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නයමොතස්සභගවයතොඅරහයතොසම්මාසම්බුද්ධස්ස 

දීඝනිකායෙ 

සීලක්ඛන්ධවග්ගඅභිනවටීකා 

(දුතියෙොභායගො) 

2. සාමඤ්ඤඵලසුත්තවණ්ණනා 

රාජාමච්චකථාවණ්ණනා 
150. ඉදානි සාමඤ්ඤඵලසුත්තස්ස සරවණ්ණනාක්කයමො අනුප්පත්යතොති

දස්යසතුර ‘‘එවං …යප …. සුත්ත’’න්තිආදිමාහ. තත්ථ 

අනුපුබ්බපදවණ්ණනාති අනුක්කයමන පදවණ්ණනා, පදර පදර පති

අනුක්කයමනවණ්ණනාතිවුත්තර යහොති  .පුබ්යබවුත්තඤ්හි , උත්තානරවා 

පදමඤ්ඤත්රවණ්ණනාපි ‘‘අනුපුබ්බපද වණ්ණනා ’’ත්යවවවුච්චති.එවඤ්ච

කත්වා  ‘‘අපුබ්බපදවණ්ණනා’’තිපිපඨන්ති, පුබ්යබ අවණ්ණිතපදවණ්ණනාති

අත්යථො  .දුග්ගජනපදට්ඨානවියසසසම්පදාදියයොගයතො පධානභායවන රාභහි  

ගහිතට්යඨන එවරනාමකර, නපනනාමමත්යතනාතිආහ ‘‘තඤ්හී’’තිආදි .

නනු මහාවග්යග මහායගොවින්දසුත්යත ආගයතො එස පුයරොහියතො එව, න

රාජා, කස්මා යසො රාජසද්දවචනීයභායවන ගහියතොති? මහායගොවින්යදන

පුයරොහියතන පරිග්ගහිතම්පි යචතර යරණුනා නාම මගධරායජන

පරිග්ගහිතයමවාති අත්ථසම්භවයතො එවර වුත්තර, න පන යසො 

රාජසද්දවචනීයභායවන ගහියතො තස්ස රාජාභාවයතො .

මහායගොවින්දපරිග්ගහිතභාවකිත්තනඤ්හි තදා යරණුරඤ්ඤා

පරිග්ගහිතභාවූපලක්ඛණර  .යසො හි තස්ස සබ්බකිච්චකාරයකො පුයරොහියතො , 

ඉදම්පි ච යලොයක සමුදාචිණ්ණර ‘‘රාජකම්මපසුයතන කතම්පි රඤ්ඤා 

කත ’’න්ති .ඉදර වුත්තර යහොති–මන්ධාතුරඤ්ඤා යචව මහායගොවින්දර

යබොධිසත්තර  පුයරොහිතමාණායපත්වා යරණුරඤ්ඤා ච අඤ්යඤහි ච රාභහි

පරිග්ගහිතත්තාරාජගහන්ති. යකචිපන ‘‘මහායගොවින්යදො’’තිමහානුභායවො

එයකො පුරාතයනො රාජාති වදන්ති.  පරිග්ගහිතත්තාති රාජධානීභායවන

පරිග්ගහිතත්තා  .ගගහතීති හි  ගහං, රාභනර, රාභහි වා ගහන්ති රාජගහං. 

නගරසද්දායපක්ඛායනපුරසකනිද්යදයසො. 

අඤ්යඤයපත්ථ පකායරති නගරමාපයනන රඤ්ඤා 

කාරිතසබ්බයගහත්තා රාජගහං, ගිජ්ඣකූටාදීහි පඤ්චහි පබ්බයතහි

පරික්ඛිත්තත්තා පබ්බතරායජහි පරික්ඛිත්තයගහසදිසන්තිපි රාජගහං, 

සම්පන්නභවනතාය රාජමානර යගහන්තිපි රාජගහං, සුසරවිහිතාරක්ඛතාය
අනත්ථාවහිතුකායමන උපගතානර පටිරාභනර ගහර ගහණභූතන්තිපි 

රාජගහං, රාභහි දිස්වා සම්මා පතිට්ඨාපිතත්තා යතසර ගහර යගහභූතන්තිපි 
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රාජගහං, ආරාමරාමයණයයතාදීහි රාජති, නිවාසසුඛතාදිනා ච සත්යතහි

මමත්තවයසන ගගහති පරිග්ගගහතීතිපි රාජගහන්ති එදියස පකායර.
නාමමත්තයමව පුබ්යබ වුත්තනයයනාති අත්යථො. යසො පන පයදයසො

වියසසට්ඨානභායවනඋළාරසත්තපරියභොයගොතිආහ ‘‘තංපයනත’’න්තිආදි.

තත්ථ ‘‘බුද්ධකායල, චක්කවත්තිකායලචා’’තිඉදර යයභුයයවයසනවුත්තර

අඤ්ඤදාපිකදාචි සම්භවයතො, ‘‘නගරං යහොතී’’ති ච ඉදර උපලක්ඛණයමව

මනුස්සාවාසස්යසව අසම්භවයතො. තථා හි වුත්තර ‘‘යසසකායල සුඤ්ඤං

යහොතී’’තිආදි. යතසන්තියක්ඛානර. වසනවනන්ති ආපානභූමිභූතරඋපවනර. 

අවියසයසනාති විහාරභාවසාමඤ්යඤන, සද්දන්තරසන්නිධානසිද්ධර
වියසසපරාමසනමන්තයරනාති අත්යථො. ඉදර වුත්තර යහොති – 
‘‘පාතියමොක්ඛසරවරසරවුයතො විහරති, (අ.නි. 5.101; පාචි. 147; පරි. 441) 
පඨමරඣානර උපසම්පජ්ජවිහරති, (ධ.ස.160) යමත්තාසහගයතනයචතසා
එකරදිසරඵරිත්වාවිහරති, (දී.නි.3.71, 308; ම.නි.1.77, 459, 509; 2.309, 
315; 3.230; විභ. 642) සබ්බනිමිත්තානර අමනසිකාරා අනිමිත්තර
යචයතොසමාධිර උපසම්පජ්ජ විහරතී’’තිආදීසු (ම. නි. 1.459) 
සද්දන්තරසන්නිධානසිද්යධන වියසසපරාමසයනන යථාක්කමර 
ඉරියාපථවිහාරාදිවියසසවිහාරසමඞ්ගීපරිදීපනර, න එවමිදර, ඉදර පන තථා
වියසසපරාමසනමන්තයරන අඤ්ඤතරවිහාරසමඞ්ගීපරිදීපනන්ති. 

සතිපි ච වුත්තනයයන අඤ්ඤතරවිහාරසමඞ්ගීපරිදීපයන ඉධ 

ඉරියාපථසඞ්ඛාතවියසසවිහාරසමඞ්ගීපරිදීපනයමවසම්භවතීතිදස්යසති ‘‘ඉධ

පනා’’තිආදිනා. කස්මා පන සද්දන්තරසන්නිධානසිද්ධස්ස 
වියසසපරාමසනස්සාභායවපි ඉධ වියසසවිහාරසමඞ්ගීපරිදීපනර සම්භවතීති? 
වියසසවිහාරසමඞ්ගීපරිදීපනස්ස සද්දන්තරසඞ්ඛාතවියසසවචනස්ස
අභාවයතො එව. වියසසවචයන හි අසති වියසසමිච්ඡතා වියසයසො
පයයොජිතබ්යබොති. අපිච ඉරියාපථසමායයොගපරිදීපනස්ස අත්ථයතො
සිද්ධත්තා තථාදීපනයමව සම්භවතීති. කස්මා චායමත්යථො සිද්යධොති? 
දිබ්බවිහාරාදීනම්පි සාධාරණයතො. කදාචිපි හි ඉරියාපථවිහායරන විනා න
භවතිතමන්තයරන අත්තභාවපරිහරණාභාවයතොති. 

ඉරියනරපවත්තනර ඉරිො, කායිකකිරියා, තස්සාපවත්තනුපායභාවයතො

පයථොති ඉරිොපයථො, ඨානනිසජ්ජාදයයො.න හිඨානනිසජ්ජාදිඅවත්ථාහිවිනා
කඤ්චි කායිකර කිරියර පවත්යතතුර සක්කා, තස්මා යසො තාය
පවත්තනුපායයොති වුච්චති. විහරති පවත්තති එයතන, විහරණමත්තර වා

තන්ති විහායරො, යසො එව විහායරො තථා, අත්ථයතො පයනස 
ඨානනිසජ්ජාදිආකාරප්පවත්යතො චතුසන්තතිරූපප්පබන්යධොව. දිවි භයවො 

දිබ්යබො, තත්ථ බහුලර පවත්තියා බ්රහ්මපාරිසජ්ජාදියදවයලොයක භයවොති

අත්යථො, යයො වා තත්ථ දිබ්බානුභායවො, තදත්ථාය සරවත්තතීති දිබ්යබො, 

අභිඤ්ඤාභිනීහාරාදිවයසන වා මහාගතිකත්තා දිබ්යබො, යසොව විහායරො, 

දිබ්බභාවාවයහොවාවිහායරො දිබ්බවිහායරො, මහග්ගතජ්ඣානානි. යනත්තිෙං 
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පටුන 

[යනත්ති. 86 (අත්ථයතො සමානර)] පන චතස්යසො ආරුප්පසමාපත්තියයො
ආයනඤ්ජවිහාරාතිවිසුරවුත්තර, තරපනයමත්තාජ්ඣානාදීනර බ්රහ්මවිහාරතා

විය තාසර භාවනාවියසසභාවර සන්ධාය වුත්තර. අට්ඨකථාසු පන
දිබ්බභාවාවහසාමඤ්ඤයතො තාපි ‘‘දිබ්බවිහාරා’’ ත්යවව වුත්තා. බ්රහ්මානර, 
බ්රහ්මභූතා වා හිතූපසරහාරාදිවයසන පවත්තියා යසට්ඨභූතා විහාරාති 

බ්රහ්මවිහාරා, යමත්තාජ්ඣානාදිවයසන පවත්තාචතස්යසොඅප්පමඤ්ඤායයො.

අරියා උත්තමා, අනඤ්ඤසාධාරණත්තා වා අරියානර විහාරාති අරිෙවිහාරා, 
චතස්යසොපි ඵලසමාපත්තියයො. ඉධ පන රූපාවචරචතුත්ථජ්ඣානර, 
තබ්බයසන පවත්තා අප්පමඤ්ඤායයො, චතුත්ථජ්ඣානිකඅග්ගඵලසමාපත්ති
චභගවයතොදිබ්බබ්රහ්මඅරියවිහාරා. 

අඤ්ඤතරවිහාරසමඞ්ගීපරිදීපනන්ති තාසයමකයතො අප්පවත්තත්තා
එයකන වා ද්වීහි වා සමඞ්ගීභාවපරිදීපනර, භාවයලොයපනායර 
භාවප්පධායනන වා නිද්යදයසො. භගවා හි යලොභයදොසයමොහුස්සන්යන
යලොයක සකපටිපත්තියා යවයනයයානර විනයනත්ථර තර තර විහායර
උපසම්පජ්ජ විහරති.තථාහියදාසත්තාකායමසුවිප්පටිපජ්ජන්ති, තදාකිර
භගවා දිබ්යබන විහායරන විහරති යතසර අයලොභකුසලමූලුප්පාදනත්ථර
‘‘අප්යපව නාම ඉමර පටිපත්තිර දිස්වා එත්ථ රුචිමුප්පායදත්වා කායමසු
විරජ්යජයු’’න්ති. යදා පන ඉස්සරියත්ථර සත්යතසු විප්පටිපජ්ජන්ති, තදා
බ්රහ්මවිහායරනවිහරතියතසර අයදොසකුසලමූලුප්පාදනත්ථර ‘‘අප්යපවනාම
ඉමර පටිපත්තිර දිස්වා එත්ථ රුචිමුප්පායදත්වා අයදොයසන යදොසර
වූපසයමයු’’න්ති. යදා පන පබ්බජිතා ධම්මාධිකරණර විවදන්ති, තදා
අරියවිහායරනවිහරතියතසරඅයමොහකුසලමූලුප්පාදනත්ථර ‘‘අප්යපවනාම 
ඉමර පටිපත්තිර දිස්වා එත්ථ රුචිමුප්පායදත්වා අයමොයහන යමොහර
වූපසයමයු’’න්ති. එවඤ්ච කත්වා ඉයමහි දිබ්බබ්රහ්මඅරියවිහායරහි
සත්තානරවිවිධරහිතසුඛරහරති, ඉරියාපථවිහායරනචඑකරඉරියාපථබාධනර
අඤ්යඤන ඉරියාපයථන විච්ඡින්දිත්වා අපරිපතන්තර අත්තභාවර හරතීති
වුත්තර‘‘අඤ්ඤතරවිහාරසමඞ්ගීපරිදීපන’’න්ති. 

‘‘යතනා’’තිආදියථාවුත්තසරවණ්ණනාය ගුණදස්සනර, තස්මාතිඅත්යථො, 
යථාවුත්තත්ථසමත්ථනර වා. යතන ඉරියාපථවිහායරන විහරතීති

සම්බන්යධො. තථා වදමායනො පන විහරතීති එත්ථ වි-සද්යදො

විච්යඡදනත්ථයජොතයකො, ‘‘හරතී’’ති එතස්ස ච යනති පවත්යතතීති

අත්යථොතිඤායපති ‘‘ඨියතොපී’’තිආදිනාවිච්යඡදනයනාකායරනවුත්තත්තා.
එවඤ්හි සති තත්ථ කස්ස යකන විච්ඡින්දනර, කථර කස්ස නයනන්ති

අන්යතොලීනයචොදනර සන්ධායාහ. ‘‘යසො හී’’තිආදීති අයම්පි සම්බන්යධො
උපපන්යනො යහොති. යදිපි භගවා එයකයනව ඉරියාපයථන චිරතරර කාලර
පවත්යතතුර සක්යකොති, තථාපි උපාදින්නකස්ස නාම සරීරස්ස අයර

සභායවොති දස්යසතුර ‘‘එකං ඉරිොපථබාධන’’න්තිආදි වුත්තර. 

අපරිපතන්තන්ති භාවනපුරසකනිද්යදයසො, අපතමානර කත්වාති අත්යථො.
යස්මා පන භගවා යත්ථ කත්ථචි වසන්යතො යවයනයයානර ධම්මර



දීඝනිකායය සීලක්ඛන්ධවග්ගඅභිනවටීකා සාමඤ්ඤඵලසුත්තවණ්ණනා 

4 

පටුන 

යදයසන්යතො, නානාසමාපත්තීහිචකාලර වීතිනායමන්යතොවසති, සත්තානර, 
අත්තයනොචවිවිධරසුඛරහරති, තස්මාවිවිධරහරතීතිවිහරතීතිඑවම්යපත්ථ
අත්යථොයවදිතබ්යබො. 

යගොචරගාමනිදස්සනත්ථර ‘‘රාජගයහ’’ති වත්වා 
බුද්ධානමනුරූපනිවාසට්ඨානදස්සනත්ථර පුන ‘‘අම්බවයන’’ති වුත්තන්ති

දස්යසන්යතො ‘‘ඉදමස්සා’’තිආදිමාහ. අස්සාති භගවයතො. තස්සාති
රාජගහසඞ්ඛාතස්ස යගොචරගාමස්ස. යස්ස සමීපවයසන ‘‘රාජගයහ’’ති
භුම්මවචනර පවත්තති, යසොපි තස්ස සමීපවයසන වත්තබ්යබොති දස්යසති 

‘‘රාජගහසමීයප අම්බවයන’’ති ඉමිනා. සමීපත්යථති අම්බවනස්ස

සමීපත්යථ. එතන්ති ‘‘රාජගයහ’’ති වචනර. භුම්මවචනන්ති ආධාරවචනර.

භවන්තිඑත්ථාතිහි භුම්මං, ආධායරො, තයදවවචනරතථා, භුම්යමපවත්තර

වා වචනර විභත්ති භුම්මවචනං, යතන යුත්තර තථා, 
සත්තමීවිභත්තියුත්තපදන්ති අත්යථො. ඉදර වුත්තර යහොති – කාමර භගවා
අම්බවයනයයව විහරති. තස්සමීපත්තා පන යගොචරගාමදස්සනත්ථර
භුම්මවචනවයසන ‘‘රාජගයහ’’තිපි වුත්තර යථා තර ‘‘ගඞ්ගායර ගායවො
චරන්ති, කූයපගග්ගකුල’’න්තිචාති.අයනයනවයදිභගවා රාජගයහවිහරති, 
අථනවත්තබ්බර ‘‘අම්බවයන’’ති.යදිචඅම්බවයන, එවම්පින වත්තබ්බර
‘‘රාජගයහ’’ති. න හි ‘‘පාටලිපුත්යත පාසායද වසතී’’තිආදීසු විය ඉධ 
අධිකරණාධිකරණස්ස අභාවයතො අධිකරණස්ස ද්වයනිද්යදයසො යුත්යතො
සියාති යචොදනා අනවකාසා කතාති දට්ඨබ්බර. කුමාරභයතො එව 

යකොමාරභච්යචො සකත්ථවුත්තිපච්චයයන, නිරුත්තිනයයන වා යථා

‘‘භිසග්ගයමව යභසජ්ජ’’න්ති. ‘‘ෙථාහා’’තිආදිනා ඛන්ධකපාළිවයසන
තදත්ථර සායධති. කස්මා ච අම්බවනර ජීවකසම්බන්ධර කත්වා වුත්තන්ති

අනුයයොයගන මූලයතො පට්ඨාය තමත්ථර දස්යසන්යතො ‘‘අෙං

පනා’’තිආදිමාහ. 

යදොසාභිසන්නන්තිවාතපිත්තාදිවයසන උස්සන්නයදොසර. වියරයචත්වාති

යදොසප්පයකොපයතොවියවයචත්වා. සියවෙයකංදුස්සයුගන්තිසිවිරට්යඨජාතර

මහග්ඝර දුස්සයුගර. දිවසස්ස ද්වත්තික්ඛත්තුන්ති එකස්යසව දිවසස්ස
ද්විවායර වා තිවායර වා භායග, භුම්මත්යථ වා එතර සාමිවචනර, 
එකස්මිරයයව දිවයස ද්විවාරර වා තිවාරර වාති අත්යථො. 

තම්බපට්ටවණ්යෙනාති තම්බයලොහපට්ටවණ්යණන. සචීවරභත්යතනාති

චීවයරන, භත්යතන ච. ‘‘තං සන්ධාො’’ති ඉමිනා න භගවා
අම්බවනමත්යතයයව විහරති, අථ යඛො එවර කයත විහායර. යසො පන
තදධිකරණතායවිසුරඅධිකරණභායවනනවුත්යතොතිසන්ධායභාසිතමත්ථර 
දස්යසති.සාමඤ්යඤහිසතිසන්ධායභාසිතනිද්ධාරණර. 

අඩ්යෙන යතළස අඩ්ඪයතළස. තාදියසහි භික්ඛුසයතහි. අඩ්යෙො
පයනත්ථසතස්යසව.යයනහිපයුත්යතො තබ්භාගවාචයකොඅඩ්ෙසද්යදො, යසො
ච යඛො පණ්ණාසාව, තස්මා පඤ්ඤාසාය ඌනානි යතළස භික්ඛුසතානීති
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අත්ථරවිඤ්ඤායපතුර ‘‘අඩ්ඪසයතනා’’තිආදි වුත්තර.අඩ්ෙයමවසතරසතස්ස
වාඅඩ්ෙරතථා. 

රාජතීතිඅත්තයනොඉස්සරියසම්පත්තියා දිබ්බතියසොභතිච. රඤ්යජතීති
දානාදිනා, සස්සයමධාදිනාච චතූහිසඞ්ගහවත්ථූහිරයමති, අත්තනිවාරාගර

කයරොතීති අත්යථො. ච-සද්යදො යචත්ථ විකප්පනත්යථො. ජනපදවාචියනො

පුථුවචනපරත්තා ‘‘මගධාන’’න්ති වුත්තර, ජනප්පදාපයදයසන වා

තබ්බාසිකානර ගහිතත්තා. රඤ්යඤොති පිතු බිම්බිසාරරඤ්යඤො. සසති

හිරසතීති සත්තු, යවරී, අජායතොයයව සත්තු අජාතසත්තු. ‘‘යනමිත්තයකහි

නිද්දිට්යඨො’’ති වචයනන ච අජාතස්ස තස්ස සත්තුභායවො න තාව යහොති, 
සත්තුභාවස්ස පන තථා නිද්දිට්ඨත්තා එවර යවොහරීයතීති දස්යසති.
අජාතස්යසව පන තස්ස ‘‘රඤ්යඤො යලොහිතර පියවයය’’න්ති යදවියා
යදොහළස්ස පවත්තත්තාඅජායතොයයයවසරඤ්යඤොසත්තූතිපිවදන්ති. 

‘‘තස්මි’’න්තිආදිනා තදත්ථර විවරති, සමත්යථති ච. යදොහයළොති

අභිලායසො. භාරියෙති ගරුයක, අඤ්යඤසර අසක්කුයණයයය වා. 

අසක්යකොන්තීති අසක්කුණමානා. අකයථන්තීති අකථයමානා සමානා. 

නිබන්ධිත්වාති වචසා බන්ධිත්වා. සුවණ්ෙසත්ථයකනාති සුවණ්ණමයයන
සත්ථයකන, ඝනසුවණ්ණකයතනාති අත්යථො. අයයොමයඤ්හි රඤ්යඤො
සරීරර උපයනතුර අයුත්තන්ති වදන්ති. සුවණ්ණපරික්ඛයතන වා

අයයොමයසත්යථනාති අත්යථපි අයයමවාධිප්පායයො. බාහං ඵාලායපත්වාති
යලොහිතසිරායවධවයසන බාහුර ඵාලායපත්වා. යකවලස්ස යලොහිතස්ස 

ගබ්භිනියා දුජ්ජීරභාවයතො උදයකන සම්භින්දිත්වා පායයසි. හඤ්ඤිස්සතීති
හඤ්ඤිස්සයත, ආයතිරහනීයයතතිඅත්යථො. යනමිත්තකානරවචනරතථරවා

සියා, විතථරවාතිඅධිප්පායයන ‘‘පුත්යතොතිවාධීතාතිවානපඤ්ඤාෙතී’’ති

වුත්තර. ‘‘අත්තයනො’’තිආදිනා අඤ්ඤම්පි කාරණර දස්යසත්වා නිවායරසි. 

රඤ්යඤොභායවො රජ්ජං, රජ්ජස්සසමීයපපවත්තතීති ඔපරජ්ජං, ඨානන්තරර. 

මහාති මහතී. සමායස විය හි වායකයපි මහන්තසද්දස්ස මහායදයසො. 

ධුරාති ගණස්ස ධුරභූතා, යධොරගහා යජට්ඨකාති අත්යථො. ධුරං නීහරාමීති 

ගණධුරමාවහාමි, ගණබන්ධියරනිබ්බත්යතස්සාමීතිවුත්තරයහොති. ‘‘යසො න

සක්කා’’තිආදිනා පුන චින්තනාකාරර දස්යසති. ඉද්ධිපාටිහාරියෙනාති

අහියමඛලිකකුමාරවණ්ණවිකුබ්බනිද්ධිනා. යතනාතිඅප්පායුකභායවන. හීති 

නිපාතමත්තර. යතන හීති වා උයයයොජනත්යථ නිපායතො. යතන වුත්තර

‘‘කුමාරර…යප.…උයයයොයජසී’’ති. බුද්යධො භවිස්සාමීතිඑත්ථ ඉති-සද්යදො

ඉදමත්යථො, ඉමිනා ඛන්ධයක ආගතනයයනාති අත්යථො. පුබ්යබ

යඛොතිආදීහිපි ඛන්ධකපාළියයව(චූළව.339). 

යපොත්ථනිෙන්තිඡුරිකර.යර ‘‘නඛර’’න්තිපිවුච්චති, දිවාදිවයසති(දී.නි.
ටී. 1.150) දිවසස්සපි දිවා. සාමයත්යථ යහතර භුම්මවචනර ‘‘දිවා
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දිවසස්සා’’ති අඤ්ඤත්ථ දස්සනයතො. දිවස්ස දිවයසතිපි වට්ටති
අකාරන්තස්සපිදිවසද්දස්සවිජ්ජමානත්තා. යනපාතිකම්පිදිවාසද්දමිච්ඡන්ති
සද්දවිදූ, මජ්ඣන්හිකයවලායන්ති අත්යථො. සා හි දිවසස්ස වියසයසො

දිවයසොති. ‘‘භීයතො’’තිආදි පරියායයො, කායථම්භයනන වා භීයතො. 

හදයමරසචලයනන උබ්බිග්යගො. ‘‘ජායනයුර වා, මා වා’’ති පරිසඞ්කාය 

උස්සඞ්කී. ඤායත සති අත්තයනො ආගච්ඡමානභයවයසන උත්රස්යතො.

වුත්තප්පකාරන්ති යදවදත්යතන වුත්තාකාරර විප්පකාරන්ති අපකාරර

අනුපකාරර, විපරීතකිච්චරවා. සබ්යබභික්ඛූතියදවදත්තපරිසරසන්ධායාහ. 

අච්ඡින්දිත්වාති අපනයනවයසන විලුම්පිත්වා. රජ්යජනාති විජියතන.
එකස්සරඤ්යඤොආණාපවත්තිට්ඨානර‘‘රජ්ජ’’න්තිහිවුත්තර, රාජභායවන 
වා. 

මනයසො අත්යථො ඉච්ඡා මයනොරයථො ර-කාරාගමර, ත-කාරයලොපඤ්ච
කත්වා, චිත්තස්සවානානාරම්මයණසුවිබ්භමකරණයතොමනයසොරයථොඉව 

මයනොරයථො, මයනො එව රයථො වියාති වා මයනොරයථොතිපි යනරුත්තිකා

වදන්ති. සුකිච්චකාරිම්හීති සුකිච්චකාරී අම්හි. අවමානන්ති අවමඤ්ඤනර

අනාදරර. මූලඝච්චන්තිජීවිතායවොයරොපනරසන්ධායාහ, භාවනපුරසකයමතර. 

රාජකුලානරකිරසත්යථනඝාතනර රාභනමනාචිණ්ණර, තස්මා යසො ‘‘නනු 

භන්යත’’තිආදිමාහ. තාපනයගහං නාම උණ්හගහාපනයගහර, තර පන

ධූයමයනව අච්ඡින්නා. යතන වුත්තර ‘‘ධූමඝර’’න්ති. කම්මකරෙත්ථාොති
තාපන කම්මකරණත්ථයමව. යකනචි ඡාදිතත්තා උච්යචො අඞ්යගොති 

උච්චඞ්යගො, යස්ස කස්සචි ගහණත්ථර පටිච්ඡන්යනො උන්නතඞ්යගොති ඉධ

අධිප්යපයතො. යතන වුත්තර ‘‘උච්චඞ්ගං කත්වා පවිසිතුං මා යදථා’’ති. 

‘‘උච්ඡඞ්යග කත්වා’’තිපි පායඨො, එවර සති මජ්ඣිමඞ්යගොව, උච්ඡඞ්යග

කිඤ්චි ගයහතබ්බර කත්වාති අත්යථො. යමොළිෙන්ති චූළායර ‘‘යඡත්වාන
යමොළිරවරගන්ධවාසිත’’න්තිආදීසු(ම.නි.අට්ඨ.2.1; සර.නි. අට්ඨ.2.2.55; 
අප. අට්ඨ. 1.අවිදූයරනිදානකථා; බු. වර. අට්ඨ. 27.අවිදූයරනිදානකථා; ජා.

අට්ඨ. 1.අවිදූයරනිදානකථා) විය. යතනාහ ‘‘යමොළිං බන්ධිත්වා’’ති. 

චතුමධුයරනාති සප්පිසක්කරමධුනාළියකරස්යනහසඞ්ඛායතහි චතූහි
මධුයරහි අභිසඞ්ඛතපානවියසයසනාති වදන්ති, තර
මහාධම්මසමාදානසුත්තපාළියා(ම.නි.1.473) නසයමති.වුත්තඤ්හිතත්ථ 
‘‘දධිචමධුචසප්පිචඵාණිතඤ්චඑකජ්ඣරසරසට්ඨ’’න්ති, (ම.නි.1.485) 

තදට්ඨකථාෙඤ්චවුත්තර ‘‘දධිචමධුචාති සුපරිසුද්ධරදධිචසුමධුරරමධුච. 

එකජ්ඣං සංසට්ඨන්ති එකයතො කත්වා මිස්සිතර ආලුළිතර. තස්ස තන්ති
තස්ස තර චතුමධුරයභසජ්ජර පිවයතො’’ති ‘‘අත්තුපක්කයමන මරණර න

යුත්ත’’න්තිමනසිකත්වා රාජාතස්සාසරීරංයලහිත්වාොයපති. නහිඅරියා
අත්තානර විනිපායතන්ති. 
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මග්ගඵලසුයඛනාති මග්ගඵලසුඛවතා, 
යසොතාපත්තිමග්ගඵලසුඛූපසඤ්හියතන චඞ්කයමන යායපතීති අත්යථො. 

හායරස්සාමීති අපයනස්සාමි. වීතච්චියතහීති විගතඅච්චියතහි ජාලවිගයතහි

සුද්ධඞ්ගායරහි. යකනචි සඤ්ඤත්යතොති යකනචි සම්මා ඤාපියතො, 

ඔවදියතොතිවුත්තරයහොති. මස්සුකරෙත්ථාොතිමස්සුවියසොධනත්ථාය. මනං

කයරොථාතියථාරඤ්යඤොමනරයහොති, තථාකයරොථ. පුබ්යබතිපුරිමභයව. 

යචතිෙඞ්ගයෙති ගන්ධපුප්ඵාදීහි පූජනට්ඨානභූයත යචතියස්ස භූමිතයල. 

නිසජ්ජනත්ථාොතිභික්ඛුසඞ්ඝස්සනිසීදනත්ථාය. පඤ්ඤත්තකටසාරකන්ති
පඤ්ඤයපතබ්බඋත්තමකිලඤ්ජර. තථාවියධො කිලඤ්යජො හි

‘‘කටසාරයකො’’ති වුච්චති. තස්සාති යථාවුත්තස්ස කම්මද්වයස්ස. තර පන
මයනොපයදොසවයසයනවයතන කතන්තිදට්ඨබ්බර.යථාහ– 

‘‘මයනොපුබ්බඞ්ගමාධම්මා, මයනොයසට්ඨාමයනොමයා; 
මනසායචපදුට්යඨන, භාසතිවාකයරොතිවා; 
තයතො නර දුක්ඛමන්යවති, චක්කරව වහයතො පද’’න්ති. (ධ. ප. 1; 
යනත්ති.90); 

පරිචාරයකොති සහායයකො. අයභයදපි යභදමිව යවොහායරො යලොයක

පාකයටොති වුත්තර ‘‘ෙක්යඛො හත්වා නිබ්බත්තී’’ති. එකායපි හි
උප්පාදකිරියාය ඉධ යභදයවොහායරො, පටිසන්ධිවයසනහුත්වා, පවත්තිවයසන
නිබ්බත්තීති වා පච්යචකර යයොයජතබ්බර, පටිසන්ධිවයසන වා
පවත්තනසඞ්ඛාතර සාතිසයනිබ්බත්තනර ඤායපතුර එකායයව කිරියා
පදද්වයයන වුත්තා. තථාවචනඤ්හි පටිසන්ධිවයසන නිබ්බත්තයනයයව
දිස්සති ‘‘මක්කටයකොනාමයදවපුත්යතොහුත්වානිබ්බත්ති(ධ.ප.අට්ඨ.1.5) 
කණ්ටයකො නාම…යප.… නිබ්බත්ති, (ජා. අට්ඨ. 1.අවිදූයරනිදානකථා)
මණ්ඩූයකො නාම…යප.… නිබ්බත්තී’’තිආදීසු විය. ද්වින්නර වා පදානර
භාවත්ථමයපක්ඛිත්වා ‘‘යක්යඛො’’තිආදීසුසාමිඅත්යථපච්චත්තවචනරකතර
පුරිමාය පච්ඡිමවියසසනයතො, පරිචාරකස්ස…යප.… යක්ඛස්ස භායවන
නිබ්බත්තීතිඅත්යථො, යහත්වත්යථවාඑත්ථ ත්වා-සද්යදොයක්ඛස්සභාවයතො
පවත්තනයහතූති. අස්ස පන රඤ්යඤො මහාපුඤ්ඤස්සපි සමානස්ස තත්ථ
බහුලර නිබ්බත්තපුබ්බතාය චිරපරිචිතනිකන්ති වයසන තත්යථව නිබ්බත්ති
යවදිතබ්බා. 

තං දිවසයමවාති රඤ්යඤො මරණදිවයසයයව. යඛොයභත්වාති
පුත්තස්යනහස්සබලවභාවයතො, තරසහජාතපීතියවගස්සච සවිප්ඵාරතායතර
සමුට්ඨානරූපධම්යමහි ඵරණවයසන සකලසරීරර ආයලොයළත්වා. යතනාහ 

‘‘අට්ඨිමිඤ්ජං ආහච්ච අට්ඨාසී’’ති. පිතුගුෙන්ති පිතුයනො අත්තනි

සියනහගුණර. යතන වුත්තර ‘‘මයි ජායතපී’’තිආදි. විස්සජ්යජථ 

විස්සජ්යජථාතිතුරිතවයසන, යසොකවයසනචවුත්තර. 

අනුට්ඨුභිත්වාතිඅඡඩ්යඩත්වා. 
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නාළාගිරිහත්ථංමුඤ්චායපත්වාතිඑත්ථ ඉති-සද්යදොපකාරත්යථො, යතන 
‘‘අභිමාරකපුරිසයපයසනාදිප්පකායරනා’’ති පුබ්යබ වුත්තප්පකාරත්තයර

පච්චාමසති, කත්ථචිපනයසොන දිට්යඨො. පඤ්ච වත්ථූනීති ‘‘සාධුභන්යත
භික්ඛූ යාවජීවර ආරඤ්ඤිකා අස්සූ’’තිආදිනා (පාරා. 409; චූළව. 343) 

විනයය වුත්තානි පඤ්ච වත්ථූනි. ොචිත්වාති එත්ථ යාචනර විය කත්වාති

අත්යථො. න හි යසො පටිපජ්ජිතුකායමො යාචතීති අයමත්යථො විනයෙ (පාරා.

අට්ඨ. 2.410) වුත්යතොයයව. සඤ්ඤායපස්සාමීති චින්යතත්වා සඞ්ඝයභදර
කත්වාතිසම්බන්යධො.ඉදඤ්චතස්සඅනික්ඛිත්තධුරතාදස්සනවයසනවුත්තර, 

යසොපනඅකයතපිසඞ්ඝයභයදයතහිසඤ්ඤායපතියයව. උණ්හයලොහිතන්ති

බලවයසොකසමුට්ඨිතර උණ්හභූතර යලොහිතර. මහානිරයෙති අවීචිනිරයය. 

විත්ථාරකථානයෙොති අජාතසත්තුපසාදනාදිවයසනවිත්ථාරයතොවත්තබ්බාය
කථාය නයමත්තර. කස්මා පයනත්ථ සා න වුත්තා, නනු සඞ්ගීතිකථා විය 

ඛන්ධයක (චූළව. 343) ආගතාපි සා වත්තබ්බාති යචොදනාය ආහ 

‘‘ආගතත්තා පන සබ්බං න වුත්ත’’න්ති, ඛන්ධයක ආගතත්තා, 
කිඤ්චිමත්තස්ස ච වචනක්කමස්සවුත්තත්තාන එත්ථයකොචි වියරොයධොති

අධිප්පායයො. ‘‘එව’’න්තිආදියථානුසන්ධිනානිගමනර. 

යකොසලරඤ්යඤොති පයසනදියකොසලස්ස පිතු මහායකොසලරඤ්යඤො.
නනු වියදහස්ස රඤ්යඤො ධීතා යවයදහීති අත්යථො සම්භවතීති

යචොදනමපයනති ‘‘නවියදහරඤ්යඤො’’තිඉමිනා. අථයකනට්යඨනාතිආහ 

‘‘පණ්ඩිතාධිවචනයමත’’න්ති, පණ්ඩිතයවවචනර, පණ්ඩිතනාමන්ති වා 
අත්යථො. අයර පන පදත්යථො යකන නිබ්බචයනනාති වුත්තර 

‘‘තත්රාෙ’’න්තිආදි. විදන්තීති ජානන්ති. යවයදනාතිකරණභූයතනඤායණන. 

‘‘ඊහතී’’ති එතස්ස පවත්තතීතිපි අත්යථො ටීකාෙං වුත්යතො. යවයදහීති ඉධ

නදාදිගයණොති ආහ ‘‘යවයදහිො’’ති. 

යසොයයව අයහො තදයහො, සත්තමීවචයනන පන ‘‘තදහූ’’ති පදසිද්ධි. 

එත්ථාතිඑතස්මිර දිවයස.උපසද්යදනවිසිට්යඨොවසසද්යදොඋපවසයනයයව, 

නවසනමත්යත, උපවසනඤ්ච සමාදානයමවාතිදස්යසතුර ‘‘සීයලනා’’තිආදි

වුත්තර. එත්ථ ච සීයලනාති සාසයන අරියුයපොසථර සන්ධාය වුත්තර. 

අනසයනනාතිඅභුඤ්ජනමත්තසඞ්ඛාතරබාහිරුයපොසථර. වා-සද්යදො යචත්ථ
අනියමත්යථො, යතනඑකච්චරමයනොදුච්චරිතර, දුස්සීලයාදිඤ්චසඞ්ගණ්හාති.
තථාහියගොපාලකුයපොසයථොඅභිජ්ඣාසහගතස්සචිත්තස්ස වයසනවුත්යතො, 
නිගණ්ඨුයපොසයථොයමොසවජ්ජාදිවයසන.යථාහවිසාඛුයපොසයථ‘‘යසොයතන 
අභිජ්ඣාසහගයතන යචතසා දිවසර අතිනායමතී’’ති, (අ. නි. 3.71) ‘‘ඉති
යස්මිර සමයය සච්යච සමාදයපතබ්බා, මුසාවායද තස්මිර සමයය
සමාදයපතී’’ති(අ.නි.3.71) චආදි. 

එවර අධිප්යපතත්ථානුරූපර නිබ්බචනර දස්යසත්වා ඉදානි 

අත්ථුද්ධාරවයසන නිබ්බචනානුරූපර අධිප්යපතත්ථර දස්යසතුර ‘‘අෙං
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පනා’’තිආදිමාහ. එත්ථාති උයපොසථසද්යද. සමානසද්දවචනීයානර

අයනකප්පයභදානර අත්ථානමුද්ධරණර අත්ථුද්ධායරො සමානසද්දවචනීයයසු

වාඅත්යථසුඅධිප්යපතස්යසව අත්ථස්සඋද්ධරණර අත්ථුද්ධායරොතිපිවට්ටති. 
අයනකත්ථදස්සනඤ්හි අධිප්යපතත්ථස්ස උද්ධරණත්ථයමව. නනු ච
‘‘අත්ථමත්තර පති සද්දා අභිනිවිසන්තී’’තිආදිනා අත්ථුද්ධායර යචොදනා, 
යසොධනා ච යහට්ඨා වුත්තායයව. අපිච වියසසසද්දස්ස අවාචකභාවයතො
පාතියමොක්ඛුද්යදසාදිවිසයයොපි උයපොසථසද්යදො සාමඤ්ඤරූයපො එව, අථ
කස්මා පාතියමොක්ඛුද්යදසාදිවියසසවිසයයො වුත්යතොති? සච්චයමතර, අයර
පනත්යථො තාදිසර සද්දසාමඤ්ඤමනාදියිත්වා තත්ථ තත්ථ 
සම්භවත්ථදස්සනවයසයනව වුත්යතොති, එවර සබ්බත්ථ. සීලදිට්ඨිවයසන
(සීලසුද්ධිවයසන දී. නි. ටී. 1.150) උයපයතහි සමග්යගහි වසීයති න

උට්ඨීයතීති උයපොසයථො, පාතියමොක්ඛුද්යදයසො. සමාදානවයසන, 
අධිට්ඨානවයසන වා උයපච්ච අරියවාසාදිඅත්ථාය වසිතබ්යබො

ආවසිතබ්යබොති උයපොසයථො, සීලර. අනසනාදිවයසන උයපච්ච වසිතබ්යබො

අනුවසිතබ්යබොති උයපොසයථො, වතසමාදානසඞ්ඛායතො උපවායසො.
නවමහත්ථිකුලපරියාපන්යන හත්ථිනායග කිඤ්චි කිරියමනයපක්ඛිත්වා

තරකුලසම්භූතතාමත්තර පති රුළ්හිවයසයනව උයපොසයථොති සමඤ්ඤා, 
තස්මා තත්ථ නාමපඤ්ඤත්ති යවදිතබ්බා. අරයයො උපගන්ත්වා උයසති

දායහතීති උයපොසයථො, උසසද්යදො දායහතිපි සද්දවිදූ වදන්ති. දිවයස පන

උයපොසථ සද්දපවත්ති අට්ඨකථායර වුත්තායයව. ‘‘සුද්ධස්ස යව

සදාඵග්ගූ’’තිආදීසු සුද්ධස්සාති සබ්බයසො කියලසමලාභායවන පරිසුද්ධස්ස. 

යවතිනිපාතමත්තර, බයත්තන්තිවා අත්යථො. සදාතිනිච්චකාලම්පි. ඵග්ගූති 
ඵග්ගුණීනක්ඛත්තයමවයුත්තරභවති, නිරුත්තිනයයනයචතස්සසිද්ධි.යස්ස
හි සුන්දරිකභාරද්වාජස්ස නාම බ්රාහ්මණස්ස ඵග්ගුණමායස
උත්තරඵග්ගුණීයුත්තදිවයස තිත්ථන්හානර කයරොන්තස්ස සරවච්ඡරම්පි
කතපාපපවාහනර යහොතීති ලද්ධි. තයතො තර වියවයචතුර ඉදර
මජ්ඣිමාගමාවයර මූලපණ්ණාසයක වත්ථසුත්යත භගවතා වුත්තර. 

සුද්ධස්සුයපොසයථො සදාති යථාවුත්තකියලසමලසුද්ධියා පරිසුද්ධස්ස 
උයපොසථඞ්ගානි, වතසමාදානානි ච අසමාදියයතොපි නිච්චකාලර

උයපොසථවායසොඑවභවතීතිඅත්යථො. ‘‘නභික්ඛයව’’තිආදීසු‘‘අභික්ඛුයකො

ආවායසොනගන්තබ්යබො’’ති නීහරිත්වාසම්බන්යධො. උපවසිතබ්බදිවයසොති
උපවසනකරණදිවයසො, අධිකරයණ වා තබ්බසද්යදො දට්ඨබ්යබො. එවඤ්හි
අට්ඨකථායර වුත්තනිබ්බචයනන සයමති. අන්යතොගධාවධාරයණන, 

අඤ්ඤත්ථායපොහයනනචනිවාරණරසන්ධාය ‘‘යසසද්වෙනිවාරෙත්ථ’’න්ති
වුත්තර. ‘‘පන්නරයස’’ති පදමාරබ්භ දිවසවයසන යථාවුත්තනිබ්බචනර

කතන්ති දස්යසන්යතො ‘‘යතයනව වුත්ත’’න්තිආදිමාහ. පඤ්චදසන්නර
තිථීනරපූරණවයසන ‘‘පන්නරයසො’’තිහිදිවයසොවුත්යතො. 

‘‘තානි එත්ථ සන්තී’’ති එත්තයකයයව වුත්යත නන්යවතානි

අඤ්ඤත්ථාපි සන්තීති යචොදනා සියාති තර නිවායරතුර ‘‘තදා කිරා’’තිආදි
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වුත්තර. අයනනබහුයසො, අතිසයයතොවාඑත්ථ තද්ධිතවිසයයො පයුත්යතොති
දස්යසති. චාතුමාසී, චාතුමාසිනීති ච පච්චයවියසයසන ඉත්ථිලිඞ්යගයයව

පරියායවචනර. පරියෙොසානභූතාති ච පූරණභාවයමව සන්ධාය වදති තාය

සයහවචතුමාසපරිපුණ්ණභාවයතො. ඉධාතිපාළියර.තීහිආකායරහිපූයරතීති 

පුණ්ොති අත්ථර දස්යසති ‘‘මාසපුණ්ෙතාො’’තිආදිනා. තත්ථ තදා

කත්තිකමාසස්ස පුණ්ණතාය මාසපුණ්ෙතා. පුරිමපුණ්ණමියතො හි පට්ඨාය
යාව අපරා පුණ්ණමී, තාව එයකො මායසොතිතත්ථ යවොහායරො. වස්සානස්ස

උතුයනො පුණ්ණතාය උතුපුණ්ෙතා. කත්තිකමාසලක්ඛිතස්ස සරවච්ඡරස්ස

පුණ්ණතාය සංවච්ඡරපුණ්ෙතා. පුරිමකත්තිකමාසයතො පභුති යාව
අපරකත්තිකමායසො, තාව එයකො කත්තිකසරවච්ඡයරොති එවර
සරවච්ඡරපුණ්ණතායාති වුත්තර යහොති. යලොකිකානර මයතන පන
මාසවයසන සරවච්ඡරසමඤ්ඤා ලක්ඛිතා. තථා ච ලක්ඛණර

ගරුසඞ්කන්තිවයසන. වුත්තඤ්හි යජොතිසත්යථ – 

‘‘නක්ඛත්යතනසයහොදය-මත්ථරයාතිසූරමන්ති; 
තස්සසඞ්කරතත්රවත්තබ්බර, වස්සරමාසකයමයනවා’’ති. 

මිනීයති දිවයසො එයතනාති මා. තස්ස හි ගතියා දිවයසො මිනිතබ්යබො

‘‘පාටිපයදො දුතියා, තතියා’’තිආදිනා. එත්ථ පුණ්යෙොති එතිස්සා රත්තියා
සබ්බකලාපාරිපූරියාපුණ්යණො.චන්දස්සහි යසොළසයමොභායගො ‘‘කලා’’ති
වුච්චති, තදා ච චන්යදො සබ්බාසම්පි යසොළසන්නර කලානර වයසන 
පරිපුණ්යණොහුත්වාදිස්සති.එත්ථච‘‘තදහුයපොසයථපන්නරයස’’තිපදානි
දිවසවයසන වුත්තානි, ‘‘යකොමුදියා’’තිආදීනිතයදකයදසරත්තිවයසන. 

කස්මා පන රාජා අමච්චපරිවුයතො නිසින්යනො, න එකයකොවාති
යචොදනාය යසොධනායලසර දස්යසතුර පාළිපදත්ථයමව අවත්වා 

‘‘එවරූපාො’’තිආදීනිපි වදති. එයතහි චායර යසොධනායලයසො දස්සියතො
‘‘එවර රුචියමානාය රත්තියා තදා පවත්තත්තා තථා පරිවුයතො

නිසින්යනො’’ති. යධොවිෙමානදිසාභාගාොති එත්ථාපි වියසද්යදො 

යයොයජතබ්යබො. රජතවිමානනිච්ඡරියතහීති රජතවිමානයතො නික්ඛන්යතහි, 

රජතවිමානප්පභාය වා විප්ඵුරියතහි. ‘‘විසයරො’’ති ඉදර මුත්තාවළිආදීනම්පි
වියසසනපදර. අබ්භර ධූයමො රයජො රාහූති ඉයම චත්තායරො උපක්කියලසා

පාළිනයයන(අ.නි.4.50; පාචි.447). රාජාමච්යචහීතිරාජකුලසමුදාගයතහි
අමච්යචහි. අථ වා අනුයුත්තකරාභහි යචව අමච්යචහි චාති අත්යථො. 

කඤ්චනාසයනති සීහාසයන. ‘‘රඤ්ඤර තු යහමමාසනර, සීහාසනමයථො

වාළබීජනිත්ථීචචාමර’’න්තිහිවුත්තර. කස්මානිසින්යනොතිනිසීදනමත්යත

යචොදනා. එත න්ති කන්දනර, පයබොධනර වා. ඉතීති ඉමිනා යහතුනා. 

නක්ඛත්ත න්ති කත්තිකානක්ඛත්තඡණර. සම්මා යඝොසිතබ්බර එතරහි

නක්ඛත්තන්ති සඞ්ඝුට්ඨං. පඤ්චවණ්ණකුසුයමහි ලායජන, පුණ්ණඝයටහිච

පටිමණ්ඩිතර ඝයරසු ද්වාරර යස්ස තයදතර නගරර පඤ්ච…යප.… ද්වාරං. 
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ධයජො වයටො. පටායකො පට්යටොති සීහළියා වදන්ති. තදා කිර

පදීපුජ්ජලනසීයසන කතනක්ඛත්තර. තථා හි උම්මාදන්තිජාතකාදීසුපි (ජා.
2.18.57) කත්තිකමායස එවයමව වුත්තර. යතනාහ 

‘‘සමුජ්ජලිතදීපමාලාලඞ්කතසබ්බදිසාභාග’’න්ති. වීථ නාම රථිකා

මහාමග්යගො. රච්ඡා නාම අනිබ්බිද්ධා ඛුද්දකමග්යගො. තත්ථ තත්ථ
නිසින්නවයසන සමානභායගන පාටියයක්කර නක්ඛත්තකීළර

අනුභවමායනන සමභිකිණ්ණන්ති වුත්තර යහොති. මහාඅට්ඨකථාෙං එවර
වත්වාපිතත්යථවඉතිසන්නිට්ඨානරකතන්ති අත්යථො. 

උදානංඋදාහායරොතිඅත්ථයතොඑකර. මානන්තිමානපත්තරකත්තුභූතර.

ඡඩ්ඩනවයසන අවයසයකො. යසොතවයසන ඔයඝො. පීතිවචනන්ති 

පීතිසමුට්ඨානවචනර කම්මභූතර. හදෙන්ති චිත්තර කත්තුභූතර. ගයහතුන්ති
බහිඅනිච්ඡරණවයසනගණ්හිතුර, හදයන්යතොයයව ඨයපතුරනසක්යකොතීති

අධිප්පායයො.යතනවුත්තර ‘‘අධිකං හත්වා’’තිආදි.ඉදරවුත්තරයහොති–යර
වචනරපටිග්ගාහකනිරයපක්ඛරයකවලර උළාරායපීතියාවයසනසරසයතො
සහසාවමුඛයතොනිච්ඡරති, තයදවිධ‘‘උදාන’’න්ති අධිප්යපතන්ති. 

යදොයසහිඉතාගතාඅපගතාති යදොසිනා ත-කාරස්ස න-කාරරකත්වායථා

‘‘කියලයසජියතොවිජිතාවීතිජියනො’’තිආහ ‘‘යදොසාපගතා’’ති.යදිපිසුත්යත
වුත්තර ‘‘චත්තායරොයම භික්ඛයව චන්දිමසූරියානර උපක්කියලසා, යයහි
උපක්කියලයසහි උපක්කිලිට්ඨා චන්දිමසූරියා න තපන්ති න භාසන්ති න
වියරොචන්ති. කතයම චත්තායරො? අබ්භා භික්ඛයව…යප.… මහිකා. ධූයමො
රයජො. රාහු භික්ඛයව චන්දිමසූරියානර උපක්කියලයසො’’ති, (චූළව. 447) 
තථාපි තතියුපක්කියලසස්ස පයභදදස්සන වයසන අට්ඨකථානයයන

දස්යසතුර ‘‘පඤ්චහි උපක්කියලයසහී’’ති වුත්තර. අයමත්යථො ච 

රමණීයාදිසද්දයයොගයතො ඤායතීති ආහ ‘‘තස්මා’’තිආදි. අනීය-සද්යදොපි
බහුලා කත්වත්ථාභිධායයකො යථා ‘‘නියයානිකා ධම්මා’’ති (ධ. ස. 

දුකමාතිකා 96) දස්යසති ‘‘රමෙතී’’ති ඉමිනා. ජුණ්හාවයසන රත්තියා

සුරූපත්තමාහ ‘‘වුත්තයදොසවිමුත්තාො’’තිආදිනා. අබ්භාදයයො යචත්ථ

වුත්තයදොසා.අයඤ්චයහතු ‘‘දස්සිතුං යුත්තා’’තිඑත්ථාපිසම්බජ්ඣිතබ්යබො.
යතනකාරයණන, උතුසම්පත්තියාච පාසාදිකතාදට්ඨබ්බා.ඊදිසායරත්තියා

යුත්යතො දිවයසො මායසො උතු සරවච්ඡයරොති එවර දිවසමාසාදීනර ලක්ඛො 

සල්ලක්ඛණුපායා භවිතුංයුත්තා, තස්මාලක්ඛිතබ්බාති ලක්ඛණිො, සාඑව 

ලක්ඛඤ්ඤා ය-වයතො ණ-කාරස්ස ඤ-කාරායදසවයසන යථා

‘‘යපොක්ඛරඤ්යඤොසුමාපිතා’’තිආහ ‘‘දිවසමාසාදීන’’න්තිආදි. 

‘‘යර යනො පයිරුපාසයතො චිත්තර පසීයදයයා’’ති වචනයතො සමෙං වා

බ්රාහ්මෙං වාති එත්ථ පරමත්ථසමයණො, පරමත්ථබ්රාහ්මයණො ච
අධිප්යපයතො, නපනපබ්බජ්ජාමත්තසමයණො, නච ජාතිමත්තබ්රාහ්මයණොති

වුත්තර ‘‘සමිතපාපතාො’’තිආදි. බහති පායප බහි කයරොතීති බ්රාහ්මයෙො 
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නිරුත්තිනයයන. බහුවචයන වත්තබ්යබ එකවචනර, එකවචයන වා
වත්තබ්යබ බහුවචනර වචනබයත්තයයො වචනවිපල්ලායසොති අත්යථො. ඉධ
පන ‘‘පයිරුපාසත’’න්ති වත්තබ්යබ ‘‘පයිරුපාසයතො’’ති වුත්තත්තා
බහුවචයන වත්තබ්යබ එකවචනවයසන වචනබයත්තයයො දස්සියතො.
අත්තනි, ගරුට්ඨානියය ච හි එකස්මිම්පි බහුවචනප්පයයොයගො නිරුළ්යහො. 

පයිරුපාසයතොතිච වණ්ණවිපරියායනිද්යදයසො එස යථා ‘‘පයිරුදාහාසී’’ති.
අයඤ්හි බහුලර දිට්ඨපයයොයගො, යදිදර පරිසද්යද ය-කාරපයර
වණ්ණවිපරියායයො. තථා හි අක්ඛරචින්තකා වදන්ති ‘‘පරියාදීනර

රයාදිවණ්ණස්ස යරාදීහි විපරියායයො’’ති. ෙන්ති සමණර වා බ්රාහ්මණර වා. 

ඉමිනා සබ්යබනපි වචයනනාති ‘‘රමණීයා වතා’’තිආදිවචයනන. 

ඔභාසනිමිත්තකම්මන්ති ඔභාසභූතර නිමිත්තකම්මර, පරිබයත්තර

නිමිත්තකරණන්තිඅත්යථො. මහාපරාධතාොතිමහායදොසතාය. 

‘‘යතන හී’’තිආදි තදත්ථවිවරණර. යදවදත්යතො චාති එත්ථ ච-සද්යදො 
සමුච්චයවයසන අත්ථුපනයයන, යතන යථා රාජා අජාතසත්තු අත්තයනො
පිතු අරියසාවකස්ස සත්ථු උපට්ඨාකස්ස ඝාතයනන මහාපරායධො, එවර
භගවයතො මහානත්ථකරස්ස යදවදත්තස්ස අපස්සයභායවනාපීති ඉමමත්ථර

උපයනති. තස්ස පිට්ඨිඡාොොති යවොහාරමත්තර, තස්ස ජීවකස්ස
පිට්ඨිඅපස්සයයන, තර පමුඛර කත්වා අපස්සායාති වුත්තර යහොති. 

වික්යඛපපච්යඡදනත්ථන්ති වක්ඛමානාය අත්තයනො කථාය
උප්පජ්ජනකවික්යඛපස්සපච්ඡින්දනත්ථර, අනුප්පජ්ජනත්ථන්ති අධිප්පායයො.

යතනාහ ‘‘තස්සං හී’’තිආදි. අසික්ඛිතානන්ති කායවචීසරයමයන

විගතසික්ඛානර. කුලූපයකති කුලමුපගයත සත්ථායර. ගහිතාසාරතාොති

ගයහතබ්බගුණසාරවිගතතාය. නිබ්බික්යඛපන්ති
අඤ්යඤසමපනයනවිරහිතර. 

භද්දන්තිඅවස්සයසම්පන්නතාය සුන්දරර. 

151. අයඤ්චත්යථො ඉමාය පාළිච්ඡායාය අධිගයතො, ඉමමත්ථයමව වා

අන්යතොගධරකත්වාපාළියයමවර වුත්තන්ති දස්යසති ‘‘යතනාහා’’තිආදිනා.

අසත්ථාපි සමායනො සත්ථා පටිඤ්ඤායතො යයනාති සත්ථුපටිඤ්ඤායතො, 
තස්ස අබුද්ධස්සාපි සමානස්ස බුද්ධපටිඤ්ඤාතස්ස ‘‘අහයමයකො යලොයක
අත්ථධම්මානුසාසයකො’’ති ආචරියපටිඤ්ඤාතභාවරවාසන්ධායඑවරවුත්තර. 

‘‘යසො කිරා’’තිආදිනා අනුස්සුතිමත්තර පති යපොරාණට්ඨකථානයයොව
කිරසද්යදන වුත්යතො. එස නයයො පරයතො මක්ඛලිපදනිබ්බචයනපි. 

එකූනදාසසතං පූරෙමායනොති එයකනූනදාසසතර අත්තනා සද්ධිර
අනූනදාසසතර කත්වා පූරයමායනො. එවර ජායමායනො යචස මඞ්ගලදායසො

ජායතො. ජාතරූයපයනවාතිමාතුකුච්ඡියතො විජාතයවයසයනව, යථාවාසත්තා

අනිවත්ථා අපාරුතා ජායන්ති, තථා ජාතරූයපයනව. උපසඞ්කමන්තීති

උපගතාභජන්තායහොන්ති. තයදව පබ්බජ්ජංඅග්ගයහසීතිතයදවනග්ගරූපර
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පටුන 

‘‘අයයමවපබ්බජ්ජානාමසියා’’ති පබ්බජ්ජරකත්වාඅග්ගයහසි. පබ්බජංසූති
තර පබ්බජිතමනුපබ්බජිරසු. 

‘‘පබ්බජතසමූහසඞ්ඛායතො’’ති එයතන පබ්බජිතසමූහතාමත්යතන
සඞ්යඝො, න නියයානිකදිට්ඨිවිසුද්ධසීලසාමඤ්ඤවයසන සරහතත්තාති

දස්යසති. අස්ස අත්ථීති අස්ස සත්ථුපටිඤ්ඤාතස්ස පරිවාරභායවන අත්ථි. 

‘‘සඞ්ඝී ගණී’’ති යචදර පරියායවචනර, සඞ්යකතමත්තයතො නානන්ති ආහ 

‘‘ස්යවවා’’තිආදි. ස්යවවාති ච පබ්බජිතසමූහසඞ්ඛායතො එව. යකචි පන

‘‘පබ්බජිතසමූහවයසන සඞ්ඝී, ගහට්ඨසමූහවයසන ගණී’’ති වදන්ති, තර
යතසර මතිමත්තර ගයණ එව යලොයක සඞ්ඝ-සද්දස්ස නිරුළ්හත්තා.

අයචලකවතචරියාදි අත්තනා පරිකප්පිතමත්තර ආචායරො. පඤ්ඤායතො 

පාකයටො සඞ්ඝීආදිභායවන. අප්පිච්යඡොසන්තුට්යඨොති අත්ථයතොඑකර.තත්ථ

ලබ්භමානාප්පිච්ඡතර දස්යසතුර ‘‘අප්පිච්ඡතාෙ වත්ථම්පි න නිවායසතී’’ති
වුත්තර. න හි තස්මිර සාසනියක විය සන්තගුණනිග්ගූහණලක්ඛණා

අප්පිච්ඡතාලබ්භති. ෙයසොතිකිත්තිසද්යදො.තරන්තිඑයතනසරසායරොඝන්ති

එවර සම්මතතාය ලද්ධි තිත්ථං නාම ‘‘සාධූ’’ති සම්මයතො, න ච සාධූහි 

සම්මයතොති අත්ථමාහ ‘‘අෙ’’න්තිආදිනා. න හි තස්ස සාධූහි සම්මතතා

ලබ්භති. සුන්දයරො සප්පුරියසොති ද්විධා අත්යථො. අස්සුතවයතොති
අස්සුතාරියධම්මස්ස, කත්තුත්යථ යචතර සාමිවචනර. ‘‘ඉමානි යම
වතසමාදානානිඑත්තකරකාලරසුචිණ්ණානී’’තිබහූරත්තියයො ජානාති.තා

පනස්සරත්තියයොචිරකාලභූතාතිකත්වා ‘‘චිරං පබ්බජතස්සා’’තිආදිවුත්තර, 
අන්තත්ථඅඤ්ඤපදත්ථසමායසො යචස යථා ‘‘මාසජායතො’’ති. අථ තස්ස
පදද්වයස්සයකොවියසයසොතියච? චිරපබ්බජිතග්ගහයණනස්ස බුද්ධිසීලතා, 
රත්තඤ්ඤූගහයණනතත්ථසම්පජානතාදස්සිතා, අයයමතස්සවියසයසොති.
කිර පන අත්ථර සන්ධාය යසො අමච්යචො ආහාති වුත්තර 

‘‘අචිරපබ්බජතස්සා’’තිආදි. ඔකප්පනීොති සද්දහනීයා. අද්ධානන්ති

දීඝකාලර. කිත්තයකො පන යසොති ආහ ‘‘ද්යව තයෙො රාජපරිවට්යට’’ති, 
ද්වින්නර, තිණ්ණර වා රාභනර රජ්ජානුසාසනපටිපාටියයොති අත්යථො.
‘‘අද්ධගයතො’’ති වත්වාපි පුන කතර වයග්ගහණර ඔසානවයායපක්ඛර

පදද්වයස්ස අත්ථවියසසසම්භවයතොති දස්යසති ‘‘පච්ඡිමවෙ’’න්ති ඉමිනා. 

උභෙන්ති ‘‘අද්ධගයතො, වයයොඅනුප්පත්යතො’’තිපදද්වයර. 

කාජයරො නාම එයකො රුක්ඛවියසයසො, යයො ‘‘පණ්ණකරුක්යඛො’’තිපි
වුච්චති.දිස්වාවියඅනත්තමයනොති සම්බන්යධො.පුබ්යබපිතරාසද්ධිරසත්ථු

සන්තිකර ගන්ත්වා යදසනාය සුතපුබ්බතර සන්ධායාහ ‘‘ඣානා…යප.…

කායමො’’ති. තිලක්ඛෙබ්භාහතන්ති තීහි ලක්ඛයණහි අභිඝටිතර. 

දස්සයනනාතිනිදස්සනමත්තර.යසොහිදිස්වායතනසද්ධිර අල්ලාපසල්ලාපර

කත්වා, තයතොඅකිරියවාදරසුත්වාචඅනත්තමයනො අයහොසි. ගුෙකථාොති

අභූතගුණකථාය.යතනාහ ‘‘සුට්ඨුතරංඅනත්තමයනො’’ති.යදිඅනත්තමයනො, 
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කස්මා තුණ්හී අයහොසීති යචොදනර වියසොයධති ‘‘අනත්තමයනො

සමායනොපී’’තිආදිනා. 

152. යගොසාලාොති එවරනාමයක ගායමති වුත්තර. වස්සානකායල
ගුන්නර පතිට්ඨිතසාලායාති පන අත්යථ තබ්බයසන තස්ස නාමර
සාතිසයමුපපන්නර යහොති බහුලමනඤ්ඤසාධාරණත්තා, තථාපි යසො

යපොරායණහි අනනුස්සුයතොති එකච්චවායදො නාම කයතො. ‘‘මා ඛලීති

සාමියකො ආහා’’ති ඉමිනා තථාවචනමුපාදාය තස්ස ආඛයාතපයදන 
සමඤ්ඤාති දස්යසති. සඤ්ඤාය හි වත්තුමිච්ඡාය ආඛයාතපදම්පි නාමිකර

භවති යථා ‘‘අඤ්ඤාසියකොණ්ඩඤ්යඤො’’ති (මහාව. 17). යසසන්ති ‘‘යසො 
පණ්යණනවා’’තිආදිවචනර. 

153. දාසාදීසු සිරිවඩ්ෙකාදිනාමමිව අජයතොති තස්ස නාමමත්තර.

යකයසහි වායියතො කම්බයලො යස්සාතිපි යුජ්ජති. පටිකිට්ඨතරන්ති 

නිහීනතරර. ‘‘ෙථාහා’’තිආදිනාඅඞ්ගුත්තරාගයමතිකනිපායත මක්ඛලිසුත්ත

(අ. නි. 3.138) මාහරි. තන්තාවුතානීති තන්යත වීතානි. ‘‘සීයත

සීයතො’’තිආදිනාඡහාකායරහිතස්සපටිකිට්ඨතරර දස්යසති. 

154. පකුජ්ඣති සම්මාදිට්ඨියකසු බයාපජ්ජතීති පකුයධො. වච්චං

කත්වාපීති එත්ථ පි-සද්යදන යභොජනර භුඤ්ජිත්වාපි යකනචි අසුචිනා 

මක්ඛිත්වාපීති ඉමමත්ථර සම්පිණ්යඩති. වාලිකාථූපං කත්වාති
වතසමාදානසීයසන වාලිකාසඤ්චයර කත්වා, තථාරූයප
අනුපගමනීයට්ඨායනපුන වතරසමාදායගච්ඡතීතිවුත්තරයහොති. 

156. ‘‘ගණ්ඨනකියලයසො’’ති එතස්ස ‘‘පලිබුන්ධනකියලයසො’’ති
අත්ථවචනර, සරසායර පරිබුන්ධනකිච්යචො යඛත්තවත්ථුපුත්තදාරාදිවිසයයො

රාගාදිකියලයසොති අත්යථො. ‘‘එවංවාදිතාො’’ති ඉමිනා ලද්ධිවයසනස්ස
නාමර, නපනත්ථයතොති දස්යසති.යාවහියසොමග්යගනසමුග්ඝාටියතො, තාව
අත්ථියයව.අයරපනවචනත්යථො– ‘‘නත්ථිමගහරගණ්යඨො’’තිගණ්හාතීති 

නිගණ්යඨොති. නාටස්සාතිඑවරනාමකස්ස. 

යකොමාරභච්චජීවකකථාවණ්ණනා 
157. සබ්බථා තුණ්හීභූතභාවර සන්ධාය ‘‘එස නාග…යප.… විො’’ති

වුත්තර. සුපණ්යෙොති ගරුයළො, ගරුයඩො වා සක්කටමයතන. ‘‘ඩ-
ළාන’මවියසයසො’’ති හි තත්ථ වදන්ති. යථාධිප්පායර න වත්තතීති කත්වා 

‘‘අනත්යථො වත යම’’ති වුත්තර. උපසන්තස්සාති සබ්බථා සඤ්ඤයමන
උපසමර ගතස්ස. ජීවකස්ස තුණ්හීභායවො මම අධිප්පායස්ස මද්දනසදියසො, 
තස්මා තයදව තුණ්හීභාවර පුච්ඡිත්වා කථාපයනන මම අධිප්පායයො
සම්පායදතබ්යබොති අයයමත්ථ රඤ්යඤො අධිප්පායයොති දස්යසන්යතො 

‘‘හත්ථම්හි යඛො පනා’’තිආදිමාහ. කින්ති කාරණපුච්ඡායර නිපායතොති

දස්යසති ‘‘යකන කාරයෙනා’’ති ඉමිනා, යයන තුවර තුණ්හී, කිර තර
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කාරණන්ති වා අත්ථර දස්යසති. තත්ථ යථාසම්භවර කාරණර උද්ධරිත්වා

අධිප්පායර දස්යසතුර ‘‘ඉයමස’’න්තිආදි වුත්තර. ෙථා එයතසන්ති එයතසර
කුලූපයකොඅත්ථියථා, ඉයමසරනුයඛොතිණ්ණරකාරණානරඅඤ්ඤතයරන
කාරයණනතුණ්හී භවසීතිපුච්ඡතීතිඅධිප්පායයො. 

කථායපතීති කථායපතුකායමො යහොති. පඤ්චපතිට්ඨියතනාති එත්ථ
පඤ්චහි අඞ්යගහි අභිමුඛර ඨියතනාති අත්යථො, පාදජාණු කප්පර හත්ථ
සීසසඞ්ඛාතානි පඤ්ච අඞ්ගානි සමර කත්වා ඔනායමත්වා අභිමුඛර ඨියතන
පඨමරවන්දිත්වාතිවුත්තරයහොති.යම්පිවදන්ති‘‘නවකතයරනුපාලි භික්ඛුනා
වුඩ්ෙතරස්සභික්ඛුයනොපායදවන්දන්යතනඉයමපඤ්චධම්යමඅජ්ඣත්තර 
උපට්ඨායපත්වාපාදාවන්දිතබ්බා’තිආදිකර (පරි.469) විනයපාළිමාහරිත්වා 
එකරසකරණඅඤ්ජලිපග්ගහණපාදසම්බාහනයපමගාරවුපට්ඨාපනවයසන
පඤ්චපතිට්ඨිතවන්දනා’’ති, තයමත්ථානධිප්යපතර දූරයතො වන්දයන
යථාවුත්තපඤ්චඞ්ගස්ස අපරිපුණ්ණත්තා. වන්දනා යචත්ථ පණමනා

අඤ්ජලිපග්ගහණකරපුටසමායයොයගො. ‘‘පඤ්චපතිට්ඨියතන වන්දිත්වා’’තිච

කායපණායමො වුත්යතො, ‘‘මම සත්ථුයනො’’තිආදිනා පන වචීපණායමො, 
තදුභයපුයරචරානුචරවයසන මයනොපණායමොති. කාමර සබ්බාපි තථාගතස්ස
පටිපත්ති අනඤ්ඤසාධාරණා අච්ඡරියබ්භුතරූපාව, තථාපි ගබ්යභොක්කන්ති
අභිජාතිඅභිනික්ඛමනඅභිසම්යබොධිධම්මචක්කප්පවත්තන(සර.නි. 5.1081; 
පටි.ම.3.30) යමකපාටිහාරියයදයවොයරොහනානිසයදවයකයලොයකඅතිවිය
සුපාකටානි, න සක්කායකනචිපටිබාහිතුන්තිතානියයයවත්ථඋද්ධටානි. 

ඉත්ථර ඉමර පකාරර භූයතො පත්යතොති ඉත්ථම්භූයතො, තස්ස ආඛයානර 

ඉත්ථම්භූතාඛයානං, යසොයයවත්යථො ඉත්ථම්භූතාඛයානත්යථො. අථවාඉත්ථර

එවරපකායරො භූයතො ජායතොති ඉත්ථම්භූයතො, තාදියසොති ආඛයානර 

ඉත්ථම්භූතාඛයානං, තයදවත්යථො ඉත්ථම්භූතාඛයානත්යථො, තස්මිර

උපයයොගවචනන්ති අත්යථො. අබ්භුග්ගයතොති එත්ථ හි අභිසද්යදො
පධානවයසන ඉත්ථම්භූතාඛයානත්ථයජොතයකො කම්මප්පවචනීයයො 
අභිභවිත්වා උග්ගමනකිරියාපකාරස්ස දීපනයතො, යතන පයයොගයතො ‘‘තර
යඛො පන භගවන්ත’’න්ති ඉදර උපයයොගවචනර සාමිඅත්යථ සමානම්පි
අප්පධානවයසන ඉත්ථම්භූතාඛයානත්ථදීපනයතො 

‘‘ඉත්ථම්භූතාඛයානත්යථ’’ති වුත්තර. යතයනවාහ ‘‘තස්ස යඛො පන 

භගවයතොතිඅත්යථො’’ති.නනුච‘‘සාධුයදවදත්යතොමාතරමභී’’තිඑත්ථවිය
‘‘තර යඛො පනභගවන්ත’’න්ති එත්ථ අභිසද්යදො අප්පයුත්යතො, කථයමත්ථ
තරපයයොගයතො උපයයොගවචනර සියාති? අත්ථයතො පයුත්තත්තා.
අත්ථසද්දපයයොයගසුහිඅත්ථපයයොයගොයයවපධායනොති.ඉදර වුත්තරයහොති
– යථා ‘‘සාධු යදවදත්යතො මාතරමභී’’ති එත්ථ අභිසද්දපයයොගයතො 
ඉත්ථම්භූතාඛයායන උපයයොගවචනර කතර, එවමිධාපි ‘‘තර යඛො පන
භගවන්තර අභි එවර කලයායණො කිත්තිසද්යදො උග්ගයතො’’ති
අභිසද්දපයයොගයතො ඉත්ථම්භූතාඛයායන උපයයොගවචනරකතන්ති. යථා හි
‘‘සාධු යදවදත්යතො මාතරමභී’’ති එත්ථ ‘‘යදවදත්යතො මාතරමභි
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පටුන 

මාතුවිසයය, මාතුයා වා සාධූ’’ති එවර අධිකරණත්යථ, සාමිඅත්යථ වා
භුම්මවචනස්ස, සාමිවචනස්ස වා පසඞ්යග ඉත්ථම්භූතාඛයානයජොතයකන
කම්මප්පවචනීයයන අභිසද්යදන පයයොගයතො උපයයොගවචනර කතර, 
එවමිධාපි සාමිඅත්යථ සාමිවචනප්පසඞ්යග යථා ච තත්ථ ‘‘යදවදත්යතො
මාතුවිසයය, මාතු සම්බන්ධී වා සාධුත්තප්පකාරප්පත්යතො’’ති අයමත්යථො
විඤ්ඤායති, එවමිධාපි ‘‘භගවයතො සම්බන්ධී කිත්තිසද්යදො අබ්භුග්ගයතො
අභිභවිත්වා උග්ගමනප්පකාරප්පත්යතො’’ති අයමත්යථො විඤ්ඤායති. තත්ථ
හියදවදත්තග්ගහණරවියඉධකිත්තිසද්දග්ගහණර, ‘‘මාතර’’න්තිවචනරවිය
‘‘භගවන්ත’’න්තිවචනර, සාධුසද්යදොවියඋග්ගතසද්යදො යවදිතබ්යබො. 

කලයායෙොති භද්දයකො. කලයාණභායවො චස්ස 

කලයාණගුණවිසයතායාති ආහ ‘‘කලයාෙගුෙසමන්නාගයතො’’ති, 
කලයායණහිගුයණහිසමන්නාගයතොතබ්බිසයතායයුත්යතොතිඅත්යථො.තර
විසයතා යහත්ථ සමන්නාගයමො, කලයාණගුණවිසයතාය තන්නිස්සියතොති 

අධිප්පායයො. යසට්යඨොතිපරියායවචයනපිඑයසවනයයො.යසට්ඨගුණවිසයතා
එව හි කිත්තිසද්දස්ස යසට්ඨතා ‘‘භගවාති වචනර යසට්ඨර, භගවාති
වචනමුත්තම’’න්තිආදීසු (විසුද්ධි. 1.142; පාරා. අට්ඨ.
1.යවරඤ්ජකණ්ඩවණ්ණනා; උදා. අට්ඨ. 1; ඉතිවු. අට්ඨ.නිදානවණ්ණනා; 
මහානි. අට්ඨ. 49) විය. ‘‘අරහර සම්මාසම්බුද්යධො’’තිආදිනා ගුණානර
සරකිත්තනයතො, සද්දනීයයතොචවණ්යණොයයවකිත්තිසද්යදොනාමාතිආහ 

‘‘කිත්තියෙවා’’ති. වණ්යණො එවහිකිත්යතතබ්බයතො කිත්ති, සද්දනීයයතො 

සද්යදොති ච වුච්චති. කිත්තිපරියායයො හි සද්දසද්යදො යථා ‘‘උළාරසද්දා
ඉසයයො, ගුණවන්යතො තපස්සියනො’’ති. කිත්තිවයසන පවත්යතො සද්යදො 

කිත්තිසද්යදොති භින්නාධිකරණතර දස්යසති ‘‘ථුතියඝොයසො’’ති ඉමිනා.
කිත්තිසද්යදො යහත්ථ ථුතිපරියායයො කිත්තනමභිත්ථවනර කිත්තීති.

ථුතිවයසන පවත්යතො යඝොයසො ථුතියඝොයසො, අභිත්ථවුදාහායරොති අත්යථො.
අභිසද්යදො අභිභවයන, අභිභවනඤ්යචත්ථ අජ්යඣොත්ථරණයමවාති වුත්තර 

‘‘අජ්යඣොත්ථරිත්වා’’ති, අනඤ්ඤසාධාරයණ ගුයණ ආරබ්භ පවත්තත්තා 
අභිබයායපත්වාතිඅත්යථො.කින්ති-සද්යදොඅබ්භුග්ගයතොතියචොදනාය‘‘ඉතිපි

යසො භගවා’’තිආදිමාහාතිඅනුසන්ධිරදස්යසතුර ‘‘කින්තී’’ති වුත්තර. 

පදානර සම්බජ්ඣනර පදසම්බන්යධො. යසො භගවාති යයො යසො සමතිරස
පාරමියයොපූයරත්වාසබ්බකියලයසභඤ්ජිත්වා අනුත්තරර සම්මාසම්යබොධිර
අභිසම්බුද්යධො යදවානමතියදයවො සක්කානමතිසක්යකො බ්රහ්මානමතිබ්රහ්මා
යලොකනායථොභාගයවන්තතාදීහිකාරයණහිසයදවයකයලොයක‘‘භගවා’’ති 
පත්ථටකිත්තිසද්යදො, යසො භගවා. යර තර-සද්දා හි නිච්චසම්බන්ධා.
‘‘භගවා’’ති ච ඉදමාදිපදර සත්ථු නාමකිත්තනර. යතනාහ ආයස්මා
ධම්මයසනාපති ‘‘භගවාති යනතර නාමර මාතරා කතර, න පිතරා
කත’’න්තිආදි (මහානි. 6; චූළනි. 2). පරයතො පන ‘‘භගවා’’ති පදර 
ගුණකිත්තනර. යථා කම්මට්ඨානියකන‘‘අරහ’’න්තිආදීසු නවසු ඨායනසු
පච්යචකර ඉතිපිසද්දර යයොයජත්වා බුද්ධගුණා අනුස්සරීයන්ති, එවමිධ 
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බුද්ධගුණසරකිත්තයකනාපීති දස්යසන්යතො ‘‘ඉතිපි අරහං…යප.… ඉතිපි 

භගවා’’තිආහ.එවඤ්හිසති‘‘අරහ’’න්තිආදීහිනවහිපයදහියයසයදවයක
යලොයක අතිවිය පාකටා පඤ්ඤාතා බුද්ධගුණා, යත නානප්පකාරයතො
විභාවිතායහොන්ති‘‘ඉතිපී’’ති පදද්වයයනයතසරනානප්පකාරතාදීපනයතො.

‘‘ඉතියපතරභූතර, ඉතියපතර තච්ඡ’’න්තිආදීසු(දී.නි.1.6) වියහි ඉති-සද්යදො

ඉධ ආසන්නපච්චක්ඛකරණත්යථො, පි-සද්යදො සම්පිණ්ඩනත්යථො, යතන ච
යනසර නානප්පකාරභායවො දීපියතො, තානි ච ගුණසල්ලක්ඛණකාරණානි
සද්ධාසම්පන්නානර විඤ්ඤුජාතිකානර පච්චක්ඛානි යහොන්ති, තස්මා තානි
සරකිත්යතන්යතන විඤ්ඤුනා චිත්තස්ස සම්මුඛීභූතායනව කත්වා 

සරකිත්යතතබ්බානීති දස්යසන්යතො ‘‘ඉමිනා ච ඉමිනා ච කාරයෙනාති 

වුත්තං යහොතී’’ති ආහ. එවඤ්හි නිරූයපත්වා කිත්යතන්යත යස්ස
සරකිත්යතති, තස්සභගවතිඅතිවියපසායදොයහොති. 

ආරකත්තාතිකියලයසහිසුවිදූරත්තා. අරීනන්තිකියලසාරීනර. අරානන්ති 

සරසාරචක්කස්ස අරානර. හතත්තාති විද්ධරසිතත්තා. පච්චොදීනන්ති

චීවරාදිපච්චයානඤ්යචව පූජා වියසසානඤ්ච. රහාභාවාති
චක්ඛුරහාදීනමභාවයතො. රයහොපාපකරණාභායවො හි පදමනතික්කම්ම 

රහාභායවොති වුත්තර. එවම්පි හි යථාධිප්යපතමත්යථො ලබ්භතීති. තයතොති
විසුද්ධිමග්ගයතො (විසුද්ධි. 1.123). යථා ච විසුද්ධිමග්ගයතො, එවර

තරසරවණ්ණනාය පරමත්ථමඤ්ජූසාෙං (විසුද්ධි.ටී.1.124) යනසරවිත්ථායරො
ගයහතබ්යබො. 

යස්මා ජීවයකො බහුයසො සත්ථු සන්තියක බුද්ධගුයණ සුත්වා ඨියතො, 
දිට්ඨසච්චතාය ච සත්ථුසාසයන විගතකථරකයථො, සත්ථුගුණකථයන ච 
යවසාරජ්ජප්පත්යතො, තස්මා යසො එවර විත්ථාරයතො එව ආහාති වුත්තර 

‘‘ජීවයකො පනා’’තිආදි. ‘‘එත්ථ චා’’තිආදිනා සාමත්ථියත්ථමාහ. ථායමො 

යදසනාඤාණයමව, බලං පනදසබලඤාණර. විස්සත්ථන්ති භාවනපුරසකපදර, 
අනාසඞ්කන්තිඅත්යථො. 

පඤ්චවණ්ොොති ඛුද්දිකාදිවයසන පඤ්චපකාරාය. නිරන්තරං ඵුටං

අයහොසි කතාධිකාරභාවයතො. කම්මන්තරායවයසන හිස්ස රඤ්යඤො
ගුණසරීරර ඛතූපහතර යහොති. කස්මා පයනස ජීවකයමව ගමනසජ්ජාය

ආණායපතීතිආහ ‘‘ඉමාො’’තිආදි. 

158. ‘‘උත්තම’’න්ති වත්වා න යකවලර උත්තමභායවොයයයවත්ථ

කාරණර, අථ යඛො අප්පසද්දතාපීති දස්යසතුර ‘‘අස්සොනරථොනානී’’තිආදි
වුත්තර. හත්ථියායනසු ච නිබ්බියසවනයමව ගණ්හන්යතො හත්ථිනියයොපි

කප්පායපසි. පදානුපදන්ති පදමනුගතර පදර පුරයතො ගච්ඡන්තස්ස
හත්ථියානස්ස පයද යතසර පදර කත්වා, පදසද්යදො යචත්ථ පදවළඤ්යජ. 

නිබ්බුතස්සාතිසබ්බකියලසදරථවූපසමස්ස. නිබ්බුයතයහවාතිඅප්පසද්දතාය
සද්දසඞ්යඛොභනවූපසයමයහව. 
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කයරණූති හත්ථිනිපරියායවචනර. කණති සද්දර කයරොතීති හි කයරණු, 

කයරොවයස්සා, නදීයඝොදන්යතොතිවා කයරණු, ‘‘කයරණුකා’’තිපිපායඨො, 

නිරුත්තිනයයන පදසිද්ධි. ආයරොහනසජ්ජනං කුථාදීනර බන්ධනයමව. 

ඔපවය්හන්ති රාජානමුපවහිතුර සමත්ථර. ‘‘ඔපගුය්හ’’න්තිපි පඨන්ති, 

රාජානමුපගූහිතුර යගොපිතුර සමත්ථන්ති අත්යථො. ‘‘එවං කිරස්සා’’තිආදි 

පණ්ඩිතභාවවිභාවනර. කථා වත්තතීති ලද්යධොකාසභායවන ධම්මකථා 
පවත්තති. ‘‘රඤ්යඤො ආසඞ්කානිවත්තනත්ථර ආසන්නචාරීභායවන
හත්ථිනීසු ඉත්ථියයො නිසජ්ජාපිතා’’ති (දී. නි. ටී. 1.158) 

ආචරිෙධම්මපාලත්යථයරන වුත්තර. අට්ඨකථායරපන ‘‘ඉත්ථියයො නිස්සාය
පුරිසානර භයර නාම නත්ථි, සුඛර ඉත්ථිපරිවුයතො ගමිස්සාමී’’ති තත්ථ
කාරණර වුත්තයමව.ඉමිනාපිකාරයණනභවිතබ්බන්තිපනආචරියයනඑවර
වුත්තර සියා. රඤ්යඤො පයරසර දූරුපසඞ්කමනභාවදස්සනත්ථර තා

පුරිසයවසර ගාහායපත්වා ආවුධහත්ථා කාරිතා. හත්ථනිකාසතානීති එත්ථ
හත්ථිනියයො එව හත්ථිනිකා. ‘‘පඤ්ච හත්ථිනියා සතානී’’තිපි කත්ථචි
පායඨො, යසොඅයුත්යතොව ‘‘පඤ්චමත්යතහි භික්ඛුසයතහී’’තිආදීසු (පාරා.1) 

විය ඊදියසසු පච්ඡිමපදස්ස සමාසස්යසව දස්සනයතො. කස්සචියදවාති
සන්නිපතියත මහාජයන යස්ස කස්සචි එව, තදඤ්යඤසම්පි ආයතිර

මග්ගඵලානමුපනිස්සයයොතිආහ ‘‘සාමහාජනස්ස උපකාරාෙභවිස්සතී’’ති. 

පටියවයදසීතිඤායපසි. උපචාරවචනන්තියවොහාරවචනමත්තරයතයනව

අධිප්යපතත්ථස්ස අපරියයොසානයතො. යතනාහ ‘‘තයදව අත්තයනො රුචිො 

කයරොහී’’ති. ඉමිනායයව හි තදත්ථපරියයොසානර. මඤ්ඤසීති පකතියාව

ජානාසි. තයදවාති ගමනාගමනයමව. යදි ගන්තුකායමො, ගච්ඡ, අථ න
ගන්තුකායමො, මාගච්ඡ, අත්තයනොරුචියයයවත්ථපමාණන්තිවුත්තර යහොති. 

159. පාටිඑක්කායයව සන්ධිවයසන පච්යචකා. ‘‘මහඤ්ච’’න්ති පයද 

කරණත්යථ පච්චත්තවචනන්ති ආහ ‘‘මහතා’’ති. මහන්තස්ස භායවො 

මහඤ්චං. න යකවලර නිග්ගහීතන්තවයසයනව පායඨො, අථ යඛො 

ආකාරන්තවයසනාපීති ආහ ‘‘මහච්චාතිපි පාළී’’ති. යථා ‘‘ඛත්තියා’’ති
වත්තබ්යබ ‘‘ඛතයා’’ති, එවර ‘‘මහතියා’’ති වත්තබ්යබ මහතයා. පුන ච-
කාරරකත්වාමහච්චාතිසන්ධිවයසනපදසිද්ධි. පුල්ලිඞ්ගවයසනවත්තබ්යබ

ඉත්ථිලිඞ්ගවයසන විපල්ලායසො ලිඞ්ගවිපරිොයෙො. වියසසනඤ්හි භියයයො 

වියසසයලිඞ්ගාදිගාහකර. තියෙොජනසතානන්ති පච්යචකර 

තියයොජනසතපරිමණ්ඩලානර. ද්වින්නං මහාරට්ඨානං ඉස්සරිෙසිරීති

අඞ්ගමගධරට්ඨානමාධිපච්චමාහ. තදත්ථර විවරති ‘‘තස්සා’’තිආදිනා. 

පටිමුක්කයවඨනානීති ආබන්ධසියරොයවඨනානි. ආසත්තඛග්ගානීති අරයස

ඔලම්බනවයසන සන්නද්ධාසීනි. මණිදණ්ඩයතොමයරතිමණිදණ්ඩඞ්කුයස. 

‘‘අපරාපී’’තිආදිනා පදසා පරිවාරා වුත්තා. ඛුජ්ජවාමනකා යවසවයසන, 
කිරාතසවරඅන්ධකාදයයො ජාතිවයසන තාසර පරිචාරකිනියයො දස්සිතා. 
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විස්සාසිකපුරිසාතිවස්සවයරසන්ධායාහ. කුලයභොගඉස්සරියාදිවයසනමහතී

මත්තා පමාණයමයතසන්ති මහාමත්තා, මහානුභාවා රාජාමච්චා. 

විජ්ජාධරතරුො විොති මන්තානුභායවන විජ්ජාමයිද්ධිසම්පන්නා

විජ්ජාධරකුමාරකාවිය. රට්ඨිෙපුත්තාතියභොජපුත්තා.රට්යඨපරිචරන්තීතිහි 

ලුද්දකා රට්ඨිො, යතසරනානාවුධපරිචයතායරාජභටභූතා පුත්තාතිඅත්යථො, 

අන්තරරට්ඨයභොජකානරවාපුත්තා රට්ඨිෙපුත්තා, ඛත්තියායභොජරාජායනො.

‘‘අනුයුත්තාභවන්තු යත’’තිආදීසුවියහි ටීකාෙං (දී.නි.ටී.1.159) වුත්යතො 

යභොජසද්යදො යභොජකවාචයකොති දට්ඨබ්බර. උස්සායපත්වාති උද්ධර 

පසායරත්වා. ජෙසද්දන්ති ‘‘ජයතු මහාරාජා’’තිආදිජයපටිබද්ධර සද්දර. 

ධනුපන්තිපරික්යඛයපොති ධනුපන්තිපරිවායරො. සබ්බත්ථ තරගාහකවයසන

යවදිතබ්යබො. හත්ථඝටාති හත්ථිසමූහා. පහරමානාති ඵුසමානා. 

අඤ්ඤමඤ්ඤසඞ්ඝට්ටනාති අවිච්යඡදගමයනන අඤ්ඤමඤ්ඤසම්බන්ධා. 

යසණියෙොති ගන්ධිකයසණීදුස්සිකයසණීආදයයො ‘‘අනපයලොයකත්වා 
රාජානර වා සඞ්ඝර වා ගණර වා පූගර වා යසණිර වා අඤ්ඤත්ර කප්පා 
වුට්ඨායපයයා’’තිආදීසු (පාචි. 682) විය. ‘‘අට්ඨාරස අක්යඛොභිණී
යසනියයො’’ති කත්ථචිලිඛන්ති, යසොඅයනයකසුපියපොත්ථයකසුනදිට්යඨො.
අයනකසඞ්ඛයා ච යසනා යහට්ඨා ගණිතාති අයුත්යතොයයව. තදා
සබ්බාවුධයතො සයරොව දූරගාමීති කත්වා සරපතනාතික්කමප්පමායණන

රඤ්යඤොපරිසරසරවිදහති.කිමත්ථන්තිආහ ‘‘සයච’’තිආදි. 

සයර භායනට්යඨන චිත්තුත්රායසො භෙං යථා තථා භායතීති කත්වා.
භායිතබ්යබ එව වත්ථුස්මිර භයයතො උපට්ඨියත ‘‘භායිතබ්බමිද’’න්ති

භායිතබ්බාකායරන තීරණයතො ඤාෙං භෙං භයයතො තීයරතීති කත්වා.

යතයනවාහ විසුද්ධිමග්යග (විසුද්ධි. 2.751) ‘‘භයතුපට්ඨානඤාණර පන
භායති, න භායතීති? න භායති. තඤ්හි ‘අතීතා සඞ්ඛාරා නිරුද්ධා, 
පච්චුප්පන්නා නිරුජ්ඣන්ති, අනාගතානිරුජ්ඣිස්සන්තී’තිතීරණමත්තයමව

යහොතී’’ති. භායනට්ඨානට්යඨන ආරම්මෙංභෙං භායතිඑතස්මාතිකත්වා. 

භායනයහතුට්යඨන ඔත්තප්පං භෙං පාපයතො භායති එයතනාති කත්වා. 

භොනකන්ති භායනාකායරො. යතපීති දීඝායුකා යදවාපි. ධම්මයදසනන්ති
පඤ්චසු ඛන්යධසු පන්නරසලක්ඛණපටිමණ්ඩිතර ධම්මයදසනර. 

යෙභුයෙයනාති ඨයපත්වාඛීණාසවයදයවතදඤ්යඤසරවයසනබාහුල්ලයතො.
ඛීණාසවත්තා හි යතසර චිත්තුත්රාසභයම්පි න උප්පජ්ජති. කාමර 

සීයහොපමසුත්තට්ඨකථාෙං (අ. නි. අට්ඨ. 2.4.33) චිත්තුත්රාසභයම්පි
තදත්ථභායවනවුත්තර, ඉධපනපකරණානුරූපයතොඤාණභයයමවගහිතර. 

සංයවගන්ති සයහොත්තප්පඤාණර. සන්තාසන්ති සබ්බයසො උබ්බිජ්ජනර.

භායිතබ්බට්යඨන භයයමව භීමභායවන යභරවන්ති භෙයභරවං, 

භීතබ්බවත්ථු.යතනාහ ‘‘ආගච්ඡතී’’ති, එතරනරරතරභයයභරවරආගච්ඡති
නූනාතිඅත්යථො. 
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පටුන 

භීරුං පසංසන්තීති පාපයතො භායනයතො උත්රාසනයතො භීරුර පසරසන්ති

පණ්ඩිතා. නහිතත්ථසූරන්ති තස්මිරපාපකරයණසූරරපගබ්භධරසිනරනහි

පසරසන්ති. යතනාහ ‘‘භො හි සන්යතො න කයරොන්ති පාප’’න්ති. තත්ථ 

භොති පාපුත්රාසයතො, ඔත්තප්පයහතූතිඅත්යථො. 

ඡම්භිතස්සාති ථම්භිතස්ස, ථ-කාරස්ස ඡ-කාරායදයසො. තදත්ථමාහ 

‘‘සකලසරීරචලන’’න්ති, භයවයසන සකලකායපකම්පනන්ති අත්යථො.

උයයයොධනර සම්පහායරො. 

එයකති උත්තරවිහාරවාසියනො. ‘‘රාජගයහ’’තිආදි
යතසමධිප්පායවිවරණර. එයකකස්මිර මහාද්වායර ද්යව ද්යව කත්වා 

චතුසට්ඨිඛුද්දකද්වාරානි.‘‘තදා’’තිආදිනා අකාරණභායවයහතුරදස්යසති. 

ඉදානි සකවාදර දස්යසතුර ‘‘අෙං පනා’’තිආදි වුත්තර. ‘‘ජීවයකො

කිරා’’තිආදි ආසඞ්කනාකාරදස්සනර. අස්සාති අජාතසත්තුරඤ්යඤො. 

උක්කණ්ඨියතොති අනභිරයතො. ඡත්තර උස්සායපතුකායමො මඤ්යඤති

සම්බන්යධො. භායිත්වාති භායනයහතු. තස්සාති ජීවකස්ස. සම්මසද්යදො

සමානත්යථො, සමානභායවොචවයයනාතිආහ ‘‘වෙස්සාභිලායපො’’ති.වයයන

සමායනො වෙස්යසො යථා ‘‘එකරාජා හරිස්සවණ්යණො’’ති (ජා. 1.2.17). 
සමානසද්දස්සහිසායදසමිච්ඡන්ති සද්දවිදූ, යතනඅභිලායපොආලපනරතථා, 
රුළ්හීනිද්යදයසො එස, ‘‘මාරිසා’’ති ආලපනමිව. යථා හි මාරිසාති
නිද්දුක්ඛතාභිලායපො සදුක්යඛපි යනරයියක වුච්චති ‘‘යදා යඛො යත මාරිස 
සඞ්කුනාසඞ්කුහදයයසමාගච්යඡයයා’’තිආදීසු, (ම.නි. 1.512) එවර යයො
යකොචි සහායයො අසමානවයයොපි ‘‘සම්මා’’ති වුච්චතීති, තස්මා
සහායාභිලායපොඉච්යචවඅත්යථො.කච්චින වඤ්යචසීතිපාළියාසම්බන්යධො.

‘‘න පලම්යභසී’’ති වුත්යතපි ඉධ පරිකප්පත්යථොව සම්භවතීති වුත්තර ‘‘න

විප්පලම්යභෙයාසී’’ති, න පයලොයභයයාසීතිඅත්යථො.කථායසල්ලායපො, යසො
එවනිග්යඝොයසොතථා. 

විනස්යසෙයාති චිත්තවිඝායතන විහඤ්යඤයය. ‘‘න තර

යදවා’’තිආදිවචනර සන්ධාය ‘‘දළ්හං කත්වා’’ති වුත්තර.

තුරිතවයසනිදමායමඩිතන්තිදස්යසති ‘‘තරමායනොවා’’තිඉමිනා. ‘‘අභික්කම
මහාරාජා’’ති වත්වා තත්ථ කාරණර දස්යසතුර ‘‘එයත’’තිආදි වුත්තන්ති

සසම්බන්ධමත්ථරදස්යසන්යතො ‘‘මහාරාජයචොරබලංනාමා’’තිආදිමාහ. 

සාමඤ්ඤඵලපුච්ඡාවණ්ණනා 
160. අයර බහිද්වාරයකොට්ඨයකොකායසො නාගස්ස භූමි නාම. යතනාහ 

‘‘විහාරස්සා’’තිආදි. භගවයතොයතයජොති බුද්ධානුභායවො. රඤ්යඤොසරීරංඵරි 
යථා තර යසොණදණ්ඩස්ස බ්රාහ්මණස්ස භගවයතො සන්තිකරආගච්ඡන්තස්ස

අන්යතොවනසණ්ඩගතස්ස. ‘‘අත්තයනො අපරාධං සරිත්වා මහාභෙං
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උප්පජ්ජී’’ති ඉදර යසදමුඤ්චනස්ස කාරණදස්සනර. න හි බුද්ධානුභාවයතො
යසදමුඤ්චනරසම්භවති කායචිත්තපස්සද්ධියහතුභාවයතො. 

එයකති උත්තරවිහාරවාසියනොයයව. තදයුත්තයමවාති දස්යසති 

‘‘ඉමිනා’’තිආදිනා. අභිමායරතිධනුග්ගයහ. ධනපාලන්ති නාළාගිරිර.යසොහි
තදානාගයරහිපූජිතධනරාසියනොලබ්භනයතො‘‘ධනපායලො’’තියවොහරීයති.
න යකවලර දිට්ඨපුබ්බයතොයයව, අථ යඛො පකතියාපි භගවා සඤ්ඤායතොති 

දස්යසතුර ‘‘භගවා හී’’තිආදිමාහ. ආකිණ්ෙවරලක්ඛයෙොති බත්තිරස

මහාපුරිසලක්ඛයණ සන්ධායාහ. අනුබයඤ්ජනපටිමණ්ඩියතොති
අසීතානුබයඤ්ජයන (ජිනාලඞ්කාරටීකාය විජාතමඞ්ගලවණ්ණනායර

විත්ථායරො). ඡබ්බණ්ොහි රස්මීහීති තදා වත්තමානා රස්මියයො. 

ඉස්සරිෙලීළාොති ඉස්සරියවිලායසන. නනු ච භගවයතො සන්තියක

ඉස්සරියලීලාය පුච්ඡා අගාරයවොයයව සියාති යචොදනාය ‘‘පකති

යහසා’’තිආදිමාහ, පකතියා පුච්ඡනයතො න අගාරයවොති අධිප්පායයො.
පරිවායරත්වා නිසින්යනන භික්ඛුසඞ්යඝන පුයර කයතපි අත්ථයතො තස්ස 

පුරයතොනිසින්යනො නාම.යතනාහ ‘‘පරිවායරත්වා’’තිආදි. 

161. යෙන, යතනාතිචභුම්මත්යථකරණවචනන්ති දස්යසති ‘‘ෙත්ථ, 

තත්ථා’’ති ඉමිනා. යයන මණ්ඩලස්ස ද්වාරර, යතනූපසඞ්කමීති
සම්පත්තභාවස්ස වුත්තත්තා ඉධ උපගමනයමව යුත්තන්ති ආහ 

‘‘උපගයතො’’ති. අනුච්ඡවියක එකස්මිං පයදයසති යත්ථ විඤ්ඤුජාතිකා
අට්ඨරසු, තස්මිර. යකො පයනස අනුච්ඡවිකපයදයසො නාම? 
අතිදූරතාදිඡනිසජ්ජයදොසවිරහියතො පයදයසො, 
නපච්ඡතාදිඅට්ඨනිසජ්ජයදොසවිරහියතොවා. යථාහුඅට්ඨකථාචරියා– 

‘‘නපච්ඡයතොනපුරයතො, නාපිආසන්නදූරයතො; 
නකච්යඡයනොපටිවායත, නචාපිඔනතුන්නයත; 
ඉයමයදොයසවිස්සජ්යජත්වා, එකමන්තරඨිතාඅහූ’’ති.(ඛු.පා. අට්ඨ.
එවමිච්චාදිපාඨවණ්ණනා; සු.නි.අට්ඨ.2.261); 

තදාභික්ඛුසඞ්යඝතුණ්හීභාවස්සඅනවයසසයතොබයාපිතභාවර දස්යසතුර 

‘‘තුණ්හීභූතංතුණ්හීභූත’’න්තිවිච්ඡාවචනර වුත්තන්තිආහ ‘‘ෙයතො…යප.…

යමවා’’ති, යයතො යයතො භික්ඛුයතොති අත්යථො. හත්යථන, හත්ථස්ස වා

කුකතභායවො හත්ථකුක්කුච්චං, අසඤ්ඤයමො, අසම්පජඤ්ඤකිරියා ච. තථා 

පාදකුක්කුච්චන්ති එත්ථාපි. වා-සද්යදො අවුත්තවිකප්පයන, යතන
තදඤ්යඤොපි චක්ඛුයසොතාදිඅසඤ්ඤයමො නත්ථීති විභාවියතො. තත්ථ පන
චක්ඛුඅසරයයමො සබ්බපඨයමො දුන්නිවාරියතො චාති තදභාවර දස්යසතුර 

‘‘සබ්බාලඞ්කාරපටිමණ්ඩිත’’න්තිආදිවුත්තර. 

විප්පසන්නරහදමිවාති අනාවියලොදකසරමිව. යයයනතරහි…යප.…
ඉමිනා යම…යප.… යහොතූති සම්බන්යධො. අඤ්යඤො හි අත්ථක්කයමො, 
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අඤ්යඤො සද්දක්කයමොති ආහ ‘‘යෙනා’’තිආදි. තත්ථ කායික-වාචසියකන
උපසයමන ලද්යධන මානසියකොපි උපසයමො අනුමානයතො ලද්යධො එවාති

කත්වා ‘‘මානසියකන චා’’ති වුත්තර. සීලූපසයමනාති සීලසඤ්ඤයමන.

වුත්තමත්ථරයලොකපකතියාසායධන්යතො ‘‘දුල්ලභඤ්හී’’තිආදිමාහ. ලද්ධාති 
ලභිත්වා. 

උපසමන්ති ආචාරසම්පත්තිසඞ්ඛාතර සරයමර. ‘‘එව’’න්තිආදිනා තථා

ඉච්ඡාය කාරණර දස්යසති. යසොති අයයයකො, උදයභද්යදො වා. 

‘‘කිඤ්චාපී’’තිආදි තදත්ථ-සමත්ථනර. ඝායතස්සතියෙවාති

තරකාලායපක්ඛාය වුත්තර. යතනාහ ‘‘ඝායතසී’’ති. ඉදඤ්හි

සම්පතියපක්ඛවචනර. පඤ්චපරිවට්යටොතිපඤ්චරාජපරිවට්යටො. 

කස්මා එවමාහ, නනු භගවන්තමුද්දිස්ස රාජා න කිඤ්චි වදතීති

අධිප්පායයො. වචීයභයදති යථාවුත්තඋදානවචීයභයද. තුණ්හී නිරයවොති

පරියායවචනයමතර. ‘‘අෙ’’න්තිආදිචිත්තජානනාකාරදස්සනර.අයර…යප.…

න සක්ඛිස්සතීති ඤත්වාති සම්බන්යධො. වචනානන්තරන්ති 

උදානවචනානන්තරර. යෙනාති යත්ථ පයදයස, යයන වා යසොතපයථන. 

යෙනයපමන්තිඑත්ථාපියථාරහයමසනයයො. 

කතාපරාධස්ස ආලපනර නාම දුක්කරන්ති සන්ධාය ‘‘මුඛං

නප්පයහොතී’’ති වුත්තර. ‘‘ආගමා යඛො ත්වර මහාරාජ යථායපම’’න්ති
වචනනිද්දිට්ඨර වා තදා තදත්ථදීපනාකායරන පවත්තර නානානයවිචිත්තර 
භගවයතො මධුරවචනම්පි සන්ධාය එවර වුත්තන්ති දට්ඨබ්බර. එකම්පි හි
අත්ථරභගවා යථායසොතූනරඤාණරපවත්තති, තථායදයසති.යරසන්ධාය
අට්ඨකථාසු වුත්තර ‘‘භගවතා අබයාකතර තන්තිපදර නාම නත්ථි, 

සබ්යබසඤ්යඤවඅත්යථොපිභාසියතො’’ති. පඤ්චහාකායරහීතිඉට්ඨානිට්යඨසු

සමභාවාදිසඞ්ඛායතහි පඤ්චහි කාරයණහි. වුත්තඤ්යහතර මහානිද්යදයස 
(මහානි.38, 162) – 

‘‘පඤ්චහාකායරහි තාදී ඉට්ඨානිට්යඨ තාදී, චත්තාවීති තාදී, 
තිණ්ණාවීතිතාදී, මුත්තාවීතිතාදී, තරනිද්යදසාතාදී. 

කථර අරහා ඉට්ඨානිට්යඨ තාදී? අරහා ලායභපි තාදී, අලායභපි, 
යයසපි, අයයසපි, පසරසායපි, නින්දායපි, සුයඛපි, දුක්යඛපිතාදී, එකර
යචබාහරගන්යධන ලිම්යපයුර, එකරයචබාහරවාසියා තච්යඡයුර, 
අමුස්මිර නත්ථි රායගො, අමුස්මිර නත්ථි පටිඝර, 
අනුනයපටිඝවිප්පහීයනො, උග්ඝාතිනිඝාතිවීතිවත්යතො, 
අනුයරොධවියරොධසමතික්කන්යතො, එවරඅරහාඉට්ඨානිට්යඨ තාදී. 

කථර අරහා චත්තාවීති තාදී? අරහයතො…යප.… ථම්යභො, 
සාරම්යභො, මායනො, අතිමායනො, මයදො, පමායදො, සබ්යබ කියලසා, 
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සබ්යබ දුච්චරිතා, සබ්යබ දරථා, සබ්යබ පරිළාහා, සබ්යබ සන්තාපා, 
සබ්බා කුසලාභිසඞ්ඛාරා චත්තා වන්තා මුත්තා පහීනා පටිනිස්සට්ඨා, 
එවරඅරහාචත්තාවීතිතාදී. 

කථර අරහා තිණ්ණාවීති තාදී? අරහා කායමොඝර තිණ්යණො, 
භයවොඝර තිණ්යණො, දිට්යඨොඝර තිණ්යණො, අවිජ්යජොඝර තිණ්යණො, 
සබ්බර සරසාරපථර තිණ්යණො උත්තිණ්යණො නිත්තිණ්යණො
අතික්කන්යතො සමතික්කන්යතො වීතිවත්යතො, යසො වුට්ඨවායසො
චිණ්ණචරයණො ජාතිමරණසඞ්ඛයයො, ජාතිමරණසරසායරො(මහානි.38) 
නත්ථිතස්සපුනබ්භයවොති, එවරඅරහා තිණ්ණාවීතිතාදී. 

කථර අරහා මුත්තාවීති තාදී? අරහයතො රාගා චිත්තර මුත්තර
විමුත්තර සුවිමුත්තර, යදොසා, යමොහා, යකොධා, උපනාහා, මක්ඛා, 
පළාසා, ඉස්සාය, මච්ඡරියා, මායාය, සායඨයයා, ථම්භා, සාරම්භා, 
මානා, අතිමානා, මදා, පමාදා, සබ්බකියලයසහි, සබ්බදුච්චරියතහි, 
සබ්බදරයථහි, සබ්බපරිළායහහි, සබ්බසන්තායපහි, 
සබ්බාකුසලාභිසඞ්ඛායරහි චිත්තර මුත්තර විමුත්තර සුවිමුත්තර; එවර
අරහා මුත්තාවීතිතාදී. 

කථර අරහා තරනිද්යදසා තාදී? අරහා ‘සීයල සති සීලවා’ති
තරනිද්යදසා තාදී, ‘සද්ධාය සති සද්යධො’ති, ‘වීරියය සති වීරියවා’ති, 
‘සතියාසතිසතිමා’ති, ‘සමාධිම්හිසතිසමාහියතො’ති, ‘පඤ්ඤායසති
පඤ්ඤවා’ති, ‘විජ්ජාය සති යතවිජ්යජො’ති, ‘අභිඤ්ඤාය සති
ඡළභිඤ්යඤො’තිතරනිද්යදසාතාදී, එවරඅරහාතරනිද්යදසාතාදී’’ති. 

භගවා පන සබ්යබසම්පි තාදීනමතිසයයො තාදී. යතනාහ 

‘‘සුප්පතිට්ඨියතො’’ති.වුත්තම්පියචතරභගවතා කාළකාරාමසුත්තන්යත ‘‘ඉති
යඛො භික්ඛයව තථාගයතො දිට්ඨසුතමුතවිඤ්ඤාතබ්යබසු ධම්යමසු තාදීයයව
තාදී, තම්හාචපනතාදිම්හාඅඤ්යඤොතාදීඋත්තරිතයරොවාපණීතතයරොවා
නත්ථීති වදාමී’’ති (අ. නි. 4.24). අථ වා පඤ්චවිධාරියිද්ධිසිද්යධහි
පඤ්චහාකායරහි තාදිලක්ඛයණ සුප්පතිට්ඨියතොති අත්යථො. වුත්තඤ්යහතර

ආයස්මතාධම්මයසනාපතිනා පටිසම්භිදාමග්යග– 

‘‘කතමා අරියා ඉද්ධි? ඉධ භික්ඛු සයච ආකඞ්ඛති ‘පටිකූයල 
අප්පටිකූලසඤ්ඤී විහයරයය’න්ති, අප්පටිකූලසඤ්ඤී තත්ථ විහරති, 
සයච ආකඞ්ඛති ‘අප්පටිකූයල පටිකූලසඤ්ඤී විහයරයය’න්ති, 
පටිකූලසඤ්ඤී තත්ථ විහරති, සයච ආකඞ්ඛති ‘පටිකූයල ච
අප්පටිකූයල ච අප්පටිකූලසඤ්ඤී විහයරයය’න්ති, අප්පටිකූලසඤ්ඤී
තත්ථ විහරති, සයච ආකඞ්ඛති ‘අප්පටිකූයල ච පටිකූයල ච
පටිකූලසඤ්ඤී විහයරයය’න්ති, පටිකූලසඤ්ඤී තත්ථ විහරති, සයච
ආකඞ්ඛති ‘පටිකූයල ච අප්පටිකූයල ච තදුභයර අභිනිවජ්යජත්වා
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උයපක්ඛයකොවිහයරයයරසයතො සම්පජායනො’ති, උයපක්ඛයකොතත්ථ
විහරතිසයතොසම්පජායනො’’ති(පටි.ම.3.17). 

බහිද්ධාතිසාසනයතොබහිසමයය. 

162. එසාති භික්ඛුසඞ්ඝස්ස වන්දනාකායරො. තමත්ථර යලොකසිද්ධාය

උපමාය සායධතුර ‘‘රාජාන’’න්තිආදිවුත්තර. ඔකාසන්තිපුච්ඡිතබ්බට්ඨානර. 

න යම පඤ්හවිස්සජ්ජයන භායරො අත්ථීති සත්ථු සබ්බත්ථ
අප්පටිහතඤාණචාරතායඅත්ථයතොආපන්නායදස්සනර.‘‘යදිආකඞ්ඛසී’’ති 

වුත්යතයයව හි එස අත්යථො ආපන්යනො යහොති. සබ්බං යත 

විස්සජ්යජස්සාමීති එත්ථාපි අයර නයයො. ‘‘යර ආකඞ්ඛසි, තර පුච්ඡා’’ති 
වචයනයනව හි අයමත්යථො සිජ්ඣති. අසාධාරණර සබ්බඤ්ඤුපවාරණන්ති
සම්බන්යධො. යදි ‘‘යදාකඞ්ඛසී’’ති න වදන්ති, අථ කථර වදන්තීති ආහ 

‘‘සුත්වා’’තිආදි. පයදසඤායණයයව ඨිතත්තා තථා වදන්තීති යවදිතබ්බර.
බුද්ධාපනසබ්බඤ්ඤුපවාරණරපවායරන්තීතිසම්බන්යධො. 

‘‘පුච්ඡාවුයසො යදාකඞ්ඛසී’’තිආදීනි සුත්තපදානි යයසර පුග්ගලානර 
වයසන ආගතානි, තර දස්සනත්ථර 

‘‘ෙක්ඛනරින්දයදවසමෙබ්රාහ්මෙපරිබ්බාජකාන’’න්ති වුත්තර. තත්ථ හි 

‘‘පුච්ඡාවුයසො ෙදාකඞ්ඛසී’’ති ආළවකස්ස යක්ඛස්ස ඔකාසකරණර, ‘‘පුච්ඡ

මහාරාජා’’ති නරින්දානර, ‘‘පුච්ඡ වාසවා’’තිආදි යදවානමින්දස්ස, ‘‘යතන

හී’’තිආදි සමණානර, ‘‘බාවරිස්ස චා’’තිආදි බ්රාහ්මණානර, ‘‘පුච්ඡ මං

සභිො’’තිආදි පරිබ්බාජකානර ඔකාසකරණන්ති දට්ඨබ්බර. වාසවාති 

යදවානමින්දාලපනර. තයදතඤ්හි සක්කපඤ්හසුත්යත. මනසිච්ඡසීති මනසා
ඉච්ඡසි. 

කතාවකාසාති යස්මා තුම්යහ මයා කයතොකාසා, තස්මා බාවරිස්ස ච
තුගහර අජිතස්ස ච සබ්යබසඤ්ච යසසානර යර කිඤ්චි සබ්බර සරසයර යථා
මනසා ඉච්ඡථ, තථා පුච්ඡව්යහො පුච්ඡථාති යයොජනා. එත්ථ ච බාවරිස්ස
සරසයර මනසා පුච්ඡව්යහො, තුම්හාකර පන සබ්යබසර සරසයර මනසා ච 
අඤ්ඤථා ච යථා ඉච්ඡථ, තථා පුච්ඡව්යහොති අධිප්පායයො. බාවරී හි
‘‘අත්තයනො සරසයර මනසාව පුච්ඡථා’’ති අන්යතවාසියක ආණායපසි.
වුත්තඤ්හි– 

‘‘අනාවරණදස්සාවී, යදිබුද්යධොභවිස්සති; 
මනසාපුච්ඡියතපඤ්යහ, වාචායවිස්සයජස්සතී’’ති.(සු.නි. 1011); 

තයදතර පාරාෙනවග්යග. තථා‘‘පුච්ඡමර සභියා’’තිආදිපි. 

බුද්ධභූමින්ති බුද්ධට්ඨානර, ආසවක්ඛයඤාණර, 

සබ්බඤ්ඤුතඤ්ඤාණඤ්ච. යබොධිසත්තභූමි නාම යබොධිසත්තට්ඨානර
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පාරමීසම්භරණඤාණර, භූමිසද්යදො වා අවත්ථාවාචයකො, බුද්ධාවත්ථර, 
යබොධිසත්තාවත්ථායන්ති ච අත්යථො. එකත්තනයයන හි පවත්යතසු
ඛන්යධසුඅවත්ථායයවතර තදාකාරනිස්සිතා. 

යයොභගවායබොධිසත්තභූමියරපයදසඤායණඨියතොසබ්බඤ්ඤුපවාරණර 
පවායරසි, තස්ස තයදව අච්ඡරියන්ති සම්බන්යධො. කථන්ති ආහ 

‘‘යකොණ්ඩඤ්ඤ පඤ්හානී’’තිආදි. තත්ථ යකොණ්ඩඤ්ඤාති යගොත්තවයසන

සරභඞ්ගමාලපන්ති. විොකයරොහීති බයාකයරොහි. සාධුරූපාති සාධුසභාවා. 

ධම්යමොති සනන්තයනො පයවණීධම්යමො. ෙන්ති ආගමනකිරියාපරාමසනර, 

යයනවාකාරයණනආගච්ඡති, යතන වියාකයරොහීතිසම්බන්යධො. වුද්ධන්ති

සීලපඤ්ඤාදීහි වුද්ධිප්පත්තර, ගරුන්ති අත්යථො. එස භායරොති 
සරසයුපච්යඡදනසඞ්ඛායතො එයසො භායරො, ආගයතො භායරො තයා අවස්සර
වහිතබ්යබොති අධිප්පායයො. 

මයා කතාවකාසා යභොන්යතො පුච්ඡන්තු.කස්මාති යච? අහඤ්හිතරතර

යවොබයාකරිස්සරඤත්වාසයරයලොකමිමර, පරඤ්චාති. සෙන්තිචසයයමව
පරූපයදයසන විනා. එවර සරභඞ්ගකායල සබ්බඤ්ඤුපවාරණර පවායරසීති
සම්බන්යධො. 

පඤ්හානන්ති ධම්මයාගපඤ්හානර. අන්තකරන්ති නිට්ඨානකරර. 

සුචිරයතනාති එවර නාමයකන බ්රාහ්මයණන. පුට්ඨුන්ති පුච්ඡිතුර. ජාතිොති
පටිසන්ධියා, ‘‘විජාතියා’’තිපි වදන්ති. පරසුර කීළන්යතො සම්භවකුමායරො
නිසින්යනොවහුත්වාපවායරසීතියයොයජතබ්බර. 

තග්ඝාති එකරසත්යථ නිපායතො. ෙථාපි කුසයලො තථාති යථා
සබ්බධම්මකුසයලො සබ්බධම්මවිදූ බුද්යධො ජානාති කයථති, තථා යත

අහමක්ඛිස්සන්ති අත්යථො. ජානාති-සද්යදො හි ඉධ සම්බන්ධමුපගච්ඡති. 
යථාහ ‘‘යයනයස්සහිසම්බන්යධො, දූරට්ඨම්පිචතස්සත’’න්ති (සාරත්ථ.
ටී. 1.පඨමමහාසඞ්ගීතිකථාවණ්ණනා). ජානනා යචත්ථ කථනා. යථා

‘‘ඉමිනාඉමරජානාතී’’ති වුත්යතොවායමත්යථොආචරියයන. රාජාචයඛොතං

ෙදිකාහතිවා, නවාතියයොතරඉධපුච්ඡිතුරයපයසසි, යසොයකොරබයරාජා
තරතයා පුච්ඡිතමත්ථර, තයාවාපුට්යඨනමයාඅක්ඛාතමත්ථරයදිකයරොතු
වා, න වා කයරොතු, අහර පන යථාධම්මර යත අක්ඛිස්සර ආචික්ඛිස්සාමීති

වුත්තරයහොති. ජාතකට්ඨකථාෙං පන– 

‘‘රාජාචයඛොතන්තිඅහරතරපඤ්හරයථා තුම්හාකරරාජාජානාති
ජානිතුරසක්යකොති, තථාඅක්ඛිස්සර.තයතොඋත්තරිරාජායථා ජානාති, 
තථා යදි කරිස්සති වා, න වා කරිස්සති, කයරොන්තස්ස වා
අකයරොන්තස්ස වා තස්යසයවතර භවිස්සති, මගහර පන යදොයසො
නත්ථීතිදීයපතී’’ති(ජා.අට්ඨ.5.16.172) – 
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පටුන 

ජානාති-සද්යදොවාකයද්වයසාධාරණවයසනවුත්යතො. 

163. සිප්පයමවසිප්පාෙතනං ආයතනසද්දස්සතබ්භාවවුත්තිත්තා.අපිච 
සික්ඛිතබ්බතාය සිප්පඤ්ච තර සත්තානර ජීවිතවුත්තියා කාරණභාවයතො, 

නිස්සයභාවයතො වා ආයතනඤ්චාති සිප්පාෙතනං. යසෙයථදන්ති එයකොව
නිපායතො, නිපාතසමුදායයො වා. තස්ස යත කතයමති ඉධ අත්යථොති ආහ 

‘‘කතයම පන යත’’ති. ඉයම කතයමතිපි පච්යචකමත්යථො යුජ්ජති. එවර 
සබ්බත්ථ. ඉදඤ්ච වත්තබ්බායපක්ඛනවයසන වුත්තර, තස්මා යත
සිප්පායතනිකාකතයමති අත්යථො.‘‘පුථුසිප්පායතනානී’’තිහිසාධාරණයතො
සිප්පානි උද්දිසිත්වා උපරි තරතරසිප්පූපජීවියනොව නිද්දිට්ඨා
පුග්ගලාධිට්ඨානාය කථාය. කස්මාති යච? පපඤ්චර පරිහරිතුකාමත්තා.
අඤ්ඤථා හි යථාධිප්යපතානි තාව සිප්පායතනානි දස්යසත්වා පුන 
තරතරසිප්පූපජීවියනොපි දස්යසතබ්බා සියුර යතසයමයවත්ථ පධානයතො
අධිප්යපතත්තා. එවඤ්ච සතිකථාපපඤ්යචො භයවයය, තස්මා තර පපඤ්චර
පරිහරිතුර සිප්පූපජීවීහි තරතරසිප්පායතනානි සඞ්ගයහත්වා එවමාහාති

තමත්ථර දස්යසතුර ‘‘හත්ථායරොහාතිආදීහි යෙ තං තං සිප්පං නිස්සාෙ

ජීවන්ති, යත දස්යසතී’’ති වුත්තර. කස්මාති ආහ ‘‘අෙඤ්හී’’තිආදි. සිප්පර

උපනිස්සායජීවන්තීති සිප්පූපජීවියනො. 

හත්ථිමායරොහන්තීති හත්ථායරොහා, හත්ථාරුළ්හයයොධා. හත්ථිර

ආයරොහාපයන්තීති හත්ථායරොහා, හත්ථාචරිය හත්ථියවජ්ජ
හත්ථියමණ්ඩාදයයො. යයන හි පයයොයගන පුරියසො හත්ථියනො 
ආයරොහනයයොග්යගො යහොති, තර හත්ථිස්ස පයයොගර විධායන්තානර

සබ්යබසම්යපයතසරගහණර.යතනාහ ‘‘සබ්යබපී’’තිආදි.තත්ථ හත්ථාචරිො 

නාමයයහත්ථියනො, හත්ථායරොහකානඤ්චසික්ඛාපකා. හත්ථයවජ්ජා නාම

හත්ථිභිසක්කා. හත්ථයමණ්ඩා නාම හත්ථීනර පාදරක්ඛකා. හත්ථිර

මණ්ඩයන්ති රක්ඛන්තීති හත්ථිමණ්ඩා, යතයයව හත්ථයමණ්ඩා, හත්ථිර 

මියනන්ති සම්මා විදහයනන හිරසන්තීති වා හත්ථයමණ්ඩා. ආදි-සද්යදන

හත්ථීනර යවපදායකාදයයො සඞ්ගණ්හාති. අස්සායරොහාති එත්ථාපි

සුද්ධයහතුකත්තුවයසන යථාවුත්යතොව අත්යථො. රයථ නියුත්තා රථකා.

රථරක්ඛා නාම රථස්ස ආණිරක්ඛකා. ධනුර ගණ්හන්තීති ධනුග්ගහා, 

ඉස්සාසා, ධනුර ගණ්හායපන්තීති ධනුග්ගහා, ධනුසිප්පසික්ඛාපකා
ධන්වාචරියා. 

යචයලන යචලපටාකාය යුද්යධ අකන්ති ගච්ඡන්තීති යචලකා, 

ජයද්ධජගාහකාති ආහ ‘‘යෙ යුද්යධ’’තිආදි. ජෙධජන්ති ජයනත්ථර, 

ජයකායල වා පග්ගහිතධජර. පුරයතොති යසනාය පුබ්යබ. යථා තථා ඨියත
යසනියක බූහවිචාරණවයසන තයතො තයතො චලයන්ති උච්චායලන්තීති 

චලකාති වුත්තර ‘‘ඉධරඤ්යඤො’’තිආදි.සකුණග්ඝිආදයයොවියමරසපිණ්ඩර 
පරයසනාසමූහසඞ්ඛාතර පිණ්ඩර සාහසිකතාය යඡත්වා යඡත්වා දයන්ති 
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උප්පතිත්වා උප්පතිත්වා නිග්ගච්ඡන්තීති පිණ්ඩදාෙකා. යතනාහ ‘‘යත

කිරා’’තිආදි. සාහසර කයරොන්තීති සාහසිකා, යතයයව මහායයොධා. 

පිණ්ඩමිවාති තාලඵලපිණ්ඩමිවාති වදන්ති, ‘‘මරසපිණ්ඩමිවා’’ති (දී. නි. ටී.
1.163) ආචරියයන වුත්තර. සබ්බත්ථ ‘‘ආචරියයනා’’ති වුත්යත 

ආචරිෙධම්මපාලත්යථයරොව ගයහතබ්යබො. දුතියවිකප්යප පිණ්යඩ 
ජනසමූහසඞ්ඛායත සම්මද්යද දයන්ති උප්පතන්තා විය ගච්ඡන්තීති 

පිණ්ඩදාෙකා, දෙ-සද්යදොගතියර, අය-සද්දස්සවාද-කාරාගයමන නිප්ඵත්ති. 

උග්ගතුග්ගතාතිසඞ්ගාමරපත්වා ජවපරක්කමාදිවයසනඅතිවියඋග්ගතා. 

තයදවාති පයරහි වුත්තර තයමව සීසර වා ආවුධර වා. පක්ඛන්දන්තීති
වීරසූරභායවන අසජ්ජමානා පරයසනමනුපවිසන්ති.
ථාමජවබලපරක්කමාදිසම්පත්තියා මහානාගසදිසතා. යතනාහ 

‘‘හත්ථආදීසුපී’’තිආදි. එකන්තසූරාති එකචරසූරා අන්තසද්දස්ස
තබ්භාවවුත්තියතො, සූරභායවන එකාකියනො හුත්වා යුජ්ඣනකාති අත්යථො. 

සජාලිකාති සවම්මිකා. සන්නායහො කඞ්කයටො වම්මර කවයචො උරච්ඡයදො

ජාලිකාති හි අත්ථයතො එකර. සචම්මිකාති ජාලිකා විය සරීරපරිත්තායණන

චම්යමන සචම්මිකා. චම්මකඤ්චුකන්ති චම්මමයකඤ්චුකර. පවිසිත්වාති

තස්ස අන්යතො හුත්වා, පටිමුඤ්චිත්වාති වුත්තර යහොති. සරපරිත්තාෙං

චම්මන්තිචම්මපටිසිබ්බිතරයචලකර, චම්මමයර වා ඵලකර. බලවසියනහාති

සාමිනිඅතිසයයපමා. ඝරදාසයෙොධාතිඅන්යතොජාතදාසපරියාපන්නායයොධා, 

‘‘ඝරදාසිකපුත්තා’’තිපිපායඨො, අන්යතොජාතදාසීනරපුත්තාති අත්යථො. 

ආළාරර වුච්චති මහානසර, තත්ථ නියුත්තා ආළාරිකා. පූවිකාති
පූවසම්පාදකා, යය පූවයමවනානප්පකාරයතො සම්පායදත්වා වික්කිණන්තා
ජීවන්ති. යකසනඛසණ්ඨපනාදිවයසන මනුස්සානර අලඞ්කාරවිධිර

කප්යපන්ති සරවිදහන්තීති කප්පකා. චුණ්ණවියලපනාදීහි
මලහරණවණ්ණසම්පාදනවිධිනා න්හායපන්ති නහානර කයරොන්තීති 

න්හාපිකා. නවන්තාදිවිධිනා පවත්යතො ගණනගන්යථො අන්තරා

ඡිද්දාභායවන අච්ඡිද්දයකොති වුච්චති, තයදව පයඨන්තීති අච්ඡිද්දකපාඨකා. 

හත්යථන අධිප්පායවිඤ්ඤාපනර, ගණනර වා හත්ථමුද්දා. 

අඞ්ගුලිසඞ්යකොචනඤ්හි මුද්දාතිවුච්චති, යතනච විඤ්ඤාපනර, ගණනරවා

යහොති. හත්ථසද්යදො යචත්ථ තයදකයදයසසු අඞ්ගුලීසු දට්ඨබ්යබො ‘‘න
භුඤ්ජමායනො සබ්බර හත්ථර මුයඛ පක්ඛිපිස්සාමී’’තිආදීසු (පාචි. 618) විය, 

තමුපනිස්සායජීවන්තීති මුද්දිකා. යතනාහ ‘‘හත්ථමුද්දාො’’තිආදි. 

අෙකායරො කම්මාරකාරයකො. දන්තකායරො භමකායරො. චිත්තකායරො 

යලපචිත්තකායරො. ආදි-සද්යදන 

යකොට්ටකයලඛකවිලීවකාරඉට්ඨකකාරදාරුකාරාදීනර සඞ්ගයහො. දිට්යඨව 

ධම්යමති ඉමස්මිරයයව අත්තභායව. කරණනිප්ඵාදනවයසන දස්යසත්වා.

සන්දිට්ඨිකයමවාති අසම්පරායිකතාය සාමර දට්ඨබ්බර, සයමනුභවිතබ්බර
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අත්තපච්චක්ඛන්ති අත්යථො. උපජීවන්තීති උපනිස්සාය ජීවන්ති. සුඛිතන්ති

සුඛප්පත්තර. ථාමබලූයපතභායවොව පීණනන්ති ආහ ‘‘පීණිතං

ථාමබලූයපත’’න්ති. උපරීති යදවයලොයක. තථා උද්ධන්තිපි. යසො හි

මනුස්සයලොකයතො උපරියමො. අග්ගර වියාති අග්ගං, ඵලර. ‘‘කම්මස්ස
කතත්තා ඵලස්ස නිබ්බත්තනයතො තර කම්මස්ස අග්ගිසිඛා විය යහොතී’’ති 

ආචරියයනවුත්තර.අපිච සග්ගන්තිඋත්තමර, ඵලර. සග්ගන්තිසුට්ඨුඅග්ගර, 
රූපසද්දාදිදසවිධර අත්තයනො ඵලර නිප්ඵායදතුර අරහතීති අත්යථො.

සුඅග්ගිකාව නිරුත්තිනයයන යසොවග්ගිකා, දක්ඛිණාසද්දායපක්ඛාය ච

සබ්බත්ථ ඉත්ථිලිඞ්ගනිද්යදයසො. සුයඛොති සුඛූපායයො ඉට්යඨො කන්යතො. 

අග්යගති උළායර. අත්තනා පරිභුඤ්ජිතබ්බර බාහිරර රූපං, අත්තයනො

වණ්ණයපොක්ඛරතා වණ්යෙොති අයයමයතසරවියසයසො.දක්ඛන්තිවඩ්ෙන්ති

එතායාති දක්ඛිො, පරිච්චාගමයරපුඤ්ඤන්තිආහ ‘‘දක්ඛිෙංදාන’’න්ති. 

මග්යගො සාමඤ්ඤං සමිතපාපසඞ්ඛාතස්ස සමණස්ස භායවොති කත්වා, 

තස්ස විපාකත්තා අරියඵලර සාමඤ්ඤඵලං. ‘‘ෙථාහා’’තිආදිනා 

මහාවග්ගසරයුත්තපාළිවයසන තදත්ථර සායධති. තං එස රාජා න ජානාති 
අරියධම්මස්ස අයකොවිදතාය. යස්මා පයනස ‘‘දාසකස්සකාදිභූතානර 
පබ්බජිතානර යලොකයතො අභිවාදනාදිලායභො සන්දිට්ඨිකර සාමඤ්ඤඵලර
නාමා’’ති චින්යතත්වා ‘‘අත්ථිනු යඛො යකොචි සමයණො වා බ්රාහ්මයණො වා
ඊදිසමත්ථර ජානන්යතො’’ති වීමරසන්යතො පූරණාදියක පුච්ඡිත්වා යතසර
කථාය අනධිගතවිත්යතො භගවන්තම්පි එතමත්ථර පුච්ඡි. තස්මා වුත්තර 

‘‘දාසකස්සයකොපමංසන්ධාෙපුච්ඡතී’’ති. 

රාජාමච්චාති රාජකුලසමුදාගතා අමච්චා, අනුයුත්තකරාජායනො යචව

අමච්චා චාතිපි අත්යථො. කණ්හපක්ඛන්ති යථාපුච්ඡියත අත්යථ 

ලබ්භමානදිට්ඨිගතූපසරහිතර සරකියලසපක්ඛර. සුක්කපක්ඛන්ති තබ්බිධුරර

උපරි සුත්තාගතර යවොදානපක්ඛර. සමෙයකොලාහලන්ති සමණයකොතූහලර

තර තර සමණවාදානර අඤ්ඤමඤ්ඤවියරොධර. සමෙභණ්ඩනන්ති යතයනව
වියරොයධන ‘‘එවරවාදීනර යතසර සමණබ්රාහ්මණානර අයර යදොයසො, 
එවරවාදීනර යතසර අයර යදොයසො’’ති එවර තර තර වාදස්ස පරිභාසනර. 

ඉස්සරානුවත්තයකො හි යලොයකොති ධම්මතාදස්සයනන තදත්ථසමත්ථනර. 

අත්තයනො යදසනායකොසල්යලන රඤ්යඤො භාරං කයරොන්යතො, න
තදඤ්යඤන පරවම්භනාදිකාරයණන. 

164. නු-සද්යදො විය යනො-සද්යදොපි පුච්ඡායර නිපායතොති ආහ 

‘‘අභිජානාසි නූ’’ති. අෙඤ්චාති එත්ථ ච-සද්යදො න යකවලර 
අභිජානාසිපයදයනව, අථ යඛො ‘‘පුච්ඡිතා’’ති පයදන චාති සමුච්චයත්යථො.

කථරයයොයජතබ්යබොති අනුයයොගමපයනති ‘‘ඉදඤ්හී’’තිආදිනා. පුච්ඡිතානූති

පුබ්යබපුච්ඡරකත්තානු. නං පුට්ඨභාවන්තිතාදිසරපුච්ඡිතභාවරඅභිජානාසි

නු. නයත සම්මුට්ඨන්තිතවනපමුට්ඨර වතාති අත්යථො. අඵාසුකභායවොති
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තථාභාසයනනඅසුඛභායවො. පණ්ඩිතපතිරූපකානන්ති(සාමරවියඅත්තයනො
සක්කාරානර පණ්ඩිතභාසානර)ආමර වියපක්කානර පණ්ඩිතාභාසානර. (දී.

නි. ටී. 1.163) පාළිපදඅත්ථබයඤ්ජයනසූති පාළිසඞ්ඛායත පයද, තදත්යථ 
තප්පරියාපන්නක්ඛයර ච, වාකයපරියායයො වා බයඤ්ජනසද්යදො ‘‘අක්ඛරර
පදර බයඤ්ජන’’න්තිආදීසු (යනත්ති.28) විය.භගවයතොරූපරසභායවොවිය

රූපමස්සාති භගවන්තරූයපො, භගවාවියඑකන්තපණ්ඩියතොතිඅත්යථො. 

පූරණකස්සපවාදවණ්ණනා 
165. එකමිදාහන්ති එත්ථ ඉදන්ති නිපාතමත්තර, එකර සමයමිච්යචව

අත්යථො.සම්යමොයදතිසම්යමොදනරකයරොතීති සම්යමොදනීෙං. අනීයසද්යදොහි
බහුලා කත්වත්ථාභිධායයකො යථා ‘‘නියයානිකා’’ති, (ධ. ස.

සුත්තන්තදුකමාතිකා 97) සම්යමොදනර වා ජයනතීති සම්යමොදනිෙං 

තද්ධිතවයසන. සරිතබ්බන්ති සාරණීෙං, සරණස්ස අනුච්ඡවිකන්ති වා 

සාරණිෙං, එතමත්ථර දස්යසතුර ‘‘සම්යමොදජනකං සරිතබ්බයුත්තක’’න්ති
වුත්තර, සරිතබ්බයුත්තකන්තිචසරණානුච්ඡවිකන්ති අත්යථො. 

166. සහත්ථාති සහත්යථයනව, යතන සුද්ධකත්තාරර දස්යසති, 

ආෙත්තිොති පන යහතුකත්තාරර, නිස්සග්ගියථාවරාදයයොපි ඉධ සහත්ථ

කරයණයනව සඞ්ගහිතා. හත්ථාදීනීති හත්ථපාදකණ්ණනාසාදීනි. පචනර

දහනර විබාධනන්තිආහ ‘‘දණ්යඩනඋප්පීයළන්තස්සා’’ති. පපඤ්චසූදනිෙං 

නාම මජ්ඣිමාගමට්ඨකථාෙං පන ‘‘පචයතො’’ති එතස්ස ‘‘තජ්යජන්තස්ස 
වා’’ති (ම.නි. අට්ඨ. 3.97) දුතියයොපි අත්යථො වුත්යතො, ඉධපනතජ්ජනර, 
පරිභාසනඤ්ච දණ්යඩනසඞ්ගයහත්වා‘‘දණ්යඩනඋප්පීයළන්තස්සඉච්යචව
වුත්ත’’න්ති(දී.නි. ටී.1.166) ආචරියයනවුත්තර, අධුනාපනයපොත්ථයකසු

‘‘තජ්යජන්තස්සවා’’තිපායඨොපි බහුයසොදිස්සති. යසොකන්තියසොකකාරණර, 
යසොචනන්තිපි යුජ්ජති කාරණසම්පාදයනන ඵලස්සපි කත්තබ්බයතො. 

පයරහීති අත්තයනො වචනකයරහි කම්මභූයතහි. ඵන්දයතොති එත්ථ පරස්ස
ඵන්දනවයසන සුද්ධකත්තුත්යථො න ලබ්භති, අථ යඛො අත්තයනො

ඵන්දනවයසයනවාති ආහ ‘‘පරං ඵන්දන්තං ඵන්දනකායල සෙම්පි

ඵන්දයතො’’ති, අත්තනා කයතන පරස්ස විබාධනපයයොයගන සයම්පි

ඵන්දයතොතිඅත්යථො. ‘‘අතිපාතාපෙයතො’’තිපදරසුද්ධකත්තරි, යහතුකත්තරි

ච පවත්තතීති දස්යසති ‘‘හනන්තස්සාපි හනායපන්තස්සාපී’’ති ඉමිනා. 

සබ්බත්ථාති ‘‘ආදියයතො’’තිආදීසු. කරෙකාරෙවයසනාති
සයරකාරපරරකාරවයසන. 

ඝරභිත්තියා අන්යතො චබහිච සන්ධි ඝරසන්ධි. කිඤ්චිපි අයසයසත්වා

නිරවයසයසො යලොයපො විලුම්පනර නිල්යලොයපොතිආහ ‘‘මහාවියලොප’’න්ති. 

එකාගායරනියුත්යතොවියලොයපො එකාගාරියකො. යතනාහ ‘‘එකයමවා’’තිආදි.
‘‘පරිපන්යථතිට්ඨයතො’’තිඑත්ථ අච්ඡින්දනත්ථයමවතිට්ඨතීතිඅයමත්යථො

පකරණයතො සිද්යධොති දස්යසති ‘‘ආගතාගතාන’’න්තිආදිනා. ‘‘පරියතො
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සබ්බයසො පන්යථ හනනං පරිපන්යථො’’ති (දී. නි. ටී. 1.166) අයමත්යථොපි

ආචරියයන වුත්යතො. කයරොමීති සඤ්ඤාොති සඤ්යචතනිකභාවමාහ, 
යතයනතර දස්යසති ‘‘සඤ්චිච්ච කයරොයතොපි න කරීයති නාම, පයගව

අසඤ්චිච්චා’’ති. පාපං න කරීෙතීති පුබ්යබ අසයතො උප්පායදතුර

අසක්කුයණයයත්තා පාපරඅකතයමවනාම.යතනාහ ‘‘නත්ථපාප’’න්ති. 

යදි එවර කථර සත්තා පායප පවත්තන්තීති අත්තයනො වායද පයරහි 
ආයරොපිතර යදොසමපයනතුකායමො පූරයණො ඉමමත්ථම්පි දස්යසතීති ආහ 

‘‘සත්තා පනා’’තිආදි.සඤ්ඤාමත්තයමතර‘‘පාපරකයරොන්තී’’ති, පාපර පන
නත්යථවාති වුත්තර යහොති. එවර කිරස්ස යහොති – ඉයමසර සත්තානර 
හිරසාදිකිරියාඅත්තානරනපාපුණාතිතස්සනිච්චතායනිබ්බිකාරත්තා, සරීරර
පන අයචතනරකට්ඨකලිඞ්ගරූපමර, තස්මිරවියකොපියතපිනකිඤ්චිපාපන්ති.

පරියන්යතො වුච්චති යනමි පරියයොසායනඨිතත්තා.යතනවුත්තරආචරියයන 
‘‘නිසිතඛුරමයයනමිනා’’ති (දී. නි. ටී. 1.166). දුතියවිකප්යප
චක්කපරියයොසානයමව පරියන්යතො, ඛුයරන සදියසො පරියන්යතො යස්සාති 

ඛුරපරිෙන්යතො. ඛුරග්ගහයණන යචත්ථ ඛුරධාරා ගහිතා තදවයරොධයතො.

පාළියර චක්යකනාති චක්කාකාරකයතන ආවුධවියසයසන. තර

මරසඛලකරණසඞ්ඛාතර නිදානර කාරණර යස්සාති තයතොනිදානං, 
‘‘පච්චත්තවචනස්ස යතොආයදයසො, සමායස චස්ස යලොපාභායවො’’ති (පාරා.
අට්ඨ. 1.21) අට්ඨකථාසු වුත්යතො. ‘‘පච්චත්තත්යථ නිස්සක්කවචනම්පි
යුජ්ජතී’’ති (සාරත්ථ. ටී. පඨමමහාසඞ්ගීතිකථාවණ්ණනා) 

ආචරිෙසාරිපුත්තත්යථයරො. ‘‘කාරණත්යථ නිපාතසමුදායයො’’තිපි 
අක්ඛරචින්තකා. 

ගඞ්ගාය දක්ඛිණදිසා අප්පතිරූපයදයසො, උත්තරදිසා පන

පතිරූපයදයසොති අධිප්පායයන ‘‘දක්ඛිෙඤ්යච’’තිආදි වුත්තර, තඤ්ච 
යදසදිසාපයදයසන තන්නිවාසියනො සන්ධායාති දස්යසතුර 

‘‘දක්ඛිෙතීයර’’තිආදිමාහ. හනනදානකිරියා හි තදායත්තා. මහාොගන්ති
මහාවිජිතරඤ්යඤො යඤ්ඤසදිසම්පි මහායාගර. දමසද්යදො ඉන්ද්රියසරවරස්ස, 

උයපොසථසීලස්සචවාචයකොතිආහ ‘‘ඉන්ද්රිෙදයමන උයපොසථකම්යමනා’’ති.
යකචි පන උයපොසථකම්යමනා’ති ඉදර ඉන්ද්රියදමස්ස වියසසනර, තස්මා
‘උයපොසථකම්මභූයතන ඉන්ද්රියදයමනා’ති’’ අත්ථර වදන්ති, තදයුත්තයමව 
තදුභයත්ථවාචකත්තාදමසද්දස්ස, අත්ථද්වයස්සචවියසසවුත්තියතො.අධුනා

හි කත්ථචි යපොත්ථයක වා-සද්යදො, ච-සද්යදොපි දිස්සති. සීලසංෙයමනාති

තදඤ්යඤන කායිකවාචසිකසරවයරන. සච්චවචයනනාති අයමොසවජ්යජන.
තස්ස විසුර වචනර යලොයක ගරුතරපුඤ්ඤසම්මතභාවයතො. යථා හි
පාපධම්යමසු මුසාවායදො ගරුතයරො, එවර පුඤ්ඤධම්යමසු අයමොසවජ්යජො.

යතනාහභගවා ඉතිවුත්තයක – 

‘‘එකධම්මර අතීතස්ස, මුසාවාදිස්ස ජන්තුයනො; 
විතිණ්ණපරයලොකස්ස, නත්ථිපාපරඅකාරිය’’න්ති.(ඉතිවු. 27); 
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පවත්තීති යයො කයරොති, තස්ස සන්තායන ඵලුප්පාදපච්චයභායවන
උප්පත්ති. එවඤ්හි ‘‘නත්ථි කම්මර, නත්ථි කම්මඵල’’න්ති අකිරියවාදස්ස
පරිපුණ්ණතා. සති හි කම්මඵයල කම්මානමකිරියභායවො කථර භවිස්සති. 

සබ්බථාපීති‘‘කයරොයතො’’තිආදිනාවුත්යතන සබ්බප්පකායරනපි. 

ලබුජන්ති ලිකුචර. පාපපුඤ්ඤානං කිරිෙයමව පටික්ඛිපති, න රඤ්ඤා
පුට්ඨර සන්දිට්ඨිකර සාමඤ්ඤඵලර බයාකයරොතීති අධිප්පායයො. ඉදඤ්හි
අවධාරණර විපාකපටික්යඛපනිවත්තනත්ථර. යයො හි කම්මර පටික්ඛිපති, 
යතනඅත්ථයතොවිපායකොපි පටික්ඛිත්යතොයයවනාමයහොති.තථාහිවක්ඛති
‘‘කම්මරපටිබාහන්යතනාපී’’තිආදි(දී. නි.අට්ඨ.1.170-172). 

පටිරාභහි අනභිභවනීයභායවන වියසසයතො ජිතන්ති විජතං, එකස්ස
රඤ්යඤො ආණාපවත්තියදයසො. ‘‘මා මගහර විජියත වසථා’’ති අපසාදනා
පබ්බජිතස්ස පබ්බාජනසඞ්ඛාතා වියහඨනායයවාති වුත්තර 

‘‘වියහයඨතබ්බ’’න්ති. යතන වුත්තස්ස අත්ථස්ස ‘‘එවයමත’’න්ති

උපධාරණර සල්ලක්ඛණර උග්ගණ්හනං, තදමිනා පටික්ඛිපතීති ආහ 

‘‘සාරයතො අග්ගණ්හන්යතො’’ති. තස්ස පන අත්ථස්ස

අද්ධනියභාවාපාදනවයසන චිත්යතන සන්ධාරණර නික්කුජ්ජනං, තදමිනා

පටික්ඛිපතීතිදස්යසති ‘‘සාරවයසයනව…යප.…අට්ඨයපන්යතො’’තිඉමිනා. 

සාරවයසයනවාතිඋත්තමවයසයනව, අවිතථත්තාවා පයරහිඅනුච්චාලියතො 
ථිරභූයතො අත්යථො අයඵග්ගුභායවන සායරොති වුච්චති, තරවයසයනවාති

අත්යථො. නිස්සරෙන්ති වට්ටයතො නියයානර. පරමත්යථොති අවිපරීතත්යථො, 

උත්තමස්ස වා ඤාණස්සාරම්මණභූයතො අත්යථො. බයඤ්ජනං පන යතන

උග්ගහිතඤ්යචව නික්කුජ්ජතඤ්ච තථායයව භගවයතො සන්තියක
භාසිතත්තා. 

මක්ඛලියගොසාලවාදවණ්ණනා 
168. උභයෙනාති යහතුපච්චයපටියසධවචයනන. ‘‘විජ්ජමානයමවා’’ති

ඉමිනා සභාවයතො විජ්ජමානස්යසව පටික්ඛිපයන තස්ස අඤ්ඤාණයමව

කාරණන්ති දස්යසති. සංකියලසපච්චෙන්ති සරකිලිස්සනස්ස මලීනස්ස

කාරණර. විසුද්ධිපච්චෙන්ති සරකියලසයතො විසුද්ධියා යවොදානස්ස පච්චයර. 

අත්තකායරති පච්චත්තවචනස්ස එ-කාරවයසන පදසිද්ධි යථා 
‘‘වනප්පගුම්යබයථාඵුසිතග්යග’’ති, (ඛු.පා.13; සු.නි.236) පච්චත්තත්යථ
වා භුම්මවචනර යථා ‘‘ඉදම්පිස්ස යහොති සීලස්මි’’න්ති (දී. නි. 1.194), 

තයදවත්ථර දස්යසති ‘‘අත්තකායරො’’ති ඉමිනා. යසො ච යතන යතන
සත්යතන අත්තනා කාතබ්බකම්මර, අත්තනා නිප්ඵායදතබ්බපයයොයගො වා.

යතනාහ ‘‘යෙනා’’තිආදි. සබ්බඤ්ඤුතන්ති සම්මාසම්යබොධිර. තන්තිඅත්තනා

කතකම්මර. දුතිෙපයදනාති‘‘නත්ථිපරකායර’’තිපයදන. පරකායරොච නාම 

පරස්ස වාහසා ඉජ්ඣනකපයයොයගො. යතන වුත්තර ‘‘ෙං පරකාර’’න්තිආදි. 

ඔවාදානුසාසනින්ති ඔවාදභූතමනුසාසනිර, පඨමර වා ඔවායදො, පච්ඡා
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අනුසාසනී. ‘‘පරකාර’’න්ති පදස්ස උපලක්ඛණවයසන
අත්ථදස්සනඤ්යචතර, යලොකුත්තරධම්යම පරකාරාවස්සයයො නත්ථීති ආහ 

‘‘ඨයපත්වාමහාසත්ත’’න්ති.අත්යථයවසයලොකියධම්යමයථාතර අම්හාකර
යබොධිසත්තස්ස ආළාරුදයක නිස්සාය
පඤ්චාභිඤ්ඤායලොකියසමාපත්තිලායභො, තඤ්ච පච්ඡිමභවිකමහාසත්තර
සන්ධාය වුත්තර, පච්යචකයබොධිසත්තස්සපි එත්යථව සඞ්ගයහො යතසම්පි

තදභාවයතො. මනුස්සයසොභගයතන්ති මනුස්යසසු සුභගභාවර. එවන්ති
වුත්තප්පකායරන කම්මවාදස්ස, කිරියවාදස්ස ච පටික්ඛිපයනන. 

ජනචක්යකති ‘‘අත්ථි භික්ඛයවකම්මරකණ්හරකණ්හවිපාක’’න්තිආදි (අ.
නි. 4.232) නයප්පවත්යත කම්මානර, කම්මඵලානඤ්ච අත්ථිතාපරිදීපයන

බුද්ධසාසයන.පච්චනීකකථනර පහාරදානසදිසන්ති ‘‘පහාරංයදතිනාමා’’ති. 

යථාවුත්තඅත්තකාරපරකාරාභාවයතො එව සත්තානර 

පච්චත්තපුරිසකායරො නාම යකොචි නත්ථීති සන්ධාය ‘‘නත්ථපුරිසකායර’’ති

තස්ස පටික්ඛිපනර දස්යසතුර ‘‘යෙනා’’තිආදි වුත්තර.
‘‘යදවත්තම්පී’’තිආදිනා, ‘‘මනුස්සයසොභගයත’’න්තිආදිනා ච 

වුත්තප්පකාරා. ‘‘බයල පතිට්ඨිතා’’තිවත්වාවීරියයමවිධබලන්තිදස්යසතුර 

‘‘වීරිෙං කත්වා’’ති වුත්තර. සත්තානඤ්හි දිට්ඨධම්මිකසම්පරායික 
නිබ්බානසම්පත්තිආවහර වීරියබලර නත්ථීති යසො පටික්ඛිපති, 
නිදස්සනමත්තඤ්යචතර යවොදානියබලස්ස පටික්ඛිපනර සරකියලසිකස්සාපි
බලස්ස යතන පටික්ඛිපනයතො. යදි වීරියාදීනි පුරිසකාරයවවචනානි, අථ

කස්මායතසරවිසුරගහණන්තිආහ ‘‘ඉදංයනොවීරියෙනා’’තිආදි. ඉදංයනො 

වීරියෙනාති ඉදර ඵලර අම්හාකර වීරියයන පවත්තර. 

පවත්තවචනපටික්යඛපකරෙවයසනාති අඤ්යඤසර
පවත්තයවොහාරවචනස්ස පටික්යඛපකරණවයසන. 
වීරියථාමපරක්කමසම්බන්ධයනන පවත්තබලවාදීනර වාදස්ස
පටික්යඛපකරණවයසන ‘‘නත්ථි බල’’න්ති පදමිව සබ්බානියපතානි යතන
ආදීයන්තීති අධිප්පායයො.තඤ්චවචනීයත්ථයතොවුත්තර, වචනත්ථයතොපන

තස්සාතස්සාකිරියාය උස්සන්නට්යඨන බලං. සූරවීරභාවාවහට්යඨන වීරිෙං. 
තයදව දළ්හභාවයතො, යපොරිසධුරර වහන්යතන පවත්යතතබ්බයතො ච 

පුරිසථායමො. පරරපරරඨානරඅක්කමනවයසනපවත්තියා පුරිසපරක්කයමොති
යවදිතබ්බර. 

රූපාදීසුසත්තවිසත්තතාය සත්තා. අස්සසනපස්සසනවයසනපවත්තියා

පාණනයතො පාොති ඉමිනා අත්යථන සමායනපි පදද්වයය
එකින්ද්රියාදිවයසනපායණවිභජිත්වාසත්තයතොවියසසරකත්වාඑස වදතීති

ආහ ‘‘එකින්ද්රියෙො’’තිආදි. භවන්තීති භූතාති සත්තපාණපරියායයපි සති
අණ්ඩයකොසාදීසුසම්භවනට්යඨනතයතො වියසසාව, යතනවුත්තාතිදස්යසති 

‘‘අණ්ඩ…යප.… වදතී’’ති ඉමිනා. වත්ථයකොයසො ගබ්භාසයයො. ජීවනයතො

පාණර ධායරන්යතො විය වඩ්ෙනයතො ජීවා. යතනාහ ‘‘සාලිෙවා’’තිආදි. 



දීඝනිකායය සීලක්ඛන්ධවග්ගඅභිනවටීකා සාමඤ්ඤඵලසුත්තවණ්ණනා 

33 

පටුන 

ආදිසද්යදන විරුළ්හධම්මා තිණරුක්ඛා ගහිතා. නත්ථි එයතසර

සරකියලසවිසුද්ධීසු වයසො සාමත්ථියන්ති අවසා. තථා අබලා අවීරිො. 

යතනාහ ‘‘යතස’’න්තිආදි. නිෙතාති නියමනා, අයඡජ්ජසුත්තාවුතස්ස
අයභජ්ජමණියනො විය නියතප්පවත්තිතාය ගතිජාතිබන්ධාපවග්ගවයසන

නියායමොති අත්යථො. තත්ථ තත්ථාතිතාසුතාසු ජාතීසු. ඡන්නං අභිජාතීනං 

සම්බන්ධීභූතානර ගමනං සමවායයන සමාගයමො. සම්බන්ධීනිරයපක්යඛොපි
භාවසද්යදො සම්බන්ධීසහියතො විය පකතියත්ථවාචයකොති ආහ 

‘‘සභායවොයෙවා’’ති, යථා කණ්ටකස්ස තික්ඛතා, කපිත්ථඵලාදීනර 
පරිමණ්ඩලතා, මිගපක්ඛීනරවිචිත්තාකාරතාච, එවරසබ්බස්සාපියලොකස්ස 
යහතුපච්චයමන්තයරනතථාතථාපරිණායමොඅකුත්තියමොසභායවොයයවාති

අත්යථො. යතන වුත්තර ‘‘යෙනා’’තිආදි. පරිණමනර නානප්පකාරතාපත්ති. 

යෙනාතිසත්තපාණාදිනා.යථාභවිතබ්බර, තයථවාතිසම්බන්යධො. 

ඡළභිජාතියයො පරයතො විත්ථාරීයිස්සන්ති. ‘‘සුඛඤ්ච දුක්ඛඤ්ච
පටිසරයවයදන්තී’’තිවදන්යතොමක්ඛලිඅදුක්ඛමසුඛභූමිරසබ්යබන සබ්බරන

ජානාතීති වුත්තර ‘‘අඤ්ඤා අදුක්ඛමසුඛභූමි නත්ථීති දස්යසතී’’ති. අයර
‘‘සුඛඤ්ච දුක්ඛඤ්ච පටිසරයවයදන්තී’’ති වචනර කරණභායවන ගයහත්වා

වුත්තාආචරියස්ස මති. යපොත්ථයකසු පන ‘‘අඤ්ඤා සුඛදුක්ඛභූමිනත්ථීති

දස්යසතී’’ති අයයමව පායඨො දිට්යඨො, න ‘‘අදුක්ඛමසුඛභූමී’’ති. එවර සති
‘‘ඡස්යවවාභිජාතීසූ’’ති වචනර අධිකරණභායවන ගයහත්වා ඡසු එව
අභිජාතීසුසුඛදුක්ඛපටිසරයවදනර, නයතහිඅඤ්ඤත්ථ, තායයවසුඛදුක්ඛභූමි, 
න තදඤ්ඤාති දස්යසතීති වුත්තන්ති යවදිතබ්බර. අයයමව ච යුත්තතයරො
පටික්යඛපිතබ්බස්ස අත්ථස්ස භූමිවයසන වුත්තත්තා. යදි හි ‘‘සුඛඤ්ච 
දුක්ඛඤ්චපටිසරයවයදන්තී’’තිවචයනනපටික්යඛපිතබ්බස්ස දස්සනරසියා, 
අථ ‘‘අඤ්ඤා අදුක්ඛමසුඛා නත්ථී’’ති දස්යසයය, න ‘‘අදුක්ඛමසුඛභූමී’’ති 
දස්සනයහතුවචනස්ස භූමිඅත්ථාභාවයතො. දස්යසති යචතර තාසර භූමියා
අභාවයමව, යතන විඤ්ඤායතිඅයරපායඨො, අයඤ්චත්යථොයුත්තතයරොති. 

පමුඛයෙොනීනන්තිමනුස්යසසු ඛත්තියබ්රාහ්මණාදිවයසන, තිරච්ඡානාදීසු
සීහබයග්ඝාදිවයසනපධානයයොනීනර, පධානතා යචත්ථඋත්තමතා.යතනාහ 

‘‘උත්තමයෙොනීන’’න්ති. සට්ඨිසතානීතිඡසහස්සානි.‘‘පඤ්චචකම්මුයනො

සතානී’’ති පදස්ස අත්ථදස්සනර ‘‘පඤ්ච කම්මසතානි චා’’ති. ‘‘එයසව

නයෙො’’තිඉමිනා‘‘යකවලරතක්කමත්තයකනනිරත්ථකරදිට්ඨිර දීයපතී’’ති

ඉමයමවත්ථමතිදිසති. එත්ථ ච ‘‘තක්කමත්තයකනා’’ති වදන්යතො යස්මා
තක්කිකා අවස්සයභූතතථත්ථග්ගහණඅඞ්කුසනයමන්තයරන නිරඞ්කුසතාය
පරිකප්පනස්සයරකිඤ්චි අත්තනාපරිකප්පිතරසාරයතොමඤ්ඤමානාතයථව
අභිනිවිස්සතත්ථචදිට්ඨිගාහර ගණ්හන්ති, තස්මානයතසරදිට්ඨිවත්ථුස්මිර

විඤ්ඤූහි විචාරණා කාතබ්බාති ඉමමධිප්පායර විභායවති. යකචීති

උත්තරවිහාරවාසියනො. පඤ්චින්ද්රිෙවයසනාති චක්ඛාදිපඤ්චින්ද්රියවයසන.
යත හි ‘‘චක්ඛුයසොතඝානජිව්හාකායසඞ්ඛාතානි ඉමානි පඤ්චින්ද්රියානි
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‘පඤ්ච කම්මානී’ති තිත්ථියා පඤ්ඤයපන්තී’’ති වදන්ති

‘‘කායවචීමයනොකම්මානිච‘තීණිකම්මානී’ති’’. කම්මන්තිලද්ධීතිතදුභයර
ඔළාරිකත්තා පරිපුණ්ණකම්මන්ති ලද්ධි. මයනොකම්මර අයනොළාරිකත්තා
උපඩ්ෙකම්මන්ති ලද්ධීති යයොජනා. ‘‘ද්වාසට්ඨි පටිපදා’’ති වත්තබ්යබ

සභාවනිරුත්තිර අජානන්යතො ‘‘ද්වට්ඨිපටිපදා’’ති වදතීති ආහ ‘‘ද්වාසට්ඨි

පටිපදා’’ති. සද්දරචකා පන ‘‘ද්වාසට්ඨියා සයලොයපො, අත්තමා’’ති වදන්ති, 
තදයුත්තයමව සභාවනිරුත්තියායයොගයතොඅසිද්ධත්තා. යදිහිසායයොයගන
සිද්ධා අස්ස, එවරසභාවනිරුත්තියයවසියා, තථාචසතිආචරියානරමයතන
විරුජ්ඣතීති වදන්ති. ‘‘චුල්ලාසීති සහස්සානී’’තිආදිකා පන අඤ්ඤත්ර

දිට්ඨපයයොගාසභාවනිරුත්තියයව. දිස්සතිහි විසුද්ධිමග්ගාදීසු– 

‘‘චුල්ලාසීති සහස්සානි, කප්පාතිට්ඨන්ති යයමරූ; 
නත්යවවයතපිතිට්ඨන්ති, ද්වීහිචිත්යතහිසයමොහිතා’’ති. (විසුද්ධි.
2.715; මහානි.10, 39); 

එකස්මිං කප්යපති චතුන්නමසඞ්යඛයයයකප්පානර අඤ්ඤතරභූයත
එකස්මිර අසඞ්යඛයයයකප්යප. තත්ථාපි ච විවට්ටට්ඨායීසඤ්ඤිතර එකයමව

සන්ධාය ‘‘ද්වට්ඨන්තරකප්පා’’ති වුත්තර. න හි යසො අස්සුතසාසනධම්යමො 
ඉතයරජානාතිබාහිරකානමවිසයත්තා, අජානන්යතොඑවමාහාතිඅත්යථො. 

උරබ්යභ හනන්ති, හන්ත්වා වා ජීවිතර කප්යපන්තීති ඔරබ්භිකා. එස

නයයො සාකුණිකාදීසුපි. ලුද්දාතිවුත්තාවයසසකායයයකචිචාතුප්පදජීවිකා
යනසාදා. මාගවිකපදස්මිඤ්හියරොහිතාදිමිගජාතියයවගහිතා.බන්ධනාගායර

නියයොයජන්තීති බන්ධනාගාරිකා. කුරූරකම්මන්තාති දාරුණකම්මන්තා. 

අෙං සබ්යබොපි කණ්හකම්මපසුතතාය කණ්හාභිජාතීති වදති කණ්හස්ස

ධම්මස්ස අභිජාති අබ්භුප්පත්ති යස්සාති කත්වා. භික්ඛූති බුද්ධසාසයන

භික්ඛූ. කණ්ටයකති ඡන්දරායග. සඤ්යඤොගවයසන යතසර පක්ඛිපනර.
කණ්ටකසදිසඡන්දරායගන සඤ්ඤුත්තා භුඤ්ජන්තීති හි අධිප්පායයන 

‘‘කණ්ටයක පක්ඛිපිත්වා’’ති වුත්තර. කස්මාති යච? යස්මා ‘‘යත
පණීතපණීයත පච්චයය පටියසවන්තී’’ති තස්ස මිච්ඡාගායහො, තස්මා
ඤායලද්යධපි පච්චයය භුඤ්ජමානා ආජීවකසමයස්ස වියලොමගාහිතාය 

පච්චයයසුකණ්ටයකපක්ඛිපිත්වාඛාදන්තිනාමාතිවදති කණ්ටකවුත්තිකාති

කණ්ටයකන යථාවුත්යතන සහ ජීවිකා. අෙඤ්හිස්ස පාළියෙවාති අයර
මක්ඛලිස්ස වාදදීපනා අත්තනා රචිතා පාළියයවාති යථාවුත්තමත්ථර

සමත්යථති. කණ්ටකවුත්තිකා එව නාම එයක අපයර පබ්බජතා බාහිරකා

සන්ති, යත නීලාභිජාතීති වදතීති අත්යථො. යත හි සවියසසර 
අත්තකිලමථානුයයොගමනුයුත්තා. තථා හි යත කණ්ටයක වත්තන්තා විය

භවන්තීති කණ්ටකවුත්තිකාති වුත්තා. නීලස්ස ධම්මස්ස අභිජාති යස්සාති 

නීලාභිජාති. එවමිතයරසුපි. 
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අම්හාකර සඤ්යඤොජනගණ්යඨො නත්ථීති වාදියනො බාහිරකපබ්බජිතා 

නිගණ්ඨා. එකයමවසාටකරපරිදහන්තා එකසාටකා. කණ්හයතොපරිසුද්යධො
නීයලො, තයතො පන යලොහියතොතිආදිනා යථාක්කමර තස්ස පරිසුද්ධර වාදර

දස්යසතුර ‘‘ඉයම කිරා’’තිආදි වුත්තර. පණ්ඩරතරාති 
භුඤ්ජනනහානපටික්යඛපාදිවතසමායයොයගන පරිසුද්ධතරා
කණ්හනීලමුපාදාය යලොහිතස්සාපි පරිසුද්ධභායවන වත්තබ්බයතො. 

ඔදාතවසනාති ඔදාතවත්ථපරිදහනා. අයචලකසාවකාති ආජීවකසාවකභූතා. 

යත කිර ආජීවකලද්ධියා විසුද්ධචිත්තතාය නිගණ්යඨහිපි පණ්ඩරතරා 

හලිද්දාභානම්පි පුරියමඋපාදායපරිසුද්ධභාවප්පත්තියතො. ‘‘එව’’න්තිආදිනා

තස්ස ඡන්දාගමනර දස්යසති. නන්දාදීනර සාවකභූතා පබ්බජිතා ආජීවකා. 

තථා ආජීවකිනියෙො. නන්දාදයයොකිරතථාරූපරආජීවකපටිපත්තිරඋක්කරසර 
පායපත්වා ඨිතා, තස්මා නිගණ්යඨහි ආජීවකසාවයකහි පබ්බජියතහි
පණ්ඩරතරාවුත්තා පරමසුක්කාභිජාතීතිඅයරතස්සලද්ධි. 

පුරිසභූමියෙොති පධානනිද්යදයසො. ඉත්ථීනම්පි යහතා භූමියයො එස

ඉච්ඡයතව. සත්ත දිවයසති අච්චන්තසඤ්යඤොගවචනර, එත්තකම්පි මන්දා

යමොමූහාති. සම්බාධට්ඨානයතොති මාතුකුච්ඡිර සන්ධායාහ. යරොදන්ති යචව

විරවන්ති ච තමනුස්සරිත්වා. යඛදනර, කීළනඤ්ච ඛිඩ්ඩාසද්යදයනව

සඞ්ගයහත්වා ඛිඩ්ඩාභූමි වුත්තා.පදස්ස නික්ඛිපනර පදනික්ඛිපනං. යදාතථා

පදර නික්ඛිපිතුර සමත්යථො, තදා පදවීමංසභූමි නාමාති භායවො. වතාවතස්ස 

ජානනකායල. භික්ඛු ච පන්නයකොතිආදිපි යතසර බාහිරකානර පාළියයව. 

තත්ථ පන්නයකොති භික්ඛාය විචරණයකො, යතසර වා පටිපත්තියා 

පටිපන්නයකො. ජයනොතිජිණ්යණොජරාවයසනහීනධාතුයකො, අත්තයනොවා 
පටිපත්තියා පටිපක්ඛර ජිනිත්වා ඨියතො. යසො කිර තථාභූයතො ධම්මම්පි

කස්සචිනකයථසි. යතනාහ ‘‘නකිඤ්චිආහා’’ති.ඔට්ඨවදනාදිවිප්පකායර

කයතපි ඛමනවයසන න කිඤ්චි කයථතීතිපි වදන්ති. අලාභින්ති ‘‘යසො න 
කුම්භිමුඛා පටිග්ගණ්හාතී’’තිආදිනා නයයන මහාසීහනාදසුත්යත (දී. නි.
1.394; ම. නි. 1.155) වුත්තඅලාභයහතුසමායයොයගන අලාභිර. තයතොයයව

ජිඝච්ඡාදුබ්බලපයරතතාය සයනපරායනට්යඨන සමෙංපන්නභූමීතිවදති. 

ආජීවවුත්තිසතානීති සත්තානමාජීවභූතානි ජීවිකාවුත්තිසතානි.
‘‘පරිබ්බාජකසතානී’’ති වුච්චමායනපි යචස සභාවලිඞ්ගමජානන්යතො 

‘‘පරිබ්බාජකසයත’’ති වදති. එවමඤ්යඤසුපි. යතනාහ 

‘‘පරිබ්බාජකපබ්බජ්ජාසතානී’’ති. නාගභවනර නාගමණ්ඩලං යථා

‘‘මහිරසකමණ්ඩල’’න්ති. පරමාණුආදි රයජො. පසුග්ගහයණන එළකජාති

ගහිතා. මිගග්ගහයණනරුරුගවයාදිමිගජාති. ගණ්ඨිම්හීතිඵළුම්හි, පබ්යබති
අත්යථො. චාතුමහාරාජිකාදිබ්රහ්මකායිකාදිවයසන, යතසඤ්ච

අන්තරයභදවයසන බහූ යදවා. තත්ථ චාතුමහාරාජිකානර

එකච්චඅන්තරයභයදො මහාසමෙසුත්යතන (දී. නි. 2.331) දීයපතබ්යබො. 

‘‘යසො පනා’’තිආදිනා අජානන්යතො පයනසබහූයදයවපිසත්ත එව වදතීති
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තස්ස අප්පමාණතර දස්යසති. මනුස්සාපි අනන්තාති 

දීපයදසකුලවරසාජීවාදිවිභාගවයසන. පිසාචා එව යපසාචා, යත 

අපරයපතාදිවයසන මහන්තමහන්තා, බහුතරාති අත්යථො. බාහිරකසමයය 
පන ‘‘ඡද්දන්තදහමන්දාකිනියයො කුවාළියමුචලින්දනායමන යවොහරිතා’’ති
(දී.නි.ටී. 1.168) ආචරියයනවුත්තර. 

ගණ්ඨිකාති පබ්බගණ්ඨිකා. පබ්බගණ්ඨිම්හි හි පවුටසද්යදො. 

මහාපපාතාති මහාතටා. පාරියසසනයයන ඛුද්දකපපාතසතානි. එවර

සුපියනසුපි. ‘‘මහාකප්පියනො’’ති ඉදර ‘‘මහාකප්පාන’’න්ති අත්ථයතො
යවදිතබ්බර. සද්දයතොපයනසඅජානන්යතොඑවරවදතීතිනවිචාරණක්ඛමර.

තථා ‘‘චුල්ලාසීති සතසහස්සානී’’ති ඉදම්පි. යසො හි ‘‘චතුරාසීති 
සතසහස්සානී’’ති වත්තුමසක්යකොන්යතො එවර වදති. සද්දරචකා පන
‘‘චතුරාසීතියා තුයලොයපො, චස්ස චු, රස්ස යලො, ද්විත්තඤ්චා’’ති වදන්ති. 

එත්තකා මහාසරාති එතප්පමාණවතා මහාසරයතො, සත්තමහාසරයතොති

වුත්තරයහොති. කිරාතිතස්සවාදානුස්සවයනනිපායතො. පණ්ඩියතොපි…යප.…

නගච්ඡති, කස්මා? සත්තානරසරසරණකාලස්ස නියතභාවයතො. 

‘‘අයචලකවයතන වා අඤ්යඤන වා යයන යකනචී’’ති වුත්තමතිදිසති 

‘‘තාදියසයනවා’’ති ඉමිනා. තයපොකම්යමනාති තපකරයණන. එත්ථාපි
‘‘තාදියසයනවා’’ති අධිකායරො. යයො…යප.… විසුජ්ඣති, යසො අපරිපක්කර 

කම්මර පරිපායචති නාමාති යයොජනා. අන්තරාති 

චතුරාසීතිමහාකප්පසතසහස්සානමබ්භන්තයර. ඵුස්සඵුස්සාති පත්වාපත්වා. 

වුත්තපරිමාෙංකාලන්ති චතුරාසීතිමහාකප්පසතසහස්සපමාණරකාලර.ඉදර

වුත්තර යහොති – අපරිපක්කං සරසරණනිමිත්තර කම්මර සීලාදිනා සීඝරයයව 

විසුද්ධප්පත්තියා පරිපායචතිනාම. පරිපක්කං කම්මර ඵුස්ස ඵුස්සකායලන

පරිපක්කභාවානාපාදයනන බයන්තිං විගමනර කයරොතිනාමාති. යදොයෙනාති

පරිමිනනයදොණතුම්යබන. රූපකවයසනත්යථො ලබ්භතීති වුත්තර ‘‘මිතං

විො’’ති. න හාපනවඩ්ෙනර පණ්ඩිතබාලවයසනාති දස්යසති ‘‘න

සංසායරො’’තිආදිනා.වඩ්ෙනර උක්කංයසො. හාපනර අවකංයසො. 

කතසුත්තගුයළති කතසුත්තවට්ටියර. පයලතීති පයරති යථා
‘‘අභිසම්පරායයො’’ති, (මහානි.69; චූළනි.85; පටි.ම.3.4) ර-කාරස්සපන
ල-කාරරකත්වාඑවරවුත්තරයථා‘‘පලිබුද්යධො’’ති(චූළනි. 15; මි.ප.3.6). 

යසොචචුරාදිගණවයසනගතියන්තිවුත්තර ‘‘ගච්ඡතී’’ති.ඉමායඋපමායයචස
සත්තානර සරසායරො අනුක්කයමන ඛීයයතව, න වඩ්ෙති

පරිච්ඡින්නරූපත්තාති ඉමමත්ථර විභායවතීති ආහ ‘‘සුත්යත ඛීයෙ’’තිආදි. 

තත්යථවාති ඛීයනට්ඨායනයයව. 
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පටුන 

අජිතයකසකම්බලවාදවණ්ණනා 
171. දින්නන්තියදයයධම්මසීයසනදානයචතනායයවවුත්තා.තරමුයඛන

ච ඵලන්තිදස්යසති ‘‘දින්නස්සඵලාභාව’’න්තිඉමිනා. දින්නඤ්හිමුඛයයතො

අන්නාදිවත්ථු, තර කථයමස පටික්ඛිපිස්සති. එස නයයො යිට්ඨං හතන්ති

එත්ථාපි. සබ්බසාධාරණර මහාදානර මහාොයගො. පාහුනභායවන 

කත්තබ්බසක්කායරො පාහනකසක්කායරො. ඵලන්ති ආනිසරසඵලර, 

නිස්සන්දඵලඤ්ච. විපායකොති සදිසඵලර. චතුරඞ්ගසමන්නාගයත දායන

ඨානන්තරාදිපත්ති විය හි ආනිසරයසො, සඞ්ඛබ්රාහ්මෙස්ස දායන (ජා.
1.10.39) තාණලාභමත්තර විය නිස්සන්යදො, පටිසන්ධිසඞ්ඛාතර සදිසඵලර

විපායකො. අෙං යලොයකො, පරයලොයකොති ච කම්මුනා ලද්ධබ්යබො වුත්යතො
ඵලාභාවයමවසන්ධායපටික්ඛිපනයතො. පච්චක්ඛදිට්යඨොහියලොයකොකථර

යතනපටික්ඛිත්යතොසියා. ‘‘සබ්යබ තත්ථතත්යථවඋච්ඡිජ්ජන්තී’’තිඉමිනා
කාරණමාහ, යත්ථයත්ථභවයයොනිආදීසු ඨිතාඉයමසත්තා, තත්ථතත්යථව

උච්ඡිජ්ජන්ති, නිරුදයවිනාසවයසන විනස්සන්තීති අත්යථො. යතසූති

මාතාපිතූසු. ඵලාභාවවයසයනව වදති, න මාතාපිතූනර, නාපි යතසු ඉදානි
කරියමානසක්කාරාසක්කාරානමභාවවයසනයතසර යලොයකපච්චක්ඛත්තා.
පුබ්බුළස්ස විය ඉයමසර සත්තානර උප්පායදො නාම යකවයලො, න චවිත්වා
ආගමනපුබ්බයකො අත්ථීති දස්සනත්ථර ‘‘නත්ථි සත්තා ඔපපාතිකා’’ති

වුත්තන්තිආහ ‘‘චවිත්වා උපපජ්ජනකාසත්තානාම නත්ථී’’ති.සමයණන
නාමයාථාවයතොජානන්යතනකස්සචිඅකයථත්වාසඤ්ඤයතන භවිතබ්බර, 
අඤ්ඤථාඅයහොපුරිසිකානාමසියා.කිඤ්හිපයරොපරස්සකරිස්සති, තථාච 
අත්තයනො සම්පාදනස්ස කස්සචි අවස්සයයො එව න සියා තත්ථ තත්යථව

උච්ඡිජ්ජනයතොති ඉමමත්ථරසන්ධාය ‘‘යෙඉමඤ්ච…යප.…පයවයදන්තී’’ති
ආහ.අයර අට්ඨකථාවයසසයකොඅත්යථො. 

චතූසු මහාභූයතසු නියුත්යතො චාතුමහාභූතියකො, අත්ථමත්තයතො පන

දස්යසතුර ‘‘චතුමහාභූතමයෙො’’ති වුත්තර. යථා හි මත්තිකාය නිබ්බත්තර
භාජනර මත්තිකාමයර, එවමයම්පි චතූහි මහාභූයතහි නිබ්බත්යතො

චතුමහාභූතමයයොති වුච්චති. අජ්ඣත්තිකපථවීධාතූති සත්තසන්තානගතා

පථවීධාතු. බාහිරපථවීධාතුන්ති බහිද්ධා මහාපථවිර, යතන පථවීයයව

කායයොති දස්යසති. අනුගච්ඡතීති අනුබන්ධති. උභයෙනාපීති පදද්වයයනපි. 

උයපති උපගච්ඡතීතිබාහිරපථවිකායයතොතයදකයදසභූතාපථවීආගන්ත්වා 
අජ්ඣත්තිකභාවප්පත්ති හුත්වා සත්තභායවන සණ්ඨිතා, සා ච මහාපථවී
ඝටාදිගතපථවී වියඉදානිතයමවබාහිරරපථවිකායරසමුදායභූතරපුනඋයපති
උපගච්ඡති, සබ්බයසොයතන බාහිරපථවිකායයනනිබ්බියසසතරඑකීභාවයමව

ගච්ඡතීති අත්යථො. ආපාදීසුපි එයසව නයෙොති එත්ථ පජ්ජුන්යනන
මහාසමුද්දයතො ගහිතආයපො විය වස්යසොදකභායවන පුනපි මහාසමුද්දර, 
සූරියරරසියතො ගහිතඉන්දග්ගිසඞ්ඛාතයතයජො විය පුනපි සූරියරරසිර, 
මහාවායුක්ඛන්ධයතො නිග්ගතමහාවායතො විය පුනපි මහාවායුක්ඛන්ධර 
උයපතිඋපගච්ඡතීතිපරිකප්පනාමත්යතනදිට්ඨිගතිකස්සඅධිප්පායයො. 
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මනච්ඡට්ඨානි ඉන්ද්රිොනීති මනයමව ඡට්ඨර යයසර

චක්ඛුයසොතඝානජිව්හාකායානර, තානි ඉන්ද්රියානි. ආකාසං පක්ඛන්දන්ති 
යතසරවිසයභාවාති වදන්ති.විසයීගහයණනහිවිසයාපිගහිතාඑවයහොන්ති.

කථර ගණිතා මඤ්චපඤ්චමාති ආහ ‘‘මඤ්යචො යචව…යප.… අත්යථො’’ති.

ආළාහනර සුසානන්ති අත්ථයතො එකර. ගුොගුෙපදානීති

ගුණයදොසයකොට්ඨාසානි. සරීරයමවවාපදානි තරතරකිරියායපජ්ජිතබ්බයතො. 

පාරාවතපක්ඛිවණ්ොනීති පාරාවතස්ස නාම පක්ඛියනො වණ්ණානි. 

‘‘පාරාවතපක්ඛවණ්ොනී’’ති පායඨො, පාරාවතසකුණස්ස පත්තවණ්ණානීති 

අත්යථො. භස්මන්තාති ඡාරිකාපරියන්තා. යතනාහ ‘‘ඡාරිකාවසානයමවා’’ති.
ආහුතිසද්යදයනත්ථ ‘‘දින්නර යිට්ඨර හුත’’න්ති වුත්තප්පකාරර දානර

සබ්බම්පි ගහිතන්ති දස්යසති ‘‘පාහනකසක්කාරාදියභදං දින්නදාන’’න්ති

ඉමිනා, විරූයපකයසසනිද්යදයසොවාඑස. අත්යථොතිඅධිප්පායයතො අත්යථො 
සද්දයතො තස්ස අනධිගමිතත්තා. එවමීදියසසු. දබ්බන්ති මුගහන්තීති දත්තූ, 

බාලපුග්ගලා, යතහි දත්තූහි. කිරවුත්තරයහොතීතිආහ ‘‘බාලායදන්තී’’තිආදි.

පාළියර ‘‘යලොයකො අත්ථී’’ති මති යයසර යත අත්ථකා, ‘‘අත්ථී’’ති යචදර

යනපාතිකපදර, යතසරවායදො අත්ථිකවායදො, තර අත්ථකවාදං. 

තත්ථාති යතසු යථාවුත්යතසු තීසු මිච්ඡාවාදීසු. කම්මං පටිබාහති 

අකිරියවාදිභාවයතො. විපාකංපටිබාහති සබ්යබනසබ්බරආයතිරඋපපත්තියා

පටික්ඛිපනයතො. විපාකන්ති ච ආනිසරසනිස්සන්දසදිසඵලවයසන තිවිධම්පි 

විපාකර. උභෙං පටිබාහති සබ්බයසො යහතුපටියසධයනයනව ඵලස්සාපි 

පටියසධිතත්තා. උභෙන්තිචකම්මරවිපාකම්පි.යසොහි ‘‘අයහතූඅප්පච්චයා
සත්තා සරකිලිස්සන්ති, විසුජ්ඣන්ති චා’’ති වදන්යතො කම්මස්ස විය
විපාකස්සාපි සරකියලසවිසුද්ධීනර පච්චයත්තාභාවයජොතනයතො තදුභයර 

පටිබාහති නාම. විපායකො පටිබාහියතො යහොති අසති කම්මස්මිර 

විපාකාභාවයතො. කම්මං පටිබාහිතං යහොති අසති විපායක කම්මස්ස 

නිරත්ථකතාපත්තියතො. ඉතීති වුත්තත්ථනිදස්සනර. අත්ථයතොති සරූපයතො, 
විසුර විසුර තරතරදිට්ඨිදීපකභායවන පාළියර ආගතාපි තදුභයපටිබාහකාවාති
අත්යථො. පච්යචකර තිවිධදිට්ඨිකා එව යත උභයපටිබාහකත්තා. 

‘‘උභෙප්පටිබාහකා’’ති හි යහතුවචනර යහතුගබ්භත්තා තස්ස වියසසනස්ස. 

අයහතුකවාදා යචවාතිආදි පටිඤ්ඤාවචනර තප්ඵලභායවන නිච්ඡිතත්තා.

තස්මාවිපාකපටිබාහකත්තා නත්ථකවාදා, කම්මපටිබාහකත්තා අකිරිෙවාදා, 

තදුභයපටිබාහකත්තා අයහතුකවාදාති යථාලාභර යහතුඵලතාසම්බන්යධො
යවදිතබ්යබො. යයො හි විපාකපටිබාහයනන නත්ථිකදිට්ඨියකො උච්යඡදවාදී, 
යසො අත්ථයතො කම්මපටිබාහයනන අකිරියදිට්ඨියකො, උභයපටිබාහයනන
අයහතුකදිට්ඨියකොචයහොති.යසසද්වයයපිඑයසවනයයො. 

‘‘යෙ වා පනා’’තිආදිනා යතසමනුදිට්ඨිකානර නියායමොක්කන්තිවිනිච්ඡයයො

වුත්යතො .තත්ථ  යතසන්ති පූරණාදීනර. සජ්ඣාෙන්තීතිතර දිට්ඨිදීපකරගන්ථර

යථා තථා යතහි කතර උග්ගයහත්වා පඨන්ති. වීමංසන්තීති තස්ස අත්ථර
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විචායරන්ති. ‘‘යතස’’න්තිආදි වීමරසනාකාරදස්සනර‘‘ .කයරොයතො …යප….  

උච්ඡිජ්ජතී ’’ති එවර වීමරසන්තානර යතසන්ති සම්බන්යධො.  තස්මිං 

ආරම්මයෙතියථාපරිකප්පියතකම්මඵලාභාවාදියක ‘‘කයරොයතොනකරීයති

පාප’’න්තිආදි  නයප්පවත්තායමිච්ඡාදස්සනසඞ්ඛාතායලද්ධියාආරම්මයණ. 

මිච්ඡාසති සන්තිට්ඨතීති මිච්ඡාසතිසඞ්ඛාතා ලද්ධිසහගතා තණ්හා 

සන්තිට්ඨති‘‘ .කයරොයතො න කරීයති පාප ’’න්තිආදිවයසන හි

අනුස්සවූපලද්යධ අත්යථ  තදාකාරපරිවිතක්කයනහි සවිග්ගයහ විය

සරූපයතො චිත්තස්ස පච්චුපට්ඨියත චිරකාලපරිචයයන ‘‘එවයමත’’න්ති

නිජ්ඣානක්ඛමභාවූපගමයන , නිජ්ඣානක්ඛන්තියා ච තථා තථා ගහියත

පුනප්පුනර තයථව ආයසවන්තස්ස බහුලීකයරොන්තස්ස මිච්ඡාවිතක්යකන 

සමානීයමානා මිච්ඡාවායාමුපත්ථම්භිතා අතරසභාවම්පි ‘‘තරසභාව’’න්ති

ගණ්හන්තී  මිච්ඡාලද්ධිසහගතාතණ්හාමුසාවිතථරසරණයතොපවත්තනයතො

මිච්ඡාසතීති වුච්චති. චතුරඞ්ගුත්තරටීකාෙම්පි )අ .නි .අට්ඨ . 2.4.30) යචස 

අත්යථො වුත්යතොයයව  .මිච්ඡාසඞ්කප්පාදයයො විය හි මිච්ඡාසති නාම

පාටියයක්යකොයකොචි  ධම්යමොනත්ථි, තණ්හාසීයසනගහිතානරචතුන්නම්පි

අකුසලක්ඛන්ධානයමතර අධිවචනන්ති මජ්ඣිමාගමට්ඨකථාෙම්පි 

සල්යලඛසුත්තවණ්ණනාෙං (ම .නි.අට්ඨ. 1.83) වුත්තර. 

චිත්තං එකග්ගං යහොතීති යථාසකර විතක්කාදිපච්චයලායභන තස්මිර
ආරම්මයණඅවට්ඨිතතායඅයනකග්ගතරපහායඑකග්ගර අප්පිතරවියයහොති, 
චිත්තසීයසන යචත්ථ මිච්ඡාසමාධි එව වුත්යතො. යසො හි පච්චයවියසයසහි
ලද්ධභාවනාබයලොඊදියසඨායනසමාධානපතිරූපකකිච්චකයරොයයවයහොති 

වාලවිජ්ඣනාදීසු වියාති දට්ඨබ්බර. ජවනානි ජවන්තීති අයනකක්ඛත්තුර
යතනාකායරන පුබ්බභාගියයසු ජවනවායරසු පවත්යතසු සන්නිට්ඨානභූයත 

සබ්බපච්ඡියම ජවනවායර සත්ත ජවනානි ජවන්ති. ‘‘පඨමජවයන

සයතකිච්ඡා යහොන්ති, තථාදුතිොදීසූ’’තිඉදරධම්මසභාවදස්සනයමව, නපන
තස්මිරඛයණයතසර තිකිච්ඡායකනචිසක්කාකාතුන්තිදස්සනරයතස්යවව
ඨත්වා සත්තමජවනස්ස අවස්සමුප්පජ්ජමානස්ස නිවත්තිතුර
අසක්කුයණයයත්තා, එවර ලහුපරිවත්යත ච චිත්තවායර ඔවාදානුසාසන

වයසන තිකිච්ඡාය අසම්භවයතො. යතනාහ ‘‘බුද්ධානම්පි අයතකිච්ඡා

අනිවත්තියනො’’ති. අරිට්ඨකණ්ටකසදිසාති
අරිට්ඨභික්ඛුකණ්ටකසාමයණරසදිසා, යත විය අයතකිච්ඡා අනිවත්තියනො
මිච්ඡාදිට්ඨිගතිකායයවජාතාතිවුත්තරයහොති. 

තත්ථාතියතසුතීසුමිච්ඡාදස්සයනසු. යකොචිඑකං දස්සනංඔක්කමතීති
යස්ස එකස්මිරයයව අභිනියවයසො, ආයසවනා ච පවත්තා, යසො එකයමව

දස්සනර ඔක්කමති. යකොචි ද්යව, යකොචි තීණිපීති යස්ස ද්වීසු, තීසුපි වා
අභිනියවයසො, ආයසවනාචපවත්තා, යසොද්යව, තීණිපිඔක්කමති, එයතන
පන වචයනන යා පුබ්යබ ‘‘ඉති සබ්යබයපයත අත්ථයතො
උභයප්පටිබාහකා’’තිආදිනා උභයප්පටිබාහකතාමුයඛන දීපිතා අත්ථයතො
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සිද්ධා සබ්බදිට්ඨිකතා, සා පුබ්බභාගියා. යා පන
මිච්ඡත්තනියායමොක්කන්තිභූතා, සා යථාසකර පච්චයසමුදාගමසිද්ධියතො
භින්නාරම්මණානර විය වියසසාධිගමානර එකජ්ඣර අනුප්පත්තියා 

අඤ්ඤමඤ්ඤර අබ්යබොකිණ්ණා එවාති දස්යසති. ‘‘එකස්මිං 

ඔක්කන්යතපී’’තිආදිනා තිස්සන්නම්පි දිට්ඨීනර සමානසාමත්ථියතර, 
සමානඵලතඤ්චවිභායවති.සග්ගාවරණාදිනායහතාසමානසාමත්ථියායචව
සමානඵලාච, තස්මා තිස්යසොපියචතාඑකස්සඋප්පන්නාපිඅබ්යබොකිණ්ණා
එව, එකායවිපායකදින්යනඉතරා තස්සාඅනුබලප්පදායිකායයොතිදට්ඨබ්බර. 

‘‘පත්යතො සග්ගමග්ගාවරෙඤ්යචවා’’තිආදිර වත්වා ‘‘අභබ්යබො’’තිආදිනා

තයදවත්ථර ආවිකයරොති. යමොක්ඛමග්ගාවරෙන්ති නිබ්බානපථභූතස්ස

අරියමග්ගස්ස නිවාරණර. පයගවාති පටික්යඛපත්යථ නිපායතො, 
යමොක්ඛසඞ්ඛාතර පන නිබ්බානර ගන්තුර කා නාම කථාති අත්යථො. අපිච 

පයගවාති පා එව, පඨමතරයමව යමොක්ඛර ගන්තුමභබ්යබො, 
යමොක්ඛගමනයතොපි දූරතරයමවාති වුත්තර යහොති. එවමඤ්ඤත්ථාපි
යථාරහර. 

‘‘වට්ටඛාණු නායමස සත්යතො’’ති ඉදර වචනර යනයයත්ථයමව, න

නීතත්ථර.තථාහිවුත්තර පපඤ්චසූදනිෙං නාම මජ්ඣිමාගමට්ඨකථාෙං ‘‘කිර
පයනස එකස්මිරයයව අත්තභායව නියයතො යහොති, උදාහු අඤ්ඤස්මිම්පීති? 
එකස්මිරයයව නියයතො, ආයසවනවයසන පන භවන්තයරපි තර තර දිට්ඨිර
යරොයචතියයවා’’ති (ම. නි. අට්ඨ. 3.103). අකුසලඤ්හි නායමතර අබලර 
දුබ්බලර, නකුසලරවියසබලරමහාබලර, තස්මා‘‘එකස්මිරයයවඅත්තභායව
නියයතො’’ති තත්ථ වුත්තර. අඤ්ඤථා සම්මත්තනියායමො විය
මිච්ඡත්තනියායමොපි අච්චන්තියකො සියා, න ච අච්චන්තියකො. යයදවර
වට්ටඛාණුයජොතනා කථර යුජ්යජයයාති ආහ ‘‘ආයසවනවයසනා’’තිආදි, 

තස්මා යථා සත්තඞ්ගුත්තරපාළිෙං ‘‘සකිර නිමුග්යගොපි නිමුග්යගො එව
බායලො’’ති [අ. නි. 7.15 (අත්ථයතො සමානර)] වුත්තර, එවර
වට්ටඛාණුයජොතනාපිවුත්තා.යාදියසහි පච්චයයපටිච්චඅයරතරතරදස්සනර
ඔක්කන්යතො, පුන කදාචි තප්පටිපක්යඛ පච්චයය පටිච්ච තයතො
සීසුක්ඛිපනමස්ස න යහොතීති න වත්තබ්බර. තස්මා තත්ථ, (ම. නි. අට්ඨ. 

3.102) ඉධච අට්ඨකථායර ‘‘එවරූපස්සහි යෙභුයෙයනභවයතො වුට්ඨානං 

නාමනත්ථී’’තියයභුයයග්ගහණරකතර, ඉතිආයසවනවයසනභවන්තයරපි 
තරතරදිට්ඨියා යරොචනයතො යයභුයයයනස්ස භවයතො වුට්ඨානර නත්ථීති
කත්වා වට්ටඛාණුයකො නායමස ජායතො, න පන මිච්ඡත්තනියාමස්ස
අච්චන්තිකතායාති නීහරිත්වා ඤාතබ්බත්ථතාය යනයයත්ථමිදර, න

නීතත්ථන්තියවදිතබ්බර.යරසන්ධාය අභිධම්යමපි‘‘අරහා, යයචපුථුජ්ජනා
මග්ගර න පටිලභිස්සන්ති, යත රූපක්ඛන්ධඤ්ච න පරිජානන්ති, 
යවදනාක්ඛන්ධඤ්ච න පරිජානිස්සන්තී’’තිආදි (යම. 1.ඛන්ධයමක 210) 

වුත්තර. පථවියගොපයකොති යථාවුත්තකාරයණන පථවිපාලයකො. තදත්ථර

සමත්යථතුර ‘‘යෙභුයෙයනා’’තිආදිවුත්තර. 
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පටුන 

එවරමිච්ඡාදිට්ඨියාපරමසාවජ්ජානුසායරනයසොතූනර සතිමුප්පායදන්යතො 

‘‘තස්මා’’තිආදිමාහ. තත්ථ තස්මාති යස්මා එවර සරසාරඛාණුභාවස්සාපි
පච්චයයො අපණ්ණකජායතො, තස්මා පරිවජ්යජයයාති සම්බන්යධො. 

අකලයාෙජනන්ති කලයාණධම්මවිරහිතජනර අසාධුජනර. ආසීවිසන්ති 

ආසුමාගතහලාහලර. භූතිකායමොති දිට්ඨධම්මිකසම්පරායිකපරමත්ථානර

වයසන අත්තයනො ගුයණහි වුඩ්ඪිකායමො. විචක්ඛයෙොති පඤ්ඤාචක්ඛුනා
විවිධත්ථස්සපස්සයකො, ධීයරොති අත්යථො. 

පකුධකච්චායනවාදවණ්ණනා 
174. ‘‘අකටා’’ති එත්ථත-කාරස්සට-කාරායදයසොතිආහ ‘‘අකතා’’ති, 

සයමන, විසයමන වායකනචිපියහතුනාඅකතා, නවිහිතාතිඅත්යථො.තථා 

අකටවිධාති එත්ථාපි. නත්ථි කතවියධො කරණවිධි එයතසන්ති අකටවිධා. 
පදද්වයයනාපි යලොයක යකනචි යහතුපච්චයයන යනසර අනිබ්බත්තභාවර

දස්යසති. යතනාහ ‘‘එවං කයරොහී’’තිආදි. ඉද්ධිොපි න නිම්මිතාතිකස්සචි
ඉද්ධිමයතො යචයතොවසිප්පත්තස්ස පුග්ගලස්ස, යදවස්ස, ඉස්සරාදියනො ච

ඉද්ධියාපිනනිම්මිතා. අනිම්මාපිතාති කස්සචි අනිම්මාපිතා.කාමරසද්දයතො
යුත්තර, අත්ථයතො ච පුරියමන සමානර, තථාපි පාළියමට්ඨකථායඤ්ච

අනාගතයමව අගයහතබ්බභායව කාරණන්ති දස්යසති ‘‘තං යනව

පාළිෙ’’න්තිආදිනා. 

බ්රහ්මජාලසුත්තසරවණ්ණනායර (දී. නි. අට්ඨ. 1.30) වුත්තත්ථයමව. 
ඉදයමත්ථයයොජනාමත්තර–වඤ්ඣාතිහි වඤ්ඣපසුවඤ්ඣතාලාදයයොවිය
අඵලාකස්සචිඅජනකා, යතනපථවිකායාදීනරරූපාදිජනකභාවර පටික්ඛිපති.
රූපසද්දාදයයො හි පථවිකායාදීහි අප්පටිබද්ධවුත්තිකාති තස්ස ලද්ධි. 

පබ්බතස්සකූටමිවඨිතාති කූටට්ඨා, යථාපබ්බතකූටරයකනචි අනිබ්බත්තිතර
කස්සචි ච අනිබ්බත්තකර, එවයමයතපි සත්තකායාති අධිප්පායයො. යමිදර 
‘‘බීජයතොඅඞ්කුරාදිජායතී’’තිවුච්චති, තරවිජ්ජමානයමවතයතොනික්ඛමති, 
න අවිජ්ජමානර, ඉතරථාඅඤ්ඤයතොපිඅඤ්ඤස්සඋපලද්ධිසියා, එවයමයතපි

සත්තකායා, තස්මා එසිකට්ඨායිට්ඨිතාති. ඨිතත්තාති නිබ්බිකාරභායවන

සුප්පතිට්ඨිතත්තා. න චලන්තීති න විකාරමාපජ්ජන්ති. විකාරාභාවයතො හි
යතසරසත්තන්නරකායානරඑසිකට්ඨායිට්ඨිතතා, අනිඤ්ජනඤ්චඅත්තයනො

පකතියාඅවට්ඨානයමව.යතනාහ ‘‘න විපරිෙමන්තී’’ති. පකතින්තිසභාවර. 

අවිපරිණාමධම්මත්තා එව න අඤ්ඤමඤ්ඤං උපහනන්ති. සති හි
විකාරමාපායදතබ්බභායව උපඝාතකතා සියා, තථා අනුග්ගයහතබ්බභායව

සති අනුග්ගාහකතාපීතිතදභාවර දස්යසතුර පාළියර ‘‘නාල’’න්තිආදිවුත්තර.

පථවීයයව කායයකයදසත්තා පථවිකායෙො යථා ‘‘සමුද්යදො දිට්යඨො’’ති, 

පථවිසමූයහො වා කායසද්දස්ස සමූහවාචකත්තා යථා ‘‘හත්ථිකායයො’’ති.
ජීවසත්තමානරකායානර නිච්චතායනිබ්බිකාරභාවයතොන හන්තබ්බතා, න
ඝායතතබ්බතාච, තස්මායනවයකොචි හන්තා, ඝායතතාවාඅත්ථීතිදස්යසතුර

පාළියර ‘‘සත්තන්නං ත්යවව කාොන’’න්තිආදි වුත්තර. යදි යකොචි හන්තා
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නත්ථි, කථර යතසර සත්ථප්පහායරොති තත්ථ යචොදනායාහ ‘‘ෙථා’’තිආදි.

තත්ථ සත්තන්නං ත්යවවාති සත්තන්නයමව. ඉතිසද්යදො යහත්ථ

නිපාතමත්තර. පහතන්ති පහරිතර. එකයතොධාරාදිකර සත්ථං. අන්තයරයනව

පවිසති, න යතසු. ඉදර වුත්තර යහොති – යකවලං ‘‘අහර ඉමර ජීවිතා

යවොයරොයපමී’’ති යතසර තථා සඤ්ඤාමත්තයමව, හනනඝාතනාදි පන
පරමත්ථයතොනත්යථව කායානරඅවියකොපනීයභාවයතොති. 

නිගණ්ඨනාටපුත්තවාදවණ්ණනා 
177. චත්තායරො යාමා භාගා චතුයාමර, චතුයාමර එව චාතුොමං. 

භාගත්යථොහිඉධ ොම-සද්යදොයථා ‘‘රත්තියාපඨයමොයායමො’’ති(සර.නි.
අට්ඨ. 3.368). යසො පයනත්ථ භායගො සරවරලක්ඛියතොති ආහ 

‘‘චතුයකොට්ඨායසන සංවයරන සංවුයතො’’ති, සරයමත්යථො වා ොමසද්යදො
යමනර සඤ්ඤමනර යායමොති කත්වා. ‘‘යතත්යතො’’තිආදීසු විය හි
අනුපසග්යගොපි සඋපසග්යගො විය සඤ්ඤමත්ථවාචයකො, යසො පන චතූහි

ආකායරහීති ආහ ‘‘චතුයකොට්ඨායසන සංවයරනා’’ති. ආකායරො
යකොට්ඨායසොති හි අත්ථයතො එකර. වාරියතො සබ්බවාරි යස්සායර 

සබ්බවාරිවාරියතො යථා ‘‘අගයාහියතො’’ති.යතනාහ ‘‘වාරිතසබ්බඋදයකො’’ති.
වාරිසද්යදන යචත්ථ වාරිපරියභොයගො වුත්යතො යථා ‘‘රත්තූපරයතො’’ති.

පටික්ඛිත්යතො සබ්බසීයතොදයකො තප්පරියභොයගො යස්සාති තථා. තන්ති

සීයතොදකර. සබ්බවාරියුත්යතොති සරවරලක්ඛණමත්තර කථිතර. 

සබ්බවාරිධුයතොති පාපනිජ්ජරලක්ඛණර. සබ්බවාරිඵුයටොති

කම්මක්ඛයලක්ඛණන්ති ඉමමත්ථර දස්යසන්යතො ‘‘සබ්යබනා’’තිආදිමාහ, 

සබ්යබනපාපවාරයෙන යුත්යතොතිහිසබ්බප්පකායරනසරවරලක්ඛයණන

පාපවාරයණන සමන්නාගයතො. ධුතපායපොති සබ්යබන නිජ්ජරලක්ඛයණන

පාපවාරයණන විධුතපායපො. ඵුට්යඨොති අට්ඨන්නම්පි කම්මානර යඛපයනන
යමොක්ඛප්පත්තියා කම්මක්ඛයලක්ඛයණන සබ්යබන පාපවාරයණන
ඵුට්යඨො, තර පත්වා ඨියතොති අත්යථො. ‘‘ද්යවයයව ගතියයො භවන්ති, 
අනඤ්ඤා’’තිආදීසු (දී.නි. 1.258; 2.34; 3.199, 200; ම. නි.2.384, 398) 

විය ගමුසද්යදො නිට්ඨානත්යථොති වුත්තර ‘‘යකොටිප්පත්තචිත්යතො’’ති, 
යමොක්ඛාධිගයමන උත්තමමරියාදප්පත්තචිත්යතොති අත්යථො. කායාදීසු

ඉන්ද්රියයසුසරයයමතබ්බස්ස අභාවයතො සංෙතචිත්යතො. අතීයතයහත්ථ ත-

සද්යදො. සරයයමතබ්බස්ස අවයසසස්ස අභාවයතො සුප්පතිට්ඨිතචිත්යතො. 

කිඤ්චිසාසනානුයලොමන්තිපාපවාරණරසන්ධායවුත්තර. අසුද්ධලද්ධිතාොති
‘‘අත්ථිජීයවො, යසොචසියානිච්යචො, සියා අනිච්යචො’’ති (දී.නි.ටී.1.177). 

එවමාදිමලීනලද්ධිතාය. සබ්බාති කම්මපකතිවිභාගාදිවිසයාපි සබ්බා

නිජ්ඣානක්ඛන්තියයො. දිට්ඨියෙවාතිමිච්ඡාදිට්ඨියයොඑවජාතා. 

සඤ්චයයබලට්ඨපුත්තවාදවණ්ණනා 
179-181. අමරාවික්යඛයප වුත්තනයෙො එවාති බ්රහ්මජායල

අමරාවික්යඛපවාදවණ්ණනායර (දී. නි. අට්ඨ. 1.61) වුත්තනයයො එව.
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කස්මා? වික්යඛපබයාකරණභාවයතො, තයථව ච තත්ථ වික්යඛපවාදස්ස
ආගතත්තා. 

පඨමසන්දිට්ඨිකසාමඤ්ඤඵලවණ්ණනා 
182. පීයළත්වාති යතලයන්යතන උප්පීයළත්වා, ඉමිනා රඤ්යඤො

ආයභොගමාහ. වදයතො හි ආයභොගවයසන සබ්බත්ථ අත්ථනිච්ඡයයො.
අට්ඨකථාචරියා ච තදායභොගඤ්ඤූ, පරම්පරාභතත්ථස්සාවියරොධියනො ච, 
තස්මා සබ්බත්ථ යථා තථා වචයනොකාසලද්ධභාවමත්යතන අත්යථො න
වුත්යතො, අථ යඛො යතසර වත්තුමිච්ඡිතවයසනාති ගයහතබ්බර, එවඤ්ච
කත්වා තත්ථතත්ථඅත්ථුද්ධාරාදිවයසනඅත්ථවියවචනාකතාති. 

183. ෙථායතරුච්යචෙයාතිඉදානිමයාපුච්ඡියමායනොඅත්යථොයථාතව 
චිත්යත රුච්යචයය, තයා චිත්යත රුච්යචථාති අත්යථො. කම්මත්යථ යහතර
කිරියාපදර. මයා වා දානි පුච්ඡියමානමත්ථර තව සම්පදානභූතස්ස

යරොයචයයාතිපි වට්ටති. ඝරදාසියා කුච්ඡිස්මිර ජායතො අන්යතොජායතො. 

ධයනනකීයතො ධනක්කීයතො. බන්ධග්ගාහගහියතො කරමරානීයතො. සාමයමව

යයනයකනචියහතුනා දාසභාවමුපගයතො සාමංදාසයබයොපගයතො. සාමන්ති

හිසයයමව. දාසබයන්තිදාසභාවර.යකොචි දායසොපිසමායනොඅලයසොකම්මර
අකයරොන්යතො ‘‘කම්මකායරො’’ති න වුච්චති, යසො පන න තථාභූයතොති 

වියසසනයමතන්ති ආහ ‘‘අනලයසො’’තිආදි. දූරයතොති දූරයදසයතො ආගතර. 

පඨමයමවාති අත්තයනො ආසන්නතරට්ඨානුපසඞ්කමනයතො පයගව

පුයරතරයමව. උට්ඨහතීති ගාරවවයසනඋට්ඨහිත්වා තිට්ඨති, පච්චුට්ඨාතීති

වා අත්යථො. පච්ඡාති සාමිකස්ස නිපජ්ජාය පච්ඡා. සෙනයතො අවුට්ඨියතති

රත්තියා විභායනයවලාය යසයයයතො අවුට්ඨියත. පච්චූසකාලයතොති

අතීතරත්තියා පච්චූසකාලයතො. ොව සාමියනො රත්තිං නිද්යදොක්කමනන්ති
අපරාය භාවිනියා රත්තියා පයදොසයවලායර යාව නිද්යදොක්කමනර. යා
අතීතරත්තියා පච්චූසයවලා, භාවිනියා ච පයදොසයවලා, එත්ථන්තයර

සබ්බකිච්චර කත්වා පච්ඡා නිපතතීති වුත්තර යහොති. කිං කාරයමවාති කිර
කරණීයයමව කින්ති පුච්ඡාය කාතබ්බයතො, පුච්ඡිත්වා
කාතබ්බයවයයාවච්චන්ති අත්යථො. පටිස්සයවයනව සමීපචාරිතා වුත්තාති

ආහ ‘‘පටිසුෙන්යතොවිචරතී’’ති. පටිකුද්ධරමුඛරඔයලොයකතුරනවිසහතීතිපි

දස්යසති ‘‘තුට්ඨපහට්ඨ’’න්තිඉමිනා. 

යදයවො විොති ආධිපච්චපරිවාරාදිසමන්නාගයතො පධානයදයවො විය, 
යතන මඤ්යඤ-සද්යදො ඉධ උපමත්යථොති ඤායපති යථා ‘‘අක්ඛාහතර
මඤ්යඤ අට්ඨාසි රඤ්යඤො මහාසුදස්සනස්ස අන්යතපුරර

උපයසොභයමාන’’න්ති (දී. නි. 2.245). යසො වතස්සාහන්ති එත්ථ යසො වත
අස්සරඅහන්තිපදච්යඡයදො, යසො රාජාවියඅහම්පිභයවයයර.යකනාතියච? 

යදිපුඤ්ඤානිකයරයයර, යතනාතිඅත්යථොතිආහ ‘‘යසොවතඅහ’’න්තිආදි. 

වතසද්යදො උපමායර. යතනාහ ‘‘එවරූයපො’’ති. පුඤ්ඤානීති උළාරතරර
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පටුන 

පුඤ්ඤර සන්ධාය වුත්තර අඤ්ඤදා කතපුඤ්ඤයතො උළාරාය පබ්බජ්ජාය

අධිප්යපතත්තා. ‘‘යසොවතස්සාෙ’’න්තිපි පායඨයසො රාජා වියඅයර අහම්පි
අස්සර. කථර? ‘‘යදි පුඤ්ඤානි කයරයය’’න්ති අත්ථසම්භවයතො 

‘‘අෙයමවත්යථො’’ති වුත්තර. අස්සන්ති හි උත්තමපුරිසයයොයග අහර-සද්යදො
අප්පයුත්යතොපි අයර-සද්යදනපරාමසනයතොපයුත්යතොවියයහොති.යසොඅහර
එවරූයපො අස්සර වත, යදි පුඤ්ඤානි කයරයයන්ති පඨමපාඨස්ස
අත්ථමිච්ඡන්ති යකචි. එවර සති දුතියපායඨ ‘‘අයයමවත්යථො’’ති
අවත්තබ්යබො සියා තත්ථ අයර-සද්යදන අහර-සද්දස්ස පරාමසනයතො, 

‘‘යසො’’ති ච පරාමසිතබ්බස්ස අඤ්ඤස්ස සම්භවයතො. ෙන්ති දානර. 

සතභාගම්පීති සතභූතර භාගම්පි, රඤ්ඤා දින්නදානර සතධා කත්වා තත්ථ

එකභාගම්පීති වුත්තර යහොති. ොවජීවං න සක්ඛිස්සාමි දාතුන්ති යාවජීවර
දානත්ථායඋස්සාහරකයරොන්යතොපි සතභාගමත්තම්පිදාතුරනසක්ඛිස්සාමි, 

තස්මාපබ්බජිස්සාමීතිපබ්බජ්ජායර උස්සාහරකත්වාතිඅත්යථො. ‘‘ෙංනූනා’’ති

නිපායතො පරිවිතක්කනත්යථතිවුත්තර ‘‘එවංචින්තනභාව’’න්ති. 

කායෙන පිහියතොති කායයන සරවරිතබ්බස්ස කායද්වායරන
පවත්තනකස්ස පාපධම්මස්ස සරවරණවයසන පිදහියතො.
උස්සුක්කවචනවයසන පනත්යථො විහයරයය-පයදන සම්බජ්ඣිතබ්බත්තාති

ආහ ‘‘අකුසලපයවසනද්වාරං ථයකත්වා’’ති. හුත්වාති හි යසයසො. 

අකුසලපයවසනද්වාරන්ති ච කායකම්මභූතානමකුසලානර පයවසනභූතර 

කායවිඤ්ඤත්තිසඞ්ඛාතර ද්වාරර. යසසපදද්වයෙපීති ‘‘වාචාය සරවුයතො, 

මනසා සරවුයතො’’ති පදද්වයයපි. ඝාසච්ඡාදයනන පරමතාොති
ඝාසච්ඡාදනපරියයසයන සල්යලඛවයසන පරමතාය, උක්කට්ඨභායව වා
සණ්ඨියතොඝාසච්ඡාදනමත්තයමවපරමරපමාණරයකොටිඑතස්ස, නතයතො

පරර කිඤ්චි ආමිසජාතර පරියයසති, පච්චාසිසති චාති ඝාසච්ඡාදනපරයමො, 

තස්ස භායවො ඝාසච්ඡාදනපරමතාතිපි අට්ඨකථාමුත්තයකො නයයො.
ඝසිතබ්යබො අසිතබ්යබොති ඝායසො, ආහායරො, ආභුයසො ඡායදති පරිදහති

එයතනාති අච්ඡාදනං, නිවාසනර, අපිච ඝසනර ඝායසො, ආභුයසො ඡාදීයයත 

අච්ඡාදනන්තිපි යුජ්ජති. එතදත්ථම්පීති ඝාසච්ඡාදනත්ථායාපි. අයනසනන්ති
එකවීසතිවිධම්පි අනනුරූපයමසනර. 

වියවකට්ඨකාොනන්ති ගණසඞ්ගණිකයතො පවිවිත්යත ඨිතකායානර, 

සම්බන්ධීභූතානර කායවියවයකොති සම්බන්යධො. යනක්ඛම්මාභිරතානන්ති

ඣානාභිරතානර. පරමයවොදානප්පත්තානන්තිතායඑවඣානාභිරතියාපරමර

උත්තමර යවොදානර චිත්තවිසුද්ධිර පත්තානර. නිරුපධීනන්ති 
කියලසූපධිඅභිසඞ්ඛාරූපධීහි අච්චන්තවිගතානර. විසඞ්ඛාරර වුච්චති

නිබ්බානර, තදධිගමයනතා විසඞ්ඛාරගතා, අරහන්යතො, යතසර. ‘‘එවං

වුත්යත’’තිඉමිනා මහානිද්යදයස (මහානි.7, 9) ආගතභාවරදස්යසති.එත්ථ
චපඨයමොවියවයකොඉතයරහිද්වීහිවියවයකහි සහාපිවත්තබ්යබොඉතයරසු
සිද්යධසු තස්සාපි සිජ්ඣනයතො, විනා ච තස්මිර සිද්යධපි ඉතයර
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සමසිජ්ඣනයතො.තථාදුතියයොපි.තතියයොපනඉතයරහිසයහවවත්තබ්යබො.
න විනා ඉතයරසු සිද්යධසුයයව තස්ස සිජ්ඣනයතොති දට්ඨබ්බර. 

‘‘ගෙසඞ්ගණිකං පහාො’’තිආදි තදධිප්පායවිභාවනර. තත්ථ ගයණ

ජනසමාගයම සන්නිපතනර ගෙසඞ්ගණිකා, තර පහාෙ. කායෙන එයකො

විහරති විචරති පුග්ගලවයසන අසහායත්තා. චිත්යත කියලසානර

සන්නිපතනර චිත්තකියලසසඞ්ගණිකා, තර පහාෙ. එයකො විහරති 
කියලසවයසන අසහායත්තා. මග්ගස්ස එකචිත්තක්ඛණිකත්තා, 
යගොත්රභුආදීනඤ්ච ආරම්මණකරණමත්තත්තා න යතසර වයසන සාතිසයා
නිබ්බුතිසුඛසම්ඵුසනා, ඵලසමාපත්තිනියරොධසමාපත්තිවයසන පන

සාතිසයාති ආහ ‘‘ඵලසමාපත්තිං වා නියරොධසමාපත්තිං වා’’ති.

ඵලපරියයොසායනො හි නියරොයධො. පවිසිත්වාති සමාපජ්ජනවයසන

අන්යතොකත්වා. නිබ්බානං පත්වාති එත්ථ උස්සුක්කවචනයමතර
ආරම්මණකරයණන, චිත්තයචතසිකානර නියරොයධන ච නිබ්බුතිපජ්ජනස්ස 

අධිප්යපතත්තා. යචොදනත්යථතිජානායපතුර උස්සාහකරණත්යථ. 

184. අභිහරිත්වාති අභිමුඛභායවන යනත්වා. නන්ති තථා පබ්බජ්ජාය

විහරන්තර. අභිහායරොතිනිමන්තනවයසනඅභිහරණර.‘‘චීවරාදීහිපයයොජනර 
සායධස්සාමී’’ති වචනයසයසන යයොජනා. තථා ‘‘යයනත්යථො, තර

වයදයයාථා’’ති. චීවරාදියවකල්ලන්ති චීවරාදීනර ලූඛතාය විකලභාවර. 

තදුභෙම්පීති තයදව අභිහාරද්වයම්පි. සප්පාෙන්ති
සබ්බයගලඤ්ඤාපහරණවයසන උපකාරාවහර. භාවියනො අනත්ථස්ස 
අජනනවයසන පරිපාලනර රක්ඛාගුත්ති. පච්චුප්පන්නස්ස පන අනත්ථස්ස 
නියසධවයසන පරිපාලනර ආවරණගුත්ති. කිමත්ථියර ‘‘ධම්මික’න්ති 

වියසසනන්ති ආහ ‘‘සා පයනසා’’තිආදි. විහාරසීමාොති උපචාරසීමාය, 
ලාභසීමායවා. 

185. යකවයලො යදි-එවර-සද්යදොපුබ්යබවුත්තත්ථායපක්ඛයකොතිවුත්තර 

‘‘ෙදි තව දායසො’’තිආදි. එවං සන්යතති එවර ලබ්භමායන සති. දුතියර
උපාදායපඨමභායවො, තස්මා‘‘පඨම’’න්තිභණන්යතොඅඤ්ඤස්සාපිඅත්ථිතර

දීයපති. තයදව ච කාරණර කත්වා රාජාපි එවමාහාති දස්යසතුර ‘‘පඨමන්ති 

භෙන්යතො’’තිආදි වුත්තර. යතයනවාති පඨමසද්යදන අඤ්ඤස්සාපි
අත්ථිතාදීපයනයනව. 

දුතියසන්දිට්ඨිකසාමඤ්ඤඵලවණ්ණනා 
186. කසතීති වියලඛතිකසිරකයරොති. ගහපතියකොති එත්ථ ක-සද්යදො

අප්පත්යථොතිවුත්තර ‘‘එකයගහමත්යතයජට්ඨයකො’’ති.ඉදරවුත්තරයහොති–

ගහස්ස පති ගහපති, ඛුද්දයකො ගහපති ගහපතියකො එකස්මිඤ්යඤව
යගහමත්යත යජට්ඨකත්තාති, ඛුද්දකභායවො පනස්ස යගහවයසයනවාති
කත්වා ‘‘එකයගහමත්යත’’ති වුත්තර. යතන හි අයනකකුලයජට්ඨකභාවර

පටික්ඛිපති, ගහර, යගහන්ති චඅත්ථයතොසමානයමව. කරසද්යදොබලිම්හීති
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වුත්තර ‘‘බලිසඞ්ඛාත’’න්ති. කයරොතීති අභිනිප්ඵායදතිසම්පායදති. වඩ්යඪතීති
උපරූපරිඋප්පාදයනන මහන්තරසන්නිචයරකයරොති. 

කස්මා තදුභයම්පි වුත්තන්ති ආහ ‘‘ෙථා හී’’තිආදි. අප්පම්පි පහාය
පබ්බජිතුරදුක්කරන්තිදස්සනඤ්චපයගව මහන්තන්තිවිඤ්ඤාපනත්ථර.එසා
හි කථිකානර පකති, යදිදර යයන යකනචි පකායරන
අත්ථන්තරවිඤ්ඤාපනන්ති. අප්පම්පි පහාය පබ්බජිතුර දුක්කරභායවො පන 

මජ්ඣිමනිකායය මජ්ඣිමපණ්ණාසයක ලටුකියකොපමසුත්යතන (ම. නි. 
2.148ආදයයො)දීයපතබ්යබො.වුත්තඤ්හිතත්ථ ‘‘යසයයථාපිඋදායිපුරියසො
දලිද්යදො අස්සයකො අනාළ්හියයො, තස්ස’ස්ස එකර අගාරකරඔලුග්ගවිලුග්ගර
කාකාතිදායිරනපරමරූපර, එකාඛයටොපිකාඔලුග්ගවිලුග්ගානපරමරූපා’’ති
විත්ථායරො. යදි අප්පම්පි යභොගර පහාය පබ්බජිතුර දුක්කරර, කස්මා

දාසවායරපි යභොගග්ගහණර න කතන්ති ආහ ‘‘දාසවායර පනා’’තිආදි. 

අත්තයනොපි අනිස්සයරොති අත්තානම්පි සයමනිස්සයරො. යථා ච දාසස්ස
යභොගාපි අයභොගායයව පරායත්තභාවයතො, එවර ඤාතයයොපීති දාසවායර
ඤාතිපරිවට්ටග්ගහණම්පිනකතන්ති දට්ඨබ්බර.පරිවට්ටතිපරම්පරභායවන

සමන්තයතො ආවට්ටතීති පරිවට්යටො, ඤාතියයව. යතනාහ ‘‘ඤාතියෙව 

ඤාතිපරිවට්යටො’’ති. 

පණීතතරසාමඤ්ඤඵලවණ්ණනා 
189. තන්ති යථා දාසවායර ‘‘එවයමවා’’ති වුත්තර, න තථා ඉධ

කස්සකවායර, තදවචනරකස්මාතිඅනුයුඤ්යජයයයචතිඅත්යථො. එවයමවාති

වුච්චමායනතියථා පඨමදුතියානිසාමඤ්ඤඵලානි පඤ්ඤත්තානි, තථායයව

පඤ්ඤයපතුර සක්කා නු යඛොති වුත්යත. එවරූපාහීති

යථාවුත්තදාසකස්සකූපමාසදිසාහි උපමාහි. සාමඤ්ඤඵලං දීයපතුං පයහොති 

අනන්තපටිභානතාය විචිත්තනයයදසනභාවයතො. තත්ථාති එවර දීපයන. 

පරිෙන්තං නාම නත්ථ අනන්තනයයදසනභාවයතො, සවයන වා
අසන්යතොසයනනභියයයොභියයයො යසොතුකාමතාජනනයතොයසොතුකාමතාය

පරියන්තර නාම නත්ථීති අත්යථො. තථාපීති ‘‘යදසනාය
උත්තරුත්තරාධිකනානානයවිචිත්තභායව සතිපී’’ති (දී. නි. ටී. 1.189) 
ආචරියයන වුත්තර, සතිපි එවර අපරියන්තභායවතිපි යුජ්ජති. 

අනුමානඤායණන චින්යතත්වා. උපරි වියසසන්ති තර ඨයපත්වා තදුපරි

වියසසයමව සාමඤ්ඤඵලර පුච්ඡන්යතො. කස්මාති ආහ ‘‘සවයන’’තිආදි.
එයතන ඉමමත්ථර දීයපති – අයනකත්ථා සමානාපි සද්දා 
වත්තිච්ඡානුපුබ්බිකායයවතරතදත්ථදීපකාති. 

සාධුකං සාධූති එකත්ථයමතං සාධුසද්දස්යසව ක-කායරන වඩ්යෙත්වා
වුත්තත්තා. යතයනව හි සාධුකසද්දස්සත්ථර වදන්යතන සාධුසද්යදො
අත්ථුද්ධාරවයසන උදාහයටො.යතනචනනු සාධුකසද්දස්යසවඅත්ථුද්ධායරො

වත්තබ්යබො, න සාධුසද්දස්සාති යචොදනා නියසධිතා. ආොචයනති අභිමුඛර
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යාචයන, අභිපත්ථනායන්ති අත්යථො. සම්පටිච්ඡයනති පටිග්ගහයණ. 

සම්පහංසයනති සරවිජ්ජමානගුණවයසන හරසයන යතොසයන, 
උදග්ගතාකරයණතිඅත්යථො. 

සාධු ධම්මරුචීති ගාථා උම්මාදන්තීජාතයක (ජා. 2.18.101). 

තත්ථායමට්ඨකථාවිනිච්ඡයපයවණී – සුචරිතධම්යම යරොයචතීති ධම්මරුචි, 
ධම්මරයතොති අත්යථො. තාදියසො හි ජීවිතර ජහන්යතොපි අකත්තබ්බර න

කයරොති. පඤ්ඤාෙවාතිපඤ්ඤවාඤාණසම්පන්යනො. මිත්තානමද්දුබ්යභොති
මිත්තානරඅදුස්සනභායවො. ‘‘අදූසයකො අනුපඝාතයකො’’ති(දී.නි.ටී.1.189) 
ආචරියයනවුත්තර.‘‘අද්රුබ්යභො’’තිපිපායඨො ද-කාරස්සද්ර-කාරරකත්වා. 

දළ්හීකම්යමති සාතච්චකිරියායර. ආෙත්තිෙන්ති ආණාපයන. ඉධාපීති 

සාමඤ්ඤඵයලපි. අස්සාති සාධුකසද්දස්ස. ‘‘සුයණොහි සාධුකර මනසි
කයරොහී’’ති හි සාධුකසද්යදන සවනමනසිකාරානර සාතච්චකිරියාපි
තදාණාපනම්පි යජොතිතර යහොති. ආයාචයනයනව ච
උයයයොජනසාමඤ්ඤයතො ආණත්ති සඞ්ගහිතාති න සා විසුර අත්ථුද්ධායර 
වුත්තා. ආණාරහස්ස හි ආණත්ති, තදනරහස්ස ආයාචනන්ති වියසයසො. 

සුන්දයරපීති සුන්දරත්යථපි. ඉදානි යථාවුත්යතන සාධුකසද්දස්ස
අත්ථත්තයයන පකාසිතර වියසසර දස්යසතුර, තස්ස වා අත්ථත්තයස්ස ඉධ 

යයොගයතර විභායවතුර ‘‘දළ්හීකම්මත්යථන හී’’තිආදි වුත්තර. සුග්ගහිතං

ගණ්හන්යතොතිසුග්ගහිතරකත්වාගණ්හන්යතො. සුන්දරන්තිභාවනපුරසකර. 

භද්දකන්තිපසත්ථර, ‘‘ධම්ම’’න්ති ඉමිනාසම්බන්යධො. සුන්දරංභද්දකන්ති
වාසවනානුග්ගහයණ පරියායවචනර. 

මනසිකයරොහීතිඑත්ථන ආරම්මණපටිපාදනලක්ඛයණොමනසිකායරො, 
අථ යඛො වීථිපටිපාදනජවනපටිපාදනමනසිකාරපුබ්බයක චිත්යත

ඨපනලක්ඛයණොති දස්යසන්යතො ‘‘ආවජ්ජ, සමන්නාහරා’’ති ආහ. 

අවික්ඛිත්තචිත්යතොති යථාවුත්තමනසිකාරද්වයපුබ්බකාය චිත්තපටිපාටියා

එකාරම්මයණ ඨපනවයසන අනුද්ධතචිත්යතො හුත්වා. නිසායමහීති සුණාහි, 
අනග්ඝරතනමිව වා සුවණ්ණමඤ්ජුසාය දුල්ලභධම්මරතනර චිත්යත

පටිසායමහීතිපි අත්යථො. යතන වුත්තර ‘‘චිත්යත කයරොහී’’ති. එවර
පදද්වයස්ස පච්යචකර යයොජනාවයසන අත්ථර දස්යසත්වා ඉදානි

පටියයොගීවයසන දස්යසතුර ‘‘අපිචා’’තිආදි වුත්තර. තත්ථ 

යසොතින්ද්රිෙවික්යඛපවාරෙං සවයන නියයොජනවයසන
කිරියන්තරපටියසධනයතො, යතන යසොතර ඔදහාති අත්ථර දස්යසති. 

මනින්ද්රිෙවික්යඛපවාරෙං මනසිකායරන දළ්හීකම්මනියයොජයනන 

අඤ්ඤචින්තාපටියසධනයතො. බයඤ්ජනවිපල්ලාසග්ගාහවාරෙං 

‘‘සාධුක’’න්තිවියසයසත්වාවුත්තත්තා. අත්ථවිපල්ලාසග්ගාහවාරයෙපිඑස
නයයො. 
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ධාරණූපපරික්ඛාදීසූති එත්ථ ආදි-සද්යදන තුලනතීරණාදියක, දිට්ඨියා

සුප්පටියවයධ ච සඞ්ගණ්හාති  .යථාධිප්යපතමත්ථර බයඤ්යජති පකායසති , 

සයයමයතනාති වා බයඤ්ජනං, සභාවනිරුත්ති, සහ බයඤ්ජයනනාති 

සබයඤ්ජයනො, බයඤ්ජනසම්පන්යනොති අත්යථො  .සහප්පවත්ති හි  

‘‘සම්පන්නතා සමවායතා විජ්ජමානතා ’’තිආදිනා අයනකවිධා , ඉධ පන

සම්පන්නතායයව තදඤ්ඤස්සඅසම්භවයතො, තස්මා ‘‘සහබයඤ්ජයනනා’’ති

නිබ්බචනරකත්වාපි  ‘‘බයඤ්ජනසම්පන්යනො ’’ති)දී .නි .ටී . 1.189) අත්යථො

ආචරියයන වුත්යතොති දට්ඨබ්බර, යථා තර ‘‘න කුසලා අකුසලා , 

කුසලපටිපක්ඛා ’’ති)ධ .ස . 1) අරණීයයතො උපගන්තබ්බයතො

අනුධාතබ්බයතො අත්යථො, චතුපාරිසුද්ධිසීලාදි, සහ අත්යථනාති සාත්යථො, 

වුත්තනයයන අත්ථසම්පන්යනොති අත්යථො  .සාධුකපදර එකයමව සමානර

ආවුත්තිනයාදි වයසන උභයත්ථ යයොයජතබ්බර  .කථන්ති ආහ  

‘‘ෙස්මා’’තිආදි. ධම්යමො නාම තන්ති. යදසනා නාම තස්සා මනසා

වවත්ථාපිතාය තන්තියා යදසනා. අත්යථො නාම තන්තියා අත්යථො. 

පටියවයධො නාම තන්තියා, තන්තිඅත්ථස්ස ච යථාභූතාවයබොයධො  .යස්මා  

යචයත ධම්මයදසනාත්ථපටියවධා සසාදීහි විය මහාසමුද්යදො මන්දබුද්ධීහි

දුක්යඛොගාහා, අලබ්භයනයයපතිට්ඨා ච, තස්මා ගම්භීරා  .යතන වුත්තර  

‘‘ෙස්මා …යප…. මනසිකයරොහී’’ති  .එත්ථ ච පටියවධස්ස දුක්කරභාවයතො  

ධම්මත්ථානර දුක්යඛොගාහතා, යදසනාඤාණස්ස දුක්කරභාවයතො යදසනාය, 

උප්පායදතුමසක්කුයණයයතාය, තබ්බිසයඤාණුප්පත්තියාචදුක්කරභාවයතො

පටියවධස්ස දුක්යඛොගාහතා යවදිතබ්බා  .යයමත්ථ වත්තබ්බර , තර 

නිදානවණ්ණනාෙං වුත්තයමව. 

‘‘සුණාහි සාධුක’’න්ති ‘‘සාධුකං මනසි කයරොහී’’ති වදන්යතො න
යකවලර අත්ථක්කමයතො එව අයර යයොජනා, අථ යඛො සද්දක්කමයතොපි 

උභයත්ථ සම්බන්ධත්තාති දස්යසති. ‘‘සක්කා මහාරාජා’’ති ඉධාපි
‘‘අඤ්ඤම්පි දිට්යඨව ධම්යම සන්දිට්ඨිකර සාමඤ්ඤඵලර…යප.…

පණීතතරඤ්චා’’ති ඉදමනුවත්තතීති ආහ ‘‘එවං පටිඤ්ඤාතං

සාමඤ්ඤඵලයදසන’’න්ති. විත්ථාරයතො භාසනන්ති අත්ථයමව දළ්හර 

කයරොති ‘‘යදයසස්සාමීති සංඛිත්තදීපන’’න්තිආදිනා. හි-සද්යදො යචත්ථ

ලුත්තනිද්දිට්යඨො.ඉදරවුත්තරයහොති– යදසනං නාම උද්දිසනර. භාසනං නාම
නිද්දිසනර පරිබයත්තකථනර. යතනායමත්යථො සම්භවතීති යථාවුත්තමත්ථර

සගාථාවග්ගසරයුත්යත වඞ්ගීසසුත්යත (සර.නි.1.214) ගාථාපයදනසායධතුර 

‘‘යතනාහා’’තිආදිවුත්තර. 

සාළිකායිව නිග්යඝොයසොති සාළිකාය නිග්යඝොයසො විය, යථා සාළිකාය

ආලායපොමධුයරොකණ්ණසුයඛොයපමනීයයො, එවන්තිඅත්යථො. පටිභානන්ති
යචතස්සවියසසනරලිඞ්ගයභදස්සපිවියසසනස්ස දිස්සනයතොයථා‘‘ගුයණො

පමාණ’’න්ති. පටිභානන්ති ච සද්යදො වුච්චති පටිභාති තරතදාකායරන
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දිස්සතීති කත්වා. උදීරයීති උච්චාරයි, වුච්චති වා, කම්මගබ්භඤ්යචතර
කිරියාපදර. ඉමිනා යචතර දීයපති – ආයස්මන්තර ධම්මයසනාපතිර
යථොයමතුකායමන යදසනාභාසනානර වියසසර දස්යසන්යතන 

පභින්නපටිසම්භියදන ආෙස්මතා වඞ්ගීසත්යථයරන ‘‘සඞ්ඛිත්යතන, 
විත්ථායරනා’’තිචවියසසනරකතර, යතනායමත්යථොවිඤ්ඤායතීති. 

එවංවුත්යතති‘‘භාසිස්සාමී’’ති වුත්යත.‘‘නකිරභගවාසඞ්යඛයපයනව
යදයසස්සති, අථ යඛො විත්ථායරනපි භාසිස්සතී’’ති හි තර පදර සුත්වාව 

උස්සාහජායතො සඤ්ජාතුස්සායහො, හට්ඨතුට්යඨොති අත්යථො. අයමාචරියස්ස
අධිප්පායයො. අපිච ‘‘යතන හි මහාරාජ සුයණොහි සාධුකර මනසි කයරොහි, 
භාසිස්සාමී’’ති වුත්තර සබ්බම්පි උයයයොජනපටිඤ්ඤාකරණප්පකාරර

උස්සාහජනනකාරණර සබ්යබයනව උස්සාහසම්භවයතො, තස්මා එවං

වුත්යතති ‘‘සුයණොහි, සාධුකර මනසි කයරොහි, භාසිස්සාමී’’ති වුත්යත
සබ්යබයහව තීහිපි පයදහි උස්සාහජායතොති අත්යථො දට්ඨබ්යබො. 

පච්චස්යසොසීති පති අස්යසොසි භගවයතො වචනසමනන්තරයමව පච්ඡා 
අස්යසොසි, ‘‘සක්කා පන භන්යත’’තිආදිනා වා පුච්ඡිත්වා පුන ‘‘එවර
භන්යත’’ති අස්යසොසීති අත්යථො. තර පන පතිස්සවනර අත්ථයතො

සම්පටිච්ඡනයමවාති ආහ ‘‘සම්පටිච්ඡි, පටිග්ගයහසී’’ති. යතයනව හි ‘‘ඉති

අත්යථො’’තිඅවත්වා ‘‘ඉතිවුත්තංයහොතී’’ති වුත්තර. 

190. ‘‘අථස්ස භගවාඑතදයවොචා’’තිවචනසම්බන්ධමත්තර දස්යසත්වා

‘‘එතර අයවොචා’’තිපදරවිභජිත්වාඅත්ථර දස්යසන්යතො ‘‘ඉදානී’’තිආදිමාහ. 

‘‘ඉධා’’ති ඉමිනා වුච්චමානර අධිකරණර තථාගතස්ස උප්පත්තිට්ඨානභූතර

යලොකයමවාධිප්යපතන්ති දස්යසති ‘‘යදයසොපයදයස නිපායතො’’ති ඉමිනා.

යදසස්ස උපදිසනර යදයසොපයදයසො, තස්මිර. යදි සබ්බත්ථ යදයසොපයදයස, 
අථායමත්යථො න වත්තබ්යබො අවුත්යතපි ලබ්භමානත්තාති යචොදනායාහ 

‘‘ස්වාෙ’’න්තිආදි.සාමඤ්ඤභූතරඉධසද්දරගණ්හිත්වා ‘‘ස්වාය’’න්තිවුත්තර, 
නතුයථාවියසසිතබ්බර.තථාහිවක්ඛති‘‘කත්ථචි පදපූරණමත්තයමවා’’ති

(දී. නි. අට්ඨ. 1.190). යලොකං උපාදාෙ වුච්චති යලොකසද්යදන

සමානාධිකරණභාවයතො. ඉධ යලොයකති ච ජාතික්යඛත්තර, තත්ථාපි අයර

චක්කවායළො අධිප්යපයතො. සාසනමුපාදාෙ වුච්චති ‘‘සමයණො’’ති

සද්දන්තරසන්නිධානයතො. අයඤ්හි චතුකඞ්ගුත්තරපාළි. තත්ථ පඨයමො

සමයෙොති යසොතාපන්යනො. දුතියෙො සමයෙොති සකදාගාමී. වුත්තඤ්යහතර
තත්යථව– 

‘‘කතයමො ච භික්ඛයව පඨයමො සමයණො? ඉධ භික්ඛයව භික්ඛු
තිණ්ණර සරයයොජනානරපරික්ඛයායසොතාපන්යනොයහොතී’’ති, (අ.නි.
4.241) ‘‘කතයමොචභික්ඛයවදුතියයො සමයණො? ඉධභික්ඛයවභික්ඛු
තිණ්ණර සරයයොජනානර පරික්ඛයා රාගයදොසයමොහානර තනුත්තා 
සකදාගාමීයහොතී’’ති(අ.නි.4.241) චආදි. 
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ඔකාසන්ති කඤ්චි පයදසමුපාදාය වුච්චති ‘‘තිට්ඨමානස්සා’’ති
සද්දන්තරසන්නිධානයතො. 

ඉයධවතිට්ඨමානස්සාතිඉමිස්සරයයව ඉන්දසාලගුහායරපතිට්ඨමානස්ස, 

යදවභූතස්සයමසයතොති යදවභායවන, යදයවොහුත්වාවාභූතස්සසමානස්ස. 

යමති අනාදරයයොයග සාමිවචනර. පුන යමති කත්තුත්යථ. ඉදඤ්හි 
සක්කපඤ්හයතොඋදාහටර. 

පදපූරෙමත්තයමව ඔකාසාපදිසනස්සාපි අසම්භයවන අත්ථන්තරස්ස
අයබොධනයතො.පුබ්යබවුත්තරතථාගතස්ස උප්පත්තිට්ඨානභූතයමවසන්ධාය 

‘‘යලොක’’න්තිවුත්තර. පුරිමරඋයයයොජනපටිඤ්ඤාකරණවිසයයආලපනන්ති 

පුන ‘‘මහාරාජා’’ති ආලපති. ‘‘අරහ’’න්ති ආදයයො සද්දා විත්ථාරිතාති 
යයොජනා. අත්ථයතො හි විත්ථාරණර සද්දමුයඛයනව යහොතීති උභයත්ථ
සද්දග්ගහණර කතර. යස්මා පන ‘‘අපයරහිපි අට්ඨහි කාරයණහි භගවා
තථාගයතො’’තිආදිනා (උදා. අට්ඨ. 18; ඉතිවු. අට්ඨ. 38) තථාගත-සද්යදො 

උදානට්ඨකථාදීසු, ‘‘අරහ’’න්තිආදයයොච විසුද්ධිමග්ගටීකාෙං (විසුද්ධි.ටී.
1.130) අපයරහිපි පකායරහි විත්ථාරිතා ආචරියයන, තස්මා යතසු
වුත්තනයයනපි යතසමත්යථො යවදිතබ්යබො. තථාගතස්ස 
සත්තනිකායන්යතොගධතාය ‘‘ඉධ පන සත්තයලොයකො අධිප්යපයතො’’ති
වත්වා තත්ථායර යස්මිර සත්තනිකායය, යස්මිඤ්ච ඔකායස උප්පජ්ජති, තර

දස්යසතුර ‘‘සත්තයලොයක උප්පජ්ජමායනොපි චා’’තිආදි වුත්තර. න

යදවයලොයක, න බ්රහ්මයලොයකති එත්ථ යර වත්තබ්බර, තර පරයතො 
ආගමිස්සති. 

තස්සාපයරනාතිතස්සනිගමස්සඅපයරන, තයතො බහීතිවුත්තරයහොති. 

තයතොති මහාසාලයතො. ඔරයතො මජ්යඣති අබ්භන්තරර මජ්ඣිමපයදයසො. 

එවං පරිච්ඡින්යනති පඤ්චනිමිත්තබද්ධා සීමා විය පඤ්චහි

යථාවුත්තනිමිත්යතහි පරිච්ඡින්යන. අඩ්ඪයතෙයයෙොජනසයතති
පණ්ණාසයයොජයනහි ඌනතියයොජනසයත. අයඤ්හි මජ්ඣිමජනපයදො
මුදිඞ්ගසණ්ඨායනො, න සමපරිවට්යටො, න ච සමචතුරස්යසො, උජුයකන
කත්ථචි අසීතියයොජයනො යහොති, කත්ථචි යයොජනසතියකො, තථාපි යචස 
කුටිලපරිච්යඡයදන මිනියමායනො පරියන්ත පරික්යඛපයතො

නවයයොජනසතියකො යහොති. යතන වුත්තර ‘‘නවයෙොජනසයත’’ති. 

අසීතිමහායථරාති යයභුයයවයසන වුත්තර සුනාපරන්තකස්ස
පුණ්ණත්යථරස්සාපි මහාසාවයකසු පරියාපන්නත්තා. සුනාපරන්තජනපයදො
හි පච්චන්තවිසයයො. තථා හි ‘‘චන්දනමණ්ඩලමාළපටිග්ගහයණ භගවා න

තත්ථ අරුණර උට්ඨයපතී’’ති මජ්ඣිමාගම- (ම. නි. අට්ඨ. 4.397) 

සංයුත්තාගමට්ඨකථාසු (සර. නි. අට්ඨ. 3.4.88-89) වුත්තර. සාරප්පත්තාති
කුලයභොගිස්සරියාදිවයසන, සීලසාරාදිවයසන ච සාරභූතා. 
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බ්රාහ්මෙගහපතිකාතිබ්රහ්මායුයපොක්ඛරසාතිආදිබ්රාහ්මණා යචව
අනාථපිණ්ඩිකාදිගහපතිකාච. 

තත්ථාති මජ්ඣිමපයදයස, තස්මිරයයව ‘‘උප්පජ්ජතී’’ති වචයන වා. 

සුජාතාොතිඑවරනාමිකායපඨමර සරණගමනිකාය ෙසත්යථරමාතුයා.චතූසු
පයනයතසු විකප්යපසු පඨයමො බුද්ධභාවාය
ආසන්නතරපටිපත්තිදස්සනවයසන වුත්යතො.ආසන්නතරාය හි පටිපත්තියා
ඨියතොපි ‘‘උප්පජ්ජතී’’ති වුච්චති උප්පාදස්ස එකන්තිකත්තා, පයගව 
පටිපත්තියා මත්ථයක ඨියතො. දුතියයො බුද්ධභාවාවහපබ්බජ්ජයතො පට්ඨාය 
ආසන්නමත්තපටිපත්තිදස්සනවයසන, තතියයො බුද්ධකරධම්මපාරිපූරියතො
පට්ඨාය බුද්ධභාවාය පටිපත්තිදස්සනවයසන. න හි මහාසත්තානර
අන්තිමභවූපපත්තියතො පට්ඨාය යබොධිසම්භාරසම්භරණර නාම අත්ථි
බුද්ධත්ථාය කාලමාගමයමායනයනව තත්ථ පතිට්ඨනයතො. චතුත්යථො
බුද්ධභාවකරධම්මසමාරම්භයතො පට්ඨාය යබොධියා නියතභාවදස්සයනන.
යබොධියා හි නියතභාවප්පත්තියතො පභුති ‘‘බුද්යධො උප්පජ්ජතී’’ති විඤ්ඤූහි
වත්තුරසක්කා උප්පාදස්සඑකන්තිකත්තා.යථාපන‘‘සන්දන්තිනදියයො’’ති
සන්දනකිරියාය අවිච්යඡදමුපාදායවත්තමානප්පයයොයගො, එවරඋප්පාදත්ථාය 

පටිපජ්ජනකිරියාය අවිච්යඡදමුපාදාය චතූසුපි විකප්යපසු ‘‘උප්පජ්ජති

නාමා’’ති වුත්තර, පවත්තාපරතවත්තමානවචනඤ්යචතර. චතුබ්බිධඤ්හි
වත්තමානලක්ඛණරසද්දසත්යථපකාසිතර– 

‘‘නිච්චපවත්තිසමීයපො, පවත්තුපරයතොතථා; 
පවත්තාපරයතොයචව, වත්තමායනොචතුබ්බියධො’’ති. 

යස්මා පන බුද්ධානර සාවකානර විය න පටිපාටියා ඉද්ධිවිධඤාණාදීනි 

උප්පජ්ජන්ති, සයහව පන අරහත්තමග්යගන සකයලොපි

සබ්බඤ්ඤුතඤ්ඤාණාදිගුණරාසි ආගයතො නාම යහොති, තස්මා යතසර

නිප්ඵත්තසබ්බකිච්චත්තා අරහත්තඵලක්ඛයණ උප්පන්යනො නාමාති 

එකඞ්ගුත්තරවණ්ණනාෙං (අ  .නි .අට්ඨ . 1.1.170) වුත්තර  .අසති හි

නිප්ඵත්තසබ්බකිච්චත්යත න තා වතා ‘‘උප්පන්යනො’’ති  වත්තුමරහති. 

සබ්බපඨමං උප්පන්නභාවන්ති චතූසු විකප්යපසු සබ්බපඨමර ‘‘තථාගයතො

සුජාතාය…යප …. උප්පජ්ජති නාමා ’’ති වුත්තර තථාගතස්ස  

උප්පන්නතාසඞ්ඛාතර අත්ථිභාවර  .තයදව  සන්ධාෙ උප්පජ්ජතීති වුත්තං 

බුද්ධභාවායආසන්නතරපටිපත්තියරඨිතස්යසවඅධිප්යපතත්තා .අයයමව  හි

අත්යථොමුඛයයතොඋප්පජ්ජතීතිවත්තබ්යබො .යතනාහ  ‘‘තථාගයතො …යප….  

අත්යථො’’ති. 

එත්ථ ච ‘‘උප්පන්යනො’’ති වුත්යත අතීතකාලවයසන යකොචි අත්ථර 
ගණ්යහයයාති තන්නිවත්තනත්ථර ‘‘උප්පන්යනො යහොතී’’ති වුත්තර.
‘‘උප්පන්නා ධම්මා’’තිආදීසු (ධ. ස. තිකමාතිකා 17) විය හි ඉධ
උප්පන්නසද්යදො පච්චුප්පන්නකාලියකො. නනු ච
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අරහත්තඵලසමඞ්ගීසඞ්ඛායතො උප්පන්යනොයයව තථාගයතො 
පයවදනයදසනාදීනි සායධති, අථ කස්මා යථාවුත්යතො 
අරහත්තමග්ගපරියයොසායනොඋප්පජ්ජමායනොයයවතථාගයතොඅධිප්යපයතො.
න හි යසො පයවදනයදසනාදීනි සායධති මධුපායාසයභොජනයතො යාව
අරහත්තමග්යගො, තාවයතසරකිච්චානමසාධනයතොති? නයහවර දට්ඨබ්බර, 
බුද්ධභාවායආසන්නතරපටිපත්තියරඨිතස්සඋප්පජ්ජමානස්සගහයණයනව 
අරහත්තඵලසමඞ්ගීසඞ්ඛාතස්ස උප්පන්නස්සාපි ගහිතත්තා.
කාරණග්ගහයණයනව හි ඵලම්පි ගහිතර තදවිනාභාවිත්තා. ඉති
පයවදනයදසනාදිසාධකස්ස අරහත්තඵලසමඞ්ගියනොපි තථාගතස්ස
ගයහතබ්බත්තායනයයත්ථමිදර‘‘උප්පජ්ජතී’’තිවචනරදට්ඨබ්බන්ති. තථාහි 

අඞ්ගුත්තරට්ඨකථාෙං (අ.නි. අට්ඨ. 1.1.170) උප්පජ්ජමායනො, උප්පජ්ජති, 
උප්පන්යනොති තීහි කායලහි අත්ථවිභජයන ‘‘දීපඞ්කරපාදමූයල
ලද්ධබයාකරණයතො යාව අනාගාමිඵලා උප්පජ්ජමායනො නාම, 
අරහත්තමග්ගක්ඛයණ පන උප්පජ්ජති නාම, අරහත්තඵලක්ඛයණ

උප්පන්යනොනාමා’’ති වුත්තර. අයයමත්ථ ආචරිෙධම්මපාලත්යථරස්ස මති.

යස්මා පන එකඞ්ගුත්තරට්ඨකථාෙං ‘‘එකපුග්ගයලො භික්ඛයව යලොයක 
උප්පජ්ජමායනො උප්පජ්ජතී’’ති (අ. නි. 1.170) සුත්තපදවණ්ණනායර 
‘‘ඉමස්මිම්පි සුත්යත අරහත්තඵලක්ඛණරයයව සන්ධාය උප්පජ්ජතී’’ති
වුත්තර, ‘‘උප්පන්යනො යහොතීති අයඤ්යහත්ථ අත්යථො’’ති (අ. නි. අට්ඨ.
1.1.170) ආගතර, තස්මා ඉධාපි අරහත්තඵලක්ඛණයමව සන්ධාය
උප්පජ්ජතීති වුත්තන්තිදස්යසති‘‘සබ්බපඨමරඋප්පන්නභාවරසන්ධායා’’ති

ඉමිනා. යතනාහ ‘‘උප්පන්යනො යහොතීති අෙඤ්යහත්ථ අත්යථො’’ති. 

සබ්බපඨමං උප්පන්නභාවන්ති ච සබ්බයවයනයයානර පඨමතරර 

අරහත්තඵලවයසනඋප්පන්නභාවන්තිඅත්යථො. ‘‘උප්පන්යනො යහොතී’’තිච
ඉමිනාඅරහත්තඵලක්ඛණවයසනඅතීතකාලරදස්යසතීති.අයයමවචනයයො 

අඞ්ගුත්තරටීකාකායරන ආචරිෙසාරිපුත්තත්යථයරන අධිප්යපයතොති. 

යසොභගවාතියයොයසොතථාගයතො ‘‘අරහ’’න්තිආදිනාපකිත්තිතගුයණො, 
යසො භගවා. ඉදානි වත්තබ්බර ඉමසද්යදන නිදස්යසති වුච්චමානත්ථස්ස
පරාමසනයතො. ඉදර වුත්තර යහොති – නයිදර මහාජනස්ස සම්මුඛමත්තර 
සන්ධාය ‘‘ඉමර යලොක’’න්ති වුත්තර, අථ යඛො ‘‘සයදවක’’න්තිආදිනා

වක්ඛමානර අනවයසසපරියාදානර සන්ධායාති. ‘‘සහ යදයවහි

සයදවක’’න්තිආදිනා යථාවාකයර පදනිබ්බචනර වුත්තර, යථාපදර පන
‘‘සයදවයකො’’තිආදිනා වත්තබ්බර, ඉයම ච 
තග්ගුණසරවිඤ්ඤාණබාහිරත්ථසමාසා. එත්ථ හි අවයයවන විග්ගයහො, 
සමුදායයො සමාසත්යථො යහොති යලොකාවයයවන කතවිග්ගයහන
යලොකසමුදායස්සයථාරහර ලබ්භමානත්තා.සමවායයජොතකසහසද්දයයොයග

හි අයයමව සමායසො විඤ්ඤායති. යදයවහීති ච පඤ්චකාමාවචරයදයවහි, 

අරූපාවචරයදයවහි වා. බ්රහ්මුනාති රූපාවචරාරූපාවචරබ්රහ්මුනා, 
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පටුන 

රූපාවචරබ්රහ්මුනා එව වා, බහුකත්තුකාදීනමිව යනසර සිද්ධි. පජාතත්තාති
යථාසකර කම්මකියලයසහිපකායරනනිබ්බත්තකත්තා. 

එවර වචනත්ථයතො අත්ථර දස්යසත්වා වචනීයත්ථයතො දස්යසතුර 

‘‘තත්ථා’’තිආදි වුත්තර. පඤ්චකාමාවචරයදවග්ගහෙං පාරියසසඤායයන

ඉතයරසර පදන්තයරහි විසුර ගහිතත්තා. ඡට්ඨකාමාවචරයදවග්ගහෙං 
පච්චාසත්තිඤායයන. තත්ථ හි මායරො ජායතො, තන්නිවාසී ච. යස්මා යචස
දාමරිකරාජපුත්යතො විය තත්ථ වසිතත්තා පාකයටො, තස්මා සන්යතසුපි
අඤ්යඤසු වසවත්තිමහාරාජාදීසු පාකටතයරන යතයනව වියසයසත්වා

වුත්යතොති, අයඤ්ච නයයො මජ්ඣිමාගමට්ඨකථාෙං (ම. නි. අට්ඨ. 2.290) 
පකාසියතොව. මාරග්ගහයණන යචත්ථ තරසම්බන්ධියනො යදවාපි ගහිතා 
ඔකාසයලොයකන සද්ධිර සත්තයලොකස්ස ගහණයතො. එවඤ්හි
වසවත්තිසත්තයලොකස්ස අනවයසසපරියාදානර යහොති. 

බ්රහ්මකායිකාදිබ්රහ්මග්ගහෙම්පි පච්චාසත්තිඤායයන. 

පච්චත්ථකපච්චාමිත්තසමෙබ්රාහ්මෙග්ගහෙන්ති පච්චත්ථිකා එව 
පච්චාමිත්තා, යතයයව සමණබ්රාහ්මණා, යතසර ගහණර තථා, යතන 
බාහිරකසමණබ්රාහ්මණග්ගහණර වුත්තර, නිදස්සනමත්තඤ්යචතර 
අපච්චත්ථිකපච්චාමිත්තානම්පි යතසර ඉමිනා ගහණයතො. 

සමිතපාපබාහිතපාපසමෙබ්රාහ්මෙග්ගහෙන්ති පන 
සාසනිකසමණබ්රාහ්මණානර ගහණර යවදිතබ්බර. කාමර
‘‘සයදවක’’න්තිආදිවියසසනානර වයසයනව සත්තවිසයයොපි යලොකසද්යදො
විඤ්ඤායතිසමවායත්ථවයසනතුලයයයොගවිසයත්තායතසර, ‘‘සයලොමයකො
සපක්ඛයකො’’තිආදීසු පන විජ්ජමානත්ථවයසන අතුලයයයොගවිසයයපි අයර
සමායසො ලබ්භතීති බයභිචාරදස්සනයතො අබයභිචායරනත්ථඤාපකර

පජාගහණන්ති ආහ ‘‘පජාවචයනන සත්තයලොකග්ගහෙ’’න්ති, න පන

යලොකසද්යදන සත්තයලොකස්ස අග්ගහිතත්තා එවර වුත්තර. යතනාහ ‘‘තීහි

පයදහි ඔකාසයලොයකන සද්ධිං සත්තයලොයකො’’ති. සයදවකාදිවචයනන
උපපත්තියදවානර, සස්සමණබ්රාහ්මණීවචයනන විසුද්ධියදවානඤ්ච

ගහිතත්තා වුත්තර ‘‘සයදව…යප.… මනුස්සග්ගහෙ’’න්ති. තත්ථ 

සම්මුතියදවා රාජායනො. අවයසසමනුස්සග්ගහෙන්ති සම්මුතියදයවහි, 

සමණබ්රාහ්මයණහිච අවසිට්ඨමනුස්සානරගහණර. එත්ථාතිඑයතසුපයදසු. 

තීහි පයදහීති සයදවකසමාරකසබ්රහ්මකපයදහි. ද්වීහීති 
සස්සමණබ්රාහ්මණීසයදවමනුස්සපයදහි. සමාසපදත්යථසු සත්තයලොකස්සපි

වුත්තනයයන ගහිතත්තා ‘‘ඔකාසයලොයකන සද්ධිං සත්තයලොයකො’’ති
වුත්තර. 

‘‘අපයරොනයෙො’’තිආදිනාඅපරම්පි වචනීයත්ථමාහ.අරූපියනොපිසත්තා
අත්තයනො ආයනඤ්ජවිහායරන විහරන්යතො ‘‘දිබ්බන්තීති යදවා’’ති ඉදර

නිබ්බචනරලද්ධුමරහන්තීතිආහ ‘‘සයදවකග්ගහයෙන අරූපාවචරයලොයකො

ගහියතො’’ති.යතයනවාහභගවා බ්රහ්මජාලාදීසු ‘‘ආකාසානඤ්චායතනූපගානර
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යදවානර සහබයත’’න්තිආදි, (අ. නි. 3.197) අරූපාවචරභූයතො
ඔකාසයලොයකො, සත්තයලොයකො ච ගහියතොති අත්යථො. එවර 

ඡකාමාවචරයදවයලොයකො, රූපී බ්රහ්මයලොයකොති එත්ථාපි.
ඡකාමාවචරයදවයලොකස්ස සවියසසර මාරවයස පවත්තනයතො වුත්තර 

‘‘සමාරකග්ගහයෙන ඡකාමාවචරයදවයලොයකො’’ති. යසො හි තස්ස

දාමරිකස්ස විය වසපවත්තයනොකායසො. රූපී බ්රහ්මයලොයකො ගහියතො 

පාරියසසඤායයන අරූපීබ්රහ්මයලොකස්සවිසුරගහිතත්තා. චතුපරිසවයසනාති 
ඛත්තියබ්රාහ්මණගහපතිසමණචාතුමහාරාජිකතාවතිරසමාරබ්රහ්මසඞ්ඛාතාසු
අට්ඨසු පරිසාසු ඛත්තියාදිචතුපරිසවයසයනව තදඤ්ඤාසර
සයදවකාදිග්ගහයණන ගහිතත්තා. කථර පයනත්ථ චතුපරිසවයසන
මනුස්සයලොයකොගහියතොති? ‘‘සස්සමණබ්රාහ්මණි’’න්තිඉමිනා සමණපරිසා, 
බ්රාහ්මණපරිසා ච ගහිතා, ‘‘සයදවමනුස්ස’’න්ති ඉමිනා ඛත්තියපරිසා, 
ගහපතිපරිසාචාති.‘‘පජ’’න්තිඉමිනාපනඉමායයවචතස්යසොපරිසාවුත්තා. 
චතුපරිසසඞ්ඛාතරපජන්තිහිඉධඅත්යථො. 

අඤ්ඤථාගයහතබ්බමාහ ‘‘සම්මුතියදයවහිවාසහ මනුස්සයලොයකො’’ති.
කථර පන ගහියතොති? ‘‘සස්සමණබ්රාහ්මණි’’න්ති ඉමිනා සමණබ්රාහ්මණා
ගහිතා, ‘‘සයදවමනුස්ස’’න්ති ඉමිනා සම්මුතියදවසඞ්ඛාතා ඛත්තියා, 
ගහපතිසුද්දසඞ්ඛාතා ච අවයසසමනුස්සාති. ඉයතො පන අඤ්යඤසර
මනුස්සසත්තානමභාවයතො ‘‘පජ’’න්ති ඉමිනා එයතයයව චතූහි පකායරහි
ඨිතා මනුස්සසත්තා වුත්තා. චතුකුලප්පයභදර පජන්තිහි ඉධ අත්යථො. එවර
විකප්පද්වයයපි පජාගහයණන චතුපරිසාදිවයසන මනුස්සානඤ්යඤව
ගහිතත්තා ඉදානි අවයසසසත්යතපි සඞ්ගයහත්වා දස්යසතුර 

‘‘අවයසසසබ්බසත්තයලොයකො වා’’ති වුත්තර. එත්ථාපි චතුපරිසවයසන
ගහියතන මනුස්සයලොයකන සහ අවයසසසබ්බසත්තයලොයකො ගහියතො, 
සම්මුතියදයවහි වා සහ අවයසසසබ්බසත්තයලොයකොති යයොයජතබ්බර.
නාගගරුළාදිවයසන ච අවයසසසබ්බසත්තයලොයකො. ඉදර වුත්තර යහොති –
චතුපරිසසහියතො අවයසසසුද්දනාගසුපණ්ණයනරයිකාදිසත්තයලොයකො, 
චතුකුලප්පයභදමනුස්සසහියතො වා 
අවයසසනාගසුපණ්ණයනරයිකාදිසත්තයලොයකොගහියතොති. 

එත්තාවතා භාගයසො යලොකර ගයහත්වා යයොජනර දස්යසත්වා ඉදානි
යතන යතන වියසයසන අභාගයසො යලොකර ගයහත්වා යයොජනර දස්යසතුර 

‘‘අපියචත්ථා’’තිආදි වුත්තර. තත්ථ උක්කට්ඨපරිච්යඡදයතොති
උක්කරසගතිපරිච්යඡදයතො, තබ්බිජානයනනාති වුත්තරයහොති.පඨමනයයන
හි පඤ්චසු ගතීසු යදවගතිපරියාපන්නාව පඤ්චකාමගුණසමඞ්ගිතාය, 
දීඝායුකතායාති එවමාදීහි වියසයසහි යසට්ඨා. දුතියනයයන පන අරූපියනො 
දූරසමුග්ඝාටිතකියලසදුක්ඛතාය, සන්තපණීතආයනඤ්ජවිහාරසමඞ්ගිතාය, 
අතිවිය දීඝායුකතායාතිඑවමාදීහිවියසයසහිඅතිවියඋක්කට්ඨා.ආචරියයහි
පන දුතියනයයමව සන්ධාය වුත්තර. එවර පඨමපයදයනව පධානනයයන
සබ්බයලොකස්ස සච්ඡිකතභායව සිද්යධපි ඉමිනා කාරණවියසයසන



දීඝනිකායය සීලක්ඛන්ධවග්ගඅභිනවටීකා සාමඤ්ඤඵලසුත්තවණ්ණනා 

55 

පටුන 

යසසපදානි වුත්තානීති දස්යසති ‘‘තයතො යෙස’’න්තිආදිනා. තයතොති
පඨමපදයතො පරර ආහාති සම්බන්යධො. ‘‘ඡකාමාවචරිස්සයරො’’ තියයව
වුත්යත සක්කාදීනම්පි තස්ස ආධිපච්චර සියාති ආසඞ්කානිවත්තනත්ථර 

‘‘වසවත්තී’’ති වුත්තර, යතන සාහසිකකරයණන වසවත්තාපනයමව
තස්සාධිපච්චන්ති දස්යසති. යසො හි ඡට්ඨයදවයලොයකපි අනිස්සයරො තත්ථ

වසවත්තියදවරාජස්යසව ඉස්සරත්තා. යතනාහ භගවා අඞ්ගුත්තරාගමවයර

අට්ඨනිපායත දානානිසංසසුත්යත ‘‘තත්ර භික්ඛයව වසවත්තී යදවපුත්යතො
දානමයර පුඤ්ඤකිරියවත්ථුර අතියරකර කරිත්වා…යප.…
පරනිම්මිතවසවත්තී යදයව දසහි ඨායනහි අධිගණ්හාතී’’ති (අ. නි. 8.36) 

විත්ථායරො. මජ්ඣිමාගමට්ඨකථාෙම්පිවුත්තර ‘‘තත්රහිවසවත්තිරාජාරජ්ජර 
කායරති, මායරො පන එකස්මිර පයදයස අත්තයනො පරිසාය ඉස්සරියර
පවත්යතන්යතො රජ්ජපච්චන්යත දාමරිකරාජපුත්යතො විය වසතී’’ති (ම. නි.

1.60) ‘‘බ්රහ්මා මහානුභායවො’’තිආදි දසසහස්සියර මහාබ්රහ්මුයනො වයසන
වදති. ‘‘උක්කට්ඨපරිච්යඡදයතො’’ති හි යහට්ඨා වුත්තයමව. 

‘‘එකඞ්ගුලිො’’තිආදි එකයදයසන මහානුභාවතාදස්සනර. අනුත්තරන්ති

යසට්ඨර නවයලොකුත්තරර. පුථූති බහුකා, විසුර භූතා වා. 

උක්කට්ඨට්ඨානානන්ති උක්කරසගතිකානර. භාවානුක්කයමොති භාවවයසන
පයරසමජ්ඣාසයානුරූපර ‘‘සයදවක’’න්තිආදිපදානර අනුක්කයමො, 

භාවවයසන අනුසන්ධික්කයමො වා භාවානුක්කයමො, අත්ථානඤ්යචව
පදානඤ්ච අනුසන්ධානපටිපාටීති අත්යථො, අයයමව වා පායඨො තථායයව 

සමන්තපාසාදිකාෙං (පාරා. අට්ඨ. යවරඤ්ජකණ්ඩවණ්ණනා 1) දිට්ඨත්තා, 

ආචරිෙසාරිපුත්තත්යථයරන (සාරත්ථ. ටී. 1.යවරඤ්ජකණ්ඩවණ්ණනා) ච 
වණ්ණිතත්තා. ‘‘විභාවනානුක්කයමො’’තිපි පායඨො දිස්සති, යසො පන යතසු
අදිට්ඨත්තාන සුන්දයරො. 

ඉදානි යපොරාණකානර සරවණ්ණනානයර දස්යසතුර ‘‘යපොරාො

පනාහූ’’තිආදි වුත්තර. තත්ථ අඤ්ඤපයදන නිරවයසසසත්තයලොකස්ස

ගහිතත්තා සබ්බත්ථ අවයසසයලොකන්ති අනවයසසපරියාදානර වුත්තර.

යතනාහ ‘‘තිභවූපයග සත්යත’’ති, යතධාතුකසඞ්ඛායත තයයො භයව

උපගතසත්යතති අත්යථො. තීහාකායරහීති යදවමාරබ්රහ්මසහිතතාසඞ්ඛායතහි

තීහි ආකායරහි. තීසු පයදසූති ‘‘සයදවක’’න්තිආදීසු තීසු පයදසු. 

පක්ඛිපිත්වාති අත්ථවයසන සඞ්ගයහත්වා. යතයයව තිභවූපයග සත්යත
‘‘සස්සමණබ්රාහ්මණිර, සයදවමනුස්ස’’න්ති පදද්වයය පක්ඛිපතීතිඤායපතුර 

‘‘පුනා’’ති වුත්තර. යතන යතනාකායරනාති සයදවකත්තාදිනා, 
සස්සමණබ්රාහ්මණීභාවාදිනා ච යතන යතන පකායරන. ‘‘තිභවූපයග

සත්යත’’ති වත්වා ‘‘යතධාතුකයමවා’’ති වදන්තා ඔකාසයලොයකන සද්ධිර
සත්තයලොයකො ගහියතොති දස්යසන්ති. යතධාතුකයමව පරියාදින්නන්ති
යපොරාණාපනාහූතියයොජනා. 
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සාමන්තිඅත්තනා.අඤ්ඤත්ථායපොහයනන, අන්යතොගධාවධාරයණනවා

තප්පටියසධනමාහ ‘‘අපරයනයෙයො හත්වා’’ති, අපයරහි

අනභිජානායපතබ්යබො හුත්වාති අත්යථො. අභිඤ්ඤාති ය-
කාරයලොපනිද්යදයසො යථා ‘‘පටිසඞ්ඛා යයොනියසො’’ති (ම. නි. 1.23, 422; 
2.24; 3.75; සර. නි. 4.120; අ. නි. 6.58; මහානි. 206) වුත්තර 

‘‘අභිඤ්ඤාො’’ති. අභිසද්යදන න වියසසනමත්තර යජොතිතර, අථ යඛො 

වියසසනමුයඛන කරණම්පීති දස්යසති ‘‘අධියකන ඤායෙනා’’ති ඉමිනා. 

අනුමානාදිපටික්යඛයපොති එත්ථ ආදිසද්යදන 
උපමානඅත්ථාපත්තිසද්දන්තරසන්නිධානසම්පයයොගවිප්පයයොගසහචරණාදි
නා කාරණයලසමත්යතන පයවදනර සඞ්ගණ්හාති එකප්පමාණත්තා.
සබ්බත්ථ අප්පටිහතඤාණචාරතාය හි සබ්බධම්මපච්චක්ඛා බුද්ධා

භගවන්යතො. යබොයධති විඤ්ඤායපතීති සද්දයතො අත්ථවචනර. පකායසතීති 
අධිප්පායයතො.එවරසබ්බත්ථවියවචිතබ්යබො. 

අනුත්තරං වියවකසුඛන්ති ඵලසමාපත්තිසුඛර. හිත්වාපීති පි-
සද්දග්ගහණර ඵලසමාපත්තියා අන්තරා ඨිතිකාපි කදාචි භගවයතො යදසනා
යහොතීති කත්වා කතර. භගවා හි ධම්මර යදයසන්යතො යස්මිර ඛයණ පරිසා
සාධුකාරර වා යදති, යථාසුතර වා ධම්මර පච්චයවක්ඛති, තර ඛණම්පි
පුබ්බායභොයගන පරිච්ඡින්දිත්වා ඵලසමාපත්තිර සමාපජ්ජති, 
යථාපරිච්යඡදඤ්ච සමාපත්තියතො වුට්ඨාය පුබ්යබ ඨිතට්ඨානයතො පට්ඨාය
ධම්මර යදයසතීති අට්ඨකථාසු (ම. නි. අට්ඨ. 2.387) වුත්යතොවායමත්යථො. 

අප්පං වා බහං වා යදයසන්යතොති උග්ඝටිතඤ්ඤුස්ස වයසන අප්පර වා
විපඤ්චිතඤ්ඤුස්ස, යනයයස්ස ච වයසන බහුර වා යදයසන්යතො. කථර

යදයසතීති ආහ ‘‘ආදිම්හිපී’’තිආදි. ධම්මස්ස කලයාණතා නියයානිකතාය, 

නියයානිකතා ච සබ්බයසො අනවජ්ජභායවයනවාති වුත්තර ‘‘අනවජ්ජයමව 

කත්වා’’ති. යදසනාොති පරියත්තිධම්මස්ස යදසකායත්යතන හි
ආණාදිවිධිනා අතිසජ්ජනර පයබොධනර යදසනාති පරියත්තිධම්යමො වුච්චති. 
කිඤ්චාපි අවයවවිනිමුත්යතො සමුදායයො නාම පරමත්ථයතො යකොචි නත්ථි, 
යයසු පන අවයයවසු සමුදායරූයපන අයවක්ඛියතසු ගාථාදිසමඤ්ඤා, තර
තයතො භින්නර විය කත්වා සරසාමියවොහාරමායරොයපත්වා දස්යසන්යතො 

‘‘අත්ථ යදසනාෙ ආදිමජ්ඣපරියෙොසාන’’න්ති ආහ. සාසනස්සාති 
පටිපත්තිධම්මස්ස. සාසිතබ්බපුග්ගලගයතන හි යථාපරාධාදිනා
සාසිතබ්බභායවන අනුසාසනර, තදඞ්ගවිනයාදිවයසන විනයනන්ති කත්වා
පටිපත්තිධම්යමො ‘‘සාසන’’න්ති වුච්චති. අත්ථි සාසනස්ස

ආදිමජ්ඣපරියයොසානන්ති සම්බන්යධො. චතුප්පදිකාෙපීති එත්ථ පි-සද්යදො 
සම්භාවයන, යතන එවර අප්පකතරායපි ආදිමජ්ඣපරියයොසායනසු
කලයාණතා, පයගව බහුතරායාති සම්භායවති. පදඤ්යචත්ථ ගාථාය
චතුත්ථරයසො, යර ‘‘පායදො’’තිපි වුච්චති, එයතයනව තිපාදිකඡපාදිකාසුපි
යථාසම්භවරවිභාගරදස්යසති.එවරසුත්තාවයයවකලයාණත්තයර දස්යසත්වා

සකයලපි සුත්යත දස්යසතුර ‘‘එකානුසන්ධිකස්සා’’තිආදි වුත්තර. තත්ථ
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පටුන 

නාතිබහුවිභාගර යථානුසන්ධිනා එකානුසන්ධිකර සන්ධාය
‘‘එකානුසන්ධිකස්සා’’ති ආහ. ඉතරස්මිර පන යතයනව ධම්මවිභායගන

ආදිමජ්ඣපරියයොසානාලබ්භන්තීති ‘‘අයනකානුසන්ධිකස්සා’’තිආදිවුත්තර. 

නිදානන්ති ආනන්දත්යථයරන ඨපිතර 

කාලයදසයදසකපරිසාදිඅපදිසනලක්ඛණර නිදානගන්ථර. ඉදමයවොචාති 
නිගමනර උපලක්ඛණයමව ‘‘ඉති යර තර වුත්තර, ඉදයමතර පටිච්ච
වුත්ත’’න්ති නිගමනස්සපි ගයහතබ්බයතො. සඞ්ගීතිකාරයකහි ඨපිතානිපි හි
නිදානනිගමනානි සත්ථු යදසනාය අනුවිධානයතො තදන්යතොගධායනවාති

යවදිතබ්බර. අන්යතඅනුසන්ධීති සබ්බපච්ඡියමොඅනුසන්ධි. 

‘‘සීලසමාධිවිපස්සනා’’තිආදිනා සාසනස්ස ඉධ පටිපත්තිධම්මතර

විභායවති. විනෙට්ඨකථාෙං පන ‘‘සාසනධම්යමො’’තිවුත්තත්තා– 

‘‘සබ්බපාපස්සඅකරණර, කුසලස්සඋපසම්පදා; 
සචිත්තපරියයොදපනර, එතරබුද්ධානසාසන’’න්ති. (දී.නි.2.90; ධ. 
ප.183; යනත්ති.30, 50, 116, 124); 

එවර වුත්තස්ස සත්ථුසාසනස්ස පකාසයකො පරියත්තිධම්යමො එව
සීලාදිඅත්ථවයසන කලයාණත්තයවිභාවයන වුත්යතො. ඉධ පන 
පටිපත්තියයව. යතන වක්ඛති ‘‘ඉධ යදසනාය ආදිමජ්ඣපරියයොසානර

අධිප්යපත’’න්ති. සීලසමාධිවිපස්සනා ආදි නාම සාසනසම්පත්තිභූතානර 

උත්තරිමනුස්සධම්මානර මූලභාවයතො. කුසලානං ධම්මානන්ති 

අනවජ්ජධම්මානර. දිට්ඨීති විපස්සනා, අවිනාභාවයතො පයනත්ථ 

සමාධිග්ගහණර. මහාවග්ගසරයුත්යත බාහිෙසුත්තපදමිදර (සර. නි. 5.381). 
කාමර සුත්යත අරියමග්ගස්ස අන්තද්වයවිගයමන යතසර
මජ්ඣිමපටිපදාභායවො වුත්යතො, මජ්ඣිමභාවසාමඤ්ඤයතො පන
සම්මාපටිපත්තියා ආරම්භනිප්ඵත්තීනර මජ්ඣිමභාවස්සාපි සාධකභායව

යුත්තන්ති ආහ ‘‘අත්ථ භික්ඛයව, මජ්ඣිමා පටිපදා තථාගයතන

අභිසම්බුද්ධාති එවං වුත්යතො අරිෙමග්යගො මජ්ඣං නාමා’’ති, 
සීලසමාධිවිපස්සනාසඞ්ඛාතානර ආරම්භානර, ඵලනිබ්බානසඞ්ඛාතානඤ්ච 
නිප්ඵත්තීනර යවමජ්ඣභාවයතො අරියමග්යගො මජ්ඣරනාමාති අධිප්පායයො. 

සඋපාදියසසනිබ්බානධාතුවයසන ඵලං පරියෙොසානං නාම, 

අනුපාදියසසනිබ්බානධාතුවයසන පන නිබ්බානං. සාසනපරියයොසානා හි 
නිබ්බානධාතු. මග්ගස්ස නිප්ඵත්ති ඵලවයසන, නිබ්බානසච්ඡිකිරියාය ච
යහොති තයතො පරර කත්තබ්බාභාවයතොති වා එවර වුත්තර. ඉදානි යතසර

ද්වින්නම්පි සාසනස්ස පරියයොසානතර ආගයමන සායධතුර ‘‘එතදත්ථං

ඉද’’න්තිආදිමාහ. එතයදව ඵලර අත්යථො යස්සාති එතදත්ථං. බ්රාහ්මොති
පිඞ්ගලයකොච්ඡබ්රාහ්මණර භගවා ආලපති. ඉදඤ්හි මජ්ඣිමාගයම 

මූලපණ්ණාසයක චූළසායරොපමසුත්ත (ම.නි.1.312 ආදයයො)පදර. එතයදව

ඵලර සාරර යස්සාති එතංසාරං නිග්ගහිතාගයමන. තථා එතංපරියෙොසානං.
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නිබ්බායනොගධන්ති නිබ්බානන්යතොගධර. ආවුයසො විසාඛාති ධම්මදින්නාය

යථරියා විසාඛගහපතිමාලපනර. ඉදඤ්හි චූළයවදල්ලසුත්යත (ම.නි. 1.460 

ආදයයො) ‘‘සාත්ථං සබයඤ්ජන’’න්තිආදිසද්දන්තරසන්නිධානයතො ‘‘ඉධ

යදසනාෙආදිමජ්ඣපරියෙොසානංඅධිප්යපත’’න්තිවුත්තර. 

එවර සද්දපබන්ධවයසන යදසනාය කලයාණත්තයවිභාගර දස්යසත්වා 

තදත්ථවයසනපි දස්යසන්යතො ‘‘භගවා හී’’තිආදිමාහ. අත්ථයතොපි හි

තස්සාධිප්යපතභාවර හි-සද්යදන සමත්යථති. තථා සමත්ථනමුයඛන ච
අත්ථවයසන කලයාණත්තයවිභාගර දස්යසතීති. අත්ථයතො පයනතර 
දස්යසන්යතො යයො තස්මිර තස්මිර අත්යථ කතවිධි සද්දපබන්යධො
ගාථාසුත්තවයසන වවත්ථියතො පරියත්තිධම්යමොයයව ඉධ යදසනාති

වුත්යතො, තස්ස චත්යථො වියසසයතො සීලාදි එවාති ආහ ‘‘ආදිම්හි

සීල’’න්තිආදි. වියසසකථනඤ්යහතර. සාමඤ්ඤයතො පන සීලග්ගහයණන
සසම්භාරසීලර ගහිතර, තථා මග්ගග්ගහයණන සසම්භාරමග්යගොති 
අත්ථත්තයවයසන අනවයසසයතො පරියත්තිඅත්ථර පරියාදාය තිට්ඨති.
ඉතරථා හි කලයාණත්තයවිභායගො අසබ්බසාධාරයණො සියා. එත්ථ ච
සීලමූලකත්තා සාසනස්ස සීයලන ආදිකලයාණතා වුත්තා, 
සාසනසම්පත්තියා යවමජ්ඣභාවයතො මග්යගන මජ්යඣකලයාණතා. 
නිබ්බානාධිගමයතො උත්තරි කරණීයාභාවයතො නිබ්බායනන 

පරියයොසානකලයාණතා. යතනාති සීලාදිදස්සයනන. අත්ථවයසන හි ඉධ 

යදසනාය ආදිකලයාණාදිභායවො වුත්යතො. ‘‘තස්මා’’තිආදි 
යථාවුත්තානුසායරනයසොතූනමනුසාසනීදස්සනර. 

එසාති යථාවුත්තාකායරන කථනා. කථකසණ්ඨිතීති ධම්මකථිකස්ස
සණ්ඨානරකථනවයසනසමවට්ඨානර. 

වණ්ණනා අත්ථවිවරණා, පසරසනා වා. න යසො සාත්ථං යදයසති 

නියයානත්ථවිරහයතො තස්සා යදසනාය. තස්මාති

චතුසතිපට්ඨානාදිනියයානත්ථයදසනයතො. එකබයඤ්ජනාදියුත්තාති

සිථිලධනිතාදියභයදසු දසසු බයඤ්ජයනසු එකප්පකායරයනව, 

ද්විප්පකායරයනව වා බයඤ්ජයනන යුත්තා දමිළභාසා විය. 

සබ්බනියරොට්ඨබයඤ්ජනාති විවටකරණතාය ඔට්යඨ අඵුසායපත්වා 

උච්චායරතබ්බයතො සබ්බථා ඔට්ඨඵුසනරහිතවිමුත්තබයඤ්ජනා කිරාතභාසා

විය. සබ්බවිස්සට්ඨබයඤ්ජනාතිසබ්බස්යසවවිස්සජ්ජනීයයුත්තතාය සබ්බථා

විස්සග්ගබයඤ්ජනා සවරභාසාවිය. සබ්බනිග්ගහිතබයඤ්ජනාතිසබ්බස්යසව

සානුසාරතාය සබ්බථා බින්දුසහිතබයඤ්ජනා පාරසිකාදිමිලක්ඛුභාසා විය .

එවර ‘‘දමිළකිරාතසවරමිලක්ඛූනර භාසා වියා ’’ති ඉදර පච්යචකර

යයොයජතබ්බර.  මිලක්ඛූති ච පාරසිකාදයයො  .සබ්බායපසා
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බයඤ්ජයනකයදසවයසයනව  පවත්තියා අපරිපුණ්ණබයඤ්ජනාති වුත්තර 

‘‘බයඤ්ජනපාරිපූරිො අභාවයතොඅබයඤ්ජනානාමා’’ති. 

ඨානකරණානිසිථිලානිකත්වාඋච්චායරතබ්බමක්ඛරරපඤ්චසු වග්යගසු

පඨමතතියර සිථලං. තානි අසිථිලානි කත්වා උච්චායරතබ්බමක්ඛරර

යතස්යවව දුතියචතුත්ථර ධනිතං. ද්විමත්තකාලමක්ඛරර දීඝං. 

එකමත්තකාලර රස්සං. 

පමාණරඑකමත්තස්ස, නිමීසුමීසයතො’බ්රවුර; 
අඞ්ගුලියඵොටකාලස්ස, පමායණනාපිඅබ්රවුර. 

සඤ්යඤොගපරර, දීඝඤ්ච ගරුකං. අසරයයොගපරර රස්සර ලහකං. 

ඨානකරණානිනිග්ගයහත්වාඅවිවයටනමුයඛන උච්චායරතබ්බර නිග්ගහිතං. 

පරපයදන සම්බජ්ඣිත්වා උච්චායරතබ්බර සම්බන්ධං. තථා

අසම්බජ්ඣිතබ්බර වවත්ථතං. ඨානකරණානි විස්සට්ඨානි කත්වා විවයටන

මුයඛන උච්චායරතබ්බර විමුත්තං. දසධාතිආදීසු එවර සිථිලාදිවයසන
බයඤ්ජනබුද්ධිසඞ්ඛාතස්ස අක්ඛරුප්පාදකචිත්තස්ස දසහි පකායරහි
බයඤ්ජනානරපයභයදොතිඅත්යථො.සබ්බානිහි අක්ඛරානිචිත්තසමුට්ඨානානි, 

යථාධිප්යපතත්ථස්ස ච බයඤ්ජනයතො පකාසනයතො බයඤ්ජනානීති, 
බයඤ්ජනබුද්ධියාවා කරණභූතායබයඤ්ජනානරදසධාපයභයදොතිපියුජ්ජති. 

අමක්යඛත්වාතිඅමියලච්යඡත්වා අවිනායසත්වා, අහායපත්වාතිඅත්යථො.

තදත්ථමාහ ‘‘පරිපුණ්ෙබයඤ්ජනයමවකත්වා’’ති, යමත්ථරභගවාඤායපතුර 
එකගාථර, එකවාකයම්පි යදයසති, තමත්ථර පරිමණ්ඩලපදබයඤ්ජනාය එව

යදසනාය යදයසතීති වුත්තර යහොති. තස්මාති

පරිපුණ්ණබයඤ්ජනධම්මයදසනයතො. යකවලසද්යදො ඉධ
අනවයසසවාචයකො. න අයවොමිස්සතාදිවාචයකොති ආහ 

‘‘සකලාධිවචන’’න්ති. පරිපුණ්ෙන්ති සබ්බයසො පුණ්ණර. තර පනත්ථයතො

ඌනාධිකනියසධනන්ති වුත්තර ‘‘අනූනාධිකවචන’’න්ති. තත්ථ යදත්ථර
යදසියතො, තස්ස සාධකත්තා අනූනතා යවදිතබ්බා, තබ්බිධුරස්ස පන
අසාධකත්තා අනධිකතා. උපයනතබ්බස්ස වා යවොදානත්ථස්ස අවුත්තස්ස
අභාවයතොඅනූනතා, අපයනතබ්බස්සසරකියලසත්ථස්ස වුත්තස්සඅභාවයතො

අනධිකතා. සකලන්ති සබ්බභාගවන්තර. පරිපුණ්ෙන්ති සබ්බයසො

පුණ්ණයමව. යතනාහ ‘‘එකයදයසනාපි අපරිපුණ්ොනත්ථී’’ති. අපරිසුද්ධා

යදසනා යහොති තණ්හාය සරකිලිට්ඨත්තා. යලොයකහි තණ්හාය 

ආමසිතබ්බයතො යලොකාමිසා, චීවරාදයයො පච්චයා, යතසු අගධිතචිත්තතාය 

යලොකාමිසනිරයපක්යඛො. හිතඵරයෙනාති හිතයතො ඵරයණන 

හිතූපසරහායරන වියසසනභූයතන. යමත්තාභාවනාෙ කරණභූතාය 

මුදුහදයෙො. උල්ලුම්පනසභාවසණ්ඨියතනාති සකලසරකියලසයතො, 
වට්ටදුක්ඛයතො ච උද්ධරණාකාරසණ්ඨියතන, කාරුඤ්ඤාධිප්පායයනාති
වුත්තරයහොති. 
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පටුන 

‘‘ඉයතොපට්ඨායදස්සාමි, එවඤ්ච දස්සාමී’’තිසමාදාතබ්බට්යඨන දානර 

වතං. පණ්ඩිතපඤ්ඤත්තතාය යසට්ඨට්යඨන බ්රහ්මර, බ්රහ්මානර වා

යසට්ඨානර චරියන්ති දානයමව බ්රහ්මචරිෙං. මච්ඡරියයලොභාදිනිග්ගහයණන

සමාචිණ්ණත්තා දානයමව සුචිණ්ෙං. ඉද්ධීති යදවිද්ධි. ජුතීති පභා, 

ආනුභායවො වා. බලවීරියූපපත්තීති මහතා බයලන, වීරියයන ච

සමන්නාගයමො. නාගාතිවරුණනාගරාජානරවිධුරපණ්ඩිතස්සආලපනර. 

දානපතීතිදානසාමියනො. ඔපානභූතන්තිඋදකතිත්ථමිවභූතර. 

ධීරාතියසොවිධුරපණ්ඩිතමාලපති. 

මධුස්සයවොති මධුරසසන්දනර. පුඤ්ඤන්ති පුඤ්ඤඵලර, 

කාරණයවොහායරන වුත්තර. බ්රහ්මර, බ්රහ්මානර වා චරියන්ති බ්රහ්මචරිෙං, 
යවයයාවච්චර.එස නයයොයසයසසුපි. 

තිත්තිරිෙන්ති තිත්තිරසකුණරායජනභාසිතර. 

අඤ්ඤත්රතාහීතිපරදාරභූතාහි වජ්යජත්වා. අම්හන්තිඅම්හාකර. 

තපස්සී, ලූයඛො, යජගුච්ඡී, පවිවිත්යතොති චතුබ්බිධස්ස දුක්කරස්ස

කතත්තා චතුරඞ්ගසමන්නාගතං. සුදන්තිනිපාතමත්තර. යලොමහංසනසුත්තං

මජ්ඣිමාගයම මූලපණ්ොසයක, ‘‘මහාසීහනාදසුත්ත’’න්තිපි(ම.නි.1.146) 
තරවදන්ති. 

ඉද්ධන්ති සමිද්ධර. ඵීතන්ති ඵුල්ලිතර. විත්ථාරිකන්ති විත්ථාරභූතර. 

බාහජඤ්ඤන්ති බහූහි ජයනහි නියයානිකභායවන ඤාතර. පුථුභූතන්ති

බහුභූතර. ොව යදවමනුස්යසහීතිඑත්ථයදවයලොකයතොයාවමනුස්සයලොකා

සුපකාසිතන්ති අධිප්පායවයසන පාසාදිකසුත්තට්ඨකථාෙං (දී. නි. අට්ඨ. 

3.170) වුත්තර, යාව යදවා ච මනුස්සා චාති අත්යථො. තස්මාති යස්මා
සික්ඛත්තයසඞ්ගහර සකලසාසනර ඉධ ‘‘බ්රහ්මචරිය’’න්ති අධිප්යපතර, 
තස්මා. ‘‘බ්රහ්මචරිය’’න්ති ඉමිනා සමානාධිකරණානි සබ්බපදානි

යයොයජත්වා අත්ථර දස්යසන්යතො ‘‘යසො ධම්මං යදයසතී’’තිආදිමාහ. ‘‘එවං

යදයසන්යතො චා’’ති හි ඉමිනා බ්රහ්මචරියසද්යදන ධම්මසද්දාදීනර
සමානත්ථතර දස්යසති, ‘‘ධම්මර යදයසතී’’ති වත්වාපි ‘‘බ්රහ්මචරියර
පකායසතී’’තිවචනරසරූපයතොඅත්ථප්පකාසනත්ථන්තිචවිභායවති. 

191. වුත්තප්පකාරසම්පදන්ති 
යථාවුත්තආදිකලයාණතාදිප්පයභදගුණසම්පදර. දූරසමුස්සාරිතමානස්යසව
සාසයන සම්මාපටිපත්ති සම්භවති, න මානජාතිකස්සාති වුත්තර 

‘‘නිහතමානත්තා’’ති. උස්සන්නත්තාති බහුලභාවයතො. යභොගරූපාදිවත්ථුකා
මදා සුප්පයහයයා යහොන්ති නිමිත්තස්ස අනවට්ඨානයතො, න තථා
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කුලවිජ්ජාදිමදා නිමිත්තස්ස සමවට්ඨානයතො. තස්මා
ඛත්තියබ්රාහ්මණකුලීනානර පබ්බජිතානම්පිජාතිවිජ්ජරනිස්සායමානජප්පනර

දුප්පජහන්ති ආහ ‘‘යෙභුයෙයන…යප.… මානං කයරොන්තී’’ති. 

විජාතිතාොති විපරීතජාතිතාය, හීනජාතිතායාති අත්යථො. යයභුයයයන 

උපනිස්සයසම්පන්නාසුජාතිකාඑව, නදුජ්ජාතිකාතිඑවරවුත්තර. පතිට්ඨාතුං

නසක්යකොන්තීතිසීයලපතිට්ඨහිතුරනඋස්සහන්ති, සුවිසුද්ධරකත්වාසීලර
රක්ඛිතුර න සක්යකොන්තීති වුත්තර යහොති. සීලයමව හි සාසයන පතිට්ඨා, 

පතිට්ඨාතුන්තිවාසච්චපටියවයධනයලොකුත්තරාය පතිට්ඨායපතිට්ඨාතුර.සා
හිනිප්පරියායයතොසාසයනපතිට්ඨානාම. 

එවර බයතියරකයතො අත්ථර වත්වා අන්වයයතොපි වදති ‘‘ගහපතිදාරකා

පනා’’තිආදිනා. කච්යඡහි යසදං මුඤ්චන්යතහීති ඉත්ථම්භූතලක්ඛයණ 

කරණවචනර.තථා පිට්ඨිොයලොෙංපුප්ඵමානාොති, යසදර මුඤ්චන්තකච්ඡා 
යලොණරපුප්ඵමානපිට්ඨිකාහුත්වා, යතහිවා පකායරහිලක්ඛිතාතිඅත්යථො. 

භූමිං කසිත්වාති භූමියා කස්සනයතො, යඛත්තූපජීවනයතොති වුත්තර යහොති. 

තාදිසස්සාති ජාතිමන්තූපනිස්සයස්ස.දුබ්බලර මානං. බලවර දප්පං.කම්මන්ති

පරිකම්මර. ‘‘ඉතයරහී’’තිආදිනා ‘‘උස්සන්නත්තා’’ති යහතුපදර විවරති. 

‘‘ඉතී’’ති වත්වා තදපරාමසිතබ්බර දස්යසති ‘‘නිහතමානත්තා’’තිආදිනා, 

ඉතිසද්යදො වා නිදස්සයන, එවර යථාවුත්තනයයනාති අත්යථො. එස නයයො
ඊදියසසු. 

පච්චාජායතොතිඑත්ථආකායරො උපසග්ගමත්තන්තිආහ ‘‘පතිජායතො’’ති. 

පරිසුද්ධන්තිරාගාදීනරඅච්චන්තයමවපහානදීපනයතො නිරුපක්කියලසතාය
සබ්බථාසුද්ධර.ධම්මස්සසාමීතදුප්පාදකට්යඨන, ධම්යමනවා සයදවකස්ස

යලොකස්ස සාමීති ධම්මස්සාමී. සද්ධන්ති යපොථුජ්ජනිකසද්ධාවයසන
සද්දහනර. විඤ්ඤූජාතිකානඤ්හි ධම්මසම්පත්තිගහණපුබ්බිකා සද්ධාසිද්ධි
චතූසු පුග්ගයලසු ධම්මප්පමාණධම්මප්පසන්නපුග්ගලභාවයතො. ‘‘යයො එවර 
ස්වාක්ඛාතධම්යමො, සම්මාසම්බුද්යධො වතයසො භගවා’’ති සද්ධර පටිලභති. 

යෙොජනසතන්තයරපි වා පයදයස. ජාෙම්පතිකාති ජානිපතිකා. කාමර
‘‘ජායම්පතිකා’’ති වුත්යතයයව ඝරසාමිකඝරසාමිනීවයසන ද්වින්නයමව 
ගහණර විඤ්ඤායති, යස්ස පන පුරිසස්ස අයනකා පජාපතියයො, තස්ස
වත්තබ්බයමව නත්ථි. එකායපි තාව සරවායසො සම්බායධොයයවාති

දස්සනත්ථර ‘‘ද්යව’’ති වුත්තර. රාගාදිනා කිඤ්චනං, යඛත්තවත්ථාදිනා 

පලියබොධනං, තදුභයයන සහ වත්තතීති සකිඤ්චනපලියබොධයනො, 
යසොයයවත්යථොතථා.රායගොඑවරයජො, තදාදිකා යදොසයමොහරජා.වුත්තඤ්හි
‘‘රායගො රයජො න ච පන යරණු වුච්චතී’’තිආදි (මහානි. 209; චූළනි. 74) 
ආගමනපථතාපි උට්ඨානට්ඨානතා එවාති ද්යවපි සරවණ්ණනා එකත්ථා, 

බයඤ්ජනයමව නානර. අලග්ගනට්යඨනාති අසජ්ජනට්යඨන 
අප්පටිබන්ධසභායවන. රූපකවයසන, තද්ධිතවයසන වා අබ්යභොකායසොති

දස්යසතුර විෙ-සද්දග්ගහණර. එවර අකුසලකුසලප්පවත්තීනර



දීඝනිකායය සීලක්ඛන්ධවග්ගඅභිනවටීකා සාමඤ්ඤඵලසුත්තවණ්ණනා 

62 

පටුන 

ඨානාඨානභායවන ඝරාවාසපබ්බජ්ජානර සම්බාධබ්යභොකාසතර දස්යසත්වා
ඉදානි කුසලප්පවත්තියා එව අට්ඨානට්ඨානභායවන යතසර තබ්භාවර

දස්යසතුර ‘‘අපිචා’’තිආදි වුත්තර. රජානර සන්නිපාතට්ඨානර වියාති
සම්බන්යධො. 

විසුර විසුර පදුද්ධාරමකත්වා සමාසයතො අත්ථවණ්ණනා සඞ්යඛපකථා.

එකම්පි දිවසන්තිඑකදිවසමත්තම්පි. අඛණ්ඩංකත්වාති දුක්කටමත්තස්සාපි

අනාපජ්ජයනන අඡිද්දර කත්වා. චරිමකචිත්තන්ති චුතිචිත්තර. 

කියලසමයලනාති තණ්හාසරකියලසාදිමයලන. අමලීනන්ති අසරකිලිට්ඨර.
පරියයොදාතට්යඨන නිම්මලභායවන සඞ්ඛර විය ලිඛිතර යධොතන්ති 

සඞ්ඛලිඛිතං. අත්ථමත්තර පන දස්යසතුර ‘‘ලිඛිතසඞ්ඛසදිස’’න්ති වුත්තර. 

යධොතසඞ්ඛසප්පටිභාගන්ති තදත්ථස්යසව විවරණර. අපිච ලිඛිතර සඞ්ඛර 

සඞ්ඛලිඛිතං යථා‘‘අගයාහියතො’’ති, තස්සදිසත්තාපනඉදරසඞ්ඛලිඛිතන්තිපි

දස්යසති, භාවනපුරසකඤ්යචතර. අජ්ඣාවසතාති එත්ථ අධි-සද්යදන 

කම්මප්පවචනීයයන යයොගයතො ‘‘අගාර’’න්ති එතර භුම්මත්යථ 

උපයයොගවචනන්තිආහ ‘‘අගාරමජ්යඣ’’ති.යරනූනයදිපන පබ්බයජයයර, 

සාධු වතාති සම්බන්යධො. කසායයන රත්තානි කාසාොනීති දස්යසති 

‘‘කසාෙරසපීතතාො’’ති ඉමිනා. කස්මා යචතානි ගහිතානීති ආහ 

‘‘බ්රහ්මචරිෙං චරන්තානං අනුච්ඡවිකානී’’ති. අච්ඡායදත්වාති
යවොහාරවචනමත්තර, පරිදහිත්වාති අත්යථො, තඤ්ච යඛො

නිවාසනපාරුපනවයසන. අගාරවායසො අගාරං උත්තරපදයලොයපන, තස්ස 

හිතං වුඩ්ඪිආවහර කසිවාණිජ්ජාදිකම්මං. තං අනගාරිෙන්ති තස්මිර 
අනගාරියය. 

192. සහස්සයතොති කහාපණසහස්සයතො. යභොගක්ඛන්යධො යභොගරාසි. 

ආබන්ධනට්යඨනාති ‘‘පුත්යතො නත්තා පනත්තා’’තිආදිනා යපමවයසන

පරිච්යඡදර කත්වා බන්ධනට්යඨන, එයතන ආබන්ධනත්යථො පරිවට්ට-
සද්යදොති දස්යසති. අථ වා පිතාමහපිතුපුත්තාදිවයසන පරිවත්තනට්යඨන 

පරිවට්යටොතිපියුජ්ජති.‘‘අම්හාකයමයත’’ති ඤායන්තීති ඤාතයෙො. 

193. පාතියමොක්ඛසරවයරන පිහිතකායවචීද්වායරො සමායනො යතන

සරවයරන උයපයතො නාමාති කත්වා ‘‘පාතියමොක්ඛසංවයරන

සමන්නාගයතො’’ති වුත්තර.ආචාරයගොචරානර විත්ථායරො විභඞ්ගට්ඨකථාදීසු 

(විභ. අට්ඨ. 503) ගයහතබ්යබො. ‘‘ආචාරයගොචරසම්පන්යනො’’තිආදි ච
තස්යසව පාතියමොක්ඛසරවරසරවුතභාවස්ස පච්චයදස්සනර. අණුසදිසතාය

අප්පමත්තකර ‘‘අණූ’’ති වුත්තන්ති ආහ ‘‘අප්පමත්තයකසූ’’ති. අසඤ්චිච්ච 
ආපන්නඅනුඛුද්දකාපත්තිවයසන, සහසාඋප්පන්නඅකුසලචිත්තුප්පාදවයසන

ච අප්පමත්තකතා. භෙදස්සීතිභයදස්සනසීයලො. සම්මාතිඅවිපරීතර, සුන්දරර
වා, තබ්භායවොචසක්කච්චරයාවජීවර අවීතික්කමවයසන.‘‘සික්ඛාපයදසූ’’ති
වුත්යතයයව තදවයවභූතර ‘‘සික්ඛාපදර සමාදාය සික්ඛතී’’ති අත්ථස්ස
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පටුන 

ගමයමානත්තා කම්මපදරනවුත්තන්තිආහ ‘‘තංතංසික්ඛාපද’’න්ති, තරතර 
සික්ඛායකොට්ඨාසර, සික්ඛායවාඅධිගමුපායර, තස්සාවානිස්සයන්තිඅත්යථො. 

එත්ථාති එතස්මිර ‘‘පාතියමොක්ඛසරවරසරවුයතො’’තිආදිවචයන. 

ආචාරයගොචරග්ගහයෙයනවාති ‘‘ආචාරයගොචරසම්පන්යනො’’ති

වචයනයනව. යතනාහ ‘‘කුසයල කාෙකම්මවචීකම්යම ගහියතපී’’ති. න හි
ආචාරයගොචරසද්දමත්යතන කුසලකායවචීකම්මග්ගහණර සම්භවති, ඉමිනා

පුනරුත්තිතාය යචොදනායලසර දස්යසති. තස්සාති ආජීවපාරිසුද්ධිසීලස්ස. 

උප්පත්තිද්වාරදස්සනත්ථන්ති උප්පත්තියා කායවචීවිඤ්ඤත්තිසඞ්ඛාතස්ස 
ද්වාරස්ස කම්මාපයදයසන දස්සනත්ථර, එයතන යථාවුත්තයචොදනාය
යසොධනරදස්යසති.ඉදරවුත්තරයහොති–සිද්යධපි සතිපුනාරම්යභොනියමාය
වායහොති, අත්ථන්තරයබොධනායවා, ඉධපනඅත්ථන්තරරයබොයධති, තස්මා

උප්පත්තිද්වාරදස්සනත්ථර වුත්තන්ති. කුසයලනාති ච සබ්බයසො
අයනසනපහානයතො අනවජ්යජන. කථර යතන උප්පත්තිද්වාරදස්සනන්ති

ආහ ‘‘ෙස්මා පනා’’තිආදි. කායවචීද්වායරසු උප්පන්යනන අනවජ්යජන 

කායකම්මවචීකම්යමන සමන්නාගතත්තා පරිසුද්ධාජීයවොති අධිප්පායයො.
තදුභයයමවහිආජීවයහතුකරආජීවපාරිසුද්ධිසීලර. 

ඉදානි සුත්තන්තයරන සරසන්දිතුර ‘‘මුණ්ඩිකපුත්තසුත්තන්තවයසන වා

එවං වුත්ත’’න්ති ආහ. වා-සද්යදො යචත්ථ 
සුත්තන්තරසරසන්දනාසඞ්ඛාතඅත්ථන්තරවිකප්පනත්යථො. 

මුණ්ඩිකපුත්තසුත්තන්තං නාමමජ්ඣිමාගමවයරමජ්ඣිමපණ්ණාසයක, යර

‘‘සමණමුණ්ඩිකපුත්තසුත්ත’’න්තිපි වදන්ති. තත්ථ ථපතීති පඤ්චකඞ්ගර

නාමවඩ්ෙකිරභගවාආලපති. ථපති-සද්යදොහිවඩ්ෙකිපරියායයො.ඉදරවුත්තර
යහොති–යස්මා‘‘කතයම චථපතිකුසලාසීලා? කුසලරකායකම්මරකුසලර
වචීකම්ම’’න්ති සීලස්ස කුසලකායකම්මවචීකම්මභාවර දස්යසත්වා
‘‘ආජීවපාරිසුද්ධම්පියඛොඅහරථපතිසීලස්මිර වදාමී’’ති(ම.නි.2.265) එවර
පවත්තාය මුණ්ඩිකපුත්තසුත්තයදසනාය ‘‘කායකම්මවචීකම්යමන
සමන්නාගයතො කුසයලනා’’ති සීලස්ස කුසලකායකම්මවචීකම්මභාවර 
දස්යසත්වා ‘‘පරිසුද්ධාජීයවො’’ති එවර පවත්තා අයර
සාමඤ්ඤඵලසුත්තයදසනාඑකසඞ්ගහා අඤ්ඤදත්ථුසරසන්දතිසයමතියථා
තර ගඞ්යගොදයකන යමුයනොදකර, තස්මා ඊදිසීපි භගවයතො යදසනාවිභූති

අත්යථවාති. සීලස්මිං වදාමීති සීලන්ති වදාමි, සීලස්මිර වා ආධාරභූයත
අන්යතොගධරපරියාපන්නර, නිද්ධාරණසමුදායභූයතවාඑකරසීලන්තිවදාමි. 

තිවියධනාති චූළසීලමජ්ඣිමසීලමහාසීලයතො තිවියධන. 

‘‘මනච්ඡට්යඨසූ’’ති ඉමිනා කායපඤ්චමානයමව ගහණර නිවත්යතති. උපරි

නිද්යදයස වක්ඛමායනසු සත්තසු ඨායනසු. තිවියධනාති චතූසු පච්යචකර
යථාලාභයථාබලයථාසාරුප්පතාවයසනතිබ්බියධන. 
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පටුන 

චූළමජ්ඣිමමහාසීලවණ්ණනා 
194-211. එවන්ති ‘‘යසො එවර පබ්බජියතො සමායනො

පාතියමොක්ඛසරවරසරවුයතො විහරතී’’තිආදිනා නයයන. ‘‘සීලස්මි’’න්ති ඉදර

නිද්ධාරයණ භුම්මර තයතො එකස්ස නිද්ධාරණීයත්තාති ආහ ‘‘එකං 

සීල’’න්ති. අපිච ඉමිනා ආධායර භුම්මර දස්යසති සමුදායස්ස 

අවයවාධිට්ඨානත්තා යථා ‘‘රුක්යඛ සාඛා’’ති. ‘‘ඉද’’න්ති පයදන
කත්වත්ථවයසනසමානාධිකරණරභුම්මවචනස්ස කත්වත්යථ පවත්තනයතො
යථා‘‘වනප්පගුම්යබයථඵුසිතග්යග’’ති(ඛු.පා.6.13; සු.නි.236) දස්යසති 

‘‘පච්චත්තවචනත්යථ වා එතං භුම්ම’’න්ති ඉමිනා. අෙයමවත්යථොති

පච්චත්තවචනත්යථොඑව. බ්රහ්මජායලතිබ්රහ්මජාලසුත්තවණ්ණනායර, (දී.නි.

අට්ඨ. 1.7) බ්රහ්මජාලසුත්තපයද වා. සරවණ්ණනාවයසන වුත්තනයෙනාති 
අත්යථො. ‘‘ඉදමස්ස යහොති සීලස්මි’’න්ති එත්ථ මහාසීලපරියයොසායනන
නිද්ධාරියමානස්ස අභාවයතො පච්චත්තවචනත්යථොයයව සම්භවතීති ආහ 

‘‘ඉදං අස්ස සීලං යහොතීති අත්යථො’’ති, තයතොයයව ච පාළියර
අපිග්ගහණමකතන්තිදට්ඨබ්බර. 

212. අත්තානුවාදපරානුවාදදණ්ඩභයාදීනි අසංවරමූලකානි භොනි. 

‘‘සීලස්සාසංවරයතොති සීලස්ස අසරවරණයතො, සීලසරවරාභාවයතොති
අත්යථො’’ති(දී.නි. ටී.1.280) ආචරියයනවුත්තර, ‘‘යදිදරසීලසරවරයතො’’ති
පන පදස්ස ‘‘යර ඉදර භයර සීලසරවරයතො භයවයයා’’ති අත්ථවචනයතො, 
‘‘සීලසරවරයහතු භයර න සමනුපස්සතී’’ති ච අත්ථස්ස උපපත්තියතො
සීලසරවරයතො සීලසරවරයහතූති අත්යථොයයව සම්භවති. ‘‘යර ඉදර භයර 

සීලසරවරයතො භයවයයා’’ති හි පායඨොපි දිස්සති. ‘‘සංවරයතො’’ති යහතුර

වත්වාතදධිගමිතඅත්ථවයසන ‘‘අසංවරමූලකස්සභෙස්ස අභාවා’’තිපියහතුර 

වදති. ෙථාවිධානවිහියතනාති යථාවිධානර සම්පාදියතන. 

ඛත්තිොභියසයකනාති ඛත්තියභාවාවයහන අභියසයකන. මුද්ධනි

අවසිත්යතොති මත්ථයකයයව අභිසිත්යතො. එත්ථ ච 
‘‘යථාවිධානවිහියතනා’’ති ඉමිනා
යපොරාණකාචිණ්ණවිධානසමඞ්ගිතාසඞ්ඛාතර එකර අඞ්ගර දස්යසති, 
‘‘ඛත්තියාභියසයකනා’’ති ඉමිනා ඛත්තියභාවාවහතාසඞ්ඛාතර, ‘‘මුද්ධනි 
අවසිත්යතො’’ති ඉමිනා මුද්ධනියයව අභිසිඤ්චිතභාවසඞ්ඛාතර. ඉති
තිවඞ්ගසමන්නාගයතො ඛත්තියාභියසයකො වුත්යතො යහොති. යයන
අභිසිත්තරාභනර රාජානුභායවො සමිජ්ඣති. යකන පනායමත්යථො
විඤ්ඤායතීති? යපොරාණකසත්ථාගතනයයන. වුත්තඤ්හි 

අග්ගඤ්ඤසුත්තට්ඨකථාෙං මහාසම්මතාභියසකවිභාවනාය ‘‘යත පනස්ස 
යඛත්තසාමියනොතීහිසඞ්යඛහිඅභියසකම්පිඅකරසූ’’ති(දී.නි.අට්ඨ.3.131) 

මජ්ඣිමාගමට්ඨකථාෙඤ්ච මහාසීහනාදසුත්තවණ්ණනායර වුත්තර 

‘‘මුද්ධාවසිත්යතනාති තීහි සඞ්යඛහි ඛත්තියාභියසයකන මුද්ධනි 

අභිසිත්යතනා’’ති (ම. නි. අට්ඨ. 1.160) සීහළට්ඨකථාෙම්පි 
චූළසීහනාදසුත්තවණ්ණනායර ‘‘පඨමර තාව අභියසකර ගණ්හන්තානර
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රාභනර සුවණ්ණමයාදීනි තීණි සඞ්ඛානි ච ගඞ්යගොදකඤ්ච
ඛත්තියකඤ්ඤඤ්චලද්ධුරවට්ටතී’’තිආදි වුත්තර. 

අයර පන තත්ථාගතනයයන අභියසකවිධානවිනිච්ඡයෙො – 
අභියසකමඞ්ගලත්ථඤ්හිඅලඞ්කතපටියත්තස්සමණ්ඩපස්සඅන්යතොකතස්ස 
උදුම්බරසාඛමණ්ඩපස්ස මජ්යඣ සුප්පතිට්ඨියත උදුම්බරභද්දපීඨම්හි
අභියසකාරහර අභිජච්චර ඛත්තියර නිසීදායපත්වා පඨමර තාව
මඞ්ගලාභරණභූසිතා ජාතිසම්පන්නා ඛත්තියකඤ්ඤා ගඞ්යගොදකපුණ්ණර 
සුවණ්ණමයසාමුද්දිකදක්ඛිණාවට්ටසඞ්ඛර උයභොහි හත්යථහි සක්කච්චර
ගයහත්වා සීයසොපරි උස්සායපත්වා යතන තස්ස මුද්ධනි අභියසයකොදකර
අභිසිඤ්චති, එවඤ්ච වයදති ‘‘යදව තර සබ්යබපි ඛත්තියගණා
අත්තානමාරක්ඛත්ථරඉමිනාඅභියසයකනඅභියසකිකර මහාරාජරකයරොන්ති, 
ත්වර රාජධම්යමසු ඨියතො ධම්යමන සයමන රජ්ජර කායරහි, එයතසු 
ඛත්තියගයණසු ත්වර පුත්තසියනහානුකම්පාය සහිතචිත්යතො, 
හිතසමයමත්තචිත්යතො ච භව, රක්ඛාවරණගුත්තියා යතසර රක්ඛියතො ච
භවාහී’’ති. තයතො පුන පුයරොහියතොපි යපොයරොහිච්චඨානානුරූපාලඞ්කායරහි
අලඞ්කතපටියත්යතොගඞ්යගොදකපුණ්ණරරජතමයරසඞ්ඛර උයභොහිහත්යථහි
සක්කච්චර ගයහත්වා තස්ස සීයසොපරි උස්සායපත්වා යතන තස්ස මුද්ධනි
අභියසයකොදකර අභිසිඤ්චති, එවඤ්ච වයදති ‘‘යදව තර සබ්යබපි
බ්රාහ්මණගණා අත්තානමාරක්ඛත්ථර ඉමිනා අභියසයකන අභියසකිකර
මහාරාජර කයරොන්ති, ත්වර රාජධම්යමසු ඨියතො ධම්යමන සයමන රජ්ජර
කායරහි, එයතසු බ්රාහ්මණගයණසු ත්වර පුත්තසියනහානුකම්පාය
සහිතචිත්යතො, හිතසමයමත්තචිත්යතො ච භව, රක්ඛාවරණගුත්තියා යතසර
රක්ඛියතො ච භවාහී’’ති. තයතො පුන යසට්ඨිපි යසට්ඨිට්ඨානභූසනභූසියතො 
ගඞ්යගොදකපුණ්ණර රතනමයර සඞ්ඛර උයභොහි හත්යථහි සක්කච්චර
ගයහත්වා තස්ස සීයසොපරි උස්සායපත්වා යතන තස්ස මුද්ධනි
අභියසයකොදකරඅභිසිඤ්චති, එවඤ්චවයදති‘‘යදවතර සබ්යබපිගහපතිගණා
අත්තානමාරක්ඛත්ථරඉමිනාඅභියසයකනඅභියසකිකරමහාරාජරකයරොන්ති, 
ත්වර රාජධම්යමසු ඨියතො ධම්යමන සයමන රජ්ජර කායරහි, එයතසු
ගහපතිගයණසු ත්වර පුත්තසියනහානුකම්පාය සහිතචිත්යතො, 
හිතසමයමත්තචිත්යතො ච භව, රක්ඛාවරණගුත්තියා යතසර රක්ඛියතො ච
භවාහී’’ති.යතපනතස්සඑවරවදන්තා‘‘සයචත්වරඅම්හාකර වචනානුරූපර
රජ්ජරකරිස්සසි, ඉච්යචතරකුසලර.යනොයචකරිස්සසි, තවමුද්ධාසත්තධා 
ඵලතූ’’ති එවර රඤ්යඤො අභිසපන්ති වියාති දට්ඨබ්බන්ති. 

වඩ්ඪකීසූකරජාතකාදීහි චායමත්යථො විභායවතබ්යබො, 

අභියසයකොපකරණානිපි සමන්තපාසාදිකාදීසු (පාරා. අට්ඨ.
1.තතියසඞ්ගීතිකථා) ගයහතබ්බානීති. 

යස්මා නිහතපච්චාමිත්යතො, තස්මා න සමනුපස්සතීති සම්බන්යධො. 

අනවජ්ජතා කුසලභායවනාති ආහ ‘‘කුසලං සීලපදට්ඨායනහී’’තිආදි. ඉදර
වුත්තර යහොති – කුසලසීලපදට්ඨානා
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අවිප්පටිසාරපායමොජ්ජපීතිපස්සද්ධිධම්මා, අවිප්පටිසාරාදිනිමිත්තඤ්ච
උප්පන්නර යචතසිකසුඛර පටිසරයවයදති, යචතසිකසුඛසමුට්ඨායනහි ච
පණීතරූයපහිඵුට්ඨසරීරස්සඋප්පන්නරකායිකසුඛන්ති. 

ඉන්ද්රියසරවරකථාවණ්ණනා 
213. සාමඤ්ඤස්ස වියසසායපක්ඛතාය ඉධාධිප්යපයතොපි වියසයසො

යතන අපරිච්චත්යතො එව යහොතීති ආහ ‘‘චක්ඛුසද්යදො කත්ථචි 

බුද්ධචක්ඛුම්හි වත්තතී’’තිආදි. විජ්ජමානයමව හි අභියධයයභායවන 
වියසසත්ථර වියසසන්තරනිවත්තයනන වියසසසද්යදො විභායවති, න
අවිජ්ජමානර. යසසපයදසුපි එයසව නයයො. අඤ්යඤහි අසාධාරණර

බුද්ධානයමව චක්ඛු දස්සනන්ති බුද්ධචක්ඛු, ආසයානුසයඤාණර, 
ඉන්ද්රියපයරොපරියත්තඤාණඤ්ච. සමන්තයතො සබ්බයසො දස්සනට්යඨන

චක්ඛූති සමන්තචක්ඛු, සබ්බඤ්ඤුතඤ්ඤාණර. තථූපමන්තිපබ්බතමුද්ධූපමර, 
ධම්මමයර පාසාදන්ති සම්බන්යධො. සුයමධ සමන්තචක්ඛු ත්වර

ජනතමයවක්ඛස්සූති අත්යථො. අරිෙමග්ගත්තෙපඤ්ඤාති
යහට්ඨිමාරියමග්ගත්තයපඤ්ඤා. ‘‘ධම්මචක්ඛුනාමයහට්ඨිමාතයයොමග්ගා, 

තීණි ච ඵලානී’’ති සළාෙතනවග්ගට්ඨකථාෙං (සර. නි. අට්ඨ. 3.4.418) 
වුත්තර, ඉධ පන මග්යගයහව ඵලානි සඞ්ගයහත්වා දස්යසති.

චතුසච්චසඞ්ඛායත ධම්යම චක්ඛූති හි ධම්මචක්ඛු. පඤ්ඤායයව

දස්සනට්යඨන චක්ඛූති පඤ්ඤාචක්ඛු, පුබ්යබනිවාසාසවක්ඛයඤාණර. 

දිබ්බචක්ඛුම්හීති දුතියවිජ්ජාය. ඉධාති ‘‘චක්ඛුනා රූපර දිස්වා’’ති ඉමස්මිර

පායඨ. අෙන්ති චක්ඛුසද්යදො. ‘‘පසාදචක්ඛුයවොහායරනා’’ති ඉමිනා ඉධ 
චක්ඛුසද්යදො චක්ඛුපසායදයයව නිප්පරියායයතො වත්තති, පරියායයතො පන
නිස්සයයවොහායරන නිස්සිතස්ස වත්තබ්බයතො චක්ඛුවිඤ්ඤායණපි යථා
‘‘මඤ්චා උක්කුට්ඨිර කයරොන්තී’’ති දස්යසති. ඉධාපි සසම්භාරකථා

අවසිට්ඨාති කත්වා යසසපයදසුපීති පි-සද්දග්ගහණර, ‘‘න 

නිමිත්තග්ගාහී’’තිආදිපයදසුපීතිඅත්යථො.විවිධරඅසනරයඛදනර බයායසයකො, 
කියලයසො එව බයායසයකො, යතන විරහියතො තථා, විරහිතතා ච 
අසම්මිස්සතා, අසම්මිස්සභායවො ච සම්පයයොගාභාවයතො පරිසුද්ධතාති ආහ 

‘‘අසම්මිස්සං පරිසුද්ධ’’න්ති, කියලසදුක්යඛන අයවොමිස්සර, තයතො ච
සුවිසුද්ධන්ති අත්යථො. සති ච සුවිසුද්යධ ඉන්ද්රියසරවයර නීවරයණසු 
පධානභූතපාපධම්මවිගයමන අධිචිත්තානුයයොයගො හත්ථගයතො එව යහොති, 
තස්මා අධිචිත්තසුඛයමව ‘‘අබයායසකසුඛ’’න්ති වුච්චතීති දස්යසති 

‘‘අධිචිත්තසුඛ’’න්තිඉමිනා. 

සතිසම්පජඤ්ඤකථාවණ්ණනා 
214. සමන්තයතො පකායරහි, පකට්ඨර වා සවියසසර ජානාතීති 

සම්පජායනො, තස්ස භායවො සම්පජඤ්ඤං, තථාපවත්තඤාණර, තස්සවිභජනර 

සම්පජඤ්ඤභාජනීයර, තස්මිර සම්පජඤ්ඤභාජනීෙම්හි. ‘‘ගමන’’න්තිඉමිනා

අභික්කමනර අභික්කන්තන්ති භාවසාධනමාහ. තථා පටික්කමනර 
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පටුන 

පටික්කන්තන්ති වුත්තර ‘‘නිවත්තන’’න්ති. ගමනඤ්යචත්ථ නිවත්යතත්වා, 
අනිවත්යතත්වා ච ගමනර, නිවත්තනර පන නිවත්තිමත්තයමව, 
අඤ්ඤමඤ්ඤමුපාදානකිරියාමත්තඤ්යචතර ද්වයර. කථර ලබ්භතීති ආහ 

‘‘ගමයන’’තිආදි. අභිහරන්යතොති ගමනවයසන කායර උපයනන්යතො. 

පටිනිවත්යතන්යතොති තයතො පුන නිවත්යතන්යතො. අපනායමන්යතොති

අපක්කමනවයසන පරිණායමන්යතො. ආසනස්සාති පීඨකාදිආසනස්ස. 

පුරිමඅඞ්ගාභිමුයඛොති අටනිකාදිපුරිමාවයවාභිමුයඛො. සංසරන්යතොති

සරසප්පන්යතො. පච්ඡිමඅඞ්ගපයදසන්ති අටනිකාදිපච්ඡිමායවප්පයදසර. 

පච්චාසංසරන්යතොති පටිආසප්පන්යතො. ‘‘එයසව නයෙො’’ති ඉමිනා
නිපන්නස්යසව අභිමුඛර සරසප්පනපටිආසප්පනානි දස්යසති. 
ඨානනිසජ්ජාසයයනසු හි යයො ගමනවිධුයරො කායස්ස පුරයතො අභිහායරො, 

යසො අභික්කයමො. පච්ඡයතොඅපහායරො පටික්කයමොති ලක්ඛණර. 

සම්පජානනර සම්පජානං, යතන අත්තනා කත්තබ්බකිච්චස්ස

කරණසීයලො සම්පජානකාරීති ආහ ‘‘සම්පජඤ්යඤන සබ්බකිච්චකාරී’’ති. 

‘‘සම්පජඤ්ඤයමව වා කාරී’’ති ඉමිනා සම්පජානස්ස කරණසීයලො 

සම්පජානකාරීති දස්යසති. ‘‘යසො හී’’තිආදි දුතියවිකප්පස්ස සමත්ථනර. 

‘‘සම්පජඤ්ඤ’’න්ති ච ඉමිනා සම්පජාන-සද්දස්ස සම්පජඤ්ඤපරියායතා

වුත්තා.තථාහි ආචරිොනන්දත්යථයරන වුත්තර‘‘සමන්තයතො, සම්මා, සමර
වා පජානනරසම්පජානර, තයදවසම්පජඤ්ඤ’’න්ති(විභ.මූලටී.2.523) අයර
අට්ඨකථායතො අපයරො නයයො – යථා අතික්කන්තාදීසු අසම්යමොහර
උප්පායදති, තථා සම්පජානස්ස කායරො කරණර සම්පජානකායරො, යසො

එතස්සඅත්ථීති සම්පජානකාරීති. 

ධම්මයතො වඩ්ඪිසඞ්ඛායතන අත්යථන සහ වත්තතීති සාත්ථකං, 

අභික්කන්තාදි, සාත්ථකස්සසම්පජානනර සාත්ථකසම්පජඤ්ඤං. සප්පායස්ස

අත්තයනො පතිරූපස්ස සම්පජානනර සප්පාෙසම්පජඤ්ඤං. අභික්කමාදීසු
භික්ඛාචාරයගොචයර, අඤ්ඤත්ථචපවත්යතසුඅවිජහිතකම්මට්ඨානසඞ්ඛායත

යගොචයර සම්පජානනර යගොචරසම්පජඤ්ඤං. සාමඤ්ඤනිද්යදයසන, හි
එකයසසනයයනවායගොචරසද්යදො තදත්ථද්වයයපිපවත්තති.අතික්කමාදීසු
අසම්මුගහනසඞ්ඛාතර අසම්යමොහයමව සම්පජඤ්ඤර 

අසම්යමොහසම්පජඤ්ඤං. චිත්තවයසයනවාති චිත්තස්ස වයසයනව, 

චිත්තවසමනුගයතයනවාතිඅත්යථො. පරිග්ගයහත්වාතිතුලයිත්වාතීයරත්වා, 
පටිසඞ්ඛායාති අත්යථො. සඞ්ඝදස්සයනයනව උයපොසථපවාරණාදිඅත්ථාය

ගමනර සඞ්ගහිතර. ආදිසද්යදන කසිණපරිකම්මාදීනර සඞ්ගයහො.

සඞ්යඛපයතො වුත්තර තදත්ථයමව විවරිතුර ‘‘යචතිෙං වා’’තිආදි වුත්තර. 

අරහත්තංපාපුොතීතිඋක්කට්ඨනිද්යදයසොඑස. සමථවිපස්සනුප්පාදනම්පිහි

භික්ඛුයනොවඩ්ඪියයව. තත්ථාති අසුභාරම්මයණ. යකචීතිඅභයගිරිවාසියනො. 

ආමිසයතොති චීවරාදිආමිසපච්චයයතො.කස්මාතිආහ ‘‘තංනිස්සාො’’තිආදි. 
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තස්මින්ති සාත්ථකසම්පජඤ්ඤවයසන පරිග්ගහිතඅත්යථ. යස්මා පන
ධම්මයතො වඩ්ඪියයවඅත්යථොනාම, තස්මායර‘‘සාත්ථක’’න්තිඅධිප්යපතර
ගමනර, තරසබ්බම්පි සප්පායයමවාතිසියා අවියසයසනකස්සචිආසඞ්කාති

තන්නිවත්තනත්ථර ‘‘යචතිෙදස්සනං තාවා’’තිආදි ආරද්ධර. මහාපූජාොති

මහතියා පූජාය, බහූනර පූජාදිවයසති වුත්තර යහොති. චිත්තකම්මරූපකානී

විොති චිත්තකම්මකතපටිමායයො විය, යන්තපයයොයගන වා

නානප්පකාරවිචිත්තකිරියා පටිමායයො විය. තත්රාති තාසු පරිසාසු. අස්සාති

භික්ඛුයනො. අසමයපක්ඛනං නාම යගහස්සිතඅඤ්ඤාණුයපක්ඛාවයසන
ආරම්මණස්ස අයයොනියසො ගහණර. යර සන්ධාය වුත්තර ‘‘චක්ඛුනා රූපර
දිස්වාඋප්පජ්ජතිඋයපක්ඛා බාලස්සමූළ්හස්සපුථුජ්ජනස්සා’’තිආදි(ම.නි.

3.308) මාතුගාමසම්ඵස්සවයසන කාෙසංසග්ගාපත්ති. හත්ථිආදිසම්මද්යදන 

ජීවිතන්තරායෙො. විසභාගරූපදස්සනාදිනා බ්රහ්මචරිෙන්තරායෙො. 
‘‘දසද්වාදසයයොජනන්තයර පරිසා සන්නිපතන්තී’’තිආදිනා 

වුත්තප්පකායරයනව. මහාපරිසපරිවාරානන්තිකදාචිධම්මස්සවනාදිඅත්ථාය 
ඉත්ථිපුරිසසම්මිස්සපරිවායරසන්ධායවුත්තර. 

තදත්ථදීපනත්ථන්තිඅසුභදස්සනස්ස සාත්ථකභාවසඞ්ඛාතස්සඅත්ථස්ස

දීපනත්ථර. පබ්බජතදිවසයතො පට්ඨාෙ පටිවචනදානවයසන භික්ඛූනර
අනුවත්තනකථා ආචිණ්ණා, තස්මා පටිවචනස්ස අදානවයසන

අනනුවත්තනකථා තස්ස දුතියා නාම යහොතීති ආහ ‘‘ද්යව කථා නාම න

කථතපුබ්බා’’ති. ද්යව කථාති හි වචනකරණාකරණකථා. තත්ථ
වචනකරණකථායයව කථිතපුබ්බා, දුතියා න කථිතපුබ්බා. තස්මා 
සුබ්බචත්තාපටිවචනමදාසීතිඅත්යථො. 

එවන්තිඉමිනා. ‘‘සයචපනයචතියස්ස මහාපූජායා’’තිආදිකරසබ්බම්පි
වුත්තප්පකාරර පච්චාමසති, න ‘‘පුරිසස්ස මාතුගාමාසුභ’’න්තිආදිකයමව.
පරිග්ගහිතර සාත්ථකර, සප්පායඤ්ච යයන යසො 

පරිග්ගහිතසාත්ථකසප්පායෙො, තස්ස, යතන යථානුපුබ්බිකර 
සම්පජඤ්ඤපරිග්ගහණර දස්යසති. වුච්චමානයයොගකම්මස්ස

පවත්තිට්ඨානතාය භාවනාය ආරම්මණර කම්මට්ඨානං, තයදව භාවනාය 

විසයභාවයතො යගොචරන්ති ආහ ‘‘කම්මට්ඨානසඞ්ඛාතං යගොචර’’න්ති. 

උග්ගයහත්වාතියථාඋග්ගහනිමිත්තරඋප්පජ්ජති, එවර උග්ගහයකොසල්ලස්ස

සම්පාදනවයසන උග්ගහණර කත්වා. භික්ඛාචාරයගොචයරති
භික්ඛාචාරසඞ්ඛායත යගොචයර, අයනන කම්මට්ඨායන, භික්ඛාචායර ච
යගොචරසද්යදොතිදස්යසති. 

ඉධාති සාසයන. හරතීති කම්මට්ඨානර පවත්තනවයසන යනති, යාව

පිණ්ඩපාතපටික්කමා අනුයුඤ්ජතීති අත්යථො. න පච්චාහරතීති
ආහාරූපයයොගයතො යාව දිවාඨානුපසඞ්කමනා කම්මට්ඨානර න පටියනති. 

තත්ථාති යතසු චතූසු භික්ඛූසු. ආවරණීයෙහීති නීවරයණහි. පයගවාති
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පායතොයයව. සරීරපරිකම්මන්තිමුඛයධොවනාදිසරීරපටිජග්ගනර. ද්යවතයෙො

පල්ලඞ්යකති ද්යව තයයො නිසජ්ජාවායර. ඌරුබද්ධාසනඤ්යහත්ථ

පල්ලඞ්යකො. උසුමන්ති ද්යව තීණි උණ්හාපනානි සන්ධාය වුත්තර. 

කම්මට්ඨානං අනුයුඤ්ජත්වාතිතදයහමූලභූතරකම්මට්ඨානරඅනුයුඤ්ජිත්වා. 

කම්මට්ඨානසීයසයනවාතිකම්මට්ඨානමුයඛයනව, කම්මට්ඨානමවිජහන්යතො 
එවාතිවුත්තර යහොති, යතන ‘‘පයතොපිඅයචතයනො’’තිආදිනා (දී.නි. අට්ඨ.
1.214; ම. නි. අට්ඨ. 1.209; සර. නි. අට්ඨ. 3.5.168; විභ. අට්ඨ. 523) 
වක්ඛමානරකම්මට්ඨානර, යථාපරිහරියමානරවාඅවිජහිත්වාතිදස්යසති. 

ගන්ත්වාති පාපුණිත්වා. බුද්ධානුස්සතිකම්මට්ඨානර යච, තයදව
නිපච්චකාරසාධනර.අඤ්ඤඤ්යච, අනිපච්චකාරකරණමිවයහොතීතිදස්යසතුර 

‘‘සයච’’තිආදි වුත්තර. අතබ්බිසයයන තං ඨයපත්වා. ‘‘මහන්තං යචතිෙං 

යච’’තිආදිනා කම්මට්ඨානිකස්ස මූලකම්මට්ඨානමනසිකාරස්ස 
පපඤ්චාභාවදස්සනර. අඤ්යඤන පන තථාපි අඤ්ඤථාපි වන්දිතබ්බයමව. 

තයථවාතිතික්ඛත්තුයමව.පරියභොගයචතියයතොසාරීරිකයචතියරගරුතරන්ති 

කත්වා ‘‘යචතිෙං වන්දිත්වා’’ති පුබ්බකාලකිරියාවයසන වුත්තර. යථාහ
අට්ඨකථායර‘‘යචතියරබාධයමානායබොධිසාඛාහරිතබ්බා’’ති, (ම.නි. අට්ඨ.
4.128; අ. නි. අට්ඨ. 1.1.275; විභ. අට්ඨ. 809) අයර ආචරියස්ස මති, 

‘‘යබොධිෙඞ්ගෙංපත්යතනාපී’’තිපනවචනයතොයදියචතියඞ්ගණයතොගයත 
භික්ඛාචාරමග්යග යබොධියඞ්ගණර භයවයය, සාපි වන්දිතබ්බාති
මග්ගානුක්කයමයනව ‘‘යචතියරවන්දිත්වා’’තිපුබ්බකාලකිරියාවචනර, නතු
ගරුකාතබ්බතානුක්කයමන. එවඤ්හිසතියබොධියඞ්ගණරපඨමරපත්යතනාපි
යබොධිර වන්දිත්වා යචතියර වන්දිතබ්බර, එකයමව පත්යතනාපි තයදව
වන්දිතබ්බර, තදුභයම්පි අප්පත්යතන න වන්දිතබ්බන්ති අයමත්යථො
සුවිඤ්ඤායතො යහොති. භික්ඛාචාරගතමග්යගන හි පත්තට්ඨායන 
කත්තබ්බඅන්තරාවත්තදස්සනයමතර, නපනධුවවත්තදස්සනර.පුබ්යබයහස
කතවත්යතොයයව. යතනාහ ‘‘පයගව යචතියඞ්ගණයබොධියඞ්ගණවත්තර
කත්වා’’තිආදි.බුද්ධගුණානුස්සරණවයසයනව යබොධිආදිපරියභොගයචතියයපි

නිපච්චකරණර උපපන්නන්ති දස්යසති ‘‘බුද්ධස්ස භගවයතො සම්මුඛා විෙ

නිපච්චකාරං දස්යසත්වා’’ති ඉමිනා. පටිසාමිතට්ඨානන්ති
යසොපානමූලභාවසාමඤ්යඤන වුත්තර, 
බුද්ධාරම්මණපීතිවිසයභූතයචතියඞ්ගණයබොධියඞ්ගණයතො බාහිරට්ඨානර
පත්වාතිවුත්තර යහොති. 

ගාමසමීයපති ගාමූපචායර. තාව පඤ්හර වා පුච්ඡන්ති, ධම්මර වා

යසොතුකාමායහොන්තීතිසම්බන්යධො. ජනසඞ්ගහත්ථන්ති‘‘මයිඅකයථන්යත
එයතසරයකොකයථස්සතී’’ති ධම්මානුග්ගයහනමහාජනස්සසඞ්ගහණත්ථර.

අට්ඨකථාචරියානරවචනරසමත්යථතුර ‘‘ධම්මකථාහිකම්මට්ඨානවිනිමුත්තා

නාමනත්ථී’’තිවුත්තර. තස්මාතියස්මා ‘‘ධම්මකථානාම කාතබ්බායයවා’’ති
අට්ඨකථාචරියා වදන්ති, යස්මා වා ධම්මකථා කම්මට්ඨානවිනිමුත්තා නාම
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නත්ථි, තස්මාධම්මකථරකයථත්වාතිසම්බන්යධො. ආචරිොනන්දත්යථයරන 
(විභ.මූලටී.523) පන‘‘තස්මා’’තිඑතස්ස ‘‘කයථතබ්බායයවාතිවදන්තී’’ති

එයතන සම්බන්යධො වුත්යතො. කම්මට්ඨානසීයසයනවාති අත්තනා
පරිහරියමානර කම්මට්ඨානර අවිජහනවයසන, තදනුගුණරයයව ධම්මකථර

කයථත්වාති අත්යථො, දුතියපයදපි එයසව නයයො. අනුයමොදනං කත්වාති

එත්ථාපි ‘‘කම්මට්ඨානසීයසයනවා’’ති අධිකායරො. තත්ථාති ගාමයතො
නික්ඛමනට්ඨායනයයව. 

‘‘යපොරාෙකභික්ඛූ’’තිආදිනා යපොරාණකාචිණ්ණදස්සයනන

යථාවුත්තමත්ථර දළ්හර කයරොති. සම්පත්තපරිච්යඡයදයනවාති ‘‘පරිචියතො
අපරිචියතො’’තිආදිවිභාගර අකත්වා සම්පත්තයකොටියා එව, 

සමාගමමත්යතයනවාති අත්යථො. ආනුභායවනාතිඅනුග්ගහබයලන. භයෙති 

පරචක්කාදිභයය. ඡාතයකතිදුබ්භික්යඛ. 

‘‘පච්ඡිමයායමපි නිසජ්ජාචඞ්කයමහි වීතිනායමත්වා’’තිආදිනා 

වුත්තප්පකාරං. කයරොන්තස්සාති කරමානස්යසව, අනාදයර යචතර 

සාමිවචනර. කම්මජයතයජොති ගහණිර සන්ධායාහ. පජ්ජලතීති උණ්හභාවර

ජයනති.තයතොයයවඋපාදින්නකරගණ්හාති, යසදා මුච්චන්ති. කම්මට්ඨානං

වීථං නායරොහති ඛුදාපරිස්සයමන කිලන්තකායස්ස සමාධානාභාවයතො. 

අනුපාදින්නං ඔදනාදිවත්ථු. උපාදින්නං උදරපටලර. අන්යතොකුච්ඡියඤ්හි
ඔදනාදිවත්ථුස්මිර අසති කම්මජයතයජො උට්ඨහිත්වා උදරපටලර ගණ්හාති, 
‘‘ඡායතොස්මි, ආහාරර යම යදථා’’ති වදායපති, භුත්තකායල උදරපටලර 
මුඤ්චිත්වා වත්ථුර ගණ්හාති, අථ සත්යතො එකග්යගො යහොති, යයතො

‘‘ඡායාරක්ඛයසො විය කම්මජයතයජො’’ති අට්ඨකථාසු වුත්යතො. යසො

පයගවාතිඑත්ථ ‘‘තස්මා’’තියසයසො. යගොරූපානන්තිගුන්නර, යගොසමූහානර
වා, වජයතො යගොචරත්ථාය නික්ඛමනයවලායයමවාති අත්යථො.

වුත්තවිපරීතනයයන උපාදින්නකං මුඤ්චිත්වා අනුපාදින්නකං ගණ්හාති. 

අන්තරාභත්යතති භත්තස්ස අන්තයර, යාව භත්තර න භුඤ්ජති, තාවාති

අත්යථො. යතනාහ ‘‘කම්මට්ඨානසීයසන ආහාරඤ්ච පරිභුඤ්ජත්වා’’ති. 

අවයසසට්ඨායනති යාගුයා අග්ගහිතට්ඨායන. තයතොති භුඤ්ජනයතො. 

යපොඞ්ඛානුයපොඞ්ඛන්ති කම්මට්ඨානානුපට්ඨානස්සඅනවච්යඡදදස්සනයමතර, 
උත්තරුත්තරින්ති අත්යථො, යථා යපොඞ්ඛානුයපොඞ්ඛර පවත්තාය
සරපටිපාටියා අනවච්යඡයදො, එවයමතස්සාපි කම්මට්ඨානුපට්ඨානස්සාති

වුත්තර යහොති. ‘‘එදිසා චා’’තිආදිනා තථා කම්මට්ඨානමනසිකාරස්සාපි

සාත්ථකභාවරදස්යසති. ආසනන්තිනිසජ්ජාසනර. 

නික්ඛිත්තධුයරොතිභාවනානුයයොයග අනුක්ඛිත්තධුයරොඅනාරද්ධවීරියයො.
වත්තපටිපත්තියා අපරිපූරයණන සබ්බවත්තානි භින්දිත්වා. 

පඤ්චවිධයචයතොඛීලවිනිබන්ධචිත්යතොති පඤ්චවියධන යචයතොඛීයලන, 
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විනිබන්යධන ච සම්පයුත්තචිත්යතො. වුත්තඤ්හි මජ්ඣිමාගයම 

යචයතොඛීලසුත්යත– 

‘‘කතමස්සපඤ්චයචයතොඛීලාඅප්පහීනායහොන්ති? ඉධභික්ඛයව
භික්ඛු සත්ථරි කඞ්ඛති, ධම්යම කඞ්ඛති, සඞ්යඝ කඞ්ඛති, සික්ඛාය
කඞ්ඛති, සබ්රහ්මචාරීසුකුපියතොයහොතී’’ති, (ම.නි.1.185) 

‘‘කතමස්ස පඤ්ච යචතයසො විනිබන්ධා අසමුච්ඡින්නා යහොන්ති? 
ඉධ භික්ඛයව භික්ඛු කායම අවීතරායගො යහොති, කායය අවීතරායගො
යහොති, රූයප අවීතරායගො යහොති, යාවදත්ථර උදරාවයදහකර
භුඤ්ජිත්වා යසයයසුඛර පස්සසුඛර මිද්ධසුඛර අනුයුත්යතො විහරති, 
අඤ්ඤතරර යදවනිකායර පණිධාය බ්රහ්මචරියර චරතී’’ති (ම. නි.
1.186). ච– 

විත්ථායරො. ආචරියයන (දී. නි. ටී. 1.215) පන
පඤ්චවිධයචයතොවිනිබන්ධචිත්තභායවොයයව පයදකයදසමුල්ලිඞ්යගත්වා
දස්සියතො. චිත්තස්ස කචවරඛාණුකභායවො හි යචයතොඛීයලො, චිත්තර
බන්ධිත්වා මුට්ඨියර විය කත්වා ගණ්හනභායවො යචතයසො විනිබන්යධො.
පඨයමො යචත්ථ විචිකිච්ඡායදොසවයසන, දුතියයො යලොභවයසනාති 

අයයමයතසර වියසයසො. චරිත්වාති විචරිත්වා. කම්මට්ඨානවිරහවයසන 

තුච්යඡො. 

භාවනාසහිතයමව භික්ඛාය ගතර, පච්චාගතඤ්ච යස්සාති 

ගතපච්චාගතිකං, තයදව වත්තර, තස්ස වයසන. අත්තකාමාති අත්තයනො
හිතසුඛමිච්ඡන්තා, ධම්මච්ඡන්දවන්යතොති අත්යථො.ධම්යමොහිහිතර, සුඛඤ්ච
තන්නිමිත්තකන්ති. අථ වා විඤ්ඤූනර අත්තයතො නිබ්බියසසත්තා, 
අත්තභාවපරියාපන්නත්තා ච ධම්යමො අත්තා නාම, තර කායමන්ති 

ඉච්ඡන්තීති අත්තකාමා. අධුනා පන අත්ථකාමාති හිතවාචයකන
අත්ථසද්යදනපායඨොදිස්සති, ධම්මසඤ්ඤුත්තරහිතමිච්ඡන්තා, හිතභූතරවා

ධම්මමිච්ඡන්තාති තස්සත්යථො. ඉෙට්ටාති ඉයණන පීළිතා. තථා

යසසපදද්වයයපි. එත්ථාතිසාසයන. 

උසභං නාම වීසති යට්ඨියයො, ගාවුතං නාම අසීති උසභා. තාෙ

සඤ්ඤාොති තාදිසාය පාසාණසඤ්ඤාය, කම්මට්ඨානමනසිකායරන

‘‘එත්තකර ඨානමාගතා’’ති ජානන්තා ගච්ඡන්තීති අධිප්පායයො. නන්ති
කියලසර. කම්මට්ඨානවිප්පයුත්තචිත්යතන පාදුද්ධාරණමකත්ථුකාමයතො

තිට්ඨති, පච්ඡාගයතො පන ඨිතිමනතික්කමිතුකාමයතො. යසොති

උප්පන්නකියලයසො භික්ඛු. අෙන්ති පච්ඡාගයතො. එතන්ති පරස්ස ජානනර. 

තත්යථවාති පතිට්ඨිතට්ඨායනයයව. යසොයෙව නයෙොති ‘‘අයර
භික්ඛූ’’තිආදිකා යයො පතිට්ඨායන වුත්යතො, යසො එව නිසජ්ජායපි නයයො.
පච්ඡයතො ආගච්ඡන්තානර ඡින්නභත්තභාවභයයනාපි යයොනියසොමනසිකාරර
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පරිබ්රයූහතීති ඉදම්පි පරස්ස ජානයනයනව සඞ්ගහිතන්ති දට්ඨබ්බර. 

පුරිමපායදයෙවාති පඨමර කම්මට්ඨානවිප්පයුත්තචිත්යතන

උද්ධරිතපාදවළඤ්යජයයව. එතීති ගච්ඡති. ‘‘ආලින්දකවාසී 

මහාඵුස්සයදවත්යථයරොවිො’’තිආදිනාඅට්ඨායනයයයවතරකථිතර.‘‘ක්වායර
එවර පටිපන්නපුබ්යබො’’තිආසඞ්කරනිවත්යතති. 

මද්දන්තාති ධඤ්ඤකරණට්ඨායන සාලිසීසාදීනි මද්දන්තා. අස්සාති
යථරස්ස, උභයායපක්ඛවචනයමතර. අස්ස අරහත්තප්පත්තදිවයස
චඞ්කමනයකොටියන්තිච. අධිගමප්පිච්ඡතායවික්යඛපරකත්වා, නිබන්ධිත්වා

ච පටිජානිත්වායයව ආයරොයචසි. 

පඨමංතාවාතිපදයසොභනත්ථරපරියායවචනර. මහාපධානන්තිභගවයතො
දුක්කරචරියර, අම්හාකර අත්ථාය යලොකනායථන ඡබ්බස්සානි කතර
දුක්කරචරියර‘‘එවාහරයථාබලරපූයජස්සාමී’’තිඅත්යථො. පටිපත්තිපූජායයව

හි පසත්ථතරා සත්ථුපූජා, න තථා ආමිසපූජා. ඨානචඞ්කමයමවාති
අධිට්ඨාතබ්බඉරියාපථවයසන වුත්තර, න යභොජනකාලාදීසු අවස්සර

කත්තබ්බනිසජ්ජාය පටික්යඛපවයසන. එවසද්යදන හි ඉතරාය නිසජ්ජාය, 

සයනස්ස ච නිවත්තනර කයරොති. විප්පයුත්යතන උද්ධයට

පටිනිවත්යතන්යතොති සම්පයුත්යතන උද්ධරිතපායදයයව පුන ඨපනර

සන්ධායාහ. ‘‘ගාමසමීපං ගන්ත්වා’’ති වත්වා තදත්ථර විවරති ‘‘ගාවී 

නූ’’තිආදිනා. කච්ඡකන්තරයතොති උපකච්ඡන්තරයතො, උපකච්යඡ

ලග්ගිතකමණ්ඩලුයතොති වුත්තර යහොති. උදකගණ්ඩූසන්ති

උදකාවගණ්ඩකාරකර. කතිනර තිථීනර පූරණී කතිමී, ‘‘පඤ්චමී නු යඛො
පක්ඛස්ස, අට්ඨමී’’තිආදිනාදිවසරවා පුච්ඡියතොතිඅත්යථො.අනායරොචනස්ස

අකත්තබ්බත්තා ආයරොයචති. තථා හි වුත්තර ‘‘අනුජානාමි භික්ඛයව
සබ්යබයහවපක්ඛගණනරඋග්ගයහතු’’න්තිආදි (මහාව.156). 

‘‘උදකර ගිලිත්වා ආයරොයචතී’’ති වුත්තනයෙන. තත්ථාති ගාමද්වායර. 

නිට්ඨුභනන්ති උදකනිට්ඨුභනට්ඨානර. යතසූති මනුස්යසසු.

ඤාණචක්ඛුසම්පන්නත්තා චක්ඛුමා. ඊදියසොති 

සුසම්මට්ඨයචතියඞ්ගණාදියකො. විසුද්ධිපවාරෙන්ති ඛීණාසවභායවන
පවාරණර. 

වීථිර ඔතරිත්වා ඉයතො චියතො ච අයනොයලොයකත්වා පඨමයමවවීථියයො 

සල්ලක්යඛතබ්බාතිආහ ‘‘වීථයෙොසල්ලක්යඛත්වා’’ති.යර සන්ධායවුත්තර
‘‘පාසාදියකන අභික්කන්යතන පටික්කන්යතනා’’තිආදි (පාරා. 432). තර

ගමනරදස්යසතුර ‘‘තත්ථ චා’’තිආදිමාහ. ‘‘නහිජයවනපිණ්ඩපාතිෙධුතඞ්ගං

නාම කිඤ්චි අත්ථී’’ති ඉමිනා ජයවන ගමයන යලොලුප්පචාරිතා විය

අසාරුප්පතර දස්යසති. උදකසකටන්ති උදකසාරසකටර. තඤ්හි

විසමභූමිභාගප්පත්තර නිච්චලයමව කාතුර වට්ටති. තදනුරූපන්ති
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භික්ඛාදානානුරූපර. ‘‘ආහායර පටිකූලසඤ්ඤං උපට්ඨයපත්වා’’තිආදීසු යර
වත්තබ්බර, තර පරයතො ආගමිස්සති. රථස්ස අක්ඛානර යතයලන
අබ්භඤ්ජනර, වණස්සයලපනර, පුත්තමරසස්ස ඛාදනඤ්චතිධාඋපමායස්ස

ආහරණස්සාතිතථා. අට්ඨඞ්ගසමන්නාගතන්ති ‘‘යාවයදව ඉමස්ස කායස්ස
ඨිතියා, යාපනායා’’තිආදිනා(ම.නි.1.23; 2.24, 387; සර.නි.4.120; අ.නි. 
6.58; 5.9; විභ.518; මහානි.206) වුත්යතහිඅට්ඨහිඅඞ්යගහිසමන්නාගතර

කත්වා. ‘‘යනව දවාො’’තිආදි පන පටික්යඛපමත්තදස්සනර. 

භත්තකිලමථන්තිභත්තවයසනඋප්පන්නකිලමථර. පුයරභත්තාදිදිවාවයසන

වුත්තර. පුරිමොමාදිරත්තිවයසන. 

ගතපච්චාගයතසුකම්මට්ඨානස්සහරණරවත්තන්තිඅත්ථර දස්යසන්යතො 

‘‘හරෙපච්චාහරෙසඞ්ඛාත’’න්ති ආහ. ‘‘ෙදි උපනිස්සෙසම්පන්යනො

යහොතී’’තිඉදර ‘‘යදවපුත්යතො හුත්වා’’තිආදීසුපිසබ්බත්ථසම්බජ්ඣිතබ්බර.
තත්ථපච්යචකයබොධියා උපනිස්සයසම්පදාකප්පානරද්යවඅසඞ්යඛයයයානි, 
සතසහස්සඤ්ච තජ්ජා පුඤ්ඤඤාණසම්භාරසම්භරණර, සාවකයබොධියා
අග්ගසාවකානර එකමසඞ්යඛයයයර, කප්පසතසහස්සඤ්ච, මහාසාවකානර
(යථරගා. අට්ඨ. 2.වඞ්ගීසත්යථරගාථාවණ්ණනා විත්ථායරො)
කප්පසතසහස්සයමව, ඉතයරසරපනඅතීතාසුජාතීසුවිවට්ටුපනිස්සයවයසන 
කාලනියමමන්තයරන නිබ්බත්තිතර නිබ්යබධභාගියකුසලර. 

‘‘යසෙයථාපී’’තිආදිනා තස්මිර තස්මිර ඨානන්තයර එතදග්ගට්ඨපිතානර

යථරානරසක්ඛිදස්සනර.තත්ථ යථයරොබාහියෙො දාරුචීරියෙොතිබාහියවිසයය
සඤ්ජාතසරවඩ්ෙතාය බාහියයො, දාරුචීරපරිහරණයතො දාරුචීරියයොති ච
සමඤ්ඤියතොයථයරො.යසොහායස්මා– 

‘‘තස්මා තිහ යත බාහිය එවර සික්ඛිතබ්බර ‘දිට්යඨ දිට්ඨමත්තර 
භවිස්සති, සුයත, මුයත, විඤ්ඤායත විඤ්ඤාතමත්තර භවිස්සතී’ති, 
එවඤ්හි යත බාහිය සික්ඛිතබ්බර. යයතො යඛො යත බාහිය දිට්යඨ
දිට්ඨමත්තර භවිස්සති, සුයත, මුයත, විඤ්ඤායත විඤ්ඤාතමත්තර
භවිස්සති, තයතොත්වරබාහියනයතන.යයතොත්වරබාහියන යතන, 
තයතො බාහිය න තත්ථ. යයතො ත්වර බාහිය න තත්ථ, තයතො ත්වර
බාහිය යනවිධ න හුරර න උභයමන්තයරන, එයසවන්යතො
දුක්ඛස්සා’ති’’(උදා.10). 

එත්තකාය යදසනාය අරහත්තර සච්ඡාකාසි. එවර 
සාරිපුත්තත්යථරාදීනම්පි මහාපඤ්ඤතාදිදීපනානි සුත්තපදානි විත්ථාරයතො 
වත්තබ්බානි.වියසසයතොපනඅඞ්ගුත්තරාගයමඑතදග්ගසුත්තපදානි (අ.නි.

1.188) සිඛාපත්තන්ති යකොටිප්පත්තර නිට්ඨානප්පත්තර සබ්බථා 
පරිපුණ්ණයතො. 

තන්ති අසම්මුගහනර. එවන්ති ඉදානි වුච්චමානාකායරන යවදිතබ්බර.

‘‘අත්තා අභික්කමතී’’ති ඉමිනා දිට්ඨිගාහවයසන, ‘‘අහං අභික්කමාමී’’ති
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ඉමිනා මානගාහවයසන, තදුභයස්ස පන විනා තණ්හාය අප්පවත්තනයතො
තණ්හාගාහවයසනාතිතීහිපිමඤ්ඤනාහිඅන්ධබාලපුථුජ්ජනස්ස අභික්කයම

සම්මුගහනර දස්යසති. ‘‘තථා අසම්මුය්හන්යතො’’ති වත්වා තයදව
අසම්මුගහනර යයන ඝනවිනිබ්යභොයගන යහොති, තර දස්යසන්යතො 

‘‘අභික්කමාමී’’තිආදිමාහ. චිත්තසමුට්ඨානවායෙොධාතූති යතයනව
අභික්කමනචිත්යතන සමුට්ඨානා, තරචිත්තසමුට්ඨානිකා වා වායයොධාතු. 

විඤ්ඤත්තින්ති කායවිඤ්ඤත්තිර. ජනෙමානා උප්පජ්ජති තස්සා

විකාරභාවයතො. ඉතීති තස්මා උප්පජ්ජනයතො. 

චිත්තකිරිෙවායෙොධාතුවිප්ඵාරවයසනාති 
කිරියමයචිත්තසමුට්ඨානවායයොධාතුයා

විචලනාකාරසඞ්ඛාතකායවිඤ්ඤත්තිවයසන. තස්සාති අට්ඨිසඞ්ඝාටස්ස. 

අභික්කමයතොති අභික්කමන්තස්ස. ඔමත්තාති අවමත්තා ලාමකප්පමාණා. 

වායයොධාතුයතයජොධාතුවයසන ඉතරාද්යව ධාතුයයො. 

ඉදරවුත්තරයහොති–යස්මායචත්ථවායයොධාතුයාඅනුගතායතයජොධාතු 
උද්ධරණස්ස පච්චයයො. උද්ධරණගතිකා හි යතයජොධාතු, යතන තස්සා
උද්ධරයණ වායයොධාතුයා අනුගතභායවො යහොති, තස්මා ඉමාසර
ද්වින්නයමත්ථ සාමත්ථියයතො අධිමත්තතා, තථා අභාවයතො පන ඉතරාසර
ඔමත්තතාති. යස්මා පන යතයජොධාතුයා අනුගතා වායයොධාතු
අතිහරණවීතිහරණානර පච්චයයො. කිරියගතිකාය හි වායයොධාතුයා
අතිහරණවීතිහරයණසු සාතිසයයො බයාපායරො, යතන තස්සා තත්ථ
යතයජොධාතුයා අනුගතභායවො යහොති, තස්මා ඉමාසර ද්වින්නයමත්ථ
සාමත්ථියයතො අධිමත්තතා, ඉතරාසඤ්චතදභාවයතො ඔමත්තතාති දස්යසති 

‘‘තථා අතිහරෙවීතිහරයෙසූ’’ති ඉමිනා. සතිපි යචත්ථ
අනුගමකානුගන්තබ්බතාවියසයස යතයජොධාතුවායයොධාතුභාවමත්තර
සන්ධාය තථාසද්දග්ගහණර කතර. පඨයම හි නයය යතයජොධාතුයා 
අනුගමකතා, වායයොධාතුයා අනුගන්තබ්බතා, දුතියය පන වායයොධාතුයා
අනුගමකතා, යතයජොධාතුයා අනුගන්තබ්බතාති.තත්ථඅක්කන්තට්ඨානයතො

පාදස්ස උක්ඛිපනර උද්ධරෙං, ඨිතට්ඨානර අතික්කමිත්වා පුරයතො හරණර 

අතිහරෙං. ඛාණුආදිපරිහරණත්ථර, පතිට්ඨිතපාදඝට්ටනාපරිහරණත්ථර වා 

පස්යසනහරණර වීතිහරෙං, යාව පතිට්ඨිතපායදො, තාවහරණර අතිහරෙං, 

තයතොපරරහරණර වීතිහරෙන්තිවාඅයයමයතසරවියසයසො. 

යස්මා පථවීධාතුයා අනුගතා ආයපොධාතු යවොස්සජ්ජයන පච්චයයො.
ගරුතරසභාවා හි ආයපොධාතු, යතන තස්සා යවොස්සජ්ජයන පථවීධාතුයා 
අනුගතභායවො යහොති, තස්මා තාසර ද්වින්නයමත්ථ සාමත්ථියයතො
අධිමත්තතා, ඉතරාසඤ්ච තදභාවයතො ඔමත්තතාති දස්යසන්යතො ආහ 

‘‘යවොස්සජ්ජයන…යප.… බලවතියෙො’’ති. යස්මා පන ආයපොධාතුයා
අනුගතා පථවීධාතු සන්නික්යඛපනස්ස පච්චයයො. පතිට්ඨාභායව විය
පතිට්ඨාපයනපි තස්සා සාතිසයකිච්චත්තා ආයපොධාතුයා තස්සා
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අනුගතභායවො යහොති, තථා ඝට්ටනකිරියාය පථවීධාතුයා වයසන
සන්නිරුජ්ඣනස්ස සිජ්ඣනයතො තස්සා සන්නිරුජ්ඣයනපි ආයපොධාතුයා

අනුගතභායවො යහොති, තස්මා වුත්තර ‘‘තථා

සන්නික්යඛපනසන්නිරුජ්ඣයනසූ’’ති. 

අනුගමකානුගන්තබ්බතාවියසයසපි සති පථවීධාතුආයපොධාතුභාවමත්තර 
සන්ධායතථාසද්දග්ගහණරකතර.පඨයමහිනයයපථවීධාතුයාඅනුගමකතා, 
ආයපොධාතුයා අනුගන්තබ්බතා, දුතියය පන ආයපොධාතුයා අනුගමකතා, 

පථවීධාතුයා අනුගන්තබ්බතාති. යවොස්සජ්ජනඤ්යචත්ථ පාදස්ස
ඔනාමනවයසන යවොස්සග්යගො, තයතො පරර භූමිආදීසු පතිට්ඨාපනර 

සන්නික්යඛපනං, පතිට්ඨායපත්වා නිම්මද්දනවයසන ගමනස්ස

සන්නියරොයධො සන්නිරුජ්ඣනං. 

තත්ථාති තස්මිර අතික්කමයන, යතසු වා යථාවුත්යතසු
උද්ධරණාතිහරණවීතිහරණයවොස්සජ්ජනසන්නික්යඛපනසන්නිරුජ්ඣනසඞ්

ඛායතසු ඡසු යකොට්ඨායසසු. උද්ධරයෙති උද්ධරණක්ඛයණ. 

රූපාරූපධම්මාතිඋද්ධරණාකායරන පවත්තාරූපධම්මා, තරසමුට්ඨාපකා ච

අරූපධම්මා. අතිහරෙං න පාපුෙන්ති ඛණමත්තාවට්ඨානයතො. සබ්බත්ථ

එස නයයො. තත්ථ තත්යථවාති යත්ථ යත්ථ උද්ධරණාදියක උප්පන්නා, 
තත්ථ තත්යථව. න හි ධම්මානර යදසන්තරසඞ්කමනර අත්ථි 

ලහුපරිවත්තනයතො. පබ්බං පබ්බන්තිපරිච්යඡදර පරිච්යඡදර. සන්ධිසන්ධීති

ගණ්ඨිගණ්ඨි. ඔධි ඔධීතිභාගරභාගර.සබ්බඤ්යචතරඋද්ධරණාදියකොට්ඨායස
සන්ධාය සභාගසන්තතිවයසන වුත්තන්ති යවදිතබ්බර. ඉතයරො එව හි
රූපධම්මානම්පි පවත්තික්ඛයණො ගමනයයොගගමනස්සාදානර යදවපුත්තානර
යහට්ඨුපරියයන පටිමුඛර ධාවන්තානර සිරසි, පායද ච 
බන්ධඛුරධාරාසමාගමයතොපි සීඝතයරො, යථා තිලානර භිජ්ජයමානානර
පටපටායයනන යභයදො ලක්ඛීයති, එවර සඞ්ඛතධම්මානර උප්පායදනාති

දස්සනත්ථර ‘‘පටපටාෙන්තා’’ති වුත්තර, උප්පාදවයසන පටපට-සද්දර 
අකයරොන්තාපි කයරොන්තා වියාති අත්යථො. තිලයභදලක්ඛණර පටපටායනර
විය හි සඞ්ඛතයභදලක්ඛණර උප්පායදො උප්පන්නානයමකන්තයතො

භින්නත්තා. තත්ථාති අභික්කමයන. යකො එයකො අභික්කමති 

නාභික්කමතියයව. කස්සවාඑකස්සඅභික්කමනං සියා, නසියා එව.කස්මා? 

පරමත්ථයතො හි…යප.… ධාතූනං සෙනං, තස්මාති අත්යථො.
අන්ධබාලපුථුජ්ජනසම්මූළ්හස්ස අත්තයනො අභික්කමනනිවත්තනඤ්යහතර

වචනර. අථ වා ‘‘යකො එයකො…යප.… අභික්කමන’’න්ති යචොදනාය
‘‘පරමත්ථයතොහී’’තිආදිනායසොධනාවුත්තා. 

තස්මිං තස්මිං යකොට්ඨායසති යථාවුත්යත ඡබ්බියධපි යකොට්ඨායස
ගමනාදිකස්ස අපච්චාමට්ඨත්තා. ‘‘සද්ධිර රූයපන උප්පජ්ජයත, 
නිරුජ්ඣතී’’ති ච සියලොකපයදන සහ සම්බන්යධො. තත්ථ
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පඨමපදසම්බන්යධ රූයපනාති යයන යකනචි සහුප්පජ්ජනයකන රූයපන.

දුතියපදසම්බන්යධ පන ‘‘රූයපනා’’ති ඉදර යර තයතො
නිරුජ්ඣමානචිත්තයතො උපරි සත්තරසමචිත්තස්ස උප්පාදක්ඛයණ
උප්පන්නර, තයදව තස්ස නිරුජ්ඣමානචිත්තස්ස නියරොයධන සද්ධිර
නිරුජ්ඣනකරසත්තරසචිත්තක්ඛණායුකරරූපරසන්ධායවුත්තර, අඤ්ඤථා
රූපාරූපධම්මා සමානායුකා සියුර. යදි ච සියුර, අථ ‘‘රූපර ගරුපරිණාමර 
දන්ධනියරොධ’’න්තිආදි (විභ. අට්ඨ. පකිණ්ණකකථා) අට්ඨකථාවචයනහි, 
‘‘නාහර භික්ඛයව අඤ්ඤර එකධම්මම්පි සමනුපස්සාමි, යර එවර
ලහුපරිවත්තර, යථයිදර චිත්ත’’න්ති (අ. නි. 1.38) එවමාදිපාළිවචයනහි ච
වියරොයධො සියා. චිත්තයචතසිකා හි සාරම්මණසභාවා යථාබලර අත්තයනො
ආරම්මණපච්චයභූතමත්ථර විභායවන්යතො එව උප්පජ්ජන්ති, තස්මා යතසර 
තරසභාවනිප්ඵත්තිඅනන්තරර නියරොයධො, රූපධම්මා පන අනාරම්මණා
පකායසතබ්බා, එවරයතසර පකායසතබ්බභාවනිප්ඵත්තියසොළසහිචිත්යතහි
යහොති, තස්මා එකචිත්තක්ඛණාතීයතන සහ සත්තරසචිත්තක්ඛණායුකතා
රූපධම්මානමිච්ඡිතාති. ලහුපරිවත්තනවිඤ්ඤාණවියසසස්ස 
සඞ්ගතිමත්තපච්චයතාය තිණ්ණර ඛන්ධානර, විසයසඞ්ගතිමත්තතාය ච
විඤ්ඤාණස්ස ලහුපරිවත්තිතා, දන්ධමහාභූතපච්චයතාය රූපස්ස
ගරුපරිවත්තිතා.යථාභූතර නානාධාතුඤාණරයඛොපනතථාගතස්යසව, යතන
ච පුයරජාතපච්චයයො රූපධම්යමොව වුත්යතො, පච්ඡාජාතපච්චයයො ච
තයථවාති රූපාරූපධම්මානර සමානක්ඛණතා න යුජ්ජයතව, තස්මා 

වුත්තනයයයනයවත්ථඅත්යථොයවදිතබ්යබොති ආචරියෙන (දී.නි. ටී.1.214) 
වුත්තර, තයදතර චිත්තානුපරිවත්තියා විඤ්ඤත්තියා එකනියරොධභාවස්ස
සුවිඤ්යඤයයත්තා එවර වුත්තර. තයතො සවිඤ්ඤත්තියකන පුයරතරර 

සත්තරසමචිත්තස්ස උප්පාදක්ඛයණ උප්පන්යනන රූයපන සද්ධිර අඤ්ඤං

චිත්තං නිරුජ්ඣතීති අත්යථො යවදිතබ්යබො. අඤ්ඤර චිත්තර නිරුජ්ඣති, 
අඤ්ඤර උප්පජ්ජයත චිත්තන්ති යයොයජතබ්බර. අඤ්යඤො හි සද්දක්කයමො, 
අඤ්යඤොඅත්ථක්කයමොති.යඤ්හිපුරිමුප්පන්නර චිත්තර, තර නිරුජ්ඣන්තර
අඤ්ඤස්ස පච්ඡා උප්පජ්ජමානස්ස අනන්තරාදිපච්චයභායවයනව 
නිරුජ්ඣති, තථා ලද්ධපච්චයයමව අඤ්ඤම්පි උප්පජ්ජයත චිත්තර, 
අවත්ථාවියසසයතො යචත්ථ අඤ්ඤථා. යදි එවර යතසමුභින්නර අන්තයරො

ලබ්යභයයාතියචොදනර ‘‘යනො’’ති අපයනතුමාහ ‘‘අවීචිමනුසම්බන්යධො’’ති, 
යථාවීචිඅන්තයරොන ලබ්භති, තයදයවදන්තිඅවියසසරවිදූමඤ්ඤන්ති, එවර

අනු අනු සම්බන්යධො චිත්තසන්තායනො, රූපසන්තායනො ච නදීයසොයතොව 

නදියර උදකප්පවායහොවිය වත්තතීතිඅත්යථො. අවීචීතිහිනිරන්තරතාවයසන
භාවනපුරසකවචනර. 

අභිමුඛර යලොකිතර ආයලොකිතන්ති ආහ ‘‘පුරයතොයපක්ඛන’’න්ති.
යරදිසාභිමුයඛොගච්ඡති, තිට්ඨති, නිසීදති, සයතිවා, තදභිමුඛරයපක්ඛනන්ති
වුත්තර යහොති. යස්මා ච තාදිසමායලොකිතර නාම යහොති, තස්මා

තදනුගතදිසායලොකනර වියලොකිතන්ති ආහ ‘‘අනුදිසායපක්ඛන’’න්ති, 
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අභිමුඛදිසානුරූපගයතසු වාමදක්ඛිණපස්යසසු විවිධා යපක්ඛනන්ති වුත්තර
යහොති. යහට්ඨාඋපරිපච්ඡායපක්ඛනඤ්හි 

‘‘ඔයලොකිතඋල්යලොකිතාපයලොකිතානී’’ති ගහිතානි. සාරුප්පවයසනාති
සමණපතිරූපවයසන, ඉමිනාව අසාරුප්පවයසන ඉතයරසමග්ගහණන්ති
සිජ්ඣති. සම්මජ්ජනපරිභණ්ඩාදිකරයණ ඔයලොකිතස්ස, 
උල්යලොකහරණාදීසු උල්යලොකිතස්ස, පච්ඡයතො
ආගච්ඡන්තපරිස්සයපරිවජ්ජනාදීසු අපයලොකිතස්ස චසියා සම්භයවොතිආහ 

‘‘ඉමිනාවා’’තිආදි, එයතන උපලක්ඛණමත්තඤ්යචතන්තිදස්යසති. 

කාෙසක්ඛින්ති කායයන සච්ඡිකතර පච්චක්ඛකාරිනර, සාධකන්ති
අත්යථො. යසො හි ආයස්මා විපස්සනාකායල ‘‘යයමවාහර ඉන්ද්රියයසු
අගුත්තද්වාරතරනිස්සාය සාසයන අනභිරතිආදිවිප්පකාරර පත්යතො, තයමව 
සුට්ඨු නිග්ගයහස්සාමී’’ති උස්සාහජායතො බලවහියරොත්තප්යපො, තත්ථ ච
කතාධිකාරත්තා ඉන්ද්රියසරවයර උක්කරසපාරමිප්පත්යතො, යතයනව නර
සත්ථා ‘‘එතදග්ගර භික්ඛයව මම සාවකානර භික්ඛූනර ඉන්ද්රියයසු
ගුත්තද්වාරානර, යදිදර නන්යදො’’ති (අ. නි. 1.230) එතදග්යග ඨයපසි. 

නන්දස්සාතිකත්තුත්යථසාමිවචනර. ඉතීතිඉමිනාආයලොකයනන. 

සාත්ථකතා ච සප්පාෙතා ච යවදිතබ්බා ආයලොකිතවියලොකිතස්සාති

අජ්ඣාහරිත්වා සම්බන්යධො. තස්මාති කම්මට්ඨානාවිජහනස්යසව 

ආයලොකිතවියලොකියත. යගොචරසම්පජඤ්ඤභාවයතො එත්ථාති 

ආයලොකිතවියලොකියත. අත්තයනො කම්මට්ඨානවයසයනවාති 
ඛන්ධාදිකම්මට්ඨානවයසයනව ආයලොකනවියලොකනර කාතබ්බර, න

අඤ්යඤොඋපායයොගයවසිතබ්යබොති අධිප්පායයො. කම්මට්ඨානසීයසයනවාති 
වක්ඛමානකම්මට්ඨානමුයඛයනව. යස්මා පන ආයලොකිතාදි නාම
ධම්මමත්තස්යසව පවත්තිවියසයසො, තස්මා තස්ස යාථාවයතො ජානනර

අසම්යමොහසම්පජඤ්ඤන්ති දස්යසතුර ‘‘අබ්භන්තයර’’තිආදි වුත්තර. 

ආයලොයකතාති ආයලොයකන්යතො. තථා වියලොයකතා. විඤ්ඤත්තින්ති

කායවිඤ්ඤත්තිර. ඉතීති තස්මා උප්පජ්ජනයතො. 

චිත්තකිරිෙවායෙොධාතුවිප්ඵාරවයසනාති කිරියමයචිත්තසමුට්ඨානාය

වායයොධාතුයා විචලනාකාරසඞ්ඛාතකායවිඤ්ඤත්තිවයසන. අක්ඛිදලන්ති

අක්ඛිපටලර. අයධොසීදතීති ඔසීදන්තරවියයහට්ඨාගච්ඡති. උද්ධංලඞ්යඝතීති 

ලඞ්යඝන්තරවියඋපරි ගච්ඡති. ෙන්තයකනාතිඅක්ඛිදයලසුයයොජිතරජ්ජුයයො

ගයහත්වා පරිබ්භමනකචක්යකන. තයතොති තථා 
අක්ඛිදලානයමොසීදනුල්ලඞ්ඝනයතො. මයනොද්වාරිකජවනස්ස

මූලකාරණපරිජානනර මූලපරිඤ්ඤා. ආගන්තුකස්ස අබ්භාගතස්ස, 
තාවකාලිකස්ස ච තඞ්ඛණමත්තපවත්තකස්ස භායවො 

ආගන්තුකතාවකාලිකභායවො, යතසර වයසන. 
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තත්ථාති යතසු ගාථාය දස්සියතසු සත්තසු චිත්යතසු. අඞ්ගකිච්චං

සාධෙමානන්තිපධානභූතඅඞ්ගකිච්චර නිප්ඵායදන්තර, සරීරරහුත්වාතිවුත්තර
යහොති. භවඞ්ගඤ්හි පටිසන්ධිසදිසත්තා පධානමඞ්ගර, පධානඤ්ච
‘‘සරීර’’න්ති වුච්චති, අවිච්යඡදප්පවත්තියහතුභායවන වා කාරණකිච්චර

සාධයමානන්ති අත්යථො. තං ආවට්යටත්වාති භවඞ්ගසාමඤ්ඤවයසන
වුත්තර, පවත්තාකාරවියසසවයසන පන අතීතාදිනා තිබ්බිධර, තත්ථ ච 

භවඞ්ගුපච්යඡදස්යසව ආවට්ටනර. තන්නියරොධාති තස්ස නිරුජ්ඣනයතො, 

අනන්තරපච්චයවයසන යහතුවචනර. ‘‘පඨමජවයනපි…යප.… 

සත්තමජවයනපී’’තිඉදරපඤ්චද්වාරිකවීථියර ‘‘අයරඉත්ථී, අයරපුරියසො’’ති 
රජ්ජනදුස්සනමුගහනානමභාවර සන්ධාය වුත්තර. තත්ථ හි
ආවජ්ජනයවොට්ඨබ්බනානර පුයරතරර පවත්තායයොනියසොමනසිකාරවයසන
අයයොනියසො ආවජ්ජනයවොට්ඨබ්බනාකායරන පවත්තනයතො ඉට්යඨ
ඉත්ථිරූපාදිම්හි යලොභසහගතමත්තර ජවනර උප්පජ්ජති, අනිට්යඨ ච 
යදොසසහගතමත්තර, න පයනකන්තරජ්ජනදුස්සනාදි, මයනොද්වායර එව 
එකන්තරජ්ජනදුස්සනාදි යහොති, තස්ස පන මයනොද්වාරිකස්ස
රජ්ජනදුස්සනාදියනො පඤ්චද්වාරිකජවනර මූලර, යථාවුත්තර වා සබ්බම්පි
භවඞ්ගාදි, එවර මයනොද්වාරිකජවනස්ස මූලකාරණවයසන මූලපරිඤ්ඤා
වුත්තා, ආගන්තුකතාවකාලිකතා පන පඤ්චද්වාරික ජවනස්යසව

අපුබ්බභාවවයසන, ඉත්තරතාවයසනච. යුද්ධමණ්ඩයලතිසඞ්ගාමප්පයදයස. 

යහට්ඨුපරිෙවයසනාති යහට්ඨා ච උපරි ච පරිවත්තමානවයසන, අපරාපරර 
භවඞ්ගුප්පත්තිවයසනාති අත්යථො. තථා භවඞ්ගුප්පාදවයසන හි යතසර
භිජ්ජිත්වා පතනර, ඉමිනා පන යහට්ඨිමස්ස, උපරිමස්ස ච භවඞ්ගස්ස
අපරාපරුප්පත්තිවයසන පඤ්චද්වාරිකජවනයතො විසදිසස්ස
මයනොද්වාරිකජවනස්ස උප්පාදර දස්යසති තස්ස වයසයනව 

රජ්ජනාදිපවත්තනයතො. යතයනවාහ ‘‘රජ්ජනාදිවයසන

ආයලොකිතවියලොකිතං යහොතී’’ති. 

ආපාථන්ති යගොචරභාවර. සකකිච්චනිප්ඵාදනවයසනාති

ආවජ්ජනාදිකිච්චනිප්ඵාදනවයසන. තන්ති ජවනර. චක්ඛුද්වායර රූපස්ස
ආපාථගමයනන ආවජ්ජනාදීනර පවත්තනයතො පවත්තිකාරණවයසයනව 

‘‘යගහභූයත’’ති වුත්තර, න නිස්සයවයසන. ආගන්තුකපුරියසො විොති
අබ්භාගතපුරියසො විය. දුවිධා හි ආගන්තුකා අතිථිඅබ්භාගතවයසන. තත්ථ

කතපරිචයයො ‘‘අතිථී’’ති වුච්චති, අකතපරිචයයො ‘‘අබ්භාගයතො’’ති, 

අයයමවිධාධිප්යපයතො.යතනාහ ‘‘ෙථා පරයගයහ’’තිආදි. තස්සාති ජවනස්ස

රජ්ජනදුස්සනමුගහනර අයුත්තන්ති සම්බන්යධො. ආසියනසූති නිසින්යනසු. 

ආොකරෙන්ති අත්තයනොවසකරණර. 

සද්ධිං සම්පයුත්තධම්යමහි ඵස්සාදීහි. තත්ථ තත්යථව 

සකකිච්චනිප්ඵාදනට්ඨායන භිජ්ජන්ති. ඉතීති තස්මා

ආවජ්ජනාදියවොට්ඨබ්බනපරියයොසානානර භිජ්ජනයතො. ඉත්තරානීති
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අචිරට්ඨිතිකානි. තත්ථාති තස්මිර වචයන අයර උපමාති අත්යථො.

උදයබ්බයපරිච්ඡින්යනො තාවතත්තයකොකායලොඑයතසන්ති තාවකාලිකානි, 
තස්සභායවො, තරවයසන. 

එතන්ති අසම්යමොහසම්පජඤ්ඤර. එත්ථාති එතස්මිර

යථාවුත්තධම්මසමුදායය. දස්සනං චක්ඛුවිඤ්ඤාණර, තස්ස වයසයනව
ආයලොකනවියලොකනපඤ්ඤායනයතො ආවජ්ජනාදීනමග්ගහණර. 

සමවායෙති සාමග්ගියර. තත්ථාති පඤ්චක්ඛන්ධවයසන
ආයලොකනවියලොකන පඤ්ඤායමායන. නිමිත්තත්යථ යචතර භුම්මර, 

තබ්බිනිමුත්තයකො යකොඑයකො ආයලොයකති නත්යවවආයලොයකති. යකො ච

එයකො වියලොයකති නත්යවවවියලොයකතීති අත්යථො. 

‘‘තථා’’තිආදි ආයතනවයසන, ධාතුවයසන ච දස්සනර. චක්ඛුරූපානි
යථාරහර දස්සනස්ස නිස්සයාරම්මණපච්චයයො, තථා ආවජ්ජනා 
අනන්තරාදිපච්චයයො, ආයලොයකො උපනිස්සයපච්චයයොති දස්සනස්ස

සුත්තන්තනයයන පරියායයතො පච්චයතා වුත්තා. සහජාතපච්චයෙොපි
දස්සනස්යසව, නිදස්සනමත්තඤ්යචතර
අඤ්ඤමඤ්ඤසම්පයුත්තඅත්ථිඅවිගතාදිපච්චයානම්පි ලබ්භනයතො, 

‘‘සහජාතාදිපච්චයා’’තිපිඅධුනාපායඨොදිස්සති. ‘‘එව’’න්තිආදිනිගමනර. 

ඉදානි යථාපාඨර සමිඤ්ජනපසාරයණසු සම්පජානර විභායවන්යතො 

‘‘සමිඤ්ජයත පසාරියත’’තිආදිමාහ. තත්ථ පබ්බානන්ති පබ්බභූතානර.
තරසමිඤ්ජනපසාරයණයනවහිසබ්යබසර හත්ථපාදානරසමිඤ්ජනපසාරණර

යහොති, පබ්බයමයතසන්තිවා පබ්බා යථා ‘‘සද්යධො’’ති, පබ්බවන්තානන්ති

අත්යථො. චිත්තවයසයනවාති චිත්තරුචියා එව, චිත්තසාමත්ථියා වා. යර යර 
චිත්තර උප්පජ්ජති සාත්යථපි අනත්යථපි සමිඤ්ජිතුර, පසාරිතුර වා, 
තරතරචිත්තානුගයතයනව සමිඤ්ජනපසාරණමකත්වාති වුත්තර යහොති. 

තත්ථාති සමිඤ්ජනපසාරයණසු අත්ථානත්ථපරිග්ගණ්හනර යවදිතබ්බන්ති

සම්බන්යධො. ඛයෙ ඛයෙති තථා ඨිතක්ඛණස්ස බයාපනිච්ඡාවචනර. 

යවදනාති සන්ථම්භනාදීහි රුජ්ජනා. ‘‘යවදනා උප්පජ්ජතී’’තිආදිනා

පරම්පරපයයොජනර දස්යසති. තථා ‘‘තා යවදනා නුප්පජ්ජන්තී’’තිආදිනාපි.

පුරිමර පුරිමඤ්හි පච්ඡිමස්ස පච්ඡිමස්සකාරණවචනර. කායලතිසමිඤ්ජිතුර, 

පසාරිතුරවා යුත්තකායල. ඵාතින්තිවුද්ධිර.ඣානාදිපන වියසයසො. 

තත්රාෙං නයෙොති සප්පායාසප්පායඅපරිග්ගණ්හයන
වත්ථුසන්දස්සනසරඞ්ඛායතො නයයො. තදපරිග්ගහයණ ආදීනවදස්සයනයනව
පරිග්ගහයණපි ආනිසරයසො විභාවියතොති යතසමිධ උදාහරණර යවදිතබ්බර. 

මහායචතිෙඞ්ගයෙති දුට්ඨගාමණිරඤ්ඤා කතස්ස යහමමාලීනාමකස්ස 
මහායචතියස්සඅඞ්ගයණ.වුත්තඤ්හි– 
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‘‘දීපප්පසාදයකොයථයරො, රාජියනොඅයයකස්සයම; 
එවරකිරාහනත්තායත, දුට්ඨගාමණිභූපති. 

මහාපුඤ්යඤො මහාථූපර, යසොණ්ණමාලිරමයනොරමර; 
වීසරහත්ථසතරඋච්චර, කායරස්සතිඅනාගයත’’ති. 

භූමිප්පයදයසො යචත්ථ අඞ්ගෙං ‘‘උදඞ්ගයණ තත්ථ පපර
අවින්දු’’න්තිආදිසු (ජා. 1.1.2) විය, තස්මා උපචාරභූයත සුසඞ්ඛයත 

භූමිප්පයදයසති අත්යථො. යතයනව කාරයෙන ගිහී ජායතොති 
කායසරසග්ගසමාපජ්ජනයහතුනා උක්කණ්ඨියතො හුත්වා හීනායාවත්යතො. 

ඣායීති ඣායනර ඩගහනමාපජ්ජි. මහායචතියඞ්ගයණපි චීවරකුටිර කත්වා 

තත්ථ සජ්ඣායර ගණ්හන්තීති වුත්තර ‘‘චීවරකුටිදණ්ඩයක’’ති, චීවරකුටියා

චීවරඡදනත්ථාය කතදණ්ඩයකති අත්යථො. ‘‘මණිසප්යපො නාම සීහළදීයප
විජ්ජමානා එකා සප්පජාතීති වදන්තී’’ති ආචරියානන්දත්යථයරන, (විභ.

මූලටී. 242) ආචරිෙධම්මපාලත්යථයරන (දී. නි. ටී. 1.214) ච වුත්තර.
‘‘යකචි, අපයර, අඤ්යඤ’’ති වා අවත්වා ‘‘වදන්ති’’ච්යචව වචනඤ්ච
සාරයතො ගයහතබ්බතාවිඤ්ඤාපනත්ථර අඤ්ඤථා ගයහතබ්බස්ස
අවචනයතො, තස්මානනීලසප්පාදිඉධ ‘‘මණිසප්යපො’’තියවදිතබ්යබො. 

මහායථරවත්ථුනාති එවරනාමකස්ස යථරස්ස වත්ථුනා. 

අන්යතවාසියකහීති තත්ථ නිසින්යනසු බහූසු අන්යතවාසියකසු එයකන

අන්යතවාසියකන. යතනාහ ‘‘තං අන්යතවාසිකා පුච්ඡිංසූ’’ති. 

කම්මට්ඨානන්ති‘‘අබ්භන්තයර අත්තානාමා’’තිආදිනා(දී.නි.අට්ඨ.1.214) 
වක්ඛමානප්පකාරර ධාතුකම්මට්ඨානර. පකරණයතොපි හි අත්යථො
විඤ්ඤායතීති.තත්ථඨිතානරපුච්ඡන්තානරසඞ්ගහණවයසන ‘‘තුම්යහහී’’ති

පුන පුථුවචනකරණර. එවර රූපර සභායවො යස්සාති එවරූයපො 
නිග්ගහිතයලොපවයසන යතන, කම්මට්ඨානමනසිකාරසභායවනාති අත්යථො. 

එවයමත්ථාපීති අපි-සද්යදන යහට්ඨා වුත්තර
ආයලොකිතවියලොකිතපක්ඛමයපක්ඛනරකයරොති. අයරනයයොඋපරිපි. 

සුත්තාකඩ්ඪනවයසනාති යන්යත යයොජිතසුත්තානර ආවිඤ්ඡනවයසන. 

දාරුෙන්තස්සාති දාරුනා කතයන්තරූපස්ස. තරතරකිරියර යාති පාපුණාති, 

හත්ථපාදාදීහි වා තර තර ආකාරර කුරුමානර යාති ගච්ඡතීති ෙන්තං, 
නටකාදිපඤ්චාලිකාරූපර, දාරුනා කතර යන්තර තථා, 
නිදස්සනමත්තඤ්යචතර.තථාහිනරයපොත්යථනවත්යථන අලඞ්කරියත්තා 

යපොත්ථලිකා, පඤ්ච අඞ්ගානි යස්සා සජීවස්යසවාති පඤ්චාලිකාති ච

යවොහරන්ති. හත්ථපාදලළනන්ති හත්ථපාදානර කම්පනර, හත්ථපායදහි වා 
ලීළාකරණර. 

සඞ්ඝාටිපත්තචීවරධාරයෙති එත්ථ සඞ්ඝාටිචීවරානර සමානධාරණතාය
එකයතොදස්සනර ගන්ථගරුතාපනයනත්ථර, අන්තරවාසකස්ස 
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නිවාසනවයසන, යසසානර පාරුපනවයසනාති යථාරහමත්යථො. තත්ථාති

සඞ්ඝාටිචීවරධාරණපත්තධාරයණසු. වුත්තප්පකායරොතිපච්චයවක්ඛණවිධිනා
සුත්යතවුත්තප්පයභයදො. 

උණ්හපකතිකස්සාති උණ්හාලුකස්ස පරිළාහබහුලකායස්ස. සීතාලුකස්සාති

සීතබහුලකායස්ස. ඝනන්ති අප්පිතර. දුපට්ටන්ති නිදස්සනමත්තර .

‘‘උතුද්ධටානරදුස්සානරචතුග්ගුණරසඞ්ඝාටිර, දිගුණර උත්තරාසඞ්ගර, දිගුණර

අන්තරවාසකර, පරසුකූයල යාවදත්ථ ’’න්ති)මහාව . 348) හි වුත්තර. 

විපරීතන්තිතදුභයයතොවිපරීතර, යතසරතිණ්ණම්පි අසප්පාෙං. කස්මාතිආහ 

‘‘අග්ගළාදිදායනනා’’තිආදි  .උද්ධරිත්වා අල්ලීයාපනඛණ්ඩර  අග්ගළං .

ආදිසද්යදනතුන්නකම්මාදීනිසඞ්ගණ්හාති. තථා-සද්යදොඅනුකඩ්ෙනත්යථො, 

අසප්පායයමවාති  .පට්ටුණ්ණයදයස  පාණයකහිසඤ්ජාතවත්ථර පට්ටුණ්ෙං. 

වාකවියසසමයරයසතවණ්ණර දුකූලං  .ආදි සද්යදනයකොයසයයකම්බලාදිකර

සානුයලොමර කප්පියචීවරරසඞ්ගණ්හාති .කස්මාතිවුත්තර  ‘‘තාදිසඤ්හී’’තිආදි. 

අරඤ්යඤ එකකස්ස නිවාසන්තරාෙකරන්ති

බ්රහ්මචරියන්තරායයකයදසමාහ  .යචොරාදිසාධාරණයතො ච තථා  වුත්තර .

නිප්පරියායයන තර අසප්පායන ්්ති සම්බන්යධො  .අයනයනව

යථාවුත්තමසප්පායර  අයනකන්තර තථාරූපපච්චයයන කස්සචි කදාචි

සප්පායසම්භවයතො .ඉදරපනද්වයරඑකන්තයමව  අසප්පායරකස්සචිකදාචිපි

සප්පායාභාවයතොති දස්යසති  .මිච්ඡා ආජීවන්ති එයතනාති  මිච්ඡාජීයවො, 

අයනසනවයසන පච්චයපරියයසනපයයොයගො. නිමිත්තකම්මාදීහි පවත්යතො

මිච්ඡාජීයවො තථා, එයතන එකවීසතිවිධර අයනසනපයයොගමාහ. වුත්තඤ්හි 

සුත්තනිපාතට්ඨකථාෙංඛුද්දකපාඨට්ඨකථාෙඤ්ච යමත්තසුත්තවණ්ණනාෙං 

– 

‘‘යයො ඉමස්මිර සාසයන පබ්බජිත්වා අත්තානර න සම්මා
පයයොයජති, ඛණ්ඩසීයලො යහොති, එකවීසතිවිධර අයනසනර නිස්සාය
ජීවිකර කප්යපති. යසයයථිදර? යවළුදානර, පත්තදානර, පුප්ඵ, ඵල, 
දන්තකට්ඨ, මුයඛොදක, සිනාන, චුණ්ණ, මත්තිකාදානර, චාටුකමයතර, 
මුග්ගසූපයතර, පාරිභටුතර, ජඞ්ඝයපසනිකර, යවජ්ජකම්මර, දූතකම්මර, 
පහිණගමනර, පිණ්ඩපටිපිණ්ඩර, දානානුප්පදානර, වත්ථුවිජ්ජර, 
නක්ඛත්තවිජ්ජර, අඞ්ගවිජ්ජ’’න්ති. 

අභිධම්මටීකාකායරනපන ආචරිොනන්දත්යථයරන එවරවුත්තර– 

‘‘එකවීසති අයනසනා නාම යවජ්ජකම්මර කයරොති, දූතකම්මර
කයරොති, පහිණකම්මරකයරොති, ගණ්ඩරඵායලති, අරුමක්ඛනරයදති, 
උද්ධරවියරචනර යදති, අයධොවියරචනර යදති, නත්ථුයතලර පචති, 
වණයතලර පචති, යවළුදානර යදති, පත්ත, පුප්ඵ, ඵල, සිනාන, 
දන්තකට්ඨ, මුයඛොදක, චුණ්ණ, මත්තිකාදානර යදති, චාටුකම්මර
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කයරොති, මුග්ගසූපියර, පාරිභටුර, ජඞ්ඝයපසනිකර ද්වාවීසතිමර
දූතකම්යමනසදිසර, තස්මාඑකවීසතී’’ති(ධ.ස. මූලටී.150-51). 

අට්ඨකථාවචනඤ්යචත්ථ බ්රහ්මජාලාදිසුත්තන්තනයයන වුත්තර, 

ටීකාවචනර පන ඛුද්දකවත්ථුවිභඞ්ගාදිඅභිධම්මනයයන, අයතො යචත්ථ
යකසඤ්චි විසමතාති වදන්ති, වීමරසිත්වා ගයහතබ්බර. අපිච 

‘‘නිමිත්තකම්මාදී’’ති ඉමිනා නිමිත්යතොභාසපරිකථායයො වුත්තා. 

‘‘මිච්ඡාජීයවො’’ති පන යථාවුත්තපයයොයගො, තස්මා නිමිත්තකම්මඤ්ච

මිච්ඡාජීයවො ච, තබ්බයසන උප්පන්නං අසප්පාෙං සීලවිනාසයනන
අනත්ථාවහත්තාති අත්යථො. සමාහාරද්වන්යදපි හි කත්ථචි
පුල්ලිඞ්ගපයයොයගොදිස්සතියථා‘‘චිත්තුප්පායදො’’ති.අතිරුචියයරාගාදයයො, 

අතිඅරුචියයචයදොසාදයයොතිආහ ‘‘අකුසලාධම්මා අභිවඩ්ඪන්තී’’ති.තන්ති

තදුභයර. කම්මට්ඨානාවිජහනවයසනාති වක්ඛමානකම්මට්ඨානස්ස 
අවිජහනවයසන. 

‘‘අබ්භන්තයර අත්තා නාමා’’තිආදිනා සඞ්යඛපයතො

අසම්යමොහසම්පජඤ්ඤර දස්යසත්වා ‘‘තත්ථ චීවරම්පි අයචතන’’න්තිආදිනා

චීවරස්සවිය ‘‘කායෙොපිඅයචතයනො’’ති කායස්සඅත්තසුඤ්ඤතාවිභාවයනන

තමත්ථර පරිදීයපන්යතො ‘‘තස්මා යනව සුන්දරං චීවරං ලභිත්වා’’තිආදිනා
වුත්තස්ස ඉතරීතරසන්යතොසස්ස කාරණර විභායවතීති දට්ඨබ්බර. එවඤ්හි
සම්බන්යධො වත්තබ්යබො – අසම්යමොහසම්පජඤ්ඤර දස්යසන්යතො 

‘‘අබ්භන්තයර’’තිආදිමාහ. අත්තසුඤ්ඤතාවිභාවයනන පන තදත්ථර

පරිදීපිතුර වුත්තර ‘‘තත්ථ චීවර’’න්තිආදි. ඉදානි අත්තසුඤ්ඤතාවිභාවනස්ස
පයයොජනභූතර ඉතරීතරසන්යතොසසඞ්ඛාතර ලද්ධගුණර පකායසන්යතො ආහ 

‘‘තස්මායනව සුන්දර’’න්තිආදීති. 

තත්ථ අබ්භන්තයරති අත්තයනො සන්තායන. තත්ථාති තස්මිර

චීවරපාරුපයන. යතසු වා පාරුපකත්තපාරුපිතබ්බචීවයරසු. කායෙොපීති
අත්තපඤ්ඤත්තිමත්යතො කායයොපි. ‘‘තස්මා’’ති අජ්ඣාහරිතබ්බර, 

අයචතනත්තාති අත්යථො. අහන්ති කම්මභූයතො කායයො. ධාතුයෙොති

චීවරසඞ්ඛායතොබාහිරාධාතුයයො. ධාතුසමූහන්තිකායසඞ්ඛාතරඅජ්ඣත්තිකර
ධාතුසමූහර. යපොත්ථකරූපපටිච්ඡාදයන ධාතුයයො ධාතුසමූහර පටිච්ඡායදන්ති

වියාති සම්බන්යධො. පුසනර ස්යනහයසචනර, පූරණර වා යපොත්ථං, 

යලපනඛනනකිරියා, යතන කතන්ති යපොත්ථකං, තයමව රූපර තථා, 

ඛනනකම්මනිබ්බත්තර දාරුමත්තිකාදිරූපමිධාධිප්යපතර. තස්මාති
අයචතනත්තා, අත්තසුඤ්ඤභාවයතොවා. 

නාගානර නිවායසො වම්මියකො නාගවම්මියකො. චිත්තීකරණට්ඨානභූයතො

රුක්යඛො යචතිෙරුක්යඛො. යකහිචි සක්කතස්සාපි යකහිචි අසක්කතස්ස

කායස්ස උපමානභායවන යයොගයත්තා යතසමිධ කථනර. යතහීති
මාලාගන්ධගූථමුත්තාදීහි. අත්තසුඤ්ඤතාය නාගවම්මිකයචතියරුක්ඛාදීහි
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විය කායසඞ්ඛායතන අත්තනා යසොමනස්සර වා යදොමනස්සර වා න 
කාතබ්බන්තිවුත්තරයහොති. 

‘‘ලභිස්සාමිවා, යනොවා’’තිපච්චයවක්ඛණපුබ්බයකන ‘‘ලභිස්සාමී’’ති
අත්ථසම්පස්සයනයනවගයහතබ්බර.එවඤ්හිසාත්ථකසම්පජඤ්ඤර භවතීති

ආහ ‘‘සහසාවඅග්ගයහත්වා’’තිආදි. 

ගරුපත්යතොතිඅතිභාරභූයතොපත්යතො.චත්තායරො වාපඤ්චවාගණ්ඨිකා 

චතුපඤ්චගණ්ඨිකා යථා ‘‘ද්වත්තිපත්තා (පාචි. 232), ඡප්පඤ්චවාචා’’ති
(පාචි. 61) අඤ්ඤපදභූතස්ස හි වා-සද්දස්යසව අත්යථො ඉධ පධායනො
චතුගණ්ඨිකාහයතොවාපඤ්චගණ්ඨිකාහයතොවාපත්යතො දුබ්බියසොධනීයයොති
විකප්පනවයසන අත්ථස්ස ගගහමානත්තා. ආහතා චතුපඤ්චගණ්ඨිකා 

යස්සාති චතුපඤ්චගණ්ඨිකාහයතො යථා ‘‘අගයාහියතො’’ති, 
චතුපඤ්චගණ්ඨිකාහි වා ආහයතො තථා, දුබ්බියසොධනීයභාවස්ස

යහතුගබ්භවචනඤ්යචතර. කාමඤ්චඌනපඤ්චබන්ධනසික්ඛාපයද (පාරා.
612) පඤ්චගණ්ඨිකාහයතොපි පත්යතො පරිභුඤ්ජිතබ්බභායවන වුත්යතො, 
දුබ්බියසොධනීයතාමත්යතන පන පලියබොධකරණයතො ඉධ අසප්පායයොති

දට්ඨබ්බර. දුද්යධොතපත්යතොති අගණ්ඨිකාහතම්පි පකතියාව

දුබ්බියසොධනීයපත්තර සන්ධායාහ. ‘‘තං යධොවන්තස්යසවා’’තිආදි

තදුභයස්සාපි අසප්පායභායව කාරණර. ‘‘මණිවණ්ෙපත්යතො පන 

යලොභනීයෙො’’ති ඉමිනා කිඤ්චාපි යසො විනයපරියායයන කප්පියයො, 
සුත්තන්තපරියායයන පන අන්තරායකරණයතො අසප්පායයොති දස්යසති.
‘‘පත්තරභමරආයරොයපත්වාමජ්ජිත්වා පචන්ති‘මණිවණ්ණරකරිස්සාමා’ති, 

න වට්ටතී’’ති (පාරා. අට්ඨ. 1.පාළිමුත්තකවිනිච්ඡයයො) හි විනෙට්ඨකථාසු 
පචනකිරියාමත්තයමව පටික්ඛිත්තර. තථා හි වදන්ති ‘‘මණිවණ්ණර පන
පත්තරඅඤ්යඤනකතරලභිත්වාපරිභුඤ්ජිතුරවට්ටතී’’ති(සාරත්ථ.ටී.2.85) 
‘‘තාදිසඤ්හි අරඤ්යඤ එකකස්ස නිවාසන්තරායකර’’න්තිආදිනා චීවයර
වුත්තනයයන ‘‘නිමිත්තකම්මාදිවයසන ලද්යධො පන එකන්තඅකප්පියයො
සීලවිනාසයනන අනත්ථාවහත්තා’’තිආදිනා අම්යහහි වුත්තනයයොපි

යථාරහර යනතබ්යබො. යසවමානස්සාති යහත්වන්යතො ගධවචනර
අභිවඩ්ෙනපරිහායනස්ස. 

‘‘අබ්භන්තයර’’තිආදි සඞ්යඛයපො. ‘‘තත්ථා’’තිආදි

අත්තසුඤ්ඤතාවිභාවයනන විත්ථායරො. සණ්ඩායසනාති කම්මාරානර

අයයොගහණවියසයසන. අග්ගිවණ්ෙපත්තග්ගහයෙතිඅග්ගිනාඣාපිතත්තා 
අග්ගිවණ්ණභූතපත්තස්ස ගහයණ. රාගාදිපරිළාහජනකපත්තස්ස ඊදිසයමව
උපමානර යුත්තන්තිඑවරවුත්තර. 

‘‘අපිචා’’තිආදිනා සඞ්ඝාටිචීවරපත්තධාරයණසු එකයතො
අසම්යමොහසම්පජඤ්ඤර දස්යසති. ඡින්නහත්ථපායද අනාථමනුස්යසති

සම්බන්යධො. නීලමක්ඛිකා නාම ආසාටිකකාරිකා. ගවාදීනඤ්හි වයණසු
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නීලමක්ඛිකාහි කතා අනයබයසනයහතුභූතා අණ්ඩකා ආසාටිකා නාම

වුච්චති. අනාථසාලාෙන්ති අනාථානර නිවාසසාලායර. දොලුකාති

කරුණාබහුලා. වෙමත්තයචොළකානීති වණප්පමායණන පටිච්ඡාදනත්ථාය 

ඡින්නයචොළඛණ්ඩකානි. යකසඤ්චීති බහූසු යකසඤ්චි අනාථමනුස්සානර. 

ථූලානීතිථද්ධානි. තත්ථාතිතස්මිරපාපුණයන, භාවලක්ඛයණ, නිමිත්යතවා

එතර භුම්මර. කස්මාති වුත්තර ‘‘වෙපටිච්ඡාදනමත්යතයනවා’’තිආදි. 

යචොළයකන, කපායලනාතිචඅත්ථයයොයගකම්මත්යථතතියා, කරණත්යථ
වා. වණපටිච්ඡාදනමත්යතයනව යභසජ්ජකරණමත්යතයනවාති පන
වියසසනර, න පන මණ්ඩනානුභවනාදිප්පකායරන අත්යථොති.
සඞ්ඛාරදුක්ඛතාදීහි නිච්චාතුරස්ස කායස්ස පරියභොගභූතානර පත්තචීවරානර
එදිසයමව උපමානමුපපන්නන්ති තථා වචනර දට්ඨබ්බර. 
සුඛුමත්තසල්ලක්ඛයණන උත්තමස්ස සම්පජානස්ස කරණසීලත්තා, 

පුරියමහිච සම්පජානකාරීහිඋත්තමත්තා උත්තමසම්පජානකාරී. 

අසනාදිකිරියාය කම්මවියසසයයොගයතො අසිතාදිපයදයහව

කම්මවියසසසහියතො කිරියාවියසයසො විඤ්ඤායතීති වුත්තර ‘‘අසියතති

පිණ්ඩපාතයභොජයන’’තිආදි. අට්ඨවියධොපි අත්යථොති අට්ඨප්පකායරොපි
පයයොජනවියසයසො. 

තත්ථ පිණ්ඩපාතයභොජනාදීසු අත්යථො නාම ඉමිනා 

මහාසිවත්යථරවාදවයසන ‘‘ඉමස්ස කායස්ස ඨිතියා’’තිආදිනා (සර. නි. 
4.120; අ. නි. 6.58; 8.9; ධ. ස. 1355; මහානි. 206) සුත්යත වුත්තර

අට්ඨවිධම්පි පයයොජනර දස්යසති. මහාසිවත්යථයරො (ධ. ස. 1.1355) හි
‘‘යහට්ඨා චත්තාරි අඞ්ගානි පටික්යඛයපො නාම, උපරි පන අට්ඨඞ්ගානි
පයයොජනවයසන සයමොධායනතබ්බානී’’ති වදති. තත්ථ ‘‘යාවයදව ඉමස්ස
කායස්ස ඨිතියා’’ති එකමඞ්ගර, ‘‘යාපනායා’’ති එකර, ‘‘විහිරසූපරතියා’’ති
එකර, ‘‘බ්රහ්මචරියානුග්ගහායා’’ති එකර, ‘‘ඉති පුරාණඤ්ච යවදනර
පටිහඞ්ඛාමී’’තිඑකර, ‘‘නවඤ්චයවදනරනඋප්පායදස්සාමී’’තිඑකර, ‘‘යාත්රා
ච යම භවිස්සතී’’ති එකර, ‘‘අනවජ්ජතා චා’’ති එකර, ඵාසුවිහායරො පන
යභොජනානිසරසමත්තන්ති එවර අට්ඨ අඞ්ගානි පයයොජනවයසන
සයමොධායනතබ්බානි. අඤ්ඤථා පන ‘‘යනව දවායා’’ති එකමඞ්ගර, ‘‘න
මදායා’’ති එකර, ‘‘න මණ්ඩනායා’’ති එකර, ‘‘න විභූසනායා’’ති එකර, 
‘‘යාවයදව ඉමස්ස කායස්ස ඨිතියා යාපනායා’’ති එකර, ‘‘විහිරසූපරතියා 
බ්රහ්මචරියානුග්ගහායා’’ති එකර, ‘‘ඉති පුරාණඤ්ච යවදනර පටිහඞ්ඛාමි, 
නවඤ්ච යවදනර න උප්පායදස්සාමී’’ති එකර, ‘‘යාත්රා ච යම භවිස්සතී’’ති
එකර, ‘‘අනවජ්ජතා ච ඵාසුවිහායරො චා’’ති පන යභොජනානිසරසමත්තන්ති
වුත්තානි අට්ඨඞ්ගානි ඉධානධිප්යපතානි. කස්මාති යච? පයයොජනානයමව
අභාවයතො, යතසයමව ච ඉධ අත්ථසද්යදන වුත්තත්තා. නනු ච 

‘‘යනවදවාොතිආදිනානයෙනවුත්යතො’’ති මරියාදවචයනනදුතියනයස්යසව
ඉධාධිප්යපතභායවො විඤ්ඤායතීති? න, ‘‘යනව දවායා’’තිආදිනා 
පටික්යඛපඞ්ගදස්සනමුයඛන පච්චයවක්ඛණපාළියා යදසිතත්තා, 
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යථායදසිතතන්තික්කමස්යසව මරියාදභායවන දස්සනයතො.
පාඨක්කයමයනව හි ‘‘යනව දවායාතිආදිනා නයයනා’’ති වුත්තර, න
අත්ථක්කයමන, යතනපන ‘‘ඉමස්සකායස්ස ඨිතියාතිආදිනානයයනා’’ති
වත්තබ්බන්ති. 

තිධා යදන්යත ද්විධා ගාහර සන්ධාය ‘‘පටිග්ගහෙං නාමා’’ති වුත්තර, 
යභොජනාදිගහණත්ථාය හත්ථඔතාරණර භුඤ්ජනාදිඅත්ථාය
ආයලොපකරණන්තිආදිනා අනුක්කයමන භුඤ්ජනාදිපයයොයගො

වායයොධාතුවයසයනව විභාවියතො. වායෙොධාතුවිප්ඵායරයනවාති එත්ථ එව-

සද්යදන නිවත්යතතබ්බර දස්යසති ‘‘න යකොචී’’තිආදිනා. කුඤ්චිකා නාම

අවාපුරණර, යර ‘‘තායළො’’තිපි වදන්ති. ෙන්තයකනාති චක්කයන්තයකන.
යතති උග්ඝාටනනිග්ඝාටනඋක්ඛිපනනික්ඛිපනාදීසු වායමති එයතනාති හි 

ෙන්තකං. සඤ්චුණ්ණකරණර මුසලකිච්චං. අන්යතොකත්වා පතිට්ඨාපනර 

උදුක්ඛලකිච්චං. ආයලොළිතවියලොළිතවයසන පරිවත්තනර හත්ථකිච්චං.

ඉතීති එවර. තත්ථාති හත්ථකිච්චසාධයන, භාවලක්ඛයණ, නිමිත්යත වා 

භුම්මර. තනුකයඛයළොති පසන්නයඛයළො. බහලයඛයළොති ආවිලයඛයළො.
ජිව්හාසඞ්ඛායතන හත්යථන ආයලොළිතවියලොළිතවයසන ඉයතො චියතො ච

පරිවත්තකර ජව්හාහත්ථපරිවත්තකං.කටච්ඡු, දබ්බීතිකත්ථචිපරියායවචනර.
‘‘පුයම කටච්ඡු දබ්බිත්ථී’’ති හි වුත්තර. ඉධ පන යයන යභොජනාදීනි

අන්යතොකත්වා ගණ්හාති, යසො කටච්ඡු, යාය පන යතසමුද්ධරණාදීනි

කයරොති, සා දබ්බීති යවදිතබ්බර. පලාලසන්ථාරන්ති පතිට්ඨානභූතර

පලාලාදිසන්ථාරර. නිදස්සනමත්තඤ්යහතර. ධායරන්යතොති
පතිට්ඨානභායවන සම්පටිච්ඡන්යතො. පථවීසන්ධාරකජලස්ස 
තරසන්ධාරකවායුනා විය පරිභුත්තාහාරස්ස වායයොධාතුනාව ආමාසයය

අවට්ඨානන්ති දස්යසති ‘‘වායෙොධාතුවයසයනව තිට්ඨතී’’ති ඉමිනා. තථා
පරිභුත්තඤ්හි ආහාරර වායයොධාතු යහට්ඨා ච තිරියඤ්ච ඝනර පරිවටුමර
කත්වායාවපක්කා සන්නිරුජ්ඣනවයසනආමාසයයපතිට්ඨිතරකයරොතීති. 

උද්ධනං නාම යත්ථ උක්ඛලියාදීනි පතිට්ඨායපත්වා පචන්ති, යා

‘‘චුල්ලී’’තිපි වුච්චති. රස්සදණ්යඩො දණ්ඩයකො. පයතොයදො ෙට්ඨි. ඉතීති
වුත්තප්පකාරමතිදිසති.වුත්තප්පකාරස්යසවහිධාතුවයසනවිභාවනා. තත්ථ 

අතිහරතීති යාව මුඛා අභිහරති. වීතිහරතීති තයතො කුච්ඡියර විමිස්සර

කයරොන්යතො හරතී’’ති (දී. නි. ටී. 1.214) ආචරිෙධම්මපාලත්යථයරො, 

ආචරිොනන්දත්යථයරො පන ‘‘තයතොයාවකුච්ඡි, තාවහරතී’’ති(විභ.මූලටී.
523) ආහ.තදුභයම්පිඅත්ථයතොඑකයමව උභයත්ථාපිකුච්ඡිසම්බන්ධමත්තර
හරණස්යසවඅධිප්යපතත්තා. 

අපිච අතිහරතීති මුඛද්වාරර අතික්කායමන්යතො හරති. වීතිහරතීති

කුච්ඡිගතර පස්සයතො හරති. ධායරතීති ආමාසයය පතිට්ඨිතර කයරොති. 

පරිවත්යතතීති අපරාපරර පරිවත්තනරකයරොති. සඤ්චුණ්යෙතීති මුසයලන

වියසඤ්චුණ්ණනරකයරොති. වියසොයසතීතිවියසොසනරනාතිසුක්ඛරකයරොති. 
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පටුන 

නීහරතීතිකුච්ඡියතොබහිනිද්ධායරති.පථවීධාතුකිච්යචසුපි යථාවුත්යතොයයව
අත්යථො. තානි පනආහාරස්ස ධාරණපරිවත්තනසඤ්චුණ්ණනවියසොසනානි 
පථවීසහිතා එව වායයොධාතු කාතුර සක්යකොති, න යකවලා, තස්මා තානි

පථවීධාතුයාපි කිච්චභායවනවුත්තානි. සියනයහතීතියතයමති. අල්ලත්තඤ්ච

අනුපායලතීති යථා වායයොධාතුආදීහි අතිවිය යසොසනර න යහොති, තථා

අල්ලභාවඤ්ච නාතිඅල්ලතාකරණවයසන අනුපායලති. අඤ්ජයසොති

ආහාරස්ස පවිසනපරිවත්තනනික්ඛමනාදීනර මග්යගො. විඤ්ඤාෙධාතූති 
මයනොවිඤ්ඤාණධාතුපරියයසනජ්යඣොහරණාදිවිජානනස්ස අධිප්යපතත්තා. 

තත්ථ තත්ථාති තස්මිර තස්මිර පරියයසනජ්යඣොහරණාදිකිච්යච.
තරතරවිජානනස්ස පච්චයභූයතො තරනිප්ඵාදයකොයයව පයයොයගො 

සම්මාපයෙොයගො නාම.යයනහිපයයොයගනපරියයසනාදිනිප්ඵජ්ජති,. යසො 

තබ්බිසයවිජානනම්පි නිප්ඵායදති නාම තදවිනාභාවයතො. තමන්වාෙ 

ආගම්මාති අත්යථො. ආභුජතීති පරියයසනවයසන, 
අජ්ඣාහරණජිණ්ණාජිණ්ණතාදිපටිසරයවදනවයසන ච තානි 
පරියයසනජ්යඣොහරණජිණ්ණාජිණ්ණතාදීනි ආවජ්යජති විජානාති.
ආවජ්ජනපුබ්බකත්තා විජානනස්සවිජානනම්යපත්ථගහිතන්තියවදිතබ්බර.

අථ වා සම්මාපයෙොයගො නාම සම්මාපටිපත්ති. තමන්වාෙ ආගම්ම.

‘‘අබ්භන්තයර අත්තා නාම යකොචි භුඤ්ජනයකො නත්ථී’’තිආදිනා ආභුජති 
සමන්නාහරති, විජානාතීති අත්යථො. ආයභොගපුබ්බයකො හි සබ්යබො
විඤ්ඤාණබයාපායරොති‘‘ආභුජති’’ච්යචවවුත්තර. 

ගමනයතොති භික්ඛාචාරවයසන යගොචරගාමර උද්දිස්ස ගමනයතො.

පච්චාගමනම්පි ගමනසභාවත්තා ඉමිනාව සඞ්ගහිතර. පරියෙසනයතොති
යගොචරගායම භික්ඛාය ආහිණ්ඩනයතො. පරියයසනසභාවත්තා ඉමිනාව

පටික්කමනසාලාදිඋපසඞ්කමනම්පි සඞ්ගහිතර. පරියභොගයතොති
දන්තමුසයලහි සඤ්චුණ්යණත්වා ජිව්හාය සම්පරිවත්තනක්ඛයණයයව
අන්තරහිතවණ්ණගන්ධසඞ්ඛාරවියසසර සුවානයදොණියර සුවානවමථු විය

පරමයජගුච්ඡර ආහාරර පරිභුඤ්ජනයතො. ආසෙයතොති එවර පරිභුත්තස්ස
ආහාරස්ස පිත්තයසම්හපුබ්බයලොහිතාසයභාවූපගමයනන 
පරමජිගුච්ඡනයහතුභූතයතො ආමාසයස්ස උපරි
පතිට්ඨානකපිත්තාදිචතුබ්බිධාසයයතො. ආසයති එකජ්ඣර පවත්තමායනොපි 
කම්මබලවවත්ථියතො හුත්වා මරියාදවයසන අඤ්ඤමඤ්ඤර අසඞ්කරයතො

තිට්ඨති පවත්තති එත්ථාති හි ආසයෙො, ආමාසයස්ස උපරි පතිට්ඨානයකො

පිත්තාදි චතුබ්බිධාසයයො. මරියාදත්යථො හි අයමාකායරො. නිධානයතොති
ආමාසයයතො. නියධති යථාභුත්යතො ආහායරො නිචියතො හුත්වා තිට්ඨති

එත්ථාති හි ආමාසයයො ‘‘නිධාන’’න්ති වුච්චති. අපරිපක්කයතොති
භුත්තාහාරපරිපාචයනන ගහණීසඞ්ඛායතන කම්මජයතජසා අපරිපාකයතො. 

පරිපක්කයතොති යථාවුත්තකම්මජයතජසාව පරිපාකයතො. ඵලයතොති
නිප්ඵත්තියතො, සම්මාපරිපච්චමානස්ස, අසම්මාපරිපච්චමානස්ස ච
භුත්තාහාරස්ස යථාක්කමර 
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යකසාදිකුණපදද්දුආදියරොගාභිනිප්ඵත්තිසඞ්ඛාතපයයොජනයතොතිවාඅත්යථො.

‘‘ඉදමස්ස ඵල’’න්ති හි වුත්තර. නිස්සන්දනයතොති අක්ඛිකණ්ණාදීසු 
අයනකද්වායරසුඉයතොචියතොචවිස්සන්දනයතො.වුත්තඤ්හි– 

‘‘අන්නරපානරඛාදනීයර, යභොජනඤ්චමහාරහර; 
එකද්වායරනපවිසිත්වා, නවද්වායරහිසන්දතී’’ති.(විසුද්ධි. 1.303); 

සම්මක්ඛනයතොති හත්ථඔට්ඨාදිඅඞ්යගසු නවසු ද්වායරසු
පරියභොගකායල, පරිභුත්තකායල ච යථාරහර සබ්බයසො මක්ඛනයතො.
සබ්බත්ථ ආහායර පටික්කූලතා පච්චයවක්ඛිතබ්බාති සහ පාඨයසයසන
යයොජනා. තරතරකිරියානිප්ඵත්තිපටිපාටිවයසනචායර ‘‘ගමනයතො’’තිආදිකා
අනුපුබ්බී ඨපිතා. සම්මක්ඛනර පන පරියභොගාදීසු ලබ්භමානම්පි
නිස්සන්දවයසනවියසසයතොපටික්කූලන්ති සබ්බපච්ඡාඨපිතන්තිදට්ඨබ්බර. 

පත්තකායලතියුත්තකායල, යථාවුත්යතනවා යතයජනපරිපච්චනයතො
උච්චාරපස්සාවභාවර පත්තකායල. යවගසන්ධාරයණන 

උප්පන්නපරිළාහත්තා සකලසරීරයතොයසදාමුච්චන්ති. තයතොයයව අක්ඛීනි 

පරිබ්භමන්ති, චිත්තඤ්ච එකග්ගංනයහොති.අඤ්යඤච සූලභගන්දරාදයයො 

යරොගා උප්පජ්ජන්ති.සබ්බංතන්තියසදමුච්චනාදිකර. 

අට්ඨායනති මනුස්සාමනුස්සපරිග්ගහියත යඛත්තයදවායතනාදියක
අයුත්තට්ඨායන. තාදියස හි කයරොන්තර කුද්ධා මනුස්සා, අමනුස්සා වා

ජීවිතක්ඛයම්පි පායපන්ති. ආපත්තීති පන භික්ඛුභික්ඛුනීනර යථාරහර 

දුක්කටපාචිත්තියා. පතිරූයප ඨායනති වුත්තවිපරීයත ඨායන. සබ්බං තන්ති
ආපත්තිආදිකර. 

නික්ඛමායපතා අත්තා නාම අත්ථි, තස්ස කාමතාය නික්ඛමනන්ති

බාලමඤ්ඤනරනිවත්යතතුර ‘‘අකාමතාො’’ති වුත්තර, අත්තයනො අනිච්ඡාය
අපයයොයගන වායයොධාතුවිප්ඵායරයනව නික්ඛමතීති වුත්තර යහොති. 

සන්නිචිතාති සමුච්චයයන ඨිතා. වායුයවගසමුප්පීළිතාති වායයොධාතුයා
යවයගන සමන්තයතො අවපීළිතා, නික්ඛමනස්ස යචතර යහතුවචනර. 

‘‘සන්නිචිතා උච්චාරපස්සාවා’’තිවත්වා ‘‘යසොපනාෙං උච්චාරපස්සායවො’’ති
පුන වචනර සමාහාරද්වන්යදපි පුල්ලිඞ්ගපයයොගස්ස සම්භවතාදස්සනත්ථර.
එකත්තයමව හි තස්ස නියතලක්ඛණන්ති. අත්තනා නිරයපක්ඛර 
නිස්සට්ඨත්තා යනව අත්තයනො අත්ථාය සන්තකර වා යහොති, කස්සචිපි
දීයනවයසන අනිස්සජ්ජිතත්තා, ජිගුච්ඡනීයත්තා ච න පරස්සපීති අත්යථො. 

සරීරනිස්සන්යදොවාති සරීරයතො විස්සන්දනයමව නික්ඛමනමත්තර. සරීයර 
සති යසො යහොති, නාසතීති සරීරස්ස ආනිසරසමත්තන්තිපි වදන්ති.
තදයුත්තයමව නිදස්සයනන විසමභාවයතො. තත්ථ හි 

‘‘පටිජග්ගනමත්තයමවා’’තිවුත්තර, පටියසොධනමත්තරඑවාතිචස්සඅත්යථො.

යවළුනාළිආදිඋදකභාජනර උදකතුම්යබො.තන්තිඡඩ්ඩිතඋදකර. 
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‘‘ගයතති ගමයන’’ති පුබ්යබ අභික්කමපටික්කමගහයණන ගමයනපි
පුරයතො, පච්ඡයතො ච කායස්ස අතිහරණර වුත්තන්ති ඉධ ගමනයමව

ගහිත’’න්ති (විභ. මූලටී. 525) ආචරිොනන්දත්යථයරන වුත්තර, තර

යකචිවායදොනාම ආචරිෙධම්මපාලත්යථයරන කතර. කස්මාතියච? ගමයන
පවත්තස්ස පුරයතො, පච්ඡයතො ච කායාතිහරණස්ස තදවිනාභාවයතො 
පදවීතිහාරනියමිතාය ගමනකිරියාය එව සඞ්ගහිතත්තා, විභඞ්ගට්ඨකථාදීහි
(අභි.අට්ඨ. 2.523) චවියරොධනයතො.වුත්තඤ්හිතත්ථගමනස්සඋභයත්ථ
සමවයරොධත්තර, යභදත්තඤ්ච – 

‘‘එත්ථ ච එයකො ඉරියාපයථො ද්වීසු ඨායනසු ආගයතො. යසො
යහට්ඨා ‘අභික්කන්යත පටික්කන්යත’ති එත්ථ භික්ඛාචාරගාමර
ගච්ඡයතො ච ආගච්ඡයතො ච අද්ධානගමනවයසන කථියතො. ‘ගයත
ඨියතනිසින්යන’තිඑත්ථවිහායර චුණ්ණිකපාදුද්ධාරඉරියාපථවයසන
කථියතොතියවදිතබ්යබො’’ති. 

‘‘ගයත’’තිආදීසු අවත්ථායභයදන කිරියායභයදොයයව, න පන

අත්ථයභයදොති දස්යසතුර ‘‘ගච්ඡන්යතො වා’’තිආදි වුත්තර. යතනාහ 

‘‘තස්මා’’තිආදි. තත්ථ සුත්යතතිදීඝනිකායය, මජ්ඣිමනිකායයචසඞ්ගීයත 

සතිපට්ඨානසුත්යත (දී. නි. 2.372; ම. නි. 1.105) අද්ධානඉරිොපථාති
චිරපවත්තකා දීඝකාලිකා ඉරියාපථා අද්ධානසද්දස්ස චිරකාලවචනයතො
‘‘අද්ධනියර අස්ස චිරට්ඨිතික’’න්තිආදීසු (දී. නි. 2.184; 3.177; පාරා. 21) 
විය, අද්ධානගමනපවත්තකා වා දීඝමග්ගිකා ඉරියාපථා. අද්ධානසද්යදො හි
දීඝමග්ගපරියායයො ‘‘අද්ධානගමනසමයයො’’තිආදීසු (පාචි. 213, 217) විය. 

මජ්ඣිමාතිභික්ඛාචාරාදිවයසනපවත්තානාතිචිරකාලිකා, නාතිදීඝමග්ගිකා

වාඉරියාපථා. චුණ්ණිෙඉරිොපථාතිවිහායර, අඤ්ඤත්ථවාඉයතොචියතොච
පරිවත්තනාදිවයසන පවත්තා අප්පමත්තකභායවන චුණ්ණවිචුණ්ණියභූතා
ඉරියාපථා. අප්පමත්තකම්පි හි ‘‘චුණ්ණවිචුණ්ණ’’න්ති යලොයක වදන්ති. 

‘‘ඛුද්දකචුණ්ණිකඉරිොපථා’’තිපි පායඨො, ඛුද්දකා හුත්වා වුත්තනයයන

චුණ්ණිකා ඉරියාපථාති අත්යථො. තස්මාති එවර අවත්ථායභයදන

ඉරියාපථයභදමත්තස්ස කථනයතො. යතසුපීති ‘‘ගයත ඨියත’’තිආදීසුපි. 

වුත්තනයෙනාති ‘‘අභික්කන්යත’’තිආදීසුවුත්තනයයන. 

අපරභායගති ගමනඉරියාපථයතො අපරභායග. ඨියතොති

ඨිතඉරියාපථසම්පන්යනො. එත්යථවාති චඞ්කමයනයයව. එවර සබ්බත්ථ
යථාරහර. 

ගමනඨානනිසජ්ජානර විය නිසීදනසයනස්ස කමවචනමයුත්තර

යයභුයයයන තථාකමාභාවයතොති ‘‘උට්ඨාෙ’’ මිච්යචවවුත්තර. 

ජාගරිතසද්දසන්නිධානයතො යචත්ථ භවඞ්යගොතරණවයසන
නිද්යදොක්කමනයමව සයනර, න පන පිට්ඨිපසාරණමත්තන්ති දස්යසති 
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‘‘කිරිොමෙපවත්තාන’’න්තිආදිනා. දිවායසයයසික්ඛාපයද (පාරා. 77) විය
පිට්ඨිපසාරණස්සාපි සයනඉරියාපථභායවන එකලක්ඛණත්තා

එත්ථාවයරොධනර දට්ඨබ්බර. කරණර කිරිො, කායාදිකිච්චර, තර

නිබ්බත්යතන්තීති කිරිොමොනි තද්ධිතසද්දානමයනකත්ථවුත්තියතො.අථවා 

ආවජ්ජනද්වයකිච්චර කිරිො, තායපකතානි, නිබ්බත්තානිවා කිරිොමොනි. 
ආවජ්ජනවයසන හි භවඞ්ගුපච්යඡයද සති වීථිචිත්තානි උප්පජ්ජන්තීති.

අපරාපරුප්පත්තියානානප්පකාරයතොවත්තන්ති පරිවත්තන්තීති පවත්තානි. 
කත්ථචිපන‘‘චිත්තාන’’න්ති පායඨො, යසොඅභිධම්මට්ඨකථාදීහි, (විභ.අට්ඨ.
523) තට්ටීකාහි ච විරුද්ධත්තා න යපොරාණපායඨොති යවදිතබ්යබො.
කිරියාමයානිඑවපවත්තානිතථා, ජවනර, සබ්බම්පිවා ඡද්වාරිකවීථිචිත්තර.

යතනාහ අභිධම්මටීකාෙං (විභ. මූලටී. 525) ‘‘කායාදිකිරියාමයත්තා, 
ආවජ්ජනකිරියාසමුට්ඨිතත්තා ච ජවනර, සබ්බම්පි වා ඡද්වාරප්පවත්තර

කිරියාමයපවත්තර නාමා’’ති. අප්පවත්තන්ති නිද්යදොක්කමනකායල

අනුප්පජ්ජනර සුත්තං නාමාති අත්යථො ගයහතබ්යබො. යනයයත්ථවචනඤ්හි 
ඉදර, ඉතරථා ඡද්වාරිකචිත්තානර පුයරචරානුචරවයසන උප්පජ්ජන්තානර 
සබ්යබසම්පි ද්වාරවිමුත්තචිත්තානර පවත්තර සුත්තර නාම සියා, එවඤ්ච
කත්වා නිද්යදොක්කමනකාලයතො අඤ්ඤස්මිර කායල උප්පජ්ජන්තානර
ද්වාරවිමුත්තචිත්තානම්පි පවත්තරජාගරියතසඞ්ගගහතීතියවදිතබ්බර. 

චිත්තස්ස පයයොගකාරණභූයත ඔට්ඨාදියක පටිච්ච යථාසකර ඨායන

සද්යදො ජායතීතිආහ ‘‘ඔට්යඨචපටිච්චා’’තිආදි.කිඤ්චාපිසද්යදො යථාඨානර
ජායති, ඔට්ඨාලනාදිනා පන පයයොයගයනව ජායති, න විනා යතන
පයයොයගනාති අධිප්පායයො. යකචි පන වදන්ති ‘‘ඔට්යඨ චාතිආදි
සද්දුප්පත්තිට්ඨානනිදස්සන’’න්ති, තදයුත්තයමව තථා අවචනයතො. න හි
‘‘ඔට්යඨ ච පටිච්චා’’තිආදිනා සසමුච්චයයන කම්මවචයනන ඨානවචනර

සම්භවතීති. තදනුරූපන්ති තස්ස සද්දස්ස අනුරූපර. භාසනස්ස
පටිසඤ්චික්ඛනවියරොධයතො තුණ්හීභාවපක්යඛ ‘‘අපරභායග භාසියතො ඉති 
පටිසඤ්චික්ඛතී’’ති න වුත්තර, යතන ච විඤ්ඤායති ‘‘තුණ්හීභූයතොව
පටිසඤ්චික්ඛතීති අත්යථො’’ති. 

භාසනතුණ්හීභාවානරසභාවයතොයභයදසතිඅයරවිභායගොයුත්යතොසියා, 

නාසතීති අනුයයොයගනාහ ‘‘උපාදාරූපපවත්තිෙඤ්හී’’තිආදි. උපාදාරූපස්ස
සද්දායතනස්ස පවත්ති තථා, සද්දායතනස්ස පවත්තනර භාසනර, 
අප්පවත්තනරතුණ්හීතිවුත්තරයහොති. 

යස්මා පන මහාසිවත්යථරවායද අනන්තයර අනන්තයර ඉරියාපයථ 
පවත්තරූපාරූපධම්මානර තත්ථ තත්යථව නියරොධදස්සනවයසන
සම්පජානකාරිතාගහිතා, තස්මා තරමහාසතිපට්ඨානසුත්යත (දී.නි.2.376; 
ම. නි. 1.109) ආගතඅසම්යමොහසම්පජඤ්ඤවිපස්සනාවාරවයසන
යවදිතබ්බර, න චතුබ්බිධසම්පජඤ්ඤවිභාගවයසන, අයතො තත්යථව

තමධිප්යපතර, න ඉධාති දස්යසන්යතො ‘‘තයිද’’න්තිආදිමාහ.
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පටුන 

අසම්යමොහසඞ්ඛාතර ධුරර යජට්ඨකර යස්ස වචනස්සාති අසම්යමොහධුරං, 
මහාසතිපට්ඨානසුත්යතයයව තස්ස වචනස්ස අධිප්යපතභාවස්ස
යහතුගබ්භමිදර වචනර. යස්මා පයනත්ථ සබ්බම්පි චතුබ්බිධර සම්පජඤ්ඤර
ලබ්භතියාවයදවසාමඤ්ඤඵලවියසසදස්සනපධානත්තා ඉමිස්සා යදසනාය, 

තස්මා තර ඉධ අධිප්යපතන්ති දස්යසතුර ‘‘ඉමස්මිං පනා’’තිආදි වුත්තර. 

වුත්තනයෙයනවාති අභික්කන්තාදීසු වුත්තනයයයනව. නනු 
‘‘සතිසම්පජඤ්යඤන සමන්නාගයතො’’ති එතස්ස උද්යදසස්සායර
නිද්යදයසො, අථකස්මා සම්පජඤ්ඤවයසයනවවිත්ථායරොකයතොතියචොදනර

යසොයධන්යතො ‘‘සම්පජානකාරීති චා’’තිආදිමාහ, සතිසම්පයුත්තස්යසව
සම්පජානස්ස වයසන අත්ථස්ස විදිතබ්බත්තා එවර විත්ථායරො කයතොති

වුත්තර යහොති. ‘‘සතිසම්පයුත්තස්යසවා’’ති ච ඉමිනා යථා සම්පජඤ්ඤස්ස
කිච්චයතො පධානතා ගහිතා, එවර සතියාපීති අත්ථර දස්යසති, න පයනතර
සතියා සම්පජඤ්යඤන සහ භාවමත්තදස්සනර. න හි කදාචි සතිරහිතා
ඤාණප්පවත්තිඅත්ථීති. 

නනු ච සම්පජඤ්ඤවයසයනවායර විත්ථායරො, අථ කස්මා 
සතිසම්පයුත්තස්ස සම්පජඤ්ඤස්ස වයසන අත්යථො යවදිතබ්යබොති

යචොදනම්පි යසොයධති ‘‘සතිසම්පජඤ්යඤන සමන්නාගයතොති එතස්ස හි

පදස්සඅෙං විත්ථායරො’’තිඉමිනා.ඉදරවුත්තරයහොති–‘‘සතිසම්පජඤ්යඤන
සමන්නාගයතො’’ති එවර එකයතො උද්දිට්ඨස්ස අත්ථස්ස විත්ථාරත්තා
උද්යදයසවියනිද්යදයසපිතදුභයර සමධුරභායවයනවගහිතන්ති.ඉමිනාපිහි
සතියා සම්පජඤ්යඤන සමධුරතරයයව විභායවති එකයතො උද්දිට්ඨස්ස
අත්ථස්ස විත්ථාරභාවදස්සයනන තදත්ථස්ස සිද්ධත්තා. ඉදානි 

විභඞ්ගනයෙනාපි තදත්ථර සමත්යථතුර ‘‘විභඞ්ගප්පකරයෙ පනා’’තිආදි
වුත්තර. ඉමිනාපි හි සම්පජඤ්ඤස්ස විය සතියායපත්ථ පධානතරයයව

විභායවති. තත්ථ එතානි පදානීති ‘‘අභික්කන්යත පටික්කන්යත

සම්පජානකාරී යහොතී’’තිආදීනි උද්යදසපදානි. විභත්තායනවාති සතියා
සම්පජඤ්යඤන සම්පයයොගමකත්වා සබ්බට්ඨායනසු විසුර විසුර
විභත්තානියයව. 

මජ්ඣිමභාණකා, පනආභිධම්මිකා (විභ.අට්ඨ.523) චඑවරවදන්ති– 
එයකොභික්ඛුගච්ඡන්යතො අඤ්ඤර චින්යතන්යතො අඤ්ඤර විතක්යකන්යතො
ගච්ඡති, එයකො කම්මට්ඨානර අවිස්සජ්යජත්වාව ගච්ඡති. තථා එයකො
තිට්ඨන්යතො අඤ්ඤර චින්යතන්යතො අඤ්ඤර විතක්යකන්යතො තිට්ඨති, 
එයකොකම්මට්ඨානරඅවිස්සජ්යජත්වාවතිට්ඨති.එයකො නිසීදන්යතොඅඤ්ඤර
චින්යතන්යතො අඤ්ඤර විතක්යකන්යතො නිසීදති, එයකො කම්මට්ඨානර 
අවිස්සජ්යජත්වාවනිසීදති.එයකොසයන්යතොඅඤ්ඤරචින්යතන්යතොඅඤ්ඤර
විතක්යකන්යතො සයති, එයකො කම්මට්ඨානර අවිස්සජ්යජත්වාව සයති.
එත්තයකන පන යගොචරසම්පජඤ්ඤර න පාකටර යහොතීති චඞ්කමයනන
දීයපන්ති. යයො හි භික්ඛු චඞ්කමර ඔතරිත්වා චඞ්කමනයකොටියර ඨියතො
පරිග්ගණ්හාති ‘‘පාචීනචඞ්කමනයකොටියර පවත්තා රූපාරූපධම්මා 
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පච්ඡිමචඞ්කමනයකොටිර අප්පත්වා එත්යථව නිරුද්ධා, 
පච්ඡිමචඞ්කමනයකොටියර පවත්තාපි පාචීනචඞ්කමනයකොටිර අප්පත්වා
එත්යථව නිරුද්ධා, චඞ්කමනයවමජ්යඣ පවත්තා උයභො යකොටියයො
අප්පත්වා එත්යථව නිරුද්ධා, චඞ්කමයන පවත්තා රූපාරූපධම්මා ඨානර
අප්පත්වා එත්යථවනිරුද්ධා, ඨායන පවත්තානිසජ්ජර, නිසජ්ජාය පවත්තා
සයනර අප්පත්වා එත්යථව නිරුද්ධා’’ති එවර පරිග්ගණ්හන්යතො 
පරිග්ගණ්හන්යතොයයව භවඞ්ගර ඔතායරති, උට්ඨහන්යතො කම්මට්ඨානර

ගයහත්වාව උට්ඨහති.අයරභික්ඛු ගතාදීසුසම්පජානකාරී නාමයහොති. 

එවරපනසුත්යතකම්මට්ඨානරඅවිභූතරයහොති, කම්මට්ඨානරඅවිභූතර න
කාතබ්බර, තස්මා යයො භික්ඛු යාව සක්යකොති, තාව චඞ්කමිත්වා ඨත්වා
නිසීදිත්වා සයමායනො එවර පරිග්ගයහත්වා සයති ‘‘කායයො අයචතයනො, 
මඤ්යචො අයචතයනො, කායයො න ජානාති ‘අහර මඤ්යච සයියතො’ති, 
මඤ්යචොපි න ජානාති ‘මයි කායයො සයියතො’ති. අයචතයනො කායයො
අයචතයන මඤ්යච සයියතො’’ති. එවර පරිග්ගණ්හන්යතො
පරිග්ගණ්හන්යතොයයව චිත්තර භවඞ්ගර ඔතායරති, පබුජ්ඣන්යතො

කම්මට්ඨානර ගයහත්වාව පබුජ්ඣති, අයර සුත්යත සම්පජානකාරී නාම
යහොති. 

‘‘කායාදිකිරියානිප්ඵත්තයනන තම්මයත්තා, 
ආවජ්ජනකිරියාසමුට්ඨිතත්තා ච ජවනර, සබ්බම්පි වා ඡද්වාරප්පවත්තර 
කිරියාමයපවත්තර නාම, තස්මිර සති ජාගරිතර නාම යහොතී’’ති

පරිග්ගණ්හන්යතොභික්ඛු ජාගරියතසම්පජානකාරී නාම.අපිචරත්තින්දිවරඡ

යකොට්ඨායස කත්වා පඤ්ච යකොට්ඨායස ජග්ගන්යතොපි ජාගරියත

සම්පජානකාරී නාමයහොති. 

විමුත්තායතනසීයසන ධම්මර යදයසන්යතොපි, බාත්තිරස තිරච්ඡානකථා 

පහාය දසකථාවත්ථුනිස්සිතර සප්පායකථර කයථන්යතොපි භාසියත 

සම්පජානකාරී නාම. 

අට්ඨතිරසාය ආරම්මයණසු චිත්තරුචියර මනසිකාරර පවත්යතන්යතොපි 

දුතියජ්ඣානර සමාපන්යනොපි තුණ්හීභායව සම්පජානකාරී නාම. දුතියඤ්හි
ඣානර වචීසඞ්ඛාරවිරහයතො වියසසයතො තුණ්හීභායවො නාමාති. අයම්පි
නයයො පුරිමනයයතො වියසසනයත්තා ඉධාපි ආහරිත්වා වත්තබ්යබො. තථා
යහස අභිධම්මට්ඨකථාදීසු (විභ. අට්ඨ. 523) ‘‘අයර පයනත්ථ අපයරොපි
නයයො’’ති ආරභිත්වා යථාවුත්තනයයො විභාවියතොති. ‘‘එවර යඛො
මහාරාජා’’තිආදි යථානිද්දිට්ඨස්ස අත්ථස්ස නිගමනර, තස්මා තත්ථ

නිද්යදසානුරූපරඅත්ථර දස්යසන්යතො ‘‘එව’’න්තිආදිමාහ. සතිසම්පයුත්තස්ස

සම්පජඤ්ඤස්සාති හි නිද්යදසානුරූපර අත්ථවචනර. තත්ථ විනිච්ඡයයො

වුත්යතොයයව. එවන්තිඉමිනා වුත්තප්පකායරනඅභික්කන්තපටික්කන්තාදීසු
සත්තසුඨායනසුපච්යචකරචතුබ්බියධන පකායරනාතිඅත්යථො. 
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සන්යතොසකථාවණ්ණනා 
215. අත්ථදස්සයනන පදස්සපි විඤ්ඤායමානත්තා පදමනයපක්ඛිත්වා

සන්යතොසස්ස අත්තනි අත්ථිතාය භික්ඛු සන්තුට්යඨොති පවුච්චතීති

අත්ථමත්තර දස්යසතුර ‘‘ඉතරීතරපච්චෙසන්යතොයසන සමන්නාගයතො’’ති
වුත්තර. සන්තුස්සති න ලුද්යධො භවතීති හි පදනිබ්බචනර. අපිච
පදනිබ්බචනවයසන අත්යථ වුත්යත යස්ස සන්යතොසස්ස අත්තනි
අත්ථිභාවයතො සන්තුට්යඨො නාම, යසො අපාකයටොති තර පාකටකරණත්ථර 

‘‘ඉතරීතරපච්චෙසන්යතොයසන සමන්නාගයතො’’ති අත්ථමත්තමාහ, 
චීවරාදියක යත්ථ කත්ථචි කප්පියපච්චයය සන්යතොයසන සමඞ්ගීභූයතොති
අත්යථො. ඉතර-සද්යදො හි අනියමවචයනො ද්වික්ඛත්තුර වුච්චමායනො යර 
කිඤ්චි-සද්යදන සමානත්යථො යහොති. යතන වුත්තර ‘‘යත්ථ කත්ථචි
කප්පියපච්චයය’’ති. අථවාඉතරරවුච්චතිහීනරපණීතයතොඅඤ්ඤත්තා, තථා
පණීතම්පි හීනයතො අඤ්ඤත්තා. අඤ්ඤමඤ්ඤායපක්ඛාසිද්ධා හි ඉතරතා, 
තස්මා හීයනන වා පණීයතන වා චීවරාදිකප්පියපච්චයයන සන්යතොයසන
සමඞ්ගීභූයතොති අත්යථො දට්ඨබ්යබො. සන්තුස්සති යතන, 

සන්තුස්සනමත්තන්ති වා සන්යතොයසො, තථා පවත්යතො අයලොයභො, 

අයලොභපධානා වා චත්තායරො ඛන්ධා. ලභනර ලායභො, අත්තයනො ලාභස්ස

අනුරූපරසන්යතොයසො ෙථාලාභසන්යතොයසො.බලන්තිකායබලර, අත්තයනො

බලස්ස අනුරූපරසන්යතොයසො ෙථාබලසන්යතොයසො. සාරුප්පන්තිසප්පායර
පතිරූපර භික්ඛුයනො අනුච්ඡවිකතා, අත්තයනො සාරුප්පස්ස අනුරූපර

සන්යතොයසො ෙථාසාරුප්පසන්යතොයසො. 

අපයරො නයයො –ලබ්භයතති  ලායභො, යයො යයො ලායභො ෙථාලාභං, 

ඉතරීතරපච්චයයො, යථාලායභනසන්යතොයසො ෙථාලාභසන්යතොයසො. බලස්ස

අනුරූපර පවත්තතීති ෙථාබලං, අත්තයනො බලානුච්ඡවිකපච්චයයො, යථා-

සද්යදො යචත්ථ සසාධනර  අනුරූපකිරියර වදති, යථා තර ‘‘අධිචිත්ත’’න්ති

එත්ථ  අධි -සද්යදො සසාධනර අධිකරණකිරියන්ති .යථාබයලන සන්යතොයසො  

ෙථාබලසන්යතොයසො. සාරුප්පතිපතිරූපරභවති, යසොභනරවාආයරොයපතීති 

සාරුප්පං, යර යර සාරුප්පර ෙථාසාරුප්පං, භික්ඛුයනො සප්පායපච්චයයො, 

යථාසාරුප්යපන සන්යතොයසො ෙථාසාරුප්පසන්යතොයසො. යථාවුත්තර

පයභදමනුගතාවණ්ණනා පයභදවණ්ණනා. 

ඉධාති සාසයන. අඤ්ඤං න පත්යථතීති අප්පත්තපත්ථනභාවමාහ, 

ලභන්යතොපි න ගණ්හාතීති පත්තපත්ථනාභාවර. පඨයමන
අප්පත්තපත්ථනාභායවයයව වුත්යත යථාලද්ධයතො අඤ්ඤස්ස අපත්ථනා
නාම අප්පිච්ඡතායපි සියා පවත්තිආකායරොති අප්පිච්ඡතාපසඞ්ගභාවයතො
තයතොපි නිවත්තයමව සන්යතොසස්ස සරූපර දස්යසතුර දුතියයන 

පත්තපත්ථනාභායවො වුත්යතොති දට්ඨබ්බර. එවමුපරිපි. පකතිදුබ්බයලොති

ආබාධාදිවිරයහපිසභාවදුබ්බයලො.සමායනොසීලාදිභායගො යස්සාති සභායගො, 

සහ වා සීලාදීහි ගුණභායගහි වත්තතීති සභායගො, ලජ්ජීයපසයලො භික්ඛු, 
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යතන. තං පරිවත්යතත්වාතිපකතිදුබ්බලාදීනරගරුචීවරරනඵාසුභාවාවහර, 
සරීරයඛදාවහඤ්ච යහොතීති පයයොජනවයසන පරිවත්තනර වුත්තර, න
අත්රිච්ඡතාදිවයසන. අත්රිච්ඡතාදිප්පකායරන හි පරිවත්යතත්වා
ලහුකචීවරපරියභොයගො සන්යතොසවියරොධී යහොති, තස්ස පන තදභාවයතො
යථාවුත්තප්පයයොජනවයසන පරිවත්යතත්වා ලහුකචීවරපරියභොයගොපි න 

සන්යතොසවියරොධීති ආහ ‘‘ලහයකන ොයපන්යතොපි සන්තුට්යඨොව 

යහොතී’’ති.පයයොජනවයසනපරිවත්යතත්වාලහුකචීවරපරියභොයගොපිනතාව
සන්යතොසවියරොධී, පයගවතථාඅපරිවත්යතත්වාපරියභොයගතිසම්භාවිතස්ස
අත්ථස්ස දස්සනත්ථඤ්යහත්ථ අපි-සද්දග්ගහණර. චීවරනිද්යදයසපි 

‘‘පත්තචීවරාදීනං අඤ්ඤතර’’න්ති වචනර යථාරුතර 
ගහිතාවයසසපච්චයසන්යතොසස්ස චීවරසන්යතොයස
සමවයරොධිතාදස්සනත්ථර. ‘‘යථරයකො අයමායස්මා මල්ලයකො’’තිආදීසු
යථරයවොහාරස්ස පඤ්ඤත්තිමත්යතපි පවත්තියතො දසවස්සයතො පභුති 

චිරවස්සපබ්බජියතස්යවව ඉධ පවත්තිඤාපනත්ථර ‘‘යථරානං 

චිරපබ්බජතාන’’න්ති වුත්තර, යථරානන්ති වා සඞ්ඝත්යථරර වදති. 

චිරපබ්බජතානන්ති පන තදවයසයස වුඩ්ෙභික්ඛූ. සඞ්කාරකූටාදියතොති

කචවරරාසිආදියතො. අනන්තකානීතිනන්තකානි පියලොතිකානි. ‘‘අ-කායරො 

යචත්ථ නිපාතමත්ත’’න්ති (වි. ව. අට්ඨ. 1165) විමානට්ඨකථාෙං වුත්තර.
තථා චාහු ‘‘නන්තකර කප්පයටො ජිණ්ණවසනර තු පටච්චර’’න්ති නත්ථි

දසාසඞ්ඛායතො අන්යතො යකොටි යයසන්ති හි නන්තකානි, න-සද්දස්ස තු

අනායදයස අනන්තකානීතිපියුජ්ජති. සඞ්යකතයකොවිදානර පනආචරියානර

තථා අවුත්තත්තා වීමරසිත්වා ගයහතබ්බර. ‘‘සනන්තකානී’’තිපි පායඨො, 

නන්තයකනසහසරසිබ්බිතානිපරසුකූලානිචීවරානීතිඅත්යථො. සඞ්ඝාටින්ති
තිණ්ණර චීවරානර අඤ්ඤතරර චීවරර. තීණිපි හි චීවරානි සඞ්ඝටිතත්තා
‘‘සඞ්ඝාටී’’ති වුච්චන්ති. මහග්ඝර චීවරර, බහූනි වා චීවරානි ලභිත්වා තානි
විස්සජ්යජත්වා තදඤ්ඤස්ස ගහණම්පි මහිච්ඡතාදිනයය අට්ඨත්වා 
යථාසාරුප්පනයය එව ඨිතත්තා න සන්යතොසවියරොධීති ආහ 

‘‘යතසං…යප.… ධායරන්යතොපි සන්තුට්යඨොව යහොතී’’ති.
යථාසාරුප්පනයයන යථාලද්ධර විස්සජ්යජත්වා තදඤ්ඤගහණම්පි න තාව
සන්යතොසවියරොධී, පයගව අනඤ්ඤගහයණන යථාලද්ධස්යසව
යථාසාරුප්පර පරියභොයගති සම්භාවිතස්ස අත්ථස්ස දස්සනත්ථඤ්යහත්ථ 

අපි-සද්දග්ගහණර, එවර යසසපච්චයයසුපි යථාබලයථාසාරුප්පනිද්යදයසසු
අපි-සද්දග්ගහයණඅධිප්පායයොයවදිතබ්යබො. 

පකතිවිරුද්ධන්ති සභායවයනව අසප්පායර. සමණධම්මකරණසීයසන
සප්පායපච්චයපරියයසනර, පරිභුඤ්ජනඤ්ච වියසසයතො යුත්තතරන්ති 

අත්ථන්තරර විඤ්ඤායපතුර ‘‘යායපන්යතොපී’’ති අවත්වා ‘‘සමෙධම්මං 

කයරොන්යතොපී’’ති වුත්තර. මිස්සකාහාරන්ති තණ්ඩුලමුග්ගාදීහි
නානාවිධපුබ්බණ්ණාපරණ්යණහිමිස්යසත්වාකතරආහාරර. 
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පටුන 

අඤ්ඤම්පි යසනාසයන යථාසාරුප්පසන්යතොසර දස්යසන්යතො ආහ 

‘‘යෙොහී’’තිආදි.පඨයමහිනයයයථාලද්ධස්සවිස්සජ්ජයනන, දුතියය පන
යථාපත්තස්ස අසම්පටිච්ඡයනන යථාසාරුප්පසන්යතොයසො වුත්යතොති

අයයමයතසර වියසයසො. හි-සද්යදො යචත්ථ පක්ඛන්තරයජොතයකො. 

මජ්ඣිමාගමට්ඨකථාෙං පන පි-සද්යදො දිස්සති. ‘‘උත්තමයසනාසනං නාම

පමාදට්ඨාන’’න්ති වත්වා තබ්භාවයමව දස්යසතුර ‘‘තත්ථ

නිසින්නස්සා’’තිආදි වුත්තර. නිද්දාභිභූතස්සාති ථිනමිද්යදොක්කමයනන
චිත්තයචතසිකයගලඤ්ඤභාවයතො භවඞ්ගසන්තතිසඞ්ඛාතාය නිද්දාය

අභිභූතස්ස, නිද්දායන්තස්සාති අත්යථො. පටිබුජ්ඣයතොති තථාරූයපන
ආරම්මණන්තයරන පටිබුජ්ඣන්තස්ස පටිබුජ්ඣනයහතු කාමවිතක්කා

පාතුභවන්තීති වුත්තර යහොති. ‘‘පටිබුජ්ඣනයතො’’තිපි හි කත්ථචි පායඨො

දිස්සති. අෙම්පීතිපඨමනයරඋපාදායවුත්තර. 

යතසංආභයතනාතියතහියථරාදීහිආභයතන, යතසර වායයනයකනචි

සන්තයකනාති අජ්ඣාහරිත්වා සම්බන්යධො. මුත්තහරීතකන්ති
යගොමුත්තපරිභාවිතර, පූතිභායවනවායමොචිතර ඡඩ්ඩිතරහරීතකර, ඉදානිපන
යපොත්ථයකසු ‘‘යගොමුත්තහරීතක’’න්ති පායඨො, යසො න යපොරාණපායඨො 

තබ්බණ්ණනාය (දී. නි. ටී. 1.215) විරුද්ධත්තා. චතුමධුරන්ති 

මජ්ඣිමාගමවයර මහාධම්මසමාදානසුත්යත (ම.නි.1.484 ආදයයො)වුත්තර
දධිමධුසප්පිඵාණිතසඞ්ඛාතර චතුමධුරර, එකස්මිඤ්ච භාජයන චතුමධුරර 
ඨයපත්වා යතසු යදිච්ඡසි, තර ගණ්හාහි භන්යතති අත්යථො. 

‘‘සචස්සා’’තිආදිනා තදුභයස්ස යරොගවූපසමනභාවර දස්යසති. බුද්ධාදීහි

වණ්ණිතන්ති‘‘පූතිමුත්තයභසජ්ජරනිස්සාය පබ්බජ්ජා’’තිආදිනා(මහාව.73, 
128) සම්මාසම්බුද්ධාදීහි පසත්ථර. අප්පිච්ඡතාවිසිට්ඨාය සන්තුට්ඨියා
නියයොජනයතො පරයමන උක්කරසගයතන සන්යතොයසන සන්තුස්සතීති 

පරමසන්තුට්යඨො. 

කාමඤ්ච සන්යතොසප්පයභදා යථාවුත්තයතොපි අධිකතරා චීවයර වීසති 
සන්යතොසා, පිණ්ඩපායත පන්නරස, යසනාසයන ච පන්නරස, 
ගිලානපච්චයය වීසතීති, ඉධ පන සඞ්යඛයපන ද්වාදසවියධොයයව
සන්යතොයසො වුත්යතො. තදධිකතරප්පයභයදො පන චතුරඞ්ගුත්තයර 

මහාඅරිෙවංසසුත්තට්ඨකථාෙ (අ.නි.අට්ඨ.2.4.28) ගයහතබ්යබො.යතනාහ 

‘‘ඉමිනා පනා’’තිආදි. එවර ‘‘ඉධ මහාරාජ භික්ඛු සන්තුට්යඨො යහොතී’’ති
එත්ථ පුග්ගලාධිට්ඨානනිද්දිට්යඨන සන්තුට්ඨපයදයනව සන්යතොසප්පයභදර
දස්යසත්වා ඉදානි ‘‘කායපරිහාරියකන චීවයරන කුච්ඡිපරිහාරියකන
පිණ්ඩපායතනා’’තිආදි යදසනානුරූපර යතන සන්යතොයසන සන්තුට්ඨස්ස 
අනුච්ඡවිකර පච්චයප්පයභදර, තස්ස ච කායකුච්ඡිපරිහාරියභාවර
විභායවන්යතො එවමාහාති අයයමත්ථ සම්බන්යධො. කාමඤ්චස්ස
චීවරපිණ්ඩපායතයහව යථාක්කමර කායකුච්ඡිපරිහාරියයහි සන්තුට්ඨතා
පාළියර වුත්තා, තථාපි යසසපරික්ඛාරචතුක්යකනච විනා විචරණමයුත්තර, 
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සබ්බත්ථචකායකුච්ඡිපරිහාරියතාලද්ධබ්බාතිඅට්ඨකථායරඅයර විනිච්ඡයයො

වුත්යතොති දට්ඨබ්බර. දන්තකට්ඨච්යඡදනවාසීති ලක්ඛණමත්තර
තදඤ්ඤකිච්චස්සාපි තාය සායධතබ්බත්තා, යතන වක්ඛති ‘‘මඤ්චපීඨානර 
අඞ්ගපාදචීවරකුටිදණ්ඩකසජ්ජනකායල චා’’තිආදි. වුත්තම්පි යචතර
යපොරාණට්ඨකථාසු‘‘න යහතරකත්ථචිපිපාළියමාගත’’න්ති. 

බන්ධනන්ති කායබන්ධනර. පරිස්සාවයනන පරිස්සාවනඤ්ච, යතන
සහාතිවා අත්යථො. යුත්යතොකම්මට්ඨානභාවනාසඞ්ඛායතොයයොයගොයස්ස, 

තස්මිරවා යයොයගොයුත්යතොති යුත්තයෙොයගො, තස්ස. 

කායර පරිහරන්ති යපොයසන්ති, කායස්ස වා පරිහායරො යපොසනමත්තර

පයයොජනයමයතහීති කාෙපරිහාරිො ක-කාරස්ස ය-කාරර කත්වා.

යපොසනඤ්යචත්ථ වඩ්ෙනර, භරණර වා, තථා කුච්ඡිපරිහාරිොපි යවදිතබ්බා.
බහිද්ධාව කායස්ස උපකාරකභායවන කායපරිහාරියතා, 
අජ්යඣොහරණවයසන සරීරට්ඨිතියා උපකාරකභායවන කුච්ඡිපරිහාරියතාති 

අයයමයතසර වියසයසො. යතනාහ ‘‘තිචීවරං තාවා’’තිආදි. ‘‘පරිහරතී’’ති

එතස්ස යපොයසතීති අත්ථවචනර. ඉතීති නිදස්සයන නිපායතො, එවර
වුත්තනයයන කායපරිහාරියර යහොතීති කාරණයජොතයන වා, තස්මා

යපොසනයතො කායපරිහාරියර යහොතීති. එවමුපරිපි. චීවරකණ්යෙනාති
චීවරපරියන්යතන. 

කුටිපරිභණ්ඩකරෙකායලති කුටියා සමන්තයතො විලිම්පයනන
සම්මට්ඨකරණකායල. 

අඞ්ගං නාම මඤ්චපීඨානර පාදූපරි ඨපියතො පධානසම්භාරවියසයසො.
යත්ථ පදරසඤ්චිනනපිට්ඨිඅපස්සයනාදීනි කයරොන්ති, යයො ‘‘අටනී’’තිපි
වුච්චති. 

මධුද්දුමපුප්ඵර මධුකං නාම, මක්ඛිකාමධූහිකතපූවරවා. පරික්ඛාරමත්තා 

පරික්ඛාරපමාණර. යසෙයං පවිසන්තස්සාති පච්චත්ථරණකුඤ්චිකානර

තාදියස කායල පරිභුත්තභාවර සන්ධාය වුත්තර. යතනාහ ‘‘තත්රට්ඨකං 

පච්චත්ථරෙ’’න්ති. අත්තයනො සන්තකභායවන පච්චත්ථරණාධිට්ඨායනන 
අධිට්ඨහිත්වා තත්යථව යසනාසයන තිට්ඨනකඤ්හි ‘‘තත්රට්ඨක’’න්ති
වුච්චති. විකප්පනවචනයතො පන යතසමඤ්ඤතරස්ස නවමතා, 
යථාවුත්තපටිපාටියා යචත්ථ නවමභායවො, න තු යතසර
තථාපතිනියතභායවන. කස්මාති යච? තථායයව යතසමධාරණයතො. එස

නයයොදසමාදීසුපි.යතලර පටිසායමත්වාහරිතායවළුනාළිආදිකා යතලනාළි. 
නනු සන්තුට්ඨපුග්ගලදස්සයන සන්තුට්යඨොව අට්ඨපරික්ඛාරියකො
දස්යසතබ්යබොතිඅනුයයොයග යථාරහරයතසම්පිසන්තුට්ඨභාවරදස්යසන්යතො 

‘‘එයතසු චා’’තිආදිමාහ.මහන්යතොපරික්ඛාරසඞ්ඛායතොභායරො එයතසන්ති 

මහාභාරා, අයර අධුනා පායඨො, ආචරිෙධම්මපාලත්යථයරන පන 
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‘‘මහාගජා’’ති පාඨස්ස දිට්ඨත්තා ‘‘දුප්යපොසභායවන මහාගජා වියාති
මහාගජා’’ති (දී. නි. ටී. 1.215) වුත්තර, න යත එත්තයකහි පරික්ඛායරහි
‘‘මහිච්ඡා, අසන්තුට්ඨා, දුබ්භරා, බාහුල්ලවුත්තියනො’’ති ච වත්තබ්බාති
අධිප්පායයො. යදි ඉතයරපි සන්තුට්ඨා අප්පිච්ඡතාදිසභාවා, කියමයතසම්පි

වයසන අයර යදසනා ඉච්ඡිතාති යචොදනර යසොයධතුර ‘‘භගවා පනා’’තිආදි
වුත්තර. අට්ඨපරික්ඛාරිකස්සවයසනඉමිස්සායදසනායඉච්ඡිතභායවොකථර

විඤ්ඤායතීති අනුයයොගම්පි අපයනති ‘‘යසො හී’’තිආදිනා, තස්යසව තථා 
පක්කන්තභායවන ‘‘කායපරිහාරියකන චීවයරනා’’තිආදි පාළියා
යයොගයයතො තස්ස වයසන ඉච්ඡිතභායවො විඤ්ඤායතීති වුත්තර යහොති.
වචනීයස්ස යහතුභාවදස්සයනන හි වාචකස්සාපි යහතුභායවො දස්සියතොති. 

එවඤ්චකත්වා ‘‘ඉති ඉමස්සා’’තිආදිලද්ධගුණවචනම්පිඋපපන්නරයහොති.

සල්ලහුකා වුත්ති ජීවිකා යස්සාති සල්ලහකවුත්ති, තස්ස භායවො 

සල්ලහකවුත්තිතා, තර. කාෙපාරිහාරියෙනාති භාවප්පධානනිද්යදයසො, 

භාවයලොපනිද්යදයසො වාති දස්යසති ‘‘කාෙං පරිහරෙමත්තයකනා’’ති

ඉමිනා, කායයපොසනප්පමායණනාති අත්යථො. තථා කුච්ඡිපරිහාරියෙනාති

එත්ථාපි.වුත්තනයයනයචත්ථද්විධා වචනත්යථො, ටීකාෙං (දී.නි.ටී.1.215) 
පන පඨමස්ස වචනත්ථස්ස යහට්ඨා වුත්තත්තා දුතියයොව ඉධ වුත්යතොති

දට්ඨබ්බර. මමායනතණ්හාය ආසඞ්යගො. පරිග්ගහතණ්හාය බන්යධො. 

ජොමුත්යතොති ධනුජියාය මුත්යතො. යූථාති හත්ථිගණයතො. තිධා

පභින්නමයදො මදහත්ථී.වනපබ්භාරන්තිවයන පබ්භාරර. 

චතූසු දිසාසු සුඛවිහාරිතාය සුඛවිහාරට්ඨානභූතා, ‘‘එකර දිසර 

ඵරිත්වා ’’තිආදිනා)දී.නි. 3.308; ම .නි. 1.77, 459, 509; 2.309) වානයයන 

බ්රහ්මවිහාරභාවනාඵරණට්ඨානභූතා චතස්යසො දිසා එතස්සාති චතුද්දියසො, 

යසොඑව චාතුද්දියසො, චතස්යසො වාදිසා චතුද්දිසං, වුත්තනයයනතමස්සාති 

චාතුද්දියසො යථා ‘‘සද්යධො’’ති .තාස්යවව දිසාසු කත්ථචිපි සත්යත  වා

සඞ්ඛායර වා භයයන න පටිහනති, සයර වා යතහි න පටිහඤ්ඤයතති 

අප්පටියඝො  .සන්තුස්සමායනො ති සයකන, සන්යතන වා, සමයමව වා 

තුස්සනයකො. ඉතරීතයරනාති යයන යකනචි පච්චයයන, උච්චාවයචන වා. 

පරිච්චසයන්තිපවත්තන්තිකායචිත්තානි, තානිවාපරිසයන්තිඅභිභවන්තීති 

පරිස්සො, සීහබයග්ඝාදයයො බාහිරා, කාමච්ඡන්දාදයයො ච අජ්ඣත්තිකා

කායචිත්තුපද්දවා, උපයයොගත්යථ යචතර සාමිවචනර. සහිතාති

අධිවාසනඛන්තියා, වීරියාදිධම්යමහි ච යථාරහර ඛන්තා, ගහන්තා චාති

අත්යථො .ථද්ධභාවකරභයාභායවන  අඡම්භී .එයකො  චයරතිඅසහායයොඑකාකී

හුත්වා චරිතුර විහරිතුර සක්කුයණයය  .සමත ්්ථයන හි එෙය-සද්යදො යථා

‘‘යකො ඉමර විජටයය ජට’’න්ති)සර .නි . 1.23) ඛග්ගවිසාණකප්පතාය

එකවිහාරීති දස්යසති ‘‘ඛග්ගවිසාෙකප්යපො’’ති ඉමිනා  .සණ්ඨායනන

ඛග්ගසදිසර එකයමව  මත්ථයක උට්ඨිතර විසාණර යස්සාති ඛග්යගො; 

ඛග්ගසද්යදන තරසදිසවිසාණස්සගහිතත්තා, මහිරසප්පමායණොමිගවියසයසො, 
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යයො යලොයක ‘‘පලාසායදො , ගණ්ඨයකො ’’ති ච වුච්චති , තස්ස විසායණන

එකීභායවනසදියසොති අත්යථො  .අපිච එකවිහාරිතාය  ඛග්ගවිසාණකප්යපොති

දස්යසතුම්පි එවර වුත්තර  .විත්ථායරො පනස්සා අත්යථො  

ඛග්ගවිසාෙසුත්තවණ්ණනාෙං, (සු .නි.අට්ඨ. 1.42) චූළනිද්යදයස (චූළනි.

128) චවුත්තනයයනයවදිතබ්යබො. 

එවංවණ්ණිතන්තිඛග්ගවිසාණසුත්යත භගවතාතථායදසනායවිවරිතර, 
යථොමිතර වා. ඛග්ගස්ස නාම මිගස්ස විසායණන කප්යපො සදියසො තථා.
කප්ප-සද්යදො යහත්ථ ‘‘සත්ථුකප්යපන වත යභො කිර සාවයකන සද්ධිර
මන්තයමානා’’තිආදීසු(ම.නි.1.260) වියපටිභායගවත්තති, තස්සභායවො 

ඛග්ගවිසාෙකප්පතා, තරයසොආපජ්ජතීතිසම්බන්යධො. 

වාතාභිඝාතාදීහි සියා සකුයණො ඡින්නපක්යඛො, අසඤ්ජාතපක්යඛො වා, 
ඉධ පනයඩතුරසමත්යථොසපක්ඛියකොවඅධිප්යපයතොතිවියසසදස්සනත්ථර

පාළියර ‘‘පක්ඛී සකුයෙො’’ති වුත්තර, න තු ‘‘ආකායස අන්තලික්යඛ 
චඞ්කමතී’’තිආදීසු (පටි. ම. 3.11) විය පරියායමත්තදස්සනත්ථන්ති ආහ 

‘‘පක්ඛයුත්යතොසකුයෙො’’ති. උප්පතතීති උද්ධරපතතිගච්ඡති, පක්ඛන්දතීති

අත්යථො. විධුනන්තාති විභින්දන්තා, විචායලන්තා වා. අජ්ජතනාොති 

අජ්ජභාවත්ථාය.තථා ස්වාතනාොතිඑත්ථාපි.අත්තයනොපත්තර එවභායරො

යස්සාති සපත්තභායරො. මමායනතණ්හාභායවන නිස්සඞ්යගො. 

පරිග්ගහතණ්හාභායවන නිරයපක්යඛො. යෙන කාමන්ති යත්ථ අත්තයනො
රුචි, තත්ථ. භාවනපුරසකර වා එතර. යයන යථා පවත්යතො කායමොති හි 

යෙනකායමො, තර, යථාකාමන්තිඅත්යථො. 

නීවරණප්පහානකථාවණ්ණනා 
216. පුබ්යබ වුත්තස්යසවඅත්ථචතුක්කස්සපුනසම්පිණ්යඩත්වාකථනර 

කිමත්ථන්තිඅධිප්පායයනඅනුයයොගරඋද්ධරිත්වායසොයධති ‘‘යසො…යප.… 

කිං දස්යසතී’’තිආදිනා. පච්චෙසම්පත්තින්ති සම්භාරපාරිපූරිර. ඉයම

චත්තායරොති සීලසරවයරො ඉන්ද්රියසරවයරො සම්පජඤ්ඤර සන්යතොයසොති

පුබ්යබ වුත්තා චත්තායරො ආරඤ්ඤිකස්ස සම්භාරා. න ඉජ්ඣතීති න
සම්පජ්ජතිනසඵයලොභවති.නයකවලරඅනිජ්ඣනමත්තර, අථයඛොඅයම්පි

යදොයසොතිදස්යසති ‘‘තිරච්ඡානගයතහි වා’’තිආදිනා. වත්තබ්බතංආපජ්ජතීති
‘‘අසුකස්ස භික්ඛුයනොඅරඤ්යඤතිරච්ඡානගතානරවිය, වනචරකානරවියච
නිවාසනමත්තයමව, න පන අරඤ්ඤවාසානුච්ඡවිකා කාචි සම්මාපටිපත්ති
අත්ථී’’ති අපවාදවයසන වචනීයභාවමාපජ්ජති, ඉමස්සත්ථස්ස පන
දස්සයනනවිරුජ්ඣනයතොසද්ධිර-සද්යදොන යපොරායණොතිදට්ඨබ්බර.අථවා
ආරඤ්ඤයකහි තිරච්ඡානගයතහි, වනචරවිසභාගජයනහි වා සද්ධිර 
විප්පටිපත්තිවයසන වසනීයභාවර ආපජ්ජති. ‘‘න භික්ඛයව පණිධාය
අරඤ්යඤ වත්ථබ්බර, යයො වයසයය, ආපත්ති දුක්කටස්සා’’තිආදීසු (පාරා.

223) විය හි වත්ථබ්බ-සද්යදො වසිතබ්බපරියායයො. තථා හි 

විභඞ්ගට්ඨකථාෙම්පි වුත්තර ‘‘එවරූපස්ස හි අරඤ්ඤවායසො 
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කාළමක්කටඅච්ඡතරච්ඡදීපිමිගානර අටවිවාසසදියසො යහොතී’’ති (විභ. අට්ඨ.

526) අධිවත්ථාති අධිවසන්තා. පඨමර යභරවසද්දං සායවන්ති. තාවතා

අපලායන්තස්ස හත්යථහිපි සීසර පහරිත්වා පලාපනාකාරර කයරොන්තීති
ආචරියසාරිපුත්තත්යථයරන කථිතර.එවරබයතියරකයතොපච්චයසම්පත්තියා

දස්සිතභාවර පකායසත්වා ඉදානි අන්වයයතොපි පකායසතුර ‘‘ෙස්ස

පයනයත’’තිආදි වුත්තර. කථර ඉජ්ඣතීති ආහ ‘‘යසො හී’’තිආදි. කාළයකො 

තිලයකොති වණ්ණවිකාරාපනයරොගවයසන අඤ්ඤත්ථ පරියායවචනර.
වුත්තඤ්හි– 

‘‘දුන්නාමකඤ්චඅරිසර, ඡද්දියකොවමථූරියතො; 
දවථුපරිතායපොථ, තිලයකොතිලකාළයකො’’ති. 

තිලසණ්ඨානර විය ජායතීති හි තිලයකො, කායළො හුත්වා ජායතීති 

කාළයකො. ඉධ පන පණ්ණත්තිවීතික්කමසඞ්ඛාතර ථුල්ලවජ්ජර

කාළකසදිසත්තා කාළකං, මිච්ඡාවීතික්කමසඞ්ඛාතර අණුමත්තවජ්ජර

තිලකසදිසත්තා තිලකන්ති අයර වියසයසො. තන්ති තථා උප්පාදිතර පීතිර.
විගතභායවන උපට්ඨානයතො ඛයවයවයසන සම්මසනර. ඛීයනට්යඨන හි 

ඛයෙොව විගයතො, විපරීයතො වා හුත්වා අයනට්යඨන වයෙොතිපි වුච්චති. 

අරිෙභූමි නාම යලොකුත්තරභූමි. ඉතීති අරියභූමිඔක්කමනයතො, යදවතානර
වණ්ණභණනයතො වා, තත්ථ තත්ථ යදවතානර වචනර සුත්වා තස්ස යයසො
පත්ථයටොතිවුත්තරයහොති, එවඤ්චකත්වායහට්ඨාවුත්තරඅයසපත්ථරණම්පි 
යදවතානමායරොචනවයසනාතිගයහතබ්බර. 

විවිත්ත -සද්යදො ජනවියවයකති ආහ  ‘‘සුඤ්ඤ’’න්ති  .තර පන

ජනසද්දනිග්යඝොසාභායවන යවදිතබ්බර  සද්දකණ්ටකත්තා ඣානස්සාති

දස්යසතුර ‘‘අප්පසද්දං අප්පනිග්යඝොසන්ති අත්යථො’’ති වුත්තර .

ජනකග්ගහයණයනව හි ඉධ ජඤ්ඤර ගහිතර.  තථා හි වුත්තර විභඞ්යග 

‘‘යයදව තර අප්පනිග්යඝොසර, තයදව තර විජනවාත ’’න්ති)විභ . 533). 

අප්පසද්දන්ති ච පකතිසද්දාභාවමාහ. අප්පනිග්යඝොසන්ති 

නගරනිග්යඝොසාදිසද්දාභාවර .ඊදියසසුහිබයඤ්ජනරසාවයසසරවිය , අත්යථො

පන නිරවයසයසොති අට්ඨකථාසු වුත්තර. මජ්ඣිමාගමට්ඨකථාවණ්ණනාෙං 

(ම .නි.අට්ඨ. 3.364) පන ආචරිෙධම්මපාලත්යථයරො එවමාහ ‘‘අප්පසද්දස්ස

පරිත්තපරියායර මනසි කත්වා වුත්තර ‘බයඤ්ජනර සාවයසසර සියා’ති.  

යතනාහ ‘නහිතස්සා’තිආදි.  අප්පසද්යදොපයනත්ථ අභාවත්යථොතිපිසක්කා

විඤ්ඤාතුර ‘අප්පාබාධතඤ්චසඤ්ජානාමී’තිආදීසු)ම .නි.  1.225) වියා ’’ති .

තමත්ථ ්ර විභඞ්ගපාළිො (විභ .528) සරසන්දන්යතො ‘‘එතයදවා’’තිආදිමාහ. 

එතයදවාති ච මයා සරවණ්ණියමානර නිස්සද්දතර එවාති අත්යථො. 

සන්තියකපීති ගාමාදීනර සමීයපපි එදිසර විවිත්තර නාම, පයගව දූයරති 

අත්යථො. අනාකිණ්ෙන්ති අසඞ්කිණ්ණර අසම්බාධර  .යස්ස  යසනාසනස්ස



දීඝනිකායය සීලක්ඛන්ධවග්ගඅභිනවටීකා සාමඤ්ඤඵලසුත්තවණ්ණනා 

99 

පටුන 

සමන්තා ගාවුතම්පි අඩ්ෙයයොජනම්පි පබ්බතගහනර වනගහනර නදීගහනර

යහොති, න යකොචි අයවලාය උපසඞ්කමිතුර සක්යකොති, ඉදර සන්තියකපි

අනාකිණ්ණර නාම. යසතීති සයති. ආසතීති නිසීදති. ‘‘එත්ථා’’ති ඉමිනා 

යසන-සද්දස්ස, ආසන-සද්දස්සචඅධිකරණත්ථභාවරදස්යසති, ච-සද්යදනච

තදුභයපදස්ස චත්ථසමාසභාවර. ‘‘යතනාහා’’තිආදිනා විභඞ්ගපාළියමව 

ආහරති. 

ඉදානි තස්සායයවත්ථර යසනාසනප්පයභදදස්සනවයසන විභායවතුර 

‘‘අපිචා’’තිආදි වුත්තර. විභඞ්ගපාළියර නිදස්සනනයයන සරූපයතො 

දස්සිතයසනාසනස්යසව හි අයර විභායගො. තත්ථ විහායරො 

පාකාරපරිච්ඡින්යනො සකයලො ආවායසො. අඩ්ඪයෙොයගො දීඝපාසායදො, 

‘‘ගරුළසණ්ඨානපාසායදො’’තිපිවදන්ති. පාසායදො චතුරස්සපාසායදො. හම්මිෙං 

මුණ්ඩච්ඡදනපාසායදො. අට්යටො පටිරාභනර පටිබාහනයයොග්යගො 

චතුපඤ්චභූමයකො පතිස්සයවියසයසො. මායළො එකකූටසඞ්ගහියතො 

අයනකයකොණවන්යතො පතිස්සයවියසයසො. අපයරො නයයො – විහායරො 

දීඝමුඛපාසායදො. අඩ්ඪයෙොයගො එකපස්සඡදනකයගහර.තස්සකිර එකපස්යස
භිත්ති උච්චතරා යහොති, ඉතරපස්යස නීචා, යතන තර එකඡදනකර යහොති. 

පාසායදො ආයතචතුරස්සපාසායදො. හම්මිෙං මුණ්ඩච්ඡදනකර

චන්දිකඞ්ගණයුත්තර. ගුහා යකවලා පබ්බතගුහා. යලෙං ද්වාරබන්ධර
පබ්භාරර. යසසර වුත්තනයයමව. ‘‘මණ්ඩයපොතිසාඛාමණ්ඩයපො’’ති (දී.නි.

ටී. 1.216) එවර ආචරිෙධම්මපාලත්යථයරන, අඞ්ගුත්තරටීකාකායරන ච 

ආචරිෙසාරිපුත්තත්යථයරන වුත්තර. 

විභඞ්ගට්ඨකථාෙං (විභ. අට්ඨ. 527) පන විහායරොති සමන්තා
පරිහාරපථර, අන්යතොයයව ච රත්තිට්ඨානදිවාට්ඨානානි දස්යසත්වා

කතයසනාසනර. අඩ්ඪයෙොයගොති සුපණ්ණවඞ්කයගහර. පාසායදොති ද්යව

කණ්ණිකානි ගයහත්වා කයතො දීඝපාසායදො. අට්යටොති 
පටිරාජාදිපටිබාහනත්ථර ඉට්ඨකාහි කයතො බහලභිත්තියකො

චතුපඤ්චභූමයකො පතිස්සයවියසයසො. මායළොති යභොජනසාලාසදියසො

මණ්ඩලමායළො. විනෙට්ඨකථාෙං පන ‘‘එකකූටසඞ්ගහියතො

චතුරස්සපාසායදො’’ති(පාරා. අට්ඨ.2.482-487) වුත්තර. යලෙන්තිපබ්බතර
ඛණිත්වා වා පබ්භාරස්ස අප්පයහොනකට්ඨායන කුට්ටර උට්ඨායපත්වා වා

කතයසනාසනර. ගුහාති භූමිදරි වා යත්ථ රත්තින්දිවර දීපර ලද්ධුර වට්ටති, 
පබ්බතගුහාවාභූමිගුහාවාතිවුත්තර. 

තර ආවසථභූතර පතිස්සයයසනාසනර විහරිතබ්බට්යඨන, 

විහාරට්ඨානට්යඨන ච විහාරයසනාසනං නාම. මසාරකාදිචතුබ්බියධො 

මඤ්යචො. තථා පීඨං. උණ්ණභිසිආදිපඤ්චවිධා භිසි. සීසප්පමාණර 

බිම්යබොහනං. විත්ථාරයතො විදත්ථිචතුරඞ්ගුලතා, දීඝයතො 
මඤ්චවිත්ථාරප්පමාණතා යචත්ථ සීසප්පමාණර. මසාරකාදීනි
මඤ්චපීඨභාවයතො, භිසිඋපධානඤ්ච මඤ්චපීඨසම්බන්ධයතො 
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පටුන 

මඤ්චපීඨයසනාසනං. මඤ්චපීඨභූතඤ්හියසනාසනර, මඤ්චපීඨසම්බන්ධඤ්ච
සාමඤ්ඤනිද්යදයසන, එකයසයසනවා ‘‘මඤ්චපීඨයසනාසන’’න්ති වුච්චති. 

ආචරිෙසාරිපුත්තත්යථයරොපි එවයමවවදති. ආචරිෙධම්මපාලත්යථයරන පන 

‘‘මඤ්චපීඨයසනාසනන්ති මඤ්චපීඨඤ්යචව 

මඤ්චපීඨසම්බන්ධයසනාසනඤ්චා’’ති (දී. නි. ටී. 1.216) වුත්තර. චිමිලිකා 
නාම සුධාපරිකම්මකතාය භූමියා වණ්ණානුරක්ඛණත්ථර පටඛණ්ඩාදීහි

සිබ්යබත්වා කතා. චම්මඛණ්යඩො නාම සීහබයග්ඝදීපිතරච්ඡචම්මාදීසුපි යර

කිඤ්චි චම්මර. අට්ඨකථාසු (පාචි. අට්ඨ. 112; වි. සඞ්ග. අට්ඨ. 82) හි

යසනාසනපරියභොයගපටික්ඛිත්තචම්මරනදිස්සති. තිෙසන්ථායරොතියයසර

යකසඤ්චිතිණානරසන්ථායරො.එයසවනයයො පණ්ෙසන්ථායරපි.චිමිලිකාදි

භූමියර සන්ථරිතබ්බතාය සන්ථතයසනාසනං. ෙත්ථ වා පන භික්ඛූ

පටික්කමන්තීතිඨයපත්වාවා එතානිමඤ්චාදීනියත්ථභික්ඛූසන්නිපතන්ති, 

සබ්බයමතං යසනාසනං නාමාති එවර වුත්තර අවයසසර
රුක්ඛමූලාදිපටික්කමිතබ්බට්ඨානර අභිසඞ්ඛරණාභාවයතො යකවලර

සයනස්ස, නිස්සජ්ජාය ච ඔකාසභූතත්තා ඔකාසයසනාසනං.

යසනාසනග්ගහයෙනාති ‘‘විවිත්තර යසනාසන’’න්ති ඉමිනා 
යසනාසනසද්යදන විවිත්තයසනාසනස්ස වා ආදායනන, වචයනන වා
ගහිතයමව සාමඤ්ඤයජොතනාය වියසයස අවට්ඨානයතො, වියසසත්ථිනා ච
වියසසස්සපයුජ්ජිතබ්බයතො. 

යයදවරකස්මා ‘‘අරඤ්ඤ’’න්තිආදි පුනවුත්තන්තිඅනුයයොයගන ‘‘ඉධ

පනස්සා’’තිආදිමාහ.එවරගහියතසුපියසනාසයනසුයථාවුත්තස්ස භික්ඛුයනො
අනුච්ඡවිකයමව යසනාසනර දස්යසතුකාමත්තා පුන එවර වුත්තන්ති

අධිප්පායයො. ‘‘භික්ඛුනීනං වයසන ආගත’’න්ති ඉදර විනයය ආගතයමව

සන්ධාය වුත්තර, නඅභිධම්යම.විනයයහි ගෙම්හාඔහීෙනසික්ඛාපයද (පාචි.
691) භික්ඛුනීනර ආරඤ්ඤකධුතඞ්ගස්ස පටික්ඛිත්තත්තා ඉදම්පි ච තාසර 
අරඤ්ඤරනාම, නපනපඤ්චධනුසතිකරපච්ඡිමරඅරඤ්ඤයමවයසනාසනර, 
ඉදම්පි ච තාසර ගණම්හාඔහීයනාපත්තිකරර, න තු පඤ්චධනුසතිකාදියමව
අරඤ්ඤර.වුත්තඤ්හිතත්ථ– 

‘‘එකාවාගණම්හාඔහීයයයයාතිඅගාමයකඅරඤ්යඤදුතියිකාය 
භික්ඛුනියා දස්සනූපචාරර වා සවනූපචාරර වා විජහන්තියා ආපත්ති
ථුල්ලච්චයස්ස, විජහියතආපත්තිසඞ්ඝාදියසසස්සා’’ති. 

විනෙට්ඨකථාසුපි (පාචි. අට්ඨ. 692) හි තථාව අත්යථො වුත්යතොති.
අභිධම්යම පන ‘‘අරඤ්ඤන්ති නික්ඛමිත්වා බහි ඉන්දඛීලා සබ්බයමතර
අරඤ්ඤ’’න්ති (විභ. 529) ආගතර. විනයසුත්තන්තා හි උයභොපි
පරියායයදසනා නාම, අභිධම්යමො පන නිප්පරියායයදසනා, තස්මා යර න
ගාමපයදසන්යතොගධර, තර අරඤ්ඤන්ති නිප්පරියායයන දස්යසතුර තථා
වුත්තර.ඉන්දඛීලාබහිනික්ඛමිත්වා යරඨානරපවත්තර, සබ්බයමතරඅරඤ්ඤර
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පටුන 

නාමාති යචත්ථ අත්යථො. ආරඤ්ඤකං නාම…යප.… පච්ඡිමන්ති ඉදං පන 

සුත්තන්තනයයන ආරඤ්ඤකසික්ඛාපයද (පාරා. 652) ආරඤ්ඤිකර භික්ඛුර

සන්ධාය වුත්තර ඉමස්ස භික්ඛුයනො අනුරූපං, තස්මා විසුද්ධිමග්යග

ධුතඞ්ගනිද්යදයස (විසුද්ධි.1.19) යර තස්සලක්ඛෙංවුත්තං, තරයුත්තයමව, 
අයතොතත්ථවුත්තනයයන ගයහතබ්බන්තිඅධිප්පායයො. 

සන්දච්ඡාෙන්ති සීතච්ඡායර. යතනාහ ‘‘තත්ථ හී’’තිආදි. රුක්ඛමූලන්ති 
රුක්ඛසමීපර.වුත්තඤ්යහතර‘‘යාවතාමජ්ඣන්හියකකායලසමන්තාඡායා
ඵරති, නිවායත පණ්ණානි නිපතන්ති, එත්තාවතා රුක්ඛමූල’’න්ති. 

පබ්බතන්ති සුද්ධපාසාණසුද්ධපරසුඋභයමිස්සකවයසන තිවියධොපි පබ්බයතො

අධිප්යපයතො, න සිලාමයයො එව. යසල-සද්යදො පන අවියසසයතො 

පබ්බතපරියායයොති කත්වා එවර වුත්තර. ‘‘තත්ථ හී’’තිආදිනා තදුභයස්ස

අනුරූපතර දස්යසති. දිසාසු ඛාෙමානාසූති දසසු දිසාසු අභිමුඛීභායවන
දිස්සමානාසු. තථාරූයපනපි කාරයණන සියා චිත්තස්ස එකග්ගතාති එතර
වුත්තර, සබ්බදිසාහි ආගයතන වායතන බීජියමානභාවයහතුදස්සනත්ථන්ති

යකචි. කං වුච්චති උදකං පිපාසවියනොදනස්ස කාරකත්තා. ‘‘ෙං

නදීතුම්බන්තිපිනදීකුඤ්ජන්තිපිවදන්ති, තරකන්දරන්ති අපබ්බතපයදයසපි
විදුග්ගනදීනිවත්තනපයදසර කන්දරන්ති දස්යසතී’’ති (විභ. මූලටී. 530) 

ආචරිොනන්දත්යථයරො, යතයනව විඤ්ඤායති ‘‘නදීතුම්බනදීකුඤ්ජසද්දා
නදීනිවත්තනපයදසවාචකා’’ති. නදීනිවත්තනපයදයසො ච නාම නදියා
නික්ඛමනඋදයකන පුන නිවත්තිත්වා ගයතො විදුග්ගපයදයසො.
‘‘අපබ්බතපයදයසපී’’ති වදන්යතො පන අට්ඨකථායර නිදස්සනමත්යතන
පඨමරපබ්බතපයදසන්තිවුත්තර, යථාවුත්යතො පනනදීපයදයසොපිකන්දයරො
එවාතිදස්යසති. 

‘‘තත්ථ හී’’තිආදිනාපි නිදස්සනමත්යතයනව තස්සානුරූපභාවමාහ. 

උස්සායපත්වාති පුඤ්ජර කත්වා. ‘‘ද්වින්නර පබ්බතානම්පි ආසන්නතයර
ඨිතානර ඔවරකාදිසදිසර විවරර යහොති, එකස්මිරයයව පන පබ්බයත
උමඞ්ගසදිස’’න්ති වදන්ති ආචරියා. එකස්මිරයයව හි උමඞ්ගසදිසර 
අන්යතොයලණර යහොති උපරි පටිච්ඡන්නත්තා, න ද්වීසු තථා
අප්පටිච්ඡන්නත්තා, තස්මා ‘‘උමඞ්ගසදිස’’න්ති ඉදර ‘‘එකස්මිර යයවා’’ති
ඉමිනා සම්බන්ධනීයර. ‘‘මහාවිවර’’න්ති ඉදර පන උභයයහිපි. 

උමඞ්ගසදිසන්ති ච ‘‘සුදුඞ්ගාසදිස’’න්ති (දී. නි. ටී. 1.216) ආචරියෙන 

වුත්තර. සුදුඞ්ගාති හි භූමිඝරස්යසතර අධිවචනර, ‘‘තර ගයහත්වා සුදුඞ්ගාය

රවන්තර යක්ඛිනී ඛිපී’’තිආදීසු විය. මනුස්සානං අනුපචාරට්ඨානන්ති 
පකතිසඤ්චාරවයසන මනුස්යසහි න සඤ්චරිතබ්බට්ඨානර.
කස්සනවප්පනාදිවයසන හි පකතිසඤ්චාරපටික්යඛයපො ඉධාධිප්යපයතො.

යතනාහ ‘‘ෙත්ථ න කසන්ති න වපන්තී’’ති. ආදිසද්යදන පන
‘‘වනපත්ථන්තිවනසණ්ඨානයමතරයසනාසනානරඅධිවචනර, වනපත්ථන්ති
භීසනකානයමතර, වනපත්ථන්ති සයලොමහරසානයමතර, වනපත්ථන්ති 
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පරියන්තානයමතර, වනපත්ථන්ති න මනුස්සූපචාරානයමතර යසනාසනානර

අධිවචන’’න්ති(විභ. 531) ඉමර විභඞ්ගපාළියසසං සඞ්ගණ්හාති. පත්යථොතිහි
පබ්බතස්ස සමානභූමි, යයො ‘‘සානූ’’තිපි වුච්චති, තස්සදිසත්තා පන

මනුස්සානමසඤ්චරණභූතර වනර, තස්මා පත්ථසදිසර වනර වනපත්යථොති
වියසසනපරනිපායතො දට්ඨබ්යබො. සබ්යබසර සබ්බාසු දිසාසු අභිමුයඛො

ඔකායසො අබ්යභොකායසොති ආහ ‘‘අච්ඡන්න’’න්ති, යකනචි ඡදයනන
අන්තමයසොරුක්ඛසාඛායපින ඡාදිතන්තිඅත්යථො.දණ්ඩකානරඋපරිචීවරර

ඡායදත්වා කතා චීවරකුටි. නික්කඩ්ඪිත්වාති නීහරිත්වා.
අන්යතොපබ්භාරයලණසදියසො පලාලරාසියයව අධිප්යපයතො, ඉතරථා

තිණපණ්ණසන්ථාරසඞ්යගොපි සියාති වුත්තර ‘‘පබ්භාරයලෙසදියස

ආලයෙ’’ති, පබ්භාරසදියස, යලණසදියසවාතිඅත්යථො. ගච්ඡගුම්බාදීනම්පීති 

පි-සද්යදන පුරිමනයරසම්පිණ්යඩති. 

පිණ්ඩපාතස්ස පරියයසනර පිණ්ඩපායතො උත්තරපදයලොයපන, තයතො

පටික්කන්යතො පිණ්ඩපාතපටික්කන්යතොති ආහ ‘‘පිණ්ඩපාතපරියෙසනයතො

පටික්කන්යතො’’ති. පල්ලඞ්කන්ති එත්ථ පරි-සද්යදො ‘‘සමන්තයතො’’ති

එතස්මිර අත්යථ, තස්මා පරිසමන්තයතො අඞ්කනර ආසනර පල්ලඞ්යකො ර-
කාරස්සල-කාරර, ද්විභාවඤ්චකත්වායථා ‘‘පලිබුද්යධො’’ති, (මි.ප.6.3.6) 
සමන්තභායවො ච වායමොරුර, දක්ඛියණොරුඤ්ච සමර ඨයපත්වා උභින්නර

පාදානර අඤ්ඤමඤ්ඤසම්බන්ධනකරණර. යතනාහ ‘‘සමන්තයතො

ඌරුබද්ධාසන’’න්ති.ඌරූනරබන්ධනවයසනනිසජ්ජාව ඉධ පල්ලඞ්යකො, 

න ආහරියමහි වායළහි කයතොති වුත්තර යහොති. ආභුජත්වාති ච යථා
පල්ලඞ්කවයසනනිසජ්ජා යහොති, තථා උයභො පායද ආභුග්යගසමිඤ්ජියත
කත්වා, තර පන උභින්නර පාදානර තථාබන්ධතාකරණයමවාති ආහ 

‘‘බන්ධිත්වා’’ති. උජුං කාෙන්ති එත්ථ කාෙ-සද්යදො උපරිමකායවිසයයො
යහට්ඨිමකායස්සඅනුජුකරඨපනස්ස නිසජ්ජාවචයනයනවවිඤ්ඤාපිතත්තාති

වුත්තර ‘‘උපරිමංසරීරංඋජුං ඨයපත්වා’’ති.තරපනඋපරිමකායස්ස උජුකර

ඨපනර සරූපයතො දස්යසති ‘‘අට්ඨාරසා’’තිආදිනා, අට්ඨාරසන්නර 
පිට්ඨිකණ්ටකට්ඨිකානර යකොටියා යකොටිර පටිපාදනයමව තථා ඨපනන්ති
අධිප්පායයො. 

ඉදානි තථා ඨපනස්ස පයයොජනර දස්යසන්යතො ‘‘එවඤ්හී’’තිආදිමාහ.

තත්ථ එවන්ති තථා ඨපයන සති, ඉමිනා වා තථාඨපනයහතුනා. න

පෙමන්තීතිනඔනමන්ති. ‘‘අථස්සා’’තිආදිපනපරම්පරපයයොජනදස්සනර. 

අථාතිඑවරඅයනොනමයන. යවදනාති පිට්ඨිගිලානාදියවදනා. නපරිපතතීතින
විගච්ඡති වීථිර න විලඞ්යඝති. තයතො එව පුබ්යබනාපරර වියසසප්පත්තියා

කම්මට්ඨානර වුද්ධිං ඵාතිං යවපුල්ලං උපගච්ඡති. පරිසද්යදො යචත්ථ 

අභිසද්දපරියායයොඅභිමුඛත්යථොතිවුත්තර ‘‘කම්මට්ඨානාභිමුඛ’’න්ති, බහිද්ධා
පුථුත්තාරම්මණයතො නිවායරත්වාකම්මට්ඨානරයයවපුරක්ඛත්වාතිඅත්යථො.

පරිසද්දස්සසමීපත්ථතර දස්යසති ‘‘මුඛසමීයපවාකත්වා’’තිඉමිනා, මුඛස්ස
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සමීයප විය චිත්යත නිබද්ධර උපට්ඨාපනවයසන කත්වාති වුත්තර යහොති.

පරිසද්දස්ස සමීපත්ථතර විභඞ්ගපාළිො (විභ. 537) සායධතුර 

‘‘යතයනවා’’තිආදිවුත්තර. නාසිකග්යගති නාසපුටග්යග. මුඛනිමිත්තං නාම
උත්තයරොට්ඨස්ස යවමජ්ඣප්පයදයසො, යත්ථනාසිකවායතොපටිහඤ්ඤති. 

එත්ථ ච යථා ‘‘විවිත්තර යසනාසනර භජතී’’තිආදිනා (විභ. 508) 
භාවනානුරූපර යසනාසනර දස්සිතර, එවර ‘‘නිසීදතී’’ති ඉමිනා
අලීනානුද්ධච්චපක්ඛියකො සන්යතො ඉරියාපයථො දස්සියතො, ‘‘පල්ලඞ්කර
ආභුජිත්වා’’ති ඉමිනා නිසජ්ජාය දළ්හභායවො, ‘‘පරිමුඛර සතිර

උපට්ඨයපත්වා’’ති ඉමිනා ආරම්මණපරිග්ගහණූපායයොති. පරි-සද්යදො

පරිග්ගහට්යඨො ‘‘පරිණායිකා’’තිආදීසු (ධ. ස. 16) විය. මුඛ-සද්යදො
නියයානට්යඨො ‘‘සුඤ්ඤතවියමොක්ඛමුඛ’’න්තිආදීසු විය. පටිපක්ඛයතො

නික්ඛමනයමව හි නියයානර. අසම්යමොසනභායවො උපට්ඨානට්යඨො. තත්රාති

පටිසම්භිදානයය. පරිග්ගහිතනිෙයානන්ති සබ්බථා ගහිතාසම්යමොසතාය

පරිග්ගහිතර, පරිච්චත්තසම්යමොසපටිපක්ඛතාය ච නියයානර සතිං කත්වා, 
පරමර සතියනපක්කර උපට්ඨයපත්වාති වුත්තර යහොති. අයර 

ආචරිෙධම්මපාලත්යථරස්ස, ආචරිෙසාරිපුත්තත්යථරස්ස ච මති. අථ වා 
‘‘කායාදීසු සුට්ඨුපවත්තියා පරිග්ගහිතර, තයතො එව ච නියයානභාවයුත්තර, 
කායාදිපරිග්ගහණඤාණසම්පයුත්තතාය වා පරිග්ගහිතර, තයතොයයව ච

නියයානභූතර උපට්ඨානරකත්වාතිඅත්යථො’’තිඅයර ආචරිොනන්දත්යථරස්ස 
(විභ.මූලටී.537) මති. 

217. අභිජ්ඣායති ගිජ්ඣති අභිකඞ්ඛති එතායාති අභිජ්ඣා, 

කාමච්ඡන්දනීවරණර. ලුච්චනට්යඨනාති භිජ්ජනට්යඨන, ඛයණ ඛයණ

භිජ්ජනට්යඨනාතිඅත්යථොති ආචරිෙධම්මපාලත්යථයරන, (දී. නි.ටී.1.217) 

අඞ්ගුත්තරටීකාකායරන ච ආචරිෙසාරිපුත්තත්යථයරන වුත්තර.සුත්යතසුච
දිස්සති ‘‘ලුච්චතීති යඛො භික්ඛු යලොයකොති වුච්චති. කිඤ්ච ලුච්චති? චක්ඛු
යඛොභික්ඛු ලුච්චති, රූපාලුච්චන්ති, චක්ඛුවිඤ්ඤාණරලුච්චතී’’තිආදි. (සර.

නි. 4.82) අභිධම්මට්ඨකථාෙං, (ධ. ස. අට්ඨ. 7-13) පන ඉධ ච අධුනා 
යපොත්ථයක ‘‘ලුච්චනපලුච්චනට්යඨනා’’ති ලිඛිතර. තත්ථ ලුච්චනයමව
පලුච්චනපරියායයන වියසයසත්වා වුත්තර. ලුචසද්යදො හි
අයපක්ඛනාදිඅත්යථොපි භවති ‘‘ඔයලොයකතී’’තිආදීසු, 

භිජ්ජනපභිජ්ජනට්යඨනාති අත්යථො. වංසත්ථපකාසිනිෙං පන වුත්තර
‘‘ඛණභඞ්ගවයසන ලුච්චනසභාවයතො, චුතිභඞ්ගවයසන ච
පලුච්චනසභාවයතො යලොයකො නාමා’’ති (වරසත්ථපකාසිනියර නාම
මහාවරසටීකායර පඨමපරිච්යඡයද පඤ්චමගාථා වණ්ණනායර) යකචි පන
‘‘භිජ්ජනඋප්පජ්ජනට්යඨනා’’ති අත්ථර වදන්ති. ආහච්චභාසිතවචනත්යථන 
විරුජ්ඣනයතො, ලුචසද්දස්සච අනුප්පාදවාචකත්තා අයුත්තයමයවතර.අපිච
ආචරියයහිපි ‘‘ලුච්චනපලුච්චනට්යඨනා’’ති පාඨයමව උල්ලිඞ්යගත්වා තථා
අත්යථො වුත්යතො සියා, පච්ඡා පන පරම්පරාභතවයසන පමාදයලඛත්තා 
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තත්ථතත්ථනදිට්යඨොතිදට්ඨබ්බර, නලුච්චතිනපලුච්චතීතියයොගහියතොපි
තථා න යහොති, ස්යවව යලොයකො, අනිච්චානුපස්සනාය වා ලුච්චති භිජ්ජති
විනස්සතීති ගයහතබ්යබොව යලොයකොති තරගහණරහිතානර යලොකුත්තරානර

නත්ථියලොකතා, දුක්ඛසච්චරවායලොයකොති වුත්තර ‘‘පඤ්චුපාදානක්ඛන්ධා

යලොයකො’’ති.එවරතත්ථතත්ථ වචනයතොපියථාවුත්යතොයකසඤ්චිඅත්යථො
නයුත්යතොති. 

තස්මාති පඤ්චුපාදානක්ඛන්ධානයමව යලොකභාවයතො. 

වික්ඛම්භනවයසනාති එත්ථ වික්ඛම්භනං තදඞ්ගප්පහානවයසයනව
අනුප්පාදනරඅප්පවත්තනර, නපන වික්ඛම්භනප්පහානවයසනපටිපක්ඛානර

සුට්ඨුපහීනර. ‘‘පහීනත්තා’’ති හි තථාපහීනසදිසතර එව සන්ධාය වුත්තර.
කස්මාති යච? ඣානස්ස අනධිගතත්තා. එවර පන පුබ්බභාගභාවනාය තථා

පහානයතොයයයවතර චිත්තර විගතාභිජ්ඣං නාම, න තු චක්ඛුවිඤ්ඤාණමිව 

සභාවයතො අභිජ්ඣාවිරහිතත්තාති දස්යසතුර ‘‘න 

චක්ඛුවිඤ්ඤාෙසදියසනා’’ති වුත්තර. ෙථා තන්ති එත්ථ තන්ති

නිපාතමත්තර, තං චිත්තර වා. අධුනා මුඤ්චනස්ස, අනාගයත ච පුන
අනාදානස්ස කරණර පරියසොධනර නාමාති වුත්තර යහොති. යථා ච ඉමස්ස
චිත්තස්ස පුබ්බභාගභාවනාය පරියසොධිතත්තා විගතාභිජ්ඣතා, එවර
අබයාපන්නතා, විගතථිනමිද්ධතා, අනුද්ධතතා, නිබ්බිචිකිච්ඡතා ච

යවදිතබ්බාති නිදස්යසන්යතො ‘‘බයාපාදපයදොසං පහාොතිආදීසුපි එයසව 

නයෙො’’ති ආහ. පූතිකුම්මාසාදයෙොති ආභියදොසිකයවකුම්මාසාදයයො. 

පුරිමපකතින්ති පරිසුද්ධපණ්ඩරසභාවර, ඉමිනා විකාරමාපජ්ජතීති අත්ථර

දස්යසති. විකාරාපත්තිොති පුරිමපකතිවිජහනසඞ්ඛායතන

විකාරමාපජ්ජයනන. ‘‘උභෙ’’න්තිආදිනා තුලයත්ථසමාසභාවමාහ. ‘‘යා
තස්මිර සමයය චිත්තස්ස අකල්ලතා’’තිආදිනා (ධ. ස. 1162; විභ. 546) 
ථිනස්ස, ‘‘යා තස්මිර සමයය කායස්ස අකල්ලතා’’තිආදිනා ච මිද්ධස්ස 

අභිධම්යම නිද්දිට්ඨත්තා ‘‘ථනං චිත්තයගලඤ්ඤං, මිද්ධං 

යචතසිකයගලඤ්ඤ’’න්ති වුත්තර. සතිපි හි ථිනමිද්ධස්ස අඤ්ඤමඤ්ඤර 
අවිප්පයයොයග චිත්තකායලහුතාදීනර විය චිත්තයචතසිකානර යථාක්කමර
තරතරවියසසස්ස යා යතසර අකල්ලතාදීනර වියසසපච්චයතා, අයයමයතසර

සභායවොති දට්ඨබ්බර. දිට්ඨායලොයකො නාම පස්සියතො රත්තිර
චන්දායලොකදීපායලොකඋක්කායලොකාදි, දිවා ච සූරියායලොකාදි. රත්තිම්පි

දිවාපි තස්ස සඤ්ජානනසමත්ථා සඤ්ඤා ආයලොකසඤ්ඤා, තස්සා ච
විගතනීවරණායපරිසුද්ධායඅත්ථිතාඉධ අධිප්යපතා. අතිසයත්ථවිසිට්ඨස්ස
හි අත්ථිඅත්ථස්ස අවයබොධයකො අයමීකායරොති දස්යසන්යතො 

‘‘රත්තිම්පී’’තිආදිමාහ, විගතථිනමිද්ධභාවස්ස කාරණත්තා යචතර වුත්තර.
සුත්යතසුපාකයටොවායමත්යථො. 

සරතීති සයතො, සම්පජානාතීති සම්පජායනොතිඑවර පුග්ගලනිද්යදයසොති

දස්යසති ‘‘සතිො ච ඤායෙන ච සමන්නාගයතො’’ති ඉමිනා. සන්යතසුපි 
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අඤ්යඤසුවීරියසමාධිආදීසුකස්මාඉදයමවඋභයරවුත්තර, විගතාභිජ්ඣාදීසු

වාඉදරඋභයර අවත්වාකස්මාඉයධවවුත්තන්තිඅනුයයොගමපයනතුර ‘‘ඉදං 

උභෙ’’න්තිආදි වුත්තර, පුග්ගලාධිට්ඨායනන 

නිද්දිට්ඨසතිසම්පජඤ්ඤසඞ්ඛාතර ඉදර උභයන්ති අත්යථො. අතික්කමිත්වා

ඨියතොති ත-සද්දස්ස අතීතත්ථතර ආහ, පුබ්බභාගභාවනාය පජහනයමව ච

අතික්කමනර. ‘‘කථරඉදර කථර ඉද’’න්තිපවත්තතීති කථංකථා, විචිකිච්ඡා, 

සා එතස්ස අත්ථීති කථංකථී, න කථරකථී අකථංකථී, නිබ්බිචිකිච්යඡොති

වචනත්යථො, අත්ථමත්තර පන දස්යසතුර ‘‘කථං ඉදං කථං ඉද’න්ති එවං

නප්පවත්තතීති අකථංකථී’’ති වුත්තර. ‘‘කුසයලසු ධම්යමසූ’’ති ඉදර

‘‘අකථරකථී’’ති ඉමිනා සම්බජ්ඣිතබ්බන්ති ආහ ‘‘න විචිකිච්ඡති, න

කඞ්ඛතීති අත්යථො’’ති. වචනත්ථලක්ඛොදියභදයතොති එත්ථ ආදිසද්යදන 
පච්චයපහානපහායකාදීනම්පි සඞ්ගයහො දට්ඨබ්යබො. යතපි හි පයභදයතො
වත්තබ්බාති. 

218. වඩ්ඪියා ගහිතර ධනර ඉණර නාමාති වුත්තර ‘‘වඩ්ඪිො ධනං

ගයහත්වා’’ති. විගයතොඅන්යතො බයන්යතො, යසොයස්සාති බයන්තී. යතනාහ 

‘‘විගතන්ත’’න්ති, විරහිතදාතබ්බඉණපරියන්තර කයරයයාති යචතස්ස

අත්යථො. යතසන්ති වඩ්ඪියා ගහිතානර ඉණධනානර. පරිෙන්යතො නාම 

තදුත්තරි දාතබ්බඉණයසයසො. නත්ථි ඉණමස්සාති අෙයෙො. තස්ස භායවො 

ආෙෙයං. තයමව නිදානර ආෙෙයනිදානං, ආණණයයහතු
ආණණයකාරණාති අත්යථො. ආණණයයමව හි නිදානර කාරණමස්සාති වා 

ආෙෙයනිදානං, ‘‘පායමොජ්ජර යසොමනස්ස’’න්ති ඉයමහි සම්බන්යධො.

‘‘ඉණපලියබොධයතො මුත්යතොම්හී’’ති බලවපායමොජ්ජං ලභති. 

‘‘ජීවිකානිමිත්තම්පියමඅවසිට්ඨර අත්ථී’’ති යසොමනස්සංඅධිගච්ඡති. 

219. විසභාගයවදනා නාමදුක්ඛයවදනා.සාහිකුසලවිපාකසන්තානස්ස 

වියරොධිභාවයතො සුඛයවදනාය විසභාගා, තස්සා උප්පත්තිො කරණභූතාය. 

කකයචයනවාති කකයචන ඉව. චතුඉරිොපථන්ති චතුබ්බිධම්පි ඉරියාපථර.
බයාධියතො හි යථා ඨානගමයනසු අසමත්යථො, එවර නිසජ්ජාදීසුපි. 

ආබායධතීතිපීයළති. වාතාදීනරවිකාරභූතාවිසමාවත්ථායයව ‘‘ආබායධො’’ති

වුච්චති. යතනාහ ‘‘තංසමුට්ඨායනන දුක්යඛන දුක්ඛියතො’’ති, 
ආබාධසමුට්ඨායනන දුක්ඛයවදනාසඞ්ඛායතන දුක්යඛන දුක්ඛියතො
දුක්ඛසමන්නාගයතොති අත්යථො. දුක්ඛයවදනාය පනආබාධභායවනආදිම්හි

බාධතීති ආබායධොති කත්වා ආබාධසඞ්ඛායතන මූලබයාධිනා ආබාධියකො, 

අපරාපරරසඤ්ජාතදුක්ඛසඞ්ඛායතනඅනුබන්ධබයාධිනා දුක්ඛියතොතිඅත්යථො
ගයහතබ්යබො. එවඤ්හි සති දුක්ඛයවදනාවයසන වුත්තස්ස දුක්ඛිතපදස්ස
ආබාධිකපයදන වියසසිතබ්බතා පාකටා යහොතීති අයයමත්ථ 

ආචරිෙධම්මපාලත්යථයරන (දී.නි. ටී. 1.219) වුත්තනයයො. අධිකර මත්තර

පමාණර අධිමත්තං, බාළ්හර, අධිමත්තර ගිලායනො ධාතුසඞ්ඛයයන

පරික්ඛීණසරීයරොති අධිමත්තගිලායනො. අධිමත්තබයාධිපයරතතාොති
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අධිමත්තබයාධිපීළිතතාය. න රුච්යචෙයාති න රුච්යචථ, 
කම්මත්ථපදඤ්යචතර ‘‘භත්තඤ්චස්සා’’ති එත්ථ ‘‘අස්සා’’ති

කත්තුදස්සනයතො. මත්තාසද්යදො අනත්ථයකොති වුත්තර ‘‘බලමත්තාති

බලයමවා’’ති, අප්පමත්තකර වා බලර බලමත්තා. තදුභෙන්ති පායමොජ්ජර, 

යසොමනස්සඤ්ච. ලයභථ පායමොජ්ජං ‘‘යරොගයතො මුත්යතොම්හී’’ති. 

අධිගච්යඡෙයයසොමනස්සං ‘‘අත්ථියමකායබල’’න්තිපාළියා අත්යථො. 

220. කාකණිකමත්තං නාම ‘‘එකගුඤ්ජමත්ත’’න්ති වදන්ති. 

‘‘දියඩ්ෙවීහිමත්ත’’න්ති විනෙටීකාෙං වුත්තර.අපිච කෙ-සද්යදොකුණ්ඩයක
– 

‘‘අකණරඅථුසරසුද්ධර, සුගන්ධරතණ්ඩුලප්ඵලර; 
තුණ්ඩිකීයර පචිත්වාන, තයතො භුඤ්ජන්ති යභොජන’’න්ති. (දී. නි. 
3.281) ආදීසුවිය; 

‘‘කයණොතුකුණ්ඩයකොභයව’’ති(අභිධායනභකණ්යඩචතුබ්බණ්ණවග්යග 

454 ගාථා) හි වුත්තර. අප්පයකො පන කයණො කාකයෙොති වුච්චති යථා 

‘‘කාලවණ’’න්ති, තස්මා කාකයණොව පමාණමස්සාති කාකණිකං, 

කාකණිකයමව කාකණිකමත්තං, ඛුද්දකකුණ්ඩකප්පමාණයමවාති අත්යථො
දට්ඨබ්යබො. එවඤ්හි සති ‘‘රාජදායයො නාම කාකණිකමත්තර න වට්ටති, 
අඩ්ෙමාසග්ඝනිකර මරසර යදතී’’ති (ජා. අට්ඨ. 6.උමඞ්ගජාතකවණ්ණනාය)

වුත්යතන උමඞ්ගජාතකවචයනන ච අවිරුද්ධර යහොති. වයෙොති ඛයයො
භඞ්යගො, තස්ස ‘‘බන්ධනා මුත්යතොම්හී’’ති ආවජ්ජයයතො තදුභයර යහොති.
යතන වුත්තර ‘‘ලයභථ පායමොජ්ජර, අධිගච්යඡයය යසොමනස්ස’’න්ති.

වචනාවයසසර සන්ධාය ‘‘යසසං වුත්තනයෙයනවා’’තිආදි වුත්තර. 

වුත්තනයෙයනවාති ච පඨමදුතියපයදසු වුත්තනයයයනව. සබ්බපයදසූති
තතියාදීසු තීසු යකොට්ඨායසසු. එයකයකො හි උපමාපක්යඛො ‘‘පද’’න්ති
වුත්යතො. 

221-222. අධීයනොති ආයත්යතො, න යසරිභාවයුත්යතො. යතනාහ 

‘‘අත්තයනො රුචිො කිඤ්චි කාතුං න ලභතී’’ති. එවමිතරස්මිම්පි. යයන
ගන්තුකායමො, යතනකාමරගයමොනයහොතීතිසපාඨයසසයයොජනරදස්යසතුර 

‘‘යෙනා’’තිආදි වුත්තර. කාමන්ති යචතර භාවනපුරසකවචනර, කායමන වා

ඉච්ඡායගයමො කාමංගයමො නිග්ගහීතාගයමන. දාසබයාති එත්ථ බය-සද්දස්ස

භාවත්ථතර දස්යසති ‘‘දාසභාවා’’තිඉමිනා. අපරාධීනතායඅත්තයනොභුයජො

වියසකිච්යච එසිතබ්යබො යපසිතබ්යබොති භුජස්යසො, සයරවසීතිනිබ්බචනර.
‘‘භුයජොනාමඅත්තයනොයථාසුඛරවිනියයොයගො, යසොඉස්යසොඉච්ඡිතබ්යබො 

එත්ථාති භුජස්යසො, අස්සාමියකො’’ති මූලපණ්ොසකටීකාෙං වුත්තර.

අත්ථමත්තර පන දස්යසන්යතො ‘‘අත්තයනො සන්තයකො’’ති ආහ, අත්තාව
අත්තයනොසන්තයකො, නපරස්සාති වුත්තරයහොති.අනුදකතායකරපානීයර
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තායරන්ති එත්ථාති කන්තායරො, අද්ධානසද්යදො ච දීඝපරියායයොති වුත්තර 

‘‘නිරුදකංදීඝමග්ග’’න්ති. 

223. යසසානීතිබයාපාදාදීනි. තත්රාති දස්සයන. අෙන්තිඉදානිවුච්චමානා 

සදිසතා, යයන ඉණාදීනර උපමාභායවො, කාමච්ඡන්දාදීනඤ්ච
උපයමයයභායවො යහොති, යසොයනසරඋපයමොපයමයයසම්බන්යධොසදිසතාති

දට්ඨබ්බර. යතහීති පයරහි ඉණසාමියකහි. කිඤ්චි පටිබාහිතුන්ති
ඵරුසවචනාදිකර කිඤ්චිපි පටියසයධතුර න සක්යකොති ඉණර 

දාතුමසක්කුණත්තා. කස්මාති වුත්තර ‘‘තිතික්ඛාකාරෙ’’න්තිආදි, ඉණස්ස

තිතික්ඛාකාරණත්තාති අත්යථො. යෙො ෙම්හි කාමච්ඡන්යදන රජ්ජතීති යයො
පුග්ගයලො යම්හි කාමච්ඡන්දස්ස වත්ථුභූයත පුග්ගයල කාමච්ඡන්යදන

රජ්ජති. තණ්හාසහගයතන තං වත්ථුං ගණ්හාතීති තණ්හාභූයතන
කාමච්ඡන්යදන තර කාමච්ඡන්දස්ස වත්ථුභූතර පුග්ගලර ‘‘මයමත’’න්ති
ගණ්හාති. සහගතසද්යදො යහත්ථ තබ්භාවමත්යතො ‘‘යායර තණ්හා
යපොයනොභවිකා නන්දීරාගසහගතා’’තිආදීසු (දී. නි. 2.400; ම. නි. 1.133, 

480; 3.373; සර. නි. 5.1081; මහාව. 15; පටි. ම. 2.30) විය. යතනාති
කාමච්ඡන්දස්ස වත්ථුභූයතන පුග්ගයලන. කස්මාති ආහ 

‘‘තිතික්ඛාකාරෙ’’න්තිආදි, කාමච්ඡන්දස්සතිතික්ඛාකාරණත්තාති අත්යථො.
තිතික්ඛාසදියසො යචත්ථ රාගපධායනො අකුසලචිත්තුප්පායදො ‘‘තිතික්ඛා’’ති 

වුත්යතො, නතු ‘‘ඛන්තී පරමරතයපොතිතික්ඛා’’තිආදීසු(දී. නි.2.91; ධ.ප.

184) වියතපභූයතො අයදොසපධායනොචිත්තුප්පායදො. ඝරසාමියකහීතිඝරස්ස
සාමිකභූයතහි සස්සුසසුරසාමියකහි. ඉත්ථීනර කාමච්ඡන්යදො
තිතික්ඛාකාරණරයහොතිවියාතිසම්බන්යධො. 

‘‘ෙථා පනා’’තිආදිනා යසසානර යරොගාදිසදිසතා වුත්තා. තත්ථ

පිත්තයදොසයකොපනවයසන පිත්තයරොගාතුයරො. තස්ස පිත්තයකොපනයතො

සබ්බම්පි මධුසක්කරාදිකර අමධුරභායවන සම්පජ්ජතීති වුත්තර ‘‘තිත්තකං

තිත්තකන්ති උග්ගිරතියෙවා’’ති. තුම්යහ උපද්දයවථාති ටීකායර (දී. නි. ටී.
1.223) උද්ධටපායඨො, ‘‘උපද්දවර කයරොථා’’ති නාමධාතුවයසන අත්යථො, 

ඉදානි පන‘‘තුම්යහහිඋපද්දුතා’’තිපායඨොදිස්සති. විබ්භමතීති ඉයතොචියතො

ච ආහිණ්ඩති, හීනාය වා ආවත්තති. මධුසක්කරාදීනර රසර න වින්දති 

නානුභවති න ජානාති න ලභති ච වියාති සම්බන්යධො. සාසනරසන්ති
සාසනස්සරසර, සාසනයමවවාරසර. 

නක්ඛත්තඡණර නක්ඛත්තං. යතනාහ ‘‘අයහොනච්චං, අයහො ගීත’’න්ති. 

මුත්යතොතිබන්ධනයතොපමුත්යතො. ධම්මස්සවනස්සාතියසොතබ්බධම්මස්ස. 

සීඝර පවත්යතතබ්බකිච්චර අච්චායිකං. සීඝත්යථො හි අතිසද්යදො

‘‘පාණාතිපායතො’’තිආදීසු (ම. නි. 2.193; විභ. 968) විය. විනයෙ

අපකතඤ්ඤුනාති විනයක්කයම අකුසයලන. පකතර නිට්ඨානර විනිච්ඡයර
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පටුන 

ජානාතීති පකතඤ්ඤූ, න පකතඤ්ඤූ තථා. යසො හි කප්පියාකප්පියර

යාථාවයතොනජානාති.යතනාහ ‘‘කිස්මිඤ්චියදවා’’තිආදි. කප්පිෙමංයසපීති

සූකරමරසාදියකපි. අකප්පිෙමංසසඤ්ඤාොතිඅච්ඡමරසාදිසඤ්ඤාය. 

දණ්ඩකසද්යදනාපීතිසාඛාදණ්ඩකසද්යදනපි. උස්සඞ්කිතපරිසඞ්කියතොති
අවසඞ්කියතො යචව සමන්තයතො සඞ්කියතො ච, අතිවිය සඞ්කියතොති වුත්තර

යහොති. තදාකාරදස්සනර ‘‘ගච්ඡතිපී’’තිආදි. යසො හි යථොකර ගච්ඡතිපි.

ගච්ඡන්යතො පන තාය උස්සඞ්කිතපරිසඞ්කිතතාය තත්ථ තත්ථ තිට්ඨතිපි. 

ඊදියස කන්තායරගයත‘‘යකොජානාති, කිරභවිස්සතී’’ති නිවත්තතිපි, තස්මා

ච ගතට්ඨානයතො අගතට්ඨානයමව බහතරං යහොති, තයතො එව ච යසො

කිච්යඡනකසියරනයඛමන්තභූමිංපාපුොතිවා, නවාපාපුොති. කිච්යඡන

කසියරනාති පරියායවචනර, කායිකදුක්යඛන යඛදනර වා කිච්ඡං, 

යචතසිකදුක්යඛන පීළනර කසිරං. යඛමන්තභූමින්ති යඛමභූතර භූමිර

අන්තසද්දස්ස තබ්භාවත්තා, භයස්ස ඛීයනර වා යඛයමො, යසොව අන්යතො

පරිච්යඡයදොයස්සාතථා, සාඑවභූමීති යඛමන්තභූමි, තරනිබ්භයප්පයදසන්ති

අත්යථො. අට්ඨසු ඨායනසූති ‘‘තත්ථ කතමා විචිකිච්ඡා? සත්ථරි කඞ්ඛති 
විචිකිච්ඡති. ධම්යම. සඞ්යඝ. සික්ඛාය. පුබ්බන්යත. අපරන්යත. 
පුබ්බන්තාපරන්යත. ඉදප්පච්චයතාපටිච්චසමුප්පන්යනසු ධම්යමසු කඞ්ඛති 

විචිකිච්ඡතී’’ති (විභ. 915) විභඞ්යග වුත්යතසු අට්ඨසු ඨායනසු. 

අධිමුච්චිත්වාති විනිච්ඡිනිත්වා, සද්දහිත්වා වා. සද්ධාෙ ගණ්හිතුන්ති
සද්යධයයවත්ථුර ‘‘ඉදයමව’’න්ති සද්දහනවයසන ගණ්හිතුර, සද්දහිතුර න

සක්යකොතීති අත්යථො. ඉතීති තස්මා වුත්තනයයන අසක්කුණනයතො
අන්තරායර කයරොතීති සම්බන්යධො. ‘‘අත්ථි නු යඛො, නත්ථි නු යඛො’’ති

අරඤ්ඤරපවිට්ඨස්සආදිම්හිඑව සප්පනරසරසයයො ආසප්පනං. තයතොපරර

සමන්තයතො, උපරූපරි වා සප්පනර පරිසප්පනං. උභයයනපි තත්යථව

සරසයවයසන පරිබ්භමනර දස්යසති. යතනාහ ‘‘අපරියෙොගාහන’’න්ති, 

‘‘එවමිද’’න්ති සමන්තයතො අයනොගාහනන්ති අත්යථො. ඡම්භිතත්තන්ති 
අරඤ්ඤසඤ්ඤාය උප්පන්නර ඡම්භිතභාවර හදයමරසචලනර, උත්රාසන්ති
වුත්තරයහොති. උපයමයයපක්යඛපියථාරහයමසමත්යථො. 

224. තත්රාෙංසදිසතාතිඑත්ථපනඅප්පහීනපක්යඛවුත්තනයානුසායරන 
සදිසතා යවදිතබ්බා. යදග්යගන හි කාමච්ඡන්දාදයයො ඉණාදිසදිසා, 
තදග්යගන ච යතසර පහානර ආණණයාදිසදිසතාති. ඉදර පන

අනුත්තානපදත්ථමත්තර – සමිද්ධතන්ති අඩ්ෙතර. පුබ්යබ

පණ්ණමායරොපිතාය වඩ්ඪියා සහ වත්තතීති සවඩ්ඪිකං. පණ්ෙන්ති

ඉණදානග්ගහයණ සල්ලක්ඛණවයසන ලිඛිතපණ්ණර. පුන පණ්ෙන්ති

ඉණයාචනවයසන සාසනලිඛිතපණ්ණර. නිල්යලපතාොති

ධනසම්බන්ධාභායවන අවිලිම්පනතාය. තථා අලග්ගතාෙ. 

පරියායවචනඤ්යහතර ද්වයර. අථ වා නිල්යලපතාොති වුත්තනයයන

අවිලිම්පනභායවන වියසසනභූයතන අලග්ගතාොති අත්යථො. ඡ ධම්යමති 
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අසුභනිමිත්තස්ස උග්ගයහො, අසුභභාවනානුයයොයගො, ඉන්ද්රියයසු
ගුත්තද්වාරතා, යභොජයන මත්තඤ්ඤුතා, කලයාණමිත්තතා, සප්පායකථාති

ඉයම ඡ ධම්යම. භායවත්වාති බ්රූයහත්වා, අත්තනි වා උප්පායදත්වා. 
අනුප්පන්නඅනුප්පාදනඋප්පන්නප්පහානාදිවිභාවනවයසන

මහාසතිපට්ඨානසුත්යත සවියසසර පාළියා ආගතත්තා ‘‘මහාසතිපට්ඨායන

වණ්ෙයිස්සාමා’’ති වුත්තර. ‘‘මහාසතිපට්ඨායන’’තිචඉමස්මිරදීඝාගයම(දී.
නි. 2.372 ආදයයො) සඞ්ගීතමාහ, න මජ්ඣිමාගයම නිකායන්තරත්තා.
නිකායන්තරාගයතොපි හි අත්යථො ආචරියයහි අඤ්ඤත්ථ යයභුයයයන

වුත්යතොති වදන්ති. එස නයයො බයාපාදාදිප්පහානභායගපි. පරවත්ථුම්හීති

ආරම්මණභූයත පරස්මිර වත්ථුස්මිර. මමායනාභායවන යනව සඞ්යගො. 

පරිග්ගහාභායවන න බද්යධො. දිබ්බානිපි රූපානි පස්සයතො කියලයසො න 

සමුදාචරති, පයගවමානුසියානීතිසම්භාවයන අපි-සද්යදො. 

අනත්ථකයරොති අත්තයනො, පරස්ස ච අහිතකයරො. ඡ ධම්යමති 
යමත්තානිමිත්තස්ස උග්ගයහො, යමත්තාභාවනානුයයොයගො, කම්මස්සකතා, 
පටිසඞ්ඛානබහුලතා, කලයාණමිත්තතා, සප්පායකථාති ඉයම ඡ ධම්යම. 

තත්යථවාති මහාසතිපට්ඨායනයයව. චාරිත්තසීලයමව උද්දිස්ස

පඤ්ඤත්තසික්ඛාපදර ‘‘ආචාරපණ්ෙත්තී’’ති වුත්තර. ආදි-සද්යදන
වාරිත්තපණ්ණත්තිසික්ඛාපදරසඞ්ගණ්හාති. 

පයවසියතොති පයවසාපියතො. බන්ධනාගාරර පයවසාපිතත්තා

අලද්ධනක්ඛත්තානුභවයනො පුරියසො හි ‘‘නක්ඛත්තදිවයස බන්ධනාගාරං

පයවසියතොපුරියසො’’තිවුත්යතො, නක්ඛත්තදිවයසඑවවා තදනනුභවනත්ථර

තථාකයතොපුරියසොඑවරවුත්යතොතිපිවට්ටති. අපරස්මින්තිතයතොපච්ඡියම, 

අඤ්ඤස්මිර වා නක්ඛත්තදිවයස. ඔකාසන්ති කම්මකාරණාකාරණර, 

කම්මකාරණක්ඛණර වා. මහානත්ථකරන්ති

දිට්ඨධම්මිකාදිඅත්ථහාපනමුයඛනමහයතොඅනත්ථස්ස කාරකර. ඡධම්යමති
අතියභොජයන නිමිත්තග්ගායහො, ඉරියාපථසම්පරිවත්තනතා, 
ආයලොකසඤ්ඤාමනසිකායරො, අබ්යභොකාසවායසො, කලයාණමිත්තතා, 

සප්පායකථාති ඉයම ඡ ධම්යම, ධම්මනක්ඛත්තස්සාති 
යථාවුත්තයසොතබ්බධම්මසඞ්ඛාතස්ස මහස්ස. සාධූනර රතිජනනයතො හි
ධම්යමොපි ඡණසදිසට්යඨන‘‘නක්ඛත්ත’’න්තිවුත්යතො. 

උද්ධච්චකුක්කුච්යච මහානත්ථකරන්ති පරායත්තතාපාදයනන

වුත්තනයයන මහයතො අනත්ථස්ස කාරකර. ඡ ධම්යමති බහුස්සුතතා, 
පරිපුච්ඡකතා, විනයය පකතඤ්ඤුතා, වුඩ්ෙයසවිතා, කලයාණමිත්තතා, 
සප්පායකථාති ඉයම ඡ ධම්යම. බලස්ස, බයලන වා අත්තනා ඉච්ඡිතස්ස

කරණර බලක්කායරො, යතන. යනක්ඛම්මපටිපදන්ති නීවරණයතො
නික්ඛමනපටිපදර උපචාරභාවනයමව, න පඨමර ඣානර. අයඤ්හි
උපචාරභාවනාධිකායරො. 
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බලවාති පච්චත්ථිකවිධමනසමත්යථන බයලන බලවා වන්තු-සද්දස්ස

අභිසයත්ථවිසිට්ඨස්ස අත්ථියත්ථස්ස යබොධනයතො. හත්ථසාරන්ති

හත්ථගතධනසාරර. සජ්ජාවුයධොති සජ්ජිතධන්වාදිආවුයධො, 

සන්නද්ධපඤ්චාවුයධොති අත්යථො. සූරවීරයසවකජනවයසන සපරිවායරො.

තන්ති යථාවුත්තර පුරිසර. බලවන්තතාය, සජ්ජාවුධතාය, සපරිවාරතාය ච 

යචොරා දූරයතොව දිස්වා පලායෙෙයං. අනත්ථකාරිකාති සම්මාපටිපත්තියා

විබන්ධකරණයතො වුත්තනයයන අහිතකාරිකා. ඡ ධම්යමති බහුස්සුතතා, 
පරිපුච්ඡකතා, විනයය පකතඤ්ඤුතා, අධියමොක්ඛබහුලතා, 
කලයාණමිත්තතා, සප්පායකථාති ඉයම ඡ ධම්යම. යථා බාහුසච්චාදීනි 
උද්ධච්චකුක්කුච්චස්ස පහානාය සරවත්තන්ති, එවර විචිකිච්ඡායපීති ඉධාපි 
බහුස්සුතතාදයයො තයයොපි ධම්මා ගහිතා, කලයාණමිත්තතා, පන
සප්පායකථා ච පඤ්චන්නම්පි පහානාය සරවත්තන්ති, තස්මා තාසු තස්ස

තස්ස නීවරණස්ස අනුච්ඡවිකයසවනතා දට්ඨබ්බා. තිෙං විොති තිණර

භයවයසන න ගයණති විය. දුච්චරිතකන්තාරං නිත්ථරිත්වාති 
දුච්චරිතචරණූපායභූතාය විචිකිච්ඡාය නිත්ථරණවයසන දුච්චරිතසඞ්ඛාතර
කන්තාරර නිත්ථරිත්වා. විචිකිච්ඡා හි සම්මාපටිපත්තියා
අප්පටිපජ්ජනනිමිත්තතාමුයඛන මිච්ඡාපටිපත්තියමව පරිබ්රූයහතීති තස්සා
අප්පහානරදුච්චරිතචරණූපායයො, පහානඤ්ච දුච්චරිතවිධූනනූපායයොති. 

225. ‘‘තුට්ඨාකායරො’’ති ඉමිනා පායමොජ්ජරනාම තරුණපීතිර දස්යසති.

සාහි තරුණතායකථඤ්චිපිතුට්ඨාවත්ථාතුට්ඨාකාරමත්තර. ‘‘තුට්ඨස්සා’’ති
ඉදර ‘‘පමුදිතස්සා’’ති එතස්ස අත්ථවචනර, තස්සත්යථො

‘‘ඔක්කන්තිකභාවප්පත්තායපීතියාවයසනතුට්ඨස්සා’’ති ටීකාෙං වුත්යතො, 

එවරසතිපායමොජ්ජපයදනඔක්කන්තිකාපීතියයවගහිතා සියා. ‘‘සකලසරීරං

යඛොභෙමානාපීතිජාෙතී’’තිඑතස්සාචත්යථො ‘‘අත්තයනොසවිප්ඵාරිකතාය, 
අත්තසමුට්ඨානපණීතරූපුප්පත්තියා ච සකලසරීරර යඛොභයමානා 
ඵරණලක්ඛණා පීති ජායතී’’ති වුත්යතො, එවඤ්ච සති පීතිපයදන ඵරණා
පීතියයවගහිතාසියා, කාරණරපයනත්ථගයවසිතබ්බර.ඉධ, පනඅඤ්ඤත්ථ
ච තරුණබලවතාමත්තසාමඤ්යඤන පදද්වයස්ස අත්ථදීපනයතො යා කාචි

තරුණා පීති පායමොජ්ජං, බලවතී පීති, පඤ්චවිධාය වා පීතියා යථාක්කමර 

තරුණබලවතාසම්භවයතොපුරිමාපුරිමා පායමොජ්ජං, පච්ඡිමාපච්ඡිමා පීතීතිපි

වදන්ති, අයයමත්ථ තදනුච්ඡවියකො අත්යථො. තුට්ඨස්සාති 
පායමොජ්ජසඞ්ඛාතාය තරුණපීතියා වයසන තුට්ඨස්ස. ත-සද්යදො හි
අතීතත්යථො, ඉතරථා යහතුඵලසම්බන්ධාභාවාපත්තියතො, 

යහතුඵලසම්බන්ධභාවස්ස ච වුත්තත්තා. ‘‘සකලසරීරං යඛොභෙමානා’’ති
ඉමිනා පීති නාම එත්ථ බලවපීතීති දස්යසති. සා හි අත්තයනො
සවිප්ඵාරිකතාය, අත්තසමුට්ඨානපණීතරූපුප්පත්තියා ච සකලසරීරර
සඞ්යඛොභයමානා ජායති. සකලසරීයර පීතියවගස්ස පීතිවිප්ඵාරස්ස 
උප්පාදනඤ්යචත්ථසඞ්යඛොභනර. 
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පටුන 

පීතිසහිතර පීති උත්තරපදයලොයපන. කිර පන තර? මයනො, පීති මයනො
එතස්සාති සමායසො. පීතියා සම්පයුත්තර මයනො යස්සාතිපි වට්ටති, තස්ස.

අත්ථමත්තරපනදස්යසතුර ‘‘පීතිසම්පයුත්තචිත්තස්සපුග්ගලස්සා’’තිවුත්තර. 

කායෙොතිඉධසබ්යබොපිඅරූපකලායපොඅධිප්යපයතො, නපනකායලහුතාදීසු
විය යවදනාදික්ඛන්ධත්තයයමව, න ච කායායතනාදීසු විය රූපකායම්පීති

දස්යසති ‘‘නාමකායෙො’’ති ඉමිනා. පස්සද්ධිද්වයවයසයනව යහත්ථ 
පස්සම්භනමධිප්යපතර, පස්සම්භනර පන විගතකියලසදරථතාති ආහ 

‘‘විගතදරයථො යහොතී’’ති, පහීනඋද්ධච්චාදිකියලසදරයථොති අත්යථො. 
වුත්තප්පකාරාය පුබ්බභාගභාවනාය වයසන යචතසිකසුඛර
පටිසරයවයදන්යතොයයව තරසමුට්ඨානපණීතරූපඵුටසරීරතායකායිකම්පිසුඛර

පටිසරයවයදතීතිවුත්තර ‘‘කායිකම්පියචතසිකම්පිසුඛංයවදෙතී’’ති. ඉමිනා 

යනක්ඛම්මසුයඛනාති ‘‘සුඛර යවයදතී’’ති එවර වුත්යතන
සරකියලසනීවරණපක්ඛයතො නික්ඛන්තත්තා, පඨමජ්ඣානපක්ඛිකත්තා ච
යථාරහර යනක්ඛම්මසඞ්ඛායතන උපචාරසුයඛන අප්පනාසුයඛන ච.

සමාධානම්යපත්ථ තදුභයයයනවාති වුත්තර ‘‘උපචාරවයසනාපි

අප්පනාවයසනාපී’’ති. 

එත්ථ පනායමධිප්පායයො – කාමච්ඡන්දප්පහානයතො පට්ඨාය යාව 
පස්සද්ධකායස්ස සුඛපටිසරයවදනා, තාව යථා පුබ්යබ, තථා ඉධාපි
පුබ්බභාගභාවනායයව වුත්තා, න අප්පනා. තථා හි කාමච්ඡන්දප්පහායන 

ආචරිෙධම්මපාලත්යථයරන වුත්තර ‘‘වික්ඛම්භනවයසනාති එත්ථ 
වික්ඛම්භනර අනුප්පාදනර අප්පවත්තනර, න පටිපක්ඛානර සුප්පහීනතා, 
පහීනත්තාති ච පහීනසදිසතර සන්ධාය වුත්තරඣානස්ස අනධිගතත්තා’’ති
(දී.නි.ටී.1.261). පස්සද්ධකායස්සසුඛපටිසරයවදනායචවුත්තප්පකාරාය
පුබ්බභාගභාවනාය වයසන යචතසිකසුඛර පටිසරයවයදන්යතොයයව
තරසමුට්ඨානපණීතරූපඵුටසරීරතායකායිකම්පි සුඛර පටිසරයවයදතීති. අපිච
කා නාම කථා අඤ්යඤහි වත්තබ්බා අට්ඨකථායයමව ‘‘ඡ ධම්යම 
භායවත්වා’’ති තත්ථ තත්ථ පුබ්බභාගභාවනාය වුත්තත්තා. සුඛියනො
චිත්තසමාධායනපන සුඛස්සඋපචාරභාවනායවියඅප්පනායපිකාරණත්තා, 
‘‘යසො විවිච්යචව කායමහී’’තිආදිනා ච වක්ඛමානාය අප්පනාය
යහතුඵලවයසන සම්බජ්ඣනයතො පුබ්බභාගසමාධි, අප්පනාසමාධි ච
වුත්යතො, පුබ්බභාගසුඛමිව වා අප්පනාසුඛම්පි අප්පනාසමාධිස්ස 
කාරණයමවාති තම්පි අප්පනාසුඛර අප්පනාසමාධියනො කාරණභායවන 

ආචරිෙධම්මපාලත්යථයරන ගහිතන්ති ඉමමත්ථමසල්ලක්යඛන්තා 
යනක්ඛම්මපදත්ථර යථාතථර අග්ගයහත්වා පාළියර, අට්ඨකථායම්පි
සරකිණ්ණාකුලරයකචි කයරොන්තීති. 

පඨමජ්ඣානකථාවණ්ණනා 
226. යයදවර ‘‘සුඛියනො චිත්තර සමාධියතී’’ති එයතයනව

උපචාරවයසනපි අප්පනාවයසනපි චිත්තස්ස සමාධානර කථිතර සියා, එවර
සන්යත‘‘යසොවිවිච්යචවකායමහී’’තිආදිකායදසනා කිමත්ථියාතියචොදනාය 
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‘‘යසො විවිච්යචව…යප.… වුත්තන්ති යවදිතබ්බ’’න්ති වුත්තර. තත්ථ
‘‘සමාහියත’’ති පදද්වයර ‘‘දස්සනත්ථර වුත්ත’’න්ති ඉයමහි සම්බන්ධිත්වා
සමාහිතත්තා තථා දස්සනත්ථර වුත්තන්ති අධිප්පායයො යවදිතබ්යබො. 

උපරිවියසසදස්සනත්ථන්ති උපචාරසමාධියතො, පඨමජ්ඣානාදිසමාධියතො ච
උපරි පත්තබ්බස්ස පඨමදුතියජ්ඣානාදිවියසසස්ස දස්සනත්ථර.
උපචාරසමාධිසමධිගයමයනව හි පඨමජ්ඣානාදිවියසයසො සමධිගන්තුර
සක්කා, න පන යතන විනා, දුතියජ්ඣානාදිසමධිගයමපි 
පායමොජ්ජුප්පාදාදිකාරණපරම්පරා ඉච්ඡිතබ්බා, දුතියමග්ගාදිසමධිගයම 

පටිපදාඤාණදස්සනවිසුද්ධි වියාති දට්ඨබ්බර. අප්පනාසමාධිනාති

පඨමජ්ඣානාදිඅප්පනාසමාධිනා. තස්ස සමාධියනොති යයො
අප්පනාලක්ඛයණො සමාධි ‘‘සුඛියනො චිත්තර සමාධියතී’’ති

සබ්බසාධාරණවයසන වුත්යතො, තස්ස සමාධියනො. පයභදදස්සනත්ථන්ති
දුතියජ්ඣානාදිවිභාගස්ස යචව පඨමාභිඤ්ඤාදිවිභාගස්ස ච

පයභදදස්සනත්ථර. කරජකාෙන්ති චතුසන්තතිරූපසමුදායභූතර
චාතුමහාභූතිකකායර.යසොහිගබ්භාසයයකරීයතීතිකත්වා කරසඞ්ඛාතයතො

පුප්ඵසම්භවයතො ජාතත්තා කරයජොති වුච්චති. කයරොති හි මාතු
යසොණිතසඞ්ඛාතපුප්ඵස්ස, පිතු සුක්කසඞ්ඛාතසම්භවස්ස ච නාමර, තයතො
ජායතො පන අණ්ඩජජලාබුජවයසන ගබ්භයසයයකකායයොව. කාමර
ඔපපාතිකාදීනම්පියහතුසම්පන්නානරයථාවුත්තසමාධිසමධිගයමොසම්භවති, 
තථාපි යයභුයයත්තා, පාකටත්තා ච ස්යවව කායයො වුත්යතොති. කයරොති

පුත්යතනිබ්බත්යතතීති කයරො, සුක්කයසොණිතර, කයරනජායතො කරයජොතිපි
වදන්ති. 

නනු ච නාමකායයොපි වියවකයජන පීතිසුයඛන තථා ලද්ධූපකායරොව
සියා, අථ කස්මා යථාවුත්යතො රූපකායයොව ඉධ ගහියතොති? 
සද්දන්තරාභිසම්බන්යධන අධිගතත්තා. 
‘‘අභිසන්යදතී’’තිආදිසද්දන්තරාභිසම්බන්ධයතො හි රූපකායයො එව ඉධ
භගවතා වුත්යතොති අධිගමීයති තස්යසව අභිසන්දනාදිකිරියායයොගයත්තාති. 

අභිසන්යදතීති අභිසන්දනර කයරොති, යසො ඉමයමව කායර වියවකයජන
පීතිසුයඛනාති හි යභදවයසන, සමුදායාවයවවයසන ච
පරිකප්පනාමත්තසිද්ධා යහතුකිරියා එත්ථ ලබ්භති, අභිසන්දනර පයනතර
ඣානමයයනපීතිසුයඛනකරජකායස්ස තින්තභාවාපාදනර, සබ්බත්ථකයමව

ච ලූඛභාවස්සාපනයනන්ති ආහ ‘‘යතයමති ස්යනයහතී’’ති, අවස්සුතභාවර, 
අල්ලභාවඤ්ච කයරොතීති අත්යථො. අත්ථයතො පන අභිසන්දනර නාම
යථාවුත්තපීතිසුඛසමුට්ඨායනහි පණීතරූයපහි කායස්ස පරිප්ඵරණර

දට්ඨබ්බර. යතයනවාහ ‘‘සබ්බත්ථ පවත්තපීති සුඛං කයරොතී’’ති.
තරසමුට්ඨානරූපඵරණවයසයනව හි සබ්බත්ථ පවත්තපීතිසුඛතා. 

පරිසන්යදතීතිආදීසුපි එයසව නයයො. භස්තං නාම චම්මපසිබ්බකර. 

පරිප්ඵරතීති සුද්ධකිරියාපදර. යතන වුත්තර ‘‘සමන්තයතො ඵුසතී’’ති, යසො 
ඉමයමව කායර වියවකයජන පීතිසුයඛන සමන්තයතො ඵුට්යඨො භවතීති
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අත්යථො. ඵුසනකිරියායයයවත්ථ උපපන්නා, නබයාපනකිරියාභික්ඛුස්යසව

සුද්ධකත්තුභාවයතො. සබ්බර එතස්ස අත්ථීති සබ්බවා යථා ‘‘ගුණවා’’ති, 

තස්ස සබ්බවයතො, ‘‘අවයවාවයවීසම්බන්යධ අවයවිනි සාමිවචන’’න්ති 
සද්දලක්ඛයණන පයනතස්ස ‘‘කිඤ්චී’’ති අවයයවන සම්බජ්ඣනයතො
අවයවීවිසයයොයයයවස සබ්බසද්යදොති මන්ත්වා
ඡවිමරසාදියකොට්ඨාසසඞ්ඛායතන අවයයවන අවයවීභාවර දස්යසන්යතො ආහ 

‘‘සබ්බයකොට්ඨාසවයතො කාෙස්සා’’ති. ‘‘කිඤ්චී’’ති එතස්ස ‘‘උපා…යප.… 

ඨාන’’න්ති අත්ථවචනර. උපාදින්නකසන්තතිපවත්තිට්ඨායනති
කම්මජරූපසන්තතියා පවත්තිට්ඨායනඅඵුටරනාමනයහොතීතිසම්බන්යධො. 

ඡවිමංසයලොහිතානුගතන්ති ඡවිමරසයලොහිතාදිකම්මජරූපමනුගතර. යත්ථ 
යත්ථකම්මජරූපර, තත්ථතත්ථචිත්තජරූපස්සාපිබයාපනයතොයතනතස්ස

කායස්ස ඵුටභාවරසන්ධාය ‘‘අඵුටංනාමනයහොතී’’තිවුත්තර. 

227. යඡයකොති කුසයලො, තර පන යකොසල්ලර ‘‘කරසථායල
න්හානියචුණ්ණානි ආකිරිත්වා’’තිආදිසද්දන්තරසන්නිධානයතො, 
පකරණයතො ච න්හානියචුණ්ණානර කරයණ, පයයොජයන, පිණ්ඩයන ච

සමත්ථතාවයසනයවදිතබ්බන්තිදස්යසති ‘‘පටිබයලො’’තිආදිනා. කංසසද්යදො
පන ‘‘මහතියා කරසපාතියා’’තිආදීසු (ම. නි. 1.61) සුවණ්යණ ආගයතො, 
‘‘කරයසො උපහයතො යථා’’තිආදීසු (ධ. ප. 134) කිත්තිමයලොයහ, 
‘‘උපකරයසොනාමරාජාමහාකරසස්ස අත්රයජො’’තිආදීසු[ජා.අට්ඨ.4.10.164 
(අත්ථයතොසමානර)]පණ්ණත්තිමත්යත.ඉධපන යත්ථකත්ථචියලොයහති

ආහ ‘‘යෙන යකනචි යලොයහන කතභාජයන’’ති. නනු
උපමාකරණමත්තයමවිදර, අථකස්මා කරසථාලකස්ස සවියසසස්ස ගහණර

කතන්ති අනුයයොගර පරිහරති ‘‘මත්තිකාභාජන’’න්තිආදිනා. 

‘‘සන්යදන්තස්සා’’ති පරිමද්යදත්වා පිණ්ඩර කයරොන්තස්යසව භිජ්ජති, න
පන සන්දනක්ඛමර යහොති, අනාදරලක්ඛයණ යචතර සාමිවචනර.
කිරියන්තරස්ස පවත්තනක්ඛයණයයව කිරියන්තරස්ස පවත්තනඤ්හි
අනාදරලක්ඛණර.‘‘පරිප්යඵොසකර පරිප්යඵොසක’’න්තිඉදරභාවනපුරසකන්ති 

දස්යසති ‘‘සිඤ්චිත්වාසිඤ්චිත්වා’’තිඉමිනා.ඵුසසද්යදොයචත්ථ පරිසිඤ්චයන
යථා තර වාතවුට්ඨිසමයය ‘‘යදයවො ච යථොකර යථොකර ඵුසායතී’’ති, (පාචි.
362) තස්මා තයතො තයතො න්හානියචුණ්ණයතො උපරි උදයකන
බයාපනකරණවයසන පරිසිඤ්චිත්වා පරිසිඤ්චිත්වාති අත්යථො.
අනුපසග්යගොපි හි සද්යදො සඋපසග්යගො විය පකරණාධිගතස්ස අත්ථස්ස
දීපයකො, ‘‘සිඤ්චිත්වා සිඤ්චිත්වා’’ති පන වචනර ‘‘පරිප්යඵොසකර 
පරිප්යඵොසක’’න්ති එතස්ස ‘‘සන්යදයයා’’ති එත්ථ
වියසසනභාවවිඤ්ඤාපනත්ථර. එවමීදියසසු. ‘‘සන්යදයයා’’ති එත්ථ සන්ද-

සද්යදො පිණ්ඩකරයණති වුත්තර ‘‘පිණ්ඩං කයරෙයා’’ති. අනුගතාති 

අනුපවිසනවයසනගතාඋපගතා. පරිග්ගහිතාතිපරියතොගහිතා සමන්තයතො
ඵුට්ඨා. 
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පටුන 

අන්තයරොචබාහියරොචපයදයසො, යතහිසහපවත්තතීති සන්තරබාහිරා, 

න්හානියපිණ්ඩි, ‘‘සමන්තරබාහිරා’’තිපි පායඨො, ම-කායරො පදසන්ධිවයසන
ආගයමො. යථාවුත්යතන පරිග්ගහිතතාකාරයණයනව සන්තරබාහියරො

න්හානියපිණ්ඩි ඵුටා උදකස්යනයහනාති ආහ ‘‘සබ්බත්ථකයමව

උදකසියනයහන ඵුටා’’ති. සබ්බත්ථ පවත්තනර සබ්බත්ථකං, 
භාවනපුරසකඤ්යචතර, සබ්බපයදයස හුත්වා එව ඵුටාති අත්යථො.
‘‘සන්තරබාහිරා ඵුටා’’ති ච ඉමිනා න්හානියපිණ්ඩියා සබ්බයසො උදයකන
යතමිතභාවමාහ, ‘‘න ච පග්ඝරණී’’ති පන ඉමිනා තින්තායපි තාය

ඝනථද්ධභාවර. යතනාහ ‘‘න ච බින්දුං බින්දු’’න්තිආදි. උදකස්ස ඵුසිතර
ඵුසිතර, න ච පග්ඝරණී සූදනීති අත්යථො, ‘‘බින්දුර උදකර’’ තිපි කත්ථචි
පායඨො, උදකසඞ්ඛාතර බින්දුන්ති තස්සත්යථො. බින්දුසද්යදො හි
‘‘බයාලම්බම්බුධරබින්දූ’’තිආදීසු වියධාරාවයයව.එවරපනඅපග්ඝරණයතො
හත්යථනපිද්වීහිපිතීහිපිඅඞ්ගුයලහිගයහතුර, ඔවට්ටිකායවාකාතුරසක්කා.
යදි හි සා පග්ඝරණී අස්ස, එවර සති ස්යනහවිගමයනන සුක්ඛත්තා ථද්ධා

හුත්වාතථාගයහතුර, කාතුර වානසක්කාතිවුත්තර යහොති. ඔවට්ටිකාොති
පරිවට්ටුලවයසන, ගුළිකාවයසනසාපිණ්ඩිකාතුර සක්කාතිඅත්යථො. 

දුතියජ්ඣානකථාවණ්ණනා 
229. තාහි තාහි උදකසිරාහි උබ්භිජ්ජති උද්ධර නික්ඛමතීති උබ්භිදං, 

තාදිසර උදකර යස්සාති උබ්භියදොදයකො, ද-කාරස්ස පන ත-කායර කයත 

උබ්භියතොදයකො, ඉමමත්ථර දස්යසතුර ‘‘උබ්භින්නඋදයකො’’ති වුත්තර, 
නදීතීයරඛතකූපයකොවිය උබ්භිජ්ජනකඋදයකොතිඅත්යථො.උබ්භිජ්ජනකම්පි
උදකරකත්ථචියහට්ඨා උබ්භිජ්ජිත්වාධාරාවයසනඋට්ඨහිත්වාබහිගච්ඡති, 
න තර යකොචි අන්යතොයයව පතිට්ඨිතර කාතුර සක්යකොති ධාරාවයසන
උට්ඨහනයතො, ඉධ පන වාලිකාතයට විය උදකරහදස්ස අන්යතොයයව
උබ්භිජ්ජිත්වාතත්යථවතිට්ඨති, නධාරාවයසනඋට්ඨහිත්වාබහි ගච්ඡතීති 
විඤ්ඤායති අයඛොභකස්ස සන්නිසින්නස්යසව උදකස්ස අධිප්යපතත්තාති

ඉමමත්ථරසන්ධායාහ ‘‘නයහට්ඨා’’තිආදි. යහට්ඨාතිඋදකරහදස්සයහට්ඨා
මහාඋදකසිරා, යලොහිතානුගතා යලොහිතසිරා විය උදකානුගයතො

පථවිපයදයසො ‘‘උදකසිරා’’ති වුච්චති. උග්ගච්ඡනකඋදයකොති ධාරාවයසන

උට්ඨහනකඋදයකො. අන්යතොයෙවාතිඋදකරහදස්සඅන්යතොසමතලපයදයස

එව. උබ්භිජ්ජනකඋදයකොති උබ්භිජ්ජිත්වා තත්යථව තිට්ඨනකඋදයකො. 

ආගමනමග්යගොති බාහිරයතො උදකරහදාභිමුඛර ආගමනමග්යගො. කායලන

කාලන්තිරුළ්හීපදර ‘‘එයකොඑකායා’’තිආදි(පාරා.443, 444, 452) වියාති

වුත්තර ‘‘කායලකායල’’ති. අන්වද්ධමාසන්ති එත්ථ අනුසද්යදො බයාපයන.

වස්සානස්සඅද්ධමාසර අද්ධමාසන්තිඅත්යථො.එවර අනුදසාහන්තිඑත්ථාපි. 

වුට්ඨින්ති වස්සනර. අනුප්පවච්යඡෙයාති න උපවච්යඡයය. වස්සසද්දයතො

චස්සසිද්ධීතිදස්යසති ‘‘නවස්යසෙයා’’ති ඉමිනා. 
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‘‘සීතා වාරිධාරා’’ති ඉත්ථිලිඞ්ගපදස්ස ‘‘සීතං ධාර’’න්ති
නපුරසකලිඞ්යගනඅත්ථවචනරධාරසද්දස්ස ද්විලිඞ්ගිකභාවවිඤ්ඤාපනත්ථර. 

සීතන්ති යඛොභනාභායවන සීතලර, 

පුරාණපණ්ණතිණකට්ඨාදිසරකිණ්ණාභායවන වා යසතං පරිසුද්ධර. යසතර
සීතන්ති හි පරියායයො. කස්මා පයනත්ථ උබ්භියදොදයකොයයව රහයදො

ගහියතො, න ඉතයරති අනුයයොගමපයනති ‘‘යහට්ඨා 

උග්ගච්ඡනඋදකඤ්හී’’තිආදිනා. උග්ගන්ත්වා උග්ගන්ත්වා භිජ්ජන්තන්ති
උට්ඨහිත්වාඋට්ඨහිත්වාධාරාකිරණවයසනඋබ්භිජ්ජන්තර, විනස්සන්තරවා. 

යඛොයභතීති ආයලොයළති. වුට්ඨීති වස්සනර. ධාරානිපාතපුබ්බුළයකහීති
උදකධාරානිපායතහි ච තයතොයයව උට්ඨිතඋදකපුබ්බුළකසඞ්ඛායතහි
යඵණපටයලහිච.එවරයථාක්කමරතිණ්ණම්පි රහදානමගයහතබ්බතරවත්වා

උබ්භියදොදකස්යසව ගයහතබ්බතර වදති ‘‘සන්නිසින්නයමවා’’තිආදිනා.

තත්ථ සන්නිසින්නයමවාතිසම්මා, සමරවානිසින්නයමව, අපරික්යඛොභතාය 

නිච්චලයමව, සුප්පසන්නයමවාතිඅධිප්පායයො. ඉද්ධිනිම්මිතමිවාතිඉද්ධිමතා

ඉද්ධියා තථා නිම්මිතර ඉව. තත්ථාති තස්මිර උපයමොපයමයයවචයන. 

යසසන්ති‘‘අභිසන්යදතී’’තිආදිකර. 

තතියජ්ඣානකථාවණ්ණනා 
231. ‘‘උප්පලිනී’’තිආදිගච්ඡස්සපිවනස්සපිඅධිවචනර.ඉධපන‘‘යාව 

අග්ගා, යාව ච මූලා’’ති වචනයයොයගන ‘‘අප්යපකච්චානී’’තිආදිනා
උප්පලගච්ඡාදීනයමව ගයහතබ්බතාය වනයමවාධිප්යපතර, තස්මා 

‘‘උප්පලානීති උප්පලගච්ඡානි. එත්ථාති උප්පලවයන’’තිආදිනා අත්යථො 
යවදිතබ්යබො. අවයයවන හි සමුදායස්ස නිබ්බචනර කතර. එකඤ්හි
උප්පලගච්ඡාදි උප්පලාදියයව, චතුපඤ්චමත්තම්පි පන උප්පලාදිවනන්ති

යවොහරීයති, සාරත්ථදීපනිෙං පන ජලාසයයොපි උප්පලිනිආදිභායවන

වුත්යතො. එත්ථ චාති එතස්මිර පදත්තයය, එයතසු වා තීසු 

උප්පලපදුමපුණ්ඩරීකසඞ්ඛායතසු අත්යථසු. ‘‘යසතරත්තනීයලසූ’’ති

උප්පලයමවවුත්තර, යසතුප්පලරත්තුප්පලනීලුප්පයලසූතිඅත්යථො. ෙංකිඤ්චි

උප්පලං උප්පලයමව උප්පලසද්දස්සසාමඤ්ඤනාමවයසනයතසුසබ්යබසුපි

පවත්තනයතො. සතපත්තන්ති එත්ථ සතසද්යදො බහුපරියායයො ‘‘සතග්ඝී
සතරරසි සූරියයො’’තිආදීසු විය අයනකසඞ්ඛයාභාවයතො. එවඤ්ච කත්වා 

අයනකපත්තස්සාපි පදුමභායව සඞ්ගයහො සිද්යධො යහොති. පත්තන්ති ච

පුප්ඵදලමධිප්යපතර. වණ්ණනියයමන යසතං පදුමං, රත්තං පුණ්ඩරීකන්ති
සාසනයවොහායරො, යලොයක පන ‘‘රත්තර පදුමර, යසතර පුණ්ඩරීක’’න්ති
වදන්ති.වුත්තඤ්හි‘‘පුණ්ඩරීකරසිතර රත්තර, යකොකනදරයකොකාසයකො’’ති.
රත්තවණ්ණතාය හි යකොකනාමකානර සුනඛානර නාදයයතො සද්දාපයයතො, 

යතහි ච අසිතබ්බයතො ‘‘යකොකනදං, යකොකාසයකො’’ති ච පදුමර වුච්චති.
යථාහ ‘‘පද්මරයථායකොකනදරසුගන්ධ’’න්ති. අයර පයනත්ථවචනත්යථො 

උදකරපාති, උදයකවාප්ලවතීති උප්පලං. පඞ්යකදවති ගච්ඡති, පකායරන

වා දවති විරුහතීති පදුමං. පණ්ඩරර වණ්ණමස්ස, මහන්තතාය වා
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මුඩිතබ්බරඛණ්යඩතබ්බන්ති පුණ්ඩරීකං ම-කාරස්ස ප-කාරාදිවයසන.
මුඩිසද්දඤ්හි මුඩරිසද්දර වා ඛණ්ඩනත්ථමිච්ඡන්ති සද්දවිදූ, සද්දසත්ථයතො
යචත්ථ පදසිද්ධි. යාව අග්ගා, යාව ච මූලා උදයකන
අභිසන්දනාදිභාවදස්සනත්ථර පාළියර ‘‘උදකානුග්ගතානී’’ති වචනර, තස්මා
උදකයතොනඋග්ගතානිච්යචවඅත්යථො, නතුඋදයකඅනුරූපගතානීතිආහ 

‘‘උදකා…යප.…ගතානී’’ති.ඉධපනඋප්පලාදීනිවියකරජකායයො, උදකර
විය තතියජ්ඣානසුඛරදට්ඨබ්බර. 

චතුත්ථජ්ඣානකථාවණ්ණනා 
233. යස්මාපන චතුත්ථජ්ඣානචිත්තයමව‘‘යචතසා’’තිවුත්තර, තඤ්ච

රාගාදිඋපක්කියලසමලාපගමයතො නිරුපක්කියලසර නිම්මලර, තස්මා

උපක්කියලසවිගමනයමව පරිසුද්ධභායවොති ආහ ‘‘නිරුපක්කියලසට්යඨන

පරිසුද්ධ’’න්ති.යස්මාච පරිසුද්ධස්යසවපච්චයවියසයසනපවත්තිවියසයසො
පරියයොදාතතා සුද්ධන්තසුවණ්ණස්ස නිඝරසයනන පභස්සරතා විය, තස්මා

පභස්සරතායයව පරියයොදාතතාති ආහ ‘‘පභස්සරට්යඨන පරියෙොදාත’’න්ති.

විජ්ජුවියපභායඉයතොචියතොච නිච්ඡරණර පභස්සරං යථා‘‘ආභස්සරා’’ති. 

ඔදායතන වත්යථනාති එත්ථ ‘‘ඔදායතනා’’ති ගුණවචනර සන්ධාය 

‘‘ඔදායතන…යප.…ඉද’’න්තිවුත්තර. උතුඵරෙත්ථන්තිඋණ්හස්සඋතුයනො

ඵරණදස්සනත්ථර. කස්මාතිආහ ‘‘කිලිට්ඨවත්යථනා’’තිආදි. උතුඵරෙංන 

යහොතීති ඔදාතවත්යථන විය සවියසසර උතුඵරණර න යහොති, 

අප්පකමත්තයමවයහොතීති අධිප්පායයො. යතනාහ ‘‘තඞ්ඛෙ…යප.…බලවං 

යහොතී’’ති. ‘‘තඞ්ඛෙයධොතපරිසුද්යධනා’’ති ච එයතන ඔදාතසද්යදො එත්ථ
පරිසුද්ධවචයනො එව ‘‘ගිහී ඔදාතවත්ථවසයනො’’තිආදීසු විය, න
යසතවචයනො යයන යකනචි තඞ්ඛණයධොතපරිසුද්යධයනව
උතුඵරණසම්භවයතොති දස්යසති. 

නනු ච පාළියර ‘‘නාස්ස කිඤ්චි සබ්බාවයතො කායස්ස ඔදායතන
වත්යථන අඵුටර අස්සා’’ති කායස්ස ඔදාතවත්ථඵරණර වුත්තර, න පන
වත්ථස්සඋතුඵරණර, අථ කස්මාඋතුඵරණරඉධවුත්තන්තිඅනුයයොයගනාහ 

‘‘ඉමිස්සාෙ හී’’තිආදි. යස්මා වත්ථර විය කරජකායයො, උතුඵරණර විය
චතුත්ථජ්ඣානසුඛර, තස්මා එවමත්යථො යවදිතබ්යබොති වුත්තර යහොති, 
එයතන ච ඔදායතන වත්යථන සබ්බාවයතො කායස්ස ඵරණාසම්භවයතො, 
උපයමයයයන ච අයුත්තත්තා කායග්ගහයණන තන්නිස්සිතවත්ථර 
ගයහතබ්බර, වත්ථග්ගහයණන ච තප්පච්චයර උතුඵරණන්ති දස්යසති.
යනයයත්ථයතොහිඅයර උපමාවුත්තා.විචිත්රයදසනාහිබුද්ධාභගවන්යතොති.
යයොගියනො හි කරජකායයො වත්ථර විය දට්ඨබ්යබො උතුඵරණසදියසන
චතුත්ථජ්ඣානසුයඛන ඵරිතබ්බත්තා, උතුඵරණර විය චතුත්ථජ්ඣානසුඛර
වත්ථස්ස විය යතන කරජකායස්ස ඵරණයතො, පුරිසස්ස සරීරර විය 
චතුත්ථජ්ඣානර උතුඵරණට්ඨානියස්ස සුඛස්ස නිස්සයභාවයතො. යතනාහ 

‘‘තස්මා’’තිආදි. ඉදඤ්හි යථාවුත්තවචනස්ස ගුණදස්සනර. එත්ථ ච පාළියර
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‘‘පරිසුද්යධන යචතසා’’ති යචයතොගහයණන චතුත්ථජ්ඣානසුඛර භගවතා
වුත්තන්ති ඤායපතුර ‘‘චතුත්ථජ්ඣානසුඛර, චතුත්ථජ්ඣානසුයඛනා’’ති ච
වුත්තන්ති දට්ඨබ්බර. නනු ච චතුත්ථජ්ඣානසුඛර නාම සාතලක්ඛණර
නත්ථීති? සච්චර, සන්තසභාවත්තා පයනත්ථ උයපක්ඛායයව ‘‘සුඛ’’න්ති

අධිප්යපතා. යතන වුත්තර සම්යමොහවියනොදනිෙං ‘‘උයපක්ඛා පන
සන්තත්තා, සුඛමිච්යචව භාසිතා’’ති (විභ. අට්ඨ. 232; විසුද්ධි. 2.644; 
මහානි.අට්ඨ.27; පටි.ම.අට්ඨ. 1.105). 

එත්තාවතාති පඨමජ්ඣානාධිගමපරිදීපනයතො පට්ඨාය යාව

චතුත්ථජ්ඣානාධිගමපරිදීපනා, තාවතා වචනක්කයමන. ලභනර ලායභො, 

යසො එතස්සාති ලාභී, රූපජ්ඣානානර ලාභී රූපජ්ඣානලාභී යථා ‘‘ලාභී 
චීවරපිණ්ඩපාතයසනාසනගිලානපච්චයයභසජ්ජපරික්ඛාරාන’’න්ති, (සර. නි.

2.70; උදා.38) ලභනසීයලොවා ලාභී. කිරලභනසීයලො? රූපජ්ඣානානීතිපි
යුජ්ජති. එවමිතරස්මිම්පි. න අරූපජ්ඣානලාභීති න යවදිතබ්යබොති

යයොයජතබ්බර. කස්මාති වුත්තර ‘‘න හී’’තිආදි, අට්ඨන්නම්පි සමාපත්තීනර

උපරි අභිඤ්ඤාධිගයම අවිනාභාවයතොති වුත්තර යහොති. චුද්දසහාකායරහීති
‘‘කසිණානුයලොමයතො, කසිණපටියලොමයතො කසිණානුයලොමපටියලොමයතො, 
ඣානානුයලොමයතො, ඣානපටියලොමයතො, ඣානානුයලොමපටියලොමයතො, 
ඣානුක්කන්තිකයතො, කසිණුක්කන්තිකයතො, ඣානකසිණුක්කන්තිකයතො, 
අඞ්ගසඞ්කන්තියතො, ආරම්මණසඞ්කන්තියතො, අඞ්ගාරම්මණසඞ්කන්තියතො 
අඞ්ගවවත්ථානයතො, ආරම්මණවවත්ථානයතො’’ති (විසුද්ධි. 2.365) 

විසුද්ධිමග්යග වුත්යතහි ඉයමහි චුද්දසහාකායරහි. සතිපි ඣායනසු 
ආවජ්ජනාදිපඤ්චවිධවසීභායව අයයමව චුද්දසවියධො වසීභායවො අභිඤ්ඤා

නිබ්බත්තයන එකන්යතනඉච්ඡිතබ්යබොතිදස්යසන්යතන ‘‘චුද්දසහාකායරහි 

චිණ්ෙවසීභාව’’න්ති වුත්තර, ඉමිනා ච අරූපසමාපත්තීසු චිණ්ණවසීභාවර
විනා රූපසමාපත්තීසුඑවචිණ්ණවසීභායවනසමාපත්තිනඉජ්ඣතීතිතාසර
අභිඤ්ඤාධිගයම අවිනාභාවරදස්යසතීතියවදිතබ්බර. 

නනු යථාපාඨයමව විනිච්ඡයයො වත්තබ්යබොති යචොදනර යසොයධති 

‘‘පාළිෙංපනා’’තිආදිනා, සාවයසසපාඨභාවයතොනීහරිත්වා එසවිනිච්ඡයයො 
වත්තබ්යබොති වුත්තර යහොති. යජ්යජවර අරූපජ්ඣානානිපි පාළියර
ගයහතබ්බානි, අථ කස්මා තානි අග්ගයහත්වා සාවයසසපායඨො භගවතා
කයතොති? සබ්බාභිඤ්ඤානරවියසසයතො රූපාවචරචතුත්ථජ්ඣානපාදකත්තා.
සතිපි හි තාසර තථා අවිනාභායව වියසසයතො පයනතා 
රූපාවචරචතුත්ථජ්ඣානපාදකා, තස්මාතාසරතප්පාදකභාවවිඤ්ඤාපනත්ථර
තත්යථව ඨත්වා යදසනා කතා, න පන අරූපාවචරජ්ඣානානර ඉධ

අනනුපයයොගයතො.යතනාහ ‘‘අරූපජ්ඣානානිආහරිත්වාකයථතබ්බානී’’ති. 

විපස්සනාඤාණකථාවණ්ණනා 
234. ‘‘පුනචපරර මහාරාජ(පාළියරනත්ථි)භික්ඛූ’’තිවත්වාපිකිමත්ථර

දස්යසතුර ‘‘යසො’’ති පදර පුන වුත්තන්ති යචොදනායාහ ‘‘යසො…යප.…
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දස්යසතී’’ති, යථාරුතවයසන, යනයයත්ථවයසන ච වුත්තාසු අට්ඨසු
සමාපත්තීසු චිණ්ණවසිතාවිසිට්ඨර භික්ඛුර දස්යසතුර එවර වුත්තන්ති

අධිප්පායයො. යසසන්ති ‘‘යසො’’ති පදත්ථයතො යසසර ‘‘එවර
සමාහියත’’තිආදීසු වත්තබ්බර සාධිප්පායමත්ථජාතර. යඤයයර ජානාතීති 

ඤාෙං, තයදවපච්චක්ඛරකත්වාපස්සතීති දස්සනං, ඤාණයමවදස්සනරන

චක්ඛාදිකන්ති ඤාෙදස්සනං, පඤ්චවිධම්පි ඤාණර, තයිදර පන
ඤාණදස්සනපදර සාසයන යයසු ඤාණවියසයසසු නිරුළ්හර, තර සබ්බර

අත්ථුද්ධාරවයසන දස්යසන්යතො ‘‘ඤාෙදස්සනන්ති මග්ගඤාෙම්පි 

වුච්චතී’’තිආදිමාහ. ඤාෙදස්සනවිසුද්ධත්ථන්ති ඤාණදස්සනස්ස

විසුද්ධිපයයොජනාය. ඵාසුවිහායරොති අරියවිහාරභූයතො සුඛවිහායරො. 

භගවයතොපීති න යකවලර යදවතායරොචනයමව, අථ යඛො තදා භගවයතොපි
ඤාණදස්සනර උදපාදීති අත්යථො. සත්තාහර කාලඞ්කතස්ස අස්සාති 

සත්තාහකාලඞ්කයතො. ‘‘කාලායමො’’ති යගොත්තවයසන වුත්තර. 

යචයතොවිමුත්ති [විමුත්ති(අට්ඨකථායර)]නාමඅරහත්තඵලසමාපත්ති. යස්මා
විපස්සනාඤාණර යඤයයසඞ්ඛායත යතභූමකසඞ්ඛායර අනිච්චාදියතො 
ජානාති, භඞ්ගානුපස්සනයතො ච පට්ඨාය පච්චක්ඛයතො යත පස්සති, තස්මා

යථාවුත්තට්යඨන ඤාණදස්සනර නාම ජාතන්ති දස්යසති ‘‘ඉධ 

පනා’’තිආදිනා. 

අභිනීහරතීති විපස්සනාභිමුඛර චිත්තර තදඤ්ඤකරණීයයතො නීහරිත්වා
හරතීති අයර සද්දයතො අත්යථො, අධිප්පායයතො පන තර දස්යසතුර 

‘‘විපස්සනාඤාෙස්සා’’තිආදි වුත්තර. තදභිමුඛභායවොයයව හිස්ස 
තන්නින්නතාදිකරණර, තරපනවුත්තනයයනඅට්ඨඞ්ගසමන්නාගයතතස්මිර
චිත්යත විපස්සනාක්කයමන ජායත විපස්සනාභිමුඛර චිත්තයපසනයමවාති

දට්ඨබ්බර. තන්නින්නන්තිතස්සරවිපස්සනායරනින්නර.ඉතරද්වයරතස්යසව 

යවවචනර. තස්සර යපොෙං වඞ්කර පබ්භාරං නීචන්ති අත්යථො. බ්රහ්මජායල 

වුත්යතොයෙව. ඔදනකුම්මායසහිඋපචීයතිවඩ්ොපීයති, උපචයතිවා වඩ්ෙතීති

අත්ථර සන්ධාය ‘‘ඔදයනනා’’තිආදි වුත්තර. 

අනිච්චුච්ඡාදනපරිමද්දනයභදනවිද්ධංසනධම්යමොති එත්ථ 

‘‘අනිච්චධම්යමො’’තිආදිනා ධම්මසද්යදො පච්යචකර යයොයජතබ්යබො. තත්ථ 

අනිච්චධම්යමොති පභඞ්ගුතාය අද්ධුවසභායවො. දුග්ගන්ධවිඝාතත්ථාොති

සරීයරදුග්ගන්ධස්සවිගමාය. උච්ඡාදනධම්යමොතිඋච්ඡායදතබ්බතාසභායවො, 
ඉමස්ස පූතිකායස්ස දුග්ගන්ධභාවයතො ගන්යධොදකාදීහි
උබ්බට්ටනවිලිම්පනජාතියකොති අත්යථො. උච්ඡාදයනන හි පූතිකායය
යසදවාතපිත්තයසම්හාදීහි ගරුභාවදුග්ගන්ධානමපගයමො යහොති.
මහාසම්බාහනර මල්ලාදීනර බාහුවඩ්ෙනාදිඅත්ථරව යහොති, 
අඞ්ගපච්චඞ්ගාබාධවියනොදනත්ථරපන ඛුද්දකසම්බාහනයමවයුත්තන්තිආහ 

‘‘ඛුද්දකසම්බාහයනනා’’ති, මන්දසම්බාහයනනාති අත්යථො. 

පරිමද්දනධම්යමොතිපරිමද්දිතබ්බතාසභායවො. 
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පටුන 

එවර අනියමිතකාලවයසන අත්ථර වත්වා ඉදානි නියමිතකාලවයසන

අත්ථර වදති ‘‘දහරකායල’’තිආදිනා. වා-සද්යදො යචත්ථ
අත්ථදස්සනවයසයනව අත්ථන්තරවිකප්පනස්ස විඤ්ඤායමානත්තා න

පයුත්යතො, ලුත්තනිද්දිට්යඨො වා. දහරකායලති අචිරවිජාතකායල.
සයායපත්වා අඤ්ඡනපීළනාදිවයසන පරිමද්දනධම්යමොති සම්බන්යධො. 

මිතන්ති භාවනපුරසකනිද්යදයසො, යතන යථාපමාණර, මන්දර වා

අඤ්ඡනපීළනාදීනි දස්යසති. අඤ්ඡනඤ්යචත්ථ ආකඩ්ෙනර. පීළනං 

සම්බාහනර. ආදිසද්යදන සමිඤ්ජනඋග්ගමනාදීනි සඞ්ගණ්හාති. එවං

පරිහරියතොපීති උච්ඡාදනාදිනා සුයඛධියතොපි. භිජ්ජති යචවාති

අනිච්චතාදිවයසන නස්සති ච. විකිරති චාති එවර භින්දන්යතො ච කිඤ්චි
පයයොජනර අසායධන්යතො විප්පකිණ්යණොව යහොති. එවර නවහි පයදහි
යථාරහර කායය සමුදයවයධම්මානුපස්සිතා දස්සිතාති ඉමමත්ථර

විභායවන්යතො ‘‘තත්ථා’’තිආදිමාහ. තත්ථ ඡහි පයදහීති ‘‘රූපී, 
චාතුමහාභූතියකො, මාතායපත්තිකසම්භයවො, ඔදනකුම්මාසූපචයයො, 
උච්ඡාදනධම්යමො, පරිමද්දනධම්යමො’’ති ඉයමහි ඡහි පයදහි. යුත්තර තාව
යහොතුමජ්යඣතීහිපිපයදහිකායස්සසමුදයකථනරයතසරතදත්ථදීපනයතො, 
‘‘රූපී, උච්ඡාදනධම්යමො, පරිමද්දනධම්යමො’’ති පන තීහි ත්පයදහි කථර 
තස්සතථාකථනරයුත්තරසියායතසරතදත්ථස්සඅදීපනයතොති? යුත්තයමව

යතසම්පි තදත්ථස්ස දීපිතත්තා. ‘‘රූපී’’තිහි ඉදර අත්තයනො පච්චයභූයතන
උතුආහාරලක්ඛයණන රූයපන රූපවාති අත්ථස්ස දීපකර.
පච්චයසඞ්ගමවිසිට්යඨ හි තදස්සත්ථිඅත්යථ අයමීකායරො.
‘‘උච්ඡාදනධම්යමො, පරිමද්දනධම්යමො’’ති ච ඉදර පදද්වයර

තථාවිධරූපුප්පාදයනන සණ්ඨානසම්පාදනත්ථස්ස දීපකන්ති. ද්වීහීති

‘‘යභදනධම්යමො, විද්ධරසනධම්යමො’’ති ද්වීහි පයදහි. නිස්සිතඤ්ච 
කායපරියාපන්යන හදයවත්ථුම්හි නිස්සිතත්තා විපස්සනාචිත්තස්ස. තදා
පවත්තඤ්හි විපස්සනාචිත්තයමව ‘‘ඉදඤ්ච යම විඤ්ඤාණ’’න්ති

ආසන්නපච්චක්ඛවයසන වුත්තර. පටිබද්ධඤ්ච කායයන විනා
අප්පවත්තනයතො, කායසඤ්ඤිතානඤ්චරූපධම්මානරආරම්මණකරණයතො. 

235. සුට්ඨු ඔභාසතීති සුයභො, පභාසම්පන්යනො මණි, තාය එව

පභාසම්පත්තියා මණියනො භද්රතාති අත්ථමත්තර දස්යසතුර ‘‘සුයභොති 

සුන්දයරො’’ති වුත්තර  .පරිසුද්ධාකරසමුට්ඨානයමව මණියනො

සුවිසුද්ධජාතිතාති  ආහ ‘‘ජාතිමාති පරිසුද්ධාකරසමුට්ඨියතො’’ති. 

සුවිසුද්ධරතනාකරයතොසමුට්ඨියතොතිඅත්යථො .ආකරපරිවිසුද්ධිමූලයකොඑව

හි මණියනො කුරුවින්දජාතිආදිජාතිවියසයසොති  .ඉධාධිප්යපතස්ස පන  

යවළුරියමණියනො විළූර )වි .ව .අට්ඨ . 34 ආදයයො වාකයක්ඛ්ඛ්න්යධසු

පස්සිතබ්බර( පබ්බතස්ස, විළූර ගාමස්ස ච අවිදූයර පරිසුද්ධාකයරො .

යයභුයයයන හි යසො තයතො  සමුට්ඨියතො  .තථා යහස  විළූරනාමකස්ස

පබ්බතස්ස, ගාමස්ස ච අවිදූයර සමුට්ඨිතත්තා යවළුරියයොති පඤ්ඤායිත්ථ, 
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යදවයලොයක පවත්තස්සපි ච තරසදිසවණ්ණනිභතාය තයදව නාමර ජාතර 

යථා තර මනුස්සයලොයක ලද්ධනාමවයසන යදවයලොයක යදවතානර, යසො

පන මයූරගීවාවණ්යණො වා යහොති වායසපත්තවණ්යණො වා

සිනිද්ධයවණුපත්තවණ්යණො වාති ආචරිෙධම්මපාලත්යථයරන

පරමත්ථදීපනිෙං (වි  .ව .අට්ඨ . 34) වුත්තර. විනෙසංවණ්ණනාසු (වි  .වි .ටී .

1.281) පන ‘‘අල්ලයවළුවණ්යණො ’’ති වදන්ති .තථා හිස්ස

‘‘වරසවණ්යණො’’තිපි නාමර ජාතර.  ‘‘මඤ්ජාරක්ඛිමණ්ඩලවණ්යණො ’’ති ච

වුත්යතො , තයතොයයව යසො ඉධ පයදයස මඤ්ජාරමණීති පාකයටො යහොති .

චක්කවත්තිපරියභොගාරහපණීතතරමණිභාවයතොපනතස්යසවපාළියරවචනර

දට්ඨබ්බර .යථාහ  ‘‘පුන චපරර ආනන්ද රඤ්යඤො මහාසුදස්සනස්ස

මණිරතනර පාතුරයහොසි, යසො අයහොසි මණි යවළුරියයො සුයභො ජාතිමා

අට්ඨරයසො ’’තිආදි)දී .නි . 2.248). පාසාණසක්ඛරාදියදොසනීහරණවයසයනව

පරිකම්මනිප්ඵත්තීතිදස්යසති ‘‘අපනීතපාසාෙසක්ඛයරො’’තිඉමිනා. 

ඡවියා එව සණ්හභායවන අච්ඡතා, න සඞ්ඝාතස්සාති ආහ ‘‘අච්යඡොති

තනුච්ඡවී’’ති. තයතො යචව වියසයසන පසන්යනොති දස්යසතුර ‘‘සුට්ඨු

පසන්යනො’’ති වුත්තර. පරියභොගමණිරතනාකාරසම්පත්ති 

සබ්බාකාරසම්පන්නතා. යතනාහ ‘‘යධොවනයවධනාදීහී’’තිආදි. පාසාණාදීසු

යධොතතා යධොවනං, කාළකාදිඅපහරණත්ථායයචවසුත්යතනආවුනත්ථායච 

විජ්ඣිතබ්බතා යවධනං. ආදිසද්යදන තාපසණ්හකරණාදීනර සඞ්ගයහො. 

වණ්ෙසම්පත්තින්ති ආවුනිතසුත්තස්ස වණ්ණසම්පත්තිර. කස්මාති වුත්තර 

‘‘තාදිස’’න්තිආදි, තාදිසස්යසවආවුතස්සපාකටභාවයතොතිවුත්තරයහොති. 

මණි විෙ කරජකායෙො පච්චයවක්ඛිතබ්බයතො. ආවුතසුත්තං විෙ

විඤ්ඤාෙං අනුපවිසිත්වා ඨිතත්තා. චක්ඛුමා පුරියසො විෙ විපස්සනාලාභී

භික්ඛු සම්මයදවතස්සදස්සනයතො, තස්සපුරිසස්සමණියනොආවිභූතකායලො
විය තස්ස භික්ඛුයනො කායස්ස ආවිභූතකායලො තන්නිස්සයස්ස
පාකටභාවයතො. සුත්තස්සාවිභූතකායලො විය යතසර ධම්මානමාවිභූතකායලො
තන්නිස්සිතස්ස පාකටභාවයතොති අයයමත්ථ උපමාසම්පාදයන

කාරණවිභාවනා, ‘‘ආවුතසුත්තංවිෙ විපස්සනාඤාෙ’’න්තිකත්ථචිපායඨො, 
‘‘ඉදඤ්ච විඤ්ඤාණ’’න්ති වචනයතො පන ‘‘විඤ්ඤාණ’’න්ති පායඨොව

සුන්දරතයරො, ‘‘විපස්සනාවිඤ්ඤාණ’’න්ති වා භවිතබ්බර. විපස්සනාඤාෙං

අභිනීහරිත්වාතිවිපස්සනාඤාණාභිමුඛරචිත්තර නීහරිත්වා. 

තත්රාති යවළුරියමණිම්හි. තදාරම්මොනන්ති
කායසඤ්ඤිතරූපධම්මාරම්මණානර. 
‘‘ඵස්සපඤ්චමකාන’’න්තිආදිපදත්තයස්යසතර වියසසනර අත්ථවසා 
ලිඞ්ගවිභත්තිවචනවිපරිණායමොතිකත්වාපච්ඡිමපදස්සාපිවියසසනභාවයතො. 
ඵස්සපඤ්චමකග්ගහයණන, සබ්බචිත්තයචතසිකග්ගහයණනචගහිතධම්මා 
විපස්සනාචිත්තුප්පාදපරියාපන්නා එවාති දට්ඨබ්බර. එවඤ්හි යතසර 
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විපස්සනාවිඤ්ඤාණගතිකත්තා ආවුතසුත්තර විය
‘‘විපස්සනාවිඤ්ඤාණ’’න්තියහට්ඨා වුත්තවචනරඅවියරොධිතරයහොති.කස්මා
පනවිපස්සනාවිඤ්ඤාණස්යසවගහණන්ති? ‘‘ඉදඤ්ච යමවිඤ්ඤාණරඑත්ථ
සිතර එත්ථ පටිබද්ධ’’න්ති ඉමිනා තස්යසව වචනයතො. ‘‘අයර යඛො යම 
කායයො’’තිආදිනා හි විපස්සනාඤායණන විපස්සිත්වා ‘‘තයදව
විපස්සනාඤාණසම්පයුත්තර විඤ්ඤාණර එත්ථ සිතර එත්ථ පටිබද්ධ’’න්ති
නිස්සයවිසයාදිවයසන මනසි කයරොති, තස්මා තස්යසව ඉධ ගහණර

සම්භවති, නාඤ්ඤස්සාති දට්ඨබ්බර. යතනාහ ‘‘විපස්සනාවිඤ්ඤාෙස්යසව

වා ආවිභූතකායලො’’ති. ධම්මසඞ්ගහාදීසු (ධ. ස. 2 ආදයයො) යදසිතනයයන
පාකටභාවයතො යචත්ථ ඵස්සපඤ්චමකානර ගහණර, 
නිරවයසසපරිග්ගහණයතොසබ්බචිත්තයචතසිකානර, යථාරුතරයදසිතවයසන
පධානභාවයතො විපස්සනාවිඤ්ඤාණස්සාති යවදිතබ්බර. කිර පයනයත
පච්චයවක්ඛණඤාණස්ස ආවිභවන්ති, උදාහු පුග්ගලස්සාති? 
පච්චයවක්ඛණඤාණස්යසව, තස්සපනආවිභූතත්තාපුග්ගලස්සාපි ආවිභූතා

නාමයහොන්ති, තස්මා ‘‘භික්ඛුයනොආවිභූතකායලො’’ති වුත්තන්ති. 

යස්මා පනිදර විපස්සනාඤාණර මග්ගඤාණානන්තරර යහොති, තස්මා
යලොකියාභිඤ්ඤානර පරයතො, ඡට්ඨභිඤ්ඤාය ච පුරයතො වත්තබ්බර, අථ
කස්මා සබ්බාභිඤ්ඤානර පුරයතොව වුත්තන්ති යචොදනායලසර දස්යසත්වා 

පරිහරන්යතො ‘‘ඉදඤ්ච විපස්සනාඤාෙ’’න්තිආදිමාහ. ‘‘ඉදඤ්ච
මග්ගඤාණානන්තර’’න්ති හි ඉමිනා යථාවුත්තර යචොදනායලසර දස්යසති.

තත්ථ ‘‘මග්ගඤාොනන්තර’’න්ති සිඛාප්පත්තවිපස්සනාභූතර
යගොත්රභුඤාණර සන්ධායවුත්තර.තයදවහිඅරහත්තමග්ගස්ස, සබ්යබසරවා
මග්ගඵලානමනන්තරරයහොති, පධානයතොපනතබ්බචයනයනවසබ්බස්සපි
විපස්සනාඤාණස්ස ගහණර දට්ඨබ්බර අවියසසයතො තස්ස ඉධ වුත්තත්තා.
මග්ගසද්යදන ච අරහත්තමග්ගස්යසව ගහණර 
තස්යසවාභිඤ්ඤාපරියාපන්නත්තා, අභිඤ්ඤාසම්බන්යධන ච
යචොදනාසම්භවයතො. යලොකියාභිඤ්ඤානර පුරයතො වුත්තර විපස්සනාඤාණර
තාසර නානන්තරතාය අනුපකාරර, ආසවක්ඛයඤාණසඞ්ඛාතාය පන
යලොකුත්තරාභිඤ්ඤාය පුරයතො වුත්තර තස්සා අනන්තරතාය උපකාරර, 
තස්මා ඉදර යලොකියාභිඤ්ඤානර පරයතො, ඡට්ඨාභිඤ්ඤාය ච පුරයතො
වත්තබ්බර. කස්මා පන උපකාරට්ඨායන තථා අවත්වා අනුපකාරට්ඨායනව

භගවතා වුත්තන්ති හි යචොදනා සම්භවති. ‘‘එවං සන්යතපී’’තිආදි

පරිහාරදස්සනර. තත්ථ එවං සන්යතපීති යදිපි ඤාණානුපුබ්බියා
මග්ගඤාණස්ස අනන්තරතායඋපකාරරයහොති, එවරසතිපීතිඅත්යථො. 

අභිඤ්ඤාවායරති ඡළභිඤ්ඤාවයසන වුත්යත යදසනාවායර. එතස්ස

අන්තරා වායරො නත්ථීති පඤ්චසු යලොකියාභිඤ්ඤාසු කථිතාසු
ආකඞ්යඛයයසුත්තාදීසු (ම. නි. 1.65) විය ඡට්ඨාභිඤ්ඤාපි අවස්සර
කයථතබ්බා අභිඤ්ඤාලක්ඛණභායවන තප්පරියාපන්නයතො, න ච
විපස්සනාඤාණර යලොකියාභිඤ්ඤානර, ඡට්ඨාභිඤ්ඤාය ච අන්තරා
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පටුන 

පයවයසත්වාකයථතබ්බර අනභිඤ්ඤාලක්ඛණභායවනතදපරියාපන්නයතො.
ඉති එතස්ස විපස්සනාඤාණස්ස තාසමභිඤ්ඤානර අන්තරා වායරො නත්ථි, 
තස්මා තත්ථ අවසරාභාවයතො ඉයධව රූපාවචරචතුත්ථජ්ඣානානන්තරර 

විපස්සනාඤාණර කථිතන්ති අධිප්පායයො. ‘‘ෙස්මා චා’’තිආදිනා 

අත්ථන්තරමාහ. තත්ථ ච-සද්යදො සමුච්චයත්යථො, යතන න යකවලර 
විපස්සනාඤාණස්ස ඉධ දස්සයන තයදව කාරණර, අථ යඛො ඉදම්පීති

ඉමමත්ථරසමුච්චිනාතීති ආචරියෙන (දී.නි.ටී.1.235) වුත්තර.සද්දවිදූපන
ඊදියස ඨායන ච-සද්යදො වා-සද්දත්යථො, යසො ච විකප්පත්යථොති වදන්ති, 
තම්පියුත්තයමව අත්ථන්තරදස්සයනපයුත්තත්තා.අත්තනාපයුජ්ජිතබ්බස්ස
හි විජ්ජමානත්ථස්යසව යජොතකා උපසග්ගනිපාතා යථා මග්ගනිදස්සයන
සාඛාභඞ්ගා, යථා ච අදිස්සමානා යජොතයන පදීපාති එවමීදියසසු. යහොති
යචත්ථ– 

‘‘අත්ථන්තරදස්සනම්හි, චසද්යදොයදි දිස්සති; 
සමුච්චයයවිකප්යපයසො, ගයහතබ්යබොවිභාවිනා’’ති. 

අකතසම්මසනස්සාති යහතුගබ්භපදර. තථා කතසම්මසනස්සාති ච. 

‘‘දිබ්යබන චක්ඛුනා යභරවම්පි රූපං පස්සයතොති එත්ථ ඉද්ධිවිධඤායණන
යභරවරරූපරනිම්මිනිත්වාමරසචක්ඛුනාපස්සයතොතිපිවත්තබ්බර. එවම්පිහි
අභිඤ්ඤාලාභියනො අපරිඤ්ඤාතවත්ථුකස්ස භයර සන්තායසො උප්පජ්ජති 
උච්චවාලිකවාසිමහානාගත්යථරස්ස වියා’’තිආචරියයන (දී.නි. ටී. 1.235) 

වුත්තර.යථා යචත්ථ, එවර දිබ්බාෙයසොතධාතුොයභරවංසද්දංසුෙයතොති 
එත්ථාපි ඉද්ධිවිධඤායණන යභරවර සද්දර නිම්මිනිත්වා මරසයසොයතන
සුණයතොපීති වත්තබ්බයමව. එවම්පි හි අභිඤ්ඤාලාභියනො
අපරිඤ්ඤාතවත්ථුකස්ස භයර සන්තායසො උප්පජ්ජති
උච්චවාලිකවාසිමහානාගත්යථරස්ස විය. යථයරො හි යකොඤ්චනාදසහිතර
සබ්බයසතර හත්ථිනාගර මායපත්වා දිස්වා, සුත්වා ච

සඤ්ජාතභයසන්තායසොති අට්ඨකථාසු (විභ.අට්ඨ.2.882; ම.නි.අට්ඨ.1.81; 
විසුද්ධි. 2.733) වුත්යතො. අනිච්චාදිවයසන කතසම්මසනස්ස
දිබ්බාය…යප.… භයර සන්තායසො න උප්පජ්ජතීති සම්බන්යධො. 

භෙවියනොදනයහතු නාමවිපස්සනාඤායණන කතසම්මසනතා, තස්ස, යතන

වා සම්පාදනත්ථන්ති අත්යථො. ඉයධවාති චතුත්ථජ්ඣානානන්තරයමව. 

‘‘අපිචා’’තිආදිනා යථාපාඨර යුත්තතරනයර දස්යසති. විපස්සනාය පවත්තර

පායමොජ්ජපීතිපස්සද්ධිපරම්පරාගතසුඛර විපස්සනාසුඛං. පාටියෙක්කන්ති

ඣානාභිඤ්ඤාදීහි අසම්මිස්සර විසුර භූතර සන්දිට්ඨිකං සාමඤ්ඤඵලං. 

යතනාහභගවා ධම්මපයද – 

‘‘යයතොයයතොසම්මසති, ඛන්ධානරඋදයබ්බයර; 
ලභතීපීතිපායමොජ්ජර, අමතරතරවිජානත’’න්තිආදි.(ධ.ප. 374); 
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ඉධාපි වුත්තර ‘‘ඉදම්පි යඛො මහාරාජ සන්දිට්ඨිකර සාමඤ්ඤඵලර…යප.…
පණීතතරඤ්චා’’ති, තස්මා පාළියා සරසන්දනයතො ඉමයමව නයර 

යුත්තතරන්තිවදන්ති. ආදියතොවාති අභිඤ්ඤානමාදිම්හියයව. 

මයනොමයිද්ධිඤාණකථාවණ්ණනා 
236-7. මයනොමෙන්ති එත්ථ පන මෙසද්යදො 

අපරපඤ්ඤත්තිවිකාරපදපූරණනිබ්බත්තිආදීසුඅයනයකස්වත්යථසුආගයතො.

ඉධ පන නිබ්බත්තිඅත්යථති දස්යසතුර ‘‘මයනන නිබ්බත්තිත’’න්ති වුත්තර.
‘‘අභිඤ්ඤාමයනන නිබ්බත්තිත’’න්ති අත්යථොති ආචරියයනාති (දී. නි. ටී.
1.236, 237) වුත්තර.විසුද්ධිමග්යග(විසුද්ධි.2.397) පන‘‘අධිට්ඨානමයනන
නිම්මිතත්තා මයනොමය’’න්තිආගතර, අභිඤ්ඤාමයනන, අධිට්ඨානමයනන 

චාති උභයථාපි නිබ්බත්තත්තා උභයම්යපතර යුත්තයමව. අඞ්ගං නාම

හත්ථපාදාදිතරතරසමුදායර, පච්චඞ්ගං නාමකප්පරජණ්ණුආදි තස්මිර තස්මිර
සමුදායයඅවයවර. ‘‘අහීනින්ද්රිය’’න්තිඑත්ථපරිපුණ්ණතායයවඅහීනතා, න
තු අප්පණීතතා, පරිපුණ්ණභායවො ච චක්ඛුයසොතාදීනර සණ්ඨානවයසයනව.

නිම්මිතරූයප හි පසායදො නාම නත්ථීති දස්යසතුර ‘‘සණ්ඨානවයසන

අවිකලින්ද්රිෙ’’න්ති වුත්තර, ඉමිනාව තස්ස ජීවිතින්ද්රියාදීනම්පි අභායවො

වුත්යතොති දට්ඨබ්බර. සණ්ඨානවයසනාති ච
කමලදලාදිසදිසසණ්ඨානමත්තවයසන, න 
රූපාභිඝාතාරහභූතප්පසාදාදිඉන්ද්රියවයසන. ‘‘සබ්බඞ්ගපච්චඞ්ගිර 

අහීනින්ද්රිය’’න්ති වුත්තයමවත්ථර සමත්යථන්යතො ‘‘ඉද්ධිමතා’’තිආදිමාහ. 

අවිද්ධකණ්යෙොති කුලචාරිත්තවයසන කණ්ණාලඞ්කාරපිළන්ධනත්ථර

අවිජ්ඣිතකණ්යණො, නිදස්සනමත්තයමතර. යතනාහ ‘‘සබ්බාකායරහී’’ති, 

වණ්ණසණ්ඨානාවයවවියසසාදිසබ්බාකායරහීති අත්යථො. යතනාති 
ඉද්ධිමතා. 

අයයමවත්යථො පාළියම්පි විභාවියතොති ආහ ‘‘මුඤ්ජම්හා

ඊසිකන්තිආදිඋපමාත්තෙම්පි හි…යප.… වුත්ත’’න්ති. කත්ථචි පන 

‘‘මුඤ්ජම්හා ඊසිකන්තිආදිඋපමාමත්තං. ෙම්පි හි සදිසභාවදස්සනත්ථයමව

වුත්ත’’න්ති පායඨො දිස්සති. තත්ථ ‘‘උපමාමත්ත’’න්ති ඉමිනා

අත්ථන්තරදස්සනර නිවත්යතති, ‘‘ෙම්පිහී’’තිආදිනාපනතස්සඋපමාභාවර 
සමත්යථති. නියතානයපක්යඛන ච යර-සද්යදන ‘‘මුඤ්ජම්හා

ඊසික’’න්තිආදිවචනයමව පච්චාමසති. සදිසභාවදස්සනත්ථයමවාති
සණ්ඨානයතොපි වණ්ණයතොපි අවයවවියසසයතොපි

සදිසභාවදස්සනත්ථරයයව. කථර සදිසභායවොති වුත්තර ‘‘මුඤ්ජසදිසා එව

හී’’තිආදි. මුඤ්ජං නාම තිණවියසයසො, යයන යකොච්ඡාදීනි කයරොන්ති.
‘‘පවායහයයා’’තිවචනයතොඅන්යතොඨිතාඑවඊසිකා අධිප්යපතාතිදස්යසති 

‘‘අන්යතොඊසිකායහොතී’’තිඉමිනා. ඊසිකාතිචකළීයරො. විසුද්ධිමග්ගටීකාෙං 

පන ‘‘කණ්ඩ’’න්ති (විසුද්ධි. ටී. 2.399) වුත්තර. වට්ටාෙ යකොසිොති

පරිවට්ටුලාය අසියකොසියා. පත්ථටාොති පට්ටිකාය. කරඩිතබ්යබො
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භායජතබ්යබොති කරණ්යඩො, යපළා. කරඩිතබ්යබො ජිගුච්ඡිතබ්යබොති 

කරණ්යඩො, නිම්යමොකර. ඉධාපි නිම්යමොකයමවාති ආහ ‘‘කරණ්ඩාති

ඉදම්පී’’තිආදි. විලීවකරණ්යඩො නාම යපළා. කස්මා අහිකඤ්චුකස්යසව

නාමර, න විලීවකරණ්ඩකස්සාති යචොදනර යසොයධති ‘‘අහිකඤ්චුයකො 

හී’’තිආදිනා, ස්යවව අහිනා සදියසො, තස්මා තස්යසව නාමන්ති වුත්තර

යහොති. විසුද්ධිමග්ගටීකාෙං පන ‘‘කරණ්ඩාොතියපළාය, නිම්යමොකයතොතිච
වදන්තී’’ති (විසුද්ධි. ටී. 2.399) වුත්තර. තත්ථ යපළාගහණර අහිනා
අසදිසතායවිචායරතබ්බර. 

යජ්යජවර ‘‘යසයයථාපි පන මහාරාජ පුරියසො අහිර කරණ්ඩා 
උද්ධයරයයා’’ති පුරිසස්ස කරණ්ඩයතො අහිඋද්ධරණූපමාය අයමත්යථො
විරුජ්යඣයය. න හි යසො හත්යථන තයතො උද්ධරිතුර සක්කාති 

අනුයයොයගනාහ ‘‘තත්ථා’’තිආදි. ‘‘උද්ධයරයයා’’ති හි අනියමවචයනපි
හත්යථන උද්ධරණස්යසව පාකටත්තා තරදස්සනමිව ජාතර. යතනාහ 

‘‘හත්යථන උද්ධරමායනො විෙ දස්සියතො’’ති. ‘‘අෙඤ්හී’’තිආදි චිත්යතන
උද්ධරණස්ස යහතුදස්සනර. අහියනො නාම පඤ්චසු ඨායනසු සජාතිර
නාතිවත්තන්ති උපපත්තියර, චුතියර, විස්සට්ඨනිද්යදොක්කමයන, 

සමානජාතියායමථුනපටියසවයන, ජිණ්ණතචාපනයයනතිවුත්තර ‘‘සජාතිෙං

ඨියතො’’ති. උරගජාතියයමව ඨියතො පජහති, න නාගිද්ධියා
අඤ්ඤජාතිරූයපොති අත්යථො. ඉදඤ්හි මහිද්ධියක නායග සන්ධාය වුත්තර. 

සරීරංඛාදෙමානංවිොතිඅත්තයනොයයවතචර අත්තයනොසරීරරඛාදයමානර

විය. පුරාෙතචං ජගුච්ඡන්යතොති ජිණ්ණතාය කත්ථචි මුත්තර කත්ථචි

ඔලම්බිතර ජිණ්ණතචර ජිගුච්ඡන්යතො. චතූහීති ‘‘සජාතියර ඨියතො, නිස්සාය, 

ථායමන, ජිගුච්ඡන්යතො’’ති යථාවුත්යතහි චතූහි කාරයණහි. තයතොති

කඤ්චුකයතො. අඤ්යඤනාති අත්තයතො අඤ්යඤන. චිත්යතනාති පුරිසස්ස
චිත්යතයනව, නහත්යථන.යසයයථාපිනාමපුරියසොඅහිරපස්සිත්වා‘‘අයහො 
වතාහරඉමර අහිරකඤ්චුකයතොඋද්ධයරයය’’න්තිඅහිරකරණ්ඩාචිත්යතන
උද්ධයරයය, තස්ස එවමස්ස ‘‘අයර අහි, අයර කරණ්යඩො, අඤ්යඤො අහි, 
අඤ්යඤොකරණ්යඩො, කරණ්ඩාත්යවව අහිඋබ්භයතො’’ති, එවයමව…යප.…
යසො ඉමම්හාකායා අඤ්ඤරකායර අභිනිම්මිනාති…යප.… අහීනින්ද්රියන්ති
අයයමත්ථඅධිප්පායයො. 

ඉද්ධිවිධඤාණාදිකථාවණ්ණනා 
239. භාජනාදිවිකතිකිරියානිස්සයභූතා සුපරිකම්මකතමත්තිකාදයෙොවිෙ 

විකුබ්බනකිරියානිස්සයභාවයතො ඉද්ධිවිධඤාෙංදට්ඨබ්බං. 

241. පුබ්යබ නීවරණප්පහානවායර විය කන්තාරග්ගහණර අකත්වා
යකවලර අද්ධානමග්ගග්ගහණර යඛමමග්ගදස්සනත්ථර. කස්මා පන
යඛමමග්ගස්යසව දස්සනර, න කන්තාරමග්ගස්ස, නනු 

උපමාදස්සනමත්තයමතන්ති යචොදනර පරිහරන්යතො ‘‘ෙස්මා’’තිආදිමාහ. 



දීඝනිකායය සීලක්ඛන්ධවග්ගඅභිනවටීකා සාමඤ්ඤඵලසුත්තවණ්ණනා 

125 

පටුන 

‘‘අප්පටිභෙඤ්හී’’තිආදි පන යඛමමග්ගස්යසව ගහණකාරණදස්සනර. 

වාතාතපාදිනිවාරණත්ථර සීයස සාටකං කත්වා. තථා තථා පන 
පරිපුණ්ණවචනරඋපමාසම්පත්තියාඋපයමයයසම්පාදනත්ථර, අධිප්යපතස්ස
ච උපයමයයත්ථස්ස සුවිඤ්ඤාපනත්ථර, 
යහතුදාහරණයභදයයභදකාදිසම්පන්නවචයනන ච විඤ්ඤූජාතිකානර

චිත්තාරාධනත්ථන්ති යවදිතබ්බර. එවර සබ්බත්ථ. සුඛං වවත්ථයපතීති
අකිච්ඡරඅකසියරනසල්ලක්යඛති, පරිච්ඡින්දති ච. 

243. මන්යදො උත්තානයසයයකදාරයකොපි‘‘දහයරො’’තිවුච්චතීතිතයතො
වියසසනත්ථර ‘‘යුවා’’ති වුත්තන්තිමන්ත්වායුවසද්යදනවියසසිතබ්බයමව

දහරසද්දස්ස අත්ථර දස්යසතුර ‘‘තරුයෙො’’ති වුත්තර. තථා යුවාපි යකොචි 
අනිච්ඡනයකො, අනිච්ඡනයතො ච අමණ්ඩනජාතියකොතිතයතො වියසසනත්ථර
‘‘මණ්ඩනජාතියකො’’තිආදි වුත්තන්ති මන්ත්වා මණ්ඩනජාතිකාදිසද්යදන

වියසසිතබ්බයමව යුවසද්දස්ස අත්ථර දස්යසතුර ‘‘යෙොබ්බන්යනන

සමන්නාගයතො’’ති වුත්තර. පාළියඤ්හි යථාක්කමර පදත්තයස්ස
වියසසිතබ්බවියසසකභායවන වචනයතො තථා සරවණ්ණනා කතා, ඉතරථා
එකයකනාපි පයදන අධිප්යපතත්ථාධිගමිකා සපරිවාරා සරවණ්ණනාව
කාතබ්බා සියාති. ‘‘මණ්ඩනපකතියකො’’ති වුත්තයමව විවරිතුර 

‘‘දිවසස්සා’’තිආදිමාහ. කණිකසද්යදො යදොසපරියායයො, යදොයසො ච නාම

කාළතිලකාදීති දස්යසති ‘‘කාළතිලකා’’තිආදිනා. කාළතිලප්පමාණා

බින්දයවො කාළතිලකානි, කාළා වා කම්මාසා, යය ‘‘සාසපබීජිකා’’තිපි 

වුච්චන්ති. තිලප්පමාණා බින්දයවො තිලකානි. වඞ්ගං නාම වියඞ්ගර

විපරිණාමිතමඞ්ගර. යයොබ්බන්නපීළකාදයයො මුඛදූසිපීළකා, යය

‘‘ඛරපීළකා’’ තිපි වුච්චන්ති. මුඛනිමිත්තන්ති මුඛච්ඡායර. මුයඛ ගයතො

යදොයසො මුඛයදොයසො. ලක්ඛණවචනමත්තයමතර මුයඛ අයදොසස්සපි 
පාකටභාවස්සඅධිප්යපතත්තා, යථාවාමුයඛයදොයසො, එවරමුයඛඅයදොයසොපි 

මුඛයදොයසොතිසරයලොයපනවුත්යතොසාමඤ්ඤනිද්යදසයතොපිඅයනකත්ථස්ස 
විඤ්ඤාතබ්බත්තා, පිසද්දයලොයපනවාඅයමත්යථොයවදිතබ්යබො.අවුත්යතොපි
හි අත්යථො සම්පිණ්ඩනවයසන වුත්යතො විය විඤ්ඤායති, මුඛයදොයසො ච

මුඛඅයදොයසො ච මුඛයදොයසොති එකයදසසරූයපකයසසනයයනයපත්ථ
අත්යථොදට්ඨබ්යබො.එවඤ්හි අත්ථස්සපරිපුණ්ණතාය‘‘පයරසරයසොළසවිධර
චිත්තරපාකටරයහොතී’’තිවචනරසමත්ථිතර යහොති.යතයනතරවුච්චති– 

‘‘වත්තබ්බස්සාවසිට්ඨස්ස, ගායහොනිදස්සනාදිනා; 
අපිසද්දාදියලොයපන, එකයසසනයයනවා. 

අසමායනසද්යදතිධා, චතුධාචසමානයක; 
සාමඤ්ඤනිද්යදසයතොපි, යවදිතබ්යබොවිභාවිනා’’ති. 

‘‘සරාගරවාචිත්ත’’න්තිආදිනාපාළියරවුත්තර යසොළසවිධංචිත්තං. 
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245. පුබ්යබනිවාසඤාණූපමාෙන්ති පුබ්යබනිවාසඤාණස්ස, 
පුබ්යබනිවාසඤායණ වා දස්සිතාය උපමාය. කස්මා පන පාළියර

ගාමත්තයයමවඋපමායනගහිතන්තියචොදනරයසොයධතුර ‘‘තංදිවස’’න්තිආදි
වුත්තර.තරදිවසරකතකිරියානාම පාකතිකසත්තස්සාපියයභුයයයනපාකටා
යහොති. තස්මා තර දිවසර ගන්තුර සක්කුයණයයර ගාමත්තයයමව භගවතා
ගහිතර, නතදුත්තරීතිඅධිප්පායයො. කිඤ්චාපි පාළියරතරදිවසග්ගහණරනත්ථි, 
ගාමත්තයග්ගහයණන පන තදයහව කතකිරියා අධිප්යපතාති මන්ත්වා
අට්ඨකථායර තරදිවසග්ගහණර කතන්ති දට්ඨබ්බර. 
තරදිවසගතගාමත්තයග්ගහයණයනව ච මහාභිනීහායරහි අඤ්යඤසම්පි
පුබ්යබනිවාසඤාණලාභීනර තීසුපි භයවසු කතකිරියා යයභුයයයන පාකටා

යහොතීති දීපිතන්ති දට්ඨබ්බර. එතදත්ථම්පි හි ගාමත්තයග්ගහණන්ති. තීසු

භයවසු කතකිරිොොති අභිසම්පරායයසු පුබ්යබ දිට්ඨධම්යම පන ඉදානි, 
පුබ්යබච කතකිච්චස්ස. 

247. පාළියර රථකාෙවීථංසඤ්චරන්යතතිඅඤ්ඤාය රථිකාය අඤ්ඤර
රථිර සඤ්චරන්යතතිඅත්යථො, යතනඅපරාපරරසඤ්චරණරදස්සිතන්තිආහ 

‘‘අපරාපරං සඤ්චරන්යත’’ති, තරතරකිච්චවයසන ඉයතො චියතො ච 
සඤ්චරන්යතතිවුත්තරයහොති, අයයමවත්යථොරථිවීථිසද්දානයමකත්ථත්තා. 

සිඞ්ඝාටකම්හීති වීථිචතුක්යක. පාසායදො විෙ භික්ඛුස්ස කරජකායෙො

දට්ඨබ්යබො තත්ථපතිට්ඨිතස්ස දට්ඨබ්බදස්සනසිද්ධියතො.මරසචක්ඛුමයතොහි
දිබ්බචක්ඛුසමධිගයමො. යථාහ ‘‘මරසචක්ඛුස්ස උප්පායදො, මග්යගො දිබ්බස්ස

චක්ඛුයනො’’ති(ඉතිවු.61). චක්ඛුමාපුරියසොවිෙඅෙයමවදිබ්බචක්ඛුංපත්වා

ඨියතො භික්ඛු දට්ඨබ්බස්ස දස්සනයතො. යගහර පවිසන්යතො, තයතො
නික්ඛමන්යතො විය ච මාතුකුච්ඡිර පටිසන්ධිවයසන පවිසන්යතො, තයතො ච
විජාතිවයසන නික්ඛමන්යතො මාතුකුච්ඡියා යගහසදිසත්තා. තථා හි වුත්තර
‘‘මාතරර කුටිකර බ්රූසි, භරියර බ්රසූි කුලාවක’’න්ති (සර. නි. 1.19). අයර
අට්ඨකථාමුත්තයකො නයයො – යගහර පවිසන්යතො විය අත්තභාවර 
උපපජ්ජනවයසන ඔක්කමන්යතො, යගහා නික්ඛමන්යතො විය ච
අත්තභාවයතො චවනවයසන අපක්කමන්යතො අත්තභාවස්ස යගහසදිසත්තා.
වුත්තඤ්හි‘‘ගහකාරකදිට්යඨොසි, පුනයගහර නකාහසී’’ති(ධ.ප.154). 

අපරාපරංසඤ්චරෙකසත්තාතිපුනප්පුනර සරසායරපරිබ්භමනකසත්තා. 

අබ්යභොකාසට්ඨායනති අජ්යඣොකාසයදසභූයත. මජ්යඣති නගරස්ස

මජ්ඣභූයත සිඞ්ඝාටයක. තත්ථ තත්ථාති තස්මිර තස්මිර භයවකයදයස. 

නිබ්බත්තසත්තාති උප්පජ්ජමානකසත්තා. ඉමිනා හි තස්මිර තස්මිර භයව
ජාතසරවද්යධසත්යතවදති, ‘‘අපරාපරරසඤ්චරණකසත්තා’’තිපනඑයතන
තථා අනියමිතකාලියක සාධාරණසත්යත. එවඤ්හි යතසර යථාක්කමර

සඤ්චරණකසන්නිසින්නකජයනොපමතා උපපන්නා යහොතීති. තීසු භයවසු

නිබ්බත්තසත්තානං ආවිභූතකායලොති එත්ථ පන වුත්තප්පකාරානර
සබ්යබසම්පිසත්තානරඅනියමයතොගහණර යවදිතබ්බර. 
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නනු චායර දිබ්බචක්ඛුකථා, අථ කස්මා ‘‘තීසු භයවසූ’’ති 
චතුයවොකාරභවස්සාපිසඞ්ගයහොකයතො.නහියසොඅරූපධම්මාරම්මයණොති

අනුයයොගරපරිහරන්යතො ‘‘ඉදඤ්චා’’තිආදිමාහ.තත්ථ ‘‘ඉදන්තිතීසුභයවසු
නිබ්බත්තසත්තානන්ති ඉදර වචන’’න්ති (දී. නි. ටී. 1.247) අයයමත්ථ
ආචරියස්සමති, එවරසතිඅට්ඨකථාචරියයහිඅට්ඨකථායයමව යථාවුත්යතො
අනුයයොයගො පරිහරියතොති. අයර පයනත්ථ අම්හාකර ඛන්ති – නනු චායර 
දිබ්බචක්ඛුකථා, අථ කස්මා ‘‘දිබ්යබන චක්ඛුනා විසුද්යධන
අතික්කන්තමානුසයකන සත්යත පස්සති චවමායන
උපපජ්ජමායන’’තිආදිනා අවියසසයතො චතුයවොකාරභවූපගස්සාපි සඞ්ගයහො 
කයතො. න හි යසො අරූපධම්මාරම්මයණොති අනුයයොගර පරිහරන්යතො 

‘‘ඉදඤ්චා’’තිආදිමාහ. තත්ථ ඉදන්ති ‘‘සත්යත පස්සති චවමායන
උපපජ්ජමායන’’තිආදිවචනර. එවඤ්හි සති අට්ඨකථාචරියයහි පාළියයමව
යථාවුත්යතොඅනුයයොයගොපරිහරියතොති.යදග්යගනයසොපාළියරපරිහරියතො, 
තදග්යගන අට්ඨකථායම්පි තස්සා අත්ථවණ්ණනාභාවයතො. 

යදසනාසුඛත්ථයමවාතියකවලරයදසනාසුඛත්ථරඑවඅවියසයසනවුත්තර, න 
පනචතුයවොකාරභවූපගානරදිබ්බචක්ඛුස්සආවිභාවසබ්භාවයතො.‘‘ඨයපත්වා
අරූපභව’’න්ති වා‘‘ද්වීසුභයවසූ’’තිවාසත්යතපස්සතිකාමාවචරභවයතො, 
රූපාවචරභවයතො ච චවමායනති වා කාමාවචරභයව, රූපාවචරභයව ච
උපපජ්ජමායනති වා වුච්චමානා හි යදසනා යථාරහර 
යභදයයභදකාදිවිභාවයනනසුඛාසුඛාවයබොධාචනයහොති, අවියසයසනපන
එවයමව වුච්චමානා සුඛාසුඛාවයබොධා ච. යදයසතුර, අවයබොයධතුඤ්ච
සුකරතාපයයොජනඤ්හි ‘‘යදසනාසුඛත්ථ’’න්ති වුත්තර. කස්මාති ආහ 

‘‘ආරුප්යප…යප.… නත්ථී’’ති, දිබ්බචක්ඛුයගොචරභූතානර
රූපධම්මානමභාවයතොතිවුත්තරයහොති. 

ආසවක්ඛයඤාණකථාවණ්ණනා 
248. ඉධ විපස්සනාපාදකං චතුත්ථජ්ඣානචිත්තං යවදිතබ්බං, න 

යලොකියාභිඤ්ඤාසුවියඅභිඤ්ඤාපාදකර. විපස්සනාපාදකන්තිච විපස්සනාය

පදට්ඨානභූතර, විපස්සනා ච නායමසා තිවිධා විපස්සකපුග්ගලයභයදන 

මහායබොධිසත්තානර විපස්සනා, පච්යචකයබොධිසත්තානර විපස්සනා, 

සාවකානර විපස්සනා චාති  .තත්ථ මහායබොධිසත්තානර , 

පච්යචකයබොධිසත්තානඤ්ච විපස්සනා චින්තාමයඤාණසම්බන්ධිකා

සයම්භුඤාණභූතා, සාවකානර පන සුතමයඤාණසම්බන්ධිකා 

පයරොපයදසසම්භූතා  .සා‘‘ඨයපත්වා යනවසඤ්ඤානාසඤ්ඤායතනර

අවයසසරූපාරූපජ්ඣානානර අඤ්ඤතරයතො වුට්ඨායා ’’තිආදිනා අයනකධා , 

අරූපමුඛවයසන චතුධාතුවවත්ථායන වුත්තානර යතසර යතසර

ධාතුපරිග්ගහමුඛානඤ්ච අඤ්ඤතරමුඛවයසන අයනකධා ච විසුද්ධිමග්යග 

(විසුද්ධි .2.664) නානානයයතො විභාවිතා, මහායබොධිසත්තානර පන

චතුවීසතියකොටිසතසහස්සමුයඛන පයභදගමනයතො නානානයර 
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පටුන 

සබ්බඤ්ඤුතඤ්ඤාණසන්නිස්සයස්ස අරියමග්ගඤාණස්ස අධිට්ඨානභූතර 

පුබ්බභාගඤාණගබ්භර ගණ්හායපන්තර පරිපාකර ගච්ඡන්තර පරමගම්භීරර

සණ්හසුඛුමතරර අනඤ්ඤසාධාරණර විපස්සනාඤාණර යහොති, යර

අට්ඨකථාසු ‘‘මහාවජිරඤාණ’’න්ති වුච්චති , යස්ස ච පවත්තිවිභායගන 

චතුවීසතියකොටිසතසහස්සප්පයභදස්ස පාදකභායවන සමාපජ්ජියමානා 

චතුවීසතියකොටිසතසහස්සසඞ්ඛයා යදවසිකර සත්ථු වළඤ්ජනසමාපත්තියයො

වුච්චන්ති. ස්වායර බුද්ධානර විපස්සනාචායරො පරමත්ථමඤ්ජුසාෙං 

විසුද්ධිමග්ගවණ්ණනාෙං (විසුද්ධි  .ටී . 1.144) උද්යදසයතො ආචරියයන 

දස්සියතො, තයතො යසො අත්ථියකහි ගයහතබ්යබො  .ඉධ පන සාවකානර

විපස්සනාවඅධිප්යපතා.  

‘‘ආසවානං ඛෙඤාොො’’ති ඉදර කිරියාපයයොජනභූයත තදත්යථ
සම්පදානවචනර, තස්මා අසතිපි පයයොජනවාචයක පයයොජනවයසයනව 

අත්යථොයවදිතබ්යබොතිආහ ‘‘ඛෙඤාෙනිබ්බත්තනත්ථාො’’ති. එවමීදියසසු.

නිබ්බානර, අරහත්තමග්යගොචඋක්කට්ඨනිද්යදයසනඉධ ඛයෙො නාම, තත්ථ

ඤාණර ඛෙඤාෙං, තස්ස නිබ්බත්තනසඞ්ඛායතො අත්යථො පයයොජනර, 

තදත්ථායාතිඅත්යථො. යඛයපතිපාපධම්යම සමුච්ඡින්දතීති ඛයෙො, මග්යගො.
යසො පන පාපක්ඛයයො ආසවක්ඛයයන විනා නත්ථි, තස්මා ‘‘ඛයය
ඤාණ’’න්ති (ධ. ස. සුත්තන්තදුකමාතිකා 148) එත්ථ ඛයග්ගහයණන

ආසවක්ඛයයොව වුත්යතොති දස්යසති ‘‘ආසවානං ඛයෙො’’ති ඉමිනා. 

අනුප්පායද ඤාෙන්ති ආසවානමනුප්පාදභූයත අරියඵයල ඤාණර. ඛීයිරසු

ආසවා එත්ථාති ඛයෙො, ඵලර. සමිතපාපතාය සමයෙො, සමිතපාපතා ච

නිප්පරියායයතො අරහත්තඵයලයනවාති ආහ ‘‘ආසවානං ඛො සමයෙො

යහොතීති එත්ථ ඵල’’න්ති. ඛොති ච ඛීණත්තාති අත්යථො. ඛීයන්ති ආසවා

එත්ථාති ඛයෙො, නිබ්බානර. ‘‘ආසවක්ඛයා’’ති පන සමාසවයසන ද්විභාවර
කත්වා වුත්තත්තා ‘‘ආසවානර ඛයයො’’ති පදස්ස අත්ථුද්ධායර
ආසවක්ඛයපදග්ගහණර. 

‘‘පරවජ්ජානුපස්සිස්සා’’තිආදිගාථා ධම්මපයද (ධ. ප. 253). තත්ථ 

උජ්ඣානසඤ්ඤියනොති ගරහසඤ්ඤියනො. අරාති දූරා. ‘‘අරා සිඞ්ඝාමි 
වාරිජ’’න්තිආදීසු(සර.නි.1.234; ජා.1.6.116) වියහිදූරත්යථොයරනිපායතො. 
‘‘ආරා’’තිපි පායඨො. අරාසද්යදො විය ආරාසද්යදොපි දූරත්යථ එයකො
නිපායතොති යවදිතබ්යබො. තයදව හි පදර සද්දසත්යථ උදාහටර. කාමඤ්ච 

ධම්මපදට්ඨකථාෙං ‘‘අරහත්තමග්ගසඞ්ඛාතා ආරා දූරර ගයතොව යහොතී’’ති
(ධ. ප. අට්ඨ.2.253) වුත්තර, තථාපිආසවවඩ්ඪියාසඞ්ඛායරවඩ්යෙන්යතො 
විසඞ්ඛාරයතො සුවිදූරදූයරො, තස්මා ‘‘ආරා යසො ආසවක්ඛයා’’ති එත්ථ

ආසවක්ඛයපදර විසඞ්ඛාරාධිවචනම්පි සම්භවතීති ආහ ‘‘නිබ්බාන’’න්ති. 

ඛයනර ඛයෙො, ආසවානර ඛණනියරොයධො. යසසර තස්ස පරියායවචනර.
භඞ්යගො ආසවානර ඛයයොති වුත්යතොති යයොජනා. ඉධ පන නිබ්බානම්පි
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මග්යගොපි අවිනාභාවයතො.නහි නිබ්බානමනාරබ්භමග්යගයනවආසවානර
ඛයයොයහොතීති. 

තන්නින්නන්ති තස්මිරආසවානර ඛයඤායණනින්නර. යසසරතස්යසව

යවවචනර. පාළියර ඉදං දුක්ඛන්ති දුක්ඛස්ස අරියසච්චස්ස පරිච්ඡින්දිත්වා, 
අනවයසයසත්වාචතදාතස්සභික්ඛුයනොපච්චක්ඛයතො ගහිතභාවදස්සනන්ති

දස්යසතුර ‘‘එත්තක’’න්තිආදි වුත්තර. තත්ථ හි එත්තකං දුක්ඛන්ති තස්ස

පරිච්ඡිජ්ජ ගහිතභාවදස්සනර. න ඉයතො භියෙයොති අනවයසයසත්වා 

ගහිතභාවදස්සනර. යතනාහ ‘‘සබ්බම්පි දුක්ඛසච්ච’’න්තිආදි. 
සරසලක්ඛණපටියවධවයසන පජානනයමව යථාභූතර පජානනර නාමාති

දස්යසති ‘‘සරසලක්ඛෙපටියවයධනා’’ති ඉමිනා. රයසොති සභායවො

රසිතබ්යබො ජානිතබ්යබොති කත්වා, අත්තයනො රයසො සරයසො, යසො එව
ලක්ඛණර, තස්ස අසම්යමොහයතො පටිවිජ්ඣයනනාති අත්යථො.
අසම්යමොහයතොපටිවිජ්ඣනඤ්ච නාමයථාතස්මිරඤායණපවත්යතපච්ඡා
දුක්ඛසච්චස්ස සරූපාදිපරිච්යඡයද සම්යමොයහො න යහොති, තථා තස්ස

පවත්තියයව. යතන වුත්තර ‘‘ෙථාභූතං පජානාතී’’ති. ‘‘නිබ්බත්තික’’න්ති

ඉමිනා ‘‘දුක්ඛර සමුයදති එතස්මාති දුක්ඛසමුදයෙො’’තිනිබ්බචනර දස්යසති. 

තදුභෙන්ති දුක්ඛර, දුක්ඛසමුදයයො ච. ෙං ඨානං පත්වාති යර නිබ්බානර

මග්ගස්සආරම්මණපච්චයට්යඨනකාරණභූතරආගම්ම. ඨානන්තිහිකාරණර

වුච්චති තිට්ඨති එත්ථ ඵලර තදායත්තතායාති කත්වා. තදුභෙං පත්වාති ච
තදුභයවයතො පුග්ගලස්ස තදුභයස්ස පත්ති විය වුත්තා. පුග්ගලස්යසව හි

ආරම්මණකරණවයසන නිබ්බානප්පත්ති, න තදුභයස්ස. අපිච පත්වාති
පාපුණනයහතු, පුග්ගලස්ස ආරම්මණකරණවයසන සමාපජ්ජනයතොති
අත්යථො. අසමානකත්තුයක විය හි සමානකත්තුයකපි ත්වාපච්චයස්ස

යහත්වත්යථපවත්තිසද්දසත්යථසුපාකටා. අප්පවත්තීතිඅප්පවත්තිනිමිත්තර
‘‘න පවත්තති තදුභයයමයතනා’’ති කත්වා, අප්පවත්තිට්ඨානර වා ‘‘න
පවත්තතිතදුභයයමත්ථා’’තිකත්වා, අයනනච ‘‘දුක්ඛරනිරුජ්ඣතිඑත්ථ, 

එයතනාතිවා දුක්ඛනියරොයධො’’ති නිබ්බචනර දස්යසති, දුක්ඛසමුදයස්සපන
ගහණර තරනිබ්බත්තකස්ස නිරුජ්ඣනයතො තස්සාපි
නිරුජ්ඣනදස්සනත්ථන්ති දට්ඨබ්බර. නිබ්බානපයදයයව ත-සද්යදො
නිවත්තතීති අයර-සද්යදො පුන වුත්යතො. සබ්බනාමිකඤ්හි පදර වුත්තස්ස වා

ලිඞ්ගස්ස ගාහකර, වුච්චමානස්ස වා. තස්සාති දුක්ඛනියරොධස්ස. 

සම්පාපකන්ති සච්ඡිකරණවයසන සම්මයදව පාපකර, එයතන ච

‘‘දුක්ඛනියරොධරගමයති, ගච්ඡතිවාඑතායාති දුක්ඛනියරොධගාමිනී, සායයව

පටිපදා දුක්ඛනියරොධගාමිනිපටිපදා’’තිනිබ්බචනරදස්යසති. 

කියලසවයසනාති ආසවසඞ්ඛාතකියලසවයසන. තයදව 
ආසවපරියායයන දස්යසන්යතො පුන ආහ, තස්මා න එත්ථ
පුනරුත්තියදොයසොති අධිප්පායයො. පරියායයදසනාභායවො නාම හි
ආයවණියකොබුද්ධධම්යමොතියහට්ඨාවුත්යතොවායමත්යථො.නනුච ආසවානර
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දුක්ඛසච්චපරියායයොවඅත්ථි, නයසසසච්චපරියායයො, අථකස්මාසරූපයතො 
දස්සිතසච්චානියයව කියලසවයසන පරියායයතො පුන දස්යසන්යතො
එවමාහාති වුත්තන්ති? සච්චර, තරසම්බන්ධත්තා පන යසසසච්චානර
තරසමුදයාදිපරියායයොපි ලබ්භතීති කත්වා එවර වුත්තන්ති යවදිතබ්බර. 
දුක්ඛසච්චපරියායභූතආසවසම්බන්ධානි හි ආසවසමුදයාදීනීති, සච්චානි
දස්යසන්යතොතිපි යයොයජතබ්බර. ‘‘ආසවානර ඛයඤාණායා’’ති ආරද්ධත්තා
යචත්ථ ආසවානයමව ගහණර, න යසසකියලසානර තථා අනාරද්ධත්තාති
දට්ඨබ්බර.තථාහි‘‘කාමාසවාපිචිත්තර විමුච්චතී’’තිආදිනා(දී.නි.1.248; ම.
නි.1.433; 3.19) ආසවවිමුත්තසීයසයනව සබ්බකියලසවිමුත්තිවුත්තා.‘‘ඉදර
දුක්ඛන්ති යථාභූතර පජානාතී’’තිආදිනා මිස්සකමග්යගොව ඉධ කථියතො

යලොකියවිපස්සනාය යලොකුත්තරමග්ගස්ස මිස්සකත්තාති වුත්තර ‘‘සහ

විපස්සනාෙ යකොටිප්පත්තං මග්ගං කයථසී’’ති. ‘‘ජානයතො පස්සයතො’’ති
ඉමිනා තයයොපි පරිඤ්ඤාසච්ඡිකිරියාභාවනාභිසමයා වුත්තා 
චතුසච්චපජානනාය එව චතුකිච්චසිද්ධියතො, පහානාභිසමයයො පන

පාරියසසයතො ‘‘විමුච්චතී’’ති ඉමිනා වුත්යතොති ආහ ‘‘මග්ගක්ඛෙං

දස්යසතී’’ති. චත්තාරි හිකිච්චානි චතුසච්චපජානනාය එව සිද්ධානි. යථාහ
‘‘තර යඛො පනිදර දුක්ඛර අරියසච්චර පරිඤ්ඤාතන්ති යම භික්ඛයව පුබ්යබ
අනනුස්සුයතසුධම්යමසුචක්ඛුරඋදපාදී’’තිආදි (සර.නි.5.1081; මහාව.15; 

පටි.ම.2.29). අයර අට්ඨකථාමුත්තයකොනයයො– ජානයතොපස්සයතොතිච 
යහතුනිද්යදයසො, ‘‘ජානනයහතු පස්සනයහතු කාමාසවාපි චිත්තර
විමුච්චතී’’තිආදිනා යයොජනා. කාමඤ්යචත්ථ ජානනපස්සනකිරියානර, 
විමුච්චනකිරියාය ච සමානකාලතා, තථාපි ධම්මානර සමානකාලිකානම්පි
පච්චයපච්චයුප්පන්නතා සහජාතාදියකොටියා ලබ්භතීති, 
යහතුගබ්භවියසසනතාදස්සනයමතන්තිපිවදන්ති. 

භවාසවග්ගහයණන යචත්ථ භවරාගස්ස විය භවදිට්ඨියාපි සමවයරොයධොති 

දිට්ඨාසවස්සාපි සඞ්ගයහො දට්ඨබ්යබො, අධුනා පන ‘‘දිට්ඨාසවාපි චිත්තර  

විමුච්චතී ’’ති කත්ථචි පායඨො දිස්සති , යසො න යපොරායණො, පච්ඡා

පමාදලිඛියතොති යවදිතබ්යබො. භෙයභරවසුත්තසංවණ්ණනාදීසු )ම.නි.අට්ඨ.  

1.54) අයනකාසුපි තයථව සරවණ්ණිතත්තා  .එත්ථ ච කිඤ්චාපි පාළියර

සච්චපටියවයධො  අනියමිතපුග්ගලස්සඅනියමිතකාලවයසනවුත්යතො, තථාපි

අභිසමයකායල තස්ස පච්චුප්පන්නතර උපාදාය ‘‘එවර ජානයතො එවර

පස්සයතො’’ති වත්තමානකාලනි ද්යදයසො කයතො, යසො ච කාමර කස්සචි

මග්ගක්ඛණයතොපරරයාවජ්ජතනාඅතීතකාලියකොඑව, සබ්බපඨමරපනස්ස 

අතීතකාලිකත්තර ඵලක්ඛයණන යවදිතබ්බන්ති ආහ ‘‘විමුත්තස්මින්ති 

ඉමිනාඵලක්ඛෙ’’න්ති. පච්චයවක්ඛෙඤාෙන්ති ඵලපච්චයවක්ඛණඤාණර

තථා යචව වුත්තත්තා  .තග්ගහයණන පන තදවින ්ාභාවයතො යසසානි 

නිරවයසසානි ගයහතබ්බානි, එකයදසානි වා අපරිපුණ්ණායපි

පච්චයවක්ඛණාය සම්භවයතො. ‘‘ඛීො ජාතී’’තිආදීහි පයදහි ‘‘නාපරර
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ඉත්ථත්තායා ’’ති  පදපරියයොසායනහි. තස්සාති පච්චයවක්ඛණඤාණස්ස. 

භූමින්තිපවත්තිට්ඨානර .නනුච‘‘විමුත්තස්මිර  විමුත්ත ’’න්තිවුත් තරඵලයමව

තස්ස ආරම්මණසඞ්ඛාතා භූමි, අථ කථර ‘‘ඛීණා  ජාතී ’’තිආදීහි තස්ස

භූමිදස්සනන්ති යචොදනර  යසොයධතුර ‘‘යතන හී’’තිආදි වුත්තර  .යස්මා පන

පහීනකියලසපච්චයවක්ඛයණන  විජ්ජමානස්සාපි කම්මස්ස ආයතිර

අප්පටිසන්ධිකභාවයතො ‘‘ඛීණා ජාතී’’ති පජානාති , යස්මා ච

මග්ගපච්චයවක්ඛණාදීහි ‘‘වුසිතර බ්රහ්මචරිය’’න්තිආදීනි පජානාති , තස්මා

‘‘ඛීණා ජාතී’’තිආදීහි තස්ස භූමිදස්සනන්ති වුත්තර යහොති‘‘ . යතන

ඤායණනා ’’ති  හි යථාරුතයතො, අවිනාභාවයතො ච ගහියතන පඤ්චවියධන

පච්චයවක්ඛණඤායණනාතිඅත්යථො. 

‘‘ඛීණා ජාතී’’ති එත්ථ යසොතුජනානර සුවිඤ්ඤාපනත්ථර පරම්මුඛා විය 

යචොදනර සමුට්ඨායපති ‘‘කතමා පනා’’තිආදිනා. යයන පනාධිප්පායයන 

යචොදනා කතා, තදධිප්පායර පකායසත්වා පරිහාරර වත්තුකායමො ‘‘න 

තාවස්සා’’තිආදිමාහ. ‘‘නතාව…යප.…විජ්ජමානත්තා’’තිවක්ඛමානයමව

හිඅත්ථර මනසිකත්වාඅයරයචොදනාසමුට්ඨාපිතා, තත්ථ නතාවස්සඅතීතා 

ජාති ඛීොති අස්ස භික්ඛුයනො අතීතා ජාති, න තාව මග්ගභාවනාය ඛීණා.

තත්ථ කාරණමාහ ‘‘පුබ්යබව ඛීෙත්තා’’ති, මග්ගභාවනාය පුරිමතරයමව
නිරුජ්ඣනවයසන ඛීණත්තාති අධිප්පායයො. න අනාගතා අස්ස ජාති ඛීණා

මග්ගභාවනායාති යයොජනා. තත්ථ කාරණමාහ ‘‘අනාගයත

වාොමාභාවයතො’’ති, ඉදඤ්චඅනාගතභාවසාමඤ්ඤයමවගයහත්වා යලයසන
යචොදනාධිප්පායවිභාවනත්ථර වදති, න අනාගතවියසසර අනාගයත
මග්ගභාවනාය යඛපනපයයොගාභාවයතොති අත්යථො. විජ්ජමායනයයව හි
පයයොයගො සම්භවති, න අවිජ්ජමායනති වුත්තර යහොති. අනාගතවියසයසො
පයනත්ථඅධිප්යපයතො, තස්සචයඛපයනවායායමොපිලබ්භයතව. යතනාහ 

‘‘ො පන මග්ගස්සා’’තිආදි. අනාගතවියසයසොති ච අභාවියත මග්යග
උප්පජ්ජනාරයහොඅනන්තරජාතියභයදො වුච්චති.නපච්චුප්පන්නාඅස්සජාති

ඛීණා මග්ගභාවනායාති යයොජනා. තත්ථ කාරණමාහ ‘‘විජ්ජමානත්තා’’ති, 
එකභවපරියාපන්නතාය විජ්ජමානත්තාති අත්යථො. තත්ථ තත්ථ භයව
පඨමාභිනිබ්බත්තිලක්ඛණාහිජාති.‘‘යාපනා’’තිආදිනාපන මග්ගභාවනාය
කියලසයහතුවිනාසනමුයඛන අනාගතජාතියා එව ඛීණභායවො පකාසියතොති

දට්ඨබ්බර. එකචතුපඤ්චයවොකාරභයවසූති භවත්තයග්ගහණර වුත්තනයයන
අනවයසසයතො ජාතියා ඛීණභාවදස්සනත්ථර, පුබ්බපදද්වයයයපත්ථ

උත්තරපදයලොයපො. එකචතුපඤ්චක්ඛන්ධප්පයභදාතිඑත්ථාපිඑයසවනයයො. 

‘‘තං යසො’’තිආදි ‘‘කථඤ්ච නර පජානාතී’’ති යචොදනාය යසොධනාවචනර.

තත්ථ තන්තියථාවුත්තරජාතිර. යසොති ඛීණාසයවොභික්ඛු. පච්චයවක්ඛිත්වාති
පජානනායපුබ්බභායග පහීනකියලසපච්චයවක්ඛණදස්සනර.එවඤ්චකත්වා
පච්චයවක්ඛණපරම්පරාය තථා පජානනා සිද්ධාති දට්ඨබ්බර.

පච්චයවක්ඛණන්තරවිභාවනත්ථයමව හි ‘‘ජානන්යතො පජානාතී’’ති
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වත්තමානවචනද්වයරවුත්තර, ජානන්යතො හුත්වා, ජානනයහතුවාපජානාති
නාමාතිඅත්යථො. 

බ්රහ්මචරියවායසො නාම උක්කට්ඨනිද්යදසයතො මග්ගබ්රහ්මචරියස්ස

නිබ්බත්තනයමවාති ආහ ‘‘පරිවුත්ථ’’න්ති, සමන්තයතො නිරවයසයසන
වසිතර පරිචිණ්ණන්ති අත්යථො. කස්මා පනිදර යසො අතීතකාලවයසන

පජානාතීති අනුයයොයගනාහ ‘‘පුථුජ්ජනකල්ොෙයකන හි සද්ධි’’න්තිආදි.
පුථුජ්ජනකලයාණයකොපි හි යහට්ඨා වුත්තලක්ඛයණො

යසොතාපත්තිඵලසච්ඡිකිරියාය පටිපන්යනො නාම දක්ඛිෙවිභඞ්ගසුත්තාදීසු

(ම. නි. 3.379) තථා එව වුත්තත්තා. වසන්ති නාමාති වසන්තා එව නාම 

යහොන්ති, න වුත්ථවාසා. තස්මාති වුත්ථවාසත්තා. නනු ච ‘‘යසො ‘ඉදර
දුක්ඛ’’න්තියථාභූතරපජානාතී’’තිආදිනාපාළියරසම්මාදිට්ඨියයව වුත්තා, න

සම්මාසඞ්කප්පාදයයො, අථ කස්මා ‘‘චතූසු සච්යචසු චතූහි මග්යගහි

පරිඤ්ඤාපහානසච්ඡිකිරිොභාවනාවයසන යසොළසවිධං කිච්චං 

නිට්ඨාපිත’’න්ති අට්ඨඞ්ගිකස්ස මග්ගස්ස සාධාරණයතො වුත්තන්ති? 
සම්මාසඞ්කප්පාදීනම්පිචතුකිච්චසාධනවයසනපවත්තියතො.සම්මාදිට්ඨියාහි
චතූසු සච්යචසු පරිඤ්ඤාදිකිච්චසාධනවයසන පවත්තමානාය
සම්මාසඞ්කප්පාදීනම්පි යසසානර දුක්ඛසච්යච පරිඤ්ඤාභිසමයානුගුණාව
පවත්ති, ඉතරසච්යචසු ච යනසර පහානාභිසමයාදිවයසන පවත්ති පාකටා
එවාති. දුක්ඛනියරොධමග්යගසු යථාක්කමර පරිඤ්ඤාසච්ඡිකිරියාභාවනාපි 
යාවයදව සමුදයපහානත්ථාති කත්වා තදත්යථයයව තාසර පක්ඛිපයනන

‘‘කතරකරණීය’’න්ති පදස්සඅධිප්පායරවිභායවතුර ‘‘යතනා’’තිආදිවුත්තර. 

‘‘දුක්ඛමූලංසමුච්ඡින්න’’න්තිඉමිනාපිතයදවපකාරන්තයරන විභායවති. 

කස්මා පයනත්ථ ‘‘කතරකරණීය’’න්ති අතීතනිද්යදයසොකයතොතිආහ 

‘‘පුථුජ්ජනකලයාෙකාදයෙො’’තිආදි. ඉයම පකාරා ඉත්ථං, තබ්භායවො 

ඉත්ථත්තන්ති දස්යසති ‘‘ඉත්ථභාවාො’’ති ඉමිනා, ආෙ-සද්යදො ච
සම්පදානත්යථ, තදත්ථායාති අත්යථො. යත පන පකාරා

අරියමග්ගබයාපාරභූතා පරිඤ්ඤාදයයො ඉධාධිප්යපතාති වුත්තර ‘‘එවං 

යසොළසකිච්චභාවාො’’ති. යත හි මග්ගර පච්චයවක්ඛයතො මග්ගානුභායවන
පාකටා හුත්වා උපට්ඨහන්ති මග්යග පච්චයවක්ඛියත
තරකිච්චපච්චයවක්ඛණායපි සුයඛන සිද්ධියතො. එවර සාධාරණයතො චතූසු
මග්යගසුපච්යචකරචතුකිච්චවයසනයසොළසකිච්චභාවර පකායසත්වායතසුපි
කිච්යචසුපහානයමවපධානරතදත්ථත්තාඉතයරසරපරිඤ්ඤාදීනන්ති තයදව

වියසසයතොපකායසතුර ‘‘කියලසක්ඛෙභාවාෙවා’’තිආහ. 

අපිච පුරිමනයයන පච්චයවක්ඛණපරම්පරාය පච්චයවක්ඛණවිධිර 
දස්යසත්වාඉදානිපධානත්තාපහීනකියලසපච්චයවක්ඛණවිධියමවදස්යසතුර

එවර වුත්තන්තිපිදට්ඨබ්බර. දුතියවිකප්යපඅයරපකායරො ඉත්ථං, තබ්භායවො 

ඉත්ථත්තං, ආෙසද්යදො යචත්ථ සම්පදානවචනස්ස කාරියභූයතො

නිස්සක්කත්යථති දස්යසති ‘‘ඉත්ථභාවයතො’’ති ඉමිනා. ‘‘ඉමස්මා එවර
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පකාරා’’තිපනවදන්යතොපකායරොනාම පකාරවන්තයතොඅත්ථයතොයභයදො
නත්ථි. යදි හි යසො යභයදො අස්ස, තස්යසව යසො පකායරො න සියා, තස්මා 
ඉත්ථර-සද්යදො පකාරවන්තවාචයකො, අත්ථයතො පන අයභයදපි සති
අවයවාවයවිතාදිනායභදපරිකප්පනාවයසනසියාකිඤ්චියභදමත්ථර, තස්මා

ඉත්ථත්තසද්යදො පකාරවාචයකොති දස්යසති. අයමිධ ටීකාෙං, (දී. නි. ටී.

1.248) මජ්ඣිමාගමටීකාවිනෙටීකාදීසු(සාරත්ථ.ටී.1.14) චආගතනයයො. 

සද්දවිදූ පන පවත්තිනිමිත්තානුසායරන එවමිච්ඡන්ති – අයර පකායරො 

අස්සාති ඉත්ථං, පකාරවන්යතො. විචිත්රා හි තද්ධිතවුත්ති. තස්ස භායවො 

ඉත්ථත්තං, පකායරො, ඉමමත්ථරදස්යසන්යතො ‘‘ඉත්ථභාවයතොඉමස්මාඑවං

පකාරා’’ති ආහාති. පඨමවිකප්යපපි යථාරහර එස නයයො. ඉදානි

වත්තමානඛන්ධසන්තානාතිසරූපකථනර. අපරන්ති අනාගතර. ‘‘ඉයම පන

පඤ්චක්ඛන්ධා පරිඤ්ඤාතා තිට්ඨන්තී’’ති ඉදානි පායඨො, ‘‘ඉයම පන
චරිමකත්තභාවසඞ්ඛාතා පඤ්චක්ඛන්ධා පරිඤ්ඤාතා තිට්ඨන්තී’’ති පන 

මජ්ඣිමාගමවිනෙටීකාදීසු, (සාරත්ථ. ටී. 1.14) ඉධ ච ටීකාෙං (දී. නි. ටී.

1.248) උල්ලිඞ්ගිතපායඨො. තත්ථ චරිමකත්තභාවසඞ්ඛාතාති

එකසන්තතිපරියාපන්නභායවන පච්ඡිමකත්තභාවකථිතා. පරිඤ්ඤාතාති

මග්යගනපරිච්ඡිජ්ජ ඤාතා. තිට්ඨන්තීතිඅප්පතිට්ඨාඅයනොකාසාතිට්ඨන්ති. 
එයතනහියතසරඛන්ධානරඅපරිඤ්ඤාමූලාභායවනඅපතිට්ඨාභාවරදස්යසති.
අපරිඤ්ඤාමූලිකා හි පතිට්ඨා, තදභාවයතො පන අප්පතිට්ඨාභායවො. යථාහ
‘‘කබළීකායර යච භික්ඛයව ආහායර අත්ථි රායගො, අත්ථි නන්දී, අත්ථි
තණ්හා, පතිට්ඨිතරතත්ථවිඤ්ඤාණර විරුළ්හ’’න්තිආදි(සර.නි.2.64; කථා.

296; මහානි.7). තදුපමරවිභායවති ‘‘ඡින්නමූලකාරුක්ඛාවිො’’තිඉමිනා, 
යථාඡින්නමූලකාරුක්ඛා මූලාභාවයතොඅප්පතිට්ඨාඅයනොකාසාතිට්ඨන්ති, 
එවයමයතපි අපරිඤ්ඤාමූලාභාවයතොති. අයයමත්ථ ඔපම්මසරසන්දනා. 

චරිමකචිත්තනියරොයධනාති පරිනිබ්බානචිත්තනියරොයධන. අනුපාදායනොති

අනින්ධයනො. අපණ්ෙත්තිකභාවන්ති යයසු ඛන්යධසු විජ්ජමායනසු තථා
තථා පරිකප්පනාසිද්ධා පඤ්ඤත්ති, තදභාවයතො තස්සාපි
ධරමානකපඤ්ඤත්තියා අභායවන අපඤ්ඤත්තිකභාවර ගමිස්සන්ති.
පණ්ණත්තිපඤ්ඤත්තීතිහිඅත්ථයතොඑකරයථා ‘‘පඤ්ඤාසපණ්ණාසා’’ති.
පඤ්ඤාසපණ්ණායදයසොතිහිඅක්ඛරචින්තකාවදන්ති. 

249. යයභුයයයන සරඛිපති සඞ්කුචියතො භවතීති සඞ්යඛයපො, 
පබ්බතමත්ථකර. තඤ්හි පබ්බතපාදයතො අනුක්කයමන බහුලර සරඛිත්තර

සඞ්කුචිතරයහොති. යතනාහ ‘‘පබ්බතමත්ථයක’’ති, පබ්බතසිඛයරතිඅත්යථො.

අයර අට්ඨකථාමුත්තයකො නයයො – සඞ්ඛිපීයති පබ්බතභායවන ගණීයතීති 
සඞ්යඛයපො, පබ්බතපරියාපන්යනො පයදයසො, තස්මිර පබ්බතපරියාපන්යන

පයදයසති අත්යථොති. අනාවියලොති අකාලුසියයො, සා චස්ස අනාවිලතා

කද්දමාභායවන යහොතීති ආහ ‘‘නික්කද්දයමො’’ති. සපති අපදාපි සමානා

ගච්ඡතීති සිප්පි, ඛුද්දකා සිප්පි සිප්පියෙො කා-කාරස්සය-කාරරකත්වා, යයො 
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‘‘මුත්තියකො’’තිපි වුච්චති. සවති පසවතීති සම්බුයකො, යර ‘‘ජලසුත්ති, 
සඞ්ඛලිකා’’තිචයවොහරන්ති.සමාහායරයයභුයයයතොනපුරසකපයයොයගොති

වුත්තර ‘‘සිප්පිෙසම්බුක’’න්ති. එවමීදියසසු. සක්ඛරාති මුට්ඨිප්පමාණා

පාසාණා. කථලානීති කපාලඛණ්ඩානි. සමූහවාචකස්ස ඝටාසද්දස්ස ඉත්ථි 

ලිඞ්ගස්සාපිදිස්සනයතො‘‘ගුම්බ’’න්තිපදස්සත්ථරදස්යසති ‘‘ඝටා’’තිඉමිනා. 

කාමඤ්ච ‘‘සිප්පියසම්බුකම්පි සක්ඛරකථලම්පි මච්ඡගුම්බම්පි 
තිට්ඨන්තම්පි චරන්තම්පී’’ති එත්ථ සක්ඛරකථලර තිට්ඨතියයව, 
සිප්පියසම්බුකමච්ඡගුම්බානිචරන්තිපිතිට්ඨන්තිපි, තථාපිසහචරණනයයන

සබ්බායනව චරන්තිවියඑවරවුත්තන්තිඅත්ථරදස්යසන්යතො ‘‘තිට්ඨන්තම්පි 

චරන්තම්පීති එත්ථා’’තිආදිමාහ. තත්ථ හි ‘‘සක්ඛරකථලං 

තිට්ඨතියෙවා’’තිආදිනා යථාසම්භවමත්ථර දස්යසති, ‘‘ෙථා පනා’’තිආදිනා

පන සහචරණනයර. පන-සද්යදො අරුචිසරසූචයන, තථාපීති අත්යථො. 

අන්තරන්තරාති බහූනර ගාවීනමන්තරන්තරා ඨිතාසු ගාවීසු විජ්ජමානාසුපි. 

ගායවොති ගාවියයො. ඉතරාපීති ඨිතාපි නිසින්නාපි. චරන්තීති වුච්චන්ති 

සහචරණනයයන. තිට්ඨන්තයමවාතිආදීසු අයමධිප්පායයො –
සිප්පියසම්බුකමච්ඡගුම්බානර චරණකිරියායපි යයොගයතො ඨානකිරියාය 
අයනකන්තත්තා එකන්තයතො තිට්ඨන්තයමව න කදාචිපි චරන්තර
සක්ඛරකථලර උපාදාය සිප්පියසම්බුකම්පි මච්ඡගුම්බම්පි තිට්ඨන්තන්ති
වුත්තර, න තු යතසර ඨානකිරියමුපාදාය. යතසර පන චරණකිරියමුපාදාය

‘‘චරන්තම්පී’’ති පි-සද්දයලොයපො යහත්ථ දට්ඨබ්යබො. ඉතරම්පි ද්වෙන්ති 

සිප්පියසම්බුකමච්ඡගුම්බර පදවයසන එවර වුත්තර. ඉතරඤ්ච ද්වෙන්ති

සිප්පියසම්බුකමච්ඡගුම්බයමව. චරන්තන්ති වුත්තන්ති එත්ථාපි යතසර
ඨානකිරියමුපාදාය ‘‘තිට්ඨන්තම්පී’’ති පි-සද්දයලොයපො, එවයමත්ථ
අට්ඨකථාචරියයහි සහචරණනයයො දස්සියතො, ආචරියධම්මපාලත්යථයරන 
පන යථාලාභනයයොපි. තථා හි වුත්තර ‘‘කිර වා ඉමාය සහචරියාය, 
යථාලාභග්ගහණර පයනත්ථ දට්ඨබ්බර. සක්ඛරකථලස්ස හි වයසන
තිට්ඨන්තන්ති, සිප්පිසම්බුකස්ස මච්ඡගුම්බස්ස ච වයසන තිට්ඨන්තම්පි
චරන්තම්පීති එවර යයොජනා කාතබ්බා’’ති (දී. නි. ටී. 1.249). 
අලබ්භමානස්සාපි අත්ථස්ස සහයයොගීවයසන යදසනාමත්තර පති
සහචරණනයයො, සාධාරණයතො යදසිතස්සාපි අත්ථස්ස සම්භවවයසන
වියවචනරපති යථාලාභනයයොතිඋභයථාපියුජ්ජති. 

එවම්යපත්ථ වදන්ති – අට්ඨකථාෙං ‘‘සක්ඛරකථලර තිට්ඨතියයව, 
ඉතරානි චරන්තිපි තිට්ඨන්තිපී’’ති ඉමිනා යථාලාභනයයො දස්සියතො
යථාසම්භවර අත්ථස්ස වියවචිතත්තා, ‘‘යථා පනා’’තිආදිනා පන
සහචරණනයයො අලබ්භමානස්සාපි අත්ථස්ස සහයයොගීවයසන
යදසනාමත්තස්ස විභාවිතත්තාති, තයදතම්පි අනුපවජ්ජයමව අත්ථස්ස

යුත්තත්තා, අට්ඨකථාෙඤ්ච තථා දස්සනස්සාපි සම්භවයතොති දට්ඨබ්බර. 

‘‘තත්ථා’’තිආදිඋපමාසරසන්දනර. තීයරති උදකරහදස්සතීයර. උදකරහයදො 
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ච නාම කත්ථචි සමුද්යදොපි වුච්චති ‘‘රහයදොපි තත්ථ ගම්භීයරො, සමුද්යදො
සරියතොදයකො’’තිආදීසු (දී. නි. 3.278). කත්ථචි ජලාසයයොපි ‘‘රහයදොපි
තත්ථ ධරණී නාම, යයතො යමඝා පවස්සන්ති, වස්සා යයතො 
පතායන්තී’’තිආදීසු, (දී. නි. 3.281) ඉධාපි ජලාසයයොයයව. යසො හි

උදකවයසනරයහො චක්ඛුරහාදිකර දදාතීති උදකරහයදො ඔ-කාරස්සඅ-කාරර

කත්වා. සද්දවිදූ පන ‘‘උදකර හරතීති උදකරහයදො නිරුත්තිනයයනා’’ති 
වදන්ති. 

‘‘එත්තාවතා’’තිආදිනා චතුත්ථජ්ඣානාන්තරර
දස්සිතවිපස්සනාඤාණයතො පට්ඨාය යථාවුත්තත්ථස්ස සම්පිණ්ඩනර. තත්ථ 

එත්තාවතාති ‘‘පුන චපරර මහාරාජ භික්ඛු එවර සමාහියතචිත්යත…යප.…
ඤාණදස්සනාය චිත්තර අභිනීහරතී’’තිආදිනා එත්තයකන, 

එතපරිමාණවන්යතන වා වචනක්කයමන. විපස්සනාඤාෙන්ති 
ඤාණදස්සනනායමන දස්සිතර විපස්සනාඤාණර, තස්ස ච විසුර
ගණනදස්සයනන යහට්ඨා චතුත්ථජ්ඣානානන්තරර වත්තබ්බතාකාරයණසු
තීසු නයයසු තතියනයස්යසව යුත්තතරභායවොපි දීපියතොති දට්ඨබ්බර.

මයනොමයඤාණස්ස ඉද්ධිවිධසමවයරොධිතභායව විසුද්ධිමග්යග (විසුද්ධි.
2.379 ආදයයො) වුත්යතපි ඉධ පාළියර විසුර යදසිතත්තා විසුර එව ගහණර, 
තථා යදසනා ච පාටියයක්කසන්දිට්ඨිකසාමඤ්ඤඵලත්ථාති දට්ඨබ්බර. 
අනාගතරසඤාණයථාකම්මූපගඤාණද්වයස්ස පාළියර අනාගතත්තා 

‘‘දිබ්බචක්ඛුවයසන නිප්ඵන්න’’න්ති වුත්තර, තබ්බයසන නිප්ඵන්නත්තා
තග්ගහයණයනවගහිතරතරඤාණද්වයන්තිවුත්තරයහොති. දිබ්බචක්ඛුස්සහි
අනාගතරසඤාණර, යථාකම්මූපගඤාණඤ්චාතිද්යවපිඤාණානි පරිභණ්ඩානි

යහොන්තීති. දිබ්බචක්ඛුඤාෙන්ති චුතූපපාතඤාණනායමන දස්සිතර
දිබ්බචක්ඛුඤාණර. 

සබ්යබසර පන දසන්නර ඤාණානර ආරම්මණවිභාගස්ස විසුද්ධිමග්යග 
අනාගතත්තා තත්ථානාගතඤාණානර ආරම්මණවිභාගර දස්යසතුර 

‘‘යතස’’න්තිආදි වුත්තර. යතසන්ති දසන්නර ඤාණානර. තත්ථාති තස්මිර
ආරම්මණවිභායග, යතසුවාදසසුඤායණසු.භූමියභදයතොපරිත්තමහග්ගතර, 
කාලයභදයතො අතීතානාගතපච්චුප්පන්නර, සන්තානයභදයතො

අජ්ඣත්තබහිද්ධා චාති විපස්සනාඤාෙං සත්තවිධාරම්මෙං. 
පරිත්තාරම්මණාදිතිකත්තයයයනව හි තස්ස ආරම්මණවිභායගො, න

මග්ගාරම්මණතියකන. නිම්මිතරූපාෙතනමත්තයමවාති අත්තනා නිම්මිතර
රූපාරම්මණයමව, අත්තනා වා නිම්මියත මයනොමයය කායය විජ්ජමානර
රූපායතනයමවාතිපි යුජ්ජති. ඉදඤ්හි තස්ස ඤාණස්ස අභිනිම්මියමායන
මයනොමයය කායය රූපායතනයමවාරබ්භ පවත්තනයතො වුත්තර, න පන
තත්ථ ගන්ධායතනාදීනමභාවයතො. න හි රූපකලායපො 
ගන්ධායතනාදිවිරහියතො අත්ථීති සබ්බථා පරිනිප්ඵන්නයමව නිම්මිතරූපර.

යතනාහ ‘‘පරිත්තපච්චුප්පන්නබහිද්ධාරම්මෙ’’න්ති, යථාක්කමර 
භූමිකාලසන්තානයභදයතො තිබ්බිධාරම්මණන්ති අත්යථො. නිබ්බානවයසන 
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පටුන 

එකධම්මාරම්මණම්පි සමානර ආසවක්ඛයඤාණර
පරිත්තාරම්මණාදිතිකවයසන තිවිධාරම්මණර දස්යසතුර 

‘‘අප්පමාෙබහිද්ධානවත්තබ්බාරම්මෙ’’න්ති වුත්තර. තඤ්හි
පරිත්තතිකවයසන අප්පමාණාරම්මණර, අජ්ඣත්තිකවයසන 
බහිද්ධාරම්මණර, අතීතතිකවයසනනවත්තබ්බාරම්මණඤ්චයහොති. 

උත්තරිතරසද්යදො, පණීතතරසද්යදො ච පරියායයොති දස්යසති 

‘‘යසට්ඨතර’’න්ති ඉමිනා. රතනකූටර විය කූටාගාරස්ස අරහත්තර කූටර 
උත්තමඞ්ගභූතර භගවයතො යදසනාය අරහත්තපරියයොසානත්තාති ආහ 

‘‘අරහත්තනිකූයටනා’’ති. යදසනං නිට්ඨායපසීති තිත්ථකරමතහරවිභාවිනිර 
නානාවිධකුහනලපනාදිමිච්ඡාජීවවිද්ධරසිනිර 
තිවිධසීලාලඞ්කතපරමසල්යලඛපටිපත්තිපරිදීපිනිර 
ඣානාභිඤ්ඤාදිඋත්තරිමනුස්සධම්මවිභූසිනිර
චුද්දසවිධමහාසාමඤ්ඤ්ඵලපටිමණ්ඩිතර අනඤ්ඤසාධාරණර
සාමඤ්ඤඵලයදසනර රතනාගාරර විය රතනකූයටන අරහත්තකූයටන
නිට්ඨායපසි ‘‘විමුත්තස්මි’’න්ති ඉමිනා, අරහත්තඵලස්ස යදසිතත්තාති
අත්යථො. 

අජාතසත්තුඋපාසකත්තපටියවදනාකථාවණ්ණනා 
250. එත්තාවතා භගවතා යදසිතස්ස සාමඤ්ඤඵලසුත්තස්ස

අත්ථවණ්ණනර කත්වා ඉදානි ධම්මසඞ්ගාහයකහි සඞ්ගීතස්ස ‘‘එවර
වුත්යත’’තිආදිපාඨස්සපි අත්ථවණ්ණනර කයරොන්යතො පඨමර සම්බන්ධර 

දස්යසතුර ‘‘රාජා’’තිආදිමාහ. තත්ථ තත්ථාතිතස්මිරතස්මිරසාමඤ්ඤඵයල, 

සුත්තපයදයසවා.කරණර කායරො, සාධුඉතිකායරොතථා, ‘‘සාධුභගවා, සාධු

සුගතා’’තිආදිනා තර පවත්යතන්යතො. ආදිමජ්ඣපරියෙොසානන්ති යදසනාය

ආදිඤ්ච මජ්ඣඤ්ච පරියයොසානඤ්ච. සක්කච්චං සාදරර ගාරවර සුත්වා, 
‘‘චින්යතත්වා’’ති එත්ථ ඉදර පුබ්බකාලකිරියාවචනර. ඉයම පඤ්යහ පුථූ
සමණබ්රාහ්මයණපුච්ඡන්යතො අහර චිරර වත අම්හි, එවර පුච්ඡන්යතොපි අහර 
ථුයස යකොට්යටන්යතො විය කඤ්චි සාරර නාලත්ථන්ති යයොජනා. තථා
යයො…යප.… විස්සජ්යජසි, තස්ස භගවයතො ගුණසම්පදා අයහො වත.
දසබලස්ස ගුණානුභාවර අජානන්යතො අහර වඤ්චියතො සුචිරර වත අම්හීති. 

වඤ්චියතොති ච අඤ්ඤායණන වඤ්චියතො ආවට්ටියතො, යමොයහන

පටිච්ඡාදියතො අම්හීති වුත්තර යහොති. යතනාහ ‘‘දසබලස්ස ගුොනුභාවං

අජානන්යතො’’ති. සාමඤ්ඤයජොතනා හි වියසයස අවතිට්ඨති. චින්යතත්වා 
ආවිකයරොන්යතොති සම්බන්යධො. උල්ලඞ්ඝනසමත්ථායපි උබ්යබගපීතියා

අනුල්ලඞ්ඝනම්පි සියාති ආහ ‘‘පඤ්චවිධාෙ පීතිො ඵුටසරීයරො’’ති. 

ඵුටසරීයරොතිචඵුසිතසරීයරොතිඅත්යථො, නබයාපිතසරීයරොති සබ්බායපීතියා

අබයාපිතත්තා. තන්ති අත්තයනො පසාදස්ස ආවිකරණර, 

උපාසකත්තපයවදනඤ්ච. ආරද්ධං ධම්මසඞ්ගාහයකහි. 
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අභික්කන්තාති අතික්කන්තා විගතා, විගතභායවො ච ඛයයො එවාතිආහ 

‘‘ඛයෙ දිස්සතී’’ති. තථා හි වුත්තර ‘‘නික්ඛන්යතො පඨයමො ොයමො’’ති. 

අභික්කන්තතයරොතිඅතිවියකන්තතයරොමයනොරයමො, තාදියසොචසුන්දයරො 

භද්දයකොනාමාතිවුත්තර ‘‘සුන්දයර’’ති. 

‘‘යකො යම’’තිආදි ගාථා විමානවත්ථුම්හි (වි. ව. 857). තත්ථ යකොති

යදවනාගයක්ඛගන්ධබ්බාදීසු කතයමො. යමති මම. පාදානීති පායද, 

ලිඞ්ගවිපරියායයොයර. ඉද්ධිොති ඊදිසාය යදවිද්ධියා. ෙසසාති ඊදියසන

පරිවායරන, පරිජයනන ච. ජලන්ති ජලන්යතො විජ්යජොතමායනො. 

අභික්කන්යතනාති අතිවිය කන්යතන කමනීයයන, අභිරූයපනාති වුත්තර 

යහොති. වණ්යෙනාති ඡවිවණ්යණන සරීරවණ්ණනිභාය. සබ්බා ඔභාසෙං

දිසාති සබ්බා දසපි දිසා ඔභාසයන්යතො. චන්යදො විය, සූරියයො විය ච
එයකොභාසරඑකායලොකරකයරොන්යතොයකොවන්දතීතිසම්බන්යධො. 

අභිරූයපති අතියරකරූයප උළාරවණ්යණන සම්පන්නරූයප. 

අබ්භානුයමොදයනති අභිඅනුයමොදයන අභිප්පයමොදිතභායව. කිමත්ථියර

‘‘අබ්භානුයමොදයන’’ති වචනන්තිආහ ‘‘තස්මා’’තිආදි. යුත්තර තාව යහොතු
අබ්භානුයමොදයන, කස්මා පනායර ද්වික්ඛත්තුර වුත්යතොති යචොදනාය

යසොධනාමුයඛන ආයමඩිතවිසයර නිද්ධායරති ‘‘භයෙ යකොයධ’’තිආදිනා, 
ඉමිනා සද්දලක්ඛයණන යහතුභූයතන එවර වුත්යතො, ඉමිනා ච ඉමිනා ච
විසයයනාතිවුත්තරයහොති.‘‘සාධුසාධුභන්යත’’තිආයමඩිතවයසනඅත්ථර 
දස්යසත්වා තස්ස විසයර නිද්ධායරන්යතො එවමාහාතිපි සම්බන්ධර වදන්ති.

තත්ථ ‘‘යචොයරො යචොයරො, සප්යපො සප්යපො’’තිආදීසු භයෙ ආයමඩිතං, 

‘‘විජ්ඣ විජ්ඣ, පහරපහරා’’තිආදීසු යකොයධ, ‘‘සාධුසාධූ’’තිආදීසු(සර. නි.

2.127; 3.35; 5.1085) පසංසාෙං, ‘‘ගච්ඡ ගච්ඡ, ලුනාහි ලුනාහී’’තිආදීසු 

තුරියත, ‘‘ආගච්ඡ ආගච්ඡා’’තිආදීසු යකොතූහයල, ‘‘බුද්යධො බුද්යධොති

චින්යතන්යතො’’තිආදීසු (බු. වර. 2.44) අච්ඡයර, ‘‘අභික්කමථායස්මන්යතො 

අභික්කමථායස්මන්යතො’’තිආදීසු(දී.නි.3.20; අ.නි.9.11) හායස, ‘‘කහර

එකපුත්තක, කහර එකපුත්තකා’’තිආදීසු (සර. නි. 2.63) යසොයක, ‘‘අයහො

සුඛර, අයහො සුඛ’’න්තිආදීසු (උදා. 20; දී. නි. 3.305) පසායද. චසද්යදො
අවුත්තසමුච්චයත්යථො, යතන ගරහා අසම්මානාදීනර සඞ්ගයහො දට්ඨබ්යබො.

‘‘පායපො පායපො’’තිආදීසු හි ගරහාෙං, ‘‘අභිරූපක අභිරූපකා’’තිආදීසු 

අසම්මායන. එවයමයතසු නවසු, අඤ්යඤසු ච විසයයසු ආයමඩිතවචනර 
බුයධො කයරයය, යයොයජයයාති අත්යථො. ආයමඩනර පුනප්පුනමුච්චාරණර, 

ආයමඩීයති වා පුනප්පුනමුච්චාරීයතීති ආයමඩිතං, එකස්යසවත්ථස්ස

ද්වත්තික්ඛත්තුර වචනර. යමඩිසද්යදො හි උම්මාදයන, ආපුබ්යබො තු
ද්වත්තික්ඛත්තුමුච්චාරයණවත්තතියථා ‘‘එතයදවයදා වාකය-මායමඩයති
වාසයවො’’ති. 
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එවර ආයමඩිතවයසනද්වික්ඛත්තුරවුත්තභාවර දස්යසත්වාඉදානිනයිදර
ආයමඩිතවයසයනව ද්වික්ඛත්තුර වුත්තර, අථ යඛො 

පච්යචකමත්ථද්වයවයසනපීති දස්යසන්යතො ‘‘අථ වා’’තිආදිමාහ. 
ආයමඩිතවයසන අත්ථර දස්යසත්වා විච්ඡාවයසනාපි දස්යසන්යතො
එවමාහාතිපි වදන්ති, තදයුත්තයමව බයායපතබ්බස්ස
ද්වික්ඛත්තුමවුත්තත්තා.බයායපතබ්බස්සහි බයාපයකනගුණකිරියාදබ්යබන
බයාපනිච්ඡාය ද්වත්තික්ඛත්තුර වචනර විච්ඡා යථා ‘‘ගායමො ගායමො

රමණීයයො’’ති. තත්ථ අභික්කන්තන්ති අභික්කමනීයර, තබ්භායවො ච

අතිඉට්ඨතායාති වුත්තර ‘‘අතිඉට්ඨ’’න්තිආදි, පදත්තයඤ්යචතර

පරියායවචනර. එත්ථාති ද්වීසු අභික්කන්තසද්යදසු. ‘‘අභික්කන්ත’’න්ති
වචනර අයපක්ඛිත්වා නපුරසකලිඞ්යගන වුත්තර, තර පන භගවයතො වචනර

ධම්මයදසනායයවාතිකත්වා ‘‘ෙදිදංභගවයතොධම්මයදසනා’’තිආහ, යායර
භගවයතො ධම්මයදසනා මයා සුතා, තදිදර භගවයතො ධම්මයදසනාසඞ්ඛාතර
වචනර අභික්කන්තන්ති අත්යථො. එවර පටිනිද්යදයසොපි හි අත්ථයතො
අයභදත්තා යුත්යතො එව ‘‘යත්ථ ච දින්නර මහප්ඵලමාහූ’’තිආදීසු (වි. ව.
888) විය.‘‘අභික්කන්ත’’න්තිවුත්තස්සවා අත්ථමත්තදස්සනරඑතර, තස්මා
අත්ථවයසන ලිඞ්ගවිභත්තිවිපරිණායමො යවදිතබ්යබො, 
කාරියවිපරිණාමවයසන යචත්ථ විභත්තිවිපරිණාමතා. වචනන්ති යහත්ථ
යසයසො, අභික්කන්තර භගවයතොවචනර, යායරභගවයතොධම්මයදසනාමයා
සුතා, සා අභික්කන්තර අභික්කන්තාති අත්යථො. දුතියපයදපි
‘‘අභික්කන්තන්ති පසාදනර අයපක්ඛිත්වා නපුරසකලිඞ්යගන 
වුත්ත’’න්තිආදිනායථාරහයමසනයයොයනතබ්යබො. 

‘‘භගවයතො වචන’’න්තිආදිනා අත්ථද්වයසරූපර දස්යසති. තත්ථ 

යදොසනාසනයතොති රාගාදිකියලසයදොසවිද්ධරසනයතො. ගුොධිගමනයතොති
සීලාදිගුණානර සම්පාදනවයසන අධිගමාපනයතො. යය ගුයණ යදසනා
අධිගයමති, යතසු‘‘ගුණාධිගමනයතො’’තිවුත්යතසුයයවගුයණසුපධානභූතා
ගුණා දස්යසතබ්බාති යත පධානභූයත ගුයණ තාව දස්යසතුර 

‘‘සද්ධාජනනයතො පඤ්ඤාජනනයතො’’ති වුත්තර. සද්ධාපධානා හි යලොකියා
ගුණා, පඤ්ඤාපධානා යලොකුත්තරාති, පධානනිද්යදයසො යචස යදසනාය
අධිගයමතබ්යබහි සීලසමාධිදුකාදීහිපි යයොජනාසම්භවයතො. අඤ්ඤම්පි

අත්ථද්වයර දස්යසති ‘‘සාත්ථයතො’’තිආදිනා. සීලාදිඅත්ථසම්පත්තියා 

සාත්ථයතො. සභාවනිරුත්තිසම්පත්තියා සබයඤ්ජනයතො. 

සුවිඤ්යඤයයසද්දපයයොගතාය උත්තානපදයතො. සණ්හසුඛුමභායවන

දුබ්බිඤ්යඤයයත්ථතාය ගම්භීරත්ථයතො. සිනිද්ධමුදුමධුරසද්දපයයොගතාය 

කණ්ෙසුඛයතො. විපුලවිසුද්ධයපමනීයත්ථතාය හදෙඞ්ගමයතො. 

මානාතිමානවිධමයනන අනත්තුක්කංසනයතො. ථම්භසාරම්භනිම්මද්දයනන 

අපරවම්භනයතො. හිතාධිප්පායප්පවත්තියා පයරසර 

රාගපරිළාහාදිවූපසමයනන කරුොසීතලයතො. කියලසන්ධකාරවිධමයනන 

පඤ්ඤාවදාතයතො. අවදාතර, ඔදාතන්ති ච අත්ථයතො එකර. 
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පටුන 

කරවීකරුතමඤ්ජුතාය ආපාථරමණීෙයතො. පුබ්බාපරාවිරුද්ධසුවිසුද්ධතාය 

විමද්දක්ඛමයතො. ආපාථරමණීයතාය එව සුෙයමානසුඛයතො. 

විමද්දක්ඛමතාය, හිතජ්ඣාසයප්පවත්තිතාය ච වීමංසිෙමානහිතයතොති

එවයමත්ථ අත්යථො යවදිතබ්යබො. ආදිසද්යදන පන
සරසාරචක්කනිවත්තනයතො, සද්ධම්මචක්කප්පවත්තනයතො, 
මිච්ඡාවාදවිද්ධරසනයතො, සම්මාවාදපතිට්ඨාපනයතො, 
අකුසලමූලසමුද්ධරණයතො, කුසලමූලසරයරොපනයතො, 
අපායද්වාරවිධානයතො, සග්ගමග්ගද්වාරවිවරණයතො, 
පරියුට්ඨානවූපසමනයතො, අනුසයසමුග්ඝාටනයතොති එවමාදීනර සඞ්ගයහො
දට්ඨබ්යබො. 

න යකවලර පදද්වයයයනව, තයතො පරම්පි චතූහි උපමාහීති පි-සද්යදො
සම්පිණ්ඩනත්යථො. ‘‘චක්ඛුමන්යතො රූපානි දක්ඛන්තී’’ති ඉදර
‘‘යතලපජ්යජොතර ධායරයයා’’ති චතුත්ථඋපමාය ආකාරමත්තදස්සනර, න

පන උපමන්තරදස්සනන්ති ආහ ‘‘චතූහි උපමාහී’’ති. අයධොමුඛට්ඨපිතන්ති 

යකනචි අයධොමුඛර ඨපිතර. යහට්ඨාමුඛජාතන්ති සභායවයනව යහට්ඨාමුඛර

ජාතර. උග්ඝායටෙයාති විවටර කයරයය. ‘‘හත්යථ ගයහත්වා’’ති
සමාචික්ඛණදස්සනත්ථර වුත්තර, ‘‘පුරත්ථාභිමුයඛො, උත්තරාභිමුයඛො වා
ගච්ඡා’’තිආදිනාවචනමත්තරඅවත්වා‘‘එස මග්යගො, එවරගච්ඡා’’තිහත්යථ
ගයහත්වානිස්සන්යදහර දස්යසයයාතිවුත්තරයහොති. කාළපක්යඛචාතුද්දසී 

කාළපක්ඛචාතුද්දසී. නිරන්තරරුක්ඛගහයනන එකග්ඝයනො වනසණ්යඩො 

ඝනවනසණ්යඩො. යමඝස්ස පටලර යමඝපටලං, යමඝච්ඡන්නතාති වුත්තර

යහොති. නික්කුජ්ජතංඋක්කුජ්යජෙයාතිකස්සචිපිආයධයයස්ස අනාධාරභූතර
කිඤ්චිභාජනරආධාරභාවාපාදනවයසනඋක්කුජ්යජයයඋපරිමුඛරඨයපයය. 

යහට්ඨාමුඛජාතතාය විමුඛං, අයධොමුඛට්ඨපිතතාය අසද්ධම්යම පතිතන්ති
එවර පදද්වයර නික්කුජ්ජිතපදස්ස යථාදස්සියතන අත්ථද්වයයන යථාරහර
යයොයජතබ්බර, න යථාසඞ්ඛයර. අත්තයනො සභායවයනව හි එස රාජා
සද්ධම්මවිමුයඛො, පාපමිත්යතන පන යදවදත්යතන පිතුඝාතාදීසු 
උයයයොජිතත්තා අසද්ධම්යම පතියතොති. වුට්ඨායපන්යතන භගවතාති
සම්බන්යධො. 

‘‘කස්සපස්ස භගවයතො’’තිආදිනා තදා රඤ්ඤා අවුත්තස්සාපි
අත්ථාපත්තිමත්තදස්සනර. කාමඤ්ච කාමච්ඡන්දාදයයොපි පටිච්ඡාදකා 
නීවරණභාවයතො, මිච්ඡාදිට්ඨි පන සවියසසර පටිච්ඡාදිකා සත්යත

මිච්ඡාභිනියවසවයසනාති ආහ ‘‘මිච්ඡාදිට්ඨිගහනපටිච්ඡන්න’’න්ති. යතනාහ
භගවා ‘‘මිච්ඡාදිට්ඨිපරමාහර භික්ඛයව වජ්ජර වදාමී’’ති, [අ. නි. 1.310 
(අත්ථයතො සමානර)] මිච්ඡාදිට්ඨිසඞ්ඛාතගුම්බපටිච්ඡන්නන්ති අත්යථො. 
‘‘මිච්ඡාදිට්ඨිගහනපටිච්ඡන්නර සාසනර විවරන්යතනා’’ති වදන්යතො
සබ්බබුද්ධානර එකාව අනුසන්ධි, එකරව සාසනන්ති කත්වා කස්සපස්ස
භගවයතො සාසනම්පි ඉමිනා සද්ධිර එකසාසනර කයරොතීති දට්ඨබ්බර. 
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පටුන 

අඞ්ගුත්තරට්ඨකථාදීසුපි හි තථා යචව වුත්තර, එවඤ්ච කත්වා
මිච්ඡාදිට්ඨිගහනපටිච්ඡන්නස්ස සාසනස්ස විවරණවචනර උපපන්නර
යහොතීති. 

සබ්යබො අකුසලධම්මසඞ්ඛායතො අපායගාමිමග්යගො කුම්මග්යගො 
කුච්ඡියතො මග්යගොති කත්වා. සම්මාදිට්ඨිආදීනර උජුපටිපක්ඛතාය

මිච්ඡාදිට්ඨිආදයයො අට්ඨ මිච්ඡත්තධම්මා මිච්ඡාමග්යගො යමොක්ඛමග්ගයතො
මිච්ඡා විතයථො මග්යගොති කත්වා. යතයනව හි තදුභයස්ස පටිපක්ඛතර

සන්ධාය ‘‘සග්ගයමොක්ඛමග්ගං ආවිකයරොන්යතනා’’ති වුත්තර. සබ්යබො හි

කුසලධම්යමො සග්ගමග්යගො. සම්මාදිට්ඨිආදයයො අට්ඨ සම්මත්තධම්මා 

යමොක්ඛමග්යගො. සප්පිආදිසන්නිස්සයයො පදීයපො න තථා උජ්ජයලො, යථා 

යතලසන්නිස්සයයොති යතලපජ්යජොතග්ගහණර. ධායරෙයාති ධයරයය, 

සමාහයරයය සමාදයහයයාති අත්යථො. බුද්ධාදිරතනරූපානීති බුද්ධාදීනර
තිණ්ණර රතනානර වණ්ණායතනානි. යතසර බුද්ධාදිරතනරූපානර
පටිච්ඡාදකස්ස යමොහන්ධකාරස්ස විද්ධරසකර තථා. යදසනාසඞ්ඛාතර
පජ්යජොතර තථා. තදුභයර තුලයාධිකරණවයසන වියූහිත්වා තස්ස ධාරයකො 
සමාදහයකොති අත්යථන 

‘‘තප්පටිච්ඡාදකයමොහන්ධකාරවිද්ධංසකයදසනාපජ්යජොතධාරයකනා’’ති 

වුත්තර. එයතහි පරිොයෙහීති යථාවුත්යතහි 
නික්කුජ්ජිතුක්කුජ්ජනපටිච්ඡන්නවිවරණමග්ගාචික්ඛණයතලපජ්යජොතධාර
ණ සඞ්ඛාත චතුබ්බියධොපයමොපමිතබ්බප්පකායරහි, යථාවුත්යතහි වා 
නානාවිධකුහනලපනාදිමිච්ඡාජීවවිධමනාදිවිභාවනපරියායයහි. යතනාහ 

‘‘අයනකපරිොයෙනධම්යමොපකාසියතො’’ති. 

‘‘එව’’න්තිආදිනා ‘‘එසාහ’’න්තිආදිපාඨස්ස සම්බන්ධර දස්යසති.
පසන්නචිත්තතායපසන්නාකාරරකයරොති. පසන්නචිත්තතා ච ඉමර යදසනර

සුත්වා එවාති අත්ථර ඤායපතුර ‘‘ඉමාෙ යදසනාො’’තිආදි වුත්තර. ඉමාෙ

යදසනාෙ යහතුභූතාය. පසන්නාකාරන්ති පසන්යනහි සාධුජයනහි

කත්තබ්බසක්කාරර. සරෙන්ති පටිසරණර. යතනාහ ‘‘පරාෙෙ’’න්ති.
පරායණතා පන අනත්ථනියසධයනන, අත්ථසම්පාදයනන චාති වුත්තර 

‘‘අඝස්ස තාතා, හිතස්ස ච විධාතා’’ති. අඝස්සාති නිස්සක්යක සාමිවචනර, 
පාපයතොතිඅත්යථො.දුක්ඛයතොතිපිවදන්තියකචි.තායතිඅවස්සයරකයරොතීති 

තාතා. හිතස්සාති උපයයොගත්යථ සාමිවචනර. විදහති සරවිධානර කයරොතීති 

විධාතා. ‘‘ඉති ඉමිනා අධිප්පායෙනා’’ති වදන්යතො ‘‘ඉතිසද්යදො යචත්ථ

ලුත්තනිද්දිට්යඨො, යසො ච ආකාරත්යථො’’ති දස්යසති. සරෙන්ති ගමනර.

හිතාධිප්පායයන භජනර, ජානනර වා, එවඤ්ච කත්වා විනෙට්ඨකථාදීසු 
‘‘සරණන්ති ගච්ඡාමී’’ති සයහව ඉතිසද්යදන අත්යථො වුත්යතොති. එත්ථ හි
නායරගමි-සද්යදො නී-සද්දාදයයොවිය ද්විකම්මියකො, තස්මායථා‘‘අජරගාමර
යනතී’’තිවුච්චති, එවර ‘‘භගවන්තරසරණර ගච්ඡාමී’’තිවත්තුරනසක්කා, 
‘‘සරණන්ති ගච්ඡාමී’’ති පන වත්තබ්බර, තස්මා එත්ථ ඉතිසද්යදො
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ලුත්තනිද්දිට්යඨොතියවදිතබ්බර, එවඤ්චකත්වා‘‘යයොබුද්ධරසරණර ගච්ඡති, 
යසො බුද්ධර වා ගච්යඡයය සරණර වා’’ති (ඛු. පා. අට්ඨ. 1.ගමතීයදීපනා) 

ඛුද්දකනිකාෙට්ඨකථාෙ උද්ධටා යචොදනා අනවකාසා. න හි ගමි-සද්දර
දුහාදිනයාදිගණිකර කයරොන්ති අක්ඛරචින්තකාති. යහොතු තාව ගමි-සද්දස්ස 
එකකම්මභායවො, තථාපි ‘‘ගච්ඡයතව පුබ්බර දිසර, ගච්ඡති පච්ඡිමර
දිස’’න්තිආදීසු (සර. නි. 1.159; 3.87) විය ‘‘භගවන්තර, සරණ’’න්ති
පදද්වයස්ස සමානාධිකරණතා යුත්තාති? න, තස්ස පදද්වයස්ස
සමානාධිකරණභාවානුපපත්තියතො. තස්ස හි සමානාධිකරණභායව
අධිප්යපයත පටිහතචිත්යතොපි භගවන්තර උපසඞ්කමන්යතො බුද්ධර සරණර
ගයතො නාම සියා. යඤ්හි තර ‘‘බුද්යධො’’ති වියසසිතර සරණර, තයමයවස
ගයතොති, න යචත්ථ අනුපපත්තියකන අත්යථන අත්යථො, තස්මා
‘‘භගවන්ත’’න්ති ගමනීයත්ථස්ස දීපනර, ‘‘සරණ’’න්ති පන
ගමනාකාරස්සාති වුත්තනයයන ඉතියලොපවයසයනව අත්යථො

ගයහතබ්යබොති. ධම්මඤ්ච සඞ්ඝඤ්චාති එත්ථාපි එයසව නයයො. යහොන්ති
යචත්ථ– 

‘‘ගමිස්සඑකකම්මත්තා, ඉතියලොපරවිජානියා; 
පටිඝාතප්පසඞ්ගත්තා, නචතුලයත්ථතාසියා. 

තස්මාගමනීයත්ථස්ස, පුබ්බපදරවයජොතකර; 
ගමනාකාරස්සපරර, ඉතුත්තරසරණත්තයය’’ති. 

‘‘ඉති ඉමිනා අධිප්පායයන භගවන්තර ගච්ඡාමී’’ති පන වදන්යතො 
අයනයනවඅධිප්පායයනභජනර, ජානනරවාසරණගමනරනාමාතිනියයමති.

තත්ථ ‘‘ගච්ඡාමී’’තිආදීසු පුරිමස්ස පුරිමස්ස පච්ඡිමර පච්ඡිමර අත්ථවචනර, 

‘‘ගච්ඡාමී’’ති එතස්ස වා අනඤ්ඤසාධාරණතාදස්සනවයසන

පාටියයක්කයමව අත්ථවචනර ‘‘භජාමී’’තිආදිපදත්තයර. භජනඤ්හි 

සරණාධිප්පායයන උපසඞ්කමනර, යසවනං සන්තිකාවචරභායවො, 

පයිරුපාසනං වත්තපටිවත්තකරයණන උපට්ඨානන්ති එවර සබ්බථාපි 
අනඤ්ඤසාධාරණතරයයව දස්යසති. එවර ‘‘ගච්ඡාමී’’ති පදස්ස ගතිඅත්ථර

දස්යසත්වා බුද්ධිඅත්ථම්පි දස්යසතුර ‘‘එවං වා’’තිආදිමාහ, තත්ථ එවන්ති
‘‘භගවා යම සරණ’’න්තිආදිනා අධිප්පායයන. කස්මා පන ‘‘ගච්ඡාමී’’ති
පදස්ස ‘‘බුජ්ඣාමී’’ති අයමත්යථො ලබ්භතීති යචොදනර යසොයධති 

‘‘යෙසඤ්හී’’තිආදිනා, අයනන ච නිරුත්තිනයමන්තයරන සභාවයතොව 

ගමුධාතුස්සබුද්ධිඅත්යථොතිදීයපති. ධාතූනන්ති මූලසද්දසඞ්ඛාතානරඉ, යා, 
කමු, ගමුඉච්චාදීනර. 

‘‘අධිගතමග්යග, සච්ඡිකතනියරොයධ’’ති පදද්වයයනාපි ඵලට්ඨා එව

දස්සිතා, න මග්ගට්ඨාති යත දස්යසන්යතො ‘‘ෙථානුසිට්ඨං පටිපජ්ජමායන 

චා’’ති ආහ. නනු ච කලයාණපුථුජ්ජයනොපි ‘‘යථානුසිට්ඨර පටිපජ්ජතී’’ති 
වුච්චතීති? කිඤ්චාපි වුච්චති, නිප්පරියායයන පන මග්ගට්ඨා එව තථා
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වත්තබ්බා, න ඉතයරො නියායමොක්කමනාභාවයතො. තථා හි යත එව 

‘‘අපායෙසුඅපතමායන ධායරතී’’තිවුත්තා.සම්මත්තනියායමොක්කමයනනහි
අපායවිනිමුත්තිසම්භයවොති. එවර අයනයකහිපි විනය- (සාරත්ථ. ටී.
1.යවරඤ්ජකණ්ඩවණ්ණනා) සුත්තන්තටීකාකායරහී (දී. නි. ටී. 1.250) 
වුත්තර, තයදතර සම්මත්තනියායමොක්කමනවයසන නිප්පරියායයතො 
අපායවිනිමුත්තයක සන්ධාය වුත්තර, තදනුපපත්තිවයසන පන පරියායයතො
අපායවිනිමුත්තකර කලයාණපුථුජ්ජනම්පි ‘‘යථානුසිට්ඨර පටිපජ්ජමායන’’ති

පයදන දස්යසතීති දට්ඨබ්බර. තථා යහස දක්ඛිෙවිභඞ්ගසුත්තාදීසු (ම. නි.
3.379) යසොතාපත්තිඵලසච්ඡිකිරියාය පටිපන්නභායවන වුත්යතොති, 

ඡත්තවිමායන (වි. ව. 886 ආදයයො) ඡත්තමාණවයකො යචත්ථ නිදස්සනර. 
අධිගතමග්යග, සච්ඡිකතනියරොයධ ච යථානුසිට්ඨර පටිපජ්ජමායන ච
පුග්ගයල අපායයසු අපතමායන කත්වා ධායරතීති සපාඨයසසයයොජනා.
අතීතකාලියකන හි පුරිමපදද්වයයන ඵලට්ඨානයමව ගහණර, 
වත්තමානකාලියකන ච පච්ඡියමන පයදන සහ කලයාණපුථුජ්ජයනන

මග්ගට්ඨානයමව. ‘‘අපතමායන’’ති පන පයදන ධාරණාකාරදස්සනර
අපතනකරණවයසයනව ධායරතීති, ධාරණසරූපදස්සනර වා. ධාරණර නාම
අපතනකරණයමවාති, අපතනකරණඤ්ච 
අපායාදිනිබ්බත්තකකියලසවිද්ධරසනවයසන වට්ටයතො නියයානයමව.
‘‘අපායයසූ’’තිහි දුක්ඛබහුලට්ඨානතායපධානවයසනවුත්තර, වට්ටදුක්යඛසු
පනසබ්යබසුපිඅපතමායන කත්වාධායරතීතිඅත්යථොයවදිතබ්යබො.තථාහි 

අභිධම්මට්ඨකථාෙං වුත්තර ‘‘යසොතාපත්තිමග්යගො යචත්ථ අපායභවයතො 
වුට්ඨාති, සකදාගාමිමග්යගො සුගතිකාමභයවකයදසයතො, අනාගාමිමග්යගො
කාමභවයතො, අරහත්තමග්යගො රූපාරූපභවයතො, සබ්බභයවහිපි වුට්ඨාති
එවාති වදන්තී’’ති (ධ. ස. අට්ඨ. 350) එවඤ්ච කත්වා අරියමග්යගො
නියයානිකතාය, නිබ්බානඤ්ච තස්ස තදත්ථසිද්ධියහතුතායාති උභයයමව

නිප්පරියායයන ධම්යමො නාමාති සරූපයතො දස්යසතුර ‘‘යසො අත්ථයතො

අරිෙමග්යගො යචව නිබ්බානඤ්චා’’ති වුත්තර. නිබ්බානඤ්හි ආරම්මණර
ලභිත්වාඅරියමග්ගස්සතදත්ථසිද්ධි, ස්වායමත්යථොච පාළියාඑවසිද්යධොති

ආහ ‘‘වුත්තඤ්යචත’’න්තිආදි. ොවතාති යත්තකා. යතසන්ති තත්තකානර 
ධම්මානර. ‘‘අග්යගො අක්ඛායතී’’ති වත්තබ්යබ ඔ-කාරස්ස අ-කාරර, ම-

කාරාගමඤ්ච කත්වා ‘‘අග්ගමක්ඛාෙතී’’ති වුත්තර. ‘‘අක්ඛාෙතී’’ති යචත්ථ
ඉතිසද්යදො ආදිඅත්යථො, පකාරත්යථො වා, යතන ‘‘යාවතා භික්ඛයව ධම්මා
සඞ්ඛතාවාඅසඞ්ඛතාවා, විරායගොයතසර අග්ගමක්ඛායතී’’තිආදි(ඉතිවු.90; 

අ. නි. 4.34) සුත්තපදර සඞ්ගණ්හාති, ‘‘විත්ථායරො’’ති ඉමිනා වා
තදවයසසසඞ්ගයහො. 

යස්මා පනඅරියඵලානර‘‘තායසද්ධාය අවූපසන්තායා’’තිආදිවචනයතො
මග්යගන සමුච්ඡින්නානර කියලසානර පටිප්පස්සද්ධිප්පහානකිච්චතාය
නියයානානුගුණතා, නියයානපරියයොසානතා ච, පරියත්තියා පන
නියයානධම්මසමධිගමයහතුතාය නියයානානුගුණතාති ඉමිනා පරියායයන
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පටුන 

වුත්තනයයනධම්මභායවොලබ්භති, තස්මාතදුභයම්පිසඞ්ගණ්හන්යතො ‘‘න

යකවලඤ්චා’’තිආදිමාහ. ස්වායමත්යථො ච පාඨාරුළ්යහො එවාති දස්යසති 

‘‘වුත්තඤ්යහත’’න්තිආදිනා. තත්ථ ඡත්තමාෙවකවිමායනති ඡත්යතො කිර
නාම යසතබයායර බ්රාහ්මණමාණවයකො, යසො උක්කට්ඨායර
යපොක්ඛරසාතිබ්රාහ්මණස්ස සන්තියක සිප්පර උග්ගයහත්වා ‘‘ගරුදක්ඛිණර
දස්සාමී’’ති උක්කට්ඨාභිමුයඛො ගච්ඡති, අථස්ස භගවා අන්තරාමග්යග 
යචොරන්තරායර, තාවතිරසභවයන නිබ්බත්තමානඤ්ච දිස්වා
ගාථාබන්ධවයසන සරණගමනවිධිර යදයසසි, තස්ස තාවතිරසභවනුපගස්ස
තිරසයයොජනිකර විමානර ඡත්තමාණවකවිමානර. යදවයලොයකපි හි තස්ස
මනුස්සකායල සමඤ්ඤා යථා ‘‘මණ්ඩූයකො යදවපුත්යතො, (වි. ව. 858
ආදයයො) කුයවයරො යදවරාජා’’ති, ඉධ පන ඡත්තමාණවකවිමානර වත්ථු
කාරණර එතස්සාති කත්වා උත්තරපදයලොයපන ‘‘න තථා තපති නයභ
සූරියයො, චන්යදො ච න භාසති න ඵුස්යසො, යථා’’තිආදිකා (වි. ව. 889) 

යදසනා ‘‘ඡත්තමාෙවකවිමාන’’න්ති වුච්චති, තත්රායර ගාථා පරියාපන්නා, 
තස්මාඡත්තමාණවකවිමානවත්ථුයදසනායන්තිඅත්යථොයවදිතබ්යබො. 

කාමරායගො භවරායගොති එවමාදියභයදො අනාදිකාලවිභාවියතො සබ්යබොපි

රායගො විරජ්ජති පහීයති එයතනාති රාගවිරායගො, මග්යගො. එජාසඞ්ඛාතාය 
තණ්හාය, අන්යතොනිජ්ඣානලක්ඛණස්ස ච යසොකස්ස තදුප්පත්තියර

සබ්බයසො පරික්ඛීණත්තා නත්ථි එජා, යසොයකො ච එතස්මින්ති අයනජං, 

අයසොකඤ්ච, ඵලර. තදට්ඨකථාෙං (වි. ව. අට්ඨ. 887) පන 
‘‘තණ්හාවසිට්ඨානර යසොකනිමිත්තානර කියලසානර පටිප්පස්සම්භනයතො

අයසොක’’න්ති වුත්තර. ධම්මමසඞ්ඛතන්ති සම්පජ්ජ සම්භූය පච්චයයහි 
අප්පටිසඞ්ඛතත්තා අසඞ්ඛතර අත්තයනො සභාවධාරණයතො

පරමත්ථධම්මභූතරනිබ්බානර. තදට්ඨකථාෙං පන ‘‘ධම්මන්තිසභාවධම්මර.
සභාවයතො ගයහතබ්බධම්යමො යහස, යදිදර මග්ගඵලනිබ්බානානි, න
පරියත්තිධම්යමොවියපඤ්ඤත්තිධම්මවයසනා’’ති (වි.ව.අට්ඨ.887) වුත්තර, 

එවරසතිධම්මසද්යදොතීසුපිඨායනසුයයොයජතබ්යබො. අප්පටිකූලසද්යදනච
තත්ථනිබ්බානයමව ගහිතර ‘‘නත්ථි එත්ථ කිඤ්චිපි පටිකූල’’න්තිකත්වා, 

අප්පටිකූලන්තිච අවියරොධදීපනයතොකිඤ්චිඅවිරුද්ධර, ඉට්ඨරපණීතන්තිවා

අත්යථො.පගුණරූයපන පවත්තිතත්තා, පකට්ඨගුණවිභාවනයතොවා පගුෙං. 
යථාහ‘‘විහිරසසඤ්ඤීපගුණරනභාසිර, ධම්මරපණීතරමනුයජසු බ්රහ්යම’’ති
(ම.නි.1.283; 2.339; මහාව.9). 

ධම්මක්ඛන්ධා කථිතාති යයොජනා. එවර ඉධ චතූහිපි පයදහි 

පරියත්තිධම්යමොයයව ගහියතො, තදට්ඨකථාෙං පන ‘‘සවනයවලායර, 
උපපරික්ඛණයවලායර, පටිපජ්ජනයවලායන්ති සබ්බදාපි ඉට්ඨයමවාති 

මධුරං, සබ්බඤ්ඤුතඤ්ඤාණසන්නිස්සයාය පටිභානසම්පදායපවත්තිතත්තා

සුප්පවත්තිභාවයතො, නිපුණභාවයතො ච පගුෙං, විභජිතබ්බස්ස අත්ථස්ස
ඛන්ධාදිවයසන, කුසලාදිවයසන, උද්යදසාදිවයසන ච සුට්ඨු විභජනයතො 
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සුවිභත්තන්තිතීහිපි පයදහිපරියත්තිධම්මයමවවදතී’’ති(වි.ව.අට්ඨ.887) 
වුත්තර.ආපාථකායලවිය මජ්ජනකායලපි, කයථන්තස්සවියසුණන්තස්සාපි
සම්මුඛීභාවයතො උභයතොපච්චක්ඛතාදස්සනත්ථර ඉයධව ‘‘ඉම’’න්ති

ආසන්නපච්චක්ඛවචනමාහ. පුන ‘‘ධම්ම’’න්ති ඉදර යථාවුත්තස්ස
චතුබ්බිධස්සාපිධම්මස්ස සාධාරණවචනර.පරියත්තිධම්යමොපිහිසරයණසුච
සීයලසුචපතිට්ඨානමත්තායපි යාථාවපටිපත්තියාඅපායපතනයතොධායරති, 
ඉමස්ස ච අත්ථස්ස ඉදයමව ඡත්තමාණවකවිමානර සාධකන්ති දට්ඨබ්බර.
සාධාරණභායවන යථාවුත්තර ධම්මර පච්චක්ඛර කත්වා දස්යසන්යතො පුන 

‘‘ඉම’’න්ති ආහ. යස්මා යචසා භ-කාරත්තයයන ච පටිමණ්ඩිතා
යදොධකගාථා, තස්මා තතියපායද මධුරසද්යද ම-කායරො අධියකොපි 
අරියචරියාදිපයදහි විය අයනකක්ඛරපයදන යුත්තත්තා අනුපවජ්යජොති
දට්ඨබ්බර. 

දිට්ඨිසීලසඞ්ඝායතනාති ‘‘යායර දිට්ඨි අරියා නියයානිකා නියයාති
තක්කරස්ස සම්මා දුක්ඛක්ඛයාය, තථාරූපාය දිට්ඨියා දිට්ඨිසාමඤ්ඤගයතො
විහරතී’’ති(දී.නි.3.324, 356; අ.නි.6.11; පරි.274) එවර වුත්තායදිට්ඨියා
යචව ‘‘යානි තානි සීලානි අඛණ්ඩානි අච්ඡිද්දානි අසබලානි අකම්මාසානි
භුජිස්සානි විඤ්ඤුපසත්ථානි අපරාමට්ඨානි සමාධිසරවත්තනිකානි, 
තථාරූයපහිසීයලහිසීලසාමඤ්ඤගයතොවිහරතී’’ති(දී.නි.3.324, 356; ම.
නි. 1.492; 3.54; අ. නි. 6.92; පරි. 274) එවර වුත්තානර සීලානඤ්ච

සරහතභායවන, දිට්ඨිසීලසාමඤ්යඤනාති අත්යථො. සංහයතොති සඞ්ඝටියතො, 
සයමයතොති වුත්තර යහොති. අරියපුග්ගලා හි යත්ථ කත්ථචි දූයර ඨිතාපි 

අත්තයනො ගුණසාමග්ගියා සරහතා එව. ‘‘වුත්තඤ්යහත’’න්තිආදිනා
ආහච්චපායඨනසමත්යථති. 

ෙත්ථාති යස්මිර සඞ්යඝ. දින්නන්ති පරිච්චත්තර අන්නාදියදයයධම්මර, 
ගාථාබන්ධත්තා යචත්ථ අනුනාසිකයලොයපො. යදොධකගාථා යහසා. 

මහප්ඵලමාහූති ‘‘මහප්ඵල’’න්තිබුද්ධාදයයොආහු. චතූසූතියචත්ථච-කායරො 
අධියකොපි වුත්තනයයන අනුපවජ්යජො. අච්චන්තයමව කියලසාසුචියතො

විසුද්ධත්තා සුචීසු. ‘‘යසොතාපන්යනො යසොතාපත්තිඵලසච්ඡිකිරියාය 

පටිපන්යනො’’තිආදිනා (සර. නි. 5.488) වුත්යතසු චතූසු පුරිසයුයගසු. 
චතුසච්චධම්මස්ස, නිබ්බානධම්මස්ස ච පච්චක්ඛයතො දස්සයනන, 

අරියධම්මස්ස පච්චක්ඛදස්සාවිතාය වා ධම්මදසා. යත පුග්ගලා 

මග්ගට්ඨඵලට්යඨ යුගයල අකත්වා විසුර විසුර පුග්ගලගණයනන අට්ඨ ච 

යහොන්ති. ඉමං සඞ්ඝං සරෙත්ථං සරණාය පරායණාය

අපායදුක්ඛවට්ටදුක්ඛපරිතාණාය උයපහි උපගච්ඡභජයසව, එවරවාජානාහි
බුජ්ඣස්සූතිසහයයොජනාය අත්යථො. යත්ථයයසුසුචීසුචතූසුපුරිසයුයගසු
දින්නර මහප්ඵලමාහු, ධම්මදසා යත පුග්ගලා අට්ඨ ච, ඉමර සඞ්ඝර
සරණත්ථමුයපහීති වා සම්බන්යධො. එවම්පි හි පටිනිද්යදයසො යුත්යතො එව
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අත්ථයතො අභින්නත්තාති දට්ඨබ්බර. ගාථාසුඛත්ථඤ්යචත්ථ පුරිසපයද
ඊකාරර, පුග්ගලාපයදචරස්සරකත්වානිද්යදයසො. 

එත්තාවතාති ‘‘එසාහ’’න්තිආදිවචනක්කයමන. තීණි වත්ථූනි
‘‘සරණ’’න්ති ගමනානි, තික්ඛත්තුර වා ‘‘සරණ’’න්ති ගමනානීති 

සරෙගමනානි.පටියවයදසීතිඅත්තයනොහදයගතරවාචායපයවයදසි. 

සරණගමනකථාවණ්ණනා 
සරණගමනස්ස විසයප්පයභදඵලසරකියලසයභදානර විය, කත්තු ච

විභාවනා තත්ථ යකොසල්ලාය යහොති යයවාති සහ කත්තුනා තර විධිර

දස්යසතුර ‘‘ඉදානි යතසු සරෙගමයනසු යකොසල්ලත්ථං…යප.…

යවදිතබ්යබො’’ති වුත්තර. ‘‘යෙො ච සරෙං ගච්ඡතී’’ති ඉමිනා හි කත්තාරර 

විභායවතියතනවිනාසරණගමනස්යසවඅසම්භවයතො, ‘‘සරෙගමන’’න්ති 

ඉමිනාචසරණගමනයමව, ‘‘සරෙ’’න්තිආදීහිපනයථාක්කමර විසයාදයයො.
කස්මා පයනත්ථ යවොදානර න ගහිතර, නනු යවොදානවිභාවනාපි තත්ථ
යකොසල්ලාය යහොතීති? සච්චයමතර, තර පන සරකියලසග්ගහයණයනව
අත්ථයතො විභාවිතර යහොතීතිනගහිතර.යානිහියනසරසරකියලසකාරණානි
අඤ්ඤාණාදීනි, යතසර සබ්යබන සබ්බර අනුප්පන්නානර අනුප්පාදයනන, 

උප්පන්නානඤ්ච පහායනන යවොදානර යහොතීති. අත්ථයතොති
සරණසද්දත්ථයතො, ‘‘සරණත්ථයතො’’තිපි පායඨො, අයයමවත්යථො. 
හිරසත්ථස්ස සරසද්දස්ස වයසයනතර සිද්ධන්ති දස්යසන්යතො

ධාත්වත්ථවයසන ‘‘හිංසතීති සරෙ’’න්ති වත්වා තර පන හිරසනර යකසර, 

කථර, කස්සවාති යචොදනරයසොයධති ‘‘සරෙගතාන’’න්තිආදිනා. යකසන්ති

හිසරණගතානර. කථන්තියතයනව සරණගමයනන. කස්සාතිභයාදීනන්ති

යථාක්කමර යසොධනා. තත්ථ සරෙගතානන්ති ‘‘සරණ’’න්ති ගතානර. 

සරෙගමයනනාති ‘‘සරණ’’න්ති ගමයනන කුසලධම්යමන. භෙන්ති

වට්ටභයර. සන්තාසන්ති චිත්තුත්රාසර යතයනව යචතසිකදුක්ඛස්ස

සඞ්ගහිතත්තා. දුක්ඛන්ති කායිකදුක්ඛග්ගහණර. දුග්ගතිපරිකියලසන්ති
දුග්ගතිපරියාපන්නරසබ්බම්පිදුක්ඛර ‘‘දුග්ගතියරපරිකිලිස්සනරසරවිබාධනර, 
සමුපතාපනරවා’’තිකත්වා, තයිදරසබ්බරපරයතො ඵලකථායරආවිභවිස්සති.

හිරසනඤ්යචත්ථවිනාසනයමව, නපනසත්තහිරසනමිවාතිදස්යසති ‘‘හනති

විනායසතී’’ති ඉමිනා. එතන්තිසරණපදර. අධිවචනන්තිනාමර, පසිද්ධවචනර
වා, යථාභුච්චර වා ගුණර අධිකිච්ච පවත්තවචනර. යතනාහ 

‘‘රතනත්තෙස්යසවා’’ති. 

එවර හිරසනත්ථවයසන අවියසසයතො සරණසද්දත්ථර දස්යසත්වා ඉදානි 

තදත්ථවයසයනව වියසසයතො දස්යසතුර ‘‘අථ වා’’තිආදි වුත්තර. 
රතනත්තයස්සපච්යචකරහිරසනකාරණදස්සනයමවහිපුරිමනයයතොඉමස්ස

වියසයසොති. තත්ථ හියත පවත්තයනනාති ‘‘සම්පන්නසීලා භික්ඛයව 

විහරථා’’තිආදිනා(ම.නි.1.64, 69) අත්යථසත්තානරනියයොජයනන. අහිතා
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ච නිවත්තයනනාති ‘‘පාණාතිපාතස්ස යඛො පාපයකො විපායකො, පාපකර 
අභිසම්පරාය’’න්තිආදිනාආදීනවදස්සනාදිමුයඛනඅනත්ථයතොචසත්තානර

නිවත්තයනන. භෙං හිංසතීති හිතාහියතසු අප්පවත්තිපවත්තියහතුකර
බයසනර අප්පවත්තිකරයණන විනායසති. භවකන්තාරා උත්තාරයණන
මග්ගසඞ්ඛායතො ධම්යමො, ඵලනිබ්බානසඞ්ඛායතො පන අස්සාසදායනන

සත්තානරභයරහිරසතීතියයොජනා. කාරානන්ති දානවයසන, පූජාවයසනච
උපනීතානර සක්කාරානර. අනුපසග්යගොපි හි සද්යදො සඋපසග්යගො විය
අත්ථවියසසවාචයකො ‘‘අප්පකම්පි කතර කාරර, පුඤ්ඤර යහොති
මහප්ඵල’’න්තිආදීසු විය. අනුත්තරදක්ඛියණයයභාවයතො 

විපුලඵලපටිලාභකරයණනසත්තානරභයරහිරසතීතියයොයජතබ්බර. ඉමිනාපි

පරිොයෙනාති රතනත්තයස්ස පච්යචකර හිරසකභාවකාරණදස්සනවයසන
විභජිත්වාවුත්යතනඉමිනාපිකාරයණන.යස්මා පනිදරසරණපදර නාථපදර
විය සුද්ධනාමපදත්තා ධාත්වත්ථර අන්යතොනීතර කත්වා සඞ්යකතත්ථම්පි
වදති, තස්මායහට්ඨාසරණරපරායණන්තිඅත්යථොවුත්යතොතිදට්ඨබ්බර. 

එවර සරණත්ථර දස්යසත්වා ඉදානි සරණගමනත්ථර දස්යසන්යතො 

‘‘තප්පසාදා’’තිආදිමාහ. තත්ථ ‘‘සම්මාසම්බුද්යධො භගවා, ස්වාක්ඛායතො
ධම්යමො, සුප්පටිපන්යනො සඞ්යඝො’’ති එවමාදිනා තස්මිර රතනත්තයය

පසායදො තප්පසායදො, තයදව රතනත්තයර ගරු එතස්සාති තග්ගරු, තස්ස

භායවො තග්ගරුතා, තප්පසායදො චතග්ගරුතා ච තප්පසාදතග්ගරුතා, තාහි. 

විහතකියලයසො විධුතවිචිකිච්ඡාසම්යමොහාසද්ධියාදිපාපධම්මත්තා, තයදව

රතනත්තයර පරායණර පරාගති තාණර යලණර එතස්සාති තප්පරාෙයෙො, 

තස්ස භායවො තප්පරාෙෙතා, සායයව ආකායරො තප්පරාෙෙතාකායරො, 

යතනපවත්යතො තප්පරාෙෙතාකාරප්පවත්යතො. එත්ථච පසාදග්ගහයණන
යලොකියර සරණගමනමාහ. තඤ්හි සද්ධාපධානර, න ඤාණපධානර, 

ගරුතාගහයණනපනයලොකුත්තරර.අරියාහිරතනත්තයර ගුණාභිඤ්ඤතාය
පාසාණච්ඡත්තර විය ගරුර කත්වා පස්සන්ති, තස්මා තප්පසායදන 
තදඞ්ගප්පහානවයසන විහතකියලයසො, තග්ගරුතාය ච
අගාරවකරණයහතූනර සමුච්යඡදවයසනාති යයොයජතබ්බර. තප්පරායණතා
පයනත්ථ තග්ගතිකතාති තාය චතුබ්බිධම්පි වක්ඛමානර සරණගමනර
ගහිතන්ති දට්ඨබ්බර. අවියසයසන වා පසාදගරුතා යජොතිතාති 
පසාදග්ගහයණන අනයවච්චප්පසාදස්ස යලොකියස්ස, අයවච්චප්පසාදස්ස ච

යලොකුත්තරස්ස ගහණර, තථා ගරුතාගහයණනයලොකියස්සගරුකරණස්ස, 
යලොකුත්තරස්ස චාති උභයයනපි පයදන උභයම්පි
යලොකියයලොකුත්තරසරණගමනර යයොයජතබ්බර. උප්පජ්ජති 

චිත්තයමයතනාති උප්පායදො, සම්පයුත්තධම්මසමූයහො, චිත්තඤ්ච තර

උප්පායදො චාති චිත්තුප්පායදො. සමාහාරද්වන්යදපි හි කත්ථචි
පුල්ලිඞ්ගමිච්ඡන්ති සද්දවිදූ, තදාකාරප්පවත්තර 

සද්ධාපඤ්ඤාදිසම්පයුත්තධම්මසහිතරචිත්තර සරෙගමනං නාම ‘‘සරණන්ති

ගච්ඡති එයතනාති කත්වා’’ති වුත්තර යහොති. ‘‘තංසමඞ්ගී’’තිආදි
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කත්තුවිභාවනා. යතන යථාවුත්තචිත්තුප්පායදන සමඞ්ගීති තංසමඞ්ගී. 

යතනාහ ‘‘වුත්තප්පකායරන චිත්තුප්පායදනා’’ති. උයපතීති භජති යසවති
පයිරුපාසති, ජානාති වා, බුජ්ඣතීතිඅත්යථො. 

යලොකුත්තරර සරණගමනර යකසන්ති ආහ ‘‘දිට්ඨසච්චාන’’න්ති, 
අට්ඨන්නර අරියපුග්ගලානන්ති අත්යථො. කදා තර ඉජ්ඣතීති ආහ 

‘‘මග්ගක්ඛයෙ’’ති, ‘‘ඉජ්ඣතී’’ති පයදන යචතස්ස සම්බන්යධො.
මග්ගක්ඛයණ ඉජ්ඣමායනයනව හි චතුසච්චාධිගයමන ඵලට්ඨානම්පි 
සරණගමකතා සිජ්ඣති යලොකුත්තරසරණගමනස්ස යභදාභාවයතො, 
යතසඤ්ච එකසන්තානත්තා. කථර තර ඉජ්ඣතීති ආහ 

‘‘සරෙගමනුපක්කියලසසමුච්යඡයදනා’’තිආදි, 
උපපක්කියලසසමුච්යඡදයතො, ආරම්මණයතො, කිච්චයතො ච සකයලපි
රතනත්තයය ඉජ්ඣතීති වුත්තර යහොති. 

සරෙගමනුපක්කියලසසමුච්යඡයදනාති යචත්ථ පහානාභිසමයර සන්ධාය

වුත්තර, ආරම්මෙයතොති සච්ඡිකිරියාභිසමයර. නිබ්බානාරම්මණර හුත්වා
ආරම්මණයතො ඉජ්ඣතීති හි යයොයජතබ්බර, ත්වා-සද්යදො ච 
යහතුත්ථවාචයකො යථා ‘‘සක්යකො හුත්වා නිබ්බත්තී’’ති (ධ. ප. අට්ඨ.
1.2.29). අපිච ‘‘ආරම්මණයතො’’ති වුත්තයමවත්ථර සරූපයතො නියයමති 

‘‘නිබ්බානාරම්මෙං හත්වා’’ති ඉමිනා. ‘‘කිච්චයතො’’ති තදවයසසර 

භාවනාභිසමයර පරිඤ්ඤාභිසමයඤ්ච සන්ධාය වුත්තර. ‘‘ආරම්මෙයතො 

නිබ්බානාරම්මෙං හත්වා’’ති එයතන වා මග්ගක්ඛණානුරූපර

එකාරම්මණතර දස්යසත්වා ‘‘කිච්චයතො’’ති ඉමිනා පහානයතො අවයසසර 
කිච්චත්තයර දස්සිතන්ති දට්ඨබ්බර. ‘‘මග්ගක්ඛයණ, නිබ්බානාරම්මණර 
හුත්වා’’තිචවුත්තත්තාඅත්ථයතොමග්ගඤාණසඞ්ඛායතොචතුසච්චාධිගයමො
එව යලොකුත්තරසරණගමනන්ති විඤ්ඤායති. තත්ථ හි චතුසච්චාධිගමයන
සරණගමනුපක්කියලසස්ස පහානාභිසමයවයසන සමුච්ඡින්දනර භවති, 
නිබ්බානධම්යමො පන සච්ඡිකිරියාභිසමයවයසන, මග්ගධම්යමො ච
භාවනාභිසමයවයසන පටිවිජ්ඣියමායනොයයව සරණගමනත්ථර සායධති, 
බුද්ධගුණා පනසාවකයගොචරභූතාපරිඤ්ඤාභිසමයවයසනපටිවිජ්ඣියමානා

සරණගමනත්ථර සායධන්ති, තථා අරියසඞ්ඝගුණා. යතනාහ ‘‘සකයලපි

රතනත්තයෙඉජ්ඣතී’’ති. 

ඵලපරියත්තීනම්යපත්ථවුත්තනයයනමග්ගානුගුණප්පවත්තියාගහණර, 
අපරිඤ්යඤයයභූතානඤ්ච බුද්ධසඞ්ඝගුණානර තග්ගුණසාමඤ්ඤතායාති
දට්ඨබ්බර. එවඤ්හි සකලභාවවිසිට්ඨවචනර උපපන්නර යහොතීති.
ඉජ්ඣන්තඤ්ච සයහව ඉජ්ඣති, න යලොකියර විය පටිපාටියා 
අසම්යමොහපටියවයධන පටිවිද්ධත්තාති ගයහතබ්බර. පදීපස්ස විය හි 
එකක්ඛයණයයව මග්ගස්ස චතුකිච්චසාධනන්ති. යය පන වදන්ති
‘‘සරණගමනර නිබ්බානාරම්මණරහුත්වානපවත්තති, මග්ගස්සඅධිගතත්තා
පන අධිගතයමව තර යහොති එකච්චානර යතවිජ්ජාදීනර යලොකියවිජ්ජාදයයො
වියා’’ති, යතසර පන වචයන යලොකියයමව සරණගමනර සියා, න
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යලොකුත්තරර, තඤ්ච අයුත්තයමව දුවිධස්සාපි තස්ස ඉච්ඡිතබ්බත්තා. 

තදඞ්ගප්පහායනන සරෙගමනුපක්කියලසවික්ඛම්භනං. ආරම්මෙයතො 

බුද්ධාදිගුොරම්මෙං හත්වාති එත්ථාපි වුත්තනයයන අත්යථො, 
සරණගමනුපක්කියලසවික්ඛම්භනයතො, ආරම්මණයතො ච සකයලපි
රතනත්තයයඉජ්ඣතීතිවුත්තර යහොති. 

තන්ති යලොකියසරණගමනර. ‘‘සම්මාසම්බුද්යධො භගවා’’තිආදිනා 

සද්ධාපටිලායභො. සද්ධාමූලිකාති යථාවුත්තසද්ධාපුබ්බඞ්ගමා.
සහජාතවයසනපුබ්බඞ්ගමතායයවහි තම්මූලිකතාසද්ධාවිරහිතස්සබුද්ධාදීසු

සම්මාදස්සනස්ස අසම්භවයතො. සම්මාදිට්ඨි නාම බුද්ධසුබුද්ධතර, 
ධම්මසුධම්මතර සඞ්ඝසුප්පටිපන්නතඤ්ච යලොකියාවයබොධවයසන සම්මා

ඤායයන දස්සනයතො. ‘‘සද්ධාපටිලායභො’’ති ඉමිනා සම්මාදිට්ඨිවිරහිතාපි

සද්ධා යලොකියසරණගමනන්ති දස්යසති, ‘‘සද්ධාමූලිකා ච සම්මාදිට්ඨී’’ති
පන එයතන සද්ධූපනිස්සයා යථාවුත්තා පඤ්ඤාති. යලොකියම්පි හි
සරණගමනර දුවිධර ඤාණසම්පයුත්තර, ඤාණවිප්පයුත්තඤ්ච. තත්ථ
පඨයමන පයදන මාතාදීහි උස්සාහිතදාරකාදීනර විය ඤාණවිප්පයුත්තර
සරණගමනර ගහිතර, දුතියයන පන ඤාණසම්පයුත්තර. තදුභයයමව

පුඤ්ඤකිරියවත්ථු වියසසභායවන දස්යසතුර ‘‘දසසු පුඤ්ඤකිරිෙවත්ථූසු

දිට්ඨිජුකම්මන්ති වුච්චතී’’ති ආහ. දිට්ඨි එව අත්තයනො පච්චයයහි උජුර
කරීයතීතිහිඅත්යථනසම්මාදිට්ඨියා දිට්ඨිජුකම්මභායවො, දිට්ඨිඋජුරකරීයති
එයතනාති අත්යථන පන සද්ධායපි. සද්ධාසම්මාදිට්ඨිග්ගහයණන යචත්ථ
තප්පධානස්සාපිචිත්තුප්පාදස්සගහණර, දිට්ඨිජුකම්මපයදනචයථාවුත්යතන
කරණසාධයනන, එවඤ්ච කත්වා ‘‘තප්පරායණතාකාරප්පවත්යතො
චිත්තුප්පායදො’’ති යහට්ඨා වුත්තවචනර සමත්ථිතර යහොති, 
සද්ධාසම්මාදිට්ඨීනර පන විසුර ගහණර තරසම්පයුත්තචිත්තුප්පාදස්ස 
තප්පධානතායාතිදට්ඨබ්බර. 

තයිදන්ති යලොකියර සරණගමනයමව පච්චාමසති යලොකුත්තරස්ස තථා
යභදාභාවයතො. තස්ස හි මග්ගක්ඛයණයයව වුත්තනයයන ඉජ්ඣනයතො 
තථාවිධස්සසමාදානස්සඅවිජ්ජමානත්තාඑසයභයදොන සම්භවතීති. අත්තා

සන්නියයාතීයති අප්පීයති පරිච්චජීයති එයතනාති අත්තසන්නිෙයාතනං, 
යථාවුත්තර සරණගමනසඞ්ඛාතර දිට්ඨිජුකම්මර. තර රතනත්තයර පරායණර

පටිසරණයමතස්සාති තප්පරාෙයෙො, පුග්ගයලො, චිත්තුප්පායදො වා, තස්ස

භායවො තප්පරාෙෙතා, තයදව දිට්ඨිජුකම්මර. ‘‘සරණ’’න්ති අධිප්පායයන 
සිස්සභාවර අන්යතවාසිකභාවසඞ්ඛාතර වත්තපටිවත්තාදිකරණර උපගච්ඡති

එයතනාති සිස්සභාවූපගමනං. සරණගමනාධිප්පායයයනව පණිපතති

එයතනාති පණිපායතො, පණිපතනඤ්යචත්ථ 
අභිවාදනපච්චුට්ඨානඅඤ්ජලිකම්මසාමීචිකම්මයමව, සබ්බත්ථ ච අත්ථයතො 
යථාවුත්තදිට්ඨිජුකම්මයමවයවදිතබ්බර. 
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සරසාරදුක්ඛනිත්ථරණත්ථර අත්තයනො අත්තභාවස්ස පරිච්චජනර 

අත්තපරිච්චජනං. තප්පරාෙෙතාදීසුපි එයසව නයයො. 
හියතොපයදසකථාපරියායයන ධම්මස්සාපි ආචරියභායවො සමුදාචරීයති
‘‘ඵයලොඅම්යබොඅඵයලොච, යත සත්ථායරොඋයභොමමා’’තිආදීසුවියාතිආහ 

‘‘ධම්මස්ස අන්යතවාසියකො’’ති. ‘‘අභිවාදනා’’තිආදි පණිපාතස්ස 

අත්ථදස්සනර. බුද්ධාදීනංයෙවාති අවධාරණස්ස අත්තසන්නියයාතනාදීසුපි
සීහගතිකවයසනඅධිකායරොයවදිතබ්යබො.එවඤ්හි තදඤ්ඤනිවත්තනරකතර

යහොතීති. ‘‘ඉයමසඤ්හී’’තිආදි චතුධා පවත්තනස්ස සමත්ථනර, 
කාරණදස්සනරවා. 

එවර අත්තසන්නියයාතනාදීනි එයකන පකායරන දස්යසත්වා ඉදානි 

අපයරහිපි පකායරහි දස්යසතුර ‘‘අපිචා’’තිආදි ආරද්ධර, එයතන 
අත්තසන්නියයාතනතප්පරායණතාදීනර චතුන්නර පරියායන්තයරහිපි 
අත්තසන්නියයාතනතප්පරායණතාදිකතයමවයහොතිඅත්ථස්සඅභින්නත්තා
යථා තර ‘‘සික්ඛාපච්චක්ඛානඅභූතායරොචනානී’’ති දස්යසති. 

ජීවිතපරිෙන්තිකන්ති භාවනපුරසකවචනර, යාවජීවර ගච්ඡාමීති අත්යථො. 

මහාකස්සයපො කිර සයයමව පබ්බජිතයවසර ගයහත්වා 

මහාතිත්ථබ්රාහ්මණගාමයතො නික්ඛමිත්වා ගච්ඡන්යතො තිගාවුතමග්ගර 
පච්චුග්ගමනර කත්වා අන්තරා ච රාජගහර, අන්තරා ච නාළන්දර 
බහුපුත්තකනියරොධරුක්ඛමූයල එකකයමවනිසින්නර භගවන්තර පස්සිත්වා
‘‘අයර භගවා අරහර සම්මාසම්බුද්යධො’’ති අජානන්යතොයයව ‘‘සත්ථාරඤ්ච
වතාහරපස්යසයයර, භගවන්තයමව පස්යසයය’’න්තිආදිනා (සර.නි.2.154) 

සරණගමනමකාසි. යතන වුත්තර ‘‘මහාකස්සපස්ස සරෙගමනං විො’’ති.

විත්ථායරො කස්සපසංයුත්තට්ඨකථාෙං (සර. නි. අට්ඨ. 2.2.154) 

ගයහතබ්යබො. තත්ථ සත්ථාරඤ්චවතාහං පස්යසෙයං, භගවන්තයමව

පස්යසෙයන්ති සයච අහර සත්ථාරර පස්යසයයර, ඉමර භගවන්තරයයව

පස්යසයයර.නහියමඉයතොඅඤ්යඤනසත්ථාරාභවිතුරසක්කා. සුගතඤ්ච

වතාහං පස්යසෙයං, භගවන්තයමව පස්යසෙයන්ති සයච අහර 
සම්මාපටිපත්තියා සුට්ඨු ගතත්තා සුගතර නාම පස්යසයයර, ඉමර
භගවන්තරයයව පස්යසයයර. න හි යම ඉයතො අඤ්යඤන සුගයතන භවිතුර

සක්කා. සම්මාසම්බුද්ධඤ්ච වතාහං පස්යසෙයං, භගවන්තයමව 

පස්යසෙයන්ති සයච අහර සම්මා සාමඤ්ච සච්චානි බුද්ධත්තා 
සම්මාසම්බුද්ධරනාමපස්යසයයර, ඉමරභගවන්තරයයවපස්යසයයර, නහියම 
ඉයතොඅඤ්යඤනසම්මාසම්බුද්යධනභවිතුරසක්කාතිඅයයමත්ථ අට්ඨකථා.

සබ්බත්ථ ච-සද්යදො, වත-සද්යදො ච පදපූරණමත්තර, යච-සද්යදන වා

භවිතබ්බර‘‘සයච’’ති අට්ඨකථාෙං (සර.නි.අට්ඨ.2.2.154) වුත්තත්තා. වත-
සද්යදොචපස්සිතුකාමතායඑකරසත්ථරදීයපතීතිපියුජ්ජති. 

‘‘යසො අහ’’න්තිආදි සුත්තනිපායත ආළවකසුත්යත. තත්ථ කිඤ්චාපි
මග්යගයනව තස්ස සරණගමනමාගතර, යසොතාපන්නභාවදස්සනත්ථර, පන
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පටුන 

පසාදානුරූපදස්සනත්ථඤ්චඑවරවාචර භින්දතීති තදට්ඨකථාෙං (සු.නි.අට්ඨ.

1.181) වුත්තර. ගාමා ගාමන්ති අඤ්ඤස්මා යදවගාමා අඤ්ඤර යදවගාමර, 

යදවතානර වා ඛුද්දකර, මහන්තඤ්ච ගාමන්තිපි අත්යථො. පුරා පුරන්ති 

එත්ථාපි එයසව නයයො. ධම්මස්ස ච සුධම්මතන්ති බුද්ධස්ස සුබුද්ධතර, 
ධම්මස්ස සුධම්මතර, සඞ්ඝස්ස සුප්පටිපන්නතඤ්ච අභිත්ථවිත්වාති සහ
සමුච්චයයන, පාඨයසයසන ච අත්යථො, සම්බුද්ධර නමස්සමායනො
ධම්මයඝොසයකොහුත්වා විචරිස්සාමීතිවුත්තරයහොති. 

ආළවකාදීනන්ති ආදි-සද්යදනසාතාගිරයහමවතාදීනම්පිසඞ්ගයහො.නනු
ච එයත ආළවකාදයයො අධිගතමග්ගත්තා මග්යගයනව ආගතසරණගමනා, 
කස්මා යතසර තප්පරායණතාසරණගමනර වුත්තන්ති? 
මග්යගනාගතසරණගමයනහිපි යතහි තප්පරායණතාකාරස්ස පයවදිතත්තා.
‘‘යසොඅහර විචරිස්සාමි…යප.…සුධම්මතර, (සර.නි.1.246; සු.නි.194) යත
මයර විචරිස්සාම, ගාමා ගාමර නගා නගර…යප.… සුධම්මත’’න්ති (සු. නි.
182) ච හි එයතහි තප්පරායණතාකායරො පයවදියතො. තස්මා
සරණගමනවියසසමනයපක්ඛිත්වාපයවදනාකාරමත්තරඋපදිසන්යතනඑවර 

වුත්තන්ති දට්ඨබ්බර. අථාති ‘‘කථර යඛො බ්රාහ්මයණො යහොතී’’තිආදිනා
පුට්ඨස්ස අට්ඨවිධපඤ්හස්ස ‘‘පුබ්යබනිවාසර යයො යවදී’’තිආදිනා 

බයාකරණපරියයොසානකායල.ඉදඤ්හි මජ්ඣිමපණ්ොසයක බ්රහ්මායුසුත්යත 

(ම. නි. 2.394) පරිචුම්බතීති පරිඵුසති. පරිසම්බාහතීති පරිමජ්ජති. එවම්පි

පණිපායතො දට්ඨබ්යබොති එවම්පි පරමනිපච්චකායරන පණිපායතො
දට්ඨබ්යබො. 

යසො පයනසාති පණිපායතො. ඤාති…යප.… වයසනාති එත්ථ
ඤාතිවයසන, භයවයසන, ආචරියවයසන, දක්ඛියණයයවයසනාතිපච්යචකර

යයොයජතබ්බර ද්වන්දපරයතො සුයයමානත්තා. තත්ථ ඤාතිවයසනාති
ඤාතිභාවවයසන. භාවප්පධානනිද්යදයසො හි අයර, භාවයලොපනිද්යදයසො වා
තබ්භාවස්යසව අධිප්යපතත්තා. එවර යසයසසුපි පණිපාතපයදන යචයතසර 
සම්බන්යධො තබ්බයසන පණිපාතස්ස චතුබ්බිධත්තා. යතනාහ 

‘‘දක්ඛියෙෙයපණිපායතනා’’ති, දක්ඛියණයයතායහතුයකන 

පණිපායතයනවාතිඅත්යථො. ඉතයරහීතිඤාතිභාවාදියහතුයකහි පණිපායතහි. 

‘‘යසට්ඨවයසයනවා’’තිආදි තස්යසවත්ථස්ස සමත්ථනර. ඉදානි ‘‘න
ඉතයරහී’’තිආදිනා වුත්තයමව අත්ථත්තයර යථාක්කමර විත්ථාරයතො

දස්යසතුර ‘‘තස්මා’’තිආදි වුත්තර. ‘‘සාකියෙො වා’’ති පිතුපක්ඛයතො

ඤාතිකුලදස්සනර, ‘‘යකොලියෙො වා’’ති පන මාතුපක්ඛයතො. වන්දතීති

පණිපාතස්ස උපලක්ඛණවචනර. රාජපූජයතොති රාභහි, රාභනර වා පූජියතො
යථා ‘‘ගාමපූජියතො’’ති. පූජාවචනපයයොයග හි කත්තරි සාමිවචනමිච්ඡන්ති

සද්දවිදූ. භගවයතොති යබොධිසත්තභූතස්ස, බුද්ධභූතස්ස වා භගවයතො. 

උග්ගහිතන්තිසික්ඛිතසිප්පර. 
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‘‘චතුධා’’තිආදි සිඞ්ගායලොවාදසුත්යත (දී.නි.3.265) ඝරමාවසන්තිඝයර
වසන්යතො, කම්මප්පවචනීයයයොගයතො යචත්ථභුම්මත්යථ උපයයොගවචනර. 

කම්මං පයෙොජයෙති කසිවාණිජ්ජාදිකම්මර පයයොයජයය. කුලානඤ්හි න
සබ්බකාලර එකසදිසර වත්තති, කදාචි රාජාදිවයසන ආපදාපි උප්පජ්ජති, 
තස්මා‘‘ආපදාසුඋප්පන්නාසුභවිස්සතී’’තිඑවරමනසිකත්වා නිධායපයයාති

ආහ ‘‘ආපදාසු භවිස්සතී’’ති. ඉයමසු පන චතූසු යකොට්ඨායසසු ‘‘එයකන
යභොයග භුඤ්යජයයා’’ති වුත්තයකොට්ඨාසයතොයයව ගයහත්වා භික්ඛූනම්පි
කපණද්ධිකාදීනම්පි දානර දාතබ්බර, යපසකාරන්හාපිතකාදීනම්පි යවතනර 
දාතබ්බන්ති අයර යභොගපරිග්ගහණානුසාසනී, එවරූපර අනුසාසනිර
උග්ගයහත්වාති අත්යථො. ඉදඤ්හි දිට්ඨධම්මිකරයයව සන්ධාය වදති, 
සම්පරායිකර, පන නියයානිකර වා අනුසාසනිර පච්චාසිසන්යතොපි

දක්ඛියණයයපණිපාතයමව කයරොති නාමාති දට්ඨබ්බර. ‘‘යෙො පනා’’තිආදි
‘‘යසට්ඨවයසයනව…යප.…ගණ්හාතී’’ති වුත්තස්සත්ථස්සවිත්ථාරවචනර. 

‘‘එව’’න්තිආදි පන ‘‘යසට්ඨවයසන ච භිජ්ජතී’’ති වුත්තස්ස
බයතියරකදස්සනර. අත්ථවසා ලිඞ්ගවිභත්තිවිපරිණායමොති කත්වා

ගහිතසරණායඋපාසිකායවාතිපියයොයජතබ්බර. එවමීදියසසු. පබ්බජතම්පීති 

පි-සද්යදොසම්භාවනත්යථොතිවුත්තර ‘‘පයගව අපබ්බජත’’න්ති. සරෙගමනං

නභිජ්ජති යසට්ඨවයසන අවන්දිතත්තා. තථාතිඅනුකඩ්ෙනත්යථනිපායතො

‘‘සරණගමනර න භිජ්ජතී’’ති. රට්ඨපූජතත්තාති රට්යඨ, රට්ඨවාසීනර වා 
පූජිතත්තා. තයිදර භයවයසන වන්දිතබ්බභාවස්යසව සමත්ථනර, න තු
අයභදස්ස කාරණදස්සනර, තස්ස පන කාරණර යසට්ඨවයසන
අවන්දිතත්තාති යවදිතබ්බර. වුත්තඤ්හි ‘‘යසට්ඨවයසන ච භිජ්ජතී’’ති. 

යසට්ඨවයසනාති යලොයක අග්ගදක්ඛියණයයතාය යසට්ඨභාවවයසනාති
අත්යථො. යතනාහ ‘‘අයර යලොයක අග්ගදක්ඛියණයයයොති වන්දතී’’ති. 

තිත්ථෙම්පි වන්දයතො න භිජ්ජති, පයගව ඉතරර. සරෙගමනප්පයභයදොති 
සරණගමනවිභායගො, තබ්බිභාගසම්බන්ධයතො යචත්ථ සක්කා අයභයදොපි
සුයඛනදස්යසතුන්ති අයභදදස්සනරකතර. 

අරියමග්යගො එවයලොකුත්තරසරණගමනන්ති චත්තාරිසාමඤ්ඤඵලානි

විපාකඵලභායවන වුත්තානි. සබ්බදුක්ඛක්ඛයෙොති සකලස්ස වට්ටදුක්ඛස්ස

අනුප්පාදනියරොයධො නිබ්බානර.එත්ථචකම්මසදිසර විපාකඵලං, තබ්බිපරීතර 

ආනිසංසඵලන්ති දට්ඨබ්බර. යථා හි සාලිබීජාදීනර ඵලානි තරසදිසානි 
විපක්කානි නාම යහොන්ති, විපාකනිරුත්තිඤ්ච ලභන්ති, න 
මූලඞ්කුරපත්තක්ඛන්ධනාළානි, එවර කුසලාකුසලානර ඵලානි
අරූපධම්මභායවන, සාරම්මණභායවනචසදිසානිවිපක්කානිනාමයහොන්ති, 
විපාකනිරුත්තිඤ්ච ලභන්ති, න තදඤ්ඤානි කම්මනිබ්බත්තානිපි
කම්මඅසදිසානි, තානි පන ආනිසරසානි නාම යහොන්ති, 

ආනිසරසනිරුත්තිමත්තඤ්ච ලභන්තීති. ‘‘වුත්තඤ්යහත’’න්තිආදිනා 

ධම්මපයද අග්ගිදත්තබ්රාහ්මෙවත්ථුපාළිමාහරිත්වාදස්යසති. 
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යෙො චාති එත්ථ ච-සද්යදො බයතියරයක, යයො පනාති අත්යථො.
තත්රායමධිප්පායයො – බයතියරකත්ථදීපයන යදි ‘‘බහුර යව සරණර යන්ති, 
පබ්බතානිවනානිචා’’තිආදිනා(ධ.ප. 188) වුත්තරයඛමරසරණරනයහොති, 
නඋත්තමර සරණර, එතඤ්ච සරණමාගම්ම සබ්බදුක්ඛා න පමුච්චති, එවර
සතිකිරනාමවත්ථුයඛමරසරණරයහොති, උත්තමරසරණර, කිරනාමවත්ථුර 
සරණමාගම්මසබ්බදුක්ඛාපමුච්චතීතියච? 

යයො චබුද්ධඤ්චධම්මඤ්ච, සඞ්ඝඤ්චසරණර ගයතො…යප.… 
එතරයඛොසරණරයඛමර, එතරසරණමුත්තමර; 
එතරසරණමාගම්ම, සබ්බදුක්ඛාපමුච්චතීති.(ධ.ප.190-92); 

එවමීදියසසු. යලොකියස්ස සරණගමනස්ස අඤ්ඤතිත්ථියාවන්දනාදිනා 
කුප්පනයතො, චලනයතො ච අකුප්පර අචලර යලොකුත්තරයමව සරණගමනර

පකායසතුර ‘‘චත්තාරි අරිෙසච්චානි, සම්මප්පඤ්ඤාෙ පස්සතී’’ති වුත්තර. 

වාචාසිලිට්ඨත්ථඤ්යචත්ථ සම්මාසද්දස්ස රස්සත්තර. ‘‘දුක්ඛ’’න්තිආදි

‘‘චත්තාරි අරියසච්චානී’’ති වුත්තස්ස සරූපදස්සනර. දුක්ඛස්ස ච

අතික්කමන්ති දුක්ඛනියරොධර. දුක්ඛූපසමගාමිනන්ති දුක්ඛනියරොධගාමිර. 

‘‘එත’’න්ති ‘‘චත්තාරි…යප.… පස්සතී’’ති (ධ. ප. 190) එවර වුත්තර 

යලොකුත්තරසරණගමනසඞ්ඛාතර අරියසච්චදස්සනර. යඛො-සද්යදො 
අවධාරණත්යථොපදත්තයයපියයොයජතබ්යබො. 

නිච්චයතො අනුපගමනාදිවයසනාති ‘‘නිච්ච’’න්ති අග්ගහණාදිවයසන, 
ඉතිනා නිද්දිසිතබ්යබහි යතො-සද්දමිච්ඡන්ති සද්දවිදූ. 

‘‘වුත්තඤ්යහත’’න්තිආදිනා ඤාෙවිභඞ්ගාදීසු (ම.නි.3.126; අ.නි.1.268) 

ආගතර පාළිරසාධකභායවනආහරති. අට්ඨානන්ති ජනකයහතුපටික්යඛයපො. 

අනවකායසොති පච්චයයහතුපටික්යඛයපො. උභයයනාපි කාරණයමව

පටික්ඛිපති. ෙන්ති යයන කාරයණන. දිට්ඨිසම්පන්යනොති මග්ගදිට්ඨියා

සම්පන්යනො යසොතාපන්යනො. කඤ්චි සඞ්ඛාරන්ති චතුභූමයකසු

සඞ්ඛතසඞ්ඛායරසු එකම්පි සඞ්ඛාරර. නිච්චයතො උපගච්යඡෙයාති

‘‘නිච්යචො’’ති ගණ්යහයය. සුඛයතො උපගච්යඡෙයාති ‘‘එකන්තසුඛී අත්තා 
යහොති අයරොයගො පරර මරණා’’ති (දී. නි. 1.76) එවර අත්තදිට්ඨිවයසන
‘‘සුයඛො’’ති ගණ්යහයය, දිට්ඨිවිප්පයුත්තචිත්යතන පන අරියසාවයකො
පරිළාහවූපසමත්ථර මත්තහත්ථිපරිත්තාසියතො යචොක්ඛබ්රාහ්මයණො විය
උක්කාරභූමිර කඤ්චි සඞ්ඛාරර සුඛයතො උපගච්ඡති. අත්තවායර

කසිණාදිපණ්ණත්තිසඞ්ගහණත්ථර ‘‘සඞ්ඛාර’’න්ති අවත්වා ‘‘ධම්ම’’න්ති

වුත්තර.යථාහ පරිවායර – 

‘‘අනිච්චාසබ්යබසඞ්ඛාරා, දුක්ඛානත්තාචසඞ්ඛතා; 
නිබ්බානඤ්යචවපඤ්ඤත්ති, අනත්තාඉතිනිච්ඡයා’’ති.(පරි. 257); 
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පටුන 

ඉයමසු පන තීසුපි වායරසු අරියසාවකස්ස චතුභූමකවයසයනව
පරිච්යඡයදො යවදිතබ්යබො, යතභූමකවයසයනව වා. යර යඤ්හි පුථුජ්ජයනො
‘‘නිච්චර සුඛර අත්තා’’ති ගාහර ගණ්හාති, තර තර අරියසාවයකො ‘‘අනිච්චර 
දුක්ඛරඅනත්තා’’තිගණ්හන්යතොගාහරවිනියවයඨති. 

‘‘මාතර’’න්තිආදීසු ජනිකා මාතා, ජනයකො පිතා, මනුස්සභූයතො

ඛීණාසයවො අරහාති අධිප්යපයතො. කිර පන අරියසාවයකො යතහි අඤ්ඤම්පි
පාණර ජීවිතා යවොයරොයපයයාති? එතම්පි අට්ඨානයමව.
චක්කවත්තිරජ්ජසකජීවිතයහතුපිහියසොතර ජීවිතානයවොයරොයපයය, තථාපි
පුථුජ්ජනභාවස්ස මහාසාවජ්ජතාදස්සනත්ථර අරියභාවස්ස ච

බලවතාපකාසනත්ථර එවර වුත්තන්ති දට්ඨබ්බර. පදුට්ඨචිත්යතොති

වධකචිත්යතනපදූසනචිත්යතො, පදූසිතචිත්යතොවා. යලොහිතංඋප්පායදෙයාති
ජීවමානකසරීයර ඛුද්දකමක්ඛිකාය පිවනමත්තම්පි යලොහිතර උප්පායදයය. 

සඞ්ඝං භින්යදෙයාති සමානසරවාසකර සමානසීමායර ඨිතර සඞ්ඝර පඤ්චහි
කාරයණහි භින්යදයය, වුත්තඤ්යහතර ‘‘පඤ්චහුපාලි ආකායරහි සඞ්යඝො
භිජ්ජති කම්යමන, උද්යදයසන, යවොහරන්යතො, අනුස්සාවයනන, 

සලාකග්ගායහනා’’ති (පරි. 458) අඤ්ඤං සත්ථාරන්ති ඉයතො අඤ්ඤර
තිත්ථකරර ‘‘අයර යම සත්ථා’’ති එවර ගණ්යහයය, යනතර ඨානර විජ්ජතීති

අත්යථො. භවසම්පදාතිසුගතිභයවන සම්පදා, ඉදරවිපාකඵලර. යභොගසම්පදාති
මනුස්සයභොගයදවයභොයගහි සම්පදා, ඉදර පන ආනිසරසඵලර. 

‘‘වුත්තඤ්යහත’’න්තිආදිනා යදවතාසංයුත්තාදිපාළිං (සර. නි. 1.37) 
සාධකභායවන දස්යසති. 

ගතා යසති එත්ථ යස-ඉති නිපාතමත්තර. න යත ගමිස්සන්ති

අපාෙභූමින්තියතබුද්ධරසරණරගතා තන්නිමිත්තරඅපායරනගමිස්සන්ති. 

මානුසන්ති ච ගාථාබන්ධවයසන විසඤ්යඤොගනිද්යදයසො, මනුස්යසසු

ජාතන්තිඅත්යථො. යදවකාෙන්තියදවසඞ්ඝර, යදවපුරරවා‘‘යදවානරකායයො
සමූයහො එත්ථා’’තිකත්වා. 

‘‘අපරම්පී’’තිආදිනාසළායතනවග්යග යමොග්ගල්ලානසංයුත්යත (සර.නි.
4.341) ආගතර අඤ්ඤම්පි ඵලමාහ, අපරම්පි ඵලර 

මහායමොග්ගල්ලානත්යථයරන වුත්තන්ති අත්යථො. අඤ්යඤ යදයවති

අසරණඞ්ගයතයදයව. දසහි ඨායනහීතිදසහිකාරයණහි. ‘‘දිබ්යබනා’’තිආදි 

තස්සරූපදස්සනර. අධිගණ්හන්තීති අභිභවන්ති අතික්කමිත්වා තිට්ඨන්ති. 

‘‘එස නයෙො’’ති ඉමිනා ‘‘සාධු යඛො යදවානමින්ද ධම්මසරණගමනර

යහොතී’’ති (සර. නි. 4.341) සුත්තපදර අතිදිසති. යවලාමසුත්තං නාම 

අඞ්ගුත්තරනිකායෙ නවනිපායත ජාතියගොත්තරූපයභොගසද්ධාපඤ්ඤාදීහි 
මරියාදයවලාතික්කන්යතහි උළායරහි ගුයණහි සමන්නාගතත්තා 

යවලාමනාමකස්ස යබොධිසත්තභූතස්ස චතුරාසීතිසහස්සරාභනර 
ආචරියබ්රාහ්මණස්සදානකථාපටිසඤ්ඤුත්තරසුත්තර(අ.නි.9.20) තත්ථහි



දීඝනිකායය සීලක්ඛන්ධවග්ගඅභිනවටීකා සාමඤ්ඤඵලසුත්තවණ්ණනා 

154 

පටුන 

කරීසස්ස චතුත්ථභාගප්පමාණානර චතුරාසීතිසහස්සසඞ්ඛයානර
සුවණ්ණපාතිරූපියපාතිකරසපාතීනර යථාක්කමර රූපියසුවණ්ණ
හිරඤ්ඤපූරානර, සබ්බාලඞ්කාරපටිමණ්ඩිතානර, චතුරාසීතියා 
හත්ථිසහස්සානරචතුරාසීතියාඅස්සසහස්සානර, චතුරාසීතියාරථසහස්සානර, 
චතුරාසීතියා යධනුසහස්සානර, චතුරාසීතියා කඤ්ඤාසහස්සානර, 
චතුරාසීතියා පල්ලඞ්කසහස්සානර, චතුරාසීතියා වත්ථයකොටිසහස්සානර, 
අපරිමාණස්ස ච ඛජ්ජයභොජ්ජාදියභදස්ස ආහාරස්ස පරිච්චජනවයසන
සත්තමාසාධිකානිසත්තසරවච්ඡරානිනිරන්තරරපවත්තයවලාමමහාදානයතො 
එකස්ස යසොතාපන්නස්ස දින්නදානර මහප්ඵලතරර, තයතො
සතරයසොතාපන්නානරදින්නදානයතො එකස්සසකදාගාමියනො, තයතොඑකස්ස
අනාගාමියනො, තයතො එකස්ස අරහයතො, තයතො එකස්ස පච්යචකබුද්ධස්ස, 
තයතො සම්මාසම්බුද්ධස්ස, තයතො බුද්ධප්පමුඛස්ස සඞ්ඝස්ස දින්නදානර
මහප්ඵලතරර, තයතො චාතුද්දිසර සඞ්ඝර උද්දිස්ස විහාරකරණර, තයතො
සරණගමනර මහප්ඵලතරන්තිඅයමත්යථොපකාසියතො.වුත්තඤ්යහතර– 

‘‘යර ගහපති යවලායමො බ්රාහ්මයණො දානර අදාසි මහාදානර, යයො
යචකර දිට්ඨිසම්පන්නරයභොයජගය, ඉදරතයතොමහප්ඵලතරර, යයොච
සතර දිට්ඨිසම්පන්නානර යභොයජයය, යයො යචකර සකදාගාමිර
යභොයජයය, ඉදරතයතොමහප්ඵලතර’’න්තිආදි(අ.නි. 9.20). 

ඉමිනා ච උක්කට්ඨපරිච්යඡදයතො යලොකුත්තරස්යසව සරණගමනස්ස ඵලර 

දස්සිතන්ති යවදිතබ්බර. තථා හි යවලාමසුත්තට්ඨකථාෙං වුත්තර ‘‘සරණර
ගච්යඡයයාති එත්ථ මග්යගනාගතර අනිවත්තනසරණර අධිප්යපතර, අපයර
පනාහු ‘අත්තානර නියයායතත්වා දින්නත්තා සරණගමනර තයතො
මහප්ඵලතර’න්ති වුත්ත’’න්ති (අ. නි. අට්ඨ. 3.9.20) 

කූටදන්තසුත්තට්ඨකථාෙං පන වක්ඛති ‘‘යස්මා ච සරණගමනර නාම 
තිණ්ණර රතනානර ජීවිතපරිච්චාගමයර පුඤ්ඤකම්මරසග්ගසම්පත්තිර යදති, 
තස්මා මහප්ඵලතරඤ්චමහානිසරසතරඤ්චාතියවදිතබ්බ’’න්ති(දී.නි.අට්ඨ.
1.350, 351) ඉමිනා පන නයයනයලොකියස්සාපි සරණගමනස්ස ඵලර ඉධ

දස්සිතයමවාති ගයහතබ්බර. ආචරිෙධම්මපාලත්යථයරනපි(දී.නි.ටී.1.250) 
හි අයයමවත්යථො ඉච්ඡියතොති විඤ්ඤායති ඉධ යචව අඤ්ඤාසු ච 

මජ්ඣිමාගමටීකාදීසු අවියසසයතොයයව වුත්තත්තා, 

ආචරිෙසාරිපුත්තත්යථයරනාපි අයමත්යථො අභිමයතොසියා සාරත්ථදීපනිෙං, 

(සාරත්ථ. ටී. යවරඤ්ජකඅණ්ඩවණ්ණනා.15) අඞ්ගුත්තරටීකාෙඤ්ච
තදුභයසාධාරණවචනයතො. අපයර පන වදන්ති 

‘‘කූටදන්තසුත්තට්ඨකථාෙම්පි (දී. නි. ටී. 1.249) යලොකුත්තරස්යසව
සරණගමනස්ස ඵලර වුත්ත’’න්ති, තදයුත්තයමව තථා අවුත්තත්තා. 
‘‘යස්මා…යප.… යදතී’’ති හි තදුභයසාධාරණකාරණවයසන තදුභයස්සාපි

ඵලර තත්ථ වුත්තන්ති. යවලාමසුත්තාදීනන්ති එත්ථ ආදිසද්යදන (අ. නි.

4.34; ඉතිවු. 90) අග්ගප්පසාදසුත්තඡත්තමාෙවකවිමානාදීනර (වි. ව. 886 
ආදයයො) සඞ්ගයහොදට්ඨබ්යබො. 
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අඤ්ඤාෙං නාම වත්ථුත්තයස්ස ගුණානමජානනර තත්ථ සම්යමොයහො. 

සංසයෙො නාම‘‘බුද්යධොනුයඛො, න නුයඛො’’තිආදිනා(දී.නි.අට්ඨ.2.216) 

විචිකිච්ඡා. මිච්ඡාඤාෙං නාම වත්ථුත්තයස්ස ගුණානර

අගුණභාවපරිකප්පයනන විපරීතග්ගායහො. ආදිසද්යදන අනාදරාගාරවාදීනර

සඞ්ගයහො. සංකිලිස්සතීතිසරකිලිට්ඨරමලීනරභවති. න මහාජුතිකන්තිආදිපි

සරකියලසපරියායයොඑව.තත්ථ න මහාජුතිකන්තිනමහුජ්ජලර, අපරිසුද්ධර

අපරියයොදාතන්ති අත්යථො. න මහාවිප්ඵාරන්ති න මහානුභාවර, අපණීතර

අනුළාරන්ති අත්යථො. සාවජ්යජොතිතණ්හාදිට්ඨාදිවයසනසයදොයසො. තයදව

ඵලවයසන විභායවතුර ‘‘අනිට්ඨඵයලො’’තිවුත්තර, සාවජ්ජත්තා අකන්තිඵයලො
යහොතීති අත්යථො. යලොකියසරණගමනර සික්ඛාසමාදානර විය
අගහිතකාලපරිච්යඡදර ජීවිතපරියන්තයමව යහොති, තස්මා තස්ස
ඛන්ධයභයදන යභයදො, යසො ච තණ්හාදිට්ඨාදිවිරහිතත්තා අයදොයසොති ආහ 

‘‘අනවජ්යජොකාලකිරිොෙ යහොතී’’ති. යසොතිඅනවජ්යජොසරණගමනයභයදො.
සතිපි අනවජ්ජත්යත ඉට්ඨඵයලොපි න යහොති, පයගව අනිට්ඨඵයලො
අවිපාකත්තා. න හි තර අකුසලර යහොති, අථ යඛො යභදනමත්තන්ති

අධිප්පායයො. භවන්තයරපීති අඤ්ඤස්මිම්පිභයව. 

ධරසද්දස්සද්විකම්මිකත්තා ‘‘උපාසක’’න්තිඉදම්පිකම්මයමව, තඤ්ච

යඛො ආකාරට්ඨායනති අත්ථමත්තර දස්යසතුර ‘‘උපාසයකො අෙන්ති එවං 

ධායරතූ’’ති වුත්තර. ධායරතූතිචඋපධායරතූතිඅත්යථො. උපධාරණඤ්යචත්ථ 

ජානනයමවාතිදස්යසති ‘‘ජානාතූ’’තිඉමිනා. උපාසකවිධියකොසල්ලත්ථන්ති

උපාසකභාවවිධානයකොසල්ලත්ථර. යකො උපාසයකොති සරූපපුච්ඡා, කිර

ලක්ඛයණොඋපාසයකොනාමාතිවුත්තර යහොති. කස්මාතියහතුපුච්ඡා, යකන
පවත්තිනිමිත්යතන උපාසකසද්යදො තස්මිර පුග්ගයල නිරුළ්යහොති

අධිප්පායයො. යතනාහ ‘‘කස්මා උපාසයකොති වුච්චතී’’ති. සද්දස්ස හි

අභියධයයය පවත්තිනිමිත්තයමව තදත්ථස්ස තබ්භාවකාරණර. කිමස්ස 

සීලන්ති වතසමාදානපුච්ඡා, කීදිසර අස්ස උපාසකස්ස සීලර, කිත්තයකන 

වතසමාදායනනායරසීලසම්පන්යනොනාමයහොතීතිඅත්යථො. යකොආජීයවොති 
කම්මසමාදානපුච්ඡා, යකො අස්ස සම්මාආජීයවො, යකන කම්මසමාදායනන
අස්ස ආජීයවො සම්භවතීති පුච්ඡති, යසො පන මිච්ඡාජීවස්ස පරිවජ්ජයනන

යහොතීති මිච්ඡාජීයවොපි විභජීයති. කා විපත්තීති තදුභයයසර
විප්පටිපත්තිපුච්ඡා, කා අස්ස උපාසකස්ස සීලස්ස, ආජීවස්ස ච විපත්තීති
අත්යථො. සාමඤ්ඤනිද්දිට්යඨ හි සති අනන්තරස්යසව විධි වා පටියසයධො

වාති අනන්තරස්ස ගහණර. කා සම්පත්තීති තදුභයයසයමව
සම්මාපටිපත්තිපුච්ඡා, කාඅස්සඋපාසකස්ස සීලස්ස, ආජීවස්සචසම්පත්තීති
වුත්තනයයන අත්යථො. සරූපවචනත්ථාදිසඞ්ඛායතන පකායරන කිරතීති 

පකිණ්ෙං, තයදව පකිණ්ෙකං, අයනකාකායරන පවත්තර
අත්ථවිනිච්ඡයන්තිඅත්යථො. 
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යෙො යකොචීති ඛත්තියබ්රාහ්මණාදීසු යයො යකොචි, ඉමිනා පයදන

අකාරණයමත්ථජාතිආදිවියසයසොතිදස්යසති, ‘‘සරෙගයතො’’තිඉමිනාපන

සරණගමනයමයවත්ථ පමාණන්ති. ‘‘ගහට්යඨො’’ති ච ඉමිනා
ආගාරියකස්යවව උපාසකසද්යදො නිරුළ්යහො, න පබ්බජ්භපගයතසූති.

තමත්ථර මහාවග්ගසරයුත්යත මහානාමසුත්යතන (සර. නි. 5.1033) 

සායධන්යතො ‘‘වුත්තඤ්යහත’’න්තිආදිමාහ. තත්ථ ෙයතොති 

බුද්ධාදිසරණගමනයතො. මහානාමාතිඅත්තයනොචූළපිතුයනො සුක්යකොදනස්ස

පුත්තර මහානාමර නාම සකයරාජානර භගවා ආලපති. එත්තාවතාති
එත්තයකන බුද්ධාදිසරණගමයනන උපාසයකො නාම යහොති, න ජාතිආදීහි
කාරයණහීති අධිප්පායයො. කාමඤ්ච තපුස්සභල්ලිකානර විය 
ද්යවවාචිකඋපාසකභායවොපි අත්ථි, යසො පන තදා වත්ථුත්තයාභාවයතො
කදාචියයව යහොතීති සබ්බදා පවත්තර යතවාචිකඋපාසකභාවර දස්යසතුර
‘‘සරණගයතො’’ති වුත්තර. යතපි හි පච්ඡා තිසරණගතා එව, න යචත්ථ
සම්භවති අඤ්ඤර පටික්ඛිපිත්වා එකර වා ද්යව වා සරණගයතො උපාසයකො
නාමාතිඉමමත්ථම්පිඤායපතුරඑවරවුත්තන්ති දට්ඨබ්බර. 

උපාසනයතොති යතයනව සරණගමයනන, තත්ථ ච සක්කච්චකාරිතාය
ගාරවබහුමානාදියයොයගන පයිරුපාසනයතො, ඉමිනා කත්වත්ථර දස්යසති. 

යතනාහ ‘‘යසොහී’’තිආදි. 

යවරමණියෙොති එත්ථ යවරර වුච්චති පාණාතිපාතාදිදුස්සීලයර, තස්ස
මණනයතො හනනයතො විනාසනයතො යවරමණියයො නාම, පඤ්ච විරතියයො

විරතිපධානත්තා තස්ස සීලස්ස. තථා හි උදාහයට මහානාමසුත්යත වුත්තර 

‘‘පාොතිපාතා පටිවිරයතො යහොතී’’තිආදි (සර. නි. 5.1033) 

‘‘ෙථාහා’’තිආදිනා සාධකර, සරූපඤ්ච දස්යසති යථා තර උයයානපාලස්ස
එයකයනව උදකපතිට්ඨානපයයොයගන අම්බයසචනර, ගරුසිනානඤ්ච.

යථාහ අම්බවිමායන (වි.ව.1151 ආදයයො)– 

‘‘අම්යබොචසිත්යතොසමයණොචන්හාපියතො, 
මයාචපුඤ්ඤරපසුතරඅනප්පකර; 
ඉතියසොපීතියාකායර, සබ්බරඵරතිඅත්තයනො’’ති. 
[‘‘අම්යබොචසිඤ්චයතොආසි, සමයණොචනහාපියතො; 
බහුඤ්ච පුඤ්ඤර පසුතර, අයහො සඵලර ජීවිත’’න්ති. (ඉධ ටීකායර 
මූලපායඨො)] 

එවමීදියසසු. එත්තාවතාතිඑත්තයකන පඤ්චයවරවිරතිමත්යතන. 

මිච්ඡාවණිජ්ජාති අයුත්තවණිජ්ජා, න සම්මාවණිජ්ජා, 

අසාරුප්පවණිජ්ජකම්මානීති අත්යථො. පහාොති අකරයණයනව පජහිත්වා. 

ධම්යමනාති ධම්මයතො අනයපයතන, යතන මිච්ඡාවණිජ්ජකම්යමන

ආජීවනයතො අඤ්ඤම්පි අධම්මිකර ආජීවනර පටික්ඛිපති. සයමනාති
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පටුන 

අවිසයමන, යතන කායවිසමාදිදුච්චරිතර වජ්යජත්වා කායසමාදිනා

සුචරියතන ආජීවනර දස්යසති. ‘‘වුත්තඤ්යහත’’න්තිආදිනා 

පඤ්චඞ්ගුත්තරපාළිමාහරිත්වා සාධකර, සරූපඤ්ච දස්යසති. වාණිජානර

අයන්ති වණිජ්ජා, යස්ස කස්සචි වික්කයයො, ඉත්ථිලිඞ්ගපදයමතර. 

සත්ථවණිජ්ජාති ආවුධභණ්ඩර කත්වා වා කායරත්වා වා යථාකතර

පටිලභිත්වා වා තස්ස වික්කයයො. සත්තවණිජ්ජාති මනුස්සවික්කයයො. 

මංසවණිජ්ජාති සූනකාරාදයයො විය මිගසූකරාදියක යපොයසත්වා මරසර 

සම්පායදත්වා වික්කයයො. මජ්ජවණිජ්ජාති යර කිඤ්චි මජ්ජර යයොයජත්වා

තස්ස වික්කයයො. විසවණිජ්ජාති විසර යයොයජත්වා, සඞ්ගයහත්වා වා තස්ස

වික්කයයො. තත්ථ සත්ථවණිජ්ජා පයරොපයරොධනිමිත්තතාය අකරණීොති
වුත්තා, සත්තවණිජ්ජා අභුජිස්සභාවකරණයතො, මරසවණිජ්ජා වධයහතුයතො, 
මජ්ජවණිජ්ජාපමාදට්ඨානයතො, විසවණිජ්ජාපරූපඝාතකාරණයතො. 

තස්යසවාති යථාවුත්තස්ස පඤ්චයවරමණිලක්ඛණස්ස සීලස්ස යචව
පඤ්චමිච්ඡාවණිජ්ජාදිප්පහානලක්ඛණස්ස ආජීවස්ස ච පටිනිද්යදයසො. 

විපත්තීති යභයදො, පයකොයපො ච. එවර සීලආජීවවිපත්තිවයසනඋපාසකස්ස

විපත්තිරදස්යසත්වා අස්සද්ධියාදිවයසනපිදස්යසන්යතො ‘‘අපිචා’’තිආදිමාහ. 

ොොති අස්සද්ධියාදිවිප්පටිපත්තියා. චණ්ඩායලොති නීචධම්මජාතිකට්යඨන

උපාසකචණ්ඩායලො. මලන්ති මලීනට්යඨන උපාසකමලර. පතිකිට්යඨොති

ලාමකට්යඨන උපාසකනිහීයනො. සාපිස්සාති සාපි අස්සද්ධියාදිවිප්පටිපත්ති

අස්ස උපාසකස්ස විපත්තීති යවදිතබ්බා. කා පනායන්ති වුත්තර ‘‘යත 

චා’’තිආදි.උපාසකචණ්ඩාලසුත්තර, (අ.නි.5.175) උපාසකරතනසුත්තඤ්ච 
පඤ්චඞ්ගුත්තයර. තත්ථ බුද්ධාදීසු, කම්මකම්මඵයලසු ච සද්ධාවිපරියායයො 

මිච්ඡාවියමොක්යඛො අස්සද්ධියර, යතන සමන්නාගයතො අස්සද්යධො. 

යථාවුත්තසීලවිපත්තිආජීවවිපත්තිවයසන දුස්සීයලො. ‘‘ඉමිනා දිට්ඨාදිනාඉදර
නාමමඞ්ගලරයහොතී’’තිඑවරබාලජනපරිකප්පියතනයකොතූහලසඞ්ඛායතන 

දිට්ඨසුතමුතමඞ්ගයලන සමන්නාගයතො යකොතූහලමඞ්ගලියකො. මඞ්ගලං 

පච්යචතීති දිට්ඨමඞ්ගලාදියභදර මඞ්ගලයමව පත්තියායති යනො කම්මන්ති

කම්මස්සකතර යනො පත්තියායති. ඉයතො ච බහිද්ධාති ඉයතො

සබ්බඤ්ඤුබුද්ධසාසනයතො බහිද්ධා බාහිරකසමයය. ච-සද්යදො
අට්ඨානපයුත්යතො, සබ්බත්ථ ‘‘අස්සද්යධො’’තිආදීසු යයොයජතබ්යබො. 

දක්ඛියෙෙයං පරියෙසතීති දුප්පටිපන්නර දක්ඛිණාරහසඤ්ඤී ගයවසති. 

තත්ථාති බහිද්ධා බාහිරකසමයය. පුබ්බකාරං කයරොතීති පඨමතරර
දානමානනාදිකර කුසලකිරියර කයරොති, බාහිරකසමයය පඨමතරර

කුසලකිරියරකත්වාපච්ඡාසාසයනකයරොතීතිවුත්තරයහොතීති. තත්ථාතිවා
යතසර බාහිරකානර තිත්ථියානන්තිපි වදන්ති. එත්ථ ච
දක්ඛියණයයපරියයසනපුබ්බකායරඑකරකත්වා පඤ්චධම්මායවදිතබ්බා. 

අස්සාති උපාසකස්ස. සීලසම්පදාති යථාවුත්යතන

පඤ්චයවරමණිලක්ඛයණන සීයලන සම්පදා. ආජීවසම්පදාති
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පඤ්චමිච්ඡාවණිජ්ජාදිප්පහානලක්ඛයණන ආජීයවන සම්පදා. එවර
සීලසම්පදාආජීවසම්පදාවයසන උපාසකස්ස සම්පත්තිර දස්යසත්වා 

සද්ධාදිවයසනපිදස්යසන්යතො ‘‘යෙචස්සා’’තිආදිමාහ.යයච පඤ්චධම්මා, 

යතපි අස්ස සම්පත්තීති යයොජනා. ධම්යමහීති ගුයණහි. චතුන්නර පරිසානර

රතිජනනට්යඨන උපාසයකොව රතනර උපාසකරතනං. 

ගුණයසොභාකිත්තිසද්දසුගන්ධතාදීහිඋපාසයකොවපදුමර උපාසකපදුමං. තථා 

උපාසකපුණ්ඩරීකං. යසසර විපත්තියරවුත්තවිපරියායයනයවදිතබ්බර. 

නිගණ්ඨීනන්ති නිගණ්ඨසමණීනර. ආදිම්හීති පඨමත්යථ. උච්ඡග්ගන්ති 

උච්ඡුඅග්ගර උච්ඡුයකොටි. තථා යවළග්ගන්ති එත්ථාපි. යකොටිෙන්ති

පරියන්තයකොටියර, පරියන්තත්යථති අත්යථො. අම්බිලග්ගන්ති

අම්බිලයකොට්ඨාසර. තථා තිත්තකග්ගන්ති එත්ථාපි. විහාරග්යගනාති
ඔවරකයකොට්ඨායසන ‘‘ඉමස්මිර ගබ්යභ වසන්තානර ඉදර නාම ඵලර
පාපුණාතී’’තිආදිනා තරතරවසනට්ඨානයකොට්ඨායසනාති අත්යථො. 

පරියවෙග්යගනාති එත්ථාපි එයසව නයයො. අග්යගති එත්ථ
උපයයොගවචනස්ස එකාරායදයසො, වචනවිපල්ලායසො වා, කත්වා-සද්යදො ච

යසයසොති වුත්තර ‘‘ආදිං කත්වා’’ති. භාවත්යථ තා-සද්යදොති දස්යසති 

‘‘අජ්ජභාව’’න්ති ඉමිනා, අජ්ජභායවො ච නාම තස්මිර ධම්මස්සවනසමයය
ධරමානකතාපාපුණකභායවො. තදා හි තර නිස්සයවයසන ධරමානතර
නිමිත්තර කත්වා තරදිවසනිස්සිතඅරුණුග්ගමනයතො පට්ඨාය යාව පුන 
අරුණුග්ගමනා එත්ථන්තයර අජ්ජසද්යදො පවත්තති, තස්මා තස්මිර සමයය 
ධරමානකතාසඞ්ඛාතර අජ්ජභාවර ආදිර කත්වාති අත්යථො දට්ඨබ්යබො. 

අජ්ජතන්ති වා අජ්ජඉච්යචව අත්යථො තා-සද්දස්ස සකත්ථවුත්තියතො යථා
‘‘යදවතා’’ති, අයර ආචරියානර මති. එවර පඨමක්ඛයරන
දිස්සමානපාඨානුරූපර අත්ථර දස්යසත්වා ඉදානි තතියක්ඛයරන

දිස්සමානපාඨානුරූපර අත්ථර දස්යසතුර ‘‘අජ්ජදග්යගති වා පායඨො’’තිආදි

වුත්තර.ආගමමත්තත්තා දකායරොපදසන්ධිකයරො.අජ්ජාතිහියනපාතිකමිදර

පදර.යතනාහ ‘‘අජ්ජඅග්ගන්තිඅත්යථො’’ති. 

‘‘පායෙො’’ති ඉදර පරමත්ථයතො ජීවිතින්ද්රියය එව, ‘‘පාණුයපත’’න්ති ච

කරණත්යථයනව සමායසොති ඤායපතුර ‘‘ොව යම ජීවිතං පවත්තති, තාව 

උයපත’’න්තිආහ.උයපතිඋපගච්ඡතීතිහි උයපයතො, පායණහිකරණභූයතහි

උයපයතො පාණුයපයතොති අත්යථො ආචරියයහි අභිමයතො. ඉමිනා ච
‘‘පාණුයපතන්ති ඉදර පදර තස්ස සරණගමනස්ස
ආපාණයකොටිකතාදස්සන’’න්ති ඉමමත්ථර විභායවති. ‘‘පාණුයපත’’න්ති හි
ඉමිනායාව යමපාණාධරන්ති, තාවසරණරඋයපයතො, උයපන්යතො චන 
වාචාමත්යතන, න ච එකවාරර චිත්තුප්පාදමත්යතන, අථ යඛො පාණානර
පරිච්චජනවයසන යාවජීවර උයපයතොති ආපාණයකොටිකතා දස්සිතා. 

‘‘තීහි…යප.… ගත’’න්ති ඉදර ‘‘සරණර ගත’’න්ති එතස්ස අත්ථවචනර. 

‘‘අනඤ්ඤසත්ථුක’’න්ති ඉදර පන අන්යතොගධාවධාරයණන, 
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අඤ්ඤත්ථායපොහයනන ච නිවත්යතතබ්බත්ථදස්සනර. එකච්යචො 
කප්පියකාරකසද්දස්සඅත්යථොඋපාසකසද්දස්සවචනීයයොපිභවතීතිවුත්තර 

‘‘උපාසකං කප්පිෙකාරක’’න්ති, අත්තසන්නියයාතනසරණගමනර වා 
සන්ධාය එවර වුත්තන්ති දට්ඨබ්බර. එවර ‘‘පාණුයපත’’න්ති ඉමිනා
නීතත්ථයතො දස්සිතර තස්ස සරණගමනස්ස ආපාණයකොටිකතර දස්යසත්වා
එවර වදන්යතො පයනස රාජා ‘‘ජීවියතන සහ වත්ථුත්තයර පටිපූයජන්යතො
සරණගමනර රක්ඛාමී’’ති අධිප්පායර විභායවතීති යනයයත්ථයතො විභාවිතර

තස්ස රඤ්යඤො අධිප්පායර විභායවන්යතො ‘‘අහඤ්හී’’තිආදිමාහ. තත්ථ හි-
සද්යදො සමත්ථයන, කාරණත්යථ වා, යතන ඉමාය යුත්තියා, ඉමිනා වා
කාරයණනඋපාසකරමරභගවා ධායරතූතිඅයමත්යථොපකාසියතො. 

අච්චයනර සාධුමරියාදර අතික්කම්ම මද්දිත්වා පවත්තනර අච්චයෙො, 

කායිකාදිඅජ්ඣාචාරසඞ්ඛායතො යදොයසොති ආහ ‘‘අපරායධො’’ති, අච්යචති

අභිභවිත්වා පවත්තති එයතනාති වා අච්චයෙො, කායිකාදිවීතික්කමස්ස 
පවත්තනයකො අකුසලධම්මසඞ්ඛායතො යදොයසො එව, යසො ච අපරජ්ඣති

එයතනාති අපරායධොති වුච්චති. යසො හි අපරජ්ඣන්තර පුරිසර අභිභවිත්වා 

පවත්තති. යතනාහ ‘‘අතික්කම්ම අභිභවිත්වා පවත්යතො’’ති. ධම්මන්ති

දසරාජධම්මර. විත්ථායරො පයනතස්ස මහාහංසජාතකාදීහි විභායවතබ්යබො. 

චරතීති ආචරති කයරොති. ධම්යමයනවාති ධම්මයතො අනයපයතයනව, 

අනයපතකුසලධම්යමයනවාති අත්යථො. යතනාහ ‘‘න පිතුඝාතනාදිනා 

අධම්යමනා’’ති. ‘‘පටිග්ගණ්හාතූ’’ති එතස්ස අධිවාසනර සම්පටිච්ඡතූති

සද්දයතො අත්යථො, අධිප්පායයතො පන අත්ථර දස්යසතුර ‘‘ඛමතූ’’ති වුත්තර.

පුන අකරණයමත්ථ සරවයරොති දස්යසති ‘‘පුන එවරූපස්සා’’තිආදිනා. 

‘‘අපරාධස්සා’’තිආදිඅඤ්ඤමඤ්ඤරයවවචනර. 

251. ‘‘ෙථාධම්යමො ඨියතො, තයථවා’’ති ඉමිනාපි යථා-සද්දස්ස 
අනුරූපත්ථමාහ, සාධුසමාචිණ්ණකුසලධම්මානුරූපන්ති අත්යථො.

පටිසද්දස්ස අනත්ථකතර දස්යසති ‘‘කයරොසී’’ති ඉමිනා. පටිකම්මර
කයරොසීතිපි වදන්ති. යථාධම්මර පටිකරණර නාම කතාපරාධස්ස

ඛමාපනයමවාති ආහ ‘‘ඛමායපසීති වුත්තං යහොතී’’ති. ‘‘පටිග්ගණ්හාමා’’ති

එතස්ස අධිවාසනර සම්පටිච්ඡාමාති අත්ථර දස්යසති ‘‘ඛමාමා’’ති ඉමිනා. 

වුද්ධි යහසාති එත්ථ හ-කායරො පදසිලිට්ඨතාය ආගයමො, හි-සද්යදො වා

නිපාතමත්තර. එසාති යථාධම්මර පටිකිරියා, ආයතිර සරවරාපජ්ජනා ච.
යතනාහ ‘‘යයො අච්චයර…යප.… ආපජ්ජතී’’ති. සයදවයකන යලොයකන

‘‘සරණ’’න්ති අරණීයයතො උපගන්තබ්බයතො තථාගයතො අරියෙො නාමාති

වුත්තර ‘‘බුද්ධස්ස භගවයතො’’ති. වියනති සත්යත එයතනාති විනයෙො, 

සාසනර. වද්ධතිසග්ගයමොක්ඛසම්පත්තිඑතායාති වුද්ධි. කතමාපන සා, යා
‘‘එසා’’ති නිද්දිට්ඨා වුද්ධීති යචොදනමපයනතුර ‘‘යයො අච්චය’’න්තිආදි 

වුත්තන්ති සම්බන්ධර දස්යසති ‘‘කතමා’’තිආදිනා, යා අයර සරවරාපජ්ජනා, 
සා‘‘එසා’’තිනිද්දිට්ඨාවුද්ධිනාමාතිඅත්යථො.‘‘යථාධම්මර පටිකයරොතී’’ති
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පටුන 

ඉදර ආයතිර සරවරාපජ්ජනාය පුබ්බකිරියාදස්සනන්ති විඤ්ඤාපනත්ථර 

‘‘ෙථාධම්මං පටිකරිත්වා ආෙතිං සංවරාපජ්ජනා’’ති වුත්තර. එසා හි
ආචරියානර පකති, යදිදර යයන යකනචි පකායරන
අධිප්පායන්තරවිඤ්ඤාපනර, එතපයදන පන තස්සාපි පටිනිද්යදයසො
සම්භවති ‘‘යථාධම්මර පටිකයරොතී’’ තිපි පටිනිද්දිසිතබ්බස්ස දස්සනයතො.
යකචිපන‘‘යථාධම්මරපටිකයරොතී’තිඉදරපුබ්බකිරියාමත්තස්යසවදස්සනර, 
න පටිනිද්දිසිතබ්බස්ස. ‘ආයතිඤ්ච සරවරර ආපජ්ජතී’ති ඉදර පන 
පටිනිද්දිසිතබ්බස්යසවාති විඤ්ඤාපනත්ථර එවර වුත්ත’’න්ති වදන්ති, 
තදයුත්තයමව ඛමාපනස්සාපි වුද්ධියහතුභායවන අරියූපවායද වුත්තත්තා.
ඉතරථාහිඛමාපනාභායවපි ආයතිරසරවරාපජ්ජනායඑවඅරියූපවාදාපගමනර
වුත්තර සියා, න ච පන වුත්තර, තස්මා වුත්තනයයයනව අත්යථො
යවදිතබ්යබොති. 

කස්මාපන ‘‘යාය’’න්තිආදිනාධම්මනිද්යදයසො දස්සියතො, නනුපාළියර
‘‘යයො අච්චය’’න්තිආදිනා පුග්ගලනිද්යදයසොකයතොති යචොදනර යසොයධතුර 

‘‘යදසනං පනා’’තිආදි ආරද්ධර. පුග්ගලාධිට්ඨානං කයරොන්යතොති
පුග්ගලාධිට්ඨානධම්මයදසනර කයරොන්යතො. පුග්ගලාධිට්ඨානාපි හි
පුග්ගලාධිට්ඨානධම්මයදසනා, පුග්ගලාධිට්ඨානපුග්ගලයදසනාති දුවිධා
යහොති. අයයමත්ථාධිප්පායයො – කිඤ්චාපි ‘‘වුද්ධි යහසා’’තිආදිනා
ධම්මාධිට්ඨානයදසනාආරද්ධා, තථාපිපුනපුග්ගලාධිට්ඨානර කයරොන්යතන
‘‘යයො අච්චය’’න්තිආදිනා පුග්ගලාධිට්ඨානයදසනා ආරද්ධා
යදසනාවිලාසවයසන, යවයනයයජ්ඣාසයවයසනචාති.තදුභයවයසයනවහි
ධම්මාධිට්ඨානාදියභයදනචතුබ්බිධා යදසනා. 

252. වචසාෙත්යතති වචසා ආයත්යත. වාචාපටිබන්ධත්යතති වදන්ති, 

තර ‘‘යසො හී’’තිආදිනා විරුද්ධර විය දිස්සති. වචසාෙත්යථති පන 
වාචාපරියයොසානත්යථති අත්යථො යුත්යතො ඔසානකරණත්ථස්ස සාසද්දස්ස
වයසන සායසද්දනිප්ඵත්තියතොයථා‘‘දායයො’’ති.එවඤ්හිසමත්ථනවචනම්පි
උපපන්නර යහොති. ගමනාය කතර වාචාපරියයොසානර කත්වා වුත්තත්තා

තස්මිරයයවඅත්යථවත්තතීති. හන්දසද්දඤ්හියචොදනත්යථ, වචසග්ගත්යථච
ඉච්ඡන්ති. ‘‘හන්ද දානිභික්ඛයවආමන්තයාමී’’තිආදීසු (දී.නි.2.218; සර.
නි.1.186) හියචොදනත්යථ, ‘‘හන්දදානිඅපායාමී’’තිආදීසු(ජා.2.22.843) 

වචසග්ගත්යථ, වචසග්යගො ච නාම වාචාවිස්සජ්ජනර, තඤ්ච
වාචාපරියයොසානයමවාති දට්ඨබ්බර. දුක්කරකිච්චවයසනබහුකිච්චතාතිආහ 

‘‘බලවකිච්චා’’ති. ‘‘අවස්සරකත්තබ්බර කිච්චං, ඉතරර කරණීෙං. පඨමර වා

කත්තබ්බර කිච්චං, පච්ඡාකත්තබ්බර කරණීෙං. ඛුද්දකරවා කිච්චං, මහන්තර 

කරණීෙ’’න්තිපි උදානට්ඨකථාදීසු (උදා. අට්ඨ.15) වුත්තර.යර-තර-සද්දානර
නිච්චසම්බන්ධත්තා, ගමනකාලජානනයතො, අඤ්ඤකිරියාය ච

අනුපයුත්තත්තා ‘‘තස්ස කාලං ත්වයමව ජානාසී’’ති වුත්තර. ඉදර වුත්තර
යහොති‘‘තයාඤාතරගමනකාලරත්වයමවඤත්වා ගච්ඡාහී’’ති.අථවායථා
කත්තබ්බකිච්චනියයොජයන ‘‘ඉමර ජාන, ඉමර යදහි, ඉමරආහරා’’ති (පාචි.
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88, 93) වුත්තර, තථා ඉධාපි තයා ඤාතර කාලර ත්වයමව ජානාසි, 

ගමනවයසන කයරොහීති ගමයන නියයොයජතීති දස්යසතුර ‘‘ත්වයමව

ජානාසී’’ති පාඨයසයසො වුත්යතොති දට්ඨබ්බර. ‘‘තික්ඛත්තුං පදක්ඛිෙං 

කත්වා’’තිආදි යථාසමාචිණ්ණර පකරණාධිගතමත්තර දස්යසතුර වුත්තර.

තත්ථ පදක්ඛිෙන්තිපකාරයතොකතරදක්ඛිණර.යතනාහ ‘‘තික්ඛත්තු’’න්ති. 

දසනඛසයමොධානසමුජ්ජලන්ති ද්වීසු හත්යථසු ජාතානර දසන්නර නඛානර 
සයමොධායනන එකීභායවන සමුජ්ජලන්තර, යතන ද්වින්නර කරතලානර

සමට්ඨපනර දස්යසති. අඤ්ජලින්ති හත්ථපුටර. අඤ්ජති බයත්තිර පකායසති

එතායාති අඤ්ජලි. අඤ්ජු-සද්දඤ්හි බයත්තියර, අලිපච්චයඤ්ච ඉච්ඡන්ති

සද්දවිදූ. අභිමුයඛොවාති සම්මුයඛො එව, න භගවයතො පිට්ඨිර දස්යසත්වාති
අත්යථො. පඤ්චප්පතිට්ඨිතවන්දනානයයොවුත්යතොඑව. 

253. ඉමස්මිරයයව අත්තභායව විපච්චනකානර අත්තයනො පුබ්යබ 

කතකුසලමූලානර ඛණයනන ඛයතො, යතසයමව උපහනයනන උපහයතො, 
පදද්වයයනපි තස්ස කම්මාපරාධයමව දස්යසති පරියායවචනත්තා 
පදද්වයස්ස. කුසලමූලසඞ්ඛාතපතිට්ඨායභදයනන ඛතූපහතභාවර දස්යසතුර 

‘‘භින්නපතිට්යඨො ජායතො’’ති වුත්තර. පතිට්ඨා, මූලන්ති ච අත්ථයතො එකර.

පතිට්ඨහති සම්මත්තනියායමොක්කමනර එතායාති හි පතිට්ඨා, තස්ස
කුසලූපනිස්සයසම්පදා, සා කිරියාපරායධන භින්නා විනාසිතා එයතනාති 

භින්නපතිට්යඨො. තයදව විත්ථායරන්යතො ‘‘තථා’’තිආදිමාහ. යථා
කුසලමූලසඞ්ඛාතා අත්තයනො පතිට්ඨානජාතා, තථා අයනන රඤ්ඤා

අත්තනාව අත්තා ඛයතො ඛනියතොති යයොජනා. ඛයතොති හි ඉදර ඉධ
කම්මවයසන සිද්ධර, පාළියර පන කත්තුවයසනාති දට්ඨබ්බර. පදද්වයස්ස
පරියායත්තා‘‘උපහයතො’’තිඉධනවුත්තර. 

‘‘රායගොරයජොනචපනයරණුවුච්චතී’’තිආදි(මහානි.209; චූළනි.74) 
වචනයතො රාගයදොසයමොහාව ඉධ රයජො නාමාති වුත්තර 

‘‘රාගරජාදිවිරහිත’’න්ති. වීතසද්දස්ස විගතපරියායතර දස්යසති 

‘‘විගතත්තා’’ති ඉමිනා. ධම්යමසු චක්ඛුන්ති චතුසච්චධම්යමසු පවත්තර

යතසරදස්සනට්යඨනචක්ඛුර. ධම්යමසූතිවායහට්ඨියමසුතීසුමග්ගධම්යමසු. 

චක්ඛුන්ති යසොතාපත්තිමග්ගසඞ්ඛාතර එකර චක්ඛුර, සමුදායයකයදසවයසන
ආධාරත්ථසමායසොයර, න තු නිද්ධාරණත්ථසමායසො. යසො හි

සාසනගන්යථසු, සක්කතගන්යථසුචසබ්බත්ථපටිසිද්යධොති. ධම්මමෙන්ති 
සමථවිපස්සනාධම්යමන නිබ්බත්තර, ඉමිනා ‘‘ධම්යමන නිබ්බත්තර චක්ඛු 

ධම්මචක්ඛූ’’ති අත්ථමාහ. අපිච ධම්මමෙන්ති

සීලාදිතිවිධධම්මක්ඛන්යධොයයව මෙ-සද්දස්ස සකත්යථ පවත්තනයතො, 

අයනන ‘‘ධම්යමොයයව චක්ඛු ධම්මචක්ඛූ’’ති අත්ථමාහ. අඤ්යඤසු 

ඨායනසූති අඤ්යඤසු සුත්තපයදයසසු, එයතන යථාපාඨර තිවිධත්ථතර
දස්යසති. ඉධ පන යසොතාපත්තිමග්ගස්යසයවතර අධිවචනර, තස්මිම්පි
අනධිගයතඅඤ්යඤසරවත්තබ්බතායයව අභාවයතොතිඅධිප්පායයො. 
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ඉදානි ‘‘ඛතායර භික්ඛයව රාජා’’තිආදිපාඨස්ස සුවිඤ්යඤයයමධිප්පායර

දස්යසන්යතො ‘‘ඉදං වුත්තං යහොතී’’තිආදිමාහ.තත්ථ නාභවිස්සාතිසයචන 
අභවිස්සථ, එවර සතීති අත්යථො. අතීයත හි ඉදර කාලාතිපත්තිවචනර, න

අනාගයතති දට්ඨබ්බර. එසනයයො යසොතාපත්තිමග්ගං පත්යතො අභවිස්සාති 
එත්ථාපි.නනුචමග්ගපාපුණනවචනරභවිස්සමානත්තාඅනාගතකාලිකන්ති? 

සච්චර අනියමියත, ඉධ පන ‘‘ඉයධවාසයන නිසින්යනො’’ති නියමිතත්තා 
අතීතකාලිකයමවාති යවදිතබ්බර. ඉදඤ්හි භගවා රඤ්යඤො ආසනා වුට්ඨාය 

අචිරපක්කන්තස්යසව අයවොචාති. පාපමිත්තසංසග්යගනාති යදවදත්යතන, 

යදවදත්තපරිසාසඞ්ඛායතන ච පාපමිත්යතන සරසග්ගයතො. අස්සාති

යසොතාපත්තිමග්ගස්ස. ‘‘එවං සන්යතපී’’තිආදිනා පාඨානාරුළ්හර

වචනාවයසසරදස්යසති. තස්මාතිසරණර ගතත්තාමුච්චිස්සතීති සම්බන්යධො. 

‘‘මමචසාසනමහන්තතාො’’තිපායඨොයුත්යතො, කත්ථචිපන ච-සද්යදොන
දිස්සති, තත්ථ යසො ලුත්තනිද්දිට්යඨොති දට්ඨබ්බර. න යකවලර සරණර
ගතත්තායයවමුච්චිස්සති, අථයඛො යත්ථඑසපසන්යනො, පසන්නාකාරඤ්ච
කයරොති, තස්සචතිවිධස්සපිසාසනස්ස උත්තමතායාතිහිසහසමුච්චයයන
අත්යථොඅධිප්යපයතොති. 

‘‘ෙථා නාමා’’තිආදි දුක්කරකම්මවිපාකයතො සුකයරන මුච්චයනන

උපමාදස්සනර. යකොචීති යකොචි පුරියසො. කස්සචීති කස්සචි පුරිසස්ස, 

‘‘වධ’’න්තිඑත්ථභාවයයොයග කම්මත්යථසාමිවචනර. පුප්ඵමුට්ඨිමත්යතන

දණ්යඩනාති පුප්ඵමුට්ඨිමත්තසඞ්ඛායතන ධනදණ්යඩන. මුච්යචෙයාති 

වධකම්මදණ්ඩයතො මුච්යචයය, දණ්යඩනාති වා නිස්සක්කත්යථ 
කරණවචනර‘‘සුමුත්තාමයරයතනමහාසමයණනා’’තිආදීසු(දී.නි.2.232; 
චූළව. 437) විය, පුප්ඵමුට්ඨිමත්යතන ධනදණ්ඩයතො, වධදණ්ඩයතො ච

මුච්යචයයාති අත්යථො. යලොහකුම්භිෙන්ති යලොහකුම්භිනරයක. තත්ථ හි
තදනුභවනකානර සත්තානර කම්මබයලන යලොහමයා මහතී කුම්භී

නිබ්බත්තා, තස්මා තර ‘‘යලොහකුම්භී’’ති වුච්චති. උපරිමතලයතො අයධො 

පතන්යතො, යහට්ඨිමතලයතො උද්ධං ගච්ඡන්යතො, උභයථා පන 
සට්ඨිවස්සසහස්සානියහොන්ති.වුත්තඤ්ච– 

‘‘සට්ඨිවස්සසහස්සානි, පරිපුණ්ණානිසබ්බයසො; 
නිරයයපච්චමානානර, කදාඅන්යතොභවිස්සතී’’ති.(යප.ව.802; ජා. 
1.4.54); 

‘‘යහට්ඨිමතලර පත්වා, උපරිමතලරපාපුණිත්වා මුච්චිස්සතී’’තිවදන්යතො
ඉමමත්ථර දීයපති – යථා අඤ්යඤ යසට්ඨිපුත්තාදයයො අපරාපරර අයධො
පතන්තා, උද්ධර ගච්ඡන්තා ච අයනකානි වස්සසතසහස්සානි තත්ථ
පච්චන්ති, න තථාඅයර, අයරපනරාජායථාවුත්තකාරයණනඑකවාරයමව
අයධොපතන්යතො, උද්ධඤ්චගච්ඡන්යතො සට්ඨිවස්සසහස්සානියයවපච්චිත්වා
මුච්චිස්සතීති. අයර පනඅත්යථොකුයතොලද්යධොති අනුයයොගරපරිහරන්යතො 

‘‘ඉදම්පි කිර භගවතා වුත්තයමවා’’ති ආහ. කිරසද්යදො යචත්ථ
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අනුස්සවනත්යථො, යතන භගවතා වුත්තභාවස්ස ආචරියපරම්පරයතො
සුයයමානතර, ඉමස්ස ච අත්ථස්ස ආචරියපරම්පරාභතභාවර දීයපති. අථ 

පාළියර සඞ්ගීතර සියාති යචොදනමපයනති ‘‘පාළිෙං පන න ආරුළ්හ’’න්ති
ඉමිනා, පකිණ්ණකයදසනාභායවන පාළියමනාරුළ්හත්තා පාඨභායවන න 
සඞ්ගීතන්ති අධිප්පායයො. පකිණ්ණකයදසනා හි පාළියමනාරුළ්හාති
අට්ඨකථාසු වුත්තර. 

යදි අනන්තයර අත්තභායව නරයක පච්චති, එවර සති ඉමර යදසනර
සුත්වා යකො රඤ්යඤො ආනිසරයසො ලද්යධොති කස්සචි ආසඞ්කා සියාති 

තදාසඞ්කානිවත්තනත්ථරයචොදනරඋද්ධරිත්වා පරිහරිතුර ‘‘ඉදං පනා’’තිආදි

වුත්තර. ‘‘අෙඤ්හී’’තිආදිනා නිද්දාලාභාදිකර දිට්ඨධම්මිකසම්පරායිකර
අයනකවිධර මහානිසරසර සරූපයතො නියයමත්වා දස්යසති. එත්ථ හි 

‘‘අෙං…යප.… නිද්දං ලභතී’’ති ඉමිනා නිද්දාලාභර දස්යසති, තදා

කායිකයචතසිකදුක්ඛාපගතභාවඤ්ච නිද්දාලාභසීයසන, ‘‘තිණ්ෙං…යප.…

අකාසී’’ති ඉමිනා තිණ්ණර රතනානර මහාසක්කාරකිරියර, 

‘‘යපොථුජ්ජනිකාෙ…යප.… නායහොසී’’ති ඉමිනා සාතිසයර 
යපොථුජ්ජනිකසද්ධාපටිලාභර දස්යසතීති එවමාදි දිට්ඨධම්මියකො, 

‘‘අනාගයත…යප.… පරිනිබ්බායිස්සතී’’ති ඉමිනා පන උක්කරසයතො 
සම්පරායියකො දස්සියතො, අනවයසසයතො පන අපරාපයරසු භයවසු
අපරිමායණොයයවසම්පරායියකො යවදිතබ්යබො. 

තත්ථ මධුරාොති මධුරරසභූතාය. ඔජවන්තිොති මධුරරසස්සාපි

සාරභූතාය ඔජාය ඔජවතියා. පුථුජ්ජයන භවා යපොථුජ්ජනිකා. පඤ්ච මායර

වියසසයතො ජිතවාති විජතාවී, පරූපයදසවිරහතා යචත්ථ වියසසභායවො.

පච්යචකර අභිසම්බුද්යධොති පච්යචකබුද්යධො, අනාචරියයකො හුත්වා 
සාමඤ්යඤවසම්යබොධිරඅභිසම්බුද්යධොතිඅත්යථො.තථාහි‘‘පච්යචකබුද්ධා
සයයමව බුජ්ඣන්ති, නපයරයබොයධන්ති, අත්ථරසයමව පටිවිජ්ඣන්ති, න 
ධම්මරසර.නහියතයලොකුත්තරධම්මරපඤ්ඤත්තිරආයරොයපත්වායදයසතුර
සක්යකොන්ති, මූයගන දිට්ඨසුපියනො විය, වනචරයකන නගයර
සායිතබයඤ්ජනරයසො විය ච යනසර ධම්මාභිසමයයො යහොති, සබ්බර
ඉද්ධිසමාපත්තිපටිසම්භිදාපයභදර පාපුණන්තී’’ති (සු. නි. අට්ඨ. 
1.ඛග්ගවිසාණසුත්තවණ්ණනා; අප.අට්ඨ.1.90, 91) අට්ඨකථාසුවුත්තර. 

එත්ථාහ – යදි රඤ්යඤො කම්මන්තරායාභායව තස්මිරයයව ආසයන 
ධම්මචක්ඛු උප්පජ්ජිස්සථ, අථ කථර අනාගයත පච්යචකබුද්යධො හුත්වා 
පරිනිබ්බායිස්සති. යදි ච අනාගයත පච්යචකබුද්යධො හුත්වා
පරිනිබ්බායිස්සති, අථ කථරතස්මිරයයවආසයනධම්මචක්ඛුඋප්පජ්ජිස්සථ, 
නනු ඉයම සාවකයබොධිපච්යචකයබොධිඋපනිස්සයා භින්නනිස්සයා ද්වින්නර
යබොධීනර අසාධාරණභාවයතො. අසාධාරණා හි එතා ද්යව යථාක්කමර
පඤ්චඞ්ගද්වයඞ්ගසම්පත්තියා, අභිනීහාරසමිද්ධිවයසන, 
පාරමීසම්භරණකාලවයසන, අභිසම්බුජ්ඣනවයසනචාති? නායර වියරොයධො 
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පටුන 

ඉයතො පරයතොයයවස්ස පච්යචකයබොධිසම්භාරානර සම්භරණීයත්තා.
සාවකයබොධියා බුජ්ඣනකසත්තාපි හි අසති තස්සා සමවායය කාලන්තයර
පච්යචකයබොධියාබුජ්ඣිස්සන්ති තථාභිනීහාරස්සසම්භවයතොති.අපයරපන
භණන්ති – ‘‘පච්යචකයබොධියායයවායර රාජා කතාභිනීහායරො.
කතාභිනීහාරාපි හි තත්ථ නියතිමප්පත්තා තස්ස ඤාණස්ස පරිපාකර
අනුපගතත්තා සත්ථු සම්මුඛීභායව සාවකයබොධිර පාපුණිස්සන්තීති භගවා 
‘සචායර භික්ඛයව රාජා’තිආදිමයවොච, මහායබොධිසත්තානයමව ච
ආනන්තරියපරිමුත්ති යහොති, න ඉතයරසර යබොධිසත්තානර. තථා හි
පච්යචකයබොධියර නියයතො සමායනො යදවදත්යතො චිරකාලසම්භූයතන 
යලොකනායථ ආඝායතන ගරුතරානි ආනන්තරියකම්මානි පසවි, තස්මා
කම්මන්තරායයන අයර ඉදානි අසමයවතදස්සනාභිසමයයො රාජා
පච්යචකයබොධිනියායමන අනාගයත විජිතාවී නාම පච්යචකබුද්යධො හුත්වා
පරිනිබ්බායිස්සතී’’තිදට්ඨබ්බර, යුත්තතරයමත්ථවීමරසිත්වා ගයහතබ්බර. 

යථාවුත්තර පාළියමව සරවණ්ණනාය නිගමවයසන දස්යසන්යතො 

‘‘ඉදමයවොචා’’තිආදිමාහ. තස්සත්යථො හි යහට්ඨා වුත්යතොති. අපිච 

පාළියමනාරුළ්හම්පි අත්ථර සඞ්ගයහතුර ‘‘ඉදමයවොචා’’තිආදිනා නිගමනර
කයරොතීතිදට්ඨබ්බර. 

ඉති සුමඞ්ගලවිලාසිනියා දීඝනිකායට්ඨකථාය 
පරමසුඛුමගම්භීරදුරනුයබොධත්ථපරිදීපනාය
සුවිමලවිපුලපඤ්ඤායවයයත්තියජනනාය 
අජ්ජවමද්දවයසොරච්චසද්ධාසතිධිතිබුද්ධිඛන්තිවීරියාදිධම්මසමඞ්ගිනා
සාට්ඨකයථ පිටකත්තයය අසඞ්ගාසරහිරවිසාරදඤාණචාරිනා
අයනකප්පයභදසකසමයසමයන්තරගහනජ්යඣොගාහිනා මහාගණිනා
මහායවයයාකරයණන ඤාණාභිවරසධම්මයසනාපතිනාමයථයරන
මහාධම්මරාජාධිරාජගරුනා කතාය සාධුවිලාසිනියා නාම
ලීනත්ථප්පකාසනියාසාමඤ්ඤඵලසුත්තවණ්ණනාය ලීනත්ථප්පකාසනා. 

සාමඤ්ඤඵලසුත්තවණ්ණනානිට්ඨිතා. 
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3. අම්බට්ඨසුත්තවණ්ණනා 

අද්ධානගමනවණ්ණනා 
254. එවර සාමඤ්ඤඵලසුත්තර සරවණ්යණත්වා ඉදානි අම්බට්ඨසුත්තර

සරවණ්යණන්යතොයථානුපුබ්බරසරවණ්යණොකාසස්සපත්තභාවරවිභායවතුර, 

සාමඤ්ඤඵලසුත්තස්සානන්තරර සඞ්ගීතස්ස සුත්තස්ස අම්බට්ඨසුත්තභාවර

පකායසතුර ‘‘එවං යම සුතං …යප …. යකොසයලසූති අම්බට්ඨසුත්ත’’න්ති

ආහ. එවමීදියසසු. ඉතිසද්යදො යචත්ථ ආදිඅත්යථො, 

පදත්ථවිපල්ලාසයජොතයකො පන ඉතිසද්යදො ලුත්තනිද්දිට්යඨො, 

ආදිසද්දයලොයපො වා එස, උපලක්ඛණනිද්යදයසො වා. අපුබ්බපදවණ්ණනා 

නාම යහට්ඨා අග්ගහිතතාය අපුබ්බස්ස පදස්ස අත්ථවිභජනා‘‘ .හිත්වා

පුනප්පුනාගත -මත්ථර අත්ථර  පකාසයිස්සාමී ’’ති)දී .නි .අට්ඨ .

1.ගන්ථාරම්භකථා  (හි වුත්තර , ‘‘අනුපුබ්බපදවණ්ණනා ’’තිකත්ථචිපායඨො , 

යසොඅයුත්යතොවටීකායඅනුද්ධටත්තා, තථා අසරවණ්ණිතත්තාච. 

‘‘රාජකුමාරා යගොත්තවයසන යකොසලා නාමා’’ති (දී. නි. ටී. 1.254) 
ආචරියයන වුත්තර. අක්ඛරචින්තකා පන වදන්ති ‘‘යකොසර ලන්ති 

ගණ්හන්ති, කුසලර වා පුච්ඡන්තීති යකොසලා’’ති. ජනපදියනොති
ජනපදවන්යතො, ජනපදස්ස වා ඉස්සරා. ‘‘යකොසලා නාම රාජකුමාරා’’ති
වුත්යතයයව සිද්යධපි ‘‘ජනපදියනො’’ති වචනර සන්යතසුපි අඤ්යඤසු 
තරතරනාමපඤ්ඤායතසු තත්ථ නිවසන්යතසු ජනපදිභාවයතො යතසයමව

නිවසනමුපාදාය ජනපදස්සායර සමඤ්ඤාති දස්සනත්ථර. ‘‘යතසං

නිවායසො’’තිඉමිනා ‘‘යකොසලානර නිවාසා යකොසලා’’තිතද්ධිතර දස්යසති. 

‘‘එයකොපිජනපයදො’’ති ඉමිනාපනසද්දයතොයයයවතරපුථුවචනර, අත්ථයතො

පයනසඑයකොඑවාතිවිභායවති. අපි-සද්යදොයචත්ථඅනුග්ගයහ, යතනකාමර
එයකොයයයවසජනපයදො, තථාපි ඉමිනාකාරයණනපුථුවචනමුපපන්නන්ති
අනුග්ගණ්හාති. යදි එයකොව ජනපයදො, කථර තත්ථ බහුවචනන්ති ආහ 

‘‘රුළ්හිසද්යදනා’’තිආදි, රුළ්හිසද්දත්තා බහුවචනමුපපන්නන්ති වුත්තර
යහොති. නිස්සියතසු පයුත්තස්ස පුථුවචනස්ස, පුථුභාවස්ස වා නිස්සයය
අභිනියරොපනාඉධරුළ්හි, යතනවුත්තර ආචරියයනඉධයචවඅඤ්ඤත්ථච 

මජ්ඣිමාගමටීකාදීසු ‘‘අක්ඛරචින්තකා හි ඊදියසසු ඨායනසු යුත්යත විය
ඊදිසලිඞ්ගවචනානි ඉච්ඡන්ති, අයයමත්ථරුළ්හි යථා ‘අඤ්ඤත්ථාපිකුරූසු 
විහරති, අඞ්යගසු විහරතී’ති චා’’ති. යකචි පන 
යකොසලනාමාභිනියරොපනමිච්ඡන්ති, අයුත්තයමතර පුථුවචනස්ස
අප්පයුජ්ජිතබ්බත්තා. නාමාභිනියරොපනාය හි එකවචනම්පි භවති යථා
‘‘සීයහො ගායතී’’ති. තබ්බියසසියතපි ජනපදසද්යද ජාතිසද්දත්තා

එකවචනයමව.යතනාහ ‘‘තස්මිංයකොසයලසු ජනපයද’’ති, යකොසලනාමයක
තස්මිරජනපයදතිඅත්යථො.අභූතයතොහියවොහාරමත්තර රුළ්හි, භූතයතොයයව
අත්යථොවිනිච්ඡිනිතබ්යබො.යථාහි– 

‘‘සන්තිපුත්තාවියදහානර, දීඝාවුරට්ඨවඩ්ෙයනො; 
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යත රජ්ජර කාරයිස්සන්ති, මිථිලායර පජාපතී’’ති. (ජා. 2.22.276) 
ආදීසු– 

තරපුත්තසඞ්ඛාතස්ස එකත්ථස්ස රුළ්හිවයසන ‘‘පුත්තා’’ති 
බහුවචනපයයොයගො, තථා ඉධාපි තන්නිවාසසඞ්ඛාතස්ස එකත්ථස්ස
රුළ්හිවයසන ‘‘යකොසයලසූ’’ති බහුවචනපයයොයගොයහොති.යථාච ‘‘පාණර
නහඤ්යඤ, නච’දින්නමාදියය’’තිආදීසු(අ.නි.8.42, 43, 45) ජාතිවයසන
බහ්වත්ථානයමකවචනපයයොයගො, තථා ඉධාපි ජාතිවයසන
අවයවප්පයභයදන බහ්වත්ථස්ස ‘‘ජනපයද’’ති එකවචනපයයොයගො යහොති.

වුත්තඤ්චආචරියයන මජ්ඣිමාගමටීකාෙං ‘‘තබ්බියසසයනපි ජනපදසද්යද
ජාතිසද්යද එකවචනයමව.යතනාහ‘තස්මිරඅඞ්යගසුජනපයද’ති’’. 

එවරරුළ්හිවයසනබහුම්හිවියවත්තබ්යබබහුවචනරදස්යසත්වා ඉදානි

බහ්වත්ථවයසනබහුම්පිඑවවත්තබ්යබබහුවචනරදස්යසන්යතො ‘‘යපොරාො

පනාහූ’’තිආදිමාහ. පන-සද්යදො යචත්ථ වියසසත්ථයජොතයනො, යතන
පුථුඅත්ථවිසයතාය එයවතර පුථුවචනර, න රුළ්හිවයසනාති වක්ඛමානර
වියසසර යජොයතති. යසො හි පයදයසො තියයොජනසතපරිමාණතාය
බහුප්පයභයදොති, ඉමස්මිර පනනයයයතසුයකොසයලසුජනපයදසූතිඅත්යථො

යවදිතබ්යබො. මහාපනාදන්ති මහාපනාදජාතක (ජා. 1.3.40, 41, 42) 
සුරුචිජාතයකසු (ජා. 1.14.102 ආදයයො) ආගතර සුරුචියනො නාම

වියදහරඤ්යඤො පුත්තර මහාපනාදනාමකර රාජකුමාරර. නානානාටකානීති
භණ්ඩුකණ්ඩපණ්ඩුකණ්ඩපමුඛානි ඡසතසහස්සානි නානාවිධනාටකානි, 
කත්ථචිපනආදිසද්යදොපිදිට්යඨො, යසොජාතකට්ඨකථායරන දිස්සති, යදිච

දිස්සති, යතන නටලඞ්ඝකාදීනර සඞ්ගයහො දට්ඨබ්යබො. සිතමත්තම්පීති
මිහිතමත්තම්පි. තස්ස කිර දිබ්බනාටකානර අනන්තරභයවයයව දිට්ඨත්තා

මනුස්සනාටකානර නච්චර අමනුඤ්ඤර අයහොසි. නඞ්ගලානිපි ඡඩ්යඩත්වාති
කසිකම්මප්පහානවයසනනඞ්ගලානි පහාය, නිදස්සනමත්තඤ්යචතර. න හි
යකවලර කස්සකා එව, අථ යඛො අඤ්යඤපි උභයරට්ඨවාසියනො මනුස්සා
අත්තයනොඅත්තයනොකිච්චරපහායතස්මිර මඞ්ගලට්ඨායනසන්නිපතිරසු.තදා
කිර මහාපනාදකුමාරස්ස පාසාදමඞ්ගලර, ඡත්තමඞ්ගලර, ආවාහමඞ්ගලන්ති
තීණි මඞ්ගලානි එකයතො අකරසු, කාසිවියදහරට්ඨවාසියනොපි තත්ථ 
සන්නිපතිත්වා අතියරකසත්තවස්සානි ඡණමනුභවිරසූති, අධුනා පන
‘‘නඞ්ගලාදීනී’’ති පායඨො දිස්සති, යසො න යපොරාණපායඨො
ටීකායමනුද්ධටත්තා. 

මහාජනකායෙ සන්නිපතියතති යකචි ‘‘පහරසනවිධිර දස්යසත්වා
රාජකුමාරර හාසායපස්සාමා’’ති, යකචි ‘‘තර කීළනර පස්සිස්සාමා’’ති එවර
මහාජනසමූයහ සන්නිපතියත. අතුලම්බාභිරුහනදාරුචිතකපයවසනාදි 

නානාකීළායෙොදස්යසත්වා. සක්කයපසියතොකිරදිබ්බනාටයකො රාජඞ්ගයණ
ආකායස ඨත්වා උපඩ්ෙභාගර නාම දස්යසති, එයකොව හත්යථො, එයකො
පායදො, එකර අක්ඛි, එකා දාඨා නච්චති චලති, උපඩ්ෙර ඵන්දති, යසසර
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පටුන 

නිච්චලමයහොසි, තර දිස්වා මහාපනායදො යථොකර හසිතමකාසි, ඉමමත්ථර

සන්ධාය ‘‘යසොදිබ්බනාටකං දස්යසත්වාහසායපසී’’තිවුත්තර. සුහජ්ජා නාම 

විස්සාසිකා ‘‘සුට්ඨු හදයයමයතස’’න්ති කත්වා. ආදිසද්යදන 

ඤාතකපරිජනාදීනර සඞ්ගයහො. තස්මාති තථා වචනයතො. තං කුසලන්ති

වචනං උපාදාොති එත්ථ ‘‘කච්චි කුසලර? ආම කුසල’’න්ති
වචනපටිවචනවයසන පවත්තකුසලවාදිතාය යත මනුස්සා ආදියතො 

‘‘කුසලා’’ති සමඤ්ඤර ලභිරසු, යතසර කුසලානර ඉස්සරාති රාජකුමාරා 

යකොසලා නාම ජාතා, යතසර නිවාසට්ඨානතාය පන පයදයසො යකොසලාති

පුබ්යබවුත්තනයයමව.යතනාහ ‘‘යසොපයදයසො යකොසලාතිවුච්චතී’’ති.එවර 

මජ්ඣිමාගමටීකාෙං ආචරියයයනවවුත්තර.තත්රායමධිප්පායයොසියා–‘‘යසො
පයදයසො යකොසලාති වුච්චතී’’ති සඤ්ඤීසඤ්ඤා යථාක්කමර
එකවචනබහුවචනවයසනවුත්තත්තාපුරිමනයයවියඉධාපි රුළ්හිවයසයනව
බහුවචනරයහොති.රාජකුමාරානරනාමලාභයහතුමත්තඤ්යහත්ථවියසයසොති.

ඉධ පන ආචරියයන එවර වුත්තර යසො පයදයසොති පයදසසාමඤ්ඤයතො

වුත්තර, වචනවිපල්ලායසනවා, යත පයදසාති අත්යථො. යකොසලාති වුච්චති 
කුසලා එවයකොසලාතිකත්වා’’ති(දී.නි.ටී.1.254) තත්රායමධිප්පායයොසියා

– යසො පයදයසොති ජාතිසද්දවයසන, වචනවිපල්ලායසන වා වුත්තත්තා
පුථුඅත්ථවිසයතායඑවබහුවචනරයහොති.පයදසස්ස නාමලාභයහතුයහත්ථ
වියසයසොති.‘‘කුසල’’න්තිහිවචනමුපාදායරුළ්හිනාමවයසන වුත්තනයයන
යකොසලා යථා ‘‘යයවාපනකර, නතුම්හාකවග්යගො’’ති. අපිච

වචනපටිවචනවයසන ‘‘කුසල’’න්ති වදන්ති එත්ථාති යකොසලා. විචිත්රා හි 

තද්ධිතවුත්තීති. කුසලන්තිචආයරොගයර ‘‘කච්චිනුයභොයතො කුසලර, කච්චි
යභොයතො අනාමය’’න්තිආදීසු (ජා. 1.15.145; ජා. 2.20.129) විය, කච්චි 
තුම්හාකර ආයරොගයර යහොතීති අත්යථො, යඡකර වා ‘‘කුසලා නච්චගීතස්ස, 
සික්ඛිතාචාතුරිත්ථියයො’’තිආදීසු(ජා.2.22.94) විය, කච්චි යතසරනාටකානර
යඡකතායහොතීතිඅත්යථො. 

චරණර චාරිකා, චරණර වා චායරො, යසො එව චාරිකා, තයිදර
මග්ගගමනයමව ඉධාධිප්යපතර, න චුණ්ණිකගමනමත්තන්ති දස්යසතුර 

‘‘අද්ධානගමන’’න්ති වුත්තර, භාවනපුරසකඤ්යචතර, 
අද්ධානගමනසඞ්ඛාතායචාරිකායචරමායනොතිවුත්තරයහොති, අයභයදපිවා
යභදයවොහායරන වුත්තර යථා ‘‘දිවාවිහාරර නිසීදී’’ති, (ම. නි. 1.256) 

අද්ධානගමනසඞ්ඛාතර චාරිකං චරමායනො, චරණරකයරොන්යතොති අත්යථො. 
සබ්බත්ථයකො හි කරභූධාතූනමත්යථොති. ‘‘අද්ධානමග්ග’’න්තිපි කත්ථචි
පායඨො, යසොන සුන්දයරො.නහිචාරිකාසද්යදොමග්ගවාචයකොති.ඉදානිතර

විභායගන දස්යසත්වා ඉධාධිප්යපතර නියයමන්යතො ‘‘චාරිකා ච

නායමසා’’තිආදිමාහ. සාවකානම්පි රුළ්හිවයසන චාරිකාය සම්භවයතො

තයතො වියසයසති ‘‘භගවයතො’’ති ඉමිනා. තථා හි මජ්ඣිමාගමට්ඨකථාෙං 
වුත්තර ‘‘චාරිකර චරමායනොති එත්ථ කිඤ්චාපි අයර චාරිකා නාම
මහාජනසඞ්ගහත්ථර බුද්ධානරයයව ලබ්භති, බුද්යධ උපාදාය පන 
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රුළ්හිසද්යදන සාවකානම්පි වුච්චති කිලඤ්ජාදීහි කතබීජනීපි තාලවණ්ටර

වියා’’ති. දූයරපීති එත්ථ පි-සද්යදන, අපි-සද්යදන වා නාතිදූයරපීති

සම්පිණ්ඩනර තත්ථාපි චාරිකාසම්භවයතො. යබොධයනෙයපුග්ගලන්ති

චතුසච්චපටියවධවයසන යබොධනාරහපුග්ගලර. සහසාගමනන්තිසීඝගමනර.
‘‘මහාකස්සපස්ස පච්චුග්ගමනාදීසූ’’ති වුත්තයමව සරූපයතො දස්යසති 

‘‘භගවා හී’’තිආදිනා. පච්චුග්ගච්ඡන්යතොති පටිමුඛර ගච්ඡන්යතො, 

පච්චුට්ඨහන්යතොති අත්යථො. ‘‘තථා’’ති ඉමිනා ‘‘තිරසයයොජන’’න්ති

පදමනුකඩ්ෙති. පක්කුසාති නාම ගන්ධාරරාජා. මහාකප්පියනො නාම 

කුක්කුටවතීරාජා. ධනියෙො නාමයකොරණ්ඩයසට්ඨිපුත්යතො යගොයපො. 

එවර ධම්මගරුතාකිත්තනමුයඛන මහාකස්සපපච්චුග්ගමනාදීනි (සර. නි. 
අට්ඨ. 2.154) එකයදයසන දස්යසත්වා ඉදානි වනවාසිතිස්සසාමයණරස්ස

වත්ථුර විත්ථායරත්වා චාරිකර දස්යසතුර ‘‘එකදිවස’’න්තිආදි ආරද්ධර. යකො
පයනස තිස්සසාමයණයරො නාම? සාවත්ථියර ධම්මයසනාපතියනො
උපට්ඨාකකුයල ජායතො මහාපුඤ්යඤො ‘‘පිණ්ඩපාතදායකතිස්යසො, 
කම්බලදායකතිස්යසො’’ති ච පුබ්යබ ලද්ධනායමො පච්ඡා

‘‘වනවාසිතිස්යසො’’තිපාකයටොඛීණාසවසාමයණයරො.විත්ථායරො ධම්මපයද 
(ධ. ප. අට්ඨ. 1.74 වනවාසීතිස්සසාමයණරවත්ථු). ආකාසගාමීහි සද්ධිර

ආකායසයනවගන්තුකායමොභගවා ‘‘ඡළභිඤ්ඤානං ආයරොයචහී’’තිඅයවොච. 

තස්සාතිතිස්සසාමයණරස්ස. තන්තිභගවන්තරසද්ධිරභික්ඛුසඞ්යඝනචීවරර
පාරුපන්තර.යනො යථයරොයනොඔරමත්තයකොවතාතිසම්බන්යධො, ගුයණන
ලාමකප්පමාණියකොයනොයහොතීතිඅත්යථො. 

අත්තයනො පත්තාසයනතිභික්ඛූනරආසනපරියන්යත.යතසරගාමිකානර 

දානපටිසරයුත්තර මඞ්ගලං වත්වා. කස්මා පන සයදවකස්ස යලොකස්ස

මග්ගයදසයකොපි සමායනො භගවා එවමාහාති යචොදනර යසොයධතුර ‘‘භගවා 

කිරා’’තිආදිවුත්තර. මග්ගයදසයකොති නිබ්බානමග්ගස්ස, සුගතිමග්ගස්ස වා
යදසයකො. 

තාොතිඅරඤ්ඤසඤ්ඤාය.සඞ්ඝකම්මවයසන සිජ්ඣමානාපිඋපසම්පදා

සත්ථුආණාවයසනසිජ්ඣනයතො ‘‘බුද්ධදාෙජ්ජං යතදස්සාමී’’තිවුත්තන්ති
වදන්ති. අපයර පන ‘‘අපරිපුණ්ණවීසතිවස්සස්යසව තස්ස උපසම්පදර

අනුජානන්යතො සත්ථා ‘බුද්ධදාෙජ්ජං යත දස්සාමී’ති අයවොචා’’ති වදන්ති.

ධම්මයසනාපතිනා උපජ්ඣායයන උපසම්පායදත්වා, තයතොයයයවස
ධම්මයසනාපතියනො සද්ධිවිහාරියකොති අට්ඨකථාසු වුත්යතො. 

ධම්මපදට්ඨකථාෙං පන ධම්මයසනාපතිආදියථරානර
චත්තාලීසභික්ඛුසහස්සපරිවාරානර අත්තයනො අත්තයනො පරිවායරහි සද්ධිර

පච්යචකර ගමනර, භගවයතො ච එකකස්යසව ගමනර ඛුද්දකභාෙකානං 

මයතන වුත්තර, ඉධ, පන මජ්ඣිමාගමට්ඨකථාෙඤ්ච (ම. නි. අට්ඨ. 2.65) 

අඤ්ඤථා ගමනර දීඝභාෙකමජ්ඣිමභාෙකානං මයතනාති දට්ඨබ්බර. 
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අෙන්ති මහාකස්සපාදීනමත්ථාය චාරිකා. යර පන අනුග්ගණ්හන්තස්ස 
භගවයතොගමනර, අයරඅතුරිතචාරිකානාමාතිසම්බන්යධො. 

ඉමං පන චාරිකන්ති අතුරිතචාරිකර. මහාමණ්ඩලන්ති
මජ්ඣිමයදසපරියාපන්යනයනව බාහිරියමන පමායණන පරිච්ඡින්නත්තා

මහන්තතරරමණ්ඩලර. මජ්ඣිමමණ්ඩලන්ති ඉතයරසරඋභින්නරයවමජ්යඣ

පවත්තර මණ්ඩලර. අන්යතොමණ්ඩලන්ති ඉතයරහි ඛුද්දකර මණ්ඩලර, 
ඉතයරසර වා අන්යතොගධත්තා අන්තිමර මණ්ඩලර, අබ්භන්තරිමර

මණ්ඩලන්තිවුත්තරයහොති.කිර පනියමසරපමාණන්තිආහ ‘‘කත්ථා’’තිආදි.
තත්ථනවයයොජනසතිකතා මජ්ඣිමයදසපරියාපන්නවයසයනවගයහතබ්බා
තයතො පරර අතුරිතචාරිකාය අගමනයතො. තදුත්තරි හි තුරිතචාරිකාය එව
තථාගයතො ගච්ඡති, න අතුරිතචාරිකාය. පවායරත්වාව චාරිකාචරණර 

බුද්ධාචිණ්ණන්ති වුත්තර ‘‘මහාපවාරොෙ පවායරත්වා’’තිආදි. 

පාටිපදදිවයසති පඨමකත්තිකපුණ්ණමියා අනන්තයර පාටිපදවයස. 

සමන්තාති ගතගතට්ඨානස්සචතූසුපස්යසසුසමන්තයතො.මහාජනකායස්ස

සන්නිපතනයතො පුරිමං පුරිමං ආගතා නිමන්යතතුං ලභන්ති. තථා

සන්නිපතනයමව දස්යසතුර ‘‘ඉතයරසූ’’තිආදි වුත්තර. සමථවිපස්සනා

තරුො යහොන්තීති එත්ථ සමථස්ස තරුණභායවො උපචාරසමාධිවයසන, 
විපස්සනාය පන සඞ්ඛාරපරිච්යඡදඤාණර, කඞ්ඛාවිතරණඤාණර, 
සම්මසනඤාණර, මග්ගාමග්ගඤාණන්ති චතුන්නර ඤාණානර වයසන

යවදිතබ්යබො. තරුෙවිපස්සනාති හි යතසර චතුන්නර ඤාණානමධිවචනර. 

පවාරොසඞ්ගහං දත්වාති අනුමතිදානවයසන දත්වා. 

කත්තිකපුණ්ෙමාෙන්ති පච්ඡිමකත්තිකපුණ්ණමියර. ‘‘මිගසිරස්ස

පඨමපාටිපදදිවයස’’ති ඉදර මජ්ඣිමයදසයවොහාරවයසන මිගසිරමාසස්ස
පඨමර පාටිපදදිවසර සන්ධාය වුත්තර, එතරහි පවත්තයවොහාරවයසන පන
පච්ඡිමකත්තිකමාසස්සකාළපක්ඛපාටිපදදිවයසොයවදිතබ්යබො. 

අඤ්යඤනපි කාරයෙනාති භික්ඛූනර සමථවිපස්සනාතරුණභාවයතො
අඤ්යඤනපි මජ්ඣිමමණ්ඩයල යවයනයයානර ඤාණපරිපාකාදිකාරයණන. 

චතුමාසන්තිආසළ්හීපුණ්ණමියා පාටිපදයතො යාව පච්ඡිමකත්තිකපුණ්ණමී, 

තාවචතුමාසර.‘‘සමන්තායයොජනසත’’න්තිආදිනා වුත්තනයෙයනව.වසනං

වස්සං, වසනකිරියා, වුත්ථර වසිතර වස්සමස්සාති වුත්ථවස්යසො, තස්ස.

තථාගයතන වියනතබ්බත්තා ‘‘භගවයතො යවයනෙයසත්තා’’ති

සාමිනිද්යදයසො වුත්යතො, කත්තුනිද්යදයසො වා එස. යවයනෙයසත්තාති ච

චරිතානුරූපර වියනතබ්බසත්තා. ඉන්ද්රිෙපරිපාකං ආගමෙමායනොති 
සද්ධාදිඉන්ද්රියානර විමුත්තිපරිපාචනභායවන පරිපක්කර පටිමායනන්යතො. 
ඵුස්සමාඝඵග්ගුණචිත්තමාසානර අඤ්ඤතරමාසස්ස පඨමදිවයස 
නික්ඛමනයතො මාසනියයමො එත්ථ න කයතොති දට්ඨබ්බර. යතනාහ 

‘‘එකමාසං වා ද්විතිචතුමාසං වා තත්යථව වසිත්වා’’ති. තත්යථවාති 

වස්සූපගමනට්ඨායන එව. ‘‘සත්තහි වා’’තිආදි ‘‘එකමාසර වා’’තිආදිනා
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පටුන 

යථාක්කමරයයොයජතබ්බර–යදිඅපරම්පිඑකමාසරතත්යථවවසති, සත්තහි 
මායසහිචාරිකරපරියයොසායපති.යදිද්විමාසරඡහි, යදිතිමාසරපඤ්චහි, යදි
චතුමාසර තත්යථව වසති, චතූහි මායසහි චාරිකර පරියයොසායපතීති.කස්මා

පන චාරිකාගමනන්ති ආසඞ්කානිවත්තනත්ථර ‘‘ඉතී’’තිආදි වුත්තර.

අතියරකර ජරාදුබ්බයලො බාළ්හජණ්යෙො. යත කදා පස්සිස්සන්ති, න 

පස්සිස්සන්ති එව. යලොකානුකම්පකාොති යලොකානුකම්පකාය එව. යතන
වුත්තර‘‘නචීවරාදියහතූ’’ති. 

ජඞ්ඝවිහාරවයසනාතිජඞ්ඝාහි විචරණවයසන, ජඞ්ඝාහිවිචරිත්වාතත්ථ
තත්ථකතිපාහරනිවසනවයසනවා.සබ්බිරියාපථසාධාරණඤ්හි විහාරවචනර. 

සරීරඵාසුකත්ථාොති එකස්මිරයයව ඨායන නිබද්ධවාසවයසන
උස්සන්නධාතුකස්ස සරීරස්ස විචරයණන ඵාසුභාවත්ථාය. 

අට්ඨුප්පත්තිකාලාභිකඞ්ඛනත්ථාොතිඅග්ගික්ඛන්යධොපමසුත්ත (අ.නි.7.72) 
මඝයදවජාතකාදි (ජා. 1.1.9) යදසනානර විය ධම්මයදසනාය 
අභිකඞ්ඛිතබ්බඅට්ඨුප්පත්තිකාලත්ථාය, අට්ඨුප්පත්තිකාලස්ස වා 
අභිකඞ්ඛනත්ථාය, අට්ඨුප්පත්තිකායල ධම්මයදසනත්ථායාති වුත්තර යහොති. 

සික්ඛාපදපඤ්ඤාපනත්ථාොති සුරාපානසික්ඛාපදාදි (පාචි. 327, 328, 329) 

පඤ්ඤාපයන විය සික්ඛාපදානර පඤ්ඤාපනත්ථාය. යබොධනත්ථාොති

අඞ්ගුලිමාලාදයයො (ම. නි. 2.347) විය යබොධයනෙයසත්යත 

චතුසච්චයබොධනත්ථාය. මහතාති මහතියා. කඤ්චි, කතිපයය වා පුග්ගයල

උද්දිස්ස චාරිකා නිබද්ධචාරිකා. තදඤ්ඤා සම්බහුයල උද්දිස්ස

ගාමනිගමනගරපටිපාටියාචාරිකා අනිබද්ධචාරිකා. යතනාහ ‘‘තත්ථා’’තිආදි. 

ෙංචරතීති කිරියාපරාමසනර. 

‘‘එසා ඉධ අධිප්යපතා’’ති වුත්තයමව විත්ථාරයතො දස්යසතුර ‘‘තදා

කිරා’’තිආදි වුත්තර. දසසහස්සියලොකධාතුොති ජාතික්යඛත්තභූතර
දසසහස්සචක්කවාළර සන්ධාය වුත්තර. කස්මාති යච? තත්යථව
භබ්බසත්තානර සම්භවයතො. තත්ථ හි සත්යත භබ්යබ පරිපක්කින්ද්රියය
පස්සිතුර බුද්ධඤාණර අභිනීහරිත්වා ඨියතො භගවා ඤාණජාලර පත්ථරතීති
වුච්චති, ඉදඤ්ච යදවබ්රහ්මානර වයසන වුත්තර. මනුස්සා පන ඉමස්මිරයයව
චක්කවායළ, ඉමස්මිරයයවචසපරිවායරජම්බුදීයපයබොධයනයයා යහොන්ති. 

යබොධයනෙයබන්ධයවති යබොධයනයයසත්තසඞ්ඛායත භගවයතො බන්ධයව.
යගොත්තාදිසම්බන්ධා විය හි සච්චපටියවධසම්බන්ධා යවයනයයා භගවයතො 
බන්ධවා නාමාති. යගොචරභාවූපගමනර සන්ධාය 

‘‘සබ්බඤ්ඤුතඤ්ඤාෙජාලස්ස අන්යතො පවිට්යඨො’’ති වුත්තර. භගවා කිර
මහාකරුණාසමාපත්තිර සමාපජ්ජිත්වා තයතො වුට්ඨාය ‘‘යය සත්තා භබ්බා
පරිපක්කඤාණා, යත මගහර ඤාණස්ස උපට්ඨහන්තූ’’ති චිත්තර අධිට්ඨාය
සමන්නාහරති, තස්සසහසමන්නාහාරාඑයකොවාද්යවවාසම්බහුලාවා තදා
විනයූපගා යවයනයයා ඤාණස්ස ආපාථමාගච්ඡන්ති, අයයමත්ථ
බුද්ධානුභායවො. එවමාපාථගතානර පන යනසර උපනිස්සයර පුබ්බචරියර, 
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පටුන 

පුබ්බයහතුර, සම්පති වත්තමානඤ්ච පටිපත්තිර ඔයලොයකති.
යවයනයයසත්තපරිග්ගණ්හනත්ථඤ්හි සමන්නාහායර කයත පඨමර යනසර 
යවයනයයභායවන උපට්ඨානර යහොති, අථ ‘‘කිර නු යඛො භවිස්සතී’’ති
සරණගමනාදිවයසන කඤ්චි නිප්ඵත්තිර වීමරසමායනො පුබ්බූපනිස්සයාදීනි

ඔයලොයකති. යතනාහ ‘‘අථ භගවා’’තිආදි. යසොති අම්බට්යඨො. වාදපටිවාදං

කත්වාති ‘‘එවර නු යත අම්බට්ඨා’’තිආදිනා (දී. නි. 1.262) මයා
වුත්තවචනස්ස‘‘යයචයඛොයතයභොයගොතමමුණ්ඩකාසමණකා’’තිආදිනා

(දී. නි. 1.263) පටිවචනර දත්වා, අසබ්භිවාකයන්ති අසප්පුරිසවාචර, 
තික්ඛත්තුර ඉබ්භවාදනිපාතනවයසන නානප්පකාරර සාධුසභාවාය වාචාය

වත්තුමයුත්තර වාකයර වක්ඛතීති වුත්තර යහොති. නිබ්බියසවනන්ති 
විගතතුදනර, මානදප්පවයසනඅපගතපරිනිප්ඵන්දනන්තිඅත්යථො. 

අවසරිතබ්බන්ති උපගන්තබ්බර. තස්ස ගාමස්ස ඉදර නාමමත්තර, 

කියමත්ථ අත්ථපරියයසනායාති වුත්තර ‘‘ඉජ්ඣානඞ්ගලන්තිපි පායඨො’’ති.
‘‘යයන දිසාභායගනා’’ති කරණනිද්යදසානුරූපර කරණත්යථ

උපයයොගවචනන්තිදස්යසති ‘‘යතන අවසරී’’තිඉමිනා.‘‘යස්මිරපයදයස’’ති

පන භුම්මනිද්යදසානුරූපර ‘‘තං වා අවසරී’’ති වුත්තර. තදුභයයමවත්ථර

විවරති ‘‘යතන දිසාභායගනා’’තිආදිනා. ගයතොති උපගයතො, අගමාසීති

අත්යථො. පුන ගයතොති සම්පත්යතො, සම්පාපුණීති අත්යථො. 

‘‘ඉච්ඡානඞ්ගයල’’ති ඉදර තදා භගවයතො යගොචරගාමනිදස්සනර, සමීපත්යථ

යචතරභුම්මර. ‘‘ඉච්ඡානඞ්ගලවනසණ්යඩ’’තිඉදරපනනිවාසට්ඨානදස්සනර, 
නිප්පරියායයතො අධිකරයණ යචතර භුම්මන්ති තදුභයම්පි පදර

වියසසත්ථදස්සයනන විවරන්යතො ‘‘ඉච්ඡානඞ්ගලංඋපනිස්සාො’’තිආදිමාහ. 

‘‘සීලඛන්ධාවාර’’න්තිආදි වුත්තනයයන 
යවයනයයහිතසමයපක්ඛනවයසයනව භගවයතො විහාරදස්සනර. තත්ථ
ධම්මරාජස්සභගවයතොසබ්බයසො අධම්මනිග්ගණ්හනපරාඑවපටිපත්ති, සා
ච සීලසමාධිපඤ්ඤාවයසනාති සීලාදිත්තයස්යසව ගහණර. 

සීලඛන්ධාවාරන්ති චක්කවත්තිරඤ්යඤො දාරුඉට්ඨකාදිකතර
ඛන්ධාවාරසදිසරසීලසඞ්ඛාතරඛන්ධාවාරරබන්ධිත්වාවිහරතීති සම්බන්යධො.
දාරුක්ඛන්ධාදීහි ආසමන්තයතො වරන්ති පරික්ඛිපන්ති එත්ථාති හි 

ඛන්ධාවායරො අ-කාරස්සදීඝරකත්වා, රාභනරඅචිරනිවාසට්ඨානර. තත්ථපන
භගවයතො අචිරනිවසනකිරියාසම්බන්ධමත්යතන භයනිවාරණට්යඨන

තරසදිසතායසීලම්පි තථාවුච්චති. සමාධියකොන්තන්තිසම්මාසමාධිසඞ්ඛාතර 

මඞ්ගලසත්තිර. සබ්බඤ්ඤුතඤ්ඤාෙපදන්ති සබ්බඤ්ඤුතඤ්ඤාණසඞ්ඛාතර

ජයමන්තපදර. පරිවත්තෙමායනොති පරිජප්පමායනො. 

‘‘සබ්බඤ්ඤුතඤ්ඤාෙසර’’න්තිපිපායඨො, සබ්බඤ්ඤුතඤ්ඤාණවජිරග්ගසරර

අපරාපරර සම්පරිවත්තමායනොති අත්යථො. ෙථාභිරුචියතන විහායරනාති
සබ්බවිහාරසාධාරණදස්සනර, දිබ්බවිහාරාදීසු යයන යයන අත්තනා
අභිරුචියතනවිහායරනවිහරතීතිඅත්යථො. 
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යපොක්ඛරසාතිවත්ථුවණ්ණනා 
255. මන්යතති ඉරුයවදාදිමන්තසත්යථ. ඉරුයවදාදයයො හි 

ගුත්තභාසිතබ්බට්යඨන ‘‘මන්තා’’ති වුච්චන්ති. අණ-සද්යදො සද්යදති ආහ 

‘‘සජ්ඣාෙතී’’ති. යලොකියා පන වදන්ති ‘‘බ්රහ්මුයනො අපච්චර බ්රාහ්මයණො, 
නාගයමො, ණත්තර, දීඝාදී’’ති. කස්මා අයයමව වචනත්යථො වුත්යතොතිආහ 

‘‘ඉදයමවා’’තිආදි. අථ යකසර ඉතයරො වචනත්යථොති යචොදනමපයනති 

‘‘අරිො පනා’’තිආදිනා. අථ වා යර යලොකියා වදන්ති ‘‘බ්රහ්මුනා ජායතො
බ්රාහ්මයණො’’තිආදිනිරුත්තිර, තරපටික්ඛිපිතුරඑවරවුත්තර. ‘‘ඉදයමවා’’තිහි 

අවධාරයණන තර පටික්ඛිපති. ‘‘ජාතිබ්රාහ්මොන’’න්ති පන ඉමිනා
සද්දන්තයරන දස්සියතසු ජාතිබ්රාහ්මණවිසුද්ධිබ්රාහ්මණවයසන දුවියධසු 

බ්රාහ්මයණසු විසුද්ධිබ්රාහ්මණානර නිරුත්තිර දස්යසන්යතො ‘‘අරිො

පනා’’තිආදිමාහ. බහන්ති පායප බහි කයරොන්තීති හි අරියා බ්රාහ්මො 

නිරුත්තිනයයන. ‘‘තස්සකිර කායෙොයසතයපොක්ඛරසදියසො’’තිඉදයමවස්ස
නාමලාභයහතුදස්සනර, යසසර පන තප්පසඞ්යගන

යථාවිජ්ජමානවියසසදස්සනයමව. යතනාහ ‘‘ඉති නං යපොක්ඛරසදිසත්තා

යපොක්ඛරසාතීතිසඤ්ජානන්තී’’ති.යපොක්ඛයරනසදියසොකායයො යස්සාතිහි 

යපොක්ඛරසාතී නිරුත්තිනයයන. සාතසද්යදො වා සදිසත්යථො, යපොක්ඛයරන

සායතො සදියසො කායයො තථා, යසො යස්සාති යපොක්ඛරසාතී.

යසතයපොක්ඛරසදියසොති යසතපදුමවණ්යණො. යදවනගයරති

ආලකමන්දාදියදවපුයර. උස්සාපිතරජතයතොරෙන්ති ගම්භීරයනමනිඛාතර

අච්චුග්ගතර රජතමයර ඉන්දඛීලර. කාළයමඝරාජීති කදාචි දිස්සමානා

කාළඅබ්භයලඛා. රජතපනාළිකාතිරජතමයතුම්බර. සුවට්ටිතාතිවට්ටභාවස්ස

යුත්තට්ඨායන සුට්ඨු වට්ටුලා. කාළවඞ්ගතිලකාදීනමභායවන සුපරිසුද්ධා. 

‘‘අරාජයක’’තිආදිනාපියසොභග්ගප්පත්තභාවයමවනිදස්යසති. 

ඉදානි අපරම්පි තස්ස නාමලාභයහතුර දස්යසන්යතො ‘‘අෙං

පනා’’තිආදිමාහ. තත්ථ ච ‘‘හිමවන්තපයදයස මහාසයර පදුමගබ්යභ

නිබ්බත්තී’’තිඉදයමවස්සනාමලාභයහතුදස්සනර.යසසරපන තප්පසඞ්යගන

තථාපවත්තාකාරදස්සනයමව. යතනාහ ‘‘ඉති නං යපොක්ඛයර සයිතත්තා

යපොක්ඛරසාතීති සඤ්ජානන්තී’’ති. යපොක්ඛයර කමයල සයතීති හි 

යපොක්ඛරසාතී, සාතර වා වුච්චති සමසණ්ඨානර, යපොක්ඛයර ජාතර 

සමසණ්ඨානර තථා, තමස්සත්ථීතිපි යපොක්ඛරසාතී. යර පන ආචරියයන
වුත්තර ‘‘ඉමස්ස බ්රාහ්මණස්ස කීදියසො පුබ්බයයොයගො, යයන නර භගවා 
අනුග්ගණ්හිතුරතරඨානරඋපගයතොතිආහා’’ති, (දී.නි.ටී.1.255) තයදතර
‘‘අයර පනා’’තිආදිවචනර එකයදසයමව සන්ධාය වුත්තර. ‘‘යසො තයතො

මනුස්සයලොක’’න්තිආදිවචනයතො යදවයලොයකනිබ්බත්තීතිඑත්ථඅපරාපරර
නිබ්බත්ති එව වුත්තාති දට්ඨබ්බර. තථාරූයපන කම්යමන නිබ්බත්තියමව

සන්ධාය ‘‘මාතුකුච්ඡිවාසං ජගුච්ඡිත්වා’’තිආදි වුත්තර. ‘‘පදුමගබ්යභ

නිබ්බත්තී’’ති ඉමිනා සරයසදයජොයයව හුත්වා නිබ්බත්තීති දස්යසති. න
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පුප්ඵතීති න විකසති. යතනාති තාපයසන. නාළයතොති පුප්ඵදණ්ඩයතො. 
සුවණ්ණචුණ්යණහි පිඤ්ජරර යහමවණ්යණො යස්සාති 

සුවණ්ෙචුණ්ෙපිඤ්ජයරො, තර, සුවණ්ණචුණ්යණහි විකිණ්ණභායවන 
යහමවණ්ණන්ති අත්යථො. පිඤ්ජරසද්යදො හි යහමවණ්ණපරියායයොති 

සාරත්ථදීපනිෙං (සාරත්ථ. ටී. 1.22) වුත්තර. එස නයයො 

පදුමයරණුපිඤ්ජරන්ති එත්ථාපි. රජතබිම්බකන්ති රූපියමයරූපකර. 

පටිජග්ගාමීති යපොයසමි. පාරන්ති පරියයොසානර, නිප්ඵත්ති වා වුච්චති
නදීසමුද්දාදීනර පරියයොසානභූතර පාරර වියාති කත්වා.

පටිසන්ධිපඤ්ඤාසඞ්ඛායතනසභාවඤායණන පණ්ඩියතො. ඉති කත්තබ්යබසු, 

යවයදසු වා විසාරදපඤ්ඤාසඞ්ඛායතන යවයයත්තියයන බයත්යතො.

අග්ගබ්රාහ්මයෙොති දිසාපායමොක්ඛබ්රාහ්මයණො. සිප්පන්තියවදසිප්පරතස්යසව 

පකරණාධිගතත්තා. බ්රහ්මයදෙයං අදාසීති වක්ඛමානනයයන බ්රහ්මයදයයර
කත්වාඅදාසි. 

‘‘අජ්ඣාවසතී’’ති එත්ථ අධි-සද්යදො, ආ-සද්යදො ච උපසග්ගමත්තර, 
තයතො ‘‘උක්කට්ඨ’’න්ති ඉදර අජ්ඣාපුබ්බවසයයොයග භුම්මත්යථ

උපයයොගවචනර. අධි-සද්යදො වා ඉස්සරියත්යථො, ආ-සද්යදො මරියාදත්යථො
තයතො ‘‘උක්කට්ඨ’’න්ති ඉදර කම්මප්පවචනීයයයොයග භුම්මත්යථ

උපයයොගවචනන්ති දස්යසති ‘‘උක්කට්ඨනාමයක’’තිආදිනා. තයදවත්ථර

විවරිතුර ‘‘තස්සා’’තිආදි වුත්තර. ‘‘තස්ස නගරස්ස සාමියකො හත්වා’’ති හි
‘‘අභිභවිත්වා’’ති එතස්සත්ථවිවරණර, යතයනතර දීයපති ‘‘සාමිභායවො

අභිභවන’’න්ති. ‘‘ොෙ මරිොදාො’’තිආදි පන ආ-සද්දස්සත්ථවිවරණර, 
යතයනතර දීයපති ‘‘ආසද්යදො මරියාදත්යථො, මරියාදා ච නාම යාය තත්ථ

වසිතබ්බර, සායයව අපරාධීනතා’’ති. ොෙ මරිොදාොති හි යාය
අපරාධීනතාසඞ්ඛාතාය අනඤ්ඤසාධාරණාය අවත්ථායාති අත්යථො. 

‘‘උපසග්ගවයසනා’’තිආදිපන‘‘උක්කට්ඨනාමයක’’ති එතස්සත්ථවිවරණර, 
යතයනතර දීයපති ‘‘සතිපි භුම්මවචනප්පසඞ්යග 
ධාත්වත්ථානුවත්තකවියසසකභූයතහි දුවියධහිපි උපසග්යගහි යුත්තත්තා 

උපයයොගවචනයමයවත්ථ විහිත’’න්ති. ‘‘තස්ස කිරා’’තිආදි පන 

අත්ථානුගතසමඤ්ඤාපරිදීපනර. වත්ථු නාම නගරමාපනාරහභූමිප්පයදයසො
‘‘ආරාමවත්ථු, විහාරවත්ථූ’’තිආදීසුවිය. 

උක්කාති දණ්ඩදීපිකා. අග්ගයහසුන්ති ‘‘අජ්ජ මඞ්ගලදිවයසො, තස්මා
සුනක්ඛත්තර, තත්ථාපි අයර සුඛයණො මා අතික්කමී’’ති රත්තිවිභායනර
අනුරක්ඛන්තා, රත්තියර ආයලොකකරණත්ථාය උක්කා ඨයපත්වා උක්කාසු
ජලමානාසු නගරස්ස වත්ථුර අග්ගයහසුර, යතයනතර දීයපති – උක්කාසු

ඨිතාති උක්කට්ඨා. මූලවිභුජාදි ආකතිගණපක්යඛයපන, නිරුත්තිනයයනවා

උක්කාසු විජ්යජොතයන්තීසු ඨිතාති උක්කට්ඨා, තථා උක්කාසු ඨිතාසු ඨිතා

ආසීතිපි උක්කට්ඨාති. මජ්ඣිමාගමට්ඨකථාෙං පන එවර වුත්තර ‘‘තඤ්ච
නගරර ‘මඞ්ගලදිවයසො සුඛයණො, සුනක්ඛත්තර මා අතික්කමී’ති රත්තිම්පි
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උක්කාසුඨිතාසුමාපිතත්තාඋක්කට්ඨාතිපිවුච්චති, දණ්ඩදීපිකාසු ජායලත්වා 
ධාරියමානාසු මාපිතත්තාති වුත්තර යහොතී’’ති, (ම. නි. අට්ඨ. 
1.මූලපරියායසුත්තවණ්ණනා) තදපිමිනා සරසන්දති යචව සයමති ච 
නගරවත්ථුපරිග්ගහස්සපි නගරමාපනපරියාපන්නත්තාති දට්ඨබ්බර. අපයර
පන භණන්ති ‘‘භූමිභාගසම්පත්තියා, උපකරණසම්පත්තියා, 

මනුස්සසම්පත්තියා ච තර නගරර උක්කට්ඨගුණයයොගයතො උක්කට්ඨාති
නාමර ලභතී’’ති. යලොකියා පන වදන්ති ‘‘උක්කා ධාරීයති එතස්ස

මාපිතකායලති උක්කට්ඨා, වණ්ණවිකායරොය’’න්ති, ඉත්ථිලිඞ්ගවයසනචායර
සමඤ්ඤා, යතයනවිධ පයයොයගො දිස්සති ‘‘යථා ච භවර යගොතයමො
උක්කට්ඨාය අඤ්ඤානි උපාසකකුලානි උපසඞ්කමතී’’ති (දී. නි. 1.299) 

මූලපරිොෙසුත්තාදීසු (ම. නි. 1.1) ච ‘‘එකර සමයර භගවා උක්කට්ඨායර
විහරතිසුභගවයනසාලරාජමූයල’’තිආදි.එවයමත්ථයහොතුඋපසග්ගවයසන 

උපයයොගවචනර, කථරපයනතරයසසපයදසුසියාතිඅනුයයොයගනාහ ‘‘තස්ස 

අනුපයෙොගත්තා යසසපයදසූ’’ති. තත්ථ තස්සාති උපසග්ගවයසන

උපයයොගසඤ්ඤුත්තස්ස ‘‘උක්කට්ඨ’’න්ති පදස්ස. අනුපයෙොගත්තාති

වියසසනභායවන අනුපයුත්තත්තා. යසසපයදසූති ‘‘සත්තුස්සද’’න්තිආදීසු
සත්තසුපයදසු. 

කිරනුඛ්වායරසද්දපයයොයගොසද්දලක්ඛණානුගයතොතියචොදනමපයනති 

‘‘තත්ථ…යප.… පරියෙසිතබ්බ’’න්ති ඉමිනා. තත්ථාති උපසග්ගවයසන, 
අනුපයයොගවයසන ච උපයයොගවචනන්ති වුත්යත දුබ්බියධපි විධායන. 

ලක්ඛෙන්ති ගහණූපායඤායභූතර සද්දලක්ඛණර, සුත්තර වා. 

පරියෙසිතබ්බන්ති සද්දසත්යථසු විජ්ජමානත්තා ඤායණන ගයවසිතබ්බර, 
ගයහතබ්බන්ති වුත්තර යහොති. එයතන හි සද්දලක්ඛණානුගයතොවායර
සද්දපයයොයගොති දස්යසති, සද්දවිදූ ච ඉච්ඡන්ති
‘‘උපඅනුඅධිආඉච්චාදිපුබ්බවසයයොයග සත්තමියත්යථ උපයයොගවචනර
පාපුණාති, වියසසිතබ්බපයද ච යථාවිධිමනුපයයොයගො වියසසනපදානර
සමානාධිකරණභූතාන’’න්ති. තත්ර යදා අධි-සද්යදො, ආ-සද්යදො ච
උපසග්ගමත්තර, තදා ‘‘තතියාසත්තමීනඤ්චා’’ති ලක්ඛයණන 
අජ්ඣාපුබ්බවසයයොයග උපයයොගවචනර. තථා හි වදන්ති ‘‘සත්තමියත්යථ
කාලදිසාසු උපාන්වජ්ඣාවසයයොයග, අධිපුබ්බසිඨාවසානර පයයොයග, 

තප්පානචායරසුචදුතියා. කායල පුබ්බණ්හසමයරනිවායසත්වා, එකරසමයර
භගවා, කඤ්චිකාලර පුයරජාතපච්චයයනපච්චයයො, ඉමරරත්තිරචත්තායරො

මහාරාජායනො. දිසාෙං පුරිමර දිසර ධතරට්යඨො. උපාදිපුබ්බවසයෙොයග ගාමර
උපවසති, ගාමර අනුවසති, ගාමර ආවසති, අගාරර අජ්ඣාවසති, 

අධිපුබ්බසිඨාවසානංපයෙොයග පථවිරඅධියසස්සති, ගාමර අධිතිට්ඨති, ගාමර

අජ්ඣාවසති. තප්පානචායරසු නදිරපිවති, ගාමරචරතිඉච්චාදීති. 

යදා පන අධි-සද්යදො ඉස්සරියත්යථො, ආ-සද්යදො ච මරියාදත්යථො, තදා 
‘‘කම්මප්පවචනීයයුත්යත’’ති ලක්ඛයණන කම්මප්පවචනීයයයොයග
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උපයයොගවචනර.තථාහි වදන්ති‘‘අනුආදයයොඋපසග්ගා, ධීආදයයොනිපාතා
චකම්මප්පවචනීයසඤ්ඤායහොන්ති කිරියාසඞ්ඛාතරකම්මරපවචනීයරයයසර

යත කම්මප්පවචනීො’’ති. යසසපදානරපනයථාවිධිමනුපයයොයගකතයරන
ලක්ඛයණන උපයයොගවචනන්ති? යථාවුත්තලක්ඛයණයනව. යජ්යජවර
යතසම්පි ආධාරභාවයතො නානාධාරතා සියාති? න, බහූනම්පි පදානර
නගරවයසන එකත්ථභාවයතො. සකත්ථමත්තඤ්හි යතසර නානාකරණන්ති.
අඤ්යඤ පන සද්දවිදූ එවමිච්ඡන්ති ‘‘සමානාධිකරණපදානර පච්යචකර 
කිරියාසම්බන්ධයනන වියසසිතබ්බපයදන සමානවචනතා යථා ‘කටර
කයරොති, විපුලර, දස්සනීය’න්ති එත්ථ ‘කටර කයරොති, විපුලර කයරොති, 
දස්සනීයර කයරොතී’ති පච්යචකර කිරියාසම්බන්ධයනන කම්මත්යථයයව
දුතියා’’ති, තයදතර විචායරතබ්බර වියසසනපදානර සමානාධිකරණානර
කිරියාසම්බජ්ඣනාභාවයතො.යදාහිකිරියාසම්බජ්ඣනර, තදාවියසසනයමව
න යහොතීති. 

උස්සදතානායමත්ථබහුලතාතිවුත්තර ‘‘බහජන’’න්ති.තරපනබහුලතර

දස්යසති ‘‘ආකිණ්ෙමනුස්ස’’න්තිආදිනා. අරඤ්ඤාදීසු ගයහත්වා

යපොයසතබ්බා යපොසාවනිො, එයතන යතසර ධම්මභාවර දස්යසති. 

ආවිජ්ඣිත්වාති පරික්ඛිපිත්වා. ඛණිත්වා කතා යපොක්ඛරණී, ආබන්ධිත්වා
කතර තළාකර. අච්ඡින්නූදකට්ඨායනයයව ජලජකුසුමානි ජාතානීති වුත්තර 

‘‘උදකස්ස නිච්චභරිතායනවා’’ති. උදකස්සාති ච පූරණකිරියායයොයග 
කරණත්යථසාමිවචනර‘‘මහන්යතමහන්යතසාණිපසිබ්බයකකාරායපත්වා

හිරඤ්ඤසුවණ්ණස්ස පූරායපත්වා’’තිආදීසු (පාරා. 34) විය. සහ

ධඤ්යඤනාති සධඤ්ඤන්තිනගරසද්දායපක්ඛාය නපුරසකලිඞ්යගනවුත්තර, 
යථාවාකයර වා උපයයොගවචයනන. එවර සබ්බත්ථ. 

පුබ්බණ්ොපරණ්ොදියභදං බහධඤ්ඤසන්නිචෙන්ති එත්ථ ආදිසද්යදන
තදුභයවිනිමුත්තර අලාබුකුම්භණ්ඩාදිසූයපයයර සඞ්ගණ්හාති.
යතනායමත්යථො විඤ්ඤායති – නයිධ ධඤ්ඤසද්යදො
සාලිආදිධඤ්ඤවියසසවාචයකො, යපොසයන සාධුත්තමත්යතන පන
නිරවයසසපුබ්බණ්ණාපරණ්ණසූයපයයවාචයකො, විරූයපකයසසවයසන වා

පයුත්යතොති. එත්තාවතාති යථාවුත්තපදත්තයයන. රාජලීලාොති රාභනර
විලායසන. සමිද්ධියා උපයභොගපරියභොගසම්පුණ්ණභායවන සම්පත්ති 

සමිද්ධිසම්පත්ති. 

‘‘රාජයභොග්ග’’න්ති වුත්යත ‘‘යකන දින්න’’න්ති අවස්සර 

පුච්ඡිතබ්බයතො එවර වුත්තන්ති දස්යසති ‘‘යකනා’’තිආදිනා. රඤ්ඤා විය

භුඤ්ජිතබ්බන්ති වා රාජයභොග්ගන්ති අට්ඨකථායතො අපයරො නයයො. යාව
පුත්තනත්තපනත්තපරම්පරා කුලසන්තකභායවන රාජයතො ලද්ධත්තා 

‘‘රඤ්යඤො දාෙභූත’’න්ති වුත්තර. ‘‘ධම්මදායාදා යම භික්ඛයව 

භවථා’’තිආදීසු (ම. නි. 1.29) විය ච දාෙසද්යදො දායජ්ජපරියායයොති ආහ 

‘‘දාෙජ්ජන්ති අත්යථො’’ති. කථර දින්නත්තා බ්රහ්මයදයයර නාමාති යචොදනර
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පරිහරති ‘‘ඡත්තං උස්සායපත්වා’’තිආදිනා. රාජනීහායරන
පරිභුඤ්ජිතබ්බයතො හිඋද්ධර පරියභොගලාභස්ස බ්රහ්මයදයයතානාමනත්ථි, 
ඉදඤ්ච තථා දින්නයමව, තස්මා බ්රහ්මයදයයර නාමාති වුත්තර යහොති. 

යඡජ්ජයභජ්ජන්ති සරීරදණ්ඩධනදණ්ඩාදියභදර දණ්ඩමාහ. 

නදීතිත්ථපබ්බතාදීසූති නදීතිත්ථපබ්බතපාදගාමද්වාරඅටවිමුඛාදීසු. 

යසතච්ඡත්තග්ගහයෙන යසසරාජකකුධභණ්ඩම්පි ගහිතර තප්පමුඛත්තාති 

යවදිතබ්බර. ‘‘රඤ්ඤාභුඤ්ජතබ්බ’’න්ත්යවවවුත්යත ඉධාධිප්යපතත්යථොන

පාකයටොති හත්වා-සද්දග්ගහණර කතර. තඤ්හි යසො රාජකුලයතො
අසමුදාගයතොපි රාජා හුත්වා භුඤ්ජිතුර ලභතීති අයමිධාධිප්යපයතො අත්යථො.

දාතබ්බන්ති දාෙං, ‘‘රාජදාය’’න්ති ඉමිනාව රඤ්ඤා දින්නභායව සිද්යධ
‘‘රඤ්ඤාපයසනදිනායකොසයලනදින්න’’න්තිපුනචවචනර කිමත්ථියන්ති

ආහ ‘‘දාෙකරාජදීපනත්ථ’’න්තිආදි. අසුයකන රඤ්ඤා දින්නන්ති
දායකරාජස්ස අදීපිතත්තාඑවර වුත්තන්තිඅධිප්පායයො. එත්ථච පඨමනයය
‘‘රාජයභොග්ග’’න්ති පයද පුච්ඡාසම්භවයතො ඉදර වුත්තර, දුතියනයය පන 
‘‘රාජදාය’’න්ති පයදති අයම්පි වියසයසො දට්ඨබ්යබො. තත්ථ අතිබහුලතාය
පුරයතො ඨපයනොකාසාභාවයතො පස්යසනපි ඔදනසූපබයඤ්ජනාදි දීයති

එතස්සාති පයසනදි, අලුත්තසමාසවයසන. යසො හි රාජා තණ්ඩුලයදොණස්ස
ඔදනම්පි තදුපියයන සූපබයඤ්ජයනන භුඤ්ජති. තථා හි නර
භුත්තපාතරාසකායල සත්ථු සන්තිකමාගන්ත්වා ඉයතො චියතො ච
සම්පරිවත්තන්තර නිද්දාය අභිභුයයමානර උජුකර නිසීදිතුමසක්යකොන්තර
භගවා– 

‘‘මිද්ධී යදායහොතිමහග්ඝයසොච, 
නිද්දායිතාසම්පරිවත්තසායී; 
මහාවරායහොව නිවාපවුට්යඨො, 
පුනප්පුනරගබ්භමුයපතිමන්යදො’’ති.(ධ.ප.325; යනත්ති.26, 90); 

ඉමායගාථායඔවදි.භාගියනයයඤ්චයසොසුදස්සනරනාමමාණවර– 

‘‘මනුජස්සසදාසතීමයතො, 
මත්තරජානයතොලද්ධයභොජයන; 
තනුකස්සභවන්තියවදනා, 
සණිකරජීරතිආයුපාලය’’න්ති.(සර.නි.1.24) – 

ඉමර ගාථර භගවයතො සන්තියක උග්ගහායපත්වා අත්තයනො භුඤ්ජන්තස්ස
ඔසානපිණ්ඩකායල යදවසිකර භණායපති, යසො අපයරන සමයයන තස්සා
ගාථාය අත්ථර සල්ලක්යඛත්වා පුනප්පුනර ඔසානපිණ්ඩපරිහරයණන
නාළියකොදනමත්තාය සණ්ඨහිත්වා තනුසරීයරො බලවා සුඛප්පත්යතො

අයහොසීති. උදානට්ඨකථාෙං (උදා.අට්ඨ.12) පනඑවරවුත්තර‘‘පච්චාමිත්තර 
පරයසනර ජිනාතීති පයසනදී’’ති. සද්දවිදූපි හි ජ-කාරස්ස ද-කායර
ඉදමුදාහරන්ති. යසො හි අත්තයනො භාගියනයයර අජාතසත්තුරාජානර, 



දීඝනිකායය සීලක්ඛන්ධවග්ගඅභිනවටීකා  අම්බට්ඨසුත්තවණ්ණනා 

177 

පටුන 

පඤ්චයචොරසතාදීනි ච අවරුද්ධකානි ජිනාතීති. 

යකොසලරට්ඨස්සාධිපතිභාවයතො යකොසයලො, තස්මා යකොසලාධිපතිනා 
පයසනදි නාමයකන රඤ්ඤා දින්නන්ති අත්යථො යවදිතබ්යබො. 
නිස්සට්ඨපරිච්චත්තතාසඞ්ඛායතනපුනඅග්ගයහතබ්බභායවයනවදින්නත්තා

ඉධ බ්රහ්මයදෙයං නාම, න තු පුරිමනයය විය රාජසඞ්යඛයපන 

පරිභුඤ්ජිතබ්බභායවන දින්නත්තාති ආහ ‘‘ෙථා’’තිආදි. නිස්සට්ඨර හුත්වා, 

නිස්සට්ඨභායවන වා පරිච්චත්තර නිස්සට්ඨපරිච්චත්තං, මුත්තචාගවයසන
චජිතන්තිඅත්යථො. 

සවනරඋපලබ්යභොතිදස්යසති ‘‘උපලභී’’ති ඉමිනා, යසොචායමුපලබ්යභො
සවනවයසයනව ජානනන්ති වුත්තර 

‘‘යසොතද්වාරසම්පත්තවචනනිග්යඝොසානුසායරන අඤ්ඤාසී’’ති. 
යසොතද්වාරානුසාරවිඤ්ඤාණවීථිවයසනජානනයමවහිඉධසවනරයතයනව
‘‘සමයණොඛලුයභො යගොතයමො’’තිආදිනාවුත්තස්සත්ථස්සඅධිගතත්තා, න
පන යසොතද්වාරවීථිවයසන සුතමත්තර යතන තදත්ථස්ස අනධිගතත්තා.
අවධාරණඵලත්තාසද්දපයයොගස්ස සබ්බම්පිවාකයරඅන්යතොගධාවධාරණර.
තස්මාතදත්ථයජොතකසද්යදනවිනාපි අඤ්ඤත්ථායපොහනවයසනඅස්යසොසි
එව, නාස්සයකොචිසවනන්තරායයොඅයහොසීතිඅයමත්යථො විඤ්ඤායතීතිආහ 

‘‘පදපූරෙමත්යත නිපායතො’’ති, අන්යතොගධාවධාරයණපි ච සබ්බස්මිර
වායකය නීතත්ථයතො අවධාරණත්ථර යඛො-සද්දග්ගහණර ‘‘එවා’’ති
සාමත්ථියා සාතිසයර එතදත්ථස්ස විඤ්ඤායමානත්තාති පඨමවිකප්යපො
වුත්යතො, නීතත්ථයතො අවධාරයණන යකො අත්යථො එකන්තියකො කයතො, 

අවධාරියතො චාති වුත්තර ‘‘තත්ථා’’තිආදි. අථ පදපූරණමත්යතන යඛො-

සද්යදන කිර පයයොජනන්ති යචොදනමපයනති ‘‘පදපූරයෙනා’’තිආදිනා, 
අක්ඛරසමූහපදස්ස, පදසමූහවාකයස්ස ච සිලිට්ඨතාපයයොජනමත්තයමවාති

අත්යථො. ‘‘අස්යසොසී’’ති හිදර පදර යඛො-සද්යද ගහියත යතන ඵුල්ලිතර
මණ්ඩිතර විභූසිතර විය යහොන්තර පූරිතර නාම යහොති, යතන ච
පුරිමපච්ඡිමපදානි සුඛුච්චාරණවයසන සිලිට්ඨානි යහොන්ති, න තස්මිර 
අග්ගහියත, තස්මා පදපූරණමත්තම්පි පදබයඤ්ජනසිලිට්ඨතාපයයොජනන්ති
වුත්තර යහොති. මත්තසද්යදො යචත්ථ වියසසනිවත්තිඅත්යථො, යතනස්ස

අනත්ථන්තරදීපනතා දස්සිතා, එව-සද්යදන පන පදබයඤ්ජනසිලිට්ඨතාය
එකන්තිකතා. 

‘‘සමයණො ඛලූ’’තිආදි යථාසුතත්ථනිදස්සනන්ති දස්යසති 

‘‘ඉදානී’’තිආදිනා. සමිතපාපත්තාති එත්ථ අච්චන්තර අනවයසසයතො
සවාසනර සමිතපාපත්තාති අත්යථො ගයහතබ්යබො. එවඤ්හි 
බාහිරකවීතරාගයසක්ඛායසක්ඛපාපසමනයතො භගවයතො පාපසමනර

යථාරහර වියසසිතර යහොති. යතන වුත්තර ‘‘භගවා ච අනුත්තයරන

අරිෙමග්යගන සමිතපායපො’’ති. තයදවත්ථර නිද්යදසපායඨන සායධතුර

‘‘වුත්තඤ්යහත’’න්තිආදිමාහ. අස්සාති අයනන භික්ඛුනා, භගවතා වා. 
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සමිතාතිසමාපිතා, සමභාවරවාආපාදයිතා, අස්සවාසම්පදානභූතස්සසන්තා

යහොන්තීතිඅත්යථො.අත්ථානුගතාචායරභගවති සමඤ්ඤාතිවුත්තර ‘‘භගවා

චා’’තිආදි. යතනාති තථා සමිතපාපත්තා. යථාභූතර පවත්යතො ෙථාභුච්චං, 

තයදව ගුයණො, යතන අධිගතර තථා. ‘‘ඛලූ’’ති ඉදර යනපාතිකර
ඛලුපච්ඡාභත්තිකපයද (මි. ප. 4.1.8) විය, න නාමර, අයනකත්ථත්තා ච

නිපාතානර අනුස්සවනත්යථොව ඉධාධිප්යපයතොති ආහ ‘‘අනුස්සවනත්යථ

නිපායතො’’ති, පරම්පරසවනඤ්යචත්ථ අනුස්සවනර. 

බ්රාහ්මෙජාතිසමුදාගතන්ති බ්රාහ්මණජාතියා ආගතර, ජාතිසිද්ධන්ති වුත්තර

යහොති. ආලපනමත්තන්ති පියාලපනවචනමත්තර, න තදුත්තරි
අත්ථපරිදීපනර. පියසමුදාහාරා යහයත ‘‘යභො’’ති වා ‘‘ආවුයසො’’ති වා

‘‘යදවානර පියා’’ති වා. ධම්මපයද බ්රාහ්මෙවත්ථුපායඨන, (ධ. ප. 315 

ආදයයො) සුත්තනිපායත ච වායසට්ඨසුත්තපයදන 

බ්රාහ්මණජාතිසමුදාගතාලපනභාවර සමත්යථතුර ‘‘වුත්තම්පි 

යචත’’න්තිආදිමාහ. 

තත්රායමත්යථො – සයච රාගාදිකිඤ්චයනහි සකිඤ්චයනො අස්ස, යසො 
ආමන්තනාදීසු ‘‘යභො යභො’’ති වදන්යතො හුත්වා විචරණයතො යභොවාදීයයව
නාම යහොති, න බ්රාහ්මයණො. ‘‘අකිඤ්චනර අනාදානර, තමහර බ්රූමි
බ්රාහ්මණ’’න්ති (ධ. ප. 396, සු. නි. 625) යසසගාථාපදර. තත්ථ රාගාදයයො

සත්යත කිඤ්චන්ති මද්දන්ති පලිබුද්ධන්තීති කිඤ්චනානි. මනුස්සා කිර 
යගොයණහි ඛලර මද්දායපන්තා ‘‘කිඤ්යචහි කපිල, කිඤ්යචහි කාළකා’’ති

වදන්ති, තස්මා කිඤ්චනසද්යදොමද්දනත්යථොයවදිතබ්යබො.යථාහ නිද්යදයස 
‘‘අකිඤ්චනන්තිරාගකිඤ්චනර, යදොස, යමොහ, මාන, දිට්ඨි, කියලසකිඤ්චනර, 
දුච්චරිතකිඤ්චනර, යස්යසයත කිඤ්චනා පහීනා සමුච්ඡින්නා වූපසන්තා 
පටිප්පස්සද්ධා අභබ්බුප්පත්තිකා ඤාණග්ගිනා දඩ්ො, යසො වුච්චති

අකිඤ්චයනො’’ති (චූළනි. 28, 32, 60, 63). යගොතයමොති යගොත්තවයසන

පරිකිත්තනර, යර‘‘ආදිච්චයගොත්ත’’න්තිපියලොයකවදන්ති, සකයපුත්යතොති 
පන ජාතිවයසන සාකියයොති ච තස්යසව යවවචනර. වුත්තඤ්යහතර 

පබ්බජ්ජාසුත්යත – 

‘‘ආදිච්චානාමයගොත්යතන, සාකියානාමජාතියා; 
තම්හා කුලා පබ්බජියතොම්හි, න කායම අභිපත්ථය’’න්ති. (සු. නි. 
425); 

තථා චාහ ‘‘යගොතයමොති භගවන්තං යගොත්තවයසන 

පරිකිත්යතතී’’තිආදි. තත්ථ ගර තායතීති යගොත්තං, ‘‘යගොතයමො’’ති
පවත්තමානර අභිධානර, බුද්ධිඤ්ච එකරසිකවිසයතාය රක්ඛතීති අත්යථො.
යථා හිබුද්ධිආරම්මණභූයතන අත්යථනවිනාන වත්තති, එවර අභිධානර
අභියධයයභූයතන, තස්මා යසො යගොත්තසඞ්ඛායතො අත්යථො තානි රක්ඛතීති
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වුච්චති, යගො-සද්යදොයචත්ථ අභිධායන, බුද්ධියඤ්චවත්තති.තථාහිවදන්ති
– 

‘‘යගො යගොයණයචන්ද්රියයභුමයර, වචයනයචව බුද්ධියර; 
ආදිච්යචරස්මියඤ්යචව, පානීයයපිචවත්තයත; 
යතසුඅත්යථසුයගොයණථී, පුමාචඉතයරපුමා’’ති. 

තත්ථ ‘‘යගොසු දුගහමානාසු ගයතො , යගොපඤ්චයමො ’’තිආදීසු යගොසද්යදො  

යගොයණ වත්තති‘‘ .යගොචයරො ’’තිආදීසු ඉන්ද්රියය‘‘ . යගොරක්ඛ ’’න්තිආදීසු

භූමියර.තථාහි  සුත්තනිපාතට්ඨකථාෙවායසට්ඨසුත්තසංවණ්ණනාෙං වුත්තර 

‘‘යගොරක්ඛන්ති යඛත්තරක්ඛර, කසිකම්මන්ති වුත්තර යහොති  .පථවී හි

‘යගො’ති  වුච්චති, තප්පයභයදොච ‘‘යඛත්ත’’න්ති)සු.නි.අට්ඨ. 2.619-626). 

‘‘යගොත්තර නාම ද්යව යගොත්තානි හීනඤ්ච යගොත්තර, උක්කට්ඨඤ්ච

යගොත්ත ’’න්තිආදීසු)පාචි. 15) වචයන, බුද්ධියඤ්චවත්තති‘‘.යගොයගොත්තර

යගොතමරනයම ’’ති යපොරාණකවි රචනායආදිච්යච, ආදිච්චබන්ධුර යගොතමර

සම්මාසම්බුද්ධර නමාමීති හි අත්යථො, ‘‘උණ්හගූ ’’තිආදීසු  රස්මියර, උණ්හා

ගායවො රස්මියයො එතස්සාති හි උණ්හගු, සූරියයො .

‘‘යගොසීතචන්දන ’’න්තිආදීසු)අ .නි .ටී . 1.49) පානීයය, යගොසඞ්ඛාතර

පානීයර විය සීතර, තයදව චන්දනර තථා  .තස් මිඤ්හි උද්ධනයතො 

උද්ධරිතපක්කුථිතයතලස්මිරපක්ඛිත්යතතඞ්ඛණඤ්යඤවතරයතලරසීතලර

යහොතීති .එයතසු  පනඅත්යථසුයගොයණවත්තමායනොයගො -සද්යදොයථාරහර

ඉත්ථිලිඞ්යගොයචවපුල්ලිඞ්යගොච , යසයසසුපනපුල්ලිඞ්යගොයයව. 

කිරපයනතරයගොත්තරනාමාති? අඤ්ඤකුලපරම්පරායඅසාධාරණරතස්ස 
කුලස්සආදිපුරිසසමුදාගතරතරකුලපරියාපන්නසාධාරණරසාමඤ්ඤරූපන්ති
දට්ඨබ්බර. සාධාරණයමව හි ඉදර තරකුලපරියාපන්නානර සාධාරණයතො ච
සාමඤ්ඤරූපර. තථා හි තරකුයල ජාතා සුද්යධොදනමහාරාජාදයයොපි
‘‘යගොතයමො’’ ත්යවව වුච්චන්ති, යතයනව භගවා අත්තයනො පිතරර 
සුද්යධොදනමහාරාජානර ‘‘අතික්කන්තවරා යඛො යගොතම තථාගතා’’ති
(මහාව. 105) අයවොච, යවස්සවයණොපි මහාරාජා භගවන්තර
‘‘විජ්ජාචරණසම්පන්නර, බුද්ධර වන්දාම යගොතම’’න්ති, (දී. නි. 3.288) 
ආයස්මාපි වඞ්ගීයසො ආයස්මන්තර ආනන්දර ‘‘සාධු නිබ්බාපනර බ්රූහි, 
අනුකම්පායයගොතමා’’ති(සර.නි.1.212). ඉධපනභගවන්තයමව. යතනාහ

‘‘භගවන්තර යගොත්තවයසන පරිකිත්යතතී’’ති. තස්මාති 

යථාවුත්තමත්ථත්තයර පච්චාමසති. එත්ථ ච ‘‘සමයෙො’’ති ඉමිනා 
සරික්ඛකජයනහි භගවයතො බහුමතභායවො දස්සියතො 

තබ්බිසයසමිතපාපතාපරිකිත්තනයතො, ‘‘යගොතයමො’’ති ඉමිනා 
යලොකියජයනහිතබ්බිසයඋළාරයගොත්තසම්භූතතාපරිකිත්තනයතො. 

සකයස්ස සුද්යධොදනමහාරාජස්ස පුත්යතො සකයපුත්යතො, ඉමිනා පන
උච්චාකුලපරිදීපනර උදියතොදිතවිපුලඛත්තියකුලසම්භූතතාපරිකිත්තනයතො.



දීඝනිකායය සීලක්ඛන්ධවග්ගඅභිනවටීකා  අම්බට්ඨසුත්තවණ්ණනා 

180 
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සබ්බඛත්තියානඤ්හි ආදිභූතමහාසම්මතමහාරාජයතො පට්ඨාය අසම්භින්නර
උළාරතමරසකයරාජකුලර.යථාහ– 

‘‘මහාසම්මතරාජස්ස, වරසයජොහිමහාමුනි; 
කප්පාදිස්මිඤ්හි රාජාසි, මහාසම්මතනාමයකො’’ති. (මහාවරයස 
දුතියපරිච්යඡයදපඨමගාථා); 

කථර සද්ධාපබ්බජිතභාවපරිදීපනන්ති ආහ ‘‘යකනචී’’තිආදි. පරිජියනර

පරිහායනර පාරිජුඤ්ඤං, පරිජිරතීති වා පරිජණ්යෙො, තස්ස භායවො 

පාරිජුඤ්ඤං, යතන. ඤාතිපාරිජුඤ්ඤයභොගපාරිජුඤ්ඤාදිනා යකනචි
පාරිජුඤ්යඤන පරිහානියා අනභිභූයතො අනජ්යඣොත්ථයටො හුත්වා
පබ්බජියතොති අත්යථො. තයදව පරියායන්තයරන විභායවතුර 

‘‘අපරික්ඛීෙංයෙව තං කුලං පහාො’’ති වුත්තර. අපරික්ඛීෙන්ති හි
ඤාතිපාරිජුඤ්ඤයභොගපාරිජුඤ්ඤාදිනා යකනචි පාරිජුඤ්යඤන අපරික්ඛයර. 

සද්ධාෙපබ්බජයතොතිසද්ධායඑව පබ්බජියතො.එවඤ්හි‘‘යකනචී’’තිආදිනා 
නිවත්තිතවචනරසූපපන්නර යහොති.නනුච‘‘සකයකුලාපබ්බජියතො’’තිඉදර
උච්චාකුලා පබ්බජිතභාවපරිදීපනයමව සියා තදත්ථස්යසව
විඤ්ඤායමානත්තා, න සද්ධාපබ්බජිතභාවපරිදීපනර තදත්ථස්ස 
අවිඤ්ඤායමානත්තාති? නයඛොපයනවරදට්ඨබ්බරමහන්තරඤාතිපරිවට්ටර, 
මහන්තඤ්ච යභොගක්ඛන්ධර පහාය සද්ධාපබ්බජිතභාවස්ස අත්ථයතො
සිද්ධත්තා. තථා හි යලොකනාථස්ස අභිජාතියර තස්ස කුලස්ස න කිඤ්චි
පාරිජුඤ්ඤර, අථ යඛො වුඩ්ඪියයව, තයතො තස්ස සමිද්ධතමභායවො යලොයක
පාකයටො පඤ්ඤායතො යහොති, තස්මා ‘‘සකයකුලා පබ්බජියතො’’ති 
එත්තයකයයවවුත්යතතථාසමිද්ධතමරකුලරපහායසද්ධාපබ්බජිතභායවො
සිද්යධොයයවාති, ඉමර පරිහාරර ‘‘යකනචි පාරිජුඤ්යඤනා’’තිආදිනා

විභායවතීති දට්ඨබ්බර. තයතො පරන්ති ‘‘යකොසයලසු චාරිකර
චරමායනො’’තිආදිවචනර. 

‘‘සාධුධම්මරුචිරාජා, සාධුපඤ්ඤාණවානයරො; 
සාධුමිත්තානමදුබ්යභො, පාපස්සාකරණරසුඛ’’න්ති.ආදීසු– 

විය සාධුසද්යදො ඉධ සුන්දරත්යථොති ආහ ‘‘සුන්දරං යඛො පනා’’ති. යඛොති 

අවධාරණත්යථ නිපායතො, පනාති පක්ඛන්තරත්යථ. එවර 

සාත්ථකතාවිඤ්ඤාපනත්ථඤ්හිසරවණ්ණනායයමයතසරගහණර. සුන්දරන්ති
ච භද්දකර, භද්දකතා ච පස්සන්තානර හිතසුඛාවහභායවනාති වුත්තර 

‘‘අත්ථාවහං සුඛාවහ’’න්ති. අත්යථො යචත්ථ

දිට්ඨධම්මිකසම්පරායිකපරමත්ථවයසනතිවිධර හිතර සුඛම්පිතයථවතිවිධර
සුඛර. 

තථාරූපානන්ති තාදිසානර, අයර සද්දයතො අත්යථො. අත්ථමත්තර පන

දස්යසතුර ‘‘එවරූපාන’’න්ති වුත්තර. යාදියසහි ච ගුයණහි භගවා
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පටුන 

සමන්නාගයතො චතුප්පමාණිකස්ස යලොකස්ස සබ්බකාලම්පි-අච්චන්තාය-
සද්ධාය-පසාදනීයයො යතසර යථාභූතසභාවත්තා, තාදියසහි ගුයණහි 
සමන්නාගතභාවර සන්ධාය ‘‘තථාරූපානර අරහත’’න්ති වුත්තන්ති

දස්යසන්යතො ‘‘ෙථාරූයපො’’තිආදිමාහ. ලද්ධසද්ධානන්ති ලද්ධසද්දහානර, 

පරජනස්ස සද්ධර පටිලභන්තානන්ති වුත්තර යහොති. ලද්ධසද්දානන්ති වා
පටිලද්ධකිත්තිසද්දානර, එයතන ‘‘අරහත’’න්ති පදස්ස අරහන්තානන්ති
අත්යථො, අරහන්තසමඤ්ඤායචපාකටභායවොදස්සියතො, අපිච‘‘යථාරූයපො
යසො භවර යගොතයමො’’ති ඉමිනා ‘‘තථාරූපාන’’න්ති පදස්ස අනියමවයසන

අත්ථර දස්යසත්වා සරූපනියමවයසනපි දස්යසතුර ‘‘ෙථාභුච්චගුොධිගයමන

යලොයක අරහන්යතොති ලද්ධසද්ධාන’’න්ති වුත්තර, ඉදම්පි හි
‘‘තථාරූපාන’’න්ති පදස්යසව අත්ථදස්සනර, අයයමවචනයයොආචරියයහි

අධිප්යපයතො ඉධ ටීකාෙං, (දී. නි. ටී. 1.255) සාරත්ථදීපනිෙඤ්ච තයථව
වුත්තත්තා.‘‘යථාරූපායතභවන්යතො අරහන්යතො’’තිඅවත්වා‘‘යථාරූයපො
යසොභවරයගොතයමො’’තිවචනරභගවතියයවගරුගාරවවයසන ‘‘තථාරූපානර
අරහත’’න්ති පුථුවචනනිද්දිට්ඨභාවවිඤ්ඤාපනත්ථර. අත්තනි, ගරූසු ච හි

බහුවචනර ඉච්ඡන්ති සද්දවිදූ. ‘‘ෙථාභුච්ච…යප.… අරහත’’න්ති ඉමිනා ච
ධම්මප්පමාණානර, ලූඛප්පමාණානඤ්ච සත්තානර භගවයතො පසාදාවහතර
යථාරුතයතො දස්යසතිඅරහන්තභාවස්ස යතසඤ්යඤවයථාරහරවිසයත්තා, 
තරදස්සයනනපනඉතයරසම්පිරූපප්පමාණයඝොසප්පමාණානර පසාදාවහතා
දස්සිතායයවතදවිනාභාවයතොතිදට්ඨබ්බර. 

පසාදයසොම්මානීති පසන්නානි, සීතලානි ච, පසාදවයසන වා සීතලානි, 
අයනන පසන්නමනතර දස්යසති. ‘‘දස්සන’’න්ති වුත්යතපි තදුත්තරි
කත්තබ්බතාසම්භවයතො අයර සම්භාවනත්යථො ලබ්භතීති ආහ 

‘‘දස්සනමත්තම්පි සාධු යහොතී’’ති. ඉතරථා හි ‘‘දස්සනඤ්යඤව සාධු, න
තදුත්තරිකරණ’’න්තිඅනධිප්යපතත්යථොආපජ්ජති, සම්භාවනත්යථොයචත්ථ 
පි-සද්යදො, අපි-සද්යදො වා ලුත්තනිද්දිට්යඨො. ‘‘බ්රහ්මචරියර පකායසතී’’ති
එත්ථ ඉති-සද්යදො‘‘අබ්භුග්ගයතො’’තිඉමිනාසම්බන්ධමුපගයතො, තස්මාඅයර
‘‘සාධු යහොතී’’ති ඉධ ඉති-සද්යදො ‘‘බ්රාහ්මයණො යපොක්ඛරසාතී අම්බට්ඨර
මාණවරආමන්යතසී’’තිඉමිනා සම්බජ්ඣිතබ්යබො, ‘‘අජ්ඣාසයරකත්වා’’ති
චපාඨයසයසොතදත්ථස්සවිඤ්ඤායමානත්තා. යස්සහිඅත්යථොවිඤ්ඤායති, 
සද්යදො න පයුජ්ජති, යසො ‘‘පාඨයසයසො’’ති වුච්චති, ඉමමත්ථර

විභායවන්යතො ආහ ‘‘දස්සනමත්තම්පි සාධු යහොතීති එවං අජ්ඣාසෙං

කත්වා’’ති. මූලපණ්ොසයක චූළසීහනාදසුත්තට්ඨකථාෙ (ම. නි. අට්ඨ.

1.144) ආගතර යකොසිෙසකුෙවත්ථු යචත්ථකයථතබ්බර. 

අම්බට්ඨමාණවකථාවණ්ණනා 
256. ‘‘අජ්ඣායයකො’’ති ඉදර පඨමපකතියා ගරහාවචනයමව, 

දුතියපකතියාපසරසාවචනරකත්වායවොහරන්ති යථාතර‘‘පුරියසොනයරො’’ති

දස්යසතුර අග්ගඤ්ඤසුත්තපද (දී. නි. 3.132) මුදාහටර. තත්ථ ඉයමති



දීඝනිකායය සීලක්ඛන්ධවග්ගඅභිනවටීකා  අම්බට්ඨසුත්තවණ්ණනා 

182 

පටුන 

ඣායකනායමනසමඤ්ඤිතාජනා. නඣාෙන්තීතිපණ්ණකුටීසුඣානරන
අප්යපන්ති න නිප්ඵායදන්ති, ගාමනිගමසාමන්තර ඔසරිත්වා යවදගන්යථ
කයරොන්තාවඅච්ඡන්තීති අත්යථො.තරපයනයතසරබ්රාහ්මණඣායකසඞ්ඛාතර

පඨමදුතියනාමර උපාදාය තතියයමව ජාතන්ති ආහ ‘‘අජ්ඣාෙකාත්යවව

තතිෙංඅක්ඛරංඋපනිබ්බත්ත’’න්ති, අක්ඛරන්තිචනිරුත්තිසමඤ්ඤා.සාහි
තස්මිරයයව නිරුළ්හභායවන අඤ්ඤත්ථ අසඤ්චරණයතො ‘‘අක්ඛර’’න්ති

වුච්චති. මන්යතපරිවත්යතතීතියවයදසජ්ඣායති, පරියාපුණාතීතිඅත්යථො.
ඉධ හිඅධිආපුබ්බඉ-සද්දවයසනපදසන්ධි, ඉතරත්ථපනයඣ-සද්දවයසන. 

මන්යතධායරතීතියථාඅධීයතමන්යතඅසම්මූළ්යහකත්වාහදයය ඨයපති. 

ආථබ්බෙයවයදො පරූපඝාතකරත්තා සාධූනමපරියභොයගොති කත්වා 

‘‘ඉරුයවදෙජුයවදසාමයවදාන’’න්තිවුත්තර.තත්ථඉච්චන්යත යථොමීයන්යත

යදවා එතායාති ඉරු ඉච-ධාතුවයසන ච-කාරස්ස ර-කාරර කත්වා, 

ඉත්ථිලිඞ්යගොයර. යජ්ජන්යත පුජ්ජන්යත යදවා අයනනාති ෙජු 
පුන්නපුරසකලිඞ්ගවයසන.යසොයන්තිඅන්තරකයරොන්ති, සායන්තිවාතනුර

කයරොන්ති පාපමයනනාති සාමං යසො-ධාතුපක්යඛ ඔ-කාරස්ස ආ-කාරර

කත්වා. විදන්ති ධම්මර, කම්මර වා එයතහීති යවදා, යත එව මන්තා 
‘‘සුගතියයොපිමුනන්ති, සුයයන්තිචඑයතහී’’තිකත්වා.පහරණරසඞ්ඝට්ටනර 

පහතං, ඔට්ඨානර පහතර තථා, තස්ස කරණවයසන, ඔට්ඨානි චායලත්වා
පගුණභාවකරණවයසන පාරර ගයතො, න අත්ථවිභාවනවයසනාති වුත්තර

යහොති. පාරගූතිච නිච්චසායපක්ඛතායකිතන්තසමායසො. 

‘‘සහ නිඝණ්ටුනා’’තිආදිනා යථාවාකයර විභතයන්තවයසන

නිබ්බචනදස්සනර. නිඝණ්ටුරුක්ඛාදීනන්ති නිඝණ්ටු නාම රුක්ඛවියසයසො, 
තදාදිකානමත්ථානන්ති අත්යථො, එයතන නිඝණ්ටුරුක්ඛපරියායර ආදිර
කත්වා තප්පමුයඛන යසසපරියායානර තත්ථ දස්සිතත්තා යසො ගන්යථො
නිඝණ්ටුනාමයථාතර ‘‘පාරාජිකකණ්යඩො, කුසලත්තියකො’’ති අයමත්යථො
දස්සියතො ඉමිනා යථාරුතයමව තදත්ථස්ස අධිගතත්තා. ආචරියා පන එවර
වදන්ති ‘‘වචනීයවාචකභායවන අත්ථර, සද්දඤ්ච නිඛඩති භින්දති විභජ්ජ

දස්යසතීති නිඛණ්ඩු, යසො එව ඛ-කාරස්ස ඝ-කාරර කත්වා ‘නිඝණ්ඩූ’ති
වුත්යතො’’ති (දී. නි. ටී. 1.256), තයදතර අට්ඨකථානයයතො
අඤ්ඤනයදස්සනන්ති ගයහතබ්බර. ඉතරථා හි යසො අට්ඨකථාය වියරොයධො
සියා, විචායරතබ්බයමතර. අක්ඛරචින්තකා පන එවමිච්ඡන්ති ‘‘තත්ථ
තත්ථාගතානි නාමානි නිස්යසසයතො ඝයටන්ති රාසිර කයරොන්ති එත්ථාති 

නිඝණ්ටු නිග්ගහිතාගයමනා’’ති. යවවචනප්පකාසකන්තිපරියායසද්දදීපකර, 
එයකකස්ස අත්ථස්ස අයනකපරියායවචනවිභාවකන්ති අත්යථො.
නිදස්සනමත්තඤ්යචතර අයනයකසම්පි අත්ථානර
එකසද්දවචනීයතාවිභාවනවයසනපි තස්ස ගන්ථස්ස පවත්තත්තා. යකො 
පයනයසොති? එතරහි නාමලිඞ්ගානුසාසනරතනමාලාභිධානප්පදීපිකාදි.

වචීයභදාදිලක්ඛණා කිරියා කප්පීයති එයතනාති කිරිොකප්යපො, තයථව
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විවිධරකප්පීයති එයතනාති විකප්යපො, කිරියාකප්යපොචයසොවිකප්යපොචාති 

කිරිොකප්පවිකප්යපො. යසො හි වණ්ණපදසම්බන්ධපදත්ථාදිවිභාගයතො 
බහුවිකප්යපොති කත්වා ‘‘කිරියාකප්පවිකප්යපො’’ති වුච්චති, යසො ච

ගන්ථවියසයසොයයවාති වුත්තර ‘‘කවීනං උපකාරාවහං සත්ථ’’න්ති, 
චතුන්නම්පි කවීනර කවිභාවසම්පදායභොගසම්පදාදිපයයොජනවයසන
උපකාරාවයහො ගන්යථොති අත්යථො. යකො පයනයසොති? 
කබයබන්ධනවිධිවිධායයකො කබයාලඞ්කාරගීතාසුයබොධාලඞ්කාරාදි.ඉදරපන
මූලකිරියාකප්පගන්ථර සන්ධාය වුත්තර. යසො හි මහාවිසයයො
සතසහස්සගාථාපරිමායණො, යර ‘‘නයචරියාදිපකරණ’’න්තිපි වදන්ති. 

වචනත්ථයතො පන කිටයති ගයමති ඤායපති කිරියාදිවිභාගන්ති යකටුභං 
කිට-ධාතුයතො අභපච්චයවයසන, අ-කාරස්ස ච උකායරො. අථ වා
කිරියාදිවිභාගර අනවයසසපරියාදානයතො කියටන්යතො ගමන්යතො ඔයභති

පූයරතීති යකටුභං කිට-සද්දූපපදඋභධාතුවයසන. අපිච කිටන්ති ගච්ඡන්ති 

කවයයො බන්යධසු යකොසල්ලයමයතනාති යකටුභං, පුරිමනයයයනයවත්ථ 
පදසිද්ධි. ඨානකරණාදිවිභාගයතො, නිබ්බචනවිභාගයතො ච අක්ඛරා

පයභදීයන්ති එයතනාති අක්ඛරප්පයභයදො, තර පන ඡසු යවදඞ්යගසු

පරියාපන්නර පකරණද්වයයමවාතිවුත්තර ‘‘සික්ඛාචනිරුත්තිචා’’ති. තත්ථ

සික්ඛන්ති අක්ඛරසමයයමතායාති සික්ඛා, අකාරාදිවණ්ණානර
ඨානකරණපයතනපටිපාදකසත්ථර. නිච්ඡයයන, නිස්යසසයතො වා උත්ති 

නිරුත්ති, වණ්ණාගමවණ්ණවිපරියායාදිලක්ඛණර.වුත්තඤ්ච– 

‘‘වණ්ණාගයමොවණ්ණවිපරියායයො, 
ද්යවචාපයරවණ්ණවිකාරනාසා; 
ධාතුස්සඅත්ථාතිසයයනයයොයගො, 
තදුච්චයත පඤ්චවිධා නිරුත්තී’’ති. (පාරා. අට්ඨ. 
1.යවරඤ්ජකණ්ඩවණ්ණනා; විසුද්ධි.1.144; මහානි.අට්ඨ.1.50); 

ඉධ පන තබ්බයසන අයනකධා නිබ්බචනපරිදීපකර සත්ථර
උත්තරපදයලොයපන ‘‘නිරුත්තී’’ති අධිප්යපතර නිබ්බචනවිභාගයතොපි
අක්ඛරපයභදභාවස්සආචරියයහි(දී.නි. ටී.1.256) වුත්තත්තා, තමන්තයරන
නිබ්බචනවිභාගස්ස ච බයාකරණඞ්යගන සඞ්ගහිතත්තා. බයාකරණර, 
නිරුත්තිචහිපච්යචකයමවයවදඞ්ගරයථාහු– 

‘‘කප්යපොබයාකරණරයජොති-සත්ථරසික්ඛානිරුත්තිච; 
ඡන්යදොවිචිතියචතානි, යවදඞ්ගානිවදන්තිඡා’’ති. 

තස්මා බයාකරණඞ්යගන අසඞ්කරභූතයමව නිරුත්තිනයයන 
නිබ්බචනමිධාධිප්යපතර, න ඡසු බයඤ්ජනපයදසු විය
තදුභයසාධාරණනිබ්බචනර යවදඞ්ගවිසයත්තාති යවදිතබ්බර. අයර පයනත්ථ 

මහානිද්යදසට්ඨකථාෙ (මහානි. අට්ඨ. 50) ආගතනිරුත්තිනයවිනිච්ඡයයො. 
තත්ථ හි ‘‘නක්ඛත්තරාජාරිව තාරකාන’’න්ති (ජා. 1.1.11, 25) එත්ථ ර-
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පටුන 

කාරාගයමො විය අවිජ්ජමානස්ස අක්ඛරස්ස ආගයමො වණ්ොගයමො නාම.
හිරසනත්තා ‘‘හිරයසො’’ති වත්තබ්යබ ‘‘සීයහො’’ති පරිවත්තනර විය

විජ්ජමානානමක්ඛරානරයහට්ඨුපරියවයසනපරිවත්තනර වණ්ෙවිපරිොයෙො 
නාම. ‘‘නවඡන්නයකදානි දියයතී’’ති (ජා. 1.6.88) එත්ථ අ-කාරස්ස එ-

කාරාපජ්ජනර විය අඤ්ඤක්ඛරස්ස අඤ්ඤක්ඛරාපජ්ජනර වණ්ෙවිකායරො 
නාම. ‘‘ජීවනස්ස මූයතො ජීවනමූයතො’’ති වත්තබ්යබ ‘‘ජීමූයතො’’ති ව-කාර

න-කාරානර විනායසො විය විජ්ජමානක්ඛරානර විනායසො වණ්ෙවිනායසො 
නාම.‘‘ඵරුසාහිවාචාහිපකුබ්බමායනො, ආසජ්ජමර ත්වරවදයසකුමාරා’’ති
(ජා. 1.10.85) එත්ථ ‘‘පකුබ්බමායනො’’ති පදස්ස අභිභවමායනොති 
අත්ථපටිපාදනර විය තත්ථ තත්ථ යථායයොගර වියසසත්ථපටිපාදනර 

ධාතූනමත්ථාතිසයෙනයෙොයගො නාමාති. 

යථාවුත්තප්පයභදානරතිණ්ණරයවදානර අයරචතුත්යථොයයවසියා, අථ 

යකන සද්ධිර පඤ්චයමොති ආහ ‘‘ආථබ්බෙයවදං චතුත්ථං කත්වා’’ති. 

ආථබ්බෙයවයදො නාම ආථබ්බණයවදියකහි විහියතො පරූපඝාතකයරො
මන්යතො, යසො පන ඉතිහාසපඤ්චමභාවප්පකාසනත්ථර ගණිතතාමත්යතන

ගහියතො, න සරූපවයසන, එවඤ්ච කත්වා ‘‘එයතස’’න්ති පදස්ස යතසර
තිණ්ණර යවදානන්ත්යවව අත්යථො ගයහතබ්යබො. තඤ්හි ‘‘තිණ්ණර

යවදාන’’න්තිඑතස්ස වියසසනන්ති. ඉතිහඅසාතිඑවරඉධයලොයකඅයහොසි 

‘‘ආසා’’තිපිකත්ථචිපායඨො, යසොයයවත්යථො. ඉහ ඨායන ඉති එවර, ඉදරවා

කම්මර, වත්ථුර වා ආස ඉච්ඡාහීතිපි අත්යථො. තස්ස ගන්ථස්ස 
මහාවිසයතාදීපනත්ථඤ්යචත්ථ විච්ඡාවචනර, ඉමිනා ‘‘ඉතිහාසා’’ති

වචයනනපටිසරයුත්යතො ඉතිහායසො තද්ධිතවයසනාතිඅත්ථරදස්යසති.ඉතිහ

ආස, ඉතිහ ආසා’’තිඊදිසවචනපටිසරයුත්යතො ඉතිහායසො නිරුත්තිනයයනාති 
අත්ථදස්සනන්තිපි වදන්ති. අක්ඛරචින්තකා පන එවමිච්ඡන්ති ‘‘ඉතිහ-

සද්යදො පාරම්පරියයොපයදයසඑයකොවනිපායතො, අසතිවිජ්ජතීති අයසො, ඉතිහ 

අයසො එතස්මින්ති ඉතිහායසො සමාසවයසනා’’ති, යතසර මයත ‘‘ඉතිහ

අසා’’ති එත්ථ එවර පාරම්පරියයොපයදයසො අස විජ්ජමායනො අයහොසීති 

අත්යථො. ‘‘පුරාෙකථාසඞ්ඛායතො’’ති ඉමිනා තස්ස ගන්ථවියසසභාවමාහ, 
භාරතනාමකානර ද්යවභාතිකරාභනර යුද්ධකථා, රාමරඤ්යඤො
සීතාහරණකථා, නරසීහරාජුප්පත්තිකථාති එවමාදිපුරාණකථාසඞ්ඛායතො 
භාරතපුරාණරාමපුරාණනරසීහපුරාණාදිගන්යථො ඉතිහායසො නාමාති වුත්තර 

යහොති. ‘‘යතසං ඉතිහාසපඤ්චමානං යවදාන’’න්ති ඉමිනා යථාවාකයර
‘‘තිණ්ණරයවදාන’’න්තිඑත්ථවියසසනභාවරදස්යසති. 

පජ්ජති අත්යථො එයතනාති පදං, නාමාඛයායතොපසග්ගනිපාතාදිවයසන
අයනකවිභාගර විභත්තියන්තපදර. තදපි බයාකරයණ ආගතයමවාති වුත්තර 

‘‘තදවයසස’’න්ති, පදයතො අවයසසර පකතිපච්චයාදිසද්දලක්ඛණභූතන්ති
අත්යථො. තර තර සද්දර, තදත්ථඤ්ච බයාකයරොති බයාචික්ඛති එයතනාති 

බයාකරෙං, වියසයසන වා ආකරීයන්යත පකතිපච්චයාදයයො
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අභිනිප්ඵාදීයන්යත එත්ථ, අයනනාති වා බයාකරෙං, 

සාධුසද්දානමන්වාඛයායකර මුද්ධයබොධබයාකරෙ සාරස්සතබයාකරෙ 

පාණිනීබයාකරෙචන්ද්රබයාකරොදි අධුනාපි විජ්ජමානසත්ථර. අධීෙතීති

අජ්ඣායති. යවයදතීති පයරසර වායචති. ච-සද්යදො
අත්ථද්වයසමුච්චිනනත්යථො, විකප්පනත්යථො වා අත්ථන්තරස්ස

විකප්පිතත්තා. විචිත්රා හි තද්ධිතවුත්ති. පදයකොති බයාකරයණසු

ආගතපදයකොසල්ලර සන්ධාය වුත්තර, යවෙයාකරයෙොති 
තදවසිට්ඨපකතිපච්චයාදිසද්දවිධියකොසල්ලන්ති ඉමස්සත්ථස්ස
විඤ්ඤාපනත්ථර පදද්වයස්ස එකයතො අත්ථවචනර. එසා හි ආචරියානර
පකති, යදිදර යයන යකනචි පකායරන අත්ථන්තරවිඤ්ඤාපනර. අයර 

අට්ඨකථායතොඅපයරොනයයො–යතඑව යවයදපදයසොකායතීති පදයකොති.

තත්ථ පදයසොති ගජ්ජබන්ධපජ්ජබන්ධපයදන. කාෙතීති කයථති යථා
‘‘ජාතක’’න්ති, ඉමිනා යවදකාරකසමත්ථතර දස්යසති. එවඤ්හි 
‘‘අජ්ඣායයකො’’තිආදීහිඉමස්සවියසයසොපාකයටොයහොතීති. 

ආයතිරහිතරබාලජනසඞ්ඛායතොයලොයකොනයතතිනඊහතිඅයනනාති 

යලොකාෙතං. තඤ්හි ගන්ථර නිස්සාය සත්තා පුඤ්ඤකිරියාය චිත්තම්පි න
උප්පායදන්ති, යලොකා වා බාලජනා ආයතන්ති උස්සහන්ති වාදස්සායදන 

එත්ථාති යලොකාෙතං. අඤ්ඤමඤ්ඤවිරුද්ධර, සග්ගයමොක්ඛවිරුද්ධර වා

තයනොන්ති එත්ථාති විතණ්යඩො ඩ-පච්චයවයසන, න-කාරස්ස ච ණ-කාරර

කත්වා, විරුද්යධන වාදදණ්යඩනතායළන්ති වාදියනො එත්ථාති විතණ්යඩො 
තඩි-ධාතුවයසන, නිග්ගහීතාගමඤ්චකත්වා. අයදසම්පියරනිස්සායවාදීනර
වායදොපවත්යතො, තරයතසරයදසයතොපිඋපචාරවයසනවුච්චති යථා‘‘චක්ඛුර 
යලොයක පියරූපර සාතරූපර, එත්යථසා තණ්හා පහීයමානා පහීයති, එත්ථ
නිරුජ්ඣමානා නිරුජ්ඣතී’’ති, (දී. නි. 2.401; ම. නි. 1.133; විභ. 204) 

වියසයසනවාපණ්ඩිතානරමනරතයඩන්තිචායලන්තිඑයතනාති විතණ්යඩො, 

තර වදන්ති, යසො වායදො වා එයතසන්ති විතණ්ඩවාදා, යතසර සත්ථර තථා.

ලක්ඛණදීපකසත්ථර උත්තරපදයලොයපන, තද්ධිතවයසන වා ලක්ඛෙන්ති

දස්යසති ‘‘ලක්ඛෙදීපක’’න්තිආදිනා. ලක්ඛීයති බුද්ධභාවාදි අයනනාති 

ලක්ඛෙං, නියරොධබිම්බතාදි. යතනාහ ‘‘යෙසං වයසනා’’තිආදි. 

ද්වාදසසහස්සගන්ථපමාෙන්ති එත්ථ භාණවාරප්පමාණාදීසු විය
බාත්තිරසක්ඛරගන්යථොවඅධිප්යපයතො.වුත්තඤ්හි– 

‘‘අට්ඨක්ඛරාඑකපදර, එකාගාථාචතුප්පදර; 
ගාථායචකාමයතොගන්යථො, ගන්යථොබාත්තිරසතක්ඛයරො’’ති. 

ද්වාදසහි ගුණිතසහස්සබාත්තිරසක්ඛරගන්ථප්පමාණන්ති අත්යථො. 

ෙත්ථාති යස්මිර ලක්ඛණසත්යථ, ආධායර යචතර භුම්මර යථා ‘‘රුක්යඛ

සාඛා’’ති. යසොළස ච සහස්සඤ්ච යසොළසසහස්සං, 
යසොළසාධිකසහස්සගාථාපරිමාණාති අත්යථො. එවඤ්හි ආධාරායධයයවචනර
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සූපපන්නරයහොතීති. පධානවයසනබුද්ධානරලක්ඛණදීපනයතො බුද්ධමන්තා

නාම. පච්යචකබුද්ධාදීනම්පි හි ලක්ඛණර තත්ථ දීපිතයමව. යතන වුත්තර 

‘‘යෙසංවයසනා’’තිආදි. 

‘‘අනූයනො පරිපූරකාරී’’ති අත්ථමත්තදස්සනර, සද්දයතො පන

අධිගතමත්ථර දස්යසතුර ‘‘අවයෙො න යහොතී’’ති වුත්තර. යකො පයනස

අවයයොති අනුයයොගමපයනති ‘‘අවයෙො නාමා’’තිආදිනා.
අයයමත්තාධිප්පායයො – යයො තානි සන්ධායරතුර සක්යකොති, යසො
‘‘වයයො’’ති වුච්චති. යයො පන න සක්යකොති, යසො අවයයො නාම. යයො ච
අවයයො න යහොති, යසො ‘‘ද්යව පටියසධා පකතියත්ථගමකා’’ති ඤායයන

වයයො එවාති. වයතීති හි වයෙො, ආදිමජ්ඣපරියයොසායනසු කත්ථචිපි 
අපරිකිලමන්යතො අවිත්ථායන්යතො යත ගන්යථ සන්තායන පයණති

බයවහරතීති අත්යථො. අයර පන විනෙට්ඨකථානයෙො (පාරා. 84) – 

අනවයෙොති අනු අවයයො, සන්ධිවයසන උ-කාරයලොයපො, අනු අනු අවයයො

අනූයනො, පරිපුණ්ණසිප්යපොති අත්යථො. වයෙොති හි හානි
‘‘ආයවයයො’’තිආදීසු විය, නත්ථි එතස්ස යථාවුත්තගන්යථසු වයයො

ඌනතාති අවයෙො, අනු අනුඅවයයො අනවයෙොති. 

‘‘අනුඤ්ඤායතො’’ති පදස්ස කම්මසාධනවයසන, ‘‘පටිඤ්ඤායතො’’ති
පදස්ස ච කත්තුසාධනවයසන අත්ථර දස්යසන්යතො 

‘‘ආචරියෙනා’’තිආදිමාහ. අස්සාති අම්බට්ඨස්ස.පාළියර‘‘යමහරජානාමි, තර
ත්වර ජානාසී’’ති ඉදර අනුජානනාකාරදස්සනර, ‘‘යර ත්වර ජානාසි, තමහර

ජානාමී’’ති ඉදර පන පටිජානනාකාරදස්සනන්ති දස්යසති ‘‘ෙං

අහ’’න්තිආදිනා. ‘‘ආම ආචරිො’’ති හි යථාගතර පටිජානනවචනයමව

අත්ථවයසන වුත්තර. ෙන්ති යතවිජ්ජකර පාවචනර. තස්සාති ආචරියස්ස.

පටිවචනදානයමවපටිඤ්ඤාතථා, තායසයයමව පටිඤ්ඤායතොතිඅත්යථො. 

‘‘සයක’’තිආදි අනුජානනපටිජානනාධිකාරදස්සනර. අයදසස්සපි යදසමිව 

කප්පනාමත්යතනාතිවුත්තර ‘‘කතරස්මි’’න්තිආදි.සස්ස අත්තයනොසන්තකර
සකර. ආචරියානර පරම්පරයතො, පරම්පරභූයතහි වා ආචරියයහි ආගතර 

ආචරිෙකං. තිස්යසොවිජ්ජා, තාසරසමූයහො යතවිජ්ජකං, යවදත්තයර.පධානර

වචනර, පකට්ඨානරවාඅට්ඨකාදීනර වචනර පාවචනං. 

257. ඉදානි යයනාධිප්පායයන බ්රාහ්මයණො යපොක්ඛරසාතී අම්බට්ඨර
මාණවර ආමන්යතත්වා ‘‘අයර තාතා’’තිආදිවචනමබ්් වි, තදධිප්පායර

විභායවන්යතො ‘‘එස කිරා’’තිආදිමාහ.තත්ථ උග්ගතස්සාතිපුබ්යබ පාකටස්ස

කිත්තිමයතො යපොරාණජනස්ස. බහූ ජනාති පූරණකස්සපාදයයො සන්ධාය

වුත්තර. එකච්චන්ති ඛත්තියාදිජාතිමන්තර, යලොකසම්මතර වා ජනං. ගරූති
භාරියර, අත්තානර තයතො යමොයචත්වා අපගමනමත්තම්පි දුක්කරර යහොති, 

පයගවතදුත්තරිකරණන්තිවුත්තරයහොති. අනත්යථො නාමතථාපගමනාදිනා
නින්දාබයායරොසඋපාරම්භාදි. 
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පටුන 

‘‘අබ්භුග්ගයතො’’ති එත්ථ අභිසද්දයයොයගන 

ඉත්ථම්භූතාඛයානත්ථවයසයනව ‘‘යගොතම’’න්ති උපයෙොගවචනං. ‘‘තර
භවන්තර, තථා සන්තරයයවා’’ති පයදසුපි තස්ස අනුපයයොගත්තා

තදත්ථවයසයනවාති දස්යසති ‘‘තස්ස යභොයතො’’තිආදිනා. යතනාහ 

‘‘ඉධාපී’’තිආදි. තථා සයතොයෙවාති යයනාකායරන අරහතාදිනා සද්යදො
අබ්භුග්ගයතො, යතනාකායරන සන්තස්ස භූතස්ස එව තස්ස භවයතො

යගොතමස්ස සද්යදො යදි වා අබ්භුග්ගයතොති අත්යථො. අපිච තං භවන්තං

යගොතමං තථා සන්තංයෙවාති එකස්සපි අත්ථස්ස ද්වික්ඛත්තුර
සම්බන්ධභායවන වචනර සාමඤ්ඤවිසිට්ඨතාපරිකප්පයනන 
අත්ථවියසසවිඤ්ඤාපනත්ථර, තස්මා ‘‘තස්ස යභොයතො යගොතමස්සා’’ති 
සාමඤ්ඤසම්බන්ධභායවන විච්ඡින්දිත්වා ‘‘තථා සයතොයයවා’’ති 

වියසසසම්බන්ධභායවන යයොයජතබ්බර. ෙදි-සද්යදො යචත්ථ සරසයත්යථො

ද්වින්නම්පිඅත්ථානර සරසයිතබ්බත්තා. වා-සද්යදොචවිකප්පනත්යථොයතසු
එකස්ස විකප්යපතබ්බත්තා. සද්දවිදූ පන එවර වදන්ති – ‘‘ඉමස්ස වචනර
සච්චර වා යදි වා මුසා’’තිආදීසු විය යදි-සද්යදො වා-සද්යදො ච උයභොපි
විකප්පත්ථායයව. යදි-සද්යදොපි හි ‘‘යර යයදව පරිසර උපසඞ්කමති යදි
ඛත්තියපරිසර යදි බ්රාහ්මණපරිස’’න්තිආදීසු (අ. නි. 5.34) වා-සද්දත්යථො
දිස්සති. ‘‘අප්පර වස්සසතර ආයු, ඉදායනතරහි විජ්ජතී’’තිආදීසු විය ච ඉධ

සමානත්ථසද්දපයයොයගොති. පාළියර ‘‘ෙදි වා යනො තථා’’ති ඉදම්පි
‘‘සන්තරයයව සද්යදො අබ්භුග්ගයතො’’ති ඉමිනා සම්බජ්ඣිත්වා
යථාවුත්තනයයයනව යයොයජතබ්බර. නනු ‘‘යගොතම’’න්ති පයදයයව

උපයයොගවචනර සියා, නඑත්ථාති යචොදනාය ‘‘ඉධාපී’’තිආදිවුත්තර, තස්ස 
අනුපයයොගත්තා, විච්ඡින්දිත්වා සම්බන්ධවියසසභායවන යයොයජතබ්බත්තා
වා ඉධාපි ඉත්ථම්භූතාඛයානත්ථවයසයනවඋපයයොගවචනරනාමාති වුත්තර
යහොති. ඉත්ථම්භූතාඛයානර අත්යථො යස්ස තථා, අභිසද්යදො, 
ඉත්ථම්භූතාඛයානයමව වා අත්යථො තථා, යසොයයවත්යථො. යදග්යගන හි
සද්දයයොයගොයහොති, තදග්යගනඅත්ථයයොයගොපීති. 

258. යභොතිඅත්තයනොආචරියරආලපති.යථා-සද්දරසාත්ථකරකත්වා

සහ පාඨයසයසන යයොයජතුර ‘‘ෙථා සක්කා’’තිආදි වුත්තර. යසොති භගවා.
පුරිමනයය ආකාරත්ථයජොතනයථා-සද්දයයොගයයතො කථන්ති පුච්ඡාමත්තර, 

ඉධ පන තදයයොගයයතො ‘‘ආකාරපුච්ඡා’’ති වුත්තර. බාහිරකසමයය

ආචරියම්හි උපජ්ඣායසමුදාචායරොති ආහ ‘‘අථ නං උපජ්ඣායෙො’’ති, 
උපජ්ඣායසඤ්ඤියතොආචරියබ්රාහ්මයණොතිඅත්යථො. 

කාමඤ්ච මන්යතො, බ්රහ්මර, කප්යපොති තිබ්බියධො යවයදො, තථාපි 

අට්ඨකාදි වුත්තර පධානභූතර මූලර මන්යතො, තදත්ථවිවරණමත්ථර බ්රහ්මං, 

තත්ථ වුත්තනයයන යඤ්ඤකිරියාවිධානර කප්යපොති මන්තස්යසව
පධානභාවයතො, ඉතයරසඤ්ච තන්නිස්සයයයනව ජාතත්තා

මන්තග්ගහයණන බ්රහ්මකප්පානම්පි ගහණර සිද්ධයමවාති දස්යසති ‘‘තීසු
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යවයදසූ’’ති ඉමිනා. මන්යතොති හි අට්ඨකාදීහි ඉසීහි වුත්තමූලයවදස්යසව

නාමර, යවයදොති සබ්බස්ස, තස්මා‘‘යවයදසූ’’තිවුත්යත සබ්යබසම්පිගහණර 

සිජ්ඣතීති යවදිතබ්බර. ලක්ඛොනීති ලක්ඛණදීපකානි මන්තපදානි.

පජ්ජගජ්ජබන්ධපයවසනවයසන පක්ඛිපිත්වා. බ්රාහ්මෙයවයසයනවාති 

යවදවාචකබ්රාහ්මණලිඞ්යගයනව. යවයදති මහාපුරිසලක්ඛණමන්යත. 

මයහසක්ඛාසත්තාතිමහාපුඤ්ඤවන්යතොපණ්ඩිතසත්තා. ජානිස්සන්තිඉති

මනසිකත්වාවායචන්තීතිසම්බන්යධො. යතනාතිතථාවාචනයතො. පුබ්යබති
‘‘තථාගයතො උප්පජ්ජිස්සතී’’ති වත්තබ්බකාලයතො පභුති තථාගතස්ස

ධරමානකායල. අජ්ඣායිතබ්බවායචතබ්බභායවන ආගච්ඡන්ති පාකටා

භවන්ති. එකගාථාද්විගාථාදිවයසන අනුක්කයමන අන්තරධාෙන්ති. න
යකවලර ලක්ඛණමන්තායයව, අථ යඛො අඤ්යඤපි යවදා බ්රාහ්මණානර
අඤ්ඤාණභායවනඅනුක්කයමන අන්තරධායන්තිඑවාතිආචරියයන(දී.නි.
ටී.1.258) වුත්තර. 

බුද්ධභාවපත්ථනා පණිධි, පාරමීසම්භරණර සමාදානං, 

කම්මස්සකතාදිපඤ්ඤා ඤාෙං. ‘‘පණිධිමහයතො සමාදානමහයතොතිආදිනා
පච්යචකරමහන්තසද්යදො යයොයජතබ්යබො’’ති(දී.නි.ටී.1.258) ආචරියයන

වුත්තර.එවඤ්චසතිකරුණාආදියයසර සද්ධාසීලාදීනරයත කරුොදයෙො, 

යත එව ගුණා කරුොදිගුො, පණිධි ච සමාදානඤ්ච ඤාණඤ්ච
කරුණාදිගුණා ච, යතහි මහන්යතො 

පණිධිසමාදානඤාෙකරුොදිගුෙමහන්යතොති නිබ්බචනර කාතබ්බර.
එවඤ්හි ද්වන්දයතොපරත්තා මහන්තසද්යදො පච්යචකර යයොජීයතීති. අපිච
පණිධි ච සමාදානඤ්ච ඤාණඤ්ච කරුණා ච, තමාදි යයසර යත තථා, 
යතයයව ගුණා, යතහි මහන්යතොති නිබ්බචයනනපි අත්යථො සූපපන්යනො
යහොති, පණිධිමහන්තතාදිචස්සබුද්ධවරස(බු.වර.9 ආදයයො)චරියාපිටකාදි

(චරියා. 1 ආදයයො) වයසන යවදිතබ්යබො. මහාපදානසුත්තට්ඨකථාෙං පන
‘‘මහාපුරිසස්සාති ජාතියගොත්තකුලපයදසාදිවයසනමහන්තස්සපුරිසස්සා’’ති

(දී.නි.අට්ඨ.2.33) වුත්තර.තත්ථ‘‘ඛත්තියයො, බ්රාහ්මයණො’’තිඑවමාදි ජාති. 

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

චික්ඛල්ලිකා, සාකියා, යකොලියා’’තිඑවමාදි කුලපයදයසො, තයදතර සබ්බම්පි
ඉධආදිසද්යදනසඞ්ගහිතන්තිදට්ඨබ්බර.එවඤ්හිසති ‘‘ද්යවයයවගතියයො 
භවන්තී’’තිඋභින්නරසාධාරණවචනරසමත්ථිතරයහොතීති. 

නිට්ඨාතිනිප්ඵත්තියයොසිද්ධියයො. නන්වායරගති-සද්යදොඅයනකත්යථො, 

කස්මා නිට්ඨායයමව වුත්යතොති ආහ‘‘කාමඤ්චාෙ’’න්තිආදි. භවයභයදති 
නිරයාදිභවවියසයස. යසො හි සුචරිතදුච්චරිතකම්යමන සත්යතහි 

උපපජ්ජනවයසන ගන්තබ්බාති ගති. ගච්ඡති පවත්තති එත්ථාති ගති, 

නිවාසට්ඨානර. ගමතියථාසභාවරජානාතීති ගති. පඤ්ඤා, ගමනරබයාපනර 

ගති, විස්සටභායවො, යසො පන ඉයතො ච එත්යතො ච බයායපත්වා ඨිතතාව.

ගමනර නිප්ඵත්තනර ගති, නිට්ඨා, අජ්ඣාසයපටිසරණත්ථාපි 
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නිදස්සනනයයන ගහිතා. තථා යහස ‘‘ඉයමසර යඛො අහර භික්ඛූනර
සීලවන්තානරකලයාණධම්මානර යනවජානාමිආගතිරවාගතිරවා’’ති (ම.
නි.1.508) එත්ථඅජ්ඣාසයයවත්තති, ‘‘නිබ්බානරඅරහයතොගතී’’ති(පරි.
339) එත්ථ පටිසරයණ, පරායයණ අපස්සයයති අත්යථො. ගච්ඡති යථාරුචි

පවත්තතීති ගති, අජ්ඣාසයයො. ගච්ඡති අවචරති, අවචරණවයසන වා

පවත්තති එත්ථාති ගති, පටිසරණර. සබ්බසඞ්ඛතවිසඤ්ඤුත්තස්ස හි
අරහයතො නිබ්බානයමව පටිසරණර, ඉධ පන නිට්ඨායර වත්තතීති
යවදිතබ්යබොතදඤ්යඤසමවිසයත්තා. 

නනු ද්වින්නර නිප්ඵත්තීනර නිමිත්තභූතානි ලක්ඛණානි විසදිසායනව, 
අථකස්මා‘‘යයහිසමන්නාගතස්සා’’තිආදිනායතසරසදිසභායවොවුත්යතොති 

යචොදනායලසර දස්යසත්වා යසොයධන්යතො ‘‘තත්ථ කිඤ්චාපී’’තිආදිමාහ.
සමායනපි නියරොධබිම්බතාදිලක්ඛණභායව අත්යථව යකොචි යනසර

වියසයසොති දස්යසතුර ‘‘න යතයහව බුද්යධො යහොතී’’ති වුත්තර. ‘‘යථා හි
බුද්ධානරලක්ඛණානිසුවිසදානි, සුපරිබයත්තානි, පරිපුණ්ණානි චයහොන්ති, 

න එවරචක්කවත්තීන’’න්තිඅයරපනවියසයසො ආචරිෙධම්මපාලත්යථයරන 
(දී.නි.ටී.1.258) පකාසියතො.ජායන්ති භින්යනසුපිඅත්යථසුඅභින්නධීසද්දා

එතායාති ජාති, ලක්ඛණභාවමත්තර.වුත්තඤ්හි– 

‘‘සබලාදීසුභින්යනසු, යායවත්තන්තුභින්නධී; 
සද්දාසාජාතියරසාච, මාලාසුත්තමිවන්විතා’’ති. 

තස්මා ලක්ඛණතාමත්යතන සමානභාවයතො විසදිසානිපි තානියයව 
චක්කවත්තිනිප්ඵත්තිනිමිත්තභූතානි ලක්ඛණානි සදිසානි විය කත්වා තානි 
බුද්ධනිප්ඵත්තිනිමිත්තභූතානි ලක්ඛණානි නාමාති ඉදර වචනර වුච්චතීති
අත්යථො. අධිආපුබ්බවසයයොයග භුම්මත්යථ උපයයොගවචනන්ති ආහ 

‘‘අගායර වසතී’’ති චතූහි අච්ඡරිෙධම්යමහීති අභිරූපතා, දීඝායුකතා, 
අප්පාබාධතා, බ්රාහ්මණගහපතිකානර පියමනාපතාති ඉයමහි චතූහි 
අච්ඡරියසභාවභූතාහිඉද්ධීහි.යථාහ– 

‘‘රාජා ආනන්ද, මහාසුදස්සයනො චතූහි ඉද්ධීහි සමන්නාගයතො
අයහොසි. කතමාහි චතූහි ඉද්ධීහි? ඉධානන්ද, රාජා මහාසුදස්සයනො
අභිරූයපො අයහොසිදස්සනීයයොපාසාදියකො’’තිආදි(දී.නි.2.252). 

යචතිෙජාතයක (ජා. අට්ඨ .3.8.44) ආගතනයර ගයහත්වාපි එවං වදන්ති

‘‘සරීරයතො  චන්දනගන්යධොවායති, අයරඑකාඉද්ධි .මුඛයතොඋප් පලගන්යධො

වායති, අයර දුතියා. චත්තායරො යදවපුත්තා චතූසු දිසාසු සබ්බකාලර

ඛග්ගහත්ථා ආරක්ඛර ගණ්හන්ති, අයර තතියා  .ආකායසන විචරති , අයර

චතුත්ථී ’’ති.  අනාගතවංසසංවණ්ණනාෙං පන ‘‘අභිරූපභායවො එකා ඉද්ධි , 

සමයවපාකිනියා ගහණියා සමන්නාගතභායවො දුතියා, යාවතායුකම්පි

සකලයලොකස්ස දස්සනාතිත්තිකභායවො තතියා, ආකාසචාරිභායවො
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චතුත්ථී ’’ති වුත්තර .තත්ථ  සමයවපාකිනිො ගහණිො සමන්නාගතභායවොති

සමවිපාචනියාකම්මජයතයජොධාතුයාසම්පන්නතා .යස්සහි  භුත්තමත්යතොව

ආහායරොජීරති, යස්සවාපනපුටභත්තරවියතයථවතිට්ඨති, උයභොයපයත

න සමයවපාකිනියා සමන්නාගතා  .යස්ස පන පුන භත්තකායල

භත්තච්ඡන්යදො උප්පජ්ජයතව , අයර සමයවපාකිනියා සමන්නාගයතො නාම, 

තථාරූපතාති අත්යථො. සඞ්ගහවත්ථූහීති දානර, පියවචනර, අත්ථචරියා, 

සමානත්තතාතිඉයමහි සඞ්ගයහොපායයහි .යථාහ–  

‘‘දානඤ්චයපයයවජ්ජඤ්ච, අත්ථචරියාචයාඉධ; 
සමානත්තතාචධම්යමසු, තත්ථතත්ථයථාරහර; 
එයතයඛොසඞ්ගහායලොයක, රථස්සාණීවයායයතො. 

එයතචසඞ්ගහානාස්සු, නමාතාපුත්තකාරණා; 
ලයභථමානරපූජරවා, පිතාවාපුත්තකාරණා. 

යස්මාචසඞ්ගහාඑයත, සමයපක්ඛන්තිපණ්ඩිතා; 
තස්මා මහත්තර පප්යපොන්ති, පාසරසා ච භවන්ති යත’’ති. (දී. නි. 
3.273); 

රඤ්ජනයතොති පීතියසොමනස්සවයසන රඤ්ජනයතො, න රාගවයසන, 
පීතියසොමනස්සානර ජනනයතොති වුත්තර යහොති. චතූහි සඞ්ගහවත්ථූහි
රඤ්ජනට්යඨන රාජාති පන සබ්යබසර රාභනර සමඤ්ඤා තථා
අකයරොන්තානම්පි විලීවබීජනාදීසු තාලවණ්ටයවොහායරො විය රුළ්හිවයසන
පවත්තියතො, තස්මා ‘‘අච්ඡරියධම්යමහී’’තිඅසාධාරණනිබ්බචනරවුත්තන්ති
දට්ඨබ්බර. 

සද්දසාමත්ථියයතො අයනකධා චක්කවත්තීසද්දස්ස වචනත්ථර 
දස්යසන්යතො පධානභූතර වචනත්ථර පඨමර දස්යසතුර 

‘‘චක්කරතන’’න්තිආදිමාහ. ඉදයමව හි පධානර චක්කරතනස්ස 

පවත්තනමන්තයරන චක්කවත්තිභාවානාපත්තියතො. තථා හි අට්ඨකථාසු 
වුත්තර ‘‘කිත්තාවතා චක්කවත්තී යහොතීති? එකඞ්ගුලද්වඞ්ගුලමත්තම්පි 
චක්කරතයනආකාසර අබ්භුග්ගන්ත්වාපවත්යත’’ති(දී.නි.අට්ඨ.2.243; ම.
නි. අට්ඨ. 3.256). යස්මා පන රාජා චක්කවත්තී එකරසර උත්තරාසඞ්ගර
කරිත්වා වාමහත්යථන හත්ථියසොණ්ඩසදිසපනාළිර සුවණ්ණභිඞ්කාරර
උක්ඛිපිත්වා දක්ඛිණහත්යථන චක්කරතනර උදයකන අබ්භුක්කිරිත්වා
‘‘පවත්තතු භවර චක්කරතනර, අභිවිජිනාතු භවර චක්කරතන’’න්ති (දී. නි.
2.244) වචයනනචක්කරතනරයවහාසරඅබ්භුග්ගන්ත්වා පවත්යතසි, තස්මා

තාදිසර පවත්තාපනර සන්ධාය ‘‘චක්කරතනං වත්යතතී’’ති වුත්තර. යථාහ
‘‘අථ යඛො ආනන්ද රාජා මහාසුදස්සයනො උට්ඨායාසනා…යප.…
චක්කරතනර අබ්භුක්කිරි ‘පවත්තතු භවර චක්කරතන’න්ති’’ආදි (දී. නි.
2.244). න යකවලඤ්ච චක්කසද්යදො චක්කරතයනයයව වත්තති අථ යඛො 
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සම්පත්තිචක්කාදීසුපි, තස්මා තරතදත්ථවාචකසද්දසාමත්ථියයතොපි

වචනත්ථර දස්යසති ‘‘සම්පත්තිචක්යකහී’’තිආදිනා. තත්ථ 

සම්පත්තිචක්යකහීති– 

‘‘පතිරූයපවයසයදයස, අරියමිත්තකයරොසියා; 
සම්මාපණිධිසම්පන්යනො, පුබ්යබපුඤ්ඤකයතොනයරො; 
ධඤ්ඤරධනරයයසොකිත්ති, සුඛඤ්යචතරධිවත්තතී’’ති.(අ.නි. 4.31) 
– 

වුත්යතහි පතිරූපයදසවාසාදිසම්පත්තිචක්යකහි. වත්තතීති පවත්තති

සම්පජ්ජති, උපරූපරිකුසලධම්මරවා පටිපජ්ජති. යතහීතිසම්පත්තිචක්යකහි. 

පරන්තිසත්තනිකායර, යථාසයරසද්යදොසුද්ධකත්තුත්ථස්සයජොතයකො, තථා

පරරසද්යදොපි යහතුකත්තුත්ථස්සාති යවදිතබ්බර. වත්යතතීති පවත්යතති
සම්පායදති, උපරූපරිකුසලධම්මරවා පටිපජ්ජායපති.යථාහ– 

‘‘රාජාමහාසුදස්සයනොඑවමාහ‘පායණොනහන්තබ්යබො, අදින්නර
න ආදාතබ්බර, කායමසුමිච්ඡානචරිතබ්බා, මුසානභණිතබ්බා, මජ්ජර
න පාතබ්බර, යථාභුත්තඤ්ච භුඤ්ජථා’ති. යය යඛො පනානන්ද 
පුරත්ථිමාය දිසාය පටිරාජායනො, යත රඤ්යඤො මහාසුදස්සනස්ස
අනුයන්තාඅයහසු’’න්තිආදි(දී.නි. 2.244). 

ඉරිොපථචක්කානන්ති ඉරියාපථභූතානර චක්කානර. ඉරියාපයථොපි හි
‘‘චක්ක’’න්ති වුච්චති ‘‘චතුචක්කර නවද්වාර’’න්තිආදීසු (සර. නි. 1.29, 
109). යථාහ– 

‘‘රථඞ්යග ලක්ඛයණ ධම්යමො-රචක්යකස්විරියාපයථ; 
චක්කරසම්පත්තියරචක්ක-රතයනමණ්ඩයලබයල; 
කුලාලභණ්යඩආණාය-මායුයධදානරාසිසූ’’ති. 

වත්යතොති පවත්තනර උප්පජ්ජනර, ඉමිනාව ඉරියාපථචක්කර වත්යතති
පරහිතායඋප්පායදතීතිනිබ්බචනම්පි දස්යසති අත්ථයතො සමානත්තා. තථා
චාහ– 

‘‘අථ යඛො තර ආනන්ද චක්කරතනර පුරත්ථිමර දිසර පවත්ති, 
අන්වයදව රාජාමහාසුදස්සයනොසද්ධිරචතුරඞ්ගිනියායසනාය.යස්මිර
යඛො පනානන්ද, පයදයස චක්කරතනර පතිට්ඨාසි, තත්ථ රාජා
මහාසුදස්සයනොවාසරඋපගච්ඡිසද්ධිර චතුරඞ්ගිනියායසනායා’’තිආදි
(දී.නි.2.244). 

අයරඅට්ඨකථායතොඅපයරොනයයො–අප්පටිහතරආණාසඞ්ඛාතරචක්කර 

වත්යතතීති චක්කවත්තී. තථාහිවුත්තර– 
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‘‘පඤ්චහි භික්ඛයව ධම්යමහි සමන්නාගයතො රාජා චක්කවත්තී 
ධම්යමයනව චක්කර වත්යතති, තර යහොති චක්කර අප්පටිවත්තියර
යකනචි මනුස්සභූයතන පච්චත්ථියකන පාණිනා.කතයමහි පඤ්චහි? 
ඉධ භික්ඛයව රාජා චක්කවත්තී අත්ථඤ්ඤූ ච යහොති, ධම්මඤ්ඤූ ච
මත්තඤ්ඤූ, ච කාලඤ්ඤූ ච පරිසඤ්ඤූ ච. ඉයමහි යඛො…යප.… 
පාණිනා’’තිආදි(අ.නි.5.131). 

ඛත්තියමණ්ඩලාදිසඤ්ඤිතර චක්කර සමූහර අත්තයනො වයස වත්යතති 

අනුවත්යතතීතිපි චක්කවත්තී. වුත්තඤ්හි ‘‘යයයඛොපනානන්ද පුරත්ථිමාය
දිසාය පටිරාජායනො, යත රඤ්යඤො මහාසුදස්සනස්ස අනුයන්තා
අයහසු’’න්තිආදි (දී. නි. 2.244). චක්කලක්ඛණර වත්තති එතස්සාතිපි 

චක්කවත්තී. යතනාහ‘‘ඉමස්සයදවකුමාරස්සයහට්ඨා පාදතයලසුචක්කානි
ජාතානි සහස්සාරානි සයනමිකානි සනාභිකානි සබ්බාකාරපරිපූරානී’’තිආදි

(දී.නි.2.35). චක්කරමහන්තරකායබලරවත්තති එතස්සාතිපි චක්කවත්තී. 
වුත්තඤ්යහතර‘‘අයඤ්හියදව කුමායරොසත්තුස්සයදො…යප.…අයඤ්හියදව
කුමායරොසීහපුබ්බද්ධකායයො’’තිආදි(දී.නි. 2.35). යතනහිස්සලක්ඛයණන
මහබ්බලභායවො විඤ්ඤායති. චක්කර දසවිධර, ද්වාදසවිධර වා වත්තධම්මර

වත්තති පටිපජ්ජතීති චක්කවත්තී. යතන වුත්තර ‘‘න හි යත තාත දිබ්බර
චක්කරතනරයපත්තිකරදායජ්ජර, ඉඞ්ඝ ත්වරතාතඅරියයචක්කවත්තිවත්යත
වත්තාහී’’තිආදි (දී. නි. 3.83). චක්කර මහන්තර දානර වත්යතති

පවත්යතතීතිපි චක්කවත්තී. වුත්තඤ්ච– 

‘‘පට්ඨයපසි යඛො ආනන්ද රාජා මහාසුදස්සයනො තාසර
යපොක්ඛරණීනර තීයර එවරූපර දානර අන්නර අන්නත්ථිකස්ස, පානර
පානත්ථිකස්ස, වත්ථර වත්ථත්ථිකස්ස, යානර යානත්ථිකස්ස, සයනර
සයනත්ථිකස්ස, ඉත්ථිරඉත්ථිත්ථිකස්ස, හිරඤ්ඤර හිරඤ්ඤත්ථිකස්ස, 
සුවණ්ණරසුවණ්ණත්ථිකස්සා’’තිආදි(දී.නි.2.254). 

රාජාති සාමඤ්ඤං තදඤ්ඤසාධාරණයතො. චක්කවත්තීති වියසසං 

අනඤ්ඤසාධාරණයතො. ධම්මසද්යදොඤායය, සයමොඑවචඤායයොනාමාති

ආහ ‘‘ඤායෙනසයමනා’’ති. වත්තතිඋප්පජ්ජති, පටිපජ්ජතීතිවා අත්යථො.
‘‘ඉදර නාම චරතී’’ති අවුත්යතපි සාමඤ්ඤයජොතනාය වියසයස 
අවට්ඨානයතො, වියසසත්ථිනා ච වියසසස්ස පයුජ්ජිතබ්බත්තා
‘‘සදත්ථපරත්යථ’’ති යයොජීයති. පයදසග්ගහයණ හි අසති ගයහතබ්බස්ස
නිප්පයදසතා විඤ්ඤායති යථා ‘‘දික්ඛියතො න දදාතී’’ති. යස්මා
චක්කවත්තිරාජා ධම්යමයනව රජ්ජමධිගච්ඡති, න අධම්යමන 

පරූපඝාතාදිනා. තස්මා වුත්තර ‘‘ධම්යමන රජ්ජං ලභිත්වා’’තිආදි, 

ධම්යමනාති ච ඤායයන, කුසලධම්යමන වා. රඤ්යඤො භායවො රජ්ජං, 
ඉස්සරියර. 
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පටුන 

පයරසර හියතොපායභූතර ධම්මර කයරොති, චරතීති වා ධම්මියකො. 
අත්තයනො හියතොපායභූතස්ස ධම්මස්ස කාරයකො, චරයකො වා රාජාති 

ධම්මරාජාති ඉමර සවියසසර අත්ථර දස්යසති ‘‘පරහිතධම්මකරයෙන

වා’’තිආදිනා. අයර පන මහාපදානට්ඨකථානයයො – දසවියධ කුසලධම්යම, 

අගතිරහියත වා රාජධම්යම නියුත්යතොති ධම්මියකො; යතයනව ධම්යමන

යලොකර රඤ්යජතීති ධම්මරාජා. පරියායවචනයමව හි ඉදර පදද්වයන්ති.
ආචරියයන පන එවර වුත්තර ‘‘චක්කවත්තිවත්තසඞ්ඛාතර ධම්මර චරති, 
චක්කවත්තිවත්තසඞ්ඛායතො වා ධම්යමො එතස්ස, එතස්මිර වා අත්ථීති 

ධම්මියකො, ධම්මයතො අනයපතත්තා ධම්යමො ච යසො රඤ්ජනට්යඨන රාජා

චාති ධම්මරාජා’’ති (දී. නි. ටී. 1.258). ‘‘රාජා යහොති චක්කවත්තී’’ති 
වචනයතො ‘‘චාතුරන්යතො’’ති ඉදර චතුදීපිස්සරතර විභායවතීති ආහ 

‘‘චාතුරන්තාො’’තිආදි. චත්තායරො සමුද්දා අන්තා පරියයොසානා එතිස්සාති 

චාතුරන්තා, පථවී. සා හි චතූසු දිසාසු 
පුරත්ථිමසමුද්දාදිචතුසමුද්දපරියයොසානත්තා එවර වුච්චති. යතන වුත්තර 

‘‘චතුසමුද්දඅන්තාො’’ති, සාපනඅවයවභූයතහිචතුබ්බියධහිදීයපහි විභූසිතා

එකයලොකධාතුපරියාපන්නා පථවීයයවාති දස්යසති ‘‘චතුබ්බිධදීපවිභූසිතාෙ

පථවිො’’තිඉමිනා.යථාහ– 

‘‘යාවතා චන්දිමසූරියා, පරිහරන්තිදිසා භන්තිවියරොචනා; 
සබ්යබවදාසාමන්ධාතු, යයචපාණාපථවිස්සිතා’’ති. 

එත්ථ ච ‘‘චතුදීපවිභූසිතායා’’ති අවත්වා චතුබ්බිධදීපවිභූසිතාොති 

විධසද්දග්ගහණර පච්යචකර පඤ්චසතපරිත්තදීපානම්පි මහාදීයපයයව
සඞ්ගහණත්ථර සද්දාතිරිත්යතන අත්ථාතිරිත්තස්ස විඤ්ඤායමානත්තා, 
යකොට්ඨාසවාචයකනවාවිධසද්යදනසමානභාගානර ගහිතත්තාතිදට්ඨබ්බර. 

යකොපාදිපච්චත්ථයකති එත්ථ ආදිසද්යදන කාමයමොහමානමදාදියක

සඞ්ගණ්හාති. වියජතීති තරකාලායපක්ඛාය වත්තමානවචනර, විජිතවාති
අත්යථො. සද්දවිදූහිඅතීයතතාවීසද්දමිච්ඡන්ති. ‘‘සබ්බරාජායනොවියජතී’’ති
වදන්යතොකාමර චක්කවත්තියනොයකනචියුද්ධරනාමනත්ථි, යුද්යධනපන
සායධතබ්බස්ස විජයස්ස සිද්ධියා ‘‘විජිතසඞ්ගායමො’’ ත්යවව වුත්යතොති
දස්යසති. 

ථාවරස්සධුවස්සභායවො ථාවරිෙං, යථා ජනපයදථාවරියරපත්යතො, තර

දස්යසතුර ‘‘න සක්කා යකනචී’’තිආදි වුත්තර, ඉමිනා යකනචි
අකම්පියට්යඨන ජනපයද ථාවරියප්පත්යතොති තප්පුරිසසමාසර දස්යසති, 
ඉතයරන ච දළ්හභත්තිභාවයතො ජනපයදො ථාවරියප්පත්යතො එතස්මින්ති

අඤ්ඤපදත්ථසමාසර. තම්හීතිඅස්මිරරාජිනි. යථාජනපයදොතස්මිරථාවරියර

පත්යතො, තදාවිකයරොන්යතො ‘‘අනුයුත්යතො’’තිආදිමාහ.තත්ථ අනුයුත්යතොති

නිච්චපයුත්යතො. සකම්මනිරයතොති චක්කවත්තියනො රජ්ජකම්යම සදා

පවත්යතො. අචයලො අසම්පයවධීති පරියායවචනයමතර, යචොරානර වා
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වියලොපනමත්යතන අචයලො, දාමරිකත්යතන අසම්පයවධී. යචොයරහි වා 

අචයලො, පටිරාභහි අසම්පයවධී. අනතිමුදුභායවන වා අචයලො, 

අනතිචණ්ඩභායවන අසම්පයවධී. තථා හි අතිචණ්ඩස්ස රඤ්යඤො 
බලිඛණ්ඩාදීහි යලොකර පීළයයතො මනුස්සා මජ්ඣිමජනපදර ඡඩ්යඩත්වා 
පබ්බතසමුද්දතීරාදීනිනිස්සායපච්චන්යතවාසරකප්යපන්ති, අතිමුදුකස්සච 
රඤ්යඤො යචොරසාහසිකජනවියලොපපීළිතා මනුස්සා පච්චන්තර පහාය
ජනපදමජ්යඣවාසර කප්යපන්ති, ඉතිඑවරූයපරාජිනිජනපයදොථාවරභාවර
න පාපුණාති. එතස්මිර පන තදුභයවිරහියත සුවණ්ණතුලා විය
සමභාවප්පත්යත රාජිනි රජ්ජර කාරයමායන ජනපයදො පාසාණපිට්ඨියර
ඨයපත්වා අයයොපට්යටන පරික්ඛිත්යතො විය අචයලො අසම්පයවධී 
ථාවරියප්පත්යතොති. 

යසෙයථදන්ති එයකොව නිපායතො, ‘‘යසො කතයමො, තර කතමර, සා
කතමා’’තිආදිනා යථාරහර ලිඞ්ගවිභත්තිවචනවයසන පයයොජියමායනොව

යහොති, ඉධතානි කතමානීතිපයුත්යතොතිආහ ‘‘තස්සයචතානී’’තිආදි.චචති 

චක්කවත්තියනො යථාරුචි ආකාසාදිගමනාය පරිබ්භමතීති චක්කං. 
චක්කරතනඤ්හි අන්යතොසමුට්ඨිතවායයොධාතුවයසන රඤ්යඤො
චක්කවත්තිස්සවචනසමනන්තරයමව පවත්තති, නචන්දසූරියවිමානාදිවිය 

බහිසමුට්ඨිතවායයොධාතුවයසනාති විමානට්ඨකථාෙං (වි. ව. අට්ඨ. 

1.පඨමපීඨවිමානවණ්ණනා) වුත්තර. රතිජනනට්යඨනාති 
පීතියසොමනස්සුප්පාදනට්යඨන. තඤ්හි පස්සන්තස්ස, සුණන්තස්ස ච
අනප්පකර පීතියසොමනස්සර උප්පජ්ජති අච්ඡරියධම්මත්තා. වචනත්ථයතො

පනරයමතිරතිරකයරොතීති රතනං, රමනරවාරතර, තරයනතීති රතනං, රතර

වා ජයනතීති රතනං ජ-කාරයලොපවයසනාතිපි යනරුත්තිකා. සබ්බත්ථාති
හත්ථිරතනාදීසු. 

චිත්තීකතභාවාදිනාපි චක්කස්ස රතනට්යඨො යවදිතබ්යබො, යසො පන 
රතිජනනට්යඨයනව එකසඞ්ගහතාය විසුර න ගහියතො. කස්මා
එකසඞ්ගයහොති යච? චිත්තීකතාදිභාවස්සපි රතිනිමිත්තත්තා. අථ වා
ගන්ථබයාසරපරිහරිතුකායමන චිත්තීකතාදිභායවොනගහියතොතියවදිතබ්බර.

අඤ්ඤාසුපන අට්ඨකථාසු (දී.නි.අට්ඨ.2.33; සර.නි.අට්ඨ.3.5.223; ඛු. පා.
අට්ඨ.6.3.යානීධාතිගාථාවණ්ණනා; සු.නි.අට්ඨ.1.226; මහානි.අට්ඨ.156) 
එවර වුත්තර– 

‘‘රතිජනනට්යඨන රතනර.අපිච– 

චිත්තීකතරමහග්ඝඤ්ච, අතුලරදුල්ලභදස්සනර; 
අයනොමසත්තපරියභොගර, රතනරයතනවුච්චති. 

‘‘චක්කරතනස්ස ච නිබ්බත්තකාලයතො පට්ඨාය අඤ්ඤර
යදවට්ඨානරනාමන යහොති, සබ්යබපිගන්ධපුප්ඵාදීහිතස්යසවපූජඤ්ච
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අභිවාදනාදීනිචකයරොන්තීති චිත්තීකතට්යඨනරතනර.චක්කරතනස්ස
චඑත්තකරනාමධනරඅග්ඝතීතිඅග්යඝොනත්ථි, ඉතිමහග්ඝට්යඨනපි
රතනර. චක්කරතනඤ්ච අඤ්යඤහි යලොයක විජ්ජමානරතයනහි
අසදිසන්ති අතුලට්යඨන රතනර. යස්මා පන යස්මිර කප්යප බුද්ධා
උප්පජ්ජන්ති, තස්මිරයයව චක්කවත්තියනො උප්පජ්ජන්ති, බුද්ධා ච
කදාචි කරහචි උප්පජ්ජන්ති, තස්මා දුල්ලභදස්සනට්යඨනපි රතනර.
තයදතර ජාතිරූපකුලඉස්සරියාදීහි අයනොමස්ස උළාරසත්තස්යසව
උප්පජ්ජති, න අඤ්ඤස්සාති අයනොමසත්තපරියභොගට්යඨනපි රතනර.
යථාච චක්කරතනර, එවරයසසානිපී’’ති. 

තත්රායර තට්ටීකාෙ, අඤ්ඤත්ථච වුත්තනයයනඅත්ථවිභාවනා–ඉදඤ්හි 

‘‘චිත්තීකත’’න්තිආදිවචනර නිබ්බචනත්ථවයසන වුත්තර න යහොති, අථ 
කින්ති යච? යලොයක ‘‘රතන’’න්ති සම්මතස්ස වත්ථුයනො 
ගරුකාතබ්බභායවන වුත්තර. සරූපයතො පයනතර යලොකියමහාජයනන
සම්මතර හිරඤ්ඤසුවණ්ණාදිකර, චක්කවත්තිරඤ්යඤො උප්පන්නර
චක්කරතනාදිකර, කතඤ්ඤුකතයවදිපුග්ගලාදිකර, 
සබ්බුක්කට්ඨපරිච්යඡදවයසන බුද්ධාදිසරණත්තයඤ්ච දට්ඨබ්බර. ‘‘අයහො

මයනොහර’’න්ති චිත්යත කත්තබ්බතාය චිත්තීකතං, ස්වායර චිත්තීකායරො 
තස්ස පූජනීයතායාති කත්වා පූජනීයන්ති අත්ථර වදන්ති. යකචි පන
‘‘විචිත්රකතට්යඨන චිත්තීකත’’න්ති භණන්ති, තර න ගයහතබ්බර ඉධ
චිත්තසද්දස්සහදයවාචකත්තා ‘‘චිත්තීකත්වාසුණාථයම’’ති(බු.වර.1.80) 
ආහච්චභාසිතපාළියරවිය.තථාචාහු ‘‘යථාරහමිවණ්ණාගයමොභූකයරසූ’’ති.
‘‘පස්සචිත්තීකතරරූපර, මණිනාකුණ්ඩයලන චා’’තිආදීසු (ම.නි. 2.302) 

පන පුබ්යබ අවිචිත්රර ඉදානි විචිත්රර කතන්ති චිත්තීකතන්ති අත්යථො
ගයහතබ්යබො තත්ථ චිත්තසද්දස්ස විචිත්රවාචකත්තා. මහන්තර විපුලර

අපරිමිතරඅග්ඝතීති මහග්ඝං. නත්ථිඑතස්සතුලාඋපමා, තුලරවාසදිසන්ති 

අතුලං. කදාචියදව උප්පජ්ජනයතො දුක්යඛන ලද්ධබ්බදස්සනත්තා 

දුල්ලභදස්සනං. අයනොයමහිඋළාරගුයණයහවසත්යතහිපරිභුඤ්ජිතබ්බයතො 

අයනොමසත්තපරියභොගං. 

ඉදානි යනසර චිත්තීකතාදිඅත්ථානර සවියසසර චක්කරතයන

ලබ්භමානතර දස්යසත්වා ඉතයරසුපි යත අතිදිසිතුර ‘‘ෙථා ච 

චක්කරතන’’න්තිආදිආරද්ධර. තත්ථ අඤ්ඤං යදවට්ඨානංනාමන යහොති 
රඤ්යඤො අනඤ්ඤසාධාරණිස්සරියාදිසම්පත්තිපටිලාභයහතුයතො, 

අඤ්යඤසර සත්තානර යථිච්ඡිතත්ථපටිලාභයහතුයතො ච. අග්යඝො නත්ථ 
අතිවියඋළාරසමුජ්ජලරතනත්තා, අච්ඡරියබ්භුතධම්මතාය ච. යදග්යගන ච
මහග්ඝර, තදග්යගන අතුලර. සත්තානර පාපජිගුච්ඡයනන විගතකාළයකො
පුඤ්ඤපසුතතාය මණ්ඩභූයතො යාදියසො කායලො බුද්ධුප්පාදාරයහො, තාදියස

එවචක්කවත්තීනම්පිසම්භයවොතිආහ ‘‘ෙස්මාපනා’’තිආදි. කදාචිකරහචීති 
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පරියායවචනර, ‘‘කදාචී’’තිවායථාවුත්තකාලරසන්ධායවුත්තර, ‘‘කරහචී’’ති 

ජම්බුසිරිදීපසඞ්ඛාතර යදසර.යතනාහ– 

‘‘කාලරදීපඤ්චයදසඤ්ච, කුලරමාතරයමවච; 
ඉයමපඤ්චවියලොයකත්වා, උප්පජ්ජතිමහායයසො’’ති.(ධ.ප.අට්ඨ. 
1.1.10); 

උපමාවයසන යචතර වුත්තර. උපයමොපයමයයානඤ්ච න අච්චන්තයමව 
සදිසතා, තස්මා යථා බුද්ධා කදාචි කරහචි උප්පජ්ජන්ති, න තථා
චක්කවත්තියනො, චක්කවත්තියනො පන අයනකදාපි බුද්ධුප්පාදකප්යප
උප්පජ්ජන්තීති අත්යථො ගයහතබ්යබො. එවර සන්යතපි
චක්කවත්තිවත්තපූරණස්ස දුක්කරභාවයතො දුල්ලභුප්පායදොයයවාති ඉමිනා
දුල්ලභුප්පාදතාසාමඤ්යඤන යතසර දුල්ලභදස්සනතා වුත්තාති යවදිතබ්බර.
කාමර චක්කරතනානුභායවන සමිජ්ඣමායනො ගුයණො 
චක්කවත්තිපරිවාරජනසාධාරයණො, තථාපිචක්කවත්තීඑවනරසාමිභායවන
විසවිතාය පරිභුඤ්ජතීති වත්තබ්බතර අරහති තදත්ථයමව උප්පජ්ජනයතොති

දස්යසන්යතො ‘‘තයදත’’න්තිආදිමාහ. යථාවුත්තානර පඤ්චන්නර, ඡන්නම්පි

වා අත්ථානරයසසරතයනසුපිලබ්භනයතො ‘‘එවංයසසානිපී’’ති වුත්තර. 

ඉයමහි පන රතයනහි රාජා චක්කවත්තී කිමත්ථර පච්චනුයභොති, නනු 
විනාපියතසුයකනචිරඤ්ඤාචක්කවත්තිනාභවිතබ්බන්තියචොදනායතස්ස
යතහි හථාරහමත්ථපච්චනුභවනදස්සයනන යකනචිපි අවිනාභාවිතර

විභායවතුර ‘‘ඉයමසු පනා’’තිආදි ආරද්ධර. අජතං පුරත්ථිමාදිදිසාය

ඛත්තියමණ්ඩලර ජනාති මයහසක්ඛතාසරවත්තනියකම්මනිස්සන්දභාවයතො. 

ෙථාසුඛං අනුවිචරති හත්ථිරතනර, අස්සරතනඤ්ච අභිරුහිත්වා යතසර 
ආනුභායවනඅන්යතොපාතරාසරයයවසමුද්දපරියන්තරපථවිරඅනුපරියායිත්වා

රාජධානියා එව පච්චාගමනයතො. පරිොෙකරතයනන විජතමනුරක්ඛති 

තත්ථ තත්ථ කත්තබ්බකිච්චසරවිදහනයතො. අවයසයසහි 
මණිරතනඉත්ථිරතනගහපතිරතයනහි උපභුඤ්ජයනන පවත්තර 

උපයභොගසුඛං අනුභවති යථාරහර යතහි තථානුභවනසිද්ධියතො. යසො හි
මණිරතයනන යයොජනප්පමායණ පයදයස අන්ධකාරර විධයමත්වා
ආයලොකදස්සනාදිනා සුඛමනුභවති, ඉත්ථිරතයනන 
අතික්කන්තමානුසකරූපදස්සනාදිවයසන, ගහපතිරතයනන 
ඉච්ඡිතිච්ඡිතමණිකනකරජතාදිධනපටිලාභවයසනසුඛමනුභවති. 

ඉදානි සත්තියා, සත්තිඵයලන ච යථාවුත්තමත්ථර විභායවතුර 

‘‘පඨයමනා’’තිආදිවුත්තර.තිවිධාහි සත්තියෙො ‘‘සක්යකොන්තිසමත්යථන්ති
රාජායනොඑතායා’’තිකත්වා. යථාහු– 

‘‘පභාවුස්සාහමන්තානර, වසාතිස්යසොහිසත්තියයො; 
පභායවොදණ්ඩයජොයතයජො, පතායපොතුචයකොසයජො. 
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මන්යතොචමන්තනරයසොතු, චතුක්කණ්යණොද්වියගොචයරො; 
තියගොචයරොතුඡක්කණ්යණො, රහස්සරගුගහමුච්චයත’’ති. 

තත්ථ වීරියබලර උස්සාහසත්ති. පඨයමන චස්ස චක්කරතයනන
තදනුයයොයගො පරිපුණ්යණො යහොති. කස්මාති යච? යතන උස්සාහසත්තියා 
පවත්යතතබ්බස්ස අප්පටිහතාණාචක්කභාවස්ස සිද්ධියතො. පඤ්ඤාබලර 

මන්තසත්ති.පච්ඡියමන චස්සපරිණායකරතයනනතදනුයයොයගො.කස්මාති 
යච? තස්ස සබ්බරාජකිච්යචසු කුසලභායවන මන්තසත්තියා විය 

අවිරජ්ඣනපයයොගත්තා. දමයනන, ධයනන ච පභුත්තර පභූසත්ති. 

හත්ථඅස්සගහපතිරතයනහි චස්ස තදනුයයොයගො පරිපුණ්යණො යහොති.
කස්මාති යච? හත්ථිඅස්සරතනානර මහානුභාවතාය, ගහපතිරතනයතො
පටිලද්ධයකොසසම්පත්තියා ච පභාවසත්තියා විය පභාවසමිද්ධිසිද්ධියතො.
ඉත්ථිමණිරතයනහිතිවිධසත්තියයොගඵලරපරිපුණ්ණරයහොතීති සම්බන්යධො, 
යථාවුත්තාහිතිවිධාහිසත්තීහිපයුජ්ජනයතොයර ඵලරලද්ධබ්බර. තර සබ්බර
යතහි පරිපුණ්ණරයහොතීතිඅත්යථො.කස්මාතියච? යතයහව උපයභොගසුඛස්ස
සිජ්ඣනයතො. 

දුවිධසුඛවයසනපි යථාවුත්තමත්ථර විභායවතුර ‘‘යසො 

ඉත්ථමණිරතයනහී’’තිආදි කථිතර. යභොගසුඛන්ති සමීයප කත්වා

පරියභොගවයසන පවත්තසුඛර. යසයසහීති තදවයසයසහි 

චක්කාදිපඤ්චරතයනහි. අපච්චත්ථිකතාවයසන පවත්තසුඛර ඉස්සරිෙසුඛං. 
ඉදානියතසරසම්පන්නයහතුවයසනපියකනචි අවිනාභාවිතයමවවිභායවතුර 

‘‘වියසසයතො’’තිආදිමාහ. අයදොසකුසලමූලජනිතකම්මානුභායවනාති
අයදොසසඞ්ඛායතන කුසලමූයලන සහජාතාදිපච්චයවයසන

උප්පාදිතකම්මස්ස ආනුභායවන සම්පජ්ජන්ති යසොම්මතරරතනජාතිකත්තා.

කම්මඵලඤ්හි යයභුයයයන කම්මසරික්ඛකර. මජ්ඣිමානි 

මණිඉත්ථිගහපතිරතනානි අයලොභකුසලමූලජනිතකම්මානුභායවන

සම්පජ්ජන්ති උළාරධනස්ස, උළාරධනපටිලාභකාරණස්ස ච

පරිච්චාගසම්පදායහතුකත්තා. පච්ඡිමං පරිණායකරතනර 

අයමොහකුසලමූලජනිතකම්මානුභායවන සම්පජ්ජති මහාපඤ්යඤයනව 
චක්කවත්තිරාජකිච්චස්ස පරියනතබ්බත්තා, මහාපඤ්ඤභාවස්ස ච 

අයමොහකුසලමූලජනිතකම්මනිස්සන්දභාවයතො. යබොජ්ඣඞ්ගසංයුත්යතති
මහාවග්යග දුතියය යබොජ්ඣඞ්ගසරයුත්යත (සර. නි. 5.223). 

රතනසුත්තස්සාතිතත්ථපඤ්චමවග්යග සඞ්ගීතස්සදුතියස්සරතනසුත්තස්ස

(සර. නි. 5.223). උපයදයසො නාම සවියසසර සත්තන්නර රතනානර
විචාරණවයසනපවත්යතො නයයො. 

සරණයතො පටිපක්ඛවිධමනයතො සූරා සත්තිවන්යතො, නිබ්භයාවහාති

අත්යථො.යතනාහ ‘‘අභීරුකජාතිකා’’ති.අසුයරවිජිනිත්වාඨිතත්තාසක්යකො 
යදවානමින්යදො ධීයරො නාම, තස්ස යසනඞ්ගභාවයතො යදවපුත්යතො
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‘‘අඞ්ග’’න්ති වුච්චති, ධීරස්ස අඞ්ගර, තස්ස රූපමිව රූපර යයසර යත 

ධීරඞ්ගරූපා, යතන වුත්තර ‘‘යදවපුත්තසදිසකාො’’ති. එයකති 

සාරසමාසනාමකා ආචරියා, තදක්ඛමන්යතො ආහ ‘‘අෙං පයනත්ථා’’තිආදි. 

සභායවොති සභාවභූයතොඅත්යථො. උත්තමසූරාතිඋත්තමයයොධා.සූරසද්යදොහි
ඉධ යයොධත්යථො. එවඤ්හි පුරිමනයයතො ඉමස්ස වියසසතා යහොති, 

‘‘උත්තමත්යථො සූරසද්යදො’’තිපි වදන්ති, ‘‘උත්තමා සූරා වුච්චන්තී’’තිපි හි

පායඨො දිස්සති. වීරානන්ති වීරියවන්තානර. අඞ්ගන්ති කාරණර ‘‘අඞ්ගීයති
ඤායති ඵලයමයතනා’’ති කත්වා. යයන වීරියයන ‘‘ධීරා’’ති වුච්චන්ති, 

තයදවධීරඞ්ගරනාමාති ආහ ‘‘වීරිෙන්තිවුත්තං යහොතී’’ති. රූපන්ති සරීරර.

යතන වුත්තර ‘‘වීරිෙමෙසරීරා විො’’ති. වීරියයමව වීරිෙමෙං යථා
‘‘දානමය’’න්ති, (දී. නි. 3.305; ඉතිවු. 60; යනත්ති. 34) තස්මා
වීරියසඞ්ඛාතසරීරා වියාති අත්යථො. වීරියර පන න එකන්තරූපන්ති විය-
සද්දග්ගහණර කතර. අපිච ධීරඞ්යගන නිබ්බත්තර ධීරඞ්ගන්ති අත්ථර

දස්යසතුර ‘‘වීරිෙමෙසරීරා විො’’ති වුත්තර, එවම්පි වීරියයතො රූපර න 
එකන්තර නිබ්බත්තන්ති විය-සද්යදන දස්යසති. අථ වා රූපර සරීරභූතර
ධීරඞ්ගර වීරියයමයතසන්ති යයොයජතබ්බර, තථාපි වීරියර නාම කිඤ්චි

සවිග්ගහර න යහොතීති දීයපති ‘‘වීරිෙමෙසරීරා විො’’ති ඉමිනා, ඉධාපි
මයසද්යදොසකත්යථයයව දට්ඨබ්යබො, තස්මාසවිග්ගහවීරියසදිසාතිඅත්යථො.
ඉදර වුත්තර යහොති – සවිග්ගහර යච වීරියර නාම සියා, යත චස්ස පුත්තා
තරසදිසායයවභයවයුන්තිඅයයමවචත්යථොආචරියයන (දී.නි.ටී.1.258) 

අනුමයතො. මහාපදානට්ඨකථාෙං පන එවර වුත්තර ‘‘ධීරඞ්ගර

රූපයමයතසන්ති ධීරඞ්ගරූපා, වීරියජාතිකා වීරියසභාවා වීරියමයා
අකිලාසුයනො අයහසුර, දිවසම්පි යුජ්ඣන්තා න කිලමන්තීති වුත්තර
යහොතී’’ති, (දී.නි.අට්ඨ.2.34) තයදතරරූපසද්දස්සසභාවත්ථතරසන්ධාය 

වුත්තන්තිදට්ඨබ්බර.ඉධයචවඅඤ්ඤත්ථකත්ථචි ‘‘ධිතඞ්ගරූපා’’තිපායඨො
දිස්සති. වීරියත්යථොපි හි ධිතිසද්යදො යහොති ‘‘සච්චර ධම්යමො ධිති චායගො, 
දිට්ඨරයසොඅතිවත්තතී’’තිආදීසු (ජා.1.1.57) ධිතිසද්යදොවිය.කත්ථචිපන 

‘‘වීරඞ්ග’’න්තිපායඨොව දිට්යඨො.යථාරුච්චති, තථාගයහතබ්බර. 

නනුචරඤ්යඤොචක්කවත්තිස්සපටියසනානාමනත්ථි, ය’මස්ස පුත්තා
පමද්යදයුර, අථ කස්මා ‘‘පරයසනප්පමද්දනා’’ති වුත්තන්ති යචොදනර 

යසොයධන්යතො ‘‘සයච’’තිආදිමාහ, පරයසනායහොතුවා, මාවා, ‘‘සයච පන
භයවයයා’’ති පරිකප්පනාමත්යතන යතසර එවමානුභාවතර දස්යසතුර තථා
වුත්තන්ති අධිප්පායයො, ‘‘පරයසනප්පමද්දනා’’ති වුත්යතපි පරයසනර
පමද්දිතුර සමත්ථාති අත්යථො ගයහතබ්යබො පකරණයතොපි අත්ථන්තරස්ස
විඤ්ඤායමානත්තා, යථා‘‘සික්ඛමායනනභික්ඛයව භික්ඛුනාඅඤ්ඤාතබ්බර
පරිපුච්ඡිතබ්බරපරිපඤ්හිතබ්බ’’න්ති(පාචි.434) එතස්ස පදභාජනීයය(පාචි.

436) ‘‘සික්ඛිතුකායමනා’’ති අත්ථග්ගහණන්ති ඉමමත්ථර දස්යසතුර ‘‘තං

පරිමද්දිතුංසමත්ථා’’තිවුත්තර.නහියතපරයසනර පමද්දන්තාතිට්ඨන්ති, 
අථයඛොපමද්දනසමත්ථාඑවයහොන්ති. එවමඤ්ඤත්රපියථාරහර.පරයසනර
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පටුන 

පමද්දනාය සමත්යථන්තීති පරයසනප්පමද්දනාති අත්ථර දස්යසතීතිපි
වදන්ති. 

පුබ්යබකතූපචිතස්ස එතරහිවිපච්චමානකස්ස පුඤ්ඤධම්මස්ස චිරතරර
විපච්චිතුරපච්චයභූතරචක්කවත්තිවත්තසමුදාගතරපයයොගසම්පත්තිසඞ්ඛාතර 

ධම්මර දස්යසතුර ‘‘ධම්යමනා’’ති පදස්ස ‘‘පායෙො න හන්තබ්යබොතිආදිනා

පඤ්චසීලධම්යමනා’’ති අත්ථමාහ. අයඤ්හි අත්යථො ‘‘යය යඛො පනානන්ද
පුරත්ථිමායදිසායපටිරාජායනො, යතරාජානර මහාසුදස්සනරඋපසඞ්කමිත්වා
එවමාහරසු ‘එහියඛොමහාරාජ, ස්වාගතර යතමහාරාජ, සකරයත මහාරාජ, 
අනුසාස මහාරාජා’ති. රාජා මහාසුදස්සයනො එවමාහ ‘පායණො න
හන්තබ්යබො, අදින්නර නආදාතබ්බර, කායමසුමිච්ඡානචරිතබ්බා, මුසාන
භණිතබ්බා, මජ්ජර න පාතබ්බර, යථාභුත්තඤ්ච භුඤ්ජථා’ති. යය යඛො
පනානන්දපුරත්ථිමායදිසායපටිරාජායනො, යතරඤ්යඤො මහාසුදස්සනස්ස
අනුයන්තාඅයහසු’’න්තිආදිනා(දී.නි.2.244) ආගතරරඤ්යඤො ඔවාදධම්මර

සන්ධාය වුත්යතො. එවඤ්හි ‘‘අදණ්යඩන අසත්යථනා’’ති ඉදම්පි

වියසසනවචනරසුසමත්ථිතරයහොති.අඤ්ඤාසුපි සුත්තනිපාතට්ඨකථාදීසු (සු.
නි.අට්ඨ.226; ඛු.පා.අට්ඨ.6.3; දී.නි.අට්ඨ.2.33; සර.නි.අට්ඨ.3.223) 
අයයමවත්යථොවුත්යතො. 

මහාපදානට්ඨකථාෙං පන ‘‘අදණ්යඩනාති යය කතාපරායධ සත්යත
සතම්පි සහස්සම්පි ගණ්හන්ති, යත ධනදණ්යඩන රජ්ජර කායරන්ති නාම, 
යය යඡජ්ජයභජ්ජර අනුසාසන්ති, යත සත්ථදණ්යඩන. අයර පන දුවිධම්පි

දණ්ඩරපහායඅදණ්යඩනඅජ්ඣාවසති. අසත්යථනාතියයඑකයතොධාරාදිනා
සත්යථනපරරවියහසන්ති, යතසත්යථන රජ්ජරකායරන්තිනාම.අයරපන
සත්යථනඛුද්දකමක්ඛිකායපිපිවනමත්තරයලොහිතර කස්සචිඅනුප්පායදත්වා
ධම්යමයනව, ‘එහි යඛො මහාරාජා’ති එවර පටිරාභහි සම්පටිච්ඡිතාගමයනො
වුත්තප්පකාරර පථවිර අභිවිජිනිත්වා අජ්ඣාවසති අභිභවිත්වා සාමී හුත්වා
වසතීති අත්යථො’’ති (දී. නි. අට්ඨ. 2.34) වුත්තර, තයදතර ‘‘ධම්යමනා’’ති
පදස්ස ‘‘පුබ්යබ කතූපචියතන එතරහි විපච්චමානයකන යයන යකනචි 
පුඤ්ඤධම්යමනා’’ති අත්ථර සන්ධාය වුත්තර. යතයනව හි ‘‘ධම්යමන
පටිරාභහි සම්පටිච්ඡිතාගමයනො වුත්තප්පකාරර පථවිර අභිවිජිනිත්වා 

අජ්ඣාවසතී’’ති. ආචරියයනපි (දී. නි. ටී. 1.258) වුත්තර ධම්යමනාති
කතූපචියතන අත්තයනො පුඤ්ඤධම්යමන. යතන හි සඤ්යචොදිතා පථවියර
සබ්බරාජායනො පච්චුග්ගන්ත්වා ‘‘ස්වාගතර යත මහාරාජා’’තිආදීනි වත්වා 
අත්තයනො රජ්ජර රඤ්යඤො චක්කවත්තිස්ස නියයායතන්ති. යතන වුත්තර
‘‘යසො ඉමර පථවිර සාගරපරියන්තර අදණ්යඩන අසත්යථන ධම්යමන
අභිවිජිය අජ්ඣාවසතී’’ති, යතනපි යථාවුත්තයමවත්ථර දස්යසති, තස්මා
උභයථාපි එත්ථ අත්යථො යුත්යතො එවාති දට්ඨබ්බර.
චක්කවත්තිවත්තපූරණාදිපයයොගසම්පත්තිමන්තයරන හි පුබ්යබ 
කතූපචිතකම්යමයනව එවමජ්ඣාවසනර න සම්භවති, තථා පුබ්යබ
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පටුන 

කතූපචිතකම්මමන්තයරන චක්කවත්තිවත්තපූරණාදිපයයොගසම්පත්තියා
එවාති. 

එවර එකර නිප්ඵත්තිර කයථත්වා දුතියර නිප්ඵත්තිර කයථතුර යයදතර 
‘‘සයච යඛො පනා’’තිආදිවචනර වුත්තර, තත්ථ අනුත්තානමත්ථර

දස්යසන්යතො ‘‘අරහං…යප.… විවට්ටච්ඡයදොති එත්ථා’’තිආදිමාහ. යස්මා
රාගාදයයො සත්ත පාපධම්මා යලොයක උප්පජ්ජන්ති, උප්පජ්ජමානා ච යත
සත්තසන්තානර ඡායදත්වා පරියයොනන්ධිත්වාකුසලප්පවත්තිර නිවායරන්ති, 

තස්මා යත ඉධ ඡදසද්යදන වුත්තාති දස්යසති ‘‘රාගයදොසා’’තිආදිනා. 

දුච්චරිතන්ති මිච්ඡාදිට්ඨියතො අඤ්යඤන මයනොදුච්චරියතන සහ තීණි
දුච්චරිතානි, මිච්ඡාදිට්ඨි පන වියසයසන සත්තානර ඡදනයතො, 
පරමසාවජ්ජත්තා ච විසුර ගහිතා. වුත්තඤ්ච ‘‘සබ්යබ යත ඉයමයහව
ද්වාසට්ඨියා වත්ථූහි අන්යතොජාලීකතා, එත්ථ සිතාව උම්මුජ්ජමානා 

උම්මුජ්ජන්තී’’තිආදි (දී. නි. 1.146). තථා මුගහනට්යඨන යමොයහො, 

අවිදිතකරණට්යඨන අවිජ්ජාති පවත්තිආකාරයභයදනඅඤ්ඤාණයමවද්විධා
වුත්තර.තථාහිස්සද්විධාපිඡදනත්යථොකථියතො ‘‘අන්ධතමරතදායහොති, යර
යමොයහො සහයත නර’’න්ති, (මහානි. 5, 156, 195) ‘‘අවිජ්ජාය නිවුයතො
යලොයකො, යවවිච්ඡා පමාදා නප්පකාසතී’’ති (සු. නි. 1039; චූළනි.
පාරායනවග්ග.2) ච. එවර රාගයදොසාදීනම්පි ඡදනත්යථො වත්තබ්යබො. 

මහාපදානට්ඨකථාෙං (දී. නි. අට්ඨ. 2.33) පන 
රාගයදොසයමොහමානදිට්ඨිකියලසතණ්හාවයසන සත්ත පාපධම්මා ගහිතා.

තත්ර රඤ්ජනට්යඨන රායගො, තණ්හායනට්යඨන තණ්හාති 
පවත්තිආකාරයභයදන යලොයභො එව ද්විධා වුත්යතො. තථා හිස්ස ද්විධාපි
ඡදනත්යථො එකන්තියකොව. යථාහ ‘‘අන්ධතමර තදා යහොති, යර රායගො
සහයත නර’’න්ති, ‘‘කාමන්ධා ජාලසඤ්ඡන්නා, තණ්හාඡදනඡාදිතා’’ති 
(උදා.94) ච, කියලසග්ගහයණනචවුත්තාවසිට්ඨාවිචිකිච්ඡාදයයොවුත්තා. 

සත්තහි පටිච්ඡන්යනති යහතුගබ්භවචනර, සත්තහි පාපධම්යමහි

පටිච්ඡන්නත්තා කියලසවයසන අන්ධකායර යලොයකති අත්යථො. තං

ඡදනන්ති සත්තපාපධම්මසඞ්ඛාතර ඡදනර. විවට්යටත්වාති විවට්ටර කත්වා

විගයමත්වා. තයදව පරියායන්තයරන වුත්තර ‘‘සමන්තයතො

සඤ්ජාතායලොයකො හත්වා’’ති. කියලසඡදනවිගයමො එව හි ආයලොයකො, 

එයතනවිවට්ටයිතබ්යබොවිගයමතබ්යබොති විවට්යටො, ඡායදතිපටිච්ඡායදතීති 

ඡයදො, විවට්යටො ඡයදො අයනනාති විවට්ටච්ඡදා, විවට්ටච්ඡයදො වාති අත්ථර
දස්යසති.අයඤ්හිවිවට්ටච්ඡදසද්යදො දළ්හධම්මපච්චක්ඛධම්මසද්දාදයයොවිය
පුල්ලිඞ්ගවයසන ආකාරන්යතො, ඔකාරන්යතො ච යහොති. තථා හි 

මහාපදානට්ඨකථාෙං වුත්තර 
‘‘රාගයදොසයමොහමානදිට්ඨිකියලසතණ්හාසඞ්ඛාතර ඡදනර ආවරණර විවටර
විද්ධරසිතර විවටකර එයතනාති විවටච්ඡයදො, ‘විවට්ටච්ඡදා’තිපි පායඨො, 
අයයමවත්යථො’’ති, (දී. නි. අට්ඨ. 2.33) තස්සා ලීනත්ථප්පකාසනියම්පි
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වුත්තර ‘‘විවට්ටච්ඡදාති ඔකාරස්ස ආකාරර කත්වා නිද්යදයසො’’ති. සද්දවිදූ
පන ‘‘ආධන්වාදියතොති ලක්ඛයණන සමාසන්තගයතහි ධනුසද්දාදීහි ක්වචි
ආපච්චයයො’’ති වත්වා ‘‘කණ්ඩිවධන්වා, පච්චක්ඛධම්මා, විවට්ටච්ඡදා’’ති
පයයොගමුදාහරන්ති. 

කස්මා පදත්තයයමතර වුත්තන්ති අනුයයොගර යහතාලඞ්කාරනයයන 

පරිහරන්යතො ‘‘තත්ථා’’තිආදිමාහ, තත්ථාති ච තීසු පයදසූති අත්යථො.

පූජාවියසසර පටිග්ගණ්හිතුරඅරහතීති අරහන්තිඅත්යථන පූජාරහතා වුත්තා. 

ෙස්මා සම්මාසම්බුද්යධො, තස්මා පූජාරහතාති තස්සා පූජාරහතාය යහතු 
වුත්යතො. සවාසනසබ්බකියලසප්පහානපුබ්බකත්තා බුද්ධභාවස්ස 

බුද්ධත්තයහතුභූතා විවට්ටච්ඡදතා වුත්තා. කම්මාදිවයසනතිවිධර වට්ටඤ්ච

රාගාදිවයසනසත්තවියධොඡයදොච වට්ටච්ඡදා, වට්ටච්ඡයදහිවිගයතො, විගතා

වාවට්ටච්ඡදායස්සාති විවට්ටච්ඡයදො, විවට්ටච්ඡදා වා, ද්වන්දපුබ්බයගොපන

වි-සද්යදො උභයත්ථ යයොයජතබ්යබොති ඉමමත්ථර දස්යසතුර ‘‘විවට්යටො ච

විච්ඡයදො චා’’ති වුත්තර. එවම්පි වදන්ති ‘‘විවට්යටො ච යසො විච්ඡයදො චාති 

විවට්ටච්ඡයදො, උත්තරපයද පුබ්බපදයලොයපොති අත්ථර දස්යසතී’’ති. ‘‘අරහං 

වට්ටාභායවනා’’ති ඉදර කියලයසහි ආරකත්තා, කියලසාරීනර
සරසාරචක්කස්සාරානඤ්ච හතත්තා, පාපකරයණ ච රහාභාවාති අත්ථර
සන්ධාය වුත්තර. ඉදඤ්හි ඵයලන යහතානුමානදස්සනර – යථා තර ධූයමන
අග්ගිස්ස, උදයකොයඝන උපරි වුට්ඨියා, එයතන ච අත්යථන අරහභායවො
යහතු, වට්ටාභායවොඵලන්තිඅයරආචරියමති.‘‘පච්චයාදීනර, පූජාවියසසස්ස
චඅරහත්තා’’තිපනයහතුනාඵලානුමානදස්සනම්පිසියායථාතරඅග්ගිනා 

ධූමස්ස, උපරිවුට්ඨියාඋදයකොඝස්ස. ‘‘සම්මාසම්බුද්යධො ඡදනාභායවනා’’ති
ඉදර පන යහතුනා ඵලානුමානදස්සනර 
සවාසනසබ්බකියලසච්ඡදනාභාවපුබ්බකත්තා සම්මාසම්බුද්ධභාවස්ස.
අරහත්තමග්යගන හි විච්ඡදතා, සබ්බඤ්ඤුතඤ්ඤායණන

සම්මාසම්බුද්ධභායවො. ‘‘විවට්යටො ච විච්ඡයදො චා’’ති ඉදර යහතුද්වයර.
කාමඤ්ච ආචරියමතියා ඵයලන යහතුඅනුමානදස්සයන විවට්ටතා ඵලයමව
යහොති, යහතුඅනුමානදස්සනස්ස, පන තථාඤාණස්ස ච යහතුභාවයතො
යහතුයයවනාමාතියවදිතබ්බර. 

එවර පදත්තයවචයන යහතාලඞ්කාරනයයන පයයොජනර දස්යසත්වා

ඉදානි චතුයවසාරජ්ජවයසනපි දස්යසන්යතො ‘‘දුතියෙනා’’තිආදිමාහ. තත්ථ 

දුතියෙන යවසාරජ්යජනාති ‘‘චත්තාරිමානි භික්ඛයව තථාගතස්ස
යවසාරජ්ජානි, යයහියවසාරජ්යජහිසමන්නාගයතොතථාගයතොආසභරඨානර
පටිජානාති, පරිසාසුසීහනාදරනදති, බ්රහ්මචක්කර පවත්යතතී’’තිආදිනා (අ.
නි.4.8; ම.නි. 1.150) භගවතාවුත්තක්කයමනදුතියභූයතන‘‘ඛීණාසවස්ස
යත පටිජානයතො ‘ඉයම ආසවා අපරික්ඛීණා’ති, තත්ර වත මර සමයණො වා
බ්රාහ්මයණො වා යදයවො වා මායරො වා බ්රහ්මා වා යකොචි වා යලොකස්මිර සහ
ධම්යමන පටියචොයදස්සතීති නිමිත්තයමතර භික්ඛයව න සමනුපස්සාමි, 
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එතමහර භික්ඛයව නිමිත්තර අසමනුපස්සන්යතො යඛමප්පත්යතො
අභයප්පත්යතො යවසාරජ්ජප්පත්යතොවිහරාමී’’තිපරිදීපියතනයවසාරජ්යජන. 

පුරිමසිද්ධීති පුරිමස්ස ‘‘අරහ’’න්ති පදස්ස අත්ථසිද්ධි අරහත්තසිද්ධි, 
දුතියයවසාරජ්ජස්ස තදත්ථභාවයතො යතන යවසාරජ්යජන තදත්ථසිද්ධීති 
වුත්තරයහොති. ‘‘ඛීණාසවස්සයතපටිජානයතො ‘ඉයමආසවා අපරික්ඛීණා’
ති’’ආදිනා වුත්තයමව හි දුතියයවසාරජ්ජර ‘‘කියලයසහි
ආරකත්තා’’තිආදිනා වුත්යතො ‘‘අරහ’’න්ති පදස්ස අත්යථොති. තයතො ච
විඤ්ඤායති ‘‘යථා දුතියයන යවසාරජ්යජන පුරිමසිද්ධි, එවර පුරියමනපි
අත්යථන දුතියයවසාරජ්ජසිද්ධී’’ති. එවඤ්ච කත්වා ඉමිනා නයයන
චතුයවසාරජ්ජවයසනපදත්තයවචයන පයයොජනදස්සනරඋපපන්නරයහොති.
ඉතරථා හි කිඤ්චිපයයොජනාභාවයතො ඉදරයයව වචනර ඉධ අවත්තබ්බර
සියාති.එසනයයොයසයසසුපි. 

පඨයමනාති වුත්තනයයන පඨමභූයතන ‘‘සම්මාසම්බුද්ධස්ස යත
පටිජානයතො ‘ඉයම ධම්මා අනභිසම්බුද්ධා’ති, තත්ර…යප.… විහරාමී’’ති

පරිදීපියතන යවසාරජ්යජන. දුතිෙසිද්ධීති දුතියස්ස ‘‘සම්මාසම්බුද්යධො’’ති

පදස්ස අත්ථසිද්ධිබුද්ධත්තසිද්ධිතස්ස තදත්ථභාවයතො. තතිෙචතුත්යථහීති
වුත්තනයයයනව තතියචතුත්ථභූයතහි ‘‘යය යඛො පන යත අන්තරායිකා
ධම්මා වුත්තා, යත පටියසවයතො නාලර අන්තරායායාති, තත්ර…යප.…
විහරාමී’’ති ච ‘‘යස්ස යඛො පන යත අත්ථාය ධම්යමො යදසියතො, යසො න
නියයාතිතක්කරස්සසම්මා දුක්ඛක්ඛයායාති, තත්ර…යප.…විහරාමී’’ති (අ. 

නි.4.8; ම.නි.1.150) චපරිදීපියතහියවසාරජ්යජහි. තතිෙසිද්ධීතිතතියස්ස
‘‘විවට්ටච්ඡදා’’ති පදස්ස අත්ථසිද්ධි විවට්ටච්ඡදත්ථසිද්ධි යතහි තස්ස
පාකටභාවයතොති අත්යථො. ‘‘යාථාවයතො 
අන්තරායිකනියයානිකධම්මාපයදයසනහිසත්ථුවිවට්ටච්ඡදභායවොයලොයක
පාකයටො අයහොසී’’ති (දී. නි. ටී. 1.258) ආචරියයන වුත්තර, 
විවට්ටච්ඡදභායවයනව අන්තරායිකනියයානිකධම්මයදසනාසිද්ධියතො
‘‘තතියයනතතියචතුත්ථසිද්ධී’’තිපි වත්තුරයුජ්ජති. 

එවරපදත්තයවචයනචතුයවසාරජ්ජවයසනපයයොජනරදස්යසත්වාඉදානි 

චක්ඛුත්තයවයසනපිදස්යසන්යතො ‘‘පුරිමඤ්චා’’තිආදිමාහ. තත්ථ ච-සද්යදො

උපනයාසත්යථො. පුරිමං ‘‘අරහ’’න්ති පදර භගවයතො

යහට්ඨිමමග්ගඵලත්තයඤාණසඞ්ඛාතර ධම්මචක්ඛුං සායධති කියලසාරීනර, 

සරසාරචක්කස්සඅරානඤ්ච හතභාවදීපනයතො. දුතිෙං ‘‘සම්මාසම්බුද්යධො’’ති

පදර ආසයානුසයඉන්ද්රියපයරොපරියත්තඤාණසඞ්ඛාතර බුද්ධචක්ඛුං සායධති 
සම්මාසම්බුද්ධස්යසව තරසම්භවයතො. තයදතඤ්හි ඤාණද්වයර 

සාවකපච්යචකබුද්ධානර න සම්භවති. තතිෙං ‘‘විවට්ටච්ඡදා’’ති පදර

සබ්බඤ්ඤුතඤ්ඤාණසඞ්ඛාතර සමන්තචක්ඛුං සායධති 
සවාසනසබ්බකියලසප්පහානදීපනයතො. ‘‘සම්මාසම්බුද්යධො’’ති හි වත්වා 
‘‘විවට්ටච්ඡදා’’ති වචනර සම්මාසම්බුද්ධභාවාය
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පටුන 

සවාසනසබ්බකියලසප්පහානර විභායවතීති. ‘‘අහර යඛො පන තාත අම්බට්ඨ
මන්තානර දාතා’’ති ඉදර අප්පධානර, ‘‘ත්වර මන්තානර පටිග්ගයහතා’’ති

ඉදයමව පධානර සමුත්යතජනාවචනන්ති සන්ධාය ‘‘ත්වං මන්තානං

පටිග්ගයහතාති ඉමිනා’ස්ස මන්යතසු සූරභාවං ජයනතී’’ති වුත්තර, 
ලක්ඛණවිභාවයනවිසදඤාණතාසඞ්ඛාතර සූරභාවරජයනතීතිඅත්යථො. 

259. එවං යභොති එත්ථ එවං-සද්යදො වචනසම්පටිච්ඡයන නිපායතො, 
වචනසම්පටිච්ඡනඤ්යචත්ථ තථා මයර තර භවන්තර යගොතමර යවදිස්සාම, 
ත්වර මන්තානර පටිග්ගයහතාති ච එවර පවත්තස්ස යපොක්ඛරසාතියනො

වචනස්සසම්පටිග්ගයහො. ‘‘තස්සත්යථො’’තිආදිනාපිහිතයදවත්ථරදස්යසති.
තථාචවුත්තර ‘‘බ්රාහ්මණස්සයපොක්ඛරසාතිස්සපටිස්සුත්වා’’ති, තරපයනස
ආචරියස්ස සමුත්යතජනාය ලක්ඛයණසු විගතසම්යමොහභායවන

බුද්ධමන්යත සම්පස්සමානත්තා වදතීති දස්යසන්යතො ‘‘යසොපී’’තිආදිමාහ.

තත්ථ ‘‘තාොති තාය යථාවුත්තාය සමුත්යතජනායා’’ති (දී. නි. ටී. 1.259) 

ආචරියයන වුත්තර, අධුනා පන යපොත්ථයකසු ‘‘තාෙ ආචරිෙකථාො’’ති 
පායඨොදිස්සති.අත්ථයතොයචසඅවිරුද්යධොයයව.මන්යතසුසතිසමුප්පාදිකා
හිකථා සමුත්යතජනාති. 

අොනභූමින්තියානස්සඅභූමිර, යායනන යාතුමසක්කුයණයයට්ඨානභූතර, 
ද්වාරයකොට්ඨකසමීපරගන්ත්වාතිඅත්යථො. 

අවියසයසන වුත්තස්සපි වචනස්ස අත්යථො අට්ඨකථාපමාණයතො

වියසයසන ගයහතබ්යබොති ආහ ‘‘ඨිතමජ්ඣන්හිකසමයෙ’’ති. 
සබ්යබසමාචිණ්ණවයසන පඨමනයර වත්වා පධානිකානයමව

ආයවණිකාචිණ්ණවයසන දුතියනයයො වුත්යතො. දිවාපධානිකාති
දිවාපධානානුයුඤ්ජනකා, දිවසභායග සමණධම්මකරණත්ථර යත එවර

චඞ්කමන්තීති වුත්තර යහොති. යතනාහ ‘‘තාදිසානඤ්හී’’තිආදි.
‘‘පරියවණයතො පරියවණමාගච්ඡන්යතො පපඤ්යචො යහොති, පුච්ඡිත්වාව

පවිසිස්සාමී’’ති අම්බට්ඨස්ස තදුපසඞ්කමනාධිප්පායර විභායවන්යතො ‘‘යසො

කිරා’’තිආදිමාහ. 

260. අභිඤ්ඤාතකුයල ජායතො අභිඤ්ඤාතයකොලඤ්යඤො. කාමඤ්ච 
වක්ඛමානනයයනපුබ්යබඅම්බට්ඨකුලමපඤ්ඤාතර, තදාපනපඤ්ඤාතන්ති

ආහ ‘‘තදා කිරා’’තිආදි. රූපජාතිමන්තකුලාපයදයසහීති ‘‘අයමීදියසො’’ති
අපදිසනයහතුභූයතහි චතූහි රූපජාතිමන්තකුයලහි. යයන යත භික්ඛූ

චින්තයිරසු, තදධිප්පායර ආවි කාතුර ‘‘යෙො හී’’තිආදි වුත්තර. අවියසසයතො
වුත්තම්පි වියසසයතොවිඤ්ඤායමානත්ථරසන්ධායභාසිතවචනන්තිදස්යසති 

‘‘ගන්ධකුටිංසන්ධාො’’තිඉමිනා.එවමීදියසසු. 

අතුරියතොති අයවගායන්යතො, ‘‘අතුරන්යතො’’තිපි පායඨො, 
යසොයයවත්යථො. කථර පවිසන්යතො අතරමායනො පවිසති නාමාති ආහ 
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‘‘සණික’’න්තිආදි. තත්ථ පදප්පමාෙට්ඨායනති ද්වින්නර පදානර අන්තයර 

මුට්ඨිරතනපමාණට්ඨායන. සින්දුවායරො නාමඑයකො පුප්ඵූපගරුක්යඛො, යස්ස

යසතර පුප්ඵර යහොති, යයො ‘‘නිග්ගුණ්ඩී’’ තිපි වුච්චති. පමුඛන්ති
ගන්ධකුටිගබ්භපමුඛර. ‘‘කුඤ්චිකච්ඡිද්දසමීයප’’ති වුත්තවචනර සමත්යථතුර 

‘‘ද්වාරංකිරා’’තිආදිවුත්තර. 

261. ‘‘දානං දදමායනහී’’ති ඉමිනා පාරමිතානුභායවන සයයමව
ද්වාරවිවරණර දස්යසති. 

භගවතා සද්ධිං සම්යමොදිංසූති එත්ථ සමත්යථන සං-සද්යදන
විඤ්ඤායමානර භගවයතො යතහි සද්ධිර පඨමර පවත්තයමොදතාසඞ්ඛාතර

යනයයත්ථර දස්යසන්යතො ‘‘ෙථා’’තිආදිමාහ. භගවාපි හි ‘‘කච්චි යභො
මාණවා ඛමනීයර, කච්චි යාපනීය’’න්තිආදීනිපුච්ඡන්යතො යතහිමාණයවහි
සද්ධිර පුබ්බභාසිතාය පඨමඤ්යඤව පවත්තයමොයදො අයහොසි. 

සමප්පවත්තයමොදාති භගවයතො තදනුකරයණන සමර පවත්තසරසන්දනා.

තදත්ථර සහ උපමාය දස්යසතුර ‘‘සීයතොදකං විො’’තිආදි වුත්තර. තත්ථ
පරමනිබ්බුතකියලසදරථතාය භගවයතො සීයතොදකසදිසතා, 
අනිබ්බුතකියලසදරථතාය ච මාණවානර උණ්යහොදකසදිසතා දට්ඨබ්බා. 

සම්යමොදිතන්ති සරසන්දිතර. මුදසද්යදො යහත්ථ සරසන්දයනයයව, න
පායමොජ්යජ, එවඤ්හි යථාවුත්තඋපමාවචනර සමත්ථිතර යහොති. තථා හි

වුත්තර ‘‘එකීභාව’’න්ති, සම්යමොදනකිරියාය සමානතර එකරූපතන්ති
අත්යථො. 

ඛමනීෙන්ති ‘‘චතුචක්කර නවද්වාරර සරීරයන්තර දුක්ඛබහුලතාය

සභාවයතොදුස්සහරකච්චිඛමිතුරසක්කුයණයය’’න්ති පුච්ඡන්ති, ොපනීෙන්ති
ආහාරාදිපච්චයපටිබද්ධවුත්තිකර චිරප්පබන්ධසඞ්ඛාතාය යාපනාය කච්චි

යායපතුර සක්කුයණයයර, සීසයරොගාදිආබාධාභායවන කච්චි අප්පාබාධං, 

දුක්ඛජීවිකාභායවන කච්චි අප්පාතඞ්කං, තරතරකිච්චකරයණ

උට්ඨානසුඛතාය කච්චි ලහට්ඨානං, තදනුරූපබලයයොගයතො කච්චි බලං, 

සුඛවිහාරඵලසබ්භායවන කච්චිඵාසුවිහායරො අත්ථීති සබ්බත්ථ කච්චි-සද්දර

යයොයජත්වා අත්යථොයවදිතබ්යබො.බලප්පත්තා පීති පීතියෙව. තරුණාපීති 

පායමොජ්ජං. සම්යමොදනර ජයනති කයරොතීති සම්යමොදනිකර, තයදව 

සම්යමොදනිෙං ක-කාරස්ස ය-කාරර කත්වා. සම්යමොයදතබ්බයතො 

සම්යමොදනීයන්ති ඉමමත්ථර දස්යසති ‘‘සම්යමොදිතුං යුත්තභාවයතො’’ති
ඉමිනා.එවරආචරියයහිවුත්තර.සම්යමොදිතුරඅරහතීති සම්යමොදනිකර, තයදව 

සම්යමොදනිෙං යථාවුත්තනයයනාති ඉමමත්ථම්පි දස්යසතීති දට්ඨබ්බර. 

‘‘සායරතු’’න්ති එතස්ස ‘‘නිරන්තරං පවත්යතතු’’න්ති අත්ථවචනර. 

සරිතබ්බභාවයතොති අනුස්සරිතබ්බභාවයතො. ‘‘සායරතුර අරහතී’’ති අත්යථ 
යථාපදර දීයඝන ‘‘සාරණීය’’න්ති වුත්තර. ‘‘සරිතබ්බ’’න්ති අත්යථ පන

‘‘සරණීය’’න්ති වත්තබ්යබ දීඝර කත්වා ‘‘සාරණීෙ’’න්ති වුත්තන්ති 
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යවදිතබ්බර. එවර සද්දයතො අත්ථර දස්යසත්වා ඉදානි අත්ථමත්තයතො

දස්යසතුර ‘‘සුෙයමානසුඛයතො’’තිආදි වුත්තර. තත්ථ සුෙයමානසුඛයතොති

ආපාථමධුරත්තමාහ, අනුස්සරිෙමානසුඛයතොති විමද්දරමණීයත්තර. 

බයඤ්ජනපරිසුද්ධතාොති සභාවනිරුත්තිභායවන තස්සා කථාය 

වචනචාතුරියර, අත්ථපරිසුද්ධතාොති අත්ථස්ස නිරුපක්කියලසත්තර. 

අයනයකහිපරිොයෙහීතිඅයනයකහි කාරයණහි. 

අපසායදස්සාමීති මඞ්කුර කරිස්සාමි. උයභොසු ඛන්යධසු සාටකර

ආසජ්යජත්වා කණ්යඨ ඔලම්බනර සන්ධාය ‘‘කණ්යඨ ඔලම්බිත්වා’’ති

වුත්තර. දුස්සකණ්ෙං ගයහත්වාති නිවත්ථසාටකස්ස යකොටිර එයකන

හත්යථනගයහත්වා.චඞ්කමිතුමාරුහනර සන්ධාය ‘‘චඞ්කමංඅභිරුහිත්වා’’ති

ආහ. ධාතුසමතාති රසාදිධාතූනර සමාවත්ථතා, අයරොගතාති අත්යථො. 

පාසාදිකත්ථන්තිපසාදජනනත්ථර‘‘ගතගතට්ඨායන’’තිඉමිනා සම්බන්යධො. 

‘‘පාසාදිකත්තා’’තිපි පායඨො, තස්සත්යථො – අඞ්ගපච්චඞ්ගානර
පසාදාවහත්තාති, ‘‘උප්පන්නබහුමානා’’ති ඉමිනා සම්බන්යධො. 

උප්පණ්ඩනකථන්ති අවහසිතබ්බතායුත්තකථර. 

‘‘අනාචාරභාවසාරණීෙ’’න්ති තස්ස වියසසනර, අනාචාරභායවන සාරණීයර 
‘‘අනාචායරොවතාය’’න්තිසරිතබ්බකන්තිඅත්යථො. 

262. කාතුර දුක්කරමසක්කුයණයයර කිච්චමයර ආරභීති දස්යසතුර 

‘‘භවග්ගං ගයහතුකායමො විො’’තිආදි වුත්තර. අසක්කුයණයයඤ්යහතර

සයදවයකනපියලොයකන, යදිදරභගවයතො අපසාදනර. යතනාහ ‘‘අට්ඨායන

වාෙමතී’’ති. හන්ද යතනසද්ධිං මන්යතමීතිඑවර අට්ඨායනවායමන්යතොපි
අයරබායලො ‘‘මයිකිඤ්චිඅකයථන්යතමයාසද්ධිරඋත්තරිකයථතුම්පි න 
විසහතී’’තිමානයමවපග්ගණ්හිස්සති, කයථන්යතපනකථාපසඞ්යගනස්ස
ජාතියගොත්යත විභාවියත මානනිග්ගයහො භවිස්සති, ‘‘හන්ද යතන සද්ධිර
මන්යතමී’’ති භගවා අම්බට්ඨර මාණවර එතදයවොචාති අත්යථො.

ආචාරසමාචාරසික්ඛාපයනන ආචරිො, යතසර පන ආචරියානර පකට්ඨා

ආචරියාති පාචරිො යථා ‘‘පපිතාමයහො’’තිඉමමත්ථරදස්යසතුර ‘‘ආචරියෙහි

චයතසංආචරියෙහි චා’’තිවුත්තර. 

පඨමඉබ්භවාදවණ්ණනා 
263. කිඤ්චාපි ‘‘සයායනොවා’’තිආදිවචනරනවත්තබ්බර, මානවයසන

පනයුගග්ගාහරකයරොන්යතොවදතීති දස්යසන්යතො ‘‘කාමංතීසූ’’තිආදිමාහ.

තත්ථ තීසු ඉරිොපයථසූති ඨානගමනනිසජ්ජාසු. යතස්යවව හි ආචරියයන
සද්ධිර සල්ලපිතුමරහති, නතුසයයනගරුකරණීයානරසයානානම්පිසම්මුඛා

ගරුකායරහි සයනස්ස අකත්තබ්බභාවයතො. කථාසල්ලාපන්ති කථාවයසන 
යුගග්ගාහකරණත්ථරසල්ලපනර.සයායනනහිආචරියයනසද්ධිරසයානස්ස
කථානාමආචායරොන යහොති, තථායපතරඉතයරහිසදිසරකත්වාකථනරඉධ
කථාසල්ලායපො. 



දීඝනිකායය සීලක්ඛන්ධවග්ගඅභිනවටීකා  අම්බට්ඨසුත්තවණ්ණනා 

206 

පටුන 

යර පයනතර ‘‘සයායනො වා හි යභො යගොතම බ්රාහ්මයණො සයායනන
බ්රාහ්මයණන සද්ධිර සල්ලපිතුමරහතී’’ති වුත්තස්ස සල්ලාපස්ස 
අනාචාරභාවවිභාවනරසත්ථාරාඅම්බට්යඨනසද්ධිරකයථන්යතනකතර, තර
පාළිවයසන සඞ්ගීතිමනාරුළ්හම්පි අගරහිතාය ආචරියපරම්පරාය
යාවජ්ජතනා සමාභතන්ති ‘‘යය ච යඛො යත යභො යගොතමා’’තිආදිකාය

උපරිපාළියා සම්බන්ධභායවන දස්යසන්යතො ‘‘තයතො කිරා’’තිආදිමාහ. 

යගොරූපන්ති යගො නූන රූපකවයසන වුත්තත්තා, රූපසද්දස්ස ච
තබ්භාවවුත්තියතො. යදි අහීයළන්යතො භයවයය, ‘‘මුණ්ඩා සමණා’’ති
වයදයය, හීයළන්යතො පන ගරහත්යථන ක-සද්යදන පදර වඩ්යෙත්වා 

‘‘මුණ්ඩකාසමණකා’’තිවදතීතිදස්යසතුර ‘‘මුණ්යඩ මුණ්ඩා’’තිආදිවුත්තර. 

ඉබ්භාති ගහපතිකාති අත්ථමත්තවචනර, සද්දයතො පන ඉභස්ස පයයොයගො 

ඉයභො උත්තරපදයලොයපන, තරඉභරඅරහන්තීති ඉබ්භා ද්විත්තර කත්වා.කිර
වුත්තරයහොති–යථායසොභනරගමනයතොඉභසඞ්ඛායතොහත්ථිවාහනභූයතො
පරස්සවයසන පවත්තති, නඅත්තයනො, එවයමයතපිබ්රාහ්මණානරසුස්සූසකා
සුද්දාපරස්සවයසන පවත්තන්ති, නඅත්තයනො, තස්මාඉභසදිසපයයොගතාය 

ඉබ්භාති. යත පන කුටුම්බිකතාය ඝරවාසියනො ඝරසාමිකා යහොන්තීති 

අත්ථමත්තරදස්යසති ‘‘ගහපතිකා’’තිඉමිනා. 

කණ්හාති කණ්හජාතිකා. ද්විජා එව හි සුද්ධජාතිකා, න ඉතයරති

තස්සාධිප්පායයො.යතනාහ ‘‘කාළකා’’ති.පිතාමහභායවනඤාතිබන්ධවත්තා 

බන්ධු. යතනාහ ‘‘පිතාමයහොති යවොහරන්තී’’ති. අපච්චාති පුත්තා. මුඛයතො 

නික්ඛන්තාතිබ්රාහ්මණානරපුබ්බපුරිසාබ්රහ්මුයනොමුඛයතොනික්ඛන්තා, අයර
යතසර පඨමුප්පත්තීති අධිප්පායයො. යසසපයදසුපි එයසව නයයො. අයර
පයනත්ථ වියසයසො – ‘‘ඉබ්භා කණ්හා’’ති වත්වා ‘‘බන්ධුපාදාපච්චා’’ති
වදන්යතොකුලවයසනසමණා යවස්සකුලපරියාපන්නා, පඨමුප්පත්තිවයසන
පනබ්රහ්මුයනොපිට්ඨිපාදයතොනික්ඛන්තා, නපකතියවස්සාවියනාභියතොති
දස්යසතීති, ඉදර පනස්ස ‘‘මුඛයතො නික්ඛන්තා’’තිආදිවචනයතොපි අතිවිය
අසමයවක්ඛිතපුබ්බවචනර චතුවණ්ණපරියාපන්නස්යසව 

සමණභාවසම්භවයතො. අනිෙයමත්වාති අවියසයසත්වා, 
අනුද්යදසිකභායවනාතිඅත්යථො. 

මානයමව නිස්සාෙ කයථසීති මානයමවාපස්සයර කත්වා අත්තානර
උක්කරයසන්යතො, පයරචවම්යභන්යතො‘‘මුණ්ඩකාසමණකා’’තිආදිවචනර 

කයථසි. ජානායපස්සාමීති අත්තයනො යගොත්තපමාණර යාථාවයතො 

විභාවයනන විඤ්ඤායපස්සාමි. අත්යථොති හිතර, ඉච්ඡිතවත්ථු වා, තර පන

කත්තබ්බකිච්චයමවාති වුත්තර ‘‘ආගන්ත්වා කත්තබ්බකිච්චසඞ්ඛායතො

අත්යථො’’ති, යසො එතස්සඅත්ථීති අත්ථකං යථා‘‘දණ්ඩියකො’’ති.දුතියස්සපි
පුග්ගලවාචකස්ස තදස්සත්ථිපච්චයස්ස විජ්ජමානත්තා පඨයමන 

තදාරම්මණිකචිත්තයමවවිඤ්ඤායතීතිආහ ‘‘තස්ස මාෙවස්සචිත්ත’’න්ති. 

අත්ථකමස්සඅත්ථීති අත්ථකවා යථා‘‘ගුණවා’’ති. 
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පටුන 

‘‘යායයව යඛො පනත්ථායා’’ති ලිඞ්ගවිපල්ලාසවයසන වුත්තන්ති 

දස්යසති ‘‘යෙයනව යඛො පනත්යථනා’’ති ඉමිනා. යතයනවාහ ‘‘තයමව

අත්ථන්ති ඉදං පුරිසලිඞ්ගවයසයනව වුත්ත’’න්ති. තත්ථ හි 
සාභාවිකලිඞ්ගතාදස්සයනන ඉධ අසාභාවිකලිඞ්ගතාසිද්ධීති. අයර පයනත්ථ 

අට්ඨකථායතො අපයරො නයයො – ොෙ අත්ථාොති පුල්ලිඞ්ගවයසයනව
තදත්යථ සම්පදානවචනර, යස්ස කත්තබ්බකිච්චසඞ්ඛාතස්ස අත්ථස්ස

අත්ථායාති අත්යථොති. අස්සාති අම්බට්ඨස්ස දස්යසත්වාති සම්බන්යධො. 

අඤ්යඤසං සන්තිකං ආගතානන්ති ගරුට්ඨානියානර සන්තිකමුපගතානර

සාධුරූපානර. වත්තන්ති යතසර සමාචිණ්ණර. පකරණයතොයයව
‘‘ආචරියකුයල’’ති අත්යථො විඤ්ඤායති, ‘‘අවුසිතවා’’ති ච
අසික්ඛිතභායවොයයවයවොහාරවයසනවුත්යතොයථාතරචීවරදානර තිචීවයරන

අච්ඡායදසීති. යතනාහ ‘‘ආචරිෙකුයල අවුසිතවා අසික්ඛියතො’’ති.

අසික්ඛිතත්තා එව අප්පස්සුයතො, ‘‘වුසිතමානී’’ති ච පදායපක්ඛාය

අපරියයොසිතවචනත්තා සමායනොති පාඨයසයසොති දස්යසති ‘‘අප්පස්සුයතොව

සමායනො’’තිඉමිනා.බාහුසච්චඤ්හිනාමයාවයදව උපසමත්ථරඉච්ඡිතබ්බර, 
තදභාවයතො පනායර අම්බට්යඨො අවුසිතවා අසික්ඛියතො අප්පස්සුයතොති
විඤ්ඤායතීති එවම්පි අත්ථාපත්තියතො කාරණර විභායවන්යතො ආහ 

‘‘කිමඤ්ඤත්ර අවුසිතත්තා’’ති. ඉමම්පි සම්බන්ධර දීයපති ‘‘එතස්ස

හී’’තිආදිනා. යථාරුතයතො පන ඵරුසවචනසමුදාචායරන 
අනුපසමකාරණදස්සනයමතර. තත්රායර යයොජනා – ‘‘කිමඤ්ඤත්ර
අවුසිතත්තා’’ති ඉදර කාරණර එතස්ස අම්බට්ඨස්ස ඵරුසවචනසමුදාචායර

කාරණන්ති. ‘‘ඵරුසවචනසමුදාචායරනා’’තිපිපායඨො, තථාසමුදාචාරවයසන
වුත්තර කාරණන්තිඅත්යථො.එවම්පියයොයජන්ති–අවුසිතත්තාඅවුසිතභාවර
අඤ්ඤත්රඨයපත්වා එතස්සඑවරඵරුසවචනසමුදාචායරකාරණරකිමඤ්ඤර
අත්ථීති. පුරිමයයොජනායවත්ථ යුත්තතරා යථාපාඨර යයොයජතබ්බයතො.

‘‘අඤ්ඤත්රා’’ති නිපාතයයොගයතො අවුසිතත්තාති උපයයොගත්යථ

නිස්සක්කවචනර.තයදවකාරණරසමත්යථති ‘‘ආචරිෙකුයල’’තිආදිනා. 

264. යකොධසඞ්ඛාතස්ස පරස්ස වසානුගතචිත්තතාය අසකමයනො. 

මානනිම්මදනත්ථන්ති මානස්ස නිම්මදනත්ථර අභිමද්දනත්ථර, අමදනත්ථර

වා, මානමදවිරහත්ථන්ති අත්යථො. යදොසං උග්ගියලත්වාති සියනහපායනන

කිලින්නර වාතපිත්තයසම්හයදොසර උබ්බමනර කත්වා. යගොත්යතන

යගොත්තන්ති අම්බට්යඨයනව භගවතා පුට්යඨන වුත්යතන සාවජ්යජන

පුරාතනයගොත්යතන අධුනා අනවජ්ජසඤ්ඤිතර යගොත්තර. කුලාපයදයසන

කුලාපයදසන්ති එත්ථාපි එයසව නයයො. උට්ඨායපත්වාති සාවජ්ජයතො
උට්ඨහනර කත්වා, උද්ධරිත්වාති වුත්තර යහොති. යගොත්තඤ්යචත්ථ
ආදිපුරිසවයසන, කුලාපයදයසො පන තදන්වයය 
උප්පන්නාභිඤ්ඤාතපුරිසවයසන ගයහතබ්යබො යථා ‘‘ආදිච්යචො 

මාඝයවො’’ති. සාකියානඤ්හි ආදිච්චයගොත්තං අදිතියා නාම යදවධීතාය
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පුත්තභූතර ආදිපුරිසර පති යහොති, තර ‘‘යගොතමයගොත්ත’’න්තිපි වදන්ති.

යථාහ පබ්බජ්ජාසුත්යත – 

‘‘ආදිච්චානාමයගොත්යතන, සාකියානාමජාතියා; 
තම්හා කුලා පබ්බජියතොම්හි, න කායම අභිපත්ථය’’න්ති. (සු. නි. 
425); 

මාඝවකුලං පනතදන්වයයඅභිඤ්ඤාතර මචලගාමිකපුරිසරපතියහොතීති.

යගොත්තමූලස්ස ගාරගහතාය අමානවත්ථුභාවපයවදනයතො ‘‘මානද්ධජං

මූයල යඡත්වා නිපායතස්සාමී’’ති වුත්තර. ඝට්යටන්යතොති

ජාතියගොත්තවයසනඔමසන්යතො. හීයළන්යතොතිහීළනරගරහරකයරොන්යතො.
‘‘චණ්ඩා යභො යගොතම සකයජාතී’’තිආදිනා සාකියයසු චණ්ඩභාවාදියදොසර

පාපියතසුසමයණොපියගොතයමො පාපියතොභවිස්සතීතිඅධිප්පායයො. 

යස්මිර මානුස්සයයකොධුස්සයා අඤ්ඤමඤ්ඤූපත්ථද්ධා, යසො 

‘‘චණ්යඩො’’ති වුච්චතීති දස්යසති ‘‘මානනිස්සිතයකොධයුත්තා’’ති ඉමිනා, 
පකතූපනිස්සයාරම්මණවයසන යචත්ථනිස්සිතභායවො, නසහජාතාදිවයසන. 

ඛරාති චිත්යතන, වාචාය ච කක්ඛළා. ලහකාති තරුණා අවුද්ධකම්මා.

යතනාහ ‘‘අප්පයකයනවා’’තිආදි. අලාබුකටාහන්ති ලාබුඵලස්ස

අයභජ්ජකපාලර. අට්ඨකථාමුත්තකනයර දස්යසතුර ‘‘භස්සාති සාහසිකාති
යකචිවදන්ති, සාරම්භකාතිඅපයර’’ති(දී. නි.ටී.1.264) ආචරියයනවුත්තර. 

සමානාති යහොන්තා භවමානාති අසසද්දවයසනත්යථොති ආහ ‘‘සන්තාති

පුරිමපදස්යසව යවවචන’’න්ති. නසක්කයරොන්තීතිසක්කාරරන කයරොන්තීති

අත්ථයමව විඤ්ඤායපති ‘‘න බ්රාහ්මොන’’න්තිආදිනා. අපචිතිකම්මන්ති 
පණිපාතකම්මර. ‘‘යදියම සකයා’’ති පච්ඡිමවායකය ය-සද්දස්ස
කිරියාපරාමසනස්ස අනියමස්ස ‘‘තයිදරයභොයගොතමා’’තිපුරිමවායකයත-

සද්යදන නියමනර යවදිතබ්බන්ති ආහ ‘‘ෙං ඉයම සකයා’’තිආදි. 

නානුයලොමන්තිඅත්තයනොජාතියානඅනුච්ඡවිකර. 

දුතියඉබ්භවාදවණ්ණනා 
265. සන්ධාගාරපදනිබ්බචනර යහට්ඨා වුත්තයමව. තදා

අභිසිත්තසකයරාභනම්පි බහුතර සන්ධායාහ ‘‘අභිසිත්තසකයරාජායනො’’ති.
කාමඤ්හි සකයරාජකුයලයයොසබ්යබසරවුද්ධතයරො, සමත්යථොච, යසොඑව
අභියසකර ලභති. එකච්යචො පන අභිසිත්යතො සමායනො ‘‘ඉදර රජ්ජර නාම
බහුකිච්චර බහුබයාපාර’’න්ති තයතො නිබ්බිජ්ජ රජ්ජර වයසා අනන්තරස්ස 
නියයායතති, කදාචියසොපිඅඤ්ඤස්සාතිඑවරපරම්පරානියයාතනවයසනතදා
බහූ අභිසිත්තපුබ්බාසකයරාජායනොයහොන්තීතිඉදරආචරියස්සාභිමතර(දී.නි.
ටී. 1.265). අපිච යථාරහර ඨානන්තයරසු අභිසිත්තසකයරාභනම්පි බහුතර
සන්ධායඑවමාහාතිපි යුජ්ජති.යතහි‘‘රාජායනො’’තිවුච්චන්ති.යථාහ– 
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‘‘රාජායනො නාම පථබයාරාජා, පයදසරාජා, මණ්ඩලිකා, 
අන්තරයභොගිකා, අක්ඛදස්සා, මහාමත්තා, යයවාපනයඡජ්ජයභජ්ජර
කයරොන්තාඅනුසාසන්ති, එයතරාජායනො නාමා’’ති(පාරා.92). 

සරහාරියමහි වාළරූයපහි කයතො පල්ලඞ්යකො, භද්දපීඨර යවත්තාසනං. 

මිහිතමත්තර හසිතමත්තං. අනුහසන්තීති මමුද්යදසිකර මහාහසිතර

කයරොන්ති, ඉදඤ්හි ‘‘අනුජග්ඝන්තා’’ති එතස්ස සරවණ්ණනාපදර. 

ජග්ඝසද්යදො ච මහාහසයන පවත්තති ‘‘න උජ්ජග්ඝිකාය අන්තරඝයර 
ගමිස්සාමී’’තිආදීසු(පාචි.586) විය. 

කණ්හායනයතො පට්ඨාය පරම්පරාගතර කුලවරසර අනුස්සවවයසන
ජානන්ති. කුලාභිමානියනො හි යයභුයයයන පයරසර උච්චාවචර කුලර තථා
තථාඋදාහරන්ති, අත්තයනොච කුලවරසරජානන්ති, එවරඅම්බට්යඨොපි, තථා
යහස පරයතො භගවතා පුච්ඡියතො වජිරපාණි භයයන අත්තයනො කුලවරසර

යාථාවයතොකයථසීති. ඔලම්යබත්වාති හත්ථියසොණ්ඩසණ්ඨානාදිනාසාටකර

අවලම්යබත්වා. තයතොති තථාජානනයතො, ගමනයතො ච. මමඤ්යඤව

මඤ්යඤතිමමයමවඅනුජග්ඝන්තා මඤ්යඤ. 

තතියඉබ්භවාදවණ්ණනා 
266. යඛත්තයලඩ්ඩූනන්ති යඛත්යත කසනවයසන

උට්ඨාපිතමත්තිකාඛණ්ඩානර. යලඩ්ඩුකානමන්තයර නිවාසිතත්තා

‘‘යලඩ්ඩුකිකා ’’ඉච්යචව)දී .නි .ටී . 1.266) සඤ්ඤාතා ඛුද්දකසකුණිකා .

මජ්ඣිමපණ්ොසයක  යලඩ්ඩුකියකොපමසුත්තවණ්ණනාෙං 

‘‘චාතකසකුණිකා ’’ති)ම .නි .අට්ඨ . 3.150) වුත්තා, නිඝණ්ටුසත්යථසුපන

තර ‘‘ලාපසකුණිකා’’ති වදන්ති.  යකොධවයසන ලග්ගිතුන්ති උපනගහිතුර, 

ආඝාතරබන්ධිතුන්ති අත්යථො. 

‘‘අම්යහ හරසයකොඤ්චයමොරසයමකයරොතී’’තිවදන්යතො යහට්ඨාගහිතර
‘‘නතරයකොචිහරයසොවායකොඤ්යචො වායමොයරොවා ආගන්ත්වාකිරත්වර
ලපසීති නියසයධතී’’ති ඉදම්පි වචනර සඞ්ගීතිමනාරුළ්හර තදා භගවතා
වුත්තයමවාතිදස්යසති.තදාවදන්යතොයයව හිඑවරකයරොතීතිවත්තුමරහති.
‘‘එවරනු යත’’තිආදිවචනර, ‘‘අවුසිතවායයවා’’තිආදිවචනඤ්චමානවයසන
සමයණන යගොතයමන වුත්තන්ති අම්බට්යඨො මඤ්ඤතීති අධිප්පායයනාහ 

‘‘නිම්මායනොදානිජායතොති මඤ්ඤමායනො’’ති. 

දාසිපුත්තවාදවණ්ණනා 
267. නිම්මායදතීති අ-කාරස්ස ආ-කාරර කත්වා නිද්යදයසො උම්මායද 

මදසද්යදනනිප්ඵන්නත්තාති දස්යසති ‘‘නිම්මයදතී’’ති ඉමිනා. නිම්මායනති
විගතමායන.යදිපනාහරයගොත්තර පුච්යඡයයරසාධුවතාතිඅත්යථො.පාකටර

කාතුකමයතාය තික්ඛත්තුං මහාසද්යදන අයවොච. කස්මා අයවොචාති පන
අසුද්ධභාවර ජානන්තස්සාපි තථාවචයන කාරණපුච්ඡා. යගොත්තභූතර
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නාමයමව අධිප්යපතර, න විසුර යගොත්තන්ති ආහ ‘‘මාතායපත්තිකන්ති

මාතාපිතූනංසන්තක’’න්ති.යගොත්තඤ්හි පිතියතොලද්ධබ්බරයපත්තිකයමව, 
න මාතායපත්තිකර. න හි බ්රාහ්මණානර සයගොත්තාය එව ආවාහවිවායහො
ඉච්ඡියතො, යගොත්තනාමර පන ජාතිසිද්ධර, න කිත්තිමර, න ගුණනාමර වා, 
ජාති ච උභයසම්බන්ධිනීති මාතායපත්තිකයමව, න යපත්තිකමත්තර. 

නාමයගොත්තන්ති යගොත්තභූතර නාමර, න කිත්තිමර, න ගුණනාමර වා 
වියසසනපරනිපාතවයසන වුත්තත්තා යථා ‘‘අගයාහියතො’’ති. නාමඤ්ච

තයදවපයවණීවයසන පවත්තත්තායගොත්තඤ්චාතිහි නාමයගොත්තං. තත්ථ
යා ‘‘කණ්හායයනො’’ති නාමපණ්ණත්ති නිරුළ්හා, තර සන්ධායාහ 

‘‘පණ්ෙත්තිවයසනනාම’’න්ති.තරපයනතරනාමරකණ්හඉසියතොපට්ඨාය 
තස්මිර කුලපරම්පරාවයසන ආගතර, න එතස්මිරයයව නිරුළ්හන්ති වුත්තර 

‘‘පයවණීවයසන යගොත්ත’’න්ති. යගොත්තපදස්ස වචනත්යථො යහට්ඨා 
වුත්යතොයයව. 

‘‘අනුස්සරයතො’’තිඑත්ථනයකවලරඅනුස්සරණමත්තරඅධිප්යපතර, අථ 

යඛොකුලසුද්ධිවීමරසනවයසයනවාතිආහ ‘‘කුලයකොටිං යසොයධන්තස්සා’’ති, 
කුලග්ගර වියසොයධන්තස්සාතිඅත්යථො. ‘‘අයයපුත්තා’’ති එත්ථ අයයසද්යදො

අයයිරයකති වුත්තර ‘‘සාමියනො පුත්තා’’ති. චතූසු දාසීසු දිසා

ඔක්කාකරඤ්යඤො අන්යතොජාතදාසී.යතනාහ ‘‘ඝරදාසිොපුත්යතො’’ති.එත්ථ
ච යස්මා අම්බට්යඨො ජාතිර නිස්සාය මානථද්යධො, න ච තස්ස යාථාවයතො
ජාතියා අවිභාවිතාය මානනිග්ගයහො කරීයති, අකයත ච මානනිග්ගයහ
මානවයසන රතනත්තයර අපරජ්ඣිස්සති, කයත පන මානනිග්ගයහ
අපරභායගරතනත්තයයපසීදිස්සති, නයචදිසීවාචාඵරුසවාචානාමයහොති 
චිත්තස්ස සණ්හභාවයතො. මජ්ඣිමපණ්ණාසයක අභයසුත්තඤ්ච (ම. නි.
2.83) එත්ථ නිදස්සනර. යකචිචජනාකක්ඛළායවාචායවුත්තාඅග්ගිනාවිය 
යලොහාදයයො මුදුභාවර ගච්ඡන්ති, තස්මා භගවා අම්බට්ඨර නිබ්බියසවනර
කත්තුකායමො ‘‘අයයපුත්තා සකයා භවන්ති, දාසිපුත්යතො ත්වමසි
සකයාන’’න්තිඅයවොච. 

‘‘ඉයධකච්යචො පාපභික්ඛු තථාගතප්පයවදිතර ධම්මවිනයර 
පරියාපුණිත්වා අත්තයනො දහතී’’තිආදීසු (පාරා. 195) විය දහසද්යදො
ධාරණත්යථො, ධාරණඤ්යචත්ථ පුබ්බපුරිසවයසන සඤ්ඤාපනන්ති ආහ 

‘‘ඔක්කායකොයනො පුබ්බපුරියසො’’තිආදි.දහසද්දඤ්හිභස්මීකරයණ, ධාරයණ

ච ඉච්ඡන්ති සද්දවිදූ. පභා නිච්ඡරතීති පභස්සරර හුත්වා නික්ඛමති 
තථාරූයපනපුඤ්ඤකම්යමනදන්තානරපභස්සරභාවයතො. 

යතති යජට්ඨකුමායර. පඨමකප්පිකානන්ති පඨමකප්පස්ස ආදිකායල
නිබ්බත්තානර. කිරසද්යදන යචත්ථ අනුස්සවත්යථන, යයො වුච්චමානාය
රාජපරම්පරාය යකසඤ්චි මතියභයදො, තර උල්ලිඞ්යගති.
අනුස්සවවචයනයනවහි අනනුස්සුයතො උත්තරවිහාරවාසිආදීනරමතියභයදො 
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නිරාකරීයතීති. මහාසම්මතස්සාති අග්ගඤ්ඤසුත්යත වක්ඛමානනයයන
‘‘අයර යනො රාජා’’ති මහාජයනන සම්මන්නිත්වා ඨපිතත්තා 
‘‘මහාසම්මයතො’’තිඑවරසම්මතස්ස.යරසන්ධායවදන්ති– 

‘‘ආදිච්චකුලසම්භූයතො, සුවිසුද්ධගුණාකයරො; 
මහානුභායවොරාජාසි, මහාසම්මතනාමයකො. 

යයොචක්ඛුභූයතොයලොකස්ස, ගුණරරසිසමුජ්ජයලො; 
තයමොනුයදොවියරොචිත්ථ, දුතියයොවියභාණුමා. 

ඨපිතා යයනමරියාදා, යලොයකයලොකහියතසිනා; 
වවත්ථිතාසක්කුණන්ති, නවිලඞ්ඝයිතුජනා. 

යසස්සිනරයතජස්සිනර, යලොකසීමානුරක්ඛකර; 
ආදිභූතරමහාවීරර, කථයන්ති‘මනූ’තිය’’න්ති.(දී.නි.ටී. 1.267); 

තස්සචපුත්තපපුත්තපරම්පරරසන්ධායඑවරවදන්ති– 

‘‘තස්ස පුත්යතොමහායතයජො, යරොයජොනාම මහීපති; 
තස්සපුත්යතොවරයරොයජො, පවයරොරාජමණ්ඩයල. 

තස්සාසිකලයාණගුයණො, කලයායණොනාමඅත්රයජො; 
රාජාතස්සාසිතනයයො, වරකලයාණනාමයකො. 

තස්සපුත්යතොමහාවීයරො, මන්ධාතාකාමයභොගිනර; 
අග්ගභූයතොමහින්යදන, අඩ්ෙරජ්යජනපූජියතො. 

තස්සසූනුමහායතයජො, වරමන්ධාතුනාමයකො; 
‘උයපොසයථො’තිනායමන, තස්සපුත්යතොමහායයසො. 

වයරොනාමමහායතයජො, තස්සපුත්යතොමහාවයරො; 
තස්සාසිඋපවයරොති, පුත්යතොරාජාමහාබයලො. 

තස්සපුත්යතොමඝයදයවො, යදවතුයලයොමහීපති; 
චතුරාසීතිසහස්සානි, තස්සපුත්තපරම්පරා. 

යතසරපච්ඡිමයකොරාජා, ‘ඔක්කායකො’ඉතිවිස්සුයතො; 
මහායයසො මහායතයජො, අඛුද්යදො රාජමණ්ඩයල’’ති. (දී. නි. ටී. 
1.267); 

ඉදරඅට්ඨකථානුපයරොධවචනර.යරපන දීපවංයස වුත්තර– 

‘‘පඨමාභිසිත්යතොරාජා, භූමිපායලොජුතින්ධයරො; 
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මහාසම්මයතොනායමන, රජ්ජරකායරසිඛත්තියයො. 

තස්සපුත්යතොයරොයජොනාම, වරයරොයජොචඛත්තියයො; 
කලයායණොවරකලයායණො, උයපොසයථොමහිස්සයරො. 

මන්ධාතා සත්තයමොයතසර, චතුදීපම්හි ඉස්සයරො; 
වයරො උපවයරොරාජා, යචතියයොච මහිස්සයරො’’තිආදි. 

යඤ්ච මහාවංසාදීසු වුත්තර– 

‘‘මහාසම්මතරාජස්ස, වරසයජොහිමහාමුනි; 
කප්පාදිස්මිරරාජාසි, මහාසම්මතනාමයකො. 

යරොයජොචවරයරොයජොච, තථාකලයාණකාදුයව; 
උයපොසයථොචමන්ධාතා, වරයකොපවරාදුයව’’තිආදි. 

සබ්බයමතර යයභුයයයතො අට්ඨකථාවියරොධවචනර. අට්ඨකථායඤ්හි 
මන්ධාතුරාජා ඡට්යඨො වුත්යතො, මඝයදවරාජා එකාදසයමො, තස්ස ච
පුත්තපරම්පරාය චතුරාසීතිසහස්සරාභනර පච්ඡිමයකො ඔක්කාකරාජා, යතසු
පන මන්ධාතුරාජා සත්තයමො වුත්යතො, මඝයදවරාජා අයනයකසර
රාජසහස්සානරපච්ඡිමයකො, තස්සචපුත්තපරම්පරාය අයනකරාජසහස්සානර
පච්ඡිමයකො ඔක්කාකරාජාති එවමාදිනා අයනකධා වියරොධවචනර
අට්ඨකථායර නිරාකයරොති. නනු අයවොචුම්හ ‘‘කිරසද්යදන යචත්ථ
අනුස්සවත්යථන, යයො වුච්චමානාය රාජපරම්පරාය යකසඤ්චි මතියභයදො, 

තර උල්ලිඞ්යගතී’’ති. යතසං පච්ඡයතොති මඝයදවපරම්පරාභූතානර
කළාරජනකපරියයොසානානර චතුරාසීතිඛත්තියසහස්සානර අපරභායගති

යථානුස්සුතර ආචරියයන වුත්තර. දීපවංසාදීසු පන ‘‘කළාරජනකරඤ්යඤො
පුත්තපරම්පරාය අයනකඛත්තියසහස්සානරපච්ඡිමයකොරාජාසුජායතොනාම, 
තස්ස පුත්යතො ඔක්කායකො රාජා’’ති වුත්තර. මඝයදවපරම්පරාය
අයනකසහස්සරාභනර අපරභායග පඨයමො ඔක්කායකොනාම රාජා අයහොසි, 
තස්ස පරම්පරාභූතානර පන අයනකසහස්සරාභනර අපරභායග දුතියයො
ඔක්කායකො නාම රාජා අයහොසි, තස්සපි පරම්පරාය අයනකසහස්සරාභනර

අපරභායගතතියයොඔක්කායකොනාමරාජාඅයහොසි.තර සන්ධායාහ ‘‘තයෙො

ඔක්කාකවංසාඅයහසු’’න්තිආදි. 

ජාතියා පඤ්චමදිවයස නාමකම්මාදිමඞ්ගලර යලොකාචිණ්ණන්ති වුත්තර 

‘‘පඤ්චමදිවයස අලඞ්කරිත්වා’’ති. සහසා වරං අදාසින්ති පුත්තදස්සයනන
බලවයසොමනස්සප්පත්යතො තුරිතර අවීමරසිත්වාතුට්ඨිදායවයසනවරරඅදාසිර

‘‘යරඉච්ඡසි, තරගණ්හාහී’’ති. සාතිජන්තුකුමාරමාතා. රජ්ජංපරිොයමතුං 

ඉච්ඡතීතිමමවරදානරඅන්තරරකත්වාඉමරරජ්ජරපරිණායමතුරඉච්ඡති. 
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රජ්ජං කායරස්සන්තීති රාජභාවර මහාජයනන මහාජනර වා

කාරායපස්සන්ති. නප්පසයහෙයාතිනිවාසත්ථායපරියත්යතොනභයවයය. 

කළාරවණ්ණතාය කපිලබ්රාහ්මයෙො නාම අයහොසි. නික්ඛම්මාති

ඝරාවාසයතො කායමහි ච නික්ඛමිත්වා. සායකො නාම සබ්බසාරමයයො
රුක්ඛවියසයසො, යයන පාසාදාදි කරීයයත, තරසමුදායභූයත වනසණ්යඩති

අත්යථො.භූමියාපවත්තර භුම්මං, තරගුණයදොසරජායලතියජොයතති, තරවා

ජලති යජොතති පාකටර භවති එතායාති භුම්මජාලා. යහට්ඨා චාති එත්ථ ච-

සද්යදන ‘‘අසීතිහත්යථ’’ති ඉදමනුකඩ්ෙති. එතස්මිං පයදයසති 

සාකවනසණ්ඩමාහ. ඛන්ධපන්තිවයසන දක්ඛිොවට්ටා. සාඛාපන්තිවයසන 

පාචීනාභිමුඛා. යතහීති මිගසූකයරහි, මණ්ඩූකමූසියකහි ච. යතති
සීහබයග්ඝාදයයොසප්පබිළාරා ච. 

එත්ථාති එවර මාපියමායන නගයර. තුම්හාකර පුරියසසු පරියාපන්නර
එයකකම්පි පුරිසර පච්චත්ථිකභූතර අඤ්ඤර පුරිසසතම්පි පුරිසසහස්සම්පි

අභිභවිතුර න සක්ඛිස්සතීති යයොජනා. චක්කවත්තිබයලනාති

චක්කවත්තිබලභායවන. අතියසයෙයොති අතිවිය උත්තයමො භයවයය.

කපිලස්සඉසියනො වසනට්ඨානත්තා කපිලවත්ථු. 

යනසර සන්තියක භයවයයාති සම්බන්යධො. අසදිසසංයෙොයගති ජාතියා

අසදිසානර ඝරාවාසපයයොයග යහතුභූයත. අවයසසාහි අත්තයනො අත්තයනො
කණිට්ඨාහි. 

වඩ්ඪමානානන්ති අනාදයර සාමිවචනර, අනන්තරායිකාය
පුත්තධීතුවඩ්ෙනාය වඩ්ෙමායනසු එව උදපාදීති අත්යථො. යලොහිතකතාය 

යකොවිළාරපුප්ඵසදිසානි. කුට්ඨයරොයගො නාම සාසමසූරීයරොගා විය 

යයභුයයයනසඞ්කමනසභායවොතිවුත්තර ‘‘අෙංයරොයගො සඞ්කමතී’’ති. උපරි 

පදයරන පටිච්ඡායදත්වා පංසුං රාසිකරයණන දත්වා. නාටකිත්ථයෙො නාම

නච්චන්තියයො. රාජභරියායයො ඔයරොධා නාම. තස්සාති සුසිරස්ස. 

මිගසකුොදීනන්තිඑත්ථ ආදිසද්යදන වනචරකයපතාදියකසඞ්ගණ්හාති. 

තස්මිර රාමරඤ්යඤ නිසින්යනති සම්බන්යධො. පදයරති දාරුඵලයක.

ඛත්තියමායායරොචයනන අත්තයනො ඛත්තිෙභාවංජානායපත්වා.  

මාතිකන්තිමාතියතොආගතර. පාභතන්තිමූලභණ්ඩර, පණ්ණාකායරොවා. 

රඤ්යඤොති රාමරාජස්ස යජට්ඨපුත්තභූතස්ස බාරාණසිරඤ්යඤො. තත්ථාති

බාරාණසියර. ඉයධවාති හිමවන්තපස්යසයයව. නගරන්ති රාජධානීභූතර

මහානගරර. යකොලරුක්යඛො නාම කුට්ඨයභසජ්ජුපයගො එයකො 

රුක්ඛවියසයසො. බයග්ඝපයථතිබයග්ඝමග්යග. 
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මාතුලාති මාතු භාතයරො. යකසග්ගහෙන්ති යකසයවණිබන්ධනර. 

දුස්සග්ගහෙන්තිවත්ථස්සනිවසනාකායරො. න්හානතිත්ථන්තියථාවුත්තාය
යපොක්ඛරණියා උදකන්හානතිත්ථර. ඉදානිපි යතසර ජාතිසම්යභදාභාවර

දස්යසන්යතො ‘‘එවං යතස’’න්තිආදිමාහ. ආවායහො දාරිකාහරණර. විවායහො 

දාරිකාදානර. තත්ථාතියතසු සකයයකොලියයසු.ධාතුසද්දානමයනකත්ථත්තා

සමුසද්යදො නිවාසත්යථොති වුත්තර ‘‘වසන්තී’’ති. අග්යගති උපයයොගත්යථ 

භුම්මවචනර, ආදයත්යථචඅග්ගසද්යදො, කිරියාවියසයසොතිච දස්යසති ‘‘තං

අග්ග’’න්තිආදිනා. යයදත්ථ භගවතා වුත්තර ‘‘අථ යඛො අම්බට්ඨ රාජා
ඔක්කායකොඋදානරඋදායනසි‘සකයාවතයභොකුමාරා, පරමසකයාවතයභො
කුමාරා’ති, තදග්යග යඛො පන අම්බට්ඨ සකයා පඤ්ඤායන්තී’’ති, තයදතර
සද්දයතො, අත්ථයතො ච සාභාවිකනිබ්බචනනිදස්සනර ‘‘සකාහි භගිනීහිපි
සද්ධිර සරවාසවයසන ජාතිසම්යභදමකත්වා කුලවරසර අනුරක්ඛිතුර

සක්කුණන්ති සමත්යථන්තීති සකයා’’ති යතයයව සද්දරචනාවියසයසන 

සාකිො. යරපයනතරසක්කතනිඝණ්ටුසත්යථසුවුත්තර– 

‘‘සාකරුක්ඛපටිච්ඡන්නර, වාසරයස්මාපුරාකරසු; 
තස්මාදිට්ඨාවරසජායත, භුවි‘සකයා’තිවිස්සුතා’’ති. 

තයදතරසද්දමත්තරපතිඅසාභාවිකනිබ්බචනනිදස්සනර‘‘කපිලමුනියනො 

වසනට්ඨායනසාකවයනවසන්තීති සකයා, සාකිො’’තිච. 

කාළවණ්ණතාය කණ්යහො නාමාති වුත්තර ‘‘කාළවණ්ෙ’’න්තිආදි.

හනුයරජාතා මස්සූ, උත්තයරොට්ඨස්සඋයභොසුපස්යසසුදාඨාකායරනජාතා 

දාඨිකා. ඉදඤ්ච අත්ථමත්යතන වුත්තර, තද්ධිතවයසන පන යථා එතරහි 
යක්යඛ ‘‘පිසායචො’’ති සමඤ්ඤා, එවර තදා ‘‘කණ්යහො’’ති, තස්මා

ජාතමත්යතයයව සබයාහරයණනපිසාචසදිසතාය කණ්යහොති.තථාහිවුත්තර
‘‘යථා යඛො පන අම්බට්ඨ එතරහි මනුස්සා පිසායච දිස්වා ‘පිසාචා’ති
සඤ්ජානන්ති, එවයමව යඛො අම්බට්ඨ යතන යඛො පන සමයයන මනුස්සා

පිසායච ‘කණ්හා’ති සඤ්ජානන්තී’’තිආදි. තත්ථ පිසායචො ජායතොති ඉදානි
පාකටනායමන සුවිඤ්ඤාපනත්ථර පුරිමපදස්යසව යවවචනර වුත්තර. ‘‘න
සකබයළනමුයඛනබයාහරිස්සාමී’’තිආදීසු(පාචි. 619) වියඋපසග්ගවයසන
සද්දකරණත්යථො හරසද්යදො, පුන දුතියයොපසග්යගන යුත්යතො 

උච්චාසද්දකරයණවත්තතීතිවුත්තර ‘‘උච්චාසද්දමකාසී’’ති. 

268. අත්තයනො උපාරම්භයමොචනත්ථාොතිආචරියයන, අම්බට්යඨනච
අත්තයනො අත්තයනො උපරි පායපතබ්යබොපවාදස්ස අපනයනත්ථර.

‘‘අත්තයනො’’ති යහතර විච්ඡායලොපවචනර. පරිභින්දිස්සතීති 
අනත්ථකාමතාපයවදයනන පරියභදර කරිස්සති, යපසුඤ්ඤර
උපසරහරිස්සතීති වුත්තර යහොති. අත්ථවිඤ්ඤාපයන සාධනතාය වාචා එව

කරණර වාක්කරෙං නිරුත්තිනයයන, තර කලයාණමස්සාති 
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කලයාෙවාක්කරයෙො. අස්මිං වචයනති එත්ථ තසද්යදන කාමර
‘‘චත්තායරොයමයභොයගොතමවණ්ණා’’තිආදිනා(දී.නි. 1.266) අම්බට්යඨන
යහට්ඨා වුත්යතො ජාතිවායදො පරාමසිතබ්යබො යහොති, තථායපස ජාතිවායදො 
යවයද වුත්තවිධිනායයව යතන පටිමන්යතතබ්යබො, තස්මා
පටිමන්තනයහතුභායවන පසිද්ධර යවදත්තයවචනයමව පරාමසිතබ්බන්ති

දස්යසතුර වුත්තර ‘‘අත්තනා උග්ගහියත යවදත්තෙවචයන’’ති. ඉදානි
‘‘යපොරාණර යඛො පන යත අම්බට්ඨ මාතායපත්තික’’න්තිආදිනා භගවතා

වුත්තවචනස්සපිපරාමසනරදස්යසන්යතො ‘‘එතස්මිංවාදාසිපුත්තවචයන’’ති

ආහ. අපිච පටිමන්යතතුන්ති එත්ථ පටිමන්තනා නාම පඤ්හාවිස්සජ්ජනා, 
උත්තරිකථනා වා, තස්මා අත්ථද්වයානුරූපර තබ්බිසයස්ස ත-සද්යදන
පරාමසනර දස්යසතීතිදට්ඨබ්බර. 

269. තාවාතිමන්තනායපඨමයමව, අකතායඑවමන්තනායාතිවුත්තර

යහොති. දුජ්ජානාති දුබ්බිඤ්යඤයයා, පඨමයමව සීසමුක්ඛිපිතුර 
අසමත්ථනයතො, ජාතියා ච දුබ්බිඤ්යඤයයත්තා, අට්ටස්ස ච දුක්කරණයතො
අම්බට්යඨො සයයමව යමොයචතූති අධිප්පායයො. අත්තනාව සයකයසු 

ඉබ්භවාදනිපාතයනනඅත්තයනොඋපරිපාපුණනරසන්ධාය ‘‘අත්තනාබද්ධං 

පුටක’’න්තිවුත්තර, අත්තනාවබද්ධරපුයටොළින්තිඅත්යථො. 

270. ධම්යමො නාම කාරණර ‘‘ධම්මපටිසම්භිදා’’තිආදීසු (විභ. 718

ආදයයො) විය, ධම්යමනසහවත්තතීතිසහධම්යමො, යසොඑව සහධම්මියකොති

ආහ ‘‘සයහතුයකො’’තිආදි, පරියායවචනයමතර. ජනයකො වා යහතු, 

උපත්ථම්භයකො කාරෙං. අඤ්යඤන අට්ඨානගයතන අඤ්ඤං අට්ඨානගතර 

වචනං. යතනාහ ‘‘යෙොහී’’තිආදි. 

තයතොතිද්වික්ඛත්තුරයචොදනායතොපරර, තතියයචොදනායඅනාගතායඑව
පක්කමිස්සාමීතිවුත්තරයහොති. 

271. පූජිතබ්බයතො සක්යකො යදවරාජා ෙක්යඛො නාම. යයො අග්ගිස්ස 

පකතිවණ්යණො, යතන සමන්නාගතන්ති වුත්තර ‘‘ආදිත්තන්ති 

අග්ගිවණ්ෙ’’න්ති. කන්දයලො නාම පුප්ඵූපගරුක්ඛවියසයසො, යස්ස යසතර 

පුප්ඵර පුප්ඵති, මකුළම්පිස්සයසතවණ්ණර දාඨාකාරර යහොති. විරූපරූපන්ති 
විපරීතරූපසණ්ඨානර. 

අට්ඨමසත්තායහ අජපාලනියරොධමූයල නිසින්නස්ස සබ්බබුද්ධස්ස 

ආචිණ්ණසමාචිණ්ණර අප්යපොස්සුක්කතර සන්ධාය ‘‘අහඤ්යචවා’’තිආදි

වුත්තර. අවත්තමායනති අප්පටිපජ්ජමායන, අනනුවත්තමායන වා. තස්මාති

තදා තථාපටිඤ්ඤාතත්තා. තායසත්වාපඤ්හංවිස්සජ්ජායපස්සාමීති ආගයතො 
යථා තර මූලපණ්ණාසයක ආගතස්ස සච්චකපරිබ්බාජකස්ස සමාගයම (ම.
නි. 1.357). 
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‘‘භගවා යචව පස්සති අම්බට්යඨො චා’’ති එත්ථ ඉතයරසමදස්සයන 

දුවිධම්පිකාරණර දස්යසන්යතො ‘‘ෙදිහී’’තිආදිමාහ. හි-සද්යදොකාරණත්යථ
නිපායතො. යස්මා අගරු, යස්මා ච වයදයුර, තස්මාති සම්බන්යධො.

අඤ්යඤසම්පි සාධාරණයතො අගරු අභාරියර. ආවායහත්වාති මන්තබයලන

අව්හානර කත්වා. තස්සාති අම්බට්ඨස්ස. අන්යතොකුච්ඡි 

අන්තඅන්තගුණාදියකො. වාදසඞ්ඝට්යටතිවාචාසඞ්ඝට්ටයන. මඤ්ඤමායනොති
මඤ්ඤනයතො.සම්බන්ධදස්සනඤ්යහතර. 

272. තාෙං ගයවසමායනොති ‘‘අයයමව සමයණො යගොතයමො ඉයතො
භයයතො මම තායයකො’’ති භගවන්තරයයව ‘‘තාණ’’න්ති පරියයසන්යතො, 

උපගච්ඡන්යතොති වුත්තර යහොති. යසසපදද්වයයපි එයසව නයයො. තාෙතීති

යථූපට්ඨිතභයයතො පායලති. යතනාහ ‘‘රක්ඛතී’’ති, කත්තුසාධනයමතර. 

නිලීෙතීති යථූපට්ඨියතයනව භයයන උපද්දුයතො නිලීයනො යහොති, 

අධිකරණසාධනයමතර. සරසද්යදො හිරසයන, තඤ්ච විද්ධරසනයමව 

අධිප්යපතන්තිවුත්තර ‘‘භෙංහිංසතිවිද්ධංයසතී’’ති, කත්තුසාධනයමතර. 

අම්බට්ඨවරසකථාවණ්ණනා 
274. ගඞ්ගාෙ දක්ඛිෙයතොති ගඞ්ගාය නාම නදියා දක්ඛිණදිසාභායග. 

බ්රාහ්මෙතාපසාතිබ්රහ්මකුලියනොතාපසා. සරර වා සත්තිආදයයො වා පරස්ස
උපරි ඛිපිතුකාමස්ස මන්තානුභායවන හත්ථර න පරිවත්තති, හත්යථ පන 
අපරිවත්තන්යතකුයතොආවුධරපරිවත්තිස්සතීතිතථාඅපරිවත්තනරසන්ධාය 

‘‘ආවුධංනපරිවත්තතී’’තිවුත්තර. භද්රං යභොතිසම්පටිච්ඡනර, සාධූතිඅත්යථො.

ධනුනාඛිත්තසයරනඅගමනීයර සසම්භාරකථානයයන ‘‘ධනුඅගමනීෙ’’න්ති

වුත්තර යථා ‘‘ධනුනා විජ්ඣති, චක්ඛුනා පස්සතී’’ති. අම්බට්ඨං නාම 

විජ්ජන්තිසත්තානරසරීයර අබ්භඞ්ගරඨයපතීති අම්බට්ඨා නිරුත්තිනයයන, 
එවරලද්ධනාමර මන්තවිජ්ජන්ති අත්යථො. යයතො අම්බට්ඨා විජ්ජා එතස්මිර

අත්ථීති කත්වා කණ්යහො ඉසි ‘‘අම්බට්යඨො’’ති පඤ්ඤායිත්ථ, 

තබ්බරසජාතතාය පනායර මාණයවො ‘‘අම්බට්යඨො’’ති යවොහරීයති. යසො කිර
‘‘කථර නාමාහර දිසාය දාසියා කුච්ඡිම්හි නිබ්බත්යතො’’ති තර හීනර ජාතිර
ජිගුච්ඡන්යතො‘‘හන්දාහරයථා තථාඉමරජාතිරයසොයධස්සාමී’’තිනිග්ගයතො.

යතන වුත්තර ‘‘ඉදානි යම මයනොරථං පූයරස්සාමී’’ති. අයඤ්හිස්ස
මයනොරයථො–විජ්ජාබයලනරාජානරතායසත්වා තස්සධීතරරලද්ධකාලයතො
පට්ඨායමයායරදාසජාතියසොධිතාභවිස්සතීති. 

යසට්ඨමන්යතති යසට්ඨභූයත යවදමන්යත. යකො නු කිර කාරණා 

දාසිපුත්යතො සමායනො මද්දරූපිරධීතරරයාචතීතිඅත්යථො.ඛුරතිඡින්දති, ඛුරර

වාපාතිපිවතීති ඛුරප්යපො, ඛුරමස්සඅග්යගඅප්පීයතිඨපීයතීතිවා ඛුරප්යපො, 

සයරො. මන්තානුභායවන රඤ්යඤො බාහුක්ඛම්භමත්තර ජාතර, යතන පන
බාහුක්ඛම්යභන ‘‘යකො ජානාති, කිර භවිස්සතී’’ති රාජා භීයතො උස්සඞ්කී

උත්රස්යතොඅයහොසි.තථාචවුත්තර ‘‘භයෙන යවධමායනොඅට්ඨාසී’’ති. 
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පටුන 

සරභඞ්ගජාතයක (ජා. 2.17.52) ආගතානර දණ්ඩකීරාජාදීනර පච්ඡා
ඔක්කාකරාජාඅයහොසි, යතසරපවත්තිච සබ්බත්ථචිරකාලරපාකටාතිආහ 

‘‘දණ්ඩකීරඤ්යඤො’’තිආදි. අපරද්ධස්ස දණ්ඩකීරඤ්යඤො, අපරද්යධො
නාළියකයරො, අජ්ජුයනො චාති සම්බන්යධො. සතිපි වාලුකාදිවස්යස

ආවුධවස්යසයනව විනායසොති වුත්තර ‘‘ආවුධවුට්ඨිො’’ති. ‘‘අයම්පි ඊදියසො

මහානුභායවො’’ති මඤ්ඤමානා එවර චින්තෙන්තා භයෙන අයවොචුන්ති
දට්ඨබ්බර. 

උන්ද්රියිස්සතීති භින්දියිස්සති. කම්මරූපඤ්යහතර ‘‘පථවී’’ති
කම්මකත්තුවයසන වුත්තත්තා යථා ‘‘කුසුයලො භිජ්ජතී’’ති. යතනාහ 

‘‘භිජ්ජස්සතී’’ති. ථුසමුට්ඨීති පලාසමුට්ඨි, භුසමුට්ඨි වා. කස්මාති ආහ 

‘‘සරසන්ථම්භනමත්යත’’තිආදි. 

භීතතසිතා භයවයසන ඡම්භිතසරීරා උද්ධග්ගයලොමා යහොන්ති
හට්ඨයලොමා, අභීතතසිතා පන භයුපද්දවාභාවයතො අච්ඡම්භිතසරීරා
පතිතයලොමායහොන්තිඅහට්ඨයලොමා, යඛයමන යසොත්ථිනාතිට්ඨන්ති, තාය
පන පතිතයලොමතාය තස්ස යසොත්ථිභායවො පාකයටො යහොතීති ඵයලන 
කාරණර විභායවතුර පාළියර ‘‘පල්යලොයමො’ති වුත්තන්ති දස්යසති 

‘‘පන්නයලොයමො’’තිආදිනා. නිරුත්තිනයයන පදසිද්ධි යථා තර 

භෙයභරවසුත්යත ‘‘භියයයො පල්යලොමමාපාදිර අරඤ්යඤ විහාරායා’’ති (ම. 

නි. 1.36 ආදයයො). ඉදන්ති ඔසානවචනර. ‘‘සයච යම රාජා තර දාරිකර 
දස්යසති, කුමායරො යසොත්ථි පල්යලොයමො භවිස්සතී’’ති පටිඤ්ඤාකරණර

පකරණයතොයයව පාකටර. යතනාති කණ්යහන. මන්යතති 
බාහුක්ඛම්භකමන්තස්ස පටිප්පස්සම්භකවිජ්ජාසඞ්ඛායත මන්යත.
එවරූපානඤ්හි භයුපද්දවකරානර මන්තානර එකරයසයනව 
පටිප්පස්සම්භකමන්තායහොන්ති යථා තර කුසුමාරකවිජ්ජාදීනර. 

පරිවත්තියතතිපජප්පියත. අත්තයනොධීතුයාඅපවාදයමොචනත්ථරතර අදාසර 

භුජිස්සර කයරොති. තස්සා අනුරූයප ඉස්සරියය ඨපනත්ථර උළායර ච නං 

ඨායන ඨයපසි. එයකන පක්යඛනාති මාතුපක්යඛන. කරුණායන්යතො 

සමස්සාසනත්ථංආහ, නපනඋච්චාකුලීනභාවදස්සනත්ථර. යතනාහ ‘‘අථ

යඛොභගවා’’තිආදි. 

ඛත්තියයසට්ඨභාවවණ්ණනා 
275. බ්රාහ්මයෙසූති යවොහාරමත්තර, බ්රාහ්මණානර සමීයප බ්රාහ්මයණහි 

ලද්ධබ්බානි ආසනාදීනි ලයභථාති වුත්තර යහොති. යතන වුත්තර 

‘‘බ්රාහ්මොනං අන්තයර’’ති. යකවලර යවදසත්ථානුරූපර පරයලොකගයත

සද්ධායඑව කාතබ්බර, නතදඤ්ඤරකිඤ්චිඅභිපත්යථන්යතනාති සද්ධන්ති 

නිබ්බචනර දස්යසතුර ‘‘මතයක උද්දිස්ස කතභත්යත’’ති වුත්තර. 

මඞ්ගලාදිභත්යතති එත්ථ ආදිසද්යදන උස්සවයදවතාරාධනාදිභත්යත

සඞ්ගණ්හාති. ෙඤ්ඤභත්යතති පාපසඤ්ඤමාදිවයසන කතභත්යත.
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‘‘පාපසඤ්ඤමාදිභත්යතො භවිස්සතී’’තිආදිනාහිඅග්ගියහොයමොඉධයඤ්ඤර. 

පාහනකානන්ති අතිථීනර. අනාගන්තුකානම්පි පායහණකභත්තර

‘‘පාහුන’’න්ත්යවව වුච්චතීති ආහ ‘‘පණ්ොකාරභත්යත වා’’ති. ආවටං 

නිවාරණර. අනාවටං අනිවාරණර. ඛත්තිෙභාවං අප්පත්යතො 

උභයතොසුජාතාභාවයතො.යතනාහ ‘‘අපරිසුද්යධො’’ති. 

276. ඉත්ථො වා ඉත්ථං කරිත්වාති එත්ථ කරණර නාම 
කිරියාසාමඤ්ඤවිසයර කරභූධාතූනර අත්ථවයසන

සබ්බධාත්වන්යතොගධත්තාති ආහ ‘‘පරියෙසිත්වා’’ති. ඛත්තියකුමාරස්ස
භරියාභූතර බ්රාහ්මණකඤ්ඤර ඉත්ථිර පරියයසිත්වා ගයහත්වා බ්රාහ්මණානර
ඉත්ථියා වා ඛත්තියාව යසට්ඨා, ‘‘හීනා බ්රාහ්මණා’’ති පාළිමුදාහරිත්වා

යයොයජතබ්බර. ‘‘පුරියසන වා පුරිසං කරිත්වාති එත්ථාපි එයසව නයයො’’ති
(දී.නි.ටී.1.276) ආචරියයන වුත්තර.තත්ථාපිහිඛත්තියකඤ්ඤායපතිභූතර
බ්රාහ්මණකුමාරර පුරිසර පරියයසිත්වා ගයහත්වා බ්රාහ්මණානර පුරියසන වා

ඛත්තියාවයසට්ඨා, හීනාබ්රාහ්මණාතියයොජනා. කිස්මිඤ්චියදවපකරයෙති 

එත්ථ පකරෙං නාම කාරණර ‘‘එතස්මිර නිදායන එතස්මිර
පකරයණ’’තිආදීසු (පාචි. 42, 90) විය, තස්මා රාගාදිවයසන පක්ඛලියත
ඨායන යහතුභූයතති අත්යථො, තර පන අත්ථයතො අපරායධොව, යසො ච

අකත්තබ්බකරණන්ති ආහ ‘‘කිස්මිඤ්චියදව යදොයස’’තිආදි. භස්සසද්යදො

භස්මපරියායයො. භසීයති නිරත්ථකභායවන ඛිපීයතීති හි භස්සං, ඡාරිකා.

‘‘වධිත්වා’’තිඑතස්සඅත්ථවචනර ‘‘ඔකිරිත්වා’’ති. 

277. කම්මකියලයසහිජයනතබ්යබො, යතහිවාජායතීතිජනියතො, ස්යවව 

ජයනයතො, මනුස්යසොව. තථා හි වුත්තර ‘‘යය යගොත්තපටිසාරියනො’’ති.
තයදතර පජාවචනර විය ජාතිසද්දවයසන බහුම්හි එකවචනන්ති ආහ 

‘‘පජාොති අත්යථො’’ති. එතස්මිර ජයනතිපි යුජ්ජති. පටිසරන්තීති යගොත්තර
පටිච්ච ‘‘අහර යගොතයමො, අහර කස්සයපො’’තිආදිනා සරණර කයරොන්ති
විචිනන්ති. 

පඨමභාණවාරවණ්ණනානිට්ඨිතා. 

විජ්ජාචරණකථාවණ්ණනා 
278. ඉමස්මිර පනසියලොයකආහරියමායනබ්රහ්මගරුකා සද්යධයයතර 

ආපජ්ජිස්සන්ති, අම්බට්යඨො ච ‘‘විජ්ජාචරණසම්පන්යනො’’ති පදර සුත්වා 
විජ්ජාචරණර පුච්ඡිස්සති, එවමයර විජ්ජාචරණපරිදීපනී යදසනා මහාජනස්ස
සාත්ථිකා භවිස්සතීති පස්සිත්වා යලොකනායථො ඉමර සියලොකර

සනඞ්කුමාරභාසිතර ආහරීති ඉමමත්ථම්පි විභායවන්යතො ‘‘ඉමාෙ පන

ගාථාො’’තිආදිමාහ.ඉතරථාහිභගවාපි අසබ්බඤ්ඤූපරාවස්සයයොභයවයය, 
න ච යුජ්ජති භගවයතො පරාවස්සයතා සම්මාසම්බුද්ධභාවයතො. යතනාහ

‘‘අහම්පි හි, අම්බට්ඨ, එවර වදාමී’’තිආදි. බ්රාහ්මෙසමයෙ සිද්ධන්ති
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බ්රාහ්මණලද්ධියා පාකටර. වක්ඛමානනයයන ජාතිවාදාදිපටිසංයුත්තං. 

‘‘සංසන්දිත්වාති ඝයටත්වා, අවිරුද්ධර කත්වාති අත්යථො’’ති (දී. නි. ටී.
1.277) ආචරියයනවුත්තර. ඉදානි පන යපොත්ථයකසු ‘‘පටික්ඛිපිත්වා’’ති
පායඨො දිස්සති, යසො අයුත්යතොව. කස්මාති යච? න හි පාළියර
බ්රාහ්මණසමයසිද්ධර විජ්ජාචරණර පටික්ඛිපති, තයදව අම්බට්යඨන
චින්තිතර විජ්ජාචරණර ඝයටත්වා අවිරුද්ධරකත්වා අනුත්තරර විජ්ජාචරණර
යදයසතීති. 

වායදොති ලද්ධි, වචීයභයදො වා. යතනාහ 

‘‘බ්රාහ්මෙ…යප.…ආදිවචන’’න්ති. ලද්ධිපි හි වත්තබ්බත්තා වචනයමව. 

ඉදන්ති අජ්යඣනජ්ඣාපනයජනයාජනාදිකම්මර, න යවස්සස්ස, න

ඛත්තියස්ස, න තදඤ්යඤසන්ති අත්ථර ආදිසද්යදන සඞ්ගණ්හාති. 

සබ්බත්ථාති යගොත්තවාදමානවායදසු.තත්ථාපිහි යගොත්තවායදොතියගොත්තර 
ආරබ්භ වායදො, කස්සපස්යසවිදර වට්ටති, න යකොසියස්සාතිආදිවචනන්ති

අත්යථො. මානවායදොති මානර ආරබ්භ අත්තුක්කරසනපරවම්භනවයසන
වායදො, බ්රාහ්මණස්යසවිදර වට්ටති, න සුද්දස්සාතිආදිවචනන්ති අත්යථො. 

ජාතිවායද විනිබද්ධාති ජාතිසන්නිස්සිතවායද පටිබද්ධා. සබ්බත්ථාති 

යගොත්තවාදවිනිබද්ධාදීසු. යගොත්තවාදවිනිබද්ධාති හි යගොත්තවායද

විනිබද්ධා. මානවාදවිනිබද්ධාතිමානවායදවිනිබද්ධා, යයහිබ්රාහ්මණස්යසව 
අජ්යඣනජ්ඣාපනයජනයාජනාදයයොති එවර
අත්තුක්කරසනපරවම්භනවයසන පවත්තා, යත මානවාදවිනිබද්ධා ච

යහොන්ති. ආවාහවිවාහවිනිබද්ධාති ආවාහවිවායහසු විනිබද්ධා. යය හි
විනිබද්ධත්තයවයසන‘‘අරහසිවාමරත්වර, නවාමර ත්වරඅරහසී’’තිඑවර
පවත්තනකා, යත ආවාහවිවාහවිනිබද්ධා ච යහොන්තීති ඉමමත්ථයසසර 

සන්ධාය ‘‘එසනයෙො’’ති වුත්තර. ආවාහවිවාහවිනිබද්ධභාවවිභාවනත්ථඤ්හි
‘‘අරහසි වා මර ත්වර, න වා මර ත්වර අරහසී’’ති පාළියර වුත්තර, තයදතර
ජාතිවාදාදීහිතීහිපයදහියයොයජතබ්බර. ආවුත්තිආදිනයයනහිජාතිවාදාදයයො
ද්වික්ඛත්තුමත්ථදීපකා. තථා හි ආචරියයන වුත්තර ‘‘යය පන
ආවාහවිවාහවිනිබද්ධා, යතඑවසම්බන්ධත්තයවයසන‘අරහසිවාමරත්වර, 
නවා මරත්වරඅරහසී’තිඑවරපවත්තනකා’’ති(දී.නි.ටී.1.278). 

නනු පුබ්යබ විජ්ජාචරණර පුට්ඨර, කස්මා තර පුන පුච්ඡතීති යචොදනර

යසොයධන්යතො ‘‘තයතො අම්බට්යඨො’’තිආදිමාහ. තත්ථ ෙත්ථාති යස්සර
විජ්ජාචරණසම්පත්තියර. බ්රාහ්මණසමයසිද්ධර සන්ධාය වුත්තර. 

ලග්ගිස්සාමාති ඔලග්ගා අන්යතොගධා භවිස්සාම. තයතොති තාය

විජ්ජාචරණසම්පදාය. අවක්ඛිපීති අවචාසි. පරමත්ථයතො
අවිජ්ජාචරණානියයව ‘‘විජ්ජාචරණානී’’තිගයහත්වාඨියතොහිපරමත්ථයතො
විජ්ජාචරයණසුවිභජියමායනසුයසොතයතො දූරයතො අපනීයතොනාමයහොති. 

ෙත්ථාතියස්සරපන විජ්ජාචරණසම්පත්තියර.අනුත්තරවිජ්ජාචරණරසන්ධාය
වුත්තර. ජානනකිරියායයොයග කම්මම්පි යුජ්ජනකිරියායයොයග කත්තායයව
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උපපන්යනො. පධානකිරියායපක්ඛා හි කාරකාති වුත්තර ‘‘අෙං යනො

විජ්ජාචරෙසම්පදා ඤාතුං වට්ටතී’’ති. එවමීදියසසු. සමුදාගමයතොති
ආදිසමුට්ඨානයතො. 

279. කාමර චරණපරියාපන්නත්තා චරණවයසනනියයායතතුර වට්ටති, 
අම්බට්ඨස්ස පන අසමපථගමනර නිවායරන්යතො සීලවයසයනව

නියයායතතීති ඉමමත්ථර විභායවතුර ‘‘චරෙපරිොපන්නම්පී’’ති වුත්තර.

බ්රහ්මජායල (දී.නි.1.7, 11, 21) වුත්තනයයනඛුද්දකාදියභදර තිවිධංසීලං. 

සීලවයසයනවාති සීලපරියායවයසයනව. කිඤ්චි කිඤ්චි සීලන්ති
බ්රාහ්මණානර ජාතිසිද්ධර අහිරසනාදියමනියමලක්ඛණර අප්පමත්තකර සීලර. 

තස්මාති තථා විජ්ජමානත්තා, අත්තනි විජ්ජමානර සීලමත්තම්පි නිස්සාය

ලග්යගයයාති අධිප්පායයො. ‘‘තත්ථ තත්යථව ලග්යගෙයාති තස්මිර
තස්මිරයයව බ්රාහ්මණසමයසිද්යධ සීලමත්යත ‘චරණ’න්ති ලග්යගයයා’’ති
(දී. නි. ටී. 1.279) ආචරියයන වුත්තර, තයදතර අට්ඨකථායයමව
සාකාරවචනස්සවුත්තත්තාවිචායරතබ්බර, අධිප්පායමත්තදස්සනරවා එතර.

අයරපයනත්ථ අත්යථො– තත්ථතත්යථව ලග්යගෙයාතිතස්මිරතස්මිරයයව
අත්තනි විජ්ජමානසීලමත්තපටිසරයුත්තට්ඨායන ‘‘මයම්පි
චරණසම්පන්නා’’ති ලග්යගයය, තස්මා සීලවයසයනව නියයායතතීති
සම්බන්යධො.තථාපසඞ්ගාභාවයතොපනඋපරිචරණවයසයනව නියයායතතීති 

දස්යසන්යතො ‘‘ෙං පනා’’තිආදිමාහ.රූපාවචරචතුත්ථජ්ඣානනිද්යදයසයනව

අරූපාවචරජ්ඣානානම්පි නිද්දිට්ඨභාවාපත්තියතො ‘‘අට්ඨපි සමාපත්තියෙො

‘චරෙ’න්ති නිෙයාතිතා’’ති වුත්තර. තානිපි හි අඞ්ගසමතාය

චතුත්ථජ්ඣානායනවාති. නිෙයාතිතාති ච අයසසයතො නීහරිත්වා ගහිතා, 

නිදස්සිතාති අත්යථො. විපස්සනාඤාෙයතො පනාති ‘‘යසො එවර සමාහියත
චිත්යත පරිසුද්යධ පරියයොදායත අනඞ්ගයණ විගතූපක්කියලයස මුදුභූයත
කම්මනීයය ඨියත ආයනඤ්ජප්පත්යත ඤාණදස්සනාය චිත්තර අභිනීහරති
අභිනින්නායමතී’’තිආදිනානයයනවිපස්සනාඤාණයතො පට්ඨාය. 

චතුඅපායමුඛකථාවණ්ණනා 
280. අසම්පාපුෙන්යතොති ආරභිත්වාපි සම්පජ්ජිතුමසක්යකොන්යතො. 

අවිසහමායනොති ආරභිතුයමව අසක්යකොන්යතො. ‘‘ඛාරී’’ති
තාපසපරික්ඛාරස්යසතර අධිවචනර, යසො ච අයනකයභයදොති විභජිත්වා

දස්යසතුර ‘‘අරණී’’තිආදි වුත්තර. තත්ථ අරණීති යහට්ඨිමුපරිමවයසන

අග්ගිධමනකර අරණීද්වයර. කමණ්ඩලූති කුණ්ඩිකා. සුජාති යහොමදබ්බි. 
සුජාසද්යදො හි යහොමකම්මනි හබයන්නාදීනමුද්ධරණත්ථර කතදබ්බියර
වත්තති යථා තර කූටදන්තසුත්යත ‘‘පඨයමො වා දුතියයො වා සුජර
පග්ගණ්හන්තාන’’න්ති (දී. නි. 1.341). තථා හි ඉමස්මිරයයව ඨායන
ආචරියයන වුත්තර ‘‘සුජාති දබ්බී’’ති (දී. නි. ටී. 1.280). හබයන්නාදීනර

සුඛග්ගහණත්ථර ජායතීති හි සුජා. යකචි පන ඉමමත්ථමවිචායරත්වා
තුන්නත්ථයමවගයහත්වා‘‘සූචී’’තිපඨන්ති, තදයුත්තයමව ආචරියයනතථා
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පටුන 

අවණ්ණිතත්තා. චමති අදතීති චමයරො, මිගවියසයසො, තස්ස වායලනකතා 

බීජනී චාමරා. ආදිසද්යදන තිදණ්ඩතිඝටිකාදීනි සඞ්ගණ්හාති. කුච්ඡියතන

වඞ්කාකායරනජායතීති කායජො යථා‘‘කාලවණ’’න්ති; කචතිභාරරබන්ධති

එත්ථාතිවා කායචො. දුවිධම්පිහි පදමිච්ඡන්තිසද්දවිදූ. ඛාරිභරිතන්තිඛාරීහි
පරිපුණ්ණර. එයකන වි-කායරන පදර වඩ්යෙත්වා ‘‘ඛාරිවිවිධ’’න්ති

පඨන්තානර වායද සමුච්චයසමායසන අත්ථර දස්යසන්යතො ‘‘යෙ

පනා’’තිආදිමාහ. 

නනු උපසම්පන්නස්ස භික්ඛුයනො සාසනියකොපි යයො යකොචි
අනුපසම්පන්යනො අත්ථයතොපරිචාරයකොවයහොතිඅපිඛීණාසවසාමයණයරො, 
කිමඞ්ගරපනබාහිරකපබ්බජියතතිඅනුයයොගර පතිතත්ථවියසසරදස්යසතුර 

‘‘කාමඤ්චා’’තිආදි වුත්තර. වුත්තනයෙනාති ‘‘කප්පිය…යප.…
වත්තකරණවයසනා’’ති එවර වුත්තනයයන. 
අයනකසතසහස්සසරවරවිනයසමාදානවයසන උපසම්පන්නභාවස්ස
විසිට්ඨභාවයතො ඛීණාසවසාමයණයරොපි පුථුජ්ජනභික්ඛුයනො පරිචාරයකොති
වුත්යතො. 

‘‘නවයකොටිසහස්සානි, අසීතිසතයකොටියයො; 
පඤ්ඤාසසතසහස්සානි, ඡත්තිරසචපුනාපයර; 

එයතසරවරවිනයා, සම්බුද්යධනපකාසිතා; 
යපයයාලමුයඛනනිද්දිට්ඨා, සික්ඛාවිනයසරවයර’’ති. (විසුද්ධි.1.20; 
අප.අට්ඨ.2.55; පටි.ම.අට්ඨ.1.2.37); 

එවර වුත්තප්පයභදානර අයනකසතසහස්සානර සරවරවිනයානර සමාදාය 

සික්ඛයනන උපරිභූතා අග්ගභූතා සම්පදාති හි උපසම්පදා, තාය යචස
උපසම්පදායපුථුජ්ජනභික්ඛුඋපසම්පන්යනොති. 

අෙං පනාති යථාවුත්තලක්ඛයණො තාපයසො. තාපසා හි
කම්මවාදිකිරියවාදියනො, න සාසනස්ස පටාණීභූතා, යයතො යනසර
පබ්බජිතුමාගතානර විනාව තිත්ථියපරිවායසන ඛන්ධයක පබ්බජ්ජා

අනුඤ්ඤාතා. තයපො එයතසමත්ථීති තාපසා ත-කාරස්ස දීඝර කත්වා.
‘‘යලොමසා’’තිආදීසුවියහි ස-පච්චයමිච්ඡන්තිසද්දවිදූ.ඉදරවුත්තරයහොති–
කාමර ඛීණාසයවොපි සාමයණයරො පුථුජ්ජනස්ස භික්ඛුයනො අත්ථයතො
පරිචාරයකොව යහොති, යසො පන වත්තකරණමත්යතයනව පරිචාරයකො, න
ලාමකභායවන.තාපයසොතුගුණවයසනයචවයවයයාවච්චකරණවයසනච
ලාමකභායවයනව පරිචාරයකො, න වත්තකරණමත්යතන, එවමියමසර
නානාකරණරසන්ධායතාපසස්යසවපරිචාරකතා වුත්තාති. 

‘‘කස්මා’’තිආදිනා යචොදයකො කාරණර යචොයදති. ‘‘ෙස්මා’’තිආදිනා
ආචරියයොකාරණර දස්යසත්වා පරිහරති. එවර සඞ්යඛපයතො පරිහරිතමත්ථර
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විවරිතුර ‘‘ඉමස්මිඤ්හී’’තිආදි වුත්තර. අසක්යකොන්තන්ති අසමත්ථයනන

විප්පටිපජ්ජන්තර අලජ්ජිර. ඛුරධාරූපමන්ති ඛුරධාරානර මත්ථයකයනව 

අක්කමිත්වා ගමනූපමර. බහජනසම්මතාති මහාජයනන යසට්ඨසම්මතා. 

අඤ්යඤතිඅපයරභික්ඛූ. ඉධාතිතාපසපබ්බජ්ජාය. ඡන්යදනසහචරන්තීති 

සඡන්දචාරියනො, යථාකාමරපටිපන්නකාතිවුත්තරයහොති. අනුසික්ඛන්යතොති

දිට්ඨානුගතියාසික්ඛන්යතො. තාපසාවබහකායහොන්ති, නභික්ඛූ. 

කුදාලපිටකානර නිබ්බචනරයහට්ඨාවුත්තයමව. බහජනකුහාපනත්ථන්ති

බහුයනො ජනස්ස විම්හාපනත්ථර. අග්ගිසාලන්ති අග්ගිහුත්තසාලර. 

නානාදාරූහීති පලාසරුක්ඛදණ්ඩාදීහි නානාවිධසමිධාදාරූහි. 

යහොමකරෙවයසනාතියඤ්ඤකරණවයසන. 

උදකවයසයනත්ථ පානාගාරං. යතනාහ ‘‘පානීෙංඋපට්ඨයපත්වා’’තිආදි.

යර භත්තපුටර වා යානි තණ්ඩුලාදීනි වාති සම්බන්යධො. අම්බිලොගු නාම 

තක්කාදිඅම්බිලසරයුත්තා යාගු. තණ්හාදීහි ආමසිතබ්බයතො චීවරාදි ආමිසං 

නාම. වඩ්ඪිොති දිගුණතිගුණාදිවඩ්ඪියා. කුටුම්බං සණ්ඨයපතීති ධනර 
පතිට්ඨායපති. යථාවුත්තමත්ථර පාළියර නිදස්සනමත්යතන වුත්තන්ති ආහ 

‘‘ඉදං පනස්ස පටිපත්තිමුඛ’’න්ති, ඉදර පන පාළිවචනර අස්ස චතුත්ථස්ස
පුග්ගලස්ස යකොහඤ්ඤපටිපත්තියා මුඛමත්තන්ති අත්යථො. කස්මාති යච? 
යසො හි නානාවියධන යකොහඤ්යඤන යලොකර විම්හාපයන්යතො තත්ථ

අච්ඡති. යතනාහ ‘‘ඉමිනා හී’’තිආදි. එවන්ති ‘‘තත්ථ පානීයර
උපට්ඨයපත්වා’’තිආදිනාවුත්තනයයන. 

‘‘සබ්බාපි තාපසපබ්බජ්ජා නිද්දිට්ඨා’’ති ධම්මාධිට්ඨානනයයන 

දස්සිතයමව පුග්ගලාධිට්ඨානනයයන විවරිතුර ‘‘අට්ඨවිධා හී’’තිආදි වුත්තර.
ඛලාදීසු මනුස්සානර සන්තියක උපතිට්ඨිත්වා වීහිමුග්ගමාසතිලාදීනි

භික්ඛාචරියනියායමනසඞ්කඩ්ඪිත්වාඋඤ්ඡනර උඤ්ඡා, සාඑවචරියාවුත්ති

එයතසන්ති උඤ්ඡාචරිො. අග්ගිපක්කිකාය භත්තභික්ඛාය ජීවන්තීති 

අග්ගිපක්කිකා, න අග්ගිපක්කිකා අනග්ගිපක්කිකා, තණ්ඩුලභික්ඛාය එව
ජීවිකාති වුත්තර යහොති. උඤ්ඡාචරියා හි ඛලාදීනි ගන්ත්වා උපතිට්ඨිත්වා
මනුස්යසහි දියයමානර ඛලග්ගර නාම ධඤ්ඤර පටිග්ගණ්හන්ති, 
අනග්ගිපක්කිකා පන තාදිසමපටිග්ගණ්හිත්වා තණ්ඩුලයමව

පටිග්ගණ්හන්තීති අයයමයතසර වියසයසො. න සයර පචන්තීති අසාමපාකා, 
පක්කභික්ඛායඑවජීවිකා.අයයොවියකට්ඨියනො මුට්ඨිප්පමායණොපාසායණො 

අෙමුට්ඨි නාම, යතන වත්තන්තීති අෙමුට්ඨිකා. දන්යතන උප්පාටිතර

වක්කලරරුක්ඛත්තයචො දන්තවක්කලං, යතනවත්තන්තීති දන්තවක්කලිකා. 
පවත්තර රුක්ඛාදියතො පාතාපිතර ඵලර භුඤ්ජන්ති සීයලනාති 

පවත්තඵලයභොජයනො. පණ්ඩුපලාසසද්දස්සඑකයසසනයයන ද්විධාඅත්යථො, 
ජිණ්ණතාය පණ්ඩුභූතර පලාසඤ්යචව ජිණ්ණපක්කභායවන තරසදිසර 
පුප්ඵඵලාදි චාති.යතනවක්ඛති‘‘සයරපතිතායනව පුප්ඵඵලපණ්ඩුපලාසාදීනි
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ඛාදන්තා යායපන්තී’’ති, (දී. නි. අට්ඨ. 1.280) යතන වත්තන්තීති 

පණ්ඩුපලාසිකා, සයරපතිතපණ්ණපුප්ඵඵලයභොජියනො. ඉදානි යත

අට්ඨවියධපිසරූපයතොදස්යසතුර ‘‘තත්ථා’’තිආදි වුත්තර. යකණිෙජටිලවත්ථු 
ඛන්ධකවණ්ණනාය(මහාව.අට්ඨ. 300) ගයහතබ්බර. 

සඞ්කඩ්ඪිත්වාතිභික්ඛාචරියාවයසන එකජ්ඣරකත්වා. 

තණ්ඩුලභික්ඛන්ති තණ්ඩුලයමව භික්ඛර. භික්ඛිතබ්බා යාචිතබ්බා, 

භික්ඛූනර අයන්ති වා භික්ඛාති හි භික්ඛාසද්යදො තණ්ඩුලාදීසුපි නිරුළ්යහො. 

යතනවුත්තර ‘‘පචිත්වාපරිභුඤ්ජන්තී’’ති. 

භික්ඛාපරියෙට්ඨි නාම දුක්ඛාති පයරසර යගහයතො යගහර ගන්ත්වා
භික්ඛායපරියයසනානාමදීනවුත්තිභායවනදුක්ඛා. 

යය පන ‘‘පාසාණස්ස පරිග්ගයහො නාම දුක්යඛො පබ්බජිතස්සා’’ති 

දන්යතයහව උප්පායටත්වා ඛාදන්ති, යත දන්තවක්කලිකා නාමාති අයර
අට්ඨකථාමුත්තකනයයො. 

පණ්ඩුපලාසසද්යදො පුප්ඵඵලවිසයයොපි සදිසතාකප්පයනනාති දස්යසති 

‘‘පුප්ඵඵලපණ්ඩුපලාසාදීනී’’තිඉමිනා. 

යතති පණ්ඩුපලාසිකා. නිදස්සනමත්තයමතර අඤ්යඤසම්පි තථා

යභදසම්භවයතො. පාපුෙනට්ඨායනති ගයහතුර සම්පාපුණනට්ඨායන. 

එකරුක්ඛයතොතිපඨමරඋපගතරුක්ඛයතො. 

කථයමත්තාවතාසබ්බාපිතාපසපබ්බජ්ජානිද්දිට්ඨාතියචොදනාන තාව

වියසොධිතාති ආහ ‘‘ඉමා පනා’’තිආදි. චතූහියෙවාති
‘‘ඛාරිවිධමාදායා’’තිආදිනා වුත්තාහි පවත්තඵලයභොජනිකා, 
කන්දමූලඵලයභොජනිකා, අගයාගාරිකා, ආගාරිකා යචති චතූහි එව

තාපසපබ්බජ්ජාහි. අගාරං භජන්තීති අගාරර නිවාසභායවන උපගච්ඡන්ති.
ඉමිනා හි ‘‘චතුද්වාරර අගාරර කරිත්වා අච්ඡතී’’තිආදිනා ඉධ වුත්තාය
චතුත්ථාය තාපසපබ්බජ්ජාය යතසමවයරොධතර දස්යසති. එවමිතයරසුපි

පටියලොමයතො යයොජනා යවදිතබ්බා. අග්ගිපරිචරණවයසන අගයාගාරං

භජන්ති. එවර පන යතසමවයරොධතර වදන්යතො තදනුරූපර ඉයමසම්පි
පච්යචකරදුවිධතරදස්යසතීති දට්ඨබ්බර. 

281. ආචරියයන යපොක්ඛරසාතිනාසහපවත්තතීති සාචරිෙයකො, තස්ස. 

අපාෙමුඛම්පීති විනාසකාරණම්පි. පයගව විජ්ජාචරණසම්පදාය 

සන්දිස්සයනති පි-සද්යදො ගරහායර. යතන වුත්තර ‘‘අපි නු ත්වං ඉමාෙ 

අනුත්තරාෙ විජ්ජාචරෙසම්පදාෙ සන්දිස්සසි සාචරිෙයකො’’තිආදි. 
තත්රායමට්ඨකථාමුත්තකනයයො–‘‘යනොහිදරයභොයගොතමා’’තිසන්දිස්සනර
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පටුන 

පටික්ඛිපිත්වා අසන්දිස්සනාකාරයමව විභායවතුර ‘‘යකො චාහ’’න්තිආදි
වුත්තර. සාචරියයකො අහර යකො ච කීදියසො හුත්වා අනුත්තරාය
විජ්ජාචරණසම්පදායසන්දිස්සාමි, අනුත්තරාවිජ්ජාචරණසම්පදා කාචකීදිසා
හුත්වාසාචරියයකමයි සන්දිස්සති, ආරකාඅහර…යප.…සාචරියයකොතිසහ
පාඨයසයසනයයොජනා. 

282. අපායය විනාසනුපායය නියුත්යතො ආපායියකො. තබ්භාවර න

පරිපූයරති පරිපූයරතුර න සක්යකොතීති අපරිපූරමායනො, තබ්භායවන 
අපරිපුණ්යණොති අත්යථො. අත්තනා ආපායියකන යහොන්යතනාපි තබ්භාවර
අපරිපූරමායනන යපොක්ඛරසාතිනා එසා වාචා භාසිතාති අත්ථයතො

සම්බන්ධත්තාකත්වත්යථයචතර පච්චත්තවචනන්තිආහ ‘‘ආපායියකනාපි

අපරිපූරමායනනා’’ති. අපිච අත්තනා අපරිපූරමායනනආපායියකනාපි සයර
අපරිපූරමානාපායියකන හුත්වාපි යපොක්ඛරසාතිනා එසා වාචා භාසිතාති
අත්ථයුත්තියතො ඉත්ථම්භූතලක්ඛයණ යචතර පච්චත්තවචනන්තිපි එවර
වුත්තර. අඤ්යඤො හි සද්දක්කයමො, අඤ්යඤො අත්ථක්කයමොති. යකචි පන
‘‘කරණත්ථයමව දස්යසතුර එවර වුත්ත’’න්ති වදන්ති, තදයුත්තයමව 
පදද්වයස්ස කත්තුපයදන සමානත්ථත්තා, සමානත්ථානඤ්ච පදානර
අඤ්ඤමඤ්ඤර කරණභාවානුපපත්තියතො, අලමතිපපඤ්යචන. 

පුබ්බකඉසිභාවානුයයොගවණ්ණනා 
283. දීයයතති දත්ති, සා එව දත්තිකන්ති ආහ ‘‘දින්නක’’න්ති.

අදාතුකාමම්පි දාතුකාමරකත්වාසම්මුඛා පරමාවට්යටතිසම්මූළ්හරකයරොති

එතායාති සම්මුඛාවට්ටනී. යතනාහ ‘‘නයදමීතිවත්තුංනසක්යකොතී’’ති.පුන 

තස්සාති බ්රාහ්මණස්ස. කාරණානුරූපර රාභනර පුණ්ණපත්තන්ති ආහ 

‘‘කස්මායම දින්යනො’’ති. සඞ්ඛපලිතකුට්ඨන්ති යධොතසඞ්ඛමිවයසතකුට්ඨර.

යසතයපොක්ඛරරජතයතො ගුණසමානකායත්තා එවමාහ. අනුගච්ඡතීති
පරමනුබන්ධති. 

යදි දුවියධනපි කාරයණන රාජා බ්රාහ්මණස්ස සම්මුඛාභාවර න යදති, අථ

කස්මා තදුපසඞ්කමනර න පටික්ඛිත්තන්ති ආහ ‘‘ෙස්මා පනා’’තිආදි. 

‘‘යඛත්තවිජ්ජාොතිනීතිසත්යථ ’’ති  (දී  .නි .ටී . 1.283) ආචරියයනවුත්තර .

යහට්ඨාපි  බ්රහ්මජාලවණ්ණනාෙං එවර වුත්තර ‘‘යඛත්තවිජ් ජාති 

අබ්යභයයමාසුරක්ඛරාජසත්ථාදිනීතිසත්ථ ’’න්ති) .දී .නි .අට්ඨ . 1.21) 

දුස්සයමත්ථතියරොකරණියර .යතනාහ  ‘‘සාණිපාකාරස්ස අන්යතොඨත්වා’’ති.

අන්තසද්යදන පන තබ්භායවන පයද වඩ්ඪියමායන  දුස්සන්තං යථා

‘‘වනන්යතො’’ති.  ‘‘පොතන්ති සද්ධර, සස්සතිකර වා  .යතනාහ අ භිහරිත්වා 

දින්න ’’න්ති ආචරියයන වුත්තර , තස්මා මතකභත්තසඞ්යඛයපන වා

නිච්චභත්තසඞ්යඛයපන වා අභිහරිත්වා දින්නර භික්ඛන්ති අත්යථො

යවදිතබ්යබො. ‘‘අෙං පනා’’තිආදි අත්ථාපත්තිවචනර. නිට්ඨන්ති නිච්ඡයර. 
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කස්මා පන භගවා බ්රාහ්මණස්ස එවරූපර අමනාපර මම්මවචනර අයවොචාති

යචොදනර කාරණර දස්යසත්වා යසොයධතුර ‘‘ඉදං පනා’’තිආදි වුත්තර .

රහස්සම්පිපටිච්ඡන්නම්පිමම්මවචනරපකායසසීති  සම්බන්යධො. 

284. රාජාසනර නාම හත්ථික්ඛන්ධපයදසර සන්ධාය ‘‘හත්ථගීවාෙ වා 

නිසින්යනො’’තිපාළියරවුත්තර. රථූපත්ථයරතිරථස්ස උපරිඅත්ථරිතපයදයස.

යතනාහ ‘‘රථම්හී’’තිආදි. උග්ගතුග්ගයතහීති උග්ගතානමතිසයයන
උග්ගයතහි.නහිවිච්ඡාසමායසො යලොකියකහිඅභිමයතොති.රඤ්යඤොඅපච්චර 

රාජඤ්යඤො, බහුකත්තර පති, එකයසසනයයනවා ‘‘රාජඤ්යඤහී’’තිවුත්තර. 

පාකටමන්තනන්ති පකාසභූතර මන්තනර. තයදවිධාධිප්යපතර, න 

රහස්සමන්තනර සුද්දාදීහිපි සුයයමානස්ස ඉච්ඡිතත්තා. යතන වුත්තර ‘‘අථ

ආගච්යඡෙය සුද්යදො වා සුද්දදායසො වා’’තිආදි. තාදියසහියෙවාති රඤ්යඤො
ආකාරසදියසයහව. තස්සත්ථස්ස සාධනසමත්ථර වචනර රඤ්ඤා භණිතර
යථා, තථා යසොපි තස්සත්ථස්ස සාධනසමත්ථයමව භණිතර වචනර අපිනු 
භණතීතියයොයජතබ්බර. 

285. ‘‘පවත්තායරො’’ති එතස්ස පාවචනභායවන වත්තායරොති සද්දයතො
අත්යථො. යස්මා පන යත තථාභූතා මන්තානර පවත්තකා නාම, තස්මා 

අධිප්පායයතොඅත්ථරදස්යසතුර ‘‘පවත්තයිතායරො’’තිවුත්තර.වදසද්යදන, හි
තුපච්චයයන ච ‘‘වත්තායරො’’ති පදසිද්ධි, තථා වතුසද්යදන
‘‘පවත්තයිතායරො’’ති. ඉදර ආචරියස්ස (දී. නි. ටී. 1.285) ච
ආචරියසාරිපුත්තත්යථරස්ස ච මතර. වතුසද්යදයනව ‘‘පවත්තායරො’’ති 
පදසිද්ධිර දස්යසතීතිපි යකචි වදන්ති. පදද්වයස්ස තුලයාධිකරණත්තා 

‘‘මන්තයමවා’’ති වුත්තර. ‘‘සුද්යද බහි කත්වා රයහො භාසිතබ්බට්යඨන
මන්තා එව තර තර අත්ථපටිපත්තියහතුතාය පද’’න්ති හි තුලයාධිකරණර 
යහොති, අනුපනීතාසාධාරණතාය රහස්සභායවන වත්තබ්බාය

මන්තනකිරියාය පදමධිගමුපායන්තිපි මන්තපදන්ති අට්ඨකථාමුත්තයකො

නයයො. ගීතන්ති ගායනවයසන සජ්ඣායිතර, ගායනම්පිධ 
උදත්තානුදත්තාදිසරසම්පාදනවයසයනව අධිප්යපතන්ති වුත්තර 

‘‘සරසම්පත්තිවයසනා’’ති. පාවචනභායවන අඤ්යඤසං වුත්තං. 

තමඤ්යඤසර වාදාපනවයසන වාචිතං. සඞ්ගයහත්වා උපරූපරි

සඤ්ඤූළ්හාවයසන සමුපබූළ්හං. ඉරුයවදයජුයවදසාමයවදාදිවයසන, 
තත්ථාපි පච්යචකර මන්තබ්රහ්මාදිවයසන, අජ්ඣායානුවාකාදිවයසන ච 

රාසිකතං. යථාවුත්තනයයයනව පිණ්ඩංකත්වාඨපිතං. අඤ්යඤසං වාචිතං

අනුවායචන්තීතිඅඤ්යඤසර කම්මභූතානරයතහිවාචාපිතරමන්තපදරඑතරහි
බ්රාහ්මණාඅඤ්යඤසර අනුවාචායපන්ති. 

යතසන්ති මන්තකත්තූනර. දිබ්බචක්ඛුපරිභණ්ඩර යථාකම්මූපගඤාණර, 
පච්චක්ඛයතො දස්සනට්යඨන දිබ්බචක්ඛුසදිසඤ්ච

පුබ්යබනිවාසානුස්සතිඤාණරසන්ධාය ‘‘දිබ්යබනචක්ඛුනා’’තිවුත්තර.අයතො
දිබ්බචක්ඛුපරිභණ්යඩන යථාකම්මූපගඤායණන සත්තානර
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කම්මස්සකතාදීනියචව දිබ්බචක්ඛුසදියසනපුබ්යබනිවාසානුස්සතිඤායණන
අතීතකප්යප බ්රාහ්මණානර මන්තජ්යඣනවිධිඤ්ච ඔයලොයකත්වාති අත්යථො
ගයහතබ්යබො.රූපයමවහිපච්චුප්පන්නර දිබ්බචක්ඛුස්සආරම්මණන්තිතමිධ

අට්ඨානගතර යහොති. පාවචයනන සහ සංසන්දිත්වාති යර
කස්සපසම්මාසම්බුද්යධන වුත්තර වට්ටසන්නිස්සිතර වචනර, යතන සහ
සරසන්දිත්වා අවිරුද්ධරකත්වා. න හි යතසර විවට්ටසන්නිස්සියතො අත්යථො

පච්චක්ඛයතො යහොති. ගන්ථංසූති පජ්ජගජ්ජබන්ධවයසන සක්කතභාසාය

බන්ධිරසු. අපරා පයරති අට්ඨකාදීහි අපරා අඤ්යඤපි පයර පච්ඡිමා

ඔක්කාකරාජකාලාදීසු උප්පන්නා. පාොතිපාතාදීනි පක්ඛිපිත්වාති
අට්ඨකාදීහි ගන්ථිතමන්තපයදස්යවව
පාණාතිපාතාදිකියලසසන්නිස්සිතපදානර තත්ථ තත්ථ පක්ඛිපනර කත්වා. 

විරුද්යධ අකංසූති සුත්තනිපායත බ්රාහ්මෙධම්මිකසුත්තාදීසු (සු. නි.
බ්රාහ්මණධම්මිකසුත්ත) ආගතනයයන සරකියලසිකත්ථදීපනයතො 

පච්චනීකභූයත අකරසු. ඉසීති නිදස්සනමත්තර. ‘‘ඉසි වා ඉසිත්ථාය
පටිපන්යනො වා’’ති හි වත්තබ්බර. කස්මා පයනත්ථ පටිඤ්ඤාගහණවයසන

යදසනායසොතපතිතරනකයරොතීතිආහ ‘‘ඉධභගවා’’තිආදි. ඉධාති‘‘තයාහර
මන්යත අධීයාමි, ‘සාචරියයකො’ති ත්වර මඤ්ඤසී’’ති වුත්තට්ඨායන. 

පටිඤ්ඤං අග්ගයහත්වාති යථා යහට්ඨා පටිඤ්ඤා ගහිතා, තථා ‘‘තර කිර
මඤ්ඤසි අම්බට්ඨ, තාවතාත්වරභවිස්සසිඉසිවාඉසිත්ථායවාපටිපන්යනො
සාචරියයකොති, යනො හිදරයභොයගොතමා’’තිඑවරඉධපටිඤ්ඤරඅග්ගයහත්වා. 

286. නිරාමගන්ධාති කියලසාසුචිවයසන විස්සගන්ධරහිතා. 

අනිත්ථගන්ධාතිඉත්ථීනරගන්ධමත්තස්සපිඅවිසහයනන ඉත්ථිගන්ධරහිතා. 

රයජොජල්ලධරාති පකතිරජයසදාදිජල්ලධරා. පාකාරපුරිසගුත්තීති

පාකාරාවරණර, පුරිසාවරණඤ්ච. එත්ථ පන ‘‘නිරාමගන්ධා’’ති එයතන
යතසර දසන්නර බ්රාහ්මණානර වික්ඛම්භිතකියලසතර දස්යසති, 

‘‘අනිත්ථගන්ධා, බ්රහ්මචාරියනො’’ති ච එයතන එකවිහාරිතර, 

‘‘රයජොජල්ලධරා’’ති එයතන මණ්ඩනවිභූසනාභාවර, ‘‘අරඤ්ඤාෙතයන

පබ්බතපායදසු වසිංසූ’’ති එයතන මනුස්සූපචාරර පහාය විවිත්තවාසර, 

‘‘වනමූලඵලාහාරා වසිංසූ’’ති එයතන සාලිමරයසොදනාදිපණීතාහාර

පටික්යඛපර, ‘‘ෙදා’’තිආදිනා යානවාහනපටික්යඛපර, ‘‘සබ්බදිසාසූ’’තිආදිනා 
රක්ඛාවරණපටික්යඛපර. එවඤ්ච දස්යසන්යතො මිච්ඡාපටිපදාපක්ඛිකර
සාචරියකස්ස අම්බට්ඨස්ස වුත්තිර උපාදාය සම්මාපටිපදාපක්ඛිකාපි යතසර
බ්රාහ්මණානර වුත්ති අරියවිනයය සම්මාපටිපත්තිර උපාදාය
මිච්ඡාපටිපදායයව. කථඤ්හි නාම යත භවිස්සති 
සල්යලඛපටිපත්තියුත්තතාති. ‘‘එවර සු යත’’තිආදිනා භගවා අම්බට්ඨර
සන්තජ්යජන්යතො නිග්ගණ්හාතීතිපිවිභායවති.ඉදඤ්හිවක්ඛමානායපාළියා
පිණ්ඩත්ථදස්සනන්ති. 
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පටුන 

දුස්සපට්ටිකා දුස්සපට්ටං. දුස්සකලායපො දුස්සයවණී. යවඨයකහීති
යවඨකපට්ටයකහි, දුස්යසහි සරයවයඨත්වා කතනමිතඵාසුකාහීති වුත්තර

යහොති. කප්යපතුන්ති කත්තරිකාය ඡින්දිතුර. කප්පිතවායලහීති එත්ථාපි
එයසවනයයො.‘‘නභික්ඛයවමස්සු කප්පායපතබ්බ’’න්තිආදීසු(චූළව.275) 

විය හි කපුසද්යදො යඡදයන වත්තති. යුත්තට්ඨායනසූති ගීවාසීසවාලධීසු. 

වාලාතියතසුඨායනසුජායමානායලොමා.සහචරණවයසන, ඨානීනායමනවා 

‘‘කුත්තවාලා’’ති වුත්තා.යකචිපන ‘‘වාළයුත්තත්තා’’තිපාඨරකප්යපත්වා
වාළරූපයුත්තත්තාති අත්ථර වදන්ති, පාළියානයපක්ඛනයමව යතසර
යදොයසො. ‘‘කුත්තවායලහි වළවාරයථහී’’ති පාළියර වුත්තර. 

සමන්තානගරන්ති නගරස්ස සමන්තයතො. පාකාරස්ස අයධොභායග

කතසුධාකම්මං ඨානරනගරස්සසමීයපකත්තබ්බයතො, උපකාරකරණයතොච 

‘‘උපකාරිකා’’ති වුච්චති. නගරස්ස උපකාරිකා එතාසන්ති 

නගරූපකාරිකායෙො, රාජධානීඅයපක්ඛාය ඉත්ථිලිඞ්ගනිද්යදයසො. යතනාහ 

‘‘ඉධ පනා’’තිආදි. මතීති විචිකිච්ඡාවයසන අයනකරසිකජානනා. උපරි

යදසනායඅවඩ්ෙකාරණරදස්යසන්යතො ‘‘ඉදංභගවා’’තිආදිමාහ.පාළියර යසො

මං පඤ්යහනාති යසො ජයනො මර පුච්ඡාවයසන යසොයධයය. අහං 

යවෙයාකරයෙන යසොයධස්සාමීති අහම්පිමර විස්සජ්ජනාවයසන
යසොයධස්සාමීති යථාරහමධිකාරවයසනඅත්යථොයවදිතබ්යබො. 

ද්යවලක්ඛණදස්සනවණ්ණනා 
287. ‘‘නිසින්නාන’’න්තිආදි අනාදයර සාමිවචනර, වියසසනර වා.

සඞ්කුචියත ඉරියාපයථ අනවයසසයතො ලක්ඛණානර දුබ්බිභාවනයතො ‘‘න 

සක්යකොතී’’ති වුත්තර, තථා සුවිභාවනයතො පන ‘‘සක්යකොතී’’ති.

පරියයසනසුඛත්ථයමව තදාචිණ්ණතා දට්ඨබ්බා. යතනාති දුවියධනපි
කාරයණන. 

ගයවසීති ඤායණන පරියයසනමකාසි. ගෙෙන්යතොති ඤායණයනව

සඞ්කලයන්යතො. සමානයීති සම්මා ආනයි සමාහරි. ‘‘කඞ්ඛතී’’ති පදස්ස

ආකඞ්ඛතීති අත්යථොති ආහ ‘‘අයහො වතා’’තිආදි. අනුපසග්ගම්පි හි පදර

කත්ථචි සඋපසග්ගමිව අත්ථවියසසවාචකර යථා ‘‘යගොත්රභූ’’ති. තයතො

තයතො සරීරප්පයදසයතො. කිච්ඡතීති කිලමති. යතනාහ ‘‘න සක්යකොති

දට්ඨු’’න්ති. තාොති ‘‘විචිනන්යතොකිච්ඡතී’’තිවුත්තාය විචිකිච්ඡාෙ.තයතොති 
සන්නිට්ඨානර අගමනයතො. එවර ‘‘කඞ්ඛතී’’ති පදස්ස ආසිසනත්ථතර

දස්යසත්වා ඉදානි සරසයත්ථතර දස්යසන්යතො ‘‘කඞ්ඛාෙ වා’’තිආදිමාහ.

තත්ථ කඞ්ඛාොති‘‘කඞ්ඛතී’’තිපයදනවුත්තායකඞ්ඛාය. අසත්වපධානඤ්හි

ආඛයාතිකර. එස නයයො යසයසසුපි. අවත්ථාපයභදගතා විමති එව ‘‘තීහි

ධම්යමහී’’ති වුත්තා, තිප්පකායරහි සරසයධම්යමහීති අත්යථො. 

කාලුසිෙභායවොතිඅප්පසන්නතායයහතුභූයතො ආවිලභායවො. 
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වත්ථයකොයසනාති නාභියා අයධොභාගසඞ්ඛායත වත්ථිම්හි ජායතන
ලිඞ්ගපසිබ්බයකන. ‘‘අණ්ඩයකොයසො’’තිආදීසු(ම.නි.1.152, 189; 2.27; අ.
නි. 7.71; පාරා. 11) විය හි යකොසසද්යදො පරියවඨකපසිබ්බයක වත්තති.

වත්යථන ගුහිතබ්බත්තා වත්ථගුය්හං. යස්මා භගවයතො යකොයසොහිතර
වත්ථගුගහර සබ්බබුද්ධායවණිකර අඤ්යඤහි අසාධාරණර
සුවිසුද්ධකඤ්චනමණ්ඩලසන්නිභර, අත්තයනො 
සණ්ඨානසන්නියවසසුන්දරතාය ආජායනයයගන්ධහත්ථියනො
වරඞ්ගපරමචාරුභාවර, 
විකසමානතපනියාරවින්දසමුජ්ජලයකසරාවත්තවිලාසර, 
සඤ්ඣාපභානුරඤ්ජිතජලවනන්තරාභිලක්ඛිතසම්පුණ්ණචන්දමණ්ඩලයසොභ
ඤ්ච අත්තයනො සිරියා අභිභුගය විරාජති, යර බාහිරබ්භන්තරමයලහි
අනුපක්කිලිට්ඨතාය, චිරකාලපරිචිතබ්රහ්මචරියාධිකාරතාය, 
සණ්ඨිතසණ්ඨානසම්පත්තියාචයකොපීනම්පිසමානර අයකොපීනයමවජාතර.

යතනවුත්තර ‘‘භගවයතොහී’’තිආදි. වරවාරෙස්යසවාතිවරගන්ධහත්ථියනො

ඉව. පහූතභාවන්ති පුථුලභාවර. එත්යථව හි තස්ස සරසයයො. 
තනුමුදුසුකුමාරාදීසුපනස්සගුයණසුවිචාරණාඑවනායහොසි. 

288. ‘‘තථාරූප’’න්ති ඉදර සමාසපදන්තිආහ ‘‘තංරූප’’න්ති. එත්ථාති
යථා අම්බට්යඨො යකොයසොහිතර වත්ථගුගහමද්දස්ස, තථා 
ඉද්ධාභිසඞ්ඛාරමභිසඞ්ඛරයණ. ඉමිනා හි ‘‘තථාරූපර ඉද්ධාභිසඞ්ඛාරර 
අභිසඞ්ඛරී’’තිආදිපාළිපරාමසනර, අයතොයචත්ථසහඉද්ධාභිසඞ්ඛාරනයයන 
වත්ථගුගහදස්සනකාරණර මිලින්දපඤ්හාපායඨන (මි. ප. 3.3) විභාවිතර
යහොති.යකචිපන ‘‘වත්ථගුගහදස්සයන’’තිපරාමසන්ති, තදයුත්තයමව.න
හි තර පාළියර, අට්ඨකථායඤ්ච අත්ථි, යර එවර පරාමසිතබ්බර සියා, 

ඉද්ධාභිසඞ්ඛාරනයයොචඅවිභාවියතොයහොති. කියමත්ථඅඤ්යඤනවත්තබ්බං 
චතුපටිසම්භිදාපත්යතන ඡළභිඤ්යඤන වාදීවයරන
භදන්තනාගයසනත්යථයරන වුත්තනයයයනව සම්පටිච්ඡිතබ්බත්තා. හිරී

කරීයයත එත්ථාති හිරිකරෙං, තයදව ඔකායසො තථා, හිරියිතබ්බට්ඨානර. 

උත්තරස්සාති සුත්තනිපායත ආගතස්ස උත්තරමාණවස්ස (ම. නි. 2.384). 
සබ්යබසම්පියචයතසරවත්ථුසුත්තනිපාතයතොගයහතබ්බර. 

ඡාෙන්ති පටිබිම්බර. කථර දස්යසසි, කීදිසර වාති ආහ ‘‘ඉද්ධිො’’තිආදි. 

ඡාොරූපකමත්තන්ති භගවයතො පටිබිම්බරූපකයමව, න පකතිවත්ථගුගහර, 
තඤ්ච බුද්ධසන්තානයතො විනිමුත්තත්තා රූපකමත්තර භගවතා
සදිසවණ්ණසණ්ඨානාවයවර ඉද්ධිමයරබිම්බකයමවයහොති, එවඤ්චකත්වා
අප්පකත්යථන ක-කායරන වියසසිතවචනර උපපන්නර යහොති.
ඡායාරූපකමත්තරඉද්ධියාඅභිසඞ්ඛරිත්වාදස්යසසීතිසම්බන්යධො. ‘‘තරපන
දස්යසන්යතො භගවා යථා අත්තයනො බුද්ධරූපර න දිස්සති, තථා කත්වා
දස්යසතී’’ති (දී. නි. ටී. 1.288) ආචරියා වදන්ති. තයදතර 
භදන්තනාගයසනත්යථයරන වුත්යතන
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ඉද්ධාභිසඞ්ඛතඡායාරූපකමත්තදස්සනවචයනන සරසන්දති යචව සයමති ච
යථා තර ‘‘ඛීයරන ඛීරර, ගඞ්යගොදයකන යමුයනොදක’’න්ති දට්ඨබ්බර.
තථාවචයනයනවහියසසබුද්ධරූපස්සතඞ්ඛයණඅදස්සිතභායවො අත්ථයතො
ආපන්යනො යහොති. නිවාසනනිවත්ථතාදිවචයනන පයනත්ථ
බුද්ධසන්තානයතොවිනිමුත්තස්සපි ඡායාරූපකස්සනිවාසනාදිඅබහිගතභායවො
දස්සියතො, න ච යචොයදතබ්බර ‘‘කථර නිවාසනාදිඅන්තරගතර ඡායාරූපකර
භගවා දස්යසති, කථඤ්ච අම්බට්යඨො පස්සතී’’ති. අචින්යතයයයො හි

ඉද්ධිවිසයයොති. ඡාෙං දිට්යඨති ඡායාය දිට්ඨාය. එතන්ති ඡායාරූපකර.

බුජ්ඣනයක සති ජීවිතනිමිත්තම්පි හදෙමංසං දස්යසෙයාති අධිප්පායයො. 

නින්යනත්වාති නීහරිත්වා. අයයමව වා පායඨො. කල්යලොසීති විස්සජ්ජයන
ත්වරකුසයලොයඡයකොඅසි, යථාවුත්යතොවා විස්සජ්ජනාමග්යගොඋපපන්යනො
යුත්යතො අසීති අත්යථො. ‘‘කුසයලො’’ති යකචි පඨන්ති, අයුත්තයමතර.
මිලින්දපඤ්යහ හි සබ්බත්ථ විස්සජ්ජනාවසායන ‘‘කල්යලො’’ ඉච්යචව 
දිට්යඨොති. 

නින්නායමත්වාති මුඛයතො නීහරණවයසන කණ්ණයසොතාදිඅභිමුඛර

පණායමත්වා, අධිප්පායයමව දස්යසතුර ‘‘නීහරිත්වා’’ති වුත්තර. කථනසූචිං 

විොති ඝනසුඛුමභාවාපාදයනන කක්ඛළසූචිමිව කත්වා. තථාකරයෙනාති

කථිනසූචිර විය කරයණන. එත්ථාති පහූතජිව්හාය. මුදුභායවො, දීඝභායවො, 

තනුභායවො ච දස්සියතො අමුදුයනො
ඝනසුඛුමභාවාපාදනත්ථමසක්කුයණයයත්තාති ආචරියයන(දී.නි.ටී.1.288) 
වුත්තර. තත්රායමධිප්පායයො – යස්මා මුදුයමව ඝනසුඛුමභාවාපාදනත්ථර
සක්යකොති, තස්මා තථාකරයණන මුදුභායවො දස්සියතො අග්ගි විය ධූයමන.
යස්මා ච මුදුයයව ඝනසුඛුමභාවාපජ්ජයනන දීඝගාමි, තස්මා
කණ්ණයසොතානුමසයනන දීඝභායවො දස්සියතො. යස්මා පන මුදු එව
ඝනසුඛුමභාවාපජ්ජයනන තනු යහොති, තස්මා නාසිකායසොතානුමසයනන
තනුභායවො දස්සියතොති. අපුථුලස්ස තථාපටිච්ඡාදනත්ථමසක්කුයණයයත්තා 

නලාටච්ඡාදයනන පුථුලභායවො දස්සියතො. 

289. පත්යථන්යතොහුත්වාඋදික්ඛන්යතොතියයොයජතබ්බර. 

290. මූලවචනර කථා. පටිවචනර සල්ලායපො.  

291. ‘‘උද්ධුමාතක’’න්තිආදීසු(සර.නි.5.242; විසුද්ධි.1.102) වියක-

සද්යදො ජිගුච්ඡනත්යථොති වුත්තර ‘‘තයමව ජගුච්ඡන්යතො’’ති. තයමවාති
පණ්ඩිතභාවයමව, අම්බට්ඨයමවාතිපි අත්යථො. අම්බට්ඨඤ්හි සන්ධාය
එවමාහ. තථා හි පාළියර වුත්තර ‘‘එවර…යප.… අම්බට්ඨර මාණවර
එතදයවොචා’’ති. කාමඤ්ච අම්බට්ඨර සන්ධාය එවර වුත්තර, 
නාමයගොත්තවයසනපනඅනියමරකත්වාගරහන්යතො පුථුවචයනනවදතීති
යවදිතබ්බර. ‘‘යයදව යඛො ත්ව’’න්ති එතස්ස අනියමවචනස්ස 

‘‘එවරූයපනා’’ති ඉදර නියමවචනන්ති දස්යසති ‘‘ොදියසො’’තිආදිනා.
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භායවනභාවලක්ඛයණ භුම්මවචනත්යථ කරණවචනන්ති වුත්තර ‘‘එදියස 

අත්ථචරයක’’ති. න අඤ්ඤත්රාති න අඤ්ඤත්ථ සුගතියර. එත්ථ පන
‘‘අත්ථචරයකනා’’ති ඉමිනා බයතියරකමුයඛන අනත්ථචරකතරයයව
විභායවතීති දට්ඨබ්බර. ‘‘උපයනයය උපයනයයා’’ති ඉදර ත්වාදයන්තර

විච්ඡාවචනන්ති ආහ ‘‘බ්රාහ්මයෙො යඛො පනා’’තිආදි. එවං උපයනත්වා 

උපයනත්වාතිතරතර යදොසරඋපනීයඋපනීය. යතනාහ ‘‘සුට්ඨු දාසාදිභාවං

ආයරොයපත්වා’’ති. පායතසීතිපවට්ටනවයසන පායතසි.යඤ්චඅගමාසි, තම්පි
අස්සතථාගමනසඞ්ඛාතරඨානරඅච්ඡින්දිත්වාති යයොජනා. 

යපොක්ඛරසාතිබුද්ධූපසඞ්කමනවණ්ණනා 
292-3-6. කිත්තයකොපනයසොතිවුත්තර ‘‘සම්යමොදනීෙකථාෙපිකායලො 

නත්ථී’’ති. ආගමා නූති ආගයතො නු. යඛොති නිපාතමත්තර. ඉධාති එත්ථ, 

තුම්හාකර සන්තිකන්තිඅත්යථො. අධිවායසතූතිසාදියතු, තරපනසාදියනර ඉධ

මනසාව සම්පටිග්ගයහො, න කායවාචාහීති ආහ ‘‘සම්පටිච්ඡතූ’’ති. අජ්ජ

පවත්තමානර අජ්ජතනං, පුඤ්ඤර, පීතිපායමොජ්ජඤ්ච, ඉමමත්ථර දස්යසතුර 

‘‘ෙං යම’’තිආදි වුත්තර. කාරන්ති උපකාරර, සක්කාරර වා. අයචොයපත්වාති
අචායලත්වා. 

297. ‘‘සහත්ථා’’ති ඉදර කරණත්යථ නිස්සක්කවචනර. යතනාහ 

‘‘සහත්යථනා’’ති. සුහිතන්ති ධාතර, ජිඝච්ඡාදුක්ඛාභායවන වා සුඛිතර. 

ොවදත්ථන්ති යාව අත්යථො, තාව යභොජයනන තදා කතර.
පටික්යඛපපවාරණායවත්ථ අධිප්යපතා, න නිමන්තනපවාරණාති ආහ 

‘‘අල’’න්තිආදි. ‘‘හත්ථසඤ්ඤාො’’ති නිදස්සනමත්තර අඤ්ඤත්ථ
මුඛවිකායරන, වචීයභයදන ච පටික්යඛපස්ස වුත්තත්තා, එකක්ඛයණපි ච 
තථාපටික්යඛපස්ස ලබ්භනයතො. ඔනීතා පත්තයතො පාණි එතස්සාති 

ඔනීතපත්තපාණීති භින්නාධිකරණවිසයයො තිපයදො බාහිරත්ථසමායසො. 

මුද්ධජණ-කායරන, පන සඤ්යඤොගත-කායරන ච ඔණිත්තසද්යදො 

විනාභූයතති දස්යසති ‘‘ඔණිත්තපත්තපාණින්තිපි පායඨො’’තිආදිනා.

සුචිකරණත්යථ වා ඔණිත්තසද්යදො. ඔණිත්තර ආමිසාපනයයනන සුචිකතර

පත්තර පාණි ච අස්සාති හි ඔණිත්තපත්තපාණි. යතනාහ ‘‘හත්යථ ච

පත්තඤ්ච යධොවිත්වා’’ති. ‘‘ඔණිත්තර නානාභූතර විනාභූතර, 
ආමිසාපනයයනන වා සුචිකතර පත්තර පාණියතො අස්සාති

ඔණිත්තපත්තපාණී’’ති (සාරත්ථ. ටී. 1.23) සාරත්ථදීපනිෙං වුත්තර. තත්ථ
පච්ඡිමවචනර ‘‘හත්යථචපත්තඤ්ච යධොවිත්වා’’තිඉමිනාඅසරසන්දනයතො

විචායරතබ්බර. එවංභූතන්ති ‘‘භුත්තාවිර ඔනීතපත්තපාණි’’න්ති
වුත්තප්පකායරනභූතර. 

298. අනුපුබ්බිං කථන්ති අනුපුබ්බර කයථතබ්බර කථර. යතනාහ 

‘‘අනුපටිපාටිකථ’’න්ති. කා පන සාති ආහ ‘‘දානානන්තරං සීල’’න්තිආදි, 
යතනායමත්යථොයබොධියතොයහොති–දානකථා තාවපචුරජයනසුපිපවත්තියා
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සබ්බසාධාරණත්තා, සුකරත්තා, සීයල පතිට්ඨානස්ස උපායභාවයතො ච
ආදියතො කයථතබ්බා. පරිච්චාගසීයලො හි පුග්ගයලො පරිග්ගහවත්ථූසු 
විනිස්සටභාවයතො සුයඛයනව සීලානි සමාදියති, තත්ථ ච සුප්පතිට්ඨියතො
යහොති, සීයලන දායකපටිග්ගාහකසුද්ධියතො පරානුග්ගහර වත්වා
පරපීළානිවත්තිවචනයතො, කිරියධම්මර වත්වා අකිරියධම්මවචනයතො, 
යභොගසම්පත්තියහතුර වත්වා භවසම්පත්තියහතුවචනයතො ච 

දානකථානන්තරං සීලකථා කයථතබ්බා. තඤ්යච දානසීලර වට්ටනිස්සිතර, 

අයරභවසම්පත්තිතස්සඵලන්ති දස්සනත්ථර සීලකථානන්තරං සග්ගකථා. 
තාය හි එවර දස්සිතර යහොති ‘‘ඉයමහි දානසීලමයයහි, 
පණීතපණීතතරාදියභදභින්යනහි ච පුඤ්ඤකිරියවත්ථූහි එතා
චාතුමහාරාජිකාදීසු පණීතපණීතතරාදියභදභින්නා අපරියමයයා
දිබ්බසම්පත්තියයොලද්ධබ්බා’’ති.ස්වායර සග්යගොරාගාදීහිඋපක්කිලිට්යඨො, 
සබ්බථා පන යතහි අනුපක්කිලිට්යඨො අරියමග්යගොති දස්සනත්ථර 

සග්ගකථානන්තරං මග්ගකථා. මග්ගඤ්ච කයථන්යතන 
තදධිගමුපායදස්සනත්ථර කාමානර ආදීනයවො, ඔකායරො, සරකියලයසො, 
යනක්ඛම්යම ආනිසරයසො ච කයථතබ්යබො. සග්ගපරියාපන්නාපි හි සබ්යබ
කාමානාමබහ්වාදීනවාඅනිච්චාඅද්ධුවා විපරිණාමධම්මා, පයගවඉතයරති 

ආදීනයවො, සබ්යබපි කාමා හීනා ගම්මා යපොථුජ්ජනිකා අනරියා

අනත්ථසරහිතාති ලාමකභායවො ඔකායරො, සබ්යබපි භවා කියලසානර

වත්ථුභූතාති සංකියලයසො, සබ්බසරකියලසවිප්පයුත්තර නිබ්බානන්ති 

යනක්ඛම්යම ආනිසංයසො ච කයථතබ්යබොති. අයම්පි අත්යථො යබොධියතොති 

යවදිතබ්යබො. මග්යගොති හි එත්ථ ඉති-සද්යදන ආදයත්යථන
කාමාදීනවාදීනම්පි සඞ්ගයහොති අයමත්ථවණ්ණනා කතා. යතනාහ
‘‘යසයයථිදර – දානකථර සීලකථර සග්ගකථර කාමානර ආදීනවර ඔකාරර
සරකියලසර යනක්ඛම්යම ආනිසරසර පකායසතී’’ති. විත්ථායරො 

සාරත්ථදීපනිෙං (සාරත්ථ.ටී.3.26) ගයහතබ්යබො. 

කසි-සද්යදො ඤායණන ගහයණති ආහ ‘‘ගහිතා’’තිආදි. සාමරසද්යදන

නිවත්යතතබ්බමත්ථර දස්යසති ‘‘අසාධාරො අඤ්යඤස’’න්ති ඉමිනා, 
යලොකුත්තරධම්මාධිගයම පරූපයදසවිගතත්තා, එයකයනව යලොයක පඨමර
අනුත්තරායසම්මාසම්යබොධියා අභිසම්බුද්ධත්තාචඅඤ්යඤසමසාධාරණාති

වුත්තරයහොති. ධම්මචක්ඛුන්තිඑත්ථයසොතාපත්තිමග්යගොවඅධිප්යපයතො, න 

බ්රහ්මායුසුත්යත (ම.නි.2.383ආදයයො)වියයහට්ඨිමාතයයොමග්ගා, නච 

චූළරාහයලොවාදසුත්යත (ම. නි. 3.416) විය ආසවක්ඛයයො. ‘‘තස්ස 
උප්පත්තිආකාරදස්සනත්ථ’’න්ති කස්මා වුත්තර, නනු මග්ගඤාණර 
අසඞ්ඛතධම්මාරම්මණයමව, න සඞ්ඛතධම්මාරම්මණන්ති යචොදනර

යසොයධන්යතො ‘‘තඤ්හී’’තිආදිමාහ. කිච්චවයසනාති 
අසම්යමොහපටියවධකිච්චවයසන. 
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යපොක්ඛරසාතිඋපාසකත්තපටියවදනාකථාවණ්ණනා 
299. පාළියර ‘‘දිට්ඨධම්යමො’’තිආදීසු දස්සනර නාම ඤාණයතො

අඤ්ඤම්පි චක්ඛාදිදස්සනර අත්ථීති තන්නිවත්තනත්ථර ‘‘පත්තධම්යමො’’ති
වුත්තර. පත්ති ච ඤාණපත්තියතො අඤ්ඤාපි කායගමනාදිපත්ති විජ්ජතීති

තයතො වියසසදස්සනත්ථර ‘‘විදිතධම්යමො’’ති වුත්තර. සා පයනසා
විදිතධම්මතාඑකයදසයතොපි යහොතීතිනිප්පයදසයතොවිදිතධම්මතරදස්යසතුර 

‘‘පරියෙොගාළ්හධම්යමො’’තිවුත්තර, යතනස්සසච්චාභිසම්යබොධයමව දීයපති.
මග්ගඤාණඤ්හි එකාභිසමයවයසන පරිඤ්ඤාදිචතුකිච්චර සායධන්තර
නිප්පයදයසන චතුසච්චධම්මරසමන්තයතොඔගාළ්හරනාම යහොති. යතනාහ 

‘‘දිට්යඨො අරිෙසච්චධම්යමො එයතනාති දිට්ඨධම්යමො’’ති. ‘‘කථර පන
එකයමවඤාණරඑකස්මිර ඛයණචත්තාරිකිච්චානිසායධන්තරපවත්තති.න
හිතාදිසරයලොයකදිට්ඨර, නආගයමොවා තාදියසොඅත්ථී’’ති නවත්තබ්බර.
යථා හි පදීයපො එකස්මිරයයව ඛයණ වට්ටිර දහති, ස්යනහර පරියාදියති, 
අන්ධකාරර විධමති, ආයලොකඤ්චාපි දස්යසති, එවයමතර ඤාණන්ති
දට්ඨබ්බර. ‘‘මග්ගසමඞ්ගිස්ස ඤාණර දුක්යඛයපතර ඤාණර, 
දුක්ඛසමුදයයයපතර ඤාණර, දුක්ඛනියරොයධයපතර ඤාණර, 
දුක්ඛනියරොධගාමිනියා පටිපදායයපතර ඤාණ’’න්ති (විභ. 794) 
සුත්තපදම්යපත්ථඋදාහරිතබ්බන්ති. 

තිණ්ො විචිකිච්ඡාති සප්පටිභයකන්තාරසදිසා යසොළසවත්ථුකා, 

අට්ඨවත්ථුකා ච විචිකිච්ඡා අයනන විතිණ්ණා. විගතා කථංකථාති 

පවත්තිආදීසු‘‘එවරනුයඛො, නනුයඛො’’තිඑවරපවත්තිකාකථරකථා අස්ස 

විගතා සමුච්ඡින්නා. විසාරදභාවං පත්යතොති සාරජ්ජකරානර පාපධම්මානර
පහීනත්තා, තප්පටිපක්යඛසුච සීලාදිගුයණසුසුප්පතිට්ඨිතත්තාවිසාරදභාවර
යවයයත්තියර පත්යතො අධිගයතො. සායර යවසාරජ්ජප්පත්ති සුප්පතිට්ඨිතතා

කත්ථාති යචොදනාය ‘‘සත්ථුසාසයන’’ති වුත්තන්ති දස්යසන්යතො ‘‘කත්ථ? 

සත්ථුසාසයන’’තිආහ. අත්තනාවපච්චක්ඛයතොදිට්ඨත්තා, අධිගතත්තාචන
අස්ස පච්චයයො පච්යචතබ්යබො පයරො අත්ථීති අත්යථො. තත්ථාධිප්පායමාහ 

‘‘නපරස්සා’’තිආදිනා. නවත්තතීතිනපවත්තති, නපටිපජ්ජතිවා, නපරර

පච්යචති පත්තියායතීති අපරප්පච්චයෙොතිපි යුජ්ජති. යර පයනත්ථ 
වත්තබ්බම්පිඅවුත්තර, තයදතරපුබ්යබවුත්තත්තා, පරයතොවුච්චමානත්තාච 
අවුත්තන්තියවදිතබ්බර. 

ඉති සුමඞ්ගලවිලාසිනියා දීඝනිකායට්ඨකථාය 
පරමසුඛුමගම්භීරදුරනුයබොධත්ථපරිදීපනාය
සුවිමලවිපුලපඤ්ඤායවයයත්තියජනනාය 
අජ්ජවමද්දවයසොරච්චසද්ධාසතිධිතිබුද්ධිඛන්තිවීරියාදිධම්මසමඞ්ගිනා
සාට්ඨකයථ පිටකත්තයය අසඞ්ගාසරහීරවිසාරදඤාණචාරිනා
අයනකප්පයභදසකසමයසමයන්තරගහනජ්යඣොගාහිනා මහාගණිනා
මහායවයයාකරයණන ඤාණාභිවරසධම්මයසනාපතිනාමත්යථයරන 
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අම්බට්ඨසුත්තවණ්ණනායලීනත්ථපකාසනා. 

අම්බට්ඨසුත්තවණ්ණනානිට්ඨිතා. 
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4. යසොෙදණ්ඩසුත්තවණ්ණනා 

300. එවර අම්බට්ඨසුත්තර සරවණ්යණත්වා ඉදානි යසොණදණ්ඩසුත්තර
සරවණ්යණන්යතො යථානුපුබ්බර සරවණ්ණයනොකාසස්ස පත්තභාවර
විභායවතුර, අම්බට්ඨසුත්තස්සානන්තරර සඞ්ගීතස්ස සුත්තස්ස

යසොණදණ්ඩසුත්තභාවරවා පකායසතුර ‘‘එවංයමසුතං…යප.…අඞ්යගසූති 

යසොෙදණ්ඩසුත්ත’’න්ති ආහ. සුන්දරභායවන සාතිසයානි අඞ්ගානි

එයතසමත්ථීති අඞ්ගා. තද්ධිතපච්චයස්ස අතිසයවිසිට්යඨ අත්ථිතාඅත්යථ 
පවත්තියතො, පධානයතො රාජකුමාරා, රුළ්හිවයසන පන ජනපයදොති වුත්තර 

‘‘අඞ්ගා නාමා’’තිආදි. ඉධාපි අධිප්යපතා, න අම්බට්ඨසුත්යත එව. ‘‘තදා

කිරා’’තිආදිතස්සා චාරිකාය කාරණවචනර.ආගමයනආදීනවර දස්යසත්වා

පටික්ඛිපනවයසන ආගන්තුංන දස්සන්ති, නානුජානිස්සන්තීතිඅධිප්පායයො. 

නීලායසොකකණිකාරයකොවිළාරකුන්දරාජරුක්ඛාදිසම්මිස්සතාය තර 

චම්පකවනර නීලාදිපඤ්චවණ්ෙකුසුමපටිමණ්ඩිතං, න 
චම්පකරුක්ඛානඤ්යඤව නීලාදිපඤ්චවණ්ණකුසුමතායාති වදන්ති, 
තථාරූපාය පන ධාතුයා චම්පකරුක්ඛාව නීලාදිපඤ්චවණ්ණම්පි කුසුමර
පුප්ඵන්ති. ඉදානිපි හි කත්ථචි යදයස දිස්සන්ති, එවඤ්ච යථාරුතම්පි

අට්ඨකථාවචනර උපපන්නර යහොති. කුසුමගන්ධසුගන්යධති වුත්තනයයන
සම්මිස්සකානර, සුද්ධචම්පකානර වාකුසුමානරගන්යධහිසුගන්යධ.එවරපන
වදන්යතො න මාපනකායලයයව තස්මිර නගයර චම්පකරුක්ඛා උස්සන්නා, 
අථ යඛො අපරභායගපීති දස්යසති. මාපනකායල හි 

චම්පකරුක්ඛානමුස්සන්නතාය තර නගරර ‘‘චම්පා’’ති නාමර ලභි. 

ඉස්සරත්තාති අධිපතිභාවයතො. යසනා එතස්ස අත්ථීති යසනියකො, ස්යවව 

යසනියෙො. බහුභාවවිසිට්ඨා යචත්ථ අත්ථිතා තද්ධිතපච්චයයන යජොතිතාති

වුත්තර ‘‘මහතිො යසනාෙ සමන්නාගතත්තා’’ති. සාරසුවණ්ෙසදිසතාොති 

උත්තමජාතිසුවණ්ණසදිසතාය. චූළදුක්ඛක්ඛන්ධසුත්තට්ඨකථාෙං පන එවර

වුත්තර ‘‘යසනියෙො’’ති තස්ස නාමර, බිම්බීති අත්තභාවස්ස නාමර වුච්චති, 
යසො තස්ස සාරභූයතො දස්සනීයයො පාසාදියකො අත්තභාවසමිද්ධියා
බිම්බිසායරොතිවුච්චතී’’ති(ම.නි.අට්ඨ.1.180). 

301-2. සංහතාති සන්නිපතනවයසනසඞ්ඝටිතා, සන්නිපතිතාතිවුත්තර

යහොති. එයකකිස්සාෙ දිසාොති එයකකාය පයදසභූතාය දිසාය. පාළියර
බ්රාහ්මණගහපතිකානමධිප්යපතත්තා ‘‘සඞ්ඝියනො’’ති වත්තබ්යබ ‘‘සඞ්ඝී’’ති

පුථුත්යත එකවචනර වුත්තන්ති දස්යසති ‘‘එයතස’’න්ති ඉමිනා. එවර

ආචරියයන (දී. නි. ටී. 1.301, 302) වුත්තර, සඞ්ඝීති පන දීඝවයසන

බහුවචනම්පි දිස්සති. අගොති අසමූහභූතා අගණබන්ධා, ‘‘අගෙනා’’තිපි
පායඨො, අයයමවත්යථො, සඞ්ඛයාත්ථස්සඅයුත්තත්තා. නහියතසරසඞ්ඛයා
අත්ථීති. ඉදර වුත්තර යහොති – පුබ්යබ අන්යතොනගයර අගණාපි පච්ඡා

බහිනගයර ගණර භූතා පත්තාති ගණීභූතාති. අභූතතබ්භායව හි
කරාසභූයයොයග අ-කාරස්ස ඊ-කාරායදයසො, ඊපච්චයයො වා.
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පටුන 

රාජරාජඤ්ඤාදීනර දණ්ඩධයරො පුරියසොව තයතො තයතො ඛත්තියානර

තායනයතො රක්ඛණයතො ඛත්තා නිරුත්තිනයයන. යසො හි යත්ථ යතහි
යපසියතො, තත්ථ යතසර යදොසර පරිහරන්යතො යුත්තපත්තවයසන

පුච්ඡිතමත්ථර කයථති. යතනාහ ‘‘පුච්ඡිතපඤ්යහ බයාකරෙසමත්යථො’’ති.

කුලාපයදසාදිනාමහතීමත්තාපමාණයමතස්සාති මහාමත්යතො. 

යසොණදණ්ඩගුණකථාවණ්ණනා 
303. එකස්ස රඤ්යඤොආණාපවත්තිට්ඨානානිරජ්ජානිනාම, විසිට්ඨානි

රජ්ජානි විරජ්ජානි, තායනව යවරජ්ජානි, නානාවිධානි යවරජ්ජානි තථා, 
යතසු ජාතාතිආදිනා තිධා තද්ධිතනිබ්බචනර. විචිත්රා හි තද්ධිතවුත්තීති. 

ෙඤ්ඤානුභවනත්ථන්ති යස්ස කස්සචි යඤ්ඤස්ස අනුභවනත්ථර. යතති

නානායවරජ්ජකා බ්රාහ්මණා. තස්සාති යසොණදණ්ඩබ්රාහ්මණස්ස. 

උත්තමබ්රාහ්මයෙොති අභිජනසම්පත්තියා, විත්තසම්පත්තියා, 

විජ්ජාසම්පත්තියාචඋග්ගතතයරො, උළායරොවා බ්රාහ්මයණො. ආවට්ටනීමාො 

වුත්තාව.ලාභමච්යඡයරන නිප්පීළිතතාය අසන්නිපායතොභවිස්සති. 

අඞ්යගති ගයමති අත්තයනො ඵලරඤායපති, සයර වා අඞ්ගීයති ගමීයති 

ඤායතීති අඞ්ගං, යහතු. යතනාහ ‘‘කාරයෙනා’’ති.
යලොකධම්මතානුස්සරයණන අපරානිපි කාරණානි ආහරසූති දස්යසන්යතො 

‘‘එව’’න්තිආදිමාහ. 

ද්වීහිපක්යඛහීතිමාතුපක්යඛන, පිතුපක්යඛනචාතිද්වීහිඤාතිපක්යඛහි.
‘‘උභයතොසුජායතො’’තිහිඑත්ථයකයයවවුත්යත යයහියකහිචිද්වීහිභායගහි
සුජාතත්තරවිජායනයය, සුජාතසද්යදොච ‘‘සුජායතො චාරුදස්සයනො’’තිආදීසු
(ම. නි. 2.399) ආයරොහසම්පත්තිපරියායයොපි යහොතීති ජාතිවයසයනව 

සුජාතත්තර විභායවතුර ‘‘මාතියතො ච පිතියතො චා’’ති වුත්තර. යතනාහ 

‘‘යභොයතොමාතා බ්රාහ්මණී’’තිආදි. එවන්තිවුත්තප්පකායරන, මාතුපක්ඛයතො
ච පිතුපක්ඛයතොචපච්යචකරතිවියධන ඤාතිපරිවට්යටනාතිවුත්තරයහොති.
‘‘සරසුද්ධගහණියකො’’ති ඉමිනාපි ‘‘මාතියතො ච පිතියතො චා’’ති

වුත්තයමවත්ථරසමත්යථතීතිආහ ‘‘සංසුද්ධායත මාතුගහණී’’ති, සරසුද්ධාව
අනඤ්ඤපුරිසසාධාරණාති අත්යථො. අයනොරසපුත්තවයසනාපි හි යලොයක
මාතාපිතුසමඤ්ඤා දිස්සති, ඉධ පනස්ස ඔරසපුත්තවයසයනව ඉච්ඡිතාති

දස්යසතුර ‘‘සංසුද්ධගහණියකො’’තිවුත්තර.ගබ්භරගණ්හාතිධායරතීති ගහණී, 
තතියාවට්ටසඞ්ඛායතො ගබ්භාසයසඤ්ඤියතො මාතුකුච්ඡිපයදයසො 

සමයවපාකිනිොති සමවිපාචනියා. එත්ථාති මහාසුදස්සනසුත්යත.

යථාභුත්තමාහාරර විපාචනවයසන ගණ්හාති න ඡඩ්යඩතීති ගහණී, 
කම්මජයතයජොධාතු, යා ‘‘උදරග්ගී’’තියලොයකපඤ්ඤායති. 

පිතුපිතාති පිතුයනො පිතා. පිතාමයහොති ආමහ-පච්චයයන තද්ධිතසිද්ධි.

‘‘චතුයුග’’න්තිආදීසු විය තර තදත්යථ යුජ්ජිතබ්බයතො කාලවියසයසො යුගං 
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නාම. එතං යුගසද්යදන ආයුප්පමාණවචනර අභිලාපමත්තං 
යලොකයවොහාරවචනමත්තයමව, අධිප්යපතත්ථයතො පන පිතාමයහොයයව 
පිතාමහයුගසද්යදන වුත්යතො තස්යසව පධානභායවන අධිප්යපතත්තාති

අධිප්පායයො. තයතොඋද්ධන්තිපිතාමහයතොඋපරි.යතනාහ ‘‘පුබ්බපුරිසා’’ති, 
තදවයසසා පුබ්බකා ඡ පුරිසාති අත්යථො. පුරිසග්ගහණඤ්යචත්ථ
උක්කට්ඨනිද්යදයසනකතන්තිදට්ඨබ්බර.එවඤ්හි ‘‘මාතියතො’’තිපාළිවචනර
සමත්ථිතරයහොති. 

තත්රායමට්ඨකථාමුත්තකනයයො – මාතා ච පිතා ච පිතයරො, පිතූනර

පිතයරො පිතාමහා, යතසර යුයගො ද්වන්යදො පිතාමහයුයගො, තස්මා, යාව
සත්තමා පිතාමහයුගා පිතාමහද්වන්දාති අත්යථො යවදිතබ්යබො, එවඤ්ච
පිතාමහග්ගහයණයනව මාතාමයහොපි ගහියතො. යුගසද්යදො යචත්ථ
එකයසයසො ‘‘යුයගො ච යුයගො ච යුයගො’’ති, අයතො තත්ථ තත්ථ
ඤාතිපරිවට්යට පිතාමහද්වන්දරගහිතරයහොතීති. 

‘‘යාව සත්තමා පිතාමහයුගා’’ති ඉදර කාකායපක්ඛනමිව උභයත්ථ 

සම්බන්ධගතන්ති ආහ ‘‘එව’’න්තිආදි. යාව සත්තයමො පුරියසො, තාව

අක්ඛිත්යතො අනුපකුට්යඨො ජාතිවායදනාති සම්බන්යධො. අක්ඛිත්යතොති

අප්පත්තයඛයපො. අනවක්ඛිත්යතොති සද්ධථාලිපාකාදීසු න ඡඩ්ඩියතො. න 

උපකුට්යඨොති න උපක්යකොසියතො. ‘‘ජාතිවායදනා’’ති ඉදර යහතුම්හි

කරණවචනන්ති දස්යසතුර ‘‘යකන කාරයෙනා’’තිආදි වුත්තර. ඉතිපීති

ඉමිනාපි කාරයණන. එත්ථ ච ‘‘උභයතො…යප.… යුගා’’ති එයතන
බ්රාහ්මණස්ස යයොනියදොසාභායවො දස්සියතො 

සරසුද්ධගහණිකභාවකිත්තනයතො, ‘‘අක්ඛිත්යතො’’ති එයතන 
කිරියාපරාධාභායවො. කිරියාපරායධන හි සත්තා යඛපර පාපුණන්ති. 

‘‘අනුපකුට්යඨො’’ති එයතන අයුත්තසරසග්ගාභායවො. අයුත්තසරසග්ගඤ්හි 
පටිච්චසත්තාඅක්යකොසරලභන්තීති. 

ඉස්සයරොති ආධිපයතයයසරවත්තනියකම්මබයලන ඊසනසීයලො, සා
පනස්ස ඉස්සරතා විභවසම්පත්තිපච්චයා පාකටා ජාතා, තස්මා

අඩ්ෙභාවපරියායයන දස්යසන්යතො ‘‘අඩ්යඪොතිඉස්සයරො’’තිආහ. මහන්තර

ධනමස්ස භූමිගතර, යවහාසගතඤ්චාති මහද්ධයනො. තස්සාති තස්ස තස්ස

ගුණස්ස, අයයමව ච පායඨො අධුනා දිස්සති. අගුෙංයෙව දස්යසමාති
අන්වයයතො තස්ස ගුණර වත්වා බයතියරකයතො භගවයතො
අනුපසඞ්කමනකාරණරඅගුණයමවදස්යසම. 

අධිකරූයපොති විසිට්ඨරූයපො උත්තමසරීයරො. දස්සනර අරහතීති 

දස්සනීයෙොති ආහ ‘‘දස්සනයෙොග්යගො’’ති. පසාදර ආවහතීති පාසාදියකො. 

යතනාහ ‘‘පසාදජනනයතො’’ති. යපොක්ඛරසද්යදො ඉධ සුන්දරත්යථ, 

සරීරත්යථ ච නිරුළ්යහො. වණ්ෙස්සාති වණ්ණධාතුයා. පකාසනියයන
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පරිසුද්ධනිමිත්යතන වණ්ණසද්දස්ස වණ්ණධාතුයර පවත්තනයතො
තන්නිමිත්තයමව වණ්ණතා, සා ච වණ්ණනිස්සිතාති අයභදවයසන වුත්තර 

‘‘උත්තයමන පරිසුද්යධන වණ්යෙනා’’ති. සරීරං පන සන්නියවසවිසිට්ඨර 
කරචරණගීවාසීසාදිසමුදායර, තඤ්ච අවයවභූයතන සණ්ඨානනිමිත්යතන
ගගහති, තස්මා තන්නිමිත්තයමව යපොක්ඛරතාති වුත්තර 

‘‘සරීරසණ්ඨානසම්පත්තිො’’ති, උත්තමාය සරීරසණ්ඨානසම්පත්තියාතිපි
යයොයජතබ්බර.අත්ථවසාහිලිඞ්ගවිභත්තිවිපරිණායමො. සබ්යබසුවණ්යණසු

සුවණ්ණවණ්යණොව උත්තයමොති ආහ ‘‘පරිසුද්ධවණ්යෙසුපි යසට්යඨන

සුවණ්ෙවණ්යෙනසමන්නාගයතො’’ති. තථාහිබුද්ධා, චක්කවත්තියනොච
සුවණ්ණවණ්ණාවයහොන්ති.යස්මාපනවච්ඡසසද්යදො සරීරායභපවත්තති, 

තස්මා බ්රහ්මවච්ඡසීති උත්තමසරීරායභො, සුවණ්ණායභො ඉච්යචව අත්යථො.

ඉමයමව හි අත්ථර සන්ධාය ‘‘මහාබ්රහ්මුයනො සරීරසදියසයනව සරීයරන

සමන්නාගයතො’’ති වුත්තර, න බ්රහ්මුජුගත්තතර. ඔකායසොති 
සබ්බඞ්ගපච්චඞ්ගට්ඨානර. ආයරොහපරිණාහසම්පත්තියා, අවයවපාරිපූරියා ච

දස්සනස්ස ඔකායසොනඛුද්දයකොතිඅත්යථො.යතනාහ ‘‘සබ්බායනවා’’තිආදි. 

සීලන්ති යමනියමලක්ඛණර සීලර, තර පනස්ස රත්තඤ්ඤුතාය වුද්ධර

වද්ධිතන්ති වියසසයතො ‘‘වුද්ධසීලී’’ති වුත්තර. වුද්ධසීයලනාති සබ්බදා
සම්මායයොගයතො වුද්යධන ධුවසීයලන. එවඤ්ච කත්වා පදත්තයම්යපතර 

අධිප්යපතත්ථයතො විසිට්ඨර යහොති, සද්දත්ථමත්තර පන සන්ධාය ‘‘ඉදං 

වුද්ධසීලීපදස්යසවයවවචන’’න්තිවුත්තර.පඤ්චසීලයතොපරරතත්ථසීලස්ස 

අභාවයතො, යතසමජානනයතොච ‘‘පඤ්චසීලමත්තයමවා’’තිආහ. 

වාචායපරිමණ්ඩලපදබයඤ්ජනතාඑවසුන්දරභායවොතිවුත්තර ‘‘සුන්දරා

පරිමණ්ඩලපදබයඤ්ජනා’’ති. ඨානකරණසම්පත්තියා, සික්ඛාසම්පත්තියා ච
කස්සචිපි අනූනතාය පරිමණ්ඩලපදානි බයඤ්ජනානි අක්ඛරානි එතිස්සාති 

පරිමණ්ඩලපදබයඤ්ජනා. අක්ඛරයමව හි තරතදත්ථවාචකභායවන 

පරිච්ඡින්නර පදං. අථ වා පදයමව අත්ථස්ස බයඤ්ජකත්තා බයඤ්ජනං, 
සිථිලධනිතාදිඅක්ඛරපාරිපූරියා ච පදබයඤ්ජනස්ස පරිමණ්ඩලතා, 
පරිමණ්ඩලර පදබයඤ්ජනයමතිස්සාතිතථා.අපිචපජ්ජතිඅත්යථොඑයතනාති 

පදං, නාමාදි, යථාධිප්යපතමත්ථරබයඤ්යජතීති බයඤ්ජනං, වාකයර, යතසර

පරිපුණ්ණතාය පරිමණ්ඩලපදබයඤ්ජනා. අත්ථවිඤ්ඤාපයන සාධනතාය

වාචාව කරණර වාක්කරෙන්ති තුලයාධිකරණතර දස්යසතුර 

‘‘උදාහරෙයඝොයසො’’ති වුත්තර, වචීයභදසද්යදොති අත්යථො. තස්ස 

බ්රාහ්මණස්ස, යතනවාභාසිතබ්බස්සඅත්ථස්ස ගුෙපරිපුණ්ෙභායවන පූයර 

ගුයණහි පරිපුණ්ණභායව භවාති යපොරී. පුන පුයරති රාජධානීමහානගයර. 

භවත්තාති සරවඩ්ෙත්තා. සුඛුමාලත්තයනනාති සුඛුමාලභායවන, ඉමිනා 

තස්සා වාචාය මුදුසණ්හත්තමාහ. අපලිබුද්ධාොති පිත්තයසම්හාදීහි
අපරියයොනද්ධාය, යහතුගබ්භපදයමතර. තයතො එව හි

යථාවුත්තයදොසාභායවොති. ඩරයසත්වා විය එකයදසකථනර සන්දිට්ඨං, 
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පටුන 

සණිකර චිරායිත්වා කථනර විලම්බිතං, ‘‘සන්නිද්ධවිලම්බිතාදී’’තිපි පායඨො. 
සද්යදන අජනකර වචිනර, මම්මකසඞ්ඛාතර වා එකක්ඛරයමව

ද්වත්තික්ඛත්තුමුච්චාරණර සන්නිද්ධං.ආදිසද්යදනදුක්ඛලිතානුකඩ්ඪිතාදීනි 

සඞ්ගණ්හාති. එළාගයළනාති එළාපග්ඝරයණන. ‘‘එළා ගළන්තී’’ති 

වුත්තස්යසව ද්විධා අත්ථර දස්යසතුර ‘‘ලාලා වා පග්ඝරන්තී’’තිආදි වුත්තර.
‘‘පස්යස’ළමූගර උරගර දුජිව්හ’’න්තිආදීසු (ජා. 1.7.49) විය හි එළාසද්යදො

ලාලාය, යඛයළචපවත්තති. යඛළඵුසිතානීතියඛළබින්දූනි. 

තත්රායමට්ඨකථාමුත්තකනයයො– එලන්ති යදොයසොවුච්චති‘‘යාසාවාචා
යනලා කණ්ණසුඛා’’තිආදීසු (දී. නි. 1.8, 194) විය. දුප්පඤ්ඤා ච
සයදොසයමව කථර කයථන්තා එලර පග්ඝරායපන්ති, තස්මා යතසර වාචා 

එලගළා නාම යහොති, තබ්බිපරීතාොති අත්යථො. ‘‘ආදිමජ්ඣපරියෙොසානං

පාකටං කත්වා’’ති ඉමිනා තස්සා වාචාය අත්ථපාරිපූරිර වදති.
විඤ්ඤාපනසද්යදනඑතස්සසම්බන්යධො. 

ජරාජණ්ෙතාෙ ජණ්යෙොති ඛණ්ඩිච්චපාලිච්චාදිභාවමාපාදියතො. 

වුද්ධිමරිොදප්පත්යතොති වුද්ධියා පරිච්යඡදර පරියන්තර පත්යතො. 

ජාතිමහල්ලකතාොති උපපත්තියා මහල්ලකභායවන. යතනාහ 

‘‘චිරකාලප්පසුයතො’’ති. අද්ධසද්යදො අද්ධානපරියායයො දීඝකාලවාචයකො.

කිත්තයකො පන යසොති ආහ ‘‘ද්යව තයෙො රාජපරිවට්යට’’ති, ද්වින්නර
තිණ්ණර රාභනර රජ්ජපසාසනපටිපාටියයොති අත්යථො. ‘‘අද්ධගයතො’’ති

වත්වාපි කතර වයයොගහණර ඔසානවයායපක්ඛන්ති වුත්තර ‘‘පච්ඡිමවෙං

සම්පත්යතො’’ති. පච්ඡියමො තතිෙභායගොතිවස්සසතස්සතිධාකයතසුභායගසු
තතියයොඔසානභායගො.පච්යචකර යතත්තිරසවස්සයතොචඅධිකමාසපක්ඛාදිපි
විභජීයති, තස්මා සත්තසට්ඨියම වස්යස යථාරහර
ලබ්භමානමාසපක්ඛදිවසයතො පට්ඨාය පච්ඡිමවයයො යවදිතබ්යබො. 

ආචරිෙසාරිපුත්තත්යථයරනපි හි ඉමයමවත්ථර සන්ධාය
‘‘සත්තසට්ඨිවස්සයතොපට්ඨායපච්ඡිමවයයොයකොට්ඨායසො’’ති (සාරත්ථ.ටී. 
1.යවරඤ්ජකණ්ඩවණ්ණනා) වුත්තර. ඉතරථා හි ‘‘පච්ඡිමවයයො නාම
වස්සසතස්ස පච්ඡියමො තතියභායගො’’ති අට්ඨකථාවචයනන වියරොයධො
භයවයයාති. 

එවර යකවලජාතිවයසන පඨමවිකප්පර වත්වා ගුණමිස්සකවයසනපි 

දුතියවිකප්පර වදන්යතන ‘‘අපිචා’’තිආදි ආරද්ධර. තත්ථ නායර ජිණ්ණතා

වයයොමත්යතන, අථ යඛො කුලපරිවට්යටන පුරාණතාති ආහ ‘‘ජණ්යෙොති

යපොරායෙො’’තිආදි. චිරකාලප්පවත්තකුලන්වයෙොති චිරකාලර
පවත්තකුලපරිවට්යටො, යතනාස්ස කුලවයසන උදියතොදිතභාවමාහ.
‘‘වයයොඅනුප්පත්යතො’’තිඉමිනාජාතිවුද්ධියාවක්ඛමානත්තා, ගුණවුද්ධියා ච

තයතොසාතිසයත්තා ‘‘වුද්යධොති සීලාචාරාදිගුෙවුද්ධිොයුත්යතො’’තිවුත්තර.
වක්ඛමානර පති පාරියසසග්ගහණඤ්යහතර. තථා ජාතිමහල්ලකතායපි
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යතයනව පයදන වක්ඛමානත්තා, විභවමහත්තතාය ච අනවයසසිතත්තා 

‘‘මහල්ලයකොති විභවමහන්තතාෙ සමන්නාගයතො’’ති ආහ. 

මග්ගපටිපන්යනොති බ්රාහ්මණානර යුත්තපටිපත්තිවීථිර අයවොක්කම්ම

චරණවයසන උපගයතොති අත්ථර දස්යසති ‘‘බ්රාහ්මොන’’න්තිආදිනා.

ජාතිවුද්ධභාවමනුප්පත්යතො, තම්පි අන්තිමවෙං පච්ඡිමවයයමව
අනුප්පත්යතොති සාධිප්පායයයොජනා. ඉමිනා හි පච්ඡිමවයවයසන
ජාතිවුද්ධභාවරදස්යසතීති. 

බුද්ධගුණකථාවණ්ණනා 
304. තාදියසහි මහානුභායවහි සද්ධිර යුගග්ගාහවයසන ඨපනම්පි න

මාදිසානර පණ්ඩිතජාතීනමනුච්ඡවිකර, කුයතො පන උක්කරසවයසන

ඨපනන්ති ඉදර බ්රාහ්මණස්සන යුත්තරූපන්ති දස්යසන්යතො ‘‘න යඛො පන

යමත’’න්තිආදිමාහ. තත්ථ යයපි ගුණා අත්තයනො ගුයණහි සදිසා, යතපි

ගුයණඋත්තරිතයරයයවමඤ්ඤමායනොපකායසතීතිසම්බන්යධො. සදිසාතිච
එකයදයසන සදිසා. න හි බුද්ධානර ගුයණහි සබ්බථා සදිසා යකචිපි ගුණා

අඤ්යඤසුලබ්භන්ති. ‘‘යකොචාහ’’න්තිආදි උත්තරිතරාකාරදස්සනර.අහඤ්ච
කීදියසොනාමහුත්වාසදියසොභවිස්සාමි, සමණස්ස…යප.… ගුණාචකීදිසා
නාම හුත්වා සදිසා භවිස්සන්තීති සාධිප්පායයයොජනා. යකචි නවර පාඨර 

කයරොන්ති, අයයමවමූලපායඨොයථාතර අම්බට්ඨසුත්යත ‘‘යකොචාහර යභො

යගොතම සාචරියයකො, කා ච අනුත්තරා විජ්ජාචරණසම්පදා’’ති. ඉතයරති
අත්තයනො ගුයණහි අසදියස ගුයණ, ‘‘පකායසතී’’ති ඉමිනාව සම්බන්යධො. 

එකන්යතයනවාතිසදිසගුණානරවිය පසඞ්ගාභායවන. 

එවං නිොයමන්යතො යසොණදණ්යඩො ඉදං අත්ථජාතර දීයපති. ෙථා හීති

එත්ථ හි-සද්යදො කාරයණ. යතනාහ ‘‘තස්මා මයයමව අරහාමා’’ති. 

යගොපදකන්තිගාවියාඛුරට්ඨායනඨිතඋදකර. ගුයෙතිසදිසගුයණපි, පයගව
අසදිසගුයණ. 

සට්ඨිකුලසතසහස්සන්ති සට්ඨිසහස්සාධිකර කුලසතසහස්සර. 

ධම්මපදට්ඨකථාදීසු (ධ. ප. අට්ඨ. 16) පන කත්ථචි භගවයතො
අසීතිකුලසහස්සතාවචනරඑයකකපක්ඛයමවසන්ධායාති යවදිතබ්බර. 

සුධාමට්ඨයපොක්ඛරණියෙොති සුධාය පරිකම්මකතා යපොක්ඛරණියයො. 

සත්තරතනානන්ති සත්තහි රතයනහි. පූරයයොයග හි කරණත්යථ බහුලර 

ඡට්ඨීවචනර. පාසාදනියූහාදයෙොති උපරිපාසායද ඨිතතුලාසීසාදයයො. 
‘‘සත්තරතනාන’’න්ති අධිකායරො, අයභයදපි යභදයවොහායරො එස. 

කුලපරිොයෙනාති සුද්යධොදනමහාරාජස්ස 

අසම්භින්නඛත්තියකුලානුක්කයමන. යතසුපීතිචතූසුනිධීසුපි. ගහිතංගහිතං 

ඨානර පූරතියෙව ධයනන පාකතිකයමවයහොති, නඌනර. 
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භද්දයකනාති සුන්දයරන. පච්ඡිමවයය වුත්තනයයන පඨමවයයො

යවදිතබ්යබො. මාතාපිතූනර අනිච්ඡාය පබ්බජ්ජාව අනාදයරො යතන යුත්යත

අත්යථ සාමිවචනන්ති වුත්තරයහොති. එයතසන්තිමාතාපිතූනර. කන්දිත්වාති
‘‘කහරපියපුත්තකා’’තිආදිනාපරියදවිත්වා. 

අපරිමායෙොයෙවාති ‘‘එත්තයකො එයසො’’ති යකනචි 
පරිච්ඡින්දිතුමසක්කුයණයයතාය අපරිච්ඡින්යනොයයව. ද්යව යවළූ

අයධොකටිමත්තකයමව යහොන්තීති ආහ ‘‘ද්වින්නං යවළූනං උපරි

කටිමත්තයමවා’’ති. පාරමිතානුභායවනබ්රාහ්මණස්සඑවපඤ්ඤායති, භගවා

පන තදා පකතිප්පමායණොවාති දස්යසතුර ‘‘පඤ්ඤාෙමායනො’’ති වුත්තමිව

දිස්සති, වීමරසිත්වා ගයහතබ්බර. ‘‘න හී’’තිආදිනා පාරමිතාබයලයනව එවර 

අපරිමාණතා, නඉද්ධිබයලනාති දස්යසතී’’ති වදන්ති. අතුයලොති අසදියසො. 

‘‘ධම්මපයදගාථමාහා’’තිකත්ථචිපායඨොඅයුත්යතොව.න හිධම්මපයදඅයර

ගාථා දිස්සති. සුධාපිණ්ඩිෙත්යථරාපදානාදීසු (අප.
1.10.සුධාපිණ්ඩියත්යථරාපදාන) පනායර ගාථා ආගතා, සා ච යඛො
අඤ්ඤවත්ථුස්මිර එව, න ඉමස්මිර වත්ථුම්හි, තස්මා පාළිවයසන
සඞ්ගීතිමනාරුළ්හාපකිණ්ණකයදසනායයවායරගාථාතිදට්ඨබ්බර. 

තත්ථ යත තාදියසති පරියායවචනයමතර ‘‘අප්පර වස්සසතර ආයු, 
ඉදායනතරහිවිජ්ජතී’’තිආදීසු(බු.වර.27.21) විය, ‘‘එතාදියස’’තිපිපඨන්ති, 
තදසුන්දරර අපදානාදීසු තථා අදිස්සනයතො. කියලසපරිනිබ්බායනන 

පරිනිබ්බුයත කුයතොචිපි අභයය යත තාදියස පූජයයතො එත්ථ ඉදර පුඤ්ඤර 

යකනචි මහානුභායවනඅපි සඞ්ඛාතුරනසක්කාතිඅත්යථො. 

බාහන්තරන්ති ද්වින්නර බාහූනමන්තරර. ද්වාදස යෙොජනසතානීති

ද්වාදසාධිකානි යයොජනසතානි. බහලන්තයරනාති සමන්තා

සරීරපරිණාහප්පමායණන. පුථුලයතොති විත්ථාරයතො. අඞ්ගුලිපබ්බානීති 

එයකකානි අඞ්ගුලිපබ්බානි. භමුකන්තරන්ති ද්වින්නර භමුකානමන්තරර. 

මුඛං විත්ථාරයතො ද්වියෙොජනසතං පරිමණ්ඩලයතො විසුර වුත්තත්තා.

‘‘එදියසොභගවා’’තියා පයරහිවුත්තාකථා, තස්සා අනුරූපන්ති ෙථාකථං, 
ඉමිනා අඤ්යඤහිවුත්තරභගවයතොවණ්ණකථරසුත්වාඔයලොයකතුකාමතාය

ආගයතොති දස්යසති, ෙථාකථන්ති වා කීදිසර. ‘‘යථාකථර පන තුම්යහ
භික්ඛයව සමග්ගා සම්යමොදමානා අවිවදමානා ඵාසුකර වස්සර
වසිත්ථා’’තිආදීසු(පාරා.194) වියහි පුච්ඡායරඑසනිපාතසමුදායයො, එයකො
වානිපායතො. 

ගන්ධකුටිපරියවයෙති ගන්ධකුටියා පරියවයණ, ගන්ධකුටියතො බහි

පරියවණබ්භන්තයරති අත්යථො. තත්ථාති මඤ්චයක. ‘‘සීහයසෙයං

කප්යපසී’’තියථාරාහුඅසුරින්යදො ආයාමයතො, විත්ථාරයතො, උබ්යබධයතොච
භගවයතො රූපකායස්ස පරිච්යඡදර ගයහතුර න සක්යකොති, තථා රූපර
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පටුන 

ඉද්ධාභිසඞ්ඛාරර අභිසඞ්ඛයරොන්යතො සීහයසයයර කප්යපසී’’ති (දී. නි. ටී. 
1.304) එවරආචරියයනවුත්තර, ‘‘තයදතර ‘නමයා අසුරින්ද අයධොමුයඛන
පාරමියයො පූරිතා, උද්ධග්ගයමව කත්වා දානර දින්න’’න්ති
අට්ඨකථාවචයනන අච්චන්තයමව විරුද්ධර යහොති. එතඤ්හි
ගන්ධකුටිද්වාරවිවරණාදීසු විය පාරමිතානුභාවසිද්ධිදස්සනර, අඤ්ඤථා 
තයදවවචනරවත්තබ්බරභයවයයා’’තිවදන්ති, වීමරසිත්වාසම්පටිච්ඡිතබ්බර. 

අයධොමුයඛනාති ඔසක්කිතවීරියතර සන්ධාය වුත්තර, උද්ධග්ගයමවාති
අයනොසක්කිතවීරියතර, උබ්භයකොටිකර කත්වාති අත්යථො. තදා රාහු

උපාසකභාවරපටියවයදසීතිආහ ‘‘තං දිවස’’න්තිආදි. 

කියලයසහි ආරකත්තා අරිෙං නිරුත්තිනයයන, අයතොයයව උත්තමතා

පරිසුද්ධතාතිවුත්තර ‘‘උත්තමං පරිසුද්ධ’’න්ති. අනවජ්ජට්යඨනකුසලං, න 

සුඛවිපාකට්යඨන තස්ස අරහතමසම්භවයතො. කුසලසීයලනාති 
අනවජ්යජයනව විද්ධස්තසවාසනකියලයසන සීයලන. එවඤ්ච කත්වා
පදචතුක්කම්යපතර අධිප්යපතත්ථයතො විසිට්ඨර යහොති, සද්දත්ථමත්තර පන

සන්ධාය ‘‘ඉදමස්සයවවචන’’න්තිවුත්තර. 

කත්ථචි චතුරාසීතිපාණසහස්සානි, කත්ථචි අපරිමාණාපි යදවමනුස්සාති

අත්ථර සන්ධාය ‘‘භගවයතො එයකකාෙ ධම්මයදසනාො’’තිආදිමාහ. 
මහාසමයසුත්ත(දී.නි.2.331ආදයයො)මඞ්ගලසුත්ත-(ඛු.පා.5.1ආදයයො; 
සු. නි. 261 ආදයයො) යදසනාදීසු හි චතුවීසතියා ඨායනසු අසඞ්යඛයයයා
අපරියමයයා යදවමනුස්සා මග්ගඵලාමතර පිවිරසු.
යකොටිසතසහස්සාදිපරිමායණනපිබහූඑව, නිදස්සනවයසනපයනවර වුත්තර. 

තස්මා අනුත්තරසික්ඛාපකභායවන භගවා බහූනං ආචරියෙො, යතසර

ආචරියභූතානර සාවකානමාචරියභායවන සාවකයවයනෙයානං පාචරියෙො. 
භගවතාහිදින්නනයයඨත්වාසාවකා යවයනයයරවියනන්ති, තස්මාභගවාව
යතසරපධායනොආචරියයොති. 

වදන්තස්සාධිප්යපයතොව අත්යථො පමාණර, න ලක්ඛණහාරාදිවිසයයොති

ආහ ‘‘බ්රාහ්මයෙො පනා’’තිආදි. ‘‘ඉමස්ස වා පූතිකාෙස්සා’’තිපාඨාවසායන

යපයයාලර කත්වා ‘‘යකලනා පටියකලනා’’ති වුත්තර. අයඤ්හි
ඛුද්දකවත්ථුවිභඞ්ගපාළි (විභ. 854) ‘‘බාහිරානර වා පරික්ඛාරානර

මණ්ඩනා’’තිආදියපයයාලවයසනගගහති.තත්ථ ඉමස්සවාපූතිකාෙස්සාති
ඉමස්ස වා මනුස්සසරීරස්ස. යථා හි තදහුජායතොපි සිඞ්ගායලො
‘‘ජරසිඞ්ගායලො’’ ත්යවව, ඌරුප්පමාණාපි ච ගයලොචිලතා ‘‘පූතිලතා’’
ත්යවව සඞ්ඛයර ගච්ඡති, එවර සුවණ්ණවණ්යණොපි මනුස්සසරීයරො 

‘‘පූතිකායයො’’ ත්යවව, තස්ස මණ්ඩනාති අත්යථො. යකලනාති කීළනා.

‘‘යකලායනා’’තිපි පඨන්ති. පටියකලනාති පටිකීළනා. චපලස්ස භායවො 

චාපලයං, චාපල්ලං වා, යයන සමන්නාගයතො පුග්ගයලො වස්සසතියකොපි
සමායනොතදහුජාතදාරයකොවියයහොති, තස්යසදමධිවචනන්ති යවදිතබ්බර. 
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අපායපපුයරකයරොති, නවාපාපරපුයරකයරොතීති අපාපපුයරක්ඛායරොති

යුත්තායුත්තසමායසන දුවිධමත්ථර දස්යසතුර ‘‘අපායප

නවයලොකුත්තරධම්යම’’තිආදි වුත්තර. අපායපති ච පාපපටිපක්යඛ, 
පාපවිරහියතවා. බ්රහ්මනියසට්යඨභගවති භවාතස්සධම්මයදසනාවයසන
අරියායජාතියාජාතත්තා, බ්රහ්මුයනොවාභගවයතොඅපච්චර ගරුකරණාදිනා, 
යථානුසිට්ඨර පටිපත්තියා ච, බ්රහ්මර වා යසට්ඨර අරියමග්ගර ජානාතීති 

බ්රහ්මඤ්ඤා, අරියසාවකසඞ්ඛාතා පජා. යතනාහ 

‘‘සාරිපුත්තයමොග්ගල්ලානා’’තිආදි. බ්රාහ්මෙපජාොති බහිතපාපපජාය.
‘‘අපාපපුයරක්ඛායරො’’තිඑත්ථ ‘‘පුයරක්ඛායරො’’තිපදමධිකායරොතිදස්යසති 

‘‘එතිස්සාෙ චපජාෙපුයරක්ඛායරො’’තිඉමිනා. ච-සද්යදොසමුච්චයත්යථො‘‘න
යකවලර අපාපපුයරක්ඛායරො එව, අථ යඛො බ්රහ්මඤ්ඤාය ච පජාය

සම්බන්ධභූතායපුයරක්ඛායරො’’ති. ‘‘අෙඤ්හී’’තිආදිඅධිප්පායමත්තදස්සනර.
‘‘අපාපපුයරක්ඛායරො’’ති ඉදර ‘‘බ්රහ්මඤ්ඤාය පජායා’’ති ඉමිනාව
සම්බන්ධිතබ්බර, න ච පච්යචකමත්ථදීපකර, පකතිබ්රාහ්මණජාතිවයසනපි

යචතස්ස අත්යථො යවදිතබ්යබොති දස්යසන්යතො ‘‘අපිචා’’තිආදිමාහ.

අයුත්තසමායසොචායර. පාපන්තිපාපකම්මර, අහිතරදුක්ඛන්තිඅත්යථො.තස්ස 
සම්බන්ධියපක්ඛත්තා කස්සා අපාපපුයරක්ඛායරොති පුච්ඡාය එවමාහාති

දස්යසතුර ‘‘කස්සා’’තිආදි වුත්තර. ‘‘අත්තනා’’තිආදි තදත්ථවිවරණර. 

බ්රාහ්මෙපජාොතිබ්රාහ්මණජාතිපජාය. 

රඤ්ජන්තිඅට්ටරභජන්තිරාජායනොඑයතනාති රට්ඨං, එකස්සරඤ්යඤො
රජ්ජභූතකාසියකොසලාදිමහාජනපදා. ජනා පජ්ජන්ති සුඛජීවිකර පාපුණන්ති

එත්ථාති ජනපයදො, එකස්ස රඤ්යඤො රජ්යජ එයකකයකොට්ඨාසභූතා

උත්තරපථදක්ඛිණපථාදිඛුද්දකජනපදා. තත්ථාතිතථාආගයතසු. පුච්ඡාොති

අත්තනා අභිසඞ්ඛතාය පුච්ඡාය. විස්සජ්ජනාසම්පටිච්ඡයනති විස්සජ්ජනාය
අත්තයනො ඤායණන සම්පටිග්ගහයණ. යකසඤ්චි උපනිස්සයසම්පත්තිර, 
ඤාණපරිපාකර, චිත්තාචාරඤ්චඤත්වාභගවාවපුච්ඡායඋස්සාහරජයනත්වා 
විස්සජ්යජතීතිඅධිප්පායයො. 

‘‘තත්ථ කතමං සාඛලය’’න්තිආදි නික්යඛපකණ්ඩපාළි (ධ. ස. 1350). 

අද්ධානදරථන්ති දීඝමග්ගාගමනපරිස්සමර. අස්සාතිභගවයතො, මුඛපදුමන්ති 

සම්බන්යධො. බාලාතපසම්ඵස්සයනයනවාති 
අභිනවුග්ගතසූරියරරසිසම්ඵස්සයනනඉව.තථා හි සූරියයො ‘‘පද්මබන්ධූ’’ති
යලොයක පාකයටො, චන්යදො පන ‘‘කුමුදබන්ධූ’’ති. පුණ්ණචන්දස්ස සිරියා

සමානා සිරී එතස්සාති පුණ්ෙචන්දසස්සිරිකං. කථර නික්කුජ්ජිතසදිසතාති

ආහ ‘‘සම්පත්තාො’’තිආදි. එත්ථ පන ‘‘එහි ස්වාගතවාදී’’ති ඉමිනා

සුඛසම්භාසපුබ්බකරපියවාදිතරදස්යසති, ‘‘සඛියලො’’තිඉමිනාසණ්හවාචතර, 

‘‘සම්යමොදයකො’’ති ඉමිනා පටිසන්ධාරකුසලතර, ‘‘අබ්භාකුටියකො’’ති ඉමිනා

සබ්බත්යථවවිප්පසන්නමුඛතර, ‘‘උත්තානමුයඛො’’තිඉමිනාසුඛසල්ලාපතර, 
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‘‘පුබ්බභාසී’’ති ඉමිනා ධම්මානුග්ගහස්ස ඔකාසකරයණන හිතජ්ඣාසයතර 
දස්යසතීතියවදිතබ්බර. 

ෙත්ථ කිරාතිඑත්ථ කිර-සද්යදොඅරුචිසූචයන– 

‘‘ඛණවත්ථුපරිත්තත්තා, ආපාථරනවජන්තියය; 
යතධම්මාරම්මණානාම, යය’සරරූපාදයයොකිරා’’ති.– 

ආදීසු (අභිධම්මාවතාර-අට්ඨකථායරආරම්මණවිභායගඡට්ඨඅනුච්යඡයද 
– 77) විය, යතනභගවතාඅධිවුත්ථපයදයසනයදවතානුභායවනමනුස්සානර
අනුපද්දවතා, අථ යඛො බුද්ධානුභායවනාති දස්යසති. බුද්ධානුභායවයනවහි

තා ආරක්ඛර ගණ්හන්ති. පංසුපිසාචකාදයෙොති පරසුනිස්සිතපිසාචකාදයයො. 

ආදිසද්යදන භූතරක්ඛසාදීනර ගහණර. ඉදානි බුද්ධානුභාවයමව පාකටර

කත්වාදස්යසතුර ‘‘අපිචා’’තිආදිවුත්තර. 

අනුසාසිතබ්යබො සඞ්යඝො නාම සබ්යබොපි යවයනයයජනසමූයහො. සෙං

උප්පාදියතො සඞ්යඝො නාම නිබ්බත්තිතඅරියපුග්ගලසමූයහො. ‘‘තාදියසො’’ති
ඉමිනා ‘‘සයර වා උප්පාදියතො’’ති වුත්තවිකප්යපො එව පච්චාමට්යඨො
අනන්තරස්ස විධි පටියසයධොවාති කත්වා, තස්මා ‘‘පුරිමපදස්යසව වා’’ති
විකප්පන්තරගහණන්ති ආචරියයන (දී. නි. ටී. 1.304) වුත්තර.
තත්රායමධිප්පායයො–කාමර‘‘ගණී’’තිඉදර‘‘සඞ්ඝී’’තිපදස්යසව යවවචනර, 
අත්ථමත්තර පන දස්යසතුර යථාවුත්තවිකප්පද්වයය දුතියවිකප්පයමව 
පච්චාමසිත්වා ‘‘තාදියසොවස්ස ගයණො අත්ථී’’ති වුත්තත්තා අවසිට්ඨස්සපි 

පඨමවිකප්පස්ස සඞ්ගහණත්ථර ‘‘පුරිමපදස්යසව වා යවවචනයමත’’න්ති
වුත්තන්ති. එවම්පි වදන්ති – ධම්මයසනාපතිත්යථරාදීනර පච්යචකගණීනර

ගණර, සුත්තන්තිකාදිගණරවාසන්ධාය ‘‘තාදියසො’’තිආදිවුත්තර.තත්ථාපිහි
සබ්යබොවභික්ඛුගයණො අනුසාසිතබ්යබොනාම, නිබ්බත්තිතඅරියගයණො පන
සයර උප්පාදියතො නාම, තස්මා ‘‘තාදියසො’’ති ඉමිනා විකප්පද්වයස්සාපි
පච්චාමසනර උපපන්නර යහොති. එවර පදද්වයස්ස වියසසත්ථතර දස්යසත්වා

සබ්බථා සමානත්ථතර දස්යසතුර ‘‘පුරිමපදස්යසවා’’තිආදි වුත්තන්ති.

පූරණමක්ඛලිආදීනර බහූනංතිත්ථකරානං, නිද්ධාරයණයචතර සාමිවචනර. 

අයචලකාදිමත්තයකනපි කාරයෙනාති නිච්යචොළතාදිමත්තයකනපි 
අප්පිච්ඡසන්තුට්ඨතාදිසමායරොපනලක්ඛයණනකාරයණන. 

නවකාති අභිනවා. පාහනකාති පයහණකර පටිග්ගණ්හිතුමනුච්ඡවිකා, 
එයතන දුවියධසු ආගන්තුයකසු පුයරතරමාගතවයසන ඉධ අතිථියනො, න

යභොජනයවලායමාගතවයසන අබ්භාගතාති දස්යසති. පරිොපුොමීති 

පරිච්ඡින්දිතුරජානාමි, ධාත්වත්ථමත්තරපනදස්යසතුර ‘‘ජානාමී’’තිවුත්තර. 

කප්පම්පීතිආයුකප්පම්පි, භයණයය යචති සම්බන්යධො. චිරං චිරකායල

කප්යපො ඛීයයථ, දීඝමන්තයර දීඝකාලන්තයරපි තථාගතස්ස වණ්යණො න
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ඛීයයථාති යයොජනා. ‘‘චිර’’න්ති යචත්ථ වත්තබ්යබපි ඡන්දහානිභයා

රස්සත්ථර නිග්ගහිතයලොයපො, අතිදීඝකාලරවාසන්ධාය ‘‘චිරදීඝමන්තයර’’ති 
වුත්තර, උභයත්ථ සම්බන්ධිතබ්බයමතර, කිරියාරහාදියයොයග විය ච
අන්තරයයොයග අධිකක්ඛරපායදො අනුපවජ්යජො, අයඤ්ච ගාථා
අභූතපරිකප්පනාවයසන අට්ඨකථාසු (දී. නි. අට්ඨ. 1.304; 3.141; ම. නි.
අට්ඨ.2.425; උදා.අට්ඨ.53; බු.වර.අට්ඨ.4.4; චරියා.අට්ඨ.නිදානකථා, 
පකිණ්ණකකථා; අප.අට්ඨ.2.7.20) වුත්තා තථාභාසමානස්සඅභාවයතො. 

305. නන්ති ආචරියර. අලං-සද්යදො ඉධ අරහත්යථො ‘‘අලයමව
නිබ්බින්දිතු’’න්තිආදීසු (දී. නි. 2.272; සර. නි. 2.134, 143) වියාති ආහ 

‘‘යුත්තයමවා’’ති. පුයටන යනත්වා අසිතබ්බයතො පරිභුඤ්ජිතබ්බයතො 

පුයටොසං වුච්චති පායථෙයං. ඉත්ථම්භූතලක්ඛයණ කරණවචනර දස්යසති 

‘‘තං ගයහත්වා’’තිඉමිනා. පාළියර පුටරයසනපිකුලපුත්යතනාතිසම්බන්ධර

දස්යසතුර ‘‘යතන පුටංයසනා’’ති වුත්තර. ‘‘අංයසනා’’තිආදි
අධිප්පායමත්තදස්සනර, වහන්යතනකුලපුත්යතන උපසඞ්කමිතුරඅලයමවාති
අත්යථො. 

යසොණදණ්ඩපරිවිතක්කවණ්ණනා 
306-7. න ඉධ තියරො-සද්යදො ‘‘තියරොකුඩ්යඩ වා තියරොපාකායර වා

ඡඩ්යඩයයවා ඡඩ්ඩායපයයවා’’තිආදීසු (පාචි.825) වියබහිඅත්යථොතිආහ 

‘‘අන්යතොවනසණ්යඩ ගතස්සා’’ති. තත්ථ විහායරොපි 

වනසණ්ඩපරියාපන්යනොති දස්යසති ‘‘විහාරබ්භන්තරං පවිට්ඨස්සා’’ති

ඉමිනා. එයත අඤ්ජලිර පණායමත්වා නිසින්නා මිච්ඡාදිට්ඨිවයසන 

උභයතොපක්ඛිකා, ‘‘ඉතයර පන සම්මාදිට්ඨිවයසන එකයතොපක්ඛිකා’’ති
අත්ථයතොආපන්යනොයහොති.දලිද්දත්තා, ඤාතිපාරිජුඤ්ඤාදිනාජිණ්ණත්තා
ච නාමයගොත්තවයසන අපාකටා හුත්වා පාකටා භවිතුකාමා එවමකරසූති

අධිප්පායයො. යකරාටිකාති සඨා. තත්ථාති ද්වීසු ජයනසු. තයතොති 
විස්සාසයතො, දානයතොවා. 

බ්රාහ්මණපඤ්ඤත්තිවණ්ණනා 
309. අයනොනතකායවයසන ථද්ධගත්යතො, න මානවයසන. යතන

පාළියර වක්ඛති ‘‘අබ්භුන්නායමත්වා’’ති. යචයතොවිතක්කර සන්ධාය

චිත්තසීයසන ‘‘චිත්තංඅඤ්ඤාසී’’තිවුත්තර. විඝාතන්තිචිත්තදුක්ඛර. 

311. සකසමයෙති බ්රාහ්මණලද්ධියර. මීෙමායනොති මරියමායනො. 

දිට්ඨිසඤ්ජානයනයනවාති අත්තයනො ලද්ධිසඤ්ජානයනයනව. සුජන්ති

යහොමදබ්බිර, නිබ්බචනර වුත්තයමව. ගණ්හන්යතසූති ජුහනත්ථර

ගණ්හනයකසු, ඉරුවිජ්යජසූතිඅත්යථො. ඉරුයවදවයසනයහොමකරණයතොහි

යඤ්ඤයජකා ‘‘ඉරුවිජ්ජා’’තිවුච්චන්ති. පඨයමොවාතිතත්ථ සන්නිපතියතසු

සුජාකිරියායර සබ්බපධායනො වා. දුතියෙො වාති තදනන්තරියකො වා. 
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‘‘සුජ’’න්ති ඉදර කරණත්යථ උපයයොගවචනන්ති ආහ ‘‘සුජාො’’ති.
අග්ගිහුත්තමුඛතාය යඤ්ඤස්ස යඤ්යඤ දියයමානර සුජාමුයඛන දියයති.
වුත්තඤ්ච ‘‘අග්ගිහුත්තමුඛායඤ්ඤා, සාවිත්තීඡන්දයසො මුඛ’’න්ති (ම.නි.

2.400). තස්මා‘‘දියයමාන’’න්තිඅයරපාඨයසයසොවිඤ්ඤායතීති ආචරියෙන 

(දී. නි. ටී. 1.311) වුත්තර. අපිච සුජාය දියයමානර සුජන්ති තද්ධිතවයසන

අත්ථර දස්යසතුර එවමාහ. යපොරාොති අට්ඨකථාචරියා. පුරිමවායද යචත්ථ
දානවයසන පඨයමො වා දුතියයො වා, පච්ඡිමවායද ආදානවයසනාති

අයයමයතසර වියසයසො. වියසසයතොති විජ්ජාචරණවියසසයතො, න

බ්රාහ්මයණහි ඉච්ඡිතවිජ්ජාචරණමත්තයතො. උත්තමබ්රාහ්මෙස්සාති 
අනුත්තරදක්ඛියණයයතාය උක්කට්ඨබ්රාහ්මණස්ස. යථාධිප්යපතස්ස හි 
විජ්ජාචරණවියසසදීපකස්ස ‘‘කතමර පන තර බ්රාහ්මණසීලර, කතමා සා 
පඤ්ඤා’’තිආදිවචනස්ස ඔකාසකරණත්ථයමව ‘‘ඉයමසර පන බ්රාහ්මණ
පඤ්චන්නර අඞ්ගාන’’න්තිආදිවචනර භගවා අයවොච, තස්මා

පධානවචනානුරූපමනුසන්ධිර දස්යසතුර ‘‘භගවා පනා’’තිආදි වුත්තන්ති
දට්ඨබ්බර. 

313. අපවදතීති වණ්ණාදීනි අපයනත්වා වදති, අත්ථමත්තර පන

දස්යසතුර ‘‘පටික්ඛිපතී’’ති වුත්තර. ඉදන්ති ‘‘මා භවර යසොණදණ්යඩො එවර

අවචා’’තිආදිවචනර. බ්රාහ්මෙසමෙන්ති බ්රාහ්මණසිද්ධන්තර. මා භින්දීතිමා
විනායසසි. 

316. සයමොයයව හුත්වාසයමොති සමසයමො, සබ්බථාසයමොතිඅත්යථො. 
පරියායද්වයඤ්හි අතිසයත්ථදීපකර යථා ‘‘දුක්ඛදුක්ඛර, රූපරූප’’න්ති.
එකයදසමත්තයතො පන අඞ්ගයකන මාණයවන යතසර සමභාවයතො තර

නිවත්යතන්යතො ‘‘ඨයපත්වා එකයදසමත්ත’’න්තිආදිමාහ. 

කුලයකොටිපරිදීපනන්ති කුලස්ස ආදිපරිදීපනර. යස්මා අත්තයනො 
භගිනියා…යප.…නජානිස්සති, තස්මානතස්ස මාතාපිතුමත්තර සන්ධාය
වදති, කුලයකොටිපරිදීපනර පන සන්ධාය වදතීති අධිප්පායයො. 

‘‘අත්ථභඤ්ජනක’’න්ති ඉමිනා කම්මපථපත්තර වදති. ගුයෙති යථාවුත්යත

පඤ්චසීයල. අථාපි සිොති යදිපි තුම්හාකර එවර පරිවිතක්යකො සියා, 

භින්නසීලස්සාපි පුන පකතිසීයල ඨිතස්ස බ්රාහ්මෙභාවං වණ්ණාදයයො 

සායධන්තීති එවර සියාති අත්යථො. ‘‘සායධතී’’ති පායඨ ‘‘වණ්යණො’’ති 
කත්තා ආචරියයන (දී. නි. ටී. 1.316) අජ්ඣාහයටො, නිදස්සනඤ්යචතර. 

මන්තජාතීසුපි හි එයසව නයයො. සීලයමවාති පුන පකතිභූතර සීලයමව

බ්රාහ්මණභාවර සායධස්සති, කස්මාති යච ‘‘තස්මිං හි…යප.…

වණ්ොදයෙො’’ති. තත්ථ සම්යමොහමත්තං වණ්ොදයෙොති
වණ්ණමන්තජාතියයො බ්රාහ්මණභාවස්ස අඞ්ගන්ති සම්යමොහමත්තයමතර, 
අසමයවක්ඛිත්වාකථිතමිදර. 
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සීලපඤ්ඤාකථාවණ්ණනා 
317. කථයතො බ්රාහ්මයෙන පඤ්යහොති ‘‘සීලවා ච යහොතී’’තිආදිනා

ද්වින්නයමව අඞ්ගානර වයසන යථාපුච්ඡියතො පඤ්යහො යාථාවයතො

විස්සජ්ජියතො. එත්ථාති යථාවිස්සජ්ජියත අත්යථ, අඞ්ගද්වයය වා. තස්සාති
යසොණදණ්ඩස්ස.යදි එකමඞ්ගරඨයපයය, අථපතිට්ඨාතුරනසක්කුයණයය.
යදි පන න ඨයපයය, අථ සක්කුයණයය, කිර පයනස තථා සක්ඛිස්සති නු
යඛො, යනොති වීමරසනත්ථයමව එවමාහ, න තු එකස්ස අඞ්ගස්ස

ඨපනීයත්තාති වුත්තර යහොති. තථා චාහ ‘‘එවයමතං බ්රාහ්මො’’තිආදි.

යධොවිතත්තාව පරිසුජ්ඣනන්ති ආහ ‘‘සීලපරිසුද්ධා’’ති, සීලසම්පත්තියා

සබ්බයසො සුද්ධා අනුපක්කිලිට්ඨාති අත්යථො. කුයතො දුස්සීයල පඤ්ඤා 

අසමාහිතත්තා තස්ස. කුයතො වා පඤ්ඤාරහියත ජයළ එළමූයග සීලං 
සීලවිභාගස්ස, සීලපරියසොධනූපායස්ස ච අජානනයතො. එළා මුයඛ ගළති

යස්සාති එළමූයගො ඛ-කාරස්සග-කාරරකත්වා, එලමුයඛො, එලමූයකො වා.ඉති

බහුධා පායඨොති භෙයභරවසුත්තට්ඨකථාෙං (ම. නි. අට්ඨ. 1.48) වුත්යතො.

පකට්ඨර උක්කට්ඨර ඤාණර පඤ්ඤාෙන්ති කත්වා පාකතිකර ඤාණර

නිවත්යතතුර ‘‘පඤ්ඤාෙ’’න්තිවුත්තර.විපස්සනාදිඤාණඤ්හිඉධාධිප්යපතර, 

තයදතරපකායරහිජානනයතො පඤ්ඤාවාතිආහ ‘‘පඤ්ඤායෙවා’’ති. 

චතුපාරිසුද්ධිසීයලන යධොතාති සමාධිපදට්ඨායනන චතුපාරිසුද්ධිසීයලන

සකලසරකියලසමලවිසුද්ධියා යධොවිතා විසුද්ධා. යතනාහ ‘‘කථං

පනා’’තිආදි.තත්ථ යධොවතීති සුජ්ඣති. සට්ඨිඅසීතිවස්සානීතිසට්ඨිවස්සානි

වා අසීතිවස්සානි වා. මරෙකායලපි, පයගව අඤ්ඤස්මිර කායල. 

මහාසට්ඨිවස්සත්යථයරො විොති සට්ඨිවස්සමහායථයරො විය. 

යවදනාපරිග්ගහමත්තම්පීති එත්ථ යවදනාපරිග්ගයහො නාම යථාඋප්පන්නර
යවදනර සභාවසරසයතො උපධායරත්වා පුන පදට්ඨානයතො ‘‘අයර යවදනා
ඵස්සර පටිච්ච උප්පජ්ජති, යසො ච ඵස්යසො අනිච්යචො දුක්යඛො
විපරිණාමධම්යමො’’ති ලක්ඛණත්තයර ආයරොයපත්වා පවත්තිතවිපස්සනා.
එවර පස්සන්යතනහිසුයඛනසක්කාසායවදනාඅධිවායසතුර‘‘යවදනාඑව

යවදයතී’’ති. යවදනං වික්ඛම්යභත්වාති යථාඋප්පන්නර දුක්ඛයවදනර 
අනුවත්තිත්වා විපස්සනර ආරභිත්වා වීථිපටිපන්නාය විපස්සනාය තර

වියනොයදත්වා. සංසුමාරපතියතනාති කුම්භීයලන විය භූමියර උයරන

නිපජ්ජමායනන. ‘‘නාහ’’න්තිආදිරතථාසීලරක්ඛණයමවදුක්කරන්තිකත්වා 
වදති. සීයල පතිට්ඨිතස්ස හි අරහත්තර හත්ථගතරයයව. යථාහ ‘‘සීයල
පතිට්ඨාය…යප.… විජටයයජට’’න්ති (සර.නි. 1.23, 192; යපටයකො.22; 
මි. ප. 2.9) චතූසු පුග්ගයලසු උග්ඝාටිතඤ්ඤුයනො එවායර විසයයොති ආහ 

‘‘උග්ඝාටිතඤ්ඤුතාො’’ති. පඤ්ඤාෙ සීලං යධොවිත්වාති සීලර
ආදිමජ්ඣපරියයොසායනසු අඛණ්ඩාදිභාවාපාදයනන පඤ්ඤාය සුවියසොධිතර

කත්වා. සන්තතිමහාමත්තවත්ථු ධම්මපයද (ධ. ප. අට්ඨ. 
2.සන්තිමහාමත්තවත්ථු). 
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318. ‘‘කස්මා ආහා’’ති උපරියදසනාය කාරණර පුච්ඡති. ලජ්ජා නාම
‘‘සීලස්ස ච ජාතියා ච ගුණයදොසප්පකාසයනන සමයණන යගොතයමන 
පුච්ඡිතපඤ්හර විස්සජ්යජසී’’ති පරිසාය පඤ්ඤාතතා, සා තථා 
විස්සජ්ජිතුමසමත්ථතායභිජ්ජිස්සතීතිඅත්යථො, පඨමරඅලජ්ජමායනොපිඉදානි 

ලජ්ජිස්සාමීති වුත්තර යහොති. පරමන්ති පමාණර. ‘‘එත්තකපරමා මය’’න්ති

පදානර තුලයාධිකරණතර දස්යසතුර ‘‘යත මෙ’’න්ති වුත්තර. ඉදර වුත්තර
යහොති – ‘‘සීලපඤ්ඤාණ’’න්ති වචනයමව අම්හාකර පරමර, තදත්ථභූතානි
පඤ්චසීලානි, යවදත්තයවිභාවනරපඤ්ඤඤ්චලක්ඛණාදියතො නිද්ධායරත්වා
ජානනර නත්ථි, යකවලර තත්ථ වචීපරමාව මයන්ති. අයර පයනත්ථ 

අට්ඨකථාමුත්තකනයයො – එත්තකපරමාති එත්තකඋක්කරසයකොටිකා, 
පඨමර පඤ්හාවිස්සජ්ජනාව අම්හාකර උක්කරසයකොටීති අත්යථො. යතනාහ

‘‘මයා සකසමයවයසන පඤ්යහො විස්සජ්ජියතො’’ති. පරන්ති අතියරකර. 

භාසිතස්සාතිවචනස්සසද්දස්ස. 

අෙං පන වියසයසොති සීලනිද්යදයස නියයාතනමත්තර අයපක්ඛිත්වා

වුත්තර.යතනාහ ‘‘සීලමිච්යචව නිෙයාතිත’’න්ති.සාමඤ්ඤඵලසුත්යත(දී.නි.
1.150) හි සීලර නියයායතත්වාපි පුන සාමඤ්ඤඵලමිච්යචව නියයාතිතර.
සබ්යබසම්පි මහග්ගතචිත්තානර ඤාණසම්පයුත්තත්තා, ඣානානඤ්ච තර

සම්පයයොගයතො ‘‘අත්ථයතොපඤ්ඤාසම්පදා’’තිවුත්තර.පඤ්ඤානිද්යදයසහි 
ඣානපඤ්ඤර අධිට්ඨානර කත්වා පඨමර විපස්සනාපඤ්ඤා නියයාතිතා.

යතනාහ ‘‘විපස්සනාපඤ්ඤාො’’තිආදි. 

යසොණදණ්ඩඋපාසකත්තපටියවදනාකථාවණ්ණනා 
321. දහයරොයුවාතිඑත්ථ දහරවචයනන පඨමයයොබ්බනභාවරදස්යසති.

පඨමයයොබ්බනකාලගයතොහි‘‘දහයරො’’තිවුච්චති. පුත්තස්ස පුත්යතො නත්තා 

නාම. නප්පයහොතීති න සම්පජ්ජති, පුත්තනත්තප්පමායණොපි න යහොතීති
අත්යථො. ‘‘ආසනා යම තර වුට්ඨාන’’න්ති එතස්ස අත්ථාපත්තිර දස්යසතුර 

‘‘මමඅගාරයවනා’’තිආදි වුත්තර. එතන්තිඅඤ්ජලිපග්ගහණර.අයඤ්හියථා
තථාඅත්තයනො මහාජනස්සසම්භාවනරඋප්පායදත්වායකොහඤ්යඤනපයර
විම්හායපත්වා ලාභුප්පාදනර නිජිගීසන්යතො විචරති, තස්මාස්ස අතිවිය

කුහකභාවරදස්යසන්යතො ‘‘ඉමිනාකිරා’’තිආදිරවදති. අගාරවංනාමනත්ථීති
අගාරවවචනර නාම නත්ථි, නායර භගවති අගාරයවන ‘‘අහඤ්යචව යඛො
පනා’’තිආදිමාහ, අථ යඛො අත්තයනො ලාභපරිහානිභයයයනවාති වුත්තර
යහොති. 

322. තඞ්ඛොනුරූපාොති යාදිසී තදා තස්ස අජ්ඣාසයප්පවත්ති, 
තදනුරූපායාති මජ්යඣපදයලොයපන අත්යථො. තදා තස්ස
විවට්ටසන්නිස්සිතස්ස තාදිසස්ස ඤාණපරිපාකස්ස අභාවයතො යකවලර
අබ්භුදයසන්නිස්සියතො එව අත්යථො දස්සියතොති ආහ 

‘‘දිට්ඨධම්මිකසම්පරායිකං අත්ථං සන්දස්යසත්වා’’ති, පච්චක්ඛයතො
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විභායවත්වාති අත්යථො. කුසයල ධම්යමති යතභූමයක කුසලධම්යම, 
අයයමත්ථ නිප්පරියායයතො අත්යථො. පරියායයතො පන ‘‘චතුභූමයක’’තිපි
වත්තුර වට්ටති යලොකුත්තරකුසලස්සපි ආයතිර ලබ්භමානත්තා. තථා හි

වක්ඛති‘‘ආයතිර නිබ්බානත්ථාය, වාසනාභාගියාය වා’’ති. තත්ථාතිකුසයල

ධම්යම යථාසමාදපියත. නන්ති යසොණදණ්ඩබ්රාහ්මණර. සමුත්යතයජත්වාති
සම්මයදව උපරූපරි නිසායනත්වා පුඤ්ඤකිරියාය 
තික්ඛවිසදභාවමාපායදත්වා. තර පන අත්ථයතො තත්ථ උස්සාහජනනයමව

යහොතීති ආහ ‘‘සඋස්සාහං කත්වා’’ති. තාෙ ච සඋස්සාහතාොති එවර
පුඤ්ඤකිරියාය සඋස්සාහතා නියමයතො දිට්ඨධම්මිකාදිඅත්ථසම්පාදනීති

යථාවුත්තායසඋස්සාහතායචසම්පහරයසත්වාති සම්බන්යධො. අඤ්යඤහිච

විජ්ජමානගුයෙහීති එවරූපා යත ගුණසමඞ්ගිතා ච එකන්යතන
දිට්ඨධම්මිකාදිඅත්ථනිප්ඵාදනීතිතස්මිරවිජ්ජමායනහි, අඤ්යඤහිචගුයණහි 

සම්පහංයසත්වා සම්මයදව හට්ඨතුට්ඨභාවමාපායදත්වාතිඅත්යථො. 

යදිභගවාධම්මරතනවස්සරවස්සි, අථකස්මායසොවියසසර නාධිගච්ඡීති

යචොදනර යසොයධතුර ‘‘බ්රාහ්මයෙො පනා’’තිආදි වුත්තර. කුහකතාොති
වුත්තනයයන යකොහඤ්ඤකත්තා, ඉමිනා පයයොගසම්පත්තිඅභාවර දස්යසති.
යජ්යජවරකස්මාභගවාතස්සතථාධම්මරතනවස්සර වස්සීතිපටියචොදනම්පි

යසොයධන්යතො ‘‘යකවලමස්සා’’තිආදිමාහ. තත්ථ යකවලන්ති

නිබ්යබධායසක්ඛභාගියයන අසම්මිස්සර. නිබ්බානත්ථාොති
නිබ්බානාධිගමත්ථාය, පරිනිබ්බානත්ථාය වා. ආයතිර
වියසසාධිගමනූපායභූතාපුඤ්ඤකිරියාසුපරිචයසඞ්ඛාතාවාසනාඑවභායගො, 

තස්මිරඋපායභායවනපවත්තාති වාසනාභාගිො. නහිභගවයතො නිරත්ථකා

චතුප්පදිකගාථාමත්තාපි ධම්මයදසනා අත්ථි. යතනාහ ‘‘සබ්බා

පුරිමපච්ඡිමකථා’’ති. ආදියතො යචත්ථ පභුති යාව බ්රාහ්මණස්ස

විස්සජ්ජනාපරියයොසානර, තාව පුරිමකථා, භගවයතො පන

සීලපඤ්ඤාවිස්සජ්ජනා පච්ඡිමකථා. බ්රාහ්මයණන වුත්තාපි හි
බුද්ධගුණාදිපටිසඤ්ඤුත්තා කථා ආයතිර නිබ්බානත්ථාය වාසනාභාගියා 
එවාති.යසසරසුවිඤ්යඤයයයමව. 

ඉති සුමඞ්ගලවිලාසිනියා දීඝනිකායට්ඨකථාය 
පරමසුඛුමගම්භීරදුරනුයබොධත්ථපරිදීපනාය
සුවිමලවිපුලපඤ්ඤායවයයත්තියජනනාය සාධුවිලාසිනියා නාම
ලීනත්ථපකාසනියායසොණදණ්ඩසුත්තවණ්ණනාය ලීනත්ථපකාසනා. 

යසොණදණ්ඩසුත්තවණ්ණනානිට්ඨිතා. 

5. කූටදන්තසුත්තවණ්ණනා 

323. එවර යසොණදණ්ඩසුත්තර සරවණ්යණත්වා ඉදානි කූටදන්තසුත්තර
සරවණ්යණන්යතො යථානුපුබ්බර සරවණ්ණයනොකාසස්ස පත්තභාවර
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විභායවතුර, යසොණදණ්ඩ සුත්තස්සානන්තරර සඞ්ගීතස්ස සුත්තස්ස

කූටදන්තසුත්තභාවර වා පකායසතුර ‘‘එවං යම සුතං…යප.… මගයධසූති 

කූටදන්තසුත්ත’’න්ති ආහ. ‘‘මගධා නාම ජනපදියනො රාජකුමාරා’’තිආදීසු
අම්බට්ඨසුත්යතයකොසලජනපදවණ්ණනායරඅම්යහහිවුත්තනයයො යථාරහර

යනතබ්යබො. අයර පයනත්ථ වියසයසො – මයගනසද්ධිර ධාවන්තීති මගධා, 

රාජකුමාරා, මරයසසු වා ගිජ්ඣන්තීති මගධා නිරුත්තිනයයන. රුළ්හියතො, 
පච්චයයලොපයතො ච යතසර නිවාසභූයතපි ජනපයද වුද්ධි න යහොතීති
යනරුත්තිකා. ජනපදනායමයයව බහුවචනර, න ජනපදසද්යද 

ජාතිසද්දත්තාති වුත්තර ‘‘තස්මිං මගයධසු ජනපයද’’ති. ඉයතො පරන්ති
‘‘මගයධසූ’’ති පදයතො පරර ‘‘චාරිකර චරමායනො’’තිආදිවචනර. 

පුරිමසුත්තද්වයෙති අම්බට්ඨයසොණදණ්ඩසුත්තද්වයය. වුත්තනෙයමවාතියර
තත්ථ ආගතසදිසරඉධාගතර, තරඅත්ථවණ්ණනායතොවුත්තනයයමව, තත්ථ
වුත්තනයයයනව යවදිතබ්බන්ති වුත්තර යහොති. ‘‘තරුයණො අම්බරුක්යඛො
අම්බලට්ඨිකා’’ති බ්රහ්මජාලසුත්තවණ්ණනායර(දී.නි.අට්ඨ.1.2) වුත්තත්තා 

‘‘අම්බලට්ඨිකාබ්රහ්මජායලවුත්තසදිසාවා’’තිආහ. 

යඤ්ඤාවාටර සම්පායදත්වා මහායඤ්ඤර උද්දිස්ස සවිඤ්ඤාණකානි, 
අවිඤ්ඤාණකානි ච යඤ්ඤූපකරණානි උපට්ඨපිතානීති අත්ථර සන්ධාය
‘‘මහායඤ්යඤො උපක්ඛයටො’’ති පාළියර වුත්තර, තර පයනතර උපකරණර

යතසර තථා සජ්ජනයමවාති දස්යසති ‘‘සජ්ජයතො’’ති ඉමිනා. 

වච්ඡතරසතානීතියුවභාවප්පත්තානිබලවවච්ඡසතානි.වච්ඡානර වියසසාතිහි 

වච්ඡතරා, යත පන වච්ඡා එව යහොන්ති, න දම්මා, න ච බලීබද්දාති ආහ 

‘‘වච්ඡසතානී’’ති. අයර ආචරියමති (දී. නි. ටී. 1.323). තර-සද්යදො වා

අනත්ථයකොති වුත්තර ‘‘වච්ඡසතානී’’ති. එවඤ්හි සබ්යබොපි වච්ඡප්පයභයදො

සඞ්ගහියතො යහොති. එයතතිඋසභාදයයොඋරබ්භපරියයොසානා. අයනයකසන්ති

අයනකජාතිකානර. මිගපක්ඛීනන්ති
මහිරසරුරුපසදකුරුඞ්ගයගොකණ්ණමිගානඤ්යචව 
යමොරකපිඤ්ජරවට්ටකතිත්තිර ලාපාදිපක්ඛීනඤ්ච. සඞ්ඛයාවයසන 

අයනකතර සත්තසතග්ගහයණන පරිච්ඡින්දිතුර ‘‘සත්තසත්තසතානී’’ති

වුත්තර, සත්තසතානි, සත්තසතානි චාති අත්යථො. ථූෙන්ති

යඤ්යඤොපකරණානර මිගපක්ඛීනරබන්ධනත්ථම්භර. යූයපොතිපිතස්සනාමර.

යතනාහ ‘‘යූපසඞ්ඛාත’’න්ති. 

328. විධාතිවිප්පටිසාරවියනොදනා.යයොහියඤ්ඤසඞ්ඛාතස්සපුඤ්ඤස්ස 
උපක්කියලයසො, තස්ස විධමනයතො නිවාරණයතො නියරොධනයතො විධා
වුච්චන්ති විප්පටිසාරවියනොදනා, තා එව පුඤ්ඤාභිසන්දර අවිච්ඡින්දිත්වා

ඨයපන්තීති ‘‘ඨපනා’’ති ච වුත්තා. අවිප්පටිසාරයතො එව හි උපරූපරි 
පුඤ්ඤාභිසන්දප්පවත්තීති. ඨපනා යචතා යඤ්ඤස්ස
ආදිමජ්ඣපරියයොසානවයසන තීසු කායලසු පවත්තියා තිප්පකාරාති ආහ 
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‘‘තිට්ඨපන’’න්ති. පරික්ඛාරසද්යදොයචත්ථපරිවාරපරියායයො‘‘පරිකයරොන්ති

යඤ්ඤර අභිසඞ්ඛයරොන්තී’’තිකත්වා.යතනාහ ‘‘යසොළසපරිවාර’’න්ති. 

මහාවිජිතරාජයඤ්ඤකථාවණ්ණනා 
336. පුබ්යබ භූතර භූතපුබ්බං යථා ‘‘දිට්ඨපුබ්බ’’න්ති ආහ 

‘‘පුබ්බචරිත’’න්ති, අත්තයනො පුරිමජාතිසම්භූතර යබොධිසම්භාරභූතර 
පුඤ්ඤචරියන්ති අත්යථො. තථා හි තස්ස අනුගාමිනිධිස්ස ථාවරනිධිනා

නිදස්සනර උපපන්නර යහොති. සද්දවිදූ පන වදන්ති ‘‘භූතපුබ්බන්ති ඉදර 
කාලසත්තමියා යනපාතිකපද’’න්ති. අතීතකායලති හි යතසර මයතන

අත්යථො. අස්සාති අයනන. මහන්තර පථවීමණ්ඩලර විජිතන්ති සම්බන්යධො. 
මහන්තරවාවිජිතරපථවීමණ්ඩලමස්සඅත්ථීතිඅත්යථො. ‘‘අන්යතොරට්යඨති

යස්ස විජියත විහරති, තස්ස රට්යඨ’’තිආදීසු විය හි විජතසද්යදො රජ්යජ 
පවත්තති, ඉමිනා තස්ස එකරාජභාවර දීයපති, න චක්කවත්තිරාජභාවර 
සත්තරතනසම්පන්නතාඅවචනයතො. පාළියර න යයන යකනචි

සන්තකමත්යතනඅඩ්ෙතාතිදස්යසතුර ‘‘අඩ්යඪො’’තිවත්වා ‘‘මහද්ධයනො’’ති 

වුත්තර.යතනාහ ‘‘යෙොයකොචී’’තිආදි.අඩ්ෙතාහිනාම විභවසම්පන්නත්තා
සා ච තර තදුපාදාය වුච්චති. තථා මහද්ධනතාපීති තර ථාමප්පත්තර 

උක්කරසගතරදස්යසතුර ‘‘අපරිමාෙසඞ්යඛයනා’’තිආහ. භුඤ්ජිතබ්බට්යඨන

වියසසයතොකාමාඉධ යභොගා නාමාතිදස්යසති. ‘‘පඤ්චකාමගුෙවයසනා’’ති

ඉමිනා. පිණ්ඩපිණ්ඩවයසනාති භාජනාලඞ්කාරාදිවිභාගර අහුත්වා යකවලර 
ඛණ්ඩඛණ්ඩවයසන. 

රූපර අප්යපත්වා, අනප්යපත්වා වා මාසප්පමායණනකයතො මාසයකො.

ආදිසද්යදන ථාලකාදීනි සඞ්ගණ්හාති. අයනකයකොටිසඞ්යඛයනාති
කහාපණානර යකොටිසතාදිප්පමාණර සන්ධාය වුත්තර යහට්ඨිමන්යතන 
යකොටිසතප්පමායණයනවඛත්තියමහාසාලභාවප්පත්තියතො. 

තුට්ඨීති සුමනතා. උපකරෙසද්යදො යචත්ථ කාරණපරියායයො. කිර පන

තන්ති ආහ ‘‘නානාවිධාලඞ්කාරසුවණ්ෙරජතභාජනාදියභද’’න්ති. 

ආදිසද්යදන වත්ථයසයයාවසථාදීනි සඞ්ගගහන්ති, 

සුවණ්ණරජතමණිමුත්තායවළුරියවජිරපවාළානි සත්ත රතනානීති වදන්ති.
යථාහු– 

‘‘සුවණ්ණරරජතරමුත්තා, මණියවළුරියානිච; 
වජිරඤ්චපවාළන්ති, සත්තාහුරතනානියම’’ති. 

සාලිවීහිආදි සත්තධඤ්ඤර සානුයලොමර පුබ්බන්නර නාම පුයරක්ඛතර 
සස්සඵලන්තිකත්වා. තබ්බිපරියායයතො මුග්ගමාසාදි තදවයසසර අපරන්නර
නාම. අපරන්නයතො පුබ්යබ පවත්තමන්නර පුබ්බන්නර, තයතො අපරස්මිර
පවත්තමන්නර අපරන්නර. න්න-කාරස්ස පන ණ්ණ-කායර කයත 

පුබ්බණ්ෙං, අපරණ්ෙඤ්චාති යනරුත්තිකා. පුබ්බාපරභායවො පයනයතසර



දීඝනිකායය සීලක්ඛන්ධවග්ගඅභිනවටීකා  යසොණදණ්ඩසුත්තවණ්ණනා 

251 

පටුන 

ආදිකප්යපසම්භවාසම්භවවයසනයවදිතබ්යබො. පුරිමර‘‘අඩ්යෙොමහද්ධයනො
පහූතජාතරූපරජයතො’’ති වචනර යදවසිකර පරිබ්බයදානගහණාදිවයසන, 
පරිවත්තනධනධඤ්ඤවයසන ච වුත්තර, ඉදර පන ‘‘පහූතධනධඤ්යඤො’’ති
වචනර නිධානගතධනවයසන, සඞ්ගහිතධඤ්ඤවයසන චාති ඉමර වියසසර
සන්ධාය අයර නයයො දස්සියතො. වීසකහාපණම්බණාදියදවසිකවළඤ්ජනම්පි
හිමහාසාලලක්ඛණර. 

ඉදානි තබ්බිපරීතවයසන වියසසර දස්යසතුර ‘‘අථ වා’’තිආදිනා
දුතියනයයො ආරද්යධො. ඉමිනා එව හි පුරිමවචනර නිධානගතධනවයසන, 

සඞ්ගහිතධඤ්ඤවයසනචවුත්තන්තිඅත්ථයතොසිද්ධරයහොති.තත්ථ ඉදන්ති

‘‘පහූතධනධඤ්යඤො’’තිවචනර. අස්සාතිමහාවිජිතරඤ්යඤො.දිවයසදිවයස

පරිභුඤ්ජිතබ්බර යදවසිකං, භාවනපුරසකයමතර. දාසකම්මකරයපොරිසාදීනර

යවත්තනානුප්පදානර පරිබ්බෙදානං. ඉණයසොධනාදිවයසන

ධනධඤ්ඤානමාදානර ගහෙං. ආදිසද්යදන ඉණදානාදීනර සඞ්ගයහො. 

පරිවත්තනධනධඤ්ඤවයසනාති කයවික්කයකරයණන පරිවත්තිතබ්බානර 
ධනධඤ්ඤානර වයසන.කත්ථචි පනසමුච්චයවිරහිතපායඨො දිස්සති.තත්ථ 
‘‘පරිබ්බයදානග්ගහණාදිවයසනා’’ති ඉදර පරිවත්තනපයදන සම්බන්ධර
කත්වාතාදියසන විධිනාඉයතොචියතොචපරිවත්යතතබ්බානරධනධඤ්ඤානර
වයසනාතිඅත්යථොයවදිතබ්යබො. 

යකොට්ඨං වුච්චති ධඤ්ඤට්ඨපනට්ඨානර, තයදව අගාරර තථා. යතනාහ 

‘‘ධඤ්යඤන පරිපුණ්ෙයකොට්ඨාගායරො’’ති. එවර සාරගබ්භර යකොයසො, 

ධඤ්ඤට්ඨපනට්ඨානර යකොට්ඨාගාරන්ති දස්යසත්වා ඉදානි තයතො 

අඤ්ඤථාපි තර දස්යසතුර ‘‘අථ වා’’තිආදි වුත්තර. තත්ථ යථා අසියනො
තික්ඛභාවපරිහාරයතො පරිච්ඡයදො ‘‘යකොයසො’’ති වුච්චති, එවර රඤ්යඤො 
තික්ඛභාවපරිහාරකත්තා චතුරඞ්ගිනී යසනා ‘‘යකොයසො’’ති ආහ 

‘‘චතුබ්බියධොයකොයසො’’තිආදි.‘‘ද්වාදසපුරියසොහත්ථී’’තිආදිනා (පාචි.314) 

වුත්තලක්ඛයණන යචත්ථ හත්ථආදයයො ගයහතබ්බා. 
වත්ථයකොට්ඨාගාරග්ගහයණයනව සබ්බස්සපි කුප්පභණ්ඩට්ඨපනට්ඨානස්ස

ගහිතත්තා ‘‘යකොට්ඨාගාරං තිවිධ’’න්තිආදි වුත්තර. ජාතරූපරජතයතො හි 
අඤ්ඤර යලොහඅයදාරුවිසාණවත්ථාදිකමසාරදබ්බර යගොයපතබ්බයතො ග-

කාරස්ස ක-කාරර කත්වා කුප්පං වුච්චති. ජාතරූපරජතනිධානර 

ධනයකොට්ඨාගාරං. තත්ථ තත්ථ රතනර වියලොයකත්වා චරණර 

රතනවියලොකනචාරිකා. කාමරතමත්ථරරාජාජානාති, භණ්ඩාගාරියකනපන 
කථායපත්වා පරිසාය නිස්සද්දභාවාපාදනත්ථයමව එවර පුච්ඡති. තථා
කථාපයන හි අසති පරිසා සද්දර කරිස්සති ‘‘කස්මා රාජා පරම්පරාගතර
කුලධනරවිනායසතී’’ති, තයතොච පකතික්යඛොයභොභවිස්සති, සතිපනතථා
කථාපයන‘‘එතරකාරණාතරඡඩ්යඩතී’’ති නිස්සද්දභාවමාපජ්ජිස්සති.තයතො
ච පකතික්යඛොයභො න භවිස්සති, තස්මා තථා පුච්ඡතීති යවදිතබ්බර. 

මරෙවසන්තිමරණස්ස, මරණසඞ්ඛාතරවා විසයර. 
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337. පාළියර ‘‘ආමන්යතත්වා’’ති එතස්ස මන්තිතුකායමො හුත්වාති

අත්ථරවිඤ්ඤායපතුර ‘‘එයකනපණ්ඩියතනසද්ධිංමන්යතත්වා’’තිවුත්තර. 
ධාත්වත්ථානුවත්තයකො යහත්ථ උපසග්යගො, පකරණාධිගයතො ච කත්ථචි
අත්ථවියසයසො යථා ‘‘සික්ඛමායනන භික්ඛයව භික්ඛුනා අඤ්ඤාතබ්බර
පරිපුච්ඡිතබ්බර පරිපඤ්හිතබ්බ’’න්ති (පාචි. 434). තථා හිස්ස පදභාජයන
වුත්තර ‘‘සික්ඛමායනනාති සික්ඛිතුකායමන. අඤ්ඤාතබ්බන්ති

ජානිතබ්බ’’න්තිආදි(පාචි.436). ආමන්යතසීතිමන්තිතුකායමොසි.ජනපදස්ස
අනුපද්දවත්ථර, යඤ්ඤස්ස චචිරානප්පවත්තනත්ථරබ්රාහ්මයණොචින්යතසීති

ආහ ‘‘අෙං රාජා’’තිආදි.ආහරන්තානරමනුස්සානරයගහානීතිසම්බන්යධො, 
අනාදයරවාඑතර සාමිවචනර. 

338. සත්තානර හිතසුඛස්ස විදූසනයතො, අහිතදුක්ඛස්ස ච ආවහනයතො

කණ්ටකසදිසතාය යචොරාඑවඉධ ‘‘කණ්ටකා’’තිවුත්තර ‘‘යචොරකණ්ටයකහි

සකණ්ටයකො’’ති. යථා ගාමවාසීනර ඝාතකා ගාමඝාතකා අයභදවයසන, 
උපචායරනචනිස්සයනාමස්සනිස්සියතපිපවත්තනයතො, එවරපන්ථිකානර

දුහනා බාධනා පන්ථදුහා. ධම්මයතො අයපතස්ස අයුත්තස්ස කරණසීයලො 

අධම්මකාරී, යයො වා අත්තයනො විජියත ජනපදාදීනර තයතො තයතො 
අනත්ථයතො තායයනන ඛත්තියයන කත්තබ්බධම්යමො, තස්ස

අකරණසීයලොති අත්යථො. දස්සූති යචොරානයමතර අධිවචනර. දරයසන්ති

විද්ධරයසන්තීති හි දස්සයවො නිග්ගහීතයලොයපන, යත එව ඛීලසදිසත්තා 

ඛීලන්ති දස්සුඛීලං. යථා හි යඛත්යත ඛීලර කසනාදීනර සුඛප්පවත්තිර, 
මූලසන්තායනන සස්සපරිබුද්ධිඤ්ච විබන්ධති, එවර දස්සයවොපි රජ්යජ
රාජාණාය සුඛප්පවත්තිර, මූලවිරුළ්හියා ජනපදපරිබුද්ධිඤ්ච විබන්ධන්තී.

පාණචාගර දස්යසතුර ‘‘මාරයෙනා’’ති වුත්තර, හිරසනර දස්යසතුර 

‘‘යකොට්ටයනනා’’ති. වධසද්යදොහි හිරසනත්යථොපියහොති‘‘වධතිනයරොදති, 
ආපත්ති දුක්කටස්සා’’තිආදීසු (පාචි. 880) විය, කප්පරාදීහි යපොථයනනාති

අත්යථො. අද්දු නාම දාරුක්ඛන්යධන කයතො බන්ධයනොපකරණවියසයසො, 

යතන බන්ධනර තථා. ආදිසද්යදන 

රජ්ජුබන්ධනසඞ්ඛලිකබන්ධනඝරබන්ධනාදීනි සඞ්ගණ්හාති. හා-ධාතුයා

ජානිපදනිප්ඵත්තිර දස්යසති ‘‘හානිො’’ති ඉමිනා, සා ච ධනහායනයමවාති

වුත්තර ‘‘සතංගණ්හථා’’තිආදි. 

පඤ්චසිඛමත්තර ඨයපත්වා මුණ්ඩාපනර පඤ්චසිඛමුණ්ඩකරෙං. තර
‘‘කාකපක්ඛකරණ’’න්තිපි යවොහරන්ති. සීයස ඡකයණොදකාවයසචනර 

යගොමෙසිඤ්චනං.කුදණ්ඩයකො නාමචතුහත්ථයතොඌයනො රස්සදණ්ඩයකො, 

යයො ‘‘ගද්දුයලො’’තිපි වුච්චති, යතන බන්ධනර කුදණ්ඩකබන්ධනං.

ආදිසද්යදන ඛුරමුණ්ඩර කරිත්වා භස්මපුටවධනාදීනර සඞ්ගයහො. 

සම්මාසද්යදො ඤායත්යථොති ආහ ‘‘යහතුනා’’තිආදි, පරියායවචනයමතර. 

ඌහනිස්සාමීති උද්ධරිස්සාමි, අපයනස්සාමීති අත්යථො. පුබ්යබ තත්ථ

කතපරිචයතාය උස්සාහං කයරොන්ති. ‘‘අනුප්පයදතූ’’ති එතස්ස අනු අනු
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පයදතූති අත්ථර සන්ධාය ‘‘දින්යන අප්පයහොන්යත’’තිආදි වුත්තර. 

කසිඋපකරෙභණ්ඩං ඵාලපාජනයුගනඞ්ගලාදි, ඉමිනාපාළියරබීජභත්තයමව
නිදස්සනවයසනවුත්තන්තිදස්යසති. සක්ඛිකරණපණ්ණායරොපනනිබන්ධනර 
වඩ්ඪියා සහ වා විනා වා පුන ගයහතුකාමස්ස දායන යහොති, ඉධ පන

තදුභයම්පි නත්ථි පුන අග්ගයහතුකාමත්තාති වුත්තර ‘‘සක්ඛිං

අකත්වා’’තිආදි. යතනාහ ‘‘මූලච්යඡජ්ජවයසනා’’ති. සක්ඛින්ති තදා 

පච්චක්ඛකජනර. පණ්යෙ අනායරොයපත්වාති තාලාදිපණ්යණ යථාචිණ්ණර

ලිඛනවයසන අනායරොයපත්වා. අඤ්ඤත්ථ පණ්ණාකායරපි පාභතසද්යදො, 

ඉධ පන භණ්ඩමූයලයයවාති ආහ ‘‘භණ්ඩමූලස්සා’’තිආදි. භණ්ඩමූලඤ්හි

පකාරයතොඋදයභණ්ඩානිආභරති සරහරතිඑයතනාති පාභතං. උදයධනයතො

පයගව ආභතර පාභතන්ති සද්දවිදූ, පණ්ණාකායරො පන තර තදත්ථර

පත්යථන්යතහි ආභරීයයතති පාභතං. පත්ථනත්ථයජොතයකො හි අයර ප-
සද්යදො. 

‘‘ෙථාහා’’තිආදිනා පාභතසද්දස්ස මූලභණ්ඩත්ථතර 

චූළයසට්ඨිජාතකපායඨන (ජා.1.1.4) සායධති. තත්රායමට්ඨකථා (ජා. අට්ඨ.

1.1.4) ‘‘අප්පයකනපීති යථොයකනපි පරිත්තයකනපි. යමධාවීති පඤ්ඤවා. 

පාභයතනාතිභණ්ඩමූයලන. විචක්ඛයෙොති යවොහාරකුසයලො. සමුට්ඨායපති

අත්තානන්ති මහන්තර ධනඤ්ච යසඤ්ච උප්පායදත්වා තත්ථ අත්තානර

සණ්ඨායපති පතිට්ඨායපති. යථා කිර? අණුං අග්ගිංව සන්ධමං, යථා
පණ්ඩිතපුරියසො පරිත්තර අග්ගිර අනුක්කයමන යගොමයචුණ්ණාදීනි
පක්ඛිපිත්වා මුඛවායතන ධමන්යතො සමුට්ඨායපති වඩ්යෙති මහන්තර
අග්ගික්ඛන්ධර කයරොති, එවයමව පණ්ඩියතො යථොකම්පි පාභතර ලභිත්වා 
නානාඋපායයහිපයයොයජත්වාධනඤ්චයසඤ්චවඩ්යෙති, වඩ්යෙත්වාච පන
තත්ථ අත්තානර පතිට්ඨායපති, තාය එව වා පන ධනයසමහන්තතාය 
අත්තානරසමුට්ඨායපති, අභිඤ්ඤාතරපාකටරකයරොතීතිඅත්යථො’’ති. 

දිවයස දිවයස දාතබ්බර යදවසිකං. මායස මායස දාතබ්බර මාසිකං.

ආදිසද්යදන අනුයපොසථිකාදීනි සඞ්ගණ්හාති. තස්ස තස්ස පුරිසස්ස.
කුසලානුරූයපන, කම්මානුරූයපන සූරභාවානුරූයපනාති ද්වන්දයතො පරර

සුයයමායනො අනුරූපසද්යදො පච්යචකර යයොයජතබ්යබො. යඡකභාවානුරූපතා

යචත්ථ කුසලානුරූපං. කත්ථචි කුලසද්යදො දිස්සති, යසො ච

ජාණුයසොණිආදිකුලානමිව කුලානුරූපම්පි දාතබ්බයතො යුජ්ජයතව.

යසනාපච්චාදි ඨානන්තරං, ඉමිනා භත්තයවතනර නිද්දිට්ඨමත්තන්ති

දස්යසති. සකකම්මපසුතත්තා, අනුපද්දවත්තා ච ධනධඤ්ඤානං රාසියකො 

රාසිකාරභූයතො. යඛයමන ඨිතාති අනුපද්දයවන පවත්තා. යතනාහ 

‘‘අභො’’ති, කුයතොචිපි භයරහිතාති අත්යථො. යමොදා යමොදමානාති යමොදාය
යමොදමානා, යසොමනස්යසයනව යමොදමානා, න සරසන්දනමත්යතනාති
වුත්තර යහොති. ‘‘භගවතා සද්ධිර සම්යමොදී’’තිආදීසු (දී. නි. 1.381) හි 

මුදසද්යදො සරසන්දයනපි පවත්තති, අඤ්යඤ යමොදා හුත්වා අපයරපි
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පටුන 

යමොදමානා විහරන්තීති වා අත්යථො. යතනාහ ‘‘අඤ්ඤමඤ්ඤං

පමුදිතචිත්තාති, අසඤ්යඤොයගපි වත්තිච්ඡායයව වුද්ධීති ද්විධා පායඨො

වුත්යතො. ඉද්ධඵීතභාවන්ති සමිද්ධයවපුල්ලභාවර. 

චතුපරික්ඛාරවණ්ණනා 
339. තස්මිර තස්මිර කිච්යච අනුයන්ති අනුවත්තන්තීති අනුයන්තා.

යතයයව ආනුෙන්තා යථා ‘‘අනුභායවො එව ආනුභායවො’’ති, 
‘‘ආනුයුත්තා’’තිපි පායඨො, තස්මිර තස්මිර කිච්යච අනුයුජ්ජන්තීති හි 

ආනුයුත්තා වුත්තනයයන. අස්සාති රඤ්යඤො. යතති

ආනුයන්තඛත්තියාදයයො. ‘‘අම්යහ එත්ථ බහි කයරොතී’’ති අත්තමනා න

භවිස්සන්ති. ‘‘නිබන්ධවිපුලායාගයමො ගායමො නිගයමො. විවඩ්ඪිතමහාආයයො
මහාගායමො’’ති(දී.නි.ටී.1.338) ආචරියයන වුත්තර.‘‘අපාකාරපරික්යඛයපො

සාපයණො නිගයමො, සපාකාරාපණර නගරං, තර තබ්බිපරීයතො ගායමො’’ති 
(කඞ්ඛාවිතරණී අභිනවටීකායර සඞ්ඝාදියසසකණ්යඩ කුලදූසකසික්ඛාපයද

පස්සිතබ්බර) විනයටීකාසු.ගසන්තිමදන්තිඑත්ථාති ගායමො, ස්යවවපාකයටො 

යච, නිගයමො නාම අතියරයකො ගායමොති කත්වා. භුසත්යථො යහත්ථ නී-
සද්යදො, සඤ්ඤාසද්දත්තා ච රස්යසොති සද්දවිදූ. ජනපදත්යථො වුත්යතොව.
‘‘සාමයාමච්යචොසඛායකොයසො, දුග්ගඤ්චවිජිතරබල’’න්ති වුත්තාසුසත්තසු
රාජපකතීසු රඤ්යඤො තදවයසසානර ඡන්නර වයසන හිතසුඛාතිවුද්ධි, 

තයදකයදසාචආනුයන්තාදයයොතිආහ ‘‘ෙංතුම්හාක’’න්තිආදි. 

තරතරකිච්යචසු රඤ්ඤාඅමාසහභවන්තීති අමච්චා. ‘‘අමාවාසී’’තිආදීසු

විය හි සමකිරියාය අමාති අබයයපදර, ච-පච්චයයන තද්ධිතසිද්ධීති
යනරුත්තිකා. රජ්ජකිච්චයවොසාසනකායල පන යත රඤ්ඤා පියා, 

සහපවත්තනකා ච භවන්තීති දස්යසති ‘‘පිෙසහාෙකා’’ති ඉමිනා. රඤ්යඤො

පරිසති භවා ‘‘පාරිසජ්ජා. යක පන යතති වුත්තර ‘‘යසසා 

ආෙත්තිකාරකා’’ති, යථාවුත්තානුයුත්තඛත්තියාදීහි අවයසසා රඤ්යඤො
ආණාකරාති අත්යථො. සතිපි යදයයධම්යම ආනුභාවසම්පත්තියා, 
පරිවාරසම්පත්තියා ච අභායව තාදිසර දාතුර න සක්කා. වුද්ධකායල ච
තාදිසානම්පි රාභනරතදුභයර හායයතව, යදයයධම්යම පන අසති පයගවාති

දස්යසතුර ‘‘යදෙයධම්මස්මිඤ්හී’’තිආදිමාහ. යදයයධම්මස්මිර අසති ච 

මහල්ලකකායල ච දාතුර න සක්කාති යයොජනා. එයතනාති 

යථාවුත්තකාරණද්වයයන. අනුමතිොති අනුජානයනන. පක්ඛාති සපක්ඛා

යඤ්ඤස්සඅඞ්ගභූතා.යඤ්ඤරපරිකයරොන්තීති පරික්ඛාරා, සම්භාරා, යතච

තස්ස යඤ්ඤස්ස අඞ්ගභූතත්තා පරිවාරා විය යහොන්තීති ආහ ‘‘පරිවාරා

භවන්තී’’ති. ‘‘රයථො’’තිආදිනාඉධානධිප්යපතමත්ථරනියසයධති. 

‘‘රයථොයසතපරික්ඛායරො, ඣානක්යඛොචක්කවීරියයො; 
උයපක්ඛාධුරසමාධි, අනිච්ඡාපරිවාරණ’’න්ති.(සර.නි. 5.4); 
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හි සංයුත්තමහාවග්ගපාළි. තත්ථ රයථොති බ්රහ්මයානසඤ්ඤියතො

අට්ඨඞ්ගිකමග්ගරයථො. යසතපරික්ඛායරොති චතුපාරිසුද්ධිසීලාලඞ්කායරො. 

‘‘සීලපරික්ඛායරො’’තිපි පායඨො. ඣානක්යඛොති විපස්සනාසම්පයුත්තානර

පඤ්චන්නර ඣානඞ්ගානර වයසන ඣානමයඅක්යඛො. චක්කවීරියෙොති

වීරියචක්යකො. උයපක්ඛා ධුරසමාධීති උයපක්ඛා ද්වින්නර ධුරානර සමතා. 

අනිච්ඡා පරිවාරෙන්තිඅයලොයභොසීහධම්මාදීනිවියපරිවාරණර. 

අට්ඨපරික්ඛාරවණ්ණනා 
340. උභයතො සුජාතාදීහි වුච්චමායනහි. ෙසසාති පඤ්චවියධන

ආනුභායවන. යතනාහ ‘‘ආොඨපනසමත්ථතාො’’ති. ‘‘සද්යධො’’ති එතස්ස
‘‘දාතාදානස්ස ඵලර පච්චනුයභොති පත්තියායතී’’ති අත්ථර දස්යසතුර 

‘‘දානස්සා’’තිආදි වුත්තර.දායනසූයරොති දානසූයරො, යදයයධම්යමඊසකම්පි 
සඞ්ගර අකත්වා මුත්තචායගො, තබ්භායවො පන කම්මස්සකතාඤාණස්ස
තික්ඛවිසදභායවන යවදිතබ්යබො. තස්ස හි තික්ඛවිසදභාවර විභායවතුර

‘‘සද්යදො’’ති වත්වා ‘‘දානසූයරො’’ති වුත්තන්ති දට්ඨබ්බර. යතනාහ ‘‘න

සද්ධාමත්තයකනා’’තිආදි. යස්ස හි කම්මස්සකතා පච්චක්ඛමිව උපට්ඨාති, 

යසො එවර වුත්යතො. ෙංදානංයදතීතියරයදයයධම්මරපරස්සයදති. තස්සපති

හත්වාති තබ්බිසයර යලොභර සුට්ඨුමභිභවන්යතො තස්ස අධිපති හුත්වා යදති.
කාරයණොපචාරවචනඤ්යහතර. පරයතොපි එයසව නයයො. තබ්බිසයයන

යලොයභනඅනාකඩ්ෙනීයත්තා නදායසො, න සහායෙො. 

තයදවත්ථරබයතියරකයතො, අන්වයයතොචවිවරිත්වාදස්යසන්යතො ‘‘යෙො

හී’’තිආදිමාහ.ඉධානධිප්යපතස්සහිදාසාදිද්වයස්ස බයතියරකයතොදස්සනර.

ඛාදනීයයභොජනීයාදීසු මධුරස්යසව පණීතත්තා ‘‘මධුරං භුඤ්ජතී’’ති වුත්තර, 

නිදස්සනමත්තරවාඑතර, පණීතර පරිභුඤ්ජතීතිවුත්තරයහොති. දායසොහත්වා

යදති තණ්හාය දාසබයතර උපගතත්තා. සහායෙො හත්වා යදති තස්ස 

පියභාවානිස්සජ්ජනයතො. සාමී හත්වා යදති තත්ථ තණ්හාදාසබයයතො
අත්තානර යමොයචත්වා අභිභුයය පවත්තනයතො. යර පයනතර ආචරියයන
වුත්තර ‘‘සාමිපරියභොගසදිසා’’ති, (දී. නි. ටී. 1.340) තර
තණ්හාදාසබයමතික්කන්තතාසාමඤ්ඤර සන්ධායවුත්තර.නහිඛීණාසවස්ස
පරියභොයගොසාමිපරියභොයගොවියඛීණාසවස්යසව දානර දානසාමීතිඅත්යථො

උපපන්යනො යහොති, පච්ඡා වා පමාදලිඛිතයමතර. තාදියසොති
දානසාමිසභායවො. 

සමිතපාපසමෙබාහිතපාපබ්රාහ්මො උක්කට්ඨනිද්යදයසයනත්ථවුත්තා, 
පබ්බජ්ජාමත්තසමණජාතිමත්තබ්රාහ්මණා වා කපණාදිග්ගහයණන ගහිතාති

යවදිතබ්බර. දුග්ගතාති දුක්කරර ජීවිකමුපගතා කසිරවුත්තිකා. යතනාහ 

‘‘දලිද්දමනුස්සා’’ති. පථාවියනොති මග්ගගාමියනො. වණිබ්බකාති දායකානර
ගුණකිත්තනවයසන, කම්මඵලකිත්තනමුයඛන ච යාචනකා යසයයථාපි

නග්ගචරියාදයයොති අත්ථර දස්යසතුර ‘‘යෙ ඉට්ඨං දින්න’’න්තිආදි වුත්තර. 
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තදුභයයයනව හි දානස්ස වණ්ණයථොමනා සම්භවති. යය විචරන්ති, යත

වණිබ්බකා නාමාති යයොයජතබ්බර. පසතමත්තන්ති වීහිතණ්ඩුලාදිවයසන

වුත්තර, සරාවමත්තන්ති යාගුභත්තාදිවයසන. ඔපානං වුච්චති ඔගායහත්වා
පාතබ්බයතො නදීතළාකාදීනර සබ්බසාධාරණර තිත්ථර, ඔපානමිවභූයතොති 

ඔපානභූයතො. යතනාහ ‘‘උදපානභූයතො’’තිආදි. හත්වාතිභාවයතො. සුතයමව

සුතජාතන්ති ජාතසද්දස්ස අනත්ථන්තරවාචකත්තමාහ යථා
‘‘යකොසජාත’’න්ති. 

අතීතාදිඅත්ථචින්තනසමත්ථතා නාම තස්ස රඤ්යඤො අනුමානවයසන, 
ඉතිකත්තබ්බතාවයසන ච යවදිතබ්බා, න බුද්ධානර විය තත්ථ

පච්චක්ඛදස්සිතායාති දස්යසතුර ‘‘අතීයත’’තිආදි වුත්තර. 
පුඤ්ඤාපුඤ්ඤානිසරසචින්තනඤ්යචත්ථ පකරණාධිගතවයසන යවදිතබ්බර. 

පුඤ්ඤස්සාති යඤ්ඤපුඤ්ඤස්ස. දාෙකචිත්තම්පීති දායකානර, දායකර වා 
චිත්තම්පි, දාතුකමයතාචිත්තම්පීති වුත්තර යහොති. ඉයමසු පන අට්ඨසු
අඞ්යගසු අඩ්ෙතාදයයො පඤ්ච යඤ්ඤස්ස තාව පරික්ඛාරා යහොන්තු යතහි
විනා තස්ස අසිජ්ඣනයතො, සුජාතතා, පන සූරූපතා ච කථර යඤ්ඤස්ස
පරික්ඛායරො සියා තදුභයයන විනාපි තස්ස සිජ්ඣනයතොති යචොදනාය
සබ්යබසම්පිඅට්ඨන්නමඞ්ගානරපරික්ඛාරභාවර අන්වයයතො, බයතියරකයතො

ච දස්යසන්යතො ‘‘එයත හි කිරා’’තිආදිමාහ. එත්ථ ච යකචි එවර වදන්ති
‘‘යථා අඩ්ෙතාදයයො පඤ්ච යඤ්ඤස්ස එකරසයතොව අඞ්ගානි, න එවර
සුජාතතා, සුරූපතා ච, තදුභයර පන අයනකරසයතොව අඞ්ගන්ති දීයපතුර

අරුචිසූචකස්ස කිරසද්දස්ස ගහණර කත’’න්ති. යත හි ‘‘අයර
දුජ්ජායතොතිආදිවචනස්ස අයනකරසිකතර මඤ්ඤමානා තථා වදන්ති, තයිදර
අසාරර. සබ්බසාධාරණවයසන යහතර බයතියරකයතො යඤ්ඤස්ස
අඞ්ගභාවදස්සනර තත්ථ සියා යකසඤ්චි තථා පරිවිතක්යකො’’ති තස්සාපි
අවකාසාභාවදස්සනත්ථයමව එවර වුත්තත්තා, තදුභයසාධාරණවයසයනව
අයනකරසයතො අඞ්ගභාවස්ස අදස්සනයතො ච. කිරසද්යදො පයනත්ථ තදා 
බ්රාහ්මණස්ස චින්තිතාකාරසූචනත්යථො දට්ඨබ්යබො. එවමයනනචින්යතත්වා
‘‘ඉමානිපි අට්ඨඞ්ගානි තස්යසව යඤ්ඤස්ස පරික්ඛාරා භවන්තීති

වුත්තානී’’තිකිරසද්යදන තස්සචින්තිතාකායරොසූචියතොයහොති. එවමාදීනීති

එත්ථ ආදිසද්යදන‘‘අයරවිරූයපොකිත්තකර…යප.…උපච්ඡින්දිස්සති, අයර 
දලිද්යදො, අප්යපසක්යඛො, අස්සද්යධො, අප්පස්සුයතො, න අත්ථඤ්ඤූ, න
යමධාවී කිත්තකර…යප.… උපච්ඡින්දිස්සතී’’ති එයතසර සඞ්ගයහො
යවදිතබ්යබො. 

චතුපරික්ඛාරාදිවණ්ණනා 
341. ‘‘සුජර පග්ගණ්හන්තාන ’’න්ති එත්ථ  යසොෙදණ්ඩසුත්තවණ්ණනාෙං 

(දී. නි  .අට්ඨ . 1.311-313) වුත්යතසු ද්වීසු විකප්යපසු දුතියවිකප්පර

නියසයධන්යතො ‘‘මහාොග’’න්තිආදිමාහ, යතන ච පුයරොහිතස්ස සයයමව 

කටච්ඡුග්ගහණයජොතයනනඑවරසහත්ථාසක්කච්චරදායනයුත්තපයුත්තතා
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ඉච්ඡිතබ්බාති දස්යසති. එවං දුජ්ජාතස්සාති එත්ථාපි ‘‘සුජාතතාය  

අයනකරසයතො අඞ්ගභාවදස්සනයමවිද ’’න්ති අග්ගයහත්වා යහට්ඨා

වුත්තනයයන  සබ්බසාධාරණවයසයනවඅත්යථොගයහතබ්යබො. ආදිසද්යදන

හි ‘‘එවර  අනජ්ඣායකස්ස …යප …. දුස්සීලස්ස …යප …. දුප්පඤ්ඤස්ස 

සරවිධායනන පවත්තදානර කිත්තකර කාලර පවත්තිස්සතී ’’ති එයතසර  

සඞ්ගයහොදට්ඨබ්යබො. තස්මාතිතදුභයකාරණයතො. 

තිස්යසොවිධාවණ්ණනා 
342. තිණ්ෙං ඨානානන්ති දානස්ස ආදිමජ්ඣපරියයොසානසඞ්ඛාතානර 

තිස්සන්නර භූමීනර, අවත්ථානානන්ති අත්යථො. චලන්තීති කම්පන්ති

පුරිමාකායරන න තිට්ඨන්ති. කරෙත්යථති තතියාවිභත්තිඅත්යථ.

කරණීයසද්දායපක්ඛාය හි කත්තරි එව එතර සාමිවචනර, න කරයණ.
යයභුයයයන හි කරණයජොතකවචනස්ස අත්ථභාවයතො අනුත්තකත්තාව
කරණත්යථොති ඉධාධිප්යපයතො. පච්ඡානුතාපස්ස අකරණූපායර දස්යසතුර 

‘‘පුබ්බ…යප.…පතිට්ඨයපතබ්බා’’තිවුත්තර. තත්ථ අචලාතිදළ්හායකනචි

අසරහීරා. පතිට්ඨයපතබ්බාති සුප්පතිට්ඨිතා කාතබ්බා. තථා 

පතිට්ඨාපනූපායම්පි දස්යසන්යතො ‘‘එවඤ්හී’’තිආදිමාහ. තථා 
පතිට්ඨාපයනන හි යථා තර දානර සම්පති යථාධිප්පායර නිප්පජ්ජති, එවර
ආයතිම්පි විපුලඵලතාය මහප්ඵලර යහොති විප්පටිසායරන

අනුපක්කිලිට්ඨභාවයතො. ද්වීසු ඨායනසූති යජමානයිට්ඨට්ඨායනසු.

විප්පටිසායරො…යප.…න කත්තබ්යබොතිඅත්ථරසන්ධාය ‘‘එයසවනයෙො’’ති

වුත්තර. මුඤ්චයචතනාති පරිච්චාගයචතනා, තස්සා නිච්චලභායවො නාම 
මුත්තචාගතා පුබ්බාභිසඞ්ඛාරවයසන උළාරභායවො. 

පච්ඡාසමනුස්සරෙයචතනාති පරයචතනා, තස්සා පන නිච්චලභායවො
‘‘අයහො මයා දානර දින්නර සාධු සුට්ඨූ’’ති දානස්ස සක්කච්චර
පච්චයවක්ඛණවයසන යවදිතබ්යබො. තදුභයයචතනානර නිච්චලකරණූපායර

බයතියරකයතො දස්යසතුර ‘‘තථා…යප.… යහොතී’’ති වුත්තර. තත්ථ තථා 

අකයරොන්තස්සාති මුඤ්චයචතනර, පච්ඡාසමනුස්සරණයචතනඤ්ච 
නිච්චලමකයරොන්තස්ස, විප්පටිසාරර, උප්පායදන්තස්සාති වුත්තර යහොති. 

‘‘නාපි උළායරසු යභොයගසු චිත්තං නමතී’’ති ඉදර පන 
පච්ඡාසමනුස්සරණයචතනායඑවබයතියරකයතොනිච්චලකරණූපායදස්සනර.

එවඤ්හි යථානිද්දිට්ඨනිදස්සනර උපපන්නර යහොති. තත්ථ උළායරසු 

යභොයගසූති යඛත්තවියසයස පරිච්චාගස්ස කතත්තා ලද්යධසුපි උළායරසු

යභොයගසු. නාපිචිත්තංනමති පච්ඡාවිප්පටිසායරන උපක්කිලිට්ඨභාවයතො.

යථාකථන්තිආහ ‘‘මහායරොරුව’’න්තිආදි. තස්සහියසට්ඨිස්සගහපතියනො
වත්ථු යකොසලසරයුත්යත, (සර. නි. 1.131) මගහකජාතයක (ජා. අට්ඨ.
3.6.මගහකජාතකවණ්ණනා)චආගතර.තථාහිවුත්තර– 

‘‘භූතපුබ්බර යසො මහාරාජ යසට්ඨි ගහපති තගරසිඛිර නාම
පච්යචකසම්බුද්ධර පිණ්ඩපායතන පටිපායදසි, ‘යදථ සමණස්ස 
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පටුන 

පිණ්ඩපාත’න්ති වත්වා උට්ඨායාසනා පක්කාමි, දත්වා ච පන පච්ඡා
විප්පටිසාරී අයහොසි ‘‘වරයමතර පිණ්ඩපාතර දාසා වා කම්මකරා වා
භුඤ්යජයු’’’න්තිආදි. 

යසොකිරඅඤ්යඤසුපිදිවයසසුතරපච්යචකබුද්ධරපස්සති, දාතුර පනස්ස
චිත්තර න උප්පජ්ජති, තස්මිර පන දිවයස අයර පදුමවතියා යදවියා
තතියපුත්යතො තගරසිඛී පච්යචකබුද්යධො ගන්ධමාදනපබ්බයත
ඵලසමාපත්තිසුයඛන වීතිනායමත්වා පුබ්බණ්හසමයය වුට්ඨාය
අයනොතත්තදයහ මුඛර යධොවිත්වා මයනොසිලාතයල නිවායසත්වා 
කායබන්ධනර බන්ධිත්වා පත්තචීවරමාදාය අභිඤ්ඤාපාදකර ඣානර
සමාපජ්ජිත්වාඉද්ධියා යවහාසරඅබ්භුග්ගන්ත්වානගරද්වායරඔරුගහචීවරර
පාරුපිත්වා පත්තමාදාය නගරවාසීනර ඝරද්වායරසු සහස්සභණ්ඩිකර
ඨයපන්යතො විය පාසාදියකහි අභික්කමනාදීහි අනුපුබ්යබන යසට්ඨියනො
ඝරද්වාරර සම්පත්යතො, තර දිවසඤ්ච යසට්ඨි පායතොව උට්ඨාය පණීතර
යභොජනර භුඤ්ජිත්වා ඝරද්වාරයකොට්ඨයක ආසනර පඤ්ඤයපත්වා 
දන්තන්තරානියසොයධන්යතොනිසින්යනොයහොති.යසොපච්යචකබුද්ධරදිස්වා
තර දිවසර පායතොව භුත්වා නිසින්නත්තා දානචිත්තර උප්පායදත්වා භරියර
පක්යකොසායපත්වා ‘‘ඉමස්ස සමණස්ස පිණ්ඩපාතර යදහී’’ති වත්වා
රාජුපට්ඨානත්ථර පක්කාමි. යසට්ඨිභරියා සම්පජඤ්ඤජාතිකා චින්යතසි
‘‘මයා එත්තයකන කායලන ඉමස්ස ‘යදථා’ති වචනර න සුතපුබ්බර, 
දායපන්යතොපිචඅජ්ජනයස්සවාතස්සවාදායපති, වීතරාගයදොසයමොහස්ස 
වන්තකියලසස්ස ඔහිතභාරස්ස පච්යචකබුද්ධස්ස දායපති, යර වා තර වා
අදත්වා පණීතර පිණ්ඩපාතර දස්සාමී’’ති ඝරා නික්ඛම්ම පච්යචකබුද්ධර
පඤ්චපතිට්ඨියතන වන්දිත්වා පත්තර ආදාය අන්යතොනියවසයන
පඤ්ඤත්තාසයන නිසීදායපත්වා සුපරිසුද්යධහි සාලිතණ්ඩුයලහි භත්තර
සම්පායදත්වාතදනුරූපරඛාදනීයර, බයඤ්ජනර, සූයපයයඤ්ච අභිසඞ්ඛරිත්වා
පත්තර පූයරත්වා බහි ගන්යධහි අලඞ්කරිත්වා පච්යචකබුද්ධස්ස හත්යථසු
පතිට්ඨයපත්වා වන්දි. පච්යචකබුද්යධො ‘‘අඤ්යඤසම්පි පච්යචකබුද්ධානර 
සඞ්ගහරකරිස්සාමී’’තිඅපරිභුඤ්ජිත්වාවඅනුයමොදනරවත්වාපක්කාමි.යසොපි
යඛො යසට්ඨිරාජුපට්ඨානරකත්වාආගච්ඡන්යතොපච්යචකබුද්ධරදිස්වාආහ
‘‘මයර තුම්හාකරපිණ්ඩපාතරයදථා’’තිවත්වාපක්කන්තා, අපියවොලද්යධො
පිණ්ඩපායතො’’ති? ආම, යසට්ඨිලද්යධොති. ‘‘පස්සාමා’’තිගීවරඋක්ඛිපිත්වා
ඔයලොයකසි, අථස්ස පිණ්ඩපාතගන්යධො උට්ඨහිත්වා නාසපුටර පහරි. යසො
චිත්තර සරයයමතුර අසක්යකොන්යතො පච්ඡා විප්පටිසාරී අයහොසි, තස්ස පන
විප්පටිසාරස්ස උප්පන්නාකායරො ‘‘වරයමත’’න්තිආදිනා පාළියර
වුත්යතොයයව. පිණ්ඩපාතදායනන පයනස සත්තක්ඛත්තුර සුගතිර සග්ගර
යලොකර උපපන්යනො, සත්තක්ඛත්තුයමව ච සාවත්ථියර යසට්ඨිකුයල
නිබ්බත්යතො, අයඤ්චස්සසත්තයමොභයවො, පච්ඡාවිප්පටිසායරනපනනාපි 

උළායරසුයභොයගසුචිත්තරනමති.වුත්තඤ්යහතර සංයුත්තවරලඤ්ඡයක – 
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‘‘යර යඛො යසො මහාරාජ යසට්ඨිගහපති දත්වා පච්ඡා විප්පටිසාරී
අයහොසි ‘වරයමතර පිණ්ඩපාතර දාසා වා කම්මකරා වා
භුඤ්යජයු’න්ති, තස්ස කම්මස්ස විපායකන නාස්සුළාරාය
භත්තයභොගාය චිත්තර නමති, නාස්සුළාරාය වත්ථයභොගාය, 
යානයභොගාය, නාස්සුළාරානර පඤ්චන්නර කාමගුණානර යභොගාය
චිත්තරනමතී’’ති(සර.නි.1.131). 

මය්හකජාතයකපිවුත්තර– 

‘‘ඉති මහාරාජ ආගන්තුකයසට්ඨි තගරසිඛිපච්යචකබුද්ධස්ස 
දින්නපච්චයයන බහුර ධනර ලභි, දත්වා අපරයචතනර පණීතර කාතුර 
අසමත්ථතාය පණීයත යභොයග භුඤ්ජිතුර නාසක්ඛී’’ති (ජා. අට්ඨ. 
3.6.මගහකජාතකවණ්ණනා). 

භාතුපයනසඑකරපුත්තර(ධ.ප.අට්ඨ.2.354) සාපයතයයස්සකාරණා 
ජීවිතර යවොයරොයපසි, යතන කම්යමන බහූනි වස්සානි නිරයය පච්චිත්ථ, 
සත්තක්ඛත්තුඤ්ච අපුත්තයකො ජායතො, ඉදානිපි යතයනව කම්යමන

මහායරොරුවර උපපන්යනො. යතන වුත්තර ‘‘මහායරොරුවං උපපන්නස්ස

යසට්ඨිගහපතියනො විො’’ති, පුරිමපච්ඡිමයචතනාවයසන යචත්ථ අත්යථො
යවදිතබ්යබො.එකාහියචතනාද්යවපටිසන්ධියයොන යදතීති. 

දසආකාරවණ්ණනා 
343. ආකයරොති අත්තයනො අනුරූපතාය සමරියාදපරිච්යඡදර ඵලර

නිබ්බත්යතතීති ආකායරො, කාරණන්ති ආහ ‘‘දසහි කාරයෙහී’’ති. 

මරියාදත්යථොයහත්ථ ආ-සද්යදො.නදුස්සීයලස්යවව, අථයඛො සීලවන්යතසුපි

විප්පටිසාරං උප්පායදස්සති. තදුභයයපි න උප්පායදතබ්යබොති හි දස්යසතුර 

අපි-සද්යදන, පි-සද්යදන වා සම්පිණ්ඩනර කයරොති. පටිග්ගාහකයතොව

උප්පජ්ජතීති බලවතරර විප්පටිසාරර සන්ධාය වුත්තර, දුබ්බයලො පන

යදයයධම්මයතො, පරිවාරජනයතොපි උප්පජ්ජයතව. උප්පජ්ජතුං යුත්තන්ති

උප්පජ්ජනාරහර. විප්පටිසාරම්පි වියනොයදසීති සම්බන්යධො. යතසංයෙවාති 
පාණාතිපාතීනයමව. යජනර නායමත්ථ දානයමවාධිප්යපතර, න

අග්ගිජුහනන්තිආහ ‘‘යදතුභව’’න්ති. විස්සජ්ජතූති මුත්තචාගවයසනචජතු. 

අබ්භන්තරන්තිඅජ්ඣත්තර සකසන්තායන. 

යසොළසාකාරවණ්ණනා 
344. අනුමතිපක්ඛාදයයො එව යහට්ඨා යඤ්ඤස්ස වත්ථුර කත්වා

‘‘යසොළසපරික්ඛාරා’’ති වුත්තා, ඉධපනසන්දස්සනාදිවයසනඅනුයමොදනාය

ආරද්ධත්තා වුත්තර ‘‘යසොළසහි ආකායරහී’’ති. දස්යසත්වාති අත්තයනො
යදසනානුභායවන පච්චක්ඛමිව ඵලර දස්යසත්වා, අයනකවාරර පන
දස්සනයතො ‘‘දස්යසත්වා දස්යසත්වා’’ති බයාපනවචනර, තයදව ආභුයසො

යමඩනට්යඨන ආයමඩිතවචනන්ති ආචරියයන (දී. නි. ටී. 1.344) වුත්තර. 
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‘‘සමාදයපත්වා සමාදයපත්වා’’තිආදීසුපි එයසව නයයො. තමත්ථන්ති

දානඵලවයසන කම්මඵලසම්බන්ධමත්ථර. සමාදයපත්වාති සුතමත්තර
අකත්වා යථා රාජා තමත්ථර සම්මයදව ආදියති චිත්යත කයරොන්යතො
සුග්ගහිතරකත්වාගණ්හාති, තථාසක්කච්චර ආදායපත්වා. 

‘‘විප්පටිසාරවියනොදයනනා’’ති ඉදර නිදස්සනමත්තර.
යලොභයදොසයමොහඉස්සාමච්ඡරියමානාදයයොපි හි දානචිත්තස්ස
උපක්කියලසා, යතසර වියනොදයනනපි තර යවොදාපිතර සමුත්යතජිතර නාම
යහොති තික්ඛවිසදභාවාපත්තියතො, ආසන්නතරභාවයතො පන
විප්පටිසාරවියනොදනයමව ගහිතර. පවත්තියත හි දායන තස්ස සම්භයවොති.
යාථාවයතොවිජ්ජමායනහිගුයණහිහට්ඨපහට්ඨභාවාපාදනර සම්පහරසනන්ති

ආහ ‘‘සුන්දර’’න්තිආදි. ධම්මයතොති සච්චයතො. තදත්ථයමව දස්යසතුර 

‘‘ධම්යමන සයමන කාරයෙනා’’ති වුත්තර. සච්චඤ්හි ධම්මයතො 

අනයපතත්තා ධම්මං, උපසමචරියභාවයතො සමං, යුත්තභායවන කාරෙන්ති
ච වුච්චති. 

345. තස්මිර යඤ්යඤ රුක්ඛතිණච්යඡයදොපි නාම නායහොසි, කුයතො
පාණවයධොති පාණවධාභාවස්යසව දළ්හීකරණත්ථර, සබ්බයසො
විපරීතග්ගායහහි අවිදූසිතතාදස්සනත්ථඤ්ච පාළියර ‘‘යනව ගායවො
හඤ්ඤිරසූ’’තිආදීනි වත්වාපි ‘‘න රුක්ඛා ඡිජ්ජිරසූ’’තිආදි වුත්තන්ති

දස්යසන්යතො ‘‘යෙ යූපනාමයක’’තිආදිමාහ. බරිහිසත්ථාොති 

පරිච්යඡදත්ථාය. වනමාලාසඞ්යඛයපනාති වනපුප්යඵහි 
ගන්ධිතමාලානියායමන. එවර ආචරියයන (දී. නි. ටී. 1.345) වුත්තර, 

වනපන්තිආකායරනාති අත්යථො. භූමිෙං වා පත්ථරන්තීති යවදිභූමිර
පරික්ඛිපන්තා තත්ථ තත්ථ පත්ථරන්ති. මන්තාදිනා හි පරිසඞ්ඛතා භූමි

වින්දතිඅස්ස ලාභසක්කායරතිකත්වා ‘‘යවදී’’තිවුච්චති.යතපිරුක්ඛා යතපි
දබ්බාති සම්බන්යධො, කම්මකත්තා යචතර ද්වයර, අභිහිතකම්මර වා.
වත්තිච්ඡාය හියථාසත්තිරකාරකාභවන්ති.වුත්තනයයනපාණවධාභාවස්ස
දළ්හීකරණත්ථර, විපරීතග්ගායහන අවිදූසිතභාවදස්සනත්ථඤ්යචතන්ති

දස්යසති කිං පනා’’තිආදිනා. අන්යතොයගහදායසො අන්යතොජායතො. 

ආදිසද්යදන ධනක්කීතකරමරානීතසාමරදාසබූපගතානර සඞ්ගයහො. 

පුබ්බයමවාති භතිකරණයතො පයගව. ධනං ගයහත්වාති දිවයස දිවයස

යථාකම්මර ගයහත්වා. භත්තයවතනන්ති යදවසිකර භත්තඤ්යචව

මාසිකාදිපරිබ්බයඤ්ච. වුත්යතොවායමත්යථො. තජ්ජතාති සන්තජ්ජිතා. 

පරිකම්මානීති සබ්බභාගියානි කම්මානි, උච්චාවචානි කම්මානීති අත්යථො. 

පිෙසමුදාචායරයනවාති ඉට්ඨවචයනයනව. ෙථානාමවයසයනවාති

පාකටනාමානුරූයපයනව. සප්පියතලනවනීතදධිමධුඵාණියතන යචවාති

එත්ථ ච-සද්යදො අවුත්තසමුච්චයත්යථො, යතන පණීතපණීතානර
නානප්පකාරානර ඛාදනීයයභොජනීයාදීනඤ්යචව
වත්ථයානමාලාගන්ධවියලපනයසයයාවසථාදීනඤ්ච සඞ්ගයහො දට්ඨබ්යබො, 
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යතනාහ ‘‘පණීයතහි සප්පියතලාදිසම්මිස්යසයහවා’’තිආදි. තස්ස තස්ස
කාලස්ස අනුරූයපහි යාගු…යප.… පානකාදීහීති සම්බන්යධො. 

සප්පිආදීනන්ති සප්පිආදීහි. 

346. පටිසායමතබ්බයතො, අත්තයනොඅත්තයනොසන්තකභාවයතො චසං 

නාම ධනර වුච්චති, තස්ස පතීති සපති නිග්ගහිතයලොයපන, ධනවා, 

දිට්ඨධම්මිකසම්පරායිකහිතාවහත්තා තස්ස හිතන්ති සාපයතෙයං, තයදව

ධනර. යතනාහ ‘‘පහූතං ධන’’න්ති. අක්ඛෙධම්මයමවාති අඛයසභාවයමව. 

ගාමභායගනාති සරකිත්තනවයසන ගායම වා ගයහතබ්බභායගන, එවර
ආචරියයන (දී. නි. ටී. 1.346) වුත්තර, පච්යචකර 
සභාගගාමයකොට්ඨායසනාතිපිඅත්යථො.යසයසසුපිඑයසවනයයො. 

347. ෙඤ්ඤාවායටොති ඛණිතාවාටස්ස 
අස්සයමධාදියඤ්ඤයජනට්ඨානස්යසතරඅධිවචනර, තබ්යබොහායරනපනඉධ
දානසාලායඑව, තායච පුරත්ථිමනගරද්වායරකතායපුරත්ථිමභායගඑවාති

අත්ථර දස්යසති ‘‘පුරත්ථමයතො නගරද්වායර’’තිආදිනා. තර පන ඨානර

රඤ්යඤො දානසාලාය නාතිදූයර එවාති ආහ ‘‘ෙථා’’තිආදි. යයතො තත්ථ
පාතරාසර භුඤ්ජිත්වා අකිලන්තරූපායයව සායන්යහ රඤ්යඤො දානසාලර

සම්පාපුණන්ති. ‘‘දක්ඛියෙන ෙඤ්ඤාවාටස්සා’’තිආදීසුපි එයසව නයයො. 

ොගුංපිවිත්වාතිහියාගුසීයසනපාතරාසයභොජනමාහ. 

348. මධුරන්තිසාදුරසර. උපරි වත්තබ්බමත්ථන්ති‘‘අපිචයමයභොඑවර

යහොතී’’තිආදිනා වුච්චමානමත්ථර. පරිහායරනාති භගවන්තර ගරුර කත්වා
අගාරවපරිහායරන, උජුකභාවාපනයයනන වා, උජුකවුත්තිර පරිහරිත්වා
වඞ්කවුත්තියාව යථාචින්තිතමත්ථර පුච්ඡන්යතො එවමාහාති වුත්තර යහොති.

යතනාහ ‘‘උජුකයමවපුච්ඡෙමායනොඅගාරයවොවිෙ යහොතී’’ති. 

නිච්චදානඅනුකුලයඤ්ඤවණ්ණනා 
349. උට්ඨාොති දායන උට්ඨානවීරියමාහ, සමුට්ඨාොති තස්ස

සාතච්චකිරියර. කසිවාණිජ්ජාදිකම්මානි අකයරොන්යතො 

දලිද්දියාදිඅනත්ථාපත්තියා නස්සිස්සතීති අධිප්පායයො. අප්පසම්භාරතයරො

යචව මහප්ඵලතයරො චාති සඞ්යඛපයතො අට්ඨකථායර වුත්යතො පාළියර පන
‘‘අප්පත්ථතයරො ච අප්පසමාරම්භතයරො ච මහප්ඵලතයරො ච

මහානිසරසතයරො චා’’ති පායඨො. තත්ථ අප්පසම්භාරතයරොති අතිවිය

පරිත්තසම්භායරො, අසමාරබ්භියසම්භායරො. අප්පත්ථතයරොති පන අතිවිය

අප්පකිච්යචො, අත්යථො යචත්ථ කිච්චර, ත්ථ-කාරස්ස ට්ඨ-කාරර කත්වා 

‘‘අප්පට්ඨතයරො’’තිපි පායඨො. සම්මා ආරභීයති යඤ්යඤො එයතනාති 

සමාරම්යභො, සම්භාරසම්භරණවයසන පවත්තසත්තපීළා, අප්යපො

සමාරම්යභො එතස්සාති තථා, අයර පනාතිසයයනාති අප්පසමාරම්භතයරො. 

විපාකසඤ්ඤිතර මහන්තර සදිසර ඵලයමතස්සාති මහප්ඵයලො, අයර 
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පනාතිසයයනාති මහප්ඵලතයරො. උදයසඤ්ඤිතර මහන්තර 

නිස්සන්දාදිඵලයමතස්සාති මහානිසංයසො, අයර පනාතිසයයනාති 

මහානිසංසතයරො. ධුවදානානීති ධුවානි ථිරානි අවිච්ඡින්නානි කත්වා

දාතබ්බදානානි. නිච්චභත්තානීති එත්ථ භත්තසීයසන චතුපච්චයග්ගහණර. 

අනුකුලෙඤ්ඤානීති අනුකුලර කුලානුක්කමර උපාදාය දාතබ්බදානානි. 

යතනාහ ‘‘අම්හාක’’න්තිආදි. යානි පවත්යතතබ්බානි, තානි

අනුකුලයඤ්ඤානි නාමාති යයොයජතබ්බර. නිබද්ධදානානීති නිබන්යධත්වා 
නියයමත්වාපයවණීවයසනපවත්තිතදානානි. 

හත්ථිදන්යතන කතා දන්තමෙසලාකා, යත්ථ දායකානර නාමර

අඞ්කන්ති, ඉමිනා තර නිච්චභත්තර සලාකදානවයසනාති දස්යසති. තං

කුලන්ති අනාථපිණ්ඩිකකුලර. දාලිද්දියෙනාති දලිද්දභායවන. 

‘‘එකසලාකයතොඋද්ධං දාතුංනාසක්ඛී’’තිඉමිනාඑයකනපිසලාකදායනන

නිබද්ධදානර උපච්ඡින්දිතුමදත්වා අනුරක්ඛණමාහ. රඤ්යඤොති 
යසතවාහනරඤ්යඤො. 

ආදීනි වත්වාති එත්ථ ආදිසද්යදන ‘‘කස්මා යසයනො විය මරසයපසිර
පක්ඛන්දිත්වා ගණ්හාසී’’ති එවමාදීනර සමසමදායන උස්සුක්කනවචනානර

සඞ්ගයහො. ගලග්ගාහාති ගලග්ගහණා. ‘‘කම්මච්යඡදවයසනා’’ති ඉමිනා
අත්තයනො අත්තයනො කම්යමොකාසාදානම්පි පීළායයවාති දස්යසති. 

සමාරම්භසද්යදො යචත්ථ පීළනත්යථොති ආහ ‘‘පීළාසඞ්ඛායතො

සමාරම්යභො’’ති. පුබ්බයචතනාමුඤ්චයචතනාඅපරයචතනාසම්පත්තියා
දායකවයසන තීණි අඞ්ගානි, වීතරාගතාවීතයදොසතාවීතයමොහතාපටිපත්තියා

දක්ඛියණයයවයසන ච තීණීති එවර ඡළඞ්ගසමන්නාගතා යහොති දක්ඛිො, 

ඡළඞ්ගුත්තයර නන්දමාතාසුත්තඤ්ච (අ. නි. 6.37) තස්සත්ථස්ස සාධකර.
අපරාපරරඋප්පජ්ජනකයචතනාවයසනමහානදීවිය, මයහොයඝොවියචඉයතො 
චියතො ච අභිසන්දිත්වා පක්ඛන්දිත්වා පවත්තියතො පුඤ්ඤයමව 

පුඤ්ඤාභිසන්යදො. තථාවිධන්ති පමාණස්ස කාතුර අසුකරත්තමාහ. 
කාරණමහත්යතන ඵලමහත්තම්පි යවදිතබ්බර උපරි නජ්ජා වුට්ඨියා

මයහොයඝොවියාතිවුත්තර ‘‘තස්මා’’තිආදි. 

350. නවනයවොති සබ්බදා අභිනයවො, දිවයස දිවයස දායකස්ස

බයාපාරාපජ්ජනයතො කිච්චපරියයොසානර නත්ථීති වුත්තර ‘‘එයකනා’’තිආදි. 
යථාරද්ධස්ස ආවාසස්ස කතිපයයනාපි කායලන පරිසමායපතබ්බයතො

කිච්චපරියයොසානර අත්ථීති ආහ ‘‘පණ්ෙසාල’’න්තිආදි. මහාවිහායරපි

කිච්චපරියයොසානස්ස අත්ථිතාඋපායර දස්යසතුර ‘‘එකවාරං ධනපරිච්චාගං

කත්වා’’ති වුත්තර. සුත්තන්තපරිොයෙනාති 

සබ්බාසවසුත්තන්තාදිපාළිනයයන. නවානිසංසාති සීතපටිඝාතාදයයො
පටිසල්ලානාරාමපරියයොසානා යථාපච්චයවක්ඛණර ගණිතා නව උදයා, 
අප්පමත්තතායයචයතවුත්තා. 
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යස්මා පනආවාසර යදන්යතනනාමසබ්බම්පි පච්චයජාතර දින්නයමව

යහොති. යථාහ සංයුත්තාගමවරලඤ්ඡයක ‘‘යසො ච සබ්බදයදො යහොති යයො
දදාති උපස්සය’’න්ති (සර. නි. 1.42), සදා පුඤ්ඤපවඩ්ෙනූපායඤ්ච එතර.
වුත්තඤ්හිතත්යථව‘‘යයදදන්තිඋපස්සයර, යතසරදිවා චරත්යතොච, සදා
පුඤ්ඤර පවඩ්ෙතී’’ති (සර.නි. 1.47) තථා හි ද්යවතයයො ගායම පිණ්ඩාය
චරිත්වා කිඤ්චි අලද්ධා ආගතස්සාපි ඡායූදකසම්පන්නර ආරාමර පවිසිත්වා
නහායිත්වා පතිස්සයය මුහුත්තර නිපජ්ජිත්වා උට්ඨාය නිසින්නස්ස කායය
බලර ආහරිත්වා පක්ඛිත්තර විය යහොති. බහි විචරන්තස්ස ච කායය 
වණ්ණධාතු වාතාතයපහි කිලමති, පතිස්සයර පවිසිත්වා ද්වාරර පිධාය
මුහුත්තර නිපන්නස්සවිසභාගසන්තතිවූපසම්මති, සභාගසන්තතිපතිට්ඨාති, 
වණ්ණධාතු ආහරිත්වා පක්ඛිත්තා විය යහොති. බහි විචරන්තස්ස ච පායද
කණ්ටයකො විජ්ඣති, ඛාණු පහරති, සරීසපාදිපරිස්සයා යචව යචොරභයඤ්ච
උප්පජ්ජති, පතිස්සයර පවිසිත්වා ද්වාරර පිධාය නිපන්නස්ස සබ්යබ යත
පරිස්සයානයහොන්ති, සජ්ඣායන්තස්සධම්මපීතිසුඛර, කම්මට්ඨානරමනසි
කයරොන්තස්ස උපසමසුඛඤ්ච උප්පජ්ජති බහිද්ධා වික්යඛපාභාවයතො. බහි
විචරන්තස්ස ච කායය යසදා මුච්චන්ති අක්ඛීනි ඵන්දන්ති, යසනාසනර 
පවිසනක්ඛයණමඤ්චපීඨාදීනිනපඤ්ඤායන්ති, මුහුත්තරනිපන්නස්සපන
අක්ඛිපසායදො ආහරිත්වා පක්ඛිත්යතො විය යහොති, 
ද්වාරවාතපානමඤ්චපීඨාදීනි පඤ්ඤායන්ති. එතස්මිඤ්ච ආවායස වසන්තර
දිස්වා මනුස්සා චතූහි පච්චයයහි සක්කච්චර උපට්ඨහන්ති. යතන වුත්තර
‘‘ආවාසර යදන්යතන…යප.… යහොතී’’ති ‘‘සදා පුඤ්ඤපවඩ්ෙනූපායඤ්ච
එත’’න්තිච, තස්මාඑයතයථාවුත්තාසබ්යබපිආනිසරසා යවදිතබ්බා. 

ඛන්ධකපරිොයෙනාති යසනාසනක්ඛන්ධයක (චූළව. 294) 
ආගතවිනයපාළිනයයන.තත්ථහිආගතා– 

‘‘සීතරඋණ්හරපටිහන්ති, තයතොවාළමිගානිච; 
සරීසයපචමකයස, සිසියරචාපිවුට්ඨියයො. 

තයතොවාතාතයපොයඝොයරො, සඤ්ජායතොපටිහඤ්ඤති; 
යලණත්ථඤ්චසුඛත්ථඤ්ච, ඣායිතුඤ්චවිපස්සිතුර. 

විහාරදානරසඞ්ඝස්ස, අග්ගරබුද්යධනවණ්ණිතර; 
තස්මාහිපණ්ඩියතොයපොයසො, සම්පස්සරඅත්ථමත්තයනො. 

විහායර කාරයයරම්යම, වාසයයත්ථ බහුස්සුයත; 
යතසරඅන්නඤ්චපානඤ්ච, වත්ථයසනාසනානිච. 

දයදයය උජුභූයතසු, විප්පසන්යනනයචතසා; 
යතතස්සධම්මරයදයසන්ති, සබ්බදුක්ඛපනූදනර; 
යරයසොධම්මරඉධඤ්ඤාය, පරිනිබ්බාතිඅනාසයවො’’ති.– 
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පටුන 

රාජගහයසට්ඨාදීනර විහාරදායනන අනුයමොදනාගාථායයො

යපයයාලවයසන දස්සිතා.තත්ථ සීතංඋණ්හන්තිඋතුවිසභාගවයසනවුත්තර. 

සිසියර චාපි වුට්ඨියෙොති එත්ථ සිසියරොති සම්ඵුසිතකවායතො වුච්චති. 

වුට්ඨියෙොති උජුකයමඝවුට්ඨියයො එව. එතානි සබ්බානි ‘‘පටිහන්තී’’ති 
ඉමිනාවපයදනයයොයජතබ්බානි. 

පටිහඤ්ඤතීති විහායරන පටිහඤ්ඤති. යලෙත්ථන්ති නිලීයනත්ථර. 

සුඛත්ථන්ති සීතාදිපරිස්සයාභායවන සුඛවිහාරත්ථර. ‘‘ඣායිතුඤ්ච 

විපස්සිතු’’න්ති ඉදම්පි පදද්වයර ‘‘සුඛත්ථඤ්චා’’ති ඉමිනාව පයදන 
යයොයජතබ්බර. ඉදඤ්හි වුත්තර යහොති – සුඛත්ථඤ්ච විහාරදානර, 
කතමසුඛත්ථර? ඣායිතුර, විපස්සිතුඤ්චයරසුඛරතදත්ථර.අථවාපරපයදනපි
යයොයජතබ්බර – ඣායිතුඤ්ච විපස්සිතුඤ්ච විහාරදානර, ‘‘ඉධ ඣායිස්සති

විපස්සිස්සතී’’ති දදයතො විහාරදානං සඞ්ඝස්ස අග්ගං බුද්යධන වණ්ණිතං. 
වුත්තඤ්යහතර ‘‘යසො චසබ්බදයදො යහොති, යයො දදාතිඋපස්සය’’න්ති (සර.
නි.1.42). 

යස්මා ච අග්ගර වණ්ණිතර, තස්මා හි පණ්ඩියතො යපොයසොති ගාථා. 

වාසයෙත්ථ බහස්සුයතති එත්ථ විහායර පරියත්තිබහුස්සුයත ච

පටියවධබහුස්සුයතචවායසයය. යතසං අන්නඤ්චාතියරයතසරඅනුච්ඡවිකර
අන්නඤ්ච පානඤ්ච වත්ථානි ච මඤ්චපීඨාදියසනාසනානි ච, තර සබ්බර

යතසු උජුභූයතසු අකුටිලචිත්යතසු. දයදෙයාති නිදයහයය. තඤ්ච යඛො 

විප්පසන්යනන යචතසා, න චිත්තප්පසාදර විරායධත්වා. එවර 

විප්පසන්නචිත්තස්ස හි යත තස්ස ධම්මං යදයසන්ති…යප.… පරිනිබ්බාති

අනාසයවොතිඅයයමත්ථඅට්ඨකථානයයො. 

අයර පන ආචරිෙධම්මපාලත්යථයරන (දී. නි. ටී. 1.350) යචව 

ආචරිෙසාරිපුත්තත්යථයරන (සාරත්ථ. ටී. 3.295) ච සරවණ්ණියතො

ටීකානයයො – සීතන්ති අජ්ඣත්තර ධාතුක්යඛොභවයසන වා බහිද්ධා 

උතුවිපරිණාමවයසන වා උප්පජ්ජනකසීතර. උණ්හන්ති අග්ගිසන්තාපර, 

තස්ස වනඩාහාදීසු සම්භයවො දට්ඨබ්යබො. පටිහන්තීති පටිබාධති යථා 
තදුභයවයසන කායචිත්තානර බාධනර න යහොති, එවර කයරොති.
සීතුණ්හබ්භාහයතහිසරීයර වික්ඛිත්තචිත්යතොභික්ඛුයයොනියසොපදහිතුරන

සක්යකොති, වාළමිගානීති සීහබයග්ඝාදිචණ්ඩමියග. ගුත්තයසනාසනඤ්හි
ආරඤ්ඤකම්පි පවිසිත්වා ද්වාරර පිධාය නිසින්නස්ස යත පරිස්සයා න

යහොන්ති. සරීසයපතියයයකචිසරන්යතගච්ඡන්යත දීඝජාතියකසප්පාදියක. 

මකයසති නිදස්සනමත්තයමතර, ටරසාදීනම්පි එයතයනව සඞ්ගයහො

දට්ඨබ්යබො. සිසියරති සිසිරකාලවයසන, සත්තාහවද්දලිකාදිවයසන ච

උප්පන්යනසිසිරසම්ඵස්යස. වුට්ඨියෙොතියදාතදාඋප්පන්නාවස්සවුට්ඨියයො
පටිහන්තීති යයොජනා. 
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වාතාතයපො යඝොයරොති රුක්ඛගච්ඡාදීනර උම්මූලභඤ්ජනාදිවයසන
පවත්තියා යඝොයරො සරජඅරජාදියභයදො වායතො යචව ගිම්හපරිළාහසමයයසු 

උප්පත්තියායඝොයරොසූරියාතයපොච පටිහඤ්ඤති පටිබාහීයති. යලෙත්ථන්ති

නානාරම්මණයතොචිත්තරනිවත්යතත්වා පටිසල්ලානාරාමත්ථර. සුඛත්ථන්ති

වුත්තපරිස්සයාභායවන ඵාසුවිහාරත්ථර. ඣායිතුන්ති අට්ඨතිරසාය
ආරම්මයණසු යත්ථ කත්ථචි චිත්තර උපනිබන්ධිත්වා උපනිජ්ඣායිතුර. 

විපස්සිතුන්තිඅනිච්චාදියතොසඞ්ඛායරසම්මසිතුර. 

විහායරති පතිස්සයය. කාරයෙති කාරායපයය. රම්යමති මයනොරයම 

නිවාසසුයඛ. වාසයෙත්ථ බහස්සුයතති කායරත්වා පන එත්ථ විහායර
බහුස්සුයතසීලවන්යතකලයාණධම්යමනිවායසයය, යතනිවායසන්යතොපන

යතසර බහුස්සුතානර යථා පච්චයයහිකිලමයථොන යහොති, එවර අන්නඤ්ච

පානඤ්ච වත්ථයසනාසනානිච දයදෙයඋජුභූයතසු අජ්ඣාසයසම්පන්යනසු

කම්මකම්මඵලානර, රතනත්තයගුණානඤ්ච සද්දහයනන විප්පසන්යනන

යචතසා. 

ඉදානි ගහට්ඨපබ්බජිතානර අඤ්ඤමඤ්ඤූපකාරිතර දස්යසතුර ‘‘යත

තස්සා’’ති ගාථමාහ. තත්ථ යතති බහුස්සුතා. තස්සාති උපාසකස්ස. ධම්මං 

යදයසන්තීතිසකලවට්ටදුක්ඛපනූදනරසද්ධම්මරයදයසන්ති. ෙං යසොධම්මං

ඉධඤ්ඤාොති යසො උපාසයකො යර සද්ධම්මර ඉමස්මිර සාසයන 

සම්මාපටිපජ්ජයනන ජානිත්වා අග්ගමග්ගාධිගමයනන අනාසයවො හුත්වා 

පරිනිබ්බාති එකාදසග්ගිවූපසයමනසීතිභවතීති. 

සීතපටිඝාතාදිකා විපස්සනාවසානා යතරස, අන්නාදිලායභො, 

ධම්මස්සවනර, ධම්මාවයබොයධො, පරිනිබ්බානන්ති එවයමත්ථ සත්තරස

ආනිසංසාවුත්තා. 

පටිග්ගහණකානර විහාරවයසන උප්පන්නඵලානුරූපම්පි දායකානර 
විහාරදානඵලර යවදිතබ්බර. යයභුයයයන හි කම්මසරික්ඛකඵලර ලභන්තීති

ආහ ‘‘තස්මා’’තිආදි. ‘‘සඞ්ඝස්ස පන පරිච්චත්තත්තා’’ති ඉමිනා
සඞ්ඝිකවිහාරයමවපධානවයසනවදති, සඞ්ඝිකවිහායරො නායමසචාතුද්දිසර

සඞ්ඝර උද්දිස්සකතවිහායරො, යරසන්ධාය පදභාජනිෙං වුත්තර ‘‘සඞ්ඝියකො
නාමවිහායරොසඞ්ඝස්සදින්යනො යහොතිපරිච්චත්යතො’’ති.යත්ථහියචතියර
පතිට්ඨිතර යහොති, ධම්මස්සවනර කරීයති, චතූහි දිසාහි භික්ඛූ ආගන්ත්වා
අප්පටිපුච්ඡිත්වායයව පායද යධොවිත්වා කුඤ්චිකාය ද්වාරර විවරිත්වා
යසනාසනර පටිජග්ගිත්වා යථාඵාසුකර ගච්ඡන්ති, යසො අන්තමයසො 
චතුරතනිකාපි පණ්ණසාලා යහොතු, චාතුද්දිසර සඞ්ඝර උද්දිස්ස
කතවිහායරොත්යවව වුච්චති. 

351. යලොභර නිග්ගණ්හිතුර අසක්යකොන්තස්ස දුප්පරිච්චජා.

‘‘එකභික්ඛුස්ස වා’තිආදිඋපාසකානරතථාසමාදායනආචිණ්ණර, දළ්හතරර
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සමාදානඤ්ච දස්යසතුර වුත්තර, සරණර පන යතසර සාමර සමාදින්නම්පි
සමාදින්නයමව යහොතී’’ති වදන්ති. සඞ්ඝස්ස වා ගණස්ස වා සන්තියකති

යයොජනා. තත්ථාති යථාගහියත සරයණ, ‘‘තස්සා’’තිපි පායඨො, 

යථාගහිතසරණස්සාති අත්යථො. නත්ථ පුනප්පුනං කත්තබ්බතාති
විඤ්ඤූජාතියක සන්ධාය වුත්තර. විඤ්ඤූජාතිකානයමව හි
සරණාදිඅත්ථයකොසල්ලානර සුවණ්ණඝයට සීහවසා විය අකුප්පර

සරණගමනරතිට්ඨති. ‘‘ජීවිතපරිච්චාගමෙං පුඤ්ඤ’’න්තිචඉදර‘‘සයචත්වර
යථාගහිතර සරණර න භින්දිස්සති, එවාහර තර මායරමී’’ති කාමර යකොචි
තිණ්යහන සත්යථන ජීවිතා යවොයරොයපයය, තථාපි ‘‘යනවාහර බුද්ධර ‘න
බුද්යධො’ති, ධම්මර‘නධම්යමො’ති, සඞ්ඝර‘නසඞ්යඝො’තිවදාමී’’තිදළ්හතරර 

කත්වා ගහිතසරණස්ස වයසන වුත්තර. ‘‘සග්ගසම්පත්තිං යදතී’’ති
නිදස්සනමත්තයමතර. ඵලානිසරසානි පනස්ස සරණගමනවණ්ණනායර (දී.
නි. අට්ඨ.1.250සරණගමනකථා)වුත්තායනව. 

352. වක්ඛමානනයයන යවරයහතුතාය යවරං වුච්චති 
පාණාතිපාතාදිපාපධම්යමො, තර මණති ‘‘මයි ඉධ ඨිතාය කථමාගච්ඡසී’’ති

තජ්යජන්තී විය නිවායරතීති යවරමණී, තයතො වා පාපධම්මයතො විරමති
එතායාති ‘‘විරමණී’’ති වත්තබ්යබ නිරුත්තිනයයන ඉ-කාරස්ස එ-කාරර

කත්වා ‘‘යවරමණී’’ති වුත්තර. ඛුද්දකපාඨට්ඨකථාෙං පනාහ
‘‘යවරමණිසික්ඛාපදර, විරමණිසික්ඛාපදන්ති ද්විධාසජ්ඣායරකයරොන්තී’’ති
(ඛු. පා. අට්ඨ. සාධාරණවිභාවනා) කුසලචිත්තසම්පයුත්තායවත්ථ විරති
අධිප්යපතා, න ඵලසම්පයුත්තා යඤ්ඤාධිකරණයතො. අසමාදින්නසීලස්ස

සම්පත්තයතො යථූපට්ඨිතවීතික්කමිතබ්බවත්ථුයතො විරති සම්පත්තවිරති. 

සමාදානවයසනඋප්පන්නාවිරති සමාදානවිරති.යසතු වුච්චතිඅරියමග්යගො, 
තප්පරියාපන්නා හුත්වා පාපධම්මානර සමුච්යඡදවයසන ඝාතනප්පවත්තා

විරති යසතුඝාතවිරති. අඤ්ඤත්ර ‘‘සමුච්යඡදවිරතී’’තිපි වුත්තා. ඉදානි තා

සරූපයතො දස්යසතුර ‘‘තත්ථා’’තිආදි වුත්තර. ජාති…යප.… දීනීති

අපදිසිතබ්බජාතියගොත්තකුලාදීනි. ආදිසද්යදනවයබාහුසච්චාදීනරසඞ්ගයහො. 

පරිහරතීති අවීතික්කමවයසන පරිවජ්යජති, සීහළදීයප චක්කනඋපාසකස්ස 
වියසම්පත්තවිරතියවදිතබ්බා. 

‘‘පාෙංන හනාමී’’තිආදීසුආදයත්යථන ඉති-සද්යදන, විකප්පත්යථන
වා-සද්යදන වා ‘‘අදින්නර නාදියාමි, අදින්නාදානා විරමාමි, යවරමණිර
සමාදියාමී’’ති එවමාදීනර පච්යචකමත්ථානර සඞ්ගයහො දට්ඨබ්යබො. එවඤ්ච
කත්වා ‘‘සික්ඛාපද’’ මිච්යචව අවත්වා ‘‘සික්ඛාපදානී’’ති වුත්තර.

පාණාතිපාතා යවරමණින්ති සම්බන්යධො. සමාදිොමීති සම්මා ආදියාමි, 
අවීතික්කමාධිප්පායයන, අඛණ්ඩා’ ඡිද්දා’ කම්මාසා’ සබලකාරිතාය ච 
ගණ්හාමීතිවුත්තර යහොති.උත්තරවඩ්ෙමානපබ්බතවාසිඋපාසකස්ස (ම.නි.
අට්ඨ. 1.89 කුසලකම්මපථවණ්ණනා; සර. නි. අට්ඨ. 2.2.109-111; ධ. ස.
අට්ඨ.කුසලකම්මපථවණ්ණනා) වියසමාදානවිරතියවදිතබ්බා. 
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පටුන 

මග්ගසම්පයුත්තාති සම්මාදිට්ඨියාදිමග්ගසම්පයුත්තා. ඉදානි තත්ථා
තත්ථාගයතසු ධම්මයතො, යකොට්ඨාසයතො, ආරම්මණයතො, යවදනායතො, 
මූලයතො, ආදානයතො, යභදයතොතිආදිනා අයනකධා විනිච්ඡයයසු 

සඞ්යඛයපයනවආරම්මණයතොවිනිච්ඡයරදස්යසතුර ‘‘තත්ථා’’තිආදිවුත්තර. 

පුරිමා ද්යවති සම්පත්තසමාදානවිරතියයො. ‘‘ජීවිතින්ද්රිොදිවත්ථූ’’ති 
පරමත්ථයතො පායණො වුත්යතො, පඤ්ඤත්තියතො පන ‘‘සත්තාදිවත්ථූ’’ති
වත්තබ්බර, එවඤ්හි ‘‘සත්යතයයවආරභිත්වාපාණාතිපාතා, අබ්රහ්මචරියාච
විරමතී’’ති (ඛු. පා. අට්ඨ. එකතානානතාදිවිනිච්ඡය) 

ඛුද්දකාගමට්ඨකථාවචයනන සරසන්දති සයමතීති. ආදිසද්යදන යචත්ථ
සත්තසඞ්ඛාරවයසන අදින්නවත්ථු, තථා යඵොට්ඨබ්බවත්ථු, විතථවත්ථු, 

සඞ්ඛාරවයසයනව සුරායමරයවත්ථූති එයතසර සඞ්ගයහො දට්ඨබ්යබො. තං

ආරම්මෙං කත්වා පවත්තන්තීති යථාවුත්තර වීතික්කමවත්ථුර ආලම්බිත්වා 
වීතික්කමනයචතනාසඞ්ඛාතවිරමිතබ්බවත්ථුයතො විරමණවයසන

පවත්තන්ති. පච්ඡිමාති යසතුඝාතවිරති. නිබ්බානාරම්මොව තථාපි
කිච්චසාධනයතො. ඉමිනා පනතත්යථවආගයතසු තීසුආචරියවායදසු ද්යව
පටිබාහිත්වාඑකස්යසවානුජානනරයවදිතබ්බර. 

‘‘සම්පත්තවිරති, හි සමාදානවිරති ච යයදව පජහති, තර අත්තයනො 
පාණාතිපාතාදිඅකුසලයමවාරම්මණර කත්වා පවත්තතී’’ති යකචි වදන්ති.
‘‘සමාදානවිරති යයතො විරමති, තර අත්තයනො වා පයරසර වා
පාණාතිපාතාදිඅකුසලයමවාලම්බණර කත්වා පවත්තති. සම්පත්තවිරති පන
යයතොවිරමති, යතසරපාණාතිපාතාදීනරආලම්බණායනවආරම්මණරකත්වා 
පවත්තතී’’ති අපයර. ‘‘ද්වයම්පි යචතර යයතො පාණාතිපාතාදිඅකුසලයතො
විරමති, යතසමාරම්මණභූතර වීතික්කමිතබ්බවත්ථුයමවාලම්බණර කත්වා
පවත්තති. පුරිමපුරිමපදත්ථඤ්හි වීතික්කමවත්ථුමාලම්බණර කත්වා 
පච්ඡිමපච්ඡිමපදත්ථයතො විරමිතබ්බවත්ථුයතො විරමතී’’ති අඤ්යඤ.
පඨමවායදො යචත්ථ අයුත්යතොයයව. කස්මා? තස්ස අත්තයනො
පාණාතිපාතාදිඅකුසලස්ස පච්චුප්පන්නාභාවයතො, අබහිද්ධාභාවයතො ච.
සික්ඛාපදවිභඞ්යග හි පඤ්චන්නර සික්ඛාපදානර පච්චුප්පන්නාරම්මණතා, 
බහිද්ධාරම්මණතා ච වුත්තා. තථා දුතියවායදොපි අයුත්යතොයයව. කස්මා? 
පුරිමවායදනසම්මිස්සත්තා, පයරසර පාණාතිපාතාදිඅකුසලාරම්මණභායව ච
අයනකන්ති කත්තා, ද්වින්නර ආලම්බණප්පයභදවචනයතො ච. තතියවායදො
පන යුත්යතො සබ්බභාණකානමභිමයතො, තස්මා තයදව අනුජානාතීති
දට්ඨබ්බර. යතන වුත්තර ‘‘තීසු ආචරියවායදසු ද්යව පටිබාහිත්වා
එකස්යසවානුජානනර යවදිතබ්බ’’න්ති. 

එත්ථාහ – යජ්යජතර විරතිද්වයර 
ජීවිතින්ද්රියාදිවීතික්කමිතබ්බවත්ථුයමවාලම්බණර කත්වා පවත්යතයය, එවර
සති අඤ්ඤර චින්යතන්යතො අඤ්ඤර කයරයය, යඤ්ච පජහති, තර න
ජායනයයාති අය’මනධිප්යපයතො අත්යථො ආපජ්ජතීති? වුච්චයත – න හි
කිච්චසාධනවයසන පවත්යතන්යතො ‘‘අඤ්ඤර චින්යතන්යතො අඤ්ඤර
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කයරොතී’’ති වා ‘‘යඤ්ච පජහති, තර න ජානාතී’’ති වා වුච්චති. යථා පන
අරියමග්යගො නිබ්බානාරම්මයණොව කියලයස පජහති, එවර 
ජීවිතින්ද්රියාදිවත්ථාරම්මණම්යපතරවිරතිද්වයරපාණාතිපාතාදීනි දුස්සීලයානි 
පජහති.යතනාහුයපොරාණා– 

‘‘ආරභිත්වාන අමතර, ජහන්යතොසබ්බපාපයක; 
නිදස්සනඤ්යචත්ථ භයව, මග්ගට්යඨොරියපුග්ගයලො’’ති. (ඛු. පා. 
අට්ඨ.එකතානානතාවිනිච්ඡය); 

ඉදානි සඞ්යඛයපයනව ආදානයතො, යභදයතො වා විනිච්ඡයර දස්යසතුර 

‘‘එත්ථා’’තිආදි වුත්තර. ‘‘පඤ්චඞ්ගසමන්නාගතර සීලර සමාදියාමී’’තිආදිනා 

එකයතො එකජ්ඣර ගණ්හාති. එවම්පි හි කිච්චවයසන එතාසර පඤ්චවිධතා

විඤ්ඤායති. සබ්බානිපිභින්නානි යහොන්ති එකජ්ඣරසමාදින්නත්තා.නහි
තදා පඤ්චඞ්ගිකත්තර සීලස්ස සම්පජ්ජති. යර තු වීතික්කන්තර, යතයනව
කම්මබද්යධො. ‘‘පාණාතිපාතා යවරමණිසික්ඛාපදර සමාදියාමී’’තිආදිනා 

එයකකං විසුර විසුර ගණ්හාති. ‘‘යවරමණිසික්ඛාපද’’න්ති ච ඉදර

සමාසභායවන ඛුද්දකපාඨට්ඨකථාෙං (ඛු. පා. අට්ඨ. සාධාරණවිභාවනා)
වුත්තර, පාළියපොත්ථයකසු පන ‘‘යවරමණි’’න්ති නිග්ගහිතන්තයමව
බයාසභායවනදිස්සති. ගහට්ඨවයසනයචතරවුත්තර.සාමයණරානරපනයථා
තථා වා සමාදායන එකස්මිර භින්යන සබ්බානිපි භින්නානි යහොන්ති
පාරාජිකාපත්තියතො. ඉති එකජ්ඣර, පච්යචකඤ්ච සමාදායන වියසයසො ඉධ

වුත්යතො, ඛුද්දකාගමට්ඨකථාෙං පන ‘‘එකජ්ඣර සමාදියයතො එකායයව
විරති එකාව යචතනා යහොති, කිච්චවයසන පයනතාසර පඤ්චවිධත්තර
විඤ්ඤායති. පච්යචකර සමාදියයතො පන පඤ්යචව විරතියයො, පඤ්ච ච
යචතනා යහොන්තී’’ති (ඛු. පා. අට්ඨ. එකතානානතාදිවිනිච්ඡය) අයර
වියසයසො වුත්යතො. යභයදපි ‘‘යථා තථා වා සමාදියන්තු, සාමයණරානර
එකස්මිරභින්යනසබ්බානිපිභින්නානි යහොන්ති.පාරාජිකට්ඨානියානිහිතානි
යතසර.යරතුවීතික්කන්තරයහොති, යතයනව කම්මබද්යධො.ගහට්ඨානරපන
එකස්මිරභින්යනඑකයමවභින්නරයහොති, යයතොයතසර තරසමාදායනයනව
පුන පඤ්චඞ්ගිකත්තර සීලස්ස සම්පජ්ජතී’’ති වුත්තර. යථාවුත්යතොපි 
දීඝභාණකානරවායදොඅපයරවායදොනාමතත්ථකයතො. 

යසතුඝාතවිරතිො පන යභයදො නාම නත්ථ පටිපක්ඛසමුච්ඡින්දයනන

අකුප්පසභාවත්තා.තයදවත්ථර දස්යසන්යතන ‘‘භවන්තයරපී’’තිආදිවුත්තර.

තත්ථ ‘‘භවන්තයරපී’’ති ඉමිනා අත්තයනො අරියභාවර අජානන්යතොපීති

අත්ථර විඤ්ඤායපති. ජීවිතයහතුපි, පයගව අඤ්ඤයහතු. ‘‘යනව පාෙං

හනති, න සුරං පිවතී’’ති ඉදර මජ්යඣයපයයාලනිද්දිට්ඨර, 

මිගපදවළඤ්ජනනයයනවාවුත්තර. සුරන්තිචනිදස්සනමත්තර.සබ්බම්පිහි 
සුරායමරයමජ්ජපමාදට්ඨානානුයයොගර න කයරොති. ‘‘මජ්ජන්ති තයදව
උභයර, යරවා පනඤ්ඤම්පිසුරාසවවිනිමුත්තරමදනීය’’න්ති (සර.නි.අට්ඨ.
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3.5.1134) සංයුත්තමහාවග්ගට්ඨකථාෙං වුත්තර. ඛුද්දකපාඨට්ඨකථාෙඤ්ච 
‘‘තදුභයයමව මදනීයට්යඨන මජ්ජර, යර වා පනඤ්ඤම්පි කිඤ්චි අත්ථි
මදනීයර, යයනපීයතනමත්යතොයහොතිපමත්යතො, ඉදරවුච්චති මජ්ජ’’න්ති

(ඛු. පා. අට්ඨ. පුරිමපඤ්චසික්ඛාපදවණ්ණනා) ‘‘සයච පිස්සා’’තිආදිනා

තත්යථව වියසසදස්සනර, අජානන්තස්සපි ඛීරයමව මුඛර පවිසති, න සුරා, 

පයගවජානන්තස්ස. යකොඤ්චසකුොනන්ති කුන්තසකුණානර.සයචපිමුයඛ
ඛීරමිස්සයක උදයක පක්ඛිපන්තීති යයොයජතබ්බර. ‘‘න යචත්ථ 
උපයමොපයමයයානර සම්බද්ධතා සියා යකොඤ්චසකුණානර

යයොනිසිද්ධත්තා’’තියකොචි වයදයයාතිආහ ‘‘ඉද’’න්තිආදි. යෙොනිසිද්ධන්ති
මනුස්සතිරච්ඡානානර උද්ධර තිරියයමව දීඝතා විය, බකානර යමඝසද්යදන, 

කුක්කුටීනරවායතනගබ්භග්ගහණරවියච ජාතිසිද්ධං, ඉතියකොචිවයදයය
යචති අත්යථො. ‘‘යචවා’’තිපි පාඨර වත්වා සමුච්චයත්ථමිච්ඡන්ති යකචි. 

ධම්මතාසිද්ධන්ති යබොධිසත්යත කුච්ඡිගයත යබොධිසත්තමාතු සීලර විය, 
විජායත තස්සා දිවඞ්ගමනර විය ච සභායවන සිද්ධර, මග්ගධම්මතාය වා
අරියමග්ගානුභායවනසිද්ධන්තියවදිතබ්බන්ති විස්සජ්යජයයාතිඅත්යථො. 

දිට්ඨිජුකරෙං නාම භාරිෙං දුක්කරර, තස්මා සරණගමනර
සික්ඛාපදසමාදානයතො මහට්ඨතරයමව, න අප්පට්ඨතරන්ති අධිප්පායයො. 

එතන්ති සික්ඛාපදර. ෙථා වා තථා වා ගණ්හන්තස්සාපීති ආදරර

ගාරවමකත්වා සමාදියන්තස්සාපි. සාධුකං ගණ්හන්තස්සාපීති සක්කච්චර

සීලානි සමාදියන්තස්සාපි අප්පට්ඨතරයමව, අප්පසමාරම්භතරඤ්ච, න

දිගුණරඋස්සායහොකරණීයයොතිවුත්තරයහොති.සීලරඉධ අභයදානතාය දානං, 

අනවයසසර වා සත්තනිකායර දයති රක්ඛතීති දානං. අයයමත්ථ
අට්ඨකථාමුත්තකනයයො–සරණරඋපගයතන කායවාචාචිත්යතහිසක්කච්චර
වත්ථුත්තයපූජා කාතබ්බා, තත්ථ ච සරකියලයසො සාධුකර පරිහරිතබ්යබො, 
සික්ඛාපදානි පන සමාදානමත්තර, සම්පත්තවත්ථුයතො විරමණමත්තඤ්චාති 
සරණගමනයතොසීලස්සඅප්පට්ඨතරතා, අප්පසමාරම්භතරතාචයවදිතබ්බා.
සබ්යබසර සත්තානර ජීවිතදානාදිනා දණ්ඩනිධානයතො, 

සකලයලොකියයලොකුත්තර ගුණාධිට්ඨානයතො චස්ස මහප්ඵලතරතා, 

මහානිසංසතරතා චදට්ඨබ්බාති. 

තමත්ථර පාළියා සායධන්යතො ‘‘වුත්තඤ්යහත’’න්තිආදිමාහ. තත්ථ

‘‘අග්ගානී’’ති ඤාතත්තා අග්ගඤ්ඤානි. චිරරත්තතාය ඤාතත්තා 

රත්තඤ්ඤානි. ‘‘අරියානර සාධූනර වරසානී’’ති ඤාතත්තා වංසඤ්ඤානි. 

පුරිමකානර ආදිපුරිසානර එතානීති යපොරාොනි. සබ්බයසො යකනචිපි

පකායරන සාධූහි න කිණ්ණානි න ඡඩ්ඩිතානීති අසංකිණ්ොනි. අයඤ්ච
නයයො යනසර යථා අතීයත, එවර එතරහි, අනාගයත චාති ආහ 

‘‘අසංකිණ්ෙපුබ්බානී’’තිආදි. අතීයත හි කායල අසරකිණ්ණභාවස්ස
‘‘අසරකිණ්ණපුබ්බානී’’ති නිදස්සනර, පච්චුප්පන්යන ‘‘න සඞ්කියන්තී’’ති, 

අනාගයත ‘‘න සඞ්කියිස්සන්තී’’ති. අයතොයයව අප්පටිකුට්ඨානි න
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පටික්ඛිත්තානි. න හි කදාචිපි විඤ්ඤූ සමණබ්රාහ්මණා හිරසාදිපාපධම්මර

අනුජානන්ති. අපරිමාොනං සත්තානං අභෙං යදතීති සබ්යබසු භූයතසු
නිහිතදණ්ඩත්තා සකලස්සපි සත්තනිකායස්ස භයාභාවර යදති. න හි

අරියසාවකයතො කස්සචි භයර යහොති. අයවරන්ති යවරාභාවර. 

අබයාපජ්ඣන්තිනිද්දුක්ඛතර. ‘‘අපරිමාොනංසත්තානංඅභෙංදත්වා’’තිආදි

ආනිසරසදස්සනර, යහතුම්පි යචත්ථ ත්වා-සද්යදො යථා ‘‘මාතරර සරිත්වා 
යරොදතී’’ති. 

යර කිඤ්චි චජනලක්ඛණර, සබ්බර තර යඤ්යඤොති ආහ ‘‘ඉදඤ්ච

පනා’’තිආදි. න නු ච පඤ්චසීලර සබ්බකාලිකර. අබුද්ධුප්පාදකායලපි හි
විඤ්ඤූ තර සමාදියන්ති, න ච එකන්තයතො විමුත්තායතනර බාහිරකානම්පි
සමාදින්නත්තා. සරණගමනර පන බුද්ධුප්පාදයහතුකර, එකන්තයතො ච 
විමුත්තායතනර, කථර තත්ථ සරණගමනයතො පඤ්චසීලස්ස මහප්ඵලතාති

ආහ ‘‘කිඤ්චාපී’’තිආදි. යජට්ඨකන්ති මහප්ඵලභායවන උත්තමර. 

‘‘සරෙගමයනයෙව පතිට්ඨාො’’ති ඉමිනා තස්ස සීලස්ස සරණගමයනන
අභිසඞ්ඛතත්තා තයතො මහප්ඵලතර, තථා අනභිසඞ්ඛතස්ස ච සීලස්ස
අප්පඵලතරදස්යසති. 

353. ඊදිසයමවාති එවර සරකියලසපටිපක්ඛයමව හුත්වා. නනු ච 
පඨමජ්ඣානාදියඤ්ඤායයව යදයසතබ්බා, කස්මා බුද්ධුප්පාදයතො පට්ඨාය

යදසනමාරභතීති අනුයයොගර පරිහරිතුර ‘‘තිවිධ…යප.… දස්යසතුකායමො’’ති
වුත්තර. තිවිධසීලපාරිපූරියර ඨිතස්ස හි යනසර යඤ්ඤානර අප්පට්ඨතරතා, 
මහප්ඵලතරතා ච යහොති, තස්මා තර දස්යසතුකාමත්තා බුද්ධුප්පාදයතො 

පට්ඨායයදසනරආරභතීතිවුත්තරයහොති.යතනාහ ‘‘තත්ථා’’තිආදි. යහට්ඨා 

වුත්යතහි ගුයෙහීති එත්ථ ‘‘යසො තර ධම්මර සුත්වා තථාගයත සද්ධර
පටිලභතී’’තිආදිනා(දී.නි.1.191) යහට්ඨාවුත්තාසරණගමනර, සීලසම්පදා, 
ඉන්ද්රියයසු ගුත්තද්වාරතාති එවමාදයයො ගුණා යවදිතබ්බා. පඨමර ඣානර 

නිබ්බත්යතන්යතොනකිලමතීතියයොජනා. තානීතිපඨමජ්ඣානාදීනි. ‘‘පඨමං

ඣාන’’න්තිආදිනා පාළියර පණීතානයමව ඣානානර උක්කට්ඨනිද්යදයසො

කයතොති මන්තවා ‘‘එකං කප්පං, අට්ඨ කප්යප’’තිආදි වුත්තර, 
මහාකප්පවයසන යචත්ථ අත්යථො. හීනර පන පඨමර ඣානර 
අසඞ්යඛයයයකප්පස්සතතියභාගරආයුරයදති.මජ්ඣිමරඋපඩ්ෙකප්පර.හීනර
දුතියර ඣානර ද්යව කප්පානි, මජ්ඣිමර චත්තාරීතිආදිනා අත්යථො
යනතබ්යබො. අපිච යස්මා පණීතානියයයවත්ථ ඣානානි අධිප්යපතානි
මහප්ඵලතරභාවදස්සනපරත්තා යදසනාය, තස්මා ‘‘පඨමර ඣානර එකර
කප්ප’’න්තිආදිනාපණීතායනවඣානානිනිද්දිට්ඨානීති දට්ඨබ්බර. 

තයදවාතිචතුත්ථජ්ඣානයමව. චතුක්කනයයන හියදසනාආගතා. යදි

එවර කථර ආරුප්පතාති ආහ ‘‘ආකාසානඤ්චාෙතනාදිසමාපත්තිවයසන

භාවිත’’න්ති, තථා භාවිතත්තා චතුත්ථජ්ඣානයමව ආරුප්පර හුත්වා
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පටුන 

වීසතිකප්පසහස්සාදීනිආයුරයදතීතිඅධිප්පායයො. අයරආචරියස්සමති. අථ

වා තයදවාති ආරුප්පසඞ්ඛාතර චතුත්ථජ්ඣානයමව, තර පන කස්මා
වීසතිකප්පසහස්සාදීනි ආයුර යදතීති වුත්තර 

‘‘ආකාසානඤ්චාෙතනාදිසමාපත්තිවයසන භාවිත’’න්ති, තථා භාවිතත්තා 

එවර යදතීති අධිප්පායයො. අපයරො නයයො ‘‘තයදවා’’ති වුත්යත 
රූපාවචරචතුත්ථජ්ඣානයමවාති අත්යථො ආපජ්යජයයාති තර නිවත්යතතුර 

‘‘ආකාසානඤ්චාෙතනාදිසමාපත්තිවයසන භාවිත’’න්ති ආහ, තථා භාවිතර 
අඞ්ගසමතාය චතුත්ථජ්ඣානසඞ්ඛාතර ආරුප්පජ්ඣානයමවාධිප්යපතන්ති
වුත්තර යහොති. 

සම්මයදව නිච්චසඤ්ඤාදිපටිපක්ඛවිධමනවයසන පවත්තමානා 
පුබ්බභාගියය එව යබොධිපක්ඛියධම්යම සමායනන්තී විපස්සනා
විපස්සකපුග්ගලස්ස අනප්පකර පීතියසොමනස්සර සමාවහතීති වුත්තර 

‘‘විපස්සනාසුඛසදිසස්ස පන සුඛස්ස අභාවා මහප්ඵල’’න්ති. යථාහ

ධම්මරාජා ධම්මපයද – 

‘‘යයතො යයතොසම්මසති, ඛන්ධානරඋදයබ්බයර; 
ලභතීපීතිපායමොජ්ජර, අමතරතරවිජානත’’න්ති.(ධ.ප.374); 

යස්මා පනායර යදසනා ඉමිනා අනුක්කයමන ඉමානි ඤාණානි

නිබ්බත්යතන්තස්ස වයසන පවත්තිතා, තස්මා ‘‘විපස්සනාඤායෙ

පතිට්ඨාො’’තිආදිනායහට්ඨිමරයහට්ඨිමර උපරිමස්සඋපරිමස්සපතිට්ඨාභූතර
කත්වා වුත්තර. සමානරූපනිම්මානර නාම මයනොමයිද්ධියා අඤ්යඤහි

අසාධාරණකිච්චන්ති ආහ ‘‘අත්තයනො…යප.… මහප්ඵලා’’ති.

හත්ථිඅස්සාදිවිවිධරූපකරණර විකුබ්බනං, තස්ස දස්සනසමත්ථතාය. 

ඉච්ඡිතිච්ඡිතට්ඨානං නාම පුරිමජාතීසු ඉච්ඡිතිච්ඡියතො ඛන්ධපයදයසො.

අරහත්තමග්යගයනව මග්ගසුඛර නිට්ඨිතන්ති වුත්තර ‘‘අති…යප.…

මහප්ඵල’’න්ති. සමායපන්යතොති පරියයොසායපන්යතො. 

කූටදන්තඋපාසකත්තපටියවදනාදිකථාවණ්ණනා 
354-8. ‘‘අභික්කන්තං යභො යගොතමා’’තිආදි යදසනාය පසාදවචනර, 

‘‘එසාහං භවන්ත’’න්තිආදි පන සරණගමනවචනන්ති තදුභයසම්බන්ධර 

දස්යසන්යතො ‘‘යදසනාො’’තිආදිමාහ. තනූති මන්යදො

කායිකයචතසිකසුඛසමුපබූහයතො. සබ්යබ යත පාෙයෙොති ‘‘සත්ත ච

උසභසතානී’’තිආදිනාවුත්යතසබ්යබයතපාණියනො. තංපවත්තින්තියතසර

පාණීනර යමොචනාකාරර. ආකුලභායවොති භගවයතො සන්තියක ධම්මස්ස
සුතත්තාපාණීසුඅනුද්දයර උපට්ඨයපත්වාඨිතස්ස‘‘කථඤ්හිනාමමයාතාව
බහූ පාණියනො මාරණත්ථාය බන්ධාපිතා’’ති චිත්යත පරිබයාකුලභායවො, 

යස්මාඅත්ථි, තස්මානයදයසතීතියයොජනා, ‘‘උදපාදී’’තිපිපායඨො. සුත්වාති

‘‘මුත්තා යභො යත පාණයයො’’ති ආයරොචිතවචනර සුත්වා. චිත්තචායරොති 
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චිත්තප්පවත්ති. ‘‘කල්ලචිත්තර මුදුචිත්තර විනීවරණචිත්තර උදග්ගචිත්තර 

පසන්නචිත්ත’’න්ති ඉදර පදපඤ්චකර සන්ධාය‘‘කල්ලචිත්තන්තිආදී’’ති
වුත්තර. තත්ථ ‘‘දානකථර සීලකථ’’න්තිආදිනා වුත්තාය අනුපුබ්බිකථාය

ආනුභායවන. කාමච්ඡන්දවිගයමන කල්ලචිත්තතා අයරොගචිත්තතා, 

බයාපාදවිගයමන යමත්තාවයසන මුදුචිත්තතා අකථිනචිත්තතා, 

උද්ධච්චකුක්කුච්චවිගයමන වික්යඛපාභාවයතො විනීවරෙචිත්තතා යතහි

අමලීනචිත්තතා, ථිනමිද්ධවිගයමන සම්පග්ගහණවයසන උදග්ගචිත්තතා 
අමලීනචිත්තතා, විචිකිච්ඡාවිගයමන සම්මාපටිපත්තියා අවිමුත්තතාය 

පසන්නචිත්තතා අනාවිලචිත්තතාචයහොතීතිආහ ‘‘අනුපුබ්බිකථානුභායවන

වික්ඛම්භිතනීවරෙතං සන්ධාෙ වුත්ත’’න්ති. යර පයනත්ථ අත්ථයතො
අවිභත්තර, තරසුවිඤ්යඤයයයමව. 

ඉති සුමඞ්ගලවිලාසිනියා දීඝනිකායට්ඨකථාය
පරමසුඛුමගම්භීරදුරනුයබොධත්ථපරිදීපනාය 
සුවිමලවිපුලපඤ්ඤායවයයත්තියජනනාය සාධුවිලාසිනියා නාම
ලීනත්ථපකාසනියා කූටදන්තසුත්තවණ්ණනායලීනත්ථපකාසනා. 

කූටදන්තසුත්තවණ්ණනානිට්ඨිතා. 
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6. මහාලිසුත්තවණ්ණනා 

බ්රාහ්මණදූතවත්ථුවණ්ණනා 
359. එවර කූටදන්තසුත්තර සරවණ්යණත්වා ඉදානි මහාලිසුත්තර

සරවණ්යණන්යතො යථානුපුබ්බර සරවණ්ණයනොකාසස්ස පත්තභාවර
විභායවතුර, කූටදන්තසුත්තස්සානන්තරර සඞ්ගීතස්ස සුත්තස්ස

මහාලිසුත්තභාවර වා පකායසතුර ‘‘එවං යම සුතං…යප.… යවසාලිෙන්ති

මහාලිසුත්ත’’න්ති ආහ. පුනප්පුනං විසාලභාවූපගමනයතොති එත්ථායර
සඞ්යඛයපො – බාරාණසිරඤ්යඤො කිර අග්ගමයහසියා මරසයපසිගබ්යභන
ද්යවදාරකානිබ්බත්තාධීතාච පුත්යතොච, යතසරඅඤ්ඤමඤ්ඤරවිවායහන
යසොළසක්ඛත්තුරපුත්තධීතුවයසනද්යවද්යව දාරකාවිජාතා.තයතොයතසර
දාරකානර යථාක්කමර වඩ්යෙන්තානර පච්යචකර සපරිවාරානර 
ආරාමුයයානනිවාසට්ඨානපරිවාරසම්පත්තිර ගයහතුර අප්පයහොනකතාය
නගරරතික්ඛත්තුර ගාවුතන්තයරනගාවුතන්තයරනපරික්ඛිපිරසු, එවරතස්ස

පුනප්පුනරතිපාකාරපරික්යඛයපන විසාලභාවමුපගතත්තා ‘‘යවසාලී’’ත්යවව

නාමර ජාතර. යතන වුත්තර ‘‘පුනප්පුනං විසාලභාවූපගමනයතො යවසාලීති

ලද්ධනාමයක නගයර’’ති. විත්ථාරකථා යචත්ථ
මහාසීහනාදසුත්තවණ්ණනාය, (ම.නි.අට්ඨ. 1.146) රතනසුත්තවණ්ණනාය
(ඛු. පා. අට්ඨ. යවසාලිවත්ථු; සු. නි. අට්ඨ. 1.රතනසුත්තවණ්ණනා) ච

ගයහතබ්බා. බහිනගයරති නගරයතො බහි, න අම්බපාලිවනර විය

අන්යතොනගරස්මිර. සෙංජාතන්ති සයයමව ජාතර අයරොපිමර. 

මහන්තභායවනාති රුක්ඛගච්ඡානර, ඨියතොකාසස්ස ච මහන්තභායවන.

යතයනවාහ ‘‘හිමවන්යතන සද්ධිං එකාබද්ධං හත්වා’’ති. යර පන

යවනයිකානරමයතන විනෙට්ඨකථාෙං වුත්තර– 

‘‘තත්ථමහාවනරනාමසයරජාතරඅයරොපිමරසපරිච්යඡදරමහන්තර
වනර. කපිලවත්ථුසාමන්තා පන මහාවනර හිමවන්යතන සහ
එකාබද්ධරඅපරිච්යඡදරහුත්වා මහාසමුද්දරආහච්චඨිතර, ඉදරතාදිසර
නයහොතී’’ති(පාරා.අට්ඨ.2.162). 

තර මජ්ඣිමභාණකසරයුත්තභාණකානම්පි සමානකථා. 

මජ්ඣිමට්ඨකථාෙඤ්හි(ම.නි.අට්ඨ.2.352) සංයුත්තට්ඨකථාෙඤ්ච(සර.නි.
අට්ඨ.1.37) තයථවවුත්තර.ඉධපන දීඝභාණකානරමයතනඑවරවුත්තන්ති

දට්ඨබ්බර.යදිච ‘‘අහත්වා’’තිකත්ථචිපායඨොදිස්සති, එවරසතිසබ්යබසම්පි 

සමානවායදො සියාති. කූටාගාරසාලාසඞ්යඛයපනාති 
හරසමණ්ඩලාකාරසඞ්ඛාතහරසවට්ටකච්ඡන්යනන කූටාගාරසාලානියායමන, 
තථාකතත්තා පාසායදොයයව ‘‘කූටාගාරසාලා’’තිවුත්යතො, තබ්යබොහායරන

පනසකයලොපිසඞ්ඝාරායමොතිවුත්තර යහොති. විනෙට්ඨකථාෙං (පාරා.අට්ඨ.
2.162) තුඑවරවුත්තර – 
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‘‘කූටාගාරසාලාපනමහාවනරනිස්සායකයතආරායමකූටාගාරර
අන්යතොකත්වා හරසවට්ටකච්ඡදයනන කතා සබ්බාකාරසම්පන්නා
බුද්ධස්සභගවයතොගන්ධකුටි යවදිතබ්බා’’ති. 

යකොසයලසුජාතා, භවා, යතවානිවායසොඑයතසන්ති යකොසලකා. එවර 

මාගධකා. ජනපදවාචියනොහිපායයතො පුල්ලිඞ්ගපුථුවචනා.යස්සඅකරයණ

පුග්ගයලො මහාජානියයො යහොති, තරකරණර අරහතීති කරණීෙන්ති වුච්චති.

යතනාහ ‘‘අවස්සං කත්තබ්බකම්යමනා’’ති. අකාතුම්පි වට්ටති අසති 

සමවායය, තස්මා සමවායය සති කත්තබ්බයතො තං කිච්චන්ති වුච්චතීති
අධිප්පායයො. 

360. යා බුද්ධානර උප්පජ්ජනාරහා නානත්තසඤ්ඤා, තාසර වයසන 

‘‘නානාරම්මෙචාරයතො’’ති වුත්තර, නානාරම්මණප්පවත්තියතොති අත්යථො. 

සම්භවන්තස්යසව හි පටියසයධො, න අසම්භවන්තස්ස. පටික්කම්මාති

නිවත්යතත්වාතථාචිත්තරඅනුප්පායදත්වා. සල්ලීයනොතිඣානසමාපත්තියා

එකත්තාරම්මණරඅල්ලීයනො. නිලීයනොතිතස්යසවයවවචනර.යතනවුත්තර 

‘‘එකීභාව’’න්තිආදි. සපරිවාරත්තා අයනයකොපි තදා එයකො විය භවතීති 

එකීභායවො, තර එකීභාවං. යයනායස්මා නාගියතො, තර සන්ධාය ‘‘තස්මා

ඨානා’’තිවුත්තර. 

ඔට්ඨද්ධලිච්ඡවිවත්ථුවණ්ණනා 
361. අද්යධොට්ඨතාොතිඋපඩ්යෙොට්ඨතාය.තස්සකිරඋත්තයරොට්ඨස්ස 

අප්පකතායතිරියරඵායලත්වාඅද්ධමපනීතරවියඛායතිචත්තායරො දන්යත, 

ද්යව ච දාඨාන ඡායදති, යතනනර ‘‘ඔට්ඨද්යධො’’තියවොහරති. යකචිපන 
‘‘අයධො-සද්යදන පාඨර පරිකප්යපත්වා යහට්ඨා ඔට්ඨස්ස ඔලම්බකතාය 

‘‘ඔට්ඨායධො’’ති අත්ථර වදන්ති, තදයුත්තයමව තථා පාඨස්ස අදිස්සනයතො, 
ආචරියයන (දී. නි. ටී. 1.361) ච අවණ්ණිතත්තා. අයර කිරඋයපොසථියකො
දායයකො දානපති සද්යධො පසන්යනො බුද්ධමාමයකො ධම්මසඞ්ඝමාමයකො.

යතනාහ ‘‘පුයරභත්ත’’න්තිආදි. ඛන්ධයක, (මහාව. 289) 
මහාපරිනිබ්බානසුත්යත (දී. නි. 2.161) ච ආගතනයයන 

‘‘නීලපීතාදි…යප.… තාවතිංසපරිසසප්පටිභාගාො’’ති වුත්තර. අයර පන 
යවසාලීභගවයතොකායලඉද්ධායචවයවපුල්ලප්පත්තාචඅයහොසි.තත්ථහි
රාභනයමව සත්ත සහස්සානි, සත්ත සතානි, සත්ත ච රාජායනො අයහසුර, 
තථා යුවරාජයසනාපතිභණ්ඩාගාරිකපභුතීනම්පි, 
පාසාදකූටාගාරආරාමයපොක්ඛරණිආදයයොපි තප්පරිමාණායයව, බහුජනා, 

ආකිණ්ණමනුස්සා, සුභික්ඛාච.යතනවුත්තර ‘‘මහතිොලිච්ඡවිපරිසාො’’ති.
තස්ස පන කුලස්ස ආදිභූතානර යථාවුත්තානර මරසයපසියා
නිබ්බත්තදාරකානර තාපයසන පායිතර යර ඛීරර උදරර පවිසති, සබ්බර තර
මණිභාජනගතර විය දිස්සති, චරිමකභයව යබොධිසත්යත කුච්ඡිගයත
යබොධිසත්තමාතු වියඋදරච්ඡවියා අතිවිප්පසන්නතායයතනිච්ඡවී අයහසුර.
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අපයර පනාහු ‘‘සිබ්යබත්වා ඨපිතා විය යනසර අඤ්ඤමඤ්ඤර ලීනා ඡවි

අයහොසී’’ති. එවර යත නිච්ඡවිතාය වා ලීනච්ඡවිතාය වා ලිච්ඡවීති
පඤ්ඤායිරසු, නිරුත්තිනයයන යචත්ථ පදසිද්ධි, තබ්බරයස උප්පන්නා
සබ්යබපි ලිච්ඡවයයො නාම ජාතා. යතනාහ ‘‘ලිච්ඡවිපරිසායා’’ති, 
ලිච්ඡවිරාභනර, ලිච්ඡවිවරසභූතායවාපරිසායාතිඅත්යථො. මහන්තරයසරලාති

ගණ්හාතීති මහාලි යථා‘‘භද්දාලී’’ති. මූලනාමන්තිමාතාපිතූහිකතනාමර. 

362. සාසයන යුත්තපයුත්යතොති භාවනමනුයුත්යතො. සබ්බත්ථ 
සීහසමානවුත්තියනොපිභගවයතොපරිසායමහත්යතසතිතදජ්ඣාසයානුරූපර

පවත්තියමානාය ධම්මයදසනාය වියසයසො යහොතීති ආහ ‘‘මහන්යතන

උස්සායහනධම්මං යදයසස්සතී’’ති. 

‘‘විස්සාසියකො’’ති වත්වා තමස්ස විස්සාසිකභාවර විභායවතුර 

‘‘අෙඤ්හී’’තිආදි වුත්තර. ථූලසරීයරොති වඨරසරීයරො. යථරස්ස
ඛීණාසවභාවයතො ‘‘ආලසියභායවො අප්පහීයනො’’ති න වත්තබ්යබො, 

වාසනායලසර පනඋපාදාය ‘‘ඊසකංඅප්පහීයනොවිෙයහොතී’’තිවුත්තර.නහි 
සාවකානරබුද්ධානමිවසවාසනාකියලසාපහීයන්ති.යථාවුත්තරපාසාදයමව

සන්ධාය ‘‘කූටාගාරමහායගහා’’තිවුත්තර. පාචීනමුඛාතිපාචීනපමුඛා. 

363. වියනයයජනානුපයරොයධන බුද්ධානර භගවන්තානර

පටිහාරියවිජම්භනර යහොතීති ආහ ‘‘අථ යඛො’’තිආදි. ගන්ධකුටියතො
නික්ඛමනයවලායඤ්හි ඡබ්බණ්ණා බුද්ධරස්මියයො ආයවළායවළා යමලා 
යමලාහුත්වා සවියසසරපභස්සරාවිනිච්ඡරිරසු.තාහි ‘‘භගවානික්ඛමතී’’ති
සමායරොචිතමිව නික්ඛමනර සඤ්ජානිරසු. යතන වුත්තර 

‘‘සංසූචිතනික්ඛමයනො’’ති. 

364. ‘‘අජ්ජා’’ති වුත්තදිවසයතො අතීතමනන්තරර හියෙයොදිවසං පුරිමං 

නාම, තථා ‘‘හියයයො’’ති වුත්තදිවසයතො පරර පුරිමතරං අතිසයයන
පුරිමත්තා. ඉති ඉයමසු ද්වීසු දිවයසසු වවත්ථියතො යථාක්කමර 
පුරිමපුරිමතරභායවො.එවරසන්යතපියයදත්ථ‘‘පුරිමතර’’න්තිවුත්තර, තයතො
පභුති යර යර ඔරර, තර තර පුරිමර. යර යර පරර, තර තර පුරිමතරන්ති

දස්යසන්යතො ‘‘තයතො පට්ඨාො’’තිආදිමාහ. ඔරපාරභාවස්ස විය, හි 
දිසාවිදිසාභාවස්ස විය ච පුරිමපුරිමතරභාවස්ස අයපක්ඛාසිද්ධි. 

මූලදිවසයතොතිආදිදිවසයතො. අග්යගති උපයයොගත්යථ භුම්මවචනර, 

උපයයොගවචනස්ස වා එ-කාරායදයසොති දස්යසති ‘‘අග්ග’’න්ති ඉමිනා, 

පඨමන්තිඅත්යථො.තර පයනත්ථපරාඅතීතායකොටියයවාතිආහ ‘‘පරයකොටිං

කත්වා’’ති. ෙං-සද්යදො පරිච්යඡයද නිපායතො, තප්පයයොයගන චායර 
‘‘විහරාමී’’තිවත්තමානපයයොයගො, අත්යථොපනඅතීතවයසනයවදිතබ්යබොති

දස්යසතුර ‘‘ොව විහාසි’’න්ති වුත්තර. තස්සාති දිවසස්ස. පඨමවිකප්යප
‘‘විහරාමී’’තිඉමස්ස‘‘යදග්යග’’තිඉමිනාඋජුකරතාව සම්බන්ධිත්වාපච්ඡා
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පටුන 

‘‘නචිරරතීණිවස්සානී’’ති පමාණවචනරයයොයජතබ්බර. දුතියවිකප්යප පන
‘‘නචිරර තීණි වස්සානී’’ති ඉයමහිපි කුටිලර සම්බන්යධො කත්තබ්යබො. 

නචිරන්තියචතරභාවනපුරසකර, අච්චන්තසඤ්යඤොගරවා.තඤ්හි පමාණයතො

වියසයසතුර ‘‘තීණි වස්සානී’’ති වදති. යතනාහ ‘‘නචිරං විහාසිං තීණියෙව

වස්සානී’’ති. 

අෙන්තිසුනක්ඛත්යතො. පිෙජාතිකානීතිඉට්ඨසභාවානි. සාතජාතිකානීති

මධුරසභාවානි. මධුරසදිසතාය හි ‘‘මධුර’’න්ති මයනොරමර වුච්චති.

ආරම්මණර කයරොන්යතන කායමන උපසරහිතානීති කාමූපසංහිතානි, 

කාමනීයානි. යතනාහ ‘‘කාමස්සාදයුත්තානී’’ති, ආරම්මණියකන
කාමසඞ්ඛායතනඅස්සායදන සඤ්ඤුත්තානි, කාමසඞ්ඛාතස්සවාඅස්සාදස්ස

යයොගයානීතිඅත්යථො. සරීරසණ්ඨායනතිසරීරබිම්යබ, ආධායරයචතරභුම්මර.

තස්මා සද්යදනාති තර නිස්සාය තයතො උප්පන්යනන සද්යදනාති අත්යථො.

අපිච විනා පාඨයසසර භවිතබ්බපයදයනව සම්බන්ධිතබ්බර. මධුයරනාති

ඉට්යඨනසායතන. කණ්ෙසක්ඛලිෙන්තිකණ්ණපට්ටිකායර. 

එත්තාවතාති දිබ්බයසොතඤාණපරිකම්මස්ස අකථනමත්යතන.
‘‘අත්තනා ඤාතම්පි න කයථති, කිර ඉමස්ස සාසයන අධිට්ඨායනනා’’ති 

කුජ්ඣන්යතො භගවති ආඝාතං බන්ධිත්වා, සහ කුජ්ඣයනයනව යචස 

ඣානාභිඤ්ඤා පරිහායි. චින්යතසීති ‘‘කස්මා නු යඛො යසො මගහර තර
පරිකම්මර නකයථසී’’ති පරිවිචායරන්යතො අයයොනියසො උම්මුජ්ජනවයසන

චින්යතසි. අනුක්කයමනාති පාථිකසුත්යත, (දී. නි. 3.3 ආදයයො)
මහාසීහනාදසුත්යත (දී. නි. 1.381) ච ආගතනයයන තර තර අයුත්තයමව 
චින්යතන්යතො, භාසන්යතො, කයරොන්යතො ච අනුක්කයමන භගවති

බද්ධාඝාතතාය සාසයන පතිට්ඨර අලභන්යතො ගිහිභාවං පත්වා තමත්ථං 
කයථති. 

එකරසභාවිතසමාධිවණ්ණනා 
366-371. එකංසාොතිතදත්යථචතුත්ථීවචනර, එකරසත්ථන්තිඅත්යථො. 

අංසසද්යදො යචත්ථ යකොට්ඨාසපරියායයො, යසො ච අධිකාරයතො 
දිබ්බරූපදස්සනදිබ්බසද්දසවනවයසන යවදිතබ්යබොති ආහ 

‘‘එකයකොට්ඨාසාො’’තිආදි. වා-සද්යදො යචත්ථ විකප්පයන

එකරසස්යසවාධිප්යපතත්තා. අනුදිසාොති පුරත්ථිමදක්ඛිණාදියභදාය

චතුබ්බිධාය අනුදිසාය. උභෙයකොට්ඨාසාොති දිබ්බරූපදස්සනත්ථර, 

දිබ්බසද්දසවනත්ථඤ්ච. භාවියතොති යථා දිබ්බචක්ඛුඤාණර, 
දිබ්බයසොතඤාණඤ්ච සමධිගතර යහොති, එවර භාවියතො. තයිදර විසුර විසුර
පරිකම්මකරයණනඉජ්ඣන්තීසුවත්තබ්බර නත්ථි, එකජ්ඣරඉජ්ඣන්තීසුපි
කයමයනව කිච්චසිද්ධි භවති එකජ්ඣර කිච්චසිද්ධියා අසම්භවයතො.
පාළියම්පි හි ‘‘දිබ්බානඤ්ච රූපානර දස්සනාය, දිබ්බානඤ්ච සද්දානර 
සවනායා’’ති ඉදර එකස්ස උභයසමත්ථතාසන්දස්සනයමව, න එකජ්ඣර 
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කිච්චසිද්ධිසම්භවසන්දස්සනර. ‘‘එකංසභාවියතො සමාධි යහතූ’’ති ඉමිනා

සුනක්ඛත්යතොදිබ්බචක්ඛුඤාණාය එව පරිකම්මස්සකතත්තාවිජ්ජමානම්පි
දිබ්බසද්දරනාස්යසොසීතිදස්යසති. 

372. දිබ්බචක්ඛුඤාණයතො දිබ්බයසොතඤාණයමව යසට්ඨන්ති

මඤ්ඤමායනො මහාලි එතමත්ථර පුච්ඡතීති ආහ ‘‘ඉදං

දිබ්බයසොයතන…යප.… මඤ්යඤ’’ති. අපණ්ෙකන්ති අවිරජ්ඣනකර, 

අනවජ්ජර වා. සමාධියෙව භායවතබ්බට්යඨන සමාධිභාවනා. 
‘‘දිබ්බයසොතඤාණර යසට්ඨ’’න්ති මඤ්ඤමායනන ච යතන 
දිබ්බචක්ඛුඤාණම්පි දිබ්බයසොයතයනව සහ ගයහත්වා ‘‘එතාසර නූන

භන්යත’’තිආදිනා පුථුවචයනන පුච්ඡිතන්ති දස්යසතුර ‘‘උභෙංසභාවිතානං 

සමාධීන’’න්ති වුත්තර. බාහිරා එතා සමාධිභාවනා අනියයානිකත්තා. තා හි

ඉයතො බාහිරකානම්පි ඉජ්ඣන්ති. න අජ්ඣත්තිකා භගවතා
සාමුක්කරසිකභායවන අප්පයවදිතත්තා. න හි යත සච්චානි විය

සාමුක්කරසිකා. ෙදත්ථන්ති යයසර අත්ථාය, අයභයදපි යභදවචනයමතර, 

යස්ස වා වියසසනභූතස්ස අත්ථාය. යතති අරියඵලධම්යම. ‘‘ත’’න්තිපි
අධුනා පායඨො. යත හි සච්ඡිකාතබ්බා, ‘‘අත්ථි යඛො මහාලි අඤ්යඤව
ධම්මා…යප.… යයසරසච්ඡිකිරියායහතුභික්ඛූමයිබ්රහ්මචරියර චරන්තී’’ති 
සච්ඡිකාතබ්බධම්මාචඉධවුත්තා. 

චතුඅරියඵලවණ්ණනා 
373. සංයෙොයජන්තීති බන්යධන්ති. තස්මාති යස්මා වට්ටදුක්ඛභයය

සරයයොජනයතො තත්ථ සත්යත සරයයොයජන්ති නාම, තස්මා. කත්ථචි
‘‘වට්ටදුක්ඛමයය රයථ’’ති පායඨො, න යපොරායණො තථා ආචරියයන

අවණ්ණිතත්තා. මග්ගයසොතං ආපන්යනො, න පසාදාදියසොතර. ‘‘යසොයතොති

භික්ඛයව අරියමග්ගස්යසතර අධිවචන’’න්ති හි වුත්තර. ආපන්යනොති ච
ආදියතොපත්යතොතිඅත්යථොආ-උපසග්ගස්සආදිකම්මනි පවත්තනයතො, ඉදර
පන ඵලට්ඨවයසන වදති. අතීතකාලවචනඤ්යහතර, මග්ගක්ඛයණ පන

මග්ගයසොතර ආපජ්ජතිනාම.යතයනවාහ දක්ඛිෙවිභඞ්යග ‘‘යසොතාපන්යන
දානර යදති, යසොතාපත්තිඵලසච්ඡිකිරියායපටිපන්යනදානරයදතී’’ති(ම.නි.

3.379) අපතනධම්යමොති අනුපපජ්ජනසභායවො. ධම්මනිොයමනාති
උපරිමග්ගධම්මනියායමන. යහට්ඨිමන්යතන සත්තමභවයතො උපරි

අනුපපජ්ජනධම්මතාය වා නියයතොති අට්ඨකථාමුත්තකනයයො. පරං අෙනං 

පරාගති අස්ස අත්ථීති අත්යථො. අයනනාති පුන තතියසමාසවචනර, වා-
සද්යදොයචත්ථ ලුත්තනිද්දිට්යඨො. 

තනුත්තං නාම පවත්තියා මන්දතා, විරළතා චාති වුත්තර 

‘‘තනුත්තා’’තිආදි. කරහචීතිනිපාතමත්තර, පරියායවචනරවා. ‘‘ඔයරනයච
මායසො යසයසො ගිම්හානන්ති වස්සිකසාටිකචීවරර පරියයයසයයා’’තිආදීසු

(පාරා. 627) විය ඔර-සද්යදො න අතියරකත්යථොති ආහ 
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‘‘යහට්ඨාභාගිොන’’න්ති, යහට්ඨාභාගස්ස කාමභවස්ස පච්චයභායවන 

හිතානන්තිඅත්යථො. ‘‘සුද්ධාවාසභූමිෙ’’න්ති යතසරඋපපත්තිට්ඨානදස්සනර. 

ඔපපාතියකොති උපපාතියකො උපපාතයන සාධුකාරී. යතනාහ 

‘‘යසසයෙොනිපටික්යඛපවචනයමත’’න්ති පරිනිබ්බානධම්යමොති

අනුපාදියසසාය නිබ්බානධාතුයා පරිනිබ්බානසභායවො. විමුච්චතීති විමුත්ති, 

චිත්තයමව විමුත්ති යචයතොවිමුත්තීති වුත්තර ‘‘චිත්තවිසුද්ධි’’න්තිආදි.
චිත්තසීයසනයචත්ථසමාධිගහියතො ‘‘සීයලපතිට්ඨායනයරොසපඤ්යඤො, 
චිත්තරපඤ්ඤඤ්චභාවය’’න්තිආදීසු(සර.නි.1.23, 192; යපටයකො.22; මි.

ප. 1.1.9) විය. පඤ්ඤාවිමුත්තින්ති එත්ථාපි එයසව නයයො. යතනාහ 

‘‘අරහත්තඵලපඤ්ඤාව පඤ්ඤාවිමුත්තී’’ති. සාමන්ති අත්තනාව, 

අපරප්පච්චයයනාති අත්යථො. ‘‘අභිජානිත්වා’’ති ඉමිනා 

ත්වාදිපච්චයකාරියස්ස ය-කාරස්ස යලොයපො දස්සියතො. ‘‘අභිඤ්ඤාො’’ති

ඉමිනා පන නා-වචනකාරියස්සාති දට්ඨබ්බර. සච්ඡීති පච්චක්ඛත්යථ

යනපාතිකර. පච්චක්ඛකරෙං නාම අනුස්සවාකාරපරිවිතක්කාදියක
මුඤ්චිත්වා සරූපයතොආරම්මණකරණර. 

අරියඅට්ඨඞ්ගිකමග්ගවණ්ණනා 
374-5. උප්පතිත්වාති ආකාසමග්යගන යඩත්වා. පටිපජ්ජති

අරියාසාවයකො නිබ්බානර, අරියඵලඤ්ච එතායාති පටිපදා, සා ච තස්ස
පුබ්බභායගො එවාති අරියමග්යගො පුබ්බභාගපටිපදානායමන ඉධ වුත්යතො.

ආතතවිතතාදිවයසන පඤ්චඞ්ගිකං. දිසාවිදිසානිවිට්ඨපයදයසන 

අට්ඨඞ්ගියකො. අට්ඨඞ්ගයතො මුත්යතො අඤ්යඤො යකොචි අට්ඨඞ්ගියකො නාම 

මග්යගො නත්ථීති ආහ ‘‘අට්ඨඞ්ගමත්යතොයෙවා’’තිආදිනා. න හි 
අවයවවිනිමුත්යතො සමුදායයොනාම යකොචි අත්ථීති.තස්මා ‘‘අට්ඨ අඞ්ගානි
අස්සාති අඤ්ඤපදත්ථසමාසර අකත්වා ‘අට්ඨ අඞ්ගානි අට්ඨඞ්ගානි, තානි

අස්ස සන්තීති අට්ඨඞ්ගියකො’ති සමාසගබ්භතද්ධිතවයසන පදසිද්ධි
කාතබ්බා’’ති (දී.නි.ටී.1.374, 375) ආචරියයනවුත්තර, අධිප්පායයොයචත්ථ
චින්යතතබ්යබො. අඤ්ඤපදත්ථසමායස හි කයත න සක්කා
අට්ඨඞ්ගඅට්ඨඞ්ගිකානර යභයදො අඤ්ඤමඤ්ඤර විපරියායර කත්වාපි
නියයමතුර බයායස උභයපදත්ථපරභායවන සයහව සඞ්ඛයාපරිච්යඡයදන 
අත්ථාපත්තියතො. සමාසගබ්යභ පන තද්ධියත කයත සක්කා එව යතසර
යභයදො අඤ්ඤමඤ්ඤර විපරියායර කත්වා නියයමතුර සමායස
උත්තරපදත්ථපරභායවන විනාව සඞ්ඛයාපරිච්යඡයදන අත්ථාපත්තියතො.

එකත්ථිභාවලක්ඛයණො හි සමායසොති. ධම්මදාොදසුත්තන්තටීකාෙං පන
ආචරියයයනව එවර වුත්තර ‘‘යස්මා මග්ගඞ්ගසමුදායය මග්ගයවොහායරො
යහොති, සමුදායයො ච සමුදායීහි සමන්නාගයතො, තස්මා අත්තයනො
අවයවභූතානි අට්ඨ අඞ්ගානිඑතස්සසන්තීති අට්ඨඞ්ගියකො’’ති. පඨමනයය
යචත්ථ අඞ්ගිනා අඞ්ගස්ස අට්ඨඞ්ගිකභායවො වුත්යතො, දුතියනයය පන
අඞ්යගනඅඞ්ගියනොතිඅයයමයතසරවියසයසො. 
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පටුන 

ඉදානි අට්ඨඞ්ගිකමග්යග ලක්ඛණයතො, කිච්චඛණාරම්මණයභදකමයතො

ච විනිච්ඡයර දස්යසන්යතො ‘‘තත්ථා’’තිආදිමාහ. සම්මාදස්සනලක්ඛොති
අවිපරීතර යාථාවයතො චතුන්නමරියසච්චානර පච්චක්ඛයමව දස්සනසභාවා. 

සම්මා අභිනියරොපනලක්ඛයෙොති නිබ්බානාරම්මයණ චිත්තස්ස

අවිපරීතමභිනියරොපනසභායවො. සම්මා පරිග්ගහෙලක්ඛොති
චතුරඞ්ගසමන්නාගතා වාචා ජයන සඞ්ගණ්හාතීති තබ්බිපක්ඛයතො
විරතිසභාවා සම්මාවාචා යභදකරමිච්ඡාවාචප්පහායනන ජයන, 
සම්පයුත්තධම්යම ච පරිග්ගණ්හනකිච්චවතී යහොති, එවර අවිපරීතර

පරිග්ගහණසභාවා. සම්මා සමුට්ඨාපනලක්ඛයෙොති යථා චීවරකම්මාදියකො
කම්මන්යතො එකර කාතබ්බර සමුට්ඨායපති, තරතරකිරියානිප්ඵාදයකො වා
යචතනාසඞ්ඛායතො කම්මන්යතො හත්ථපාදචලනාදිකර කිරියර සමුට්ඨායපති, 
එවර සාවජ්ජකත්තබ්බකිරියාසමුට්ඨාපකමිච්ඡාකම්මන්තප්පහායනන
සම්මාකම්මන්යතො නිරවජ්ජසමුට්ඨාපනකිච්චවා යහොති, සම්පයුත්යත ච

සමුට්ඨායපන්යතො එව පවත්තතීති අවිපරීතර සමුට්ඨාපනසභායවො. සම්මා

යවොදාපනලක්ඛයෙොති කායවාචානර, ඛන්ධසන්තානස්ස ච

සරකියලසභූතමිච්ඡාජීවප්පහායනන අවිපරීතර යවොදාපනසභායවො. සම්මා

පග්ගහලක්ඛයෙොති සසම්පයුත්තධම්මස්ස චිත්තස්ස සරකියලසපක්යඛ

පතිතුමදත්වා අවිපරීතර පග්ගහණසභායවො. සම්මා උපට්ඨානලක්ඛොති

තාදිභාවලක්ඛයණන අවිපරීතර තත්ථ උපට්ඨානසභායවො. සම්මා

සමාධානලක්ඛයෙොති වික්යඛපවිද්ධරසයනන අවිපරීතර චිත්තස්ස
සමාදහනසභායවො. 

සහයජකට්ඨතාය දිට්යඨකට්ඨා අවිජ්ජාදයයො මිච්ඡාදිට්ඨියතො අඤ්යඤ 

අත්තයනො පච්චනීකකියලසා නාම. පස්සතීති පකායසති කිච්චපටියවයධන

පටිවිජ්ඣති.යතනාහ ‘‘තප්පටි…යප.…අසම්යමොහයතො’’ති.ඉදඤ්හිතස්සා 
පස්සනාකාරදස්සනර. යතයනව හි සම්මාදිට්ඨිසඞ්ඛායතන අඞ්යගන තත්ථ
පච්චයවක්ඛණා පවත්තති. පුරිමානි ද්යව කිච්චානි සබ්යබසයමව

සාධාරණානීති ආහ ‘‘සම්මාසඞ්කප්පාදයෙොපී’’තිආදි. ‘‘තයථවා’’ති ඉමිනා
‘‘අත්තයනොපච්චනීකකියලයසහිසද්ධි’’න්ති ඉදමනුකඩ්ෙති. 

පුබ්බභායගති උපචාරක්ඛයණ. උපචාරභාවනාවයසන අයනකවාරර

පවත්තචිත්තක්ඛණිකත්තා නානක්ඛො. අනිච්චාදිලක්ඛණවිසයත්තා 

නානාරම්මො. මග්ගස්ස එකචිත්තක්ඛණිකත්තා එකක්ඛො. 

නිබ්බානාරම්මණත්තා එකාරම්මො. කිච්චයතොති පුබ්බභායග
දුක්ඛාදිඤායණහි කත්තබ්යබන ඉධ සාතිසයර නිබ්බත්යතන කිච්යචන, 

ඉමස්යසවවාඤාණස්සදුක්ඛාදිප්පකාසනකිච්යචන. චත්තාරිනාමානිලභති 

චතූසු සච්යචසු කාතබ්බකිච්ච නිබ්බත්තියතො.තීණි නාමානි ලභති 

කාමසඞ්කප්පාදිප්පහානනිබ්බත්තියතො. සික්ඛාපදවිභඞ්යග ‘‘විරතියචතනා, 
සබ්යබ සම්පයුත්තධම්මා ච සික්ඛාපදානී’’ති (විභ. 704) වුච්චන්ති. තත්ථ

පන පධානානර විරතියචතනානර වයසන ‘‘විරතියෙොපි යහොන්ති
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යචතනායෙොපී’’ති වුත්තර, මුසාවාදාදීහි විරමණකායල වා විරතියයො, 
සුභාසිතාදිවාචාභාසනාදිකායල යචතනායයො යහොන්තීති යයොයජතබ්බා.

යචතනානර අමග්ගඞ්ගත්තා ‘‘මග්ගක්ඛයෙ පන විරතියෙොවා’’ති ආහ.
එකස්යසව ඤාණස්ස දුක්ඛාදිඤාණතා විය, එකායයව විරතියා
මුසාවාදාදිවිරතිභායවො විය ච එකාය එව යචතනාය 
සම්මාවාචාදිකිච්චත්තයසාධනාසම්භයවන සම්මාවාචාදිභාවාසිද්ධියතො, 
තරසිද්ධියඤ්ච අඞ්ගත්තයත්තාසිද්ධියතො ච එවර වුත්තන්තිපි දට්ඨබ්බර.
ඉමිනා යචතාසර දුවිධතර, අයභදතඤ්ච දස්යසති. 

සම්මප්පධානසතිපට්ඨානවයසනාති 
චතුසම්මප්පධානචතුසතිපට්ඨානභාවවයසන. 

යදිපි සමාධිඋපකාරකානර අභිනියරොපනා නුමජ්ජනසම්පියායනු 
පබූ්රහනසන්තානර විතක්කවිචාරපීතිසුයඛොයපක්ඛානර වයසන චතූහි
ඣායනහි සම්මාසමාධි විභත්යතො, තථාපි වායායමො විය
අනුප්පන්නාකුසලානුප්පාදනාදිචතුවායාමකිච්චර, සති විය ච
අසුභාසුඛානිච්චානත්තභූයතසු කායාදීසු සුභාදිසඤ්ඤාපහානචතුසතිකිච්චර
එයකොවසමාධි චතුක්කජ්ඣානසමාධිකිච්චරනසායධති.තස්මාපුබ්බභායගපි
පඨමජ්ඣානසමාධි පඨමජ්ඣානසමාධි එව. තථා මග්ගක්ඛයණපි
පුබ්බභායගපි දුතියජ්ඣානසමාධි දුතියජ්ඣානසමාධි එව. තථා
මග්ගක්ඛයණපි පුබ්බභායගපි තතියජ්ඣානසමාධි තතියජ්ඣානසමාධි එව.
තථා මග්ගක්ඛයණපි පුබ්බභායගපි චතුත්ථජ්ඣානසමාධි 

චතුත්ථජ්ඣානසමාධි එව. තථා මග්ගක්ඛයණපීති ආහ ‘‘පුබ්බභායගපි 

මග්ගක්ඛයෙපිසම්මාසමාධියෙවා’’ති. 

තස්මාති පඤ්ඤාපජ්යජොතත්තා අවිජ්ජාන්ධකාරං විධමිත්වා 

පඤ්ඤාසත්ථත්තා කියලසයචොයර ඝායතන්යතොති යථාරහර යයොයජතබ්බර.
යස්මා පන අනාදිමති සරසායර ඉමිනා යයොගිනා කදාචිපි
අසමුග්ඝාටිතපුබ්යබොකියලසගයණො, තස්සසමුග්ඝාටයකො ච අරියමග්යගො.
අයඤ්යචත්ථ සම්මාදිට්ඨි පරිඤ්ඤාභිසමයාදිවයසන පවත්තියා පුබ්බඞ්ගමා
යහොති බහූපකාරා, තස්මා. තයදව බහූපකාරතර කාරණභායවන දස්යසතුර 

‘‘යෙොගියනොබහූපකාරත්තා’’තිවුත්තර. 

තස්සාති සම්මාදිට්ඨියා. ‘‘බහූපකායරො’’ති වත්වා තර බහූපකාරතර

උපමාය විභායවන්යතො ‘‘ෙථා හී’’තිආදිමාහ. අයර තම්බකරසාදිමයත්තා 

කූයටො. තරපරිහරණයතො මහාසාරතාය යඡයකො. එවන්ති යථා
යහරඤ්ඤිකස්ස චක්ඛුනා දිස්වා කහාපණවිභාගජානයන
කිරියාසාධකතමභායවන කරණන්තරර බහුකාරර යදිදර හත්යථො, එවර
යයොගියනො පඤ්ඤාය ඔයලොයකත්වා ධම්මවිභාගජානයන පුබ්බචාරීභායවන 
ධම්මන්තරර බහුකාරර යදිදර විතක්යකො විතක්යකත්වාව පඤ්ඤාය
තදවයබොධයතො. තස්මා සම්මාසඞ්කප්යපො සම්මාදිට්ඨියා බහුකායරොති

අධිප්පායයො. දුතියඋපමායර එවන්ති යථා තච්ඡයකො පයරන පරිවත්යතත්වා



දීඝනිකායය සීලක්ඛන්ධවග්ගඅභිනවටීකා  මහාලිසුත්තවණ්ණනා 

281 

පටුන 

පරිවත්යතත්වා දින්නර දබ්බසම්භාරර වාසියා තච්යඡත්වා
යගහාදිකරණකම්යම උපයනති, එවර යයොගී විතක්යකන ලක්ඛණාදියතො
විතක්යකත්වා දින්නධම්යම යාථාවයතො පරිච්ඡින්දිත්වා 
පරිඤ්ඤාභිසමයාදිකම්යම උපයනතීති යයොජනා. වචීයභදස්ස උපකාරයකො
විතක්යකො සාවජ්ජානවජ්ජවචීයභයද නිවත්තනපවත්තනකරාය

සම්මාවාචායපිඋපකාරයකොවාතිආහ ‘‘ස්වාෙ’’න්තිආදි. ‘‘ෙථාහා’’තිආදිනා 
ධම්මදින්නාය භික්ඛුනියා විසාඛස්ස නාම ගහපතියනො වුත්තර 

චූළයවදල්ලසුත්තපදං (ම. නි. 1.464) සාධකභායවන දස්යසති. භින්දතීති
නිච්ඡායරති. 

වචීයභදනියාමිකා වාචා කායිකකිරියානියාමකස්ස කම්මන්තස්ස 

උපකාරිකාතිතදත්ථරයලොකයතොපාකටරකාතුර ‘‘ෙස්මාපනා’’තිආදි වුත්තර. 

උභෙං සුචරිතන්ති කායසුචරිතර, වචීසුචරිතඤ්ච. ආජීවට්ඨමකසීලර නාම
චතුබ්බිධවචීසුචරිතතිවිධකායසුචරියතහිසද්ධිරසම්මාආජීවර අට්ඨමරකත්වා
වුත්තරආදිබ්රහ්මචරියකසීලර.යඤ්හිසන්ධාය වුත්තර‘‘පුබ්යබවයඛොපනස්ස

කායකම්මරවචීකම්මරආජීයවොසුපරිසුද්යධොයහොතී’’ති. තදුභොනන්තරන්ති
දුච්චරිතද්වයප්පහායකස්ස සුචරිතද්වයපාරිපූරියහතුභූතස්ස

සම්මාවාචාසම්මාකම්මන්තද්වයස්ස අනන්තරර. සුත්තපමත්යතනාති

අප්යපොස්සුක්කර සුත්යතන, පමත්යතන ච. ඉදං වීරිෙන්ති චතුබ්බිධර

සම්මප්පධානවීරියර. කාොදීසූති කායයවදනාචිත්තධම්යමසු.
ඉන්ද්රියසමතාදයයො සමාධිස්ස උපකාරකා. තබ්බිධුරා ධම්මා අනුපකාරකා. 

ගතියෙොති නිප්ඵත්තියයො, කිච්චාදිසභායව වා. සමන්යවසිත්වාති
උපධායරත්වා, යහතුම්හිචායරත්වාපච්චයයො. 

ද්යවපබ්බජිතවත්ථුවණ්ණනා 
376-7. කස්මා ආරද්ධන්තිඅනුසන්ධිකාරණරපුච්ඡිත්වාතරවිස්සජ්යජතුර 

‘‘අෙං කිරා’’තිආදි වුත්තර යතන අජ්ඣාසයානුසන්ධිවයසනායර උපරි

යදසනා පවත්තාති දස්යසති. යතනාති තථාලද්ධිකත්තා. අස්සාති

ලිච්ඡවිරඤ්යඤො. යදසනාෙන්ති සණ්හසුඛුමාය සුඤ්ඤතපටිසඤ්ඤුත්තාය

යථායදසිතයදසනාය. නාධිමුච්චතීතිනසද්දහතිනපසීදති. තන්තිධම්මංනාම

කයථන්යතොති යයසර අත්ථාය ධම්යමො කථීයති, තත්ථ යතසර අසතිපි
මග්ගපටියවයධ යකවලර සාසයන පයවණීභූතර, පරියත්තිභූතර වා
තන්තිධම්මර කත්වා කයථන්යතො, යතන තදා යතසර මග්ගපටියවධාභාවර

දස්යසති. එවරූපස්සාති සම්මාසම්බුද්ධත්තා අවිපරීතයදසනතාය 

එවරපාකටධම්මකායස්ස සත්ථුයනො. අස්සාති පඨමජ්ඣානාදිසමධිගයමන
සමාහිතචිත්තස්සකුලපුත්තස්සඑතර‘‘තරජීව’’න්තිආදිනා උච්යඡදාදිගහණර
අපි නු යුත්තන්ති පුච්ඡති, ලද්ධියා පන ඣානාධිගමමත්යතන න තාව 
වියවචිතත්තා ‘‘යුත්තමස්යසත’’න්ති යතහි වුත්යත ඣානලාභියනොයපතර
ගහණර අයුත්තයමවාති තර උච්යඡදවාදර, සස්සතවාදර වා ‘‘අහර

යඛො…යප.…නවදාමී’’තිආදිනා පටික්ඛිපිත්වාතිසාධිප්පායත්යථො. එතන්ති 
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පඨමජ්ඣානාදිකර. එවන්ති යථාවුත්තනයයන. අථ ච පනාති එවර
ජානනයතො, පස්සනයතො ච. කාමර විපස්සකාදිදස්සනම්පි පාළියර කතර, 

අරහත්තකූයටන පන යදසනා නිට්ඨාපිතාති දස්යසතුර ‘‘උත්තරි ඛීොසවං 

දස්යසත්වා’’ති වුත්තර. යත හි ද්යව පබ්බජිතා විපස්සකයතො පට්ඨාය ‘‘න 

කල්ලරතස්යසතරවචනායා’’තිඅයවොචුර. ඉමස්සාතිඛීණාසවස්ස. කිඤ්චාපි
‘‘අත්තමනා අයහසු’’න්ති පාළියර න වුත්තර, ‘‘නකල්ල’’න්තිආදිනා පන 

විස්සජ්ජනාවචයනයනව යතසර අත්තමනතා යවදිතබ්බාති ආහ ‘‘යත 

මමා’’තිආදි.තත්ථයස්මාඛීණාසයවොවිගතසම්යමොයහොතිණ්ණවිචිකිච්යඡො, 
තස්මා තස්ස තථා වත්තුමයුත්තන්ති උප්පන්නනිච්ඡයතාය තර මම වචනර
සුත්වා අත්තමනා අයහසුන්ති අත්යථො. යසොපි යඛො ලිච්ඡවි රාජා යත විය

තථාසඤ්ජාතනිච්ඡයත්තා අත්තමයනො අයහොසි. යතනාහ ‘‘එවං වුත්යත

යසොපි අත්තමයනො අයහොසී’’ති. යර පයනත්ථ අත්ථයතො අවිභත්තර, තර
සුවිඤ්යඤයයයමව. 

ඉති සුමඞ්ගලවිලාසිනියා දීඝනිකායට්ඨකථාය 
පරමසුඛුමගම්භීරදුරනුයබොධත්ථපරිදීපනාය
සුවිමලවිපුලපඤ්ඤායවයයත්තියජනනාය සාධුවිලාසිනියා නාම
ලීනත්ථපකාසනියාමහාලිසුත්තවණ්ණනායලීනත්ථපකාසනා. 

මහාලිසුත්තවණ්ණනානිට්ඨිතා. 
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7. ජාලිෙසුත්තවණ්ණනා 

ද්යවපබ්බජිතවත්ථුවණ්ණනා 
378. එවර මහාලිසුත්තර සරවණ්යණත්වා ඉදානි ජාලියසුත්තර

සරවණ්යණන්යතො යථානුපුබ්බර සරවණ්ණයනොකාසස්ස පත්තභාවර
විභායවතුර, මහාලිසුත්තස්සානන්තරරසඞ්ගීතස්සසුත්තස්සජාලියසුත්තභාවර

වාපකායසතුර ‘‘එවංයමසුතං…යප.…යකොසම්බිෙන්තිජාලිෙසුත්ත’’න්ති

ආහ. ‘‘යඝොසියතනා’’තිආදිනා මජ්යඣයලොපසමාසර දස්යසති, යඝොසිතස්ස 
ආරායමොතිපි වත්තබ්බර. එවම්පි හි ‘‘අනාථපිණ්ඩිකස්ස ආරායම’’තිආදීසු
(පාරා. 234) විය දායකකිත්තනරයහොති, එවරපනකිත්යතන්යතොආයස්මා
ආනන්යදොඅඤ්යඤපිතස්ස දිට්ඨානුගතිආපජ්ජයනනියයොයජතීතිඅඤ්ඤත්ථ
වුත්තර. තත්ථ යකොයර යඝොසිතයසට්ඨි නාම, කථඤ්චායනන ආරායමො
කාරියතො, කථර පනතත්ථ භගවා විහාසීති පුච්ඡාය සබ්බර තර විස්සජ්ජනර

සමුදාගමයතො පට්ඨාය සඞ්යඛපයතොව දස්යසන්යතො ‘‘පුබ්යබ 

කිරා’’තිආදිමාහ. අල්ලකප්පරට්ඨන්තිබහූසු යපොත්ථයකසු දිස්සති, කත්ථචි

පන ‘‘අද්දිලරට්ඨ’’න්ති ච ‘‘දමිළරට්ඨ’’න්ති ච ලිඛිතර. තයතොති 

අල්ලකප්පරට්ඨයතො. ‘‘පුත්තං…යප.… අගමාසී’’ති ඉදම්පි ‘‘තස්යසතර

කම්ම’’න්ති ඤායපතුර වුත්තර. තදාති යතසර ගාමර පවිට්ඨදිවයස. 

බලවපාොසන්ති ගරුතරර බහුපායාසර. ජීරායපතුන්ති සමයවපාකිනියා

ගහණියා පක්කායපතුර. අසන්නිහියතති යගහයතො බහි අඤ්ඤර ගයත. 

භුස්සතීතිනදති, ‘‘භුභු’’ඉතිසුනඛසද්දරකයරොතීතිඅත්යථො. ඉදම්පිස්සඑකර
කම්මර.පච්යචකබුද්යධපනචීවරකම්මත්ථායඅඤ්ඤරඨානරගයත සුනඛස්ස
හදයරඵාලිතර.තිරච්ඡානානායමයතඋජුජාතිකායහොන්තිඅකුටිලා, මනුස්සා
පන අඤ්ඤර හදයයන චින්යතති, අඤ්ඤර මුයඛන කයථන්ති. යතයනවාහ
‘‘ගහනඤ්යහතරභන්යතයදිදර මනුස්සා, උත්තානකඤ්යහතරභන්යතයදිදර
පසයවො’’ති(ම.නි.2.3). 

ඉතියසොතායපච්යචකබුද්යධසියනහවයසනඋජුදිට්ඨිතායඅකුටිලතාය 

කාලඞ්කත්වාතාවතිරසභවයනනිබ්බත්යතො.තරසන්ධායාහ ‘‘යසො…යප.… 

නිබ්බත්තී’’ති. තස්ස පන කණ්ණමූයල කයථන්තස්ස සද්යදො
යසොළසයයොජනට්ඨානර ඵරති, පකතිකථාසද්යදො පන සකලර
දසයයොජනසහස්සර යදවනගරර, එවර සරයඝොසසම්පත්තියා 

‘‘යඝොසකයදවපුත්යතො’’ ත්යවව නාමං අයහොසි. අයමස්ස පච්යචකබුද්යධ 

සියනයහනභුක්කරණස්සනිස්සන්යදො. චවිත්වාතිආහාරක්ඛයයන චවිත්වා.
යදවයලොකයතො හි යදවපුත්තා ආයුක්ඛයයන, පුඤ්ඤක්ඛයයන, 
ආහාරක්ඛයයන, යකොයපනාති චතූහි කාරයණහි චවන්ති. ඉමස්ස පන
කාමගුයණපරිභුඤ්ජයතොමුට්ඨස්සතිස්ස ආහාරක්ඛයයනචවනරයහොති.යසො
යකොසම්බියර නගරයසොභිනියා කුච්ඡිස්මිර පටිසන්ධිර ගණ්හි.
නගරයසොභිනියයො කිර ධීතරර පටිජග්ගන්ති, න පුත්තර. ධීතයරො හි තාසර
පයවණිර ඝටයන්ති, තස්මා සාපි තර සඞ්කාරකූයට ඡඩ්ඩායපති. අයමස්ස
පුබ්යබ පුත්තඡඩ්ඩනකම්මස්ස නිස්සන්යදො. පාපකම්මඤ්හි නායමතර
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‘‘අප්පක’’න්ති නාවමඤ්ඤිතබ්බර. තයමයකො මනුස්යසො
කාකසුනඛපරිවාරිතර දිස්වා ‘‘පුත්යතො යමලද්යධො’’ති යගහරයනසි, තස්ස
පන හත්ථයතො යකොසම්බකයසට්ඨි කහාපණසහස්සර දත්වා අග්ගයහසි, 

තමත්ථර සන්ධාය ‘‘යකොසම්බිෙං එකස්ස කුලස්ස ඝයර නිබ්බත්තී’’තිආදි
වුත්තර. සත්තක්ඛත්තුර ඝාතාපනත්ථර උපක්කමකරණම්පි 

පුත්තඡඩ්ඩනකම්මස්යසව නිස්සන්යදො. යසට්ඨිධීතාොති ජනපදයසට්ඨියනො

ධීතාය. යවෙයත්තියෙනාති පඤ්ඤායවයයත්තියයන. සා හි තස්ස පිතරා
යපසිතර මාරාපනපණ්ණර ඵායලත්වා විවාහපණ්ණර බන්ධිත්වා ජීවිතලාභර

කයරොති.තායයවසරසම්පත්තියා යඝොසිතයසට්ඨිනාමජායතො. 

සරීරසන්තප්පනත්ථන්ති හිමවන්යතව මූලඵලාහාරතාය

කිලන්තසරීරස්ස යලොණම්බිලයසවයනන පීනනත්ථර. තසිතාති පිපාසිතා. 

කිලන්තාති පරිස්සන්තකායා. වටරුක්ඛන්ති මහානියරොධරුක්ඛර. යත කිර 
තර පත්වා තස්ස මූයල නිසීදිරසු. අථ යජට්ඨකතාපයසො නියරොධරුක්ඛස්ස 
යසොභාසම්පත්තිර පස්සිත්වා ‘‘මහානුභායවො මඤ්යඤ එත්ථ අධිවුත්ථා
යදවතා.සාධු වතායරයදවතාඉසිගණස්සපානීයාදිදායනනඅද්ධානපරිස්සමර
වියනොයදයයා’’ති චින්යතසි. යදවතාපි තථා චින්තිතර උත්වා ඉසිගණස්ස

පානීයන්හානකයභොජනානි අදාසි. යතනාහ ‘‘තත්ථා’’තිආදි.
යජට්ඨකතාපසස්සපනතථාචින්තනරඅවියසසයතො සබ්බත්ථආයරොයපත්වා 

‘‘සඞ්ගහං පච්චාසිසන්තා’’ති වුත්තර. ‘‘හත්ථං පසායරත්වා’’ති ඉමිනා 

හත්ථප්පසාරණමත්යතන තස්සා යථිච්ඡිතනිප්ඵත්තිර දස්යසති. යදවතා

ආහාති සා අත්තයනො පුඤ්ඤස්ස පරිත්තකත්තා ලජ්ජාය කයථතුර 

අවිසහන්තීපි පුනප්පුනර නිප්පීළියමානා එවමාහ. යසොති අනාථපිණ්ඩියකො

ගහපති. භතකානන්ති භතියා යවයයාවච්චර කයරොන්තානර

දාසයපසකම්මකරානර. පකතිභත්තයවතනයමවාති පකතියා
දාතබ්බභත්තයවතනයමව. තදා උයපොසථිකත්තාකම්මර අකයරොන්තානම්පි
කම්මකරණදිවයසදාතබ්බභත්තයවතනයමව, නතයතො ඌනන්තිඅත්යථො. 

ධම්මපදට්ඨකථාෙං ඛුද්දකභාණකානර මයතන ‘‘සායමාසත්ථාය
ආගයතො’’ති (ධ. ප. අට්ඨ. 1.2.සාමාවතීවත්ථු) වුත්තර, ඉධ පන 

දීඝභාණකානර මයතන ‘‘මජ්ඣන්හියක පාතරාසත්ථාෙ ආගයතො’’ති. 

කඤ්චීති කඤ්චිපි භතකර, කිඤ්චිපි භතකකම්මන්ති වා සම්බන්යධො.

මජ්ඣන්හිකකාලත්තා ‘‘උපඩ්ඪදිවයසො ගයතො’’ති ආහ, යතන
උපඩ්ෙදිවසයමව සමාදින්නත්තා ‘‘උපඩ්ඪූයපොසයථො’’ති තර යවොහරන්තීති

දස්යසති. ධම්මපදට්ඨකථාෙං (ධ.ප.අට්ඨ.1.2සාමාවතීවත්ථු)රත්තිභායගන 
උපඩ්ඪූයපොසයථො වුත්යතො, ඉධ පන මජ්ඣන්හිකයතො පට්ඨාය
දිවසභායගයනව, තදවයසසදිවසරත්තිභායගන වා. අසයමපි හි භායග

උපඩ්ෙසද්යදොපවත්තති. තදයහවාතිඅරුණුග්ගමනකාලරසන්ධායවුත්තර. 

‘‘යඝොයසොපි යඛො දුල්ලයභො යලොකස්මිර යදිදර බුද්යධො’’ති 

සඤ්ජාතපීතිපායමොජ්යජො. තදයහවාති යකොසම්බිර පත්තදිවසයතො 
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පටුන 

දුතියදිවයසයයව. තුරිතාත්ථාතිතුරිතාඅත්ථ, සීඝයායියනො භවථාතිඅත්යථො.

එහිභික්ඛුපබ්බජ්ජර සන්ධාය ‘‘පබ්බජත්වා’’ති වුත්තර. අරහත්තන්ති 

චතුපටිසම්භිදාසමලඞ්කතර අරහන්තභාවර. යතපි යසට්ඨියනො 

යසොතාපත්තිඵයල පතිට්ඨාය අඩ්ෙමාසමත්තර දානානි දත්වා පච්චාගම්ම 

තයෙො විහායරකායරසුං. භගවාපනයදවසිකරඑයකකස්මිර විහායරවසති.
යස්ස ච විහායර වුත්යථො, තස්යසව ඝයර පිණ්ඩාය චරති, තදා පන
යඝොසිතස්ස විහායර විහරති. යතන වුත්තර ‘‘යකොසම්බියර විහරති
යඝොසිතාරායම’’ති. 

බාහිරසමයමත්යතන උපජ්ඣායෙො, න සාසයන විය 
උපජ්ඣායලක්ඛයණන. උයපච්ච පරස්ස වාචාය ආරම්භනර බාධනර 

උපාරම්යභො, යදොසදස්සනවයසන ඝට්ටනන්ති අත්යථො. යතනාහ ‘‘වාදං

ආයරොයපතුකාමාහත්වා’’ති.වදන්තිනින්දාවයසනකයථන්ති එයතනාතිහි 

වායදො, යදොයසො, තමායරොයපතුකාමා උපරි පතිට්ඨයපතුකාමා හුත්වාති

අත්යථො. කථමායරොයපතුකාමාති ආහ ‘‘ඉති කිරා’’තිආදි. තං ජීවං තං

සරීරන්ති යර වත්ථු ජීවසඤ්ඤිතර, තයදව සරීරසඤ්ඤිතර. ඉදඤ්හි ‘‘රූපර
අත්තයතො සමනුපස්සතී’’ති වුත්තවාදර ගයහත්වා වදන්ති. රූපඤ්ච
අත්තානඤ්ච අද්වයර එකීභාවරකත්වා සමනුපස්සනවයසන, ‘‘සත්යතො’’ති

වාබාහිරකපරිකප්පිතරඅත්තානර සන්ධායවදන්ති.තථාහිවුත්තර ‘‘ඉයධව

සත්යතො භිජ්ජතී’’ති. අස්සාති සමණස්ස යගොතමස්ස. භිජ්ජතීති

නිරුදයවිනාසවයසන විනස්සති. යතන ජීවිතසරීරානර
අනඤ්ඤත්තානුජානනයතො, සරීරස්ස ච යභදදස්සනයතො. න යහත්ථ යථා
දිට්ඨයභදවතා සරීරයතො අනඤ්ඤත්තා අදිට්යඨොපි ජීවස්ස යභයදො වුත්යතො, 
එවර අදිට්ඨයභදවතා ජීවයතො අනඤ්ඤත්තා සරීරස්සාපි අයභයදොති සක්කා
වත්තුර තස්ස යභදස්ස පච්චක්ඛසිද්ධත්තා, භූතුපාදායරූපවිනිමුත්තස්ස ච

සරීරස්සඅභාවයතොතිඉමිනා අධිප්පායයනාහ ‘‘උච්යඡදවායදොයහොතී’’ති. 

අඤ්ඤංජීවංඅඤ්ඤංසරීරන්තිඅඤ්ඤයදව වත්ථුජීවසඤ්ඤිතර, අඤ්ඤර
සරීරසඤ්ඤිතර. ඉදඤ්හි ‘‘රූපවන්තර අත්තානර 
සමනුපස්සතී’’තිආදිනයප්පවත්තවාදර ගයහත්වා වදන්ති. රූපයභදස්යසව
දිට්ඨත්තා, අත්තනි ච තදභාවයතො ‘‘අත්තා නිච්යචො’’ති අයමත්යථො

ආපන්යනොවාති ඉමිනාඅධිප්පායයනාහ ‘‘සත්යතොසස්සයතොආපජ්ජතී’’ති. 

379-380. තයිදරයනසරවඤ්ඣාපුත්තස්සදීඝරස්සතාදිපරිකප්පනසදිසර, 
තස්මායරපඤ්යහොඨපනීයයො. නයහසඅත්ථනිස්සියතො, නධම්මනිස්සියතො, 
නාදිබ්රහ්මචරියයකො, න නිබ්බිදාදිඅත්ථාය සරවත්තති. 

යපොට්ඨපාදසුත්තඤ්යචත්ථ නිදස්සනර. තර තත්ථ රාජනිමීලනර කත්වා
‘‘යතනහාවුයසොසුණාථා’’තිආදිනාසත්ථායනසරඋපරිධම්මයදසනමාරභීති 

ආහ ‘‘අථභගවා’’තිආදි.සස්සතුච්යඡදදිට්ඨියයො ද්යවඅන්තා. අරියමග්යගො 

මජ්ඣිමාපටිපදා. තස්සායෙවපටිපදාොතිමිච්ඡාපටිපදායඑව. 
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සද්ධාපබ්බජතස්සාති සද්ධාය පබ්බජිතස්ස ‘‘එවමහර ඉයතො
වට්ටදුක්ඛයතො නිස්සරිස්සාමී’’ති පබ්බජ්ජමුපගතස්ස, තදනුරූපඤ්ච සීලර

පූයරත්වා පඨමජ්ඣායනන සමාහිතචිත්තස්ස. එතන්ති
කියලසවට්ටපරිවුද්ධිදීපනර ‘‘තර ජීවර තර සරීර’’න්තිආදිකර 

දිට්ඨිසරකියලසනිස්සිතවචනර. නිබ්බිචිකිච්යඡො න යහොතීති ධම්යමසු
තිණ්ණවිචිකිච්යඡො න යහොති, තත්ථ තත්ථ ආසප්පනපරිසප්පනවයසන
පවත්තතීති අත්යථො. 

එතයමවං ජානාමීතියයනයසොභික්ඛුපඨමරඣානරඋපසම්පජ්ජවිහරති, 
එතර සසම්පයුත්තර ධම්මර ‘‘මහග්ගතචිත්ත’’න්ති එවර ජානාමි. තථා හි

වුත්තර ‘‘මහග්ගතචිත්තයමතන්ති සඤ්ඤර ඨයපසි’’න්ති. යනො ච එවං 

වදාමීතියථා දිට්ඨිගතිකාතර ධම්මජාතර සනිස්සයර අයභදයතො ගණ්හන්තා
‘‘තර ජීවරතරසරීර’’න්ති, තදුභයරවායභදයතොගණ්හන්තා ‘‘අඤ්ඤරජීවර
අඤ්ඤ සරීර’’න්ති අත්තයනො මිච්ඡාගාහර පයවයදන්ති, එවමහර න වදාමි

තස්ස ධම්මස්ස සුපරිඤ්ඤාතත්තා. යතනාහ ‘‘අථ යඛො’’තිආදි. බාහිරකා
යයභුයයයන කසිණජ්ඣානානි එව නිබ්බත්යතන්තීති වුත්තර 

‘‘කසිෙපරිකම්මං භායවන්තස්සා’’ති. යස්මා භාවනානුභායවන
ඣානාධිගයමො, භාවනාච පථවීකසිණාදිසඤ්ජානනමුයඛනයහොතීතිකත්වා

සඤ්ඤාසීයසන නිද්දිසීයති, තස්මා ‘‘සඤ්ඤාබයලන උප්පන්න’’න්ති ආහ.
යතනවුත්තර‘‘පථවීකසිණයමයකො සඤ්ජානාතී’’තිආදි.යස්මාපනභගවතා
තත්ථතත්ථවායර ‘‘අථ චපනාහරන වදාමී’’ති වුත්තර, තස්මා භගවයතො
වචනමුපයදසරකත්වානවත්තබ්බරකියරතරයකවලිනා උත්තමපුරියසනාති

අධිප්පායයන ‘‘න කල්ලං තස්යසත’’න්ති ආහරසු, න සයර පටිභායනනාති

දස්යසතුර ‘‘මඤ්ඤමානා වදන්තී’’ති වුත්තර. යසසර අනන්තරසුත්යත
වුත්තනයත්තා, පාකටත්තාච සුවිඤ්යඤයයයමව. 

ඉති සුමඞ්ගලවිලාසිනියා දීඝනිකායට්ඨකථාය 
පරමසුඛුමගම්භීරදුරනුයබොධත්ථපරිදීපනාය
සුවිමලවිපුලපඤ්ඤායවයයත්තියජනනාය සාධුවිලාසිනියා නාම
ලීනත්ථපකාසනියාජාලියසුත්තවණ්ණනායලීනත්ථපකාසනා. 

ජාලියසුත්තවණ්ණනානිට්ඨිතා. 
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8. මහාසීහනාදසුත්තවණ්ණනා 

අයචලකස්සපවත්ථුවණ්ණනා 
381. එවර ජාලියසුත්තර සරවණ්යණත්වා ඉදානි මහාසීහනාදසුත්තර

සරවණ්යණන්යතො යථානුපුබ්බර සරවණ්ණයනොකාසස්ස පත්තභාවර 
විභායවතුර, ජාලියසුත්තස්සානන්තරර සඞ්ගීතස්ස සුත්තස්ස

මහාසීහනාදසුත්තභාවර වා පකායසතුර ‘‘එවං යම සුතං…යප.…

උරුඤ්ඤාෙං විහරතීති මහාසීහනාදසුත්ත’’න්ති ආහ. එතයදව නාමන්ති
යස්මිර රට්යඨ තර නගරර, තස්ස රට්ඨස්සපි යස්මිර නගයර භගවා විහාසි, 

තස්ස නගරස්සපි ‘‘උරුඤ්ඤා’’ත්යවව නාමර, තස්මා උරුඤ්ඤාෙන්ති 
උරුඤ්ඤානාමජනපයද උරුඤ්ඤානාමනගයරති ආවුත්තිආදිනයයන
අත්යථො යවදිතබ්යබො. ඉමිනා ඉමමත්ථර දස්යසති – න සබ්බත්ථ
නියතපුල්ලිඞ්ගපුථුවචනාව ජනපදවාචී සද්දා, කත්ථචි
අනියතපුල්ලිඞ්ගපුථුවචනාපියථා‘‘ආළවියරවිහරතී’’ති(පාචි.84, 89) යකචි 

ජනපදයමවත්ථර වදන්ති, තර අපයනතුර ‘‘භගවා හී’’තිආදි වුත්තර. 

රමණීයෙොතිමයනොහරභූමිභාගතාය, ඡායූදකසම්පත්තියා, ජනවිවිත්තතායච

මයනොරයමො. මිගානර අභයර යදති එත්ථාති මිගදායෙො. යතනාහ 

‘‘යසො’’තිආදි. යචලං වත්ථර, තර නත්ථි අස්සාති අයචයලොති වුත්තර 

‘‘නග්ගපරිබ්බාජයකො’’ති. නාමන්ති යගොත්තනාමර. තපනර සන්තපනර

කායස්ස යඛදනර තයපො, යසො එතස්ස අත්ථීති තපස්සී. යස්මා තථාභූයතො

තපරනිස්සියතො, තයපොචතරනිස්සියතොයහොති, තස්මා ‘‘තපනිස්සිතක’’න්ති

ආහ. මුත්තාචාරාදීති එත්ථ ආදිසද්යදන පරයතො පාළිෙ (දී. නි. 1.397) 
මාගතා හත්ථාපයලඛනාදයයො සඞ්ගහිතා. ලූඛර ඵරුසර

සාධුසම්මතාචාරවිරහයතො අපසාදනීයර ආජීවති වත්තතීති ලූඛාජීවීති

අට්ඨකථාමුත්තකනයයො. උප්පණ්යඩතීති උහසනවයසන පරිභාසති. 

උපවදතීතිඅවඤ්ඤාපුබ්බකරඅපවදති.යතනවුත්තර ‘‘හීයළතිවම්යභතී’’ති.

‘‘යහතුම්හි ඤාණර ධම්මපටිසම්භිදා’’තිආදීසු විය ධම්මසද්යදො

යහතුපරියායයොති ආහ ‘‘කාරෙස්ස අනුකාරෙ’’න්ති.
තථාවුත්තසද්දත්යථොයයයවත්ථ කාරණසද්දස්ස යහතුභාවයතො. අත්ථවසා
පයුත්යතො හි සද්දපයයොයගො. යසොයයව ච සද්දත්යථො පයරහි වුච්චමායනො
අනුකාරණරතදනුරූපරතස්සදිසරවා තයතොපච්ඡා වාවුත්තකාරණභාවයතො. 

පයරහීතියයසරතුම්යහහිඉදරවුත්තර, යතහිපයරහි. වුත්තකාරයෙනාතියථා 
යතහි වුත්තර, තථායචතුම්යහහිනවුත්තර, එවරසතියතහිවුත්තකාරයණන
සකාරයණො හුත්වා තුම්හාකර වායදො වා තයතො පරර තස්ස අනුවායදො වා
යකොචිඅප්පමත්තයකොපිවිඤ්ඤූහි ගරහිතබ්බරකාරණරඨානරනාගච්යඡයය, 

කියමවර නාගච්ඡතීති යයොජනා. ‘‘ඉදං වුත්තං යහොතී’’තිආදිනා තයදවත්ථර
සඞ්යඛපයතොදස්යසති. 

382. ඉදානි යර විභජ්ජවාදර සන්ධාය භගවතා ‘‘න යමයත
වුත්තවාදියනො’’ති සඞ්යඛයපන වත්වා තර විභජිත්වා දස්යසතුර ‘‘ඉධාහර
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කස්සපා’’තිආදි වුත්තර, තර විභායගන දස්යසන්යතො 

‘‘ඉයධකච්යචො’’තිආදිමාහ. භගවා හි නිරත්ථකර අනුපසමසරවත්තනිකර
කායකිලමථර ‘‘අත්තකිලමථානුයයොයගො දුක්යඛො අනරියයො 
අනත්ථසරහියතො’’තිආදිනා(සර.නි.5.1081; මහාව.13). ගරහති, සාත්ථකර
පන උපසමසරවත්තනිකර කායකිලමථර ‘‘ආරඤ්ඤියකො යහොති, 
පරසුකූලියකො යහොතී’’තිආදිනා (අ. නි. 5.181, 182; පරි. 325) වණ්යණති. 

අප්පපුඤ්ඤතාොති අපුඤ්ඤතාය. අප්පසද්යදො යචත්ථ ‘‘ද්වත්තිඡදනස්ස
පරියායර අප්පහරියත ඨියතන අධිට්ඨාතබ්බ’’න්තිආදීසු (පාචි. 135) විය
අභාවත්යථො. මිච්ඡාදිට්ඨිභාවයතො කම්මඵලර පටික්ඛිපන්යතන ‘‘නත්ථි
දින්න’’න්තිආදිනා(දී.නි.1.171; ම.නි. 1.445; 2.94, 225; 3.91, 116, 136; 
සර.නි.3.210; අ.නි.3.118; 10.176; ධ.ස. 1221; විභ.907) මිච්ඡාදිට්ඨිර

පුරක්ඛත්වා ජීවිතවුත්තියහතු තථා තථා දුච්චරිතපූරණර සන්ධාය ‘‘තීණි

දුච්චරිතානිපූයරත්වා’’ති වුත්තර. 

භියෙයොයසොමත්තාොති මත්තයතො අතියරකර. ‘‘භියෙයොයසො’’ති හි ඉදර

භියයයොසද්යදනසමානත්ථර යනපාතිකර. අයනසනවයසනාතියකොහඤ්යඤ
ඨත්වා අසන්තගුණසම්භාවනිච්ඡාය යථා තථා තපර කත්වා
අයනසිතබ්බයමසනාවයසන මිච්ඡාජීයවනාති අත්යථො. යථාවුත්තනයයන 

ජීවිතවුත්තියහතු තීණිදුච්චරිතානිපූයරත්වා. ඉයමද්යවති ‘‘අප්පපුඤ්යඤො, 
පුඤ්ඤවා’’තිචවුත්යත දුච්චරිතකාරියනොද්යවපුග්ගයල. 

දුතියනයය ඉයම ද්යවති ‘‘අප්පපුඤ්යඤො, පුඤ්ඤවා’’ති ච වුත්යත
සුචරිතකාරියනොද්යවපුග්ගයල. 

පඨමදුතියනයයසු වුත්තනයයයනව තතියචතුත්ථනයයසුපි යථාක්කමර
අත්යථො යවදිතබ්යබො. පඨමතතියනයයසු යචත්ථ අයහතුකඅකිරියවාදියනො.

දුතියචතුත්ථනයයසුපන කම්මකිරියවාදියනොතිදට්ඨබ්බර. අප්පදුක්ඛවිහාරීති 

අප්පකර දුක්යඛන විහාරී. බාහිරකාචාරයුත්යතොති සාසනාචාරයතො

බාහිරයකන තිත්ථියාචායරනයුත්යතො. අත්තානං සුයඛත්වාතිඅධම්මියකන
අයනසනාය ලද්ධපච්චයනිමිත්යතන සුයඛන අත්තානර සුයඛත්වා සුඛර

කත්වා, ‘‘සුයඛඨයපත්වා’’තිඅධුනා පායඨො. 

‘‘න දානි මො සදියසො අත්ථී’’තිආදිනා තණ්හාමානදිට්ඨිසඞ්ඛාතානර
තිස්සන්නර මඤ්ඤනානර වයසන දුච්චරිතපූරණමාහ. ලාභසක්කාරර වා
උප්පායදන්යතො තීණි දුච්චරිතානි පුයරත්වාති සම්බන්යධො. 

මිච්ඡාදිට්ඨිවයසනාති ‘‘නත්ථි කායමසු යදොයසො’’ති එවර 

පවත්තමිච්ඡාදිට්ඨිවයසන. පරිබ්බාජකාොති බාහිරපබ්බජ්ජමුපගතාය
තාපසදාරිකාය, ඡන්නපරිබ්බාජිකායච. ‘‘අපයරො’’තිඑත්ථාපිහි ‘‘තාපයසො

වා ඡන්නපරිබ්බාජයකොවා’’ති අධිකායරො. දහරාොති තරුණාය. මුදුකාොති

සුඛුමාලාය. යලොමසාොති තනුතම්බයලොමතාය අප්පයලොමවතියා. යලොමර

එතිස්සාඅත්ථීති යලොමසා. ලිඞ්ගත්තයයපිහිස-පච්චයයනපදසිද්ධිමිච්ඡන්ති 
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සද්දවිදූ. කායමසූති වත්ථුකායමසු. පාතබ්බතන්ති පරිභුඤ්ජිතබ්බර.

පරියභොගත්යථොයහත්ථ පා-සද්යදො, තබ්බසද්යදොචභාවසාධයනො.තා-සද්යදො

පන සකත්යථ යථා ‘‘යදවතා’’ති, පාතබ්බතන්ති වා පරිභුඤ්ජනකතර, 
කත්තුසාධයනො යචත්ථ තබ්බසද්යදො යථා උපරිපණ්ණාසයක 

පඤ්චත්තෙසුත්යත ‘‘යය හි යකචි භික්ඛයව සමණා වා බ්රාහ්මණා වා 
දිට්ඨසුතමුතවිඤ්ඤාතබ්බසඞ්ඛාරමත්යතන එතස්ස ආයතනස්ස උපසම්පදර 

පඤ්ඤයපන්තී’’ති(ම.නි.3.24) තථාහි තදට්ඨකථාෙං වුත්තර ‘‘විජානාතීති 

විඤ්ඤාතබ්බං, දිට්ඨසුතමුතවිඤ්ඤාතමත්යතන 
පඤ්චද්වාරිකසඤ්ඤාපවත්තිමත්යතනාතිඅයඤ්හිඑත්ථඅත්යථො’’ති, (ම.නි.

අට්ඨ. 3.24) තට්ටීකාෙඤ්ච ‘‘යථා නියයන්තීති නියයානිකාති බහුලර
වචනයතොකත්තුසාධයනොනියයානිකසද්යදො, එවරඉධවිඤ්ඤාතබ්බසද්යදොති
ආහ ‘විජානාතීති විඤ්ඤාතබ්බ’න්ති,’’ තා-සද්යදො පන භායව.
අස්සාදියමානපක්යඛඨියතො කියලසකායමොපිවත්ථුකාමපරියාපන්යනොයයව, 
තස්මායතසුයථාරුචිපරිභුඤ්ජන්යතොති අත්යථො. 

ඉදන්ති නයචතුක්කවයසන වුත්තර අත්ථප්පයභදවිභජනර. 

‘‘තිත්ථෙවයසන ආගතං අට්ඨකථායර තථා විභත්තත්තා’’ති (දී. නි. ටී.
1.382) ආචරියයනවුත්තර, තථායයවපනපාළියම්පි විභත්තන්තියවදිතබ්බර. 

සාසයනපීතිඉමස්මිරසාසයනපි. 

කථර ලබ්භතීති ආහ ‘‘එකච්යචො හී’’තිආදි. යස්මා න ලභති, තස්මා

අයනසනර කත්වාතිආදිනා යයොයජතබ්බර. අරහත්තං වා අත්තනි අසන්තර

‘‘අත්ථි යම’’ති යථාරුතර පටිජානිත්වා. 

සාමන්තජප්පනපච්චයපටියසවනඉරියාපථසන්නිස්සිතසඞ්ඛාතානි තීණි වා 

කුහනවත්ථූනිපටියසවිත්වා. 

තාදියසොවාති ධුතඞ්ග (විසුද්ධි. 1.22; යථරගා. අට්ඨ. 2.844 ආදයයො)

සමාදානවයසන ලූඛාජීවී එව. අයනසනවයසනාති නිදස්සනමත්තර.
‘‘අරහත්තපටිජානයනනා’’තිආදිපිහි වත්තබ්බර. 

දුල්ලභසුයඛො භවිස්සාමි දුග්ගතීසු උපපත්තියාති අධිප්පායයො. 

අසක්යකොන්යතොති එත්ථ අන්තසද්යදො භාවලක්ඛයණ, අසක්කුණමායන
සතීතිඅත්යථො. 

383. අසුකට්ඨානයතොති අසුකභවයතො. ආගතාති උපපත්තිවයසන

ඉධාගතා. ඉදානි ගන්තබ්බට්ඨානඤ්චාති උපපත්තිවයසයනව ආයතිර

ගමිතබ්බභවඤ්ච. තයතොති අතීතභවයතො. පුන උපපත්තින්ති ආයතිර
අනන්තරභයව පුන උපපත්තිර, තයතො අනන්තරභයවපි පුන උපපත්තින්ති

පුනප්පුනර නිබ්බත්තිර. යකන කාරයෙන ගරහිස්සාමීති එත්ථ
යථාභූතමජානන්යතො ඉච්ඡායදොසවයසන යර කිඤ්චි ගරයහයය, න තථා
චාහර, අහර පන යථාභූතර ජානන්යතො සබ්බම්යපතර යකන කාරයණන 
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ගරහිස්සාමි, සබ්බස්සයපතස්ස තපස්ස ගරහාය කාරණර නත්ථීති

ඉමමධිප්පායර දස්යසන්යතො ‘‘ගරහිතබ්බයමවා’’තිආදිමාහ. භණ්ඩිකන්ති
පුටභණ්ඩිකර. උපමාපක්යඛ පරිසුද්ධතාය යධොතර, තථා අයධොතඤ්ච, 
උපයමයයපක්යඛ පන පසරසිතබ්බගුණතාය යධොතර පරිසුද්ධර, තථා

අයධොතඤ්චාති අත්යථො. තමත්ථන්ති ගරහිතබ්බස්ස යචව ගරහණර, 
පසරසිතබ්බස්සචපසරසනර. 

384. දිට්ඨධම්මිකස්ස, සම්පරායිකස්ස ච අත්ථස්ස සාධනවයසන

පවත්තියා ගරුකත්තා න යකොචි න සාධූති වදති. පඤ්චවිධං යවරන්ති 
පාණාතිපාතාදිපඤ්චවිධයවරර. තඤ්හි පඤ්චවිධස්ස සීලස්ස

පටිපක්ඛභාවයතො, සත්තානර යවරයහතුතායච ‘‘යවර’’න්තිවුච්චති, තයතො

එව ච තර න යකොචි ‘‘සාධූ’’ති වදති තථා

දිට්ඨධම්මිකාදිඅත්ථානමසාධනයතො, සත්තානරසාධුභාවස්සදූසනයතොච. න

නිරුන්ධිතබ්බන්ති රූපග්ගහයණනනිවායරතබ්බර.දස්සනීයදස්සනත්යථොහි
චක්ඛුපටිලායභොති යතසමධිප්පායයො. අයයමව නයයො යසොතාදීසුපි.
යදග්යගනයතසරපඤ්චද්වායරඅසරවයරො සාධු, තදග්යගනතත්ථසරවයරො

නසාධූතිඅධිප්පායයොයහොතීතිආහ ‘‘පුන…යප.…අසංවර’’න්ති. 

අයයමත්ථ අට්ඨකථායතො අපයරො නයයො – ෙං යත එකච්චං වදන්ති

‘‘සාධූ’’ති යත ‘‘එයක සමණබ්රාහ්මණා’’ති වුත්තා තිත්ථියා යර 

අත්තකිලමථානුයයොගාදිර‘‘සාධූ’’තිවදන්ති, තරමයරන‘‘සාධූ’’තිවදාම. ෙං

යත…යප.… ‘‘න සාධූ’’ති යර පන යත අනවජ්ජපච්චයපරියභොගර, 
සුනිවත්ථසුපාරුතාදිසම්මාපටිපත්තිඤ්ච ‘‘න සාධූ’’ති වදන්ති, තර මයර
‘‘සාධූ’’ති වදාමාති. 

ඉති යර පරවාදමූලකර චතුක්කර දස්සිතර, තයදව පුන සකවාදමූලකර

චතුක්කර කත්වා දස්සිතන්ති විඤ්ඤායපතුර ‘‘එව’’න්තිආදි වුත්තර. යඤ්හි
කිඤ්චි යකනචි සමානර, යතනපි තර සමානයමව. යඤ්ච කිඤ්චි යකනචි

අසමානර, යතනපිතරඅසමානයමවාතිආහ ‘‘සමානාසමානත’’න්ති.එත්ථච 

සමානතන්ති සමානතාමත්තර. අනවයසසයතො හි පහාතබ්බධම්මානර
පහානර, උපසම්පායදතබ්බධම්මානර උපසම්පාදනඤ්චසකවායදවදිස්සති, න
පරවායද. යතන වුත්තර ‘‘තයාහර උපසඞ්කමිත්වා එවර වදාමී’’තිආදි.

සකවාදපරවාදානුරූපර වුත්තනයයන පඤ්චසීලාදිවයසයනව අත්යථො

යවදිතබ්යබො. 

සමනුයුඤ්ජාපනකථාවණ්ණනා 
385. අන්තමිතිආණත්තියරපඤ්චමීඅත්තයනොපදර. ලද්ධිං පුච්ඡන්යතොති

‘‘කිර සමයණො යගොතයමො සරකියලසධම්යම අනවයසසර පහාය වත්තති, 
උදාහු පයර ගණාචරියා, එත්ථ තාව අත්තයනො ලද්ධිර වයදහී’’ති එවර

පටිඤ්ඤාතර සිද්ධන්තර පුච්ඡන්යතො. කාරෙං පුච්ඡන්යතොති ‘‘සමයණොව
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පටුන 

යගොතයමො සරකියලසධම්යම අනවයසසර පහාය වත්තතී’’ති වුත්යත

‘‘කාරයණනපි එතමත්ථර ගාහයා’’ති එවර යහතුර පුච්ඡන්යතො. උභෙං

පුච්ඡන්යතොති ‘‘ඉදරනායමත්ථ කාරණ’’න්තිකාරණර වත්වා පටිඤ්ඤායත
අත්යථ සාධියමායන අන්වයයතො, බයතියරකයතො ච කාරණර සමත්යථතුර
සදිසාසදිසප්පයභදර උපයමොදාහරණද්වයර පුච්ඡන්යතො. අපිච 
යහතුපයමොදාහරණවයසනතිලක්ඛණසම්පත්තියායථාපටිඤ්ඤායත අත්යථ

සාධියත සම්මයදව අනු පච්ඡා භාසන්යතො නිගයමන්යතොපි සමනුභාසති

නාමාති යවදිතබ්බර. ‘‘උපසංහරිත්වා’’ති පාඨයසයසො. ‘‘කිං යත’’තිආදි

උපසරහරණාකාරදස්සනර. දුතිෙපයදපීති ‘‘සඞ්යඝන වා සඞ්ඝ’’න්ති පයදපි.

වචනයසසර, උපසරහරණාකාරඤ්චසන්ධාය ‘‘එයසවනයෙො’’තිවුත්තර. 

තමත්ථන්තිතරපහාතබ්බධම්මානරඅනවයසසර පහායවත්තනසඞ්ඛාතර, 
සමාදාතබ්බධම්මානර අනවයසසර සමාදාය වත්තනසඞ්ඛාතඤ්ච අත්ථර. 

යෙොයජත්වාති අකුසලාදිපයදහියයොයජත්වා. අයකොසල්ලසම්භූතාදිඅත්යථන 

අකුසලා යචව තයතොයයව අකුසලාති ච සඞ්ඛාතා, සඞ්ඛාතසද්යදො යචත්ථ

ඤාතත්යථො, යකොට්ඨාසත්යථො ච යුජ්ජතීති ආහ ‘‘ඤාතා, යකොට්ඨාසං වා

කත්වා ඨපිතා’’ති, පුරියමන යචත්ථ පයදන එකන්තාකුසයල වදති, 
පච්ඡියමනතර සහගයත, තප්පටිපක්ඛියයච. එවඤ්හි යකොට්ඨාසකරයණන
ඨපනර උපපන්නර යහොති. අකුසලපක්ඛිකභායවන හි වවත්ථාපනර

යකොට්ඨාසකරණර. අවජ්ජසද්යදො යදොසත්යථො ගාරගහපරියායත්තා, අ-

සද්දස්ස ච තබ්භාවවුත්තියතොතිආහ ‘‘සයදොසා’’ති. අරිො නාමනිද්යදොසා.

ඉයම පන අකුසලා කථඤ්චිපි නිද්යදොසා න යහොන්තීති නිද්යදොසට්යඨන

අරිොභවිතුංනාලං අසමත්ථා. 

386-392. ‘‘ෙ’’න්ති එතර කාරයණ පච්චත්තවචනන්ති දස්යසති 

‘‘යෙනා’’ති ඉමිනා. ෙං වා පනාති අසම්භාවනාවචනයමතර, යර වා පන

කිඤ්චීති අත්යථො. පහාෙ වත්තන්තීති ච අත්ථවසා පුථුවචනවිපරිණායමොති

වුත්තර ‘‘ෙං වා තං වා අප්පමත්තකං පහාෙ වත්තන්තී’’ති. ගොචරිො 
යචත්ථපූරණමක්ඛලිආදයයො. සත්ථුපභවත්තාසඞ්ඝස්ස සඞ්ඝසම්පත්තියාපි

සත්ථුසම්පත්ති විභාවීයතීති ආහ ‘‘සඞ්ඝ…යප.… සිද්ධියතො’’ති, සා පන

පසරසා පසාදයහතුකාති පසාදමුයඛන තර දස්යසතුර ‘‘පසීදමානාපී’’තිආදි

වුත්තර. තත්ථ සම්පිණ්ඩනත්යථන පි-සද්යදන අප්පසීදමානාපි එවයමව න
පසීදන්තීතිසම්පිණ්යඩති. යථාහිඅන්වයයතොසත්ථුසම්පත්තියාසාවයකසු, 
සාවකසම්පත්තියා ච සත්ථරි පසායදො සමුච්චීයති, එවර බයතියරකයතො
සත්ථුවිපත්තියා සාවයකසු, සාවකවිපත්තියා ච සත්ථරිඅප්පසායදොති

දට්ඨබ්බර. ‘‘තථා හී’’තිආදි තබ්බිවරණර. සරීරසම්පත්තින්තිරූපසම්පත්තිර, 
රූපකායපාරිපූරින්ති අත්යථො. රූපප්පමායණ සත්යත සන්ධාය ඉදර වුත්තර, 

‘‘ධම්මයදසනං වා සුත්වා’’ති ඉදන්තු යඝොසප්පමායණ, ධම්මප්පමායණ ච, 

‘‘භික්ඛූනං පනාචාරයගොචර’’න්තිආදිර පන ධම්මප්පමායණ, ලූඛප්පමායණ
ච. ආචාරයගොචරාදීහි ධම්යමො, සම්මාපටිපත්තියා ලූයඛො ච යහොති. තස්මා
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‘‘භවන්ති වත්තායරො’’ති පඨමපයද රූපප්පමාණා, යඝොසප්පමාණා, 

ධම්මප්පමාණා ච, දුතියපයද ධම්මප්පමාණාව යයොයජතබ්බා. කීවරූයපොති
කිත්තකජාතියකො.යාසඞ්ඝස්සපසරසාතිආයනත්වා සම්බන්යධො, අයයමව
වාපායඨො. 

තත්ථ යා බුද්ධානර, බුද්ධසාවකානයමව ච පාසරසතා, අඤ්යඤසඤ්ච 
තදභායවො යජොතියතො, තර විරතිප්පහානසරවරුද්යදසවයසන නීහරිත්වා

දස්යසන්යතො ‘‘අෙමධිප්පායෙො’’තිආදිමාහ. තත්ථ යසතුඝාතවිරතියා 

අරියමග්ගසම්පයුත්තත්තා ‘‘සබ්යබන සබ්බං නත්ථී’’ති වුත්තර.
අට්ඨසමාපත්තිවයසන වික්ඛම්භනප්පහානමත්තර, විපස්සනාමත්තවයසන 
තදඞ්ගප්පහානමත්තන්ති යථාලාභර යයොයජතබ්බර. 

විපස්සනාමත්තවයසනාති ච ‘‘අනිච්ච’’න්ති වා ‘‘දුක්ඛ’’න්ති වා විවිධර
දස්සනමත්තවයසන, නපනනාමරූපවවත්ථානපච්චයපරිග්ගණ්හනපුබ්බකර 
ලක්ඛණත්තයර ආයරොයපත්වා සඞ්ඛාරානර සම්මසනවයසන.

නාමරූපපරිච්යඡයදො, හි අනත්තානුපස්සනාචබාහිරකානරනත්ථි. ඉතරානි 

සමුච්යඡදපටිප්පස්සද්ධිනිස්සරණප්පහානානි තීණි සබ්යබන සබ්බං නත්ථ 
මග්ගඵලනිබ්බානත්තා. යලොකියපඤ්චසීලයතො අඤ්යඤො සබ්යබොපි 

සීලසංවයරො, ‘‘ඛයමො යහොති සීතස්ස උණ්හස්සා’’තිආදිනා (ම. නි. 1.24; 

3.159; අ.නි.4.114) වුත්යතොසුපරිසුද්යධො ඛන්තිසංවයරො, ‘‘පඤ්ඤායයයත
පිධියයයර’’තිආදිනා (සු. නි. 1041; චූළනි. 60) වුත්යතො කියලසානර 

සමුච්යඡදයකො මග්ගඤාණසඞ්ඛායතො ඤාෙසංවයරො, මනච්ඡට්ඨානර

ඉන්ද්රියානර පිදහනවයසන පවත්යතො සුපරිසුද්යධො ඉන්ද්රිෙසංවයරො, 
‘‘අනුප්පන්නානර පාපකානර අකුසලානර ධම්මානර අනුප්පාදායා’’තිආදිනා
(දී. නි. 2.403; ම. නි. 1.135; සර. නි. 5.8; විභ. 205) වුත්යතො

සම්මප්පධානසඞ්ඛායතො වීරිෙසංවයරොති ඉමර සරවරපඤ්චකර සන්ධාය 

‘‘යසසංසබ්යබනසබ්බංනත්ථී’’ති වුත්තර. 

‘‘පඤ්චයඛොපනියම පාතියමොක්ඛුද්යදසා’’තිආදිනායථාවුත්තසීලස්යසව
පුනගහණරසාසයනසීලස්ස බහුභාවරදස්යසත්වාතයදකයදයසඑවපයරසර

අවට්ඨානදස්සනත්ථර. ‘‘උයපොසථුද්යදසා’’ති අධුනා පායඨො. පඤ්ඤාෙතීති
පතිට්ඨිතභායවන පාකයටො යහොති, තස්මා මයා හි…යප.… නත්ථීති

යයොයජතබ්බර. සීහනාදන්ති යසට්ඨනාදර, අභීතනාදර යකනචි
අප්පටිවත්තියවාදර.යරපනවදන්ති– 

‘‘උත්තරස්මිර පයද බයග්ඝ-පුඞ්ගයවොසභකුඤ්ජර; 
සීහසද්දූලනාගාදයා, පුයමයසට්ඨත්ථයගොචරා’’ති. 

තරයයභුයයවයසනාතිදට්ඨබ්බර. 
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අරියඅට්ඨඞ්ගිකමග්ගවණ්ණනා 
393. ‘‘අයර පන යථාවුත්යතො මම වායදො අවිපරීයතොව, තස්යසවර

අවිපරීතභායවොඉමරමග්ගරපටිපජ්ජිත්වා අපරප්පච්චයයතොජානිතබ්යබො’’ති

එවර අවිපරීතභාවාවයබොධනත්ථං. පාළියර ‘‘අත්ථ කස්සපා’’තිආදීසු අයර
යයොජනා – යර මග්ගර පටිපන්යනො සාමරයයව අත්තපච්චක්ඛයතො එවර
ඤස්සති දක්ඛති ‘‘සමයණො යගොතයමො වදන්යතො යුත්තපත්තකායල
තථභාවයතො භූතර, එකරයසන හිතාවහභාවයතො අත්ථර, ධම්මයතො
අනයපතත්තා ධම්මර, විනයයයොගයතො, පයරසඤ්ච විනයනයතො විනයර
වදතී’’ති, යසො මයා සයර අභිඤ්ඤා සච්ඡිකත්වා පයවදියතො
සකලවට්ටදුක්ඛනිස්සරණභූයතො අත්ථි කස්සප මග්යගො, තස්ස ච 
අධිගමූපායභූතා පුබ්බභාගපටිපදාති, යතන ‘‘සමයණො යගොතයමො ඉයම
ධම්යම අනවයසසර පහාය වත්තතී’’තිආදි නයප්පවත්යතො වායදො යකනචි

අසම්පකම්පියතො යථාභූත සීහනායදොති දස්යසති. දක්ඛතීති යචත්ථ ස්සති-
සද්යදන පදසිද්ධි ‘‘යත්රහිනාම සාවයකො එවරූපරඤස්සති වා දක්ඛති වා
සක්ඛිරකරිස්සතී’’තිආදීසුවිය. 

‘‘එවයමතර යථාභූතර සම්මප්පඤ්ඤාය පස්සතී’’තිආදි සුත්තපයදසු (අ.

නි. 3.134) විය ච මග්ගඤ්ච පටිපදඤ්ච එකයතො කත්වා දස්යසන්යතො.

‘‘අෙයමවා’’ති සාවධාරණවචනර මග්ගස්ස පුථුභාවපටික්යඛපත්ථර, 
සබ්බඅරියසාධාරණභාවදස්සනත්ථර, සාසයන පාකටභාවදස්සනත්ථඤ්ච.
යතනාහ‘‘එකායයනොඅයරභික්ඛයවමග්යගොසත්තානර විසුද්ධියා’’ති(දී.නි.
2.373; ම.නි.1.106; සර.නි.5.367, 384). 

‘‘එයසවමග්යගොනත්ථඤ්යඤො, දස්සනස්සවිසුද්ධියා’’ති, (ධ.ප. 274) 
– 

‘‘එකායනර ජාතිඛයන්තදස්සී, 
මග්ගරපජානාතිහිතානුකම්පී; 
එයතනමග්යගනඅතරිරසුපුබ්යබ, 
තරිස්සන්තියයචතරන්තිඔඝ’’න්ති. (සර.නි.5.384, 409; චූළනි.
107, 211; යනත්ති.170) ච– 

සබ්යබසුයචවසුත්තපයදයසසු, අභිධම්මපයදයසසු(විභ.355) ච එයකොවායර
මග්යගොපාකයටොති. 

තයපොපක්කමකථාවණ්ණනා 
394. තයපොයයව උපක්කමිතබ්බයතො, ආරභිතබ්බයතො තයපොපක්කමාති

ආහ ‘‘තපාරම්භා’’ති, ආරම්භනඤ්යචත්ථ තපකරණයමවාති දස්යසති 

‘‘තයපොකම්මානී’’ති ඉමිනා. සමෙකම්මසඞ්ඛාතාති සමයණහි

කත්තබ්බකම්මසඤ්ඤිතා. බ්රාහ්මෙකම්මසඞ්ඛාතාතිඑත්ථාපිඑයසවනයයො. 

නිච්යචොයලොති නිස්සට්ඨයචොයලො සබ්යබන සබ්බර පටික්ඛිත්තයචොයලො. 
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පටුන 

යචලර, යචොයලොතිචපරියායවචනර.යකොචිඡින්නභින්නපටපියලොතිකධයරොපි
දසන්තයුත්තස්ස වත්ථස්ස අභාවයතො ‘‘නිච්යචොයලො’’ති වත්තබ්බතර

ලයභයයාති තරනිවත්යතතුර ‘‘නග්යගො’’ති වුත්තර, නග්ගියවතසමාදායනන
සබ්බථා නග්යගොති අත්යථො. යලොකියකුලපුත්තාචාරවිරහිතතාව

විස්සට්ඨාචාරතාති දස්යසති ‘‘උච්චාරකම්මාදීසූ’’තිආදිනා.කථර විරහියතොති

ආහ ‘‘ඨිතයකොවා’’තිආදි, ඉදඤ්ච නිදස්සනමත්තර වමිත්වා 

මුඛවික්ඛාලනාදිආචාරස්සපි යතන විස්සට්ඨත්තා. අපලිඛතීති උදයකන
අයධොවනයතො අපලිහති. යසො කිර දණ්ඩකර ‘‘සත්යතො’’ති පඤ්ඤයපති, 

තස්මාතරපටිපදර පූයරන්යතොඑවරකයරොතීතිවුත්තර ‘‘උච්චාරංවා’’තිආදි.

තත්ථ අපලිඛතීතිඅපකසති. 

‘‘එහිභදන්යතො’’තිවුත්යතඋපගමනසඞ්ඛායතොවිධි එහිභද්දන්යතො, තර

චරතීති එහිභද්දන්තියකො, රුළ්හිසද්යදන යචත්ථ තද්ධිතසිද්ධි යථා

‘‘එහිපස්සියකො’’ති, (ම. නි. 1.74) තප්පටික්යඛයපන නඑහිභද්දන්තියකො, 

තයදවත්ථරදස්යසති ‘‘භික්ඛාගහෙත්ථ’’න්තිආදිනා. නඑතීතින ආගච්ඡති.

එවර නතිට්ඨභද්දන්තියකොතිඑත්ථාපි.සමයණනනාම සයරවචනකයරයනව

භවිතබ්බර, න පරවචනකයරනාති අධිප්පායයන තදුභෙම්පි…යප.… න

කයරොති.පුයරතරන්තිතරඨානරඅත්තනාඋපගමනයතො පඨමතරර, තරකිර
යසො‘‘භික්ඛුනානාමයාදිච්ඡකී එවභික්ඛා ගයහතබ්බා’’තිඅධිප්පායයනන

ගණ්හාති. උද්දිස්සකතං පන ‘‘මම නිමිත්තභායවන බහූ ඛුද්දකා පාණා

සඞ්ඝාටමාපාදිතා’’තිඅධිප්පායයනනාධිවායසති. නිමන්තනම්පි ‘‘එවරයතසර

වචනර කතර භවිස්සතී’’ති අධිප්පායයන න සාදියති. කුම්භීති 

පක්කභික්ඛාපක්ඛිත්තකුම්යභො. උක්ඛලීති භික්ඛාපචනකුම්යභො. පච්ඡීති

භික්ඛාපක්ඛිත්තපිටකර. තයතොපීති කුම්භීකයළොපියතොපි. කුම්භීආදීසුපි යසො

සත්තසඤ්ඤීති ආහ ‘‘කුම්භීකයළොපියෙො’’තිආදි. ‘‘අෙං ම’’න්තිආදීසුපි

එයසවනයයො. අන්තරන්තිඋභින්නමන්තරාළර. 

කබළන්තරායෙොති ආයලොපස්ස අන්තරායයො. එත්ථාපි යසො

සත්තසඤ්ඤී. පුරිසන්තරගතාොති පුරිසසමීපගතාය. රතිඅන්තරායෙොති
කාමරතියා අන්තරායයො. ගාමසභාගාදිවයසන සඞ්ගම්ම කිත්යතන්ති

එතිස්සාති සංකිත්ති. තථා සරහටතණ්ඩුලාදිසඤ්චයයො යතන

කතභත්තමිධාධිප්යපතන්ති වුත්තර ‘‘සංකිත්යතත්වා කතභත්යතසූ’’ති.

මජ්ඣිමනිකායය මහාසීහනාදසුත්තන්තටීකාෙං පන ආචරියයයනව එවර

වුත්තර ‘‘සරකිත්තයන්ති එතායාති සංකිත්ති, ගාමවාසීහි සමුදායවයසන 
කිරියමානකිරියා, එත්ථ පන භත්තසරකිත්ති අධිප්යපතාති ආහ
‘සරකිත්යතත්වා කතභත්යතසූ’ති’’. ඉදර පන තස්ස උක්කට්ඨපටිපදාති

දස්යසති ‘‘උක්කට්යඨො’’තිආදිනා. යථා යචත්ථ, එවර 
‘‘නඑහිභද්දන්තියකො’’තිආදීසුපි උක්කට්ඨපටිපදාදස්සනර යවදිතබ්බර. 

සාසද්යදො සුනඛපරියායයො. තස්සාති සුනඛස්ස. තත්ථාති තස්මිර ඨායන. 

සමූහසමූහචාරිනීතිසඞ්ඝසඞ්ඝචාරිනී. මනුස්සාතියවයයාවච්චකරමනුස්සා. 
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යසොවීරකන්තිකඤ්ජිකර. ‘‘යලොණයසොවීරක’’න්තියකචි, තදයුත්තයමව, 
‘‘සබ්බසස්සසම්භායරහි කත’’න්ති වුත්තත්තා. යලොණයසොවීරකඤ්හි

සබ්බමච්ඡමරසපුප්ඵඵලාදිසම්භාරකතර. සුරාපානයමවාති
මජ්ජලක්ඛණප්පත්තාය සුරාය පානයමව. යමරයම්යපත්ථ සඞ්ගහිතර

ලක්ඛණහායරන, එකයසසනයයන වා. සබ්යබසුපීති සාවජ්ජානවජ්යජසුපි

කඤ්ජිකසුරාදීසු. එකාගාරයමව භික්ඛාචරියාය උපගච්ඡතීති එකාගාරියකො.

නිවත්තතීති පච්චාගච්ඡති, සති භික්ඛාලායභ තදුත්තරි න ගච්ඡතීති වුත්තර

යහොති.එකායලොයපයනවවත්තතීති එකායලොපියකො. දීයතිඑතායාති දත්ති, 
ද්වත්තිආයලොපමත්තග්ගාහි ඛුද්දකර භික්ඛාදානභාජනර. යතනාහ 

‘‘ඛුද්දකපාතී’’ති. අග්ගභික්ඛන්ති අනාමට්ඨභික්ඛර, සමාභිසඞ්ඛතතාය වා

උත්තමභික්ඛර. අභුඤ්ජනවයසන එයකො යහො එතස්සාති එකාහියකො, 
ආහායරො, තර ආහාරර ආහායරතීති අත්යථො. යසො පන අත්ථයතො

එකදිවසලඞ්ඝයකොති වුත්තර ‘‘එකදිවසන්තරික’’න්ති. එස නයයො 

‘‘ද්වාහික’’න්තිආදීසුපි. අපිච එකාහර අභුඤ්ජිත්වා එකාහර භුඤ්ජනර, 

එකාහවායරොවා එකාහිකං. ද්වීහරඅභුඤ්ජිත්වා ද්වීහරභුඤ්ජනර, ද්වීහවායරො

වා ද්වාහිකං. යසසද්වයයපි අයර නයයො. උක්කට්යඨො හි
පරියායභත්තයභොජනියකො ද්වීහර අභුඤ්ජිත්වා එකාහයමව භුඤ්ජති. එවර

යසසද්වයයපි. මජ්ඣිමාගමටීකාෙං පන ‘‘එකාහර අන්තරභූතර එතස්ස
අත්ථීති එකාහිකර. යසසපයදසුපි එස නයයො’’ති වුත්තර. ‘‘යථරා භික්ඛූ

භික්ඛුනියයොඔවදන්තිපරියායයනා’’තිආදීසුවියවාරත්යථො පරිොෙ සද්යදො. 

එකාහවායරනාති එකාහිකවායරන. ‘‘එකාහික’’න්තිආදිනා වුත්තවිධියමව
පටිපාටියා පවත්තභායවන දස්යසතුර පාළියර ‘‘ඉති එවරූප’’න්තිආදි
වුත්තන්තිදට්ඨබ්බර. 

395. සාමායකො නාමයගොධුයමො. සෙංජාතාවීහිජාතීති අයරොපිමවීහිජාති.

යයදව ‘‘වීහී’’ති වදන්ති. ලිඛිත්වාති කසිත්වා. සියලයසොපීති

කණිකාරාදිරුක්ඛනියයායසොපි. කුණ්ඩකන්ති තනුතරර තණ්ඩුලසකලර, 

තණ්ඩුලඛණ්ඩකන්ති අත්යථො. ඔදයනන කතර කඤ්ජියර ඔදනකඤ්ජෙං. 
‘‘වාසිතයකන පිඤ්ඤායකන නහායයයයා’’තිආදීසු (පාචි. 1203) විය 

පිඤ්ඤාක සද්යදො තිලපිට්ඨපරියායයො. යථාහ ‘‘පිඤ්ඤාකරනාමතිලපිට්ඨර
වුච්චතී’’ති. ‘‘තරුණකදලික්ඛන්ධයමව පිඤ්ඤාක’’න්ති යකචි, න
ගයහතබ්බයමතරකත්ථචිපිතථා අවචනයතො. 

396. සයණහි සණවායකහිනිබ්බත්තිතානි සාොනි, අඤ්යඤහිමිස්සකානි 

සාණානිඑව මසාොනි නිරුත්තිනයයන, නඡචීවරපරියාපන්නානි භඞ්ගානි.

යකචි පන‘‘මසාණානි නාම යචොළවියසසානීති පරිකප්ප ය්ත්වා

මස්සකයචොළානී ’’ති  පඨන්ති, තදයුත්තයමවයපොරායණහිතථාඅවුත්තත්තා. 

එරකතිොදීනීති එත්ථ ආදිසද්යදන අක්කමකචිකදලිවාකාදීනර සඞ්ගයහො, 

එරකාදීහි කතානි හි ඡවානි ලාමකානි දුස්සානීති වත්තබ්බතර ලභන්ති. 
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ඡවසද්යදො යහත්ථ හීනවාචයකො, පුරිමවිකප්යප පන මතසරීරවාචයකො. 

ඡඩ්ඩිතනන්තකානීති ඡඩ්ඩිතපියලොතිකානි  .අජිනස්යසදන්ති  අජනං, 

පකතිඅජිනමිගචම්මර, තයදව මජ්යඣ ඵාලිතකඤ්යච, අජිනස්ස ඛිපර

ඵාලිතමුපඩ්ෙන්ති අජනක්ඛිපං. ‘‘සඛුරකන්තිපි වදන්තී ’’ති)ම .නි .අට්ඨ .

1.155) පපඤ්චසූදනිෙං වුත්තර, ද්වින්නර තිණ්ණර වා සමුදිතඤ්යච, 

අජිනක්ඛිපන්ති යතසමධිප්පායයො. විනෙසංවණ්ණනාසු පන ‘‘අජිනයමව

අයභදයතො අජනක්ඛිප’’න්ති වුත්තර. කන්දිත්වාති උජ්ජවුජ්ජයවන

කන්දිත්වා. ‘‘ගන්යථත්වා’’තිපි පායඨො, වට්යටත්වා බන්ධිත්වාති අත්යථො .

එවඤ්හි ඵලකචීයර  නිදස්සනර උපපන්නර යහොති. ෙං සන්ධාෙ වුත්තන්ති

අජිතවාදස්ස පටිකිට්ඨතරභායව උපමාදස්සනත්ථර යයදව යකසකම්බලර

සන්ධාය අඞ්ගුත්තරාගයම (අ .නි. 3.138) වුත්තර. 

තන්තාවුතානීතිතන්තරපසායරත්වා වීතානි. පටිකිට්යඨොතිහීයනො .කස්මාති

වුත්තර  ‘‘යකසකම්බයලො’’තිආදි .පාළියර  උබ්භට්ඨයකො’’තිඑතස්ස ‘‘උද්ධර

ඨිතයකො ’’තිඅත්යථො  මජ්ඣිමාගමට්ඨකථාෙංමහාසීහනාදසුත්තවණ්ණනාෙං 

(ම  .නි .අට්ඨ.  1.215) වුත්යතො. උබ්භසද්යදො හි උපරිඅත්යථ යනපාතියකො

යථා ‘‘උබ්භජාණුමණ්ඩල ’’න්ති .අයනකපරිමාණා , හිනිපාතා, අයනකත්ථා

ච. 

මිච්ඡාවායාමවයසයනව උක්කුටිකවතානුයයොයගොති ආහ 

‘‘උක්කුටිකවීරිෙං අනුයුත්යතො’’ති. න යකවලර නිසින්යනොයයව 

උක්කුටියකො, අථ යඛො ගච්ඡන්යතොපි…යප.… ගච්ඡති. අෙකණ්ටයකති 

අයයොමයකණ්ටයක. පකතිකණ්ටයකති සලාකකණ්ටයක. උච්චභූමියර 

ථණ්ඩිලසද්යදොති වුත්තර ‘‘උච්යච භූමිට්ඨායන’’ති. අයර අට්ඨකථායතො

අපයරො නයයො – ථණ්ඩිලන්ති සමාපකතිභූමි වුච්චති ‘‘පත්ථණ්ඩියල 

පාතුරයහොසී’’තිආදීසුවිය. අමරයකොයසපිහි නිඝණ්ටුසත්යථ වුත්තර ‘‘යවදී
පරික්ඛතාභූමි, සයමථණ්ඩිලරචාතුයර’’ති(සත්තරසමවග්යග18 ගාථායර)
තස්මා ථණ්ඩියල අනන්තරහිතාය පකතිභූමියර යසයයම්පි කප්යපතීති

අත්යථො. යරසන්ධායතත්යථව නිඝණ්ටුසත්යථ වුත්තර‘‘යයොථණ්ඩියල වත
වසා, යසයත ථණ්ඩිලසායි යසො’’ති (සත්තරසමවග්යග 44 ගාථායර) රයජො

එව ජල්ලර මලීනර රයජොජල්ලං. යතන වුත්තර ‘‘සරීර’’න්තිආදි. ලද්ධං

ආසනන්ති නිසීදිතුර යථාලද්ධමාසනර. අයකොයපත්වාති අඤ්ඤත්ථ 

අනුපගන්ත්වා.තථාචාහ ‘‘තත්යථවනිසීදනසීයලො’’ති.එවර නිසීදන්යතොහි
තර අයකොයපන්යතො නාම යහොති. චතූසු මහාවිකයටසු

ගූථයමවිධාධිප්යපතන්ති වුත්තර ‘‘ගූථං වුච්චතී’’ති. තඤ්හි ආසයවයසන

විරූපර කටත්තා ‘‘විකට’’න්ති වුච්චති. සාෙං තතිෙන්ති

සායන්හසමයසඞ්ඛාතර තතියසමයර. අස්සාති උදයකොයරොහනානුයයොගස්ස.
පායතොපදමිව සායරපදර යනපාතිකර. අනුසාරයලොයපන පන 

‘‘සාෙතතිෙක’’න්තිපිපායඨොදිස්සති. 
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එත්ථ ච ‘‘අයචලයකො යහොතී’’තිආදීනි යාව ‘‘ථුයසොදකර පිවතී’’ති
එතානි වතපදානි එකවාරානි, ‘‘එකාගාරියකො වා යහොතී’’තිආදීනි පන
නානාවාරානි, නානාකාලිකානිවා. තථා‘‘සාකභක්යඛොවායහොතී’’තිආදීනි, 
‘‘සාණානිපි ධායරති, මසාණානිපි ධායරතී’’තිආදීනි ච. තථා යහත්ථ වා-
සද්දග්ගහණර, පි-සද්දග්ගහණඤ්චකතර.පි-සද්යදොපිඉධ විකප්පත්යථොඑව
දට්ඨබ්යබො. පුරියමසු පන වතපයදසු තදුභයම්පි න කතර, එවඤ්ච කත්වා 
‘‘අයචලයකො යහොතී’’ති වත්වා ‘‘සාණානිපි ධායරතී’’තිආදිවචනස්ස, 
‘‘රයජොජල්ලධයරොපි යහොතී’’ති වත්වා
‘‘උදයකොයරොහනානුයයොගමනුයුත්යතො විහරතී’’ති වචනස්ස ච අවියරොයධො
සිද්යධොයහොති.අථවාකියමත්ථඅවියරොධචින්තාය. උම්මත්තකපච්ඡිසදියසො
හි තිත්ථියවායදො. අපිච ‘‘අයචලයකො යහොතී’’ති ආරභිත්වා තප්පසඞ්යගන
සබ්බම්පි අඤ්ඤමඤ්ඤවියරොධයමව අත්තකිලමථානුයයොගර දස්යසන්යතන
යතන අයචලකස්සයපන‘‘සාණානිපිධායරතී’’තිආදිවුත්තන්තිදට්ඨබ්බර. 

තයපොපක්කමනිරත්ථකතාවණ්ණනා 
397. සීලසම්පදාදීහීති සීලසම්පදා, සමාධිසම්පදා, පඤ්ඤාසම්පදාති 

ඉමාහි යලොකුත්තරාහි සම්පදාහි. විනාති විරහිතත්තා, විනා වා තාහි න
කදාචිපි සාමඤ්ඤර වා බ්රහ්මඤ්ඤර වා සම්භවති, තස්මා යතසර
තයපොපක්කමානර නිරත්ථකතර දස්යසන්යතොති සපාඨයසසයයොජනා. 

යදොසයවරවිරහිතන්ති යදොසසඞ්ඛාතයවරයතො විරහිතර. ඉදඤ්හි යදොසස්ස
යමත්තාය උජුපටිපක්ඛයතො වුත්තර. යර පන ආචරියයන වුත්තර
‘‘යදොසග්ගහයණන වා සබ්යබපි ඣානපටිපක්ඛා සරකියලසධම්මා ගහිතා. 
යවරග්ගහයණන පච්චත්ථිකභූතා සත්තා. යදග්යගන හි යදොසරහිතර, 
තදග්යගන යවරරහිත’’න්ති (දී. නි. ටී. 1.397), තයදතර පාළියර
යවරසද්දස්යසව විජ්ජමානත්තා, අට්ඨකථායඤ්ච තදත්ථයමව දස්යසතුර
යදොසසද්දස්සවුත්තත්තාවිචායරතබ්බර. 

398. එත්තකමත්තන්ති නග්ගචරියාදිමත්තර. පාකටභායවන කායති

අත්ථර ගයමතීති පකති, යලොකසිද්ධවායදො. යතනාහ ‘‘පකතිකථා එසා’’ති.
‘‘මත්තා සුඛපරිච්චාගා’’තිආදීසු (ධ. ප. 290) විය මත්තාසද්යදො අප්පත්තර

අන්යතොනීතර කත්වා පමාණවාචයකොති ආහ ‘‘ඉමිනා’’තිආදි. යතන පන
පමායණන පහාතබ්යබො එව පටිපත්තික්කයමො පකරණප්පත්යතො. ඉමිනා
‘‘තයපොපක්කයමනා’’ති සද්දන්තයරන වා අධිගයතොති දස්යසති 

‘‘පටිපත්තික්කයමනා’’ති ඉමිනා. තයතොති තස්මා සාමඤ්ඤබ්රහ්මඤ්ඤස්ස
අප්පමත්තයකයනව පටිපත්තික්කයමන සුදුක්කරභාවයතො. ඉමර

යහතුසම්බන්ධරසන්ධාය ‘‘පදසම්බන්යධනසද්ධි’’න්තිවුත්තර. සබ්බත්ථාති
සබ්බවායරසු. 

399. අඤ්ඤථාතියදි අයචලකභාවාදිනා සාමඤ්ඤර වා බ්රහ්මඤ්ඤර වා 
අභවිස්ස, එවර සති සුවිජායනොව සමයණො, සුවිජායනො බ්රාහ්මයණො. යස්මා
පන තුම්යහ ඉයතො අඤ්ඤථාව සාමඤ්ඤර, අඤ්ඤථා බ්රහ්මඤ්ඤර වදථ, 
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තස්මා දුජ්ජායනොව සමයණො දුජ්ජායනො බ්රාහ්මයණොති අත්යථො. යතනාහ 

‘‘ඉදංසන්ධාොහා’’ති. තංපකතිවාදං පටික්ඛිපිත්වාතියර පුබ්යබපාකතිකර
සාමඤ්ඤර, බ්රහ්මඤ්ඤඤ්ච හදයය ඨයපත්වා යතන අයචලකස්සයපන
‘‘දුක්කරරසුදුක්කර’’න්ති වුත්තර, භගවතාචතයමව සන්ධාය ‘‘පකතියඛො
එසා’’තිආදි භාසිතර, තයමව ඉධ පාකතිකසාමඤ්ඤබ්රහ්මඤ්ඤවිසයර කථර

පටිසරහරිත්වා. සභාවයතොව පරමත්ථයතො එව සමණස්ස, බ්රාහ්මණස්ස ච 

දුජ්ජානභාවං ආවිකයරොන්යතො පුනපි ‘‘පකති යඛො’’තිආදිමාහ. තත්රාපීති 

සමණබ්රාහ්මණවායදපි. පදසම්බන්ධන්ති යහතුපයදන සද්ධිර 
පුබ්බාපරවාකයසම්බන්ධර. 

සීලසමාධිපඤ්ඤාසම්පදාවණ්ණනා 
400-1. පණ්ඩියතොති යහතුසම්පත්තිසිද්යධන පණ්ඩිච්යචන

සමන්නාගයතො. කථංඋග්ගයහසීතිපරිපක්කඤාණත්තාඝයටපදීයපනවිය 
අබ්භන්තයරසමුජ්ජලන්යතනපඤ්ඤායවයයත්තියයනතත්ථතත්ථභගවතා
යදසිතමත්ථර පරිග්ගණ්හන්යතොතරයදසනරඋපධායරසි.යස්මාඋග්ගයහසි, 

තස්මා…යප.…විදිත්වාති සම්බන්යධො. තස්සචාතියයොඅයචලයකොයහොති, 
යාව උදයකොයරොහනානුයයොගමනුයුත්යතොවිහරති, තස්සච.තස්සයචතිවා

පදච්යඡයදො, අභාවිතා අසච්ඡිකතායහොතියචතියයොජනා. තාසම්පත්තියෙො

පුච්ඡාමි, යාහි සමයණො ච බ්රාහ්මයණො ච යහොතීති අධිප්පායයො. 

සීලසම්පදාදිවිජානනත්ථන්තිසීලසම්පදාදිවිජානනයහතු.‘‘කස්මා පුච්ඡතී’’ති

හිවුත්තර. අථ-සද්යදොයචත්ථකාරයණ. එවමීදියසසු. සීලසම්පදාොතිඑත්ථ 

ඉතිසද්යදො ආදිඅත්යථො, උපලක්ඛණනිද්යදයසො වායර, යතන
‘‘චිත්තසම්පදාය, පඤ්ඤාසම්පදායා’’ති පදද්වයර සඞ්ගණ්හාති. යතනාහ
‘‘සීලචිත්තපඤ්ඤාසම්පදාහි අඤ්ඤා’’ති. ඉයමහි ච 

අයසක්ඛසීලාදික්ඛන්ධත්තයරසඞ්ගහිතන්තිවුත්තර ‘‘අරහත්තඵලයමවා’’ති.

තත්ථ කාරණර දස්යසති ‘‘අරහත්තඵලපරියෙොසාන’’න්තිආදිනා. ඉදඤ්හි
කායකොයලොකනමිව උභයායපක්ඛවචනර. 

සීහනාදකථාවණ්ණනා 
402. අනුත්තරන්ති අනඤ්ඤසාධාරණතාය, 

අනඤ්ඤසාධාරණත්ථවිසයතාය ච අනුත්තරර. මහාසීහනාදන්ති මහන්තර

බුද්ධසීහනාදර. අතිවිය අච්චන්තවිසුද්ධතාය පරමවිසුද්ධං. ‘‘පරමන්ති
උක්කට්ඨර. යතනාහ ‘උත්තම’න්ති’’ ආචරියයන වුත්තර, 

උක්කට්ඨපරියායයො ච පරමසද්යදො අත්ථීති තස්සාධිප්පායයො. සීලයමවාති
යලොකියසීලමත්තත්තා සීලසාමඤ්ඤයමව. යථා අනඤ්ඤසාධාරණර 
භගවයතො යලොකුත්තරසීලර සවාසනපටිපක්ඛධම්මවිද්ධරසනයතො, එවර
යලොකියසීලම්පි අනඤ්ඤසාධාරණයමව තදනුච්ඡවිකභායවන පවත්තත්තා.
එවඤ්හි‘‘නාහරතත්ථා’’තිපාළිවචනර උපපන්නරයහොති. ‘‘යාවතාකස්සප
අරියර පරමර සීල’’න්ති ඉදර ‘‘සීලස්ස වණ්ණර භාසන්තී’’ති එත්ථ
ආකාරදස්සනර. ‘‘යදිදර අධිසීල’’න්ති ඉදර පන ‘‘තත්ථා’’ති පදද්වයය
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අනියමවචනර. ‘‘ෙදිදං අධිසීල’’න්තිචයලොකියයලොකුත්තරවයසන දුවිධම්පි
බුද්ධසීලර එකජ්ඣර කත්වා වුත්තර, තස්මා ත-සද්යදනපි උභයස්යසව

පරාමසනන්තිදස්යසතුර ‘‘තත්ථසීයලපිපරමසීයලපී’’තිආදිමාහ. සමසමන්ති

සයමන වියසසනභූයතන සීයලන සමන්ති අත්ථර විඤ්ඤායපතුර ‘‘මම

සීලසයමන සීයලන මො සම’’න්ති වුත්තර. තස්මිං සීයලති දුවියධපි සීයල. 

ඉති ඉමන්ති එවර ඉමර සීලවිසයර. පඨමන්ති උප්පත්තික්කමයතො පඨමර
පවත්තත්තාපඨමභූතර. 

තපතීති කියලයස සන්තප්පති, විධමතීති අත්යථො. ‘‘තයදවා’’ති ඉමිනා

තුලයාධිකරණසමාසමාහ. ජගුච්ඡතීති හීයළති ලාමකයතො ඨයපති. ආරකා

කියලයසහීති කත්වා නිද්යදොසත්තා අරිො. ආරම්භවත්ථුවයසනාති

අට්ඨාරම්භවත්ථුවයසන. විපස්සනාවීරිෙසඞ්ඛාතාති 

විපස්සනාසම්පයුත්තවීරියසඞ්ඛාතා. යලොකියමත්තත්තා තයපොජගුච්ඡාව. 
මග්ගඵලසම්පයුත්තා වීරියසඞ්ඛාතා තයපොජිගුච්ඡාති අධිකාරවයසන

සම්බන්යධො. සබ්බුක්කට්ඨභාවයතො පරමා නාම. යථා යුවියනො භායවො

යයොබ්බනර, එවරජිගුච්ඡියනොභායවො යජගුච්ඡං.ෙදිදංඅධියජගුච්ඡන්තිසීයල

විය යලොකියයලොකුත්තරවයසන දුවිධම්පි බුද්ධයජගුච්ඡර. තත්ථාති

යජගුච්යඡපි අධියජගුච්යඡපි. කම්මස්සකතාපඤ්ඤාති ‘‘අත්ථි දින්නර, අත්ථි
යිට්ඨ’’න්තිආදි (ම. නි. 1.441; විභ. 793) නයප්පවත්තර ඤාණර. යථාහ 

විභඞ්යග – 

‘‘තත්ථකතරරකම්මස්සකතාඤාණර, අත්ථිදින්නර, අත්ථියිට්ඨර, 
අත්ථිහුතර, අත්ථිසුකටදුක්කටානරකම්මානරඵලරවිපායකො…යප.…
ඨයපත්වා සච්චානුයලොමිකරඤාණර සබ්බාපි සාසවා කුසලා පඤ්ඤා
කම්මස්සකතාඤාණ’’න්ති(විභ. 793). 

සබ්බම්පි හි අකුසලර අත්තයනො වා යහොතු, පරස්ස වා, න සකර නාම. 
කස්මා? අත්ථභඤ්ජනයතො, අනත්ථජනනයතො ච. තථා සබ්බම්පි කුසලර
සකර නාම. කස්මා? අනත්ථභඤ්ජනයතො, අත්ථජනනයතො ච. එවර
කම්මස්සකභායව පවත්තා පඤ්ඤා කම්මස්සකතාපඤ්ඤා නාම. 

විපස්සනාපඤ්ඤාති මග්ගසච්චස්ස, පරමත්ථසච්චස්ස ච අනුයලොමනයතො
සච්චානුයලොමිකසඤ්ඤිතා විපස්සනාපඤ්ඤා, යලොකියමත්තයතො පඤ්ඤාව.

ඉත්ථිලිඞ්ගස්ස නපුරසකලිඞ්ගවිපරියායයො ඉධ ලිඞ්ගවිපල්ලායසො. ොෙං

අධිපඤ්ඤාති සීයල විය යලොකියයලොකුත්තරවයසන දුවිධාපි බුද්ධපඤ්ඤා. 

තත්ථාති පඤ්ඤායපි අධිපඤ්ඤායපි. යථාරහර පරිත්තමහග්ගතභාවයතො 

විමුත්තියයව නාම. මග්ගඵලවයසන කියලසානර

සමුච්ඡින්දනපටිප්පස්සම්භනානි සමුච්යඡදපටිප්පස්සද්ධිවිමුත්තියෙො. අථ වා 
සම්මාවාචාදිවිරතීනර අධිසීලග්ගහයණන, සම්මාවායාමස්ස
අධියජගුච්ඡග්ගහයණන, සම්මාදිට්ඨියා අධිපඤ්ඤාග්ගහයණන ගහිතත්තා
අග්ගහිතග්ගහයණන සම්මාසඞ්කප්පසතිසමාධයයො මග්ගඵලපරියාපන්නා 



දීඝනිකායය සීලක්ඛන්ධවග්ගඅභිනවටීකා  මහාසීහනාදසුත්තවණ්ණනා 

300 

පටුන 

සමුච්යඡදපටිප්පස්සද්ධිවිමුත්තියෙො දට්ඨබ්බා. නිස්සරෙවිමුත්ති පන

නිබ්බානයමව. ොඅෙං අධිවිමුත්තීතිසීයලවුත්තනයයනදුවිධාපිඅධිවිමුත්ති. 

තත්ථාතිවිමුත්තියාපිඅධිවිමුත්තියාපි. 

403. යර කිඤ්චි ජනවිවිත්තට්ඨානර සුඤ්ඤාගාරමිධාධිප්යපතර. තත්ථ

නදන්යතන විනා අඤ්යඤො ජයනො නත්ථීති දස්යසතුර ‘‘එකයකොවා’’තිආදි 

වුත්තර. අට්ඨසු පරිසාසූති ඛත්තියපරිසා, 
බ්රාහ්මණගහපතිසමණචාතුමහාරාජිකතාවතිරසමාරබ්රහ්මපරිසාති ඉමාසු
අට්ඨසු පරිසාසු. 

තදත්ථර මජ්ඣිමාගමවයර මහාසීහනාදසුත්තපයදන (ම. නි. 1.150) 

සායධන්යතො ‘‘චත්තාරිමානී’’තිආදිමාහ.තත්ථ යවසාරජ්ජානීතිවිසාරදභාවා, 
ඤාණප්පහානඅන්තරායිකනියයානිකධම්මයදසනානිමිත්තර කුයතොචිපි
අසන්තස්සනභාවා නිබ්භයභාවාති අත්යථො. ‘‘යවසාරජ්ජ’’න්ති හි චතූසු
ඨායනසු සාරජ්ජාභාවර පච්චයවක්ඛන්තස්ස
උප්පන්නයසොමනස්සමයඤාණස්යසතරනාමර.අඤ්යඤහිපනඅසාධාරණතර 

දස්යසතුර ‘‘තථාගතස්ස තථාගතයවසාරජ්ජානී’’ති වුත්තර. ‘‘යථා වා
පුබ්බබුද්ධානර යවසාරජ්ජානි පුඤ්ඤුස්සයසම්පත්තියා ආගතානි, තථා 
ආගතයවසාරජ්ජානී’’ති වා දුතියස්ස තථාගතසද්දස්ස තුලයාධිකරණත්තා
එවර වුත්තර. අයර අට්ඨකථානයයො. යනරුත්තිකා පන වදන්ති ‘‘සමායස

සිද්යධ සාමඤ්ඤත්තා, සඤ්ඤාසද්දත්තා ච තථා වුත්ත’’න්ති. ආසභං

ඨානන්ති යසට්ඨට්ඨානර උත්තමට්ඨානර. සබ්බඤ්ඤුතර පටිජානනවයසන

අභිමුඛර ගච්ඡන්ති, අට්ඨපරිසර උපසඞ්කමන්තීති වා ආසභා, බුද්ධා, යතසර 
ඨානන්තිපිඅත්යථො. 

අපිච තයයො පුඞ්ගවා – ගවසතයජට්ඨයකො උසයභො, 

ගවසහස්සයජට්ඨයකො වසයභො. වජසතයජට්ඨයකො වා උසයභො, 

වජසහස්සයජට්ඨයකො වසයභො. එකගාමයඛත්යත වා යජට්යඨො උසයභො, 

ද්වීසු ගාමයඛත්යතසු යජට්යඨො වසයභො, සබ්බගවයසට්යඨො සබ්බත්ථ
යජට්යඨො සබ්බපරිස්සයසයහො යසයතො පාසාදියකො මහාභාරවයහො

අසනිසතසද්යදහිපි අකම්පනීයයො නිසයභොති. නිසයභොව ඉධ ‘‘උසයභො’’ති

අධිප්යපයතො.ඉදම්පිහිතස්ස පරියායවචනර.උසභස්සඉදන්ති ආසභං, ඉදර

පනආසභරවියාති ආසභං. යයථවහිනිසභසඞ්ඛායතොඋසයභොඋසභබයලන
සමන්නාගයතො චතූහි පායදහිපථවිරඋප්පීයළත්වා අචලට්ඨායනනතිට්ඨති, 
එවර තථාගයතොපි දසතථාගතබයලන සමන්නාගයතො චතූහි
යවසාරජ්ජපායදහි අට්ඨපරිසාපථවිර උප්පීයළත්වා සයදවයක යලොයක
යකනචි පච්චත්ථියකනපච්චාමිත්යතනඅකම්පියයොඅචලට්ඨායනනතිට්ඨති.
එවරතිට්ඨමායනොවතර ආසභරඨානරපටිවිජානාතිඋපගච්ඡතිනපච්චක්ඛාති
අත්තනිආයරොයපති.යතනවුත්තර ‘‘ආසභරඨානරපටිජානාතී’’ති. 
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සීහනාදං නදතීති ‘‘යසට්ඨනාදර අභීතනාදර නදතී’’ති
වුත්යතොවායමත්යථො. අථ වා සීහනාදසදිසර නාදර නදති. අයමත්යථො

ඛන්ධවග්ගසරයුත්යත ආගයතන සීහනාදසුත්යතන (සර. නි. 3.78) 
දීයපතබ්යබො.යථා වා සීයහොමිගරාජා පරිස්සයානර සහනයතො, යගොණමහිර
සමත්තවාරණාදීනර හනනයතො ච ‘‘සීයහො’’ති වුච්චති, එවර තථාගයතො
මුනිරාජා යලොකධම්මානර සහනයතො, පරප්පවාදානර හනනයතො ච 
‘‘සීයහො’’තිවුච්චති.එවරවුත්තස්සසීහස්සනාදරනදති.තත්ථයථාමිගසීයහො
සීහබයලන සමන්නාගයතොසබ්බත්ථවිසාරයදොවිගතයලොමහරයසොසීහනාදර
නදති, එවර තථාගතසීයහො දසතථාගතබයලන සමන්නාගයතො අට්ඨසු
පරිසාසුවිසාරයදොවිගතයලොමහරයසො ‘‘ඉතිරූප’’න්තිආදිනා(සර.නි. 3.78; 
අ.නි.8.2) නයයනනානාවිධයදසනාවිලාසසම්පන්නරසීහනාදරනදති.යතන
වුත්තර ‘‘පරිසාසුසීහනාදරනදතී’’ති. 

පඤ්හං අභිසඞ්ඛරිත්වාති ඤාතුමිච්ඡිතර අත්ථර අත්තයනො

ඤාණබලානුරූපර අභිසඞ්ඛරිත්වා. තඞ්ඛෙඤ්යඤවාති පුච්ඡිතක්ඛයණයයව

ඨානුප්පත්තිකපටිභායනන විස්සජ්යජති. අජ්ඣාසයානුරූපර, 

අත්ථධම්මානුරූපඤ්ච විස්සජ්ජනයතො චිත්තං පරියතොයසතියෙව. අස්සාති

සමණස්ස යගොතමස්ස. යසොතබ්බං මඤ්ඤන්තීති අට්ඨක්ඛණවජ්ජියතන
නවයමන ඛයණන ලබ්භමානත්තා ‘‘යර යනො සත්ථා සාසති, තර මයර

යසොස්සාමා’’ති ආදරභාවජාතා මහන්යතයනව උස්සායහන යසොතබ්බර

සම්පටිච්ඡිතබ්බර මඤ්ඤති. කල්ලචිත්තා මුදුචිත්තාති පසාදාභිවුද්ධියා

විගතුපක්කියලසතාය කල්ලචිත්තා මුදුචිත්තා යහොන්ති. මුද්ධප්පසන්නාති 

තුච්ඡප්පසන්නා නිරත්ථකප්පසන්නා. පසන්නාකායරො නාම පසන්යනහි
කාතබ්බසක්කායරො, යසො දුවියධො ධම්මාමිසපූජාවයසන, තත්ථ ආමිසපූජර 

දස්යසන්යතො ‘‘පණීතානී’’තිආදිමාහ.ධම්මපූජාපනපාළියයමව ‘‘තථත්තාය

පටිපජ්ජන්තී’’ති ඉමිනා දස්සිතා. තථාභාවාොති යථාභාවාය යස්ස
වට්ටදුක්ඛනිස්සරණස්සඅත්ථායධම්යමොයදසියතො, තථාභාවාය. තයදවත්ථර

දස්යසතුර ‘‘ධම්මානුධම්මපටිපත්තිපූරෙත්ථාො’’ති වුත්තර. 
ධම්මානුධම්මපටිපත්ති හි වට්ටදුක්ඛනිස්සරණපරියයොසානා, සා ච 
ධම්මානුධම්මපටිපත්තියායඅනුපුබ්බියාපටිපජ්ජිතබ්බා, පටිපජ්ජන්තානඤ්ච
සති අජ්ඣත්තිකඞ්ගසමවායය එකරසිකා තස්සා පාරිපූරීති තර අනුපුබ්බිර

දස්යසන්යතො ‘‘යකචි සරයෙසූ’’තිආදිමාහ. යථා පූයරන්තා පූයරතුර

සක්යකොතිනාම, තථාපූරණර දස්යසතුර ‘‘සබ්බාකායරනපනපූයරන්තී’’ති 
වුත්තර. 

ඉමස්මිං පයනොකායසති ‘‘පටිපන්නා ච ආරායධන්තී’’ති

සීහනාදකිච්චපාරිපූරිට්ඨපයන පාළිපයදයස. සයමොධායනතබ්බාති

සඞ්කලයිතබ්බා. එකච්චං…යප.… පස්සාමීති භගවයතො එයකො සීහනායදො 
අසාධාරයණො අඤ්යඤහි අප්පටිවත්තියයො යසට්ඨනායදො අභීතනායදොති

කත්වා. එස නයයො යසයසසුපි. අපරර තපස්සින්ති අධිකායරො. පුරිමානං
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දසන්නන්ති ‘‘එකච්චර තපස්සිර නිරයය නිබ්බත්තර පස්සාමී’’ති 
වුත්තසීහනාදයතො පට්ඨාය යාව ‘‘විමුත්තියා මගහර සදියසො නත්ථී’’ති
වුත්තසීහනාදා පුරිමකානර දසන්නර සීහනාදානර, නිද්ධාරයණ යචතර

සාමිවචනර. යතනාහ ‘‘එයකකස්සා’’ති. ‘‘පරිසාසු ච නදතී’’ති ආදයෙො 

‘‘පටිපන්නාචමරආරායධන්තී’’තිපරියයොසානා දස දස සීහනාදා පරිවාරා. 
‘‘එකච්චර තපස්සිර නිරයය නිබ්බත්තර පස්සාමී’’ති හි සීහනාදර නදන්යතො
භගවා පරිසාසු නදති විසාරයදො හුත්වා නදති, තත්ථ ච පඤ්හර පුච්ඡන්ති, 
පඤ්හර විස්සජ්යජති, විස්සජ්ජයනන පරස්ස චිත්තර ආරායධති, සුත්වා
යසොතබ්බර මඤ්ඤන්ති, සුත්වා ච භගවයතො පසීදන්ති, පසන්නා ච
පසන්නාකාරරකයරොන්ති, යරපටිපත්තිරයදයසති, තථත්තායපටිපජ්ජන්ති, 
පටිපන්නා චමරආරායධන්තීතිඑවරපරිවායරත්වාඅත්ථයයොජනාසම්භවති.
අයයමවනයයොයසයසසුපි නවසු. 

‘‘එව’’න්තිආදිනායථාවුත්තානරසීහනාදානර සඞ්කලයිත්වාදස්සනර. යත

දසාති ‘‘පරිසාසු ච නදතී’’ති ආදයයො දස සීහනාදා. පුරිමානං දසන්නන්ති

යථාවුත්තානර මූලභූතානර පුරිමකානර දසසීහනාදානර. පරිවාරවයසනාති

මූලිරකත්වා පච්යචකරපරිවාරවයසනයයොජියමානා සතං සීහනාදා. පුරිමාච

දසාතිමූලමූලියයො කත්වා පරිවාරවයසන අයයොජියමානා පුරිමකා ච දසාති

එවර දසාධිකං සීහනාදසතං යහොති. අඤ්ඤස්මිං පන සුත්යතති 

මජ්ඣිමාගමචූළසීහනාදසුත්තාදිම්හි (ම. නි. 1.193) යතනාති

සඞ්ඛයාමහත්යතන. මහාසීහනාදත්තා ඉදං සුත්තං ‘‘මහාසීහනාද’’න්ති

වුච්චති, න පන මජ්ඣිමනිකායෙ මහාසීහනාදසුත්තමිව
චූළසීහනාදසුත්තමුපාදායාති අධිප්පායයො. 

තිත්ථියපරිවාසකථාවණ්ණනා 
404. පටියසයධත්වාති තථා භාවාභාවදස්සයනන පටික්ඛිපිත්වා. යර

භගවා පාථිකවග්යග උදුම්බරිකසුත්යත (දී. නි. 3.57) ‘‘ඉධ නියරොධ
තපස්සී’’තිආදිනා උපක්කියලසවිභාගර, පාරිසුද්ධිවිභාගඤ්ච දස්යසන්යතො 
සපරිසස්ස නියරොධපරිබ්බාජකස්ස පුරයතො සීහනාදර නදති, තර දස්යසතුර 

‘‘ඉදානී’’තිආදි වුත්තර. නදිතපුබ්බන්ති උදුම්බරිකසුත්යත ආගතනයයන

පුබ්යබ නියරොධපරිබ්බාජකස්ස නදිතර. තපබ්රහ්මචාරීති උත්තමතපචාරී, 

තයපන වා වීරියයන බ්රහ්මචාරී. ඉදන්ති ‘‘රාජගයහ…යප.… පඤ්හර 
අපුච්ඡී’’ති පාළියර ආගතවචනර. ආචරියයන (දී. නි. ටී. 1.403) පන
යථාවුත්තර අට්ඨකථාවචනයමවපච්චාමට්ඨර.එත්ථචකාමරයදානියරොයධො
පඤ්හමපුච්ඡි, භගවා චස්සවිස්සජ්යජසි, නතදාභගවාගිජ්ඣකූයටපබ්බයත
විහරති, රාජගහසමීයපයයව උදුම්බරිකාය යදවියා උයයායන විහරති
තත්යථවතථාපුච්ඡිතත්තා, විස්සජ්ජිතත්තා ච, තථාපිගිජ්ඣකූයටපබ්බයත
භගවයතො විහායරො න තාව විච්ඡින්යනො, තස්මා පාළියර ‘‘තත්ර
ම’’න්තිආදිවචනර, අට්ඨකථායඤ්ච ‘‘තත්ර රාජගයහ ගිජ්ඣකූයට පබ්බයත

විහරන්තර ම’’න්තිආදිවචනර වුත්තන්ති ඉමමත්ථම්පි ‘‘ෙං තං
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භගවා’’තිආදිනා විඤ්ඤායපතීති දට්ඨබ්බර. ‘‘ගිජ්ඣකූයට පබ්බයත’’ති ඉදර 

තත්ථකතවිහාරරසන්ධායවුත්තන්තිදස්යසති ‘‘ගිජ්ඣකූයට මහාවිහායර’’ති

ඉමිනා. උදුම්බරිකාොති තන්නාමිකාය. උෙයායනති තත්ථ

කතපරිබ්බාජකාරාමරසන්ධායවදති. නියරොයධො නාමඡන්නපරිබ්බාජයකො. 

සන්ධායනො නාම පඤ්චඋපාසකසතපරිවායරො අනාගාමිඋපාසයකො. 

කථාසල්ලාපන්ති ‘‘යග්යඝගහපතිජායනයයාසි, යකනසමයණොයගොතයමො

සද්ධිරසල්ලපතී’’තිආදිනා(දී.නි. 3.53) සල්ලාපකථර. පරන්තිඅතිසයත්යථ

නිපායතො. විොති පදපූරණමත්යත යථා තර ‘‘අතිවියා’’ති. අන්ධබාලන්ති

පඤ්ඤාචක්ඛුනාඅන්ධරබාලජනර. යෙොයගතිනයය, දුක්ඛනිස්සරණූපායයති
අත්යථො. 

405. අයනනාති භගවතා. ඛන්ධයකති මහාවග්යග පබ්බජ්ජඛන්ධයක
(මහාව. 96) යර පරිවාසර පරිවසතීති යයොජනා. ‘‘පුබ්යබ අඤ්ඤතිත්ථියයො

භූයතොති අඤ්ඤතිත්ථෙපුබ්යබො’’ති (සාරත්ථ. ටී. 76) 

ආචරිෙසාරිපුත්තත්යථයරන වුත්තර.පඨමරපබ්බජ්ජරගයහත්වාව පරිවසතීති

ආහ ‘‘සාමයෙරභූමිෙංඨියතො’’ති. තන්තිද්වීහිආකායරහිවුත්තරපරිවාසර. 

පබ්බජ්ජන්ති ‘‘ආකඞ්ඛති පබ්බජ්ජර, ආකඞ්ඛති උපසම්පද’’න්ති එත්ථ
වුත්තර පබ්බජ්ජග්ගහණර. ‘‘උත්තරිදිරත්තතිරත්තර සහයසයයර 
කප්යපයයා’’ති (පාචි. 51) එත්ථ දිරත්තග්ගහණර විය 

වචනසිලිට්ඨතාවයසයනව වුත්තං. යස්මා පන සාමයණරභූමියර ඨියතයනව 

පරිවසිතබ්බර, නගිහිභූයතන, තස්මා අපරිවසිත්වායෙවපබ්බජ්ජං ලභති.න

ගාමප්පයවසනාදීනීති එත්ථ ආදිසද්යදන 
නයවසියාවිධවාථුල්ලකුමාරිකපණ්ඩකභික්ඛුනියගොචරතා, සබ්රහ්මචාරීනරකිර
කරණීයයසු දක්ඛානලසාදිතා, උද්යදසපරිපුච්ඡාදීසු තිබ්බච්ඡන්දතා, යස්ස
තිත්ථායතනයතො ඉධාගයතො, තස්ස අවණ්ණභණයන අත්තමනතා, 
බුද්ධාදීනර අවණ්ණභණයන අනත්තමනතා, යස්ස තිත්ථායතනයතො
ඉධාගයතො, තස්සවණ්ණභණයනඅනත්තමනතා, බුද්ධාදීනර වණ්ණභණයන

අත්තමනතාතිඉයමසරසත්තවත්තානරසඞ්ගයහොයවදිතබ්යබො. පූයරන්යතන

පරිවසිතබ්බන්ති යදා පරිවසති, තදා පූරමායනන පරිවසිතබ්බර. 

අට්ඨවත්තපූරයෙනාති යථාවුත්තානර අට්ඨන්නර වත්තානර පූරයණන. 

එත්ථාති පරිවායස, උපසම්පදාය වා. ඝංසිත්වා යකොට්යටත්වාති
අජ්ඣාසයවීමරසනවයසන සුවණ්ණර විය ඝරසිත්වා යකොට්යටත්වා. 

පබ්බජ්ජාොතිනිදස්සනමත්තර. උපසම්පදාපිහියතනසඞ්ගගහති. 

‘‘ගෙමජ්යඣ නිසීදිත්වාති උපසම්පදාකම්මස්ස ගණප්පයහොනකානර
භික්ඛූනරමජ්යඣසඞ්ඝත්යථයරොවියතස්ස අනුග්ගහත්ථරනිසීදිත්වා’’ති(දී.

නි. ටී. 1.405) ආචරියයන වුත්තර, ඉදානි පන බහූසුපි යපොත්ථයකසු ‘‘තං 

නිසීදායපත්වා’’ති කාරිතවයසන පායඨො දිස්සති. අචිරමුපසම්පන්නස්ස

අස්සාති අචිරූපසම්පන්යනො, අත්ථමත්තර පන දස්යසතුර ‘‘උපසම්පන්යනො

හත්වා නචිරයමවා’’ති ආහ. කායචිත්තවියවකාව ඉධාධිප්යපතා
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පටුන 

උපධිවියවකත්ථරපටිපජ්ජනාධිකාරත්තාතිවුත්තර ‘‘කායෙනයචවචිත්යතන

චා’’ති. වූපකට්යඨොති විවිත්යතො. තාදිසස්ස සීලවියසොධයන අප්පමායදො

අවුත්තසිද්යධොති කම්මට්ඨායන අප්පමාදයමව දස්යසති. යපසිතචිත්යතොති
නිබ්බානර පති යපසිතචිත්යතො, තන්නින්යනො තප්යපොයණො තප්පබ්භායරොති
වුත්තරයහොති, එවරභූයතොචතථා අනයපක්ඛතායවිස්සජ්ජිතකායයොනාමාති

අධිප්පායමාවිකාතුර ‘‘විස්සට්ඨඅත්තභායවො’’ති වුත්තර. අත්තාති යචත්ථ

චිත්තර වුච්චති රූපකායස්ස අවිසයත්තා. ෙස්සාති අරහත්තඵලස්ස.
ජාතිකුලපුත්තාපි ආචාරසම්පන්නා එව අරහත්තාධිගමාය පබ්බජ්ජායපක්ඛා
යහොන්තීතියතපිජාතිකුලපුත්යතයතයහව ආචාරකුලපුත්යතහිඑකසඞ්ගයහ

කයරොන්යතො ‘‘ආචාරකුලපුත්තා’’ති ආහ. ඉමිනා හි ආචාරසම්පන්නා
ජාතිකුලපුත්තාපි සඞ්ගහිතා යහොන්ති. 
ආචාරසම්පන්නානයමවාධිප්යපතභායවො ච ‘‘සම්මයදවා’’ති සද්දන්තයරන
විඤ්ඤායති. ‘‘ඔතිණ්යණොම්හිජාතියා’’තිආදිනානයයනහිසරයවගපුබ්බිකර
යථානුසිට්ඨර පබ්බජ්ජර සන්ධාය ‘‘සම්මයදවා’’ති වුත්තර. යතනාහ 

‘‘යහතුනාව කාරයෙයනවා’’ති. තත්ථ යහතුනාති නයයන උපායයන. 

කාරයෙයනවාති තබ්බිවරණවචනර. තන්ති අරහත්තඵලර. තයදව හි
‘‘අනුත්තරර බ්රහ්මචරියපරියයොසාන’’න්ති වත්තුමරහති අඤ්යඤසර තථා
අභාවයතො.‘‘යරතරසද්දා නිච්චසම්බන්ධා’’තිසද්දනයයනපිතදත්ථරදස්යසති 

‘‘තස්ස හී’’තිආදිනා. ‘‘යස්සත්ථාය…යප.… පබ්බජ්ජන්තී’’ති පුබ්යබ

වුත්තස්ස තස්ස අරහත්තඵලස්ස අත්ථාෙ කුලපුත්තා පබ්බජන්ති, තස්මා
අරහත්තඵලමිධාධිප්යපතන්ති විඤ්ඤායතීති අධිප්පායයො. නත්ථි පයරො

ජයනො තථා සච්ඡිකරයණ පච්චයයො යස්සාති අපරප්පච්චයෙො, තර. උප-

සද්යදො විය සං-සද්යදොපි ධාතුසද්දානුවත්තයකොති වුත්තර ‘‘පාපුණිත්වා’’ති, 

පත්වා අධිගන්ත්වාති අත්යථො. උප-සද්යදො වා ධාතුසද්දානුවත්තයකො, සං-

සද්යදො පන ධාතුවියසසයකොති ආහ ‘‘සම්පායදත්වා’’ති, අයසක්ඛා
සීලසමාධිපඤ්ඤායයොනිප්ඵායදත්වා, පරිපූයරත්වාවාතිඅත්යථො. 

නිට්ඨායපතුන්ති නිගමනවයසන පරියයොසායපතුර.
‘‘බ්රහ්මචරියපරියයොසානර…යප.… විහාසී’’ති ඉමිනා එව හි
අරහත්තනිකූයටන යදසනා පරියයොසාපිතා, තර පන නිගයමතුර 

‘‘අඤ්ඤතයරො…යප.… අයහොසී’’ති ධම්මසඞ්ගාහයකහි වුත්තං. එකයතොව

ඉධ අඤ්ඤතයරො, න පන නාමයගොත්තාදීහි අපාකටයතො. අරහන්තානන්ති
උබ්බාහයනයචතරසාමිවචනර.තථාඋබ්බාහිතත්තාච යතසමබ්භන්තයරොති

අත්යථොආපන්යනොතිඅධිප්පායරදස්යසන්යතො ‘‘භගවයතො’’තිආදිමාහ.යකචි

පන එවර වදන්ති – අරහන්තානන්ති යචතර සම්බන්යධයයව සාමිවචනර, 
අයතො යචත්ථ සහ පාඨයසයසන අධිප්පායමත්ථර දස්යසතුර 

‘‘භගවයතො’’තිආදි වුත්තන්ති. යර පයනත්ථ අත්ථයතො න විභත්තර, තර 
සුවිඤ්යඤයයයමව. 
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ඉති සුමඞ්ගලවිලාසිනියා දීඝනිකායට්ඨකථාය 
පරමසුඛුමගම්භීරදුරනුයබොධත්ථපරිදීපනාය
සුවිමලවිපුලපඤ්ඤායවයයත්තියජනනාය සාධුවිලාසිනියා නාම
ලීනත්ථප්පකාසනියාමහාසීහනාදසුත්තවණ්ණනායලීනත්ථපකාසනා. 

මහාසීහනාදසුත්තවණ්ණනානිට්ඨිතා. 
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9. යපොට්ඨපාදසුත්තවණ්ණනා 

යපොට්ඨපාදපරිබ්බාජකවත්ථුවණ්ණනා 
406. එවර මහාසීහනාදසුත්තරසරවණ්යණත්වාඉදානි යපොට්ඨපාදසුත්තර

සරවණ්යණන්යතො යථානුපුබ්බර සරවණ්ණයනොකාසස්ස පත්තභාවර 
විභායවතුර, මහාසීහනාදසුත්තස්සානන්තරර සඞ්ගීතස්ස සුත්තස්ස 

යපොට්ඨපාදසුත්තභාවර වා පකායසතුර ‘‘එවං යම සුතං…යප.… 

සාවත්ථෙන්ති යපොට්ඨපාදසුත්ත’’න්ති ආහ. ‘‘සාවත්ථිය’’න්ති ඉදර 

සමීපත්යථ භුම්මන්ති දස්යසතුර ‘‘සාවත්ථං උපනිස්සාො’’ති වුත්තර, 

චීවරාදිපච්චයපටිබද්ධතාය උපනිස්සයර කත්වාති අත්යථො. යජයතො නාම
රාජකුමායරො, යතන යරොපිතත්තා සරවඩ්ඪිතත්තා පරිපාලිතත්තා යජතස්ස

වනරඋපවනන්තිඅත්ථමාහ ‘‘යජතස්සකුමාරස්ස වයන’’ති.සුදත්යතොනාම

ගහපතිඅනාථානරපිණ්ඩස්සදායකත්තා අනාථපිණ්ඩියකො. යතනයජතස්ස
හත්ථයතො අට්ඨාරසහිරඤ්ඤයකොටිසන්ථරයණන තර කිණිත්වා
අට්ඨාරසහිරඤ්ඤයකොටීයහව යසනාසනර කාරායපත්වා
අට්ඨාරසහිරඤ්ඤයකොටීයහව විහාරමහර නිට්ඨායපත්වා එවර
චතුපඤ්ඤාසහිරඤ්ඤයකොටිපරිච්චායගන යසො ආරායමො බුද්ධප්පමුඛස්ස

භික්ඛුසඞ්ඝස්ස නියයාතියතො. යතනාහ ‘‘අනාථපිණ්ඩියකන ගහපතිනා

ආරායමො කාරියතො’’ති. පුප්ඵඵලපල්ලවාදිගුණසම්පත්තියා, පාණියනො
නිවාසඵාසුතාදිනා වා වියසයසන පබ්බජිතා තයතො තයතොආගම්ම රමන්ති

අනුක්කණ්ඨිතා හුත්වා නිවසන්ති එත්ථාති ආරායමො. අථ වා
යථාවුත්තගුණසම්පත්තියා තත්ථ තත්ථ ගයතපි අත්තයනො අබ්භන්තයර

ආයනත්වාරයමතීති ආරායමො. 

යඵොයටොයස්සපායදසුජායතොති යපොට්ඨපායදො. යඵොයටොයපොට්යඨොතිහි
පරියායයො. පරිබ්බාජයකො දුවියධො ඡන්නපරිබ්බාජයකො, 
අච්ඡන්නපරිබ්බාජයකො ච. තත්ථ අච්ඡන්නපරිබ්බාජයකොපි අයචලයකො
ආජීවයකොතිදුවියධො. යතසුඅයචලයකොසබ්යබනසබ්බරනග්යගො, ආජීවයකො
පන උපරි එකයමව වත්ථර උපකච්ඡකන්තයර පයවයසත්වා පරිහරති, 
යහට්ඨා නග්යගො. අයර පන දුවියධොයපස න යහොතීති වුත්තර 

‘‘ඡන්නපරිබ්බාජයකො’’ති, වත්ථච්ඡායාඡාදනපබ්බජ්භපගතත්තා 

ඡන්නපරිබ්බාජකසඞ්ඛයර ගයතොති අත්යථො. බ්රාහ්මෙමහාසායලොති

මහාවිභවතාය මහාසාරතර පත්යතො බ්රාහ්මයණො. ගොචරියෙොති 

සායපක්ඛතාය සමායසො. සමෙන්ති සාමඤ්ඤනිද්යදයසො, 

එකයසසනිද්යදයසො වා, තර තර සමයන්ති අත්යථො. පවදන්තීති පකාරයතො
වදන්ති, අත්තනා අත්තනා උග්ගහිතනියායමනයථා තථා සමයර වදන්තීති

අත්යථො. තාරුක්යඛොති තස්ස නාමර. පභුති සද්යදන 
යතොයදයයජාණුයසොණීයසොණදණ්ඩකූටදන්තාදියක සඞ්ගණ්හාති, 

ආදිසද්යදන පන ඡන්නපරිබ්බාජකාදියක. තින්දුයකො නාම

කාළක්ඛන්ධරුක්යඛො. චීරන්ති පන්ති. තින්දුකා චීරර එත්ථ සන්තීති 

තින්දුකචීයරො. තථා එකා සාලා එත්ථාති එකසාලයකො. භූතපුබ්බගතියා
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තමත්ථරවිත්ථාරයතො දස්යසන්යතො ‘‘ෙස්මා’’තිආදිමාහ. ඉති කත්වාතිඉමිනා

කාරයණන. ‘‘තස්මි’’න්තිආදිනා යථාපාඨරවිභතයන්තදස්සනර. 

අයනකාකාරානවයසසයඤයයත්ථවිභාගයතො, අපරාපරුප්පත්තියතො ච
භගවයතො ඤාණර යලොයක පත්ථටමිව යහොතීති වුත්තර 

‘‘සබ්බඤ්ඤුතඤ්ඤාෙං පත්ථරිත්වා’’ති, යයතොතස්සඤාණජාලතාවුච්චති.
යවයනයයානර තදන්යතොගධභායවො යහට්ඨා වුත්යතොව.
යවයනයයසත්තපරිග්ගණ්හනත්ථර සමන්නාහායර කයත පඨමර යනසර 
යවයනයයභායවයනව උපට්ඨානර යහොති, අථ සරණගමනාදිවයසන

කිච්චනිප්ඵත්ති වීමරසීයතීති ආහ ‘‘කින්නු යඛො භවිස්සතීති

උපපරික්ඛන්යතො’’ති. නියරොධන්තිසඤ්ඤානියරොධර. නියරොධා වුට්ඨානන්ති 

තයතො නියරොධයතො වුට්ඨානර සඤ්ඤුප්පත්තිර. සබ්බබුද්ධානං ඤායෙන

සංසන්දිත්වාති යථා යත නියරොධර, නියරොධයතො වුට්ඨානඤ්ච බයාකරිරසු, 
බ්යාකරිස්සන්ති ච, තථා බයාකරණවයසන සරසන්දිත්වා. 

කතිපාහච්චයෙනාති ද්වීහතීහච්චයයන. පාළියයමව හි ඉමමත්ථර වක්ඛති. 

සරෙං ගමිස්සතීති ‘‘සරණ’’මිති ගමිස්සති. ‘‘හත්ථසාරිපුත්යතොති
හත්ථිසාරියනොපුත්යතො’’ති(දී.නි.ටී. 1.406) ආචරියයනවුත්තර.අධුනාපන 

‘‘චිත්යතො හත්ථසාරිපුත්යතො’’ ත්යවව පායඨො දිස්සති, චිත්යතො නාම
හත්ථාචරියස්ස පුත්යතොතිඅත්යථො. 

සුරත්තදුපට්ටන්ති රජයනන සම්මා රත්තර දිගුණර අන්තරවාසකර

පරිවත්තනවයසන නිවායසත්වා‘‘ .යුගන්ධරපබ්බතං පරික්ඛිපිත්වා’’ති ඉදර

පරිකප්පවචනර ‘‘තාදියසො අත්ථි  යච, තර වියා ’’ති.  යමඝවණ්ෙන්ති

රත්තයමඝවණ්ණර, සඤ්ඣාපභානුරඤ්ජිතයමඝසඞ්කාසන්ති අත්යථො .

පඨයමනයචත්ථසණ්ඨානසම්පත්තිර  දස්යසති, දුතියයනවණ්ණසම්පත්තිර. 

එකංසවරගතන්ති වාමරසවරප්පවත්තර  .තථා හි  සුත්තනිපාතට්ඨකථාෙං 

වඞ්ගීසසුත්තවණ්ණනාෙං වුත්තර ‘‘එකරස න්ති ච වාමරසර පාරුපිත්වා

ඨිතස්යසතර අධිවචනර  .යයතො යථා වාමරසර පාරුපිත්වා ඨිතර යහොති , තථා

චීවරර කත්වාති එවමස්සත්යථො යවදිතබ්යබො ’’ති]සු .නි .අට්ඨ .

නියරොධකප්පසුත්ත  (වඞ්ගීසසුත්ත (වණ්ණනා  [තත්ථ  එතන්ති ‘‘එකරසර

චීවරර කත්වා ’’තිවචනර.  ෙයතොතියථාවුත්තවචනස්සපාරුපිත්වා ඨිතස්යසව

අධිවචනත්තා එවමස්ස අත්යථො යවදිතබ්යබොති සම්බන්යධො. පච්චග්ඝන්ති

එකරකත්වාඅනධිට්ඨිතකායල පායටක්කරමහග්ඝර, පච්චග්ඝං වාඅභිනවර, 

අබ්භුණ්යහ තඞ්ඛයණනිබ්බත්තන්තිඅත්යථො .පුරිමඤ්යචත්ථඅත්ථවිකප්පර

යකචි න ඉච්ඡති .තථා  හි ආචරියයයනව උදානට්ඨකථාෙං වුත්තර

‘‘පච්චග්යඝති අභිනයව , පච්යචකර මහග්ඝතාය පච්චග්යඝති යකචි, තර න

සුන්දරර  .න හි බුද්ධා භගවන්යතො  මහග්ඝර පටිග්ගණ්හන්ති, පරිභුඤ්ජන්ති

චා ’’ති , ඉධාපි යතන පච්ඡියමොයයව අත්ථවිකප්යපො ගහියතො  .අභිනවතාය

‘‘පච්චග්ඝ’’න්ති ච ඉදර  ආදියතො තථා ලද්ධයවොහායරන, 



දීඝනිකායය සීලක්ඛන්ධවග්ගඅභිනවටීකා  යපොට්ඨපාදසුත්තවණ්ණනා 
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පටුන 

අනඤ්ඤපරියභොගතාය ච වුත්තර, තථා වා සත්ථු අධිට්ඨායනන තර පත්තර

සබ්බකාලර ‘‘පච්චග්ඝ ’’න්ත්යවව වුච්චති.  යසලමෙපත්තන්ති 

මුග්ගවණ්ණසිලාමයර චතුමහාරාජදත්තියර පත්තර  .අයයමව හි භගවතා

නිච්චපරිභුත්යතො  පත්යතො සමචිත්තසුත්තවණ්ණනාදීසුපි )අ .නි .අට්ඨ .

2.2.37) තථාවුත්තත්තා. 

407. අත්තයනොරුචිවයසන අජ්ඣාසයවයසන, නපයරහිඋස්සාහියතොති

අධිප්පායයො. ‘‘අතිප්පගභාවයමව දිස්වා’’ති ච ඉදර භූතකථනර න තාව 
භික්ඛාචරණයවලා සම්පත්තාති දස්සනත්ථර. භගවා හි තදා කාලස්යසව
විහාරයතො නික්ඛන්යතො ‘‘වාසනාභාගියාය ධම්මයදසනාය යපොට්ඨපාදර

අනුග්ගණ්හිස්සාමී’’ති. පාළියර අතිප්පයගො යඛොති එත්ථ ‘‘පයගො’’ති ඉදර 

කච්චාෙනමයතන ප-ඉච්චුපසග්ගයතො ඔ-කාරග-කාරාගමයන සිද්ධර. ප-
සද්යදොයයව පායතොඅත්ථර වදති. අඤ්යඤසර පන සද්දවිදූනර මයතන

පායතොපදමිවයනපාතිකර.යතයනවතත්ථතත්ථ අට්ඨකථාසු (දී.නි.අට්ඨ.
3.1) වුත්තර ‘‘අතිප්පයගො යඛොති අතිවිය පායතො’’ති. අපිච පඨමර ගච්ඡති

දිවසභායවන පවත්තතීති පයගොති නිබ්බචනර ඉමිනා දස්සිතර. දුවියධො
ඛලුසද්යදො විය හි පයගොති සද්යදො නාමනිපායතොපසග්ගවයසන තිවියධො.
එවඤ්හිඉධ‘‘අතිප්පගභාවයමවදිස්වා’’තිවචනර උපපන්නරයහොති. 

ෙංනූනාති එස නිපායතො අඤ්ඤත්ථ සරසයපරිදීපයනො, ඉධ පන
සරසයපතිරූපකපරිදීපයනොව. කස්මා ‘‘සරසයපරිදීපයන’’ති වුත්තර, නනු

බුද්ධානර සරසයයො නත්ථීති ආහ ‘‘බුද්ධානඤ්චා’’තිආදි. සංසයෙො නාම

නත්ථ යබොධිමූයල එව තස්ස සමුග්ඝාටිතත්තා. පරිවිතක්කපුබ්බභායගොති

අධිප්යපතකිච්චස්සපුබ්බභායග පවත්තපරිවිතක්යකො. එසාති‘‘කරිස්සාම, න 

කරිස්සාමා’’තිආදියකො එස චිත්තාචායරො සබ්බබුද්ධානං ලබ්භති සම්භවති

විචාරණවයසයනව පවත්තනයතො, න පන සරසයවයසන. යතනාහාති 
යයයනස සබ්බබුද්ධානර ලබ්භති, යතන භගවා එවමාහාති ඉමයමව පාළිර

ඉමස්ස අත්ථස්ස සාධකර කයරොති. අයර අට්ඨකථායතො අපයරො නයයො – 

ෙංනූනාති පරිකප්පයන නිපායතො. ‘‘උපසඞ්කයමයය’’න්ති කිරියාපයදන 
වුච්චමායනොයයවහිඅත්යථොඅයනන යජොතීයති.තස්මාඅහරයරනූනයදි පන
උපසඞ්කයමයයර සාධු වතාති යයොජනා. ‘‘යදි පනා’’ති ඉදම්පි යතන

සමානත්ථන්ති වුත්තර ‘‘ෙදිපනාහන්තිඅත්යථො’’ති. 

408. අස්සාති පරිබ්බාජකපරිසාය. උද්ධංගමනවයසනාති

උන්නතබහුලතාය උග්ගන්ත්වා උග්ගන්ත්වා පවත්තනවයසන. දිසාසු

පත්ථටවයසනාතිවිපුලභායවනභූතපරම්පරාය සබ්බදිසාසුපත්ථරණවයසන.
එත්ථචපාළියරයථාඋන්නතපායයොසද්යදොඋන්නායදො, එවර විපුලභායවන
උපරූපරි පවත්යතොපි උන්නායදොයයවාති තදුභයර එකජ්ඣර කත්වා 

‘‘උන්නාදිනිො’’ති වුත්තර, පුන තදුභයයමව විභාගර කත්වා 

‘‘උච්චාසද්දමහාසද්දාො’’ති. අයතො පාළිනයානුරූපයමව අත්ථර විවරතීති
දට්ඨබ්බර.ඉදානිපරිබ්බාජකපරිසායඋච්චාසද්දමහාසද්දතාකාරණර, තස්සච 
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පටුන 

පවත්තිආකාරර දස්යසන්යතො ‘‘යතසඤ්හී’’තිආදිමාහ. බාලාතයපති

අභිනවුග්ගතසූරියාතයප. කාමස්සායදො නාම කාමගුණස්සායදො. භවස්සායදො 
නාමකාමරාගාදිසහගයතොභයවසුඅස්සායදො. 

සූරියුග්ගමයන ඛජ්යජොපනමිව නිප්පභතර සන්ධාය වුත්තර 

‘‘ඛජ්යජොපනකූපමා ජාතා’’ති. ලාභසක්කායරොපි යනො පරිහීයනොති අත්යථො 

බායවරුජාතයකන (ජා. 1.4.154) දීයපතබ්යබො. පරිසයදොයසොති පරිසාය
පවත්තයදොයසො. 

409. සණ්ඨයපසීති සඤ්ඤමනවයසන සම්මයදව ඨයපසි.
සණ්ඨපනඤ්යචත්ථ තිරච්ඡානකථාය අඤ්ඤමඤ්ඤස්මිර අගාරවස්ස
චජාපනවයසනආචාරසික්ඛාපනර, යථාවුත්තයදොසස්සනිගූහනඤ්චයහොතීති

ආහ ‘‘සික්ඛායපසී’’තිආදි. නන්ති පරිසර. අප්පසද්දන්ති නිස්සද්දර

උච්චාසද්දමහාසද්දාභාවර. ‘‘එයකො නිසීදතී’’තිආදි අත්ථාපත්තිදස්සනර. 

වුද්ධින්ති ලාභගුණවුද්ධිර. පත්ථෙමායනොති පත්ථයනයහතු. මානන්යත හි
ලක්ඛයණ, යහතුම්හි ච ඉච්ඡන්ති සද්දවිදූ. ඉදානි තමත්ථර විත්ථායරතුර 

‘‘පරිබ්බාජකා කිරා’’තිආදි ආරද්ධර. අපරද්ධන්ති අපරජ්ඣිතර. 

නප්පමජ්ජන්තීති පමාදර න ආපජ්ජන්ති, න අගාරවර කයරොන්තීති වුත්තර
යහොති. 

410. යනො ආගයතආනන්යදොති අම්හාකර භගවතිආගයතආනන්යදො
පීති යහොති. ‘‘චිරස්සර යඛො භන්යත භගවා ඉමර පරියායමකාසී’’ති වචනර
පුබ්යබපි තත්ථ ආගතපුබ්බත්තා වුත්තවචනමිව යහොතීති යචොදනර

සමුට්ඨායපත්වා පරිහරන්යතො ‘‘කස්මා ආහා’’තිආදිමාහ. පිෙසමුදාචාරාති 

පියාලාපා. තස්මාති තථා පියසමුදාචාරස්ස පවත්තනයතො. න යකවලර 
අයයමව, අථ යඛො අඤ්යඤපි පබ්බජිතා යයභුයයයන භගවයතො අපචිතිර
කයරොන්යතවාති තදඤ්යඤසම්පි බාහුල්ලකම්යමන තදත්ථර සායධතුර 

‘‘භගවන්තඤ්හී’’තිආදි වුත්තර. තත්ථ කාරණමාහ ‘‘උච්චාකුලීනතාො’’ති, 
මහාසම්මතරාජයතො පට්ඨායඅසම්භින්නඛත්තියකුලතායාතිඅත්යථො.තථාහි
යසොණදණ්යඩන වුත්තර ‘‘සමයණො ඛලු යභො යගොතයමො උච්චාකුලා
පබ්බජියතො අසම්භින්නඛත්තියකුලා’’ති, (දී. නි. 1.304) යතන සාසයන

අප්පසන්නානම්පිකුලගාරයවනභගවතිඅපචිතිරදස්යසති. එතස්මිංඅන්තයර

කා නාම කථාති යථාවුත්තපරිච්යඡදබ්භන්තයර කීදිසා නාම කථා. 

විප්පකතාති ආරද්ධා හුත්වා අපරියයොසිතා. ‘‘කා කථා විප්පකතා’’ති පන
වදන්යතො අත්ථයතොතස්සා පරියයොසාපනරපටිජානාතිනාම.කා කථාතිච
අවියසසයචොදනා, තස්මා යස්සා තස්සා සබ්බස්සාපි කථාය පරියයොසාපනර 
පටිඤ්ඤාතර යහොති, තඤ්ච පටිජානනර පයදසඤ්ඤුයනො අවිසරයන්ති ආහ 

‘‘ොව…යප.…සබ්බඤ්ඤුපවාරෙංපවායරසී’’ති. එසාතිපරිබ්බාජකපරිසාය

කථිතාරාජකථාදිකා. නිස්සාරාතිනිරත්ථකභායවනසාරරහිතා. 
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අභිසඤ්ඤානියරොධකථාවණ්ණනා 
411. ‘‘තිට්ඨයතසා’’ති එතස්ස ආපන්නමත්ථර දස්යසන්යතො 

‘‘සයච’’තිආදිමාහ. සුකාරෙන්ති සුන්දරර අත්ථාවහර හිතාවහර කාරණර. 

ෙත්ථාතිඅඤ්ඤතරිස්සර සාලායර.නානාතිත්ථසඞ්ඛාතාසුලද්ධීසුනියුත්තාති 

නානාතිත්ථොණියසද්යදන. ණිකසද්යදන වා ක-කාරස්ස ය-කාරර කත්වා 
යථා ‘‘අන්තියයො’’ති. ‘‘අයර කිර වදති අයර කිර වදතී’’ති කුතූහලර

යකොලාහලයමත්ථ අත්ථීති යකොතූහලා, සාඑවසාලා යකොතූහලසාලාතිආහ 

‘‘යකොතූහලුප්පත්තිට්ඨානයතො’’ති. උපසග්ගමත්තං 
ධාත්වත්ථානුවත්තනයතො. සඤ්ඤාසීයසනායර යදසනා, තස්මා
සඤ්ඤාසහගතා සබ්යබපි ධම්මා ගගහන්ති, තත්ථ පන චිත්තර පධානන්ති 

වුත්තර ‘‘චිත්තනියරොයධ’’ති. පහානවයසනපන අච්චන්තනියරොධස්ස යතහි

අනධිප්යපතත්තා, අවිසයත්තා ච ‘‘ඛණිකනියරොයධ’’ති ආහ. කාමර යසොපි
යතසරඅවිසයයොව, අත්ථයතොපන නියරොධකථාවුච්චමානාතත්යථවතිට්ඨති, 

තස්මා අත්ථාපත්තිමත්තර පති තථා වුත්තන්ති යවදිතබ්බර. තස්සාති

අභිසඤ්ඤානියරොධකථාය. ‘‘කිත්තියඝොයසො’’ති ‘අයහො බුද්ධානුභායවො, 
භවන්තරපටිච්ඡන්නම්පි කාරණර එවර හත්ථාමලකර විය පච්චක්ඛයතො
දස්යසති, සාවයක ච එදියස සරවරසමාදායන පතිට්ඨායපතී’ති ථුතියඝොයසො

යාවභවග්ගා පත්ථරතීති.ආචරියයනවුත්තර. ඉදානිපන ‘‘සකලජම්බුදීයප
භගවයතො කථාකිත්තියඝොයසො පත්ථරතී’’ති පායඨො දිස්සති. 

පටිභාගකිරිෙන්ති පළාසවයසන පටිභාගභූතර පයයොගර. භවන්තරසමෙන්ති
තත්රතත්රවුට්ඨානසමයරඅභූතපරිකප්පිතර කිඤ්චිඋස්සාරියවත්ථුරඅත්තයනො

සමයර කත්වා කයථන්ති. කිඤ්චියදව සික්ඛාපදන්ති ‘‘එකමූලයකන
භවිතබ්බර, එත්තකරයවලර එකස්මිරයයවඨායනනිසීදිතබ්බ’’න්තිඑවමාදිකර 

කිඤ්චියදව කාරණර සික්ඛායකොට්ඨාසර කත්වා පඤ්ඤයපන්ති. 

නියරොධකථන්තිනියරොධසමාපත්තිකථර. 

යතසූති යකොතූහලසාලායර සන්නිපතියතසු 

නානාතිත්ථියසමණබ්රාහ්මයණසු. එකච්යචති එයක. පුරියමොති ‘‘අයහතූ
අප්පච්චයා පුරිසස්ස සඤ්ඤා උප්පජ්ජන්තිපි නිරුජ්ඣන්තිපී’’තිආදිනා

වුත්තවාදී. එත්ථාති චතූසු වාදීසු. ගවායර ඉධ උප්පජ්ජතීති සම්බන්යධො. 

සමාපත්තින්ති අසඤ්ඤීභවාවහර වායයොකසිණපරිකම්මර, 
ආකාසකසිණපරිකම්මර වා රූපාවචරචතුත්ථජ්ඣානසමාපත්තිර, 

පඤ්චමජ්ඣානසමාපත්තිර වා. නියරොයධති යහට්ඨා වුත්තනයයන

සඤ්ඤානියරොයධ. යහතුං අපස්සන්යතොති යයන යහතුනා අසඤ්ඤීභයව
සඤ්ඤාය නියරොයධො සබ්බයසො අනුප්පායදො, යයන ච තයතො චුතස්ස ඉධ
පඤ්චයවොකාරභයව සඤ්ඤාය උප්පායදො, තදුභයම්පි යහතුර අවිසයතාය
අපස්සන්යතො. 

දුතියෙොති‘‘සඤ්ඤාහියභොපුරිසස්ස අත්තා’’තිආදිනාවුත්තවාදී. නන්ති

පඨමවාදිර. නියසයධත්වාති‘‘නයඛොපනයමතරයභොඑවරභවිස්සතී’’තිඑවර 
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පටික්ඛිපිත්වා. මිගසිඞ්ගතාපසස්සාති එවරනාමකතාපසස්ස. තස්ස කිර
මත්ථයකමිගසිඞ්ගාකායරනද්යවචූළාඋට්ඨහිරසු, ‘‘ඉසිසිඞ්යගො’’තිපි තස්ස

නාමර. අසඤ්ඤකභාවන්ති මුඤ්ඡාපත්තියා කිරියාමයසඤ්ඤාවයසන
විගතසඤ්ඤිභාවර. වක්ඛති හි ‘‘විසඤ්ඤී හුත්වා’’ති. චත්තාලීසනිපායත

ආගතනයයන මිගසිඞ්ගතාපසවත්ථුං සඞ්යඛපයතො දස්යසතුර 

‘‘මිගසිඞ්ගතාපයසො කිරා’’තිආදි වුත්තර. වික්ඛම්භනවයසන කියලසානර

සන්තාපනයතො අත්තන්තයපො. දුක්කරතපතාය යඝොරතයපො තිබ්බතයපො.
නිබ්බියසවනභාවාපාදයනන සබ්බයසො මිලාපිතචක්ඛාදිතික්ඛින්ද්රියතාය 

පරමධිතින්ද්රියෙො. සක්කවිමානන්ති පණ්ඩුකම්බලසිලාසනර සන්ධායාහ.
තඤ්හිතථාරූපපච්චයාකදාචිඋණ්හර, කදාචිථද්ධර, කදාචි චලිතර යහොති. 

‘‘සක්ක…යප.…පත්යථතී’’තිඅයයොනියසො චින්යතත්වා යපයසසි. භග්යගොති 

භඤ්ජිතකුසලජ්ඣාසයයො, අධුනා පන ‘‘ලග්යගො’’ති පාඨර ලිඛන්ති. යතන 

දිබ්බඵස්යසනාති හත්ථග්ගහණමත්තදිබ්බඵස්යසන. තන්ති තථා

සඤ්ඤාපටිලාභර. එවමාහාති එවර ‘‘සඤ්ඤා හි යභො පුරිසස්ස
අත්තා’’තිආදිනා ආකායරන සඤ්ඤානියරොධමාහ. ඉමිනාව නයයන ඉයතො 
පයරසුපිද්වීසුඨායනසුපාළිමාහරිත්වායයොජනායවදිතබ්බා. 

තතියෙොති ‘‘සන්ති හි යභො සමණබ්රාහ්මණා’’තිආදිනා වුත්තවාදී. 

ආථබ්බෙපයෙොගන්ති ආථබ්බණයවදවිහිතර ආථබ්බණිකානර

විසඤ්ඤිභාවාපාදනප්පයයොගර. උපකඩ්ඪනං ආහරණර. අපකඩ්ඪනං 

අපහරණර. ආථබ්බෙං පයෙොයජත්වාති ආථබ්බණයවයද ආගතර 
අග්ගිජුහනපුබ්බකර මන්තපදර පයයොයජත්වා සීසච්ඡින්නතාදිදස්සයනන

සඤ්ඤානියරොධමාහ. තස්සාතියස්සසීසච්ඡින්නතාදිදස්සිතර, තස්ස. 

චතුත්යථොති ‘‘සන්ති හි යභො යදවතා මහිද්ධිකා’’තිආදිනා වුත්තවාදී. 

ෙක්ඛදාසීනන්ති යදවදාසීනර, යා ‘‘යයොගවතියයො’’තිපි වුච්චන්ති, 

යයොගිනියයොතිපි පාකටා. මදනිද්දන්ති සුරාමදනිමිත්තකර සුපනර. 

යදවතූපහාරන්ති නච්චනගායනාදිනා යදවතානර පූජර. සුරාපාතින්ති

පාතිපුණ්ණරසුරර. දිවාති අතිදිවා, උස්සූයරතිඅත්යථො. තන්තිතථාසුපිත්වා 

වුට්ඨහනර. සුත්තකායල යදවතානර සඤ්ඤාපකඩ්ෙනවයසන නියරොධං

සමාපන්නා, පබුද්ධකායල සඤ්ඤුපකඩ්ෙනවයසන නියරොධා වුට්ඨිතාති 

මඤ්ඤමායනොති අධිප්පායයො. 

එළමූගකථාවිොතිඉයමසරපණ්ඩිතමානීනරකථා අන්ධබාලකථාසදිසී. 

චත්තායරොනියරොයධතිඅඤ්ඤමඤ්ඤවිධුයර චත්තායරොපිනියරොයධ. එයකන

භවිතබ්බන්ති එකසභායවයනව භවිතබ්බර. න බහනාති න ච

අඤ්ඤමඤ්ඤවිරුද්යධන බහුවියධන නානාසභායවන භවිතබ්බර. යතනාපි

එයකනාති එකසභාවභූයතන යතනාපි නියරොයධන. අඤ්යඤයනවාති යතහි

වුත්තාකාරයතො අඤ්ඤාකායරයනව භවිතබ්බං. යසොති එකසභාවභූයතො

නියරොයධො. අඤ්ඤත්ර සබ්බඤ්ඤුනාති සබ්බඤ්ඤුබුද්ධර ඨයපත්වා. ඉධාති
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පටුන 

යකොතූහලසාලායර. අෙං නියරොයධො අෙං නියරොයධොති ද්වික්ඛත්තුර
බයාපනිච්ඡාවචනර සත්ථා අත්තයනො යදසනාවිලායසන 

අයනකාකාරයවොකාරර නියරොධර විභායවස්සතීති දස්සනත්ථර කතර. අයහො 

නූනාති එත්ථ අයහොති අච්ඡරියය නිපායතො, නූනාති අනුස්සරයණ. තස්මා 

අයහොනූනභගවාති අනඤ්ඤසාධාරණයදසනත්තාභගවානියරොධම්පිඅයහො

අච්ඡරියරකත්වාආරායධයයමඤ්යඤති අධිප්පායයො. අයහොනූනසුගයතොති
එත්ථාපි එයසව නයයො. අච්ඡරියවිභාවනයතො එව යචත්ථ ද්වික්ඛත්තුර

ආයමඩිතවචනර.අච්ඡරියත්යථොපියහස අයහොසද්යදොඅනුස්සරණමුයඛයනව

යපොට්ඨපායදන ගහියතො. තස්මා වුත්තර ‘‘අනුස්සරෙත්යථ

නිපාතද්වෙ’’න්ති. යතනාති අනුස්සරණත්ථමුයඛන පවත්තනයතො.
‘‘අයහො…යප.…සුගයතො’’තිවචයනන එතදයහොසීතියයොජනා.‘‘යරතරසද්දා

නිච්චසම්බන්ධා’’ති සාධිප්පායර යයොජනර දස්යසතුර ‘‘යෙො

එයතස’’න්තිආදිමාහ. කාලයදසපුග්ගලාදිවිභායගන බහුයභදත්තා ඉයමසං

නියරොධධම්මානන්ති බහුත්යත සාමිවචනර, කුසලසද්දයයොයග යචතර

භුම්මත්යථ දට්ඨබ්බර. කුසයලො නිපුයෙො යඡයකොති පරියායවචනයමතර. 

අයහොනූනකයථෙයාතිඅච්ඡරියර කත්වාකයථයයමඤ්යඤ.යසොසුගයතොති

සම්බන්යධො. චිණ්ෙවසිතාොති නියරොධසමාපත්තියර චිණ්ණවසීභාවත්තා. 

සභාවංජානාතීතිනියරොධසභාවරයාථාවයතොජානාති. 

අයහතුකසඤ්ඤුප්පාදනියරොධකථාවණ්ණනා 
412. ඝරමජ්යඣයෙව පක්ඛලිතාතියථාඝරයතොබහිගන්තුකාමාපුරිසා

මග්ගර අයනොතරිත්වා ඝරවිවයර සමතයල විවටඞ්ගයණ එව පක්ඛලනර

පත්තා, එවරසම්පදමිදන්ති අත්යථො. අසාධාරයණො යහතු, සාධාරයණො 

පච්චයෙොති එවමාදිවිභායගො අඤ්ඤත්ර වුත්යතො, ඉධ පන යතන විභායගන
පයයොජනර නත්ථි සඤ්ඤාය අකාරණභාවපටික්යඛපපරත්තා යචොදනායාති

වුත්තර ‘‘කාරෙස්යසව නාම’’න්ති. යර පන පාළියර වුත්තර ‘‘සයහතූ හි
යපොට්ඨපාදසප්පච්චයා පුරිසස්සසඤ්ඤාඋප්පජ්ජන්තිපිනිරුජ්ඣන්තිපී’’ති, 
තත්ථසයහතූසප්පච්චයා උප්පජ්ජන්ති, උප්පන්නාපනනිරුජ්ඣන්තියයව, 
නතිට්ඨන්තීති දස්සනත්ථර ‘‘නිරුජ්ඣන්තිපී’’ති වචනර, නතුනියරොධස්ස
සයහතුසපච්චයතාදස්සනත්ථර. උප්පායදොයයවහිසයහතුයකො, නනියරොයධො.
යදි හි නියරොයධොපි සයහතුයකො සියා, තස්සපි පුන නියරොයධන භවිතබ්බර
අඞ්කුරාදීනරපුනඅඞ්කුරාදිනාවිය, නචතස්සපුනනියරොයධො අත්ථි, තස්මා
වුත්තනයයයනව පාළියා අත්යථො යවදිතබ්යබො. අයඤ්ච නයයො
ඛණනියරොධවයසන වුත්යතො. යයො පන යථාපරිච්ඡින්නකාලවයසන
සබ්බයසො අනුප්පාදනියරොයධො, යසො ‘‘සයහතුයකො’’ති යවදිතබ්යබො
තථාරූපාය පටිපත්තියා විනා අභාවයතො. යතනාහ භගවා ‘‘සික්ඛා එකා
සඤ්ඤා උප්පජ්ජති, සික්ඛා එකා සඤ්ඤා නිරුජ්ඣතී’’ති (දී. නි. 1.412) 

තයතො එව ච අට්ඨකථාෙම්පි (දී. නි. අට්ඨ. 1.413) වුත්තර ‘‘සඤ්ඤාය
සයහතුකර උප්පාදනියරොධර දීයපතු’’න්ති. එතඤ්හි පාළිවචනර, 
අට්ඨකථාවචනඤ්ච අනුප්පාදනියරොධර සන්ධාය වුත්තන්ති දට්ඨබ්බර. 
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පටුන 

සික්ඛාති යහත්වත්යථ පච්චත්තවචනර, ය-කාරයලොයපො වා ‘‘සඞ්ඛයාපි
තම්හාවනපත්තා පක්කමිතබ්බ’’න්තිආදීසු(ම.නි.1.192) විය.යහතුභායවො

චස්සාඋපරිආවිභවිස්සති. එකසද්යදොචඅඤ්ඤපරියායයො, නසඞ්ඛයාවාචී
‘‘ඉත්යථයක සයතො සත්තස්සා’’තිආදීසු (දී. නි. 1.85-91, 94-98; ම. නි.

3.21) වියාති ආහ ‘‘සික්ඛාෙ එකච්චා සඤ්ඤා ජාෙන්තී’’ති. යසසපයදසුපි
එයසව නයයො. 

413. විත්ථායරතුකමයතාති විත්ථායරතුකාමතාය. පුච්ඡාවයසනාති

කයථතුකමයතාපුච්ඡාවයසන, විත්ථායරතුකමයතාපුච්ඡාවයසනාති වා
සමායසො.‘‘යපොට්ඨපාදස්යසවායර පුච්ඡා’’තිආසඞ්කාය‘‘භගවාඅයවොචා’’ති
පාළියර වුත්තර. සඤ්ඤාය…යප.… දීයපතුර තා දස්යසන්යතොති

යයොයජතබ්බර. තත්ථාති තස්සර උපරි වක්ඛමානාය යදසනාය. තතිොති

අධිපඤ්ඤාසික්ඛා ආගතාති සම්බන්යධො. ‘‘අෙං…යප.… යදසියතොති එත්ථ 

සම්මාදිට්ඨිසම්මාසඞ්කප්පවයසන ආගතා. කස්මාති යච? පරිොපන්නත්තා, 
සභාවයතො, උපකාරයතො ච යථාරහර පඤ්ඤාක්ඛන්යධ අවයරොධත්තා

සඞ්ගහිතත්තාති අධිප්පායයො. තථා හි චූළයවදල්ලසුත්යත වුත්තර ‘‘යා
චාවුයසො විසාඛ සම්මාදිට්ඨි, යයො ච සම්මාසඞ්කප්යපො, ඉයම ධම්මා
පඤ්ඤාක්ඛන්යධසඞ්ගහිතා’’ති (ම.නි.1.462) කාමඤ්යචත්ථවුත්තනයයන
තිස්යසොපිසික්ඛාආගතා, තථාපි අධිචිත්තසික්ඛායඑවඅභිසඤ්ඤානියරොයධො
දස්සියතො. ඉතරා පන තස්සා සම්භාරභායවන ආනීතාති අයමත්යථො
පාළිවයසනයවදිතබ්යබො. 

පඤ්චකාමගුණිකරායගොති පඤ්ච කාමයකොට්ඨායස ආරබ්භ

උප්පජ්ජනකරායගො. අසමුප්පන්නකාමචායරොති වත්තමානුප්පන්නතාවයසන
නසමුප්පන්යනොයයොයකොචිකාමචායරො, යාකාචියලොභුප්පත්ති. අධුනාපන
‘‘අසමුප්පන්නකාමරායගො’’ති පායඨො, යසො අයුත්යතොව අත්ථයතො
විරුද්ධත්තා. කාමරායගො යචත්ථ විසයවයසන නියමිතත්තා
කාමගුණාරම්මයණොව යලොයභො දට්ඨබ්යබො, කාමචායරො පන 
ඣානනිකන්තිභවරාගාදිප්පයභයදො සබ්යබොපි යලොභචායරො. කාමනට්යඨන, 

කායමසු පවත්තනට්යඨන ච කාමචායරො. සබ්යබපි හි යතභූමකධම්මා
කාමනීයට්යඨන කාමා. යස්මා උභයයසම්පි සහචරණඤායයන
කාමසඤ්ඤාභායවො යහොති, තස්මා ‘‘කාමසඤ්ඤා’’ති පදුද්ධාරර කත්වා

තදුභයයමව නිද්දිට්ඨන්ති යවදිතබ්බර. ‘‘තත්ථා’’තිආදි
අසමුප්පන්නකාමචාරයතො පඤ්චකාමගුණිකරාගස්ස වියසසදස්සනර, 
අසමුප්පන්නකාමචාරස්යසව වා ඉධාධිප්යපතභාවදස්සනර. කාමර 
පඤ්චකාමගුණිකරායගොපි අසමුප්පන්යනො එව අනාගාමිමග්යගන
සමුග්ඝාටීයති, තස්මිර පන සමුග්ඝාටියතපි න සබ්යබො රායගො සමුග්ඝාටර
ගච්ඡති තස්ස අග්ගමග්යගන සමුග්ඝාටිතත්තා. තස්මා
පඤ්චකාමගුණිකරාගග්ගහයණන ඉතරස්ස සබ්බස්ස ගහණර න යහොතීති
උභයත්ථසාධාරයණන පරියායයන උභයයමව සඞ්ගයහත්වා පාළියර
කාමසඤ්ඤාග්ගහණර කතර, අයතො තදුභයර සරූපයතො, වියසසයතො ච
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දස්යසත්වාසබ්බසඞ්ගාහිකභාවයතො ‘‘අසමුප්පන්නකාමචායරොපනඉමස්මිං

ඨායන වට්ටතී’’ති වුත්තර. තස්මාති අසමුප්පන්නකාමචාරස්යසව ඉධ

වට්ටනයතො අයමත්යථො යවදිතබ්යබොති යයොජනා. තස්සාති 

පඨමජ්ඣානසමඞ්ගියනො පුග්ගලස්ස. සදිසත්තාති කාමසඤ්ඤාදිභායවන
සමානත්තා, එයතනපාළියර‘‘පුරිමා’’තිඉදරසදිසකප්පනාවයසන වුත්තන්ති
දස්යසති. අනාගතා හි ඉධ ‘‘නිරුජ්ඣතී’’ති වුත්තා අනුප්පාදස්ස 

අධිප්යපතත්තා. තස්මා අනාගතයමව දස්යසතුර ‘‘අනුප්පන්නාව 

නුප්පජ්ජතී’’තිවුත්තර. 

වියවකජපීතිසුඛසඞ්ඛාතාති වියවකජපීතිසුයඛහි සහ අක්ඛාතා, න
වියවකජපීතිසුඛානීති අක්ඛාතා. තරසම්පයුත්තා හි සඤ්ඤායයව
ඉධාධිප්යපතා, න වියවකජපීතිසුඛානි. අථ වා

වියවකජපීතිසුඛයකොට්ඨාසිකාති අත්යථො. සඞ්ඛාතසද්යදො යහත්ථ
යකොට්ඨාසත්යථො‘‘අදින්නර යථයයසඞ්ඛාතරආදියයයයා’’තිආදීසු(පාරා.89, 
91) විය. කාමච්ඡන්දාදිඔළාරිකඞ්ගප්පහානවයසන

නානත්ථසඤ්ඤාපටිඝසඤ්ඤාහි නිපුණතාය සුඛුමා. භූතතාය සච්චා. 

තයදවත්ථර දස්යසති ‘‘භූතා’’ති ඉමිනා. සුඛුමභායවන, පරමත්ථභායවන ච 
අවිපරීතසභාවාති අත්යථො. එවර බයාසවයසන යථාපාඨමත්ථර දස්යසත්වා

සමාසවයසනපි යථාපාඨයමව දස්යසන්යතො ‘‘අථ වා’’තිආදිමාහ.
සමාසබයාසවයසන හි ද්විධා පායඨො දිස්සති. 

‘‘කාමච්ඡන්දාදිඔළාරිකඞ්ගප්පහානවයසනා’’ති ඉමිනා සම්පයුත්තධම්මානර
භාවනානුභාවසිද්ධා, සඤ්ඤාය සණ්හසුඛුමතා නීවරණවික්ඛම්භනවයසන 

විඤ්ඤායතීති දස්යසති. භූතතාොති සුඛුමභායවන, පරමත්ථභායවන ච

අවිපරීතතාය, විජ්ජමානතායවා. වියවකයජහීතිනීවරණවියවකයතො ජායතහි.

ඉදානි ඣානසමඞ්ගීවයසන වුත්තස්ස දුතියපදස්ස අත්ථර දස්යසතුර ‘‘සා

අස්සා’’තිආදිවුත්තර. සබ්බත්ථාති සබ්බවායරසු. 

සමාපජ්ජනාධිට්ඨානරවියවුට්ඨානම්පිඣායනපරියාපන්නරයහොතියථා 
තර ධම්මානර භඞ්ගක්ඛයණො ධම්යමසු, ආවජ්ජනපච්චයවක්ඛණානි පන න
ඣානපරියාපන්නානි, තස්මාඣානපරියාපන්නයමව වසීකරණර ගයහත්වා 

‘‘සමාපජ්ජන්යතො, අධිට්ඨහන්යතො, වුට්ඨහන්යතො ච සික්ඛතී’’ති වුත්තර. 

තන්ති පඨමජ්ඣානර. යතන…යප.… ඣායනනාති ඉදම්පි ‘‘සික්ඛා’’ති

එතස්ස සරවණ්ණනාපදර. යතනාති ච යහතුම්හි කරණවචනර, 
පඨමජ්ඣායනන යහතුනාති අත්යථො. යහතුභායවො යචත්ථ ඣානස්ස 
වියවකජපීතිසුඛසුඛුමසච්චසඤ්ඤාය උප්පත්තියා සහජාතාදිපච්චයභායවො.
කාමසඤ්ඤාය පන නියරොධස්ස උපනිස්සයපච්චයභායවොව. යසො ච යඛො
සුත්තන්තපරියායයන. තථා යචව යහට්ඨා සරවණ්ණිතර ‘‘තථාරූපාය

පටිපත්තියා විනා අභාවයතො’’ති එයතනුපායෙනාති ගවායර
පඨමජ්ඣානතප්පටිපක්ඛසඤ්ඤාවයසන‘‘සික්ඛා එකාසඤ්ඤාඋප්පජ්ජති, 
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සික්ඛාඑකාසඤ්ඤානිරුජ්ඣතී’’තිඑත්ථනයයොවුත්යතො, එයතනනයයන. 

සබ්බත්ථාතිසබ්බවායරසු. 

414. ඉදානි ආකිඤ්චඤ්ඤායතනපරමාය එව සඤ්ඤාය දස්සයන

කාරණර විභායවන්යතො ‘‘ෙස්මා පනා’’තිආදිමාහ. යස්මා ඉදඤ්ච…යප.…
උද්ධටන්ති සම්බන්යධො. යකසර පනිදර අඞ්ගයතො සම්මසනන්ති වුත්තර 

‘‘අට්ඨසමාපත්තිො’’තිආදි. අඞ්ගයතොති ඣානඞ්ගයතො. ඉදඤ්හි
අනුපදධම්මවිපස්සනාය ලක්ඛණවචනර. අනුපදධම්මවිපස්සනඤ්හි 
කයරොන්යතො සමාපත්තිර පත්වා අඞ්ගයතොව සම්මසනර කයරොති, න ච

සඤ්ඤාසමාපත්තියා කිඤ්චිඅඞ්ගරයහොති.අථචපයනතරවුත්තර ‘‘ඉදඤ්ච

සඤ්ඤා සඤ්ඤාති එවං අඞ්ගයතො සම්මසනං උද්ධට’’න්ති, තස්මා

ලක්ඛණවචනයමතර. අඞ්ගයතොති වා අවයවයතොති අත්යථො, 

අනුපදධම්මයතොතිවුත්තරයහොති. කලාපයතොතිසමූහයතො.යස්මාපයනත්ථ
සමාපත්තිවයසන තරතරසඤ්ඤානර උප්පාදනියරොයධ වුච්චමායන
අඞ්ගවයසන යසො වුත්යතො යහොති, තස්මා ‘‘ඉදඤ්චා’’තිආදිනා අඞ්ගයතොව

සම්මසනර දස්යසතීති යවදිතබ්බර. තස්මාති සඤ්ඤාවයසයනව අඞ්ගයතො

සම්මසනස්ස උද්ධටත්තා. තයදවාති ආකිඤ්චඤ්ඤායතනයමව, න
යනවසඤ්ඤානාසඤ්ඤායතනරතත්ථ පටුසඤ්ඤාභාවයතො. 

‘‘යයො’’ති වත්තබ්යබ‘‘යයතො’’තිවුත්තන්ති ආහ ‘‘යෙොනාමා’’තියථා
‘‘ආදිම්හී’’ති වත්තබ්යබ ‘‘ආදියතො’’ති වුච්චති අත්යථ පරිග්ගගහමායන

යථායුත්තවිභත්තියාවයතො-සද්දස්ස ලබ්භනයතො. නාම-සද්යදොයචත්ථයඛො-

සද්යදො විය වාචාසිලිට්ඨතාමත්තර. සස්යසදන්ති සකං, අත්තනා 

අධිගතඣානර, තස්මිරසඤ්ඤා සකසඤ්ඤා, සා එතස්සත්ථීති සකසඤ්ඤීති

වුත්තර ‘‘අත්තයනො පඨමජ්ඣානසඤ්ඤාෙ සඤ්ඤවා’’ති. ඊකායරො යචත්ථ
උපරි වුච්චමානනියරොධපාදකතාය සාතිසයාය ඣානසඤ්ඤාය

අත්ථිභාවයජොතයකො දට්ඨබ්යබො. යතයනවාහ ‘‘අනුපුබ්යබන සඤ්ඤග්ගං

ඵුසතී’’තිආදි. තස්මා තත්ථ තත්ථ සකසඤ්ඤිතාග්ගහයණනතස්මිර තස්මිර
ඣායනසබ්බයසොසුචිණ්ණවසීභායවොදීපියතොති යවදිතබ්බර. 

යලොකිොනන්තිනිද්ධාරයණසාමිවචනර, සාමිඅත්යථඑවවා.යදග්යගන
හිතරයතසුයසට්ඨර, තදග්යගනයතසම්පියසට්ඨන්ති. විභත්තාවධිඅත්යථවා
සාමිවචනර. එත්ථ පන ‘‘යලොකියාන’’න්ති වියසසනර
යලොකුත්තරසමාපත්තීහි තස්ස අයසට්ඨභාවයතො කතර. යසසර 

‘‘කිච්චකාරකසමාපත්තීන’’න්තිපනවියසසනරඅකිච්චකාරකසමාපත්තියතො 
තස්ස අයසට්ඨභාවයතොති දට්ඨබ්බර. අකිච්චකාරකතා චස්සා ‘‘යයථව හි
තත්ථ සඤ්ඤා, එවර ඵස්සාදයයොපී’’ති, ‘‘යදග්යගන හි තත්ථ ධම්මා
සඞ්ඛාරාවයසසභාවප්පත්තියා පකතිවිපස්සකානර සම්මසිතුර
අසක්කුයණයයරූයපන ඨිතා, තදග්යගන යහට්ඨිමසමාපත්තිධම්මා විය

පටුකිච්චකරණසමත්ථාපි න යහොන්තී’’ති ච අට්ඨකථාසු (විසුද්ධි. 1.287) 
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පටුන 

පටුසඤ්ඤාකිච්චාභාවවචනයතො විඤ්ඤායති. ස්වායමත්යථො 

පරමත්ථමඤ්ජූසාෙ නාම විසුද්ධිමග්ගටීකාෙ ආරුප්පකථායර (විසුද්ධි. ටී.
1.286) ආචරියයන සවියසසර වුත්යතො, තස්මා තත්ථ වුත්තනයයයනව
යවදිතබ්යබො. යකචි පන ‘‘යථා යහට්ඨිමා යහට්ඨිමා සමාපත්තියයො
උපරිමානර උපරිමානර සමාපත්තීනර අධිට්ඨානකිච්චර සායධන්ති, න එවර
යනවසඤ්ඤානාසඤ්ඤායතනසමාපත්ති කස්සචිපි අධිට්ඨානර සායධති, 
තස්මාසා අකිච්චකාරිකාඉතරාකිච්චකාරිකා’’තිවදන්ති, තදයුත්තරතස්සාපි 
විපස්සනාචිත්තපරිදමනාදීනර අධිට්ඨානකිච්චසාධනයතො, තස්මා
පුරියමොයයව අත්යථො යුත්යතො. කස්මා යචතර යතසමග්ගන්ති ආහ 

‘‘ආකිඤ්චඤ්ඤාෙතනසමාපත්තිෙ’’න්තිආදි. ‘‘ඉතී’’ති වත්වා 

‘‘යලොකිොනං…යප.…අග්ගත්තා’’තිතස්සත්යථොවුත්යතො, ‘‘අග්ගත්තා’’ති
එත්ථවානිදස්සනයමතර. 

පකප්යපතීතිසරවිදහති.ඣානර සමාපජ්ජන්යතො හිඣානසුඛර අත්තනි

සරවිදහතිනාම. අභිසඞ්ඛයරොතීතිආයූහතිසම්පිණ්යඩති.සම්පිණ්ඩනත්යථො
හි සමුදායත්යථො. යස්මා පන නිකන්තිවයසන යචතනාකිච්චස්ස
මත්ථකප්පත්ති, තස්මා ඵලූපචායරන කාරණර දස්යසන්යතො 

‘‘නිකන්තිං…යප.…නාමා’’ති වුත්තර. ඉමා ආකිඤ්චඤ්ඤාෙතනසඤ්ඤාති
ඉදානි ලබ්භමානා ආකිඤ්චඤ්ඤායතනසඤ්ඤා. තරසමතික්කයමයනව

උපරිඣානත්ථාය යචතනාභිසඞ්ඛරණසම්භවයතො නිරුජ්යඣෙයං.අඤ්ඤාති 

ආකිඤ්චඤ්ඤායතනසඤ්ඤාහිඅඤ්ඤා. ඔළාරිකාතිතයතොථූලතරා.කා පන

තාති ආහ ‘‘භවඞ්ගසඤ්ඤා’’ති. ආකිඤ්චඤ්ඤායතනයතො වුට්ඨාය එව හි
උපරිඣානත්ථාය යචතනාභිසඞ්ඛරණානි භයවයුර, එවඤ්ච
ආකිඤ්චඤ්ඤායතනසඤ්ඤා නිරුජ්යඣයුර, වුට්ඨානඤ්ච භවඞ්ගවයසන
යහොති, තයතො පරම්පි යාව උපරිඣානසමාපජ්ජනර, තාව අන්තරන්තරා
භවඞ්ගසඤ්ඤා උප්පජ්යජයුර, තා ච ආකිඤ්චඤ්ඤායතනසඤ්ඤාහි
ඔළාරිකාතිඅධිප්පායයො. 

යචයතන්යතොවාති යනවසඤ්ඤානාසඤ්ඤායතනජ්ඣානර එකර ද්යව

චිත්තවායරපි සමාපජ්ජනවයසන පකප්යපන්යතො එව. න යචයතතීති තථා 
යහට්ඨිමඣායනසු විය වා පුබ්බායභොගාභාවයතො න පකප්යපති නාම.
පුබ්බායභොගවයසනහිඣානර පකප්යපන්යතොඉධ ‘‘යචයතතී’’තිවුත්යතො. 

අභිසඞ්ඛයරොන්යතොවාති තත්ථ අප්පහීනනිකන්තිකතාවයසන ආයූහන්යතො

එව. නාභිසඞ්ඛයරොතීතිතථායහට්ඨිමඣායනසුවියවාපුබ්බායභොගාභාවයතො 
නායූහති නාම. ‘‘අහයමතර ඣානර නිබ්බත්යතමි උපසම්පායදමි
සමාපජ්ජාමී’’ති හි එවර අභිසඞ්ඛරණර තත්ථ සාලයස්යසව යහොති, න
අනාලයස්ස, තස්මාඑකද්විචිත්තක්ඛණිකම්පි ඣානරපවත්යතන්යතොතත්ථ
අප්පහීනනිකන්තිකතාය ‘‘අභිසඞ්ඛයරොන්යතො එවා’’ති වුත්යතො. යස්මා
පනස්සතථායහට්ඨිමඣායනසුවියවාතත්ථපුබ්බායභොයගොනත්ථි, තස්මා

‘‘න අභිසඞ්ඛයරොතී’’ති වුත්තර. ‘‘ඉමස්ස භික්ඛුයනො’’තිආදි 
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වුත්තස්යසවත්ථස්ස විවරණර. තත්ථ යස්මා ඉමස්ස…යප.… අත්ථි, තස්මා
‘‘න යචයතති, නාභිසඞ්ඛයරොතී’’ති ච වුත්තන්ති අධිප්පායයො. 

ආයභොගසමන්නාහායරොතිආයභොගසඞ්ඛායතො, ආයභොගවයසනවාචිත්තස්ස 
ආරම්මණාභිමුඛර, ආරම්මණස්ස වා චිත්තාභිමුඛර අන්වාහායරො. 

‘‘ස්වාෙමත්යථො’’තිආදිනා තයදවත්ථර උපමාය පටිපායදති. 

පුත්තඝරාචික්ඛයෙනාතිපුත්තඝරස්සආයරොචනනයයන. 

ගන්ත්වා ආදාය ආගතන්ති සම්බන්යධො. පච්ඡාභායගති ආසනසාලාය

පච්ඡිමදිසායර ඨිතස්ස පිතුඝරස්ස පච්ඡාභායග. තයතොති පුත්තඝරයතො. 

ලද්ධඝරයමවාති යයතොයනනභික්ඛා ලද්ධා, තයමව ඝරර පුත්තයගහයමව. 

ආසනසාලා විෙ ආකිඤ්චඤ්ඤාෙතනසමාපත්ති තයතො 
පිතුඝරපුත්තඝරට්ඨානියානර
යනවසඤ්ඤානාසඤ්ඤායතනනියරොධසමාපත්තීනර උපගන්තබ්බයතො. 

පිතුයගහංවිෙයනවසඤ්ඤානාසඤ්ඤාෙතනසමාපත්ති අමනසිකාතබ්බයතො, 

මජ්යඣඨිතත්තාච. පුත්තයගහංවිෙ නියරොධසමාපත්ති මනසිකාතබ්බයතො, 

පරියන්යත ඨිතත්තා ච. පිතුඝරං අමනසිකරිත්වාති පවිසිත්වා
සමතික්කන්තම්පිපිතුඝරර අමනසිකරිත්වා.පුත්තඝරස්යසවආචික්ඛණරවිය
එකර ද්යව චිත්තවායර සමාපජ්ජිතබ්බම්පි යනවසඤ්ඤානාසඤ්ඤායතනර
අමනසිකරිත්වා පරයතො නියරොධසමාපත්තත්ථාය එව මනසිකායරො
දට්ඨබ්යබො. එවර අමනසිකාරසාමඤ්යඤන, මනසිකාරසාමඤ්යඤන ච
උපයමොපයමයයතා වුත්තා ආචික්ඛයණනපි මනසිකාරස්යසව යජොතනයතො.
නහිමනසිකායරන විනාආචික්ඛණරසම්භවති. 

තා ඣානසඤ්ඤාති එකර ද්යව චිත්තවායර පවත්තා 
යනවසඤ්ඤානාසඤ්ඤායතනඣානසඤ්ඤා. නියරොධසමාපත්තියඤ්හි
යථාරහර චතුත්ථාරුප්පකුසලකිරියජවනර ද්වික්ඛත්තුයමව ජවති, න

තදුත්තරි. නිරුජ්ඣන්තීති සරසවයසයනව නිරුජ්ඣන්ති, 
පුබ්බාභිසඞ්ඛාරබයලන පන උපරි අනුප්පායදො. යථා ච ඣානසඤ්ඤානර, 

එවර ඉතරසඤ්ඤානම්පීති ආහ ‘‘අඤ්ඤා චා’’තිආදි. නුප්පජ්ජන්ති 

යථාපරිච්ඡින්නකාලන්ති අධිප්පායයො. යසො එවං පටිපන්යනො භික්ඛූති
යථාවුත්යත සඤ්ඤග්යග ඨිතභායවන පටිපන්යනො භික්ඛු, යසො ච යඛො 
අනාගාමී වා අරහා වා ද්වීහි ඵයලහි සමන්නාගයමො, තිණ්ණර සඞ්ඛාරානර 
පටිප්පස්සද්ධි, යසොළසවිධා ඤාණචරියා, නවවිධා සමාධිචරියාති ඉයමසර
වයසන නියරොධපටිපාදනපටිපත්තිර පටිපන්යනොති අත්යථො.
අනුපුබ්බනියරොධවයසන චිත්තයචතසිකානර අප්පවත්තියයව

සඤ්ඤායවදනාසීයසන ‘‘සඤ්ඤායවදයිතනියරොධ’’න්ති වුත්තා. ඵුසතීති

එත්ථ ඵුසනං නාම වින්දනර පටිලද්ධීති දස්යසති ‘‘වින්දති පටිලභතී’’ති
ඉමිනා. අත්ථයතො පන වුත්තනයයන යථාපරිච්ඡින්නකාලර
චිත්තයචතසිකානරසබ්බයසො අප්පවත්තියයව. 
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නිරත්ථකතාය උපසග්ගමත්තං, තස්මා සඤ්ඤා ඉච්යචව අත්යථො.
නියරොධපයදන අනන්තරිකර කත්වා සමාපත්තිපයද වත්තබ්යබ යතසර 

ද්වින්නමන්තයර සම්පජානපදර ඨපිතන්තිආහ ‘‘නියරොධපයදන අන්තරිකං 

කත්වා වුත්ත’’න්ති. යතන වුත්තර ‘‘අනු…යප.… අත්යථො’’ති, යතන

අයුත්තසමායසොයර යථාරුතපායඨොති දස්යසති. තත්රාපීති තස්මිර
යථාපදමනුපුබ්බිඨපයනපි අයර වියසසත්යථොති යයොජනා. 

සම්පජානන්තස්සාතිතරතරසමාපත්තිර සමාපජ්ජිත්වාවුට්ඨායතත්ථතත්ථ

සඞ්ඛාරානර සම්මසනවයසන පජානන්තස්ස පුග්ගලස්ස. අන්යතති
යථාවුත්තාය නියරොධපටිපාදනපටිපත්තියා පරියයොසායන. දුතියවිකප්යප 

සම්පජානන්තස්සාති සම්පජානකාරියනො, ඉමිනා
නියරොධසමාපත්තිසමාපජ්ජනකස්ස භික්ඛුයනො ආදියතො පට්ඨාය 
සබ්බපාටිහාරිකපඤ්ඤාය සද්ධිර අත්ථසාධිකා පඤ්ඤා කිච්චයතො දස්සිතා

යහොති. යතනාහ ‘‘පණ්ඩිතස්ස භික්ඛුයනො’’ති. වචනයසසායපක්ඛා’
නයපක්ඛතා ද්වින්නරවිකප්පානරවියසයසො. 

සරවණ්ණයනොකාසානුප්පත්තියතො නියරොධසමාපත්තිකථා කයථතබ්බා.

සබ්බාකායරනාති නියරොධසමාපත්තියා සරූපවියසයසො, සමාපජ්ජනයකො, 
සමාපජ්ජනට්ඨානර, සමාපජ්ජනකාරණර, සමාපජ්ජනාකායරොති එවමාදිනා

සබ්බප්පකායරන. තත්ථාති විසුද්ධිමග්යග (විසුද්ධි. 1.307) කථතයතොවාති 
කථිතට්ඨානයතොඑව, යතවීසතිමපරිච්යඡදයතොතිඅත්යථො, නඉධතරවදාම
පුනරුත්තිභාවයතො, ගන්ථගරුකභාවයතොචාති අධිප්පායයො. 

පාළියර එවං යඛො අහන්ති එත්ථ ආකාරත්යථො එවං-සද්යදො

උග්ගහිතාකාරදස්සනන්ති කත්වා. එවං යපොට්ඨපාදාති එත්ථ පන

සම්පටිච්ඡනත්යථො තයථව අනුජානනන්ති කත්වා. යතනාහ ‘‘සුඋග්ගතිතං

තො’තිඅනුජානන්යතො’’ති. 

415. සඤ්ඤා අග්ගා එත්ථාති සඤ්ඤග්ගං, ආකිඤ්චඤ්ඤායතනර. 

අවයසසසමාපත්තීසුපි සඤ්ඤග්ගං අත්ථීති එත්ථ පන සඤ්ඤග්ගභායවො 
‘‘සඤ්ඤග්ග’’න්තිවුත්යතො, සඤ්ඤායයවඅග්ගන්තිතුලයාධිකරණසමායසො

වා. ‘‘පුථූ’’ති අයර ලිඞ්ගවිපල්ලායසො, නිකාරයලොයපො වාති වුත්තර 

‘‘බහූනී’’ති. ‘‘ෙථා’’ති ඉමිනා කරණප්පකාරසඞ්ඛායතො පකාරවියසයසො

ගහියතො, නපකාරසාමඤ්ඤන්තිදස්යසති ‘‘පථවීකසිොදීසූ’’තිආදිනා. ‘‘ඉදං

වුත්තං යහොතී’’තිආදි තබ්බිවරණර. ඣානානර තාව යුත්යතො කරණභායවො
සඤ්ඤානියරොධඵුසනස්ස සාධකතමභාවයතො, කසිණානර පන කථන්ති? 
යතසම්පි යසො යුත්යතො එව. යදග්යගන හි ඣානානර නියරොධඵුසනස්ස
සාධකතමභායවො, තදග්යගන කසිණානම්පි තදවිනාභාවයතො.
අයනකකරණාපිචකිරියා යහොතියයවයථා‘‘අඤ්යඤනමග්යගනයායනන
දීපිකායගච්ඡතී’’ති. 
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පටුන 

එකවාරන්ති සකිර. පුරිමසඤ්ඤානියරොධන්ති කාමසඤ්ඤානියරොධර, න

පන නියරොධසමාපත්තිසඤ්ඤිතර සඤ්ඤානියරොධර. එකං සඤ්ඤග්ගන්ති 
එකරසඤ්ඤාභූතරඅග්ගර, එයකොසඤ්ඤග්ගභායවොවායහට්ඨිමායසඤ්ඤාය

උක්කට්ඨභාවයතො. සඤ්ඤාචසාඅග්ගඤ්චාතිහි සඤ්ඤග්ගං, නසඤ්ඤාසු 

අග්ගන්ති. යථා පන සඤ්ඤා අග්යගො එත්ථාති සඤ්ඤග්ගං, 
ආකිඤ්චඤ්ඤායතනර, එවර යසසඣානම්පි. යයන ච නිමිත්යතන ඣානර
‘‘සඤ්ඤග්ග’’න්ති වුත්තර, තයදවසඤ්ඤාසඞ්ඛාතරනිමිත්තරභාවයලොයපන, 

භාවප්පධායනනවා ඉධාධිප්යපතර. ද්යව වායරති ද්වික්ඛත්තුර. සතසහස්සං 

සඤ්ඤග්ගානීති මිගපදවළඤ්ජනනිද්යදයසො. යසසකසියෙසූති 
කසිණානයමව ගහණර නියරොධකථාය අධිකතත්තා, තයතො එව යචත්ථ
ඣානග්ගහයණනපි කසිණජ්ඣානානි එව ගහිතානීති යවදිතබ්බර. යථා
‘‘පථවීකසියණන කරණභූයතනා’’ති තදාරම්මණිකර ඣානර අනාමසිත්වා

වුත්තර, එවර ‘‘පඨමජ්ඣායනන කරෙභූයතනා’’ති තදාරම්මණර

අනාමසිත්වා වදති. ‘‘ඉතී’’තිආදිනා තයදවත්ථර සඞ්ගයහත්වා නිගමනර

කයරොති. සබ්බම්පීතිඑකවාරරසමාපන්නජ්ඣානසඤ්ඤම්පි. සඞ්ගයහත්වාති
සඤ්ජානනලක්ඛයණන තරසභාවානතිවත්තනයතො සඞ්ගහර කත්වා, 
සමාපජ්ජනවයසන, සඤ්ජානනලක්ඛයණන ච එකතාති වුත්තර යහොති. 

අපරාපරන්තිපුනප්පුනර. බහූනි සඤ්ඤග්ගානියහොන්ති. 

416. පඨමනයය ඣානපදට්ඨානරවිපස්සනරවඩ්යෙන්තස්සපුග්ගලස්ස
වයසන සඤ්ඤාඤාණානි දස්සිතානි. දුතියනයය පන යස්මා විපස්සනර
උස්සුක්කායපත්වා මග්යගන ඝයටන්තස්ස මග්ගඤාණර උප්පජ්ජති, තස්මා
විපස්සනාමග්ගවයසන සඤ්ඤාඤාණානි දස්සිතානි. තතියනයය ච යස්මා
පඨමනයයො ඔළාරියකො, දුතියනයයොපි මිස්සයකොතිතදුභයර අසම්භායවත්වා
අච්චන්තසුඛුමගම්භීරර නිබ්බත්තිතයලොකුත්තරයමව දස්යසතුර 
මග්ගඵලවයසන සඤ්ඤාඤාණානි දස්සිතානි. තයයොයපයත නයා
මග්ගයසොධනවයසනදස්සිතා. 

‘‘අයර පයනත්ථ සායරො’’ති විභායවතුර තිපිටකමහාසිවත්යථරවායදො
ආභයතො. තථාහි ‘‘අරහත්තඵලසඤ්ඤායඋප්පාදා’’තිආදිනා (දී.නි. අට්ඨ.

1.416) යථරවාදානුකූලයමවඋපරිඅත්යථොසරවණ්ණියතොති. ඉයමභික්ඛූති 

පුරිමවාදියනොභික්ඛූ.තදා දීඝනිකාෙතන්තිං පරිවත්තන්යත ඉමරඨානරපත්වා
යථාවුත්තපටිපාටියාතයයොනයයකයථන්යතභික්ඛූසන්ධායඑවරයථයරො 
වදති.නියරොධරපුච්ඡිත්වාතස්මිරකථියතතදනන්තරරසඤ්ඤාඤාණුප්පත්තිර 
පුච්ඡන්යතො අත්ථයතො නියරොධා වුට්ඨානර පුච්ඡති නාම. නියරොධයතො ච
වුට්ඨානර අරහත්තඵලුප්පත්තියා වාසියා, අනාගාමිඵලුප්පත්තියා වා, තත්ථ
සඤ්ඤා පධානා, තදනන්තරඤ්ච පච්චයවක්ඛණඤාණන්ති තදුභයර

නිද්ධායරන්යතොයථයරො ‘‘යපොට්ඨපායදොයහට්ඨා’’තිආදිමාහ.තත්ථ භගවාති
ආලපනවචනර. 



දීඝනිකායය සීලක්ඛන්ධවග්ගඅභිනවටීකා  යපොට්ඨපාදසුත්තවණ්ණනා 

320 

පටුන 

යථා මග්ගවීථියර මග්ගඵලඤායණසු උප්පන්යනසු නියමයතො 
මග්ගඵලපච්චයවක්ඛණඤාණානි යහොන්ති, එවර ඵලසමාපත්තිවීථියර

ඵලපච්චයවක්ඛණඤාණන්ති වුත්තර ‘‘පච්ඡා පච්චයවක්ඛෙඤාෙ’’න්ති. 

‘‘ඉදං අරහත්තඵල’’න්ති පච්චයවක්ඛණඤාණස්ස උප්පත්තිආකාරදස්සනර.

අයයමව පච්චයයො ඉදප්පච්චයෙො ම-කාරස්ස ද-කාරර කත්වා. ද-කායරනපි
පකතිපදමිච්ඡන්තියකචිසද්දවිදූ.යසොපන යථරවායද නඵලසමාධිසඤ්ඤා

එවාති ආහ ‘‘ඵලසමාධිසඤ්ඤාපච්චො’’ති, 

අරහත්තඵලසමාධිසහගතසඤ්ඤාපච්චයාති අත්යථො. කිරාති
අනුස්සරණත්යථ නිපායතො. යථාධිගතධම්මානුස්සරණපක්ඛියා හි
පච්චයවක්ඛණා. සමාධිසීයසන යචත්ථ සබ්බර අරහත්තඵලර ගහිතර
සහචරණඤායයන, තස්මිර අසති පච්චයවක්ඛණාය අසම්භයවොති පාළියර 
‘‘ඉදප්පච්චයා’’ති වුත්තර. එවමිධ දීඝභාණකානර මයතන
ඵලපච්චයවක්ඛණාය එකන්තිකතා දස්සිතා. 

චූළදුක්ඛක්ඛන්ධසුත්තට්ඨකථාෙං පන එවර වුත්තර ‘‘සා පනන සබ්යබසර
පරිපුණ්ණා යහොති. එයකො හි පහීනකියලසයමව පච්චයවක්ඛති, එයකො 
අවසිට්ඨකියලසයමව, එයකො මග්ගයමව, එයකො ඵලයමව, එයකො
නිබ්බානයමව.ඉමාසුපනපඤ්චසු පච්චයවක්ඛණාසුඑකරවාද්යවවායනො

ලද්ධුරනවට්ටන්තී’’ති (ම.නි. අට්ඨ. 1.175), තයදතර මජ්ඣිමභාෙකානං 

මයතනවුත්තර. ආභිධම්මිකා පනවදන්ති– 

‘‘මග්ගර ඵලඤ්චනිබ්බානර, පච්චයවක්ඛති පණ්ඩියතො; 
හීයන කියලයස යසයස ච, පච්චයවක්ඛති වා න වා’’ති. 
(අභිධම්මත්ථසඞ්ගහට්ඨකථායර කම්මට්ඨානසඞ්ගහවිභායග
විසුද්ධියභයද); 

සඤ්ඤාඅත්තකථාවණ්ණනා 
417. ‘‘ගාමසූකයරො’’තිඉමිනාවනසූකරමපයනති.එවඤ්හිඋපමාවචනර

සූපපන්නර යහොතීති. යදසනාය සණ්හභායවන
සාරම්භමක්ඛඉස්සාදිමලවියසොධනයතො සුතමයඤාණර න්හාපිතර විය, 
සුඛුමභායවන අනුවිලිත්තර විය, තිලක්ඛණබ්භාහතතාය 
කුණ්ඩලාදයාලඞ්කාරවිභූසිතර විය ච යහොති. තදනුපවිසයතො ඤාණස්ස, 
තථාභාවා තරසමඞ්ගියනො ච පුග්ගලස්ස තථාභාවාපත්ති, නියරොධකථාය

නියවදනඤ්චස්සසිරිසයයනපයවසනසදිසන්තිආහ ‘‘සණ්හසුඛුම…යප.…

ආරාපියතොපී’’ති. තත්ථාති තිස්සර නියරොධකථායර. මන්දබුද්ධිතාය සුඛං න

වින්දන්යතො අලභන්යතො, අජානන්යතොවා.මලවිදූසිතතාය ගූථට්ඨානසදිසං.

අත්තයනොලද්ධින්තිඅත්තදිට්ඨිර. අනුමතිංගයහත්වාතිඅනුඤ්ඤරගයහත්වා
‘‘එදියසො යම අත්තා’’ති අනුජානායපත්වා, අත්තයනො ලද්ධියර
පතිට්ඨායපත්වාතිවුත්තරයහොති. 

පාළියර කං පනාති ඔළාරියකො, මයනොමයයො, අරූපීති තිණ්ණර
අත්තවාදානර වයසන තිවියධසු අත්තායනසු කතරර අත්තානර පච්යචසීති
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අත්යථො. ‘‘යදසනාෙ සුකුසයලො’’ති ඉමිනා ‘‘අවස්සර යම භගවා ලද්ධිර

විද්ධරයසස්සතී’’ති තස්ස මනසිකාරර දස්යසති. පරිහරන්යතොති
විද්ධරසනයතො අපයනන්යතො, අරූපී අත්තාති අත්තයනො ලද්ධිර
නිගූහන්යතොති අධිප්පායයො. පාළියර ‘‘ඔළාරිකර යඛො’’තිආදිම්හි
පරිබ්බාජකවචයන අයමධිප්පායයො – යස්මා චතුසන්තතිරූපප්පබන්ධර
එකත්තවයසන ගයහත්වා රූපීභාවයතො ‘‘ඔළාරියකො අත්තා’’ති පච්යචති
අත්තවාදී, අන්නපායනොපට්ඨානතඤ්චස්ස පරිකප්යපත්වා ‘‘සස්සයතො’’ති
මඤ්ඤති, රූපීභාවයතො එව ච සඤ්ඤාය අඤ්ඤත්තර ඤායාගතයමව, යර
යවදවාදියනො ‘‘අන්නමයයො, පානමයයො’’ති ච ද්විධා යවොහරන්ති, තස්මා 
පරිබ්බාජයකො තර අත්තවාදිමතර අත්තානර සන්ධාය ‘‘ඔළාරිකර
යඛො’’තිආදිමාහාති. 

‘‘ඔළාරියකොචහියතයපොට්ඨපාදඅත්තාඅභවිස්සා’’තිආදිම්හිභගවයතො 
වචයනචායමධිප්පායයො –යදිඅත්තාරූපීභයවයය, එවරසතිරූපරඅත්තා
සියා, න ච සඤ්ඤී සඤ්ඤාය අරූපභාවයතො, රූපධම්මානඤ්ච
අසඤ්ජානනසභාවත්තා.රූපීචසමායනොයදිතව මයතනනිච්යචො, සඤ්ඤා
චඅපරාපරරපවත්තනයතොතත්ථතත්ථභිජ්ජතීතියභදසබ්භාවයතො අනිච්චා, 
එවම්පි ‘‘අඤ්ඤා සඤ්ඤා, අඤ්යඤො අත්තා’’ති සඤ්ඤාය අභාවයතො
අයචතයනොවඅත්තායහොති, තස්මාඑසඅත්තානකම්මස්සකාරයකො, නච
ඵලස්ස උපභුඤ්ජනයකොතිආපන්නයමවාතිඉමරයදොසරදස්යසන්යතොභගවා

‘‘ඔළාරියකො චා’’තිආදිමාහාති. තත්ථාති ‘‘රූපී අත්තා’’ති වායද. 

පච්චාගච්ඡයතොති යසසකිරියායපක්ඛාය කම්මත්යථයයව උපයයොගවචනර, 

පච්චාගච්ඡයතොති ච පච්චාගච්ඡන්තස්ස, ජානන්තස්ස, පටිච්ච වායදන
පවත්තස්සාති වා අත්යථො. ‘‘අඤ්ඤා ච සඤ්ඤා උප්පජ්ජති, අඤ්ඤා ච 
සඤ්ඤානිරුජ්ඣන්තී’’තිකස්මාවුත්තර, නනුඋප්පාදපුබ්බයකොනියරොයධො, 
න ච උප්පන්නර අනිරුජ්ඣනකර නාම අත්ථීති යචොදනර යසොයධතුර 

‘‘චතුන්නං ඛන්ධාන’’න්තිආදි වුත්තර. සතිපි යනසර
එකාලම්බණවත්ථුකභායව උප්පාදනියරොධාධිකාරත්තා

එකුප්පාදනියරොධභායවොවවුත්යතො. අපරාපරන්තියපොඞ්ඛානුයපොඞ්ඛ. 

418-420. පාළියර මයනොමෙන්ති ඣානමනයසො වයසන මයනොමයර.
යයො හි බාහිරපච්චයනිරයපක්යඛො, යසො මනසාව නිබ්බත්යතොති

මයනොමයයො.රූපයලොයකනිබ්බත්තසරීරර සන්ධායවදති.යර යවදවාදියනො 

‘‘ආනන්දමයයො, විඤ්ඤාණමයයො’’ති ච ද්විධා යවොහරන්ති. තත්රාපීති

‘‘මයනොමයයො අත්තා’’ති වායදපි. යදොයස දින්යනති ‘‘අඤ්ඤාව සඤ්ඤා
භවිස්සතී’’තිආදිනා යදොයස දින්යන අත්තයනො ලද්ධිරයයව වදන්යතො
‘‘අරූපිර යඛො’’තිආදිමාහාති සම්බන්යධො. ඉධාපි පුරිමවායද වුත්තනයයන
‘‘යදිඅත්තාමයනොමයයොසබ්බඞ්ගපච්චඞ්ගීඅහීනින්ද්රියයොභයවයය, එවර සති
රූපර අත්තා සියා, න ච සඤ්ඤී සඤ්ඤාය අරූපභාවයතො’’තිආදි සබ්බර
යදොසදස්සනර යවදිතබ්බර.තමත්ථඤ්හිදස්යසන්යතොභගවා‘‘මයනොමයයොච
හි යත යපොට්ඨපාදා’’තිආදිමයවොච. කස්මා පනායර පරිබ්බාජයකො පඨමර
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පටුන 

ඔළාරිකරඅත්තානරපටිජානිත්වාතරලද්ධිර විස්සජ්යජත්වාපුනමයනොමයර
අත්තානර පටිජානාති? තම්පි විස්සජ්ජිත්වා පුන අරූපිර අත්තානර
පටිජානාතීති? කාමඤ්යචත්ථ කාරණර ‘‘තයතො යසො අරූපී අත්තාති 
එවරලද්ධියකොසමායනොපි…යප.…ආදිමාහා’’තියහට්ඨාවුත්තයමව, තථාපි
ඉයම තිත්ථියා නාම අනවට්ඨිතචිත්තා ථුසරාසිම්හි නිඛාතඛාණුයකො විය

චඤ්චලාතිකාරණන්තරම්පි දස්යසතුර ‘‘ෙථානාමා’’තිආදිවුත්තර. සඤ්ඤා 

නප්පතිට්ඨාතීති ආරම්මයණ සඤ්ජානනවයසන සඤ්ඤා න පතිට්ඨාති, 

ආරම්මයණ සඤ්ඤරනකයරොතීතිවුත්තරයහොති. සඤ්ඤාපතිට්ඨානකායලති 
එත්ථාපිඅයරනයයො. 

තත්රාපීති ‘‘අරූපී අත්තා’’ති වායදපි. සඤ්ඤාොතිපකතිසඤ්ඤාය, එවර 

භදන්තධම්මපාලත්යථයරන (දී. නි. ටී. 1.418-420) වුත්තර. අඤ්ඤස්මිර

තිත්ථායතයනඋප්පාදනියරොධන්තිහිසම්බන්යධො.යතන යවදිකානං මයතන
නානක්ඛයණ උප්පන්නාය නානාරම්මණාය සඤ්ඤාය 
උප්පාදනියරොධමිච්ඡතීති දස්යසති. යකචි පන ‘‘ආචරියසඤ්ඤායා’’ති
පඨන්ති, තදයුත්තර අත්ථස්ස විරුද්ධත්තා, යථයරන ච අනුද්ධටත්තා.

අපරාපරර පවත්තාය සඤ්ඤාය උප්පාදවයදස්සනයතො උප්පාදනියරොධං

ඉච්ඡති. තථාපි ‘‘සඤ්ඤා සඤ්ඤා’’ති පවත්තසමඤ්ඤර ‘‘අත්තා’’ති
ගයහත්වා තස්ස අවිච්යඡදර පරිකප්යපන්යතො සස්සතර මඤ්ඤති. යතනාහ 

‘‘අත්තානංපනසස්සතං මඤ්ඤතී’’ති. තස්මාතිඅපරාපරරපවත්තසඤ්ඤාය 
නාමමත්යතන සස්සතර මඤ්ඤනයතො. සඤ්ඤාය උප්පාදනියරොධමත්යත
අට්ඨත්වා තදුත්තරි සස්සතග්ගාහස්ස ගහණයතො යදොසර දස්යසතීති

අධිප්පායයො. තයථවාති යථා ‘‘රූපී අත්තා, මයනොමයයො අත්තා’’ති ච
වාදද්වයය අත්තයනො අසඤ්ඤතා, එවඤ්චස්ස
‘‘අයචතනතා’’තිආදියදොසප්පසඞ්යගො දුන්නිවායරො, තයථව ඉමස්මිර

වායදපීති අත්යථො. මිච්ඡාදස්සයනනාති අත්තදිට්ඨිසඞ්ඛායතන

මිච්ඡාභිනියවයසන. අභිභූතත්තාති අනාදිකාලභාවිතභායවන
අජ්යඣොත්ථටත්තා, නිවාරිතඤාණචාරත්තාති වුත්තර යහොති. යයන
සන්තතිඝයනන, සමූහඝයනන ච වඤ්චියතො බායලො පබන්ධවයසන
පවත්තමානරධම්මසමූහරමිච්ඡාගාහවයසන‘‘අත්තා’’තිච ‘‘නිච්යචො’’තිච 
අභිනිවිස්ස යවොහරති, තර එකත්තසඤ්ඤිතර සන්තතිඝනර, සමූහඝනඤ්ච
විනිභුජ්ජ යාථාවයතො ජානනර ඝනවිනිබ්යභොයගො, යසො ච සබ්යබන සබ්බර
තිත්ථියානරනත්ථි.තස්මාඅයම්පි පරිබ්බාජයකොතාදිසස්සඤාණපරිපාකස්ස

අභාවයතො වුච්චමානම්පි නානත්තර නාඤ්ඤාසීති ආහ ‘‘තං නානත්තං

අජානන්යතො’’ති. සඤ්ඤා නාමායර නානාරම්මණා නානාක්ඛයණ

උප්පජ්ජති, යවති චාති යවදිකානර මතර. සඤ්ඤාෙ උප්පාදනියරොධං

පස්සන්යතොපි සඤ්ඤාමෙං සඤ්ඤාභූතර අත්තානං පරිකප්යපත්වා

යථාවුත්තඝනවිනිබ්යභොගාභාවයතො නිච්චයමව කත්වා දිට්ඨිමඤ්ඤනාය 

මඤ්ඤති. තථාභූතස්ස ච තස්ස සණ්හසුඛුමපරමගම්භීරධම්මතා න 
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පටුන 

ඤායයතවාති ඉදර කාරණර පස්සන්යතන භගවතා ‘‘දුජ්ජානං යඛො’’තිආදි

වුත්තන්තිදස්යසන්යතො ‘‘අථස්ස භගවා’’තිආදිමාහ. 

දිට්ඨිආදීසු ‘‘එවයමත’’න්ති දස්සනර අභිනිවිසනර දිට්ඨි. තස්සා එව

පුබ්බභාගභූතර ‘‘එවයමත’’න්ති නිජ්ඣානවයසන ඛමනර ඛන්ති. තථා

යරොචනර රුචි. ‘‘අඤ්ඤථායෙවා’’තිආදියතසර දිට්ඨිආදීනරවිභජ්ජ දස්සනර.

තත්ථ අඤ්ඤථායෙවාති යථා අරියවිනයය අන්තද්වයර අනුපගම්ම

මජ්ඣිමපටිපදාවයසනදස්සනරයහොති, තයතොඅඤ්ඤථායයව. අඤ්ඤයදවාති
යර පරමත්ථයතො විජ්ජති ඛන්ධායතනාදි, තස්ස චාපි අනිච්චතාදි, තයතො
අඤ්ඤයදවපරමත්ථයතොඅවිජ්ජමානරඅත්තසස්සතාදිකරතයාඛමයත යචව

රුච්චයත චාති අත්යථො. ආභුයසො යුඤ්ජනර ආයෙොයගො. යතන වුත්තර 

‘‘යුත්තපයුත්තතා’’ති. පටිපත්තිොති

පරමත්තචින්තනාදිපරිබ්බාජකපටිපත්තියා. ආචරියස්ස භායවො ආචරිෙකං, 

යථාතථාඔවාදානුසාසනර, තදස්සත්ථීති ආචරිෙයකො යථා‘‘සද්යධො’’තිආහ 

‘‘අඤ්ඤත්ථා’’තිආදි. අඤ්ඤස්මිරතිත්ථායතයනතවආචරියභායවො අත්ථීති

යයොජනා. ‘‘යතනා’’තිආදි සහ යයොජනාය යථාවාකයර දස්සනර. ‘‘අයර

පරමත්යථො, අයරසම්මුතී’’තිඉමස්ස විභාගස්ස දුබ්බිභාගත්තා දුජ්ජානංඑතං 
නානත්තර. ‘‘යජ්යජතර දුජ්ජානරතාවතිට්ඨතු, අඤ්ඤරපනත්ථරභගවන්තර

පුච්ඡාමී’’ති චින්යතත්වා තථා පටිපන්නතර දස්යසතුර ‘‘අථ

පරිබ්බාජයකො’’තිආදි වුත්තර. අඤ්යඤොවාසඤ්ඤායතොති සඤ්ඤාසභාවයතො

අඤ්ඤසභායවො වා අත්තා යහොතූති අත්යථො. අධුනා පන ‘‘අඤ්ඤා වා

සඤ්ඤා’’තිපායඨොදිස්සති. අස්සාතිඅත්තයනො. 

යලොකීයතිදිස්සති, පතිට්ඨහතිවාඑත්ථපුඤ්ඤපාපර, තබ්බිපායකො චාති 

යලොයකො, අත්තා. යසො හිස්ස කාරයකො, යවදයකො චාති ඉච්ඡියතො. 

දිට්ඨිගතන්ති ‘‘සස්සයතො අත්තාචයලොයකොචා’’තිආදි (දී.නි. 1.31; උදා.
55) නයපවත්තර දිට්ඨිගතර. න යහස දිට්ඨාභිනියවයසො 
දිට්ඨධම්මිකාදිඅත්ථනිස්සියතො තදසරවත්තනයතො. යයො හි තර
සරවත්තනයකො, යසො ‘‘තර නිස්සියතො’’ති වත්තබ්බතර ලයභයය යථා තර
පුඤ්ඤඤාණසම්භායරො. එයතයනව නයයන න ධම්මනිස්සිතතාපි 

සරවණ්යණතබ්බා. බ්රහ්මචරියස්ස ආදි ආදිබ්රහ්මචරිෙං, තයදව 

ආදිබ්රහ්මචරිෙකං යථා ‘‘විනයයො එව යවනයියකො’’ති (පාරා. අට්ඨ. 8). 

යතනාහ ‘‘සික්ඛත්තෙසඞ්ඛාතස්සා’’තිආදි. සබ්බම්පි වාකයර 

අන්යතොගධාවධාරණර තස්ස අවධාරණඵලත්තාති වුත්තර ‘‘ආදිමත්ත’’න්ති.
තදිධ අධිසීලසික්ඛාව. සා හි සික්ඛත්තයසඞ්ගහියත සාසනබ්රහ්මචරියය
ආදිභූතා, න අඤ්ඤත්ථ විය ආජීවට්ඨමකාදි ආදිබ්රහ්මචරියකන්ති දස්යසති 

‘‘අධිසීලසික්ඛාමත්ත’’න්ති ඉමිනා. නිබ්බින්දනත්ථාොති

උක්කණ්ඨිතභාවාය. ‘‘අභිජානනාොති ඤාතපරිඤ්ඤාවයසන

අභිජානනත්ථාය. සම්බුජ්ඣනත්ථාොති තීරණපහානපරිඤ්ඤාවයසන

සම්යබොධනත්ථායා’’ති වදන්ති. අපිච අභිජානනාොති
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පටුන 

අභිඤ්ඤාපඤ්ඤාවයසන ජානනාය. තර පන වට්ටස්ස පච්චක්ඛකරණයමව

යහොතීති ආහ ‘‘පච්චක්ඛකිරිොො’’ති. සම්බුජ්ඣනත්ථාොති
පරිඤ්ඤාභිසමයවයසන පටියවධත්ථාය. දිට්ඨාභිනියවසස්ස සරසාරවට්යට
නිබ්බිදාවිරාගනියරොධුපසමාසරවත්තනර වට්ටන්යතොගධත්තා, තස්ස
වට්ටසම්බන්ධනයතො ච. තථා අභිඤ්ඤාසම්යබොධනිබ්බානාසරවත්තනඤ්ච
දට්ඨබ්බර. 

කාමර තණ්හාපි දුක්ඛසභාවා එව, තස්සා පන සමුදයභායවන විසුර 

ගහිතත්තා ‘‘තණ්හං ඨයපත්වා’’ති වුත්තර. පභාවනයතොති උප්පාදනයතො.
දුක්ඛර පභායවන්තීපිතණ්හා අවිජ්ජාදිපච්චයන්තරසහිතා එව පභායවති, න

යකවලාති ආහ ‘‘සප්පච්චො’’ති. අප්පවත්තීති අප්පවත්තිනිමිත්තර. න

පවත්තන්ති එත්ථ දුක්ඛසමුදයා, එතස්මිර වා අධිගයතති හි අප්පවත්ති. 
දුක්ඛනියරොධර නිබ්බානර ගච්ඡති, තදත්ථඤ්ච සා පටිපජ්ජිතබ්බාති 

දුක්ඛනියරොධගාමිනිපටිපදා. මග්ගපාතුභායවොති මග්ගසමුප්පායදො. 

ඵලසච්ඡිකිරිොතිඵලස්සාධිගමවයසනපච්චක්ඛකරණර. තංආකාරන්තිතර

තුණ්හීභාවසඞ්ඛාතර ගමනලිඞ්ග ආයරොයචන්යතො විෙ, න පන අභිමුඛර
ආයරොයචති. 

421. සමන්තයතො නිග්ගණ්හනවයසන යතොදනර විජ්ඣනර 

සන්නියතොදකං. මයනොගණාදීනර වියසසනස්ස නපුරසකලිඞ්යගන 

නිද්දිට්ඨත්තා ‘‘වාචාෙ සන්නියතොදයකනා’’ති වුත්තර. යතනාහ 

‘‘වචනපයතොදයකනා’’ති. අථ වා ‘‘වාචාො’’තිඉදර ‘‘සන්නියතොදයකනා’’ති 

එත්ථ කරණවචනර දට්ඨබ්බර. ‘‘වචනපයතොදයකනා’’ති හි වචයනන 
පයතොදයකනාති අත්යථො, ‘‘වාචායා’’ති වා සම්බන්යධ සාමිවචනර. වාචාය
සන්නියතොදනකිරියාය සජ්ඣබ්භරිතමකරසූති යයොයජතබ්බර. 

‘‘සජ්ඣබ්භරිත’’න්ති එතස්ස ‘‘සර අධි අභි අරිභ’’න්ති පදච්යඡයදො, 
සමන්තයතොභුසරඅරිතන්තිඅත්යථො, සතමත්යතහිතුත්තයකහිවියවිවියධහි

පරිබ්බාජකවාචායතොදයනහිතුදිරසූතිවුත්තර යහොති.තථාහිවුත්තර ‘‘උපරි

විජ්ඣිංසූ’’ති. සභාවයතො විජ්ජමානන්තිපරමත්ථසභාවයතොඋපලබ්භමානර, 

න පකතිආදි විය අනුපලබ්භමානර. තච්ඡන්ති සච්චර. තථන්ති අවිපරීතර.

අත්ථයතො යවවචනයමව තර පදත්තයර. නවයලොකුත්තරධම්යමසූති විසයය

භුම්මර, යත ධම්යම විසයර කත්වා. ඨිතසභාවන්ති අවට්ඨිතසභාවර, 

තදුප්පාදකන්ති අත්යථො. යලොකුත්තරධම්මනිොමනිෙතන්ති
යලොකුත්තරධම්මසම්පාපනනියායමන නියතර. ඉදානි පන 

‘‘යලොකුත්තරධම්මනිොමත’’න්ති පායඨො, යසො න යපොරායණො ආචරියයන
අනුද්ධටත්තා.කස්මා පයනසා පටිපදාධම්මට්ඨිතතා ධම්මනියාමතාති ආහ 

‘‘බුද්ධානඤ්හී’’තිආදි. සාති පටිපදා. එදිසාති ‘‘ධම්මට්ඨිතත’’න්තිආදිනා 
වුත්තප්පකාරා. 
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චිත්තහත්ථිසාරිපුත්තයපොට්ඨපාදවත්ථුවණ්ණනා 
422. හත්ථිර සායරති දයමතීති හත්ථසාරී, හත්ථාචරියයො. සුඛුයමසු

අත්ථන්තයරසූති ඛන්ධායතනාදීසු සුඛුමඤාණයගොචයරසු ධම්යමසු.

අභිධම්මියකො කියරස. කුසයලොති පුබ්යබපි බුද්ධසාසයන කතපරිචයතාය

යඡයකො. තාදියස චිත්යතති ගිහිභාවචිත්යත. ඉතයරො පන තර සුත්වාව න

විබ්භමි, පබ්බජ්ජාෙයමව අභිරමීති අධිප්පායයො. ගිහිභායව ආනිසංසකථාෙ 

කථතත්තාති එත්ථ සීලවන්තස්ස භික්ඛුයනො තථා කථයනන විබ්භමයන
නියයොජිතත්තා ඉදානි සයම්පි සීලවා එව හුත්වා ඡ වායර විබ්භමීති
අධිප්පායයො ගයහතබ්යබො. කම්මසරික්ඛයකන හි කම්මඵයලන භවිතබ්බර. 

කයථන්තානන්ති අනාදයර සාමිවචනර. මහාසාවකස්ස කථයතති
මහාසාවකභූයතන මහායකොට්ඨිකත්යථයරන අපසාදනවයසන කථියත, 

කථනනිමිත්තර පතිට්ඨර ලද්ධුර අසක්යකොන්යතොති අත්යථො. ‘‘විබ්භමිත්වා

ගිහී ජායතො’’තිඉදරසත්තමවාරමිවවුත්තර. ධම්මපදට්ඨකථාෙං (ධ.ප.අට්ඨ.

1.3 චිත්තහත්ථත්යථරවත්ථු) පන කුදාලපණ්ඩිතජාතයක (ජා. අට්ඨ. 1.1.7
කුද්දාලජාතකවණ්ණනා) ච ඡක්ඛත්තුයමව විබ්භමනවායරො වුත්යතො. 

ගිහිසහාෙයකොති ගිහිකායලසහායයකො. අපසක්කන්යතොපිනාමාතිඅපිනාම 

අපසක්කන්යතො, ගාරගහවචනයමතර. පබ්බජතුංවට්ටතීති පබ්බජ්ජාවට්ටති. 

423. පඤ්ඤාචක්ඛුයනො නත්ථතාොති
සුවුත්තදුරුත්තසමවිසමදස්සනසමත්ථස්ස පඤ්ඤාචක්ඛුයනො අභායවන.
යාදියසන චක්ඛුනා යසො ‘‘චක්ඛුමා’’ති වුත්යතො, තර දස්යසතුර 

‘‘සුභාසිතා’’තිආදිවුත්තර.අයරඅට්ඨකථායතොඅපයරොනයයො– එකංසිකාති

එකන්තිකා, නිබ්බානවහභායවන නිච්ඡිතාති වුත්තර යහොති. පඤ්ඤත්තාති

වවත්ථපිතා. න එකංසිකාති න එකන්තිකා නිබ්බානාවහභායවන නිච්ඡිතා
වට්ටන්යතොගධභාවයතොති අධිප්පායයො. අයමත්යථො හි ‘‘කස්මා යචයත
යපොට්ඨපාද මයා එකරසිකා ධම්මා යදසිතා පඤ්ඤත්තා, එයත යපොට්ඨපාද
අත්ථසරහිතා…යප.… නිබ්බානාය සරවත්තන්තී’’තිආදිසුත්තපයදහි
සරසන්දතිසයමතීති. 

එකරසිකධම්මවණ්ණනා 
425. ‘‘කස්මා ආරභී’’ති කාරණර පුච්ඡිත්වා 

‘‘අනිෙයානිකභාවදස්සනත්ථ’’න්තිපයයොජනර විස්සජ්ජිතර. ඵයලහි සිද්යධ
යහතුපි සිද්යධො යහොතීති, අයර ආචරියමති (දී. නි. ටී. 1.425) අපයර පන 
‘‘එදියසසු අත්ථසද්යදො කාරයණ වත්තති, යහත්වත්යථ ච පච්චත්තවචනර, 

තස්මා අනිෙයානිකභාවදස්සනන්ති එත්ථ

අනියයානිකභාවදස්සනකාරණා’’ති අත්ථමිච්ඡන්ති. පඤ්ඤාපිතනිට්ඨාොති 

පයවදිතවිමුත්තිමග්ගස්ස.වට්ටදුක්ඛපරියයොසානරගච්ඡතිඑතායාති නිට්ඨාති
හි විමුත්ති වුත්තා ‘‘යගොට්ඨා පට්ඨිතගායවො’’ති (ම. නි. 1.156) 

මහාසීහනාදසුත්තපයද විය ඨා-සද්දස්ස ගතිඅත්යථ පවත්තනයතො.
නිට්ඨාමග්යගො ච ඉධ උත්තරපදයලොයපන ‘‘නිට්ඨා’’ති අධිප්යපයතො.
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පටුන 

තස්යසවහි නියයානිකතා, අනියයානිකතා චවුච්චති, නනිට්ඨාය. නියයාතීති 

නිෙයානිකා ය-කාරස්ස ක-කාරර කත්වා. අනීයසද්යදො හි බහුලර

කත්තුත්ථාභිධායයකො, න නියයානිකා අනිෙයානිකා, තස්සා භායවො තථා. 

නිෙයානං වා නිග්ගමනර නිස්සරණර, වට්ටදුක්ඛස්ස වූපසයමොති අත්යථො, 

නියයානයමව නිෙයානිකං, නනියයානිකර අනිෙයානිකං, යසො එව භායවො

සභායවො අනිෙයානිකභායවො, තස්සදස්සනත්ථන්ති යයොයජතබ්බර. 

‘‘සබ්යබ හී’’තිආදි තදත්ථවිවරණර. අමතර නිබ්බානර නිට්ඨමිති

පඤ්ඤයපති යථාති සම්බන්යධො. යලොකථූපිකාදිවයසන නිට්ඨං

පඤ්ඤයපන්තීති ‘‘නිබ්බානර නිබ්බාන’’න්ති වචනසාමඤ්ඤමත්තර 

ගයහත්වා තථා පඤ්ඤයපන්ති. යලොකථූපිකා නාම බ්රහ්මභූමි වුච්චති
යලොකස්ස ථූපිකසදිසතාපරිකප්පයනන. යකචි පන
‘‘යනවසඤ්ඤානාසඤ්ඤායතනභූමිර යලොකථූපිකා’’ති වදන්ති, තදයුත්තර 

අට්ඨකථාසු තථා අවචනයතො. ආදිසද්යදන යචත්ථ ‘‘අඤ්යඤො පුරියසො, 
අඤ්ඤා පකතී’’ති පකතිපුරිසන්තරාවයබොයධො යමොක්යඛො, 
බුද්ධිආදිගුණවිනිමුත්තස්ස අත්තයනො අසකත්තනි අවට්ඨානර යමොක්යඛො, 
කායවිපත්තිකතිජාතිබන්ධානර අපවජ්ජනවයසනඅප්පවත්යතො යමොක්යඛො, 
පයරන පුරියසන පයලොකතා යමොක්යඛො, තරසමීපතා යමොක්යඛො, 
තරසමායයොයගො යමොක්යඛොති එවමාදීනර සඞ්ගයහො දට්ඨබ්යබො. තස්මිර
තස්මිඤ්හි සමයය නිට්ඨර අපඤ්ඤයපන්යතො නාම නත්ථි. බ්රාහ්මණානර
පඨමජ්ඣානබ්රහ්මයලොයකොනිට්ඨා.තත්ථහි යනසරනිච්චාභිනියවයසොයථා
තර බකස්ස බ්රහ්මුයනො, (ම. නි. 1.501) යවඛනසාදිතාපසානර ආභස්සරා, 
සඤ්චයාදිපරිබ්බාජකානර සුභකිණ්හා, ආජීවකානර ‘‘අනන්තමානයසො’’ති 
පරිකප්පියතො අසඤ්ඤීභයවො. ඉමස්මිර පන සාසයන අරහත්තර නිට්ඨා, 
සබ්යබපි යචයත දිට්ඨිවයසන බ්රහ්මයලොකාදීනි අරහත්තමඤ්ඤනාය
‘‘නිබ්බානර නිබ්බාන’’න්ති වචනසාමඤ්ඤමත්තර ගයහත්වා තථා
පඤ්ඤයපන්ති, නපනපරමත්ථයතොයනසරසමයය නිබ්බානපඤ්ඤාපනස්ස

ලබ්භනයතොතිආහ ‘‘සාචන නිෙයානිකා’’තිආදි. ෙථාපඤ්ඤත්තාතියයන

යයන පකායරන පඤ්ඤත්තා, පඤ්ඤත්තප්පකාරා හුත්වාති අත්යථො. න 

නිෙයාතීති ‘‘යයනාකායරන නිට්ඨා පාපුණීයතී’’ති යතහි පයවදිතා, 

යතනාකායරන තස්සා අපත්තබ්බතාය න නියයාති. පණ්ඩියතහි 

පටික්ඛිත්තාති ‘‘නායර නිට්ඨා පටිපදා වට්ටස්ස අනතික්කමනයතො’’ති 

බුද්ධාදීහි පණ්ඩියතහි පටික්ඛිත්තා. නිවත්තතීති පටික්යඛපකාරණවචනර, 
යස්මායතහිපඤ්ඤත්තානිට්ඨාපටිපදා න නියයාතිනගච්ඡති, අඤ්ඤදත්ථු
තරසමඞ්ගිනර පුග්ගලර සරසායර එව පරිබ්භමායපන්තී නිවත්තති, තස්මා

පණ්ඩියතහිපටික්ඛිත්තාතිඅත්යථො. තන්තිඅනියයානිකභාවර. 

ජානං, පස්සන්ති ච පුථුවචනවිපරියායයොති ආහ ‘‘ජානන්තා

පස්සන්තා’’ති.ගච්ඡන්තාදිසද්දානඤ්හි ‘‘යාපනභික්ඛුනීජානරසභික්ඛුකර
ආරාමර අනාපුච්ඡා පවියසයයා’’තිආදීසු (පාචි. 1024) ලිඞ්ගවයසන
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විපරියායයො, ජානන්තීතිඅත්යථො.‘‘යාචරඅදදමප්පියයො’’තිආදීසු (පාරා.346; 
ජා. 1.7.55) විභත්තිවයසන, යාචන්තස්සාති අත්යථො. ඉධ පන 
පුථුවචනවයසනාතියවදිතබ්බර.පධානරජානනරනාමපච්චක්ඛයතොජානනර
තස්ස යජට්ඨභාවයතො, දස්සනමප්පධානර තස්ස සරසයානුබන්ධත්තාති අයර

කයමො වුත්යතො ‘‘ජානං පස්ස’’න්ති. යතයනත්ථ ජානයනන දස්සනර

වියසයසති. එවඤ්හි දිට්ඨපුබ්බානි යඛො තස්මිං යලොයක මනුස්සානං

සරීරසණ්ඨානාදීනීති එකයතො අධිප්පායදස්සනර සූපපන්නර යහොති.
අයඤ්යහත්ථාධිප්පායයො ‘‘කිර තුම්හාකර එකන්තසුයඛ යලොයක

පච්චක්ඛයතො ඤාණදස්සනර අත්ථී’’ති. ජානන්ති වා තස්ස යලොකස්ස

අනුමානවිසයතර වුච්චති, පස්සන්ති පච්චක්ඛයතො විසයතර. ඉදර වුත්තර
යහොති ‘‘අපි තුම්හාකර යලොයකො පච්චක්ඛයතො ඤායතො, උදාහු
අනුමානයතො’’ති. 

යස්මා පන යලොයක පච්චක්ඛභූයතො අත්යථො ඉන්ද්රියයගොචරභායවන
පාකයටො, තස්මා පාකයටන අත්යථන අධිප්පායර දස්යසතුර 

‘‘දිට්ඨපුබ්බානී’’තිආදිවුත්තර.දිට්ඨපයදනවාදස්සනර, තදනුගතඤ්චජානනර
ගයහත්වා තදුභයයයනව අත්යථන අධිප්පායර විභායවතුර එවර වුත්තන්තිපි

දට්ඨබ්බර. දිට්ඨපුබ්බානීති හි දස්සයනන, තදනුගයතන ච ඤායණන

ගහිතපුබ්බානීති අත්යථො. එවඤ්ච කත්වා ‘‘සරීරසණ්ඨානාදීනී’’ති

සමරියාදවචනර සමත්ථිතර යහොති. ‘‘අප්පාටිහීරකත’’න්ති අයර

අනුනාසිකයලොපනිද්යදයසොති ආහ ‘‘අප්පාටිහීරකං ත’’න්ති. තර වචනර
අප්පාටිහීරකර සම්පජ්ජතීතිසම්බන්යධො.අප්පාටිහීරපයදඅනුනාසිකයලොයපො, 
‘‘කත’’න්ති ච එකර පදන්ති යකචි, තදයුත්තර සමාසසම්භවයතො, 
අනුනාසිකයලොපස්ස ච අවත්තබ්බත්තා. එවයමත්ථ වණ්ණයන්ති –

පටිපක්ඛහරණයතො පටිහාරියර, තයදව පාටිහාරිෙං. අත්තනා

උත්තරවිරහිතවචනර. පාටිහාරියයමයවත්ථ ‘‘පාටිහීරක’’න්ති වුත්තර පයරහි

වුච්චමානඋත්තයරහි සඋත්තරත්තා, න පාටිහීරකන්ති අප්පාටිහීරකං. 

විරහත්යථො යචත්ථ අ-සද්යදො. යතනාහ ‘‘පටිහරෙවිරහිත’’න්ති.
සඋත්තරඤ්හි වචනර යතන උත්තරවචයනන පටිහරීයති විපරිවත්තීයති, 
තස්මා උත්තරවචනර පටිහරණර නාම, තයතො විරහිතන්ති අත්යථො. තස්මා
එව නියයානස්ස පටිහරණමග්ගස්ස අභාවයතො ‘‘අනියයානික’’න්ති

වත්තබ්බතර ලභති.යතනවුත්තර ‘‘අනිෙයානික’’න්ති. 

426. විලායසො ඉත්ථිලීළා, යයො ‘‘සිඞ්ගාරභාවජා කිරියා’’තිපි වුච්චති. 

ආකප්යපො යකසබන්ධවත්ථග්ගහණාදිආකාරවියසයසො, යවසසරවිධානර වා. 

ආදිසද්යදනහාවාදීනරසඞ්ගයහො. හාවාතිහිචාතුරියරවුච්චති. 

තයයොඅත්තපටිලාභවණ්ණනා 
428. ආහියතො අහරමායනො එත්ථාති අත්තා, අත්තභායවොති ආහ 

‘‘අත්තභාවපටිලායභො’’ති. කථර දස්යසතීති වුත්තර 



දීඝනිකායය සීලක්ඛන්ධවග්ගඅභිනවටීකා  යපොට්ඨපාදසුත්තවණ්ණනා 

328 

පටුන 

‘‘ඔළාරිකත්තභාවපටිලායභනා’’තිආදි. කාමභවං දස්යසති 

ඉතරභවද්වයත්තභාවයතො ඔළාරිකත්තා. රූපභවං දස්යසති ඣානමයනන

නිබ්බත්තර හුත්වා රූපීභායවන උපලබ්භනයතො. අරූපභවං දස්යසති 

අරූපීභායවන උපලබ්භනයතො. සංකියලසිකා ධම්මා නාම ද්වාදස

අකුසලචිත්තුප්පාදා තදභායව කස්සචි සරකියලසස්ස අසම්භවයතො. 

යවොදානිො ධම්මා නාම සමථවිපස්සනා තාසර වයසන සබ්බයසො
චිත්තයවොදානස්සසිජ්ඣනයතො. 

429. පටිපක්ඛධම්මානරඅසමුච්යඡයදසතිනකදාචිපිඅනවජ්ජධම්මානර
වා පාරිපූරී, යවපුල්ලර වා සම්භවති, සමුච්යඡයද පන සති සම්භවතීති
මග්ගඵලපඤ්ඤානයමව ගහණර දට්ඨබ්බර, තා හි සකිර පරිපුණ්ණාපි

අපරිහීනධම්මත්තා පරිපුණ්ණා එව භවන්ති. තරුෙපීතීති උප්පන්නමත්තා

අලද්ධායසවනා දුබ්බලපීති. බලවතුට්ඨීති පුනප්පුනර උප්පත්තියා
ලද්ධායසවනා උපරිවියසසාධිගමස්ස පච්චයභූතා ථිරතරා පීති. ඉදානි

සඞ්යඛපයතොපිණ්ඩත්ථර දස්යසන්යතො ‘‘කිංවුත්ත’’න්තිආදිමාහ. තත්ථයර
විහාරර සයර…යප.… විහරිස්සතීති අයවොචුම්හාති සම්බන්යධො. ඉදර වුත්තර
යහොති – යර විහාරර ‘‘සරකියලසිකයවොදානියධම්මානර පහානාභිවුද්ධිනිට්ඨර
පඤ්ඤාය පාරිපූරියවපුල්ලභූතර ඉමස්මිරයයව අත්තභායව අපරප්පච්චයයන

ඤායණනපච්චක්ඛයතොසම්පායදත්වා විහරිස්සතී’’තිකථයිම්හාති. තත්ථාති 

තස්මිර විහායර. තස්සාති ඔවාදකරස්ස භික්ඛුයනො. එවං විහරයතොති

වුත්තප්පකායරනවිහරණයහතු, විහරන්තස්සවා. තන්නිමිත්තර පායමොජ්ජං, 

පයමොදප්පභවා පීති, තප්පච්චයභූතර පස්සද්ධිද්වෙං, තථා සූපට්ඨිතා සති, 

උක්කරසගතතාය උත්තමඤාෙං. සුයඛො ච විහායරො භවිස්සතීති යයොජනා. 
කායචිත්තපස්සද්ධී හි ‘‘පස්සද්ධී’’ති වුත්තා, අයයමව වා පායඨො. 
‘‘නාමකායපස්සද්ධී’’තිපි පඨන්ති, තදයුත්තයමව පස්සද්ධිද්වයස්ස
අවිනාභාවයතො. කස්මා පයනස සුයඛො විහායරොති ආහ 

‘‘සබ්බවිහායරසූ’’තිආදි, සබ්යබසුපි ඉරියාපථවිහාරාදීසු සන්තපණීතතාය
ඉමස්යසව සුඛත්තා ‘‘සුයඛො විහායරො’’ති වත්තබ්බතර අරහතීති වුත්තර

යහොති.කථරසුයඛොතිවුත්තර ‘‘උපසන්යතො පරමමධුයරො’’ති. 

පඨමජ්ඣායන පටිලද්ධමත්යත හීනභාවයතො පීති දුබ්බලා 
පායමොජ්ජපක්ඛිකා, සුභාවියතපනතස්මිරපගුයණසාපණීතාබලවභාවයතො

පරිපුණ්ණකිච්චා පීතීතිවුත්තර ‘‘පඨමජ්ඣායනපායමොජ්ජාදයෙොඡපිධම්මා 

ලබ්භන්තී’’ති. පායමොජ්ජං නිවත්තතීති දුබ්බලපීතිසඞ්ඛාතර පායමොජ්ජර ඡසු
ධම්යමසු නිවත්තති හායති. විතක්කවිචාරක්යඛොභවිරහියතන හි
චතුක්කනයවිභත්යත දුතියජ්ඣායන සබ්බදා පීති බලවතී එව යහොති, න

පඨමජ්ඣායන විය කදාචි දුබ්බලාති එවර වුත්තර. පීති නිවත්තති 
තප්පහායනයනවතතියජ්ඣානස්සලබ්භනයතො.‘‘සුයඛොවිහායරො’’තිඉමිනා 

සමාධි ගහියතොති ආහ ‘‘තථා චතුත්යථ’’ති. යය පන ‘‘සුයඛො විහායරො’ති
එයතන සුඛර ගහිත’’න්ති වදන්ති, යතසර මයතන සන්තවුත්තිතාය
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පටුන 

උයපක්ඛාපි චතුත්ථජ්ඣායන ‘‘සුඛ’’මිච්යචව භාසිතාති (විභ. අට්ඨ. 232; 
විසුද්ධි.2.644; මහානි.අට්ඨ.27; පටි.ම.අට්ඨ.105) කත්වාතථාවුත්තන්ති

දට්ඨබ්බර. ඉමස්මිරයයව දීඝනිකායෙ (දී. නි. 1.432; 3.166, 358) ආගතර 
අයනකධා යදසනානයමුද්ධරිත්වා ඉධ යදසිතනයර නියයමතුර 

‘‘ඉයමසූ’’තිආදි වුත්තර. සුද්ධ…යප.… කථතන්ති උපරිමග්ගර අකයථත්වා

යකවලර විපස්සනාපාදකයමව ඣානර කථිතර. චතූහි…යප.… කථතාති
විපස්සනාපාදකභායවනඣානානිකයථත්වාතයතොපරර විපස්සනාපුබ්බකා

චත්තායරොපි මග්ගා කථිතා. චතුත්ථජ්ඣානිකඵලසමාපත්ති කථතාති
පඨමජ්ඣානිකාදිකා ඵලසමාපත්තියයො අකයථත්වා චතුත්ථජ්ඣානිකා එව

ඵලසමාපත්තිකථිතා. පීතියවවචනයමවකත්වාතිද්වින්නරපීතීනර එකස්මිර
චිත්තුප්පායදඅනුප්පජ්ජනයතොපායමොජ්ජරපීතියවවචනයමව කත්වා, තදුභයර
අයභදයතො කත්වාති වුත්තර යහොති. පීතිසුඛානර අපරිච්චත්තත්තා, ‘‘සුයඛො
විහායරො’’ති ච සාතිසයස්ස සුඛවිහාරස්ස ගහිතත්තා 

‘‘දුතිෙජ්ඣානිකඵලසමාපත්ති නාම කථතා’’ති වුත්තර. කාමර
පඨමජ්ඣායනපි පීතිසුඛානි ලබ්භන්ති, තානි පන
විතක්කවිචාරපරික්යඛොයභන න තත්ථ සන්තපණීතානි, ඉධ ච
සන්තපණීතායනව අධිප්යපතානි, තස්මා දුතියජ්ඣානිකාඑවඵලසමාපත්ති
ගහිතා, නපඨමජ්ඣානිකාති දට්ඨබ්බර. 

432-437. විභාවනත්යථොති පකාසනත්යථො සරූපයතො නිරූපනත්යථො
‘‘න සමයණො යගොතයමො බ්රාහ්මයණ ජිණ්යණ …යප.… අභිවායදති වා
පච්චුට්යඨතිවාආසයනනවා නිමන්යතතී’’තිආදීසු (අ.නි.8.11; පාරා.2) 

විය.යතනාහ ‘‘අෙං යසො’’තිආදි. ‘‘අයරඅත්තපටිලායභොයසොඑවා’’තිඑවර

සරූපයතො විභායවත්වා පකායසත්වා. අෙන්ති හි භගවතා පුබ්යබ වුත්තර

අත්තපටිලාභර ආසන්නපච්චක්ඛභායවන පච්චාමසති, යසොති පන පයරහි 

පුච්ඡියමානර පරම්මුඛභායවන. න නං එවං වදාමාති එත්ථ නන්ති

ඔළාරිකමත්තපටිලාභර. සප්පාටිහීරකතන්ති එත්ථ පුබ්යබ වුත්තනයයන
අත්යථො යවදිතබ්යබො. පයරහි යචොදිතවචනපටිහාරකර සඋත්තරවචනර

සප්පාටිහීරකන්ති හි අයයමව වියසයසො. තුච්යඡොති මුසා අභූයතො. යසොති

මයනොමයයො, අරූයපො වා අත්තපටිලායභො. ස්යවවාති යසො එව ඔළාරියකො

අත්තපටිලායභො. තස්මිංසමයෙසච්යචොයහොතීතිතස්මිරපච්චුප්පන්නසමයය 

විජ්ජමායනො යහොති. අත්තපටිලායභොත්යවව නිෙයායතසීති 
අත්තපටිලාභසද්යදන තථා එව පරියයොසායපසි, න පන නර
‘‘අත්තපටිලායභො’’ති සඞ්ඛයර ගච්ඡතීති පඤ්ඤත්තිර සරූපයතො නීහරිත්වා

දස්යසසීති අධිප්පායයො. රූපාදයෙො යචත්ථ ධම්මාති රූපයවදනාදයයො එව

එත්ථයලොයකසභාවධම්මා. නාමමත්තයමතන්තිරූපාදියකපඤ්චක්ඛන්යධ

උපාදාය නාමපඤ්ඤත්තිමත්තයමතර ‘‘අත්තපටිලායභො’’ති. එවරූපා

යවොහාරාති ‘‘ඔළාරියකො අත්තපටිලායභො’’තිආදියවොහාරා. 

නාමපඤ්ඤත්තිවයසනාති නාමභූතපඤ්ඤත්තිමත්තවයසන. 

‘‘අත්තපටිලායභො’තිසඞ්ඛයරගච්ඡතී’’ති නිෙයාතනත්ථං. 
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පටුන 

438. එවඤ්ච පන වත්වාතිරූපාදියක උපාදාය පඤ්ඤත්තිමත්තයමතර 
අත්තපටිලායභොති ඉමමත්ථර ‘‘යස්මිර චිත්ත සමයය’’තිආදිනා වත්වා. 

පටිපුච්ඡිත්වාති යථා පයර පුච්යඡයුර, තථා කාලවිභාගයතො පටිපදානි

පුච්ඡිත්වා. විනෙනත්ථන්ති යථාපුච්ඡිතස්ස අත්ථස්ස ඤාපනවයසන

විනයනත්ථාය. යෙ යත අතීතා ධම්මාති අතීතසමයය අතීතත්තපටිලාභස්ස

උපාදානභූතාරූපාදයයොධම්මා. යතඑතරහිනත්ථ නිරුද්ධත්තා.තයතොඑව 

‘‘අයහසු’’න්ති සඞ්ඛයං ගතා. තස්මාති උපාදානස්ස අතීතස්මිරයයව සමයය

ලබ්භනයතො. යසොපීති තදුපාදායනො යම අත්තපටිලායභොපි. තස්මිංයෙව 

සමයෙති අතීයත එව සමයය. සච්යචො අයහොසීති භූයතො විජ්ජමායනො විය

අයහොසි. අනාගතපච්චුප්පන්නානන්ති 
අනාගතානඤ්යචවපච්චුප්පන්නානඤ්ච රූපාදිධම්මානර උපාදානභූතානර. 

තදාඅභාවාතිතස්මිරඅතීතසමයයඅභාවාඅවිජ්ජමානත්තා. තදුපාදානභූයතො 

අනාගයතො, පච්චුප්පන්යනො චඅත්තපටිලායභො තස්මිංඅතීත සමයය යමොයඝො 

තුච්යඡො මුසා නත්ථීති අත්යථො. අත්ථයතොති පඤ්ඤත්තිඅත්ථයතො. 

නාමමත්තයමවාතිසමඤ්ඤාමත්තයමව. පරමත්ථයතො අනුපලබ්භමානත්තා 

අත්තපටිලාභංපටිජානාති. 

‘‘එයසවනයෙො’’තිඉමිනායයයතඅනාගතා ධම්මා, යතඑතරහිනත්ථි, 
‘‘භවිස්සන්තී’’ති පන සඞ්ඛයර ගතා, තස්මා යසොපි යම අත්තපටිලායභො
තස්මිරයයවසමයයසච්යචොභවිස්සති.අතීතපච්චුප්පන්නානරපනධම්මානර 
තදාඅභාවාතස්මිරසමයය‘‘යමොයඝොඅතීයතො, යමොයඝොපච්චුප්පන්යනො’’ති
එවර අත්ථයතො නාමමත්තයමව අත්තපටිලාභර පටිජානාති. යය ඉයම
පච්චුප්පන්නාධම්මා, යතඑතරහි ‘‘අත්ථී’’තිසඞ්ඛයර ගතා, තස්මාගවායර
යම අත්තපටිලායභො, යසො ඉදානි සච්යචො යහොති. අතීතානාගතානර පන
ධම්මානරඅධුනාඅභාවාඑතරහි‘‘යමොයඝොඅතීයතො, යමොයඝොඅනාගයතො’’ති 
එවර අත්ථයතො නාමමත්තයමව අත්තපටිලාභර පටිජානාතීති ඉමමත්ථර
අතිදිසති. 

439-443. සංසන්දිතුන්තිසමායනතුර. ගවාති ගාවියතො. තත්ථාතිඛීරාදීසු

පඤ්චයගොරයසසු. ෙස්මිං සමයෙ ඛීරං යහොතීති යස්මිර කායල

භූතුපාදායසඤ්ඤිතර උපාදානවියසසර උපාදාය ඛීරපඤ්ඤත්ති යහොති. න

තස්මිං…යප.… ගච්ඡති ඛීරපඤ්ඤත්තිඋපාදානස්ස භූතුපාදායරූපස්ස
දධිආදිපඤ්ඤත්තියා අනුපාදානයතො. පටිනියතවත්ථුකා හි එතා

යලොකසමඤ්ඤා.යතනාහ ‘‘යෙධම්යම උපාදාො’’තිආදි.සඞ්ඛායතිකථීයති

එතායාති සඞ්ඛා. අත්තරනීහරිත්වාඋච්චන්තිවදන්තිඑතායාති නිරුත්ති. තර

තදත්ථර නමන්ති සත්තා එයතනාති නාමං, තථා යවොහරන්ති එයතනාති 

යවොහායරො, පඤ්ඤත්තියයව. ‘‘යස්මිර සමයය’’තිආදිනා ඛීයර වුත්තනයර

දධිආදීසුපි ‘‘එසනයෙො සබ්බත්ථා’’තිඅතිදිසති. 
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සමනුජානනමත්තකානීති ‘‘ඉදර ඛීරර, ඉදර දධී’’තිආදිනා තාදියසසු
භූතුපාදායරූපවියසයසසු යලොයක පරම්පරාගතර පඤ්ඤත්තිර 
අප්පටික්ඛිපිත්වාසමනුජානනරවියපච්චයවියසසවිසිට්ඨරරූපාදිඛන්ධසමූහර
උපාදාය ‘‘ඔළාරියකො අත්තපටිලායභො’’ති ච ‘‘මයනොමයයො
අත්තපටිලායභො’’ති ච ‘‘අරූයපො අත්තපටිලායභො’’ති ච තථා තථා
සමනුජානනමත්තකානි, න ච තබ්බිනිමුත්යතො උපාදානයතො අඤ්යඤො

යකොචි පරමත්ථයතො අත්ථීති වුත්තර යහොති. නිරුත්තිමත්තකානීති
සද්දනිරුත්තියා ගහණූපායමත්තකානි. ‘‘සත්යතො ඵස්යසො’’තිආදිනා හි
සද්දග්ගහණුත්තරකාලර තදනුවිද්ධපණ්ණත්තිග්ගහණමුයඛයනව
තදත්ථාවයබොයධො.තථාචාහු– 

‘‘පඨමර සද්දරයසොයතන, තීතරදුතියයචතසා; 
නාමර තතියචිත්යතන, අත්ථර චතුත්ථයචතසා’’ති. 
(මණිසාරමඤ්ජුසාටීකායරපච්චයසඞ්ගහවිභායගපි); 

වචනපථමත්තකානීති තස්යසව යවවචනර. නිරුත්තියයව හි

අඤ්යඤසම්පි දිට්ඨානුගතිමාපජ්ජන්තානර කාරණට්යඨන වචනපයථො.

යවොහාරමත්තකානීති තථා තථා යවොහාරමත්තකානි. 

නාමපණ්ෙත්තිමත්තකානීති තස්යසව පරියායයො, 

තරතරනාමපඤ්ඤාපනමත්තකානීති අත්යථො. සබ්බයමතන්ති 
‘‘අත්තපටිලායභො’’ති වා ‘‘සත්යතො’’ති වා ‘‘යපොයසො’’ති වා සබ්බයමතර 

යවොහාරමත්තකං. කස්මාතියච, පරමත්ථයතොඅනුපලබ්භනයතොතිදස්යසතුර 

‘‘ෙස්මා’’තිආදිවුත්තර. සුඤ්යඤොති පරමත්ථයතොවිවිත්යතො. 

යජ්යජවර කස්මා යචසා බුද්යධහිපි වුච්චතීති යචොදනර යසොයධන්යතො 

‘‘බුද්ධානං පනා’’තිආදිමාහ. සම්මුතියා යවොහාරස්ස කථනර සම්මුතිකථා. 

පරමත්ථස්ස සභාවධම්මස්ස කථනර පරමත්ථකථා. 

පරමත්ථසන්නිස්සිතකථාභාවයතො අනිච්චාදිකථාපි ‘‘පරමත්ථකථා’’ති
වුත්තා. පරමත්ථධම්යමොයයව හි ‘‘අනිච්යචො, දුක්යඛො’’ති ච වුච්චති, න
සම්මුතිධම්යමො. 

‘‘අනිච්චාසබ්යබසඞ්ඛාරා, දුක්ඛානත්තාචසඞ්ඛතා; 
නිබ්බානඤ්යචවපඤ්ඤත්ති, අනත්තාඉතිනිච්ඡයා’’ති.(පරි. 257) 
– 

වචනයතො පයනස ‘‘අනත්තා’’ති වුච්චති, ඛන්ධාදිපඤ්ඤත්ති පන 
තජ්ජාපඤ්ඤත්ති විය පරමත්ථසන්නිස්සයා, ආසන්නතරා ච, 
පුග්ගලපඤ්ඤත්තිආදයයො විය න දූයර, තස්මා ඛන්ධාදිකථාපි 

‘‘පරමත්ථකථා’’ති වුත්තා, ඛන්ධාදිසීයසන වා තදුපාදානසභාවධම්මා එව
ගහිතාති දට්ඨබ්බර. නනු ච සභාවධම්මාපි සම්මුතිමුයඛයනව
යදසනමායරොහන්ති, න පරමත්ථමුයඛන, තස්මා සබ්බාපි යදසනා
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සම්මුතිකථාවසියාති? නයිදයමවර කයථතබ්බධම්මවිභායගනකථාවිභාගස්ස
අධිප්යපතත්තා, න ච සද්යදො යකනචි පවත්තිනිමිත්යතන විනා අත්ථර
පකායසතීති. 

කස්මා යචවර දුබ්බිධා බුද්ධානර කථා පවත්තතීති අනුයයොගර 

කාරණවිභාවයනන පරිහරිතුර ‘‘තත්ථ යෙො’’තිආදි වුත්තර. අත්ථර විජානිතුං 

චතුසච්චර පටිවිජ්ඣිතුං වට්ටයතො නිෙයාතුං අරහත්තසඞ්ඛාතර ජෙග්ගාහං

ගයහතුං සක්යකොති. යස්මා පරමත්ථකථාය එව සච්චසම්පටියවයධො, 
අරියසච්චකථා ච සිඛාප්පත්තා යදසනා, තස්මා වියනයයපුග්ගලවයසන 
ආදියතො සම්මුතිකථර කයථන්යතොපි භගවා පරයතො පරමත්ථකථරයයව

කයථතීති ආහ ‘‘තස්සා’’තිආදි. ‘‘ආදියතොව සම්මුතිකථර කයථතී’’ති හි 
වදන්යතො පරයතො පරමත්ථකථම්පි කයථතීති දීයපති, ඉතරත්ථ පන

‘‘ආදියතොව කයථතී’’ති අවදන්යතො සබ්බත්ථපීති. ‘‘තථා’’තිආදිනා

කථාද්වයකථයන පරියායන්තරර විභායවති. යබොයධත්වාති
යවයනයයජ්ඣාසයානුරූපර තථා තථා යදයසතබ්බමත්ථර ජානායපත්වා, 
ඉමිනාපනඉමමත්ථරදස්යසති–කත්ථචි සම්මුතිකථාපුබ්බිකාපරමත්ථකථා
යහොතිපුග්ගලජ්ඣාසයවයසන, කත්ථචි පරමත්ථකථාපුබ්බිකාසම්මුතිකථා, 
ඉති වියනයයදම්මකුසලස්ස සත්ථු යවයනයයජ්ඣාසයවයසන තථා තථා
යදසනා පවත්තතීති. සබ්බත්ථ පන භගවා ධම්මතර අවිජහන්යතො එව
සම්මුතිමනුවත්තති, සම්මුතිර අපරිච්චජන්යතොයයව ධම්මතර විභායවති, නර
තත්ථ අභිනියවසාතිධාවනානි. වුත්තඤ්යහතර භගවතා ‘‘ජනපදනිරුත්තිර 
නාභිනිවියසයය, සමඤ්ඤරනාතිධායවයයා’’ති(දී.නි.ටී.1.439-443). 

පඨමර සම්මුතිකථාකථනර පන යවයනයයවයසන යයභුයයයන 

බුද්ධානමාචිණ්ණන්ති තර කාරයණන සද්ධිර දස්යසන්යතො ‘‘පකතිො 

පනා’’තිආදිමාහ. ලූඛාකාරාති යවයනයයානමනභිසම්බුජ්ඣනවයසන
ලූඛසදිසා. නනු ච සම්මුති නාම පරමත්ථයතො අවිජ්ජමානත්තා අභූතා, තර

කථර බුද්ධා කයථන්තීති වුත්තර ‘‘සම්මුතිකථං කයථන්තාපී’’තිආදි. 

සච්චයමවාති තථයමව. සභාවයමවාති සම්මුතිභායවන තරසභාවයමව.

යතනාහ ‘‘අමුසාවා’’ති. පරමත්ථස්ස පන සච්චාදිභායව වත්තබ්බයමව 
නත්ථි. 

යකොපනියමසරසම්මුතිපරමත්ථධම්මානරවියසයසොති? යස්මිරභින්යන, 
බුද්ධියා වා අවයවවිනිබ්යභොයග කයත න තරසඤ්ඤා, යසො
ඝටපටාදිප්පයභයදො සම්මුති, තබ්බිපරියායයතො පරමත්යථො. න හි
කක්ඛළඵුසනාදිසභායව අයර නයයො ලබ්භති. එවර සන්යතපි වුත්තනයයන

සම්මුති ච සච්චසභාවා එවාති ආහ ‘‘දුයව සච්චානි අක්ඛාසී’’තිආදි. තත්ථ 

දුයව සච්චානි අක්ඛාසීති නානායදසභාසාකුසයලො තිණ්ණර
යවදානමත්ථසරවණ්ණනයකො ආචරියයො විය 
නානාවිධසම්මුතිපරමත්ථකුසයලො භගවා යවයනයයජ්ඣාසයානුරූපර
දුයවයයව සච්චානි අක්ඛාසීති අත්යථො. තර සරූපයතො, පරිමාණයතො ච
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දස්යසති ‘‘සම්මුතිං පරමත්ථඤ්ච, තතිෙං නූපලබ්භතී’’ති ඉමිනා. වදතං 

වයරොති සබ්යබසර වදන්තානර වයරො. යලොකසඞ්යකතමත්තසිද්ධා සම්මුති. 

පරයමොඋත්තයමොඅවිපරීයතොයථාභූතසභායවො පරමත්යථො. 

ඉදානි යනසර සච්චසභාවර සහ කාරයණන දස්යසතුර 

‘‘සඞ්යකතවචන’’න්ති ගාථා වුත්තා. යස්මා යලොකසම්මුතිකාරණර, තස්මා
සඞ්යකතවචනර සච්චර, යස්මා ච ධම්මානර භූතලක්ඛණර, තස්මා

පරමත්ථවචනර සච්චන්ති යයොජනා. යලොකසම්මුතිකාරෙන්ති හි
සඞ්යකතවචනස්ස සච්චභායව කාරණදස්සනර, යලොකසිද්ධා සම්මුති
සඞ්යකතවචනස්ස අවිසරවාදනතාය කාරණන්ති අත්යථො, 

විසරවාදනාභාවයතො සඞ්යකතවචනර සච්චන්ති වුත්තර යහොති. ධම්මානං

භූතලක්ඛෙන්ති ච පරමත්ථවචනස්ස සච්චභායව කාරණදස්සනර.
සභාවධම්මානර යයො භූයතො අවිපරීයතො සභායවො, තස්සලක්ඛණර අඞ්ගනර 
ඤාපනන්ති අත්යථො, යාථාවයතො අවිසරවාදනවයසන පවත්තනයතො

පරමත්ථවචනර සච්චන්ති අධිප්පායයො. අනඞ්ගෙසුත්තටීකාෙං පන
ආචරියයයනව නිස්සක්කවචයනන පදමුල්ලිඞ්යගත්වා 

‘‘යලොකසම්මුතිකාරොති යලොකසමඤ්ඤර නිස්සාය පවත්තනයතො. 

ධම්මානන්ති සභාවධම්මානර. භූතකාරොති යථාභූතසභාවර නිස්සාය
පවත්තනයතො’’ති වුත්තර. 

අඤ්ඤත්ථපන– 

‘‘තස්මායවොහරකුසලස්ස, යලොකනාථස්සසත්ථුයනො; 
සම්මුතිර යවොහරන්තස්ස, මුසාවායදො න ජායතී’’ති. (ම. නි. අට්ඨ. 
1.57; අ.නි.අට්ඨ.1.170; ඉතිවු.අට්ඨ.24) – 

අයම්පි ගුණපරිදීපනීගාථා දිස්සති.තත්ථ තස්මාතිසච්චස්ස දුවිධත්තා, 

සඞ්යකතවචනස්සවා සච්චභාවයතො. සම්මුතිංයවොහරන්තස්සාති‘‘පුග්ගයලො 

සත්යතො’’තිආදිනා යලොකසමඤ්ඤර කයථන්තස්ස මුසාවායදො නාම න

ජාෙතීති අත්යථො. අපිච ‘‘අට්ඨහි කාරයණහි භගවා පුග්ගල කථර කයථති 
හියරොත්තප්පදීපනත්ථර, කම්මස්සකතාදීපනත්ථර, 
පච්චත්තපුරිසකාරදීපනත්ථර, ආනන්තරියදීපනත්ථර, බ්රහ්මවිහාරදීපනත්ථර, 
පුබ්යබනිවාසදීපනත්ථර, දක්ඛිණාවිසුද්ධිදීපනත්ථර, යලොකසම්මුතියා
අප්පහානත්ථඤ්චා’’තිආදිනා(ම.නි. අට්ඨ.1.57; අ.නි.අට්ඨ.1.170; ඉතිවු.
අට්ඨ. 24; කථා. අනුටී. 1) තත්ථ තත්ථ වුත්තකාරණම්පි ආහරිත්වා ඉධ
වත්තබ්බර. 

යදි තථාගයතො පරමත්ථසච්චර සම්මයදව අභිසම්බුජ්ඣිත්වා ඨියතොපි 
යලොකසමඤ්ඤාභූතර සම්මුතිසච්චර ගයහත්වාව වදති, එවඤ්යචත්ථ යකො

යලොකියමහාජයනහි වියසයසොති වුත්තර ‘‘ොහී’’තිආදි, අයර පාළියර
සම්බන්යධො. ඉදරවුත්තරයහොති–යලොකියමහාජයනොඅප්පහීනපරාමාසත්තා
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‘‘එතර මමා’’තිආදිනා පරාමසන්යතො යවොහරති. තථාගයතො පන සබ්බයසො
පහීනපරාමාසත්තා අපරාමසන්යතොව යස්මා යලොකසමඤ්ඤාහි විනා 
යලොකියයොඅත්යථොයලොයකනදුබ්බිඤ්යඤයයයො, තස්මාතාහිතරයවොහරති.
තථා යවොහරන්යතො ච අත්තයනො යදසනාවිලායසන යවයනයයසත්යත 

පරමත්ථසච්යච පතිට්ඨායපතීති. යදසනංවිනිවට්යටත්වාතියහට්ඨාවුත්තාය 
දිට්ඨාභිනියවසපටිසඤ්ඤුත්තාය වට්ටකථාය විනිවත්යතත්වා වියවයචත්වා. 

අරහත්තනිකූයටන නිට්ඨායපසීති ‘‘අපරාමස’’න්ති ඉමිනා පයදන 
තණ්හාමානපරාමාසප්පහානකිත්තයනන
තප්පහායකඅරහත්තසඞ්ඛාතනිකූයටන යදසනර පරියයොසායපසි. යර
පයනත්ථඅත්ථයතොනවිභත්තර, තරසුවිඤ්යඤයයයමව. 

ඉති සුමඞ්ගලවිලාසිනියා දීඝනිකායට්ඨකථාය 
පරමසුඛුමගම්භීරදුරනුයබොධත්ථපරිදීපනාය
සුවිමලවිපුලපඤ්ඤායවයයත්තියජනනාය සාධුවිලාසිනියා නාම
ලීනත්ථපකාසනියායපොට්ඨපාදසුත්තවණ්ණනායලීනත්ථපකාසනා. 

යපොට්ඨපාදසුත්තවණ්ණනානිට්ඨිතා. 
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10. සුභසුත්තවණ්ණනා 

සුභමාණවකවත්ථුවණ්ණනා 
444. එවර යපොට්ඨපාදසුත්තර සරවණ්යණත්වා ඉදානි සුභසුත්තර

සරවණ්යණන්යතො යථානුපුබ්බර සරවණ්ණයනොකාසස්ස පත්තභාවර
විභායවතුර, යපොට්ඨපාදසුත්තස්සානන්තරර සඞ්ගීතස්ස සුත්තස්ස

සුභසුත්තභාවර වා පකායසතුර ‘‘එවං යම සුතං…යප.… සාවත්ථෙන්ති

සුභසුත්ත’’න්ති ආහ. අනුනාසිකයලොයපන ‘‘අචිර පරිනිබ්බුයත’’ති

වුත්තන්තිදස්යසති ‘‘අචිරංපරිනිබ්බුයත’’තිඉමිනායථායපොට්ඨපාදසුත්යත 
‘‘අප්පාටිහීරකතරභාසිතරසම්පජ්ජතී’’ති, අචිරරපරිනිබ්බුතස්සඅස්සාතිවා 

අචිරපරිනිබ්බුයතො යථා ‘‘අචිරපක්කන්යතො, මාසජායතො’’ති. අත්ථමත්තර

පන දස්යසතුරඑවරවුත්තර. අචිරපරිනිබ්බුයතති චසත්ථුපරිනිබ්බුතභාවස්ස
චිරකාලතාපටික්යඛයපනආසන්නතාමත්තර දස්සිතර, කාලපරිච්යඡයදො පන

න දස්සියතොති තර දස්යසන්යතො ‘‘පරිනිබ්බානයතො’’තිආදිමාහ.
විසාඛපුණ්ණමියතො උද්ධර යාව යජට්ඨපුණ්ණමී, තාව කාලර සන්ධාය 

‘‘මාසමත්යත’’ති වුත්තර. මත්තසද්යදන පන තස්ස කාලස්ස කිඤ්චි
අසම්පුණ්ණතර යජොයතති. තුදිසඤ්ඤියතො ගායමො නිවායසො එතස්සාති 

යතොයදයෙයො. තර පයනසයස්මායසොණදණ්යඩො(දී.නි.1.300) වියචම්පර, 
කූටදන්යතො (දී. නි. 1.323) විය ච ඛාණුමතර අජ්ඣාවසති, තස්මා වුත්තර 

‘‘තස්ස අධිපතිත්තා’’ති, ඉස්සරභාවයතොති අත්යථො. අයම්පි හි රඤ්යඤො

පයසනදියකොසලස්ස පුයරොහිතබ්රාහ්මයණො. පුත්තම්පිආහාතිසුභරමාණවම්පි 
ඔවදන්යතොආහ. 

අඤ්ජනානන්ති අක්ඛිඅඤ්ජනත්ථාය ඝරසිතඅඤ්ජනානර. වම්මිකානන්ති

කිමිසමාහටවම්මිකානර සඤ්චයර දිස්වාති සම්බන්යධො. මධූනන්ති

මක්ඛිකමධූනර. සමාහාරන්ති මකරන්දසන්නිචයර. පණ්ඩියතො ඝරමාවයසති
යස්මාඅප්පතරප්පතයරපිගගහමායනයභොගාඛීයන්ති, අප්පතරප්පතයරපිච
සඤ්චියමායන වඩ්ෙන්ති, තස්මා යථාවුත්තමුපමත්තයර පඤ්ඤාය දිස්වා
විඤ්ඤුජාතියකො කිඤ්චිපි වයමකත්වාආයයමව උප්පායදන්යතො ඝයරවයස
ඝරාවාසමනුතිට්යඨයයාතියලොභායදසිතපටිපත්තිරඋපදිසති. 

අදානයමවසික්ඛායපත්වා සික්ඛාපනයහතු යලොභාභිභූතතාය තස්මිංයෙව

ඝයර සුනයඛො හත්වා නිබ්බත්ති. යලොභවසිකස්ස හි දුග්ගති පාටිකඞ්ඛා, 
‘‘ජනවසයභොනාමයක්යඛො හුත්වානිබ්බත්තී’’ති(දී.නි.අට්ඨ.1.150) එත්ථ

වුත්තනයයන අත්යථො යවදිතබ්යබො. පුබ්බපරිචයයන අතිවිෙ පිොෙති. 

වුත්තඤ්හි ‘‘පුබ්යබව සන්නිවායසනා’’තිආදි (ජා. 1.2.174). නික්ඛන්යතති
යකනචියදවකරණීයයනබහිනිග්ගයත.සුභරමාණවර අනුග්ගණ්හිතුකායමො

එකයකොව භගවා පිණ්ඩාෙ පාවිසි. භුක්කාරන්ති ‘‘භු භූ’’ති

සුනඛසද්දකරණර. ‘‘යභො යභො’’ති බ්රාහ්මණසමුදාචායරන පරිභවිත්වා 
පරිභවනයහතු. ‘‘යභොවාදි නාම යසො යහොති, සයච යහොති සකිඤ්චයනො’’ති
(ධ. ප. 396; සු. නි. 625) හි වුත්තර. නනු ච යහට්ඨා ‘‘අදානයමව
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සික්ඛායපත්වා සුනයඛො හුත්වා නිබ්බත්යතො’’ති ආහ, කස්මා පයනත්ථ
‘‘පුබ්යබපි මර ‘යභො යභො’ති පරිභවිත්වා සුනයඛො ජායතො’’ති වදතීති? තථා
නිබ්බත්තියා තදුභයසාධාරණඵලත්තා. ආනිසරසඵලඤ්හි 
සාධාරණකම්යමනපිජාතර, නවිපාකඵලරවියඑකකම්යමයනවාතිදට්ඨබ්බර. 

අවීචිංගමිස්සසි කයතොකාසස්සකම්මස්ස පටිබාහිතුමසක්කුයණයයභාවයතො.

‘‘ජානාති මර සමයණො යගොතයමො’’ති විප්පටිසාරී හත්වා. උද්ධනන්තයරති

චුල්ලිකන්තයර. නන්තිසුනඛර. 

තං පවත්තින්ති භගවතා යථාවුත්තකාරණර. බ්රාහ්මණචාරිත්තස්ස

අපරිහාපිතතර සන්ධාය, තථා පිතරර උක්කරයසන්යතො ‘‘බ්රහ්මයලොයක

නිබ්බත්යතො’’තිආහ. මුඛාරුළ්හන්තිසයරපටිභානවයසනමුඛමාරුළ්හර. තං 

පවත්තිං පුච්ඡීති ‘‘සුතයමතර යභො යගොතම මගහර පිතා සුනයඛො හුත්වා 
නිබ්බත්යතො’’තිතුම්යහහි වුත්තර, ‘‘කිමිදර සච්චර වා අසච්චර වා’’ති පුච්ඡි. 

තයථව වත්වාති යථා පුබ්යබ සුනඛස්ස වුත්තර, තයථව වත්වා. 

අවිසංවාදනත්ථන්තිසච්චාපනත්ථර, ‘‘යතොයදයයබ්රාහ්මයණො සුනයඛොහුත්වා
නිබ්බත්යතො’’ති වචනස්ස අවිසරවාදයනන අත්තයනො 

අවිසරවාදිභාවදස්සනත්ථන්ති වුත්තර යහොති. අප්යපොදකන්ති අප්පයකන

උදයකනසම්පාදිතර. මධුපාොසන්තිසාදුරසර, මධුයයොජිතරවාපායාසර. තථා

අකාසි, යථා භගවතා වුත්තර. ‘‘සබ්බං දස්යසසීති බුද්ධානුභායවන යසො
සුනයඛො තර සබ්බර යනත්වා දස්යසසි, න ජාතිස්සරතාය. භගවන්තර දිස්වා
භුක්කරණර පන පුරිමජාතිසිද්ධවාසනාවයසනා’’ති (දී. නි. ටී. 1.444) එවර
ආචරියයන වුත්තර. උපරිපණ්ණාසයක පන 

චූළකම්මවිභඞ්ගසුත්තට්ඨකථාෙං ‘‘සුනයඛො ‘ඤායතොම්හි ඉමිනා’ති
යරොදිත්වා ‘හුර හු’න්ති කයරොන්යතො ධනනිධානට්ඨානර ගන්ත්වා පායදන
පථවිරඛණිත්වාසඤ්ඤරඅදාසී’’ති(ම.නි.අට්ඨ. 3.289) ජාතිස්සරාකාරමාහ, 
වීමරසිත්වාගයහතබ්බර. 

‘‘භවපටිච්ඡන්නර නාම එවරූපර සුනඛපටිසන්ධිඅන්තරර පාකටර

සමණස්ස යගොතමස්ස, අද්ධා එස සබ්බඤ්ඤූ’’ති භගවති පසන්නචිත්යතො. 
අඞ්ගවිජ්ජාපාඨයකොකියරස.යතනස්සඑතදයහොසි ‘‘ඉමරධම්මපණ්ණාකාරර
කත්වාසමණරයගොතමරපඤ්හරපුච්ඡිස්සාමී’’ති, තයතොයසො චුද්දසපඤ්යහ

අභිසඞ්ඛරිත්වා භගවන්තර පුච්ඡි. යතන වුත්තර ‘‘චුද්දස පඤ්යහ

පුච්ඡිත්වා’’ති.තත්ථ චුද්දසපඤ්යහති‘‘දිස්සන්තිහියභොයගොතමමනුස්සා
අප්පායුකා, දිස්සන්ති දීඝායුකා. දිස්සන්ති බව්හාබාධා, අප්පාබාධා.
දුබ්බණ්ණා, වණ්ණවන්යතො. අප්යපසක්ඛා, මයහසක්ඛා. අප්පයභොගා, 
මහායභොගා. නීචකුලීනා, උච්චාකුලීනා. දිස්සන්ති දුප්පඤ්ඤා, දිස්සන්ති
පඤ්ඤවන්යතො. යකො නු යඛො යභො යගොතම යහතු යකො පච්චයයො, යයන
මනුස්සානරයයව සතර මනුස්සභූතානර දිස්සන්ති හීනපණීතතා’’ති (ම. නි.

3.289) ඉයම චූළකම්මවිභඞ්ගසුත්යත ආගයතචුද්දස පඤ්යහ.‘‘කම්මස්සකා
මාණව සත්තා කම්මදායාදා’’තිආදිනා (ම. නි. 3.289) සඞ්යඛපයතො, 
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විත්ථාරයතො ච විස්සජ්ජනපරියෙොසායන භගවන්තං සරෙං ගයතො. 

අඞ්ගසුභතාය ‘‘සුයභො’’ තිස්ස නාමර. මාෙයවොති පන මහල්ලකකායලපි

තරුණයවොහායරනනර යවොහරති. අත්තයනො යභොගගාමයතොතිතුදිගාමයතො 

ආගන්ත්වා තඞ්ඛණිකර වසති. යතයනව පාළියර ‘‘යකනචියදව
කරණීයයනා’’ති වුත්තර. 

445. ‘‘එකා ච යම කඞ්ඛා අත්ථී’’ති ඉමිනා උපරි පුච්ඡියමානස්ස 

පඤ්හස්ස පයගව යතන අභිසඞ්ඛතභාවර දස්යසති. මාෙවකන්ති 
ඛුද්දකමාණවර ‘‘එකපුත්තයකො, (ම. නි. 2.296, 353; පාරා. 26) 
පියපුත්තයකො’’තිආදීසු විය ක-සද්දස්ස ඛුද්දකත්යථ පවත්තනයතො. 

විසභාගයවදනාති දුක්ඛයවදනා. සා හි කුසලකම්මනිබ්බත්යත අත්තභායව 
උප්පජ්ජනකසුඛයවදනාපටිපක්ඛභාවයතො ‘‘විසභාගයවදනා’’ති ච කායර
ගාළ්හාහුත්වාබාධනයතො පීළනයතො ‘‘ආබායධො’’තිචවුච්චති.කීදිසාපන

සාතිආහ ‘‘ො එකයදයස’’තිආදි. එකයදයසඋප්පජ්ජත්වාතිසරීයරකයදයස 

උට්ඨහිත්වාපි අපරිවත්තිභාවකරණයතො අෙපට්යටන ආබන්ධිත්වා විෙ 

ගණ්හාති, ඉමිනා බලවයරොයගො ආබායධො නාමාති දස්යසති. 

කිච්ඡජීවිතකයරොති අසුඛජීවිතාවයහො, ඉමිනා දුබ්බයලො අප්පමත්තයකො

යරොයගො ආතඞ්යකො නාමාති දස්යසති. උට්ඨානන්ති සයනනිසජ්ජාදියතො 
උට්ඨහනර, යතන යථා තථා අපරාපරර සරීරස්ස පරිවත්තනර වදති. 

ගරුකන්ති භාරියර අකිච්චසිද්ධිකර. ගිලානස්යසව කායය බලර න යහොතීති
සම්බන්යධො. ලහුට්ඨායනන යචත්ථ යගලඤ්ඤාභායවො පුච්ඡියතො. යහට්ඨා
චතූහි පයදහි අඵාසුවිහාරාභාවර පුච්ඡිත්වාපි ඉදානි පුන ඵාසුවිහාරභාවර
පුච්ඡති, යතන සවියසයසො එත්ථ ඵාසුවිහායරො පුච්ඡියතොති විඤ්ඤායති.
අසතිපි හි අතිසයත්ථයජොතයන සද්යද අත්ථාපත්තියතො අතිසයත්යථො
ලබ්භයතව යථා ‘‘අභිරූපස්ස කඤ්ඤා දාතබ්බා’’ති. යතනාහ 

‘‘ගමනට්ඨානා’’තිආදි. පුරිමර ආණාපනවචනර, ඉදර පන 
පුච්ඡිතබ්බාකාරදස්සනන්ති අයමියමසර වියසයසොති දස්යසති 

‘‘අථස්සා’’තිආදිනා. 

447. කායලො නාමඋපසඞ්කමනස්සයුත්තපත්තකායලො, සමයෙො නාම
තස්යසව පච්චයසාමග්ගී, අත්ථයතො පයනස තජ්ජර සරීරබලඤ්යචව

තප්පච්චයපරිස්සයාභායවො ච. උපාදානං නාම ඤායණන යතසර ගහණර

සල්ලක්ඛණන්තිආහ ‘‘පඤ්ඤාො’’තිආදි. ‘‘ස්යවගමනකායලොභවිස්සතී’’ති

ඉමිනාකාලර, ‘‘කායෙ’’තිආදිනාසමයඤ්චසරූපයතො දස්යසති. ඵරිස්සතීති
ඵරණවයසනඨස්සති. 

448. යචතිෙරට්යඨතියචතිරට්යඨ.ය-කායරනහිපදර වඩ්යෙත්වාඑවර 
වුත්තර. ‘‘යචතිරට්ඨයතො අඤ්ඤර විසුරයයයවකර රට්ඨ’’න්තිපි වදන්ති.
‘‘යස්මාමරණර නාමතාදිසානර දසබලානරයරොගවයසයනවයහොති, තස්මා
යයන යරොයගන තර ජාතර, තස්ස සරූපපුච්ඡා, කාරණපුච්ඡා, 
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පටුන 

මරණයහතුකචිත්තසන්තාපපුච්ඡා, තස්ස ච සන්තාපස්ස 
සබ්බයලොකසාධාරණතා, තථා මරණස්ස ච අප්පටිකරණතා’’ති එවමාදිනා

මරණපටිසඤ්ඤුත්තර සම්යමොදනීයර කථර කයථසීති දස්යසතුර ‘‘යභො

ආනන්දා’’තිආදි වුත්තර. ‘‘යකො නාමා’’තිආදිනා හි යරොගර පුච්ඡති, ‘‘කිං

භගවා පරිභුඤ්ජී’’ති ඉමිනා කාරණර, ‘‘අපිචා’’තිආදිනා චිත්තසන්තාපර, 

‘‘සත්ථා නාමා’’තිආදිනා තස්ස සබ්බයලොකසාධාරණතර, ‘‘එකා 

දානී’’තිආදිනා මරණස්ස අප්පටිකරණතර දස්යසතීති දට්ඨබ්බර. මහාජානීති

මහාහානි. ෙත්රාතියයනකාරයණන පරිනිබ්බුයතො, යතනයකොදානිඅඤ්යඤො

මරණාමුච්චිස්සතීතිආදිනායයොයජතබ්බර. ඉදානීතිචඅත්තයනොමනසිකාරර

පති යවොහාරමත්යතන වුත්තර. ලජ්ජස්සතීති ලජ්ජා විය භවිස්සති, 
විජ්ජිස්සතීති අත්යථො. පීතයභසජ්ජානුරූපර ආහාරයභොජනර

යපොරාණාචිණ්ණන්තිආහ ‘‘පීත…යප.…දත්වා’’ති. 

හත්වාති පාඨයසයසො සන්තිකාවචරභාවස්ස වියසසනයතො. මායරො

පාපිමාවිය නරන්ධගයවසී, උත්තරමාණයවොවියච නවීමංසනාධිප්පායෙො, 

අපි තු ඛලු උපට්ඨායකො හත්වා සන්තිකාවචයරොති හි වියසයසති. න

රන්ධගයවසීති න ඡිද්දගයවසී. යෙසු ධම්යමසූති වියමොක්ඛුපායයසු 

නියයානිකධම්යමසු. ධරන්තීතිඅධුනාතිට්ඨන්ති, පවත්තන්තීතිඅත්යථො. 

449. අත්ථයතො පයුත්තතාය සද්දපයයොගස්ස සද්දපබන්ධලක්ඛණානි
තීණිපිටකානිතදත්ථභූයතහිසීලාදීහි තීහිධම්මක්ඛන්යධහිසඞ්ගගහන්තීති

වුත්තර ‘‘තීණි පිටකානි තීහි ඛන්යධහි සඞ්ගයහත්වා’’ති. සඞ්ඛිත්යතන 

කථතන්ති ‘‘තිණ්ණර යඛො මාණව ඛන්ධාන’’න්ති එවර ගණනයතො, 

සාමඤ්ඤයතො ච සඞ්යඛයපයනව කථිතර. ‘‘කතයමසං තිණ්ෙ’’න්ති අයර 
අදිට්ඨයජොතනාපුච්ඡායයව, නකයථතුකමයතාපුච්ඡා. මාණවස්යසවහි අයර

පුච්ඡා, න යථරස්සාති ආහ ‘‘මාෙයවො’’තිආදි. අඤ්ඤත්ථ පන ඊදියසසු
ඨායනසු කයථතුකමයතාපුච්ඡායයව දිස්සති, න අදිට්ඨයජොතනාපුච්ඡා. ඉධ

පන අට්ඨකථාෙං එවර වුත්තර, තයදතර අට්ඨකථාපමාණයතොපච්යචතබ්බර.
තදා පවත්තමානඤ්හි පච්චක්ඛර කත්වා අට්ඨකථම්පි සඞ්ගහමායරොපිරසු.
කයථතුකමයතාපුච්ඡාභායවපනස්සයථරස්යසවවචනතාසියා. 

සීලක්ඛන්ධවණ්ණනා 
450-453. සීලක්ඛන්ධස්සාති එත්ථ පදත්ථවිපල්ලාසකාරී ඉතිසද්යදො 

ලුත්යතො, අත්ථනිද්යදයසොවියසද්දනිද්යදයසොවා, යථාරුයතොචඉතිසද්යදො
ආදයත්යථො, පකාරත්යථො වා, යතන ‘‘අරියස්ස සමාධික්ඛන්ධස්ස…යප.…

පතිට්ඨයපසී’’ති අයර පායඨො ගහියතොති දට්ඨබ්බර. යතන වුත්තර ‘‘යතසු

දස්සියතසූ’’ති, යතසු තීසු ඛන්යධසු උද්යදසවයසන දස්සියතසූති අත්යථො. 

භගවතා වුත්තනයෙයනවාති සාමඤ්ඤඵලාදීසු (දී. නි. 1.194) 
යදසිතනයයයනව, යතන ඉමස්ස සුත්තස්ස බුද්ධභාසිතභාවර දස්යසතීති

යවදිතබ්බර. සාසයන න සීලයමව සායරොති අරියමග්ගසායර භගවයතො
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සාසයන යථාදස්සිතර සීලර සායරො එව න යහොති සාරවයතො මහයතො
රුක්ඛස්සපපටිකට්ඨානිකත්තා. අට්ඨානපයුත්යතොහි එවසද්යදොයථාඨායන
න යයොයජතබ්යබො. යජ්යජවර කස්මා තමිධ ගහිතන්ති ආහ 

‘‘යකවල’’න්තිආදි. ඣානාදිඋත්තරිමනුස්සධම්යම අධිගන්තුකාමස්ස 
අධිට්ඨානමත්තර තත්ථ අප්පතිට්ඨිතස්ස යතසමසම්භවයතො. වුත්තඤ්හි
‘‘සීයල පතිට්ඨායනයරොසපඤ්යඤො’’තිආදි(සර.නි.1.23, 192; යපටයකො.

22) අථ වා සාසයන න සීලයමව සායරොති කාමඤ්යචත්ථ සාසයන
මග්ගඵලසීලසඞ්ඛාතර යලොකුත්තරසීලම්පි සාරයමව, තථාපි න
සීලක්ඛන්යධො එව සායරො යහොති, අථ යඛො සමාධික්ඛන්යධොපි
පඤ්ඤාක්ඛන්යධොපිසායරොඑවාතිඑවම්යපත්ථයථාපයුත්යතනඑවසද්යදන 
අත්යථො යවදිතබ්යබො, පුරියමොයයවපනත්යථොයුත්තතයරො.තථා හි වුත්තර 

‘‘ඉයතොඋත්තරී’’තිආදි. අඤ්ඤම්පි කත්තබ්බන්තියසසඛන්ධද්වයර. 

සමාධික්ඛන්ධවණ්ණනා 
454. කස්මා පයනත්ථ යථයරො සමාධික්ඛන්ධර පුට්යඨොපි

ඉන්ද්රියසරවරාදියකවිස්සජ්යජසි, නනුඑවර සන්යතඅඤ්ඤරපුට්යඨොඅඤ්ඤර
බ්යාකයරොන්යතොඅම්බරපුට්යඨොලබුජරබයාකයරොන්යතො වියයහොතීතිඊදිසී

යචොදනාඉධඅයනොකාසාතිදස්යසන්යතො ‘‘කථඤ්ච…යප.… ආරභී’’තිආහ, 
යතයනත්ථ ඉන්ද්රියසරවරාදයයොපි සමාධිඋපකාරකතර උපාදාය 
සමාධික්ඛන්ධපක්ඛිකභායවන උද්දිට්ඨාති දස්යසති. යය යත
ඉන්ද්රියසරවරාදයයොති සම්බන්යධො.රූපාවචරචතුත්ථජ්ඣානයදසනානන්තරර

අභිඤ්ඤායදසනාය අවසයරොති කත්වා රූපජ්ඣානායනව ආගතානි, න

අරූපජ්ඣානානි. රූපාවචරචතුත්ථජ්ඣානපාදිකා හි සපරිභණ්ඩා ඡපි
අභිඤ්ඤායයො. යස්මා පන යලොකියාභිඤ්ඤායයො ඉජ්ඣමානා අට්ඨසු
සමාපත්තීසු චුද්දසවියධන චිත්තපරිදමයනන විනා න ඉජ්ඣන්ති, තස්මා
අභිඤ්ඤාසු යදසියමානාසු අරූපජ්ඣානානිපි යදසිතායනව යහොන්ති

නානන්තරිකභාවයතො. යතනාහ ‘‘ආයනත්වා පන දීයපතබ්බානී’’ති, 
වුත්තනයයන යදසිතායනව කත්වා සරවණ්ණයකහි පකායසතබ්බානීති 

අත්යථො. අට්ඨකථාෙං පන ‘‘චතුත්ථජ්ඣානර උපසම්පජ්ජ විහරතී’’ති

ඉමිනාව අරූපජ්ඣානම්පි සඞ්ගහිතන්ති දස්යසතුර ‘‘චතුත්ථජ්ඣායනන

හී’’තිආදි වුත්තර. චතුත්ථජ්ඣානයමව හි රූපවිරාගභාවනාවයසන පවත්තර
‘‘අරූපජ්ඣාන’’න්තිවුච්චති. 

471-480. න චිත්යතකග්ගතාමත්තයකයනවාති එත්ථ යහට්ඨා 
වුත්තනයානුසායරන ඨානාඨානපයුත්තස්ස එවසද්දස්සානුරූපමත්යථො

යවදිතබ්යබො. යලොකියසමාධික්ඛන්ධස්ස පන අධිප්යපතත්තා ‘‘න 

චිත්යතකග්ගතා…යප.…අත්ථී’’තිවුත්තර. අරියෙො සමාධික්ඛන්යධොතිඑත්ථ
හි අරියසද්යදො සුද්ධමත්තපරියායයොව, න යලොකුත්තරපරියායයො. යථා

යචත්ථ, තථා අරියෙො සීලක්ඛන්යධොති එත්ථාපි. ඉයතොති
පඤ්ඤාක්ඛන්ධයතො, යසො ච උක්කට්ඨයතො අරහත්තඵලපරියාපන්යනො
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එවාති ආහ ‘‘අරහත්තපරියෙොසාන’’න්තිආදි. යලොකියාභිඤ්ඤාපටිසම්භිදාහි
විනාපි හි අරහත්යත අධිගයත ‘‘නත්යථව උත්තරිකරණීය’’න්ති සක්කා
වත්තුර යදත්ථර භගවති බ්රහ්මචරියර වුස්සති, තස්ස සිද්ධත්තා. ඉධ පන
යලොකියාභිඤ්ඤායයොපිආගතායයව. යසසයමත්ථසුවිඤ්යඤයයර. 

ඉති සුමඞ්ගලවිලාසිනියා දීඝනිකායට්ඨකථාය 
පරමසුඛුමගම්භීරදුරනුයබොධත්ථපරිදීපනාය
සුවිමලවිපුලපඤ්ඤායවයයත්තියජනනාය සාධුවිලාසිනියා නාම
ලීනත්ථපකාසනියාසුභසුත්තවණ්ණනායලීනත්ථපකාසනා. 

සුභසුත්තවණ්ණනානිට්ඨිතා. 
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11. යකවට්ටසුත්තවණ්ණනා 

යකවට්ටගහපතිපුත්තවත්ථුවණ්ණනා 
481. එවර සුභසුත්තර සරවණ්යණත්වා ඉදානි යකවට්ටසුත්තර

සරවණ්යණන්යතො යථානුපුබ්බර සරවණ්ණයනොකාසස්ස පත්තභාවර
විභායවතුර, සුභසුත්තස්සානන්තරරසඞ්ගීතස්සසුත්තස්සයකවට්ටසුත්තභාවර

වාපකායසතුර ‘‘එවංයමසුතං…යප.…නාළන්දාෙන්තියකවට්ටසුත්ත’’න්ති

ආහ. පාවාරිකස්සාති එවරනාමකස්ස යසට්ඨියනො. අම්බවයනති
අම්බරුක්ඛබහුයල උපවයන. තර කිර යසො යසට්ඨි භගවයතො අනුච්ඡවිකර
ගන්ධකුටිර, භික්ඛුසඞ්ඝස්ස ච රත්තිට්ඨානදිවාට්ඨානකුටිමණ්ඩපාදීනි 
සම්පායදත්වා පාකාරපරික්ඛිත්තර ද්වාරයකොට්ඨකසම්පන්නර කත්වා 
බුද්ධප්පමුඛස්ස සඞ්ඝස්ස නියයායතසි, පුරිමයවොහායරන පයනස විහායරො 

‘‘පාවාරිකම්බවන’’න්ත්යවව වුච්චති. ‘‘යකවට්යටො’’ තිදං නාමමත්තර.
‘‘යකවට්යටහිසරරක්ඛිතත්තා, යතසරවාසන්තියකසම්බුද්ධත්තා’’ති යකචි. 

ගහපතිපුත්තස්සාති එත්ථ කාමඤ්යචස තදා ගහපතිට්ඨායන ඨියතො, පිතු
පනස්ස අචිරකාලකතතාය පුරිමසමඤ්ඤාය ‘‘ගහපතිපුත්යතො’’ත්යවව

යවොහරීයති. යතනාහ ‘‘ගහපතිමහාසායලො’’ති, මහාවිභවතාය මහාසායරො

ගහපතීති අත්යථො, ර-කාරස්සපනල-කාරරකත්වා ‘‘මහාසායලො’’තිවුත්තර 

යථා‘‘පලිබුද්යධො’’ති(චූළනි.15; මි.ප.6.3.7; ජා.අට්ඨ.2.3.102) සද්යධො

පසන්යනොතියපොථුජ්ජනිකසද්ධාවයසනරතනත්තයසද්ධාය සමන්නාගයතො, 

තයතොයයව රතනත්තයප්පසන්යනො. කම්මකම්මඵලසද්ධාය වා සද්යධො, 

රතනත්තයප්පසාදබහුලතාය පසන්යනො. සද්ධාධිකත්තායෙවාති
තථාචින්තායයහතුවචනර, සද්ධාධියකොහිඋම්මාදප්පත්යතො වියයහොති. 

සමිද්ධාති සම්මයදව ඉද්ධා, විභවසම්පත්තියා යවපුල්ලප්පත්තා
සම්පුණ්ණා, ආකිණ්ණා බහූ මනුස්සා එත්ථාති අත්ථර සන්ධාය 

‘‘අංසකූයටනා’’තිආදි වුත්තර. ‘‘එහි ත්වර භික්ඛු අන්වද්ධමාසර, අනුමාසර, 
අනුසරවච්ඡරරවාමනුස්සානරපසාදාය ඉද්ධිපාටිහාරියරකයරොහී’’තිඑකස්ස
භික්ඛුයනොආණාපනයමවසමාදිසනර, තරපනතස්මිර ඨායනඨපනරනාමාති

ආහ ‘‘ඨානන්තයර ඨයපතූ’’ති. උත්තරිමනුස්සානන්ති පකතිමනුස්යසහි 
උත්තරිතරානර උත්තමපුරිසානර බුද්ධාදීනර ඣායීනර, අරියානඤ්ච. 

ධම්මයතොති අධිගමධම්මයතො, ඣානාභිඤ්ඤාමග්ගඵලධම්මයතොති අත්යථො, 
නිද්ධාරයණයචතරනිස්සක්කවචනර.තයතොහිඉද්ධිපාටිහාරියර නිද්ධායරති.
එවරඋත්තරිසද්දරමනුස්සසද්යදනඑකපදරකත්වාඉදානි පාටිහාරියසද්යදන

සම්බජ්ඣිතබ්බර විසුයමව පදර කයරොන්යතො ‘‘දසකුසලසඞ්ඛාතයතො

වා’’තිආදිමාහ. මනුස්සධම්මයතොති පකතිමනුස්සධම්මයතො. 

පජ්ජලිතපදීයපොති පජ්ජලන්තපදීයපො. යතලස්යනහන්ති යතලයසචනර. 

රාජගහයසට්ඨිවත්ථුස්මින්ති රාජගහයසට්ඨියනො චන්දනපත්තදානවත්ථුම්හි

(චූළව. 252). සික්ඛාපදං පඤ්ඤායපසීති ‘‘න භික්ඛයව ගිහීනර
උත්තරිමනුස්සධම්මරඉද්ධිපාටිහාරියර දස්යසතබ්බර.යයොදස්යසයය, ආපත්ති
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පටුන 

දුක්කටස්සා’’ති (චූළව. 252) විකුබ්බනිද්ධිපටික්යඛපකර ඉදර සික්ඛාපදර
පඤ්ඤයපසි. 

482. ගුණසම්පත්තියතොඅචාවනරසන්ධායඑතරවුත්තන්තිදස්යසති ‘‘න 

ගුෙවිනාසයනනා’’ති ඉමිනා. යතනාහ ‘‘සීලයභද’’න්තිආදි. විසහන්යතො

නාම නත්ථීති නිවාරිතට්ඨායන උස්සහන්යතො නාම නත්ථි. එවම්පි ඉමිනා

කාරණන්තයරනායර උස්සහන්යතොති දස්යසතුර ‘‘අෙං පනා’’තිආදි වුත්තර.

යස්මාවිස්සාසියකො, තස්මාවිස්සාසර වඩ්යෙත්වාතියයොජනා. වඩ්යඪත්වාති
චබ්රූයහත්වා, විභූතර පාකටරකත්වාතිඅත්යථො. 

ඉද්ධිපාටිහාරියවණ්ණනා 
483-4. ආදීනවන්ති යදොසර. කථර යතනකතා, කත්ථ වා උප්පන්නාති

ආහ ‘‘තත්ථ කිරා’’තිආදි. එයකනාති ගන්ධායරන නාම ඉසිනාව. එවඤ්හි
පුබ්යබනාපරර සරසන්දතීති. ගන්ධාරී නායමසා විජ්ජා චූළගන්ධාරී, 

මහාගන්ධාරීති දුවිධා යහොති. තත්ථ චූළගන්ධාරී නාම තිවස්සයතො ඔරර
මතසත්තානර උපපන්නට්ඨානජානනා විජ්ජා. වඞ්ගීසවත්ථු (සර. නි. අට්ඨ.

1.1.220; අ.නි. අට්ඨ.1.1.212) යචත්ථසාධකර. මහාගන්ධාරී නාමතස්ස
යචව ජානනා, තදුත්තරි ච ඉද්ධිවිධඤාණකම්මස්ස සාධිකා විජ්ජා.
යයභුයයයන යහසා ඉද්ධිවිධඤාණකිච්චර සායධති. තස්සා කිර විජ්ජාය
සාධයකොපුග්ගයලොතාදියසයදයස, කායලචමන්තර පරිජප්යපත්වාබහුධාපි
අත්තානර දස්යසති, හත්ථිආදීනිපි දස්යසති, අදස්සනීයයොපි යහොති, 
අග්ගිථම්භම්පි කයරොති, ජලථම්භම්පි කයරොති, ආකායසපි අත්තානර

දස්යසති, සබ්බර ඉන්දජාලසදිසර දට්ඨබ්බර. අට්යටොති දුක්ඛියතො බාධියතො.

යතනාහ ‘‘පීළියතො’’ති. 

ආයදසනාපාටිහාරියවණ්ණනා 
485. කාමර ‘‘යචතසික’’න්ති ඉදර යය යචතසි නියුත්තා චිත්යතන

සම්පයුත්තා, යතසරසාධාරණවචනර, සාධාරයණපනගහියත චිත්තවියසයසො
දස්සියතො නාම යහොති. සාමඤ්ඤයජොතනා ච වියසයස අවතිට්ඨති, තස්මා 

යචතසිකපදස්සයථාධිප්යපතමත්ථරදස්යසන්යතො ‘‘යසොමනස්සයදොමනස්සං 

අධිප්යපත’’න්ති ආහ. යසොමනස්සග්ගහයණන යචත්ථ තයදකට්ඨා

රාගාදයයො, සද්ධාදයයො ච ධම්මා දස්සිතා යහොන්ති, යදොමනස්සග්ගහයණන
යදොසාදයයො. විතක්කවිචාරා පන සරූයපයනව දස්සිතා. පි-සද්දස්ස

වත්තබ්බසම්පිණ්ඩනත්යථො සුවිඤ්යඤයයයොති ආහ ‘‘එවං තව මයනො’’ති, 
ඉමිනා පකායරන තව මයනො පවත්යතොති අත්යථො. යකන පකායරනාති

වුත්තර ‘‘යසොමනස්සියතො වා’’තිආදි. ‘‘එවම්පි යත මයනො’’ති ඉදර
යසොමනස්සිතතාදිමත්තදස්සනර, න පන යයන යසොමනස්සියතො වා 

යදොමනස්සියතොවා, තරදස්සනන්තිතරචිත්තරදස්යසතුරපාළියර ‘‘ඉතිපියත

චිත්ත’’න්ති වුත්තර. ඉතිසද්යදො යචත්ථ නිදස්සනත්යථො ‘‘අත්ථීති යඛො
කච්චානඅයයමයකොඅන්යතො’’තිආදීසු (සර.නි.2.15; 3.90) විය.යතනාහ 



දීඝනිකායය සීලක්ඛන්ධවග්ගඅභිනවටීකා  යකවට්ටසුත්තවණ්ණනා 

343 

පටුන 

‘‘ඉදඤ්චිදඤ්චඅත්ථ’’න්ති. පි-සද්යදොඉධාපිවුත්තසම්පිණ්ඩනත්යථො.පරස්ස

චින්තරමනති ජානාතිඑතායාති චින්තාමණි න-කාරස්සණ-කාරරකත්වා, සා

එව පුබ්බපදමන්තයරන මණිකා. චින්තානාමනචිත්යතනවිනා භවතීතිආහ 

‘‘පයරසං චිත්තං ජානාතී’’ති. ‘‘තස්සා කිර විජ්ජාය සාධයකො පුග්ගයලො
තාදියසයදයස, කායලචමන්තරපරිජප්පිත්වායස්සචිත්තර ජානිතුකායමො, 
තස්ස දිට්ඨසුතාදිවියසසසඤ්ජානනමුයඛන චිත්තාචාරර අනුමිනන්යතො 
කයථතී’’තියකචි.‘‘වාචරනිච්ඡරායපත්වාතත්ථඅක්ඛරසල්ලක්ඛණවයසන
කයථතී’’ති අපයර.සාපනවිජ්ජාපදකුසලජාතයකන(ජා.1.9.49ආදයයො)
දීයපතබ්බා. 

අනුසාසනීපාටිහාරියවණ්ණනා 
486. පවත්යතන්තාති පවත්තනකා හුත්වා, පවත්තනවයසන

විතක්යකථාති වුත්තර යහොති. එවන්ති හි යථානුසිට්ඨාය අනුසාසනියා 
විධිවයසන, පටියසධවයසන ච පවත්තිආකාරපරාමසනර, සා ච අනුසාසනී
සම්මාවිතක්කානර, මිච්ඡාවිතක්කානඤ්චපවත්තිආකාරදස්සනවයසනතත්ථ

ආනිසරසස්ස, ආදීනවස්සච විභාවනත්ථරපවත්තති. අනිච්චසඤ්ඤයමව, න

නිච්චසඤ්ඤර. පටියයොගීනිවත්තනත්ථඤ්හි එව-කාරග්ගහණර. ඉධාපි එවං-

සද්දස්ස අත්යථො, පයයොජනඤ්ච වුත්තනයයයනව යවදිතබ්බර. ඉදං-

ගහයණපි එයසව නයයො. පඤ්චකාමගුණිකරාගන්ති නිදස්සනමත්තර
තදඤ්ඤරාගස්ස යචව යදොසාදීනඤ්ච පහානස්ස ඉච්ඡිතත්තා, තප්පහානස්ස
ච තදඤ්ඤරාගාදියඛපනස්ස උපායභාවයතො දුට්ඨයලොහිතවියමොචනස්ස 

පුබ්බදුට්ඨමරසයඛපනූපායතා විය. යලොකුත්තරධම්මයමවාති අවධාරණර
පටිපක්ඛභාවයතො සාවජ්ජධම්මනිවත්තනපරර දට්ඨබ්බර
තස්සාධිගමූපායානිසරසභූතානර තදඤ්යඤසර අනවජ්ජධම්මානර

නානන්තරිකභාවයතො. ඉද්ධිවිධං ඉද්ධිපාටිහාරිෙන්ති දස්යසති ඉද්ධියයව
පාටිහාරියන්තිකත්වා.යසසපදද්වයයපිඑයසවනයයො. 

පාටිහාරියපදස්ස පන වචනත්ථර (උදා. අට්ඨ.
පඨමයබොධිසුත්තවණ්ණනා; ඉතිවු. අට්ඨ. නිදානවණ්ණනා)
‘‘පටිපක්ඛහරණයතො, රාගාදිකියලසාපනයනයතො පාටිහාරිය’’න්ති වදන්ති, 
භගවයතොපනපටිපක්ඛාරාගාදයයොනසන්තියයහරිතබ්බා.පුථුජ්ජනානම්පි 
විගතුපක්කියලයස අට්ඨඞ්ගගුණසමන්නාගයත චිත්යත හතපටිපක්යඛ
ඉද්ධිවිධර පවත්තති, තස්මා තත්ථ පවත්තයවොහායරන ච න සක්කා ඉධ
‘‘පාටිහාරිය’’න්ති වත්තුර. සයච පන මහාකාරුණිකස්ස භගවයතො

යවයනයයගතා ච කියලසා පටිපක්ඛා, යතසර හරණයතො ‘‘පාටිහාරිෙ’’න්ති
වුත්තර, එවරසතියුත්තයමතර.අථවාභගවයතොයචව සාසනස්සචපටිපක්ඛා

තිත්ථියා, යතසර හරණයතො පාටිහාරිෙං. යත හි දිට්ඨිහරණවයසන, 
දිට්ඨිප්පකාසයන අසමත්ථභායවන ච ඉද්ධිආයදසනානුසාසනීහි හරිතා 

අපනීතා යහොන්තීති. ‘‘පටී’’ති වා අයර සද්යදො ‘‘පච්ඡා’’ති එතස්ස අත්ථර
යබොයධති‘‘තස්මිරපටිපවිට්ඨම්හි, අඤ්යඤොආගඤ්ඡිබ්රාහ්මයණො’’ති (සු.නි.
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985; චූළනි. 4) පාරාෙනසුත්තපයද විය, තස්මා සමාහියත චිත්යත
විගතුපක්කියලයස ච කතකිච්යචන පච්ඡා හරිතබ්බර පවත්යතතබ්බන්ති 
පටිහාරියර, අත්තයනොවාඋපක්කියලයසසුචතුත්ථජ්ඣානමග්යගහිහරියතසු
පච්ඡා හරණර පටිහාරියර, ඉද්ධිආයදසනානුසාසනියයො ච
විගතුපක්කියලයසන කතකිච්යචන ච සත්තහිතත්ථර පුන පවත්යතතබ්බා, 
හරියතසුචඅත්තයනොඋපක්කියලයසසුපරසත්තානරඋපක්කියලසහරණානි 

යහොන්තීති පටිහාරියානි නාම භවන්ති, පටිහාරියයමව පාටිහාරිෙං. 
පටිහාරියය වා ඉද්ධිආයදසනානුසාසනිසමුදායය භවර එයකකර 

‘‘පාටිහාරිෙ’’න්ති වුච්චති. පටිහාරියර වා චතුත්ථජ්ඣානර, මග්යගො ච
පටිපක්ඛහරණයතො, තත්ථ ජාතර, තස්මිර වා නිමිත්තභූයත, තයතො වා

ආගතන්ති පාටිහාරිෙං, ඉද්ධිආයදසනානුසාසනීහි වා පරසන්තායන

පසාදාදීනර පටිපක්ඛස්ස කියලසස්ස හරණයතො වුත්තනයයන පාටිහාරිෙං.

සතතංධම්මයදසනාතිසබ්බකාලර යදයසතබ්බධම්මයදසනා. 

ඉද්ධිපාටිහාරියෙනාති සහාදියයොයග කරණවචනර, යතන සද්ධිර
ආචිණ්ණන්ති අත්යථො. ඉතරත්ථාපි එස නයයො. ධම්මයසනාපතිස්ස 
ආචිණ්ණන්ති යයොයජතබ්බර. තමත්ථර ඛන්ධකවත්ථුනා සායධන්යතො 

‘‘යදවදත්යත’’තිආදිමාහ. ගොසීයසති ගයාගාමස්සඅවිදූයරගයාසීසනාමයකො
හත්ථිකුම්භසදියසොපිට්ඨිපාසායණොඅත්ථි, යත්ථ භික්ඛුසහස්සස්සපිඔකායසො

යහොති, තස්මිර පිට්ඨිපාසායණ. ‘‘චිත්තාචාරං ඤත්වා’’ති ඉමිනා 

ආයදසනාපාටිහාරියර දස්යසති, ‘‘ධම්මං යදයසසී’’ති ඉමිනා 

අනුසාසනීපාටිහාරියර, ‘‘විකුබ්බනං දස්යසත්වා’’ති ඉමිනා ඉද්ධිපාටිහාරියර. 

මහානාගාතිමහාඛීණාසවාඅරහන්යතො. ‘‘නායගො’’තිහිඅරහයතොඅධිවචනර

නත්ථිආගුපාපයමතස්සාතිකත්වා.යථාහ සභිෙසුත්යත – 

‘‘ආගුරනකයරොතිකිඤ්චියලොයක, 
සබ්බසරයයොයගවිසජ්ජබන්ධනානි; 
සබ්බත්ථනසජ්ජතීවිමුත්යතො, 
නායගො තාදි පවුච්චයත තථත්තා’’ති. (සු. නි. 527; මහානි. 80; 
චූළනි.27, 139); 

අට්ඨකථායර පයනත්ථ ‘‘ධම්මයසනාපතිස්ස ධම්මයදසනර සුත්වා 
පඤ්චසතා භික්ඛූ යසොතාපත්තිඵයල පතිට්ඨහිරසු. මහායමොග්ගල්ලානස්ස
ධම්මයදසනර සුත්වා අරහත්තඵයල’’ති (දී. නි. අට්ඨ. 1.486) වුත්තර. 

සඞ්ඝයභදකක්ඛන්ධකපාළිෙං පන ‘‘අථ යඛො යතසර භික්ඛූනර ආයස්මතා 
සාරිපුත්යතන ආයදසනාපාටිහාරියානුසාසනියා, ආයස්මතා ච
මහායමොග්ගල්ලායනන ඉද්ධිපාටිහාරියානුසාසනියා ඔවදියමානානර
අනුසාසියමානානර විරජර වීතමලර ධම්මචක්ඛුර උදපාදි ‘යර කිඤ්චි
සමුදයධම්මර, සබ්බර තර නියරොධධම්ම’න්ති’’ (චූළව. 345) උභින්නම්පි
යථරානර ධම්මයදසනාය යතසර ධම්මචක්ඛුපටිලායභොව දස්සියතො, තයිදර 
විසදිසවචනර දීඝභාණකානර, ඛන්ධකභාණකානඤ්ච මතියභයදනාති
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දට්ඨබ්බර. සඞ්ගාහකභාසිතා හි අයර පාළි, අට්ඨකථා ච යතයහව
සඞ්ගහමායරොපිතා, අපිච පාළියර උපරිමග්ගඵලම්පි සඞ්ගයහත්වා
‘‘ධම්මචක්ඛුර උදපාදී’’ති වුත්තර යථා තර බ්රහ්මායුසුත්යත, (ම. නි. 2.343) 
චූළරාහුයලොවාදසුත්යත(ම.නි.3.416) චාති යවදිතබ්බර. 

‘‘අනුසාසනීපාටිහාරිෙං පන බුද්ධානං සතතං ධම්මයදසනා’’ති

සාතිසයතාය වුත්තර. සඋපාරම්භානි යථාවුත්යතන පතිරූපයකන

උපාරම්භිතබ්බයතො. සයදොසානි පරායරොපිතයදොසසමුච්ඡින්දනස්ස

අනුපායභාවයතො. සයදොසත්තා එව අද්ධානං නතිට්ඨන්ති චිරකාලට්ඨායීනි

න යහොන්ති. අද්ධානං අතිට්ඨනයතො න නිෙයන්තීති ඵයලන යහතුයනො

අනුමානර. අනියයානිකතාය හි තානි අනද්ධනියානි. අනුසාසනීපාටිහාරිෙං

අනුපාරම්භං විසුද්ධිප්පභවයතො, විසුද්ධිනිස්සයයතො ච. තයතොයයව 

නිද්යදොසං. න හි තත්ථ පුබ්බාපරවියරොධාදියදොසසම්භයවො අත්ථි. 

නිද්යදොසත්තා එව අද්ධානං තිට්ඨති පරප්පවාදවායතහි, කියලසවායතහි ච

අනුපහන්තබ්බයතො. අද්ධානං තිට්ඨනයතො නිෙයාතීති ඉධාපි ඵයලන

යහතුයනො අනුමානර. නියයානිකතාය හි තර අද්ධනියර. තස්මාති
යථාවුත්තකාරණයතො, යතන ච උපාරම්භාදිර, අනුපාරම්භාදිඤ්චාති උභයර
යථාක්කමරඋභයත්ථගාරගහපාසරසභාවානරයහතුභායවන පච්චාමසති. 

භූතනියරොයධසකවත්ථුවණ්ණනා 
487. අනිෙයානිකභාවදස්සනත්ථන්තියස්මාමහාභූතපරියයසයකොභික්ඛු 

පුරියමසු ද්වීසු පාටිහාරියයසු වසිප්පත්යතො සුකුසයලොපි සමායනො
මහාභූතානර අපරියසසනියරොධසඞ්ඛාතර නිබ්බානර නාවබුජ්ඣි, තස්මා
තදුභයානි නියයානාවහත්තාභාවයතො අනියයානිකානීති යතසර

අනියයානිකභාවදස්සනත්ථර. නිෙයානිකභාවදස්සනත්ථන්ති
අනුසාසනීපාටිහාරියර තක්කරස්ස එකන්තයතො නියයානාවහන්ති තස්යසව
නියයානිකභාවදස්සනත්ථර. 

එවර එතිස්සා යදසනාය මුඛයපයයොජනර දස්යසත්වා ඉදානි 

අනුසඞ්ගිකපයයොජනර දස්යසතුර ‘‘අපිචා’’තිආදි ආරද්ධර. නියයානයමව හි

එතිස්සා යදසනාය මුඛයපයයොජනර තස්ස තදත්ථභාවයතො. බුද්ධානං පන 

මහන්තභායවො අනුසඞ්ගිකපයයොජනර අත්ථාපත්තියාව ගන්තබ්බයතො.

කීදියසො නායමස භික්ඛූති ආහ ‘‘යෙො මහාභූයත’’තිආදි. පරියෙසන්යතොති
අපරියයසර නිරුජ්ඣනවයසන මහාභූයත ගයවසන්යතො, යතසර

අනවයසසනියරොධර වීමරසන්යතොති වුත්තර යහොති. විචරිත්වාති ධම්මතාය
යචොදියමායනො පරිචරිත්වා. ධම්මතාසිද්ධරකියරතර, යදිදර තස්ස භික්ඛුයනො

තථා විචරණර යථා අභිජාතියර මහාපථවිකම්පාදි. විස්සජ්යජොකාසන්ති 

විස්සජ්ජට්ඨානර, ‘‘විස්සජ්ජකර’’න්තිපි පායඨො, විස්සජ්ජකන්ති අත්යථො. 

තස්මාති බුද්ධයමව පුච්ඡිත්වා නික්කඞ්ඛත්තා, තස්යසව විස්සජ්ජිතුර

සමත්ථතායාති වුත්තර යහොති. මහන්තභාවප්පකාසනත්ථන්ති සයදවයක
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පටුන 

යලොයක අනඤ්ඤසාධාරණස්ස බුද්ධානර මහන්තභාවස්ස මහානුභාවතාය

දීපනත්ථර. ඉදඤ්ච කාරෙන්ති ‘‘සබ්යබසම්පි බුද්ධානර සාසයන එදියසො
එයකොභික්ඛු තදානුභාවප්පකාසයකොයහොතී’’තිඉමම්පිකාරණර. 

කත්ථාති නිමිත්යත භුම්මර, කස්මිර ඨායන කාරණභූයතති අත්ථර

දස්යසතුර ‘‘කිංආගම්මා’’ති වුත්තර, කිරආරම්මණරපච්චයභූතරඅධිගන්ත්වා

අධිගමනයහතූති අත්යථො. යතනාහ ‘‘කිං පත්තස්සා’’ති. කිමාරම්මණර
පත්තස්ස පුග්ගලස්ස නිරුජ්ඣන්තීති සම්බන්යධො, 

යහතුගබ්භවියසසනයමතර. යතති මහාභූතා. අප්පවත්තිවයසනාති පුන

අනුප්පජ්ජනවයසන. සබ්බාකායරනාති 
වචනත්ථලක්ඛණරසපච්චුපට්ඨානපදට්ඨාන-
සමුට්ඨානකලාපචුණ්ණනානත්යතකත්තවිනිබ්යභොගා- විනිබ්යභොගසභාග-
විසභාගඅජ්ඣත්තිකබාහිරසඞ්ගහපච්චයසමන්නාහාරපච්චයවිභාගාකාරයතො, 
සසම්භාරසඞ්යඛපසසම්භාරවිභත්තිසලක්ඛණසඞ්යඛපසලක්ඛණවිභත්තිආ
කාරයතොචාතිසබ්යබන ආකායරන. 

488. දිබ්බන්තිඑත්ථපඤ්චහිකාමගුයණහිසමඞ්ගීභූතාහුත්වාවිචරන්ති, 

කීළන්ති, යජොයතන්ති චාති යදවා, යදවයලොකා. යත යන්ති උපගච්ඡන්ති 

එයතනාති යදවොනියෙො යථා‘‘නියයානිකා’’ති(ධ.ස.දුකමාතිකා 97) එත්ථ
අනීයසද්යදොකත්වත්යථ, තථාඉධකරණත්යථතිදට්ඨබ්බර.තථාහිවුත්තර 

‘‘යතන යහසා’’තිආදි. වසං වත්යතන්යතොති එත්ථ වසවත්තනං නාම 

යථිච්ඡිතට්ඨානගමනර. තන්ති ඉද්ධිවිධඤාණර. චත්තායරො මහාරාජායනො

එයතසර ඉස්සරාති චාතුමහාරාජකා. කස්මා පයනස සමීයප ඨිතර
සයදවකයලොකපජ්යජොතර භගවන්තර අපුච්ඡිත්වා දූයර යදයව උපසඞ්කමීති 

යචොදනමපයනති ‘‘සමීයපඨිත’’න්තිආදිනා. ‘‘යයයදවා මග්ගඵලලාභියනො, 
යතපි තමත්ථර එකයදයසන ජායනයුර, බුද්ධවිසයයො පනායර පඤ්යහො 
පුච්ඡියතො’’ති චින්යතත්වා ‘‘න ජානාමා’’ති ආහරසු. යතනාහ 

‘‘බුද්ධවිසයෙ’’තිආදි. නලබ්භාතින සක්කා, අජ්යඣොත්ථරණරනායමත්ථ

පුච්ඡාය නිබ්බාධනන්ති වුත්තර ‘‘පුනප්පුනං පුච්ඡතී’’ති. ‘‘හත්ථයතො 

යමොයචස්සාමා’’ති යවොහාරවයසන වුත්තර, හන්ද නර දූරමපයනස්සාමාති

වුත්තර යහොති. අභික්කන්තතරාති එත්ථ අභිසද්යදො අතිසද්දත්යථොති ආහ 

‘‘අතික්කන්තතරා’’ති, රූපසම්පත්තියා යචව පඤ්ඤාපටිභානාදිගුයණහි ච

අම්යහ අභිභුයය පයරසර කාමනීයතරාති අත්යථො. පණීතතරාති උළාරතරා.

යතනවුත්තර ‘‘උත්තමතරා’’ති. 

491-493. සහස්සක්යඛො පන සක්යකො අභිසයමතාවී ආගතඵයලො
විඤ්ඤාතසාසයනො, යසො කස්මා තර භික්ඛුර උපායයන නියයයොයජසීති

අනුයයොගමපයනති ‘‘අෙංපන වියසයසො’’තිආදිනා. 

ඛජ්යජොපනකන්ති රත්තිර ජලන්තර ඛුද්දකකිමිර. ධමන්යතො විොති

මුඛවාතර යදන්යතො විය. අත්ථ යචවාති එදියසො මහාභූතපරියයසයකො 
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පුග්ගයලො නාම විජ්ජමායනො එව භයවයය, මයා අයපසියතොයයව පච්ඡා

ජානිස්සතීති අධිප්පායයො. තයතොති තථා චින්තනයතො පරර.

ඉද්ධිවිධඤාණස්යසව අධිප්යපතත්තා යදවොනිෙසදියසොව.

‘‘යදවොනිෙමග්යගොති වා…යප.… අභිඤ්ඤාඤාෙන්ති වා සබ්බයමතං

ඉද්ධිවිධඤාෙස්යසව නාම’’න්ති ඉදර පාළියර, අට්ඨකථාසු ච තත්ථ තත්ථ
ආගතරුළ්හිනාමවයසන වුත්තර. සබ්බාසුපි හි අභිඤ්ඤාසු 
යදවයානියමග්ගාදිඑකචිත්තක්ඛණිකඅප්පනාදිනාමරයථාරහරසම්භවති. 

494. ආගමනපුබ්බභායග නිමිත්තන්ති බ්රහ්මුයනො ආගමනස්ස
පුබ්බභායග උප්පජ්ජනකනිමිත්තර. උදයයතො පුබ්බභායගති ආයනත්වා

සම්බන්යධො. ඉයමති බ්රහ්මකායිකා. යවෙයාකරයෙනාති බයාකරයණන. 

අනාරද්ධචිත්යතොති අනාරාධිතචිත්යතො අතුට්ඨචිත්යතො. වාදන්ති යදොසර. 

වික්යඛපන්තිවාචායවිවිධායඛපනර. 

495. කුහකත්තාති වුත්තනයයන අභූතයතො අඤ්යඤසර

විම්හායපතුකාමත්තා. ‘‘ගුහකත්තා’’තිපඨිත්වාගුගහිතුකාමත්තාතිඅත්ථම්පි 
වදන්තියකචි. 

තීරදස්සීසකුණූපමාවණ්ණනා 
497. පයදයසනාති එකයදයසන, උපාදින්නයකන 

සත්තසන්තානපරියාපන්යනනාති අත්යථො. අනුපාදින්නයකපීති 

අනින්ද්රියබද්යධපි. නිප්පයදසයතොති අනවයසසයතො. තස්මාති තථා

පුච්ඡිතත්තා, පුච්ඡාය අයුත්තභාවයතොති අධිප්පායයො. පුච්ඡාමූළ්හස්සාති
පුච්ඡිතුමජානනයතො පුච්ඡාය සම්මූළ්හස්ස. විතථපඤ්යහො හි

‘‘පුච්ඡාමූළ්යහො’’ති වුච්චති යථා ‘‘මග්ගමූළ්යහො’’ති. පුච්ඡාෙ යදොසං

දස්යසත්වාති යතන කතපුච්ඡාය පුච්ඡිතාකායර යදොසර විභායවත්වා. 

පුච්ඡාවිස්සජ්ජනන්ති තථා සික්ඛාපිතාය අවිතථපුච්ඡාය විස්සජ්ජනර. යස්මා
විස්සජ්ජනරනාමපුච්ඡානුරූපර, පුච්ඡාසභායගන විස්සජ්යජතබ්බයතො, නච
තථාගතා විරජ්ඣිත්වා කතපුච්ඡානුරූපර විරජ්ඣිත්වාව විස්සජ්යජන්ති, 
අත්ථසභාගතාය ච විස්සජ්ජනස්ස පුච්ඡකා තදත්ථර අනවබුජ්ඣන්තා 
සම්මුගහන්ති, තස්මා පුච්ඡර සික්ඛායපත්වා අවිතථපුච්ඡාය විස්සජ්ජනර 

බුද්ධානමාචිණ්ණන්ති යවදිතබ්බර. යතනාහ ‘‘කස්මා’’තිආදි. 

දුවිඤ්ඤාපයෙොතියථාවුත්තකාරයණනදුවිඤ්ඤායපතබ්යබො. 

498. න පතිට්ඨාතීති පච්චයර කත්වා න පතිට්ඨහති. ‘‘කත්ථා’’ති ඉදර 

නිමිත්යත භුම්මන්ති ආහ ‘‘කිං ආගම්මා’’ති. අප්පතිට්ඨාති අප්පච්චයා, 

සබ්යබන සබ්බර සමුච්ඡින්නකාරණාති අත්යථො. උපාදින්නංයෙවාති
ඉන්ද්රියබද්ධයමව. යස්මා එකදිසාභිමුඛර සන්තානවයසන බහුධා සණ්ඨියත
රූපප්පබන්යධ දීඝසඤ්ඤා, තමුපාදාය තයතො අප්පකර සණ්ඨියත
රස්සසඤ්ඤා, තදුභයඤ්ච වියසසයතො රූපග්ගහණමුයඛන ගගහති, තස්මා 

‘‘සණ්ඨානවයසනා’’තිආදි වුත්තර. අප්පපරිමායණ රූපසඞ්ඝායත 
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අණුසඤ්ඤා, තදුපාදායතයතොමහතිථූලසඤ්ඤා, ඉදම්පිද්වයරවියසසයතො

රූපග්ගහණමුයඛන ගගහතීති ආහ ‘‘ඉමිනාපී’’තිආදි. ‘‘පි-සද්යදන යචත්ථ
‘සණ්ඨානවයසන උපාදාරූපර වුත්ත’’න්ති එත්ථාපි වණ්ණමත්තයමව
කථිතන්ති ඉමමත්ථර සමුච්චිනාතී’’ති වදන්ති. වණ්ණසද්යදො යහත්ථ

රූපායතනපරියායයොව. සුභන්ති සුන්දරර, ඉට්ඨන්ති අත්යථො. අසුභන්ති

අසුන්දරර, අනිට්ඨන්ති අත්යථො. යතනාහ ‘‘ඉට්ඨානිට්ඨාරම්මෙං පයනවං 

කථත’’න්ති. දීඝර රස්සර අණුර ථූලර සුභාසුභන්ති තීසුපි ඨායනසු 
රූපායතනමුයඛන උපාදාරූපස්යසව ගහණර භූතරූපානර විසුර ගහිතත්තාති
දට්ඨබ්බර. ‘‘කත්ථ ආයපො ච පථවී, යතයජො වායයො න ගාධතී’’ති හි

භූතරූපානි විසුර ගගහන්ති. නාමන්ති යවදනාදික්ඛන්ධචතුක්කර. තඤ්හි
ආරම්මණාභිමුඛර නමනයතො, නාමකරණයතො ච ‘‘නාම’’න්ති වුච්චති.
යහට්ඨා ‘‘දීඝර රස්ස’’න්තිආදිනා වුත්තයමව ඉධ රුප්පනට්යඨන

රූපසඤ්ඤාය ගහිතන්ති දස්යසති ‘‘දීඝාදියභද’’න්ති ඉමිනා. ආදිසද්යදන
ආපාදීනඤ්චසඞ්ගයහො. යස්මා වා දීඝාදිසමඤ්ඤාන රූපායතනවත්ථුකාව, 
අථ යඛො භූතරූපවත්ථුකාපි. තථා හි සණ්ඨානර ඵුසනමුයඛනපි ගගහති, 
තස්මා දීඝරස්සාදිග්ගහයණන භූතරූපම්පි ගගහයතවාති ඉමමත්ථර

විඤ්ඤායපතුර ‘‘දීඝාදියභදර රූප’’ මිච්යචව වුත්තර. කිං ආගම්මාති කිර 
අධිගන්ත්වාකිස්සඅධිගමනයහතු.‘‘උපරුජ්ඣතී’’තිඉදරඅනුප්පාදනියරොධර

සන්ධාය වුත්තර, නඛණනියරොධන්තිආහ ‘‘අයසසයමතං නප්පවත්තතී’’ති. 

499. තත්ර යවෙයාකරෙං භවතීති අනුසන්ධිවචනමත්තර චුණ්ණියපාඨර 

වත්වා යවයයාකරණවචනභූතර විඤ්ඤාෙන්තිආදිං සියලොකමාහාති 

අධිප්පායයො. විඤ්ඤාතබ්බන්ති විසිට්යඨන ඤායණන ඤාතබ්බර, 
සබ්බඤාණුත්තයමන අරියමග්ගඤායණන පච්චක්ඛයතො ජානිතබ්බන්ති

අත්යථො.යතනාහ ‘‘නිබ්බානස්යසතංනාම’’න්ති.නිදස්සීයයතති නිදස්සනං, 

චක්ඛුවිඤ්යඤයයර, න නිදස්සනර අනිදස්සනං, අචක්ඛුවිඤ්යඤයයන්ති

අත්ථරවදන්ති. නිදස්සනං වාඋපමා, තයදතස්සනත්ථීති අනිදස්සනං. නහි
නිබ්බානස්ස නිච්චස්ස එකභූතස්ස අච්චන්තපණීතසභාවස්ස සදිසර
නිදස්සනරකුයතොචි ලබ්භතීති. යර අහුත්වා සම්යභොති, හුත්වා පටියවති, තර
සඞ්ඛතරඋදයවයන්යතහිසඅන්තර, අසඞ්ඛතස්සපනනිබ්බානස්ස නිච්චස්ස
යත උයභොපි අන්තා න සන්ති, තයතො එව නවභාවාපගමසඞ්ඛාතා ජරතාපි

තස්ස නත්ථීති වුත්තර ‘‘උප්පාදන්යතො වා’’තිආදි. තත්ථ උප්පාදන්යතොති

උප්පාදාවත්ථා. වෙන්යතොති භඞ්ගාවත්ථා. ඨිතස්ස අඤ්ඤථත්තන්යතොති
ජරතා වුත්තා. අවයසසග්ගහයණන ඨිතාවත්ථා අනුඤ්ඤාතා යහොති. 

තිත්ථස්සාති පානතිත්ථස්ස. තත්ථ නිබ්බචනර දස්යසති ‘‘තඤ්හී’’තිආදිනා. 

පපන්තීතිපකායරන පිවන්ති.තථාහිආචරියයනවුත්තර‘‘පපන්තිඑත්ථාති
පපන්ති වුත්තර. එත්ථ හි පපන්ති පානතිත්ථ’’න්ති (දී. නි. ටී. 1.499) 

නිරුත්තිනයයන, යථාරුතලක්ඛයණන වා ප-කාරස්ස භ-කායරො කයතො. 

සබ්බයතොති සබ්බකම්මට්ඨානමුඛයතො. යතනාහ ‘‘අට්ඨතිංසාෙ

කම්මට්ඨායනසුයෙන යෙනමුයඛනා’’ති.අයරඅට්ඨකථායතොඅපයරොනයයො
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පටුන 

–පකායරනභාසනරයජොතනර පභා, සබ්බයතොපභාඅස්සාති සබ්බයතොපභං, 
යකනචි අනුපක්කිලිට්ඨතාය සමන්තයතො පභස්සරර විසුද්ධන්ති අත්යථො. 

එත්ථනිබ්බායනතිනිමිත්යතභුම්මර දස්යසති ‘‘ඉදංනිබ්බානංආගම්මා’’ති
ඉමිනා. යයන නිබ්බානමධිගතර, තර සන්තතිපරියාපන්නානරයයව ඉධ

අනුප්පාදනියරොයධො අධිප්යපයතොති වුත්තර ‘‘උපාදින්නකධම්මජාතං 

නිරුජ්ඣති, අප්පවත්තංයහොතී’’ති. 

තත්ථාතියයදතර ‘‘විඤ්ඤාණස්ස නියරොයධනා’’තිපදර වුත්තර, තස්මිර.

විඤ්ඤාණර උද්ධරති තස්ස විභජ්ජිතබ්බත්තා. චරිමකවිඤ්ඤාෙන්ති

අරහයතො චුතිචිත්තසඞ්ඛාතර පරිනිබ්බානචිත්තර. අභිසඞ්ඛාරවිඤ්ඤාෙන්ති 

පුඤ්ඤාදිඅභිසඞ්ඛාරචිත්තර. එත්යථතං උපරුජ්ඣතීති එතස්මිර නිබ්බායන
එතර නාමරූපර අනුපාදියසසාය නිබ්බානධාතුයා නිරුජ්ඣති. යතනාහ 

‘‘විජ්ඣාත…යප.…භාවංොතී’’ති. විජ්ඣාතදීපසිඛාවිොතිනිබ්බුතදීපසිඛා

විය. ‘‘අභිසඞ්ඛාරවිඤ්ඤාෙස්සාපී’’තිආදිනා
සඋපාදියසසනිබ්බානධාතුමුයඛන අනුපාදියසසනිබ්බානධාතුයමව වදති
නාමරූපස්සඅනවයසසයතොඋපරුජ්ඣනස්සඅධිප්යපතත්තා. යතනවුත්තර 

‘‘අනුප්පාදවයසනඋපරුජ්ඣතී’’ති. යසොතාපත්තිමග්ගඤායෙනාතිකත්තරි, 

කරයණවාකරණවචනර, නියරොයධනාතිපනයහතුම්හි. එත්ථාති නිබ්බායන.
යසසරසබ්බත්ථඋත්තානත්ථයමව. 

ඉති සුමඞ්ගලවිලාසිනියා දීඝනිකායට්ඨකථාය 
පරමසුඛුමගම්භීරදුරනුයබොධත්ථපරිදීපනාය
සුවිමලවිපුලපඤ්ඤායවයයත්තියජනනාය සාධුවිලාසිනියා නාම
ලීනත්ථපකාසනියායකවට්ටසුත්තවණ්ණනායලීනත්ථපකාසනා. 

යකවට්ටසුත්තවණ්ණනානිට්ඨිතා. 
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12. යලොහිච්චසුත්තවණ්ණනා 

යලොහිච්චබ්රාහ්මණවත්ථුවණ්ණනා 
501. එවර යකවට්ටසුත්තර සරවණ්යණත්වා ඉදානි යලොහිච්චසුත්තර

සරවණ්යණන්යතො යථානුපුබ්බර සරවණ්ණයනොකාසස්ස පත්තභාවර
විභායවතුර, යකවට්ටසුත්තස්සානන්තරර සඞ්ගීතස්ස සුත්තස්ස

යලොහිච්චසුත්තභාවරවාපකායසතුර ‘‘එවංයමසුතං…යප.…යකොසයලසූති

යලොහිච්චසුත්ත’’න්ති ආහ. සාලවතිකාති කාරණමන්තයරන

ඉත්ථිලිඞ්ගවයසන තස්ස ගාමස්ස නාමං. ගාමණිකාභායවනාති යකචි. 

වතිොතිකණ්ටකසාඛාදිවතියා. යලොහියතො නාම තස්සකුයලපුබ්බපුරියසො, 

තබ්බරසවයසන යලොහිතස්ස අපච්චර යලොහිච්යචොති බ්රාහ්මණස්ස
යගොත්තයතොආගතනාමර. 

502. ‘‘කිඤ්හි පයරො පරස්ස කරිස්සතී’’ති පරානුකම්පා විරහිතත්තා

ලාමකං. න තුඋච්යඡදසස්සතානර අඤ්ඤතරස්සාතිආහ ‘‘නපනා’’තිආදි. 
දිට්ඨිගතන්ති හි ලද්ධිමත්තර අධිප්යපතර, අඤ්ඤථා 
උච්යඡදසස්සතග්ගාහවිනිමුත්යතො යකොචි දිට්ඨිග්ගායහො නාම නත්ථීති
යතසමඤ්ඤතරර සියා. ‘‘උප්පන්නර යහොතී’’ති ඉදර මනසි, වචසි ච

උප්පන්නතාසාධාරණවචනන්ති දස්යසති ‘‘න යකවලඤ්චා’’තිආදිනා. යසො

කිර…යප.… භාසතියෙවාති ච තස්සා ලද්ධියා යලොයක පාකටභාවර වදති.
යස්මා පන අත්තයතො අඤ්යඤො පයරො යහොති, තස්මා යථා අනුසාසකයතො
අනුසාසිතබ්යබො පයරො, එවර අනුසාසිතබ්බයතොපි අනුසාසයකොති දස්යසතුර 

‘‘පයරො’’තිආදි වුත්තර. කිං-සද්දායපක්ඛාය යචත්ථ ‘‘කරිස්සතී’’ති
අනාගතකාලවචනර, අනාගයතපි වා යතන තස්ස කාතබ්බර නත්ථීති

දස්සනත්ථර. කුසලං ධම්මන්ති අනවජ්ජධම්මර නික්කියලසධම්මර, 
වියමොක්ඛධම්මන්ති අත්යථො. ‘‘පයරසර ධම්මර කයථස්සාමී’’ති යතහි 
අත්තානර පරිවාරායපත්වා විචරණර කිමත්ථියර, ආසයවුද්ධස්සපි

අනුයරොයධන විනා තර න යහොති, තස්මා අත්තනා…යප.… විහාතබ්බන්ති

වදති. යතනාහ ‘‘එවරසම්පදමිදරපාපකරයලොභධම්මරවදාමී’’ති. 

504. ‘‘ඉත්ථලිඞ්ගවයසනා’’ති ඉමිනා පුල්ලිඞ්ගිකස්සපි අත්ථස්ස

ඉත්ථිලිඞ්ගසමඤ්ඤාති දස්යසති. යසොති යලොහිච්චබ්රාහ්මයණො. භායරොති
භගවයතො පරිසබාහුල්ලත්තා, අත්තයනො ච බහුකිච්චකරණීයත්තා ගරු
දුක්කරර. 

508. කථාඵාසුකත්ථන්ති කථාසුඛත්ථර, සුයඛන කථර කයථතුඤ්යචව

යසොතුඤ්චාති අත්යථො. අෙං උපාසයකොති යරොසිකන්හාපිතර ආහ. අප්යපව

නාම සිොති එත්ථ පීතිවයසන ආයමඩිතර දට්ඨබ්බර. තථා හි තර
‘‘බුද්ධගජ්ජිත’’න්ති වුච්චති. භගවා හි ඊදියසසු ඨායනසු වියසසයතො
පීතියසොමනස්සජායතො යහොති, තස්මා පීතිවයසන පඨමර ගජ්ජති, දුතියම්පි 

අනුගජ්ජති. කිර වියසසර ගජ්ජනමනුගජ්ජනන්ති වුත්තර ‘‘අෙ’’න්තිආදි.
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ආයදොභාසනර අල්ලායපො, සඤ්යඤොයගපයරරස්යසො.තදුත්තරිසහභාසනර 

සල්ලායපො. 

යලොහිච්චබ්රාහ්මණානුයයොගවණ්ණනා 
509. සමුදෙසඤ්ජාතීතිආයුප්පායදොතිආහ ‘‘යභොගුප්පායදො’’ති. තයතොති

සාලවතිකාය. ලාභන්තරාෙකයරොති ධනධඤ්ඤලාභස්ස අන්තරායකයරො.

අනුපුබ්යබො කපි-සද්යදො ආකඞ්ඛනත්යථොති දස්යසති ‘‘ඉච්ඡතී’’ති ඉමිනා. 
අයර අට්ඨකථායතො අපයරො නයයො – සාතිසයයන හියතන අනුකම්පයකො

අනුග්ගණ්හනයකො හිතානුකම්පීති. සම්පජ්ජතීති ආයසවනලායභන 

නිප්පජ්ජති, බලවතී යහොති අවග්ගහාති අත්යථො. යතන වුත්තර ‘‘නිෙතා 

යහොතී’’ති. 

510-511. දුතිෙං උපපත්තින්ති ‘‘නනු රාජා
පයසනදියකොසයලො’’තිආදිනා වුත්තර දුතියර උපපත්තිර ඨානර යුත්තිර.
කාරණඤ්හි භගවා උපමාමුයඛන දස්යසති, ඉමාය ච උපපත්තියා තුම්යහ
යචව අඤ්යඤ චාති යලොහිච්චම්පි අන්යතොකත්වා සරයවජනර කතර යහොති.
යය ච ඉයම කුලපුත්තා දිබ්බා ගබ්භා පරිපායචන්තීති යයොජනා. 

උපනිස්සයසම්පත්තියා, ඤාණපරිපාකස්ස වා අභායවන අසක්යකොන්තා. 
කම්මපයදන අතුලයාධිකරණත්තා පරිපායචන්ති කිරියාය

විභත්තිවිපල්ලායසන උපයෙොගත්යථ පච්චත්තවචනං. යය පන
‘‘පරිපච්චන්තී’’ති කම්මරූයපනපඨන්ති, යතසරමයතවිභත්තිවිපල්ලායසන
පයයොජනර නත්ථි කම්මකත්තුභාවයතො, අත්යථො පනස්ස දුතියවිකප්යප
වුත්තනයයන දානාදිපුඤ්ඤවියසයසො යවදිතබ්යබො. අහිතානුකම්පාදිතා ච

තස්ස තරසමඞ්ගීසත්තවයසන යහොති. දිවි භවාති දිබ්බා. ගබ්යභන්ති

පරිපච්චනවයසන අත්තනි පබන්යධන්තීති ගබ්භා, යදවයලොකා. ‘‘ඡන්නං 

යදවයලොකාන’’න්ති නිදස්සනවචනයමතර. බ්රහ්මයලොකස්සාපි හි
දිබ්බගබ්භභායවො ලබ්භයතව දිබ්බවිහාරයහතුකත්තා. එවඤ්ච කත්වා
‘‘භාවනර භාවයමානා’’ති ඉදම්පි වචනර සමත්ථිතර යහොති. 
‘‘යදවයලොකගාමිනිර පටිපදර පූරයමානා’’ති වත්වා තර පටිපදර සරූපයතො

දස්යසතුර ‘‘දානං දදමානා’’තිආදි වුත්තර. භවන්ති එත්ථ යථාරුචි

සුඛසමප්පිතාති භවා, විමානානි.යදවභාවාවහත්තා දිබ්බා. වුත්තනයයයනව 

ගබ්භා. දානාදයෙො යදවයලොකසරවත්තනික පුඤ්ඤවියසසා.දිබ්බාභවාතිඉධ 
යදවයලොකපරියාපන්නාඋපපත්තිභවාඅධිප්යපතා.තදාවයහොහිකම්මභයවො

පුබ්යබගහියතොතිආහ ‘‘යදවයලොයකවිපාකක්ඛන්ධා’’ති. 

තයයොයචොදනාරහවණ්ණනා 
513. අනිොමියතයනවාතිඅනියමියතයනව, ‘‘ත්වරඑවරදිට්ඨියකො, එවර 

සත්තානර අනත්ථස්ස කාරයකො’’ති එවර අනුද්යදසියකයනව.

සබ්බයලොකපත්ථටාය ලද්ධියා සමුප්පජ්ජනයතො ොව භවග්ගා උග්ගතං.

මානන්ති ‘‘අහයමතර ජානාමි, අහයමතර පස්සාමී’’ති එවර පවත්තර
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පටුන 

පණ්ඩිතමානර. භින්දිත්වාති විධයමත්වා, ජහායපත්වාති අත්යථො. තයෙො

සත්ථායරති අසම්පාදිතඅත්තහියතො අයනොවාදකරසාවයකො ච 
අසම්පාදිතඅත්තහියතො ඔවාදකරසාවයකො ච සම්පාදිතඅත්තහියතො
අයනොවාදකරසාවයකො යචති ඉයම තයයො සත්ථායර. චතුත්යථො පන
සම්මාසම්බුද්යධො න යචොදනාරයහො, තස්මා ‘‘තර යතන පුච්ඡියතො එව 
කයථස්සාමී’’ති යචොදනාරයහව තයයො සත්ථායර පඨමර දස්යසති, පච්ඡා
චතුත්ථර සත්ථාරර. කාමඤ්යචත්ථ චතුත්යථො සත්ථා එයකො අදුතියයො
අනඤ්ඤසාධාරයණො, තථාපි යසො යයසර උත්තරිමනුස්සධම්මානර වයසන
‘‘ධම්මමයයො කායයො’’ති වුච්චති, යතසර සමුදායභූයතොපි යත ගුණාවයයව
සත්ථුට්ඨානියය කත්වා දස්යසන්යතො භගවා ‘‘අයම්පි යඛො යලොහිච්ච 
සත්ථා’’තිඅභාසි. 

අඤ්ඤාති ය-කාරයලොපනිද්යදයසො ‘‘සයර අභිඤ්ඤා’’තිආදීසු (දී. නි.
1.28, 37; ම. නි. 1.154, 444) විය, තදත්යථ යචතර සම්පදානවචනන්ති

දස්යසති ‘‘අඤ්ඤාො’’තිආදිනා. සාවකත්තර පටිජානිත්වා ඨිතත්තා

එකයදයසනස්ස සාසනර කයරොන්තීති ආහ ‘‘නිරන්තරං තස්ස සාසනං

අකත්වා’’ති. උක්කමිත්වා උක්කමිත්වාතිකදාචි තථා කරණර, කදාචි තථා
අකරණඤ්ච සන්ධාය විච්ඡාවචනර, යදිච්ඡිතර කයරොන්තීති අධිප්පායයො. 

පටික්කමන්තිොති අනභිරතියා අගාරයවන අපගච්ඡන්තියා. යතන වුත්තර 

‘‘අනිච්ඡන්තිො’’තිආදි. එකාොති අදුතියාය ඉත්ථියා, සම්පයෙොගන්ති

යමථුනධම්මසමායයොගර. එයකොඉච්යඡෙයාතිඅදුතියයොපුරියසොසම්පයයොගර
ඉච්යඡයයාති ආයනත්වා සම්බන්යධො. ඔසක්කනාදිමුයඛන
ඉත්ථිපුරිසසම්බන්ධනිදස්සනර යගහස්සිතායගහස්සිතඅයපක්ඛවයසන තස්ස

සත්ථුයනො සාවයකසු පටිපත්තිදස්සනත්ථර. අතිවිරත්තභාවයතො දට්ඨුම්පි

අනිච්ඡමානං පරම්මුඛිං ඨිතං ඉත්ථිර. යලොයභනාති පරිවාරර නිස්සාය 

උප්පජ්ජනකලාභසක්කාරයලොයභන. ඊදියසොතිඑවරසභායවොසත්ථා. යෙනාති 

යලොභධම්යමන. තත්ථ සම්පායදහීති තස්මිර පටිපත්තිධම්යම පතිට්ඨිතර

කත්වා සම්පායදහි.කායවඞ්කාදිවිගයමන උජුංකයරොහි. 

514. සස්සරූපකානිතිොනීතිසස්සසදිසානිනීවාරාදිතිණානි. 

515. එවං යචොදනං අරහතීති වුත්තනයයන සාවයකසු
අප්යපොස්සුක්කභාවාපාදයන නියයොජනවයසනයචොදනර අරහති, නපඨයමො
විය ‘‘එවරූයපො තව යලොභධම්යමො’’තිආදිනා, න ච දුතියයො විය
‘‘අත්තානයමව තාව තත්ථ සම්පායදහී’’තිආදිනා. කස්මා? 
සම්පාදිතඅත්තහිතතාය තතියස්ස. 

නයචොදනාරහසත්ථුවණ්ණනා 
516. න යචොදනාරයහොති එත්ථ යස්මා යචොදනාරහතා නාම

සත්ථුවිප්පටිපත්තියා වා සාවකවිප්පටිපත්තියා වා උභයවිප්පටිපත්තියා වා
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යහොති, තයිදර සබ්බම්පි ඉමස්මිර සත්ථරිනත්ථි, තස්මාන යචොදනාරයහොති

ඉමමත්ථරදස්යසතුර ‘‘අෙඤ්හී’’තිආදිවුත්තර. අස්සවාති පටිස්සවා. 

517. මො ගහිතාෙ දිට්ඨිොති සබ්බයසො අනවජ්යජ අනුපවජ්යජ 
සම්මාපටිපන්යන, පයරසඤ්ච සම්මයදව සම්මාපටිපත්තිර දස්යසන්යත
සත්ථරි අභූතයදොසායරොපනවයසන මිච්ඡාගහිතාය නිරයගාමිනියා

පාපදිට්ඨියා. නරකපපාතන්තිනරකසඞ්ඛාතරමහාපපාතර.පපතන්තිඑත්ථාති

හි පපායතො. ධම්මයදසනාහත්යථනාති ධම්මයදසනාසඞ්ඛායතන හත්යථන. 

සග්ගමග්ගථයලති සග්ගගාමිමග්ගභූයත පුඤ්ඤධම්මථයල, 
චාතුමහාරාජිකාදිසග්ගයසොතාපත්තිආදිමග්ගසඞ්ඛායත වා ථයල. යසසර 
සුවිඤ්යඤයයයමව. 

ඉති සුමඞ්ගලවිලාසිනියා දීඝනිකායට්ඨකථාය 
පරමසුඛුමගම්භීරදුරනුයබොධත්ථපරිදීපනාය
සුවිමලවිපුලපඤ්ඤායවයයත්තියජනනාය සාධුවිලාසිනියා නාම
ලීනත්ථපකාසනියායලොහිච්චසුත්තවණ්ණනායලීනත්ථපකාසනා. 

යලොහිච්චසුත්තවණ්ණනානිට්ඨිතා. 
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13. යතවිජ්ජසුත්තවණ්ණනා 

518. එවර යලොහිච්චසුත්තර සරවණ්යණත්වා ඉදානි යතවිජ්ජසුත්තර
සරවණ්යණන්යතො යථානුපුබ්බර සරවණ්ණයනොකාසස්ස පත්තභාවර
විභායවතුර, යලොහිච්චසුත්තස්සානන්තරර සඞ්ගීතස්ස සුත්තස්ස

යතවිජ්ජසුත්තභාවර වා පකායසතුර ‘‘එවං යම සුතං…යප.… යකොසයලසූති

යතවිජ්ජසුත්ත’’න්ති ආහ. නාමන්ති නාමමත්තර. දිසාවාචීසද්දයතො

පයුජ්ජමායනො එනසද්යදො අදුරත්යථ ඉච්ඡියතො, තප්පයයොයගන ච
පඤ්චමියත්යථ සාමිවචනර, තස්මා ‘‘උත්තයරනා’’ති පයදන

අදූරත්ථයජොතනර, පඤ්චමියත්යථ ච සාමිවචනර දස්යසතුර ‘‘මනසාකටයතො

අවිදූයර උත්තරපස්යස’’ති වුත්තර. ‘‘දිසාවාචීසද්දයතො පඤ්චමීවචනස්ස
අදූරත්ථයජොතනයතො අදූරත්ථර දස්යසතුර එනසද්යදන එවර වුත්ත’’න්ති
යකචි, සත්තමියත්යථ යචතර තතියාවචනර ‘‘පුබ්යබන ගාමර 
රමණීය’’න්තිආදීසුවිය.‘‘අක්ඛරචින්තකාපනඑන-සද්දයයොයගඅවධිවාචිනි
පයද උපයයොගවචනර ඉච්ඡන්ති, අත්යථො පන සාමිවයසයනව ඉච්ඡියතො, 
තස්මා ඉධ සාමිවචනවයසයනව වුත්ත’’න්ති (දී. නි. ටී. 1.518) අයර

ආචරියමති. තරුෙඅම්බරුක්ඛසණ්යඩති තරුණම්බරුක්ඛසමූයහ.
රුක්ඛසමුදායස්සහිවනසමඤ්ඤා. 

519. කුලචාරිත්තාදිසම්පත්තිොති එත්ථ ආදිසද්යදන

මන්තජ්යඣනාභිරූපතාදිසම්පත්තිර සඞ්ගණ්හාති. තත්ථ තත්ථාති තස්මිර
තස්මිර යදයස, කුයල වා. යත නිවාසට්ඨායනන වියසයසන්යතො 

‘‘තත්ථා’’තිආදිමාහ. මන්තසජ්ඣාෙකරෙත්ථන්ති ආථබ්බණමන්තානර
සජ්ඣායකරණත්ථර. යතන වුත්තර ‘‘අඤ්යඤසර බහූනර පයවසනර

නිවායරත්වා’’ති. නදීතීයරතිඅචිරවතියානදියාතීයර. 

මග්ගාමග්ගකථාවණ්ණනා 
520. ජඞ්ඝචාරන්ති චඞ්කයමන, ඉයතො චියතො ච විචරණර. යසො හි

ජඞ්ඝාසු කිලමථවියනොදනත්ථරචරණයතො‘‘ජඞ්ඝවිහායරො, ජඞ්ඝචායරො’’තිච
වුත්යතො. යතනාහ පාළියර ‘‘අනුචඞ්කමන්තානර අනුවිචරන්තාන’’න්ති.

චුණ්ණමත්තිකාදි න්හානීෙසම්භායරො. යතන වුත්තන්ති උයභොසුපි 
අනුචඞ්කමනානුවිචරණානර ලබ්භනයතො එවර වුත්තර. මග්යගො යචත්ථ 
බ්රහ්මයලොකගමනූපායපටිපදාභූයතො උජුමග්යගො. ඉච්ඡිතට්ඨානර උජුකර

මග්ගතිඋපගච්ඡති එයතනාති හි මග්යගො, තදඤ්යඤො අමග්යගො, අ-සද්යදො

වාවුද්ධිඅත්යථො දට්ඨබ්යබො.තථාහි ‘‘කතමංනුයඛො’’තිආදිනාමග්ගයමව

දස්යසති. පටිපදන්තිබ්රහ්මයලොකගාමිමග්ගස්සපුබ්බභාගපටිපදර. 

අඤ්ජසාෙයනොති උජුමග්ගස්ස යවවචනං පරියායද්වයස්ස
අතියරකත්ථදීපනයතොයථා ‘‘පදට්ඨාන’’න්ති.දුතියවිකප්යප අඤ්ජසසද්යදො

උජුකපරියායයො.නියයාතීතිනියයානියයො, යසොඑව නිෙයානියකොතිදස්යසති 

‘‘නිෙයාෙන්යතො’’ති ඉමිනා. නිෙයානියකො නිෙයාතීති ච එකන්තනියයානර
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වුත්තර, ගච්ඡන්යතො හුත්වා ගච්ඡතීතිඅත්යථො. කස්මාමග්යගො‘‘නියයාතී’’ති 
වුත්යතො, නන්යවසගමයනඅබයාපායරොති? සච්චර.යස්මාපනස්සනියයාතු-
පුග්ගලවයසන නියයානභායවො ලබ්භති, තස්මා නියයායන්තපුග්ගලස්ස

යයොනියසො පටිපජ්ජනවයසන නිෙයාෙන්යතො මග්යගො ‘‘නිෙයාතී’’ති 

වුත්යතො. කයරොතීති අත්තයනො සන්තායන උප්පායදති. තථා 

උප්පායදන්යතොයයවහිතරපටිපජ්ජතිනාම.සහයබයතිවත්තතීති සහයබයො, 

සහවත්තනයකො, තස්ස භායවො සහබයතාති වුත්තර ‘‘සහභාවාො’’ති. 

සහභායවොතිචසයලොකතා, සමීපතාවායවදිතබ්බා.තථාචාහ ‘‘එකට්ඨායන

පාතුභාවාො’’ති. සකයමවාති අත්තයනො ආචරියයන යපොක්ඛරසාතිනා

කථිතයමව. යථොයමත්වාති ‘‘අයයමව උජුමග්යගො

අයමඤ්ජසායයනො’’තිආදිනාපසරසිත්වා.තථා පග්ගණ්හිත්වා. භාරද්වායජොපි
සකයමව අත්තයනො ආචරියයන තාරුක්යඛන කථිතයමව ආචරියවාදර

යථොයමත්වාපග්ගණ්හිත්වාවිචරතීතියයොජනා. යතන වුත්තන්තියථාතථා
වාඅභිනිවිට්ඨභායවනපාළියරවුත්තර. 

521-522. අනිෙයානිකාවාති අප්පාටිහාරිකාව, අඤ්ඤමඤ්ඤස්ස වායද 
යදොසර දස්යසත්වා අවිපරීතත්ථදස්සනත්ථර උත්තරරහිතා එවාති අත්යථො. 

තුලන්ති මානපත්ථතුලර. අඤ්ඤමඤ්ඤවාදස්ස ආදියතොව විරුද්ධග්ගහණර 

විග්ගයහො, ස්යවව විවදනවයසන අපරාපරර උප්පන්යනො විවායදොති ආහ 

‘‘පුබ්බුප්පත්තියකො’’තිආදි. දුවියධොපි එයසොති විග්ගයහො, විවායදොති ද්විධා

වුත්යතොපි එයසො වියරොයධො. නානාආචරිොනං වාදයතොති නානාරුචිකානර

ආචරියානර වාදභාවයතො. නානාවායදො නානාවියධො වායදොතිකත්වා, අධුනා
පන ‘‘නානාආචරියානරවායදොනානාවායදො’’තිපායඨො. 

523. එකස්සාපීති තුම්යහසු ද්වීසු එකස්සාපි. එකස්මින්ති

සකවාදපරවායදසු එකස්මිම්පි. සංසයෙො නත්ථීති ‘‘මග්යගො නු යඛො, න
මග්යගො’’තිවිචිකිච්ඡානත්ථි, අඤ්ජසානඤ්ජසාභායවපනසරසයයො.යතන

වුත්තර ‘‘එසකිරා’’තිආදි එවං සතීතියදිසබ්බත්ථ මග්ගසඤ්ඤියනො, එවර

සති ‘‘කිස්මිං යවො විග්ගයහො’’ති භගවා පුච්ඡති. ඉතිසද්යදන යචත්ථ
ආදයත්යථනවිවායදො, නානාවායදොච සඞ්ගහියතො. 

524. ‘‘ඉච්ඡිතට්ඨානර උජුකර මග්ගති උපගච්ඡති එයතනාති මග්යගො, 
උජුමග්යගො.තදඤ්යඤො අමග්යගො, අ-සද්යදොවාවුද්ධිඅත්යථොදට්ඨබ්යබො’’ති

යහට්ඨා වුත්යතොවායමත්යථො. අනුජුමග්යගති එත්ථාපි අ-සද්යදො

වුද්ධිඅත්යථො ච යුජ්ජති. තයමව වත්ථුන්ති සබ්යබසම්පි බ්රාහ්මණානර
මග්ගස්ස මග්ගභාවසඞ්ඛාතර, සකමග්ගස්ස උජුමග්ගභාවසඞ්ඛාතඤ්ච

වත්ථුර. සබ්යබයතතිසබ්යබයතනානාආචරියයහිවුත්තමග්ගා, යයපාළියර 

‘‘අද්ධරියාබ්රාහ්මණා’’තිආදිනාවුත්තා.අයයමත්ථපාළිඅත්යථො– අද්ධයරො 

නාම යඤ්ඤවියසයසො, තදුපයයොගිභාවයතො අද්ධරිොනි වුච්චන්ති යභනි, 

තානිසජ්ඣායන්තීති අද්ධරිො, යජුයවදියනො.තිත්තිරිනානාමඉසිනාකතා
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මන්තාති තිත්තිරා, යත සජ්ඣායන්තීති තිත්තිරිො, යජුයවදියනො එව.

යජුයවදසාඛා යහසා, යදිදර තිත්තිරන්ති. ඡන්යදො වුච්චති වියසසයතො

සාමයවයදො, තර සයරන කායන්තීති ඡන්යදොකා, සාමයවදියනො. 

‘‘ඡන්යදොගා’’තිපිතතියක්ඛයරන පඨන්ති, යසො එවත්යථො. බහයවො ඉරියයො 

යථොමනාඑත්ථාති බව්හාරි, ඉරුයවයදො, තරඅධීයන්තීති බව්හාරිජ්ඣා. 

බහූනීතිඑත්ථායරඋපමාසරසන්දනා–යථායත නානාමග්ගාඑකරසයතො
තස්ස ගාමස්ස වා නිගමස්ස වා පයවසාය යහොන්ති, එවර බ්රාහ්මයණහි 
පඤ්ඤාපියමානාපිනානාමග්ගා එකරසයතො බ්රහ්මයලොකූපගමනාය බ්රහ්මුනා
සහබයතාය යහොන්තීති. 

525. පටිජානිත්වා පච්ඡා නිග්ගය්හමානා අවජානන්තීති පුබ්යබ 
නිද්යදොසතර සල්ලක්ඛමානා පටිජානිත්වා පච්ඡා සයදොසභායවන
නිග්ගගහමානා ‘‘යනතර මම වචන’’න්ති අවජානන්ති, න පටිජානන්තීති
අත්යථො. 

527-529. යත යතවිජ්ජාති යතවිජ්ජකා යත බ්රාහ්මණා. එවසද්යදන
ඤාපියතොඅත්යථොඉධනත්ථීතිව-කායරොගහියතො, යසො චඅනත්ථයකොවාති

දස්යසති ‘‘ආගමසන්ධිමත්ත’’න්ති ඉමිනා, වණ්ණාගයමන

පදන්තරසන්ධිමත්තර කතන්ති අත්යථො. අන්ධපයවණීති අන්ධපන්ති. 

‘‘පණ්ොසසට්ඨි අන්ධා’’ති ඉදර තස්සා අන්ධපයවණියා මහයතො
ගච්ඡගුම්බස්ස අනුපරිගමනයයොගයතාදස්සනර. එවඤ්හි යත ‘‘සුචිරර යවලර
මයර මග්ගර ගච්ඡාමා’’ති සඤ්ඤියනො යහොන්ති. අන්ධානර
පරම්පරසරසත්තවචයනන යට්ඨිගාහකවිරහතා දස්සිතාති වුත්තර 

‘‘ෙට්ඨිගාහයකනා’’තිආදි. තදුදාහරණර දස්යසන්යතන ‘‘එයකොකිරා’’තිආදි

ආරද්ධර. අනුපරිගන්ත්වාති කඤ්චි කාලර අනුක්කයමන සමන්තයතො 

ගන්ත්වා. කච්ඡන්ති කච්ඡබන්ධදුස්සකණ්ණර. ‘‘කච්ඡර බන්ධන්තී’’තිආදීසු
(චූළව. අට්ඨ. 280; වි. සඞ්ග. අට්ඨ. 34.42) විය හි කච්ඡසද්යදො

නිබ්බසනවියසසපරියායයො.අපිච කච්ඡන්තිඋපකච්ඡකට්ඨානර.‘‘සම්බායධො
නාම උයභො උපකච්ඡකා මුත්තකරණ’’න්තිආදීසු (පාචි. 800) විය හි

කායයකයදසවාචයකො කච්ඡසද්යදො. චක්ඛුමාති යට්ඨිගාහකර වදති. 

‘‘පුරියමො’’තිආදි යථාවුත්තක්කයමන යවදිතබ්යබො. නාමකඤ්යඤවාති
අත්ථාභාවයතො නාමමත්තයමව, තර පන භාසිතර යතහි සාරසඤ්ඤිතම්පි
නාමමත්තතාය අසාරභාවයතො නිහීනයමවාති අත්ථමත්තර දස්යසති 

‘‘ලාමකංයෙවා’’තිඉමිනා. 

530. යෙොති බ්රහ්මයලොයකො. ෙයතොති භුම්මත්යථ නිස්සක්කවචනර.
සාමඤ්ඤයජොතනාය වියසයස අවතිට්ඨනයතො වියසසපරාමසනර දස්යසතුර 

‘‘ෙස්මිංකායල’’තිවුත්තර. ‘‘උග්ගමනකායල’’තිආදිනාපකරණාධිගතමාහ. 

ආොචන්තීති උග්ගමනර පත්යථන්ති. කස්මා? යලොකස්ස බහුකාරභාවයතො. 

තථා යථොමනාදීසු. යසොම්යමොති සීතයලො. අයර කිර බ්රාහ්මණානර ලද්ධි
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පටුන 

‘‘පුබ්යබබ්රාහ්මණානමායාචනාය චන්දිමසූරියා’ගන්ත්වා යලොයක ඔභාසර 
කයරොන්තී’’ති. 

532. ඉධ පන කිං වත්තබ්බන්ති ඉමස්මිර පන අප්පච්චක්ඛභූතස්ස 
බ්රහ්මුයනො සහබයතාය මග්ගයදසයන යතවිජ්ජානර බ්රාහ්මණානර කිර
වත්තබ්බර අත්ථි, යයපච්චක්ඛභූතානම්පිචන්දිමසූරියානරසහබයතායමග්ගර

යදයසතුර න සක්යකොන්තීති අධිප්පායයො. ‘‘ෙත්ථා’’ති ඉමිනා ‘‘ඉධා’’ති 
වුත්තයමවත්ථරපච්චාමසති. 

අචිරවතීනදීඋපමාකථාවණ්ණනා 
542. සමභරිතාති සම්පුණ්ණා. තයතො එව කාකයපෙයා. පාරාති

පාරිමතීර, ආලපනයමතන්ති දස්යසතුර ‘‘අම්යභො’’ති වුත්තර. අපාරන්ති 

ඔරිමතීරර. එහීතිආගච්ඡාහි. වතාති එකරයසන.අථගමිස්සසි, එවරසතිඑහීති

යයොජනා. ‘‘අත්ථයම’’තිආදිඅව්හානකාරණර. 

544. පඤ්චසීල…යප.… යවදිතබ්බා යමනියමාදිබ්රාහ්මණධම්මානර 

තදන්යතොගධභාවයතො. තබ්බිපරීතාති පඤ්චසීලාදිවිපරීතා පඤ්චයවරාදයයො. 

ඉන්දන්ති ඉන්දනාමකර යදවපුත්තර, සක්කර වා. ‘‘අචිරවතිො තීයර

නිසින්යනො’’තිඉමිනායස්සාතීයර නිසින්යනො, තයදවඋපමරකත්වාආහරති
ධම්මරාජා ධම්මධාතුයා සුප්පටිවිද්ධත්තාති දස්යසති. ‘‘පුනපී’’ති වත්වා 

‘‘අපරම්පී’’තිවචනරඉතරායපිනදීඋපමායසඞ්ගණ්හනත්ථර. 

546. කාමයිතබ්බට්යඨනාති කාමනීයභායවන. බන්ධනට්යඨනාති
කාමයිතබ්බයතො සත්තානර චිත්තස්ස ආබන්ධනභායවන. කාමඤ්චායර
ගුණසද්යදොඅත්ථන්තයරසුපිදිට්ඨපයයොයගො, යතසරපයනත්ථඅසම්භවයතො 
පාරියසසඤායයනබන්ධනට්යඨොයයවයුත්යතොතිදස්යසතුරඅයමත්ථුද්ධායරො

ආරද්යධො. අහතානන්තිඅයධොතානරඅභිනවානර. එත්ථාති ඛන්ධකපාළිපයද 

පටලට්යඨොති පටලසද්දස්ස, පටලසඞ්ඛායතො වා අත්යථො. ගුෙට්යඨොති

ගුණසද්දස්සඅත්යථොනාම.එසනයයො යසයසසුපි. අච්යචන්තීතිඅතික්කම්ම

පවත්තන්ති. එත්ථාති යසොමනස්සජාතකපාළිපයද. දක්ඛිොති 

තිරච්ඡානගයත දානයචතනා. එත්ථාති දක්ඛිණවිභඞ්ගසුත්තපයද (ම. නි.

3.379) මාලාගුයෙතිමාලාදායම. එත්ථාති සතිපට්ඨාන- (දී.නි. 2.378; ම. 

නි. 1.109) ධම්මපදපාළිපයදසු, (ධ. ප. 53) නිදස්සනමත්තඤ්යචතර
යකොට්ඨාසාපධානසීලාදිසුක්කාදිසම්පදාජියාසුපි පවත්තනයතො. යහොති 
යචත්ථ– 

‘‘ගුයණොපටලරාසානිසරයසයකොට්ඨාසබන්ධයන; 
සීලසුක්කාදයපධායන, සම්පදායජියායචා’’ති. 

එයසවාති බන්ධනට්යඨො එව. න හි රූපාදීනර කායමතබ්බභායව
වුච්චමායන පටලට්යඨො යුජ්ජති තථා කායමතබ්බතාය අනධිප්යපතත්තා.
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රාසට්ඨාදීසුපි එයසව නයයො. පාරියසසයතො පන බන්ධනට්යඨොව යුජ්ජති. 
යදග්යගනහියනසරකායමතබ්බතා, තදග්යගනබන්ධනභායවොති. 

යකොට්ඨාසට්යඨොපි යචත්ථ යුජ්ජයතව 
චක්ඛුවිඤ්යඤයයාදියකොට්ඨාසභායවනයනසරකායමතබ්බයතො.යකොට්ඨායස
චගුණසද්යදො දිස්සති‘‘දිගුණරවඩ්යෙතබ්බ’’න්තිආදීසුවිය. 

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

ආදීසුපනසම්පදාට්යඨොගුණසද්යදො, යසොපිඉධනයුජ්ජතීති අනුද්ධයටො. 

දස්සනයමව ඉධ විජානනන්ති ආහ ‘‘පස්සිතබ්බා’’ති.

‘‘යසොතවිඤ්ඤායණන යසොතබ්බා’’තිආදිඅත්ථර ‘‘එයතනුපායෙනා’’ති

අතිදිසති.ගයවසිතාපි ‘‘ඉට්ඨා’’තිවුච්චන්ති, යතඉධනාධිප්යපතාතිදස්යසතුර 

‘‘පරියිට්ඨාවායහොන්තුමාවා’’තිවුත්තර.ඉච්ඡිතාඑවහි ඉධ ඉට්ඨා, යතනාහ 

‘‘ඉට්ඨාරම්මෙභූතා’’ති, සුඛාරම්මණභූතාති අත්යථො. කාමනීොති

කායමතබ්බා. ඉට්ඨභායවන මනර අප්පයන්ති වඩ්යෙන්තීති මනාපා.

පිෙජාතිකාති පියසභාවා. ආරම්මෙං කත්වාති අත්තානමාරම්මණර කත්වා.
කම්මභූයත ආරම්මයණ සති රායගො උප්පජ්ජතීති තර කාරණභායවන

නිදස්යසන්යතො ‘‘රාගුප්පත්තිකාරෙභූතා’’තිආහ. 

යගයධනාති යලොයභන. අභිභූතා හුත්වා පඤ්ච කාමගුයණ

පරිභුඤ්ජන්තීති යයොජනා. මුච්ඡාකාරන්ති යමොහනාකාරර. අධිඔසන්නාති

අධිගගහ අජ්යඣොසාය අවසන්නා. යතන වුත්තර ‘‘ඔගාළ්හා’’ති. සානන්ති 

අවසානර. පරිනිට්ඨානප්පත්තාතිගිලිත්වාපරිනිට්ඨාපනවයසන පරිනිට්ඨානර

උයයාතා. ආදීනවන්ති කාමපරියභොයග සම්පති, ආයතිඤ්ච යදොසර 

අපස්සන්තා. ඝාසච්ඡාදනාදිසම්යභොගනිමිත්තසරකියලසයතො නිස්සරන්ති

අපගච්ඡන්ති එයතනාති නිස්සරෙං, යයොනියසො පච්චයවක්ඛිත්වා යතසර

පරියභොගපඤ්ඤා. තදභාවයතො අනිස්සරෙපඤ්ඤාති අත්ථර දස්යසන්යතො 

‘‘ඉදයමත්ථා’’තිආදිමාහ. පච්චයවක්ඛෙපරියභොගවිරහිතාති
යථාවුත්තපච්චයවක්ඛණඤායණනපරියභොගයතො විරහිතා. 

548-9. ආවරන්තීති කුසලධම්මුප්පත්තිර ආදියතො වායරන්ති. 

නිවායරන්තීති නිරවයසසයතො වාරයන්ති. ඔනන්ධන්තීති ඔගාහන්තා විය

ඡායදන්ති. පරියෙොනන්ධන්තීති සබ්බයසො ඡායදන්ති. ආවරොදීනං 

වයසනාති යථාවුත්තානර ආවරණාදිඅත්ථානර වයසන. යත හි
ආයසවනබලවතාය පුරිමපුරියමහිපච්ඡිමපච්ඡිමාදළ්හතරතමාදිභාවප්පත්තා. 
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සරසන්දනකථාවණ්ණනා 
550. ඉත්ථිපරිග්ගයහ සති පුරිසස්ස පඤ්චකාමගුණපරිග්ගයහො

පරිපුණ්යණො එව යහොතීති වුත්තර ‘‘ඉත්ථපරිග්ගයහන සපරිග්ගයහො’’ති. 

‘‘ඉත්ථපරිග්ගයහන අපරිග්ගයහො’’ති ච ඉදර යතවිජ්ජබ්රාහ්මයණසු 
දිස්සමානපරිග්ගහානර දුට්ඨුල්ලතමපරිග්ගහාභාවදස්සනර. එවර භූතානර
යතවිජ්ජානර බ්රාහ්මණානර කා බ්රහ්මුනා සරසන්දනා, බ්රහ්මා පන සබ්යබන

සබ්බර අපරිග්ගයහොති. යවරචිත්යතන අයවයරො, කුයතො එතස්ස

යවරපයයොයගොති අධිප්පායයො. චිත්තයගලඤ්ඤසඞ්ඛායතනාති 
චිත්තුප්පාදයගලඤ්ඤසඤ්ඤියතන, ඉමිනා තස්ස රූපකායයගලඤ්ඤභායවො

වුත්යතොයහොති. බයාපජ්යඣනාතිදුක්යඛන. උද්ධච්චකුක්කුච්චාදීහීතිඑත්ථ 

ආදිසද්යදන තයදකට්ඨා සරකියලසධම්මා සඞ්ගගහන්ති. අයතොයයයවත්ථ 

‘‘උද්ධච්චකුක්කුච්චාභාවයතො’’ති තදුභයාභාවමත්තයහතුවචනර සමත්ථිතර
යහොති. අප්පටිපත්තියහතුභූතාය විචිකිච්ඡායසතිනකදාචි චිත්තර පුරිසස්ස
වයසවත්තති, පහීනායපනතායසියා චිත්තස්සපුරිසවයසවත්තනන්තිආහ 

‘‘විචිකිච්ඡාො’’තිආදි. චිත්තගතිකාති චිත්තවසිකා.යතනවුත්තර ‘‘චිත්තස්ස

වයස වත්තන්තී’’ති. නතාදියසොතිබ්රාහ්මණා වියන චිත්තවසියකො යහොති, 
අථ යඛො වසීභූතඣානාභිඤ්ඤතාය චිත්තර අත්තයනො වයස වත්යතතීති 

වසවත්තී. 

552. බ්රහ්මයලොකමග්යගති බ්රහ්මයලොකගාමිමග්යග පටිපජ්ජිතබ්යබ, 

පඤ්ඤායපතබ්යබ වා, තර පඤ්ඤයපන්තාති අධිප්පායයො. උපගන්ත්වාති

මිච්ඡාපටිපත්තියා උපසඞ්කමිත්වා, පටිජානිත්වා වා. සමතලන්ති

සඤ්ඤාොති මත්ථයක එකඞ්ගුලර වා උපඩ්ෙඞ්ගුලර වා සුක්ඛතාය

සමතලන්තිසඤ්ඤාය. පඞ්කංඔතිණ්ො විොතිඅයනකයපොරිසරමහාපඞ්කර

ඔතිණ්ණා විය. අනුප්පවිසන්තීති අපායමග්ගර බ්රහ්මයලොකමග්ගසඤ්ඤාය

ඔගාහන්ති. තයතො එව සංසීදිත්වා විසාදං පාපුෙන්ති. එවන්ති 

‘‘සමතල’’න්තිආදිනාවුත්තනයයන. සංසීදිත්වාති නිමුජ්ජිත්වා. මරීචිකාොති 

මිගතණ්හිකාය කත්තුභූතාය. වඤ්යචත්වාති නදීසදිසර පකාසයනන 

වඤ්යචත්වා. වාෙමානාති වායමමානා, අයයමව වා පායඨො. සුක්ඛතරෙං

මඤ්යඤ තරන්තීති සුක්ඛනදීතරණර තරන්ති මඤ්යඤ. අභින්යනපි

යභදවචනයමතර. තස්මාති යස්මා යතවිජ්ජා අමග්ගයමව ‘‘මග්යගො’’ති

උපගන්ත්වා සරසීදන්ති, තස්මා. ෙථා යතති යත ‘‘සමතල’’න්ති සඤ්ඤාය

පඞ්කර ඔතිණ්ණා සත්තා හත්ථපාදාදීනං සංභඤ්ජනං පරිභඤ්ජනං 

පාපුණන්තියථා. ඉයධවචාතිඉමස්මිඤ්චඅත්තභායව. සුඛංවාසාතං වාන

ලභන්තීතිඣානසුඛරවාවිපස්සනාසාතරවානලභන්ති, කුයතොමග්ගසුඛරවා 

නිබ්බානසාතර වාති අධිප්පායයො. මග්ගදීපකන්ති ‘‘මග්ගදීපක’’ මිච්යචව

යතහි අභිමතර. යතවිජ්ජකන්ති යතවිජ්ජත්ථඤාපකර. පාවචනන්ති

පකට්ඨවචනසම්මතර පාඨර. යතවිජ්ජානං බ්රාහ්මොනන්ති සම්බන්යධ

සාමිවචනර. ඉරිෙන්ති අරඤ්ඤානියා ඉදර අධිවචනන්ති ආහ ‘‘අගාමකං

මහාරඤ්ඤ’’න්ති. අනුපයභොගරුක්යඛහීති මිගරුරුආදීනම්පි



දීඝනිකායය සීලක්ඛන්ධවග්ගඅභිනවටීකා  යතවිජ්ජසුත්තවණ්ණනා 

360 

පටුන 

අනුපයභොගාරයහහි කිර පක්කාදිවිසරුක්යඛහි. ෙත්ථාති යස්මිර වයන. 

පරිවත්තිතුම්පි න සක්කා යහොන්ති මහාකණ්ටකගච්ඡගහනතාය. ඤාතීනර 

බයසනර විනායසො ඤාතිබයසනං. එවර යභොගසීලබයසයනසුපි. යරොයගො එව

බයසතිවිබාධතීති යරොගබයසනං. එවර දිට්ඨිබයසයනපි. 

554. නනු ජාතසද්යදයනව අයමත්යථො සිද්යධොති යචොදනමපයනති 

‘‘යෙො හී’’තිආදිනා.ජායතොහුත්වාසරවඩ්ඪියතො ජාතසංවඩ්යඪොති ආචරියයන

(දී.නි.ටී.1.554) වුත්තර, ජායතොචයසොසරවඩ්යෙොචාති ජාතසංවඩ්යඪොති

පන යුජ්ජති වියසසනපරනිපාතත්තා. න සබ්බයසො පච්චක්ඛා යහොන්ති 

පරිචයාභාවයතො. චිරනික්ඛන්යතොති නික්ඛන්යතො හුත්වා චිරකායලො. චිරර 

නික්ඛන්තස්සඅස්සාති හි චිරනික්ඛන්යතො. ‘‘ජාතසරවඩ්යෙො’’තිපදද්වයයන

අත්ථස්ස පරිපුණ්ණාභාවයතො ‘‘තයමන’’න්ති කම්මපදර ‘‘තාවයදව 

අවසට’’න්තිපුනවියසයසතීතිවුත්තරයහොති. දන්ධායිතත්තන්තිවිස්සජ්ජයන
මන්දත්තරසණිකවුත්ති, තරපන සරසයවයසනචිරායනරනාමයහොතීතිආහ 

‘‘කඞ්ඛාවයසන චිරායිතත්ත’’න්ති. විත්ථායිතත්තන්ති සාරජ්ජිතත්තර.
අට්ඨකථායර පන විත්ථායිතත්තර නාම ථම්භිතත්තන්ති අධිප්පායයන 

‘‘ථද්ධභාවග්ගහෙ’’න්ති වුත්තර. අප්පටිහතභාවං දස්යසති තස්යසව
අනාවරණඤාණභාවයතො.නන්යවතම්පි අන්තරායපටිහතරසියාතිආසඞ්කර

පරිහරති ‘‘තස්ස හී’’තිආදිනා. මාරාවට්ටනාදිවයසනාති එත්ථ 

චක්ඛුයමොහමුච්ඡාකාලාදිසඞ්ගගහති. නසක්කා තස්සයකනචිඅන්තරායෙො

කාතුං චතූසු අනන්තරායිකධම්යමසුපරියාපන්නභාවයතො. 

555. උඉච්චුපසග්ගයයොයගලුම්පසද්යදො, ලුපිසද්යදොවාඋද්ධරණත්යථො

යහොතීති වුත්තර ‘‘උද්ධරතූ’’ති. උපසග්ගවියසයසන හි ධාතුසද්දා 
අත්ථවියසසවුත්තියනො යහොන්ති යථා ‘‘ආදාන’’න්ති. පජාසද්යදො

පකරණාධිගතත්තා දාරකවිසයයොතිආහ ‘‘බ්රාහ්මෙදාරක’’න්ති. 

බ්රහ්මයලොකමග්ගයදසනාවණ්ණනා 
556-7. ‘‘අපුබ්බන්ති ඉමිනා සරවණ්යණතබ්බතාකාරණර දීයපති. යස්ස

අතිසයයන බලර අත්ථි, යසො බලවාති වුත්තර ‘‘බලසම්පන්යනො’’ති. සඞ්ඛර

ධයමතීති සඞ්ඛධමයකො, සඞ්ඛර ධමයිත්වා තයතො සද්දපවත්තයකො. 

‘‘බලවා’’තිආදිවියසසනර කිමත්ථියන්ති ආහ ‘‘දුබ්බයලො හී’’තිආදි.

බලවයතො පනසඞ්ඛසද්යදොතිසම්බන්යධො. අප්පනාව වට්ටති පටිපක්ඛයතො
සම්මයදවයචතයසොවිමුත්තිභාවයතො, තස්මාඑවරවුත්තන්ති අධිප්පායයො. 

පමාෙකතං කම්මං නාම කාමාවචරං වුච්චති පමාණකරානර
සරකියලසධම්මානරඅවික්ඛම්භනයතො.තථාහිතරබ්රහ්මවිහාරපුබ්බභාගභූතර 
පමාණරඅතික්කමිත්වාඔදිස්සකායනොදිස්සකදිසාඵරණවයසනවඩ්යෙතුරන

සක්කා. වුත්තවිපරියායයතො පන රූපාරූපාවචරං අප්පමාෙකතං කම්මං

නාම. යතනාහ ‘‘තඤ්හී’’තිආදි. තත්ථ අරූපාවචයර 



දීඝනිකායය සීලක්ඛන්ධවග්ගඅභිනවටීකා  යතවිජ්ජසුත්තවණ්ණනා 

361 

පටුන 

ඔදිස්සකායනොදිස්සකවයසනඵරණරනලබ්භති, තථාදිසාඵරණඤ්ච.යකචි
පන ‘‘තර ආගමනවයසන ලබ්භතී’’ති වදන්ති, තදයුත්තර. න හි
බ්රහ්මවිහාරනිස්සන්යදො ආරුප්පර, අථ යඛො කසිණනිස්සන්යදො, තස්මා යර

සුභාවිතරවසීභාවරපාපිතරආරුප්පර, තර අප්පමාෙකතන්තිදට්ඨබ්බර. ‘‘යර
වාසාතිසයරබ්රහ්මවිහාරභාවනාය අභිසඞ්ඛයතනසන්තායනනනිබ්බත්තිතර, 
යඤ්ච බ්රහ්මවිහාරසමාපත්තියතො වුට්ඨාය සමාපන්නර අරූපාවචරජ්ඣානර, 

තර ඉමිනා පරියායයන ඵරණපමාණවයසන අප්පමාෙකත’’න්ති අපයර.
වීමරසිත්වා ගයහතබ්බර. 

රූපාවචරාරූපාවචරකම්යමතිරූපාවචරකම්යම ච අරූපාවචරකම්යම ච

සති. න ඔහීෙති න තිට්ඨතීති කතූපචිතම්පි කාමාවචරකම්මර යථාධිගයත
මහග්ගතජ්ඣායන අපරිහීයන තර අභිභවිත්වා පටිබාහිත්වා සයර ඔහීයකර
හුත්වා පටිසන්ධිරදාතුරසමත්ථභායවනතිට්ඨති.‘‘න අවසිස්සතී’’තිඑතස්ස
හි අත්ථවචනර ‘‘න ඔහීයතී’’ති, තයදතර ‘‘න අවතිට්ඨතී’’ති එතස්ස

වියසසවචනර, පරියායවචනර වා. යතනාහ ‘‘කිං වුත්තං යහොතී’’තිආදි. 

ලග්ගිතුන්ති ආවරිතුර නියසයධතුර. ඨාතුන්ති පටිබලර හුත්වා පතිට්ඨාතුර. 

ඵරිත්වාතිපටිඵරිත්වා. පරිොදියිත්වාති තස්සසාමත්ථියරයඛයපත්වා. ඔකාසං

ගයහත්වාති විපාකදායනොකාසරගයහත්වා, ඉමිනා‘‘ලග්ගිතුරවාඨාතුරවා’’ති

වචනයමව විත්ථායරතීති දට්ඨබ්බර. ‘‘අථ යඛො’’තිආදි අත්ථාපත්තිදස්සනර.
කම්මස්ස පරියාදියනරනාමතස්ස විපාකුප්පාදනරනියසයධත්වා අත්තයනො

විපාකුප්පාදනයමවාති ආහ ‘‘තස්සා’’තිආදි. තස්සාති කාමාවචරකම්මස්ස 

විපාකංපටිබාහිත්වා.සෙයමවාති රූපාරූපාවචරකම්මයමව. බ්රහ්මසහබයතං

උපයනති අසති තාදිසානර යචයතොපණිධිවියසයසති අධිප්පායයො.
තිස්සබ්රහ්මාදීනර විය හි මහාපුඤ්ඤානර යචයතොපණිධිවියසයසන
මහග්ගතකම්මරපරිත්තකම්මස්සවිපාකරනපටිබාහතීති දට්ඨබ්බර. 

අථ මහග්ගතස්ස ගරුකකම්මස්ස විපාකර පටිබාහිත්වා පරිත්තර 
ලහුකකම්මර කථමත්තයනො විපාකස්ස ඔකාසර කයරොතීති? තීසුපි කිර 

විනෙගණ්ඨිපයදසු එවර වුත්තර ‘‘නිකන්තිබයලයනව ඣානර පරිහායති, 
තයතො පරිහීනඣානත්තා පරිත්තකම්මර ලද්යධොකාස’’න්ති. යකචි පන
වදන්ති ‘‘අනීවරණාවත්ථාය නිකන්තියා ඣානස්ස පරිහානි වීමරසිත්වා
ගයහතබ්බා’’ති. ඉදයමත්ථයුත්තතරකාරණර – අසතිපිමහග්ගතකම්මුයනො
විපාකපටිබාහනසමත්යථ පරිත්තකම්යම ‘‘ඉජ්ඣති භික්ඛයව සීලවයතො
යචයතොපණිධිවිසුද්ධත්තාසීලස්සා’’ති(දී.නි.1.504; සර.නි.4.352; අ. නි.
8.35) වචනයතො කාමභයව යචයතොපණිධි මහග්ගතකම්මස්ස විපාකර

පටිබාහිත්වා පරිත්තකම්මුයනො විපායකොකාසර කයරොතීති. එවං

යමත්තාදිවිහාරීති වුත්තනයයන අප්පනාපත්තානර යමත්තාදීනර
බ්රහ්මවිහාරානරවයසනවිහාරී. 

559. පඨමමුපනිධාය දුතියර, කියමතර, යමුපනිධීයතීති වුත්තර 

‘‘පඨමයමවා’’තිආදි. මජ්ඣිමපණ්ොසයක සඞ්ගීතන්ති අජ්ඣාහරිත්වා
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සම්බන්යධො. පුනප්පුනර සරණගමනර දළ්හතරර, මහප්ඵලතරඤ්ච, තස්මා

දුතියම්පි සරණගමනර කතන්ති යවදිතබ්බර. කතිපාහච්චයෙනාති

ද්වීහතීහච්චයයන. පබ්බජත්වාති සාමයණරපබ්බජ්ජර ගයහත්වා. 

අග්ගඤ්ඤසුත්තම්පි (දී. නි. 3.112) අමුරයයව වායසට්ඨමාරබ්භ කයථසි, 

නාඤ්ඤන්ති ඤායපතුර ‘‘අග්ගඤ්ඤසුත්යත’’තිආදි වුත්තර. තත්ථ

ආගතනයයන උපසම්පදඤ්යචවඅරහත්තඤ්චඅලත්ථුං පටිලභිරසූතිඅත්යථො.
යයමත්ථ අත්ථයතොනවිභත්තර, තයදතරසුවිඤ්යඤයයයමව. 

ඉති සුමඞ්ගලවිලාසිනියා දීඝනිකායට්ඨකථාය 
පරමසුඛුමගම්භීරදුරනුයබොධත්ථපරිදීපනාය
සුවිමලවිපුලපඤ්ඤායවයයත්තියජනනාය 
අජ්ජවමද්දවයසොරච්චසද්ධාසතිධිතිබුද්ධිඛන්තිවීරියාදිධම්මසමඞ්ගිනා
සාට්ඨකයථ පිටකත්තයය අසඞ්ගාසරහීරවිසාරදඤාණචාරිනා
අයනකප්පයභදසකසමයසමයන්තරගහනජ්යඣොගාහිනා මහාගණිනා
මහායවයයාකරයණන ඤාණාභිවරසධම්මයසනාපතිනාමයථයරන
මහාධම්මරාජාධිරාජගරුනා කතායසාධුවිලාසිනියානාමලීනත්ථපකාසනියා
යතවිජ්ජසුත්තවණ්ණනාය ලීනත්ථපකාසනා. 

යතවිජ්ජසුත්තසරවණ්ණනානිට්ඨිතා. 

තත්රිදරසාධුවිලාසිනියාසාධුවිලාසිනිත්තස්මිරයහොති– 

බයඤ්ජනඤ්යචවඅත්යථොච, විනිච්ඡයයොචසබ්බථා; 
සාධයකනවිනාවුත්යතො, නත්ථියචත්ථයයතොතයතො. 

සම්පස්සතරසුධීමතර, සාධූනරචිත්තයතොසනර; 

කයරොතිවිවිධරසායර, යතන සාධුවිලාසිනීති. 

නිගමනකථා 

එත්තාවතා ච– 

සද්ධම්යමපාටවත්ථාය, සාසනස්සචවුද්ධියා; 
වණ්ණනායාසමාරද්ධා, සීලක්ඛන්ධකථායසා. 

සාධුවිලාසිනී නාම, සබ්බයසො පරිනිට්ඨිතා; 
පණ්ණාසායසාධිකාය, භාණවාරප්පමාණයතො. 

අයනකයසතිභින්යදොයයො, අනන්තබලවාහයනො; 
සිරීපවරාදිනායමො, රාජානානාරට්ඨිස්සයරො. 

ජම්බුදීපතයලරම්යම, මරම්මවිසයයඅකා; 

තම්බදීපරට්යඨපුරර, අමරපුරනාමකර. 
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මණ්ඩලාචලසාමන්තර, එරාවතීනදිස්සිතර; 
නානාජනානමාවාසර, යහමපාසාදලඞ්කතර. 

තත්රාභියසකපත්යතොයසො, රජ්ජරකායරසිධම්මයතො; 
රාජාගාරමහාථූපර, අකාසිසම්පසාදනර. 

උද්ධම්මරඋබ්බිනයඤ්ච, පහායජිනසාසනර; 
වියසොයධසියථාභූතර, සතතරදළ්හමානයසො. 

යතයනවකාරියතරම්යම, ඡායූදකසමප්පියත; 
ද්විපාකාරපරික්ඛිත්යත, භාවනාභිරතාරයහ. 

මහාමුනිසමඤ්ඤායා, සම්බුද්ධසම්මුඛාකතා; 
පටිමාතරපාසාදම්හා, උජුආසන්නදක්ඛියණ. 

අයසොකාරාමආරායම, පඤ්චභූමිමහාලයය; 

රතනභූමිකිත්ති ව්හයය, ධම්මපාසාදලඞ්කයත. 

තථාදක්ඛිණයදවියා, නගරසමීයපකයත; 

පුබ්බුත්තයර ජෙභූමි-කිත්තාභිධානයකපි ච. 

තයථවුත්තරයදවියා, නගරබ්භන්තයරකයත; 

යසොණ්ණගුහථූපන්තියක, පරිමාෙකනාමයක. 

තථාචඋපරායජන, කයතනගරපච්ඡියම; 

මහාගුහථූපන්තියක, මඞ්ගලාවාසනාමයක. 

ඉතියසොණ්ණවිහායරසු, වසරයනයකසුවාරයතො; 
සක්කයතොසබ්බරාභනර, තික්ඛත්තුරලද්ධලඤ්ඡයනො. 

ඤාොභිවංසධම්මයසනාපතීතිසුවිඛයායතො; 
ද්යවවිභඞ්ගාදිධාරණා, උපජ්ඣාචරියතරපත්යතො. 

ලඞ්කාදීපාගතානම්පි, පරදීපනිවාසිනර; 
භික්ඛූනරවාචයකොධම්මර, පටිපත්තිරනියයොජයකො. 

යරනිස්සායවියසොයධසි, සාසනරඑසභූපති; 
අත්ථබයඤ්ජනසම්පන්නර, යසො’කාසිවණ්ණනරඉමර. 

සම්බුද්ධපරිනිබ්බානා, පඤ්චතාලීසයක’ද්ධයක; 
තිසයතද්විසහස්යසච, සම්පත්යතසාසුනිට්ඨිතා. 

යපටකාලඞ්කාරව්හයර, යනත්තිසරවණ්ණනර සුභර; 
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ඉමඤ්චසඞ්ඛයරොන්යතන, යරපුඤ්ඤරපසුතරමයා. 

අඤ්ඤම්පි යතනපුඤ්යඤන, පත්වාන යබොධිමුත්තමර; 
තාරයිත්වාබහූසත්යත, යමොයචයයරභවබන්ධනා. 

සදාරක්ඛන්තුරාජායනො, ධම්යමයනවපජරඉමර; 
නිරතාපුඤ්ඤකම්යමසු, යජොයතන්තුජිනසාසනර. 

ඉයමචපාණියනොසබ්යබ, සබ්බදානිරුපද්දවා; 
නිච්චරකලයාණසඞ්කප්පා, පප්යපොන්තුඅමතරපදන්ති. 

ඉතිදීඝනිකායට්ඨකථායසීලක්ඛන්ධවග්ගසරවණ්ණනාය 

සාධුවිලාසිනීනාමඅභිනවටීකාසමත්තා. 

සීලක්ඛන්ධවග්ගඅභිනවටීකානිට්ඨිතා. 
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