‘යචතසිකසුඛස්යසතිං අධිවචන’’න්ති.
එයතන හි වචයනන තදඤ්ඤයචතසිකානම්පි චිත්තපටිබද්ධත්තා, 
චිත්තකිරියත්තා ච යථාසම්භවං යසොමනස්සභායවො ආපජ්ජතීති යචොදනං
නාපජ්ජයතව රුළ්හිසද්දත්තා තස්ස යථා ‘‘පඞ්කජ’’න්ති පරිහරති.
උබ්බිලයතීතිඋබ්බිලං, භින්දතිපුරිමාවත්ථායවියසසං ආපජ්ජතීතිඅත්යථො.

තයදව උබ්බිලාවිතිං පච්චයන්තරාගමාදිවයසන. උද්ධං පලවතීති වා 

උබ්බිලාවිතිං අකාරානං ඉකාරං, ආකාරඤ්ච කත්වා, චිත්තයමව
‘‘යචතයසො’’ති වුත්තත්තා. තද්ධියත පන සිද්යධ තං අබයතිරිත්තං තස්මිං
පයදවචනීයස්සසාමඤ්ඤභාවයතො, තස්සවාසද්දස්ස නාමපදත්තා, තස්මා
කස්සාති සම්බන්ධීවියසසානුයයොයග ‘‘යචතයසො’’ති වුත්තන්ති දස්යසතුං 

‘‘කස්සා’’තිආදිවුත්තං. එසනයයො ඊදියසසු.යාය උප්පන්නායකායචිත්තං
වාතපූරිතභස්තා විය උද්ධුමායනාකාරප්පත්තං යහොති තස්සා යගහසිතාය
ඔදගයපීතියා එතං අධිවචනන්ති සරූපං දස්යසති 

‘‘උද්ධච්චාවහාො’’තිආදිනා. උද්ධච්චාවහාොති උද්ධතභාවාවහාය.

උප්පිලායපති චිත්තං උප්පිලාවිතං කයරොතීති උබ්බිලාපනා, සා එව පීති, 

තස්සා. ඛන්ධවයසන ධම්මවියසසත්තං ආහ ‘‘ඉධාපී’’තිආදිනා.
අවණ්ණභූමිමයපක්ඛාය අපි-සද්යදො ‘‘අයම්පි පාරාජියකො’’තිආදීසු (පාරා.
1.89, 91, 167, 171, 195, 197) විය, ඉධ ච කිඤ්චාපි යතසං භික්ඛූනං
උබ්බිලාවිතයමවනත්ථි, අථයඛොආයතිංකුලපුත්තානං එදියසසුපිඨායනසු
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අකුසලුප්පත්තිං පටියසයධන්යතො ධම්මයනත්තිං ඨයපතීති. ද්වීහි පයදහි

සඞ්ඛාරක්ඛන්යධො, එයකනයවදනාක්ඛන්යධො වුත්යතොති එත්ථාපි ‘‘යතසං
වයසන යසසානං සම්පයුත්තධම්මානං කරණං පටික්ඛිත්තයමවා’’ති ච 
අට්ඨකථායං වුත්තනයයන සක්කා විඤ්ඤාතුන්ති න වුත්තං. ‘‘පි-සද්යදො
සම්භාවනත්යථො’’තිආදිනා වුත්තනයයන යචත්ථ අත්යථො යථාසම්භවං 
යවදිතබ්යබො. 

තුම්හිංයෙවස්ස යතන අන්තරායෙොති එත්ථාපි ‘‘අන්තරායෙො’’ති ඉදං
‘‘උබ්බිලාවිතත්තස්ස අකරණීයතාකාරණවචන’’තිආදිනා යහට්ඨා
අවණ්ණපක්යඛඅම්යහහිවුත්තනයානුසායරනඅත්යථො දට්ඨබ්යබො.එත්ථච

‘‘ආනන්දියනො උබ්බිලාවිතා’’ති දීපිතං පීතියමව ගයහත්වා ‘‘යතන

උබ්බිලාවිතත්යතනා’’ති වචනං යසොමනස්සරහිතාය පීතියා අභාවයතො 
තබ්බචයනයනව ‘‘සුමනා’’ති දීපිතං යසොමනස්සම්පි සිද්ධයමවාති කත්වා
වුත්තං. අථ වා යසොමනස්සස්ස අන්තරායකරතා පාකටා, නතථා පීතියාති

එවංවුත්තන්තිදට්ඨබ්බං. කස්මාපයනතන්තියථාවුත්තංඅත්ථංඅවිභාගයතො

මනසිකත්වා යචොයදති.ආචරියයො ‘‘සච්ච’’න්තිතමත්ථංපටිජානිත්වා ‘‘තිං

පනා’’තිආදිනාවිභජ්ජබයාකරණවයසනපරිහරති. 

තත්ථ එතන්ති ආනන්දාදීනමකරණීයතාවචනං, නනු භගවතා

වණ්ණිතන්ති සම්බන්යධො. බුද්යධොති කිත්තෙන්තස්සාති ‘‘බුද්යධො’’ති

වචනං ගුණානුස්සරණවයසන කයථන්තස්ස සාධුජනස්ස. කසියණනාති

කසිණතාය සකලභායවන.  ම්බුදීපස්සාති යචතස්ස අවයවභායවන

සම්බන්ධීවචනං. අපයර පන ‘‘ ම්බුදීපස්සාති කරණවචනත්යථ
සාමිවචන’’ති වදන්ති, යතසං මයතන කසිණජම්බුදීපසද්දානං
සමානාධිකරණභායවොදට්ඨබ්යබො, කරණවචනඤ්ච නිස්සක්කත්යථ.පයගව

එකයදසයතොපනාති අපි-සද්යදොසම්භාවයන. ආදි-සද්යදනයචත්ථ– 

‘‘මා යසොචි උදායි, ආනන්යදො අවීතරායගො කාලං කයරයය, යතන 
චිත්තප්පසායදන සත්තක්ඛත්තුං යදවරජ්ජං කායරයය, සත්තක්ඛත්තුං 
ඉමස්මිංයයව ජම්බුදීයප මහාරජ්ජං කායරයය, අපිච උදායි ආනන්යදො 
දිට්යඨවධම්යමපරිනිබ්බායිස්සතී’’තිආදිසුත්තං(අ.නි.3.81) – 

සඞ්ගහිතං.න්තිසුත්තන්තයරවුත්තංපීතියසොමනස්සං. යනක්ඛම්මස්සිතන්ති

කාමයතො නික්ඛමයන කුසලධම්යම නිස්සිතං. ඉධාති ඉමස්මිං සුත්යත. 

යගහස්සිතන්ති යගහවාසීනං සමුදාචිණ්ණයතො යගහසඞ්ඛායත කාමගුයණ 

නිස්සිතං.කස්මාතයදවිධාධිප්යපතන්තිආහ ‘‘ඉදඤ්හී’’තිආදි.‘‘ආයස්මයතො
ෙන්නස්සඋප්පන්නසදිස’’න්ති වුත්තමත්ථංපාකටංකාතුං, සමත්යථතුංවා 

‘‘යතයනවා’’තිආදි වුත්තං. වියසසිංනිබ්බත්යතතුිංනාසක්ඛි භගවති, ධම්යම

ච පවත්තයගහස්සිතයපමතාය. පරිනිබ්බානකායලති 
පරිනිබ්බානාසන්නකායල භගවතා පඤ්ඤත්යතන තජ්ජියතොති වා
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සම්බන්යධො. පරිනිබ්බානකායලති වාභගවයතොපරිනිබ්බුතකායල සඞ්යඝන

තජ්ජියතො නිබ්බත්යතතීති වා සම්බන්යධො. බ්රහ්මදණ්යඩනාති ‘‘භික්ඛූහි
ඉත්ථන්නායමො යනව වත්තබ්යබො, න ඔවදිතබ්යබො, නානුසාසිතබ්යබො’’ති

(චූළව. 445) කයතන බ්රහ්මදණ්යඩන. තජ්ජියතොති සංයවජියතො. තස්මාති
යස්මා යගහස්සිතපීතියසොමනස්සං ඣානාදීනං අන්තරායකරං, තස්මා.

වුත්තඤ්යහතං භගවතා සක්කපඤ්හසුත්යත ‘‘යසොමනස්සංපාහං
යදවානමින්ද, දුවියධන වදාමි යසවිතබ්බම්පි අයසවිතබ්බම්පී’’ති (දී. නි.
2.359). 

‘‘අෙඤ්හී’’තිආදිනාතයදවත්ථංකාරණයතො සමත්යථති.රාගසහිතත්තා
හි සා අන්තරායකරාති. එත්ථ පන ‘‘ඉදඤ්හි රාගසඤ්හිතං 
පීතියසොමනස්ස’’න්ති වත්තබ්බං සියා, තථාපි පීතිග්ගහයණන
යසොමනස්සම්පි ගහිතයමව යහොති යසොමනස්සරහිතාය පීතියා අභාවයතොති
යහට්ඨාවුත්තනයයනපීතියයවගහිතා.අපිච යසවිතබ්බායසවිතබ්බවිභාගස්ස
සුත්යත වචනයතො යසොමනස්සස්ස පාකයටො අන්තරායකරභායවො, න තථා
පීතියාති සායයව රාගසහිතත්යථන වියසයසත්වා වුත්තා. අවණ්ණභූමියා

සද්ධිං සම්බන්ධිත්වා පාකටං කාතුං ‘‘යලොයභො චා’’තිආදි වුත්තං. 

යකොධසදියසොවාති අවණ්ණභූමියං වුත්තයකොධසදියසො එව. 

‘‘ලුද්යධො’’තිආදිගාථානං ‘‘කුද්යධො’’තිආදිගාථාසු වුත්තනයයන අත්යථො 
දට්ඨබ්යබො. 

‘‘මමං වා භික්ඛයව පයර වණ්ණං භායසයයං, ධම්මස්ස වා වණ්ණං 
භායසයයං, සඞ්ඝස්ස වා වණ්ණං භායසයයං, තත්ර යච තුම්යහ අස්සථ
ආනන්දියනො සුමනාඋබ්බිලාවිතා, අපිනුතුම්යහපයරසංසුභාසිතදුබ්භාසිතං 
ආජායනයයාථාති? යනො යහතං භන්යත’’ති අයං තතියවායරො නාම
අවණ්ණභූමියං වුත්තනයවයසන තතියවාරට්ඨායන නීහරිතබ්බත්තා, යසො
යදසනාකායල යතන වායරන යබොයධතබ්බපුග්ගලාභාවයතො යදසනාය 

අනාගයතොපි තදත්ථසම්භවයතො අත්ථයතො ආගයතොයෙව. යථා තං

විත්ථාරවයසන කථාවත්ථුප්පකරණන්ති දස්යසතුං ‘‘තතිෙවායරො

පනා’’තිආදි වුත්තං, එයතන සංවණ්ණනාකායල තථාබුජ්ඣනකසත්තානං

වයසන යසො වායරො ආයනත්වා සංවණ්යණතබ්යබොති දස්යසති. ‘‘ෙයථව

හී’’තිආදිනා තයදවත්ථසම්භවං විභායවති. කුද්යධො අත්ථං න ජානාති
යයථවාතිසම්බන්යධො. 

පටිපජ්ජිතබ්බාකාරදස්සනවායරති යථාවුත්තං තතියවාරං උපාදාය
වත්තබ්යබ චතුත්ථවායර. ‘‘තුම්හාකං සත්ථා’’ති වචනයතො පභුති යාව

‘‘ඉමිනාපි කාරයණන තච්ෙ’’න්ති වචනං, තාව යයොජනා. ‘‘යසො හි 

භගවා’’තිආදි තබ්බිවරණං. තත්ථ ඉතිපීති ඉමිනාපි කාරයණන. විත්ථායරො
විසුද්ධිමග්යග (විසුද්ධි. 123 ආදයයො) ‘‘අනාපත්ති උපසම්පන්නස්ස භූතං
ආයරොයචතී’’ති (පාචි. 77) වුත්යතපි සභාගානයමව ආයරොචනං යුත්තන්ති
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ආහ ‘‘සභාගානිං භික්ඛූනිංයෙව පටි ානිතබ්බ’’න්ති. යතයයව හි තස්ස
අත්ථකාමා, සද්යධයයවචනත්තඤ්ච මඤ්ඤන්ති, තයතො ච ‘‘සාසනස්ස

අයමොඝතා දීපිතා යහොතී’’ති වුත්තත්ථසමත්ථනං සියා. ‘‘එවඤ්හී’’තිආදි
කාරණවචනං. පාපිච්ෙතා යචව පරිවජ්ජිතා, කත්තුභූතා වා සා, යහොතීති

සම්බන්යධො. අයමොඝතාති නියයානිකභායවන අතුච්ෙතා. වුත්තනයෙනාති
‘‘තත්ර තුම්යහහීති තස්මිං වණ්යණ තුම්යහහී’’තිආදිනා යචව ‘‘දුතියං පදං
පඨමස්ස පදස්ස, චතුත්ථඤ්ච තතියස්ස යවවචන’’න්තිආදිනා ච
වුත්තනයයන. 

චූළසීලවණ්ණනා 
7. යකො අනුසන්ධීති පුච්ො ‘‘නනු එත්තයකයනව යථාවුත්යතහි 

අවණ්ණවණ්යණහි සම්බන්ධා යදසනාමත්ථකං පත්තා’’ති

අනුයයොගසම්භවයතොකතා. වණ්යණනචඅවණ්යණනචාතිතදුභයපයදන.
අත්ථනිද්යදයසො විය හි සද්දනිද්යදයසොපීති අක්ඛරචින්තකා. අථ වා

තථාභාසනස්ස කාරණත්තා, යකොට්ඨාසත්තා ච ‘‘පයදහී’’ති වුත්තං. 

අවණ්යණන ච වණ්යණන චාති පන අගුණගුණවයසන, 

නින්දාපසංසාවයසන ච සරූපදස්සනං. ‘‘නිවත්යතො අමූලකතාය 

විස්සජ්යජතබ්බතාභාවයතො’’ති (දී.නි. ටී. 1.7) ආචරිෙධම්මපාලත්යථයරන 
වුත්තං. තං විත්ථායරත්වා යදසනාය යබොයධතබ්බපුග්ගලාභාවයතො
එත්තකාව සා යුත්තරූපාති භගවයතො අජ්ඣාසයයයනව අයදසනාභායවන 

නිවත්යතො, යථා තං වණ්ණභූමියං තතියවායරොතිපි දට්ඨබ්බං. තථා 
යබොයධතබ්බපුග්ගලසම්භයවන විස්සජ්යජතබ්බතාය අධිගතභාවයතො 

අනුවත්තතියෙව.ඉතියපතිංභූතන්තිඑත්ථ ඉති-සද්යදොආදිඅත්යථොතදුපරිපි

අනුවත්තකත්තා, යතන වක්ඛති ‘‘ඉධ පනා’’තිආදි. එත්තාවතා අයං
වණ්ණානුසන්ධීතිදස්යසත්වා දුවියධසුපනයතසුවණ්යණසුබ්රහ්මදත්තස්ස

වණ්ණානුසන්ධීති දස්යසන්යතො ‘‘යසො පනා’’තිආදිමාහ. උපරි

සුඤ්ඤතාපකාසයන අනුසන්ධිිංදස්යසස්සති ‘‘අත්ථිභික්ඛයව’’තිආදිනා(දී.
නි.1.28). 

එවංපුච්ොවිස්සජ්ජනාමුයඛනසමුදායත්ථතංවත්වාඉදානි අවයවත්ථතං

දස්යසති ‘‘තත්ථා’’තිආදිනා. අප්පයමව පරියතො සමන්තයතො ඛණ්ඩිතත්තා 

පරිත්තිං නාමාති ආහ ‘‘අප්පමත්තකන්ති පරිත්තස්ස නාම’’න්ති. මත්තා

වුච්චති පමාණිං මීයයත පරිමීයයතති කත්වා. සමාසන්තකකායරන 

අප්පමත්තකිං යථා ‘‘බහුපුත්තයකො’’ති, එවං ඔරමත්තයකපි. එයතයනව

‘‘අප්පා මත්තා අප්පමත්තා, සා එතස්සාති අප්පමත්තක’’න්තිආදිනා
කපච්චයස්ස සාත්ථකතම්පි දස්යසති අත්ථයතො අභින්නත්තා.

මත්තකසද්දස්ස අනත්ථකභාවයතො සීලයමව සීලමත්තකිං.

අනත්ථකභායවොති ච සකත්ථතා පුරිමපදත්යථයයව පවත්තනයතො. න හි
සද්දා යකවලං අනත්ථකා භවන්තීති අක්ඛරචින්තකා. නනු ච භගවයතො 
පාරමිතානුභායවනනිරත්ථකයමකක්ඛරම්පිමුඛවරංනායරොහති, සකලඤ්ච
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පටුන 

පරියත්තිසාසනං පයද පයද චතුසච්චප්පකාසනන්ති වුත්තං, කථං තස්ස
අනත්ථකතා සම්භවතීති? සච්චං, තම්පි පදන්තරාභිහිතස්ස අත්ථස්ස
වියසසනවයසනතදභිහිතංඅත්ථංවදතිඑව, යසොපන අත්යථොවිනාපියතන
පදන්තයරයනව සක්කා විඤ්ඤාතුන්ති අනත්ථකමිච්යචව වුත්තන්ති. නනු
අයවොචුම්හ ‘‘අනත්ථකභායවො…යප.… පවත්තනයතො’’ති. අපිච
වියනයයජ්ඣාසයානුරූපවයසන භගවයතො යදසනා පවත්තති, වියනයයා ච
අනාදිමතිසංසායර යලොකියයසුයයව සද්යදසු පරිභාවිතචිත්තා, යලොයක ච
අසතිපිඅත්ථන්තරාවයබොයධවාචාසිලිට්ඨතාදිවයසනසද්දපයයොයගො දිස්සති
‘‘ලබ්භති පලබ්භති, ඛඤ්ජතිනිඛඤ්ජති, ආගච්ෙති පච්චාගච්ෙතී’’තිආදිනා. 
තථාපරිචිතානඤ්ච තථාවියධයනව සද්දපයයොයගන අත්ථාවගයමො සුයඛො 
යහොතීතිඅනත්ථකසද්දපයයොයගොවුත්යතොති.එවංසබ්බත්ථ.යහොතියචත්ථ
– 

‘‘පදන්තරවචනීය-ස්සත්ථස්සවියසසනාය; 
යබොධනායවියනයයානං, තථානත්ථපදංවයද’’ති. 

අථ වා සීලමත්තකන්ති එත්ථ මත්ත-සද්යදො වියසසනිවත්තිඅත්යථො
‘‘අවිතක්කවිචාරමත්තා ධම්මා (ධ. ස. තිකමාතිකා) මයනොමත්තා ධාතු
මයනොධාතූ’’ති (ධ. ස. මූලටී. 499) ච ආදීසු විය. ‘‘අප්පමත්තකං
ඔරමත්තක’’න්ති පදද්වයයන සාමඤ්ඤයතො වුත්යතොයයව හි අත්යථො 
‘‘සීලමත්තක’’න්ති පයදන වියසසයතො වුත්යතො, යතන ච සීලං එව
සීලමත්තං, තයදව සීලමත්තකන්ති නිබ්බචනං කාතබ්බන්ති දස්යසතුං 

‘‘සීලයමව සීලමත්තක’’න්තිවුත්තං. 

අයං පන අට්ඨකථාමුත්තයකොනයයො – ඔරමත්තකන්ති එත්ථ ඔරන්ති
අපාරභායගො‘‘ඔරයතොයභොගං(මහාව.66) ඔරං පාර’’න්තිආදීසුවිය.අථවා
යහට්ඨාඅත්යථොඔරසද්යදොඔරංආගමනායයයපච්චයා, යත ඔරම්භාගියානි
සංයයොජනානීතිආදීසු විය. සීලඤ්හි සමාධිපඤ්ඤායයො අයපක්ඛිත්වා 
අපාරභායග, යහට්ඨාභායග ච යහොති, උභයත්ථාපි ‘‘ඔයර පවත්තං මත්තං

යස්සා’’තිආදිනා විග්ගයහො. සීලමත්තකන්ති එත්ථාපි මත්තසද්යදො
අමහත්ථවාචයකො ‘‘යභසජ්ජමත්තා’’තිආදීසු විය. අථ වා සීයලපි
තයදකයදසස්යසව සඞ්ගහණත්ථං අමහත්ථවාචයකො එත්ථ මත්තසද්යදො
වුත්යතො. තථා හි ඉන්ද්රියසංවරපච්චයසන්නිස්සිතසීලානි ඉධ යදසනං
අනාරුළ්හානි. කස්මාති යච? යස්මා තානි
පාතියමොක්ඛසංවරආජීවපාරිසුද්ධිසීලානි විය න සබ්බපුථුජ්ජයනසු 

පාකටානීති. මත්තන්ති යචත්ථ වියසසනිවත්තිඅත්යථ නපුංසකලිඞ්ගං.
පමාණප්පකත්යථසු පන ‘‘මත්ත’’න්ති වා ‘‘මත්තා’’ති වා
නපුංසකිත්ථිලිඞ්ගං. 

‘‘ඉදිං වුත්තිං යහොතී’’තිආදිනා සහ යයොජනාය පිණ්ඩත්ථං දස්යසති.

යයන සීයලන වයදයය, එතං සීලමත්තකංනාමාති සම්බන්යධො. ‘‘වණ්ණිං
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වදාමීතිඋස්සාහිංකත්වාපී’’තිඉදං‘‘වණ්ණංවදමායනො’’ති එතස්සවිවරණං.
එයතන හි ‘‘එකපුග්ගයලො භික්ඛයව, යලොයක උප්පජ්ජමායනො 
උප්පජ්ජතී’’තිආදීසු (අ. නි. 1.170) විය මානසද්දස්ස සාමත්ථියත්ථතං
දස්යසති. ‘‘උස්සාහං කුරුමායනො’’ති අවත්වා ‘‘කත්වා’’ති ච වචනං 
ත්වාදිපච්චයන්තපදානමිව මානන්තපච්චයන්තපදානම්පි

පරකිරියායපක්ඛයමවාති දස්සනත්ථං. ‘‘තත්ථ සිො’’තිආදිනා
සන්ධායභාසිතමත්ථං අජානිත්වා නීතත්ථයමව ගයහත්වා
සුත්තන්තරවියරොධිතං මඤ්ඤමානස්ස කස්සචි ඊදිසී යචොදනා සියාති

දස්යසති. තත්ථාතිතස්මිං ‘‘අප්පමත්තකංයඛො පයනත’’න්තිආදිවචයන(දී.

නි.1.7). කම්මට්ඨානභාවයනයුඤ්ජතිසීයලනාති යෙොගී, තස්ස. 

අලඞ්කරණං විභූසනං අලඞ්කායරො, පසාධනකිරියා. අලං කයරොති

එයතයනවාතිවා අලඞ්කායරො, කුණ්ඩලාදිපසාධනං.මණ්ඩීයයත මණ්ඩනිං, 

ඌනට්ඨානපූරණං. මණ්ඩීයති එයතනාති වා මණ්ඩනිං, 
මුඛචුණ්ණාදිඌනපූරයණොපකරණං. ඉධ පන සදිසයවොහායරන, 

තද්ධිතවයසන වා සීලයමව තථා වුත්තං. මණ්ඩයනති මණ්ඩනයහතු, 
මණ්ඩනකිරියානිමිත්තං ගයතොති අත්යථො. අථ වා මණ්ඩති සීයලනාති 

මණ්ඩයනො, මණ්ඩනජාතියකො පුරියසො. බහුම්හි යචතං ජාතයායපක්ඛාය
එකවචනං. උබ්බාහනත්යථපි හි එකවචනමිච්ෙන්ති යකචි, තදයුත්තයමව
සද්දසත්යථ අනාගතත්තා, අත්ථයුත්තියා ච අභාවයතො. කථඤ්හි 
එකවචනනිද්දිට්ඨයතො උබ්බාහනකරණං යුත්තං සියා එකස්මිං යයවත්යථ
උබ්බාහිතබ්බස්ස අඤ්ඤස්සත්ථස්ස අභාවයතො. තස්මා විපල්ලාසවයසන
බහ්වත්යථ ඉදං එකවචනං දට්ඨබ්බං, මණ්ඩනසීයලසූති අත්යථො. 

ආචරිෙධම්මපාලත්යථයරනපි හි අයයමවිධ විනිච්ෙයයො (දී. නි. ටී. 1.7) 

වුත්යතො. අග්ගතන්ති උත්තමභාවං. 

අස්සිං භවිස්සාමීති ආකඞ්යඛයයාති සම්බන්යධො. අස්සාති භයවයය. 

පරිපූරකාරීති යචත්ථ ඉති-සද්යදො ආදිඅත්යථො, පකාරත්යථො වා, යතන
සකලම්පිසීලයථොමනසුත්තංදස්යසති. 

කිකීවඅණ්ඩන්තිඑත්ථාපිතදත්යථන ඉති-සද්යදන– 

‘‘කිකීව අණ්ඩංචමරීවවාලධිං, 
පියංවපුත්තංනයනංවඑකකං; 
තයථවසීලංඅනුරක්ඛමානා, 
සුයපසලායහොථසදාසගාරවා’’ති.(විසුද්ධි.1.19); – 

ගාථංසඞ්ගණ්හාති.‘‘පුප්ඵගන්යධො’’තිවත්වාතයදකයදයසන දස්යසතුං ‘‘න

චන්දන’’න්තිආදි වුත්තං. චන්දනං තගරං මල්ලිකාති හි තංසහචරණයතො

යතසං ගන්යධොව වුත්යතො. පුප්ඵගන්යධොති ච පුප්ඵඤ්ච තදවයසයසො
ගන්යධො චාති අත්යථො. තගරමල්ලිකාහි වා අවසිට්යඨො ‘‘පුප්ඵගන්යධො’’ති
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වුත්යතො. සතඤ්ච ගන්යධොති එත්ථ සීලයමව සදිසයවොහායරන වා
තද්ධිතවයසනවාගන්යධො.සීලනිබන්ධයනො වාථුතියඝොයසොවුත්තනයයන
‘‘ගන්යධො’’තිඅධිප්යපයතො.සීලඤ්හිකිත්තියානිමිත්තං. යථාහ‘‘සීලවයතො
කලයායණො කිත්තිසද්යදො අබ්භුග්ගච්ෙතී’’ති (දී. නි. 2.150; 3.316; අ. නි.

5.213; මහාව.785; උදා.76). සප්පුරියසොපවාෙති පකායරහිගන්ධතිතස්ස
ගන්ධූපගරුක්ඛපටිභාගත්තා. 

වස්සිකීතිසුමනපුප්ඵං, ‘‘වස්සික’’න්තිපිපායඨො, තදත්යථොව.ගන්ධාඑව 

ගන්ධ ාතා, ගන්ධප්පකාරාවා. ය්වාෙන්ති යදිදං, උත්තයමොගන්යධොවාතීති
සම්බන්යධො. 

සම්මදඤ්ඤාවිමුත්තානන්තිසම්මා අඤ්ඤායජානිත්වා, අග්ගමග්යගන

වාවිමුත්තානං. මග්ගිංන වින්දතීතිකාරණංනලභති, නජානාතිවා. 

‘‘සීයල පතිට්ඨාො’’ති ගාථාය පටිසන්ධිපඤ්ඤාය සපඤ්යඤො ආතාපී 

වීරියවාපාරිහාරිකපඤ්ඤාය නිපයකො නරසඞ්ඛායතො භික්ඛු සීයල පතිට්ඨාය 

චිත්තිං තප්පධායනනවුත්තංසමාධිංභාවයං භාවයන්යතොභාවනායහතුතථා 

පඤ්ඤිං විපස්සනඤ්ච ඉමිං අන්යතොජටාබහිජටාසඞ්ඛාතං  ටිං වි ටයෙ 
විජයටයයවිජටිතුංසමත්යථයයාතිසඞ්යඛපත්යථො. 

පථවිිං නිස්සාොති පථවිං රසග්ගහණවයසන නිස්සාය, සීලස්මිං පන
පරිපූරණවයසනනිස්සායපතිට්ඨානංදට්ඨබ්බං. 

අප්පකමහන්තතාය පාරාපාරාදි විය උපනිධාපඤ්ඤත්තිභාවයතො 

අඤ්ඤමඤ්ඤංඋපනිධායආහාතිවිස්සජ්යජතුං ‘‘උපරිගුයණ උපනිධාො’’ති

වුත්තං. සීලඤ්හීතිඑත්ථ හි-සද්යදොකාරණත්යථො, යතනිදං කාරණංදස්යසති 
‘‘යස්මා සීලං කිඤ්චාපි පතිට්ඨාභායවන සමාධිස්ස බහූපකාරං, 
පභාවාදිගුණවියසයස පනස්ස උපනිධාය කලම්පි භාගං න උයපති, තථා

සමාධි ච පඤ්ඤායා’’ති. යතයනවාහ ‘‘තස්මා’’තිආදි. න පාපුණාතීති

ගුණසමභායවන න සම්පාපුණාති, න සයමතීති වුත්තං යහොති. උපරිමන්ති 

සමාධිපඤ්ඤං. උපනිධාොති උපත්ථම්භං කත්වා. තඤ්හි තාදිසාය

පඤ්ඤත්තියාඋපත්ථම්භනංයහොති. යහට්ඨිමන්ති සීලසමාධිද්වයං. 

‘‘කථ’’න්තිආදි විත්ථාරවචනං.
කණ්ඩම්බමූලිකපාටිහාරියකථනඤ්යචත්ථ යථාකථඤ්චිපි සීලස්ස
සමාධිමපාපුණතාසිද්ධියයවිධාධිප්යපතාති පාකටතරපාටිහාරියභායවන, 

නිදස්සනනයයන චාති දට්ඨබ්බං. ‘‘අභි…යප.… තිත්ථිෙමද්දන’’න්ති ඉදං
පන තස්ස යමකපාටිහාරියස්ස සුපාකටභාවදස්සනත්ථං, අඤ්යඤහි
යබොධිමූයල ඤාතිසමාගමාදීසු ච කතපාටිහාරියයහි වියසසදස්සනත්ථඤ්ච
වුත්තං. සම්යබොධියතො හි අට්ඨයමපි දිවයස යදවතානං ‘‘බුද්යධො වා යනො
වා’’ති උප්පන්නකඞ්ඛාවිධමනත්ථං ආකායස රතනචඞ්කමං මායපත්වා
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පටුන 

චඞ්කමන්යතො පාටිහාරියං අකාසි, තයතො දුතියසංවච්ෙයර කුලනගරගයතො 
කපිලවත්ථුපුයර නියරොධාරායම ඤාතීනං සමාගයමපි යතසං

මානමදප්පහානත්ථං යමකපාටිහාරියං අකාසි. තත්ථ අභිසම්යබොධියතොති 

අභිසම්බුජ්ඣනකාලයතො. සාවත්ථිනගරද්වායරති සාවත්ථිනගරස්ස 

දක්ඛිණද්වායර. කණ්ඩම්බරුක්ඛමූයලතිකණ්යඩනනාම පයසනදිරඤ්යඤො
උයයානපායලන යරොපිතත්තා කණ්ඩම්බනාමකස්ස රුක්ඛස්ස මූයල. 
යමකපාටිහාරියකරණත්ථාය භගවයතො චිත්යතඋප්පන්යන ‘‘තදනුච්ෙවිකං
ඨානං ඉච්ඡිතබ්බ’’න්තිරතනමණ්ඩපාදිසක්යකනයදවරඤ්ඤාආණත්යතන
විස්සකම්මුනා කතන්ති වදන්ති යකචි. භගවතා නිම්මිතන්ති අපයර. 

අට්ඨකථාසු පන අයනකාසු ‘‘සක්යකන යදවානමින්යදන ආණාපියතන 
විස්සකම්මයදවපුත්යතන මණ්ඩයපො කයතො, චඞ්කයමො පන භගවතා

නිම්මියතො’’තිවුත්තං. දිබ්බයසතච්ඡත්යත යදවතාහි ධාරිෙමායනතිඅත්යථො

විඤ්ඤායති අඤ්යඤසමසම්භවයතො. ‘‘ද්වාදසයෙො නාෙ පරිසාො’’ති ඉදං
චතූසුදිසාසුපච්යචකං ද්වාදසයයොජනංමනුස්සපරිසංසන්ධායවුත්තං.තදා
කිර දසසහස්සියලොකධාතුයතො චක්කවාළගබ්භං පරිපූයරත්වා
යදවබ්රහ්මායනොපි සන්නිපතිංසු. යයො යකොචි එවරූපං පාටිහාරියං කාතුං
සමත්යථො යච, යසො ආගච්ෙතූති යචොදනාසදිසත්තා වුත්තං 

‘‘අත්තාදානපරිදීපන’’න්ති. අත්තාදානඤ්හි අනුයයොයගො පටිපක්ඛස්ස

අත්තස්ස ආදානං ගහණන්ති කත්වා. තිත්ථිෙමද්දනන්ති ‘‘පාටිහාරියං
කරිස්සාමා’’ති කුහායනවයසන පුබ්යබ උට්ඨිතානං තිත්ථියානං මද්දනං, 
තඤ්ච තථා කාතුං අසමත්ථතාසම්පාදනයමව. තයදතං පදද්වයං 

‘‘ෙමකපාටිහාරිෙ’’න්ති එයතන සම්බන්ධිතබ්බං. රාජගහයසට්ඨියනො 
චන්දනඝටිකුප්පත්තියතොපට්ඨායසබ්බයමවයචත්ථවත්තබ්බං. 

උපරිමකාෙයතොතිආදි පටිසම්භිදාමග්යග (පටි. ම. 1.116) 

ආගතනයදස්සනං, යතන වුත්තං ‘‘ඉතිආදිනෙප්පවත්ත’’න්ති, ‘‘සබ්බිං 

විත්ථායරතබ්බ’’න්තිච.තත්ථායංපාළියසයසො– 

‘‘යහට්ඨිමකායයතො අග්ගික්ඛන්යධො පවත්තති, උපරිමකායයතො
උදකධාරා පවත්තති. පුරත්ථිමකායයතො අග්ගි, පච්ඡිමකායයතො උදකං.
පච්ඡිමකායයතො අග්ගි, පුරත්ථිමකායයතො උදකං. දක්ඛිණඅක්ඛියතො අග්ගි, 
වාමඅක්ඛියතො උදකං. වාමඅක්ඛියතො අග්ගි, දක්ඛිණඅක්ඛියතො උදකං.
දක්ඛිණකණ්ණයසොතයතො අග්ගි, වාමකණ්ණයසොතයතො උදකං. 
වාමකණ්ණයසොතයතො අග්ගි, දක්ඛිණකණ්ණයසොතයතො උදකං.
දක්ඛිණනාසිකායසොතයතො අග්ගි, වාමනාසිකායසොතයතො උදකං.
වාමනාසිකායසොතයතො අග්ගි, දක්ඛිණනාසිකායසොතයතො උදකං. 
දක්ඛිණඅංසකූටයතොඅග්ගි, වාමඅංසකූටයතොඋදකං.වාමඅංසකූටයතොඅග්ගි, 
දක්ඛිණඅංසකූටයතො උදකං.දක්ඛිණහත්ථයතොඅග්ගි, වාමහත්ථයතොඋදකං.
වාමහත්ථයතො අග්ගි, දක්ඛිණහත්ථයතො උදකං. දක්ඛිණපස්සයතො අග්ගි, 
වාමපස්සයතො උදකං. වාමපස්සයතො අග්ගි, දක්ඛිණපස්සයතො උදකං.
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දක්ඛිණපාදයතො අග්ගි, වාමපාදයතො උදකං. වාමපාදයතො අග්ගි, 
දක්ඛිණපාදයතො උදකං. අඞ්ගුලඞ්ගුයලහි අග්ගි, අඞ්ගුලන්තරිකාහි උදකං.
අඞ්ගුලන්තරිකාහි අග්ගි, අඞ්ගුලඞ්ගුයලහි උදකං. එයකකයලොමයතො අග්ගි, 
එයකකයලොමයතො උදකං. යලොමකූපයතො යලොමකූපයතො අග්ගික්ඛන්යධො
පවත්තති, යලොමකූපයතොයලොමකූපයතොඋදකධාරාපවත්තතී’’ති. 

අට්ඨකථායං පන ‘‘එයකකයලොමකූපයතො’’ ඉච්යචව (පටි. ම. අට්ඨ. 
2.1.116) ආගතං. 

ඡන්නිං වණ්ණානන්ති එත්ථාපි නීලානං පීතකානං යලොහිතකානං
ඔදාතානං මඤ්ජිට්ඨානං පභස්සරානන්ති අයං සබ්යබොපි පාළියසයසො 
යපයයාලනයයන, ආදි-සද්යදන ච දස්සියතො. එත්ථ ච ෙන්නං වණ්ණානං
උබ්බාහනභූතානං යමකා යමකා වණ්ණා පවත්තන්තීති පාඨයසයසන
සම්බන්යධො, යතනවක්ඛති‘‘දුතියාදුතියා රස්මියයො’’තිආදි.තත්ථහිතාසං
යමකං යමකංපවත්තනාකායරනසහ ආවජ්ජනපරිකම්මාධිට්ඨානානංවිසුං
පවත්ති දස්සිතා. යකචි පන ‘‘ෙන්නං වණ්ණාන’’න්ති එතස්ස
‘‘අග්ගික්ඛන්යධො උදකධාරා’’ති පුරියමහි පයදහි සම්බන්ධං වදන්ති, 
තදයුත්තයමව අග්ගික්ඛන්ධඋදකධාරානං අත්ථාය

යතයජොකසිණවායයොකසිණානං සමාපජ්ජනස්ස වක්ඛමානත්තා. ඡන්නිං

වණ්ණානිං ෙබ්බණ්ණා පවත්තන්තීති කත්තුවයසන වා සම්බන්යධො යථා
‘‘එකස්ස යචපි භික්ඛුයනො න පටිභායසයය තං භික්ඛුනිං අපසායදතු’’න්ති
(පාචි. 558). කත්තුකම්යමසු හි බහුලා සාමිවචනං ආඛයාතපයයොයගපි
ඉච්ෙන්තියනරුත්තිකා. 

එවං පාළිනයයන යමකපාටිහාරියං දස්යසත්වා ඉදානි තං
අට්ඨකථානයයනවිවරන්යතොපච්චාසත්තිනයයන‘‘ෙන්නංවණ්ණාන’’න්ති

පදයමව පඨමං විවරිතුං ‘‘තස්සා’’තිආදිමාහ. තත්ථ තස්සාති භගවයතො. 

‘‘සුවණ්ණවණ්ණා රස්මයෙො’’තිඉදංතාසංපීතාභානංයයභුයයතායවුත්තං, 
ෙබ්බණ්ණාහි රස්මීහි අලඞ්කරණකායලො වියාති අත්යථො. තාපි හි
චක්කවාළගබ්භයතො උග්ගන්ත්වා බ්රහ්මයලොකමාහච්ච පටිනිවත්තිත්වා
චක්කවාළමුඛවට්ටියමවගණ්හිංසු. එකචක්කවාළගබ්භංවඞ්කයගොපානසිකං

වියයබොධිඝරංඅයහොසිඑකායලොකං. දුතිොදුතිොරස්මයෙොතිපුරිමපුරිමයතො
පච්ො පච්ො නික්ඛන්තා රස්මියයො. කස්මා සදිසාකාරවයසන ‘‘වියා’’ති

වචනං වුත්තන්ති ආහ ‘‘ද්වින්නඤ්චා’’තිආදි. ද්වින්නඤ්ච චිත්තානිං

එකක්ඛයණ පවත්ති නාම නත්ථි, යයහි තා එවං සියුං, තථාපි ඉමිනා 

කාරණද්වයයන එවයමව ඛායන්තීති අධිප්පායයො. භවඞ්ගපරිවාසස්සාති
භවඞ්ගවයසන පරිවසනස්ස, භවඞ්ගසඞ්ඛාතස්ස පරිවසනස්ස වා, 

භවඞ්ගපතනස්සාති වුත්තං යහොති. ආචිණ්ණවසිතාොති
ආවජ්ජනසමාපජ්ජනාදීහි පඤ්චහාකායරහි සමාචිණ්ණපරිචයතාය. නනු ච
එකස්සාපි චිත්තස්ස පවත්තියා ද්යව කිස්යසො රස්මියයොපි සම්භයවයයන්ති

අනුයයොගමපයනති ‘‘තස්සා තස්සා පන රස්මො’’තිආදිනා.



දීඝනිකායය සීලක්ඛන්ධවග්ගඅභිනවටීකා  බ්රහ්මජාලසුත්තං 

201 

පටුන 

චිත්තවාරනානත්තා ආවජ් නපරිකම්මචිත්තානි, කසිණනානත්තා 

අධිට්ඨානචිත්තවාරානිපි විසුිං විසුිංයෙව පවත්තන්ති. ආවජ්ජනාවසායන
තික්ඛත්තුංපවත්තජවනානිපරිකම්මනායමයනවඉධ වුත්තානි. 

කථන්ති ආහ ‘‘නීලරස්මඅත්ථාෙ හී’’තිආදි. ‘‘මඤ්ජිට්ඨරස්මිඅත්ථාය
යලොහිතකසිණං, පභස්සරරස්මිඅත්ථාය පීතකසිණ’’න්ති ඉදං
යලොහිතපීතරස්මීනංකාරයණයයවවුත්යතසිද්ධන්තිනවුත්තං. තාසයමවහි
මඤ්ජිට්ඨපභස්සරරස්මියයො වියසසපයභදභූතාති. 

‘‘අග්ගික්ඛන්ධත්ථාො’’තිආදිනා ‘‘උපරිමකාෙයතො’’තිආදීනං විවරණං.
අග්ගික්ඛන්ධඋදකක්ඛන්ධාපි අඤ්ඤමඤ්ඤඅසම්මිස්සා යාව බ්රහ්මයලොකා
උග්ගන්ත්වාචක්කවාළමුඛවට්ටියං පතිංසු, තංදිවසංපනසත්ථායයොයයො
යස්මිං යස්මිං ධම්යම ච පාටිහාරියය ච පසන්යනො, තස්ස තස්ස
අජ්ඣාසයවයසනතං තං ධම්මඤ්චකයථසි, පාටිහාරියඤ්ච දස්යසසි, එවං 
ධම්යමභාසියමායන, පාටිහාරියයචකරියමායනමහාජයනොධම්මාභිසමයයො
අයහොසි. තස්මිඤ්ච සමාගයම අත්තයනො මනං ගයහත්වා පඤ්හං පුච්ඡිතුං
සමත්ථං අදිස්වා නිම්මිතං බුද්ධං මායපසි, යතන පුච්ඡිතං පඤ්හං සත්ථා
විස්සජ්යජසි. සත්ථාරා පුච්ඡිතං පඤ්හං යසො විස්සජ්යජසි, සත්ථු
චඞ්කමනකායල නිම්මියතො ඨානාදීසු අඤ්ඤතරං කප්යපසි, තස්ස 
චඞ්කමනකායල සත්ථා ඨානාදීසු අඤ්ඤතරං කප්යපසීති එතමත්ථං

දස්යසතුං ‘‘සත්ථා චඞ්කමතී’’තිආදි වුත්තං. ‘‘සබ්බිං විත්ථායරතබ්බ’’න්ති
එයතන ‘‘සත්ථා තිට්ඨති, නිම්මියතො චඞ්කමති වා නිසීදති වා යසයයං වා
කප්යපතී’’තිආදිනා (පටි. ම. 1.116) චතූසු ඉරියාපයථසු එයකකමූලකා
සත්ථුපක්යඛ චත්තායරො, නිම්මිතපක්යඛ චත්තායරොති සබ්යබ අට්ඨ වාරා
විත්ථායරත්වා වත්තබ්බාති දස්යසති. යස්මා සීලං සමාධිස්ස 
පතිට්ඨාමත්තයමව හුත්වා නිවත්තති, සමාධියයව තත්ථ පතිට්ඨාය
යථාවුත්තං සබ්බං පාටිහාරියකිච්චං පවත්යතති, තස්මා තයදතං

සමාධිකිච්චයමවාතිවුත්තං ‘‘එත්ථඑකම්පී’’තිආදි. 

‘‘ෙිං පනා’’තිආදිනා සමාධිස්ස පඤ්ඤමපාපුණතා විභාවිතා, යං පන 

පටිවිජ්ඣි, ඉදිං පටිවිජ්ඣනං පඤ්ඤාකිච්චන්තිඅත්යථො.තං අනුක්කමයතො

දස්යසති ‘‘භගවා’’තිආදිනා. ‘‘කප්පසතසහස්සාධිකානි චත්තාරි

අසඞ්යඛයෙයානී’’ති ඉදං දීපඞ්කරපාදමූයල කතපඨමාභිනීහාරයතො පට්ඨාය
වුත්තං, තයතොපුබ්යබපියත්තයකනතස්මිංභයවඉච්ෙන්යතොසාවකයබොධිං
පත්තුං සක්කුයණයය, තත්තකං පුඤ්ඤසම්භාරං සමුපචිනීති යවදිතබ්බං.
තයතොයයව හි ‘‘මනුස්සත්තං ලිඞ්ගසම්පත්ති, යහතු
සත්ථාරදස්සන’’න්තිආදිනා (බු. වං. 59) වුත්යතසු අට්ඨධම්යමසු
යහතුසම්පන්නතා අයහොසි. යකචි පන මයනොපණිධානවචීපණිධානවයසන 
අයනකධා අසඞ්යඛයයයපරිච්යෙදං කත්වා පුබ්බසම්භාරං වදන්ති, 
තදයුත්තයමව සඞ්ගහාරුළ්හාසු අට්ඨකථාසු තථා අවුත්තත්තා. තාසු හි
යථාවුත්තනයයන පඨමාභිනීහාරයතො පුබ්යබ යහතුසම්පන්නතායයව
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පටුන 

දස්සිතා. එකූනතිංසවස්සකායල නික්ඛම්ම පබ්බජිත්වාති සම්බන්යධො.
චක්කරතනාරහපුඤ්ඤවන්තතාය යබොධිසත්යතො
චක්කවත්තිසිරිසම්පන්යනොති තස්ස නිවාසභවනං 

‘‘චක්කවත්තිසිරිනිවාසභූත’’න්ති වුත්තං. භවනාති රම්මසුරම්මසුභසඞ්ඛාතා

නියකතනා. පධානයෙොගන්තිදුක්කරචරියායඋත්තමවීරියානුයයොගං. 

උරුයවලායංකිරයසනානිගයමකුටුම්බිකස්සධීතාසුජාතානාමදාරිකා 
වයප්පත්තා යනරඤ්ජරාය තීයර නියරොධමූයල පත්ථනමකාසි ‘‘සචාහං
සමජාතිකංකුලඝරං ගන්ත්වාපඨමගබ්යභපුත්තංලභිස්සාමි, ඛීරපායායසන
බලිකම්මං කරිස්සාමී’’ති, (ම. නි. අට්ඨ. 2.284; ජා. අට්ඨ. 1.අවිදූයර
නිදානකථා) තස්සා සා පත්ථනා සමිජ්ඣි. සා සත්ත යධනුයයො ලට්ඨිවයන
ඛාදායපත්වා තාසම්පි ධීතයරො ගාවියයො ලද්ධා තයථව ඛාදායපත්වා පුන
තාසම්පිධීතයරොතයථවාතිසත්තපුත්තිනත්තිපනත්තිපරම්පරාගතාහියධනූහි
ඛීරං ගයහත්වා ඛීරපායාසං පචිතුමාරභි. තස්මිං ඛයණ මහාබ්රහ්මා
තියයොජනිකං යසතච්ෙත්තං උපරි ධායරසි, සක්යකො යදවරාජා අග්ගිං
උජ්ජායලසි, සකලයලොයක විජ්ජමානරසං යදවතා පක්ඛිපිංසු, පායාසං
දක්ඛිණාවට්ටං හුත්වා පචති, තං සා සුවණ්ණපාතියා සතසහස්සග්ඝනිකාය
සයහව යබොධිසත්තස්ස දත්වා පක්කාමි. අථ යබොධිසත්යතො තං ගයහත්වා 
යනරඤ්ජරාය තීයර සුප්පතිට්ඨියත නාම තිත්යථ එකතාලට්ඨිප්පමායණ 
එකූනපඤ්ඤාසපිණ්යඩ කයරොන්යතො පරිභුඤ්ජි, තං සන්ධාය වුත්තං 

‘‘විසාඛාපුණ්ණමාෙිංඋරුයවලගායමසු ාතාෙද්වින්නිංපක්ඛිත්තදිබ්යබො ිං 

මධුපාොසිංපරිභුඤ්ජිත්වා’’ති.තත්ථ සු ාතාොති ආයස්මයතොයසත්යථරස්ස
මාතුභූතාය පච්ො සරණගමනට්ඨායන එතදග්ගප්පත්තාය සුජාතාය නාම
යසට්ඨිභරියාය. අඞ්ගමඞ්ගානුසාරියනො රසස්ස සායරො උපත්ථම්භබලකයරො

භූතනිස්සියතොඑයකොවියසයසො ඔ ා නාම, සාදිවි භවාපක්ඛිත්තාඑත්ථාති 

පක්ඛිත්තදිබ්යබොය ො, තං. පාතබ්යබො ච යසො අසිතබ්යබො චාති පාොයසො, 
රසංකත්වාපිවිතුං, ආයලොපංකත්වාචභුඤ්ජිතුංයුත්යතොයභොජනවියසයසො, 

මධුනාසිත්යතොපායායසො මධුපාොයසො, තං. 

තයතො යනරඤ්ජරාය තීයර මහාසාලවයන නානාසමාපත්තීහි

දිවාවිහාරස්ස කතත්තා ‘‘සාෙන්හසමයෙ’’තිආදි වුත්තං. විත්ථායරො තත්ථ 

තත්ථ ගයහතබ්යබො. දක්ඛිණුත්තයරනාති දිවාවිහාරයතො යබොධියා 
පවිසනමග්ගං සන්ධායාහ, උජුකං දක්ඛිණුත්තරගයතන යදවතාහි

අලඞ්කයතන මග්යගනාති අත්යථො. එවම්පි වදන්ති ‘‘දක්ඛිණුත්තයරනාති
දක්ඛිණපච්ඡිමුත්තයරන ආදිඅවසානගහයණන මජ්ඣිමස්සාපි ගහිතත්තා, 
තථා ලුත්තපයයොගස්ස ච දස්සනයතො. එවඤ්හි සති 
‘දක්ඛිණපච්ඡිමුත්තරදිසාභායගන යබොධිමණ්ඩං පවිසිත්වා තිට්ඨතී’ති (ජා.

අට්ඨ. 1.අවිදූයරනිදානකථා)  ාතකනිදායන වුත්තවචයනන සයමතී’’ති. 

දක්ඛිණදිසයතො ගන්තබ්යබො උත්තරදිසාභායගො දක්ඛිණුත්තයරො, යතන
පවිසිත්වාතිඅපයර.යකචිපන‘‘උත්තරසද්යදොයචත්ථමග්ගවාචයකො.යදිහි 



දීඝනිකායය සීලක්ඛන්ධවග්ගඅභිනවටීකා  බ්රහ්මජාලසුත්තං 

203 

පටුන 

දිසාවාචයකො භයවයය, ‘දක්ඛිණුත්තරායා’ති වයදයයා’’ති, තං න
‘‘උත්තයරන නදී සීදා, ගම්භීරා දුරතික්කමා’’තිආදිනා දිසාවාචකස්සාපි
එනයයොගස්සදස්සනයතො, උත්තරසද්දස්සචමග්ගවාචකස්සඅනාගතත්තා.
අපිච දිසාභාගං සන්ධාය එවං වුත්තං. දිසාභායගොපි හි දිසා එවාති. අථ
අන්තරාමග්යග යසොත්ථියයන නාම තිණහාරකබ්රාහ්මයණන දින්නා අට්ඨ
කුසතිණමුට්ඨියයො ගයහත්වා අසිතඤ්චනගිරිසඞ්කාසං 
සබ්බයබොධිසත්තානමස්සාසජනනට්ඨායන සමාවිරුළ්හං යබොධියා
මණ්ඩනභූතං යබොධිමණ්ඩමුපගන්ත්වා තික්ඛත්තුං පදක්ඛිණං කත්වා
දක්ඛිණදිසාභායගඅට්ඨාසි, යසො පනපයදයසොපදුමිනිපත්යතඋදකබින්දුවිය
පකම්පිත්ථ, තයතො පච්ඡිමදිසාභාගං, උත්තරදිසාභාගඤ්ච ගන්ත්වා
තිට්ඨන්යතපි මහාපුරියස තයථව යත අකම්පිංසු, තයතො ‘‘නායං සබ්යබොපි
පයදයසො මම ගුණං සන්ධායරතුං සමත්යථො’’ති පුරත්ථිමදිසාභාගමගමාසි, 
තත්ථ පල්ලඞ්කප්පමාණං නිච්චලමයහොසි, තස්යසව ච නිප්පරියායයන
යබොධිමණ්ඩසමඤ්ඤා, මහාපුරියසො ‘‘ඉදං කියලසවිද්ධංසනට්ඨාන’’න්ති
සන්නිට්ඨානංකත්වා පුබ්බුත්තරදිසාභායගඨියතොතත්ථඅකම්පනප්පයදයස
තානි තිණානි අග්යග ගයහත්වා සඤ්චායලසි, තාවයදව චුද්දසහත්යථො
පල්ලඞ්යකො අයහොසි, තානිපි තිණානි විචිත්තාකායරන තූලිකාය යලඛා
ගහිතානි විය අයහසුං. යසො තත්ථ තිසන්ධිපල්ලඞ්කං ආභුජිත්වා 
චතුරඞ්ගසමන්නාගතංයමත්තාකම්මට්ඨානංපුබ්බඞ්ගමංකත්වාචතුරඞ්ගිකං
වීරියං අධිට්ඨහිත්වා නිසීදි, තමත්ථං සඞ්ඛිපිත්වා දස්යසන්යතො 

‘‘යබොධිමණ්ඩිංපවිසිත්වා’’තිආදිමාහ. 

තත්ථ යබොධි වුච්චති අරහත්තමග්ගඤාණං, සබ්බඤ්ඤුතඤ්ඤාණඤ්ච, 

සා මණ්ඩති ථාමගතතාය පසීදති එත්ථාති යබොධිමණ්යඩො, නිප්පරියායයන
යථාවුත්තප්පයදයසො, පරියායයන පන ඉධ දුමරාජා. තථා හි 

ආචරිොනන්දත්යථයරන වුත්තං 
‘‘යබොධිමණ්ඩසද්යදොපඨමාභිසම්බුද්ධට්ඨායන එව දට්ඨබ්යබො, න යත්ථ
කත්ථචි යබොධිරුක්ඛස්සපතිට්ඨිතට්ඨායන’’ති, තං. 

මාරවිජයසබ්බඤ්ඤුතඤ්ඤාණපටිලාභාදීහි භගවන්තං අස්සායසතීති 

අස්සත්යථො. ආපුබ්බඤ්හි සාසසද්දං අනුසිට්ඨියතොසයනසු ඉච්ෙන්ති, යං තු

යලොයක ‘‘චලදයලො , කුඤ්ජරාසයනො  ’’තිපි වදන්ති .අච්චුග්ගතභායවන , 

අයජයයභූමිසීසගතභායවන, 

සකලසබ්බඤ්ඤුගුණපටිලාභට්ඨානවිරුළ්හභායවන ච දුමානං රාජාති 

දුමරා ා, අස්සත්යථො ච යසො දුමරාජා චාති අස්සත්ථදුමරා ා තං  .ද්වින්නං

ඌරුජාණුසන්ධීනං , ඌරුමූලකටිසන්ධිස්ස ච වයසන තයයො සන්ධයයො, 

සණ්ඨානවයසනවාතයයොයකොණායස්සාති තිසන්ධි, ස්යවවපල්ලඞ්යකො

ඌරුබද්ධාසනංපරිසමන්තයතො අඞ්කනං ආසනන්තිඅත්යථනර -කාරස්ස

ල-කාරං , ද්විභාවඤ්ච කත්වා, තීහි වා සන්ධීහි ලක්ඛියතො පල්ලඞ්යකො 

තිසන්ධිපල්ලඞ්යකො, තං. ආභුජිත්වාති ආබන්ධිත්වා, උයභො පායද
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සමඤ්ඡියත කත්වාති වුත්තං යහොති  .විත්ථායරො  

සාමඤ්ඤඵලසුත්තවණ්ණනාෙිං (දී  .නි .අට්ඨ.  1.216) ආගමිස්සති  .අත්තා , 

මිත්යතො, මජ්ඣත්යතො, යවරීති චතූසුපි සමප්පවත්තනවයසන 

චතුරඞ්ගසමන්නාගතිංයමත්තාකම්මට්ඨානිං. ‘‘චතුරඞ්ගසමන්නාගත ’’න්ති

ඉදංපන‘‘වීරියාධිට්ඨාන’’න්තිඑයතනාපියයොයජතබ්බං.  තම්පිහි– 

කාමං තයචො ච න්හාරු ච අට්ඨි ච අවසිස්සතු, උපසුස්සතු සරීයර 
මංසයලොහිතං, යං තං පුරිසථායමන පුරිසවීරියයන පුරිසපරක්කයමන
පත්තබ්බං, න තං අපාපුණිත්වා වීරියස්ස සණ්ඨානං භවිස්සතී’’ති (ම. නි.
2.184; සං.නි.1.266; අ. නි.3.51; අ.නි.8.13; මහානි.17, 196) – 

වුත්තනයයනචතුරඞ්ගසමන්නාගතයමව. 

චුද්දස හත්ථා විත්ථතප්පමාණභායවන යස්සාති චුද්දසහත්යථො. 

පරිසමන්තයතො අඞ්කීයයතලක්ඛීයයතපරිච්යෙදවයසනාති පල්ලඞ්යකො ර-

කාරස්ස ල-කාරං , තස්ස ච ද්විත්තං කත්වා. අපිච ‘‘ඉදං

කියලසවිද්ධංසනට්ඨාන’’න්ති අට්ඨකථාසු වචනයතො පල්ලං

කියලසවිද්ධංසනං කයරොති එත්ථාති පල්ලඞ්යකො නිග්ගහිතාගමවයසන, 

අලුත්තසමාසවයසන වා, චුද්දසහත්යථො ච යසො පල්ලඞ්යකො ච, ස්යවව

උත්තමට්යඨන පත්ථනීයට්යඨන ච වයරොති චුද්දසහත්ථපල්ලඞ්කවයරො, 

තත්ථ ගයතො පවත්යතො නිසින්යනො තථා  .චුද්දසහත්ථතා යචත්ථ

විත්ථාරවයසන ගයහතබ්බා .තා නියයව හි තිණානි

අපරිමිතපුඤ්ඤානුභාවයතො චුද්දසහත්ථවිත්ථතපල්ලඞ්කභායවනපවත්තානි, 

න ච තානි අට්ඨමුට්ඨිප්පමාණානි චුද්දසහත්ථඅච්චුග්ගතානි සම්භවන්ති. 

තයතොයයව ච ඉධ ‘‘තිණසන්ථරං සන්ථරිත්වා ’’ති වුත්තං , 

ධම්මපදට්ඨකථාදීසු ච ‘‘තිණානි සන්ථරිත්වා…යප …. පුරත්ථිමාභිමුයඛො

නිසීදිත්වා ’’ති  (ධ  .ස .අට්ඨ.  1.සාරිපුත්යථරවණ්ණනා; ධ  .ස .අට්ඨ .

1.නිදානකථා  .(අඤ්ඤත්ථච‘‘තිණාසයන  චුද්දසහත්ථසම්මයත ’’ති .යකචි

පන‘‘අච්චුග්ගතභායවයනව චුද්දසහත්යථො’’ති යථා තථා  

පරිකප්පනාවයසන වදන්ති, තං න ගයහතබ්බං යථාවුත්යතන කාරයණන, 

සාධයකන ච විරුද්ධත්තා  .කාමඤ්චමයනොරථපූරණියා  

චතුරඞ්ගුත්තරවණ්ණනාෙ ‘‘තික්ඛත්තුං යබොධිං පදක්ඛිණං කත්වා 

යබොධිමණ්ඩං ආරුය්හ චුද්දසහත්ථුබ්යබයධ ඨායන තිණසන්ථරං

සන්ථරිත්වා චතුරඞ්ගවීරියං අධිට්ඨායනිසින්නකාලයතො ’’ති)අ .නි .අට්ඨ .

2.4.33) පායඨො දිස්සති, තථාපි තත්ථ උබ්යබධසද්යදො විත්ථාරවාචයකොති

යවදිතබ්යබො, යථා ‘‘තිරියංයසොළසුබ්යබයධො , උද්ධමාහුසහස්සධා ’’ති)ජා.

1.3.40) මහාපනාද ාතයක. තථා හි තදට්ඨකථායං වුත්තං ‘‘තිරියං

යසොළසුබ්යබයධොති විත්ථාරයතොයසොළසකණ්ඩපාතවිත්ථායරො  අයහොසී ’’ති

)ජාතක අට්ඨ . 2-302 පිට්යඨ  .(අඤ ්්ඤථා හි ආකායසයයව උක්ඛිපිත්වා 
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තිණසන්ථරණං කතං, න අචලපයදයසති අත්යථො ආපජ්යජයය

සන්ථරණකිරියාධාරභාවයතොතස්ස, යසො චත්යථොඅනධිප්යපයතොඅඤ්ඤත්ථ

අනාගතත්තාති. 

රජතක්ඛන්ධං පිට්ඨියතො කත්වා වියාති සම්බන්යධො. අත්ථන්ති

පච්ඡිමපබ්බතං. මාරබලන්ති මාරං, මාරබලඤ්ච, මාරස්ස වා සාමත්ථියං. 

පුබ්යබනිවාසන්ති පුබ්යබ නිවුත්ථක්ඛන්ධං. දිබ්බචක්ඛුන්ති 
දිබ්බචක්ඛුඤාණං. ‘‘කිච්ෙං වතායං යලොයකොආපන්යනො’’තිආදිනා (දී. නි.

2.57; සං. නි. 2.4) ජරාමරණමුයඛන පච්චොකායර ඤාණිං ඔතායරත්වා. 

ආනාපානචතුත්ථජ්ඣානන්ති එත්ථාපි ‘‘සබ්බබුද්ධානං ආචිණ්ණ’’න්ති 
විභත්තිවිපරිණාමංකත්වායයොයජතබ්බං.තම්පිහිබුද්ධානමාචිණ්ණයමවාති

වදන්ති. පාදකිං කත්වාති කාරණං, පතිට්ඨානං වා කත්වා. ‘‘විපස්සනිං

වඩ්යඪත්වාති ෙත්තිංසයකොටිසතසහස්සමුයඛන 
ආසවක්ඛයඤාණසඞ්ඛාතමහාවජිරඤාණගබ්භං ගණ්හාපනවයසන
විපස්සනං භායවත්වා. සබ්බඤ්ඤුතඤ්ඤාණාධිගමාය
අනුපදධම්මවිපස්සනාවයසන අයනකාකාරයවොකායර සඞ්ඛායර සම්මසයතො
ෙත්තිංසයකොටිසතසහස්සමුයඛන පවත්තං විපස්සනාඤාණම්පි හි 
‘‘මහාවජිරඤාණ’’න්ති වුච්චති, චතුවීසතියකොටිසතසහස්සසඞ්ඛයාය 
යදවසිකං වළඤ්ජනකසමාපත්තීනං පුයරචරානුචරඤාණම්පි. ඉධ පන
මග්ගඤාණයමව, වියසසයතො ච අග්ගමග්ගඤාණං, තස්මා තස්යසව

විපස්සනාගබ්භභායවො යවදිතබ්යබොති. සබ්බබුද්ධගුයණති
සබ්බඤ්ඤුතාදිනිරවයසසබුද්ධගුයණ. තස්සා පාදකං කත්වා සමාධි

නිවත්යතොතිවුත්තං ‘‘ඉදමස්ස පඤ්ඤාකිච්ච’’න්ති. අස්සාතිභගවයතො. 

‘‘තත්ථ ෙථා හත්යථ’’තිආදිනා උපමාය පාකටීකරණං. හත්යථති

හත්ථපසයත, කරපුයටවා. පාතිෙන්ති සරාවයක. ඝයටතිඋදකහරණඝයට.

ද්වත්තිංසයදොණගණ්හනප්පමාණං කුණ්ඩං යකොලම්යබො. තයතො මහතරා 

චාටි. තයතොපි මහතී මහාකුම්භී. යසොණ්ඩී කුයසොබ්යභො. නදීභායගො 

කන්දයරො. චක්කවාළපායදසු සමුද්යදො චක්කවාළමහාසමුද්යදො. 

සියනරුපාදයක මහාසමුද්යදති සීදන්තරසමුද්දං සන්ධායාහ. 

‘‘පාතිෙ’’න්තිආදිනාපිතයදවත්ථංපකාරන්තයරනවිභායවති.පරිත්තං යහොති
යථාති සම්බන්යධො. යස්සා පාළියා අත්ථවිභාවනත්ථාය යා සංවණ්ණනා

වුත්තා, තයදවතස්සාගුණභායවනදස්යසතුං ‘‘යතනාහා’’තිආදිවුත්තං. එවං
සබ්බත්ථ. 

‘‘දුයව පුථුජ් නා’’තිආදි පුථුජ්ජයනසු ලබ්භමානවිභාගදස්සනත්ථයමව

වුත්තං, න පන මූලපරිොෙසිංවණ්ණනාදීසු (ම  .නි .අට්ඨ . 1.2) විය 

පුථුජ්ජනවියසසනිද්ධාරණත්ථං නිරවයසසපුථුජ්ජනස්යසව ඉධ

අධිප්යපතත්තා .සබ්යබොපි  හිපුථුජ්ජයනොභගවයතොඋපරිගුයණවිභායවතුංන

සක්යකොති, තිට්ඨතු තාව පුථුජ්ජයනො, අරියසාවකපච්යචකබුද්ධානම්පි
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පටුන 

අවිසයා එව බුද්ධගුණා  .තථා හි වක්ඛති  ‘‘යසොතාපන්යනො ’’තිආදි)දී .නි .

අට්ඨ . 1.7). යගොත්තසම්බන්ධතාය ආදිච්චස්ස සූරියයදවපුත්තස්ස බන්ධූති 

ආදිච්චබන්ධු, යතනවුත්තං නිද්යදයස – 

‘‘ආදිච්යචො වුච්චති සූරියයො. සූරියයො යගොතයමො යගොත්යතන, භගවාපි 
යගොතයමො යගොත්යතන, භගවා සූරියස්ස යගොත්තඤාතයකො යගොත්තබන්ධු, 
තස්මාබුද්යධො ආදිච්චබන්ධූ’’ති(මහානි.150; චූළනි.99). 

සද්දවිදූ පන ‘‘බුද්ධස්සාදිච්චබන්ධුනා’’ති පාඨමිච්ෙන්ති. ආදිච්චස්ස
බන්ධුනායගොත්යතනසමායනොයගොත්තසඞ්ඛායතොබන්ධුයස්ස, බුද්යධොච
යසො ආදිච්චබන්ධු චාති කත්වා. යස්මා පන ඛන්ධකථාදියකොසල්යලනාපි 
උපක්කියලසානුපක්කියලසානං ජානනයහතුභූතං බාහුසච්චං යහොති, යථාහ
– 

‘‘කිත්තාවතා නුයඛොභන්යතබහුස්සුයතො යහොතීති? යයතොයඛොභික්ඛු
ඛන්ධකුසයලො යහොති. ධාතු…යප.… ආයතන…යප.… 
පටිච්චසමුප්පාදකුසයලො යහොති, එත්තාවතා යඛො භික්ඛු බහුස්සුයතො
යහොතී’’ති. 

තස්මා ‘‘ෙස්ස ඛන්ධධාතුආෙතනාදීසූ’’තිආදි වුත්තං. ආදි-සද්යදන යචත්ථ

යාව පටිච්චසමුප්පාදා සඞ්ගණ්හාති. තත්ථ වාචුග්ගතකරණං උග්ගයහො. 

අත්ථස්ස පරිපුච්ෙනං පරිපුච්ඡා. අට්ඨකථාවයසන අත්ථස්ස

යසොතද්වාරපටිබද්ධතාකරණං සවනිං. බයඤ්ජනත්ථානං

සුනික්යඛපසුනයයනන ධම්මස්ස පරිහරණං ධාරණිං. එවං

සුතධාතපරිචිතානංවිතක්කනං මනසානුයපක්ඛනං පච්චයවක්ඛණිං. 

එවං පයභදං දස්යසත්වා වචනත්ථම්පි දස්යසති ‘‘දුවියධො’’තිආදිනා. 

පුථූනන්ති අයනකවිධානං කියලසාදීනං. පුථුජ් නන්යතොගධත්තාති බහූනං
ජනානං අබ්භන්තයර සමවයරොධභාවයතො පුථුජ්ජයනොති සම්බන්යධො. 

පුථුචාෙිං  යනොති පුථු එව විසුංයයව අයං සඞ්ඛයං ගයතො. ඉතීති තස්මා
පුථුජ්ජයනොතිසම්බන්යධො. එවංගාථාබන්යධනසඞ්යඛපයතො දස්සිතමත්ථං 

‘‘යසො හී’’තිආදිනා විවරති. ‘‘නානප්පකාරාන’’න්ති ඉමිනා පුථු-සද්යදො ඉධ
බහ්වත්යථොතිදස්යසති. 

ආදි-සද්යදන සඞ්ගහිතමත්ථං, තදත්ථස්ස ච සාධකං 
අම්බයසචනගරුසිනානනයයන නිද්යදසපාළියා දස්යසන්යතො 

‘‘ෙථාහා’’තිආදිමාහ. අවිහතා සක්කායදිට්ඨියයො, පුථුබහුකාතාඑයතසන්ති 

පුථුඅවිහතසක්කාෙදිට්ඨිකා, එයතන අවිහතත්තා පුථු සක්කායදිට්ඨියයො
ජයනන්ති, පුථූහි වා සක්කායදිට්ඨීහි ජනිතාති අත්ථං දස්යසති. 
අවිහතත්ථයමවවාජනසද්යදොවදති, තස්මාපුථුසක්කායදිට්ඨියයොජයනන්ති
න විහනන්ති, ජනා වා අවිහතා පුථු සක්කායදිට්ඨියයො එයතසන්ති අත්ථං
දස්යසතීතිපි වට්ටති, වියසසනපරනිපාතනඤ්යචත්ථ දට්ඨබ්බං යථා
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‘‘අගයාහියතො’’ති. ‘‘පුථුසත්ථාරානිංමුඛුල්යලොකිකා’’තිඑයතනපුථුබහයවො

ජනාසත්ථායරො එයතසන්තිනිබ්බචනංදස්සිතං. පුථුසබ්බගතීහි අවුට්ඨිතාති

එත්ථපනකම්මකියලයසහිජයනතබ්බා, ජායන්තිවාසත්තා එත්ථාති  නා, 

ගතියයො, පුථු සබ්බා එව ජනා ගතියයො එයතසන්ති වචනත්යථො. ‘‘පුථු

නානාභිසඞ්ඛායර අභිසඞ්ඛයරොන්තී’’තිඑයතනචජායන්තිඑයතහිසත්තාති 

 නා, පුඤ්ඤාභිසඞ්ඛාරාදයයො, පුථු නානාවිධා ජනා සඞ්ඛාරා එයතසං 
විජ්ජන්ති, පුථුවානානාභිසඞ්ඛායරජයනන්තිඅභිසඞ්ඛයරොන්තීතිඅත්ථමාහ.

තයතොපරං පන ‘‘පුථුනානාඔයඝහිවුය්හන්තී’’තිආදිඅත්ථත්තයං ජයනන්ති

එයතහි සත්තාති  නා, කායමොඝාදයයො, රාගසන්තාපාදයයො, 
රාගපරිළාහාදයයො ච, සබ්යබපිවාකියලසපරිළාහා. පුථුනානප්පකාරා යත
එයතසං විජ්ජන්ති, යතහිවාජයනන්තිවුය්හන්ති, සන්තායපන්ති, පරිඩහන්ති

චාති නිබ්බචනංදස්යසතුංවුත්තං. ‘‘රත්තාගිද්ධා’’තිආදි පරියායවචනං. 

අපි ච රත්තාති වත්ථං විය රඞ්ගජායතන චිත්තස්ස විපරිණාමකයරන

ෙන්දරායගනරත්තා. ගිද්ධාති අභිකඞ්ඛනසභායවනඅභිගිජ්ඣයනනගිද්ධා. 

ගථිතාති ගන්ථිතා විය දුම්යමොචනීයභායවන තත්ථ පටිබද්ධා. මුච්ඡිතාති 
කියලසාවිසනවයසන විසඤ්ඤීභූතා විය අනඤ්ඤකිච්චයමොහං සමාපන්නා. 

අජ්යඣොසන්නාති අනඤ්ඤාසාධාරයණ විය කත්වා ගිලිත්වා 

පරිනිට්ඨයපත්වාඨිතා. ලග්ගාතිගායවොකණ්ටයකවියආසත්තා, මහාපලියප
වා පතයනන නාසිකග්ගපලිපන්නපුරියසො විය

උද්ධරිතුමසක්කුයණයයභායවන නිමුග්ගා. ලග්ගිතාතිමක්කටායලයපනවිය

මක්කයටො පඤ්චන්නං ඉන්ද්රියානං වයසන ආසඞ්ගිතා, පලිබුද්ධාති

සම්බද්ධා, උපද්දුතාවාතිඅයමත්යථො අඞ්ගුත්තරටීකාෙිං (අ.නි.අට්ඨ.1.51) 

වුත්යතො. එයතන ජායතීති  යනො, ‘‘රායගො යගයධො’’ති එවමාදියකො, පුථු
නානාවියධොජයනොරාගාදියකො එයතසං, පුථූසුවාපඤ්චසුකාමගුයණසුජනා
රත්තාගිද්ධා…යප.…පලිබුද්ධාතිඅත්ථං දස්යසති. 

‘‘ආවුතා’’තිආදිපිපරියායවචනයමව.අපිච ‘‘ආවුතාතිආවරිතා. නිවුතාති 

නිවාරිතා. ඔඵුතාති පලිගුණ්ඨිතා, පරියයොනද්ධා වා. පිහිතාති පිදහිතා. 

පටිච්ඡන්නාති ොදිතා. පටිකුජ්ජිතාතියහට්ඨාමුඛජාතා’’ති තත්යථව (අ.නි.

අට්ඨ. 1.51) වුත්තං. එත්ථ ච ජයනන්ති එයතහීති  නා, නීවරණා, පුථු 
නානාවිධා ජනා නීවරණා එයතසං, පුථූහි වා නීවරයණහි ජනා
ආවුතා…යප.… පටිකුජ්ජිතාති නිබ්බචනං දස්යසති. පුථූසු
නීචධම්මසමාචායරසුජායති, පුථූනංවාඅබ්භන්තයරජයනො අන්යතොගයධො, 

පුථු වා බහුයකො ජයනොති අත්ථං දස්යසති ‘‘පුථූන’’න්තිආදිනා, එයතන ච

තතියපාදංවිවරති, සමත්යථතිවා. ‘‘පුථුවා’’තිආදිනාපනචතුත්ථපාදං. පුථු
විසංසට්යඨොඑවජයනො පුථුජ්ජයනොතිඅයඤ්යහත්ථවචනත්යථො. 

යයහි ගුණවියසයසහි නිමිත්තභූයතහි භගවති ‘‘තථාගයතො’’ති අයං

සමඤ්ඤා පවත්තා, තං දස්සනත්ථං ‘‘අට්ඨහි කාරයණහි භගවා
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තථාගයතො’’තිආදි වුත්තං. එයකොපි හි සද්යදො 
අයනකපවත්තිනිමිත්තමධිකිච්ච අයනකධා අත්ථප්පකාසයකො, භගවයතො ච
සබ්යබපිනාමසද්දා අයනකගුණයනමිත්තිකායයව.යථාහ– 

‘‘අසඞ්යඛයයයානිනාමානි, සගුයණනමයහසියනො; 
ගුයණන නාමමුද්යධයයං, අපි නාමසහස්සයතො’’ති. (ධ. ස. 1313; 
උදා. අට්ඨ.57; පටි.ම.අට්ඨ.1.76; දී.නි.ටී.1.413); 

කානි පන තානීති අනුයයොයග සති පඨමං තස්සරූපං සඞ්යඛපයතො 

උද්දිසිත්වා ‘‘කථ’’න්තිආදිනා නිද්දිසති. තථා ආගයතොති එත්ථ

ආකාරනියමනවයසන ඔපම්මසම්පටිපාදනත්යථො තථා-සද්යදො.
සාමඤ්ඤයජොතනාය වියසසාවට්ඨානයතො, වියසසත්ථිනා ච 
සාමඤ්ඤසද්දස්සාපි වියසසත්යථයයව අනුපයුජ්ජිතබ්බයතො

පටිපදාගමනත්යථො ආගත සද්යදො දට්ඨබ්යබො, න ඤාණගමනත්යථො
තථලක්ඛණංආගයතො’’තිආදීසු (දී.නි.අට්ඨ.1.7; ම.නි.අට්ඨ.1.12; සං.
නි.අට්ඨ.2.3.78; අ.නි.අට්ඨ. 1.170; යථරගා.අට්ඨ.1.43; ඉතිවු.අට්ඨ.38; 
පටි. ම. අට්ඨ. 1.37; බු. වං. අට්ඨ. 2; මහානි. අට්ඨ. 14) විය, නාපි
කායගමනාදි අත්යථො ‘‘ආගයතො යඛො මහාසමයණො, මාගධානං
ගිරිබ්බජ’’න්තිආදීසු (මහාව. 53) විය. තත්ථ යස්ස ආකාරස්ස 
නියමනවයසන ඔපම්මසම්පටිපාදනත්යථො තථා-සද්යදො, තදාකාරං
කරුණාපධානත්තා තස්ස මහාකරුණාමුයඛන පුරිමබුද්ධානං

ආගමනපටිපදාය උදාහරණවයසන සාමඤ්ඤයතො දස්යසන්යතො ‘‘ෙථා

සබ්බයලොයක’’තිආදිමාහ.යංතං-සද්දානංඑකන්තසම්බන්ධභාවයතො යචත්ථ
තථා-සද්දස්සත්ථදස්සයන යථා-සද්යදන අත්යථො විභාවියතො. තයදව

විත්ථායරති ‘‘ෙථා විපස්සී භගවා’’තිආදිනා, විපස්සීආදීනඤ්යචත්ථ ෙන්නං
සම්මාසම්බුද්ධානං මහාපදානසුත්තාදීසු (දී. නි. 2.4) සම්පහුලනිද්යදයසන 
(දී.නි.අට්ඨ.2.සම්බහුලපරිච්යෙදවණ්ණනා)සුපාකටත්තා, ආසන්නත්තාච
යතසං වයසන තං පටිපදං දස්යසතීති දට්ඨබ්බං. ආගයතො යථා, තථා

ආගයතොති සබ්බත්ර සම්බන්යධො. ‘‘කිිං වුත්තිං යහොතී’’තිආදිනාපි තයදව

පටිනිද්දිසති. තත්ථ යෙන අභිනීහායරනාති 
මනුස්සත්තලිඞ්ගසම්පත්තියහතුසත්ථාරදස්සනපබ්බජ්ජාගුණසම්පත්තිඅධිකා
රෙන්දානං වයසන අට්ඨඞ්ගසමන්නාගයතන මහාපණිධායනන. 
සබ්යබසඤ්හි බුද්ධානං පඨමපණිධානං ඉමිනාව නීහායරන සමිජ්ඣති.
අභිනීහායරොතියචත්ථ මූලපණිධානස්යසතංඅධිවචනන්තිදට්ඨබ්බං. 

එවං මහාභිනීහාරවයසන ‘‘තථාගයතො’’ති පදස්ස අත්ථං දස්යසත්වා 

ඉදානි පාරමීපූරණවයසනපි දස්යසතුං ‘‘අථ වා’’තිආදිමාහ. ‘‘එත්ථ ච
සුත්තන්තිකානංමහායබොධියානපටිපදායයකොසල්ලජනනත්ථංපාරමීසුඅයං 

විත්ථාරකථා’’තිආදිනා ආචරිෙධම්මපාලත්යථයරන (දී. නි. ටී. 1.7) යා
පාරමීසු විනිච්ෙයකථා වුත්තා, කිඤ්චාපි සා අම්යහහි ඉධ වුච්චමානා 
ගන්ථවිත්ථාරකරාවියභවිස්සති, යස්මාපනායංසංවණ්ණනාඑතිස්සංපච්ො 
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පමාදයලඛවියසොධනවයසන, තදවයසසත්ථපරියාදානවයසන ච පවත්තා, 
තස්මා සාපි පාරමීකථා ඉධ වත්තබ්බායයවාති තයතො යචව
චරියාපිටකට්ඨකථායතො ච ආහරිත්වා යථාරහං ගාථාබන්යධහි 
සමලඞ්කරිත්වාඅත්ථමධිප්පායඤ්චවියසොධයමානාභවිස්සති.කථං? 

කාපයනතාපාරමියයො, යකනට්යඨනකතීවිධා; 
යකොචතාසංකයමොකානි, ලක්ඛණාදීනිසබ්බථා. 

යකොපච්චයයො, සංකියලයසො, යවොදානංපටිපක්ඛයකො; 
පටිපත්තිවිභායගොච, සඞ්ගයහොසම්පදාතථා. 

කිත්තයකන සම්පාදනං, ආනිසංයසොචකිංඵලං; 
පඤ්හයමතංවිස්සජ්ජිත්වා, භවිස්සතිවිනිච්ෙයයො. 

තත්රිදංවිස්සජ්ජනං– 

කාපයනතාපාරමයෙොති– 

තණ්හාමානාදිමඤ්ඤත්ර, උපායකුසයලනයා; 
ඤායණනපරිග්ගහිතා, පාරමීසාවිභාවිතා. 

තණ්හාමානාදිනාහිඅනුපහතාකරුණූපායයකොසල්ලපරිග්ගහිතාදානාදයයො 
ගුණසඞ්ඛාතාඑතාකිරියා‘‘පාරමී’’තිවිභාවිතා. 

යකනට්යඨනපාරමයෙොති– 

පරයමොඋත්තමට්යඨන, තස්සායංපාරමීතථා; 
කම්මංභායවොතිදානාදි, තද්ධිතයතොතිධාමතා. 

පූයරති මවතිපයර, පරංමජ්ජතිමයති; 
මුනාතිමියනොතිතථා, මිනාතීතිවාපරයමො. 

පායරමජ්ජතියසොයධති, මවතිමයතීතිවා; 
මායයතිතංවාමුනාති, මියනොතිමිනාතිතථා. 

පාරමීතිමහාසත්යතො, වුත්තානුසාරයතොපන; 
තද්ධිතත්ථත්තයයයනව, පාරමීතිඅයංමතා. 

දානසීලාදිගුණවියසසයයොයගන හි සත්තුත්තමතාය මහායබොධිසත්යතො 

පරයමො, තස්සඅයං, භායවො, කම්මන්තිවා පාරමී, දානාදිකිරියා.අථවාපරති

පූයරතීති පරයමො නිරුත්තිනයයන, දානාදිගුණානං පූරයකො, පාලයකො ච

යබොධිසත්යතො, පරමස්සඅයං, භායවො, කම්මංවා පාරමී. අපිච පයරසත්යත
මවති අත්තනි බන්ධති ගුණවියසසයයොයගන, පරං වා අතියරකං මජ්ජති
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සංකියලසමලයතො, පරංවායසට්ඨංනිබ්බානංවියසයසනමයතිගච්ෙති, පරං
වා යලොකං පමාණභූයතන ඤාණවියසයසන ඉධයලොකමිව මුනාති
පරිච්ඡින්දති, පරංවාඅතිවියසීලාදිගුණගණං අත්තයනොසන්තායනමියනොති
පක්ඛිපති, පරං වා අත්තභූතයතො ධම්මකායයතො අඤ්ඤං, පටිපක්ඛං වා

තදනත්ථකරං කියලසයචොරගණං මිනාති හිංසතීති පරයමො, මහාසත්යතො, 

‘‘පරමස්ස අය’’න්තිආදිනා වුත්තනයයන පාරමී. පායර වා නිබ්බායන
මජ්ජති සුජ්ඣති, සත්යත ච යසොයධති, තත්ථ වා සත්යත මවති බන්ධති
යයොයජති, තං වා මයති ගච්ෙති, සත්යත ච මායයති ගයමති, තං වා
යාථාවයතොමුනාති පරිච්ඡින්දති, තත්ථවාසත්යතමියනොතිපක්ඛිපති, තත්ථ

වා සත්තානං කියලසාරිං මිනාති හිංසතීති පාරමී, මහාසත්යතො, ‘‘තස්ස

අය’’න්තිආදිනා දානාදිකිරියාව පාරමීති. ඉමිනා නයයන පාරමීනං
වචනත්යථො යවදිතබ්යබො. 

කතිවිධාතිසඞ්යඛපයතොදසවිධා, තාපන බුද්ධවිංසපාළිෙිං (බු.වං.1.76) 
සරූපයතො ආගතායයව. යථාහ ‘‘විචිනන්යතො තදාදක්ඛිං, පඨමං
දානපාරමි’’න්තිආදි(බු.වං.2.116). යථාචාහ– 

‘‘කති නු යඛො භන්යත බුද්ධකාරකා ධම්මාති? දස යඛො සාරිපුත්ත 
බුද්ධකාරකා ධම්මා, කතයම දස? දානං යඛො සාරිපුත්ත බුද්ධකාරයකො
ධම්යමො, සීලං යනක්ඛම්මංපඤ්ඤාවීරියංඛන්තිසච්චංඅධිට්ඨානං යමත්තා 
උයපක්ඛා බුද්ධකාරයකො ධම්යමො, ඉයම යඛො සාරිපුත්ත දස බුද්ධකාරකා
ධම්මාති.ඉදමයවොච භගවා, ඉදංවත්වානසුගයතොඅථාපරංඑතදයවොචසත්ථා
– 

‘දානංසීලඤ්චයනක්ඛම්මං, පඤ්ඤාවීරියයනපඤ්චමං; 
ඛන්තිසච්චමධිට්ඨානං, යමත්තුයපක්ඛාති යත දසා’ති’’. (බු. වං. 
1.76); 

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

යකො ච තාසිං කයමොති එත්ථ කයමො නාම යදසනාක්කයමො, යසො ච
පඨමසමාදානයහතුයකො, සමාදානං පවිචයයහතුකං, ඉති යථා ආදිම්හි
පඨමාභිනීහාරකායල පවිචිතා, සමාදින්නා ච, තථා යදසිතා. යථාහ
‘‘විචිනන්යතො තදාදක්ඛිං, පඨමං දානපාරමි’’න්තිආදි (බු. වං. 2.116) 
යතයනතංවුච්චති– 

‘‘පඨමංසමාදානතා-වයසනායංකයමොරුයතො; 
අථවාඅඤ්ඤමඤ්ඤස්ස, බහූපකාරයතොපිචා’’ති. 

තත්ථහිදානංසීලස්සබහූපකාරං, සුකරඤ්චාතිතංආදිම්හි වුත්තං.දානං
පන සීලපරිග්ගහිතං මහප්ඵලං යහොති මහානිසංසන්ති දානානන්තරං සීලං 
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වුත්තං. සීලං යනක්ඛම්මපරිග්ගහිතං…යප.… යනක්ඛම්මං
පඤ්ඤාපරිග්ගහිතං…යප.… පඤ්ඤා වීරියපරිග්ගහිතා…යප.… වීරියං
ඛන්තිපරිග්ගහිතං…යප.… ඛන්ති සච්චපරිග්ගහිතා…යප.… සච්චං
අධිට්ඨානපරිග්ගහිතං…යප.… අධිට්ඨානං යමත්තාපරිග්ගහිතං…යප.…
යමත්තා උයපක්ඛාපරිග්ගහිතා මහප්ඵලා යහොති මහානිසංසාති 
යමත්තානන්තරං උයපක්ඛා වුත්තා. උයපක්ඛා පන කරුණාපරිග්ගහිතා, 
කරුණා ච උයපක්ඛාපරිග්ගහිතාති යවදිතබ්බා. කථං පන මහාකාරුණිකා
යබොධිසත්තා සත්යතසු උයපක්ඛකා යහොන්තීති? උයපක්ඛිතබ්බයුත්තයකසු
කඤ්චිකාලංඋයපක්ඛකායහොන්ති, නපන සබ්බත්ථ, සබ්බදාචාතියකචි.
අපයර පන න ච සත්යතසු උයපක්ඛකා, සත්තකයතසු පන විප්පකායරසු
උයපක්ඛකායහොන්තීති, ඉදයමයවත්ථයුත්තං. 

අපයරොනයයො– 

සබ්බසාධාරණතාදි-කාරයණහිපිඊරිතං; 
දානංආදිම්හියසසාතු, පුරියමපිඅයපක්ඛකා. 

පචුරජයනසුපි හි පවත්තියා සබ්බසත්තසාධාරණත්තා, අප්පඵලත්තා, 

සුකරත්තා ච දානිං ආදිම්හි වුත්තං. සීයලන දායකපටිග්ගාහකසුද්ධියතො
පරානුග්ගහං වත්වා පරපීළානිවත්තිවචනයතො, කිරියධම්මං වත්වා
අකිරියධම්මවචනයතො, යභොගසම්පත්තියහතුං වත්වා

භවසම්පත්තියහතුවචනයතො ච දානස්සානන්තරං සීලිං වුත්තං.
යනක්ඛම්යමන සීලසම්පත්තිසිද්ධියතො, කායවචීසුචරිතං වත්වා 
මයනොසුචරිතවචනයතො, විසුද්ධසීලස්ස සුයඛයනව ඣානසමිජ්ඣනයතො, 
කම්මාපරාධප්පහායනන පයයොගසුද්ධිං වත්වා කියලසාපරාධප්පහායනන
ආසයසුද්ධිවචනයතො, වීතික්කමප්පහායන ඨිතස්ස

පරියුට්ඨානප්පහානවචනයතො ච සීලස්සානන්තරං යනක්ඛම්මිං වුත්තං.
පඤ්ඤාය යනක්ඛම්මස්ස සිද්ධිපරිසුද්ධියතො, ඣානාභායව
පඤ්ඤාභාවවචනයතො.සමාධිපදට්ඨානාහිපඤ්ඤා, පඤ්ඤාපච්චුපට්ඨායනො 
ච සමාධි. සමථනිමිත්තං වත්වා උයපක්ඛානිමිත්තවචනයතො, 
පරහිතජ්ඣායනන පරහිතකරණූපායයකොසල්ලවචනයතො ච 

යනක්ඛම්මස්සානන්තරං පඤ්ඤා වුත්තා. වීරියාරම්යභන 
පඤ්ඤාකිච්චසිද්ධියතො, සත්තසුඤ්ඤතාධම්මනිජ්ඣානක්ඛන්තිං වත්වා
සත්තහිතාය ආරම්භස්ස අච්ෙරියතාවචනයතො, උයපක්ඛානිමිත්තං වත්වා
පග්ගහනිමිත්තවචනයතො, නිසම්මකාරිතං වත්වා උට්ඨානවචනයතො ච.

නිසම්මකාරියනොහිඋට්ඨානංඵලවියසසමාවහතීති පඤ්ඤායානන්තරං වීරිෙිං 
වුත්තං. 

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

පරකතදුක්ඛසහනතාවචනයතොචවීරියස්සානන්තරං ඛන්ති වුත්තා.සච්යචන
ඛන්තියා චිරාධිට්ඨානයතො, අපකාරියනො අපකාරඛන්තිං වත්වා
තදුපකාරකරයණ අවිසංවාදවචනයතො, ඛන්තියා අපවාදවාචාවිකම්පයනන 
භූතවාදිතාය අවිජහනවචනයතො, සත්තසුඤ්ඤතාධම්ම-නිජ්ඣානක්ඛන්තිං

වත්වා තදුපබ්රහූිතඤාණසච්චස්ස වචනයතො ච ඛන්තියානන්තරං සච්චිං 
වුත්තං. අධිට්ඨායනනසච්චසිද්ධියතො. අචලාධිට්ඨානස්ස හි විරතිසිජ්ඣති. 
අවිසංවාදිතං වත්වා තත්ථ අචලභාවවචනයතො. සච්චසන්යධො හි දානාදීසු
පටිඤ්ඤානුරූපං නිච්චයලො පවත්තති. ඤාණසච්චං වත්වා සම්භායරසු 
පවත්තිනිට්ඨාපනවචනයතො. යථාභූතඤාණවා හි යබොධිසම්භායරසු
අධිට්ඨාති, යත ච නිට්ඨායපති. පටිපක්යඛහි අකම්පියභාවයතො ච

සච්චස්සානන්තරං අධිට්ඨානිං වුත්තං. යමත්තාය
පරහිතකරණසමාදානාධිට්ඨානසිද්ධියතො, අධිට්ඨානං වත්වා
හිතූපසංහාරවචනයතො. යබොධිසම්භායර හි අධිතිට්ඨමායනො යමත්තාවිහාරී 
යහොති. අචලාධිට්ඨානස්ස සමාදානාවියකොපයනන සමාදානසම්භවයතො ච

අධිට්ඨානස්සානන්තරං යමත්තා වුත්තා. උයපක්ඛාය යමත්තාවිසුද්ධියතො, 
සත්යතසු හිතූපසංහාරං වත්වා තදපරායධසු උදාසීනතාවචනයතො, 
යමත්තාභාවනං වත්වා තන්නිස්සන්දභාවනාවචනයතො, ‘‘හිතකාමසත්යතපි
උයපක්ඛයකො’’ති අච්ෙරියගුණතාවචනයතො ච යමත්තායානන්තරං 

උයපක්ඛා වුත්තාතිඑවයමතාසංකයමො යවදිතබ්යබො. 

කානිලක්ඛණාදීනිසබ්බථාතිඑත්ථපන අවියසයසන– 

පයරසමනුග්ගහණං, ලක්ඛණන්තිපවුච්චති; 

උපකායරොඅකම්යපොච, රයසො හියතසිතාපි ච. 

බුද්ධත්තං පච්චුපට්ඨානිං, දයාඤාණං පවුච්චති; 

පදට්ඨානන්තිතාසන්තු, පච්යචකංතානි යභදයතො. 

සබ්බාපිහිපාරමියයොපරානුග්ගහලක්ඛණා, පයරසංඋපකාරකරණරසා, 
අවිකම්පනරසා වා, හියතසිතාපච්චුපට්ඨානා, බුද්ධත්තපච්චුපට්ඨානා වා, 
මහාකරුණාපදට්ඨානා, කරුණූපායයකොසල්ලපදට්ඨානාවා. 

වියසයසන පන යස්මා කරුණූපායයකොසල්ලපරිග්ගහිතා 

අත්තුපකරණපරිච්චාගයචතනා දානපාරමී. කරුණූපායයකොසල්ලපරිග්ගහිතං
කායවචීසුචරිතං අත්ථයතො අකත්තබ්බවිරති, කත්තබ්බකරණයචතනාදයයො
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ච සීලපාරමී. කරුණූපායයකොසල්ලපරිග්ගහියතොආදීනවදස්සනපුබ්බඞ්ගයමො

කාමභයවහි නික්ඛමනචිත්තුප්පායදො යනක්ඛම්මපාරමී. 
කරුණූපායයකොසල්ලපරිග්ගහියතො ධම්මානං

සාමඤ්ඤවියසසලක්ඛණාවයබොයධො පඤ්ඤාපාරමී. 
කරුණූපායයකොසල්ලපරිග්ගහියතො කායචිත්යතහි පරහිතාරම්යභො 

වීරිෙපාරමී. කරුණූපායයකොසල්ලපරිග්ගහියතො 
සත්තසඞ්ඛාරාපරාධසහනසඞ්ඛායතො අයදොසප්පධායනො තදාකාරප්පවත්යතො

චිත්තුප්පායදො ඛන්තිපාරමී. කරුණූපායයකොසල්ලපරිග්ගහිතං

විරතියචතනාදියභදං අවිසංවාදනං සච්චපාරමී. 
කරුණූපායයකොසල්ලපරිග්ගහියතො අචලසමාදානාධිට්ඨානසඞ්ඛායතො

තදාකාරප්පවත්යතො චිත්තුප්පායදො අධිට්ඨානපාරමී. 
කරුණූපායයකොසල්ලපරිග්ගහියතො යලොකස්ස හිතසුඛූපසංහායරො අත්ථයතො

අබයාපායදො යමත්තාපාරමී. කරුණූපායයකොසල්ලපරිග්ගහිතා
අනුනයපටිඝවිද්ධංසනසඞ්ඛාතා ඉට්ඨානිට්යඨසු සත්තසඞ්ඛායරසු

සමප්පවත්ති උයපක්ඛාපාරමී. 

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

පරිච්චජිතබ්බවත්ථුපදට්ඨානං. සීලනලක්ඛණං සීලිං, සමාධානලක්ඛණං, 
පතිට්ඨානලක්ඛණංවාතිවුත්තංයහොති. දුස්සීලයවිද්ධංසනරසං, අනවජ්ජරසං
වා, යසොයචයයපච්චුපට්ඨානං, හියරොත්තප්පපදට්ඨානං.කාමයතො, භවයතොච

නික්ඛමනලක්ඛණං යනක්ඛම්මිං, තදාදීනවවිභාවනරසං, තයතොයයව
විමුඛභාවපච්චුපට්ඨානං, සංයවගපදට්ඨානං. යථාසභාවපටියවධලක්ඛණා 

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

උස්සාහලක්ඛණං වීරිෙිං, උපත්ථම්භනරසං, අසංසීදනපච්චුපට්ඨානං, 
වීරියාරම්භවත්ථුපදට්ඨානං, සංයවගපදට්ඨානංවා. 

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

සච්චිං, යාථාවවිභාවනරසං, සාධුතාපච්චුපට්ඨානං, යසොරච්චපදට්ඨානං.

යබොධිසම්භායරසු අධිට්ඨානලක්ඛණං අධිට්ඨානිං, යතසං
පටිපක්ඛාභිභවනරසං, තත්ථ අචලතාපච්චුපට්ඨානං, 

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

උයපක්ඛා, සමභාවදස්සනරසා, පටිඝානුනයවූපසමපච්චුපට්ඨානා, 
කම්මස්සකතාපච්චයවක්ඛණපදට්ඨානා. එත්ථ ච
කරුණූපායයකොසල්ලපරිග්ගහිතතා දානාදීනං පරිච්චාගාදිලක්ඛණස්ස
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වියසසනභායවන වත්තබ්බා, යයතො තානි පාරමීසඞ්ඛයං ලභන්ති. න හි
සම්මාසම්යබොධියාදිපත්ථනමඤ්ඤත්ර අකරුණූපායයකොසල්ලපරිග්ගහිතානි
වට්ටගාමීනි දානාදීනිපාරමීසඞ්ඛයංලභන්තීති. 

යකො පච්චයෙොති– 

අභිනීහායරොචතාසං, දයාඤාණඤ්චපච්චයයො; 
උස්සාහුම්මඞ්ගවත්ථානං, හිතාචාරාදයයොතථා. 

අභිනීහායරො තාව පාරමීනං සබ්බාසම්පි පච්චයයො. යයො හි අයං 
‘‘මනුස්සත්තං ලිඞ්ගසම්පත්තී’’තිආදි (බු. වං. 2.59) 
අට්ඨධම්මසයමොධානසම්පාදියතො ‘‘තිණ්යණො තායරයයං මුත්යතො
යමොයචයයං, බුද්යධො යබොයධයයං සුද්යධො යසොයධයයං, දන්යතො දයමයයං, 
සන්යතො සයමයයං, අස්සත්යථො අස්සායසයයං, පරිනිබ්බුයතො 

පරිනිබ්බායපයය’’න්තිආදිනා පවත්යතො අභිනීහායරො, යසො අවියසයසන
සබ්බපාරමීනං පච්චයයො. තප්පවත්තියා හි උද්ධං පාරමීනං 
පවිචයුපට්ඨානසමාදානාධිට්ඨානනිප්ඵත්තියයො මහාපුරිසානං සම්භවන්ති, 
අභිනීහායරො ච නායමස අත්ථයතො යභසමට්ඨඞ්ගානං සයමොධායනන
තථාපවත්යතො චිත්තුප්පායදො, ‘‘අයහො වතාහං අනුත්තරං සම්මාසම්යබොධිං
අභිසම්බුජ්යඣයයං, සබ්බසත්තානං හිතසුඛං 
නිප්ඵායදයය’’න්තිආදිපත්ථනාසඞ්ඛායතො අචින්යතයයං බුද්ධභූමිං, 
අපරිමාණං යලොකහිතඤ්ච ආරබ්භ පවත්තියා
සබ්බබුද්ධකාරකධම්මමූලභූයතො පරමභද්දයකො පරමකලයායණො 
අපරියමයයප්පභායවොපුඤ්ඤවියසයසොතිදට්ඨබ්යබො. 

තස්ස ච උප්පත්තියා සයහව මහාපුරියසො මහායබොධියානපටිපත්තිං
ඔතිණ්යණො නාම යහොති, නියතභාවසමධිගමනයතො, තයතො ච
අනිවත්තනසභාවයතො ‘‘යබොධිසත්යතො’’ති සමඤ්ඤං ලභති, සබ්බභායගන
සම්මාසම්යබොධියං සම්මාසත්තමානසතා, යබොධිසම්භායර සික්ඛාසමත්ථතා
චස්ස සන්තිට්ඨති. යථාවුත්තාභිනීහාරසමිජ්ඣයනන හි මහාපුරිසා
සබ්බඤ්ඤුතඤ්ඤාණාධිගමනපුබ්බලිඞ්යගන සයම්භුඤායණන සම්මයදව 
සබ්බපාරමියයො විචිනිත්වා සමාදාය අනුක්කයමන පරිපූයරන්ති, යථා තං
කතමහාභිනීහායරො සුයමධපණ්ඩියතො.යථාහ– 

‘‘හන්දබුද්ධකයරධම්යම, විචිනාමිඉයතොචියතො; 
උද්ධංඅයධොදසදිසා, යාවතාධම්මධාතුයා; 
විචිනන්යතො තදා දක්ඛිං, පඨමං දානපාරමි’’න්ති. (බු. වං. 2.115, 
116); – 

විත්ථායරො. ලක්ඛණාදියතො පයනස සම්මයදව 
සම්මාසම්යබොධිපණිධානලක්ඛයණො, ‘‘අයහො වතාහං අනුත්තරං
සම්මාසම්යබොධිං අභිසම්බුජ්යඣයයං, සබ්බසත්තානං හිතසුඛං 
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නිප්ඵායදයය’’න්තිආදිපත්ථනාරයසො, 
යබොධිසම්භාරයහතුභාවපච්චුපට්ඨායනො, මහාකරුණාපදට්ඨායනො, 
උපනිස්සයසම්පත්තිපදට්ඨායනොවා. 

තස්සපනඅභිනීහාරස්සචත්තායරොපච්චයා, චත්තායරොයහතූ, චත්තාරි

චබලානියවදිතබ්බානි.තත්ථකතයම චත්තායරො පච්චො මහාභිනීහාරාය? 
ඉධ මහාපුරියසො පස්සති තථාගතං මහතා බුද්ධානුභායවන අච්ෙරියබ්භුතං
පාටිහාරියං කයරොන්තං, තස්ස තං නිස්සාය තං ආරම්මණං කත්වා 
මහායබොධියං චිත්තං සන්තිට්ඨති ‘‘මහානුභාවා වතායං ධම්මධාතු, යස්සා 
සුප්පටිවිද්ධත්තා භගවා එවං අච්ෙරියබ්භුතධම්යමො, අචින්යතයයානුභායවො
චා’’ති, යසො තයමව මහානුභාවදස්සනං නිස්සාය තං පච්චයං කත්වා

සම්යබොධියං අධිමුච්චන්යතො තත්ථ චිත්තං ඨයපති, අයං පඨයමො පච්චයෙො 
මහාභිනීහාරාය. 

නයහවයඛොපස්සතිතථාගතස්සයථාවුත්තංමහානුභාවතං, අපිචයඛො 
සුණාති ‘‘එදියසො ච එදියසො ච භගවා’’ති, යසො තං නිස්සාය තං පච්චයං

කත්වා සම්යබොධියං අධිමුච්චන්යතො තත්ථ චිත්තං ඨයපති, අයං දුතියෙො

පච්චයෙො මහාභිනීහාරාය. 

න යහව යඛො පස්සති තථාගතස්ස යථාවුත්තං මහානුභාවතං, නාපි තං
පරයතො සුණාති, අපිච යඛො තථාගතස්ස ධම්මං යදයසන්තස්ස
‘‘දසබලසමන්නාගයතො භික්ඛයව, තථාගයතො’’තිආදිනා (සං. නි. 2.21) 
බුද්ධානුභාවපටිසංයුත්තං ධම්මං සුණාති, යසො තං නිස්සාය…යප.… අයං 

තතියෙො පච්චයෙො මහාභිනීහාරාය. 

න යහව යඛො පස්සති තථාගතස්ස යථාවුත්තං මහානුභාවතං, නාපි තං
පරයතො සුණාති, නාපි තථාගතස්ස ධම්මං සුණාති, අපිච යඛො
උළාරජ්ඣාසයයොකලයාණාධිමුත්තියකො ‘‘අහයමතංබුද්ධවංසංබුද්ධතන්තිං
බුද්ධපයවණිං බුද්දධම්මතං පරිපායලස්සාමී’’ති යාවයදව ධම්මඤ්යඤව
සක්කයරොන්යතො ගරුං කයරොන්යතො මායනන්යතො පූයජන්යතො ධම්මං 

අපචයමායනො තං නිස්සාය…යප.… ඨයපති, අයං චතුත්යථො පච්චයෙො 
මහාභිනීහාරායාති. 

කතයම චත්තායරො යහතූ මහාභිනීහාරාය? ඉධ මහාපුරියසො පකතියා
උපනිස්සයසම්පන්යනො යහොති පුරිමයකසු බුද්යධසු කතාධිකායරො, අයං 

පඨයමො යහතු මහාභිනීහාරාය. පුන චපරං මහාපුරියසො පකතියාපි
කරුණාජ්ඣාසයයො යහොති කරුණාධිමුත්යතො සත්තානං දුක්ඛං

අපයනතුකායමො, අපිච අත්තයනොකායඤ්චජීවිතඤ්චපරිච්චජි, අයං දුතියෙො

යහතු මහාභිනීහාරාය. පුන චපරං මහාපුරියසො සකලයතොපි වට්ටදුක්ඛයතො
සත්තහිතාය දුක්කරචරියයතො සුචිරම්පි කාලං ඝයටන්යතො වායමන්යතො

අනිබ්බින්යනො යහොති අනුත්රාසී, යාව ඉච්ඡිතත්ථනිප්ඵත්ති, අයං තතියෙො
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යහතු මහාභිනීහාරාය.පුන චපරංමහාපුරියසොකලයාණමිත්තසන්නිස්සියතො

යහොති, යයො අහිතයතොනංනිවායරති, හියත පතිට්ඨායපති, අයං චතුත්යථො

යහතු මහාභිනීහාරාය. 

තත්රායං මහාපුරිසස්ස උපනිස්සයසම්පදා – එකන්යතයනවස්ස යථා 
අජ්ඣාසයයො සම්යබොධිනින්යනො යහොති සම්යබොධියපොයණො
සම්යබොධිපබ්භායරො, තථා සත්තානං හිතචරියාය, යයතො අයනන
පුරිමබුද්ධානංසන්තියකසම්යබොධියාපණිධානංකතංයහොතිමනසා, වාචාය
ච ‘‘අහම්පි එදියසො සම්මාසම්බුද්යධො හුත්වා සම්මයදව සත්තානං හිතසුඛං 
නිප්ඵායදයය’’න්ති. එවං සම්පන්නූපනිස්සයස්ස පනස්ස ඉමානි 
උපනිස්සයසම්පත්තියා ලිඞ්ගානි සම්භවන්ති, යයහි සමන්නාගතස්ස 
සාවකයබොධිසත්යතහි, පච්යචකයබොධිසත්යතහි ච මහාවියසයසො මහන්තං
නානාකරණංපඤ්ඤායති ඉන්ද්රියයතො, පටිපත්තියතො, යකොසල්ලයතොච.ඉධ
හි උපනිස්සයසම්පන්යනො මහාපුරියසො යථා විසදින්ද්රියයො යහොති
විසදඤායණො, න තථා ඉතයර. පරහිතාය පටිපන්යනො යහොති, යනො 
අත්තහිතාය. තථා හි යසො යථා බහුජනහිතාය බහුජනසුඛාය
යලොකානුකම්පායඅත්ථායහිතාය සුඛායයදවමනුස්සානංපටිපජ්ජි, නතථා
ඉතයර, තත්ථ ච යකොසල්ලං ආවහති ඨානුප්පත්තිකපටිභායනන, 
ඨානාඨානකුසලතායච. 

තථා මහාපුරියසො පකතියා දානජ්ඣාසයයො යහොති දානාභිරයතො, සති
යදයයධම්යම යදතියයව, න දානයතො සඞ්යකොචං ආපජ්ජති, සතතං සමිතං 
සංවිභාගසීයලො යහොති, පමුදියතොව යදති ආදරජායතො, න උදාසීනචිත්යතො, 
මහන්තම්පි දානං දත්වා යනව දායනනසන්තුට්යඨො යහොති, පයගව අප්පං.
පයරසඤ්ච උස්සාහං ජයනන්යතො දායන වණ්ණං භාසති, දානපටිසංයුත්තං
ධම්මකථංකයරොති, අඤ්යඤච පයරසංයදන්යතදිස්වාඅත්තමයනොයහොති, 
භයට්ඨායනසු ච පයරසං අභයං යදතීති එවමාදීනි දානජ්ඣාසයස්ස
මහාපුරිසස්සදානපාරමියාලිඞ්ගානි. 

තථා පාණාතිපාතාදීහි පාපධම්යමහි හිරීයති ඔත්තප්පති, සත්තානං 
අවියහඨනජාතියකො යහොති, යසොරයතො සුඛසීයලො අසයඨො අමායාවී
උජුජාතියකො සුබ්බයචො යසොවචස්සකරණීයයහි ධම්යමහි සමන්නාගයතො
මුදුජාතියකො අථද්යධො අනතිමානී, පරසන්තකං නාදියති අන්තමයසො
තිණසලාකමුපාදාය, අත්තයනොහත්යථනික්ඛිත්තංඉණංවාගයහත්වාපරං 
නවිසංවායදති, පරස්මිංවාඅත්තයනොසන්තයකබයාමූළ්යහ, විස්සරියතවා
තං සඤ්ඤායපත්වා පටිපායදති යථා තං න පරහත්ථගතං යහොති, 
අයලොලුප්යපො යහොති, පරපරිග්ගහියතසු පාපකං චිත්තම්පි න උප්පායදති, 
ඉත්ථිබයසනාදීනි දූරයතො පරිවජ්යජති, සච්චවාදී සච්චසන්යධො භින්නානං
සන්ධාතා සහිතානං අනුප්පදාතා පියවාදී මිහිතපුබ්බඞ්ගයමො පුබ්බභාසී
අත්ථවාදී ධම්මවාදී අනභිජ්ඣාලු අබයාපන්නචිත්යතො අවිපරීතදස්සයනො
කම්මස්සකතාඤායණන, සච්චානුයලොමිකඤායණන ච, කතඤ්ඤූකතයවදී
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පටුන 

වුඩ්ඪාපචායී සුවිසුද්ධාජීයවො ධම්මකායමො, පයරසම්පි ධම්යම සමාදයපතා 
සබ්යබන සබ්බං අකිච්චයතො සත්යත නිවායරතා කිච්යචසු පතිට්ඨයපතා
අත්තනා ච තත්ථ කිච්යච යයොගං ආපජ්ජිතා, කත්වා වා පන සයං
අකත්තබ්බං සීඝඤ්යඤව තයතො පටිවිරයතො යහොතීති එවමාදීනි
සීලජ්ඣාසයස්සමහාපුරිසස්සසීලපාරමියාලිඞ්ගානි. 

තථා මන්දකියලයසො යහොති මන්දනීවරයණො පවියවකජ්ඣාසයයො 
අවික්යඛපබහුයලො, න තස්ස පාපකා විතක්කා චිත්තමන්වාස්සවන්ති, 
වියවකගතස්ස චස්ස අප්පකසියරයනව චිත්තං සමාධියති, අමිත්තපක්යඛපි
තුවටං යමත්තචිත්තතා සන්තිට්ඨති, පයගව ඉතරස්මිං, සතිමා ච යහොති
චිරකතම්පි චිරභාසිතම්පි සුසරිතා අනුස්සරිතා, යමධාවී ච යහොති
ධම්යමොජපඤ්ඤාය සමන්නාගයතො, නිපයකො ච යහොති තාසු තාසු 
ඉතිකත්තබ්බතාසු, ආරද්ධවීරියයො ච යහොති සත්තානං හිතකිරියාසු, 
ඛන්තිබලසමන්නාගයතො ච යහොති සබ්බසයහො, අචලාධිට්ඨායනො ච යහොති
දළ්හසමාදායනො, අජ්ඣුයපක්ඛයකො ච යහොති උයපක්ඛාඨානීයයසු
ධම්යමසූති එවමාදීනි මහාපුරිසස්ස යනක්ඛම්මජ්ඣාසයාදීනං වයසන 
යනක්ඛම්මපාරමියාදීනංලිඞ්ගානියවදිතබ්බානි. 

එවයමයතහි යබොධිසම්භාරලිඞ්යගහි සමන්නාගතස්ස මහාපුරිසස්ස යං
වුත්තං ‘‘මහාභිනීහාරාය කලයාණමිත්තසන්නිස්සයයො යහතූ’’ති, තත්රිදං
සඞ්යඛපයතො කලයාණමිත්තලක්ඛණං – ඉධ කලයාණමිත්යතො
සද්ධාසම්පන්යනො යහොති සීලසම්පන්යනො සුතසම්පන්යනො
චාගවීරියසතිසමාධිපඤ්ඤාසම්පන්යනො. තත්ථ සද්ධාසම්පත්තියා සද්දහති
තථාගතස්ස යබොධිං කම්මං, කම්මඵලඤ්ච, යතන සම්මාසම්යබොධියා
යහතුභූතං සත්යතසු හියතසිතං න පරිච්චජති. සීලසම්පත්තියා සත්තානං
පියයො යහොති මනායපො ගරු භාවනීයයො යචොදයකො පාපගරහියකො වත්තා
වචනක්ඛයමො. සුතසම්පත්තියා සත්තානං හිතසුඛාවහං ගම්භීරං ධම්මකථං
කත්තා යහොති. චාගසම්පත්තියා අප්පිච්යෙො යහොති සමාහියතො සන්තුට්යඨො
පවිවිත්යතො අසංසට්යඨො. වීරියසම්පත්තියාආරද්ධවීරියයො යහොතිසත්තානං 
හිතපටිපත්තියා. සතිසම්පත්තියා උපට්ඨිතස්සතී යහොති අනවජ්යජසු
ධම්යමසු. සමාධිසම්පත්තියා අවික්ඛිත්යතො යහොති සමාහිතචිත්යතො.
පඤ්ඤාසම්පත්තියා අවිපරීතං පජානාති. යසො සතියා කුසලානං ධම්මානං
ගතියයො සමන්යවසමායනො පඤ්ඤාය සත්තානං හිතාහිතං යථාභූතං
ජානිත්වා සමාධිනා තත්ථ එකග්ගචිත්යතො හුත්වා වීරියයන අහිතා සත්යත 
නියසයධත්වාහියතනියයොයජති.යතනාහ– 

‘‘පියයොගරුභාවනීයයො, වත්තාචවචනක්ඛයමො; 
ගම්භීරඤ්චකථංකත්තා, යනොචට්ඨායනනියයොජයකො’’ති. (අ.නි. 
7.37; යනත්ති.113); 
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එවං ගුණසමන්නාගතංව කලයාණමිත්තං උපනිස්සාය මහාපුරියසො
අත්තයනො උපනිස්සයසම්පත්තිං සම්මයදව පරියයොදයපති.
සුවිසුද්ධාසයපයයොයගොව හුත්වා චතූහි බයලහිසමන්නාගයතොනචියරයනව
අට්ඨඞ්යග සයමොධායනත්වා මහාභිනීහාරං කයරොන්යතො යබොධිසත්තභායව
පතිට්ඨහතිඅනිවත්තිධම්යමොනියයතොසම්යබොධිපරායයණො. 

තස්සිමානි චත්තාරි බලානි අජ්ඣත්තිකබලිං යා සම්මාසම්යබොධියං
අත්තසන්නිස්සයා ධම්මගාරයවන අභිරුචි එකන්තනින්නජ්ඣාසයතා, යාය
මහාපුරියසො අත්තාධිපතිලජ්ජාසන්නිස්සයයො, අභිනීහාරසම්පන්යනො ච

හුත්වා පාරමියයො පූයරත්වා සම්මාසම්යබොධිං පාපුණාති. බාහිරබලිං යා
සම්මාසම්යබොධියංපරසන්නිස්සයාඅභිරුචි එකන්තනින්නජ්ඣාසයතා, යාය
මහාපුරියසොයලොකාධිපතිඔත්තප්පනසන්නිස්සයයො, අභිනීහාරසම්පන්යනොච

හුත්වාපාරමියයො පූයරත්වා සම්මාසම්යබොධිංපාපුණාති. උපනිස්සෙබලිං යා 
සම්මාසම්යබොධියං උපනිස්සයසම්පත්තියා අභිරුචි
එකන්තනින්නජ්ඣාසයතා, යාය මහාපුරියසොතික්ඛින්ද්රියයො, විසදධාතුයකො, 
සතිසන්නිස්සයයො, අභිනීහාරසම්පන්යනො ච හුත්වා පාරමියයො පූයරත්වා

සම්මාසම්යබොධිං පාපුණාති. පයෙොගබලිං යා සම්මාසම්යබොධියා තජ්ජා 
පයයොගසම්පදා සක්කච්චකාරිතා සාතච්චකාරිතා, යාය මහාපුරියසො
විසුද්ධපයයොයගො, නිරන්තරකාරී, අභිනීහාරසම්පන්යනොචහුත්වාපාරමියයො
පූයරත්වා සම්මාසම්යබොධිං පාපුණාති. එවමයං චතූහි පච්චයයහි, චතූහි
යහතූහි, චතූහි ච බයලහි සම්පන්නසමුදාගයමො 
අට්ඨඞ්ගසයමොධානසම්පාදියතො අභිනීහායරො පාරමීනං පච්චයයො යහොති
මූලකාරණභාවයතො. 

යස්ස ච පවත්තියා මහාපුරියස චත්තායරො අච්ඡරිො අබ්භුතා ධම්මා 
පතිට්ඨහන්ති, සබ්බංසත්තනිකායංඅත්තයනොඔරසපුත්තංවිය පියචිත්යතන
පරිග්ගණ්හාති, න චස්ස චිත්තං පුන සංකියලසවයසන සංකිලිස්සති, 
සත්තානංහිතසුඛාවයහොචස්සඅජ්ඣාසයයො, පයයොයගොචයහොති, අත්තයනො
චබුද්ධකාරකධම්මා උපරූපරිවඩ්ඪන්ති, පරිපච්චන්තිච, යයතොමහාපුරියසො
උළාරතයරන පුඤ්ඤාභිසන්යදන කුසලාභිසන්යදන පවඩ්ඪියා [පවත්තියා
(චරියා.අට්ඨ.පකිණ්ණකකථා)]පච්චයයන සුඛස්සාහායරනසමන්නාගයතො
සත්තානං දක්ඛියණයයයො උත්තමං ගාරවට්ඨානං, අසදිසං 
පුඤ්ඤක්යඛත්තඤ්ච යහොති. එවමයනකගුයණො අයනකානිසංයසො
මහාභිනීහායරොපාරමීනංපච්චයයොති යවදිතබ්යබො. 

යථාචමහාභිනීහායරො, එවංමහාකරුණා, උපායයකොසල්ලඤ්ච.තත්ථ 

උපාෙයකොසල්ලිං නාම දානාදීනං යබොධිසම්භාරභාවස්ස නිමිත්තභූතා 
පඤ්ඤා, යාහි මහාකරුණූපායයකොසල්ලතාහි මහාපුරිසානං
අත්තසුඛනිරයපක්ඛතා, නිරන්තරං පරසුඛකරණපසුතතා, සුදුක්කයරහි
මහායබොධිසත්තචරියතහි විසාදාභායවො, 
පසාදසංවුද්ධිදස්සනසවනානුස්සරණාවත්ථාසුපි සත්තානං
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හිතසුඛපටිලාභයහතුභායවො ච සම්පජ්ජති. තථා හි තස්ස පඤ්ඤාය
බුද්ධභාවසිද්ධි, කරුණායබුද්ධකම්මසිද්ධි. පඤ්ඤායසයංතරති, කරුණාය
පයරතායරති. පඤ්ඤාය පරදුක්ඛං පරිජානාති, කරුණාය පරදුක්ඛපටිකාරං
ආරභති. පඤ්ඤාය දුක්ඛං නිබ්බින්දති, කරුණාය දුක්ඛං සම්පටිච්ෙති.
පඤ්ඤාය නිබ්බානාභිමුයඛො යහොති, කරුණාය තං න පාපුණාති. තථා
කරුණාය සංසාරාභිමුයඛො යහොති, පඤ්ඤාය තත්ර නාභිරමති. පඤ්ඤාය 
සබ්බත්ථ විරජ්ජති, කරුණානුගතත්තා න ච න සබ්යබසමනුග්ගහාය
පවත්යතො, කරුණාය සබ්යබපි අනුකම්පති, පඤ්ඤානුගතත්තා න ච න
සබ්බත්ථ විරත්තචිත්යතො. පඤ්ඤාය අහංකාරමමංකාරාභායවො, කරුණාය
ආලසියදීනතාභායවො. 

තථාපඤ්ඤාකරුණාහියථාක්කමංඅත්තනාථපරනාථතා, ධීරවීරභායවො, 
අනත්තන්තපාපරන්තපතා, අත්තහිතපරහිතනිප්ඵත්ති, 
නිබ්භයාභීසනකභායවො, ධම්මාධිපතියලොකාධිපතිතා, 
කතඤ්ඤුපුබ්බකාරිභායවො, යමොහතණ්හාවිගයමො, විජ්ජාචරණසිද්ධි, 
බලයවසාරජ්ජනිප්ඵත්තීති සබ්බස්සාපි පාරමිතාඵලස්ස වියසයසන
උපායභාවයතො පඤ්ඤා කරුණා පාරමීනං පච්චයයො. ඉදං පන ද්වයං
පාරමීනංවියපණිධානස්සාපිපච්චයයො. 

තථා උස්සාහඋම්මඞ්ගඅවත්ථානහිතචරියා ච පාරමීනං පච්චයයොති 

යවදිතබ්යබො. යා ච බුද්ධභාවස්ස උප්පත්තිට්ඨානතාය ‘‘බුද්ධභූමයෙො’’ති

වුච්චන්ති. තත්ථ උස්සායහො නාම යබොධිසම්භාරානං අබ්භුස්සාහනවීරියං.
උම්මඞ්යගො නාම යබොධිසම්භායරසු උපායයකොසල්ලභූතා පඤ්ඤා. 

අවත්ථානිං නාම අධිට්ඨානං, අචලාධිට්ඨානතා. හිතචරිො නාම
යමත්තාභාවනා, කරුණාභාවනාච.යථාහ– 

‘‘කති පන භන්යත, බුද්ධභූමියයොති? චතස්යසො යඛො සාරිපුත්ත, 
බුද්ධභූමියයො.කතමාචතස්යසො? උස්සායහොචයහොතිවීරියං, උම්මඞ්යගොච
යහොති පඤ්ඤාභාවනා, අවත්ථානඤ්චයහොතිඅධිට්ඨානං, හිතචරියාචයහොති
යමත්තාභාවනා. ඉමා යඛො සාරිපුත්ත, චතස්යසො බුද්ධභූමියයො’’ති (සු. නි.
අට්ඨ.1.34). 

තථා යනක්ඛම්මපවියවකඅයලොභායදොසායමොහනිස්සරණප්පයභදා ච ඡ

අජ්ඣාසො. වුත්තඤ්යහතං– 

‘‘යනක්ඛම්මජ්ඣාසයා ච යබොධිසත්තා කායමසු, ඝරාවායස ච 
යදොසදස්සාවියනො, පවියවකජ්ඣාසයා ච යබොධිසත්තා සඞ්ගණිකාය
යදොසදස්සාවියනො. අයලොභ…යප.… යලොයභ…යප.… අයදොස…යප.…
යදොයස…යප.… අයමොහ…යප.… යමොයහ…යප.… නිස්සරණ…යප.…
සබ්බභයවසු යදොසදස්සාවියනො’’ති(සු.නි.අට්ඨ.1.34; විසුද්ධි.1.49). 
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පටුන 

තස්මා එයත ච ෙ අජ්ඣාසයාපි පාරමීනං පච්චයාති යවදිතබ්බා. න හි
යලොභාදීසු ආදීනවදස්සයනන, අයලොභාදීනං අධිකභායවන ච විනා 
දානාදිපාරමියයො සම්භවන්ති. අයලොභාදීනඤ්හි අධිකභායවන
පරිච්චාගාදිනින්නචිත්තතා, අයලොභජ්ඣාසයාදිතා චාති, යථා යචයත, එවං
දානජ්ඣාසයතාදයයොපි.යථාහ– 

‘‘කතිපනභන්යතයබොධායචරන්තානංයබොධිසත්තානංඅජ්ඣාසයාති? 
දස යඛො සාරිපුත්ත, යබොධාය චරන්තානං යබොධිසත්තානං අජ්ඣාසයා.
කතයම දස? දානජ්ඣාසයා සාරිපුත්ත, යබොධිසත්තා මච්යෙයර
යදොසදස්සාවියනො. සීල…යප.… අසංවයර…යප.… යනක්ඛම්ම…යප.…
කායමසු…යප.… යථාභූතඤාණ…යප.… විචිකිච්ොය.…යප.… වීරිය 
…යප.… යකොසජ්යජ…යප.… ඛන්ති…යප.… අක්ඛන්තියං…යප.…
සච්ච…යප.… විසංවාදයන…යප.… අධිට්ඨාන…යප.…
අනධිට්ඨායන…යප.… යමත්තා…යප.… බයාපායද…යප.… 
උයපක්ඛා…යප.…සුඛදුක්යඛසුආදීනවදස්සාවියනො’’ති. 

එයතසු හි 
මච්යෙරඅසංවරකාමවිචිකිච්ොයකොසජ්ජඅක්ඛන්තිවිසංවාදනඅනධිට්ඨාන- 
බයාපාදසුඛදුක්ඛසඞ්ඛායතසු ආදීනවදස්සනපුබ්බඞ්ගමා
දානාදිනින්නචිත්තතාසඞ්ඛාතා දානජ්ඣාසයතාදයයො දානාදිපාරමීනං
නිබ්බත්තියා පච්චයයො. තථා අපරිච්චාගපරිච්චාගාදීසු යථාක්කමං
ආදීනවානිසංසපච්චයවක්ඛණම්පිදානාදිපාරමීනං පච්චයයොයහොති. 

තත්රායං පච්චයවක්ඛණාවිධි – යඛත්තවත්ථුහිරඤ්ඤසුවණ්ණයගොමහිං 
සදාසීදාසපුත්තදාරාදිපරිග්ගහබයාසත්තචිත්තානං සත්තානං යඛත්තාදීනං 
වත්ථුකාමභායවන බහුපත්ථනීයභාවයතො, රාජයචොරාදිසාධාරණභාවයතො, 
විවාදාධිට්ඨානයතො, සපත්තකරණයතො, නිස්සාරයතො, පටිලාභපරිපාලයනසු
පරවියහඨනයහතුභාවයතො, 
විනාසනිමිත්තඤ්චයසොකාදිඅයනකවිහිතබයසනාවහයතො
තදාසත්තිනිදානඤ්ච මච්යෙරමලපරියුට්ඨිතචිත්තානං
අපායූපපත්තියහතුභාවයතොති එවං විවිධවිපුලානත්ථාවහානි 
පරිග්ගහිතවත්ථූනි නාම, යතසං පරිච්චායගොයයයවයකො යසොත්ථිභායවොති
පරිච්චායගඅප්පමායදො කරණීයයො. 

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

තථා ‘‘උළායරකම්මනිඅයනනාහංසම්භාවියතො, තස්මාසාසම්භාවනා 
අවිතථා කාතබ්බා’’ති ච ‘‘එකන්තයභදිතාය ජීවිතස්සආයාචියතනාපි මයා
දාතබ්බං, පයගව යාචියතනා’’ති ච ‘‘උළාරජ්ඣාසයයහි ගයවසිත්වාපි
දාතබ්යබො, [දාතබ්බයතො (චරියා. අට්ඨ. පකිණ්ණකකථාවණ්ණනා)]
සයයමවාගයතො මම පුඤ්යඤනා’’ති ච ‘‘යාචකස්ස දානාපයදයසන 
මය්හයමවායමනුග්ගයහො’’ති ච ‘‘අහං විය අයං සබ්යබොපි යලොයකො මයා
අනුග්ගයහතබ්යබො’’ති ච ‘‘අසති යාචයක කථං මය්හං දානපාරමී
පූයරයයා’’තිච‘‘යාචකානයමවත්ථායමයාසබ්යබොපි පරිග්ගයහතබ්යබො’’ති
ච‘‘අයාචිත්වාපිමංමමසන්තකංයාචකාකදාසයයමව ගණ්යහයය’’න්තිච 
‘‘කථමහං යාචකානං පියයො චස්සං මනායපො’’ති ච ‘‘කථං වා යත මය්හං
පියා චස්සු මනාපා’’ති ච ‘‘කථං වාහං දදමායනො දත්වාපි ච අත්තමයනො 
අස්සං පමුදියතො පීතියසොමනස්සජායතො’’ති ච ‘‘කථං වා යම යාචකා
භයවයයං, උළායරො ච දානජ්ඣාසයයො’’ති ච ‘‘කථං වාහමයාචියතො එව
යාචකානං හදයමඤ්ඤාය දයදයය’’න්ති ‘‘සති ධයන, යාචයක ච
අපරිච්චායගො මහතී මය්හං වඤ්චනා’’ති ච ‘‘කථමහං අත්තයනො අඞ්ගානි, 
ජීවිතඤ්චාපිපරිච්චයජයය’’න්තිචචාගනින්නතාඋපට්ඨයපතබ්බා. 

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

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

අනුග්ගණ්හිතුං සමත්යථො යහොති, අයං තාව දානපාරමෙිං 
පච්චයවක්ඛණානයයො. 

සීලපාරමෙිං පන එවං පච්චයවක්ඛිතබ්බං – ‘‘ඉදඤ්හි සීලං නාම
ගඞ්යගොදකාදීහි වියසොයධතුං අසක්කුයණයයස්ස යදොසමලස්ස 
වික්ඛාලනජලං, හරිචන්දනාදීහි වියනතුං අසක්කුයණයයස්ස
රාගාදිපරිළාහස්ස විනයනං, මුත්තාහාරමකුටකුණ්ඩලාදීහි
පචුරජනාලඞ්කායරහි අසාධාරයණො සාධූනමලඞ්කාරවියසයසො, 
සබ්බදිසාවායනයකො අතිකිත්තියමො [සබ්බදිසාවායනයතො අකිත්තියමො
(චරියා. අට්ඨ. පකිණ්ණකකථාවණ්ණනා; දී. නි. ටී. 1.7)] 
සබ්බකාලානුරූයපො ච සුරභිගන්යධො, ඛත්තියමහාසාලාදීහි, යදවතාහි ච
වන්දනීයාදිභාවාවහනයතො පරයමො වසීකරණමන්යතො, 
චාතුමහාරාජිකාදියදවයලොකායරොහණයසොපානපන්ති, ඣානාභිඤ්ඤානං
අධිගමූපායයො, නිබ්බානමහානගරස්ස සම්පාපකමග්යගො, 
සාවකයබොධිපච්යචකයබොධිසම්මාසම්යබොධීනං පතිට්ඨානභූමි, යං යං වා
පනිච්ඡිතං පත්ථිතං, තස්ස තස්ස සමිජ්ඣනූපායභාවයතො 
චින්තාමණිකප්පරුක්ඛාදියකචඅතියසති.වුත්තඤ්යහතංභගවතා‘‘ඉජ්ඣති
භික්ඛයව, සීලවයතො යචයතොපණිධි විසුද්ධත්තා’’ති (දී. නි. 3.337; සං. නි.
4.352; අ.නි. 8.35). අපරම්පි වුත්තං ‘‘ආකඞ්යඛයය යච භික්ඛයව, භික්ඛු
සබ්රහ්මචාරීනං පියයො ච අස්සං මනායපො ච ගරු ච භාවනීයයො චාති, 
සීයලස්යවවස්සපරිපූරකාරී’’තිආදි(ම.නි. 1.65). තථා‘‘අවිප්පටිසාරත්ථානි
යඛො ආනන්ද කුසලානි සීලානී’’ති, (අ. නි. 10.1; 11.1) ‘‘පඤ්චියම
ගහපතයයො, ආනිසංසාසීලවයතොසීලසම්පදායා’’තිආදිසුත්තානඤ්ච (දී.නි. 
2.150; අ. නි. 5.213; උදා. 76; මහාව. 385) වයසන සීලගුණා
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පච්චයවක්ඛිතබ්බා. තථා අග්ගික්ඛන්යධොපමසුත්තාදීනං (අ. නි. 7.72) 
වයසනසීලවිරයහආදීනවා. 

අපිච පීතියසොමනස්සනිමිත්තයතො, 
අත්තානුවාදපරානුවාදදණ්ඩදුග්ගතිභයාභාවයතො, විඤ්ඤූහි පාසංසභාවයතො, 
අවිප්පටිසාරයහතුයතො, පරමයසොත්ථිට්ඨානයතො, 
කුලසාපයතයයාධිපයතයයජීවිතරූපට්ඨානබන්ධුමිත්තසම්පත්තීනං
අතිසයනයතො ච සීලං පච්චයවක්ඛිතබ්බං. සීලවයතො හි අත්තයනො
සීලසම්පදායහතු මහන්තං පීතියසොමනස්සං උප්පජ්ජති ‘‘කතං වත මයා
කුසලං, කතංකලයාණං, කතංභීරුත්තාණ’’න්ති. 

තථා සීලවයතො අත්තා න උපවදති, න ච පයර විඤ්ඤූ, 
දණ්ඩදුග්ගතිභයානඤ්ච සම්භයවොයයව නත්ථි, ‘‘සීලවා පුරිසපුග්ගයලො 
කලයාණධම්යමො’’තිවිඤ්ඤූනංපාසංයසොචයහොති.තථාසීලවයතොය්වායං
‘‘කතං වත මයා පාපං, කතං ලුද්දං, කතං කිබ්බිස’’න්ති දුස්සීලස්ස
විප්පටිසායරො උප්පජ්ජති, යසො න යහොති. සීලඤ්ච නායමතං
අප්පමාදාධිට්ඨානයතො, යභොගබයසනාදිපරිහාරමුයඛන මහයතො අත්ථස්ස 
සාධනයතො, මඞ්ගලභාවයතො, පරමංයසොත්ථිට්ඨානං.නිහීනජච්යචොපිසීලවා
ඛත්තියමහාසාලාදීනං පූජනීයයො යහොතීති කුලසම්පත්තිං අතියසති
සීලසම්පදා, ‘‘තං කිං මඤ්ඤසි මහාරාජ, ඉධ යත අස්ස දායසො
කම්මකයරො’’තිආදි(දී.නි.1.183) වක්ඛමානසාමඤ්ඤසුත්තවචනඤ්යචත්ථ
සාධකං, යචොරාදීහි අසාධාරණයතො, පරයලොකානුගමනයතො, 
මහප්ඵලභාවයතො, සමථාදිගුණාධිට්ඨානයතො ච බාහිරධනං සාපයතයයං
අතියසති සීලං. පරමස්ස චිත්තිස්සරියස්ස අධිට්ඨානභාවයතො
ඛත්තියාදීනමිස්සරියංඅතියසතිසීලං. සීලනිමිත්තඤ්හිතංතංසත්තනිකායයසු
සත්තානමිස්සරියං, වස්සසතාදිදීඝප්පමාණයතො ච ජීවිතයතො එකාහම්පි
සීලවයතො ජීවිතස්ස විසිට්ඨතාවචනයතො, සතිපිජීවියත සික්ඛානික්ඛිපනස්ස
මරණතාවචනයතො ච සීලං ජීවිතයතො විසිට්ඨතරං. යවරීනම්පි 
මනුඤ්ඤභාවාවහනයතො, ජරායරොගවිපත්තීහි අනභිභවනීයයතො ච
රූපසම්පත්තිං අතියසති සීලං. පාසාදහම්මියාදිට්ඨානප්පයභයද
රාජයුවරාජයසනාපතිආදිඨානවියසයස ච සුඛවියසසාධිට්ඨානභාවයතො
අතියසතිසීලං.සභාවසිනිද්යධසන්තිකාවචයරපිබන්ධුජයන, මිත්තජයනච
එකන්තහිතසම්පාදනයතො, පරයලොකානුගමනයතොචඅතියසතිසීලං.‘‘නතං
මාතා පිතා කයිරා’’තිආදි (ධ. ප. 43) වචනඤ්යචත්ථ සාධකං. තථා
හත්ථිඅස්සරථපත්තිබලකායයහි, මන්තාගදයසොත්ථානපයයොයගහි ච
දුරාරක්ඛානමනාථානං අත්තාධීනයතො, අනපරාධීනයතො, මහාවිසයයතො ච
ආරක්ඛභායවනසීලයමවවිසිට්ඨතරං.යතයනවාහ ‘‘ධම්යමොහයවරක්ඛති 
ධම්මචාරි’’න්තිආදි (යථරගා. 303; ජා. 1.10.102). 
එවමයනකගුණසමන්නාගතං සීලන්ති පච්චයවක්ඛන්තස්ස අපරිපුණ්ණා
යචවසීලසම්පදාපාරිපූරිංගච්ෙති, අපරිසුද්ධාච පාරිසුද්ධිං. 
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සයච පනස්ස දීඝරත්තං පරිචයයන සීලපටිපක්ඛධම්මා යදොසාදයයො 
අන්තරන්තරා උප්පජ්යජයයං, යතන යබොධිසත්තපටිඤ්යඤන එවං
පටිසඤ්චික්ඛිතබ්බං ‘‘නනුතයායබොධායපණිධානංකතං, සීලයවකල්යලන
ච න සක්කා න ච සුකරා යලොකියාපි සම්පත්තියයො පාපුණිතුං, පයගව
යලොකුත්තරා’’ති. සබ්බසම්පත්තීනමග්ගභූතාය සම්මාසම්යබොධියා
අධිට්ඨානභූයතන සීයලන පරමුක්කංසගයතන භවිතබ්බං, තස්මා ‘‘කිකීව 
අණ්ඩ’’න්තිආදිනා(දී.නි.අට්ඨ.1.7; විසුද්ධි.1.19) වුත්තනයයනසම්මයදව
සීලං රක්ඛන්යතනසුට්ඨුතයායපසයලනභවිතබ්බං. 

අපිච තයා ධම්මයදසනාය යානත්තයයසත්තානමවතාරණපරිපාචනානි
කාතබ්බානි, සීලයවකල්ලස්ස ච වචනං න පච්යචතබ්බං යහොති, 
අසප්පායාහාරවිචාරස්ස විය යවජ්ජස්ස තිකිච්ෙනං, තස්මා ‘‘කථාහං
සද්යධයයයො හුත්වා සත්තානමවතාරණපරිපාචනානි කයරයය’’න්ති 
සභාවපරිසුද්ධසීයලන භවිතබ්බං. කිඤ්චඣානාදිගුණවියසසයයොයගන යම 
සත්තානමුපකාරකරණසමත්ථතා, පඤ්ඤාපාරමීආදිපරිපූරණඤ්ච
ඣානාදයයො ගුණා ච සීලපාරිසුද්ධිං විනාන සම්භවන්තීති සම්මයදව සීලං
යසොයධතබ්බං. 

තථා ‘‘සම්බායධො ඝරාවායසො රයජොපයථො’’තිආදිනා (දී.නි. 1.111; ම.
නි. 1.291, 371; 2.10; 3.13, 218; සං.නි. 2.154; 5.1002; අ.නි. 10.99; 
යනත්ති.94) ඝරාවායස, ‘‘අට්ඨිකඞ්කලූපමාකාමා’’තිආදිනා(ම.නි.1.234; 
2.42; පාචි.417; චූළනි. 147) ‘‘මාතාපිපුත්යතනවිවදතී’’තිආදිනා(ම.නි.
1.168) ච කායමසු, ‘‘යසයයථාපි පුරියසො ඉණං ආදාය කම්මන්යත
පයයොයජයයා’’තිආදිනා (ම. නි. 1.426) කාමච්ෙන්දාදීසු 
ආදීනවදස්සනපුබ්බඞ්ගමා, වුත්තවිපරියායයන ‘‘අබ්යභොකායසො
පබ්බජ්ජා’’තිආදිනා (දී. නි. 1.191, 398; ම. නි. 1.291, 371; 2.10; 3.13, 
218; සං. නි. 1.291; සං. නි. 5.1002; අ. නි. 10.99; යනත්ති. 98) 

පබ්බජ්ජාදීසුආනිසංසාපටිසඞ්ඛාවයසන යනක්ඛම්මපාරමෙිං පච්චයවක්ඛණා
කාතබ්බා. අයයමත්ථ සඞ්යඛයපො, විත්ථායරො පන
දුක්ඛක්ඛන්ධආසිවියසොපමසුත්තාදි (ම. නි. 1.163, 175; සං. නි. 4.238) 
වයසනයවදිතබ්යබො. 

තථා ‘‘පඤ්ඤාය විනා දානාදයයො ධම්මා න විසුජ්ඣන්ති, යථාසකං 
බයාපාරසමත්ථාචනයහොන්තී’’තිපඤ්ඤායගුණාමනසිකාතබ්බා.යයථව
හි ජීවියතන විනා සරීරයන්තං න යසොභති, න ච අත්තයනො කිරියාසු
පටිපත්තිසමත්ථංයහොති.යථාචචක්ඛාදීනි ඉන්ද්රියානිවිඤ්ඤායණනවිනා
යථාසකං විසයයසුකිච්චං කාතුං නප්පයහොන්ති, එවං සද්ධාදීනි ඉන්ද්රියානි
පඤ්ඤාය විනා සකකිච්චපටිපත්තියමසමත්ථානීති පරිච්චාගාදිපටිපත්තියං
පඤ්ඤා පධානකාරණං. උම්මීලිතපඤ්ඤාචක්ඛුකා හි මහාසත්තා 
යබොධිසත්තා අත්තයනො අඞ්ගපච්චඞ්ගානිපි දත්වා අනත්තුක්කංසකා, 
අපරවම්භකා ච යහොන්ති, යභසජ්ජරුක්ඛා විය විකප්පරහිතාකාලත්තයයපි
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යසොමනස්සජාතා.පඤ්ඤාවයසනහි උපායයකොසල්ලයයොගයතොපරිච්චායගො
පරහිතපවත්තියා දානපාරමිභාවං උයපති. අත්තත්ථඤ්හි දානං මුද්ධසදිසං
[වුද්ධිසදිසං(දී.නි.ටී.1.7)] යහොති. 

තථා පඤ්ඤාය අභායවන තණ්හාදිසංකියලසාවියයොගයතො සීලස්ස
විසුද්ධියයවනසම්භවති, කුයතො සබ්බඤ්ඤුගුණාධිට්ඨානභායවො. පඤ්ඤවා
එව ච ඝරාවායස කාමගුයණසු සංසායර ච ආදීනවං, පබ්බජ්ජාය
ඣානසමාපත්තියං නිබ්බායන ච ආනිසංසං සුට්ඨු සල්ලක්යඛන්යතො 
පබ්බජිත්වාඣානසමාපත්තියයොනිබ්බත්යතත්වානිබ්බානනින්යනො, පයරච
තත්ථ පතිට්ඨයපති. 

වීරියඤ්ච පඤ්ඤාරහිතං යථිච්ඡිතමත්ථං න සායධති දුරාරම්භභාවයතො. 
අනාරම්යභොයයවහිදුරාරම්භයතොයසයයයො, පඤ්ඤාසහියතනපනවීරියයන
න කිඤ්චි දුරධිගමං උපායපටිපත්තියතො. තථා පඤ්ඤවා එව
පරාපකාරාදීනමධිවාසකජාතියයොයහොති, නදුප්පඤ්යඤො. පඤ්ඤාවිරහිතස්ස
ච පයරහි උපනීතා අපකාරා ඛන්තියා පටිපක්ඛයමව අනුබ්රූයහන්ති. 
පඤ්ඤවයතොපනයතඛන්තිසම්පත්තියාඅනුබ්රූහනවයසනඅස්සාථිරභාවාය
සංවත්තන්ති. පඤ්ඤවාඑවතීණිපිසච්චානියතසංකාරණානිපටිපක්යඛච
යථාභූතං ජානිත්වා පයරසං අවිසංවාදයකො යහොති. තථා පඤ්ඤාබයලන
අත්තානමුපත්ථම්යභත්වා ධිතිසම්පදාය සබ්බපාරමීසු
අචලසමාදානාධිට්ඨායනො යහොති. පඤ්ඤවා එව ච
පියමජ්ඣත්තයවරිවිභාගමකත්වා සබ්බත්ථ හිතූපසංහාරකුසයලො යහොති.
තථා පඤ්ඤාවයසන ලාභාලාභාදියලොකධම්මසන්නිපායත නිබ්බිකාරතාය
මජ්ඣත්යතො යහොති. එවං සබ්බාසං පාරමීනං පඤ්ඤාව පාරිසුද්ධියහතූති 

පඤ්ඤාගුණා පච්චයවක්ඛිතබ්බා. 

අපිචපඤ්ඤායවිනානදස්සනසම්පත්ති, අන්තයරනච දිට්ඨිසම්පදංන
සීලසම්පදා, සීලදිට්ඨිසම්පදාරහිතස්සචනසමාධිසම්පදා, අසමාහියතනචන
සක්කා අත්තහිතමත්තම්පි සායධතුං, පයගව උක්කංසගතං පරහිතන්ති. 
‘‘නනු තයා පරහිතාය පටිපන්යනන සක්කච්චං පඤ්ඤාපාරිසුද්ධියා
ආයයොයගො කරණීයයො’’ති යබොධිසත්යතන අත්තා ඔවදිතබ්යබො.
පඤ්ඤානුභායවන හි මහාසත්යතො චතුරධිට්ඨානාධිට්ඨියතො චතූහි
සඞ්ගහවත්ථූහි යලොකං අනුග්ගණ්හන්යතො සත්යත නියයානමග්යග
අවතායරති, ඉන්ද්රියානි ච යනසං පරිපායචති. තථා පඤ්ඤාබයලන
ඛන්ධායතනාදීසු පවිචයබහුයලො පවත්තිනිවත්තියයො යාථාවයතො
පරිජානන්යතො දානාදයයො ගුණවියසයස නිබ්යබධභාගියභාවං නයන්යතො
යබොධිසත්තසික්ඛායපරිපූරකාරීයහොතීතිඑවමාදිනාඅයනකාකාරයවොකායර
පඤ්ඤාගුයණ වවත්ථයපත්වාපඤ්ඤාපාරමීඅනුබ්රූයහතබ්බා. 

තථා දිස්සමානපාරානිපි යලොකියානි කම්මානි නිහීනවීරියයන
පාපුණිතුමසක්කුයණයයානි, අගණිතයඛයදනපනආරද්ධවීරියයනදුරධිගමං
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නාම නත්ථි. නිහීනවීරියයො හි ‘‘සංසාරමයහොඝයතො සබ්බසත්යත
සන්තායරස්සාමී’’ති ආරභිතුයමව න සක්කුයණොති. මජ්ඣියමො පන
ආරභිත්වාන අන්තරායවොසානමාපජ්ජති. උක්කට්ඨවීරියයො පන
අත්තසුඛනිරයපක්යඛො ආරභිත්වා පාරමධිගච්ෙතීති වීරියසම්පත්ති 
පච්චයවක්ඛිතබ්බා. 

අපිච‘‘යස්සඅත්තයනොඑවසංසාරපඞ්කයතොසමුද්ධරණත්ථමාරම්යභො, 
තස්සාපි වීරියස්ස සිථිලභායවන මයනොරථානං මත්ථකප්පත්ති න සක්කා
සම්භායවතුං, පයගව සයදවකස්ස යලොකස්ස සමුද්ධරණත්ථං
කතාභිනීහායරනා’’ති ච ‘‘රාගාදීනං යදොසගණානං මත්තමහානාගානමිව
දුන්නිවාරණභාවයතො, තන්නිදානානඤ්ච කම්මසමාදානානං 
උක්ඛිත්තාසිකවධකසදිසභාවයතො, තන්නිමිත්තානඤ්ච දුග්ගතීනං සබ්බදා
විවටමුඛභාවයතො, තත්ථ නියයොජකානඤ්ච පාපමිත්තානං සදා
සන්නිහිතභාවයතො, තයදොවාදකාරිතාය ච වසලස්ස පුථුජ්ජනභාවස්ස සති
සම්භයව යුත්තං සයයමව සංසාරදුක්ඛයතො නිස්සරිතු’’න්ති ච 
‘‘මිච්ොවිතක්කා වීරියානුභායවන දූරී භවන්තී’’ති ච ‘‘යදි පන සම්යබොධිං 
අත්තාධීයනන වීරියයන සක්කා සමධිගන්තුං, කියමත්ථ දුක්කර’’න්ති ච

එවමාදිනානයයන වීරිෙගුණා පච්චයවක්ඛිතබ්බා. 

තථා ‘‘ඛන්ති නාමායං නිරවයසසගුණපටිපක්ඛස්ස යකොධස්ස
විධමනයතො ගුණසම්පාදයන සාධූනං අප්පටිහතමායුධං, පරාභිභවයන
සමත්ථානමලඞ්කායරො, සමණබ්රාහ්මණානං බලසම්පදා, යකොධග්ගිවිනයනා
උදකධාරා, කලයාණකිත්තිසද්දස්ස සඤ්ජාතියදයසො, පාපපුග්ගලානං
වචීවිසවූපසමකයරො මන්තාගයදො, සංවයර ඨිතානං පරමා ධීරපකති, 
ගම්භීරාසයතාය සාගයරො, යදොසමහාසාගරස්ස යවලා, අපායද්වාරස්ස
පිධානකවාටං යදවබ්රහ්මයලොකානං ආයරොහණයසොපානං, 
සබ්බගුණානමධිවාසභූමි, උත්තමා කායවචීමයනොවිසුද්ධී’’ති මනසි
කාතබ්බං. අපිච ‘‘එයත සත්තා ඛන්තිසම්පත්තියා අභාවයතො ඉධයලොයක
තපන්ති, පරයලොයක ච තපනීයධම්මානුයයොගයතො’’ති ච ‘‘යදිපි 
පරාපකාරනිමිත්තං දුක්ඛං උප්පජ්ජති, තස්ස පන දුක්ඛස්ස යඛත්තභූයතො
අත්තභායවො, නජභූතඤ්ච කම්මං මයාව අභිසඞ්ඛත’’න්ති ච ‘‘තස්ස ච
දුක්ඛස්ස ආණණයකරණයමත’’න්ති ච ‘‘අපකාරයක අසති කථං මය්හං
ඛන්තිසම්පදා සම්භවතී’’ති ච ‘‘යදිපායං එතරහි අපකාරයකො, අයං නාම
පුබ්යබ අයනන මය්හං උපකායරො කයතො’’ති ච ‘‘අපකායරො එව වා
ඛන්තිනිමිත්තතාය උපකායරො’’ති ච ‘‘සබ්යබපියම සත්තා මය්හං
පුත්තසදිසා, පුත්තකතාපරායධසු ච යකො කුජ්ඣිස්සතී’’ති ච ‘‘යයන
යකොධභූතායවයසන අයංමය්හංඅපරජ්ඣති, ස්වායංයකොධභූතායවයසොමයා
වියනතබ්යබො’’තිච‘‘යයනඅපකායරනඉදං මය්හංදුක්ඛංඋප්පන්නං, තස්ස
අහම්පිනිමිත්ත’’න්තිච‘‘යයහිධම්යමහි අපකායරොකයතො, යත්ථචකයතො, 
සබ්යබපි යත තස්මිංයයව ඛයණ නිරුද්ධා, කස්සිදානි යකන යකොයපො
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කාතබ්යබො’’තිච ‘‘අනත්තතායසබ්බධම්මානංයකොකස්සඅපරජ්ඣතී’’ති
ච පච්චයවක්ඛන්යතනඛන්තිසම්පදාබ්රූයහතබ්බා. 

යදි පනස්ස දීඝරත්තං පරිචයයන පරාපකාරනිමිත්තයකො යකොයධො
චිත්තං පරියාදාය තිට්යඨයය, යතන ඉති පටිසඤ්චික්ඛිතබ්බං ‘‘ඛන්ති
නායමසා පරාපකාරස්ස පටිපක්ඛපටිපත්තීනං පච්චුපකාරකාරණ’’න්ති ච
‘‘අපකායරොචමය්හංදුක්ඛුප්පාදයනනදුක්ඛුපනිසාය සද්ධාය, සබ්බයලොයක
අනභිරතිසඤ්ඤාය ච පච්චයයො’’ති ච ‘‘ඉන්ද්රියපකතියරසා, යදිදං 
ඉට්ඨානිට්ඨවිසයසමායයොයගො, තත්ථ අනිට්ඨවිසයසමායයොයගො මය්හං න
සියාති තං කුයතත්ථ ලබ්භා’’ති ච ‘‘යකොධවසියකො සත්යතො යකොයධන
උම්මත්යතො වික්ඛිත්තචිත්යතො, තත්ථ කිං පච්චපකායරනා’’ති ච
‘‘සබ්යබපියමසත්තාසම්මාසම්බුද්යධනඔරසපුත්තාවිය පරිපාලිතා, තස්මා
නතත්ථමයාචිත්තයකොයපොකාතබ්යබො’’තිච ‘‘අපරාධයකචසතිගුයණ 
ගුණවති මයා යකොයපො න කාතබ්යබො’’ති ච ‘‘අසති ගුයණ කස්සචිපි
ගුණස්සාභාවයතො වියසයසන කරුණායිතබ්යබො’’ති ච ‘‘යකොයපන මය්හං
ගුණයසා නිහීයන්තී’’ති ච ‘‘කුජ්ඣයනන මය්හං 
දුබ්බණ්ණදුක්ඛයසයයාදයයොසපත්තකන්තාආගච්ෙන්තී’’තිච‘‘යකොයධොච
නාමායං සබ්බදුක්ඛාහිතකාරයකො සබ්බසුඛහිතවිනාසයකො බලවා
පච්චත්ථියකො’’ති ච ‘‘සති ච ඛන්තියා න යකොචි පච්චත්ථියකො’’ති ච
‘‘අපරාධයකන අපරාධනිමිත්තං යං දුක්ඛං ආයතිං ලද්ධබ්බං, සති ච
ඛන්තියාමය්හංතදභායවො’’තිච ‘‘චින්යතන්යතන, කුජ්ඣන්යතනචමයා 
පච්චත්ථියකොයයවඅනුවත්තියතො’’තිච‘‘යකොයධචමයාඛන්තියාඅභිභූයත
තස්සදාසභූයතො පච්චත්ථියකොසම්මයදවඅභිභූයතො’’තිච ‘‘යකොධනිමිත්තං
ඛන්තිගුණපරිච්චායගො මය්හං න යුත්යතො’’ති ච ‘‘සති ච යකොයධ
ගුණවියරොධපච්චනීකධම්යම කථං යම සීලාදිධම්මා පාරිපූරිං ගච්යෙයයං, 
අසතිචයතසුකථාහංසත්තානංඋපකාරබහුයලො පටිඤ්ඤානුරූපංඋත්තමං
සම්පත්තිංපාපුණිස්සාමී’’තිච ‘‘ඛන්තියාචසතිබහිද්ධාවික්යඛපාභාවයතො
සමාහිතස්ස සබ්යබ සඞ්ඛාරා අනිච්චයතො දුක්ඛයතො සබ්යබ ධම්මා
අනත්තයතො නිබ්බානං අසඞ්ඛතාමතසන්තපණීතතාදිභාවයතො නිජ්ඣානං 
ඛමන්ති, ‘බුද්ධධම්මා ච අචින්යතයයාපරියමයයප්පභවා’ති’’, තයතො ච 
‘‘අනුයලොමිකඛන්තියං ඨියතො ‘යකවලා ඉයම අත්තත්තනියභාවරහිතා
ධම්මමත්තා යථාසකං පච්චයයහි උප්පජ්ජන්ති විනස්සන්ති, න කුයතොචි
ආගච්ෙන්ති, න කුහිඤ්චි ගච්ෙන්ති, න ච කත්ථචි පතිට්ඨිතා, න යචත්ථ
යකොචි කස්සචි බයාපායරො’ති අහංකාරමමංකාරානධිට්ඨානතා නිජ්ඣානං
ඛමති, යයනයබොධිසත්යතොයබොධියානියයතො අනාවත්තිධම්යමොයහොතී’’ති

එවමාදිනා ඛන්තිපාරමො පච්චයවක්ඛණායවදිතබ්බා. 

තථා‘‘සච්යචනවිනාසීලාදීනමසම්භවයතො, පටිඤ්ඤානුරූපපටිපත්තියා 
අභාවයතො, සච්චධම්මාතික්කයමචසබ්බපාපධම්මානංසයමොසරණභාවයතො, 
අසච්චසන්ධස්ස අප්පච්චයිකභාවයතො, ආයතිඤ්ච
අනායදයයවචනතාවහනයතො, සම්පන්නසච්චස්ස 
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සබ්බගුණාධිට්ඨානභාවයතො, සච්චාධිට්ඨායනන සබ්බසම්යබොධිසම්භාරානං 
පාරිසුද්ධිපාරිපූරිසමන්වායයතො, සභාවධම්මාවිසංවාදයනන 
සබ්බයබොධිසම්භාරකිච්චකරණයතො, යබොධිසත්තපටිපත්තියා ච 

පරිනිප්ඵත්තියතො’’තිආදිනා සච්චපාරමො සම්පත්තියයො පච්චයවක්ඛිතබ්බා. 

තථා ‘‘දානාදීසු දළ්හසමාදානං, තප්පටිපක්ඛසන්නිපායත ච යනසං 
අචලාධිට්ඨානං, තත්ථ ච ධීරවීරභාවං විනා න දානාදිසම්භාරා

සම්යබොධිනිමිත්තා සම්භවන්තී’’තිආදිනා අධිට්ඨානගුණා පච්චයවක්ඛිතබ්බා. 

තථා‘‘අත්තහිතමත්යතඅවතිට්ඨන්යතනාපිසත්යතසුහිතචිත්තතං විනා
නසක්කාඉධයලොකපරයලොකසම්පත්තියයොපාපුණිතුං, පයගවසබ්බසත්යත 
නිබ්බානසම්පත්තියං පතිට්ඨායපතුකායමනා’’ති ච ‘‘පච්ො සබ්බසත්තානං 
යලොකුත්තරසම්පත්තිමාකඞ්ඛන්යතන ඉදානි යලොකියසම්පත්තිමාකඞ්ඛා
යුත්තරූපා’’ති ච ‘‘ඉදානි ආසයමත්යතන පයරසං හිතසුඛූපසංහාරං
කාතුමසක්යකොන්යතොකදාපයයොයගනතං සාධයිස්සාමී’’තිච‘‘ඉදානිමයා
හිතසුඛූපසංහායරන සංවද්ධිතා පච්ො ධම්මසංවිභාගසහායා මය්හං
භවිස්සන්තී’’ති ච ‘‘එයතහි විනා න මය්හං යබොධිසම්භාරා සම්භවන්ති, 
තස්මා සබ්බබුද්ධගුණවිභූතිනිප්ඵත්තිකාරණත්තා මය්හං එයත පරමං 
පුඤ්ඤක්යඛත්තං අනුත්තරං කුසලායතනං උත්තමං ගාරවට්ඨාන’’න්ති ච
‘‘සවියසසං සබ්යබසුපි සත්යතසු හිතජ්ඣාසයතා පච්චුපට්ඨයපතබ්බා, 
කිඤ්ච කරුණාධිට්ඨානයතොපි සබ්බසත්යතසු යමත්තා අනුබ්රූයහතබ්බා.
විමරියාදීකයතන හි යචතසා සත්යතසු හිතසුඛූපසංහාරනිරතස්ස යතසං 
අහිතදුක්ඛාපනයනකාමතා බලවතී උප්පජ්ජති දළ්හමූලා, කරුණා ච
සබ්යබසං බුද්ධකාරකධම්මානංආදිචරණංපතිට්ඨාමූලංමුඛංපමුඛ’’න්ති

එවමාදිනා යමත්තාගුණා පච්චයවක්ඛිතබ්බා. 

තථා‘‘උයපක්ඛායඅභායවසත්යතහිකතාවිප්පකාරාචිත්තස්ස විකාරං
උප්පායදයයං, සති ච චිත්තවිකායර දානාදිසම්භාරානං සම්භයවො එව
නත්ථී’’ති ච ‘‘යමත්තාසියනයහන සියනහියත චිත්යත උයපක්ඛාය විනා
සම්භාරානං පාරිසුද්ධි න යහොතී’’ති ච ‘‘අනුයපක්ඛයකො සඞ්ඛායරසු
පුඤ්ඤසම්භාරං, තබ්බිපාකඤ්ච සත්තහිතත්ථං පරිණායමතුං න
සක්යකොතී’’ති ච උයපක්ඛාය අභායව යදයයධම්මපටිග්ගාහකානං 
විභාගමකත්වා පරිච්චජිතුං න සක්යකොතී’’ති ච ‘‘උයපක්ඛාරහියතන
ජීවිතපරික්ඛාරානං, ජීවිතස්සවා අන්තරායං අමනසිකරිත්වාසීලවියසොධනං
කාතුං න සක්කා’’ති ච තථා ‘‘උයපක්ඛාවයසන අරතිරතිසහස්යසව
යනක්ඛම්මබලසිද්ධියතො, උපපත්තියතො ඉක්ඛනවයසයනව 
සබ්බසම්භාරකිච්චනිප්ඵත්තියතො, අච්චාරද්ධවීරියස්ස අනුයපක්ඛයන 
පධානකිච්චාකරණයතො, උයපක්ඛයතො එව තිතික්ඛානිජ්ඣානසම්භවයතො, 
උයපක්ඛාවයසන සත්තසඞ්ඛාරානං අවිසංවාදනයතො, යලොකධම්මානං
අජ්ඣුයපක්ඛයනන සමාදින්නධම්යමසු අචලාධිට්ඨානසිද්ධියතො, 
පරාපකාරාදීසු අනායභොගවයසයනව යමත්තාවිහාරනිප්ඵත්තියතොති



දීඝනිකායය සීලක්ඛන්ධවග්ගඅභිනවටීකා  බ්රහ්මජාලසුත්තං 

229 

පටුන 

සබ්බසම්යබොධිසම්භාරානං සමාදානාධිට්ඨානපාරිපූරිනිප්ඵත්තියයො

උයපක්ඛානුභායවන සම්පජ්ජන්තී’’ති එවමාදිනා නයයන උයපක්ඛාපාරමී 
පච්චයවක්ඛිතබ්බා. එවං අපරිච්චාගපරිච්චාගාදීසු යථාක්කමං
ආදීනවානිසංසපච්චයවක්ඛණාදානාදිපාරමීනං පච්චයයොතිදට්ඨබ්බං. 

තථාසපරික්ඛාරාපඤ්චදසචරණධම්මාපඤ්චචඅභිඤ්ඤායයො.තත්ථ 

චරණධම්මා නාම සීලසංවයරො, ඉන්ද්රියයසු ගුත්තද්වාරතා, යභොජයන
මත්තඤ්ඤුතා ජාගරියානුයයොයගො, සත්ත සද්ධම්මා, චත්තාරිඣානානි ච.

යතසු සීලාදීනිං චතුන්නං යතරසපි ධුතඞ්ගධම්මා, අප්පිච්ෙතාදයයො ච 

පරික්ඛාරා.සද්ධම්යමසු සද්ධාෙ බුද්ධධම්මසඞ්ඝසීලචාගයදවතුපසමානුස්සති
ලූඛපුග්ගලපරිවජ්ජනා, සිනිද්ධපුග්ගලයසවනා, 
සම්පසාදනීයධම්මපච්චයවක්ඛණා, තදධිමුත්තතා ච පරික්ඛාරා. 
හියරොත්තප්පානංඅකුසලාදීනවපච්චයවක්ඛණා, අපායාදීනවපච්චයවක්ඛණා, 
කුසලධම්මූපත්ථම්භභාවපච්චයවක්ඛණා, 
හියරොත්තප්පරහිතපුග්ගලපරිවජ්ජනා, 

හියරොත්තප්පසම්පන්නපුග්ගලයසවනා, තදධිමුත්තතා ච. බාහුසච්චස්ස 
පුබ්බයයොයගො, පරිපුච්ෙකභායවො, සද්ධම්මාභියයොයගො, 
අනවජ්ජවිජ්ජාට්ඨානාදිපරිචයයො, පරිපක්කින්ද්රියතා, කියලසදූරීභායවො, 
අප්පස්සුතපුග්ගලපරිවජ්ජනා බහුස්සුතපුග්ගලයසවනා, තදධිමුත්තතා ච. 

වීරිෙස්ස අපායභයපච්චයවක්ඛණා, ගමනවීථිපච්චයවක්ඛණා, 
ධම්මමහත්තපච්චයවක්ඛණා, ථිනමිද්ධවියනොදනා, කුසීතපුග්ගලපරිවජ්ජනා, 
ආරද්ධවීරියපුග්ගලයසවනා, සම්මප්පධානපච්චයවක්ඛණා, තදධිමුත්තතාච. 

සතිො සතිසම්පජඤ්ඤං, මුට්ඨස්සතිපුග්ගලපරිවජ්ජනා 
උපට්ඨිතස්සතිපුග්ගලයසවනා, තදධිමුත්තතාච.පඤ්ඤායපරිපුච්ෙකභායවො, 
වත්ථුවිසදකිරියා, ඉන්ද්රියසමත්තපටිපාදනා, දුප්පඤ්ඤපුග්ගලපරිවජ්ජනා, 
පඤ්ඤවන්තපුග්ගලයසවනා, ගම්භීරඤාණචරියසුත්තන්තපච්චයවක්ඛණා, 

ධම්මමහත්තපච්චයවක්ඛණා, තදධිමුත්තතා ච. චතුන්නිං ඣානානිං 
සීලාදිචතුක්කං, අට්ඨතිංසාය ආරම්මයණසු පුබ්බභාගභාවනා, 
ආවජ්ජනාදිවසීභාවකරණඤ්ච පරික්ඛාරා. 

තත්ථ සීලාදීහි පයයොගසුද්ධියා සත්තානං අභයදායන, ආසයසුද්ධියා 
ආමිසදායන, උභයසුද්ධියාධම්මදායනසමත්යථොයහොතීතිආදිනාචරණාදීනං 
දානාදිසම්භාරපච්චයතා යථාරහං නිද්ධායරතබ්බා. අතිවිත්ථාරභයයන පන
මයං න විත්ථාරයිම්හ. තථා සම්පත්තිචක්කාදයයොපි දානාදීනං පච්චයයොති
යවදිතබ්බා. 

යකොසිංකියලයසොතිඑත්ථ– 

තණ්හාදීහි පරාමට්ඨ-භායවොතාසං කිලිස්සනං; 
සාමඤ්ඤයතොවියසයසන, යථාරහංවිකප්පතා. 
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පටුන 

අවියසයසන හි තණ්හාදීහි පරාමට්ඨභායවො පාරමීනං සංකියලයසො.
වියසයසන පන යදයයධම්මපටිග්ගාහකවිකප්පා දානපාරමියා සංකියලයසො.
සත්තකාලවිකප්පා සීලපාරමියා. කාමභවතදුපසයමසු
අභිරතිඅනභිරතිවිකප්පා යනක්ඛම්මපාරමියා. ‘‘අහං මමා’’ති විකප්පා
පඤ්ඤාපාරමියා. ලීනුද්ධච්චවිකප්පා වීරියපාරමියා. අත්තපරවිකප්පා
ඛන්තිපාරමියා. අදිට්ඨාදීසු දිට්ඨාදිවිකප්පා සච්චපාරමියා. 
යබොධිසම්භාරතබ්බිපක්යඛසු යදොසගුණවිකප්පා අධිට්ඨානපාරමියා.
හිතාහිතවිකප්පා යමත්තාපාරමියා. ඉට්ඨානිට්ඨවිකප්පා උයපක්ඛාපාරමියා
සංකියලයසොතියවදිතබ්යබො. 

කිිං යවොදානන්ති– 

තණ්හාදීහිඅඝාතතා, රහිතතාවිකප්පානං; 
යවොදානන්තිවිජානියා, සබ්බාසයමවතාසම්පි. 

අනුපඝාතා හි තණ්හා මාන දිට්ඨි යකොධු පනාහ මක්ඛ පලාස 
ඉස්සාමච්ෙරිය මායා සායඨයය ථම්භ සාරම්භ මද පමාදාදීහි කියලයසහි 
යදයයපටිග්ගාහකවිකප්පාදිරහිතා ච දානාදිපාරමියයො පරිසුද්ධා පභස්සරා 
භවන්තීති. 

යකොපටිපක්යඛොති– 

අකුසලාකියලසාච, පටිපක්ඛාඅයභදයතො; 
යභදයතොපනපුබ්යබපි, වුත්තාමච්ෙරියාදයයො. 

අවියසයසනහි සබ්යබපි අකුසලා ධම්මා, සබ්යබපිකියලසා ච එතාසං 
පටිපක්ඛා.වියසයසනපනපුබ්යබවුත්තාමච්ෙරියාදයයොතියවදිතබ්බා.අපිච 
යදයයපටිග්ගාහකදානඵයලසු අයලොභායදොසායමොහගුණයයොගයතො
යලොභයදොසයමොහපටිපක්ඛං දානං, කායාදියදොසත්තයවඞ්කාපගමයතො
යලොභාදිපටිපක්ඛං සීලං, කාමසුඛපරූපඝාතඅත්තකිලමථපරිවජ්ජනයතො
යදොසත්තයපටිපක්ඛංයනක්ඛම්මං, යලොභාදීනං අන්ධීකරණයතො, ඤාණස්ස
ච අනන්ධීකරණයතො යලොභාදිපටිපක්ඛා පඤ්ඤා, 
අලීනානුද්ධතඤායාරම්භවයසන යලොභාදිපටිපක්ඛං වීරියං, 
ඉට්ඨානිට්ඨසුඤ්ඤතානංඛමනයතොයලොභාදිපටිපක්ඛාඛන්ති, සතිපිපයරසං
උපකායර, අපකායර ච යථාභූතප්පවත්තියා යලොභාදිපටිපක්ඛං සච්චං, 
යලොකධම්යම අභිභුයය යථාසමාදින්යනසු සම්භායරසු අචලනයතො
යලොභාදිපටිපක්ඛං අධිට්ඨානං, නීවරණවියවකයතො යලොභාදිපටිපක්ඛා 
යමත්තා, ඉට්ඨානිට්යඨසු අනුනයපටිඝවිද්ධංසනයතො, සමප්පවත්තියතො ච
යලොභාදිපටිපක්ඛා උයපක්ඛාතිදට්ඨබ්බං. 

කාපටිපත්තීති– 
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දානාකාරාදයයොඑව, උප්පාදිතාඅයනකධා; 
පටිපත්තීතිවිඤ්යඤයයා, පාරමීපූරණක්කයම. 

දානපාරමියා හි තාව සුඛූපකරණසරීරජීවිතපරිච්චායගන, 
භයාපනයයනන, ධම්යමොපයදයසන ච බහුධා සත්තානං අනුග්ගහකරණං
පටිපත්ති. තත්ථ ආමිසදානං අභයදානං ධම්මදානන්ති දාතබ්බවත්ථුවයසන
තිවිධං දානං. යතසු යබොධිසත්තස්ස දාතබ්බවත්ථු අජ්ඣත්තිකං, බාහිරන්ති

දුවිධං. තත්ථ බාහිරිං අන්නං පානං වත්ථං යානං මාලා ගන්ධං වියලපනං
යසයයා ආවසථං පදීයපයයන්ති දසවිධං. අන්නාදීනං
ඛාදනීයයභොජනීයාදිවිභායගන අයනකවිධඤ්ච. තථා රූපාරම්මණං යාව
ධම්මාරම්මණන්ති ආරම්මණයතො ෙබ්බිධං. රූපාරම්මණාදීනඤ්ච 
නීලාදිවිභායගන අයනකවිධං. තථා
මණිකනකරජතමුත්තාපවාළාදියඛත්තවත්ථුආරාමාදි 
දාසීදාසයගොමහිංසාදිනානාවිධවත්ථූපකරණවයසනඅයනකවිධං. 

තත්ථමහාපුරියසොබාහිරංවත්ථුංයදන්යතො‘‘යයොයයනඅත්ථියකො, තං 
තස්යසව යදති. යදන්යතො ච තස්ස අත්ථියකො’’ති සයයමව ජානන්යතො
අයාචියතොපියදති, පයගව යාචියතො.මුත්තචායගොයදති, යනොඅමුත්තචායගො.
පරියත්තං යදති, යනො අපරියත්තං. සති යදයයධම්යම
පච්චුපකාරසන්නිස්සියතො න යදති, අසති යදයයධම්යම, පරියත්යත ච 
සංවිභාගාරහංවිභජති.නචයදතිපරූපඝාතාවහංසත්ථවිසමජ්ජාදිකං, නාපි
කීළනකං, යං අනත්ථුපසංහිතං, පමාදාවහඤ්ච, නච ගිලානස්ස යාචකස්ස
පානයභොජනාදිඅසප්පායං, පමාණරහිතං වා යදති, පමාණයුත්තං පන
සප්පායයමවයදති. 

තථා යාචියතො ගහට්ඨානං ගහට්ඨානුච්ෙවිකං යදති, පබ්බජිතානං 
පබ්බජිතානුච්ෙවිකං යදති. මාතාපිතයරො ඤාතිසායලොහිතා මිත්තාමච්චා 
පුත්තදාරදාසකම්මකරාති එයතසු කස්සචි පීළං අජයනන්යතො යදති, න ච
උළාරං යදයයධම්මං පටිජානිත්වා ලූඛං යදති, න ච
ලාභසක්කාරසියලොකසන්නිස්සියතො යදති, න ච පච්චුපකාරසන්නිස්සියතො
යදති, නචඵලපාටිකඞ්ඛීයදති අඤ්ඤත්රසම්මාසම්යබොධියා, නචයාචියතො, 
යදයයධම්මං වා ජිගුච්ෙන්යතො යදති, න ච අසඤ්ඤතානං යාචකානං
අක්යකොසකපරිභාසකානම්පි අපවිද්ධා දානං යදති, අඤ්ඤදත්ථු 
පසන්නචිත්යතො අනුකම්පන්යතො සක්කච්චයමව යදති, න ච
යකොතූහලමඞ්ගලියකොහුත්වායදති, කම්මඵලයමවපනසද්දහන්යතොයදති, 
නාපියාචයක පයිරුපාසනාදීහිසංකිලයමත්වායදති, අපරිකිලයමන්යතොඑව
පනයදති, නචපයරසංවඤ්චනාධිප්පායයො, යභදාධිප්පායයොවාදානං යදති, 
අසංකිලිට්ඨචිත්යතොව යදති, නාපි ඵරුසවායචො භාකුටිකමුයඛො දානං යදති, 
පියවාදී ච පන පුබ්බභාසී මිහිතසිතවචයනො හුත්වා යදති, යස්මිං යච
යදයයධම්යම උළාරමනුඤ්ඤතාය වා චිරපරිචයයන වා යගධසභාවතාය වා
යලොභධම්යමොඅධිමත්යතොයහොති, ජානන්යතොයබොධිසත්යතොතංඛිප්පයමව
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පටිවියනොදයිත්වා යාචයක පරියයයසත්වාපි යදති, යඤ්ච යදයයවත්ථු
පරිත්තං, යාචයකොපි පච්චුපට්ඨියතො, තං අචින්යතත්වා අපි අත්තානං
ධාවිත්වා යදන්යතො යාචකං සම්මායනතියථා තං අකිත්තිපණ්ඩියතො, නච 
මහාපුරියසො අත්තයනො පුත්තදාරදාසකම්මකරයපොරියස යාචියතො යත
අසඤ්ඤාපියත යදොමනස්සප්පත්යත යාචකානං යදති, සම්මයදව පන
සඤ්ඤාපියත යසොමනස්සප්පත්යත යදති, යදන්යතො ච
යක්ඛරක්ඛසපිසාචාදීනංවාමනුස්සානංවාකුරූරකම්මන්තානංජානන්යතො
න යදති, තථාරජ්ජම්පිතාදිසානංනයදති, යයයලොකස්සඅහිතායදුක්ඛාය
අනත්ථාය පටිපජ්ජන්ති, යය පන ධම්මිකා ධම්යමන යලොකං පායලන්ති, 
යතසංරජ්ජදානංයදති.එවං තාවබාහිරදායනපටිපත්තියවදිතබ්බා. 

අජ්ඣත්තිකදානම්පිද්වීහාකායරහි යවදිතබ්බං.කථං? යථානාමයකොචි
පුරියසො ඝාසච්ොදනයහතු අත්තානං පරස්ස නිස්සජ්ජති, වියධයයභාවං
උපගච්ෙති දාසබයං, එවයමව මහාපුරියසො සම්යබොධියහතු නිරාමිසචිත්යතො
සත්තානං අනුත්තරං හිතසුඛං ඉච්ෙන්යතො අත්තයනො දානපාරමිං 
පරිපූයරතුකායමො අත්තානං පරස්ස නිස්සජ්ජති, වියධයයභාවං උපගච්ෙති 
යථාකාමකරණීයතං, කරචරණනයනාදිඅඞ්ගපච්චඞ්ගං යතන යතන
අත්ථිකානං අකම්පියතො අලීයනො අනුප්පයදති, න තත්ථ සජ්ජති, න
සඞ්යකොචං ආපජ්ජති යථා තං බාහිරවත්ථුස්මිං. තථා හි මහාපුරියසො
ද්වීහාකායරහිබාහිරවත්ථුං පරිච්චජතියථාසුඛං පරියභොගායවා යාචකානං, 
යතසං මයනොරථං පූයරන්යතො අත්තයනො වසීභාවාය වා. තත්ථ සබ්යබන
සබ්බං මුත්තචායගො එවමාහ ‘‘නිස්සඞ්ගභායවනාහං සම්යබොධිං
පාපුණිස්සාමී’’ති, එවං අජ්ඣත්තිකවත්ථුස්මිම්පියවදිතබ්බං. 

තත්ථයංඅජ්ඣත්තිකවත්ථුදියයමානංයාචකස්සඑකන්යතයනව හිතාය
සංවත්තති, තංයදති, නඉතරං.නචමහාපුරියසොමාරස්ස, මාරකායිකානංවා
යදවතානං විහිංසාධිප්පායානං අත්තයනො අත්තභාවං, අඞ්ගපච්චඞ්ගානි වා 
ජානමායනොයදති‘‘මායතසංඅනත්යථොඅයහොසී’’ති.යථාචමාරකායිකානං, 
එවංයතහි අන්වාවිට්ඨානම්පිනයදති, නාපිඋම්මත්තකානං, ඉතයරසංපන
යාචියමායනො සමනන්තරයමව යදති තාදිසාය යාචනාය දුල්ලභභාවයතො, 
තාදිසස්සචදානස්සදුක්කරභාවයතො. 

අභෙදානිං පනරාජයතො යචොරයතොඅග්ගියතොඋදකයතොයවරීපුග්ගලයතො
සීහබයග්ඝාදිවාළමිගයතො නාගයක්ඛරක්ඛසපිසාචාදියතො සත්තානං භයය
පච්චුපට්ඨියතතයතොපරිත්තාණභායවන දාතබ්බං. 

ධම්මදානිං පන අසංකිලිට්ඨචිත්තස්ස අවිපරීතධම්මයදසනා. ඔපායියකො
හිතස්සඋපයදයසොදිට්ඨධම්මිකසම්පරායිකපරමත්ථවයසන, යයනසාසයන
අයනොතිණ්ණානං අවතාරණං ඔතිණ්ණානං පරිපාචනං. තත්ථායංනයයො –
සඞ්යඛපයතො තාව දානකථා සීලකථා සග්ගකථා කාමානං ආදීනයවො
සංකියලයසො ඔකායරො ච යනක්ඛම්යම ආනිසංයසො. විත්ථාරයතො පන
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පටුන 

සාවකයබොධියං අධිමුත්තචිත්තානං සරණගමනං, සීලසංවයරො, ඉන්ද්රියයසු 
ගුත්තද්වාරතා, යභොජයන මත්තඤ්ඤුතා, ජාගරියානුයයොයගො, සත්ත
සද්ධම්මා, අට්ඨතිංසාය ආරම්මයණසුකම්මකරණවයසනසමථානුයයොයගො, 
රූපමුඛාදීසු විපස්සනාභිනියවයසසු යථාරහං අභිනියවසනමුයඛන
විපස්සනානුයයොයගො, තථාවිසුද්ධිපටිපදායසම්මත්තගහණං, තිස්යසො විජ්ජා, 
ෙ අභිඤ්ඤා, චතස්යසො පටිසම්භිදා, සාවකයබොධීති එයතසං
ගුණසංකිත්තනවයසන යථාරහංතත්ථතත්ථපතිට්ඨාපනා, පරියයොදපනාච.
තථා පච්යචකයබොධියං, සම්මාසම්යබොධියඤ්ච අධිමුත්තචිත්තානං යථාරහං
දානාදිපාරමීනං සභාවසරසලක්ඛණාදිසංකිත්තනමුයඛන තීසුපි
අවත්ථායභයදසු යතසං බුද්ධානං මහානුභාවතාවිභාවයනන යානද්වයය
පතිට්ඨාපනා, පරියයොදපනාච.එවංමහාපුරියසොසත්තානං ධම්මදානංයදති. 

තථා මහාපුරියසොආමිසදානං යදන්යතො ‘‘ඉමිනාහං දායනන සත්තානං 
ආයුවණ්ණසුඛබලපටිභානාදිසම්පත්තිඤ්ච රමණීයං අග්ගඵලසම්පත්තිඤ්ච 

නිප්ඵායදයය’’න්ති අන්නිං යදති, තථාසත්තානං කාමකියලසපිපාසවූපසමාය 

පානිං යදති, තථා සුවණ්ණවණ්ණතාය, හියරොත්තප්පාලඞ්කාරස්ස ච

නිප්ඵත්තියා වත්ථානි යදති, තථා ඉද්ධිවිධස්ස යචව නිබ්බානසුඛස්ස ච

නිප්ඵත්තියා ොනිං යදති, තථා සීලගන්ධනිප්ඵත්තියා ගන්ධිං යදති, තථා

බුද්ධගුණයසොභානිප්ඵත්තියා මාලාවියලපනිං යදති, තථා

යබොධිමණ්ඩාසනනිප්ඵත්තියා ආසනිං යදති, තථාගතයසයයනිප්ඵත්තියා 

යසෙයිං යදති, සරණභාවනිප්ඵත්තියා ආවසථිං යදති, පඤ්චචක්ඛුපටිලාභාය 

පදීයපෙයිං යදති. 

බයාමප්පභානිප්ඵත්තියා රූපදානිං යදති, බ්රහ්මස්සරනිප්ඵත්තියා 

සද්දදානිං යදති, සබ්බයලොකස්ස පියභාවාය රසදානිං යදති, 

බුද්ධසුඛුමාලභාවාය යඵොට්ඨබ්බදානිං යදති, අජරාමරණභාවාය යභසජ්ජදානං
යදති, කියලසදාසබයවියමොචනත්ථං දාසානං භුජිස්සතාදානං යදති, 
සද්ධම්මාභිරතියා අනවජ්ජඛිඩ්ඩාරතියහතුදානං යදති, සබ්යබපි සත්යත
අරියාය ජාතියා අත්තයනො පුත්තභාවූපනයනාය පුත්තදානං යදති, 
සකලස්සාපි යලොකස්ස පතිභාවූපගමනාය දාරදානං යදති, 
සුභලක්ඛණසම්පත්තියා සුවණ්ණමණිමුත්තාපවාළාදිදානං, 
අනුබයඤ්ජනසම්පත්තියා නානාවිධවිභූසනදානං, සද්ධම්මයකොසාධිගමාය
විත්තයකොසදානං, ධම්මරාජභාවාය රජ්ජදානං, දානාදිසම්පත්තියා
ආරාමුයයානාදිවනදානං, චක්කඞ්කියතහි පායදහි යබොධිමණ්ඩූපසඞ්කමනාය
චරණදානං, චතුයරොඝනිත්ථරයණ සත්තානං සද්ධම්මහත්ථදානත්ථං
හත්ථදානං, සද්ධින්ද්රියාදිපටිලාභාය කණ්ණනාසාදිදානං, 
සමන්තචක්ඛුපටිලාභාය චක්ඛුදානං, ‘‘දස්සනසවනානුස්සරණපාරිචරියාදීසු
සබ්බකාලං සබ්බසත්තානංහිතසුඛාවයහොසබ්බයලොයකනචඋපජීවිතබ්යබො
යම කායයො භයවයයා’’ති මංසයලොහිතාදිදානං. ‘‘සබ්බයලොකුත්තයමො
භයවයය’’න්තිඋත්තමඞ්ගදානංයදති. 
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පටුන 

එවංදදන්යතොචනඅයනසනායයදති, නපයරොපඝායතන, නභයයන, න
ලජ්ජාය, න දක්ඛියණයයයරොසයනන, න පණීයත සති ලූඛං, න
අත්තුක්කංසයනන, න පරවම්භයනන, න ඵලාභිකඞ්ඛාය, න
යාචකජිගුච්ොය, නඅචිත්තීකායරන, අථයඛොසක්කච්චංයදති, සහත්යථන 
යදති, කායලනයදති, චිත්තිංකත්වායදති, අවිභායගනයදති, තීසුකායලසු
යසොමනස්සියකො යදති, තයතො එව ච දත්වා න පච්ොනුතාපී යහොති, න
පටිග්ගාහකවයසන මානාවමානංකයරොති, පටිග්ගාහකානං පියසමුදාචායරො
යහොති වදඤ්ඤූ යාචයයොයගො සපරිවාරදායයකො. අන්නදානඤ්හි යදන්යතො
‘‘තංසපරිවාරංකත්වා දස්සාමී’’තිවත්ථාදීහිසද්ධිංයදති, තථාවත්ථදානං 
යදන්යතො ‘‘තං සපරිවාරං කත්වා දස්සාමී’’ති අන්නාදීහි සද්ධිං යදති.
පානදානාදීසුපි එයසවනයයො, තථාරූපදානං යදන්යතො ඉතරාරම්මණානිපි
තස්සපරිවාරංකත්වායදති, එවං යසයසසුපි. 

තත්ථ රූපදානං නාම නීලපීතයලොහියතොදාතාදිවණ්ණාදීසු 
පුප්ඵවත්ථධාතූසු අඤ්ඤතරං ලභිත්වා රූපවයසන ආභුජිත්වා ‘‘රූපදානං
දස්සාමි, රූපදානං මය්හ’’න්ති චින්යතත්වා තාදියස දක්ඛියණයයය දානං

පතිට්ඨායපති, එතං රූපදානිං නාම. 

සද්දදානං පනයභරීසද්දාදිවයසනයවදිතබ්බං. තත්ථසද්දංකන්දමූලානි
විය උප්පායටත්වා, නීලුප්පලහත්ථකං විය ච හත්යථ ඨයපත්වා දාතුං න
සක්යකොති, සවත්ථුකං පනකත්වා දදන්යතො සද්දදානං යදතිනාම, තස්මා
යදා ‘‘සද්දදානං දස්සාමී’’ති යභරීමුදිඞ්ගාදීසු අඤ්ඤතයරන තූරියයන
තිණ්ණං රතනානං උපහාරං කයරොති, කායරති ච, ‘‘සද්දදානං දස්සාමි, 
සද්දදානංයම’’තියභරීආදීනිඨපායපති, ධම්මකථිකානංපනසද්දයභසජ්ජං, 
යතලඵාණිතාදීනි ච යදති, ධම්මස්සවනං යඝොයසති, සරභඤ්ඤං භණති, 
ධම්මකථංකයථති, උපනිසින්නකථං, අනුයමොදනකථඤ්චකයරොති, කායරති

ච, තදා සද්දදානිං නාම යහොති. 

තථා මූලගන්ධාදීසු අඤ්ඤතරං රජනීයං ගන්ධවත්ථුං, පිසිතයමව වා 
ගන්ධං යංකිඤ්චි ලභිත්වා ගන්ධවයසනආභුජිත්වා ‘‘ගන්ධදානං දස්සාමි, 
ගන්ධදානං මය්හ’’න්ති බුද්ධරතනාදීනං පූජං කයරොති, කායරති ච, 
ගන්ධපූජනත්ථාය අගරුචන්දනාදියක ගන්ධවත්ථුයක පරිච්චජති, ඉදං 

ගන්ධදානිං. 

තථා මූලරසාදීසු යං කිඤ්චි රජනීයං රසවත්ථුං ලභිත්වා රසවයසන 
ආභුජිත්වා ‘‘රසදානං දස්සාමි, රසදානංමය්හ’’න්තිදක්ඛියණයයානංයදති, 

රසවත්ථුයමවවාඅඤ්ඤංගවාදිකංපරිච්චජති, ඉදං රසදානිං. 

තථායඵොට්ඨබ්බදානංමඤ්චපීඨාදිවයසන, අත්ථරණපාවුරණාදිවයසනච 
යවදිතබ්බං.යදාහිමඤ්චපීඨභිසිබිබ්යබොහනාදිකං, නිවාසනපාරුපනාදිකංවා 
සුඛසම්ඵස්සං රජනීයං අනවජ්ජං යඵොට්ඨබ්බවත්ථුං ලභිත්වා
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යඵොට්ඨබ්බවයසන ආභුජිත්වා ‘‘යඵොට්ඨබ්බදානං දස්සාමි, යඵොට්ඨබ්බදානං
මය්හ’’න්ති දක්ඛියණයයානං යදති. යථාවුත්තං යඵොට්ඨබ්බවත්ථුං ලභිත්වා

පරිච්චජති, එතං යඵොට්ඨබ්බදානිං. 

ධම්මදානං පනධම්මාරම්මණස්ස අධිප්යපතත්තාඔජාපානජීවිතවයසන 
යවදිතබ්බං. ඔජාදීසු හි අඤ්ඤතරං රජනීයං ධම්මවත්ථුං ලභිත්වා
ධම්මාරම්මණවයසන ආභුජිත්වා ‘‘ධම්මදානං දස්සාමි, ධම්මදානං

මය්හ’’න්තිසප්පිනවනීතාදි ඔ දානිං යදති, අම්බපානාදිඅට්ඨවිධං පානදානිං 

යදති, ජීවිතදානන්ති ආභුජිත්වා සලාකභත්තපක්ඛිකභත්තාදීනි යදති.
අඵාසුකභායවන අභිභූතානං බයාධිකානං යවජ්ජං පට්ඨයපති, ජාලං
ඵාලායපති, කුමීනං විද්ධංසායපති, සකුණපඤ්ජරං විද්ධංසායපති, 
බන්ධයනන බද්ධානං සත්තානං බන්ධනයමොක්ඛං කායරති, මාඝාතයභරිං
චරායපති, අඤ්ඤානිපි සත්තානං ජීවිතපරිත්තාණත්ථං එවරූපානි කම්මානි

කයරොති, කාරායපතිච, ඉදං ධම්මදානිං නාම. 

සබ්බම්යපතං යථාවුත්තදානසම්පදං සකලයලොකහිතසුඛාය පරිණායමති
අත්තයනො ච අකුප්පාය විමුත්තියා අපරික්ඛයස්ස ෙන්දස්ස අපරික්ඛයස්ස
වීරියස්සඅපරික්ඛයස්සසමාධිස්සඅපරික්ඛයස්සපටිභානස්ස අපරික්ඛයස්ස
ඣානස්සඅපරික්ඛයායසම්මාසම්යබොධියාපරිණායමති, ඉමඤ්චදානපාරමිං
පටිපජ්ජන්යතනමහාසත්යතනජීවියත අනිච්චසඤ්ඤාපච්චුපට්ඨයපතබ්බා.
තථා යභොයගසු, බහුසාධාරණතා ච යනසං මනසි කාතබ්බා, සත්යතසු ච
මහාකරුණා සතතං සමිතං පච්චුපට්ඨයපතබ්බා. එවඤ්හි යභොයගහි
ගයහතබ්බසාරං ගණ්හන්යතො ආදිත්තයතො විය අගාරයතො සබ්බං
සාපයතයයං, අත්තානඤ්චබහිනීහරන්යතොන කිඤ්චියසයසති, නකත්ථචි
විභාගං කයරොති, අඤ්ඤදත්ථු නිරයපක්යඛො නිස්සජ්ජති එව. අයං තාව 

දානපාරමො පටිපත්තික්කයමො. 

සීලපාරමො පන අයං පටිපත්තික්කයමො – යස්මා
සබ්බඤ්ඤුසීලාලඞ්කායරහි සත්යත අලඞ්කරිතුකායමන මහාපුරියසන
ආදියතො අත්තයනො එව තාව සීලං වියසොයධතබ්බං. තත්ථ චතූහාකායරහි
සීලංවිසුජ්ඣතිඅජ්ඣාසයවිසුද්ධියතො, සමාදානයතො, අවීතික්කමනයතො, සති
වීතික්කයම පුන පාකටීකරණයතො ච. විසුද්ධාසයතාය හි එකච්යචො
අත්තාධිපති හුත්වා පාපජිගුච්ෙනසභායවො අජ්ඣත්තං හිරිධම්මං 
පච්චුපට්ඨයපත්වාසුපරිසුද්ධසමාචායරොයහොති, තථාපරයතොසමාදායනසති
එකච්යචො යලොකාධිපති හුත්වා පාපයතො උත්තසන්යතො ඔත්තප්පධම්මං
පච්චුපට්ඨයපත්වා සුපරිසුද්ධසමාචායරො යහොති, ඉති උභයථාපි එයත
අවීතික්කමනයතො සීයල පතිට්ඨහන්ති. අථ ච පනකදාචි සතිසම්යමොයසන
සීලස්ස ඛණ්ඩාදිභායවො සියා, තායයයව යථාවුත්තාය 
හියරොත්තප්පසම්පත්තියා ඛිප්පයමව නං වුට්ඨානාදිනා පටිපාකතිකං
කයරොන්තීති. 
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තයිදං සීලං වාරිත්තං චාරිත්තන්ති දුවිධං. තත්ථායං යබොධිසත්තස්ස
වාරිත්තසීයල පටිපත්තික්කයමො – යතන සබ්බසත්යතසු තථා 
දයාපන්නචිත්යතන භවිතබ්බං, යථා සුපිනන්යතනපි න ආඝායතො
උප්පජ්යජයය, පරූපකරණවිරතතාය පරසන්තයකො අලගද්යදො විය න
පරාමසිතබ්යබො.සයචපබ්බජියතොයහොති, අබ්රහ්මචරියයතොපිආරාචාරීයහොති
සත්තවිධයමථුනසංයයොගවිරයතො, පයගව පරදාරගමනයතො. ගහට්යඨො 
සමායනොපයරසංදායරසුසදාපාපකංචිත්තම්පිනඋප්පායදති.කයථන්යතො
සච්චං හිතං පියං පරිමිතයමව ච කායලන ධම්මිං කථං භාසිතා යහොති.
සබ්බත්ථ අනභිජ්ඣාලු, අබයාපන්නචිත්යතො, අවිපරීතදස්සයනො
කම්මස්සකතාඤායණනච සමන්නාගයතො.සමග්ගයතසුසම්මාපටිපන්යනසු
නිවිට්ඨසද්යධොයහොතිනිවිට්ඨයපයමොති. 

ඉති චතුරාපායවට්ටදුක්ඛානං පථභූයතහි අකුසලකම්මපයථහි, 
අකුසලධම්යමහි ච ඔරමිත්වා සග්ගයමොක්ඛානං පථභූයතසු
කුසලකම්මපයථසු, කුසලධම්යමසු ච පතිට්ඨිතස්ස මහාපුරිසස්ස
පරිසුද්ධාසයපයයොගයතො යථාභිපත්ථිතා සත්තානං හිතසුඛූපසඤ්හිතා
මයනොරථාසීඝංසීඝංඅභිනිප්ඵජ්ජන්ති, පාරමියයොපරිපූයරන්ති. එවංභූයතොහි
අයං. තත්ථ හිංසානිවත්තියා සබ්බසත්තානං අභයදානං යදති, 
අප්පකසියරයනව යමත්තාභාවනං සම්පායදති, එකාදස යමත්තානිසංයස
අධිගච්ෙති, අප්පාබායධො යහොති අප්පාතඞ්යකො, දීඝායුයකො සුඛබහුයලො, 
ලක්ඛණවියසයස පාපුණාති, යදොසවාසනඤ්ච සමුච්ඡින්දති. තථා
අදින්නාදානනිවත්තියා යචොරාදීහි අසාධාරයණ යභොයග අධිගච්ෙති, පයරහි
අනාසඞ්කනීයයො, පියයො, මනායපො, විස්සාසනීයයො, භවසම්පත්තීසු 
අලග්ගචිත්යතො පරිච්චාගසීයලො, යලොභවාසනඤ්ච සමුච්ඡින්දති.
අබ්රහ්මචරියනිවත්තියා අයලොයභො යහොති සන්තකායචිත්යතො, සත්තානං
පියයො යහොති මනායපො අපරිසඞ්කනීයයො, කලයායණො චස්ස කිත්තිසද්යදො
අබ්භුග්ගච්ෙති, අලග්ගචිත්යතො යහොති මාතුගායමසු අලුද්ධාසයයො, 
යනක්ඛම්මබහුයලො, ලක්ඛණවියසයස අධිගච්ෙති, යලොභවාසනඤ්ච
සමුච්ඡින්දති. 

මුසාවාදනිවත්තියා සත්තානං පමාණභූයතො යහොති පච්චයියකො යථයතො 
ආයදයයවචයනො යදවතානං පියයො මනායපො සුරභිගන්ධමුයඛො
අසද්ධම්මාරක්ඛිතකායවචීසමාචායරො, ලක්ඛණවියසයස අධිගච්ෙති, 
කියලසවාසනඤ්ච සමුච්ඡින්දති. යපසුඤ්ඤනිවත්තියා පරූපක්කයමහි
අයභජ්ජකායයොයහොතිඅයභජ්ජපරිවායරො, සද්ධම්යමචඅයභජ්ජනකසද්යධො, 
දළ්හමිත්යතො භවන්තරපරිචිතානම්පි සත්තානං එකන්තපියයො, 
අසංකියලසබහුයලො. ඵරුසවාචානිවත්තියාසත්තානංපියයොයහොතිමනායපො
සුඛසීයලොමධුරවචයනොසම්භාවනීයයො, අට්ඨඞ්ගසමන්නාගයතොචස්සසයරො
නිබ්බත්තති. සම්ඵප්පලාපනිවත්තියා සත්තානං පියයො යහොති මනායපො, 
ගරුභාවනීයයො ච, ආයදයයවචයනො පරිමිතාලායපො, මයහසක්යඛො ච යහොති 
මහානුභායවො, ඨානුප්පත්තියකන පටිභායනන පඤ්හාබයාකරණකුසයලො, 
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පටුන 

බුද්ධභූමියඤ්ච එකාය එව වාචාය අයනකභාසානං සත්තානං අයනයකසං
පඤ්හානං බයාකරණසමත්යථොයහොති. 

අනභිජ්ඣාලුතාය අකිච්ෙලාභී යහොති, උළායරසු ච යභොයගසු රුචිං 
පටිලභති, ඛත්තියමහාසාලාදීනං සම්මයතො යහොති, පච්චත්ථියකහි
අනභිභවනීයයො, ඉන්ද්රියයවකල්ලංනපාපුණාති, අප්පටිපුග්ගයලොචයහොති.
අබයාපායදන පියදස්සයනො යහොති සත්තානං සම්භාවනීයයො, 
පරහිතාභිනන්දිතායචසත්යතඅප්පකසියරයනවපසායදති, අලූඛසභායවොච
යහොති යමත්තාවිහාරී, මයහසක්යඛො ච යහොති මහානුභායවො.
මිච්ොදස්සනාභායවන කලයායණ සහායය පටිලභති, සීසච්යෙදං
පාපුණන්යතොපි පාපකම්මං න කයරොති, කම්මස්සකතාදස්සනයතො
අයකොතූහලමඞ්ගලියකොචයහොති, සද්ධම්යමචස්සසද්ධාපතිට්ඨිතා යහොති
මූලජාතා, සද්දහති ච තථාගතානං යබොධිං, සමයන්තයරසු නාභිරමති
උක්කාරට්ඨායන රාජහංයසොවිය, ලක්ඛණත්තයවිජානයනකුසයලොයහොති, 
අන්යතච අනාවරණඤාණලාභී, යාව චයබොධිං නපාපුණාති, තාවතස්මිං
තස්මිංසත්තනිකායයඋක්කට්ඨුක්කට්යඨොයහොති, උළාරුළාරසම්පත්තියයො
පාපුණාති. 

‘‘ඉති හිදංසීලංනාමසබ්බසම්පත්තීනං අධිට්ඨානං, සබ්බබුද්ධගුණානං
පභවභූමි, සබ්බබුද්ධකාරකධම්මානංආදි චරණංකාරණං මුඛං පමුඛ’’න්ති
බහුමානං උප්පායදත්වා කායවචීසංයයම, ඉන්ද්රියදමයන, ආජීවපාරිසුද්ධියං, 
පච්චයපරියභොයග ච සතිසම්පජඤ්ඤබයලන අප්පමත්යතො යහොති, 
ලාභසක්කාරසියලොකං උක්ඛිත්තාසිකපච්චත්ථිකං විය සල්ලක්යඛත්වා
‘‘කිකීව අණ්ඩ’’න්තිආදිනා (විසුද්ධි. 1.7; දී.නි. අට්ඨ. 1.7) වුත්තනයයන

සක්කච්චං සීලංසම්පායදතබ්බං.අයංතාව වාරිත්තසීයල පටිපත්තික්කයමො. 

චාරිත්තසීයල පන පටිපත්ති එවං යවදිතබ්බා – ඉධ යබොධිසත්යතො
කලයාණමිත්තානං ගරුට්ඨානියානං අභිවාදනං පච්චුට්ඨානං අඤ්ජලිකම්මං
සාමීචිකම්මං කායලන කාලං කත්තා යහොති, තථා යතසං කායලන කාලං
උපට්ඨානං කත්තා යහොති, ගිලානානං කායයවයයාවටිකං, වාචාය
පුච්ෙනඤ්චකත්තා යහොති, සුභාසිතපදානිසුත්වාසාධුකාරංකත්තා යහොති, 
ගුණවන්තානං ගුයණ වණ්යණතා, පයරසං අපකායර ඛන්තා, උපකායර
අනුස්සරිතා, පුඤ්ඤානි අනුයමොදිතා, අත්තයනො පුඤ්ඤානි
සම්මාසම්යබොධියා පරිණායමතා, සබ්බකාලං අප්පමාදවිහාරී කුසයලසු 
ධම්යමසු, සතිඅච්චයයඅච්චයයතොදිස්වාතාදිසානංසහධම්මිකානංයථාභූතං
ආවිකත්තා, උත්තරිඤ්චසම්මාපටිපත්තිංසම්මයදවපරිපූයරතා. 

තථා අත්තයනො අනුරූපාසු අත්ථූපසංහිතාසු සත්තානං 
ඉතිකත්තබ්බතාපුයරක්ඛායරො අනලයසො සහායභාවං උපගච්ෙති.
උප්පන්යනසු ච සත්තානං බයාධිආදිදුක්යඛසු යථාරහං පතිකාරවිධායයකො, 
ඤාතියභොගාදිබයසනපතියතසු යසොකපයනොදයනො, 
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උල්ලුම්පනසභාවාවට්ඨියතො හුත්වා නිග්ගහාරහානං ධම්යමයනව
නිග්ගණ්හනයකො යාවයදව අකුසලා වුට්ඨායපත්වා කුසයල පතිට්ඨාපනාය, 
පග්ගහාරහානං ධම්යමයනව පග්ගණ්හනයකො. යානි පුරිමකානං
මහායබොධිසත්තානං උළාරතමානි පරමදුක්කරානි අචින්යතයයානුභාවානි 
සත්තානං එකන්තහිතසුඛාවහානි චරිතානි, යයහි යනසං යබොධිසම්භාරා
සම්මයදවපරිපාකං අගමිංසු, තානිසුත්වාඅනුබ්බිග්යගොඅනුත්රායසො ‘‘යතපි
මහාපුරිසා මනුස්සා එව, අනුක්කයමන පන සික්ඛාපාරිපූරියා භාවිතත්තා
තාදිසාය උළාරතමාය ආනුභාවසම්පත්තියා යබොධිසම්භායරසු
උක්කංසපාරමිප්පත්තාඅයහසුං, තස්මාමයාපිසීලාදිසික්ඛාසු සම්මයදවතථා
පටිපජ්ජිතබ්බං, යායපටිපත්තියාඅහම්පිඅනුක්කයමනසික්ඛං පරිපූයරත්වා
එකන්තයතො පදං අනුපාපුණිස්සාමී’’ති සද්ධාපුයරචාරිකං වීරියං 
අවිස්සජ්ජන්යතොසම්මයදවසීයලසුපරිපූරකාරීයහොති. 

තථා පටිච්ෙන්නකලයායණො යහොති විවටාපරායධො, අප්පිච්යෙො 
සන්තුට්යඨො පවිවිත්යතො අසංසට්යඨො දුක්ඛසයහො අවිපරීතදස්සනජාතියකො
අනුද්ධයතො අනුන්නයළො අචපයලො අමුඛයරො අවිකිණ්ණවායචො
සංවුතින්ද්රියයො සන්තමානයසො කුහනාදිමිච්ොජීවවිරහියතො 
ආචාරයගොචරසම්පන්යනො, අණුමත්යතසු වජ්යජසු භයදස්සාවී සමාදාය
සික්ඛති සික්ඛාපයදසු, ආරද්ධවීරියයො පහිතත්යතො කායය ච ජීවියත ච
නිරයපක්යඛො, අප්පමත්තකම්පි කායය, ජීවියත වා අයපක්ඛං නාධිවායසති
පජහති වියනොයදති, පයගව අධිමත්තං. සබ්යබපි දුස්සීලයයහතුභූයත
යකොධුපනාහාදියක කියලසුපක්කියලයස පජහති වියනොයදති, 
අප්පමත්තයකන වියසසාධිගයමන අපරිතුට්යඨො යහොති, න සඞ්යකොචං
ආපජ්ජති, උපරූපරිවියසසාධිගමායවායමති. 

යයන යථාලද්ධාසම්පත්තිහානභාගියාවා ඨිතිභාගියාවානයහොති, තථා
මහාපුරියසො අන්ධානං පරිණායයකො යහොති, මග්ගං ආචික්ඛති, බධිරානං
හත්ථමුද්දාය සඤ්ඤං යදති, අත්ථමනුග්ගායහති, තථා මූගානං.
පීඨසප්පිකානං පීඨං යදති, වායහති වා. අස්සද්ධානං සද්ධාපටිලාභාය
වායමති, කුසීතානං උස්සාහජනනාය, මුට්ඨස්සතීනං සතිසමායයොගාය.
විබ්භන්තත්තානං සමාධිසම්පදාය, දුප්පඤ්ඤානං පඤ්ඤාධිගමාය වායමති.
කාමච්ෙන්දපරියුට්ඨිතානං කාමච්ෙන්දපටිවියනොදනාය වායමති. 
බයාපාදථිනමිද්ධඋද්ධච්චකුක්කුච්චවිචිකිච්ොපරියුට්ඨිතානං 
විචිකිච්ොවියනොදනාය වායමති. කාමවිතක්කාදිපකතානං 
කාමවිතක්කාදිමිච්ොවිතක්කවියනොදනාය වායමති. පුබ්බකාරීනං සත්තානං
කතඤ්ඤුතං නිස්සායපුබ්බභාසීපියවාදීසඞ්ගාහයකොසදියසන, අධියකනවා
පච්චුපකායරසම්මායනතා යහොති. 

ආපදාසු සහායකිච්චං අනුතිට්ඨති, යතසං යතසඤ්ච සත්තානං පකතිං, 
සභාවඤ්චපරිජානිත්වායයහියථාසංවසිතබ්බංයහොති, යතහිතථාසංවසති.
යයසු ච යථා පටිපජ්ජිතබ්බං යහොති, යතසු තථා පටිපජ්ජති. තඤ්ච යඛො
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අකුසලයතො වුට්ඨායපත්වා කුසයල පතිට්ඨාපනවයසන, න අඤ්ඤථා.
පරචිත්තානුරක්ඛණා හි යබොධිසත්තානං යාවයදව කුසලාභිවඩ්ඪියා. තථා
හිතජ්ඣාසයයනාපි පයරො න සාහසිතබ්යබො, න භණ්ඩිතබ්යබො, න 
මඞ්කුභාවමාපායදතබ්යබො, න පරස්ස කුක්කුච්චං උප්පායදතබ්බං, න
නිග්ගහට්ඨායන යචොයදතබ්යබො, නනීචතරංපටිපන්නස්සඅත්තාඋච්චතයර
ඨයපතබ්යබො, න ච පයරසු සබ්යබන සබ්බං අයසවිනා භවිතබ්බං, න
අතියසවිනා, නඅකාලයසවිනාභවිතබ්බං. 

යුත්යත පන සත්යත යදසකාලානුරූපං යසවති, න ච පයරසං පුරයතො
පියයපි ගරහති, අප්පියය වා පසංසති, න අධිට්ඨාය විස්සාසී යහොති, න
ධම්මිකං උපනිමන්තනං පටික්ඛිපති, න පඤ්ඤත්තිං උපගච්ෙති, නාධිකං
පටිග්ගණ්හාති, සද්ධාසම්පන්යන සද්ධානිසංසකථාය සම්පහංයසති, 
සීලසුතචාගපඤ්ඤාසම්පන්යන පඤ්ඤානිසංසකථාය සම්පහංයසති. සයච
පන යබොධිසත්යතො අභිඤ්ඤාබලප්පත්යතො යහොති, පමාදාපන්යන සත්යත
අභිඤ්ඤාබයලන යථාරහං නිරයාදියක දස්යසන්යතො සංයවයජත්වා
අස්සද්ධාදියක සද්ධාදීසු පතිට්ඨායපති, සාසයන ඔතායරති, 
සද්ධාදිගුණසම්පන්යන පරිපායචති. එවමස්ස මහාපුරිසස්ස චාරිත්තභූයතො
අපරිමායණො පුඤ්ඤාභිසන්යදො කුසලාභිසන්යදො උපරූපරි අභිවඩ්ඪතීති
යවදිතබ්බං. 

අපිච යා සා ‘‘කිං සීලං, යකනට්යඨන සීල’’න්තිආදිනා පුච්ෙං කත්වා
‘‘පාණාතිපාතාදීහි විරමන්තස්ස, වත්තපටිපත්තිං වා පූයරන්තස්ස
යචතනාදයයො ධම්මා සීල’’න්තිආදිනා නයයන නානප්පකාරයතො සීලස්ස 

විත්ථාරකථා විසුද්ධිමග්යග (විසුද්ධි.1.6) වුත්තා, සා සබ්බාපිඉධආහරිත්වා
වත්තබ්බා. යකවලඤ්හි තත්ථ සාවකයබොධිසත්තවයසන සීලකථා ආගතා, 
ඉධ මහායබොධිසත්තවයසන කරුණූපායයකොසල්ලපුබ්බඞ්ගමං කත්වා
වත්තබ්බාති අයයමව වියසයසො. යයතො ඉදං සීලං මහාපුරියසො යථා න
අත්තයනො දුග්ගතියංපරිකියලසවිමුත්තියා, සුගතියම්පින රජ්ජසම්පත්තියා, 
න චක්කවත්තී, න යදව, න සක්ක, න මාර, න බ්රහ්මසම්පත්තියා
පරිණායමති, තථා න අත්තයනො යතවිජ්ජතාය, න ෙළභිඤ්ඤතාය, න 
චතුපටිසම්භිදාධිගමාය, නසාවකයබොධියා, නපච්යචකයබොධියාපරිණායමති, 
අථ යඛො සබ්බඤ්ඤුභායවන සබ්බසත්තානං

අනුත්තරසීලාලඞ්කාරසම්පාදනත්ථයමව පරිණායමතීති අයං සීලපාරමො 
පටිපත්තික්කයමො. 

තථායස්මාකරුණූපායයකොසල්ලපරිග්ගහිතාආදීනවදස්සනපුබ්බඞ්ගමා 
කායමහි ච භයවහි ච නික්ඛමනවයසන පවත්තා කුසලචිත්තුප්පත්ති
යනක්ඛම්මපාරමී, තස්මාසකලසංකියලසනිවාසනට්ඨානතාය, පුත්තදාරාදීහි
මහාසම්බාධතාය, කසිවාණිජ්ජාදිනානාවිකම්මන්තාධිට්ඨානබයාකුලතාය ච
ඝරාවාසස්ස යනක්ඛම්මසුඛාදීනං අයනොකාසතං, කාමානඤ්ච
‘‘සත්ථධාරාලග්ගමධුබින්දු විය ච කදලී විය ච
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පටුන 

අවයලය්හමානපරිත්තස්සාදවිපුලානත්ථානුබන්ධා’’තිචවිජ්ජුලයතොභායසන
ගයහතබ්බං නච්චං විය පරිත්තකාලූපලබ්භා, උම්මත්තකාලඞ්කායරො විය
විපරීතසඤ්ඤාය අනුභවිතබ්බා, කරීසාවච්ොදනමුඛං විය පටිකාරභූතා, 
උදයක යතමිතඞ්ගුලියා නිසාරුදකපානං විය අතිත්තිකරා, 
ොතජ්ඣත්තයභොජනංවියසාබාධා, බලිසාමිසංවියබයාසනුපනිපාතකාරණා 
(බයසනසන්නිපාතකාරණා – දී. නි. ටී. 1.7), අග්ගිසන්තායපො විය
කාලත්තයයපි දුක්ඛුප්පත්තියහතුභූතා, මක්කටායලයපො විය
බන්ධනනිමිත්තා, ඝාතකාවච්ොදනකිමාලයයො විය අනත්ථච්ොදනා, 
සපත්තගාමවායසො විය භයට්ඨානභූතා, පච්චත්ථිකයපොසයකො විය 
කියලසමාරාදීනං ආමිසභූතා, ෙණසම්පත්තියයො විය විපරිණාමදුක්ඛා, 
යකොටරග්ගි විය අන්යතොදාහකා, පුරාණකූපාවලම්බනරණමධුපිණ්ඩං විය
අයනකාදීනවා, යලොණූදකපානං විය පිපාසායහතුභූතා, සුරායමරයං විය
නීචජනයසවිතා, අප්පස්සාදතාය අට්ඨිකඞ්කලූපමා’’තිආදිනා ච නයයන
ආදීනවං සල්ලක්යඛත්වා තබ්බිපරියායයන යනක්ඛම්යම ආනිසංසං
පස්සන්යතන යනක්ඛම්මපවියවකඋපසමසුඛාදීසු 
නින්නයපොණපබ්භාරචිත්යතනයනක්ඛම්මපාරමියංපටිපජ්ජිතබ්බං. 

යස්මා පන යනක්ඛම්මං පබ්බජ්ජාමූලකං, තස්මා පබ්බජ්ජා තාව 
අනුට්ඨාතබ්බා. පබ්බජ්ජමනුතිට්ඨන්යතනමහාසත්යතනඅසතිබුද්ධුප්පායද 
කම්මවාදීනං කිරියවාදීනං තාපසපරිබ්බාජකානං පබ්බජ්ජා අනුට්ඨාතබ්බා. 
උප්පන්යනසු පන සම්මාසම්බුද්යධසු යතසං සාසයන එව පබ්බජිතබ්බං.
පබ්බජිත්වා ච යථාවුත්යත සීයල පතිට්ඨියතන තස්සා එව සීලපාරමියා
යවොදාපනත්ථං ධුතගුණා සමාදාතබ්බා. සමාදින්නධුතධම්මා හි මහාපුරිසා
සම්මයදව යත පරිහරන්තා 
අප්පිච්ොසන්තුට්ඨසල්යලඛපවියවකඅසංසග්ගවීරියාරම්භසුභරතාදිගුණසලිල
වික්ඛාලිතකියලසමලතාය අනවජ්ජසීලවතගුණපරිසුද්ධසමාචාරායපොරායණ
අරියවංසත්තයය පතිට්ඨිතා චතුත්ථං භාවනාරාමතාසඞ්ඛාතං අරියවංසං
ගන්තුං චත්තාරීසාය ආරම්මයණසු යථාරහං උපචාරප්පනායභදං ඣානං
උපසම්පජ්ජ විහරන්ති. එවඤ්හිස්ස සම්මයදව යනක්ඛම්මපාරමී පාරිපූරිතා
යහොති. ඉමස්මිං පන ඨායන යතරසහි ධුතධම්යමහි සද්ධිං දස කසිණානි 
දසාසුභානිදසානුස්සතියයොචත්තායරොබ්රහ්මවිහාරාචත්තායරොආරුප්පාඑකා
සඤ්ඤා එකං වවත්ථානන්ති චත්තාරීස සමාධිභාවනාකම්මට්ඨානානි, 
භාවනාවිධානඤ්ච විත්ථාරයතො වත්තබ්බානි, තං පයනතං සබ්බං යස්මා 

විසුද්ධිමග්යග (විසුද්ධි. 1.22, 47) සබ්බාකාරයතො විත්ථායරත්වා වුත්තං, 
තස්මා තත්ථ වුත්තනයයයනව යවදිතබ්බං. යකවලඤ්හි තත්ථ
සාවකයබොධිසත්තස්ස වයසන වුත්තං, ඉධ මහායබොධිසත්තස්ස වයසන
කරුණූපායයකොසල්ලපුබ්බඞ්ගමං කත්වා වත්තබ්බන්ති අයයමව වියසයසො.

එවයමත්ථ යනක්ඛම්මපාරමො පටිපත්තික්කයමො යවදිතබ්යබො. 

තථාපඤ්ඤාපාරමිංසම්පායදතුකායමනයස්මාපඤ්ඤාආයලොයකොවිය 
අන්ධකායරන යමොයහන සහ න වත්තති, තස්මා යමොහකාරණානි තාව
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පටුන 

යබොධිසත්යතන පරිවජ්යජතබ්බානි.තත්ථිමානියමොහකාරණානි-අරතිතන්දී
විජම්භිතා ආලසියං ගණසඞ්ගණිකාරාමතා නිද්දාසීලතා අනිච්ෙයසීලතා
ඤාණස්මිං අකුතූහලතා මිච්ොධිමායනො අපරිපුච්ෙකතා කායස්ස
නසම්මාපරිහායරො අසමාහිතචිත්තතා දුප්පඤ්ඤානං පුග්ගලානං යසවනා
පඤ්ඤවන්තානං අපයිරුපාසනා අත්තපරිභයවො මිච්ොවිකප්යපො
විපරීතාභිනියවයසො කායදළ්හීබහුලතා අසංයවගසීලතා පඤ්ච නීවරණානි, 
සඞ්යඛපයතොයයවාපනධම්යමආයසවයතොඅනුප්පන්නාපඤ්ඤානුප්පජ්ජති, 
උප්පන්නා පරිහායති, ඉති ඉමානි යමොහකාරණානි, තානි පරිවජ්ජන්යතන 
බාහුසච්යච, ඣානාදීසුචයයොයගොකරණීයයො. 

තත්ථායංබාහුසච්චස්සවිසයවිභායගො–පඤ්චක්ඛන්ධා ද්වාදසායතනානි
අට්ඨාරස ධාතුයයො චත්තාරි සච්චානි බාවීසතින්ද්රියානි ද්වාදසපදියකො
පටිච්චසමුප්පායදො, තථාසතිපට්ඨානාදයයොකුසලාදිධම්මප්පයභදාච, යානි ච
යලොයකඅනවජ්ජානිවිජ්ජාට්ඨානානි, යයොචසත්තානංහිතසුඛවිධානනයයො
බයාකරණවියසයසො. ඉති එවං පකාරං සකලයමව සුතවිසයං
උපායයකොසල්ලපුබ්බඞ්ගමාය පඤ්ඤාය, සතියා, වීරියයන ච සාධුකං
උග්ගහණසවනධාරණපරිචයපරිපුච්ොහි ඔගායහත්වා තත්ථ ච පයරසං
පතිට්ඨාපයනන සුතමයා පඤ්ඤා නිබ්බත්යතතබ්බා, තථා සත්තානං
ඉතිකත්තබ්බතාසු ඨානුප්පත්තිකා පටිභානභූතා, 
ආයාපායඋපායයකොසල්ලභූතා ච පඤ්ඤා හියතසිතංනිස්සාය තත්ථ තත්ථ
යථාරහං පවත්යතතබ්බා, තථා ඛන්ධාදීනං සභාවධම්මානං
ආකාරපරිතක්කනමුයඛන යචව නිජ්ඣානං ඛමායපන්යතන ච චින්තාමයා
පඤ්ඤානිබ්බත්යතතබ්බා. 

ඛන්ධාදීනංයයව පන සලක්ඛණසාමඤ්ඤලක්ඛණපරිග්ගහණවයසන 
යලොකියපරිඤ්ඤං නිබ්බත්යතන්යතන පුබ්බභාගභාවනාපඤ්ඤා
සම්පායදතබ්බා. එවඤ්හි ‘‘නාමරූපමත්තමිදං, යථාරහං පච්චයයහි
උප්පජ්ජති යචව නිරුජ්ඣති ච, න එත්ථ යකොචි කත්තා වා කායරතා වා, 
හුත්වා අභාවට්යඨන අනිච්චං, උදයබ්බයපටිපීළනට්යඨන දුක්ඛං, 
අවසවත්තනට්යඨන අනත්තා’’ති අජ්ඣත්තිකධම්යම, බාහිරකධම්යම ච
නිබ්බියසසං පරිජානන්යතොතත්ථආසඞ්ගංපජහන්යතො, පයරචතත්ථතං
පජහායපන්යතො යකවලංකරුණාවයසයනව යාවනබුද්ධගුණාහත්ථතලං
ආගච්ෙන්ති, තාව යානත්තයය සත්යත අවතාරණපරිපාචයනහි 
පතිට්ඨායපන්යතො, ඣානවියමොක්ඛසමාධිසමාපත්තියයො, අභිඤ්ඤායයො ච
යලොකියවසීභාවං පායපන්යතොපඤ්ඤායමත්ථකංපාපුණාති. 

තත්ථ යාචිමා ඉද්ධිවිධඤාණං දිබ්බයසොතධාතුඤාණං
යචයතොපරියඤාණං පුබ්යබනිවාසානුස්සතිඤාණං දිබ්බචක්ඛුඤාණං
යථාකම්මූපගඤාණං අනාගතංසඤාණන්ති සපරිභණ්ඩා
පඤ්චයලොකියාභිඤ්ඤාසඞ්ඛාතා භාවනාපඤ්ඤා, යා ච 
ඛන්ධායතනධාතුඉන්ද්රියසච්චපටිච්චසමුප්පාදාදියභයදසු චතුභූමයකසු



දීඝනිකායය සීලක්ඛන්ධවග්ගඅභිනවටීකා  බ්රහ්මජාලසුත්තං 

242 

පටුන 

ධම්යමසු උග්ගහපරිපුච්ොවයසන ඤාණපරිචයං කත්වා සීලවිසුද්ධි 
චිත්තවිසුද්ධීති මූලභූතාසු ඉමාසු ද්වීසු විසුද්ධීසු පතිට්ඨාය දිට්ඨිවිසුද්ධි 
කඞ්ඛාවිතරණවිසුද්ධි මග්ගාමග්ගඤාණදස්සනවිසුද්ධි
පටිපදාඤාණදස්සනවිසුද්ධි ඤාණදස්සනවිසුද්ධීති සරීරභූතා ඉමා පඤ්ච
විසුද්ධියයො සම්පායදන්යතන භායවතබ්බා යලොකියයලොකුත්තරයභදා 
භාවනාපඤ්ඤා, තාසං සම්පාදනවිධානං යස්මා ‘‘තත්ථ ‘එයකොපි හුත්වා
බහුධා යහොතී’තිආදිකං ඉද්ධිවිකුබ්බනං කාතුකායමන ආදිකම්මියකන
යයොගිනා’’තිආදිනා, (විසුද්ධි. 2.365) ‘‘ඛන්ධාති පඤ්ෙ ඛන්ධා 
රූපක්ඛන්යධො යවදනාක්ඛන්යධො සඤ්ඤාක්ඛන්යධො සඞ්ඛාරක්ඛන්යධො 
විඤ්ඤාණක්ඛන්යධො’’තිආදිනා (විසුද්ධි. 2.431) ච විසයවිසයිවිභායගන
(විසයවිභායගන – චරියා. අට්ඨ. පකිණ්ණකකථා) සද්ධිං විසුද්ධිමග්යග
සබ්බාකාරයතො විත්ථායරත්වා වුත්තං, තස්මා තත්ථ වුත්තනයයයනව
යවදිතබ්බං. යකවලඤ්හි තත්ථ සාවකයබොධිසත්තස්ස වයසන පඤ්ඤා
ආගතා, ඉධ මහායබොධිසත්තස්ස වයසන කරුණූපායයකොසල්ලපුබ්බඞ්ගමං
කත්වා වත්තබ්බා. ඤාණදස්සනවිසුද්ධිං අපායපත්වා
පටිපදාඤාණදස්සනවිසුද්ධියංයයව විපස්සනා ඨයපතබ්බාති අයයමව

වියසයසොති.එවයමත්ථ පඤ්ඤාපාරමො පටිපත්තික්කයමොයවදිතබ්යබො. 

තථා යස්මා සම්මාසම්යබොධියා කතාභිනීහායරන මහාසත්යතන 
පාරමීපරිපූරණත්ථං සබ්බකාලං යුත්තප්පයුත්යතන භවිතබ්බං
ආබද්ධපරිකරයණන, තස්මා කායලන කාලං ‘‘යකො නු යඛො අජ්ජ මයා
පුඤ්ඤසම්භායරො, ඤාණසම්භායරො වා උපචියතො, කිං වා මයා පරහිතං
කත’’න්ති දිවයස දිවයස පච්චයවක්ඛන්යතන සත්තහිතත්ථං උස්සායහො 
කරණීයයො, සබ්යබසම්පි සත්තානං උපකාරාය අත්තයනො පරිග්ගහභූතං
වත්ථුං, කායං, ජීවිතඤ්චනිරයපක්ඛනචිත්යතනඔස්සජ්ජිතබ්බං, යංකිඤ්චි
කම්මං කයරොති කායයන, වාචාය වා, තං සබ්බං සම්යබොධියං
නින්නචිත්යතයනව කාතබ්බං, යබොධියා පරිණායමතබ්බං, උළායරහි, 
ඉත්තයරහි ච කායමහි විනිවත්තචිත්යතයනව භවිතබ්බං, සබ්බාසු ච 
ඉතිකත්තබ්බතාසුඋපායයකොසල්ලංපච්චුපට්ඨයපත්වාපටිපජ්ජිතබ්බං. 

තස්මිං තස්මිඤ්ච සත්තහියත ආරද්ධවීරියයන භවිතබ්බං 
ඉට්ඨානිට්ඨාදිසබ්බසයහන අවිසංවාදිනා. සබ්යබපි සත්තා අයනොධියසො
යමත්තාය, කරුණායච ඵරිතබ්බා.යාකාචිසත්තානංදුක්ඛුප්පත්ති, සබ්බා
සා අත්තනි පාටිකඞ්ඛිතබ්බා. සබ්යබසඤ්ච සත්තානං පුඤ්ඤං
අබ්භනුයමොදිතබ්බං, බුද්ධානං මහන්තතා මහානුභාවතා අභිණ්හං
පච්චයවක්ඛිතබ්බා, යඤ්ච කිඤ්චිකම්මංකයරොතිකායයන, වාචායවා, තං
සබ්බං යබොධිචිත්තපුබ්බඞ්ගමං කාතබ්බං. ඉමිනා හි උපායයන දානාදීසු
යුත්තප්පයුත්තස්ස ථාමවයතො දළ්හපරක්කමස්ස මහාසත්තස්ස
යබොධිසත්තස්සඅපරියමයයයොපුඤ්ඤසම්භායරො, ඤාණසම්භායරොච දිවයස
දිවයස උපචීයති. 
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අපිච සත්තානං පරියභොගත්ථං, පරිපාලනත්ථඤ්ච අත්තයනො සරීරං, 
ජීවිතඤ්ච පරිච්චජිත්වා ඛුප්පිපාසසීතුණ්හවාතාතපාදිදුක්ඛපතිකායරො
පරියයසිතබ්යබො ච උප්පායදතබ්යබො ච, යඤ්ච යථාවුත්තදුක්ඛපතිකාරජං
සුඛං අත්තනා පටිලභති, තථා රමණීයයසු ආරාමුයයානපාසාදතළාකාදීසු, 
අරඤ්ඤායතයනසුච කායචිත්තසන්තාපාභායවනඅභිනිබ්බුතත්තාඅත්තනා
සුඛං පටිලභති, යඤ්ච සුණාති ‘‘බුද්ධානුබුද්ධපච්යචකබුද්ධා, 
මහායබොධිසත්තා ච යනක්ඛම්මපටිපත්තියං ඨිතා’’ති ච
‘‘දිට්ඨධම්මිකසුඛවිහාරභූතං ඊදිසංනාමඣානසමාපත්තිසුඛමනුභවන්තී’’ති
ච, තං සබ්බං සත්යතසු අයනොධියසො උපසංහරති. අයං තාව නයයො
අසමාහිතභූමියංපතිට්ඨිතස්ස. 

සමාහිතභූමියං පන පතිට්ඨියතො අත්තනා යථානුභූතං 
වියසසාධිගමනිබ්බත්තං පීතිං, පස්සද්ධිං, සුඛං, සමාධිං, යථාභූතඤාණඤ්ච
සත්යතසු අධිමුච්චන්යතො උපසංහරති පරිණායමති, තථා මහති
සංසාරදුක්යඛ, තස්ස ච නිමිත්තභූයත කියලසාභිසඞ්ඛාරදුක්යඛ නිමුග්ගං
සත්තනිකායං දිස්වා තත්රාපි 
ඛාදනයෙදනයභදනයසදනපිසනහිංසනඅග්ගිසන්තාපාදිජනිතා දුක්ඛා තිබ්බා
ඛරා කටුකා යවදනා නිරන්තරං චිරකාලං යවදයන්යත නරයක, 
අඤ්ඤමඤ්ඤං කුජ්ඣනසන්තාසනවියසොධනහිංසනපරාධීනතාදීහි
මහාදුක්ඛං අනුභවන්යත තිරච්ොනගයත, යජොතිමාලාකුලසරීයර
ඛුප්පිපාසවාතාතපාදීහි ඩය්හමායන, විසුස්සමායන ච වන්තයඛළාදිආහායර, 
උද්ධබාහු විරවන්යත නිජ්ඣාමතණ්හිකාදියක මහාදුක්ඛං යවදයමායන 
යපයත ච පරියයට්ඨිමූලකං මහන්තං අනයබයසනං පාපුණන්යත
හත්ථච්යෙදාදිකරණයයොයගන දුබ්බණ්ණදුද්දසිකදලිද්දාදිභායවන
ඛුප්පිපාසාදිආබාධයයොයගන බලවන්යතහි අභිභවනීයයතො, පයරසං
වහනයතො, පරාධීනයතොචනරයක, යපයත, තිරච්ොනගයතචඅතිසයන්යත 
අපායදුක්ඛනිබ්බියසසං දුක්ඛමනුභවන්යත මනුස්යස ච තථා 
විසයපරියභොගවික්ඛිත්තචිත්තතාය රාගාදිපරිළායහන ඩය්හමායන 
වාතයවගසමුට්ඨිතජාලාසමිද්ධසුක්ඛකට්ඨසන්නිපායත අග්ගික්ඛන්යධ විය 
අනුපසන්තපරිළාහවුත්තියක අනුපසන්තනිහතපරාධීයන (අනිහතපරාධීයන 
දී. නි. ටී. 1.7) කාමාවචරයදයව ච මහතා වායායමන විදූරමාකාසං
විගාහිතසකුන්තා විය, බලවතා දූයර පාණිනා ඛිත්තසරා විය ච ‘‘සතිපි
චිරප්පවත්තියං අනච්චන්තිකතාය පාතපරියයොසානා
අනතික්කන්තජාතිජරාමරණා එවා’’ති රූපාවචරාරූපාවචරයදයව ච
පස්සන්යතන මහන්තංසංයවගංපච්චුපට්ඨායපත්වායමත්තාය, කරුණායච
අයනොධියසො සත්තා ඵරිතබ්බා. එවං කායයන, වාචාය, මනසා ච
යබොධිසම්භායර නිරන්තරං උපචිනන්යතන යථා පාරමියයො පරිපූයරන්ති, 
එවං සක්කච්චකාරිනා සාතච්චකාරිනා අයනොලීනවුත්තිනා උස්සායහො 
පවත්යතතබ්යබො, වීරියපාරමීපරිපූයරතබ්බා. 
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පටුන 

අපිච 
‘‘අචින්යතයයාපරියමයයවිපුයලොළාරවිමලනිරුපමනිරුපක්කියලසගුණගණ
නිචයනිදානභූතස්ස බුද්ධභාවස්සඋස්සක්කිත්වාසම්පහංසනයයොග්ගංවීරියං
නාම අචින්යතයයානුභාවයමව, යං න පචුරජනා යසොතුම්පි සක්කුණන්ති, 
පයගව පටිපජ්ජිතුං. තථා හි තිවිධා අභිනීහාරචිත්තුප්පත්ති, චතස්යසො
බුද්ධභූමියයො, (සු.නි.අට්ඨ.1.34) චත්තාරි සඞ්ගහවත්ථූනි, (දී.නි.3.210; අ.
නි. 4.32) කරුයණකරසතා, බුද්ධධම්යමසු සච්ඡිකරයණන
වියසසප්පච්චයයො, නිජ්ඣානක්ඛන්ති, සබ්බධම්යමසු නිරුපයලයපො, 
සබ්බසත්යතසු පියපුත්තසඤ්ඤා, සංසාරදුක්යඛහි අපරියඛයදො, 
සබ්බයදයයධම්මපරිච්චායගො, යතන ච නිරතිමානතා, අධිසීලාදිඅධිට්ඨානං, 
තත්ථ ච අචඤ්චලතා, කුසලකිරියාසු පීතිපායමොජ්ජතා, 
වියවකනින්නචිත්තතා, ඣානානුයයොයගො, අනවජ්ජධම්යමසු අතිත්තියතා, 
යථාසුතස්ස ධම්මස්ස පයරසං හිතජ්ඣාසයයන යදසනාය ආරම්භදළ්හතා, 
ධීරවීරභායවො, පරාපවාදපරාපකායරසු විකාරාභායවො, සච්චාධිට්ඨානං, 
සමාපත්තීසු වසීභායවො, අභිඤ්ඤාසු බලප්පත්ති, ලක්ඛණත්තයාවයබොයධො, 
සතිපට්ඨානාදීසු අභියයොයගන යලොකුත්තරමග්ගසම්භාරසම්භරණං, 
නවයලොකුත්තරාවක්කන්තී’’ති එවමාදිකා සබ්බාපි යබොධිසම්භාරපටිපත්ති
වීරියානුභායවයනව සමිජ්ඣතීති අභිනීහාරයතො යාව මහායබොධි 
අයනොස්සජ්ජන්යතන සක්කච්චං නිරන්තරං වීරියං යථා උපරූපරි
වියසසාවහං යහොති, එවං සම්පායදතබ්බං. සම්පජ්ජමායන ච යථාවුත්යත
වීරියය, ඛන්තිසච්චාධිට්ඨානාදයයො ච දානසීලාදයයො ච සබ්යබපි
යබොධිසම්භාරා තදධීනවුත්තිතාය සම්පන්නා එව යහොන්තීතිඛන්තිආදීසුපි
ඉමිනාවනයයනපටිපත්තියවදිතබ්බා. 

ඉති සත්තානං සුඛූපකරණපරිච්චායගන බහුධානුග්ගහකරණං දායනන
පටිපත්ති, සීයලන යතසං 
ජීවිතසාපයතයයදාරරක්ඛායභදපියහිතවචනාවිහිංසාදිකරණානි, 
යනක්ඛම්යමන යතසං ආමිසපටිග්ගහණධම්මදානාදිනා අයනකවිධා
හිතචරියා, පඤ්ඤාය යතසං හිතකරණූපායයකොසල්ලං, වීරියයන තත්ථ
උස්සාහාරම්භඅසංහීරකරණානි, ඛන්තියා තදපරාධසහනං, සච්යචන යනසං 
අවඤ්චනතදුපකාරකිරියාසමාදානාවිසංවාදනාදි, අධිට්ඨායනන තදුපකරයණ
අනත්ථසම්පායතපි අචලනං, යමත්තාය යනසං හිතසුඛානුචින්තනං, 
උයපක්ඛාය යනසං උපකාරාපකායරසු විකාරානාපත්තීති එවං අපරිමායණ
සත්යත ආරබ්භ අනුකම්පිතසබ්බසත්තස්ස යබොධිසත්තස්ස පුථුජ්ජයනහි
අසාධාරයණො අපරිමායණො පුඤ්ඤඤාණසම්භාරුපචයයො එත්ථ පටිපත්තීති
යවදිතබ්බං. යයො යචතාසං පච්චයයො වුත්යතො, තත්ථ ච සක්කච්චං 
සම්පාදනං. 

යකොවිභායගොති– 

සාමඤ්ඤයභදයතොඑතා, දසවිධාවිභාගයතො; 
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තිධාහුත්වානපච්යචකං, සමතිංසවිධාසමං. 

දස පාරමියයො දස උපපාරමියයො දස පරමත්ථපාරමියයොති හි සමතිංස
පාරමියයො. තත්ථ ‘‘කතාභිනීහාරස්ස යබොධිසත්තස්ස 
පරහිතකරණාභිනින්නාසයපයයොගස්ස කණ්හධම්මයවොකිණ්ණා සුක්කා
ධම්මා පාරමියයො, යතහි අයවොකිණ්ණා සුක්කා ධම්මා උපපාරමියයො, 

අකණ්හා අසුක්කා ධම්මා පරමත්ථපාරමියයො’’ති යකචි. 
‘‘සමුදාගමනකායලසු පූරියමානා පාරමියයො, යබොධිසත්තභූමියං පුණ්ණා
උපපාරමියයො, බුද්ධභූමියං සබ්බාකාරපරිපුණ්ණා පරමත්ථපාරමියයො. 
යබොධිසත්තභූමියං වා පරහිතකරණයතො පාරමියයො, අත්තහිතකරණයතො
උපපාරමියයො, බුද්ධභූමියං බලයවසාරජ්ජසමධිගයමන
උභයහිතපරිපූරණයතො පරමත්ථපාරමියයොති එවංආදිමජ්ඣපරියයොසායනසු 

පණිධානාරම්භපරිනිට්ඨායනසු යතසං විභායගො’’ති අපයර. 
‘‘යදොසුපසමකරුණාපකතිකානං භවසුඛවිමුත්තිසුඛපරමසුඛප්පත්තානං

පුඤ්ඤූපචයයභදයතො තබ්බිභායගො’’ති අඤ්යඤ. 

‘‘ලජ්ජාසතිමානාපස්සයානං යලොකුත්තරධම්මාධිපතීනං 
සීලසමාධිපඤ්ඤාගරුකානං තාරිතතරිතතාරයිතූනං 
අනුබුද්ධපච්යචකබුද්ධසම්මාසම්බුද්ධානං පාරමීඋපපාරමීපරමත්ථපාරමීහි 

යබොධිත්තයප්පත්තියතො යථාවුත්තවිභායගො’’ති යකචි. ‘‘චිත්තපණිධියතො
යාව වචීපණිධි, තාව පවත්තා සම්භාරා පාරමියයො, වචීපණිධියතො යාව
කායපණිධි, තාව පවත්තා උපපාරමියයො, කායපණිධියතො පභුති 

පරමත්ථපාරමියයො’’ති අපයර. අඤ්යඤ පන ‘‘පරපුඤ්ඤානුයමොදනවයසන 
පවත්තා සම්භාරා පාරමියයො, පයරසං කාරාපනවයසන පවත්තා
උපපාරමියයො, සයං කරණවයසන පවත්තා පරමත්ථපාරමියයො’’ති වදන්ති.
තථා ‘‘භවසුඛාවයහො පුඤ්ඤඤාණසම්භායරො පාරමී, අත්තයනො
නිබ්බානසුඛාවයහො උපපාරමී, පයරසං තදුභයසුඛාවයහො පරමත්ථපාරමී’’ති 

එයක. 

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

යකො සඞ්ගයහොති එත්ථපන– 

යථාවිභාගයතොතිංස-විධාසඞ්ගහයතොදස; 
ෙප්පකාරාවඑතාසු, යුගළාදීහිසාධයය. 

යථාහිඑසාවිභාගයතොතිංසවිධාපිදානපාරමිආදිභාවයතොදසවිධා, එවං 
දානසීලඛන්තිවීරියඣානපඤ්ඤාසභායවන ෙබ්බිධා. එතාසු හි
යනක්ඛම්මපාරමී සීලපාරමියා සඞ්ගහිතා තස්සා පබ්බජ්ජාභායව.
නීවරණවියවකභායවපනඣානපාරමියා, කුසලධම්මභායව ෙහිපිසඞ්ගහිතා, 
සච්චපාරමී සීලපාරමියා එකයදසා එව වචීසච්චවිරතිසච්චපක්යඛ. 
ඤාණසච්චපක්යඛ පන පඤ්ඤාපාරමියා සඞ්ගහිතා, යමත්තාපාරමී 
ඣානපාරමියා එව, උයපක්ඛාපාරමීඣානපඤ්ඤාපාරමීහි, අධිට්ඨානපාරමී
සබ්බාහිපි සඞ්ගහිතාති. 

එයතසඤ්ච දානාදීනං ෙන්නං ගුණානං අඤ්ඤමඤ්ඤසම්බන්ධානං
පඤ්චදස යුගළාදීනි පඤ්චදස යුගළාදිසාධකානි යහොන්ති. යසයයථිදං? 
දානසීලයුගයළන පරහිතාහිතානං කරණාකරණයුගළසිද්ධි, 
දානඛන්තියුගයළන අයලොභායදොසයුගළසිද්ධි, දානවීරියයුගයළන 
චාගසුතයුගළසිද්ධි, දානඣානයුගයළන කාමයදොසප්පහානයුගළසිද්ධි, 
දානපඤ්ඤායුගයළන අරියයානධුරයුගළසිද්ධි, සීලඛන්තිද්වයයන
පයයොගාසයසුද්ධද්වයසිද්ධි, සීලවීරියද්වයයන භාවනාද්වයසිද්ධි, 
සීලඣානද්වයයන දුස්සීලයපරියුට්ඨානප්පහානද්වයසිද්ධි, 
සීලපඤ්ඤාද්වයයන දානද්වයසිද්ධි, ඛන්තිවීරියද්වයයන
ඛමායතජද්වයසිද්ධි, ඛන්තිඣානදුයකන වියරොධානුයරොධප්පහානදුකසිද්ධි, 
ඛන්තිපඤ්ඤාදුයකන සුඤ්ඤතාඛන්තිපටියවධදුකසිද්ධි, වීරියඣානදුයකන
පග්ගහාවික්යඛපදුකසිද්ධි, වීරියපඤ්ඤාදුයකන සරණදුකසිද්ධි, 
ඣානපඤ්ඤාදුයකන යානදුකසිද්ධි. දානසීලඛන්තිතියකන
යලොභයදොසයමොහප්පහානතිකසිද්ධි, දානසීලවීරියතියකන
යභොගජීවිතකායසාරාදානතිකසිද්ධි, දානසීලඣානතියකන 
පුඤ්ඤකිරියවත්ථුතිකසිද්ධි, දානසීලපඤ්ඤාතියකන
ආමිසාභයධම්මදානතිකසිද්ධීති එවං ඉතයරහිපි තියකහි, චතුක්කාදීහි ච
යථාසම්භවංතිකානි, චතුක්කාදීනිච යයොයජතබ්බානි. 

එවංෙබ්බිධානම්පිපනඉමාසංපාරමීනංචතූහිඅධිට්ඨායනහිසඞ්ගයහො 
යවදිතබ්යබො. සබ්බපාරමීනං සමූහසඞ්ගහයතො හි චත්තාරි අධිට්ඨානානි.
යසයයථිදං? සච්චාධිට්ඨානං, චාගාධිට්ඨානං, උපසමාධිට්ඨානං, 
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පඤ්ඤාධිට්ඨානන්ති. තත්ථ අධිතිට්ඨති එයතන, එත්ථ වා අධිතිට්ඨති, 

අධිට්ඨානමත්තයමව වා තන්ති අධිට්ඨානිං, සච්චඤ්ච තං අධිට්ඨානඤ්ච, 

සච්චස්ස වා අධිට්ඨානං, සච්චං වා අධිට්ඨානයමතස්සාති සච්චාධිට්ඨානිං. 
එවං යසයසසුපි. තත්ථ අවියසසයතො තාව කතාභිනීහාරස්ස
අනුකම්පිතසබ්බසත්තස්ස මහාසත්තස්ස පටිඤ්ඤානුරූපං 

සබ්බපාරමීපරිග්ගහයතො සච්චාධිට්ඨානිං, යතසං පටිපක්ඛපරිච්චාගයතො 

චාගාධිට්ඨානිං, සබ්බපාරමිතාගුයණහි උපසමනයතො උපසමාධිට්ඨානිං. යතහි

එවපරහියතසුඋපායයකොසල්ලයතො පඤ්ඤාධිට්ඨානිං. 

වියසසයතො පන ‘‘යාචකානං ජනානං අවිසංවායදත්වා දස්සාමී’’ති 
පටිජානනයතො, පටිඤ්ඤං අවිසංවායදත්වා දානයතො, දානං අවිසංවායදත්වා
අනුයමොදනයතො, මච්ෙරියාදිපටිපක්ඛපරිච්චාගයතො, 
යදයයපටිග්ගාහකදානයදයයධම්මක්ඛයයසු
යලොභයදොසයමොහභයවූපසමනයතො, යථාරහං යථාකාලං යථාවිධානඤ්ච
දානයතො, පඤ්ඤුත්තරයතොචකුසලධම්මානංචතුරධිට්ඨානපදට්ඨානංදානං.
තථා සංවරසමාදානස්ස අවීතික්කමනයතො, දුස්සීලයපරිච්චාගයතො, 
දුච්චරිතවූපසමනයතො, පඤ්ඤුත්තරයතො ච චතුරධිට්ඨානපදට්ඨානං සීලං.
යථාපටිඤ්ඤං ඛමනයතො, කතාපරාධවිකප්පපරිච්චාගයතො, 
යකොධපරියුට්ඨානවූපසමනයතො, පඤ්ඤුත්තරයතො ච 
චතුරධිට්ඨානපදට්ඨානාඛන්ති. පටිඤ්ඤානුරූපං පරහිතකරණයතො, 
විසයපරිච්චාගයතො, අකුසලවූපසමනයතො, පඤ්ඤුත්තරයතො ච
චතුරධිට්ඨානපදට්ඨානං වීරියං. පටිඤ්ඤානුරූපං යලොකහිතානුචින්තනයතො, 
නීවරණපරිච්චාගයතො, චිත්තවූපසමනයතො, පඤ්ඤුත්තරයතො ච 
චතුරධිට්ඨානපදට්ඨානං ඣානං. යථාපටිඤ්ඤං පරහිතූපායයකොසල්ලයතො, 
අනුපායකිරියපරිච්චාගයතො, යමොහජපරිළාහවූපසමනයතො, 
සබ්බඤ්ඤුතාපටිලාභයතොච චතුරධිට්ඨානපදට්ඨානාපඤ්ඤා. 

තත්ථ යඤයයපටිඤ්ඤානුවිධායනහි සච්චාධිට්ඨානං, 
වත්ථුකාමකියලසකාමපරිච්චායගහි චාගාධිට්ඨානං, යදොසදුක්ඛවූපසයමහි
උපසමාධිට්ඨානං, අනුයබොධපටියවයධහි පඤ්ඤාධිට්ඨානං.
තිවිධසච්චපරිග්ගහිතං යදොසත්තයවියරොධි සච්චාධිට්ඨානං, 
තිවිධචාගපරිග්ගහිතං යදොසත්තයවියරොධි චාගාධිට්ඨානං, 
තිවිධවූපසමපරිග්ගහිතං යදොසත්තයවියරොධි උපසමාධිට්ඨානං, 
තිවිධඤාණපරිග්ගහිතං යදොසත්තයවියරොධි පඤ්ඤාධිට්ඨානං.
සච්චාධිට්ඨානපරිග්ගහිතානි චාගූපසමපඤ්ඤාධිට්ඨානානි අවිසංවාදනයතො, 
පටිඤ්ඤානුවිධානයතො ච. චාගාධිට්ඨානපරිග්ගහිතානි
සච්චූපසමපඤ්ඤාධිට්ඨානානිපටිපක්ඛපරිච්චාගයතො, සබ්බපරිච්චාගඵලත්තා
ච. උපසමාධිට්ඨානපරිග්ගහිතානි සච්චචාගපඤ්ඤාධිට්ඨානානි 
කියලසපරිළාහූපසමනයතො, කම්මපරිළාහූපසමනයතො ච.
පඤ්ඤාධිට්ඨානපරිග්ගහිතානි සච්චචාගූපසමාධිට්ඨානානි
ඤාණපුබ්බඞ්ගමයතො, ඤාණානුපරිවත්තනයතොචාතිඑවංසබ්බාපි පාරමියයො
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පටුන 

සච්චප්පභාවිතා චාගපරිබයඤ්ජිතා උපසයමොපබූ්රහිතා පඤ්ඤාපරිසුද්ධා. 
සච්චඤ්හි එතාසං ජනකයහතු, චායගො පටිග්ගාහකයහතු, උපසයමො
පරිබුද්ධියහතු පඤ්ඤා පාරිසුද්ධියහතු. තථා ආදිම්හි සච්චාධිට්ඨානං
සච්චපටිඤ්ඤත්තා, මජ්යඣ චාගාධිට්ඨානං කතපණිධානස්ස පරහිතාය
අත්තපරිච්චාගයතො, අන්යත උපසමාධිට්ඨානං සබ්බූපසමපරියයොසානත්තා.
ආදිමජ්ඣපරියයොසායනසු පඤ්ඤාධිට්ඨානං තස්මිං සති සම්භවයතො, අසති
අසම්භවයතො, යථාපටිඤ්ඤඤ්චසම්භවයතො. 

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

තත්ථ අන්තිමභයව යබොධිසත්තස්ස චතුරධිට්ඨානපරිපූරණං. 
පරිපුණ්ණචතුරධිට්ඨානස්ස හි චරිමකභවූපපත්තීති එයක. තත්රාපි හි 
ගබ්භාවක්කන්තිඅභිනික්ඛමයනසු පඤ්ඤාධිට්ඨානසමුදාගයමන සයතො
සම්පජායනො සච්චාධිට්ඨානපාරිපූරියා සම්පතිජායතො උත්තරාභිමුයඛො
සත්තපදවීතිහායරන ගන්ත්වා සබ්බා දිසා ඔයලොයකත්වා
සච්චානුපරිවත්තිනා වචසා ‘‘අග්යගොහමස්මි යලොකස්ස, යජට්යඨොහමස්මි
යලොකස්ස, යසට්යඨොහමස්මි යලොකස්සා’’ති (දී. නි. 2.31; ම. නි. 3.207) 
තික්ඛත්තුං සීහනාදං නදි, උපසමාධිට්ඨානසමුදාගයමන
ජිණ්ණාතුරමතපබ්බජිතදස්සාවියනො චතුධම්මප්පයදසයකොවිදස්ස
යයොබ්බනායරොගයජීවිතසම්පත්තිමදානං උපසයමො, 
චාගාධිට්ඨානසමුදාගයමන මහයතො ඤාතිපරිවට්ටස්ස, හත්ථගතස්ස ච
චක්කවත්තිරජ්ජස්ස අනයපක්ඛපරිච්චායගොති. 

දුතියයඨායනඅභිසම්යබොධියං චතුරධිට්ඨානපරිපූරණන්තියකචි.තත්ථ 
හි යථාපටිඤ්ඤං සච්චාධිට්ඨානසමුදාගයමන චතුන්නං අරියසච්චානං
අභිසමයයො.තයතොහි සච්චාධිට්ඨානංපරිපුණ්ණං.චාගාධිට්ඨානසමුදාගයමන 
සබ්බකියලසුපක්කියලසපරිච්චායගො. තයතො හි චාගාධිට්ඨානං පරිපුණ්ණං. 
උපසමාධිට්ඨානසමුදාගයමන පරමූපසමසම්පත්ති. තයතො හි
උපසමාධිට්ඨානං පරිපුණ්ණං. පඤ්ඤාධිට්ඨානසමුදාගයමන
අනාවරණඤාණපටිලායභො. තයතො හි පඤ්ඤාධිට්ඨානං පරිපුණ්ණන්ති, තං
අසිද්ධංඅභිසම්යබොධියාපිපරමත්ථභාවයතො. 

තතියය ඨායන ධම්මචක්කප්පවත්තයන චතුරධිට්ඨානං පරිපුණ්ණන්ති 
අඤ්යඤ. තත්ථ හි සච්චාධිට්ඨානසමුදාගතස්ස ද්වාදසහි ආකායරහි
අරියසච්චයදසනාය සච්චාධිට්ඨානං පරිපුණ්ණං, චාගාධිට්ඨානසමුදාගතස්ස
සද්ධම්මමහායාගකරයණන චාගාධිට්ඨානං පරිපුණ්ණං, 
උපසමාධිට්ඨානසමුදාගතස්ස සයං උපසන්තස්ස පයරසං උපසමයනන 
උපසමාධිට්ඨානං පරිපුණ්ණං, පඤ්ඤාධිට්ඨානසමුදාගතස්ස වියනයයානං
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ආසයාදිපරිජානයනන පඤ්ඤාධිට්ඨානං පරිපුණ්ණන්ති, තදපි අසිද්ධං
අපරියයොසිතත්තාබුද්ධකිච්චස්ස. 

චතුත්යථ ඨායන පරිනිබ්බායන චතුරධිට්ඨානං පරිපුණ්ණන්ති අපයර.
තත්ර හි පරිනිබ්බුතත්තා පරමත්ථසච්චසම්පත්තියා සච්චාධිට්ඨානපරිපූරණං, 
සබ්බූපධිපටිනිස්සග්යගන චාගාධිට්ඨානපරිපූරණං, සබ්බසඞ්ඛාරූපසයමන
උපසමාධිට්ඨානපරිපූරණං, පඤ්ඤාපයයොජනපරිනිබ්බායනන 
පඤ්ඤාධිට්ඨානපරිපූරණන්ති. 

තත්ර මහාපුරිසස්ස වියසයසන යමත්තායඛත්යත අභිජාතියං 
සච්චාධිට්ඨානසමුදාගතස්ස සච්චාධිට්ඨානපරිපූරණමභිබයත්තං, වියසයසන 
කරුණායඛත්යත අභිසම්යබොධියං පඤ්ඤාධිට්ඨානසමුදාගතස්ස 
පඤ්ඤාධිට්ඨානපරිපූරණමභිබයත්තං, වියසයසන මුදිතායඛත්යත
ධම්මචක්කප්පවත්තයන චාගාධිට්ඨානසමුදාගතස්ස
චාගාධිට්ඨානපරිපූරණමභිබයත්තං, වියසයසන උයපක්ඛායඛත්යත 
පරිනිබ්බායන උපසමාධිට්ඨානසමුදාගතස්ස
උපසමාධිට්ඨානපරිපූරණමභිබයත්තන්ති දට්ඨබ්බං. 

තත්රාපි සච්චාධිට්ඨානසමුදාගතස්ස සංවායසන සීලං යවදිතබ්බං, 
චාගාධිට්ඨානසමුදාගතස්ස සංයවොහායරන යසොයචයයං යවදිතබ්බං, 
උපසමාධිට්ඨානසමුදාගතස්ස ආපදාසු ථායමො යවදිතබ්යබො, 
පඤ්ඤාධිට්ඨානසමුදාගතස්ස සාකච්ොය පඤ්ඤා යවදිතබ්බා. එවං
සීලාජීවචිත්තදිට්ඨිවිසුද්ධියයො යවදිතබ්බා. තථා සච්චාධිට්ඨානසමුදාගයමන 
යදොසාගතිං න ගච්ෙති අවිසංවාදනයතො, චාගාධිට්ඨානසමුදාගයමන
ෙන්දාගතිං න ගච්ෙති අනභිසඞ්ගයතො, උපසමාධිට්ඨානසමුදාගයමන
භයාගතිං න ගච්ෙති අනුපයරොධයතො, පඤ්ඤාධිට්ඨානසමුදාගයමන
යමොහාගතිංනගච්ෙතියථාභූතාවයබොධයතො. 

තථා පඨයමන අදුට්යඨො අධිවායසති, දුතියයන අලුද්යධො පටියසවති, 
තතියයන අභීයතො පරිවජ්යජති, චතුත්යථන අසංමූළ්යහො වියනොයදති.
පඨයමන යනක්ඛම්මසුඛුප්පත්ති, ඉතයරහි
පවියවකඋපසමසම්යබොධිසුඛුප්පත්තියයො යහොන්ති. තථා 
වියවකජපීතිසුඛසමාධිජපීතිසුඛඅපීතිජකායසුඛ
සතිපාරිසුද්ධිජඋයපක්ඛාසුඛුප්පත්තියයො එයතහි චතූහි යථාක්කමං
යහොන්තීති. එවමයනකගුණානුබන්යධහි චතූහි අධිට්ඨායනහි 
සබ්බපාරමිසමූහසඞ්ගයහො යවදිතබ්යබො. යථා ච චතූහි අධිට්ඨායනහි
සබ්බපාරමිසඞ්ගයහො, එවං කරුණාපඤ්ඤාහිපීති දට්ඨබ්බං. සබ්යබොපි හි
යබොධිසම්භායරො කරුණාපඤ්ඤාහි සඞ්ගහියතො. කරුණාපඤ්ඤාපරිග්ගහිතා
හි දානාදිගුණා මහායබොධිසම්භාරා භවන්ති බුද්ධත්තසිද්ධිපරියයොසානාති.
එවයමතාසංසඞ්ගයහොයවදිතබ්යබො. 
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පටුන 

යකො සම්පාදනූපායෙොති– 

සබ්බාසංපනතාසම්පි, උපායයොතිසම්පාදයන; 
අයවකල්ලාදයයොඅත්ත-නියයාතනාදයයොමතා. 

සකලස්සාපි හි පුඤ්ඤාදිසම්භාරස්ස සම්මාසම්යබොධිං උද්දිස්ස 

අනවයසසසම්භරණිං අයවකල්ලකාරිතායයොයගන, තත්ථ ච 

සක්කච්චකාරිතා ආදරබහුමානයයොයගන, සාතච්චකාරිතා 

නිරන්තරපයයොයගන, චිරකාලාදියෙොයගො ච අන්තරා
අයවොසානාපජ්ජයනනාති.තංපනස්ස කාලපරිමාණංපරයතොආවිභවිස්සති.
ඉතිචතුරඞ්ගයයොයගොඑතාසංපාරමීනංසම්පාදනූපායයො. 

තථා මහාසත්යතන යබොධාය පටිපජ්ජන්යතන සම්මාසම්යබොධාය
බුද්ධානං පුයරතරයමව අත්තා නියයායතතබ්යබො ‘‘ඉමාහං අත්තභාවං
බුද්ධානං නියයායතමී’’ති. තං තං පරිග්ගහවත්ථුඤ්ච පටිලාභයතො
පුයරතරයමව දානමුයඛ නිස්සජ්ජිතබ්බං ‘‘යං කිඤ්චි මය්හං උප්පජ්ජනකං
ජීවිතපරික්ඛාරජාතං, තං සබ්බං සති යාචයක දස්සාමි, යතසං පන 
දින්නාවයසසංඑවමයාපරිභුඤ්ජිතබ්බ’’න්ති. 

එවඤ්හිස්ස සම්මයදව පරිච්චාගාය කයත චිත්තාභිසඞ්ඛායර යං 
උප්පජ්ජති පරිග්ගහවත්ථු අවිඤ්ඤාණකං, සවිඤ්ඤාණකං වා, තත්ථ යය
ඉයම පුබ්යබ දායන අකතපරිචයයො, පරිග්ගහවත්ථුස්ස පරිත්තභායවො, 

උළාරමනුඤ්ඤතා, පරික්ඛයචින්තාති චත්තායරො දානවිනිබන්ධා. යතසුයදා
මහායබොධිසත්තස්ස සංවිජ්ජමායනසු යදයයධම්යමසු, පච්චුපට්ඨියත ච
යාචකජයන දායන චිත්තං න පක්ඛන්දති න කමති, යතන නිට්ඨයමත්ථ
ගන්තබ්බං ‘‘අද්ධාහං දායන පුබ්යබ අකතපරිචයයො, යතන යම එතරහි
දාතුකමයතාචිත්යතනසණ්ඨාතී’’ති.යසො‘‘එවංයමඉයතොපරං දානාභිරතං
චිත්තං භවිස්සති, හන්දාහං ඉයතො පට්ඨාය දානං දස්සාමි, නනු මයා 
පටිකච්යචව පරිග්ගහවත්ථුං යාචකානං පරිච්චත්ත’’න්ති දානං යදති
මුත්තචායගො පයතපාණියවොස්සග්ගරයතොයාචයයොයගො දානසංවිභාගරයතො.

එවං මහාසත්තස්ස පඨයමො දානවිනිබන්යධො හයතො යහොති විහයතො
සමුච්ඡින්යනො. 

තථා මහාසත්යතො යදයයධම්මස්ස පරිත්තභායව සති පච්චයයවකල්යල 
ඉති පටිසඤ්චික්ඛති ‘‘අහං යඛො පුබ්යබ අදානසීලතාය එතරහි එවං
පච්චයයවකල්යලො ජායතො, තස්මා ඉදානි මයා පරිත්යතන වා හීයනන වා
යථාලද්යධන යදයයධම්යමන අත්තානං පීයළත්වාපි දානයමව දාතබ්බං, 
යයනාහං ආයතිම්පි දානපාරමිංමත්ථකංපායපස්සාමී’’තියසොඉතරීතයරන
දානං යදති මුත්තචායගො පයතපාණි යවොස්සග්ගරයතො යාචයයොයගො

දානසංවිභාගරයතො. එවං මහාසත්තස්ස දුතියෙො දානවිනිබන්යධො හයතො
යහොතිවිහයතො සමුච්ඡින්යනො. 
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පටුන 

තථා මහාසත්යතො යදයයධම්මස්ස උළාරමනුඤ්ඤතාය 
අදාතුකමයතාචිත්යත උප්පජ්ජමායන ඉති පටිසඤ්චික්ඛති ‘‘නනු තයා
සප්පුරිස උළාරතමා සබ්බයසට්ඨා සම්මාසම්යබොධි අභිපත්ථිතා, තස්මා
තදත්ථංතයාඋළාරමනුඤ්යඤ එවයදයයධම්යමදාතුංයුත්තරූප’’න්ති.යසො
උළාරං, මනුඤ්ඤඤ්චදානංයදති මුත්තචායගොපයතපාණියවොස්සග්ගරයතො

යාචයයොයගො දානසංවිභාගරයතො. එවං මහාපුරිසස්ස තතියෙො

දානවිනිබන්යධො හයතොයහොතිවිහයතොසමුච්ඡින්යනො. 

තථා මහාසත්යතො දානං යදන්යතො යදා යදයයධම්මස්ස පරික්ඛයං 
පස්සති, යසො ඉති පටිසඤ්චික්ඛති ‘‘අයං යඛො යභොගානං සභායවො, යදිදං
ඛයධම්මතා වයධම්මතා, අපිචයමපුබ්යබතාදිසස්සදානස්සඅකතත්තාඑවං
යභොගානං පරික්ඛයයො දිස්සති, හන්දාහං යථාලද්යධන යදයයධම්යමන
පරිත්යතන වා, විපුයලන වා දානයමව දයදයයං, යයනාහං ආයතිං
දානපාරමියා මත්ථකං පාපුණිස්සාමී’ති. යසො යථාලද්යධන දානං යදති
මුත්තචායගොපයතපාණියවොස්සග්ගරයතොයාචයයොයගො දානසංවිභාගරයතො.

එවං මහාසත්තස්ස චතුත්යථො දානවිනිබන්යධො හයතො යහොති විහයතො
සමුච්ඡින්යනො. එවං යය යය දානපාරමියා විනිබන්ධභූතා අනත්ථා, යතසං
යතසං යථාරහං පච්චයවක්ඛිත්වා පටිවියනොදනං උපායයො. යථා ච
දානපාරමියා, එවංසීලපාරමිආදීසුපිදට්ඨබ්බං. 

අපිච යං මහාසත්තස්ස බුද්ධානං අත්තසන්නියයාතනං, තං සම්මයදව
සබ්බපාරමීනං සම්පාදනූපායයො, බුද්ධානඤ්ච අත්තානං නියයායතත්වා
ඨියතො මහාපුරියසො තත්ථ තත්ථ යබොධිසම්භාරපාරිපූරියා ඝයටන්යතො
වායමන්යතො සරීරස්ස, සුඛූපකරණානඤ්ච උපච්යෙදයකසු දුස්සයහසුපි
කිච්යචසු (කිච්යෙසු චරියා. අට්ඨ. පකිණ්ණකකථා) දුරභිසම්භයවසුපි
සත්තසඞ්ඛාරසමුපනීයතසු අනත්යථසු තිබ්යබසු පාණහයරසු ‘‘අයං මයා
අත්තභායවො බුද්ධානං පරිච්චත්යතො, යං වා තං වා එත්ථ යහොතූ’’ති 
තන්නිමිත්තං න කම්පති න යවධති ඊසකම්පි අඤ්ඤථත්තං න ගච්ෙති, 
කුසලාරම්යභ අඤ්ඤදත්ථු අචලාධිට්ඨායනො ච යහොති, එවං 

අත්තසන්නිෙයාතනම්පි එතාසංසම්පාදනූපායයො. 

අපිච සමාසයතො කතාභිනීහාරස්ස අත්තනි සියනහස්ස පරියාදානං, 
(පරියසොසනං චරියා. අට්ඨ. පකිණ්ණකකථා) පයරසු ච සියනහස්ස
පරිවඩ්ඪනං එතාසං සම්පාදනූපායයො. සම්මාසම්යබොධිසමධිගමාය හි
කතමහාපණිධානස්ස මහාසත්තස්ස යාථාවයතො පරිජානයනන සබ්යබසු
ධම්යමසු අනුපලිත්තස්ස අත්තනි සියනයහො පරික්ඛයං පරියාදානං ගච්ෙති, 
මහාකරුණාසමායයොගවයසන (සමායසවයනන චරියා. අට්ඨ. 
පකිණ්ණකකථා)පනපියපුත්යතවියසබ්බසත්යතසම්පස්සමානස්සයතසු 
යමත්තාකරුණාසියනයහො පරිවඩ්ඪති, තයතො ච තං තදාවත්ථානුරූපං
අත්තපරසන්තායනසු යලොභයදොසයමොහවිගයමන
විදූරීකතමච්ෙරියාදියබොධිසම්භාරපටිපක්යඛො මහාපුරියසො 
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දානපියවචනඅත්ථචරියා සමානත්තතාසඞ්ඛායතහි චතූහි සඞ්ගහවත්ථූහි (දී.
නි. 3.313; අ. නි. 4.32) චතුරධිට්ඨානානුගයතහි අච්චන්තං ජනස්ස
සඞ්ගහකරයණනඋපරියානත්තයය අවතාරණං, පරිපාචනඤ්චකයරොති. 

මහාසත්තානඤ්හි මහාකරුණා, මහාපඤ්ඤා ච දායනන අලඞ්කතා, 
දානං පියවචයනන, පියවචනං අත්ථචරියාය, අත්ථචරියා සමානත්තතාය
අලඞ්කතා, සඞ්ගහිතාච. යතසඤ්හිසබ්යබපිසත්යතඅත්තනානිබ්බියසයස
කත්වා යබොධිසම්භායරසු පටිපජ්ජන්තානං සබ්බත්ථ සමානසුඛදුක්ඛතාය
සමානත්තතාසිද්ධි. බුද්ධභූතානම්පි ච යතයහව චතූහි සඞ්ගහවත්ථූහි
චතුරධිට්ඨායනන පරිපූරිතාභිබුද්යධහි ජනස්ස අච්චන්තිකසඞ්ගහකරයණන
අභිවිනයනං සිජ්ඣති. දානඤ්හි සම්මාසම්බුද්ධානං චාගාධිට්ඨායනන
පරිපූරිතාභිබුද්ධං. පියවචනං සච්චාධිට්ඨායනන, අත්ථචරියා 
පඤ්ඤාධිට්ඨායනන, සමානත්තතා උපසමාධිට්ඨායනන පරිපූරිතාභිබුද්ධා.
තථාගතානඤ්හි සබ්බසාවකපච්යචකබුද්යධහි සමානත්තතා පරිනිබ්බායන.
තත්ර හි යනසං අවියසසයතො එකීභායවො. යතයනවාහ ‘‘නත්ථි විමුත්තියා
නානත්ත’’ති.යහොන්තියචත්ථ– 

‘‘සච්යචොචාගීඋපසන්යතො, පඤ්ඤවාඅනුකම්පයකො; 
සම්භතසබ්බසම්භායරො, කංනාමත්ථංනසාධයය. 

මහාකාරුණියකො සත්ථා, හියතසීචඋයපක්ඛයකො; 
නිරයපක්යඛොචසබ්බත්ථ, අයහොඅච්ෙරියයොජියනො. 

විරත්යතොසබ්බධම්යමසු, සත්යතසුචඋයපක්ඛයකො; 
සදාසත්තහියතයුත්යතො, අයහොඅච්ෙරියයොජියනො. 

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

කිත්තයකන කායලනසම්පාදනන්ති– 

පඤ්ඤාධිකාදියභයදන, උග්ඝාටිතඤ්ඤුආදිනා; 
තිණ්ණම්පියබොධිසත්තානං, වසාකායලොතිධාමයතො. 

යහට්ඨියමන හි තාව පරිච්යෙයදන චත්තාරි අසඞ්යඛයයයානි, 
මහාකප්පානං සතසහස්සඤ්ච, මජ්ඣියමන අට්ඨ අසඞ්යඛයයයානි, 
මහාකප්පානං සතසහස්සඤ්ච, උපරියමන පන යසොළස අසඞ්යඛයයයානි, 
මහාකප්පානං සතසහස්සඤ්ච. එයත ච යභදා යථාක්කමං
පඤ්ඤාධිකසද්ධාධිකවීරියාධිකවයසන යවදිතබ්බා. පඤ්ඤාධිකානඤ්හි 
සද්ධා මන්දා යහොති, පඤ්ඤා තික්ඛා. සද්ධාධිකානං පඤ්ඤා මජ්ඣිමා
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යහොති. වීරියාධිකානංපඤ්ඤාමන්දා.පඤ්ඤානුභායවනචසම්මාසම්යබොධි

අභිගන්තබ්බාති(සු. නි.අට්ඨ.1.34අත්ථයතොසමානං) අට්ඨකථාෙිං වුත්තං. 

අපයර පන ‘‘වීරියස්ස තික්ඛමජ්ඣිමමුදුභායවන යබොධිසත්තානං අයං 
කාලවිභායගො’’තිවදන්ති, අවියසයසනපනවිමුත්තිපරිපාචනීයානංධම්මානං 
තික්ඛමජ්ඣිමමුදුභායවන යථාවුත්තකාලයභයදන යබොධිසම්භාරා යතසං
පාරිපූරිං ගච්ෙන්තීතිතයයොයපයතකාලයභදායුත්තාතිපිවදන්ති.එවංතිවිධා
හි යබොධිසත්තා අභිනීහාරක්ඛයණ භවන්ති එයකො උග්ඝටිතඤ්ඤූ, එයකො
විපඤ්චිතඤ්ඤූ, එයකො යනයයයොති. යතසු යයො උග්ඝටිතඤ්ඤූ, යසො
සම්මාසම්බුද්ධස්ස සම්මුඛා චතුප්පදගාථං සුණන්යතො ගාථාය තතියපයද
අපරියයොසියත එව ෙහි අභිඤ්ඤාහි සහ පටිසම්භිදාහි අරහත්තං අධිගන්තුං 
සමත්ථුපනිස්සයයොයහොති, සයචසාවකයබොධියංඅධිමුත්යතොසියා. 

දුතියයොභගවයතොසම්මුඛාචතුප්පදගාථංසුණන්යතොඅපරියයොසියතඑව 
ගාථාය චතුත්ථපයද ෙහි අභිඤ්ඤාහි අරහත්තං අධිගන්තුං
සමත්ථුපනිස්සයයොයහොති, යදි සාවකයබොධියංඅධිමුත්යතොසියා. 

ඉතයරො පන භගවයතො සම්මුඛා චතුප්පදගාථං සුත්වා පරියයොසිතාය
ගාථායෙහිඅභිඤ්ඤාහිඅරහත්තංඅධිගන්තුංසමත්ථුපනිස්සයයො යහොති. 

තයයොයපයත විනා කාලයභයදන කතාභිනීහාරා, බුද්ධානං සන්තියක 
ලද්ධබයාකරණා ච අනුක්කයමන පාරමියයො පූයරන්තා යථාක්කමං 
යථාවුත්තයභයදනකායලනසම්මාසම්යබොධිංපාපුණන්ති.යතසුයතසුපන
කාලයභයදසු අපරිපුණ්යණසු යත යත මහාසත්තා දිවයස දිවයස
යවස්සන්තරදානසදිසං මහාදානං යදන්තාපි තදනුරූයප
සීලාදිසබ්බපාරමිධම්යමආචිනන්තාපිපඤ්චමහාපරිච්චායගපරිච්චජන්තාපි 
ඤාතත්ථචරියං යලොකත්ථචරියං බුද්ධත්ථචරියං පරමයකොටිං පායපන්තාපි
අන්තරාව සම්මාසම්බුද්ධා භවිස්සන්තීති යනතං ඨානං විජ්ජති. කස්මා? 
ඤාණස්ස අපරිපච්චනයතො, බුද්ධකාරකධම්මානඤ්ච අපරිනිට්ඨානයතො.
පරිච්ඡින්නකාලනිප්ඵාදිතං විය හි සස්සං යථාවුත්තකාලපරිච්යෙයදන
පරිනිප්ඵාදිතා සම්මාසම්යබොධි තදන්තරා පන සබ්බුස්සායහන
වායමන්යතනාපි න සක්කා අධිගන්තුන්ති පාරමිපාරිපූරි 
යථාවුත්තකාලවියසයසනසම්පජ්ජතීතියවදිතබ්බං. 

යකොආනිසිංයසොති– 

යයයතකතාභිනීහාරානංයබොධිසත්තානං– 

‘‘එවංසබ්බඞ්ගසම්පන්නා, යබොධියානියතානරා; 
සංසරංදීඝමද්ධානං, කප්පයකොටිසයතහිපි. 

අවීචිම්හිනුප්පජ්ජන්ති, තථායලොකන්තයරසුච; 
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නිජ්ඣාමතණ්හා ඛුප්පිපාසා, න යහොන්ති කාලකඤ්චිකා. 
(කාලකඤ්චිකාචරියා.අට්ඨ.පකිණ්ණකකථා); 

නයහොන්තිඛුද්දකාපාණා, උපපජ්ජන්තාපිදුග්ගතිං; 
ජායමානාමනුස්යසසු, ජච්චන්ධානභවන්තියත. 

යසොතයවකල්ලතානත්ථි, නභවන්තිමූගපක්ඛිකා; 
ඉත්ථිභාවංනගච්ෙන්ති, උභයතොබයඤ්ජනපණ්ඩකා. 

නභවන්තිපරියාපන්නා, යබොධියානියතානරා; 
මුත්තාආනන්තරියකහි, සබ්බත්ථසුද්ධයගොචරා. 

මිච්ොදිට්ඨිං න යසවන්ති, කම්මකිරියදස්සනා; 
වසමානාපිසග්යගසු, අසඤ්ඤංනුපපජ්ජයර. 

සුද්ධාවායසසුයදයවසු, යහතුනාමනවිජ්ජති; 
යනක්ඛම්මනින්නාසප්පුරිසා, විසංයුත්තාභවාභයව; 
චරන්ති යලොකත්ථචරියායයො, පූයරන්ති සබ්බපාරමී’’ති. (අට්ඨසා. 
නිදානකථා; චරියා.පකිණ්ණකකථා; අප.අට්ඨ.1.දූයරනිදානකථා; 
ජා.අට්ඨ. 1.දූයරනිදානකථා; බු.වං.අට්ඨ.27.දූයරනිදානකථා); – 

එවං සංවණ්ණිතා ආනිසංසා, යය ච ‘‘සයතො සම්පජායනො ආනන්ද
යබොධිසත්යතො තුසිතාකායාචවිත්වාමාතුකුච්ඡිංඔක්කමතී’’තිආදිනා(ම.නි.
3.204) යසොළස අච්ෙරියබ්භුතධම්මප්පකාරා, යයච‘‘සීතංබයපගතංයහොති, 
උණ්හඤ්ච වූපසමතී’’තිආදිනා, (ඛු. නි. 4-313 පිට්යඨ) ‘‘ජායමායන යඛො
සාරිපුත්ත, යබොධිසත්යත අයංදසසහස්සියලොකධාතුසඞ්කම්පතිසම්පකම්පති
සම්පයවධතී’’තිආදිනා ච ද්වත්තිංස පුබ්බනිමිත්තප්පකාරා, යය වා
පනඤ්යඤපියබොධිසත්තානංඅධිප්පායසමිජ්ඣනං, කම්මාදීසුචවසිභායවොති
එවමාදයයොතත්ථතත්ථජාතකබුද්ධවංසාදීසුදස්සිතප්පකාරා ආනිසංසා, යත
සබ්යබපි එතාසං ආනිසංසා, තථා යථානිදස්සිතයභදා
අයලොභායදොසාදිගුණයුගළාදයයො චාතියවදිතබ්බා. 

අපිච යස්මා යබොධිසත්යතො අභිනීහාරයතො පට්ඨාය සබ්බසත්තානං 
පිතුසයමො යහොති හියතසිතාය, දක්ඛියණයයයකො ගරු භාවනීයයො පරමඤ්ච
පුඤ්ඤක්යඛත්තං යහොති ගුණවියසසයයොයගන, යයභුයයයනචමනුස්සානං
පියයො යහොති, අමනුස්සානං පියයො යහොති, යදවතාහි අනුපාලීයති, 
යමත්තාකරුණාපරිභාවිතසන්තානතාය වාළමිගාදීහි ච අනභිභවනීයයො
යහොති, යස්මිං යස්මිඤ්ච සත්තනිකායය පච්චාජායති, තස්මිං තස්මිං
උළායරන වණ්යණන උළායරන යයසන උළායරන සුයඛන උළායරන
බයලන උළායරන ආධිපයතයයයන අඤ්යඤ සත්යත අභිභවති 
පුඤ්ඤවියසසයයොගයතො. 
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අප්පාබායධො යහොති අප්පාතඞ්යකො, සුවිසුද්ධා චස්ස සද්ධා යහොති 
සුවිසදා, සුවිසුද්ධංවීරියං, සතිසමාධිපඤ්ඤාසුවිසදා, මන්දකියලයසොයහොති 
මන්දදරයථොමන්දපරිළායහො, කියලසානංමන්දභායවයනවසුබ්බයචොයහොති
පදක්ඛිණග්ගාහී, ඛයමො යහොති යසොරයතො, සඛියලො යහොති
පටිසන්ධාරකුසයලො, අයකොධයනොයහොති අනුපනාහී, අමක්ඛීයහොතිඅපළාසී, 
අනිස්සුකී යහොති අමච්ෙරී, අසයඨො යහොති අමායාවී, අථද්යධො යහොති
අනතිමානී, අසාරද්යධොයහොතිඅප්පමත්යතො, පරයතො උපතාපසයහො යහොති
පයරසං අනුපතාපී, යස්මිඤ්ච ගාමයඛත්යත පටිවසති, තත්ථ සත්තානං 
භයාදයයො උපද්දවා යයභුයයයන අනුප්පන්නා නුප්පජ්ජන්ති, උප්පන්නා ච 
වූපසමන්ති, යයසුචඅපායයසුඋප්පජ්ජති, නතත්ථපචුරජයනොවියදුක්යඛන
අධිමත්තං පීළීයති, භියයයොයසො මත්තාය සංයවගභයමාපජ්ජති. තස්මා
මහාපුරිසස්ස යථාරහං තස්මිං තස්මිං භයව ලබ්භමානා එයත සත්තානං
පිතුසමතාදක්ඛියණයයතාදයයොගුණවියසසාආනිසංසාති යවදිතබ්බා. 

තථා ආයුසම්පදා රූපසම්පදා කුලසම්පදා ඉස්සරියසම්පදා 
ආයදයයවචනතාමහානුභාවතාතිඑයතපිමහාපුරිසස්සපාරමීනංආනිසංසාති

යවදිතබ්බා. තත්ථ ආයුසම්පදා නාමතස්සං තස්සං උපපත්තියං දීඝායුකතා 
චිරට්ඨිතිකතා, තායයථාරද්ධානිකුසලසමාදානානිපරියයොසායපති, බහුඤ්ච

කුසලං උපචියනොති. රූපසම්පදා නාම අභිරූපතා දස්සනීයතා පාසාදිකතා, 
තාය රූපප්පමාණානං සත්තානං පසාදාවයහො යහොති සම්භාවනීයයො. 

කුලසම්පදා නාම උළායරසු කුයලසු අභිනිබ්බත්ති, තාය 
[ජාතිමදාදිමදසත්තානම්පි (මදමත්තානම්පි චරියා. අට්ඨ. පකිණ්ණකකථා)] 
උපසඞ්කමනීයයො යහොති පයිරුපාසනීයයො, යතන යත නිබ්බියසවයන

කයරොන්ති. ඉස්සරිෙසම්පදා නාමමහාවිභවතා, මයහසක්ඛතා, මහාපරිවාරතා
ච, තාහි සඞ්ගහිතබ්යබචතූහිසඞ්ගහවත්ථූහි (දී.නි. 3.313; අ.නි. 1.256) 
සඞ්ගහිතුං, නිග්ගයහතබ්යබ ධම්යමන නිග්ගයහතුඤ්ච සමත්යථො යහොති. 

ආයදෙයවචනතා නාම සද්යධයයතා පච්චයිකතා, තාය සත්තානං

පමාණභූයතො යහොති, අලඞ්ඝනීයා චස්ස ආණා යහොති. මහානුභාවතා නාම 
පභාවමහන්තතා, තායපයරහිනඅභිභුයයති, සයයමවපනපයරඅඤ්ඤදත්ථු
අභිභවති ධම්යමන, සයමන, යථාභූතගුයණහි ච, එවයමයතසං
ආයුසම්පදාදයයො මහාපුරිසස්ස පාරමීනං ආනිසංසා, සයඤ්ච අපරිමාණස්ස
පුඤ්ඤසම්භාරස්ස පරිවුද්ධියහතුභූතා යානත්තයය සත්තානං අවතාරණස්ස
පරිපාචනස්සකාරණභූතාතියවදිතබ්බා. 

කිිං ඵලන්ති– 

සම්මාසම්බුද්ධතාතාසං, ජඤ්ඤාඵලංසමාසයතො; 
විත්ථාරයතොඅනන්තාප-යමයයාගුණගණාමතා. 

සමාසයතොහිතාවසම්මාසම්බුද්ධභායවොඑතාසංඵලං.විත්ථාරයතොපන 
බාත්තිංසමහාපුරිසලක්ඛණ (දී. නි. 2.33 ආදයයො; 3.198; ම. නි. 2.386) 
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පටුන 

අසීතානුබයඤ්ජන, 
බයාමප්පභාදිඅයනකගුණගණසමුජ්ජලරූපකායසම්පත්තිඅධිට්ඨානා දසබල-
(ම. නි. 4.8; අ. නි. 10.21) චතුයවසාරජ්ජ- (අ. නි. 4.8) 
ෙඅසාධාරණඤාණඅට්ඨාරසායවණිකබුද්ධධම්ම- (දී. නි. අට්ඨ. 3.305;) 
පභුතිඅනන්තාපරිමාණගුණසමුදයයොපයසොභිනී ධම්මකායසිරී, යාවතා පන
බුද්ධගුණා යය අයනයකහිපි කප්යපහි සම්මාසම්බුද්යධනාපි වාචාය
පරියයොසායපතුංනසක්කා, ඉදයමවතාසං ඵලං.වුත්තඤ්යචතංභගවතා– 

‘‘බුද්යධොපිබුද්ධස්සභයණයයවණ්ණං, 
කප්පම්පියචඅඤ්ඤමභාසමායනො; 
ඛීයයථකප්යපොචිරදීඝමන්තයර, 
වණ්යණොනඛීයයථතථාගතස්සා’’ති.(දී.නි.අට්ඨ.1.304; 3.141; 
උදා.අට්ඨ.53; චරියා.අට්ඨ.නිදානකථා, පකිණ්ණකකථා)– 

එවයමත්ථපාරමීසුපකිණ්ණකකථායවදිතබ්බා. 

එවං යථාවුත්තාය පටිපදාය යථාවුත්තවිභාගානං පාරමීනං පූරිතභාවං 

සන්ධායාහ ‘‘සමතිිංස පාරමයෙො පූයරත්වා’’ති. සතිපි මහාපරිච්චාගානං
දානපාරමිභායව පරිච්චාගවියසසභාවදස්සනත්ථං, 
වියසසසම්භාරතාදස්සනත්ථං, සුදුක්කරභාවදස්සනත්ථඤ්ච යතසං විසුං
ගහණං, තයතොයයව ච අඞ්ගපරිච්චාගයතො නයනපරිච්චාගස්ස, 
පරිග්ගහපරිච්චාගභාවසාමඤ්යඤපි ධනරජ්ජපරිච්චාගයතො
පුත්තදාරපරිච්චාගස්ස විසුං ගහණං කතං, තථායයව 

ආචරිෙධම්මපාලත්යථයරන (දී. නි. ටී. 1.7) වුත්තං. 

ආචරියසාරිපුත්තත්යථයරනපි අඞ්ගුත්තරටීකාෙිං, (අ. නි. ටී. 
1.එකපුග්ගලවග්ගස්සපඨයම)කත්ථචිපනපුත්තදාරපරිච්චායගවිසුංකත්වා 
නයනපරිච්චාගමඤ්ඤත්ර ජීවිතපරිච්චාගං වා පක්ඛිපිත්වා
රජ්ජපරිච්චාගමඤ්ඤත්ර පඤ්චමහාපරිච්චායගවදන්ති. 

ගතපච්චාගතිකවත්තසඞ්ඛාතාය (දී.නි.අට්ඨ. 1.9; ම.නි.අට්ඨ.1.10.9; 
සං. නි. අට්ඨ. 3.5.368; විභ. අට්ඨ. 523; සු. නි. අට්ඨ. 1.1.35) 

පුබ්බභාගපටිපදාය සද්ධිං අභිඤ්ඤාසමාපත්තිනිප්ඵාදනං පුබ්බයෙොයගො. 

දානාදීසුයයව සාතිසයපටිපත්තිනිප්ඵාදනං පුබ්බචරිො. යා වා

චරියාපිටකසඞ්ගහිතා, සා පුබ්බචරිො. යකචි පන ‘‘අභිනීහායරො 

පුබ්බයෙොයගො. දානාදිපටිපත්ති වා කායවියවකවයසන එකචරියා වා 

පුබ්බචරිො’’ති වදන්ති. දානාදීනඤ්යචව අප්පිච්ෙතාදීනඤ්ච 
සංසාරනිබ්බායනසු ආදීනවානිසංසානඤ්ච විභාවනවයසන, සත්තානං 

යබොධිත්තයය පතිට්ඨාපනපරිපාචනවයසන ච පවත්තා කථා ධම්මක්ඛානිං. 

ඤාතීනමත්ථස්ස චරියා ඤාතත්ථචරිො, සාපි කරුණායනවයසයනව. ආදි-

සද්යදන යලොකත්ථචරිොදයයො සඞ්ගණ්හාති. කම්මස්සකතාඤාණවයසන, 
අනවජ්ජකම්මායතනසිප්පායතනවිජ්ජාට්ඨානපරිචයවයසන, 
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ඛන්ධායතනාදිපරිචයවයසන, ලක්ඛණත්තයතීරණවයසන ච ඤාණචායරො 

බුද්ධිචරිො, සා පනත්ථයතො පඤ්ඤාපාරමීයයව, ඤාණසම්භාරදස්සනත්ථං

පනවිසුංගහණං. යකොටින්තිපරියන්තංඋක්කංසං. තථාඅම්හාකම්පි භගවා

ආගයතොතිඑත්ථාපි‘‘දානපාරමිංපූයරත්වා’’තිආදිනාසම්බන්යධො. 

එවං පාරමිපූරණවයසන ‘‘තථා ආගයතො’’ති පදස්සත්ථං දස්යසත්වා

ඉදානි යබොධිපක්ඛියධම්මවයසනපි දස්යසන්යතො ‘‘චත්තායරො

සතිපට්ඨායන’’තිආදිමාහ. තත්ථ සතිපට්ඨානාදිග්ගහයණන ආගමනපටිපදං
මත්ථකං පායපත්වා දස්යසති මග්ගඵලපක්ඛිකානඤ්යඤව ගයහතබ්බත්තා, 
විපස්සනාසඞ්ගහිතා එව වා සතිපට්ඨානාදයයො දට්ඨබ්බා පුබ්බභාගපටිපදාය

ගහණයතො. භායවත්වාති උප්පායදත්වා. බූ්රයහත්වාති වඩ්යඪත්වා. එත්ථ ච
‘‘යයන අභිනීහායරනා’’තිආදිනා ආගමනපටිපදායආදිං දස්යසති, 
‘‘දානපාරමිං පූයරත්වා’’තිආදිනා මජ්යඣ, ‘‘චත්තායරො 
සතිපට්ඨායන’’තිආදිනා පරියයොසානං. තස්මා ‘‘ආගයතො’’ති වුත්තස්ස
ආගමනස්ස කාරණභූතපටිපදාවියසසදස්සනංයයව තිණ්ණං නයානං
වියසයසොති දට්ඨබ්බං. ඉදානි යථාවුත්යතන අත්ථයයොජනත්තයයන සිද්ධං

පඨමකාරණයමව ගාථාබන්ධවයසන දස්යසතුං ‘‘ෙයථවා’’තිආදි වුත්තං.
තත්ථඉධයලොකම්හිවිපස්සිආදයයොමුනයයො සබ්බඤ්ඤුභාවංයථාවුත්යතන
කාරණත්තයයන ආගතා යයථව, තථා පඤ්චහි චක්ඛූහි චක්ඛුමා අයං
සකයමුනිපියයනකාරයණනආගයතො, යතයනසතථාගයතොනාමවුච්චතීති
යයොජනා. 

සම්පති ායතොති මනුස්සානංහත්ථයතොමුච්චිත්වාමුහුත්තජායතො, නපන 
මාතුකුච්ඡියතො නික්ඛන්තමත්යතො මාතුකුච්ඡියතො නික්ඛන්තමත්තඤ්හි
මහාසත්තං පඨමං බ්රහ්මායනො සුවණ්ණජායලන පටිග්ගණ්හිංසු, යතසං
හත්ථයතො චත්තායරො මහාරාජායනො අජිනප්පයවණියා, යතසං හත්ථයතො
මනුස්සා දුකූලචුම්බටයකන පටිග්ගණ්හිංසු, ‘‘මනුස්සානං හත්ථයතො
මුච්චිත්වා පථවියං පතිට්ඨියතො’’ති (දී. නි. අට්ඨ. 2.31) වක්ඛති. 

‘‘කථඤ්චා’’තිආදි විත්ථාරදස්සනං. ෙථාහ භගවා මහාපදානයදසනායං. 

යසතම්හි ඡත්යතති දිබ්බයසතච්ෙත්යත. අනුහීරමායනති ධාරියමායන. 

‘‘අනුධාරිෙමායන’’තිපි ඉදානි පායඨො. ‘‘එත්ථ ච ෙත්තග්ගහයණයනව
ඛග්ගදීනි පඤ්ච කකුධභණ්ඩානිපි ගහිතායනවාති දට්ඨබ්බං. 
ඛග්ගතාලවණ්ටයමොරහත්ථකවාලනජනීඋණ්හීසපට්ටාපි හි ෙත්යතන සහ
තදා උපට්ඨිතා අයහසුං. ෙත්තාදීනියයව ච තදා පඤ්ඤායිංසු, න

ෙත්තාදිගාහකා’’ති (දී. නි. ටී. 1.7) ආචරිෙධම්මපාලත්යථයරන වුත්තං, 

ආචරියසාරිපුත්තත්යථයරනාපි අඞ්ගුත්තරටීකාෙිං (අ. නි. ටී.
1.එකපුග්ගලවග්ගස්ස පඨයම) එවං සති තාලවණ්ටාදීනම්පි
කකුධභණ්ඩසමඤ්ඤා. අපිච ඛග්ගාදීනි කකුධභණ්ඩානි, තදඤ්ඤානිපි
තාලවණ්ටාදීනිතදාඋපට්ඨිතානීති අධිප්පායයනතථාවුත්තං. 
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සබ්බා ච දිසාති දස දිසා. අනුවියලොයකතීති පුඤ්ඤානුභායවන
යලොකවිවරණපාටිහාරියය ජායත පඤ්ඤායමානං දසසහස්සියලොකධාතුං
මංසචක්ඛුනාව ඔයලොයකතීති අත්යථො. නයිදං සබ්බදිසානුවියලොකනං
සත්තපදවීතිහාරුත්තරකාලං පඨමයමවානුවියලොකනයතො. මහාසත්යතො හි 
මනුස්සානං හත්ථයතො මුච්චිත්වා පුරත්ථිමං දිසං ඔයලොයකසි. තත්ථ
යදවමනුස්සා ගන්ධමාලාදීහිපූජයමානා ‘‘මහාපුරිසඉධතුම්යහහිසදියසොපි
නත්ථි, කුයතොතයා උත්තරිතයරො’’තිආහංසු.එවංචතස්යසොදිසාචතස්යසො
අනුදිසා යහට්ඨා උපරීති සබ්බා දිසාඅනුවියලොයකත්වා සබ්බත්ථ අත්තනා
සදිසමදිස්වා ‘‘අයං උත්තරා දිසා’’ති සත්තපදවීතිහායරන අගමාසීති 

ආචරිෙධම්මපාලත්යථයරන (දී.නි. ටී.1.7) ආචරිෙසාරිපුත්තත්යථයරන (අ.
නි. ටී. 1.එකපුග්ගලවග්ගස්ස පඨයම) ච වුත්තං. 

මහාපදානසුත්තට්ඨකථාෙම්පි (දී. නි. අට්ඨ. 2.31) එවයමව වණ්ණිතං.
තස්මා සත්තපදවීතිහාරයතො පඨමං සබ්බදිසානුවියලොකනං කත්වා 
සත්තපදවීතිහායරනගන්ත්වා තදුපරිආසභිං වාචං භාසතීති දට්ඨබ්බං. ඉධ, 
පනඅඤ්ඤාසු චඅට්ඨකථාසුසයමහි පායදහි පතිට්ඨහනයතොපට්ඨායයාව 
ආසභීවාචාභාසනං තාව යථාක්කමං එව පුබ්බනිමිත්තභාවං විභායවන්යතො
‘‘සත්තමපදූපරි ඨත්වා සබ්බදිසානුවියලොකනං
සබ්බඤ්ඤුතානාවරණඤාණපටිලාභස්සා’’තිආදීනි වදති, එවම්පි යථා න
විරුජ්ඣති, තථා එව අත්යථො ගයහතබ්යබො. ‘‘සත්තමපදූපරි ඨත්වා’’ති ච
පායඨො පච්ො පමාදයලඛවයසන එදියසන වචනක්කයමන

මහාපදානට්ඨකථායමදිස්සමානත්තාති. ආසභින්ති උත්තමං, අකම්පනිකං

වා, නිබ්භයන්ති අත්යථො. උසභස්ස ඉදන්ති හි ආසභිං, සූරභායවො, යතන

යුත්තත්තා පනායං වාචා ‘‘ආසභී’’ති වුච්චති. අග්යගොති සබ්බපඨයමො. 

ය ට්යඨො, යසට්යඨොති ච තස්යසව යවවචනං. සද්දත්ථමත්තයතො පන 

අග්යගොති ගුයණහි සබ්බපධායනො. ය ට්යඨොති ගුණවයසයනව සබ්යබසං

වුද්ධතයමො, ගුයණහි මහල්ලකතයමොති වුත්තං යහොති. යසට්යඨොති

ගුණවයසයනව සබ්යබසං පසට්ඨතයමො. යලොකස්සාති විභත්තාවධිභූයත

නිස්සක්කත්යථ සාමිවචනං. අෙමන්තිමා  ාති, නත්ථි දානි පුනබ්භයවොති
ඉමස්මිං අත්තභායව පත්තබ්බං අරහත්තං බයාකාසි තබ්බයසයනව
පුනබ්භවාභාවයතො. 

ඉදානි තථාගමනං සම්භායවන්යතො ‘‘තඤ්චස්සා’’තිආදිමාහ.

පුබ්බනිමිත්තභායවන තථං අවිතථන්ති සම්බන්යධො. වියසසාධිගමානන්ති

ගුණවියසසාධිගමානං.තයදවත්ථං විත්ථාරයතො දස්යසති ‘‘ෙඤ්හී’’තිආදිනා. 

තත්ථ ෙන්ති කිරියාපරාමසනං, යතන ‘‘පතිට්ඨහී’’ති එත්ථ

පකතියත්ථංපතිට්ඨානකිරියං පරාමසති. ඉදමස්සාති ඉදං පතිට්ඨහනං අස්ස
භගවයතො. පටිලාභසද්යද සාමිනිද්යදයසො යචස, කත්තුනිද්යදයසො වා. 

පුබ්බනිමත්තන්තිතප්පටිලාභසඞ්ඛාතස්සආයතිං උප්පජ්ජමානකස්සහිතස්ස
පඨමං පවත්තං සඤ්ජානනකාරණං. භගවයතො හි 
අච්ෙරියබ්භුතගුණවියසසාධිගමයන පඤ්ච මහාසුපිනාදයයො විය එතානි
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පටුන 

සඤ්ජානනනිමිත්තානි පාතුභවන්ති, යථා තං යලොයක පුඤ්ඤවන්තානං
පුඤ්ඤඵලවියසසාධිගමයනති. 

සබ්බයලොකුත්තරභාවස්සාති සබ්බයලොකානමුත්තමභාවස්ස, 

සබ්බයලොකාතික්කමනභාවස්සවා.සත්තපදානි සත්තපදිං, තස්සවීතිහායරො

වියසයසන අතිහරණං සත්තපදවීතිහායරො, සත්තපදනික්යඛයපොති අත්යථො.
යසොපනසමගමයන ද්වින්නංපදානමන්තයරමුට්ඨිරතනමත්තන්තිවුත්තං. 

‘‘අයනකසාඛඤ්ච සහස්සමණ්ඩලං, 
ෙත්තංමරූධාරයුමන්තලික්යඛ; 
සුවණ්ණදණ්ඩාවීතිපතන්තිචාමරා, 
නදිස්සයරචාමරෙත්තගාහකා’’ති.(සු.නි.693); – 

සුත්තනිපායත නාළකසුත්යත ආයස්මතා ආනන්දත්යථයරන වුත්තං 

නිදානගාථාපදං සන්ධාය ‘‘සුවණ්ණදණ්ඩා වීතිපතන්ති චාමරාති එත්ථා’’ති

වුත්තං. එත්ථාති හි එතස්මිං ගාථාපයදති අත්යථො. මහාපදානසුත්යත
අනාගතත්තා පන චාමරුක්යඛපස්ස තථා වචනං දට්ඨබ්බං. තත්ථ 

ආගතානුසායරනහිඉධපුබ්බනිමිත්තභාවංවදති, චමයරො නාම මිගවියසයසො.

යස්සවායලනරාජකකුධභූතංවාලනජනිංකයරොන්ති, තස්සඅයන්ති චාමරී. 

තස්සා උක්යඛයපො තථා, වුත්යතො යසොති වුත්තචාමරුක්යඛයපො. 

අරහත්තවිමුත්තිවරවිමලයසතච්ඡත්තපටිලාභස්සාති 
අරහත්තඵලසමාපත්තිසඞ්ඛාතවරවිමලයසතච්ෙත්තපටිලාභස්ස. 

සත්තමපදූපරීතිඑත්ථ පද-සද්යදො පදවළඤ්ජනවාචයකො, තස්මාසත්තමස්ස
පදවළඤ්ජනස්ස උපරීති අත්යථො. සබ්බඤ්ඤුතඤ්ඤාණයමව සබ්බත්ථ
අප්පටිහතචාරතාය අනාවරණන්ති ආහ 

‘‘සබ්බඤ්ඤුතානාවරණඤාණපටිලාභස්සා’’ති. තථා අෙිං භගවා…යප.…

පුබ්බනිමත්තභාවනාතිඑත්ථ‘‘යඤ්හී’’තිආදිඅධිකාරත්තා, ගමයමානත්තාච
න වුත්තං, එයතන ච අභිජාතියං ධම්මතාවයසන උප්පජ්ජනකවියසසා 
සබ්බයබොධිසත්තානංසාධාරණාතිදස්යසති.පාරමිතානිස්සන්දාහියත. 

යපොරාණාති අට්ඨකථාචරියා. ගවම්පති උසයභො සයමහි පායදහි වසූනං
රතනානං ධාරණයතො වසුන්දරසඞ්ඛාතං භූමිං ඵුසී යථා, තථා මනුස්සානං
හත්ථයතො මුච්චිත්වා මුහුත්තජායතො යසො යගොතයමො සයමහි පායදහි 

වසුන්ධරං ඵුසීති අත්යථො. වික්කමීති අගමාසි. සත්ත පදානීති
සත්තපදවළඤ්ජනට්ඨානානි. අච්චන්තසංයයොයග යචතං උපයයොගවචනං, 
සත්තපදවායරහීති වා කරණත්යථො උත්තරපදයලොපවයසන දට්ඨබ්යබො. 

මරූති යදවා යථාමරියාදං මරණසභාවයතො. සමාති වියලොකනසමතාය සමා
සදිසියයො. මහාපුරියසො හියථා එකං දිසං වියලොයකසි, එවං යසසදිසාපි, න 
කත්ථචි වියලොකයන විනිබන්යධො තස්ස අයහොසි, සමාති වා වියලොයකතුං
යුත්තාති අත්යථො. න හි තදා යබොධිසත්තස්ස විරූපනභච්ෙවිසමරූපානි
වියලොයකතුමයුත්තානි දිසාසු උපට්ඨහන්ති, 
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පටුන 

විස්සට්ඨමඤ්ජූවිඤ්යඤයයාදිවයසන අට්ඨඞ්ගුයපතං ගිරං අබ්භුදීරයි
පබ්බතමුද්ධනිට්ඨියතොසීයහොයථාඅභිනදීති අත්යථො. 

එවං කායගමනත්යථන ගතසද්යදන තථාගතසද්දං නිද්දිසිත්වා ඉදානි 

ඤාණගමනත්යථන නිද්දිසිතුං ‘‘අථ වා’’තිආදිමාහ. තත්ථ ‘‘යථා විපස්සී
භගවා’’තිආදීසුපි ‘‘යනක්ඛම්යමන කාමච්ෙන්දං පහායා’’තිආදිනා

යයොයජතබ්බං. යනක්ඛම්යමනාති අයලොභපධායනන කුසලචිත්තුප්පායදන.
කුසලා හි ධම්මා ඉධ යනක්ඛම්මං යතසං සබ්යබසම්පි
කාමච්ෙන්දපටිපක්ඛත්තා, න පබ්බජ්ජාදයයො එව. ‘‘පඨමජ්ඣායනනා’’තිපි
වදන්ති යකචි, තදයුත්තයමව පඨමජ්ඣානස්ස පුබ්බභාගපටිපදාය එව ඉධ

ඉච්ඡිතත්තා. පහාොති පජහිත්වා. ගයතොති උත්තරිවියසසං ඤාණගමයනන

පටිපන්යනො. පහාොති වා පහානයහතු, පහායන වා සති.
යහතුලක්ඛණත්යථසු හි අයං ත්වා-සද්යදො ‘‘සක්යකො හුත්වා
නිබ්බත්තී’’තිආදීසු (දී. නි. අට්ඨ. 2.355) විය. 
කාමච්ෙන්දාදිප්පහානයහතුකඤ්ච ‘‘ගයතො’’ති එත්ථ වුත්තං
අවයබොධසඞ්ඛාතං, පටිපත්තිසඞ්ඛාතං වා ගමනං කාමච්ෙන්දාදිප්පහායනන

ච තං ලක්ඛීයති, එස නයයො ‘‘පදායලත්වා’’තිආදීසුපි. අබයාපායදනාති 

යමත්තාය. ආයලොකසඤ්ඤාොති විභූතං කත්වා මනසිකායරන 

උපට්ඨිතායලොකසඤ්ජානයනන. අවික්යඛයපනාති සමාධිනා. 

ධම්මවවත්ථායනනාති කුසලාදිධම්මානං යාථාවනිච්ෙයයන, 
සප්පච්චයනාමරූපවවත්ථායනනාතිපිවදන්ති. 

එවං කාමච්ෙන්දාදිනීවරණප්පහායනන ‘‘අභිජ්ඣං යලොයක 
පහායා’’තිආදිනා වුත්තාය පඨමජ්ඣානස්ස පුබ්බභාගපටිපදාය භගවයතො
ඤාණගමනවිසිට්ඨං තථාගතභාවං දස්යසත්වා ඉදානිසහඋපායයනඅට්ඨහි
සමාපත්තීහි, අට්ඨාරසහි ච මහාවිපස්සනාහි තං දස්යසතුං 

‘‘ඤායණනා’’තිආදිමාහ. නාමරූපපරිග්ගහකඞ්ඛාවිතරණානඤ්හි
විනිබන්ධභූතස්ස යමොහස්ස දූරීකරයණන ඤාතපරිඤ්ඤායං ඨිතස්ස
අනිච්චසඤ්ඤාදයයො සිජ්ඣන්ති, තස්මා අවිජ්ජාපදාලනං විපස්සනාය
උපායයො. තථාඣානසමාපත්තීසු අභිරතිනිමිත්යතන පායමොජ්යජන, තත්ථ 
අනභිරතියා වියනොදිතාය ඣානාදීනං සමධිගයමොති සමාපත්තියා
අරතිවියනොදනං උපායයො. සමාපත්තිවිපස්සනානුක්කයමන පන උපරි
වක්ඛමානනයයන නිද්දිසිතබ්යබපි නීවරණසභාවාය අවිජ්ජාය යහට්ඨා
කාමච්ෙන්දාදිවයසන දස්සිතනීවරයණසුපි සඞ්ගහදස්සනත්ථං
උප්පටිපාටිනිද්යදයසොදට්ඨබ්යබො. 

සමාපත්තිවිහාරපයවසනනිබන්ධයනන නීවරණානි කවාටසදිසානීතිආහ 

‘‘නීවරණකවාටිං උග්ඝායටත්වා’’ති. ‘‘රත්තිං අනුවිතක්යකත්වා
අනුවිචායරත්වා දිවා කම්මන්යත පයයොයජතී’’ති මජ්ඣිමාගමවයර

මූලපණ්ණාසයක වම්මකසුත්යත (ම. නි. 1.249) වුත්තට්ඨායන විය
විතක්කවිචාරා වූපසමා [ධූමායනා (දී. නි. ටී. 1.7)] අධිප්යපතාති සන්ධාය 
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‘‘විතක්කවිචාරධූමිං වූපසයමත්වා’’ති වුත්තං, විතක්කවිචාරසඞ්ඛාතං ධූමං
වූපසයමත්වාති අත්යථො. ‘‘විතක්කවිචාර’’මිච්යචව අධුනා පායඨො, යසො න
යපොරායණො ආචරියධම්මපාලත්යථයරන, ආචරියසාරිපුත්තත්යථයරන ච 

යථාවුත්තපාඨස්යසව උද්ධතත්තා. විරාය ත්වාති ජිගුච්ඡිත්වා, 
සමතික්කමිත්වාවා.තදුභයත්යථොයහස ‘‘පීතියාචවිරාගා’’තිආදීසු (දී.නි.
1.7; ම.නි.3.155; පාරා.11; විභ.625) විය.කාමංපඨමජ්ඣානූපචායරඑව 
දුක්ඛං, චතුත්ථජ්ඣානූපචායර එව ච සුඛං පහීයති, අතිසයප්පහානං පන

සන්ධායාහ ‘‘චතුත්ථජ්ඣායනනසුඛදුක්ඛිංපහාො’’ති. 

රූපසඤ්ඤාතිසඤ්ඤාසීයසන රූපාවචරජ්ඣානානියචවතදාරම්මණානි
චවුත්තානි.රූපාවචරජ්ඣානම්පිහි ‘‘රූප’’න්තිවුච්චතිඋත්තරපදයලොයපන
‘‘රූපීරූපානිපස්සතී’’තිආදීසු(ධ.ස.248) තස්සආරම්මණම්පිකසිණරූපං
පුරිමපදයලොයපන ‘‘බහිද්ධාරූපානිපස්සති සුවණ්ණදුබ්බණ්ණානී’’තිආදීසු
(ධ. ස. 223 ආදයයො) තස්මා ඉධරූයපරූපජ්ඣායන තංසහගතා සඤ්ඤා
රූපසඤ්ඤාති එවං සඤ්ඤාසීයසන රූපාවචරජ්ඣානානි වුත්තානි, රූපං

සඤ්ඤා අස්සාති රූපසඤ්ඤිං, රූපසඤ්ඤාසමන්නාගතන්ති වුත්තං යහොති. 
එවංපථවීකසිණාදියභදස්සතදාරම්මණස්සයචතංඅධිවචනන්තියවදිතබ්බං. 

පටිඝසඤ්ඤාති චක්ඛාදීනං වත්ථූනං, රූපාදීනං ආරම්මණානඤ්ච 
පටිඝායතන පටිහනයනන විසයිවිසයසයමොධායනන සමුප්පන්නා

ද්විපඤ්චවිඤ්ඤාණසහගතා සඤ්ඤා. නානත්තසඤ්ඤාති අට්ඨ
කාමාවචරකුසලසඤ්ඤා, ද්වාදස අකුසලසඤ්ඤා, එකාදස
කාමාවචරකුසලවිපාකසඤ්ඤා, ද්යව අකුසලවිපාකසඤ්ඤා, එකාදස 
කාමාවචරකිරියසඤ්ඤාති එතාසං චතුචත්තාලීසසඤ්ඤානයමතං අධිවචනං.
එතා හි යස්මා රූපසද්දාදියභයද නානත්යත නානාසභායව යගොචයර
පවත්තන්ති, යස්මා ච නානත්තා නානාසභාවා අඤ්ඤමඤ්ඤං අසදිසා, 
තස්මා‘‘නානත්තසඤ්ඤා’’තිවුච්චන්ති. 

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

නිච්චසඤ්ඤන්ති සඞ්ඛතධම්යම‘‘නිච්චා සස්සතා’’තිපවත්තමිච්ොසඤ්ඤං, 
සඤ්ඤාසීයසන යචත්ථ දිට්ඨිචිත්තානම්පි ගහණං දට්ඨබ්බං. එස නයයො

ඉයතො පයරසුපි. නිබ්බිදානුපස්සනාොති සඞ්ඛායරසු නිබ්බින්දනාකායරන 

පවත්තායඅනුපස්සනාය. නන්දින්තිසප්පීතිකතණ්හං. විරාගානුපස්සනාොති
සඞ්ඛායරසු විරජ්ජනාකායරන පවත්තාය අනුපස්සනාය. 

නියරොධානුපස්සනාොති සඞ්ඛාරානං නියරොධස්ස අනුපස්සනාය, ‘‘යත
සඞ්ඛාරානිරුජ්ඣන්තියයව, ආයතිංසමුදයවයසනන උප්පජ්ජන්තී’’තිඑවං

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

පටිනිස්සජ්ජනාකායරන පවත්තා අනුපස්සනා පටිනිස්සග්ගානුපස්සනා. 

පටිසඞ්ඛාසන්තිට්ඨනා හි අයං. ආදානන්ති නිච්චාදිවයසන ගහණං.
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සන්තතිසමූහකිච්චාරම්මණානං වයසන එකත්තග්ගහණං ඝනසඤ්ඤා. 

ආයූහනිං අභිසඞ්ඛරණං.අවත්ථාවියසසාපත්ති විපරිණායමො. ධුවසඤ්ඤන්ති

ථිරභාවග්ගහණසඤ්ඤං. නිමත්තන්ති සමූහාදිඝනවයසන

සකිච්චපරිච්යෙදතායසඞ්ඛාරානං සවිග්ගහතං. පණධින්තිරාගාදිපණිධිං.සා
පනත්ථයතො තණ්හාවයසනසඞ්ඛායරසුනින්නතා. 

අභිනියවසන්ති අත්තානුදිට්ඨිං. අනිච්චාදිවයසන සබ්බධම්මතීරණං 

අධිපඤ්ඤාධම්මවිපස්සනා. සාරාදානාභිනිවියසන්ති අසායර
සාරග්ගහණවිපල්ලාසං. ඉස්සරකුත්තාදිවයසන යලොයකො සමුප්පන්යනොති

අභිනියවයසො සම්යමොහාභිනියවයසො නාම. යකචි පන ‘‘අයහොසිං නු යඛො

අහමතීතමද්ධාන’න්තිආදිනා පවත්තසංසයාපත්ති සම්යමොහාභිනියවයසො’’ති

වදන්ති. සඞ්ඛායරසු යලණතාණභාවග්ගහණං ආලොභිනියවයසො. 
‘‘ආලයරතාආලයසමුදිතා’’ති(දී.නි.2.64; ම.නි. 1.281; 2.337; මහාව.7, 

8) වචනයතො ආලයෙො වුච්චති තණ්හා, සායයව චක්ඛාදීසු, රූපාදීසු ච

අභිනියවසවයසනපවත්තියා ආලොභිනියවයසොතියකචි.‘‘එවංවිධාසඞ්ඛාරා

පටිනිස්සජ්ජීයන්තී’ති පවත්තඤාණං පටිසඞ්ඛානුපස්සනා. වට්ටයතො
විගතත්තා විවට්ටං, නිබ්බානං, තත්ථ ආරම්මණකරණසඞ්ඛායතන

අනුපස්සයනන පවත්තියා විවට්ටානුපස්සනා, යගොත්රභු. 

සිංයෙොගාභිනියවසන්ති සංයුජ්ජනවයසන සඞ්ඛායරසු අභිනිවිසනං. 

දිට්යඨකට්යඨති දිට්ඨියා සහජායතකට්යඨ, පහායනකට්යඨ ච. ඔළාරියකති
උපරිමග්ගවජ්යඣ කියලයස අයපක්ඛිත්වා වුත්තං, අඤ්ඤථා 
දස්සනපහාතබ්බා ච දුතියමග්ගවජ්යඣහිපි ඔළාරිකාති යතසම්පි

තබ්බචනීයතා සියා. අණුසහගයතති අණුභූයත. තබ්භාවවුත්තියකො හි එත්ථ 

සහගතසද්යදො. ඉදං පන යහට්ඨිමමග්ගවජ්යඣ අයපක්ඛිත්වා වුත්තං. 

සබ්බකියලයසති අවසිට්ඨසබ්බකියලයස. න හි පඨමාදිමග්යගහි පහීනා

කියලසා පුන පහීයන්ති. සබ්බසද්යදො යචත්ථ සප්පයදසවිසයයො ‘‘සබ්යබ
තසන්තිදණ්ඩස්සා’’තිආදීසුවිය(ධ.ප.129). 

කක්ඛළත්තිං කඨිනභායවො. පග්ඝරණිං ද්රවභායවො. යලොකියවායුනා
භස්තස්ස විය යයන තංතංකලාපස්ස උද්ධුමායනං, ථම්භභායවො වා, තං 

විත්ථම්භනිං. විජ්ජමායනපි කලාපන්තරභූතානං කලාපන්තරභූයතහි 
ඵුට්ඨභායව තංතංභූතවිවිත්තතා රූපපරියන්යතො ආකායසොති යයසං යයො
පරිච්යෙයදො, යතහියසො අසම්ඵුට්යඨොව, අඤ්ඤථාභූතානං පරිච්යෙදභායවො
නසියාබයාපිතභාවාපත්තියතො.යස්මිං කලායපභූතානංපරිච්යෙයදො, යතහි

තත්ථ අසම්ඵුට්ඨභායවො අසම්ඵුට්ඨලක්ඛණිං, යතනාහ භගවා 

ආකාසධාතුනිද්යදයස ‘‘අසම්ඵුට්යඨොචතූහිමහාභූයතහී’’ති(ධ.ස. 637). 

වියරොධිපච්චයසන්නිපායත විසදිසුප්පත්ති රුප්පනිං. යචතනාපධානත්තා

සඞ්ඛාරක්ඛන්ධධම්මානං යචතනාවයසයනතං වුත්තං ‘‘සඞ්ඛාරානිං

අභිසඞ්ඛරණලක්ඛණ’’න්ති. තථා හි සුත්තන්තභාජනියය 
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263 

පටුන 

සඞ්ඛාරක්ඛන්ධවිභඞ්යග ‘‘චක්ඛුසම්ඵස්සජා යචතනා’’තිආදිනා (විභ. 12) 
යචතනාව විභත්තා. අභිසඞ්ඛාරලක්ඛණා ච යචතනා. යථාහ ‘‘තත්ථ
කතයමො පුඤ්ඤාභිසඞ්ඛායරො, කුසලා යචතනා’’තිආදි (විභ. 226) 

සම්පයුත්තධම්මානං ආරම්මයණ ඨපනං අභිනියරොපනිං. 

ආරම්මණානමනුබන්ධනං අනුමජ් නිං. සවිප්ඵාරිකතා ඵරණිං. අධිමුච්චනං

සද්දහනං අධියමොක්යඛො. අස්සද්ධියෙති අස්සද්ධියයහතු. නිමිත්තත්යථ

යචතං භුම්මං. එස නයයො යකොසජ් ාදීසුපි. කායචිත්තපරිළාහූපසයමො 

වූපසමලක්ඛණිං. ලීනුද්ධච්චරහියත අධිචිත්යත වත්තමායන 

පග්ගහනිග්ගහසම්පහංසයනසු අබයාවටතාය අජ්ඣුයපක්ඛනං පටිසඞ්ඛානිං 
පක්ඛපාතුපච්යෙදයතො. 

මුසාවාදාදීනං විසංවාදනාදිකිච්චතාය ලූඛානං අපරිග්ගාහකානං 
පටිපක්ඛභාවයතො පරිග්ගාහකසභාවා සම්මාවාචා සිනිද්ධභාවයතො
සම්පයුත්තධම්යම, සම්මාවාචාපච්චයසුභාසිතං යසොතාරඤ්ච පුග්ගලං

පරිග්ගණ්හාතීති සා පරිග්ගහලක්ඛණා. කායිකකිරියා කිඤ්චි කත්තබ්බං
සමුට්ඨායපති, සයඤ්චසමුට්ඨානංඝටනංයහොතීතිසම්මාකම්මන්තසඞ්ඛාතා

විරති සමුට්ඨානලක්ඛණාති දට්ඨබ්බා, සම්පයුත්තධම්මානං වා උක්ඛිපනං 

සමුට්ඨානිං කායිකකිරියාය භාරුක්ඛිපනං විය. ජීවමානස්ස සත්තස්ස, 

සම්පයුත්තධම්මානංවාජීවිතින්ද්රියවුත්තියා, ආජීවස්යසවවාසුද්ධි යවොදානිං. 

‘‘සඞ්ඛාරා’’ති ඉධ යචතනා අධිප්යපතා, න පන ‘‘සඞ්ඛාරා 
සඞ්ඛාරක්ඛන්යධො’’තිආදීසු (ධ. ස. 583, 985; විභ. 1, 20, 52) විය 

සමපඤ්ඤාසයචතසිකාති වුත්තං ‘‘සඞ්ඛාරානිං යචතනාලක්ඛණ’’න්ති.
අවිජ්ජාපච්චයාහිපුඤ්ඤාභිසඞ්ඛාරාදිකාවයචතනා. ආරම්මණාභිමුඛභායවො 

නමනිං. ආෙතනිං පවත්තනං. සළායතනවයසන හි චිත්තයචතසිකානං

පවත්ති. තණ්හාෙ යහතුලක්ඛණති එත්ථ වට්ටස්ස ජනකයහතුභායවො
තණ්හාය යහතුලක්ඛණං, මග්ගස්ස පන වක්ඛමානස්ස
නිබ්බානසම්පාපකත්තන්ති අයයමයතසං වියසයසො. ආරම්මණස්ස 

ගහණලක්ඛණිං. පුන උප්පත්තියා ආයූහනලක්ඛණිං. සත්තජීවයතො 

සුඤ්ඤතාලක්ඛණිං. පදහනිං උස්සාහනං. ඉජ්ඣනිං සම්පත්ති. වට්ටයතො 

නිස්සරණං නිෙයානිං. අවිපරීතභායවො තථලක්ඛණිං. 

අඤ්ඤමඤ්ඤානතිවත්තනං එකරයසො, අනූනාධිකභායවොව. යුගනද්ධා නාම
සමථවිපස්සනා අඤ්ඤමඤ්යඤොපකාරතාය යුගළවයසන බන්ධිතබ්බයතො.

‘‘සද්ධාපඤ්ඤා පග්ගහාවික්යඛපා’’තිපි වදන්ති. චිත්තවිසුද්ධි නාම සමාධි. 

දිට්ඨිවිසුද්ධි නාම පඤ්ඤා. ඛයෙොති කියලසක්ඛයයො මග්යගො, තස්මිං

පවත්තස්ස සම්මාදිට්ඨිසඞ්ඛාතස්ස ඤාණස්ස සමුච්යඡදනලක්ඛණිං. 

කියලසානමනුප්පාදපරියයොසානතාය අනුප්පායදො, ඵලං. කියලසවූපසයමො 

පස්සද්ධි. ඡන්දස්සාතිකත්තුකාමතාෙන්දස්ස.පතිට්ඨාභායවො මූලලක්ඛණිං. 
ආරම්මණපටිපාදකතාය සම්පයුත්ත-ධම්මානමුප්පත්තියහතුතා 

සමුට්ඨාපනලක්ඛණිං. විසයාදිසන්නිපායතන ගයහතබ්බාකායරො 
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සයමොධානිං. යා ‘‘සඞ්ගතී’’ති වුච්චති ‘‘තිණ්ණං සඞ්ගති ඵස්යසො’’තිආදීසු.
සමං, සම්මා වා ඔදහන්ති සම්පිණ්ඩිතා භවන්ති සම්පයුත්තධම්මා

අයනනාතිපි සයමොධානිං, ඵස්යසො, තබ්භායවො සයමොධානලක්ඛණිං. 

සයමොසරන්තිසන්නිපතන්ති එත්ථාති සයමොසරණිං, යවදනා. තාය හි විනා
අප්පවත්තමානා සම්පයුත්තධම්මා යවදනානුභවනනිමිත්තං සයමොසටා විය

යහොන්තීති එවං වුත්තං, තබ්භායවො සයමොසරණලක්ඛණිං. පාසාදාදීසු
යගොපානසීනං කූටං විය සම්පයුත්තධම්මානං පායමොක්ඛභායවො 

පමුඛලක්ඛණිං. සතියා සබ්බත්ථකත්තා සම්පයුත්තානං අධිපතිභායවො 

ආධිපයතෙයලක්ඛණිං. තයතො සම්පයුත්තධම්මයතො, යතසං වා 

සම්පයුත්තධම්මානං උත්තරි පධානං තතුත්තරි, තබ්භායවො 

තතුත්තරිෙලක්ඛණිං. පඤ්ඤුත්තරා හි කුසලා ධම්මා. විමුත්තීති ඵලං
කියලයසහි විමුච්චිත්ථාති කත්වා. තං පන සීලාදිගුණසාරස්ස

පරමුක්කංසභායවන සාරිං. තයතොඋත්තරිධම්මස්සාභාවයතො පරියෙොසානිං. 
අයඤ්ච ලක්ඛණවිභායගො ෙධාතුපඤ්චඣානඞ්ගාදිවයසන 
තංතංසුත්තපදානුසායරන යපොරාණට්ඨකථායමාගතනයයන වුත්යතොති
දට්ඨබ්බං. තථා හි පුබ්යබ වුත්යතොපි යකොචි ධම්යමො
පරියායන්තරප්පකාසනත්ථං පුන දස්සියතො. තයතො එව ච ‘‘ෙන්දමූලකා
ධම්මා මනසිකාරසමුට්ඨානා ඵස්සසයමොධානා යවදනාසයමොසරණා’’ති 
‘‘පඤ්ඤුත්තරා කුසලා ධම්මා’’ති, ‘‘විමුත්තිසාරමිදං බ්රහ්මචරිය’’න්ති, 
‘‘නිබ්බායනොගධඤ්හි ආවුයසො බ්රහ්මචරියං නිබ්බානපරියයොසාන’’න්ති [සං.
නි. 3.512 (අත්ථයතො සමානං)] ච සුත්තපදානං වයසන ෙන්දස්ස
මූලලක්ඛණ’’න්තිආදි වුත්තං. යතසං යතසං ධම්මානං තථං අවිතථං

ලක්ඛණංආගයතොතිඅත්ථංදස්යසති ‘‘එව’’න්තිආදිනා.තංපනගමනංඉධ

ඤාණගමනයමවාති වුත්තං ‘‘ඤාණගතිො’’ති. සතිපි ගතසද්දස්ස
අවයබොධනත්ථභායව ඤාණගමනත්යථයනයවයසො සිද්යධොති න වුත්යතො.

ආ-සද්දස්ස යචත්ථ ගතසද්දානුවත්තිමත්තයමව. යතනාහ ‘‘පත්යතො 

අනුප්පත්යතො’’ති. 

අවිපරීතසභාවත්තා ‘‘තථධම්මානාම චත්තාරි අරිෙසච්චානී’’තිවුත්තං.

අවිපරීතසභාවයතො තථානි. අමුසාසභාවයතො අවිතථානි. 

අඤ්ඤාකාරරහිතයතො අනඤ්ඤථානි. සච්චසංයුත්තාදීසු ආගතං 

පරිපුණ්ණසච්චචතුක්කකථංසන්ධාය ‘‘ඉතිවිත්ථායරො’’තිආහ. ‘‘තස්මා’’ති

වත්වාතදපරාමසිතබ්බයමවදස්යසති ‘‘තථානිංඅභිසම්බුද්ධත්තා’’තිඉමිනා.
එසනයයොඊදියසසු. 

එවං සච්චවයසන චතුත්ථකාරණං දස්යසත්වා ඉදානි 
පච්චයපච්චයුප්පන්නභායවන අවිපරීතසභාවත්තා තථභූතානං

පටිච්චසමුප්පාදඞ්ගානං වයසනාපි දස්යසන්යතො ‘‘අපිචා’’තිආදිමාහ. තත්ථ 

 ාතිපච්චෙසම්භූතසමුදාගතට්යඨොති ජාතිපච්චයා සම්භූතං හුත්වා සහිතස්ස
අත්තයනො පච්චයානුරූපස්ස උද්ධං උද්ධං ආගතසභායවො, 
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අනුපවත්තට්යඨොති අත්යථො. අථ වා සම්භූතට්යඨො ච සමුදාගතට්යඨො ච 

සම්භූතසමුදාගතට්යඨො පුබ්බපයද උත්තරපදයලොපවයසන. 
සමාහාරද්වන්යදපිහිපුල්ලිඞ්ගමිච්ෙන්තියනරුත්තිකා.නයචත්ථජාතියතො
ජරාමරණං න යහොති, න ච ජාතිං විනා අඤ්ඤයතො යහොතීති 

 ාතිපච්චෙසම්භූතට්යඨො. ඉත්ථයමව ජාතියතො සමුදාගච්ෙතීති ජාති 

පච්චෙසමුදාගතට්යඨො. ඉදංවුත්තංයහොති–යායාජාතියථායථාපච්චයයො 

යහොති, තදනුරූපං පාතුභූතසභායවොති. පච්චයපක්යඛ පන අවිජ් ාෙ

සඞ්ඛාරානිං පච්චෙට්යඨොතිඑත්ථනඅවිජ්ජාසඞ්ඛාරානංපච්චයයොනයහොති, 
න ච අවිජ්ජං විනා සඞ්ඛාරා උප්පජ්ජන්ති. යා යා අවිජ්ජා යයසං යයසං
සඞ්ඛාරානං යථා යථා පච්චයයො යහොති, අයං අවිජ්ජා සඞ්ඛාරානං

පච්චයට්යඨො පච්චයසභායවොති අත්යථො. තථානිං ධම්මානන්ති
පච්චයාකාරධම්මානං. ‘‘සුගයතො’’තිආදීසු (පාරා. 1) විය ගමුසද්දස්ස

බුද්ධියත්ථතං සන්ධාය ‘‘අභිසම්බුද්ධත්තා’’ති වුත්තං, නඤාණගමනත්ථං. 
ගතිබුද්ධියත්ථාහිසද්දාඅඤ්ඤමඤ්ඤපරියායා.තස්මා ‘‘අභිසම්බුද්ධත්යථො
යහත්ථ ගතසද්යදො’’තිඅධිකායරො, ගමයමානත්තාවානපයුත්යතො. 

යංරූපාරම්මණංනාමඅත්ථි, තංභගවාජානාතිපස්සතීති සම්බන්යධො. 

සයදවයක…යප.…ප ාොතිආධායරො ‘‘අත්ථී’’තිපයදති පුන අපරිමාණාසු

යලොකධාතූසඌති තංනිවාසසත්තායපක්ඛාය, ආපාථගමනායපක්ඛාය වා
වුත්තං. යතන භගවතා විභජ්ජමානං තං රූපායතනං තථයමව යහොතීති 

යයොයජතබ්බං. තථාවිතථභායව කාරණමාහ ‘‘එවිං  ානතා පස්සතා’’ති. 
සබ්බාකාරයතො ඤාතත්තා පස්සිතත්තාති හි යහත්වන්යතොගධයමතං

පදද්වයං. ඉට්ඨානිට්ඨාදිවයසනාති එත්ථ ආදි-සද්යදන මජ්ඣත්තං
සඞ්ගණ්හාති. තථා 
අතීතානාගතපච්චුප්පන්නපරිත්තඅජ්ඣත්තබහිද්ධාතදුභයාදියභදම්පි. 

ලබ්භමානකපදවයසනාති ‘‘රූපායතනං දිට්ඨං සද්දායතනං සුතං 
ගන්ධායතනං රසායතනං යඵොට්ඨබ්බායතනං මුතං සබ්බං රූපං මනසා
විඤ්ඤාත’’න්ති (ධ. ස. 966) වචනයතො දිට්ඨපදඤ්ච විඤ්ඤාතපදඤ්ච
රූපාරම්මයණ ලබ්භති. රූපාරම්මණං ඉට්ඨං අනිට්ඨං මජ්ඣත්තං පරිත්තං
අතීතං අනාගතං පච්චුප්පන්නං අජ්ඣත්තං බහිද්ධා දිට්ඨං විඤ්ඤාතංරූපං
රූපායතනං රූපධාතු වණ්ණනිභා සනිදස්සනං සප්පටිඝං නීලං පීතකන්ති

එවමාදීහි අයනයකහි නායමහි. ‘‘ඉට්ඨානිට්ඨාදිවයසනා’’තිආදිනා හි

අයනකනාමභාවංසරූපයතොනිදස්යසති. යතරසහිවායරහීතිධම්මසඞ්ගණියං
රූපකණ්යඩ (ධ. ස. 615) ආගයත යතරස නිද්යදසවායර සන්ධායාහ.
එයකකස්මිං වායර යචත්ථ චතුන්නං චතුන්නං වවත්ථාපනනයානං වයසන 

‘‘ද්විපඤ්ඤාසාෙනයෙහී’’තිවුත්තං. තථයමවාතියථාවුත්යතනජානයනන
අප්පටිවත්තියයදසනතාය, යථාවුත්යතන ච පස්සයනන අවිපරීතදස්සිතාය

සච්චයමව. තමත්ථං චතුරඞ්ගුත්තයර කාළකාරාමසුත්යතන (අ. නි. 4.24) 

සායධන්යතො ‘‘වුත්තඤ්යචත’’න්තිආදිමාහ. ච-සද්යදො යචත්ථ
දළ්හීකරණයජොතයකො, යතන යථාවුත්තස්සත්ථස්ස දළ්හීකරණං යජොයතති, 
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පටුන 

සම්පිණ්ඩනත්යථො වා අට්ඨානපයුත්යතො, න යකවලං මයා එව, අථ යඛො

භගවතාපීති. අනුවිචරිතන්ති පරිචරිතං.  ානාම අබ්භඤ්ඤාසින්ති
පච්චුප්පන්නාතීතකායලසු ඤාණප්පවත්තිදස්සයනන අනාගයතපි 

ඤාණප්පවත්ති දස්සිතායයව නයයතො දස්සිතත්තා. විදිත-සද්යදො පන
අනාමට්ඨකාලවියසයසො කාලත්තයසාධාරණත්තා ‘‘දිට්ඨං සුත්තං
මුත’’න්තිආදීසු(දී. නි.3.187; ම.නි.1.7; සං.නි.2.208; අ.නි.4.23; පටි.
ම. 1.121) විය, පාකටං කත්වාඤාතන්ති අත්යථො, ඉමිනා යචතං දස්යසති
‘‘අඤ්යඤජානන්තියයව, මයාපනපාකටං කත්වාවිදිත’’න්ති.භගවතාහි

ඉයමහි පයදහි සබ්බඤ්ඤුභූමි නාම කථිතා. න උපට්ඨාසීති තං
ෙද්වාරිකමාරම්මණං තණ්හාය වා දිට්ඨියා වා තථාගයතො
අත්තත්තනියවයසන න උපට්ඨාසි න උපගච්ෙති, ඉමිනා පන පයදන
ඛීණාසවභූමිකථිතා. යථාරූපාරම්මණාදයයොධම්මායංසභාවා, යංපකාරාච, 

තථායතධම්යමතංසභායවතංපකායරගමති පස්සතිජානාතීති තථාගයතොති

ඉමමත්ථංසන්ධාය ‘‘තථදස්සීඅත්යථ’’තිවුත්තං.අයනකත්ථාහිධාතුසද්දා.
යකචි පන නිරුත්තිනයයන, පියසොදරාදිගණපක්යඛයපන (පාරා. අට්ඨ. 1; 
විසුද්ධි. 1.142) වා දස්සී-සද්දයලොපං, ආගත-සද්දස්ස චාගමං කත්වා
‘‘තථාගයතො’’තිපදසිද්ධියමත්ථ වණ්යණන්ති, තදයුත්තයමවවිජ්ජමානපදං

ෙඩ්යඩත්වාඅවිජ්ජමානපදස්සගහණයතො. වුත්තඤ්ච බුද්ධවිංසට්ඨකථාෙිං – 

‘‘තථාකායරනයයොධම්යම, ජානාතිඅනුපස්සති; 
තථදස්සීති සම්බුද්යධො, තස්මා වුත්යතො තථාගයතො’’ති. (බු. වං. 
අට්ඨ.රතනචඞ්කමනකණ්ඩවණ්ණනා); 

එත්ථ ‘‘අනුපස්සතී’’ති ආගතසද්දත්ථං වත්වා තදිදං

ඤාණපස්සනයමවාති දස්යසතුං ‘‘ ානාතී’’ති, සද්දාධිගතමත්ථං පන

විභායවතුං ‘‘තථදස්සී’’තිච වුත්තං. 

ෙිං රත්තින්ති යස්ස රත්තියං, අච්චන්තසංයයොයග වා එතං
උපයයොගවචනං රත්යතකයදසභූතස්ස අභිසම්බුජ්ඣනක්ඛණස්ස
අච්චන්තසංයයොගත්තා, සකලාපි වා එසා රත්ති අභිසම්යබොධාය
පදහනකාලත්තා පරියායයන අච්චන්තසංයයොගභූතාති දට්ඨබ්බං. 
පථවීපුක්ඛලනිරුත්තරභූමිසීසගතත්තා න පරාජියතො අඤ්යඤහි එත්ථාති 

අපරාජියතො, ස්යවව පල්ලඞ්යකොති අපරාජිතපල්ලඞ්යකො, තස්මිං. 

තිණ්ණිංමාරානන්ති කියලසාභිසඞ්ඛාරයදවපුත්තමාරානං, ඉදඤ්ච 
නිප්පරියායයතො වුත්තං, පරියායයතො පන යහට්ඨා වුත්තනයයන

පඤ්චන්නම්පිමාරානං මද්දනංයවදිතබ්බං. මත්ථකන්ති සාමත්ථියසඞ්ඛාතං

සීසං. එත්ථන්තයරති උභින්නං රත්තීනමන්තයර. 

‘‘පඨමයබොධිොපී’’තිආදිනා පඤ්චචත්තාලීසවස්සපරිමාණකාලයමව
අන්යතොගධයභයදන නියයමත්වා වියසයසති. තාසු පන 

වීසතිවස්සපරිච්ඡින්නා පඨමයබොධීති විනෙගණ්ඨිපයද වුත්තං, තඤ්ච
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පටුන 

තදට්ඨකථායයමව ‘‘භගවයතො හි පඨමයබොධියං වීසතිවස්සන්තයර
නිබද්ධුපට්ඨායකො නාම නත්ථී’’ති (පාරා. අට්ඨ. 1.16) කථිතත්තා
පඨමයබොධි නාම වීසතිවස්සානීති ගයහත්වා වුත්තං. 

ආචරිෙධම්මපාලත්යථයරන පන ‘‘පඤ්චචත්තාලීසාය වස්යසසු ආදියතො
පන්නරස වස්සානි පඨමයබොධී’’ති වුත්තං, එවඤ්ච සතිමජ්යඣපන්නරස 
වස්සානිමජ්ඣිමයබොධි, අන්යතපන්නරසවස්සානිපච්ඡිමයබොධීතිතිණ්ණං
යබොධීනං සමප්පමාණතා සියා, තම්පි යුත්තං. පන්නරසතියකන හි
පඤ්චචත්තාලීසවස්සානි පරිපූයරන්ති. අට්ඨකථායං පන
පන්නරසවස්සප්පමාණාය පඨමයබොධියා වීසතිවස්යසසුයයව 
අන්යතොගධත්තා ‘‘පඨමයබොධියං වීසතිවස්සන්තයර’’ති වුත්තන්ති එවම්පි
සක්කා විඤ්ඤාතුං.‘‘යංසුත්ත’’න්තිආදිනාසම්බන්යධො. 

නිද්යදොසතාය අනුපවජ් ිං අනුපවදනීයං. පක්ඛිපිතබ්බාභායවන අනූනිං. 

අපයනතබ්බාභායවන අනධිකිං. අත්ථබයඤ්ජනාදිසම්පත්තියා 

සබ්බාකාරපරිපුණ්ණිං. නිම්මදනයහතු නිම්මදනිං. වාලග්ගමත්තම්පීති

වාලධියලොමස්ස යකොටිප්පමාණම්පි. අවක්ඛලිතන්තිවිරාධිතංමුසා භණිතං. 

එකමුද්දිකාොති එකරාජලඤ්ෙයනන. එකනාළිොති එකාළ්හයකන, 

එකතුම්යබනවා. එකතුලාොතිඑකමායනන. ‘‘තථයමවා’’ති වුත්තයමවත්ථං 

යනො අඤ්ඤථාති බයතියරකයතො දස්යසති, යතන යදත්ථං භාසිතං, 
එකන්යතන තදත්ථනිප්ඵාදනයතො යථා භාසිතං භගවතා, තථායයවාති 

අවිපරීතයදසනතං දස්යසති. ‘‘ගදත්යථො’’ති එයතන තථං ගදති භාසතීති 

තථාගයතො ද-කාරස්ස ත-කාරං, නිරුත්තිනයයන ච ආකාරාගමං කත්වා, 
ධාතුසද්දානුගයතනවාආකායරනාතිනිබ්බචනංදස්යසති. 

එවං ‘‘සුගයතො’’තිආදීසු (පාරා. 1) විය ධාතුසද්දනිප්ඵත්තිපරිකප්යපන

නිරුත්තිංදස්යසත්වාබාහිරත්ථසමායසනපි දස්යසතුං ‘‘අපිචා’’තිආදිවුත්තං. 

ආගදනන්තිසබ්බහිතනිප්ඵාදනයතොභුසංකථනංවචනං, තබ්භාවමත්යතොවා 

ආ-සද්යදො. 

තථා ගතමස්සාති තථාගයතො. යථාවාචායගතංපවත්ති, තථාකායස්ස, 
යථා වා කායස්ස ගතං පවත්ති, තථා වාචාය අස්ස, තස්මා තථාගයතොති

අත්යථො. තයදව නිබ්බචනං දස්යසතුං ‘‘භගවයතො’’තිආදිමාහ. තත්ථ හි 

‘‘ගයතො පවත්යතො, ගතා පවත්තා’’ති ච එයතන කායවචීකිරියානං
අඤ්ඤමඤ්ඤානුයලොමනවචනිච්ොය කායස්ස, වාචාය ච පවත්ති ඉධ ගත-

සද්යදන කථිතාති දස්යසති, ‘‘එවිංභූතස්සා’’තිආදිනා බාහිරත්ථසමාසං, 

‘‘ෙථා තථා’’තිඑයතනයංතං-සද්දානංඅබයභිචාරිතසම්බන්ධතාය‘‘තථා’’ති
වුත්යත ‘‘යථා’’ති අයමත්යථො උපට්ඨියතොයයව යහොතීති තථාසද්දත්ථං, 

‘‘වාදී කාරී’’ති එයතන පවත්තිසරූපං, ‘‘භගවයතො හී’’ති එයතන 

යථාවාදීතථාකාරිතාදිකාරණන්ති. ‘‘එවිංභූතස්සා’’ති යථාවාදීතථාකාරිතාදිනා

පකායරන පවත්තස්ස, ඉමං පකාරං වා පත්තස්ස. ඉතීති වුත්තප්පකාරං
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නිද්දිසති.යස්මා පයනත්ථගත-සද්යදො වාචාය පවත්තිම්පි දස්යසති, තස්මා
කාමංතථාවාදිතායතථාගයතොතිඅයම්පිඅත්යථොසිද්යධො යහොති, යසොපන
පුබ්යබපකාරන්තයරනදස්සියතොතිපාරියසසනයයනතථාකාරිතාඅත්ථයමව 

දස්යසතුං ‘‘එවිංතථාකාරිතාෙතථාගයතො’’තිවුත්තං.වුත්තඤ්ච – 

‘‘යථාවාචාගතායස්ස, 
තථාකායයොගයතොයයතො; 
යථාකායයොතථාවාචා, 
තයතොසත්ථාතථාගයතො’’ති. 

භවග්ගංපරියන්තංකත්වාතිසම්බන්යධො.යංපයනයකවදන්ති ‘‘තිරියං
විය උපරි, අයධො ච සන්ති අපරිමාණා යලොකධාතුයයො’’ති, යතසං තං

පටියසයධතුං එවං වුත්තන්ති දට්ඨබ්බං. විමුත්තිොති ඵයලන. 

විමුත්තිඤාණදස්සයනනාති පච්චයවක්ඛණාඤාණසඞ්ඛායතන දස්සයනන. 

තුයලොති සදියසො. පමාණන්ති මිනනකාරණං. පයර අභිභවති ගුයණන

අජ්යඣොත්ථරති අධියකො භවතීති අභිභූ. පයරහි න අභිභූයතො

අජ්යඣොත්ථයටොති අනභිභූයතො. අඤ්ඤදත්ථූති එකංසවචයන නිපායතො.

දස්සනවයසන දයසො, සබ්බං පස්සතීති අත්යථො. පයර අත්තයනො වසං

වත්යතතීති වසවත්තී.  

‘‘අභිභවනට්යඨන තථාගයතො’’ති අයං න සද්දයතො ලබ්භති, සද්දයතො

පන එවන්තිදස්යසතුං ‘‘තයත්රව’’න්තිආදිවුත්තං.තත්ථ අගයදොතිදිබ්බාගයදො
අගං යරොගං දාති අවඛණ්ඩති, නත්ථිවා ගයදො යරොයගො එයතනාතිකත්වා, 
තස්සදිසට්යඨනඉධයදසනාවිලාසස්ස, පුඤ්ඤුස්සයස්සචඅගදතාලබ්භතීති

ආහ ‘‘අගයදො විො’’ති. යාය ධම්මධාතුයා යදසනාවිජම්භනප්පත්තා, සා 

යදසනාවිලායසො. ධම්මධාතඌති ච සබ්බඤ්ඤුතඤ්ඤාණයමව. යතන හි
ධම්මානමාකාරයභදං ඤත්වා තදනුරූපං යදසනං නියායමති.

යදසනාවිලායසොයයව යදසනාවිලාසමයෙො යථා‘‘දානමයංසීලමය’’න්ති(දී.
නි.3.305; ඉතිවු. 60; යනත්ති.34) අධුනාපනයපොත්ථයකසුබහූසුපිමය-

සද්යදො න දිස්සති. පුඤ්ඤුස්සයෙොති උස්සනං, අතියරකං වා

ඤාණාදිසම්භාරභූතංපුඤ්ඤං. ‘‘යතනා’’තිආදිඔපම්මසම්පාදනං. යතනාතිච
තදුභයයනයදසනාවිලායසනයචවපුඤ්ඤුස්සයයනචයසොභගවා අභිභවතීති

සම්බන්යධො. ‘‘ඉතී’’තිආදිනා බාහිරත්ථසමාසං දස්යසති.

සබ්බයලොකාභිභවයනන තයථො, නඅඤ්ඤථාතිවුත්තං යහොති. 

තථාෙ ගයතොති පුරිමසච්චත්තයං සන්ධායාහ, තථිං ගයතොති පන
පච්ඡිමසච්චං. චතුසච්චානුක්කයමන යචත්ථ ගත-සද්දස්ස අත්ථචතුක්කං
වුත්තං.වාචකසද්දසන්නිධායනඋපසග්ගනිපාතානං තදත්ථයජොතනභායවන
පවත්තනයතො ගත-සද්යදොයයව අනුපසග්යගො අවගතත්ථං, අතීතත්ථඤ්ච

වදතීති දස්යසති ‘‘අවගයතොඅතීයතො’’තිඉමිනා. 
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‘‘තත්ථා’’තිආදිතබ්බිවරණං. යලොකන්තිදුක්ඛසච්චභූතංයලොකං.තථාය

තීරණපරිඤ්ඤායාති යයොයජතබ්බං. යලොකනියරොධගාමනිිං පටිපදන්ති
අරියමග්ගං, න පන අභිසම්බුජ්ඣනමත්තං. තත්ථ කත්තබ්බකිච්චම්පි

කතයමවාති දස්යසතුං ‘‘යලොකස්මා තථාගයතො විසිංයුත්යතො’’තිආදිනා
සච්චචතුක්යකපි දුතියපක්ඛං වුත්තං, අභිසම්බුජ්ඣනයහතුං වා එයතහි
දස්යසති.තයතොයයවහිතානි අභිසම්බුද්යධොති.‘‘යංභික්ඛයව, සයදවකස්ස
යලොකස්ස සමාරකස්ස සබ්රහ්මකස්ස සස්සමණබ්රාහ්මණියා පජාය
සයදවමනුස්සායදිට්ඨංසුතංමුතංවිඤ්ඤාතංපත්තං පරියයසිතංඅනුවිචරිතං
මනසා, සබ්බංතංතථාගයතනඅභිසම්බුද්ධං, තස්මාතථාගයතොති වුච්චතී’’ති

(අ. නි. 4.23) අඞ්ගුත්තරාගයම චතුක්කනිපායත ආගතං පාළිමිමං
යපයයාලමුයඛනදස්යසති, තඤ්චඅත්ථසම්බන්ධතායඑව, න ඉමස්සත්ථස්ස
සාධකතාය.සාහියපයයාලනිද්දිට්ඨාපාළිතථදස්සිතාඅත්ථස්ස සාධිකාති. 

‘‘තස්සපි එවිං අත්යථො යවදිතබ්යබො’’ති ඉමිනා සාධයසාධකසංසන්දනං

කයරොති. ‘‘ඉදම්පිචා’’තිආදිනා තථාගතපදස්සමහාවිසයතං, අට්ඨවිධස්සාපි

යථාවුත්තකාරණස්ස නිදස්සනමත්තඤ්ච දස්යසති. තත්ථ ඉදන්ති

අතිබයාසරූයපන වුත්තං අට්ඨවිධං කාරණං, පි-සද්යදො, අපි-සද්යදො වා
සම්භාවයන ‘‘ඉත්ථම්පි මුඛමත්තයමව, පයගව අඤ්ඤථා’’ති. 

තථාගතභාවදීපයනති තථාගතනාමදීපයන. ගුයණන හි භගවා තථාගයතො
නාම, නායමන ච භගවති තථාගත-සද්යදොති. ‘‘අසඞ්යඛයයයානි නාමානි, 
සගුයණන මයහසියනො’’තිආදි (උදා. අට්ඨ. 306; පටි. ම. අට්ඨ. 1.277) හි
වුත්තං. අප්පමාදපදං විය සකලකුසලධම්මපටිපත්තියා සබ්බබුද්ධගුණානං

තථාගතපදං සඞ්ගාහකන්ති දස්යසතුං ‘‘සබ්බාකායරනා’’තිආදිමාහ. 

වණ්යණෙයාති පරිකප්පවචනයමතං ‘‘වණ්යණයය වා, න වා 
වණ්යණයයා’’ති.වුත්තඤ්ච– 

‘‘බුද්යධොපිබුද්ධස්සභයණයයවණ්ණං, 
කප්පම්පියචඅඤ්ඤමභාසමායනො; 
ඛීයයථකප්යපොචිරදීඝමන්තයර, 
වණ්යණොනඛීයයථතථාගතස්සා’’ති.(දී.නි.අට්ඨ.1.304; 3.141; 
උදා. අට්ඨ. 52; අප. අට්ඨ. 2.7.20; බු. වං. අට්ඨ.
යකොණ්ඩඤ්ඤබුද්ධවංසවණ්ණනා; චරියා.පකිණ්ණකකථා); – 

සමත්ථයන වා එතං ‘‘යසො ඉමං විජටයය ජට’’න්තිආදීසු (සං. නි. 2.23) 
වියාතිපිවදන්තියකචි. 

අයංපයනත්ථඅට්ඨකථාමුත්තයකොනයයො–අභිනීහාරයතොපට්ඨායයාව 
සම්මාසම්යබොධි, එත්ථන්තයර මහායබොධියානපටිපත්තියා
හානට්ඨානසංකියලසනිවත්තීනං අභාවයතො යථාපණිධානං තථාගයතො

අභිනීහාරානුරූපං පටිපන්යනොති තථාගයතො. අථ වා මහිද්ධිකතාය, 
පටිසම්භිදානං උක්කංසාධිගයමන අනාවරණඤාණතාය ච කත්ථචිපි
පටිඝාතාභාවයතො යථාරුචි, තථා කායවචීචිත්තානං ගතානි ගමනානි 
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පවත්තියයො එතස්සාති තථාගයතො. අපිච යස්මා යලොයක 
විධයුත්තගතපකාරසද්දා සමානත්ථා දිස්සන්ති, තස්මා යථා විධා
විපස්සිආදයයො භගවන්යතොනිඛිලසබ්බඤ්ඤුගුණසමඞ්ගිතාය, අයම්පිභගවා

තථා වියධොති තථාගයතො, යථා යුත්තා ච යත භගවන්යතො වුත්තනයයන, 

අයම්පි භගවා තථා යුත්යතොති තථාගයතො. අපයරො නයයො-යස්මා සච්චං
තච්ෙං තථන්ති ඤාණස්යසතං අධිවචනං, තස්මා තයථන ඤායණන

ආගයතොති තථාගයතොති. 

‘‘පහාය කාමාදිමයලයථාගතා, 
සමාධිඤායණහිවිපස්සිආදයයො; 
මයහසියනොසකයමුනීජුතින්ධයරො, 

තථාගයතොයතන තථාගයතො මයතො. 

තථඤ්චධාතායතනාදිලක්ඛණං, 
සභාවසාමඤ්ඤවිභාගයභදයතො; 
සයම්භුඤායණන ජියනොසමාගයතො, 

තථාගයතො වුච්චතිසකයපුඞ්ගයවො. 

තථානිසච්චානිසමන්තචක්ඛුනා, 
තථාඉදප්පච්චයතාචසබ්බයසො; 
අනඤ්ඤයනයයයනයයතොවිභාවිතා, 

යාථාවයතොයතනජියනො තථාගයතො. 

අයනකයභදාසුපියලොකධාතූසු, 
ජිනස්සරූපායතනාදියගොචයර; 
විචිත්තයභයදතථයමවදස්සනං, 

තථාගයතො යතනසමන්තයලොචයනො. 

යයතොචධම්මංතථයමවභාසති, 
කයරොතිවාචායනුයලොමමත්තයනො; 
ගුයණහියලොකංඅභිභුයයිරීයති, 

තථාගයතො යතනපියලොකනායයකො. 

යථාභිනීහාරමයතොයථාරුචි, 
පවත්තවාචාතනුචිත්තභාවයතො; 
යථාවිධායයනපුරාමයහසියනො, 

තථාවියධොයතන ජියනො තථාගයතො. 

යථාචයුත්තාසුගතාපුරාතනා, 
තථාවයුත්යතොතථඤාණයතොචයසො; 
සමාගයතොයතනසමන්තයලොචයනො, 
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තථාගයතො වුච්චති සකයපුඞ්ගයවො’’ති. (ඉතිවු. අට්ඨ. 38 යථොකං
විසදිසං); – 

සඞ්ගහගාථා. 

‘‘කතමඤ්ච තං භික්ඛයව’’තිඅයංකස්සපුච්ොතිආහ ‘‘යෙනා’’තිආදි.
එවං සාමඤ්ඤයතො යථාවුත්තස්ස සීලමත්තකස්ස පුච්ොභාවං දස්යසත්වා

ඉදානි පුච්ොවියසසභාවඤාපනත්ථං මහානිද්යදයස (මහානි. 150) ආගතා 

සබ්බාව පුච්ො අත්ථුද්ධාරවයසන දස්යසති ‘‘තත්ථ පුච්ඡා නාමා’’තිආදිනා.

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

පකතිොති අත්තයනො ධම්මතාය, සයයමවාති වුත්තං යහොති. 

ලක්ඛණන්ති යයො යකොචි ඤාතුමිච්ඡියතො සභායවො. අඤ්ඤාතන්ති
දස්සනාදිවියසසයුත්යතන, ඉතයරන වා යයන යකනචිපි ඤායණන

අඤ්ඤාතං. අවත්ථාවියසසානි හි ඤාණදස්සනතුලනතීරණානි. අදිට්ඨන්ති

දස්සනභූයතන ඤායණන පච්චක්ඛමිව අදිට්ඨං. අතුලිතන්ති

‘‘එත්තකයමත’’න්තිතුලනභූයතනඅතුලිතං. අතීරිතන්ති ‘‘එවයමවිද’’න්ති

තීරණභූයතන අකතඤාණකිරියාසමාපනං. අවිභූතන්ති ඤාණස්ස

අපාකටභූතං. අවිභාවිතන්ති ඤායණන අපාකටකතං. තස්සාති 
යථාවුත්තලක්ඛණස්ස. අදිට්ඨං යජොතීයති පකාසීයති එතායාති 

අදිට්ඨය ොතනා.සිංසන්දනත්ථාොතිසාකච්ොවයසන විනිච්ෙයකරණත්ථාය.
සංසන්දනඤ්හි සාකච්ොවයසන විනිච්ෙයකරණං. දිට්ඨං සංසන්දීයති

එතායාති දිට්ඨසිංසන්දනා. ‘‘සිංසෙපක්ඛන්යදො’’තිආදීසු දළ්හතරංනිවිට්ඨා

විචිකිච්ො සිංසයෙො. නාතිසංසප්පනමතියභදමත්තං විමති. තයතොපිඅප්පතරං

‘‘එවංනුයඛො, නනුයඛො’’තිආදිනාද්විධාවියපවත්තං ද්යවළ්හකිං. ද්විධා

එලති කම්පති චිත්තයමයතනාති හි ද්යවළ්හකිං හපච්චයං, 
සකත්ථවුත්තිකපච්චයඤ්ච කත්වා, යතන ජායතො, තං වා ජාතං යස්සාති 

ද්යවළ්හක ායතො. විමති ඡිජ්ජති එතායාති විමතිච්යඡදනා. 

අනත්තලක්ඛණසුත්තාදීසු (සං.නි.3.59) ආගතං ඛන්ධපඤ්චකපටිසංයුත්තං

පුච්ෙංසන්ධායාහ ‘‘සබ්බිං වත්තබ්බ’’න්ති. අනුමතියා පුච්ො අනුමතිපුච්ඡා. 

‘‘තිං කිිං මඤ්ඤථ භික්ඛයව’’තිආදිපුච්ොය හි ‘‘කා තුම්හාකං අනුමතී’’ති

අනුමතිපුච්ඡිතායහොති. කයථතුකමයතාති කයථතුකාමතාය.‘‘අඤ්ඤාණතා
ආපජ්ජතී’’තිආදීසු (පාරා. 295) වියහි එත්ථ ය-කාරයලොයපො, කරණත්යථ

වා පච්චත්තවචනං, කයථතුකමයතාය වා පුච්ො කයථතුකමයතාපුච්ඡාතිපි
වට්ටති. අත්ථයතො පන සබ්බාපි තථා පවත්තවචනං, තදුප්පාදයකො වා
චිත්තුප්පායදොතියවදිතබ්බං. 

යදත්ථං පනායං නිද්යදසනයයො ආහරියතො, තස්ස පුච්ොවියසසභාවස්ස

ඤාපනත්ථං ‘‘ඉමාසූ’’තිආදිමාහ. චිත්තායභොයගො සමන්නාහායරො. භුසං, 
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පටුන 

සමන්තයතොචසංසප්පනා කඞ්ඛා ආසප්පනා, පරිසප්පනා ච. සබ්බා කඞ්ඛා

ඡින්නා සබ්බඤ්ඤුතඤ්ඤාණපදට්ඨායනනඅග්ගමග්යගනසමුච්ඡින්දනයතො. 
පයරසං අනුමතියා, කයථතුකමයතායචධම්මයදසනාසම්භවයතො, තථාඑව

තත්ථ තත්ථ දිට්ඨත්තා ච වුත්තං ‘‘අවයසසා පන ද්යව පුච්ඡා බුද්ධානිං

අත්ථී’’ති. යා පයනතා ‘‘සත්තාධිට්ඨානා පුච්ො ධම්මාධිට්ඨානා පුච්ො
එකාධිට්ඨානා පුච්ො අයනකාධිට්ඨානා පුච්ො’’තිආදිනා අපරාපි අයනකධා 
පුච්ොයයො නිද්යදයස ආගතා, තා සබ්බාපි නිද්ධායරත්වා ඉධ අවිචයනං
‘‘අලං එත්තාවතාව, අත්ථියකහි පන ඉමිනා නයයන නිද්ධායරත්වා
වියචතබ්බා’’තිනයදානස්ස සිජ්ඣනයතොතිදට්ඨබ්බං. 

8. පුච්ො ච නායමසා විස්සජ්ජනාය සතියයව යුත්තරූපාති යචොදනාය 

‘‘ඉදානී’’තිආදි වුත්තං. අතිපාතනං අතිපායතො. අති-සද්යදො යචත්ථ
අතියරකත්යථො. සීඝභායවො එව ච අතියරකතා, තස්මා සරයසයනව
පතනසභාවස්සඅන්තරාඑවඅතියරකංපාතනං, සණිකංපතිතුංඅදත්වාසීඝං
පාතනන්ති අත්යථො, අභිභවනත්යථො වා, අතික්කම්ම සත්ථාදීහි අභිභවිත්වා
පාතනන්ති වුත්තං යහොති, යවොහාරවචනයමතං ‘‘අතිපායතො’’ති. අත්ථයතො

පනපකරණාදිවයසනාධිගතත්තා පාණවයධොපාණඝායතොතිවුත්තිං යහොතීති

අධිප්පායයො. යවොහාරයතොති පඤ්ඤත්තියතො. සත්යතොති ඛන්ධසන්තායනො.
තත්ථහිසත්තපඤ්ඤත්ති.වුත්තඤ්ච – 

‘‘යථාහිඅඞ්ගසම්භාරා, යහොතිසද්යදොරයථොඉති; 
එවං ඛන්යධසු සන්යතසු, යහොති සත්යතොති සම්මුතී’’ති. (සං. නි. 
1.171); 

ජීවිතින්ද්රිෙන්ති රූපාරූපජීවිතින්ද්රියං. රූපජීවිතින්ද්රියය හි වියකොපියත
ඉතරම්පි තංසම්බන්ධතාය විනස්සති. කස්මා පයනත්ථ ‘‘පාණස්ස
අතිපායතො’’ති, ‘‘පායණොති යචත්ථ යවොහාරයතො සත්යතො’’ති ච
එකවචනනිද්යදයසො කයතො, නනු නිරවයසසානං පාණානං අතිපාතයතො
විරතිඉධ අධිප්යපතා.තථාහිවක්ඛති‘‘සබ්බපාණභූතහිතානුකම්පීතිසබ්යබ
පාණභූයත’’තිආදිනා (දී.නි.අට්ඨ.1.7) බහුවචනනිද්යදසන්ති? සච්චයමතං, 
පාණභාවසාමඤ්යඤන පයනත්ථ එකවචනනිද්යදයසො කයතො, තත්ථ පන
සබ්බසද්දසන්නිධායනන පුථුත්තං සුවිඤ්ඤායමානයමවාති
සාමඤ්ඤනිද්යදසමකත්වා යභදවචනිච්ොවයසන බහුවචනනිද්යදයසො
කයතො. කිඤ්ච භියයයො – සාමඤ්ඤයතො සංවරසමාදානං, තබ්බියසසයතො
සංවරයභයදොතිඉමස්සවියසසස්ස ඤාපනත්ථම්පිඅයංවචනයභයදොකයතොති

යවදිතබ්යබො. ‘‘පාණස්ස අතිපායතො’’තිආදි හි සංවරයභදදස්සනං. ‘‘සබ්යබ
පාණභූයත’’තිආදි පන සංවරසමාදානදස්සනන්ති. සද්දවිදූ පන ‘‘ඊදියසසු
ඨායනසුජාතිදබ්බායපක්ඛවයසන වචනයභදමත්තං, අත්ථයතොසමාන’’න්ති
වදන්ති. 
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තස්මිංපනපායණතියථාවුත්යත දුබ්බියධපිපායණ. පාණසඤ්ඤියනොති
පාණසඤ්ඤාසමඞ්ගියනො පුග්ගලස්ස. යාය පන යචතනාය පවත්තමානස්ස
ජීවිතින්ද්රියස්ස නිස්සයභූයතසු මහාභූයතසු උපක්කමකරණයහතු
තංමහාභූතපච්චයා උප්පජ්ජනකමහාභූතා නුප්පජ්ජිස්සන්ති, සා
තාදිසපයයොගසමුට්ඨාපිකා යචතනා පාණාතිපායතොති ආහ 

‘‘ජීවිතින්ද්රියුපච්යඡදකඋපක්කමසමුට්ඨාපිකා’’ති, ජීවිතින්ද්රියුපච්යෙදකස්ස
කායවචීපයයොගස්ස තන්නිස්සයයසු මහාභූයතසු සමුට්ඨාපිකාති අත්යථො.
ලද්ධුපක්කමානි හි භූතානි පුරිමභූතානි විය න විසදානි, තස්මා
සමානජාතියානං භූතානං කාරණානි න යහොන්තීති යතසුයයව උපක්කයම
කයත තයතො පරානං අසති අන්තරායය උප්පජ්ජමානානං භූතානං, 
තන්නිස්සිතස්ස ච ජීවිතින්ද්රියස්ස උපච්යෙයදො යහොති. 

‘‘කාෙවචීද්වාරාන’’න්ති එයතන විතණ්ඩවාදිමතං මයනොද්වායර පවත්තාය
වධකයචතනායපාණාතිපාතභාවංපටික්ඛිපති. 

පයයොගවත්ථුමහන්තතාදීහි මහාසාවජ්ජතා යතහි පච්චයයහි 
උප්පජ්ජමානාය යචතනාය බලවභාවයතො යවදිතබ්බා. එකස්සාපි හි
පයයොගස්ස සහසා නිප්ඵාදනවයසන, කිච්චසාධිකාය බහුක්ඛත්තුං
පවත්තජවයනහි ලද්ධායසවනාය ච සන්නිට්ඨාපකයචතනාය වයසන
පයයොගස්සමහන්තභායවො.සතිපිකදාචිඛුද්දයකයචවමහන්යතච පායණ
පයයොගස්සසමභායවමහන්තංහනන්තස්සයචතනාතිබ්බතරාඋප්පජ්ජතීති
වත්ථුස්ස මහන්තභායවො. ඉති උභයම්යපතං යචතනාය බලවභායවයනව
යහොති. සතිපි ච පයයොගවත්ථූනං අමහන්තභායව හන්තබ්බස්ස
ගුණමහත්යතනපි තත්ථ පවත්තඋපකාරයචතනා විය 
යඛත්තවියසසනිප්ඵත්තියා අපකාරයචතනාපි බලවතී, තිබ්බතරා ච
උප්පජ්ජතීති තස්සා මහාසාවජ්ජතා දට්ඨබ්බා. යතනාහ 

‘‘ගුණවන්යතසූ’’තිආදි. ‘‘කියලසාන’’න්තිආදිනා පන සතිපි
පයයොගවත්ථුගුණානං අමහන්තභායව කියලසුපක්කමානං මුදුතිබ්බතාය
යචතනාය දුබ්බලබලවභාවවයසන අප්පසාවජ්ජමහාසාවජ්ජභායවො
යවදිතබ්යබොතිදස්යසති. 

සම්භරීයන්ති සහරීයන්ති එයතහීති සම්භාරා, අඞ්ගානි. යතසු

පාණසඤ්ඤිතා, වධකචිත්තඤ්ච පුබ්බභාගියානිපියහොන්ති. උපක්කයමො පන 
වධකයචතනාසමුට්ඨාපියතො සහජායතොව. පඤ්චසම්භාරවතී පන
පාණාතිපාතයචතනාති සා පඤ්චසම්භාරවිනිමුත්තා දට්ඨබ්බා. එස නයයො
අදින්නාදානාදීසුපි. 

එත්ථාහ –ඛයණඛයණනිරුජ්ඣනසභායවසුසඞ්ඛායරසුයකොහන්ති, 
යකො වා හඤ්ඤති, යදි චිත්තයචතසිකසන්තායනො, එවං යසො
අනුපතාපනයෙදනයභදනාදිවයසන න වියකොපනසමත්යථො, නාපි
වියකොපනීයයො, අථ රූපසන්තායනො, එවම්පි යසො අයචතනතාය 
කට්ඨකලිඞ්ගරූපයමොතිනතත්ථ යෙදනාදිනා පාණාතිපායතො ලබ්භති යථා
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මතසරීයර. පයයොයගොපි පාණාතිපාතස්ස පහරණප්පකාරාදිඅතීයතසු වා
සඞ්ඛායරසු භයවයය, අනාගයතසු වා පච්චුප්පන්යනසු වා. තත්ථ න තාව
අතීතානාගයතසුසම්භවතියතසංඅභාවයතො. පච්චුප්පන්යනසුචසඞ්ඛාරානං
ඛණිකත්තා සරයසයනව නිරුජ්ඣනසභාවතාය විනාසාභිමුයඛසු 
නිප්පයයොජයනො එව පයයොයගො සියා. විනාසස්ස ච කාරණරහිතත්තා න
පහරණප්පකාරාදිපයයොගයහතුකං මරණං, නිරීහකතායචසඞ්ඛාරානංකස්ස
යසො පයයොයගො, ඛණිකත්තා වධාධිප්පායසමකාලභිජ්ජනකස්ස
කිරියාපරියයොසානකාලානවට්ඨානයතො කස්ස වා 
පාණාතිපාතකම්මබද්යධොති? 

වුච්චයත–වධකයචතනාසහියතොසඞ්ඛාරානංපුඤ්යජොසත්තසඞ්ඛායතො 
හන්ති, යතන
පවත්තිතවධප්පයයොගනිමිත්තාපගතුස්මාවිඤ්ඤාණජීවිතින්ද්රියයො 
මතයවොහාරප්පවත්තිනිබන්ධයනො යථාවුත්තවධප්පයයොගාකරයණ
උප්පජ්ජනාරයහො රූපාරූපධම්මසමූයහො හඤ්ඤති, යකවයලො වා
චිත්තයචතසිකසන්තායනො, වධප්පයයොගාවිසයභායවපි තස්ස
පඤ්චයවොකාරභයව රූපසන්තානාධීනවුත්තිතාය රූපසන්තායන පයරන 
පයයොජිතජීවිතින්ද්රියුපච්යෙදකපයයොගවයසන 
තන්නිබ්බත්තිවිබන්ධකවිසදිසරූපුප්පත්තියා විහයත විච්යෙයදො යහොතීති න 
පාණාතිපාතස්ස අසම්භයවො, නාපි අයහතුයකො පාණාතිපායතො, න ච
පයයොයගොනිප්පයයොජයනො පච්චුප්පන්යනසුසඞ්ඛායරසුකතපයයොගවයසන
තදනන්තරං උප්පජ්ජනාරහස්ස සඞ්ඛාරකලාපස්ස තථාඅනුප්පත්තියතො, 
ඛණිකානං සඞ්ඛාරානං ඛණිකමරණස්සඉධමරණභායවනඅනධිප්යපතත්තා
සන්තතිමරණස්ස ච යථාවුත්තනයයන සයහතුකභාවයතො න අයහතුකං
මරණං, න ච කත්තුරහියතො පාණාතිපාතප්පයයොයගො නිරීහයකසුපි 
සඞ්ඛායරසු සන්නිහිතතාමත්යතන උපකාරයකසු අත්තයනො අත්තයනො
අනුරූපඵලුප්පාදනනියයතසු කාරයණසු කත්තුයවොහාරසිද්ධියතො යථා
‘‘පදීයපො පකායසති, නිසාකයරො චන්දිමා’’ති, න ච යකවලස්ස
වධාධිප්පායසහභුයනො චිත්තයචතසිකකලාපස්ස පාණාතිපායතො ඉච්ඡියතො
සන්තානවයසන අවට්ඨිතස්යසව පටිජානනයතො, සන්තානවයසන
පවත්තමානානඤ්ච පදීපාදීනං අත්තකිරියාසිද්ධි දිස්සතීති අත්යථව
පාණාතිපායතන කම්මබද්යධොති. අයඤ්ච විචායරො අදින්නාදානාදීසුපි
යථාසම්භවංවිභායවතබ්යබො. 

සාහත්ථියකොති සයං මායරන්තස්ස කායයන වා කායපටිබද්යධන වා

පහරණං. ආණත්තියකොති අඤ්ඤං ආණායපන්තස්ස ‘‘එවං විජ්ඣිත්වා වා

පහරිත්වා වා මායරහී’’ති ආණාපනං. නිස්සග්ගියෙොති දූයර ඨිතං
මායරතුකාමස්ස කායයන වා කායපටිබද්යධන වා උසුයන්තපාසාණාදීනං

නිස්සජ්ජනං. ථාවයරොති අසඤ්චාරියමන උපකරයණන මායරතුකාමස්ස

ඔපාතාපස්යසනඋපනික්ඛිපනං, යභසජ්ජසංවිධානඤ්ච. විජ් ාමයෙොති
මාරණත්ථං මන්තපරිජප්පනං ආථබ්බණිකාදීනං විය. ආථබ්බණිකා හි
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පටුන 

ආථබ්බණං පයයොයජන්ති නගයර වා රුද්යධ සඞ්ගායම වා පච්චුපට්ඨියත 
පටියසනාය පච්චත්ථියකසු පච්චාමිත්යතසු ඊතිං උප්පායදන්ති උපද්දවං 
උප්පායදන්ති යරොගං උප්පායදන්ති පජ්ජරකං උප්පායදන්ති සූචිකං
උප්පායදන්ති විසූචිකං කයරොන්ති පක්ඛන්දියං කයරොන්ති. විජ්ජාධරා ච
විජ්ජං පරිවත්යතත්වානගයර වාරුද්යධ…යප.…පක්ඛන්දියංකයරොන්ති. 

ඉද්ධිමයෙොති කම්මවිපාකජිද්ධිමයයො දාඨායකොටනාදීනි විය. පිතුරඤ්යඤො
කිරසීහළනරින්දස්සදාඨායකොටයනනචූළසුමනකුටුම්බියස්සමරණංයහොති. 

‘‘ඉමස්මිංපනත්යථ’’තිආදිනාගන්ථගාරවංපරිහරිත්වාතස්ස අනූනභාවම්පි

කයරොති ‘‘අත්ථියකහී’’තිආදිනා. ඉධ අවුත්යතොපි හි එස අත්යථො
අතිදිසයනනවුත්යතොවියඅනූයනොපරිපුණ්යණොති. 

දුස්සීලස්ස භායවො දුස්සීලයිං, යථාවුත්තා යචතනා. ‘‘පහායා’’ති එත්ථ

ත්වා-සද්යදොපුබ්බකායලතිආහ ‘‘පහීනකාලයතොපට්ඨාො’’ති, යහතුඅත්ථතං
වා සන්ධාය එවං වුත්තං. එයතන හි පහානයහතුකා ඉධාධිප්යපතා
සමුච්යෙදනිකා විරතීති දස්යසති. කම්මක්ඛයඤායණන හි
පාණාතිපාතදුස්සීලයස්ස පහීනත්තා භගවා අච්චන්තයමව තයතො 
පටිවිරයතොති වුච්චති සමුච්යෙදවයසන පහානවිරතීනමධිප්යපතත්තා.
කිඤ්චාපි ‘‘පහාය පටිවිරයතො’’ති පයදහි වුත්තානං පහානවිරමණානං
පුරිමපච්ඡිමකාලතා නත්ථි, මග්ගධම්මානං පන සම්මාදිට්ඨිආදීනං, 
පච්චයභූතානං සම්මාවාචාදීනඤ්ච පච්චයුප්පන්නභූතානං
පච්චයපච්චයුප්පන්නභායව අයපක්ඛියත සහජාතානම්පි 
පච්චයපච්චයුප්පන්නභායවන ගහණං පුරිමපච්ඡිමභායවන විය යහොති.
පච්චයයො හි පුරිමතරං පච්චයසත්තියා ඨියතො, තයතො පරං පච්චයුප්පන්නං
පච්චයසත්තිං පටිච්ච පවත්තති, තස්මා ගහණප්පවත්තිආකාරවයසන
සහජාතාදිපච්චයභූයතසු සම්මාදිට්ඨිආදීසු පහායකධම්යමසු පහානකිරියාය
පුරිමකාලයවොහායරො, තප්පච්චයුප්පන්නාසු ච විරතීසු විරමණකිරියාය
අපරකාලයවොහායරො සම්භවති. තස්මා ‘‘සම්මාදිට්ඨිආදීහි පාණාතිපාතං
පහාය සම්මාවාචාදීහි පාණාතිපාතා පටිවිරයතො’’ති පාළියං අත්යථො
දට්ඨබ්යබො. 

අයං පයනත්ථ අට්ඨකථාමුත්තයකොනයයො – පහානංසමුච්යෙදවයසන 
විරතිපටිප්පස්සද්ධිවයසන යයොයජතබ්බා, තස්මා මග්යගන පාණාතිපාතං
පහාය ඵයලන පාණාතිපාතා පටිවිරයතොති අත්යථො. අපිච පායණො
අතිපාතීයතිඑයතනාතිපාණාතිපායතො, පාණඝාතයහතුභූයතො ධම්මසමූයහො.
යකො පයනයසො? අහිරිකායනොත්තප්පයදොසයමොහවිහිංසාදයයො කියලසා. යත
හි භගවා අරියමග්යගන පහාය සමුග්ඝායටත්වා පාණාතිපාතදුස්සීලයයතො
අච්චන්තයමව පටිවිරයතො කියලයසසු පහීයනසු තන්නිමිත්තකම්මස්ස
අනුප්පජ්ජනයතො, තස්මා මග්යගන පාණාතිපාතං යථාවුත්තකියලසං පහාය
යතයනව පාණාතිපාතා දුස්සීලයයචතනා පටිවිරයතොති අත්යථො. එසනයයො
‘‘අදින්නාදානංපහායා’’තිආදීසුපි. 
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ඔරයතො විරයතොති පරියායවචනයමතං, පති-විසද්දානං වා පච්යචකං

යයොයජතබ්බයතො තථාවුත්තං. ඔරයතොතිහිඅවරයතොඅභිමුඛංරයතො, යතන
උජුකං විරමණවයසනසාතිසයතං දස්යසති.පටිරතස්සයචතංඅත්ථවචනං. 

විරයතොති වියසයසන රයතො, යතන සහ වාසනාය විරමණභාවං, උභයයන

පන සමුච්යෙදවිරතිභාවං විභායවති. එව-සද්යදො පන තස්සා විරතියා 
කාලාදිවයසන අපරියන්තතං දස්යසතුං වුත්යතො. යසො උභයත්ථ
යයොයජතබ්යබො.යථාහිඅඤ්යඤ සමාදින්නවිරතිකාපිඅනවට්ඨිතචිත්තතාය
ලාභජීවිතාදියහතු සමාදානං භින්නන්ති, න එවං භගවා, සබ්බයසො 

පහීනපාණාතිපාතත්තා පයනස අච්චන්තවිරයතො එවාති. ‘‘නත්ථි

තස්සා’’තිආදිනා එව-සද්යදන දස්සිතං යථාවුත්තමත්ථං

නිවත්යතතබ්බත්ථවයසන සමත්යථති. තත්ථ වීතික්කමස්සාමීති
උප්පජ්ජනකා ධම්මාති සහ පාඨයසයසන සම්බන්යධො. යත පන
අනවජ්ජධම්යමහි යවොකිණ්ණා අන්තරන්තරා උප්පජ්ජනකා දුබ්බලා
සාවජ්ජා ධම්මා, යස්මා ච ‘‘කායවචීපයයොගං උපලභිත්වා ඉමස්ස කියලසා
උප්පන්නා’’ති විඤ්ඤුනා සක්කා ඤාතුං, තස්මා යත ඉමිනාව පරියායයන 

‘‘චක්ඛුයසොතවිඤ්යඤෙයා’’ති වුත්තා, න පන 
චක්ඛුයසොතවිඤ්ඤාණාරම්මණත්තා.අයතොසසම්භාරකථායචක්ඛුයසොයතහි, 
තන්නිස්සිතවිඤ්ඤායණහි වා කායිකවාචසිකපයයොගමුපලභිත්වා

මයනොවිඤ්ඤායණන විඤ්යඤයයාතිඅත්යථොදට්ඨබ්යබො. කායිකාතිකායයන
කතා පාණාතිපාතාදිනිප්ඵාදකා බලවන්යතො අකුසලා. ‘‘කාළකා’’ තිපි
ටීකායං උද්ධතපායඨො, කණ්හපක්ඛිකා බලවන්යතො අකුසලාති අත්යථො. 

‘‘ඉමනාවා’’තිආදිනානයදානංකයරොති, තඤ්ච යඛො ‘‘අදින්නාදානං පහාය 
අදින්නාදානාපටිවිරයතො’’තිආදිපයදසු. 

පායප සයමතීති සමයණො, යගොතමසමඤ්ඤා, යතන 

යගොත්යතනසම්බන්යධො යගොතයමොති අත්ථං සන්ධාය ‘‘සමයණොති 

භගවා’’තිආදි වුත්තං. යගොත්තවයසන ලද්ධයවොහායරොති සම්බන්යධො.
බ්රහ්මදත්යතන භාසිතවණ්ණානුසන්ධියා ඉමිස්සා යදසනාය පවත්තනයතො, 
යතන ච භික්ඛුසඞ්ඝවණ්ණස්සාපි භාසිතත්තා භික්ඛුසඞ්ඝවණ්යණොපි
වුත්තනයයන යදසිතබ්යබො, යසො න යදසියතො. කිං යසො පාණාතිපාතා

පටිවිරතභායවො භික්ඛුසඞ්ඝස්ස න විජ්ජතීති අනුයයොගමපයනන්යතො ‘‘න

යකවලඤ්චා’’තිආදිමාහ. එවං සති කස්මා න යදසියතොති පුනානුයයොගං 

පරිහරති ‘‘යදසනාපනා’’තිආදිනා. එවන්තිඑවයමව. 

එත්ථායමධිප්පායයො –‘‘අත්ථි භික්ඛයව, අඤ්යඤ ච ධම්මා’’තිආදිනා 
අනඤ්ඤසාධාරයණ බුද්ධගුයණ ආරබ්භ උපරි යදසනං වඩ්යඪතුකායමො
භගවාආදියතොපට්ඨාය ‘‘තථාගතස්සවණ්ණංවදමායනොවයදයයා’’තිආදිනා
බුද්ධගුණවයසයනව යදසනං ආරභි, න භික්ඛුසඞ්ඝගුණවයසනාපි. එසා හි
භගවයතො යදසනාය පකති, යදිදං එකරයසයනව යදසනං දස්යසතුං 
ලබ්භමානස්සාපි කස්සචි අග්ගහණං. තථා හි රූපකණ්යඩ දුකාදීසු, 
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තන්නිද්යදයසසු ච හදයවත්ථු න ගහිතං. ඉතරවත්ථූහි අසමානගතිකත්තා
යදසනායභයදො යහොතීති. යථා හි චක්ඛුවිඤ්ඤාණාදීනි එකන්තයතො 
චක්ඛාදිනිස්සයානි, න එවං මයනොවිඤ්ඤාණං එකන්යතන
හදයවත්ථුනිස්සයං ආරුප්යප තදභාවයතො, නිස්සයනිස්සිතවයසන ච
වත්ථුදුකාදියදසනා පවත්තා ‘‘අත්ථිරූපං චක්ඛුවිඤ්ඤාණස්ස වත්ථු, අත්ථි
රූපං න චක්ඛුවිඤ්ඤාණස්ස වත්ථූ’’තිආදිනා. යම්පි මයනොවිඤ්ඤාණං
එකන්තයතො හදයවත්ථුනිස්සයං, තස්ස වයසන ‘‘අත්ථි රූපං 
මයනොවිඤ්ඤාණස්ස වත්ථූ’’තිආදිනා දුකාදීසු වුච්චමායනසුපින තදනුරූපා 
ආරම්මණදුකාදයයො සම්භවන්ති. න හි ‘‘අත්ථි රූපං මයනොවිඤ්ඤාණස්ස
ආරම්මණං, අත්ථි රූපං න මයනොවිඤ්ඤාණස්ස ආරම්මණ’’න්ති සක්කා
වත්තුං තදනාරම්මණරූපස්සාභාවයතොති වත්ථාරම්මණදුකා භින්නගතිකා
සියුං, තස්මා න එකරසා යදසනා භයවයයාති න වුත්තං, තථා
නික්යඛපකණ්යඩ චිත්තුප්පාදවිභායගන විසුං අවුච්චමානත්තා 
අවිතක්කඅවිචාරපදවිස්සජ්ජයන ‘‘විචායරො චා’’ති වත්තුං න සක්කාති 
ආවිතක්කවිචාරමත්තපදවිස්සජයනලබ්භමායනොපිවිතක්යකොනඋද්ධයතො.
අඤ්ඤථා හි ‘‘විතක්යකො චා’’ති වත්තබ්බං සියා, එවයමවිධාපි
භික්ඛුසඞ්ඝගුයණො න යදසියතොති. කාමං සද්දයතො එවං න යදසියතො, 
අත්ථයතො පන බ්රහ්මදත්යතන භාසිතවණ්ණස්ස අනුසන්ධිදස්සනවයසන

ඉමිස්සායදසනායආරද්ධත්තාදීයපතුංවට්ටතීතිආහ ‘‘අත්ථිංපනා’’තිආදි. 

තත්ථායං දීපනා – ‘‘පාණාතිපාතං පහාය පාණාතිපාතා පටිවිරයතො
සමණස්ස යගොතමස්ස සාවකසඞ්යඝො නිහිතදණ්යඩො නිහිතසත්යථො’’ති
විත්ථායරතබ්බං. නනු ධම්මස්සාපි වණ්යණො බ්රහ්මදත්යතන භාසියතොති? 
සච්චංභාසියතො, යසොපන සම්මාසම්බුද්ධපභවත්තා, අරියසඞ්ඝාධාරත්තාච
ධම්මස්ස ධම්මානුභාවසිද්ධත්තා ච යතසං, තදුභයවණ්ණදීපයනයනව
දීපියතොතිවිසුංනඋද්ධයතො.සද්ධම්මානුභායවයනවහි භගවා, භික්ඛුසඞ්යඝො
ච පාණාතිපාතාදිප්පහානසමත්යථො යහොති. අත්ථාපත්තිවයසන 
පරවියහඨනස්ස පරිවජ්ජිතභාවදීපනත්ථං දණ්ඩසත්ථානං නික්යඛපවචන්ති

ආහ ‘‘පරූපඝාතත්ථාො’’තිආදි. අවත්තනයතොති අපවත්තනයතො, 

අසඤ්චරණයතොවා.නික්ඛිත්යතොදණ්යඩොයයනාති නික්ඛිත්තදණ්යඩො. තථා 

නික්ඛිත්තසත්යථො. මජ්ඣිමස්ස පුරිසස්ස චතුහත්ථප්පමායණො යචත්ථ 

දණ්යඩො. තදවයසයසො මුග්ගරඛග්ගාදයයො සත්ථිං, යතන වුත්තං ‘‘එත්ථ

චා’’තිආදි. වියහඨනභාවයතොති විහිං සනභාවයතො, එයතන සසති හිංසති

අයනනාති සත්ථන්ති අත්ථං දස්යසති. ‘‘පරූපඝාතත්ථායා’’තිආදිනා 

ආපන්නමත්ථං විවරිතුං ‘‘ෙිංපනා’’තිආදි වුත්තං. කතයරො ජිණ්යණො, තස්ස, 

යතනවා ආලම්බියතො දණ්යඩො කත්තරදණ්යඩො. දන්තයසොධනං කාතුං

යයොග්ගං කට්ඨං දන්තකට්ඨිං, න පන දන්තයසොධනකට්ඨං.
‘‘දන්තකට්ඨවාසිං වා’’තිපි පායඨො, දන්තකට්ඨච්යෙදනකවාසින්ති අත්යථො.

ඛුද්දකං නඛච්යෙදනාදිකිච්චනිප්ඵාදකං සත්ථං පිප්ඵලිකිං. ඉදං පන 
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භික්ඛුසඞ්ඝාධීනවචනං. ‘‘භික්ඛුසඞ්ඝවයසනපි දීයපතුිං වට්ටතී’’ති වුත්තතා
තස්සාපිඑකයදයසනදීපනත්ථංවුත්තං. 

ලජ්ජා-සද්යදො හිරිඅත්යථොති ආහ ‘‘පාපජිගුච්ඡනලක්ඛණාො’’ති.
ධම්මගරුතාය හි බුද්ධානං, ධම්මස්ස ච අත්තාධීනත්තා අත්තාධිපතිභූතා
ලජ්ජාව වුත්තා, න යලොකාධිපතිභූතං ඔත්තප්පං. අපිච ‘‘ලජ්ජී’’ති එත්ථ

වුත්තලජ්ජාය ඔත්තප්පම්පි වුත්තයමව, තස්මා ලජ් ාති
හිරිඔත්තප්පානමධිවචනංදට්ඨබ්බං.නහි පාපජිගුච්ෙනංපාපුත්තාසනරහිතං, 
පාපභයංවාඅලජ්ජනංනාමඅත්ථීති.‘‘දයං යමත්තචිත්තතංආපන්යනො’’ති
කස්මා වුත්තං, නනු දයා-සද්යදො ‘‘දයාපන්යනො’’තිආදීසු කරුණායපි
වත්තතීති? සච්චයමතං, අයංපනදයාසද්යදොඅනුරක්ඛණත්ථංඅන්යතොනීතං
කත්වා පවත්තමායනො යමත්තාය, කරුණාය ච පවත්තතීති ඉධ යමත්තාය
පවත්තමායනො වුත්යතො කරුණාය, වක්ඛමානත්තා. මිදති සියනහතීති 

යමත්තා, සා එතස්ස අත්ථීති යමත්තිං, යමත්තං චිත්තං එතස්සාති 

යමත්තචිත්යතො, යමත්තායසම්පයුත්තංචිත්තංඑතස්සාතිවා, තස්සභායවො 

යමත්තචිත්තතා යමත්තා එව මූලභූයතන තන්නිමිත්යතන පුග්ගලස්මිං
බුද්ධියා, සද්දස්සචපවත්තනයතො. 

‘‘පාණභූයතතිපාණජායත’’තිවුත්තං.එවං සතිපායණොභූයතොයයසන්ති
පාණභූතාති නිබ්බචනං කත්තබ්බං. අථ වා ජීවිතින්ද්රියසමඞ්ගිතාය
පාණසඞ්ඛායත තංතංකම්මානුරූපං පවත්තනයතො භූතනාමයක සත්යතති

අත්යථො. අනුකම්පයකොතිකරුණායනයකො. යස්මා පන යමත්තාකරුණාය
වියසසපච්චයයොයහොති, තස්මාපුරිමපදත්ථභූතායමත්තාඑවපච්චයභායවන 

‘‘තාෙඑව දොපන්නතාො’’තිවුත්තා. ඉමිනාහිපයදනකරුණාය ගහිතාය
යයහි ධම්යමහි පාණාතිපාතා පටිවිරති සම්පජ්ජති, යතහි
ලජ්ජායමත්තාකරුණාහි සමඞ්ගිභායවො යථාක්කමං පදත්තයයන දස්සියතො.
පරදුක්ඛාපනයනකාමතාපි හි හිතානුකම්පනයමවාති අවස්සං අයමත්යථො
සම්පටිච්ඡිතබ්යබොති. ඉමාය පාළියා, සංවණ්ණනාය ච තස්සා විරතියා
සත්තවයසනඅපරියන්තතංදස්යසති. 

විහරතීති එත්ථ වි-සද්යදො විච්ඡින්දනත්යථ, හර-සද්යදො නයනත්යථ, 

නයනඤ්ච නායමතං ඉධ පවත්තනං, යාපනං, පාලනං වාති ආහ ‘‘ඉරිෙති

ෙයපතිොයපතිපායලතී’’ති. ෙයපතිොයපතීතියචත්ථපරියායවචනං.තස්මා
යථාවුත්තප්පකායරො හුත්වා එකස්මිං ඉරියාපයථ උප්පන්නං දුක්ඛං
අඤ්යඤන ඉරියාපයථන විච්ඡින්දිත්වා හරති පවත්යතති, අත්තභාවං වා

යායපති පායලතීති අත්යථො යවදිතබ්යබො. ඉති වා හීති එත්ථ හි-සද්යදො 
වචනසිලිට්ඨතාමත්යතකස්සචිපියතනයජොතිතත්ථස්සඅභාවයතො.යතනාහ 

‘‘එවිං වා භික්ඛයව’’ති. විසුං කප්පනයමව අත්යථො විකප්පත්යථොති යසො
අයනකභින්යනසුයයව අත්යථසු ලබ්භති, අයනකයභදා ච අත්ථා
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පටුන 

උපරිවක්ඛමානා එවාති වුත්තං ‘‘උපරි අදින්නා…යප.… අයපක්ඛිත්වා’’ති. 

‘‘එව’’න්තිආදිගන්ථගාරවපරිහරණං, නයදානංවා. 

ඉදානි සම්පිණ්ඩනත්ථං දස්යසන්යතො ‘‘අෙිං පයනත්ථා’’තිආදිමාහ.

තත්ථ නහනතීතිනහිංසති. නඝායතතීතිනවධති. තත්ථාතිපාණාතිපායත. 

සමනුඤ්යඤොති සන්තුට්යඨො. අයහො වත යරති යභොන්යතො එකංසයතො

අච්ෙරියාති අත්යථො. ආචාරසීලමත්තකන්ති සාධුජනාචාරමත්තකං, මත්ත-
සද්යදො යචත්ථ වියසසනිවත්තිඅත්යථො, යතන ඉන්ද්රියසංවරාදිගුයණහිපි
යලොකියපුථුජ්ජයනො තථාගතස්ස වණ්ණං වත්තුංන සක්යකොතීති දස්යසති.

තථා හි ඉන්ද්රියසංවරපච්චයපරියභොගසීලානි ඉධන විභත්තානි. එව-සද්යදො
පදපූරණමත්තං, මත්ත-සද්යදන වා යථාවුත්තත්ථස්සාවධාරණං කයරොති, 
එව-සද්යදන ආචාරසීලයමව වත්තුං සක්යකොතීති සන්නිට්ඨානං.
එවමීදියසසු. ‘‘ඉති වා හි භික්ඛයව පුථුජ්ජයනො තථාගතස්ස වණ්ණං 
වදමායනො වයදයයා’’ති වචනසාමත්ථියයයනව තදුත්තරි ගුණං වත්තුං න
සක්ඛිස්සති. ‘‘තං යවො උපරි වක්ඛාමී’’ති ච අත්ථස්සාපජ්ජනයතො

තථාපන්නමත්ථං දස්යසතුං ‘‘උපරි අසාධාරණභාව’’න්තිආදි වුත්තං. ‘‘න 

යකවලඤ්චා’’තිආදිනා පුග්ගලවියවචයනන පන ‘‘පුථුජ්ජයනො’’ති ඉදං 

නිදස්සනමත්තන්තිදස්සිතං. ‘‘ඉයතොපර’’න්තිආදිනා ගන්ථගාරවංපරිහරති.

පුබ්යබවුත්තංපදං පුබ්බපදිං,න පුබ්බපදංතථා, නපුබ්බංවා අපුබ්බිං, තයමව
පදංතථා. 

සද්දන්තරයයොයගන ධාතූනමත්ථවියසසවාචකත්තා ‘‘ආදාන’’න්ති

එතස්සගහණන්තිඅත්යථොදට්ඨබ්යබො, යතනාහ ‘‘හරණ’’න්තිආදි. පරස්සාති
අත්තසන්තකයතො පරභූතස්ස සන්තකස්ස, යයො වා අත්තයතො අඤ්යඤො, 

යසො පුග්ගයලො පයරො නාම, තස්ස ඉදං පරන්තිපි යුජ්ජති, 

‘‘පරසිංහරණ’’න්තිපි පායඨො, සිං-සද්යදො යචත්ථ

ධනත්යථො,පරසන්තකහරණන්ති වුත්තං යහොති. යථයනො වුච්චති යචොයරො, 

තස්ස භායවො යථෙයිං, යචොරකම්මං. යචොරිකාති යචොරස්ස කිරියා. තදත්ථං

විවරති ‘‘තත්ථා’’තිආදිනා. තත්ථාති ‘‘ආදින්නාදාන’’න්ති පයද.

පරපරිග්ගහිතයමව එත්ථ අදින්නිං, න පන දන්තයපොණසික්ඛාපයද විය

අප්පටිග්ගහිතකං අත්තසන්තකන්ති අධිප්පායයො. ‘‘ෙත්ථ පයරො’’තිආදි
උභයත්ථ සම්බන්යධො ආවුත්තියාදිනයයන. තස්මා ‘‘තං පරපරිග්ගහිතං
නාම, තස්මිං පරපරිග්ගහියත’’ති ච යයොයජතබ්බං. යථාකාමං කයරොතීති 

ෙථාකාමකාරී, තස්ස භායවො ෙථාකාමකරිතා, තං. තථාරුචිකරණං

ආපජ්ජන්යතොති අත්යථො. සසන්තකත්තා අදණ්ඩාරයහො 

ධනදණ්ඩරාජදණ්ඩවයසන. අනුපවජ්ය ො ච යචොදනාසාරණාදිවයසන. තං

පරපරිග්ගහිතං ආදියති එයතනාති තදාදාෙයකො, ස්යවව උපක්කයමො, තං

සමුට්ඨායපතීති තදාදාෙකඋපක්කමසමුට්ඨාපිකා. යථයයා එව යචතනා 

යථෙයයචතනා. ඛුද්දකතාඅප්පග්ඝතාදිවයසන හීයන. 

මහන්තතාමහග්ඝතාදිවයසන පණීයත. කස්මා? වත්ථුහීනතායාති
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ගමයමානත්තානවුත්තං, හීයන, හීනගුණානංසන්තයකචයචතනා දුබ්බලා, 
පණීයත, පණීතගුණානංසන්තයක චබලවතීතියහට්ඨා වුත්තනයයනයතහි
කාරයණහි අප්පසාවජ්ජමහාසාවජ්ජතා යවදිතබ්බා. ආචරියා පන
හීනපණීතයතො ඛුද්දකමහන්යත විසුං ගයහත්වා ‘‘ඉධාපි ඛුද්දයක
පරසන්තයක අප්පසාවජ්ජං, මහන්යත මහාසාවජ්ජං. කස්මා? 
පයයොගමහන්තතාය. වත්ථුගුණානං පන සමභායව සති 
කියලසානමුපක්කමානඤ්ච මුදුතාය අප්පසාවජ්ජං, තිබ්බතාය
මහාසාවජ්ජන්තිඅයම්පි නයයොයයොයජතබ්යබො’’තිවදන්ති. 

සාහත්ථිකාදයෙොතිඑත්ථපරසන්තකස්ස සහත්ථාගහණං සාහත්ථියකො. 

අඤ්යඤආණායපත්වාගහණං ආණත්තියකො. අන්යතොසුඞ්කඝායතඨියතන

බහිසුඞ්කඝාතං පායතත්වා ගහණං නිස්සග්ගියෙො. ‘‘අසුකං භණ්ඩං යදා
සක්යකොසි, තදාඅවහරා’’ති අත්ථසාධකාවහාරනිප්ඵාදයකන, ආණාපයනන
වා, යදා කදාචි පරසන්තකවිනාසයකන සප්පියතලකුම්භිආදීසු

දුකූලසාටකචම්මඛණ්ඩාදිපක්ඛිපනාදිනා වා ගහණං ථාවයරො. 

මන්තපරිජප්පයනන ගහණං විජ් ාමයෙො. විනා මන්යතන, 
කායවචීපයයොයගහි තාදිසඉද්ධියයොයගන පරසන්තකස්ස ආකඩ්ඪනං 

ඉද්ධිමයෙො. කායවචීපයයොයගසු හි සන්යතසුයයව ඉද්ධිමයයො
අවහරණපයයොයගො යහොති, යනො අසන්යතසු. තථා හි වුත්තං ‘‘අනාපත්ති
භික්ඛයව, ඉද්ධිමස්ස ඉද්ධිවිසයය’’ති (පාරා. 159), යත ච යඛො පයයොගා
යථානුරූපං පවත්තාති සම්බන්යධො. යතසං පන පයයොගානං සබ්යබසං

සබ්බත්ථඅවහායරසුඅසම්භවයතො ‘‘ෙථානුරූප’’න්තිවුත්තං. 

සන්ධිච්යෙදාදීනි කත්වා අදිස්සමායනන වා, කූටමානකූටකහාපණාදීහි 

වඤ්චයනන වා, අවහරණං යථෙයාවහායරො. පසය්හ බලසා අභිභුයය 

සන්තජ්යජත්වා, භයංදස්යසත්වාවාඅවහරණං පසය්හාවහායරො. පරභණ්ඩං

පටිච්ොයදත්වා අවහරණං පටිච්ඡන්නාවහායරො. 

භණ්යඩොකාසපරිකප්පවයසන පරිකප්යපත්වා අවහරණං පරිකප්පාවහායරො. 

කුසං සඞ්කායමත්වා අවහරණං කුසාවහායරො. ඉති-සද්යදන යචත්ථ 
ආදිඅත්යථන, නිදස්සනනයයනවාඅවයසසාචත්තායරොපඤ්චකාපිගහිතාති
යවදිතබ්බං. පඤ්චන්නඤ්හි පඤ්චකානං සයමොධානභූතා පඤ්චවීසති
අවහාරා සබ්යබපි අදින්නාදානයමව, අවිඤ්ඤත්තියා වා අරියාය

විඤ්ඤත්තියා වා දින්නයමවාති අත්යථො. ‘‘දින්නාදායී’’ති ඉදං පයයොගයතො

පරිසුද්ධභාවදස්සනං. ‘‘දින්නපාටිකඞ්ඛී’’ති ඉදං පන ආසයයතොති ආහ 

‘‘චිත්යතනා’’තිආදි. 

අයථයනනාතිඑත්ථ-සද්යදොන-සද්දස්ස කාරියයො, අ-සද්යදොවාඑයකො

නිපායතො න-සද්දත්යථොති දස්යසතුං ‘‘න යථයනනා’’ති වුත්තං. පාළියං 
දිස්සමානවාකයාවත්ථිකවිභත්තියන්තපටිරූපකතාකරයණන සද්ධිං
සමාසදස්සනයමතං. පකරණාධිගයත පන අත්යථ වියවචියමායන ඉධ
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අයථනයතොයයව සුචිභූතතා අධිගමීයති අදින්නාදානාධිකාරත්තාති ආහ 

‘‘අයථනත්තායෙව සුචිභූයතනා’’ති යතන යහතාලඞ්කාරවචනයමතන්ති 

දස්යසති.ආහියතොඅහංමායනොඑත්ථාති අත්තා, අත්තභායවො.භගවයතොපන
යසො රුළ්හියා යථා තං නිච්ෙන්දරායගසු සත්තයවොහායරො. අදති වා

සංසාරදුක්ඛන්ති අත්තා, යතනාහ ‘‘අත්තභායවනා’’ති. පදත්තයයපි

ඉත්ථම්භූතලක්ඛයණ කරණවචනන්ති ඤායපතුං ‘‘අයථනිං…යප.… 

කත්වා’’ති වුත්තං. අයථයනන අත්තනා අයථනත්තා හුත්වා සුචිභූයතන
අත්තනා සුචිභූතත්තාහුත්වාවිහරතීතිපිඅත්යථො. 

යසසන්ති ‘‘පහාය පටිවිරයතො’’තිඑවමාදිකං.තඤ්හිපුබ්යබවුත්තනයං.
කිඤ්චාපිනයිධ සික්ඛාපදයවොහායරන විරති වුත්තා, ඉයතො අඤ්යඤසු පන
සුත්තපයදයසසු, විනයාභිධම්යමසුචපවත්තයවොහායරන විරතියයො, යචතනා
චඅධිසීලසික්ඛානමධිට්ඨානභාවයතො, යතසමඤ්ඤතරයකොට්ඨාසභාවයතොච 

‘‘සික්ඛාපද’’න්ත්යවව වත්තබ්බාති ආහ ‘‘පඨමසික්ඛාපයද’’ති.
කාමඤ්යචත්ථ ‘‘ලජ්ජී දයාපන්යනො’’ති න වුත්තං, අධිකාරවයසන, පන
අත්ථයතො ච වුත්තයමවාති යවදිතබ්බං. යථා හි ලජ්ජාදයයො 
පාණාතිපාතප්පහානස්සවියසසපච්චයයො, එවංඅදින්නාදානප්පහානස්සාපීති.

එස නයයො ඉයතො පයරසුපි. අථ වා සුචිභූයතනාති
හියරොත්තප්පාදිසමන්නාගමනං, අහිරිකාදීනඤ්ච පහානං වුත්තයමවාති
‘‘ලජ්ජීදයාපන්යනො’’තිනවුත්තං. 

බ්රහ්ම-සද්යදො ඉධ යසට්ඨවාචයකො, අබ්රහ්මානං නිහීනානං, අබ්රහ්මං වා

නිහීනං චරියං වුත්ති අබ්රහ්මචරිෙිං, යමථුනධම්යමො. බ්රහ්මිං යසට්ඨිං 

ආචාරන්ති යමථුනවිරතිං. න ආචරතීති අනාචාරී, [ආරාචාරී (දී. නි. 1.8)] 

තදාචාරවිරහියතොති අත්යථො, යතනාහ ‘‘අබ්රහ්මචරිෙයතො දූරචාරී’’ති. දූයරො

යමථුනසඞ්ඛායතො ආචායරො, යසො විරයහන යස්සත්ථීති දූරචාරී, 

යමථුනධම්මයතො වා දූයරො හුත්වා තබ්බිරතිං ආචරතීති දූරචාරීතිපි වට්ටති.

මිථුනානං රාගපරියුට්ඨායනන සදිසානං උභින්නං අයං යමථුයනොති අත්ථං

දස්යසති ‘‘රාගපරියුට්ඨානවයසනා’’තිආදිනා. අසතං ධම්යමො ආචායරොති 

අසද්ධම්යමො, තස්මා. අයභදයවොහායරන ගාමසද්යදයනව ගාමවාසියනො

ගහිතාති වුත්තං ‘‘ගාමවාසීන’’න්ති, ගායම වසතං ධම්යමොතිපි යුජ්ජති. 

‘‘දූරචාරී’’ති යචත්ථ වචනයතො, පාළියං වා ‘‘යමථුනා’’ ත්යවව අවත්වා
‘‘ගාමධම්මා’’තිපිවුත්තත්තා 

‘‘ඉධබ්රාහ්මණ, එකච්යචොසමයණොවාබ්රාහ්මයණොවාසම්මා බ්රහ්මචාරී
පටිජානමායනො න යහව යඛො මාතුගායමන සද්ධිං ද්වයංද්වයසමාපත්තිං 
සමාපජ්ජති, අපිචයඛොමාතුගාමස්සඋච්ොදනපරිමද්දනන්හාපනසම්බාහනං
සාදියති, යසො තං අස්සායදති, තං නිකායමති, යතන ච විත්තිං ආපජ්ජති, 
ඉදම්පි යඛො බ්රාහ්මණ බ්රහ්මචරියස්ස ඛණ්ඩම්පි ඡිද්දම්පි සබලම්පි 
කම්මාසම්පි, අයංවුච්චතිබ්රාහ්මණඅපරිසුද්ධංබ්රහ්මචරියංචරතිසංයුත්යතො 
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පටුන 

යමථුයනනසංයයොයගන, නපරිමුච්චතිජාතියාජරායමරයණනයසොයකහි 
පරියදයවහිදුක්යඛහියදොමනස්යසහිඋපායායසහි, නපරිමුච්චති දුක්ඛස්මාති
වදාමි. 

පුන චපරං…යප.… නපි මාතුගාමස්ස 
උච්ොදනපරිමන්දනන්හාපනසම්බාහනං සාදියති, අපිච යඛො මාතුගායමන
සද්ධිංසඤ්ජග්ඝති සංකීළතිසංයකලායති…යප.…නපිමාතුගායමනසද්ධිං
සඤ්ජග්ඝතිසංකීළතිසංයකලායති, අපිච යඛොමාතුගාමස්සචක්ඛුනාචක්ඛුං
උපනිජ්ඣායති යපක්ඛති…යප.… නපි මාතුගාමස්ස චක්ඛුනා චක්ඛුං
උපනිජ්ඣායතියපක්ඛති, අපිචයඛොමාතුගාමස්සසද්දංසුණාති තියරොකුට්ටං
වා තියරොපාකාරං වා හසන්තියා වා භණන්තියා වා ගායන්තියා වා
යරොදන්තියා වා…යප.… නපි මාතුගාමස්ස සද්දං සුණාති තියරොකුට්ටං වා
තියරොපාකාරංවාහසන්තියාවා භණන්තියාවාගායන්තියාවායරොදන්තියා
වා, අපිච යඛො යානිස්ස තානි පුබ්යබ මාතුගායමන සද්ධිං
හසිතලපිතකීළිතානි, තානි අනුස්සරති…යප.…නපියානිස්ස තානි පුබ්යබ
මාතුගායමන සද්ධිං හසිතලපිතකීළිතානි, තානි අනුස්සරති, අපිච යඛො
පස්සති ගහපතිං වා ගහපතිපුත්තං වා පඤ්චහි කාමගුයණහි සමප්පිතං
සමඞ්ගිභූතං පරිචාරයමානං…යප.…නපිපස්සතිගහපතිංවාගහපතිපුත්තං
වා පඤ්චහිකාමගුයණහි සමප්පිතං සමඞ්ගිභූතං පරිචාරයමානං, අපිච යඛො
අඤ්ඤතරංයදවනිකායංපණිධාය බ්රහ්මචරියංචරති ‘‘ඉමිනාහංසීයලනවා
වයතන වා තයපන වා බ්රහ්මචරියයන වා යදයවො වා භවිස්සාමි
යදවඤ්ඤතයරොවා’’ති.යසොතංඅස්සායදති, තංනිකායමති, යතනචවිත්තිං 
ආපජ්ජති.ඉදම්පියඛොබ්රාහ්මණබ්රහ්මචරියස්සඛණ්ඩම්පිඡිද්දම්පිසබලම්පි 
කම්මාසම්පි.අයංවුච්චතිබ්රාහ්මණ, අපරිසුද්ධංබ්රහ්මචරියංචරතිසංයුත්යතො 
යමථුයනනසංයයොයගන, නපරිමුච්චතිජාතියාජරායමරයණනයසොයකහි
පරියදයවහිදුක්යඛහි යදොමනස්යසහිඋපායායසහි, නපරිමුච්චතිදුක්ඛස්මාති
වදාමී’’ති(අ.නි.7.50) – 

අඞ්ගුත්තරාගයම සත්තකනිපායත ජාණුයසොණිසුත්යත ආගතා 
සත්තවිධයමථුනසංයයොගාපි පටිවිරති දස්සිතාති දට්ඨබ්බා. ඉධාපි 
අසද්ධම්මයසවනාධිප්පායයන කායද්වාරප්පවත්තා
මග්යගනමග්ගපටිපත්තිසමුට්ඨාපිකා යචතනා අබ්රහ්මචරියං. 
පඤ්චසික්ඛාපදක්කයම මිච්ොචායර පන අගමනීයට්ඨානවීතික්කමයචතනා
යථාවුත්තාකායමසුමිච්ොචායරොතියයොයජතබ්බං. 

තත්ථ අගමනීයට්ඨානං නාම පුරිසානං තාව මාතුරක්ඛිතාදයයො දස, 
ධනක්කීතාදයයො දසාති වීසති ඉත්ථියයො. ඉත්ථීසු පන දසන්නං 
ධනක්කීතාදීනං, සාරක්ඛසපරිදණ්ඩානඤ්ච වයසන ද්වාදසන්නං අඤ්යඤ
පුරිසා. යය පයනයක වදන්ති ‘‘චත්තායරො කායමසු මිච්ොචාරා අකායලො, 
අයදයසො, අනඞ්යගො, අධම්යමො චා’’ති, යත විප්පටිපත්තිමත්තං පති
පරිකප්යපත්වා වදන්ති. න හි සාගමනීයට්ඨායන පවත්තා විප්පටිපත්ති
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පටුන 

මිච්ොචායරොනාමසම්භවති.සාපයනසාදුවිධාපිවිප්පටිපත්ති ගුණවිරහියත
අප්පසාවජ්ජා, ගුණසම්පන්යන මහාසාවජ්ජා. ගුණරහියතපි ච අභිභවිත්වා 
විප්පටිපත්ති මහාසාවජ්ජා, උභින්නං සමානච්ෙන්දභායව අප්පසාවජ්ජා, 
සමානච්ෙන්දභායවපි කියලසානං, උපක්කමානඤ්ච මුදුතාය අප්පසාවජ්ජා, 
තිබ්බතාය මහාසාවජ්ජාතියවදිතබ්බං. 

තස්ස පන අබ්රහ්මචරියස්ස ද්යව සම්භාරා යසයවතුකාමතාචිත්තං, 
මග්යගනමග්ගපටිපත්තීති. මිච්ොචාරස්ස පන චත්තායරො සම්භාරා
අගමනීයවත්ථු, තස්මිං යසවනචිත්තං, යසවනාපයයොයගො, 
මග්යගනමග්ගපටිපත්තිඅධිවාසනන්ති එවං අට්ඨකථාසු ‘‘චත්තායරො
සම්භාරා’’ති (ධ. ස. අකුසලකම්මපථකථා; ම. නි. අට්ඨ. 1.1.89; සං. නි.
අට්ඨ. 2.109-111) වුත්තත්තා අභිභවිත්වා වීතික්කමයන 
මග්යගනමග්ගපටිපත්තිඅධිවාසයන සතිපි
පුරිමුප්පන්නයසවනාභිසන්ධිපයයොගාභාවයතො අභිභුයයමානස්සමිච්ොචායරො
න යහොතීති වදන්ති යකචි. යසවනචිත්යත සති පයයොගාභායවො න පමාණං
ඉත්ථියා යසවනපයයොගස්ස යයභුයයයන අභාවයතො, පුරිසස්යසව
යයභුයයයන යසවනපයයොයගො යහොතීති ඉත්ථියා පුයරතරං යසවනචිත්තං
උපට්ඨයපත්වානිසින්නාය[නිපන්නාය(ධ.ස. අනුටී.කම්මකථාවණ්ණනා)]
මිච්ොචායරො න සියාති ආපජ්ජති. තස්මා පුරිසස්ස වයසන උක්කංසයතො
‘‘චත්තායරො සම්භාරා’’ති වුත්තං. අඤ්ඤථා හි ඉත්ථියා 
පුරිසකිච්චකරණකායල පුරිසස්සාපි යසවනාපයයොගාභාවයතො මිච්ොචායරො
නසියාතිවදන්ති එයක. 

ඉදං පයනත්ථ සන්නිට්ඨානං – අත්තයනො රුචියා පවත්තිතස්ස 
යසවනාපයයොයගයනව යසවනචිත්තතාසිද්ධියතො අගමනීයවත්ථු, 
යසවනාපයයොයගො, මග්යගනමග්ගපටිපත්තිඅධිවාසනන්ති තයයො, 
බලක්කායරන පවත්තිතස්ස පුරිමුප්පන්නයසවනාභිසන්ධිපයයොගාභාවයතො
අගමනීයවත්ථු, තස්මිංයසවනචිත්තං, මග්යගනමග්ගපටිපත්තිඅධිවාසනන්ති
තයයො, අනවයසසග්ගහයණන පන වුත්තනයයන චත්තායරොති, තම්පි

යකචියයව වදන්ති, වීමංසිත්වා ගයහතබ්බන්ති අභිධම්මානුටීකාෙිං (ධ. ස.
අනුටී. අකුසලකම්මපථකථාවණ්ණනා) වුත්තං. එයකො පයයොයගො
සාහත්ථියකොව. 

9. මුසාති තතියන්යතො, දුතියන්යතො වා නිපායතො මිච්ොපරියායයො, 

කිරියාපධායනොති ආහ ‘‘විසිංවාදනපුයරක්ඛාරස්සා’’තිආදි. පුයර කරණං 

පුයරක්ඛායරො, විසංවාදනස්ස පුයරක්ඛායරො යස්සාති තථා, තස්ස 

කම්මපථප්පත්තයමව දස්යසතුං ‘‘අත්ථභඤ් නයකො’’ති වුත්තං, පරස්ස
හිතවිනාසයකොති අත්යථො. මුසාවායදො පන සසන්තකස්ස අදාතුකාමතාය, 

හසාධිප්පායයනච භවති.වචසාකතාවායාමප්පධානාකිරියා වචීපයෙොයගො. 

තථා කායයන කතා කාෙපයෙොයගො. විසිංවාදනාධිප්පායෙො 
පුබ්බභාගක්ඛයණ, තඞ්ඛයණ ච. වුත්තඤ්හි ‘‘පුබ්යබවස්ස යහොති ‘මුසා



දීඝනිකායය සීලක්ඛන්ධවග්ගඅභිනවටීකා  බ්රහ්මජාලසුත්තං 

284 

පටුන 

භණිස්ස’න්ති, භණන්තස්ස යහොති ‘මුසා භණාමී’ති’’ (පාරා. 200; පාචි. 4) 
එතයදව හි ද්වයං අඞ්ගභූතං. ඉතරං ‘‘භණිතස්ස යහොති ‘මුසා මයා
භණිත’න්ති’’ (පාරා. 200; පාචි. 4) වුත්තං පන යහොතු වා, මා වා, 

අකාරණයමතං. අස්සාතිවිසංවාදකස්ස. ‘‘යචතනා’’තිඑයතන සම්බන්යධො.

විසං වායදති එයතනාති විසිංවාදනිං, තයදව කායවචීපයයොයගො, තං
සමුට්ඨායපතීති තථා, ඉමිනා මුසාසඞ්ඛායතන කායවචීපයයොයගන, 
මුසාසඞ්ඛාතං වා කායවචීපයයොගං වදති විඤ්ඤායපති, සමුට්ඨායපති වා

එයතනාති මුසාවායදොති අත්ථමාහ. ‘‘වායදො’’ති වුත්යත විසංවාදනචිත්තං, 
තජ්යජො වායායමො, පරස්සතදත්ථවිජානනන්තිලක්ඛණත්තයංවිභාවිතයමව
යහොති. 

‘‘අතථං වත්ථු’’න්ති ලක්ඛණං පන අවිභාවිතයමව මුසා-සද්දස්ස 
පයයොගසඞ්ඛාතකිරියාවාචකත්තා. තස්මා ඉධ නයය ලක්ඛණස්ස
අබයාපිතතාය, මුසා-සද්දස්ස ච විසංවාදිතබ්බත්ථවාචකතාසම්භවයතො

පරිපුණ්ණං කත්වා මුසාවාදලක්ඛණං දස්යසතුං ‘‘අපයරො නයෙො’’තිආදි

වුත්තං. ලක්ඛණයතොති සභාවයතො. තථාති යතන තථාකායරන. 

කායවචීවිඤ්ඤත්තියයො සමුට්ඨායපතීති විඤ්ඤත්තිසමුට්ඨාපිකා. ඉමස්මිං

පන නයය මුසා වත්ථු වදීයති වුච්චති එයතනාති මුසාවායදොති නිබ්බචනං

දට්ඨබ්බං. ‘‘යසො ෙමත්ථ’’න්තිආදිනා කම්මපථප්පත්තස්ස වත්ථුවයසන 
අප්පසාවජ්ජමහාසාවජ්ජභාවමාහ.යස්සඅත්ථංභඤ්ජති, තස්සඅප්පගුණතාය 
අප්පසාවජ්යජො, මහාගුණතාය මහාසාවජ්යජොති අදින්නාදායන විය 
ගුණවයසනාපි යයොයජතබ්බං. කියලසානං මුදුතිබ්බතාවයසනාපි
අප්පසාවජ්ජමහාසාවජ්ජතා ලබ්භතියයව. 

‘‘අපිචා’’තිආදිනාමුසාවාදසාමඤ්ඤස්සාපි අප්පසාවජ්ජමහාසාවජ්ජභාවං

දස්යසති. අත්තයනො සන්තකිං අදාතුකාමතාොති, හි හසාධිප්පායෙනාති ච 
මුසාවාදසාමඤ්ඤයතො වුත්තං. උභයත්ථාපි ච විසංවාදනපුයරක්ඛායරයනව
මුසාවායදො, නපන වචනමත්යතන.තත්ථපනයචතනාබලවතීනයහොතීති

අප්පසාවජ්ජතාවුත්තා. නදීමඤ්යඤතිනදීවිය.අප්පතායඌනස්සඅත්ථස්ස

පූරණවයසන පවත්තාකථා පූරණකථා, බහුතරභායවනවුත්තකථාතිවුත්තං 
යහොති. 

යතනාකායරන ජායතො තජ්ය ො, තස්ස විසංවාදනස්ස අනුරූයපොති

අත්යථො. වාොයමොති වායාමසීයසන පයයොගමාහ. වීරියප්පධානා හි
කායිකවාචසිකකිරියා ඉධ අධිප්යපතා, න වායාමමත්තං.
විසංවාදනාධිප්පායයන පයයොයග කයතපි අපයරන තස්මිං අත්යථ
අවිඤ්ඤායත විසංවාදනස්ස අසිජ්ඣනයතො පරස්ස තදත්ථවිජානනම්පි 
එකසම්භාරභායවන වුත්තං. යකචි පන ‘‘අභූතවචනං, විසංවාදනචිත්තං, 
පරස්ස තදත්ථවිජානන’’න්ති තයයො සම්භායර වදන්ති. කායියකොව

සාහත්ථියකොති යකොචි මඤ්යඤයයාති තං නිවාරණත්ථං ‘‘යසො කායෙන



දීඝනිකායය සීලක්ඛන්ධවග්ගඅභිනවටීකා  බ්රහ්මජාලසුත්තං 

285 

පටුන 

වා’’තිආදි වුත්තං.තායයචකිරියායපයරොතමත්ථංජානාතීතිතඞ්ඛයණවා

දන්ධතාය විචායරත්වා පච්ො වා ජානනං සන්ධාය වුත්තං. අෙන්ති

විසංවාදයකො. කිරිෙසමුට්ඨාපිකයචතනාක්ඛයණයෙවාති
කායිකවාචසිකකිරියසමුට්ඨාපිකාය යචතනාය පවත්තක්ඛයණ එව. 

මුසාවාදකම්මුනාබජ්ඣතීති විසංවාදනයචතනාසඞ්ඛායතනමුසාවාදකම්මුනා
සම්බන්ධීයති, අල්ලීයතීතිවාඅත්යථො. සයචපිදන්ධතායවිචායරත්වාපච්ො
චියරනාපි පයරො තදත්ථං ජානාති, සන්නිට්ඨාපකයචතනාය නිබ්බත්තත්තා
තඞ්ඛයණයයවබජ්ඣතීතිවුත්තංයහොති. 

‘‘එයකො පයෙොයගො සාහත්ථියකොවා’’ති ඉදං යපොරාණට්ඨකථාසු
ආගතනයයන වුත්තන්ති ඉධ සඞ්ගහට්ඨකථාය සඞ්ගහකාරස්ස අත්තයනො 

මතියභදං දස්යසතුං ‘‘ෙස්මා පනා’’තිආදි වුත්තං. තත්ථ ‘‘ෙථා…යප.…

තථා’’ති එයතන සාහත්ථියකො විය ආණත්තිකාදයයොපි ගයහතබ්බා, 
අග්ගහයණ කාරණං නත්ථි පරස්ස විසංවාදනභායවන තස්සදිසත්තාති

දස්යසති, ‘‘ඉදමස්ස…යප.…ආණායපන්යතොපී’’ති ආණත්තිකස්ස ගහයණ

කාරණං, ‘‘පණ්ණිං…යප.… නිස්සජ් න්යතොපී’’ති නිස්සග්ගියස්ස, 

‘‘අෙමත්යථො…යප.… ඨයපන්යතොපී’’ති ථාවරස්ස. යස්මා විසංවායදතීති

සබ්බත්ථ සම්බන්යධො. පණ්ණිං ලිඛිත්වාති තාලාදීනං පණ්ණං අක්ඛයරන

ලිඛිත්වා, පණ්ණන්ති වා භුම්මත්යථ උපයයොගවචනං. යතන වුත්තං 
‘‘තියරොකුට්ටාදීසූ’’ති [කුඩ්ඩාදීසු (දී. නි. අට්ඨ. 1.8)] පණ්යණ අක්ඛරං

යලඛනියා ලිඛිත්වාති අත්යථො. වීමිංසිත්වා ගයහතබ්බාති අත්තයනොමතියා 
සබ්බදුබ්බලත්තා අනත්තුක්කංසයනන වුත්තං. කිඤ්යහත්ථ
විචායරතබ්බකාරණංඅත්ථි සයයමවවිචාරිතත්තා. 

සච්චන්තිවචීසච්චං, සච්යචනසච්චන්තිපුරියමනවචීසච්යචනපච්ඡිමං

වචීසච්චං. පච්චයවයසනධාතුපදන්තයලොපංසන්ධාය ‘‘සන්දහතී’’තිවුත්තං. 
සද්දවිදූපන– 

‘‘විපුබ්යබොධාකයරොතයත්යථ, අභිපුබ්යබොතුභාසයන; 
නයාසංපුබ්යබොයථායයොගං, නයාසායරොපනසන්ධිසූ’’ති.– 

ධා-සද්දයමව ඝටනත්යථ පඨන්ති. තස්මා පරියායවයසන ‘‘සන්දහතී’’ති

වුත්තන්තිපි දට්ඨබ්බං. තදධිප්පායං දස්යසති ‘‘න අන්තරන්තරා’’තිආදිනා. 

‘‘යෙො හී’’තිආදිතබ්බිවරණං. අන්තරිතත්තාතිඅන්තරා පරිච්ඡින්නත්තා. න

තාදියසොති න එවංවදනසභායවො. ජීවිතයහතුපි, පයගව අඤ්ඤයහතූති අපි-
සද්යදො සම්භාවනත්යථො. 

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

යවදිතබ්යබොතිආහ ‘‘ථිරකයථොතිඅත්යථො’’ති.ථිතස්සභායවොතිහි යථයතො, 

ථිරභායවො, යතන යුත්තත්තා පුග්ගයලො ඉධ යථයතො නාම. හලිද්දීති 
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පටුන 

සුවණ්ණවණ්ණකන්දනිප්ඵත්තයකො ගච්ෙවියසයසො. ථුයසො නාම 

ධඤ්ඤත්තයචො, ධඤ්ඤපලායසො ච. කුම්භණ්ඩන්ති මහාඵයලො 

සූපසම්පාදයකො ලතාවියසයසො. ඉන්දඛීයලො නාම ගම්භීරයනයමො 
එසිකාථම්යභො.යථාහලිද්දිරාගාදයයොඅනවට්ඨිතසභාවතායනඨිතා, එවංන

ඨිතා කථා එතස්සාති නඨිතකයථො [නථිරකයථො (දී. නි. අට්ඨ. 1.8)] යථා 
පාසාණයලඛාදයයො අවට්ඨිතසභාවතාය ඨිතා, එවං ඨිතා කථා එතස්සාති 

ඨිතකයථොති [ථිරකයථො (දී. නි. අට්ඨ. 1.8)] හලිද්දිරාගාදයයො යථා කථාය
උපමායයොයහොන්ති, එවංයයොයජතබ්බං.කථායහිඑතා උපමායයොති. 

පත්තිසඞ්ඛාතා සද්ධා අයති පවත්තති එත්ථාති පච්චයියකොති ආහ 

‘‘පත්තිොයිතබ්බයකො’’ති. පත්තියා අයිතබ්බා පවත්යතතබ්බාති 

පත්තිොයිතබ්බා ය-කාරාගයමන, වාචා.සාඑතස්සාති පත්තිොයිතබ්බයකො, 

යතනාහ ‘‘සද්ධායිතබ්බයකො’’ති. තයදවත්ථං බයතියරයකන, අන්වයයනච 

දස්යසතුං ‘‘එකච්යචො හී’’තිආදි වුත්තං. වත්තබ්බතිං ආපජ් ති 
විසංවාදනයතො. ඉතරපක්යඛ ච අවිසංවාදනයතොති අධිප්පායයො. 

‘‘යලොක’’න්තිඑයතන ‘‘යලොකස්සා’’තිඑත්ථකම්මත්යථෙට්ඨීතිදස්යසති. 

සතිපි පච්යචකං පාඨක්කයම අඤ්ඤාසු අභිධම්මට්ඨකථා දීසු (ධ. ස.
අට්ඨ. අකුසලකම්මපථකථා; ම. නි. 1.89) සංවණ්ණනාක්කයමන

තිණ්ණම්පි පදානං එකත්ථසංවණ්ණනං කාතුං ‘‘ොෙ වාචාො’’තිආදිමාහ, 

යායවාචායකයරොතීතිසම්බන්යධො. පරස්සාතියංභින්දිතුංතංවාචංභාසති, 

තස්ස. ච-සද්යදො අට්ඨානපයුත්යතො, යසො ද්වන්දගබ්භභාවං යජොයතතුං 

කම්මද්වයය පයුජ්ජිතබ්යබො. සුඤ්ඤභාවන්ති පියවිරහිතතාය රිත්තභාවං. 

සාතියථාවුත්තාසද්දසභාවා වාචා, එයතනපියඤ්චසුඤ්ඤඤ්චපියසුඤ්ඤං, 

තං කයරොති එතායාති පිසුණා නිරුත්තිනයයනාති වචනත්ථං දස්යසති, 

පිසතීතිවා පිසුණා, සමග්යගසත්යතඅවයවභූයතවග්ගභින්යනකයරොතීති 
අත්යථො. 

ඵරුසන්ති සියනහාභායවන ලූඛං. සෙම්පි ඵරුසාති 
යදොමනස්සසමුට්ඨිතත්තා සභායවන සයම්පි කක්කසා. ඵරුසසභාවයතො 

යනව කණ්ණසුඛා. අත්ථවිපන්නතාය නහදෙඞ්ගමා. එත්ථපන පඨමනයය
ඵරුසං කයරොතීති වචනත්යථන වා ඵලූපචායරන වා වාචාය
ඵරුසසද්දප්පවත්ති යවදිතබ්බා. දුතියනයය මම්මච්යෙදවයසන පවත්තියා
එකන්තනිට්ඨුරතාය රුළ්හිසද්දවයසන සභායවන, කාරණූපචායරන වා
වාචායඵරුසසද්දප්පවත්ති දට්ඨබ්බා. 

යෙනාති පලාපසඞ්ඛායතන නිරත්ථකවචයනන. සම්ඵන්ති ‘‘ස’’න්ති
වුත්තං සුඛං, හිතඤ්ච ඵලති පහරති විනායසතීති අත්යථන ‘‘සම්ඵ’’න්ති
ලද්ධනාමංඅත්තයනො, පයරසඤ්චඅනුපකාරකංයංකිඤ්චිඅත්ථං, යතනාහ 
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‘‘නිරත්ථක’’න්ති, ඉමිනා සම්ඵං පලපති එයතනාති සම්ඵප්පලායපොති
වචනත්ථංදස්යසති. 

‘‘යතස’’න්තිආදිනා යචතනාය ඵලයවොහායරන පිසුණාදිසද්දප්පවත්ති

වුත්තා. ‘‘සා එවා’’තිආදිනා පන යචතනාය පවත්තිපරිකප්පනාය යහතුං
විභායවති. තත්ථ ‘‘පහායා’’තිආදිවචනසන්නිධානයතො තස්සායයව ච
පහාතබ්බතායුත්තියතොඅධිප්යපතාති අත්යථො. 

තත්ථාති තාසු පිසුණවාචාදීසු. සිංකිලිට්ඨචිත්තස්සාති යලොයභන, 
යදොයසන වා විබාධිතචිත්තස්ස, උපතාපිතචිත්තස්ස වා, දූසිතචිත්තස්සාති
වුත්තංයහොති, ‘‘යචතනා’’තිඑයතන සම්බන්යධො.යයනසහපයරසංයභදාය

වදති, තස්සඅත්තයනොපියකමයතායාතිඅත්යථො. යචතනාපිසුණවාචා නාම
පිසුණං වදන්ති එතායාති කත්වා. සමාසවිසයය හි මුඛයවයසන අත්යථො
ගයහතබ්යබො, බයාසවිසයයඋපචාරවයසනාතිදට්ඨබ්බං.යස්සයයතොයභදං 
කයරොති, යතසු අභින්යනසු අප්පසාවජ්ජං, භින්යනසු මහාසාවජ්ජං. තථා
කියලසානං මුදුතිබ්බතාවියසයසසුපියයොයජතබ්බං. 

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

තදත්ථවිඤ්ඤාපනයමව පමාණන්ති ආහ ‘‘තස්ස තදත්ථවි ානන’’න්ති.
යභදපුයරක්ඛාරතාපියකමයතානයමයකකපක්ඛිපයනන චත්තායරො. 

කම්මපථප්පත්ති පන භින්යන එව. ඉයමසන්ති අනියමතාය 
පරම්මුඛාපවත්තානම්පි අත්තයනො බුද්ධියං පරිවත්තමායන සන්ධාය

වුත්තන්ති දස්යසතුං ‘‘යෙස’’න්තිආදිමාහ. ඉයතොතිඉධ පයදයස, වුත්තානං
යයසංසන්තියකසුතන්ති යයොයජතබ්බං. 

‘‘ද්වින්න’’න්ති නිදස්සනවචනං බහූනම්පි සන්ධානයතො. 

‘‘මත්තාන’’න්තිආදි ‘‘සන්ධාන’’න්ති එත්ථ කම්මං, යතන පාළියං
‘‘භින්නාන’’න්ති එතස්ස කම්මභාවං දස්යසති. සන්ධානකරණඤ්ච නාම

යතසමනුරූපකරණයමවාති වුත්තං ‘‘අනුකත්තා’’ති. අනුප්පදාතාති
අනුබලප්පදාතා, අනුවත්තනවයසනවාපදාතා.කස්සපන අනුබලප්පදානං, 
අනුවත්තනඤ්චාති? ‘‘සහිතාන’’න්ති වුත්තත්තා සන්ධානස්සාති 

විඤ්ඤායතීති ආහ ‘‘සන්ධානානුප්පදාතා’’ති. යස්මා පන අනුබලවයසන, 
අනුවත්තනවයසනචසන්ධානස්සපදානංආදානං, රක්ඛණංවාදළ්හීකරණං

යහොති, තස්මා වුත්තං ‘‘දළ්හීකම්මිං කත්තා’’ති. ආරමන්ති එත්ථාති 

ආරායමො. රමිතබ්බට්ඨානං සමග්යගොති හි තදධිට්ඨානානං වයසන
තබ්බියසසනතා වුත්තා. ‘‘සමග්යග’’තිපි පඨන්ති, තදයුත්තං 

‘‘ෙත්ථා’’තිආදිවචයනන විරුද්ධත්තා. යස්මා පන ආකායරන විනාපි

අයමත්යථොලබ්භති, තස්මා ‘‘අෙයමයවත්ථඅත්යථො’’ති වුත්තං සමග්යගසූති

සමග්ගභූයතසු ජනකායයසු, යතනාහ ‘‘යත පහාො’’තිආදි.

තප්පකතියත්යථොපි කත්තුඅත්යථොවාති දස්යසති ‘‘නන්දතී’’ති ඉමිනා.
තප්පකතියත්යථන හි ‘‘දිස්වාපි සුත්වාපී’’ති වචනං සුපපන්නං යහොති.
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සමග්යග කයරොති එතායාති සමග්ගකරණී. සායයව වාචා, තං භාසිතාති

අත්ථමාහ ‘‘ො වාචා’’තිආදිනා. තාය වාචාය සමග්ගකරණං නාම. ‘‘සුඛා
සඞ්ඝස්ස සාමග්ගී, සමග්ගානං තයපො සුයඛො’’තිආදිනා (ධ. ප. 194) 

සමග්ගානිසංසදස්සනයමවාති වුත්තං ‘‘සාමග්ගිගුණපරිදීපිකයමවා’’ති. 

ඉතරන්තිතබ්බිපරීතංයභදනිකංවාචං. 

මම්මානීති දුට්ඨාරූනි, තස්සදිසතාය පන ඉධ අක්යකොසවත්ථූනි
‘‘මම්මානී’’තිවුච්චන්ති.යථාහිදුට්ඨාරූසුයයනයකනචි වත්ථුනාඝටියතසු
චිත්තං අධිමත්තං දුක්ඛප්පත්තං යහොති, තථා යතසු දසසුජාතිආදීසු 
අක්යකොසවත්ථූසුඵරුසවාචායඵුසිතමත්යතසූති.තථාහි වුත්තං ‘‘මම්මානි
විය මම්මානි, යයසු ඵරුසවාචාය ඡුපිතමත්යතසු දුට්ඨාරූසු විය ඝට්ටියතසු
චිත්තං අධිමත්තං දුක්ඛප්පත්තං යහොති, කානි පන තානි? ජාතිආදීනි
අක්යකොසවත්ථූනී’’ති (දී. නි. ටී. 1.9) ‘‘යස්ස සරීරප්පයදසස්ස
සත්ථාදිපටිහයනන භුසං රුජ්ජනං, යසො මම්මං නාම. ඉධ පන යස්ස
චිත්තස්ස ඵරුසවාචාවයසනයදොමනස්සසඞ්ඛාතංභුසංරුජ්ජනං, තං මම්මං
වියාති මම්ම’’න්ති අපයර. තානි මම්මානි ඡිජ්ජන්ති භිජ්ජන්ති යයනාති 

මම්මච්යඡදයකො, ස්යවව කායවචීපයයොයගො, තානි සමුට්ඨායපතීති තථා. 

එකන්තඵරුසයචතනා ඵරුසා වාචා ඵරුසං වදන්ති එතායාති කත්වා.

‘‘ඵරුසයචතනා’’ ඉච්යචව අවත්වා ‘‘එකන්තඵරුසයචතනා’’ති වචනං
දුට්ඨචිත්තතාය එව ඵරුසයචතනා අධිප්යපතා, න පන

සවනඵරුසතාමත්යතනාති ඤාපනත්ථං. තස්සාති එකන්තඵරුසයචතනාය

එව. ආවිභාවත්ථන්ති ඵරුසවාචාභාවස්ස පාකටකරණත්ථං. තස්සාති වා

එකන්තඵරුසයචතනාය එව, ඵරුසවාචාභාවස්සාති අත්යථො. තයථවාති

මාතුවුත්තාකායරයනව, උට්ඨාසි අනුබන්ධිතුන්තිඅත්යථො. සච්චකිරිෙන්තියං
‘‘චණ්ඩාතංමහිංසීඅනුබන්ධතූ’’තිවචනංමුයඛන කයථසි, තංමාතුචිත්යත
නත්ථි, තස්මා ‘‘තං මා යහොතු, යං පන උප්පලපත්තම්පි මය්හං උපරි න
පතතූ’’ති කාරණං චිත්යතන චින්යතසි, තයදව මාතුචිත්යත අත්ථි, තස්මා

‘‘තයමව යහොතූ’’ති සච්චකරණං, කත්තබ්බසච්චං වා. තත්යථවාති

උට්ඨානට්ඨායනයයව. බද්ධා විොති යයොත්තාදිනා පරිබන්ධි විය. එවිං 

මම්මච්යඡදයකොති එත්ථ සවනඵරුසතාමත්යතන මම්මච්යෙදකතා
යවදිතබ්බා. 

පයෙොයගොති වචීපයයොයගො. චිත්තසණ්හතාොතිඑකන්තඵරුසයචතනාය
අභාවමාහ. තයතොයයව හි ඵරුසවාචා න යහොති කම්මපථප්පත්තා, 

කම්මභාවං පන න සක්කා වායරතුන්ති දට්ඨබ්බං. ‘‘මාතාපිතයරො

හී’’තිආදිනාපි තයදවත්ථං සමත්යථති. එවං බයතියරකවයසන
යචතනාඵරුසතායඵරුසවාචාභාවංසායධත්වාඉදානිතයමවඅන්වයවයසන

සායධතුං ‘‘ෙථා’’තිආදි වුත්තං. අඵරුසා වාචා න යහොති ඵරුසා වාචා

යහොතියයවාතිඅත්යථො සාතිඵරුසවාචා. ෙන්තිපුග්ගලං. 
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පටුන 

එත්ථාපි කම්මපථභාවං අප්පත්තා අප්පසාවජ්ජා, ඉතරා මහාසාවජ්ජා.
තථාකියලසානංමුදුතිබ්බතායභයදපියයොයජතබ්බං.යකචිපන‘‘යංඋද්දිස්ස 
ඵරුසවාචා පයුජ්ජති, තස්ස සම්මුඛායයව සීසං එතී’’ති වදන්ති, එයක පන
‘‘පරම්මුඛාපි ඵරුසවාචා යහොතියයවා’’ති. තත්ථායමධිප්පායයො යුත්යතො
සියා, සම්මුඛාපයයොයගඅගාරවාදීනං බලවභාවයතොසියායචතනාබලවතී, 
පරස්සචතදත්ථවිජානනං, නතථාපරම්මුඛා.යථාපන අක්යකොසියතමයත
ආළහයන කතා ඛමනා උපවාදන්තරායං නිවත්යතති, එවං පරම්මුඛා
පයුත්තාපි ඵරුසවාචා යහොතියයවාති සක්කාඤාතුන්ති, තස්මා උභයත්ථාපි
ඵරුසවාචා සම්භවතීති දට්ඨබ්බං. තථා හි පරස්ස තදත්ථවිජානනමඤ්ඤත්ර

තයයොව තස්සා සම්භාරා අට්ඨකථාසු වුත්තාති. කුපිතචිත්තන්ති 
අක්යකොසනාධිප්පායයයනව වුත්තං, න පන මරණාධිප්පායයන.
මරණාධිප්පායයනහිසති චිත්තයකොයපඅත්ථසිද්ධියා, තදභායවචයථාරහං
පාණාතිපාතබයාපාදාවයහොන්ති. 

එලිං වුච්චති යදොයසො ඉලති චිත්තං, පුග්ගයලො වා කම්පති එයතනාති

කත්වා. එත්ථාති– 

‘‘යනලඞ්යගොයසතපච්ොයදො, එකායරොවත්තතීරයථො; 
අනීඝං පස්ස ආයන්තං, ඡින්නයසොතං අබන්ධන’’න්ති. (සං. නි. 
4.347; උදා.65; යපටයකො.25); – 

ඉමිස්සා උදානගාථාය. සීලඤ්යහත්ථ නිද්යදොසතාය ‘‘යනල’’න්ති වුත්තං.
යතයනවාහ චිත්යතො ගහපති ආයස්මතා කාමභූයථයරන පුට්යඨො
සංයුත්තාගමවයර සළායතනවග්යග ‘‘යනලඞ්ග’’න්ති යඛො භන්යත
සීලානයමතං අධිවචන’’න්ති (සං. නි. 4.347) වාචා නාම සද්දසභාවා
තංතදත්ථනිබන්ධනාති සාදුරසසදිසත්තා මධුරයමව බයඤ්ජනං, අත්යථො ච

තබ්භාවයතොතිඅත්ථයමවසන්ධාය බයඤ් නමධුරතාෙ, අත්ථමධුරතාො’’ති
චවුත්තං.වියසසනපරනිපායතොපිහියලොයකදිස්සති ‘‘අගයාහියතො’’තිආදීසු.
අපිච අවයවායපක්ඛයන සති ‘‘මධුරං බයඤ්ජනං යස්සා’’තිආදිනා 

වත්තබ්යබො. සුඛාති සුඛකරණී, සුඛයහතූති වුත්තං යහොති. කණ්ණසූලන්ති
කණ්ණසඞ්කුං. කණ්ණසද්යදන යචත්ථ 
යසොතවිඤ්ඤාණපටිබද්ධතදනුවත්තකා විඤ්ඤාණවීථියයො ගහිතා.
යවොහාරකථා යහසා සුත්තන්තයදසනා, තස්සා වණ්ණනා ච, තථා යචව

වුත්තං ‘‘සකලසරීයර යකොපිං, යපම’’න්ති ච. න හි හදයවත්ථුනිස්සියතො

යකොයපො, යපයමො ච සකලසරීයර වත්තති. එස නයයො ඊදියසසු. සුයඛන

චිත්තිංපවිසති යථාවුත්තකාරණද්වයයනාතිඅත්යථො, අලුත්තසමායසොයචස

යථා ‘‘අමතඞ්ගයතො’’ති. පුයරති ගුණපාරිපුයර, යතනාහ 

‘‘ගුණපරිපුණ්ණතාො’’ති.පුයරසංවඩ්ඪා යපොරී, තාදිසානාරීවියාතිවාචාපි 

යපොරීති අත්ථමාහ ‘‘පුයර’’තිආදිනා. සුකුමාරාතිසුතරුණා.උපයමයයපක්යඛ

පන අඵරුසතාය මුදුකභායවො එව සුකුමාරතා. පුරස්සාති එත්ථ පුර-සද්යදො
තන්නිවාසීවාචයකො සහචරණවයසන ‘‘ගායමො ආගයතො’’තිආදීසු විය, 
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යතයනවාහ ‘‘නගරවාසීන’’න්ති. එසාති තංසම්බන්ධීනිද්යදසාවාචා. එවරූපී

කථාති අත්ථත්තයයන පකාසිතා කථා. කන්තාති කාමිතා තුට්ඨා යථා 
‘‘පක්කන්යතො’’ති, මාන-සද්දස්ස වා අන්තබයප්පයදයසො, කාමියමානාති
අත්යථො.යථා ‘‘අනාපත්තිඅසමනුභාසන්තස්සා’’ති (පාරා.416, 430, 441) 

මනිං අප්යපති වඩ්යඪතීති මනාපා, යතන වුත්තං ‘‘චිත්තවුඩ්ඪිකරා’’ති.

තථාකාරිනීති අත්යථො. අයතො බහුයනො  නස්සාති ඉධ සම්බන්යධ
සාමිවචනං, නතුපුරිමස්මිං වියකත්තරි. 

කාමං යතහි වත්තුමිච්ඡියතො අත්යථො සම්භවති, යසො පන අඵලත්තා 
භාසිතත්ථපරියායයන අත්යථොයයව නාම න යහොතීති ආහ 

‘‘අනත්ථවිඤ්ඤාපිකා’’ති. අපිචපයයොජනත්ථාභාවයතො අනත්ථා, වාචා, තං

විඤ්ඤාපිකාතිපි වට්ටති. අකුසලයචතනා සම්ඵප්පලායපො සම්ඵං පලපන්ති

එතායාති කත්වා. ආයසවනිං භාවනං බහුලීකරණං. යං ජනං ගාහාපයිතුං
පවත්තියතො, යතන අග්ගහියත අප්පසාවජ්යජො, ගහියත මහාසාවජ්යජො.
කියලසානංමුදුතිබ්බතාවයසනාපි අප්පසාවජ්ජමහාසාවජ්ජතායයොයජතබ්බා. 

භාරතනාමකානං ද්යවභාතුකරාජූනං යුද්ධකථා, දසගිරියක්යඛන සීතායනාම

යදවියා ආහරණකථා, රාමරඤ්ඤා පච්චාහරණකථා, යථා තං අධුනා
බාහිරයකහි පරිචයිතා සක්කටභාසාය ගණ්ඨිතා
රාමපුරාණභාරතපුරාණාදිකථාති, එවමාදිකා නිරත්ථකකථා

සම්ඵප්පලායපොතිවුත්තං ‘‘භාරත…යප.…පුයරක්ඛාරතා’’ති. 

‘‘කාලවාදී’’තිආදිසම්ඵප්පලාපා පටිවිරතස්සපටිපත්තිසන්දස්සනංයථා
‘‘පාණාතිපාතාපටිවිරයතො’’තිආදි(දී.නි.1.8, 194) පාණාතිපාතප්පහානස්ස
පටිපත්තිදස්සනං. ‘‘පාණාතිපාතං පහාය විහරතී’’ති හි වුත්යත කථං
පාණාතිපාතප්පහානං යහොතීති අයපක්ඛාසම්භවයතො ‘‘පාණාතිපාතා
පටිවිරයතො යහොතී’’ති වුත්තං. සා පන විරතිකථන්තිආහ ‘‘නිහිතදණ්යඩො
නිහිත සත්යථො’’ති. තඤ්ච දණ්ඩසත්ථනිධානං කථන්ති වුත්තං 
‘‘ලජ්ජී’’තිආදි. එවං උත්තරුත්තරං පුරිමස්ස පුරිමස්ස උපායසන්දස්සනං.
තථා අදින්නාදානාදීසුපි යථාසම්භවං යයොයජතබ්බං. යතන වුත්තං
‘‘කාලවාදීතිආදි සම්ඵප්පලාපා පටිවිරතස්ස පටිපත්තිසන්දස්සන’’න්ති.
අත්ථසංහිතාපි හි වාචා අයුත්තකාලපයයොයගන අත්ථාවහා න සියාති
අනත්ථවිඤ්ඤාපනභාවං අනුයලොයමති, තස්මා සම්ඵප්පලාපං පජහන්යතන

අකාලවාදිතා පරිවජ්යජතබ්බාති දස්යසතුං ‘‘කාලවාදී’’ති වුත්තං. කායල
වදන්යතනාපි උභයත්ථ අසාධනයතො අභූතං පරිවජ්යජතබ්බන්ති ආහ 

‘‘භූතවාදී’’ති. භූතඤ්ච වදන්යතන යං ඉධයලොකපරයලොකහිතසම්පාදනකං, 

තයදව වත්තබ්බන්ති වුත්තං ‘‘අත්ථවාදී’’ති. අත්ථං වදන්යතනාපි න
යලොකියධම්මනිස්සිතයමව වත්තබ්බං, අථ යඛො

යලොකුත්තරධම්මනිස්සිතම්පීති ආහ ‘‘ධම්මවාදී’’ති. යථා ච අත්යථො

යලොකුත්තරධම්මනිස්සියතොයහොති, තථා දස්සනත්ථං ‘‘විනෙවාදී’’තිවුත්තං. 
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පාතියමොක්ඛසංවයරො, සතිඤාණඛන්තිවීරියසංවයරොති හි පඤ්චන්නං 
සංවරවිනයානං තදඞ්ගප්පහානං, 
වික්ඛම්භනසමුච්යෙදපටිප්පස්සද්ධිනිස්සරණප්පහානන්ති පඤ්චන්නං 
පහානවිනයානඤ්ච වයසන වුච්චමායනො අත්යථො
නිබ්බානාධිගමයහතුභාවයතො යලොකුත්තරධම්මසන්නිස්සියතො යහොති. එවං
ගුණවියසසයුත්යතො ච අත්යථො වුච්චමායනො යදසනායකොසල්යල සති

යසොභති, කිච්චකයරො ච යහොති, නාඤ්ඤථාති දස්යසතුං ‘‘නිධානවතිිං වාචිං

භාසිතා’’ති වුත්තං. ඉදානි තයමව යදසනායකොසල්ලං විභායවතුං 

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

වත්තබ්බයුත්තකාලන්ති වත්තබ්බවචනස්ස අනුරූපකාලං, තත්ථ වා

පයුජ්ජිතබ්බකාලං.සභාවවයසයනවභූතතාතිආහ ‘‘සභාවයමවා’’ති.අත්ථං

වදතීති අත්ථවාදී. අත්ථවදනඤ්ච තන්නිස්සිතවාචාකථනයමවාති
අධිප්පායයන වුත්තං ‘‘දිට්ඨධම්මිකසම්පරායිකත්ථසන්නිස්සිතයමව

කත්වා’’ති. ධම්මවාදී’’තිආදීසුපිඑයසවනයයො. 

නියධති සන්නිධානං කයරොති එත්ථාති නිධානිං. ඨපයනොකායසො. 
‘‘ඨානවතී’’තිවුත්යතතස්මිංඨායන ඨයපතුං යුත්තාතිපිඅත්යථොසම්භවතීති

ආහ ‘‘හදයෙ’’තිආදි. නිධානවතීපි වාචා කාලයුත්තාව අත්ථාවහා, තස්මා
‘‘කායලනා’’ති ඉදං ‘‘නිධානවතිං’’ වාචං භාසිතා’’ති

එතස්සායපක්ඛවචනන්ති දස්යසති ‘‘එවරූපි’’න්තිආදිනා.
ඉච්ඡිතත්ථනිබ්බත්තනත්ථං අපදිසිතබ්යබො, අපදිසීයති වා ඉච්ඡිතත්යථො

අයනනාති අපයදයසො, උපමා, යහතුදාහරණාදිකාරණං වා, යතන සහ

වත්තතීති සාපයදසා, වාචා, යතනාහ ‘‘සඋපමිං සකාරණන්ති අත්යථො’’ති. 

පරිච්යඡදිං දස්යසත්වාති යාවතා පරියයොසානං සම්භවති, තාවතා මරියාදං

දස්යසත්වා, යතනවුත්තං ‘‘ෙථා…යප.…භාසතී’’ති. සිඛමප්පත්තාහිකථා

අත්ථාවහා නාම න යහොති. අත්ථසිංහිතන්ති එත්ථ අත්ථ-සද්යදො 

භාසිතත්ථපරියායයොති වුත්තං ‘‘අයනයකහිපී’’තිආදි. භාසිතත්යථො ච නාම
සද්දානුසායරන අධිගයතො සබ්යබොපි පකතයත්ථපච්චයත්ථභාවත්ථාදියකො, 
තයතොයයව භගවයතො වචනං එකගාථාපදම්පි
සඞ්යඛපවිත්ථාරාදිඑකත්තාදිනන්දියාවත්තාදිනයයහි අයනයකහිපි
නිද්ධාරණක්ඛමතාය පරියාදාතුමසක්කුයණයයං අත්ථමාවහතීති. එවං 
අත්ථසාමඤ්ඤයතොසංවණ්යණත්වා ඉච්ඡිතත්ථවියසසයතොපිසංවණ්යණතුං 

‘‘ෙිං වා’’තිආදිමාහ. අත්ථවාදිනා වත්තුමිච්ඡිතත්යථොයයව හි ඉධ ගහියතො.
නනු සබ්යබසම්පි වචනං අත්තනා ඉච්ඡිතත්ථසහිතංයයව, කියමත්ථ



දීඝනිකායය සීලක්ඛන්ධවග්ගඅභිනවටීකා  බ්රහ්මජාලසුත්තං 

292 

පටුන 

වත්තබ්බං අත්ථීති අන්යතොලීනයචොදනං පරියසොයධති ‘‘න

අඤ්ඤ’’න්තිආදිනා. අඤ්ඤමත්ථං පඨමං නික්ඛිපිත්වා අනනුසන්ධිවයසන
පච්ො අඤ්ඤමත්ථං න භාසති. යථානික්ඛිත්තානුසන්ධිවයසයනව
පරියයොසායපත්වාකයථතීතිඅධිප්පායයො. 

10. එවං පටිපාටියා සත්තමූලසික්ඛාපදානි විභජිත්වා සතිපි 
අභිජ්ඣාදිප්පහානස්ස සංවරසීලසඞ්ගයහ උපරිගුණසඞ්ගහයතො, 
යලොකියපුථුජ්ජනාවිසයයතො ච උත්තරියදසනාය සඞ්ගහිතුං තං පරිහරිත්වා
පචුරජනපාකටං ආචාරසීලයමව විභජන්යතො භගවා 
‘‘නජගාමභූතගාමසමාරම්භා’’තිආදිමාහාතිපාළියංසම්බන්යධොවත්තබ්යබො.

තත්ථ විජායන්ති විරුහන්ති එයතහීති බී ානි. පච්චයන්තරසමවායය 
සදිසඵලුප්පත්තියා වියසසකාරණභාවයතො විරුහනසමත්ථානං

සාරඵලාදීනයමතං අධිවචනං. භවන්ති, අහුවුන්ති චාති භූතා, ජායන්ති
වඩ්ඪන්ති ජාතා, වඩ්ඪිතා චාති අත්යථො. වඩ්ඪමානකානං වඩ්ඪිත්වා, 
ඨිතානඤ්චරුක්ඛගච්ොදීනං යථාක්කමමධිවචනං.විරුළ්හමූලාහිනීලභාවං
ආපජ්ජන්තා තරුණරුක්ඛගච්ො ජායන්ති වඩ්ඪන්තීති වුච්චන්ති. වඩ්ඪිත්වා

ඨිතා මහන්තා රුක්ඛගච්ො ජාතා වඩ්ඪිතාති. ගායමොති සමූයහො, යසො ච
සුද්ධට්ඨකධම්මරාසි, නජානං, භූතානඤ්ච තථාලද්ධසමඤ්ඤානං
අට්ඨධම්මානං ගායමො, යතයයව වා ගායමොති තථා. අවයවවිනිමුත්තස්ස හි
සමුදායස්ස අභාවයතො දුවියධනාපි අත්යථන යතයයව තිණරුක්ඛලතාදයයො 
ගය්හන්ති. 

අපිචභූමියංපතිට්ඨහිත්වාහරිතභාවමාපන්නාරුක්ඛගච්ොදයයො යදවතා
පරිග්ගය්හන්ති, තස්මා භූතානංනිවාසනට්ඨානතායගායමොති භූතගායමොතිපි

වදන්ති, යත සරූපයතො දස්යසතුං ‘‘මූලබී ’’න්තිආදිමාහ. මූලයමව නජං 

මූලබී ිං. යසයසසුපි අයං නයයො. ඵළුබී න්ති පබ්බනජං.
පච්චයන්තරසමවායය සදිසඵලුප්පත්තියා වියසසකාරණභාවයතො
විරුහනසමත්යථ සාරඵයලනිරුළ්යහොනජ-සද්යදොතදත්ථසිද්ධියාමූලාදීසුපි
යකසුචි පවත්තතීති මූලාදියතො නිවත්තනත්ථං එයකන නජ-සද්යදන

වියසයසත්වා ‘‘බී බී ’’න්ති වුත්තං යථා ‘‘රූපංරූපං, දුක්ඛදුක්ඛ’’න්ති ච. 

නීලතිණරුක්ඛාදිකස්සාති අල්ලතිණස්ස යචව අල්ලරුක්ඛාදිකස්ස ච. ආදි-

සද්යදන ඔසධිගච්ෙලතාදයයො යවදිතබ්බා. සමාරම්යභො ඉධ වියකොපනං, 

තඤ්ච යෙදනාදියයවාති වුත්තං ‘‘යඡදනයභදනපචනාදිභායවනා’’ති.නනුච
රුක්ඛාදයයො චිත්තරහිතතායනජීවා, චිත්තරහිතතාචපරිප්ඵන්දනාභාවයතො, 
ඡින්යනවිරුහනයතො, විසදිසජාතිකභාවයතො, චතුයයොනිඅපරියාපන්නයතොච
යවදිතබ්බා. වුඩ්ඪි පන පවාළසිලාලවණාදීනම්පි විජ්ජතීති න යතසං
ජීවතාභායව කාරණං. විසයග්ගහණඤ්ච යනසං පරිකප්පනාමත්තං සුපනං
විය චිඤ්චාදීනං, තථා කටුකම්බිලාසාදිනා යදොහළාදයයො. තත්ථ කස්මා
නජගාමභූතගාමසමාරම්භා පටිවිරති ඉච්ඡිතාති? සමණසාරුප්පයතො, 
තන්නිස්සිතසත්තානුකම්පනයතො ච. යතයනවාහ ආළවකානං 



දීඝනිකායය සීලක්ඛන්ධවග්ගඅභිනවටීකා  බ්රහ්මජාලසුත්තං 

293 

පටුන 

රුක්ඛච්යෙදනාදිවත්ථූසු ‘‘ජීවසඤ්ඤියනො හි යමොඝපුරිසා මනුස්සා 
රුක්ඛස්මි’’න්තිආදි(පාරා.89). 

එකං භත්තං එකභත්තිං, තමස්ස අත්ථි එකස්මිං දිවයස එකවාරයමව

භුඤ්ජනයතොති එකභත්තියකො. තයිදං එකභත්තං කදා භුඤ්ජිතබ්බන්ති

සන්ධාය වුත්තං ‘‘පාතරාසභත්ත’’න්තිආදි, ද්වීසු භත්යතසු පාතරාසභත්තං 

සන්ධායාහාති අධිප්පායයො. පායතො අසිතබ්බන්ති පාතරාසිං. සායං 

අසිතබ්බන්ති සාෙමාසිං, තයදව භත්තං තථා. එක-සද්යදො යචත්ථ 
මජ්ඣන්හිකකාලපරිච්යෙදභායවන පයුත්යතො, න

තදන්යතොගධවාරභායවනාතිදස්යසති ‘‘තස්මා’’තිආදිනා. 

රත්තිො යභො නිං උත්තරපදයලොපයතො රත්තිසද්යදන වුත්තං, 

තද්ධිතවයසනවාතථායයවාධිප්පායසම්භවයතො, යතනාහ ‘‘රත්තිො’’තිආදි.
අරුණුග්ගමනයතො පට්ඨාය යාව මජ්ඣන්හිකා අයං බුද්ධාදීනං අරියානං
ආචිණ්ණසමාචිණ්යණො යභොජනස්ස කායලො නාම, තදඤ්යඤො විකායලො.
තත්ථ දුතියපයදන රත්තියභොජනස්ස පටික්ඛිත්තත්තා අපරන්යහොව ඉධ

විකායලොති පාරියසසනයයන තතියපදස්ස අත්ථං දීයපතුං ‘‘අතික්කන්යත 

මජ්ඣන්හියක’’තිආදි වුත්තං. භාවසාධයනො යචත්ථ යභොජන-සද්යදො 

අජ්යඣොහරණත්ථවාචයකොතිදීයපති ‘‘ොවසූරිෙත්ථඞ්ගමනා යභො න’’න්ති
ඉමිනා. කස්ස පන තදජ්යඣොහරණන්ති? යාමකාලිකාදීනමනුඤ්ඤාතත්තා, 
විකාලයභොජනසද්දස්ස ච යාවකාලිකජ්යඣොහරයණයයව නිරුළ්හත්තා
‘‘යාවකාලිකස්සා’’ති විඤ්ඤායති. අයං පයනත්ථ අට්ඨකථාවයසයසො

ආචරියානං නයයො – භුඤ්ජිතබ්බට්යඨන යභො නිං, යාගුභත්තාදි සබ්බං
යාවකාලිකවත්ථු. යථා ච ‘‘රත්තූපරයතො’’ති එත්ථ රත්තියභොජනං
රත්තිසද්යදන වුච්චති, එවයමත්ථ යභොජනජ්යඣොහරණං යභොජනසද්යදන.

විකායල යභොජනං විකාලයභො නිං, තයතො විකාලයභො නා. විකායල
යාවකාලිකවත්ථුස්ස අජ්යඣොහරණාති අත්යථොති. ඊදිසා ගුණවිභූති න

බුද්ධකායලයයවාති ආහ ‘‘අයනොමානදීතීයර’’තිආදි. අයං පන පාළියං
අනුසන්ධික්කයමො – එකස්මිං දිවයස එකවාරයමව භුඤ්ජනයතො
‘‘එකභත්තියකො’’ති වුත්යත රත්තියභොජයනොපි සියාති තන්නිවාරණත්ථං 

‘‘රත්තූපරයතො’’ති වුත්තං. එවං සති සායන්හයභොජීපි එකභත්තියකො සියාති

තදාසඞ්කානිවත්තනත්ථං ‘‘විරයතොවිකාලයභො නා’’තිවුත්තන්ති. 

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

‘‘සාසනස්ස අනනුයලොමත්තා’’ති. විසුචති සාසනං විජ්ඣති

අනනුයලොමිකභායවනාති විසූකිං, පටිවිරුද්ධන්තිවුත්තංයහොති.තත්රඋපමං

දස්යසති ‘‘පටාණීභූත’’න්ති ඉමිනා, පටාණීසඞ්ඛාතං කීලං විය භූතන්ති 

අත්යථො. ‘‘විසූක’’න්ති එතස්ස පටාණීභූතන්ති අත්ථමාහාතිපි වදන්ති.
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අත්තනා පයයොජියමානං, පයරහි පයයොජාපියමානඤ්ච නච්චං
නච්චභාවසාමඤ්ඤයතො පාළියං එයකයනව නච්චසද්යදන
සාමඤ්ඤනිද්යදසනයයන ගහිතං, එකයසසනයයන වා. තථා 
ගීතවාදිතසද්යදහි ගායනගායාපනවාදනවාදාපනානීති ආහ 

‘‘නච්චනනච්චාපනාදිවයසනා’’ති. සුද්ධයහතුතායජොතනවයසන හි 
ද්වාධිප්පායිකාඑයතසද්දා.නච්චඤ්චගීතඤ්චවාදිතඤ්චවිසූකදස්සනඤ්ච 

නච්චගීතවාදිතවිසූකදස්සනිං, සමාහාරවයසයනත්ථ එකත්තං. අට්ඨකථාෙිං 
පන යථාපාඨං වාකයාවත්ථිකන්තවචයනන සහ සමුච්චයසමාසදස්සනත්ථං 

‘‘නච්චා චා’’තිආදි වුත්තං. එවං සබ්බත්ථ ඊදියසසු. (දස්සනවිසයය
මයූරනච්චාදිපටික්ඛිපයනන නච්චාපනවිසයයපි පටික්ඛිපනං දට්ඨබ්බං) 

‘‘නච්චාදීනි හී’’තිආදිනා යථාවුත්තත්ථසමත්ථනං. දස්සයනන යචත්ථ
සවනම්පි සඞ්ගහිතං විරූයපකයසසනයයන, යථාසකං වා විසයස්ස
ආයලොචනසභාවතාය පඤ්චන්නං විඤ්ඤාණානං සවනකිරියායපි 

දස්සනසඞ්යඛපසම්භවයතො ‘‘දස්සනා’’ ඉච්යචව වුත්තං. යතයනවාහ
‘‘පඤ්චහි විඤ්ඤායණහි න කිඤ්චි ධම්මං පටිජානාති අඤ්ඤත්ර 
අතිනිපාතමත්තා’’ති. 

‘‘විසූකභූතාදස්සනාචා’’තිඑයතන අවිසූකභූතස්සපනගීතස්සසවනංකදාචි

වට්ටතීතිදස්යසති .තථාහිවුත්තං  පරමත්ථයජොතිකාය ඛුද්දකපාඨට්ඨකථාෙ 

‘‘ධම්මූපසංහිතම්පි යචත්ථ ගීතං න වට්ටති, ගීතූපසංහියතො පන ධම්යමො

වට්ටතී ’’ති)ඛු.පා.අට්ඨ.  පච්ඡිමපඤ්චසික්ඛාපදවණ්ණනා (කත්ථචිපනන-

කාරවිපරියායයන පායඨො දිස්සති.  උභයත්ථාපි ච ගීයතො යච

ධම්මානුයලොමත්ථපටිසංයුත්යතොපි න වට්ටති, ධම්යමො යච

ගීතසද්දපටිසංයුත්යතොපිවට්ටතීතිඅධිප්පායයොයවදිතබ්යබො‘‘ .න භික්ඛයව, 

ගීතස්සයරන ධම්යමොගායිතබ්යබො, යයොගායයයය, ආපත්ති දුක්කටස්සා ’’ති

)චූළව . 149) හි යදසනාය එව පටික්යඛයපො, න සවනාය  .ඉමස්ස ච  

සික්ඛාපදස්ස විසුං පඤ්ඤාපනයතො විඤ්ඤායති ‘‘ගීතස්සයරන යදසියතොපි

ධම්යමො න  ගීයතො ’’ති .යඤ්ච  සක්කපඤ්හසුත්තවණ්ණනාෙිං 

යසවිතබ්බායසවිතබ්බසද්දං නිද්ධරන්යතන ‘‘යං පන අත්ථනිස්සිතං

ධම්මනිස්සිතං  කුම්භදාසිගීතම්පිසුණන්තස්සපසායදොවාඋප්පජ්ජති, නිබ්බිදා

වා සණ්ඨාති, එවරූයපො සද්යදො යසවිතබ්යබො ’’ති)දී .නි .අට්ඨ . 2.365) 

වුත්තං, තං අසමාදානසික්ඛාපදස්ස යසවිතබ්බතාමත්තපරියායයන වුත්තං .

සමාදානසික්ඛාපදස්ස හි  එවරූපං සුණන්තස්ස සික්ඛාපදසංවරං භිජ්ජති

ගීතසද්දභාවයතොති යවදිතබ්බං  .තථා හි  විනෙට්ඨකථාසු වුත්තං ‘‘ගීතන්ති

නටාදීනං වා ගීතං යහොතු, අරියානං පරිනිබ්බානකායල

රතනත්තයගුණූපසංහිතං සාධුකීළනගීතං වා, අසංයතභික්ඛූනං 

ධම්මභාණකගීතං වා, අන්තමයසො දන්තගීතම්පි, යං ‘‘ගායිස්සාමා’’ති

පුබ්බභායග  ඔකූජිතංකයරොන්ති, සබ්බයමතං ගීතංනාමා ’’ති)පාචි .අට්ඨ .

835; වි .සඞ්ග.අට ්්ඨ. 34.25). 
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කිඤ්චාපි මාලා-සද්යදො යලොයක බද්ධපුප්ඵවාචයකො, සාසයන පන
රුළ්හියාඅබද්ධපුප්යඵසුපිවට්ටති, තස්මායං කිඤ්චිපුප්ඵංබද්ධමබද්ධංවා, 

තංසබ්බං‘‘මාලා’’ත්යවවදට්ඨබ්බන්තිආහ ‘‘ෙිංකිඤ්චිපුප්ඵ’’න්ති.‘‘යං

කිඤ්චි ගන්ධ’’න්ති යචත්ථ වාසචුණ්ණධූපාදිකං වියලපනයතො අඤ්ඤං ෙිං

කිඤ්චි ගන්ධ ාතිං. වුත්තත්ථං විය හි වුච්චමානත්ථමන්තයරනාපි සද්යදො 

අත්ථවියසසවාචයකො. ඡවිරාගකරණන්ති වියලපයනන ෙවියා රඤ්ජනත්ථං

පිසිත්වා පටියත්තං යං කිඤ්චි ගන්ධචුණ්ණං. පිළන්ධනං ධාරණිං. 

ඌනට්ඨානපූරණං මණ්ඩනිං. ගන්ධවයසන, ෙවිරාගවයසන ච සාදියනං 

විභූසනිං. තයදවත්ථං පුග්ගලාධිට්ඨායනන දීයපති ‘‘තත්ථ

පිළන්ධන්යතො’’තිආදිනා. තථා යචව මජ්ඣිමට්ඨකථාෙම්පි (ම. නි. අට්ඨ.

3.147) වුත්තං, පරමත්ථයජොතිකායං පන ඛුද්දකපාඨට්ඨකථාෙිං ‘‘මාලාදීසු
ධාරණාදීනි යථාසඞ්ඛයං යයොයජතබ්බානී’’ති (ඛු. පා. අට්ඨ. 
පච්ඡිමපඤ්චසික්ඛාපදවණ්ණනා) එත්තකයමව වුත්තං. තත්ථාපි
යයොයජන්යතන යථාවුත්තනයයයනව යයොයජතබ්බානි. කිං පයනතං

කාරණන්ති ආහ ‘‘ොො’’තිආදි. යාය දුස්සීලයයචතනාය කයරොති, සා ඉධ 

කාරණිං. ‘‘තයතො පටිවිරයතො’’ති හිඋභයත්ථසම්බන්ධිතබ්බං, එයතයනව 
‘‘මාලා…යප.… විභූසනානං ඨානං, මාලා…යප.… විභූසනායනව වා
ඨාන’’න්ති සමාසම්පි දස්යසති. තදාකාරප්පවත්යතො යචතනාදිධම්යමොයයව
හි ධාරණාදිකිරියා. තත්ථ ච යචතනාසම්පයුත්තධම්මානං කාරණං
සහජාතායදොපකාරකයතො, පධානයතො ච. ‘‘යචතයිත්වා කම්මං කයරොති
කායයන වාචාය මනසා’’ති (අ. නි. 6.63) හි වුත්තං. ධාරණාදිභූතා එව ච
යචතනා ඨානන්ති. ඨාන-සද්යදො පච්යචකං යයොයජතබ්යබො ද්වන්දපදයතො
සුයයමානත්තා. 

උච්චාති උච්චසද්යදන අකාරන්යතන සමානත්ථං ආකාරන්තං එකං

සද්දන්තරං අච්චුග්ගතවාචකන්ති ආහ ‘‘පමාණාතික්කන්ත’’න්ති. යසති

එත්ථාති සෙනිං, මඤ්චාදි. සමණසාරුප්පරහිතත්තා, ගහට්යඨහි ච 
යසට්ඨසම්මතත්තා අකප්පියපච්චත්ථරණං ‘‘මහාසයන’’න්ති

ඉධාධිප්යපතන්ති දස්යසතුං ‘‘අකප්පිෙත්ථරණ’’න්ති වුත්තං. නිසීදනං 
පයනත්ථ සයයනයනව සඞ්ගහිතන්ති දට්ඨබ්බං. යස්මා පන ආධායර
පටික්ඛිත්යත තදාධාරකිරියාපි පටික්ඛිත්තාව යහොති, තස්මා
‘‘උච්චාසයනමහාසයනා’’ ඉච්යචව වුත්තං. අත්ථයතො පන
තදුපයභොගභූතනිසජ්ජානිපජ්ජයනහි විරති දස්සිතාති යවදිතබ්බං. අථ වා 
‘‘උච්චාසයනමහාසයනා’’ති එස නිද්යදයසො එකයසසනයයන යථා
‘‘නාමරූපපච්චයා සළායතන’’න්ති (ම. නි. 3.126; සං. නි. 2.1; උදා. 1) 
එතස්මිම්පිවිකප්යපආසනපුබ්බකත්තා සයනකිරියායසයනග්ගහයණයනව
ආසනම්පි ගහිතන්ති යවදිතබ්බං. කිරියාවාචකආසනසයනසද්දයලොපයතො

උත්තරපදයලොපනිද්යදයසොතිපි විනෙටීකාෙිං (වි.වි.ටී.2.106) වුත්තං. 
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පටුන 

ජාතයමවරූපමස්සනවිප්පකාරන්ති  ාතරූපිං, සත්ථුවණ්ණං.රඤ්ජීයති

යසතවණ්ණතාය, රඤ්ජන්ති වා එත්ථ සත්තාති ර තිං යථා ‘‘යනසං
පදක්කන්ත’’න්ති. ‘‘චත්තායරො වීහයයො ගුඤ්ජා, ද්යව ගුඤ්ජා මාසයකො
භයව’’ති වුත්තලක්ඛයණන වීසතිමාසයකො නීලකහාපයණො වා

දුද්රදාමකාදියකොවාතංතංයදසයවොහාරානුරූපංකයතො කහාපයණො. යලොහාදීහි

කයතො යලොහමාසකාදියකො. යෙ යවොහාරිං ගච්ඡන්තීති පරියාදානවචනං. 

යවොහාරන්ති ච කයවික්කයවයසන සබ්යබොහාරං. අඤ්යඤහි ගාහාපයන, 

උපනික්ඛිත්තසාදියයන ච පටිග්ගහණත්යථො ලබ්භතීති ආහ ‘‘න 

උග්ගණ්හායපතිනඋපනික්ඛිත්තිංසාදිෙතී’’ති. අථවාතිවිධංපටිග්ගහණං 
කායයන වාචාය මනසා. තත්ථ කායයන පටිග්ගහණං උග්ගහණං. වාචාය
පටිග්ගහණං උග්ගහාපනං. මනසා පටිග්ගහණං සාදියනං. තිවිධම්යපතං
පටිග්ගහණං සාමඤ්ඤනිද්යදයසන, එකයසසනයයන වා ගයහත්වා

පටිග්ගහණාතිවුත්තන්තිආහ ‘‘යනව නිංඋග්ගණ්හාතී’’තිආදි.එසනයයො 

ආමකධඤ්ඤපටිග්ගහණාතිආදීසුපි. 

නීවාරාදිඋපධඤ්ඤස්ස සාලියාදිමූලධඤ්ඤන්යතොගධත්තා 

‘‘සත්තවිධස්සාපී’’ති වුත්තං. සට්ඨිදිනපරිපායකො සුකධඤ්ඤවියසයසො සාලි 

නාමසලීයයතසීලාඝයතතිකත්වා. දබ්බගුණපකායස පන– 

‘‘අථ ධඤ්ඤංතිධාසාලි-සට්ඨිකවීහියභදයතො; 
සාලයයොයහමන්තාතත්ර, සට්ඨිකාගිම්හජාඅපි; 
වීහයයොත්වාසළ්හාඛයාතා, වස්සකාලසමුබ්භවා’’ති.– 

වුත්තං. වහති, බූ්රයහති වා සත්තානං ජීවිතන්ති වීහි, සස්සං. යුවිතබ්යබො

මිස්සිතබ්යබොති ෙයවො. යසො හි අතිලූඛතාය අඤ්යඤන මිස්යසත්වා

පරිභුඤ්ජීයති. ගුධති පරියවධති පලිබුද්ධතීති යගොධූයමො, යං
‘‘මිලක්ඛයභොජන’’න්තිපි වදන්ති. යසොභනත්තා කමනීයභාවං ගච්ෙතීති 

කඞ්ගු, අතිසුඛුමධඤ්ඤවියසයසො. වරීයති අතිලූඛතාය නිවාරීයති, 

ඛුද්දාපටිවිනයනයතො වා භජීයතීති වරයකො. යකොරං රුධිරං දූසතීති 

කුද්රසූයකො, වණ්ණසඞ්කමයනන යයො ‘‘යගොවඩ්ඪයනො’’තිපි වුච්චති. තානි 
සත්තපි සප්පයභදා නිධායන යපොසයන සාධුත්යතන ‘‘ධඤ්ඤානී’’ති

වුච්චන්ති. ‘‘න යකවලඤ්චා’’තිආදිනා සම්පටිච්ෙනං, පරාමසනඤ්ච ඉධ 
පටිග්ගහණසද්යදන වුත්තන්ති දස්යසති. එවමීදියසසු. ‘‘අනුජානාමි
භික්ඛයව, වසානි යභසජ්ජානි අච්ෙවසං මච්ෙවසං සුසුකාවසං සූකරවසං
ගද්රභවස’’න්ති(මහාව.262) වුත්තත්තාඉදංපඤ්චවිධම්පියභසජ්ජංඔදිස්ස
අනුඤ්ඤාතං නාම. තස්ස පන ‘‘කායල පටිග්ගහිත’’න්ති වුත්තත්තා

පටිග්ගහණං වට්ටතීති ආහ ‘‘අඤ්ඤත්ර ඔදිස්ස අනුඤ්ඤාතා’’ති. මංස-
සද්යදන මච්ොනම්පි මංසං ගහිතං එවාති දස්යසතුං 

‘‘ආමකමිංසමච්ඡාන’’න්ති වුත්තං, තියකොටිපරිසුද්ධං මච්ෙමංසං
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අනුඤ්ඤාතං අදිට්ඨං, අසුතං, අපරිසඞ්කිතන්ති වා පයයොගස්ස දස්සනයතො
විරූයපකයසසනයයොදස්සියතොඅයනනාතියවදිතබ්බං. 

කාමංයලොකියා– 

‘‘අට්ඨවස්සාභයවයගොරී, දසවස්සාතුකඤ්ඤකා; 
සම්පත්යතද්වාදසවස්යස, කුමාරීතිභිධීයයත’’ති.– 

වදන්ති. ඉධ පන පුරිසන්තරගතාගතවයසන ඉත්ථිකුමාරිකායභයදොති ආහ 

‘‘ඉත්ථීති පුරිසන්තරගතා’’තිආදි. දාසිදාසවයසයනවාති

දාසිදාසයවොහාරවයසයනව. එවිං වුත්යතති තාදියසන කප්පියවචයනන

වුත්යත  .විනයට්ඨකථාසු ආගතවිනිච්ෙයං  සන්ධාය ‘‘විනෙවයසනා’’ති

වුත්තං  .යසො  කුටිකාරසික්ඛාපදවණ්ණනාදීසු )පාරා .අට්ඨ . 364) 

ගයහතබ්යබො. 

නජංඛිපන්තිඑත්ථ, ඛිත්තංවානජංතායතීති යඛත්තිං, යකදායරොතිආහ 

‘‘ෙස්මිං පුබ්බණ්ණිං රුහතී’’ති. අපරණ්ණස්ස පුබ්යබ පවත්තමන්නං 

පුබ්බණ්ණිං න-කාරස්ස ණ-කාරං කත්වා, සාලිආදි. වසන්ති පතිට්ඨහන්ති

අපරණ්ණානි එත්ථාති වත්ථූති අත්ථං දස්යසති ‘‘වත්ථු නාමා’’තිආදිනා.

පුබ්බණ්ණස්ස අපරං පවත්තමන්නං අපරණ්ණිං වුත්තනයයන. එවං
අට්ඨකථානයානුරූපං අත්ථං දස්යසත්වා ඉදානි ‘‘යඛත්තං නාම යත්ථ
පුබ්බණ්ණං වා අපරණ්ණං වා ජායතී’’ති (පාරා. 104) 

වුත්තවිනයපාළිනයානුරූපම්පි අත්ථං දස්යසන්යතො ‘‘ෙත්ථ වා’’තිආදිමාහ. 

තදත්ථාොති යඛත්තත්ථාය. අකතභූමභායගොතිඅපරිසඞ්ඛයතොතදුද්යදසියකො 

භූමිභායගො. ‘‘යඛත්තවත්ථු සීයසනා’’තිආදිනා නිදස්සනමත්තයමතන්ති

දස්යසති. ආදි-සද්යදන යපොක්ඛරණීකූපාදයයොසඞ්ගහිතා. 

දූතස්ස ඉදං, දූයතන වා කාතුමරහතීති දූයතෙයිං. පණ්ණන්ති

යලඛසාසනං. සාසනන්තිමුඛසාසනං. ඝරාඝරන්තිඅඤ්ඤස්මාඝරාඅඤ්ඤං

ඝරං. ඛුද්දකගමනන්ති දූයතයයගමනයතො අප්පතරගමනං, අනද්ධානගමනං 
රස්සගමනන්ති අත්යථො. තදුභයයසං අනුයුඤ්ජනං අනුයයොයගොති ආහ 

‘‘තදුභෙකරණ’’න්ති. තස්මාති තදුභයකරණස්යසවඅනුයයොගභාවයතො. 

කයනං කයෙො, පරම්පරා ගයහත්වා අත්තයනො ධනස්ස දානං. කී-

සද්දඤ්හි දබ්බවිනිමයය පඨන්ති වික්කයනං වික්කයෙො, පඨමයමව

අත්තයනො ධනස්ස පයරසං දානන්ති වදන්ති. සාරත්ථදීපනිොදීසු පන 

‘‘කෙ’’න්ති පරභණ්ඩස්ස ගහණං. වික්කෙන්ති අත්තයනො භණ්ඩස්ස 
දාන’’න්ති (සාරත්ථ. ටී. 2.594) වුත්තං. තයදව ‘‘කයිතඤ්ච යහොති
පරභණ්ඩං අත්තයනො හත්ථගතං කයරොන්යතන, වික්කීතඤ්ච අත්තයනො
භණ්ඩං පරහත්ථගතං කයරොන්යතනා’’ති (පාරා. අට්ඨ. 515) 

විනයට්ඨකථාවචයනන සයමති. වඤ්චනිං මායාකරණං, 
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පටිභානකරණවයසන උපායකුසලතාය පරසන්තකග්ගහණන්ති වුත්තං

යහොති.තුලානාමයායතුලීයති පමීයති, තාය කූටං ‘‘තුලාකූට’’න්ති වුච්චති.
තං පන කයරොන්යතො තුලාය
රූපඅඞ්ගගහණාකාරපටිච්ෙන්නසණ්ඨානවයසන කයරොතීති චතුබ්බිධතා
වුත්තා. අත්තනා ගයහතබ්බං භණ්ඩං පච්ොභායග, පයරසං දාතබ්බං 

පුබ්බභායග කත්වා මියනන්තීති ආහ ‘‘ගණ්හන්යතො පච්ඡාභායග’’තිආදි. 

අක්කමති නිප්පීළති, පුබ්බභායග අක්කමතීති සම්බන්යධො. මූයල රජ්ජුන්ති

තුලායමූයලයයොජිතං රජ්ජුං.තථා අග්යග.තන්තිඅයචුණ්ණං. 

කනති දිබ්බතීති කිංයසො, සුවණ්ණරජතාදිමයා යභොජනපානපත්තා. ඉධ

පන යසොවණ්ණමයය පානපත්යතති ආහ ‘‘සුවණ්ණපාතී’’ති. තාෙ

වඤ්චනන්ති නිකතිවයසන වඤ්චනං. ‘‘පතිරූපකං දස්යසත්වා
පරසන්තකගහණඤ්හි නිකති, පටිභානකරණවයසන පන උපායකුසලතාය

වඤ්චන’’න්තිනිකතිවඤ්චනංයභදයතො කණ්හ ාතකට්ඨකථාදීසු(ජා.අට්ඨ.
4.10.19; දී.නි.අට්ඨ.1.10; ම.නි.අට්ඨ.2.149; සං.නි.අට්ඨ.3.5.1165; අ.
නි. අට්ඨ. 2.4.198 අත්ථයතො සමානං) වුත්තං, ඉධ පන තදුභයම්පි

‘‘වඤ්චන’’මිච්යචව. ‘‘කථ’’න්තිආදිනා හි පතිරූපකං දස්යසත්වා

පරසන්තකගහණයමව විභායවති. සමග්ඝතරන්ති තාසං පාතීනං

අඤ්ඤමඤ්ඤං සමකං අග්ඝවියසසං. පාසායණති
භූතාභූතභාවසඤ්ජානනයක පාසායණ. ඝංසයනයනව

සුවණ්ණභාවසඤ්ඤාපනංසිද්ධන්ති ‘‘ඝිංසිත්වා’’ත්යවවවුත්තං. 

හදෙන්ති නාළිආදිමිනනභාජනානං අබ්භන්තරං, තස්මිං යභයදො

ඡිද්දකරණං හදෙයභයදො. තිලාදීනං නාළිආදීහි මිනනකායල උස්සාපිතා

සිඛායයවසිඛා, තස්සායභයදොහාපනං සිඛායභයදො. 

රජ්ජුයා යභයදො විසමකරණං රජ්ජුයභයදො. තානීති සප්පියතලාදීනි. 

අන්යතොභා යනති පඨමං නික්ඛිත්තභාජයන. උස්සායපත්වාති

උග්ගමායපත්වා, උද්ධං රාසිං කත්වාති වුත්තං යහොති. ඡින්දන්යතොති
අපයනන්යතො. 

කත්තබ්බකම්මයතො උද්ධං යකොටනං පටිහනනං උක්යකොටනිං. 

අභූතකාරීනං ලඤ් ග්ගහණිං, නපන පුනකම්මායඋක්යකොටනමත්තන්ති

ආහ ‘‘අස්සාමයක…යප.… ග්ගහණ’’න්ති. උපායෙහීති

කාරණපතිරූපයකහි. තත්රාතිතස්මිංවඤ්චයන.‘‘වත්ථු’’න්තිඅවත්වා ‘‘එකිං

වත්ථු’’න්ති වදන්යතො අඤ්ඤානිපි අත්ථි බහූනීති දස්යසති. අඤ්ඤානිපි හි

සසවත්ථුආදීනි තත්ථ තත්ථ වුත්තානි. මගන්ති මහන්තං මිගං. යතන හීති 
මිගග්ගහයණඋයයයොජනං, යයනවාකාරයණන‘‘මිගංයමයදහී’’තිආහ, 

යතන කාරයණනාති අත්යථො. හි-සද්යදො නිපාතමත්තං. යෙොගවයසනාති

විජ්ජාජප්පනාදිපයයොගවයසන. මාොවයසනාති මන්තජප්පනං විනා
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පටුන 

අභූතස්සාපි භූතාකාරසඤ්ඤාපනාය චක්ඛුයමොහනමායාය වයසන. යාය හි

අමණිආදයයොපි මණිආදිආකායරන දිස්සන්ති. පාමඞ්යගො නාම
කුලාචාරයුත්යතො ආභරණවියසයසො, යං යලොයක ‘‘යඤ්යඤොපවිත්ත’’න්ති

වදන්ති. වක්කලිත්යථරාපදායනපි වුත්තං– 

‘‘පස්සයථතංමාණවකං, පීතමට්ඨනිවාසනං; 
යහමයඤ්යඤොපවිත්තඞ්ගං, ජනයනත්තමයනොහර’’න්ති. (අප. 
2.54.40); 

තදට්ඨකථාෙම්පි ‘‘පීතමට්ඨනිවාසනන්ති සිලිට්ඨසුවණ්ණවණ්ණවත්යථ

නිවත්ථන්ති අත්යථො. යහමෙඤ්යඤොපවිත්තඞ්ගන්ති 
සුවණ්ණපාමඞ්ගලග්ගිතගත්තන්තිඅත්යථො’’ති(අප.අට්ඨ.2.54.40) සවනං

සඨනං සාවි, අනුජුකතා, යතනාහ ‘‘කුටිලයෙොයගො’’ති, ජිම්හතායයොයගොති

අත්යථො. ‘‘එයතසිංයෙවා’’තිආදිනා තුලයාධිකරණතං දස්යසති. 

‘‘තස්මා’’තිආදි ලද්ධගුණදස්සනං. යය පන චතුන්නම්පි පදානං

භින්නාධිකරණතං වදන්ති, යතසං වාදමාහ ‘‘යකචී’’තිආදිනා. තත්ථ 

‘‘යකචී’’ති සාරසමාසකාරකාආචරියා, උත්තරවිහාරවාසියනොච, යතසංතං

න යුත්තං වඤ්චයනන සඞ්ගහිතස්යසව පුන ගහිතත්තාති දස්යසති ‘‘තිං 

පනා’’තිආදිනා. 

මාරණන්ති මුට්ඨිපහාරකසාතාළනාදීහි හිංසනං වියහඨනං සන්ධාය

වුත්තං, න තු පාණාතිපාතං. වියහඨනත්යථපි හි වධ-සද්යදො දිස්සති

‘‘අත්තානං වධිත්වා වධිත්වා යරොයදයයා’’තිආදීසු (පාචි. 880) මාරණ-
සද්යදොපි ඉධ වියහඨයනයයව වත්තතීති දට්ඨබ්යබො. යකචි පන ‘‘පුබ්යබ
පාණාතිපාතංපහායා’තිආදීසු සයංකායරො, ඉධපරංකායරො’’තිවදන්ති, තංන
සක්කාතථාවත්තුං ‘‘කායවචීපයයොගසමුට්ඨාපිකායචතනා, ෙපයයොගා’’ති
ච වුත්තත්තා. යථා හි අප්පටිග්ගාහභාවසාමඤ්යඤපි සති පබ්බජියතහි 
අප්පටිග්ගහිතබ්බවත්ථුවියසසභාවසන්දස්සනත්ථං ඉත්ථිකුමාරිදාසිදාසාදයයො
විභායගන වුත්තා. යථා ච පරසන්තකස්ස හරණභාවයතො
අදින්නාදානභාවසාමඤ්යඤපි සති තුලාකූටාදයයො 
අදින්නාදානවියසසභාවසන්දස්සනත්ථං විභායගන වුත්තා, න එවං
පාණාතිපාතපරියායස්ස වධස්ස පුන ගහයණ පයයොජනං අත්ථි
තථාවිභජිතබ්බස්සාභාවයතො, තස්මායථාවුත්යතොයයවත්යථො සුන්දරතයරොති. 

විපරායමොයසොති වියසයසන සමන්තයතො භුසං යමොසාපනං
මුය්හනකරණං, යථනනංවා.යථයයංයචොරිකායමොයසොතිහිපරියායයො. යසො

කාරණවයසන දුවියධොති ආහ ‘‘හිමවිපරායමොයසො’’තිආදි. මුසන්තීති
යචොයරන්ති, යමොයසන්ති වා මුය්හනං කයරොන්ති, යමොයසත්වා යතසං

සන්තකංගණ්හන්තීතිවුත්තංයහොති. ෙන්තිචතස්සා කිරියායපරාමසනං. 

මග්ගප්පටිපන්නිං  නන්ති පරපක්යඛපි අධිකායරො. ආයලොපනං විලුම්පනං 
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ආයලොයපො. සහසාකරණං සහසාකායරො. සහසාපවත්තිතා සාහසිකා, සාව 
කිරියාතථා. 

එත්තාවතාති‘‘පාණාතිපාතංපහායා’’තිආදිනා ‘‘සහසාකාරාපටිවිරයතො’’ති
පරියයොසායනනඑතප්පරිමායණනපායඨන.අන්තරයභදංඅග්ගයහත්වා 
පාළියංයථාරුතමාගතවයසයනවෙබ්නසතිසික්ඛාපදසඞ්ගහයමතංසීලං

යයභුයයයන සික්ඛාපදානමවිභත්තත්තා චූළසීලිං නාමාතිඅත්යථො.
යදසනාවයසන හිඉධචූළමජ්ඣිමාදිභායවොයවදිතබ්යබො, නධම්මවයසන.

තථාහිඉධසඞ්ඛිත්යතන උද්දිට්ඨානංසික්ඛාපදානංඅවිභත්තානං

විභජනවයසනමජ්ඣිමසීලයදසනාපවත්තා, යතයනවාහ ‘‘මජ්ඣිමසීලිං

විත්ථායරන්යතො’’ති.චූළසීලවණ්ණනා නිට්ඨිතා. 

මජ්ඣිමසීලවණ්ණනා 
11. ‘‘යථා වා පයනයක යභොන්යතො’’තිආදියදසනාය සම්බන්ධමාහ 

‘‘ඉදානී’’තිආදිනා. තත්ථායමට්ඨකථාමුත්තයකො නයයො – ෙථාති

ඔපම්මත්යථ නිපායතො. වාති විකප්පනත්යථ, යතන ඉමමත්ථං විකප්යපති
‘‘උස්සාහංකත්වාමමවණ්ණංවදමායනොපි පුථුජ්ජයනොපාණාතිපාතංපහාය
පාණාතිපාතා පටිවිරයතො’’තිආදිනා පරානුද්යදසිකනයයන වා සබ්බථාපි
ආචාරසීලමත්තයමව වයදයය, න තදුත්තරිං. ‘‘යථාපයනයක යභොන්යතො 
සමණබ්රාහ්මණභාවං පටිජානමානා, පයරහි ච තථා සම්භාවියමානා
තදනුරූපපටිපත්තිං අජානනයතො, අසමත්ථනයතොචනඅභිසම්භුණන්ති, න
එවමයං. අයං පන සමයණො යගොතයමො සබ්බථාපි සමණසාරුප්පපටිපත්තිං
පූයරසියයවා’’ති එවං අඤ්ඤුද්යදසිකනයයන වා සබ්බථාපි 

ආචාරසීලමත්තයමව වයදයය, න තදුත්තරින්ති. පනාති වචනාලඞ්කායර

විකප්පනත්යථයනව උපනයාසාදිඅත්ථස්ස සිජ්ඣනයතො. එයකති අඤ්යඤ.

‘‘එකච්යච’’තිපිවදන්ති. යභොන්යතොතිසාධූනංපියසමුදාහායරො.සාධයවොහි
පයර ‘‘යභොන්යතො’’ති වා ‘‘යදවානං පියා’’ති වා ‘‘ආයස්මන්යතො’’ති වා

සමාලපන්ති. සමණබ්රාහ්මණාති යං කිඤ්චි පබ්බජ්ජං උපගතතාය සමණා. 

ජාතිමත්යතනච බ්රාහ්මණාති. 

සද්ධා නාම ඉධ චතුබ්බියධසු ඨායනසූති ආහ ‘‘කම්මඤ්චා’’තිආදි.
කම්මකම්මඵලසම්බන්යධයනව ඉධයලොකපරයලොකසද්දහනං දට්ඨබ්බං
‘‘එත්ථ කම්මං විපච්චති, කම්මඵලඤ්ච අනුභවිතබ්බ’’න්ති. තදත්ථං

බයතියරකයතො ඤායපති ‘‘අෙිං යම’’තිආදිනා. පටිකරිස්සතීති පච්චුපකාරං

කරිස්සති. තයදව සමත්යථතුං ‘‘එවිංදින්නානි හී’’තිආදිමාහ. 
යදසනාසීසමත්තංපධානංකත්වානිදස්සනයතො.යතනචතුබ්බිධම්පිපච්චයං

නිදස්යසතීති වුත්තං ‘‘අත්ථයතොපනා’’තිආදි. 

‘‘යසෙයථිද’’න්ති අයං සද්යදො ‘‘යසො කතයමො’’ති අත්යථ එයකො 

නිපායතො, නිපාතසමුදායයො වා, යතන ච නජගාමභූතගාමසමාරම්භපයද
සද්දක්කයමන අප්පධානභූයතොපි නජගාමභූතගායමො විභජ්ජිතබ්බට්ඨායන
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පධානභූයතො විය පටිනිද්දිසීයති. අඤ්යඤො හි සද්දක්කයමො අඤ්යඤො 

අත්ථක්කයමොති ආහ ‘‘කතයමො යසො බී ගාමභූතගායමො’’ති. තස්මිඤ්හි 
විභත්යතතබ්බිසයසමාරම්යභොපිවිභත්යතොවයහොති.ඉමමත්ථඤ්හිදස්යසතුං 

‘‘ෙස්ස සමාරම්භිං අනුයුත්තා විහරන්තී’’ති වුත්තං. යතයනව ච පාළියං

‘‘මූලනජ’’න්තිආදිනායසොනිද්දිට්යඨොති.මූලයමවනජං මූලබී ිං, මූලංනජං

එතස්සාතිපි මූලබී න්ති ඉධ ද්විධා අත්යථො. යසසපයදසුපි එයසව නයයො.
අයතොන යචොයදතබ්බයමතං‘‘කස්මාපයනත්ථනජගාමභූතගාමංපුච්ඡිත්වා
නජගායමො එව විභත්යතො’’ති. තත්ථ හි පඨයමන අත්යථන නජගායමො
නිද්දිට්යඨො, දුතියයන භූතගායමො, දුවියධොයපස සාමඤ්ඤනිද්යදයසන වා
මූලනජඤ්ච මූලනජඤ්ච මූලනජන්ති එකයසසනයයන වා නිද්දිට්යඨොති

යවදිතබ්යබො, යතයනව වක්ඛති ‘‘සබ්බඤ්යහත’’න්තිආදිං. අතීව විසති

යභසජ්ජපයයොයගසූති අතිවිසිං, අතිවිසා වා, යා ‘‘මයහොසධ’’න්තිපි වුච්චති 

කච්ඡයකොති කාළකච්ෙයකො, යං ‘‘පිලක්යඛො’’තිපි වදන්ති. කපිත්ථයනොති

අම්බිලඞ්කුරඵයලො යසතරුක්යඛො. යසො හි කම්පති චලතීති කපිථයනො 

ථනපච්චයයන, කපීති වා මක්කයටො, තස්ස ථනසදිසං ඵලං යස්සාති 

කපිත්ථයනො. ‘‘කපිත්ථයනොති පිප්පලිරුක්යඛො’’ති (විසුද්ධි. ටී. 1.108) හි 

විසුද්ධිමග්ගටීකාෙිං වුත්තං. ඵළුබී ිං නාම පබ්බනජං. අජ් කන්ති 

යසතපණ්ණාසං. ඵණජ් කන්ති සමීරණං. හිරියවරන්ති වාරං.
පච්චයන්තරසමවායය සදිසඵලුප්පත්තියා වියසසකාරණභාවයතො
විරුහනසමත්යථ සාරඵයල නිරුළ්යහො නජසද්යදොති දස්යසති 

‘‘විරුහනසමත්ථයමවා’’තිඉමිනා.ඉතරඤ්හිඅනජසඞ්ඛයංගතං, තඤ්ච යඛො
රුක්ඛයතො වියයොජිතයමව. අවියයොජිතං පන තථා වා යහොතු, අඤ්ඤථා වා 

‘‘භූතගායමො’’ත්යවවවුච්චතියථාවුත්යතන දුතියට්යඨන. විනයා (පාචි. 91) 

නුරූපයතොයතසංවියසසංදස්යසති ‘‘තත්ථා’’තිආදිනා.යයමත්ථවත්තබ්බං, 
තංයහට්ඨා වුත්තයමව. 

12. සන්නිධානං සන්නිධි, තාය කරීයයතති සන්නිධිකායරො, 
අන්නපානාදි. එවං කාර-සද්දස්ස කම්මත්ථතං සන්ධාය 

‘‘සන්නිධිකාරපරියභොග’’න්ති වුත්තං. අයමපයරො නයයො – යථා ‘‘ආචයං
ගාමියනො’’ති වත්තබ්යබ අනුනාසිකයලොයපන ‘‘ආචයගාමියනො’’ති (ධ. ස.
10) නිද්යදයසොකයතො, එවමිධාපි‘‘සන්නිධිකාරංපරියභොග’’න්තිවත්තබ්යබ
අනුනාසිකයලොයපන ‘‘සන්නිධිකාරපරියභොග’’න්තිවුත්තං, සන්නිධිංකත්වා

පරියභොගන්ති අත්යථො. විනෙවයසනාති විනයාගතාචාරවයසන.
විනයාගතාචායරොහිඋත්තරයලොයපන ‘‘විනයයො’’තිවුත්යතො, කායවාචානං
වා විනයනං විනයයො. සුත්තන්තනයපටිපත්තියා විසුං ගහිතත්තා

විනයාචායරොයයව ඉධ ලබ්භති. සම්මා කියලයස ලිඛතීති සල්යලයඛොති ච

විනයාචාරස්ස විසුං ගහිතත්තා සුත්තන්තනයපටිපත්ති එව. පටිග්ගහිතන්ති

කායයනවාකායපටිබද්යධනවා පටිග්ගහිතං. අපරජ්ජූති අපරස්මිං දිවයස. 

දත්වාති පරිවත්තනවයසන දත්වා. ඨපායපත්වාති ච අත්තයනො
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පටුන 

සන්තකකරයණනඨපායපත්වා.යතසම්පිසන්තකං විස්සාසග්ගාහාදිවයසන
පරිභුඤ්ජිතුංවට්ටති.සුත්තන්තනයවයසනසල්යලයඛොඑවන යහොති. 

ොනි ච යතසිං අනුයලොමානීති එත්ථ සානුයලොමධඤ්ඤරසං, 
මධුකපුප්ඵරසං, පක්කඩාකරසඤ්ච ඨයපත්වා අවයසසා සබ්යබපි 
ඵලපුප්ඵපත්තරසා අනුයලොමපානානීති දට්ඨබ්බං, යථාපරිච්යෙදකාලං
අනධිට්ඨිතං අවිකප්පිතන්තිඅත්යථො. 

සන්නිධීයයතති සන්නිධි, වත්ථයමව. පරියායතිකප්පීයතීති පරිොයෙො, 

කප්පියවාචානුසායරන පටිපත්ති, තස්ස කථාති පරිොෙකථා. තබ්බිපරීයතො 

නිප්පරිොයෙො, කප්පියම්පිඅනුපග්ගම්මසන්තුට්ඨිවයසන පටිපත්ති, පරිොෙ-

සද්යදොවාකාරයණ, තස්මාකප්පියකාරණවයසන වුත්තාකථා පරිොෙකථා. 

තදපි අවත්වා සන්තුට්ඨිවයසන වුත්තා නිප්පරිොයෙො. ‘‘සයච’’තිආදි 

අඤ්ඤස්සදානාකාරදස්සනං.පාළියාඋද්දිසනං උද්යදයසො. අත්ථස්සපුච්ො 

පරිපුච්ඡනිං. ‘‘අදාතුිං න වට්ටතී’’ති ඉමිනා අදායන සල්යලඛයකොපනං

දස්යසති. අප්පයහොන්යතති කාතුං අප්පයහොනයක සති. පච්චාසාොති

චීවරපටිලාභාසාය. අනුඤ්ඤාතකායලති අනත්ථයත කථියන එයකො
පච්ඡිමකත්තිකමායසො, අත්ථයත කථියන පච්ඡිමකත්තිකමායසන සහ
යහමන්තිකාචත්තායරොමාසා, පිට්ඨිසමයයයයොයකොචිඑයකො මායසොතිඑවං

තතියකථිනසික්ඛාපදාදීසුඅනුඤ්ඤාතසමයය. සුත්තන්තිචීවරසිබ්බනසුත්තං. 

විනෙකම්මිං කත්වාති මූලචීවරං පරික්ඛාරයචොළං අධිට්ඨහිත්වා
පච්චාසාචීවරයමව මූලචීවරං කත්වා ඨයපතබ්බං, තං පුන මාසපරිහාරං
ලභති, එයතනඋපායයනයාවඉච්ෙති, තාව අඤ්ඤමඤ්ඤංමූලචීවරංකත්වා
ඨයපතුංලබ්භතීතිවුත්තනයයන, විකප්පනාවයසනවා විනයකම්මංකත්වා.

කස්මානවට්ටතීතිආහ ‘‘සන්නිධිචයහොති සල්යලඛඤ්චයකොයපතී’’ති. 

උපරිමණ්ඩපසදිසංපදරච්ෙන්නං, සබ්බපලිගුණ්ඨිමංවාොයදත්වා කතං 

වය්හිං. උයභොසු පස්යසසු සුවණ්ණරජතාදිමයා යගොපානසියයො දත්වා

ගරුළපක්ඛකනයයන කතා සන්දමානිතා. ඵලකාදිනා කතං පීඨකයානං 

සිවිකා. අන්යතොලිකාසඞ්ඛාතා පටයපොටලිකා පාටඞ්කී. ‘‘එකභික්ඛුස්ස

හී’’තිආදි තදත්ථස්ස සමත්ථනං. අරඤ්ඤත්ථාොති අරඤ්ඤගමනත්ථාය. 

යධොතපාදකත්ථාොති යධොවිතපාදානමනුරක්ඛණත්ථාය. සංහනිතබ්බා 

බන්ධිතබ්බාති සඞ්ඝාටා, උපාහනායයව සඞ්ඝාටා තථා, යුගළභූතා 

උපාහනාති අත්යථො. අඤ්ඤස්ස දාතබ්බාති එත්ථ වුත්තනයයන දානං
යවදිතබ්බං. 

මඤ්යචොති නිදස්සනමත්තං. සබ්යබපි හි පීඨභිසාදයයො
නිසීදනසයනයයොග්ගාගයහතබ්බායතසුපිතථාපටිපජ්ජිතබ්බයතො. 

ආබාධපච්චයාඑවඅත්තනාපරිභුඤ්ජිතබ්බාගන්ධාවට්ටන්තීති දස්යසති 

‘‘කණ්ඩුකච්ඡුඡවියදොසාදිආබායධ සතී’’ති ඉමිනා. ‘‘ලක්ඛයණ හි සති



දීඝනිකායය සීලක්ඛන්ධවග්ගඅභිනවටීකා  බ්රහ්මජාලසුත්තං 

303 

පටුන 

යහතුත්යථොපිකත්ථචි සම්භවතී’’ති යහට්ඨා වුත්යතොයයව. තත්ථ කණ්ඩූති 

ඛජ්ජු. කච්ඡූති විතච්ඡිකා. ඡවියදොයසොති කිලාසාදි. ආහරායපත්වාති
ඤාතිපවාරිතයතො භික්ඛාචාරවත්යතන වාන යයන යකනචි වාආකායරන
හරායපත්වා. යභසජ්ජපච්චයයහි ගිලානස්ස විඤ්ඤත්තිපි වට්ටති. 
‘‘අනුජානාමි භික්ඛයව, ගන්ධං ගයහත්වා කවායට පඤ්චඞ්ගුලිකං දාතුං, 
පුප්ඵංගයහත්වාවිහායරඑකමන්තංනික්ඛිපිතු’’න්ති(චූළව.264) වචනයතො 

‘‘ද්වායර’’තිආදිවුත්තං. ඝරධූපනිං විහාරවාසනා, යචතියඝරවාසනාවා. ආදි-
සද්යදන යචතියපටිමාපූජාදීනිසඞ්ගණ්හාති. 

කියලයසහි ආමසිතබ්බයතො ආමසිං, යං කිඤ්චි උපයභොගාරහං වත්ථු, 

තස්මා යථාවුත්තානම්පිපසඞ්ගංනිවායරතුං ‘‘වුත්තාවයසසිං දට්ඨබ්බ’’න්ති
ආහ, පාරියසසනයයතොගහිතත්තා වුත්තාවයසසංදට්ඨබ්බන්තිඅධිප්පායයො.

කිං පයනතන්ති වුත්තං ‘‘යසෙයථිද’’න්තිආදි. තථාරූයප කායලති ගාමං

පවිසිතුං දුක්කරාදිකායල. වල්ලූයරොති සුක්ඛමංසං. භා න-සද්යදො

සප්පියතලගුළසද්යදහි යයොයජතබ්යබො තදවිනාභාවිත්තා. කාලස්යසවාති

පයගව. උදකකද්දයමති උදයක ච කද්දයම ච. නිමිත්යත යචතං භුම්මං, 

භාවලක්ඛයණ වා. අච්ඡථාති නිසීදථ. භුඤ් න්තස්යසවාති භුඤ්ජයතො එව
භික්ඛුයනො, සම්පදානවචනං, අනාදරත්යථ වා සාමිවචනං.

කිරියන්තරාවච්යෙදනයයොයගන යහත්ථ අනාදරතා. ගීවාොමකන්ති
භාවනපුංසකවචනං, ගීවං ආයයමත්වා ආයතං කත්වාති අත්යථො, යථා වා
භුත්යත අතිභුත්තතාය ගීවා ආයමිතබ්බා යහොති, තථාතිපි වට්ටති. 

චතුමාසම්පීති වස්සානස්ස චත්තායරො මායසපි. කුටුම්බිං වුච්චති ධනං, 

තදස්සත්ථීති කුටුම්බියකො, මුණ්යඩො ච යසො කුටුම්බියකො චාති 

මුණ්ඩකුටුම්බියකො, තස්ස ජීවිකං තථා, තං කත්වා ජීවතීති අත්යථො. 
නයදස්සනමත්තඤ්යචතං ආමිසපයදන දස්සිතානං සන්නිධිවත්ථූනන්ති
දට්ඨබ්බං. 

තබ්බිරහිතංසමණපටිපත්තිංදස්යසන්යතො ‘‘භික්ඛුයනොපනා’’තිආදිමාහ.

තත්ථ ‘‘ගුළපිණ්යඩො තාලපක්කප්පමාණ’’න්ති සාරත්ථදීපනිෙිං වුත්තං. 

චතුභාගමත්තන්ති කුටුම්බමත්තන්ති වුත්තං. ‘‘එකා තණ්ඩුලනාළී’’ති
වුත්තත්තාපනතස්සාචතුභායගොඑකපත්යථොති වදන්ති.වුත්තඤ්ච– 

‘‘කුඩුයවොපසයතොඑයකො, පත්යථොයතචතුයරොසියුං; 
ආළ්හයකොචතුයරොපත්ථා, යදොණංවාචතුරාළ්හක’’න්ති. 

කස්මාති වුත්තං ‘‘යත හී’’තිආදි. ආහරායපත්වාපි ඨයපතුිං වට්ටති, 

පයගව යථාලද්ධං. ‘‘අඵාසුකකායල’’තිආදිනා සුද්ධචිත්යතන ඨපිතස්ස 
පරියභොයගො සල්යලඛං න යකොයපතීති දස්යසති. සම්මුතිකුටිකාදයයො
චතස්යසො, අවාසාගාරභූයතන වා උයපොසථාගාරාදිනා සහ පඤ්චකුටියයො

සන්ධාය ‘‘කප්පිෙකුටිෙ’’න්තිආදි වුත්තං. සන්නිධි නාම නත්ථි තත්ථ
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අන්යතොවුත්ථඅන්යතොපක්කස්ස අනුඤ්ඤාතත්තා. ‘‘තථාගතස්සා’’තිආදිනා

අධිකාරානුරූපං අත්ථං පයයොයජති. පියලොතිකඛණ්ඩන්ති
ජිණ්ණයචොළඛණ්ඩං. 

13. ‘‘ගීවිං පසායරත්වා’’ති එයතන සයයමව ආපාථගමයන යදොයසො

නත්ථීති දස්යසති. එත්තකම්පීති විනිච්ෙයවිචාරණා වත්ථුකිත්තනම්පි. 

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

කුතූහලවයසන යපක්ඛිතබ්බයතො යපක්ඛිං, නටසත්ථවිධිනා පයයොයගො.

නටසමූයහනපනජනසමූයහකත්තබ්බවයසන ‘‘නටසම්මජ් ’’න්තිවුත්තං.

ජනානං සම්මද්යද සමූයහ කතන්ති හි සම්මජ් ිං. සාරසමායස පන
‘‘යපක්ඛාමහ’’න්තිපි වදන්ති, ‘‘සම්මජ්ජදස්සනුස්සව’’න්ති යතසං මයත
අත්යථො. භාරතනාමකානං ද්යවභාතුකරාජූනං, රාමරඤ්යඤො ච

යුජ්ඣනාදිකං තප්පසුයතහි ආචික්ඛිතබ්බයතො අක්ඛානිං. ගන්තුම්පි න

වට්ටති, පයගව තං යසොතුං. පාණිනා තාළිතබ්බං සරං පාණස්සරන්තිආහ 

‘‘කිංසතාළ’’න්ති, යලොහමයයො තූරියජාතිවියසයසො කංයසො, 
යලොහමයපත්යතො වා, තස්ස තාළනසද්දන්ති අත්යථො. පාණීනං 

තාළනසරන්ති අත්ථං සන්ධාය පාණතාළන්තිපි වදන්ති. ඝනසඞ්ඛාතානං

තූරියවියසසානං තාළනං ඝනතාළිං නාම, දණ්ඩමයසම්මතාළං

සිලාතලාකතාළං වා. මන්යතනාති භූතාවිසනමන්යතන. එයකති
සාරසමාසාචරියා, උත්තරවිහාරවාසියනො ච, යථායචත්ථ, එවමියතොපයරසුපි
‘‘එයක’’ති ආගතට්ඨායනසු. යත කිර දීඝනිකායස්සත්ථවියසසවාදියනො. 

චතුරස්සඅම්බණකතාළිං නාම රුක්ඛසාරදණ්ඩාදීසු යයන යකනචි
චතුරස්සඅම්බණං කත්වා චතූසු පස්යසසු ධම්යමන ඔනද්ධිත්වා
වාදිතභණ්ඩස්ස තාළනං. තඤ්හි

එකාදසයදොණප්පමාණමානවියසසසණ්ඨානත්තා ‘‘අම්බණක’’න්ති වුච්චති, 

බිම්බිසකන්තිපි තස්යසව නාමං. තථා කුම්භසණ්ඨානතාය කුම්යභො, 

ඝයටොයයව වා, තස්ස ධුනනන්ති ඛුද්දකභාණකා. අබ්යභොක්කිරණිං 
රඞ්ගබලිකරණං. යත හි නච්චට්ඨායන යදවතානං බලිකරණංනාමකත්වා
කීළන්ති, යං ‘‘නන්දී’’තිපි වුච්චති. ඉත්ථිපුරිසසංයයොගාදිකියලසජනකං

පටිභානචිත්තංයසොභනකරණයතො යසොභනකරිං නාම.‘‘යසොභනඝරක’’න්ති 

සාරසමායස වුත්තං.චණ්ඩායඅලන්ති චණ්ඩාලිං, අයෙොගුළකීළා.චණ්ඩාලා 

නාම හීනජාතිකා සුනඛමංසයභොජියනො, යතසං ඉදන්ති චණ්ඩාලිං. සායණ 

උදයකන යතයමත්වා අඤ්ඤමඤ්ඤං ආයකොටනකීළා සාණයධොවනකීළා. 

වංයසන කතංකීළනං විංසන්තිආහ ‘‘යවළුිං උස්සායපත්වාකීළන’’න්ති. 

නිඛණත්වාති භූමියං නිඛාතං කත්වා. නක්ඛත්තකායලති
නක්ඛත්තයයොගෙණකායල. තමත්ථං අඞ්ගුත්තරාගයම දසකනිපාතපාළියා
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(අ.නි.10.106) සායධන්යතො ‘‘වුත්තම්පියචත’’න්තිආදිමාහ. තත්ථාති තස්මිං

අට්ඨියධොවයන. ඉන්ද ායලනාති අට්ඨියධොවනමන්තං පරිජප්යපත්වා යථා
පයර අට්ඨීනියයව පස්සන්ති, න මංසාදීනි, එවං 
මංසාදීනමන්තරධාපනමායාය. ඉන්දස්ස ජාලමිව හි පටිච්ොදිතුං 
සමත්ථනයතො ‘‘ඉන්දජාල’’න්ති මායා වුච්චති ඉන්දචාපාදයයො විය. 

අට්ඨියධොවනන්තිඅට්ඨියධොවනකීළා. 

හත්ථිආදීහි සද්ධිිං යුජ්ඣිතුන්ති හත්ථිආදීසු අභිරුහිත්වා අඤ්යඤහි සද්ධිං

යුජ්ඣනං, හත්ථිආදීහි ච සද්ධිං සයයමව යුජ්ඣනං සන්ධාය වුත්තං, 

හත්ථිආදීහි සද්ධිං අඤ්යඤහි යුජ්ඣිතුං, සයං වා යුජ්ඣිතුන්ති හි අත්යථො. 

යතති හත්ථිආදයයො  .අඤ්ඤමඤ්ඤං  මයථන්ති වියලොයථන්තීති මල්ලා, 

බාහුයුද්ධකාරකා, යතසං යුද්ධං. සම්පහායරොතිසඞ්ගායමො .බලස්සයසනාය

අග්ගං  ගණනයකොට්ඨාසං කයරොන්ති එත්ථාති බලග්ගිං, ‘‘එත්තකා හත්ථී, 

එත්තකා අස්සා ’’තිආදිනා  බලගණනට්ඨානිං. යසනං වියූහන්ති එත්ථ

විභජිත්වාඨයපන්ති, යසනායවාඑත්ථබූහනංවිනයායසොති යසනාබූයහො, 

‘‘ඉයතො හත්ථී යහොන්තු, ඉයතො අස්සා යහොන්තූ ’’තිආදිනා  යුද්ධත්ථං

චතුරඞ්ගබලායයසනායයදසවියසයසසුවිචාරණට්ඨානං, තංපනයභදයතො 

සකටබූහාදිවයසන  .ආදි -සද්යදන චක්කපදුමබූහානං 

දණ්ඩයභොගමණ්ඩලාසංහතබූහානඤ්ච ගහණං, ‘‘තයයො හත්ථී පච්ඡිමං

හත්ථානීකං, තයයො අස්සා පච්ඡිමං අස්සානීකං, තයයො රථා පච්ඡිමං

රථානීකං, චත්තායරො පුරිසා සරහත්ථා පත්තී පච්ඡිමං පත්තානීක ’’න්ති

)පාචි . 324 උයයයොධිකසික්ඛාපයද( කණ්ඩවිද්ධසික්ඛාපදස්ස පදභාජනං

සන්ධාය ‘‘තයෙො …යප…. ආදිනානයෙන වුත්තස්සා’’තිආහ  .තඤ්ච යඛො

‘‘ද්වාදසපුරියසො හත්ථී , තිපුරියසො අස්යසො, චතුපුරියසො රයථො, චත්තායරො

පුරිසා සරහත්ථා පත්තී ’’ති)පාචි.  314 උයයත්තයසනාසික්ඛාපයද (

වුත්තලක්ඛණයතො හත්ථිආදිගණයනනාති දට්ඨබ්බං , එයතන ච ‘‘ෙ

හත්ථිනියයො , එයකො ච හත්ථී ඉදයමක ’’න්ති)මහාව .අට්ඨ . 245) 

චම්මක්ඛන්ධකවණ්ණනාෙිං වුත්තමනීකංපටික්ඛිපති. 

14. කාරණං නාම ඵලස්ස ඨානන්ති වුත්තං ‘‘පමායදො…යප.…

ඨාන’’න්ති. පදානීති සාරීආදීනං පතිට්ඨානානි. අට්ඨාපදන්ති සඤ්ඤාය

දීඝතා. ‘‘අට්ඨපද’’න්තිපිපඨන්ති. දසපදිං නාම ද්වීහිපන්තීතිවීසතියාපයදහි

කීළනජූතං. අට්ඨපදදසපයදසූති අට්ඨපදදසපදඵලයකසු. ආකායසයෙව

කීළනන්ති ‘‘අයං සාරී අසුකපදං මයා නීතා, අයං අසුකපද’’න්ති යකවලං

මුයඛයනවවදන්තානංආකායසයයවජූතස්සකීළනං. නානාපථමණ්ඩලන්ති

අයනකවිහිතසාරීමග්ගපරිවට්ටං. පරිහරිතබ්බන්ති සාරියයො පරිහරිතුං

යුත්තකං. ඉයතොචියතොචසරන්ති පරිවත්තන්තීති සාරියෙො, යයනයකනචි

කතානි අක්ඛනජානි. තත්ථාති තාසු සාරීසු, තස්මිං වා අපනයනුපනයයන. 

ජූතඛලියකති ජූතමණ්ඩයල. ‘‘ජූතඵලයක’’තිපි අධුනා පායඨො. පාසකිං 
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වුච්චති ෙසු පස්යසසු එයකකං යාව ෙක්කං දස්යසත්වා කතකීළනකං, තං
වඩ්යඪත්වා යථාලද්ධං එකකාදිවයසන සාරියයො අපයනන්යතො, 

උපයනන්යතොචකීළන්ති, පසතිඅට්ඨපදාදීසුබාධති, ඵුසතිචාතිහි පාසයකො, 
චතුබ්නසතිවියධොඅක්යඛො.යංසන්ධායවුත්තං– 

‘‘අට්ඨකංමාලිකංවුත්තං, සාවට්ටඤ්චෙකංමතං; 
චතුක්කංබහුලංයඤයයං, ද්විබින්දුසන්තිභද්රකං; 
චතුවීසතිආයාච, මුනින්යදනපකාසිතා’’ති. 

යතනකීළනමිධ පාසකකීළනිං.ඝටනිං පහරණං, යතනකීළා ඝටිකාතිආහ 

‘‘දීඝදණ්ඩයකනා’’තිආදි. ඝයටන කුම්යභන කීළා ඝටිකාති එයක. 

මඤ්ජිට්ඨිකාෙ වාති මඤ්ජිට්ඨිසඞ්ඛාතස්ස යයොජනවල්ලිරුක්ඛස්ස සාරං

ගයහත්වා පක්කකසාවං සන්ධාය වදති. සිත්යථොදයකන වාති
[පිට්යඨොදයකන වා (අට්ඨකථායං)] ච පක්කමධුසිත්යථොදකං. 

සලාකහත්ථන්ති තාලහීරාදීනං කලාපස්යසතං අධිවචනං. බහූසු සලාකාසු
වියසසරහිතං එකං සලාකං ගයහත්වා තාසු පක්ඛිපිත්වා පුන තඤ්යඤව

උද්ධරන්තා සලාකහත්යථන කීළන්තීති යකචි. ගුළකීළාති ගුළඵලකීළා, 
යයන යකනචි වා කතගුළකීළා. පණ්යණන වංසාකායරන කතා නාළිකා 

පණ්ණනාළිකා, යතයනවාහ ‘‘තිංධමන්තා’’ති. ඛුද්දයක ක-පච්චයයොති 

දස්යසති ‘‘ඛුද්දකනඞ්ගල’’න්ති ඉමිනා. හත්ථපාදානං යමොක්යඛන

යමොචයනන චයති පරිවත්තති එතායාති යමොක්ඛචිකා, යතනාහ ‘‘ආකායස

වා’’තිආදි. පරිබ්භමනත්තායයව තං චක්කං නාමාති දස්යසතුං 

‘‘පරිබ්භමනචක්ක’’න්තිවුත්තං. 

පණ්යණන කතා නාළි පණ්ණනාළි, ඉමිනා පත්තාළ්හකපදද්වයස්ස

යථාක්කමංපරියායංදස්යසති.යතනකතාපනකීළා පත්තාළ්හකාතිවුත්තං 

‘‘තාො’’තිආදි. ඛුද්දයකො රයථො රථයකො ක-සද්දස්ස ඛුද්දකත්ථවචනයතො.
එසනයයො යසසපයදසුපි.ආකායසවායංඤායපති, තස්සපිට්ඨියංවායථා

වා තථා වා අක්ඛරං ලිඛිත්වා ‘‘එවමිද’’න්ති ජානයනන කීළා අක්ඛරිකා, 
පුච්ෙන්තස්සමුඛාගතංඅක්ඛරංගයහත්වානට්ඨමුත්තිලාභාදිජානනකීළාතිපි

වදන්ති. වජ් -සද්යදො අපරාධත්යථොති ආහ ‘‘ෙථාවජ් ිං නාමා’’තිආදි.
වාදිතානුරූපං නච්චනං, ගායනං වා යථාවජ්ජන්තිපි වදන්ති. ‘‘එවං කයත
ජයයො භවිස්සති, එවං කයත පරාජයයො’’ති ජයපරාජයං පුරක්ඛත්වා
පයයොගකරණවයසන පරිහාරපථාදීනම්පි ජූතප්පමාදට්ඨානභායවො
යවදිතබ්යබො, පඞ්ගචීරාදීහි ච වංසාදීහි කත්තබ්බා කිච්චසිද්ධි, අසිද්ධි චාති
ජයපරාජයාවයහො පයයොයගො වුත්යතො, යථාවජ්ජන්ති ච කාණාදීහි
සදිසාකාරදස්සයනහිජයපරාජයවයසනජූතකීළිකභායවනවුත්තං.සබ්යබපි 
යහයතයජොයතන්තිපකායසන්තිඑයතහිතප්පයයොගිකාජයපරාජයවයසන, 
ජවන්තිචගච්ෙන්තිජයපරාජයං එයතහීතිවා අත්යථනජූතසද්දවචනීයතං 
නාතිවත්තන්ති. 
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15. පමාණාතික්කන්තාසනන්ති ‘‘අට්ඨඞ්ගුලපාදකං කායරතබ්බං 
සුගතඞ්ගුයලනා’’ති වුත්තප්පමාණයතො අතික්කන්තාසනං. කම්මවයසන

පයයොජනයතො ‘‘අනුයුත්තා විහරන්තීති පදිං අයපක්ඛිත්වා’’ති වුත්තං. 

වාළරූපානීති ආහරිමානි සීහබයග්ඝාදිවාළරූපානි. වුත්තඤ්හි 
භික්ඛුනිවිභඞ්යග ‘‘පල්ලඞ්යකොනාමආහරියමහිවායළහිකයතො’’ති (පාචි.

984) ‘‘අකප්පියරූපාකුයලො අකප්පියමඤ්යචො පල්ලඞ්යකො’’ති සාරසමායස 

වුත්තං. දීඝයලොමයකො මහායකො යවොති චතුරඞ්ගුලාධිකයලොයමො

කාළවණ්යණො මහායකොජයවො. කුවුච්චති පථවී, තස්සං ජවති

යසොභනවිත්ථටවයසනාති යකො යවො. ‘‘චතුරඞ්ගුලාධිකානි කිර තස්ස

යලොමානී’’ති වචනයතො චතුරඞ්ගුලයතො යහට්ඨා වට්ටතීති වදන්ති. 

උද්දයලොමීඑකන්තයලොමීතිවියසසදස්සනයමතං, තස්මායදිතාසුන පවිසති, 

වට්ටතීති ගයහතබ්බං. වානවිචිත්තන්ති භිත්තිච්ෙදාදිආකායරන වායනන

සිබ්බයනන විචිත්රං. උණ්ණාමෙත්ථරණන්ති මිගයලොමපකතමත්ථරණං. 

යසතත්ථරයණොති ධවලත්ථරයණො. සීතත්ථියකහි යසවිතබ්බත්තා 

යසතත්ථරයණො, ‘‘බහුමුදුයලොමයකො’’තිපිවදන්ති. ඝනපුප්ඵයකොතිසබ්බථා

පුප්ඵාකාරසම්පන්යනො. ‘‘උණ්ණාමෙත්ථරයණොති උණ්ණාමයයො

යලොහිතත්ථරයණො’’ති (සාරත්ථ. ටී. 258) සාරත්ථදීපනිෙිං වුත්තං.
ආමලකපත්තාකාරාහි පුප්ඵපන්තීහි යයභුයයයතො කතත්තා 

ආමලකපත්යතොතිපි වුච්චති. 

තිණ්ණිංතූලානන්ති රුක්ඛතූලලතාතූලයපොටකීතූලසඞ්ඛාතානංතිණ්ණං

තූලානං.උදිතංද්වීසුයලොමංදසා යස්සාති උද්දයලොමී ඉ-කාරස්සඅකාරං, ත-
කාරස්සයලොපං, ද්විභාවඤ්චකත්වා.එකස්මිංඅන්යතයලොමංදසායස්සාති 

එකන්තයලොමී. උභයත්ථ යකචීති සාරසමාසාචරියා, උත්තරවිහාරවාසියනො
ච. යතසං වායද පන උදිතයමකයතො උග්ගතං යලොමමයං පුප්ඵං යස්සාති 

උද්දයලොමී වුත්තනයයන.උභයතොඅන්තයතොඑකං සදිසංයලොමමයංපුප්ඵං

යස්සාති එකන්තයලොමීතිවචනත්යථො. විනෙට්ඨකථාෙිං පන‘‘උද්දයලොමීති
එකයතො උග්ගතයලොමං උණ්ණාමයත්ථරණං. ‘උද්ධයලොමී’තිපි පායඨො.
එකන්තයලොමීතිඋභයතොඋග්ගතයලොමං උණ්ණාමයත්ථරණ’’න්ති (මහාව.
අට්ඨ. 254) වුත්තං, නාමමත්තයමස වියසයසො. අත්ථයතො පන 
අග්ගහිතාවයසයසොඅට්ඨකථාද්වයයපිනත්ථීතිදට්ඨබ්යබො. 

යකොයසයයඤ්චකට්ටිස්සඤ්ච කට්ටිස්සානි විරූයපකයසසවයසන.යතහි

පකතමත්ථරණං කට්ටිස්සිං. එතයදවත්ථං දස්යසතුං 

‘‘යකොයසෙයකට්ටිස්සමෙපච්චත්ථරණ’’න්ති වුත්තං, 
යකොයසයයසුත්තානමන්තරන්තරං සුවණ්ණමයසුත්තානි පයවයසත්වා
වීතමත්ථරණන්ති වුත්තං යහොති. සුවණ්ණසුත්තං කිර ‘‘කට්ටිස්සං, 
කස්සට’’න්ති ච වදන්ති. යතයනව ‘‘යකොයසයයකස්සටමය’’න්ති 

ආචරිෙධම්මපාලත්යථයරන (දී. නි. ටී. 1.15) වුත්තං. කට්ටිස්සිං නාම

වාකවියසයසොතිපි වදන්ති. රතනපරිසිබ්බිතන්ති රතයනහි සංසිබ්බිතං, 
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සුවණ්ණලිත්තන්ති යකචි. සුද්ධයකොයසෙයන්ති රතනපරිසිබ්බනරහිතං. 

විනයෙති විනයට්ඨකථං, විනයපරියායං වා සන්ධාය වුත්තං. ඉධ හි 
සුත්තන්තිකපරියායය ‘‘ඨයපත්වා තූලිකං සබ්බායනව යගොනකාදීනි
රතනපරිසිබ්බිතානි වට්ටන්තී’’තිවුත්තං.විනයපරියායංපනපත්වාගරුයක 
ඨාතබ්බත්තා සුද්ධයකොයසයයයමව වට්ටති, යනතරානීති විනිච්ෙයයො 
යවදිතබ්යබො, සුත්තන්තිකපරියායයපනරතනපරිසිබ්බනරහිතාපිතූලිකාන
වට්ටති, ඉතරානි වට්ටන්ති, සයචපි තානි රතනපරිසිබ්බිතානි, 
භූමත්ථරණවයසන යථානුරූපං මඤ්චපීඨාදීසු ච උපයනතුං වට්ටන්තීති.
සුත්තන්තයදසනාය ගහට්ඨානම්පි වයසන වුත්තත්තා යතසං 

සඞ්ගණ්හනත්ථං ‘‘ඨයපත්වා…යප.… න වට්ටන්තීති වුත්ත’’න්ති අපයර. 

දීඝනිකාෙට්ඨකථාෙන්තිකත්ථචි පායඨො, යපොරාණදීඝනිකායට්ඨකථායන්ති

අත්යථො. නච්චයෙොග්ගන්ති නච්චිතුංපයහොනකං.කයරොන්තිඑත්ථනච්චන්ති 

කුත්තකිං, තං පනඋද්දයලොමීඑකන්තයලොමීවියසසයමව.වුත්තඤ්ච– 

‘‘ද්විදයසකදසානයද්ද-යලොමීඑකන්තයලොමියනො; 
තයදවයසොළසිත්ථීනං, නච්චයයොග්ගඤ්හිකුත්තක’’න්ති. 

හත්ථියනොපිට්ඨියංඅත්ථරං හත්ථත්ථරිං. එවංයසසපයදසුපි. අජිනචම්යමහීති

අජිනමිගචම්යමහි, තානිකිර චම්මානිසුඛුමතරානි, තස්මා දුපට්ටතිපට්ටානි

කත්වා සිබ්බන්ති  .යතන වුත්තං  ‘‘අජිනප්පයවණී ’’ති , උපරූපරි ඨයපත්වා

සිබ්බනවයසන හි සන්තතිභූතා ‘‘පයවණී’’ති  වුච්චති. කදලීමයගොති

මඤ්ජාරාකාරමියගො, තස්ස ධම්යමන කතං පවරපච්චත්ථරණං තථා. ‘‘තිං

කිරා’’තිආදි තදාකාරදස්සනං, තස්මා සුද්ධයමව කදලීමිගචම්මං වට්ටතීති

වදන්ති  .උත්තරං උපරිභාගං ොයදතීති  උත්තරච්ඡයදො, විතානං  .තම්පි 

යලොහිතයමවඉධාධිප්යපතන්තිආහ ‘‘රත්තවිතායනනා’’ති‘‘.යංවත්තති, තං 

සඋත්තරච්යෙද ’’න්ති එත්ථ යසයසො , සංසිබ්බිතභායවන සද්ධිං වත්තතීති

අත්යථො. රත්තවිතායනසුචකාසාවංවට්ටති, කුසුම්භාදිරත්තයමවනවට්ටති, 

තඤ්ච යඛො සබ්බරත්තයමව  .යං පනනානාවණ්ණං වානචිත්ත ්ං වා

යලපචිත්තං වා, තං වට්ටති. පච්චත්ථරණස්යසව පධානත්තා තප්පටිබද්ධං

යසතවිතානම්පි න වට්ටතීති වුත්තං. උභයතොති උභයත්ථ මඤ්චස්ස

සීසභායග, පාදභායගචාතිඅත්යථො. එත්ථාපිසඋත්තරච්ෙයදවියවිනිච්ෙයයො. 

පදුමවණ්ණිං වාති නාතිරත්තං සන්ධායාහ. විචිත්රිං වාති පන සබ්බථා 

කප්පියත්තා වුත්තං, න පන උභයතො උපධායනසු අකප්පියත්තා  .න  හි 

යලොහිතක-සද්යදො චිත්යත වට්ටති  .පටලිකග්ගහයණයනව චිත්තකස්සාපි  

අත්ථරණස්ස සඞ්ගයහතබ්බප්පසඞ්ගයතො. සයච පමාණයුත්තන්ති 

වුත්තයමවත්ථං බයතියරකයතො සමත්යථතුං ආහ ‘‘මහාඋපධානිං පන

පටික්ඛිත්ත’’න්ති. මහාඋපධානන්ති ච පමාණාතික්කන්තං උපධානං .

සීසප්පමාණයමව හි තස්ස  පමාණං  .වුත්තඤ්ච‘‘අනුජානාමි භික්ඛයව , 
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සීසප්පමාණං බිබ්යබොහනංකාතු ’’න්ති)චූළව . 297) සීසප්පමාණඤ්චනාම

යස්ස විත්ථාරයතො තීසු කණ්යණසු ද්වින්නං කණ්ණානං අන්තරං

මිනියමානං විදත්ථි යචව චතුරඞ්ගුලඤ්ච යහොති  .බිබ්යබොහනස්ස  

මජ්ඣට්ඨානංතිරියයතොමුට්ඨිරතනංයහොති, දීඝයතොපන දියඩ්ඪරතනංවා

ද්විරතනං වා  .තං  පන අකප්පියත්තායයව පටික්ඛිත්තං, න තු

උච්චාසයනමහාසයනපරියාපන්නත්තා. ද්යවපීතිසීසූපධානං, පාදූපධානඤ්ච. 

පච්චත්ථරණිං දත්වාතිපච්චත්ථරණංකත්වාඅත්ථරිත්වාතිඅත්යථො, ඉදඤ්ච

ගිලානයමව සන්ධාය වුත්තං  .යතනාහ  යසනාසනක්ඛන්ධකවණ්ණනාෙිං 

‘‘අගිලානස්සාපි සීසූපධානඤ්ච පාදූපධානඤ්චාති ද්වයයමව වට්ටති .

ගිලානස්ස  බිබ්යබොහනානි සන්ථරිත්වා උපරි පච්චත්ථරණං කත්වා

නිපජ්ජිතුම්පි වට්ටතී’’ති (චූළව  .අට්ඨ . 297) වුත්තනයෙයනවාති විනයය

භගවතා වුත්තනයයයනව  .කථං පන වුත්තන්ති ආහ  

‘‘වුත්තඤ්යහත’’න්තිආදි  .යථා අට්ඨඞ්ගුලපාදකං යහොති , එවං ආසන්දියා

පාදච්ඡින්දනං යවදිතබ්බං  .පල්ලඞ්කස්ස පන ආහරිමානි වාළරූපානි  

ආහරිත්වා පුන අප්පටිබද්ධතාකාරණම්පි යභදනයමව. වි යටත්වාති ජටං

නිබ්යබයධත්වා. බිබ්යබොහනිං කාතුන්ති තානි විජටිතතූලානි අන්යතො

පක්ඛිපිත්වාබිබ්යබොහනංකාතුං. 

16. ‘‘මාතුකුච්ඡියතො නික්ඛන්තදාරකාන’’න්ති එයතන
අණ්ඩජජලාබුජානයමව ගහණං, මාතුකුච්ඡියතොනික්ඛන්තත්තාතිචකාරණං
දස්යසති, යතයනවායමත්යථොසිජ්ඣති ‘‘අයනකදිවසානිඅන්යතොසයනයහතු

එස ගන්යධො’’ති. උච්ඡායදන්ති උබ්බට්යටන්ති. සණ්ඨානසම්පාදනත්ථන්ති 

සුසණ්ඨානතාසම්පාදනත්ථං. පරිමද්දන්තීතිසමන්තයතො මද්දන්ති. 

යතසිංයෙවදාරකානන්තිපුඤ්ඤවන්තානයමව දාරකානං.යතසයමවහි

පකරණානුරූපතාය ගහණං. මහාමල්ලානන්ති මහතං බාහුයුද්ධකාරකානං. 

ආදායසො නාම මණ්ඩනකපකතිකානං මනුස්සානං අත්තයනො
මුඛොයාපස්සනත්ථං කංසයලොහාදීහි කයතො භණ්ඩවියසයසො. තාදිසං 

සන්ධාය ‘‘ෙිංකිඤ්චි…යප.…න වට්ටතී’’තිවුත්තං. අලඞ්කාරඤ් නයමව 
න යභසජ්ජඤ්ජනං. මණ්ඩනානුයයොගස්ස හි අධිප්යපතත්තා

තමිධානධිප්යපතං.යලොයක මාලා-සද්යදො බද්ධමාලායයමව‘‘මාලාමාලයං
පුප්ඵදායම’’ති වචනයතො. සාසයන පන සුද්ධපුප්යඵසුපි නිරුළ්යහොති ආහ 

‘‘අබද්ධමාලා වා’’ති. කාළපීළකාදීනන්ති කාළවණ්ණපීළකාදීනං. 

මත්තිකකක්කන්ති ඔසයධහි අභිසඞ්ඛතං යයොගමත්තිකාචුණ්ණං. යදන්තීති

වියලයපන්ති. චලියතති විකාරාපජ්ජනවයසන චලනං පත්යත, කුපියතති

අත්යථො. යතනාති සාසපකක්යකන. යදොයසති කාළපීළකාදීනං යහතුභූයත

යලොහිතයදොයස. ඛාදියතති අපනයනවයසන ඛාදියත. සන්නිසින්යනති

තාදියස දුට්ඨයලොහියත පරික්ඛීයණ. මුඛචුණ්ණයකනාති මුඛවියලපයනන. 

චුණ්යණන්තීති විලිම්යපන්ති. තිං සබ්බන්ති
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මත්තිකාකක්කසාසපතිලහලිද්දිකක්කදානසඞ්ඛාතං මුඛචුණ්ණං, 
මුඛවියලපනඤ්චනවට්ටති. අත්ථානුක්කමසම්භවයතො හි අයං පදද්වයස්ස
වණ්ණනා. මුඛචුණ්ණසඞ්ඛාතං මුඛවියලපනන්ති වා පදද්වයස්ස
තුලයාධිකරණවයසන අත්ථවිභාවනා. 

හත්ථබන්ධන්ති හත්යථ බන්ධිතබ්බමාභරණං, තං පන

සඞ්ඛකපාලාදයයොති ආහ ‘‘හත්යථ’’තිආදි. සඞ්යඛො එව කපාලං තථා. 

‘‘අපයර’’තිආදිනා යථාක්කමං ‘‘සිඛාබන්ධ’’න්තිආදි පදානමත්ථං 

සංවණ්යණති.තත්ථ සිඛන්තිචූළං.චීරකංනාමයයනචූළාය ථිරකරණත්ථං, 

යසොභනත්ථඤ්ච විජ්ඣති. මුත්තාය, මුත්තා එව වා ලතා මුත්තාලතා, 

මුත්තාවළි. දණ්යඩො නාම චතුහත්යථොති වුත්තං ‘‘චතුහත්ථදණ්ඩිං වා’’ති. 

අලඞ්කතදණ්ඩකන්ති පන තයතො ඔමකං රථයට්ඨිආදිකං සන්ධායාහ. 

යභසජ් නාළිකන්ති යභසජ්ජතුම්බං. පත්තාදිඔලම්බනං වාමංයසයයව 

අචිණ්ණන්ති වුත්තං ‘‘වාමපස්යස ඔලග්ගිත’’න්ති. කණ්ණකා නාම කූටං, 
තාය ච රතයනන ච පරික්ඛිත්යතො යකොයසො යස්ස තථා. 

පඤ්චවණ්ණසුත්තසිබ්බිතන්ති නීලපීතයලොහියතොදාතමඤ්ජිට්ඨවයසන

පඤ්චවණ්යණහි සුත්යතහි සිබ්බිතං තිවිධම්පි ෙත්තං. රතනමත්තාොමිං

චතුරඞ්ගුලවිත්ථතන්ති යතසං පරිචයනියායමන වා නලායට බන්ධිතුං

පයහොනකප්පමායණන වා වුත්තං. ‘‘යකසන්තපරිච්යඡදිං දස්යසත්වා’’ති

එයතන තදනජ්යඣොත්ථරණවයසන බන්ධනාකාරං දස්යසති. යමඝමුයඛති

අබ්භන්තයර. ‘‘මණ’’න්ති ඉදං සියරොමණිං සන්ධාය වුත්තන්ති ආහ 

‘‘චූළාමණ’’න්ති, චූළායංමණින්තිඅත්යථො.චමරස්සඅයංචාමයරො, ස්යවව

වායලො, යතන කතා නජනී චාමරවාලබී නී. අඤ්ඤාසං පන 
මකසනජනීවාකමයනජනීඋසීරමයනජනීයමොරපිඤ්ෙමයනජනීනං, 
විධූපනතාලවණ්ටානඤ්ච කප්පියත්තාතස්සායයවගහණංදට්ඨබ්බං. 

17. දුග්ගතියතො, සංසාරයතො ච නියයාති එයතනාති නිෙයානිං, 
සග්ගමග්යගො, යමොක්ඛමග්යගොච.තංනියයානමරහති, තස්මිංවානියයායන

නියුත්තා, තං වා නියයානං ඵලභූතං එතිස්සාති නිෙයානිකා, 

වචීදුච්චරිතකියලසයතොනියයාතීතිවා නිෙයානිකා ඊ-කාරස්ස රස්සත්තං, ය-
කාරස්සචක-කාරං කත්වා. අනීය-සද්යදොහිබහුලා කත්වත්ථාභිධායයකො.
යචතනාය සද්ධිං සම්ඵප්පලාපවිරති ඉධ අධිප්යපතා. තප්පටිපක්ඛයතො 

අනිෙයානිකා, සම්ඵප්පලායපො, තස්සා භායවො අනිෙයානිකත්තිං, තස්මා 

අනිෙයානිකත්තා. තිරච්ඡානභූතාති තියරොකරණභූතා විබන්ධනභූතා. යසොපි

නාමාති එත්ථ නාම-සද්යදො ගරහායං. කම්මට්ඨානභායවති 

අනිච්චතාපටිසංයුත්තත්තා චතුසච්චකම්මට්ඨානභායව. කාමස්සාදවයසනාති

කාමසඞ්ඛාතඅස්සාදවයසන.සහඅත්යථනාති සාත්ථකිං, හිතපටිසංයුත්තන්ති

අත්යථො. උපාහනාති යානකථාසම්බන්ධං සන්ධාය වුත්තං. සුට්ඨු 

නියවසිතබ්යබොති සුනිවිට්යඨො. තථා දුන්නිවිට්යඨො. ගාම-සද්යදන ගාමවාසී

ජයනොපිගහියතොතිආහ ‘‘අසුකගාමවාසියනො’’තිආදි. 
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සූරකථාති එත්ථ සූර-සද්යදොවීරවාචයකොතිදස්යසති ‘‘සූයරො අයහොසී’’ති

ඉමිනා. විසිඛා නාම මග්ගසන්නියවයසො, ඉධ පන විසිඛාගහයණන
තන්නිවාසියනොපි ගහිතා ‘‘සබ්යබො ගායමො ආගයතො’’තිආදීසු විය, 

යතයනවාහ ‘‘සද්ධාපසන්නා’’තිආදි. 

කුම්භස්ස ඨානං නාම උදකට්ඨානන්ති වුත්තං ‘‘උදකට්ඨානකථා’’ති. 

උදකතිත්ථකථාතිපි වුච්චති තත්යථව සමවයරොධයතො. අපිච කුම්භස්ස

කරණට්ඨානං කුම්භට්ඨානිං. තදපයදයසන පන කුම්භදාසියයො වුත්තාති

දස්යසති ‘‘කුම්භදාසිකථා වා’’ති ඉමිනා. පුබ්යබ යපතා කාලඞ්කතාති 

පුබ්බයපතා. ‘‘යපයතොපයරයතොකාලඞ්කයතො’’තිහිපරියායවචනං. යහට්ඨා

වුත්තනයමතිදිසිතුං ‘‘තත්ථා’’තිආදිවුත්තං. 

පුරිමපච්ඡිමකථාහි විමුත්තාති ඉධාගතාහි පුරිමාහි, පච්ඡිමාහි ච කථාහි

විමුත්තා. නානාසභාවාති අත්ත-සද්දස්ස සභාවපරියායභාවමාහ. අසුයකන

නාමාති පජාපතිනා බ්රහ්මුනා, ඉස්සයරන වා. උප්පත්තිඨිතිසම්භාරාදිවයසන

යලොකංඅක්ඛායතිඑතායාති යලොකක්ඛායිකා, සාපනයලොකායතසමඤ්යඤ
විතණ්ඩසත්යථ නිස්සිතා සල්ලාපකථාති දස්යසති 

‘‘යලොකාෙතවිතණ්ඩසල්ලාපකථා’’ති ඉමිනා. යලොකා බාලජනා ආයතන්ති

එත්ථඋස්සහන්තිවාදස්සායදනාති යලොකාෙතිං, යලොයකොවාහිතංනයතති

න ඊහති යතනාති යලොකාෙතිං. තඤ්හි ගන්ථං නිස්සාය සත්තා
පුඤ්ඤකිරියාය චිත්තම්පි න උප්පායදන්ති. අඤ්ඤමඤ්ඤවිරුද්ධං, 

සග්ගයමොක්ඛවිරුද්ධංවාකථංතයනොන්තිඑත්ථාති විතණ්යඩො, විරුද්යධන

වා වාදදණ්යඩන තායළන්ති එත්ථ වාදියනොති විතණ්යඩො, සබ්බත්ථ
නිරුත්තිනයයනපදසිද්ධි. 

සාගරයදයවන ඛයතොති එත්ථ සාගරරඤ්යඤො පුත්යතහි ඛයතොතිපි

වදන්ති. විජ්ජති පයවදනයහතුභූතා මුද්ධා යස්සාති සමුද්යදො ධ-කාරස්ස ද-

කාරං කත්වා, සහ-සද්යදො යචත්ථ විජ්ජමානත්ථවාචයකො

‘‘සයලොමයකොසපක්ඛයකො’’තිආදීසු විය. භයවොති වුද්ධි භවති වඩ්ඪතීති

කත්වා. විභයවොති හානි තබ්බිරහයතො. ද්වන්දයතො පුබ්යබ සුයයමායනො 

ඉතිසද්යදොපච්යචකංයයොයජතබ්යබොතිආහ ‘‘ඉතිභයවොඉති අභයවො’’ති. ෙිං

වාතිංවාතියංකිඤ්චි, අථතං අනියමන්තිඅත්යථො.අභූතඤ්හිඅනියමත්ථං

සහවිකප්යපනයංතං-සද්යදහිදීයපන්ති ආචරියා.අපිච භයවොතිසස්සයතො. 

අභයවොති උච්යෙයදො. භයවොතිවාකාමසුඛං. අභයවොති අත්තකිලමයථො. 

ඉතිඉමායෙබ්බිධායඉතිභවාභවකථායසද්ධිංබාත්තිංසතිරච්ොනකථා 
නාම යහොන්ති. අථ වා පාළියං සරූපයතො අනාගතාපි 

අරඤ්ඤපබ්බතනදීදීපකථා ඉති-සද්යදන සඞ්ගයහත්වා බත්තිංස 

තිරච්ොනකථාති වුච්චන්ති. පාළියඤ්හි ‘‘ඉති වා’’ති එත්ථ ඉති-සද්යදො

පකාරත්යථො, වා-සද්යදො විකප්පනත්යථො. ඉදං වුත්තං යහොති ‘‘එවංපකාරං, 
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පටුන 

ඉයතො අඤ්ඤං වා තාදිසං නිරත්ථකකථං අනුයුත්තා විහරන්තී’’ති, 

ආදිඅත්යථො වා ඉති-සද්යදො ඉති වා ඉති එවරූපා
‘‘නච්චගීතවාදිතවිසූකදස්සනාපටිවිරයතො’’තිආදීසු(දී.නි.1.10, 164; ම. නි.
1.293, 411; 2.11, 418; 3.14, 102; අ. නි. 10.99) විය, ඉති එවමාදිං
අඤ්ඤම්පි තාදිසංකථමනුයුත්තාවිහරන්තීතිඅත්යථො. 

18. විරුද්ධස්ස ගහණං විග්ගයහො, යසො යයසන්ති විග්ගාහිකා, යතසං

තථා, විරුද්ධං වා ගණ්හාති එතායාති විග්ගාහිකා, සායයව කථා තථා. 

සාරම්භකථාති උපාරම්භකථා. සහිතන්ති පුබ්බාපරාවිරුද්ධං. තයතොයයව 

සිලිට්ඨිං. තං පන අත්ථකාරණයුත්තතායාති දස්යසතුං ‘‘අත්ථයුත්තිං

කාරණයුත්තන්ති අත්යථො’’ති වුත්තං. න්ති වචනං. පරිවත්තිත්වා ඨිතිං 
සපත්තගයතොඅසමත්යථොයයොයධොවියනකිඤ්චි ජානාසි, කින්තුසයයමව

පරායජසීතිඅධිප්පායයො. වායදොයදොයසොති පරියායවචනං.තථා චර විචරාති. 

තත්ථ තත්ථාති තස්මිං තස්මිං ආචරියකුයල. නිබ්යබයධහීති මයා යරොපිතං
වාදං විස්සජ්යජහි. 

19. දූතස්ස කම්මං දූයතෙයිං, තස්ස කථා තථා, තස්සං. ඉධ, අමුත්රාති

උපයයොගත්යථභුම්මවචනං, යතනාහ ‘‘අසුකිංනාමඨාන’’න්ති.විත්ථාරයතො
විනිච්ෙයයො විනයට්ඨකථායං (පාරා. අට්ඨ. 436-437) වුත්යතොති

සඞ්යඛපයතො ඉධ දස්යසතුං ‘‘සඞ්යඛපයතො පනා’’තිආදි වුත්තං. 

ගිහිසාසනන්තියථාවුත්තවිපරීතංසාසනං. අඤ්යඤසන්තිගිහීනඤ්යඤව. 

20. තිවියධනාති
සාමන්තජප්පනඉරියාපථසන්නිස්සිතපච්චයපටියසවනයභදයතො තිවියධන. 

විම්හාපෙන්තීති ‘‘අයමච්ෙරියපුරියසො’’ති අත්තනි පයරසං විම්හයං
සම්පහංසනං අච්ෙරියං උප්පායදන්ති. විපුබ්බඤ්හි ම්හි-සද්දං සම්පහංසයන

වදන්ති සද්දවිදූ. සම්පහංසනාකායරො ච අච්ෙරියං. ලපන්තීති අත්තානං වා
දායකං වා උක්ඛිපිත්වා යථා යසො කිඤ්චි දදාති, එවං උක්කායචත්වා

උක්ඛිපනවයසන දීයපත්වා කයථන්ති. නිමත්තිං සීලයමයතසන්ති

යනමත්තිකාති තද්ධිතවයසන තස්සීලත්යථො යථා ‘‘පංසුකූලියකො’’ති
(මහානි. 52) අපිච නිමිත්යතන වදන්ති, නිමිත්තං වා කයරොන්තීති 

යනමත්තිකා. නිමත්තන්ති ච පයරසං පච්චයදානසඤ්ඤුප්පාදකං

කායවචීකම්මං වුච්චති. නිප්යපයසො නිප්පිසනං චුණ්ණං විය කරණං.

නිප්පිසන්තීති වා නිප්යපසා, නිප්යපසායයව නිප්යපසිකා, නිප්පිසනං වා 

නිප්යපයසො, තංකයරොන්තීතිපි නිප්යපසිකා.නිප්යපයසො චනාම භටපුරියසො
විය ලාභසක්කාරත්ථං අක්යකොසනඛුංසනුප්පණ්ඩනපරපිට්ඨිමංසිකතා. 

ලායභන ලාභන්ති ඉයතො ලායභන අමුත්ර ලාභං. නිජිගීසන්ති මග්ගන්ති 

පරියෙසන්තීති පරියායවචනං. කුහකාදයයො සද්දා කුහානාදීනි නිමිත්තං

කත්වා තංසමඞ්ගිපුග්ගයලසු පවත්තාති ආහ ‘‘කුහනා…යප.… 
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අධිවචන’’න්ති. අට්ඨකථඤ්චාති තංතංපාළිසංවණ්ණනාභූතං
යපොරාණට්ඨකථඤ්ච. 

මජ්ඣිමසීලවණ්ණනානිට්ඨිතා. 

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

වුත්තං උත්තරපදයලොයපන වා. නිමත්තන්ති එත්ථාපි එයසව නයයො, 

යතනාහ ‘‘හත්ථපාදාදීසූ’’තිආදි.යකචිපන‘‘අඞ්ගන්තිඅඞ්ගවිකාරංපයරසං 
අඞ්ගවිකාරදස්සයනනාපි ලාභාලාභාදිවිජානන’’න්ති වදන්ති. 

නිමත්තසත්ථන්ති නිමිත්යතන සඤ්ජානනප්පකාරදීපකං සත්ථං, තං 

වත්ථුනා විභායවතුං ‘‘පණ්ඩුරා ා’’තිආදිමාහ. පණ්ඩුරා ාති ච
‘‘දක්ඛිණාරාමාධිපති’’ ඉච්යචව වුත්තං. සීහළදීයප දක්ඛිණාරාමනාමකස්ස
සඞ්ඝාරාමස්ස කාරයකොති වදන්ති. ‘‘දක්ඛිණමධුරාධිපතී’’ති ච කත්ථචි

ලිඛිතං, දක්ඛිණමධුරනගරස්ස අධිපතීති අත්යථො. මුත්තායෙොති මුත්තිකා. 

මුට්ඨිොති හත්ථමුද්දාය. ඝරයගොලිකාොති සරබුනා. යසො ‘‘මුත්තා’’ති

සඤ්ඤානිමිත්යතනාහ, සඞ්ඛයානිමිත්යතනපන ‘‘තිස්යසො’’ති. 

‘‘මහන්තාන’’න්ති එයතන අප්පකං නිමිත්තයමව, මහන්තං පන

උප්පායදොති නිමිත්තුප්පාදානං වියසසං දස්යසති. උප්පතිතන්ති උප්පතනං.

සුභාසුභඵලං පකායසන්යතො උප්පජ්ජති ගච්ෙතීති උප්පායදො, උප්පායතොපි, 
සුභාසුභසූචිකා භූතවිකති. යසො හි ධූයමො විය අග්ගිස්ස කම්මඵලස්ස

පකාසනමත්තයමවකයරොති, නතුතමුප්පායදතීති. ඉදන්තිඉදංනාමඵලං. 

එවන්තිඉමිනා නාමආකායරන. ආදිසන්තීතිනිද්දිසන්ති. පුබ්බණ්හසමයෙති

කාලවයසන. ඉදිංනාමාති වත්ථුවයසනවදති.යයොවසභං, කුඤ්ජරං, පාසාදං, 
පබ්බතං වා ආරුළ්හමත්තානං සුපියන පස්සති, තස්ස ‘‘ඉදං නාම

ඵල’’න්තිආදිනා හි වත්ථුකිත්තනං යහොති. සුපිනකන්ති සුපිනසත්ථං.
අඞ්ගසම්පත්තිවිපත්තිදස්සනමත්යතන පුබ්යබ‘‘අඞ්ග’’න්තිවුත්තං, ඉධපන
මහානුභාවතාදිනිප්ඵාදකලක්ඛණවියසසදස්සයනන ‘‘ලක්ඛණ’’න්ති

අයයමයතසං වියසයසො, යතනාහ ‘‘ඉමනා ලක්ඛයණනා’’තිආදි.
ලක්ඛණන්ති හි අඞ්ගපච්චඞ්යගසු දිස්සමානාකාරවියසසං
සත්තිසිරිවච්ෙගදාපාසාදාදිකමධිප්යපතං තං තං ඵලං ලක්ඛීයති අයනනාති

කත්වා, සත්ථං පන තප්පකාසනයතො ලක්ඛණිං. ආහයතති පුරායණ. 

අනාහයතතිනයව. අහයතතිපනපායඨවුත්තවිපරියායයනඅත්යථො. ඉයතො 

පට්ඨාොති යදවරක්ඛසමනුස්සාදියභයදන යථාඵලං පරිකප්පියතන
විවිධවත්ථභායග ඉයතොවාඑත්යතොවාසඤ්ඡින්යනඉදංනාමයභොගාදිඵලං

යහොති. එවරූයපන දාරුනාති පලාසසිරිඵලාදිදාරුනා, තථා දබ්බියා. යදි
දබ්බියහොමාදීනිපි අග්ගියහොමායනව, අථ කස්මා විසුං වුත්තානීති ආහ 

‘‘එවරූපාො’’තිආදි. දබ්බියහොමාදීනි යහොයමොපකරණාදිවියසයසහි

ඵලවියසසදස්සනවයසන වුත්තානි, අග්ගියහොමිං පන
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වුත්තාවයසසසාධනවයසන වුත්තන්ති අධිප්පායයො. යතනාහ 

‘‘දබ්බියහොමාදීනී’’තිආදි. 

කුණ්ඩයකොති තණ්ඩුලඛණ්ඩං, තිලස්ස ඉදන්ති යතලිං, 
සමාසතද්ධිතපදානි පසිද්යධසු සාමඤ්ඤභූතානීති වියසසකරණත්ථං 

‘‘තිලයතලාදික’’න්ති වුත්තං. පක්ඛිපනන්ති පක්ඛිපනත්ථං.
‘‘පක්ඛිපනවිජ්ජ’’න්තිපි පායඨො, පක්ඛිපනයහතුභූතං විජ්ජන්ති අත්යථො. 

දක්ඛිණක්ඛක ණ්ණුයලොහිතාදීහීති 

දක්ඛිණක්ඛකයලොහිතදක්ඛිණජණ්ණුයලොහිතාදීහි. ‘‘පුබ්යබ’’තිආදිනා

අඞ්ගඅඞ්ගවිජ්ජානං වියසසදස්සයනන පුනරුත්තභාවමපයනති. අඞ්ගුලට්ඨිිං

දිස්වාති අඞ්ගුලිභූතං, අඞ්ගුලියා වා ජාතං අට්ඨිං පස්සිත්වා, 
අඞ්ගුලිච්ෙවිමත්තං අපස්සිත්වා තදට්ඨිවිපස්සනවයසයනව බයාකයරොන්තීති
වුත්තං යහොති. ‘‘අඞ්ගලට්ඨින්ති සරීර’’න්ති (දී. නි. ටී. 1.21) පන 

ආචරිෙධම්මපාලත්යථයරන වුත්තං, එවං සති අඞ්ගපච්චඞ්ගානං
විරුහනභායවන ලට්ඨිසදිසත්තා සරීරයමව අඞ්ගලට්ඨීති විඤ්ඤායති. 

කුලපුත්යතොතිජාතිකුලපුත්යතො, ආචාරකුලපුත්යතොච. දිස්වාපීතිඑත්ථ අපි-

සද්යදො අදිස්වාපීති සම්පිණ්ඩනත්යථො. අබ්භියනො සත්ථං අබ්යභෙයිං. 

මාසුරක්යඛන කයතො ගන්යථො මාසුරක්යඛො. රාජූහි පරිභූත්තං සත්ථං 

රා සත්ථිං. සබ්බානියපතානි ඛත්තවිජ්ජාපකරණානි. සිව-සද්යදො

සන්තිඅත්යථොති ආහ ‘‘සන්තිකරණවිජ් ා’’ති, උපසග්ගූපසමනවිජ්ජාති
අත්යථො. සිවා-සද්දයමව රස්සං කත්වා එවමහාති සන්ධාය 

‘‘සිඞ්ගාලරුතවිජ් ා’’ති වදන්ති, සිඞ්ගාලානං රුයත 

සුභාසුභසඤ්ජානනවිජ්ජාති අත්යථො. ‘‘භූතයවජ් මන්යතොති 

භූතවසීකරණමන්යතො. භූරිඝයරති අන්යතොපථවියං කතඝයර, 

මත්තිකාමයඝයර වා. ‘‘භූරිවිජ්ජා සස්සබුද්ධිකරණවිජ්ජා’’ති සාරසමායස.

සප්පාව්හාෙනවිජ් ාතිසප්පාගමනවිජ්ජා. විසවන්තයමවවාතිවිසවමානයමව
වා.භාවනිද්යදසස්සහි මාන-සද්දස්සඅන්තබයප්පයදයසො.යායකයරොන්ති, 
සා විසවිජ්ජාති යයොජනා. ‘‘විසතන්ත්රයමව වා’’තිපි පායඨො. එවං සති
සරූපදස්සනං යහොති, විසවිචාරණගන්යථොයයවාති අත්යථො. තන්ත්රන්ති හි

ගන්ථස්ස පරසමඤ්ඤා. සපක්ඛකඅපක්ඛකද්විපදචතුප්පදානන්ති 
පිඞ්ගලමක්ඛිකාදිසපක්ඛකඝරයගොලිකාදිඅපක්ඛකයදවමනුස්සචඞ්යගොරාදිද්වි

පද- කණ්ටසසජම්බුකාදිචතුප්පදානං. රුතිං වස්සිතං. ගතිං ගමනං, එයතන 

‘‘සකුණවිජ් ා’’ති ඉධ මිගසද්දස්ස යලොපං, නිදස්සනමත්තං වා දස්යසති. 

සකුණඤාණන්ති සකුණවයසන සුභාසුභඵලස්ස ජානනං. නනු

සකුණවිජ්ජායඑවවායසවිජ්ජාපවිට්ඨාතිආහ ‘‘තිංවිසුඤ්යඤවසත්ථ’’න්ති.
තංතංපකාසකසත්ථානුරූපවයසනහිඉධ තස්සතස්සවචනන්තිදට්ඨබ්බං. 

පරිපක්කගතභායවො අත්තභාවස්ස, ජීවිතකාලස්ස ච වයසන

ගයහතබ්යබොති දස්යසති ‘‘ඉදානී’’තිආදිනා. ආදිට්ඨඤානන්තිආදිසිතබ්බස්ස

ඤාණං. සරරක්ඛණන්තිසරයතොඅත්තානං, අත්තයතොවාසරස්සරක්ඛණං. 



දීඝනිකායය සීලක්ඛන්ධවග්ගඅභිනවටීකා  බ්රහ්මජාලසුත්තං 

315 

පටුන 

‘‘සබ්බසඞ්ගාහික’’න්තිඉමිනාමිග-සද්දස්ස සබ්බසකුණචතුප්පයදසුපවත්තිං
දස්යසති, එකයසසනිද්යදයසො වා එස චතුප්පයදස්යවව මිග-සද්දස්ස
නිරුළ්හත්තා. සබ්යබසම්පි සකුණචතුප්පදානං රුතජානනසත්ථස්ස 
මිගචක්කසමඤ්ඤා, යථා තං සුභාසුභජානනප්පකායර සබ්බයතො භද්රං

චක්කාදිසමඤ්ඤාතිආහ ‘‘සබ්බ…යප.…වුත්ත’’න්ති. 

22. ‘‘සාමයනො’’තිආදිපසට්ඨාපසට්ඨකාරණවචනං. ලක්ඛණන්තියතසං

ලක්ඛණප්පකාසකසත්ථං. පාරියසසනයයන අවයසසං ආවුධිං. ‘‘ෙම්හි

කුයල’’තිආදිනා ඉමස්මිං ඨායන තථාජානනයහතු එව යසසං ලක්ඛණන්ති

දස්යසති. අෙිං වියසයසොති ‘‘ලක්ඛණ’’න්ති යහට්ඨා වුත්තා ලක්ඛණයතො

වියසයසො. තදත්ථාවිකරණත්ථං ‘‘ඉදඤ්යචත්ථ වත්ථූ’’ති වුත්තං අග්ගිිං

ධමමානන්ති අග්ගිං මුඛවායතන ජායලන්තං. මක්යඛසීති විනායසති. 

පිළන්ධනකණ්ණකාොති කණ්ණාලඞ්කාරස්ස. යගහකණ්ණකාොති
යගහකූටස්ස, එයතන එකයසසනයං, සාමඤ්ඤනිද්යදසං වා උයපතං. 

කච්ඡපලක්ඛණන්ති කුම්මලක්ඛණං. සබ්බචතුප්පදානන්ති මිග-සද්දස්ස
චතුප්පදවාචකත්තමාහ. 

23. අසුකදිවයසති දුතියාතතියාදිතිථිවයසන වුත්තං. 

අසුකනක්ඛත්යතනාති 
අස්සයුජභරණීකත්තිකායරොහණීආදිනක්ඛත්තයයොගවයසන. 

විප්පවුත්ථානන්ති විප්පවසිතානං සයදසයතො නික්ඛන්තානං. උපසඞ්කමනං 

උපොනිං. අපොනිං පටික්කමනං. දුතිෙපයදපීති ‘‘බාහිරානං
රඤ්ඤං…යප.… භවිස්සතී’’ති වුත්යත දුතියවායකයපි. ‘‘අබ්භන්තරානං

රඤ්ඤංජයයො’’තිආදීහිද්වීහිවායකයහිවුත්තා  ෙපරා ොපාකටායෙව. 

24. රාහූතිරාහුනාමඅසුරිස්සයරොඅසුරරාජා.තථාහි මහාසමෙසුත්යත 
අසුරනිකායයවුත්තං– 

‘‘සතඤ්ච බලිපුත්තානං, සබ්යබයවයරොචනාමකා; 
සන්නය්හිත්වාබලියසනං, රාහුභද්දමුපාගමු’’න්ති.(දී.නි. 2.339); 

තස්ස චන්දිමසූරියානං ගහණං සංයුත්තනිකායය 

චන්දිමසුත්තසූරිෙසුත්යතහි දීයපතබ්බං. ඉති-සද්යදො යචත්ථ ආදිඅත්යථො
‘‘චන්දග්ගාහාදයයො’’ති වුත්තත්තා, යතන සූරියග්ගාහනක්ඛත්තග්ගාහා
සඞ්ගය්හන්ති. තස්මා චන්දිමසූරියානමිව නක්ඛත්තානම්පි රාහුනා ගහණං

යවදිතබ්බං. තයතො එව හි ‘‘අපි චා’’තිආදිනා නක්ඛත්තගායහ දුතියනයයො

වුත්යතො. අඞ්ගාරකාදිගාහසමායෙොයගොපීති අග්ගහිතග්ගහයණන 
අඞ්ගාරකසසිපුත්තසූරගරුසුක්කරවිසුතයකතුසඞ්ඛාතානං ගාහානං
සමායයොයගො අපි නක්ඛත්තගායහොයයව සහ පයයොයගන ගහණයතො.

සහපයයොයගොපි හි යවදසමයයන ගහණන්ති වුච්චති. උක්කානිං පතනන්ති
උක්යකොභාසානං පතනං. වාතසඞ්ඝායතසු හි යවයගන අඤ්ඤමඤ්ඤං
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සඞ්ඝට්යටන්යතසු දීපියකොභායසො විය ඔභායසො උප්පජ්ජිත්වා ආකාසයතො

පතති, තත්රායංඋක්කාපාතයවොහායරො. ය ොතිසත්යථපිවුත්තං– 

‘‘මහාසිඛාචසුක්ඛග්ගා-රත්තානිලසියඛොජ්ජලා; 
යපොරිසීචපමායණන, උක්කානානාවිධාමතා’’ති. 

දිසාකාලුසිෙන්ති දිසාසු යඛොභනං, තිං සරූපයතො දස්යසති 

‘‘අග්ගිසිඛධූමසිඛාදීහි ආකුලභායවො විො’’ති ඉමිනා, අග්ගිසිඛධූමසිඛාදීනං

බහුධා පාතුභායවො එව දිසාදායහො නාමාති වුත්තං යහොති. තයදව

‘‘ධූමයකතූ’’තියලොකියා වදන්ති.වුත්තඤ්ච ය ොතිසත්යථ – 

‘‘යකතුවියසිඛාවතී, යජොතිඋප්පාතරූපිනී’’ති. 

සුක්ඛවලාහකගජ් නන්ති වුට්ඨිමන්තයරන වායුයවගචලිතස්ස
වලාහකස්ස නදනං. යං යලොකියා ‘‘නිඝායතො’’ති වදන්ති. වුත්තඤ්ච 

ය ොතිසත්යථ – 

‘‘යදාන්තලික්යඛබලවා, මාරුයතොමාරුතාහයතො; 
පතතයයධොසනීඝායතො, ජායයතවායුසම්භයවො’’ති. 

උදෙනන්තිලග්ගනමායූහනං. 

‘‘යයදොයදතිතදාලගනං, රාසීනමන්වයංකමා’’ති– 

හි වුත්තං. අත්ථඞ්ගමනම්පි තයතො සත්තමරාසිප්පමාණවයසන යවදිතබ්බං.

අබ්භා ධූයමො රයජො රාහූති ඉයමහි චතූහි කාරයණහි අවිසුද්ධතා. 

තබ්බිනිමුත්තතා යවොදානිං. වුත්තඤ්ච ‘‘චත්තායරොයම භික්ඛයව, 
චන්දිමසූරියානං උපක්කියලසා, යයහි උපක්කියලයසහි උපක්කිලිට්ඨා 
චන්දිමසූරියා න තපන්තින භාසන්තින වියරොචන්ති.කතයම චත්තායරො? 
අබ්භා භික්ඛයව, චන්දිමසූරියානං උපක්කියලසා, යයන…යප.…
ධූයමො…යප.…රයජො…යප.…රාහුභික්ඛයව…යප.…ඉයම යඛො…යප.…
නවියරොචන්තී’’ති(අ.නි.4.50). 

25. යදවස්සාති යමඝස්ස. ධාරානුප්පයවච්ඡනිං වස්සනං. අවග්ගායහොති

ධාරායඅවග්ගහණංදුග්ගහණං, යතනාහ ‘‘වස්සවිබන්යධො’’ති. හත්ථමුද්දාති
හත්යථන අධිප්යපතවිඤ්ඤාපනං, තං පන අඞ්ගුලිසඞ්යකොචයනන

ගණනායයවාති ආචරිෙධම්මපාලත්යථයරන (දී. නි. ටී. 1.21) වුත්තං.
ආචරියසාරිපුත්තත්යථයරනපන‘‘හත්ථමුද්දානාම අඞ්ගුලිපබ්යබසුසඤ්ඤං

ඨයපත්වා ගණනා’’ති දස්සිතා. ගණනා වුච්චති අච්ඡිද්දකගණනා 
පරියසසඤායයන, සා පන පාදසිකමිලක්ඛකාදයයො විය ‘‘එකං 
ද්යව’’තිආදිනා නවන්තවිධිනා නිරන්තරගණනාති යවදිතබ්බා. සමූහනං 

සඞ්කලනිං විසුං උප්පාදනං අපනයනං පටුප්පාදනිං [සටුප්පාදනං
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(අට්ඨකථායං)] ‘‘සදුප්පාදන’’න්තිපි පඨන්ති, සම්මාඋප්පාදනන්තිඅත්යථො. 

ආදි-සද්යදන යවොකලනභාගහාරාදියකසඞ්ගණ්හාති.තත්ථ යවොකලනිං විසුං 

සමූහකරණං, යවොමිස්සනන්ති අත්යථො. භාගකරණං භායගො. භුඤ්ජනං 

විභජනං හායරො. සාති යථාවුත්තා පිණ්ඩගණනා දිස්වාති එත්ථ
දිට්ඨමත්යතනගයණත්වාතිඅත්යථොගයහතබ්යබො. 

පටිභානකවීති එත්ථ අඞ්ගුත්තරාගයම (අ. නි. 4.231) වුත්තානන්ති
යසයසො, කවීනංකබයකරණන්තිසම්බන්යධො, එයතනකවීහිකතං, කවීනං

වා ඉදං කායවෙයන්ති අත්ථං දස්යසති. ‘‘අත්තයනො චින්තාවයසනා’’තිආදි
යතසං සභාවදස්සනං. තථා හි වත්ථුං, අනුසන්ධිඤ්ච සයයමව චියරන

චින්යතත්වාකරණවයසන චින්තාකවි යවදිතබ්යබො.කිඤ්චි සුත්වා සුයතන

අසුතංඅනුසන්යධත්වාකරණවයසන සුතකවි, කිඤ්චිඅත්ථංඋපධායරත්වා

තස්ස සඞ්ඛිපනවිත්ථාරණාදිවයසන අත්ථකවි, යං කිඤ්චි පයරන කතං 
කබ්බං වා නාටකං වා දිස්වා තංසදිසයමව අඤ්ඤං අත්තයනො

ඨානුප්පත්තිකපටිභායනන කරණවයසන පටිභානකවීති. න්ති තමත්ථං. 

තප්පටිභාගන්ති යතනදිට්යඨනසදිසං. ‘‘කත්තබ්බ’’න්තිඑත්ථවියසසනං, 

‘‘කරිස්සාමී’’ති එත්ථ වා භාවනපුංසකං. ඨානුප්පත්තිකපටිභානවයසනාති

කාරණානුරූපං පවත්තනකඤාණවයසන. ජීවිකත්ථාොති

පකරණාධිගතවයසයනව වුත්තං. කවීනං ඉදන්ති කබයිං, යං ‘‘ගීත’’න්ති
වුච්චති. 

26. පරිග්ගහභායවන දාරිකාය ගණ්හනං ආවාහනිං. තථා දානං 

විවාහනිං. ඉධ පන තථාකරණස්ස උත්තරපදයලොයපන නිද්යදයසො, 

යහතුගබ්භවයසන වා, යතනාහ ‘‘ඉමස්ස දාරකස්සා’’තිආදි. ඉතීති

එවංයහොන්යතසු, එවංභාවයතො වා. උට්ඨානන්ති යඛත්තාදියතො

උප්පන්නමායං. ඉණන්ති ධනවඩ්ඪනත්ථං පරස්ස දින්නං පරියුදඤ්චනං.

පුබ්යබ පරිච්ඡින්නකායල අසම්පත්යතපි උද්ධරිතමිණං උට්ඨානිං, 

යථාපරිච්ඡින්නකායල පන සම්පත්යත ඉණන්ති යකචි, තදයුත්තයමව
ඉණගහයණයනව සිජ්ඣනයතො. පයරසං දින්නං ඉණං වා ධනන්ති

සම්බන්යධො. ථාවරන්ති චිරට්ඨිතිකං. යදසන්තයර

දිගුණතිගුණාදිගහණවයසන භණ්ඩප්පයයොජනං පයෙොයගො. තත්ථ වා

අඤ්ඤත්ථවා යථාකාලපරිච්යෙදංවඩ්ඪිගහණවයසනපයයොජනං උද්ධායරො. 
‘‘භණ්ඩමූලරහිතානං වාණිජං කත්වා එත්තයකන උදයයන සහ මූලං

යදථා’ති ධනදානං පයෙොයගො, තාවකාලිකදානං උද්ධායරො’’තිපි වදන්ති. 

අජ් පයෙොජිතිංදිගුණිංචතුගුණිංයහොතීතියදිඅජ්ජ පයයොජිතංභණ්ඩං, එවං
අපරජ්ජදිගුණං, අජ්ජචතුගුණංයහොතීතිඅත්යථො.සුභස්ස, සුයභන වාගමනං

පවත්තනං සුභයගො, තස්ස කරණං සුභගකරණිං, තං පන පියමනාපස්ස, 

සස්සිරීකස්ස වා කරණයමවාති ආහ ‘‘පිෙමනාපකරණ’’න්තිආදි. 

සස්සිරීකකරණන්ති සරීරයසොභග්ගකරණං. විලීනස්සාති පතිට්ඨහිත්වාපි

පරිපක්කමපාපුණිත්වා වියලොපස්ස. තථා පරිපක්කභායවන අට්ඨිතස්ස. 
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පටුන 

පරියායවචනයමතං පදචතුක්කං. යභසජ් දානන්ති

ගබ්භසණ්ඨාපනයභසජ්ජස්ස දානං. තීහි කාරයණහීති එත්ථ වායතන, 
පාණයකහි වා ගබ්යභ විනස්සන්යත න පුරිමකම්මුනා ඔකායසො කයතො, 
තප්පච්චයාඑවකම්මංවිපච්චති, සයයමවපනකම්මුනා ඔකායසකයතන
එකන්යතන වාතා, පාණකා වා අයපක්ඛිතබ්බාති කම්මස්ස විසුං

කාරණභායවො වුත්යතොතිදට්ඨබ්බං. විනෙට්ඨකථාෙිං (වි.අට්ඨ.2.185) පන 
වායතනපාණයකහිවාගබ්යභොවිනස්සන්යතොකම්මංවිනානවිනස්සතීති

අධිප්පායයන තමඤ්ඤාත්ර ද්වීහි කාරයණහීති වුත්තං. නිබ්බාපනීෙන්ති 

උපසමකරං. පටිකම්මන්තියථායතනඛාදන්ති, තථා පටිකරණං. 

බන්ධකරණන්ති යථා ජිං චායලතුං න සක්යකොති, එවං

අනායලොළිතකරණං. පරිවත්තනත්ථන්තිආවුධාදිනාසහඋක්ඛිත්තහත්ථානං
අඤ්ඤත්ථ පරිවත්තනත්ථං, අත්තනා යගොපිතට්ඨායන අඛියපත්වා පරත්ථ

ඛිපනත්ථන්ති වුත්තං යහොති. ඛිපතීති ච අඤ්ඤත්ථ ඛිපතීති අත්යථො. 

විනිච්ඡෙට්ඨායනති අඩ්ඩවිනිච්ෙයට්ඨායන. ඉච්ඡිතත්ථස්ස යදවතාය

කණ්යණ කථනවයසන ජප්පනං කණ්ණ ප්පනන්ති ච වදන්ති. යදවතිං

ඔතායරත්වාති එත්ථ මන්තජප්පයනන යදවතාය ඔතාරණං. ජීවිකත්ථාොති
යථා පාරිචරියං කත්වා ජීවිතවුත්ති යහොති, තථා ජීවිතවුත්තිකරණත්ථාය. 

ආදිච්චපාරිචරිොති කරමාලාහි පූජං කත්වා සකලදිවසං

ආදිච්චාභිමුඛාවට්ඨායනන ආදිච්චස්ස පරිචරණං. ‘‘තයථවා’’ති ඉමිනා

‘‘ජීවිකත්ථායා’’ති පදමාකඩ්ඪති. සිරිව්හාෙනන්ති ඊ-කාරයතො අ-

කාරයලොයපන සන්ධිනිද්යදයසො, යතනාහ ‘‘සිරිො අව්හාෙන’’න්ති. 

‘‘සියරනා’’තිපනඨානවයසනඅව්හායනාකාරං දස්යසති.යයතුඅ-කාරයතො 

අ-කාරස්ස යලොපං කත්වා ‘‘සිරව්හායන’’න්ති පඨන්ති, යතසං පායඨ
අයමත්යථො ‘‘මන්තං ජප්යපත්වා සිරසා ඉච්ඡිතස්ස අත්ථස්ස
අව්හායන’’න්ති. 

27. යදවට්ඨානන්ති යදවායතනං. උපහාරන්ති පූජං. සමද්ධිකායලති

ආයාචිතස්ස අත්ථස්ස සිද්ධකායල. සන්තිපටිස්සවකම්මන්ති

යදවතායාචනායයාසන්ති පටිකත්තබ්බා, තස්සාපටිස්සවකරණං. සන්තීති
යචත්ථ මන්තජප්පයනනපූජාකරණං, තායසන්තියාආයාචනප්පයයොයගොති

අත්යථො. තස්මන්ති යං ‘‘සයච යම ඉදං නාම සමිජ්ඣිස්සතී’’ති වුත්තං, 

තස්මිංපටිස්සවඵලභූයතයථාභිපත්ථිතකම්මස්මිං. තස්සාති යයො‘‘පණිධී’’ති
ච වුත්යතො, තස්ස පටිස්සවස්ස. යථාපටිස්සවඤ්හි උපහායර කයත 

පණිධිආයාචනා කතා නියයාතිතා යහොතීති. ගහිතමන්තස්සාති 

උග්ගහිතමන්තස්ස. පයෙොගකරණන්ති උපචාරකම්මකරණං. ඉතීති
කාරණත්යථ නිපායතො, යතන වස්සයවොස්ස-සද්දානං පුරිසපණ්ඩයකසු 
පවත්තිං කාරණභායවන දස්යසති, පණ්ඩකයතො වියසයසන අසති භවතීති 

වස්යසො. පුරිසලිඞ්ගයතො විරයහන අවඅසති හීළියතො හුත්වා භවතීති 

යවොස්යසො. වියසයසො රාගස්සයවො යස්සාති වස්යසො. විගයතො රාගස්සයවො
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පටුන 

යස්සාති යවොස්යසොති නිරුත්තිනයයන පදසිද්ධීතිපි වදන්ති. වස්සකරණිං 

තදනුරූපයභසජ්යජන. යවොස්සකරණිං පන උද්ධතනජතාදිනාපි, යතයනව 

 ාතකට්ඨකථාෙිං ‘‘යවොස්සවරාති උද්ධතනජා ඔයරොධපාලකා’’ති වුත්තං. 

අච්ඡන්දිකභාවමත්තන්ති ඉත්ථියා අකාමභාවමත්තං. ලිඞ්ගන්ති
පුරිසනිමිත්තං. 

වත්ථුබලිකම්මකරණන්ති ඝරවත්ථුස්මිං බලිකම්මස්ස කරණං, තං පන
උපද්දවපටිබාහනත්ථං, වඩ්ඪනත්ථඤ්ච කයරොන්ති, මන්තජප්පයනන

අත්තයනො, අඤ්යඤසඤ්ච මුඛසුද්ධිකරණිං. යතසන්ති අඤ්යඤසං. 

යෙොගන්ති යභසජ්ජපයයොගං. වමනන්ති පච්ඡින්දනං. උද්ධිංවියරචනන්ති

වමනයභදයමව ‘‘උද්ධං යදොසානංනීහරණ’’න්ති වුත්තත්තා. වියරචනන්ති

පකතිවියරචනයමව. අයධොවියරචනන්ති
සුද්ධවත්ථිකසාවවත්ථිආදිවත්ථිකිරියා ‘‘අයධො යදොසානං නීහරණ’’න්ති
වුත්තත්තා. අයථො වමනං උග්ගිරණයමව, උද්ධංවියරචනං යදොසනීහරණං. 
තථාවියරචනංවියරයකොව, අයධොවියරචනංයදොසනීහරණන්තිඅයයමයතසං

වියසයසො පාකයටො යහොති. යදොසානන්ති ච පිත්තාදියදොසානන්ති අත්යථො.

යසම්හනීහරණාදි සියරොවියරචනිං. කණ්ණබන්ධනත්ථන්ති 

ඡින්නකණ්ණානං සඞ්ඝටනත්ථං. වණහරණත්ථන්ති අරුපනයනත්ථං. 

අක්ඛිතප්පනයතලන්ති අක්ඛීසු උසුමස්ස නීහරණයතලං. යයන අක්ඛිම්හි

අඤ්ජියත උණ්හං උසුමං නික්ඛමති. යං නාසිකාය ගණ්හීයති, තං නත්ථු. 

පටලානීති අක්ඛිපටලානි. නීහරණසමත්ථන්ති අපනයනසමත්ථං. 

ඛාරඤ් නන්ති ඛාරකමඤ්ජනං. සීතයමව සච්චං නිරුත්තිනයයන, තස්ස 

කාරණං අඤ්ජනං සච්චඤ් නන්ති ආහ ‘‘සීතලයභසජ් ඤ් න’’න්ති. 

සලාකයවජ් කම්මන්ති අක්ඛියරොගයවජ්ජකම්මං. සලාකසදිසත්තා 

සලාකසඞ්ඛාතස්ස අක්ඛියරොගස්සයවජ්ජකම්මන්ති හි සාලාකිෙිං. ඉදංපන
වුත්තාවයසසස්ස අක්ඛියරොගපටිකම්මස්ස සඞ්ගහණත්ථං වුත්තං
‘‘තප්පනාදයයොපි හි සාලාකියායනවා’’ති. පටිවිද්ධස්ස සලාකස්ස 
නික්ඛමනත්ථං යවජ්ජකම්මං සලාකයවජ්ජකම්මන්ති යකචි, තං පන
සල්ලකත්තියපයදයනව සඞ්ගහිතන්තිදට්ඨබ්බං. 

සල්ලස්ස පටිවිද්ධස්ස කත්තනං උබ්බාහනං සල්ලකත්තිං, තදත්ථාය

යවජ්ජකම්මං සල්ලකත්තයවජ් කම්මිං. කුමාරංභරතීති කුමාරභයතො, තස්ස

භායවො යකොමාරභච්චිං, කුමායරො එව වා යකොමායරො, භතනං භච්චිං, තස්ස 
භච්චං තථා, තදභිනිප්ඵාදකං යවජ්ජකම්මන්ති අත්යථො. මූලානි පධානානි

යරොගූපසමයන සමත්ථානියභසජ්ජානි මූලයභසජ් ානි, මූලානංවාබයාධීනං 
යභසජ්ජානිතථා. මූලානුබන්ධවයසනහි දුවියධොබයාධි.තත්රමූලබයාධිම්හි 

තිකිච්ඡියත යයභුයයයන ඉතරං වූපසමති, යතනාහ ‘‘කාෙතිකිච්ඡතිං 

දස්යසතී’’තිආදි. තත්ථ කාෙතිකිච්ඡතන්ති මූලභාවයතො සරීරභූයතහි

යභසජ්යජහි, සරීරභූතානං වා යරොගානං තිකිච්ෙකභාවං. ඛාරාදීනීති

ඛායරොදකාදීනි. තදනුරූයපවයණති වූපසමිතස්සමූලබයාධියනොඅනුච්ෙවියක



දීඝනිකායය සීලක්ඛන්ධවග්ගඅභිනවටීකා  බ්රහ්මජාලසුත්තං 

320 

පටුන 

අරුම්හි. යතසන්ති මූලයභසජ්ජානං. අපනෙනිං අපහරණං, යතහි
අතිකිච්ෙනන්ති වුත්තං යහොති. ඉදඤ්ච
යකොමාරභච්චසල්ලකත්තසාලාකියාදිවියසසභූතානං තන්තීනං පුබ්යබ 
වුත්තත්තා පාරියසසවයසන වුත්තං, තස්මා තදවයසසාය තන්තියා ඉධ
සඞ්ගයහො දට්ඨබ්යබො, සබ්බානි යචතානි ආජීවයහතුකානියයව
ඉධාධිප්යපතානි ‘‘මිච්ොජීයවන ජීවිකං කප්යපන්තී’’ති (දී. නි. 1.21) 

වුත්තත්තා.යංපනතත්ථතත්ථපාළියං‘‘ඉති වා’’තිවුත්තං.තත්ථ ඉතී-ති

පකාරත්යථ නිපායතො, වා-ති විකප්පනත්යථ. ඉදං වුත්තං යහොති – ඉමිනා
පකායරන, ඉයතො අඤ්යඤන වාති. යතන යානි ඉයතො බාහිරකපබ්බජිතා
සිප්පායතනවිජ්ජාට්ඨානාදීනි ජීවියකොපායභූතානිආජීවිකපකතාඋපජීවන්ති, 
යතසංපරිග්ගයහොකයතොතියවදිතබ්බං. 

මහාසීලවණ්ණනානිට්ඨිතා. 

පුබ්බන්තකප්පිකසස්සතවාදවණ්ණනා 
28. ඉදානි සුඤ්ඤතාපකාසනවාරස්සත්ථං වණ්යණන්යතො අනුසන්ධිං

පකායසතුං ‘‘එව’’න්තිආදිමාහ. තත්ථ වුත්තවණ්ණස්සාති සහත්යථ
ෙට්ඨිවචනං, සාමිඅත්යථ වා අනුසන්ධි-සද්දස්ස භාවකම්මවයසන

කිරියායදසනාසු පවත්තනයතො. භික්ඛුසඞ්යඝන වුත්තවණ්ණස්සාති
‘‘යාවඤ්චිදං යතන භගවතා’’තිආදිනා වුත්තවණ්ණස්ස. තත්ර පාළියං අයං
සම්බන්යධො – නභික්ඛයව, එත්තකාඑවබුද්ධගුණායයතුම්හාකංපාකටා, 
අපාකටා පන ‘‘අත්ථි භික්ඛයව, අඤ්යඤ ධම්මා’’ති විත්ථායරො. ‘‘ඉයම
දිට්ඨිට්ඨානා එවං ගහිතා’’තිආදිනා සස්සතාදිදිට්ඨිට්ඨානානං
යථාගහිතාකාරස්ස සුඤ්ඤභාවප්පකාසනයතො, ‘‘තඤ්ච පජානනං න 
පරාමසතී’’ති සීලාදීනඤ්ච අපරාමසනීයභාවදීපයනන
නිච්චසාරාදිවිරහප්පකාසනයතො, යාසු යවදනාසු අවීතරාගතාය බාහිරානං
එතානි දිට්ඨිවිබන්ධකානි සම්භවන්ති, තාසං පච්චයභූතානඤ්ච
සම්යමොහාදීනං යවදකකාරකසභාවාභාවදස්සනමුයඛන සබ්බධම්මානං 
අත්තත්තනියතාවිරහදීපනයතො, අනුපාදාපරිනිබ්බානදීපනයතො ච අයං

යදසනා සුඤ්ඤතාවිභාවනප්පධානාතිආහ ‘‘සුඤ්ඤතාපකාසනිං ආරභී’’ති. 

පරිෙත්තීති විනයාදියභදභින්නා මනසා වවත්ථාපිතා තන්ති. යදසනාති
තස්සා තන්තියා මනසා වවත්ථාපිතාය විභාවනා, යථාධම්මං
ධම්මාභිලාපභූතා වා පඤ්ඤාපනා, අනුයලොමාදිවයසන වා කථනන්ති
පරියත්තියදසනානං වියසයසො පුබ්යබයයව වවත්ථාපියතොති ඉමමත්ථං

සන්ධාය ‘‘යදසනාෙ, පරිෙත්තිෙ’’න්ති ච වුත්තං. එවමාදීසූති එත්ථ ආදි-
සද්යදන සච්චසභාවසමාධිපඤ්ඤාපකතිපුඤ්ඤාපත්තියඤයයාදයයො

සඞ්ගය්හන්ති. තථා හි අයං ධම්ම-සද්යදො ‘‘චතුන්නං භික්ඛයව, ධම්මානං
අනනුයබොධා’’තිආදීසු (අ. නි. 4.1) සච්යච පවත්තති, ‘‘කුසලා ධම්මා
අකුසලා ධම්මා’’තිආදීසු (ධ. ස. තිකමාතිකා 1) සභායව, ‘‘එවංධම්මා යත
භගවන්යතොඅයහසු’’න්තිආදීසු(දී.නි.2.13, 94, 145; 3.142; ම.නි.3.167; 
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සං. නි. 5.378) සමාධිම්හි, ‘‘සච්චං ධම්යමො ධිති චායගො, ස යව යපච්චන
යසොචති’’තිආදීසු (සං.නි. 1.246; සු.නි. 190) පඤ්ඤායං, ‘‘ජාතිධම්මානං
භික්ඛයව, සත්තානංඑවංඉච්ොඋප්පජ්ජතී’’තිආදීසු(ම.නි.1.131; 3.373; 
පටි.ම.1.33) පකතියං, ‘‘ධම්යමොසුචිණ්යණොසුඛමාවහාතී’’තිආදීසු(සු.නි. 
184; යථරගා.303; ජා.1.10.102; 15.385) පුඤ්යඤ, ‘‘චත්තායරොපාරාජිකා 
ධම්මා’’තිආදීසු (පාරා. 233) ආපත්තියං, ‘‘සබ්යබ ධම්මා සබ්බාකායරන
බුද්ධස්ස භගවයතො ඤාණමුයඛ ආපාථමාගච්ෙන්තී’’තිආදීසු (මහානි. 156; 

චූළනි.85; පටි.ම.3.5) යඤයයයපවත්තති. ධම්මායහොන්තීතිසත්තජීවයතො
සුඤ්ඤා ධම්මමත්තා යහොන්තීති අත්යථො. කිමත්ථියං ගුයණ පවත්තනන්ති

ආහ ‘‘තස්මා’’තිආදි. 

මකසතුණ්ඩසූචිොති සූචිමුඛමක්ඛිකාය තුණ්ඩසඞ්ඛාතාය සූචියා.

අලබ්භයනයයපතිට්යඨොවියාතිසම්බන්යධො. අඤ්ඤත්රතථාගතාතිඨයපත්වා

තථාගතං. ‘‘දුද්දසා’’ති පයදයනව යතසං ධම්මානං දුක්යඛොගාහතා 

පකාසිතාති ‘‘අලබ්භයනෙයපතිට්ඨා’’ ඉච්යචව වුත්තං. ලභිතබ්බාති 

ලබ්භනීො, සා එව ලබ්භයනෙයා, ලභීයයත වා ලබ්භනිං, තමරහතීති 

ලබ්භයනෙයා, න ලබ්භයනයයා අලබ්භයනෙයා, පතිට්ඨහන්ති එත්ථාති 

පතිට්ඨා, පතිට්ඨහනං වා පතිට්ඨා, අලබ්භයනයයා පතිට්ඨා එත්ථාති 

අලබ්භයනෙයපතිට්ඨා. ඉදං වුත්තංයහොති–සයචයකොචිඅත්තයනොපමාණං
අජානන්යතොඤායණන යත ධම්යමඔගාහිතුංඋස්සාහංකයරයය, තස්සතං
ඤාණං අප්පතිට්ඨයමව මකසතුණ්ඩසූචි විය මහාසමුද්යදති.
ඔගාහිතුමසක්කුයණයයතාය ‘‘එත්තකාඑයතඊදිසාවා’’තියතපස්සිතුංන 

සක්කාතිවුත්තං ‘‘ගම්භීරත්තාඑවදුද්දසා’’ති.යයපන දට්ඨුයමවනසක්කා, 

යතසංඔගාහිත්වා අනුඅනුබුජ්ඣයනකථා එවනත්ථීතිආහ ‘‘දුද්දසත්තා

එව දුරනුයබොධාති. 
සබ්බකියලසපරිළාහපටිප්පස්සද්ධිසඞ්ඛාතඅග්ගඵලමත්ථයක සමුප්පන්නතා, 
පුයරචරානුචරවයසන
නිබ්බුතසබ්බකියලසපරිළාහසමාපත්තිසයමොකිණ්ණත්තා ච 

නිබ්බුතසබ්බපරිළාහා. තබ්භාවයතො සන්තාති අත්යථො. සන්තාරම්මණානි 
මග්ගඵලනිබ්බානානි අනුපසන්තසභාවානං කියලසානං, සඞ්ඛාරානඤ්ච
අභාවයතො. 

අථ වා කසිණුග්ඝාටිමාකාසතබ්බිසයවිඤ්ඤාණානං අනන්තභායවො විය 
සුසමූහතවික්යඛපතාය නිච්චසමාහිතස්ස මනසිකාරස්ස වයසන
තදාරම්මණධම්මානං සන්තභායවො යවදිතබ්යබො. අවිරජ්ඣිත්වා
නිමිත්තපටියවයධො විය ඉස්සාසානං අවිරජ්ඣිත්වා ධම්මානං
යථාභූතසභාවාවයබොයධො සාදුරයසො මහාරයසොව යහොතීති ආහ 

‘‘අතිත්තිකරණට්යඨනා’’ති, අතප්පනකරණසභායවනාතිඅත්යථො.යසොහිච්චං 

තිත්ති තප්පනන්ති හි පරියායයො. අතිත්තිකරණට්යඨනාති පත්යථත්වා
සාදුරසකරණට්යඨනාතිපි අත්ථං වදන්ති. පටියවධප්පත්තානං යතසු ච 
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පටුන 

බුද්ධානයමව සබ්බාකායරන විසයභාවූපගමනයතො න තක්කබුද්ධියා

යගොචරාති ආහ ‘‘උත්තමඤාණවිසෙත්තා’’තිආදි. නිපුණාති යඤයයයසු
තික්ඛප්පවත්තියා යෙකා. යස්මා පන යසො යෙකභායවො ආරම්මයණ 
අප්පටිහතවුත්තිතාය, සුඛුමයඤයයග්ගහණසමත්ථතායචසුපාකයටොයහොති, 

තස්මා වුත්තං ‘‘සණ්හසුඛුමසභාවත්තා’’ති. පණ්ඩියතහියෙවාති අවධාරණං

සමත්යථතුං ‘‘බාලානිං අවිසෙත්තා’’තිආහ. 

අයං අට්ඨකථානයයතො අපයරො නයයො – 

විනයපණ්ණත්තිආදිගම්භීරයනයයවිභාවනයතො ගම්භීරා. කදාචියයව 

අසඞ්යඛයයයය මහාකප්යප අතික්කමිත්වාපි දුල්ලභදස්සනතාය දුද්දසා. 
දස්සනඤ්යචත්ථ පඤ්ඤාචක්ඛුවයසයනව යවදිතබ්බං. 

ධම්මන්වයසඞ්ඛාතස්ස අනුයබොධස්ස කස්සචියදව සම්භවයතො දුරනුයබොධා. 
සන්තසභාවයතො, යවයනයයානඤ්ච සබ්බගුණසම්පදානං පරියයොසානත්තා 

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

ඤායණන අවචරිතබ්බයතො අතක්කාවචරා. නිපුණං, නිපුයණ වා අත්යථ

සච්චපච්චයාකාරාදිවයසන විභාවනයතො නිපුණා. යලොයකඅග්ගපණ්ඩියතන 

සම්මාසම්බුද්යධනයවදිතබ්බයතොපකාසිතබ්බයතො පණ්ඩිතයවදනීො. 

අනාවරණඤාණපටිලාභයතොහිභගවා‘‘සබ්බවිදූහමස්මි, (ම.නි.1.178; 
2.342; ධ. ප. 353; මහාව. 11) දසබලසමන්නාගයතො භික්ඛයව, 
තථාගයතො’’තිආදිනා (සං.නි. 2.21; 2.22) අත්තයනොසබ්බඤ්ඤුතාදිගුයණ

පකායසසි, යතයනවාහ ‘‘සෙිං අභිඤ්ඤා සච්ඡිකත්වා පයවයදතී’’ති. සෙිං-
සද්යදන, නිද්ධාරිතාවධාරයණන වා නිවත්යතතබ්බමත්ථං දස්යසතුං 

‘‘අනඤ්ඤයනයෙයො හුත්වා’’ති වුත්තං, අඤ්යඤහි අයබොධියතො හුත්වාති 

අත්යථො. අභිඤ්ඤාති ය-කාරයලොයපො ‘‘අඤ්ඤාණතා ආපජ්ජතී’’තිආදීසු

(පරි. 296) වියාති දස්යසති ‘‘අභිවිසිට්යඨන ඤායණනා’’ති ඉමිනා. අපිච 

‘‘සෙිං අභිඤ්ඤා’’ති පදස්ස අනඤ්ඤයනයෙයො හුත්වාති අත්ථවචනං, 

‘‘සච්ඡිකත්වා’’ති පදස්ස පන සෙයමව…යප.… කත්වාති. සයං-සද්දා හි

සච්ඡිකත්වාති එත්ථාපි සම්බජ්ඣිතබ්යබො. අභිවිසිට්යඨන ඤායණනාති ච
තස්සයහතුවචනං, කරණවචනංවා. 

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

‘‘අභිවිසිට්යඨන ඤායණන පච්චක්ඛිං කත්වා’’ති. යහතුඅත්යථ යචතං
කරණවචනං, අග්ගමග්ගඤාණසඞ්ඛාතස්ස 
අභිවිසිට්ඨඤාණස්සාධිගමයහතූති අත්යථො. අභිවිසිට්ඨඤාණන්ති වා
පච්චයවක්ඛණාඤායණ අධිප්යපයතකරණත්යථකරණවචනම්පියුජ්ජයතව.
පයවදනඤ්යචත්ථ අඤ්ඤාවිසයානං සච්චාදීනං යදසනාකිච්චසාධනයතො, 
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‘‘එයකොම්හි සම්මාසම්බුද්යධො’’තිආදිනා (මහාව. 11; කථා. 405) 

පටිජානනයතො ච යවදිතබ්බං. ගුණධම්යමහීති ගුණසඞ්ඛායතහි ධම්යමහි.

යථාභූතයමව ෙථාභුච්චිං සකත්යථ ණයපච්චයවයසන. 

වදමානාති එත්ථ සත්තිඅත්යථො මානසද්යදො යථා ‘‘එකපුග්ගයලො
භික්ඛයව, යලොයක උප්පජ්ජමායනො උප්පජ්ජතී’’ති, (අ. නි. 1.170; කථා.
405) තස්මා වත්තුං උස්සාහං කයරොන්යතොති අත්යථො. එවංභූතා හි

වත්තුකාමා නාම යහොන්ති, යතනාහ ‘‘තථාගතස්සා’’තිආදි. සාවයසසං
වදන්තාපි විපරීතවදන්තා විය සම්මා වදන්තීතින වත්තබ්බාති යථා සම්මා 

වදන්ති, තථා දස්යසතුං ‘‘අහායපත්වා’’තිආදි වුත්තං. යතන හි

අනවයසසවදනයමවසම්මාවදනන්තිදස්යසති. ‘‘වත්තුිං සක්කුයණෙු’’න්ති
ඉමිනා ච ‘‘වයදයය’’න්ති එතස්ස සමත්ථනත්ථභාවමාහ යථා ‘‘යසො ඉමං
විජටයය ජට’’න්ති (සං. නි. 1.23; යපටයකො. 22; මි. ප. 1.1.9) යය එවං 
භගවතා යථොමිතා, යත ධම්මා කතයමති යයොජනා. ‘‘අත්ථි භික්ඛයව, 
අඤ්යඤව ධම්මා’’තිආදිපාළියා ‘‘සබ්බඤ්ඤුතඤ්ඤාණ’’න්ති

වුත්තවචනස්ස වියරොධිභාවංයචොයදන්යතො ‘‘ෙදිඑව’’න්තිආදිමාහ.තත්ථ ෙදි

එවන්තිඑවං ‘‘සබ්බඤ්ඤුතඤ්ඤාණ’’න්තිවුත්තවචනංයදි සියාතිඅත්යථො. 

බහුවචනනිද්යදයසොති ‘‘අත්ථි භික්ඛයව’’තිආදීනි සන්ධාය වුත්තං. අත්ථි-
සද්යදොපි හි ඉධ බහුවචයනොයයව ‘‘අත්ථි ඛීරා, අත්ථි ගායවො’’තිආදීසු විය
නිපාතභාවස්යසව ඉච්ඡිතත්තා. යදිපි තදිදං ඤාණං එකයමව සභාවයතො, 
තථාපි සම්පයයොගයතො, ආරම්මණයතො ච පුථුවචනප්පයයොගමරහතීති

විස්සජ්යජති ‘‘පුථුචිත්ත…යප.… රම්මණයතො’’ති ඉමිනා. 

පුථුචිත්තසමායෙොගයතොති පුථූහි චිත්යතහි සම්පයයොගයතො. පුථූනි

ආරම්මණානි එතස්සාති පුථුආරම්මණිං, තබ්භාවයතො සබ්බාරම්මණත්තාති
වුත්තංයහොති. 

අපිච පුථු ආරම්මණං ආරම්මණයමතස්සාති පුථුආරම්මණාරම්මණන්ති 
එතස්මිං අත්යථ ‘‘ඔට්ඨමුයඛො, කාමාවචර’’න්තිආදීසු විය එකස්ස

ආරම්මණසද්දස්ස යලොපංකත්වා ‘‘පුථුආරම්මණයතො’’තිවුත්තං, යතනස්ස 
පුථුඤාණකිච්චසාධකත්තං දස්යසති. තථා යහතං ඤාණං තීසු කායලසු
අප්පටිහතඤාණං, චතුයයොනිපරිච්යෙදකඤාණං, 
පඤ්චගතිපරිච්යෙදකඤාණං, ෙසු අසාධාරණඤායණසු 
යසසාසාධාරණඤාණානි, සත්තාරියපුග්ගලවිභාවනකඤාණං, අට්ඨසු
පරිසාසුඅකම්පනඤාණං, නවසත්තාවාසපරිජානනඤාණං, දසබලඤාණන්ති
එවමාදීනං අයනකසතසහස්සයභදානං ඤාණානං යථාසම්භවං කිච්චං
සායධති, යතසං ආරම්මණභූතානං අයනයකසම්පි ධම්මානං 

තදාරම්මණභාවයතොති දට්ඨබ්බං. ‘‘තඤ්හී’’තිආදි යථාක්කමං තබ්බිවරණං. 

‘‘ෙථාහා’’තිආදිනාපටිසම්භිදාමග්ගපාළිං සාධකභායවන දස්යසති. තත්ථාති
අතීතධම්යම. එකවාරවයසන පුථුආරම්මණභාවං නිවත්යතත්වා

අයනකවාරවයසන කමප්පවත්තියා තං දස්යසතුං ‘‘පුනප්පුනිං
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උප්පත්තිවයසනා’’ති වුත්තං.කයමනාපි හි සබ්බඤ්ඤුතඤ්ඤාණං විසයයසු
පවත්තති, නතථාසකිංයයව. යථා බාහිරකාවදන්ති‘‘සකිංයයවසබ්බඤ්ඤූ
සබ්බංජානාති, නකයමනා’’ති. 

යදි එවං අචින්යතයයාපරියමයයප්පයභදස්ස යඤයයස්ස පරිච්යෙදවතා
එයකන ඤායණන නිරවයසසයතො කථං පටියවයධොති, යකො වා එවමාහ
‘‘පරිච්යෙදවන්තං සබ්බඤ්ඤුතඤ්ඤාණ’’න්ති. අපරිච්යෙදඤ්හි තං ඤාණං
යඤයයමිව. වුත්තඤ්යහතං ‘‘යාවතකං ඤාණං, තාවතකං යඤයයං.
යාවතකංයඤයයං, තාවතකංඤාණ’’න්ති(මහානි.69, 156; චූළනි.85; පටි.
ම. 3.5 අධිප්පායත්ථයමව ගහිතං විය දිස්සති) එවම්පි 
ජාතිභූමිසභාවාදිවයසන, දිසායදසකාලාදිවයසන ච අයනකයභදභින්යන
යඤයයය කයමන ගය්හමායන අනවයසසපටියවයධො න සම්භවතියයවාති? 
නයිදයමවං. යඤ්හි කිඤ්චි භගවතා ඤාතුමිච්ඡිතං සකලයමකයදයසො වා, 
තත්ථඅප්පටිහතචාරිතායපච්චක්ඛයතොඤාණංපවත්තති.වික්යඛපාභාවයතො 
ච භගවා සබ්බකාලං සමාහියතොති ඤාතුමිච්ඡිතස්ස පච්චක්ඛභායවො න 
සක්කා නිවායරතුං. වුත්තඤ්හි ‘‘ආකඞ්ඛාපටිබද්ධං බුද්ධස්ස භගවයතො
ඤාණ’’න්තිආදි, (මහානි. 69, 156; චූළනි. 85; පටි. ම. 3.5) නනුයචත්ථ
දූරයතො චිත්තපටං පස්සන්තානං විය, ‘‘සබ්යබ ධම්මා අනත්තා’’ති
විපස්සන්තානං විය ච අයනකධම්මාවයබොධකායල අනිරූපිතරූයපන
භගවයතො ඤාණං පවත්තතීති ගයහතබ්බන්ති? ගයහතබ්බං 
අචින්යතයයානුභාවතාය බුද්ධඤාණස්ස. යතයනවාහ ‘‘බුද්ධවිසයයො
අචින්යතයයයො’’ති, (අ. නි. 4.77) ඉදං පයනත්ථ සන්නිට්ඨානං –
සබ්බාකායරනසබ්බධම්මාවයබොධනසමත්ථස්ස ආකඞ්ඛාපටිබද්ධවුත්තියනො
අනාවරණඤාණස්ස පටිලායභන භගවා සන්තායනන 
සබ්බධම්මපටියවධසමත්යථො අයහොසි සබ්බයනයයාවරණස්ස පහානයතො, 
තස්මා සබ්බඤ්ඤූ, න සකිංයයව සබ්බධම්මාවයබොධයතො යථාසන්තායනන
සබ්බස්සඉන්ධනස්සදහනසමත්ථතායපාවයකො ‘‘සබ්බභූ’’තිවුච්චතීති. 

කාමඤ්චායමත්යථො පුබ්යබ විත්ථාරියතොයයව, පකාරන්තයරන පන 
යසොතුජනානුග්ගහකාමතාය, ඉමිස්සා ච
යපොරාණසංවණ්ණනාවියසොධනවයසන පවත්තත්තා පුන විභාවියතොති න
යචත්ථපුනරුත්තියදොයසොපරියයසිතබ්යබො, එවමීදියසසු.එත්ථචකිඤ්චාපි 
භගවයතො දසබලාදිඤාණානිපි අනඤ්ඤසාධාරණානි, සබ්බයදසවිසයත්තා
පනයතසංඤාණානංනයතහි බුද්ධගුණාඅහායපත්වාගහිතානාමයහොන්ති.
සබ්බඤ්ඤුතඤ්ඤාණස්ස පන නිප්පයදසවිසයත්තා තස්මිං ගහියතසබ්යබපි
බුද්ධගුණා ගහිතා එව නාම යහොන්ති, තස්මා පාළිඅත්ථානුසායරන තයදව
ඤාණංගහිතන්තියවදිතබ්බං. පාළියම්පිහි ‘‘යයහිතථාගතස්ස යථාභුච්චං
වණ්ණං සම්මා වදමානා වයදයය’’න්ති තයමව පකාසිතං තමන්තයරන
අඤ්ඤස්ස නිප්පයදසවිසයස්ස අභාවයතො, නිප්පයදසවිසයයයනව ච 
යථාභුච්චංසම්මාවදනසම්භවයතොති. 
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පටුන 

අඤ්යඤවාති එත්ථ එව-සද්යදො සන්නිට්ඨාපනත්යථොති දස්යසතුං 

‘‘අඤ්යඤවාති ඉදිං පයනත්ථ වවත්ථාපනවචන’’න්ති වුත්තං, 

වවත්ථාපනවචනන්ති ච සන්නිට්ඨාපනවචනන්ති අත්යථො, 

සන්නිට්ඨාපනඤ්ච අවධාරණයමව.කථන්තිආහ ‘‘අඤ්යඤවා’’තිආදි. ‘‘න

පාණාතිපාතා යවරමණආදයෙො’’ති ඉමිනා අවධාරයණන නිවත්තිතං

දස්යසති.අයඤ්ච එව-සද්යදොඅනියතයදසතායච-සද්යදොවියයත්ථවුත්යතො, 

තයතො අඤ්ඤත්ථාපිවචනිච්ොවයසනඋපතිට්ඨතීතිආහ ‘‘ගම්භීරාවා’’තිආදි. 

ඉති-සද්යදන ච ආදිඅත්යථන දුද්දසාව න සුදසා, දුරනුයබොධාව න
සුරනුයබොධා, සන්තාව න දරථා, පණීතාව න හීනා, අතක්කාවචරාව න
තක්කාවචරා, නිපුණාව න ලූඛා, පණ්ඩිතයවදනීයාව න බාලයවදනීයාති 

නිවත්තිතං දස්යසති. සබ්බපයදහීති යාව ‘‘පණ්ඩිතයවදනීයා’’ති ඉදං පදං, 
තාවසබ්බපයදහි. 

එවං නිවත්යතතබ්බතං යුත්තියා දළ්හීකයරොන්යතො 

‘‘සාවකපාරමඤාණ’’න්තිආදිමාහ. තත්ථ සාවකපාරමඤාණන්තිසාවකානං
දානාදිපාරමිපාරිපූරියානිප්ඵන්නං විජ්ජත්තයෙළභිඤ්ඤාචතුපටිසම්භිදායභදං

ඤාණං, තථා පච්යචකබුද්ධානං පච්යචකයබොධිඤාණිං. තයතොති

සාවකපාරමිඤාණයතො. තත්ථාති සාවකපාරමිඤායණ. තයතොපීති 

අනන්තරනිද්දිට්ඨයතොපච්යචකයබොධිඤාණයතොපි. අපි-සද්යදන, පි-සද්යදන

වා යකො පන වායදො සාවකපාරමිඤාණයතොති සම්භායවති. තත්ථාපීති

පච්යචකයබොධිඤායණපි. ඉයතො පනාති සබ්බඤ්ඤුතඤ්ඤාණයතො පන, 
තස්මා එත්ථ සබ්බඤ්ඤුතඤ්ඤායණ වවත්ථානං ලබ්භතීති අධිප්පායයො.

ගම්භීයරසු වියසසා, ගම්භීරානං වා වියසයසන ගම්භීරා. අයඤ්ච ගම්භීයරො

අයඤ්ච ගම්භීයරො ඉයම ඉයමසං වියසයසන ගම්භීරාති වා ගම්භීරතරා. 
තරසද්යදයනයවත්ථබයවච්යෙදනං සිද්ධං. 

එත්ථායංයයොජනා–කිඤ්චාපිසාවකපාරමිඤාණංයහට්ඨිමංයහට්ඨිමං 
යසක්ඛඤාණංපුථුජ්ජනඤාණඤ්චඋපාදායගම්භීරං, පච්යචකයබොධිඤාණං
පන උපාදාය න තථා ගම්භීරන්ති ‘‘ගම්භීරයමවා’’ති න සක්කා
බයවච්ඡිජ්ජිතුං, තථා පච්යචකයබොධිඤාණම්පි යථාවුත්තං ඤාණමුපාදාය
ගම්භීරං, සබ්බඤ්ඤුතඤ්ඤාණං පන උපාදාය න එවං ගම්භීරන්ති
‘‘ගම්භීරයමවා’’ති න සක්කා බයවච්ඡිජ්ජිතුං, තස්මා තත්ථ වවත්ථානං න
ලබ්භති. සබ්බඤ්ඤුතඤ්ඤාණධම්මා පන සාවකපාරමිඤාණාදීනමිවකිඤ්චි
උපාදායගම්භීරාභාවාභාවයතො‘‘ගම්භීරාඑවා’’ති වවත්ථානංලබ්භතීති.යථා
යචත්ථ වවත්ථානං දස්සිතං, එවං සාවකපාරමිඤාණං දුද්දසං. 
‘‘පච්යචකයබොධිඤාණං පන තයතො දුද්දසතරන්ති තත්ථ වවත්ථානං

නත්ථී’’තිආදිනා වවත්ථානසම්භයවො යනතබ්යබො, යතයනවාහ ‘‘තථා

දුද්දසාව…යප.… යවදිතබ්බ’’න්ති. 
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පුච්ඡාවිස්සජ් නන්තිපිපායඨො, තස්සා පුච්ොය විස්සජ්ජනන්ති අත්යථො. 

එතන්ති යථාවුත්තං විස්සජ්ජනවචනං. එවන්ති ඉමිනා දිට්ඨීනං
විභජනාකායරන. එත්ථායමධිප්පායයො – භවතු තාව
නිරවයසසබුද්ධගුණවිභාවනුපායභාවයතො සබ්බඤ්ඤුතඤ්ඤාණයමවඑකම්පි
පුථුනිස්සයාරම්මණඤාණකිච්චසිද්ධියා ‘‘අත්ථි භික්ඛයව, අඤ්යඤව
ධම්මා’’තිආදිනා (දී. නි. 1.18) බහුවචයනන උද්දිට්ඨං, තස්ස පන 
විස්සජ්ජනං සච්චපච්චයාකාරාදිවිසයවියසසවයසන අනඤ්ඤසාධාරයණන
විභජනනයයන අනාරභිත්වා සනිස්සයානං දිට්ඨිගතානං විභජනනයයන
කස්මා ආරද්ධන්ති? තත්ථ යථා සච්චපච්චයාකාරාදීනං විභජනං
අනඤ්ඤසාධාරණං සබ්බඤ්ඤුතඤ්ඤාණස්යසව විසයයො, එවං 

නිරවයසසදිට්ඨිගතවිභජනම්පීති දස්යසතුං ‘‘බුද්ධානඤ්හී’’තිආදි ආරද්ධං, 

තත්ථ ඨානානීති කාරණානි. ගජ්ජිතිං මහන්තිං යහොතීති යදයසතබ්බස්ස
අත්ථස්සඅයනකවිධතාය, දුබ්බිඤ්යඤයයතායච නානානයයහිපවත්තමානං

යදසනාගජ්ජිතං මහන්තං විපුලං, බහුප්පයභදඤ්ච යහොති. ඤාණිං

අනුපවිසතීති තයතො එව ච යදසනාඤාණං යදයසතබ්බධම්යම විභාගයසො
කුරුමානංඅනුපවිසති, යතඅනුපවිසිත්වාඨිතංවියයහොතීති අත්යථො. 

බුද්ධඤාණස්සමහන්තභායවොපඤ්ඤාෙතීති එවංවිධස්සනාමධම්මස්ස
යදසකං, පටියවධකඤ්චාතිබුද්ධානංයදසනාඤාණස්ස, පටියවධඤාණස්සච

උළාරභායවො පාකයටො යහොති. යදසනා ගම්භීරා යහොතීති සභායවන
ගම්භීරානං යතසං චතුබ්බිධානම්පි යදසනා යදයසතබ්බවයසන ගම්භීරාව
යහොති, සා පන බුද්ධානං යදසනා සබ්බත්ථ, සබ්බදා ච

යානත්තයමුයඛයනවාති වුත්තං ‘‘තිලක්ඛණාහතා

සුඤ්ඤතාපටිසිංයුත්තා’’ති, තීහි ලක්ඛයණහි ආහතා, අත්තත්තනියයතො
සුඤ්ඤභාවපටිසඤ්ඤුත්තා චාති අත්යථො. එත්ථ ච කිඤ්චාපි ‘‘සබ්බං
වචීකම්මං බුද්ධස්ස භගවයතො ඤාණපුබ්බඞ්ගමං ඤාණානුපරිවත්තී’’ති
(මහානි.69, 156; චූළනි.85; පටි.ම.3.5; යනත්ති.15) වචනයතොසබ්බාපි
භගවයතො යදසනා ඤාණරහිතා නාම නත්ථි, සමසමපරක්කමනවයසන 
සීහසමානවුත්තිතාය ච සබ්බත්ථ සමානුස්සාහප්පවත්ති, 
යදයසතබ්බධම්මවයසන පන යදසනා වියසසයතො ඤායණන අනුපවිට්ඨා, 
ගම්භීරතරාචයහොතීතිදට්ඨබ්බං. 

කථං පන විනයපණ්ණත්තිං පත්වා යදසනා තිලක්ඛණාහතා, 
සුඤ්ඤතාපටිසඤ්ඤුත්තා ච යහොති, නනු තත්ථ
විනයපණ්ණත්තිමත්තයමවාති? න තත්ථ විනයපණ්ණත්තිමත්තයමව.
තත්ථාපි හි සන්නිසින්නපරිසාය අජ්ඣාසයානුරූපං පවත්තමානා යදසනා
සඞ්ඛාරානං අනිච්චතාදිවිභාවිනී සබ්බධම්මානං අත්තත්තනියතා, 

සුඤ්ඤභාවප්පකාසිනී ච යහොති, යතයනවාහ ‘‘අයනකපරිොයෙන ධම්මිං

කථිං කත්වා’’තිආදි. විනෙපඤ්ඤත්තින්ති විනයස්ස පඤ්ඤාපනං. ඤ්ඤ-
කාරස්ස පන ණ්ණ-කායර කයත විනයපණ්ණත්තින්තිපි පායඨො. 
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භූමන්තරන්තිධම්මානංඅවත්ථාවියසසඤ්චඨානවියසසඤ්ච.භවන්ති ධම්මා

එත්ථාති භූමීති හි අවත්ථාවියසයසො, ඨානඤ්ච වුච්චති. තත්ථ 

අවත්ථාවියසයසො සතිආදිධම්මානං 
සතිපට්ඨානින්ද්රියබලයබොජ්ඣඞ්ගමග්ගඞ්ගාදියභයදො ‘‘වච්යෙො, දම්යමො, 

බලීබද්යදො’’ති ආදයයො විය. ඨානවියසයසො කාමාවචරාදියභයදො. 

පච්චොකාර-සද්දස්ස අත්යථො යහට්ඨා වුත්යතොයයව. සමෙන්තරන්ති
දිට්ඨිවියසසං, නානාවිහිතා දිට්ඨියයොති අත්යථො, අඤ්ඤසමයං වා, 
බාහිරකසමයන්තිවුත්තංයහොති.විනයපඤ්ඤත්තිංපත්වාමහන්තං ගජ්ජිතං

යහොතීතිආදිනා සම්බන්යධො. තස්මාති යස්මා ගජ්ජිතං මහන්තං…යප.…

පටිසංයුත්තා, තස්මා. යඡජ් ගාමනීති අයතකිච්ෙගාමිනී. 

එවිං ඔතිණ්යණ වත්ථුස්මන්ති යථාවුත්තනයයනලහුකගරුකාදිවයසන
තදනුරූයප වත්ථුම්හි ඔතරන්යත. යං සික්ඛාපදපඤ්ඤාපනං නාම අත්ථි, 

තත්ථාති සම්බන්යධො. ථායමොති ඤාණසාමත්ථියං. බලන්ති 

අකම්පනසඞ්ඛායතො වීරභායවො. ථායමො බලන්ති වා සාමත්ථියවචනයමව 
පච්චයවක්ඛණායදසනාඤාණවයසන යයොයජතබ්බං. 

පච්චයවක්ඛණාඤාණපුබ්බඞ්ගමඤ්හි යදසනාඤාණං. එසාති 
සික්ඛාපදපඤ්ඤාපනයමව වුච්චමානපදමයපක්ඛිත්වා පුල්ලිඞ්යගන
නිද්දිසති, එයසො සික්ඛාපදපඤ්ඤාපනසඞ්ඛායතො විසයයො අඤ්යඤසං

අවිසයයොති අත්යථො. ඉතීති තථාවිසයාවිසයභාවස්ස යහතුභායවන

පටිනිද්යදසවචනං, නිදස්සනත්යථොවා ඉති-සද්යදො, යතන‘‘ඉදං ලහුකං, ඉදං
ගරුක’’න්තිආදිනයංනිද්දිසති.එවමපරත්ථාපියථාසම්භවං. 

යදිපි කායානුපස්සනාදිවයසන සතිපට්ඨානාදයයො සුත්තන්තපිටයක (දී. 
නි. 2.374; ම. නි. 1.107) විභත්තා, තථාපි සුත්තන්තභාජනීයාදිවයසන

අභිධම්යමයයව යත වියසසයතො විභත්තාති ආහ ‘‘ඉයම චත්තායරො

සතිපට්ඨානා…යප.… අභිධම්මපිටකිං විභජිත්වා’’ති. තත්ථ සත්ත ඵස්සාති 

සත්තවිඤ්ඤාණධාතුසම්පයයොගවයසන වුත්තං. තථා ‘‘සත්ත 

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

එත්ථාති චතුවීසතිසමන්තපට්ඨානන්ති බාහිරත්ථසමායසො. 

‘‘අභිධම්මපිටක’’න්ති එතස්ස හි ඉදං වියසසනං. එත්ථ ච පච්චයනයං 
අග්ගයහත්වා ධම්මවයසයනව සමන්තපට්ඨානස්ස චතුවීසතිවිධතා වුත්තා.
යථාහ– 

‘‘තිකඤ්චපට්ඨානවරංදුකුත්තමං, 
දුකතිකඤ්යචවතිකදුකඤ්ච; 
තිකතිකඤ්යචවදුකදුකඤ්ච, 
ෙඅනුයලොමම්හිනයාසුගම්භීරා…යප.… 
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ෙපච්චනීයම්හි…යප.…අනුයලොමපච්චනීයම්හි…යප.… 
පච්චනීයානුයලොමම්හි නයා සුගම්භීරා’’ති. [පට්ඨා. 1.1.41(ක), 
44(ඛ), 48(ග), 52(ඝ)]; 

එවං ධම්මවයසන චතුවීසතියභයදසු තිකපට්ඨානාදීසු එයකකං
පච්චයනයයන අනුයලොමාදිවයසන චතුබ්බිධං යහොතීති
ෙන්නවුතිසමන්තපට්ඨානානි. තත්ථ පන ධම්මානුයලොයම තිකපට්ඨායන
කුසලත්තියක පටිච්චවායර පච්චයානුයලොයම යහතුමූලයක
යහතුපච්චයවයසන එකූනපඤ්ඤාස පුච්ොනයා සත්ත
විස්සජ්ජනනයාතිආදිනා දස්සියමානා අනන්තයභදා නයාති ආහ 

‘‘අනන්තනෙ’’න්ති. 

නවහාකායරහීති උප්පාදාදීහි නවහි පච්චයාකායරහි. තං සරූපයතො

දස්යසතුං ‘‘උප්පායදො හුත්වා’’තිආදි වුත්තං. තත්ථ උප්පජ්ජති එතස්මා

ඵලන්ති උප්පායදො, ඵලුප්පත්තියාකාරණභායවො. සති ච අවිජ්ජායසඞ්ඛාරා
උප්පජ්ජන්ති, නාසති.තස්මාඅවිජ්ජා සඞ්ඛාරානංඋප්පායදො හුත්වාපච්චයයො

යහොති, තථා පවත්තති ධරති එතස්මිං ඵලන්ති පවත්තිං. නිමීයති

ඵලයමතස්මින්ති නිමත්තිං. (නිදදාති ඵලං අත්තයනො පච්චයුප්පන්නං
එයතනාති නිදානං.) (එත්ථන්තයර අට්ඨකථාය න සයමති) ආයූහති ඵලං 

අත්තයනොපච්චයුප්පන්නුප්පත්තියාඝයටතිඑයතනාති ආයූහනිං. සංයුජ්ජති

ඵලං අත්තයනො පච්චයුප්පන්යනන එතස්මින්ති සිංයෙොයගො. යත්ථ සයං

උප්පජ්ජති, තං පලිබුද්ධති ඵලයමයතනාති පලියබොයධො. 

පච්චයන්තරසමවායය සති ඵලමුදයති එයතනාති සමුදයෙො. හියනොති

කාරණභාවංගච්ෙතීති යහතු. අවිජ්ජායහිසතිසඞ්ඛාරාපවත්තන්ති, ධරන්ති
ච, යතඅවිජ්ජායසතිඅත්තයනොඵලං (නිදදන්ති) (පටි.ම.1.45; දී.නි.ටී.
1.28 පස්සිතබ්බං) භවාදීසු ඛිපන්ති, ආයූහන්ති අත්තයනො ඵලුප්පත්තියා
ඝයටන්ති, අත්තයනො ඵයලන සංයුජ්ජන්ති, යස්මිං සන්තායන සයං
උප්පන්නාතංපලිබුද්ධන්ති, පච්චයන්තරසමවායයඋදයන්ති උප්පජ්ජන්ති, 
හියනොති ච සඞ්ඛාරානං කාරණභාවං ගච්ෙති, තස්මා අවිජ්ජා සඞ්ඛාරානං 
පවත්තං හුත්වා…යප.… පච්චයයො හුත්වා පච්චයයො යහොති. එවං අවිජ්ජාය
සඞ්ඛාරානං කාරණභාවූපගමනවියසසා උප්පාදාදයයො යවදිතබ්බා.
සඞ්ඛාරාදීනංවිඤ්ඤාණාදීසුපිඑයසව නයයො. 

තමත්ථංපටිසම්භිදාමග්ගපාළියාසායධන්යතන ‘‘ෙථාහා’’තිආදිවුත්තං.

තත්ථ තිට්ඨති එයතනාති ඨිති, පච්චයයො, උප්පායදො එව ඨිති උප්පාදට්ඨිති. 
එවං යසයසසුපි. යස්මා පන ‘‘ආසවසමුදයා අවිජ්ජාසමුදයයො’’ති (ම. නි.
1.103) වුත්තත්තා ආසවාව අවිජ්ජාය පච්චයයො, තස්මා වුත්තං 

‘‘උයභොයපයත ධම්මා ‘‘පච්චෙසමුප්පන්නා’’ති, අවිජ්ජා ච සඞ්ඛාරා ච
උයභොයපයත ධම්මා පච්චයයතො එව සමුප්පන්නා, න විනා පච්චයයනාති

අත්යථො. පච්චෙපරිග්ගයහපඤ්ඤාතිසඞ්ඛාරානං, අවිජ්ජායචඋප්පාදාදියක
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පච්චයාකායර පරිච්ඡින්දිත්වා ගහණවයසන පවත්තා පඤ්ඤා. 

ධම්මට්ඨිතිඤාණන්ති පච්චයුප්පන්නධම්මානං පච්චයභාවයතො 
ධම්මට්ඨිතිසඞ්ඛායත පටිච්චසමුප්පායද ඤාණං. ‘‘ද්වාදස
පටිච්චසමුප්පාදා’’ති වචනයතො හි ද්වාදස පච්චයා එව පටිච්චසමුප්පායදො.
අයඤ්ච නයයො න පච්චුප්පන්යන එව, අථ යඛො අතීතානාගයතසුපි, න ච
අවිජ්ජායඑවසඞ්ඛායරසු, අථයඛොසඞ්ඛාරාදීනං විඤ්ඤාණාදීසුපිලබ්භතීති

පරිපුණ්ණං කත්වා පච්චයාකාරස්ස විභත්තභාවං දස්යසතුං ‘‘අතීතම්පි

අද්ධාන’’න්තිආදි පාළිමාහරි. පට්ඨායන (පට්ඨා. 1.1) පන දස්සිතා
යහතාදිපච්චයාඑයවත්ථ උප්පාදාදිපච්චයාකායරහි ගහිතාති යතපි
යථාසම්භවං නීහරිත්වා යයොයජතබ්බා. අතිවිත්ථාරභයයන පන න
යයොජයිම්හ, අත්ථියකහිචවිසුද්ධිමග්ගාදියතො(විසුද්ධි. 2.594) ගයහතබ්බා. 

තස්ස තස්ස ධම්මස්සාති සඞ්ඛාරාදිපච්චයුප්පන්නධම්මස්ස. තථා තථා

පච්චෙභායවනාති උප්පාදාදියහතාදිපච්චයසත්තියා. 

කම්මකියලසවිපාකවයසන තීණි වට්ටානි යස්සාති තිවට්ටිං. 

අතීතපච්චුප්පන්නානාගතවයසන තයයො අද්ධා කාලා එතස්සාති තිෙද්ධිං. 

යහතුඵලඵලයහතුයහතුඵලවයසන තයයො සන්ධයයො එතස්සාති තිසන්ධි. 

සඞ්ඛිප්පන්ති එත්ථ අවිජ්ජාදයයො, විඤ්ඤාණාදයයො චාති සඞ්යඛපා, යහතු, 

විපායකො ච. අථ වා යහතු විපායකොති සඞ්ඛිප්පන්තීති සඞ්යඛපා. 

අවිජ්ජාදයයො, විඤ්ඤාණාදයයො ච යකොට්ඨාසපරියායයො වා සඞ්යඛපසද්යදො.

අතීතයහතුසඞ්යඛපාදිවයසන චත්තායරො සඞ්යඛපා යස්සාති චතුසඞ්යඛපිං. 
සරූපයතො අවුත්තාපි තස්මිං තස්මිං සඞ්යඛයප ආකිරීයන්ති

අවිජ්ජාසඞ්ඛාරාදිග්ගහයණහි පකාසීයන්තීති ආකාරා, අතීතයහතුආදීනං
පකාරා. යත සඞ්යඛයප පඤ්ච පඤ්ච කත්වා වීසති ආකාරා එතස්සාති 

වීසතාකාරිං. 

ඛත්තියාදියභයදන අයනකයභදභින්නාපි සස්සතවාදියනො 
ජාතිසතසහස්සානුස්සරණාදිකස්සඅභිනියවසයහතුයනොවයසනචත්තායරොව
යහොන්ති, නතයතො උද්ධං, අයධොවාතිසස්සතවාදීනංපරිමාණපරිච්යෙදස්ස

අනඤ්ඤවිසයතං දස්යසතුං ‘‘චත්තායරො  නා’’තිආදිමාහ. එස නයයො

ඉතයරසුපි. තත්ථ චත්තායරො  නාති චත්තායරො ජනසමූහාති අත්යථො

ගයහතබ්යබො යතසු එයකකස්සාපි අයනකප්පයභදයතො. යතති 

ද්වාසට්ඨිදිට්ඨිගතවාදියනො. ඉදිං නිස්සාොති ඉදප්පච්චයතාය සම්මා
අග්ගහණං. තත්ථාපි ච යහතුඵලභායවන සම්බන්ධානං ධම්මානං 
සන්තතිඝනස්ස අයභදිතත්තා පරමත්ථයතො විජ්ජමානම්පි යභදනිබන්ධනං

නානත්තනයං අනුපධායරත්වා ගහිතං එකත්තග්ගහණං නිස්සාය. ඉදිං 

ගණ්හන්තීතිඉදං සස්සතග්ගහණං අභිනිවිස්ස යවොහරන්ති, ඉමිනානයයන 

එකච්චසස්සතවාදාදයයොපියථාසම්භවංයයොයජත්වාවත්තබ්බා. භින්දිත්වාති
‘‘ආතප්පමන්වායා’’තිආදිනා විභජිත්වා, ‘‘තයිදං භික්ඛයව තථාගයතො

පජානාතී’’තිආදිනා (දී. නි. 1.36) වා විධමිත්වා. නිජ් ටන්ති අයනොනද්ධං. 
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නිගුම්බන්ති අනාවුටං.අපිචයවළුආදීනංයහට්ඨුපරියසංසිබ්බනට්යඨන  ටා. 

කුසාදීනං ඔවරණට්යඨන ගුම්යබො. තස්සදිසතාය දිට්ඨිගතානං බයාකුලා
පාකටතා ‘‘ජටා, ගුම්යබො’’ති ච වුච්චති, දිට්ඨිජටාවිජටයනන, 
දිට්ඨිගුම්බවිවරයණනචනිජ්ජටංනිගුම්බංකත්වාතිඅත්යථො. 

‘‘තස්මා’’තිආදිනා බුද්ධගුයණ ආරබ්භ යදසනාය සමුට්ඨිතත්තා
සබ්බඤ්ඤුතඤ්ඤාණං උද්දිසිත්වා යදසනාකුසයලො භගවා සමයන්තරං
විග්ගහණවයසනසබ්බඤ්ඤුතඤ්ඤාණයමව විස්සජ්යජතීතිදස්යසති. 

29. අත්ථි පරියායයො සන්ති-සද්යදො, යසො ච සංවිජ්ජන්තිපරියායයො, 

සංවිජ්ජමානතා ච ඤායණන උපලබ්භමානතාති ආහ ‘‘සන්තී’’තිආදි. 

සංවිජ්ජමානපරිදීපයනන පන ‘‘සන්තී’’ති ඉමිනා පයදන යතසං 
දිට්ඨිගතිකානංවිජ්ජමානතායඅවිච්ඡින්නතං, තයතොචයනසංමිච්ොගාහයතො 
සිථිලකරණවියවචයනහි අත්තයනො යදසනාය කිච්චකාරිතං, අවිතථතඤ්ච 

දීයපති ධම්මරාජා. අත්ථීති ච සන්තිපයදන සමානත්යථො පුථුවචනවිසයයො
එයකොනිපායතො ‘‘අත්ථිඉමස්මිංකායයයකසා’’තිආදීසු(දී.නි.2.377; ම. 

නි.1.110; 3.154; සං.නි.4.127) විය. ආලපනවචනන්ති බුද්ධාලපනවචනං.
භගවායයවහි‘‘භික්ඛයව, භික්ඛයවො’’තිචආලපති, නසාවකා.සාවකාපන 
‘‘ආවුයසො, ආයස්මා’’තිආදිසම්බන්ධයනයනව. ‘‘එයක’’ති වුත්යත 

එකච්යචතිඅත්යථොඑවසඞ්ඛයාවාචකස්සඑක-සද්දස්ස නියයතකවචනත්තා, 
න සමිතබහිතපාපතාය සමණබ්රාහ්මණාති ආහ 

‘‘පබ්බජ්ජූපගතභායවනා’’තිආදි. තථා වා යහොන්තු, අඤ්ඤථා වා, 

සම්මුතිමත්යතයනව ඉධාධිප්යපතාති දස්යසති ‘‘යලොයකනා’’තිආදිනා.

සස්සතාදිවයසන පුබ්බන්තං කප්යපන්තීති පුබ්බන්තකප්පිකා. යස්මා පන

යතසං පුබ්බන්තිං පුරිමසිද්යධහි තණ්හාදිට්ඨිකප්යපහි කප්යපත්වා 

ආයසවනබලවතාය, විචිත්රවුත්තිතාය ච විකප්යපත්වා අපරභාගසිද්යධහි

අභිනියවසභූයතහි තණ්හාදිට්ඨිගායහහි ගණ්හන්ති අභිනිවිසන්ති

පරාමසන්ති, තස්මා වුත්තං ‘‘පුබ්බන්තිං කප්යපත්වා විකප්යපත්වා 

ගණ්හන්තී’’ති.පුරිමභාගපච්ඡිමභාගසිද්ධානංවාතණ්හාඋපාදානානංවයසන 
යථාක්කමං කප්පනගහණානි යවදිතබ්බානි. තණ්හාපච්චයා හි උපාදානං
සම්භවති. පහුතපසංසානින්දාතිසයසංසග්ගනිච්චයයොගාදිවිසයයසු ඉධ

නිච්චයයොගවයසනවිජ්ජමානත්යථො සම්භවතීතිවුත්තං ‘‘පුබ්බන්තකප්යපො

වා’’තිආදි වුත්තඤ්ච– 

‘‘පහුයතචපසංසායං, නින්දායඤ්චාතිසයයන; 
නිච්චයයොයගචසංසග්යග, යහොන්තියමමන්තුආදයයො’’ති. 

යකොට්ඨායසසූති එත්ථ යකොට්ඨාසාදීසූති අත්යථො යවදිතබ්යබො ආදි-
සද්දයලොයපන, නිදස්සනනයයනචවුත්තත්තා. පදපූරණසමීපඋම්මග්ගාදීසුපි

හි අන්ත-සද්යදොදිස්සති.තථා හි ‘‘ඉඞ්ඝතාවසුත්තන්යතවාගාථායයොවා
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පටුන 

අභිධම්මං වා පරියාපුණස්සු (පාචි. 442), සුත්තන්යත ඔකාසං
කාරායපත්වා’’තිආදීසු (පාචි. 1221) ච පදපූරයණ අන්ත-සද්යදො වත්තති, 
‘‘ගාමන්තයසනාසන’’න්තිආදීසු (විසුද්ධි. 1.31) සමීයප, 
‘‘කාමසුඛල්ලිකානුයයොයගො එයකො අන්යතො, අත්ථීති යඛො කච්චාන
අයයමයකො අන්යතො’’තිආදීසු (සං. නි. 1.258; සං. නි. 2.110) ච
උම්මග්යගති. 

අන්තපූයරොති මහාඅන්තඅන්තගුයණහි පූයරො. ‘‘සා හරිතන්තං වා
පන්ථන්තං වා’’ති (ම. නි. 1.304) මජ්ඣිමනිකායය 

මහාහත්ථිපයදොපමසුත්තන්තපාළි. තත්ථ සාති යතයජොධාතු. හරිතන්තන්ති

හරිතතිණරුක්ඛමරියාදං. පන්ථන්තන්ති මග්ගමරියාදං. ආගම්ම අනාහාරා
නිබ්බායතීති යසයසො. ‘‘අන්තමිදං භික්ඛයව, ජීවිකානං යදිදං
පිණ්යඩොලය’’න්ති (සං.නි.3.80; ඉතිවු. 91) පිණ්ඩියායලොපසුත්තන්තපාළි.

තත්ථපිණ්ඩංඋලතිගයවසතීති පිණ්යඩොයලො, පිණ්ඩාචාරියකො, තස්සභායවො 

පිණ්යඩොලයිං, පිණ්ඩචරයණන ජීවිකතාති අත්යථො. එයසවාති

සබ්බපච්චයසඞ්ඛයභූයතො නිබ්බානධම්යමො එව, යතනාහ ‘‘සබ්බ…යප.…

වුච්චතී’’ති. එයතන සබ්බපච්චයසඞ්ඛයනයතො අසඞ්ඛතං නිබ්බානං
සඞ්ඛතභූතස්ස වට්ටදුක්ඛස්ස පරභාගං පරියයොසානභූතං, තස්මා එත්ථ 

පරභායගොවඅත්යථොයුත්යතොතිදස්යසති. සක්කායෙොති සක්කායගායහො. 

කප්යපොති යලයසො. කප්පකයතනාති තිණ්ණං දුබ්බණ්ණකරණානං

අඤ්ඤතරදුබ්බණ්ණකයතන. ආදි-සද්යදන යචත්ථ කප්ප-සද්යදො 
මහාකප්පසමන්තභාවකියලසකාමවිතක්කකාලපඤ්ඤත්තිසදිසභාවාදීසුපි
වත්තතීති දස්යසති. තථා යහස ‘‘චත්තාරිමානි භික්ඛයව, කප්පස්ස
අසඞ්යඛයයයානී’’තිආදීසු (අ. නි. 4.156) මහාකප්යප වත්තති, 
‘‘යකවලකප්පං යවළුවනං ඔභායසත්වා’’තිආදීසු (සං. නි. 1.94) 
සමන්තභායව, ‘‘සඞ්කප්යපො කායමො රායගො කායමො සඞ්කප්පරායගො
කායමො’’තිආදීසු (මහානි.1; චූළනි.8) කියලසකායම, ‘‘තක්යකොවිතක්යකො
සඞ්කප්යපො’’තිආදීසු විතක්යක, ‘‘යයනසුදංනිච්චකප්පං විහරාමී’’තිආදීසු
(ම. නි. 1.387) කායල, ‘‘ඉච්චායස්මා කප්යපො’’තිආදීසු (සු. නි. 1018) 
පඤ්ඤත්තියං, ‘‘සත්ථුකප්යපන වත කිර යභො සාවයකන සද්ධිං
මන්තයමානානජානිම්හා’’තිආදීසු(ම.නි. 1.260) සදිසභායවති. 

තණ්හාදිට්ඨීසු පවත්තිං මහානිද්යදසපාළිො (මහානි. 28) සායධන්යතො 

‘‘වුත්තම්පි යචත’’න්තිආදිමාහ. තත්ථ උද්දානයතොති සඞ්යඛපයතො. 

‘‘තස්මා’’තිආදි යථාවුත්තාය අත්ථවණ්ණනාය ගුණවචනං. 

තණ්හාදිට්ඨිවයසනාති උපනිස්සයසහජාතභූතාය අභිනන්දනසඞ්ඛාතාය
තණ්හාය යචව සස්සතාදිආකායරන අභිනිවිසන්තස්ස මිච්ොගාහස්ස ච
වයසන. පුබ්යබ නිවුත්ථධම්මවිසයාය කප්පනාය ඉධ අධිප්යපතත්තා
අතීතකාලවාචයකොයයව පුබ්බ-සද්යදො, න පන ‘‘මයනොපුබ්බඞ්ගමා 
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පටුන 

ධම්මා’’තිආදීසු විය පධානාදිවාචයකො, රූපාදිඛන්ධවිනිමුත්තස්ස
කප්පනවත්ථුයනො අභාවා අන්ත-සද්යදො ච යකොට්ඨාසවාචයකො, න පන

අබ්භන්තරාදිවාචයකොති දස්යසතුං ‘‘අතීතිං ඛන්ධයකොට්ඨාස’’න්ති වුත්තං. 

කප්යපත්වාති ච තස්මිං පුබ්බන්යත තණ්හායනාභිනියවසනානං සමත්ථනං

පරිනිට්ඨාපනමාහ. ඨිතාතිතස්සාලද්ධියාඅවිජහනං, පුබ්බන්තයමවඅනුගතා
දිට්ඨි යතසමත්ථීති යයොජනා. අත්ථිතා, අනුගතතා ච නාම පුනප්පුනං

පවත්තියාති දස්යසති ‘‘පුනප්පුනිං උප්පජ් නවයසනා’’ති ඉමිනා. ‘‘යත

එව’’න්තිආදිනා ‘‘පුබ්බන්තිං ආරබ්භා’’තිආදිපාළියා අත්ථං සංවණ්යණති. 

තත්ථ ආරබ්භාති ආලම්බිත්වා. විසයයො හි තස්සා දිට්ඨියා පුබ්බන්යතො.
විසයභාවයතොයහසතස්සාආගමනට්ඨානං, ආරම්මණපච්චයයොචාතිවුත්තං 

‘‘ආගම්ම පටිච්චා’’ති. තයදතං අඤ්යඤසං පතිට්ඨාපනදස්සනන්ති ආහ 

‘‘අඤ්ඤම්පි නිංදිට්ඨිගතිතිං කයරොන්තා’’ති. 

අධිවචනපථානීති [අධිවචනපඅදානි (අට්ඨකථායං)] රුළ්හිමත්යතන
පඤ්ඤත්තිපථානි. දාසාදීසු හි සිරිවඩ්ඪකාදිසද්දා විය වචනමත්තයමව

අධිකාරං කත්වා පවත්තියා තථා පණ්ණත්තියයව අධිවචනිං, සා ච

යවොහාරස්සපයථොති.අථවා අධි-සද්යදොඋපරිභායග, වුච්චතීති වචනිං. අධි

උපරිභායග වචනං අධිවචනිං. උපාදානියභූතානං රූපාදීනං 
[උපාදාභූතරූපාදීනං (දී. නි. ටී. 1.29)] උපරි පඤ්ඤාපියමානා
උපාදාපඤ්ඤත්ති, තස්මා පඤ්ඤත්තිදීපකපථානීති අත්යථො දට්ඨබ්යබො.
පඤ්ඤත්තිමත්තඤ්යහතං වුච්චති, යදිදං ‘‘අත්තා, යලොයකො’’ති ච, න

රූපයවදනාදයයො විය පරමත්යථොති. අධිමුත්ති-සද්යදො යචත්ථ අධිවචන-
සද්යදනසමානත්යථො ‘‘නිරුත්තිපයථො’’තිආදීසු(ධ.ස.107දුකමාතිකා)විය

උත්තිසද්දස්ස වචනපරියායත්තා. ‘‘භූතිං අත්ථ’’න්තිආදිනා පන

භූතසභාවයතො අතියරකං.තමතිධාවිත්වාවාමුච්චන්තීති අධිමුත්තියෙො, තාසං
පථානිතද්දීපකත්තාතිඅත්ථංදස්යසති, අධිකංවාසස්සතාදිකංමුච්චන්තීති 

අධිමුත්තියෙො. අධිකඤ්හි සස්සතාදිං, පකතිආදිං, දබ්බාදිං, ජීවාදිං, 
කායාදිඤ්ච අභූතං අත්ථං සභාවධම්යමසු අජ්ඣායරොයපත්වා දිට්ඨියයො 
පවත්තන්ති. 

30. අභිවදන්තීති ‘‘ඉදයමව සච්චං, යමොඝමඤ්ඤ’’න්ති අභිනිවිසිත්වා 
වදන්ති.‘‘අයයමවධම්යමො, නායංධම්යමො’’තිආදිනාඅභිභවිත්වාපිවදන්ති. 
අභිවදනකිරියාය අජ්ජාපි අවිච්යෙදභාවදස්සනත්ථං වත්තමානවචනං
කතන්ති අයයමත්ථ පාළිවණ්ණනා. කයථතුකමයතාය යහතුභූතාය

පුච්ඡිත්වාති සම්බන්යධො. මිච්ො පස්සතීති දිට්ඨි, දිට්ඨි එව දිට්ඨිගතිං 
‘‘මුත්තගතං, (අ. නි. 9.11) සඞ්ඛාරගත’’න්තිආදීසු (මහානි. 41) විය ගත-
සද්දස්ස තබ්භාවවුත්තියතො, ගන්තබ්බාභාවයතො වා දිට්ඨියා ගතමත්තන්ති 

දිට්ඨිගතිං. දිට්ඨියා ගහණමත්තයමව, නත්ථඤ්ඤං අවගන්තබ්බන්ති

අත්යථො, දිට්ඨිපකායරොවා දිට්ඨිගතිං. යලොකියාහිවිධයුත්තගතපකාරසද්යද
සමානත්යථ ඉච්ෙන්ති.එකස්මිංයයවඛන්යධ‘‘අත්තා’’තිච‘‘යලොයකො’’ති
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චගහණවියසසංඋපාදාය පඤ්ඤාපනංයහොතීතිආහ ‘‘රූපාදීසුඅඤ්ඤතරිං

අත්තාති ච යලොයකොති ච ගයහත්වා’’ති. අමරිං නිච්චිං ධුවන්ති 

සස්සතයවවචනානි, මරණාභායවන වා අමරිං. උප්පාදාභායවන සබ්බදාපි

අත්ථිතාය නිච්චිං. ථිරට්යඨන විකාරාභායවන ධුවිං. ‘‘ෙථාහා’’තිආදිනා
මහානිද්යදස පටිසම්භිදාමග්ගපාළීහි යථාවුත්තමත්ථං විභායවති. තත්ථ
‘‘රූපං ගයහත්වා’’ති පාඨයසයසන සම්බන්යධො. අයං පනත්යථො – ‘‘රූපං
අත්තයතොසමනුපස්සති.යවදනං, සඤ්ඤං, සඞ්ඛායර, විඤ්ඤාණංඅත්තයතො
සමනුපස්සතී’’ති ඉමිස්සා පඤ්චවිධාය සක්කායදිට්ඨියා වයසන වුත්යතො, 
‘‘රූපවන්තං අත්තාන’’න්තිආදිකාය පන පඤ්චදසවිධායපි තදවයසසාය
සක්කායදිට්ඨියා වයසන චත්තායරො ඛන්යධ ‘‘අත්තා’’ති ගයහත්වා
තදඤ්යඤො‘‘යලොයකො’’තිපඤ්ඤයපන්තීතිඅයම්පිඅත්යථොලබ්භයතව.තථා
එකං ඛන්ධං ‘‘අත්තා’’ති ගයහත්වා අඤ්යඤො අත්තයනො උපයභොගභූයතො
‘‘යලොයකො’’ති ච. සසන්තතිපතියත ඛන්යධ ‘‘අත්තා’’ති ගයහත්වා
තදඤ්යඤොපරසන්තතිපතියතො‘‘යලොයකො’’තිච පඤ්ඤයපතීතිඑවම්යපත්ථ
අත්යථො දට්ඨබ්යබො. එත්ථාහ – ‘‘සස්සයතො වායදො එයතස’’න්ති කස්මා
යහට්ඨාවුත්තං, නනුයතසංඅත්තාචයලොයකොච සස්සයතොතිඅධිප්යපයතො, 
න වායදොති? සච්චයමතං, සස්සතසහචරිතතාය පන වායදොපි සස්සයතොති 
වුත්යතොයථා ‘‘කුන්තාපචරන්තී’’ති, සස්සයතොඉතිවායදො එයතසන්තිවා
තත්ථ ඉති-සද්දයලොයපො දට්ඨබ්යබො. සස්සතං වදන්ති ‘‘ඉදයමව සච්චං, 

යමොඝමඤ්ඤ’’න්ති අභිනිවිස්සයවොහරන්තීති සස්සතවාදා තිපියුජ්ජති. 

31. ආතාපනභායවනාති විබාධනස්ස භායවන, විබාධනට්යඨන වා.

පහානඤ්යචත්ථ විබාධනං. පදහනවයසනාති සමාදහනවයසන. සමාදහනිං 
පන යකොසජ්ජපක්යඛ පතිතුමදත්වා චිත්තස්ස උස්සාහනං. යථා සමාධි

වියසසභාගියතං පාපුණාති, එවං වීරියස්ස බහුලීකරණං අනුයෙොයගො. ඉති

පදත්තයයන වීරියයමව වුත්තන්ති ආහ ‘‘එවිං තිප්පයභදිං වීරිෙ’’න්ති.
යථාක්කමඤ්හිහ තීහි පයදහි උපචාරප්පනාචිත්තපරිදමනවීරියානි දස්යසති.

න පමජ්ජති එයතනාති අප්පමායදො, සතියා අවිප්පවායසො. යසො පන
සතිපට්ඨානා චත්තායරො ඛන්ධා එව. සම්මා උපායයන මනසි කයරොති

කම්මට්ඨානයමයතනාති සම්මාමනසිකායරො, යසො පන ඤාණයමව, න

ආරම්මණවීථිජවනපටිපාදකා, යතනාහ ‘‘අත්ථයතො ඤාණ’’න්ති. 

පථමනසිකායරොති කාරණමනසිකායරො. තයදවත්ථං සමත්යථති 

‘‘ෙස්මඤ්හී’’තිආදිනා. තත්ථ ෙස්මිං මනසිකායරති

කම්මට්ඨානමනසිකරණූපායභූයත ඤාණසඞ්ඛායත මනසිකායර. ‘‘ඉමස්මිං

ඨායන’’තිඉමිනා සද්දන්තරසම්පයයොගාදිනා විය පකරණවයසනාපිසද්යදො

වියසසවිසයයොති දීයපති. වීරිෙඤ්චාති යථාවුත්යතහි තීහි පයදහි වුත්තං

තිප්පයභදං වීරියඤ්ච. එත්ථාති ‘‘ආතප්ප…යප.… මනසිකාරමන්වායා’’ති 
ඉමස්මිං පායඨ, සීලවිසුද්ධියා සද්ධිං චතුන්නං රූපාවචරජ්ඣානානං

අධිගමනපටිපදා ඉධ වත්තබ්බා, සා පන විසුද්ධිමග්යග (විසුද්ධි. 2.401) 

විත්ථාරයතොවුත්තාතිආහ ‘‘සඞ්යඛපත්යථො’’ති. තථා ාතිකන්තිතථාසභාවං, 
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එයතන චුද්දසවියධහි චිත්තපරිදමයනහි රූපාවචරචතුත්ථජ්ඣානස්ස

පගුණතාපාදයනන දමිතතං දස්යසති. යචතයසො සමාධි යචයතොසමාධි, යසො

පන අට්ඨඞ්ගසමන්නාගතරූපාවචරචතුත්ථජ්ඣානස්යසව සමාධි. ෙථා-

සද්යදො ‘‘යෙනා’’ති අත්යථනිපායතොතිආහ ‘‘යෙනසමාධිනා’’ති. 

විජම්භනභූයතහි යලොකියාභිඤ්ඤාසඞ්ඛායතහි ඣානානුභායවහි

සම්පන්යනොති ඣානානුභාවසම්පන්යනො. යසො දිට්ඨිගතියකො එවිං වදතීති
වත්තමානවචනං, තථාවදනස්ස අවිච්යෙදභායවන
සබ්බකාලිකතාදස්සනත්ථන්ති යවදිතබ්බං. අනියමියත හි කාලවියසයස

විප්පකතකාලවචනන්ති. වනති යාචති පුත්තන්ති වඤ්ඣා ඣ-පච්චයං, න-

කාරස්ස ච නිග්ගහිතං කත්වා, වධති පුත්තං, ඵලං වා හනතීතිපි වඤ්ඣා 
සපච්චයඝය-කාරස්සඣ-කාරං, නිග්ගහිතාගමඤ්ච කත්වා. සා වියකස්සචි

ඵලස්ස අජයනනාති වඤ්යඣො, යතනාහ ‘‘වඤ්ඣපසූ’’තිආදි. එවං
පදත්ථවතා ඉමිනා කීදිසං සාමත්ථියත්ථං දස්යසතීති අන්යතොලීනයචොදනං

පරිහරිතුං ‘‘එයතනා’’තිආදිමාහ. ඣානලාභිස්ස වියසයසන ඣානධම්මා 
ආපාථමාගච්ෙන්ති, තම්මුයඛන පන යසසධම්මාපීති ඉමමත්ථං සන්ධාය 

‘‘ඣානාදීන’’න්තිවුත්තං. රූපාදි නකභාවන්තිරූපාදීනං ජනකසාමත්ථියං. 

පටික්ඛිපතීති‘‘නයියමකිඤ්චිජයනන්තී’’තිපටික්ඛිපති. කස්මාතියච? සති
හි ජනකභායව රූපාදිධම්මානං විය, සුඛාදිධම්මානං විය ච 
පච්චයායත්තවුත්තිතාය උප්පාදවන්තතා විඤ්ඤායති, උප්පායද ච සති
අවස්සංභාවී නියරොයධොති අනවකාසාව නිච්චතා සියා, තස්මා තං
පටික්ඛිපතීති. 

ඨියතොති නිච්චලං පතිට්ඨියතො, කූටට්ඨ-සද්යදොයයව වා යලොයක

අච්චන්තංනිච්යචනිරුළ්යහො දට්ඨබ්යබො.තිට්ඨතීති ඨායී, එසිකාචසාඨායී

චාති එසිකට්ඨායී, වියසසනපරනිපායතො යචස, තස්මා ගම්භීරයනයමො 

නිච්චලට්ඨිතියකො ඉන්දඛීයලො වියාති අත්යථො, යතනාහ ‘‘ෙථා’’තිආදි.
‘‘කූටට්යඨො’’තිඉමිනායචත්ථඅනිච්චතාභාවමාහ. ‘‘එසිකට්ඨායීඨියතො’’ති
ඉමිනා පන යථා එසිකා වාතප්පහාරාදීහි න චලති, එවං න යකනචි 
විකාරමාපජ්ජතීති විකාරාභාවං, විකායරොපි අත්ථයතො විනායසොයයවාති

වුත්තං ‘‘උභයෙනාපියලොකස්සවිනාසාභාවිංදස්යසතී’’ති. 

එවමට්ඨකථාවාදං දස්යසත්වා ඉදානි යකචිවාදං දස්යසතුං ‘‘යකචි

පනා’’තිආදිවුත්තං. මුඤ් යතොති [මුඤ්යජ (අට්ඨකථායං)] මුඤ්ජතිණයතො. 

ඊසිකාති කළීයරො. ෙදිදිං අත්තසඞ්ඛාතං ධම්මජාතං  ාෙතීති වුච්චති, තං

සත්තිරූපවයසන පුබ්යබ විජ් මානයමව බයත්තිරූපවයසන නික්ඛමති, 
අභිබයත්තිං ගච්ෙතීති අත්යථො. ‘‘විජ්ජමානයමවා’’ති හි එයතන කාරයණ
ඵලස්ස අත්ථිභාවදස්සයනන බයත්තිරූපවයසන අභිබයත්තිවාදං දස්යසති.
සාලිගබ්යභ සංවිජ්ජමානංසාලිසීසංවියහිසත්තිරූපං, තදභිනික්ඛන්තංවිය
බයත්තිරූපන්ති. කථං පන සත්තිරූපවයසන විජ්ජමායනොයයව පුබ්යබ
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පටුන 

අනභිබයත්යතො බයත්තිරූපවයසන අභිබයත්තිං ගච්ෙතීති? යථා
අන්ධකායරන පටිච්ෙන්යනො ඝයටො ආයලොයකන අභිබයත්තිං ගච්ෙති, 
එවමයම්පීති. 

ඉදයමත්ථ විචායරතබ්බං – කිං කයරොන්යතො ආයලොයකො ඝටං
පකායසතීති වුච්චති, යදි ඝටවිසයං බුද්ධිං කයරොන්යතො පකායසති, 
අනුප්පන්නායඑවබුද්ධියාඋප්පත්තිදීපනයතොඅභිබයත්තිවායදොහායති.අථ
ඝටවිසයාය බුද්ධියාආවරණභූතංඅන්ධකාරංවිධමන්යතොපකායසති, එවම්පි
අභිබයත්තිවායදො හායයතව. සතිහිඝටවිසයායබුද්ධියාකථං අන්ධකායරො
තස්සා ආවරණං යහොතීති. යථා ච ඝටස්ස අභිබයත්ති න යුජ්ජති, එවං
දිට්ඨිගතිකපරිකප්පිතස්සඅත්තයනොපිඅභිබයත්තින යුජ්ජතියයව.තත්ථාපිහි
යදි ඉන්ද්රියවිසයාදිසන්නිපායතන අනුප්පන්නා එව බුද්ධි උප්පන්නා, 
උප්පත්තිවචයනයනව අභිබයත්තිවායදො හායති අභිබයත්තිමත්තමතික්කම්ම
අනුප්පන්නාය එව බුද්ධියා උප්පත්තිදීපනයතො. තථා සස්සතවායදොපි
යතයනව කාරයණන. අථ බුද්ධිප්පවත්තියා ආවරණභූතස්ස 
අන්ධකාරට්ඨානියස්ස යමොහස්ස විධමයනන බුද්ධි උප්පන්නා. එවම්පි සති
අත්ථවිසයාය බුද්ධියා කථං යමොයහො තස්සා ආවරණං යහොතීති, හායයතව
අභිබයත්තිවායදො, කිඤ්ච භියයයො – යභදසබ්භාවයතොපි අභිබයත්තිවායදො
හායති. න හි අභිබයඤ්ජනකානං චන්දිමසූරියමණිපදීපාදීනං යභයදන
අභිබයඤ්ජිතබ්බානං ඝටාදීනං යභයදො යහොති, යහොති ච විසයයභයදන
බුද්ධියභයදො යථාවිසයං බුද්ධියා සම්භවයතොති භියයයොපි අභිබයත්ති න 
යුජ්ජතියයව, නයචත්ථවිජ්ජමානතාභිබයත්තිවයසනවුත්තිකප්පනායුත්තා 
විජ්ජමානතාභිබ්යත්තිකිරියාසඞ්ඛාතාය වුත්තියා වුත්තිමයතො ච
අනඤ්ඤථානුජානනයතො. අනඤ්ඤායයව හි තථා වුත්තිසඞ්ඛාතා කිරියා
තබ්බන්තවත්ථුයතො, යථා ඵස්සාදීහි ඵුසනාදිභායවො, තස්මා වුත්තිමයතො
අනඤ්ඤාය එව විජ්ජමානතාභිබයත්තිසඞ්ඛාතාය වුත්තියා පරිකප්පියතො
යකසඤ්චි අභිබයත්තිවායදො න යුත්යතො එවාති. යය පන ‘‘ඊසිකට්ඨායී
ඨියතො’’ති පඨිත්වා යථාවුත්තමත්ථමිච්ෙන්ති, යත තදිදං කාරණභායවන 
ගයහත්වා‘‘යතචසත්තාසන්ධාවන්තිසංසරන්තිචවන්තිඋපපජ්ජන්තී’’ති
පයදහි අත්ථසම්බන්ධම්පි කයරොන්ති, න අට්ඨකථායමිව අසම්බන්ධන්ති

දස්යසන්යතො ‘‘ෙස්මාචා’’තිආදිමාහ. යතචසත්තා සන්ධාවන්තීතිඑත්ථයය 
ඉධ මනුස්සභායවන අවට්ඨිතා, යතයයව යදවභාවාදිඋපගමයනන ඉයතො
අඤ්ඤත්ථ ගච්ෙන්තීති අත්යථො. අඤ්ඤථා කතස්ස කම්මස්ස විනායසො, 
අකතස්සචඅබ්භාගයමොආපජ්යජයයාතිඅධිප්පායයො. 

අපරාපරන්ති අපරස්මා භවා අපරං භවං, අපරමපරං වා, පුනප්පුනන්ති

අත්යථො. ‘‘චවන්තී’’ති පදමුල්ලිඞ්යගත්වා ‘‘එවිංසඞ්ඛයිංගච්ඡන්තී’’තිඅත්ථං 
විවරති, අත්තයනො තථාගහිතස්ස නිච්චසභාවත්තා න චුතූපපත්තියයො.
සබ්බබයාපිතාය නාපි සන්ධාවනසංසරණානි, ධම්මානංයයව පන
පවත්තිවියසයසනඑවංසඞ්ඛයංගච්ෙන්ති එවංයවොහරීයන්තීතිඅධිප්පායයො.
එයතන‘‘අවට්ඨිතසභාවස්සඅත්තයනො, ධම්මියනොච ධම්මමත්තංඋප්පජ්ජති
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පටුන 

යචව විනස්සති චා’’ති ඉමං විපරිණාමවාදං දස්යසති. යං පයනත්ථ
වත්තබ්බං, තං ඉමිස්සං සස්සතවාදවිචාරණායයමව ‘‘එවංගතිකා’’ති 
පදත්ථවිභාවයන වක්ඛාම. ඉදානි අට්ඨකථායං වුත්තං අසම්බන්ධමත්තං

දස්යසතුං ‘‘අට්ඨකථාෙිංපනා’’තිආදි වුත්තං. සන්ධාවන්තීතිආදිනාවචයනන

අත්තයනො වාදිං භින්දති විනායසති සන්ධාවනාදිවචනසිද්ධාය අනිච්චතාය
පුබ්යබ අත්තනා පටිඤ්ඤාතස්ස සස්සතවාදස්ස විරුද්ධභාවයතොති අත්යථො. 

‘‘දිට්ඨිගතිකස්සා’’තිආදි තදත්ථසමත්ථනං. න නිබද්ධන්ති න ථිරං.

‘‘සන්ධාවන්තී’’තිආදිවචනං, සස්සතවාදඤ්ච සන්ධාය ‘‘සුන්දරම්පි

අසුන්දරම්පි යහොතියෙවා’’ති වුත්තිං. සබ්බදා සරන්ති පවත්තන්තීති 

සස්සතියෙො ර-කාරස්ස ස-කාරං, ද්විභාවඤ්ච කත්වා, 
පථවීසියනරුචන්දිමසූරියා, සස්සතීහි සමං සදිසං තථා, 
භාවනපුංසකවචනඤ්යචතං.‘‘අත්තාචයලොයකොචා’’තිහිකත්තුඅධිකායරො. 

සස්සතිසමන්ති වා ලිඞ්ගබයත්තයයන කත්තුනිද්යදයසො. සස්සතිසයමො 

අත්තා ච යලොයකො ච අත්ථි එවාති අත්යථො, ඉති-සද්යදො යචත්ථ 
පදපූරණමත්තං. එව-සද්දස්ස හි එ-කායර පයර ඉති-සද්යද ඉ-කාරස්ස ව-

කාරමිච්ෙන්ති සද්දවිදූ. සස්සතිසමන්ති සස්සතං ථාවරං නිච්චකාලන්තිපි 

අත්යථො, සස්සතිසම-සද්දස්සසස්සතපයදනසමානත්ථතංසන්ධාය ටීකාෙිං 
(දී.නි.ටී.1.31) වුත්යතො. 

යහතුිං දස්යසන්යතොති යයසං ‘‘සස්සයතො’’ති අත්තානඤ්ච යලොකඤ්ච
පඤ්ඤයපති, යතසං යහතුං දස්යසන්යතො අයං දිට්ඨිගතියකො ආහාති 
සම්බන්යධො. න හි අත්තයනො දිට්ඨියා පච්චක්ඛකතමත්ථං අත්තයනොයයව
සායධති, අත්තයනො පන පච්චක්ඛකයතන අත්යථන අත්තයනො
අප්පච්චක්ඛභූතම්පිඅත්ථංසායධති, අත්තනාච යථානිච්ඡිතංඅත්ථංපයරපි
විඤ්ඤායපති, න අනිච්ඡිතං, ඉදං පන යහතුදස්සනං එයතසු අයනයකසු
ජාතිසතසහස්යසසු එයකොවායං යම අත්තා ච යලොයකො ච 
අනුස්සරණසම්භවයතො.යයොහියමත්ථංඅනුභවති, යසොඑවතංඅනුස්සරති, 
න අඤ්යඤො. න හි අඤ්යඤන අනුභූතමත්ථං අඤ්යඤො අනුස්සරිතුං
සක්යකොතියථාතංබුද්ධරක්ඛියතනඅනුභූතං ධම්මරක්ඛියතො.යථායචතාසු, 
එවංඉයතොපුරිමතරාසුපිජාතීසු, තස්මා ‘‘සස්සයතොයම අත්තාචයලොයකො
ච, යථාචයම, එවංඅඤ්යඤසම්පිසත්තානංසස්සයතොඅත්තාචයලොයකො 
චා’’ති සස්සතවයසන දිට්ඨිගහණං පක්ඛන්දන්යතො දිට්ඨිගතියකො පයරපි
තත්ථ පතිට්ඨයපති. පාළියං පන ‘‘අයනකවිහිතානි අධිමුත්තිපථානි
අභිවදන්ති, යසො එවමාහා’’ති වචනයතො පරානුගාහාපනවයසන ඉධ

යහතුදස්සනංඅධිප්යපතන්තිවිඤ්ඤායති. එතන්තිඅත්තයනොචයලොකස්සච

සස්සතභාවං. ‘‘න යකවල’’න්තිආදි අත්ථයතො ආපන්නදස්සනං. ඨාන-
සද්යදො කාරයණ, තඤ්ච යඛො ඉධ පුබ්යබනිවාසානුස්සතියයවාති ආහ 

‘‘ඉද’’න්තිආදි. කාරණඤ්ච නායමතං තිවිධං සම්පාපකං නිබ්බත්තකං 
ඤාපකන්ති. තත්ථ අරියමග්යගො නිබ්බානස්ස සම්පාපකකාරණං, නජං
අඞ්කුරස්ස නිබ්බත්තකකාරණං, පච්චයුප්පන්නතාදයයො අනිච්චතාදීනං
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ඤාපකකාරණං, ඉධාපි ඤාපකකාරණයමව අධිප්යපතං. ඤාපයකො හි
අත්යථො ඤායපතබ්බත්ථවිසයස්ස ඤාණස්ස යහතුභාවයතො කාරණං.

තදායත්තවුත්තිතාය තං ඤාණං තිට්ඨති එත්ථාති ඨානිං, වසති තං

ඤාණයමත්ථ තිට්ඨතීති ‘‘වත්ථූ’’ති ච වුච්චති. තථා හි භගවතා වත්ථු-
සද්යදන උද්දිසිත්වාපිඨාන-සද්යදනනිද්දිට්ඨන්ති. 

32-33. දුතියතතියවාරානං පඨමවාරයතො වියසයසො නත්ථි ඨයපත්වා

කාලයභදන්ති ආහ ‘‘උපරි වාරද්වයෙපි එයසව නයෙො’’ති. තයදතං

කාලයභදං යථාපාළිං දස්යසතුං ‘‘යකවලඤ්හී’’තිආදි වුත්තං. ඉතයරන
දුතියතතියවාරා යාව දසසංවට්ටවිවට්ටකප්පා, යාව
චත්තාලීසසංවට්ටවිවට්ටකප්පා ච අනුස්සරණවයසන වුත්තාති අධිප්පායයො.
යයදවංකස්මාසස්සතවායදොචතුධාවිභත්යතො, නනුතිධා කාලයභදමකත්වා
අධිච්චසමුප්පත්තිකවායදො විය දුවියධයනව විභජිතබ්යබො සියාති යචොදනං 

යසොයධතුං ‘‘මන්දපඤ්යඤො හී’’තිආදිමාහ. මන්දපඤ්ඤාදීනං තිණ්ණං
පුබ්යබනිවාසානුස්සතිඤාණලාභීනං වයසන තිධා කාලයභදං කත්වා
තක්කයනනසහ චතුධාවිභත්යතොතිඅධිප්පායයො.නනුචඅනුස්සවාදිවයසන
තක්කිකානං විය මන්දපඤ්ඤාදීනම්පි වියසසලාභීනං හීනාදිවයසන
අයනකයභදසම්භවයතො බහුධා යභයදො සියා, අථ කස්මා සබ්යබපි
වියසසලාභියනො තයයො එව රාසී කත්වා වුත්තාති? උක්කට්ඨපරිච්යෙයදන
දස්යසතුකාමත්තා. තීසු හි රාසීසු යය හීනමජ්ඣිමපඤ්ඤා, යත
වුත්තපරිච්යෙදයතොඌනකයමව අනුස්සරන්ති. යය පන උක්කට්ඨපඤ්ඤා, 
යත වුත්තපරිච්යෙදං අතික්කමිත්වා නානුස්සරන්තීති තත්ථ තත්ථ 
උක්කට්ඨපරිච්යෙයදන දස්යසතුකාමයතො 
අයනකජාතිසතසහස්සදසචත්තාරීසසංවට්ටවිවට්ටානුස්සරණවයසන තයයො

එව රාසී කත්වා වුත්තාති. න තයතො උද්ධන්ති යථාවුත්තකාලත්තයයතො, 
චත්තාරීසසංවට්ටවිවට්ටකප්පයතො වා උද්ධං නානුස්සරති, කස්මා? 
දුබ්බලපඤ්ඤත්තා. යතසඤ්හි නාමරූපපරිච්යෙදවිරහයතො දුබ්බලා පඤ්ඤා
යහොතීතිඅට්ඨකථාසුවුත්තං. 

34. තප්පකතියත්යතොපි කත්තුත්යථොයයවාති ආහ ‘‘තක්කෙතී’’ති. 
තප්පකතියත්තත්තා එව හි දුතියනයයොපි උපපන්යනො යහොති. තත්ථ 

තක්කෙතීතිඌහයති, සස්සතාදිආකායරනතස්මිංතස්මිංආරම්මයණ චිත්තං

අභිනියරොපයතීති අත්යථො. තක්යකොති ආයකොටනලක්ඛයණො, 
විනිච්ෙයලක්ඛයණො වා දිට්ඨිට්ඨානභූයතො විතක්යකො. යතන යතන

පරියායයන තක්කනං සන්ධාය ‘‘තක්යකත්වා විතක්යකත්වා’’ති වුත්තං 

වීමිංසාෙ සමන්නාගයතොති අත්ථවචනමත්තං. නිබ්බචනං පන තක්කිපයද

විය ද්විධා වත්තබ්බං. වීමිංසා නාම විචාරණා, සා ච දුවිධා පඤ්ඤා යචව
පඤ්ඤාපතිරූපිකා ච. ඉධ පන පඤ්ඤාපතිරූපිකාව, සා චත්ථයතො 
යලොභසහගතචිත්තුප්පායදො, මිච්ොභිනියවසසඞ්ඛායතො වා
අයයොනියසොමනසිකායරො.පුබ්බභායගවා මිච්ොදස්සනභූතංදිට්ඨිවිප්ඵන්දිතං, 
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තයදතමත්ථත්තයං දස්යසතුං ‘‘තුලනා රුච්චනා ඛමනා’’ති වුත්තං. 

‘‘තුලයිත්වා’’තිආදීසුපියථාක්කමං ‘‘යලොභසහගතචිත්තුප්පායදනා’’තිආදිනා

යයොයජතබ්බං. සමන්තයතො, පුනප්පුනං වා ආහනනං පරිොහතිං, තං පන
විතක්කස්සආරම්මණං ඌහනයමව, භාවනපුංසකඤ්යචතංපදන්තිදස්යසති 

‘‘යතන යතන පරිොයෙන තක්යකත්වා’’ති ඉමිනා. පරිොයෙනාති ච

කාරයණනාති අත්යථො. වුත්තප්පකාරාොති තිධා වුත්තප්පයභදාය. 

අනුවිචරිතන්ති අනුපවත්තිතං, වීමංසානුගයතන වා විචායරන අනුමජ්ජිතං.
තදනුගතධම්මකිච්චම්පි හි පධානධම්යම ආයරොයපත්වා තථා වුච්චති. 

පටිභාති දිස්සතීති පටිභානිං, යථාසමාහිතාකාරවියසසවිභාවයකො 

දිට්ඨිගතසම්පයුත්තචිත්තුප්පායදො, තයතො ජාතන්ති පටිභානිං, තථා

පඤ්ඤායනං, සයං අත්තයනො පටිභානං සෙිංපටිභානිං, යතයනවාහ 

‘‘අත්තයනො පටිභානමත්තසඤ් ාත’’න්ති. මත්ත-සද්යදන යචත්ථ 
වියසසාධිගමාදයයොනිවත්යතති.අනාමට්ඨකාලවචයනවත්තමානවයසයනව

අත්ථනිද්යදයසො උපපන්යනොතිආහ ‘‘එවිංවදතී’’ති. 

පාළියං ‘‘තක්කී යහොති වීමංසී’’ති සාමඤ්ඤනිද්යදයසන, එකයසයසන

වා වුත්තංතක්කීයභදංවිභජන්යතො ‘‘තත්ථ චතුබ්බියධො’’තිආදිමාහ. පයරහි

පුනසවනං අනුස්සුති, සායස්සායං අනුස්සුතියකො. පුරිමංඅනුභූතපුබ්බංජාතිං 

සරතීති  ාතිස්සයරො. ලබ්භයතති ලායභො, යං කිඤ්චි අත්තනා පටිලද්ධං
රූපාදි, සුඛාදි ච, න පන ඣානාදිවියසයසො, යතයනවාහ පාළියං ‘‘යසො
තක්කපරියාහතං වීමංසානුවිචරිතං සයංපටිභානං එවමාහා’’ති.
අට්ඨකථායම්පි වුත්තං ‘‘අත්තයනො පටිභානමත්තසඤ්ජාත’’න්ති. 

ආචරිෙධම්මපාලත්යථයරොපි වදති ‘‘මත්ත-සද්යදන වියසසාධිගමාදයයො 

නිවත්යතතී’’ති (දී. නි. ටී. 1.34) යසො එතස්සාති ලාභී. සුද්යධන පුරියමහි

අසම්මිස්යසන, සුද්ධං වා තක්කනං සුද්ධතක්යකො, යසො යස්සායං 

සුද්ධතක්කියකො. යතන හීති උයයයොජනත්යථ නිපායතො, යතන තථා
යවස්සන්තරරඤ්යඤොව භගවති සමායනති දිට්ඨිග්ගාහං උයයයොයජති. 

ලාභිතාොති රූපාදිසුඛාදිලාභීභාවයතො. ‘‘අනාගයතපි එවිං භවිස්සතී’’ති ඉදං 
ලාභීතක්කියනො එවම්පි සම්භවතීති සම්භවදස්සනවයසන ඉධාධිප්යපතං
තක්කනං සන්ධාය වුත්තං. අනාගතංසතක්කයනයනව හි සස්සතග්ගාහී

භවති. ‘‘අතීයතපි එවිං අයහොසී’’ති ඉදං පන අනාගතංසතක්කනස්ස
උපනිස්සයනිදස්සනමත්තං.යසොහි‘‘යථා යමඉදානිඅත්තාසුඛීයහොති, එවං
අතීයතපීති පඨමං අතීතංසානුතක්කනං උපනිස්සාය අනාගයතපි එවං

භවිස්සතී’’ති තක්කයන්යතො දිට්ඨිං ගණ්හාති. ‘‘එවිං සති ඉදිං යහොතී’’ති
ඉමිනා අනිච්යචසු භායවසු අඤ්යඤො කයරොති, අඤ්යඤො පටිසංයවයදතීති
යදොයසොආපජ්ජති, තථාචසතිකතස්සවිනායසොඅකතස්සචඅජ්ඣාගයමො
සියා. නිච්යචසුපනභායවසු අඤ්යඤොකයරොති, අඤ්යඤො පටිසංයවයදතීති
යදොයසො නාපජ්ජති. එවඤ්ච සති කතස්ස අවිනායසො, අකතස්ස ච
අනජ්ඣාගයමොසියාතිතක්කිකස්සයුත්තිගයවසනාකාරං දස්යසති. 
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පටුන 

තක්කමත්යතයනවාති සුද්ධතක්කයනයනව. මත්ත-සද්යදන හි
ආගමාදීනං, අනුස්සවාදීනඤ්චඅභාවං දස්යසති. ‘‘නනුචවියසසලාභියනොපි
සස්සතවාදියනො වියසසාධිගමයහතු අයනයකසු ජාතිසතසහස්යසසු, දසසු
සංවට්ටවිවට්යටසු, චත්තාලීසායචසංවට්ටවිවට්යටසුයථානුභූතංඅත්තයනො
සන්තානං, තප්පටිබද්ධඤ්ච ධම්මජාතං ‘‘අත්තා, යලොයකො’’ති ච
අනුස්සරිත්වා තයතො පුරිමතරාසුපි ජාතීසු තථාභූතස්ස 
අත්ථිතානුවිතක්කනමුයඛන අනාගයතපි එවං භවිස්සතීති අත්තයනො
භවිස්සමානානුතක්කනං, සබ්යබසම්පි සත්තානං තථාභාවානුතක්කනඤ්ච
කත්වා සස්සතාභිනියවසියනො ජාතා, එවඤ්ච සති සබ්යබොපි සස්සතවාදී
අනුස්සුතිකජාතිස්සරලාභීතක්කිකාවියඅත්තයනො උපලද්ධවත්ථුනිමිත්යතන
තක්කයනන පවත්තවාදත්තා තක්කීපක්යඛයයව තිට්යඨයය, තථා ච සති
වියසසයභදරහිතත්තා එයකොවායං සස්සතවායදො වවත්ථියතො භයවය්ය, 
අවස්සඤ්ච වුත්තප්පකාරං තක්කනමිච්ඡිතබ්බං, අඤ්ඤථා වියසසලාභී
සස්සතවාදී එකච්චසස්සතිකපක්ඛං, අධිච්චසමුප්පන්නිකපක්ඛං වා
භයජයයාති? න යඛො පයනතං එවං දට්ඨබ්බං. වියසසලාභීනඤ්හි
ඛන්ධසන්තානස්ස දීඝදීඝතරං දීඝතමකාලානුස්සරණං සස්සතග්ගාහස්ස
අසාධාරණකාරණං. තථා හි ‘‘අයනකවිහිතං පුබ්යබනිවාසං අනුස්සරාමි. 
ඉමිනාමහංඑතංජානාමී’’තිඅනුස්සරණයමවපධානකාරණභායවනදස්සිතං.
යංපනතස්ස ‘‘ඉමිනාමහංඑතංජානාමී’’තිපවත්තංතක්කනං, නතංඉධ
පධානං අනුස්සරණං පටිච්ච තස්ස අපධානභාවයතො, පධානකාරයණන ච
අසාධාරයණන නිද්යදයසො සාසයන, යලොයකපි ච නිරුළ්යහො යථා 
‘‘චක්ඛුවිඤ්ඤාණංයවඞ්කුයරො’’තිආදි. 

එවං පනායං යදසනා පධානකාරණවිභාවිනී, තස්මා සතිපි 
අනුස්සවාදිවයසන, තක්කිකානං හීනාදිවයසන ච මන්දපඤ්ඤාදීනං
වියසසලාභීනං බහුධා යභයද අඤ්ඤතරයභදසඞ්ගහවයසන භගවතා
චත්තාරිට්ඨානානි විභජිත්වා වවත්ථිතා සස්සතවාදානං චතුබ්බිධතා. න හි, 
ඉධ සාවයසසං ධම්මං යදයසති ධම්මරාජාති. යයදවං අනුස්සුතිකාදීසුපි
අනුස්සවාදීනංපධානභායවොආපජ්ජතීති? නයතසංඅඤ්ඤාය සච්ඡිකිරියාය
අභායවන තක්කපධානත්තා, ‘‘පධානකාරයණන ච අසාධාරයණන
නිද්යදයසොසාසයන, යලොයකපිචනිරුළ්යහො’’තිවුත්යතොවායමත්යථොති.අථ
වා වියසසාධිගමනිමිත්තරහිතස්ස තක්කනස්ස සස්සතග්ගායහ විසුං
කාරණභාවදස්සනත්ථං වියසසාධිගයමො විසුං සස්සතග්ගාහකාරණභායවන
වත්තබ්යබො, යසො ච මන්දමජ්ඣිමතික්ඛපඤ්ඤාවයසන තිවියධොති තිධා
විභජිත්වා, සබ්බතක්කියනො චතක්කීභාවසාමඤ්ඤයතොඑකජ්ඣං ගයහත්වා
චතුධාඑවවවත්ථාපියතොසස්සතවායදොභගවතාති. 

35. ‘‘අඤ්ඤතයරනා’’තිඑතස්සඅත්ථංදස්යසතුං ‘‘එයකනා’’ති වුත්තං.

අට්ඨානපයුත්තස්ස පන වා-සද්දස්ස අනියමත්ථතං සන්ධායාහ ‘‘ද්වීහි වා

තීහිවා’’ති, යතනචතූසුවත්ථූසු යථාරහයමකච්චංඑකච්චස්සපඤ්ඤාපයන
සහකාරීකාරණන්ති දස්යසති. ‘‘බහිද්ධා’’ති බාහයත්ථවාචයකො 
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කත්තුනිද්දිට්යඨොනිපායතොති දස්යසතුං ‘‘බහී’’තිආදිවුත්තං.එත්ථාහ–කිං
පයනතානි වත්ථූනි අත්තයනො අභිනියවසස්ස යහතු, උදාහු පයරසං
පතිට්ඨාපනස්සාති. කිඤ්යචත්ථ, යදි තාව අත්තයනො අභිනියවසස්ස යහතු, 
අථ කස්මා අනුස්සරණතක්කනානියයව ගහිතානි, න 
සඤ්ඤාවිපල්ලාසාදයයො. තථා හි 
විපරීතසඤ්ඤාඅයයොනියසොමනසිකාරඅසප්පුරිසූපනිස්සයඅසද්ධම්මස්සවනාදී
නිපි දිට්ඨියා පවත්තනට්යඨන දිට්ඨිට්ඨානානි. අථ පන පයරසං
පතිට්ඨාපනස්ස යහතු, අනුස්සරණයහතුභූයතො අධිගයමො විය, 
තක්කනපරියයට්ඨිභූතා යුත්ති විය චආගයමොපි වත්ථුභායවනවත්තබ්යබො, 
උභයථාපි ච යථාවුත්තස්ස අවයසසකාරණස්ස සම්භවයතො ‘‘නත්ථි ඉයතො
බහිද්ධා’’ති වචනං න යුජ්ජයතවාති? යනො න යුජ්ජති, කස්මා? 
අභිනියවසපක්යඛ තාව අයං දිට්ඨිගතියකො
අසප්පුරිසූපනිස්සයඅසද්ධම්මස්සවයනහි අයයොනියසො උම්මුජ්ජිත්වා 
විපල්ලාසසඤ්යඤො රූපාදිධම්මානං ඛයණ ඛයණ භිජ්ජනසභාවස්ස
අනවයබොධයතො ධම්මයුත්තිං අතිධාවන්යතො එකත්තනයං මිච්ො ගයහත්වා
යථාවුත්තානුස්සරණතක්කයනහි ඛන්යධසු ‘‘සස්සයතො අත්තා ච යලොයකො
චා’’ති (දී. නි. 31) අභිනියවසං උපයනසි, ඉති ආසන්නකාරණත්තා, 
පධානකාරණත්තා ච තග්ගහයණයනව ච ඉතයරසම්පි ගහිතත්තා 
අනුස්සරණතක්කනානියයව ඉධ ගහිතානි. පතිට්ඨාපනපක්යඛ පන
ආගයමොපි යුත්තියයමව ඨියතො වියසයසන නිරාගමානං බාහිරකානං
තක්කග්ගාහිභාවයතො, තස්මාඅනුස්සරණතක්කනානියයව සස්සතග්ගාහස්ස
වත්ථුභායවනගහිතානි. 

කිඤ්ච භියයයො – දුවිධං පරමත්ථධම්මානං ලක්ඛණං සභාවලක්ඛණං, 
සාමඤ්ඤලක්ඛණඤ්ච. තත්ථ සභාවලක්ඛණාවයබොයධො පච්චක්ඛඤාණං, 
සාමඤ්ඤලක්ඛණාවයබොයධො අනුමානඤාණං. ආගයමො ච සුතමයාය
පඤ්ඤාය සාධනයතො අනුමානඤාණයමව ආවහති, සුතානං පන ධම්මානං
ආකාරපරිවිතක්කයනන නිජ්ඣානක්ඛන්තියං ඨියතො චින්තාමයපඤ්ඤං
නිබ්බත්යතත්වා අනුක්කයමනභාවනායපච්චක්ඛඤාණං අධිගච්ෙතීති එවං
ආගයමොපි තක්කනවිසයං නාතික්කමති, තස්මා යචස තක්කග්ගහයණන
ගහියතොවාති යවදිතබ්යබො. යසො අට්ඨකථායං අනුස්සුතිතක්කග්ගහයණන
විභාවියතො, එවං අනුස්සරණතක්කයනහි අසඞ්ගහිතස්ස අවසිට්ඨස්ස
කාරණස්සඅසම්භවයතොයුත්තයමවිදං ‘‘නත්ථිඉයතොබහිද්ධා’’තිවචනන්ති
යවදිතබ්බං. ‘‘අයනකවිහිතානිඅධිමුත්තිපදානි අභිවදන්තී’’ති (දී.නි.1.29), 
‘‘සස්සතං අත්තානඤ්ච යලොකඤ්ච පඤ්ඤයපන්තී’’ති (දී. නි. 1.30) ච
වචනයතො පන පතිට්ඨාපනවත්ථූනියයව ඉධ යදසිතානි තංයදසනාය එව 
අභිනියවසස්සාපිසිජ්ඣනයතො.අයනකයභයදසුහියදසියතසුයස්මිංයදසියත
තදඤ්යඤපි යදසිතා සිද්ධා යහොන්ති, තයමව යදයසතීති දට්ඨබ්බං.
අභිනියවසපතිට්ඨාපයනසු ච අභිනියවයස යදසියතපි පතිට්ඨාපනං න
සිජ්ඣතිඅභිනියවසස්සපතිට්ඨාපයනඅනියමයතො. අභිනියවසියනොපිහියකචි
පතිට්ඨායපන්ති, යකචි න පතිට්ඨායපන්ති. පතිට්ඨාපයන පන යදසියත
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අභිනියවයසොපි සිජ්ඣති පතිට්ඨාපනස්ස අභිනියවයස නියමයතො. යයො හි
යත්ථපයරපතිට්ඨායපති, යසොපිතමභිනිවිසතීති. 

36. තයිදන්ති එත්ථ ත-සද්යදන ‘‘සස්සතං අත්තානඤ්ච යලොකඤ්ච

පඤ්ඤයපන්තී’’ති එතස්ස පරාමසනන්ති ආහ ‘‘තිං ඉදිං චතුබ්බිධම්පි

දිට්ඨිගත’’න්ති. තයතොති තස්මා පකාරයතො ජානනත්තා. පරමවජ්ජතාය
අයනකවිහිතානං අනත්ථානං කාරණභාවයතො දිට්ඨියයො එව ඨානා 

දිට්ඨිට්ඨානා. යථාහ ‘‘මිච්ොදිට්ඨිපරමාහං භික්ඛයව, වජ්ජං වදාමී’’ති

තයදවත්ථං සන්ධාය ‘‘දිට්ඨියෙොව දිට්ඨිට්ඨානා’’ති වුත්තං. දිට්ඨීනිං

කාරණම්පි දිට්ඨිට්ඨානයමව දිට්ඨීනං උප්පාදාය සමුට්ඨානට්යඨන. 

‘‘ෙථාහා’’තිආදිපටිසම්භිදාපාළියා(පටි.ම.1.124) සාධනං.තත්ථ ඛන්ධාපි

දිට්ඨිට්ඨානිං ආරම්මණට්යඨන. වුත්තඤ්හි ‘‘රූපං අත්තයතො

සමනුපස්සතී’’තිආදි, (සං.නි.3.81) අවිජ් ාපි උපනිස්සයාදිභායවන.යථාහ
‘‘අස්සුතවා භික්ඛයව, පුථුජ්ජයනො අරියානං අදස්සාවී අරියධම්මස්ස

අයකොවියදො’’තිආදි (ම. නි. 1.2; පටි. ම. 1.131) ඵස්යසොපි ඵුසිත්වා
ගහණූපායට්යඨන.තථාහිවුත්තං‘‘තදපි ඵස්සපච්චයා (දී.නි.1.118) ඵුස්ස

ඵුස්ස පටිසංයවයදන්තී’’ති (දී. නි. 1.144) සඤ්ඤාපි 
ආකාරමත්තග්ගහණට්යඨන. වුත්තඤ්යහතං ‘‘සඤ්ඤානිදානා හි
පපඤ්චසඞ්ඛා’’ති (සු. නි. 880; මහා. නි. 109) පථවිං පථවියතො

සඤ්ඤත්වා’’ති (ම. නි. 1.2) ච ආදි. විතක්යකොපි 
ආකාරපරිවිතක්කනට්යඨන. යතන වුත්තං ‘‘තක්කඤ්ච දිට්ඨීසු
පකප්පයිත්වා, සච්චංමුසාතිද්වයධම්මමාහූ’’ති, (සු.නි.892; මහානි. 121) 

‘‘තක්කීයහොතිවීමංසී’’ති(දී.නි.1.34) චආදි. අයෙොනියසො මනසිකායරොපි 
අකුසලානං සාධාරණකාරණට්යඨන. යතනාහ ‘‘තස්ස එවං අයයොනියසො
මනසි කයරොයතො ෙන්නං දිට්ඨීනං අඤ්ඤතරා දිට්ඨි උප්පජ්ජති. අත්ථි යම
අත්තා’තිවා අස්සසච්චයතොයථතයතොදිට්ඨිඋප්පජ්ජතී’’තිආදි(ම.නි.1.19) 

පාපමත්යතොපි දිට්ඨානුගතිආපජ්ජනට්යඨන.වුත්තම්පිච‘‘බාහිරං භික්ඛයව, 
අඞ්ගන්තිකරිත්වා නාඤ්ඤං එකඞ්ගම්පි සමනුපස්ස්සාමි, යං එවං මහයතො 
අනත්ථායසංවත්තති, යථයිදංභික්ඛයව, පාපමිත්තතා’’තිආදි(අ.නි.1.110) 

පරයතොයඝොයසොපි දුරක්ඛාතධම්මස්සවනට්යඨන. තථා යචව වුත්තං 
‘‘ද්යවයම භික්ඛයව, පච්චයා මිච්ොදිට්ඨියා උප්පාදාය. කතයම ද්යව? 
පරයතො ච යඝොයසො, අයයොනියසො ච මනසිකායරො’’තිආදි (අ. නි. 2.126) 

පයරහිසුතා, යදසිතාවායදසනා පරයතොයඝොයසො. 

‘‘ඛන්ධා යහතූ’’තිආදිපාළි තදත්ථවිභාවිනී. තත්ථ ජනකට්යඨන යහතු, 

උපත්ථම්භකට්යඨන පච්චයෙො.උපාදාොතිඋපාදියිත්වා, පටිච්චාතිඅත්යථො. 

‘‘උප්පාදාො’’තිපි පායඨො, උප්පජ්ජනායාති අත්යථො. සමුට්ඨාති එයතනාති 

සමුට්ඨානිං, ඛන්ධාදයයො එව. ඉධ පන සමුට්ඨානභායවොයයව සමුට්ඨාන-

සද්යදන වුත්යතො භාවයලොපත්තා, භාවප්පධානත්තා ච. ආදින්නා 

සකසන්තායන. පවත්තිතා සපරසන්තායනසු. පර-සද්යදො අභිණ්හත්යථොති
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වුත්තං ‘‘පුනප්පුන’’න්ති. පරිනිට්ඨාපිතාති‘‘ඉදයමවදස්සනංසච්චං, අඤ්ඤං
පනයමොඝංතුච්ෙං මුසා’’තිඅභිනියවසස්සපරියයොසානංමත්ථකංපාපිතාති

අත්යථො. ආරම්මණවයසනාති අට්ඨසු දිට්ඨිට්ඨායනසු ඛන්යධ සන්ධායාහ. 

පවත්තනවයසනාති අවිජ්ජාඵස්සසඤ්ඤාවිතක්කායයොනියසොමනසිකායර. 

ආයසවනවයසනාති පාපමිත්තපරයතොයඝොයස. යදිපි සරූපත්ථවයසන
යවවචනං, සඞ්යකතත්ථවයසන පන එවං වත්තබ්යබොති දස්යසතුං 

‘‘එවිංවිධපරයලොකා’’තිවුත්තං.යයනයකනචිහිවියසසයනයනවයවවචනං 
සාත්ථකං සියා. පරයලොයකො ච කම්මවයසන අභිමුයඛො සම්පයරති ගච්ෙති 

පවත්තතිඑත්ථාති අභිසම්පරායෙොතිවුච්චති. ‘‘ඉතියඛො ආනන්ද, කුසලානි
සීලානි අනුපුබ්යබන අග්ගාය පයරන්තී’’තිආදීසු (අ. නි. 10.2) විය හි

චුරාදිගණවයසන පර-සද්දං ගතියමිච්ෙන්ති සද්දවිදූ, අයයමත්ථ
අට්ඨකථායතොඅපයරොනයයො. 

එවිංගතිකාති එවංගමනා එවංනිට්ඨා, එවමනුයුඤ්ජයනන

භිජ්ජනනස්සනපරියයොසානාති අත්යථො. ගති-සද්යදො යචත්ථ ‘‘යයහි
සමන්නාගතස්ස මහාපුරිසස්ස ද්යවව ගතියයො භවන්තී’’තිආදීසු (දී. නි.
1.258; 2.33, 35; 3.199, 200; ම.නි.2.384, 397) වියනිට්ඨානත්යථො.ඉදං
වුත්තංයහොති–ඉයමදිට්ඨිසඞ්ඛාතාදිට්ඨිට්ඨානාඑවං පරමත්ථයතොඅසන්තං
අත්තානං, සස්සතභාවඤ්ච තස්මිං අජ්ඣායරොයපත්වා ගහිතා, පරාමට්ඨා ච
සමානා බාලලපනායයව හුත්වා යාව පණ්ඩිතා න සමනුයුඤ්ජන්ති, තාව 
ගච්ෙන්ති, පාතුභවන්ති ච, පණ්ඩියතහි සමනුයුඤ්ජියමානා පන
අනවට්ඨිතවත්ථුකා අවිමද්දක්ඛමා සූරියුග්ගමයන උස්සාවබින්දූ විය, 
ඛජ්යජොපනකාවියචභිජ්ජන්ති, විනස්සන්තිචාති. 

තත්ථායංඅනුයුඤ්ජයනසඞ්යඛපකථා–යදිහිපයරහිකප්පියතොඅත්තා 
යලොයකො වා සස්සයතො සියා, තස්ස නිබ්බිකාරතාය පුරිමරූපාවිජහනයතො
කස්සචිවියසසාධානස්ස කාතුමසක්කුයණයයතායඅහිතයතොනිවත්තනත්ථං, 
හියත ච පටිපජ්ජනත්ථං උපයදයසො එව සස්සතවාදියනො නිප්පයයොජයනො
සියා, කථං වා යතනයසොඋපයදයසො පවත්තීයතිවිකාරාභාවයතො. එවඤ්ච
සතිපරිකප්පිතස්සඅත්තයනොඅජටාකාසස්සවියදානාදිකිරියා, හිංසාදිකිරියා
ච න සම්භවති, තථා සුඛස්ස, දුක්ඛස්ස ච අනුභවනනිබන්යධො එව
සස්සතවාදියනො න යුජ්ජති කම්මබද්ධාභාවයතො. ජාතිආදීනඤ්ච
අසම්භවයතො වියමොක්යඛො න භයවයය, අථ පන ධම්මමත්තං තස්ස
උප්පජ්ජතියචවවිනස්සතිච, යස්සවයසනායංකිරියාදියවොහායරොතිවයදයය, 
එවම්පි පුරිමරූපාවිජහයනන අවට්ඨිතස්ස අත්තයනො ධම්මමත්තන්ති න
සක්කා සම්භායවතුං, යත වා පනස්ස ධම්මා අවත්ථාභූතා, තස්මා තස්ස
උප්පන්නාඅඤ්යඤවාසියුංඅනඤ්යඤවා, යදිඅඤ්යඤ, නතාහිඅවත්ථාහි
තස්ස උප්පන්නාහිපි යකොචි වියසයසො අත්ථි, යාහි කයරොති පටිසංයවයදති
චවති උප්පජ්ජති චාති ඉච්ඡිතං, එවඤ්ච ධම්මකප්පනාපි නිරත්ථකා සියා, 
තස්මා තදවත්යථො එව යථාවුත්තයදොයසො, අථානඤ්යඤ, 
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පටුන 

උප්පාදවිනාසවන්තීහි අවත්ථාහි අනඤ්ඤස්ස අත්තයනො තාසං විය
උප්පාදවිනාසසබ්භාවයතො කුයතො භයවයය නිච්චතාවකායසො, තාසම්පි වා 
අත්තයනො විය නිච්චතාපවත්ති, තස්මා බන්ධවියමොක්ඛානං අසම්භයවො
එවාති න යුජ්ජතියයව සස්සතවායදො, න යචත්ථ යකොචි වාදී ධම්මානං
සස්සතභායව පරිසුද්දං යුත්තිං වත්තුං සමත්යථො භයවයය, යුත්තිරහිතඤ්ච
වචනංනපණ්ඩිතානංචිත්තං ආරායධති, යතනායවොචුම්හ‘‘යාවපණ්ඩිතාන
සමනුයුඤ්ජන්ති, තාවගච්ෙන්ති, පාතුභවන්තිචා’’ති. 

සකාරණිං සගතිකන්ති එත්ථ සහ-සද්යදො විජ්ජමානත්යථො

‘‘සයලොමයකොසපක්ඛයකො’’තිආදීසුවිය, නපන සමවායත්යථො ච-සද්යදන
‘‘තයිදං භික්ඛයව, තථාගයතො පජානාතී’’ති වුත්තස්ස දිට්ඨිගතස්ස
සමුච්චිනිතත්තා, ‘‘තඤ්ච තථාගයතො පජානාතී’’ති ඉමිනා ච 
කාරණගතීනයමවපජානනභායවනවුත්තත්තා.ඉදංවුත්තංයහොති–තයිදං
භික්ඛයව, කාරණවන්තං ගතිවන්තං දිට්ඨිගතං තථාගයතො පජානාති, න
යකවලඤ්ච තයදව, අථ යඛො තස්ස කාරණගතිසඞ්ඛාතං තඤ්ච සබ්බන්ති. 

‘‘තයතො…යප.… ප ානාතී’’ති වුත්තවාකයස්ස අත්ථං වුත්තනයයන

සංවණ්යණති ‘‘තයතො චා’’තිආදිනා. සබ්බඤ්ඤුතඤ්ඤාණස්යසවිධ

විභජනන්ති පකරණානුරූපමත්ථං ආහ ‘‘සබ්බඤ්ඤුතඤ්ඤාණඤ්චා’’ති, 
තස්මිං වා වුත්යත තදධිට්ඨානයතොආසවක්ඛයඤාණං, තදවිනාභාවයතො වා
සබ්බම්පිදසබලාදිඤාණංගහිතයමවාතිපි තයදවවුත්තං. 

එවිංවිධන්ති ‘‘සීලඤ්චා’’තිආදිනා එවංවුත්තප්පකාරං. ප ානන්යතොපීති

එත්ථ පි-සද්යදන, අපි-සද්යදන වා ‘‘තඤ්චා’’ති වුත්ත ච-සද්දස්ස
සම්භාවනත්ථභාවං දස්යසති, යතන තයතො දිට්ටිගතයතො උත්තරිතරං 
සාරභූතං සීලාදිගුණවියසසම්පි තථාගයතො නාභිනිවිසති, යකො පන වායදො

වට්ටාමියසති සම්භායවති. ‘‘අහ’’න්ති දිට්ටිමානවයසන

පරාමසනාකාරදස්සනං. ප ානාමීති එත්ථ ඉති-සද්යදන පකාරත්යථන, 

නිදස්සනත්යථන වා. ‘‘මම’’න්ති තණ්හාවයසන පරාමසනාකාරං දස්යසති. 

තණ්හාදිට්ඨිමානපරාමාසවයසනාති 
තණ්හාදිට්ඨිමානසඞ්ඛාතපරාමාසවයසන. ධම්මසභාවමතික්කමිත්වා ‘‘අහං

මම’’න්තිපරයතො අභූතයතොආමසනං පරාමායසො, තණ්හාදයයොඑව.නහි
තං අත්ථි, යං ඛන්යධසු ‘‘අහ’’න්ති වා ‘‘මම’’න්ති වා ගයහතබ්බං සියා, 
අපරාමසයතො අපරාමසන්තස්ස අස්ස තථාගතස්ස නිබ්බුති විදිතාති

සම්බන්යධො. ‘‘අපරාමසයතො’’ති යචදං නිබ්බුතිපයවදනාය
(නිබ්බුතියවදනස්ස දී. නි. ටී. 1.36) යහතුගබ්භවියසසනං. ‘‘විදිතා’’ති 

පදමයපක්ඛිත්වා කත්තරි සාමිවචනං. අපරාමසයතො 
පරාමාසරහිතපටිපත්තියහතු අස්ස තථාගතස්ස කත්තුභූතස්ස නිබ්බුති
අසඞ්ඛතධාතු විදිතා, අධිගතාති වා අත්යථො. ‘‘අපරාමසයතො’’ති යහදං
යහතුම්හිනිස්සක්කවචනං. 
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පටුන 

‘‘අපරාමාසපච්චො’’ති පච්චත්තඤ්යඤව පයවදනාය කාරණදස්සනං. 

අස්සාති කත්තාරං වත්වාපි පච්චත්තඤ්යඤවාති වියසසදස්සනත්ථං පුන

කත්තුවචනන්ති ආහ ‘‘සෙයමව අත්තනායෙවා’’ති. සෙිං, අත්තනාති වා
භාවනපුංසකං. නිපාතපදඤ්යහතං. ‘‘අපරාමසයතො’’ති වචනයතො
පරාමාසානයමව නිබ්බුති ඉධ යදසිතා, තංයදසනාය එව තදඤ්යඤසම්පි

නිබ්බුතියා සිජ්ඣනයතොති දස්යසති ‘‘යතසිං පරාමාසකියලසාන’’න්ති
ඉමිනා, පරාමාසසඞ්ඛාතානං කියලසානන්ති අත්යථො. අපිච කාමං
‘‘අපරාමසයතො’’ති වචනයතො පරාමාසානයමව නිබ්බුති ඉධ යදසිතාති
විඤ්ඤායති, තංයදසනායපනතදවයසසානම්පිකියලසානංනිබ්බුතියදසිතා
නාම භවති පහායනකට්ඨතාදිභාවයතො, තස්මා යතසම්පි නිබ්බුති

නිද්ධායරත්වා දස්යසතබ්බාති වුත්තං ‘‘යතසිං පරාමාසකියලසාන’’න්ති, 
තණ්හාදිට්ඨිමානසඞ්ඛාතානං පරාමාසානං, තදඤ්යඤසඤ්ච කියලසානන්ති

අත්යථො. යගොබලීබද්දනයයො යහස. නිබ්බුතීති ච නිබ්බායනභූතා 
අසඞ්ඛතධාතු, තඤ්ච භගවා යබොධිමූයලයයව පත්යතො, තස්මා සා
පච්චත්තඤ්යඤව විදිතාති. 

ෙථාපටිපන්යනනාති යයන පටිපන්යනන. තප්පටිපත්තිං දස්යසතුං 

‘‘තාසිංයෙව…යප.… ආදිමාහා’’ති අනුසන්ධිදස්සනං. කස්මා පන

යවදනානඤ්යඤව කම්මට්ඨානමාචික්ඛතීති ආහ ‘‘ොසූ’’තිආදි, ඉමිනා
යදසනාවිලාසං දස්යසති. යදසනාවිලාසප්පත්යතො හිභගවා යදසනාකුසයලො
ඛන්ධායතනාදිවයසන අයනකවිධාසු චතුසච්චයදසනාසු සම්භවන්තීසුපි 
දිට්ඨිගතිකා යවදනාසු මිච්ොපටිපත්තියා දිට්ඨිගහනං පක්ඛන්දාති
දස්සනත්ථං තථාපක්ඛන්දනමූලභූතා යවදනායයව පරිඤ්ඤාභූමිභායවන

උද්ධරතීති. ඉධාති ඉමස්මිං වායද. එවං එත්ථාතිපි. කම්මට්ඨානන්ති
චතුසච්චකම්මට්ඨානං. එත්ථ හි යවදනාගහයණන ගහිතා
පඤ්චුපාදානක්ඛන්ධා දුක්ඛසච්චං. යවදනානං සමුදයග්ගහයණන ගහියතො
අවිජ්ජාසමුදයයො සමුදයසච්චං, අත්ථඞ්ගමනිස්සරණපරියායයහි 
නියරොධසච්චං, ‘‘යථාභූතංවිදිත්වා’’තිඑයතනමග්ගසච්චන්තිඑවංචත්තාරි
සච්චානි යවදිතබ්බානි. ‘‘යථාභූතං විදිත්වා’’ති ඉදං

විභජ්ජබයාකරණත්ථපදන්ති තදත්ථං විභජ්ජ දස්යසතුං ‘‘තත්ථා’’තිආදි
වුත්තං.වියසසයතොහි ‘‘අවිජ්ජාසමුදයායවදනාසමුදයයො’’තිආදිලක්ඛණානං
වයසන සමුදයාදීසු අත්යථො යථාරහං විභජ්ජ දස්යසතබ්යබො. අවියසසයතො
පන යවදනාය සමුදයාදීනි විපස්සනාපඤ්ඤාය ආරම්මණපටියවධවයසන, 
මග්ගපඤ්ඤාය අසම්යමොහපටියවධවයසන ජානිත්වා පටිවිජ්ඣිත්වාති

අත්යථො. පච්චෙසමුදෙට්යඨනාති ‘‘ඉමස්මිං සති ඉදං යහොති, ඉමස්සුප්පාදා 
ඉදංඋප්පජ්ජතී’’ති(ම.නි.1.404; සං.නි.2.21; උදා.1) වුත්තලක්ඛයණන 
අවිජ්ජාදීනංපච්චයානංඋප්පායදනයචවමග්යගනඅසමුග්ඝායටනච.යාවහි

මග්යගනන සමුග්ඝාටීයති, තාවපච්චයයොතිවුච්චති. නිබ්බත්තිලක්ඛණන්ති

උප්පාදලක්ඛණං, ජාතින්ති අත්යථො. පඤ්චන්නිං ලක්ඛණානන්ති එත්ථ ච
චතුන්නම්පි පච්චයානං උප්පාදලක්ඛණයමව අග්ගයහත්වා
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පච්චයලක්ඛණම්පි ගයහතබ්බං සමුදයං පටිච්ච යතසං යථාරහං
උපකාරකත්තා.තථායචවසංවණ්ණිතං‘‘මග්යගනඅසමුග්ඝායටනචා’’ති. 

පච්චෙනියරොධට්යඨනාති ‘‘ඉමස්මිංනිරුද්යධඉදංනිරුද්ධං යහොති, ඉමස්ස
නියරොධා ඉදං නිරුජ්ඣතී’’ති (ම. නි. 1.406; උදා. 3; සං. නි. 2.41) 
වුත්තලක්ඛයණන අවිජ්ජාදීනං පච්චයානං නියරොයධන යචව මග්යගන

සමුග්ඝායටන ච. විපරිණාමලක්ඛණන්ති නියරොධලක්ඛණං, භඞ්ගන්ති

අත්යථො. වෙන්ති නියරොධං. ෙන්ති යස්මා පච්චයභාවසඞ්ඛාතයහතුයතො. 

යවදනිං පටිච්චාති පුරිමුප්පන්නං ආරම්මණාදිපච්චයභූතං යවදනං ලභිත්වා. 

සුඛිං යසොමනස්සන්ති සුඛඤ්යචව යසොමනස්සඤ්ච. අෙන්ති පුරිමයවදනාය

යථාරහං පච්ඡිමුප්පන්නානං සුඛයසොමනස්සානං පච්චයභායවො. අස්සායදො 
නාමඅස්සාදිතබ්යබොතිකත්වා. 

අපයරො නයයො – ෙන්ති සුඛං, යසොමනස්සඤ්ච. අෙන්ති ච
නපුංසකලිඞ්යගන නිද්දිට්ඨං සුඛයසොමනස්සයමව අස්සාදපදමයපක්ඛිත්වා
පුල්ලිඞ්යගන නිද්දිසීයති, ඉමස්මිං පන විකප්යප සුඛයසොමනස්සානං
උප්පායදොයයවයතහිඋප්පාදවන්යතහිනිද්දිට්යඨො, සත්තියා, සත්තිමයතොච
අභින්නත්තා.නහිසුඛයසොමනස්සමන්තයරනයතසංඋප්පායදොලබ්භති.ඉති 

පුරිමයවදනංපටිච්චසුඛයසොමනස්සුප්පායදොපිපුරිමයවදනාය අස්සායදො නාම
අස්සාදීයයතති කත්වා. අයඤ්යහත්ථ සඞ්යඛපත්යථො – පුරිමමුප්පන්නං
යවදනං ආරබ්භ යසොමනස්සුප්පත්තියං යයො පුරිමයවදනාය
පච්චයභාවසඞ්ඛායතො අස්සායදතබ්බාකායරො, යසොමනස්සස්ස වා 
උප්පාදසඞ්ඛායතොතදස්සාදනාකායරො, අයංපුරිමයවදනායඅස්සායදොති.කථං
පන යවදනං ආරබ්භ සුඛං උප්පජ්ජති, නනු යඵොට්ඨබ්බාරම්මණන්ති? 
යචතසිකසුඛස්යසවආරබ්භ පවත්තියමධිප්යපතත්තානායංයදොයසො.ආරබ්භ
පවත්තියඤ්හි වියසසනයමව යසොමනස්සග්ගහණං යසොමනස්සං සුඛන්ති
යථා ‘‘රුක්යඛො සීසපා’’ති අඤ්ඤපච්චයවයසන උප්පත්තියං පන 
කායිකසුඛම්පිඅස්සායදොයයව, යථාලාභකථාවාඑසාතිදට්ඨබ්බං. 

‘‘ො යවදනා අනිච්චා’’තිආදිනා සත්තිමතා සත්ති නිදස්සිතා.
තත්රායමත්යථො – යා යවදනා හුත්වා අභාවට්යඨන අනිච්චා, 
උදයබ්බයපටිපීළනට්යඨන දුක්ඛා, ජරාය, මරයණන චාති ද්විධා
විපරිණායමතබ්බට්යඨන විපරිණාමධම්මා. තස්සා එවංභූතාය අයං
අනිච්චදුක්ඛවිපරිණාමභායවො යවදනාය සබ්බායපිආදීනයවොති. ආදීනං
පරමකාරුඤ්ඤංවාතිපවත්තති එතස්මාතිහිආදීනයවො.අපිචආදීනංඅතිවිය

කපණංපවත්තනට්යඨනකපණමනුස්යසො ආදීනයවො, අයම්පිඑවංසභායවොති
තථාවුච්චති.සත්තිමතාහිසත්ති අභින්නාතදවිනාභාවයතො. 

එත්ථ ච ‘‘අනිච්චා’’ති ඉමිනා සඞ්ඛාරදුක්ඛතාවයසන

උයපක්ඛායවදනාය, සබ්බාසු වා යවදනාසුආදීනවමාහ, ‘‘දුක්ඛා’’ති ඉමිනා

දුක්ඛදුක්ඛතාවයසනදුක්ඛයවදනාය, ‘‘විපරිණාමධම්මා’’ති ඉමිනා
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විපරිණාමදුක්ඛතාවයසන සුඛයවදනාය. අවියසයසන වා තීණිපි පදානි

තිස්සන්නම්පි යවදනානං වයසන යයොයජතබ්බානි. ඡන්දරාගවිනයෙොති
ෙන්දසඞ්ඛාතරාගවිනයනං විනායසො. ‘‘අත්ථවසා 
ලිඞ්ගවිභත්තිවිපරිණායමො’’ති වචනයතො යං ෙන්දරාගප්පහානන්ති

යයොයජතබ්බං. පරියායවචනයමවිදංපදද්වයං. ෙථාභූතිංවිදිත්වාතිමග්ගස්ස 
වුත්තත්තා මග්ගනිබ්බානවයසන වා යථාක්කමං යයොජනාපි වට්ටති. 

යවදනාොති නිස්සක්කවචනං. නිස්සරණන්ති යනක්ඛම්මං. යාව හි
යවදනාපටිබද්ධං ෙන්දරාගං නප්පජහති, තාවායං පුරියසො යවදනාය 
අල්ලීයනොයයව යහොති. යදා පන තං ෙන්දරාගං පජහති, තදායං පුරියසො
යවදනායනිස්සයටො විසංයුත්යතොයහොති, තස්මාෙන්දරාගප්පහානංයවදනාය
නිස්සරණං වුත්තං. තබ්බචයනන පන යවදනාසහජාතනිස්සයාරම්මණභූතා
රූපාරූපධම්මා ගහිතා එව යහොන්තීතිපි පඤ්චහි උපාදානක්ඛන්යධහි
නිස්සරණවචනං සිද්ධයමව. යවදනාසීයසනහි යදසනාආගතා, තත්ථ පන
කාරණං යහට්ඨා වුත්තයමව. ලක්ඛණහාරවයසනාපි අයමත්යථො 

විභායවතබ්යබො.වුත්තඤ්හිආයස්මතා මහාකච්චානත්යථයරන – 

‘‘වුත්තම්හිඑකධම්යම, යයධම්මාඑකලක්ඛණායකචි; 
වුත්තා භවන්ති සබ්යබො, යසො හායරො ලක්ඛයණො නාමා’’ති.
(යනත්ති. 485); 

කාමුපාදානමූලකත්තා යසසුපාදානානං පහීයන ච කාමුපාදායන 

උපාදානයසසාභාවයතො ‘‘විගතඡන්දරාගතාෙ අනුපාදායනො’’ති වුත්තං, 

එයතන ‘‘අනුපාදාවිමුත්යතො’’ති එතස්සත්ථං සඞ්යඛයපන දස්යසති. ඉදං
වුත්තං යහොති – විගතෙන්දරාගතාය අනුපාදායනො, අනුපාදානත්තා ච 

අනුපාදාවිමුත්යතොති.තමත්ථංවිත්ථායරතුං, සමත්යථතුංවා ‘‘ෙස්ම’’න්තිආදි

වුත්තං. තත්ථ ෙස්මිං උපාදායනති යසසුපාදානමූලභූයත කාමුපාදායන. 

තස්සාති කාමුපාදානස්ස. අනුපාදියිත්වාති ෙන්දරාගවයසන අනාදියිත්වා, 
එයතන ‘‘අනුපාදාවිමුත්යතො’’ති පදස්ස ය-කාරයලොයපන සමාසභාවං, 
බයාසභාවං වාදස්යසති. 

37. ‘‘ඉයම යඛො’’තිආදි යථාපුට්ඨස්ස ධම්මස්ස විස්සජ්ජිතභායවන
නිගමනවචනං, ‘‘පජානාතී’’ති වුත්තපජානනයමව ච ඉම-සද්යදන

නිද්දිට්ඨන්ති දස්යසතුං ‘‘යෙ යත’’තිආදිමාහ. යෙ යත 
සබ්බඤ්ඤුතඤ්ඤාණධම්යම…යප.… අපුච්ඡිං, යයහි
සබ්බඤ්ඤුතඤ්ඤාණධම්යමහි…යප.… වයදයයං, තඤ්ච…යප.…
පජානාතීති එවං නිද්දිට්ඨා ඉයම සබ්බඤ්ඤුතඤ්ඤාණධම්මා
ගම්භීරා…යප.… පණ්ඩිතයවදනීයා චාති යවදිතබ්බාති යයොජනා. 

‘‘එව’’න්තිආදි පිණ්ඩත්ථදස්සනං. තත්ථ කිඤ්චාපි ‘‘අනුපාදාවිමුත්යතො
භික්ඛයව, තථාගයතො’’ති ඉමිනා අග්ගමග්ගඵලුප්පත්තිං දස්යසති, 
‘‘යවදනානං, සමුදයඤ්චා’’තිආදිනාච චතුසච්චකම්මට්ඨානං.තථාපියස්සා
ධම්මධාතුයාසුප්පටිවිද්ධත්තාඉමං දිට්ඨිගතංසකාරණංසගතිකංපයභදයතො
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විභජිතුං සමත්යථො යහොති, තස්සා පදට්ඨායනන යචව සද්ධිං
පුබ්බභාගපටිපදාය උප්පත්තිභූමියා ච තයදව පාකටතරං කත්තුකායමො

ධම්මරාජා එවං දස්යසතීති වුත්තං ‘‘තයදව නිෙයාතිත’’න්ති, නිගමිතං 

නිට්ඨාපිතන්ති අත්යථො. අන්තරාති 
පුච්ඡිතවිස්සජ්ජිතධම්මදස්සනවචනානමන්තරා දිට්ඨියයො විභත්තා තස්ස 
පජානනාකාරදස්සනවයසනාතිඅත්යථො. 

පඨමභාණවාරවණ්ණනායලීනත්ථප්පකාසනා. 

එකච්චසස්සතවාදවණ්ණනා 
38. ‘‘එකච්චසස්සතිකා’’ති තද්ධිතපදං සමාසපයදන විභායවතුං 

‘‘එකච්චසස්සතවාදා’’ති වුත්තං. සත්යතසු, සඞ්ඛායරසු ච එකච්චං 

සස්සතයමතස්සාති එකච්චසස්සයතො, වායදො, යසො එයතසන්ති 

එකච්චසස්සතිකා තද්ධිතවයසන, සමාසවයසනපනඑකච්චසස්සයතොවායදො 

එයතසන්ති එකච්චසස්සතවාදා. එසනයයො එකච්චඅසස්සතිකපයදපි.නනුච
‘‘එකච්චසස්සතිකා’’ති වුත්යත තදඤ්යඤසං
එකච්චඅසස්සතිකභාවසන්නිට්ඨානං සිද්ධයමවාති? සච්චං අත්ථයතො, 
සද්දයතො පනඅසිද්ධයමවතස්මාසද්දයතොපාකටතරංකත්වාදස්යසතුංතථා
වුත්තං.නහිඉධ සාවයසසංකත්වාධම්මංයදයසතිධම්මස්සාමී.‘‘ඉස්සයරො
නිච්යචො, අඤ්යඤ සත්තා අනිච්චා’’ති එවංපවත්තවාදා 

සත්යතකච්චසස්සතිකා යසයයථාපි ඉස්සරවාදා. තථා ‘‘නිච්යචො බ්රහ්මා, 
අඤ්යඤ අනිච්චා’’ති එවංපවත්තවාදාපි. ‘‘පරමාණයවො නිච්චා, 
ද්විඅණුකාදයයො අනිච්චා’’ති (විසිසිකදස්සයන සත්තමපරිච්යෙයද

පඨමකණ්යඩ පස්සිතබ්බං) එවංපවත්තවාදා සඞ්ඛායරකච්චසස්සතිකා 
යසයයථාපිකාණාදා. තථා ‘‘චක්ඛාදයයො අනිච්චා, විඤ්ඤාණංනිච්ච’’න්ති

(නයායදස්සයන, වියසසිකදස්සයනචපස්සිතබ්බං) එවංපවත්තවාදාපි. ඉධාති 

‘‘එකච්චසස්සතිකා’’තිඉමස්මිංපයද, ඉමිස්සාවායදසනාය. ගහිතාතිවුත්තා, 
යදසිතබ්බභායවනවායදසනාඤායණනසමාදින්නාතථා යචවයදසිතත්තා.
තථා හි ඉධ පුරිමකා තයයො වාදා සත්තවයසන, චතුත්යථො සඞ්ඛාරවයසන 

යදසියතො. ‘‘සඞ්ඛායරකච්චසස්සතිකා’’ති ඉදං පන යතහි සස්සතභායවන
ගය්හමානානං ධම්මානං යාථාවසභාවදස්සනවයසන වුත්තං, න පන 
එකච්චසස්සතිකමතදස්සනවයසන.තස්සහිසස්සතාභිමතංඅසඞ්ඛතයමවාති
ලද්ධි.යතයනවාහ පාළියං‘‘චිත්තන්තිවා…යප.…ඨස්සතී’’ති.නහියස්ස
සභාවස්ස පච්චයයහි අභිසඞ්ඛතභාවං පටිජානාති, තස්යසව
නිච්චධුවාදිභායවො අනුම්මත්තයකන සක්කා පටිජානිතුං, එයතන ච
‘‘උප්පාදවයධුවතායුත්තා සභාවා සියා නිච්චා, සියා අනිච්චා, සියා න
වත්තබ්බා’’තිආදිනා (දී.නි. ටී. 1.38) පවත්තසත්තභඞ්ගවාදස්ස අයුත්තතා
විභාවිතායහොති. 

තත්රායං අයුත්තතාවිභාවනා – යදි හි ‘‘යයන සභායවන යයො ධම්යමො 
අත්ථීතිවුච්චති, යතයනවසභායවනයසොධම්යමොනත්ථී’’තිවුච්යචයය, සියා 
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අයනකන්තවායදො. අථ අඤ්යඤන, න සියා අයනකන්තවායදො. න යචත්ථ
යදසන්තරාදිසම්බන්ධභායවො යුත්යතො වත්තුං තස්ස සබ්බයලොකසිද්ධත්තා, 
විවාදාභාවයතො ච. යය පන වදන්ති ‘‘යථා සුවණ්ණඝයටන මකුයට කයත
ඝටභායවො නස්සති, මකුටභායවො උප්පජ්ජති, සුවණ්ණභායවො තිට්ඨතියයව, 
එවං සබ්බසභාවානං යකොචි ධම්යමො නස්සති, යකොචි ධම්යමො උප්පජ්ජති, 
සභායවො එව තිට්ඨතී’’ති. යත වත්තබ්බා ‘‘කිං තං සුවණ්ණං, යං ඝයට, 
මකුයට ච අවට්ඨිතං, යදි රූපාදි, යසො සද්යදො විය අනිච්යචො. අථ
රූපාදිසමූයහොසම්මුතිමත්තං, න තස්සඅත්ථිතාවානත්ථිතාවානිච්චතාවා
ලබ්භතී’’ති, තස්මා අයනකන්තවායදො න සියා. ධම්මානඤ්ච ධම්මියනො
අඤ්ඤථානඤ්ඤථා ච පවත්තියං යදොයසො වුත්යතොයයව 
සස්සතවාදවිචාරණායං.තස්මායසොතත්ථවුත්තනයයනයවදිතබ්යබො.අපිච
න නිච්චානිච්චනවත්තබ්බරූයපො අත්තා, යලොයකො ච පරමත්ථයතො
විජ්ජමානතාපරිජානනයතො යථා නිච්චාදීනං අඤ්ඤතරං රූපං, යථා වා
දීපාදයයො. න හි රූපාදීනං උදයබ්බයසභාවානං 
නිච්චානිච්චනවත්තබ්බසභාවතා සක්කා විඤ්ඤාතුං, ජීවස්ස ච නිච්චාදීසු
අඤ්ඤතරං රූපං සියාති, එවං සත්තභඞ්යගො විය යසසභඞ්ගානම්පි
අසම්භයවොයයවාති සත්තභඞ්ගවාදස්ස අයුත්තතා යවදිතබ්බා (දී. නි. ටී.
1.38). 

නනුච‘‘එකච්යචධම්මාසස්සතා, එකච්යචඅසස්සතා’’තිඑතස්මිං වායද
චක්ඛාදීනං අසස්සතභාවසන්නිට්ඨානං යථාසභාවාවයබොයධො එව, අථ
එවංවාදීනං කථං මිච්ොදස්සනං සියාති, යකො වා එවමාහ ‘‘චක්ඛාදීනං
අසස්සතභාවසන්නිට්ඨානං මිච්ොදස්සන’’න්ති? අසස්සයතසුයයව පන 
යකසඤ්චි ධම්මානං සස්සතභාවසන්නිට්ඨානං ඉධ මිච්ොදස්සනන්ති
ගයහතබ්බං, යතන පන එකවායද පවත්තමායනන චක්ඛාදීනං
අසස්සතභාවාවයබොයධො විදූසියතො සංසට්ඨභාවයතො විසසංසට්යඨො විය 
සප්පිපිණ්යඩො, තයතො ච තස්ස සකිච්චකරණාසමත්ථතාය
සම්මාදස්සනපක්යඛ ඨයපතබ්බතං නාරහතීති. අසස්සතභායවන නිච්ඡිතාපි
වා චක්ඛුආදයයො සමායරොපිතජීවසභාවා එව දිට්ඨිගතියකහි ගය්හන්තීති
තදවයබොධස්ස මිච්ොදස්සනභායවො න සක්කා නිවායරතුං. යතයනවාහ
පාළියං ‘‘චක්ඛුං ඉතිපි…යප.…කායයො ඉතිපි අයං අත්තා’’තිආදි. එවඤ්ච
කත්වා අසඞ්ඛතාය, සඞ්ඛතාය ච ධාතුයා වයසන යථාක්කමං ‘‘එකච්යච
ධම්මා සස්සතා, එකච්යච අසස්සතා’’ති එවංපවත්යතො විභජ්ජවායදොපි
එකච්චසස්සතවායදොයයව භයවයයාති එවම්පකාරා යචොදනා අනවකාසා
යහොති අවිපරීතධම්මසභාවපටිපත්තිභාවයතො.
අවිපරීතධම්මසභාවපටිපත්තියයව යහස වුත්තනයයන අසංසට්ඨත්තා, 
අනායරොපිතජීවසභාවත්තාච. 

එත්ථාහ – පුරිමස්මිම්පිසස්සතවායද අසස්සතානං ධම්මානං 
‘‘සස්සතා’’ති ගහණං වියසසයතො මිච්ොදස්සනං භවති. සස්සතානං පන
‘‘සස්සතා’’ති ගායහො න මිච්ොදස්සනං යථාසභාවග්ගාහභාවයතො. එවඤ්ච
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සති ඉමස්ස වාදස්ස වාදන්තරතා න වත්තබ්බා, ඉධ විය පුරියමපි
එකච්යචස්යවව ධම්යමසු සස්සතග්ගාහසම්භවයතොති, වත්තබ්බායයව
අසස්සයතස්යවව ‘‘යකචියදව ධම්මා සස්සතා, යකචි අසස්සතා’’ති 
පරිකප්පනාවයසන ගයහතබ්බධම්යමසු විභාගප්පවත්තියා ඉමස්ස වාදස්ස
දස්සිතත්තා. නනු ච එකයදසස්ස සමුදායන්යතොගධත්තා අයං
සප්පයදසසස්සතග්ගායහො පුරිමස්මිං නිප්පයදසසස්සතග්ගායහ සයමොධානං
ගච්යෙයයාතී? තථාපි න සක්කා වත්තුං වාදී තබ්බිසයවියසසවයසන
වාදද්වයස්ස පවත්තත්තා. අඤ්යඤ එව හි දිට්ඨිගතිකා ‘‘සබ්යබ ධම්මා
සස්සතා’’ති අභිනිවිට්ඨා, අඤ්යඤ ‘‘එකච්යචව සස්සතා, එකච්යච 
අසස්සතා’’ති. සඞ්ඛාරානං අනවයසසපරියාදානං, එකයදසපරිග්ගයහො ච
වාදද්වයස්ස පරිබයත්යතොයයව. කිඤ්ච භියයයො – අයනකවිධසමුස්සයය, 
එකවිධසමුස්සයය ච ඛන්ධපබන්යධන අභිනියවසභාවයතො තථා න සක්කා
වත්තුං. චතුබ්බියධොපි හි සස්සතවාදී ජාතිවියසසවයසන
නානාවිධරූපකායසන්නිස්සයය එව අරූපධම්මපුඤ්යජ සස්සතාභිනියවසී
ජායතො අභිඤ්ඤායණන, අනුස්සවාදීහි ච රූපකායයභදගහණයතො. තථා ච
වුත්තං ‘‘තයතො චුයතො අමුත්ර උදපාදි’’න්ති, (දී. නි. 1.244; ම. නි. 1.148; 
පාරා.12) ‘‘චවන්ති උපපජ්ජන්තී’’ති(දී.නි.1.255; ම.නි.1.148; පාරා.12) 
ච ආදි. වියසසලාභී පන එකච්චසස්සතියකො අනුපධාරිතයභදසමුස්සයය
ධම්මපබන්යධ සස්සතාකාරගහයණන අභිනියවසං ජයනසි
එකභවපරියාපන්නඛන්ධසන්තානවිසයත්තාතදභිනියවසස්ස. තථා හිතීසුපි
වායදසු ‘‘තං පුබ්යබනිවාසං අනුස්සරති, තයතො පරං නානුස්සරතී’’ති 
එත්තකයමව වුත්තං. තක්කීනං පන උභින්නම්පි 
සස්සයතකච්චසස්සතවාදීනං සස්සතාභිනියවසවියසයසො 
රූපාරූපධම්මවිසයතායසුපාකයටොයයවාති. 

39. සංවට්ටට්ඨායීවිවට්ටවිවට්ටට්ඨායීසඞ්ඛාතානං තිණ්ණම්පි 
අසඞ්යඛයයයකප්පානමතික්කයමන පුන සංවට්ටනයතො, අද්ධා-සද්දස්ස ච 

කාලපරියායත්තා එවං වුත්තන්තිආහ ‘‘දීඝස්සා’’තිආදි. අතික්කම්ම අයනං

පවත්තනං අච්චයෙො. අයනකත්ථත්තා ධාතූනං, උපසග්ගවයසන ච

අත්ථවියසසවාචකත්තා සිං-සද්යදන යුත්යතො වට්ට-සද්යදො විනාසවාචීති

වුත්තං ‘‘විනස්සතී’’ති, වතු-සද්යදො වා ගතියයමව. සඞ්ඛයත්ථයජොතයකන

පන සිං-සද්යදන යුත්තත්තා තදත්ථසම්බන්ධයනන විනාසත්යථො ලබ්භතීති

දස්යසති ‘‘විනස්සතී’’ති ඉමිනා. සඞ්ඛයවයසන වත්තතීති හි සද්දයතො
අත්යථො, ත-කාරස්ස යචත්ථ ට-කාරායදයසො.
විපත්තිකරමහායමඝසමුප්පත්තිත්යතො හි පට්ඨාය යාව අණුසහගයතොපි

සඞ්ඛායරොනයහොති, තාවයලොයකොසංවට්ටතීතිවුච්චති.පාළියං යලොයකොති
පථවීආදිභාජනයලොයකො අධිප්යපයතො තදවයසසස්ස බාහුල්ලයතො, තයදව 

සන්ධාය ‘‘යයභුයයයනා’’ති වුත්තන්ති දස්යසති ‘‘යෙ’’තිආදිනා. 

උපරිබ්රහ්මයලොයකසූති ආභස්සරභූමියතො උපරිභූමීසු. අග්ගිනා
කප්පවුට්ඨානඤ්හි ඉධාධිප්යපතං, යතයනවාහ පාළියං
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පටුන 

‘‘ආභස්සරසංවත්තනිකා යහොන්තී’’ති. කස්මා තයදව වුත්තන්ති යච? 
තස්යසව බහුලංපවත්තනයතො.අයඤ්හිවාරනියයමො– 

‘‘සත්තසත්තග්ගිනාවාරා, අට්ඨයමඅට්ඨයමදකා; 
චතුසට්ඨි යදා පුණ්ණා, එයකො වායුවයරො සියා’’ති. 
(අභිධම්මත්ථවිභාවනීටීකායපඤ්චමපරිච්යෙදවණ්ණනායම්පි); 

ආරුප්යපසු වාති එත්ථ විකප්පනත්යථන වා-සද්යදන
සංවට්ටමානයලොකධාතූහිඅඤ්ඤයලොකධාතූසුවාති විකප්යපති.නහිසබ්යබ
අපායසත්තා තදා රූපාරූපභයවසු උප්පජ්ජන්තීති සක්කා විඤ්ඤාතුං
අපායයසු දීඝතරායුකානං මනුස්සයලොකූපපත්තියා අසම්භවයතො, 
මනුස්සයලොකූපපත්තිඤ්ච විනා තදා යතසං තත්රූපපත්තියා අනුපපත්තියතො. 
නියතමිච්ොදිට්ඨියකොපි හි සංවට්ඨමායන කප්යප නිරයයතො න මුච්චති, 

පිට්ඨිචක්කවායළයයව නිබ්බත්තතීති අට්ඨකථාසු (අ. නි. අට්ඨ. 1.311) 
වුත්තං. සතිපි සබ්බසත්තානං පුඤ්ඤාපුඤ්ඤාභිසඞ්ඛාරමනසා 
නිබ්බත්තභායව බාහිරපච්චයයහි විනා මනසාව නිබ්බත්තත්තා 
රූපාවචරසත්තා එව ‘‘මයනොමයා’’ති වුච්චන්ති, න පන 

බාහිරපච්චයපටියත්තා තදඤ්යඤති දස්යසතුං ‘‘මයනන නිබ්බත්තත්තා 

මයනොමො’’ති ආහ. යයදවං කාමාවචරසත්තානම්පි ඔපපාතිකානං
මයනොමයභායවො ආපජ්ජතීති? නාපජ්ජති, අධිචිත්තභූයතන අතිසයමනසා
නිබ්බත්තසත්යතසුයයව මයනොමයයවොහාරයතොති දස්යසන්යතන ඣාන-

සද්යදන වියසයසත්වා ‘‘ඣානමයනනා’’ති වුත්තං. එවම්පි
අරූපාවචරසත්තානං මයනොමයභායවො ආපජ්ජතීති? න තත්ථ
බාහිරපච්චයයහි නිබ්බත්යතතබ්බතාසඞ්කාය අභායවන මනසා එව 
නිබ්බත්තාති අවධාරණාසම්භවයතො. නිරුළ්යහොවායං යලොයක
මයනොමයයවොහායරො රූපාවචරසත්යතසු. තථා හි අන්නමයයො පානමයයො
මයනොමයයො ආනන්දමයයො විඤ්ඤාණමයයොති පඤ්චධා අත්තානං
යවදවාදියනො පරිකප්යපන්ති. උච්යෙදවායදපි වක්ඛති ‘‘දිබ්යබො රූපී
මයනොමයයො’’ති, (දී. නි. 1.87) යත පන ඣානානුභාවයතො පීතිභක්ඛා

සයංපභා අන්තලික්ඛචරාති ආහ ‘‘පීති යතස’’න්තිආදි, යතසං අත්තයනොව

පභාඅත්ථීතිඅත්යථො.යසොභනාවාඨායීසභා එයතසන්ති සුභට්ඨායියනොතිපි

යුජ්ජති. උක්කිංයසනාතිආභස්සයරසන්ධායවුත්තං.පරිත්තාභාප්පමාණාභා

පන ද්යව, චත්තායරො ච කප්යප තිට්ඨන්ති. අට්ඨ කප්යපති 
චතුන්නමසඞ්යඛයයයකප්පානංසමුදායභූයතඅට්ඨමහාකප්යප. 

40. විනාසවාචීයයව වට්ට-සද්යදො පටියසධයජොතයකන උපසග්යගන

යුත්තත්තා සණ්ඨාහනත්ථඤාපයකොතිආහ ‘‘සණ්ඨාතී’’ති, අයනකත්ථත්තා
වා ධාතූනං නිබ්බත්තති, වඩ්ඪතීති වා අත්යථො.
සම්පත්තිමහායමඝසමුප්පත්තියතො හි පට්ඨාය
පථවීසන්ධාරකුදකතංසන්ධාරකවායුආදීනං සමුප්පත්තිවයසන යාව

චන්දිමසූරියානං පාතුභායවො, තාව යලොයකො විවට්ටතීති වුච්චති. පකතිොති
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පටුන 

සභායවන, තස්ස ‘‘සුඤ්ඤ’’න්ති ඉමිනා සම්බන්යධො. තථාසුඤ්ඤතාය

කාරණමාහ ‘‘නිබ්බත්තසත්තානිං නත්ථිතාො’’ති. පුරිමතරං අඤ්යඤසං 
සත්තානමනුප්පන්නත්තාතිභායවො, යතනයථාඑකච්චානිවිමානානිතත්ථ 
නිබ්බත්තසත්තානංෙඩ්ඩිතත්තාසුඤ්ඤානි, නඑවමිදන්තිදස්යසති. 

අපයරො නයයො – සකකම්මස්ස පඨමං කරණං පකති, තාය
නිබ්බත්තසත්තානන්ති සම්බන්යධො, යතන යථා එතස්ස අත්තයනො
කම්මබයලන පඨමං නිබ්බත්ති, න එවං අඤ්යඤසං තස්ස පුරිමතරං, 
සමානකායල වා නිබ්බත්ති අත්ථි, තථා නිබ්බත්තසත්තානං නත්ථිතාය
සුඤ්ඤමිදන්ති දස්යසති. බ්රහ්මපාරිසජ්ජබ්රහ්මපුයරොහිතමහාබ්රහ්මායනො ඉධ 

බ්රහ්මකායිකා, යතසං නිවාසතාය භූමිපි ‘‘බ්රහ්මකායිකා’’ති වුත්තා, 

බ්රහ්මකායිකභූමීති පන පායඨබ්රහ්මකායිකානං සම්බන්ධිනී භූමීති අත්යථො. 

කත්තා සයං කාරයකො. කායරතා පයරසං ආණාපයකො. විසුද්ධිමග්යග 

පුබ්යබනිවාසඤාණකථායං (විසුද්ධි. 2.408) වුත්තනයෙන, එයතන
නිබ්බත්තක්කමං කම්මපච්චයඋතුසමුට්ඨානභායව ච කාරණං දස්යසති.

කම්මංඋපනිස්සයභායවනපච්චයයො එතිස්සාති කම්මපච්චො. අථවාතත්ථ
නිබ්බත්තසත්තානං විපච්චනකකම්මස්ස සහකාරීකාරකභාවයතො කම්මස්ස

පච්චයාති කම්මපච්චො. උතු සමුට්ඨානයමතිස්සාති උතුසමුට්ඨානා. 
‘‘කම්මපච්චයඋතුසමුට්ඨානා’’තිපි සමාසවයසන පායඨො කම්මසහායයො
පච්චයයො, වුත්තනයයන වා කම්මස්ස සහායභූයතො පච්චයයොති 

කම්මපච්චයෙො, යසො එව උතු තථා, යසොව සමුට්ඨානයමතිස්සාති 

කම්මපච්චෙඋතුසමුආනා. රතනභූමීති උක්කංසගතපුඤ්ඤකම්මානුභාවයතො 
රතනභූතා භූමි, න යකවලං භූමියයව, අථ යඛො තප්පරිවාරාපීති ආහ 

‘‘පකතී’’තිආදි. පකතිනිබ්බත්තට්ඨායනති පුරිමකප්යපසු පුරිමකානං

නිබ්බත්තට්ඨායන. එත්ථාති ‘‘බ්රහ්මවිමාන’’න්ති වුත්තාය
බ්රහ්මකායිකභූමියා. සාමඤ්ඤවියසසවයසන යචතං ආධාරද්වයං. කථං
පණීතාය දුතියජ්ඣානභූමියා ඨිතානං හීනාය පඨමජ්ඣානභූමියා උපපත්ති 

යහොතීති ආහ ‘‘අථ සත්තාන’’න්තිආදි, නිකන්තිවයසන පඨමජ්ඣානං 
භායවත්වාති වුත්තං යහොති, පකතියා සභායවන නිකන්ති තණ්හා

උප්පජ්ජතීති සම්බන්යධො. වසිතට්ඨායනති වුත්ථපුබ්බට්ඨායන. තයතො

ඔතරන්තීති උපපත්තිවයසන දුතියජ්ඣානභූමියතො පඨමජ්ඣානභූමිං 

අපසක්කන්ති, ගච්ෙන්තීති අත්යථො. අප්පායුයකති යං උළාරපුඤ්ඤකම්මං

කතං, තස්ස උපජ්ජනාරහවිපාකපබන්ධයතො අප්පපරිමාණායුයක. තස්ස

යදවයලොකස්සාති තස්මිං යදවයලොයක, නිස්සයවයසන වා 

සම්බන්ධනිද්යදයසො. ආයුප්පමායණයනවාති පරමායුප්පමායණයනව. 

පරිත්තන්ති අප්පකං. අන්තරාව චවන්තීති රාජයකොට්ඨාගායර
පක්ඛිත්තතණ්ඩුලනාළි විය පුඤ්ඤක්ඛයා හුත්වා සකකම්මප්පමායණන
තස්සයදවයලොකස්සපරමායුඅන්තරාඑවචවන්ති. 
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කිං පයනතං පරමායු නාම, කථං වා තං පරිච්ඡින්නප්පමාණන්ති? 
වුච්චයත – යයො යතසං යතසං සත්තානං තස්මිං තස්මිං භවවියසයස
විපාකප්පබන්ධස්ස ඨිතිකාලනියයමො පුරිමසිද්ධභවපත්ථනූපනිස්සයවයසන 
සරීරාවයවවණ්ණසණ්ඨානප්පමාණාදිවියසසා විය තංතංගතිනිකායාදීසු
යයභුයයයන නියතපරිච්යෙයදො යහොති, 
ගබ්භයසයයකකාමාවචරයදවරූපාවචරසත්තානං 
සුක්කයසොණිතාදිඋතුයභොජනාදිඋතුආදිපච්චයුප්පන්නපච්චයූපත්ථම්භියතොච, 
යසො ආයුයහතුකත්තා කාරණූපචායරන ආයු, උක්කංසපරිච්යෙදවයසන
පරමායූති ච වුච්චති. යථාසකං ඛණමත්තාවට්ඨායීනම්පි හි අත්තනා
සහජාතානං රූපාරූපධම්මානං ඨපනාකාරවුත්තිතාය පවත්තකානි
රූපාරූපජීවිතින්ද්රියානිනයකවලංයනසංඛණට්ඨිතියාඑවකාරණභායවන 
අනුපාලකානි, අථ යඛො යාව භඞ්ගුපච්යෙදා [භවඞ්ගුපච්යෙදා (දී. නි. ටී.
1.40)] අනුපබන්ධස්ස අවිච්යෙදයහතුභායවනාපි. තස්මා යචස
ආයුයහතුයකොයයව, තං පන යදවානං, යනරයිකානඤ්ච යයභුයයයන
නියතපරිච්යෙදං, උත්තරකුරුකානං පන එකන්තනියතපරිච්යෙදයමව.
අවසිට්ඨමනුස්සයපතතිරච්ොනගතානං පන 
චිරට්ඨිතිසංවත්තනිකකම්මබහුයල කායල
තංකම්මසහිතසන්තානජනිතසුක්කයසොණිතපච්චයානං, තම්මූලකානඤ්ච
චන්දිමසූරියසමවිසමපරිවත්තනාදිජනිතඋතුආහාරාදිසමවිසමපච්චයානං
වයසන චිරාචිරකාලතාය අනියතපරිච්යෙදං, තස්ස ච යථා
පුරිමසිද්ධභවපත්ථනාවයසන තංතංගතිනිකායාදීසු
වණ්ණසණ්ඨානාදිවියසසනියයමො සිද්යධො, දස්සනානුස්සවාදීහි තථායයව 
ආදියතො ගහණසිද්ධියා, එවං තාසු තාසු උපපත්තීසු නිබ්බත්තසත්තානං 
යයභුයයයනසමප්පමාණංඨිතිකාලංදස්සනානුස්සයවහිලභිත්වාතං පරමතං
අජ්යඣොසාය පවත්තිතභවපත්ථනාවයසන ආදියතො පරිච්යෙදනියයමො
යවදිතබ්යබො. 

යස්මා පන කම්මං තාසු තාසු උපපත්තීසු යථා 
තංතංඋපපත්තිනිස්සිතවණ්ණාදිනිබ්බත්තයන සමත්ථං, එවං
නියතායුපරිච්යෙදාසු උපපත්තීසුපරිච්යෙදාතික්කයමනවිපාකනිබ්බත්තයන

සමත්ථංනයහොති, තස්මාවුත්තං ‘‘ආයුප්පමායණයනවචවන්තී’’ති.යස්මා
පන උපත්ථම්භකපච්චයසහායයහි අනුපාලකපච්චයයහි
උපාදින්නකක්ඛන්ධානං පවත්යතතබ්බාකායරො අත්ථයතො පරමායුකස්ස
යහොති යථාවුත්තපරිච්යෙදානතික්කමනයතො, තස්මා සතිපි කම්මාවයසයස

ඨානං න සම්භවති, යතන වුත්තං ‘‘අත්තයනො පුඤ්ඤබයලන ඨාතුිං න

සක්යකොන්තී’’ති. ‘‘ආයුක්ඛයා වා පුඤ්ඤක්ඛයා වා ආභස්සරකායා
චවිත්වා’’තිවචනයතොපයනත්ථකාමාවචරයදවානංවිය බ්රහ්මකායිකානම්පි
යයභුයයයයනව නියතායුපරිච්යෙදභායවො යවදිතබ්යබො. තථා හි
යදවයලොකයතොයදවපුත්තාආයුක්ඛයයනපුඤ්ඤක්ඛයයනආහාරක්ඛයයන 

යකොයපනාති චතූහි කාරයණහි චවන්තීති අට්ඨකථාසු (ධ. ප. අට්ඨ. 
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පටුන 

1.අප්පමාදවග්යග) වුත්තං. කප්පිං වා උපඩ්ඪකප්පිං වාති එත්ථ

අසඞ්යඛයයයකප්යපො අධිප්යපයතො, යසො ච තථාරූයපො කායලොයයව, වා-
සද්යදො පන කප්පස්ස තතියභාගං වා තයතො ඌනමධිකං වාති 
විකප්පනත්යථො. 

41. අනභිරතීති එකකවිහායරන අනභිරමණසඞ්ඛාතා අඤ්යඤහි
සමාගමිච්ොයයව. තත්ථ ‘‘එකකස්ස දීඝරත්තං නිවසිතත්තා’’ති පාළියං

වචනයතොතිවුත්තං ‘‘අපරස්සාපී’’තිආදි. එවමන්වයමත්ථං දස්යසත්වානනු 

උක්කණ්ඨිතාපි සියාති යචොදනායසොධනවයසන බයතියරකං දස්යසති ‘‘ො 

පනා’’තිආදිනා. පියවත්ථුවිරයහන, පියවත්ථුඅලායභන වා චිත්තවිග්ඝායතො 

උක්කණ්ඨිතා, සා පනත්ථයතො යදොමනස්සචිත්තුප්පායදොව, යතනාහ 

‘‘පටිඝසම්පයුත්තා’’ති. සා බ්රහ්මයලොයක නත්ථි ඣානානුභාවපහීනත්තා.
තණ්හාදිට්ඨිසඞ්ඛාතාචිත්තස්සපුරිමාවත්ථාය උබ්බිජ්ජනාඵන්දනාඑවඉධ 

පරිතස්සනා. සා හි දීඝරත්තං ඣානරතියා ඨිතස්ස
යථාවුත්තානභිරතිනිමිත්තං උප්පන්නා ‘‘අහං මම’’න්ති ගහණස්ස ච 
කාරණභූතා.යතනවක්ඛති ‘‘තණ්හාතස්සනාපිදිට්ඨිතස්සනාපිවට්ටතී’’ති
(දී. නි. අට්ඨ. 1.41) නනු වුත්තං අත්ථුද්ධායර ඉමංයයව පාළිං නීහරිත්වා
‘‘අයහො වත අඤ්යඤපි සත්තා ඉත්ථත්තං ආගච්යෙයයන්ති අයං
තණ්හාතස්සනානාමා’’ති? සච්චං, තංපන දිට්ඨිතස්සනායවිසුංඋදාහරණං
දස්යසන්යතන තණ්හාතස්සනයමව තයතො නිද්ධායරත්වා වුත්තං, න පන
එත්ථ දිට්ඨිතස්සනාය අලබ්භමානත්තාති න යදොයසො. ඉදානි 
සමානසද්දවචනීයානං අත්ථානමුද්ධරණං කත්වා ඉධාධිප්යපතං විභායවතුං 

‘‘සා පයනසා’’තිආදිමාහ. පටිඝසඞ්ඛායතො චිත්තුත්රායසො එව තාසතස්සනා. 

එවමඤ්ඤත්ථාපි යථාරහං. ‘‘ ාතිිං පටිච්චා’’තිආදි විභඞ්ගපාළි, (විභ. 921) 

තත්රායමත්ථකථා –  ාතිිං පටිච්ච භෙන්ති ජාතිපච්චයා උප්පන්නභයං. 

භොනකන්තිආකාරනිද්යදයසො. ඡම්භිතත්තන්තිභයවයසනගත්තකම්යපො, 

වියසසයතො හදයමංසචලනං. යලොමහිංයසොති යලොමානං හංසනං, භිත්තියං
නාගදන්තානමිව උද්ධග්ගභායවො, ඉමිනා පදද්වයයන කිච්චයතො භයං

දස්යසත්වා පුන යචතයසො උත්රායසොති සභාවයතො දස්සිතන්ති. ටීකාෙිං පන 
‘‘භයානකන්ති යභරවාරම්මණනිමිත්තං බලවභයං, යතන සරීරස්ස
ථද්ධභායවො ෙම්භිතත්ත’’න්ති (දී.නි.ටී.1.41) වුත්තං, අයනයනව භයන්ති

එත්ථ ඛුද්දකභයං දස්සිතං, ඉති එත්ථ පයයොයග අෙිං තස්සනාති එවං

සබ්බත්ථ අත්යථො. පරිතස්සිතවිප්ඵන්දිතයමවාති එත්ථ ‘‘දිට්ඨිසඞ්ඛායතන
යචව තණ්හාසඞ්ඛායතන ච පරිතස්සියතන විප්ඵන්දිතයමව චලිතයමව
කම්පිතයමවා’’ති (දී. නි. අට්ඨ. 1.105-117) අට්ඨකථායමත්ථං වක්ඛති.
යතන විඤ්ඤායති ලබ්භමානම්පි තණ්හාතස්සනමන්තයරන

දිට්ඨිතස්සනායයවනිහටාති. ‘‘යතපී’’තිආදිසීයහොපමසුත්තන්තපාළි (අ.නි.

4.33) තත්ථ යතපීති දීඝායුකා යදවාපි. භෙන්ති 
භඞ්ගානුපස්සනාපරිචිණ්ණන්යත සබ්බසඞ්ඛාරයතො භායනවයසන

උප්පන්නංභයඤාණං. සිංයවගන්තිසයහොත්තප්පඤාණං, ඔත්තප්පයමවවා. 
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පටුන 

සන්තාසන්ති ආදීනවනිබ්බිදානුපස්සනාහි සඞ්ඛායරහි සන්තාසනඤාණං. 

උපපත්තිවයසනාතිපටිසන්ධිවයසයනව. 

සහබයතන්ති සහායභාවමිච්යෙව සද්දයතො අත්යථො සහබය-සද්දස්ස
සහායත්යථ පවත්තනයතො. යසො හි සහ බයායති පවත්තති, යදොසං වා 

පටිච්ොයදතීති සහයබයොති වුච්චති, තස්ස භායවො සහබයතා. සහායභායවො

පනසහභායවොයයවනාමාතිඅධිප්පායයතොඅත්ථං දස්යසතුං ‘‘සහභාව’’න්ති

වුත්තං.සසාධනසමවායත්යථොවා සහ-සද්යදොඅධිකිච්චපයදඅධිසද්යදොවිය, 

තස්මා සහ එකයතො වත්තමානස්ස භායවො සහබයිං යථා ‘‘දාසබය’’න්ති
තයදව සහබයතා, සකත්ථවුත්තිවයසන ඉමයමවත්ථං සන්ධායාහ 

‘‘සහභාව’’න්ති. අපිචසහවාතිපවත්තතීති සහයවො, තස්සභායවො සහබයිං 

යථා‘‘වීරස්ස භායවොවීරිය’’න්ති, තයදව සහබයතාතිඑවංවිමානට්ඨකථායං 
(වි. ව. අට්ඨ. 172) වුත්තං, තස්මා තදත්ථං දස්යසතුං එවං වුත්තන්තිපි 
දට්ඨබ්බං. 

42. ඉයම සත්යත අභිභවිත්වාති යසයසො. අභිභවනා යචත්ථ
පාපසභායවන යජට්ඨභායවන ‘‘යත සත්යත අභිභවිත්වා ඨියතො’’ති

අත්තයනොමඤ්ඤනායයවාතිවුත්තං ‘‘ය ට්ඨයකොහමස්මී’’ති. අඤ්ඤදත්ථූති 

දස්සයන අන්තරායාභාවවචයනන, දයසොති එත්ථ 
දස්සයනයයවියසසපරිග්ගහාභායවන ච අනාවරණදස්සාවිතං පටිජානාතීති

ආහ ‘‘සබ්බිංපස්සාමීතිඅත්යථො’’ති.දස්සයනයයවියසසස්සහි පයදසභූතස්ස
අග්ගහයණසතිගයහතබ්බස්සනිප්පයදසතාවිඤ්ඤායතියථා‘‘දික්ඛියතොන 
දදාතී’’ති, යදයයධම්මවියසසස්ස යචත්ථ පයදසභූතස්ස අග්ගහණයතො 
පබ්බජියතොසබ්බම්පිනදදාතීතිගයහතබ්බස්සයදයයධම්මස්සනිප්පයදසතා 

විඤ්ඤායති.එවමීදියසසු.වයසවත්යතමීති වසවත්තී. අහං-සද්දයයොගයතොහි
සබ්බත්ථ අම්හයයොයගන වචනත්යථො. සත්තභාජනභූතස්ස යලොකස්ස

නිම්මාතා චාති සම්බන්යධො. ‘‘පථවී’’තිආදි යචත්ථ භාජනයලොකවයසන

අධිප්පායකථනං. සජිතාති රචිතා, විභජිතා වා, යතනාහ ‘‘ත්විං ඛත්තියෙො

නාමා’’තිආදි. චිණ්ණවසිතාොති සමාචිණ්ණපඤ්චවිධවසිභාවයතො. තත්ථාති

භූතභයබයසු. අන්යතොවත්ථිම්හීතිඅන්යතොගබ්භාසයය. පඨමචිත්තක්ඛයණති

පටිසන්ධිචිත්තක්ඛයණ. දුතිෙයතොති පඨමභවඞ්ගචිත්තක්ඛණයතො. 

පඨමඉරිොපයථති යයන පටිසන්ධිං ගණ්හාති, තස්මිං ඉරියාපයථ. ඉති 
අතීතවයසන, භූත-සද්දස්ස වත්තමානවයසන ච භබය-සද්දස්ස අත්යථො

දස්සියතො. ටීකාෙිං (දී.නි.ටී.1.42) පනභබය-සද්දත්යථොඅනාගතවයසනාපි 
වුත්යතො. අයහසුන්තිහි භූතා. භවන්ති, භවිස්සන්ති චාති භබයා තබ්බානීයා
විය ණයපච්චයස්සකත්තරිපිපවත්තනයතො. 

‘‘ඉස්සයරො කත්තා නිම්මාතා’’ති වත්වාපි පුන ‘‘මයා ඉයම සත්තා 

නිම්මිතා’’ති වචනං කිමත්ථියන්ති ආහ ‘‘ඉදානි කාරණවයසනා’’තිආදි
[කාරණයතො (අට්ඨකථායං)] කාරණවයසන සායධතුකාමතාය 
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පටිඤ්ඤාකරණත්ථන්ති වුත්තං යහොති. නනු යචස බ්රහ්මා
අනවට්ඨිතදස්සනත්තා පුථුජ්ජනස්ස පුරිමතරජාතිපරිචිතම්පි
කම්මස්සකතාඤාණං විස්සජ්යජත්වා විකුබ්බනිද්ධිවයසන
චිත්තුප්පාදමත්තපටිබද්යධන සත්තනිම්මායනන විපල්ලට්යඨො ‘‘මයා ඉයම
සත්තා නිම්මිතා’’තිආදිනා ඉස්සරකුත්තදස්සනං පක්ඛන්දමායනො 
අභිනිවිසනවයසන පතිට්ඨියතො, න පන පතිට්ඨාපනවයසන. අථ කස්මා
කාරණවයසන සායධතුකායමො පටිඤ්ඤං කයරොතීති වුත්තන්ති? න යචවං
දට්ඨබ්බං. යතසම්පි හි ‘‘එවං යහොතී’’තිආදිනා පච්ො උප්පජ්ජන්තානම්පි
තථාඅභිනියවසස්ස වක්ඛමානත්තා පයරසං පතිට්ඨාපනක්කයමයනව තස්ස
යසොඅභිනියවයසොජායතො, නතුඅභිනිවිසනමත්යතන, තස්මාඑවං වුත්තන්ති

දට්ඨබ්බං. යතයනවාහ ‘‘තංකිස්ස යහතූ’’තිආදි. පාළියං මනයසො පණධීති
මනයසොපත්ථනා, තථාචිත්තුප්පත්තිමත්තයමවාති වුත්තංයහොති. 

ඉත්ථභාවන්ති ඉදප්පකාරභාවං. යස්මා පන යසො පකායරො

බ්රහ්මත්තභායවොයයවිධාධිප්යපයතො, තස්මා ‘‘බ්රහ්මභාව’’න්ති වුත්තං. අයං

පකායරො ඉත්ථිං, තස්ස භායවො ඉත්ථත්තන්ති හි නිබ්බචනං. යකවලන්ති 

කම්මස්සකතාඤායණන අසම්මිස්සං සුද්ධං. මඤ්ඤනාමත්යතයනවාති

දිට්ඨිමඤ්ඤනාමත්යතයනව, න අධිමානවයසන. වඞ්කඡිද්යදන වඞ්කආණී

විෙ ඔනමත්වා වඞ්කලද්ධියකන වඞ්කලද්ධිකා ඔනමිත්වා තස්යසව 

බ්රහ්මුයනො පාදමූලිං ගච්ඡන්ති, තංපක්ඛකා භවන්තීති අත්යථො. නනු ච
යදවානං උපපත්තිසමනන්තරං ‘‘ඉමාය නාම ගතියා චවිත්වා ඉමිනා නාම
කම්මුනා ඉධූපපන්නා’’ති පච්චයවක්ඛණා යහොති, අථ කස්මා යතසං එවං
මඤ්ඤනා සියාති? පුරිමජාතීසු කම්මස්සකතාඤායණ සම්මයදව
නිවිට්ඨජ්ඣාසයානයමව තථාපච්චයවක්ඛණාය පවත්තියතො. තාදිසානයමව
හි තථාපච්චයවක්ඛණා සම්භවති, සා ච යඛො යයභුයයවයසන, ඉයම පන
පුරිමාසුපි ජාතීසු ඉස්සරකුත්තදිට්ඨිවයසන නිබද්ධාභිනියවසා එවයමව
මඤ්ඤමානාඅයහසුන්ති.තථාහිපාළියංවුත්තං‘‘ඉමිනාමය’’න්තිආදි. 

43. ඊසති අභිභවතීති ඊයසො, මහන්යතො ඊයසො මයහයසො, 
සුප්පතිට්ඨිතමයහසතාය පයරහි ‘‘මයහයසො’’ ඉති අක්ඛායතීති 

මයහසක්යඛො, මයහසක්ඛානං අතිසයයන මයහසක්යඛොති 

මයහසක්ඛතයරොති වචනත්යථො. යසො පන මයහසක්ඛතරභායවො 
ආධිපයතයයපරිවාරසම්පත්තියා කාරණභූතාය විඤ්ඤායතීති වුත්තං 

‘‘ඉස්සරිෙපරිවාරවයසනමහාෙසතයරො’’ති. 

44. කිං පයනතං කාරණන්ති අනුයයොයගනාහ ‘‘යසො තයතො’’තිආදි, 
යතන ‘‘ඉත්ථත්තං ආගච්ෙතී’’ති වුත්තං ඉධාගමනයමව කාරණන්ති

දස්යසති. ඉයධව ආගච්ඡතීතිඉමස්මිංමනුස්සයලොයකඑවපටිසන්ධිවයසන

ආගච්ෙති. එතන්ති ‘‘ඨානං යඛො පයනතං භික්ඛයව, විජ්ජතී’’ති වචනං.

පාළියං ෙිංඅඤ්ඤතයරොසත්යතොතිඑත්ථ ෙන්ති නිපාතමත්තං, කාරණත්යථ
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වා එස නිපායතො, යහතුම්හි වා පච්චත්තනිද්යදයසො, යයන ඨායනනාති
අත්යථො, කිරියාපරාමසනංවාඑතං.‘‘ඉත්ථත්තංආගච්ෙතී’’තිඑත්ථයයදතං 
ඉත්ථත්තස්ස ආගමනසඞ්ඛාතං ඨානං, තයදතං විජ්ජතීති අත්යථො. එස න

යසො පබ්බ ති, යචයතොසමාධිිං ඵුසති, පුබ්යබනිවාසිං අනුස්සතීති එයතසුපි 
පයදසු. ‘‘ඨානං යඛො පයනතං භික්ඛයව, විජ්ජති, යං අඤ්ඤතයරො
සත්යතො’’ති හි ඉමානි පදානි ‘‘පබ්බජතී’’තිආදීහිපි පයදහි පච්යචකං

යයොයජතබ්බානි. න ගච්ෙතීති අගාරිං, යගහං, අගාරස්ස හිතං ආගාරිෙිං, 

කසියගොරක්ඛාදිකම්මං, තයමත්ථනත්ථීති අනාගාරිෙිං, පබ්බජ්ජා, යතනාහ 

‘‘අගාරස්මා’’තිආදි. ප-සද්යදන විසිට්යඨො ව -සද්යදො උපසඞ්කමයනති

වුත්තං ‘‘උපගච්ඡතී’’ති. පරන්ති පච්ො, අතිසයං වා, අඤ්ඤං 
පුබ්යබනිවාසන්තිපි අත්යථො. ‘‘න සරතී’’ති වුත්යතයයව අයමත්යථො

ආපජ්ජතීති දස්යසති ‘‘සරිතු’’න්තිආදිනා. අපස්සන්යතොති 
පුබ්යබනිවාසානුස්සතිඤායණන අපස්සනයහතු, පස්සිතුං අසක්යකොන්යතො
හුත්වාතිපි වට්ටති.මාන-සද්යදොවියහිඅන්ත-සද්යදොඉධසාමත්ථියත්යථො. 

සදාභාවයතොති සබ්බදා විජ්ජමානත්තා.  රාවයසනාපීති එත්ථ පි-සද්යදන 
මරණවයසනාපීතිසම්පිණ්යඩති. 

45. ඛිඩ්ඩාපයදොසියනොතිකත්තුවයසනපදසිද්ධි, ඛිඩ්ඩාපයදොසිකාතිපන
සකත්ථවුත්තිවයසන, සද්දමනයපක්ඛිත්වා පන අත්ථයමව දස්යසතුං 

‘‘ඛිඩ්ඩාො’’තිආදි වුත්තං. ‘‘ඛිඩ්ඩාපයදොසකා’’ති වා වත්තබ්යබ ඉ-

කාරාගමවයසන එවං වුත්තං. පදුස්සනං වා පයදොයසො, ඛිඩ්ඩාය පයදොයසො 

ඛිඩ්ඩාපයදොයසො, යසො එයතසන්ති ඛිඩ්ඩාපයදොසිකා. ‘‘පදූසිකාතිපි පාළිිං

ලිඛන්තී’’ති අඤ්ඤනිකායිකානං පමාදයලඛතං දස්යසති. 
මහාවිහාරවාසීනිකායිකානඤ්හි වාචනාමග්ගවයසන අයං සංවණ්ණනා
පවත්තා.අපිචයතන යපොත්ථකාරුළ්හකායලපමාදයලඛංදස්යසති.තම්පිහි
පදත්ථයසොධනාය අට්ඨකථාය යසොධිතනියායමයනව ගයහතබ්බං, යතනාහ 

‘‘සා අට්ඨකථාෙිං නත්ථී’’ති. යවලං අතික්කන්තං අතියවලිං, තං. 

භාවනපුංසකඤ්යචතං, යතනාහ ‘‘අතිචිර’’න්ති, ආහාරූපයභොගකාලං 

අතික්කමිත්වාති වුත්තං යහොති. රතිධම්ම-සද්යදො හස්සඛිඩ්ඩා-සද්යදහි
පච්යචකං යයොයජතබ්යබො ‘‘හස්සඛිඩ්ඩාසු රතිධම්යමො රමණසභායවො’’ති.

හසනං හස්යසො, යකළිහස්යසො. යඛඩනං කීළනං ඛිඩ්ඩා, 
කායිකවාචසිකකීළා. අනුයයොගවයසන තංසමාපන්නාති දස්යසන්යතො ආහ 

‘‘හස්සරතිධම්මඤ්යචවා’’තිආදි.කීළායයසංයත යකළියනො, යතසංහස්යසො

තථා. කීළාහස්සපයයොයගන උප්පජ්ජනකසුඛඤ්යචත්ථ යකළිහස්සසුඛිං. 

තදවසිට්ඨකීළාපයයොයගනඋප්පජ්ජනකං කායිකවාචසිකකීළාසුඛිං. 

‘‘යත කිරා’’තිආදි විත්ථාරදස්සනං. කිර-සද්යදො යහත්ථ
විත්ථාරයජොතයකොයයව, න තු අනුස්සවනාරුචියාදියජොතයකො තථායයව

පාළියං, අට්ඨකථාසු ච වුත්තත්තා. සිරිවිභයවනාති සරීරයසොභග්ගාදිසිරියා, 

පරිවාරාදිසම්පත්තියා ච. නක්ඛත්තන්ති ෙණං. යයභුයයයන හි
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පටුන 

නක්ඛත්තයයොයගන කතත්තා තථායයොයගො වා යහොතු, මා වා, 

නක්ඛත්තමිච්යචව වුච්චති. ආහාරන්තිඑත්ථයකොයදවානමාහායරො, කා ච
යතසමාහාරයවලාති? සබ්යබසම්පි කාමාවචරයදවානං සුධාහායරො.
ද්වාදසපාපධම්මවිග්ඝායතන හි සුඛස්ස ධාරණයතො යදවානං යභොජනං
‘‘සුධා’’ති වුච්චති. සා පන යසතා සඞ්ඛූපමා අතුලයදස්සනා සුචි සුගන්ධා

පියරූපා.යංසන්ධාය සුධායභො න ාතයක වුත්තං– 

‘‘සඞ්ඛූපමංයසත’මතුලයදස්සනං, 
සුචිංසුගන්ධංපියරූප’මබ්භුතං; 
අදිට්ඨපුබ්බංමමජාතුචක්ඛුභි, 
කායදවතාපාණිසුකිංසුයධො’දහී’’ති.(ජා.2.21.227); 

‘‘භුත්තාචසාද්වාදසහන්තිපාපයක, 
ඛුද්දංපිපාසංඅරතිංදරක්ලමං; 
යකොධූපනාහඤ්චවිවාදයපසුණං, 
සීතුණ්හතන්දිඤ්චරසුත්තමංඉද’’න්තිච.(ජා. 2.21.229); 

සාචයහට්ඨියමහියහට්ඨියමහිඋපරිමානංඋපරිමානංපණීතතමායහොති, 
තංයථාසකංපරිමිතදිවසවයසන දිවයසදිවයසභුඤ්ජන්ති.යකචිපන වදන්ති
‘‘බිළාරපදප්පමාණං සුධාහාරං යත භුඤ්ජන්ති, යසො ජිව්හාය ඨපිතමත්යතො
යාව යකසග්ගනඛග්ගා කායං ඵරති, යථාසකං ගණිතදිවසවයසන සත්ත

දිවයස යාපනසමත්යථො යහොතී’’ති. යකචිවායද පයනත්ථ බිළාරපද-සද්යදො
සුවණ්ණසඞ්ඛාතස්ස සඞ්ඛයාවියසසස්ස වාචයකො. පමාණයතො පන
උදුම්බරඵලප්පමාණං, යං පාණිතලං කබළග්ගහන්තිපි වුච්චති. වුත්තඤ්හි 

මධුයකොයස – 

‘‘පාණිරක්යඛොපිචුචාපි, සුවණ්ණකමුදුම්බරං; 
බිළාරපදකංපාණි-තලංතංකබළග්ගහ’’න්ති. 

‘‘නිරන්තරිංඛාදන්තාපිපිවන්තාපී’’ති ඉදංපරිකප්පනාවයසනවුත්තං, න

පනඑවංනියමවයසනතථාඛාදනපිවනානමනියමභාවයතො. කම්ම යත ස්ස

බලවභායවො උළාරපුඤ්ඤනිබ්බත්තත්තා, 

උළාරගරුසිනිද්ධසුධාහාරජීරණයතො ච. කර කාෙස්ස මන්දභායවො පන 
සුඛුමාලභාවයතො. යතයනව හි භගවා ඉන්දසාලගුහායං පකතිපථවියං
පතිආතුං අසක්යකොන්තං සක්කං යදවරාජානං ‘‘ඔළාරිකං කායං
අධිට්යඨහී’’ති අයවොච. මනුස්සානං පන කම්මජයතජස්ස මන්දභායවො, 

කරජකායස්සබලවභායවොචවුත්තවිපරීයතනයවදිතබ්යබො. කර කායෙොති

එත්ථ යකො වුච්චති සරීරං, තත්ථ පවත්යතො. රයජො කරය ො, කිං තං? 
සුක්කයසොණිතං.තඤ්හි‘‘රායගොරයජොනචපනයරණුවුච්චතී’’ති(මහානි.
209; චූළනි. 74) එවං වුත්තරාගරජඵලත්තා සරීරවාචයකන ක-සද්යදන
වියසයසත්වා කාරණයවොහායරන ‘‘කරයජො’’ති වුච්චති. යතන
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සුක්කයසොණිතසඞ්ඛායතන කරයජන සම්භූයතො කායයො කරජකායයොති
ආචරියා. තථා හි කායයො මාතායපත්තිකසම්භයවොති වුත්යතො. 

මහාඅස්සපූරසුත්තන්තටීකාෙිං පන ‘‘කරීයති ගබ්භාසයය ඛිපීයතීති කයරො, 
සම්භයවො, කරයතො ජායතොති කරයජො, මාතායපත්තිකසම්භයවොති අත්යථො.
මාතුආදීනං සණ්ඨාපනවයසන කරයතො හත්ථයතො ජායතොති කරයජොති
අපයර. උභයථාපි කරජකායන්ති චතුසන්තතිරූපමාහා’’ති වුත්තං. කයරොති
පුත්යතනිබ්බත්යතතීතිකයරො, සුක්කයසොණිතං, යතනජායතොකරයජොතිපි
වදන්ති. තථා අසම්භූයතොපි ච යදවාදීනං කායයො තබ්යබොහායරන 

‘‘කර කායෙො’’ති වුච්චති යථා ‘‘පූතිකායයො, ජරසිඞ්ගායලො’’ති. යතසන්ති

මනුස්සානං. අච්ඡොගු නාම පසන්නාඅකසටායාගු. වත්ථුන්තිකරජකායං. 

එකිංආහාරයවලන්තිඑකදිවසමත්තං, යකසඤ්චිමයතනපනසත්තාහං. 

එවං අන්වයයතො බයතියරකයතො ච දස්යසත්වා උපමාවයසනපි 

තමාවිකයරොන්යතො ‘‘ෙථා නාමා’’තිආදිමාහ. තත්තපාසායණති

අච්චුණ්හපාසායණ. රත්තයසතපදුමයතො අවසිට්ඨං උප්පලිං. අකථාෙන්ති 

මහාඅට්ඨකථායං. අවියසයසනාති ‘‘යදවාන’’න්ති අවියසයසන, යදවානං
කම්මජයතයජො බලවා යහොති, කරජං මන්දන්ති වා
කම්මජයතජකරජකායානං බලවමන්දතාසඞ්ඛාත කාරණසාමඤ්යඤන. 
තයදතඤ්හි කාරණං සබ්යබසම්පි යදවානං සමානයමව, තස්මා සබ්යබපි
යදවා ගයහතබ්බාති වුත්තං යහොති. කබළීකාරභූතං සුධාහාරං උපනිස්සාය

ජීවන්තීති කබළීකාරාහාරූපජීවියනො. යකචීති අභයගිරිවාසියනො. 

‘‘ඛිඩ්ඩාපදුස්සනමත්යතයනව යහයත ඛිඩ්ඩාපයදොසිකාති වුත්තා’’ති අයං

පායඨො ‘‘යතයෙව චවන්තීති යවදිතබ්බා’’ති එතස්සානන්තයර පඨිතබ්යබො
තදනුසන්ධිකත්තා. අයඤ්යහත්ථානුසන්ධි – යදි සබ්යබපි එවං කයරොන්තා 
කාමාවචරයදවාචයවයයං, අථකස්මා‘‘ඛිඩ්ඩාපයදොසිකා’’තිනාමවියසයසන
භගවතා වුත්තාති? විචාරණාය එවමාහාති, එයතන ඉමමත්ථං දස්යසති
‘‘සබ්යබපි යදවා එවං චවන්තාපි ඛිඩ්ඩාය පදුස්සනසභාවමත්තං පති
නාමවියසයසන තථා වුත්තා’’ති. යයදයක වයදයයං
‘‘යකචිවාදපතිට්ඨාපයකොයං පායඨො’’ති, තදයුත්තයමව ඉති-
සද්දන්තරිකත්තා, අන්යතචතස්සඅවිජ්ජමානත්තා.අත්ථියකහිපනතස්ස 
යකචිවාදසමවයරොධනංඅන්යතඉතිසද්යදොයයොයජතබ්යබොති. 

47-48. මයනොපයදොසියනොතිකත්තුවයසන පදසිද්ධි, මයනොපයදොසිකාති

ච සකත්ථවුත්තිවයසන, අත්ථමත්තං පන දස්යසතුං ‘‘මයනනා’’තිආදි

වුත්තං. ‘‘මයනොපයදොසකා’’තිවාවත්තබ්යබඉ-කාරාගමවයසනඑවංවුත්තං. 

මයනනාති ඉස්සාපකතත්තා පදුට්යඨන මනසා. අපයරො නයයො –

උසූයනවයසන මනසා පයදොයසො මයනොපයදොයසො, විනාසභූයතො යසො

එයතසමත්ථීති මයනොපයදොසිකාති. ‘‘යත අඤ්ඤමඤ්ඤම්හි පදුට්ඨචිත්තා
කිලන්තකායා කිලන්තචිත්තායතයදවාතම්හාකායාචවන්තී’’තිවචනයතො 

‘‘එයත චාතුමහාරාජිකා’’ති ආහ. මයනන පදුස්සනමත්යතයනව යහයත
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මයනොපයදොසිකාති වුත්තා. ‘‘යතසු කිරා’’තිආදි විත්ථායරො. රයථන වීථිිං 

පටිපජ් තීති උපලක්ඛණමත්තං අඤ්යඤහි අඤ්ඤත්ථාපි

පටිපජ්ජනසම්භවයතො. එතන්ති අත්තයනො සම්පත්තිං. උද්ධුමායතො විොති

පීතියාකරණභූතායඋන්නයතො විය. භිජ් මායනො විොතිතාය භිජ්ජන්යතො

විය, පීතියා වා කත්තුභූතාය භඤ්ජියතො විය. කුද්ධා නාම සුවි ානනා

යහොන්ති, තස්මා කුද්ධභාවමස්සඤත්වාතිඅත්යථො. 

අකුද්යධො රක්ඛතීති කුද්ධස්ස යසො යකොයධො ඉතරස්මිං අකුජ්ඣන්යත
අනුපාදායනො යචව එකවාරමත්තං උප්පත්තියා අනායසවයනො ච හුත්වා 
චායවතුං න සක්යකොති, උදකන්තං පත්වා අග්ගි විය නිබ්බායති, තස්මා
අකුද්යධොඉතරං චවනයතොරක්ඛති.උයභොසුපනකුද්යධසුභියයයොභියයයො
අඤ්ඤමඤ්ඤම්හි පරිවඩ්ඪනවයසන තිඛිණසමුදාචායරො නිස්සයදහනරයසො
යකොයධො උප්පජ්ජමායනො හදයවත්ථුං නිදහන්යතො 
අච්චන්තසුඛුමාලකරජකායං විනායසති, තයතො සකයලොපි අත්තභායවො

අන්තරධායති, තමත්ථං දස්යසතුමාහ ‘‘උයභොසු පනා’’තිආදි. තථා චාහ
පාළියං ‘‘යතඅඤ්ඤමඤ්ඤම්හිපදුට්ඨචිත්තා කිලන්තකායාකිලන්තචිත්තා

යත යදවා තම්හා කායා චවන්තී’’ති. එකස්ස යකොයධො ඉතරස්ස පච්චයෙො

යහොති, තස්සපි යකොයධො ඉතරස්ස පච්චයෙො යහොතීති එත්ථ යකොධස්ස
භියයයො භියයයො පරිවඩ්ඪනාය එව පච්චයභායවො යවදිතබ්යබො, න චවනාය
නිස්සයදහනරයසන අත්තයනොයයව යකොයධන හදයවත්ථුං නිදහන්යතන 

අච්චන්තසුඛුමාලස්ස කරජකායස්ස චවනයතො. කන්දන්තානිංයෙව

ඔයරොධානන්ති අනාදරත්යථසාමිවචනං. අෙයමත්ථධම්මතාතිඅයං යතසං
කරජකායමන්දතාය, තථාඋප්පජ්ජනකස්ස චයකොධස්සබලවතායඨානයසො
චවනභායවො එයතසු යදයවසු රූපාරූපධම්මානං ධම්මනියායමො සභායවොති 
අත්යථො. 

49-52. චක්ඛාදීනිං යභදිං පස්සතීති වියරොධිපච්චයසන්නිපායත 
විකාරාපත්තිදස්සනයතො, අන්යත ච අදස්සනූපගමනයතො විනාසං පස්සති

ඔළාරිකත්තා රූපධම්මයභදස්ස. පච්චෙිං දත්වාති අනන්තරපච්චයාදිවයසන 
පච්චයසත්තිං දත්වා, පච්චයයොහුත්වාතිවුත්තං යහොති, තස්මානපස්සතීති 
සම්බන්යධො, බලවතරම්පි සමානං ඉමිනා කාරයණන න පස්සතීති

අධිප්පායයො. බලවතරන්තිචචිත්තස්සලහුතරයභදංසන්ධායවුත්තං.තථාහි 

එකස්මිංරූයපධරන්යතයයවයසොළසචිත්තානිභිජ්ජන්ති. චිත්තස්ස යභදිං

න පස්සතීති එත්ථ ඛයණ ඛයණ භිජ්ජන්තම්පි චිත්තං පරස්ස 
අනන්තරපච්චයභායවයනව භිජ්ජති, තස්මා පුරිමචිත්තස්ස අභාවං
පටිච්ොයදත්වා විය පච්ඡිමචිත්තස්සඋප්පත්තියතොභාවපක්යඛොබලවතයරො
පාකයටොව යහොති, න අභාවපක්යඛොති ඉදං කාරණං දස්යසතුං ‘‘චිත්තං
පනා’’තිආදි වුත්තන්ති දට්ඨබ්බං. අයඤ්චත්යථො අලාභචක්කනිදස්සයනන
දීයපතබ්යබො. යස්මා පන තක්කීවාදී නානත්තනයස්ස දුරවධානතාය, 
එකත්තනයස්ස ච මිච්ොගහිතත්තා ‘‘යයදවිදං විඤ්ඤාණං සබ්බදාපි
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එවරූයපන පවත්තති, අයං යම අත්තා නිච්යචො’’තිආදිනා අභිනියවසං

ජයනසි, තස්මා තමත්ථං ‘‘යසො තිං අපස්සන්යතො’’තිආදිනා සහ උපමාය
විභායවති. 

අන්තානන්තවාදවණ්ණනා 
53. අන්තානන්තසහචරියතො වායදො අන්තානන්යතො යථා ‘‘කුන්තා 

පචරන්තී’’ති, අන්තානන්තසන්නිස්සයයො වා යථා ‘‘මඤ්චා උක්කුට්ඨිං

කයරොන්තී’’ති, යසො එයතසන්ති අන්තානන්තිකාති අත්ථං දස්යසතුං 

‘‘අන්තානන්තවාදා’’ති වුත්තං. වුත්තනයයන අන්තානන්තසහචරියතො, 
තන්නිස්සයයො වා, අන්තානන්යතසු වා පවත්යතො වායදො එයතසන්ති 

අන්තානන්තවාදා. ඉදානි ‘‘අන්තවා අයං යලොයකො’’තිආදිනා 

වක්ඛමානපාඨානුරූපං අත්ථං විභජන්යතො ‘‘අන්තිං වා’’තිආදිමාහ. අමති

ගච්ෙති භායවො ඔසානයමත්ථාති හි අන්යතො, මරියාදා, තප්පටියසධයනන 

අනන්යතො. අන්යතො ච අනන්යතො ච අන්තානන්යතො ච

යනවන්තනානන්යතො ච අන්තානන්යතො ත්යවව වුත්යතො
සාමඤ්ඤනිද්යදයසන, එකයසයසනවා ‘‘නාමරූපපච්චයා
සළායතන’’න්තිආදීසු (ම. නි. 3.126; සං. නි. 2.1; උදා. 1) විය. 
චතුත්ථපදඤ්යහත්ථ තතියපයදන සමානත්ථන්ති අන්තානන්තපයදයනව
යථාවුත්තනයද්වයයන චතුධා අත්යථො විඤ්ඤායති. කස්ස පනායං
අන්තානන්යතොති? යලොකීයති සංසාරනිස්සරණත්ථියකහි දිට්ඨිගතියකහි
අවපස්සීයති, යලොකියන්ති වා එත්ථ යතහි පුඤ්ඤාපුඤ්ඤානි, තබ්බිපායකො
චාති ‘‘යලොයකො’’ති සඞ්ඛයං ගතස්ස අත්තයනො. යතනාහ පාළියං
‘‘අන්තානන්තං යලොකස්ස පඤ්ඤයපන්තී’’ති. යකො පයනයසො අත්තාති? 
ඣානවිසයභූතං කසිණනිමිත්තං. අයඤ්හි දිට්ඨිගතියකො පටිභාගනිමිත්තං
චක්කවාළපරියන්තං, අපරියන්තංවාවඩ්ඪනවයසන, තදනුස්සවාදිවයසනච
තත්ථයලොකසඤ්ඤීවිහරති, තථාච අට්ඨකථායංවක්ඛති‘‘තං‘යලොයකො’ති
ගයහත්වා’’ති (දී. නි. අට්ඨ. 1.54-60) යකචි පන වදන්ති ‘‘ඣානං, 
තංසම්පයුත්තධම්මාචඉධඅත්තා, යලොයකොතිචගහිතා’’ති, තං අට්ඨකථාය
නසයමති. 

එත්ථාහ–යුත්තංතාවපුරිමානංතිණ්ණම්පිවාදීනං අන්තානන්තිකත්තං
අන්තඤ්ච අනන්තඤ්ච අන්තානන්තඤ්ච ආරබ්භ පවත්තවාදත්තා, 
පච්ඡිමස්සපනතක්කිකස්සතදුභයපටියසධනවයසනපවත්තවාදත්තාකථං 
අන්තානන්තිකත්තන්ති? තදුභයපටියසධනවයසන පවත්තවාදත්තා එව. 
අන්තානන්තපටියසධනවායදොපිහියසොඅන්තානන්තවිසයයොයයවතමාරබ්භ

පවත්තත්තා. එතදත්ථයමවහිසන්ධායඅට්ඨකථායං ‘‘අන්තිංවාඅන්තන්තිං

වා අන්තානන්තිං වා යනවන්තානානන්තිං වා ආරබ්භ පවත්තවාදා’’ති
වුත්තං. අථ වා යථා තතියවායද යදසපයභදවයසන එකස්යසව යලොකස්ස
අන්තවතා, අනන්තවතා ච සම්භවති, එවයමත්ථ තක්කීවායදපි
කාලපයභදවයසනඑකස්යසවතදුභයසම්භවයතොඅඤ්ඤමඤ්ඤපටියසයධන 
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තදුභයඤ්යඤව වුච්චති, ද්වින්නම්පි ච පටියසධානං පරියුදාසතා. කථං? 
අන්තවන්තපටියසයධනහිඅනන්තවාවුච්චති, අනන්තවන්තපටියසයධනච
අන්තවා. ද්විපටියසයධො හි පකතියත්ථඤාපයකො. ඉති පටියසධනවයසන
අන්තානන්තසඞ්ඛාතස්ස උභයස්ස වුත්තත්තා යුත්යතොයයව තබ්බිසයස්ස
පච්ඡිමස්සාපි අන්තානන්තිකභායවොති. යයදවං යසො 
අන්තානන්තිකවාදභාවයතො තතියවාදසමවයරොයධයයව සියාති? න, 
කාලපයභදස්ස අධිප්යපතත්තා. යදසපයභදවයසන හි අන්තානන්තියකො
තතියවාදී විය පච්ඡියමොපි තක්කියකොකාලපයභදවයසන අන්තානන්තියකො
යහොති. කථං? යස්මා අයං යලොකසඤ්ඤියතො අත්තා අනන්යතො කදා චි
සක්ඛිදිට්යඨොතිඅධිගතවියසයසහිමයහසීහි අනුසුයයති, තස්මායනවන්තවා.
යස්මාපනායංඅන්තවාකදාචි, සක්ඛිදිට්යඨොති යතහියයවඅනුසුයයති, තස්මා
නානන්තවාති. අයං තක්කියකො අවඩ්ඪිතභාවපුබ්බකත්තා 
පටිභාගනිමිත්තානං වඩ්ඪිතභාවස්ස උභයථා ලබ්භමානස්ස පරිකප්පිතස්ස
අත්තයනො අප්පච්චක්ඛකාරිතාය අනුස්සවාදිමත්යත ඨත්වා
වඩ්ඪිතකාලවයසන ‘‘යනවන්තවා’’තිපටික්ඛිපති, අවඩ්ඪිතකාලවයසනපන
‘‘නානන්තවා’’ති, නපන අන්තතානන්තතානංඅච්චන්තමභායවනයථාතං
‘‘යනවසඤ්ඤානාසඤ්ඤා’’ති. යථා චානුස්සුතිකතක්කියනො, එවං
ජාතිස්සරතක්කිආදීනම්පිවයසනයථාසම්භවං යයොයජතබ්බං. 

යකචි පන යදි පනායං අත්තා අන්තවා, එවං සති දූරයදයස 
උපපජ්ජනානුස්සරණාදිකිච්චනිබ්බත්තිනසියා.අථඅනන්තවා, එවඤ්චඉධ
ඨිතස්යසව යදවයලොකනිරයාදීසුසුඛදුක්ඛානුභවනංසියා.සයචපනඅන්තවා
යචවඅනන්තවාච, එවම්පි තදුභයයදොසසමායයොයගොසියා.තස්මා‘‘අන්තවා, 
අනන්තවා’’ති ච අබයාකරණීයයො අත්තාති එවං තක්කනවයසන
චතුත්ථවාදප්පවත්තිං වණ්යණන්ති. යදි පයනස වුත්තනයයන
අන්තානන්තියකො භයවයය, අථකස්මා‘‘යයයතසමණබ්රාහ්මණාඑවමාහංසු
‘අන්තවාඅයංයලොයකො පරිවටුයමො’ති, යතසංමුසා’’තිආදිනා(දී.නි.1.57) 
තස්ස පුරිමවාදත්තයපටික්යඛයපො වුත්යතොති? පුරිමවාදත්තයස්ස යතන
යථාධිප්යපතප්පකාරවිලක්ඛණභාවයතො. යතයනව හි කාරයණන තථා
පටික්යඛයපො වුත්යතො, න පන තස්ස අන්තානන්තිකත්තාභායවන, න ච 
පරියන්තරහිතදිට්ඨිවාචාහි පටික්යඛයපන, අවස්සඤ්යචතං එවයමව
ඤාතබ්බං. අඤ්ඤථා යහස අමරාවික්යඛපපක්ඛඤ්යඤව භයජයය
චතුත්ථවායදො. න හි අන්තතාඅනන්තතාතදුභයවිනිමුත්යතො අත්තයනො
පකායරො අත්ථි, තක්කීවාදී ච යුත්තිමග්ගයකොයයව. කාලයභදවයසන ච
එකස්මිම්පි යලොයක තදුභයං යනො න යුජ්ජතීති. භවතු තාව
පච්ඡිමවාදීද්වයස්සඅන්තානන්තිකභායවොයුත්යතොඅන්තානන්තානංවයසන 
උභයවිසයත්තා යතසං වාදස්ස. කථං පන පුරිමවාදීද්වයස්ස පච්යචකං
අන්තානන්තිකභායවො යුත්යතො සියා එයකකවිසයත්තා යතසං වාදස්සාති? 
වුච්චයත – සමුදායය පවත්තමාන-සද්දස්ස අවයයවපි උපචාරවුත්තියතො.
සමුදියතසු හි අන්තානන්තවාදීසු පවත්තමායනො අන්තානන්ති ක-සද්යදො
තත්ථනිරුළ්හතායතදවයයවසුපි පච්යචකංඅන්තානන්තිකවාදීසුපවත්තති
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යථා ‘‘අරූපජ්ඣායනසු පච්යචකං අට්ඨවියමොක්ඛපරියායයො’’, යථා ච
‘‘යලොයක සත්තාසයයො’’ති. අථ වා අභිනියවසයතො පුරිමකායල 
පවත්තවිතක්කවයසන අයං තත්ථ යවොහායරො කයතො. යතසඤ්හි
දිට්ඨිගතිකානං තථාරූපයචයතොසමාධිසමධිගමයතො පුබ්බකායල ‘‘අන්තවා
නු යඛො අයං යලොයකො, උදාහු අනන්තවා’’ති උභයාකාරාවලම්බියනො
විතක්කස්සවයසනනිරුළ්යහොඅන්තානන්තිකභායවොපච්ොවියසසලායභන 
යතසු අන්තානන්තවායදසු එකස්යසව වාදස්ස සඞ්ගයහ උප්පන්යනපි 
පුරිමසිද්ධරුළ්හියායවොහාරීයතියථා ‘‘සබ්යබසත්තාමරණධම්මා’’තිආදීසු
(සං. නි. 1.133) අරහති සත්තපරියායයො, යථා ච භවන්තරගයතපි
මණ්ඩූකාදියවොහායරොති. 

54-60. පටිභාගනිමිත්තවඩ්ඪනාය යහට්ඨා, උපරි, තිරියඤ්ච 
චක්කවාළපරියන්තගතාගතවයසන අන්තානන්තභායවොති දස්යසතුං 

‘‘පටිභාගනිමත්ත’’න්තිආදි වුත්තං. න්ති පටිභාගනිමිත්තං. උද්ධමයධො

අවඩ්යඪත්වාතිරිෙිංවඩ්යඪත්වාතිඑත්ථාපි ‘‘චක්කවාළපරියන්තංකත්වා’’ති

අධිකාරවයසන යයොයජතබ්බං. වුත්තනයෙනාති ‘‘තක්කයතීති
තක්කී’’තිආදිනා (දී. නි. අට්ඨ. 1.34) සද්දයතො, ‘‘චතුබ්බියධො
තක්කී’’තිආදිනා (දී. නි. අට්ඨ. 1.34) අත්ථයතො ච සස්සතවායද

වුත්තනයයන. දිට්ඨපුබ්බානුසායරනාති දස්සනභූයතන විඤ්ඤායණන
උපලද්ධපුබ්බස්ස අන්තවන්තාදියනො අනුස්සරයණන, එවඤ්ච කත්වා
අනුස්සුතිතක්කීසුද්ධතක්කීනම්පි ඉධ සඞ්ගයහො සිද්යධො යහොති. අථ වා 
දිට්ඨග්ගහයණයනව ‘‘නච්චගීතවාදිතවිසූකදස්සනා’’තිආදීසු (දී. නි. 1.10, 
194) විය සුතාදීනම්පි ගහිතභායවො යවදිතබ්යබො. ‘‘අන්තවා’’තිආදිනා
ඉච්ඡිතස්ස අත්තයනො සබ්බදාභාවපරාමසනවයසයනව ඉයමසං වාදානං
පවත්තනයතොසස්සතදිට්ඨිසඞ්ගයහොදට්ඨබ්යබො. තථාහිවක්ඛති‘‘සත්යතව
උච්යෙදදිට්ඨියයො, යසසාසස්සතදිට්ඨියයො’’ති(දී.නි. අට්ඨ.1.97, 98). 

අමරාවික්යඛපවාදවණ්ණනා 
61. න මරතීති ‘‘එවයමවා’’ති සන්නිට්ඨානාභායවන න උපච්ඡිජ්ජති, 

අයනකන්තිකායයවයහොතීතිවුත්තං යහොති. පරිෙන්තරහිතාතිඔසානවිගතා, 

අනිට්ඨඞ්ගතාති අත්යථො. විවියධොති ‘‘එවම්පි යම යනො’’තිආදිනා

නානප්පකායරො. යඛයපොති සකවායදන පරවාදානං ඛිපනං. යකො පයනයසො
අමරාවික්යඛයපොති? තථාපවත්යතො දිට්ඨිප්පධායනො තාදිසාය වාචාය
සමුට්ඨාපයකො චිත්තුප්පායදොයයව. අමරාය දිට්ඨියා, වාචාය ච වික්ඛිපන්ති, 

විවිධමපයනන්තීති වා අමරාවික්යඛපියනො, යතයයව

‘‘අමරාවික්යඛපිකා’’තිපි යුජ්ජති. ‘‘මච්ඡ ාති’’ ච්යචව අවත්වා ‘‘එකා’’ති 

වදන්යතොමච්ෙජාතිවියසයසො එයසොති දස්යසති. ඉයතොචියතොච සන්ධාවති 

එකස්මිං සභායව අනවට්ඨානයතො. යථා ගාහිං න උපගච්ඡති, තථා
සන්ධාවනයතො, එයතන අමරාය වික්යඛයපො තථා, යසො වියාති 

අමරාවික්යඛයපොතිඅත්ථමාහ‘‘සා උම්මුජ්ජනනිමුජ්ජනාදිවයසනා’’තිආදිනා
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වික්යඛපපදත්යථන උපමිතත්තා. අයයමව හි අත්යථො

ආචරියසාරිපුත්තත්යථයරනාපි සාරත්ථදීපනිෙිං (සාරත්ථ. ටී.
1.තතියසඞ්ගීතිකථාවණ්ණනා) වුත්යතො. අමරා විය වික්යඛයපො 
අමරාවික්යඛයපොති යකචි. අථ වා අමරා විය වික්ඛිපන්තීති 

අමරාවික්යඛපියනො, යතයයව අමරාවික්යඛපිකා.  

62. වික්යඛපවාදියනො උත්තරිමනුස්සධම්යම, අබයාකතධම්යම ච
(අකුසලධම්යමපි දී. නි. ටී. 1.62) සභාවයභදවයසන පටිවිජ්ඣිතුං ඤාණං
නත්ථීති කුසලාකුසලපදානං කුසලාකුසලකම්මපථවයසයනව අත්යථො

වුත්යතො. විඝායතො වියහසා කායිකදුක්ඛං ‘‘විප්පටිසාරුප්පත්තියා’’ති 

යදොමනස්සස්ස යහතුභායවන වචනයතො, යතනාහ ‘‘දුක්ඛිං භයවෙයා’’ති. 

මුසාවායදති නිමිත්යත භුම්මවචනං, නිස්සක්කත්යථ වා. මුසාවාදයහතු, 
මුසාවාදයතො වා ඔත්තප්යපන යචව හිරියා චාති අත්යථො. කීදිසං

අමරාවික්යඛපමාපජ්ජතීති ආහ ‘‘අපරිෙන්තවික්යඛප’’න්ති, යතන
අමරාසදිසවික්යඛපසඞ්ඛාතං දුතියනයං නිවත්යතති. යථාවුත්යත හි
නයද්වයය පඨමනයවයසනායමත්යථො දස්සියතො, දුතියනයවයසන පන
අමරාසදිසවික්යඛපං දස්යසතුං ‘‘ඉදං කුසලන්ති පුට්යඨො’’තිආදිවචනං 
වක්ඛති. 

‘‘එවන්තිපියම යනො’’තියංතයා පුට්ඨං, තංඑවන්තිපියමලද්ධියනො

යහොතීති අත්යථො. එවං සබ්බත්ථ යථාරහං. අනිෙමතවික්යඛයපොති
සස්සතාදීසුඑකස්මිම්පි පකායරඅට්ඨත්වාවික්යඛපකරණං, පරවාදිනායස්මිං
කිස්මිඤ්චි පකායර පුච්ඡියත තස්ස පටික්යඛපවික්යඛයපොති වුත්තං යහොති.
අථවා අපරියන්තවික්යඛපදස්සනංයයවඅට්ඨකථායංකතං ‘‘එවන්තිපියම
යනොති අනියමිතවික්යඛයපො’’තිආදිනා, ‘‘ඉදංකුසලන්තිවාඅකුසලන්තිවා
පුට්යඨො’’තිආදිනා ච. ‘‘එවන්තිපි යම යනො’’තිආදිනා හි අනියයමත්වා, 
නියයමත්වාච සස්සයතකච්චසස්සතුච්යෙදතක්කීවාදානංපටියසධයනනතං
තං වාදං පටික්ඛිපයතව අපරියන්තවික්යඛපවාදත්තා.
‘‘අමරාවික්යඛපියනො’’ති දස්යසත්වා අත්තනා පන අනවට්ඨිතවාදත්තා න

කිස්මිඤ්චි පක්යඛ අවතිට්ඨතීති ඉමමත්ථං දස්යසතුං ‘‘සෙිං පන

ඉදිං…යප.… න බයාකයරොතී’’ති ආහ. ඉදානි කුසලාදීනං අබයාකරයණන

තයදව අනවට්ඨානං විභායවති ‘‘ඉදිං කුසලන්ති පුට්යඨො’’තිආදිනා.

යතයනවාහ ‘‘එකස්මම්පිපක්යඛන තිට්ඨතී’’ති. කිිංයනොයනොතියතලද්ධීති

යනවනයහොතීති තවලද්ධියහොතිකින්තිඅත්යථො. යනොයනොතිපියමයනොති
යනවන යහොතීතිපියමලද්ධියනොයහොති. 

63. අත්තයනො පණ්ඩිතභාවවිසයානඤ්යඤවරාගාදීනංවයසනයයොජනං

කාතුං ‘‘අ ානන්යතොපී’’තිආදිමාහ. සහසාති අනුපධායරත්වා යවයගන. 

‘‘භද්රමුඛාති පණ්ඩිතානං සමුදාචිණ්ණමාලපනං, සුන්දරමුඛාති අත්යථො. 

තත්ථාති තස්මිං බයාකරයණ, නිමිත්යත යචතං භුම්මං. ෙන්දරාගපදානං
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සමානත්ථභායවපි විකප්පනයජොතයකන වා-සද්යදන යයොගයත්තා

යගොබලීබද්දාදිනයයනභින්නත්ථතාව යුත්තාතිආහ ‘‘ඡන්යදොදුබ්බලරායගො, 

රායගො බලවරායගො’’ති. යදොසපටියඝසුපිඑයසවනයයො. එත්තකම්පිනාමාති

එත්ථ අපි-සද්යදො සම්පිණ්ඩයනවත්තති, නාම-සද්යදොගරහායං.නයකවලං
ඉයතො උත්තරිතරයමව, අථ යඛො එත්තකම්පි න ජානාමි නාම, පයගව
තදුත්තරිජානයනති අත්යථො. පයරහි කතසක්කාරසමානවිසයානං පන
රාගාදීනංවයසනඅයංයයොජනා–කුසලාකුසලංයථාභූතං අපජානන්යතොපි
යයසමහං සමවායයන කුසලයමව ‘‘කුසල’’න්ති, අකුසලයමව 
‘‘අකුසල’’න්ති ච බයාකයරයයං, යතසු තථා බයාකරණයහතු ‘‘අයහො වත
යරපණ්ඩියතො’’ති සක්කාරසම්මානංකයරොන්යතසුමමෙන්යදොවාරායගො

වාඅස්සාති. යදොසපටියඝසුපිවුත්තවිපරියායයනයයොයජතබ්බං.‘‘තංමමස්ස
උපාදානං, යසො මමස්ස විඝායතො’’ති ඉදං අභිධම්මනයයන (ධ. ස. 1219
ආදයයො) යථාලාභවචනං යථාසම්භවං යයොයජතබ්බන්ති ආහ 

‘‘ඡන්දරාගද්වෙ’’න්තිආදි. තණ්හාදිට්ඨියයො එව හි ‘‘උපාදාන’’න්ති
අභිධම්යම වුත්තා (ධ. ස. 1219 ආදයයො) ඉදානි සුත්තන්තනයයන

අවියසසයයොජනංදස්යසති ‘‘උභෙම්පිවා’’තිආදිනා.සුත්තන්යතහියදොයසොපි
‘‘උපාදාන’’න්ති වුත්යතො ‘‘යකොධුපාදානවිනිබන්ධා විඝාතං

ආපජ්ජන්තී’’තිආදීසු(දී.නි.ටී.1.63) ‘‘උභෙම්පී’’තිචඅත්ථයතොවුත්තං, න

සද්දයතො චතුන්නම්පි සද්දානමත්ථද්වයවාචකත්තා. දළ්හග්ගහණන්ති 
අමුඤ්චනග්ගහණං. පටියඝොපි හිආරම්මණංන මුඤ්චති උපනාහාදිවයසන
පවත්තනයතො, යලොභස්යසව උපාදානභායවන පාකටත්තා යදොසස්සාපි

උපාදානභාවංදස්යසතුංඉදංවුත්තං. විහනනිං විහිංසනංවිබාධනං.රායගොපි

හිපරිළාහවයසන සාරද්ධවුත්තිතායනිස්සයංවිහනති. ‘‘රායගොහී’’තිආදිනා 
රාගයදොසානං උපාදානභායව වියසසදස්සනමුයඛන තදත්ථසමත්ථනං.

විනායසතුකාමතාය ආරම්මණං ගණ්හාතීති සම්බන්යධො. ඉතීති තස්මා
ගහණවිහනනයතො. 

64. පඩති සභාවධම්යම ජානාති, යථාසභාවං වා ගච්ෙතීති පණ්ඩා, සා

යයසං යත පණ්ඩිතාති අත්ථං දස්යසති ‘‘පණ්ඩිච්යචනා’’තිආදිනා. 

පණ්ඩිතස්ස භායවො පණ්ඩිච්චිං, පඤ්ඤා. යයන හි ධම්යමන 
පවත්තිනිමිත්තභූයතනයුත්යතො‘‘පණ්ඩියතො’’තිවුච්චති, යසොයයවධම්යමො 

පණ්ඩිච්චිං. යතන සුතචින්තාමයපඤ්ඤා වුත්තා තාසයමව විසයභාවයතො. 
සමාපත්තිලාභියනො හි භාවනාමයපඤ්ඤා. ‘‘නිපුණා’’ති ඉමිනා පන
කම්මනිබ්බත්තං පටිසන්ධිපඤ්ඤාසඞ්ඛාතංසාභාවිකඤාණංවුත්තන්තිආහ 

‘‘සණ්හසුඛුමබුද්ධියනො’’ති. අත්ථන්තරන්තිඅත්ථනානත්තං, අත්ථයමවවා. 

‘‘විඤ්ඤාතපරප්පවාදා’’ති එයතන කත-සද්දස්සකිරියාසාමඤ්ඤවාචකත්තා
‘‘කතවිජ්යජො’’තිආදීසුවිය කත-සද්යදොඤාණානුයුත්තතංවදතීති දස්යසති. 

‘‘කතවාදපරිචො’’ති එයතන පන ‘‘කතසිප්යපො’’තිආදීසු විය 
සමුදාචිණ්ණවාදතං. උභින්නමන්තරා පන සමුච්චයද්වයයන
සාමඤ්ඤනිද්යදසං, එකයසසං වාති දට්ඨබ්බං. වාලයවධීනංරූපං සභායවො



දීඝනිකායය සීලක්ඛන්ධවග්ගඅභිනවටීකා  බ්රහ්මජාලසුත්තං 

365 

පටුන 

විය රූපයමයතසන්ති වාලයවධිරූපාති ආහ ‘‘වාලයවධිධනුග්ගහසදිසා’’ති.
සතධා භින්නස්ස වාලග්ගස්ස අංසුයකොටියවධකධනුග්ගහසදිසාති අත්යථො.

තාදියසොයයව හි ‘‘වාලයවධී’’ති අධිප්යපයතො. මඤ්යඤ-සද්යදො 

උපමායජොතයකොති වුත්තං ‘‘භින්දන්තා විො’’ති. පඤ්ඤාගයතනාති
පඤ්ඤාපයභයදන, පඤ්ඤාය එව වා. සමනුයුඤ්ජනා ලද්ධියා පුච්ො.

සමනුගාහනා තංකාරණස්සාති දස්යසති ‘‘කිිං කුසල’’න්තිආදිනා.
සමනුභාසනාපි ඔවාදවයසන සමනුයුඤ්ජනායයවාති ආහ 

‘‘සමනුයුඤ්ය ෙු’’න්ති. ‘‘න සම්පායයයය’’න්ති එත්ථ ද-කාරස්ස ය-

කාරායදසතං, එයය-සද්දස්ස ච සාමත්ථියත්ථතං දස්යසතුං ‘‘න

සම්පායදෙය’’න්තිආදිවුත්තං. 

65-66. මන්දා අතික්ඛා පඤ්ඤා යස්සාති මන්දපඤ්යඤො, යතනාහ 
‘‘අපඤ්ඤස්යසයවතං නාම’’න්ති. ‘‘යමොහමූයහො’’ති වත්තබ්යබ හ-

කාරයලොයපන ‘‘යමොමූයහො’’ති වුත්තං, තඤ්ච අතිසයත්ථදීපකං
පරියායද්වයස්ස අතියරකත්ථභාවයතොති යථා ‘‘පදට්ඨාන’’න්ති වුත්තං 

‘‘අතිසම්මූළ්යහො’’ති. සිද්යධ හි සති පුනාරම්යභො නියමාය වා යහොති, 
අත්ථන්තරවිඤ්ඤාපනායවා.යථාපුබ්යබකම්මුනාආගයතො, තථාඉධාපීති 

තථාගයතො, සත්යතො. එත්ථ ච කාමං පුරිමානම්පි තිණ්ණං 
කුසලාදිධම්මසභාවානවයබොධයතො අත්යථව මන්දභායවො, යතසං පන
අත්තයනො කුසලාදිධම්මානවයබොධස්ස අවයබොධනයතො වියසයසො අත්ථීති.
පච්ඡියමොයයව තදභාවයතො මන්දයමොමූහභායවන වුත්යතො. නනු ච
පච්ඡිමස්සාපිඅත්තයනොධම්මානවයබොධස්සඅවයබොයධො අත්ථියයව‘‘අත්ථි
පයරොයලොයකො’තිඉතියචයමඅස්ස, ‘අත්ථිපයරොයලොයකො’තිඉතියතනං 
බයාකයරයයං, එවන්තිපි යම යනො’’තිආදිවචනයතොති? කිඤ්චාපි අත්ථි, න
පන තස්ස පුරිමානං විය
අපරිඤ්ඤාතධම්මබයාකරණනිමිත්තමුසාවාදාදිභායනජිගුච්ෙනාකායරො
අත්ථි, අථයඛොමහාමූළ්යහොයයවාතිතථායවසවුත්යතො.අථවා ‘‘එවන්තිපි
යමයනො’’තිආදිනාපුච්ොය වික්යඛපකරණත්ථං‘‘අත්ථිපයරොයලොයකො’’ති
ඉති යච මං පුච්ෙසීති පුච්ොඨපනයමව යතන දස්සීයති, න අත්තයනො
ධම්මානවයබොධාවයබොයධොති අයයමව වියසයසන ‘‘මන්යදො යමොමූයහො’’ති 
වුත්යතො. යතයනව හි තථාවාදීනං සඤ්චයං යබලට්ඨපුත්තං ආරබ්භ
‘‘අයඤ්චඉයමසං සමණබ්රාහ්මණානංසබ්බබායලොසබ්බමූළ්යහො’’ති(දී.නි.
1.181) වුත්තං. තත්ථ ‘‘අත්ථි පයරො යලොයකො’’ති සස්සතදස්සනවයසන, 
සම්මාදිට්ඨිවයසන වා පුච්ො. යදි හි දිට්ඨිගතියකො සස්සතදස්සනවයසන
පුච්යෙයය, යදි ච සම්මාදිට්ඨියකො සම්මාදස්සනවයසනාති ද්විධාපි අත්යථො
වට්ටති. ‘‘නත්ථි පයරො යලොයකො’’ති නත්ථිකදස්සනවයසන, 
සම්මාදිට්ඨිවයසන වා, ‘‘අත්ථි ච නත්ථි ච පයරො යලොයකො’’ති 
උච්යෙදදස්සනවයසන, සම්මාදිට්ඨිවයසන වා, ‘‘යනවත්ථි න නත්ථි පයරො
යලොයකො’’ති වුත්තපකාරත්තයපටික්යඛයප සති පකාරන්තරස්ස
අසම්භවයතො අත්ථිතානත්ථිතාහි න වත්තබ්බාකායරො පයරො යලොයකොති
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වික්යඛපඤ්යඤව පුරක්ඛායරන, සම්මාදිට්ඨිවයසන වා පුච්ො.
යසසචතුක්කත්තයයපි වුත්තනයානුසායරන අත්යථො යවදිතබ්යබො.
පුඤ්ඤසඞ්ඛාරත්තියකො විය හි කායසඞ්ඛාරත්තියකන
පුරිමචතුක්කසඞ්ගහියතො එව අත්යථො යසසචතුක්කත්තයයන
සත්තපරාමාසපුඤ්ඤාදිසඵලතායචොදනානයයන 
(අත්තපරාමාසපුඤ්ඤාදිඵලතායචොදනානයයන දී. නි. ටී. 1.65, 66) 
සඞ්ගහියතො. එත්ථ හි තතියචතුක්යකන පුඤ්ඤාදිකම්මසඵලතාය, 
යසසචතුක්කත්තයයන ච සත්තපරාමාසතාය යචොදනානයයො වුත්යතොති
දට්ඨබ්බං. 

අමරාවික්යඛපියකොපනසස්සතාදීනංඅත්තයනොඅරුච්චනතායසබ්බත්ථ 
‘‘එවන්තිපි යම යනො’’තිආදිනා වික්යඛපඤ්යඤව කයරොති. තත්ථ
‘‘එවන්තිපි යම යනො’’තිආදි තත්ථ තත්ථ පුච්ඡිතාකාරපටියසධනවයසන
වික්යඛපාකාරදස්සනං. කස්මා පන වික්යඛපවාදියනො පටික්යඛයපොව
සබ්බත්ථ වුත්යතො. නනු වික්යඛපපක්ඛස්ස ‘‘එවයමව’’න්ති අනුජානනම්පි
වික්යඛපපක්යඛ අවට්ඨානයතො යුත්තරූපං සියාති? න, තත්ථාපි තස්ස
සම්මූළ්හත්තා, පටික්යඛපවයසයනවචවික්යඛපවාදස්සපවත්තනයතො.තථා 
හි සඤ්චයයො යබලට්ඨපුත්යතො රඤ්ඤා අජාතසත්තුනා සන්දිට්ඨිකං
සාමඤ්ඤඵලංපුට්යඨො පරයලොකත්ථිතාදීනංපටියසධනමුයඛයනවවික්යඛපං
බයාකාසි. 

එත්ථාහ–නනුචායංසබ්යබොපිඅමරාවික්යඛපියකොකුසලාදයයොධම්යම, 
පරයලොකත්ථිතාදීනි ච යථාභූතං අනවබුජ්ඣමායනො තත්ථ තත්ථ පඤ්හං
පුට්යඨො පුච්ොය වික්යඛපනමත්තං ආපජ්ජති, අථ තස්ස කථං
දිට්ඨිගතිකභායවොසියා.නහිඅවත්තුකාමස්ස වියපුච්ඡිතත්ථමජානන්තස්ස
වික්යඛපකරණමත්යතනදිට්ඨිගතිකතායුත්තාති? වුච්චයත–නයහවයඛො
පුච්ොය වික්යඛපකරණමත්යතන තස්ස දිට්ඨිගතිකතා, අථ යඛො 
මිච්ොභිනියවසවයසන. සස්සතාභිනියවසවයසන හි මිච්ොභිනිවිට්යඨොයයව
පුග්ගයලො මන්දබුද්ධිතායකුසලාදිධම්යම, පරයලොකත්ථිතාදීනිචයාථාවයතො
අප්පටිබුජ්ඣමායනො අත්තනා අවිඤ්ඤාතස්ස අත්ථස්ස පරං
විඤ්ඤායපතුමසක්කුයණයයතාය මුසාවාදභයයන ච වික්යඛපමාපජ්ජතීති.
තථා හි වක්ඛති ‘‘යාසං සත්යතව උච්යෙදදිට්ඨියයො, යසසා 
සස්සතදිට්ඨියයො’’ති (දී. නි. අට්ඨ. 1.97, 98) අථ වා පුඤ්ඤපාපානං, 
තබ්බිපාකානඤ්ච අනවයබොයධන, අසද්දහයනන ච තබ්බිසයාය පුච්ොය
වික්යඛපකරණයමව සුන්දරන්ති ඛන්තිං රුචිං උප්පායදත්වා
අභිනිවිසන්තස්සඋප්පන්නාවිසුංයයයවසා එකාදිට්ඨිසත්තභඞ්ගදිට්ඨිවියාති
දට්ඨබ්බං.තථාචවුත්තං ‘‘පරියන්තරහිතාදිට්ඨිගතිකස්සදිට්ඨියචවවාචා’’
චාති (දී. නි. අට්ඨ. 1.61). යං පයනතං වුත්තං ‘‘ඉයමපි චත්තායරො පුබ්යබ 
පවත්තධම්මානුසායරයනව දිට්ඨියා ගහිතත්තා පුබ්බන්තකප්පියකසු
පවිට්ඨා’’ති, තයදතස්සඅමරාවික්යඛපවාදස්සසස්සතදිට්ඨිසඞ්ගහවයසයනව
වුත්තං. කථං පනස්ස සස්සතදිට්ඨිසඞ්ගයහොති? උච්යෙදවයසන
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අනභිනියවසනයතො.නත්ථිහියකොචිධම්මානං යථාභූතයවදීවිවාදබහුලත්තා
යලොකස්ස. ‘‘එවයමව’’න්ති පන සද්දන්තයරන ධම්මනිජ්ඣානනා
අනාදිකාලිකා යලොයක, තස්මා සස්සතයලසස්ස එත්ථ ලබ්භනයතො 
සස්සතදිට්ඨියාඑතස්සසඞ්ගයහොදට්ඨබ්යබො. 

අධිච්චසමුප්පන්නවාදවණ්ණනා 
67. අධිච්ච යදිච්ෙකං යං කිඤ්චි කාරණං කස්සචි බුද්ධිපුබ්බං විනා 

සමුප්පන්යනොති අත්තයලොකසඤ්ඤිතානං ඛන්ධානං

අධිච්චුප්පත්තිආකාරාරම්මණදස්සනං අධිච්චසමුප්පන්නිං 
තදාකාරසන්නිස්සයයයනව පවත්තියතො, තදාකාරසහචරිතයතො ච යථා
‘‘මඤ්චා යඝොසන්ති, කුන්තා පචරන්තී’’ති, අධිච්චසමුප්පන්නදස්සනං වා

අන්තපදයලොයපන අධිච්චසමුප්පන්නිං යථා ‘‘රූපභයවො රූප’’න්ති, 

ඉමමත්ථං සන්ධාය ‘‘අධිච්චසමුප්පන්යනො’’තිආදි වුත්තං. 

අකාරණසමුප්පන්නන්තිකාරණමන්තයරනයදිච්ෙකංසමුප්පන්නං. 

68-73. අසඤ්ඤසත්තාති එත්ථ එතිං අසඤ්ඤාවචනන්ති අත්යථො. 

යදසනාසීසන්ති යදසනාය යජට්ඨකං පධානභායවන ගහිතත්තා, යතන
සඤ්ඤංධුරංකත්වාභගවතාඅයංයදසනාකතා, නපනතත්ථඅඤ්යඤසං 

අරූපධම්මානම්පිඅත්ථිතායාතිදස්යසති, යතයනවාහ ‘‘අචිත්තුප්පාදා’’තිආදි.
භගවා හි යථා යලොකුත්තරධම්මං යදයසන්යතො සමාධිං, පඤ්ඤං වා ධුරං
කත්වා යදයසති, එවං යලොකියධම්මං යදයසන්යතො චිත්තං, සඤ්ඤං වා.
තත්ථ ‘‘යස්මිං සමයය යලොකුත්තරං ඣානං භායවති (ධ. ස. 277), 
පඤ්චඞ්ගියකො සම්මාසමාධි (දී. නි. 3.355) පඤ්චඤාණියකො සම්මාසමාධි, 
(දී. නි. 3.355; විභ. 804) පඤ්ඤාය චස්ස දිස්වා ආසවා පරික්ඛීණා
යහොන්තී’’ති, තථා ‘‘යස්මිං සමයය කාමාවචරං කුසලං චිත්තං උප්පන්නං
යහොති, (ධ. ස. 1) කිං චිත්යතො ත්වං භික්ඛු (පාරා. 146, 180) 
මයනොපුබ්බඞ්ගමාධම්මා, (ධ.ප.1; යනත්ති.90; යපටයකො.83, 84) සන්ති 
භික්ඛයව, සත්තා නානත්තකායානානත්තසඤ්ඤියනො, (දී.නි. 3.332, 341, 
357; අ. නි. 7.44; අ. නි. 9.24; චූළනි. 83) 
යනවසඤ්ඤානාසඤ්ඤායතන’’න්ති (දී. නි. 3.358) ච එවමාදීනි සුත්තානි

එතස්සත්ථස්ස සාධකානි. තිත්ථිං වුච්චතිමිච්ොලද්ධිතත්යථව බාහුල්යලන
පරිබ්භමනයතො තරන්ති බාලා එත්ථාති කත්වා, තයදව
අනප්පකානමනත්ථානං තිත්ථියානඤ්චසඤ්ජාතියදසට්යඨන, නිවාසට්යඨන

වා ආයතනන්ති තිත්ථාෙතනිං, තස්මිං, අඤ්ඤතිත්ථියසමයයති අත්යථො.
තිත්ථියා හි උපපත්තිවියසයස විමුත්තිසඤ්ඤියනො, සඤ්ඤාවිරාගාවිරායගසු
ආදීනවානිසංසදස්සාවියනො ච හුත්වා අසඤ්ඤසමාපත්තිං නිබ්බත්යතත්වා

අක්ඛණභූමියං උපපජ්ජන්ති, න සාසනිකා, යතන වුත්තං ‘‘එකච්යචො

තිත්ථාෙතයනපබ්බජිත්වා’’ති. වායෙොකසියණපරිකම්මිංකත්වාතිචතුත්යථ
භූතකසියණ පඨමාදීනි තීණි ඣානානි නිබ්බත්යතත්වා තතියජ්ඣායන
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පටුන 

චිණ්ණවසීහුත්වාතයතොවුට්ඨාය චතුත්ථජ්ඣානාධිගමායපරිකම්මංකත්වා, 

යතයනවාහ ‘‘චතුත්ථජ්ඣානිං නිබ්බත්යතත්වා’’ති. 

කස්මා පයනත්ථවායයොකසියණයයවපරිකම්මං වුත්තන්ති? වුච්චයත–
යයථව හි රූපපටිභාගභූයතසු කසිණවියසයසසු රූපවිභාවයනන 
රූපවිරාගභාවනාසඞ්ඛායතො අරූපසමාපත්තිවියසයසො සච්ඡිකරීයති, එවං 
අපරිබයත්තවිග්ගහතාය අරූපපටිභාගභූයත කසිණවියසයස
අරූපවිභාවයනන අරූපවිරාගභාවනාසඞ්ඛායතො රූපසමාපත්තිවියසයසො
අධිගමීයති, තස්මා එත්ථ ‘‘සඤ්ඤා යරොයගො සඤ්ඤා ගණ්යඩො’’තිආදිනා, 
(ම.නි.3.24) ‘‘ධිචිත්තං, ධිබ්බයතතං චිත්ත’’න්තිආදිනා(දී.නි.ටී.1.68-
73) ච නයයන අරූපපවත්තියා ආදීනවදස්සයනන, තදභායව ච
සන්තපණීතභාවසන්නිට්ඨායනන රූපසමාපත්තියා අභිසඞ්ඛරණං, 
රූපවිරාගභාවනා පන සද්ධිං උපචායරන අරූපසමාපත්තියයො වියසයසන
පඨමාරුප්පජ්ඣානං. යදි එවං ‘‘පරිච්ඡින්නාකාසකසියණපී’’ති වත්තබ්බං.
තස්සාපි හි අරූපපටිභාගතා ලබ්භතීති? වත්තබ්බයමයවතං යකසඤ්චි, 
අවචනං පන පුබ්බාචරියයහි අග්ගහිතභායවන. යථා හි රූපවිරාගභාවනා
විරජ්ජනීයධම්මභාවමත්යත පරිනිබ්බින්දා (විරජ්ජනීයධම්ම භාවමත්යතන
පරිනිප්ඵන්නා දී. නි. ටී. 1.6-73) විරජ්ජනීයධම්මපටිභාගභූයත ච 
විසයවියසයසපාතුභවති, එවං අරූපවිරාගභාවනාපීතිවුච්චමායනනයකොචි
වියරොයධො. තිත්ථියයයහව පන තස්සා සමාපත්තියා පටිපජ්ජිතබ්බතාය, 
යතසඤ්ච විසයපයදසනිමිත්තස්යසව තස්ස ඣානස්ස පටිපත්තියතො තං
කාරණං පස්සන්යතහි පුබ්බාචරියයහි චතුත්යථයයව භූතකසියණ
අරූපවිරාගභාවනාපරිකම්මං වුත්තන්ති දට්ඨබ්බං. කිඤ්ච භියයයො –
වණ්ණකසියණසු විය පුරිමභූතකසිණත්තයයපි වණ්ණපටිච්ොයාව
පණ්ණත්තිආරම්මණං ඣානස්ස යලොකයවොහාරානුයරොයධයනව

පවත්තියතො, එවඤ්ච කත්වා විසුද්ධිමග්යග (විසුද්ධි. 1.96) පථවීකසිණස්ස 
ආදාසචන්දමණ්ඩලූපමාවචනඤ්ච සමත්ථිතං යහොති. චතුත්යථ පන
භූතකසියණ භූතපටිච්ොයා එව ඣානස්ස යගොචරභාවං ගච්ෙතීති තස්යසව
අරූපපටිභාගතා යුත්තා, තස්මා වායයොකසියණයයව පරිකම්මං වුත්තන්ති
යවදිතබ්බං. 

කථං පස්සතීති ආහ ‘‘චිත්යත සතී’’තිආදි. සන්යතොති නිබ්බුයතො, 

දිට්ඨධම්මනිබ්බානයමතන්තිවුත්තං යහොති. කාලිංකත්වාතිමරණංකත්වා, 
යයො වා මනුස්සයලොයක ජීවනකායලො උපත්ථම්භකපච්චයයහිකරීයති, තං

කරිත්වාතිපි අත්යථො. අසඤ්ඤසත්යතසු නිබ්බත්තතීති
අසඤ්ඤසත්තසඞ්ඛායතසත්තනිකායය රූපපටිසන්ධිවයසයනවඋපපජ්ජති, 
අඤ්යඤසු වා චක්කවායළසු තස්සා භූමියා අත්ථිතාය අයනකවිධභාවං

සන්ධාය පුථුවචනනිද්යදයසොතිපි දට්ඨබ්බං. ඉයධවාති

පඤ්චයවොකාරභයවයයව. තත්ථාති අසඤ්ඤීභයව. යදි
රූපක්ඛන්ධමත්තයමවඅසඤ්ඤීභයවපාතුභවති, කථංඅරූපසන්නිස්සයයන 
විනා තත්ථ රූපං පවත්තති, නනු සියා අරූපසන්නිස්සිතායයව
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රූපක්ඛන්ධස්ස උප්පත්ති ඉයධව පඤ්චයවොකාරභයව තථා උප්පත්තියා
අදස්සනයතොති? නායමනුයයොයගො අඤ්ඤත්ථාපි අප්පවිට්යඨො, කථං පන
රූපසන්නිස්සයයන විනා අරූපධාතුයා අරූපං පවත්තතීති. ඉදම්පි හි යතන
සමානජාතියයමව. කස්මා? ඉයධව අදස්සනයතො, කථඤ්ච 
කබළීකාරාහායරන විනා රූපධාතුයා රූපං පවත්තතීති. ඉදම්පි ච
තංසභාවයමව, කිංකාරණා? ඉධ අදස්සනයතොයයව.ඉතිඅඤ්ඤත්ථාපිතථා
පවත්තිදස්සනයතො, කියමයතන අඤ්ඤනිදස්සයනන ඉයධව අනුයයොයගන.
අපිචයථායස්සචිත්තසන්තානස්සනිබ්බත්තිකාරණංරූයපඅවිගතතණ්හං, 
තස්ස සහ රූයපන සම්භවයතො රූපං නිස්සාය පවත්ති රූපසායපක්ඛතාය
කාරණස්ස. යස්ස පන නිබ්බත්තිකාරණං රූයප විගතතණ්හං, තස්ස විනා
රූයපනපවත්තිරූපනිරයපක්ඛතාය කාරණස්ස, එවංයස්සරූපප්පබන්ධස්ස
නිබ්බත්තිකාරණං අරූයප විගතතණ්හං, තස්ස විනා අරූයපන පවත්ති
අරූපනිරයපක්ඛතාය කාරණස්ස, එවං භාවනාබලාභාවයතො
පඤ්චයවොකාරභයව රූපාරූපසම්භයවො විය, භාවනාබයලන
චතුයවොකාරභයව අරූපස්යසව සම්භයවො විය ච. අසඤ්ඤීභයවපි
භාවනාබයලනරූපස්යසවසම්භයවොදට්ඨබ්යබොති. 

කථංපනතත්ථ යකවයලොරූපප්පබන්යධො පච්චුප්පන්නපච්චයරහියතො 
චිරකාලංපවත්තතීතිපච්යචතබ්බං, කිත්තකංවාකාලංපවත්තතීතියචොදනං

මනසි කත්වා ‘‘ෙථා නාමා’’තිආදිමාහ. යතන න යකවලං ඉධ යචව
අඤ්ඤත්ථ ච වුත්යතො ආගයමොයයව එතදත්ථඤාපයන, අථ යඛො අයං

පයනත්ථ යුත්තීති දස්යසති. ජිොයවගුක්ඛිත්යතොති ධනුජියාය යවයගන

ඛිපියතො. ඣානයවයගො නාම ඣානානුභායවො ඵලදායන සමත්ථතා. 

තත්තකයමවකාලන්ති උක්කංසයතො පඤ්ච මහාකප්පසතානි. තිට්ඨන්තීති
යථානිබ්බත්තඉරියාපථයමව චිත්තකම්මරූපකසදිසා හුත්වා තිට්ඨන්ති. 

ඣානයවයගති අසඤ්ඤසමාපත්තිපරික්ඛිත්යතචතුත්ථජ්ඣානකම්මයවයග, 

පඤ්චමජ්ඣානකම්මයවයග වා. අන්තරධාෙතීති පච්චයනියරොයධන

නිරුජ්ඣති න පවත්තති. ඉධාති කාමාවචරභයවති අත්යථො අඤ්ඤත්ථ

යතසමනුප්පත්තියතො. පටිසන්ධිසඤ්ඤාති පටිසන්ධිචිත්තුප්පායදොයයව
සඤ්ඤාසීයසන වුත්යතො. කථං පන අයනකකප්පසතමතික්කයමන
චිරනිරුද්ධයතො විඤ්ඤාණයතො ඉධ විඤ්ඤාණමුප්පජ්ජති. න හි නිරුද්යධ
චක්ඛුපසායද චක්ඛුවිඤ්ඤාණමුප්පජ්ජමානං දිට්ඨන්ති? නයිදයමකන්තයතො
දට්ඨබ්බං.නිරුද්ධම්පිහිචිත්තංසමානජාතිකස්ස අන්තරාඅනුප්පජ්ජනයතො
සමනන්තරපච්චයමත්තංයහොතියයව, නනජං.නජංපනකම්මයමව, තස්මා
කම්මයතො නජභූතයතො ආරම්මණාදීහි පච්චයයහි අසඤ්ඤීභවයතො චුතානං

කාමධාතුයා උපපත්තිවිඤ්ඤාණං යහොතියයව, යතනාහ ‘‘ඉධ

පටිසන්ධිසඤ්ඤා උප්පජ් තී’’ති. එත්ථ ච යථා නාම උතුනියායමන
පුප්ඵග්ගහයණනියතකාලානං රුක්ඛානංවිදාරණසඞ්ඛායතයවයඛදින්යන
යවඛබයලන අනියමතා යහොති පුප්ඵග්ගහණස්ස, එවයමව
පඤ්චයවොකාරභයව අවිප්පයයොයගන වත්තමායනසු රූපාරූපධම්යමසු 
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රූපාරූපවිරාගභාවනාසඞ්ඛායතයවයඛදින්යනතස්සසමාපත්තියවඛබලස්ස
අනුරූපයතො අරූපභයව, අසඤ්ඤභයවචයථාක්කමංරූපරහිතා, අරූපරහිතා
චඛන්ධානං පවත්තියහොතීතියවදිතබ්බං. 

කස්මා පයනත්ථ පුන සඤ්ඤුප්පාදා ච පන ‘‘යත යදවා තම්හා කායා 
චවන්තී’’ති සඤ්ඤුප්පායදො යතසං චවනස්ස කාරණභායවන වුත්යතො, 

‘‘සඤ්ඤුප්පාදා’’ති වචනං වා කිමත්ථදස්සනන්ති යචොදනාය ‘‘ෙස්මා

පනා’’තිආදිමාහ. ඉධ පටිසන්ධිසඤ්ඤුප්පායදන යතසං චවනස්ස
පඤ්ඤායනයතො ඤාපකයහතුභායවන වුත්යතො, ‘‘සඤ්ඤුප්පාදා’’ති වචනං
වා යතසං චවනස්ස පඤ්ඤායනභාවදස්සනන්ති අධිප්පායයො.
‘‘සඤ්ඤුප්පාදා’’ති හි එතස්ස සඤ්ඤුප්පායදන යහතුභූයතන චවන්ති, 

සඤ්ඤුප්පාදා වා උප්පාදසඤ්ඤා යත යදවාති සම්බන්යධො. සන්තභාවාොති
නිබ්බානාය. නනු යචත්ථ ජාතිසතසහස්සදසසංවට්ටාදීනමත්ථයක, 
තදබ්භන්තයර වා පවත්තාය අසඤ්ඤූපපත්තියා වයසන 
ලාභීඅධිච්චසමුප්පන්නිකවායදොපි ලාභීසස්සතවායදො විය අයනකයභයදො
සම්භවතීති? සච්චයමව, අනන්තරත්තා පනආසන්නාය අසඤ්ඤූපපත්තියා
වයසන ලාභීඅධිච්චසමුප්පන්නිකවායදො නයදස්සනවයසන එයකොව
දස්සියතොති දට්ඨබ්බං. අථ වා සස්සතදිට්ඨිසඞ්ගහයතො 
අධිච්චසමුප්පන්නිකවාදස්ස සස්සතවායදආගයතො සබ්යබොපි යදසනානයයො
යථාසම්භවං අධිච්චසමුප්පන්නිකවායදපි ගයහතබ්යබොති ඉමස්ස වියසසස්ස
දස්සනත්ථං භගවතා ලාභීඅධිච්චසමුප්පන්නිකවායදො අවිභජිත්වා දස්සියතො, 
අවස්සඤ්චස්ස සස්සතදිට්ඨිසඞ්ගයහො ඉච්ඡිතබ්යබො සංකියලසපක්යඛ
සත්තානමජ්ඣාසයස්ස සස්සතුච්යෙදවයසයනව දුවිධත්තා, යතසු ච
උච්යෙදප්පසඞ්ගාභාවයතො. තථා හි අට්ඨකථායං ආසය-සද්දස්ස
අත්ථුද්ධාරවයසන වුත්තං ‘‘සස්සතුච්යෙදදිට්ඨි චා’’ති, තථා ච වක්ඛති
‘‘යාසංසත්යතවඋච්යෙදදිට්ඨියයො, යසසාසස්සතදිට්ඨියයො’’ති(දී.නි. අට්ඨ.
1.97, 98). 

නනු ච අධිච්චසමුප්පන්නිකවාදස්ස සස්සතදිට්ඨිසඞ්ගයහො න යුත්යතො
‘‘අහඤ්හි පුබ්යබ නායහොසි’’න්තිආදිවයසන පවත්තනයතො 
අපුබ්බසත්තපාතුභාවගාහකත්තා.සස්සතදිට්ඨිපනඅත්තයනො, යලොකස්සච
සදාභාවගාහිනී ‘‘අත්ථිත්යවව සස්සතිසම’’න්ති පවත්තනයතොති? යනො න
යුත්යතො අනාගතයකොටිඅදස්සයනන සස්සතග්ගාහසමවයරොධත්තා. යදිපි හි
අයං වායදො ‘‘යසොම්හි එතරහි අහුත්වා සන්තතාය පරිණයතො’’ති (දී. නි.
1.68) අත්තයනො, යලොකස්ස ච අතීතයකොටිපරාමසනවයසන පවත්යතො, 
තථාපි වත්තමානකාලයතොපට්ඨායනයතසංකත්ථචිඅනාගයතපරියන්තං
පස්සති, වියසයසන ච පච්චුප්පන්නානාගතකායලසු
අපරියන්තදස්සනපභාවියතො සස්සතවායදො, යථාහ ‘‘සස්සතිසමං තයථව
ඨස්සතී’’ති(දී.නි.1.31අත්ථයතොසමානං)යයදවංසියාඉමස්සචවාදස්ස, 
සස්සතවාදාදීනඤ්ච පුබ්බන්තකප්පියකසු සඞ්ගයහො න යුත්යතොයයව
අනාගතකාලපරාමසනවයසන පවත්තත්තාති? යුත්යතො එව සමුදාගමස්ස
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අතීතයකොට්ඨාසිකත්තා. තථා හි යනසං සමුදාගයමො 
අතීතංසපුබ්යබනිවාසඤායණහි, තප්පතිරූපකානුස්සවාදිපභාවියතහි ච
තක්කයනහි සඞ්ගහියතොති, තථා යචව සංවණ්ණිතං. අථ වා සබ්බත්ථ
අප්පටිහතඤාණචායරන ධම්මස්සාමිනා නිරවයසසයතො අගතිං, ගතිඤ්ච
යථාභූතං සයං අභිඤ්ඤා සච්ඡිකත්වා පයවදිතා එතා දිට්ඨියයො, තස්මා
යාවතිකා දිට්ඨියයොභගවතා යදසිතා, යථාචයදසිතා, තාවතිකාතථායචව
සන්නිට්ඨානයතො සම්පටිච්ඡිතබ්බා, න යචත්ථ යුත්තිවිචාරණා කාතබ්බා
බුද්ධවිසයත්තා. අචින්යතයයයො හි බුද්ධානං බුද්ධවිසයයො, තථා ච වක්ඛති
‘‘තත්ථ න එකන්යතන කාරණං පරියයසිතබ්බ’’න්ති (දී. නි. අට්ඨ. 1.78-
82). 

දුතියභාණවාරවණ්ණනානිට්ඨිතා. 

අපරන්තකප්පිකවාදවණ්ණනා 
74. ‘‘අපරන්යතඤාණං (ධ. ස. 1067), අපරන්තානුදිට්ඨියනො’’තිආදීසු

(දී. නි. 1.74) විය අපරන්ත –සද්දානං යථාක්කමං
අනාගතකාලයකොට්ඨාසවාචකතං සන්ධායාහ 

‘‘අනාගතයකොට්ඨාසසඞ්ඛාත’’න්ති. ‘‘පුබ්බන්තං කප්යපත්වා’’තිආදීසු

වුත්තනයයන ‘‘අපරන්තිං කප්යපත්වා’’තිආදීසුපි අත්යථො යවදිතබ්යබො.
වියසසමත්තයමවයචත්ථ වක්ඛාම. 

සඤ්ඤීවාදවණ්ණනා 
75. ආඝාතනා උද්ධන්ති උද්ධමාඝාතනිං, මරණයතො උද්ධං පවත්යතො

අත්තාති අත්යථො.‘‘උද්ධමාඝාතන’’න්තිපවත්යතොවායදො උද්ධමාඝාතයනො 
සහචරණවයසන, තද්ධිතවයසන ච, අන්තයලොපනිද්යදයසො වා එස. යසො

එයතසන්ති උද්ධමාඝාතනිකා. එවං සද්දයතො නිප්ඵන්නං අත්ථයතො එව

දස්යසතුං ‘‘උද්ධමාඝාතනා අත්තානිං වදන්තී’’ති වුත්තං, ආඝාතනා උද්ධං
උපරිභූතං අත්තභාවන්ති අත්යථො. යත හි දිට්ඨිගතිකා ‘‘උද්ධං මරණයතො

අත්තා නිබ්බිකායරො’’තිවදන්ති. ‘‘යසොඑයතස’’න්තිආදිනා අස්සත්ථියත්ථං
දස්යසතියථා ‘‘බුද්ධමස්සඅත්ථීතිබුද්යධො’’ති.අයංඅට්ඨකථායතො අපයරො

නයයො – සඤ්ඤීති පවත්යතො වායදො සඤ්ඤී සහචරණාදිනයයන, සඤ්ඤී

වායදො එයතසන්ති සඤ්ඤීවාදා සමාසවයසන. සඤ්ඤීවායදො එව වායදො
එයතසන්තිහිඅත්යථො. 

76-77. රූපී අත්තාතිඑත්ථකසිණරූපං‘‘අත්තා’’තිකස්මාවුත්තං, නනු 
රූපවිනිමුත්යතන අත්තනා භවිතබ්බං ‘‘රූපමස්ස අත්ථී’’ති වුත්යත
සඤ්ඤාය විය රූපස්සාපි අත්තනියත්තා. න හි ‘‘සඤ්ඤී අත්තා’’ති එත්ථ
සඤ්ඤා එව අත්තා, අථ යඛො ‘‘සඤ්ඤා අස්ස අත්ථී’’ති අත්යථන

අත්තනියාව, තථා ච වුත්තං ‘‘තත්ථ පවත්තසඤ්ඤඤ්චස්ස ‘සඤ්ඤා’ති

ගයහත්වා’’ති? නයඛො පයනතයමවංදට්ඨබ්බං ‘‘රූපමස්සඅත්ථීතිරූපී’’ති, 
අථ යඛො ‘‘රුප්පනසීයලො රූපී’’ති. රුප්පනඤ්යචත්ථ රූපසරික්ඛතාය
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පටුන 

කසිණරූපස්සවඩ්ඪිතාවඩ්ඪිතකාලවයසනවියසසාපත්ති. සාහි ‘‘නත්ථී’’ති
න සක්කා වත්තුං පරිත්තවිපුලතාදිවියසසසබ්භාවයතො. යයදවං සියා 
‘‘රුප්පනසීයලො රූපී’’ති, අථ ඉමස්ස වාදස්ස සස්සතදිට්ඨිසඞ්ගයහො න
යුජ්ජති රුප්පනසීලස්සයභදසබ්භාවයතොති? යුජ්ජයතවකායයභදයතොඋද්ධං
පරිකප්පිතස්ස අත්තයනො නිබ්බිකාරතාය යතන අධිප්යපතත්තා. තථා හි
වුත්තං ‘‘අයරොයගො පරං මරණා’’ති. අථ වා ‘‘රූපමස්ස අත්ථීති රූපී’’ති
වුත්යතපි න යකොචි යදොයසො කප්පනාසිද්යධන යභයදන අයභදස්සාපි
නිද්යදසදස්සනයතොයථා‘‘සිලාපුත්තකස්සසරීර’’න්ති. 

අපිචඅවයවවයසනඅවයවියනොතථානිද්යදසනිදස්සනයතොයථා‘‘කායය 
කායානුපස්සී’’ති (සං.නි. 5.390), රුප්පනංවාරූපං, රූපසභායවො, තදස්ස

අත්ථීති රූපී, අත්තා‘‘රූපියනොධම්මා’’තිආදීසු(ධ.ස. 11.දුකමාතිකා)විය, 
එවඤ්ච කත්වා අත්තයනො රූපසභාවත්තා ‘‘රූපී අත්තා’’ති වචනං 

ඤායාගතයමවාති වුත්තං ‘‘කසිණරූපිං අත්තා’’ති. ‘‘ගයහත්වා’’ති එයතන

යචතස්ස සම්බන්යධො. තත්ථාති කසිණරූයප. අස්සාති පරිකප්පිතස්ස
අත්තයනො, ආජීවකාදයයො තක්කමත්යතන පඤ්ඤයපන්ති වියාති අත්යථො. 
ආජීවකා හි තක්කිකායයව, න ලාභියනො. නියතවාදිතාය හි
කම්මඵලපටික්යඛපයතො නත්ථි යතසං ඣානසමාපත්තිලායභො. තථා
හිකණ්හාභිජාතිආදීසු කාළකාදිරූපං ‘‘අත්තා’’ති එකච්යච ආජීවකා
පටිජානන්ති. පුරිමනයයන යචත්ථ ලාභීනං දස්යසති, පච්ඡිමනයයන පන

තක්කිකං. එවමීදියසසු. යරොග-සද්යදො භඞ්ගපරියායයො භඞ්ගස්සාපි 
රුජ්ජනභාවයතො, එවඤ්ච කත්වා අයරොග-සද්දස්ස නිච්චපරියායතා

උපපන්නායහොති, යතනාහ ‘‘නිච්යචො’’ති. යරොග-සද්යදොවා බයාධිපරියායයො. 

අයරොයගොතිපනයරොගරහිතතාසීයසනනිබ්බිකාරතාය නිච්චතංදිට්ඨිගතියකො

පටිජානාතීති දස්යසතුං ‘‘නිච්යචො’’ති වුත්තං. 
කසිණුග්ඝාටිමාකාසපඨමාරුප්පවිඤ්ඤාණනත්ථිභාවාකිඤ්චඤ්ඤායතනානි 
යථාරහමරූපසමාපත්තිනිමිත්තං නාම. නිම්බපණ්යණ තප්පරිමායණො
තිත්තකරයසො විය සරීරප්පරිමායණො අරූපී අත්තා සරීයර තිට්ඨතීති
තක්කමත්යතයනව නිගණ්ඨා ‘‘අරූපී අත්තා සඤ්ඤී’’ති පඤ්ඤයපන්තීති

ආහ ‘‘නිගණ්ඨාදයෙො විො’’ති. 

තතිො පනාති‘‘රූපීචඅරූපීචඅත්තා’’තිලද්ධි. මස්සකගාහවයසනාති
රූපාරූපසමාපත්තීනං යථාවුත්තානි නිමිත්තානි එකජ්ඣං කත්වා එයකොව
‘‘අත්තා’’ති, තත්ථ පවත්තසඤ්ඤඤ්චස්ස ‘‘සඤ්ඤා’’ති ගහණවයසන.
අයඤ්හි දිට්ඨිගතියකොරූපාරූපසමාපත්තිලාභීතාසංනිමිත්තංරූපභායවන, 
අරූපභායවන ච ‘‘අත්තා’’ති ගයහත්වා ‘‘රූපී ච අරූපී චා’’ති අභිනියවසං
ජයනසි අයථතවාදියනො විය, තක්කමත්යතයනව වා රූපාරූපධම්මානං
මිස්සකගහණවයසන ‘‘රූපී ච අරූපී ච අත්තා’’ති අභිනිවිස්ස අට්ඨාසි. 

චතුත්ථාති‘‘යනවඅරූපී චනාරූපීචඅත්තා’’තිලද්ධි. තක්කගායහයනවාති 
සඞ්ඛාරයසසසුඛුමභාවප්පත්තධම්මා විය අච්චන්තසුඛුමභාවප්පත්තියා 
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සකිච්චසාධනාසමත්ථතාය ඛම්භකුච්ඡි [ථම්භකුට්ට (දී. නි. ටී. 176-77)] 
හත්ථපාදාදිසඞ්ඝායතො විය යනව රූපී, රූපසභාවානතිවත්තනයතො න ච
අරූපීතිඑවං පවත්තතක්කගායහයනව. 

අයං අට්ඨකථාමුත්තයකො නයයො – යනවරූපී නාරූපීති එත්ථ හි 
අන්තානන්තිකචතුත්ථවායද විය අඤ්ඤමඤ්ඤපටික්යඛපවයසන අත්යථො
යවදිතබ්යබො. සතිපි ච තතියවායදන ඉමස්ස සමානත්ථභායව තත්ථ
යදසකාලයභදවයසන විය ඉධ කාලවත්ථුයභදවයසන තතියචතුත්ථවාදානං
වියසයසො දට්ඨබ්යබො. කාලයභදවයසන හි ඉධ තතියවාදස්ස පවත්ති 
රූපාරූපනිමිත්තානං සහඅනුපට්ඨානයතො. චතුත්ථවාදස්ස පන
වත්ථුයභදවයසන පවත්ති රූපාරූපධම්මසමූහභාවයතොති. දුතියචතුක්කං
අන්තානන්තිකවායද වුත්තනයයන යවදිතබ්බං සබ්බථා සද්දත්ථයතො
සමානත්ථත්තා. යං පයනත්ථ වත්තබ්බං, තම්පි ‘‘අමති ගච්ෙති භායවො
ඔසානයමත්ථා’’තිආදිනා අම්යහහි වුත්තයමව, යකවලං පන තත්ථ 
පුබ්බන්තකප්පනාවයසන පවත්යතො, ඉධ අපරන්තකප්පනාවයසනාති අයං
වියසයසොපාකයටොයයව. කාමඤ්චනානත්තසඤ්ඤීඅත්තාතිඅයම්පිවායදො
සමාපන්නකවයසන ලබ්භති. අට්ඨසමාපත්තිලාභියනො දිට්ඨිගතිකස්ස
වයසන සඤ්ඤායභදසම්භවයතො. තථාපි සමාපත්තියං එකරූයපයනව
සඤ්ඤායඋපට්ඨානයතොලාභීවයසනඑකත්තසඤ්ඤිතා සාතිසයං යුත්තාති

ආහ ‘‘සමාපන්නකවයසන එකත්තසඤ්ඤී’’ති. එකසමාපත්තිලාභියනො එව
වා වයසන අත්යථො යවදිතබ්යබො. සතිපි ච සමාපත්තියභදයතො 
සඤ්ඤායභදසම්භයව බහිද්ධා පුථුත්තාරම්මයණයයව සඤ්ඤානානත්තස්ස
ඔළාරිකස්ස සම්භවයතො තක්කීවයසයනව නානත්තසඤ්ඤිතං දස්යසතුං 

‘‘අසමාපන්නකවයසන නානත්තසඤ්ඤී’’තිවුත්තං. පරිත්තකසිණවයසනාති 

අවඩ්ඪිතත්තා අප්පකකසිණවයසන, කසිණග්ගහණඤ්යචත්ථ සඤ්ඤාය 
විසයදස්සනං. විසයවයසන හි සඤ්ඤාය පරිත්තතා, ඉමිනා ච සතිපි
සඤ්ඤාවිනිමුත්තධම්යම ‘‘සඤ්ඤායයව අත්තා’’ති වදතීති දස්යසති. එස

නයයො විපුලකසිණවයසනාතිඑත්ථාපි.එවඤ්චකත්වාඅන්තානන්තිකවායද
යචව ඉධ ච අන්තානන්තචතුක්යක පඨමදුතියවායදසු සද්දත්ථමත්තයතො
සමායනසුපි සභාවයතො යතහි ද්වීහි වායදහි ඉයමසං ද්වින්නං වාදානං
වියසයසො සිද්යධො යහොති, අඤ්ඤථා වුත්තප්පකායරසු වායදසු සතිපි
පුබ්බන්තාපරන්තකප්පනයභදමත්යතන යකහිචි වියසයස යකහිචි
අවියසයසොයයවසියාති. 

අයං පන අට්ඨකථාමුත්තයකො නයයො – ‘‘අඞ්ගුට්ඨප්පමායණො අත්තා, 
අණුමත්යතො අත්තා’’තිආදිලද්ධිවයසන පරිත්යතො ච යසො සඤ්ඤී චාති 

පරිත්තසඤ්ඤී කාපිලකාණාදපභුතයයො[කපිලකණාදාදයයො(දී.නි.ටී. 1.76-
77)] විය. අත්තයනො සබ්බගතභාවපටිජානනවයසන අප්පමායණො ච යසො

සඤ්ඤීචාති අප්පමාණසඤ්ඤීති. 
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දිබ්බචක්ඛුපරිභණ්ඩත්තා යථාකම්මූපගඤාණස්ස 
දිබ්බචක්ඛුපභාවජනියතන යථාකම්මූපගඤායණන දිස්සමානාපි සත්තානං

සුඛාදිසමඞ්ගිතා දිබ්බචක්ඛුනාව දිට්ඨා නාමාති ආහ ‘‘දිබ්යබන 

චක්ඛුනා’’තිආදි. චතුක්කනයං, පඤ්චකනයඤ්ච සන්ධාය 

තිකචතුක්කජ්ඣානභූමෙ’’න්ති වුත්තං. දිට්ඨිගතිකවිසයාසු හි 
පඤ්චයවොකාරඣානභූමීසු යවහප්ඵලභූමිං ඨයපත්වා අවයසසා යථාරහං
චතුක්කනයය තිකජ්ඣානස්ස, පඤ්චකනයය ච චතුක්කජ්ඣානස්ස

විපාකට්ඨානත්තා තිකචතුක්කජ්ඣානභූමයෙො නාම. සුද්ධාවාසා පන

යතසමවිසයා. නිබ්බත්තමානන්ති උප්පජ්ජමානං. නනු ච ‘‘එකන්තසුඛී 
අත්තා’’තිආදිනා පවත්තවාදානං අපරන්තදිට්ඨිභාවයතො ‘‘නිබ්බත්තමානං
දිස්වා’’ති පච්චුප්පන්නවචනංඅනුපපන්නයමවසියා.අනාගතවිසයාහිඑයත
වාදාති? උපපන්නයමව අනාගතස්ස එකන්තසුඛීභාවාදිකස්ස පකප්පනාය 
පච්චුප්පන්නනිබ්බත්තිදස්සයනන අධිප්යපතත්තා. යතයනවාහ 
‘‘නිබ්බත්තමානංදිස්වා‘එකන්තසුඛී’තිගණ්හාතී’’ති.එත්ථචතස්සංතස්සං 
භූමියං බාහුල්යලන සුඛාදිසහිතධම්මප්පවත්තිදස්සනං පටිච්ච යතසං 
‘‘එකන්තසුඛී’’තිආදිගහණයතො තදනුරූපායයව භූමි වුත්තාති දට්ඨබ්බං. 
සද්දන්තරාභිසම්බන්ධවයසන විය හි අත්ථපකරණාදිවයසනපි
අත්ථවියසයසො ලබ්භති. ‘‘එකන්තසුඛී’’තිආදීසු ච එකන්තභායවො බහුලං
පවත්තිමත්තං පති පයුත්යතො. තථාපවත්තිමත්තදස්සයනන යතසං එවං
ගහණයතො.අථවාහත්ථිදස්සකඅන්ධාවිය දිට්ඨිගතිකායංයයදවපස්සන්ති, 

තං තයදව අභිනිවිස්ස යවොහරන්ති. වුත්තඤ්යහතං භගවතා උදායන 
‘‘අඤ්ඤතිත්ථියා භික්ඛයව, පරිබ්බාජකා අන්ධා අචක්ඛුකා’’තිආදි, (උදා.
55) තස්මා අලයමත්ථ යුත්තිමග්ගනාති. ‘‘දිබ්යබන චක්ඛුනා දිස්වා’’ති

වුත්තමත්ථංසමත්යථතුං ‘‘වියසසයතො හී’’තිආදිවුත්තං. 

අසඤ්ඤීයනවසඤ්ඤීනාසඤ්ඤීවාදවණ්ණනා 
78-83. අථ න යකොචි වියසයසො අත්ථීති යචොදනං යසොයධති 

‘‘යකවලඤ්හී’’තිආදිනා. ‘‘අසඤ්ඤී’’ති ච ‘‘යනවසඤ්ඤීනාසඤ්ඤී’’ති ච 

ගණ්හන්තානං තා දිට්ඨියයොති සම්බන්යධො. කාරණන්ති වියසසකාරණං, 
දිට්ඨිසමුදාගමකාරණං වා. සතිපි කිඤ්චි කාරණපරියයසනසම්භයව 

දිට්ඨිගතිකවාදානං අනාදරියභාවං දස්යසතුං ‘‘න එකන්යතන කාරණිං 

පරියෙසිතබ්බ’’න්තිවුත්තං.කස්මාතිආහ ‘‘දිට්ඨිගතිකස්සා’’තිආදි, එයතන
පරියයසනක්ඛමාභාවයතොති අපරියයසිතබ්බකාරණං දස්යසති. ඉදං වුත්තං
යහොති – අසඤ්ඤීවායද අසඤ්ඤීභයව නිබ්බත්තසත්තවයසන පවත්යතො
පඨමවායදො, ‘‘සඤ්ඤං අත්තයතො සමනුපස්සතී’’ති එත්ථ වුත්තනයයන
සඤ්ඤංයයව ‘‘අත්තා’’ති ගයහත්වා තස්ස කිඤ්චනභායවන ඨිතාය
අඤ්ඤාය සඤ්ඤාය අභාවයතො ‘‘අසඤ්ඤී’’ති පවත්යතො දුතියවායදො, තථා
සඤ්ඤාය සහ රූපධම්යම, සබ්යබ එව වා රූපාරූපධම්යම ‘‘අත්තා’’ති
ගයහත්වා පවත්යතො තතියවායදො, තක්කගාහවයසයනව චතුත්ථවායදො
පවත්යතො. 
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පටුන 

දුතියචතුක්යකපි කසිණරූපස්ස අසඤ්ජානනසභාවතාය අසඤ්ඤීති
කත්වා අන්තානන්තිකවායද වුත්තනයයන චත්තායරො විකප්පා පවත්තා.
යනවසඤ්ඤීනාසඤ්ඤීවායද පන යනවසඤ්ඤීනාසඤ්ඤීභයව
නිබ්බත්තසත්තස්යසවචුතිපටිසන්ධීසු, සබ්බත්ථවාපටුසඤ්ඤාකිච්චංකාතුං
අසමත්ථාය සුඛුමාය සඤ්ඤාය අත්ථිභාවපටිජානනවයසන පඨමවායදො, 
අසඤ්ඤීවායද වුත්තනයයන සුඛුමාය සඤ්ඤාය වයසන, 
සඤ්ජානනසභාවතාපටිජානනවයසන ච දුතියවාදාදයයො පවත්තාති. එවං
යකනචි පකායරන සතිපි කාරණපරියයසනසම්භයව දිට්ඨිගතිකවාදානං
පරියයසනක්ඛමාභාවයතො ආදරං කත්වා මහුස්සායහන යතසං කාරණං න
පරියයසිතබ්බන්ති. එයතසං පන
සඤ්ඤීඅසඤ්ඤීයනවසඤ්ඤීනාසඤ්ඤීවාදානං සස්සතදිට්ඨිසඞ්ගයහො
‘‘අයරොයගොපරංමරණා’’තිවචනයතොපාකයටොයයව. 

උච්යෙදවාදවණ්ණනා 
84. අවිජ්ජමානස්සවිනාසාසම්භවයතොඅත්ථිභාවයහතුයකොඋච්යෙයදොති

දස්යසතුං විජ්ජමානවාචයකනසන්ත-සද්යදන ‘‘සයතො’’තිපාළියං වුත්තන්ති

ආහ ‘‘විජ් මානස්සා’’ති.විජ්ජමානතාපයුත්යතො යචසදිට්ඨිගතිකවාදවිසයයො

සත්යතොයයවඉධඅධිප්යපයතොතිදස්සනත්ථංපාළියං ‘‘සත්තස්සා’’තිවුත්තං, 
යතන ඉමමත්ථං දස්යසති – යථා යහතුඵලභායවන පවත්තමානානං
සභාවධම්මානං සතිපි එකසන්තානපරියාපන්නානං භින්නසන්තතිපතියතහි
වියසයස යහතුඵලභූතානං පරමත්ථයතො භින්නසභාවත්තා 
භින්නසන්තානපතිතානං විය අච්චන්තං යභදසන්නිට්ඨායනන 
නානත්තනයස්ස මිච්ොගහණං උච්යෙදාභිනියවසස්ස කාරණං, එවං
යහතුඵලභූතානං විජ්ජමායනපි සභාවයභයද එකසන්තතිපරියාපන්නතාය
එකත්තනයයන අච්චන්තමයභදගහණම්පි කාරණයමවාති. සන්තානවයසන
හි පවත්තමායනසු ඛන්යධසු ඝනවිනිබ්යභොගාභායවන යතසං ඉධ 
සත්තගායහො, සත්තස්ස ච අත්ථිභාවගාහයහතුයකො උච්යෙදවායදො, 
අනුපුබ්බනියරොධවයසන පන නිරන්තරවිනායසො ඉධ ‘‘උච්යෙයදො’’ති
අධිප්යපයතොයාවායංඅත්තාඋච්ඡිජ්ජමායනොභවති, තාවායංවිජ්ජතියයවාති

ගහණයතොතිආහ ‘‘උපච්යඡද’’න්ති. උ-සද්යදොහිඋප-සද්දපරියායයො, යසොච
උපසඞ්කමනත්යථො, උපසඞ්කමනඤ්යචත්ථ අනුපුබ්බමුප්පජ්ජිත්වා
අපරාපරං නියරොධවයසන නිරන්තරතා. අපිච පුනානුප්පජ්ජමානවයසන

නිරුදයවිනායසොයයව උච්යඡයදො නාම යථාවුත්තනයයනගහණයතොතිආහ 

‘‘උපච්යඡද’’න්ති. උ-සද්යදො, හි උප-සද්යදො ච එත්ථ උපරිභාගත්යථො.
නිරුද්ධයතොපරභායගො චඉධඋපරිභායගොතිවුච්චති. 

නිරන්තරවයසන, නිරුදයවයසනවාවියසයසනනායසො විනායසො, යසො
පන මංසචක්ඛුපඤ්ඤාචක්ඛූනං දස්සනපථාතික්කමනයතො අදස්සනයමවාති

ආහ ‘‘අදස්සන’’න්ති.අදස්සයනහි නාස-සද්යදොයලොයකනිරුළ්යහො‘‘ද්යව
චාපයරවණ්ණවිකාරනාසා’’තිආදීසු (කාසිකා6-3-109සුත්තංපස්සිතබ්බං)
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විය. භාවවිගමන්ති සභාවාපගමං. යථාධම්මං භවනං භායවොති හි අත්යථන

ඉධ භාව-සද්යදො සභාවවාචයකො.යයොපනනිරන්තරංනිරුදයවිනාසවයසන
උච්ඡිජ්ජති, යසො අත්තයනො සභායවන ඨාතුමසක්කුයණයයතාය

‘‘භාවාපගයමො’’ති වුච්චති. ‘‘තත්ථා’’තිආදිනා උච්යෙදවාදස්ස යථාපාඨං
සමුදාගමං නිදස්සනමත්යතනදස්යසති, යතනවක්ඛති‘‘තථාචඅඤ්ඤථාච

විකප්යපත්වාවා’’ති. තත්ථාති ‘‘සයතො සත්තස්ස උච්යෙදං විනාසං විභවං 

පඤ්ඤයපන්තී’’ති වචයන. ලාභීති දිබ්බචක්ඛුඤාණලාභී. තදවයසසලාභී

යචව සබ්බයසො අලාභී ච ඉධ අපරන්තකප්පිකට්ඨායන ‘‘අලාභී’’ ත්යවව
වුච්චති. 

චුතින්තියසක්ඛපුථුජ්ජනානම්පි චුතියමව. එසනයයො චුතිමත්තයමවාති

එත්ථාපි. උපපත්තිිං අපස්සන්යතොති දට්ඨුං සමත්යථපි සති

අයනොයලොකනවයසන අපස්සන්යතො. න උපපාතන්ති පුබ්බයයොගාභායවන, 
පරිකම්මාකරයණන වා උපපත්තිං දට්ඨුං න සක්යකොති, එවඤ්ච කත්වා
නයද්වයය වියසයසො පාකයටො යහොති. යකො පරයලොකං ජානාති, න
ජානාතියයවාතිනත්ථිකවාදවයසනඋච්යෙදං ගණ්හාතීතිසහපාඨයසයසන 
සම්බන්යධො, නත්ථිකවාදවයසන මහාමූළ්හභායවයනව ‘‘ඉයතො අඤ්යඤො
පරයලොයකො අත්ථී’’ති අනවයබොධනයතො ඉමං දිට්ඨිං ගණ්හාතීති
අධිප්පායයො. ‘‘එත්තයකොයයව විසයයො, ය්වායං ඉන්ද්රියයගොචයරො’’ති
අත්තයනො ධීතුයා හත්ථග්ගණ්හනකරාජා විය කාමසුඛාභිරත්තතායපි 

ගණ්හාතීති ආහ ‘‘කාමසුඛගිද්ධතාෙ වා’’ති. වණ්ටයතො පතිතපණ්ණානං

වණ්යටන අපටිසන්ධිකභාවං සන්ධාය ‘‘න පුන විරුහන්තී’’ති වුත්තං. 

එවයමව සත්තාති යථා පණ්ඩුපලායසො බන්ධනා පවුත්යතො පුන න
පටිසන්ධීයති, එවයමව සබ්යබපිසත්තාඅප්පටිසන්ධිකාමරණපරියයොසානා
අයපොයනොබ්භවිකා අප්පටිසන්ධිකමරණයමව නිගච්ෙන්තීති අත්යථො.

උදකපුබ්බුළකූපමාහිසත්තාපුනඅනුප්පජ්ජමානයතොතිතස්ස ලද්ධි. තථාති
‘‘ලාභී අනුස්සරන්යතො’’තිආදිනා [අරහයතො (අට්ඨ)] නිදස්සනවයසන

වුත්තප්පකායරන. අඤ්ඤථාති තක්කනස්ස අයනකප්පකාරසම්භවයතො
තයතො අඤ්යඤනපි පකායරන. ලාභියනොපි චුතියතො උද්ධං උපපාතස්ස
අදස්සනමත්තං පති තක්කයනයනව ඉමා දිට්ඨියයො උප්පජ්ජන්තීති වුත්තං 

‘‘විකප්යපත්වාවා’’ති. තථා ච විකප්යපත්වාව උප්පන්නා අඤ්ඤථා ච
විකප්යපත්වාව උප්පන්නාති හි සම්බන්යධො. තත්ථ ‘‘ද්යව ජනා’’තිආදිනා
උච්යෙදග්ගාහකප්පයභදදස්සයනන ඉමමත්ථං දස්යසති. යථා 
අමරාවික්යඛපිකවාදා එකන්තඅලාභීවයසයනව යදසිතා, යථා ච
උද්ධමාඝාතනිකසඤ්ඤීවායද චතුත්ථචතුක්යක සඤ්ඤීවාදා
එකන්තලාභීවයසයනව යදසිතා, නයියම. ඉයම පන 
සස්සයතකච්චසස්සතවාදාදයයොවියලාභීඅලාභීවයසයනවයදසිතාති.යයදවං
කස්මා සස්සතවාදාදීසු විය ලාභීවයසන, තක්කීවයසන ච පච්යචකං
යදසනමකත්වා සස්සතවාදාදියදසනාහි අඤ්ඤථා ඉධ යදසනා කතාති? 
වුච්චයත – යදසනාවිලාසප්පත්තියතො. යදසනාවිලාසප්පත්තා හි බුද්ධා
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භගවන්යතො, යත යවයනයයජ්ඣාසයානුරූපං විවියධනාකායරන ධම්මං
යදයසන්ති, න අඤ්ඤථා. යදි හි ඉධාපි ච තථායදසනාය නිබන්ධනභූයතො 
යවයනයයජ්ඣාසයයොභයවයය, තථාරූපයමවභගවා වයදයය, කථං? ‘‘ඉධ
භික්ඛයව, එකච්යචො සමයණො වා බ්රාහ්මයණො වාආතප්පමන්වාය…යප.…
යථා සමාහියත චිත්යත සත්තානං චුතූපපාතඤාණාය චිත්තං
අභිනින්නායමති, යසො දිබ්යබන චක්ඛුනා විසුද්යධන 
අතික්කන්තමානුසයකන අරහයතො චුතිචිත්තං පස්සති, පුථූනං වා
පරසත්තානං, නයහව යඛො තදුද්ධං උපපත්තිං. යසො එවමාහ ‘යයතො යඛො
යභො අයං අත්තා රූපී චාතුමහාභූතියකො මාතායපත්තිකසම්භයවො කායස්ස
භයදො උච්ඡිජ්ජති විනස්සති, න යහොති පරං මරණා’තිආදිනා’’
වියසසලාභියනො, තක්කියනො ච විසුං කත්වා. යස්මා පන තථායදසනාය 
නිබන්ධනභූයතො යවයනයයජ්ඣාසයයො න ඉධ භවති, තස්මා
යදසනාවිලායසන යවයනයයජ්ඣාසයානුරූපං සස්සතවාදාදියදසනාහි
අඤ්ඤථායයවායංයදසනාකතාති දට්ඨබ්බං. 

අථ වා සස්සයතකච්චසස්සතවාදාදීසු විය න ඉධ තක්කීවාදයතො 
වියසසලාභීවායදො භින්නාකායරො, අථ යඛො සමානප්පකාරතාය
සමානාකායරොයයවාති ඉමස්ස වියසසස්ස පකාසනත්ථං අයමුච්යෙදවායදො
භගවතා පුරිමවායදහි විසිට්ඨාකාරභායවන යදසියතො. සම්භවති හි ඉධ
තක්කියනොපි අනුස්සවාදිවයසන අධිගමවයතො විය අභිනියවයසො. අපිච න
ඉමාදිට්ඨියයො භගවතාඅනාගයතඑවංභාවීවයසන යදසිතා, නාපිඑවයමයත
භයවයයන්ති පරිකප්පනාවයසන, අථ යඛො යථා යථා දිට්ඨිගතියකහි
‘‘ඉදයමවසච්චං, යමොඝමඤ්ඤ’’න්ති (ම.නි. 2.187, 203, 427; 3.27, 28; 
උදා. 55) මඤ්ඤිතා, තථා තථායයව ඉයම දිට්ඨිගතා යථාභුච්චං
සබ්බඤ්ඤුතඤ්ඤායණනපරිච්ඡින්දිත්වාපකාසිතා, යයහි ගම්භීරාදිප්පකාරා
අපුථුජ්ජනයගොචරා බුද්ධධම්මා පකාසන්ති, යයසඤ්ච පරිකිත්තයනන 
තථාගතාසම්මයදවයථොමිතායහොන්ති. 

අපයරො නයයො – යථා උච්යෙදවාදීහි දිට්ඨිගතියකහි 
උත්තරුත්තරභවදස්සීහි අපරභවදස්සීනං යතසං වාදපටියසධවයසන
සකසකවාදා පතිට්ඨාපිතා, තථායයවායං යදසනා කතාති පුරිමයදසනාහි
ඉමිස්සා යදසනාය පවත්තියභයදො න යචොයදතබ්යබො, එවඤ්ච කත්වා
අරූපභවයභදවයසන උච්යෙදවායදො චතුධා විභජිත්වා විය
කාමරූපභවයභදවයසනාපි අයනකධාවිභජිත්වායයවවත්තබ්යබො, එවංසති
භගවතාවුත්තසත්තකයතොබහුතරයභයදො උච්යෙදවායදොආපජ්ජතීති, අථවා
පච්යචකං කාමරූපභවයභදවයසන විය අරූපභවවයසනාපි න විභජිත්වා
වත්තබ්යබො, එවම්පි සති භගවතා වුත්තසත්තකයතො අප්පතරයභයදොව
උච්යෙදවායදො ආපජ්ජතීතිචඑවංපකාරාපියචොදනා අනවකාසා එවයහොති.
දිට්ඨිගතිකානඤ්හියථාභිමතංයදසනා පවත්තාති. 
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85. මාතාපිතූනිං එතන්ති තංසම්බන්ධනයතො එතං මාතාපිතූනං

සන්තකන්ති අත්යථො. සුක්කයසොණතන්තිපිතුසුක්කං, මාතුයසොණිතඤ්ච, 

උභින්නංවාසුක්කසඞ්ඛාතංයසොණිතං. මාතායපත්තියකති නිමිත්යතයචතං

භුම්මං. ඉතීති ඉයමහි තීහි පයදහි. ‘‘රූපකායවයසනා’’ති අවත්වා 

‘‘රූපකාෙසීයසනා’’ති වදන්යතො අරූපම්පි යතසං ‘‘අත්තා’’ති ගහණං

ඤායපති. ඉමිනා පකායරන ඉත්ථන්ති ආහ ‘‘එවයමයක’’ති. එවිං-සද්යදො

යහත්ථ ඉදමත්යථො, ඉමිනා පකායරනාති අත්යථො. එයකති එකච්යච, 
අඤ්යඤවා. 

86. මනුස්සානං පුබ්යබ ගහිතත්තා, අඤ්යඤසඤ්ච අසම්භවයතො

‘‘කාමාවචයරො’’ති එත්ථ ඡකාමාවචරයදවපරිොපන්යනොති අත්යථො. 

කබළීකායරො යචත්ථයථාවුත්තසුධාහායරො. 

87. ඣානමයනන නිබ්බත්යතොති එත්ථ යං වත්තබ්බං, තං යහට්ඨා

වුත්තයමව. මහාවයයවො අඞ්යගො, තත්ථ විසුං පවත්යතො පච්චඞ්යගො, 

සබ්යබහි අඞ්ගපච්චඞ්යගහි යුත්යතො තථා. යතසන්ති චක්ඛුයසොතින්ද්රියානං. 

ඉතයරසන්ති ඝානජිව්හාකායින්ද්රියානං. යතසම්පි ඉන්ද්රියානං සණ්ඨානං

පුරිසයවසවයසයනව යවදිතබ්බං. තථා හි අට්ඨකථාසු වුත්තං ‘‘සමායනපි
තත්ථ උභයලිඞ්ගාභායව පුරිසසණ්ඨානාව තත්ථ බ්රහ්මායනො, න 
ඉත්ථිසණ්ඨානා’’ති. 

88-92. ආකාසානඤ්චාෙතන-සද්යදො ඉධ භයවයයවාති ආහ 

‘‘ආකාසානඤ්චාෙතනභව’’න්ති. එත්ථාහ – යුත්තං තාව පුරියමසු තීසු 
වායදසු ‘‘කායස්ස යභදා’’ති වත්තුං පඤ්චයවොකාරභවපරියාපන්නං
අත්තභාවමාරබ්භ පවත්තත්තායතසංවාදානං, චතුයවොකාරභවපරියාපන්නං
පන අත්තභාවං නිස්සාය පවත්යතසු චතුත්ථාදීසු චතූසු වායදසු කස්මා
‘‘කායස්සයභදා’’තිවුත්තං.නහිඅරූපීනංකායයො විජ්ජති.යයොයභයදොති
වුච්යචයයාති? සච්චයමතං, රූපත්තභායව පන පවත්තයවොහායරයනව 
දිට්ඨිගතියකො අරූපත්තභායවපි කායයවොහාරං ආයරොයපත්වා එවමාහ.
යලොකස්මිඤ්හි දිස්සති අඤ්ඤත්ථභූයතොපි යවොහායරො
තදඤ්ඤත්ථසමායරොපියතො යථා තං ‘‘සසවිසාණං, ඛං පුප්ඵ’’න්ති. යථා ච
දිට්ඨිගතිකා දිට්ඨියයො පඤ්ඤයපන්ති, තථායයව භගවාපි යදයසතීති. අපිච 
නාමකායභාවයතො ඵස්සාදිධම්මසමූහභූයත අරූපත්තභායව කායනිද්යදයසො
දට්ඨබ්යබො. සමූහට්යඨනපි හි ‘‘කායයො’’ති වුච්චති ‘‘හත්ථිකායයො
අස්සකායයො’’තිආදීසු විය. එත්ථ ච 
කාමාවචරයදවත්තභාවාදිනිරවයසසවිභවපතිට්ඨාපකානං දුතියාදිවාදානං
අපරන්තකප්පිකභායවො යුත්යතො යහොතු අනාගතද්ධවිසයත්තා යතසං
වාදානං, කථං පන දිට්ඨිගතිකස්ස 
පච්චක්ඛභූතමනුස්සත්තභාවාපගමපතිට්ඨාපකස්ස පඨමවාදස්ස
අපරන්තකප්පිකභායවො යුජ්යජයයපච්චුප්පන්නද්ධවිසයත්තාතස්සවාදස්ස.
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දුතියවාදාදීනඤ්හි පුරිමපුරිමවාදසඞ්ගහිතස්යසව අත්තයනො අනාගයත
තදුත්තරිභවූපපන්නස්ස සමුච්යෙදයබොධනයතො යුජ්ජති අපරන්තකප්පිකතා, 
තථා යචව වුත්තං ‘‘යනො ච යඛො යභො අයං අත්තා එත්තාවතා සම්මා
සමුච්ඡින්යනොයහොතී’’තිආදි(දී.නි.1.85) යංපනතත්ථ වුත්තං‘‘අත්ථියඛො
යභො අඤ්යඤො අත්තා’’ති, (දී. නි. 1.87) තං 
මනුස්සත්තභාවාදියහට්ඨිමත්තභාවවියසසායපක්ඛාය වුත්තං, න සබ්බථා
අඤ්ඤභාවයතො. පඨමවාදස්ස පන අනාගයත තදුත්තරිභවූපපන්නස්ස
අත්තයනො සමුච්යෙදයබොධනාභාවයතො, ‘‘අත්ථි යඛො යභො අඤ්යඤො
අත්තා’’ති එත්ථ අඤ්ඤභායවන අග්ගහණයතො ච න යුජ්ජයතව
අපරන්තකප්පිකතාති? යනො න යුජ්ජති ඉධයලොකපරියාපන්නත්යතපි 
පඨමවාදවිසයස්ස අනාගතකාලිකස්යසව යතන අධිප්යපතත්තා.
පඨමවාදිනාපිහි ඉධයලොකපරියාපන්නස්සඅත්තයනොපරංමරණාඋච්යෙයදො
අනාගතකාලවයසයනවඅධිප්යපයතො, තස්මා චස්සඅපරන්තකප්පිකතායන
යකොචිවියරොයධොති. 

දිට්ඨධම්මනිබ්බානවාදවණ්ණනා 
93. ඤායණන දට්ඨබ්යබොති දිට්යඨො, දිට්යඨො ච යසො සභාවට්යඨන

ධම්යමො චාති දිට්ඨධම්යමො, දස්සනභූයතන ඤායණන උපලද්ධසභායවොති
අත්යථො.යසො පනඅක්ඛානමින්ද්රියානංඅභිමුඛීභූයතොවිසයයොයයවාතිවුත්තං 

‘‘පච්චක්ඛධම්යමො වුච්චතී’’ති. තත්ථ යයො අනින්ද්රියවිසයයො, යසොපි
සුපාකටභායවන ඉන්ද්රියවිසයයො විය යහොතීති කත්වා තථා වුත්තන්ති

දට්ඨබ්බං, යතයනවාහ ‘‘තත්ථ තත්ථ පටිලද්ධත්තභාවස්යසතිං

අධිවචන’’න්ති, තස්මිං තස්මිං භයව යථාකම්මං පටිලභිතබ්බත්තභාවස්ස

වාචකංපදං, නාමන්තිවා අත්යථො. නිබ්බානඤ්යචත්ථ දුක්ඛවූපසමනයමව, 
න අග්ගඵලං, න ච අසඞ්ඛතධාතු යතසමවිසයත්තාති ආහ 

‘‘දුක්ඛවූපසමන’’න්ති. දිට්ඨධම්මනිබ්බායන පවත්යතො වායදො එයතසන්ති 

දිට්ඨධම්මනිබ්බානවාදාතිපියුජ්ජති. 

94. කාමනීයත්තා කාමා ච යත අයනකාවයවානං සමූහභාවයතො

සත්තානඤ්ච බන්ධනයතො ගුණා චාති කාමගුණාති අත්ථං සන්ධායාහ 

‘‘මනාපිෙරූපාදීහී’’තිආදි. යාව යඵොට්ඨබ්බාරම්මණඤ්යචත්ථ ආදි-සද්යදන

සඞ්ගණ්හාති. සුට්ඨු අප්පියතොතිසම්මාඨපියතො.ඨපනායචත්ථඅල්ලීයනාති

ආහ ‘‘අල්ලීයනො’’ති.පරියතොතත්ථතත්ථකාමගුයණසුයථාසකං ඉන්ද්රියානි

චායරති යගොචරං ගණ්හායපතීති අත්ථං දස්යසතුං ‘‘යතසූ’’තිආදි වුත්තං, 

යතනාහ ‘‘ඉයතො චියතො ච උපයනතී’’ති. පරි-සද්දවිසිට්යඨො වා ඉධ චර-

සද්යදොකීළායන්තිවුත්තං ‘‘පලළතී’’තිආදි[ලළති(අට්ඨකථායං)]. පලළතීති

හි පකායරන ලළති, විලාසං කයරොතීති අත්යථො. ‘‘එත්ථ චා’’තිආදිනා
උත්තමකාමගුණිකානයමව දිට්ඨධම්මනිබ්බානං පඤ්ඤයපන්තීති දස්යසති.
මන්ධාතුමහාරාජවසවත්තීයදවරාජකාමගුණා හි උත්තමතාය නිදස්සිතා, 

කස්මාතිආහ ‘‘එවරූයප’’තිආදි. 
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95. අඤ්ඤථාභාවාති කාරයණ නිස්සක්කවචනං. වුත්තනයෙනාති
සුත්තපයදසු යදසිතනයයන, එයතන යසොකාදීනමුප්පජ්ජනාකාරං දස්යසති.
ඤාතියභොගයරොගසීලදිට්ඨිබයසයනහි ඵුට්ඨස්ස යචතයසො අබ්භන්තරං

නිජ්ඣායනං යසොචනං අන්යතොනිජ්ඣාෙනිං, තයදව ලක්ඛණයමතස්සාති 

අන්යතොනිජ්ඣාෙනලක්ඛයණො. තස්මිං යසොයක සමුට්ඨානයහතුභූයත

නිස්සිතං තන්නිස්සිතිං. භුසං විලපනං ලාලප්පනිං, තන්නිස්සිතයමව

ලාලප්පනං, තයදව ලක්ඛණමස්සාති තන්නිස්සිතලාලප්පනලක්ඛයණො. 
පසාදසඞ්ඛායත කායය නිස්සිතස්ස දුක්ඛසහගතකායවිඤ්ඤාණස්ස

පටිපීළනං කාෙපටිපීළනිං, සසම්භාරකථනං වා එතං යථා ‘‘ධනුනා
විජ්ඣතී’’ති තදුපනිස්සයස්ස වා අනිට්ඨරූපස්ස පච්ො පවත්තනයතො
‘‘රූපකායස්ස පටිපීළන’’න්තිපි වට්ටති. පටිඝසම්පයුත්තස්ස මනයසො

වියහසනං මයනොවිඝාතිං. තයදව ලක්ඛණමස්සාතිසබ්බත්ථයයොයජතබ්බං.
ඤාතිබයසනාදිනා ඵුට්ඨස්ස පරියදවනායපි අසක්කුණන්තස්ස

අන්යතොගතයසොකසමුට්ඨියතො භුයසො ආයායසො උපාොයසො. යසො පන

යචතයසො අප්පසන්නාකායරො එවාති ආහ ‘‘විසාදලක්ඛයණො’’ති. සාදනං

පසාදනං සායදො, පසන්නතා. අනුපසග්යගොපි හි සද්යදො සඋපසග්යගො විය
යථාවුත්තස්ස අත්ථස්ස යබොධයකො යථා ‘‘යගොත්රභූ’’ති. එවං සබ්බත්ථ.

තයතොවිගමනං විසායදො, අප්පසන්නභායවො. 

96. විතක්කනං විතක්කිතිං, තං පනත්ථයතො විතක්යකොව, තථා 

විචාරිතන්ති එත්ථාපි, යතන වුත්තං ‘‘අභිනියරොපනවයසන පවත්යතො

විතක්යකො’’තිආදි. එයතනාතිවිතක්කවිචායරපරාමසිත්වාකරණනිද්යදයසො, 
යහතුනිද්යදයසො වා. යතයනතමත්ථං දීයපති ‘‘යඛොභකරසභාවත්තා
විතක්කවිචාරානං තංසහිතම්පි ඣානං යතහි සඋප්පීළනං විය යහොතී’’ති, 

යතනාහ ‘‘සකණ්ටකිං [භකණ්ඩකං (අට්ඨකථායං)] විෙ ඛාෙතී’’ති.
ඔළාරිකභායවොහි විතක්කවිචාරසඞ්ඛායතනකණ්ටයකනසහපවත්තකථා.
කණ්ටකසහිතභායවොචසඋප්පීළනතාඑව, යලොයකහිසකණ්ටකංඵරුසකං
ඔළාරිකන්තිවදන්ති. 

97. පීතිගතං පීතියෙව ‘‘දිට්ඨිගත’’න්තිආදීසු (ධ. ස. 381; මහානි. 12) 
වියගත-සද්දස්සතබ්භාවවුත්තියතො. අයඤ්හිසංවණ්ණකානං පකති, යදිදං
අනත්ථකපදං, තුලයාධිකරණපදඤ්ච ඨයපත්වා අත්ථවණ්ණනා. තථා හි
තත්ථතත්ථදිස්සති.‘‘යයොපනාති යයොයාදියසො, (පාරා.45) නිබ්බානධාතූති
නිබ්බායනමත්ත’’න්ති ච ආදි. යාය නිමිත්තභූතාය උබ්බිලාවනපීතියා

උප්පන්නාය චිත්තං උබ්බිලාවිතිං නාම, සායයව උබ්බිලාවිතත්තිං 
භාවවාචකස්ස නිමිත්යත පවත්තනයතො. ඉති පීතියා උප්පන්නාය එව
චිත්තස්ස උබ්බිලාවනයතොතස්සඋබ්බිලාවිතභායවො පීතියාකයතොනාමාති

ආහ ‘‘උබ්බිලභාවකරණ’’න්ති. 
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98. ආභුජනං මනසිකරණං ආයභොයගො. සම්මාඅනුක්කයමන, පුනප්පුනං

වා ආරම්මණස්ස ආහායරො සමන්නාහායරො. අයං පන ටීකාෙිං (දී. නි. ටී.
1.98) වුත්තනයයො – චිත්තස්ස ආභුග්ගභායවො ආරම්මයණ අභිනතභායවො 

ආයභොයගො. සුයඛනහිචිත්තංආරම්මයණ අභිනතංයහොති, නදුක්යඛනවිය
අපනතං, නාපි අදුක්ඛමසුයඛන විය අනභිනතං, අනපනතඤ්චාති. එත්ථ ච
‘‘මනුඤ්ඤයභොජනාදීසුඛුප්පිපාසාදිඅභිභූතස්සවියකායමහිවියවචියමානස්ස 
උපාදාරම්මණපත්ථනාවියසසයතො අභිවඩ්ඪති, මනුඤ්ඤයභොජනං
භුත්තාවියනො විය පන උළාරකාමරසස්ස යාවදත්ථං නිචිතස්ස සහිතස්ස
භුත්තකාමතාය කායමසු පාතබයතා න යහොති, විසයානභිගිද්ධනයතො
විසයයහි දුම්යමොචියයහි ජලූකා විය සයයමව මුච්චතී’’ති ච අයයොනියසො 
උම්මුජ්ජිත්වා කාමගුණසන්තප්පිතතාය සංසාරදුක්ඛවූපසමං බයාකාසි
පඨමවාදී. කාමාදීනං ආදීනවදස්සිතාය, පඨමාදිඣානසුඛස්ස
සන්තභාවදස්සිතාය ච පඨමාදිඣානසුඛතිත්තියා සංසාරදුක්ඛුපච්යෙදං
බයාකංසු දුතියාදිවාදියනො. ඉධාපි උච්යෙදවායදව වුත්තප්පකායරො විචායරො
යථාසම්භවංආයනත්වාවත්තබ්යබො.අයංපයනත්ථ වියසයසො–එකස්මිම්පි
අත්තභායව පඤ්ච වාදා ලබ්භන්ති. පඨමවායද යදි කාමගුණසමප්පියතො
අත්තා, එවං යසො දිට්ඨධම්මනිබ්බානප්පත්යතො. දුතියාදිවායදසු යදි 
පඨමවාදසඞ්ගහියතො යසොයයව අත්තා පඨමජ්ඣානාදිසමඞ්ගී, එවං සති 
දිට්ඨධම්මනිබ්බානප්පත්යතොති. යතයනව හි උච්යෙදවායද විය ඉධ පාළියං
‘‘අඤ්යඤො අත්තා’’ති අඤ්ඤග්ගහණං න කතං. කථං පන
අච්චන්තනිබ්බානපඤ්ඤාපකස්ස අත්තයනො දිට්ඨධම්මනිබ්බානවාදස්ස
සස්සතදිට්ඨියා සඞ්ගයහො, න උච්යෙදදිට්ඨියාති? 
තංතංසුඛවියසසසමඞ්ගිතාපටිලද්යධන බන්ධවියමොක්යඛන සුද්ධස්ස
අත්තයනො සකරූයපයනව අවට්ඨානදීපනයතො. යතසඤ්හි තථාපටිලද්යධන
කම්මබන්ධවියමොක්යඛන සුද්යධො හුත්වා දිට්ඨධම්මනිබ්බානප්පත්යතො

අත්තාසකරූයපයනවඅවට්ඨාසීතිලද්ධි.තථාහි පාළිෙිං ‘‘එත්තාවතායඛො
යභො අයං අත්තා පරමදිට්ඨධම්මනිබ්බානං පත්යතො යහොතී’’ති
සස්සතභාවඤාපකච්ොයායඑවයතසංවාදදස්සනං කතන්ති. 

‘‘එත්තාවතා’’තිආදිනා පාළියත්ථසම්පිණ්ඩනං. තත්ථ ොසන්ති
යථාවුත්තානං දිට්ඨීනංඅනියමනිද්යදසවචනං.තස්සඉමාද්වාසට්ඨිදිට්ඨියයො
කථිතාති නියමනං, නියතානයපක්ඛවචනං වා එතං ‘‘යං සන්ධාය

වුත්ත’’න්ති ආගතට්ඨායන විය. යසසාති පඤ්චපඤ්ඤාස දිට්ඨියයො. තාසු
අන්තානන්තිකවාදාදීනං සස්සතදිට්ඨිසඞ්ගහභායවො තත්ථ තත්ථ
පකාසියතොයයව. කිං පයනත්ථ කාරණං, පුබ්බන්තාපරන්තා එව
දිට්ඨාභිනියවසස්ස විසයභායවන දස්සිතා, න පන තදුභයයමකජ්ඣන්ති? 
අසම්භයවො එයවත්ථ කාරණං. න හි පුබ්බන්තාපරන්යතසු විය 
තදුභයවිනිමුත්යත මජ්ඣන්යත දිට්ඨිකප්පනා සම්භවති
තදුභයන්තරමත්යතන ඉත්තරකාලත්තා. අථ පන පච්චුප්පන්නත්තභායවො
තදුභයයවමජ්ඣං, එවං සති දිට්ඨිකප්පනාක්ඛයමො තස්ස උභයසභායවො
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පටුන 

පුබ්බන්තාපරන්යතසුයයව අන්යතොගයධොති කථං තදුභයයමකජ්ඣං
අදස්සිතං සියා. අථ වා පුබ්බන්තාපරන්තවන්තතාය 
‘‘පුබ්බන්තාපරන්යතො’’ති මජ්ඣන්යතො වුච්චති, යසොපි ‘‘පුබ්බන්තකප්පිකා
ච අපරන්තකප්පිකා ච පුබ්බන්තාපරන්තකප්පිකා චා’’ති උපරි වදන්යතන
භගවතා පුබ්බන්තාපරන්යතහි විසුං කත්වා වුත්යතොයයවාති දට්ඨබ්යබො.
අට්ඨකථායම්පි ‘‘සබ්යබපි යත පුබ්බන්තාපරන්තකප්පියක’’ති එයතන
සාමඤ්ඤනිද්යදයසන, එකයසයසනවා සඞ්ගහියතොතියවදිතබ්බං.අඤ්ඤථා
හි සඞ්කඩ්ඪිත්වා වුත්තවචනස්ස නිරවයසසසඞ්කඩ්ඪනාභාවයතො
අනත්ථකතාආපජ්යජයයාති.යකපනයත පුබ්බන්තාපරන්තකප්පිකාති? යය
අන්තානන්තිකා හුත්වා දිට්ඨධම්මනිබ්බානවාදාති එවමාදිනා
උභයසම්බන්ධාභිනියවසියනොයවදිතබ්බා. 

100-104. ‘‘ඉදානී’’තිආදිනා අප්පනාවචනද්වයස්ස වියසසං දස්යසති. 

තත්ථ එකජ්ඣන්ති රාසිකරණත්යථ නිපායතො. එකධා කයරොතීති 

එකජ්ඣන්තිපියනරුත්තිකා, භාවනපුංසකඤ්යචතං. ඉති-සද්යදොඉදමත්යථො, 

ඉමිනා පකායරන පුච්ඡිත්වා විස්සජ්යජසීති අත්යථො. අජ්ඣාසෙන්ති 
සස්සතුච්යෙදවයසන දිට්ඨිජ්ඣාසයං. තදුභයවයසන හි සත්තානං 
සංකියලසපක්යඛදුවියධොඅජ්ඣාසයයො.තථාහිවුත්තං– 

‘‘සස්සතුච්යෙදදිට්ඨිච, ඛන්තියචවානුයලොමිකා; 
යථාභූතඤ්ච යං ඤාණං, එතං ආසයසද්දිත’’න්ති. (විසුද්ධි. ටී. 
1.136; දී. නි. ටී. 1.පඨමමහාසඞ්ගීතිකථාවණ්ණනා; සාරත්ථ. ටී. 
1.පඨමමහාසඞ්ගීතිකථාවණ්ණනා, යවරජ්ජකණ්ඩවණ්ණනා; වි. වි.
ටී. 1.යවරඤ්ජකණ්ඩවණ්ණනාපිපස්සිතබ්බං); 

තඤ්ච භගවා අපරිමාණාසු යලොකධාතූසු අපරිමාණානං සත්තානං
අපරිමායණ එව යඤයයවියසයස උප්පජ්ජනවයසන අයනකයභදභින්නම්පි
‘‘චත්තායරො ජනා සස්සතවාදා’’තිආදිනා ද්වාසට්ඨියා පයභයදහි
සඞ්ගණ්හනවයසන සබ්බඤ්ඤුතඤ්ඤායණන පරිච්ඡින්දිත්වා දස්යසන්යතො

පමාණභූතායතුලායධාරයමායනො විය යහොතීතිආහ ‘‘තුලාෙතුලෙන්යතො

විො’’ති. තථා හි වක්ඛති ‘‘අන්යතොජාලීකතා’’තිආදි (දී. නි. අට්ඨ. 1.146) 

‘‘සියනරුපාදයතො වාලුකිං උද්ධරන්යතො විො’’ති පන එයතන
සබ්බඤ්ඤුතඤ්ඤාණයතො අඤ්ඤස්ස ඤාණස්ස ඉමිස්සා යදසනාය
අසක්කුයණයයතංදස්යසතිපරමගම්භීරතාවචනයතො. 

එත්ථ ච ‘‘සබ්යබ යත ඉයමයහව ද්වාසට්ඨියා වත්ථූහි, එයතසං වා 
අඤ්ඤතයරන, නත්ථි ඉයතො බහිද්ධා’’ති වචනයතො, 
පුබ්බන්තකප්පිකාදිත්තයවිනිමුත්තස්ස ච කස්සචි දිට්ඨිගතිකස්ස අභාවයතො
යානි තානි සාමඤ්ඤඵලාදිසුත්තන්තයරසු වුත්තප්පකාරානි
අකිරියායහතුකනත්ථිකවාදාදීනි, යානි ච
ඉස්සරපකතිපජාපතිපුරිසකාලසභාවනියතියදිච්ොවාදාදිප්පයභදානි
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දිට්ඨිගතානි (විසුද්ධි. 1.160-162; විභ. අනුටී. 2.194-195 වාකයඛන්යධසු
පස්සිතබ්බං) බහිද්ධාපි දිස්සමානානි, යතසං එත්යථව සඞ්ගහයතො
අන්යතොගධතා යවදිතබ්බා. කථං? අකිරියවායදො තාව ‘‘වඤ්යඣො
කූටට්යඨො’’තිආදිනාකිරියාභාවදීපනයතොසස්සතවායදඅන්යතොගයධො, තථා
‘‘සත්තියම කායා’’තිආදි (දී. නි. 1.174) නයප්පවත්යතො පකුධවායදො, 
‘‘නත්ථි යහතු නත්ථි පච්චයයො සත්තානං සංකියලසායා’’තිආදි (දී. නි.
1.168) නයප්පවත්යතො අයහතුකවායදො ච අධිච්චසමුප්පන්නවායද. ‘‘නත්ථි
පයරො යලොයකො’’තිආදි (දී. නි. 1.171) නයප්පවත්යතො නත්ථිකවායදො
උච්යෙදවායද. තථා හි තත්ථ ‘‘කායස්ස යභදා උච්ඡිජ්ජතී’’තිආදි (දී. නි.

1.85) වුත්තං.පඨයමන ආදි-සද්යදනනිගණ්ඨවාදාදයයොසඞ්ගහිතා. 

යදිපි පාළියං (දී. නි. 1.177) නාටපුත්තවාදභායවන චාතුයාමසංවයරො
ආගයතො, තථාපිසත්තවතාතික්කයමනවික්යඛපවාදිතාය නාටපුත්තවායදොපි
සඤ්චයවායදො විය අමරාවික්යඛපවායදසු අන්යතොගයධො. ‘‘තං ජීවං තං
සරීරං, අඤ්ඤංජීවංඅඤ්ඤංසරීර’’න්ති(දී.නි.1.377; ම.නි.2.122; සං.නි.
2.35) එවංපකාරා වාදා පන ‘‘රූපී අත්තා යහොති අයරොයගො පරං 
මරණා’’තිආදිවායදසු සඞ්ගහං ගච්ෙන්ති. ‘‘යහොති තථාගයතො පරං මරණා, 
අත්ථිසත්තා ඔපපාතිකා’’තිඑවංපකාරාසස්සතවායද.‘‘නයහොතිතථාගයතො
පරං මරණා, නත්ථි සත්තා ඔපපාතිකා’’ති එවංපකාරා උච්යෙදවායද.
‘‘යහොති චන යහොති චතථාගයතො පරං මරණා, අත්ථි ච නත්ථි ච සත්තා
ඔපපාතිකා’’තිඑවංපකාරාඑකච්චසස්සතවායද.‘‘යනවයහොතිනනයහොති 
තථාගයතො පරං මරණා, යනවත්ථි න නත්ථි සත්තා ඔපපාතිකා’’ති
එවංපකාරා අමරාවික්යඛපවායද. ඉස්සරපකතිපජාපතිපුරිසකාලවාදා
එකච්චසස්සතවායද. කණාදවායදො, සභාවනියතියදිච්ොවාදා ච
අධිච්චසමුප්පන්නවායදසඞ්ගහංගච්ෙන්ති. ඉමිනානයයන සුත්තන්තයරසු, 
බහිද්ධා ච අඤ්ඤතිත්ථියසමයය දිස්සමානානං දිට්ඨිගතානං ඉමාසුයයව 
ද්වාසට්ඨියා දිට්ඨීසු අන්යතොගධතා යවදිතබ්බා. යත පන තත්ථ
තත්ථාගතනයයන වුච්චමානාගන්ථවිත්ථාරකරා, අතිත්යථචපක්ඛන්දනමිව
යහොතීති න විත්ථාරයිම්හ. ඉධ පාළියං අත්ථවිචාරණාය අට්ඨකථායං
අනුත්තානත්ථපකාසනයමවහිඅම්හාකංභායරොති. 

‘‘එවමයං යථානුසන්ධිවයසන යදසනා ආගතා’’ති වචනප්පසඞ්යගන 

සුත්තස්සානුසන්ධයයො විභජිතුං ‘‘තයෙො හී’’තිආදිමාහ. 
අත්ථන්තරනියසධනත්ථඤ්හි වියසසනිද්ධාරණං. තත්ථ අනුසන්ධනං 

අනුසන්ධි, සම්බන්ධමත්තං, යං යදසනාය කාරණට්යඨන 
‘‘සමුට්ඨාන’’න්තිපි වුච්චති. පුච්ොදයයො හි යදසනාය බාහිරකාරණං
තදනුරූයපන යදසනාපවත්තනයතො. තංසම්බන්යධොපි තන්නිස්සිතත්තා
කාරණයමව. අබ්භන්තරකාරණං පන මහාකරුණායදසනාඤාණාදයයො.

අයමත්යථො උපරිආවි භවිස්සති. පුච්ොයකයතො අනුසන්ධි පුච්ඡානුසන්ධි, 
පුච්ෙංඅනුසන්ධිංකත්වායදසිතත්තා සුත්තස්සසම්බන්යධොපුච්ොයකයතො

නාම යහොති. පුච්ොසඞ්ඛායතො අනුසන්ධි පුච්ඡානුසන්ධීතිපි යුජ්ජති.
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පුච්ොනිස්සියතනහිඅනුසන්ධිනා තන්නිස්සයභූතාපුච්ොපිගහිතාති.අථවා

අනුසන්ධහතීති අනුසන්ධි, පුච්ොසඞ්ඛායතො අනුසන්ධි එතස්සාති 

පුච්ඡානුසන්ධි, තංතංසුත්තපයදයසො. පුච්ොය වා අනුසන්ධීයතීති 

පුච්ඡානුසන්ධි, පුච්ෙං වචනසම්බන්ධං කත්වා යදසියතො තංසමුට්ඨානියකො

තංතංසුත්තපයදයසොව. අජ්ඣාසොනුසන්ධිම්හිපි එයසව නයයො.
අනුසන්ධීයතීතිඅනුසන්ධි, යයොයයොඅනුසන්ධි, අනුසන්ධියනොඅනුරූපංවා 

ෙථානුසන්ධි. 

පුච්ොය, අජ්ඣාසයයන ච අනනුසන්ධියකො ආදිම්හි යදසිතධම්මස්ස 
අනුරූපධම්මවයසන වා තප්පටිපක්ඛධම්මවයසන වා පවත්යතො 
උපරිසුත්තපයදයසො.තථා හියසො‘‘යයනපනධම්යමන…යප.…කකචූපමා 
ආගතා’’තිආදිනා (දී. නි. අට්ඨ. 1.100-104) අට්ඨකථායං වුත්යතො, 

යථාපාළිමයං විභායගොති දස්යසති ‘‘තත්ථා’’තිආදිනා.තත්ථ ‘‘එවං වුත්යත
නන්යදො යගොපාලයකො භගවන්තං එතදයවොචා’’ති පඨන්ති, තං න සුන්දරං
සුත්යතතථාඅභාවයතො. ‘‘එවං වුත්යතනන්දයගොපාලකසුත්යතභගවන්තං
එතදයවොචා’’ති පන පඨිතබ්බං තස්මිං සුත්යත ‘‘අඤ්ඤතයරො භික්ඛු
භගවන්තං එතදයවොචා’’ති අත්ථස්ස උපපත්තියතො. ඉදඤ්හි 

සංයුත්තාගමවයර සළාෙතනවග්යග සඞ්ගීතසුත්තං. ගඞ්ගාය වුය්හමානං
දාරුක්ඛන්ධංඋපමංකත්වාසද්ධාපබ්බජියතකුලපුත්යතයදසියතනන්යදො 
යගොපාලයකො ‘‘අහමිමං පටිපත්තිං පූයරස්සාමී’’ති භගවයතො සන්තියක
පබ්බජ්ජං, උපසම්පදඤ්ච ගයහත්වා තථාපටිපජ්ජමායනො නචිරස්යසව
අරහත්තං පත්යතො. තස්මා ‘‘නන්දයගොපාලකසුත්ත’’න්ති පඤ්ඤායිත්ථ.
‘‘කිං නු යඛො භන්යත’’තිආදීනි පන අඤ්ඤතයරොයයව භික්ඛු අයවොච.
වුත්තඤ්හි තත්ථ ‘‘එවං වුත්යත අඤ්ඤතයරො භික්ඛු භගවන්තං එතදයවොච
‘කිංනුයඛොභන්යත, ඔරිමංතීර’න්තිආදි’’. 

තත්රායමත්යථො – එවිංවුත්යතති ‘‘සයචයඛො භික්ඛයව, දාරුක්ඛන්යධො
නඔරිමංතීරංඋපගච්ෙතී’’තිආදිනාගඞ්ගායවුය්හමානං දාරුක්ඛන්ධංඋපමං

කත්වා සද්ධාපබ්බජියත කුලපුත්යත යදසියත. භගවන්තිං එතදයවොචාති
අනුසන්ධිකුසලතාය ‘‘කිංනු යඛො භන්යත’’තිආදිවචනමයවොච. තථාගයතො
හි ‘‘ඉමිස්සංපරිසතිනිසින්යනොඅනුසන්ධිකුසයලො අත්ථි, යසොමංපඤ්හං

පුච්ඡිස්සතී’’තිඑත්තයකයනවයදසනංනිට්ඨායපසි. ඔරිමිංතීරන්තිඔරිමභූතං

තීරං. තථා පාරිමිං තීරන්ති. මජ්යඣ සිංසීයදොති යවමජ්යඣ සංසීදනං 

නිම්මුජ්ජනං. ථයලඋස්සායදොතිජලමජ්යඣඋට්ඨියතථලස්මිං උස්සාරියතො

ආරුළ්යහො. මනුස්සග්ගායහොතිමනුස්සානං සම්බන්ධීභූතානං, මනුස්යසහිවා

ගහණං.තථා අමනුස්සග්ගායහොති ආවට්ටග්ගායහොති උදකාවට්යටනගහණං. 

අන්යතොපූතීති වක්කහදයාදීසු අපූතිකස්සාපි ගුණානං පූතිභායවන
අබ්භන්තරංපූතීති. 
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පටුන 

‘‘අථ යඛො අඤ්ඤතරස්ස භික්ඛුයනො’’තිආදි මජ්ඣිමාගමවයර

උපරිපණ්ණාසයක මහාපුණ්ණමසුත්තිං (ම  .නි.  3.88-90) තත්රායමත්යථො – 

ඉති කිරාති එත්ථ කිර-සද්යදො අරුචියං, යතන භගවයතො යථායදසිතාය

අත්තසුඤ්ඤතාය අත්තයනො අරුචියභාවං දීයපති. යභොති ධම්මාලපනං, 

අම්යභො සභාවධම්මාති අත්යථො  .යදි රූපං අනත්තා…යප …. විඤ්ඤාණං

අනත්තා  .එවං සතීති  සපාඨයසසයයොජනා. අනත්තකතානීති අත්තනා න 

කතානි, අනත්තභූයතහි වා ඛන්යධහි කතානි. කමත්තානිං ඵුසිස්සන්තීති

කීදිසමත්තභාවංඵුසිස්සන්ති  .අසතිඅත්තනිඛන්ධානඤ්ච  ඛණිකත්තාතානි

කම්මානිකංනාමඅත්තානංඅත්තයනොඵයලනඵුසිස්සන්ති, යකොකම්මඵලං 

පටිසංයවදිස්සතීති වුත්තං යහොති  .තස්ස භික්ඛුයනො  යචයතොපරිවිතක්කං

අත්තයනො යචතසා යචයතො –පරියඤාණසම්පයුත්යතන  

සබ්බඤ්ඤුතඤ්ඤාණසම්පයුත්යතනවාඅඤ්ඤායජානිත්වාතිසම්බන්යධො. 

අවිද්වාති සුතාදිවිරයහන අරියධම්මස්ස අයකොවිදතාය අපණ්ඩියතො. 

විද්වාති හි පණ්ඩිතාධිවචනං විදති ජානාතීති කත්වා. අවිජ් ාගයතොති
අවිජ්ජාය උපගයතො, අරියධම්යම අවිනීතතාය අප්පහීනාවිජ්යජොති අත්යථො. 

තණ්හාධිපයතයෙයනයචතසාති‘‘යදිඅහංනාමයකොචිනත්ථි, එවංසති මයා
කතස්ස කම්මස්ස ඵලං යකො පටිසංයවයදති, සති පන තස්මිං සියා
කම්මඵලූපයභොයගො’’ති තණ්හාධිපතියතො ආගයතන

අත්තවාදුපාදානසහගයතන යචතසා. අතිධාවිතබ්බන්ති අතික්කමිත්වා
ධාවිතබ්බං. ඉදං වුත්තං යහොති – ඛණිකත්යතපි සඞ්ඛාරානං යස්මිං
සන්තායනකම්මංකතං, තත්යථවඵලූපපත්තියතො ධම්මපුඤ්ජමත්තස්යසව
සිද්යධ කම්මඵලසම්බන්යධ එකත්තනයං මිච්ො ගයහත්වා එයකන 
කාරකයවදකභූයතන භවිතබ්බං, අඤ්ඤථා කම්මකම්මඵලානමසම්බන්යධො
සියාති අත්තත්තනියසුඤ්ඤතාපකාසනං සත්ථුසාසනං අතික්කමිතබ්බං

මඤ්යඤයයාති. ඉදානි අනතිධාවිතබ්බතං විභායවතුං ‘‘තිං කිිං

මඤ්ඤථා’’තිආදිමාහ. 

උපරියදසනාතියදසනාසමුට්ඨානධම්මදීපිකාය යහට්ඨිමයදසනායඋපරි
පවත්තිතා යදසනා. යදසනාසමුට්ඨානධම්මස්ස 
අනුරූපපටිපක්ඛධම්මප්පකාසනවයසන දුවියධසු යථානුසන්ධීසු

අනුරූපධම්මප්පකාසනවයසන යථානුසන්ධිදස්සනයමතං ‘‘උපරි ඡ

අභිඤ්ඤා ආගතා’’ති. තදවයසසං පන සබ්බම්පි
පටිපක්ඛධම්මප්පකාසනවයසන. මජ්ඣිමාගමවයර මූලපණ්ණාසයකයයව

යචතානි සුත්තානි. කියලයසනාති ‘‘යලොයභො චිත්තස්ස 

උපක්කියලයසො’’තිආදිනා කියලසවයසන. භණ්ඩයනනාති විවායදන. 

අක්ඛන්තිොති යකොයපන. කකචූපමාති ඛරපන්තිඋපමා. ඉමස්මම්පීති පි-
සද්යදොඅයපක්ඛායං ‘‘අයම්පිපාරාජියකො’’තිආදීසු(වි.1.72-73, 167, 171, 
195, 197) විය, සම්පිණ්ඩයන වා, යතන යථා වත්ථසුත්තාදීසු 
පටිපක්ඛධම්මප්පකාසනවයසනයථානුසන්ධි, එවංඉමස්මිම්පි බ්රහ්මජායලති
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පටුන 

අයපක්ඛනං, සම්පිණ්ඩනංවාකයරොති.තථා හිනිච්චසාරාදිපඤ්ඤාපකානං 
දිට්ඨිගතානං වයසනඋට්ඨිතායං යදසනානිච්චසාරාදිසුඤ්ඤතාපකාසයනන

නිට්ඨාපිතාති. ‘‘යතනා’’තිආදිනායථාවුත්තසංවණ්ණනායගුණංදස්යසති. 

පරිතස්සිතවිප්ඵන්දිතවාරවණ්ණනා 
105-117. මරිොදවිභාගදස්සනත්ථන්ති දිට්ඨිගතිකානං 

තණ්හාදිට්ඨිපරාමාසස්ස තථාගතානං ජානනපස්සයනන, 
සස්සතාදිමිච්ොදස්සනස්ස ච සම්මාදස්සයනන සඞ්කරාභාව-
විභාගප්පකාසනත්ථං. තණ්හාදිට්ඨිපරාමායසොයයව යතසං, න තු
තථාගතානමිව යථාභූතං ජානනපස්සනං. තණ්හාදිට්ඨිවිප්ඵන්දනයමයවතං
මිච්ොදස්සනයවදයිතං, න තු යසොතාපන්නස්ස සම්මාදස්සනයවදයිතමිව
නිච්චලන්ති ච හි ඉමාය යදසනාය මරියාදවිභාගං දස්යසති. යතන වක්ඛති
‘‘යයන දිට්ඨිඅස්සායදන…යප.… තං යවදයිත’’න්ති, ‘‘දිට්ඨිසඞ්ඛායතන 
යචව…යප.…දස්යසතී’’තිච.‘‘තදපී’’තිවුත්තත්තායයනයසොමනස්සජාතා

පඤ්ඤයපන්තීති අත්යථො ලබ්භතීති දස්යසතුං ‘‘යෙනා’’තිආදි වුත්තං. 
සාමත්ථියයතො හි අවගතත්ථස්යසයවත්ථ ත-සද්යදන පරාමසනං. 

දිට්ඨිඅස්සායදනාතිදිට්ඨියාපච්චයභූයතනඅස්සායදන. ‘‘දිට්ඨිසුයඛනා’’තිආදි
තස්යසව යවවචනං. අජානන්තානං අපස්සන්තානං යතසං භවන්තානං
සමණබ්රාහ්මණානංතදපියවදයිතංතණ්හාගතානං යවදයිතන්තිසම්බන්යධො. 

‘‘ෙථාභූතධම්මානිං සභාව’’න්ති ච අවියසයසන වුත්තං. න හි
සඞ්ඛතධම්මසභාවං අජානනමත්යතන මිච්ො අභිනිවිසන්ති.
සාමඤ්ඤයජොතනා චවියසයසඅවතිට්ඨති.තස්මායයමත්ථවියසසයයොජනා
කාතබ්බා – ‘‘සස්සයතො අත්තා ච යලොයකො චා’’ති ඉදං දිට්ඨිට්ඨානං
එවංගහිතං එවංපරාමට්ඨං එවංගතිකං යහොති එවංඅභිසම්පරායන්ති
යථාභූතමජානන්තානං අපස්සන්තානං අථ වා යස්මිං යවදයියත 
අවීතතණ්හතාය එවංදිට්ඨිගතං උපාදීයති, තං යවදයිතං
සමුදයඅත්ථඞ්ගමාදියතො යථාභූතමජානන්තානං අපස්සන්තානන්ති. එවං
වියසසයයොජනාය හි යථා අනාවරණඤාණසමන්තචක්ඛූහි තථාගතානං
යථාභූතයමත්ථ ජානනං, පස්සනඤ්ච යහොති, න එවං දිට්ඨිගතිකානං, අථ
යඛො යතසං තණ්හාදිට්ඨිපරාමායසොයයවාති ඉමමත්ථං ඉමාය යදසනාය 
දස්යසතීති පාකටං යහොති. එවම්පි චායං යදසනා මරියාදවිභාගදස්සනත්ථං
ජාතා. 

යවදයිතන්ති ‘‘සස්සයතො අත්තා ච යලොයකො චා’’ති (දී. නි. 1.31) 
දිට්ඨිපඤ්ඤාපනවයසන පවත්තං දිට්ඨිස්සාදසුඛපරියායයන වුත්තං, තදපි

අනුභවනං. තණ්හාගතානන්තිතණ්හායඋපගතානං, පවත්තානං වාතයදව 

වුත්තිනයයන විවරති ‘‘යකවලිං…යප.… යවදයිත’’න්ති. තඤ්ච යඛො

පයනතන්ති ච යථාවුත්තං යවදයිතයමව පච්චාමසති, යතයනතං දීයපති –
‘‘තදපි යවදයිතං තණ්හාගතානං යවදයිතයමවා’’ති වච්ඡින්දිත්වා ‘‘තදපි 
යවදයිතං පරිතස්සිතවිප්ඵන්දිතයමවා’’ති පුන සම්බන්යධො කාතබ්යබොති.
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තදපිතාවන සම්පාපුණාතීතියහට්ඨිමපරිච්යෙයදනමරියාදවිභාගංදස්යසතුං 

‘‘න යසොතාපන්නස්ස දස්සනමව නිච්චල’’න්ති වුත්තං. දස්සනන්ති ච
සම්මාදස්සනසුඛං, මග්ගඵලසුඛන්ති වුත්තං යහොති. කුයතො චායමත්යථො
ලබ්භතීති එව-සද්දසාමත්ථියයතො. ‘‘පරිතස්සිතවිප්ඵන්දිතයමවා’’ති හි
වුත්යතනමග්ගඵලසුඛංවියඅවිප්ඵන්දිතංහුත්වාඑකරූයපඅවතිට්ඨති, අථ
යඛො තං වට්ටාමිසභූතං දිට්ඨිතණ්හාසල්ලානුවිද්ධතාය සඋප්පීළත්තා
විප්ඵන්දිතයමවාති අත්යථො ආපන්යනො යහොති, යතයනවාහ 

‘‘පරිතස්සියතනා’’තිආදි.අයයමත්ථඅට්ඨකථාමුත්තයකො සසම්බන්ධනයයො. 

එවං වියසසකාරණයතො ද්වාසට්ඨි දිට්ඨිගතානි විභජිත්වා ඉදානි 

අවියසසකාරණයතො තානි දස්යසතුං ‘‘තත්ර භික්ඛයව’’තිආදිකා යදසනා
ආරද්ධා. සබ්යබසඤ්හි දිට්ඨිගතානං යවදනා, අවිජ්ජා, තණ්හා ච 

අවිසිට්ඨකාරණං. තත්ථ තදපීති ‘‘සස්සතං අත්තානඤ්ච යලොකඤ්ච
පඤ්ඤයපන්තී’’ති එත්ථ යයදතං ‘‘සස්සයතො අත්තා ච යලොයකො චා’’ති 
පඤ්ඤාපනයහතුභූතං සුඛාදියභදං තිවිධම්පි යවදයිතං, තදපි යථාක්කමං 
දුක්ඛසල්ලානිච්චයතො, අවියසයසන
සමුදයත්ථඞ්ගමස්සාදාදීනවනිස්සරණයතො වා යථාභූතමජානන්තානං
අපස්සන්තානංයහොති, තයතොඑවචසුඛාදිපත්ථනාසම්භවයතො, තණ්හායච 
උපගතත්තා තණ්හාගතානං තණ්හාපරිතස්සියතන දිට්ඨිවිප්ඵන්දිතයමව
දිට්ඨිචලනයමව. ‘‘අසති අත්තනි යකො යවදනං අනුභවතී’’ති
කායවචීද්වායරසු දිට්ඨියා යචොපනප්පත්තිමත්තයමව, න පන දිට්ඨියා
පඤ්ඤයපතබ්යබො යකොචි ධම්යමො සස්සයතො අත්ථීති අධිප්පායයොති.
එකච්චසස්සතාදීසුපිඑසනයයො. 

ඵස්සපච්චයවාරවණ්ණනා 
118. පරම්පරපච්චෙදස්සනත්ථන්ති යං දිට්ඨියා මූලකාරණං, තස්සාපි 

කාරණං, පුනතස්සපිකාරණන්තිඑවංපච්චයපරම්පරදස්සනත්ථං.යයනහි 
තණ්හාපරිතස්සියතන එතානි දිට්ඨිගතානි පවත්තන්ති, තස්ස යවදයිතං
පච්චයයො, යවදයිතස්සාපි ඵස්යසො පච්චයයොති එවං පච්චයපරම්පරවිභාවිනී
අයං යදසනා. කිමත්ථියං පන පච්චයපරම්පරදස්සනන්ති යච? 
අත්ථන්තරවිඤ්ඤාපනත්ථං. යතන හි යථා දිට්ඨිසඞ්ඛායතො
පඤ්ඤාපනධම්යමො, තප්පච්චයධම්මා ච යථාසකං පච්චයවයසයනව 
උප්පජ්ජන්ති, න පච්චයයහි විනා, එවං පඤ්ඤයපතබ්බධම්මාපි
රූපයවදනාදයයො, න එත්ථ යකොචි සස්සයතො අත්තා වා යලොයකො වාති
එවමත්ථන්තරංවිඤ්ඤාපිතංයහොති. තණ්හාදිට්ඨිපරිඵන්දිතංතදපියවදයිතං
දිට්ඨිකාරණභූතායතණ්හායපච්චයභූතං ඵස්සපච්චයායහොතීතිඅත්යථො. 

131. තස්ස පච්චෙස්සාති තස්ස ඵස්සසඞ්ඛාතස්ස පච්චයස්ස. 

දිට්ඨියවදයියත දිට්ඨියා පච්චයභූයත යවදයියත, ඵස්සපධායනහි අත්තයනො
පච්චයයහි නිප්ඵායදතබ්යබ. සායධතබ්යබ යචතං භුම්මං. 

බලවභාවදස්සනත්ථන්ති බලවකාරණභාවදස්සනත්ථං. තථා හි විනාපි 
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චක්ඛාදිවත්ථූහි, සම්පයුත්තධම්යමහිච යකහිචියවදනාඋප්පජ්ජති, නපන
කදාචිපි ඵස්යසනවිනා, තස්මාඵස්යසො යවදනායබලවකාරණං.නයකවලං
යවදනාය එව, අථ යඛො යසසසම්පයුත්තධම්මානම්පි. සන්නිහියතොපි හි
විසයයො සයච චිත්තුප්පායදො ඵුසනාකාරවිරහියතො යහොති, න තස්ස
ආරම්මණපච්චයයො භවතීති ඵස්යසො සබ්යබසම්පි සම්පයුත්තධම්මානං

වියසසපච්චයයො. තථා හි භගවතා ධම්මසඞ්ගණීපකරයණ චිත්තුප්පාදං
විභජන්යතන ‘‘ඵස්යසො යහොතී’’ති ඵස්සස්යසව පඨමමුද්ධරණං කතං, 
යවදනාය පන සාතිසයමධිට්ඨානපච්චයයො එව. ‘‘පටිසංයවදිස්සන්තී’’ති

වුත්තත්තා ‘‘තදපී’’ති එත්ථාධිකායරොති ආහ ‘‘තිං යවදයිත’’න්ති.
ගමයමානත්ථස්ස වා-සද්දස්ස පයයොගං පති කාමචාරත්තා, යලොපත්තා, 
යසසත්තාපිචඑසනපයුත්යතො.එවමීදියසසු.යහොතියචත්ථ– 

‘‘ගමයමානාධිකාරයතො, යලොපයතොයසසයතොචාති; 
කාරයණහිචතූහිපි, නකත්ථචිරයවොයුත්යතො’’ති. 

‘‘ෙථා හී’’තිආදිනා ඵස්සස්ස බලවකාරණතාදස්සයනන තදත්ථං

සමත්යථති.තත්ථ පතයතොති පතන්තස්ස. ථූණාතිඋපත්ථම්භකදාරුස්යසතං
අධිවචනං. 

දිට්ඨිගතිකාධිට්ඨානවට්ටකථාවණ්ණනා 
144. කිඤ්චාපි ඉමස්මිංඨායනපාළියංයවදයිතමනාගතං, යහට්ඨාපන

තීසුපි වායරසු අධිකතත්තා, උපරි ච ‘‘ඵුස්ස ඵුස්ස පටිසංයවයදන්තී’’ති

වක්ඛමානත්තා යවදයිතයමයවත්ථ පධානන්ති ආහ ‘‘සබ්බදිට්ඨියවදයිතානි 

සම්පිණ්යඩතී’’ති. ‘‘යයපි යත’’ති තත්ථ තත්ථ ආගතස්ස ච පි-සද්දස්ස 

අත්ථං සන්ධාය ‘‘සම්පිණ්යඩතී’’ති වුත්තං. යය යත සමණබ්රාහ්මණා
සස්සතවාදා…යප.… සබ්යබපි යත ෙහි ඵස්සායතයනහි ඵුස්ස ඵුස්ස 
පටිසංයවයදන්තීති හි යවදයිතකිරියාවයසන තංතංදිට්ඨිගතිකානං
සම්පිණ්ඩිතත්තා යවදයිතසම්පිණ්ඩනයමව ජාතං. සබ්බම්පි හි වාකයං

කිරියාපධානන්ති. උපරිඵස්යසපක්ඛිපනත්ථාොති‘‘ෙහිඵස්සායතයනහී’’ති
වුත්යත උපරි ඵස්යස පක්ඛිපනත්ථං, පක්ඛිපනඤ්යචත්ථ යවදයිතස්ස
ඵස්සපච්චයතාදස්සනයමව. ‘‘ෙහි ඵස්සායතයනහි ඵුස්ස ඵුස්ස
පටිසංයවයදන්තී’’ති ඉමිනා හි ෙහි අජ්ඣත්තිකායතයනහි
ෙළාරම්මණපටිසංයවදනං එකන්තයතො ෙඵස්සයහතුකයමවාති දස්සිතං

යහොති, යතනවුත්තං ‘‘සබ්යබයත’’තිආදි. 

කම්යබොය ොති එවංනාමකං රට්ඨං. තථා දක්ඛිණාපයථො. 

‘‘සඤ් ාතිට්ඨායන’’ති ඉමිනා සඤ්ජායන්ති එත්ථාති අධිකරණත්යථො 

සඤ් ාති-සද්යදොති දස්යසති. එවං සයමොසරණ-සද්යදො. ආෙතන-සද්යදොපි

තදුභයත්යථ. ආෙතයනති සයමොසරණභූයත චතුමහාපයථ. නන්ති
මහානියරොධරුක්ඛං. ඉදඤ්හි අඞ්ගුත්තරාගයම පඤ්චනිපායත
සද්ධානිසංසසුත්තපදං.තත්ථච යසයයථාපිභික්ඛයවසුභූමියංචතුමහාපයථ
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පටුන 

මහානියරොයධො සමන්තා පක්ඛීනං පටිසරණං යහොතී’’ති (අ. නි. 5.38) 

තන්නිද්යදයසො වුත්යතො. සති සතිආෙතයනති සතිසඞ්ඛායත කාරයණ
විජ්ජමායන, තත්ර තයත්රව සක්ඛිතබ්බතං පාපුණාතීති අත්යථො. ආයතන්ති
එත්ථඵලානිතදායත්තවුත්තිතායපවත්තන්ති, ආයභූතං වාඅත්තයනොඵලං

තයනොති පවත්යතතීති ආෙතනිං, කාරණං. සම්මන්තීති උපසම්මන්ති

අස්සාසං ජයනන්ති. ආෙතන-සද්යදො අඤ්යඤසු විය න එත්ථ

අත්ථන්තරාවයබොධයකොති ආහ ‘‘පණ්ණත්තිමත්යත’’ති, තථා තථා
පඤ්ඤත්තිමත්යතති අත්යථො. රුක්ඛගච්ෙසමූයහ පණ්ණත්තිමත්යත හි

අරඤ්ඤයවොහායරො, අරඤ්ඤයමව ච අරඤ්ඤායතනන්ති. අත්ථත්තයෙපීති

එත්ථ පි-සද්යදන ආකරනිවාසාධිට්ඨානත්යථ සම්පිණ්යඩති.
‘‘හිරඤ්ඤායතනං සුවණ්ණායතන’’න්තිආදීසු හි ආකයර, ‘‘ඉස්සරායතනං
වාසුයදවායතන’’න්තිආදීසුනිවායස, ‘‘කම්මායතනංසිප්පායතන’’න්තිආදීසු
අධිට්ඨායනපවත්තති, නිස්සයයතිඅත්යථො. 

ආයතන්ති එත්ථ ආකයරොන්ති, නිවසන්ති, අධිට්ඨහන්තීති යථාක්කමං 
වචනත්යථො. චක්ඛාදීසු ච ඵස්සාදයයො ආකිණ්ණා, තානි ච යනසං වායසො, 
අධිට්ඨානඤ්ච නිස්සයපච්චයභාවයතො. තස්මා තයදතම්පි අත්ථත්තයමිධ

යුජ්ජතියයව. කථං යුජ්ජතීති ආහ ‘‘චක්ඛාදීසු හී’’තිආදි. ඵස්යසො යවදනා
සඤ්ඤා යචතනා චිත්තන්ති ඉයම ඵස්සපඤ්චමකා ධම්මා
උපලක්ඛණවයසන වුත්තා අඤ්යඤසම්පි තංසම්පයුත්තධම්මානං
ආයතනභාවයතො, පධානවයසන වා. තථා හි චිත්තුප්පාදං විභජන්යතන 
භගවතා යතයයව ‘‘ඵස්යසො යහොති, යවදනා, සඤ්ඤා, යචතනා, චිත්තං

යහොතී’’ති පඨමං විභත්තා. සඤ් ාෙන්ති තන්නිස්සයාරම්මණභායවන

තත්යථව උප්පත්තියතො. සයමොසරන්ති තත්ථ තත්ථ 
වත්ථුද්වාරාරම්මණභායවන සයමොසරණයතො. තානි ච යනසං කාරණං
යතසමභායව අභාවයතො. අයං පන යථාවුත්යතො සඤ්ජාතියදසාදිඅත්යථො
රුළ්හිවයසයනව තත්ථ තත්ථ නිරුළ්හතාය එව පවත්තත්තාති 

ආචරිෙආනන්දත්යථයරන වුත්තං.අයංපන පදත්ථවිවරණමුයඛනපවත්යතො
අත්යථො – ආයතනයතො, ආයානං තනනයතො, ආයතස්ස ච නයනයතො 

ආෙතනිං. චක්ඛාදීසු හි තංතංද්වාරාරම්මණා චිත්තයචතසිකා ධම්මා යසන
යසන අනුභවනාදිකිච්යචන ආයතන්ති උට්ඨහන්ති ඝයටන්ති වායමන්ති, 
ආයභූයත ච ධම්යම එතානි තයනොන්ති විත්ථායරන්ති, ආයතඤ්ච

සංසාරදුක්ඛං නයන්ති පවත්යතන්තීති. ඉති ඉමනා නයෙනාති එත්ථ

ආදිඅත්යථන ඉති සද්යදන‘‘යසොතංපටිච්චා’’තිආදිපාළිංසඞ්ගණ්හාති. 

තත්ථ තිණ්ණන්ති චක්ඛුපසාදරූපාරම්මණචක්ඛුවිඤ්ඤාණාදීනං
තිණ්ණංවිසයින්ද්රියවිඤ්ඤාණානං.යතසං සමාගමනභායවනගයහතබ්බයතො 

‘‘ඵස්යසොසඞ්ගතී’’තිවුත්යතො.තථා හි යසො‘‘සන්නිපාතපච්චුපට්ඨායනො’’ති
වුච්චති. ඉමිනා නයයන ආයරොයපත්වාති සම්බන්යධො. යතන ඉමමත්ථං
දස්යසති–යථා‘‘චක්ඛුංපටිච්ච…යප.… ඵස්යසො’’ති(ම.නි.1.204; 3.421, 
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425, 426; සං. නි. 2.43, 45; 2.4.61; කථා. 465) එතස්මිං සුත්යත
විජ්ජමායනසුපි සඤ්ඤාදීසු සම්පයුත්තධම්යමසු යවදනාය 
පධානකාරණභාවදස්සනත්ථං ඵස්සසීයසන යදසනා කතා, එවමිධාපි
‘‘ඵස්සපච්චයා යවදනා’’තිආදිනා ඵස්සං ආදිං කත්වා 
අපරන්තපටිසන්ධායනන පච්චයපරම්පරං දස්යසතුං ‘‘ෙහි
ඵස්සායතයනහී’’ති ච ‘‘ඵුස්ස ඵුස්සා’’ති ච ඵස්සසීයසන යදසනා කතාති. 

ඵස්සාෙතනාදීනීති ආදි-සද්යදන‘‘ඵුස්සඵුස්සා’’තිවචනංසඞ්ගණ්හාති. 

‘‘කිඤ්චාපී’’තිආදිනා සද්දමත්තයතො යචොදනායලසං දස්යසත්වා 

‘‘තථාපී’’තිආදිනා අත්ථයතො තං පරිහරති. න ආයතනානි ඵුසන්ති
රූපානමනාරම්මණභාවයතො.ඵස්යසොඅරූපධම්යමොවිසමායනො එකයදයසන
ආරම්මණං අනල්ලියමායනොපි ඵුසනාකායරන පවත්යතො ඵුසන්යතො විය

යහොතීති ආහ ‘‘ඵස්යසොව තිං තිං ආරම්මණිං ඵුසතී’’ති. යතයනව යසො
‘‘ඵුසනලක්ඛයණො, සඞ්ඝට්ටනරයසො’’ති ච වුච්චති. ‘‘ෙහි ඵස්සායතයනහි
ඵුස්සඵුස්සා’’ති අඵුසනකිච්චානිපිනිස්සිතයවොහායරනඵුසනකිච්චානිකත්වා
දස්සනයමව ඵස්යස උපනික්ඛිපනං නාම යථා ‘‘මඤ්චා යඝොසන්තී’’ති. 

උපනික්ඛිපිත්වාති හි ඵුසනකිච්චායරොපනවයසන ඵස්සස්මිං පයවයසත්වාති
අත්යථො.ඵස්සගතිකානිකත්වාඵස්සුපචාරංආයරොයපත්වාතිවුත්තංයහොති. 
උපචායරො නාම යවොහාරමත්තං, න යතන අත්ථසිද්ධි අතංසභාවයතො.
අත්ථසිජ්ඣනයකො පන තංසභායවොයයවඅත්යථොගයහතබ්යබොති දස්යසතුං 

‘‘තස්මා’’තිආදිමාහ.යථාහු– 

‘‘අත්ථඤ්හිනායථොසරණංඅයවොච, 
නබයඤ්ජනංයලොකහියතොමයහසී’’ති. 

අත්තයනො පච්චයභූතානං ෙන්නං ඵස්සානං වයසන චක්ඛුසම්ඵස්සජා 
යාව මයනොසම්ඵස්සජාති සඞ්යඛපයතො ෙබ්බිධං සන්ධාය 

‘‘ඡඵස්සාෙතනසම්භවායවදනා’’තිවුත්තං.විත්ථාරයතොපන– 

‘‘ඵස්සයතොෙබ්බිධායපතා, උපවිචාරයභදයතො; 
තිධානිස්සිතයතොද්වීහි, තිධාකායලනවඩ්ඪිතා’’ති.– 

අට්ඨසතපරියායය වුත්තනයයන අට්ඨසතප්පයභදා. මහාවිහාරවාසියනො 
යචත්ථ යථා විඤ්ඤාණං නාමරූපං සළායතනං, එවං ඵස්සං, යවදනඤ්ච 
පච්චයපච්චයුප්පන්නම්පි සසන්තතිපරියාපන්නං දීයපන්යතො විපාකයමව
ඉච්ෙන්ති, අඤ්යඤ පන යථා තථා වා පච්චයභායවො සති න සක්කා

වජ්යජතුන්ති සබ්බයමව ඉච්ෙන්ති. සාති යථාවුත්තප්පයභදා යවදනා. 

රූපතණ්හාදියභදාොති ‘‘යසට්ඨිපුත්යතො බ්රාහ්මණපුත්යතො’’ති
පිතුනාමවයසන විය ආරම්මණනාමවයසන වුත්තාය රූපතණ්හා යාව
ධම්මතණ්හාතිසඞ්යඛපයතොෙබ්බිධාය.විත්ථාරයතොපන– 
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‘‘රූපතණ්හාදිකාකාම-තණ්හාදීහිතිධාපුන; 
සන්තානයතොද්විධාකාල-යභයදනගුණිතාසියු’’න්ති.– 

එවං වුත්තඅට්ඨසතප්පයභදාය. උපනිස්සෙයකොටිොති උපනිස්සයසීයසන.
කස්මා පයනත්ථ උපනිස්සයපච්චයයොව උද්ධයටො, නනු සුඛා යවදනා, 
අදුක්ඛමසුඛා ච තණ්හාය 
ආරම්මණමත්තආරම්මණාධිපතිආරම්මණූපනිස්සයපකතූපනිස්සයවයසන
චතුධා පච්චයයො, දුක්ඛා චආරම්මණමත්තපකතූපනිස්සයවයසන ද්විධාති? 
සච්චයමතං, උපනිස්සයය එව පන තං සබ්බම්පි අන්යතොගධන්ති
එවමුද්ධයටො. යුත්තංතාවආරම්මණූපනිස්සයස්ස උපනිස්සයසාමඤ්ඤයතො
උපනිස්සයය අන්යතොගධතා, කථං පනආරම්මණමත්තආරම්මණාධිපතීනං 
තත්ථ අන්යතොගධභායවො සියාති? යතසම්පි ආරම්මණසාමඤ්ඤයතො
ආරම්මණූපනිස්සයයන සඞ්ගහිතත්තා
ආරම්මණූපනිස්සයවසයමොධානභූයතව උපනිස්සයය එව අන්යතොගධතා
යහොති. එතදත්ථයමව හි සන්ධාය ‘‘උපනිස්සයයනා’’ති අවත්වා
‘‘උපනිස්සයයකොටියා’’ති වුත්තං. සිද්යධ හි සතයාරම්යභො නියමාය වා
යහොතිඅත්ථන්තරවිඤ්ඤාපනායවාති. එවමීදියසසු. 

චතුබ්බිධස්සාති කාමුපාදානං යාව අත්තවාදුපාදානන්ති චතුබ්බිධස්ස.
නනුචතණ්හාවකාමුපාදානං, කථංසායයවතස්ස පච්චයයොසියාති? සච්චං, 
පුරිමතණ්හාය පන උපනිස්සයපච්චයයන පච්ඡිමතණ්හාය දළ්හභාවයතො
පුරිමායයව තණ්හා පච්ඡිමාය පච්චයයො භවති. තණ්හාදළ්හත්තයමව හි 

‘‘කාමුපාදානං උපායායසො උපකට්ඨා’’තිආදීසු විය උප-සද්දස්ස දළ්හත්යථ
පවත්තනයතො. අපිච දුබ්බලා තණ්හා තණ්හායයව, බලවතී තණ්හා
කාමුපාදානං. අථ වා අපත්තවිසයපත්ථනා තණ්හා තමසි යචොරානං
හත්ථපසාරණං විය, සම්පත්තවිසයග්ගහණං කාමුපාදානං යචොරානං
හත්ථගතභණ්ඩග්ගහණං විය. අප්පිච්ෙතාපටිපක්ඛා තණ්හා. 
සන්තුට්ඨිතාපටිපක්ඛං කාමුපාදානං. පරියයසනදුක්ඛමූලං තණ්හා, 
ආරක්ඛදුක්ඛමූලං කාමුපාදානං. අයම්පි යතසං වියසයසො යකචිවාදවයසන
ආචරියධම්මපාලත්යථයරන (දී. නි. ටී. 1.144) දස්සියතො පුරිමනයස්යසව
විසුද්ධිමග්යග(විසුද්ධි.1.144) සකවාදභායවන වුත්තත්තා. 

අසහජාතස්ස උපාදානස්ස උපනිස්සයයකොටියා, සහජාතස්ස පන
සහජාතයකොටියාති යථාලාභමත්යථො ගයහතබ්යබො. තත්ථ අසහජාතා
අනන්තරනිරුද්ධා
අනන්තරසමනන්තරඅනන්තරූපනිස්සයනත්ථිවිගතායසවනපච්චයයහි ෙධා
පච්චයයො. ආරම්මණභූතා පන
ආරම්මණමත්තආරම්මණාධිපතිආරම්මණූපනිස්සයයහි තිධා, තං සබ්බම්පි

වුත්තනයයන උපනිස්සයයයනව සඞ්ගයහත්වා ‘‘උපනිස්සෙයකොටිො’’ති
වුත්තං. යස්මා ච තණ්හාය රූපාදීනි අස්සායදත්වා කායමසු පාතබයතං
ආපජ්ජති, තස්මා තණ්හා කාමුපාදානස්ස උපනිස්සයයකොටියා පච්චයයො.
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තථාරූපාදියභයදසම්මූළ්යහො‘‘නත්ථිදින්න’’න්තිආදිනා (දී.නි.1.171; ම.
නි.1.445; 2.94-95, 225; 3.91, 116, 136; සං.නි.3.210; අ. නි.10.176, 
217; ධ. ස. 1221; විභ. 907, 925, 971) මිච්ොදස්සනං, සංසාරයතො 
මුච්චිතුකායමො අසුද්ධිමග්යග සුද්ධිමග්ගපරාමසනං, ඛන්යධසු
අත්තත්තනියගාහභූතං සක්කායදස්සනඤ්ච ගණ්හාති. තස්මා ඉතයරසම්පි
තිණ්ණං තණ්හා උපනිස්සයයකොටියා පච්චයයොති දට්ඨබ්බං. සහජාතා පන 
සහජාතඅඤ්ඤමඤ්ඤනිස්සයසම්පයුත්තඅත්ථිඅවිගතයහතුවයසන සත්තධා
සහජාතානං පච්චයයො. තම්පි සබ්බං සහජාතපච්චයයයනව සඞ්ගයහත්වා 

‘‘සහ ාතයකොටිො’’තිවුත්තං. 

භවස්සාති කම්මභවස්ස යචව උපපත්තිභවස්ස ච. තත්ථ
යචතනාදිසඞ්ඛාතං සබ්බං භවගාමිකම්මං කම්මභයවො. කාමභවාදිනවවියධො
උපපත්තිභයවො. යතසු උපපත්තිභවස්ස චතුබ්බිධම්පි උපාදානං 
උපපත්තිභවයහතුභූතස්ස කම්මභවස්ස කාරණභාවයතො, තස්ස ච
සහායභාවූපගමනයතො පකතූපනිස්සයවයසන පච්චයයො.
කම්මාරම්මණකරණකායල පන කම්මසහජාතමුපාදානං උපපත්තිභවස්ස
ආරම්මණවයසනපච්චයයො.කම්මභවස්සපනසහජාතස්සසහජාතමුපාදානං 
සහජාතඅඤ්ඤමඤ්ඤනිස්සයසම්පයුත්තඅත්ථිඅවිගතවයසන යචව
යහතුමග්ගවයසන ච අයනකධා පච්චයයො. අසහජාතස්ස පන අනන්තරස්ස
අසහජාතමුපාදානං 
අනන්තරසමනන්තරඅනන්තරූපනිස්සයනත්ථිවිගතායසවනවයසන, 
ඉතරස්ස ච නානන්තරස්ස පකතූපනිස්සයවයසන, සම්මසනාදිකායලසු
ආරම්මණාදිවයසනචපච්චයයො.තත්ථඅනන්තරාදියක උපනිස්සයපච්චයය, 
සහජාතාදියක ච සහජාතපච්චයය පක්ඛිපිත්වා තථාති වුත්තං, 
රූපූපහාරත්යථො වා යහස අනුකඩ්ඪනත්යථො වා. යතන හි
උපනිස්සයයකොටියායචවසහජාතයකොටියා චාතිඅත්ථංදස්යසති. 

භයවො  ාතිොතිඑත්ථ භයවොතිකම්මභයවො අධිප්යපයතො.යසොහිජාතියා
පච්චයයො, න උපපත්තිභයවො. ජාතියයව හි උපපත්තිභයවොති, සා ච 

පඨමාභිනිබ්බත්තඛන්ධා. යතන වුත්තං ‘‘ ාතීති පයනත්ථ සවිකාරා 

පඤ්චක්ඛන්ධා දට්ඨබ්බා’’ති, යතනායං යචොදනා නිවත්තිතා ‘‘නනු ජාතිපි 
භයවොයයව, කථං යසො ජාතියා පච්චයයො’’ති, කථං පයනතං ජානිතබ්බං 
‘‘කම්මභයවො ජාතියා පච්චයයො’’ති යච? බාහිරපච්චයසමත්යතපි
කම්මවයසයනව හීනපණීතාදිවියසසදස්සනයතො. යථාහ භගවා ‘‘කම්මං

සත්යත විභජති යදිදං හීනපණීතතායා’’ති (ම. නි. 3.289) සවිකාරාති
නිබ්බත්තිවිකායරන සවිකාරා, න අඤ්යඤහි, යත ච අත්ථයතො
උපපත්තිභයවොයයව, යසො එව ච තස්ස කාරණං භවිතුමයුත්යතො තණ්හාය 
කාමුපාදානස්ස පච්චයභායව විය පුරිමපච්ඡිමාදිවියසසානමසම්භවයතො, 
තස්මා කම්මභයවොයයව උපපත්තිභවසඞ්ඛාතාය ජාතියා කම්මපච්චයයන
යචව පකතූපනිස්සයපච්චයයන ච පච්චයයොති අත්ථං දස්යසතුං
‘‘කම්මපච්චයං උපනිස්සයයයනව සඞ්ගයහත්වා උපනිස්සයයකොටියා 
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පච්චයයො’’ති වුත්තං. යස්මා පන ජාතියා සති ජරාමරණං, ජරාමරණාදිනා
ඵුට්ඨස්ස ච බාලස්ස යසොකාදයයො සම්භවන්ති, නාසති, තස්මා

ජාතිජරාමරණාදීනං උපනිස්සයවයසන පච්චයයොති ආහ ‘‘ ාති…යප.…

පච්චයෙො’’ති විත්ථාරයතො අත්ථවිනිච්ෙයස්ස අකතත්තා, 
සහජාතූපනිස්සයසීයසයනව පච්චයවිචාරණාය ච, දස්සිතත්තා, 

අඞ්ගාදිවිධානස්ස ච අනාමට්ඨත්තා ‘‘අෙයමත්ථ සඞ්යඛයපො’’තිආදිවුත්තං.
මහාවිසයත්තා පටිච්චසමුප්පාදවිචාරණාය නිරවයසසා අයං කුයතො

ලද්ධබ්බාති යචොදනමපයනති ‘‘විත්ථාරයතො’’තිආදිනා. ‘‘ඉධ

පනස්සා’’තිආදිනාපාළියම්පිපටිච්චසමුප්පාදකථා එකයදයසයනවකථිතාති

දස්යසති. තත්ථ ඉධාති ඉමස්මිං බ්රහ්මජායල. අස්සාති පටිච්චසමුප්පාදස්ස. 

පයෙො නමත්තයමවාති දිට්ඨියා කාරණභූතයවදනාවයසන එකයදසමත්තං 
පයයොජනයමව. ‘‘මත්තයමවා’’තිහිඅවධාරණත්යථපරියායවචනං ‘‘අප්පං
වස්සසතං ආයු, ඉදායනතරහි විජ්ජතී’’තිආදීසු විය

අඤ්ඤමඤ්ඤත්ථාවයබොධනවයසන සපයයොජනත්තා, මත්ත-සද්යදො වා

පමායණ, පයයොජනසඞ්ඛාතං පමාණයමව, නතදුත්තරීති අත්යථො. ‘‘මත්ත-

සද්යදොඅවධාරයණ එව-සද්යදොසන්නිට්ඨායන’’තිපිවදන්ති.එවංසබ්බත්ථ.
යහොති යචත්ථ– 

‘‘මත්තයමවාති එකත්ථං, මත්තපදංපමාණයක; 
මත්තාවධාරයණවා, සන්නිට්ඨානම්හියචතර’’න්ති. 

එකයදයසයනවිධ පාළියං කථිතත්තා පටිච්චසමුප්පාදස්ස තථා කථයන 

සද්ධිං උදාහරයණන කාරණං දස්යසන්යතො ‘‘භගවා හී’’තිආදිමාහ. යතන
ඉමමධිප්පායං දස්යසති ‘‘වට්ටකථං කයථන්යතො භගවා අවිජ්ජා-තණ්හා-
දිට්ඨීනමඤ්ඤතරසීයසන කයථසි, යතසු ඉධ දිට්ඨිසීයසයනව කයථන්යතො 
යවදනාය දිට්ඨියා බලවකාරණත්තා යවදනාමූලකං එකයදසයමව
පටිච්චසමුප්පාදං කයථසී’’ති. එතානි ච සුත්තානි අඞ්ගුත්තරනිකායය

දසනිපායත(අ.නි.10.61වාකයඛන්යධ)තත්ථ පුරිමයකොටිනපඤ්ඤාෙතීති
අසුකස්ස නාම සම්මාසම්බුද්ධස්ස, චක්කවත්තියනො වා කායල අවිජ්ජා
උප්පන්නා, න තයතො පුබ්යබති එවං අවිජ්ජාය පුරියමො ආදිමරියායදො
අප්පටිහතස්ස මම සබ්බඤ්ඤුතඤ්ඤාණස්සාපි න පඤ්ඤායති තතා

මරියාදස්ස අවිජ්ජමානත්තාති අත්යථො. එවඤ්යචතන්ති ඉමිනා

මරියාදාභායවන අයං අවිජ්ජා කාමං වුච්චති. අථ ච පනාති එවං

කාලනියයමන මරියාදාභායවන වුච්චමානාපි. ඉදප්පච්චොති ඉමස්මා 

පඤ්චනීවරණසඞ්ඛාතපච්චයා අවිජ් ා සම්භවතීති එවං ධම්මනියායමන

අවිජ්ජායයකොටි පඤ්ඤාෙතීතිඅත්යථො. ‘‘යකො චාහායරොඅවිජ්ජාය, ‘පඤ්ච
නීවරණා’තිස්සවචනීය’’න්ති (අ.නි. 10.61) හිතත්යථව වුත්තං, ටීකායං
පන ‘‘ආසවපච්චයා’’ති (දී.නි.ටී.1.144) ආහ, තංඋදාහරණසුත්යතනන 

සයමති. අයං පච්චයයො ඉදප්පච්චයෙො ම-කාරස්ස ද-කාරායදසවයසන. 
සද්දවිදූ පන ‘‘ඊදිසස්ස පයයොගස්ස දිස්සනයතො ඉද-සද්යදොයයව පකතී’’ති
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වදන්ති, අයුත්තයමයවතං වණ්ණවිකාරාදිවයසන නානාපයයොගස්ස
දිස්සමානත්තා. යථා හි වණ්ණවිකායරන ‘‘අමූ’’ති වුත්යතපි ‘‘අසූ’’ති
දිස්සති, ‘‘ඉයමසූ’’ති වුත්යතපි ‘‘එසූ’’ති, එවමිධාපි වණ්ණවිකායරො ච
වායකය විය සමායසපි ලබ්භයතව යථා ‘‘ජානිපති තුදම්පතී’’ති. කියමත්ථ
වත්තබ්බං, පභින්නපටිසම්භියදන ආයස්මතා මහාකච්චායනත්යථයරන
වුත්තයමව පමාණන්තිදට්ඨබ්බං. 

භවතණ්හාොති භවසඤ්යඤොජනභූතාය තණ්හාය. ඉදප්පච්චොති
ඉමස්මා අවිජ්ජාපච්චයා. ‘‘යකො චාහායරො භවතණ්හාය, ‘අවිජ්ජා’ තිස්ස

වචනීය’’න්තිහිවුත්තං. භවදිට්ඨිොතිසස්සතදිට්ඨියා. ඉදප්පච්චොතිඉධපන 
යවදනාපච්චයාත්යවවඅත්යථො.නනු දිට්ඨියයොඑවකයථතබ්බා, කිමත්ථියං

පනපටිච්චසමුප්පාදකථනන්තිඅනුයයොයගනාහ ‘‘යතනා’’තිආදි.ඉදංවුත්තං
යහොති – අනුයලොයමන පටිච්චසමුප්පාදකථා නාම වට්ටකථා, තං
කථයනයනව භගවා එයත දිට්ඨිගතිකා යාවිදං මිච්ොදස්සනං න 
පටිනිස්සජ්ජන්ති, තාවඉමිනාපච්චයපරම්පයරනවට්යටයයවනිමුජ්ජන්තීති 

දස්යසසීති. ඉයතො භවාදියතො. එත්ථ භවාදීසු. එස නයයො යසසපදද්වයයපි.

ඉමිනා අපරියන්තං අපරාපරුප්පත්තිං දස්යසති. විපන්නට්ඨාති විවියධන
නාසිතා. 

විවට්ටකථාදිවණ්ණනා 
145. දිට්ඨිගතිකාධිට්ඨානන්ති දිට්ඨිගතිකානං මිච්ොගාහදස්සනවයසන 

අධිට්ඨානභූතං, දිට්ඨිගතිකවයසන පුග්ගලාධිට්ඨානන්ති වුත්තං යහොති. 

පුග්ගලාධිට්ඨානධම්මයදසනා යහසා. යුත්තයෙොගභික්ඛුඅධිට්ඨානන්ති
යුත්තයයොගානං භික්ඛූනමධිට්ඨානභූතං, භික්ඛුවයසන පුග්ගලාධිට්ඨානන්ති

වුත්තංයහොති. විවට්ටන්තිවට්ටයතොවිගතං. ‘‘යෙහී’’තිආදිනාදිට්ඨිගතිකානං
මිච්ොදස්සනස්ස කාරණභූතාය යවදනාය පච්චයභූතං යහට්ඨා වුත්තයමව
ඵස්සායතනමිධ ගහිතං යදසනාකුසයලන භගවතාති දස්යසති. 

යවදනාකම්මට්ඨායනති‘‘යවදනානං සමුදය’’න්තිආදිකංඉමංපාළිංසන්ධාය

වුත්තං. කිඤ්චිමත්තයමව වියසයසොති ආහ ‘‘ෙථා පනා’’තිආදි. න්ති

‘‘ඵස්සසමුදයා, ඵස්සනියරොධා’’තිවුත්තං කාරණං. ‘‘ආහාරසමුදො’’තිආදීසු
කබළීකායරොආහායරොයවදිතබ්යබො. යසොහි‘‘කබළීකායරොආහායරොඉමස්ස

කායස්සආහාරපච්චයයනපච්චයයො’’ති (පට්ඨා.429) පට්ඨායන වචනයතො
කම්මසමුට්ඨානානම්පි චක්ඛාදීනං උපත්ථම්භකපච්චයයො යහොතියයව. 

‘‘නාමරූපසමුදො’’තිආදීසු යවදනාදික්ඛන්ධත්තයයමව නාමං. නනු ච
‘‘නාමරූපපච්චයාසළායතන’’න්තිවචනයතොසබ්යබසු ෙසුඵස්සායතයනසු
‘‘නාමරූපසමුදයා නාමරූපනියරොධා’’ ඉච්යචව වත්තබ්බං, අථ කස්මා 
චක්ඛායතනාදීසු‘‘ආහාරසමුදයාආහාරනියරොධා’’තිවුත්තන්ති? සච්චයමතං
අවියසයසන, ඉධ පන එවම්පි චක්ඛාදීසු සම්භවතීති වියසසයතො දස්යසතුං
තථාවුත්තන්ති දට්ඨබ්බං. 
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පටුන 

උත්තරිතරජානයනයනව දිට්ඨිගතස්ස ජානනම්පි සිද්ධන්ති කත්වා 

පාළියමනාගයතපි ‘‘දිට්ඨිඤ්ච  ානාතී’’ති වුත්තං. සීලසමාධිපඤ්ඤායෙො 

යලොකියයලොකුත්තරමිස්සකා, විමුත්ති පන ඉද යහට්ඨිමා ඵලසමාපත්තියයො
‘‘යාව අරහත්තා’’ති අග්ගඵලස්ස විසුං වචනයතො. පච්චක්ඛානුමායනන

යචත්ථ පජානනා, යතයනවාහ ‘‘බහුස්සුයතො ගන්ථධයරො භික්ඛු

 ානාතී’’තිආදි, යථාලාභං වා යයොයජතබ්බං. යදසනා පනාති එත්ථ පන-
සද්යදො අරුචියත්යථො, යතනිමං දීයපති – යදිපි අනාගාමිආදයයො යථාභූතං
පජානන්ති, තථාපි අරහයතො උක්කංසගතිවිජානනවයසන යදසනා
අරහත්තනිකූයටන නිට්ඨාපිතාති. සුවණ්ණයගයහො විය
රතනමයකණ්ණිකාය යදසනා අරහත්තකණ්ණිකාය නිට්ඨාපිතාති අත්යථො.
එත්ථ ච ‘‘යයතො යඛො…යප.… පජානාතී’’ති එයතන ධම්මස්ස 
නියයානිකභායවන සද්ධිං සඞ්ඝස්ස සුප්පටිපත්තිං දස්යසති, යතයනව
අට්ඨකථායං ‘‘යකො එවං ජානාතීති? ඛීණාසයවො ජානාති, යාව
ආරද්ධවිපස්සයකො ජානාතී’’තිපරිපුණ්ණං කත්වාභික්ඛුසඞ්යඝො දස්සියතො, 
යතනයයදතං යහට්ඨා වුත්තං ‘‘භික්ඛුසඞ්ඝවයසනාපි දීයපතු’’න්ති (දී. නි.
අට්ඨ.1.8), තංයථාරුතවයසයනවදීපිතංයහොතීති දට්ඨබ්බං. 

146. ‘‘යදසනා ාලවිමුත්යතො දිට්ටිගතියකො නාම නත්ථී’’ති දස්සනං
යදසනාය යකවලපරිපුණ්ණතං ඤායපතුන්ති යවදිතබ්බං. අන්යතො

ජාලස්සාති අන්යතො ාලිං, දබ්බපයවසනවයසන අන්යතොජායල අකතාපි 

තන්නිස්සිතවාදප්පයවසනවයසන කතාති අන්යතො ාලීකතා, අන්යතො 

ජාලස්ස තිට්ඨන්තීති වා අන්යතො ාලා, දබ්බවයසන අනන්යතොජාලාපි

තන්නිස්සිතවාදවයසන අන්යතොජාලා කතාති අන්යතො ාලීකතා. 
අභූතතබ්භායව කරාසභූයයොයග විකාරවාචකයතො ඊපච්චයයො, අන්තසරස්ස
වා ඊකාරායදයසොති සද්දවිදූ යථා ‘‘ධවලීකායරො, කබළීකායරො’’ති (සං. නි. 

1.181), ඉමමත්ථං දස්යසතුං ‘‘ඉමස්සා’’තිආදි වුත්තං. නිස්සිතා අවසිතාව

හුත්වා උම්මුජ්ජමානා උම්මුජ්ජන්තීති අත්යථො. මාන-සද්යදො යචත්ථ
භායවනභාවලක්ඛණත්යථො අප්පහීයනන උම්මුජ්ජනභායවන පුන

උම්මුජ්ජනභාවස්ස ලක්ඛිතත්තා, තථා ‘‘ඔසීදන්තා’’තිආදීසුපි අන්ත-සද්යදො.
උම්මුජ්ජයනයනව අවුත්තස්සාපි නිමුජ්ජනස්ස ගහණන්ති දස්යසති 

‘‘ඔසීදන්තා’’තිආදිනා. තත්ථ අපායූපපත්තිවයසන අයධො ඔසීදනං, 
සම්පත්තිභවවයසන උද්ධමුග්ගමනං. තථා පරිත්තභූමිමහග්ගතභූමිවයසන, 
දිට්ඨියා ඔලීනතාතිධාවනවයසන, පුබ්බන්තානුදිට්ඨිඅපරන්තානුදිට්ඨිවයසන

ච යථාක්කමං යයොයජතබ්බං. පරිොපන්නාති අන්යතොගධා. තබ්භායවො ච

තදාබද්යධනාති වුත්තං ‘‘එයතන ආබද්ධා’’ති. ‘‘න යහත්ථා’’තිආදිනා 
යථාවුත්තපාළියාආපන්නත්ථංදස්යසති. 

ඉදානි උපමාසංසන්දනමාහ ‘‘යකවට්යටො විො’’තිආදිනා. යක උදයක

වට්ටති පරිචරතීති යකවට්යටො, මච්ෙබන්යධො. කාමං යකවට්ටන්යතවාසීපි
පාළියං වුත්යතො, යසො පන තදනුගතියකොවාති තථා වුත්තං. 



දීඝනිකායය සීලක්ඛන්ධවග්ගඅභිනවටීකා  බ්රහ්මජාලසුත්තං 
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පටුන 

දසසහස්සියලොකධාතූති ජාතික්යඛත්තං සන්ධායාහ තත්යථව
පටියවධසම්භවයතො, අඤ්යඤසඤ්ච තග්ගහයණයනව ගහිතත්තා.
අඤ්ඤත්ථාපි හි දිට්ඨිගතිකා එත්ථ පරියාපන්නා අන්යතොජාලීකතාව. 

ඔළාරිකාතිපාකටභායවනථූලා. තස්සාති පරිත්යතොදකස්ස. 

147. ‘‘සබ්බදිට්ඨීනිං සඞ්ගහිතත්තා’’ති එයතන වාදසඞ්ගහයණන 

පුග්ගලසඞ්ගයහොති දස්යසති. අත්තයනො…යප.… දස්යසන්යතොති 
යදසනාකුසලතාය යථාවුත්යතසු දිට්ඨිගතිකානං
උම්මුජ්ජනනිමුජ්ජනට්ඨානභූයතසු කත්ථචිපි භවාදීසු අත්තයනො

අනවයරොධභාවං දස්යසන්යතො. නෙන්තීතිසත්යත ඉච්ඡිතට්ඨානමාවහන්ති, 

තං පන තථාආකඩ්ඪනවයසනාති ආහ ‘‘ගීවාො’’තිආදි. 

‘‘යනත්තිසදිසතාො’’ති ඉමිනා සදිසයවොහාරං, උපමාතද්ධිතං වා දස්යසති. 

‘‘සා හී’’තිආදි සදිසතාවිභාවනා. ගීවාොති එත්ථ මහාජනානන්ති

සම්බන්ධීනිද්යදයසො යනතීති එත්ථාපිකම්මභායවන සම්බජ්ඣිතබ්යබොනී-
සද්දස්ස ද්විකම්මිකත්තා, ආඛයාතපයයොයග ච බහුලං සාමිවචනස්ස

කත්තුකම්මත්ථයජොතකත්තා. අස්සාති අයනන භගවතා, සා භවයනත්ති

උච්ඡින්නාති සම්බන්යධො. පුන අප්පටිසන්ධිකභාවාති සාමත්ථියත්ථමාහ. 
ජීවිතපරියාදායන වුත්යතයයව හි පුන අප්පටිසන්ධිකභායවො වුත්යතො නාම

තස්යසව අදස්සනස්ස පධානකාරණත්තා. ‘‘න දක්ඛන්තී’’ති එත්ථ 
අනාගතවචනවයසනපදසිද්ධි ‘‘යත්රහිනාමසාවයකොඑවරූපංඤස්සතිවා
දක්ඛතිවාසක්ඛිං වාකරිස්සතී’’තිආදීසු(පාරා.228; සං.නි.2.202) වියාති

දස්යසති ‘‘න දක්ඛිස්සන්තී’’ති ඉමිනා. කිං වුත්තං යහොතීති ආහ 

‘‘අපණ්ණත්තිකභාවිං ගමස්සන්තී’’ති. අපණ්ණත්තිකභාවන්ති ච
ධරමානකපණ්ණත්තියා එව අපණ්ණත්තිකභාවං, අතීතපණ්ණත්තියා පන
තථාගතපණ්ණත්ති යාව සාසනන්තරධානා, තයතො උද්ධම්පි
අඤ්ඤබුද්ධුප්පායදසු පවත්තති එව යථා අධුනා විපස්සිආදීනං. තථා හි 
වක්ඛති ‘‘යවොහාරමත්තයමවභවිස්සතී’’ති (දී.නි. අට්ඨ.1.147) පඤ්ඤාය
යචත්ථ පණ්ණායදයසොතියනරුත්තිකා. 

කායෙොති අත්තභායවො, යයො රූපාරූපධම්මසමූයහො. එවඤ්හිස්ස
අම්බරුක්ඛසදිසතා, තදවයවානඤ්චරූපක්ඛන්ධචක්ඛායතනචක්ඛුධාතාදීනං 

අම්බපක්කසදිසතා යුජ්ජති. තන්ති කායං. 

පඤ්චපක්කද්වාදසපක්කඅට්ඨාරසපක්කපරිමාණාති පඤ්චපක්කපරිමාණා
එකා, ද්වාදසපක්කපරිමාණා එකා, අට්ඨාරසපක්කපරිමාණා එකාති තිවිධා

පක්කම්බඵලපිණ්ඩීවිය.පිණ්යඩොඑතස්සාති පිණ්ඩී, ථවයකො. තදන්වොනීති

වණ්ටානුගතානි, යතනාහ ‘‘තිංයෙවවණ්ටිංඅනුගතානී’’ති. 

මණ්ඩූකකණ්ටකවිසසම්ඵස්සන්ති විසවන්තස්ස යභකවියසසස්ස
කණ්ටයකන, තදඤ්යඤන ච වියසන සම්ඵස්සං, මණ්ඩූකකණ්ටයක 
විජ්ජමානස්ස විසස්ස සම්ඵස්සං වා. සකණ්ටයකො ජලචාරී සත්යතො ඉධ
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මණ්ඩූයකොනාම, යයො ‘‘පාසාණකච්ෙයපො’’තියවොහරන්ති, තස්සනඞ්ගුට්යඨ
අග්ගයකොටියංඨියතොකණ්ටයකොතිපි වදන්ති. එකං විසමච්ෙකණ්ටකන්තිපි

එයක. කිරාති අනුස්සවනත්යථ නිපායතො. එත්ථ ච වණ්ටච්යෙයද
වණ්ටූපනිබන්ධානං අම්බපක්කානං අම්බරුක්ඛයතො විච්යෙයදො විය
භවයනත්තිච්යෙයදතදුපනිබන්ධානංඛන්ධාදීනංසන්තානයතො විච්යෙයදොති
එත්තාවතාවපාළියමාගතංඔපම්මං, තදවයසසංපනඅත්ථයතොලද්ධයමවාති 
දට්ඨබ්බං. 

148. බුද්ධබලන්තිබුද්ධානංඤාණබලං. කථිතසුත්තස්ස නාමාතිඑත්ථ 

නාම-සද්යදො සම්භාවයන නිපායතො, යතන ‘‘එවම්පි නාම

කථිතසුත්තස්සා’’ති වුත්තනයයන සුත්තස්ස ගුණං සම්භායවති. හන්දාති
යවොස්සග්ගත්යථ. යතන හි අධුනාව ගණ්හායපස්සාමි. න පපඤ්චං
කරිස්සාමීතියවොස්සග්ගංකයරොති. 

ධම්මපරිොයෙති ධම්මයදසනාසඞ්ඛාතාය පාළියා. ඉධත්යථොති

දිට්ඨධම්මහිතං. පරත්යථොතිසම්පරායහිතං, තදුභයත්යථොවා.භාසිතත්යථොපි

යුජ්ජති ‘‘ධම්මජාල’’න්ති එත්ථ තන්තිධම්මස්ස ගහිතත්තා. ඉහාති ඉධ

සාසයන. නන්තිනිපාතමත්තං‘‘නනංසුයතොසමයණො යගොතයමො’’තිආදීසු

විය. න්ති ධම්මාති පාළිධම්මා. සබ්යබන සබ්බං සඞ්ගණ්හනයතො

අත්ථසඞ්ඛාතං ජාලයමත්ථාති අත්ථ ාලිං. තථා ධම්ම ාලිං බ්රහ්ම ාලිං

දිට්ඨි ාලන්ති එත්ථාපි. සඞ්ගාමං විජිනාති එයතනාති සඞ්ගාමවි යෙො, 
සඞ්ගායමො යචත්ථ පඤ්චහි මායරහි සමාගමනං අභියුජ්ඣනන්ති ආහ 

‘‘යදවපුත්තමාරම්පී’’තිආදි. අත්ථසම්පත්තියා හි අත්ථ ාලිං. 

බයඤ්ජනසම්පත්තියා, සීලාදිඅනවජ්ජධම්මනිද්යදසයතො ච ධම්ම ාලිං. 

යසට්ඨට්යඨන බ්රහ්මභූතානංමග්ගඵලනිබ්බානානංවිභත්තත්තා බ්රහ්ම ාලිං. 
දිට්ටිවියවචනමුයඛන සුඤ්ඤතාපකාසයනන සම්මාදිට්ඨියා විභත්තත්තා 

දිට්ඨි ාලිං. තිත්ථියවාදනිම්මද්දනුපායත්තා අනුත්තයරො සඞ්ගාමවි යෙොති 
එවම්යපත්ථඅත්ථයයොජනායවදිතබ්බා. 

නිදානාවසානයතොති ‘‘අථ භගවා අනුප්පත්යතො’’ති
වචනසඞ්ඛාතනිදානපරියයොසානයතො. මරියාදාවධිවචනඤ්යහතං. අපිච 

නිදානාවසානයතොති නිදානපරියයොසායන වුත්තත්තා නිදානාවසානභූතයතො 
‘‘මමං වා භික්ඛයව, පයර අවණ්ණං භායසයය’’න්තිආදි (දී. නි. 1.5, 6) 

වචනයතො. ආභිවිධිඅවධිවචනඤ්යහතං. ඉදඤ්ච ‘‘අයවොචා’’ති 
කිරියාසම්බන්ධයනන වුත්තං. ‘‘නිදායනන ආදිකලයාණ’’න්ති වචනයතො

පන නිදානම්පි නිගමනං විය සුත්තපරියාපන්නයමව. අලබ්භ…යප.…

ගම්භීරන්ති සබ්බඤ්ඤුතඤ්ඤාණස්සවියසසනං. 

149. යථා අනත්තමනා අත්තයනො අනත්ථචරතාය පරමනා යවරිමනා

නාමයහොන්ති, යථාහධම්මරාජා ධම්මපයද, උදායන ච– 
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‘‘දියසොදිසංයංතංකයිරා, යවරීවාපනයවරිනං; 
මිච්ොපණිහිතං චිත්තං, පාපියයො නං තයතො කයර’’ති. (ධ. ප. 42; 
උදා.33); 

නඑවමියමඅනත්තමනා, ඉයමපනඅත්තයනොඅත්ථචරතාය අත්තමනා 

නාමයහොන්තීතිආහ ‘‘සකමනා’’ති. සකමනතාචපීතියාගහිතචිත්තත්තාති

දස්යසති ‘‘බුද්ධගතාො’’තිආදිනා. 

අයං පන අට්ඨකථායතො අපයරො නයයො – අත්තමනාති සමත්තමනා, 

ඉමාය යදසනාය පරිපුණ්ණමනසඞ්කප්පාති අත්යථො. යදසනාවිලායසො 
යදසනාය විජම්භනං, තඤ්ච යදසනාකිච්චනිප්ඵාදකං 
සබ්බඤ්ඤුතඤ්ඤාණයමව.කරවීකස්සරුතමිවමඤ්ජුමධුරස්සයරොයස්සාති 

කරවීකරුතමඤ්ජූ, යතන. අමතාභියසකසදියසනාති 
කායචිත්තදරථවූපසමකං සබ්බසම්භාරාභිසඞ්ඛතං උදකං

දීඝායුකතාසංවත්තනයතො අමතිං නාම. යතනාභියසකසදියසන. බ්රහ්මුයනො

සයරො විය අට්ඨඞ්ගසමන්නාගයතො සයරො යස්සාතිබ්රහ්මස්සයරො, යතන. 

අභිනන්දතීති තණ්හායති, යතනාහ ‘‘තණ්හාෙම්පි ආගයතො’’ති.

අයනකත්ථත්තාධාතූනං අභිනන්දන්තීතිඋපගච්ෙන්තියසවන්තීතිඅත්යථොති

ආහ ‘‘උපගමයනපී’’ති. 

තථා අභිනන්දන්තීති සම්පටිච්ෙන්තීති අත්ථමාහ ‘‘සම්පටිච්ඡයනපී’’ති. 

අභිනන්දිත්වාතිවුත්යතොයයවත්යථො ‘‘අනුයමොදිත්වා’’තිඉමිනාපකාසියතොති

සන්ධාය ‘‘අනුයමොදයනපී’’තිවුත්තං. 

ඉමයමවත්ථං ගාථාබන්ධවයසන දස්යසතුං ‘‘සුභාසිත’’න්තිආදිමාහ.

තත්ථ සද්දයතො සුභාසිතිං, අත්ථයතො සුලපිතිං. සීලප්පකාසයනන වා

සුභාසිතං, සුඤ්ඤතාපකාසයනන සුලපිතිං. දිට්ඨිවිභජයනන වා සුභාසිතිං, 

තන්නිබ්යබධකසබ්බඤ්ඤුතඤ්ඤාණවිභජයනන සුලපිතිං. එවං
අවණ්ණවණ්ණනියසධනාදීහිපි ඉධ දස්සිතප්පකායරහි යයොයජතබ්බං. 

තාදියනොතිඉට්ඨානිට්යඨසුසමයපක්ඛනාදීහි පඤ්චහිකාරයණහිතාදිභූතස්ස.
ඉමස්ස පදස්ස විත්ථායරො ‘‘ඉට්ඨානිට්යඨ තාදී, චත්තාවීති තාදී, වන්තාවීති

තාදී’’තිආදිනා (මහානි. 38) මහානිද්යදයස වුත්යතො, යසො උපරි
අට්ඨකථායම්පිආවිභවිස්සති. කිඤ්චාපි‘‘කතමඤ්චතංභික්ඛයව’’තිආදිනා
(දී. නි. 1.7) තත්ථ තත්ථ පවත්තාය කයථතුකමයතාපුච්ොය
විස්සජ්ජනවයසන වුත්තත්තා ඉදං සුත්තං යවයයාකරණං නාම භවති.
බයාකරණයමවහියවයයාකරණං, තථාපිපුච්ොවිස්සජ්ජනාවයසනපවත්තං
සුත්තං සගාථකං යච, යගයයං නාම භවති. නිග්ගාථකං, යච
අඞ්ගන්තරයහතුරහිතඤ්ච, යවයයාකරණං නාම. ඉති
පුච්ොවිස්සජ්ජනාවයසන පවත්තස්සාපි යගයයසාධාරණයතො, 
අඞ්ගන්තරයහතුරහිතස්ස ච නිග්ගාථකභාවස්යසව අනඤ්ඤසාධාරණයතො 
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පටුන 

පුච්ොවිස්සජ්ජනභාවමනයපක්ඛිත්වා නිග්ගාථකභාවයමව

යවයයාකරණයහතුතාය දස්යසන්යතො ‘‘නිග්ගාථකත්තා හි ඉදිං

යවෙයාකරණ’’න්ති ආහ. 

කස්මාති යචොදනං යසොයධති ‘‘භඤ්ඤමායනති හි වුත්ත’’න්ති ඉමිනා .

උභයසම්බන්ධපදඤ්යහතං යහට්ඨා , උපරි ච සම්බජ්ඣනයතො. ඉදං වුත්තං

යහොති –‘‘භඤ්ඤමායන’’තිවත්තමානකාලවයසනවුත්තත්තානයකව ලං 

සුත්තපරියයොසායනයයව, අථ යඛො ද්වාසට්ඨියා ඨායනසු අකම්පිත්ථාති

යවදිතබ්බාති. යයදවංසකයලපිඉමස්මිංසුත්යතභඤ්ඤමායනඅකම්පිත්ථාති

අත්යථොයයව සම්භවති, න පන තස්ස තස්ස දිට්ඨිගතස්ස පරියයොසායන

පරියයොසායනති අත්යථොති? නායමනුයයොයගො කත්ථචිපි න පවිසති

සම්භවමත්යතයනව අනුයුඤ්ජනයතො, අයං පන අත්යථො න

සම්භවමත්යතයනව වුත්යතො, අථ යඛො යදසනාකායලකම්පනාකායරයනව

ආචරියපරම්පරාභයතන  .යතයනව හි ආකායරනායමත්යථො  

සඞ්ගීතිමාරුළ්යහො, තථාරුළ්හනයයයනව ච සඞ්ගහකායරන වුත්යතොති

නිට්ඨයමත්ථ ගන්තබ්බං, ඉතරථා අතක්කාවචරස්ස ඉමස්සත්ථස්ස

තක්කපරියාහතකථනං අනුපපන්නං සියාති  .එවමීදියසසු.  

‘‘ධාතුක්යඛොයභනා’’තිආදීසුඅත්යථො මහාපරිනිබ්බානසුත්තවණ්ණනාෙ (දී .

නි.අට්ඨ. 2.171) ගයහතබ්යබො. 

අපයරසුපීති එත්ථ පි-සද්යදනපාරමිපවිචයනං සම්පිණ්යඩති.වුත්තඤ්හි 

බුද්ධවිංයස – 

‘‘ඉයමධම්යමසම්මසයතො, සභාවසරසලක්ඛයණ; 
ධම්මයතයජනවසුධා, දසසහස්සීපකම්පථා’’ති.(බු.වං.166); 

තථාසාසනපතිට්ඨානන්තරධානාදයයොපි.තත්ථසාසනපතිට්ඨායනතාව 
භගවයතො යවළුවනපටිග්ගහයණ, මහාමහින්දත්යථරස්ස
මහායමඝවනපටිග්ගහයණ, මහාඅරිට්ඨත්යථරස්සවිනයපිටකසජ්ඣායයනති
එවමාදීසුසාසනස්සමූලානිඔතිණ්ණානීති පීතිවසංගතානච්චන්තාවියඅයං
මහාපථවීකම්පිත්ථ.සාසනන්තරධායනපන ‘‘අයහො ඊදිසස්සසද්ධම්මස්ස
අන්තරධාන’’න්ති යදොමනස්සප්පත්තා විය යථා තං කස්සපස්ස භගවයතො

සාසනන්තරධායන.වුත්තඤ්යහතමපදායන – 

‘‘තදායංපථවීසබ්බා, අචලාසාචලාචලා; 
සාගයරොචසයසොයකොව, විනදීකරුණංගිර’’න්ති.(අප.2.54.131); 

යබොධිමණ්ඩූපසඞ්කමයනති විසාඛාපුණ්ණමදිවයස පඨමං

යබොධිමණ්ඩූපසඞ්කමයන. පිංසුකූලග්ගහයණති පුණ්ණං නාම දාසිං

පාරුපිත්වා ආමකසුසායන ෙඩ්ඩිතස්ස සාණමයපංසුකූලස්ස තුම්බමත්යත

පායණ විධුනිත්වා මහාඅරියවංයස ඨත්වා ගහයණ. පිංසුකූලයධොවයනති
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පටුන 

තස්යසව පංසුකූලස්ස යධොවයන. කාළකාරාමසුත්තිං (අ  .නි . 4.24) 

අඞ්ගුත්තරාගයම චතුක්කනිපායත. යගොතමකසුත්තම්පි )අ .නි . 3.176) 

තත්යථව තිකනිපායත. වීරිෙබයලනාති මහාභිනික්ඛමයන 

චක්කවත්තිසිරිපරිච්චාගයහතුභූතවීරියප්පභායවන. යබොධිමණ්ඩූපසඞ්කමයන 

– 

‘‘කාමංතයචොචන්හාරුච, අට්ඨිචඅවසිස්සතු; 
උපසුස්සතු නිස්යසසං, සරීයර මංසයලොහිත’’න්ති. (ම. නි. 2.184; 
සං. නි. 2.22, 237; අ. නි. 2.5; 8.13; මහානි. 196; 
අවිදූයරනිදානකථා); 

වුත්තචතුරඞ්ගසමන්නාගතවීරියානුභායවනාතියථාරහමත්යථො යවදිතබ්යබො. 

අච්ඡරිෙයවගාභිහතාති විම්හයාවහකිරියානුභාවඝට්ටිතා. පංසුකූලයධොවයන
භගවයතො පුඤ්ඤයතයජනාති වදන්ති. පංසුකූලග්ගහයණ යථා
අච්ෙරියයවගාභිහතාති යුත්තං විය දිස්සති, තං පන කදාචි පවත්තත්තා 

‘‘අකාලකම්පයනනා’’ති වුත්තං.යවස්සන්තරජාතයක(ජා.2.22.1655) පන 
පාරමීපූරණපුඤ්ඤයතයජන අයනකක්ඛත්තුං කම්පිතත්තා අකාලකම්පනං
නාමභවති. සක්ඛිනිදස්සයනකයථතබ්බස්සඅත්ථස්සානුරූපයතොසක්ඛිවිය

භවතීති වුත්තං ‘‘සක්ඛිභායවනා’’ති යථා තං මාරවිජයකායල (ජා. අට්ඨ. 

1.අවිදූයරනිදානකථා). සාධුකාරදායනනාති පකරණානුරූපවයසන වුත්තං
යථාතංධම්මචක්කප්පවත්තනසඞ්ගීතිකාලාදීසු(සං.නි.5.1081; මහාව.13; 
පටි.ම.3.301). 

‘‘න යකවල’’න්තිආදිනා අයනකත්ථපථවීකම්පනදස්සනමුයඛන ඉමස්ස

සුත්තස්ස මහානුභාවතායයව දස්සිතා  .තත්ථ  ය ොතිවයනති නන්දවයන .

තඤ්හි සාසනස්ස ඤාණායලොකසඞ්ඛාතාය  යජොතියා පාතුභූතට්ඨානත්තා

යජොතිවනන්ති වුච්චතීති විනෙසිංවණ්ණනාෙිං වුත්තං. ධම්මන්ති 

අනමතග්ගසුත්තාදිධම්මං. පාචීනඅම්බලට්ඨිකට්ඨානන්ති පාචීනදිසාභායග

තරුණම්බරුක්යඛනලක්ඛිතට්ඨානං. 

එවන්ති භගවතා යදසිතකාලාදීසු පථවීකම්පනමතිදිසති. අයනකයසොති
අයනකධා. සයම්භුනා යදසිතස්ස බ්රහ්මජාලස්ස යස්ස සුත්තයසට්ඨස්සාති

යයොජනා. ඉධාති ඉමස්මිං සාසයන. යෙොනියසොති 
මිච්ොදිට්ඨිප්පහානසම්මාදිට්ඨිසමාදානාදිනා ඤායයන උපායයන
පටිපජ්ජන්තූති අත්යථො.අයංතායවත්ථඅට්ඨකථායලීනත්ථවිභාවනා. 

පකරණනයවණ්ණනා 
‘‘ඉයතොපරංආචරිය-ධම්මපායලනයාකතා; 
සමුට්ඨානාදිහාරාදි-විවිධත්ථවිභාවනා. 

නසාඅම්යහහුයපක්යඛයයා, අයඤ්හිතබ්බියසොධනා; 
තස්මාතම්පිපවක්ඛාම, යසොතූනංඤාණවුඩ්ඪියා. 



දීඝනිකායය සීලක්ඛන්ධවග්ගඅභිනවටීකා  බ්රහ්මජාලසුත්තං 

401 

පටුන 

අයඤ්හි පකරණනයයන පාළියා අත්ථවණ්ණනා – පකරණනයයොති ච 
තම්බපණ්ණිභාසාය වණ්ණනානයයො. ‘‘යනත්තියපටකප්පකරයණ

ධම්මකථිකානං යයොජනානයයොතිපි වදන්තී’’ති අභිධම්මටීකාෙිං වුත්තං.
යස්මා පනායං යදසනාය සමුට්ඨානපයයොජනභාජයනසු, පිණ්ඩත්යථසු ච
පඨමංනිද්ධාරියතසුසුකරා, යහොති සුවිඤ්යඤයයාච, තස්මා– 

සමුට්ඨානං පයයොජනං, භාජනඤ්චාපිපිණ්ඩත්ථං; 
නිද්ධායරත්වානපණ්ඩියතො, තයතොහාරාදයයොසංයස. 

තත්ථ සමුට්ඨානිං නාම යදසනානිදානං, තං සාධාරණමසාධාරණන්ති
දුවිධං, තථා සාධාරණම්පි අජ්ඣත්තිකබාහිරයතො. තත්ථ සාධාරණං 
අජ්ඣත්තිකසමුට්ඨානංනාමභගවයතොමහාකරුණා.තායහිසමුස්සාහිතස්ස
යලොකනාථස්ස යවයනයයානං ධම්මයදසනාය චිත්තං උදපාදි, තං සන්ධාය
වුත්තං ‘‘සත්යතසු කාරුඤ්ඤතං පටිච්ච බුද්ධචක්ඛුනා යලොකං
යවොයලොයකසී’’තිආදි. එත්ථ ච තිවිධාවත්ථායපි මහාකරුණාය සඞ්ගයහො
දට්ඨබ්යබො යාවයදව සද්ධම්මයදසනාහත්ථදායනහි සංසාරමයහොඝයතො 
සත්තසන්තාරණත්ථං තදුප්පත්තියතො. යථා ච මහාකරුණා, එවං 
සබ්බඤ්ඤුතඤ්ඤාණදසබලඤාණාදයයොපි යදසනාය
සාධාරණමජ්ඣත්තිකසමුට්ඨානං නාම. සබ්බඤ්හි යඤයයධම්මං යතසං
යදයසතබ්බාකාරං, සත්තානංආසයානුසයාදිකඤ්ච යාථාවයතො ජානන්යතො
භගවා ඨානාට්ඨානාදීසු යකොසල්යලන යවයනයයජ්ඣාසයානුරූපං
විචිත්රනයයදසනං පවත්යතසි. බාහිරං පන සාධාරණසමුට්ඨානං
දසසහස්සිමහාබ්රහ්මපරිවාරස්ස සහම්පතිබ්රහ්මුයනො අජ්යඣසනං.
තදජ්යඣසනඤ්හි පති ධම්මගම්භීරතාපච්චයවක්ඛණාජනිතං
අප්යපොස්සුක්කතං පටිප්පස්සම්යභත්වා ධම්මස්සාමී ධම්මයදසනාය
උස්සාහජායතොඅයහොසි. 

අසාධාරණම්පි අජ්ඣත්තිකබාහිරයතො දුවිධයමව. තත්ථ අජ්ඣත්තිකං 
යාය මහාකරුණාය, යයන ච යදසනාඤායණන ඉදං සුත්තං පවත්තිතං, 
තදුභයයමව. සාමඤ්ඤාවත්ථාය හි සාධාරණම්පි සමානං
මහාකරුණාදිවියසසාවත්ථාය අසාධාරණං භවති, බාහිරං පන 
අසාධාරණසමුට්ඨානංවණ්ණාවණ්ණභණනන්තිඅට්ඨකථායංවුත්තං. අපිච
නින්දාපසංසාසු සත්තානං යවයනයයාඝාතානන්දාදිභාවමනාපත්ති.තත්ථ ච
අනාදීනවදස්සනං බාහිරමසාධාරණසමුට්ඨානයමව, තථා නින්දාපසංසාසු
පටිපජ්ජනක්කමස්ස, පසංසාවිසයස්ස ච ඛුද්දකාදිවයසන අයනකවිධස්ස
සීලස්ස, සබ්බඤ්ඤුතඤ්ඤාණස්ස ච සස්සතාදිදිට්ඨිට්ඨායන, තදුත්තරි ච
අප්පටිහතචාරතාය, තථාගතස්ස ච කත්ථචිපි භවාදීසු අපරියාපන්නතාය
සත්තානමනවයබොයධොපිබාහිරමසාධාරණසමුට්ඨානං. 

පයෙො නම්පි සාධාරණාසාධාරණයතො දුවිධං. තත්ථ සාධාරණං
අනුපාදාපරිනිබ්බානං විමුත්තිරසත්තා සබ්බායපි භගවයතො යදසනාය, 
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යතයනවාහ ‘‘එතදත්ථා කථා, එතදත්ථා මන්තනා’’තිආදි (පරි. 366) 
අසාධාරණං පන බාහිරසමුට්ඨානයතො විපරියායයන යවදිතබ්බං.
නින්දාපසංසාසු හි සත්තානන්යවයනයයාඝාතානන්දාදිභාවප්පත්තිආදිකං
ඉමිස්සා යදසනාය ඵලභූතං කාරණභායවන ඉමං යදසනං පයයොයජති.
ඵලඤ්හිතදුප්පාදකසත්තියා කාරණංපයයොයජතිනාමඵයලසතියයවතාය
සත්තියාකාරණභාවප්පත්තියතො. අථ වා යථාවුත්තං ඵලං ඉමාය යදසනාය

භගවන්තං පයයොයජතීති ආචරිෙසාරිපුත්තත්යථයරන වුත්තං. යඤ්හි
යදසනාය සායධතබ්බං ඵලං, තං ආකඞ්ඛිතබ්බත්තා යදසනාය යදසකං
පයයොයජති නාම. අපිච කුහනලපනාදිනානාවිධමිච්ොජීවවිද්ධංසනං, 
ද්වාසට්ඨිදිට්ඨිජාලවිනියවඨනං, දිට්ඨිසීයසන පච්චයාකාරවිභාවනං, 
ෙඵස්සායතනවයසන චතුසච්චකම්මට්ඨානනිද්යදයසො, සබ්බදිට්ඨිගතානං
අනවයසසපරියාදානං, අත්තයනො අනුපාදාපරිනිබ්බානදීපනඤ්ච 
පයයොජනයමව. 

භා නිං පන යදසනාධිට්ඨානං. යය හි 
වණ්ණාවණ්ණනිමිත්තඅනුයරොධවියරොධවන්තචිත්තා
කුහනාදිවිවිධමිච්ොජීවනිරතා සස්සතාදිදිට්ඨිපඞ්කනිමුග්ගා සීලක්ඛන්ධාදීසු
අපරිපූරකාරියනො අබුද්ධගුණවියසසඤාණා යවයනයයා, යත ඉමිස්සා
යදසනායභාජනං. 

පිණ්ඩත්යථො පන ඉධ ලබ්භමානපයදහි, සමුදායයන ච සුත්තපයදන
යථාසම්භවං සඞ්ගහියතො අත්යථො. ආඝාතාදීනං අකරණීයතාවචයනන හි 
දස්සිතං පටිඤ්ඤානුරූපං සමණසඤ්ඤාය නියයොජනං, තථා
ඛන්තියසොරච්චානුට්ඨානං, බ්රහ්මවිහාරභාවනානුයයොයගො, 
සද්ධාපඤ්ඤාසමායයොයගො, සතිසම්පජඤ්ඤාධිට්ඨානං, 
පටිසඞ්ඛානභාවනාබලසිද්ධි, පරියුට්ඨානානුසයප්පහානං, උභයහිතපටිපත්ති, 
යලොකධම්යමහි අනුපයලයපොච– 

පාණාතිපාතාදීහි පටිවිරතිවචයනන දස්සිතා සීලවිසුද්ධි, තාය ච 
හියරොත්තප්පසම්පත්ති, යමත්තාකරුණාසමඞ්ගිතා, වීතික්කමප්පහානං, 
තදඞ්ගප්පහානං, දුච්චරිතසංකියලසප්පහානං, විරතිත්තයසිද්ධි, 
පියමනාපගරුභාවනීයතානිප්ඵත්ති, ලාභසක්කාරසියලොකසමුදාගයමො, 
සමථවිපස්සනානං අධිට්ඨානභායවො, අකුසලමූලතනුකරණං, 
කුසලමූලයරොපනං, උභයානත්ථදූරීකරණං, පරිසාසු විසාරදතා, 
අප්පමාදවිහායරො, පයරහිදුප්පධංසියතා, අවිප්පටිසාරාදිසමඞ්ගිතාච– 

‘‘ගම්භීරා’’තිආදිවචයනහි දස්සිතං ගම්භීරධම්මවිභාවනං, 
අලබ්භයනයයපතිට්ඨතා, කප්පානමසඞ්යඛයයයයනාපි දුල්ලභපාතුභාවතා, 
සුඛුයමනපි ඤායණන පච්චක්ඛයතො පටිවිජ්ඣිතුමසක්කුයණයයතා, 
ධම්මන්වයසඞ්ඛායතන අනුමානඤායණනාපි දුරධිගමනීයතා, 
පස්සද්ධසබ්බදරථතා, සන්තධම්මවිභාවනං, යසොභනපරියයොසානතා, 
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අතිත්තිකරභායවො, පධානභාවප්පත්ති, යථාභූතඤාණයගොචරතා, 
සුඛුමසභාවතා, මහාපඤ්ඤාවිභාවනාච.දිට්ඨිදීපකපයදහිදස්සිතා සමාසයතො
සස්සතඋච්යෙදදිට්ඨියයො ලීනතාතිධාවනවිභාවනං, 
උභයවිනිබන්ධනිද්යදයසො, මිච්ොභිනියවසකිත්තනං, 
කුම්මග්ගපටිපත්තිප්පකාසනං, විපරියයසග්ගාහඤාපනං, 
පරාමාසපරිග්ගයහො, පුබ්බන්තාපරන්තානුදිට්ඨිපතිට්ඨාපනා, 
භවවිභවදිට්ඨිවිභාගා, තණ්හාවිජ්ජාපවත්ති, 
අන්තවානන්තවාදිට්ඨිනිද්යදයසො, අන්තද්වයාවතාරණං, 
ආසයවොඝයයොගකියලසගන්ථසංයයොජනුපාදානවියසසවිභජනඤ්ච– 

තථා ‘‘යවදනානං සමුදය’’න්තිආදිවචයනහි දස්සිතා 
චතුන්නමරියසච්චානං අනුයබොධපටියබොධසිද්ධි, 
වික්ඛම්භනසමුච්යෙදප්පහානං තණ්හාවිජ්ජාවිගයමො, 
සද්ධම්මට්ඨිතිනිමිත්තපරිග්ගයහො, ආගමාධිගමසම්පත්ති, උභයහිතපටිපත්ති, 
තිවිධපඤ්ඤාපරිග්ගයහො, සතිසම්පජඤ්ඤානුට්ඨානං, 
සද්ධාපඤ්ඤාසමායයොයගො, වීරියසමතානුයයොජනං, සමථවිපස්සනානිප්ඵත්ති
ච– 

‘‘අජානතං අපස්සත’’න්ති පයදහි දස්සිතා අවිජ්ජාසිද්ධි, තථා 
‘‘තණ්හාගතානංපරිතස්සිතවිප්ඵන්දිත’’න්තිපයදහිතණ්හාසිද්ධි, තදුභයයන
ච නීවරණසඤ්යඤොජනද්වයසිද්ධි, අනමතග්ගසංසාරවට්ටානුපච්යෙයදො, 
පුබ්බන්තාහරණාපරන්තානුසන්ධානානි, අතීතපච්චුප්පන්නකාලවයසන
යහතුවිභායගො, අවිජ්ජාතණ්හානං අඤ්ඤමඤ්ඤානතිවත්තනං, 
අඤ්ඤමඤ්ඤූපකාරිතා, පඤ්ඤාවිමුත්තියචයතොවිමුත්තීනං
පටිපක්ඛනිද්යදයසොච– 

‘‘තදපි ඵස්සපච්චයා’’ති පයදන දස්සිතා සස්සතාදිපඤ්ඤාපනස්ස 
පච්චයාධීනවුත්තිතා, යතන ච ධම්මානං නිච්චතාපටියසයධො, 
අනිච්චතාපතිට්ඨාපනං, පරමත්ථයතො කාරකාදිපටික්යඛයපො, 
එවංධම්මතානිද්යදයසො, සුඤ්ඤතාපකාසනං සමත්ථනිරීහ 
පච්චයලක්ඛණවිභාවනඤ්ච– 

‘‘උච්ඡින්නභවයනත්තියකො’’තිආදිනා දස්සිතා භගවයතො
පහානසම්පත්ති, විජ්ජාවිමුත්තිවසීභායවො, සික්ඛත්තයනිප්ඵත්ති, 
නිබ්බානධාතුද්වයවිභායගො, චතුරධිට්ඨානපරිපූරණං, භවයයොනිආදීසු
අපරියාපන්නතාච– 

සකයලන පන සුත්තපයදන දස්සියතො ඉට්ඨානිට්යඨසු භගවයතො
තාදිභායවො, තත්ථ ච පයරසං පතිට්ඨාපනං, කුසලධම්මානං
ආදිභූතධම්මද්වයනිද්යදයසො සික්ඛත්තයූපයදයසො, 
අත්තන්තපාදිපුග්ගලචතුක්කසිද්ධි, 



දීඝනිකායය සීලක්ඛන්ධවග්ගඅභිනවටීකා  බ්රහ්මජාලසුත්තං 

404 

පටුන 

කණ්හකණ්හවිපාකාදිකම්මචතුක්කවිභායගො, 
චතුරප්පමඤ්ඤාවිසයනිද්යදයසො, සමුදයත්ථඞ්ගමාදිපඤ්චකස්ස
යථාභූතාවයබොයධො, ෙසාරණීයධම්මවිභාවනා, 
දසනාථකධම්මපතිට්ඨාපනන්ති එවමාදයයො යථාසම්භවං සඞ්ගයහත්වා
දස්යසතබ්බාඅත්ථා පිණ්ඩත්යථො. 

යසොළසහාරවණ්ණනා 
යදසනාහාරවණ්ණනා 

ඉදානි යනත්තියා, යපටයකොපයදයස ච වුත්තනයවයසන හාරාදීනං
නිද්ධාරණං. තත්ථ ‘‘අත්තා, යලොයකො’’ති ච දිට්ඨියා අධිට්ඨානභායවන, 
යවදනාඵස්සායතනාදිමුයඛන ච ගහියතසු පඤ්චසු උපාදානක්ඛන්යධසු

තණ්හාවජ්ජිතා පඤ්චුපාදානක්ඛන්ධා දුක්ඛසච්චිං. තණ්හා සමුදෙසච්චිං. තං
පන ‘‘පරිතස්සනාගහයණන තණ්හාගතාන’’න්ති, ‘‘යවදනාපච්චයා
තණ්හා’’ති ච පයදහි සමුදයග්ගහයණනඤ්ච පාළියං සරූයපන ගහිතයමව.
අයං තාවසුත්තන්තනයයො. 

අභිධම්යම පන විභඞ්ගප්පකරයණ ආගතනයයන
ආඝාතානන්දාදිවචයනහි, ‘‘ආතප්පමන්වායා’’තිආදිපයදහි, 
චිත්තපයදොසවචයනන, සබ්බදිට්ඨිගතිකපයදහි, කුසලාකුසලග්ගහයණන, 
භවග්ගහයණන, යසොකාදිග්ගහයණන, දිට්ඨිග්ගහයණන, තත්ථ තත්ථ 
සමුදයග්ගහයණන චාති සඞ්යඛපයතො
සබ්බයලොකියකුසලාකුසලධම්මවිභාවනපයදහි ගහිතා ධම්මකියලසා 

සමුදෙසච්චිං. තදුභයයසමප්පවත්ති නියරොධසච්චිං. තස්ස පන තත්ථ තත්ථ
යවදනානං අත්ථඞ්ගමනිස්සරණපරියායයහි පච්චත්තං නිබ්බුතිවචයනන, 
අනුපාදාවිමුත්තිවචයනන ච පාළියං ගහණං යවදිතබ්බං. නියරොධපජානනා

පටිපදා මග්ගසච්චිං. තස්සපි තත්ථ තත්ථ යවදනානං සමුදයාදීනි
යථාභූතපටියවධනාපයදයසන ෙන්නං ඵස්සායතනානං සමුදයාදීනි
යථාභූතපජානනපරියායයන, භවයනත්තියා උච්යෙදවචයනන ච ගහණං
යවදිතබ්බං. 

තත්ථ සමුදයයන අස්සායදො, දුක්යඛන ආදීනයවො, මග්ගනියරොයධහි 

නිස්සරණන්ති එවං චතුසච්චවයසන, යානි පාළියං සරූයපයනව ආගතානි
අස්සාදාදීනවනිස්සරණානි, යතසඤ්චවයසනඉධඅස්සාදාදයයොයවදිතබ්බා. 

යවයනයයානං තාදිභාවාපත්තිආදි ඵලිං. යඤ්හි යදසනාය සායධතබ්බං
යහට්ඨාවුත්තංපයයොජනං.තයදවඵලන්තිවුත්යතොවායමත්යථො.තදත්ථඤ්හි 
ඉදං සුත්තං භගවතා යදසිතං. ආඝාතාදීනමකරණීයතා, ආඝාතාදිඵලස්ස ච
අනඤ්ඤසන්තානභාවිතා නින්දාපසංසාසු යථාසභාවං

පටිජානනනිබ්යබඨනානීති එවං තංතංපයයොජනාධිගමයහතු උපායෙො. 
ආඝාතාදීනං කරණපටියසධනාදිඅපයදයසන අත්ථකායමහි තයතො චිත්තං 

සාධුකං රක්ඛිතබ්බන්ති අයං ආණාරහස්ස ධම්මරාජස්ස ආණත්තීති. අයං
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අස්සාදාදීනවනිස්සරණඵලූපායාණත්තිවයසන 

ෙබ්බිධධම්මසන්දස්සනලක්ඛයණො යදසනාහායරො නාම.වුත්තඤ්ච – 

‘‘අස්සාදාදීනවතා, නිස්සරණම්පිචඵලංඋපායයො ච; 
ආණත්තීචභගවයතො, යයොගීනංයදසනාහායරො’’ති. 

විචයහාරවණ්ණනා 
කප්පනාභායවපියවොහාරවයසන, අනුවාදවයසනච ‘‘මම’’න්තිවුත්තං. 

නියමාභාවයතො විකප්පනත්ථං වාග්ගහණං. තංගුණසමඞ්ගිතාය, 
අභිමුඛීකරණාය ච ‘‘භික්ඛයව’’ති ආමන්තනං. අඤ්ඤභාවයතො, 
පටිවිරුද්ධභාවයතො ච ‘‘පයර’’ති වුත්තං, වණ්ණපටිපක්ඛයතො, 
අවණ්ණනීයයතො ච ‘‘අවණ්ණ’’න්ති, බයත්තිවයසන, විත්ථාරවයසන ච 
‘‘භායසයය’’න්ති, ධාරණසභාවයතො, අධම්මපටිපක්ඛයතොච‘‘ධම්මස්සා’’ති, 
දිට්ඨිසීයලහි සංහතභාවයතො, කියලසානං සඞ්ඝාතකරණයතො ච
‘‘සඞ්ඝස්සා’’ති, වුත්තපටිනිද්යදසයතො, වචනුපනයාසයතො ච ‘‘තත්රා’’ති, 
සම්මුඛීභාවයතො, පුථුභාවයතො ච ‘‘තුම්යහහී’’ති, චිත්තස්ස හනනයතො, 
ආරම්මණාභිඝාතයතො ච ‘‘ආඝායතො’’ති, ආරම්මයණ සඞ්යකොචවුත්තියා
අනභිමුඛතාය, අතුට්ඨාකාරතාය ච ‘‘අප්පච්චයයො’’ති, 
ආරම්මණචින්තනයතො, නිස්සයයතො ච ‘‘යචතයසො’’ති, අත්ථස්ස
අසාධනයතො, අනු අනු අනත්ථසාධනයතො ච ‘‘අනභිරද්ධී’’ති, 
කාරණානරහත්තා, සත්ථුසාසයන 

ඨියතහි කාතුමසක්කුයණයයත්තා ච ‘‘න කරණීයා’’ති වුත්තං. එවං
තස්මිංතස්මිංඅධිප්යපතත්යථපවත්තතානිදස්සයනන, අත්ථයසොච– 

මමන්ති සාමිනිද්දිට්ඨං සබ්බනාමපදං. වාති විකප්පනනිද්දිට්ඨං
නිපාතපදං. භික්ඛයවතිආලපනනිද්දිට්ඨංනාමපදං. පයරති කත්තුනිද්දිට්ඨං
නාමපදං. අවණ්ණන්ති කම්මනිද්දිට්ඨං නාමපදං. භායසයයන්ති 
කිරියානිද්දිට්ඨං ආඛයාතපදං. ධම්මස්ස, සඞ්ඝස්සාති ච සාමිනිද්දිට්ඨං 
නාමපදං.තත්රාතිආධාරනිද්දිට්ඨංසබ්බනාමපදං.තුම්යහහීතිකත්තුනිද්දිට්ඨං 

සබ්බනාමපදං. න-ඉතිපටියසධනිද්දිට්ඨංනිපාතපදං.ආඝායතො, අප්පච්චයයො, 
අනභිරද්ධීති ච කම්මනිද්දිට්ඨං නාමපදං. යචතයසොති සාමිනිද්දිට්ඨං 
නාමපදං.කරණීයාතිකිරියානිද්දිට්ඨංනාමපදන්ති.එවංතස්සතස්සපදස්ස 

වියසසතානිදස්සයනන, බයඤ්ජනයසො ච විචයනං පදවිචයෙො. 
අතිවිත්ථාරභයයනපනසක්කායයවඅට්ඨකථං, තස්සා චලීනත්ථවිභාවනං
අනුගන්ත්වා අයමත්යථොවිඤ්ඤුනාවිභායවතුන්තිනවිත්ථාරයිම්හ. 

‘‘තත්ර යච තුම්යහ අස්සථ කුපිතා වා අනත්තමනා වා, අපි නු තුම්යහ

පයරසං සුභාසිතං දුබ්භාසිතං ආජායනයයාථා’’ති අයං අනුමතිපුච්ඡා. 
සත්තාධිට්ඨානා, අයනකාධිට්ඨානා, පරමත්ථවිසයා, පච්චුප්පන්නවිසයාති

එවං සබ්බත්ථ යථාසම්භවං පුච්ොවිචයනං පුච්ඡාවිචයෙො. ‘‘යනො යහතං
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භන්යත’’ති ඉදං විස්සජ්ජනං එකංසබයාකරණං, නිරවයසසං, සඋත්තරං, 
යලොකියන්ති එවං සබ්බස්සාපි විස්සජ්ජනස්ස යථාරහං විචයනං 

විස්සජ් නාවිචයෙො. 

‘‘මමං වා භික්ඛයව පයර අවණ්ණං භායසයයං…යප.… න යචතයසො 
අනභිරද්ධි කරණීයා’’ති ඉමාය පඨමයදසනාය ‘‘මමං වා…යප.…
තුම්හංයයවස්සයතන අන්තරායයො’’තිඅයංදුතියයදසනාසංසන්දති.කස්මා? 
පඨමාය මයනොපයදොසං නිවායරත්වා දුතියාය තත්ථාදීනවස්ස දස්සිතත්තා.
තථා ඉමාය දුතියයදසනාය ‘‘මමං වා…යප.… අපි නු තුම්යහ පයරසං
සුභාසිතං දුබ්භාසිතං ආජායනයයාථා’’ති අයං තතියයදසනා සංසන්දති. 
කස්මා? දුතියාය තත්ථාදීනවං දස්යසත්වා තතියාය
වචනත්ථසල්ලක්ඛණමත්යතපි අසමත්ථභාවස්ස දස්සිතත්තා. තථා ඉමාය
තතියයදසනාය ‘‘මමං වා…යප.… න ච පයනතං අම්යහසු සංවිජ්ජතී’’ති
අයං චතුත්ථයදසනා සංසන්දති. කස්මා? තතියාය මයනොපයදොසං සබ්බථා
නිවායරත්වා චතුත්ථාය අවණ්ණට්ඨායන පටිපජ්ජිතබ්බාකාරස්ස 
දස්සිතත්තාති ඉමිනා නයයන පුබ්යබන අපරං සංසන්දිත්වා විචයනං 

පුබ්බාපරවිචයෙො. අස්සාදවිචයාදයයො වුත්තනයාව. යතසං 
ලක්ඛණසන්දස්සනමත්තයමවයහත්ථවියසයසො. 

‘‘අපි නුතුම්යහපයරසංසුභාසිතං දුබ්භාසිතංආජායනයයාථා’’තිඉමාය
පුච්ොය ‘‘යනො යහතං භන්යත’’ති අයං විස්සජ්ජනා සයමති. කුපියතො හි
යනවබුද්ධපච්යචකබුද්ධඅරියසාවකානංන මාතාපිතූනංන පච්චත්ථිකානං
සුභාසිතදුබ්භාසිතස්ස අත්ථං ආජානාති. ‘‘කතමඤ්ච තං භික්ඛයව, 
අප්පමත්තකං…යප.…තථාගතස්සවණ්ණංවදමායනොවයදයයා’’තිඉමාය
පුච්ොය ‘‘පාණාතිපාතං පහාය පාණාතිපාතා පටිවිරයතො’’තිආදිකා අයං
විස්සජ්ජනා සයමති. භගවා හි අනුත්තයරන පාණාතිපාතවිරමණාදිගුයණන
සමන්නාගයතො, තඤ්ච යඛො සමාධිං, පඤ්ඤඤ්ච උපනිධාය අප්පමත්තකං
ඔරමත්තකං සීලමත්තකං. ‘‘කතයම ච යත භික්ඛයව, ධම්මා ගම්භීරා 
දුද්දසා’’තිආදිකාය පුච්ොය ‘‘සන්ති භික්ඛයව, එයක සමණබ්රාහ්මණා 
පුබ්බන්තකප්පිකා’’තිආදිකාවිස්සජ්ජනාසයමති.සබ්බඤ්ඤුතඤ්ඤාණගුණා
හි අඤ්ඤත්ර තථාගතා අඤ්යඤසං ඤායණන අලබ්භයනයයපතිට්ඨත්තා
ගම්භීරා දුද්දසා දුරනුයබොධා සන්තා පණීතා අතක්කාවචරා නිපුණා
පණ්ඩිතයවදනීයාතිඉමිනානයයන විස්සජ්ජනායපුච්ොනුරූපතාවිචයනයමව

ඉධ සඞ්ගහගාථාය අභාවයතො අනුගීතිවිචයෙොති. අයං

පදපඤ්හාදිඑකාදසධම්මවිචයනලක්ඛයණො විචෙහායරො නාම.වුත්තඤ්ච‘‘යං
පුච්ඡිතඤ්ච විස්සජ්ජිතඤ්චා’’තිආදි(යනත්ති.4.2). 

යුත්තිහාරසංවණ්ණනා 
මමන්ති සාමිනිද්යදයසො යුජ්ජති සභාවනිරුත්තියා

තථාපයයොගදිස්සනයතො, අවණ්ණස්ස ච තදයපක්ඛත්තා. වාති 
විකප්පනත්ථනිද්යදයසො යුජ්ජති යනපාතිකානමයනකත්ථත්තා, එත්ථ ච
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නියමාභාවයතො. භික්ඛයවති ආමන්තනනිද්යදයසො යුජ්ජති තදත්යථයයව
එතස්ස පයයොගස්ස දිස්සනයතො, යදසකස්ස ච පටිග්ගාහකායපක්ඛයතොති
එවමාදිනාබයඤ්ජනයතොච– 

සබ්යබන සබ්බං ආඝාතාදීනමකරණං තාදිභාවාය සංවත්තතීති යුජ්ජති 
ඉට්ඨානිට්යඨසු සමප්පවත්තිසබ්භාවයතො. යස්මිං සන්තායන ආඝාතාදයයො
උප්පන්නා, තන්නිමිත්තකා අන්තරායා තස්යසව සම්පත්තිවිබන්ධාය
සංවත්තන්තීති යුජ්ජති කම්මානං සන්තානන්තයරසු අසඞ්කමනයතො.
චිත්තමභිභවිත්වාඋප්පන්නාආඝාතාදයයො සුභාසිතදුබ්භාසිතසල්ලක්ඛයණපි
අසමත්ථතාය සංවත්තන්තීති යුජ්ජති යකොධයලොභානං අන්ධතමසභාවයතො.
පාණාතිපාතාදිදුස්සීලයයතො යවරමණී සබ්බසත්තානං පායමොජ්ජපාසංසාය
සංවත්තතීතියුජ්ජතිසීලසම්පත්තියාමහයතොකිත්තිසද්දස්ස අබ්භුග්ගතත්තා.
ගම්භීරතාදිවියසසයුත්යතනගුයණනතථාගතස්සවණ්ණනාඑකයදසභූතාපි 
සකලසබ්බඤ්ඤුගුණග්ගහණාය සංවත්තතීති යුජ්ජති
අනඤ්ඤසාධාරණත්තා. තජ්ජාඅයයොනියසොමනසිකාරපරික්ඛතානි
අධිගමතක්කනානි සස්සතවාදාදිඅභිනියවසාය සංවත්තන්තීති යුජ්ජති
කප්පනජාලස්ස අසමුග්ඝාටිතත්තා. යවදනාදීනං අනවයබොයධන 
යවදනාපච්චයා තණ්හා වඩ්ඪතීති යුජ්ජති අස්සාදානුපස්සනාසබ්භාවයතො, 
සති ච යවදයිතභායව (යවදයිතරායග (දී. නි. ටී. 1.149) තත්ථ
අත්තත්තනියගායහො, සස්සතාදිගායහො චවිපරිප්ඵන්දතීතියුජ්ජතිකාරණස්ස
සන්නිහිතත්තා. තණ්හාපච්චයා හි උපාදානං සම්භවති. සස්සතාදිවායද
පඤ්ඤයපන්තානං, තදනුච්ෙවිකඤ්චයවදනංයවදයන්තානංඵස්යසො යහතූති
යුජ්ජති විසයින්ද්රියවිඤ්ඤාණසඞ්ගතියා විනා තදභාවයතො. 
ෙඵස්සායතනනිමිත්තං වට්ටස්ස අනුපච්යෙයදොති යුජ්ජති තත්ථ
අවිජ්ජාතණ්හානං අප්පහීනත්තා. ෙන්නං ඵස්සායතනානං
සමුදයත්ථඞ්ගමාදිපජානනා සබ්බදිට්ඨිගතිකසඤ්ඤං අතිච්ච තිට්ඨතීති
යුජ්ජති චතුසච්චපටියවධභාවයතො. ඉමාහියයව ද්වාසට්ඨියා
සබ්බදිට්ඨිගතානං අන්යතොජාලීකතභායවොති යුජ්ජති අකිරියවාදාදීනං, 
ඉස්සරවාදාදීනඤ්ච තදන්යතොගධත්තා, තථා යචව යහට්ඨා සංවණ්ණිතං. 
උච්ඡින්නභවයනත්තියකො තථාගතස්ස කායයොති යුජ්ජති භගවයතො
අභිනීහාරසම්පත්තියා චතූසු සතිපට්ඨායනසු ඨත්වා සත්තන්නං
යබොජ්ඣඞ්ගානං යථාභූතං භාවිතත්තා. කායස්ස යභදා පරිනිබ්බුතං න
දක්ඛන්තීති යුජ්ජති අනුපාදියසසනිබ්බානප්පත්තියං රූපාදීසු කස්සචිපි
අනවයසසයතොති ඉමිනා නයයන අත්ථයතො ච සුත්යත බයඤ්ජනත්ථානං 

යුත්තිතාවිභාවනලක්ඛයණො යුත්තිහායරො නාමයථාහ ‘‘සබ්යබසං හාරානං, 
යාභූමී’’තිආදි(යනත්ති.4.3). 

පදට්ඨානහාරවණ්ණනා 
වණ්ණාරහාවණ්ණදුබ්බණ්ණතානායදයයවචනතාදි විපත්තීනං 

පදට්ඨානං.වණ්ණාරහවණ්ණසුබ්බණ්ණතාසද්යධයයවචනතාදිසම්පත්තීනං
පදට්ඨානං. තථා ආඝාතාදයයො නිරයාදිදුක්ඛස්ස පදට්ඨානං.
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ආඝාතාදීනමකරණං සග්ගසම්පත්තියාදිසබ්බසම්පත්තීනං පදට්ඨානං.
පාණාතිපාතාදිපටිවිරති අරියස්ස සීලක්ඛන්ධස්ස පදට්ඨානං, අරියයො
සීලක්ඛන්යධො අරියස්ස සමාධික්ඛන්ධස්ස පදට්ඨානං. අරියයො
සමාධික්ඛන්යධො අරියස්ස පඤ්ඤාක්ඛන්ධස්ස පදට්ඨානං.
ගම්භීරතාදිවියසසයුත්තං භගවයතො පටියවධප්පකාරඤාණං
යදසනාඤාණස්ස පදට්ඨානං. යදසනාඤාණං යවයනයයානං
සකලවට්ටදුක්ඛනිස්සරණස්ස පදට්ඨානං. සබ්බායපි දිට්ඨියා
දිට්ඨුපාදානභාවයතො සා යථාරහං නවවිධස්සපි භවස්ස පදට්ඨානං. භයවො
ජාතියා. ජාතිජරාමරණස්ස, යසොකාදීනඤ්චපදට්ඨානං.යවදනානංයථාභූතං 
සමුදයත්ථඞ්ගමාදිපටියවධනා චතුන්නං අරියසච්චානං අනුයබොධපටියවයධො
යහොති.තත්ථ අනුයබොයධොපටියවධස්සපදට්ඨානං.පටියවයධොචතුබ්බිධස්ස
සාමඤ්ඤඵලස්ස පදට්ඨානං. ‘‘අජානතං අපස්සත’’න්ති අවිජ්ජාගහණං.
තත්ථඅවිජ්ජාසඞ්ඛාරානංපදට්ඨානං, සඞ්ඛාරාවිඤ්ඤාණස්ස.යාවයවදනා
තණ්හායපදට්ඨානන්තියනත්වායතසං ‘‘යවදනාපච්චයාතණ්හා’’තිආදිනා
පාළියමාගතනයයන සම්බජ්ඣිතබ්බං. ‘‘තණ්හාගතානං 
පරිතස්සිතවිප්ඵන්දිත’’න්ති එත්ථ තණ්හා උපාදානස්ස පදට්ඨානං. ‘‘තදපි 
ඵස්සපච්චයා’’ති එත්ථ සස්සතාදිපඤ්ඤාපනං පයරසං මිච්ොභිනියවසස්ස
පදට්ඨානං. මිච්ොභිනියවයසො 
සද්ධම්මස්සවනසප්පුරිසූපනිස්සයයයොනියසොමනසිකාරධම්මානුධම්මපටිපත්
තීහි විමුඛතාය අසද්ධම්මස්සවනාදීනඤ්ච පදට්ඨානං. ‘‘අඤ්ඤත්ර
ඵස්සා’’තිආදීසු ඵස්යසො යවදනාය පදට්ඨානං. ෙ ඵස්සායතනානි ඵස්සස්ස, 
සකලස්ස ච වට්ටදුක්ඛස්ස පදට්ඨානං. ෙන්නං ඵස්සායතනානං යථාභූතං
සමුදයාදිපජානනං නිබ්බිදාය පදට්ඨානං, නිබ්බිදා විරාගස්සාතිආදිනා යාව
අනුපාදාපරිනිබ්බානං යනතබ්බං. භගවයතො භවයනත්තිසමුච්යෙයදො 
සබ්බඤ්ඤුතායපදට්ඨානං, තථාඅනුපාදාපරිනිබ්බානස්සචාති.අයංසුත්යත 
ආගතධම්මානං පදට්ඨානධම්මා, යතසඤ්ච පදට්ඨානධම්මාති යථාසම්භවං 

පදට්ඨානධම්මනිද්ධාරණලක්ඛයණො පදට්ඨානහායරො නාම. වුත්තඤ්හි
‘‘ධම්මංයදයසතිජියනො, තස්සචධම්මස්සයංපදට්ඨාන’’න්තිආදි (යනත්ති.
4.4). 

ලක්ඛණහාරවණ්ණනා 
ආඝාතාදිග්ගහයණන 

යකොධූපනාහමක්ඛපලාසඉස්සාමච්ෙරියසාරම්භපරවම්භනාදීනං සඞ්ගයහො 
පටිඝචිත්තුප්පාදපරියාපන්නතාය එකලක්ඛණත්තා. ආනන්දාදිග්ගහයණන 
අභිජ්ඣාවිසමයලොභමානාතිමානමදප්පමාදානං සඞ්ගයහො
යලොභචිත්තුප්පාදපරියාපන්නතාය එකලක්ඛණත්තා. තථා 
ආඝාතග්ගහයණන අවසිට්ඨගන්ථනීවරණානං සඞ්ගයහො
කායගන්ථනීවරණලක්ඛයණන එකලක්ඛණත්තා. ආනන්දග්ගහයණන
ඵස්සාදීනං සඞ්ගයහො සඞ්ඛාරක්ඛන්ධලක්ඛයණන එකලක්ඛණත්තා.
සීලග්ගහයණනඅධිචිත්තාධිපඤ්ඤාසික්ඛානං සඞ්ගයහොසික්ඛාලක්ඛයණන
එකලක්ඛණත්තා. දිට්ඨිග්ගහයණන අවසිට්ඨඋපාදානානං සඞ්ගයහො 
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උපාදානලක්ඛයණන එකලක්ඛණත්තා. ‘‘යවදනාන’’න්ති එත්ථ
යවදනාග්ගහයණන අවසිට්ඨඋපාදානක්ඛන්ධානං සඞ්ගයහො
උපාදානක්ඛන්ධලක්ඛයණන එකලක්ඛණත්තා. තථා 
ධම්මායතනධම්මධාතුපරියාපන්නයවදනාග්ගහයණන සම්මසනුපගානං
සබ්යබසම්පි ආයතනානං, ධාතූනඤ්ච සඞ්ගයහො ආයතනලක්ඛයණන, 
ධාතුලක්ඛයණන ච එකලක්ඛණත්තා. ‘‘අජානතං අපස්සත’’න්ති එත්ථ
අවිජ්ජාග්ගහයණන යහතුආසයවොඝයයොගනීවරණාදීනං සඞ්ගයහො 
යහතාදිලක්ඛයණන එකලක්ඛණත්තා, තථා ‘‘තණ්හාගතානං
පරිතස්සිතවිප්ඵන්දිත’’න්ති එත්ථ තණ්හාග්ගහයණනපි. ‘‘තදපි
ඵස්සපච්චයා’’ති එත්ථ ඵස්සග්ගහයණන සඤ්ඤාසඞ්ඛාරවිඤ්ඤාණානං
සඞ්ගයහො විපල්ලාසයහතුභායවන, ඛන්ධලක්ඛයණන ච එකලක්ඛණත්තා.
ෙඵස්සායතනග්ගහයණන අවසිට්ඨඛන්ධායතනධාතින්ද්රියාදීනං සඞ්ගයහො 
ඵස්සුප්පත්තිනිමිත්තතාය, සම්මසනීයභායවන ච එකලක්ඛණත්තා.
භවයනත්තිග්ගහයණන අවිජ්ජාදීනං සංකියලසධම්මානං සඞ්ගයහො
වට්ටයහතුභායවන එකලක්ඛණත්තාති. අයං සුත්යත අනාගයතපි ධම්යම

එකලක්ඛණතාදිනාආගයතවියනිද්ධාරණලක්ඛයණො ලක්ඛණහායරො නාම.
තථා හි වුත්තං ‘‘වුත්තම්හි එකධම්යම, යය ධම්මා එකලක්ඛණා’’තිආදි
(යනත්ති.4.5). 

චතුබූහහාරවණ්ණනා 
මමන්ති අයනරුත්තපදං, තථා වාති ච. භික්ඛනසීලා භික්ඛූ. 

පයරන්තිවිරුද්ධභාවමුපගච්ෙන්තීති පරා, අඤ්ඤත්යථ පයනතං

අයනරුත්තපදන්ති එවමාදිනා යනරුත්තිං, තං පන
‘‘එව’’න්තිආදිනිදානපදානං, ‘‘මම’’න්තිආදිපාළිපදානඤ්ච
අට්ඨකථාවයසන, තස්සා ලීනත්ථවිභාවනීවයසන ච සුවිඤ්යඤයයත්තා
අතිවිත්ථාරභයයන න විත්ථාරයිම්හ. යය යත නින්දාපසංසාහි 
සම්මාකම්පිතයචතසාමිච්ොජීවයතොඅයනොරතාසස්සතාදිමිච්ොභිනියවසියනො 
සීලාදිධම්මක්ඛන්යධසු අප්පතිට්ඨිතා සම්මාසම්බුද්ධගුණරසස්සාදවිමුඛා 
යවයනයයා, යතකථංනුයඛොයථාවුත්තයදොසවිනිමුත්තා සම්මාපටිපත්තියා

උභයහිතපරා භයවයයන්ති අයයමත්ථභගවයතො අධිප්පායෙො. එවමධිප්යපතා

පුග්ගලා, යදසනාභාජනට්ඨායනචදස්සිතාඉමිස්සායදසනාය නිදානිං. 

පුබ්බාපරානුසන්ධි පන 
පදසන්ධිපදත්ථනිද්යදසනික්යඛපසුත්තයදසනාසන්ධිවයසන ෙබ්බිධා. තත්ථ
‘‘මම’’න්ති එතස්ස ‘‘අවණ්ණ’’න්ති ඉමිනා සම්බන්යධොතිආදිනා පදස්ස

පදන්තයරන සම්බන්යධො පදසන්ධි. ‘‘මම’’න්ති වුත්තස්ස භගවයතො
‘‘අවණ්ණ’’න්ති වුත්යතන පයරහි උපවදියතන
අගුයණනසම්බන්යධොතිආදිනා පදත්ථස්ස පදත්ථන්තයරන සම්බන්යධො 

පදත්ථසන්ධි. ‘‘මමං වා භික්ඛයව, පයර අවණ්ණං 
භායසයය’’න්තිආදියදසනා සුප්පියයන පරිබ්බාජයකන
වුත්තඅවණ්ණානුසන්ධිවයසන පවත්තා. ‘‘මමංවාභික්ඛයව, පයරවණ්ණං
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පටුන 

භායසයය’’න්තිආදියදසනා බ්රහ්මදත්යතන මාණයවන
වුත්තවණ්ණානුසන්ධිවයසනපවත්තා. ‘‘අත්ථිභික්ඛයව, අඤ්යඤවධම්මා 
ගම්භීරා දුද්දසා දුරනුයබොධා’’තිආදියදසනා භික්ඛූහි
වුත්තවණ්ණානුසන්ධිවයසන පවත්තාතිඑවංනානානුසන්ධිකස්සසුත්තස්ස
තංතදනුසන්ධීහි, එකානුසන්ධිකස්ස ච පුබ්බාපරභායගහි සම්බන්යධො 

නිද්යදසසන්ධි. නික්යඛපසන්ධි පන චතුබ්බිධසුත්තනික්යඛපවයසන. 

සුත්තසන්ධි ච තිවිධසුත්තානුසන්ධිවයසන අට්ඨකථායං එව විචාරිතා, 
අම්යහහිචපුබ්යබසංවණ්ණිතා.එකිස්සායදසනායයදසනාන්තයරහිසද්ධිං

සංසන්දනං යදසනාසන්ධි, සා පයනවං යවදිතබ්බා – ‘‘මමං වා
භික්ඛයව…යප.… න යචතයසො අනභිරද්ධි කරණීයා’’ති අයං යදසනා
‘‘උභයතොදණ්ඩයකන යචපි භික්ඛයව, කකයචන යචොරා ඔචරකා
අඞ්ගමඞ්ගානි ඔකන්යතයයං, තත්රපි යයො මයනො පදූයසඤ්ඤ, න යම යසො
යතන සාසනකයරො’’ති (ම.නි. 1.232) ඉමාය යදසනාය සද්ධිං සංසන්දති.
‘‘තුම්හංයයවස්ස යතන අනන්තරායයො’’ති අයං ‘‘කම්මස්සකා මාණව
සත්තා කම්මදායාදා කම්මයයොනී කම්මබන්ධූ කම්මපටිසරණා කම්මං
සත්යතවිභජති, යදිදංහීනපණීතතායා’’ති(ම.නි.3.289-297) ඉමාය, ‘‘අපි
නුතුම්යහ…යප.…ආජායනයයාථා’’තිඅයං– 

‘‘කුද්යධොඅත්ථංනජානාති, කුද්යධොධම්මංනපස්සති; 
අන්ධං තමං තදා යහොති, යං යකොයධො සහයත නර’’න්ති. (අ. නි.
7.64; මහානි.5, 156, 195); – 

ඉමාය, ‘‘මමං වා භික්ඛයව, පයර වණ්ණං…යප.… න යචතයසො 
උබ්බිලාවිතත්තංකරණීය’’න්ති අයං ‘‘ධම්මාපි යවො භික්ඛයව, පහාතබ්බා, 
පයගව අධම්මා’’ති (ම. නි. 1.240), ‘‘කුල්ලූපමං යවො භික්ඛයව, ධම්මං 
යදයසස්සාමි නිත්ථරණත්ථාය, යනො ගහණත්ථායා’’ති (ම. නි. 1.240) ච
ඉමාය, ‘‘තත්ර යච තුම්යහ…යප.… තුම්හංයයවස්ස යතන අන්තරායයො’’ති
අයං– 

‘‘ලුද්යධො අත්ථංනජානාති, ලුද්යධොධම්මංන පස්සති; 
අන්ධංතමංතදායහොති, යංයලොයභොසහයතනර’’න්ති.(ඉතිවු.88; 
මහානි.5, 156; චූළනි.128) ච– 

‘‘කාමන්ධාජාලසඤ්ෙන්නා, තණ්හාෙදනොදිතා; 
පමත්තබන්ධුනාබද්ධා, මච්ොවකුමීනාමුයඛ; 
ජරාමරණමන්යවන්ති, වච්යෙො ඛීරපයකොව මාතර’’න්ති. (උදා. 64; 
යනත්ති.27, 90; යපටයකො.14) ච– 

ඉමාය, ‘‘අප්පමත්තකං යඛො පයනතං සීලමත්තක’’න්ති අයං ‘‘විවිච්යචව
කායමහි…යප.…පඨමංඣානංඋපසම්පජ්ජවිහරති, අයම්පියඛොබ්රාහ්මණ 
යඤ්යඤො පුරියමහි යඤ්යඤහි අප්පට්ඨතයරො ච අප්පසමාරම්භතයරො ච
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මහප්ඵලතයරො ච මහානිසංසතයරො චා’’ති (දී. නි. 1.353) ඉමාය
පඨමජ්ඣානස්ස සීලයතො මහප්ඵලමහානිසංසතරතාවචයනන ඣානයතො
සීලස්සඅප්පඵලඅප්පානිසංසතරභාවදීපනයතො. 

‘‘පාණාතිපාතං පහායා’’තිආදියදසනා ‘‘සමයණො ඛලු යභො යගොතයමො
සීලවා අරියසීයලන සමන්නාගයතො’’තිආදියදසනාය (දී. නි. 1.304), 
‘‘අඤ්යඤවධම්මා ගම්භීරා’’තිආදියදසනා‘‘අධිගයතොයඛොමයායංධම්යමො
ගම්භීයරො දුද්දයසො දුරනුයබොයධො’’තිආදියදසනාය, (දී. නි. 2.67; ම. නි.
1.281; 2.337; සං. නි. 1.172; මහාව. 7, 8) 
ගම්භීරතාදිවියසසයුත්තධම්මපටියවයධන හි ඤාණස්ස ගම්භීරාදිභායවො 
විඤ්ඤායති. 

‘‘සන්ති භික්ඛයව, එයක සමණබ්රාහ්මණා 
පුබ්බන්තකප්පිකා’’තිආදියදසනා ‘‘සන්ති භික්ඛයව, එයකසමණබ්රාහ්මණා 
පුබ්බන්තකප්පිකා…යප.… අභිවදන්ති සස්සයතො අත්තා ච යලොයකො ච, 
ඉදයමව සච්චං, යමොඝමඤ්ඤන්ති ඉත්යථයක අභිවදන්ති, අසස්සයතො, 
සස්සයතො ච අසස්සයතො ච, යනවසස්සයතො ච නාසස්සයතො ච, අන්තවා, 
අනන්තවා, අන්තවාචඅනන්තවාච, යනවන්තවාචනානන්තවාච අත්තාච
යලොයකො ච, ඉදයමව සච්චං, යමොඝමඤ්ඤන්ති ඉත්යථයක
අභිවදන්තී’’තිආදියදසනාය (ම.නි.3.27). 

තථා ‘‘සන්ති භික්ඛයව, එයක සමණබ්රාහ්මණා 
අපරන්තකප්පිකා’’තිආදියදසනා ‘‘සන්ති භික්ඛයව …යප.… අභිවදන්ති
සඤ්ඤී අත්තා යහොති අයරොයගො පරං මරණා. ඉත්යථයක අභිවදන්ති
අසඤ්ඤී, සඤ්ඤීචඅසඤ්ඤීච, යනවසඤ්ඤීචනාසඤ්ඤීචඅත්තායහොති
අයරොයගො පරං මරණා. ඉත්යථයක අභිවදන්ති සයතො වා පන සත්තස්ස
උච්යෙදං විනාසං විභවං පඤ්ඤයපන්ති, දිට්ඨධම්මනිබ්බානං වා පයනයක
අභිවදන්තී’’න්තිආදියදසනාය (ම. නි. 3.21), ‘‘යවදනානං
සමුදයඤ්ච…යප.… තථාගයතො’’තිආදියදසනා ‘‘තදිදං සඞ්ඛතං ඔළාරිකං, 
අත්ථි යඛො පන සඞ්ඛාරානං නියරොයධො, අත්යථතන්ති ඉති විදිත්වා තස්ස
නිස්සරණදස්සාවීතථාගයතො තදුපාතිවත්යතො’’තිආදියදසනාය(ම.නි.3.29), 
‘‘තදපි යතසං…යප.… විප්ඵන්දිතයමවා’’ති අයං ‘‘ඉදං යතසං වත
අඤ්ඤයත්රව සද්ධාය අඤ්ඤත්ර රුචියා අඤ්ඤත්ර අනුස්සවා අඤ්ඤත්ර
ආකාරපරිවිතක්කා අඤ්ඤත්ර දිට්ඨිනිජ්ඣානක්ඛන්තියා පච්චත්තංයයව 
ඤාණංභවිස්සතිපරිසුද්ධංපරියයොදාත’න්තියනතංඨානංවිජ්ජති.පච්චත්තං
යඛො පන භික්ඛයව, ඤායණ අසති පරිසුද්යධ පරියයොදායත යදපි යත
යභොන්යතො සමණබ්රාහ්මණා තත්ථ ඤාණභාවමත්තයමව පරියයොදායපන්ති, 
තදපි යතසං භවතං සමණබ්රාහ්මණානං උපාදානමක්ඛායතී’’තිආදියදසනාය
(සං. නි. 2.43), ‘‘තදපි ඵස්සපච්චයා’’ති අයං ‘‘චක්ඛුඤ්ච පටිච්චරූයප ච
උප්පජ්ජති චක්ඛුවිඤ්ඤාණං, තිණ්ණං සඞ්ගති ඵස්යසො, ඵස්සපච්චයා
යවදනා, යවදනාපච්චයා තණ්හා, තණ්හාපච්චයා උපාදාන’’න්ති (සං. නි. 
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2.45), ‘‘ෙන්දමූලකා ඉයම ආවුයසො ධම්මා මනසිකාරසමුට්ඨානා
ඵස්සසයමොධානා යවදනාසයමොසරණා’’ති(පරියයසිතබ්බං)චආදියදසනාය, 
‘‘යයතො යඛො භික්ඛයව, භික්ඛු ෙන්නං ඵස්සායතනාන’’න්තිආදියදසනා
‘‘යයතො යඛො භික්ඛයව, භික්ඛු යනව යවදනං අත්තයතො සමනුපස්සති, න
සඤ්ඤං, න සඞ්ඛායර, න විඤ්ඤාණං අත්තයතො සමනුපස්සති, යසො එවං 
අසමනුපස්සන්යතොනකිඤ්චියලොයකඋපාදියති, අනුපාදියංනපරිතස්සති, 
අපරිතස්සං පච්චත්තංයයව පරිනිබ්බායතී’’තිආදියදසනාය, ‘‘සබ්යබයත
ඉයමයහව ද්වාසට්ඨියා වත්ථූහි අන්යතොජාලීකතා’’තිආදියදසනා ‘‘යය හි
යකචි භික්ඛයව…යප.… අභිවදන්ති, සබ්යබයත ඉමායනව පඤ්ච කායානි
අභිවදන්ති එයතසං වා අඤ්ඤතර’’න්තිආදියදසනාය (ම. නි. 3.26), 
‘‘කායස්සයභදා…යප.…යදවමනුස්සා’’තිඅයං– 

‘‘අච්චී යථාවාතයවයගනඛිත්තා(උපසිවාති භගවා), 
අත්ථංපයලතිනඋයපතිසඞ්ඛං; 
එවංමුනීනාමකායාවිමුත්යතො, 
අත්ථංපයලතිනඋයපතිසඞ්ඛ’’න්ති.(සු.නි.1080) – 

ආදියදසනාය සද්ධිං සංසන්දතීති. අයං 
යනරුත්තමධිප්පායයදසනානිදානපුබ්බාපරානුසන්ධීනං චතුන්නං

විභාවනලක්ඛයණො චතුබූහහායරො නාම. වුත්තම්පි යචතං
‘‘යනරුත්තමධිප්පායයො’’තිආදි (යනත්ති.4.6). 

ආවත්තහාරවණ්ණනා 
ආඝාතාදීනමකරණීයතාවචයනන ඛන්තියසොරච්චානුට්ඨානං. තත්ථ

ඛන්තියා සද්ධාපඤ්ඤාපරාපකාරදුක්ඛසහගතානං සඞ්ගයහො, තථා
යසොරච්යචන සීලස්ස. සද්ධාදිග්ගහයණන ච
සද්ධින්ද්රියාදිසකලයබොධිපක්ඛියධම්මා ආවත්තන්ති. සීලග්ගහයණන
අවිප්පටිසාරාදයයොසබ්යබපිසීලානිසංසධම්මාආවත්තන්ති. පාණාතිපාතාදීහි
පටිවිරතිවචයනන අප්පමාදවිහායරො, යතන සකලං සාසනබ්රහ්මචරියං 
ආවත්තති. ගම්භීරතාදිවියසසයුත්තධම්මග්ගහයණන මහායබොධිපකිත්තනං. 
අනාවරණඤාණපදට්ඨානඤ්හි ආසවක්ඛයඤාණං, 
ආසවක්ඛයඤාණපදට්ඨානඤ්ච අනාවරණඤාණං මහායබොධීති වුච්චති, 
යතන දසබලාදයයො සබ්යබ බුද්ධගුණා ආවත්තන්ති. 
සස්සතාදිදිට්ඨිග්ගහයණන තණ්හාවිජ්ජානං සඞ්ගයහො, තාහි අනමතග්ගං
සංසාරවට්ටං ආවත්තති. යවදනානං යථාභූතං සමුදයාදිපටියවධයනන
භගවයතො පරිඤ්ඤාත්තයවිසුද්ධි, තාය පඤ්ඤාපාරමිමුයඛන සබ්බාපි
පාරමියයො ආවත්තන්ති. ‘‘අජානතං අපස්සත’’න්ති එත්ථ 
අවිජ්ජාග්ගහයණන අයයොනියසොමනසිකාරපරිග්ගයහො, යතන ච නව
අයයොනියසොමනසිකාරමූලකා ධම්මා ආවත්තන්ති. ‘‘තණ්හාගතානං
පරිතස්සිතවිප්ඵන්දිත’’න්ති එත්ථ තණ්හාග්ගහයණන නව තණ්හාමූලකා
ධම්මා ආවත්තන්ති. ‘‘තදපි ඵස්සපච්චයා’’තිආදි සස්සතාදිපඤ්ඤාපනස්ස 



දීඝනිකායය සීලක්ඛන්ධවග්ගඅභිනවටීකා  බ්රහ්මජාලසුත්තං 

413 

පටුන 

පච්චයාධීනවුත්තිදස්සනං, යතන අනිච්චතාදිලක්ඛණත්තයං ආවත්තති.
ෙන්නං ඵස්සායතනානං යථාභූතං පජානයනන විමුත්තිසම්පදානිද්යදයසො, 
යතන සත්තපි විසුද්ධියයො ආවත්තන්ති. ‘‘උච්ඡින්නභවයනත්තියකො
තථාගතස්ස කායයො’’ති තණ්හාපහානං වුත්තං, යතන භගවයතො
සකලසංකියලසප්පහානං ආවත්තතීති අයං යදසනාය ගහිතධම්මානං

සභාගවිසභාගධම්මවයසන ආවත්තනලක්ඛයණො ආවත්තහායරො නාම.
යථාහ ‘‘එකම්හි පදට්ඨායන, පරියයසති යසසකං පදට්ඨාන’’න්තිආදි
(යනත්ති.4.7). 

විභත්තිහාරවණ්ණනා 
ආඝාතානන්දාදයයො අකුසලා ධම්මා, යතසං අයයොනියසොමනසිකාරාදි 

පදට්ඨානං.යයහිපනධම්යමහිආඝාතානන්දාදීනංඅකරණංඅප්පවත්ති, යත
අබයාපාදාදයයො කුසලා ධම්මා, යතසං යයොනියසොමනසිකාරාදි පදට්ඨානං.
යතසු ආඝාතාදයයොකාමාවචරාව, අබයාපාදාදයයො චතුභූමකා, තථා 
පාණාතිපාතාදීහි පටිවිරති කුසලා වා අබයාකතා වා, තස්සා
හියරොත්තප්පාදයයොධම්මාපදට්ඨානං.තත්ථකුසලාසියා කාමාවචරා, සියා
යලොකුත්තරා. අබයාකතා යලොකුත්තරාව. ‘‘අත්ථි භික්ඛයව, අඤ්යඤව 
ධම්මා ගම්භීරා’’ති වුත්තධම්මා සියා කුසලා, සියා අබයාකතා. තත්ථ
කුසලානං වුට්ඨානගාමිනිවිපස්සනා පදට්ඨානං. අබයාකතානං මග්ගධම්මා, 
විපස්සනා, ආවජ්ජනා වා පදට්ඨානං. යතසු කුසලා යලොකුත්තරාව, 
අබයාකතාසියාකාමාවචරා, සියායලොකුත්තරා, සබ්බාපිදිට්ඨියයොඅකුසලාව
කාමාවචරාව, තාසංඅවියසයසනමිච්ොභිනියවයස අයයොනියසොමනසිකායරො
පදට්ඨානං. වියසසයතො පන සන්තතිඝනවිනිබ්යභොගාභාවයතො
එකත්තනයස්ස මිච්ොගායහො අතීතජාතිඅනුස්සරණතක්කසහියතො
සස්සතදිට්ඨියා පදට්ඨානං. යහතුඵලභායවන සම්බන්ධභාවස්ස
අග්ගහණයතො නානත්තනයස්ස මිච්ොගායහො තජ්ජාසමන්නාහාරසහියතො 
උච්යෙදදිට්ඨියාපදට්ඨානං.එවංයසසදිට්ඨීනම්පියථාසම්භවංවත්තබ්බං. 

‘‘යවදනාන’’න්ති එත්ථ යවදනා සියා කුසලා, සියා අකුසලා, සියා 
අබයාකතා, සියා කාමාවචරා, සියා රූපාවචරා, සියා අරූපාවචරා, තාසං
ඵස්යසො පදට්ඨානං. යවදනානං යථාභූතං යවදනානං සමුදයාදිපටියවධනං
මග්ගඤාණං, අනුපාදාවිමුත්ති ච ඵලඤාණං, යතසං ‘‘අඤ්යඤව ධම්මා
ගම්භීරා’’ති එත්ථ වුත්තනයයන ධම්මාදිවිභායගො යනතබ්යබො. ‘‘අජානතං
අපස්සත’’න්තිආදීසු අවිජ්ජාතණ්හා අකුසලා කාමාවචරා, තාසු අවිජ්ජාය 
ආසවා, අයයොනියසොමනසිකායරො එව වා පදට්ඨානං. තණ්හාය
සංයයොජනියයසු ධම්යමසු අස්සාදදස්සනං පදට්ඨානං. ‘‘තදපි
ඵස්සපච්චයා’’ති එත්ථ ඵස්සස්ස යවදනාය විය ධම්මාදිවිභායගො
යවදිතබ්යබො.ඉමිනානයයනඵස්සායතනාදීනම්පි යථාරහංධම්මාදිවිභායගො
යනතබ්යබොති අයං සංකියලසධම්යම, යවොදානධම්යම ච 
සාධාරණාසාධාරණයතො, පදට්ඨානයතො, භූමියතො ච විභජනලක්ඛයණො 
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විභත්තිහායරො නාම.යථාහ‘‘ධම්මඤ්චපදට්ඨානං, භූමිඤ්ච විභජ්ජයතඅයං
හායරො’’තිආදි(යනත්ති.4.8). 

පරිවත්තනහාරවණ්ණනා 
ආඝාතාදීනමකරණං ඛන්තියසොරච්චානි අනුබ්රූයහත්වා 

පටිසඞ්ඛානභාවනාබලසිද්ධියාඋභයහිතපටිපත්තිමාවහති.ආඝාතාදයයොපන
පවත්තියමානා දුබ්බණ්ණතං, දුක්ඛයසයයං, යභොගහානිං, අකිත්තිං, පයරහි
දුරුපසඞ්කමනතඤ්ච නිප්ඵායදන්තා නිරයාදීසු මහාදුක්ඛමාවහන්ති.
පාණාතිපාතාදිපටිවිරති අවිප්පටිසාරාදිකලයාණං පරම්පරමාවහති.
පාණාතිපාතාදි පන විප්පටිසාරාදිඅකලයාණං පරම්පරමාවහති.
ගම්භීරතාදිවියසසයුත්තං ඤාණං යවයනයයානං යථාරහං 
විජ්ජාභිඤ්ඤාදිගුණවියසසමාවහති සබ්බඤ්යඤයයස්ස
යථාසභාවාවයබොධයතො. තථා ගම්භීරතාදිවියසසරහිතං පන ඤාණං
යඤයයයසු සාධාරණභාවයතො යථාවුත්තගුණවියසසං නාවහති. සබ්බාපි
යචතා දිට්ඨියයො යථාරහං සස්සතුච්යෙදභාවයතො අන්තද්වයභූතා
සක්කායතීරං නාතිවත්තන්ති අනියයානිකසභාවත්තා. සම්මාදිට්ඨි පන 
සපරික්ඛාරා මජ්ඣිමපටිපදාභූතා සක්කායතීරමතික්කම්ම පාරං ගච්ෙති 
නියයානිකසභාවත්තා. යවදනානං යථාභූතං සමුදයාදිපටියවධනා
අනුපාදාවිමුත්තිමාවහති මග්ගභාවයතො. යවදනානං යථාභූතං
සමුදයාදිඅසම්පටියවයධො සංසාරචාරකාවයරොධමාවහති සඞ්ඛාරානං 
පච්චයභාවයතො. යවදයිතසභාවපටිච්ොදයකො සම්යමොයහො
තදභිනන්දනමාවහති, යථාභූතාවයබොයධො පන තත්ථනිබ්යබධං, විරාගඤ්ච
ආවහති. මිච්ොභිනියවයස අයයොනියසොමනසිකාරසහිතා තණ්හා 
අයනකවිහිතං දිට්ඨිජාලං පසායරති. යථාවුත්තතණ්හාසමුච්යෙයදො
පඨමමග්යගො තං දිට්ඨිජාලං සඞ්යකොයචති. සස්සතවාදාදිපඤ්ඤාපනස්ස
ඵස්යසො පච්චයයො අසති ඵස්යස තදභාවයතො. දිට්ඨිබන්ධනබද්ධානං
ඵස්සායතනාදීනමනියරොධයනන ඵස්සාදිඅනියරොයධො සංසාරදුක්ඛස්ස
අනිවත්තියයව යාථාවයතො ඵස්සායතනාදිපරිඤ්ඤා සබ්බදිට්ඨිදස්සනානි 
අතිවත්තති, යතසං පන තථා අපරිඤ්ඤා දිට්ඨිදස්සනං නාතිවත්තති.
භවයනත්තිසමුච්යෙයදො ආයතිං අත්තභාවස්ස අනිබ්බත්තියා සංවත්තති, 
අසමුච්ඡින්නායභවයනත්තියාඅනාගයතභවප්පබන්යධොපරිවත්තතියයවාති
අයං සුත්යත නිද්දිට්ඨානං ධම්මානං පටිපක්ඛයතො පරිවත්තනලක්ඛයණො 

පරිවත්තනහායරො නාම.කිමාහ‘‘කුසලාකුසයලධම්යම, නිද්දිට්යඨ භාවියත
පහීයනචා’’තිආදි. 

යවවචනහාරවණ්ණනා 
‘‘මමං මම යම’’ති පරියායවචනං. ‘වා යදි චා’’ති පරියායවචනං. 

‘‘භික්ඛයව සමණා තපස්සියනො’’ති පරියායවචනං. ‘‘පයර අඤ්යඤ
පටිවිරුද්ධා’’ති…යප.… නං. ‘‘අවණ්ණං අකිත්තිං නින්ද’’න්ති…යප.…
නං. ‘‘භායසයයං භයණයයං කයථයය’’න්ති…යප.… නං. ‘‘ධම්මස්ස
විනයස්ස සත්ථුසාසනස්සා’’ති…යප.… නං. ‘‘සඞ්ඝස්ස සමූහස්ස
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ගණස්සා’’ති…යප.…නං. ‘‘තත්රතත්ථයතසූ’’ති…යප.…නං. ‘‘තුම්යහහි
යවො භවන්යතහී’’ති…යප.… නං. ‘‘ආඝායතො යදොයසො
බයාපායදො’’ති…යප.… නං ‘‘අප්පච්චයයො යදොමනස්සං
යචතසිකදුක්ඛ’’න්ති…යප.… නං. ‘‘යචතයසො චිත්තස්ස 
මනයසො’’ති…යප.… නං. ‘‘අනභිරද්ධි බයාපත්ති
මයනොපයදොයසො’’ති…යප.… නං. ‘‘න යනො අ මා’’ති…යප.… නං.
‘‘කරණීයා උප්පායදතබ්බා පවත්යතතබ්බා’’ති පරියායවචනං. ඉමිනා
නයයන සබ්බපයදසු යවවචනං වත්තබ්බන්ති අයං තස්ස තස්ස අත්ථස්ස 

තංතංපරියායසද්දයයොජනාලක්ඛයණො යවවචනහායරො නාම. වුත්තඤ්යහතං 
‘‘යවවචනානි බහූනි තු, සුත්යත වුත්තානි එකධම්මස්සා’’තිආදි (යනත්ති.
4.10). 

පඤ්ඤත්තිහාරවණ්ණනා 
ආඝායතො වත්ථුවයසනදසවියධන, එකූනවීසතිවියධන වාපඤ්ඤත්යතො.

අපච්චයයො උපවිචාරවයසන ෙධා පඤ්ඤත්යතො. ආනන්යදො පීතිආදිවයසන
යවවචයනන නවධාපඤ්ඤත්යතො.පීතිසාමඤ්ඤයතොපනඛුද්දිකාදිවයසන
පඤ්චධා පඤ්ඤත්යතො. යසොමනස්සං උපවිචාරවයසන ෙධා, සීලං
වාරිත්තචාරිත්තාදිවයසන අයනකධා, ගම්භීරතාදිවියසසයුත්තං ඤාණං
චිත්තුප්පාදවයසන චතුධා, ද්වාදසධා වා, විසයයභදයතො අයනකධා ච, 
දිට්ඨිසස්සතාදිවයසන ද්වාසට්ඨියා යභයදහි, තදන්යතොගධවිභායගන
අයනකධා ච, යවදනා ෙධා, අට්ඨසතධා, අයනකධා ච, තස්සා සමුදයයො
පඤ්චධා, තථා අත්ථඞ්ගයමොපි, අස්සායදො දුවියධන, ආදීනයවො තිවියධන, 
නිස්සරණං එකධා, චතුධා ච, අනුපාදාවිමුත්ති දුවියධන, ‘‘අජානතං
අපස්සත’’න්ති වුත්තා අවිජ්ජා විසයයභයදන චතුධා, අට්ඨධා ච, 
‘‘තණ්හාගතාන’’න්තිආදිනාවුත්තාතණ්හාෙධා, අට්ඨසතධා, අයනකධාච, 
ඵස්යසො නිස්සයවයසනෙධා, උපාදානංචතුධා, භයවොද්විධා, අයනකධාච, 
ජාති යවවචනවයසනෙධා, තථා ජරා සත්තධා, මරණං අට්ඨධා, නවධාච, 
යසොයකො පඤ්චධා, පරියදයවො ෙධා, දුක්ඛං චතුධා, තථා යදොමනස්සං, 
උපායායසො චතුධා පඤ්ඤත්යතොති අයං පයභදපඤ්ඤත්ති, සමූහපඤ්ඤත්ති
ච. 

‘‘සමුදයයො යහොතී’’ති පභවපඤ්ඤත්ති, ‘‘යථාභූතං පජානාතී’’ති 
දුක්ඛස්ස පරිඤ්ඤාපඤ්ඤත්ති, සමුදයස්ස පහානපඤ්ඤත්ති, නියරොධස්ස 
සච්ඡිකිරියාපඤ්ඤත්ති, මග්ගස්ස භාවනාපඤ්ඤත්ති. 
‘‘අන්යතොජාලීකතා’’තිආදිසබ්බදිට්ඨීනං සඞ්ගහපඤ්ඤත්ති. 
‘‘උච්ඡින්නභවයනත්තියකො’’තිආදි දුවියධන පරිනිබ්බානපඤ්ඤත්තීති එවං
ආඝාතාදීනං පභවපඤ්ඤත්තිපරිඤ්ඤාපඤ්ඤත්තිආදිවයසන. තථා
‘‘ආඝායතො’’ති බයාපාදස්ස යවවචනපඤ්ඤත්ති. ‘‘අප්පච්චයයො’’ති
යදොමනස්සස්සයවවචනපඤ්ඤත්තීතිආදිවයසන ච පඤ්ඤත්තියභයදො
විභජ්ජිතබ්යබොති අයං එයකකස්ස ධම්මස්ස අයනකාහි පඤ්ඤත්තීහි 

පඤ්ඤයපතබ්බාකාරවිභාවනලක්ඛයණො පඤ්ඤත්තිහායරො නාම, යතන 
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වුත්තං‘‘එකංභගවාධම්මං, පණ්ණත්තීහිවිවිධාහියදයසතී’’තිආදි(යනත්ති. 
4.11). 

ඔතරණහාරවණ්ණනා 
ආඝාතග්ගහයණන සඞ්ඛාරක්ඛන්ධසඞ්ගයහො, තථා

අනභිරද්ධිග්ගහයණන. අප්පච්චයග්ගහයණන යවදනාක්ඛන්ධසඞ්ගයහොති

ඉදං ඛන්ධමුයඛන ඔතරණිං. තථා ආඝාතාදිග්ගහයණන ධම්මායතනං, 

ධම්මධාතු, දුක්ඛසච්චං, සමුදයසච්චං වා ගහිතන්ති ඉදං ආෙතනමුයඛන, 

ධාතුමුයඛන, සච්චමුයඛන ච ඔතරණිං. තථාආඝාතාදීනං සහජාතා අවිජ්ජා 
යහතුසහජාතඅඤ්ඤමඤ්ඤනිස්සසම්පයුත්තඅත්ථිඅවිගතපච්චයයහි
පච්චයයො, අසහජාතා පන අනන්තරනිරුද්ධා
අනන්තරසමනන්තරඅනන්තරූපනිස්සයනත්ථිවිගතායසවනපච්චයයහි 
පච්චයයො. අනනන්තරා පන උපනිස්සයවයසයනව පච්චයයො.
තණ්හාඋපාදානාදි ඵස්සාදීනම්පි යතසං සහජාතානං, අසහජාතානඤ්ච
යථාරහංපච්චයභායවොවත්තබ්යබො.යකොචිපයනත්ථ අධිපතිවයසන, යකොචි
කම්මවයසන, යකොචි ආහාරවයසන, යකොචි ඉන්ද්රියවයසන, යකොචි
ඣානවයසන යකොචි මග්ගවයසනාපි පච්චයයොති අයම්පි වියසයසො

යවදිතබ්යබොති ඉදං පටිච්චසමුප්පාදමුයඛන ඔතරණිං. ඉමිනාව නයයන
ආනන්දාදීනම්පි ඛන්ධාදිමුයඛනඔතරණංවිභායවතබ්බං. 

තථාසීලංපාණාතිපාතාදීහිවිරතියචතනා, අබයාපාදාදියචතසිකධම්මා ච, 
පාණාතිපාතාදයයො යචතනාව, යතසං, තදුපකාරකධම්මානඤ්ච
ලජ්ජාදයාදීනං සඞ්ඛාරක්ඛන්ධධම්මායතනාදීසුසඞ්ගහයතොපුරිමනයයයනව
ඛන්ධාදිමුයඛන ඔතරණං විභායවතබ්බං. එස නයයො
ඤාණදිට්ඨියවදනාඅවිජ්ජාතණ්හාදිග්ගහයණසුපි. 
නිස්සරණානුපාදාවිමුත්තිග්ගහයණසුපනඅසඞ්ඛතධාතුවයසනපිධාතුමුයඛන
ඔතරණං විභායවතබ්බං, තථා ‘‘යවදනානං…යප.… අනුපාදාවිමුත්යතො’’ති
එයතන භගවයතො සීලාදයයො පඤ්චධම්මක්ඛන්ධා, සතිපට්ඨානාදයයො ච
යබොධිපක්ඛියධම්මාපකාසිතායහොන්තීති තංමුයඛනපිඔතරණංයවදිතබ්බං.
‘‘තදපි ඵස්සපච්චයා’’ති සස්සතාදිපඤ්ඤාපනස්ස 
පච්චයාධීනවුත්තිතාදීපයනන අනිච්චතාමුයඛන ඔතරණං, තථා

එවංධම්මතාය පටිච්චසමුප්පාදමුයඛන ඔතරණිං. අනිච්චස්ස

දුක්ඛානත්තභාවයතො අප්පණහිතමුයඛන, සුඤ්ඤතාමුයඛන ඔතරණිං. 
යසසපයදසුපි එයසව නයයො. අයං පටිච්චසමුප්පාදාදිමුයඛහි සුත්තත්ථස්ස

ඔතරණලක්ඛයණො ඔතරණහායරො නාම. තථා හි වුත්තං ‘‘යයො ච
පටිච්චුප්පායදො, ඉන්ද්රියඛන්ධාචධාතුආයතනා’’තිආදි(යනත්ති.4.12). 

යසොධනහාරවණ්ණනා 
‘‘මමං වා භික්ඛයව, පයර අවණ්ණං භායසයය’’න්ති ආරම්යභො. 

‘‘ධම්මස්සවා අවණ්ණංභායසයයංසඞ්ඝස්සවා අවණ්ණංභායසයය’’න්ති 
පදසුද්ධි, යනොආරම්භසුද්ධි. ‘‘තත්රතුම්යහහිනආඝායතො, නඅප්පච්චයයො, 
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පටුන 

න යචතයසො අනභිරද්ධි කරණීයා’’ති පදසුද්ධි යචව ආරම්භසුද්ධි ච.
දුතියනයාදීසුපි එයසවනයයො, තථා ‘‘අප්පමත්තකං යඛො පයනත’’න්තිආදි
ආරම්යභො.‘‘කතම’’න්තිආදිපුච්ො. ‘‘පාණාතිපාතංපහායා’’තිආදිපදසුද්ධි, 
යනොආරම්භසුද්ධි.යනොචපුච්ොසුද්ධි. ‘‘ඉදංයඛො’’තිආදිපුච්ොසුද්ධියචව
පදසුද්ධිච, ආරම්භසුද්ධි. 

තථා ‘‘අත්ථිභික්ඛයව’’තිආදිආරම්යභො. ‘‘කතයමචයත’’තිආදිපුච්ො.
‘‘සන්ති භික්ඛයව’’තිආදි ආරම්යභො. ‘‘කිමාගම්මා’’තිආදි ආරම්භපුච්ො. 
‘‘යථා සමාහියත’’තිආදි පදසුද්ධි, යනො ආරම්භසුද්ධි, යනො ච පුච්ොසුද්ධි.
‘‘ඉයම යඛො’’තිආදි පදසුද්ධි යචව පුච්ොසුද්ධි ච ආරම්භසුද්ධි ච. ඉමිනා
නයයන සබ්බත්ථ ආරම්භාදයයො යවදිතබ්බා. අයං පදාරම්භානං

යසොධිතායසොධිතභාවවිචාරණලක්ඛයණො යසොධනහායරො නාම, වුත්තම්පි ච
‘‘විස්සජ්ජිතම්හිපඤ්යහ, ගාථායංපුච්ඡිතායමාරබ්භා’’තිආදි (යනත්ති.4.13). 

අධිට්ඨානහාරවණ්ණනා 
‘‘අවණ්ණ’’න්ති සාමඤ්ඤයතො අධිට්ඨානං. තමවිකප්යපත්වා 

වියසසවචනං ‘‘මමං වා’’ති. ධම්මස්ස වා සඞ්ඝස්ස වාති පක්යඛපි එස
නයයො. තථා ‘‘සීල’’න්ති සාමඤ්ඤයතො අධිට්ඨානං. තමවිකප්යපත්වා
වියසසවචනං ‘‘පාණාතිපාතා පටිවිරයතො’’තිආදි. ‘‘අඤ්යඤවධම්මා’’තිආදි
සාමඤ්ඤයතොඅධිට්ඨානං, තමවිකප්යපත්වා වියසසවචනං‘‘තයිදංභික්ඛයව, 
තථාගයතොපජානාතී’’තිආදි, තථා ‘‘පුබ්බන්තකප්පිකා’’තිආදිසාමඤ්ඤයතො
අධිට්ඨානං. තමවිකප්යපත්වා වියසසවචනං ‘‘සස්සතවාදා’’තිආදි. ඉමිනා
නයයනසබ්බත්ථ යථායදසිතයමවසාමඤ්ඤවියසසා නිද්ධායරතබ්බා. අයං
සුත්තාගතානං ධම්මානං අවිකප්පනාවයසන යථායදසිතයමව 

සාමඤ්ඤවියසසනිද්ධාරණලක්ඛයණො අධිට්ඨානහායරො නාම, යථාහ 
‘‘එකත්තතාය ධම්මා, යයපි ච යවමත්තතාය නිද්දිට්ඨා’’තිආදි (යනත්ති.
4.14). 

පරික්ඛාරහාරවණ්ණනා 
ආඝාතාදීනං ‘‘අනත්ථං යම අචරී’’තිආදීනි (ධ. ස. 1237; විභ. 909) 

එකූනවීසති ආඝාතවත්ථූනි යහතු. ආනන්දාදීනං ආරම්මණාභිසියනයහො
යහතු.සීලස්ස හිරිඔත්තප්පං, අප්පිච්ෙතාදයයොචයහතු.‘‘ගම්භීරා’’තිආදිනා
වුත්තධම්මස්ස සබ්බාපිපාරමියයොයහතු.වියසයසනපඤ්ඤාපාරමී.දිට්ඨීනං
අසප්පුරිසූපනිස්සයයො, අසද්ධම්මස්සවනං මිච්ොභිනියවයසන
අයයොනියසොමනසිකායරො ච අවියසයසන යහතු. වියසයසන පන 
සස්සතවාදාදීනංඅතීතජාතිඅනුස්සරණාදියහතු.යවදනානංඅවිජ්ජා, තණ්හා, 
කම්මාදිඵස්යසො ච යහතු. අනුපාදාවිමුත්තියා අරියමග්යගො යහතු.
අඤ්ඤාණස්ස අයයොනියසොමනසිකායරො යහතු. තණ්හාය සංයයොජනියයසු
අස්සාදානුපස්සනා යහතු. ඵස්සස්ස සළායතනානි යහතු. සළායතනස්ස
නාමරූපං යහතු. භවයනත්තිසමුච්යෙදස්ස විසුද්ධිභාවනා යහතූති අයං
පරික්ඛාරසඞ්ඛායත යහතුපච්චයය නිද්ධායරත්වා සංවණ්ණනාලක්ඛයණො 
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පරික්ඛාරහායරො නාම, යතන වුත්තං ‘‘යය ධම්මා යං ධම්මං, 
ජනයන්තිප්පච්චයාපරම්පරයතො’’තිආදි. 

සමායරොපනහාරවණ්ණනා 
ආඝාතාදීනමකරණීයතාවචයනන ඛන්තිසම්පදා දස්සිතා යහොති. 

‘‘අප්පමත්තකං යඛො පයනත’’න්තිආදිනා යසොරච්චසම්පදා. ‘‘අත්ථි
භික්ඛයව’’තිආදිනා ඤාණසම්පදා. ‘‘අපරාමසයතො චස්ස පච්චත්තඤ්යඤව
නිබ්බුති විදිතා’’ති, ‘‘යවදනානං…යප.… යථාභූතං විදිත්වා
අනුපාදාවිමුත්යතො’’ති ච එයතහි සමාධිසම්පදාය සද්ධිං
විජ්ජාවිමුත්තිවසීභාවසම්පදා දස්සිතා. තත්ථ ඛන්තිසම්පදා 
පටිසඞ්ඛානබලසිද්ධියතොයසොරච්චසම්පදායපදට්ඨානං, යසොරච්චසම්පදාපන
අත්ථයතො සීලයමව, සීලංසමාධිසම්පදායපදට්ඨානං.සමාධිඤාණසම්පදාය

පදට්ඨානන්තිඅයං පදට්ඨානසමායරොපනා. 

පාණාතිපාතාදීහි පටිවිරතිවචනං සීලස්ස පරියායවිභාගදස්සනං. 
සස්සතවාදාදිවිභාගදස්සනං පන දිට්ඨියා පරියායවචනන්ති අයං 

යවවචනසමායරොපනා. 

සීයලන වීතික්කමප්පහානං, තදඞ්ගප්පහානං, 
දුච්චරිතසංකියලසප්පහානඤ්ච සිජ්ඣති. සමාධිනා පරියුට්ඨානප්පහානං, 
වික්ඛම්භනප්පහානං, තණ්හාසංකියලසප්පහානඤ්ච සිජ්ඣති. පඤ්ඤාය 
දිට්ඨිසංකියලසප්පහානං, සමුච්යෙදප්පහානං, අනුසයප්පහානඤ්චසිජ්ඣතීති

අයං පහානසමායරොපනා. 

සීලාදිධම්මක්ඛන්යධහි සමථවිපස්සනාභාවනාපාරිපූරිං ගච්ෙති 

පහානත්තයසිද්ධියතොති අයං භාවනාසමායරොපනා. අයං සුත්යත 
ආගතධම්මානං
පදට්ඨානයවවචනපහානභාවනාසමායරොපනවිචාරණලක්ඛයණො 

සමායරොපනහායරො නාම. වුත්තඤ්යහතං ‘‘යය ධම්මා යං මූලා, යය
යචකත්ථා පකාසිතා මුනිනා’’තිආදි, (යනත්ති. 4.16) අයං
යසොළසහාරයයොජනා. 

යසොළසහාරවණ්ණනානිට්ඨිතා. 

පඤ්චවිධනයවණ්ණනා 
නන්දියාවට්ටනයවණ්ණනා 

ආඝාතාදීනමකරණවචයනන තණ්හාවිජ්ජාසඞ්යකොයචොදස්සියතො.සතිහි
අත්තත්තනියවත්ථූසු සියනයහ, සම්යමොයහච‘‘අනත්ථංයමඅචරී’’තිආදිනා
ආඝායතො ජායති, නාසති. තථා ‘‘පාණාතිපාතා පටිවිරයතො’’තිආදිවචයනහි
‘‘පච්චත්තඤ්යඤව නිබ්බුති විදිතා, අනුපාදාවිමුත්යතො, ෙන්නං
ඵස්සායතනානං…යප.… යථාභූතං පජානාතී’’තිආදිවචයනහි ච 
තණ්හාවිජ්ජානං අච්චන්තප්පහානං දස්සිතං යහොති. තාසං පන 
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පුබ්බන්තකප්පිකාදිපයදහි, ‘‘අජානතං අපස්සත’’න්තිආදිපයදහි ච
සරූපයතොපි දස්සිතානං තණ්හාවිජ්ජානං රූපධම්මා, අරූපධම්මා ච
අධිට්ඨානං. යථාක්කමං සමයථො ච විපස්සනා ච පටිපක්යඛො, යතසං පන
යචයතොවිමුත්ති, පඤ්ඤාවිමුත්ති ච ඵලං. තත්ථ තණ්හා සමුදයසච්චං, 
තණ්හාවිජ්ජා වා, තදධිට්ඨානභූතා රූපාරූපධම්මා දුක්ඛසච්චං, 
යතසමප්පවත්ති නියරොධසච්චං, නියරොධපජානනා සමථවිපස්සනා
මග්ගසච්චන්තිඑවං, චතුසච්චයයොජනායවදිතබ්බා. 

තණ්හාග්ගහයණන යචත්ථ 
මායාසායඨයයමානාතිමානමදපමාදපාපිච්ෙතාපාපමිත්තතාඅහිරිකායනොත්තප්
පාදිවයසන සබ්යබොපි අකුසලපක්යඛො යනතබ්යබො. තථා
අවිජ්ජාග්ගහයණනපි 
විපරීතමනසිකාරයකොධුපනාහමක්ඛපළාසඉස්සාමච්ෙරියසාරම්භ
යදොවචස්සතා භවදිට්ඨිවිභවදිට්ඨාදිවයසන. වුත්තවිපරියායයන පන
අමායාඅසායඨයයාදිවයසන, අවිපරීතමනසිකාරාදිවයසන ච සබ්යබොපි
කුසලපක්යඛො යනතබ්යබො. තථා සමථපක්ඛියානං සද්ධින්ද්රියාදීනං, 
විපස්සනාපක්ඛියානඤ්චඅනිච්චසඤ්ඤාදීනංවයසනාතිඅයං තණ්හාවිජ්ජාහි
සංකියලසපක්ඛං සුත්තත්ථං සමථවිපස්සනාහි ච යවොදානපක්ඛං 

චතුසච්චයයොජනමුයඛන නයනලක්ඛණස්ස නන්දිොවට්ටනෙස්ස භූම. 
වුත්තඤ්හි ‘‘තණ්හඤ්ච අවිජ්ජම්පි ච, සමයථන විපස්සනාය යයො
යනතී’’තිආදි. 

තිපුක්ඛලනයවණ්ණනා 
ආඝාතාදීනමකරණවචයනන අයදොසසිද්ධි, තථා

පාණාතිපාතඵරුසවාචාහි පටිවිරතිවචයනනාපි.
ආනන්දාදීනමකරණවචයනන පන අයලොභසිද්ධි, තථා අබ්රහ්මචරියයතො
පටිවිරතිවචයනනාපි. අදින්නාදානාදීහි පන පටිවිරතිවචයනන තදුභයසිද්ධි.
‘‘තයිදං භික්ඛයව, තථාගයතො පජානාතී’’තිආදිනා අයමොහසිද්ධි. ඉති තීහි
අකුසලමූයලහි ගහියතහි තප්පටිපක්ඛයතො ආඝාතාදීනමකරණවචයනන ච 
තීණි කුසලමූලානි සිද්ධානියයව යහොන්ති. තත්ථ තීහි අකුසලමූයලහි 
තිවිධදුච්චරිතසංකියලසමලවිසමාකුසලසඤ්ඤාවිතක්කපඤ්චාදිවයසන
සබ්යබොපි අකුසලපක්යඛො විත්ථායරතබ්යබො. තථා තීහි කුසලමූයලහි 
තිවිධසුචරිතයවොදානසමකුසලසඤ්ඤාවිතක්කපඤ්ඤාසද්ධම්මසමාධි- 
වියමොක්ඛමුඛවියමොක්ඛාදිවයසනසබ්යබොපිකුසලපක්යඛොවිභායවතබ්යබො. 

එත්ථ චායං සච්චයයොජනා – යලොයභො සමුදෙසච්චිං, සබ්බානි වා
කුසලාකුසලමූලානි, යතහි පන නිබ්බත්තා යතසමධිට්ඨානයගොචරභූතා

උපාදානක්ඛන්ධා දුක්ඛසච්චිං, යතසමප්පවත්ති නියරොධසච්චිං, 

නියරොධපජානනා වියමොක්ඛාදිකා මග්ගසච්චන්ති. අයං අකුසලමූයලහි
සංකියලසපක්ඛං, කුසලමූයලහි ච යවොදානපක්ඛං චතුසච්චයයොජනමුයඛන

නයනලක්ඛණස්ස තිපුක්ඛලනෙස්සභූම. තථාහිවුත්තං– 
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‘‘යයොඅකුසයලසමූයලහි, 
යනතිකුසයලචකුසලමූයලහී’’තිආදි.(යනත්ති.4.18); 

සීහවික්කීළිතනයවණ්ණනා 
ආඝාතානන්දාදීනමකරණ-වචයනන සතිසිද්ධි.

මිච්ොජීවාපටිවිරතිවචයනන වීරියසිද්ධි. වීරියයන හි
කාමබයාපාදවිහිංසාවිතක්යක වියනොයදති, වීරියසාධනඤ්ච 
ආජීවපාරිසුද්ධිසීලන්ති.පාණාතිපාතාදීහිපටිවිරතිවචයනනසතිසිද්ධි.සතියා
හි සාවජ්ජානවජ්යජො දිට්යඨො යහොති. තත්ථ ච ආදීනවානිසංයස
සල්ලක්යඛත්වා සාවජ්ජං පහාය අනවජ්ජං සමාදාය වත්තති. තථා හි සා
‘‘නියයාතනපච්චුපට්ඨානා’’ති වුච්චති. ‘‘තයිදං භික්ඛයව, තථාගයතො
පජානාතී’’තිආදිනා සමාධිපඤ්ඤාසිද්ධි. පඤ්ඤවා හි යථාභූතාවයබොයධො
සමාහියතොචයථාභූතංපජානාතීති. 

තථා ‘‘නිච්යචො ධුයවො’’තිආදිනා අනිච්යච ‘‘නිච්ච’’න්ති විපල්ලායසො, 
‘‘අයරොයගො පරං මරණා, එකන්තසුඛී අත්තා, 
දිට්ඨධම්මනිබ්බානප්පත්යතො’’ති ච එවමාදීහි අසුයඛ ‘‘සුඛ’’න්ති
විපල්ලායසො. ‘‘පඤ්චහි කාමගුයණහි සමප්පියතො’’තිආදිනා අසුයභ
‘‘සුභ’’න්ති විපල්ලායසො. සබ්යබයහව දිට්ඨිප්පකාසනපයදහි අනත්තනි
‘‘අත්තා’’ති විපල්ලායසොති එවයමත්ථ චත්තායරො විපල්ලාසා සිද්ධා 
යහොන්ති, යතසං පටිපක්ඛයතො චත්තාරි සතිපට්ඨානානි සිද්ධායනව. තත්ථ
චතූහි යථාවුත්යතහි ඉන්ද්රියයහි චත්තායරො පුග්ගලා නිද්දිසිතබ්බා. කථං
දුවියධොහිතණ්හාචරියතො මුදින්ද්රියයොතික්ඛින්ද්රියයොති, තථා දිට්ඨිචරියතොපි.
යතසුපඨයමොඅසුයභ ‘‘සුභ’’න්තිවිපල්ලත්ථදිට්ඨියකොසතිබයලනයථාභූතං
කායසභාවං සල්ලක්යඛත්වා සම්මත්තනියාමං ඔක්කමති. දුතියයො අසුයඛ
‘‘සුඛ’’න්ති විපල්ලත්ථදිට්ඨියකො ‘‘උප්පන්නං කාමවිතක්කං
නාධිවායසතී’’තිආදිනා (ම. නි. 1.26; අ. නි. 4.14; 6.58) වුත්යතන
වීරියසංවරසඞ්ඛායතන වීරියබයලන තං විපල්ලාසං විධමති. තතියයො
අනිච්යච ‘‘නිච්ච’’න්තිවිපල්ලත්ථදිට්ඨියකොසමාධිබයලනසමාහිතභාවයතො
සඞ්ඛාරානං ඛණිකභාවං යථාභූතං පටිවිජ්ඣති. චතුත්යථො
සන්තතිසමූහකිච්චාරම්මණඝනවිචිත්තත්තා ඵස්සාදිධම්මපුඤ්ජමත්යත
අනත්තනි ‘‘අත්තා’’ති විපල්ලත්ථදිට්ඨියකො 
චතුයකොටිකසුඤ්ඤතාමනසිකායරන තං මිච්ොභිනියවසං විද්ධංයසති. චතූහි
යචත්ථ විපල්ලායසහි 
චතුරාසයවොඝයයොගගන්ථඅගතිතණ්හුප්පාදුපාදානසත්තවිඤ්ඤාණට්ඨිතිඅපරි
ඤ්ඤාදිවයසන සබ්යබොපි අකුසලපක්යඛො යනතබ්යබො. තථා චතූහි
සතිපට්ඨායනහි 
චතුබ්බිධඣානවිහාරාධිට්ඨානසුඛභාගියධම්මඅප්පමඤ්ඤාසම්මප්පධානඉද්ධි
පාදාදිවයසන සබ්යබොපියවොදානපක්යඛොයනතබ්යබො. 
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එත්ථ චායං සච්චයයොජනා – සුභසඤ්ඤාසුඛසඤ්ඤාහි, චතූහිපි වා 

විපල්ලායසහි සමුදෙසච්චිං, යතසමධිට්ඨානාරම්මණභූතා 

පඤ්චුපාදානක්ඛන්ධා දුක්ඛසච්චිං, යතසමප්පවත්ති නියරොධසච්චිං, 

නියරොධපජානනා සතිපට්ඨානාදිකා මග්ගසච්චන්ති. අයං විපල්ලායසහි
සංකියලසපක්ඛං, සද්ධින්ද්රියාදීහි යවොදානපක්ඛං චතුසච්චයයොජනමුයඛන

නයනලක්ඛණස්ස සීහවික්කීළිතනෙස්ස භූම, යථාහ ‘‘යයො යනති
විපල්ලායසහි, කියලයස ඉන්ද්රියයහිසද්ධම්යම’’තිආදි(යනත්ති.4.19). 

දිසායලොචනඅඞ්කුසනයද්වයවණ්ණනා 
ඉති තිණ්ණං අත්ථනයානං සිද්ධියා යවොහාරනයද්වයම්පි සිද්ධයමව 

යහොති. තථා හි අත්ථනයත්තයදිසාභූතධම්මානං සමායලොචනයමව 

දිසායලොචනනයෙො. යතසං සමානයනයමව අඞ්කුසනයෙො. තස්මා
යථාවුත්තනයයන අත්ථනයානං දිසාභූතධම්මසමායලොකනනයනවයසන 
තම්පිනයද්වයංයයොයජතබ්බන්ති, යතනවුත්තං‘‘යවයයාකරයණසුහියය, 
කුසලාකුසලා’’තිආදි(යනත්ති.4.20). අයංපඤ්චනයයයොජනා. 

පඤ්චවිධනයවණ්ණනානිට්ඨිතා. 

සාසනපට්ඨානවණ්ණනා 
ඉදං පන සුත්තං යසොළසවියධ සාසනපට්ඨායන 

සංකියලසවාසනායසක්ඛභාගියං තණ්හාදිට්ඨාදිසංකියලසානං
සීලාදිපුඤ්ඤකිරියස්ස, අයසක්ඛසීලාදික්ඛන්ධස්ස ච විභත්තත්තා, 
සංකියලසවාසනානිබ්යබධායසක්ඛභාගියයමව වා යථාවුත්තත්ථානං
යසක්ඛසීලක්ඛන්ධාදිකස්ස ච විභත්තත්තා. අට්ඨවීසතිවියධ පන 
සාසනපට්ඨායනයලොකියයලොකුත්තරංසත්තධම්මාධිට්ඨානංඤාණයඤයයං
දස්සනභාවනං සකවචනපරවචනං විස්සජ්ජනීයාවිස්සජ්ජනීයං කම්මවිපාකං
කුසලාකුසලං අනුඤ්ඤාතපටික්ඛිත්තං භයවො ච
යලොකියයලොකුත්තරාදීනමත්ථානං ඉධ විභත්තත්තාති. අයං 
සාසනපට්ඨානයයොජනා. 

පකරණනයවණ්ණනානිට්ඨිතා. 

ඉති සුමඞ්ගලවිලාසිනියා දීඝනිකායට්ඨකථාය 
පරමසුඛුමගම්භීරදුරනුයබොධත්ථපරිදීපනාය
සුවිමලවිපුලපඤ්ඤායවයයත්තියජනනාය 
අජ්ජවමද්දවයසොරච්චසද්ධාසතිධිතිබුද්ධිඛන්තිවීරියාදිධම්මසමඞ්ගිනා
සාට්ඨකයථ පිටකත්තයය අසඞ්ගාසංහීරවිසාරදඤාණචාරිනා
අයනකප්පයභදසකසමයසමයන්තරගහනජ්යඣොගාහිනා මහාගණිනා

මහායවයයාකරයණන ඤාණාභිවිංසධම්මයසනාපතිනාමයථයරන 
මහාධම්මරාජාධිරාජගරුනාකතායසාධුවිලාසිනියානාමලීනත්ථපකාසනියා 
බ්රහ්මජාලසුත්තවණ්ණනායලීනත්ථවිභාවනා. 
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පටුන 

බ්රහ්මජාලසුත්තවණ්ණනානිට්ඨිතා. 

පඨයමොභායගොනිට්ඨියතො. 

 



 

 

 

 

 

 

iínodkx Oïu odkx ðkd;s" 

iínrix Oïu rix ðkd;s¦ 

iínr;sx Oïu r;sx ðkd;s 

;KaylaLfhd iínÿlaLx ðkd;s 

^Oïumoh ;Kayd j.af.d& 

 

Oïudrdfud Oïurf;d - Oïux wkqúÉka;hx¦ 

Oïux wkqiairx NslaLq - ioaOïud k mßydh;s' 

 ^Oïumoh NslaLq j.af.d& 
 

Oïfud mfkfid iq.;mami;af:d" 

;rŒj ixidr uyKaKjiai¦ 

n%yaudiqrd§ys kuiaikSfhHd" 

rfid ridkx mrfud ;sf,dfl' 

 

uyd.fod uÑpqcrd mydfkd" 

iíî;skdidh úfiiukaf;d¦ 

iín;a: odfkk p lmamrelafLd" 

Éka;duŒ Noao>fgdj Oïfud' 

 

Oïux úkd k;aÓ ms;dp ud;d" 

;fuj ;dKx irKx m;sÜGd¦ 

;iaud ys fNd lsÑpu[a[mamydh" 

iqKd: Odfr: prd: Oïfu' 

 ^rijdyskS& 
 

Érx ;sÜG;= f,dliañx - iïud iïnqoaO ididkxæ 
 

O¾u odkh msKsihs''''''''' 


