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නයමොතස්සභගවයතොඅරහයතොසම්මාසම්බුකුධස්ස 

මජ් ඣිමනිකායෙ 

මූලපණ් ණාස-ටීකා 

(පඨයමො භාය ො) 

 න් ථාරම් භකථාවණ් ණනා 

1. සංවණ්ණනාරම්යභ රතනත්තයවන්දනා සංවණ්යණතබ්බ්යස්ස

ධම්මස්ස පභවනිස්සයවිසුකුධිපටියවදනත්ථං, තං පන ධම්මසංවණ්ණනාසු

විඤ්ඤූනං බ්යහුමානුප්පාදනත්ථං, තං සම්මයදව යතසං
උග්ගහධාරණාදික්කමලකුධබ්බ්යාය සම්මාපටිපත්තියා

සබ්බ්යහිතසුෙනිප්ඵාදනත්ථං. අථ වා මඅගලභාවයතො, සබ්බ්යකිරියාසු 

පුබ්බ්යකිච්චභාවයතො, පණ්ඩියතහි සමාචරිතභාවයතො, ආයතිං පයරසං
දිට්ඨානුගතිආපජ්ජනයතො ච සංවණ්ණනායං රතනත්තයපණාමකිරියා. අථ
වා රතනත්තයපණාමකරණං පූජනීයපූජාපුඤ්ඤවියසසනිබ්බ්යත්තනත්ථං.තං
අත්තයනො යථාලකුධසම්පත්තිනිමිත්තකස්ස කම්මස්ස බ්යලානුප්පදානත්ථං.
අන්තරා ච තස්ස අසඅයකොචනත්ථං. තදුභයං අනන්තරායයන අට්ඨකථාය
පරිසමාපනත්ථං. ඉදයමව ච පයයොජනං ආචරියයනඉධාධිප්යපතං. තථා හි
වක්ෙති ‘‘ඉති යම පසන්නමතියනො…යප.… තස්සානුභායවනා’’ති.
වත්ථුත්තයපූජාහි නිරතිසයපුඤ්ඤක්යෙත්තසංබුකුධියා අපරියමයයපභායවො
පුඤ්ඤාතිසයයොති බ්යහුවිධන්තරායයපි යලොකසන්නිවායස 
අන්තරායනිබ්යන්ධනසකලසංකියලසවිකුධංසනායපයහොති.භයාදිඋපකුදවඤ්ච 

නිවායරති.යථාහ– 

‘‘පූජාරයහ පූජයයතො. බුකුයධ යදි ව සාවයක’’තිආදි )ධ. ප. 195; අප. 

1.10.1), තථා – 

‘‘යය, භික්ෙයව, බුකුයධ පසන්නා, අග්යග යත පසන්නා, අග්යග යෙො 

පනපසන්නානංඅග්යගොවිපායකොයහොතී’’තිආදි)ඉතිවු.90, 91), 

‘‘බුකුයධොතිකිත්තයන්තස්ස, කායයභවතියාපීති; 

වරයමවහිසාපීති, කසියණනපිජම්බුදීපස්ස. 

ධම්යමොතිකිත්තයන්තස්ස…යප.…කසියණනපිජම්බුදීපස්ස; 
සඅය ොති කිත්තයන්තස්ස…යප.… කසියණනපි ජම්බුදීපස්සා’’ති. 

(ඉතිවු.අට්ඨ.90), 

තථා– 



මජ්ඣිමනිකායය මූලපණ්ණාස-ටීකා ගන්ථාරම්භකථාවණ්ණනා 

2 

පටුන 

‘‘යස්මිංමහානාමසමයයඅරියසාවයකොතථාගතංඅනුස්සරති, යනවස්ස 

තස්මිං සමයය රාගපරියුට්ඨිතං චිත්තං යහොති, න යදොස…යප.… න

යමොහපරියුට්ඨිතංචිත්තං යහොතී’’තිආදි)අ.නි.6.10; 11.11), 

‘‘අරඤ්යඤරුක්ෙමූයලවා…යප.… 

භයංවාඡම්භිතත්තංවා, 

යලොමහංයසොනයහස්සතී’’තිච.)සං.නි.2.249); 

තත්ථ යස්ස වත්ථුත්තයස්ස වන්දනං කත්තුකායමො, තස්ස 

ගුණාතිසයයයොගසන්දස්සනත්ථං ‘‘කරුණාසීතලහදෙ’’න්තිආදිනා 

ගාථාත්තයමාහ.ගුණාතිසයයයොයගනහිවන්දනාරහභායවො, වන්දනාරයහච
කතාවන්දනා යථාධිප්යපතංපයයොජනංසායධතීති.තත්ථයස්සායදසනාය

සංවණ්ණනංකත්තුකායමො.සාන විනයයදසනාවියකරුණාප්පධානා, නාපි

අභිධම්මයදසනා වියපඤ්ඤාප්පධානා, අථයෙොකරුණාපඤ්ඤාප්පධානාති
තදුභයප්පධානයමවතාව සම්මාසම්බුකුධස්සයථොමනංකාතුංතම්මූලකත්තා

යසසරතනානං ‘‘කරුණාසීතලහදය’’න්තිආදි වුත්තං. තත්ථ කිරතීති

කරුණා, පරදුක්ෙංවික්ඛිපති අපයනතීතිඅත්යථො.අථවාකිණාතීතිකරුණා, 
පරදුක්යෙසතිකාරුණිකංහිංසතිවිබ්යාධතීති අත්යථො.පරදුක්යෙසතිසාධූනං

කම්පනං හදයයෙදං කයරොතීති වා කරුණා. අථ වා කමිති සුෙං, තං
රුන්ධතීති කරුණා. එසා හි පරදුක්ොපනයනකාමතාලක්ෙණා

අත්තසුෙනිරයපක්ෙතාය කාරුණිකානංසුෙංරුන්ධතිවිබ්යන්ධතීතිඅත්යථො. 

කරුණාය සීතලං කරුණාසීතලං, කරුණාසීතලං හදයං අස්සාති

කරුණාසීතලහදයයො, තං කරුණාසීතලහදෙං. 

තත්ථ කිඤ්චාපි පයරසං හියතොපසංහාරසුොදිඅපරිහානිච්ඡනසභාවතාය, 
බ්යයාපාදාරතීනං උවිවිපච්චනීකතාය ච 
පරසත්තසන්තානගතසන්තාපවිච්යඡදනාකාරප්පවත්තියා

යමත්තාමුදිතානම්පි චිත්තසීතලභාවකාරණතා උපලබ්භති, තථාපි
පරදුක්ොපනයනාකාරප්පවත්තියා පරූපතාපාසහනරසා අවිහිංසාභූතා
කරුණාව වියසයසන භගවයතො චිත්තස්ස චිත්තපස්සකුධි විය 

සීතිභාවනිමිත්තන්ති වුත්තං ‘‘කරුණාසීතලහදෙ’’න්ති. කරුණාමුයෙන වා
යමත්තාමුදිතානම්පි හදයසීතලභාවකාරණතා වුත්තාති දට්ඨබ්බ්යං. අථ වා 
අසාධාරණඤාණවියසසනිබ්යන්ධනභූතා සාතිසයං නිරවයසසඤ්ච
සබ්බ්යඤ්ඤුතඤ්ඤාණං විය සවිසයබ්යයාපිතාය මහාකරුණාභාවං උපගතා
කරුණාව භගවයතො අතිසයයන හදයසීතලභාවයහතූති ආහ 

‘‘කරුණාසීතලහදෙ’’න්ති. අථ වා සතිපි යමත්තාමුදිතානං සාතිසයය
හදයසීතිභාවනිබ්යන්ධනත්යත සකලබුකුධගුණවියසසකාරණතාය තාසම්පි
කාරණන්ති කරුණාව භගවයතො ‘‘හදයසීතලභාවකාරණ’’න්ති වුත්තා.
කරුණානිදානා හි සබ්යබ්යපි බුකුධගුණා.
කරුණානුභාවනිබ්බ්යාපියමානසංසාරදුක්ෙසන්තාපස්ස හි භගවයතො 
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පටුන 

පරදුක්ොපනයනකාමතාය අයනකානිපි අසඅයෙයයයානි කප්පානං
අකිලන්තරූපස්යසව නිරවයසසබුකුධකරධම්මසම්භරණනිරතස්ස
සමධිගතධම්මාධිපයතයයස්ස ච සන්නිහියතසුපි 
සත්තසඅොරසමුපනීතහදයූපතාපනිමිත්යතසුන ඊසකම්පි චිත්තසීතිභාවස්ස 
අඤ්ඤථත්තමයහොසීති.එතස්මිඤ්චඅත්ථවිකප්යපතීසුපිඅවත්ථාසුභගවයතො
කරුණා සඅගහිතාතිදට්ඨබ්බ්යං. 

පජානාතීති පඤ්ඤා, යථාසභාවං පකායරහි පටිවිජ්ඣතීති අත්යථො. 
පඤ්ඤාව යඤයයාවරණප්පහානයතො පකායරහි ධම්මසභාවයජොතනට්යඨන
පජ්යජොයතොති පඤ්ඤාපජ්යජොයතො. සවාසනප්පහානයතො වියසයසන හතං

සමුග් ාතිතං විහතං, පඤ්ඤාපජ්යජොයතන විහතං පඤ්ඤාපජ්යජොතවිහතං.

මුය්හන්තියතන, සයං වා මුය්හති, යමොහනමත්තයමවවා තන්තියමොයහො, 

අවිජ්ජා, ස්යවව විසයසභාවපටිච්ඡාදනයතො අන්ධකාරසරික්ෙතාය තයමො

වියාති තයමො, පඤ්ඤාපජ්යජොතවිහයතො යමොහතයමො එතස්සාති 

පඤ්ඤාපජ්යජොතවිහතයමොහතයමො, තං පඤ ්ඤාපජ් ය ොතවිහතයමොහතමං. 
සබ්යබ්යසම්පි හිඛීණාසවානංසතිපිපඤ්ඤාපජ්යජොයතන අවිජ්ජන්ධකාරස්ස
විහතභායව සකුධාවිමුත්යතහි විය දිට්ඨිප්පත්තානං සාවයකහි 

පච්යචකසම්බුකුයධහි ච සවාසනප්පහායනන සම්මාසම්බුකුධානං
කියලසප්පහානස්ස වියසයසො විජ්ජතීති සාතිසයයන අවිජ්ජාපහායනන

භගවන්තංයථොයමන්යතොආහ ‘‘පඤ් ඤාපජ් ය ොතවිහතයමොහතම’’න්ති. 

අථ වා අන්තයරන පයරොපයදසං අත්තයනො සන්තායන අච්චන්තං 

අවිජ්ජන්ධකාරවිගමස්ස නිබ්බ්යත්තිතත්තා, තථා සබ්බ්යඤ්ඤුතාය බ්යයලසු ච

වසීභාවස්ස සමධිගතත්තා, පරසන්තතියඤ්ච ධම්මයදසනාතිසයානුභායවන
සම්මයදව තස්ස පවත්තිතත්තා භගවාව වියසසයතො යමොහතමවිගයමන

යථොයමතබ්යබ්යොතිආහ ‘‘පඤ ්ඤාපජ් ය ොතවිහතයමොහතම’’න්ති.ඉමස්මිඤ්ච

අත්ථවිකප්යප ‘‘පඤ්ඤාපජ්යජොයතො’’ති පයදන භගවයතො පටියවධපඤ්ඤා

විය යදසනාපඤ්ඤාපි සාමඤ්ඤනිකුයදයසන, එකයසසනයයන වා
සඅගහිතාතිදට්ඨබ්බ්යං. 

අථ වා භගවයතො ඤාණස්ස යඤයයපරියන්තිකත්තා 
සකලයඤයයධම්මසභාවාවයබ්යොධනසමත්යථන අනාවරණඤාණසඅොයතන
පඤ්ඤාපජ්යජොයතන සබ්බ්යයඤයයධම්මසභාවච්ඡාදකස්සයමොහන්ධකාරස්ස
විධමිතත්තා අනඤ්ඤසාධාරයණො භගවයතො යමොහතමවිනායසොති කත්වා

වුත්තං ‘‘පඤ් ඤාපජ් ය ොතවිහතයමොහතම’’න්ති. එත්ථ ච
යමොහතමවිධමනන්යත අධිගතත්තා අනාවරණඤාණං කාරණූපචායරන
සසන්තායන යමොහතමවිධමනන්ති දට්ඨබ්බ්යං. අභිනීහාරසම්පත්තියා

සවාසනප්පහානයමව හි කියලසානං යඤයයාවරණප්පහානන්ති, 
පරසන්තායන පන යමොහතමවිධමනස්ස කාරණභාවයතො අනාවරණඤාණං
‘‘යමොහතමවිධමන’’න්ති වුච්චතීති. 
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පටුන 

කිංපනකාරණංඅවිජ්ජාසමුග් ායතොයයයවයකොපහානසම්පත්තිවයසන

භගවයතො යථොමනානිමිත්තං ගය්හති, න පන සාතිසයං

නිරවයසසකියලසප්පහානන්ති? තප්පහානවචයනයනව තයදකට්ඨතාය
සකලසංකියලසගණසමුග් ාතස්ස යජොතිතභාවයතො. න හි යසො තාදියසො

කියලයසොඅත්ථි, යයොනිරවයසසඅවිජ්ජාප්පහායනනනපහීයතීති. 

අථ වා විජ්ජා විය සකලද්සලධම්මසමුප්පත්තියා 
නිරවයසසාද්සලධම්මනිබ්බ්යත්තියා සංසාරප්පවත්තියා ච අවිජ්ජා
පධානකාරණන්ති තබ්බි ාතවචයනන සකලසංකියලසගණසමුග් ායතො

වුත්යතොයයවයහොතීති වුත්තං ‘‘පඤ් ඤාපජ් ය ොතවිහතයමොහතම’’න්ති. 

නරා චඅමරාචනරාමරා, සහනරාමයරහීති සනරාමයරො, සනරාමයරොච

යසො යලොයකො චාති සනරාමරයලොයකො. තස්ස ගරූති සනරාමරයලොකගරු, 

තං සනරාමරයලොක රුං. එයතන යදවමනුස්සානං විය
තදවසිට්ඨසත්තානම්පි යථාරහං ගුණවියසසාවහතාය භගවයතො උපකාරිතං
දස්යසති. න යචත්ථ පධානාප්පධානභායවො යචොයදතබ්යබ්යො. අඤ්යඤො හි

සකුදක්කයමො, අඤ්යඤො අත්ථක්කයමො. එදියසසුහිසමාසපයදසු පධානම්පි

අප්පධානං විය නිකුදිසීයති යථා ‘‘සරාජිකාය පරිසායා’’ති )චූළව. 336). 

කාමඤ්යචත්ථ සත්තසඅොයරොකාසවයසනතිවියධො යලොයකො, ගරුභාවස්ස
පන අධිප්යපතත්තා ගරුකරණසමත්ථස්යසව යුජ්ජනයතො සත්තයලොකස්ස
වයසන අත්යථො ගයහතබ්යබ්යො. යසො හි යලොකීයන්ති එත්ථ පුඤ්ඤපාපානි
තබ්බිපායකො චාති ‘‘යලොයකො’’ති වුච්චති. අමරග්ගහයණන යචත්ථ
උපපත්තියදවාඅධිප්යපතා. 

අථ වා සමූහත්යථො යලොකසකුයදො සමුදායවයසන යලොකීයති

පඤ්ඤාපීයතීති.සහ නයරහීතිසනරා, සනරාචයතඅමරාචාතිසනරාමරා, 
යතසං යලොයකොති සනරාමරයලොයකොති පුරිමනයයයනව යයොයජතබ්බ්යං.
අමරසකුයදන යචත්ථ විසුකුධියදවාපි සඅගය්හන්ති. යත හි මරණාභාවයතො 
පරමත්ථයතො අමරා. නරාමරානංයයව ච ගහණං උක්කට්ඨනිකුයදසවයසන

යථා ‘‘සත්ථා යදවමනුස්සාන’’න්ති )දී. නි. 1.157). තථා හි
සබ්බ්යානත්ථපරිහාරපුබ්බ්යඅගමාය නිරවයසසහිතසුෙවිධානතප්පරාය
නිරතිසයායපයයොගසම්පත්තියාසයදවමනුස්සායපජාය අච්චන්තූපකාරිතාය
අපරිමිතනිරුපමප්පභාවගුණවියසසසමඅගිතායචසබ්බ්යසත්තුත්තයමො භගවා
අපරිමාණාසු යලොකධාතූසු අපරිමාණානං සත්තානං උත්තමගාරවට්ඨානං.

යතනවුත්තං ‘‘සනරාමරයලොක රු’’න්ති. 

යසොභනං ගතං ගමනං එතස්සාති සුගයතො. භගවයතො හි
යවයනයයජනුපසඅකමනං එකන්යතන යතසං හිතසුෙනිප්ඵාදනයතො

යසොභනං, තථා ලක්ෙණානුබ්යයඤ්ජනපටිමණ්ඩිතරූපකායතාය දුතවිලම්බිත-
ෙලිතානුකඩ්ඪන-නිප්පීළනුක්ද්ටික-ද්ටිලාද්ලතාදි-යදොසරහිත-මවහසිත-
රාජහංස- වසභවාරණ-මිගරාජගමනං කායගමනං ඤාණගමනඤ්ච 
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පටුන 

විපුලනිම්මලකරුණා-සතිවීරියාදි-ගුණවියසසසහිතමභිනීහාරයතො යාව
මහායබ්යොධිං අනවජ්ජතාය යසොභනයමවාති. අථ වා සයම්භුඤායණන
සකලමපියලොකං පරිඤ්ඤාභිසමයවයසනපරිජානන්යතොඤායණන සම්මා
ගයතො අවගයතොති සුගයතො. තථා යලොකසමුදයං පහානාභිසමයවයසන
පජහන්යතො අනුප්පත්තිධම්මතං ආපායදන්යතො සම්මා ගයතො අතීයතොති

සුගයතො, යලොකනියරොධංනිබ්බ්යානං සච්ඡිකිරියාභිසමයවයසනසම්මාගයතො

අධිගයතොති සුගයතො, යලොකනියරොධගාමිනිං පටිපදං භාවනාභිසමයවයසන
සම්මාගයතොපටිපන්යනොතිසුගයතො. ‘‘යසොතාපත්තිමග්යගනයයකියලසා 

පහීනා, යත කියලයස න පුයනති න පච්යචති න පච්චාගච්ඡතීති

සුගයතො’’තිආදිනා )මහානි. 38; චූළනි. 27) නයයන අයමත්යථො 

විභායවතබ්යබ්යො. අථවා සුන්දරං ඨානං සම්මාසම්යබ්යොධිං, නිබ්බ්යානයමවවා
ගයතො අධිගයතොති සුගයතො. යස්මා වා භූතං තච්ඡං අත්ථසංහිතං

යවයනයයානංයථාරහංකාලයුත්තයමවචධම්මංභාසති, තස්මාසම්මාගදති 
වදතීති සුගයතො ද-කාරස්ස ත-කාරං කත්වා. ඉති යසොභනගමනතාදීහි

සුගයතො, තං සු තං. 

පුඤ්ඤපාපකම්යමහි උපපජ්ජනවයසන ගන්තබ්බ්යයතො ගතියයො, 
උපපත්තිභවවියසසා. තා පන නිරයාදිවයසන පඤ්චවිධා. තාහි සකලස්සපි
භවගාමිකම්මස්ස අරියමග්ගාධිගයමන අවිපාකාරහභාවකරයණන
නිවත්තිතත්තා භගවා පඤ්චහිපි ගතීහි සුට්ඨු මුත්යතො විසංයුත්යතොති ආහ 

‘‘ තිවිමුත් ත’’න්ති. එයතන භගවයතො කත්ථචිපි ගතියා අපරියාපන්නතං

දස්යසති, යයතොභගවා‘‘යදවාතියදයවො’’තිවුච්චති. යතයනවාහ– 

‘‘යයනයදවූපපතයස්ස, ගන්ධබ්යබ්යොවාවිහඅගයමො; 

යක්ෙත්තංයයනගච්යඡයයං, මනුස්සත්තඤ්චඅබ්බ්යයජ; 

යතමය්හංආසවාඛීණා, විකුධස්තාවිනළීකතා’’ති.)අ.නි. 4.36); 

තංතංගතිසංවත්තනකානඤ්හි කම්මකියලසානං අග්ගමග්යගන
යබ්යොධිමූයලයයව සුප්පහීනත්තා නත්ථි භගවයතො ගතිපරියාපන්නතාති
අච්චන්තයමව භගවා සබ්බ්යභවයයොනිගති-විඤ්ඤාණට්ඨිති-සත්තාවාස-

සත්තනිකායයහිපරිමුත්යතො, තං  තිවිමුත් තං. වන් යදතිනමාමි, යථොයමමීති
වාඅත්යථො. 

අථ වා  තිවිමුත් තන්ති අනුපාදියසසනිබ්බ්යානධාතුප්පත්තියා භගවන්තං 
යථොයමති. එත්ථ හි කුවීහි ආකායරහි භගවයතො යථොමනා යවදිතබ්බ්යා
අත්තහිතසම්පත්තියතො පරහිතපටිපත්තියතො ච. යතසු අත්තහිතසම්පත්ති
අනාවරණඤාණාධිගමයතො සවාසනානං සබ්යබ්යසං කියලසානං

අච්චන්තප්පහානයතො අනුපාදියසසනිබ්බ්යානප්පත්තියතො ච යවදිතබ්බ්යා, 
පරහිතපටිපත්ති ලාභසක්කාරාදිනිරයපක්ෙචිත්තස්ස
සබ්බ්යදුක්ෙනියයානිකධම්මයදසනයතො විරුකුයධසුපිනිච්චංහිතජ්ඣාසයයතො
ඤාණපරිපාකකාලාගමනයතො ච. සා පයනත්ථ ආසයයතො පයයොගයතො ච
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දුවිධාපරහිතපටිපත්ති, තිවිධාචඅත්තහිතසම්පත්තිපකාසිතායහොති.කථං? 

‘‘කරුණාසීතලහදය’’න්ති එයතන ආසයයතො පරහිතපටිපත්ති, 

සම්මාගදනත්යථන සුගතසකුයදන පයයොගයතො පරහිතපටිපත්ති, 

‘‘පඤ්ඤාපජ්යජොතවිහතයමොහතමං ගතිවිමුත්ත’’න්ති එයතහි 

චතුසච්චපටියවධත්යථන ච සුගතසකුයදන තිවිධාපි අත්තහිතසම්පත්ති, 
අවසිට්ඨට්යඨන යතන‘‘පඤ්ඤාපජ්යජොතවිහතයමොහතම’’න්තිඑයතනචාපි
සබ්බ්යාපි අත්තහිතසම්පත්තිපරහිතපටිපත්තිපකාසිතායහොතීති. 

අථ වා තීහි ආකායරහි භගවයතො යථොමනා යවදිතබ්බ්යා – යහතුයතො

ඵලයතො උපකාරයතොච.තත්ථ යහතු මහාකරුණා, සාපඨමපයදනදස්සිතා. 

ඵලං චතුබ්බිධංඤාණසම්පදාපහානසම්පදාආනුභාවසම්පදා රූපකායසම්පදා
චාති. තාසු ඤාණපහානසම්පදා දුතියපයදන සච්චපටියවධත්යථන ච 

සුගතසකුයදන පකාසිතා යහොන්ති, ආනුභාවසම්පදා පන තතියපයදන, 

රූපකායසම්පදා යථාවුත්තකායගමනයසොභනත්යථන සුගතසකුයදන

ලක්ෙණානුබ්යයඤ්ජනපාරිපූරියා විනා තදභාවයතො. උපකායරො අනන්තරං
අබ්යාහිරං කරිත්වා තිවිධයානමුයෙන විමුත්තිධම්මයදසනා. යසො
සම්මාගදනත්යථනසුගතසකුයදනපකාසියතොයහොතීති යවදිතබ්බ්යං. 

තත්ථ ‘‘කරුණාසීතලහදය’’න්ති එයතන සම්මාසම්යබ්යොධියා මූලං 
දස්යසති. මහාකරුණාසඤ්යචොදිතමානයසො හි භගවා සංසාරපඅකයතො
සත්තානංසමුකුධරණත්ථං කතාභිනීහායරොඅනුපුබ්යබ්යනපාරමියයොපූයරත්වා
අනුත්තරං සම්මාසම්යබ්යොධිං අධිගයතොති කරුණා සම්මාසම්යබ්යොධියා මූලං.

‘‘පඤ්ඤාපජ්යජොතවිහතයමොහතම’’න්ති එයතන සම්මාසම්යබ්යොධිං දස්යසති. 

අනාවරණඤාණපදට්ඨානඤ්හි මග්ගඤාණං, මග්ගඤාණපදට්ඨානඤ්ච
අනාවරණඤාණං ‘‘සම්මාසම්යබ්යොධී’’ති වුච්චතීති. සම්මාගමනත්යථන 
සුගතසකුයදන සම්මාසම්යබ්යොධියා පටිපත්තිං දස්යසති 

ලීනුකුධච්චපතිට්ඨානායූහනකාමසුෙල්ලිකත්තකිලමථානුයයොගසස්සතුච්යඡ
දාභිනියවසාදි අන්තකුවයරහිතාය කරුණාපඤ්ඤාපරිග්ගහිතාය මජ්ඣිමාය
පටිපත්තියා පකාසනයතො සුගතසකුදස්ස. ඉතයරහි සම්මාසම්යබ්යොධියා
පධානාප්පධානයභදං පයයොජනං දස්යසති. සංසාරමයහො යතො

සත්තසන්තාරණඤ්යහත්ථ පධානං පයයොජනං, තදඤ්ඤමප්පධානං. යතසු

පධායනන පරහිතපටිපත්තිං දස්යසති, ඉතයරන අත්තහිතසම්පත්තිං, 
තදුභයයන අත්තහිතාය පටිපන්නාදීසු චතූසු පුග්ගයලසු භගවයතො
චතුත්ථපුග්ගලභාවං දස්යසති. යතන ච අනුත්තරදක්ඛියණයයභාවං
උත්තමවන්දනීයභාවං අත්තයනො ච වන්දනකිරියාය යෙත්තඅගතභාවං
දස්යසති. 

එත්ථ ච කරුණාගහයණන යලොකියයසු
මහග්ගතභාවප්පත්තාසාධාරණගුණදීපනයතො භගවයතො

සබ්බ්යයලොකියගුණසම්පත්ති දස්සිතා යහොති, පඤ්ඤාගහයණන 
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පටුන 

සබ්බ්යඤ්ඤුතඤ්ඤාණපදට්ඨානමග්ගඤාණදීපනයතො
සබ්බ්යයලොද්ත්තරගුණසම්පත්ති. තදුභයග්ගහණසිකුයධො හි අත්යථො
‘‘සනරාමරයලොකගරු’’න්තිආදිනා විපඤ්චීයතීති. කරුණාගහයණන ච

උපගමනං නිරුපක්කියලසං දස්යසති, පඤ්ඤාගහයණන අපගමනං. තථා
කරුණාගහයණන යලොකසමඤ්ඤානුරූපං භගවයතො පවත්තිං දස්යසති

යලොකයවොහාරවිසයත්තා කරුණාය, පඤ්ඤාගහයණන සමඤ්ඤාය
අනතිධාවනං සභාවානවයබ්යොයධන හි ධම්මානං සමඤ්ඤං අතිධාවිත්වා
සත්තාදිපරාමසනං යහොතීති. තථා කරුණාගහයණන 

මහාකරුණාසමාපත්තිවිහාරං දස්යසති, පඤ්ඤාගහයණන තීසු කායලසු
අප්පටිහතඤාණං චතුසච්චඤාණං චතුපටිසම්භිදාඤාණං
චතුයවසාරජ්ජඤාණං. 

කරුණාගහයණන මහාකරුණාසමාපත්තිඤාණස්ස ගහිතත්තා 

යසසාසාධාරණඤාණානි, ඡ අභිඤ්ඤා, අට්ඨසු පරිසාසු අකම්පනඤාණානි, 

දස බ්යලානි, චුකුදස බුකුධඤාණානි, යසොළස ඤාණචරියා, අට්ඨාරස

බුකුධධම්මා, චතුචත්තාලීස ඤාණවත්ථූනි, සත්තසත්තතිඤාණවත්ථූනීති
එවමාදීනංඅයනයකසංපඤ්ඤාපයභදානංවයසනඤාණචාරංදස්යසති. තථා

කරුණාගහයණන චරණසම්පත්තිං, පඤ්ඤාගහයණන විජ්ජාසම්පත්තිං.

කරුණාගහයණන අත්තාධිපතිතා, පඤ්ඤාගහයණන ධම්මාධිපතිතා.

කරුණාගහයණන යලොකනාථභායවො, පඤ්ඤාගහයණන අත්තනාථභායවො.

තථා කරුණාගහයණන පුබ්බ්යකාරිභායවො, පඤ්ඤාගහයණන කතඤ්ඤුතා.

තථා කරුණාගහයණන අපරන්තපතා, පඤ්ඤාගහයණන අනත්තන්තපතා.

කරුණාගහයණනවා බුකුධකරධම්මසිකුධි, පඤ්ඤාගහයණනබුකුධභාවසිකුධි.

තථා කරුණාගහයණන පයරසං තාරණං, පඤ්ඤාගහයණන සයං තරණං.

තථාකරුණාගහයණනසබ්බ්යසත්යතසුඅනුග්ගහචිත්තතා, පඤ්ඤාගහයණන 
සබ්බ්යධම්යමසුවිරත්තචිත්තතාදස්සිතායහොති. 

සබ්යබ්යසඤ්ච බුකුධගුණානං කරුණා ආදි තන්නිදානභාවයතො, පඤ්ඤා 
පරියයොසානං තයතො උත්තරි කරණීයාභාවයතො. ඉති
ආදිපරියයොසානදස්සයනන සබ්යබ්ය බුකුධගුණා දස්සිතා යහොන්ති. තථා
කරුණාගහයණන සීලක්ෙන්ධපුබ්බ්යඅගයමො සමාධික්ෙන්යධො දස්සියතො 

යහොති.කරුණානිදානඤ්හිසීලංතයතොපාණාතිපාතාදිවිරතිප්පවත්තියතො, සා
ච ඣානත්තයසම්පයයොගිනීති.පඤ්ඤාවචයනනපඤ්ඤාක්ෙන්යධො.සීලඤ්ච

සබ්බ්යබුකුධගුණානං ආදි, සමාධි මජ්යඣ, පඤ්ඤා පරියයොසානන්ති එවම්පි
ආදිමජ්ඣපරියයොසානකලයාණදස්සයනන සබ්යබ්ය බුකුධගුණා දස්සිතා
යහොන්තිනයයතො දස්සිතත්තා. එයසො එව හිනිරවයසසයතො බුකුධගුණානං

දස්සනුපායයො, යදිදං නයග්ගාහණං. අඤ්ඤථා යකො නාම සමත්යථො
භගවයතොගුයණ අනුපදංනිරවයසසයතොදස්යසතුං.යතයනවාහ– 

‘‘බුකුයධොපිබුකුධස්සභයණයයවණ්ණං; 
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කප්පම්පියචඅඤ්ඤමභාසමායනො. 

ඛීයයථ කප්යපොචිරදී මන්තයර; 

වණ්යණොනඛීයයථතථාගතස්සා’’ති.)දී.නි.අට්ඨ.1.305; 3.141; 

ම. නි.අට්ඨ.2.425; උදා.අට්ඨ.53; අප.අට්ඨ.2.7.20; බු.වං.අට්ඨ.

4.4; චරියා. අට්ඨ.3.122පකිණ්ණකකථා); 
යතයනවචආයස්මතාසාරිපුත්තත්යථයරනපිබුකුධගුණපරිච්යඡදනංපති 

අනුයුත්යතන‘‘යනොයහතං, භන්යත’’තිපටික්ඛිපිත්වා‘‘අපිචයම, භන්යත, 

ධම්මන්වයයො විදියතො’’ති)දී.නි.2.146) වුත්තං. 

2. එවං සඅයෙයපනසකලසබ්බ්යඤ්ඤුගුයණහිභගවන්තං අභිත්ථවිත්වා

ඉදානි සකුධම්මං යථොයමතුං ‘‘බුද් ය ොපී’’තිආදිමාහ. තත්ථ බුද් ය ොති 

කත්තුනිකුයදයසො. බුද්  භාවන්තිකම්මනිකුයදයසො. භායවත් වා සච් ඡිකත් වාති

ච පුබ්බ්යකාලකිරියානිකුයදයසො. ෙන්ති අනියමයතො කම්මනිකුයදයසො. 

උප යතොති අපරකාලකිරියානිකුයදයසො. වන් යදති කිරියානිකුයදයසො. තන්ති

නියමනං.  ම් මන්ති වන්දනකිරියාය කම්මනිකුයදයසො.  තමලං 

අනුත් තරන්තිචතබ්බියසසනං. 

තත්ථ බුකුධසකුදස්ස තාව ‘‘බුජ්ඣිතා සච්චානීති බුකුයධො, යබ්යොයධතා

පජායාති බුකුයධො’’තිආදිනා නිද් යදසනයෙන (මහානි. 192; චූළනි. 97) 
අත්යථො යවදිතබ්යබ්යො. අථ වා සවාසනාය අඤ්ඤාණනිකුදාය

අච්චන්තවිගමයතො, බුකුධියා වා විකසිතභාවයතො බුකුධවාති බුද් ය ො 
ජාගරණවිකසනත්ථවයසන. අථ වා කස්සචිපි යඤයයධම්මස්ස
අනවබුකුධස්ස අභායවන යඤයයවියසසස්ස කම්මභායවන අග්ගහණයතො
කම්මවචනිච්ඡාය අභායවන අවගමනත්ථවයසයනව කත්තුනිකුයදයසො

ලබ්භතීතිබුකුධවාති බුද් ය ො යථා ‘‘දික්ඛියතොන දදාතී’’ති. අත්ථයතො පන
පාරමිතාපරිභාවියතො සයම්භුඤායණන සහ වාසනාය 
විහතවිකුධස්තනිරවයසසකියලයසො
මහාකරුණාසබ්බ්යඤ්ඤුතඤ්ඤාණාදිඅපරියමයයගුණගණාධායරො 
ෙන්ධසන්තායනොබුකුයධො.යථාහ– 

‘‘බුකුයධොති යයො යසො භගවා සයම්භූ. අනාචරියයකො පුබ්යබ්ය

අනනුස්සුයතසු ධම්යමසු සාමං සච්චානි අභිසම්බුජ්ඣි, තත්ථ ච

සබ්බ්යඤ්ඤුතංපත්යතොබ්යයලසුච වසීභාව’’න්ති )මහානි.192; චූළනි.

97; පටි.ම.3.161). 

අපි-සකුයදො සම්භාවයන. යතන ‘‘එවං ගුණවියසසයුත්යතො යසොපි නාම

භගවා’’ති වක්ෙමානගුයණ ධම්යම සම්භාවනං දීයපති. බුද්  භාවන්ති 

සම්මාසම්යබ්යොධිං. භායවත් වාති උප්පායදත්වා වඩ්යඪත්වා ච. සච් ඡිකත් වාති

පච්චක්ෙං කත්වා. උප යතොති පත්යතො, අධිගයතොති අත්යථො. එතස්ස
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‘‘බුකුධභාව’’න්තිඑයතන සම්බ්යන්යධො.  තමලන්තිවිගතමලං, නිකුයදොසන්ති

අත්යථො. වන් යදති පණමාමි, යථොයමමි වා. අනුත් තරන්ති උත්තරරහිතං, 

යලොද්ත්තරන්තිඅත්යථො.  ම් මන්තියථානුසිට්ඨංපටිපජ්ජමායනඅපායයතො
ච සංසාරයතො ච අපතමායන කත්වා ධායරතීති ධම්යමො. අයඤ්යහත්ථ
සඅයෙපත්යථො – එවං විවිධගුණගණසමන්නාගයතො බුකුයධොපි භගවා යං

අරියමග්ගසඅොතං ධම්මං භායවත්වා, ඵලනිබ්බ්යානසඅොතං පන 

සච්ඡිකත්වා අනුත්තරං සම්මාසම්යබ්යොධිං අධිගයතො, තයමතං බුකුධානම්පි 
බුකුධභාවයහතුභූතං සබ්බ්යයදොසමලරහිතං අත්තයනො උත්තරිතරාභායවන
අනුත්තරං පටියවධසකුධම්මං නමාමීති. පරියත්තිසකුධම්මස්සාපි
තප්පකාසනත්තාඉධසඅගයහො දට්ඨබ්යබ්යො. 

අථ වා ‘‘අභිධම්මනයසමුකුදං අධිගච්ඡි, තීණි පිටකානි සම්මසී’’ති ච
අට්ඨකථායං වුත්තත්තා පරියත්තිධම්මස්සපි සච්ඡිකිරියාසම්මසනපරියායයො
ලබ්භතීතියසොපිඉධවුත්යතොඑවාතිදට්ඨබ්බ්යං.තථා‘‘යං ධම්මංභායවත්වා
සච්චිකත්වා’’ති ච වුත්තත්තා බුකුධකරධම්මභූතාහි පාරමිතාහි සහ 
පුබ්බ්යභායගඅධිසීලසික්ොදයයොපිඉධධම්මසකුයදනසඅගහිතාතියවදිතබ්බ්යං.
තාපි හි මලපටිපක්ෙතාය ගතමලා අනඤ්ඤසාධාරණතාය අනුත්තරා චාති.
තථා හි සත්තානං සකලවට්ටදුක්ෙනිස්සරණත්ථාය කතමහාභිනීහායරො
මහාකරුණාධිවාසයපසලජ්ඣාසයයො පඤ්ඤාවියසසපරියධොතනිම්මලානං
දානදමසංයමාදීනං උත්තමධම්මානං සතසහස්සාධිකානි කප්පානං චත්තාරි
අසඅයෙයයයානි සක්කච්චං නිරන්තරං නිරවයසසානං 
භාවනාපච්චක්ෙකරයණහි කම්මාදීසු අධිගතවසීභායවො
අච්ඡරියාචින්යතයයමහානුභායවො අධිසීලාධිචිත්තානං
පරමුක්කංසපාරමිප්පත්යතො භගවා පච්චයාකායර 

චතුවීසතියකොටිසතසහස්සමුයෙන මහාවජිරඤාණං යපයසත්වා අනුත්තරං
සම්මාසම්යබ්යොධිං අභිසම්බුකුයධොති. 

එත්ථ ච ‘‘භායවත්වා’’ති එයතන විජ්ජාසම්පදාය ධම්මං යථොයමති, 

‘‘සච්ඡිකත්වා’’ති එයතනවිමුත්තිසම්පදාය.තථා පඨයමනඣානසම්පදාය, 

දුතියයන වියමොක්ෙසම්පදාය. පඨයමන වා සමාධිසම්පදාය, දුතියයන

සමාපත්තිසම්පදාය. අථ වා පඨයමන ෙයයඤාණභායවන, දුතියයන

අනුප්පායදඤාණභායවන. පුරියමන වා විජ්ජූපමතාය, දුතියයන 

වජිරූපමතාය.පුරියමනවාවිරාගසම්පත්තියා, දුතියයනනියරොධසම්පත්තියා.

තථාපඨයමන නියයානභායවන, දුතියයනනිස්ස්සරණභායවන.පඨයමනවා

යහතුභායවන, දුතියයන අසඅෙතභායවන. පඨයමන වා දස්සනභායවන, 

දුතියයන වියවකභායවන. පඨයමන වා අධිපතිභායවන, දුතියයන
අමතභායවන ධම්මං යථොයමති. අථ වා ‘‘යං ධම්මං භායවත්වා බුකුධභාවං
උපගයතො’’ති එයතන ස්වාක්ොතතාය ධම්මං යථොයමති. ‘‘සච්ඡිකත්වා’’ති

එයතන සන්දිට්ඨිකතාය. තථා පුරියමන අකාලිකතාය, පච්ඡියමන

එහිපස්සිකතාය. පුරියමන වා ඔපයනයයිකතාය, පච්ඡියමන පච්චත්තං
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පටුන 

යවදිතබ්බ්යතාය ධම්මං යථොයමති. ‘‘ගතමල’’න්ති ඉමිනා

සංකියලසාභාවදීපයනන ධම්මස්ස පරිසුකුධතං දස්යසති, ‘‘අනුත්තර’’න්ති
එයතන අඤ්ඤස්ස විසිට්ඨස්ස අභාවදීපයනනවිපුලපරිපුණ්ණතං. පඨයමන

වා පහානසම්පදං ධම්මස්ස දස්යසති, දුතියයන සභාවසම්පදං.

භායවතබ්බ්යතායවාධම්මස්සගතමලභායවො යයොයජතබ්යබ්යො. භාවනාගුයණන
හි යසො යදොසානං සමුග් ාතයකො යහොතීති. සච්ඡිකාතබ්බ්යභායවන
අනුත්තරභායවො යයොයජතබ්යබ්යො. සච්ඡිකිරියානිබ්බ්යත්තියතො හි 

තදුත්තරිකරණීයාභාවයතො අනඤ්ඤසාධාරණතාය අනුත්තයරොති. තථා
‘‘භායවත්වා’’ති එයතන සහ පුබ්බ්යභාගසීලාදීහි යසක්ො

සීලසමාධිපඤ්ඤාක්ෙන්ධා දස්සිතායහොන්ති, ‘‘සච්ඡිකත්වා’’තිඑයතනසහ
අසඅෙතාය ධාතුයා අයසක්ො සීලසමාධිපඤ්ඤාක්ෙන්ධා දස්සිතා
යහොන්තීති. 

3. එවං සඅයෙයපයනව සබ්බ්යධම්මගුයණහි සකුධම්මං අභිත්ථවිත්වා

ඉදානි අරියසඅ ං යථොයමතුං ‘‘සු තස් සා’’තිආදිමාහ. තත්ථ සු තස ්සාති 

සම්බ්යන්ධනිකුයදයසො, තස්ස ‘‘පුත්තාන’’න්ති එයතන සම්බ්යන්යධො. 

ඔරසානන්ති පුත්තවියසසනං. මාරයසනමථනානන්ති ඔරසපුත්තභායව
කාරණනිකුයදයසො. යතන කියලසප්පහානයමව භගවයතො ඔරසපුත්තභායව

කාරණං අනුජානාතීති දස්යසති. අට් ඨන් නන්ති ගණනපරිච්යඡදනිකුයදයසො.
යතන සතිපි යතසං සත්තවියසසභායවන අයනකසහස්සසඅොභායව ඉමං
ගණනපරිච්යඡදං නාතිවත්තන්තීති දස්යසති 

මග්ගට්ඨඵලට්ඨභාවානාතිවත්තනයතො. සමූහන්ති සමුදායනිකුයදයසො. 

අරිෙසඞ් ඝන්ති ගුණවිසිට්ඨසඅ ාටභාවනිකුයදයසො. යතන අසභිපි
අරියපුග්ගලානං කායසාමග්ගියං අරියසඅ භාවං දස්යසති
දිට්ඨිසීලසාමඤ්යඤනසංහතභාවයතො. 

තත්ථඋරසිභවාජාතාසංවකුධාචඔරසා.යථාහිසත්තානං ඔරසපුත්තා

අත්තජාතතාය පිතු සන්තකස්ස දායජ්ජස්ස වියසයසන භාගියනො යහොන්ති, 
එවයමව යතපි අරියපුග්ගලා සම්මාසම්බුකුධස්ස ධම්මස්සවනන්යත අරියාය
ජාතියා ජාතතාය භගවයතොසන්තකස්ස විමුත්තිසුෙස්ස අරියධම්මරතනස්ස

ච එකන්තභාගියනොති ඔරසා විය ඔරසා. අථ වා භගවයතො
ධම්මයදසනානුභායවනඅරියභූමිංඔක්කමමානා ඔක්කන්තා ච අරියසාවකා

භගවයතොඋයරනවායාමජනිතාභිජාතිතායනිප්පරියායයන ‘‘ඔරසපුත්තා’’ති
වත්තබ්බ්යතං අරහන්ති. සාවයකහි පවත්තියමානාපි හි ධම්මයදසනා 

‘‘භගවයතො ධම්මයදසනා’’ඉච්යචව වුච්චති තංමූලිකත්තා
ලක්ෙණාදිවියසසාභාවයතොච. 

යදිපි අරියසාවකානං අරියමග්ගාධිගමසමයයභගවයතොවියතදන්තරාය

කරණත්ථං යදවපුත්තමායරො, මාරවාහිනී වා න එකන්යතන අපසායදති, 
යතහි පන අපසායදතබ්බ්යතාය කාරයණ විමථියත යතපි විමථිතා එව නාම 
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යහොන්තීති ආහ – ‘‘මාරයසනමථනාන’’න්ති. ඉමස්මිං පනත්යථ 

‘‘මාරමාරයසනමථනාන’’න්ති වත්තබ්යබ්ය ‘‘මාරයසනමථනාන’’න්ති
එකයදසසරූයපකයසයසො කයතොති දට්ඨබ්බ්යං. අථ වා
ෙන්ධාභිසඅොරමාරානං විය යදවපුත්තමාරස්සපි ගුණමාරයණ 
සහායභාවූපගමනයතො කියලසබ්යලකායයො ‘‘යසනා’’ති වුච්චති. යථාහ

‘‘කාමායතපඨමායසනා’’තිආදි (සු.නි.438; මහානි.28, 68, 149). සාච
යතහි දියඩ්ඪසහස්සයභදා අනන්තයභදා වා කියලසවාහිනී
සතිධම්මවිචයවීරියසමථාදිගුණපහරයණහිඔධියසොවිමථිතාවිහතාවිකුධස්තා 

චාති මාරයසනමථනා, අරියසාවකා. එයතන යතසං භගවයතො 
අනුජාතපුත්තතංදස්යසති. 

ආරකත්තා කියලයසහි, අනයය න ඉරියනයතො, අයය ච ඉරියනයතො
අරියා නිරුත්තිනයයන. අථ වා සයදවයකන යලොයකන ‘‘සරණ’’න්ති

අරණීයයතො උපගන්තබ්බ්යයතො උපගතානඤ්ච තදත්ථසිකුධියතො අරියා, 

අරියානං සඅය ොති අරියසඅය ො, අරියයො ච යසො සඅය ො චාති වා 

අරියසඅය ො, තං අරිෙසඞ් ඝං. භගවයතො අපරභායග බුකුධධම්මරතනානම්පි
සමධිගයමො සඅ රතනාධීයනොති අරියසඅ ස්ස බ්යහූපකාරතං දස්යසතුං 

ඉයධව ‘‘සිරසා වන් යද’’තිවුත්තන්තිදට්ඨබ්බ්යං. 

එත්ථ ච ‘‘සුගතස්ස ඔරසානං පුත්තාන’’න්ති එයතන අරියසඅ ස්ස 

පභවසම්පදං දස්යසති, ‘‘මාරයසනමථනාන’’න්ති එයතන පහානසම්පදං 
සකලසංකියලසප්පහානදීපනයතො. ‘‘අට්ඨන්නම්පි සමූහ’’න්ති එයතන
ඤාණසම්පදං මග්ගට්ඨඵලට්ඨභාවදීපනයතො. ‘‘අරියසඅ ’’න්ති එයතන
පභාවසම්පදංදස්යසති සබ්බ්යසඅ ානංඅග්ගභාවදීපනයතො.අථවා‘‘සුගතස්ස

ඔරසානං පුත්තාන’’න්ති අරියසඅ ස්ස විසුකුධනිස්සයභාවදීපනං, 

‘‘මාරයසනමථනාන’’න්ති සම්මාඋවිඤායසාමීචිප්පටිපන්නභාවදීපනං, 

‘‘අට්ඨන්නම්පි සමූහ’’න්ති ආහුයනයයාදිභාවදීපනං, ‘‘අරියසඅ ’’න්ති

අනුත්තරපුඤ්ඤක්යෙත්තභාවදීපනං. තථා ‘‘සුගතස්ස ඔරසානං
පුත්තාන’’න්ති එයතන අරියසඅ ස්ස යලොද්ත්තරසරණගමනසබ්භාවං 
දීයපති. යලොද්ත්තරසරණගමයනන හි යත භගවයතො ඔරසපුත්තා ජාතා.
‘‘මාරයසනමථනාන’’න්ති එයතන අභිනීහාරසම්පදාසිකුධං පුබ්බ්යභායග
සම්මාපටිපත්තිංදස්යසති. කතාභිනීහාරාහිසම්මාපටිපන්නාමාරංමාරපරිසං
වා අභිවිජිනන්ති. ‘‘අට්ඨන්නම්පි සමූහ’’න්ති එයතන පටිවිකුධස්තවිපක්යෙ
යසක්ොයසක්ෙධම්යම දස්යසති පුග්ගලාධිට්ඨායනන මග්ගඵලධම්මානං
පකාසිතත්තා. ‘‘අරියසඅ ’’න්ති අග්ගදක්ඛියණයයභාවං දස්යසති.

සරණගමනඤ්ච සාවකානං සබ්බ්යගුණානංආදි, සපුබ්බ්යභාගපටිපදා යසක්ො

සීලක්ෙන්ධාදයයො මජ්යඣ, අයසක්ො සීලක්ෙන්ධාදයයො පරියයොසානන්ති
ආදිමජ්ඣපරියයොසානකලයාණා සඅයෙපයතො සබ්යබ්ය අරියසඅ ගුණා
පකාසිතායහොන්ති. 
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4. එවං ගාථාත්තයයන සඅයෙපයතො සකලගුණසංකිත්තනමුයෙන 
රතනත්තයස්ස පණාමං කත්වා ඉදානි තංනිපච්චකාරං යථාධිප්යපයත

පයයොජයනපරිණායමන්යතො ‘‘ඉති යම’’තිආදිමාහ.තත්ථරතිජනනට්යඨන 

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

‘‘යස්මිං මහානාම, සමයය අරියසාවයකො තථාගතං අනුස්සරති, 

යනවස්ස තස්මිං සමයය රාගපරියුට්ඨිතං චිත්තං යහොති, න
යදොස…යප.… න යමොහපරියුට්ඨිතං චිත්තං යහොති…යප.…

උවිගතචිත්යතොයෙොමහානාම, අරියසාවයකොලභතිඅත්ථයවදං, ලභති

ධම්මයවදං, ලභති ධම්මූපසංහිතං පායමොජ්ජං, පමුදිතස්ස පීති

ජායතී’’තිආදි)අ.නි.6.10; 11.11). 

චිත්තීකතාදිභායවොවාරතනට්යඨො.වුත්තඤ්යහතං– 

‘‘චිත්තීකතංමහග් ඤ්ච, අතුලංදුල්ලභදස්සනං; 

අයනොමසත්තපරියභොගං, රතනං යතන වුච්චතී’’ති. )දී. නි. අට්ඨ. 

2.33; සං.නි.අට්ඨ.3.5.223; ඛු.පා.අට්ඨ.6.3; සු.නි.අට්ඨ.1.226; 

මහානි. අට්ඨ.50); 

චිත්තිකතභාවාදයයොචඅනඤ්ඤසාධාරණාබුකුධාදීසුඑව ලබ්භන්තීති. 

වන්දනාව වන් දනාමෙං යථා ‘‘දානමයං සීලමය’’න්ති )දී. නි. 3.305; 

ඉතිවු. 60). වන්දනා යචත්ථ කායවාචාචිත්යතහි තිණ්ණං රතනානං

ගුණනින්නතා, යථොමනා වා. පුජ්ජභවඵලනිබ්බ්යත්තනයතො පුඤ ්ඤං, 

අත්තයනො සන්තානං පුනාතීති වා. සුවිහතන් තරායෙොති සුට්ඨු
විහතන්තරායයො. එයතන අත්තයනො පසාදසම්පත්තියා රතනත්තයස්ස ච
යෙත්තභාවසම්පත්තියා තං පුඤ්ඤං අත්ථප්පකාසනස්ස

උප ාතකඋපකුදවානං විහනයන සමත්ථන්ති දස්යසති. හුත් වාති
පුබ්බ්යකාලකිරියා. තස්ස ‘‘අත්ථං පකාසයිස්සාමී’’ති එයතන සම්බ්යන්යධො. 

තස් සාති යං රතනත්තයවන්දනාමයං පුඤ්ඤං, තස්ස. ආනුභායවනාති
බ්යයලන. 

5. එවං රතනත්තයස්ස නිපච්චකායර පයයොජනං දස්යසත්වා ඉදානි

යස්සා ධම්මයදසනාය අත්ථං සංවණ්යණතුකායමො, තස්සා තාව 
ගුණාභිත්ථවනවයසන උපඤ්ඤාපනත්ථං 

‘‘මජ් ඣිමපමාණසුත් තඞ් කිතස් සා’’තිආදි වුත්තං. තත්ථ 

මජ් ඣිමපමාණසුත් තඞ් කිතස් සාති නාතිදී නාතිඛුකුදකපමායණහි 

සුත්තන්යතහිලක්ඛිතස්ස.යථාහිදී ාගයමදී පමාණානිසුත්තානි, යථාච 

සංයුත්තඅගුත්තරාගයමසු කුවීසු ඛුකුදකපමාණානි, න එවං ඉධ. ඉධ පන
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පටුන 

පමාණයතො මජ්ඣිමානි සුත්තානි. යතන වුත්තං 

‘‘මජ් ඣිමපමාණසුත් තඞ් කිතස් සාති නාතිදී නාතිඛුකුදකපමායණහි 

සුත්තන්යතහි ලක්ඛිතස්සති අත්යථො’’ති. එයතන ‘‘මජ්ඣියමො’’ති අයං

ඉමස්ස අත්ථානුගතසමඤ්ඤාති දස්යසති. නනු ච සුත්තානි එව ආගයමො, 

කස්සපනසුත්යතහි අඅකනන්ති? සච්චයමතංපරමත්ථයතො, සුත්තානිපන
උපාදාය පඤ්ඤත්යතො ආගයමො. යයථව හි අත්ථබ්යයඤ්ජනසමුදායය

‘‘සුත්ත’’න්ති යවොහායරො, එවං සුත්තසමුදායය අයං ‘‘ආගයමො’’ති 

යවොහායරො. ඉ ාතිඉමස්මිංසාසයන.ආගමිස්සන්තිඑත්ථ, එයතන එතස්මා

වා අත්තත්ථපරත්ථාදයයොති ආගයමො, ආදිකලයාණාදිගුණසම්පත්තියා
උත්තමට්යඨන තංතංඅභිපත්ථිතසමිකුධියහතුතාය පණ්ඩියතහි වරිතබ්බ්යයතො

වයරො, ආගයමොචයසොවයරොචාති ආගමවයරො.ආගමසම්මයතහිවාවයරොති

ආගමවයරො, මජ්ඣියමොචයසොආගමවයරොචාති මජ් ඣිමා මවයරො, තස්ස. 

බුකුධානංඅනුබුකුධානං බුද්  ානුබුද්  ා, බුකුධානංසච්චපටියවධංඅනුගම්ම 
පටිවිකුධසච්චා අග්ගසාවකාදයයො අරියා. යතහි

අත්ථසංවණ්ණනාගුණසංවණ්ණනානං වයසන සංවණ් ණිතස ්ස. අථ වා
බුකුධාචඅනුබුකුධාච බුකුධානුබුකුධාතියයොයජතබ්බ්යං.සම්මාසම්බුකුයධයනව
හි විනයසුත්තාභිධම්මානං පකිණ්ණකයදසනාදිවයසනයයො පඨමං අත්යථො

විභත්යතො, යසොඑවපච්ඡාතස්සතස්ස සංවණ්ණනාවයසනසඅගීතිකායරහි

සඅගහං ආයරොපියතොති. පරවාදමථනස ්සාති අඤ්ඤතිත්ථියානං

වාදනිම්මථනස්ස, යතසං දිට්ඨිගතභඤ්ජනස්සාතිඅත්යථො.අයඤ්හි ආගයමො 
මූලපරියායසුත්තසබ්බ්යාසවසුත්තාදීසු දිට්ඨිගතිකානං

දිට්ඨිගතයදොසවිභාවනයතො සච් චකසුත් තං (ම. නි. 1.353) උපාලිසුත් තාදීසු

)ම. නි. 2.56) සච්චකාදීනං මිච්ඡාවාදනිම්මථනදීපනයතො වියසසයතො

‘‘පරවාදමථයනො’’ති යථොමියතොති. සංවණ්ණනාසු චායං ආචරියස්ස පකති, 
යාතංතංසංවණ්ණනාසුආදියතොතස්සතස්සසංවණ්යණතබ්බ්යස්සධම්මස්ස 
වියසසගුණකිත්තයනන යථොමනා. තථා හි 

සුමඞ්  ලවිලාසිනීසාරත් ථපකාසිනීමයනොරථපූරණීසු අට් ඨසාලිනීආදීසු ච 

යථාක්කමං ‘‘සකුධාවහගුණස්ස, ඤාණප්පයභදජනනස්ස, 

ධම්මකථිකපුඅගවානං විචිත්තපටිභානජනනස්ස, තස්ස ගම්භීරඤායණහි
ඔගාළ්හස්ස අභිණ්හයසො නානානයවිචිත්තස්ස අභිධම්මස්සා’’තිආදිනා
යථොමනාකතා. 

6. අත්යථො කථීයතිඑතායාතිඅත්ථකථා, සා එව අට් ඨකථා ත්ථ-කාරස්ස

ට්ඨ-කාරං කත්වා යථා ‘‘දුක්ෙස්ස පීළනට්යඨො’’ති )පටි. ම. 1.17; 2.8) 

ආදියතොතිආදිම්හි පඨමසඅගීතියං. ඡළභිඤ්ඤතාය පරයමන 
චිත්තිස්සරියභායවන සමන්නාගතත්තා ඣානාදීසු

පඤ්චවිධවසිතාසබ්භාවයතො ච වසියනො, යථරා මහාකස්සපාදයයො. යතසං 

සයතහි පඤ් චහි. ොති යා අට්ඨකථා. සඞ් ගීතාති අත්ථං පකායසතුං 

යුත්තට්ඨායන ‘‘අයං එතස්ස අත්යථො, අයං එතස්ස අත්යථො’’ති
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සඅගයහත්වා වුත්තා. අනුසඞ් ගීතා ච යසත්යථරාදීහි පච්ඡාපි
දුතියතතියසඅගීතීසු. ඉමිනා අත්තයනො සංවණ්ණනාය ආගමනසුකුධිං
දස්යසති. 

7. සීහස්සලානයතොගහණයතො සීහය ො, සීහද්මායරො.තංවංසජාතතාය

තම්බ්යපණ්ණිදීයප ෙත්තියානං, යතසං නිවාසතාය තම්බ්යපණ්ණිදීපස්ස ච

සීහළභායවො යවදිතබ්යබ්යො. ආභතාති ජම්බුදීපයතො ආනීතා. අථාති පච්ඡා.
අපරභායග හි නිකායන්තරලකුධීහි අසඅකරත්ථං සීහළභාසාය අට්ඨකථා
ඨපිතාති. යතන මූලට්ඨකථා සබ්බ්යසාධාරණා න යහොතීති ඉදං
අත්ථප්පකාසනං එකන්යතන කරණීයන්ති දස්යසති. යතයනවාහ 

‘‘දීපවාසීනමත් ථාො’’ති. තත්ථ දීපවාසීනන්ති ජම්බුදීපවාසීනං, 
සීහළදීපවාසීනංවාඅත්ථාය සීහළභාසායඨපිතාතියයොජනා. 

8. අපයනත් වානාති කඤ්චුකසදිසං සීහළභාසං අපයනත්වා. තයතොති 

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

යතයනවාහ ‘‘තන් තිනොනුච් ඡවික’’න්ති, පාළිගතියා අනුයලොමිකං

පාළිභාසායානුවිධායිනින්ති අත්යථො. වි තයදොසන්ති
අසභාවනිරුත්තිභාසන්තරරහිතං. 

9. සමෙං අවියලොයමන් යතොති සිකුධන්තං අවියරොයධන්යතො. එයතන
අත්ථයදොසාභාවමාහ.අවිරුකුධත්තාඑවහියථරවාදාපිඉධ පකාසීයිස්සන්ති. 

යථරවංසදීපානන්ති ථියරහි සීලක්ෙන්ධාදීහි සමන්නාගතත්තා යථරා, 

මහාකස්සපාදයයො. යතහි ආගතා ආචරියපරම්පරා යථරවංයසො, 
තප්පරියාපන්නා හුත්වා ආගමාධිගමසම්පන්නත්තා පඤ්ඤාපජ්යජොයතන

තස්ස සමුජ්ජලනයතො යථරවංසදීපා, මහාවිහාරවාසියනො, යතසං. විවියධහි 

ආකායරහි නිච්ඡීයතීති විනිච්ඡයයො, ගණ්ඨිට්ඨායනසු ඛීලමකුදනාකායරන
පවත්තා විමතිච්යඡදනී කථා. සුට්ඨු නිපුයණො සණ්යහො විනිච්ඡයයො

එයතසන්ති සුනිපුණවිනිච් ඡො. අථ වා විනිච්ඡියනොතීති විනිච්ඡයයො, 
යථාවුත්තත්ථවිසයං ඤාණං. සුට්ඨු නිපුයණො යඡයකො විනිච්ඡයයො

එයතසන්ති යයොයජතබ්බ්යං. එයතන මහාකස්සපාදියථරපරම්පරාභයතො, 
තයතොඑවචඅවිපරීයතොසණ්යහොසුඛුයමොමහාවිහාරවාසීනං විනිච්ඡයයොති
තස්සපමාණභූතතංදස්යසති. 

10. සු නස ්ස චාති ච-සකුයදො සම්පිණ්ඩනත්යථො. යතන ‘‘න යකවලං

ජම්බුදීපවාසීනයමව අත්ථාය, අථ යෙො සාධුජනයතොසනත්ථඤ්චා’’ති
දස්යසති. යතන ච ‘‘තම්බ්යපණ්ණිදීපවාසීනම්පි අත්ථායා’’ති අයමත්යථො
සිකුයධො යහොති උග්ගහණාදිසුකරතාය යතසම්පි බ්යහුකාරත්තා. 

චිරට් ඨිතත් ථන්ති චිරට්ඨිතිඅත්ථං, චිරකාලට්ඨිතියාති අත්යථො. ඉදඤ්හි
අත්ථප්පකාසනං අවිපරීතපදබ්යයඤ්ජනසුනික්යෙපස්ස අත්ථසුනයස්ස ච 
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උපායභාවයතොසකුධම්මස්සචිරට්ඨිතියාසංවත්තති.වුත්තඤ්යහතංභගවතා

‘‘කුයවයම, භික්ෙයව, ධම්මා සකුධම්මස්ස ඨිතියා අසම්යමොසාය

අනන්තරධානාය සංවත්තන්ති. කතයම කුයව? සුන්නික්ඛිත්තඤ්ච

පදබ්යයඤ්ජනංඅත්යථොචසුනීයතො’’ති)අ.නි.2.20). 

11. යං අත්ථවණ්ණනං කත්තුකායමො, තස්සා මහත්තං පරිහරිතුං 

‘‘සීලකථා’’තිආදිවුත්තං.යතයනවාහ‘‘නතං ඉධවිචාරයිස්සාමී’’ති.අථවා

යං අට්ඨකථං කත්තුකායමො, තයදකයදසභායවන විසුකුධිමග්යගො
ගයහතබ්යබ්යොති කථිකානං උපයදසං කයරොන්යතො තත්ථ විචාරිතධම්යම 

උකුයදසවයසන දස්යසති ‘‘සීලකථා’’තිආදිනා. තත්ථ සීලකථාති

චාරිත්තවාරිත්තාදිවයසන සීලස්ස විත්ථාරකථා. ධුත ම් මාති

පිණ්ඩපාතිකඅගාදයයො යතරස කියලසධුනනකධම්මා. කම් මට් ඨානානි 

සබ් බානීති පාළියං ආගතානි අට්ඨතිංස, අට්ඨකථායං කුයවතිනිරවයසසානි

යයොගකම්මස්ස භාවනාය පවත්තිට්ඨානානි. චරිොවි ානසහියතොති

රාගචරිතාදීනං සභාවාදිවිධායනන සහියතො. ඣානානි චත්තාරි

රූපාවචරජ්ඣානානි, සමාපත් තියෙො චතස්යසො අරූපසමාපත්තියයො. අට්ඨපි

වා පටිලකුධමත්තානි ඣානානි, සමාපජ්ජනවසීභාවප්පත්තියා සමාපත් තියෙො. 

ඣානානි වා රූපාරූපාවචරජ්ඣානානි, සමාපත් තියෙො 
ඵලසමාපත්තිනියරොධසමාපත්තියයො. 

12. යලොකියයලොද්ත්තරයභදා ඡ අභිඤ්ඤායයො සබ් බා අභිඤ් ඤායෙො. 

ඤාණවිභඞ්  ාදීසු )විභ. 751) ආගතනයයන එකවිධාදිනා පඤ්ඤාය

සංකයලත්වාසම්පිණ්යඩත්වානිච්ඡයයො පඤ ්ඤාසඞ් කලනනිච් ඡයෙො. 

13. පච්චයධම්මානං යහතාදීනං පච්චයුප්පන්නධම්මානං 

යහතුපච්චයාදිභායවො පච්චයාකායරො, තස්ස යදසනා පච් චොකාරයදසනා, 
පටිච්චසමුප්පාදකථාති අත්යථො. සා පන නිකායන්තරලකුධිසඅකරරහිතතාය

සුට්ඨු පරිසුකුධා,  නවිනිබ්යභොගස්ස සුදුක්කරතාය නිපුණා සණ්හසුඛුමා, 

එකත්තනයාදිසහිතා ච තත්ථ විචාරිතාති ආහ ‘‘සුපරිසුද්  නිපුණනො’’ති.
පටිසම්භිදාදීසු ආගතනයං අවිස්සජ්යජත්වාව විචාරිතත්තා 

අවිමුත් තතන් තිමග්  ා. 

14. ඉති පන සබ් බන්ති ඉති-සකුයදො පරිසමාපයන, පන-සකුයදො

වචනාලඅකායර, එතංසබ්බ්යන්තිඅත්යථො. ඉ ාතිඉමිස්සාඅට්ඨකථාය. න තං 

විචාරයිස ්සාමි පුනරුත්තිභාවයතොතිඅධිප්පායයො. 

15. ඉදානි තස්යසව අවිචාරණස්ස එකන්තකාරණං නිකුධායරන්යතො 

‘‘මජ් යඣ විසුද් ධිමග් ය ො’’තිආදිමාහ. තත්ථ ‘‘මජ්යඣ ඨත්වා’’ති එයතන
මජ්ඣට්ඨභාවදීපයනන වියසසයතො චතුන්නං ආගමානං සාධාරණට්ඨකථා

විසුකුධිමග්යගො, න සුමඞ්  ලවිලාසිනීආදයයො විය අසාධාරණට්ඨකථාති
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දස්යසති. ‘‘වියසසයතො’’ති ච ඉදං විනයාභිධම්මානම්පි විසුකුධිමග්යගො
යථාරහංඅත්ථවණ්ණනායහොතිඑවාතිකත්වාවුත්තං. 

16. ඉච් යචවාති ඉති එව. තම් පීති විසුකුධිමග්ගම්පි. එතාොති 
පපඤ්චසූදනියා. එත්ථච ‘‘සීහළදීපංආභතා’’තිආදිනාඅට්ඨකථාකරණස්ස

නිමිත්තං දස්යසති, ‘‘දීපවාසීනමත්ථාය, සුජනස්ස ච තුට්ඨත්ථං, 

චිරට්ඨිතත්ථඤ්ච ධම්මස්සා’’ති එයතන පයයොජනං, ‘‘මජ්ඣිමාගමවරස්ස

අත්ථං පකාසයිස්සාමී’’ති එයතන පිණ්ඩත්ථං, ‘‘අපයනත්වාන තයතොහං

සීහළභාස’’න්තිආදිනා, ‘‘සීලකථා’’තිආදිනා ච කරණප්පකාරං.
සීලකථාදීනංඅවිචාරණම්පිහිඉධකරණප්පකායරොඑවාති. 

ගන්ථාරම්භකථාවණ්ණනානිට්ඨිතා. 
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නිදානකථාවණ් ණනා 

1. විභාගවන්තානං සභාවවිභාවනං විභාගදස්සනමුයෙයනව යහොතීති
පඨමංතාවපණ්ණාසවග්ගසුත්තාදිවයසනමජ්ඣිමාගමස්ස විභාගංදස්යසතුං 

‘‘තත් ථ මජ් ඣිමසඞ් ගීති නාමා’’තිආදිමාහ. තත්ථ තත් ථාති යං වුත්තං

‘‘මජ්ඣිමාගමවරස්ස අත්ථං පකාසයිස්සාමී’’ති, තස්මිං වචයන. යා

මජ්ඣිමාගමපරියායයනමජ්ඣිමසඅගීතිවුත්තා, සාපණ්ණාසාදියතොඑදිසාති

දස්යසති ‘‘මජ්ඣිමසඅගීති නාමා’’තිආදිනා. තත් ථාති වා ‘‘එතාය
අට්ඨකථාය විජානාථ මජ්ඣිමසඅගීතියා අත්ථ’’න්ති එත්ථ යස්සා

මජ්ඣිමසඅගීතියා අත්ථං විජානාථාති වුත්තං, සා මජ්ඣිමසඅගීති නාම

පණ්ණාසාදියතො එදිසාති දස්යසති. පඤ්ච දසකා පණ්ණාසා, මූයල ආදිම්හි

පණ්ණාසා, මූලභූතාවාපණ්ණාසා මූලපණ් ණාසා. මජ්යඣභවාමජ්ඣිමා, 

මජ්ඣිමාචසාපණ්ණාසාචාති මජ් ඣිමපණ් ණාසා. උපරිඋකුධංපණ්ණාසා 

උපරිපණ් ණාසා. පණ් ණාසත් තෙසඞ්  හාති පණ්ණාසත්තයපරිගණනා. 

අයං සඅගයහො නාම ජාතිසඤ්ජාතිකිරියාගණනවයසන චතුබ්බියධො.

තත්ථ ‘‘යාචාවුයසොවිසාෙ, සම්මාවාචා, යයොචසම්මාකම්මන්යතො, යයොච

සම්මාආජීයවො, ඉයමධම්මාසීලක්ෙන්යධසඅගහිතා’’ති)ම.නි.1.462) අයං 

ජාතිසඅගයහො.‘‘යයොචාවුයසොවිසාෙ, සම්මාවායායමො.යාචසම්මාසති, යයො

ච සම්මාසමාධි, ඉයම ධම්මා සමාධික්ෙන්යධ සඅගහිතා’’ති අයං

සඤ්ජාතිසඅගයහො. ‘‘යා චාවුයසො විසාෙ, සම්මාදිට්ඨි, යයො ච

සම්මාසඅකප්යපො, ඉයම ධම්මා පඤ්ඤාක්ෙන්යධ සඅගහිතා’’ති අයං

කිරියාසඅගයහො. ‘‘හඤ්චි චක්ොයතනං රූපක්ෙන්ධගණනං ගච්ඡති, යතන
වත යර වත්තබ්යබ්ය චක්ොයතනං රූපක්ෙන්යධන සඅගහිත’’න්ති )කථා.

471) අයං ගණනසඅගයහො. අයයමව ච ඉධාධිප්යපයතො. යතන වුත්තං
‘‘පණ්ණාසත්තයසඅගහාති පණ්ණාසත්තයපරිගණනා’’ති. 

වග්  යතොති සමූහයතො, යසො පයනත්ථ දසකවයසන යවදිතබ්යබ්යො.

යයභුයයයන හි සාසයන දසයක වග්ගයවොහායරො. යතයනවාහ ‘‘එයකකාෙ 

පණ් ණාසාෙ පඤ් ච පඤ් ච වග් ය  කත් වා’’ති. පන් නරසවග්  සමායෙො ාති
පන්නරසවග්ගසංයයොගාතිඅත්යථො.යකචිපන සමායයොගසකුදංසමුදායත්ථං

වදන්ති. පදයතොතිඑත්ථ අට්ඨක්ෙයරොගාථාපායදො ‘‘පද’’න්තිඅධිප්යපයතො, 
තස්මා ‘‘අක්ෙරයතො ඡ අක්ෙරසතසහස්සානි චතුරාසීතුත්තරසතාධිකානි
චතුචත්තාලීස සහස්සානි ච අක්ෙරානී’’ති පායඨන භවිතබ්බ්යන්ති වදන්ති.

යස්මාපනනවක්ෙයරොයාව කුවාදසක්ෙයරොචගාථාපායදොසංවිජ්ජති, තස්මා
තාදිසානම්පි ගාථානං වයසන අඩ්ඪයතයයගාථාසතං භාණවායරො යහොතීති

කත්වා ‘‘අක් ඛරයතො සත් ත අක් ඛරසතසහස් සානි චත් තාලීසඤ් ච සහස ්සානි 

යතපඤ් ඤාසඤ ්ච අක් ඛරානී’’ති වුත්තං. එවඤ්හි පදභාණවාරගණනාහි

අක්ෙරගණනා සංසන්දති, යනතරථා. භාණවායරොති ච කුවත්තිංසක්ෙරානං

ගාථානං වයසන අඩ්ඪයතයයගාථාසතං, අයඤ්ච අක්ෙරගණනා
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භාණවාරගණනා ච පදගණනානුසායරන ලකුධාති යවදිතබ්බ්යා. ඉමයමව හි 

අත්ථං ඤායපතුං සුත්තගණනානන්තරං භාණවායර අගයණත්වා පදානි
ගණිතානි.තත්රිදං වුච්චති– 

‘‘භාණවාරායථාපිහි, මජ්ඣිමස්සපකාසිතා; 

උපඩ්ඪභාණවායරොච, යතවීසතිපදාධියකො. 

සත්තසතසහස්සානි, අක්ෙරානංවිභාවයය; 

චත්තාලීසසහස්සානි, යතපඤ්ඤාසඤ්චඅක්ෙර’’න්ති. 

අනුසන් ධියතොති යදසනානුසන්ධියතො. එකස්මිං එව හි සුත්යත
පුරිමපච්ඡිමානං යදසනාභාගානං සම්බ්යන්යධො අනුසන්ධානයතො අනුසන්ධි.
එත්ථ ච අත්තජ්ඣාසයානුසන්ධි පරජ්ඣාසයානුසන්ධීති දුවියධො
අජ්ඣාසයානුසන්ධි. යසො පන කත්ථචි යදසනාය විප්පකතාය ධම්මං

සුණන්තානං පුච්ඡාවයසන, කත්ථචි යදයසන්තස්ස සත්ථු සාවකස්ස 

ධම්මපටිග්ගාහකානඤ්ච අජ්ඣාසයවයසන, කත්ථචි යදයසතබ්බ්යස්ස
ධම්මස්ස වයසන යහොතීති සමාසයතො තිප්පකායරො. යතන වුත්තං 

‘‘පුච් ඡානුසන් ධිඅජ් ඣාසොනුසන් ධිෙථානුසන් ධිවයසන සඞ් යඛපයතො 

තිවිය ො අනුසන් ධී’’ති. සඅයෙයපයනව ච චතුබ්බියධො අනුසන්ධි
යවදිතබ්යබ්යො.තත්ථ‘‘එවං වුත්යතඅඤ්ඤතයරොභික්ඛුභගවන්තංඑතදයවොච

‘කිංනුයෙො, භන්යත, ඔරිමංතීරං, කිං පාරිමංතීරං, යකොමජ්යඣසංසීයදො, 

යකොථයලඋස්සායදො, යකොමනුස්සග්ගායහො, යකො අමනුස්සග්ගායහො, යකො

ආවත්තග්ගායහො, යකො අන්යතොපූතිභායවො’ති’’ )සං. නි. 4.241)? එවං 
පුච්ඡන්තානං විස්සජ්යජන්යතන භගවතා පවත්තිතයදසනාවයසන 

පුච් ඡානුසන් ධී යවදිතබ්යබ්යො. ‘‘අථ යෙො අඤ්ඤතරස්ස භික්ඛුයනො එවං 
යචතයසොපරිවිතක්යකොඋදපාදි ‘ඉතිකිරයභොරූපංඅනත්තා…යවදනා…

සඤ්ඤා… සඅොරා… විඤ්ඤාණං අනත්තා, අනත්තකතානි කම්මානි
කමත්තානං ඵුසිස්සන්තී’ති. අථ යෙො භගවා තස්ස භික්ඛුයනො යචතසා

යචයතොපරිවිතක්කමඤ්ඤාය භික්ඛූ ආමන්යතසි ඨානං යෙො පයනතං, 

භික්ෙයව, විජ්ජති, යං ඉයධකච්යචො යමො පුරියසො අවිකුවා අවිජ්ජාගයතො 
තණ්හාධිපයතයයයනයචතසාසත්ථුසාසනංඅතිධාවිතබ්බ්යංමඤ්යඤයය‘ඉති

කිරයභොරූපං අනත්තා…යප.…ඵුසිස්සන්තී’ති.තංකිංමඤ්ඤථ, භික්ෙයව, 

රූපං නිච්චං වා අනිච්චං වා’’ති )ම. නි. 3.90) එවං පයරසං අජ්ඣාසයං

විදිත්වා භගවතා පවත්තිතයදසනාවයසන පරජ් ඣාසොනුසන් ධි 
යවදිතබ්යබ්යො. 

‘‘තස්ස මය්හං බ්රාහ්මණ එතදයහොසි ‘යංනූනාහං යා තා රත්තියයො 

අභිඤ්ඤාතාඅභිලක්ඛිතාචාතුකුදසීපඤ්චදසීඅට්ඨමීචපක්ෙස්ස, තථාරූපාසු 
රත්තීසු යානි තානි ආරාමයචතියානි වනයචතියානි රුක්ෙයචතියානි

භිංසනකානිසයලොමහංසානි, තථාරූයපසුයසනාසයනසුවිහයරයයංඅප්යපව

නාමාහං භයයභරවං පස්යසයය’න්ති’’ )ම. නි. 1.49) එවං භගවතා, 
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‘‘තත්රාවුයසොයලොයභොචපාපයකොයදොයසොචපාපයකොයලොභස්සචපහානාය

යදොසස්ස ච පහානාය අත්ථි මජ්ඣිමා පටිපදා, චක්ඛුකරණී ඤාණකරණී

උපසමාය අභිඤ්ඤායසම්යබ්යොධායනිබ්බ්යානායසංවත්තතී’’ති)ම.නි.1.33) 
එවං ධම්මයසනාපතිනා ච අත්තයනො අජ්ඣාසයයයනව

පවත්තිතයදසනාවයසන අත් තජ් ඣාසොනුසන් ධි යවදිතබ්යබ්යො. යයන පන

ධම්යමන ආදිම්හි යදසනා උට්ඨිතා, තස්ස අනුරූපධම්මවයසන වා

පටිපක්ෙධම්මවයසන වා යයසු සුත්යතසු උපරි යදසනා ආගච්ඡති, යතසං

වයසන ෙථානුසන් ධි යවදිතබ්යබ්යො. යසයයථිදං ආකඞ් යඛෙයසුත් යත (ම.නි.

1.65) යහට්ඨා සීයලන යදසනා උට්ඨිතා, උපරි අභිඤ්ඤා ආගතා. 

වත් ථුසුත් යත (ම. නි. 1.70) යහට්ඨා කියලයසන යදසනා උට්ඨිතා, උපරි

බ්රහ්මවිහාරා ආගතා. යකොසම් බකසුත් යත (ම. නි. 1.491) යහට්ඨා

භණ්ඩයනනයදසනාඋට්ඨිතා, උපරිසාරණීයධම්මාආගතා. කකචූපයම (ම.

නි.1.222) යහට්ඨා අක්ෙන්තියාවයසනයදසනාඋට්ඨිතා, උපරිකකචූපමා
ආගතාති. 

විත් ථාරයතො පයනත් ථාති එවං සඅයෙපයතො තිවියධො චතුබ්බියධො ච
අනුසන්ධි එත්ථ එතස්මිං මජ්ඣිමනිකායයතස්මිං තස්මිං සුත්යතයථාරහං
විත්ථාරයතො විභජිත්වා විඤ්ඤායමානා නවසතාධිකානි තීණි 

අනුසන්ධිසහස්සානි යහොන්ති. යථා යචතං පණ්ණාසාදිවිභාගවචනං

මජ්ඣිමසඅගීතියා සරූපදස්සනත්ථං යහොති, එවං
පක්යෙපයදොසපරිහරණත්ථඤ්චයහොති. එවඤ්හි පණ්ණාසාදීසු වවත්ථියතසු
තබ්බිනිමුත්තං කිඤ්චි සුත්තං යාව එකං පදම්පි ආයනත්වා ඉමං 
මජ්ඣිමසඅගීතියාතිකස්සචිවත්තුංඔකායසොනසියාති. 

එවං පණ්ණාසවග්ගසුත්තභාණවාරානුසන්ධිබ්යයඤ්ජනයතො 
මජ්ඣිමසඅගීතිං වවත්ථයපත්වා ඉදානි නං ආදියතො පට්ඨාය
සංවණ්යණතුකායමො අත්තයනො සංවණ්ණනාය තස්සා පඨමමහාසඅගීතියං

නික්ඛිත්තානුක්කයමයනව පවත්තභාවං දස්යසතුං ‘‘තත් ථ පණ් ණාසාසු 

මූලපණ් ණාසා ආදී’’තිආදිමාහ.තත්ථ යථාපච්චයංතත්ථතත්ථයදසිතත්තා
පඤ්ඤත්තත්තා ච විප්පකිණ්ණානං ධම්මවිනයානං සඅගයහත්වා ගායනං 

කථනංසඅගීති, මහාවිසයත්තාපූජනීයත්තාච මහතීසඅගීතීතිමහාසඅගීති, 

පඨමා මහාසඅගීති පඨමමහාසඅගීති, තස්සා පවත්තිතකායලො

පඨමමහාසඅගීතිකායලො, තස්මිං පඨමමහාසඞ් ගීතිකායල. නිදදාති යදසනං

යදසකාලාදිවයසන අවිදිතං විදිතං කත්වා නිදස්යසතීති නිදානං, යයො

යලොකියයහි ‘‘උයපොග් ායතො’’ති වුච්චති, ස්වායයමත්ථ ‘‘එවං යම

සුත’’න්තිආදියකො ගන්යථො යවදිතබ්යබ්යො, නපන ‘‘සනිදානාහං, භික්ෙයව, 

ධම්මං යදයසමී’’තිආදීසු )අ. නි. 3.126) විය

අජ්ඣාසයාදියදසනුප්පත්තියහතු. යතයනවාහ ‘‘එවං යම සුතන් තිආදිකං 

ආෙස ්මතා ආනන් යදන පඨමමහාසඞ් ගීතිකායල වුත් තං නිදානමාදී’’ති. 
කාමඤ්යචත්ථ යස්සං පඨමමහාසඅගීතියං නික්ඛිත්තානුක්කයමන
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සංවණ්ණනංකත්තුකායමො, සාවිත්ථාරයතොවත්තබ්බ්යා. සුමඞ්  ලවිලාසිනිෙං 

(දී. නි. ටී. 1.නිදානකථාවණ්ණනා) පන අත්තනා විත්ථාරිතත්තා තත්යථව

ගයහතබ්බ්යාති ඉමිස්සා සංවණ්ණනාය මහන්තතං පරිහරන්යතො ‘‘සා 

පයනසා’’තිආදිමාහ. 

නිදානකථාවණ්ණනානිට්ඨිතා. 
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1. මූලපරිොෙවග් ය ො 

1. මූලපරිොෙසුත් තවණ් ණනා 

අබ්භන්තරනිදානවණ්ණනා 
1. එවං බ්යාහිරනිදායන වත්තබ්බ්යං අතිදිසිත්වා ඉදානි අභන්තරනිදානං

ආදියතොපට්ඨායසංවණ්යණතුං ‘‘ෙං පයනත’’න්තිආදිවුත්තං.තත්ථයස්මා
සංවණ්ණනං කයරොන්යතන සංවණ්යණතබ්යබ්ය ධම්යම පදවිභාගං
පදත්ථඤ්චදස්යසත්වාතයතොපරං පිණ්ඩත්තාදිදස්සනවයසනසංවණ්ණනා

කාතබ්බ්යා, තස්මා පදානි තාව දස්යසන්යතො ‘‘එවන් ති 

නිපාතපද’’න්තිආදිමාහ. තත්ථ පදවිභාය ොති පදානං වියසයසො, න

පදවිග්ගයහො. අථ වා පදානි ච පදවිභායගො ච පදවිභායගො, පදවිග්ගයහො ච

පදවිභායගො ච පදවිභාය ොති වා එකයසසවයසන පදපදවිග්ගහා
පදවිභාගසකුයදන වුත්තාති යවදිතබ්බ්යං. තත්ථ පදවිග්ගයහො ‘‘සුභගඤ්ච තං 

වනඤ්චාති සුභ වනං, සාලානං රාජා, සායලො ච යසො රාජා ච ඉතිපි 
සාලරාජා’’තිආදිවයසනසමාසපයදසුදට්ඨබ්යබ්යො. 

අත් ථයතොති පදත්ථයතො. තං පන පදත්ථං අත්ථුකුධාරක්කයමන පඨමං

එවංසකුදස්ස දස්යසන්යතො ‘‘එවං-සද් යදො තාවා’’තිආදිමාහ. අව ාරණාදීති

එත්ථ ආදි-සකුයදනඉදමත්ථපුච්ඡාපරිමාණාදිඅත්ථානංසඅගයහොදට්ඨබ්යබ්යො. 

තථා හි ‘‘එවංගතානි පුථුසිප්පායතනානි )දී. නි. 1.163), එවවියධො
එවමාකායරො’’තිචආදීසු ඉදං-සකුදස්සඅත්යථඑවං-සකුයදො.ගත-සකුයදොහි

පකාරපරියායයො, තථා විධාකාර-සකුදා ච. තථා හි විධයුත්තගත-සකුයද
යලොකියා පකාරත්යථ වදන්ති. ‘‘එවං සු යත සුන්හාතා සුවිලිත්තා
කප්පිතයකසමස්සූආමුක්කමණිද්ණ්ඩලාභරණා ඔදාතවත්ථවසනා පඤ්චහි 

කාමගුයණහිසමප්පිතා සමඅගීභූතා පරිචායරන්ති, යසයයථාපිත්වං එතරහි

සාචරියයකොති. යනොහිදං, යභොයගොතමා’’තිආදීසු )දී.නි. 1.286) පුච්ඡායං.

‘‘එවංලහුපරිවත්තං)අ.නි. 1.48) එවමායුපරියන්යතො’’ති)පාරා.12) චආදීසු
පරිමායණ. 

නනු ච‘‘එවංසුයතසුන්හාතාසුවිලිත්තා, එවමායුපරියන්යතො’’තිඑත්ථ
එවං-සකුයදන පුච්ඡනාකාරපරිමාණාකාරානං වුත්තත්තා ආකාරත්යථො එව 

එවං-සකුයදොති? න, වියසසසබ්භාවයතො.ආකාරමත්තවාචයකො හිඑවං-සකුයදො

ආකාරත්යථොතිඅධිප්යපයතොයථා ‘‘එවංබ්යයායෙො’’තිආදීසු)ම.නි.1.234, 

396), න පන ආකාරවියසසවාචයකො. එවඤ්ච කත්වා ‘‘එවං ජායතන
මච්යචනා’’තිආදීනි උපමාදිඋදාහරණානි උපපන්නානි යහොන්ති. තථා හි

‘‘යථාපි…යප.… බ්යහු’’න්ති )ධ. ප. 53) එත්ථ පුප්ඵරාසිට්ඨානියයතො 
මනුස්සූපපත්ති-සප්පුරිසූපනිස්සය-සකුධම්මස්සවන-යයොනියසොමනසිකාර- 
යභොගසම්පත්ති-ආදිදානාදි-පුඤ්ඤකිරියයහතුසමුදායයතො යසොභා-
සුගන්ධතාදිගුණයයොගයතො මාලාගුණසදිසියයො පහූතා පුඤ්ඤකිරියා
මරිතබ්බ්යසභාවතාය මච්යචන සත්යතන කත්තබ්බ්යාති යජොතිතත්තා
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පටුන 

පුප්ඵරාසිමාලාගුණාවඋපමා, යතසංඋපමාකායරොයථා-සකුයදනඅනියමයතො

වුත්යතොති ‘‘එවං-සකුයදො උපමාකාරනිගමනත්යථො’’ති වත්තුං යුත්තං. යසො
පන උපමාකායරො නියමියමායනො අත්ථයතො උපමාව යහොතීති ආහ 

‘‘උපමාෙං ආ යතො’’ති. තථා ‘‘එවං ඉමිනා ආකායරන
අභික්කමිතබ්බ්ය’’න්තිආදිනා උපදිසියමානාය සමණසාරුප්පාය 

ආකප්පසම්පත්තියායයොතත්ථඋපදිසනාකායරො, යසොඅත්ථයතොඋපයදයසො

එවාති වුත්තං ‘‘එවං යත…යප.… උපයදයස’’ති. තථා ‘‘එවයමතං භ වා, 

එවයමතං සු තා’’ති එත්ථ ච භගවතා යථාවුත්තමත්ථං අවිපරීතයතො
ජානන්යතහි කතං තත්ථ සංවිජ්ජමානගුණානං පකායරහි හංසනං
උදග්ගතාකරණං සම්පහංසනං. යයො තත්ථ සම්පහංසනාකායරොති
යයොයජතබ්බ්යං. 

එවයමවං පනාෙන්ති එත්ථ ගරහණාකායරොති යයොයජතබ්බ්යං, යසො ච
ගරහණාකායරො ‘‘වසලී’’තිආදිඛුංසනසකුදසන්නිධානයතොඉධඑවං-සකුයදන 

පකාසියතොති විඤ්ඤායති. යථා යචත්ථ, එවං උපමාකාරාදයයොපි
උපමාදිවයසන වුත්තානං පුප්ඵරාසිආදිසකුදානං සන්නිධානයතො දට්ඨබ්බ්යං. 

එවං, භන් යතති පනධම්මස්ස සාධුකං සවනමනසිකායර සන්නියයොජියතහි
භික්ඛූහි අත්තයනො තත්ථ ඨිතභාවස්ස පටිජානනවයසන වුත්තත්තා එත්ථ

එවං-සකුයදො වචනසම්පටිච්ඡනත්යථො වුත්යතො. යතන එවං, භන් යත සාධු, 

භන්යත, සුට්ඨු, භන්යතති වුත්තං යහොති. එවඤ් ච වයදහීති ‘‘යථාහංවදාමි, 
එවංසමණං ආනන්දංවයදහී’’තියයොඑවංවදනාකායරොඉදානිවත්තබ්යබ්යො.

යසො එවංසකුයදන නිදස්සීයතීති ‘‘නිදස ්සයන’’ති වුත්යතොති. එවං යනොති
එත්ථාපි යතසං යථාවුත්තධම්මානං අහිතදුක්ොවහභායව 

සන්නිට්ඨානජනනත්ථං අනුමතිගහණවයසන ‘‘සංවත්තන්ති වා යනො වා, 
කථං යවො එත්ථ යහොතී’’ති පුච්ඡාය කතාය ‘‘එවං යනො එත්ථ යහොතී’’ති
වුත්තත්තා තදාකාරසන්නිට්ඨානං එවං-සකුයදන විභාවිතන්ති විඤ්ඤායති.
යසො පන යතසං ධම්මානං අහිතාය දුක්ොය සංවත්තනාකායරො

නියමියමායනො අවධාරණත්යථො යහොතීති ආහ ‘‘එවං යනො එත් ථ 

යහොතීතිආදීසු අව ාරයණ’’ති. 

නානානෙනිපුණන්ති එකත්තනානත්තඅබ්යයාපාරඑවංධම්මතාසඅොතා, 
නන්දියාවත්තතිපුක්ෙලසීහවික්කීළිතඅඅද්සදිසායලොචනසඅොතා වා

ආධාරාදියභදවයසන නානාවිධානයානානානයා, නයාවාපාළිගතියයො, තා
ච පඤ්ඤත්තිඅනුපඤ්ඤත්තිආදිවයසන 

සංකියලසභාගියාදියලොකියාදිතදුභයයවොමිස්සකාදිවයසන ද්සලාදිවයසන
ෙන්ධාදිවයසන සඅගහාදිවයසන සමයවිමුත්තාදිවයසන ඨපනාදිවයසන
ද්සලමූලාදිවයසන තිකප්පට්ඨානාදිවයසන ච නානප්පකාරාති නානානයා.

යතහිනිපුණංසණ්හංසුඛුමන්ති නානානෙනිපුණං. ආසයයොව අජ් ඣාසයෙො, 

යත ච සස්සතාදියභයදන, තත්ථ ච අප්පරජක්ෙතාදියභයදන අයනයක, 
අත්තජ්ඣාසයාදයයො එව වා සමුට්ඨානං උප්පත්තියහතු එතස්සාති 
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අයනකජ් ඣාසෙසමුට් ඨානං. අත් ථබයඤ්  නසම් පන් නන්ති

අත්ථබ්යයඤ්ජනපරිපුණ්ණං උපයනතබ්බ්යාභාවයතො, සඅකාසනපකාසන-

විවරණ-විභජන-උත්තානීකරණ-පඤ්ඤත්තිවයසන ඡහි අත්ථපයදහි, 
අක්ෙර-පදබ්යයඤ්ජනාකාරනිරුත්තිනිකුයදසවයසන ඡහි බ්යයඤ්ජනපයදහි ච 
සමන්නාගතන්තිවාඅත්යථොදට්ඨබ්යබ්යො. 

විවි පාටිහාරිෙන්ති එත්ථ පාටිහාරියපදස්ස වචනත්ථං )උදා. අට්ඨ. 1; 

ඉතිවු. අට්ඨ. නිදානවණ්ණනා; සං. නි. ටී. 1.1.1 යදවතාසංයුත්ත)

‘‘පටිපක්ෙහරණයතො, රාගාදිකියලසාපනයනයතො ච පාටිහාරිෙ’’න්ති

වදන්ති, භගවයතො පන පටිපක්ො රාගාදයයො න සන්ති, යය හරිතබ්බ්යා.
පුථුජ්ජනානම්පි විගතූපක්කියලයස අට්ඨගුණසමන්නාගයත චිත්යත 

හතපටිපක්යෙ ඉකුධිවිධං පවත්තති, තස්මා තත්ථ පවත්තයවොහායරන චන

සක්කා ඉධ ‘‘පාටිහාරිෙ’’න්ති වත්තුං. සයච පන මහාකාරුණිකස්ස

භගවයතො යවයනයයගතා ච කියලසා පටිපක්ො, යතසං හරණයතො 

‘‘පාටිහාරිෙ’’න්ති වුත්තං, එවං සති යුත්තයමතං. අථ වා භගවයතො ච 

සාසනස්ස ච පටිපක්ො තිත්ථියා, යතසං හරණයතො පාටිහාරිෙං. යත හි
දිට්ඨිහරණවයසන දිට්ඨිපකාසයන අසමත්ථභායවන ච

ඉකුධිආයදසනානුසාසනීහි හරිතා අපනීතා යහොන්තීති. ‘‘පටී’’ති වා අයං

සකුයදො ‘‘පච්ඡා’’ති එතස්ස අත්ථං යබ්යොයධති ‘‘තස්මිං පටිපවිට්ඨම්හි, 

අඤ්යඤොආගඤ්ඡි බ්රාහ්මයණො’’තිආදීසු)සු.නි.985; චූළනි.4) විය, තස්මා
සමාහියත චිත්යත විගතූපක්කියලයස ච කතකිච්යචන පච්ඡා හරිතබ්බ්යං

පවත්යතතබ්බ්යන්ති පාටිහාරියං, අත්තයනො වා උපක්කියලයසසු

චතුත්ථජ්ඣානමග්යගහි හරියතසු පච්ඡා හරණං පාටිහාරියං, 
ඉකුධිආයදසනානුසාසනියයො ච විගතූපක්කියලයසන කතකිච්යචන ච

සත්තහිතත්ථංපුන පවත්යතතබ්බ්යා, හරියතසුචඅත්තයනොඋපක්කියලයසසු
පරසත්තානං උපකියලසහරණානි යහොන්තීති පාටිහාරියානි භවන්ති.

පාටිහාරියයමව පාටිහාරිෙං, පාටිහාරියයවාඉකුධිආයදසනානුසාසනිසමුදායය

භවං එකයමකං පාටිහාරිෙන්ති වුච්චති. පාටිහාරියං වා චතුත්ථජ්ඣානං

මග්යගොච පටිපක්ෙහරණයතො, තත්ථජාතං, තස්මිංවානිමිත්තභූයත, තයතො

වා ආගතන්ති පාටිහාරිෙං. තස්ස පන ඉකුධිආදියභයදන විසයයභයදන ච

බ්යහුවිධස්සභගවයතොයදසනායංලබ්භමානත්තාආහ ‘‘විවි පාටිහාරිෙ’’න්ති. 

න අඤ් ඤථාතිභගවයතොසම්මුොසුතාකාරයතොන අඤ්ඤථාතිඅත්යථො, 
න පන භගවයතො යදසිතාකාරයතො. අචින්යතයයානුභාවා හි භගවයතො
යදසනා. එවඤ්චකත්වා‘‘සබ්බ්යප්පකායරනයකොසමත්යථොවිඤ්ඤාතු’’න්ති

ඉදං වචනං සමත්ථිතං භවති, ධාරණබ්යලදස්සනඤ්ච න විරුජ්ඣති
සුතාකාරාවිරජ්ඣනස්ස අධිප්යපතත්තා.න යහත්ථ අත්ථන්තරතාපරිහායරො
කුවින්නම්පි අත්ථානං එකවිසයත්තා. ඉතරථා යථයරො භගවයතො යදසනාය
සබ්බ්යථාපටිග්ගහයණසමත්යථොඅසමත්යථොචාතිආපජ්යජයයාති. 
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‘‘යයො පයරො න යහොති, යසො අත්තා’’ති එවං වුත්තාය 
නියකජ්ඣත්තසඅොතාය සසන්තතියා වත්තනයතො තිවියධොපි යම-සකුයදො

කිඤ්චාපි එකස්මිංයයවඅත්යථදිස්සති, කරණසම්පදානසාමිනිකුයදසවයසන

පනවිජ්ජමානංයභදං සන්ධායාහ ‘‘යම-සද් යදො තීසු අත් යථසු දිස ්සතී’’ති. 

කිඤ්චාපි උපසග්යගො කිරියං වියසයසති, යජොතකභාවයතො පන සතිපි
තස්මිං සුතසකුයදො එව තං තමත්ථං වදතීති අනුපසග්ගස්ස සුතසකුදස්ස
අත්ථුකුධායර සඋපසග්ගස්ස ගහණං න විරුජ්ඣතීති දස්යසන්යතො 

‘‘සඋපසග් ය ො ච අනුපසග් ය ො චා’’තිආදිමාහ. අස් සාති සුතසකුදස්ස. 

කම්මභාවසාධනානිඉධසුතසකුයදසම්භවන්තීතිවුත්තං ‘‘උප ාරිතන් ති වා 

උප ාරණන් ති වා අත් යථො’’ති. මොති අත් යථ සතීති යදා යම-සකුදස්ස

කත්තුවයසනකරණනිකුයදයසො, තදාති අත්යථො. මමාති අත් යථ සතීතියදා

සම්බ්යන්ධවයසනසාමිනිකුයදයසො, තදා. 

සුත-සකුදසන්නිධායන පයුත්යතන එවං-සකුයදන

සවනකිරියායජොතයකන භවිතබ්බ්යන්ති වුත්තං ‘‘එවන් ති 

යසොතවිඤ ්ඤාණාදිවිඤ් ඤාණකිච් චනිදස් සන’’න්ති. ආදි-සකුයදන
සම්පටිච්ඡනාදීනං පඤ්චකුවාරිකවිඤ්ඤාණානං තදභිනීහටානඤ්ච
මයනොකුවාරිකවිඤ්ඤාණානං ගහණං යවදිතබ්බ්යං. සබ්යබ්යසම්පි වාකයානං 

එව-කාරත්ථසහිතත්තා ‘‘සුත’’න්ති එතස්ස සුතයමවාති අයමත්යථො

ලබ්භතීති ආහ ‘‘අස ්සවනභාවපටික් යඛපයතො’’ති. එයතන අවධාරයණන

නිරාසඅකතං දස්යසති. යථා ච සුතං සුතයමවාතිනියයමතබ්බ්යං, තං සම්මා

සුතං යහොතීති ආහ ‘‘අනූනානධිකාවිපරීතග්  හණනිදස් සන’’න්ති. අථ වා 

සකුදන්තරත්ථායපොහනවයසන සකුයදො අත්ථං වදතීති සුතන්ති අසුතං න

යහොතීති අයයමතස්ස අත්යථොති වුත්තං ‘‘අස් සවනභාවපටික් යඛපයතො’’ති. 

ඉමිනා දිට්ඨාදිවිනිවත්තනංකයරොති.ඉදංවුත්තංයහොති‘‘නඉදංමයාදිට්ඨං, 

නසයම්භුඤායණන සච්ඡිකතං, අථයෙොසුතං, තඤ්චයෙොසම්මයදවා’’ති.

යතයනවාහ – ‘‘අනූනානධිකාවිපරීතග්  හණනිදස් සන’’න්ති.

අවධාරණත්යථ වා එවං-සකුයද අයමත්ථයයොජනා කරීයතීති තදයපක්ෙස්ස

සුත-සකුදස්ස අයමත්යථො වුත්යතො ‘‘අස් සවනභාවපටික් යඛපයතො’’ති.

යතයනවාහ ‘‘අනූනානධිකාවිපරීතග්  හණනිදස් සන’’න්ති. සවනසකුයදො
යචත්ථ කම්මත්යථොයවදිතබ්යබ්යො‘‘සුයයතී’’ති. 

එවං සවනයහතුසුණන්තපුග්ගලසවනවියසසවයසන පදත්තයස්ස
එයකන පකායරන අත්ථයයොජනං දස්යසත්වා ඉදානි පකාරන්තයරහිපි තං

දස්යසතුං ‘‘තථා එව’’න්තිආදි වුත්තං. තත්ථ තස් සාති යා සා භගවයතො 

සම්මුො ධම්මස්සවනාකායරන පවත්තා මයනොකුවාරවිඤ්ඤාණවීථි, තස්සා.
සා හි නානප්පකායරන ආරම්මයණ පවත්තිතුං සමත්ථා. තථා ච වුත්තං 

‘‘යසොතද් වාරානුසායරනා’’ති. නානප් පකායරනාති වක්ෙමානානං
අයනකවිහිතානංබ්යයඤ්ජනත්ථග්ගහණානං නානාකායරන.එයතනඉමිස්සා
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පටුන 

යයොජනාය ආකාරත්යථො එවං-සකුයදො ගහියතොති දීයපති. 

පවත් තිභාවප් පකාසනන්ති පවත්තියා අත්ථිභාවප්පකාසනං. සුතන් ති 

 ම් මප් පකාසනන්ති යස්මිං ආරම්මයණ වුත්තප්පකාරා විඤ්ඤාණවීථි

නානප්පකායරන පවත්තා, තස්ස ධම්මත්තා වුත්තං, න සුතසකුදස්ස

ධම්මත්ථත්තා. වුත්තස්යසවත්ථස්ස පාකටීකරණං ‘‘අෙඤ් යහත් ථා’’තිආදි.

තත්ථ විඤ ්ඤාණවීථිොතිකරණත්යථකරණවචනං. මොති කත්තුඅත්යථ. 

එවන් ති නිද් දිසිතබ් බප් පකාසනන්ති නිදස්සනත්ථංඑවං-සකුදංගයහත්වා
වුත්තං නිදස්යසතබ්බ්යස්ස නිකුදිසිතබ්බ්යත්තාභාවාභාවයතො. යතන එවං-
සකුයදන සකලම්පි සුත්තං පච්චාමට්ඨන්ති දස්යසති. සුත-සකුදස්ස
කිරියාසකුදත්තා සවනකිරියාය ච සාධාරණවිඤ්ඤාණපබ්යන්ධපටිබ්යකුධත්තා

තත්ථචපුග්ගලයවොහායරොතිවුත්තං ‘‘සුතන් ති පුග්  ලකිච් චප් පකාසන’’න්ති.
නහිපුග්ගලයවොහාරරහියත ධම්මපබ්යන්යධසවනකිරියාලබ්භතීති. 

ෙස් ස චිත් තසන් තානස ්සාතිආදිපි ආකාරත්ථයමව එවං-සකුදං ගයහත්වා
පුරිමයයොජනාය අඤ්ඤථා අත්ථයයොජනං දස්යසතුං වුත්තං. තත්ථ 

ආකාරපඤ් ඤත් තීති උපාදාපඤ්ඤත්ති එව ධම්මානං

පවත්තිආකාරූපාදානවයසන තථා වුත්තා. සුතන් ති විසෙනිද් යදයසොති
යසොතබ්බ්යභූයතො ධම්යමො සවනකිරියාකත්තුපුග්ගලස්ස සවනකිරියාවයසන
පවත්තිට්ඨානන්තිකත්වාවුත්තං.චිත්තසන්තානවිනිමුත්තස්ස පරමත්ථයතො
කස්සචි කත්තු අභායවපි සකුදයවොහායරන බුකුධිපරිකප්පිතයභදවචනිච්ඡාය 

චිත්තසන්තානයතො අඤ්ඤං විය තංසමඅගිං කත්වා වුත්තං 

‘‘චිත් තසන් තායනන තංසමඞ් ගියනො’’ති. සවනකිරියාවිසයයොපි
යසොතබ්බ්යධම්යමො සවනකිරියාවයසන පවත්තචිත්තසන්තානස්ස ඉධ

පරමත්ථයතො කත්තුභාවයතො, සවනවයසන චිත්තප්පවත්තියා එව වා
සවනකිරියාභාවයතො තංකිරියාකත්තු ච විසයයො යහොතීති වුත්තං 

‘‘තංසමඞ් ගියනො කත් තුවිසයෙ’’ති. සුතාකාරස්ස ච යථරස්ස 

සම්මානිච්ඡිතභාවයතො ආහ ‘‘ හණසන් නිට් ඨාන’’න්ති. එයතන වා 
අවධාරණත්ථංඑවං-සකුදංගයහත්වාඅයමත්ථයයොජනාකතාතිදට්ඨබ්බ්යං. 

පුබ්යබ්ය සුතානං නානාවිහිතානං සුත්තසඅොතානං අත්ථබ්යයඤ්ජනානං 

උපධාරිතරූපස්ස ආකාරස්ස නිදස්සනස්ස, අවධාරණස්ස වා
පකාසනසභායවො එවං-සකුයදොති තදාකාරාදිඋපධාරණස්ස

පුග්ගලපඤ්ඤත්තියා උපාදානභූතධම්මපබ්යන්ධබ්යයාපාරතාය වුත්තං – 

‘‘එවන් ති පුග්  ලකිච් චනිද් යදයසො’’ති. සවනකිරියා පන පුග්ගලවාදියනොපි
විඤ්ඤාණනිරයපක්ො නත්ථීති වියසසයතො විඤ්ඤාණබ්යයාපායරොති ආහ 

‘‘සුතන් ති විඤ් ඤාණකිච් චනිද් යදයසො’’ති. ‘‘යම’’ති සකුදප්පවත්තියා
එකන්යතයනව සත්තවිසයත්තා විඤ්ඤාණකිච්චස්ස ච තත්යථව 

සයමොදහිතබ්බ්යයතො ‘‘යමති උභෙකිච් චයුත් තපුග්  ලනිද් යදයසො’’ති වුත්තං. 
අවිජ්ජමානපඤ්ඤත්තිවිජ්ජමානපඤ්ඤත්තිසභාවා යථාක්කමං එවං-සකුද –



මජ්ඣිමනිකායය මූලපණ්ණාස-ටීකා  මූලපරියායවග්යගො 
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පටුන 

සුත-සකුදානං අත්ථාති යත තථාරූප-පඤ්ඤත්ති-උපාදානභූත-

ධම්මපබ්යන්ධබ්යයාපාරභායවන දස්යසන්යතො ආහ – ‘‘එවන් ති 

පුග්  ලකිච් චනිද් යදයසො, සුතන් ති විඤ ්ඤාණකිච් චනිද් යදයසො’’ති. එත්ථ ච 

කරණකිරියාකත්තුකම්මවියසසප්පකාසනවයසන 
පුග්ගලබ්යයාපාරවිසයපුග්ගලබ්යයාපාරනිදස්සනවයසන 
ගහණාකාරගාහකතබ්බිසයවියසසනිකුයදසවයසන
කත්තුකරණබ්යයාපාරකත්තුනිකුයදසවයසන ච දුතියාදයයො චතස්යසො
අත්ථයයොජනාදස්සිතාතිදට්ඨබ්බ්යං. 

සබ්බ්යස්සපි සකුදාධිගමනීයස්ස අත්ථස්ස පඤ්ඤත්තිමුයෙයනව 
පටිපජ්ජිතබ්බ්යත්තා සබ්බ්යපඤ්ඤත්තීනඤ්ච විජ්ජමානාදිවයසන ඡසු
පඤ්ඤත්තියභයදසු අන්යතොගධත්තායතසු‘‘එව’’න්තිආදීනංපඤ්ඤත්තීනං

සරූපං නිකුධායරන්යතො ආහ – ‘‘එවන් ති ච යමති චා’’තිආදි. තත්ථ
‘‘එව’’න්ති ච ‘‘යම’’ති ච වුච්චමානස්සත්ථස්ස ආකාරාදියනො ධම්මානං
අසල්ලක්ෙණභාවයතො අවිජ්ජමානපඤ්ඤත්තිභායවොති ආහ – 

‘‘සච් චිකට් ඨපරමත් ථවයසන අවිජ්  මානපඤ් ඤත් තී’’ති. තත්ථ 

සච් චිකට් ඨපරමත් ථවයසනාතිභූතත්ථඋත්තමත්ථවයසන.ඉදංවුත්තං යහොති

– යයො මායාමරීචිආදයයො විය අභූතත්යථො, අනුස්සවාදීහි ගයහතබ්යබ්යො විය

අනුත්තමත්යථො ච න යහොති, යසො රූපසකුදාදිසභායවො, 
රුප්පනානුභවනාදිසභායවො වා අත්යථො සච්චිකට්යඨො පරමත්යථො චාති

වුච්චති, නතථා ‘‘එවංයම’’තිපදානංඅත්යථොති.එතයමවත්ථංපාකටතරං 

කාතුං ‘‘කිඤ් යහත් ථ ත’’න්තිආදි වුත්තං. සුතන්ති පන සකුදායතනං

සන්ධායාහ ‘‘විජ්  මානපඤ් ඤත් තී’’ති. යතයනව හි ‘‘ෙඤ ්හි තං එත් ථ 

යසොයතන උපලද්  ’’න්ති වුත්තං, ‘‘යසොතකුවාරානුසායරන උපලකුධ’’න්ති
පන වුත්යතඅත්ථබ්යයඤ්ජනාදිසබ්බ්යංලබ්භති. 

තං තං උපාදාෙ වත් තබ් බයතොති යසොතපථමාගයත ධම්යම උපාදාය

යතසං උපධාරිතාකාරාදියනො පච්චාමසනවයසන ‘‘එව’’න්ති, 

සසන්තතිපරියාපන්යනෙන්යධඋපාදාය ‘‘යම’’තිවත්තබ්බ්යත්තාතිඅත්යථො.
දිට්ඨාදිසභාවරහියත සකුදායතයන පවත්තමායනොපි සුතයවොහායරො ‘‘දුතියං
තතිය’’න්තිආදියකො විය පඨමාදීනි දිට්ඨමුතවිඤ්ඤායත අයපක්ඛිත්වාව

පවත්යතොතිආහ ‘‘දිට් ඨාදීනි උපනි ාෙ වත් තබ් බයතො’’තිඅසුතංනයහොතීති
හි සුතන්ති පකාසියතොයමත්යථොති. අත්තනා පටිවිකුධා සුත්තස්ස

පකාරවියසසා ‘‘එව’’න්ති යථයරන පච්චාමට්ඨාති ආහ ‘‘අසම් යමොහං 

දීයපතී’’ති. නානප් පකාරපටියව සමත් යථො යහොතීති එයතන වක්ෙමානස්ස

සුත්තස්සනානප්පකාරතං දුප්පටිවිජ්ඣතඤ්චදස්යසති. සුතස ්ස අසම් යමොසං 

දීයපතීති සුතාකාරස්ස යාථාවයතො දස්සියමානත්තා වුත්තං. 

අසම් යමොයහනාතිසම්යමොහාභායවන, පඤ්ඤායඑවවාසවනකාලසම්භූතාය 

තදුත්තරකාලපඤ්ඤාසිකුධි. එවං අසම් යමොයසනාති එත්ථාපි වත්තබ්බ්යං.

බ්යයඤ්ජනානං පටිවිජ්ඣිතබ්යබ්යො ආකායරො නාතිගම්භීයරො, 
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යථාසුතධාරණයමව තත්ථකරණීයන්තිසතියාබ්යයාපායරොඅධියකො, පඤ්ඤා

තත්ථ ගුණීභූතාති වුත්තං ‘‘පඤ් ඤාපුබ් බඞ්  මාො’’තිආදි ‘‘පඤ්ඤාය
පුබ්බ්යඅගමා’’ති කත්වා. පුබ්බ්යඅගමතා යචත්ථ පධානතා

‘‘මයනොපුබ්බ්යඅගමා’’තිආදීසු )ධ. ප. 1, 2) විය. පුබ්බ්යඅගමතාය වා
චක්ඛුවිඤ්ඤාණාදීසුආවජ්ජනාදීනංවියඅප්පධානත්යතපඤ්ඤා පුබ්බ්යඅගමා

එතිස්සාති අයම්පි අත්යථො යුජ්ජති. එවං සතිපුබ් බඞ්  මාොති එත්ථාපි
වුත්තනයානුසායරන යථාසම්භවමත්යථො යවදිතබ්යබ්යො. 

අත් ථබයඤ්  නසම් පන් නස ්සාති අත්ථබ්යයඤ්ජනපරිපුණ්ණස්ස, 

සඅකාසනපකාසනවිවරණවිභජනඋත්තානීකරණපඤ්ඤත්තිවයසන ඡහි

අත්ථපයදහි, අක්ෙරපදබ්යයඤ්ජනාකාරනිරුත්තිනිකුයදසවයසන ඡහි
බ්යයඤ්ජනපයදහිච සමන්නාගතස්සාතිවාඅත්යථොදට්ඨබ්යබ්යො. 

යෙොනියසොමනසිකාරං දීයපති එවං-සකුයදන වුච්චමානානං
ආකාරනිදස්සනාවධාරණත්ථානං අවිපරීතසකුධම්මවිසයත්තාති අධිප්පායයො. 

අවික් යඛපං දීයපතීති ‘‘මූලපරියායං කත්ථ භාසිත’’න්තිආදිපුච්ඡාවයසන
පකරණප්පත්තස්සවක්ෙමානස්සසුත්තස්සසවනං සමාධානමන්තයරනන

සම්භවතීති කත්වා වුත්තං. වික් ඛිත් තචිත් තස් සාතිආදි තස්යසවත්ථස්ස

සමත්ථනවයසන වුත්තං. සබ් බසම් පත් තිොති 
අත්ථබ්යයඤ්ජනයදසකපයයොජනාදිසම්පත්තියා. අවිපරීතසකුධම්මවිසයයහි

විය ආකාරනිදස්සනාවධාරණත්යථහි යයොනියසොමනසිකාරස්ස, 
සකුධම්මස්සවයනන විය ච අවික්යෙපස්ස යථා යයොනියසොමනසිකායරන
ඵලභූයතන අත්තසම්මාපණිධිපුබ්යබ්යකතපුඤ්ඤතානං සිකුධි වුත්තා

තදවිනාභාවයතො, එවං අවික්යෙයපන ඵලභූයතන කාරණභූතානං 
සකුධම්මස්සවනසප්පුරිසූපනිස්සයානංසිකුධිදස්යසතබ්බ්යාසියාඅස්සුතවයතො 

සප්පුරිසූපනිස්සයරහිතස්ස ච තදභාවයතො. න හි වික් ඛිත් තචිත් යතොතිආදිනා
සමත්ථනවචයනනපනඅවික්යෙයපනකාරණභූයතන සප්පුරිසූපනිස්සයයන
චඵලභූතස්සසකුධම්මස්සවනස්සසිකුධිදස්සිතා.අයං පයනත්ථඅධිප්පායයො
යුත්යතො සියා – සකුධම්මස්සවනසප්පුරිසූපනිස්සයා න එකන්යතන

අවික්යෙපස්ස කාරණං බ්යාහිරඅගත්තා, අවික්යෙයපො පන
සප්පුරිසූපනිස්සයයො විය සකුධම්මස්සවනස්ස එකන්තකාරණන්ති. එවම්පි

අවික්යෙයපන සප්පුරිසූපනිස්සයසිකුධියජොතනා න සමත්ථිතාව, යනො න
සමත්ථිතාවික්ඛිත්තචිත්තානංසප්පුරිසපයිරුපාසනාභාවස්ස අත්ථසිකුධත්තා.
එත්ථ ච පුරිමං ඵයලන කාරණස්ස සිකුධිදස්සනං නදීපූයරන විය උපරි 

වුට්ඨිසබ්භාවස්ස, දුතියං කාරයණන ඵලස්ස සිකුධිදස්සනං දට්ඨබ්බ්යං 
එකන්තවස්සිනාවියයම වුට්ඨායනනවුට්ඨිප්පවත්තියා. 

භගවයතො වචනස්ස අත්ථබ්යයඤ්ජනපයභදපරිච්යඡදවයසන 
සකලසාසනසම්පත්තිඔගාහනාකායරො නිරවයසසපරහිතපාරිපූරිකාරණන්ති

වුත්තං ‘‘එවං භද් දයකො ආකායරො’’ති. යස්මා න යහොතීති සම්බ්යන්යධො. 

පච් ඡිමචක් කද් වෙසම් පත් තින්ති 
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අත්තසම්මාපණිධිපුබ්යබ්යකතපුඤ්ඤතාසඅොතං ගුණකුවයං.

අපරාපරවුත්තියා යචත්ථ චක්කභායවො, චරන්ති එයතහි සත්තා

සම්පත්තිභයවසූති වා. යය සන්ධාය වුත්තං ‘‘චත්තාරිමානි, භික්ෙයව, 

චක්කානි, යයහිසමන්නාගතානංයදවමනුස්සානංචතුචක්කං වත්තතී’’තිආදි

)අ.නි.4.31). පුරිමපච්ඡිමභායවොයචත්ථයදසනාක්කමවයසනදට්ඨබ්යබ්යො. 

පච් ඡිමචක් කද් වෙසිද් ධිොති පච්ඡිමචක්කකුවයස්ස අත්ථිතාය.
සම්මාපණිහිතත්යතො පුබ්යබ්ය ච කතපුඤ්යඤො සුකුධාසයයො යහොති

තදසුකුධියහතූනං කියලසානං දූරීභාවයතොති ආහ – ‘‘ආසෙසුද් ධි සිද්  ා 

යහොතී’’ති. තථා හි වුත්තං ‘‘සම්මාපණිහිතං චිත්තං, යසයයයසොනංතයතො

කයර’’ති )ධ. ප. 43), ‘‘කතපුඤ්යඤොසි ත්වං ආනන්ද, පධානමනුයුඤ්ජ, 

ඛිප්පංයහොහිසිඅනාසයවො’’ති)දී.නි. 2.207) ච.යතයනවාහ ‘‘ආසෙසුද් ධිො 

අධි මබයත් තිසිද් ධී’’ති. පයෙො සුද් ධිොති 

යයොනියසොමනසිකාරපුබ්බ්යඅගමස්ස ධම්මස්සවනපයයොගස්ස විසදභායවන.

තථා චාහ ‘‘ආ මබයත් තිසිද් ධී’’ති. සබ්බ්යස්ස වා කායවචීපයයොගස්ස 

නිකුයදොසභායවන. පරිසුකුධකායවචීපයයොයගො හි විප්පටිසාරාභාවයතො
අවික්ඛිත්තචිත්යතො පරියත්තියංවිසාරයදොයහොතීති. 

නානප් පකාරපටියව දීපයකනාතිආදිනා අත්ථබ්යයඤ්ජයනසු යථරස්ස
එවංසකුදසුත-සකුදානං අසම්යමොහාසම්යමොසදීපනයතො චතුපටිසම්භිදාවයසන

අත්ථයයොජනං දස්යසති. තත්ථ යසොතබ් බයභදපටියව දීපයකනාති එයතන

අයං සුත-සකුයදො එවං-සකුදසන්නිධානයතො, වක්ෙමානායපක්ොය වා
සාමඤ්යඤයනව යසොතබ්බ්යධම්මවියසසං ආමසතීති දස්යසති.
මයනොදිට්ඨිකරණා පරියත්තිධම්මානංඅනුයපක්ෙනසුප්පටියවධාවියසසයතො
මනසිකාරපටිබ්යකුධාති යත වුත්තනයයන යයොනියසොමනසිකාරදීපයකන

එවංසකුයදන යයොයජත්වා, සවනධාරණවචීපරිචයා පරියත්තිධම්මානං
වියසයසන යසොතාවධානපටිබ්යකුධාති යත අවික්යෙපදීපයකන සුත-සකුයදන 

යයොයජත්වා දස්යසන්යතො සාසනසම්පත්තියා ධම්මස්සවයන උස්සාහං 

ජයනති. තත්ථ  ම් මාති පරියත්තිධම්මා. මනසානුයපක් ඛිතාති ‘‘ඉධ සීලං

කථිතං, ඉධ සමාධි, ඉධ පඤ්ඤා, එත්තකා එත්ථ අනුසන්ධියයො’’තිආදිනා

නයයන මනසා අනු අනු යපක්ඛිතා. දිට් ඨිො සුප් පටිවිද්  ාති

නිජ්ඣානක්ෙන්තිභූතාය, ඤාතපරිඤ්ඤාසඅොතායවාදිට්ඨියාතත්ථතත්ථ

වුත්තරූපාරූපධම්යම ‘‘ඉති රූපං, එත්තකං රූප’’න්තිආදිනා සුට්ඨු
වවත්ථයපත්වාපටිවිකුධා. 

සකයලන වචයනනාති පුබ්යබ්ය තීහි පයදහි විසුං විසුං යයොජිතත්තා

වුත්තං. අත් තයනො අදහන් යතොති ‘‘මයමද’’න්ති අත්තනි අට්ඨයපන්යතො. 

අසප් පුරිසභූමින්ති අකතඤ්ඤුතං ‘‘ඉයධකච්යචො පාපභික්ඛු
තථාගතප්පයවදිතං ධම්මවිනයං පරියාපුණිත්වා අත්තයනො දහතී’’ති )පාරා.

195) එවං වුත්තං අනරියයවොහාරාවත්ථං, සා එව අනරියයවොහාරාවත්ථා

අසකුධම්යමො.නනුචආනන්දත්යථරස්ස‘‘මයමදංවචන’’න්ති අධිමානස්ස, 
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පටුන 

මහාකස්සපත්යථරාදීනඤ්ච තදාසඅකාය අභාවයතො 

අසප්පුරිසභූමිසමතික්කමාදිවචනං නිරත්ථකන්ති? නයිදයමවං ‘‘එවං යම
සුත’’න්ති වදන්යතනඅයම්පි අත්යථො විභාවියතොති දස්සනයතො. යකචිපන
‘‘යදවතානං පරිවිතක්කායපක්ෙං තථාවචනන්ති එදිසී යචොදනා
අනවකාසාවා’’ති වදන්ති. තස්මිං කිර ෙයණ එකච්චානං යදවතානං එවං

යචතයසොපරිවිතක්යකොඋදපාදි ‘‘භගවාචපරිනිබ්බුයතො, අයඤ්ච ආයස්මා

යදසනාද්සයලො, ඉදානි ධම්මං යදයසති සකයද්ලප්පසුයතො තථාගතස්ස

භාතා චූළපිතුපුත්යතො, කිංනු යෙො සයං සච්ඡිකතං ධම්මං යදයසති, උදාහු
භගවයතොයයව වචනං යථාසුත’’න්ති. එවං තදාසඅකිතප්පකාරයතො

අසප්පුරිසභූමිසයමොක්කමාදියතො අතික්කමාදි විභාවිතන්ති. අප් යපතීති
නිදස්යසති. දිට්ඨධම්මිකසම්පරායිකපරමත්යථසු යථාරහං සත්යත යනතීති

යනත්ති, ධම්යමොයයව යනත්ති  ම් මයනත් ති. 

දළ්හතරනිවිට්ඨා විචිකිච්ඡා කඞ් ඛා. නාතිසංසප්පනා මතියභදමත්තා 

විමති. අස් සද් ධිෙං විනායසති භගවතා යදසිතත්තා, සම්මුොවස්ස 

පටිග්ගහිතත්තා, ෙලිතදුරුත්තාදිගහණයදොසාභාවයතො ච. එත්ථ ච 
පඨමාදයයොතිස්යසොඅත්ථයයොජනාආකාරාදිඅත්යථසුඅග්ගහිතවියසසයමව

එවං-සකුදංගයහත්වා දස්සිතා, තයතොපරා චතස්යසොආකාරත්ථයමවඑවං-

සකුදං ගයහත්වා විභාවිතා, පච්ඡිමා පන තිස්යසො යථාක්කමං ආකාරත්ථං
නිදස්සනත්ථංඅවධාරණත්ථඤ්චඑවං-සකුදංගයහත්වා යයොජිතාතිදට්ඨබ්බ්යං. 

එක-සකුයදො අඤ්ඤයසට්ඨාසහායසඅෙයාදීසු දිස්සති. තථා යහස 

‘‘සස්සයතො අත්තා ච යලොයකො ච, ඉදයමව සච්චං යමො මඤ්ඤන්ති

ඉත්යථයක අභිවදන්තී’’තිආදීසු )ම. නි. 3.27) අඤ්ඤත්යථ දිස්සති, 

‘‘යචතයසො එයකොදිභාව’’න්තිආදීසු )දී. නි. 1.228) යසට්ඨත්යථ, ‘‘එයකො 

වූපකට්යඨො’’තිආදීසු )දී. නි. 1.405) අසහායය, ‘‘එයකොව යෙො, භික්ෙයව, 
ෙයණො ච සමයයො ච බ්රහ්මචරියවාසායා’’තිආදීසු සඅෙයායං. ඉධාපි

සඅෙයායන්ති දස්යසන්යතො ආහ ‘‘එකන් ති  ණනපරිච් යඡදනිද් යදයසො’’ති. 

කාලඤ් ච සමෙඤ් චාති යුත්තකාලඤ්ච පච්චයසාමග්ගිඤ්ච ඛයණොති
ඔකායසො. තථාගතුප්පාදාදියකො හි මග්ගබ්රහ්මචරියස්ස ඔකායසො 
තප්පච්චයපටිලාභයහතුත්තා. ෙයණො එව ච සමයයො. යයො ‘‘ෙයණො’’ති ච

‘‘සමයයො’’ති ච වුච්චති, යසො එයකොවාති හි අත්යථො මහාසමයෙොති

මහාසමූයහො. සමයෙොපි යඛොතිසික්ොපදපූරණස්සයහතුපි. සමෙප් පවාදයකති
දිට්ඨිප්පවාදයක. තත්ථ හි නිසින්නා තිත්ථියා අත්තයනො අත්තයනො සමයං

පවදන්තීති. අත් ථාභිසමොති හිතපටිලාභා. අභිසයමතබ්යබ්යොති අභිසමයයො, 

අභිසමයයො අත්යථො අභිසමෙට් යඨොති පීළනාදීනි අභිසයමතබ්බ්යභායවන
එකීභාවං උපයනත්වා වුත්තානි. අභිසමයස්ස වා පටියවධස්ස විසයභූයතො

අත්යථො අභිසමෙට් යඨොති.තායනවතථාඑකත්යතනවුත්තානි.තත්ථ පී නං 

දුක්ෙසච්චස්ස තංසමඅගියනො හිංසනං අවිප්ඵාරිකතාකරණං. සන් තායපො 
දුක්ෙදුක්ෙතාදිවයසනසන්තාපනංපරිදහනං. 
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තත්ථ සහකාරීකාරණං සන්නිජ්ඣං සයමති සමයවතීති සමයෙො, 
සමවායයො.සයමතිසමාගච්ඡතිමග්ගබ්රහ්මචරියංඑත්ථ තදාධාරපුග්ගයලහීති 

සමයෙො, ෙයණො. සයමති එත්ථ, එයතන වා සංගච්ඡති සත්යතො, 

සභාවධම්යමො වා සහජාතාදීහි උප්පාදාදීහි වාති සමයෙො, කායලො.
ධම්මප්පවත්තිමත්තතාය අත්ථයතො අභූයතොපි හි කායලො ධම්මප්පවත්තියා
අධිකරණං කරණං විය ච කප්පනාමත්තසිකුයධන රූයපන යවොහරීයතීති.

සමං, සහවාඅවයවානංඅයනංපවත්තිඅවට්ඨානන්ති සමයෙො, සමූයහොයථා
‘‘සමුදායයො’’ති. අවයවසහාවට්ඨානයමව හි සමූයහොති. අවයසසපච්චයානං

සමාගයමඑතිඵලංඑතස්මාඋප්පජ්ජතිපවත්තතිචාති සමයෙො, යහතුයථා
‘‘සමුදයයො’’ති. සයමති සංයයොජනභාවයතො සම්බ්යන්යධො එති අත්තයනො

විසයය පවත්තති, දළ්හග්ගහණභාවයතො වා සංයුත්තා අයන්ති පවත්තන්ති

සත්තා යථාභිනියවසං එයතනාති සමයෙො, දිට්ඨි; දිට්ඨිසඤ්යඤොජයනන හි 

සත්තා අතිවිය බ්යජ්ඣන්තීති. සමිති සඅගති සයමොධානන්ති සමයෙො, 

පටිලායභො.සමයනං, සම්මාවාඅයනංඅපගයමොති සමයෙො, පහානං.අභිමුෙං

ඤායණන සම්මා එතබ්යබ්යො අභිසයමතබ්යබ්යොති අභිසමයෙො, ධම්මානං
අවිපරීයතො සභායවො. අභිමුෙභායවන සම්මා එති ගච්ඡති බුජ්ඣතීති 

අභිසමයෙො, ධම්මානංඅවිපරීතසභාවාවයබ්යොයධො. එවංතස්මිංතස්මිංඅත්යථ 

සමෙ-සකුදස්ස පවත්ති යවදිතබ්බ්යා. සමයසකුදස්ස අත්ථුකුධායර

අභිසමයසකුදස්ස උදාහරණං වුත්තනයයයනව යවදිතබ්බ්යං. අස් සාති

සමයසකුදස්ස. කායලො අත් යථො සමවායාදීනං අත්ථානං ඉධ අසම්භවයතො, 
යදසයදසකපරිසානංවියසුත්තස්සනිදානභායවනකාලස්සඅපදිසිතබ්බ්යයතො
ච. 

කස්මා පයනත්ථ අනියමිතවයසයනව කායලො නිකුදිට්යඨො, න 

උතුසංවච්ඡරාදිවයසන නියයමත්වාති? ආහ – ‘‘තත් ථ කිඤ් චාපී’’තිආදි.
උතුසංවච්ඡරාදිවයසන නියමං අකත්වා සමයසකුදස්ස වචයනන අයම්පි

ගුයණො ලකුයධො යහොතීති දස්යසන්යතො ‘‘යෙ වා ඉයම’’තිආදිමාහ.
සාමඤ්ඤයජොතනා හි වියසයස අවතිට්ඨතීති. තත්ථ 

දිට් ඨ ම් මසුඛවිහාරසමයෙො යදවසිකං ඣානඵලසමාපත්තීහි

වීතිනාමනකායලො, වියසසයතො සත්තසත්තාහානි. සුප් පකාසාති 

දසසහස්සියලොකධාතුසංකම්පනඔභාසපාතුභාවාදීහි පාකටා.
යථාවුත්තයභයදසු එව සමයයසු එකයදසං පකාරන්තයරහි සඅගයහත්වා

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

අත්තහිතපටිපත්තිසමයයො ච අභිසම් යබොධිසමයෙො, අරියතුණ්හීභාවසමයයො 

දිට් ඨ ම් මසුඛවිහාරසමයෙො, කරුණාකිච්චපරහිතපටිපත්තිධම්මිකථාසමයයො 

යදසනාසමයෙො එව. 

කරණවචයනන නිකුයදයසො කයතොති සම්බ්යන්යධො. තත් ථාති

අභිධම්මතදඤ්ඤසුත්තපදවිනයයසු. තථාතිභුම්මකරයණහි. අධිකරණත් යථො 

ආධාරත්යථො. භායවො නාම කිරියා, තාය කිරියන්තරලක්ෙණං 
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භායවනභාවලක් ඛණං. තත්ථ යථා කායලො සභාවධම්මපරිච්ඡින්යනො සයං 
පරමත්ථයතො අවිජ්ජමායනොපි ආධාරභායවන පඤ්ඤායතො
තඅෙණප්පවත්තානං තයතො පුබ්යබ්ය පරයතො ච අභාවයතො ‘‘පුබ්බ්යණ්යහ

ජායතො, සායන්යහ ගච්ඡතී’’ති ච ආදීසු, සමූයහො ච අවයවවිනිමුත්යතො 
අවිජ්ජමායනොපි කප්පනාමත්තසිකුයධො අවයවානං ආධාරභායවන

පඤ්ඤාපීයති ‘‘රුක්යෙසාො, යවරාසියංසම්භූයතො’’තිආදීසු, එවංඉධාපීති

දස්යසන්යතො ආහ ‘‘අධිකරණඤ් හි…යප.…  ම් මාන’’න්ති. යස්මිං කායල

ධම්මපුඤ්යජ වා කාමාවචරං ද්සලං චිත්තං උප්පන්නං යහොති, තස්මිං එව
කායලධම්මපුඤ්යජච ඵස්සාදයයොපියහොන්තීතිඅයඤ්හිතත්ථඅත්යථො.යථා

ච ‘‘ගාවීසු දුය්හමානාසු ගයතො, දුකුධාසු ආගයතො’’ති යදොහනකිරියාය

ගමනකිරියා ලක්ඛීයති, එවං ඉධාපි ‘‘යස්මිං සමයය, තස්මිං සමයය’’ති ච
වුත්යත ‘‘සතී’’ති අයමත්යථො විඤ්ඤායමායනො එව යහොති පදත්ථස්ස 
සත්තාවිරහාභාවයතොති සමයස්ස සත්තාකිරියාය චිත්තස්ස උප්පාදකිරියා

ඵස්සාදීනං භවනකිරියාචලක්ඛීයති. ෙස් මිං සමයෙතියස්මිංනවයමෙයණ, 

යස්මිංයයොනියසොමනසිකාරාදියහතුම්හි, පච්චයසමවායයවාසතිකාමාවචරං

ද්සලං චිත්තං උප්පන්නං යහොති, තස්මිංයයව ෙයණ, යහතුම්හි, 
පච්චයසමවායය වා ඵස්සාදයයොපි යහොන්තීති උභයත්ථ සමයසකුයද
භුම්මනිකුයදයසො කයතො ලක්ෙණභූතභාවයුත්යතොති දස්යසන්යතො ආහ 

‘‘ඛණ…යප.… ලක් ඛීෙතී’’ති. 

යහතුඅත් යථො කරණත් යථො ච සම් භවති ‘‘අන්යනනවසති, අජ්යඣයනන

වසති, ඵරසුනා ඡින්දති, ද්දායලන ෙණතී’’තිආදීසු විය. වීතික්කමඤ්හි
සුත්වා භික්ඛුසඅ ං සන්නිපාතායපත්වා ඔතිණ්ණවත්ථුකං පුග්ගලං
පටිපුච්ඡිත්වා විගරහිත්වා චතංතං වත්ථුංඔතිණ්ණකාලං අනතික්කමිත්වා
යතයනව කායලන සික්ොපදානි පඤ්ඤයපන්යතො භගවා විහරති
සික්ොපදපඤ්ඤත්තියහතුඤ්චඅයපක්ෙමායනොතතියපාරාජිකාදීසුවිය. 

අච් චන් තයමව ආරම්භයතො පට්ඨාය යාව යදසනානිට්ඨානං

පරහිතපටිපත්තිසඅොයතන කරුණාවිහායරන. තදත් ථය ොතනත් ථන්ති

අච්චන්තසංයයොගත්ථයජොතනත්ථං. උපයෙො වචනනිද් යදයසො කයතො යථා
‘‘මාසංඅජ්යඣතී’’ති. 

යපොරාණාති අට්ඨකථාචරියා. අභිලාපමත් තයභයදොති වචනමත්යතන
වියසයසො.යතනසුත්තවිනයයසුවිභත්තිබ්යයත්තයයොකයතොතිදස්යසති. 

යසට් ඨන්ති යසට්ඨවාචකං වචනං ‘‘යසට්ඨ’’න්ති වුත්තං

යසට්ඨගුණසහචරණයතො. තථා උත් තමන්ති එත්ථාපි.  ාරවයුත් යතොති

ගරුභාවයුත්යතොගරුගුණයයොගයතො, ගරුකරණාරහතායවා  ාරවයුත් යතො. 

වුත් යතොයෙව, නපනඉධවත්තබ්යබ්යො විසුද් ධිමග්  ස් ස ඉමිස්සා අට් ඨකථාෙ 

එකයදසභාවයතොතිඅධිප්පායයො. 
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පටුන 

අපයරො නයයො )සං. නි. ටී. 1.1.1; සාරත්ථ. ටී. 

1.විනයානිසංසකථාවණ්ණනා; විසුකුධි. මහාටී. 1.144; ඉතිවු. අට්ඨ.

ගන්ථාරම්භකථා) – භාගවාති භගවා, භතවාතිභගවා, භායග වනීතිභගවා, 

භයග වනීති භගවා, භත්තවාති භගවා, භයග වමීති භගවා, භායග වමීති
භගවා. 

භගවාභතවාභායග, භයගචවනිභත්තවා; 

භයගවමිතථාභායග, වමීතිභගවාජියනො. 

තත්ථ කථං භා වාති භ වා? යය යත සීලාදයයො ධම්මක්ෙන්ධා

ගුණභාගා ගුණයකොට්ඨාසා, යත අනඤ්ඤසාධාරණානිරතිසයා තථාගතස්ස

අත්ථි උපලබ්භන්ති. තථා හිස්ස සීලං, සමාධි, පඤ්ඤා, විමුත්ති, 

විමුත්තිඤාණදස්සනං, හිරී, ඔත්තප්පං, සකුධා, වීරියං, සති සම්පජඤ්ඤං, 

සීලවිසුකුධි, දිට්ඨිවිසුකුධි, සමයථො, විපස්සනා, තීණි ද්සලමූලානි, තීණි

සුචරිතානි, තයයො සම්මාවිතක්කා, තිස්යසො අනවජ්ජසඤ්ඤා, තිස්යසො

ධාතුයයො, චත්තායරො සතිපට්ඨානා, චත්තායරො සම්මප්පධානා, චත්තායරො

ඉකුධිපාදා, චත්තායරො අරියමග්ගා, චත්තාරි අරියඵලානි, චතස්යසො

පටිසම්භිදා, චතුයයොනිපටිච්යඡදකඤාණං, චත්තායරො අරියවංසා, චත්තාරි

යවසාරජ්ජඤාණානි, පඤ්ච පධානියඅගානි, පඤ්චඅගියකො සම්මාසමාධි, 

පඤ්චඤාණියකො සම්මාසමාධි, පඤ්චින්ද්රියානි, පඤ්ච බ්යලානි, පඤ්ච 

නිස්සාරණීයා ධාතුයයො, පඤ්ච විමුත්තායතනඤාණානි, පඤ්ච

විමුත්තිපරිපාචනීයා සඤ්ඤා, ඡ අනුස්සතිට්ඨානානි, ඡ ගාරවා, ඡ

නිස්සාරණීයාධාතුයයො, ඡසතතවිහාරා, ඡ අනුත්තරියානි, ඡනිබ්යබ්යධභාගියා

සඤ්ඤා, ඡ අභිඤ්ඤා, ඡ අසාධාරණඤාණානි, සත්ත අපරිහානියා ධම්මා, 

සත්ත අරියධම්මා, සත්ත අරියධනානි, සත්ත යබ්යොජ්ඣඅගා, සත්ත 

සප්පුරිසධම්මා, සත්ත නිජ්ජරවත්ථූනි, සත්ත සඤ්ඤා, සත්ත 

දක්ඛියණයයපුග්ගලයදසනා, සත්ත ඛීණාසවබ්යලයදසනා, අට්ඨ

පඤ්ඤාපටිලාභයහතුයදසනා, අට්ඨ සම්මත්තානි, අට්ඨ

යලොකධම්මාතික්කමා, අට්ඨ ආරම්භවත්ථූනි, අට්ඨ අක්ෙණයදසනා, අට්ඨ

මහාපුරිසවිතක්කා, අට්ඨ අභිභායතනයදසනා, අට්ඨ වියමොක්ො, නව 

යයොනියසොමනසිකාරමූලකා ධම්මා, නව පාරිසුකුධිපධානියඅගානි, නව

සත්තාවාසයදසනා, නව ආ ාතපටිවිනයා, නවසඤ්ඤා, නවනානත්තා, නව

අනුපුබ්බ්යවිහාරා, දස නාථකරණා ධම්මා, දස කසිණායතනානි, දස

ද්සලකම්මපථා, දස සම්මත්තානි, දස අරියවාසා, දස අයසක්ෙධම්මා, දස 

තථාගතබ්යලානි, එකාදසයමත්තානිසංසා, කුවාදසධම්මචක්කාකාරා, යතරස

ධුතගුණා, චුකුදස බුකුධඤාණානි, පඤ්චදස විමුත්තිපරිපාචනීයා ධම්මා, 

යසොළසවිධා ආනාපානස්සති, යසොළස අපරන්තපනීයා ධම්මා, අට්ඨාරස

බුකුධධම්මා, එකූනවීසති පච්චයවක්ෙණඤාණානි, චතුචත්තාලීස

ඤාණවත්ථූනි, පඤ්ඤාසඋදයබ්බ්යයඤාණානි, පයරොපණ්ණාසද්සලධම්මා, 

සත්තසත්තති ඤාණවත්ථූනි, 
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පටුන 

චතුවීසතියකොටිසතසහස්සසඅොසමාපත්තිසඤ්චාරිමහාවජිරඤාණං, 
අනන්තනයසමන්තපට්ඨානපවිචයපච්චයවක්ෙණයදසනාඤාණානි තථා
අනන්තාසු යලොකධාතූසු අනන්තානං සත්තානං ආසයාදිවිභාවනඤාණානි
චාති එවමාදයයො අනන්තාපරිමාණයභදා අනඤ්ඤසාධාරණා නිරතිසයා

ගුණභාගා ගුණයකොට්ඨාසා සංවිජ්ජන්ති උපලබ්භන්ති, තස්මා 
යථාවුත්තවිභාගා ගුණභාගා අස්ස අත්ථීති ‘‘භාගවා’’ති වත්තබ්යබ්ය ආ-

කාරස්ස රස්සත්තංකත්වා ‘‘භ වා’’තිවුත්යතො.එවංතාවභාගවාති භ වා. 

යස්මාසීලාදයයොසබ්යබ්ය, ගුණභාගාඅයසසයතො; 

විජ්ජන්තිසුගයතතස්මා, භ වාති පවුච්චතීති. 

කථං භතවාති භ වා? යයයතසබ්බ්යයලොකහිතාය උස්සුක්කමාපන්යනහි
මනුස්සත්තාදියක අට්ඨ ධම්යම සයමොධායනත්වා සම්මාසම්යබ්යොධියා

කතමහාභිනීහායරහි මහායබ්යොධිසත්යතහි පරිපූරිතබ්බ්යා දානපාරමී, සීල, 

යනක්ෙම්ම, පඤ්ඤා, වීරිය, ෙන්ති, සච්ච, අධිට්ඨාන, යමත්තා, 
උයපක්ොපාරමීතිදසපාරමියයොදසඋපපාරමියයොදසපරමත්ථපාරමියයොති 

සමතිංස පාරමියයො, දානාදීනි චත්තාරි සඅගහවත්ථූනි, සච්චාදීනි චත්තාරි 

අධිට්ඨානානි, අඅගපරිච්චායගොනයනධනරජ්ජපුත්තදාරපරිච්චායගොතිපඤ්ච

මහාපරිචාගා, පුබ්බ්යයයොයගො, පුබ්බ්යචරියා, ධම්මක්ොනං, ඤාතත්ථචරියා, 

යලොකත්ථචරියා, බුකුධිචරියාති එවමාදයයො, සඅයෙපයතො වා සබ්යබ්ය 

පුඤ්ඤඤාණසම්භාරා බුකුධකරධම්මා, යත මහාභිනීහාරයතො පට්ඨාය
කප්පානං සතසහස්සාධිකානි චත්තාරි අසඅයෙයයානි යථා හානභාගියා

සංකියලසභාගියා ඨිතිභාගියා වා න යහොන්ති, අථ යෙො උත්තරුත්තරි

වියසසභාගියාව යහොන්ති, එවං සක්කච්චං නිරන්තරං අනවයසසයතො භතා

සම්භතා අස්ස අත්ථීති ‘‘භතවා’’ති වත්තබ්යබ්ය ‘‘භ වා’’ති වුත්යතො

නිරුත්තිනයයන ත-කාරස්ස ග-කාරං කත්වා. අථ වා භතවාති යතයයව

යථාවුත්යත බුකුධකරධම්යම වුත්තනයයයනව භරි සම්භරි, පරිපූයරසීති
අත්යථො.එවම්පිභතවාතිභගවා. 

සම්මාසම්යබ්යොධියාසබ්යබ්ය, දානපාරමිආදියක; 

සම්භායරභතවානායථො, යතනාපි භ වා මයතොති. 

කථං භාය  වනීති භ වා? යය යත චතුවීසතියකොටිසතසහස්සසඅො

යදවසිකං වළඤ්ජනකසමාපත්තිභාගා, යත අනවයසසයතො යලොකහිතත්ථං
අත්තයනො ච දිට්ඨධම්මසුෙවිහාරත්ථං නිච්චකප්පං වනි භජි යසවි 

බ්යහුලමකාසීතිභායගවනීති භ වා. අථවාඅභිඤ්යඤයයධම්යමසු ද්සලාදීසු
ෙන්ධාදීසු ච යය යත පරිඤ්යඤයයාදිවයසන සඅයෙපයතො වා චතුබ්බිධා 

අභිසමයභාගා, විත්ථාරයතො පන ‘‘චක්ඛු පරිඤ්යඤයයං යසොතං…යප.…

ජරාමරණං පරිඤ්යඤයය’’න්තිආදිනා )පටි. ම. 1.21) අයනයක

පරිඤ්යඤයයභාගා, ‘‘චක්ඛුස්ස සමුදයයො පහාතබ්යබ්යො…යප.…
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ජරාමරණස්ස සමුදයයො පහාතබ්යබ්යො’’තිආදිනා පහාතබ්බ්යභාගා, ‘‘චක්ඛුස්ස
නියරොයධො…යප.… ජරාමරණස්ස නියරොයධො සච්ඡිකාතබ්යබ්යො’’තිආදිනා 

සච්ඡිකාතබ්බ්යභාගා, ‘‘චක්ඛුස්ස නියරොධගාමිනී පටිපදා’’තිආදිනා, 

‘‘චත්තායරො සතිපට්ඨානා’’තිආදිනා ච අයනකයභදා භායවතබ්බ්යභාගා ච

ධම්මා, යත සබ්යබ්ය වනි භජි යථාරහං යගොචරභාවනායසවනානං වයසන

යසවි. එවම්පි භායග වනීති භ වා. අථ වා ‘‘යය ඉයම සීලාදයයො

ධම්මක්ෙන්ධා සාවයකහි සාධාරණා ගුණභාගා ගුණයකොට්ඨාසා, කින්ති නු
යෙො යත වියනයයසන්තායනසු පතිට්ඨයපයය’’න්ති මහාකරුණාය වනි

අභිපත්ථයි, සා චස්ස අභිපත්ථනා යථාධිප්යපතඵලාවහා අයහොසි. එවම්පි 

භාය  වනීති භ වා. 

යස්මා යඤයයසමාපත්තිගුණභායගඅයසසයතො; 

භජිපත්ථයිසත්තානං, හිතාය භ වා තයතොති. 

කථං භය  වනීති භ වා? සමාසයතො තාව කතපුඤ්යඤහි

පයයොගසම්පන්යනහි යථාවිභවං භජීයන්තීති භගා, යලොකියයලොද්ත්තරා
සම්පත්තියයො. තත්ථ යලොකියය තාව තථාගයතො සම්යබ්යොධියතො පුබ්යබ්ය 

යබ්යොධිසත්තභූයතො පරමුක්කංසගයත වනි භජි යසවි, යත්ථ පතිට්ඨාය

නිරවයසසයතො බුකුධකරධම්යමසමන්නායනන්යතොබුකුධධම්යමපරිපායචසි, 
බුකුධභූයතො පන යත නිරවජ්ජසුඛූපසංහියත අනඤ්ඤසාධාරයණ

යලොද්ත්තයරපි වනි භජි යසවි, විත්ථාරයතො පන 
පයදසරජ්ජඉස්සරියචක්කවත්තිසම්පත්ති-යදවරජ්ජසම්පත්තිආදිවයසන- 
ඣානවියමොක්ෙසමාධිසමාපත්තිඤාණදස්සන-මග්ගභාවනාඵලසච්ඡි- 
කිරියාදි-උත්තරිමනුස්සධම්මවයසන ච අයනකවිහියත අනඤ්ඤසාධාරයණ

භයගවනිභජියසවි. එවම්පි භය  වනීති භ වා. 

යාතාසම්පත්තියයොයලොයක, යාචයලොද්ත්තරාපුථු; 

සබ්බ්යාතාභජිසම්බුකුයධො, තස්මාපි භ වා මයතොති. 

කථං භත් තවාති භ වා? භත්තා දළ්හභත්තිකා අස්ස බ්යහූ අත්ථීති
භත්තවා. තථාගයතො හි 

මහාකරුණාසබ්බ්යඤ්ඤුතඤ්ඤාණාදිඅපරිමිතනිරුපමපභාවගුණවියසසසමඅගි

භාවයතො සබ්බ්යසත්තුත්තයමො, සබ්බ්යානත්ථපරිහාරපුබ්බ්යඅගමාය
නිරවයසසහිතසුෙවිධානතප්පරාය නිරතිසයාය පයයොගසම්පත්තියා
සයදවමනුස්සාය පජාය අච්චන්තූපකාරිතාය කුවත්තිංසමහාපුරිසලක්ෙණ-
අසීතිඅනුබ්යයඤ්ජන-බ්යයාමප්පභාදිඅනඤ්ඤසාධාරණ- වියසසපටිමණ්ඩිත-
රූපකායතාය යථාභුච්ච-ගුණාධිගයතන ‘‘ඉතිපි යසො 
භගවා’’තිආදිනයප්පවත්යතනයලොකත්තයබ්යයාපිනාසුවිපුයලනසුවිසුකුයධන
ච ථුතිය ොයසන සමන්නාගතත්තා උක්කංසපාරමිප්පත්තාසු
අප්පිච්ඡතාසන්තුට්ඨිආදීසු සුප්පතිට්ඨිතභාවයතො
දසබ්යලචතුයවසාරජ්ජාදිනිරතිසයගුණවියසස-සමඅගිභාවයතො ච 
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රූපප්පමායණො රූපප්පසන්යනො, ය ොසප්පමායණො ය ොසප්පසන්යනො, 

ලූෙප්පමායණො ලූෙප්පසන්යනො, ධම්මප්පමායණො ධම්මප්පසන්යනොති එවං
චතුප්පමාණියක යලොකසන්නිවායස සබ්බ්යථාපි පසාදාවහභායවන
සමන්තපාසාදිකත්තා අපරිමාණානං සත්තානං සයදවමනුස්සානං 
ආදරබ්යහුමානගාරවායතනතායපරමයපමසම්භත්තිට්ඨානං.යයතස්සඔවායද

පතිට්ඨිතා අයවච්චප්පසායදන සමන්නාගතා යහොන්ති, යකනචි අසංහාරියා
යතසං පසාදභත්ති සමයණනවා බ්රාහ්මයණනවා යදයවන වා මායරන වා
බ්රහ්මුනා වා. තථා හි යත අත්තයනො ජීවිතපරිච්චායගපි තත්ථ පසාදං න

පරිච්චජන්ති, තස්සවාආණංදළ්හභත්තිභාවයතො. යතයනවාහ– 

‘‘යයො යව කතඤ ්ඤූ කතයවදිධීයරො; 

කලයාණමිත්යතොදළ්හභත්තිචයහොතී’’ති.)ජා.2.17.78); 

‘‘යසයයථාපි, භික්ෙයව, මහාසමුකුයදො ඨිතධම්යමො යවලං

නාතිවත්තති, එවයමවයෙො, භික්ෙයව, යංමයාසාවකානංසික්ොපදං

පඤ්ඤත්තං, තංමමසාවකා ජීවිතයහතුපිනාතික්කමන්තී’’ති )අ.නි.

8.20; උදා.45; චූළව.385) ච. 

එවං භත්තවාති භ වා නිරුත්තිනයයන එකස්ස ත-කාරස්ස යලොපං
කත්වාඉතරස්සග-කාරංකත්වා. 

ගුණාතිසයයුත්තස්ස, යස්මායලොකහියතසියනො; 

සම්භත්තාබ්යහයවොසත්ථු, භගවායතනවුච්චතීති. 

කථං භය  වමීති භ වා? යස්මාතථාගයතො යබ්යොධිසත්තභූයතොපිපුරිමාසු

ජාතීසු පාරමියයො පූයරන්යතො භගසඅොතං සිරිං ඉස්සරියං යසඤ්ච වමි, 

උග්ගිරි, යෙළපිණ්ඩං විය අනයපක්යෙො ඡඩ්ඩයි; පච්ඡිමත්තභායවපි 
හත්ථාගතං චක්කවත්තිසිරිං යදවයලොකාධිපච්චසදිසං චතුදීපිස්සරියං 
චක්කවත්තිසම්පත්තිසන්නිස්සයං සත්තරතනසමුජ්ජලං යසඤ්ච තිණායපි
අමඤ්ඤමායනො නිරයපක්යෙො පහාය අභිනික්ෙමිත්වා සම්මාසම්යබ්යොධිං

අභිසම්බුකුයධො, තස්මා ඉයම සිරිආදියක භයග වමීති භ වා. අථ වා භානි

නාම නක්ෙත්තානි, යතහි සමං ගච්ඡන්ති පවත්තන්තීති භගා, 
සියනරුයුගන්ධරඋත්තරද්රුහිමවන්තාදිභාජනයලොකවියසසසන්නිස්සයා

යසොභා කප්පට්ඨියභාවයතො, යතපි භයග වමි

තන්නිවාසිසත්තාවාසසමතික්කමනයතො, තප්පටිබ්යකුධඡන්දරාගපහායනන
පජහීති.එවම්පිභයගවමීතිභගවා. 

චක්කවත්තිසිරිංයස්මා, යසංඉස්සරියංසුෙං; 

පහාසියලොකචිත්තඤ්ච, සුගයතොභගවාතයතොති. 



මජ්ඣිමනිකායය මූලපණ්ණාස-ටීකා  මූලපරියායවග්යගො 

36 

පටුන 

කථං භාය  වමීති භ වා? භාගා නාම සභාගධම්මයකොට්ඨාසා, යත

ෙන්ධායතනධාතාදිවයසන, තත්ථාපි රූපයවදනාදිවයසන, 

පථවියාදිඅතීතාදිවයසන ච අයනකවිධා. යත භගවා සබ්බ්යං පපඤ්චං සබ්බ්යං

යයොගං සබ් බං ගන්ථං සබ්බ්යං සංයයොජනං සමුච්ඡින්දිත්වා අමතං ධාතුං 

සමධිගච්ඡන්යතොවමිඋග්ගිරි, අනයපක්යෙොඡඩ්ඩයිනපච්චාගමි.තථායහස 

‘‘සබ්බ්යත්ථයමවපථවිං ආපං යතජංවායං, චක්ඛුංයසොතං ානංජිව්හංකායං

මනං, රූයප සකුයද ගන්යධ රයස යඵොට්ඨබ්යබ්ය ධම්යම, 

චක්ඛුවිඤ්ඤාණං…යප.… මයනොවිඤ්ඤාණං, චක්ඛුසම්ඵස්සං…යප.…

මයනොසම්ඵස්සං, චක්ඛුසම්ඵස්සජං යවදනං…යප.… මයනොසම්ඵස්සජං

යවදනං, චක්ඛුසම්ඵස්සජං සඤ්ඤං…යප.… මයනොසම්ඵස්සජං සඤ්ඤං, 

චක්ඛුසම්ඵස්සජං යචතනං…යප.… මයනොසම්ඵස්සජං යචතනං, 

රූපතණ්හං…යප.… ධම්මතණ්හං, රූපවිතක්කං…යප.… ධම්මවිතක්කං, 
රූපවිචාරං…යප.… ධම්මවිචාර’’න්තිආදිනා අනුපදධම්මවිභාගවයසනපි

සබ්යබ්යව ධම්මයකොට්ඨායස අනවයසසයතො වමි උග්ගිරි, 

අනයපක්ෙපරිච්චායගන ඡඩ්ඩයි. වුත්තං යහතං ‘‘යං තං, ආනන්ද, චත්තං 

වන්තං මුත්තං පහීනං පටිනිස්සට්ඨං, තං තථාගයතො පුන පච්චාගමිස්සතීති

යනතංඨානං විජ්ජතී’’ති)දී.නි.2.183). එවම්පිභායගවමීති භ වා. අථ වා 

භාය  වමීති සබ්යබ්යපි ද්සලාද්සයල සාවජ්ජානවජ්යජ හීනපණීයත
කණ්හසුක්කසප්පටිභායග ධම්යම අරියමග්ගඤාණමුයෙන වමි උග්ගිරි

අනයපක්යෙො පරිච්චජි පජහි, පයරසඤ්ච තථත්තාය ධම්මං යදයසසි.

වුත්තම්පියචතං ‘‘ධම්මාපියවො, භික්ෙයව, පහාතබ්බ්යා, පයගවඅධම්මා )ම.

නි.1.240), ද්ල්ලූපමංයවො, භික්ෙයව, ධම්මංයදයසස්සාමිනිත්ථරණත්ථාය, 

යනොගහණත්ථායා’’තිආදි)ම.නි.1.240). එවම්පි භායගවමීතිභගවා. 

ෙන්ධායතනධාතාදි-ධම්මභාගාමයහසිනා; 

කණ්හසුක්කායයතොවන්තා, තයතොපිභගවාමයතොති. 

යතනවුත්තං– 

‘‘භාගවාභතවාභායග, භයගචවනිභත්තවා; 

භයගවමිතථාභායග, වමීතිභගවාජියනො’’ති. 

 ම් මසරීරං පච් චක් ඛං කයරොතීති ‘‘යයොයවො, ආනන්ද, මයාධම්යමොච

විනයයොචයදසියතොපඤ්ඤත්යතො, යසොයවොමමච්චයයනසත්ථා’’ති)දී. නි.

2.216) වචනයතො ධම්මස්ස සත්ථුභාවපරියායයො විජ්ජතීති කත්වා වුත්තං. 

වජිරසඞ් ඝාතසමානකායෙො පයරහි අයභජ්ජසරීරත්තා. න හි භගවයතො
රූපකායය යකනචිසක්කාඅන්තරායයොකාතුන්ති. 

යදසනාසම් පත් තිං නිද් දිසති වක්ෙමානස්ස සකලස්ස සුත්තස්ස

‘‘එව’’න්තිනිදස්සනයතො. සාවකසම් පත් තිං නිද් දිසති පටිසම්භිදාප්පත්යතන
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පඤ්චසු ඨායනසු භගවතා එතදග්යග ඨපියතන මයා මහාසාවයකන සුතං, 

තඤ්ච යෙො මයාව සුතං, න අනුස්සුතිකං, න පරම්පරාභතන්ති ඉමස්ස

අත්ථස්ස දීපනයතො. කාලසම් පත් තිං නිද් දිසති භගවා-සකුදසන්නිධායන 
පයුත්තස්ස සමය-සකුදස්ස කාලස්ස බුකුධුප්පාදපටිමණ්ඩිතභාවදීපනයතො. 
බුකුධුප්පාදපරමාහිකාලසම්පදා.යතයනතංවුච්චති– 

‘‘කප්පකසායයකලියුයග, බුකුධුප්පායදොඅයහොමහච්ඡරියං; 

හුතාවහමජ්යඣ ජාතං, සමුදිතමකරන්දමරවින්ද’’න්ති. )දී. නි. ටී. 

1.1; සං.නි.ටී.1.1.1; අ.නි.ටී.1.1.1රූපාදිවග්ගවණ්ණනා); 

භ වාති යදසකසම් පත් තිං නිද් දිසති 

ගුණවිසිට්ඨසත්තුත්තමගරුගාරවාධිවචනභාවයතො. 

මඞ්  ලදිවයසො සුඛයණො සුනක් ඛත් තන්ති අජ්ජ මඅගලදිවයසො, තස්මා

සුනක්ෙත්තං, තත්ථාපි අයං සුෙයණො. මා අතික් කමීති මා රත්තිවිභායනං
අනුදික්ෙන්තානං රත්ති අතික්කමීති එවං සම්බ්යන්යධො යවදිතබ්යබ්යො.

උක්කාසු ඨිතාසු ඨිතාති උක් කට් ඨා (දී. නි. ටී. 1.255; අ. නි. ටී. 2.4.36). 

උක්කාසු විජ්යජොතලන්තීසු ඨිතා පතිට්ඨිතාති මූලවිභූජාදිපක්යෙයපන

)පාණිනි3.2.5) සකුදසිකුධියවදිතබ්බ්යා. නිරුත්තිනයයනවාඋක්කාසුඨිතාසු

ඨිතා ආසීති උක් කට් ඨා. අපයර පන භණන්ති ‘‘භූමිභාගසම්පත්තියා
මනුස්සසම්පත්තියා උපකරණසම්පත්තියා ච සා නගරී
උක්කට්ඨගුණයයොගයතො‘උක්කට්ඨා’තිනාමංලභී’’ති. 

අවියසයසනාති න වියසයසන, විහාරභාවසාමඤ්යඤනාති අත්යථො. 

ඉරිොපථ…යප.… විහායරසූති ඉරියාපථවිහායරොදිබ්බ්යවිහායරොබ්රහ්මවිහායරො

අරියවිහායරොති එයතසු චතූසු විහායරසු. සමඞ් ගිපරිදීපනන්ති

සමඅගීභාවපරිදීපනං. එතන්ති ‘‘විහරතී’’ති එතං පදං. තථා හි තං
‘‘ඉයධකච්යචොගිහීහි සංසට්යඨොවිහරතිසහනන්දීසහයසොකී’’තිආදීසු )සං.

නි. 4.241) ඉරියාපථවිහායර ආගතං; ‘‘යස්මිං සමයය, භික්ෙයව, භික්ඛු
විවිච්යචවකායමහි…යප.…පඨමංඣානංඋපසම්පජ්ජ විහරතී’’තිආදීසු)ධ.

ස. 160; විභ. 624) දිබ්බ්යවිහායර; ‘‘යසො යමත්තාසහගයතන යචතසා එකං 

දිසං ඵරිත්වා විහරතී’’තිආදීසු )දී. නි. 1.556; 3.308; ම. නි. 1.77; 2.309; 

3.230) බ්රහ්මවිහායර; ‘‘යසො යෙො අහං අග්ගියවස්සන තස්සායයව කථාය
පරියයොසායනතස්මිංඑව පුරිමස්මිංසමාධිනිමිත්යතඅජ්ඣත්තයමව චිත්තං

සණ්ඨයපමි සන්නිසායදමි එයකොදිං කයරොමි සමාදහාමි, යයන සුදං 

නිච්චකප්පංවිහරාමී’’තිආදීසු)ම.නි.1.387) අරියවිහායර. 

තත්ථ ඉරියනං වත්තනං ඉරියා, කායප්පයයොයගො. තස්සා 
පවත්තනුපායභාවයතො ඨානාදි ඉරියාපයථො. ඨානසමඅගී වා හි කායයන
කිඤ්චි කයරයය ගමනාදීසු අඤ්ඤතරසමඅගී වා. අථ වා ඉරියති පවත්තති

එයතන අත්තභායවො, කායකිච්චං වාති ඉරියා, තස්සා පවත්තියා
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පටුන 

උපායභාවයතො පයථොති ඉරියාපයථො, ඨානාදි එව. යසො ච අත්ථයතො 
ගතිනිවත්තිආදිආකායරන පවත්යතො චතුසන්තතිරූපපබ්යන්යධො එව.

විහරණං, විහරති එයතනාති වා විහායරො, ඉරියාපයථො එව විහායරො 

ඉරිොපථවිහායරො. දිවි භයවොති දිබ්යබ්යො. තත්ථ බ්යහුලප්පවත්තියා

බ්රහ්මපාරිසජ්ජාදියදවයලොයක භයවොති අත්යථො. තත්ථ යයො දිබ්බ්යානුභායවො, 

තදත්ථායසංවත්තතීතිවාදිබ්යබ්යො, අභිඤ්ඤාභිනීහාරවයසන මහාගතිකත්තා

වා දිබ්යබ්යො, දිබ්යබ්යො ච යසො විහායරො චාති දිබ් බවිහායරො, චතස්යසො
රූපාවචරසමාපත්තියයො. ආරුප්පසමාපත්තියයොපි එත්යථව සඅගහං

ගච්ඡන්ති. බ්රහ්මූනං, බ්රහ්මායනො වා විහාරා බ්රහ් මවිහාරා, චතස්යසො

අප්පමඤ්ඤායයො. අරියානං, අරියා වා විහාරා අරිෙවිහාරා, චත්තාරි

සාමඤ්ඤඵලානි. යසො හි භ වා එකං ඉරිොපථබා නන්තිආදි යදිපි භගවා

එයකනපි ඉරියාපයථන චිරතරං කාලං අත්තභාවං පවත්යතතුං සක්යකොති, 

තථාපි ‘‘උපාදින්නකසරීරස්ස නාම අයං සභායවො’’ති දස්යසතුං වුත්තං.
යස්මා වා භගවා යත්ථ කත්ථචි වසන්යතො යවයනයයානං ධම්මං 

යදයසන්යතො, නානාසමාපත්තීහි ච කාලං වීතිනායමන්යතො වසතීති
යවයනයයසත්තානං අත්තයනො ච විවිධං හිතසුෙං හරති උපයනති

උප්පායදති, තස්මාවිවිධංහරතීතිඑවයමත්ථඅත්යථො යවදිතබ්යබ්යො. 

සුභ ත් තාති සිරීකාමානවයසන යසොභනත්තා. යතයනවාහ 

‘‘සුන් දරසිරිකත් තා සුන් දරකාමත් තා චා’’ති. ඡණසමජ්  උස් සයවති එත්ථ 

ඡණං නාම ඵග්ගුනමාසාදීසු උත්තරඵග්ගුනාදි-අභිලක්ඛිතදිවයසසු

සපරිජනානං මනුස්සානං මඅගලකරණං. සමජ්  ං නාම නටසමජ්ජාදි. 

උස් සයවො නක්ෙත්තං. යත්ථ ගාමනිගමවාසියනො තයයො සත්ත වා දිවයස 

නක්ෙත්තය ොසනං කත්වා යථාවිභවං අලඅකතපටියත්තා යභොයග

පරිභුඤ්ජන්තා නක්ෙත්තකීළනං කීළන්ති. යතසං තං තයථව යහොතීතියතසං
මනුස්සානං තං පත්ථනං තන්නිවාසියදවතානුභායවන යයභුයයයන තයථව 

යහොති, පත්ථනා සමිජ්ඣතීති අත්යථො. බහු නකන් තතාොති ඉමිනා 

‘‘සුන්දරකාමත්තා’’ති එතස්යසව පදස්ස පකාරන්තයරන අත්ථං විභායවති.

තත්රායං වචනත්යථො – කමනීයට්යඨන සුට්ඨු භජීයතීති සුභ ං, සුභා අගා 

රුක්ො එත්ථාති වා සුභ ං, සුන්දරකිත්තියයොගයතො වා ‘‘සුභ ’’න්ති

එවම්යපත්ථ අත්ථං වණ්යණන්ති. යකචි පන ‘‘සුභාගවයන’’ති පඨන්ති, 

‘‘සුන්දරභූමිභායග වයන’’තිචස්ස අත්ථංවදන්ති.සුභගස්සනාමයක්ෙස්ස
වනං යතන පරිග්ගහිතත්තාති ‘‘සුභගවන’’න්ති අඤ්යඤ. වනනං
භත්තීතිඅත්යථ තං වනනං කායරතීති එතස්මිං අත්යථ වනයතීති පදසිකුධි 

යවදිතබ්බ්යා. යතයනවාහ ‘‘අත් තනි සියනහං උප් පායදතී’’ති. යාචනත්යථ 

වනුයත ඉති වනන්තිඋපචාරකප්පනාවයසනවන-සකුයදො යවදිතබ්යබ්යො. 

උජුවංසාති උවිභූතවිටපා. මහාසාලාති මහාරුක්ො. අඤ ්ඤතරස ්මිං 

සාලමූයලති අඤ්ඤතරස්ස රුක්ෙස්ස මූයල. වනප් පතිය ට් ඨකරුක් යඛොති

වනප්පතිභූයතො යජට්ඨකරුක්යෙො. තයමව ය ට් ඨකභාවන්ති
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පටුන 

වනප්පතිභායවනාගතං යසට්ඨභාවං පධානභාවං. යතන හි යසො

‘‘සාලරාජා’’ති වුත්යතො. උපගතානං රඤ්ජනට්යඨන රාජා, අඤ්ඤස්මිම්පි

තාදියස රුක්යෙ රාජයවොහාරං දස්යසතුං ‘‘සුපතිට් ඨිතස් සා’’තිආදි වුත්තං.

තත්ථ බ්රාහ් මණ  ම් මිකාති ආලපනං. නිප්පරියායයන සාොදිමයතො
සඅ ාතස්ස සුප්පතිට්ඨිතභාවසාධයන අවයවවියසයස පවත්තමායනො මූල-
සකුයදො. යස්මා තංසදියසසු තන්නිස්සයය පයදයස ච රුළ්හීවයසන

පරියායයතො පවත්තති, තස්මා ‘‘මූලානි උකුධයරයයා’’ති එත්ථ
නිප්පරියායමූලං අධිප්යපතන්ති එයකන මූල-සකුයදන වියසයසත්වා ආහ 

‘‘මූලමූයල දිස ්සතී’’ති යථා ‘‘දුක්ෙදුක්ෙං (සං. නි. 4.327), රූපරූප’’න්ති

)විසුකුධි. 2.449) ච. අසා ාරණයහතුම් හීති අසාධාරණකාරයණ.
යලොභසහගතචිත්තුප්පාදානං එව ආයවණියක යනසං
සුප්පතිට්ඨිතභාවසාධනයතොමූලට්යඨනඋපකාරයකපච්චයධම්යමදිස්සතීති 
අත්යථො. 

තත් ථාති ‘‘එකං සමයං භගවා උක්කට්ඨායං විහරති සුභගවයන

සාලරාජමූයල’’ති යං වුත්තං වාකයං, තත්ත. සිොති කස්සචි එවං

පරිවිතක්යකොසියා, වක්ෙමානාකායරනකදාචි යචොයදයයවාතිඅත්යථො. අථ 

තත් ථ විහරතීති යදි සුභගවයන සාලරාජමූයල විහරති. න වත් තබ් බන්ති

නානාඨානභූතත්තා උක්කට්ඨාසුභගවනානං, එකංසමයන්තිචවුත්තත්තාති

අධිප්පායයො. ඉදානි යචොදයකො තයමව අත්තයනො අධිප්පායං ‘‘න හි 

සක් කා’’තිආදිනා විවරති. ඉතයරො සබ්බ්යයමතං අවිපරීතං අත්ථං

අජානන්යතන වුත්තන්ති දස්යසන්යතො ‘‘න යඛො පයනතං එවං 

දට් ඨබ් බ’’න්ති ආහ. තත්ථ එතන්ති ‘‘උක්කට්ඨායං විහරති සුභගවයන 

සාලරාජමූයල’’තිඑතං වචනං. එවන්ති ‘‘යදිතාවභගවා’’තිආදිනායංතං

භවතා යචොදිතං, තං අත්ථයතො එවං න යෙො පන දට්ඨබ්බ්යං, න උභයත්ථ
අපුබ්බ්යඅචරිමංවිහාරදස්සනත්ථන්ති අත්යථො. 

ඉදානිඅත්තයනොයථාධිප්යපතංඅවිපරීතංඅත්ථං, තස්සචපටිකච්යචව 

වුත්තභාවං, යතන ච අප්පටිවිකුධත්තං පකායසන්යතො ‘‘නනු 

අයවොචුම් හ…යප.… සාලරා මූයල’’ති ආහ. එවම්පි ‘‘සුභගවයන 

සාලරාජමූයල විහරතී’’ච්යචව වත්තබ්බ්යං, න ‘‘උක්කට්ඨාය’’න්ති යචොදනං

මනසිකත්වාවුත්තං ‘‘ය ොචර ාමනිදස් සනත් ථ’’න්තිආදි. 

අවස්සං යචත්ථ යගොචරගාමකිත්තනං කාතබ්බ්යං. තථා හි තං යථා 

සුභගවනාදිකිත්තනං පබ්බ්යජිතානුග්ගහකරණාදිඅයනකප්පයයොජනං, එවං 
ගහට්ඨානුග්ගහකරණාදිවිවිධප්පයයොජනන්ති දස්යසන්යතො 

‘‘උක් කට් ඨාකිත් තයනනා’’තිආදිමාහ. තත්ථ පච්චයග්ගහයණන 
උපසඅකමනපයිරුපාසනානං ඔකාසදායනන ධම්මයදසනාය සරයණසු
සීයලසු ච පතිට්ඨාපයනන යථූපනිස්සයං උපරිවියසසාධිගමාවහයනන ච 

 හට් ඨානග්  හකරණං, උග්ගහපරිපුච්ඡානං කම්මට්ඨානානුයයොගස්ස ච
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අනුරූපවසනට්ඨානපරිග්ගයහයනත්ථ පබ් බජිතානුග්  හකරණං යවදිතබ්බ්යං. 

කරුණාෙ උප මනං, න ලාභාදිනිමිත්තං, පඤ ්ඤාෙ අප මනං, න 

වියරොධාදිනිමිත්තන්ති උපගමනාපගමනානං නිරුපක්කියලසතං විභායවති. 

 ම් මිකසුඛං නාමඅනවජ්ජසුෙං. යදවානං උපකාරබහුලතා ජනවිවිත්තතාය.
පචුරජනවිවිත්තං හි ඨානං යදවා උපසඅකමිතබ්බ්යං මඤ්ඤන්ති. 

තදත් ථපරිනිප් ඵාදනන්ති යලොකත්ථනිප්ඵාදනං, බුකුධකිච්චසම්පාදනන්ති

අත්යථො. එවමාදිනාති ආදි-සකුයදන උක්කට්ඨාකිත්තනයතො රූපකායස්ස

අනුග්ගණ්හනං දස්යසති, සුභගවනාදිකිත්තනයතො ධම්මකායස්ස. තථා

පුරියමනපරාධීනකිරියාකරණං, දුතියයන අත්තාධීනකිරියාකරණං.පුරියමන

වා කරුණාකිච්චං, ඉතයරන පඤ්ඤාකිච්චං. පුරියමන චස්ස පරමාය

අනුකම්පාය සමන්නාගමං, පච්ඡියමන පරමාය උයපක්ොය සමන්නාගමං 

දීයපති.භගවාහිසබ්බ්යසත්යතපරමායඅනුකම්පායඅනුකම්පති, නච තත්ථ

සියනහයදොසානුපතියතො පරමුයපක්ෙකභාවයතො, උයපක්ෙයකො ච න ච
පරහිතසුෙකරයණ අප්යපොසුක්යකොමහාකාරුණිකභාවයතො. 

තස්සමහාකාරුණිකතායයලොකනාථතා, උයපක්ෙකතායඅත්තනාථතා.
තථා යහස යබ්යොධිසත්තභූයතො මහාකරුණාය සඤ්යචොදිතමානයසො
සකලයලොකහිතාය උස්සුක්කමාපන්යනො මහාභිනීහාරයතො පට්ඨාය
තදත්ථනිප්ඵාදනත්ථං පුඤ්ඤඤාණසම්භායර සම්පායදන්යතො අපරිමිතං

කාලංඅනප්පකංදුක්ෙමනුයභොසි, උයපක්ෙකතායසම්මාපතියතහිදුක්යෙහි

න විකම්පි.තථාමහාකාරුණිකතායසංසාරාභිමුෙතා, උයපක්ෙකතායතයතො

නිබ්බින්දනා. තථා උයපක්ෙකතාය නිබ්බ්යානාභිමුෙතා, මහාකාරුණිකතාය

තදධිගයමො. තථා මහාකාරුණිකතාය පයරසං අභිංසාපනං, උයපක්ෙකතාය
සයං පයරහි අභායනං. මහාකාරුණිකතාය පරං රක්ෙයතො අත්තයනො 

රක්ෙණං, උයපක්ෙකතායඅත්තානංරක්ෙයතොපයරසංරක්ෙණං.යතනස්ස
අත්තහිතාය පටිපන්නාදීසු චතුත්ථපුග්ගලභායවො සිකුයධො යහොති. තථා

මහාකාරුණිකතාය සච්චාධිට්ඨානස්ස චාගාධිට්ඨානස්ස ච පාරිපූරි, 
උයපක්ෙකතාය උපසමාධිට්ඨානස්ස පඤ්ඤාධිට්ඨානස්ස ච පාරිපූරි. එවං
පරිසුකුධාසයපයයොගස්ස මහාකාරුණිකතාය යලොකහිතත්ථයමව

රජ්ජසම්පදාදිභවසම්පත්තියා උපගමනං, උයපක්ෙකතාය තිණායපි
අමඤ්ඤමානස්ස තයතො අපගමනං. ඉති සුවිසුකුධඋපගමාපගමස්ස 

මහාකාරුණිකතායයලොකහිතත්ථයමවදානවයසනසම්පත්තීනංපරිච්චජනා, 
උයපක්ෙකතාය චස්ස ඵලස්ස අත්තයනො අපච්චාසීසනා. එවං
සමුදාගමනයතො පට්ඨාය අච්ඡරියබ්භුතගුණසමන්නාගතස්ස

මහාකාරුණිකතායපයරසංහිතසුෙත්ථංඅතිදුක්කරකාරිතා, උයපක්ෙකතාය
කායම්පිඅනලංකාරිතා. 

තථා මහාකාරුණිකතාය චරිමත්තභායව ජිණ්ණාතුරමතදස්සයනන 

සඤ්ජාතසංයවයගො, උයපක්ෙකතායඋළායරසුයදවයභොගසදියසසුයභොයගසු
නිරයපක්යෙො මහාභිනික්ෙමනංනික්ෙමි.තථාමහාකාරුණිකතාය ‘‘කිච්ඡං
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වතායං යලොයකො ආපන්යනො’’තිආදිනා (දී. නි. 2.57; සං. නි. 2.4, 10) 

කරුණාමුයෙයනව විපස්සනාරම්යභො, උයපක්ෙකතාය බුකුධභූතස්ස සත්ත
සත්තාහානි වියවකසුයෙයනව වීතිනාමනං. මහාකාරුණිකතාය
ධම්මගම්භීරතං පච්චයවක්ඛිත්වා ධම්මයදසනාය අප්යපොසුක්කතං

ආපජ්ජිත්වාපි මහාබ්රහ්මුයනො අජ්යඣසනාපයදයසන ඔකාසකරණං, 
උයපක්ෙකතාය පඤ්චවග්ගියාදි යවයනයයානං අනනුරූපසමුදාචායරපි
අනඤ්ඤථාභායවො. මහාකාරුණිකතාය කත්ථචි පටි ාතාභායවනස්ස

සබ්බ්යත්ථ අමිත්තසඤ්ඤාය අභායවො, උයපක්ෙකතාය කත්ථචිපි
අනුයරොධාභායවන සබ්බ්යත්ථ සියනහසන්ථවාභායවො. මහාකාරුණිකතාය 
ගාමාදීනං ආසන්නට්ඨායන වසන්තස්සපි උයපක්ෙකතාය අරඤ්ඤට්ඨායන
එව විහරණං. යතන වුත්තං ‘‘පුරියමන චස්ස පරමාය අන්නුකම්පාය

සමන්නාගමං, පච්ඡියමනපරමාය උයපක්ොයසමන්නාගමංදීයපතී’’ති. 

තන්ති ‘‘තත්රා’’ති පදං. යදසකාලපරිදීපනන්ති යය යදසකාලා ඉධ

විහරණකිරියාවියසසනභායවන වුත්තා, යතසං පරිදීපනන්ති දස්යසන්යතො 

‘‘ෙං සමෙං…යප.… දීයපතී’’ති ආහ. තං-සකුයදො හි වුත්තස්ස අත්ථස්ස

පටිනිකුයදයසො, තස්මා ඉධ කාලස්ස, යදසස්ස වා පටිනිකුයදයසො භවිතුං

අරහති, න අඤ්ඤස්ස. අයං තාව තත්ර-සකුදස්ස පටිනිකුයදසභායව
අත්ථවිභාවනා. යස්මා පන ඊදියසසු ඨායනසු තත්ර-සකුයදො

ධම්මයදසනාවිසිට්ඨං යදසං කාලඤ්ච විභායවති, තස්මා වුත්තං 

‘‘භාසිතබ් බයුත් යත වා යදසකායල දීයපතී’’ති. යතන තත්රාති යත්ථ භගවා

ධම්මයදසනත්ථංභික්ඛූආලපිඅභාසි, තාදියස යදයස, කායලවාතිඅත්යථො. 

න හීතිආදිනා තයමවත්ථං සමත්යථති. නනු ච යත්ථ ඨියතො භගවා

‘‘අකායලොයෙොතාවා’’තිආදිනාබ්යාහියස්සධම්මයදසනංපටික්ඛිපි, තත්යථව

අන්තරවීථියං ඨියතො තස්ස ධම්මං යදයසතීති? සච්චයමතං, 

අයදයසතබ්බ්යකායල අයදසනාය ඉදං උදාහරණං. යතයනවාහ ‘‘අකායලො 

යඛො තාවා’’ති.යංපන තත්ථවුත්තං ‘‘අන්තර රංපවිට්ඨම්හා’’ති)උදා.10), 
තම්පි තස්සඅකාලභාවස්යසවපරියායයනදස්සනත්ථංවුත්තං.තස්සහිතදා

අකුධානපරිස්සයමන රූපකායය අකම්මඤ්ඤතා අයහොසි, බ්යලවපීතියවයගන

නාමකායය, තදුභයස්ස වූපසමං ආගයමන්යතො පපඤ්චපරිහාරත්ථං භගවා
‘‘අකායලො යෙො’’ති පරියායයන පටික්ඛිපි. අයදයසතබ්බ්යයදයස අයදසනාය
පන උදාහරණං ‘‘අථ යෙො භගවා මග්ගා ඔක්කම්ම අඤ්ඤතරස්මිං 

රුක්ෙමූයලනිසීදි)සං.නි.2.154), විහාරයතොනික්ෙමිත්වා විහාරපච්ඡායායං

පඤ්ඤත්යත ආසයන නිසීදී’’ති )දී. නි. 1.363) ච එවමාදිකං ඉධ ආදි-

සකුයදනසඅගහිතං. 

‘‘අථ යෙො යසො, භික්ෙයව, බ්යායලො ඉධ පුබ්යබ්ය රසායදො ඉධ පාපානි

කම්මානි කරිත්වා’’තිආදීසු )ම. නි. 3.251) පදපූරණමත් යත යඛො-සද් යදො, 

‘‘දුක්ෙං යෙො අගාරයවො විහරති අප්පතිස්යසො’’තිආදීසු )අ. නි. 4.21) 

අව ාරයණ, ‘‘කිත්තාවතානුයෙො, ආවුයසො, සත්ථුපවිවිත්තස්ස විහරයතො 
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පටුන 

සාවකා වියවකං නානුසික්ෙන්තී’’තිආදීසු )ම. නි. 1.31) ආදිකාලත් යථ. 

වාකයාරම්යභති අත්යථො. තත්ථ පදපූරයණන වචනාලඅකාරමත්තං කතං

යහොති, ආදිකාලත්යථන වාකයස්ස උපඤ්ඤාසමත්තං, අවධාරත්යථන පන

නියමදස්සනං, තස්මා ආමන්යතසි එවාති ආමන්තයන නියයමො දස්සියතො
යහොතීති. 

‘‘භගවාති යලොකගරුදීපන’’න්ති කස්මා වුත්තං, නනු පුබ්යබ්යපි භගවා-

සකුදස්සඅත්යථොවුත්යතොති? යදිපිපුබ්යබ්යවුත්යතො, තංපනස්සයථාවුත්යත 

ඨායන විහරණකිරියාය කත්තුවියසසදස්සනත්ථං කතං, න

ආමන්තනකිරියාය, ඉධ පන ආමන්තනකිරියාය, තස්මා තදත්ථං පුන

‘‘භගවා’’ති පාළියං වුත්තන්ති තස්සත්ථං දස්යසතුං ‘‘භ වාති 

යලොක රුදීපන’’න්ති ආහ. කථාසවනයුත් තපුග්  ලවචනන්ති වක්ෙමානාය
මූලපරියායයදසනාය සවනයයොගයපුග්ගලවචනං.චතූසුපිපරිසාසුභික්ඛූඑව

එදිසානං යදසනානං වියසයසන භාජනභූතා, ඉති
සාතිසයසාසනසම්පටිග්ගාහකභාවදස්සනත්ථං ඉධ භික්ඛුගහණන්ති 

දස්යසත්වාඉදානිසකුදත්ථංදස්යසතුං ‘‘අපිචා’’තිආදිමාහ. 

තත්ථ භික් ඛයකොති භික් ඛූති භික්ෙනධම්මතාය භික්ඛූති අත්යථො. 

භික් ඛාචරිෙං අජ් ඣුප යතොති බුකුධාදීහිපි අජ්ඣුපගතං භික්ොචරියං

උඤ්ඡාචරියං අජ්ඣුපගතත්තාඅනුට්ඨිතත්තා භික් ඛූ. යයොහියකොචිඅප්පං වා

මහන්තං වා යභොගක්ෙන්ධං පහාය අගාරස්මා අනගාරියං පබ්බ්යජියතො, යසො
කසියගොරක්ොදීහි ජීවිකාකප්පනං හිත්වා ලිඅගසම්පටිච්ඡයනයනව

භික්ොචරියං අජ්ඣුපගතත්තා භික් ඛු, පරපටිබ්යකුධජීවිකත්තා වා
විහාරමජ්යඣ කාජභත්තං භුඤ්ජමායනොපි භික්ොචරියං අජ්ඣුපගයතොති 

භික් ඛු, පිණ්ඩියායලොපයභොජනං නිස්සාය පබ්බ්යජ්ජාය උස්සාහජාතත්තා වා

භික්ොචරියං අජ්ඣුපගයතොති භික් ඛූති එවම්යපත්ථ අත්යථො දට්ඨබ්යබ්යො. 

ආදිනා නයෙනාති ‘‘භින්නපටධයරොති භික්ඛු, භින්දති පාපයක අද්සයල

ධම්යමති භික්ඛු, භින්නත්තා පාපකානං අද්සලානං ධම්මානං

භික්ඛූ’’තිආදිනා විභඞ් ය  (විභ. 510) ආගතනයයන. ඤාපයනති

අවයබ්යොධයන, පටියවදයනතිඅත්යථො. 

භික් ඛනසීලතාතිආදීසු භික් ඛනසීලතා භික්ෙයනන ආජීවනසීලතා, න

කසිවණිජ්ජාදීහි ආජීවනසීලතා. භික් ඛන ම් මතා ‘‘උකුදිස්ස අරියා 

තිට්ඨන්තී’’ති )පටි. ම. 153; මි. ප. 4.5.9) එවං වුත්තභික්ෙනසභාවතා, න 

සම්භාවනායකොහඤ්ඤසභාවතා. භික් ඛයන සාධුකාරිතා ‘‘උත්තිට්යඨ 

නප්පමජ්යජයයා’’ති )ධ.ප.168) වචනංඅනුස්සරිත්වාතත්ථඅප්පමජ්ජනා.

අථ වා සීලං නාම පකතිසභායවො, ඉධ පන තදධිට්ඨානං.  ම් යමොති වතං.

අපයර පන ‘‘සීලං නාම වතසමාදානං,  ම් යමො නාම පයවණීආගතං

චාරිත්තං, සාධුකාරිතාති සක්කච්චකාරිතා ආදරකිරියා’’ති වණ්යණන්ති. 

හීනාධික නයසවිතන්ති යය භික්ඛුභායව ඨිතාපි ජාතිමදාදිවයසන උකුධතා 
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උන්නළා. යය ච ගිහිභායව පයරසු අත්ථිකභාවම්පි අනුපගතතාය

භික්ොචරියංපරමකාපඤ්ඤතං මඤ්ඤන්ති, යතසංඋභයයසම්පියථාක්කමං
‘‘භික්ෙයවො’’තිවචයනනහීනජයනහිදලිකුයදහි පරමකාපඤ්ඤතංපත්යතහි
පරද්යලසු භික්ොචරියාය ජීවිකං කප්යපන්යතහි යසවිතං වුත්තිං

පකායසන්යතො උකුධතභාවනිග්ගහං කයරොති, අධිකජයනහි
උළාරයභොගෙත්තියද්ලාදියතො පබ්බ්යජියතහි බුකුධාදීහි ආජීවවියසොධනත්ථං
යසවිතං වුත්තිං පකායසන්යතො දීනභාවනිග්ගහං කයරොතීති යයොයජතබ්බ්යං.

යස්මා ‘‘භික්ෙයවො’’ති වචනං ආමන්තනභාවයතො අභිමුඛීකරණං, 
පකරණයතො සාමත්ථියයතො ච සුස්සූසාජනනං
සක්කච්චසවනමනසිකාරනියයොජනඤ්ච යහොති. තස්මා තමත්ථං

දස්යසන්යතො ‘‘භික් ඛයවොති ඉමිනා’’තිආදිමාහ. 

තත්ථ සාධුකසවනමනසිකායරති සාධුකසවයන සාධුකමනසිකායර ච.

කථං පන පවත්තිතා සවනාදයයො සාධුකං පවත්තිතා යහොන්තීති? ‘‘අකුධා 
ඉමාය සම්මාපටිපත්තියා සකලසාසනසම්පත්ති හත්ථගතා භවිස්සතී’’ති

ආදරගාරවයයොයගන, කථාදීසු අපරිභවනාදිනා ච. වුත්තං හි ‘‘පඤ්චහි, 

භික්ෙයව, ධම්යමහි සමන්නාගයතො සුණන්යතො සකුධම්මං භබ්යබ්යොනියාමං

ඔක්කමිතුං ද්සයලසු ධම්යමසු සම්මත්තං. කතයමහි පඤ්චහි? න කථං

පරියභොති, නකථිකංපරියභොති, නඅත්තානංපරියභොති, අවික්ඛිත්තචිත්යතො 

ධම්මංසුණාතිඑකග්ගචිත්යතො, යයොනියසොචමනසිකයරොති.ඉයමහියෙො, 

භික්ෙයව, පඤ්චහි ධම්යමහිසමන්නාගයතො සුණන්යතො සකුධම්මං භබ්යබ්යො

නියාමං ඔක්කමිතුං ද්සයලසු ධම්යමසු සම්මත්ත’’න්ති )අ. නි. 5.151). 

යතයනවාහ ‘‘සාධුකසවනමනසිකාරාෙත් තා හි සාසනසම් පත් තී’’ති. 

සාසනසම් පත් ති නාමසීලාදිනිප්ඵත්ති. 

පඨමං උප් පන් නත් තා අධිගමවයසන. සත් ථුචරිොනුවි ාෙකත් තා 
සීලාදිගුණානුට්ඨායනන. තිණ්ණං යානානං වයසන

අනුධම්මපටිපත්තිසබ්භාවයතො සකලසාසනපටිග්  ාහකත් තා. සන් තිකත් තාති

සමීපභාවයතො. සන් තිකාවචරත් තාති සබ්බ්යකාලං සම්පයුත්තභාවයතො. 

ෙථානුසිට් ඨන්ති අනුසාසනිඅනුරූපං, අනුසාසනිං අනවයසසයතො

පටිග්ගයහත්වාති අත්යථො. එකච් යච භික් ඛූයෙව සන්  ාොති යය
සුත්තපරියයොසායන ‘‘යත භික්ඛූ භගවයතො භාසිතං අභිනන්දු’’න්ති වුත්තා

පඤ්චසතාබ්රාහ්මණපබ්බ්යජිතා, යත සන්ධාය. 

පුබ්යබ්ය සබ්බ්යපරිසසාධාරණත්යතපි භගවයතො ධම්මයදසනාය 

‘‘යජට්ඨයසට්ඨා’’තිආදිනා භික්ඛූනං එව ආමන්තයන කාරණං දස්යසත්වා
ඉදානි භික්ඛූ ආමන්යතත්වාව ධම්මයදසනාය පයයොජනං දස්යසතුං 

‘‘කිමත් ථං පන භ වා’’ති යචොදනං සමුට්ඨායපසි. තත්ථ අඤ් ඤං 

චින් යතන් තාති අඤ්ඤවිහිතා. වික් ඛිත් තචිත් තාති අසමාහිතචිත්තා.  ම් මං 

පච් චයවක් ඛන් තාතිතදා හියයයො තයතො පරදිවයසසු වා සුතධම්මං පති පති
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මනසා අයවක්ෙන්තා. භික්ඛූආමන්යතත්වා ධම්යම යදසියමායනආදියතො
පට්ඨාය යදසනං සල්ලක්යෙතුං සක්යකොන්තීති ඉමයමවත්ථං 

බ්යයතියරකමුයෙනදස්යසතුං ‘‘යත අනාමන් යතත් වා’’තිආදි වුත්තං. 

භික් ඛයවොතීති ච සන්ධිවයසන ඉ-කාරයලොයපො දට්ඨබ්යබ්යො ‘‘භික්ෙයවො
ඉතී’’ති. අයං හි ඉති-සකුයදො යහතු-පරිසමාපනාදිපදත්ථවිපරියාය-

පකාරාවධාරණනිදස්සනාදිඅයනකත්ථප්පයභයදො. තථා යහස ‘‘රුප්පතීති

යෙො, භික්ෙයව, තස්මා ‘රූප’න්ති වුච්චතී’’තිආදීසු )සං. නි. 3.79) 

යහතුඅත්යථ දිස්සති; ‘‘තස්මා තිහ යම, භික්ෙයව, ධම්මදායාදා භවථ, මා

ආමිසදායාදා, අත්ථියමතුම්යහසුඅනුකම්පා‘කින්තියමසාවකාධම්මදායාදා

භයවයයං, යනො ආමිසදායාදා’ති’’ආදීසුපරිසමාපයන; ‘‘ඉතිවා, ඉතිඑවරූපා

නච්චගීතවාදිතවිසූකදස්සනා පටිවිරයතො’’තිආදීසු )දී.නි. 1.13) ආදිඅත්යථ; 

‘‘මාගණ්ඨියයොති තස්සබ්රාහ්මණස්සසඅොසමඤ්ඤාපඤ්ඤත්තියවොහායරො
නාමං නාමකම්මං නාමයධයයං නිරුත්ති බ්යයඤ්ජනමභිලායපො’’තිආදීසු

)මහානි.73) පදත්ථවිපරියායය; ‘‘ඉතියෙො, භික්ෙයව, සප්පටිභයයොබ්යායලො, 

අප්පටිභයයො පණ්ඩියතො, සඋපකුදයවො බ්යායලො, අනුපකුදයවො පණ්ඩියතො, 

සඋපසග්යගො බ්යායලො, අනුපසග්යගො පණ්ඩියතො’’තිආදීසු )ම. නි. 3.124) 

පකායර; ‘‘අත්ථි ඉදප්පච්චයා ජරාමරණන්ති ඉති පුට්යඨන සතා, ආනන්ද, 

අත්ථීතිස්ස වචනීයං, කිං පච්චයා ජරාමරණන්ති ඉති යච වයදයය, 

ජාතිපච්චයා ජරාමරණන්ති ඉච්චස්ස වචනීය’’න්තිආදීසු )දී. නි. 2.96) 

අවධාරයණ; ‘‘සබ්බ්යමත්ථීති යෙො, කච්චාන, අයයමයකො අන්යතො, සබ්බ්යං

නත්ථීති යෙො, කච්චාන, අයං දුතියයො අන්යතො’’තිආදීසු )සං. නි. 2.15) 
නිදස්සයන. ඉධාපි නිදස්සයනව දට්ඨබ්යබ්යො. භික්ෙයවොති හි

ආමන්තිතාකායරො, තයමස ඉති-සකුයදො නිදස්යසති ‘‘භික්ෙයවොති 

ආමන්යතසී’’ති. ඉමිනා නයයන ‘‘භද් දන් යත’’තිආදීසුපි යථාරහං ඉති-
සකුදස්ස අත්යථො යවදිතබ්යබ්යො. පුබ්යබ්ය ‘‘භගවාආමන්යතසී’’ති වුත්තත්තා 

‘‘භගවයතො පච්චස්යසොසු’’න්ති ඉධ ‘‘භගවයතො’’ති සාමිවචනං
ආමන්තනයමව සම්බ්යන්ධීඅන්තරං අයපක්ෙතීති ඉමිනා අධිප්පායයන 

‘‘භ වයතො ආමන් තනං පටිඅස් යසොසු’’න්තිවුත්තං.‘‘භගවයතො’’තිපනඉදං
පටිස්සවසම්බ්යන්ධයනන සම්පදානවචනං යථා ‘‘යදවදත්තස්ස
පටිස්සුයණොතී’’ති. 

යං නිදානං භාසිතන්ති සම්බ්යන්යධො. එත්ථාහ – කිමත්ථං පන 

ධම්මවිනයසඅගයහ කරියමායන නිදානවචනං, නනු භගවතා

භාසිතවචනස්යසව සඅගයහො කාතබ්යබ්යොති? වුච්චයත – යදසනාය
ඨිතිඅසම්යමොසසකුයධයයභාවසම්පාදනත්ථං. 
කාලයදසයදසකනිමිත්තපරිසාපයදයසහි උපනිබ්යන්ධිත්වා ඨපිතා හි යදසනා

චිරට්ඨිතිකා යහොති අසම්යමොසධම්මා සකුයධයයා ච, 
යදසකාලකත්තුයසොතුනිමිත්යතහි උපනිබ්යකුයධො විය යවොහාරවිනිච්ඡයයො.

යතයනව ච ආයස්මතා මහාකස්සයපන ‘‘මූලපරියායසුත්තං ආවුයසො, 
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ආනන්ද, කත්ථභාසිත’’න්තිආදිනායදසාදිපුච්ඡාසුකතාසුතාසංවිස්සජ්ජනං
කයරොන්යතන ධම්මභණ්ඩාගාරියකන ‘‘එවං යම සුත’’න්තිආදිනා ඉමස්ස
සුත්තස්සනිදානං භාසිතං. අපිචසත්ථුසම්පත්තිපකාසනත්ථංනිදානවචනං.
තථාගතස්ස හි භගවයතො පුබ්බ්යරචනානුමානාගමතක්කාභාවයතො

සම්මාසම්බුකුධභාවසිකුධි. න හි සම්මාසම්බුකුධස්ස පුබ්බ්යරචනාදීහි අත්යථො
අත්ථි සබ්බ්යත්ථ අප්පටිහතඤාණචාරතාය එකප්පමාණත්තා ච
යඤයයධම්යමසු. තථා 
ආචරියමුට්ඨිධම්මමච්ඡරියසාසනසාවකානුයරොධාභාවයතො
ඛීණාසවභාවසිකුධි. න හි සබ්බ්යයසො ඛීණාසවස්ස යත සම්භවන්තීති
සුවිසුකුධස්ස පරානුග්ගහප්පවත්ති. එවං යදසකසංකියලසභූතානං
දිට්ඨිසීලසම්පදාදූසකානං අවිජ්ජාතණ්හානං අච්චන්තාභාවසංසූචයකහි
ඤාණසම්පදාපහානසම්පදාභිබ්යයඤ්ජයකහි ච සම්බුකුධවිසුකුධභායවහි

පුරිමයවසාරජ්ජකුවයසිකුධි, තයතො එව ච අන්තරායිකනියයානිකධම්යමසු
සම්යමොහාභාවසිකුධියතො පච්ඡිමයවසාරජ්ජකුවයසිකුධීති භගවයතො
චතුයවසාරජ්ජසමන්නාගයමො අත්තහිතපරහිතපටිපත්ති ච නිදානවචයනන
පකාසිතා යහොති තත්ථ තත්ථ සම්පත්තපරියාය අජ්ඣාසයානුරූපං

ඨානුප්පත්තිකපටිභායනන ධම්මයදසනාදීපනයතො, ඉධ පන පථවීආදීසු
වත්ථූසු පුථුජ්ජනානං පටිපත්තිවිභාගවවත්ථාපකයදසනාදීපනයතොති

යයොයජතබ්බ්යං. යතන වුත්තං ‘‘සත්ථුසම්පත්තිපකාසනත්ථං
නිදානවචන’’න්ති. 

තථා සාසනසම්පත්තිපකාසනත්ථං නිදානවචනං. 
ඤාණකරුණාපරිග්ගහිතසබ්බ්යකිරියස්ස හි භගවයතො නත්ථි නිරත්ථිකා

පටිපත්ති, අත්තහිතත්ථා වා. තස්මා පයරසං එව අත්ථාය
පවත්තසබ්බ්යකිරියස්ස සම්මාසම්බුකුධස්ස සකලම්පි කායවචීමයනොකම්මං
යථාපවත්තං වුච්චමානං දිට්ඨධම්මිකසම්පරායිකපරමත්යථහි යථාරහං

සත්තානං අනුසාසනට්යඨන සාසනං, න කබ්යයරචනා, තයිදං සත්ථුචරිතං
කාලයදසයදසකපරිසාපයදයසහි සකුධිං තත්ථ තත්ථ නිදානවචයනහි

යථාරහං පකාසීයති, ඉධ පන ‘‘පථවියාදීසු වත්ථූසූ’’ති සබ්බ්යං 
පුරිමසදිසයමව. යතන වුත්තං ‘‘සාසනසම්පත්තිපකාසනත්ථං
නිදානවචන’’න්ති. අපිච සත්ථුයනො පමාණභාවප්පකාසයනන සාසනස්ස

පමාණභාවදස්සනත්ථං නිදානවචනං, තඤ්ච යදසකප්පමාණභාවදස්සනං
යහට්ඨා වුත්තනයානුසායරන ‘‘භගවා’’ති ච ඉමිනා පයදන විභාවිතන්ති
යවදිතබ්බ්යං. ‘‘භගවා’’ති ඉමිනා තථාගතස්ස 
රාගයදොසයමොහාදිසබ්බ්යකියලසමලදුච්චරිතාදියදොසප්පහානදීපයනන
වචයනන 

අනඤ්ඤසාධාරණසුපරිසුකුධඤාණකරුණාදිගුණවියසසයයොගපරිදීපයනන
තයතො එව සබ්බ්යසත්තුත්තමභාවදීපයනන අයමත්යථො සබ්බ්යථා පකාසියතො
යහොතීතිඉදයමත්ථ නිදානවචනප්පයයොජනස්සමුෙමත්තදස්සනං. 

අබ්භන්තරනිදානවණ්ණනානිට්ඨිතා. 
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පටුන 

සුත්තනික්යෙපවණ්ණනා 
නික් ඛිත් තස් සාති යදසිතස්ස.යදසනාපිහියදයසතබ්බ්යස්සසීලාදිඅත්ථස්ස 

වියනයයසන්තායනසු නික්ඛිපනයතො ‘‘නික්යෙයපො’’ති වුච්චති. 

සුත් තනික් යඛපං විචායරත් වා වුච් චමානා පාකටා යහොතීති සාමඤ්ඤයතො 
භගවයතො යදසනාසමුට්ඨානස්ස විභාගං දස්යසත්වා ‘‘එත්ථායං යදසනා
එවංසමුට්ඨානා’’ති යදසනාය සමුට්ඨායන දස්සියත සුත්තස්ස සම්මයදව
නිදානපරිජානයනන වණ්ණනාය සුවිඤ්යඤයයත්තා වුත්තං. එවඤ්හි

‘‘අස්සුතවාභික්ෙයවපුථුජ්ජයනො’’තිආදිනා, ‘‘යයොපියසො, භික්ෙයව, භික්ඛු

අරහං ඛීණාසයවො’’තිආදිනා )ම. නි. 1.8), ‘‘තථාගයතොපි යෙො, භික්ෙයව, 

අරහං සම්මාසම්බුකුයධො’’තිආදිනා )ම. නි. 1.12) ච පවත්තයදසනා 
අනුසන්ධිදස්සනසුෙතාය සුවිඤ්යඤයයා යහොති. තත්ථ යථා
අයනකසතඅයනකසහස්සයභදානිපි සුත්තන්තානි

සංකියලසභාගියාදිපධානනයවයසන යසොළසවිධතං නාතිවත්තන්ති, එවං 

අත්තජ්ඣාසයාදිසුත්තනික්යෙපවයසන චතුබ්බිධභාවන්තිආහ ‘‘චත් තායරො 

හි සුත් තනික් යඛපා’’ති. 

එත්ථචයථා අත්තජ්ඣාසයස්ස අට්ඨුප්පත්තියා ච පරජ්ඣාසයපුච්ඡාහි

සකුධිං සංසග්ගයභයදො සම්භවති ‘‘අත්තජ්ඣාසයයො ච පරජ්ඣාසයයො ච, 

අත්තජ්ඣාසයයොචපුච්ඡාවසියකොච, අට්ඨුප්පත්තියකොචපරජ්ඣාසයයොච, 
අට්ඨුප්පත්තියකො ච පුච්ඡාවසියකො චා’’ති 

අජ්ඣාසයපුච්ඡානුසන්ධිසබ්භාවයතො, එවං යදිපි අට්ඨුප්පත්තියා

අත්තජ්ඣාසයයනපි සංසග්ගයභයදො සම්භවති, අත්තජ්ඣාසයාදීහි පන
පුරයතො ඨියතහි අට්ඨුප්පත්තියා සංසග්යගො නත්ථීති නයිධ නිරවයසයසො

විත්ථාරනයයො සම්භවතීති ‘‘චත්තායරො සුත්තනික්යෙපා’’ති වුත්තං, 
තදන්යතොගධත්තා වා සම්භවන්තානං යසසනික්යෙපානං 
මූලනික්යෙපවයසන චත්තායරොව දස්සිතා. තථාදස්සනඤ්යචත්ථ අයං
සංසග්ගයභයදො ගයහතබ්යබ්යොති. 

තත්රායං වචනත්යථො – නික්ඛිපීයතීති නික්යෙයපො, සුත්තං එව 

නික්යෙයපො සුත් තනික් යඛයපො. අථ වා නික්ඛිපනං නික්යෙයපො, සුත්තස්ස

නික්යෙයපො සුත් තනික් යඛයපො, සුත්තයදසනාති අත්යථො. අත්තයනො

අජ්ඣාසයයො අත්තජ්ඣාසයයො, යසො අස්ස අත්ථි කාරණභූයතොති 

අත් තජ් ඣාසයෙො. අත්තයනො අජ්ඣාසයයො එතස්සාතිවා අත් තජ් ඣාසයෙො. 

පරජ් ඣාසයෙපි එයසව නයයො. පුච්ඡාය වයසො පුච්ඡාවයසො, යසො එතස්ස

අත්ථීති පුච් ඡාවසියකො. සුත්තයදසනාවත්ථුභූතස්ස අත්ථස්ස උප්පත්ති 

අත්ථුප්පත්ති, අත්ථුප්පත්තියයව අට්ඨුප්පත්ති ත්ථ-කාරස්ස ට්ඨ-කාරං 

කත්වා. සා එතස්ස අත්ථීති අට් ඨුප් පත් තියකො. අථ වා නික්ඛිපීයති සුත්තං

එයතනාති සුත් තනික් යඛයපො, අත්තජ්ඣාසයාදි එව. එතස්මිං පන

අත්තවිකප්යප අත්තයනො අජ්ඣාසයයො අත් තජ් ඣාසයෙො. පයරසං

අජ්ඣාසයයො පරජ් ඣාසයෙො. පුච්ඡීයතීති පුච්ඡා, පුච්ඡිතබ්යබ්යො අත්යථො. 
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පුච්ඡනවයසන පවත්තං ධම්මපටිග්ගාහකානං වචනං පුච්ඡාවසිකං, තයදව 

නික්යෙප-සකුදායපක්ොයපුල්ලිඅගවයසන ‘‘පුච් ඡාවසියකො’’තිවුත්තං.තථා

අට්ඨුප්පත්තිඑව අට් ඨුප් පත් තියකොතිඑවම්යපත්ථඅත්යථොයවදිතබ්යබ්යො. 

අපියචත්ථ පයරසං ඉන්ද්රියපරිපාකාදිකාරණනිරයපක්ෙත්තා 
අත්තජ්ඣාසයස්ස විසුංසුත්තනික්යෙපභායවොයුත්යතොයකවලංඅත්තයනො
අජ්ඣාසයයයනව ධම්මතන්තිඨපනත්ථං පවත්තිතයදසනත්තා.
පරජ්ඣාසයපුච්ඡාවසිකානං පන පයරසං අජ්ඣාසයපුච්ඡානං
යදසනාපවත්තියහතුභූතානං උප්පත්තියං පවත්තිතානං කථමට්ඨුප්පත්තියං

අනවයරොයධො, පුච්ඡාවසිකඅට්ඨුප්පත්තිකානං වා පරජ්ඣාසයානුයරොයධන 

පවත්තිකානං කථං පරජ්ඣාසයය අනවයරොයධොති? න යචොයදතබ්බ්යයමතං.
පයරසඤ්හි අභිනීහාරපරිපුච්ඡාදිවිනිමුත්තස්යසව
සුත්තයදසනාකාරණුප්පාදස්ස අට්ඨුප්පත්තිභායවන ගහිතත්තා

පරජ්ඣාසයපුච්ඡාවසිකානං විසුං ගහණං. තථා හි බ්රහ් ම ාල (දී. නි. 1.1) 

 ම් මදාොදසුත් තාදීනං )ම. නි. 1.29) 
වණ්ණාවණ්ණආමිසුප්පාදාදියදසනානිමිත්තං ‘‘අට්ඨුප්පත්තී’’ති වුච්චති.
පයරසං පුච්ඡං විනා අජ්ඣාසයං එව නිමිත්තං කත්වා යදසියතො

පරජ්ඣාසයයො, පුච්ඡාවයසන යදසියතො පුච්ඡාවසියකොති
පාකයටොයමත්යථොති. 

අත් තයනො අජ් ඣාසයෙයනව කයථසි ධම්මතන්තිඨපනත්ථන්ති

දට්ඨබ්බ්යං. සම් මප් ප ානසුත් තන් තහාරයකොති අනුපුබ්යබ්යන නික්ඛිත්තානං 
සංයුත්තයක සම්මප්පධානපටිසංයුත්තානං සුත්තානං ආවළි. තථා 

ඉද් ධිපාදහාරකාදයයො. 

විමුත් තිපරිපාචනීො  ම් මා සකුධින්ද්රියාදයයො. අජ් ඣාසෙන්තිඅධිමුත්තිං. 

ඛන් තින්ති දිට්ඨිනිජ්ඣානක්ෙන්තිං. මනන්ති චිත්තං. අභිනිහාරන්ති

පණිධානං. බුජ් ඣනභාවන්තිබුජ්ඣනසභාවං, පටිවිජ්ඣනාකාරංවා. 

උප්පන්යන මායන නික්ඛිත්තන්ති සම්බ්යන්යධො. ඉත්ථිලිඅගාදීනි තීණි 

ලිඞ්  ානි. නාමාදීනි චත් තාරි පදානි. පඨමාදයයො සත් ත විභත් තියෙො. 

මුඤ ්චිත් වා න කිඤ් චි කයථති සභාවනිරුත්තියා තයථව පවත්තනයතො.
ගණ්ඨිභූතං පදං. යථා හි රුක්ෙස්ස ගණ්ඨිට්ඨානං දුබ්බිනිබ්යබ්යධං

දුත්තච්ඡිතඤ්චයහොති, එවයමවංයංපදංඅත්ථයතොවිවරිතුංනසක්කා, තං

‘‘ගණ්ඨිපද’’න්තිවුච්චති. අනුපහච් චාති අනුකුධරිත්වා. 

යෙන යෙන සම් බන්  ං  ච් ඡති, තස් ස තස් ස අනවයසසතං දීයපතීති
ඉමිනා ඉමස්ස සබ්බ්ය-සකුදස්ස සප්පයදසතං දස්යසති. සබ්බ්ය-සකුයදො හි
සබ්බ්යසබ්බ්යං පයදසසබ්බ්යංආයතනසබ්බ්යං සක්කායසබ්බ්යන්ති චතූසු විසයයසු
දිට්ඨප්පයයොයගො. තථා යහස ‘‘සබ්යබ්ය ධම්මා සබ්බ්යාකායරන බුකුධස්ස

භගවයතො ඤාණමුයෙආපාථමාගච්ඡන්තී’’තිආදීසු)මහානි.156; චූළනි.85; 
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පටි.ම.3.6) සබ්බ්යසබ්බ්යස්මිංආගයතො.‘‘සබ්යබ්යසංයවො, සාරිපුත්ත, සුභාසිතං

පරියායයනා’’තිආදීසු (ම. නි. 1.345) පයදසසබ්බ්යස්මිං. ‘‘සබ්බ්යං යවො, 

භික්ෙයව, යදයසස්සාමි…යප.… චක්ඛුඤ්යචවරූපාච…යප.…මයනොයචව

ධම්මා චා’’ති )සං. නි. 4.23) එත්ථ ආයතනසබ්බ්යස්මිං. ‘‘සබ්බ්යං සබ්බ්යයතො

සඤ්ජානාතී’’තිආදීසු)ම.නි.1.5) සක්කායසබ්බ්යස්මිං.තත්ථසබ්බ්යසබ්බ්යස්මිං

ආගයතො නිප්පයදයසො, ඉතයරසු තීසුපි ආගයතො සප්පයදයසො, ඉධ පන

සක්කායසබ්බ්යස්මිං යවදිතබ්යබ්යො. තථා හි වක්ෙති ‘‘සක්කායපරියාපන්නා

පන යතභූමකධම්මාව අනවයසසයතො යවදිතබ්බ්යා’’ති )ම. නි. අට්ඨ. 1.1 
සුත්තනික්යෙපවණ්ණනා). 

සච් යචසූති අරියසච්යචසු. එයත චතුයරො  ම් මාති ඉදානි වුච්චමායන

සච්චාදියක චත්තායරො ධම්යම සන්ධාය වදති. තත්ථ සච් චන්ති වචීසච්චං. 

ඨිතීති වීරියං, ‘‘ධිතී’’ති වා පායඨො, යසො එවත්යථො. චාය ොති අයලොයභො. 

දිට් ඨං යසො අතිවත් තතීති යස්මිංඑයතසච්චාදයයොධම්මාඋපලබ්භන්ති, යසො

දිට්ඨංඅත්තයනොඅමිත්තං අතික්කමති, නතස්සහත්ථතංගච්ඡති, අථයෙො

නං අභිභවති එවාති අත්යථො. සභායව වත් තති අසභාවධම්මස්ස
කාරණාසම්භවයතො. න හි නිස්සභාවා ධම්මා යකනචි නිබ්බ්යත්තීයන්ති. 

අත් තයනො ලක් ඛණං  ායරන් තීති යදිපි ලක්ෙණවිනිමුත්තා ධම්මා නාම

නත්ථි, තථාපි යථා දිට්ඨිතණ්හාපරිකප්පිතාකාරමත්තා

අත්තසුභසුෙසස්සතාදයයො, පකතියාදයයො, දබ්බ්යාදයයො, ජීවාදයයො, 
කායාදයයො යලොකයවොහාරමත්තසිකුධා ගගණද්සුමාදයයොව

සච්චිකට්ඨපරමත්ථයතො න උපලබ්භන්ති, න එවයමයත, එයත පන

සච්චිකට්ඨපරමත්ථභූතා උපලබ්භන්ති, තයතො එව සත්තාදිවියසසවිරහයතො
ධම්මමත්තා සභාවවන්යතොති දස්සනත්ථං ‘‘අත්තයනො ලක්ෙණං 

ධායරන්තී’’ති වුත්තං. භවති හි යභදාභායවපි සුොවයබ්යොධනත්ථං 
උපචාරමත්තසිකුයධන යභයදන නිකුයදයසො යථා ‘‘සිලාපුත්තකස්ස

සරීර’’න්ති.ධාරීයන්ති වායථාසභාවයතොඅවධාරීයන්තිඤායන්තීති  ම් මා, 
කක්ෙළඵුසනාදයයො. 

අසා ාරණයහතුම් හීති අසාධාරණකාරයණ, සක්කායධම්යමසු තස්ස

තස්සආයවණිකපච්චයයතිඅත්යථො.කිංපනතන්ති? තණ්හාමානදිට්ඨියයො, 
අවිජ්ජාදයයොපි වා. යයථව හි පථවීආදීසු මඤ්ඤනාවත්ථූසු උප්පජ්ජමානා

තණ්හාදයයොමඤ්ඤනායතසංපවත්තියාමූලකාරණං, එවංඅවිජ්ජාදයයොපි.
තථා හි‘‘අස්සුතවාපුථුජ්ජයනො’’තිආදිනා‘‘අපරිඤ්ඤාතංතස්සාතිවදාමී’’ති

)ම.නි.1.2) ‘‘නන්දීදුක්ෙස්සමූල’’න්ති)ම.නි.1.13) චඅන්වයයතො, ‘‘ෙයා
රාගස්ස…යප.… වීතයමොහත්තා’’ති බ්යයතියරකයතො ච යතසං
මූලකාරණභායවොවිභාවියතො. 

පරියායයති යදයසතබ්බ්යමත්ථං අවගයමති යබ්යොධයතීති පරිොයෙො, 
යදසනා. පරියායති අත්තයනො ඵලං පරිග්ගයහත්වා වත්තති තස්ස වා
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පටුන 

කාරණභාවංගච්ඡතීති පරිොයෙො, කාරණං.පරියායති අපරාපරංපරිවත්තතීති 

පරිොයෙො, වායරො. එවං පරියායසකුදස්ස යදසනාකාරණවායරසු පවත්ති
යවදිතබ්බ්යා. යථාරුතවයසන අග්ගයහත්වා නිකුධායරත්වා ගයහතබ්බ්යත්ථං 

යනෙයත් ථං. යතභූමකා  ම් මාව අනවයසසයතො යවදිතබ් බා 
මඤ්ඤනාවත්ථුභූතානංසබ්යබ්යසංපථවීආදිධම්මානං අධිප්යපතත්තා. 

කාරණයදසනන්ති කාරණඤාපනං යදසනං. තං අත් ථන්ති තං

සබ්බ්යධම්මානං මූලකාරණසඅොතං, කාරණයදසනාසඅොතං වා අත්ථං.

යතයනවාහ ‘‘තං කාරණං තං යදසන’’න් ති. එකත් ථයමතන්තිඑතංපදකුවයං
එකත්ථං. සාධු-සකුයදො එව හි ක-කායරන වඩ්යඪත්වා ‘‘සාධුක’’න්ති
වුත්යතො. යතයනව හි සාධුසකුදස්ස අත්ථං වදන්යතන අත්ථුකුධාරවයසන

සාධුකසකුයදො උදාහයටො.  ම් මරුචීති පුඤ්ඤකායමො. පඤ ්ඤාණවාති

පඤ්ඤවා. අද් දුබ් යභොති අදූසයකො, අනුප ාතයකොති අත්යථො. ඉ ාපීති

ඉමස්මිං මූලපරියායසුත්යතපි. අෙන්ති සාධුකසකුයදො. එත් යථව 

ද ් හීකම් යමති සක්කච්චකිරියායං. ආණත් තිෙන්ති ආණාපයන. ‘‘සුණාථ
සාධුකං මනසිකයරොථා’’ති හි වුත්යත සාධුකසකුයදන සවනමනසිකාරානං
සක්කච්චකිරියාවියතදාණාපනම්පිවුත්තංයහොති.ආයාචනත්ථතාවිය චස්ස
ආණාපනත්ථතායවදිතබ්බ්යා. 

ඉදායනත්ථ එවං යයොජනා යවදිතබ්බ්යාති සම්බ්යන්යධො. 

යසොතින් ද්රිෙවික් යඛපවාරණං සවයන නියයොජනවයසන 

කිරියන්තරපටියසධනභාවයතො, යසොතං ඔදහථාති අත්යථො. 

මනින් ද්රිෙවික් යඛපනිවාරණං අඤ්ඤචින්තාපටියසධනයතො. පුරිමන්ති

‘‘සුණාථා’’තිපදං. එත් ථාති සුණාථ, මනසිකයරොථා’’තිපදකුවයය, එතස්මිං

වා අධිකායර. බයඤ්  නවිපල් ලාසග්  ාහවාරණං යසොතකුවායර
වික්යෙපපටිබ්යාහකත්තා. න හි යාථාවයතො සුණන්තස්ස සකුදයතො

විපල්ලාසග්ගායහො යහොති. අත් ථවිපල් ලාසග්  ාහවාරණං 
මනින්ද්රියවික්යෙපපටිබ්යාහකත්තා.න හිසක්කච්චංධම්මංඋපධායරන්තස්ස

අත්ථයතො විපල්ලාසග්ගායහොයහොති.  ම් මස් සවයන නියෙොය ති සුණාථාති

විදහනයතො.  ාරණූපපරික් ඛාසූති උපපරික්ෙග්ගහයණන තුලනතීරණාදියක
දිට්ඨියාච සුප්පටියවධංසඅගණ්හාති. 

සබයඤ්  යනොති එත්ථ යථාධිප්යපතමත්ථං බ්යයඤ්ජයතීති බ්යයඤ්ජනං, 

සභාවනිරුත්ති.සහබ්යයඤ්ජයනනාතිසබ්යයඤ්ජයනො, බ්යයඤ්ජනසම්පන්යනොති

අත්යථො. අරණීයයතො උපගන්ධබ්බ්යයතො අනුට්ඨාතබ්බ්යයතො අත්යථො, 

චතුපාරිසුකුධිසීලාදියකො. සහ අත්යථනාති සාත් යථො, අත්ථසම්පන්යනොති

අත්යථො.  ම් ම ම් භීයරොතිආදීසු  ම් යමො නාමතන්ති. යදසනා නාමතස්සා

මනසා වවත්ථාපිතාය තන්තියා යදසනා. අත් යථො නාම තන්තියා අත්යථො. 

පටියවය ො නාම තන්තියා තන්තිඅත්ථස්ස ච යථාභූතාවයබ්යොයධො. යස්මා
යචයත ධම්මයදසනාඅත්ථපටියවධා සසාදීහි විය මහාසමුකුයදො මන්දබුකුධීහි 
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දුක්යෙොගාළ්හා අලබ්භයනයයපතිට්ඨා ච, තස්මා ගම්භීරා. යතන වුත්තං 

‘‘ෙස් මා අෙං  ම් යමො…යප.… සාධුකං මනසි කයරොථා’’ති. එත්ථ ච 

පටියවධස්ස දුක්කරභාවයතො ධම්මත්ථානං යදසනාඤාණස්ස

දුක්කරභාවයතො යදසනාය දුක්යෙොගාහතා, පටියවධස්ස පන උප්පායදතුං
අසක්ද්යණයයත්තා තබ්බිසයඤාණුප්පත්තියා ච දුක්කරභාවයතො
දුක්යෙොගාහතායවදිතබ්බ්යා. 

යදසනං නාමඋකුදිසනං.තස්සනිකුදිසනං භාසනන්තිඉධාධිප්යපතන්ති

ආහ ‘‘විත් ථාරයතොපි නං භාසිස් සාමීති වුත් තං යහොතී’’ති.පරිබ්යයත්තංකථනං

වා භාසනං. සාළිකායිව නිග් යඝොයසොති සාළිකාය ආලායපො විය මධුයරො

කණ්ණසුයෙො යපමනීයයො. පටිභානන්ති සකුයදො. උදීරයීති උච්චාරීයති, 

වුච්චතිවා. 

එවං වුත් යත උස් සාහ ාතාති එවං ‘‘සුණාථ සාධුකං මනසි කයරොථ 

භාසිස්සාමී’’ති වුත්යත න කිර සත්ථා සඅයෙයපයනව යදයසස්සති, 

විත්ථායරනපිභාසිස්සතීතිසඤ්ජාතුස්සාහාහට්ඨතුට්ඨාහුත්වා. ඉ ාතිඉමිනා
වුච්චමානඅධිකරණං තස්ස පුග්ගලස්ස උප්පත්තිට්ඨානභූතං අධිප්යපතන්ති

ආහ ‘‘යදසාපයදයස නිපායතො’’ති. යලොකන්තිඔකාසයලොකං. ඉ  තථා යතො 

යලොයකති හි ජාතියෙත්තං, තත්ථාපි අයං චක්කවායළො අධිප්යපයතො. 

සමයණොති යසොතාපන්යනො. දුතියෙො සමයණොති සකදාගාමී. වුත්තඤ්යහතං

‘‘කතයමො ච, භික්ෙයව, සමයණො? ඉධ, භික්ෙයව, භික්ඛු තිණ්ණං 

සංයයොජනානං පරික්ෙයා යසොතාපන්යනො යහොතී’’ති )අ. නි. 4.241) 

‘‘කතයමො ච, භික්ෙයව, දුතියයො සමයණො? ඉධ, භික්ෙයව, භික්ඛුතිණ්ණං
සංයයොජනානංපරික්ෙයාරාගයදොසයමොහානං තනුත්තාසකදාගාමීයහොතී’’ති

ච )අ. නි. 4.241). ඉය ව තිට් ඨමානස ්සාති ඉමිස්සා එව ඉන්දසාලගුහායං
තිට්ඨමානස්ස. 

2. අස් සුතවාතිඑත්ථ)අ.නි.ටී. 1.1.51) සුතන්තියසොතකුවාරානුසායරන

උපධාරිතං, උපධාරණංවා, සුතංඅස්සත්ථීතිසුතවා.වා-සකුදස්සහිඅත්යථො
අත්ථිතාමත්තාදිවයසන අයනකවියධො. තථා හි ‘‘අන්තවා අයං යලොයකො

පරිවටුයමො’’තිආදීසු )දී.නි. 1.54; පටි.ම. 1.140) අත්ථිතාමත්තං අත්යථො.

‘‘ධනවායභොගවා, ලාභීඅන්නස්සා’’තිචආදීසුබ්යහුභායවො. ‘‘යරොගවායහොති
යරොගාභිභූයතො’’තිආදීසු කායාබ්යායධො. ‘‘ද්ට්ඨී ද්ට්ඨචීවයරනා’’තිආදීසු 

නින්දා, ‘‘ඉස්සුකී මච්ඡරී සයඨො මායාවියනො යකටුභියනො’’තිආදීසු

අභිණ්හයයොයගො. ‘‘දණ්ඩී ඡත්තී අලම්බ්යරී’’තිආදීසු )විසුකුධි. 1.142) 

සංසග්යගො. ‘‘පණ්ඩියතො වාපි යතන යසො’’තිආදීසු )ධ. ප. 63) උපමානං, 
සදිසභායවොති අත්යථො. ‘‘තං වාපි ධීරා මුනිං යවදයන්තී’’තිආදීසු )සු. නි.

213) සමුච්චයයො. ‘‘යකවාඉයමකස්සවා’’තිආදීසු)පාරා. 296) සංසයයො.
‘‘අයං වා ඉයමසං සමණබ්රාහ්මණානං සබ්බ්යබ්යායලො සබ්බ්යමූළ්යහො’’තිආදීසු

)දී. නි.1.181) විභාවයනො.‘‘නවායංද්මායරොමත්තමඤ්ඤාසී’’තිආදීසු)සං.
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නි. 2.154) පදපූරණං. ‘‘යය හි යකචි, භික්ෙයව, සමණා වා බ්රාහ්මණා

වා’’තිආදීසු )ම. නි. 1.170) විකප්යපො. ‘‘සකයපුත්තස්ස සිරීමයතො (දී. නි.

3.277), සීලවයතො සීලසම්පත්තියා කලයායණො කිත්තිසකුයදො

අබ්භුග්ගච්ඡතී’’ති)දී.නි.2.150; 3.316; අ.නි.5.213; මහාව.285) චආදීසු
පසංසා. ‘‘පඤ්ඤවා යහොති උදයත්ථගාමිනියා පඤ්ඤාය සමන්නාගයතො

අරියාය නිබ්යබ්යධිකාය සම්මා දුක්ෙක්ෙයගාමිනියා’’තිආදීසු )දී. නි. 3.317, 

355) අතිසයයො.ඉධාපිඅතිසයයො, පසංසාවාඅත්යථො, තස්මායස්සපසංසිතං, 

අතිසයයන වා සුතං අත්ථි, යසො සුතවාති සංකියලසවිකුධංසනසමත්ථං 

පරියත්තිධම්මස්සවනං, තංසුත්වා තථත්තායපටිපත්තිච ‘‘සුතවා’’තිඉමිනා
සකුයදන පකාසිතා. අථ වා යසොතබ්බ්යයුත්තං සුත්වා 

කත්තබ්බ්යනිප්ඵත්තිවයසන සුණීති සුතවා, තප්පටික්යෙයපන න සුතවාති
අස්සුතවා. 

අයඤ්හිඅ-කායරො‘‘අයහතුකාධම්මා)ධ.ස.2.දුකමාතිකා), අභික්ඛුයකො

ආවායසො’’තිආදීසු )පාචි. 1046, 1047) තංසහයයොගනිවත්තියං ඉච්ඡියතො. 

‘‘අපච්චයා ධම්මා’’ති )ධ. ස. 7.දුකමාතිකා) තංසම්බ්යන්ධීභාවනිවත්තියං. 
පච්චයුප්පන්නඤ්හි පච්චයසම්බ්යන්ධීති අප්පච්චයුප්පන්නත්තා
අතංසම්බ්යන්ධිතා එත්ථ යජොතිතා. ‘‘අනිදස්සනා ධම්මා’’ති )ධ. ස.

9.දුකමාතිකා) තංසභාවනිවත්තියං. නිදස්සනඤ්හි දට්ඨබ්බ්යතා. අථ වා

පස්සතීති නිදස්සනං, චක්ඛුවිඤ්ඤාණං, තග්ගයහතබ්බ්යභාවනිවත්තියං යථා

‘‘අනාසවා ධම්මා’’ති )ධ. ස. 15.දුකමාතිකා), ‘‘අප්පටි ා ධම්මා )ධ. ස.

10.දුකමාතිකා), අනාරම්මණා ධම්මා’’ති )ධ. ස. 55.දුකමාතිකා)

තංකිච්චනිවත්තියං, ‘‘අරූපියනොධම්මා )ධ.ස. 11.දුකමාතිකා) අයචතසිකා 

ධම්මා’’ති )ධ. ස. 57.දුකමාතිකා) තබ්භාවනිවත්තියං. තදඤ්ඤථා හි එත්ථ

පකාසිතා. ‘‘අමනුස්යසො’’තිතබ්භාවමත්තනිවත්තියං.මනුස්සමත්තංනත්ථි, 
අඤ්ඤං සමානන්ති. සදිසතා හි එත්ථ සූචිතා. ‘‘අස්සමයණො

සමණපටිඤ්යඤො, අනරියයො’’ති )අ. නි. 3.13) ච 
තංසම්භාවනීයගුණනිවත්තියං. ගරහා හි ඉධ ඤායති. ‘‘කච්චි යභොයතො

අනාමයං, අනුදරා කඤ්ඤා’’ති )ජා. 2.20.129) තදනප්පභාවනිවත්තියං, 

‘‘අනුප්පන්නා ධම්මා’’ති )ධ. ස. 17.තිකමාතිකා) තංසදිසභාවනිවත්තියං.
අතීතානඤ්හි උප්පන්නපුබ්බ්යත්තා උප්පාදිධම්මානඤ්ච
පච්චයයකයදසනිප්ඵත්තියා ආරකුධුප්පාදිභාවයතො කාලවිමුත්තස්ස ච
විජ්ජමානත්තාඋප්පන්නානුකූලතාපයගවපච්චුප්පන්නානන්තිතබ්බිදූරතාව

එත්ථ විඤ්ඤායති ‘‘අයසක්ො ධම්මා’’ති )ධ. ස. 11.තිකමාතිකා)
තදපරියයොසානනිවත්තියං. තන්නිට්ඨානඤ්හි එත්ථ පකාසිතන්ති.
එවමයනයකසං අත්ථානං යජොතයකො. ඉධ පන ‘‘අරූපියනො ධම්මා

අයචතසිකා ධම්මා’’තිආදීසු විය තබ්භාවනිවත්තියං දට්ඨබ්යබ්යො, 
අඤ්ඤත්යථති අත්යථො. එයතනස්ස සුතාදිඤාණවිරහතං දස්යසති. යතන

වුත්තං ‘‘ආ මාධි මාභාවා යඤයෙයො අස ්සුතවා ඉතී’’ති. 
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පටුන 

ඉදානි තස්ස අත්ථං විවරන්යතො යස්මා ෙන්ධධාත්වාදියකොසල්යලනපි 

මඤ්ඤනාපටියසධනසමත්ථං බ්යාහුසච්චං යහොති. යථාහ ‘‘කිත්තාවතා නු

යෙො, භන්යත, බ්යහුස්සුයතොයහොති? යයතොයෙොභික්ඛුෙන්ධද්සයලොයහොති

ධාතු, ආයතන, පටිච්චසමුප්පාදද්සයලො යහොති, එත්තාවතා යෙො භික්ඛු

බ්යහුස්සුයතො යහොතී’’ති, තස්මා ‘‘ෙස් ස හි 

ඛන්   ාතුආෙතනසච් චපච් චොකාරසතිපට් ඨානාදීසූතිආදි වුත්තං. තත්ථ 

වාචුග්ගතකරණං උග්  යහො. අත්ථපරිපුච්ඡනං පරිපුච් ඡා. ද්සයලහි සහ

යචොදනාපරිහරණවයසනවිනිච්ඡයකරණං විනිච් ඡයෙො. මග්ගඵලනිබ්බ්යානානි 

අධි යමො. 

බ්යහූනං (ධ.ස. මූලටී. 1007) නානප්පකාරානං කියලසසක්කායදිට්ඨීනං

අවිහතත්තා තා ජයනන්ති, තාහි වා ජනිතාති පුථුජ්ජනා. අවි ාතයමව වා

ජන-සකුයදො වදති. පුථු සත් ථාරානං මුඛමුල් යලොකිකාති එත්ථ පුථු ජනා

සත්ථුපටිඤ්ඤා එයතසන්ති පුථුජ්  නාති වචනත්යථො. පුථු සබ් බ තීහි 

අවුට් ඨිතාති එත්ථ ජයනතබ්බ්යා, ජායන්ති වා එත්ථ සත්තාති ජනා, 

නානාගතියයො, තාපුථූඑයතසන්ති පුථුජ්  නා. ඉයතොපයරජායන්තිඑයතහීති 

ජනා, අභිසඅොරාදයයො, යත එයතසං පුථූ විජ්ජන්තීති පුථුජ්  නා. 

අභිසඅෙරණාදිඅත්යථොඑවවාජන-සකුයදොදට්ඨබ්යබ්යො. ඔඝා කායමො ාදයයො.

රාගග්ගිආදයයො සන් තාපා. යත එව, සබ්යබ්යපි වා කියලසා පරි ාහා. පුථු 

පඤ ්චසු කාමගුයණසු රත් තාති එත්ථ ජායතීති ජයනො, රායගො යගයධොති

එවමාදියකො, පුථුජයනොඑයතසන්ති පුථුජ්  නා. පුථූසුවාජනාජාතාරත්තාති

එවං රාගාදිඅත්යථො එව වා ජනසකුයදො දට්ඨබ්යබ්යො. රත් තාති වත්ථං විය
රඅගජායතන චිත්තස්ස විපරිණාමකයරන ඡන්දරායගන රත්තා සාරත්තා. 

ගිද්  ාති අභිකඅෙනසභායවන අභිජ්ඣායනන ගිකුධා යගධං ආපන්නා. 

 ධිතාති ගන්ථිතා විය දුම්යමොචනීයභායවන තත්ථ පටිබ්යකුධා. මුච් ඡිතාති
කියලසවයසන විසඤ්ඤීභූතා විය අනඤ්ඤකිච්චා මුච්ඡං යමොහමාපන්නා. 

අජ් යඣොසන් නාතිඅනඤ්ඤසාධාරයණවිය කත්වාගිලිත්වාපරිනිට්ඨයපත්වා

ඨිතා. ලග්  ාති වඅකදණ්ඩයකවියආසත්තාමහාපලියපවායාවනාසිකග්ගා

පලිපන්නපුරියසො විය උකුධරිතුං අසක්ද්යණයයභායවනනිමුග්ගා, ලගිතාති
මක්කටායලයප ආලග්ගභායවන පච්චුඩ්ඩියතො විය මක්කයටො පඤ්චන්නං

ඉන්ද්රියානං වයසනආලග්ගිතා. පලිබුද්  ාති බ්යකුධා, උපකුදුතා වා. ආවුටාති

ආවුනිතා, නිවුතාති නිවාරිතා. ඔවුතාති පලිගුණ්ඨිතා, පරියයොනකුධා වා. 

පිහිතාතිපිදහිතා, පටිච් ඡන් නාතිපටිච්ඡාදිතා. පටිකුජ් ජිතාතියහට්ඨාමුෙජාතා. 

පුථූනං වා  ණනපථමතීතානන්තිආදිනාපුථුජයනොපුථුජ්ජයනොතිදස්යසති. 

‘‘අස්සුතවා’’තිඑයතනඅවිජ්ජන්ධතා වුත්තාතිආහ ‘‘අන්  පුථුජ්  යනො 

වුත් යතො යහොතී’’ති. ආරකත් තා (සං. නි. ටී. 2.3.1) කියලයසහි මග්යගන

සමුච්ඡින්නත්තා. අනයෙති අවඩ්ඪියං, අනත්යථති අත්යථො. අනයෙ වා

අනුපායය. නඉරිෙනයතො අවත්තනයතො. අයෙති වඩ්ඪියං, අත්යථ, උපායය

වා. අරණීෙයතොතිපයිරුපාසිතබ්බ්යයතො.නිරුත්තිනයයනපදසිකුධියවදිතබ්බ්යා 
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පටුන 

පුරියමසු අත්ථවිකප්යපසු. පච්ඡියම පන සකුදසත්ථවයසනපි. යදිපි අරිය-

සකුයදො ‘‘යය හියවොඅරියාපරිසුකුධකායකම්මන්තා’’තිආදීසු )ම.නි.1.35) 
විසුකුධාසයපයයොයගසු පුථුජ්ජයනසුපිවත්තති.ඉධපනඅරියමග්ගාධිගයමන
සබ්බ්යයලොද්ත්තරභායවන ච අරියභායවො අධිප්යපයතොති දස්යසන්යතො ආහ 

‘‘බුද්  ා’’තිආදි.තත්ථ ‘‘පච් යචකබුද්  ා තථා තසාවකා ච සප් පුරිසා’’තිඉදං
අරියා සප්පුරිසාති ඉධ වුත්තපදානං අත්ථං අසඅකරයතො දස්යසතුං වුත්තං.
යස්මා පන නිප්පරියායයතො අරියසප්පුරිසභාවා අභින්නසභාවා. තස්මා 

‘‘සබ් යබව වා’’තිආදිවුත්තං. 

එත් තාවතා හි බුද්  සාවයකො වුත් යතො. තස්ස හි එකන්යතන
කලයාණමිත්යතො ඉච්ඡිතබ්යබ්යො පරයතොය ොසමන්තයරන පඨමමග්ගස්ස

අනුප්පජ්ජනයතො.වියසසයතොචස්සභගවාව කලයාණමිත් යතො අධිප්යපයතො.

වුත්තඤ්යහතං ‘‘මමඤ්හි, ආනන්ද, කලයාණමිත්තං ආගම්ම ජාතිධම්මා

සත්තා ජාතියා පරිමුච්චන්තී’’තිආදි (සං. නි. 5.2). යසො එව ච

අයවච්චපසාදාධිගයමන ද ් හභත් ති නාම. වුත්තම්පි යචතං ‘‘යං මයා

සාවකානං සික්ොපදං පඤ්ඤත්තං, තං මම සාවකා ජීවිතයහතුපි

නාතික්කමන්තී’’ති)උදා.45). කතඤ් ඤුතාදීහි පච් යචකබුද්  ා බුද්  ාතිඑත්ථ

කතං ජානාතීති කතඤ ්ඤූ. කතං විදිතං පාකටං කයරොතීති කතයවදී. 
අයනයකසුපිහිකප්පසතසහස්යසසුකතංඋපකාරංජානන්ති පච්යචකබුකුධා

පාකටඤ්ච කයරොන්ති සතිජනනආමිසපටිග්ගහණාදිනා, තථා

සංසාරදුක්ෙදුක්ඛිතස්ස සක්කච්චං කයරොන්ති කිච්චං, යං අත්තනා කාතුං 
සක්කා. සම්මාසම්බුකුයධො පන කප්පානං අසඅයෙයයයසහස්යසසුපි කතං

උපකාරං මග්ගඵලානංඋපනිස්සයඤ්චජානාති, පාකටඤ්චකයරොති, සීයහො
වියචඑවංසබ්බ්යත්ථ සක්කච්චයමවධම්මයදසනංකයරොන්යතොබුකුධකිච්චං

කයරොති.යායපටිපත්තියාදිට්ඨා නාමයහොන්ති, තස්සාඅප්පටිපජ්ජනභායවො, 

තත්ථචආදරාභායවොඅරියානංඅදස්සනසීලතාච, නචදස්සයනසාධුකාරිතා

චයවදිතබ්බ්යා. චක් ඛුනා අදස් සාවීති එත්ත චක් ඛු නාමනමංසචක්ඛුඑව, අථ

යෙො දිබ්බ්යචක්ඛුපීති ආහ ‘‘දිබ් බචක් ඛුනා වා’’ති. අරිෙභායවොති යයහි
යයොගයතො‘‘අරියා’’තිවුච්චන්ති.යතමග්ගඵලධම්මා දට්ඨබ්බ්යා. 

තත්රාති ඤාණදස්සනස්යසව දස්සනභායව. වත් ථූති

අධිප්යපතත්ථඤාපනකාරණං. එවං වුත් යතපීති එවං අඤ්ඤාපයදයසන

අත්තූපනායිකං කත්වා වුත්යතපි.  ම් මන්ති යලොද්ත්තරධම්මං, 

චතුසච්චධම්මං වා. අරිෙකර ම් මා අනිච්චානුපස්සනාදයයො විපස්සියමානා

අනිච්චාදයයො, චත්තාරිවාඅරියසච්චානි. 

අවිනීයතොති න විනීයතො, අධිසීලසික්ොදිවයසන න සික්ඛියතො. යයසං

සංවරවිනයාදීනං අභායවන අයං අවිනීයතොති වුච්චති, යත තාව දස්යසතුං 

‘‘දුවිය ො විනයෙො නාමා’’තිආදිමාහ. තත්ථ සීලසංවයරොති

පාතියමොක්ෙසංවයරො යවදිතබ්යබ්යො, යසො ච අත්ථයතො කායිකවාචසියකො
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අවීතික්කයමො. සතිසංවයරොති ඉන්ද්රියරක්ො, සා ච තථාපවත්තා සති එව. 

ඤාණසංවයරොති ‘‘යසොතානං සංවරං බ්රූමී’’ති )සු. නි. 1040) වත්වා
‘‘පඤ්ඤායයයත පිධීයයර’’ති වචනයතො යසොතසඅොතානං 
තණ්හාදිට්ඨිදුච්චරිතඅවිජ්ජාඅවසිට්ඨකියලසානං සංවයරො පිදහනං

සමුච්යඡදඤාණන්ති යවදිතබ්බ්යං. ඛන් තිසංවයරොති අධිවාසනා, සා ච

තථාපවත්තා ෙන්ධා, අයදොයසො වා. පඤ්ඤාති එයක, තං අට්ඨකථාය

විරුජ්ඣති. වීරිෙසංවයරො කාමවිතක්කාදීනං වියනොදනවයසන පවත්තං
වීරියයමව. යතන යතන ගුණඅයගන තස්ස තස්ස අගුණඅගස්ස පහානං 

තදඞ්  පහානං. වික්ෙම්භයනනපහානං වික් ඛම් භනපහානං. යසසපදත්ථයයපි
එයසවනයයො. 

ඉමිනා පාතියමොක් ඛසංවයරනාතිආදි සීලසංවරාදීනං විවරණං. තත්ථ 

සමුයපයතොති එත්ථ ඉති-සකුයදො ආදිසත්යථො. යතන ‘‘සහගයතො

සමුපගයතො’’තිආදිනා විභඞ් ය  (විභ. 511) ආගතංසංවරවිභඅගං දස්යසති.

එසනයයො යසයසසුපි. යං පයනත්ථ වත්තබ්බ්යං, තං අනන්තරසුත්යතආවි 
භවිස්සති. 

කාෙදුච් චරිතාදීනන්ති දුස්සීලයසඅොතානං කායවචීදුච්චරිතාදීනං
මුට්ඨස්සච්චසඅොතස්ස පමාදස්ස අභිජ්ඣාදීනං වා

අක්ෙන්තිඅඤ්ඤාණයකොසජ්ජානඤ්ච. සංවරණයතොති පිදහනයතො

ථකනයතො. විනෙනයතොති කායවාචාචිත්තානං විරූපප්පවත්තියා

විනයනයතොඅපනයනයතො, කායදුච්චරිතාදීනංවා විනෙනයතො, කායාදීනංවා
ජිම්හප්පවත්තිංවිච්ඡින්දිත්වාඋවිකං නයනයතොතිඅත්යථො.පච්චයසමවායය

උප්පජ්ජනාරහානංකායදුච්චරිතාදීනංතථාතථා අනුප්පාදනයමව සංවරණං 

විනෙනඤ් ච යවදිතබ්බ්යං. 

යං පහානන්ති සම්බ්යන්යධො. ‘‘නාමරූපපරිච් යඡදාදීසු 

විපස් සනාඤායණසූ’’ති කස්මා වුත්තං, නනු 

නාමරූපපරිච්යඡදපච්චයපරිග්ගහකඅොවිතරණානි න විපස්සනාඤාණානි

සම්මසනාකායරන අප්පවත්තනයතො? සච්චයමතං. විපස්සනාඤාණස්ස පන

අධිට්ඨානභාවයතොඑවංවුත්තං. ‘‘නාමරූපමත්තමිදං, නත්ථිඑත්ථඅත්තාවා

අත්තනියංවා’’තිඑවංපවත්තඤාණං නාමරූපවවත් ථානං. සතිවිජ්ජමායන

ෙන්ධපඤ්චකසඅොයත කායය, සයං වා සතී තස්මිං කායය දිට්ඨීති 

සක් කාෙදිට් ඨි. ‘‘රූපං අත්තයතො සමනුපස්සතී’’ති )සං. නි. 3.81; 4.345) 
එවං පවත්තා මිච්ඡාදිට්ඨි. තස්යසව රූපාරූපස්ස

කම්මාවිජ්ජාදිපච්චයපරිග්ගණ්හනඤාණං පච් චෙපරිග්  යහො. ‘‘නත්ථි යහතු

නත්ථි පච්චයයො සත්තානං සංකියලසායා’’ති )දී. නි. 1.168) 

ආදිනයප්පවත්තා අයහතුකදිට් ඨි. ‘‘ඉස්සරපුරිසපජාපතිපකතිඅණුකාලාදීහි

යලොයකො පවත්තති නිවත්තති චා’’ති පවත්තා විසමයහතුදිට් ඨි. තස් යසවාති

පච්චයපරිග්ගහස්යසව. කඞ් ඛාවිතරයණනාති යථා එතරහි නාමරූපස්ස
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කම්මාදිපච්චයයතො උප්පත්ති, එවං අතීතානාගයතසුපීති තීසුපි කායලසු

විචිකිච්ඡාපනයනඤායණන. කථංකථීභාවස් සාති ‘‘අයහොසිං නු යෙො

අහමතීතමකුධාන’’න්ති )ම. නි. 1.18; සං. නි. 2.20) ආදිනයප්පවත්තාය

සංසයප්පවත්තියා. කලාපසම් මසයනනාති ‘‘යං කිඤ්චි රූපං 

අතීතානාගතපච්චුප්පන්න’’න්තිආදිනා )ම. නි. 1.361; 2.113; 3.86, 89) 
ෙන්ධපඤ්චකං එකාදසසු ඔකායසසු පක්ඛිපිත්වා සම්මසනවයසන

පවත්යතන නයවිපස්සනාඤායණන. අහං මමාති  ාහස් සාති 

අත්තත්තනියගහණස්ස. මග්  ාමග්  වවත් ථායනනාති 

මග්ගාමග්ගඤාණවිසුකුධියා. අමග් ය  මග්  සඤ් ඤාොති ඔභාසාදියක
අමග්යග‘‘මග්යගො’’තිඋප්පන්නසඤ්ඤාය. 

යස්මා සම්මයදව සඅොරානං උදයං පස්සන්යතො ‘‘එවයමව සඅොරා

අනුරූපකාරණයතොඋප්පජ්ජන්ති, නපනඋච්ඡිජ්ජන්තී’’තිගණ්හාති, තස්මා

වුත්තං ‘‘උදෙදස් සයනන උච් යඡදදිට් ඨිො’’ති. යස්මා පන සඅොරානං වයං

පස්සන්යතො ‘‘යදිපියමසඅොරා අවිච්ඡින්නා වත්තන්ති, උප්පන්නුප්පන්නා

පන අප්පටිසන්ධිකා නිරුජ්ඣන්යත වා’’ති පස්සති, තස්යසවං පස්සයතො

ද්යතො සස්සතග්ගායහො, තස්මා වුත්තං ‘‘වෙදස ්සයනන සස් සතදිට් ඨිො’’ති. 

භෙදස ්සයනනාති භයතුපට්ඨානඤායණන. සභයෙති සබ්බ්යභයානං
ආකරභාවයතො සකලදුක්ෙවූපසමසඅොතස්ස පරමස්සාසස්ස

පටිපක්ෙභාවයතො ච සභයය ෙන්ධපඤ්චයක. අභෙසඤ් ඤාොති ‘‘අභයං

යෙම’’න්ති උප්පන්නසඤ්ඤාය. අස් සාදසඤ් ඤා නාම

පඤ්චුපාදානක්ෙන්යධසු අස්සාදවයසන පවත්තසඤ්ඤා, යා

‘‘ආලයාභිනියවයසො’’තිපි වුච්චති. අභිරතිසඤ් ඤා තත්යථව අභිරතිවයසන

පවත්තසඤ්ඤා, යා ‘‘නන්දී’’තිපි වුච්චති. අමුච් චිතුකමයතා ආදානං. 

අනුයපක් ඛා සඅොයරහි අනිබ්බින්දනං, සාලයතාති අත්යථො.  ම් මට් ඨිතිෙං 

පටිච්චසමුප්පායද පටියලොමභායවො සස්සතුච්යඡදග්ගායහො, 

පච්චයාකාරපටිච්ඡාදකයමොයහො වා, නිබ් බායන පටියලොමභායවො සඅොයරසු

රති, නිබ්බ්යානපටිච්ඡාදකයමොයහො වා. සඞ් ඛාරනිමිත් තග්  ායහොති යාදිසස්ස

කියලසස්ස අප්පහීනත්තා විපස්සනා සඅොරනිමිත්තං න මුඤ්චති, යසො 

කියලයසො, යයො ‘‘සංයයොගාභිනියවයසො’’තිපි වුච්චති.

සඅොරනිමිත්තග්ගහණස්ස අතික්කමනයමවවා පහානං. 

පවත්ති එව පවත් තිභායවො, පරියුට්ඨානන්ති අත්යථො. 

නීවරණාදි ම් මානන්ති එත්ථ ආදි-සකුයදන නීවරණපක්ඛියා කියලසා
විතක්කවිචාරාදයයොච ගය්හන්ති. 

චතුන්නං අරියමග්ගානං භාවිතත්තා අච්චන්තං අප්පවත්තිභායවන යං

පහානන්ති සම්බ්යන්යධො. යකන පහානන්ති? අරියමග්යගයහවාති
විඤ්ඤායමායනොයමත්යථො යතසං භාවිතත්තා අප්පවත්තිවචනයතො. 

සමුදෙපක් ඛිකස ්සාති එත්ථ චත්තායරොපි මග්ගා චතුසච්චාභිසමයාති කත්වා
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පටුන 

යතහි පහාතබ්යබ්යන යතන යතන සමුදයයන සහ පහාතබ්බ්යත්තා

සමුදයසභාගත්තා, සච්චවිභඅයග ච සබ්බ්යකියලසානං සමුදයභාවස්ස 

වුත්තත්තා ‘‘සමුදයපක්ඛිකා’’ති දිට්ඨිආදයයො වුච්චන්ති. පටිප් පස ්සද්  ත් තං 

වුපසන්තතා. සඞ් ඛතනිස ්සටතා සඅොරසභාවාභායවො. 

පහීනසබ් බසඞ් ඛතන්ති විරහිතසබ්බ්යසඅෙතං, විසඅොරන්ති අත්යථො.

පහානඤ්ච තං විනයයො චාති පහානවිනයෙො පුරියමන අත්යථන, දුතියයන

පනපහීයතීතිපහානං, තස්සවිනයයොතියයොයජතබ්බ්යං. 

භින්නසංවරත්තාති නට්ඨසංවරත්තා, සංවරාභාවයතොති අත්යථො. යතන
අසමාදින්නසංවයරොපිසඅගහියතො යහොති. සමාදායනනහි සම්පායදතබ්යබ්යො
සංවයරොතදභායවනයහොතීති.එවඤ්හියලොයකවත්තායරොයහොන්ති‘‘මහා

වත යනො යභොයගො, යසො නට්යඨො තථා අකතත්තා’’ති. අරියෙති අරියයො. 

පච්චත්තවචනඤ්යහතං. එයසයසතිඑයසොයසොඑව, අත්ථයතොඅනඤ්යඤොති 

අත්යථො. තජ්  ායතති අත්ථයතො තංසභායවො, සප්පුරියසො අරියසභායවො, 
අරියයොචසප්පුරිසසභායවොතිඅත්යථො. 

තං අත් ථන්ති ‘‘සබ්බ්යධම්මමූලපරියාය’’න්ති එවං වුත්තමත්ථං. කස්මා

පයනත්ථ පුග්ගලාධිට්ඨානා යදසනා කතාති? යයදත්ථ වත්තබ්බ්යං, තං

‘‘යස්මා පුථුජ්ජයනො අපරිඤ්ඤාතවත්ථුයකො’’තිආදිනා )ම. නි. අට්ඨ. 1.2) 

සයයමව වක්ෙති. ධම්යමො අධිට්ඨානං එතිස්සාති  ම් මාධිට් ඨානා, 

සභාවධම්යම නිස්සාය පවත්තිතයදසනා. ධම්මවයසයනව පවත්තා පඨමා, 

පුග්ගලවයසන උට්ඨහිත්වා පුග්ගලවයසයනව ගතා තතියා, ඉතරා
ධම්මපුග්ගලානං යවොමිස්සකවයසන. කස්මා පන භගවා එවං විභායගන

ධම්මං යදයසතීති? යවයනයයජ්ඣාසයයන යදසනාවිලායසන ච. යය හි

යවයනයයාධම්මාධිට්ඨානාය ධම්මයදසනායසුයෙනඅත්ථංපටිවිජ්ඣන්ති, 
යතසං තථා ධම්මං යදයසති. එසනයයො සබ්බ්යත්ථ. යස්සා ච ධම්මධාතුයා

සුප්පටිවිකුධත්තායදසනාවිලාසප්පත්යතොයහොති, සායංසුප්පටිවිකුධා, තස්මා

යදසනාවිලාසප්පත්යතො ධම්මිස්සයරො ධම්මරාජා යථා යථා ඉච්ඡති, තථා
තථාධම්මංයදයසතීතිඑවංඉමිනායවයනයයජ්ඣාසයයනයදසනාවිලායසන
චඑවං විභායගනධම්මංයදයසතීතියවදිතබ්යබ්යො. 

ඡ ාතුයරොති පථවිධාතු ආයපො-යතයජො-වායයො-ආකාසධාතු

විඤ්ඤාණධාතූති ඉයමසං ඡන්නං ධාතූනං වයසන ඡධාතුයරො. ‘‘චක්ඛුනා

රූපංදිස්වායසොමනස්සට්ඨානියංරූපංඋපවිචරතී’’තිආදිනා )දී.නි.3.324) 

වුත්තානං ඡන්නං යසොමනස්සූපවිචාරානං, ඡන්නං

යදොමනස්සඋයපක්ඛූපවිචාරානඤ්ච වයසන අට් ඨාරසමයනොපවිචායරො. 

සච්චාධිට්ඨානාදිවයසන චතුරාධිට් ඨායනො. පඤ්ඤාචක්ඛුනා දිට්ඨධම්මිකස්ස

සම්පරායිකස්ස ච අත්ථස්ස අදස්සනයතො අන් ය ො, දිට්ඨධම්මිකස්යසව 

දස්සනයතො එකචක් ඛු, කුවින්නම්පිදස්සනයතො ද් විචක් ඛු, යවදිතබ්යබ්යො. 
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ස්වායං නිකුදිසීති සම්බ්යන්යධො. ස් වාෙන්ති ච යසො අයං, 

යථාවුත්තයදසනාවිභාගද්සයලොභගවාතිඅත්යථො. අපරිඤ් ඤාතවත් ථුයකොති
තීහි පරිඤ්ඤාහි අපරිඤ්ඤාතක්ෙන්යධො. ෙන්ධා හි පරිඤ්ඤාතවත්ථු. 

අපරිඤ් ඤාමූලිකාති පරිජානනාභාවනිමිත්තා තස්මිං සති භාවයතො.
පරිඤ්ඤානඤ්හි අවිජ්ජාදයයො කියලසා පටිපක්ො තම්මූලිකා ච

සබ්බ්යමඤ්ඤනාති. අරිොනං අදස් සාවීතිඑත්ථඉති-සකුයදොආදිඅත්යථො.යතන 

‘‘අරියධම්මස්සඅයකොවියදො’’තිආදිකංපුථුජනස්සවියසසනභායවනපවත්තං

පාළියසසං ගණ්හාති පුථුජ්ජනනිකුයදසභාවයතො. යතනාහ ‘‘එවං පුථුජ්  නං 

නිද් දිසී’’ති. 

සුත්තනික්යෙපවණ්ණනානිට්ඨිතා. 
පථවීවාරවණ්ණනා 

තස් සාති පුථුජ්ජනස්ස. වසති එත්ථ ආරම්මණකරණවයසනාති

ආරම්මණම්පි වත් ථූති වුච්චති පවත්තිට්ඨානභාවයතොති ආහ ‘‘පථවීආදීසු 

වත් ථූසූ’’ති. සක්කායධම්මානම්පි ආරම්මණාදිනා සතිපි
මඤ්ඤනායහතුභායව මඤ්ඤනායහතුකත්යතයනව යතසං නිබ්බ්යත්තියතොති

වුත්තං ‘‘සබ් බසක් කාෙ ම් ම නිතං මඤ් ඤන’’න්ති. එත්ථ ච පථවීධාතු
යසසධාතූනං සසම්භාරාසම්භාරභාවා සතිපි පමාණයතො සමභායව

සාමත්ථියයතො අධිකානධිකභායවන යවදිතබ්බ්යා. සම්භාරන්තීති සම් භාරා, 
පරිවාරා. තංතංකලායපහි ලක්ෙණපථවියා යසසධම්මා යථාරහං 

පච්චයභායවනපරිවාරභායවනචපවත්තන්ති.යතනාහ ‘‘සා හි වණ් ණාදීහි 

සම් භායරහි සද් ධිං පථවීති සසම් භාරපථවී’’ති. පථවියතොතිඑත්ථපුථුලට්යඨන

පුථුවී, පුථුවී එව පථවී. සා හි සතිපි පරිච්ඡින්නවුත්තියං සබ්යබ්යසං
සකලාපභාවානංආධාරභායවනපවත්තමානාපුථුලාපත්ථටා විත්ථිණ්ණාති

වත්තබ්බ්යතං අරහති, න පන තං අනුපවිසිත්වා පවත්තමානා ආපාදයයො. 
සසම්භාරපථවියා පනපුථුලභායව වත්තබ්බ්යයමවනත්ථි.ආරම්මණපථවියං

වඩ්ඪනඵරණට්යඨහි පුථුලට්යඨො, ඉතරස්මිං රුළ්හියාව දට්ඨබ්යබ්යො. 

ආරම් මණපථවීතිඣානස්සආරම්මණභූතංපථවීසඅොතංපටිභාගනිමිත්තං. 

යතනාහ ‘‘නිමිත් තපථවීතිපි වුච් චතී’’ති. ආ මනවයසනාති

පථවීකසිණභාවනාගමනවයසන. තථා හි වුත්තං ‘‘ආයපො ච යදවා පථවී, 

යතයජොවායයොතදාගමු’’න්ති)දී.නි.2.340). 

සබ් බාපීති චතුබ්බිධා පථවීපි. අනුස්සවාදිමත්තලකුධා මඤ්ඤනා වත්ථු

යහොතියයව. තථා හි ‘‘කක්ෙළං ෙරිගත’’න්තිආදිනා )විභ. 173) 
ලක්ෙණපථවීපි උකුධරීයති. යං පයනයක වදන්ති ‘‘ලක්ෙයණ දිට්යඨ

මඤ්ඤනා නත්ථි, සඤ්ජානාතීති වුත්තසඤ්ඤා ච දිට්ඨිග්ගාහස්ස මූලභූතා

පිණ්ඩග්ගාහිතා, සා ලක්ෙයණ නක්ෙමති, තස්මා ලක්ෙණපථවී න

ගයහතබ්බ්යා’’ති, තදයුත්තං ලක්ෙණපටියවධස්ස ඉධ අනධිප්යපතත්තා.

යතනාහ ‘‘යලොකයවොහාරං  යහත් වා’’ති. න ච සබ්බ්යසඤ්ඤා

පිණ්ඩග්ගාහිකා, නාපිදිට්ඨිග්ගාහස්යසව මූලභූතා, තස්මාලක්ෙණපථවියාපි
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කායකුවාරානුසායරන අඤ්ඤථා ච උපට්ඨිතාය මඤ්ඤනා පවත්තයතව.

යතයනව ච ‘‘අනුස්සවාදිමත්තලකුධා’’ති වුත්තං. පථවියතොති පච්චයත

නිස්සක්කවචනන්ති දස්යසන්යතො ‘‘පථවීති සඤ්  ානාතී’’ති ආහ. යස්මා

චතුබ්බිධම්පි පථවිං ‘‘පථවී’ති සඤ්ජානන්යතො යතන යතන නයයන

පථවීයකොට්ඨායසයනව සඤ්ජානාතීති වුච්චති, න ආපාදියකොට්ඨායසන, 

තස්මාවුත්තං ‘‘පථවිභාය න සඤ්  ානාතී’’ති. යලොකයවොහාරං  යහත් වාති
යලොකසමඤ්ඤං අවිජහිත්වා. එයතන ලක්ෙණපථවියම්පි
යවොහාරමුයෙයනවස්සාපවත්තීතිදස්යසති. 

යදියලොකයවොහායරනතත්ථපවත්ති, යකොඑත්ථයදොයසො, නනුඅරියාපි 

‘‘අයඤ්හිභන්යතමහාපථවී’’තිආදිනායලොකයවොහායරනපවත්තන්තීති? න

එත්ථ යවොහාරමත්යත අවට්ඨානං අධිප්යපතං, අථ යෙො යවොහාරමුයෙන

මිච්ඡාභිනියවයසොති දස්යසන්යතො ‘‘සඤ ්ඤාවිපල් ලායසන සඤ්  ානාතී’’ති
ආහ. තස්සත්යථො – අයයොනියසොමනසිකාරසම්භූතාය
‘‘සුභ’’න්තිආදිනයප්පවත්තාය විපරීතසඤ්ඤාය සඤ්ජානාතීති. එයතන
දුබ්බ්යලා තණ්හාමානදිට්ඨිමඤ්ඤනා දස්සිතාති දට්ඨබ්බ්යං. යදි එවං කස්මා 

සඤ්ඤා ගහිතාති? පාකටභාවයතො. යථා නාම අග්ගිම්හි මථියමායන යදා

ධූයමො උපලබ්භති, කිඤ්චාපි තදා විජ්ජයතව පාවයකො අවිනාභාවයතො, 

පාකටභාවයතො පන ධූයමො ජායතොති වුච්චති, න අග්ගි ජායතොති, 

එවංසම්පදමිදංදට්ඨබ්බ්යං.යදිපිතත්ථමඤ්ඤනාකිච්චංඅත්ථි, නපන විභූතං

අපාකටභාවයතො සඤ්ඤාකිච්චයමව විභූතං, තං පන මඤ්ඤනානුකූලං

මඤ්ඤනාසහිතං චාති ආහ ‘‘සඤ් ඤාවිපල් ලායසන සඤ්  ානාතී’’ති. එවං
පථවීභාගං අමුඤ්චන්යතොයයව වා සඤ්ජානාතීති සම්බ්යන්යධො. යයො හි
වුත්තප්පයභදාය පථවියා පථවිභාගං අමුඤ්චන්යතොයයව අවිජහන්යතොයයව
සීසපිණ්යඩ සුවණ්ණසඤ්ඤී විය අනත්තාදිසභාවංයයව තං අත්තාදිවයසන

සඤ්ජානාති, තස්ස වයසන වුත්තං ‘‘පථවී’’තිආදි. න වත් තබ් බං 
පුථුජ්ජනග්ගාහස්ස යුත්තිමග්ගනනිවාරණයතොති දස්යසන්යතො ආහ 

‘‘උම් මත් තයකො විෙ…යප.…  ණ් හාතී’’ති. අරිොනං අදස් සාවිතාදියභදන්ති
අරියානං අදස්සාවිතාදිවියසසං වදන්යතන භගවතාව එත්ථ
යථාවුත්තසඤ්ජානයනකාරණංවුත්තන්ති යයොජනා. 

එවන්ති ‘‘පථවිභායගන සඤ්ජානාතී’’තිආදිනා වුත්තප්පකායරන. 

සඤ ් ානිත් වාති පුබ්බ්යකාලකිරියානිකුයදයසොති ආහ ‘‘අපරභාය …යප.… 

 ණ් හාතී’’ති. පපඤ් චසඞ් ඛාති පපඤ්චයකොට්ඨාසා. පපඤ්චන්ති සත්තා

සංසායර චිරායන්ති එයතහීති පපඤ් චා, මඤ්ඤන්ති ‘‘එතං මමා’’තිආදිනා

පරිකප්යපන්ති එතාහීති මඤ ්ඤනාති කුවීහිපි පරියායයහි තණ්හාදයයොව

වුත්තාති ආහ ‘‘තණ් හාමානදිට් ඨිපපඤ් යචහි ඉ  මඤ් ඤනානායමන 

වුත් යතහී’’ති. අජඤ්ඤස්ස ජඤ්ඤයතො, අයසයයාදිකස්ස යසයයාදියතො
ගහණයතො දිට්ඨිමඤ්ඤනා විය තණ්හාමානමඤ්ඤනාපි අඤ්ඤථා ගායහො

එවාති ආහ ‘‘අඤ ්ඤථා  ණ් හාතී’’ති. ආරම්මණාභිනියරොපනාදිනා
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පටුන 

භින්නසභාවානම්පි විතක්කාදීනං සාධාරයණො උපනිජ්ඣායනසභායවො විය
අනුගිජ්ඣනුණ්ණතිපරාමසනසභාවානම්පි තණ්හාදීනං සාධාරයණන

ආරම්මණපරිකප්පනාකායරනපවත්ති මඤ ්ඤනාතිදට්ඨබ්බ්යං.යතනාහ ‘‘තීහි 

මඤ ්ඤනාහි මඤ ්ඤතී’’තිආදි. අස් සාති පුථුජ්ජනස්ස, 
උදයබ්බ්යයානුපස්සනාදීසු විය සුඛුමනයයනපි මඤ්ඤනාපවත්ති අත්ථීති

විභාවනසුෙතාය ථූලංයයව තං දස්යසතුකායමො ‘‘ඔ ාරිකනයෙනා’’තිආහ.
ඔළාරියක හි විභායග දස්සියත සුඛුමවිභාවනා සුකරාති දස්යසතුං

අයමත්ථයයොජනා වුච්චතීති සම්බ්යන්යධො. අජ් ඣත් තිකාති ඉන්ද්රියබ්යකුධා 

සත්තසන්තානපරියාපන්නා නියකජ්ඣත්තා වුත් තා විභඅයග 

පටිසම්භිදාමග්යගච. 

විභඞ් ය ති ධාතුවිභඅයග )විභ. 173). බාහිරාති අනින්ද්රියබ්යකුධා

සඅොරසන්තානපරියාපන්නා. කක් ඛ න්ති ථකුධං. ඛරි තන්ති ඵරුසං.

කක්ෙළභායවො කක් ඛ ත් තං. කක් ඛ භායවොතිකක්ෙළසභායවො. බහිද්  ාති 

ඉන්ද්රියබ්යකුධයතො බ්යහිකුධාභූතං. අනුපාදින් නන්ති න උපාදින්නං. අයෙොති

කාළයලොහං. යලොහන්ති ජාතියලොහං විජාතියලොහං කිත්තිමයලොහං
පිසාචයලොහන්ති චතුබ්බිධං. තත්ථ අයයො සජ්ඣු සුවණ්ණං තිපු සීසං

තම්බ්යයලොහං යවකන්තකයලොහන්ති ඉමානි සත්ත  ාතියලොහානි නාම.

නාගනාසිකායලොහං වි ාතියලොහං නාම. කංසයලොහං වට්ටයලොහං

ආරද්ටන්ති තීණි කිත් තිමයලොහානි නාම. යමොරක්ෙකං පුථුකං මලිනකං

චපලකංසලකංආටලං භත්තකං දුසියලොහන්තිඅට්ඨ පිසාචයලොහානි නාම.

යතසු යවකන් තකයලොහං නාම සබ්බ්යයලොහච්යඡදනසමත්ථාඑකායලොහජාති.
තථා හි තං විකන්තති ඡින්දතීති විකන්තකන්ති වුච්චති. විකන්තකයමව

යවකන්තකං. නා නාසිකායලොහං යලොහසදිසං යලොහවිජාති හලිකුදාදිවිජාති

විය. තථා හි තං යලොහාකාරං යලොහමලං විය  නසංහතං හුත්වා තිට්ඨති, 
තායපත්වාතාළිතංපනභින්නංභින්නංහුත්වාවිසරතිමුදුමට්ඨං කම්මනියං

වා න යහොති. තිපුතම්යබ්ය මිස්යසත්වා කතං කංසයලොහං. සීසතම්යබ්ය

මිස්යසත්වා කතං වට් ටයලොහං. ජසතම්යබ්ය මිස්යසත්වා කතං ආරකුටං. 

යතයනවතංකරයණනනිබ්බ්යත්තත්තා කිත් තිමයලොහන්තිවුච්චති.යංපන

යකවලං රසකධාතු විනිග්ගතං, තං ‘‘පිත්තල’’න්තිපි වදන්ති. තං ඉධ

නාධිප්යපතං, යථාවුත්තං මිස්සකයමවකත්වායයොජිතං කිත් තිමන්තිවුත්තං. 

යමොරක් ඛකාදීනි එවංනාමායනයවතානි. යතසු යස්මා පඤ්ච ජාතියලොහානි 

පාළියං විසුං වුත්තායනව, තස්මා යවකන්තකයලොයහන සකුධිං
වුත්තාවයසසංසබ්බ්යංඉධ යලොහන්තියවදිතබ්බ්යං. 

තිපූති යසතතිපු. සීසන්ති කාළතිපු. සජ් ඣන්ති රජතං. මුත් තාති
හත්ථිද්ම්භජාදිකා අට්ඨවිධාපි මුත්තා. තථා හි හත්ථිද්ම්භං වරාහදාඨා
භූජඅගසීසං වලාහකූටං යවළූ මච්ඡසීයරො සඅයෙො සිප්පීති අට්ඨ

මුත්තායයොනියයො. තත්ථ හත් ථිකුම් භ ා පීතවණ්ණා පභාහීනා. වරාහදාඨා 

වරාහදාඨවණ්ණාව. භු ඞ්  සීස ා නීලාදිවණ්ණා සුවිසුකුධා වට්ටලා ච. 
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පටුන 

වලාහක ා භාසුරා දුබ්බිභාගරූපා රත්තිභායග අන්ධකාරං විධමන්තියයො

තිට්ඨන්ති, යදවූපයභොගාඑවච යහොන්ති. යවළු ා කරද්පලසමානවණ්ණාන

භාසුරා, යත ච යවළූ අමනුස්සයගොචයර එව පයදයස ජායන්ති. මච් ඡසීර ා 

පාඨීනපිට්ඨිසමානවණ්ණා වට්ටලා ල යවො ච යහොන්ති පභාවිහීනා, යත ච

මච්ඡා සමුකුදමජ්යඣ එව ජායන්ති. සඞ් ඛ ා සඅයෙොදරච්ඡවිවණ්ණා 

යකොලප්පමාණාපියහොන්තිපභාවිහීනාව. සිප් පි ා පභාවියසසයුත්තායහොන්ති

නානාසණ්ඨානා.එවංජාතියතොඅට්ඨවිධාසුපිමුත්තාසුයා මච්ඡසඅෙසිප්පිජා, 

තා සාමුකුදිකා යහොන්ති, භුජඅගජාපි කාචි සාමුකුදිකා යහොන්ති, ඉතරා

අසාමුකුදිකා.යස්මාබ්යහුලංසාමුකුදිකාවමුත්තායලොයකදිස්සන්ති, තත්ථාපි

සිප්පිජාව, ඉතරාකාදාචිකා.තස්මා සම් යමොහවියනොදනිෙං (විභ.අට්ඨ.173) 

‘‘මුත්තාතිසාමුකුදිකා මුත්තා’’තිවුත්තං. 

මණීති ඨයපත්වා පාළිආගයතයවළුරියාදියකයසයසොයජොතිරසාදියභයදො

සබ්යබ්යොපිමණි. යවළුරිෙන්තිවංසවණ්ණමණි. සඞ් යඛොති සාමුකුදිකසඅයෙො. 

සිලාති කාළසිලා පණ්ඩුසිලා යසතසිලාදියභදා අට්ඨපි සිලා. ර තන්ති

කහාපණාදිකං වුත්තාවයසසං රජතසම්මතං.  ාතරූපන්ති සුවණ්ණං. 

යලොහිතඞ් ය ොති රත්තමණි. මසාර ල් ලන්ති කබ්යරමණි තිණාදීසු බ්යහිභාරා

තාලනාළියකරාදයයොපි තිණං නාම. අන්යතොසාරං ෙදිරාදි අන්තමයසො

දාරුෙණ්ඩම්පි කට් ඨං නාම. මුග්ගමත්තයතො යාව මුට්ඨිප්පමාණා මරුම්බ්යා 

සක් ඛරා නාම. මුග්ගමත්තයතො පට්ඨාය යහට්ඨා වාලිකා නාම. කඨලන්ති

කපාලෙණ්ඩං. භූමීති සසම්භාරපථවී. පාසායණොති අන්යතොමුට්ඨියං

අසණ්ඨහනයතොපට්ඨාය යාවහත්ථිප්පමාණංපාසාණං, හත්ථිප්පමාණයතො

පන පට්ඨාය උපරි පබ් බයතොති. අයං අයයොආදීසු විභාගනිකුයදයසො. 

නිමිත් තපථවීති පටිභාගනිමිත්තභූතං පථවිකසිණං. තම්පි හි 

‘‘රූපාවචරතිකචතුක්කජ්ඣානං ද්සලයතො ච විපාකයතො ච කිරියයතො ච
චතුත්ථස්සඣානස්ස විපායකොඉයමධම්මාබ්යහිකුධාරම්මණා’’තිවචනයතො

‘‘බ්යාහිරාපථවී’’තිවුච්චති.යතන වුත්තං ‘‘ො ච අජ් ඣත් තාරම් මණත් තියක 

නිමිත් තපථවී, තං  යහත් වා’’ති. උග්ගහනිමිත්තඤ්යචත්ථ තංගතිකයමව

දට්ඨබ්බ්යං, නිමිත්තුප්පත්තියතොපනපුබ්යබ්යභූමිග්ගහයණයනවගහිතන්ති. 

තීහි මඤ් ඤනාහීති වුත්තං මඤ්ඤනාත්තයං සපරසන්තායනසු

සඅයෙපයතොයයොයජත්වා දස්යසතුං ‘‘අහං පථවී’’තිආදිවුත්තං.තත්ථ අහං 

පථවීතිආදීනා අජ්ඣත්තවිසයං දිට්ඨිමඤ්ඤනං මානමඤ්ඤනඤ්ච දස්යසති

අත්තාභිනියවසාහංකාරදීපනයතො. මම පථවීති ඉමිනා තණ්හාමඤ්ඤනං
මානමඤ්ඤනම්පි වා පරිග්ගහභූතායපි පථවියා යසයයාදියතො
මානජප්පනයතො. යසසපදකුවයයපි ඉමිනානයයන මඤ්ඤනාවිභායගො 
යවදිතබ්යබ්යො. තත්ථ පථවිකසිණජ්ඣානලාභී ඣානචක්ඛුනා
ගහිතඣානාරම්මණං ‘‘අත්තා’’ති අභිනිවිසන්යතො තඤ්ච යසයයාදියතො

දහන්යතො අත්ථයතො ‘‘අහං පථවී’’ති මඤ් ඤති නාම, තයමව ‘‘අයංමය්හං 

අත්තා’’ති ගහයණ පන ‘‘මම පථවී’’ති මඤ් ඤති නාම. තථා තං 
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‘‘පරපුරියසො’’ති වා ‘‘යදයවො’’ති වා වාදවයසන ‘‘අයයමව පයරසං

අත්තා’’ති වා අභිනිවිසන්යතො ‘‘පයරො පථවී, පරස් ස පථවී’’ති මඤ් ඤති 

නාම. ඉමිනානයයනයසසපථවීසුපියථාරහංචතුක්කංනිකුධායරතබ්බ්යං. 

එවං ‘‘පථවිංමඤ්ඤතී’’තිඑත්ථචතුක්කවයසනමඤ්ඤනංදස්යසත්වා 
ඉදානි මඤ්ඤනාවත්ථුං මඤ්ඤනායයො ච විභජිත්වා අයනකවිහිතං තස්ස

මඤ්ඤනාකාරං දස්යසතුං ‘‘අථ වා’’තිආදිමාහ.තත්ථ අෙන්තියථාවුත්යතො

පුථුජ්ජයනො. ඡන් දරා න්ති බ්යහලරාගං. අස් සායදතීති නිකායමති, ‘‘ඉයම
යකසා මුදුසිනිකුධද්ඤ්චිතනීයලොභාසා’’තිආදිනා තත්ථ රසං වින්දති. 

අභිනන් දතීතිසප්පීතිකායතණ්හායඅභිමුයෙොනන්දතිපයමොදති. අභිවදතීති
උප්පන්නංතණ්හාභිනන්දනායවගංහදයයන සන්ධායරතුංඅසක්යකොන්යතො

‘‘අයහො යම යකසා’’ති වාචං නිච්ඡායරති. අජ් යඣොසාෙ තිට් ඨතීති

බ්යලවතණ්හාභිනියවයසනගිලිත්වා පරිනිට්ඨායපත්වාතිට්ඨති. අඤ ්ඤතරං වා 

පන රජ්  නීෙවත් ථුන්ති යකසාදියතො අඤ්ඤතරං වා කරචරණාදිප්පයභදං 

නියකජ්ඣත්තපරියාපන්නං රාගුප්පත්තියහතුභූතං වත්ථුං. ඉතීති ඉමිනා

සිනිකුධාදිප්පකායරනාති පත්ථයිතබ්බ්යාකාරං පරාමසති. තත්ථ නන් දිං 

සමන් නායනතීතියතසුභාවීසුයකසාදීසුසිකුධං වියකත්වානන්දිංතණ්හං

සමන්නාහරතිසමුපචායරති. පණිදහතීතිපත්ථනංඨයපති. 

සම්පත්තිං නිස්සාය ‘‘යසයයයොහමස්මී’’ති, විපත්තිං නිස්සාය 

‘‘හීයනොහමස්මී’’ති මානං ජයනතීති යයොජනා. පථවීයකොට්ඨාසභූතානං
යකසාදීනං සම්පත්තිවිපත්තීහිමානජප්පනාපථවියාමඤ්ඤනායහොතීතිආහ 

‘‘එවං අජ් ඣත් තිකං පථවිං මානමඤ් ඤනාෙ මඤ් ඤතී’’ති.
අවයවබ්යයතියරයකන සමුදායස්ස අභාවයතො සමුදායයො ජීවාභිනියවයසො

අවයයවපියහොතීතිදස්යසන්යතො ‘‘තං ජීවං තං සරීරන් ති ආ තනයෙන පන 

යකසං ‘ජීයවො’ති අභිනිවිසතී’’ති ආහ. ‘‘යකසා නායමයත ඉස්සරවිහිතා
පජාපතිනිස්සිතා අණුසඤ්චයයො පකතිපරිණායමො’’තිආදිනා නයයනයපත්ථ 

දිට් ඨිමඤ් ඤනා යවදිතබ්බ්යා. 

ඉමිස ්සා පවත් තිොති නිකන්තිමානදිට්ඨීනං
පරියාදානසමුග් ාටප්පවත්තියා. ‘‘එතං මමා’’තිආදිනා යදිපි තිස්සන්නම්පි
මඤ්ඤනානං සම්භයවො දස්සියතො. තණ්හාමානමඤ්ඤනානං පන යහට්ඨා 
දස්සිතත්තා දිට්ඨිමඤ්ඤනා එයවත්ථ වියසසයතො උකුධටාති යවදිතබ්බ්යං.

යතනාහ ‘‘එවම් පි අජ් ඣත් තිකං පථවිං දිට් ඨිමඤ් ඤනාෙ මඤ ්ඤතී’’ති. 

බ්යාහිරම්පි පථවිං තීහි මඤ්ඤනාහි මඤ්ඤතීති යයොජනා. තං පන 

මඤ්ඤනාවිධිං දස්යසතුං ‘‘කථ’’න්ති ආහ. තස්සත්යථො යහට්ඨා 
වුත්තනයයනයවදිතබ්යබ්යො. 

අෙං ජීයවොතිඅයංකාළයලොහං ‘‘ජීයවොඅත්තා’’ති අභිනිවිසති එකච්යච

නිගණ්ඨාවිය. එවං බාහිරං පථවිං දිට් ඨිමඤ් ඤනාෙ මඤ් ඤතීතිඑත්ථාපි‘‘යා
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යචව යෙො පන අජ්ඣත්තිකා පථවීධාතු, යා ච බ්යාහිරා පථවීධාතූ’’තිආදිනා
නයයනආයනත්වාවත්තබ්යබ්යො. 

පථවීකසිණං අත් තයතො සමනුපස් සතීතිආදීසුයං වත්තබ්බ්යං, තංයහට්ඨා
වුත්තයමව. අයම්පි ච නයයො ‘‘රූපං අත්තයතො සමනුපස්සතී’’ති එත්යථව

අන්යතොගයධොති දට්ඨබ්යබ්යොකසිණානම්පිරූපසමඤ්ඤාසම්භාවයතො. පථවිං 

මඤ ්ඤතීති එත්ථ යාදියසො මඤ්ඤනාවත්ථුමඤ්ඤනානං විත්ථාරනයයො 

වුත්යතො, තාදියසො ඉයතො පරං වුත්තනයයොවාති ආහ ‘‘ඉයතො පරං 

සඞ් යඛයපයනව කථයිස් සාමා’’ති, අතාදියසො පන විත්ථාරයතොපි
කථයිස්සතීතිඅත්යථො. 

තස් මාති යස්මා ‘‘පථවියා’’ති ඉදං භුම්මවචනං, තස්මා, යසො
අත්තපරත්තදුපකරණානං ආධාරභායවන තං මඤ්ඤනාවත්ථුං කප්යපතීති

අත්යථො. යතනාහ ‘‘අහං පථවිො’’තිආදි. නනු ච 
ඉන්ද්රියබ්යකුධානින්ද්රියබ්යකුධපයභදස්ස ධම්මප්පබ්යන්ධස්ස සසම්භාරපථවී ච 

ආධාරනිස්සයයො, ඉතරා ආරම්මණනිස්සයයො තදාරම්මණස්සාති එත්ථ

නිබ්බියරොයධොති? න, මඤ්ඤනාවත්ථුං නිස්සයභායවන පරිකප්පනයතො.
අයඤ්හි ‘‘අහ’’න්ති දිට්ඨිමඤ්ඤනාය මානමඤ්ඤනාය ච වත්ථුභූතස්ස

අත්තයනො පථවිසන්නිස්සයං කත්වා ‘‘අහං පථවිො’’ති මඤ් ඤති, 
තණ්හාමඤ්ඤනාය වත්ථුභූතස්ස උපකරණස්ස පථවිං සන්නිස්සයං කත්වා 

‘‘මය් හං කිඤ් චනං පලියබොය ො පථවිො’’තිමඤ්ඤති. පයරොතිආදීසුපිඉමිනා
නයයනඅත්යථො යවදිතබ්යබ්යො. 

ය්වායං අත්ථනයයොති සම්බ්යන්යධො. වුත් යතො පටිසම්භිදාමග්යග. 

එයතයනව නයෙනාතිය්වායං‘‘යසොයෙොපනයම අත්තාඉමස්මිංරූයප’’ති

සමුදායස්සආධාරභාවදීපයනොඅත්ථනයයොවුත්යතො, එයතයනවනයයන. න

හි අවයවබ්යයතියරයකන සමුදායයො ලබ්භති, තස්මා සමුදායය වුත්තවිධි

අවයයවපි ලබ්භතීති අධිප්පායයො. යතනාහ යසො යඛො පන යම අෙං අත් තා 

ඉමිස ්සා පථවිොති මඤ් ඤන් යතොති. තස් මිංයෙව පනස් ස අත් තනීති එත්ථ 

අස් සාති පුථුජ්ජනස්ස. තස් මිංයෙව අත් තනීති

අජ්ඣත්තිකබ්යාහිරපථවීසන්නිස්සයය අත්තනි. ‘‘පථවියා මඤ්ඤතී’’ති
පදස්සායං වණ්ණනා. එවං ‘‘පථවියා මඤ්ඤතී’’ති එත්ථ අත්තවයසන 

දිට්ඨිමානතණ්හාමඤ්ඤනං දස්යසත්වා ඉදානි පරවයසන දස්යසතුං ‘‘ෙදා 

පනා’’තිආදිවුත්තං.තත්ථ අස් සාති පරස්ස. තදාතිපරවයසනමඤ්ඤනායං. 

දිට් ඨිමඤ් ඤනා එව යුජ්  ති තත්ථ නිච්චාභිනියවසාදයයො සම්භවන්තීති
කත්වා. අවධාරයණන මානතණ්හාමඤ්ඤනා නිවත්යතති. න හි 

‘‘යසයයයොහමස්මී’’තිආදිනා, ‘‘මය්හ’’න්තිචපවත්තලක්ෙණාමානතණ්හා
පරස්මිං පරස්ස සන්තකභායවන ගහියත ච පවත්තන්තීති අධිප්පායයො. 

ඉතරායෙොපීති මානතණ්හාමඤ්ඤනායයොපි. ඉච් ඡන් ති අට්ඨකථාචරියා.
පරස්සපිහිපථවීසන්නිස්සයයන සම්පත්තිඉස්සරියාදිකස්සවයසනඅත්තනි
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පටුන 

යසයයාදිභාවං දහයතො පණිදහයතො ච චිත්තං තථාභාවාය
මානතණ්හාමඤ්ඤනාසම්භවන්තීතිආචරියානංඅධිප්පායයො. ‘‘පයරොපථවී
පරස්ස පථවී’’තිඑත්ථාපිඉයමකුයවපකාරාසාධිප්පායානිකුධායරතබ්බ්යා. 

‘‘පථවියතොසඤ්ජානාතී’’ති, ‘‘ආදියතො’’තිචආදීසුඅනිස්සක්කවචයනපි 

යතො-සකුයදො දිට්යඨොති ආහ ‘‘පථවියතොති නිස් සක් කවචන’’න්ති. 

සඋපකරණස් සාති හිරඤ්ඤසුවණ්ණගතස්ස දාසයපොරිසාදිනා 

විත්තුපකරයණන සඋපකරණස්ස, අත්තයනො වා පරස්ස වා යතසං

උපකරණස්ස වාති අත්යථො. ෙථාවුත් තප් පයභදයතොති 

ලක්ෙණාදිඅජ්ඣත්තිකාදිවුත්තප්පකාරවිභාගයතො. උප් පත් තිං වා නිග්  මනං 

වාති ‘‘තං අණ්ඩං අයහොසි යහමමයං, තස්මිං සයං බ්රහ්මා උප්පන්යනො’’ති
බ්රහ්මණ්ඩවාදවයසන වා ‘‘කුවීහි අණූහි කුවිඅණුක’’න්ති එවං 
පවත්තඅණුකවාදවයසනවාපථවියතොඋප්පත්තිංවා ‘‘සබ්යබ්යොයංයලොයකො
ඉස්සරයතො විනිග්ගයතො’’ති ඉස්සරවාදවයසන ඉස්සරද්ත්තයතො පථවියතො

නිග්ගමනංවාමඤ්ඤමායනොති යයොජනා. පථවියතො වා අඤ් යඤො ආපාදියකො
අත්තාති අධිප්පායයො. එත්ථ ච පුරිමස්මිං අත්ථවිකප්යප කාරකලක්ෙණං

නිස්සක්කවචනං, දුතියස්මිං උපපදලක්ෙණන්ති දට්ඨබ්බ්යං. අත්තයනො
පරිග්ගහභූතපථවියතො සුෙප්පත්තිං තයතො එව ච පයරහි යසයයාදිභාවං

කප්යපන්තස්ස වයසනයපත්ථ තණ් හාමානමඤ් ඤනා යවදිතබ්බ්යා. අපයරති 

සාරසමාසාචරියා. තයතො අඤ ්ඤං අප් පමාණං අත් තානං  යහත් වාති පුබ්යබ්ය
භාවිතආපාදිඅප්පමාණකසිණවයසන වා කාපිලකාණාදදිට්ඨිවයසන වා

අප්පමාණං බ්යයාපිනං අත්තානං ගයහත්වා. පථවියතොති පච්ඡා 

අභාවිතඅවඩ්ඪිතපථවීකසිණසඅොතපථවියතො. බහිද්  ාපි යම අත් තාතිඉයතො
පථවියතොබ්යහිපියමඅත්තාතිඅධිප්පායයො. 

යකවලන්ති අනවයසසං. මහාපථවිං තණ් හාවයසන මමාෙති, අයඤ්ච

නයයො චතුදීපිස්සරියය ඨිතස්ස දීපචක්කවත්තියනො ච ලබ්යභයය, 
මණ්ඩලිකරාජමහාමත්තද්ටුම්බිකානම්පි වයසන ලබ්භයතව යතසම්පි
යථාපරිග්ගහං අනවයසයසත්වා මඤ්ඤනාය සම්භවයතො. ‘‘එවං මමා’’ති 

ගාහස්ස‘‘එයසොහමස්මිං, එයසොයමඅත්තා’’තිගාහවිධූරතායවුත්තං ‘‘එකා 

තණ් හාමඤ් ඤනා එව ලබ් භතී’’ති. ඉමිනා නයෙනාති වුත්තමතියදසං

විභායවතුං ‘‘සා චාෙ’’න්තිආදි වුත්තං. තත්ථ සා චාෙන්ති සා ච අයං 
තණ්හාමඤ්ඤනා යයොයජතබ්බ්යාති සම්බ්යන්යධො. යථා පන
දිට්ඨිමඤ්ඤනාමඤ්ඤියත වත්ථුස්මිං සියනහං මානඤ්ච උප්පාදයයතො

තණ්හාමානමඤ්ඤනා සම්භවන්ති, එවං තණ්හාමඤ්ඤනාමඤ්ඤියතන
වත්ථුනා අත්තානං යසයයාදියතො දහයතො තඤ්ච අත්තනියං නිච්චං තථා
තංසාමිභූතංඅත්තානඤ්චපරිකප්යපන්තස්සඉතරමඤ්ඤනාපිසම්භවන්තීති 
සක්කා විඤ්ඤාතුං. ‘‘යම’’ති හි ඉමිනා අත්ථග්ගහණමුයෙයනව
අත්තනියසම්බ්යන්යධො පකාසීයතීති. 
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අභිනන් දතීති ඉමිනා තණ්හාදිට්ඨාභිනියවසානං සඅගහිතත්තා යත

දස්යසන්යතො ‘‘අස් සායදති පරාමසති චා’’ති ආහ. 
දිට්ඨිවිප්පයුත්තචිත්තුප්පාදවයසන යචතස්ස කුවයස්ස අසඅකරයතො පවත්ති 

යවදිතබ්බ්යා, එකචිත්තුප්පායදපි වා අධිපතිධම්මානං විය

පුබ්බ්යාභිසඅොරවයසනතස්ස තස්සබ්යලවභායවනපවත්ති. එතස් මිං අත් යථති 

තණ්හාදිට්ඨිවයසනඅභිනන්දනත්යථ. එතන්ති ‘‘පථවිං අභිනන්දතී’’තිඑතං
පදං.යයසංවියනයයානංයයහිපකාරවියසයසහිධම්මානංවිභාවයනකයත 

වියසසාධිගයමොයහොති, යතසංයතහිපකාරවියසයසහිධම්මවිභාවනං.යයසං
පන යයන එයකයනව පකායරන ධම්මවිභාවයන කයත වියසසාධිගයමො

යහොති, යතසම්පි තං වත්වා ධම්මිස්සරතාය 

තදඤ්ඤනිරවයසසප්පකාරවිභාවනඤ්ච යදසනාවිලායසො. යතනාහ ‘‘පුබ් යබ 

මඤ ්ඤනාවයසන කියලසුප් පත් තිං දස් යසත් වා ඉදානි අභිනන් දනාවයසන 

දස් යසන් යතො’’ති.  ම් ම ාතුොති සම්මාසම්යබ්යොධියා. සා හි

සබ්බ්යයඤයයධම්මං යථාසභාවයතො ධායරති උපධායරති, සකලඤ්ච 
වියනයයසත්තසඅොතධම්මප්පබ්යන්ධං අපායදුක්ෙසංසාරදුක්ෙපතනයතො

ධායරති, සයඤ්ච අවිපරීතපවත්තිආකාරාධාතූතිධම්මධාතූතිඉධාධිප්යපතා. 

සබ්බ්යඤ්ඤුතඤ්ඤාණපදට්ඨානඤ්හි මග්ගඤාණං, මග්ගඤාණපදට්ඨානඤ්ච 

සබ්බ්යඤ්ඤුතඤ්ඤාණං සම්මාසම්යබ්යොධීති. සුප් පටිවිද්  ත් තාති සුට්ඨු 

පටිවිකුධභාවයතො, සම්මා අධිගතත්තාති අත්යථො.
අභිකඅෙනසම්පග්ගහපරාමසනානංවයසන ආරම්මයණපරිකප්පනාපවත්ති

මඤ්ඤනා. තත්ථ ‘‘මමං, අහ’’න්ති ච අභිනියවසනං පරිකප් පනං. යයන

අජ්යඣොසානං යහොති, අයං අභිනන් දනාති අයයමයතසං වියසයසො.

සුත්තාදිඅවිරුකුධායයව අත්තයනොමති ඉච්ඡිතබ්බ්යා, න ඉතරාති සුත්යතන

තස්සා සඅගහං දස්යසතුං ‘‘වුත් තඤ් යචත’’න්තිආදි වුත්තං.
යදසනාවිලාසවිභාවනස්ස පන සයහතුකයහතුසම්පයුත්තදුකාදියදසනාය
නිබ්යකුධතානිකුධායරතබ්බ්යා. 

තස් සාති යතන. ඤාතසකුදසම්බ්යන්යධන යහතං කත්තරි සාමිවචනං. 

තස් මාති අපරිඤ්ඤාතත්තා. ‘‘අපරිඤ්ඤාත’’න්ති පටික්යෙපමුයෙන යං

පරිජානනං වුත්තං, තං අත්ථයතො තිවිධා පරිඤ්ඤා යහොතීති තං සරූපයතො

පවත්තිආකාරයතොචවිභායවන්යතො ‘‘යෙො හී’’තිආදිමාහ. 

තත්ථ යාය පඤ්ඤාය විපස්සනාභූමිං පරිජානාති පරිච්ඡින්දති, සා

පරිජානනපඤ්ඤා ඤාතපරිඤ් ඤා. සා හි යතභූමකධම්මජාතං ‘‘අයං
විපස්සනාභූමී’’ති ඤාතං විදිතං පාකටං කයරොන්තීයයව ලක්ෙණරසාදියතො
අජ්ඣත්තිකාදිවිභාගයතො ච පරිච්ඡිජ්ජ ජානාති. ඉධ පන පථවීධාතුවයසන 

යවදිතබ්බ්යාති වුත්තං ‘‘පථවී ාතුං පරි ානාතී’’තිආදි. තීරණපරිඤ් ඤාති
කීරණවයසන පරිජානනකපඤ්ඤා. සා හි පරිවායරහි අනිච්චතාදිආකායරහි
අනිච්චතාදිසභාවස්ස උපාදානක්ෙන්ධපඤ්චකස්ස තීරණවයසන 

සම්මසනවයසන තං පරිච්ඡිජ්ජ ජානාති. අග්  මග් ය නාති 
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අරහත්තමග්යගන. යසො හි අනවයසසයතො ඡන්දරාගං පජහති. 

අග්  මග් ය නාති වා අග්ගභූයතන මග්යගන, යලොද්ත්තරමග්යගනාති 
අත්යථො. උභයථාපි හි සමුච්යඡදපහානකාරී එව පඤ්ඤා නිප්පරියායයන
පහානපරිඤ්ඤාති දස්යසති. 

නාමරූපවවත් ථානන්ති එයතන පච්චයපරිග්ගයහොපි සඅගහියතොති
දට්ඨබ්යබ්යො නාමරූපස්ස යහතුවවත්ථානභාවයතො. යසොපි හි 
යහතුපච්චයමුයෙන නාමරූපස්ස වවත්ථානයමවාති.

කලාපසම්මසනාදිවයසන තීරණපරිඤ් ඤා අනිච්චාදිවයසන

සම්මසනභාවයතො. තස් මාතියස්මාතාපරිඤ්ඤායයොනත්ථි, තස්මා.අථවා 

තස් මා අපරිඤ් ඤාතත් තාති යස්මා අපරිඤ්ඤාතා පථවී, තස්මා 
අපරිඤ්ඤාතත්තාපථවියාතංපථවිංමඤ්ඤතිචඅභිනන්දතිචාති. 

පථවීවාරවණ්ණනානිට්ඨිතා. 
ආයපොවාරාදිවණ්ණනා 

ආපං ආපයතොති එත්ථ අප්යපොති, අප්පායතීති වා ආයපො, යස්මිං

සඅ ායත සයං අත්ථි, තං ආබ්යන්ධනවයසන බ්යයායපත්වා තිට්ඨති, 

පරිබ්රයූහතීති වා අත්යථො. අත්ථානං අධි අජ් ඣත් තං. පති පති අත්තානන්ති 

පච් චත් තං. උභයයනපි සත්තසන්තානපරියාපන්නයමව වදති. ආයපො 

ආයපො තන්තිආදීසුආබ්යන්ධනයමව ආයපො, තයදව ආයපොසභාවං ගතත්තා 

ආයපො තං, සභායවයනව ආපභාවං පත්තන්ති අත්යථො. සියනහනවයසන 

සියනයහො, යසොයයව සියනහනසභාවං ගතත්තා සියනහ තං. බන්  නත් තං 

රූපස් සාති අවිනිබ්යභොගරූපස්ස බ්යන්ධනභායවො, අවිප්පකිරණවයසන

සම්පිණ්ඩනන්ති අත්යථො. උග්  ණ් හන් යතොති යථාපරිච්ඡින්යන

ආයපොමණ්ඩයල යථා උග්ගහනිමිත්තං උපලබ්භති, තථා නිමිත්තං

ගණ්හන්යතො. වුත් යතොති ‘‘ආපස්මි’’න්ති එත්ථ වුත්තආයපො. යසො හි

සසම්භාරආයපො, න ‘‘ආයපොකසිණ’’න්ති එත්ථ වුත්තආයපො. යසසන්ති 
ආරම්මණසම්මුතිආපානං සරූපවිභාවනං. ‘‘ආපං ආපයතො 
පජානාතී’’තිආදිපාළියා අත්ථවිභාවනඤ්යචව තත්ථ තත්ථ

මඤ්ඤනාවිභාගදස්සනඤ්ච පථවිෙං වුත් තසදිසයමවාති. තත්ථ

‘‘පථවීකසිණයමයකො සඤ්ජානාතී’’තිආදිනා )දී. නි. 3.360; අ.නි. 10.25) 

වුත්තං, ඉධ‘‘ආයපොකසිණයමයකො සඤ්ජානාතී’’තිආදිනාවත්තබ්බ්යං.තත්ථ

ච ‘‘පථවීති සඤ්ජානාතී’’ති වුත්තං, ඉධ පන ‘‘ආයපොති
සඤ්ජානාතී’’තිආදිනා වත්තබ්බ්යන්ති එවමාදි එව වියසයසො. යසසං
තාදිසයමව. යතන වුත්තං ‘‘පථවියං වුත්තසදිසයමවා’’ති. යයො පයනත්ථ

වියසයසො, තංදස්යසතුං ‘‘යකවල’’න්තිආදිවුත්තං.තත්ථ මූලරයසොති මූලං

පටිච්චනිබ්බ්යත්තරයසො. ඛන්  රසාදීසුපිඑයසවනයයො. ඛීරාදීනි පාකටායනව.

යථා පනයභසජ්ජසික්ොපයද )පාරා. 618-625), නඑවමිධනියයමො අත්ථි.

යං කිඤ්චි ඛීරං ඛීරයමව. යසයසසුපි එයසවනයයො. භුම් මානීතිආවාටාදීසු

ඨිතඋදකානි. අන් තලික් ඛානීති පථවිං අප්පත්තානි වස්යසොදකානි, පත්තානි
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පටුන 

පන භුම්මායනව. එවං වුත් තා චාති ච-සකුයදන 

හියමොදකකප්පවිනාසකඋදකපථවියාඅන්යතොඋදකපථවීසන්ධාරකඋදකාදිං
පුබ්යබ්යඅවුත්තම්පි සමුච්චියනොති. 

යත ං යත යතොති එත්ථ යතජනට්යඨන යතය ො, යතජනං නාම

දහනපචනාදිසමත්ථංනිසානං, යංඋණ්හත්තන්ති වුච්චති. යෙන චාතියයන

යතයජොගයතන ද්පියතන. සන් තප් පතීති අයං කායයො සමන්තයතො තප්පති

එකාහිකජරාදිභායවන උසුමජායතො යහොති. යෙන ච ජීරීෙතීති යයන අයං

කායයො ජීරීයති, ඉන්ද්රියයවකල්ලතං බ්යලපරික්ෙයං වලිතාදිභාවඤ්ච

පාපුණාති. යෙන ච පරිඩය් හතීති යයන ද්පියතන අයං කායයො පරියතො

ඩය්හති, යසො ච පුග්ගයලො ඩය්හාමීති
සතයධොතසප්පියගොසීතචන්දනාදියලපඤ්යචව තාලවණ්ටවාතඤ්ච 

පච්චාසීසති. යෙන ච අසිතපීතඛායිතසායිතං සම් මා පරිණාමං  ච් ඡතීතියයන

අසිතංවාඔදනාදි, පීතං වා පානකාදි, ොයිතංවා පිඨෙජ්ජකාදි, සායිතං වා

අම්බ්යපක්කමධුඵාණිතාදිසම්මයදවපරිපාකංගච්ඡති, රසාදිභායවනවියවකං 
ගච්ඡතීති අත්යථො. එත්ථ ච සරීරස්ස පකතිඋසුමං අතික්කමිත්වා

උණ්හභායවො සන් තායපො, සරීරදහනවයසනපවත්යතොමහාදායහො පරිදායහො, 

සතවාරං තායපත්වා උදයක පක්ඛිපිත්වා උකුධටසප්පි සතය ොතසප් පි, 

රසරුධිරමංසයමදඅට්ඨිඅට්ඨිමිඤ්ජසුක්කා රසාදයෙො. තත්ථ පුරිමා තයයො

යතජාචතුසමුට්ඨානා, පච්ඡියමො කම්මසමුට්ඨායනොව. 

යතයජොභාවං ගතත්තා යතය ො තං. උස ්මාති උණ්හාකායරො. උස්මාව

උස්මාභාවංගතත්තා උස් මා තං. උසුමන්තිචණ්ඩඋසුමං.තයදව උසුම තං, 

සභායවයනව උසුමභාවං පත්තන්ති අත්යථො. කට් ඨග් ගීති කට්ඨුපාදායනො

අග්ගි. සකලිකග් ගීආදීසුපි එයසව නයයො. සඞ් කාරග් ගීති කචවරං පටිච්ච

උප්පන්නඅග්ගි. ඉන් දග් ගීති අසනිඅග්ගි. සන් තායපොති ජාලාය වා

වීතච්චිතඅගාරානං වා සන්තායපො. සූරිෙසන් තායපොති ආතයපො. 

කට් ඨසන් නිචෙසන් තායපොති කට්ඨරාසිං පටිච්ච උප්පන්නසන්තායපො. 

යසයසසුපි එයසව නයයො. එවං වුත් තා චාති. ච-සකුයදන 
යපතග්ගිකප්පවිනාසකග්ගිනිරයග්ගිආදියකඅවුත්යතපිසමුච්චියනොති. 

වාෙං වාෙයතොති එත්ථ වායනට්යඨන වායෙො. කිමිදං වායනං නාම? 

විත්ථම්භනං, සමුදීරණං වා, වායනං ගමනන්ති එයක. උද්  ඞ්  මා වාතාති

උග්ගාරහික්කාදිපවත්තකා උකුධං ආයරොහනවාතා. අය ො මා වාතාති

උච්චාරපස්සාවාදිනීහරණතා අයධො ඔයරොහනවාතා. කුච් ඡිසො වාතාති

අන්තානං බ්යහිවාතා. යකොට් ඨාසො වාතාති අන්තානං අන්යතොවාතා. 

අඞ්  මඞ්  ානුසාරියනො වාතාති ධමනීජාලානුසායරන සකලසරීයර 

අඅගමඅගානි අනුසටා සමිඤ්ජනපසාරණාදිනිබ්බ්යත්තකා වාතා. 

සත් ථකවාතාති සන්ධිබ්යන්ධනානි කත්තරියා ඡින්දන්තා විය පවත්තවාතා. 

ඛුරකවාතාති ඛුයරන විය හදයමංසයඡදනඵාලනකවාතා. උප් පලකවාතාති
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පටුන 

හදයමංසස්ස සමුප්පාටනකවාතා. අස් සායසොති

අන්යතොපවිසනකනාසිකාවායතො. පස් සායසොතිබ්යහිනික්ෙමනනාසිකාවායතො.

එත්ථචපුරිමාසබ්යබ්ය චතුසමුට්ඨානා, අස්සාසපස්සාසාචිත්තසමුට්ඨානාව. 

වායෙො තන්ති වායයොව වායයොගතං, සභායවයනව වායයොභාවං

පත්තන්ති අත්යථො. ථම් භිතත් තං රූපස් සාති අවිනිබ්යභොගරූපස්ස

ථම්භිතභායවො. පුරත් ථිමා වාතාති පුරත්ථිමදිසයතො ආගතා වාතා. 

පච් ඡිමාදීසුපිඑයසවනයයො. සර ාදීසුසහරයජන සර ා, රජවිරහිතාසුකුධා 

අර ා. සීතඋතුසමුට්ඨානා, සීතවලාහකන්තයර වා ජාතා සීතා. 

උණ්හඋතුසමුට්ඨානා, උණ්හවලාහකන්තයර වා ජාතා උණ් හා. පරිත් තාති

මන්දා තනුකවාතා. අධිමත් තාති බ්යලවවාතා. කා ාති කාළවලාහකන්තයර

සමුට්ඨිතා. යයහි අබ්භාහයතො ඡවිවණ්යණො කාළයකො යහොති, යතසං එතං 

අධිවචනන්තිපි එයක. යවරම් භවාතාති යයොජනයතො උපරි වායනවාතා. 

පක් ඛවාතාති අන්තමයසො මක්ඛිකායපි පක්ොයූහනවාතා. සුපණ් ණවාතාති

ගරුළවාතා. කාමං යචයතපි පක්ෙවාතාව, උස්සදවයසන පන විසුං ගහිතා. 

තාලවණ් ටවාතාතිතාලවණ්යණහිකයතන, අඤ්යඤහිවා කයතනයකනචි

මණ්ඩලසණ්ඨායනන සමුට්ඨාපිතවාතා. විධූපනවාතාති බීජනපත්තයකන
සමුට්ඨාපිතවාතා. ඉමානි ච තාලවණ්ටවිධූපනානි අනුප්පන්නම්පි වාතං 

උප්පායදන්ති, උප්පන්නම්පි පරිවත්යතන්ති. ඉධාපි ච-සකුයදො
උදකසන්ධාරකවාතකප්පවිනාසකවාතජාලායපල්ලනකවාතාදියක 

අවුත්යතපි සමුච්චියනොති. එත්ථ ච ‘‘ආපං මඤ්ඤතී’’තිආදීසු යස්මා තීහි

මඤ්ඤනාහි – ‘‘අහංආයපොති මඤ්ඤති, මමආයපොති මඤ්ඤතී’’තිආදිනා
පථවීවායර වුත්තනයයන සක්කා මඤ්ඤනාවිභායගො විභායවතුන්ති වුත්තං 

‘‘යසසං වුත් තනෙයමවා’’ති.තස්මාතත්ථවුත්තනයානුසායරනඉයමසුතීසු
වායරසුයථාරහං මඤ්ඤනාවිභායගොවිභායවතබ්යබ්යො. 

එත් තාවතාති එත්තයකනඉමිනාචතුවාරපරිමායණනයදසනාවියසයසන. 

ච-සකුයදො බ්යයතියරයකො. යතන වක්ෙමානංයයව වියසසං යජොයතති. 

ය් වාෙන්තියයොඅයංලක්ෙයණොනාමහායරොවුත්යතොතිසම්බ්යන්යධො.යසො

පන ලක්ෙණහායරො යංලක්ෙයණො තත්ථ වුත්යතො, තං දස්යසතුං 

‘‘වුත් තම් හී’’තිආදි වුත්තං. තත්ථ වුත් තම් හි එක ම් යමති ද්සලාදීසු
ෙන්ධාදීසු වා යස්මිං කස්මිඤ්චි එකධම්යම සුත්යත සරූපයතො

නිකුධාරණවයසනවාකථියත. යෙ  ම් මා එකලක් ඛණා යතනාති යයයකචි

ධම්මා ද්සලාදිභායවන, රූපක්ෙන්ධාදිභායවන වා යතන වුත්තධම්යමන 

සමානලක්ෙණා. වුත් තා භවන් ති සබ් යබති සබ්යබ්යපි ද්සලාදිසභාවා, 
ෙන්ධාදිසභාවාවාධම්මාසුත්යතඅවුත්තාපිතායසමානලක්ෙණතාය වුත්තා

භවන්ති, ආයනත්වාසංවණ්ණනවයසනාතිඅධිප්පායයො. 

එත් ථ ච එකලක් ඛණාති සමානලක්ෙණා වුත්තා. යතන සහචරිතා
සමානකිච්චතාසමානයහතුතාසමානඵලතාසමානාරම්මණතාතිඑවමාදීහිපි 
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අවුත්තානංවුත්තානංවියනිකුධාරණංයවදිතබ්බ්යං. ඉතීති ඉමිනාපකායරන.

යතනාහ ‘‘එවං යනත් තිෙං ලක් ඛයණො නාම හායරො වුත් යතො’’ති, 

යනත් තිපාළිෙං (යනත්ති. 23) පන ‘‘යය ධම්මා එකලක්ෙණා යකචි යසො

හායරො ලක්ෙයණො නාමා’’ති පායඨො ආගයතො. තස් ස වයසනාති තස්ස

ලක්ෙණහාරස්ස වයසන. රූපලක් ඛණං අනතීතත් තාති රුප්පනසභායවන

සමානසභාවත්තා. වදන් යතන භගවතා. එතාති ‘‘රූපං අත්තයතො
සමනුපස්සතී’’ති එවං වුත්තදිට්ඨී. එත්ථ ච 

සක් කාෙදිට් ඨිමඤ් ඤනාදස්සයනයනව සකලරූපවත්ථුකා
තණ්හාමානමඤ්ඤනාපි දස්සිතා එවාති දට්ඨබ්බ්යං. තථා හි වුත්තං 

‘‘තස්මිංයයව පනස්ස දිට්ඨිමඤ්ඤනාය මඤ්ඤියත වත්ථුස්මිං සියනහං
මානඤ්ච උප්පාදයයතො තණ්හාමානමඤ්ඤනාපි යවදිතබ්බ්යා’’ති. අථ වා
පථවිං ආපං යතජං වායං යමති මඤ්ඤති අභිනන්දතීති ච වදන්යතන
වුත්තනයයයනව සකලරූපවත්ථුකා තණ්හාමඤ්ඤනා තදනුසායරන
මානමඤ්ඤනාපි වුත්තාව යහොතීති එවම්යපත්ථ ඉතරමඤ්ඤනාපි 
නිකුධායරතබ්බ්යා. 

ආයපොවාරාදිවණ්ණනානිට්ඨිතා. 
භූතවාරාදිවණ්ණනා 

3. ‘‘පථවිං මඤ්ඤති, පථවියා මඤ්ඤතී’’තිආදීහි පයදහි ‘‘රූපං 

අත්තයතො සමනුපස්සති, රූපස්මිං අත්තානං සමනුපස්සතී’’තිආදීනං

සක්කායදිට්ඨීනං නිකුධාරිතත්තාවුත්තං ‘‘එවං රූපමුයඛන සඞ් ඛාරවත් ථුකං 

මඤ ්ඤනං වත් වා’’ති. යතසු සඞ් ඛායරසු සත් යතසුපීති තදුපාදායනසුපි

සත්යතසු.  ාතූසූතිපථවීආදීසුචතූසුධාතූසු.‘‘ජාතංභූතංසඅෙත’’න්තිආදීසු 

(දී.නි.2.207; සං.නි.5.379) භූත-සකුයදොඋප්පායද දිස්සති, සඋපසග්යගො

පන ‘‘පභූතමරියයො පකයරොති පුඤ්ඤ’’න්තිආදීසු විපුයල, ‘‘යයභුයයයන

භික්ඛූනං පරිභූතරූයපො’’තිආදීසු හිංසයන, ‘‘සම්භූයතො සාණවාසී’’තිආදීසු

)චූළව.450) පඤ්ඤත්තියං, ‘‘අභිභූයතොමායරොවිජියතොසඅගායමො’’තිආදීසු

විමථයන, ‘‘පරාභූතරූයපො යෙො අයං අයචයලො පාථිකපුත්යතො’’තිආදීසු )දී.

නි.3.23, 25, 31, 32) පරාජයය, ‘‘අනුභූතං සුෙදුක්ෙ’’න්තිආදීසුයවදියයන, 

‘‘විභූතං විභාවිතං පඤ්ඤායා’’තිආදීසු පාකටීකරයණ දිස්සති. යත සබ්යබ්ය 

රුක් ඛාදීසූති. ආදි-සකුයදනසඅගහිතාති දට්ඨබ්බ්යා. ‘‘කායලො සතිභූතානීති

)ජා. 1.2.190), භූතායලොයකසමුස්සය’’න්ති)දී.නි.2.220; සං.නි.1.186) ච

ආදීසු අවියසයසන සත්තවාචයකොපි භූතසකුයදො, උපරි යදවාදිපයදහි
සත්තවියසසානං ගහිතත්තා ඉධ තදවසිට්ඨා භූතසකුයදන ගය්හන්තීති ආහ 

‘‘යනො ච යඛො අවියසයසනා’’ති. යතයනවාහ – ‘‘චාතුමහාරාජිකානඤ් හි 

යහට් ඨා සත් තා ඉ  භූතාති අධිප් යපතා’’ති. යයො හි සත්තනිකායයො

පරිපුණ්ණයයොනියකො චතූහිපි යයොනීහි නිබ්බ්යත්තනාරයහො, තත්ථායං
භූතසමඤ්ඤාඅණ්ඩජාදිවයසනභවනයතො. 
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භූයතති වුත්තයදසආයදසියත භූයත. භූතයතො සඤ්  ානාතීති ඉමිනා
‘‘භූතා’’ති යලොකයවොහාරං ගයහත්වා යථා තත්ථ තණ්හාදිමඤ්ඤනා

සම්භවන්ති, එවං විපරීතසඤ්ඤාය සඤ්ජානනං පකාසීයති. ස්වායමත්යථො
යහට්ඨා ‘‘පථවියතො සඤ්ජානාතී’’ති එත්ථ වුත්තනයානුසායරන සක්කා 

ජානිතුන්තිආහ ‘‘වුත් තනෙයමවා’’ති. යථා සුකුධාවාසා සබ්බ්යදා අභාවයතො

ඉමං යදසනං නාරුළ්හා, එවං යනරයිකාපි සබ්බ්යමඤ්ඤනානධිට්ඨානයතො. 
එයතයනව එකච්චයපතානම්යපත්ථ අසඅගයහො දට්ඨබ්යබ්යො. අපයර පන 

‘‘දිට්ඨිමඤ්ඤනාධිට්ඨානයතො යතසම්යපත්ථ සඅගයහො ඉච්ඡියතොයයවා’’ති

වදන්ති. ‘‘සමඅගිභූතං පරිචායරන්ත’’න්තිආදිනා සුත්යත වුත් තනයෙන. 

රජ්  තීති ‘‘සුභා සුඛිතා’’ති විපල්ලාසග්ගායහන තත්ථ රාගං ජයනති.

එවයමත්ථ රජ්ජන්යතො ච න යකවලං දස්සනවයසයනව, සවනාදිවයසනපි

රජ්ජයතවාති දස්යසන්යතො ‘‘දිස ්වාපි…යප.… උත් වාපී’’ති ආහ. තත්ථ 

 ායනාදිවයසන රජ්ජනං යතහි අනුභූතගන්ධමාලාදිවයසන යචව
විසභාගවත්ථුභූතානං යතසං පරියභොගවයසන ච යථානුභවං

අනුස්සරණවයසනචයවදිතබ්බ්යං. එවං භූයත තණ් හාමඤ් ඤනාෙ මඤ් ඤතීති
වුත්තනයයන භූයත පටිච්ච ඡන්දරාගං ජයනන්යතො යතසං පටිපත්තිං
අස්සායදන්යතො අභිනන්දන්යතො අභිවදන්යතො අජ්යඣොසාය තිට්ඨන්යතො
‘‘ඊදිසීඅවත්ථාමමඅනාගතමකුධානංසියා’’තිආදිනාවාපනනයයන තත්ථ
නන්දිං සමන්නායනන්යතො භූයත තණ්හාමඤ්ඤනාය මඤ්ඤතීති අත්යථො. 

අප් පටිලද්  ස ්ස ෙත්තියමහාසාලාදිභාවස්ස, සම් පත් තිං විපත් තින්ති

ජාතිවයසන උක්කට්ටනිහීනතං. දහතීති ඨයපති. යෙො එවරූයපො මායනොති

යයො එයසො ‘‘අයං පුබ්යබ්ය මයා සදියසො, ඉදානි අයං යසට්යඨො අයං

හීනතයරො’’ති උප්පන්යනො මායනො. අෙං වුච් චති මානාතිමායනොති අයං
භාරාතිභායරො විය පුරිමං සදිසමානං උපාදාය මානාතිමායනො නාමාති
අත්යථො. 

නිච් චාතිආදීසු උප්පාදාභාවයතො නිච් චා, මරණාභාවයතො ධුවා, සබ්බ්යදා

භාවයතො සස් සතා. අනිච්චපටිපක්ෙයතො වා නිච් චා, ථිරභාවයතො ධුවා, 

සස්සතිසමතාය සස් සතා, ජරාදිවයසන විපරිණාමස්ස අභාවයතො 

අවිපරිණාම ම් මාති මඤ්ඤති. සබ් යබ සත් තාති ඔට්ඨයගොණගද්රභාදයයො

අනවයසසාසඤ්ජනට්යඨනසත්තා. සබ් යබ පාණාති ‘‘එකින්ද්රියයොපායණො

කුවින්ද්රියයො පායණො’’තිආදිවයසනවුත්තාඅනවයසසාපාණනට්යඨන පාණා. 

සබ් යබ භූතාතිඅනවයසසාඅණ්ඩයකොසාදීසුභූතාසඤ්ජාතාති භූතා. සබ් යබ 

ජීවාති සාලියවයගොධූමාදයයො අනවයසසා ජීවනට්යඨන ජීවා. යතසු හි යසො

විරූහභායවනජීවසඤ්ඤී. අවසා අබලා අවීරිොතියතසං අත්තයනොවයසොවා

බ්යලං වා වීරියං වා නත්ථීති දස්යසති. නිෙතිසඞ්  තිභාවපරිණතාති එත්ථ 

නිෙතීති. නිෙතතා, අච්යඡජ්ජසුත්තාවුතඅයභජ්ජමණි විය අවිජහිතපකතිතා. 

සඞ්  තීති ඡන්නං අභිජාතීනං තත්ථ සඅගයමො. භායවොති සභායවොයයව, 

කණ්ඩකානං තිඛිණතා, කපිට්ඨඵලාදීනං පරිමණ්ඩලාදිතා, මිගපක්ඛීනං
විචිත්තවණ්ණාදිතාති එවමාදියකො. එවං නියතියා ච සඅගතියා ච භායව ච
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පටුන 

පරිණතා නානප්පකාරතං පත්තා. යයන හි යථා භවිතබ්බ්යං, යසො තයථව 

භවති. යයන න භවිතබ්බ්යං, යසො න භවතීති දස්යසති. ඡස ්යවවාභි ාතීසූති
කණ්හාභිජාතිආදීසු ඡසු එව අභිජාතීසු ඨත්වා සුෙඤ්ච දුක්ෙඤ්ච

පටිසංයවයදන්ති, අඤ්ඤා සුෙදුක්ෙභූමි නත්ථීති දස්යසති. වා-සකුයදන
අන්තාදියභයදදිට්ඨාභිනියවයසසඅගණ්හාති. 

උපපත් තින්ති ඉමිනා තස්මිං තස්මිං සත්තනිකායය භූතානං සහබ්යයතං

ආකඅෙතීතිදස්යසති. සුඛුප් පත් තින්තිඉමිනාපනතත්ථතත්ථඋප්පන්නස්ස 

සුඛුප්පත්තිං. එකච් යච භූයත නිච් චාතිආදිනා එකච්චසස්සතිකදිට්ඨිංදස්යසති. 

අහම් පි භූයතසු අඤ් ඤතයරොස් මීතිඉමිනාපනචතුත්ථංඑකච්චසස්සතිකවාදං
දස්යසති. 

ෙයතො කුයතොචීති ඉස්සරපුරිසාදියභදයතො යයතො ද්යතොචි. එකා 

තණ් හාමඤ් ඤනාව ලබ් භතීති ඉධාපි යහට්ඨා වුත්තනයයන
ඉතරමඤ්ඤනානම්පි සම්භයවො නිකුධායරතබ්යබ්යො. වුත්තප්පකායරයයව
භූයත තණ්හාදිට්ඨීහි අභිනන්දතීතිආදිනා වත්තබ්බ්යත්තා ආහ

‘‘වුත්තනයයමවා’’ති. යෙො නා කාතබ් බාති ‘‘යයො භූතපඤ්ඤත්තියා

උපාදානභූයත ෙන්යධ පරිජානාති, යසො තීහි පරිඤ්ඤාහි
පරිජානාතී’’තිආදිනායයොජනාකාතබ්බ්යා.අපයරපයනත්ථ භූතගායමොපිභූත-
සකුයදන සඅගහියතොති රුක්ොදිවයසනපි මඤ්ඤනාවිභාගං යයොයජත්වා

දස්යසන්ති, තථාමහාභූතවයසනපි, තං අට් ඨකථාෙං නත්ථි. 

භූමිවියසසාදිනා යභයදනාති භූමිවියසසඋපපත්තිවියසසාදිවිභායගන. 

ඉද් ධිොති පුඤ්ඤවියසසනිබ්බ්යත්යතන ආනුභායවන. කිඤ්චාපි යදව-සකුයදො

‘‘විකුයධවිගතවලාහයක යදයව’’තිආදීසු)සං.නි.1.110; 3.102; 5.146-148; 

ම.නි.1.486; අ.නි.10.15; ඉතිවු.27) අජටාකායසආගයතො, ‘‘යදයවොච

යථොකංයථොකංඵුසායතී’’තිආදීසුයමය , ‘‘අයඤ්හි යදවද්මායරො’’තිආදීසු

)දී.නි.2.34, 35, 36) ෙත්තියයආගයතො, ‘‘පඤ්චහිකාමගුයණහි සමප්පියතො

සමඅගිභූයතො පරිචායරති යදයවො මඤ්යඤ’’තිආදීසු )දී. නි. 1.183; ම. නි. 

2.211) විය ඉධ උපපත්තියදයවසු ආගයතො, යදව-සකුයදන පන
වත්තබ්බ්යසත්යතඅනවයසසයතො උකුධරිත්වාතයතොඉධාධිප්යපයතදස්යසතුං 

‘‘යත තිවි ා’’තිආදි වුත්තං. යසසා ඡ කාමාවචරා ඉ  යදවාති අධිප් යපතා 
ඉතයරසංපදන්තයරහිනිවත්තිතත්තාතිඅධිප්පායයො.භූතායදවාති ගහියතසු
සත්යතසු තණ්හාදිමඤ්ඤනානං පවත්තාකායරනපි තිවිධලක්ෙණන්ති ආහ 

‘‘භූතවායර වුත් තනයෙන යවදිතබ් බා’’ති. 

‘‘අඤ්ඤතරස්ස උපාසකස්ස පජාපති අභිරූපා යහොතී’’තිආදීසු )පාරා. 

168) ප ාපති-සකුයදො  රණියං ආගයතො, ‘‘පජාපති කාමදායී 

සුවණ්ණවණ්ණා යම පජා යහොතූ’’තිආදීසු දිට්ඨිගතිකපරිකප්පියත, 

‘‘පජාපතිස්ස යදවරාජස්ස ධජග්ගං උල්යලොයකයයාථා’’තිආදීසු )සං. නි.
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1.249) යදවයජට්ඨයක, ඉධ පන අධිපතීති වදන්ති, තං උපරි බ්රහ්මුයනො

ගය්හමානත්තා යතසං මතිමත්තං. යදවානන්ති චාතුමහාරාජිකාදියදවානං. 

මහාරා ාදීනන්ති ආදි-සකුයදන 

සක්කසුයාමසන්තුස්සිතසුනිම්මිතවසවත්තියනො ගහිතා. යතසන්ති

මහාරාජාදීනං. සත් තසඞ් ඛාතාොති කාමභූමියංසත්තසඅොතාය. ප ාපතින්ති
පජාපතිභාවං. පජාපතිභායවන හි මානං ජප්යපන්යතො පජාපතිං
මානමඤ්ඤනායමඤ්ඤතීතිවුත්යතො. 

එකා දිට් ඨිමඤ් ඤනාව යුජ්  තීති වුත්තං, පජාපතියනො පන සමිපතං

සයලොකතං වා ආකඅෙයතො, තථාභාවාය චිත්තං පණිදහයතො, 
තථාලකුධබ්බ්යාය සම්පත්තියා අත්තයනො යසයයාදිභාවං දහයතො ච

තණ්හාමානමඤ්ඤනාපි සම්භවන්තීති සක්කා විඤ්ඤාතුං. යෙ ච  ම් මාති

ආයුවණ්ණාදියක වදති. ප ාපතින්ති එත්ථාපි යහට්ඨා වුත්තනයයන
ඉතරමඤ්ඤනානම්පි සම්භයවොයවදිතබ්යබ්යො. 

බූ්රහියතොති පරිවුකුයධො. ගුණවියසයසහීතිඣානාදීහි විසිට්යඨහි ගුයණහි
උත්තරිමනුස්සධම්මතාය. බ්රහ්ම-සකුදස්ස සතිපි අවියසසයතො 

විසිට්ඨවාචකත්යතයත්ථයත්ථපනස්සගුණවියසසයුත්තාදිරූපාපවත්ති, තං

දස්යසතුං ‘‘අපිචා’’තිආදි වුත්තං. සහස් යසොති සහස්සියා යලොකධාතුයා

අධිපතිභූයතො. පඨමාභිනිබ් බත් යතොති පණීයතන පඨමඣායනන

නිබ්බ්යත්යතො, පඨමජ්ඣානභූමියං වා පඨමං අභිනිබ්බ්යත්යතො.  හිතාති 

යවදිතබ් බා පධානග්ගහයණන අප්පධානානම්පි යකනචි සම්බ්යන්යධන

ගහිතභාවසිකුධියතො. එත්ථ ච බ්රහ් මාති මහාබ්රහ්මා අධිප්යපයතො. යසො හි
වණ්ණවන්තතාය යචව දී ායුකතාය ච බ්රහ්මපාරිසජ්ජාදීහි මහන්යතො

බ්රහ්මාති මහාබ්රහ් මා, තස්ස පන පුයරොහිතට්ඨායන ඨිතාති බ්රහ් මපුයරොහිතා, 

පරිසායං භවා පරිචාරකාති බ්රහ් මපාරිසජ්  ාති යවදිතබ්බ්යා. 
උක්කට්යඨකපුග්ගලභාවයතොපජාපතිස්මිංවියබ්රහ්මනිමඤ්ඤනාවත්තතීති

වුත්තං ‘‘ප ාපතිවායර වුත් තනයෙයනව යවදිතබ් බා’’ති. තථා හි 

බහුපුග්  ලභාවසාමඤ් ඤයතො ආභස් සරවාරාදීනං භූතවාරසදිසතා වුත් තා. 

යථාවුත්තපභාය ආභාසනසීලා වා ආභස ්සරා. එකතලවාසියනොති ඉදං

ඣානන්තරභූමීනංවියයහට්ඨුපරිභාවාභාවයතොවුත්තං, ඨානානි පනයනසං

පරිච්ඡින්නායනව. ආභස්සයරහි පරිත්තා ආභා එයතසන්ති පරිත් තාභා. 

අප් පමාණා ආභා එයතසන් ති අප් පමාණාභා.  

සුභාති යසොභනා පභා. කඤ්චනපිණ්යඩො විය සස්සිරිකා 

කඤ් චනපිණ් ඩසස් සිරිකා. තත්ථයසොභනායපභාය කිණ්ණාසුභාකිණ්ණාති

වත්තබ්යබ්යභා-සකුදස්සරස්සත්තං, අන්තිම-ණ-කාරස්ස හ-කාරඤ්චකත්වා 

‘‘සුභකිණ් හා’’තිවුත්තා. සුභාතිචඑකග් නානිච්චලාපභාවුච්චති, පරිත්තා

සුභා එයතසන්ති පරිත් තසුභා. අප්පමාණාසුභාඑයතසන්ති අප් පමාණසුභා. 
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විපුලඵලාති විපුලසන්තසුොයුවණ්ණාදිඵලා. 

සතිපි යදවබ්රහ්මාදීනං පුඤ්ඤඵයලනඣානඵයලන ච පටිපක්ොභිභයව 

යයසංපනපුථුජ්ජනඅසඤ්ඤසත්යතසුඅභිභූයවොහායරොපාකයටොනිරුළ්යහො

ච, යතසං වයසනායං යදසනා පවත්තාති දස්යසන්යතො ආහ 

‘‘අසඤ් ඤභවස් යසතං අධිවචන’’න්ති. යථා පජාපතිවායර ‘‘ඉයධකච්යචො

පජාපතිස්මිංයයවා’’තිආදිනා මඤ්ඤනාපවත්ති දස්සිතා, තථා ඉධාපි තං

දස්යසතුංසක්කාතිආහ ‘‘යසසං ප ාපතිවායර වුත් තනෙයමවා’’ති. 

භූතවාරාදිවණ්ණනානිට්ඨිතා. 
ආකාසානඤ්චායතනවාරාදිවණ්ණනා 

4. එවං සත්තවයසන භූමික්කමදස්සයන සුකුධාවාසානං අග්ගහයණ

කාරණං නිකුධායරන්යතො ‘‘එවං භ වා’’තිආදිමාහ. තත්ථ 

අනා ාමිඛීණාසවාති අනාගාමියනො ච ඛීණාසවා ච. කිඤ්චාපි සුකුධාවාසා

අත්යථව අයනකකප්පසහස්සායුකා, උක්කංසපරිච්යඡදයතො පන

යසොළසකප්පසහස්සායුකාව, න තයතො පරන්ති ආහ 

‘‘කතිපෙකප් පසහස් සායුකා’’ති. කාමරූපභයවසු පවත්තමානාපි 
ආකාසානඤ්චායතනාදිධම්මා අරූපාවචරභාවයතො තංභූමිකයවොහාරං න

ලභන්තීති ‘‘තතූ්රපපන් නායෙවා’’ති අවධායරත්වා වුත්තං. අභිභූවායර 

වුත් තනයෙන යවදිතබ් බා යථාරහන්ති අධිප්පායයො. න යහත්ථ 

වණ්ණවන්තතාදි සම්භවතීති. ප ාපතිවායර වුත් තනයෙනාති එත්ථ
‘‘අහමස්මි අරූයපො පහීනරූපපටි සඤ්යඤො’’තිආදිනා මානමඤ්ඤනා
යවදිතබ්බ්යා. 

ආකාසානඤ්චායතනවාරාදිවණ්ණනානිට්ඨිතා. 
දිට්ඨසුතවාරාදිවණ්ණනා 

5. රූපමුයෙන මඤ්ඤනාවත්ථුදස්සනං සඅයෙයපොති කත්වා වුත්තං 

‘‘විත් ථාරයතොපී’’ති.තම්පිහි‘‘යත්ථයනවපථවී, නආයපො, න යතයජො, න

වායයො, න ආකාසානඤ්චායතන’’න්තිආදිග්ගහණං විය සඅයෙපයතො 
පඤ්චයවොකාරභවදස්සනංයහොතීති. 

දිට් ඨන්ති යං චක්ඛුකුවායරන කතදස්සනකිරියාසමාපනං, යඤ්ච චක්ඛු

කුවයං පස්සති පස්සිස්සති සති සම්භයව පස්යසයය, තං සබ්බ්යකාලන්ති

වියසසවචනිච්ඡාය අභාවයතො දිට්ඨන්යතව වුත්තං යථා ‘‘දුකුධ’’න්ති.

යතනාහ ‘‘රූපාෙතනස් යසතං අධිවචන’’න්ති. අයඤ්ච නයයො සුතාදීසුපි

යයොයජතබ්යබ්යො. සත් තාතිරූපාදීසුසත්තාවිසත්තාතිසත්තා.සඤ්ජනට්යඨන 
සාමඤ්ඤසකුයදොපියචසසත්ත-සකුයදො ‘‘ඉත්ථිරූයප’’තිවිසයවියසසිතත්තා

ඉධ පුරිසවාචයකො දට්ඨබ්යබ්යො. රත් තාතිවත්ථං විය රඅගජායතනචිත්තස්ස 

විපරිණාමකාරයකන ඡන්දරායගන රත්තා සාරත්තා. ගිද්  ාති 

අභිකඅෙනසභායවන අභිගිජ්ඣයනන ගිකුධා යගධං ආපන්නා.  ධිතාති



මජ්ඣිමනිකායය මූලපණ්ණාස-ටීකා  මූලපරියායවග්යගො 

73 

පටුන 

ගන්ථිතා විය යලොයභන දුම්යමොචනීයභායවන ආරම්මයණ පටිබ්යකුධා. 

මුච් ඡිතාතිකියලසවයසන විසඤ්ඤීභූතා විය අනඤ්ඤකිච්චා මුච්ඡං යමොහං

ආපන්නා. අජ් යඣොසන් නාතිවිසයයඅඤ්ඤසාධාරයණ වියකත්වාගිලිත්වා

පරිනිට්ඨායපත්වාවියඨිතා. ඉමිනාති සුවණ්ණවණ්ණාදිආකායරන. මඞ්  ලං 

අමඞ්  ලන්තිඊදිසංදිට්ඨං මඅගලං, ඊදිසංඅමඅගලන්ති. රූපස් මිං අත් තානං 

සමනුපස් සනනයෙනාති ඉදං යවදනාදිඅරූපධම්යම, 

රූපායතනවිනිමුත්තසබ්බ්යධම්යම වා අත්තයතො ගයහත්වා තයතො

අජ්ඣත්තිකං, බ්යාහිරං වා රූපායතනං තස්යසොකාසභායවන පරිකප්යපත්වා
‘‘යසො යෙො පන යම අයං අත්තා ඉමස්මිං රූපායතයන’’ති මඤ්ඤන්යතො
දිට්ඨස්මිං මඤ්ඤතීති ඉමං නයං සන්ධාය වුත්තං. ‘‘පථවියතො 
මඤ්ඤතී’’තිආදීසු යථා ‘‘සඋපකරණස්ස අත්තයනො වා පරස්ස 

වා’’තිආදිමඤ්ඤනාපවත්ති දස්සිතා, එවං ‘‘දිට්ඨයතො මඤ්ඤතී’’තිආදීසු

සක්කා තං දස්යසතුන්ති ආහ ‘‘යතසං පථවීවායර වුත් තනයෙයනව 

යවදිතබ් බ’’න්ති. 

ආහච් චාතිවිසයංඅන්වාය, පත්වාති අත්යථො.යතනාහ ‘‘උප න් ත් වා’’ති. 

අඤ ්ඤමඤ් ඤසංසියලයසති චක්ඛුරූපයසොතසකුදා විය දුයර අහුත්වා
අඤ්ඤමඤ්ඤංඅල්ලියයන. 

මනසා විඤ් ඤාතං යකවලන්ති අත්යථො. ඉතරානිපි හි මනසා
විඤ්ඤායන්තීති. යසයසහි සත්තහි ආයතයනහි පඤ්ඤත්තියා 

අසඅගහිතත්තා තම්පි සඅගයහත්වා දස්යසතුං ‘‘ ම් මාරම් මණස ්ස වා’’ති
වුත්තං. කුවීසුපි විකප්යපසු යලොද්ත්තරානම්පි සඅගයහොආපන්යනොති ආහ 

‘‘ඉ  පන සක් කාෙපරිොපන් නයමව ලබ් භතී’’ති. විත් ථායරොතිමඤ්ඤනානං

පවත්තනාකාරවිත්ථායරො. එත් ථාතිඑයතසුසුතවාරාදීසු. 

දිට්ඨසුතවාරාදිවණ්ණනානිට්ඨිතා. 
එකත්තවාරාදිවණ්ණනා 

6. සමාපන් නකවායරනාති සමාපන්නකප්පවත්තියා, 
රූපාවචරාරූපාවචරඣානප්පවත්තියාති අත්යථො. සා හි එකස්මිංයයව

ආරම්මයණ එකාකායරන පවත්තතීති කත්වා ‘‘එකත්ත’’න්ති වුච්චති, 
එවඤ්ච කත්වා විපාකජ්ඣානප්පවත්තිපි ඉධ
සමාපන්නකවාරග්ගහයණයනව ගහිතාති දට්ඨබ්බ්යා. 

අසමාපන් නකවායරනාති කාමාවචරධම්මප්පවත්තියා. උපචාරජ්ඣායනනපි

හිචිත්තංනසම්මා එකත් තං ගතන්ති වුච්චතීති. 

යෙො නාති මඤ්ඤනායයොජනා. භින් දිත් වාති විභජිත්වා. 

සාසනනයෙනාති පාළිනයයන. තත්ථ ‘‘එකත්තං මඤ්ඤතී’’තිආදීසු

‘‘යවදනං අත්තයතො සමනුපස්සතී’’තිආදිනා නයයන, ‘‘නානත්තං
මඤ්ඤතී’’තිආදීසු පන ‘‘රූපං අත්තයතො සමනුපස්සතී’’තිආදිනා නයයන
වුත්තවිධිංඅනුගන්ත්වාමඤ්ඤනායවදිතබ්බ්යා. 
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පථවීවාරාදීසු වුත් යතන ච අට් ඨකථානයෙනාති ‘‘අහං යවදනාති

මඤ්ඤති, මමයවදනාතිමඤ්ඤතී’’තිආදිනා, ‘‘අහංරූපන්තිමඤ්ඤති, මම 

රූපන්ති මඤ්ඤතී’’තිආදිනා චාති අත්යථො. යතනාහ ‘‘ෙථානුරූපං 

වීමංසිත් වා’’ති, එකත්තනානත්තභායවසු යයො යයොජනානයයො සම්භවති, 

තදනුරූපං විචායරත්වාති අත්යථො. යකචීති අභයගිරිවාසියනො. අපයරති 
සාරසමාසාචරියා. දිට්ඨාභිනියවසං වදන්තීති සම්බ්යන්යධො. පුථුජ්ජනස්ස
මඤ්ඤනා නාම සක්කායං භින්දිත්වාව යථාඋපට්ඨිතවිසයවයසයනව
පවත්තතීති න තත්ථ අයයමකත්තනයයො අයං නානත්තනයයොති

විභාගවයසයනව, එකත්තසඤ්ඤී අත්තා යහොතීතිආදීසු ච අත්තයනො 

එකත්තනානත්තසඤ්ඤිතා වුත්තා, න පන එකත්තං නානත්තන්ති එවං
පවත්තස්ස දිට්ඨාභිනියවසස්ස එකත්තනානත්තභායවොති එවයමත්ථ
තදුභයස්සඉධඅනධිප්යපතභායවො දට්ඨබ්යබ්යො. 

යං යථාවුත්තපුථුජ්ජයනො අනවයසසයතො ගණ්හන්යතො ගයහතුං

සක්යකොති, තං තස්ස අනවයසසයතො ගයහතබ්බ්යතං උපාදාය ‘‘සබ් බ’’න්ති 

වුච්චතීති දස්යසන්යතො ‘‘තයමවා’’ති ආහ, සක්කායසබ්බ්යන්ති අත්යථො.
සබ්බ්යස්මිම්පි යතභූමකධම්යම ආදීනවදස්සයන අසති නිබ්බිදාභාවයතො 

අස්සාදානුපස්සනාය තණ්හා වඩ්ඪයතවාති ආහ ‘‘සබ් බං අස් සායදන් යතො 

සබ් බං තණ් හාමඤ් ඤනාෙ මඤ් ඤතී’’ති. වුත්තඤ්යහතං භගවතා –

‘‘සංයයොජනියයසු, භික්ෙයව, ධම්යමසු අස්සාදානුපස්සියනො විහරයතො

තණ්හා පවඩ්ඪතී’’ති )සං. නි. 2.53, 57). ‘‘සබ්බ්යමිදං මයා නිම්මිත’’න්ති
යතනනිම්මිතමඤ්ඤනායඅත්තානංයසයයාදියතො දහන්යතොයතනමායනන
නිම්මිතං මඤ්ඤතියයවනාමනිම්මිතමඤ්ඤනාය විනා තථාමානුප්පත්තියා

අභාවයතොතිආහ ‘‘අත් තනා නිම් මිතං මඤ් ඤන් යතො සබ් බං මානමඤ් ඤනාෙ 

මඤ ්ඤතී’’ති. සබ් බං නත් ථීතිආදිනා නයෙනාති ආදි-සකුයදනනියතිවාදාදියක

සඅගණ්හාති. මහා යම අත් තාති ඉමිනා සබ්බ්යයතො අත්තයනො
විභූතිපවත්තිවාදං දස්යසති.‘‘සබ්බ්යංසබ්බ්යත්ථක’’න්තිදිට්ඨිවයසන–‘‘අහං

සබ්බ්යස්මිංමය්හං කිඤ්චනංපලියබ්යොයධොසබ්බ්යස්මිං, පයරොසබ්බ්යස්මිංපරස්ස
කිඤ්චනං පලියබ්යොයධො සබ්බ්යස්මි’’න්තිආදිනා නයයනයපත්ථ මඤ්ඤනා

සම්භවතීති දස්යසන්යතො ආහ ‘‘යසසං පථවීවායර වුත් තනයෙන 

යවදිතබ් බ’’න්ති. අපිච ‘‘සබ්යබ්යොයං යලොයකො පුරිසමයයො’’ති එවංදිට්ඨියකො

පුරිසසඅොතයතො සබ්බ්යයතො, අත්තයනො උප්පත්තිං වා නිග්ගමනං වා

මඤ්ඤන්යතො දිට්ඨිමඤ්ඤනාය සබ්බ්යයතො මඤ්ඤති, තස්මිංයයව පන 

දිට්ඨිමඤ්ඤනාය මඤ්ඤියත වත්ථුස්මිං සියනහං මානඤ්ච උප්පාදයයතො
තණ්හාමඤ්ඤනා මානමඤ්ඤනාචයවදිතබ්බ්යා.තංයයවපනසබ්බ්යංමය්හං

අත්තාකත්තා සාමීතිවාමඤ්ඤන්යතො ‘‘සබ්බ්යං යම’’ති මඤ්ඤති, තථායං
දිට්ඨිතණ්හාභිනන්දනාහි අභිනන්දන්යතො සබ්බ්යං අභිනන්දතීති එවම්යපත්ථ
මඤ්ඤනානංපවත්තියවදිතබ්බ්යා. 
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තන්ති සක්කායං. උක්කංසගතසුෙසහිතඤ්හි ෙන්ධපඤ්චකං

දිට්ඨධම්මනිබ්බ්යානවාදී නිබ්බ්යානන්ති මඤ්ඤති, තං පනත්ථයතො 

සක්කායයොයයවාති. එක ාති පඤ්චවිධම්පි නිබ්බ්යානභායවන එකජ්ඣං

කත්වා වුත්තං. ෙයතොති යස්මා. පඤ ්චහි කාමගුයණහීති මනාපියරූපාදීහි

පඤ්චහි කාමයකොට්ඨායසහි, බ්යන්ධයනහි වා. සමප් පියතො සුට්ඨු අප්පියතො

අල්ලීයනොහුත්වා ඨියතො. සමඞ් ගිභූයතොතිසමන්නාගයතො. පරිචායරතීතියතසු
කාමගුයණසු කාමයකොට්ඨායසසු යථාසුෙං ඉන්ද්රියානි චායරති සඤ්චායරති
ඉයතොචියතොචඋපයනති.අථවාලළතිරමතිකීළති.එත්ථකුවිධා කාමගුණා

මානුසකා යචව දිබ්බ්යා ච. මානුසකා ච මන්ධාතුකාමගුණසදිසා, දිබ්බ්යා 
පරනිම්මිතවසවත්තියදවරාජස්ස කාමගුණසදිසා. එවරූයප කායම
උපගතානඤ්හි යත දිට්ඨධම්මනිබ්බ්යානසම්පත්තිං පඤ්ඤයපන්ති. යතනාහ 

‘‘එත් තාවතා යඛො…යප.… යහොතී’’ති. දිට් ඨ ම් යමොති පච්චක්ෙධම්යමො 

වුච්චති, තත්ථ තත්ථ පටිලකුධත්තභාවස්යසතං අධිවචනං, දිට්ඨධම්යම
නිබ්බ්යානං ඉමස්මිංයයව අත්තභායව දුක්ෙවූපසමනං දිට්ඨධම්මනිබ්බ්යානං.

පරමං උත්තමං දිට්ඨධම්මනිබ්බ්යානන්ති පරමදිට් ඨ ම් මනිබ් බානං, තං 

පත්යතො යහොතීති අත්යථො. පඤ ්ච ා ආ තන්ති යථාවුත්තකාමගුණසුෙස්ස
යචවචතුබ්බිධරූපාවචරජ්ඣානසුෙස්සචවයසනපාළියං පඤ්චප්පකායරන

ආගතං. නිබ් බානං අස් සායදන් යතොතිපරමංසුෙං නිස්සරණන්තිමඤ්ඤනාය
අස්සායදන්යතො. 

‘‘ඉමස්මිංනිබ්බ්යායනපත්යතනජායති, නජීරති, නමීයතී’’ති එවම්පි 

නිබ් බානස් මිං මඤ් ඤති. ‘‘ඉයතො පරං පරමස්සාසභූතං නත්ථී’’ති

ගණ්හන්යතො නිබ් බානයතො මඤ් ඤති. තයිදංනිබ්බ්යානං මයාඅධිගතං, තස්මා 

‘‘නිබ් බානං යම’’ති මඤ ්ඤති. තයතොයයවතංනිබ්බ්යානං දිට්ඨාභිනන්දනාය

අභිනන්දති. අයං තායවත්ථ දිට් ඨිමඤ් ඤනා. තස්මිංයයව පන
දිට්ඨිමඤ්ඤනාය මඤ්ඤියත වත්ථුස්මිං සියනහං මානඤ්ච උප්පාදයයතො 

තණ් හාමානමඤ් ඤනාපි නිකුධායරතබ්බ්යා. 

ොදියසොති යථාරූයපො, යයහි යජගුච්ඡාදිසභායවහි පස්සිතබ්යබ්යොති

අත්යථො. එසාති අයං. යතනස්ස අත්තයනො සුණන්තානඤ්ච
පච්චක්ෙසිකුධතමාහ. අසුභාදිසභායවන සහ විජ්ජමානානං රූපාදිධම්මානං

කායයොසමූයහොති සක් කායෙො, උපාදානක්ෙන්ධා. තථාතිතස්සභාවභූයතන

පටිකූලතාදිප්පකායරන. සබ් බමඤ් ඤනාති පථවීආදියක
සරූපාවධාරණාදිවිභාගභින්යන විසයය පවත්තියා අයනකවිහිතා සබ්බ්යා
තණ්හාමඤ්ඤනා. 

ය ගුච් යඡොති ජිගුච්ඡනීයයො.යතනස්සඅසුභාජඤ්ඤදුග්ගන්ධපටිකූලභාවං

දස්යසති. සිදුයරොති ෙයණ ෙයණ භිජ්ජනසභායවො. යතනස්ස 

අනිච්චඅකුධුවෙයවයපභඅගුරසභාවං දස්යසති. අෙන්ති සක්කායයො. 

දුක් යඛොති න සුයෙො. යතනස්ස කිච්ඡකසිරාබ්යාධදුක්ෙවුත්තිතං දස්යසති. 
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පටුන 

අපරිණාෙයකොති පරිණායකරහියතො. යතනස්ස අත්තසුඤ්ඤඅසාරවුත්තිතං

දස්යසති. තන්ති සක්කායං. පච් චනීකයතොති සභාවපටිපක්ෙයතො, 

සුභනිච්චසුෙඅත්තාදියතොති අත්යථො.  ණ් හන්ති ගණ්හන්යතො, තත්ථ
සුභාදිගාහවයසනඅභිනිවිසන්යතොති අත්යථො. 

ඉදානිතිස්යසොපිමඤ්ඤනාඋපමාහිවිභායවතුං ‘‘සුභයතො’’තිආදිවුත්තං.
තත්ථ යථා මහාපරිළායහ විපුලානත්ථාවයහ ච අග්ගිම්හි සලභස්ස පතනං

සුභසුෙසඤ්ඤාය, එවං තාදියස සක්කායය සලභස්ස තණ්හාමඤ්ඤනාති

ඉමමත්ථංදස්යසති ‘‘සුභයතො…යප.… තණ් හාෙ මඤ ්ඤනා’’තිඉමිනා. 

ගූථාදීකීටයකො ගූථරාසිං ලකුධා අසම්පන්යනපිතස්මිං සම්පන්නාකාරං

පවත්තයමායනොඅත්තානංඋක්කංයසති, එවමයනකාදීනයවඑකන්තයභදිනි 
සක්කායය නිච්චසඤ්ඤං උපට්ඨයපත්වා සම්පත්තිමයදන තත්ථ බ්යායලො

මානං ජප්යපතීති ඉමමත්ථමාහ ‘‘නිච් චසඤ් ඤං…යප.… මායනන 

මඤ ්ඤනා’’ති. 

යථා බ්යායලො මුකුධධාතුයකො සම්මූළ්යහො යකොචි ආදායස අත්තයනො 

පටිබිම්බ්යං දිස්වා ‘‘අයං මඤ්යඤ ආදාසසාමියකො, යදි අහමිමං ගයහත්වා

තිට්යඨයයං, අනත්ථම්පි යමකයරයයා’’ති ඡඩ්යඩත්වා පලායන්යතො තත්ථ

අවිජ්ජමානයමව කිඤ්චි විජ්ජමානං කත්වා ගණ්හි, තථූපයමො අයං බ්යායලො
සක්කායය අත්තත්තනියගාහං ගණ්හන්යතොති ඉමමත්ථං දීයපති 

‘‘අත් තා…යප.… දිට් ඨිො යහොති මඤ් ඤනා’’ති ඉමිනා. 

සුඛුමං මාරබන්  නං යවපචිත්තිබ්යන්ධනයතොපි සුඛුමතරත්තා. යතනාහ

භගවා‘‘අයහොසුඛුමතරංයෙො, භික්ෙයව, මාරබ්යන්ධන’’න්ති. 

බහුන්ති අතිවිය, අයනකක්ෙත්තුං වා. විප් ඵන් දමායනොපි සක් කාෙං 

නාතිවත් තති සංසාරං නාතිවත්තනයතො.යථාහ‘‘යයයත, භික්ෙයව, සමණා

සයතො සත්තස්ස උච්යඡදං විනාසං විභවං පඤ්ඤයපන්ති, යත, 
සක්කායංයයවඅනුපරිධාවන්තියසයයථාපිසා ගකුදුලබ්යන්ධයනො’’තිආදි.යථා
හි සත්තසුපි උච්යඡදවිකප්යපසු සංසාරනායිකානං තණ්හාදිට්ඨීනං පහානං

සම්භවති, එවං සස්සතවිකප්යපසුපීති කථඤ්චි පන දිට්ඨිගතිකස්ස

භවවිප්පයමොක්යෙො.යතනවුත්තං ‘‘සක්කායංනාතිවත්තතී’’ති. 

සයසොතියසොඑයසොපුථුජ්ජයනො. නිච් චන්තිසබ්බ්යකාලං. 

තන්ති තස්මා සක්කායමලීනස්ස ජාතියාදීනමනතිවත්තනයතො. 

අසාතයතොතිදුක්ෙයතො. 

පස් සං එවමිමන්ති අසුභානිච්චදුක්ොනත්තසභාවං තං සක්කායං
වුත්තප්පකායරන යථාභූතවිපස්සනාපඤ්ඤාසහිතාය මග්ගපඤ්ඤාය
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පස්සන්යතො. පහාොති සමුච්යඡදවයසන සබ්බ්යා මඤ්ඤනායයො පජහිත්වා. 

සබ් බදුක් ඛා පමුච් චතීතිසකලස්මාපිවට්ටදුක්ෙයතො පමුච්චතීති. 

එකත්තවාරාදිවණ්ණනානිට්ඨිතා. 
පඨමනයවණ්ණනානිට්ඨිතා. 

යසක්ෙවාරදුතියනයවණ්ණනා 
7. අධිප්යපතස්සඅත්ථස්සඅනියයමත්වාවචනං උද් යදයසො, නියයමත්වා

වචනං නිද් යදයසොති ආහ ‘‘යෙොති උද් යදසවචනං, යසොති 

නිද් යදසවචන’’න්ති. සම් පිණ් ඩනත් යථොති සමුච්චයත්යථො. සම්පිණ්ඩනඤ්ච

සභාගතාවයසන යහොතීති ආහ – ‘‘ආරම් මණසභාය නා’’ති, ආරම්මණස්ස

සභාගතාය සදිසතායාති අත්යථො. යසක් ඛං දස් යසති සාමඤ්ඤයජොතනාය

වියසයස අවට්ඨානයතො, යසක්ෙවිසයත්තාචතස්සවචනස්ස. 

යකනට් යඨනාතියස්මාඤායණනඅරණීයයතො අත්යථොසභායවො, තස්මා
යකනට්යඨනයකනසභායවනයකනලක්ෙයණනයසක්යෙොනාමයහොතීති 
අත්යථො. යස්මා පන යසක්ෙධම්මාධිගයමන පුග්ගයල

යසක්ෙයවොහාරප්පවත්ති, තස්මා ‘‘යසක් ඛ ම් මපටිලාභයතො යසක් යඛො’’ති

වුත්තං. යසක් ඛ ම් මා නාම චතූසු මග්යගසු, යහට්ඨියමසු ච තීසු ඵයලසු 

සම්මාදිට්ඨිආදයයො.යතනාහ ‘‘යසක් ඛාෙ සම් මාදිට් ඨිො…යප.… එත් තාවතා 

යඛො භික් ඛු යසක් යඛො යහොතී’’ති.එවංඅභිධම්මපරියායයනයසක්ෙලක්ෙණං 

දස්යසත්වා ඉදානි සුත්තන්තිකපරියායයනපි තං දස්යසතුං ‘‘අපිචා’’තිආදි

වුත්තං. තත්ථ සික් ඛතීති ඉමිනා සික්ොත්තයසමඅගී අපරිනිට්ඨිතසික්යෙො

යසක්යෙොති දස්යසති. යතනාහ ‘‘සික් ඛතී’’තිආදි. සික්ොහි 

නිච්චසමායයොගදීපනත්ථඤ්යචත්ථ ‘‘සික්ෙති සික්ෙතී’’ති ආයමඩිතවචනං.

අථ වා සික්ෙනං සික්ො, සා එතස්ස සීලන්ති යසක් යඛො. යසො හි 

අපරියයොසිතසික්ෙත්තා තදධිමුත්තත්තා ච එකන්යතන සික්ෙනසීයලො, න

අයසක්යෙො විය පරිනිට්ඨිතසික්යෙො තත්ථ පටිප්පස්සකුධුස්සුක්යකො, නාපි
විස්සට්ඨසික්යෙො පචුරජයනො විය තත්ථ අනධිමුත්යතො. අථ වා අරියාය

ජාතියාතීසුසික්ොසුජායතො, තත්ථවා භයවොති යසක් යඛො. අථවාඉක්ෙති

එතායාතිඉක්ො, මග්ගඵලසම්මාදිට්ඨි.සහඉක්ොයාති යසක් යඛො. 

අනුයලොමපටිපදාෙ පරිපූරකාරීති යා සා සීලාදිකා විපස්සනන්තා
දුක්ෙනියරොධගාමිනියා යලොද්ත්තරාය පටිපදාය අනුයලොමනයතො 

අනුයලොමපටිපදා, තස්සා සම්පාදයනන පරිපූරකාරීති. ඉදානි තං පටිපදං

පුග්ගලාධිට්ඨායනන දස්යසතුං ‘‘සීලසම් පන් යනො’’තිආදි වුත්තං. තත්ථ 

සීලසම් පන් යනොති පාතියමොක්ෙසංවරසීයලන සමන්නාගයතො, 
පරිපුණ්ණපාතියමොක්ෙසීයලො වා. පාතියමොක්ෙසීලඤ්හි ඉධ ‘‘සීල’’න්ති
අධිප්යපතං පධානභාවයතො. රූපාදිආරම්මයණසු අභිජ්ඣාදීනං
පවත්තිනිවාරණසඅොයතන මනච්ඡට්ඨානං ඉන්ද්රියානං පිධායනන 

ඉන් ද්රියෙසු ගුත් තද් වායරො. පරියයසනාදිවයසනයභොජයනපමාණජානයනන 
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යභො යන මත් තඤ් ඤූ. විගතථිනමිකුයධො හුත්වා රත්තින්දිවං

කම්මට්ඨානමනසිකායරයුත්තතාය  ා රිොනුයෙො මනුයුත් යතො. කථංපන

ජාගරියානුයයොයගොයහොතීතිතං දස්යසතුං ‘‘පුබ් බරත් තා…යප.… විහරතී’’ති

වුත්තං.යථාහ ‘‘කථඤ්චපුබ්බ්යරත්තාපරරත්තංජාගරියානුයයොගමනුයුත්යතො

යහොති? ඉධ භික්ඛු දිවසං චඅකයමන නිසජ්ජාය ආවරණීයයහි චිත්තං

පරියසොයධති, රත්තියා පඨමං යාමං චඅකයමන…යප.… යසොයධති, එවං
යෙො භික්ඛු පුබ්බ්යරත්තාපරරත්තං ජාගරියානුයයොගමනුයුත්යතො යහොතී’’ති 

(විභ. 519). ඉමස් මිං පනත් යථති ‘‘මඤ්ඤති, න මඤ්ඤතී’’ති ච 

වත්තබ්බ්යභාවසඅොයත අත්යථ. යනො පුථුජ්  යනො අධිප් යපයතො 

‘‘අප්පත්තමානයසො, අනුත්තරං යයොගක්යෙමං පත්ථයමායනො’’ති ච
වුත්තත්තා. 

සම්පයුත්තත්තාමනසිභයවොතිරායගොමානයසො, මයනොඑවමානසන්ති 

කත්වා චිත්තං මානසං, අනවයසසයතො මානං සීයති සමුච්ඡින්දතීති

අග්ගමග්යගො මානසං, තන්නිබ්බ්යත්තත්තා පන අරහත්තස්ස මානසතා

දට්ඨබ්බ්යා.  යනසුතාති ජයන සකලසත්තයලොයක විස්සුතා, පත්ථටයසාති
අත්යථො. 

නත්ථි ඉයතො උත්තරන්ති අනුත් තරං. තං පන සබ්බ්යයසට්ඨං යහොන්තං

එකන්තයතොසදිසරහිතයමවයහොති, තස්මාවුත්තං ‘‘අනුත් තරන් ති යසට් ඨං, 

අසදිසන් ති අත් යථො’’ති. පත් ථෙමානස් සාතිතණ්හායන්තස්ස. ප ප් පිතානීති
මානජප්පනානි. යස්මිඤ්හි වත්ථුස්මිං තණ්හායනා පත්ථයමානමඤ්ඤනා

සම්භවති, තස්මිංයයව‘‘යසයයයොහමස්මී’’තිආදීනි පජප්පිතානිසම්භවන්තීති

අධිප්පායයො. පයවධීතන්ති පරිවාසිතං. පකප් පියතසූති තණ්හාදිට්ඨිකප්යපහි 

පරිකප්පියතසුආරම්මයණසු. යසොතන්තිකියලසයසොතං. තස්මිඤ්හිඡින්යන

ඉතරයසොතං ඡින්නයමවාති. විද්  ස් තන්ති විනාසිතං. තඤ්ච යෙො

යලොමහංසමත්තම්පි අයසයසත්වාති දස්යසන්යතො ආහ ‘‘විනළීකත’’න්ති, 
විගතාවයසසං කතන්ති අත්යථො. අධිමුත්තියා ඉධාධිප්යපතපත්ථනා පාකටා

යහොතීති ‘‘තන් නින් යනො’’තිආදි වුත්තං, න පන ද්සලච්ඡන්දස්ස 

අධිමුත්තිභාවයතො. අධිමුච් චන් යතොතිඔකප්යපන්යතො. 

සබ් බාකාරවිපරීතාොති ‘‘සුභං සුෙං නිච්ච’’න්තිආදීනං සබ්යබ්යසං

අත්තනා ගයහතබ්බ්යාකාරානං වයසන තබ්බිපරීතතාය, අනවයසසයතො 

ධම්මසභාවවිපරීතාකාරගාහිනියාති අත්යථො. අභිවිසිට් යඨන ඤායණනාති
අසම්පජානනමිච්ඡාජානනානි විය න ධම්මසභාවං අප්පත්වා නාපි 

අතික්කමිත්වා, අථයෙොඅවිරජ්ඣිත්වාධම්මසභාවස්සඅභිමුෙභාවප්පත්තියා 

අභිවිසිට්යඨන ඤායණන, ඤාතපරිඤ්ඤාධිට්ඨානාය තීරණපරිඤ්ඤාය

පහානපරිඤ්යඤකයදයසන චාති අත්යථො. යතනාහ ‘‘පථවීති…යප.… 

වුත් තං යහොතී’’ති. පථවීභාවන්තිපථවියං අභිඤ්යඤයයභාවං.ලක්ෙණපථවී

හි ඉධාධිප්යපතා, පරිඤ්යඤයයභායවො පනස්සා ‘‘අනිච් චාතිපී’’තිආදිනා
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පටුන 

ගහියතොති. අභිඤ් ඤත් වාති ඤාතතීරණපහානපරිඤ්ඤාහි

යහට්ඨිමමග්ගඤායණහි ච අභිජානිත්වා. මාමඤ් ඤීති අප්පහීනානං

මඤ්ඤනානං වයසන මාති මඤ්ඤතීති මා, පහීනානං පන වයසන න

මඤ්ඤතීති අමඤ්ඤී, මා ච යසො අමඤ්ඤී ච මාමඤ්ඤීති එවයමත්ථ

පදවිභාගයතො අත්යථො යවදිතබ්යබ්යො.තත්ථයයනභායගනඅමඤ්ඤී, යතන

මඤ්ඤීතින වත්තබ්යබ්යො.යයනපනභායගනමඤ්ඤී, යතනඅමඤ්ඤීතින
වත්තබ්යබ්යොති. එවං පටික්යෙපප්පධානං අත්ථං දස්යසතුං අට්ඨකථායං 

‘‘මඤ ්ඤී ච න මඤ ්ඤී ච න වත් තබ් යබො’’ති වුත්තං. පටික්යෙපප්පධානතා
යචත්ථ ලබ්භමානානම්පි මඤ්ඤනානං දුබ්බ්යලභාවයතො යවදිතබ්බ්යා.

යතයනවාහ – ‘‘ඉතරා පන තනුභාවං  තා’’ති. මාති ච නිපාතපදයමතං, 

අයනකත්ථා ච නිපාතාති අධිප්පායයන ‘‘එතස ්මිඤ් හි අත් යථ ඉමං පදං 

නිපායතත් වා වුත් ත’’න්ති වුත්තං. නිපායතත් වාති ච
පකතිආදිවිභාගනිකුධාරයණ අනුමානනයං මුඤ්චිත්වා යථාවුත්යත අත්යථ

පච්චක්ෙයතොව දස්යසත්වාති අත්යථො. පුථුජ්  යනො විොති එයතනස්ස
උපරිමග්ගවජ්ඣතණ්හාමානවයසනමඤ්ඤනානපටික්ඛිත්තාති දීයපති. 

අථවා මා මඤ් ඤීති පරිකප්පකිරියාපටික්යෙපවචනයමතං‘‘මාරන්ධයුං, 

මාජීරී’’තිආදීසුවිය, න මඤ්යඤයයාතිවුත්තඤ්යහොති.යථාහිපුථුජ්ජයනො

සබ්බ්යයසො අප්පහීනමඤ්ඤනත්තා ‘‘මඤ්ඤති’’ච්යචව වත්තබ්යබ්යො, යථා ච

ඛීණාසයවො සබ්බ්යයසො පහීනමඤ්ඤනත්තා න මඤ්ඤති එව, න එවං

යසක්යෙො. තස්ස හි එකච්චා මඤ්ඤනා පහීනා, එකච්චා අප්පහීනා, තස්මා 
උභයභාවයතො උභයථාපි න වත්තබ්යබ්යො. නනු ච උභයභාවයතො උභයථාපි

වත්තබ්යබ්යොති? න.යාහි අප්පහීනා, තාපිස්සතනුභාවංගතාතිතාහිපියසොන

මඤ්යඤයය විභූතතරාය මඤ්ඤනාය අභාවයතො, පයගව ඉතරාහි. යතනාහ
භගවා ‘‘මා මඤ්ඤී’’ති. යතන වුත්තං ‘‘මා මඤ්ඤීති

පරිකප්පකිරියාපටික්යෙපවචනයමතං ‘මා රන්ධයුං, මා ජීරී’තිආදීසුවිය, න
මඤ්යඤයයාති වුත්තං යහොතී’’ති. අයඤ්චස්ස අමඤ්ඤනා වත්ථුයනො 

පරිඤ්යඤයයත්තා, නඅයසක්ෙස්සවියපරිඤ්ඤාතත්තා.යඤ්හිඑකන්තයතො 

පරිජානිතබ්බ්යං පරිජානිතුං සක්කා, න තත්ථ තබ්බිධුයර විය පුථුජ්ජනස්ස

මඤ්ඤනා සම්භවන්ති.යතනාහ ‘‘පරිඤ් යඤෙයං තස ්සාති වදාමී’’ති. 

ඔක් කන් තනිොමත් තාති අනුපවිට්ඨසම්මත්තනියාමත්තා, 

ඔතිණ්ණමග්ගයසොතත්තාති අත්යථො. සම් යබොධිපරාෙණත් තාති

උපරිමග්ගසම්යබ්යොධිපටිසරණත්තා, තදධිගමාය 
නින්නයපොණපබ්භාරභාවයතොති අත්යථො. උභයයනපි තස්ස අවස්සංභාවිනී

යසසපරිඤ්ඤාති දස්යසති. පරිඤ් යඤෙයන්ති පරිජානිතබ්බ්යභායවන ඨිතං, 

පරිඤ්ඤාතුං වා සක්ද්යණයයං. තප්පටිපක්ෙයතො අපරිඤ් යඤෙයං. 

පුථුජ්  නස ්ස විොති එයතන ඉධාධිප්යපතපුථුජ්ජනස්ස
පරිඤ්යඤයයභාවාසඅකා එව නත්ථි අනධිකාරයතොති දස්යසති. 

‘‘මාභිනන් දී’’තිඑත්ථාපිඉමිනාවනයයනඅත්යථො යවදිතබ්යබ්යො. 
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යසක්ෙවාරදුතියනයවණ්ණනානිට්ඨිතා. 
ඛීණාසවවාරතතියාදිනයවණ්ණනා 

8. සභාය ො දිට්ඨසච්චතාදිසාමඤ්යඤන. ආරකා කියලයසහි අරහන්ති
පදස්ස නිරුත්තිනයයන අත්ථං වත්වා තං පාළියා සමායනන්යතො 

‘‘වුත් තඤ් යචත’’න්තිආදිමාහ. තත්ථ පාපකාති ලාමකට්යඨන
දුග්ගතිසම්පාපනට්යඨන ච පාපකා. සාවජ්ජට්යඨන

අයකොසල්ලසම්භූතට්යඨන ච අකුසලා. සංකියලසං අරහන්ති, තත්ථ වා

නියුත්තාති සංකියලසිකා. පුනබ්භවස්ස කරණසීලා, පුනබ්භවඵලං

අරහන්තීති වා යපොයනොභවිකා. සහ දරයථන පරිළායහන පවත්තන්තීති 

සදරා. දුක්යෙො කටුයකො, දුක්ෙයමො වා විපායකො එයතසන්ති දුක් ඛවිපාකා. 

අනාගයත ජාතියා යචව ජරාමරණානඤ්ච වඩ්ඪයනන  ාති රාමරණිොති.
එවයමයතසං පදානං අත්යථො යවදිතබ්යබ්යො. කාමඤ්චායං

සුත්තන්තවණ්ණනා, අභිධම්මනයයො පන නිප්පරියායයොති යතන

දස්යසන්යතො ‘‘චත් තායරො ආසවා’’තිආදිමාහ. සමුච් ඡින් නා පටිප් පස් සද්  ාති

න යකවලං සමුච්ඡින්නා එව, අථ යෙො පටිප්පස්සකුධාපීති මග්ගකිච්යචන
සදිසංඵලකිච්චම්පිනිකුධායරති. 

සීලවියසොධනාදිනා ගරූනං පටිපත්තියා අනුකරණං  රුසංවායසො. 

අරියමග්ගපටිපත්ති එව අරිෙමග්  සංවායසො. දස අරිොවාසා නාම 

පඤ්චඅගවිප්පහීනතාදයයො.යයසන්ධායවුත්තං– 

‘‘දසයියම, භික්ෙයව, අරියාවාසා, යය අරියා ආවසිංසු වා

ආවසන්ති වා ආවසිස්සන්ති වා. කතයම දස? ඉධ, භික්ෙයව, භික්ඛු

පඤ්චඅගවිප්පහීයනො යහොති ඡළඅගසමන්නාගයතො, එකාරක්යෙො, 

චතුරාපස්යසයනො, පනුණ්ණපච්යචකසච්යචො, සමවයසට්යඨසයනො, 

අනාවිලසඅකප්යපො, පස්සකුධකායසඅොයරො, සුවිමුත්තචිත්යතො, 

සුවිමුත්තපඤ්යඤො. ඉයම යෙො, භික්ෙයව, දස අරියාවාසා’’ති )අ. නි.
10.19). 

වුස්සතීති වා වුසිතං, අරියමග්යගො, අරියඵලඤ්ච, තං එතස්ස අත්ථීති

අතිසයවචනිච්ඡාවයසන අරහා ‘‘වුසිතවා’’ති වුත්යතො. කරණීෙන්ති
පරිඤ්ඤාපහානභාවනාසච්ඡිකිරියමාහ.තංපනයස්මා චතූහිමග්යගහිචතූසු

සච්යචසු කත්තබ්බ්යත්තා යසොළසවිධන්ති යවදිතබ්බ්යං. යතනාහ ‘‘චතූහි 

මග් ය හි කරණීෙ’’න්ති. සම් මාවිමුත් තස් සාති අග්ගමග්ගඵලපඤ්ඤාහි

සමුච්යඡදපටිප්පස්සකුධීනං වයසන සුට්ඨු විමුත්තස්ස. සන් තචිත් තස් සාති
තයතො එව සබ්බ්යකියලසදරථපරිළාහානං වූපසන්තචිත්තස්ස.

භින්නකියලසස්ස ඛීණාසවස්ස භික් ඛුයනො. කතස් ස පරිඤ්ඤාදිකිච්චස්ස 

පටිචයෙො පුනකරණං නත් ථි, තයතොඑව කරණීෙං න විජ්  ති නඋපලබ්භති. 
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භාරාති ඔසීදාපනට්යඨන භාරා වියාති භාරා. වුත්තඤ්හි ‘‘භාරා හයව

පඤ්චක්ෙන්ධා’’තිආදි )සං. නි. 3.22). අත්තයනො 

යයොනියසොමනසිකාරායත්තන්ති අත් තුපනිබන්  ං, 

සසන්තානපරියාපන්නත්තා අත්තානං අවි හනං. තයිදං යදිපි සබ්බ්යස්මිං

අනවජ්ජධම්යම සම්භවති, අද්ප්පසභාවාපරිහානධම්යමසු පන අග්ගභූයත 

අරහත්යත සාතිසයං, යනතයරසූති දස්යසන්යතො ආහ ‘‘අත් තයනො 

පරමත් ථට් යඨන වා’’ති, උත්තමට්ඨභායවනාතිඅත්යථො. 

සුත්තන්තනයයො නාම පරියායනයයොති නිප්පරියායනයයන

සංයයොජනානි දස්යසන්යතො ‘‘භවරා ඉස් සාමච් ඡරිෙසංයෙො න’’න්ති ආහ, 

න පන ‘‘රූපරායගො’’තිආදිනා. භයවසු සංයෙො න් තීති 

කියලසකම්මවිපාකවට්ටානං පච්චයයො හුත්වා නිස්සරිතුං අප්පදානවයසන
බ්යන්ධන්ති. සතිපි හි අඤ්යඤසං තප්පච්චයභායව න විනා සංයයොජනානි

යතසංතප්පච්චයභායවොඅත්ථි, ඔරම්භාගියඋකුධම්භාගියසඅගහියතහිචයතහි

තංතංභවනිබ්බ්යත්තකකම්මනියයමො භවනියයමො ච යහොති, න ච
උපච්ඡින්නසංයයොජනස්ස කතානිපි කම්මානි භවං නිබ්බ්යත්යතන්තීති
යතසංයයවසංයයොජනට්යඨොදට්ඨබ්යබ්යො. 

සම් මා අඤ් ඤාොති ආජානනභූතාය අග්ගමග්ගපඤ්ඤාය සම්මා

යථාභූතංදුක්ොදීසුයයොයථාජානිතබ්යබ්යො, තංතථා ජානිත්වා. චිත් තවිමුත් ති 

සබ්බ්යස්ස චිත්තසංකියලසස්ස විස්සග්යගො. නිබ් බානාධිමුත් ති නිබ්බ්යායන

අධිමුච්චනං තත්ථ නින්නයපොණපබ්භාරතා. තන්ති පථවීආදිකං. 

පරිඤ් ඤාතං, න පුථුජ්ජනස්ස විය අපරිඤ්ඤාතං, යසක්ෙස්ස විය 

පරිඤ්යඤයයංවා. තස් මාතිපරිඤ්ඤාතත්තා. 

චතුත්ථපඤ්චමඡට්ඨවාරා තත්ථ තත්ථ කියලසනිබ්බ්යානකිත්තනවයසන 

පවත්තත්තා නිබ් බානවාරා නාම. තත්ථ පථවීආදීනං පරිඤ්ඤාතත්තා

අමඤ්ඤනා, සාපනපරිඤ්ඤාරාගාදීනංෙයයනසිකුධාතිඉමස්සඅත්ථස්ස 

දීපනවයසන පාළි පවත්තාති දස්යසන්යතො ‘‘පරිඤ් ඤාතං තස් සාති 

සබ් බපයදහි යෙොය ත් වා පුන ඛො රා ස් ස වීතරා ත් තාති යෙොය තබ් බං. 

එස නයෙො ඉතයරසූ’’තිආහ.තත්ථ ඉතයරසූතිපඤ්චමඡට්ඨවායරසු. යදිඑවං

කස්මාපාළිඑවංනදිස්සතීතිආහ ‘‘යදසනා පන එකත් ථ වුත් තං සබ් බත් ථ 

වුත් තයමව යහොතීති සංඛිත් තා’’ති. 

න ඛො රා ස් ස වීතරාය ො සබ්බ්යයසො අප්පහීනරාගත්තා.

වික්ෙම්භිතරායගො හි යසොති. බාහිරකග්ගහණඤ්යචත්ථ තථාභාවස්යසව

යතසු ලබ්භනයතො, න යතසු එව තථාභාවස්ස ලබ්භනයතො. ඉදානි යා සා

‘‘පරිඤ්ඤාතං තස්සා’’ති සබ්බ්යපයදහි යයොජනා වුත්තා, තං විනාපි

නිබ්බ්යානවාරඅත්ථයයොජනං දස්යසතුං ‘‘ෙථා චා’’තිආදි වුත්තං. තත්ථ 

මඤ ්ඤනං න මඤ් ඤතීති මඤ්ඤනා නප්පවත්තතීති අත්යථො. මඤ්ඤනාය
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මඤ්ඤිතබ්බ්යත්යතපි තස්සා වත්ථුඅන්යතොගධත්තාති එවයමත්ථ අත්යථො
දට්ඨබ්යබ්යො. 

යදිපිපරිඤ්ඤාතපදංඅග්ගයහත්වානිබ්බ්යානවාරයදසනාපවත්තා, එවම්පි
‘‘ෙයා’’තිආදිපයදහිපරිඤ්ඤාසිකුධිඑවපකාසීයතීතියකොයතසංවියසයසොති

යචොදනං සන්ධායාහ ‘‘එත් ථ චා’’තිආදි. මග්  භාවනාපාරිපූරිදස් සනත් ථං 

වුත් යතො, මග්ගකිච්චන්තා හි පරිඤ්ඤායයොති අධිප්පායයො. ඉතයර…යප.… 

යවදිතබ් බා වීතරාගාදිකිත්තනයතොති. ද් වීහි වා කාරයණහීති 

යථාවුත්තකාරණකුවයයන. අස් සාති ඛීණාසවස්ස. අෙං වියසයසොති ඉදානි
වුච්චමායනොවියසයසො.යදිපිඛීණාසයවොඑකන්යතන වීතරායගොවීතයදොයසො

වීතයමොයහො එව ච යහොති, යාය පන පුබ්බ්යභාගපටිපදාය වීතරාගතාදයයො

සවියසසාති වත්තබ්බ්යතං ලභන්ති, තං දස්යසන්යතො ‘‘තීසු හී’’තිආදිමාහ. 

‘‘රත්යතො අත්ථං න ජානාතී’’තිආදිනා )යනත්ති. 11) රායග ආදීනවං 

පස්සයතො ‘‘රායගො ච නාම සුොභිසඅයගන උප්පජ්ජති, සුෙඤ්ච
විපරිණාමයතොදුක්ෙං.පයගව ඉතර’’න්තිසයහතුයකරායගආදීනවදස්සනං

දුක්ොනුපස්සනායනිමිත්තං, දුක්ොනුපස්සනාචපණිධියාපටිපක්ෙභාවයතො

අප්පණිහිතවියමොක්ෙං පරිපුයරතීති ආහ ‘‘රාය …යප.… වීතරාය ො 

යහොතී’’ති. තථා ‘‘දුට්යඨො අත්ථංන ජානාතී’’තිආදිනා )ඉතිවු. 88) යදොයස

ආදීනවංපස්සයතො‘‘යදොයසොචනාමදුක්ෙංපටිච්ච උප්පජ්ජති, තඤ්චඋභයං
අනවට්ඨිතං ඉත්තරං පභඅගූ’’ති සයහතුයක යදොයස ආදීනවදස්සනං 

අනිච්චානුපස්සනාය නිමිත්තං, අනිච්චානුපස්සනා ච නිච්චනිමිත්තාදීනං 

පටිපක්ෙභාවයතො අනිමිත්තවියමොක්ෙං පරිපූයරතීතිආහ ‘‘යදොයස…යප.… 

යහොතී’’ති.තථා ‘‘මූළ්යහො අත්ථංනජානාතී’’තිආදිනා (ඉතිවු.88) යමොයහ
ආදීනවං පස්සයතො ‘‘යමොයහො නාම යථාසභාවග්ගහණස්ස

පරිබ්භමන්යතො’’ති යමොහස්ස වික්ෙම්භනං අනත්තානුපස්සනාය නිමිත්තං, 
අනත්තානුපස්සනාය ච අත්තාභිනියවසස්ස පටිපක්ෙභාවයතො සුඤ්ඤතං

වියමොක්ෙංපරිපූයරතීතිආහ ‘‘යමොයහ…යප.… වීතයමොයහො යහොතී’’ති. 

එවං සන් යතති යදි වීතරාගතාදයයො වියමොක්ෙවිභායගන වුත්තා, එවං

සන්යත. තස් මාතියස්මා වියමොක්ෙමුෙවියමොක්ොනංවයසනනියයමත්වාන

වුත්තං, තස්මා. යං කිඤ්චි අරහයතො සම්භවන්තං විභජිත්වා වුච්චතීති

වාරත්තයයදසනාකතාතිඉමමත්ථංදස්යසති ‘‘ෙං අරහයතො’’තිආදිනා. 

එවංවිමුත්තිවිභායගනඛීණාසවස්සවිභාගංවාරත්තයයදසනානිබ්යන්ධනං 
දස්යසත්වාඉදානිඅවිභායගනපිතත්ථපරිඤ්ඤාවිසයස්සඅනුසයවිසයස්සච

විභාගං තස්ස නිබ්යන්ධනං දස්යසන්යතො ‘‘අවියසයසනා’’තිආදිමාහ. තත්ථ 
උයපක්ොයවදනා වියසසයතො සඅොරදුක්ෙං සම්යමොහාධිට්ඨානන්ති වුත්තං 

‘‘සඞ් ඛාර…යප.… යමොයහො’’ති.යසසංවුත්තනයත්තා සුවිඤ්යඤයයයමව. 

ඛීණාසවවාරතතියාදිනයවණ්ණනානිට්ඨිතා. 
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පටුන 

තථාගතවාරසත්තමනයවණ්ණනා 
12. යයහි )දී. නි. අභි. ටී. 1.7.චූළසීලවණ්ණනා; අ. නි. ටී. 1.1.170) 

ගුණවියසයසහි නිමිත්තභූයතහි භගවති ‘‘තථාගයතො’’ති අයං සමඤ්ඤා

පවත්තා, තං දස්සනත්ථං ‘‘අට් ඨහි කාරයණහි භ වා තථා යතො’’තිආදි

වුත්තං.ගුණයනමිත්තකායනවහිභගවයතොසබ්බ්යානිනාමානි.යථාහ – 

‘‘අසඅයෙයයයානිනාමානි, සගුයණනමයහසියනො; 

ගුයණන නාමමුකුයධයයං, අපි නාමසහස්සයතො’’ති. )ධ. ස. අට්ඨ. 

1313; උදා. අට්ඨ. 53; පටි. ම. අට්ඨ. 1.76; දී. නි. අභි. ටී.

1.7.චූළසීලවණ්ණනා; අ.නි.ටී.1.1.170) – 

තථා ආ යතොති එත්ථ ආකාරනියමනවයසන ඔපම්මසම්පටිපාදනත්යථො 

තථා-සකුයදො. සාමඤ්ඤයජොතනා හි වියසයස අවතිට්ඨතීති

පටිපාදගමනත්යථො ආ ත-සකුයදො, න ඤාණගමනත්යථො ‘‘තථලක්ෙණං

ආගයතො’’තිආදීසු (දී. නි. අට්ඨ. 1.7; ම. නි. අට්ඨ. 1.12; සං. නි. අට්ඨ.

2.3.78; අ.නි. අට්ඨ. 1.1.170; උදා. අට්ඨ. 18; ඉතිවු. අට්ඨ. 38; යථරගා.

අට්ඨ. 1.1.3; බු. වං. අට්ඨ. 2.බ්යාහිරනිදාන; මහානි. අට්ඨ. 14) විය, නාපි

කායගමනාදිඅත්යථො ‘‘ආගයතො යෙො මහාසමයණො, මාගධානං

ගිරිබ්බ්යජ’’න්තිආදීසු (මහාව. 63) විය. තත්ථ යදාකාරනියමනවයසන

ඔපම්මසම්පටිපාදනත්යථො තථා-සකුයදො, තං කරුණාප්පධානත්තා
මහාකරුණාමුයෙන පුරිමබුකුධානං ආගමනපටිපදං උදාහරණවයසන

සාමඤ්ඤයතො දස්යසන්යතොයංතංසකුදානංඑකන්තසම්බ්යන්ධභාවයතො ‘‘ෙථා 

සබ් බයලොක…යප.… ආ තා’’ති සාධාරණයතො වත්වා පුන තං පටිපදං 

මහාපදානසුත් තාදීසු )දී. නි. 2.4) සම්බ්යහුලනිකුයදයසන සුපාකටානං 
ආසන්නානඤ්ච විපස්සීආදීනං ඡන්නං සම්මාසම්බුකුධානං වයසන

දස්යසන්යතො ‘‘ෙථා විපස් සී භ වා’’තිආදිමාහ.තත්ථ යෙන අභිනීහායරනාති 

මනුස්සත්ත-ලිඅගසම්පත්ති-යහතු-සත්ථාරදස්සන-පබ්බ්යජ්ජා-
අභිඤ්ඤාදිගුණසම්පත්ති-අධිකාර-ඡන්දානං වයසන
අට්ඨඅගසමන්නාගයතන කායපණිධානමහාපණිධායනන. සබ්යබ්යසඤ්හි
සම්මාසම්බුකුධානං කායපණිධානංඉමිනාවනීහායරනසමිජ්ඣතීති. 

එවං මහාභිනීහාරවයසන ‘‘තථාගයතො’’ති පදස්ස අත්ථං වත්වා ඉදානි  

පාරමීපූරණවයසන දස්යසතුං ‘‘අථ වා යථා විපස්සී භගවා …යප …. යථා 

කස්සයපො භගවා දානපාරමිං පූයරත්වා ’’තිආදි වුත්තං .ඉමස්මිං පනඨායන  

සුත්තන්තිකානං මහායබ්යොධියානපටිපදාය යකොසල්ලජනනත්ථං පාරමීකථා

වත්තබ්බ්යා, සා පන සබ්බ්යාකාරසම්පන්නා චරියාපිටකවණ්ණනාය (චරියා. 

පකිණ්ණකකථා  )විත්ථාරයතො නිකුදිට්ඨා , තස්මා අත්ථියකහි තත්ථ

වුත්තනයයයනව යවදිතබ්බ්යා  .යථා  පන පුබ්යබ්ය විපස්සීආදයයො

සම්මාසම්බුකුධා අභිනීහාරසම්පත්තියං පතිට්ඨාය සුවිසුකුධාය පටිපදාය

අනවයසසයතො සම්මයදව සබ්බ්යා පාරමියයො පරිපූයරසුං, එවං අම්හාකම්පි
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භගවා පරිපූයරසීති ඉමමත්ථං සන්ධායාහ ‘‘සමත්තිං සපාරමියයො

පූයරත්වා ’’ති .සතිපි අඅගපරිච්චාගාදීනං  දානපාරමිභායව

පරිච්චාගවියසසභාවදස්සනත්ථඤ්යචවසුදුක්කරභාවදස්සනත්ථඤ්ච ‘‘පඤ්ච

මහාපරිච්චායග ’’ති විසුං ගහණං , තයතොයයව ච අඅගපරිච්චාගයතො විසුං

නයනපරිච්චාගග්ගහණම්පි කතං, පරිග්ගහපරිච්චාගභාවසාමඤ්යඤපි 

ධනරජ්ජපරිච්චාගයතොපුත්තදාරපරිච්චාගග්ගහණඤ්චකතං. 

ගතපච්චාගතිකවත්තපූරණාදිකාය පුබ්බ්යභාගපටිපදාය සකුධිං 

අභිඤ්ඤාසමාපත්තිනිප්ඵාදනං පුබ් බයෙොය ො, දානාදීසුයයව 

සාතිසයපටිපත්තිනිප්ඵාදනං පුබ් බචරිො, සා චරියාපිටකසඅගහිතා.

අභිනීහායරො පුබ් බයෙොය ො, දානාදිපටිපත්ති, කායවියවකවයසන එකචරියා

වා පුබ් බචරිොති යකචි. දානාදීනඤ්යචව අප්පිච්ඡතාදීනඤ්ච 
සංසාරනිබ්බ්යායනසු ආදීනවානිසංසානඤ්ච විභාවනවයසන සත්තානං

යබ්යොධිත්තයය පතිට්ඨාපනපරිපාචනවයසන ච පවත්තා කථා  ම් මක් ඛානං, 

ඤාතීනං අත්ථචරියා ඤාතත් ථචරිො, සාපි කරුණාය වයසයනව. ආදි-

සකුයදන යලොකත්ථචරියාදයයො සඅගණ්හාති. කම්මස්සකතඤාණවයසන, 
අනවජ්ජකම්මායතනසිප්පායතනවිජ්ජාට්ඨානපරිචයවයසන

ෙන්ධායතනාදිපරිචයවයසන, ලක්ෙණත්තයතීරණවයසන ච ඤාණචායරො 

බුද් ධිචරිො, සාපනඅත්ථයතො පඤ්ඤාපාරමීයයව, ඤාණසම්භාරදස්සනත්ථං

විසුංගහණං. යකොටීති පරියන්යතො, උක්කංයසොතිඅත්යථො. 

චත්තායරො සතිපට්ඨායන භායවත්වා බ්රයූහත්වාති සම්බ්යන්යධො. තත්ථ 

භායවත් වාති උප්පායදත්වා. බූ්රයහත් වාති වඩ්යඪත්වා. 

සතිපට් ඨානාදිග්ගහයණන ආගමනපටිපදං මත්ථකං පායපත්වා දස්යසති. 

විපස්සනාසහගතා එව වා සතිපට් ඨානාදයයො දට්ඨබ්බ්යා. එත්ථ ච ‘‘යයන

අභිනීහායරනා’’තිආදිනා ආගමනපටිපදාය ආදිං දස්යසති, 

‘‘දානපාරමී’’තිආදිනා මජ්ඣං, ‘‘චත්තායරො සතිපට්ඨායන’’තිආදිනා
පරියයොසානන්තියවදිතබ්බ්යං. 

සම් පති ායතොතිමුහුත්තජායතොමනුස්සානං හත්ථයතොමුත්තමත්යතො, න
මාතුද්ච්ඡියතො නික්ෙන්තමත්යතො. නික්ෙන්තමත්තඤ්හි මහාසත්තං පඨමං

බ්රහ්මායනො සුවණ්ණජායලන පටිග්ගණ්හිංසු, යතසං හත්ථයතො චත්තායරො 

මහාරාජායනො අජිනප්පයවණියා, යතසං හත්ථයතො මනුස්සා

දුකූලචුම්බ්යටයකනපටිග්ගණ්හිංසු, මනුස්සානංහත්ථයතොමුච්චිත්වාපථවියං

පතිට්ඨියතොති. ෙථාහ භගවා මහාපදානයදසනායං. යසතම් හි ඡත් යතති 

දිබ්බ්යයසතච්ඡත්යත. අනු ාරීෙමායනති ධාරීයමායන. එත්ථ ච 

ඡත්තග්ගහයණයනව ෙග්ගාදීනි පඤ්ච කද්ධභණ්ටානිපි වුත්තායනවාති
දට්ඨබ්බ්යං. ෙග්ගතාලවණ්ටයමොරහත්ථකවාලබීජනීඋණ්හීසපට්ටාපි හි

ඡත්යතනසහ තදාඋපට්ඨිතාඅයහසුං, ඡත්තාදීනියයවචතදාපඤ්ඤායිංසු, 

නඡත්තාදිග්ගාහකා. සබ් බා ච දිසාතිදසපිදිසා.නයිදංසබ්බ්යදිසාවියලොකනං 
සත්තපදවීතිහාරුත්තරකාලං දට්ඨබ්බ්යං. මහාසත්යතො හි මනුස්සානං
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හත්ථයතො මුච්චිත්වා පුරත්ථිමදිසං ඔයලොයකසි. තත්ථ යදවමනුස්සා 

ගන්ධමාලාදීහිපූජයමානා‘‘මහාපුරිසඉධතුම්යහහිසදියසොපිනත්ථි, ද්යතො 

උත්තරිතයරො’’තිආහංසු.එවංචතස්යසො දිසා, චතස්යසොඅනුදිසා; යහට්ඨා, 
උපරීති සබ්බ්යා දිසා අනුවියලොයකත්වා සබ්බ්යත්ථ අත්තනා සදිසං අදිස්වා

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

උත්තමං. අග් ය ොති සබ්බ්යපඨයමො. ය ට් යඨො යසට් යඨොති ච තස්යසව

යවවචනං. අෙමන් තිමා  ාති, නත් ථි දානි පුනබ් භයවොති ඉමස්මිංඅත්තභායව
පත්තබ්බ්යංඅරහත්තංබ්යයාකාසි. 

අයනයකසං වියසසාධි මානං පුබ් බනිමිත් තභායවනාති සංඛිත්යතන

වුත්තමත්ථං ‘‘ෙඤ් හී’’තිආදිනාවිත්ථාරයතොදස්යසති.තත්ථ එත් ථාති– 

‘‘අයනකසාෙඤ්චසහස්සමණ්ඩලං, 

ඡත්තංමරූධාරයුමන්තලික්යෙ; 

සුවණ්ණදණ්ඩාවීතිපතන්තිචාමරා, 

නදිස්සයරචාමරඡත්තගාහකා’’ති.)සු.නි.693); 

ඉමිස්සා ගාථාය. සබ්බ්යඤ්ඤුතඤ්ඤාණයමව සබ්බ්යත්ථ
අප්පටිහතචාරතාය අනාවරණඤාණන්ති ආහ 

‘‘සබ් බඤ ්ඤුතානාවරණඤාණපටිලාභස් සා’’ති. තථා අෙං භ වාපි 

 යතො…යප.… පුබ් බනිමිත් තභායවනාතිඑයතන අභිජාතියංධම්මතාවයසන
උප්පජ්ජනකවියසසා සබ්බ්යයබ්යොධිසත්තානං සාධාරණාති දස්යසති. 
පාරමිතානිස්සන්දාහියතති. 

වික් කමීති අගමාසි. මරූති යදවා. සමාති වියලොකනසමතාය සමා 

සදිසියයො. මහාපුරියසො හියථා එකං දිසං වියලොයකසි, එවං යසසදිසාපි, න

කත්ථචි වියලොකයන විබ්යන්යධො තස්ස අයහොසීති. සමාති වා වියලොයකතුං

යුත්තා, විසමරහිතාති අත්යථො. න හි තදා යබ්යොධිසත්තස්ස
විරූපබීභච්ඡවිසමරූපානිවියලොයකතුං අයුත්තානිදිසාසුඋපට්ඨහන්තීති. 

එවං ‘‘තථා ගයතො’’ති කායගමනට්යඨන ගත-සකුයදන තථාගත-සකුදං 

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

තත්ථ යනක් ඛම් යමනාති අයලොභප්පධායනන ද්සලචිත්තුප්පායදන. ද්සලා

හි ධම්මාඉධ යනක්ෙම්මං, නපබ්බ්යජ්ජාදයයො, ‘‘පඨමජ්ඣාන’’න්ති )දී.නි.

අභි. ටී. 1.7.චූළසීලවණ්ණනා; අ. නි. ටී. 1.1.170) ච වදන්ති. පහාොති 

පජහිත්වා.  යතො අධිගයතො, පටිපන්යනො උත්තරිවියසසන්ති අත්යථො. 

පහාොතිවා පහානයහතු, පහානලක්ෙණංවා. යහතුලක්ෙණත්යථොහිඅයං
පහාය-සකුයදො. කාමච්ඡන්දාදිප්පහානයහතුකං ‘‘ගයතො’’ති යහත්ථ වුත්තං

ගමනං අවයබ්යොයධො, පටිපත්ති එව වා කාමච්ඡන්දාදිප්පහායනන ච

ලක්ඛීයතීති. එස නයයො පදායලත් වාතිආදීසුපි. අබයාපායදනාති යමත්තාය. 

ආයලොකසඤ් ඤාොති විභූතං කත්වා මනසිකරයණන )දී. නි. අභි. ටී.
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පටුන 

1.7.චූළසීලවණ්ණනා) උපට්ඨිතආයලොකසඤ්චානයනන. අවික් යඛයපනාති

සමාධිනා.  ම් මවවත් ථායනනාති ද්සලාදිධම්මානං යාථාවනිච්ඡයයන. 

‘‘සප්පච්චයනාමරූපවවත්ථායනනා’’තිපිවදන්ති. 

එවං කාමච්ඡන්දාදිනීවරණප්පහායනන ‘‘අභිජ්ඣං යලොයක 

පහායා’’තිආදිනා )විභ. 508) වුත්තාය පඨමජ්ඣානස්ස පුබ්බ්යභාගපටිපදාය
භගවයතො තථාගතභාවං දස්යසත්වා ඉදානි සහ උපායයන අට්ඨහි
සමාපත්තීහි අට්ඨාරසහි ච මහාවිපස්සනාහි තං දස්යසතුං 

‘‘ඤායණනා’’තිආදිමාහ. නාමරූපපරිග්ගහකඅොවිතරණානඤ්හි
විනිබ්යන්ධභූතස්ස යමොහස්ස දූරීකරයණන ඤාතපරිඤ්ඤායං ඨිතස්ස

අනිච්චසඤ්ඤාදයයොසිජ්ඣන්ති, තථාඣානසමාපත්තීසු අභිරතිනිමිත්යතන
පායමොජ්යජන.තත්ථ‘‘අනභිරතියාවියනොදිතායඣානාදීනංසමධිගයමො’’ති 

සමාපත්තිවිපස්සනානං අරතිවියනොදනඅවිජ්ජාපදාලනාදීනි උපායයො, 
උප්පටිපාටිනිකුයදයසොපන නීවරණසභාවායඅවිජ්ජායයහට්ඨානිවරයණසුපි
සඅගහදස්සනත්ථන්ති දට්ඨබ්බ්යං. සමාපත්තිවිහාරප්පයවසවිබ්යන්ධයනන

නීවරණානි කවාටසදිසානීති ආහ ‘‘නීවරණකවාටං උග් ඝායටත් වා’’ති.
‘‘රත්තිංඅනුවිතක්යකත්වා අනුවිචායරත්වාදිවාකම්මන්යතපයයොයජතී’’ති

)ම.නි.1.251) වුත්තට්ඨායන විතක්කවිචාරාධූමායනාතිඅධිප්යපතාතිආහ 

‘‘විතක් කවිචාරධූම’’න්ති. කිඤ්චාපි පඨමජ්ඣානුපචායරයයව දුක්ෙං, 

චතුත්ථජ්ඣානුපචායර ච සුෙං පහීයති, අතිසයප්පහානං පන සන්ධායාහ 

‘‘චතුත් ථජ් ඣායනන සුඛදුක් ඛං පහාො’’ති. 

අනිච්චස්ස, අනිච්චන්ති ච අනුපස්සනා අනිච් චානුපස් සනා, 
යතභූමකධම්මානං අනිච්චතං ගයහත්වා පවත්තාය විපස්සනායයතං නාමං. 

නිච් චසඤ් ඤන්ති සඅෙතධම්යමසු ‘‘නිච්චා සස්සතා’’ති
එවංපවත්තමිච්ඡාසඤ්ඤං. සඤ්ඤාසීයසන දිට්ඨිචිත්තානම්පි ගහණං

දට්ඨබ්බ්යං. එස නයයො ඉයතො පයරසුපි. නිබ් බිදානුපස් සනාොති සඅොයරසු

නිබ්බිජ්ජනාකායරනපවත්තාය අනුපස්සනාය. නන් දින්තිසප්පීතිකතණ්හං. 

විරා ානුපස් සනාොති සඅොයරසු විරජ්ජනාකායරන පවත්තාය 

අනුපස්සනාය. නියරො ානුපස ්සනාොති සඅොරානං නියරොධස්ස

අනුපස්සනාය.යථාවාසඅොරා නිරුජ්ඣන්තියයව, ආයතිංපුනබ්භවවයසන

න උප්පජ්ජන්ති, එවං අනුපස්සනා නියරො ානුපස් සනා. යතයනවාහ

‘‘නියරොධානුපස්සනාය නියරොයධති, යනො සමුයදතී’’ති. මුච්චිතුකමයතා හි
අයං බ්යලප්පත්තාති. පටිනිස්සජ්ජනාකායරන පවත්තා අනුපස්සනා 

පටිනිස ්සග්  ානුපස් සනා, පටිසඅොසන්තිට්ඨනා හි අයං. ආදානන්ති
නිච්චාදිවයසන ගහණං. සන්තතිසමූහකිච්චාරම්මණානං වයසන

එකත්තග්ගහණං ඝනසඤ් ඤා. ආයූහනං අභිසඅෙරණං.

අවත්ථාවියසසාපත්ති විපරිණායමො. ධුවසඤ් ඤන්ති ථිරභාවග්ගහණං. 

නිමිත් තන්ති සමූහාදි නවයසන සකිච්චපරිච්යඡදතාය ච සඅොරානං
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සවිග්ගහග්ගහණං. පණිධින්තිරාගාදිපණිධිං.සාපනත්ථයතොතණ්හාවයසන

සඅොයරසු නින්නතා. අභිනියවසන්තිඅත්තානුදිට්ඨිං. 

අනිච්චදුක්ොදිවයසන සබ්බ්යධම්මතීරණං අධිපඤ් ඤා ම් මවිපස් සනා. 

සාරාදානාභිනියවසන්ති අසායරසු සාරග්ගහණවිපල්ලාසං. 
ඉස්සරද්ත්තාදිවයසන යලොයකො සමුප්පන්යනොති අභිනියවයසො 

සම් යමොහාභිනියවයසො. යකචි පන ‘‘අයහොසිං නු යෙො අහං 

අතීතමකුධානන්තිආදිනා )ම. නි. 1.18; සං. නි. 2.20) පවත්තසංසයාපත්ති 

සම් යමොහාභිනියවයසො’’ති වදන්ති. සඅොයරසු යලණතාණභාවග්ගහණං 

ආලොභිනියවයසො. ‘‘ආලයරතාආලයසම්මුදිතා’’ති)දී.නි.2.64, 67; ම. නි.

1.281; 2.337; සං. නි. 1.172; මහාව. 7, 8) වචනයතො ආලයයො තණ්හා, 
සායයව චක්ොදීසු රූපාදීසු ච අභිනිවිසනවයසන පවත්තියා 

ආලොභිනියවයසොති යකචි. ‘‘එවංවිධා සඅොරා පටිනිස්සජ්ජීයන්තී’’ති

පවත්තං ඤාණං පටිසඞ් ඛානුපස් සනා. වට්ටයතො විගතත්තා විවට්ටං, 

නිබ් බානං, තත්ථ ආරම්මණකරණසඅොයතන අනුපස්සයනන පවත්තියා 

විවට් ටානුපස් සනා, යගොත්රභූ. සංයෙො ාභිනියවසන්ති සංයුජ්ජනවයසන

සඅොයරසු නිවිසනං. දිට් යඨකට් යඨති දිට්ඨියා සහජායතකට්යඨ

පහායනකට්යඨ ච. ඔ ාරියකති උපරිමග්ගවජ්ඣකියලයස අයපක්ඛිත්වා

වුත්තං, අඤ්ඤථා දස්සයනනපහාතබ්බ්යාපි දුතියමග්ගවජ්යඣහිඔළාරිකාති. 

අණුසහ යතතිඅණුභූයත.ඉදංයහට්ඨිමමග්ගවජ්යඣඅයපක්ඛිත්වා වුත්තං. 

සබ් බකියලයසති අවසිට්ඨසබ්බ්යකියලයස. න හි පඨමාදිමග්යගහි පහීනා
කියලසාපුනපහීයන්තීති. 

කක් ඛ ත් තං කථිනභායවො. පග් ඝරණං ද්රවභායවො. යලොකියවායුනා

භස්තස්සවියයයනවායුනා තංතංකලාපස්සඋකුධුමායනං, ථකුධභායවොවා, 

තං විත් ථම් භනං. විජ්ජමායනපි කලාපන්තරභූතානං කලාපන්තරභූයතහි
සම්ඵුට්ඨභායවතංතංභූතවිවිත්තතා රූපපරියන්යතොආකායසොතියයසංයයො

පරිච්යඡයදො, යතහියසොඅසම්ඵුට්යඨොව, අඤ්ඤථාභූතානං පරිච්යඡදසභායවො

න සියා බ්යයාපීභාවාපත්තියතො, අබ්යයාපිතාව අසම්ඵුට්ඨතාති යස්මිං කලායප

භූතානං පරිච්යඡයදො, යතහි අසම්ඵුට්ඨභායවො අසම් ඵුට් ඨලක් ඛණං. යතනාහ

භගවා ආකාස ාතුනිද් යදයස (ධ. ස. 637) ‘‘අසම්ඵුට්ඨං චතූහි 

මහාභූයතහී’’ති. 

වියරොධිපච්චයසන්නිපායත විසදිසුප්පත්ති රුප් පනං. යචතනාපධානත්තා

සඅොරක්ෙන්ධධම්මානං යචතනාවයසයනතං වුත්තං ‘‘සඞ් ඛාරානං 

අභිසඞ් ඛරණලක් ඛණ’’න්ති. තථා හි සුත් තන් තභා නීයෙ 

සඞ් ඛාරක් ඛන්  විභඞ් ය  (විභ. 92) ‘‘චක්ඛුසම්ඵස්සජා යචතනා’’තිආදිනා
යචතනාව විභත්තා. අභිසඅෙරණලක්ෙණා ච යචතනා. යථාහ ‘‘තත්ථ

කතයමො පුඤ්ඤාභිසඅොයරො? ද්සලා යචතනා කාමාවචරා’’තිආදි. ඵරණං 

සවිප්ඵාරිකතා. අස් සද් ධියෙති අසකුධියයහතු. නිමිත්තත්යථ භුම්මං. එස
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නයයො යකොසජ් ය තිආදීසු. උපසමලක් ඛණන්ති 

කායචිත්තපරිළාහූපසමලක්ෙණං. ලීනුකුධච්චරහියත අධිචිත්යත
පවත්තමායන පග්ගහනිග්ගහසම්පහංසයනසුඅබ්යයාවටතායඅජ්ඣුයපක්ෙනං 

පටිසඞ් ඛානං පක්ෙපාතුපච්යඡදයතො. 

මුසාවාදාදීනං විසංවාදනාදිකිච්චතාය ලූොනං අපරිග්ගාහකානං 
පටිපක්ෙභාවයතො පරිග්ගාහකසභාවා සම්මාවාචා සිනිකුධභාවයතො
සම්පයුත්තධම්යම සම්මාවාචාපච්චයසුභාසිතානං යසොතාරඤ්ච පුග්ගලං

පරිග්ගණ්හාතීති තස්සා පරිග්  ාහලක් ඛණං වුත්තං. කායිකකිරියා කිඤ්චි

කත්තබ්බ්යං සමුට්ඨායපති, සයඤ්ච සමුට්ඨහනං  ටනං යහොතීති

සම්මාකම්මන්ත සඅොතාය විරතියා සමුට් ඨානලක් ඛණං දට්ඨබ්බ්යං.

සම්පයුත්තධම්මානං වා උක්ඛිපනං සමුට් ඨාපනං කායිකකිරියාය

භාරුක්ඛිපනං විය. ජීවමානස්ස සත්තස්ස, සම්පයුත්තධම්මානං වා

ජීවිතින්ද්රියප්පවත්තියා, ආජීවස්යසව වා සුකුධි යවොදානං. 
සසම්පයුත්තධම්මස්ස චිත්තස්සසංකියලසපක්යෙපතිතුංඅදත්වාසම්මයදව

පග්ගණ්හනං පග්  යහො. 

‘‘සඅොරා’’ති ඉධ යචතනා අධිප්යපතාති වුත්තං ‘‘සඞ් ඛාරානං 

යචතනාලක් ඛණ’’න්ති. නමනං ආරම්මණාභිමුෙභායවො. ආෙතනං 
පවත්තනං. ආයතනානං වයසන හි ආයසඅොතානං චිත්තයචතසිකානං

පවත්ති. තණ් හාෙ යහතුලක් ඛණන්තිවට්ටස්සජනකයහතුභායවො, මග්ගස්ස
පන නිබ්බ්යානසම්පාපකත්තන්තිඅයයමයතසංවියසයසො. 

තථලක් ඛණං අවිපරීතසභායවො. එකරයසො අඤ්ඤමඤ්ඤානතිවත්තනං

අනූනානධිකභායවො. යු නද්  ා සමථවිපස්සනාව. සකුධාපඤ්ඤා
පග්ගහාවික්යෙපාතිපි වදන්ති. 

ඛීයණොති කියලයසයෙපතීති ඛයෙො, මග්යගො.අනුප්පාදපරියයොසානතාය 

අනුප් පායදො, ඵලං. පස් සද් ධි කියලසවූපසයමො. ඡන් දස් සාති

කත්තුකාමතාඡන්දස්ස. මූලලක් ඛණං පතිට්ඨාභායවො. සමුට්ඨානභායවො 

සමුට් ඨානලක් ඛණං ආරම්මණපටිපාදකතාය සම්පයුත්තධම්මානං 

උප්පත්තියහතුතා. සයමො ානං විසයාදිසන්නිපායතන ගයහතබ්බ්යාකායරො, යා
සඅගතීති වුච්චති. සමං සහ ඔදහන්ති අයනන සම්පයුත්තධම්මාති වා 

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

සම්පයුත්තානං පායමොක්ෙභායවො පමුඛලක් ඛණං. තයතො, යතසං වා 

සම්පයුත්තධම්මානංඋත්තරිපධානන්ති තතුත් තරි, පඤ්ඤුත්තරාහිද්සලා

ධම්මා. විමුත් තිොතිඵලස්ස. තඤ්හි සීලාදිගුණසාරස්ස පරමුක්කංසභායවන 

සාරං. අයඤ්ච ලක්ෙණවිභායගො ඡධාතුපඤ්චඣානඅගාදිවයසන
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තංතංසුත්තපදානුසායරන යපොරාණට්ඨකථායං ආගතනයයන ච කයතොති
දට්ඨබ්බ්යං. තථා හි පුබ්යබ්ය වුත්යතොපි යකොචි ධම්යමො 
පරියායන්තරපකාසනත්ථං පුන දස්සියතො. තයතො එව ච ‘‘ඡන්දමූලකා
ද්සලා ධම්මා මනසිකාරසමුට්ඨානා ඵස්සසයමොධානා

යවදනාසයමොසරණා’’ති, ‘‘පඤ්ඤුත්තරා ද්සලා ධම්මා’’ති, 

‘‘විමුත්තිසාරමිදං බ්රහ්මචරිය’’න්ති, ‘‘නිබ්බ්යායනොගධඤ්හි ආවුයසො 

බ්රහ්මචරියං නිබ්බ්යානපරියයොසාන’’න්ති )ම. නි. 1.466) ච සුත්තපදානං

වයසන ‘‘ඡන් දස් ස මූලලක් ඛණ’’න්තිආදිවුත්තං. 

තථ ම් මා නාම චත් තාරි අරිෙසච් චානි අවිපරීතසභාවත්තා. තථානි 

තංසභාවත්තා. අවිතථානි අමුසාසභාවත්තා. අනඤ් ඤථානි 

අඤ්ඤාකාරරහිතත්තා.  ාතිපච් චෙසම් භූතසමුදා තට් යඨොති ජාතිපච්චයා

සම්භූතං හුත්වාසහිතස්සඅත්තයනො පච්චයානුරූපස්සඋකුධංආගතභායවො, 
අනුපවත්තනට්යඨොති අත්යථො. අථ වා සම්භූතට්යඨො ච සමුදාගතට්යඨො ච 

සම් භූතසමුදා තට් යඨො, නජාතියතොජරාමරණංන යහොති, නචජාතිංවිනා

අඤ්ඤයතො යහොතීති  ාතිපච් චෙසම් භූතට් යඨො. ඉත්ථඤ්ච ජාතියතො

සමුදාගච්ඡතීති  ාතිපච් චෙසමුදා තට් යඨො, යා යා ජාතියථා යථා පච්චයයො

යහොති, තදනුරූපං පාතුභායවොති අත්යථො. අවිජ්  ාෙ සඞ් ඛාරානං 

පච් චෙට් යඨොති එත්ථාපි න අවිජ්ජා සඅොරානං පච්චයයො න යහොති, න ච

අවිජ්ජං විනාසඅොරාඋප්පජ්ජන්ති, යායාඅවිජ්ජායයසංයයසංසඅොරානං

යථා යථා පච්චයයො යහොති, අයං අවිජ්ජාය සඅොරානං පච්චයට්යඨො
පච්චයභායවොතිඅත්යථො. 

භගවා තං සබ්බ්යාකාරයතො ජානාති පස්සතීති සම්බ්යන්යධො. යතනාති

භගවතා. තං විභජ්ජමානන්ති යයොයජතබ්බ්යං. තන්ති රුපායතනං. 

ඉට් ඨානිට් ඨාදීති ආදි-සකුයදන මජ්ඣත්තං සඅගණ්හාති, තථා 
අතීතානාගතපච්චුප්පන්නපරිත්තඅජ්ඣත්තබ්යහිකුධාතදුභයාදියභදං. 

ලබ් භමානකපදවයසනාති ‘‘රූපායතනං දිට්ඨං, සකුදායතනං සුතං, 

ගන්ධායතනං රසායතනං යඵොට්ඨබ්බ්යායතනං මුතං, සබ්බ්යං රූපං මනසා 

විඤ්ඤාත’’න්ති )ධ. ස. 966) වචනයතො දිට්ඨපදඤ්ච විඤ්ඤාතපදඤ්ච

රූපාරම්මයණ ලබ්භති, රූපාරම්මණං ඉට්ඨං අනිට්ඨං මජ්ඣත්තං පරිත්තං
අතීතං අනාගතං පච්චුප්පන්නං අජ්ඣත්තං බ්යහිකුධා දිට්ඨං විඤ්ඤාතංරූපං
රූපායතනං රූපධාතු වණ්ණනිභා සනිදස්සනං සප්පටි ං නීලං පීතකන්ති

එවමාදීහි අයනයකහි නායමහි. 

යතරසහි වායරහීති රූපකණ්යඩ )ධ. ස. 616) ආගයත යතරස
නිකුයදසවායර සන්ධායාහ. එයකකස්මිඤ්ච වායර චතුන්නං චතුන්නං 

වවත්ථාපනනයානං වයසන ‘‘ද් යවපඤ් ඤාසාෙ නයෙහී’’ති ආහ. තථයමව 

අවිපරීතදස්සිතාය අප්පටිවත්තියයදසනතාය ච. ‘‘ ානාමි අභිඤ් ඤාසි’’න්ති
වත්තමානාතීතකායලසු ඤාණප්පවත්තිදස්සයනන අනාගයතපි
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ඤාණප්පවත්ති වුත්තායයවාති දට්ඨබ්බ්යා. විදිත-සකුයදො
අනාමට්ඨකාලවියසයසො යවදිතබ්යබ්යො ‘‘දිට්ඨං සුතං මුත’’න්තිආදීසු )ධ. ස.

966) විය. න උපට් ඨාසීති අත්තත්තනියවයසන න උපගච්ඡි. යථා

රූපාරම්මණාදයයොධම්මායංසභාවායංපකාරාච, තථායන පස්සතිජානාති

ගච්ඡතීති තථා යතොති එවං පදසම්භයවො යවදිතබ්යබ්යො. යකචි පන

‘‘නිරුත්තිනයයන පියසොදරාදිපක්යෙයපන )පාණිනි 6.3.109) වා දස්සි-

සකුදස්සයලොපං, ආගත-සකුදස්සචාගමංකත්වා තථා යතො’’තිවණ්යණන්ති. 

නිකුයදොසතාය අනුපවජ්  ං. පක්ඛිපිතබ්බ්යාභායවන අනූනං. 

අපයනතබ්බ්යාභායවන අනධිකං. අත්ථබ්යයඤ්ජනාදිසම්පත්තියා 

සබ් බාකාරපරිපුණ් ණං. යනො අඤ් ඤථාති ‘‘තයථවා’’ති වුත්තයමවත්ථං

බ්යයතියරයකන සම්පායදති. යතන යදත්ථං භාසිතං, එකන්යතන 

තදත්ථනිප්ඵාදනයතො යථා භාසිතං භගවතා, තයථවාති අවිපරීතයදසනතං

දස්යසති.  දඅත් යථොති එයතන තථං ගදතීති තථා යතොති ද-කාරස්ස ත-
කායරොකයතොනිරුත්තිනයයනාතිදස්යසති. 

තථා ගතමස්සාති තථා යතො.  තන්ති ච කායවාචාපවත්තීති අත්යථො. 

තථාතිචවුත්යතයංතංසකුදානං අබ්යයභිචාරිසම්බ්යන්ධිතායයථාතිඅයමත්යථො

උපට්ඨියතොයයව යහොති, කායවචීකිරියානඤ්ච අඤ්ඤමඤ්ඤානුයලොයමන

වචනිච්ඡායං කායස්ස වාචා, වාචාය ච කායයො සම්බ්යන්ධීභායවන 

උපතිට්ඨතීති ඉමමත්ථං දස්යසන්යතො ආහ ‘‘භ වයතො හී’’තිආදි. ඉමස්මිං

පනඅත්යථතථාවාදීතාය තථා යතොතිඅයම්පිඅත්යථො සිකුයධොයහොති.යසො

පන පුබ්යබ්ය පකාරන්තයරන දස්සියතොති ආහ ‘‘එවං තථාකාරිතාෙ 

තථා යතො’’ති. 

තිරිෙං අපරිමාණාසු යලොක ාතූසූතිඑයතන යයදයක‘‘තිරියංවියඋපරි

අයධො ච සන්ති යලොකධාතුයයො’’ති වදන්ති, තං පටියසයධති.

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

නිපාතානං වාචකසකුදසන්නිධායන තදත්ථයජොතනභායවන
පවත්තනයතො ගත-සකුයදොයයව අවගතත්ථං අතීතත්ථඤ්ච වදතීති ආහ 

‘‘ යතොති අව යතො අතීයතො’’ති. 

අථ වා අභිනීහාරයතො පට්ඨාය යාව සම්මාසම්යබ්යොධි, එත්ථන්තයර 
මහායබ්යොධියානපටිපත්තියාහානට්ඨානසංකියලසනිවත්තීනංඅභාවයතොයථා

පණිධානං, තථාගයතො අභිනීහාරානුරූපංපටිපන්යනොති තථා යතො. අථවා
මහිකුධිකතාය පටිසම්භිදානං උක්කංසාධිගයමන අනාවරණඤාණතාය ච

කත්ථචිපි පටි ාතාභාවයතො යථා රුචි, තථා කායවචීචිත්තානං ගතානි

ගමනානි පවත්තියයො එතස්සාති තථා යතො. යස්මා ච යලොයක විධ-යුත්ත-
ගත-ප්පකාර-සකුදා සමානත්ථා දිස්සන්ති. තස්මා යථාවිධා විපස්සීආදයයො
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භගවන්යතො, අයම්පි භගවා තථාවියධොති තථා යතො, යථායුත්තා ච යත

භගවන්යතො, අයම්පිභගවාතථායුත්යතොති තථා යතො. අථවායස්මාසච්චං

තච්ඡං තථන්ති ඤාණස්යසතං අධිවචනං, තස්මා තයථන ඤායණන

ආගයතොති තථා යතො. එවම්පිතථාගත-සකුදස්ස අත්යථොයවදිතබ්යබ්යො. 

පහායකාමාදිමයලයථාගතා, 

සමාධිඤායණහිවිපස්සිආදයයො; 

මයහසියනොසකයමුනීවිතින්ධයරො, 
තථාගයතොයතනමයතොතථාගයතො. 

තථඤ්චධාතායතනාදිලක්ෙණං, 

සභාවසාමඤ්ඤවිභාගයභදයතො; 

සයම්භුඤායණනජියනොසමාගයතො, 
තථාගයතොවුච්චතිසකයපුඅගයවො. 

තථානිසච්චානිසමන්තචක්ඛුනා, 

තථාඉදප්පච්චයතාචසබ්බ්යයසො; 

අනඤ්ඤයනයයයනයයතොවිභාවිතා, 
යාථාවයතොයතනජියනොතථාගයතො. 

අයනකයභදාසුපි යලොකධාතුසු, 

ජිනස්සරූපායතනාදියගොචයර; 

විචිත්රයභදංතථයමවදස්සනං, 
තථාගයතොයතනසමන්තයලොචයනො. 

යයතොචධම්මංතථයමවභාසති, 

කයරොතිවාචායනුයලොමමත්තයනො; 

ගුයණහියලොකංඅභිභුයයිරීයති, 
තථාගයතොයතනපියලොකනායයකො. 

යථාභිනීහාරමයතොයථාරුචි, 

පවත්තවාචාතනුචිත්තභාවයතො; 

යථාවිධායයනපුරාමයහසියනො, 

තථාවියධොයතනජියනොතථාගයතොති. )ඉතිවු.අට්ඨ.38; දී.නි.ටී.

1.7 චූළසීලවණ්ණනා); 

ආරකත් තාතිආදීනං පදානං අත්යථො විසුද් ධිමග් ය  (විසුකුධි. 1.125) 

බුකුධානුස්සතිසංවණ්ණනායවුත්තනයයයනවයවදිතබ්යබ්යො. සම් මා සාමඤ් ච 

සබ් බ ම් මානං බුද්  ත් තාති ඉමිනාස්ස පයරොපයදසරහිතස්ස සබ්බ්යාකායරන 
සබ්බ්යධම්මාවයබ්යොධනසමත්ථස්ස ආකඅොපටිබ්යකුධවුත්තියනො
අනාවරණඤාණසඅොතස්ස සබ්බ්යඤ්ඤුතඤ්ඤාණස්සඅධිගයමොදස්සියතො. 
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පටුන 

නනු ච )ඉතිවු. අට්ඨ. 38) සබ්බ්යඤ්ඤුතඤ්ඤාණයතො අඤ්ඤං 

අනාවරණඤාණං, අඤ්ඤථාඡඅසාධාරණඤාණානිබුකුධඤාණානීතිවචනං

විරුජ්යඣයයාති? න විරුජ්ඣති විසයප්පවත්තියභදවයසන අඤ්යඤහි
අසාධාරණඤාණභාවදස්සනත්ථං එකස්යසව ඤාණස්ස කුවිධා වුත්තත්තා.
එකයමව හි තං ඤාණං අනවයසසසඅෙතාසඅෙතසම්මුතිධම්මවිසයතාය

සබ්බ්යඤ්ඤුතඤ්ඤාණං, තත්ථ ච ආවරණාභාවයතො නිස්සඅගචාරමුපාදාය

අනාවරණඤාණන්තිවුත්තං.යථාහ පටිසම් භිදාෙං (පටි.ම.1.119) ‘‘සබ්බ්යං

සඅෙතාසඅෙතමනවයසසං ජානාතීති සබ්බ්යඤ්ඤුතඤ්ඤාණං, තත්ථාවරණං

නත්ථීතිඅනාවරණඤාණ’’න්තිආදි, තස්මා නත්ථියනසංඅත්ථයතොයභයදො, 

එකන්යතන යචතං එවමිච්ඡිතබ්බ්යං, අඤ්ඤථා 
සබ්බ්යඤ්ඤුතානාවරණඤාණානං සාවරණතා අසබ්බ්යධම්මාරම්මණතා ච

ආපජ්යජයය. න හි භගවයතො ඤාණස්ස අණුමතම්පි ආවරණං අත්ථි, 

අනාවරණඤාණස්ස ච අසබ්බ්යධම්මාරම්මණභායව යත්ථ තං නප්පවත්තති, 
තත්ථාවරණසබ්භාවයතොඅනාවරණභායවොයයවනසියා. අථවාපනයහොතු

අඤ්ඤයමවඅනාවරණඤාණංසබ්බ්යඤ්ඤුතඤ්ඤාණයතො, ඉධපනසබ්බ්යත්ථ 
අප්පටිහතවුත්තිතාය අනාවරණඤාණන්ති සබ්බ්යඤ්ඤුතඤ්ඤාණයමව

අධිප්යපතං, තස්ස චාධිගයමන භගවා සබ්බ්යඤ්ඤූ සබ්බ්යවිදූ

සම්මාසම්බුකුයධොතිචවුච්චති, නසකියමව සබ්බ්යධම්මාවයබ්යොධයතො.තථාච

වුත්තං පටිසම් භිදාෙං (පටි. ම. 1.162) ‘‘වියමොක්ෙන්තිකයමතං බුකුධානං
භගවන්තානං යබ්යොධියා මූයල සහ සබ්බ්යඤ්ඤුතඤ්ඤාණස්ස පටිලාභා
සච්ඡිකා පඤ්ඤත්ති යදිදං බුකුයධො’’ති. 
සබ්බ්යධම්මාවයබ්යොධනසමත්ථඤාණසමධිගයමන හි භගවයතො සන්තායන
අනවයසසධම්යමපටිවිජ්ඣිතුං සමත්ථතාඅයහොසීති. 

එත්ථාහ–කිංපනිදංඤාණංපවත්තමානංසකිංයයවසබ්බ්යස්මිංවිසයය 

පවත්තති, උදාහුකයමනාති. කිඤ්යචත්ථ – යදි තාව සකිංයයව සබ්බ්යස්මිං

විසයය පවත්තති, අතීතානාගතපච්චුප්පන්නඅජ්ඣත්තබ්යහිකුධාදියභයදන
භින්නානං සඅෙතධම්මානං අසඅෙතසම්මුතිධම්මානඤ්ච එකජ්ඣං
උපට්ඨායන දූරයතොචිත්තපටංඅයවක්ෙන්තස්සවියපටිවිභායගනාවයබ්යොයධො

න සියා, තථා ච සති ‘‘සබ්යබ්ය ධම්මා අනත්තා’’ති විපස්සන්තානං
අනත්තාකායරනවියසබ්යබ්යධම්මා අනිරූපිතරූයපන භගවයතොඤාණස්ස
විසයා යහොන්තීති ආපජ්ජති. යයපි ‘‘සබ්බ්යයඤයයධම්මානං 

ඨිතලක්ෙණවිසයං විකප්පරහිතං සබ්බ්යකාලං බුකුධානං ඤාණං පවත්තති, 

යතන යත සබ්බ්යවිදූති වුච්චන්ති. එවඤ්ච කත්වා ‘චරං සමාහියතො නායගො, 

තිට්ඨන්යතොපි සමාහියතො’ති ඉදම්පි වචනං සුවුත්තං යහොතී’’ති වදන්ති, 
යතසම්පි වුත්තයදොසානතිවත්ති. ඨිතලක්ෙණාරම්මණතාය හි
අතීතානාගතසම්මුතිධම්මානං තදභාවයතො එකයදසවිසයයමව භගවයතො

ඤාණංසියා, තස්මාසකිංයයවඤාණංපවත්තතීතිනයුජ්ජති. 
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අථකයමනසබ්බ්යස්මිංවිසයයඤාණංපවත්තති, එවම්පිනයුජ්ජති.න හි
ජාතිභූමිසභාවාදිවයසන දිසායදසකාලාදිවයසන ච අයනකයභදභින්යන
යනයයය කයමන ගය්හමායන තස්ස අනවයසසපටියවයධො සම්භවති
අපරියන්තභාවයතො යඤයයස්ස. යය පන ‘‘අත්ථස්ස අවිසංවාදනයතො
යඤයයස්ස එකයදසං පච්චක්ෙං කත්වා යසයසපි එවන්ති අධිමුච්චිත්වා 

වවත්ථාපයනන සබ්බ්යඤ්ඤූ භගවා, තඤ්ච ඤාණං අනනුමානිකං

සංසයාභාවයතො.සංසයානුබ්යන්ධඤ්හි යලොයකඅනුමානඤාණ’’න්තිවදන්ති, 
යතසම්පි තං න යුත්තං. සබ්බ්යස්ස හි අප්පච්චක්ෙභායව අත්ථස්ස
අවිසංවාදයනන යඤයයස්ස එකයදසං පච්චක්ෙං කත්වා යසයසපි එවන්ති

අධිමුච්චිත්වා වවත්ථාපනස්ස අසම්භවයතො. යඤ්හි තං යසසං, තං 

අප්පච්චක්ෙන්ති. අථ තම්පි පච්චක්ෙං, තස්ස යසසභායවො එව න සියාති? 

සබ්බ්යයමතං අකාරණං. කස්මා? අවිසයවිචාරණභාවයතො. වුත්තඤ්යහතං

භගවතා ‘‘බුකුධවිසයයො භික්ෙයව, අචින්යතයයයො න චින්යතතබ්යබ්යො, යයො 

චින්යතයය, උම්මාදස්ස වි ාතස්ස භාගී අස්සා’’ති )අ. නි. 4.77). ඉදං
පයනත්ථ සන්නිට්ඨානං – යං කිඤ්චි භගවතා ඤාතුං ඉච්ඡිතං

සකලයමකයදයසො වා, තත්ථ අප්පටිහතවුත්තිතාය පච්චක්ෙයතො ඤාණං

පවත්තති, නිච්චසමාධානඤ්ච වික්යෙපාභාවයතො, ඤාතුං ඉච්ඡිතස්ස ච

සකලස්ස අවිසයභායව තස්ස ආකඅොපටිබ්යකුධවුත්තිතා න සියා, 
එකන්යතයනව ච සා ඉච්ඡිතබ්බ්යා ‘‘සබ්යබ්ය ධම්මා බුකුධස්ස භගවයතො
ආවජ්ජනපටිබ්යකුධා ආකඅෙපටිබ්යකුධා මනසිකාරපටිබ්යකුධා

චිත්තුප්පාදපටිබ්යකුධා’’ති )මහානි. 69, 156; චූළනි. 85; පටි. ම. 3.5) 
වචනයතො. අතීතානාගතවිසයම්පි භගවයතො ඤාණං 
අනුමානාගමතක්කගහණවිරහිතත්තාපච්චක්ෙයමව. 

නනු චඑතස්මිම්පිපක්යෙයදාසකලංඤාතුං ඉච්ඡිතං, තදාසකිංයයව
සකලවිසයතාය අනිරූපිතරූයපන භගවයතො ඤාණං පවත්යතයයාති 

වුත්තයදොසානතිවත්තියයවාති? න, තස්සවියසොධිතත්තා.වියසොධියතොහියසො
බුකුධවිසයයො අචින්යතයයයොති. අඤ්ඤථා පචුරජනඤාණසමානවුත්තිතාය

බුකුධානං භගවන්තානං ඤාණස්ස අචින්යතයයතා න සියා, තස්මා
සකලධම්මාරම්මණම්පිතංඑකධම්මාරම්මණංවිය සුවවත්ථාපියතයයවයත

ධම්යම කත්වා පවත්තතීති ඉදයමත්ථ අචින්යතයයං, අනන්තඤ්ච ඤාණං

යඤයයං විය. වුත්තඤ්යහතං ‘‘යාවතකං යඤයයං, තාවතකං ඤාණං.

යාවතකං ඤාණං, තාවතකං යඤයයං. යඤයයපරියන්තිකං ඤාණං, 

ඤාණපරියන්තිකංයඤයය’’න්ති)මහානි.69, 156; චූළනි.85; පටි.ම.3.5). 

එවයමකජ්ඣං, විසුං සකිං, කයමන වා ඉච්ඡානුරූපං සම්මා සාමඤ්ච
සබ්බ්යධම්මානංබුකුධත්තාසම්මාසම්බුකුයධො. 

තන්තියථාවුත්තං පථවීආදියභදං. පරිඤ් ඤාතන්තිපරියතොසමන්තයතො

සබ්බ්යාකාරයතොඤාතං, තං පරිජානිතබ්බ්යභාවංකිඤ්චිඅයසයසත්වාඤාතන්ති

අත්යථො. අයයමව හි අත්යථො ‘‘පරිඤ්ඤාතන්ත’’න්ති ඉමිනාපි පයදන



මජ්ඣිමනිකායය මූලපණ්ණාස-ටීකා  මූලපරියායවග්යගො 

94 

පටුන 

පකාසියතොති දස්යසන්යතො ‘‘පරිඤ් ඤාතන් තං නාමා’’තිආදිමාහ. යතන 

යතන මග් ය න කියලසප් පහායනන වියසයසො නත් ථීති ඉදං
තංතංමග්ගවජ්ඣකියලසානං බුකුධානං සාවකානඤ්ච යතන යතන

මග්යගයනව පහාතබ්බ්යභාවසාමඤ්ඤං සන්ධාය වුත්තං, න සාවයකහි
බුකුධානං කියලසප්පහානවියසසාභාවයතො. තථා හි සම්මාසම්බුකුධා එව 

සවාසනකියලයස ජහන්ති, න සාවකා. එකයදසයමවාති අත්තයනො 
සන්තානගතයමව. සසන්තතිපරියාපන්නධම්මපරිඤ්ඤාමත්යතනපි හි 

චතුසච්චකම්මට්ඨානභාවනා සමිජ්ඣති. යතයනවාහ – ‘‘ඉමස්මිංයයව
බ්යයාමමත්යත කයළවයර සසඤ්ඤිම්හි සමනයක යලොකඤ්ච පඤ්ඤයපමි

යලොකසමුදයඤ්ච පඤ්ඤයපමී’’තිආදි )සං. නි. 1.107; අ. නි. 4.45). 

අණුප් පමාණම් පි …යප.… නත් ථි, යයතො ඡත්තිංසයකොටිසතසහස්සමුයෙන
බුකුධානංමහාවජිරඤාණංපවත්තතීතිවදන්ති. 

තථාගතවාරසත්තමනයවණ්ණනානිට්ඨිතා. 
තථාගතවාරඅට්ඨමනයවණ්ණනා 

13. පුරිමතණ් හාති පුරිමතයරසු භයවසු නිබ්බ්යත්තා
පච්චුප්පන්නත්තභාවයහතුභූතා තණ්හා. තග්ගහයණයනව ච
අතීතකුධසඅගහාඅවිජ්ජාසඅොරාසකුධිංඋපාදායනන සඅගහිතාතිදට්ඨබ්බ්යා. 

එත් ථාති ‘‘භවා ජාතී’’ති එතස්මිං පයද. යතන උපපත් තිභයවනාති ‘‘භවා

ජාතී’’ති ජාතිසීයසන වුත්තඋපපත්තිභයවන. භූතස ්සාතිනිබ්බ්යත්තස්ස. යසො

පන යස්මා සත්යතො නාම යහොති, තස්මා වුත්තං ‘‘සත් තස ්සා’’ති. එවඤ් ච 

 ානිත් වාතිඉමිනා ‘‘භූතස ්ස  රාමරණ’’න්තිඑත්ථාපි‘‘ඉතිවිදිත්වා’’තිඉදං
පදංආයනත්වා යයොයජතබ්බ්යන්තිදස්යසති. 

යදිපියතභූමකාඋපාදානක්ෙන්ධා‘‘යංකිඤ්චිරූප’’න්තිආදිනා (විභ.2; 

ම.නි.1.244) එකාදසසුඔකායසසුපක්ඛිපිතබ්බ්යාසම්මසිතබ්බ්යාච, යතපන 

යස්මා භගවතා ‘‘කිම්හි නු යෙො සති ජරාමරණං යහොති, කිංපච්චයා

ජරාමරණ’’න්තිආදිනා (දී.නි.2.57; සං.නි.2.4, 10) පටිච්චසමුප්පාදමුයෙන

සම්මසිතා, පටිච්චසමුප්පායදො ච පවත්තිපවත්තියහතුභාවයතො

පුරිමසච්චකුවයයමව යහොති, තස්මා තදභිසමයං ‘‘මඤ්ඤනාභාවයහතු

පච්චයාකාරපටියවයධො’’ති විභායවන්යතො ‘‘ෙං යබොධිරුක් ඛමූයල…යප.… 

දස් යසන් යතො’’ති ආහ. සංඛිප්පන්ති එත්ථ අවිජ්ජාදයයො විඤ්ඤාණාදයයො

චාතිසඅයෙපා, අතීයතයහතුආදයයො‘‘යහතු, ඵල’’න්තිඑවංසංඛිප්පන්තීති 

වා සඅයෙපා, අවිජ්ජාදයයො විඤ්ඤාණාදයයො ච. සඅයෙප-සකුයදො

භාගාධිවචනන්ති දට්ඨබ්යබ්යො.යතනාහ ‘‘යකොට් ඨාසාති අත් යථො’’ති.යතපන

අතීයත යහතුසඅයෙයපො, එතරහි ඵලසඅයෙයපො, එතරහි යහතුසඅයෙයපො, 

ආයතිංඵලසඅයෙයපොතිචත්තායරො සඅයෙපාඑතස්සාතිචතුසඅයෙයපො, තං 

චතුසඞ් යඛපං. යහතුඵලසන්ධි, ඵලයහතුසන්ධි, පුන යහතුඵලසන්ධීති එවං

තයයො සන්ධී එතස්සාති තිසන්ධි, තං තිසන් ධිං. 

අතීතපච්චුප්පන්නානාගතයභදා තයයො අකුධා එතස්සාති තියකුයධො, තං 
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පටුන 

තිෙද්  ං. සරූපයතො අවුත්තාපි තස්මිං තස්මිං සඅයෙයප ආකිරීයන්ති

අවිජ්ජාසඅොරාදිග්ගහයණහි පකාසීයන්තීති ආකාරා, අතීතයහතුආදීනං වා

පකාරාආකාරා, යතඑයකකසඅයෙයප පඤ්චපඤ්චකත්වාවීසතිආකාරා

එතස්සාතිවීසතාකායරො, තං වීසතාකාරං. 

එස සබ් යබොති එස චතුසඅයෙපාදිපයභයදො අනවයසයසො පච්චයයො. 

පච් චෙලක් ඛයණනාති පච්චයභායවන අත්තයනො ඵලස්ස 

පටිසන්ධිවිඤ්ඤාණස්ස පච්චයභායවන, අවිනාභාවලක්ෙයණනාති අත්යථො.

යථාහිතණ්හං විනාඅවිජ්ජාදයයොවිඤ්ඤාණස්සපච්චයානයහොන්ති, එවං
තණ්හාපි අවිජ්ජාදියක විනාති. එත්ථ දුක්ෙග්ගහයණන

විඤ්ඤාණනාමරූපසළායතනඵස්සයවදනානං, භවග්ගහයණන ච 
තණ්හාසඅොරුපාදානානංගහිතතාවුත්තනයාඑවාතිනඋකුධටා. 

ඉදානි යත වීසති ආකායර පටිසම්භිදාමග්ගපාළියා විභායවතුං 

‘‘එවයමයත’’තිආදි වුත්තං. තත්ථ )පටි. ම. අට්ඨ. 1.47) 

පුරිමකම් මභවස් මින්ති පුරියම කම්මභයව, අතීතජාතියං කම්මභයව 

කයිරමායනති අත්යථො. යමොයහො අවිජ්  ාති යයො තදා දුක්ොදීසු යමොයහො, 

යයන මූළ්යහො කම්මං කයරොති, සා අවිජ්ජා. ආයූහනා සඞ් ඛාරාති තං තං

කම්මංකයරොන්යතො දානුපකරණාදිසජ්ජනාදිවයසනයා පුරිමයචතනායයො, 
යත සඅොරා. පටිග්ගාහකානං පන හත්යථ යදයයධම්මං පතිට්ඨාපයයතො 

යචතනාභයවො.එකාවජ්ජනජවයනසුවාපුරිමායචතනාආයූහනාසඅොරා, 

සත්තමා භයවො. යා කාචි වා පන යචතනා භයවො, සම්පයුත්තා ආයූහනා

සඅොරා. නිකන් ති තණ් හාතියංකම්මංකයරොන්තස්සඋපපත්තිභයවතස්ස

ඵලස්සනිකාමනා පත්ථනා, සා තණ්හානාම. උප මනං උපාදානන්තියං
කම්මභවස්ස පච්චයභූතං‘‘ඉදංකම්මංකත්වාඅසුකස්මිංනාමඨායනකායම
යසවිස්සාමි උච්ඡිජ්ජිස්සාමී’’තිආදිනා නයයන පවත්තං උපගමනං ගහණං

පරාමසනං, ඉදං උපාදානං නාම. යචතනා භයවොති කුවීසු අත්ථවිකප්යපසු

වුත්තස්ස ආයූහනස්ස අවසායන වුත්තයචතනා, තතියය පන

ආයූහනසම්පයුත්තයචතනා භයවො. ඉති ඉයම පඤ ්ච  ම් මා 

පුරිමකම් මභවස් මිං ඉ  පටිසන් ධිො පච් චොතිඉයමයථාවුත්තා යමොහාදයයො
පඤ්ච ධම්මා අතීතකම්මභවසිකුධා එතරහි පටිසන්ධියා පච්චයභූතාති 
අත්යථො. 

ඉ  පටිසන් ධිවිඤ් ඤාණන්ති යං භවන්තරපටිසන්ධානවයසන

උප්පන්නත්තාපටිසන්ධීතිවුච්චති, තංවිඤ්ඤාණං. ඔක් කන් ති නාමරූපන්ති

යා ගබ්යභ රූපාරූපධම්මානං ඔක්කන්ති ආගන්ත්වා පවිසන්තී විය, ඉදං

නාමරූපං. පසායදො ආෙතනන්ති ඉදං චක්ොදිපඤ්චායතනවයසන වුත්තං. 

ඵුට් යඨො ඵස් යසොති යයො ආරම්මණං ඵුට්යඨො ඵුසන්යතො උප්පන්යනො, අයං

ඵස්යසො. යවදයිතං යවදනාති යං පටිසන්ධිවිඤ්ඤායණන වා 

සළායතනපච්චයයනවාඵස්යසනසහුප්පන්නංවිපාකයවදයිතං, සායවදනා. 
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ඉති ඉයම…යප.… පච් චොති ඉයම විඤ්ඤාණාදයයො පඤ්ච යකොට්ඨාසිකා 

ධම්මාපුරිමභයවකතස්සකම්මස්සකම්මවට්ටස්සපච්චයා, පච්චයභාවයතො
තංපටිච්ච ඉධඑතරහිඋපපත්තිභවස්මිංඋපපත්තිභවභායවනවායහොන්තීති
අත්යථො. 

ඉ  පරිපක් කත් තා ආෙතනානං යමොයහොති පරිපක්කායතනස්ස
කම්මකරණකායල අසම්යමොහං දස්යසති. දහරස්ස හි චිත්තප්පවත්ති
භවඅගබ්යහුලායයභුයයයන භවන්තරජනකකම්මායූහනසමත්ථානයහොතීති. 

කම් මකරණකායලතිච ඉමිනාසබ්යබ්යොකම්මස්සපච්චයභූයතොසම්යමොයහො

ගහියතො, නසම්පයුත්යතොව.යසසං වුත්තනයයමව. 

පදයෙො නාොති ‘‘තස්මා’’තිආදීනං පදානං සම්බ්යන්යධන සහ. 

අත් ථනි මනන්ති ඉමස්මිං අට්ඨමවායර යදසනත්ථනිගමනං. නන් දීති එවං 

වුත් තානං සබ් බතණ් හානන්ති ‘‘නන්දී දුක්ෙස්ස මූල’’න්ති එවං
නන්දනත්ථසාමඤ්ඤයතො එකවචයනන වුත්තානං සබ්බ්යතණ්හානං
සන්තානාරම්මණසම්පයුත්තධම්මප්පවත්තිආකාරාදියභයදන

අයනකයභදානං සබ්බ්යාසං තණ්හානං. ඛෙයවවචනායනවාති

සමුච්යඡදපහානයවවචනායනව. ‘‘අච්චන්තක්ෙයා’’ති හි වුත්තං. 

චතුමග්  කිච් චසා ාරණයමතන්ති චතුන්නං අරියමග්ගානං පහානකිච්චස්ස
සාධාරණංසාමඤ්ඤයතොගහණංඑතංෙයාදිවචනන්තිඅත්යථො.යතසංපන

මග්ගානං කයමන පවත්තනං කිච්චකයමයනව දස්යසතුං ‘‘විරා ා’’තිආදි 

වුත්තන්ති දස්යසන්යතො ‘‘තයතො…යප.… යෙොය තබ් බ’’න්ති ආහ. තථා
සතිපි ෙයාදිසකුදානං පහානපරියායභායව පහාතබ්බ්යාය පන
විසයයභදභින්නාය තණ්හාය අනවයසසයතො පහීනභාවදීපනත්ථං 

ෙයාදිපරියායන්තරග්ගහණං කතන්ති දස්යසන්යතො ‘‘ොහී’’තිආදිමාහ.
යථාවුත්තසඤ්ජනනාදියහතුභූතාය තණ්හාය පහීනත්තා තප්පහානදීපනං
කත්වා වුච්චමානං ෙයාදිවචනං න කථඤ්චි ධම්මතං වියලොයමතීති වුත්තං 

‘‘න කිඤ් චි විරුජ් ඣතී’’ති. 

උත් තරවිරහිතන්ති අත්තානං උත්තරිතුං සමත්ථත්තා උත්තයරන
අධියකනවිරහිතං.අයඤ්චස්සඋත්තරවිරහතාඅත්තයනො යසට්ඨභායවනාති

ආහ ‘‘සබ් බයසට් ඨ’’න්ති. යථා සම්මා-සං-සකුදා ‘‘අවිපරීතං, සාම’’න්ති

ඉයමසංපදානං අත්ථං වදන්ති, එවං පාසංසයසොභනත්යථපීතිආහ ‘‘සම් මා 

සාමඤ ්ච යබොධිං පසත් ථං සුන් දරඤ් ච යබොධි’’න්ති.බුජ්ඣිඑත්ථපටිවිජ්ඣි

චත්තාරි අරියසච්චානි, සබ්බ්යම්පි වා යනයයන්ති රුක්යෙො යබොධි, බුජ්ඣති

එයතනාතිපනමග්යගො යබොධි, තථා සබ්බ්යඤ්ඤුතඤ්ඤාණං, නිබ්බ්යානංපන

බුජ්ඣිතබ්බ්යයතො යබොධීති අයයමත්ථ සාධනවිභායගො දට්ඨබ්යබ්යො.
පණ්ණත්තියම්පි අත්යථව යබ්යොධි-සකුයදො ‘‘යබ්යොධිරාජද්මායරො’’තිආදීසු )ම. 

නි.2.324; චූළව.268). අපයරතිසාරසමාසාචරියා.එත්ථච සඋපසග්ගස්ස
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යබ්යොධි-සකුදස්ස අත්ථුකුධායර අනුපසග්ගානං උදාහරයණ කාරණං යහට්ඨා 
වුත්තයමව. 

යලොද්ත්තරභාවයතො වා තත්ථාපි යහට්ඨිමමග්ගානං විය 
තතුත්තරිමග්ගාභාවයතො ච ‘‘සියා නු යෙො අනුත්තරා යබ්යොධී’’ති ආසඅකං

සන්ධාය තං විධමිතුං ‘‘සාවකාන’’න්තිආදි වුත්තං. අභිනීහාරසම්පත්තියා 
ඵලවියසසභූයතහි ඤාණවියසයසහි එකච්යචහි සකයලහි සකුධිං
සමිජ්ඣමායනො මග්යගො අරියානං තං තං ඤාණවියසසාදිං යදන්යතො විය
යහොතීති තස්ස අසබ්බ්යගුණදායකත්තං වුත්තං. යතන
අනඤ්ඤසාධාරණාභිනීහාරසම්පදාසිකුධස්ස නිරතිසය-ගුණානුබ්යන්ධස්ස
වයසන අරහත්තමග්යගො අනුත්තරා යබ්යොධි නාම යහොතීති දස්යසති. 
සාවකපාරමිඤාණං අඤ්යඤහි සාවයකහි අසාධාරණං මහාසාවකානංයයව

ආයවණිකංඤාණං. පච් යචකං සච් චානි බුද්  වන් යතොති පච් යචකබුද්  ා. නනු
චසබ්යබ්යපි අරියාපච්යචකයමවසච්චානිපටිවිජ්ඣන්තිධම්මස්සපච්චත්තං

යවදනීයභාවයතොති? සච්චං, නයිදමීදිසංපටියවධංසන්ධායවුත්තං, යථාපන
සාවකා අඤ්ඤසන්නිස්සයයන සච්චානි පටිවිජ්ඣන්ති පරයතොය ොයසන

විනා යතසං දස්සනමග්ගස්ස අනුප්පජ්ජනයතො, යථා ච සම්මාසම්බුකුයධො

අඤ්යඤසංනිස්සයභායවනසච්චානිඅභිසම්බුජ්ඣන්ති, නඑවයමයත, එයත
පනඅපරයනයයාහුත්වාඅපරිණායකභායවනසච්චානිපටිවිජ්ඣන්ති.යතන

වුත්තං ‘‘පච් යචකං සච් චානි බුද්  වන් යතොති පච් යචකබුද්  ා’’ති. 

ඉතීති කරීයති උච්චාරීයතීති ඉතිකායරො, ඉති-සකුයදො. කාරණත් යථො 

අනියමරූයපනාති අධිප්පායයො, තස්මාති වුත්තං යහොති. යතනාහ ‘‘ෙස් මා 

චා’’ති.පුබ්යබ්යපන ඉති-සකුදංපකාරත්ථංකත්වා‘‘එවංජානිත්වා’’තිවුත්තං, 

ඉධාපි තං පකාරත්ථයමව කත්වා අයථො යුජ්ජති. කථං? විදිත් වාති හි පදං

යහතුඅත්යථ දට්ඨබ්බ්යං ‘‘පඤ්ඤාය චස්ස දිස්වා’’ති )ම.නි. 1.271), ‘‘ තං

පිවිත්වා බ්යලං යහොතී’’ති ච එවමාදීසු විය, තස්මා පකාරත්යථපි ඉති-සකුයද

පටිච්චසමුප්පාදස්ස විදිතත්තාති අයං අත්යථො ලබ්භයතව. පටිච් චසමුප් පාදං 

විදිත් වාති එත්ථාපි යහතුඅත්යථ විදිත්වා-සකුයද යථාවුත්තා අත්ථයයොජනා 
යුජ්ජයතව. එත්ථ ච පඨමවිකප්යප පටිච්චසමුපාදස්ස විදිතත්ථං
මඤ්ඤනාභාවස්ස කාරණං වත්වා තණ්හාමූලකස්ස පටිච්චසමුප්පාදස්ස
දස්සිතත්තා එත්ථ තණ්හාප්පහානං සම්මාසම්යබ්යොධියා අධිගමනකාරණං

උකුධතන්තිදස්සිතං, තස්මා ‘‘පථවිං න මඤ් ඤතී’’තිආදිනිගමනංදට්ඨබ්බ්යං.
දුතියවිකප්යප පන පටිච්චසමුප්පාදයවදනං තණ්හාප්පහානස්ස කාරණං

වුත්තං, තං අභිසම්යබ්යොධියා අභිසම්යබ්යොධිමඤ්ඤනාභාවස්සාති අයමත්යථො

දස්සියතොති අයයමයතසං කුවින්නං අත්ථවිකප්පානං වියසයසො, තස්මා
‘‘නන්දීදුක්ෙස්සමූල’’න්තිවුත්තං. 
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පටුන 

තං ද්යතො ලබ්භතීති යචොදනං සන්ධායාහ ‘‘ෙත් ථ ෙත් ථ හී’’තිආදි. 

සාසනයුත් ති අයංසාසයනපිඑවං සම්බ්යන්යධොදිස්සතීතිකත්වා.යලොයකපිහි
යං-තං-සකුදානංඅබ්යයභිචාරිසම්බ්යන්ධතා සිකුධා. 

එවං අභිසම් බුද් ය ොති වදාමීති අභිසම්බුකුධභාවස්ස ගහිතත්තා, 
අසබ්බ්යඤ්ඤුනා එවං යදයසතුං අසක්ද්යණයයත්තා ච 

‘‘සබ් බඤ ්ඤුතඤ් ඤාණං දස් යසන් යතො’’තිආදිමාහ. 

විචිත්රනෙයදසනාවිලාසයුත් තන්ති පුථුජ්ජනවාරාදිවිභාගභින්යනහි

විචිත්යතහිතන්තිනයයහි, ලක්ෙණකම්මතණ්හාමඤ්ඤනාදිවිභාගභින්යනහි

විචිත්යතහි අත්ථනයයහි, අභිනන්දනපච්චයාකාරාදිවියසසාපයදසසිකුයධන

යදසනාවිලායසනචයුත්තං. ෙථා යත න  ානන් ති, තථා යදයසසීතිඉමිනාපි

භගවයතො යදසනාවිලාසංයයව විභායවති. තංයෙව කිර පථවින්ති එත්ථ

පථවීගහණං උපලක්ෙණමත්තංආපාදිවයසනපි, තථා ‘‘කීදිසානුයෙොඉධ

පථවී අධිප්යපතා, කස්මා ච භූතරූපානියයව ගහිතානි, න

යසසරූපානී’’තිආදිනාපියතසංසංසයුප්පත්ති නිකුධායරතබ්බ්යා.අථවා කථං 

නාමිදන්තිඑත්ථ ඉති-සකුයදොපකාරත්යථො.යතනඉමස්මිංසුත්යතසබ්බ්යායපි

යතසං සංසයුප්පත්තියා පරිග්ගහිතත්තා දට්ඨබ්බ්යා. අන් තන්ති මරියාදං, 

යදසනාය අන්තං පරිච්යඡදන්ති අත්යථො, යයො අනුසන්ධීති වුච්චති. 

යකොටින්ති පරියන්තං, යදසනාය පරියයොසානන්ති අත්යථො. උභයයන
සුත්යත අජ්ඣාසයානුසන්ධියථානුසන්ධීතිවදති. 

අන් තරාකථාති කම්මට්ඨානමනසිකාරඋකුයදසපරිපුච්ඡාදීනංඅන්තරාඅඤ්ඤා

එකාතථා. විප් පකථාතිඅනිට්ඨිතාසිෙංඅප්පත්තා. කඞ් ඛණානුරූයපනාති
තස්මිංෙයණධම්මසභායංසන්නිපතිතානං භික්ඛූනංඅජ්ඣාසයානුරූයපන. 

ඉදන්තිඉදානිවුච්චමානං මූලපරියායජාතකං. 

දිසාපායමොක් යඛොති පණ්ඩිතභායවන සබ්බ්යදිසාසු පමුෙභූයතො. 

බ්රාහ් මයණොති බ්රහ්මං අණතීති බ්රාහ්මයණො, මන්යත සජ්ඣායතීති අත්යථො. 

තිණ් ණං යවදානන්ති ඉරුයවද-යවියවද-සාමයවදානං. පාරගූති අත්ථයසො
බ්යයඤ්ජනයසොචපාරංපරියන්තංගයතො.සහනි ණ්ඩුනා චයකටුයභනචාති 

සනිඝණ් ඩුයකටුභා, යතසං. නිඝණ් ඩූති රුක්ොදීනං යවවචනප්පකාසකං

සත්ථං. යකටුභන්තිකිරියාකප්පවිකප්යපො, කවීනංඋපකාරාවහංසත්ථං.සහ 

අක්ෙරප්පයභයදනාති සාක් ඛරප් පයභදා, යතසං, සික්ොනිරුත්තිසහිතානන්ති

අත්යථො. ඉතිහාසපඤ් චමානන්ති ආථබ්බ්යණයවදං චතුත්ථං කත්වා ‘‘ඉතිහ

අස, ඉතිහ අසා’’ති ඊදිසවචනපටිසංයුත්යතො පුරාණකථාසඅොයතො

ඉතිහායසො පඤ්චයමො එයතසන්ති ඉතිහාසපඤ්චමා, යතසං. පදං

තදවයසසඤ්ච බ්යයාකරණං කායති අජ්යඣති යවයදති චාති පදයකො, 

යවයයාකරයණො. යලොකාෙතං වුච්චති විතණ්ඩසත්ථං. මහාපුරිසානං

බුකුධාදීනං ලක්ෙණදීපනගන්යථො මහාපුරිසලක් ඛණං. යතසු අනූයනො

පරිපූරකාරීති අනවයෙො. 
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මන් යතතියවයද.යදිපියවයදො‘‘මන්යතො, බ්රහ්මං, කප්යපො’’තිතිවියධො, 

මන්යතො එව පන මූලයවයදො, තදත්ථවිවරණං බ්රහ්මං, තත්ථ වුත්තනයයන

යඤ්ඤකිරියාවිධානං කප් යපො. යතන වුත්තං ‘‘මන්යතති යවයද’’ති. 

පණ් ඩිතාති පඤ්ඤාවන්යතො. තථා හි යත පුථුපඤ්ඤාතාය බහුං 

සහස්සකුවිසහස්සාදිපරිමාණං ගන්ථං පාකටං කත්වා  ණ් හන් ති 

උග්ගණ්හන්ති, ජවනපඤ්ඤතාය ලහුං සී ං  ණ් හන් ති, තික්ෙපඤ්ඤතාය 

සුට් ඨු අවිරජ්ඣන්තා උප ායරන් ති, සතියනපක්කසම්පත්තියා  හිතඤ් ච 

යනසං න විනස් සති න සම්මුස්සතීති. සබ් බම් පි සිප් පන්ති
අට්ඨාරසවිජ්ජාට්ඨානාදියභදං සික්ඛිතබ්බ්යට්යඨන සිප්පන්ති සඅෙයං ගතං
සබ්බ්යං බ්යාහිරකසත්ථං යමොක්ොවහසම්මතම්පි න යමොක්ෙං ආවහතීති ආහ 

‘‘දිට් ඨ ම් මසම් පරාෙහිත’’න්ති. සම් පිණ් ඩිතා හුත් වාති යථා මිත්තා, තථා
පිණ්ඩිතවයසන සන්නිපතිතා හුත්වා. ‘‘එවං ගය්හමායන ආදිනා

විරුජ්යඣයය, එවංඅන්යතනා’’ති චින්යතන්තාඤාතුංඉච්ඡිතස්සඅත්ථස්ස

පුබ්යබ්යනාපරං අවිරුකුධං නිච්ඡයං ගයහතුං අසක්යකොන්තා න ආදිං, න
අන්තංඅකුදසංසු. 

යලොමසානීතියලොමවන්තානි,  නයකසමස්සුවානීතිඅත්යථො.යකසාපිහි
යලොමග්ගහයණනගය්හන්තියථා‘‘යලොමනෙං ඵුසිත්වාසුකුධිකාතබ්බ්යා’’ති.

කණ්ණං වියාති කණ් ණං, පඤ්ඤා, තාය සුත්වා කාතබ්බ්යකිච්චසාධනයතො

වුත්තං ‘‘කණ් ණවාති පඤ ්ඤවා’’ති. 

යස්මා සත්තානං ගච්ඡන්යත ගච්ඡන්යත කායල 

ආයුවණ්ණාදිපරික්ෙයයො යහොති, තස්මා තං කායලන කතං විය කත්වා

වුත්තං ‘‘යනසං ආයු…යප.… ඛාදතීති වුච් චතී’’ති. 

අභිඤ් ඤාොති ද්සලාදියභදං ෙන්ධාදියභදඤ්ච යදයසතබ්බ්යං ධම්මං, 

යවයනයයානඤ්ච ආසයානුසයචරියාවිමුත්තිආදියභදං, තස්ස ච යනසං

යදයසතබ්බ්යප්පකාරං යාථාවයතො අභිජානිත්වා.  ම් මං යදයසමීති

දිට්ඨධම්මිකසම්පරායිකනිබ්බ්යානහිතාවහං සකුධම්මං කථයාමි. යනො 

අනභිඤ් ඤාොති යථා බ්යාහිරකා අසම්මාසම්බුකුධත්තා වුත්තවිධිං
අජානන්තායං කිඤ්චි තක්කපරියාහතං වීමංසානුචරිතං සයංපටිභානං

කයථන්ති, එවං න යදයසමීති අත්යථො. සනිදානන්ති සකාරණං, 
යවයනයයානං අජ්ඣාසයවයසන වා පුච්ඡාය වා අට්ඨුප්පත්තියා වා

සනිමිත්තං යහතුඋදාහරණසහිතඤ්චාති අත්යථො. සප් පාටිහාරිෙන්ති

සනිස්සරණං සප්පටිහරණං, පච්චනීකපටිහරයණන සප්පාටිහාරියයමව
කත්වා යදයසමීති අත්යථො. අපයර පන ‘‘යථාරහං 

ඉකුධිආයදසනානුසාසනිපාටිහාරියසහිත’’න්ති වදන්ති, 

අනුසාසනිපාටිහාරියහිතා පන යදසනා නත්ථීති. හිතූපයදසනා ඔවායදො, සා

එව අනුසාසනී. අයනොතිණ්ණවත්ථුවිසයයොවා ඔවායදො, ඔතිණ්ණවත්ථුවිසයා 
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අනුසාසනී. පඨමූපයදයසො වා ඔවායදො, ඉතරා අනුසාසනී. අලඤ් ච පනාති 

යුත්තයමව. නිට් ඨම මාසීතිඅත්ථසිකුධිංගතා. 

තථාගතවාරඅට්ඨමනයවණ්ණනානිට්ඨිතා. 
අයංතායවත්ථඅට්ඨකථායලීනත්ථවණ්ණනා. 

යනත්තිනයවණ්ණනා 
ඉදානි (දී.නි.ටී.1.149; සං.නි.ටී. 1.1.යනත්තිනයවණ්ණනා; අ.නි.ටී.

යනත්තිනයවණ්ණනා) පකරණනයයන පාළියා අත්ථවණ්ණනං කරිස්සාම.
සා පනායං අත්ථවණ්ණනා යස්මා යදසනාය සමුට්ඨානපයයොජනභාජයනසු 

පිණ්ඩත්යථසු ච නිකුධාරියතසු සුතරා යහොති සුවිඤ්යඤයයා ච, තස්මා

සුත්තයදසනාය සමුට්ඨානාදීනි පඨමං නිකුධාරයිස්සාම. තත්ථ සමුට් ඨානං 

තාව පරියත්තිං නිස්සාය මානුප්පායදො, පයෙො නංමානමකුදනං. වුත්තඤ්හි
අට්ඨකථායං ‘‘සුතපරියත්තිං…යප.… ආරභී’’ති. අපිච යවයනයයානං 
පථවීආදිභූතාදියභදභින්යන සක්කායය පුථුජ්ජනස්ස යසක්ොදිඅරියස්ස ච
සකුධිං යහතුනා මඤ්ඤනාමඤ්ඤනවයසන පවත්තිවිභාගානවයබ්යොයධො 

සමුට් ඨානං, යථාවුත්තවිභාගාවයබ්යොයධො පයෙො නං, යවයනයයානඤ්හි
වුත්තප්පකායර විසයය යථාවුත්තානං පුග්ගලානං සකුධිං යහතුනා 

මඤ්ඤනාමඤ්ඤනවයසනපවත්තිවිභාගාවයබ්යොයධො පයෙො නං. 

අපිච සමුට් ඨානං නාම යදසනානිදානං. තං සාධාරණං අසාධාරණන්ති
දුවිධං. තත්ථ සාධාරණම්පි අජ්ඣත්තිකබ්යාහිරයභදයතො දුවිධං. තත්ථ 

සා ාරණං අජ් ඣත් තිකසමුට් ඨානං නාමයලොකනාථස්ස මහාකරුණා. තාය
හි සමුස්සාහිතස්ස භගවයතො යවයනයයානං ධම්මයදසනාය චිත්තං උදපාදි. 
තං සන්ධාය වුත්තං ‘‘සත්යතසු ච කාරුඤ්ඤතං පටිච්ච බුකුධචක්ඛුනා

යලොකං යවොයලොයකසී’’තිආදි )ම. නි. 1.283; සං. නි. 1.172; මහාව. 9). 
එත්ථ ච යහතාවත්ථායපි මහාකරුණාය සඅගයහො දට්ඨබ්යබ්යො යාවයදව
සංසාරමයහො යතො සකුධම්මයදසනාහත්ථදායනහි සත්තසන්තාරණත්ථං

තදුප්පත්තියතො. යථා ච මහාකරුණා, එවං සබ්බ්යඤ්ඤුතඤ්ඤාණං 
දසබ්යලඤාණාදීනි ච යදසනාය අබ්භන්තරසමුට්ඨානභායව වත්තබ්බ්යානි.

සබ්බ්යම්පි හි යඤයයධම්මං, යතසං යදයසතබ්බ්යප්පකාරං, සත්තානඤ්ච
ආසයානුසයාදිං යාථාවයතො ජානන්යතො භගවා ඨානාට්ඨානාදීසු
යකොසල්යලනයවයනයයජ්ඣාසයානුරූපංවිචිත්තනයයදසනං පවත්යතසීති. 

බාහිරං පන සා ාරණං සමුට් ඨානං දසසහස්සබ්රහ්මපරිවාරිතස්ස
සහම්පතිමහාබ්රහ්මුයනො අජ්යඣසනං. තදජ්යඣසනුත්තරකාලඤ්හි
ධම්මගම්භීරතාපච්චයවක්ෙණාජනිතං අප්යපොස්සුක්කතං 
පටිප්පස්සම්යභත්වා ධම්මස්සාමී ධම්මයදසනාය උස්සාහජායතො අයහොසි.

අසාධාරණම්පි අම්භන්තරබ්යාහිරයභදයතොදුවිධයමව.තත්ථ අබ් භන් තරං යාය 

මහාකරුණාය යයන ච යදසනාඤායණන ඉදං සුත්තං පවත්තිතං, තදුභයං

යවදිතබ්බ්යං. බාහිරං පන පඤ්චසතානං බ්රාහ්මණජාතිකානං භික්ඛූනං

පරියත්තිං නිස්සායමානුප්පාදනං, වුත්තයමවතං අට් ඨකථාෙං. 
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පටුන 

පයෙො නම් පි සාධාරණං අසාධාරණන්ති දුවිධං. තත්ථ සා ාරණං 
අනුක්කයමන යාව අනුපාදාපරිනිබ්බ්යානං විමුත්තිරසත්තා භගවයතො

යදසනාය. යතයනවාහ ‘‘එතදත්ථා තථා, එතදත්ථා මන්තනා’’තිආදි )පරි.

366). එයතයනව ච සංසාරචක්කනිවත්ති සකුධම්මචක්කප්පවත්ති 
සස්සතාදිමිච්ඡාවාදනිරාකරණං සම්මාවාදපුයරක්ොයරො
අද්සලමූලසමූහනනං ද්සලමූලසංයරොපනං අපායකුවාරපිදහනං
සග්ගයමොක්ෙකුවාරවිවරණං පරියුට්ඨානවූපසමනං අනුසයසමුග් ාතනං 

‘‘මුත්යතො යමොයචස්සාමී’’ති )උදා. අට්ඨ. 18; ඉතිවු. අට්ඨ. 38) 
පුරිමපටිඤ්ඤාඅවිසංවාදනං තප්පටිපක්ෙමාරමයනොරථවිසංවාදනං
තිත්ථියධම්මනිම්මථනං බුකුධධම්මපතිට්ඨාපනන්ති එවමාදීනම්පි

පයයොජනානං සඅගයහො දට්ඨබ්යබ්යො. අසා ාරණං පන යතසං භික්ඛූනං

මානමකුදනං. වුත්තඤ්යචතං අට් ඨකථාෙං (ම. නි. අට්ඨ. 1.1) 

‘‘යදසනාද්සයලො භගවා මානභඤ්ජනත්ථං ‘සබ්බ්යධම්මමූලපරියාය’න්ති
යදසනං ආරභී’’ති. උභයම්යපතං බ්යාහියයමව. සයච පන 
යවයනයයසන්තානගතම්පි යදසනාබ්යලසිකුධිසඅොතං පයයොජනං
අධිප්පායසමිජ්ඣනභාවයතො යථාධිප්යපතත්ථසිකුධියා යථාකාරුණිකස්ස

භගවයතොපි පයයොජනයමවාති ගණ්යහයය, ඉමිනා පරියායයනස්ස
අබ්භන්තරතාපියවදිතබ්බ්යා. 

අපිච යවයනයයානං පථවීආදිභූතාදිවිභාගභින්යන සක්කායය 
පුථුජ්ජනස්සයසක්ොදිඅරියස්සචසකුධිංයහතුනාමඤ්ඤනාමඤ්ඤනවයසන 

පවත්තිවිභාගානවයබ්යොයධො සමුට්ඨානං, ඉමස්ස සුත්තස්ස
යථාවුත්තවිභාගාවයබ්යොයධො පයයොජනන්ති වුත්යතොවායමත්යථො.
යවයනයයානඤ්හි වුත්තප්පකායර විසයයයථාවුත්තානං පුග්ගලානං සකුධිං
යහතුනා මඤ්ඤනාමඤ්ඤනානං වයසන පවත්තිවිභාගාවයබ්යොයධො ඉමං
යදසනං පයයොයජති ‘‘තන්නිප්ඵාදනපරායං යදසනා’’ති කත්වා. යඤ්හි

යදසනාය සායධතබ්බ්යං ඵලං, තං ආකඅඛිතබ්බ්යත්තා යදසකං යදසනාය
පයයොයජතීති පයයොජනන්ති වුච්චති. තථා යවයනයයානං සබ්බ්යයසො

එකයදසයතො ච මඤ්ඤනානං අප්පහානං, තත්ථ ච ආදීනවාදස්සනං, 
නිරඅද්සානං මඤ්ඤනානං අයනකාකාරයවොහාරස්ස සක්කායය

පවත්තිවියසසස්ස අජානනං, තත්ථ ච පහීනමඤ්ඤනානං පටිපත්තියා

අජානනං, තණ්හාමුයෙන පච්චයාකාරස්ස ච අනවයබ්යොයධොති එවමාදීනි ච
පයයොජනානිඉධයවදිතබ්බ්යානි. 

භූමිත්තයපරියාපන්යනසු 

අසඅොතධම්මවිප්පකතපරිඤ්ඤාදිකිච්චසඅොතධම්මානංසම්මාසම්බුකුධස්ස
ච පටිපත්තිං අජානන්තා අසකුධම්මස්සවනධාරණපරිචයමනසිකාරපරා 
සකුධම්මස්සවන-ධාරණපරිචයපටියවධවිමුො ච යවයනයයා ඉමිස්සා

යදසනාය භා නං. පිණ් ඩත් ථා පන ‘‘අස්සුතවා’’තිආදිනා 
අයයොනියසොමනසිකාරබ්යහුලීකායරො අද්සලමූල-සමායයොයගො
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ඔලීයනාතිධාවනාපරිග්ගයහො උපායවිනිබ්යකුධානුබූ්රහනා
මිච්ඡාභිනියවසසමන්නාගයමොඅවිජ්ජාතණ්හා-පරිසුකුධි වට්ටත්තයානුපරයමො
ආසයවො යයොගගන්ථාගතිතණ්හුප්පාදුපාදානාවියයොයගො යචයතොඛිල-
යචයතොවිනිබ්යකුධඅභිනන්දන-නීවරණසඅගානතික්කයමො 
විවාදමූලාපරිච්චායගො අනුසයානුපච්යඡයදො මිච්ඡත්තානතිවත්තනං 
තණ්හාමූලධම්මසන්නිස්සයතා අද්සලකම්මපථානුයයොයගො සබ්බ්යකියලස-
පරිළාහසාරකුධකායචිත්තතාති එවමාදයයො දීපිතා යහොන්ති. ‘‘පථවිං
පථවියතො සඤ්ජානාතී’’තිආදිනා තණ්හාවිචරිතනිකුයදයසො මානජප්පනා
විපරියයසාභිනියවයසො සංකියලයසො සක්කායපරිග්ගයහො
බ්යාලලක්ෙණාපයදයසො වඅකත්තයවිභාවනානුයයොයගො
බ්යහුකාරපටිපක්ෙදීපනා තිවිධනිස්සයසංසූචනා ආසවක්ෙයකථනන්ති
එවමාදයයොදීපිතායහොන්ති. 

යසො සහාරවණ් ණනා 

1. යදසනාහාරවණ්ණනා 
තත්ථ යය උපාදානක්ෙන්ධධම්යම උපාදාය පථවීආදිභූතාදියභදා 

පඤ්ඤත්ති, යත පඤ්ඤත්තිපටිපාදනභායවන
ජාතිජරාමරණවියසසනදුක්ෙපරියායයන ච වුත්තා තණ්හාවජ්ජා

යතභූමකධම්මා දුක් ඛසච් චං. මඤ්ඤනාභිනන්දනනන්දීපරියායයහි වුත්තා

තණ්හා සමුදෙසච් චං. අයං තාව සුත්තන්තනයයො. අභිධම්මනයය පන 

යථාවුත්තතණ්හාය සකුධිං ‘‘අස්සුතවා’’තිආදිනා දීපිතා අවිජ්ජාදයයො, 

මඤ්ඤනාපරියායයනගහිතාමානදිට්ඨියයො, භවපයදනගහියතොකම්මභයවො

චාති සබ්යබ්යපි කියලසාභිසඅොරා සමුදෙසච් චං. උභින්නං අප්පවත්ති 

නියරො සච් චං. අරියධම්මග්ගහයණන, 

පරිඤ්ඤාභික්ඛුයසක්ොභිඤ්ඤාගහයණහි, රාගාදිෙයවචයනහි, 

සම්මාසම්යබ්යොධිගහයණනච මග්  සච් චං. යකචිපනතණ්හාක්ෙයාදිවචයනහි

නියරොධසච්චං උකුධරන්ති, තං අට් ඨකථාෙ විරුජ්ඣති තත්ථ 
තණ්හාක්ෙයාදීනංමග්ගකිච්චභාවස්සඋකුධටත්තා. 

තත්ථ සමුදයයන අස් සායදො, දුක්යෙන ආදීනයවො, මග්ගනියරොයධහි 

නිස ්සරණං, යතසං භික්ඛූනං මානභඤ්ජනං ඵලං, තථා 

‘‘යථාවුත්තවිභාගාවයබ්යොයධො’’තිආදිනා වුත්තං පයෙො නඤ් ච. තස්ස 
නිප්ඵත්තිකාරණත්තායදසනායවිචිත්තතාචතුන්නංපුග්ගලානංයාථාවයතො 

සභාවූපධාරණඤ්ච උපායෙො, පථවීආදීසු පුථුජ්ජනාදීනං

පවත්තිදස්සනාපයදයසන පථවීආදයයො එකන්තයතො පරිජානිතබ්බ්යා, 

මඤ්ඤනා ච පහාතබ්බ්යාති අයයමත්ථ භගවයතො ආණත් තීති. අයං 

යදසනාහායරො. 
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2. විචයහාරවණ්ණනා 
මඤ්ඤනානං සක්කායස්ස අවියසසයහතුභාවයතො, කස්සචිපි තත්ථ

අයසසිතබ්බ්යයතොචසබ්බ්යගහණං, සභාවධාරණයතොනිස්සත්තනිජ්ජීවයතොච 

ධම්මග්ගහණං, පතිට්ඨාභාවයතො ආයවණිකයහතුභාවයතො ච මූලග්ගහණං, 

කාරණභාවයතො යදසනත්ථසම්භවයතොචපරියායග්ගහණං, සම්මුෙභාවයතො

සම්පදානත්ථසම්භවයතො ච ‘‘යවො’’ති වචනං, තථාරූපගුණයයොගයතො
අභිමුඛීකරණයතො ච ‘‘භික්ෙයව’’ති ආලපනං. යදයසතුං සමත්ථභාවයතො 

යතසං සතුප්පාදනත්ථඤ්ච ‘‘යදයසස්සාමී’’ති පටිජානනං, යදයසතබ්බ්යතාය

පටිඤ්ඤාතභාවයතො, යථාපටිඤ්ඤඤ්ච යදසනයතො ‘‘ත’’න්ති පච්චාමසනං, 

යසොතබ්බ්යභාවයතො, සවනත්ථස්ස ච එකන්යතන නිප්ඵාදනයතො

‘‘සුණාථා’’ති වුත්තං. සක්කාතබ්බ්යයතො, සක්කච්චකිරියාය එව ච 
තදත්ථසිකුධියතො ‘‘සාධුක’’න්ති වුත්තං. ධම්මස්ස මනසිකරණීයයතො
තදධීනත්තා ච සබ්බ්යසම්පත්තීනං ‘‘මනසි කයරොථා’’ති වුත්තං
යථාපරිඤ්ඤාතාය යදසනාය පරිබ්යයත්තභාවයතො විත්ථාරත්ථසම්භවයතො ච
‘‘භාසිස්සාමී’’ති වුත්තං. භගවයතො සයදවයකන යලොයකන සිරසා

සම්පටිච්ඡිතබ්බ්යවචනත්තා, තස්සචයථාධිප්යපතත්ථසාධනයතො ‘‘එව’’න්ති 

වුත්තං. සත්ථු උත්තමගාරවට්ඨානභාවයතො, තත්ථ ච ගාරවස්ස

උළාරපුඤ්ඤභාවයතො ‘‘භන්යත’’ති වුත්තං. භික්ඛූනං තථාකිරියාය

නිච්ඡිතභාවයතො වචනාලඅකාරයතො ච ‘‘යෙො’’ති වුත්තං. සවනස්ස

පටිජානිතබ්බ්යයතො, තථායතහිපටිපන්නත්තාච ‘‘පච්චස්යසොසු’’න්තිවුත්තං

පච්චක්ෙභාවයතො, සකලස්සපිඑකජ්ඣංකරණයතො ‘‘එත’’න්තිවුත්තං. 

වුච්චමානස්ස පුග්ගලස්ස යලොකපරියාපන්නත්තා යලොකාධාරත්තා ච 

යලොකං උපාදාය ‘‘ඉධා’’ති වුත්තං. පටියවධබ්යාහුසච්චාභාවයතො

පරියත්තිබ්යාහුසච්චාභාවයතො ච ‘‘අස්සුතවා’’ති වුත්තං. පුථූසු, පුථු වා
ජනභාවයතො ‘‘පුථුජ්ජයනො’’ති වුත්තං. අනරියධම්මවිරහයතො
අරියධම්මසමන්නාගමයතො ච ‘‘අරියාන’’න්ති වුත්තං. අරියභාවකරාය 

පටිපත්තියා අභාවයතො, තත්ථ යකොසල්ලදමථාභාවයතො ‘‘අරියානං
අදස්සාවී’’තිආදි වුත්තං. අසන්තධම්මස්සවනයතො

සන්තධම්මසමන්නාගමයතො සබ්භි පාසංසියයතො ච ‘‘සප්පුරිසාන’’න්ති

වුත්තං. සප්පුරිසභාවකරාය පටිපත්තියා අභාවයතො, තත්ථ ච 
යකොසල්ලදමථාභාවයතො ‘‘සප්පුරිසානං අදස්සාවී’’තිආදි වුත්තං.

පථවීවත්ථුකානං මඤ්ඤනානං, උපරි වුච්චමානානඤ්චමඤ්ඤනානං
මූලකත්තා පපඤ්චසඅොනං ‘‘පථවිං පථවියතො සඤ්ජානාතී’’ති වුත්තං.
අන්ධපුථුජ්ජනස්ස අහංකාර-මමංකාරානං කත්ථචිපි අප්පහීනත්තා ‘‘පථවිං
මඤ්ඤතී’’තිආදිවුත්තං. 

පුබ්යබ්ය අග්ගහිතත්තා, සාමඤ්ඤයතො ච ගය්හමානත්තා, පුග්ගලස්ස
පථවීආදිආරම්මණසභාගතාය ලබ්භමානත්තා ච ‘‘යයොපී’’ති වුත්තං.

‘‘යයො’’ති අනියයමන ගහිතස්ස නියයමතබ්බ්යයතො පටිනිකුදිසිතබ්බ්යයතො ච; 
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‘‘යසො’’ති වුත්තං සාතිසයං සංසායර භයස්ස ඉක්ෙනයතො
කියලසයභදනසම්භවයතො ච ‘‘භික්ඛූ’’ති වුත්තං. සික්ොහිසමන්නාගමයතො
යසක්ෙධම්මපටිලාභයතො ච ‘‘යසක්යෙො’’ති වුත්තං. මනසා ලකුධබ්බ්යස්ස
අරහත්තස්ස අනධිගතත්තා අධිගමනීයයතො ච ‘‘අප්පත්තමානයසො’’ති

වුත්තං. අපයරන අනුත්තරණීයයතො, පරං අනුච්ඡවිකභායවන උත්තරිත්වා

ඨිතත්තාච ‘‘අනුත්තර’’න්තිවුත්තං.යයොයගනභාවනායකාමයයොගාදියතො

චයෙමංසිවංඅනුපකුදවන්ති ‘‘යයොගක්යෙම’’න්තිවුත්තං.ඡන්දප්පවත්තියා

උස්සුක්කාපත්තියා ච ‘‘පත්ථයමායනො’’ති වුත්තං. තදත්ථස්ස සබ්බ්යයසො
සබ්බ්යඉරියාපථවිහාරස්ස සමථවිපස්සනාවිහාරස්ස දිබ්බ්යවිහාරස්ස ච වයසන
‘‘විහරතී’’ති වුත්තං. යසක්ෙස්ස සබ්බ්යයසො අභිඤ්යඤයයභාවඤ්යචව

පරිඤ්යඤයයභාවඤ්ච ඤායණන අභිභවිත්වා ජානනයතො ‘‘අභිජානාතී’’ති
වුත්තං. යසක්ෙස්ස සබ්බ්යයසො අප්පහීනමඤ්ඤනතාය අභාවයතො ‘‘මා 
මඤ්ඤී’’තිවුත්තං.යසසංවුත්තනයානුසායරනයවදිතබ්බ්යං.ඉමිනානයයන

ඉයතොපරං සබ්බ්යපයදසුවිනිච්ඡයයොකාතබ්යබ්යො.සක්කාහි අට් ඨකථං තස්සා 

ලීනත් ථවණ් ණනඤ්ච අනුගන්ත්වා අයමත්යථො විඤ්ඤූහි විභායවතුන්ති

අතිවිත්ථාරභයයනනවිත්ථාරයිම්හ.ඉතිඅනුපදවිචයයතො විචයෙො හායරො. 

3. යුත්තිහාරවණ්ණනා 
සක්කායස්සසබ්බ්යමඤ්ඤනානංමූලභායවොයුජ්ජති පරිකප්පමත්තකත්තා

යලොකවිචිත්තස්ස. බ්යයාහුසච්චකුවයරහිතස්ස අන්ධපුථුජ්ජනභායවො යුජ්ජති
පුථුකියලසාභිසඅොරජනනාදිසභාවත්තා. යථාවුත්තපුථුජ්ජනස්ස වා
වුත්තප්පකාරබ්යාහුසච්චාභායවො යුජ්ජති තස්මිං සති සබ්භාවයතො. තත්ථ
අස්සුතවයතො පුථුජ්ජනස්ස අරියානං සප්පුරිසානඤ්ච අදස්සාවිතාදි යුජ්ජති
අරියකරධම්මානං අරියභාවස්ස ච යතන අදිට්ඨත්තා අප්පටිපන්නත්තා ච

තථා තස්ස පථවියා ‘‘අහං පථවී, මම පථවී, පයරො පථවී’’ති සඤ්ජානනං
යුජ්ජති අහංකාරමමංකාරානං සබ්යබ්යන සබ්බ්යං අප්පහීනත්තා. තථා 
සඤ්ජානයතො චස්ස පථවිං කම්මාදිකරණාදිවයසන ගයහත්වා
නානප්පකාරයතො මඤ්ඤනාපවත්ති යුජ්ජති සඤ්ඤානිදානත්තා

පපඤ්චසඅොනං. යයො මඤ්ඤති, තස්ස අපරිඤ්ඤාතවත්ථුකතා යුජ්ජති
පරිඤ්ඤාය විනා මඤ්ඤනාපහානාභාවයතො. ‘‘ආපං ආපයතො
සඤ්ජානාතී’’තිආදීසුපි එයසව නයයො. අපරියයොසිතසික්ෙස්ස
අප්පත්තමානසතා යුජ්ජති කතකිච්චතාභාවයතො. යසක්ෙස්ස සයතො
යයොගක්යෙමපත්ථනා යුජ්ජති තදධිමුත්තභාවයතො. තථා තස්ස පථවියා
අභිජානනා යුජ්ජතිපරිඤ්ඤාපහායනසුමත්තයසොකාරිභාවයතො.තයතොඑව
චස්ස ‘‘මා මඤ්ඤී’’ති වත්තබ්බ්යතා යුජ්ජති වත්ථුපරිඤ්ඤාය විය
මඤ්ඤනාපහානස්සපි විප්පකතභාවයතො. යසක්ෙස්ස පථවියා
පරිඤ්යඤයයතා යුජ්ජති පරිඤ්ඤාතුං සක්ද්යණයයත්තා සබ්බ්යයසො
අපරිඤ්ඤාතත්තා ච. ‘‘ආපං ආපයතො’’තිආදීසුපි එයසව නයයො. 
අරහත්තාදියුත්තස්ස පථවියාදීනං අභිජානනා මඤ්ඤනාභායවො ච යුජ්ජති 

සඅොතධම්මත්තා, සබ්බ්යයසො කියලසානං පහීනත්තා, තයතො එව චස්ස
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පටුන 

වීතරාගාදිභායවොතයතො සම්මයදවචපටිච්චසමුප්පාදස්සපටිවිකුධතාති.අයං 

යුත් තිහායරො. 

4. පදට්ඨානහාරවණ්ණනා 
කිස්යසොපි මඤ්ඤනා සක්කායස්ස පදට්ඨානං, මඤ්ඤනානං 

අයයොනියසොමනසිකායරොපදට්ඨානං, සුතකුවයවිරයහොඅන්ධපුථුජ්ජනභාවස්ස

පදට්ඨානං, යසො අරියානං අදස්සාවිතාය පදට්ඨානං, සා අරියධම්මස්ස

අයකොවිදතාය පදට්ඨානං, සා අරියධම්යම අවිනීතතාය පදට්ඨානං.
‘‘සප්පුරිසානං අදස්සාවී’’ති එත්ථාපි එයසව නයයො. සඤ්ඤාවිපල්ලායසො
මඤ්ඤනානංපදට්ඨානං.සඤ්ඤානිදානාහිපපඤ්චසඅොති.මඤ්ඤනාසු ච
තණ්හාමඤ්ඤනා ඉතරමඤ්ඤනානං පදට්ඨානං ‘‘තණ්හාගතානං 

පරිතස්සිතවිප්ඵන්දිත’’න්ති, (දී. නි. 1.105-109) ‘‘තණ්හාපච්චයා

උපාදාන’’න්ති (ම.නි.3.126; මහාව.1) චවචනයතො, තණ්හාගතස්යසවච
‘‘යසයයයොහමස්මි’’න්තිආදිනා මානජප්පනාසබ්භාවතා. සබ්බ්යාපි වා

මඤ්ඤනාසබ්බ්යාසංමඤ්ඤනානංපදට්ඨානං. ‘‘උපාදානපච්චයාතණ්හා’’ති
හි වචනයතො දිට්ඨිපිතණ්හාය පදට්ඨානං. ‘‘අහමස්මිබ්රහ්මාමහාබ්රහ්මා’’ති

)දී. නි. 1.42; 3.39) ආදිවචනයතො මායනොපි දිට්ඨියා පදට්ඨානං. තථා

‘‘අස්මීති සති ඉත්ථංස්මීති යහොති, එවංස්මීති යහොති, අඤ්ඤථාස්මීති
යහොතී’’තිආදිවචනයතො මානස්සපි තණ්හාය පදට්ඨානතා ලබ්භයතව. 
යසක්ො ධම්මා සප්පයදසයතො මඤ්ඤනාපහානස්ස පදට්ඨානං. අයසක්ො
නිප්පයදසයතො මඤ්ඤනාපහානස්ස පදට්ඨානං. කම්මභයවො ච ජාතියා
පදට්ඨානං. ජාති ජරාමරණස්ස පදට්ඨානං. පච්චයාකාරස්ස

යථාභූතාවයබ්යොයධො සම්මාසම්යබ්යොධියා පදට්ඨානන්ති. අයං පදට් ඨායනො 

හායරො. 

5. ලක්ෙණහාරවණ්ණනා 
‘‘සබ්බ්යධම්මමූලපරියාය’’න්ති එත්ථ මූලග්ගහයණන 

මූලපරියායග්ගහයණන වා යථා තණ්හාමානදිට්ඨියයො ගය්හන්ති, එවං
යදොසයමොහාදීනම්පි සක්කායමූලධම්මානංසඅගයහොදට්ඨබ්යබ්යොසක්කායස්ස

මූලභායවනඑකලක්ෙණත්තා. ‘‘අස්සුතවා’’තිඉමිනායථාතස්සපුග්ගලස්ස

පරියත්තිපටියවධසකුධම්මානංඅභායවො ගය්හති, එවංපටිපත්තිසකුධම්මස්සපි
අභායවො ගය්හති සකුධම්මභායවන එකලක්ෙණත්තා. අරියානං
අදස්සනකාමතාදිලක්ෙණා. ‘‘අරියධම්මස්ස අයකොවියදො’’ති ඉමිනා
අරියධම්මාධිගමස්ස විබ්යන්ධභූතං අඤ්ඤාණං. ‘‘අරියධම්යම අවිනීයතො’’ති
ඉමිනා අරියවිනයාභායවො. යසො පනත්ථයතො අරියවිනයය අප්පටිපත්ති එව
වාති තීහිපිපයදහියථාවුත්තවිසයාමිච්ඡාදිට්ඨිවිචිකිච්ඡාචගහිතාවයහොන්ති. 
තග්ගහයණන ච සබ්යබ්යපි අද්සලා ධම්මා සඅගහිතාව යහොන්ති
සංකියලසලක්ෙයණන එකලක්ෙණත්තා. ‘‘සප්පුරිසානං අදස්සාවී’’ති
එත්ථාපිඑයසවනයයො. 
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‘‘පථවිං පථවියතො සඤ්ජානාතී’’ති ඉදං දිට්ඨිමඤ්ඤනාදීනං සඤ්ඤාය 

කාරණභාවදස්සනං. තත්ථ යථා සඤ්ඤා, එවං
විතක්කඵස්සාවිජ්ජාඅයයොනියසොමනසිකාරාදයයොපි තාසං කාරණන්ති
අත්ථයතො යතසම්යපත්ථ සඅගයහො වුත්යතො යහොති මඤ්ඤනානං
කාරණභායවන එකලක්ෙණත්තා.‘‘මඤ්ඤතී’’තිඉමිනාමඤ්ඤනාකිච්යචන
තණ්හාමානදිට්ඨියයො ගහිතා තාසං කියලසසභාවත්තා. තග්ගහයණයනව
විචිකිච්ඡාදිනම්පි සඅගයහො දට්ඨබ්යබ්යො කියලසලක්ෙයණන
එකලක්ෙණත්තා. තථා තණ්හාය යහතුසභාවත්තා තග්ගහයණයනව 

අවසිට්ඨාද්සලයහතූනං සඅගයහො දට්ඨබ්යබ්යො යහතුලක්ෙයණන
එකලක්ෙණත්තා.තථා තණ්හාදිට්ඨීනංආසවාදිසභාවත්තාතග්ගහයණයනව
අවසිට්ඨාසයවො යයොගගන්ථනීවරණාදීනම්පි සඅගයහො දට්ඨබ්යබ්යො
ආසවාදිසභාවත්තා එකලක්ෙණත්තා. තථා ‘‘පථවිං මඤ්ඤතී’’තිආදිනා 
පථවීආදීනං රූපසභාවත්තා තබ්බිසයානඤ්ච මඤ්ඤනානං රූපවිසයත්තා
තග්ගහයණයනව සකලරූපක්ෙන්ධවිසයාපි මඤ්ඤනා දස්සිතා යහොන්ති
රූපවිසයලක්ෙයණන ආසං එකලක්ෙණත්තා. එවං චක්ොයතනාදිවිසයාපි

මඤ්ඤනා නිකුධායරතබ්බ්යා. ‘‘අපරිඤ්ඤාත’’න්ති පරිඤ්ඤාපටික්යෙයපන
තප්පටිබ්යකුධකියලසානං පහානපටික්යෙයපොති දට්ඨබ්යබ්යො
මග්ගකිච්චභායවන පරිඤ්ඤාපහානානං එකලක්ෙණත්තා. ඉමිනා නයයන

යසයසසුපි යථාරහං එකලක්ෙණා නිකුධායරතබ්බ්යාති. අයං ලක් ඛයණො 

හායරො. 

6. චතුබ්යූහහාරවණ්ණනා 
පථවීආදීසු වත්ථූසු බ්යයඤ්ජනච්ඡායාය අත්ථං ගයහත්වා ධම්මගම්භීරතං

අසල්ලක්යෙත්වා අසකුධම්මස්සවනාදිනා වඤ්චිතා හුත්වා 

සකුධම්මස්සවනධාරණපරිචයමනසිකාරවිමුො පථවීආදීසු වත්ථූසු 

පුථුජ්ජනයසක්ොයසක්ෙතථාගතානං පටිපත්තිවියසසං අජානන්තා ච

යවයනයයා ඉමිස්සා යදසනාය නිදානං. යත ‘‘කථං නු යෙො

යථාවුත්තයදොසවිනිමුත්තා  යථාවුත්තඤ්ච වියසසං ජානන්තා

සම්මාපටිපත්තියා උභයහිතපරායණා සයවයය ’’න්ති  අයයමත්ථ භගවයතො 

අධිප් පායෙො. පදනිබ්බ්යචනං නිරුත් තං, තං ‘‘එව’’න්තිආදිනිදානපදානං , 

‘‘සබ්බ්යධම්මමූලපරියාය ’’න්තිආදිපාළිපදානඤ්ච  අට් ඨකථාෙං, තස්සා 

ලීනත් ථවණ් ණනාෙඤ්යචව වුත්තනයයන සුවිඤ්යඤයයත්තා

අතිවිත්ථාරභයයනනවිත්ථාරයිම්හ. 

පදපදත්ථයදසනානික්යෙපසුත්තසන්ධිවයසන පඤ්චවිධා සන්ධි. තත්ථ 

පදස්සපදන්තයරනසම්බ්යන්යධො පදසන් ධි, තථාපදත්ථස්ස පදත්ථන්තයරන

සම්බ්යන්යධො පදත් ථසන් ධි, යයො ‘‘කිරියාකාරකසම්බ්යන්යධො’’ති වුච්චති.

නානානුසන්ධිකස්ස සුත්තස්ස තංතංඅනුසන්ධීහි සම්බ්යන්යධො, 

එකානුසන්ධිකස්සපනපුබ්බ්යාපරසම්බ්යන්යධො යදසනාසන් ධි. යා අට් ඨකථාෙං 

‘‘පුච්ඡානුසන්ධි අජ්ඣාසයානුසන්ධි යථානුසන්ධී’’ති තිධා විභත්තා.
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අජ්ඣාසයයොයචත්ථඅත්තජ්ඣාසයයොපරජ්ඣාසයයොතිකුවිධායවදිතබ්යබ්යො.

යං පයනත්ථ වත්තබ්බ්යං, තං යහට්ඨා නිදානවණ්ණනායං වුත්තයමව. 

නික් යඛපසන් ධි චතුන්නං සුත්තනික්යෙපානං වයසන යවදිතබ්යබ්යො. 

සුත් තසන් ධි ඉධ පඨමනික්යෙපවයසයනව යවදිතබ්යබ්යො. කස්මා පයනත්ථ

මූලපරියායසුත්තයමව පඨමං නික්ඛිත්තන්ති? නායමනුයයොයගො කත්ථචි 

නප්පවත්තති, අපිච යස්මා මඤ්ඤනාමූලකං සක්කායං, සබ්බ්යමඤ්ඤනා ච

තත්ථඑව අයනකයභදභින්නාපවත්තති, නතස්සාසවිසයායයලසමත්තම්පි
සාරං අත්ථීති පථවීආදිවිභාගභින්යනසු මඤ්ඤනාසු ච සාතිසයං
නිබ්යබ්යධවිරාගසඤ්ජනනීඋපරි යසක්ොයසක්ෙතථාගතගුණවිභාවනීචඅයං

යදසනා. සුත්තන්තයදසනා ච වියසසයතො දිට්ඨිවිනියවඨනකථා, තස්මා
සනිස්සයස්ස දිට්ඨිග්ගාහස්ස ආදියතො අසාරභාවදීපනං උපරි ච සබ්යබ්යසං
අරියානං ගුණවියසසවිභාවනමිදං සුත්තං පඨමං නික්ඛිත්තං. කිඤ්ච 
සක්කායය මඤ්ඤනාමඤ්ඤනාමුයෙන පවත්තිනිවත්තීසු
ආදීනවානිසංසවිභාවනයතො සබ්යබ්යසං පුග්ගලානං පටිපත්තිවිභාගයතො ච
ඉදයමවසුත්තංපඨමංනික්ඛිත්තං. 

යංපනඑකිස්සා යදසනායයදසනන්තයරනසකුධිංසංසන්දනං, අයම්පි 

යදසනාසන්ධි, සා එවං යවදිතබ්බ්යා. ‘‘අස්සුතවා පුථුජ්ජයනො…යප.…

නිබ්බ්යානං අභිනන්දතී’’ති අයං යදසනා. ‘‘ඉධ, භික්ෙයව, අස්සුතවා
පුථුජ්ජයනො…යප.… සප්පුරිසධම්යම අවිනීයතො මනසිකරණීයය ධම්යම

නප්පජානාති, අමනසිකරණීයය ච ධම්යම නප්පජානාති, යසො
මනසිකරණීයය ධම්යම අප්පජානන්යතො අමනසිකරණීයය ච ධම්යම 

අප්පජානන්යතො යය ධම්මා න මනසිකරණීයා, යත ධම්යම මනසි

කයරොති…යප.…අනුප්පන්යනොවා කාමාසයවොඋප්පජ්ජති, උප්පන්යනොවා

කාමාසයවොපවඩ්ඪති.අනුප්පන්යනොවාභවාසයවො උප්පජ්ජති, උප්පන්යනො

වා භවාසයවො පවඩ්ඪති, අනුප්පන්යනො වා අවිජ්ජාසයවො උප්පජ්ජති, 

උප්පන්යනො වා අවිජ්ජාසයවො පවඩ්ඪතී’’ති )ම.නි. 1.17) ඉමාය යදසනාය 

සංසන්දති.තථා‘‘තස්යසතංපාටිකඅෙංසුභනිමිත්තංමනසිකරිස්සති, තස්ස 

සුභනිමිත්තස්ස මනසිකාරා රායගො චිත්තං අනුකුධංයසස්සති, යසො සරායගො
සයදොයසොසයමොයහො සාඅගයණොසංකිලිට්ඨචිත්යතොකාලංකරිස්සතී’’ති)ම.

නි.1.59) ඉමායයදසනාය සංසන්දති.තථා‘‘චක්ඛුඤ්චාවුයසො පටිච්චරූයප

ච උප්පජ්ජති චක්ඛුවිඤ්ඤාණං, තිණ්ණං සඅගති ඵස්යසො, ඵස්සපච්චයා 

යවදනා. යං යවයදතිතං සඤ්ජානාති, යං සඤ්ජානාති තං විතක්යකති, යං

විතක්යකති තං පපඤ්යචති, යං පපඤ්යචති තයතොනිදානං පුරිසං

පපඤ්චසඤ්ඤාසඅො සමුදාචරන්තී’’ති )ම. නි. 1.204) ඉමාය යදසනාය

සංසන්දති. තථා ‘‘ඉධ, භික්ෙයව, අසුතවා පුථුජ්ජයනො…යප.… 

සප්පුරිසධම්යම අවිනීයතො රූපං ‘එතං මම, එයසොහමස්මි, එයසො යම

අත්තා’ති සමනුපස්සති. යවදනං…යප.…, සඤ්ඤං…යප.…, 

සඅොයර…යප.…, විඤ්ඤාණං ‘එතං මම, එයසොහමස්මි, එයසො යම 

අත්තා’තිසමනුපස්සති.යම්පිතංදිට්ඨං…යප.…යම්පිතංදිට්ඨිට්ඨානං, යසො
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පටුන 

යලොයකො යසො අත්තා යසො යපච්ච භවිස්සාමි නිච්යචො ධුයවො සස්සයතො

අවිපරිණාමධම්යමො සස්සතිසමං තයථව ඨස්සාමීති, තම්පි ‘එතං මම, 

එයසොහමස්මි, එයසොයමඅත්තා’තිසමනුපස්සතී’’ති (ම.නි.1.241) ඉමාය
යදසනායසංසන්දති. 

‘‘යයොපි යසො, භික්ෙයව, භික්ඛු…යප.…නිබ්බ්යානං මාභිනන්දී’’ති අයං 

යදසනා. ‘‘ඉධ, යදවානමින්ද, භික්ඛුයනොසුතංයහොති ‘සබ්යබ්යධම්මානාලං 

අභිනියවසායා’ති, එවඤ්යචතං, යදවානමින්ද, භික්ඛුයනො සුතං යහොති

‘සබ්යබ්ය ධම්මා නාලං අභිනියවසායා’ති, යසො සබ්බ්යං ධම්මං අභිජානාති, 

සබ්බ්යංධම්මංඅභිඤ්ඤායසබ්බ්යං ධම්මංපරිජානාති, සබ්බ්යංධම්මංපරිඤ්ඤාය

යංකිඤ්චියවදනංයවයදතිසුෙංවා දුක්ෙංවාඅදුක්ෙමසුෙංවා, යසොතාසු

යවදනාසු අනිච්චානුපස්සී විහරති, විරාගානුපස්සී විහරති, නියරොධානුපස්සී

විහරති, පටිනිස්සග්ගානුපස්සී විහරතී’’ති (ම. නි. 1.390) ඉමාය යදසනාය

සංසන්දති. ‘‘යයොපියසො, භික්ෙයව, භික්ඛුඅරහං…යප.… අභිසම්බුකුයධොති

වදාමී’’ති අයං යදසනා ‘‘සුතවා ච යෙො, භික්ෙයව, අරියසාවයකො…යප.… 

සප්පුරිසධම්යම සුවිනීයතො රූපං ‘යනතං මම, යනයසොහමස්මි, න යමයසො

අත්තා’ති සමනුපස්සති, යවදනං…යප.…, සඤ්ඤං…යප.…, 

සඅොයර…යප.…, විඤ්ඤාණං ‘යනතං මම, යනයසොහමස්මි, න යමයසො
අත්තා’තිසමනුපස්සති.යම්පිතංදිට්ඨංසුතංවිඤ්ඤාතං පත්තංපරියයසිතං

අනුවිචරිතංමනසා, තම්පි‘යනතංමම, යනයසොහමස්මි, නයමයසොඅත්තා’ති 

සමනුපස්සති.යම්පිතංදිට්ඨිට්ඨානං, යසොයලොයකොයසොඅත්තායසොයපච්ච

භවිස්සාමි ‘නිච්යචො ධුයවො සස්සයතො අපි පරිණාමධම්යමො සස්සතිසමං

තයථවඨස්සාමී’ති, තම්පි‘යනතං මම, යනයසොහමස්මි, නයමයසොඅත්තා’ති

සමනුපස්සති.යසොඑවංසමනුපස්සන්යතොන පරිතස්සතී’’ති)ම.නි.1.241) 

එවමාදියදසනාහිසංසන්දතීති, අයං චතුබූයහො හායරො. 

7. ආවත්තහාරවණ්ණනා 
‘‘අස්සුතවා පුථුජ්ජයනො’’ති ඉමිනා

යයොනියසොමනසිකාරපටික්යෙපමුයෙන අයයොනියසොමනසිකාරපරිග්ගයහො
දීපියතො. ‘‘අරියානං අදස්සාවී’’තිආදිනා 
සප්පුරිසූපනිස්සයාදිපටික්යෙපමුයෙන අසප්පුරිසූපනිස්සයාදිපරිග්ගයහො

දීපියතො. යතසු පුරිමනයයන ආසයවිපත්ති කිත්තිතා, දුතියයන

පයයොගවිපත්ති.පුරියමනචස්ස කියලසවට්ටං, තඤ්චයයතොවිපාකවට්ටන්ති
සකලංසංසාරචක්කමාවත්තති. ‘‘පථවිං මඤ්ඤතී’’තිආදිනාතත්ථතිස්යසො

මඤ්ඤනාවුත්තා.තාසුතණ්හාමඤ්ඤනා ‘‘එතංමමා’’ති තණ්හාග්ගායහො, 

මානමඤ්ඤනා ‘‘එයසොහමස්මී’’ති මානග්ගායහො, දිට්ඨිමඤ්ඤනා ‘‘එයසො
යම අත්තා’’ති දිට්ඨිග්ගායහො. තත්ථ තණ්හාග්ගායහන ‘‘තණ්හං 

පටිච්චපරියයසනා’’තිආදිකා)දී.නි.2.103; දී.නි.3.359; අ.නි. 3.23; විභ.

963) නව තණ්හාමූලකා ධම්මා ආවත්තන්ති. මානග්ගායහන
‘‘යසයයයොහමස්මී’’තිආදිකා නව මානවිධා ආවත්තන්ති. දිට්ඨිග්ගායහන
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‘‘රූපං අත්තයතො සමනුපස්සතී’’තිආදිකා )සං. නි. 4.345) වීසතිවත්ථුකා
සක්කායදිට්ඨිආවත්තති. තීසු ච ගායහසු යාය සඤ්ඤාය තණ්හාග්ගාහස්ස

වික්ෙම්භනා, සා දුක්ෙසඤ්ඤා දුක්ොනුපස්සනා. යාය සඤ්ඤාය 

මානග්ගාහස්සවික්ෙම්භනා, සාඅනිච්චසඤ්ඤාඅනිච්චානුපස්සනා.යායපන

සඤ්ඤාය දිට්ඨිග්ගාහස්ස වික්ෙම්භනා, සා අනත්තසඤ්ඤා
අනත්තානුපස්සනා. තත්ථ පඨමග්ගාහවිසභාගයතො

අප්පණිහිතවියමොක්ෙමුෙං ආවත්තති, දුතියග්ගාහවිසභාගයතො 

අනිමිත්තවියමොක්ෙමුෙං ආවත්තති, තතියග්ගාහවිසභාගයතො
සුඤ්ඤතවියමොක්ෙමුෙං ආවත්තති. 

යසක්ෙග්ගහයණන අරියාය සම්මාදිට්ඨියා සඅගයහො, තයතො ච 
පරයතොය ොසයයොනියසොමනසිකාරා දීපිතා යහොන්ති. පරයතොය ොයසන ච

සුතවා අරියසාවයකොති ආවත්තති, යයොනියසොමනසිකායරන නව

යයොනියසොමනසිකාරමූලකා ධම්මා ආවත්තන්ති, චතුබ්බිධඤ්ච 

සම්පත්තිචක්කං. ‘‘මා මඤ්ඤී’’ති මඤ්ඤනානං

විප්පකතප්පහානතාගහයණන එකච්චාසවපරික්ෙයයොදීපියතොයහොති, යතන
ච සකුධාවිමුත්තදිට්ඨිප්පත්තකායසක්ඛිභාවා ආවත්තන්ති. ‘‘අරහං

ඛීණාසයවො’’තිආදිනා අයසක්ො සීලක්ෙන්ධාදයයො දස්සිතා යහොන්ති, 
සීලක්ෙන්ධාදිපාරිපූරියා ච දස නාථකරණා ධම්මා ආවත්තන්ති. ‘‘න
මඤ්ඤතී’’ති මඤ්ඤනාපටික්යෙයපනපඤ්චසුඋපාදානක්ෙන්යධසු‘‘යනතං

මම, යනයසොහමස්මි, නයමයසො අත්තා’’තිසම්මාපටිපත්තිදස්සිතා, තායච
සාතිසයා නිකන්තිපරියාදානමානසමුග් ාටනදිට්ඨිඋග් ාටනානි 
පකාසිතානීති අප්පණිහිතානිමිත්ත-සුඤ්ඤතවියමොක්ොආවත්තන්ති. 

‘‘තථාගයතො’’තිආදිනා සබ්බ්යඤ්ඤුගුණා විභාවිතාති තදවිනාභාවයතො
දසබ්යල-චතුයවසාරජ්ජඅසාධාරණඤාණආයවණිකබුකුධධම්මා ආවත්තන්ති.
‘‘නන්දී දුක්ෙස්සමූල’’න්තිආදිනා සකුධිං යහතුනා වට්ටවිවට්ටං කථිතන්ති
පවත්තිනිවත්තිතදුභයයහතුවිභාවයනන චත්තාරි අරියසච්චානි ආවත්තන්ති. 

‘‘තණ්හානං ෙයා’’තිආදිනා තණ්හප්පහානාපයදයසන තයදකට්ඨභාවයතො
දියඩ්ඪස්ස කියලසසහස්සස්ස පහානං ආවත්තති. ‘‘සබ්බ්යයසො තණ්හානං
ෙයා සම්මාසම්යබ්යොධිං අභිසම්බුකුයධො’’ති ච වුත්තත්තා ‘‘නන්දී දුක්ෙස්ස

මූල’’න්ති, ‘‘ඉති විදිත්වා’’තිආදිනා වුත්තස්ස මඤ්ඤනාභාවයහතුභූතස්ස

පච්චයාකාරයවදනස්ස සාවයකහි අසාධාරණඤාණචාරභායවො දස්සියතො, 
යතන චතුවීසතියකොටිසතසහස්සසමාපත්තිසඤ්චාරි භගවයතො 

මහාවජිරඤාණංආවත්තතීති.අයං ආවත් යතො හායරො. 

8. විභත්තිහාරවණ්ණනා 
‘‘සබ්බ්යධම්මමූලපරියාය’’න්තිඑත්ථසබ්බ්යධම්මානාමයතභූමකා ධම්මා

සක්කායස්ස අධිප්යපතත්තා. යතසං මඤ්ඤනා පදට්ඨානං 
පපඤ්චසඅොනිමිත්තත්තා යලොකවිචිත්තස්ස. තයියම ද්සලා අද්සලා
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අබ්යයාකතාති තිවිධා. යතසු ද්සලානං යයොනියසොමනසිකාරාදි පදට්ඨානං, 

අද්සලානං අයයොනියසොමනසිකාරාදි, අබ්යයාකතානං
කම්මභවආවජ්ජනභූතරූපාදි පදට්ඨානං. තත්ථ ද්සලා කාමාවචරාදිවයසන

භූමියතො තිවිධා, තථාඅබ්යයාකතාචිත්තුප්පාදසභාවා, අචිත්තුප්පාදසභාවාපන
කාමාවචරාව තථා අද්සලා. පරියත්තිපටිපත්තිපටියවධසුතකිච්චාභායවන
තිවියධො අස්සුතවා. අන්ධකලයාණවිභායගන දුවියධො පුථුජ්ජයනො.
සම්මාසම්බුකුධපච්යචකබුකුධසාවකයභයදන තිවිධා අරියා.
මංසචක්ඛුදිබ්බ්යචක්ඛුපඤ්ඤාචක්ඛූහි දස්සනාභායවන තිවියධො අදස්සාවී. 

මග්ගඵලනිබ්බ්යානයභයදන තිවියධො, නවවියධො වා අරියධම්යමො.
සවනධාරණපරිචයමනසිකාරපටියවධවයසන පඤ්චවිධා අරියධම්මස්ස

යකොවිදතා.තදභාවයතොඅයකොවියදො.සංවරපහානයභයදනදුවියධො, දසවියධො 

වා අරියධම්මවිනයයො, තදභාවයතො අරියධම්යම අවිනීයතො. එත්ථ
පදට්ඨානවිභායගො යහට්ඨා දස්සියතොයයව. ‘‘සප්පුරිසානං
අදස්සාවී’’තිආදීසුපි එයසව නයයො. ‘‘පථවිං මඤ්ඤතී’’තිආදීසු

මඤ්ඤනාවත්ථුවිභායගො පාළියං ආගයතොව, තථා අජ්ඣත්තිකබ්යාහිරාදියකො
ච අන්තරවිභායගො. 

මඤ්ඤනා පන තණ්හාමානදිට්ඨිවයසන සඅයෙපයතො තිවිධා, 

විත්ථාරයතොපනතණ්හාමඤ්ඤනාතාවකාමතණ්හාදිවයසනඅට්ඨසතවිධා, 

තථා ‘‘අස්මීති සති ඉත්ථංස්මීති යහොතී’’තිආදිනා. එවං මානමඤ්ඤනාපි.
‘‘අස්මීති සති ඉත්ථංස්මීති යහොතී’’තිආදිනා පපඤ්චත්තයං උකුදිට්ඨං

නිකුදිට්ඨඤ්චාති. එයතන දිට්ඨිමඤ්ඤනායපි අට්ඨසතවිධතා වුත්තාති
යවදිතබ්බ්යා. අපිච යසයයස්ස ‘‘යසයයයොහමස්මී’’තිආදිනා මානමඤ්ඤනාය
නවවිධතා තදන්තරයභයදන අයනකවිධතා ච යවදිතබ්බ්යා. අයඤ්ච අත්යථො
හීනත්තිකත්ථවණ්ණනාය විභායවතබ්යබ්යො. දිට්ඨිමඤ්ඤනාය පන 

බ්රහ් ම ායල ආගතනයයන කුවාසට්ඨිවිධතා තදන්තරයභයදන අයනකවිධතා
ච යවදිතබ්බ්යා. ‘‘අපරිඤ්ඤාත’’න්ති එත්ථ ඤාතපරිඤ්ඤාදිවයසන යචව
රූපමුොදිඅභිනියවසයභදාදිවයසනචපරිඤ්ඤානංඅයනකවිධතායවදිතබ්බ්යා.
තථා අට්ඨමකාදිවයසන යසක්ෙවිභායගො පඤ්ඤාවිමුත්තාදිවයසන
අයසක්ෙවිභායගො ච. අයයමත්ථ ධම්මවිභායගො. පදට්ඨානවිභායගො ච

භූමිවිභායගොචවුත්තනයානුසායරනයවදිතබ්බ්යාති.අයං විභත් තිහායරො. 

9. පරිවත්තහාරවණ්ණනා 
‘‘සබ්බ්යධම්මමූලපරියාය’’න්ති එත්ථ ‘‘සබ්බ්යධම්මා’’ති 

පඤ්චුපාදානක්ෙන්ධා ගහිතා, යතසං මූලකාරණන්ති ච
තණ්හාමානදිට්ඨියයො. තථා අස්සුතවා පුථුජ්ජයනො…යප.… සප්පුරිසධම්යම
අවිනීයතොති. යාවකීවඤ්ච පඤ්චසු උපාදානක්ෙන්යධසු සුභයතො සුෙයතො

නිච්චයතො අත්තයතොසමනුපස්සනවයසන ‘‘එතංමම, එයසොහමස්මි, එයසො

යම අත්තා’’ති තණ්හාමානදිට්ඨිගාහා න සමුච්ඡිජ්ජන්ති, තාව යනසං 
පබ්යන්ධූපරයමො සුපිනන්යතපි න යකනචි ලකුධපුබ්යබ්යො. යදා පන යනසං
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පටුන 

අසුභයතොදුක්ෙයතො අනිච්චයතොඅනත්තයතොසමනුපස්සනවයසන ‘‘යනතං

මම, යනයසොහමස්මි, න යමයසො අත්තා’’ති පවත්තමානා
අප්පණිහිතානිමිත්තසුඤ්ඤතානුපස්සනා උස්සක්කිත්වා අරියමග්ගාධිගමාය 

සංවත්තන්ති, අථ යනසං පබ්යන්ධූපරයමො යහොති
අච්චන්තඅප්පඤ්ඤත්තිකභාවූපගමනයතො. යතන වුත්තං ‘‘සබ්බ්යධම්මාති

පඤ්චුපාදානක්ෙන්ධා ගහිතා, යතසං මූලකාරණන්ති ච 
තණ්හාමානදිට්ඨියයො’’ති. තථා අස්සුතවා පුථුජ්ජයනො…යප.…
සප්පුරිසධම්යමඅවිනීයතො තීහිපිමඤ්ඤනාහිපථවිංමඤ්ඤතියාවනිබ්බ්යානං

අභිනන්දති, තීහිපි පරිඤ්ඤාහි තස්ස තං වත්ථු අපරිඤ්ඤාතන්ති කත්වා.

යස්සපනතංවත්ථුතීහිපරිඤ්ඤාහිපරිඤ්ඤාතං, නයසොඉතයරොවියතං

මඤ්ඤති.යතනාහ භගවා‘‘සුතවාචයෙො, භික්ෙයව, අරියසාවයකො…යප.…

සප්පුරිසධම්යම සුවිනීයතො රූපං ‘යනතං මම, යනයසොහමස්මි, න යමයසො 

අත්තා’ති සමනුපස්සති, යවදනං…යප.… අසති න පරිතස්සතී’’ති )ම. නි.

1.241). යසක්යෙො පථවිං මා මඤ්ඤි, යාව නිබ්බ්යානං මාභිනන්දි, අරහා

සම්මාසම්බුකුයධො ච පථවිං න මඤ්ඤති, යාව නිබ්බ්යානං නාභිනන්දති, 
මඤ්ඤනාමඤ්ඤියතසු වත්ථූසු මත්තයසො සබ්බ්යයසො ච 
පරිඤ්ඤාභිසමයසංසිකුධියා පහානාභිසමයනිබ්බ්යත්තියතො. යස්ස පන යතසු

වත්ථූසුසබ්බ්යයසො මත්තයසොවාපරිඤ්ඤාඑවනත්ථි, ද්යතොපහානං, යසො
යථාපරිකප්පංනිරඅද්සාහි මඤ්ඤනාහි‘‘එතංමමා’’තිආදිනා මඤ්ඤයතව.

යතනාහ භගවා ‘‘ඉධ, භික්ෙයව, අස්සුතවා පුථුජ්ජයනො…යප.…

සප්පුරිසධම්යම අවිනීයතො රූපං ‘එතං මම, එයසොහමස්මි, එයසො යම

අත්තා’තිසමනුපස්සති, යවදනං…යප.…, සඤ්ඤ…යප.…’’න්තිආදි)ම. නි.

1.241). අයං පරිවත් යතො හායරො. 

10. යවවචනහාරවණ්ණනා 
‘‘සබ්බ්යධම්මා සකලධම්මා අනවයසසධම්මා’’ති පරියායවචනං, 

‘‘මූලපරියායං මූලකාරණං අසාධාරණයහතු’’න්ති පරියායවචනං, 

‘‘මූලපරියායන්ති වා මූලයදසනංකාරණතථන’’න්ති පරියායවචනං, ‘‘යවො

තුම්හාකං තුම්හ’’න්ති පරියායවචනං, ‘‘භික්ෙයව, සමණා තපස්සියනො’’ති

පරියායවචනං, ‘‘යදයසස්සාමී කයථස්සාමී පඤ්ඤයපස්සාමී’’ති

පරියායවචනං, ‘‘සුණාථ යසොතං ඔදහථ යසොතකුවාරානුසායරන

උපධායරථා’’ති පරියායවචනං, ‘‘සාධුකං සම්මා සක්කච්ච’’න්ති

පරියායවචනං, ‘‘මනසි කයරොථ චිත්යත ඨයපථ සමන්නාහරථා’’ති

පරියායවචනං, ‘‘භාසිස්සාමි බ්යයත්තං කයථස්සාමි විභජිස්සාමී’’ති

පරියායවචනං, ‘‘එවං, භන්යත, සාධු සුට්ඨු භන්යත’’ති පරියායවචනං, 

‘‘පච්චස්යසොසුං සම්පටිච්ඡිංසු සම්පටිග්ගයහසු’’න්ති පරියායවචනං. ඉමිනා

නයයන සබ්බ්යපයදසුයවවචනංවත්තබ්බ්යන්ති.අයං යවවචයනො හායරො. 
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11. පඤ්ඤත්තිහාරවණ්ණනා 
‘‘සබ්බ්යධම්මමූලපරියාය’’න්ති එත්ථ සබ්බ්යධම්මා නාම සක්කායධම්මා, 

යත ෙන්ධවයසන පඤ්චධා පඤ්ඤත්තා, ආයතනවයසන කුවාදසධා, 
ධාතුවයසන අට්ඨාරසධා පඤ්ඤත්තා.‘‘මූල’’න්තිවා‘‘මූලපරියාය’’න්තිවා 

මඤ්ඤනා වුත්තා, තා තණ්හාමානදිට්ඨිවයසන තිධා අන්තරයභයදන
අයනකධා ච පඤ්ඤත්තා. අථ වා ‘‘සබ්බ්යධම්මා’’ති යතභූමකධම්මානං

සඅගහපඤ්ඤත්ති, ‘‘මූලපරියාය’’න්ති යතසං පභවපඤ්ඤත්ති, ‘‘යවො’’ති

සම්පදානපඤ්ඤති, ‘‘යදයසස්සාමි භාසිස්සාමී’’ති පටිඤ්ඤාපඤ්ඤත්ති, 

‘‘සුණාථ සාධුකං මනසි කයරොථා’’ති ච ආණාපනපඤ්ඤත්ති, 

‘‘අස්සුතවා’’ති පටියවධවිමුෙතාපඤ්ඤත්ති යචව

පරියත්තිවිමුෙතාපඤ්ඤත්ති ච, ‘‘පුථුජ්ජයනො’’ති අනරියපඤ්ඤත්ති, සා

අරියධම්මපටික්යෙපපඤ්ඤත්ති යචව අරියධම්මවිරහපඤ්ඤත්ති ච, 

‘‘අරියාන’’න්ති අසමපඤ්ඤත්ති යචව සමපඤ්ඤත්ති ච. තත්ථ

අසමපඤ්ඤත්ති තථාගතපඤ්ඤත්ති, සමපඤ්ඤත්ති
පච්යචකබුකුධානඤ්යචව උභයතොභාගවිමුත්තාදීනඤ්ච වයසන අට්ඨවිධා
යවදිතබ්බ්යා. ‘‘අරියානං අදස්සාවී’’තිආදි 

දස්සනභාවනාපටික්යෙපපඤ්ඤත්ති, ‘‘පථවිං මඤ්ඤතී’’තිආදි පඤ්චන්නං 
උපාදානක්ෙන්ධානං කුවාදසන්නං ආයතනානං අට්ඨාරසන්නං ධාතූනං

සම්මසනුපගානං ඉන්ද්රියානංනික්යෙපපඤ්ඤත්ති යචවපභවපඤ්ඤත්තිච, 
තථා විපල්ලාසානං කිච්චපඤ්ඤත්ති පරියුට්ඨානං දස්සනපඤ්ඤත්ති
කියලසානං ඵලපඤ්ඤත්ති අභිසඅොරානං විරූහනපඤ්ඤත්ති තණ්හාය

අස්සාදනපඤ්ඤත්ති දිට්ඨියා විප්ඵන්දනපඤ්ඤත්ති, ‘‘යසක්ො’’ති 

සකුධානුසාරීසකුධාවිමුත්තදිට්ඨිප්පත්තකායසක්ඛීනං දස්සනපඤ්ඤත්ති යචව 

භාවනාපඤ්ඤත්ති ච ‘‘අප්පත්තමානයසො’’ති යසක්ෙධම්මානං

ඨිතිපඤ්ඤත්ති, ‘‘අනුත්තරං යයොගක්යෙමං පත්ථයමායනො’’ති පඤ්ඤාය

අභිනිබ්බිදාපඤ්ඤත්ති, ‘‘අභිජානාතී’’ති අභිඤ්යඤයයධම්මානං

අභිඤ්ඤාපඤ්ඤත්ති, දුක්ෙස්ස පරිඤ්ඤාපඤ්ඤත්ති, සමුදයස්ස

පහානපඤ්ඤත්ති, නියරොධස්ස සච්ඡිකිරියාපඤ්ඤත්ති, මග්ගස්ස

භාවනාපඤ්ඤත්ති, ‘‘මා මඤ්ඤී’’ති මඤ්ඤනානං පටික්යෙපපඤ්ඤත්ති, 
සමුදයස්සපහානපඤ්ඤත්ති.ඉමිනානයයනයසසපයදසුපිවිත්ථායරතබ්බ්යං.

අයං පඤ ්ඤත් ති හායරො. 

12. ඔතරණහාරවණ්ණනා 
‘‘සබ්බ්යධම්මමූලපරියාය’’න්ති එත්ථ සබ්බ්යධම්මා නාම යලොකියා 

පඤ්චක්ෙන්ධා කුවාදසායතනානි අට්ඨාරස ධාතුයයො කුයව සච්චානි

එකූනවිසති ඉන්ද්රියානි කුවාදසපදියකො පච්චයාකායරොති, අයං
සබ්බ්යධම්මග්ගහයණනෙන්ධාදිමුයෙන යදසනායඔතරණං. ‘‘මූල’’න්තිවා

‘‘මූලපරියාය’’න්තිවාමඤ්ඤනාවුත්තා, තාඅත්ථයතො තණ්හාමායනොදිට්ඨි
චාති යතසං සඅොරක්ෙන්ධසඅගයහොති අයං ෙන්ධමුයෙන ඔතරණං. තථා 

‘‘ධම්මායතනධම්මධාතූහිසඅගයහො’’තිඅයංආයතනමුයෙනධාතුමුයෙනච
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ඔතරණං. ‘‘අස්සුතවා’’ති ඉමිනා සුතස්ස විබ්යන්ධභූතා අවිජ්ජාදයයො ගහිතා, 

‘‘පුථුජ්ජයනො’’ති ඉමිනා යයසං කියලසාභිසඅොරානං ජනනාදිනා

පුථුජ්ජයනොති වුච්චති, යත කියලසාභිසඅොරාදයයො ගහිතා, ‘‘අරියානං
අදස්සාවී’’තිආදිනා යයසං කියලසධම්මානං වයසන අරියානං

අදස්සාවිආදිභායවො යහොති, යත දිට්ඨිමානාවිජ්ජාදයයො ගහිතාති සබ්යබ්යහි 
යතහි සඅොරක්ෙන්ධසඅගයහොති පුබ්යබ්ය වුත්තනයයයනව ඔතරණං

යවදිතබ්බ්යං. ‘‘සඤ්ජානාති මඤ්ඤති අභිජානාති න මඤ්ඤතී’’ති එත්ථාපි 
සඤ්ජානනමඤ්ඤනාඅභිජානනානුපස්සනානං
සඅොරක්ෙන්ධපරියාපන්නත්තා වුත්තනයයයනව ඔතරණං යවදිතබ්බ්යං.

තථා යසක්ෙග්ගහයණන යසක්ො, ‘‘අරහ’’න්තිආදිනා අයසක්ො 

සීලක්ෙන්ධාදයයො ගහිතාති එවම්පි ෙන්ධමුයෙන ඔතරණං, 
ආයතනධාතාදිමුයෙන ච ඔතරණං යවදිතබ්බ්යං. තථා ‘‘න මඤ්ඤතී’’ති

තණ්හාගාහාදිපටික්යෙයපන දුක්ොනුපස්සනාදයයො ගහිතා, යතසං වයසන
අප්පණිහිතවියමොක්ෙමුොදීහි ඔතරණං යවදිතබ්බ්යං. ‘‘පරිඤ්ඤාත’’න්ති 
ඉමිනා පරිජානනකිච්යචන පවත්තමානා යබ්යොධිපක්ඛියධම්මා ගය්හන්තීති 
සතිපට්ඨානාදිමුයෙන ඔතරණං යවදිතබ්බ්යං. නන්දිග්ගහයණන

භවග්ගහයණන තණ්හාගහයණන ච සමුදයසච්චං, දුක්ෙග්ගහයණන

ජාතිජරාමරණග්ගහයණන ච දුක්ෙසච්චං, ‘‘තණ්හානං ෙයා’’තිආදිනා 

නියරොධසච්චං, අභිසම්යබ්යොධියා ගහයණන මග්ගසච්චං ගහිතන්ති

අරියසච්යචහිඔතරණන්ති.අයං ඔතරයණො හායරො. 

13. යසොධනහාරවණ්ණනා 
‘‘සබ්බ්යධම්මමූලපරියායං යවො, භික්ෙයව…යප.… ඉධ, භික්ෙයව, 

අස්සුතවා…යප.… පථවිං පථවියතො සඤ්ජානාතී’’ති ආරම්යභො. ‘‘පථවිං

පථවියා සඤ්ඤත්වා පථවිං මඤ්ඤතී’’ති පදසුකුධි, යනොආරම්භසුකුධි. තථා
‘‘පථවියා මඤ්ඤති පථවියතො මඤ්ඤති පථවිං යමති මඤ්ඤති පථවිං

අභිනන්දතී’’තිපදසුකුධි, යනොආරම්භසුකුධි. ‘‘තංකිස්සයහතුඅපරිඤ්ඤාතං
තස්සාති වදාමී’’ති පදසුකුධි යචව ආරම්භසුකුධි ච. යසසවායරසුපි එයසව

නයයොති.අයං යසො යනො හායරො. 

14. අධිට්ඨානහාරවණ්ණනා 
‘‘සබ්බ්යධම්මමූලපරියාය’’න්ති එත්ථ සබ්බ්යධම්මග්ගහණං සාමඤ්ඤයතො 

අධිට්ඨානං. ‘‘පථවිං ආප’’න්තිආදි පන තං අවිකප්යපත්වා වියසසවචනං.

තථා ‘‘මූලපරියාය’’න්ති සාමඤ්ඤයතො අධිට්ඨානං, තං අවිකප්යපත්වා 
වියසසවචනං ‘‘පථවිං මඤ්ඤති…යප.… අභිනන්දතී’’ති. ‘‘පථවිං
මඤ්ඤතී’’තිචසාමඤ්ඤයතො අධිට්ඨානංතණ්හාදිග්ගාහානංසාධාරණත්තා

මඤ්ඤනාය, තං අවිකප්යපත්වා වියසසවචනං ‘‘එතං මම, එයසොහමස්මි, 

එයසො යම අත්තා’’ති, එවං සුත්තන්තරපදානිපි ආයනත්වා වියසසවචනං
නිකුධායරතබ්බ්යං. යසසවායරසුපි එයසව නයයො. ‘‘යසක්යෙො’’ති

සාමඤ්ඤයතො අධිට්ඨානං, තං අවිකප්යපත්වා වියසසවචනං ‘‘කායසක්ඛී
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දිට්ඨිප්පත්යතො සකුධාවිමුත්යතො සකුධානුසාරී ධම්මානුසාරී’’ති. තථා

‘‘යසක්යෙො’’තිසාමඤ්ඤයතො අධිට්ඨානං, තංඅවිකප්යපත්වාවියසසවචනං

‘‘ඉධ, භික්ෙයව, භික්ඛු යසක්ොය සම්මාදිට්ඨියා සමන්නාගයතො

යහොති…යප.…යසක්යෙනසම්මාසමාධිනාසමන්නාගයතොයහොතී’’ති (සං.

නි. 5.13). ‘‘අරහ’’න්ති සාමඤ්ඤයතො අධිට්ඨානං, තං අවිකප්යපත්වා

වියසසවචනං ‘‘උභයතොභාගවිමුත්යතොපඤ්ඤාවිමුත්යතො )පු.ප.13.2; 15.1

මාතිකා), යතවිජ්යජො ඡළභිඤ්යඤො’’ති )පු. ප. 7.26, 27 මාතිකා) ච.

‘‘ඛීණාසයවො’’තිසාමඤ්ඤයතොඅධිට්ඨානං, තං අවිකප්යපත්වාවියසසවචනං

‘‘කාමාසවාපි චිත්තං විමුච්චිත්ථ, භවාසවාපි චිත්තං විමුච්චිත්ථා’’තිආදි

)පාරා. 14). යසසපයදසුපි එයසව නයයො. ‘‘අභිජානාතී’’ති සාමඤ්ඤයතො 

අධිට්ඨානං, තං අවිකප්යපත්වා වියසසවචනං ‘‘මඤ්ඤතී’’ති.

මඤ්ඤනාභායවො හිස්ස පහානපටියවධසිකුයධො, පහානපටියවයධො ච 

පරිඤ්ඤාසච්ඡිකිරියාභාවනාපටියවයධහි න විනාති සබ්යබ්යපි
අභිඤ්ඤාවියසසා මඤ්ඤනාපටික්යෙයපන අත්ථයතො ගහිතාව යහොන්තීති.

තථා ‘‘අරහ’’න්ති සාමඤ්ඤයතො අධිට්ඨානං, තං අවිකප්යපත්වා
වියසසවචනං ‘‘වීතරාගත්තා වීතයදොසත්තා වීතයමොහත්තා’’ති. ඉමිනා
නයයන යසසපයදසුපි සාමඤ්ඤවියසසනිකුධාරණා යවදිතබ්බ්යා. අයං 

අධිට් ඨායනො හායරො. 

14. පරික්ොරහාරවණ්ණනා 
‘‘සබ්බ්යධම්මමූලපරියාය’’න්ති එත්ථ සබ්බ්යධම්මා නාම 

පරියාපන්නධම්මා, යත ද්සලාද්සලාබ්යයාකතයභයදන තිවිධා. යතසු

ද්සලානං යයොනියසොමනසිකායරො අයලොභාදයයො ච යහතූ, අද්සලානං

අයයොනියසොමනසිකායරො යලොභාදයයො ච යහතූ, අබ්යයාකයතසු විපාකානං 

යථාසකංකම්මං, ඉතයරසංභවඅගමාවජ්ජනසමන්නාහාරාදිචයහතූ.එත්ථ

ච සප්පුරිසූපනිස්සයාදියකොපච්චයයොයහතුම්හිඑවසමවරුළ්යහො, යසොතත්ථ 
ආදි-සකුයදනසඅගහියතොතිදට්ඨබ්යබ්යො.‘‘මූල’’න්තිවුත්තානං මඤ්ඤනානං
යහතුභායවො පාළියං වුත්යතො එව. මඤ්ඤනාසු පන තණ්හාමඤ්ඤනාය 
අස්සාදානුපස්සනායහතු.‘‘සඤ්යඤොජනියයසුධම්යමසුඅස්සාදානුපස්සියනො

තණ්හා පවඩ්ඪතී’’ති )සං. නි. 2.52) හි වුත්තං. මානමඤ්ඤනාය
දිට්ඨිවිප්පයුත්තයලොයභො යහතු යකවලං සංසග්ගවයසන ‘‘අහමස්මී’’ති

පවත්තනයතො. දිට්ඨිමඤ්ඤනාය එකත්තනයාදීනං අයාථාවග්ගායහො යහතු, 

අස්සුතභායවො පුථුජ්ජනභාවස්ස යහතු, යසො අරියානං අදස්සනසීලතාය, සා

අරියධම්මස්සඅයකොවිදතාය, සාඅරියධම්යමඅවිනීතතායයහතු, සබ්බ්යාචායං 

යහතුපරම්පරා පථවීආදීසු ‘‘එතං මම, එයසොහමස්මි, එයසො යම අත්තා’’ති

තිස්සන්නං මඤ්ඤනානංයහතු, යසක්ොරහාදිභාවාපනමත්තයසොසබ්බ්යයසො

චමඤ්ඤනාභාවස්සයහතූති.අයං පරික් ඛායරො හායරො. 
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16. සමායරොපනහාරවණ්ණනා 
‘‘සබ්බ්යධම්මමූලපරියාය’’න්තිආදීසු මූලපරියායග්ගහයණන 

අස්සුතවාගහයණන සඤ්ජානනමඤ්ඤනාපරිඤ්ඤාගහයණහි ච

සංකියලසධම්මා දස්සිතා, යත ච සඅයෙපයතො තිවිධා තණ්හාසංකියලයසො
දිට්ඨිසංකියලයසො දුච්චරිතසංකියලයසොති. තත්ථ තණ්හාසංකියලයසො

තණ්හාසංකියලසස්ස, දිට්ඨිසංකියලසස්ස, දුච්චරිතසංකියලසස්ස ච 

පදට්ඨානං, තථා දිට්ඨිසංකියලයසො දිට්ඨිසංකියලසස්ස, 

තණ්හාසංකියලසස්ස, දුච්චරිතසංකියලසස්ස ච පදට්ඨානං, 

දුච්චරිතසංකියලයසොපි දුච්චරිතසංකියලසස්ස, තණ්හාසංකියලසස්ස, 
දිට්ඨිසංකියලසස්ස ච පදට්ඨානං. යතසු තණ්හාසංකියලයසො අත්ථයතො 

යලොයභොව, යයො ‘‘යලොයභො ලුබ්භනා ලුබ්භිතත්තං සාරායගො සාරජ්ජනා 

සාරජ්ජිතත්ත’’න්තිආදිනා (ධ. ස. 389) අයනයකහි පරියායයහි විභත්යතො.

තථා දිට්ඨියයව දිට්ඨිසංකියලයසො, යයො ‘‘දිට්ඨිගතං දිට්ඨිගහනං 

දිට්ඨිකන්තායරො දිට්ඨිවිසූකං දිට්ඨිවිප්ඵන්දිත’’න්තිආදිනා )ධ. ස. 1105) 

අයනයකහිපරියායයහි, ‘‘සන්ති, භික්ෙයව, එයකසමණබ්රාහ්මණා’’තිආදිනා

)දී.නි. 1.30) කුවාසට්ඨියාපයභයදහිචවිභත්යතො.දුච්චරිතසංකියලයසොපන

අත්ථයතො දුස්සීලයයචතනා යචව යචතනාසම්පයුත්තධම්මා ච, යා

‘‘කායදුච්චරිතං වචීදුච්චරිතං කායවිසමං වචීවිසම’’න්ති )විභ. 913, 924), 

‘‘පාණාතිපායතො අදින්නාදාන’’න්ති )විභ. 913) ච ආදිනා අයනයකහි

පරියායයහි, අයනයකහිපයභයදහිචවිභත්තා. 

යතසු තණ්හාසංකියලසස්ස සමයථො පටිපක්යෙො, දිට්ඨිසංකියලසස්ස

විපස්සනා, දුච්චරිතසංකියලසස්ස සීලං පටිපක්යෙො. යත පන සීලාදයයො 
ධම්මා ඉධ පරිඤ්ඤාගහයණන යසක්ෙග්ගහයණන ‘‘අරහ’’න්තිආදිනා
අරියතාදිග්ගහයණන ච ගහිතා. තත්ථ සීයලන දුච්චරිතසංකියලසප්පහානං

සිජ්ඣති, තථා තදඅගප්පහානං වීතික්කමප්පහානඤ්ච, සමයථන

තණ්හාසංකියලසප්පහානං සිජ්ඣති, තථා වික්ෙම්භනප්පහානං

පරියුට්ඨානප්පහානඤ්ච.විපස්සනායදිට්ඨිසංකියලසප්පහානං සිජ්ඣති, තථා
සමුච්යඡදප්පහානං අනුසයප්පහානඤ්ච. තත්ථ පුබ්බ්යභායග සීයල 

පතිට්ඨිතස්ස සමයථො, සමයථ පතිට්ඨිතස්ස විපස්සනා, මග්ගක්ෙයණ පන
සමකාලයමව භවන්ති. පුබ්යබ්යයයව හි සුපරිසුකුධකායවචීකම්මස්ස
සුපරිසුකුධාජීවස්සච සමථවිපස්සනාආරකුධාගබ්භංගණ්හන්තියයොපරිපාකං

ගච්ඡන්තියයො වුට්ඨානගාමිනිවිපස්සනං පරිබ්රූයහන්ති, 

වුට්ඨානගාමිනිවිපස්සනා භාවනාපාරිපූරිං ගච්ඡන්තී මග්යගන  යටන්ති
මග්ගක්ෙයණ සමථවිපස්සනා පරිපූයරති. අථ මග්ගක්ෙයණ 
සමථවිපස්සනාභාවනාපාරිපූරියා අනවයසසසංකියලසධම්මං
සමුච්ඡින්දන්තියයො නියරොධං නිබ්බ්යානං සච්ඡිකයරොන්තීති. අයං 

සමායරොපයනො හායරො. 

යසොළසහාරවණ්ණනානිට්ඨිතා. 
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පඤ් චවි නෙවණ් ණනා 

1. නන්දියාවට්ටනයවණ්ණනා 
‘‘සබ්බ්යධම්මමූලපරියාය’’න්තිආදීසු සබ්බ්යධම්මමූලග්ගහයණන

මඤ්ඤනාගහයණන ච තණ්හාමානදිට්ඨියයො ගහිතා. මඤ්ඤනානම්පි හි
මඤ්ඤනා කාරණන්ති දස්සියතොයමත්යථො. ‘‘අස්සුතවා’’තිආදිනා 

අවිජ්ජාමානදිට්ඨියයො ගහිතා, සබ්යබ්යපි වා සංකියලසධම්මා, තථා 
සඤ්ඤාඅපරිඤ්ඤාතග්ගහයණන. ‘‘ඛීණාසයවො
පරික්ඛීණභවසඤ්යඤොජයනො’’ති එත්ථ පන ආසවා සඤ්යඤොජනානි ච

සරූපයතො ගහිතානි, තථා නන්දිග්ගහයණන තණ්හාගහයණන ච තණ්හා, 
එවම්යපත්ථසරූපයතොපරියායයතොචතණ්හා අවිජ්ජාතප්පක්ඛියධම්මා ච

ගහිතා. තත්ථ තණ්හාය වියසසයතො රූපධම්මා අධිට්ඨානං, අවිජ්ජාය

අරූපධම්මා, යතපන සබ්බ්යධම්මග්ගහයණනපථවීආදිග්ගහයණනචදස්සිතා

එව. තාසං සමයථො විපස්සනා ච පටිපක්යෙො, යතසයමත්ථ

ගයහතබ්බ්යාකායරො යහට්ඨා දස්සියතො එව. සමථස්ස යචයතොවිමුත්ති ඵලං, 

විපස්සනායපඤ්ඤාවිමුත්ති.තථාහිතා ‘‘රාගවිරාගා’’තිආදිනාවියසයසත්වා

වුච්චන්ති, ඉමාසයමත්ථ ගහණං සම්මදඤ්ඤාවිමුත්තවීතරාගාදිවචයනහි

යවදිතබ්බ්යං. තත්ථ තණ්හාවිජ්ජා සමුදයසච්චං, තප්පක්ඛියධම්මා පන
තග්ගහයණයනවගහිතාතියවදිතබ්බ්යා.යතසංඅධිට්ඨානභූතා වුත්තප්පයභදා

රූපාරූපධම්මා දුක්ෙසච්චං, යතසං අප්පවත්ති නියරොධසච්චං, 
නියරොධපජානනා පටිපදා මග්ගසච්චං. තණ්හාගහයණන යචත්ථ මායා-
සායඨයය-මානාතිමාන-මදප්පමාද-පාපිච්ඡතා-පාපමිත්තතා-

අහිරිකායනොත්තප්පාදිවයසන අද්සලපක්යෙො යනතබ්යබ්යො, 
අවිජ්ජාගහයණන විපරීතමනසිකාර-යකොධූපනාහ-මක්ෙ-පළාස-ඉස්සා-
මච්ඡරිය- සාරම්භයදොවචස්සතා-භවදිට්ඨි-විභවදිට්ඨිආදිවයසන

අද්සලපක්යෙො යනතබ්යබ්යො, වුත්තවිපරියායයන

අමායාඅසායඨයයාදිඅවිපරීතමනසිකාරාදිවයසන, තථා සමථපක්ඛියානං 
සකුධින්ද්රියාදීනං විපස්සනාපක්ඛියානං අනිච්චසඤ්ඤාදීනඤ්ච වයසන

යවොදානපක්යෙො යනතබ්යබ්යොති.අයං නන් දිොවට් ටස ්ස න ෙස් ස භූමි. 

2. තිපුක්ෙලනයවණ්ණනා 
තථා වුත්තනයයන සරූපයතො පරියායයතො ච ගහියතසු 

තණ්හාවිජ්ජාතප්පක්ඛියධම්යමසු තණ්හා යලොයභො, අවිජ්ජා යමොයහො, 
අවිජ්ජාය සම්පයුත්යතො යලොහියත සති පුබ්යබ්යො විය තණ්හාය සති

සිජ්ඣමායනො ආ ායතො යදොයසො, ඉති තීහි අද්සලමූයලහි ගහියතහි, 
තප්පටිපක්ෙයතො මඤ්ඤනාපටික්යෙපපරිඤ්ඤාගහණාදීහි ච ද්සලමූලානි
සිකුධානියයව යහොන්ති. ඉධාපි ‘‘යලොයභො සබ්බ්යානි වා 

සාසවද්සලාද්සලමූලානි සමුදයසච්චං, යතහි නිබ්බ්යත්තා, යතසං
අධිට්ඨානයගොචරභූතා ච උපාදානක්ෙන්ධා දුක්ෙසච්ච’’න්තිආදිනා

සච්චයයොජනා යවදිතබ්බ්යා. ඵලං පයනත්ථ තයයො වියමොක්ො, තීහි පන
අද්සලමූයලහි තිවිධදුච්චරිත-සංකියලසමල-විසමඅද්සල-සඤ්ඤා-
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විතක්කාදිවයසන අද්සලපක්යෙො යනතබ්යබ්යො. තථා තීහි ද්සලමූයලහි 

තිවිධසුචරිත-සමද්සල-සඤ්ඤා-විතක්ක-සකුධම්ම-සමාධි-වියමොක්ෙමුෙ-

වියමොක්ො-දිවයසන ද්සලපක්යෙො යනතබ්යබ්යොති. අයං තිපුක් ඛලස ්ස 

නෙස් ස භූමි. 

3. සීහවික්කීළිතනයවණ්ණනා 
තථා වුත්තනයයන සරූපයතො පරියායයතො ච ගහියතසු 

තණ්හාවිජ්ජාතප්පක්ඛියධම්යමසුවියසසයතොතණ්හාදිට්ඨීනංවයසනඅසුයභ 

‘‘සුභ’’න්ති, දුක්යෙ ‘‘සුෙ’’න්ති ච විපල්ලාසා, අවිජ්ජාදිට්ඨීනං වයසන

අනිච්යච ‘‘නිච්ච’’න්ති, අනත්තනි ‘‘අත්තා’’ති ච විපල්ලාසා යවදිතබ්බ්යා.
යතසං පටිපක්ෙයතො මඤ්ඤනාපටික්යෙපපරිඤ්ඤාගහණාදිසිකුයධහි 
සතිවීරියසමාධිපඤ්ඤින්ද්රියයහි චත්තාරි සතිපට්ඨානානි සිකුධායනව

යහොන්ති.තත්ථ චතූහිඉන්ද්රියයහිචත්තායරොපුග්ගලානිකුදිසිතබ්බ්යා.කථං? 

දුවියධො හි තණ්හාචරියතො මුදින්ද්රියයො තික්ඛින්ද්රියයොති, තථා දිට්ඨිචරියතො.
යතසං පඨයමො අසුයභ ‘‘සුභ’’න්ති විපරියාසග්ගාහී සතිබ්යයලන යථාභූතං
කායසභාවං සල්ලක්යෙන්යතො තං විපල්ලාසං සමුග් ායටත්වා
සම්මත්තනියාමං ඔක්කමති. දුතියයො අසුයෙ ‘‘සුෙ’’න්ති විපරියාසග්ගාහී

‘‘උප්පන්නං කාමවිතක්කං නාධිවායසතී’’තිආදිනා )දී. නි. 3.310; ම. නි.

1.26; අ. නි. 4.14, 114; අ. නි. 6.58) වුත්යතන වීරියසංවරභූයතන
වීරියබ්යයලන තං විපල්ලාසං විධයමන්යතො සම්මත්තනියාමං ඔක්කමති.
තතියයො අනිච්යච ‘‘නිච්ච’’න්ති අයාථාවග්ගාහී සමාධිබ්යයලන
සමාහිතචිත්යතො සඅොරානං ෙණිකභාවසල්ලක්ෙයණන තං විපල්ලාසං
සමුග් ායටන්යතො අරියභූමිං ඔක්කමති. චතුත්යථො 
සන්තතිසමූහකිච්චාරම්මණ නවඤ්චිතතාය ඵස්සාදිධම්මපුඤ්ජමත්යත

අනත්තනි ‘‘අත්තා’’ති මිච්ඡාභිනියවසී චතුයකොටිකසුඤ්ඤතාමනසිකායරන
තංමිච්ඡාභිනියවසං විකුධංයසන්යතොසාමඤ්ඤඵලංසච්ඡිකයරොති. 

ඉධාපි සුභසඤ්ඤාසුෙසඤ්ඤාහි චතූහිපි වා විපල්ලායසහි සමුදයසච්චං, 
යතසං අධිට්ඨානාරම්මණභූතා පඤ්චුපාදානක්ෙන්ධා දුක්ෙසච්චන්තිආදිනා

සච්චයයොජනා යවදිතබ්බ්යා. ඵලං පයනත්ථ චත්තාරි සාමඤ්ඤඵලානි, චතූහි
චිත්තවිපල්ලායසහි චතුරාසයවො -යයොග-කායගන්ථ-අගති-තණ්හුප්පාද-
සල්ලුපාදාන-විඤ්ඤාණට්ඨිති-අපරිඤ්ඤාදිවයසන අද්සලපක්යෙො
යනතබ්යබ්යො. තථා චතූහි සතිපට්ඨායනහි චතුබ්බිධඣාන-විහාරාධිට්ඨාන-
සුෙභාගියධම්ම-අප්පමඤ්ඤා-සම්මප්පධාන-ඉකුධිපාදා- දිවයසන

යවොදානපක්යෙොයනතබ්යබ්යොති.අයං සීහවික් කීළිතස් ස නෙස් ස භූමි. 

4-5. දිසායලොචන-අඅද්සනයකුවයවණ්ණනා 
ඉයමසං පන තිණ්ණං අත්ථනයානං සිකුධියා යවොහායරන නයකුවයං 

සිකුධයමව යහොති. තථා හි අත්ථනයානං දිසාභූතධම්මානං සමායලොචනං 

දිසායලොචනං, යතසං සමානයනං අඞ් කුයසොති පඤ්චපි නයා නියුත්තාති
යවදිතබ්බ්යා. 
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පටුන 

පඤ්චවිධනයවණ්ණනානිට්ඨිතා. 
සාසනපට්ඨානවණ්ණනා 

ඉදඤ්ච සුත්තං යසොළසවියධ සුත්තන්තපට්ඨායන 

සංකියලසනිබ්යබ්යධායසක්ෙභාගියං, සබ්බ්යභාගියයමව වා
‘‘සබ්බ්යධම්මමූලපරියාය’’න්ති එත්ථ සබ්බ්යධම්මග්ගහයණන
යලොකියද්සලානම්පි සඅගහිතත්තා. අට්ඨවීසතිවියධන පන 
සුත්තන්තපට්ඨායන යලොකියයලොද්ත්තරසබ්බ්යධම්මාධිට්ඨානං
ඤාණයඤයයං දස්සනභාවනං සකවචනං විස්සජ්ජනීයං ද්සලාද්සලං
අනුඤ්ඤාතංපටික්ඛිත්තංචාතියවදිතබ්බ්යං. 

යනත්තිනයවණ්ණනානිට්ඨිතා. 
මූලපරියායසුත්තවණ්ණනායලීනත්ථප්පකාසනාසමත්තා. 

2. සබ් බාසවසුත් තවණ් ණනා 

14. අපුබ් බපදවණ් ණනාති අත්ථසංවණ්ණනාවයසන යහට්ඨා අග්ගහිතතාය

අපුබ්බ්යස්ස අභිනවස්ස පදස්ස වණ්ණනා අත්ථවිභජනා‘‘ .හිත්වා

පුනප්පුනාගතමත්ථ ’’න්ති හි වුත්තං.  නිවාසට් ඨානභූතා 

භූතපුබ්බ්යනිවාසට්ඨානභූතා, නිවාසට්ඨායන වා භූතා නිබ්බ්යත්තා 

නිවාසට් ඨානභූතා, තත්ථ මාපිතාති අත්යථො. ෙථා කාකන් දී මාකන් දී 

යකොසම් බීති යථා කාකන්දස්ස ඉසියනො නිවාසට්ඨායන මාපිතා නගරී

කාකන්දී, මාකන්දස්ස නිවාසට්ඨායන මාපිතා මාකන්දී, 

ද්සම්බ්යස්සනිවාසට්ඨායන මාපිතා යකොසම්බීති වුච්චති, එවං සාවත්ථීති

දස්යසති. උපයනත්වා සමීයප කත්වා භුඤ්ජිතබ්බ්යයතො උපයභොය ො, 

සවිඤ්ඤාණකවත්ථු  .පරියතො සබ්බ්යදා භුඤ්ජිතබ්බ්යයතො  පරියභොය ො, 

නිවාසනපාරුපනාදි අවිඤ්ඤාණකවත්ථු. සබ් බයමත් ථ අත් ථීති 

නිරුත්තිනයයන සාවත්ථී -සකුදසිද ්්ධිමාහ. සත් ථසමායෙොය ති සත්ථස්ස

නගරියා සමාගයම, සත්යථ තං නගරං උපගයතති අත්යථො. පුච් ඡියත 

සත්ථිකජයනහි. 

සයමොහිතන්තිසන්නිචිතං.රම්මන්ති අන්යතොබ්යහිචභූමිභාගසම්පත්තියා

යචව ආරාමුයයානසම්පත්තියා ච රමණීයං. දස් සයනෙයන්ති
විසිොසන්නියවසසම්පත්තියා යචව පාසාදකූටාගාරාදිසම්පත්තියා ච
දස්සනීයං පස්සිතබ්බ්යයුත්තං. උපයභොගපරියභොගවත්ථුසම්පත්තියා යචව
නිවාසසුෙතාය ච නිබ්යකුධවාසං වසන්තානං ඉතයරසඤ්ච සත්තානං මනං

රයමතීති මයනොරමං. දසහි සද් යදහීති හත්ථිසකුයදො, අස්ස-රථ-යභරි-සඅෙ-

මුදිඅග-වීණා-ගීත සම්මතාළසකුයදො, අස්නාථ-පිවථ-ොදථාති-සකුයදොති 

ඉයමහි දසහි සකුයදහි. අවිවිත් තන්ති න විවිත්තං, සබ්බ්යකාලං ය ොසිතන්ති
අත්යථො. 

වුද් ධිං යවපුල් ලතං පත් තන්ති තන්නිවාසී සත්තවුකුධියා වුකුධිං, තාය

පරිවුකුධිතායයවවිපුලභාවංපත්තං, බ්යහුජනං ආකිණ්ණමනුස්සන්තිඅත්යථො.
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විත්තූපකරණසමිකුධියා ඉද්  ං. සබ්බ්යකාලං සුභික්ෙභායවන ඵීතං. 
අන්තමයසොවි ාසායදඋපාදාය සබ්යබ්යසංකපණකුධිකවනිබ්බ්යකයාචකානම්පි

ඉච්ඡි තත්ථනිප්ඵත්තියා මනුඤ්ඤං ජාතං, පයගව ඉස්සරියය ඨිතානන්ති

දස්සනත්ථං පුන ‘‘මයනොරම’’න්ති වුත්තං. අ කමන් දාවාති ආටානාටාදීසු

දසසු යවස්සවණමහාරාජස්ස නගරීසු අළකමන්දා නාම එකා නගරී, යා

යලොයක අළාකා එව වුච්චති. සා යථා පුඤ්ඤකම්මීනං ආවාසභූතා

ආරාමරාමයණයයකාදිනා යසොභග්ගප්පත්තා, එවං සාවත්ථීපීති වුත්තං

‘‘අළකමන්දාවා’’ති. යදවානන්ති යවස්සවණපක්ඛියානං
චාතුමහාරාජිකයදවානං. 

ජිනාතීති ඉමිනා යසොත-සකුයදො විය කත්තුසාධයනො යජත-සකුයදොති

දස්යසති. රඤ් ඤාති පයසනදියකොසලරායජන. රාජගතං ජයංආයරොයපත්වා

ද්මායරො ජිතවාති යජයතොති වුත්යතො. මඞ්  ලකබයතාොතිආදිනා
‘‘යජයයයො’’ති එතස්මිං අත්යථ ‘‘යජයතො’’ති වුත්තන්ති දස්යසති. 

සබ් බකාමසමිද් ධිතාොති සබ්යබ්යහි උපයභොගපරියභොගවත්ථූහි ඵීතභායවන
විභවසම්පන්නතායාති අත්යථො. සමිකුධාපි මච්ඡරියනො කිඤ්චි න යදන්තීති

ආහ ‘‘වි තමලමච් යඡරතාො’’ති, රාගයදොසාදිමලානඤ්යචවමච්ඡරියස්ස ච
අභායවනාතිඅත්යථො.සමිකුධාඅමච්ඡරියනොපිච කරුණාසකුධාදිගුණවිරහිතා

අත්තයනොසන්තකංපයරසංනදයදයයන්තිආහ ‘‘කරුණාදිගුණසමඞ් ගිතාෙ 

චා’’ති. යතනාති අනාථානංපිණ්ඩදායනන.සකුදත්ථයතොපනදාතබ්බ්යභායවන
සබ්බ්යකාලං උපට්ඨපියතො අනාථානං පිණ්යඩො එතස්ස අත්ථීති 

අනාථපිණ් ඩියකො. පඤ ්චවි යසනාසනඞ්  සම් පත් තිොති ‘‘නාතිදූරං

නච්චාසන්නං ගමනාගමනසම්පන්න’’න්තිඑකංඅඅගං, ‘‘දිවාඅප්පාකිණ්ණං

රත්තිං අප්පසකුදං අප්පනිග්ය ොස’’න්ති එකං, 

‘‘අප්පඩංසමකසවාතාතපසරීසපසම්ඵස්ස’’න්ති එකං, ‘‘තස්මිං යෙො පන
යසනාසයන විහරන්තස්ස අප්පකසියරන උප්පජ්ජන්ති චීවර…යප.… 

පරික්ොරා’’තිඑකං, ‘‘තස්මිංයෙොපනයසනාසයනයථරාභික්ඛූවිහරන්ති 

බ්යහුස්සුතා’’තිඑකං, එවයමයතහිපඤ්චවිධයසනාසනඅයගහිසම්පන්නතාය.

යදියජතවනංතථං අනාථපිණ්ඩිකස්සආරායමොතිආහ ‘‘යසො හී’’තිආදි. 

කීතකාලයතො පට්ඨාය අනාථපිණ්ඩිකස්යසව තං වනං, අථ කස්මා

උභින්නංපරිකිත්තනන්තිආහ ‘‘ය තවයන’’තිආදි. ‘‘යදිපියසොභූමිභායගො

යකොටිසන්ථයරන මහායසට්ඨිනා කීයතො, රුක්ො පන යජයතන න
වික්කීතාතියජතවනන්තිවත්තබ්බ්යතංලභී’’තිවදන්ති. 

කස ්මා ඉදං සුත් තමභාසීති කයථතුකමයතාය සුත්තනික්යෙපං පුච්ඡති.
සාමඤ්ඤයතො හි භගවයතො යදසනාකාරණං පාකටයමවාති. යකො පනායං 

සුත්තනික්යෙයපොති? අත්තජ්ඣාසයයො.පයරහිඅනජ්ඣිට්යඨොඑවහිභගවා
අත්තයනො අජ්ඣාසයයන ඉමං සුත්තං යදයසතීති ආචරියා. යස්මා පයනස
භික්ඛූනං උපක්කිලිට්ඨචිත්තතං විදිත්වා ‘‘ඉයම භික්ඛූ ඉමාය යදසනාය
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උපක්කියලසවියසොධනං කත්වා ආසවක්ෙයාය පටිපජ්ජිස්සන්තී’’ති අයං

යදසනා ආරකුධා, තස්මා පරජ්ඣාසයයොති අපයර. උභයම්පි පන යුත්තං.
අත්තජ්ඣාසයාදීනඤ්හි සංසග්ගයභදස්ස සම්භයවො යහට්ඨා දස්සියතොවාති. 

යතසං භික් ඛූනන්ති තදා ධම්මපටිග්ගාහතභික්ඛූනං. 

උපක් කියලසවියසො නන්ති සමථවිපස්සනුපක්කියලසයතො චිත්තස්ස
වියසොධනං. පඨමඤ්හි භගවා අනුපුබ්බිකථාදිනා පටිපත්තියා සංකියලසං
නීහරිත්වා පච්ඡා සාමුක්කංසිකං යදසනං යදයසති යෙත්යත

ොණුකණ්ටකගුම්බ්යාදියකඅවහරිත්වාකසනංවිය, තස්මාකම්මට්ඨානයමව 
අවත්වාඉමායඅනුපුබ්බියායදසනාපවත්තාතිඅධිප්පායයො. 

සංවරභූතන්ති සීලසංවරාදිසංවරභූතං සංවරණසභාවංකාරණං, තං පන

අත්ථයතො දස්සනාදි එවාති යවදිතබ්බ්යං. සංවරිතාති පවත්තිතුං

අප්පදානවයසන සම්මා, සබ්බ්යථා වා වාරිතා. එවංභූතා ච යස්මා

පවත්තිකුවාරපිධායනන පිහිතා නාම යහොන්ති, තස්මා වුත්තං ‘‘විදහිතා 

හුත් වා’’ති.එවංඅච්චන්තිකස්සසංවරස්සකාරණභූතං අනච්චන්තිකංසංවරං
දස්යසත්වාඉදානිඅච්චන්තිකයමවසංවරංදස්යසන්යතොයස්මිං දස්සනාදිම්හි

සති උප්පජ්ජනාරහා ආසවා න උප්පජ්ජන්ති, යසො යතසං අනුප්පායදො 
නියරොයධොෙයයොපහානන්තිචවුච්චමායනොඅත්ථයතොඅප්පවත්තිමත්තන්ති

තස්ස ච දස්සනාදි කාරණන්ති ආහ ‘‘යෙන කාරයණන 

අනුප් පාදනියරො සඞ් ඛාතං ඛෙං  ච් ඡන් ති පහීෙන් ති නප් පවත් තන් ති, තං 

කාරණන් ති අත් යථො’’ති. 

චක් ඛුයතොපි…යප.… මනයතොපීති )ධ. ස. මූලටී. 14-19) 

චක්ඛුවිඤ්ඤාණාදිවීථීසු තදනුගතමයනොවිඤ්ඤාණවීථීසු ච කිඤ්චාපි

ද්සලාදීනම්පි පවත්ති අත්ථි, කාමාසවාදයයො එව පන වණයතො යූසං විය 

පග් රණකඅසුචිභායවනසන්දන්ති, තස්මා යත එව ‘‘ආසවා’’ති වුච්චන්ති.

තත්ථ හි පග් රණඅසුචිම්හි නිරුළ්යහො ආසව-සකුයදොති.  ම් මයතො ොව 

ය ොත්රභුන්ති තයතො පරං මග්ගඵයලසු අප්පවත්තනයතො වුත්තං. එයත හි
ආරම්මණවයසනධම්යමගච්ඡන්තාතයතො පරංනගච්ඡන්ති.නනුතයතො

පරං භවඅගාදීනිපි ගච්ඡන්තීති යච? න, යතසම්පි පුබ්යබ්ය ආලම්බියතසු
යලොකියධම්යමසු සාසවභායවන අන්යතොගධත්තා තයතො පරතාභාවයතො.
එත්ථ ච යගොත්රභුවචයනන 
යගොත්රභුයවොදානඵලසමාපත්තිපුයරචාරිකපරිකම්මානි වුත්තානීති
යවදිතබ්බ්යානි. පඨමමග්ගපුයරචාරිකයමවවායගොත්රභුඅවධිනිදස්සනභායවන

ගහිතං, තයතො පරං පන මග්ගඵලසමානතාය අඤ්යඤසු මග්යගසු
මග්ගවීථියං සමාපත්තිවීථියං නියරොධානන්තරඤ්ච පවත්තමායනසු ඵයලසු

නිබ්බ්යායනචආසවානංපවත්තිනිවාරිතාතියවදිතබ්බ්යං. සවන් තීතිගච්ඡන්ති, 

ආරම්මණකරණවයසන පවත්තන්තීති අත්යථො. අවධිඅත්යථො ආ-කායරො, 
අවධි ච මරියාදාභිවිධියභදයතො දුවියධො. තත්ථ මරියාදං කිරියං බ්යහි කත්වා
පවත්තති යථා ‘‘ආපාටලිපුත්තා වුට්යඨො යදයවො’’ති. අභිවිධි පන කිරියං 
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බ්යයායපත්වා පවත්තති යථා ‘‘ආභවග්ගා භගවයතො යයසො පවත්තතී’’ති.
අභිවිධිඅත්යථො චායං ආ-කායරො ඉධ ගහියතොති වුත්තං 

‘‘අන් යතොකරණත් යථො’’ති. 

මදිරාදයෙොති ආදි-සකුයදන සින්ධවකාදම්බ්යරිකායපොතිකාදීනං සඅගයහො

දට්ඨබ්යබ්යො. චිරපාරිවාසිෙට් යඨො විරපරිවුත්ථතා පුරාණභායවො. අවිජ්  ා 

නායහොසීතිආදීති එත්ථ ආදි-සකුයදන ‘‘පුරිමා, භික්ෙයව, යකොටි න

පඤ්ඤායති භවතණ්හායා’’ති )අ. නි. 10.62) ඉදං සුත්තං සඅගහිතං.
අවිජ්ජාසවභවාසවානං චිරපරිවුත්ථතාය දස්සිතාය තබ්භාවභාවියනො
කාමාසවස්ස චිරපරිවුත්ථතා දස්සිතාව යහොති. අඤ්යඤසු ච යථාවුත්යත
ධම්යම ඔකාසඤ්ච ආරම්මණං කත්වා පවත්තමායනසු මානාදීසු
විජ්ජමායනසු අත්තත්තනියාදිග්ගාහවයසන අභිබ්යයාපනං මදකරණවයසන

ආසවසදිසතාචඑයතසංයයව, නඅඤ්යඤසන්තිඑයතස්යවවආසව-සකුයදො
නිරුළ්යහොති දට්ඨබ්යබ්යො. න යචත්ථ දිට්ඨාසයවො නාගයතොති ගයහතබ්බ්යං

භවතණ්හාය විය භවදිට්ඨියාපි භවාසවග්ගහයණයනව ගහිතත්තා. ආෙතං 

අනාදිකාලිකත්තා. පසවන් තීතිඵලන්ති.නහිතංකිඤ්චිසංසාරදුක්ෙං අත්ථි, 

යං ආසයවහි විනා උප්පජ්යජයය. පුරිමානි යචත් ථාති එත්ථ එයතසු චතූසු

අත්ථවිතප්යපසුපුරිමානිතීණි. ෙත් ථාතියයසුසුත්තාභිධම්මපයදයසසු. තත් ථ 

යුජ්  න් ති කියලයසසුයයව යථාවුත්තස්ස අත්ථත්තයස්ස සම්භවයතො. 

පච් ඡිමං ‘‘ආයතං වා සංසාරදුක්ෙං සවන්තී’’ති වුත්තනිබ්බ්යචනං. කම් යමපි 

යුජ්  ති දුක්ෙප්පසවනස්ස කියලසකම්මසාධාරණත්තා. 

දිට්ඨධම්මා වුච්චන්ති පච්චක්ෙභූතා ෙන්ධා, දිට්ඨධම්යම භවා 

දිට් ඨ ම් මිකා. විවාදමූලභූතාති විවාදස්ස මූලකාරණභූතා යකොධූපනාහ-
මක්ෙ-පළාස-ඉස්සා-මච්ඡරිය-මායා-සායඨයය-ථම්භ-සාරම්භ-මානාතිමානා. 

යෙන යදවූපපතයස් සාති යයන කම්මකියලසප්පකායරන ආසයවන

යදයවසු උපපත්තිනිබ්බ්යත්ති අස්ස මය්හන්ති සම්බ්යන්යධො.  න්  බ් යබො වා 

විහඞ්  යමො ආකාසචාරී අස්සන්ති විභත්තිං පරිණායමත්වා යයොයජතබ්බ්යං.
එත්ථ ච යක්ෙගන්ධබ්බ්යතාය විනිමුත්තා සබ්බ්යා යදවගති යදවග්ගහයණන

ගහිතා. අවයසසා ච අකුසලා  ම් මාති අද්සලකම්මයතොඅවයසසාඅද්සලා
ධම්මාආසවාතිආගතාතිසම්බ්යන්යධො. 

පටිඝාතාොතිපටියසධනාය. පරූපවා…යප.… උපද් දවාතිඉදංයදිභගවා

සික්ොපදං න පඤ්ඤයපයය, තයතො
අසකුධම්මප්පටියසවනඅදින්නාදානපාණාතිපාතාදියහතු යය උප්පජ්යජයයං 

පරූපවාදාදයයො දිට්ඨධම්මිකා නානප්පකාරා අනත්ථා, යය ච තන්නිමිත්තා
එව නිරයාදීසු නිබ්බ්යත්තස්ස පඤ්චවිධබ්යන්ධනකම්මකාරණාදිවයසන

මහාදුක්ොනුභවාදිප්පකාරා අනත්ථා, යත සන්ධාය වුත්තං. යත පයනයතති
එයත කාමරාගාදිකියලස-යතභූමකකම්මපරූපවාදාදිඋපකුදවප්පකාරාආසවා. 
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පටුන 

ෙත් ථාති යස්මිං විනයාදිපාළිපයදයස. ෙථාති යයන දුවිධාදිප්පකායරන
අඤ්යඤසුචසුත්තන්යතසුආගතාති සම්බ්යන්යධො. 

නිරයං ගයමන්තීති නිරෙ ාමිනිො. ඡක් කනිපායත ආහුයනයයසුත්යත.
තත්ථ හි ආසවා ඡධා ආගතා ආසව-සකුදාභියධයයස්ස අත්ථස්ස

පයභයදොපචායරනආසව-පයදපයභයදොතිවුත්යතො, යකොට්ඨාසත්යථොවාපද-

සකුයදොති ආසවපයදති ආසවප්පකායර සකුදයකොට්ඨායස අත්ථයකොට්ඨායස
වාතිඅත්යථො. 

තථා හීති තස්මා සංවරණං පිදහනං පවත්තිතුං අප්පදානං, යතයනව
කාරයණනාති අත්යථො. සීලාදිසංවයර අධිප්යපයත පවත්තිතුං

අප්පදානවයසන ථකනභාවසාමඤ්ඤයතො ද් වාරං සංවරිත් වාති

යගහකුවාරසංවරණම්පි උදාහටං. සීලසංවයරොතිආදි යහට්ඨා
මූලපරියායවණ්ණනාය වුත්තම්පි ඉමස්ස සුත්තස්ස අත්ථවණ්ණනං
පරිපුණ්ණංකත්වා වත්තුකායමො පුන වදති. යුත්තං තාව සීලසතිඤාණානං

සංවරත්යථො පාළියං තථා ආගතත්තා, ෙන්තිවීරියානං පන කථන්ති ආහ 

‘‘යතසඤ් චා’’තිආදි. තස්සත්යථො – යදිපි ‘‘ෙයමො යහොති…යප.… සීතස්ස 
උප්පන්නං කාමවිතක්කං නාධිවායසතී’’තිආදිනිකුයදයස ෙන්තිවීරියානං

සංවරපරියායයො නාගයතො, උකුයදයස පන සබ්බ්යාසවසංවරපරියායන්ති
සංවරපරියායයනගහිතත්තාඅත්යථවයතසං සංවරභායවොති. 

පුබ්යබ්යසීලසතිඤාණානංපාඨන්තයරනසංවරභායවොදස්සියතොතිඉදානි

තං ඉමිනාපි සුත්යතන ගහිතභාවං දස්යසතුං ‘‘අපිචා’’තිආදි වුත්තං. 

ඛන් තිවීරිෙසංවරා වුත් තායෙව ‘‘ෙයමො යහොති සීතස්සා’’තිආදිනා )ම. නි.

1.14) පාළියාදස්සනවයසන. ‘‘තඤ් ච අනාසනං, තඤ් ච අය ොචර’’න් ති අෙං 

පයනත් ථ සීලසංවයරොති තඤ්ච ‘‘යථාරූයප’’තිආදිනා වුත්තං අයුත්තං

අනියතවත්ථුකං රයහො පටිච්ඡන්නාසනං, තඤ්ච යථාවුත්තං අයුත්තං

යවසියාදියගොචරං, ‘‘පටිසඅොයයොනියසො පරිවජ්යජතී’’ති ආගතං යං 

පරිවජ්ජනං, අයං පන එත්ථ එතස්මිං සුත්යත ආගයතො සීලසංවයරොති

අත්යථො. අනාසනපරිවජ්ජයනන හි අනාචාරපරිවජ්ජනං වුත්තං, 
අනාචාරායගොචරපරිවජ්ජනං චාරිත්තසීලතායසීලසංවයරො. තථා හි භගවතා

‘‘පාතියමොක්ෙසංවරසංවුයතො විහරතී’’ති )විභ. 508) සීලසංවරවිභජයන

ආචාරයගොචරසම්පත්තිං දස්යසන්යතන ‘‘අත්ථි අනාචායරො, අත්ථි 

අයගොචයරො’’තිආදිනා)විභ.513, 514) අනාචාරායගොචරාවිභජිත්වාදස්සිතා.
ඉදඤ්ච එකයදයසන සමුදායනිදස්සනං දට්ඨබ්බ්යං සමුකුදපබ්බ්යතනිදස්සනං
විය. 

සබ් බත් ථ පටිසඞ් ඛා ඤාණසංවයරොති එත්ථ ‘‘යයොනියසොමනසිකායරො, 

පටිසඅො ඤාණසංවයරො’’ති වත්තබ්බ්යං. න හි දස්සනපහාතබ්බ්යනිකුයදයස

පටිසඅොගහණං අත්ථි, ‘‘යයොනියසො මනසි කයරොතී’’ති පන වුත්තං.
යයොනියසොමනසිකරණම්පි අත්ථයතො පටිසඅො ඤාණසංවරයමවාති එවං
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පනඅත්යථ ගය්හමායනයුත්තයමතං සියා. යකචිපන ‘‘යත්ථ යත්ථ ‘ඉධ

පටිසඅො යයොනියසො’ති ආගතං, තං සබ්බ්යං සන්ධාය ‘සබ්බ්යත්ථ පටිසඅො
ඤාණසංවයරො’ති වුත්ත’’න්ති වදන්ති. යතසං මයතන ‘‘ඉදං දුක්ෙන්ති

යයොනියසොමනසිකයරොතී’’තිආදිකස්ස ඤාණසංවයරනචඅසඅගයහොසියා, 

‘‘දස්සනංපටියසවනාභාවනාචඤාණසංවයරො’’තිචවචනං විරුජ්යඣයය, 
තස්මා වුත්තනයයයනයවත්ථ අත්යථො යවදිතබ්යබ්යො. ‘‘සබ්බ්යත්ථ පටිසඅො 

ඤාණසංවයරො’’ති ඉමිනා සත්තසුපි ඨායනසු යං ඤාණං, යසො
ඤාණසංවයරොති පරිවජ්ජනාදිවයසන වුත්තා සීලාදයයො සීලසංවරාදයයොති
අයමත්යථො දස්සියතො. එවං සති සංවරානං සඅකයරො විය යහොතීති යත

අසඅකරයතො දස්යසතුං ‘‘අග්  හිතග්  හයණනා’’ති වුත්තං
පරිවජ්ජනවියසසසංවරාධිවාසනවියනොදනානං සීලසංවරාදිභායවන

ගහිතත්තා, තථා අග්ගහිතානං ගහයණනාති අත්යථො. යත පන අග්ගහියත

සරූපයතොදස්යසන්යතො ‘‘දස් සනං පටියසවනා භාවනා’’තිආහ. 

එයතන සීලසංවරාදිනා කරණභූයතන, කාරණභූයතන වා.  ම් මාති

ද්සලාද්සලධම්මා.සීලසංවරාදිනාහි සහජාතයකොටියා, උපනිස්සයයකොටියා

වා පච්චයභූයතන අනුප්පන්නා ද්සලා ධම්මා උප් පත් තිං  ච් ඡන් ති 

උප්පජ්ජන්ති, තථා අනිරුකුධා අද්සලා ධම්මා නියරොධං ගච්ඡන්ති
නිරුජ්ඣන්තීති අත්යථො. පාළියං පන ‘‘අනුප්පන්නා යචව ආසවා න

උප්පජ්ජන්ති, උප්පන්නා ච ආසවා පහීයන්තී’’ති අද්සලධම්මානං 

අනුප්පාදපහානානි එව වුත්තානි, න ද්සලධම්මානං උප්පාදාදයයොති? 

නයිදයමවං දට්ඨබ්බ්යං, ‘‘යයොනියසො ච යෙො, භික්ෙයව, 
මනසිකයරොයතො’’තිආදිනා ද්සලධම්මානම්පි උප්පත්ති පකාසිතාව
ආසවසංවරණස්සපධානභායවනගහිතත්තා.තථාහිපරියයොසායනපි ‘‘යය 

ආසවා දස්සනාපහාතබ්බ්යා, යතදස්සනාපහීනායහොන්තී’’තිආදිනා )ම.නි.

1.28) ආසවප්පහානයමවපධානංකත්වානිගමිතං. 

15.  ානයතො පස් සයතොති එත්ථ දස්සනම්පි පඤ්ඤාචක්ඛුනාව දස්සනං

අධිප්යපතං, න මංසචක්ඛුනා දිබ්බ්යචක්ඛුනා වාති ආහ ‘‘ද් යවපි පදානි 

එකත් ථානී’’ති. එවං සන් යතපීති පදකුවයස්ස එකත්ථත්යථපි. 

ඤාණලක් ඛණන්ති ඤාණස්ස සභාවං, විසයස්ස යථාසභාවාවයබ්යොධනන්ති 

අත්යථො. යතනාහ ‘‘ ානනලක් ඛණඤ් හි ඤාණ’’න්ති. ඤාණප් පභාවන්ති

ඤාණානුභාවං, ඤාණකිච්චං විසයයොභාසනන්ති අත්යථො. යතයනවාහ 

‘‘ඤායණන විවයට  ම් යම’’ති. ‘‘ ානයතො පස් සයතො’’ති ච
ජානනදස්සනමුයෙන පුග්ගලාධිට්ඨානා යදසනා පවත්තාති ආහ 

‘‘ඤාණලක් ඛණං ඤාණප් පභාවං උපාදාෙ පුග්  ලං නිද් දිසතී’’ති.  ානයතො 

පස් සයතොති ‘‘යයොනියසො ච මනසිකාරං අයයොනියසො ච මනසිකාර’’න්ති 

වක්ෙමානත්තා යයොනියසොමනසිකාරවිසයජානනං, 
අයයොනියසොමනසිකාරවිසයදස්සනං. තඤ්ච යෙො පන යනසං ආසවානං 
ෙයූපායසභාවස්ස අධිප්යපතත්තා උප්පාදනානුප්පාදනවයසන න
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ආරම්මණමත්යතනාති අයමත්යථො යුත්යතොති ආහ 

‘‘යෙොනියසොමනසිකාරං…යප.… අෙයමත් ථ සායරො’’ති. 

‘‘ජානයතො’’ති වත්වා ජානනඤ්ච

අනුස්සවාකාරපටිවිතක්කමත්තවයසනන ඉධාධිප්යපතං, අථයෙොරූපාදිවිය
චක්ඛුවිඤ්ඤායණනයයොනියසොමනසිකාරායයොනියසොමනසිකායර පච්චක්යෙ
කත්වා යතසං උප්පාදවයසන දස්සනන්ති ඉමමත්ථං විභායවතුං
‘‘පස්සයතො’’ති වුත්තන්තිඑවංවාඑත්ථඅත්යථො දට්ඨබ්යබ්යො.අඤ්ඤත්ථාපි

හි‘‘එවංජානයතොඑවං පස්සයතො)ඉතිවු.102), ජානංජානාතිපස්සංපස්සති

)ම.නි. 1.203), එවං ජානන්තා එවං පස්සන්තා )ම.නි. 1.407), අජානතං
අපස්සත’’න්ති ච ආදීසු ඤාණකිච්චස්ස සාමඤ්ඤවියසසදීපනවයසයනතං

පදකුවයං ආගතන්ති. යකචීති අභයගිරිවාසිසාරසමාසාචරියා. යත හි

‘‘සමාධිනා ජානයතො විපස්සනාය පස්සයතො ජානං ජානාති පස්සං පස්සති, 

එවංජානනාසමයථො, පස්සනාවිපස්සනා’’තිචආදිනාපපඤ්යචන්ති. යතති

පපඤ්චා. ඉමස් මිං අත් යථති ‘‘ජානයතො’’තිආදිනයප්පවත්යත ඉමස්මිං

සුත්තපදඅත්යථ නිකුධාරියමායන. න යුජ්  න් ති ජානනදස්සනානං 
යයොනියසොමනසිකාරායයොනියසොමනසිකාරවිසයභාවස්සපාළියංවුත්තත්තා. 

ආසවප් පහානං ආසවානං අච්චන්තප්පහානං. යසො පන යනසං

අනුප්පායදො සබ්යබ්යන සබ්බ්යං ඛීණතා අභායවො එවාති ආහ ‘‘ආසවානං 

අච් චන් තඛෙමසමුප් පාදං ඛීණාකාරං නත් ථිභාව’’න්ති. උජුමග්  ානුසාරියනොති 
කියලසවඅකස්ස කායවඅකාදීනඤ්ච පහායනන උවිභූයත සවිපස්සයන

යහට්ඨිමමග්යග අනුස්සරන්තස්ස. තයදව හිස්ස සික්ෙනං. ඛෙස් මිං පඨමං 

ඤාණං. තයතො අඤ් ඤා අනන් තරාති ෙයසඅොයත අග්ගමග්යග 

තප්පරියාපන්නයමව ඤාණං පඨමං උප්පජ්ජති, තදනන්තරං පන අඤ්ඤං 

අරහත්තන්ති. යදිපි ගාථායං ‘‘ෙයස්මිං’’ඉච්යචව වුත්තං, සමුච්යඡදවයසන

පන ආසයවහි ඛීයණොතීති මග්යගො ෙයයොති වුච්චතීති ආහ ‘‘මග් ය ො 

ආසවක් ඛයෙොති වුත් යතො’’ති. සමයණොතිසමිතපායපොඅධිප්යපයතො.යසොපන 

ඛීණාසයවො යහොතීති ‘‘ආසවානං ඛො’’ති ඉමස්ස ඵලපරියායතා වුත්තා, 

නිප්පරියායයන පන ආසවක්ෙයයො මග්යගො, යතන පත්තබ්බ්යයතො ඵලං.
එයතයනව නිබ්බ්යානස්සපිආසවක්ෙයභායවොවුත්යතොතියවදිතබ්යබ්යො. 

‘‘ ානයතො පස් සයතො’’ති ජානයතො එව පස්සයතො එවාති එවයමත්ථ

නියයමො ඉච්ඡියතො, න අඤ්ඤථා වියසසාභාවයතො අනිට්ඨසාධනයතො චාති

තස්ස නියමස්ස ඵලං දස්යසතුං ‘‘යනො අ ානයතො යනො අපස් සයතො’’ති

වුත්තන්ති ආහ ‘‘යෙො පන න  ානාති න පස් සති, තස් ස යනව වදාමීති 

අත් යථො’’ති. ඉමිනා දූරීකතායයොනියසොමනසිකායරො ඉධාධිප්යපයතො, 
යයොනියසොමනසිකායරො ච ආසවක්ෙයස්ස එකන්තිකකාරණන්ති දස්යසති. 

එයතනාති ‘‘යනො අජානයතො යනො අපස්සයතො’’ති වචයනන. යත 

පටික් ඛිත් තාති යක පන යතති? ‘‘බ්යායල ච පණ්ඩියත ච සන්ධාවිත්වා
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පටුන 

සංසරිත්වාදුක්ෙස්සන්තංකරිස්සන්ති)දී.නි. 1.168; ම.නි.2.228), අයහතූ

අපච්චයාසත්තාවිසුජ්ඣන්තී’’ති)දී.නි.1.168; ම. නි.2.227) එවමාදිවාදා.
යතසු හි යකචි අභිජාතිසඅකන්තිමත්යතන භවසඅකන්තිමත්යතන ච

සංසාරසුකුධිං පටිජානන්ති, අඤ්යඤ ඉස්සරපජාපතිකාලාදිවයසන, තයිදං

සබ්බ්යං ‘‘සංසාරාදීහී’’තිඑත්යථවසඅගහිතන්තිදට්ඨබ්බ්යං. 

පුරියමන වා පදද් වයෙනාති ‘‘ජානයතො, පස්සයතො’’ති ඉමිනා

පදකුවයයන. උපායෙො වුත් යතො ‘‘ආසවක්ෙයස්සා’’ති අධිකාරයතො

විඤ්ඤායති. ඉමිනාති ‘‘යනො අජානයතො, යනො අපස්සයතො’’ති ඉමිනා
පදකුවයයන. අනුපායයො එව හි ආසවානං ෙයස්ස යදිදං යයොනියසො ච

අයයොනියසො ච මනසිකාරස්ස අජානනං අදස්සනඤ්ච, යතන තථත්තාය
අප්පටිපත්තියතො මිච්ඡාපටිපත්තියතො ච. නනු ‘‘පස්සයතො’’ති ඉමිනා

අයයොනියසොමනසිකායරො යථා න උප්පජ්ජති, එවං දස්සයන අධිප්යපයත

පුරියමයනව අනුපායපටියසයධො වුත්යතො යහොතීති? න යහොති, 
අයයොනියසොමනසිකාරානුප්පාදනස්සපි උපායභාවයතො සතිබ්යයලන
සංවුතචක්ඛුන්ද්රියාදිතා විය සම්පජඤ්ඤබ්යයලයනව නිච්චාදිවයසන

අභූතජානනාභායවො යහොතීති. යතනාහ ‘‘සඞ් යඛයපන…යප.… යහොතී’’ති.

තත්ථ සඞ් යඛයපනාති සමායසන, අන්වයයතො බ්යයතියරකයතො ච විත්ථාරං

අකත්වාති අත්යථො. ඤාණං…යප.… දස ්සිතං යහොති ‘‘ජානයතො’’තිආදිනා 

ඤාණස්යසවගහිතත්තා.යදිඑවං ‘‘ස්වායංසංවයරො’’තිආදිකථංනීයතීති? 

ඤාණස්ස පධානභාවදස්සනත්ථං එවමයං යදසනා කතාති නායං යදොයසො, 
තථා අඤ්ඤත්ථාපි ‘‘අරියං යවො භික්ෙයව සම්මාසමාධිං යදයසස්සාමි

සඋපනිසංසපරික්ොර’’න්ති)ම.නි.3.136) විත්ථායරො. 

දබ් බ ාතියකොතිදබ්බ්යරූයපො.යසොහි ද්රයබ්යයොතිවුච්චති‘‘ද්රබ්යයංවිනස්සති

නාද්රබ්යය’’න්තිආදීසු. දබ් බ ාතියකො වා සාරසභායවො, සාරුප්පසීලාචායරොති

අත්යථො.යථාහ ‘‘නයෙො දබ්බ්ය දබ්බ්යාඑවංනිබ්යබ්යයඨන්තී’’ති )පාරා.384, 

391; චූළව.193). වත් තසීයස ඨත් වාතිවත්තංඋත්තමඅගං, ධුරංවාකත්වා.

යයො හි පරිසුකුධාජීයවොකාතුං අජානන්තානං සබ්රහ්මචාරීනං, අත්තයනො වා 

වාතාතපාදිපටිබ්යාහනත්ථං ඡත්තාදීනි කයරොති, යසො වත්තසීයස ඨත්වා

කයරොතිනාම. පදට් ඨානං න යහොතීති න වත් තබ් බා නාථකරණධම්මභායවන 

උපනිස්සයභාවයතො. වුත්තඤ්හි ‘‘යානි තානි සබ්රහ්මචාරීනං උච්චාවචානි

කිච්චකරණීයානි, තත්ථදක්යෙොයහොතී’’තිආදි)ම.නි.1.497). 

උපාෙමනසිකායරොතිද්සලධම්මප්පවත්තියා කාරණභූයතොමනසිකායරො. 

පථමනසිකායරොති තස්සා එව මග්ගභූයතො මනසිකායරො. අනිච් චාදීසු 

අනිච් චන් තිආදිනාති අනිච්චදුක්ෙඅසුභඅනත්තසභායවසු ධම්යමසු ‘‘අනිච්චං

දුක්ෙංඅසුභං අනත්තා’’තිආදිනාඑවනයයන, අවිපරීතසභායවනාතිඅත්යථො. 

සච් චානුයලොමියකන වාති සච්චාභිසමයස්ස අනුයලොමවයසන. චිත් තස් ස 

ආවට් ටනාතිආදිනා ආවට්ටනාය පච්චයභූතා තයතො පුරිමුප්පන්නා
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පටුන 

මයනොකුවාරිකාද්සලජවනප්පවත්තිඵලයවොහායරනතථාවුත්තා.තස්සාහි 

වයසනසාද්සලුප්පත්තියාඋපනිස්සයයොයහොති.ආවජ්ජනාහිභවඅගචිත්තං

ආවට්ටයතීති ආවට් ටනා. අනු අනු ආවට්යටතීති අන් වාවට් ටනා. 

භවඅගාරම්මණයතො අඤ්ඤං ආභුජතීති ආයභොය ො. සමන්නාහරතීති 

සමන් නාහායරො. තයදවාරම්මණං අත්තානං අනුබ්යන්ධිත්වා උප්පජ්ජමානං

මනසි කයරොති ඨයපතීති මනසිකායරො. අෙං වුච් චතීති අයං 

උපායපථමනසිකාරලක්ෙයණො යයොනියසොමනසිකායරොනාම වුච්චති, යස්ස

වයසන පුග්ගයලො දුක්ොදීනි සච්චානි ආවජ්ජිතුං සක්යකොති. 

අයයොනියසොමනසිකායර සච් චපටිකූයලනාති සච්චාභිසමයස්ස
අනනුයලොමවයසන. යසසං යයොනියසොමනසිකායර වුත්තවිපරියායයන
යවදිතබ්බ්යං. 

යුත් තින්ති උපපත්තිසාධනයුත්තිං, යහතුන්ති අත්යථො. යතයනවාහ 

‘‘ෙස් මා’’තිආදි. එත් ථාති ‘‘අයයොනියසො භික්ෙයව…යප.… පහීයන්තී’’ති

එතස්මිං පායඨ. තත් ථාති වායකයොපඤ්ඤාසනං. කස්මා පයනත්ථ 
අයමුකුයදසනිකුයදයසො පරිවත්යතොති යචොදනං සන්ධායාහ 

‘‘යෙොනියසො’’තිආදි. තත්ථ මනසිකාරපදං කුවින්නං සාධාරණන්ති 

අධිප්පායයන ‘‘යෙොනියසො අයෙොනියසොති ඉයමහි තාව ද් වීහි පයදහී’’ති

වුත්තං. යෙොනියසොති හි යයොනියසොමනසිකායරො, අයෙොනියසොති ච
අයයොනියසොමනසිකායරො තත්ථ අනුවත්තනයතො වක්ෙමානත්තා ච. සතිපි
අනත්ථුප්පත්තිසාමඤ්යඤ භවාදීසු පුග්ගලස්ස බ්යහුලිසාමඤ්ඤං දස්යසත්වා

තංපරිවත්තිත්වාවියසසදස්සනත්තං නාවාදි උපමාත්තයග්ගහණංදට්ඨබ්බ්යං. 

චක් කෙන් තං ආහට ටීයන්තන්තිවදන්ති. 

අනුප් පන් නාති අනිබ්බ්යත්තා. ආරම්මණවියසසවයසන තස්ස අනුප්පත්ති

යවදිතබ්බ්යා, න රූපාරම්මණාදිආරම්මණසාමඤ්යඤන, නාපි ආසවවයසන.

යතනාහ ‘‘අනනුභූතපුබ් බං ආරම් මණං…යප.… අඤ් ඤථා හි අනමතග් ය  

සංසායර අනුප් පන් නා නාම ආසවා න සන් තී’’ති. වත් ථුන්ති

සවිඤ්ඤාණකාවිඤ්ඤාණකප්පයභදං ආසවුප්පත්තිකාරණං. ආරම් මණං 

ආරම්මණපච්චයභූතරූපාදීනි. ඉදානි ආසවවයසනපි අනුප්පන්නපරියායයො

ලබ්භතීති දස්යසතුං ‘‘අනුභූතපුබ් යබපී’’තිආදි වුත්තං. පකතිසුද් ධිොති
පුබ්බ්යචරියයතො කියලසදූරීභාවසිකුධාය සුකුධිපකතිතාය. පාළියා උකුදිසනං 

උද් යදයසො, අත්ථකථනං පරිපුච් ඡා. අජ්ඣයනං පරිෙත් ති, චීවරසිබ්බ්යාදි 

නවකම් මං, සමථවිපස්සනානුයයොයගො යෙොනියසොමනසිකායරො. තාදියසනාති

යාදියසන ‘‘මනුඤ්ඤවත්ථූ’’තිමනසිකාරාදිනාකාමාසවාදයයොසම්භයවයයං, 

තාදියසන. ආසවානං වඩ්ඪි නාම පරියුට්ඨානතිබ්බ්යතාය යවදිතබ්බ්යා, සා ච
අභිණ්හුප්පත්තියා බ්යහුලීකාරයතොති යත ලකුධායසවනා බ්යහුලභාවං පත්තා
මකුදන්තා ඵරන්තා ඡායදන්තා අන්ධාකාරං කයරොන්තා අපරාපරං

උප්පජ්ජමානා එකසන්තානනයයන ‘‘උප් පන් නා පවඩ් ඪන් තී’’ති වුච් චන්ති.

යතන වුත්තං ‘‘පුනප් පුනං උප් පජ්  මානා උප් පන් නා පවඩ් ඪන් තීති 
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වුච් චන් තී’’ති. ඉයතො අඤ ්ඤථාති ඉයතො අපරාපරුප්පන්නානං

එකත්තග්ගහණයතො අඤ්ඤථා වඩ් ඪි නාම නත් ථි ෙණිකභාවයතො. 

යසො ච  ානාතීති ධම්මුකුධච්චවිග්ගහාභාවමාහ. කාරකස ්යසවාති 

යුත්තයයොගස්යසව. ෙස් ස පනාතිආදිනා අනුකුයදසිකං කත්වා වුත්තමත්ථං
පුරාතනස්ස පුරිසාතිසයස්ස පටිපත්තිදස්සයනන පාකටතරං කාතුං 

‘‘මණ් ඩලාරාමවාසීමහාතිස් සභූතත් යථරස් ස විො’’තිආදි වුත්තං. තඤ්හි

සබ්රහ්මචාරීනං ආයතිං තථාපටිපත්තිකාරණං යහොති, යයතො එදිසං වත්ථු

වුච්චති. තස් මිං යෙවාති මණ්ඩලාරායමයයව. ආචරිෙං ආපුච් ඡිත් වාති
අත්තයනො උකුයදසාචරියං කම්මට්ඨානග්ගහණත්ථං ගන්තුං ආපුච්ඡිත්වා. 

ආචරිෙං වන් දිත් වාති කම්මට්ඨානදායකං මහාරක්ඛිතත්යථරං වන්දිත්වා. 

උද් යදසමග්  න්ති යථාආරකුධං උකුයදසපබ්යන්ධං. තදා කිර මුෙපායඨයනව
බ්යහූඑකජ්ඣංඋකුදිසායපත්වා මයනොසජ්ඣායවයසනධම්මංසජ්ඣායන්ති.
තත්ථායං යථයරො පඤ්ඤවන්තතාය උකුයදසං ගණ්හන්තානං භික්ඛූනං

යධොරය්යහො, යසො ‘‘ඉදානාහං අනාගාමී, කිං මය්හං උකුයදයසනා’’ති 
සඅයකොචං අනාපජ්ජිත්වා දුතියදිවයස උකුයදසකායලආචරියං උපසඅකමි.

‘‘උප්පන්නා පහීයන්තී’’තිඑත්ථඋප්පන්නසදිසා‘‘උප්පන්නා’’තිවුත්තා, න
පච්චුප්පන්නා. නහිපච්චුප්පන්යනසුආසයවසුමග්යගනපහානංසම්භවතීති

ආහ ‘‘යෙ පන…යප.… නත් ථී’’ති. වත් තමානුප් පන් නා 

ෙණත්තයසමඅගියනො. යතසං පටිපත් තිො පහානං නත් ථි උප්පජ්ජනාරහානං
පච්චය ායතනඅනුප්පාදනයමවතායපහානන්ති. 

16. යදි එවං දුතියපදං කිමත්ථියන්ති? පදකුවයග්ගහණං ආසවානං 
උප්පන්නානුප්පන්නභාවසම්භවදස්සනත්ථඤ්යචව පහායකවිභායගන 

පහාතබ්බ්යවිභාගදස්සනත්ථඤ්ච. යතනාහ ‘‘ඉදයමව පදං  යහත් වා’’ති. 

අඤ ්ඤම් පීති ඤාණයතො අඤ්ඤම්පි සතිසංවරාදිං. දස් සනාති ඉදං යහතුම්හි

නිස්සක්කවචනන්ති දස් සයනනාති යහතුම්හි කරණවචයනන තදත්ථං

විවරති. එස නයෙොති තයමවත්ථං අතිදිසති. දස් සයනනාති 
යසොතාපත්තිමග්යගන. යසො හි පඨමං නිබ්බ්යානදස්සනයතො ‘‘දස්සන’’න්ති 

වුච්චති.යදිපිතංයගොත්රභුපඨමතරංපස්සති, දිස්වාපන කත්තබ්බ්යකිච්චස්ස
කියලසප්පහානස්ස අකරණයතො න තං දස්සනන්ති වුච්චති. 

ආවජ්ජනට්ඨානියඤ්හි තං ඤාණං මග්ගස්ස, 

නිබ්බ්යානාරම්මණත්තසාමඤ්යඤන යචතං වුත්තං, න

නිබ්බ්යානපටිවිජ්ඣයනන, තස්මා ධම්මචක්ඛු පුනප්පුනං නිබ්බ්යත්තයනන 

භාවනං අප්පත්තං දස්සනං නාම, ධම්මචක්ඛුඤ්ච
පරිඤ්ඤාදිකිච්චකරණවයසන චතුසච්චධම්මදස්සනං තදභිසමයයොති

නුත්යථත්ථ යගොත්රභුස්ස දස්සනභාවප්පත්ති. අයඤ්ච විචායරො පරයතො 

අට් ඨකථාෙයමව (ම. නි. අට්ඨ. 1.22) ආගමිස්සති. සබ් බත් ථාති ‘‘සංවරා 

පහාතබ්බ්යා’’තිආදීසු. සංවරාතිසංවයරන, ‘‘සංවයරො’’තියචත්ථ සතිසංවයරො

යවදිතබ්යබ්යො. පටියසවති එයතනාති පටියසවනං, පච්චයයසු 
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ඉදමත්ථිකතාඤාණං. අධිවායසති ෙමති එතායාති අධිවාසනා, සීතාදීනං

ෙමනාකායරන පවත්යතො අයදොයසො, තප්පධානා වා චත්තායරො

ද්සලක්ෙන්ධා. පරිවජ්යජති එයතනාති පරිවජ්  නං, වාළමිගාදීනං

පරිහරණවයසන පවත්තා යචතනා, තථාපවත්තා වා චත්තායරො
ද්සලක්ෙන්ධා. කාමවිතක්කාදියක වියනොයදති විතුදති එයතනාති 

වියනොදනං, ද්සලවීරියං. පඨමමග්යගන දිට්යඨ චතුසච්චධම්යම

භාවනාවයසන උප්පජ්ජනයතො භාවනා, යසසමග්ගත්තයං. න හි තං

අදිට්ඨපුබ්බ්යංකිඤ්චිපස්සති, එවංදස්සනාදීනංවචනත්යථො යවදිතබ්යබ්යො. 

දස්සනාපහාතබ්බ්යආසවවණ්ණනා 
17. ද්සලාද්සලධම්යමහි ආලම්බියමානාපි ආරම්මණධම්මා 

ආවජ්ජනමුයෙයනව තබ්භාවං ගච්ඡන්තීති දස්යසන්යතො 

‘‘මනසිකරණීයෙ’’ති පදස්ස ‘‘ආවජ් ජිතබ් යබ’’ති අත්ථමාහ.

හිතසුොවහභායවන මනසිකරණං අරහන්තීති මනසිකරණීයා, 

තප්පටිපක්ෙයතො අමනසිකරණීයාති ආහ ‘‘අමනසිකරණීයෙති 

තබ් බිපරීයත’’ති. යසසපයදසූති ‘‘මනසිකරණීයය ධම්යම
අප්පජානන්යතො’’තිආදීසු. යස්මා ද්සලධම්යමසුපි සුභසුෙනිච්චාදිවයසන
මනසිකායරො අස්සාදනාදියහතුතාය සාවජ්යජො අහිතදුක්ොවයහො
අද්සලධම්යමසුපි අනිච්චාදිවයසන මනසිකායරො නිබ්බිදාදියහතුතාය 

අනවජ්යජො හිතසුොවයහො, තස්මා ‘‘ ම් මයතො නිෙයමො නත් ථී’’ති වත්වා 

‘‘ආකාරයතො පන අත් ථී’’තිආහ. 

වා-සකුයදොයයභුයයයන‘‘මමංවාහිභික්ෙයව)දී.නි.1.5, 6), යදයවොවා

භවිස්සාමි යදවඤ්ඤතයරො වා’’තිආදීසු )ම. නි. 1.186; ම. නි. 2.79, 80) 

විකප්පත්යථො දිට්යඨො, න සමුච්චයත්යථොති තත්ථ සමුච්චයත්යථ පයයොගං

දස්යසතුං ‘‘ෙථා’’තිආදිවුත්තං.එවඤ්චකත්වාසමුච්චයත්ථදීපකං පයනතං
සුත්තපදංසමුදාහටං. 

කාමාසයවොති පඤ්චකාමගුණසඅොයත කායම ආසයවො කාමාසයවො.

යතනාහ ‘‘පඤ ්චකාමගුණියකො රාය ො’’ති.භවාසවංපනඨයපත්වාසබ්යබ්යො 

යලොයභොකාමාසයවොතියුත්තංසියා. රූපාරූපභයවති කම්මුපපත්තියභදයතො

දුවියධපි රූපාරූපභයව ඡන් දරාය ො. ඣානනිකන් තීති ඣානස්සායදො.
‘‘සුන්දරමිදංඨානංනිච්චං ධුව’’න්තිආදිනාඅස්සායදන්තස්සඋප්පජ්ජමායනො

සස්සතුච්යඡදදිට්ඨිසහගයතො රායගො භයව ආසයවොති භවාසයවො. එවන්ති
සබ්බ්යදිට්ඨීනං සස්සතුච්යඡදදිට්ඨිසඅගහයතො භවාසයවයනව දිට්ඨාසයවො
ගහියතො තංසහගතරාගතායාති අධිප්පායයො. අපයර පන ‘‘දිට්ඨාසයවො

අවිජ්ජාසයවන ච සඅගහියතො’’ති වදන්ති. එත්ථ ච ‘‘භවාසයවො චතූසු

දිට්ඨිගතවිප්පයුත්තයලොභසහගතචිත්තුප්පායදසුඋප්පජ්ජතී’’ති)ධ. ස.1465) 

වචනයතො දිට්ඨිසම්පයුත්තරාගස්ස භවාසවභායවො විචායරතබ්යබ්යො, අථ

‘‘කාමසහගතා සඤ්ඤාමනසිකාරා’’තිආදීසු )සං. නි. 4.332) විය
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පටුන 

ආරම්මණකරණත්යථො සහගතත්යථො, එවං සති භවාසයව දිට්ඨාසවස්ස
සයමොධානගමනං කතං න සියා. න හි තම්පයයොගතබ්භාවාදියක අසති 

තංසඅගයහො යුත්යතො, තස්මා යථාවුත්තපාළිං අනුසායරන
දිට්ඨිගතසම්පයුත්තයලොයභොපි කාමාසයවොති යුත්තං සියා.
දිට්ඨධම්මිකසම්පරායිකදුක්ොනඤ්හි කාරණභූතා කාමාසවාදයයොපි කුවිධා
වුත්තා. 

අභි ම් යම (ධ. ස. 1103) ච කාමාසවනිකුයදයස ‘‘කායමසූති
කාමරාගදිට්ඨිරාගාදීනං ආරම්මණභූයතසු යතභූමයකසු වත්ථුකායමසූ’’ති
අත්යථො සම්භවති. තත්ථ හි උප්පජ්ජමානා සා තණ්හා සබ්බ්යාපි න 
කාමච්ඡන්දාදිනාමං න ලභතීති. යදි පන යලොයභො

කාමාසවභවාසවවිනිමුත්යතොපි සියා, යසො යදා දිට්ඨිගතවිප්පයුත්යතසු

චිත්යතසු උප්පජ්ජති, තදා යතන සම්පයුත්යතො අවිජ්ජාසයවො 
ආසවවිප්පයුත්යතොති යදොමනස්සවිචිකිච්ඡුකුධච්චසම්පයුත්තස්ස විය තස්සපි 
ආසවවිප්පයුත්තතා වත්තබ්බ්යා සියා ‘‘චතූසු 

දිට්ඨිගතවිප්පයුත්තයලොභසහගතචිත්තුප්පායදසු උප්පන්යනො යමොයහො සියා 

ආසවසම්පයුත්යතො, සියා ආසවවිප්පයුත්යතො’’ති. ‘‘කාමාසයවො අට්ඨසු 

යලොභසහගතචිත්තුප්පායදසුඋප්පජ්ජතී’ති)ධ.ස.1465), ‘‘කාමාසවංපටිච්ච 

දිට්ඨාසයවො අවිජ්ජාසයවො’’ති )පට්ඨා. 3.3.109) ච වචනයතො
දිට්ඨිසහගතරායගො කාමාසයවො න යහොතීති න සක්කා වත්තුං. කිඤ්ච

අභිජ්ඣාකාමරාගානං වියසයසො ආසවකුවයඑකාසවභායවො සියා, න
අභිජ්ඣාය ච යනොආසවභායවොති යනොආසවයලොභස්ස සබ්භායවො

විචායරතබ්යබ්යො.නහිඅත්ථි අභි ම් යම ‘‘ආසයවොච යනොආසයවොචධම්මා
ආසවස්ස ධම්මස්ස ආසවස්ස ච යනොආසවස්ස ච ධම්මස්ස

යහතුපච්චයයො’’ති )පට්ඨා. 3.3.16-17) සත්තයමො නවයමො ච පඤ්යහො.

ගණනායඤ්ච‘‘යහතුයාසත්තා’’ති)පට්ඨා.3.3.40) වුත්තං, යනො‘‘නවා’’ති.
දිට්ඨිසම්පයුත්යත පන යලොයභ යනොආසයව විජ්ජමායන සත්තමනවමාපි

පඤ්හා විස්සජ්ජනං ලයභයයං, ගණනාය ච ‘‘යහතුයා නවා’’ති වත්තබ්බ්යං

සියා, නපනවුත්තං. දිට්ඨිවිප්පයුත්යතචයලොයභයනොආසයවවිජ්ජමායන

වත්තබ්බ්යං වුත්තයමව.යස්මා පනසුත්තන්තයදසනානාමපරියායකථා, න 

අභිධම්මයදසනා විය නිප්පරියායකථා, තස්මා බ්යලවකාමරාගස්යසව

කාමාසවංදස්යසතුං ‘‘කාමාසයවොති පඤ් චකාමගුණියකො රාය ො’’තිවුත්තං, 
තථා භවාභිනන්දනන්ති. 

සාමඤ්යඤනභවාසයවොදිට්ඨාසවංඅන්යතොගධංකත්වාඉධතයයොඑව

ආසවා වුත්තාතිතස්සතදන්යතොගධතං දස්යසතුං ‘‘එවං දිට් ඨාසයවො’’තිආදි

වුත්තං. තථා හි වක්ෙති භවාසවස්ස අනිමිත්තවියමොක්ෙපටිපක්ෙතං. චතූසු 

සච් යචසු අඤ් ඤාණන්ති ඉදං සුත්තන්තනයං නිස්සාය වුත්තං.

සුත්තන්තසංවණ්ණනායහසාති, තදන්යතොගධත්තා වාපුබ්බ්යන්තාදීනං.යථා

අත්ථයතො කාමාසවාදයයො වවත්ථාපිතා, තථා යනසං උප්පාදවඩ්ඪියයො 
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දස්යසන්යතො ‘‘කාමගුයණ’’තිආදිමාහ. අස් සාදයතො මනසිකයරොයතොති
‘‘සුභසුො’’තිආදිනා අස්සාදනවයසන මනසි කයරොන්තස්ස. 

චතුවිපල් ලාසපදට් ඨානභායවනාති සුභසඤ්ඤාදීනං වත්ථුභායවන. 

වුත් තනෙපච් චනීකයතොති ‘‘කාමා නායමයත අනිච්චා දුක්ො
විපරිණාමධම්මා’’තිආදිනා කාමගුයණසු 
ආදීනවදස්සනපුබ්බ්යකයනක්ෙම්මපටිපත්තියා ඡන්දරාගං වික්ෙම්භයයතො 

සමුච්ඡින්දන්තස්ස ච අනුප්පන්යනො ච කාමාසයවො න උප්පජ්ජති, 
උප්පන්යනො ච පහීයති. තථා මහග්ගතධම්යමසු යචව
සකලයතභූමකධම්යමසු ච ආදීනවදස්සනපුබ්බ්යකඅනිච්චාදිමනසිකාරවයසන

නිස්සරණපටිපත්තියා අනුප්පන්නා ච භවාසවඅවිජ්ජාසවා න උප්පජ්ජන්ති, 
උප්පන්නා ච පහීයන්තීති එවං තණ්හාපක්යෙ වුත්තස්ස නයස්ස

පටිපක්ෙයතො සුක් කපක් යඛ විත් ථායරො යවදිතබ්යබ්යො. 

තයෙො එවාතිඅභිධම්යමවිය‘‘චත්තායරො’’ති අවත්වාකස්මාතයයොඑව

ආසවා ඉධ ඉමිස්සං දස්සනාපහාතබ්බ්යකථායං වුත්තා? තත්ථ කාමාසවස්ස

තණ්හාපණිධිභාවයතො අප් පණිහිතවියමොක් ඛපටිපක් ඛතා යවදිතබ්බ්යා. භයවසු
නිච්චග්ගාහානුසාරයතො යයභුයයයතො භවරාගසම්පත්තියතො භවාසවස්ස 

අනිමිත් තවියමොක් ඛපටිපක් ඛතා, භවදිට්ඨියා පන භවාසවභායව

වත්තබ්බ්යයමව නත්ථි, අනත්තසඤ්ඤාය ඤාණානුභාවසිකුධියතො 

අවිජ්ජාසවස්ස සුඤ ්ඤතවියමොක් ඛපටිපක් ඛතා. එත් ථාති එතිස්සං

ආසවකථායං. වණ් ණිතන්ති කථිතං. අයභදයතොතිසාමඤ්ඤයතො. 

18. කාමාසවාදීනන්ති මනුස්සයලොකයදවයලොකගමනීයානං
කාමාසවාදීනං.නිරයාදිගමනීයා පනකාමාසවාදයයො ‘‘දස්සනා පහාතබ්යබ්ය
ආසයව’’ති එත්යථව සමාරුළ්හා. අථ වා යදග්යගන යසො 

පුග්ගයලොදස්සනාපහාතබ්බ්යානං ආසවානං අධිට්ඨානං, තදග්යගන 

කාමාසවාදීනම් පි අධිට් ඨානං. නහිසමඤ්ඤායභයදනවත්ථුයභයදො අත්ථීති

දස්යසතුං ‘‘එත් තාවතා’’තිආදි වුත්තං. යතයනවාහ ‘‘සාමඤ් ඤයතො 

වුත් තාන’’න්ති. කස්මා පයනත්ථ දස්සනාපහාතබ්යබ්යසු ආසයවසු

දස්යසතබ්යබ්යසු ‘‘අයහොසිංනුයෙොඅහ’’න්තිආදිනාවිචිකිච්ඡාදස්සිතාතිආහ 

‘‘විචිකිච් ඡාසීයසන යචත් ථා’’තිආදි. එවන්තියථායසොළසවත්ථුකාවිචිකිච්ඡා

උප්පජ්ජති, එවං අයයොනියසොමනසිකායරොති. 

විජ්  මානතං අවිජ්  මානතඤ් චාති )සං. නි. ටී. 2.2.20) සස්සතාසඅකං
නිස්සාය ‘‘අයහොසිං නු යෙො අහමතීතමකුධාන’’න්ති අතීයත අත්තයනො

විජ්ජමානතං, අධිච්චසමුප්පත්තිආසඅකං නිස්සාය ‘‘යයතො පභුති අහං, 
තයතො පුබ්යබ්යනනුයෙොඅයහොසි’’න්තිඅතීයතඅත්තයනොඅවිජ්ජමානතඤ්ච

කඅෙති. කස්මා? විචිකිච්ඡාය ආකාරකුවයාවලම්බ්යනයතො. තස්සා පන
අතීතවත්ථුතාය ගහිතත්තා සස්සතාධිච්චසමුප්පත්තිආකාරනිස්සයතා
දස්සිතා. එවං ආසප්පනපරිසප්පනාපවත්තිකං කත්ථචිපි
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අප්පටිවත්තියහතුභූතං විචිකිච්ඡං කස්මා උප්පායදතීති න 

යචොයදතබ්බ්යයමතන්ති දස්යසන්යතො ආහ ‘‘කිං කාරණන් ති න 

වත් තබ් බ’’න්ති. ස් යවව පුථුජ්ජනභායවො එව. යදි එවං තස්ස

අයයොනියසොමනසිකායරයනව භවිතබ්බ්යන්ති ආපන්නන්ති ආහ ‘‘නනු ච 

පුථුජ්  යනොපි යෙොනියසො මනසි කයරොතී’’ති. තත් ථාති 
යයොනියසොමනසිකරයණ. 

 ාතිලිඞ් ගූපපත් තියෙොති ෙත්තියබ්රාහ්මණාදිජාතිං

ගහට්ඨපබ්බ්යජිතාදිලිඅගංයදවමනුස්සාදිඋපපත්තිඤ්ච. නිස ්සාොතිඋපාදාය. 

තස්මිංකායලසත්තානංමජ්ඣිමප්පමාණං, යතනයුත්යතො පමාණියකො, 

තදභාවයතො, තයතොඅතීතභාවයතොවා අප් පමාණියකො යවදිතබ්යබ්යො. යකචීති 

සාරසමාසාචරියා. යත හි ‘‘කථං නු යෙොති ඉස්සයරන වා බ්රහ්මුනා වා
පුබ්බ්යකයතන වා අයහතුයතො වා නිබ්බ්යත්යතොති චින්යතතී’’ති ආහු. යතන

වුත්තං ‘‘යහතුයතො කඞ් ඛතීති වදන් තී’’ති. අයහතුයතොනිබ්බ්යත්තිකඅොපිහි 

යහතුපරාමසනයමවාති. 

පරම් පරන්ති පුබ්බ්යාපරප්පවත්තිං. අද්  ානන්ති කාලාධිවචනං, තඤ්ච
භුම්මත්යථඋපයයොගවචනං දට්ඨබ්බ්යං. 

විජ්  මානතං අවිජ්  මානතඤ් චාති සස්සතාසඅකං නිස්සාය ‘‘භවිස්සාමි

නු යෙො අහමනාගතමකුධාන’’න්ති අනාගයත අත්තයනො විජ්ජමානතං, 

උච්යඡදාසඅකං නිස්සාය ‘‘යස්මිඤ්ච අත්තභායව අහං, තයතො පරං න නු
යෙො භවිස්සාමී’’තිඅනාගයතඅත්තයනොඅවිජ්ජමානතඤ්චකඅෙතීතියහට්ඨා
වුත්තනයයන යයොයජතබ්බ්යං. 

පච් චුප් පන් නමද්  ානන්ති අකුධාපච්චුප්පන්නස්ස ඉධාධිප්යපතත්තා 

‘‘පටිසන් ධිං ආදිං කත් වා’’තිආදි වුත්තං. ‘‘ඉදං කථං ඉදං කථ’’න්ති

පවත්තනයතො කථංකථා, විචිකිච්ඡා, සා අස්ස අත්ථීති කථංකථීති ආහ

‘‘විචිකිච් යඡො යහොතී’’ති. කා එත් ථ චින් තා, උම්මත්තයකො විය හි
බ්යාලපුථුජ්ජයනොති පටිකච්යචව වුත්තන්ති අධිප්පායයො. තං මහාමාතාය 

පුත් තං. මුණ්යඩසුන්තිමුණ්යඩන අනිච්ඡන්තං ජාගරණකායලන සක්කාති

සුත්තං මුණ්යඩසුං ද්ලධම්මතාය යථා තං එකච්යච ද්ලතාපසා, 
රාජභයයනාතිචවදන්ති. 

සීතිභූතන්තිඉදංමධුරකභාවප්පත්තියා කාරණවචනං.‘‘යසතිභූත’’න්තිපි

පායඨො, උදයකචිරට්ඨායනනයසතභාවංපත්තන්ති අත්යථො. 

අත් තයනො ඛත් තිෙභාවං කඞ් ඛති කණ්යණොවිය සූතපුත්තසඤ්ඤී.ජාතියා
විභාවියමානාය ‘‘අහ’’න්ති තස්ස අත්තයනො පරාමසනං සන්ධායාහ 
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‘‘එවඤ්හි සියාකඅො’’ති. මනුස් සාපි ච රා ායනො විොති මනුස්සාපි යකචි
එකච්යචරාජායනොවියාතිඅධිප්පායයො. 

වුත් තනෙයමව ‘‘සණ්ඨානාකාරං නිස්සායා’’තිආදිනා. එත් ථාති ‘‘කථං

නු යෙොස්මී’’ති පයද. අබ් භන් තයර ජීයවොති පරපරිකප්පිතං අන්තරත්තානං

වදති. යසො සංසාදීනන්ති ආදි-සකුයදන සරීර-පරිමාණ-පරිමණ්ඩල-
අඅගුට්ඨයවපරමාණු-පරිමාණතාදියකසඅගණ්හාති. 

‘‘සත්තපඤ්ඤත්ති ජීවවිසයා’’ති දිට්ඨිගතිකානං මතිමත්තං, 

පරමත්ථයතො පන සා අත්තභාවවිසයාවාති ආහ ‘‘අත් තභාවස් ස 

ආ ති තිට් ඨාන’’න්ති, යතායං ආගයතො, යත්ථ ච ගමිස්සති, තං ඨානන්ති
අත්යථො. 

19. ෙථා අෙං විචිකිච් ඡා උප් පජ්  තීතිඅයංවුත්තප්පයභදාවිචිකිච්ඡායථා

උප්පජ්ජති, එවං අයයොනියසො මනසිකයරොයතො. එයතන විචිකිච්ඡාය
අත්තාභිනියවසසන්නිස්සයතමාහ. යථා හි විචිකිච්ඡා අත්තාභිනියවසං

නිස්සාය පවත්තති, යයතො සා 

සස්සතාධිච්චසමුප්පත්තිසස්සතුච්යඡදාකාරාවලම්බිනී වුත්තා, එවං 
අත්තාභිනියවයසොපි තං නිස්සාය පවත්තති ‘‘අයහොසිං නු යෙො
අහ’’න්තිආදිනා අන්යතොගධාහංකාරස්ස කථංකථිභාවස්ස

අත්තග්ගාහසන්නිස්සයභාවයතො. යතයනවාහ ‘‘සවිචිකිච් ඡස් ස 

අයෙොනියසොමනසිකාරස් ස ථාම තත් තා’’ති. විකප් පත් යථොති අනියමත්යථො.

‘‘අඤ්ඤතරා දිට්ඨි උප්පජ්ජතී’’ති හි වුත්තං. සුට් ඨු ද ් හභායවනාති

අභිනියවසස්ස අතිවිය ථාමගතභායවන. තත් ථ තත් ථාති තස්මිං භයව. 

පච් චුප් පන් නයමවාති අවධාරයණන අනාගයත අත්ථිභාවං නිවත්යතති, න

අතීයතතත්ථපිසතිඅත්ථිතායඋච්යඡදග්ගාහස්ස සබ්භාවයතො. අතීයත එව 

නත් ථි, නඅනාගයතපීතිඅධිප්පායයො. 

සඤ ්ඤාක් ඛන්  සීයසනාති සඤ්ඤාක්ෙන්ධපමුයෙන, සඤ්ඤාක්ෙන්ධං

පමුෙංකත්වාති අත්යථො. ඛන් ය ති පඤ්චපි ෙන්යධ. අත් තාති  යහත් වාති

‘‘සඤ්ජානනසභායවොයමඅත්තා’’තිඅභිනිවිස්ස.පකායසතබ්බ්යංවත්ථුං විය, 

අත්තානම්පි පකායසන්යතො පදීයපො විය, සඤ්ජානිතබ්බ්යං නීලාදිආරම්මණං
විය අත්තානම්පිසඤ්ජානාතීතිඑවංදිට්ඨියතොපිදිට්ඨිගතියතොයහොතීතිවුත්තං 

‘‘අත් තනාව අත් තානං සඤ ් ානාමී’’ති. ස්වායමත්යථො සඤ්ඤං 
තදඤ්ඤතරධම්යමච‘‘අත්තාඅනත්තා’’තිචගහණවයසනයහොතීතිවුත්තං 

‘‘සඤ ්ඤාක් ඛන්  සීයසනා’’තිආදි. එත්ථ ච ෙන්ධවිනිමුත්යතො අත්තාති

ගණ්හයතොසස්සතදිට්ඨි, ෙන්ධංපන‘‘අත්තා’’තිගණ්හයතොඋච්යඡදදිට්ඨීති 

ආහ ‘‘සබ් බාපි සස් සතුච් යඡදදිට් ඨියෙොවා’’ති. 

අභිනියවසාකාරාති විපරියයසාකාරා. වදතීති ඉමිනා
කාරකයවදකසත්තානං හිතසුොවයබ්යොධනසමත්ථතං අත්තයනො දීයපති.



මජ්ඣිමනිකායය මූලපණ්ණාස-ටීකා  මූලපරියායවග්යගො 

133 

පටුන 

යතනාහ ‘‘වචීකම් මස් ස කාරයකො’’ති. යවයදතීති යවදියයො, යවදියයොව 

යවයදයෙයො. ඊදිසානඤ්හි පදානං බ්යහුලා කත්තුසාධනතං සකුදසත්ථවිදූ

මඤ්ඤන්ති. උප්පාදවයතො එකන්යතයනව වයයො ඉච්ඡිතබ්යබ්යො, සති ච 

උදයබ්බ්යයත්යත යනව නිච්චතාති ‘‘නිච් යචො’’ති වදන්තස්ස අධිප්පායං

විවරන්යතො ආහ ‘‘උප් පාදවෙරහියතො’’ති. සාරභූයතොති නිච්චතාය එව

සාරභායවො. සබ් බකාලියකොතිසබ්බ්යස්මිංකායල විජ්ජමායනො. පකතිභාවන්ති

සභාවභූතං පකතිං, ‘‘වයදො’’තිආදිනා වා වුත්තං පකතිසඅොතං සභාවං. 

සස් සතිසමන්තිසස්සතියා සමංසස්සතිසමං, ථාවරංනිච්චකාලන්තිඅත්යථො. 

තයථව ඨස් සතීති යයනාකායරන පුබ්යබ්ය අට්ඨාසි, එතරහි තිට්ඨති, තයථව
යතනාකායරන අනාගයතපිඨස්සතීතිඅත්යථො. 

පච් චක් ඛනිදස් සනං ඉදං-සකුදස්ස ආසන්නපච්චක්ෙභාවං කත්වා. 

දිට් ඨියෙව දිට් ඨි තන්ති ගත-සකුදස්ස පදවඩ්ඪනමත්තතං ආහ. 

දිට් ඨීසු තන්ති මිච්ඡාදිට්ඨීසු පරියාපන්නන්ති අත්යථො. යතයනවාහ 

‘‘ද් වාසට් ඨිදිට් ඨිඅන් යතො  ත් තා’’ති. දිට් ඨිො  මනමත් තන්ති දිට්ඨියා

ගහණමත්තං. යථා පන පබ්බ්යතජලවිදුග්ගානි දුන්නිග්ගමනානි, එවං

දිට්ඨිග්ගායහොපීතිආහ ‘‘දුන් නිග්  මනට් යඨන  හන’’න්ති.තංනාමඋදකං, 

තං ගයහත්වා තං අතික්කමිතබ්බ්යයතො කන් තායරො, නිරුදකවනං, තං
පවනන්තිපි වුච්චති. අඤ්යඤො පන අරඤ්ඤපයදයසො දුරතික්කමනට්යඨන

කන්තායරො වියාති, එවං දිට්ඨිපීති ආහ ‘‘දුරතික් කමනට් යඨනා’’තිආදි. 

විනිවිජ් ඣනං විතුදනං. වියලොමනං විපරිණාමභායවො. අනවට්ඨිතසභාවතාය

විචලිතං විප් ඵන් දිතන්ති ආහ ‘‘කදාචී’’තිආදි.අන්දුබ්යන්ධනාදිවියනිස්සරිතුං 

අප්පදානවයසන අයසරිභාවකරණං බන්  නට් යඨො, 
කියලසකම්මවිපාකවට්ටානං පච්චයභායවන දූරගතම්පි ආකඩ්ඪිත්වා

සංයයොජනං සංයෙො නට් යඨො, දිට්ඨිපි තථාරූපාති වුත්තං 

‘‘දිට් ඨිසංයෙො න’’න්ති. බන්  නත් ථං දස් යසන් යතො කිච්චසිකුධියාති

අධිප්පායයො. යතයනවාහ ‘‘දිට් ඨිසංයෙො යනන…යප.… මුච් චතී’’ති. තත්ථ 

එයතහීතිඉමිනාජාතිආදිදුක්ෙස්සපච්චයභාවමාහ.ජාතිආදියක දුක්ෙධම්යම
සරූපයතො දස්යසත්වාපි ‘‘න පරිමුච්චති දුක්ෙස්මා’’ති වදන්යතන භගවතා 
දිට්ඨිසංයයොජනං නාම සබ්බ්යානත්ථකරං මහාසාවජ්ජං සබ්බ්යස්සපි දුක්ෙස්ස

මූලභූතන්ති අයමත්යථො විභාවියතොති දස්යසතුං ‘‘කිං වා බහුනා, 

සකලවට් ටදුක් ඛයතොපි න මුච් චතී’’තිවුත්තං. 

20. නනු යචත්ථ දිට්ඨිසංයයොජනදස්සයනන සීලබ්බ්යතපරාමායසොපි 

දස්යසතබ්යබ්යො, එවඤ්හි දස්සයනන පහාතබ්බ්යා ආසවා අනවයසසයතො

දස්සිතායහොන්තීතියචොදනං සන්ධායාහ ‘‘ෙස් මා’’තිආදි. සීලබ් බතපරාමායසො 

කාමාසවාදිග්  හයණයනව  හියතො යහොති කාමාසවාදියහතුකත්තා තස්ස.
අප්පහීනකාමරාගාදියකො හි කාමසුෙත්ථං වා භවසුකුධත්ථං වා එවං

භවවිසුකුධියහොතීති සීලබ් බතානි පරාමසන් ති, ‘‘ඉමිනාහංසීයලනවාවයතන
වාතයපනවාබ්රහ්මචරියයනවායදයවොවා භවිස්සාමියදවඤ්ඤතයරොවා’’ති
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)ම. නි. 1.186; ම. නි. 2.79), ‘‘තත්ථ නිච්යචො ධුයවො සස්සයතො

අවිපරිණාමධම්යමොසස්සතිසමංතයථවඨස්සාමී’’ති)ම.නි.1.19), ‘‘සීයලන 

සුකුධිවයතනසුකුධිසීලබ්බ්යයතනසුකුධී’’ති )ධ.ස.1222) ච සුත් යතවුත්තං

සීලබ්බ්යතං පරාමසන්ති. තත්ථ භවසුඛභවවිසුද් ධිඅත් ථන්ති භවසුෙත්ථඤ්ච

භවවිසුකුධිඅත්ථඤ්ච. තස් ස  හිතත් තාති සීලබ්බ්යතපරාමාසස්ස
දිට්ඨිග්ගහයණන ගහිතත්තායථා ‘‘දිට්ඨිගතානංපහානායා’’තිආදීසු )ධ.ස.

277). යතසන්ති දස්සනපහාතබ්බ්යානං. දස් යසතුං පුග්ගලාධිට්ඨානාය

යදසනාය. තබ් බිපරීතස ්සාති යයොනියසොමනසිකයරොයතො
කලයාණපුථුජ්ජනස්ස. 

තස් සාති ‘‘සුතවා’’තිආදිපාඨස්ස. තාවාති ‘‘සුතවා’’ති ඉයතො පට්ඨාය

යාව ‘‘යසො ඉදං දුක්ෙ’’න්ති පදං, තාව ඉමං පදං අවධිං කත්වාති අත්යථො. 

යහට් ඨා වුත් තනයෙනාති අරියසප්පුරිස-අරියධම්ම-සප්පුරිසධම්ම-
මනසිකරණීය-අමනසිකරණීයපදානං යථාක්කමං මූලපරියායය ඉධ
ගයහත්වා වුත්තනයයන අත්යථො යවදිතබ්යබ්යොති සම්බ්යන්යධො. 

වුත් තපච් චනීකයතොති‘‘සුතවාඅරියසාවයකො, අරියානංදස්සාවී, සප්පුරිසානං
දස්සාවී’’ති එයතසං පදානං සබ්බ්යාකායරන වුත්තවිපරීතයතො අත්යථො 

යවදිතබ්යබ්යො, යකොවිදවිනීතපදානං පන න සබ්බ්යප්පකායරන
වුත්තවිපරීතයතො. අරහා හි නිප්පරියායයන අරියධම්යම යකොවියදො

අරියධම්යම සුවිනීයතො ච නාම. යතනාහ ‘‘පච් චනීකයතො ච 

සබ් බාකායරන…යප.… අරිෙසාවයකොති යවදිතබ් යබො’’ති. 

සඅොරුයපක්ොඤාණං සිඛාප් පත් තවිපස් සනා. යකචිපන ‘‘භඅගඤාණයතො

පට්ඨාය සිොපත්තවිපස්සනා’’ති වදන්ති, තදයුත්තං. තදනුරූයපන 

අත් යථනාති තස්ස පුග්ගලස්ස අනුරූයපන අරියට්යඨන, න
පටියවධවයසනාති අධිප්පායයො. කලයාණපුථුජ්ජයනො හි අයං. යථා චස්ස
‘‘යයොපි කලයාණපුථුජ්ජයනො’’ති ආරභිත්වා ‘‘යසොපි වුච්චති සික්ෙතීති 

යසක්යෙො’’ති පරියායයන යසක් ඛසුත් යත (සං. නි. 5.13) යසක්ෙභායවො

වුත්යතො, එවං ඉධ අරියසාවකභායවො වුත්යතො. 
වුට්ඨානගාමිනීවිපස්සනාලක්ෙයණහි යය අරියසප්පුරිසධම්මවිනයසඅොතා 

යබ්යොධිපක්ඛියධම්මා තිස්යසො සික්ො එව වා සම්භවන්ති, යතසං වයසන

ඉමස්ස අරියසාවකාදිභායවො වුත්යතො. යතනාහ ‘‘තදනුරූයපන 

අත් යථනා’’ති.අරියස්සසාවයකොතිවාඅරියසාවකත්යථනඑවවුත්යතොයථා

‘‘අගමා රාජගහං බුකුයධො’’ති )සු. නි. 410). 

සිොප්පත්තවිපස්සනාග්ගහණඤ්යචත්ථ විපස්සනං උස්සුක්කායපත්වා
අනිවත්තිපටිපදායං ඨිතස්ස ගහණත්ථන්ති යථාවුත්තා අත්ථසංවණ්ණනා
සුට්ඨුතරංයුජ්ජයතව. 

21. යථා ධාතුමුයෙන විපස්සනං අභිනිවිට්යඨො ධාතුකම්මට්ඨානියකො 

ආයතනාදිමුයෙන අභිනිවිට්යඨො ආයතනාදිකම්මට්ඨානියකො, එවං

සච්චමුයෙන අභිනිවිට්යඨොති වුත්තං ‘‘චතුසච් චකම් මට් ඨානියකො’’ති. 
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පටුන 

චතුයරො නිත්ථරණත්ථියකහි කාතබ්බ්යයතො කම්මං, භාවනා. කම්මයමව

වියසසාධිගමස්ස ඨානං කාරණන්ති, කම්යම වා යථාවුත්තනට්යඨන ඨානං

අවට්ඨානං භාවනාරම්යභොකම්මට්ඨානං, තයදව චතුසච්චමුයෙන පවත්තං

එතස්ස අත්ථීති චතුසච් චකම් මට් ඨානියකො. උභයං නප්පවත්තති එත්ථාති 

අප් පවත් ති. උග්  හිතචතුසච් චකම් මට් ඨායනොති ච චතුසච්චකම්මට්ඨානං
පාළියතො අත්ථයතො ච උග්ගයහත්වා මනසිකාරයයොග්ගං කත්වා ඨියතො. 

විපස් සනාමග්  ං සමාරු ් යහොති සප්පච්චයනාමරූපදස්සයන පතිට්ඨාය 

තයදව නාමරූපං අනිච්චාදියතො සම්මසන්යතො. සමන් නාහරතීති 

විපස්සනාවජ්ජනං සන්ධායාහ, තස්මා යථා ‘‘ඉදං දුක්ෙ’’න්ති

විපස්සනාඤාණං පවත්තති, එවං සමන්නාහරතිආවජ්ජතීති අත්යථො. කථං

පයනත්ථ ‘‘මනසි කයරොතී’’ති ඉමිනා ‘‘විපස්සතී’’ති අයමත්යථො වුත්යතො

යහොතීති ආහ ‘‘එත් ථ…යප.… වුත් තා’’ති. එත් ථාති ච ඉමස්මිං සුත්යතති

අත්යථො. විපස් සතීති ච යථා උපරි වියසසාධිගයමො යහොති, එවං

ඤාණචක්ඛුනා විපස්සති, ඔයලොයකතීති අත්යථො. මග්යගොපි වත්තබ්යබ්යො.

පුරිමඤ්හිසච්චකුවයං ගම්භීරත්තාදුකුදසං, ඉතරංදුකුදසත්තාගම්භීරං. 

අභිනියවයසොති විපස්සනාභිනියවයසො විපස්සනාපටිපත්ති. 

තදාරම් මයණති තං රූපක්ෙන්ධං ආරම්මණං කත්වා පවත්යත. 

ොථාවසරසලක් ඛණං වවත් ථයපත් වාති අවිපරීතං අත්තයනො ආරම්මණං
සභාවච්යඡදනාදිකිච්චඤ්යචවඅඤ්ඤාණාදිලක්ෙණඤ්චඅසඅකරයතොහදයය 
ඨයපත්වා. ඉමිනා පුබ්යබ්ය නාමරූපපරිච්යඡයද කයතපි ධම්මානං
සලක්ෙණවවත්ථාපනං පච්චයපරිග්ගයහන සුවවත්ථාපිතං නාම යහොතීති
දස්යසතියථා ‘‘කුවික්ෙත්තුංබ්යකුධං සුබ්යකුධ’’න්ති.එවඤ්හිඤාතපරිඤ්ඤාය
කිච්චං සිකුධං නාම යහොති. පච්චයයතො පච්චයුප්පන්නයතො ච
වවත්ථාපිතත්තා පාකටභායවන සිකුයධනපි සිකුධභායවො පාකයටො යහොතීති

වුත්තං ‘‘අහුත් වා යහොන් තී’’ති. අනිච් චලක් ඛණං ආයරොයපතීති අසයතො හි 

උප්පායදන භවිතබ්බ්යං, න සයතො, උප්පාදවන්තයතො ච යනසං එකන්යතන 

ඉච්ඡිතබ්බ්යා පච්චයායත්තවුත්තිභාවයතො, සති උප්පායද අවස්සංභාවී
නියරොයධොති නත්යථව නිච්චතාවකායසොති. සූපට්ඨිතානිච්චතාය ච
උදයබ්බ්යයධම්යමහි අභිණ්හපටිපීළනයතො දුක්ෙමනට්යඨන දුක්ෙං. යතනාහ 

‘‘උදෙබ් බෙපටිපීළිතත් තා දුක් ඛාති දුක් ඛලක් ඛණං ආයරොයපතී’’ති.කත්ථචිපි
සඅොරගයත ‘‘මාජීරිමා බ්යයාධියී’’තිඅලබ්භනයතොනත්ථිවසවත්තනන්ති

ආහ ‘‘අවසවත් තනයතො අනත් තාති අනත් තලක් ඛණං ආයරොයපතී’’ති. 

පටිපාටිොති උදයබ්බ්යයඤාණාදිපරම්පරාය. 

තස් මිං ඛයණති යසොතාපත්තිමග්ගක්ෙයණ. එකපටියවය යනවාති
එකඤායණයනව පටිවිජ්ඣයනන. පටියවයධො පටි ාතාභායවන විසයය

නිස්සඅගචාරසඅොතං නිබ්බිජ්ඣනං. අභිසමයෙො අවිරජ්ඣිත්වා විසයස්ස

අධිගමසඅොයතො අවයබොය ො. ‘‘ඉදං දුක්ෙං, එත්තකං දුක්ෙං, න ඉයතො
භියයයො’’ති පරිච්ඡින්දිත්වා ජානනයමව වුත්තනයයන පටියවයධොති 
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පටුන 

පරිඤ් ඤාපටියවය ො. අයං යථා ඤායණ පවත්යත පච්ඡා දුක්ෙස්ස 

සරූපාදිපරිච්යඡයදසම්යමොයහොනයහොති, තථාපවත්තිංගයහත්වාවුත්යතො, 

නපන මග්ගඤාණස්ස‘‘ඉදංදුක්ෙ’’න්තිආදිනාපිවත්තනයතො.යතනාහ ‘‘න 

හිස් ස තස් මිං සමයෙ’’තිආදි.පහීනස්සපුනඅප්පහාතබ්බ්යතායපකට්ඨංහානං 

චජනං සමුච්ඡින්දනං පහානං, පහානයමව වුත්තනයයන පටියවයධොති 

පහානපටියවය ො. අයම්පි යයන කියලයසන අප්පහීයමායනන

මග්ගභාවනාය න භවිතබ්බ්යං, අසති ච මග්ගභාවනාය යයො උප්පජ්යජයය, 
තස්ස කියලසස්ස පද ාතං කයරොන්තස්ස අනුප්පත්තිධම්මතං
ආපායදන්තස්ස ඤාණස්ස තථාපවත්තියා පටි ාතාභායවන නිස්සඅගචාරං

උපාදාය එවං වුත්යතො. සච්ඡිකිරියා පච්චක්ෙකරණං, 
අනුස්සවාකාරපරිවිතක්කාදියකමුඤ්චිත්වාසරූපයතොආරම්මණකරණංඉදං

තන්ති යථාසභාවයතො ගහණං, සා එව වුත්තනයයන පටියවයධොති 

සච් ඡිකිරිොපටියවය ො. අයං පන යස්ස ආවරණස්ස අසමුච්ඡින්දනයතො

ඤාණං නියරොධං ආලම්බිතුං න සක්යකොති, තස්ස සමුච්ඡින්දනයතො තං
සරූපයතොවිභාවිතයමවපවත්තතීතිඑවංවුත්යතො. 

භාවනා උප්පාදනා වඩ්ඪනා ච, තත්ථ පඨමමග්යග උප්පාදනට්යඨන, 

දුතියාදීසු වඩ්ඪනට්යඨන, උභයත්ථාපි වා උභයථාපි යවදිතබ්බ්යං.
පඨමමග්යගොපි හි යථාරහං වුට්ඨානගාමිනියං පවත්තං පරිජානනාදිං
වඩ්යඪන්යතො පවත්යතොති තත්ථාපි වඩ්ඪනට්යඨන භාවනා සක්කා
විඤ්ඤාතුං.දුතියාදීසුපිඅප්පහීනකියලසප්පහානයතො පුග්ගලන්තරසාධනයතො

උප්පාදනට්යඨන භාවනා, සා එව වුත්තනයයන පටියවයධොති භාවනා 

පටියවය ො. අයම්පි හි යථා ඤායණ පවත්යත පච්ඡා මග්ගධම්මානං 

සරූපපරිච්යඡයද සම්යමොයහො න යහොති, තථා පවත්තියමව ගයහත්වා 

වුත්යතො, තිට්ඨතුතාවයථාධිගතමග්ගධම්මංයථාපවත්යතසුඵලධම්යමසුපි
අයං යථාධිගතසච්චධම්යමසු විය විගතසම්යමොයහොව යහොති. යතන වුත්තං
‘‘දිට්ඨධම්යමො පත්තධම්යමොවිදිතධම්යමොපරියයොගාළ්හධම්යමො’’ති )දී.නි.

1.299, 356; මහාව. 27, 57). යයතො චස්ස ධම්මතාසඤ්යචොදිතා
යථාධිගතසච්චධම්මාවලම්බිනියයො මග්ගවීථියතො පරයතො 
මග්ගඵලපහීනාවසිට්ඨකියලසනිබ්බ්යානානං පච්චයවක්ෙණා පවත්තන්ති.
දුක්ෙසච්චධම්මා හි සක්කායදිට්ඨිආදයයො. අයඤ්ච අත්ථවණ්ණනා

‘‘පරිඤ්ඤාභිසමයයනා’’තිආදීසුපි විභායවතබ්බ්යා. එකාභිසමයෙන 

අභිසයමතීති වුත්තයමවත්ථං විභූතතරං කත්වා දස්යසතුං ‘‘යනො ච යඛො 

අඤ ්ඤමඤ් යඤන ඤායණනා’’තිආදිවුත්තං. 

විතණ්ඩවාදී පනාහ ‘‘අරියමග්ගඤාණං චතූසු සච්යචසු

නානාභිසමයවයසන කිච්චකරණං, නඑකාභිසමයවයසන. තඤ්හිකායලන

දුක්ෙංපජානාති, කායලනසමුදයංපජහති, කායලනනියරොධංසච්ඡිකයරොති, 

කායලන මග්ගං භායවති, අඤ්ඤථා එකස්ස ඤාණස්ස එකස්මිං ෙයණ
චතුකිච්චකරණංනයුජ්ජති.නහිදංකත්ථචිදිට්ඨම්පිසුත්තංඅත්ථී’’ති.යසො 
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වත්තබ්යබ්යො – යදි අරියමග්ගඤාණං නානාභිසමයවයසන සච්චානි

අභිසයමති, න එකාභිසමයවයසන, එවං සන්යත පච්යචකම්පි සච්යචසු

නානක්ෙයණයනව පවත්යතයය, න එකක්ෙයණන, තථා සති දුක්ොදීනං
එකයදයසකයදසයමව පරිජානාති පජහතීති ආපජ්ජතීති නානාභිසමයය
පඨමමග්ගාදීහි පහාතබ්බ්යානං සඤ්යඤොජනත්තයාදීනං

එකයදයසකයදසප්පහානංසියාති එකයදසයසොතාපත්තිමග්ගට්ඨාදිතා, තයතො
එව එකයදසයසොතාපන්නාදිතා ච ආපජ්ජති අනන්තරඵලත්තා

යලොද්ත්තරද්සලානං, නචතංයුත්තං.නහිකාලයභයදනවිනායසොඑව 
යසොතාපන්යනොචඅයසොතාපන්යනොචාතිසක්කාවිඤ්ඤාතුං. 

අපිචායං නානාභිසමයවාදී එවං පුච්ඡිතබ්යබ්යො ‘‘මග්ගඤාණං සච්චානි 

පටිවිජ්ඣන්තං කිං ආරම්මණයතො පටිවිජ්ඣති, උදාහු කිච්චයතො’’ති? 

ජානමායනො ‘‘කිච්චයතො’’ති වයදයය, ‘‘කිච්චයතො පටිවිජ්ඣන්තස්ස කිං
නානාභිසමයයනා’’ති වත්වා පටිපාටියානිදස්සයනන සඤ්ඤායපතබ්යබ්යො.

අථ ‘‘ආරම්මණයතො’’ති වයදයය, එවං සන්යත තස්ස ඤාණස්ස
විපස්සනාඤාණස්ස විය දුක්ෙසමුදයානං අච්චන්තපරිඤ්ඤාසමුච්යඡදා න
යුත්තාඅනිස්සටත්තා.තථාමග්ගදස්සනං.නහි මග්යගොසයයමවඅත්තානං

ආරබ්භ පවත්තතීති යුත්තං, මග්ගන්තරපරිකප්පනාය පන අනවට්ඨානං

ආපජ්ජති, තස්මා තීණි සච්චානි කිච්චයතො, නියරොධං කිච්චයතො ච
ආරම්මණයතො ච පටිවිජ්ඣතීති එවං අසම්යමොහයතො පටිවිජ්ඣන්තස්ස
මග්ගඤාණස්ස නත්යථව නානාභිසමයයො. වුත්තඤ්යහතං ‘‘යයො භික්ෙයව

දුක්ෙං පස්සති, දුක්ෙසමුදයම්පි යසො පස්සතී’’තිආදි. න යචතං

කාලන්තරදස්සනංසන්ධායවුත්තං‘‘යයොනුයෙො, ආවුයසො, දුක්ෙංපස්සති, 

දුක්ෙසමුදයම්පි …යප.… දුක්ෙනියරොධගාමිනිපටිපදම්පියසොපස්සතී’’ති)සං.

නි. 5.1100) එකච්චදස්සනසමඅගියනො
අඤ්ඤසච්චදස්සනසමඅගිභාවවිචාරණායං තදත්ථසාධනත්ථං ආයස්මතා

ගවම්පතිත්යථයරන ආභතත්තා, පච්යචකඤ්ච සච්චත්තයදස්සනස්ස

යයොජිතත්තා, අඤ්ඤථා පුරිමදිට්ඨස්ස පුන අදස්සනයතො
සමුදයාදිදස්සනමයයොජනියං සියා. න හි යලොද්ත්තරමග්යගො

යලොකියමග්යගො විය කතකාරීභායවන පවත්තති සමුච්යඡදකත්තා, තථා
යයොජයනන චසබ්බ්යදස්සනංදස්සනන්තරපරමන්තිදස්සනානුපරයමොසියාති
එවං ආගමයතො යුත්තියතො ච නානාභිසමයයො න යුජ්ජතීති

සඤ්ඤායපතබ්යබ්යො. එවං යච සඤ්ඤත්තිං ගච්ඡති, ඉච්යචතං ද්සලං. යනො

යචගච්ඡති, අභි ම් යම (කථා.274) ඔධියසොකථාය සඤ්ඤායපතබ්යබ්යොති. 

නියරො ං ආරම් මණයතොති නියරොධයමව ආරම්මණයතොති නියයමො

ගයහතබ්යබ්යො, න ආරම්මණයතොවාති. යතන නියරොයධ කිච්චයතොපි

පටියවයධො සිකුයධො යහොති. තස් මිං සමයෙති සච්චානං අභිසමයය. 

වීසතිවත් ථුකාතිආදි ‘‘තීණි සඤ්යඤොජනානී’’ති වුත්තානං සරූපදස්සනං. 

චතූසු ආසයවසූතිඉදංඅභිධම්මනයයනවුත්තං, න සුත්තන්තනයයන.නහි
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සුත්යතකත්ථචිචත්තායරොආසවාආගතාඅත්ථි.යදිවිචිකිච්ඡා නආසයවො, 

අථකස්මා ‘‘සක්කායදිට්ඨිවිචිකිච්ඡාසීලබ්බ්යතපරාමායසො, ඉයමවුච්චන්ති, 

භික්ෙයව, ආසවා දස්සනා පහාතබ්බ්යා’’ති වුත්තන්ති ආහ ‘‘දස් සනා 

පහාතබ් බා’’තිආදි. එත් ථ පරිොපන් නත් තාතිඑයතන සම්මාසඅකප්පස්සවිය
පඤ්ඤාක්ෙන්යධකිච්චසභාගතායඉධවිචිකිච්ඡායආසවසඅගයහො කයතොති
දස්යසති. 

සබ්යබ්යො අත්තග්ගායහො සක්කායදිට්ඨිවිනිමුත්යතො නත්ථීති වුත්තං 

‘‘ඡන් නං දිට් ඨීනං…යප.… විභත් තා’’ති. සා හි දිට්ඨි එකස්මිං චිත්තුප්පායද 

සන්තායන ච ඨිතං එකට්ඨං, තත්ථ පඨමං සහජායතකට්ඨං, ඉතරං

පහායනකට්ඨං, තදුභයම්පි නිකුධායරත්වා දස්යසතුං ‘‘දිට් ඨාසයවහී’’තිආදි

වුත්තං. සබ් බථාපීති සබ්බ්යප්පකායරන, 

සහජායතකට්ඨපහායනකට්ඨප්පකායරහීති අත්යථො. අවයසසාති 

දිට්ඨාසවයතොඅවසිට්ඨා. තයෙොපි ආසවාති කාමාසවභවාසවඅවිජ්ජාසවා.තථා

හිපුබ්යබ්ය‘‘චතූසුආසයවසූ’’තිවුත්තං. තස් මාතියස්මාබ්යහූඑයවත්ථආසවා

පහාතබ්බ්යා, තස්මා බ්යහුවචනනිකුයදයසොකයතො ‘‘ඉයමවුච්චන්ති, භික්ෙයව, 

ආසවා දස්සනා පහාතබ්බ්යා’’ති. යපොරාණානන්ති අට්ඨකථාචරියානං, 

‘‘පුරාතනානං මජ්ඣිමභාණකාන’’න්තිචවදන්ති. 

දස් සනා පහාතබ් බාතිආදීසුයංවත්තබ්බ්යං, තංයහට්ඨාවුත්තයමව. 

දස්සනාපහාතබ්බ්යආසවවණ්ණනානිට්ඨිතා. 
සංවරාපහාතබ්බ්යආසවවණ්ණනා 

22. සංවරාදීහීති සංවරපටියසවනඅධිවාසනපරිවජ්ජනවියනොදයනහි. 

සබ් යබසම් පීති චතුන්නම්පි අරියමග්ගානං. අෙන්ති සංවරාපහාතබ්බ්යාදිකථා 

පුබ් බභා පටිපදාති යවදිතබ් බා. තථා හි යහට්ඨා ‘‘උපක්කියලසවියසොධනං
ආදිං කත්වා ආසවක්ෙයපටිපත්තිදස්සනත්ථ’’න්ති සුත්තන්තයදසනාය

පයයොජනංවුත්තං.නහිසක්කා ආදියතොඑවඅරියමග්ගංභායවතුං, අථයෙො

සමාදින්නසීයලො ඉන්ද්රියයසු ගුත්තකුවායරො ‘‘සඅොයයකං පටියසවති, 

සඅොයයකං අධිවායසති, සඅොයයකං පරිවජ්යජති, සඅොයයකං 

වියනොයදතී’’ති )දී. නි. 3.348; ම. නි. 2.168) එවං වුත්තං
චතුරාපස්යසනපටිපත්තිං පටිපජ්ජමායනො සම්මසනවිධිං ඔතරිත්වා
අනුක්කයමන විපස්සනං උස්සුක්කායපත්වා මග්ගපටිපාටියා ආසයව

යෙයපති. යතනාහ භගවා ‘‘යසයයථාපි, භික්ෙයව, මහාසමුකුයදො 

අනුපුබ්බ්යනින්යනොඅනුපුබ්බ්යයපොයණොඅනුපුබ්බ්යපබ්භායරො, නආයතයකයනව

පපායතො, එවං යෙො, භික්ෙයව, ඉමස්මිං ධම්මවිනයය අනුපුබ්බ්යසික්ො

අනුපුබ්බ්යකිරියා අනුපුබ්බ්යපටිපදා, නආයතයකයනව අඤ්ඤාපටියවයධො’’ති

)අ.නි.8.20; උදා.45; චූළව.385). 
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පටුන 

ඉ ාති අයං ඉ -සකුයදො සබ්බ්යාකාරයතො ඉන්ද්රියසංවරසංවුතස්ස

පුග්ගලස්ස සන්නිස්සයභූතසාසනපරිදීපයනො, අඤ්ඤසාසනස්ස

තථාභාවපටියසධයනො චාති වුත්තං ‘‘ඉමස් මිං සාසයන’’ති. 

ආදීනවපටිසඞ් ඛාති ආදීනවපච්චයවක්ෙණා. සම් පලිමට් ඨන්ති )අ. නි. ටී.

3.6.58)  ංසිතං. අනුබයඤ්  නයසොති 
හත්ථපාදහසිතකථිතවියලොකිතාදිප්පකාරභාගයසො. තඤ්හි අයයොනියසො
මනසිකයරොයතොකියලසානං අනු අනු බ්යයඤ්ජනයතො ‘‘අනුබ්යයඤ්ජන’’න්ති

වුච්චති. නිමිත් තග්  ායහොති ඉත්ථිපුරිසනිමිත්තාදිකස්ස වා 

කියලසවත්ථුභූතස්ස වා නිමිත්තස්ස ගායහො. ආදිත් තපරිොෙනයෙනාති

ආදිත්තපරියායය )සං. නි. 4.28; මහාව. 54) ආගතනයයන යවදිතබ්බ්යා

ආදීනවපටිසඅොති යයොජනා. යථා ඉත්ථියා ඉන්ද්රියන්ති ඉත්ථින්ද්රියං, න

එවමිදං, ඉදං පන චක් ඛුයමව ඉන් ද්රිෙන් ති චක් ඛුන් ද්රිෙන් ති. තිත් ථකායකො 

විොති තිත්යථ කායකො තිත්ථකායකො, නදියා සමතික්කමනතිත්යථ

නියතට්ඨිතියකො. ආවාටකච් ඡයපොතිආදීසුපිඑයසවනයයො. 

එවං තප්පටිබ්යකුධවුත්තිතාය චක් ඛුන් ද්රියෙ නියතට්ඨායනො සංවයරො 

චක්ඛුන්ද්රියසංවයරො. මුට් ඨස ්සච් චං සතිපටිපක්ො අද්සලධම්මා. යදිපි

අඤ්ඤත්ථ අසඅයෙයයම්පි භවඅගචිත්තං නිරන්තරං උප්පජ්ජති, 
පසාද ට්ටනාවජ්ජනුප්පාදානං පන අන්තයර කුයව එව භවඅගචිත්තානි 

උප්පජ්ජන්තීති අයං චිත්තනියායමොති ආහ භවඞ් ය  ‘‘ද් වික් ඛත් තුං 

උප් පජ් ජිත් වා නිරුද් ය ’’ති. 

 වනක් ඛයණ පන සයච දුස් සීලයං වාතිආදි )විසුකුධි. ටී. 1.15; ධ. ස.

මූලටී. 1352) පුන අවචනත්ථං ඉයධව සබ්බ්යං වුත්තන්ති ඡසු කුවායරසු
යථාසම්භවං යයොයජතබ්බ්යං. න හි පඤ්චකුවායර කායවචීදුච්චරිතසඅොයතො

දුස්සීලයසංවයරො අත්ථීති යසො මයනොකුවාරවයසන, ඉතයරො ඡන්නම්පි
කුවාරානං වයසන යයොයජතබ්යබ්යො. මුට්ඨස්සච්චාදීනඤ්හි

සතිපටිපක්ොදිලක්ෙණානං අද්සලධම්මානං සියා පඤ්චකුවායර උප්පත්ති, 
න ත්යවව කායිකවාචසිකවීතික්කමභූතස්ස දුස්සීලයස්ස තත්ථ උප්පත්ති
පඤ්චකුවාරිකජවනානංඅවිඤ්ඤත්තිජනකත්තාති. 

ෙථා කින්ති යයන පකායරන ජවයන උප්පජ්ජමායනො අසංවයරො

‘‘චක්ඛුකුවායර අසංවයරො’’ති වුච්චති, තං නිදස්සනං කින්ති අත්යථො. 

ෙථාතිආදිනා නගරකුවායර අසංවයර සති තංසම්බ්යන්ධානං  රාදීනං
අසංවුතතා විය ජවයන අසංවයර සති තංසම්බ්යන්ධානං කුවාරාදීනං

අසංවුතතාතිඅඤ්ඤාසංවයර අඤ්ඤාසංවුතතාසාමඤ්ඤයමවනිදස්යසති, න 

පුබ්බ්යාපරසාමඤ්ඤං, අන්යතොබ්යහිසාමඤ්ඤං වා. සම්බ්යන්යධො ච ජවයනන
කුවාරාදීනං එකසන්තතිපරියාපන්නතාය එව දට්ඨබ්යබ්යො. පච්චයභායවන
පුරිමනිප්ඵන්නංජවනකායල අසන්තම්පිභවඅගාදිඵලනිප්ඵත්තියාචක්ොදි

වියසන්තංයයවනාම.නහිධරමානංයයව ‘‘සන්ත’’න්තිවුච්චති, තස්මාසති
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කුවාරභවඅගාදියක පච්ඡා උප්පජ්ජමානං ජවනං බ්යාහිරං විය කත්වා
නගරකුවාරසමානංවුත්තං.ඉතරඤ්චඅන්යතොනගර රාදිසමානං.ජවනස්ස හි
පරමත්ථයතො අසතිපි බ්යාහිරභායව ඉතරස්ස ච අබ්භන්තරභායව

‘‘පභස්සරමිදං, භික්ෙයව, චිත්තං, තඤ්ච යෙො ආගන්තුයකහි

උපක්කියලයසහි උපක්කිලිට්ඨ’’න්ති )අ. නි. 1.49) ආදිවචනයතො

ආගන්තුකභූතස්ස කදාචි කදාචි උප්පජ්ජමානස්ස ජවනස්ස බ්යාහිරභායවො, 
තබ්බිධුරසභාවස්සඉතරස්ස අබ්භන්තරභායවොචපරියායයතොයවදිතබ්යබ්යො.
ජවයන වා අසංවයර උප්පන්යන තයතො පරං කුවාරභවඅගාදීනං
අසංවරයහතුභාවාපත්තියතො නගරකුවාරසදියසන ජවයනන පවිසිත්වා
දුස්සීලයාදියචොරානං කුවාරභවඅගාදීසු මුසනං ද්සලභණ්ඩවිනාසනං 
දට්ඨබ්බ්යං. උප්පන්යන හි අසංවයර කුවාරාදීනං තස්ස යහතුභායවො

පඤ්ඤායති, යසො ච උප්පජ්ජමායනොයයව කුවාරාදීනං සංවරූපනිස්සයභාවං
පටිබ්යායහන්යතොයයවපවත්තතීති අයඤ්යහත්ථඅසංවරාදීනංපවත්තිනයයො.
පඤ්චකුවායර රූපාදිආරම්මයණ ආපාථගයත යථාපච්චයං අද්සලජවයන
උප්පජ්ජිත්වාභවඅගංඔතිණ්යණමයනොකුවාරිකජවනංතංයයව ආරම්මණං

කත්වාභවඅගංඔතරති, පුනතස්මිංයයවකුවායර‘‘ඉත්ථීපුරියසො’’තිආදිනා 

විසයං වවත්ථයපත්වා ජවනං භවඅගං ඔතරති, පුනවායර රජ්ජනාදිවයසන

ජවනං ජවති, පුනපි යදි තාදිසං ආරම්මණං ආපාථමාගච්ඡති, තංසදිසයමව

පඤ්චකුවායර රූපාදීසු ජවනං උප්පජ්ජති. තං සන්ධාය වුත්තං ‘‘එවයමව 

 වයන දුස් සීලයාදීසු උප් පන් යනසු තස් මිං අසංවයර සති ද් වාරම් පි 

අගුත් ත’’න්තිආදි.අයංතාව අසංවරපක්යෙඅත්ථවණ්ණනා. 

සංවරපක්යෙපි ඉමිනාව නයයන අත්යථො යවදිතබ්යබ්යො. සංවයරන

සමන්නාගයතො පුග්ගයලො සංවුයතොති වුත්යතොතිආහ ‘‘උයපයතොති වුත් තං 

යහොතී’’ති. එකජ් ඣං කත් වාති ‘‘පාතියමොක්ෙසංවරසංවුයතො’’ති පදඤ්ච

අත්ථයතොඅභින්නංසමානංකත්වා. අෙයමව යචත් ථ අත් යථො සුන් දරතයරො 

උපරිපාළියා සංසන්දනයතො. යතනාහ ‘‘තථාහී’’තිආදි. ෙන් ති ආයදයසොති

ඉමිනා ලිඅගවිපල්ලායසන සකුධිං වචනවිපල්ලායසො කයතොති දස්යසති, 

නිපාතපදංවාඑතං පච්චත්තපුථුවචනත්ථං. විඝාතකරාතිචිත්තවි ාතකරණා 
චිත්තදුක්ෙනිබ්බ්යත්තකාච.යථාවුත්තකියලසයහතුකා දාහානුබ්යන්ධාවිපාකා

එව විපාකපරි ාහා. යථා පයනත්ථ ආසවා අඤ්යඤ ච වි ාතකරා 

කියලසවිපාකපරිළාහා සම්භවන්ති, තං දස්යසතුං ‘‘චක් ඛුද් වායරහී’’තිආදි

වුත්තං, තං සුවිඤ්යඤයයයමව. එත්ථ ච සංවරණූපායයො, සංවරිතබ්බ්යං, 

සංවයරො, යයතො යසො සංවයරො, යත්ථ සංවයරො, යඤ්ච සංවරඵලන්ති අයං 

විභායගො යවදිතබ්යබ්යො. කථං? පටිසඅො යයොනියසොති හි සංවරණූපායෙො. 

චක්ඛුන්ද්රියං සංවරිතබ් බං. සංවරග්ගහයණන ගහිතා සති සංවයරො. 

අසංවුතස්සාති සංවරණාවධි. අසංවරයතො හි සංවරණං.

සංවරිතබ්බ්යග්ගහයණන සිකුයධො ඉධ සංවරවිසයෙො. චක්ඛුන්ද්රියඤ්හි
සංවරඤාණං රූපාරම්මයණ සංවරීයතීති අවුත්තසිකුයධොයමත්යථො.

ආසවතන්නිමිත්තකියලසාදිපරිළාහාභායවො ඵලං. එවං යසොතකුවාරාදීසුපි
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යයොයජතබ්බ්යං. සබ් බත් යථවාති මයනොකුවායර පඤ්චකුවායර චාති සබ්බ්යස්මිං 
කුවායර. 

සංවරාපහාතබ්බ්යආසවවණ්ණනානිට්ඨිතා. 
පටියසවනාපහාතබ්බ්යආසවවණ්ණනා 

23. පටිසඞ් ඛා යෙොනියසො චීවරන්තිආදීසු ‘‘සීතස්සපටි ාතායා’’තිආදිනා

වුත්තං පච්චයවක්ෙණයමව යයොනියසො පටිසඅො. ඊදිසන්ති එවරූපං

ඉට්ඨාරම්මණං. භවපත් ථනාෙ අස් සාදෙයතොති භවපත්ථනාමුයෙන භාවිතං

ආරම්මණං අස්සායදන්තස්ස. චීවරන්ති නිවාසනාදි යං කිඤ්චි චීවරං. 

පටියසවතීති නිවාසනාදිවයසන පරිභුඤ්ජති. ොවයදවාති
පයයොජනපරිමාණනියමනං. සීතපටි ාතාදියයව හි යයොගියනො 

චීවරපටියසවයන පයයොජනං. සීතස ්සාති ධාතුක්යෙොභයතො වා 

උතුපරිණාමයතො වා උප්පන්නසීතස්ස. පටිඝාතාොති පටිබ්යාහනත්ථං 

තප්පච්චයස්ස විකාරස්ස වියනොදනත්ථං. උණ් හස් සාති අග්ගිසන්තාපයතො

උප්පන්නස්ස උණ්හස්ස. ඩංසාදයයො පාකටායයව. පුන ොවයදවාති
නියතපයයොජනපරිමාණනියමනං.නියතඤ්හි පයයොජනංචීවරපටියසවනස්ස

හිරියකොපීනපටිච්ඡාදනං, ඉතරං කදාචි කදාචි. හිරියකොපීනන්ති

සම්බ්යාධට්ඨානං. යස්මිඤ්හි අඅයග විවයට හිරීද්ප්පති විනස්සති, තං හිරියා 

යකොපනයතොහිරියකොපීනං, තස්සපටිච්ඡාදනත්ථංචීවරංපටියසවති. 

පිණ් ඩපාතන්ති යංකිඤ්චිආහාරං. යසො හි පිණ්යඩොයලයනභික්ෙනාය
පත්යත පතනයතො තත්ථ තත්ථ ලකුධභික්ොපිණ්ඩානං පායතො 

සන්නිපායතොති ‘‘පිණ්ඩපායතො’’ති වුච්චති. යනව දවාොතින කීළනාය. න 

මදාොති න බ්යලමදමානමදපුරිසමදත්ථං. න මණ් ඩනාොති න

අඅගපච්චඅගානං පීණනභාවත්ථං. න විභූසනාොති න යතසංයයව

යසොභනත්ථං, ඡවිසම්පතිඅත්ථන්ති අත්යථො. ඉමානි ච පදානි යථාක්කමං
යමොහ-යදොස-සණ්ඨාන-වණ්ණ-රාගූපනිස්සය-පහානත්ථානි යවදිතබ්බ්යානි.

පුරිමං වා කුවයං අත්තයනො අත්තයනො සංකියලසුප්පත්තිනියසධනත්ථං, 
ඉතරං පරස්සපි. චත්තාරිපි කාමසුෙල්ලිකානුයයොගස්ස පහානත්ථං

වුත්තානීති යවදිතබ්බ්යානි. කාෙස ්සාති රූපකායස්ස. ඨිතිො ොපනාොති
පබ්යන්ධට්ඨිතත්ථඤ්යචව පවත්තියා අවිච්යඡදනත්ථඤ්ච චිරකාලට්ඨිතත්ථං

ජීවිතින්ද්රියස්ස පවත්තාපනත්ථං. විහිංසූපරතිොති ජි ච්ඡාදුක්ෙස්ස

උපරමණත්ථං. බ්රහ් මචරිොනුග්  හාොති සාසනමග්ගබ්රහ්මචරියානං 

අනුග්ගහත්ථං. ඉතීති එවං ඉමිනා උපායයන. පුරාණඤ් ච යවදනං 

පටිහඞ් ඛාමීති පුරාණං අභුත්තපච්චයා උප්පජ්ජනකයවදනං පටිහනිස්සාමි. 

නවඤ් ච යවදනං න උප් පායදස් සාමීති නවං භුත්තපච්චයා
උප්පජ්ජනකයවදනං න උප්පායදස්සාමීති. තස්සා හි අනුප්පන්නාය
අනුප්පජ්ජනත්ථයමව ආහාරං පරිභුඤ්ජති. එත්ථ ච අභුත්තපච්චයා
උප්පජ්ජනකයවදනා නාම යථාපවත්තා ජි ච්ඡානිමිත්තා යවදනා. සා හි 

අභුඤ්ජන්තස්සභියයයො භියයයො පවඩ්ඪනවයසනඋප්පජ්ජති, භුත්තපච්චයා 
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පටුන 

උප්පජ්ජනකයවදනාපිඛුදානිමිත්තාවඅඅගදාහසූලාදියවදනාඅප්පවත්තා.සා
හි භුත්තපච්චයා අනුප්පන්නාව න උප්පජ්ජිස්සතීති. විහිංසානිමිත්තතා
යචතාසං විහිංසායවියසයසො. 

ොත්රා ච යම භවිස් සතීතියාපනාචයම චතුන්නංඉරියාපථානංභවිස්සති. 

ොපනාොති ඉමිනා ජීවිතින්ද්රියයාපනා වුත්තා, ඉධ චතුන්නං ඉරියාපථානං

අවිච්යඡදසඅොතා යාපනාති අයයමතාසං වියසයසො. අනවජ්  තා ච 

ඵාසුවිහායරො චාති අයුත්තපරියයසනපටිග්ගහණපරියභොගපරිවජ්ජයනන

අනවජ්ජතා, පරිමිතපරියභොයගන ඵාසුවිහායරො. 
අසප්පායාපරිමිතයභොජනපච්චයා

අරතිතන්දීවිජම්භිතාවිඤ්ඤුගරහාදියදොසාභායවන වා අනවජ්ජතා, 
සප්පායපරිමිතයභොජනපච්චයා කායබ්යලසම්භයවන ඵාසුවිහායරො.
යාවදත්ථඋදරාවයදහකයභොජනපරිවජ්ජයනන 

යසයයසුෙපස්සසුෙමිකුධසුොදීනං අභාවයතො අනවජ්ජතා, 
චතුපඤ්චායලොපමත්තඤ්ඤීනයභොජයනන චතුඉරියාපථයයොගයතාපාදනයතො
ඵාසුවිහායරො.වුත්තඤ්යහතං– 

‘‘චත්තායරො පඤ්චආයලොයප, අභුත්වාඋදකං පියව; 

අලංඵාසුවිහාරාය, පහිතත්තස්සභික්ඛුයනො’’ති.)යථරගා. 983); 

එත්තාවතාපයයොජනපරිග්ගයහො, මජ්ඣිමාචපටිපදාදීපිතායහොති. 

යසනාසනන්ති සයනඤ්ච ආසනඤ්ච. යත්ථ හි විහාරාදියක යසති

නිපජ්ජති, ආසති නිසීදති, තං යසනාසනං. 

උතුපරිස් සෙවියනොදනපටිසල් ලානාරාමත් ථන්ති උතුයයව පරිසහනට්යඨන 

පරිස්සයයො, සරීරාබ්යාධචිත්තවික්යෙපකයරො, අථ වා යථාවුත්යතො උතු ච 
සීහබ්යයග් ාදිපාකටපරිස්සයයො ච රාගයදොසාදිපටිච්ඡන්නපරිස්සයයො ච

උතුපරිස්සයයො, තස්ස වියනොදනත්ථඤ්යචව එකීභාවසුෙත්ථඤ්ච. ඉදඤ්ච
චීවරපටියසවයන හිරියකොපීනපටිච්ඡාදනං විය තස්ස නියතපයයොජනන්ති

පුන ‘‘ොවයදවා’’තිවුත්තං. 

ගිලානපච් චෙයභසජ්  පරික් ඛාරන්ති යරොගස්ස පච්චනීකප්පවත්තියා

ගිලානපච්චයයො, තයතො එව භිසක්කස්ස අනුඤ්ඤාතවත්ථුතාය යභසජ්ජං, 
ජීවිතස්ස පරිවාරසම්භාරභායවහි පරික්ොයරො චාති 

ගිලානපච් චෙයභසජ්  පරික් ඛායරො, තං. උප් පන් නානන්ති ජාතානං

නිබ්බ්යත්තානං. යවෙයාබාධිකානන්ති බ්යයාබ්යාධයතො ධාතුක්යෙොභයතො ච 

තන්නිබ්බ්යත්තයරොගයතො ච ජාතානං. යවදනානන්ති දුක්ෙයවදනානං. 

අබයාබජ් ඣපරමතාොති නිකුදුක්ෙපරමභාවාය පටියසවාමීති යයොජනා.
එවයමත්ථ සඅයෙයපයනව පාළිවණ්ණනා යවදිතබ්බ්යා. 

නවයවදනුප් පාදනයතොපීතිනයකවලංආයතිංඑවවිපාකපරිළාහා, අථයෙො 
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අතියභොජනපච්චයා අලංසාටකාදීනං විය නවයවදනුප්පාදනයතොපි
යවදිතබ්බ්යාතිඅත්යථො. 

පටියසවනාපහාතබ්බ්යආසවවණ්ණනානිට්ඨිතා. 
අධිවාසනාපහාතබ්බ්යආසවවණ්ණනා 

24. ඛයමොති ෙමනයකො. කම්මට්ඨානිකස්ස චලනං නාම

කම්මට්ඨානපරිච්චායගොති ආහ ‘‘චලති කම් පති කම් මට් ඨානං වි හතී’’ති. 

අධිමත් තම් පි උණ් හං සහති, සහන්යතොචනනග්ගසමණාදයයොවියසහති, 

අථ යෙො කම්මට්ඨානාවිජහයනනාති ආහ ‘‘ස් යවව යථයරො විො’’ති. 

බහිචඞ් කයමති යලණයතො බ්යහි චඅකයම. උණ් හභයෙයනවාති

නරකග්ගිඋණ්හභයයයනව.යතනාහ ‘‘අවීචිමහානිරෙං පච් චයවක් ඛිත් වා’’ති, 

තම්පි ‘‘මයා අයනකක්ෙත්තුං අනුභූතං, ඉදං පනතයතො මුදුතර’’න්ති එවං 

පච්චයවක්ඛිත්වා. එත් ථාතිඑතස්මිංඨායන. අග් ගිසන් තායපොව යවදිතබ් යබො 
සූරියසන්තාපස්සපරයතො වුච්චමානත්තා. 

පරිසුද්  සීයලොහමස් මීති සබ්බ්යථාපි ‘‘විසුකුධසීයලොහමස්මී’’ති මරණං

අග්ගයහත්වා අවිප්පටිසාරමූලිකං පීතිං උප්පායදසි. සහ පීතුප් පාදාති

ඵරණපීතියා උප්පායදන සයහව. විසං නිවත් තිත් වාති පීතියවයගන

අජ්යඣොත්ථතං දට්ඨමුයෙයනව භස්සිත්වා. තත් යථවාති සප්යපන

දට්ඨට්ඨායනයයව. චිත් යතකග්  තං ලභිත් වාති ‘‘පීතිමනස්ස කායයො 

පස්සම්භතී’’තිආදිනා )දී. නි. 1.466; 3.359; සං. නි. 5.376; අ. නි. 3.96; 

11.12) නයයනසමාධානංපාපුණිත්වා. 

පච්චයයසු සන්යතොයසො භාවනාය ච ආරමිතබ්බ්යට්ඨානතාය ආරායමො

අස්සාති පච්චයසන්යතොසභාවනාරායමො, තස්ස භායවො පච් චෙ…යප.… 

රාමතා, තාය. මහායථයරොති වුඩ්ඪතයරො යථයරො. වචනයමව තදත්ථං 

ඤායපතුකාමානංපයථොති වචනපයථො. 

අසුෙට්යඨන වා තිබ් බා. යඤ්හි න සුෙං, තං අනිට්ඨං ‘‘තිබ්බ්ය’’න්ති

වුච්චති. එවංසභායවොති ‘‘අධිවාසනජාතියයො’’ති පදස්ස අත්ථමාහ. 

මුහුත් යතන ෙයණවවායත හදයංඵායලතුංආරකුයධයයව. අනා ාමී හුත් වා 

පරිනිබ් බායීති අරහත්තංපත්වාපරිනිබ්බ්යායි. 

එවං සබ් බත් ථාති ‘‘උණ්යහන ඵුට්ඨස්ස සීතං පත්ථයයතො’’තිආදිනා

සබ්බ්යත්ථඋණ්හාදිනිමිත්තංකාමාසවුප්පත්තියවදිතබ්බ්යා, සීතංවාඋණ්හංවා
අනිට්ඨන්ති අධිප්පායයො. අත්තග්ගායහ සති අත්තනියග්ගායහොති ආහ 

‘‘මය් හං සීතං උණ් හන් ති  ායහො දිට් ඨාසයවො’’ති. සීතාදියක උපගයත
සහන්තී ෙමන්තී යත අත්තයනො උපරි වායසන්තී විය යහොතීති වුත්තං 

‘‘ආයරොයපත් වා වායසතියෙවා’’ති. න නිරස ්සතීති න විධුනති. යයො හි

සීතාදියකනසහති, යසොයත නිරස්සන්යතොවිධුනන්යතොවියයහොතීති. 
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අධිවාසනාපහාතබ්බ්යආසවවණ්ණනානිට්ඨිතා. 
පරිවජ්ජනාපහාතබ්බ්යආසවවණ්ණනා 

25. අහං සමයණොති )අ. නි. ටී. 3.6.58) ‘‘අහං සමයණො, කිං මම
ජීවියතන වා මරයණන වා’’ති එවං අචින්යතත්වාති අධිප්පායයො. 

පච් චයවක් ඛිත් වාති ගාමප්පයදසං පයයොජනාදිඤ්ච පච්චයවක්ඛිත්වා. 

පටික් කමතීති හත්ථිආදීනං සමීපගමනයතො අපක්කමති. කණ්ටකා යත්ථ

තිට්ඨන්ති, තං කණ් ටකට් ඨානං. අමනුස් සදුට් ඨානීති අමනුස්සසඤ්චායරන

දූසිතානි, සපරිස්සයානීති අත්යථො. සමානන්ති සමං, අවිසමන්ති අත්යථො. 

අකාසි වා තාදිසංඅනාචාරං. 

සීලසංවරසඞ් ඛායතනාති ‘‘කථං පරිවජ්ජනං සීල’’න්ති යයදත්ථ

වත්තබ්බ්යං, තං යහට්ඨා වුත්තයමව. අපිච ‘‘චණ්ඩං හත්ථිං පරිවජ්යජතී’’ති
වචනයතො හත්ථිආදිපරිවජ්ජනම්පි භගවයතො වචනානුට්ඨානන්ති කත්වා 
ආචාරසීලයමවාතියවදිතබ්බ්යං. 

පරිවජ්ජනාපහාතබ්බ්යආසවවණ්ණනානිට්ඨිතා. 
වියනොදනාපහාතබ්බ්යආසවවණ්ණනා 

26. ඉතිපීති ඉමිනා කාරයණන, අයයොනියසොමනසිකාරසමුට්ඨිතත්තාපි
යලොභාදිසහගතත්තාපි ද්සලපටිපක්ෙයතොපීතිආදීහි කාරයණහි අයං

විතක්යකොඅද්සයලොතිඅත්යථො.ඉමිනානයයන සාවජ් ය ොතිආදීසුපිඅත්යථො

යවදිතබ්යබ්යො. එත්ථ ච අකුසයලොතිආදිනා දිට්ඨධම්මිකං කාමවිතක්කස්ස

ආදීනවං දස්යසති, දුක් ඛවිපායකොති ඉමිනා සම්පරායිකං. අත් තබයාබා ාෙ 

සංවත් තතීතිආදීසුපි ඉමිනාව නයයන ආදීනවවිභාවනා යවදිතබ්බ්යා.
උප්පන්නස්ස කාමවිතක්කස්ස අනධිවාසනං නාම පුන තාදිසස්ස 

අනුප්පාදනං, තං පනස්ස පහානං වියනොදනං බ්යයන්තිකරණං
අනභාවගමනන්ති ච වත්තුං වට්ටතීති පාළියං ‘‘උප්පන්නං කාමවිතක්කං 
නාධිවායසතී’’ති වත්වා ‘‘පජහතී’’තිආදි වුත්තන්ති තමත්ථං දස්යසන්යතො 

‘‘අනධිවායසන් යතො කිං කයරොතීති ප හතී’’තිආදිමාහ. පහානඤ්යචත්ථ 

වික්ෙම්භනයමව, නසමුච්යඡයදොතිදස්යසතුං ‘‘වියනොයදතී’’තිආදිවුත්තන්ති
වික්ෙම්භනවයසයනවඅත්යථො දස්සියතො. 

කාමවිතක් යකොති සම්පයයොගයතො ආරම්මණයතො ච කාමසහගයතො

විතක්යකො. යතනාහ ‘‘කාමපටිසංයුත් යතො තක් යකො’’තිආදි. 

කාමපටිසංයුත් යතොති හි කාමරාගසඅොයතන කායමන සම්පයුත්යතො 

වත්ථුකාමසඅොයතන පටිබ්යකුයධො ච. උප් පන් නුප් පන් යනති යතසං
පාපවිතක්කානංඋප්පාදාවත්ථාගහණංවාකතංසියාඅනවයසසග්ගහණංවා.

යතසු පඨමං සන්ධායාහ ‘‘උපන් නමත් යත’’ති, සම්පතිජායතති අත්යථො. 

අනවයසසග්ගහණං බ්යයාපනිච්ඡාය යහොතීති දස්යසතුං ‘‘සතක් ඛත් තුම් පි 

උප් පන් යන’’තිවුත්තං. ඤාතිවිතක් යකොති‘‘අම්හාකං ඤාතයයොසුෙජීවියනො
සම්පත්තියුත්තා’’තිආදිනා යගහස්සිතයපමවයසන ඤාතයක ආරබ්භ 
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පටුන 

උප්පන්නවිතක්යකො.  නපදවිතක් යකොති ‘‘අම්හාකං ජනපයදො සුභික්යෙො
සම්පන්නසස්යසො රමණීයයො’’තිආදිනා යගහස්සිතයපමවයසයනව ජනපදං
ආරබ්භ උප්පන්නවිතක්යකො. උක්ද්ටිකප්පධානාදීහි දුක්යෙ නිජ්ජිණ්යණ
සම්පරායය අත්තා සුඛී යහොති අමයරොති දුක්කරකාරිකාය පටිසංයුත්යතො

අමරත්ථායවිතක්යකො, තංවාආරබ්භ අමරාවික්යෙපදිට්ඨිසහගයතොඅමයරො

ච යසො විතක්යකො චාති අමරවිතක් යකො. පරානුද් දෙතාපටිසංයුත් යතොති
පයරසු උපට්ඨාකාදීසු සහනන්දිකාදිවයසන පවත්යතො 
අනුකුදයතාපතිරූපයකො යගහස්සිතයපයමන පටිසංයුත්යතො විතක්යකො. 

ලාභසක් කාරසියලොකපටිසංයුත් යතොති චීවරාදිලායභන යචව සක්කායරන ච 
කිත්තිසකුයදන ච ආරම්මණකරණවයසන පටිසංයුත්යතො. 

අනවඤ් ඤත් තිපටිසංයුත් යතොති ‘‘අයහො වත මං පයර න අවජායනයයං, න 

යහට්ඨා කත්වා මඤ්යඤයයං, පාසාණච්ඡත්තං විය ගරුං කයරයය’’න්ති 
උප්පන්නවිතක්යකො. 

කාමවිතක්යකො කාමසඅකප්පනසභාවත්තා කාමසඅකප්පපවත්තියා 

සාතිසයත්තා ච කාමනාකායරොති ආහ ‘‘කාමවිතක් යකො පයනත් ථ 

කාමාසයවො’’ති. තබ් බියසයසොති කාමාසවවියසයසො, රාගසහවුත්තීති
අධිප්පායයො. කාමවිතක්කාදියක වියනොයදති අත්තයනො සන්තානයතො 

නීහරති එයතනාති වියනොදනං, වීරියන්ති ආහ ‘‘වීරිෙසංවරසඞ් ඛායතන 

වියනොදයනනා’’ති. 

වියනොදනාපහාතබ්බ්යආසවවණ්ණනානිට්ඨිතා. 
භාවනාපහාතබ්බ්යආසවවණ්ණනා 

27. ‘‘සත්ත යබ්යොජ්ඣඅගා භාවිතා බ්යහුලීකතා විජ්ජාවිමුත්තියයො 

පරිපූයරන්තී’’ති )සං. නි. 5.187) වචනයතො විජ්ජාවිමුත්තීනං අනධිගයමො

තයතො ච සකලවට්ටදුක්ොනතිවත්ති අභාවනාෙ ආදීනයවො, 

වුත්තවිපරියායයන භගවයතො ඔරසපුත්තභාවාදිවයසන ච භාවනාෙ 

ආනිසංයසො යවදිතබ්යබ්යො. උපරිමග්  ත් තෙසමෙසම් භූතාති

දුතියාදිමග්ගක්ෙයණ ජාතා, භාවනාධිකාරයතො දුතියමග්ගාදිපරියාපන්නාති

අත්යථො.නනුචයතයලොද්ත්තරාඑව, කස්මා වියසසනං කතන්ති? නයිදං

වියසසනං, වියසසිතබ්බ්යං පයනතං, යලොද්ත්තරයබ්යොජ්ඣඅගා එව

අධිප්යපතා, යත ච යෙො උපරිමග්ගත්තයසමයසම්භූතාති. යබොජ් ඣඞ් ය සු 

අසම් යමොහත් ථන්ති විපස්සනාඣානමග්ගඵලයබ්යොජ්ඣඅයගසු
සම්යමොහාභාවත්ථං. මිස්සකනයයන හි යබ්යොජ්ඣඅයගසු වුච්චමායනසු
තදඅගාදිවියවකදස්සනවයසන විපස්සනායබ්යොජ්ඣඅගාදයයො විභජිත්වා 

වුච්චන්ති, න නිබ්බ්යත්තිතයලොද්ත්තරයබ්යොජ්ඣඅගා එවාති යබ්යොජ්ඣඅයගසු
සම්යමොයහො න යහොති යබ්යොජ්ඣඅගභාවනාපටිපත්තියා ච සම්මයදව

පකාසිතත්තා. ඉ  පනාති ඉමස්මිං සුත්යත, ඉමස්මිං වා අධිකායර. 

යලොකුත් තරනයෙො එව  යහතබ් යබො භාවනාමග්ගස්සඅධිකතත්තා. 
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ආදිපදානන්ති )අ. නි. ටී. 1.1.418) ‘‘සතිසම්යබ්යොජ්ඣඅග’’න්ති

එවමාදීනං තස්මිං තස්මිං වායකය ආදිභූතානං පදානං. අත් ථයතොති

වියසසවයසන සාමඤ්ඤවයසන ච පදත්ථයතො. ලක් ඛණාදීහීති

ලක්ෙණරසපච්චුපට්ඨානයතො. කමයතොති අනුපුබ්බියතො. අනූනාධිකයතොති 

තාවත්තකයතො. විභාවිනාතිවිඤ්ඤුනා. 

සතිසම් යබොජ් ඣඞ් ය ති සතිසම්යබ්යොජ්ඣඅගපයද. සරණට් යඨනාති

අනුස්සරණට්යඨන. චිරකතාදියභදං ආරම්මණං උපගන්ත්වා ඨානං, 

අනිස්සජ්ජනං වා උපට් ඨානං. උදයකඅලාබුවියපිලවිත්වාගන්තුං අදත්වා
පාසාණස්ස විය නිච්චලස්ස ආරම්මණස්ස ඨපනං සාරණං

අසම්මුට්ඨතාකරණං අපිලාපනං. වුත් තම් පි යහතං මිලින්දපඤ්යහ. 

භණ් ඩා ාරියකොති භණ්ඩයගොපයකො. අපිලායප කයරොති අපිලායපති. 

යථයරනාති නාගයසනත්යථයරන. සම්යමොසපච්චනීකං කිච්චං 

අසම් යමොයසො, න සම්යමොසාභාවමත්තං. ය ොචරාභිමුඛභාවපච් චුපට් ඨානාති 
කායාදිආරම්මණාභිමුෙභාවපච්චුපට්ඨානා. 

යබොධිො ධම්මසාමග්ගියා, අඞ් ය ො අවයයවො, යබොධිස ්ස වා 

අරියසාවකස්ස අඞ් ය ො කාරණං. පතිට් ඨානායූහනා 

ඔ තරණසුත්තවණ්ණනායං)සං.නි.අට්ඨ.1.1.1) – 

‘‘කියලසවයසන පතිට්ඨානං, අභිසඅොරවයසන ආයූහනා.

තණ්හාදිට්ඨීහි පතිට්ඨානං, අවයසසකියලසාභිසඅොයරහි ආයූහනා.

තණ්හාවයසන පතිට්ඨානං, දිට්ඨිවයසන ආයූහනා. සස්සතදිට්ඨියා

පතිට්ඨානං, උච්යඡදදිට්ඨියා ආයූහනා. ලීනවයසන පතිට්ඨානං, 

උකුධච්චවයසන ආයූහනා. කාමසුොනුයයොගවයසන පතිට්ඨානං, 
අත්තකිලමථානුයයොගවයසනආයූහනා. සබ්බ්යාද්සලාභිසඅොරවයසන

පතිට්ඨානං, සබ්බ්යයලොකියද්සලාභිසඅොරවයසනආයූහනා’’ති – 

වුත්යතසු පකායරසු ඉධ අවුත්තානං වයසන යවදිතබ්බ්යා. යා හි අයං 

යබ්යොධීති වුච්චතීති යයොයජතබ්බ්යං. ‘‘බුජ්ඣතී’’ති පදස්ස පටිබුජ්ඣතීති

අත්යථොති ආහ ‘‘කියලසසන් තානනිද් දාෙ උට් ඨහතී’’ති. තං පන

පටිබුජ්ඣනංඅත්ථයතොචතුන්නංසච්චානංපටියවයධො, නිබ්බ්යානස්යසවවා

සච්ඡිකිරියාති ආහ ‘‘චත් තාරී’’තිආදි. ඣානඞ්  මග්  ඞ්  ාදයෙො විොති යථා

අඅගානි එව ඣානමග්ගා, න අඅගවිනිමුත්තා, එවමිධාපීති අත්යථො. 

යසනඞ්  රථඞ්  ාදයෙො විොති එයතන පුග්ගලපඤ්ඤත්තියා
අවිජ්ජමානපඤ්ඤත්තිභාවංදස්යසති. 

යබො ාෙ සංවත් තන් තීති යබොජ් ඣඞ්  ාති ඉදං කාරණත්යථො අඅග-

සකුයදොති කත්වා වුත්තං. බුජ්ඣන්තීති යබ්යොධියයො, යබ්යොධියයො එව අඅගාති

යබ්යොජ්ඣඅගාති වුත්තං ‘‘බුජ් ඣන් තීති යබොජ් ඣඞ්  ා’’ති. අනුබුජ් ඣන් තීති
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විපස්සනාදීනං කාරණානං බුජ්ඣිතබ්බ්යානඤ්ච සච්චානං අනුරූපං

බුජ්ඣන්ති. පටිබුජ් ඣන් තීතිකියලසනිකුදායඋට්ඨහනයතොපච්චක්ෙභායවන

වා පටිමුෙං බුජ්ඣන්ති. සම් බුජ් ඣන් තීති අවිපරීතභායවන සම්මා ච
බුජ්ඣන්ති.එවංඋපසග්ගානංඅත්ථවියසසදීපනතාදට්ඨබ්බ්යා.යබ්යොධි-සකුයදො
හි සබ්බ්යවියසසයුත්තංබුජ්ඣනංසාමඤ්යඤනගයහත්වාඨියතො. 

විචිනාතීති ‘‘තයිදං දුක්ෙ’’න්තිආදිනා වීමංසති. ඔභාසනං ධම්මානං 
යථාභූතසභාවපටිච්ඡාදකස්ස සම්යමොහස්ස විකුධංසනං යථා ආයලොයකො

අන්ධකාරස්ස. යස්මිං ධම්යම සති වීයරො නාම යහොති, යසො ධම්යමො 

වීරභායවො. ඊරයිතබ් බයතොතිපවත්යතතබ්බ්යයතො.යකොසජ්ජපක්ෙයතොපතිතුං

අප්පදානවයසන සම්පයුත්තානං පග්ගණ්හනං පග්  යහො. උපත් ථම් භනං 

අනුබ්යලප්පදානං. ඔසීදනං ලයාපත්ති, තප්පටිපක්ෙයතො අයනොසීදනං 

දට්ඨබ්බ්යං. පීණෙතීති තප්යපතිවඩ්යඪතිවා. ඵරණං පණීතරූයපහිකායස්ස

බ්යයාපනං. තුට් ඨි නාම පීති. උදග්ගභායවො ඔද යං, කායචිත්තානං

උක්ඛිපනන්ති අත්යථො. කාෙචිත් තදරථපස් සම් භනයතොති කායදරථස්ස

චිත්තදරථස්ස ච පස්සම්භනයතො වූපසමනයතො. කායෙොති යචත්ථ

යවදනාදයයොතයයොෙන්ධා. දරයථො සාරම්යභො, දුක්ෙයදොමනස්සපච්චයානං 

උකුධච්චාදිකියලසානං, තප්පධානානං වා චතුන්නං ෙන්ධානං අධිවචනං. 

උකුධච්චාදිකියලසපටිපක්ෙභායවො දට්ඨබ්යබ්යො, එවඤ්යචත්ථ පස්සකුධියා 

අපරිප් ඵන් දනසීතිභායවො දට්ඨබ්යබ්යො අසාරකුධභාවයතො. යතනාහ භගවා 

‘‘පස්සකුයධොකායයොඅසාරකුයධො’’ති)ම.නි.1.52). 

සමා ානයතොති සම්මා චිත්තස්ස ආධානයතො ඨපනයතො. අවික් යඛයපො 

සම්පයුත්තානං අවික්ඛිත්තතා, යයන සසම්පයුත්තා ධම්මා අවික්ඛිත්තා

යහොන්ති, යසො ධම්යමො අවික්යෙයපොති. අවිසායරො අත්තයනො එව

අවිසරණසභායවො. සම් පිණ් ඩනං සම්පයුත්තානං අවිප්පකිණ්ණභාවාපාදනං 

න්හානීයචුණ්ණානං උදකං විය. චිත් තට් ඨිතිපච් චුපට් ඨායනොති ‘‘චිත්තස්ස

ඨිතී’’ති )ධ. ස. 11) වචනයතො චිත්තස්ස පබ්යන්ධඨිතිපච්චුපට්ඨායනො. 

අජ් ඣුයපක් ඛනයතොති උදාසීනභාවයතො. සාති යබ්යොජ්ඣඅගඋයපක්ො. 
සමප්පවත්යත ධම්යම පටිසඤ්චික්ෙති උපපත්තියතො ඉක්ෙති තදාකාරා

හුත්වා පවත්තතීති පටිසඞ් ඛානලක් ඛණා, එවඤ්ච කත්වා ‘‘පටිසඅො
සන්තිට්ඨනා ගහයණ මජ්ඣත්තතා’’ති උයපක්ොකිච්චාධිමත්තතාය
සඅොරුයපක්ො වුත්තා. සම්පයුත්තධම්මානං යථාසකකිච්චකරණවයසන

සමං පවත්තනපච්චයතා සමවාහිතා. අලීනානුකුධතප්පවත්තිපච්චයතා 

ඌනාධිකතානිවාරණං. සම්පයුත්තානං අසමප්පවත්තියහතුකපක්ෙපාතං 

උපච්ඡින්දන්තී විය යහොතීති වුත්තං ‘‘පක් ඛපාතුපච් යඡදරසා’’ති.

අජ්ඣුයපක්ෙනයමව මජ් ඣත් තභායවො. 

සබ්බ්යස්මිං ලීනපක්යෙ උකුධච්චපක්යෙ ච අත්ථිකා පත්ථනීයා 

ඉච්ඡිතබ්බ්යාති සබ්බ්යත්ථිකා, තං සබ් බත් ථිකං. සමානක්ෙණපවත්තීසු
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පටුන 

සත්තසුපි සම්යබ්යොජ්ඣඅයගසු වාචාය කමප්පවත්තියතො පටිපාටියා
වත්තබ්යබ්යසු යං කිඤ්චි පඨමං අවත්වා සතිසම්යබ්යොජ්ඣඅගස්යසව පඨමං

වචනස්සකාරණංසබ්යබ්යසංඋපකාරකත්තන්තිවුත්තං ‘‘සබ් යබස’’න්තිආදි. 

සබ් යබසන්ති ච ලීනුකුධච්චපක්ඛිකානං, අඤ්ඤථා සබ්යබ්යපි සබ්යබ්යසං
පච්චයාති. 

‘‘කස ්මා සත් යතව යබොජ් ඣඞ්  ා වුත් තා’’ති යචොදයකො

සකුධායලොභාදීනම්පි යබ්යොජ්ඣඅගභාවං ආසඅකති, ඉතයරො සතිආදීනංයයව

භාවනාය උපකාරතං දස්යසන්යතො ‘‘ලීනුද්  ච් චපටිපක් ඛයතො 

සබ් බත් ථිකයතො චා’’තිආදිමාහ. තත්ථ ලීනස් සාති අතිසිථිලවීරියතාදීහි
භාවනාවීථිං අයනොතරිත්වා සංද්ටිතස්ස චිත්තස්ස. තදා හි 
පස්සකුධිසමාධිඋයපක්ොසම්යබ්යොජ්ඣඅගා න භායවතබ්බ්යා. තඤ්හි එයතහි
අල්ලතිණාදීහි වියපරිත්යතොඅග්ගිදුස්සමුට්ඨාපියංයහොතීති.යතනාහභගවා

‘‘යසයයථාපි, භික්ෙයව, පුරියසො පරිත්තං අග්ගිං උජ්ජායලතුකායමො අස්ස, 

යසො තත්ථ අල්ලානි යචව තිණානි පක්ඛියපයයා’’තිආදි )සං. නි. 5.234). 

ධම්මවිචයවීරියපීතිසම්යබ්යොජ්ඣඅගා පන භායවතබ්බ්යා, සුක්ෙතිණාදීහි විය
පරිත්යතොඅග්ගිලීනංචිත්තංඑයතහිසුසමුට්ඨාපියං යහොතීති.යතනවුත්තං 

‘‘ෙස් මිඤ ්ච යඛො’’තිආදි. තත්ථ යථාසකං ආහාරවයසන

ධම්මවිචයසම්යබ්යොජ්ඣඅගාදීනංභාවනායවදිතබ්බ්යා.වුත්තඤ්යහතං‘‘අත්ථි, 

භික්ෙයව, ද්සලාද්සලා ධම්මා…යප.… පීතිසම්යබ්යොජ්ඣඅගස්ස

භියයයොභාවාය…යප.… සංවත්තතී’’ති )සං. නි. 5.232). තත්ථ
සභාවසාමඤ්ඤලක්ෙණපටියවධවයසන පවත්තමනසිකායරො…යප.…
ධම්මවිචයසම්යබ්යොජ්ඣඅගාදයයොභායවතිනාම. 

උද්  ච් චස් සාති චිත්තස්ස අච්චාරකුධවීරියතාදීහි සීතිභාවපතිට්ඨිතභාවං

අයනොතිණ්ණතාය, තදා ධම්මවිචයවීරියපීතිසම්යබ්යොජ්ඣඅගානභායවතබ්බ්යා.
තඤ්හි එයතහි සුක්ෙතිණාදීහි විය අග්ගික්ෙන්යධො දුවූපසමයං යහොති.

යතනාහ භගවා ‘‘යසයයථාපි, භික්ෙයව, පුරියසො මහන්තං අග්ගික්ෙන්ධං 

නිබ්බ්යායපතුකායමො අස්ස, යසො තත්ථ සුක්ොනි යචව තිණානි

පක්ඛියපයයා’’තිආදි )සං. නි. 5.234). 

පස්සකුධිසමාධිඋයපක්ොසම්යබ්යොජ්ඣඅගා පන භායවතබ්බ්යා, අල්ලතිණාදීහි
විය අග්ගික්ෙන්යධො උකුධතං චිත්තං එයතහි සුවූපසමයං යහොති. යතන

වුත්තං ‘‘ෙස් මිඤ් ච යඛො’’තිආදි. එත්ථාපි යථාසකං ආහාරවයසන 

පස්සකුධිසම්යබ්යොජ්ඣඅගාදීනං භාවනා යවදිතබ්බ්යා. වුත්තඤ්යහතං ‘‘අත්ථි, 

භික්ෙයව, කායපස්සකුධි චිත්තපස්සකුධි…යප.… 

උයපක්ොසම්යබ්යොජ්ඣඅගස්සභියයයොභාවායසංවත්තතී’’ති)සං.නි.5.232). 

තත්ථ යථාස්ස පස්සකුධිආදයයො උප්පන්නපුබ්බ්යා, තං ආකාරං
සල්ලක්යෙත්වා යතසං උප්පාදනවයසන තථා මනසිකයරොන්යතොව
පස්සකුධිසම්යබ්යොජ්ඣඅගාදයයො භායවති නාම. සතිසම්යබ්යොජ්ඣඅයගො පන
සබ්බ්යත්ථ බ්යහූපකායරො. යසො හි චිත්තං ලීනපක්ඛිකානං පස්සකුධිආදීනං
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පටුන 

වයසන ලයාපත්තියතො, උකුධච්චපක්ඛිකානඤ්ච ධම්මවිචයාදීනං වයසන 

උකුධච්චපාතයතොරක්ෙති, තස්මායසොයලොණධූපනංවියසබ්බ්යබ්යයඤ්ජයනසු 

සබ්බ්යකම්මිකඅමච්යචොවියචරාජකිච්යචසුසබ්බ්යත්ථඉච්ඡිතබ්යබ්යො.යතනාහ 

‘‘සතිඤ් ච ඛ් වාහං, භික් ඛයව, සබ් බත් ථිකං වදාමී’’ති)සං.නි. 5.234). 

ඤත්වා ඤාතබ්බ්යාති )සං. නි. ටී. 1.1.129) සම්බ්යන්යධො. වඩ් ඪි නාම

යවපුල්ලං භියයයොභායවො පුනප්පුනං උප්පායදො එවාති ආහ ‘‘පුනප් පුනං 

 යනතී’’ති. අභිවුකුධිං පායපන්යතො නිබ් බත් යතති. විවිත් තතාති

විවිත්තභායවො. යයො හි වියවචනීයයතො විවිච්චති, යං විවිච්චිත්වා ඨිතං, 
තදුභයංඉධවිවිත්තභාවසාමඤ්යඤන‘‘විවිත්තතා’’තිවුත්තං.යතසුපුරියමො 
වියවචනීයයතොවිවිච්චමානතායවියවකසඅොතායවිවිච්චනකිරියායසමඅගී
ධම්මසමූයහො තාය එව විවිච්චනකිරියාය වයසන වියවයකොති ගහියතො.
ඉතයරො සබ්බ්යයසො තයතො තයතො විවිත්තසභාවතාය. තත්ථ යස්මිං

ධම්මපුඤ්යජ සතිසම්යබ්යොජ්ඣඅයගො විවිච්චනකිරියාය පවත්තති, තං 

යථාවුත්තායවිවිච්චමානතායවියවකසඅොතංනිස්සායයවපවත්තති, ඉතරං

පන තන්නින්නතාතදාරම්මණතාහීතිවුත්තං ‘‘වියවයක නිස ්සිත’’න්ති.යථා

වා වියවකවයසන පවත්තං ඣානං ‘‘වියවකජ’’න්ති වුත්තං, එවං
වියවකවයසනපවත්යතොයබ්යොජ්ඣඅයගො‘‘වියවකනිස්සියතො’’තිදට්ඨබ්යබ්යො.
නිස්සයට්යඨො ච විපස්සනාමග්ගානං වයසන මග්ගඵලානං යවදිතබ්යබ්යො.

අසතිපිපුබ්බ්යාපරභායව ‘‘පටිච්චසමුප්පාදා’’තිඑත්ථපච්චයානංසමුප්පාදනං

විය අභින්නධම්මාධාරා නිස්සයනභාවනා සම්භවන්තීති. අෙයමවාති
වියවයකොඑව.වියවයකො හිපහානවිනයවිරාගනියරොධාචසමානත්ථා. 

තදඅගසමුච්යඡදනිස්සරණවියවකනිස්සිතතං වත්වා 
පටිපස්සකුධිවියවකනිස්සිතතාය අවචනං ‘‘සතිසම්යබ්යොජ්ඣඅගං
භායවතී’’තිආදිනා භායවතබ්බ්යානං යබ්යොජ්ඣඅගානං ඉධ වුත්තත්තා.

භාවිතබ්යබ්යොජ්ඣඅගස්ස හි යය සච්ඡිකාතබ්බ්යා ඵලයබ්යොජ්ඣඅගා, යතසං

කිච්චං පටිපස්සකුධිවියවයකො. අජ් ඣාසෙයතොති ‘‘නිබ්බ්යානං 
සච්ඡිකරිස්සාමී’’ති මහන්තඅජ්ඣාසයයතො. යදිපි විපස්සනාක්ෙයණ

සඅොරාරම්මණං චිත්තං, සඅොයරසු පන ආදීනවං සුට්ඨු දිස්වා
තප්පටිපක්යෙ නිබ්බ්යායන අධිමුත්තතාය අජ්ඣාසයයතො
නිස්සරණවියවකනිස්සිතතා දාහාභිභූතස්ස පුග්ගලස්ස සීතනින්නචිතත්තා

විය. න පටිසිද්  ා විපස්සනාපාදයකසුකසිණාරම්මණාදිඣායනසුසතිආදීනං
නිබ්යබ්යධභාගියත්තා. අනුකුධරන්තා පන විපස්සනා විය යබ්යොධියා මග්ගස්ස

ආසන්නකාරණංඣානං න යහොති, නාපි තථා එකන්තිකං කාරණං, න ච
විපස්සනාකිච්චස්ස විය ඣානකිච්චස්ස නිට්ඨානං මග්යගොති කත්වා න 
උකුධරන්ති. එත්ථ ච කසිණග්ගහයණන තදායත්තානි ආරුප්පානිපි
ගහිතානීති දට්ඨබ්බ්යානි. තානිපි හි විපස්සනාපාදකානිනිබ්යබ්යධභාගියානි ච
යහොන්තීති වත්තුං වට්ටති තන්නින්නභාවසබ්භාවයතො. යදග්යගන හි

නිබ්බ්යානනින්නතා, තදග්යගන ඵලනින්නතාපි සියා. ‘‘ද්දාස්සු නාමාහං
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තදායතනංඋපසම්පජ්ජවිහයරයය’’න්ති)ම. නි.1.465) ආදිවචනම්යපතස්ස
අත්ථස්සසාධකං. 

යවොස ්සග්  -සකුයදො පරිච්චාගත්යථො පක්ෙන්දනත්යථො චාති

යවොස්සග්ගස්සදුවිධතාවුත්තා.යවොස්සජ්ජනඤ්හිපහානං, විස්සට්ඨභායවන

නිරාසඅකපවති ච, තස්මා විපස්සනාක්ෙයණතදඅගවයසන, මග්ගක්ෙයණ 

සමුච්යඡදවයසන පටිපක්ෙස්ස පහානං යවොස්සග්යගො, තථා

විපස්සනාක්ෙයණ තන්නින්නභායවන, මග්ගක්ෙයණ ආරම්මණකරයණන

විස්සට්ඨසභාවයතොයවොස්සග්යගොති යවදිතබ්බ්යං. ෙථාවුත් යතන පකායරනාති
තදඅගසමුච්යඡදපකායරන තන්නින්නතදාරම්මණකරණපකායරන ච.

පුබ්යබ්ය යවොස්සග්ග-පදස්යසව අත්ථස්ස වුත්තත්තා ආහ ‘‘සකයලන 

වචයනනා’’ති. පරිණමන් තං විපස්සනාක්ෙයණ, පරිණතං මග්ගක්ෙයණ.

පරිණායමො නාම පරිපායකොති ආහ ‘‘පරිපච් චන් තං පරිපක් කඤ් චා’’ති.
පරිපායකොචආයසවනලායභනආහිතසාමත්ථියස්සකියලසස්ස පරිච්චජිතුං

නිබ්බ්යානඤ්ච පක්ෙන්දිතුං තික්ෙවිසදසභායවො. යතනාහ ‘‘අෙඤ් හී’’තිආදි. 

එස නයෙොති ය්වායං ‘‘තදඅගවියවකනිස්සිත’’න්තිආදිනා

සතිසම්යබ්යොජ්ඣඅයග වුත්යතො, යසයසසු ධම්මවිචයසම්යබ්යොජ්ඣඅගාදීසුපි
එසනයයොතිඑවංතත්ථයනතබ්බ්යන්තිඅත්යථො. 

එවං ආදිකම්මිකානං යබ්යොජ්ඣඅයගසු අසම්යමොහත්ථං මිස්සකනයං 
වත්වා ඉදානිනිබ්බ්යත්තිතයලොද්ත්තරයබ්යොජ්ඣඅගවයසනඅත්ථං විභායවතුං 

‘‘ඉ  පනා’’තිආදි වුත්තං. ඉ  පනාති ඉමස්මිං සබ්බ්යාසවසුත්තන්යත. 

මග් ය ො එව යවොස් සග්  විපරිණාමී භාවනාමග්ගස්ස ඉධ අධිප්යපතත්තා. 

තඤ් ච යඛොතිසතිසම්යබ්යොජ්ඣඅගං. සමුච් යඡදයතොතිසමුච්ඡින්දනයතො. 

දිට්ඨාසවස්ස පඨමමග්ගවජ්ඣත්තා ‘‘තයෙො ආසවා’’ති වුත්තං. යතපි
අනපායගමනීයාඑවයවදිතබ්බ්යා අපායගමනීයානංදස්සයනයනවපහීනත්තා.
සතිපි සම්යබ්යොජ්ඣඅගානං යයභුයයයන මග්ගභායව තත්ථ තත්ථ
සම්යබ්යොජ්ඣඅගසභාවානං මග්ගධම්මානං වයසන 

වුත්තමග්ගත්තයසම්පයුත්තා යබ්යොජ්ඣඅගාති පච්යචකයබ්යොජ්ඣඅයග 

‘‘යබ්යොජ්ඣඅගභාවනායා’’ති ඉමිනා ගණ්හන්යතො 

‘‘මග්  ත් තෙසම් පයුත් තාො’’තිආහ. 

භාවනාපහාතබ්බ්යආසවවණ්ණනානිට්ඨිතා. 

28. යථොයමන් යතොති ආසවප්පහානස්ස සුදුක්කරත්තා තාය එව

දුක්කරකිරියාය තං අභිත්ථවන්යතො. අස් සාති පහීනාසවභික්ඛුයනො. 

ආනිසංසන්ති තණ්හාච්යඡදාදිදුක්ෙක්ෙයපරියයොසානං උද්රයං. එයතහි 

පහානාදිසංකිත්තයනහි. උස් සුක් කං  යනන් යතොති එවං ධම්මස්සාමිනාපි
අභිත්ථවනීයං මහානිසංසඤ්ච ආසවප්පහානන්ති තත්ථ ආදරසහිතං 
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උස්සාහං උප්පායදන්යතො. දස් සයනයනව පහීනාති දස්සයනන පහීනා එව.

යතනවුත්තං ‘‘න අප් පහීයනසුයෙව පහීනසඤ් ඤී’’ති. 

සබ් බ-සකුයදන ආසවානං, ආසවසංවරානඤ්ච සම්බ්යන්ධවයසන

දුතියපඨමවිකප්පානං යභයදො දට්ඨබ්යබ්යො. දස් සනාභිසමොති

පරිඤ්ඤාභිසමයා පරිඤ්ඤාකිච්චසිකුධියා. යතනාහ ‘‘කිච් චවයසනා’’ති, 

අසම්යමොහපටියවයධනාතිඅත්යථො. සමුස ්සයෙො කායයො, අත්තභායවොවා. 

අනවජ්ජපීතියසොමනස්සසහිතං චිත්තං ‘‘අත්තයනො’’ති වත්තබ්බ්යතං 

අරහති අත්ථාවහත්තා, න තබ්බිපරීතං අනත්ථාවහත්තාති

පීතිසම්පයුත්තචිත්තතං සන්ධායාහ ‘‘අත් තමනාති සකමනා’’ති. යතනාහ 

‘‘තුට් ඨමනා’’ති. අත් තමනාතිවා පීතියසොමනස්යසහිගහිතමනා.යස්මාපන

යතහි ගහිතතා සම්පයුත්තතාව, තස්මා වුත්තං ‘‘පීතියසොමනස් යසහි වා 

සම් පයුත් තමනා’’ති. යයදත්ථ අත්ථයතො න විභත්තං, තං වුත්තනයත්තා
සුවිඤ්යඤයයත්තාචාතියවදිතබ්බ්යං. 

සබ්බ්යාසවසුත්තවණ්ණනායලීනත්ථප්පකාසනාසමත්තා. 

3.  ම් මදාොදසුත් තවණ් ණනා 

29. තස් මා තං දස් යසත් වාතියස්මා සුත්තන්තවණ්ණනාසුත්තනික්යෙපං

දස්යසත්වා වුච්චමානා පාකටා යහොති, යස්මා චස්ස ධම්මදායාදසුත්තස්ස

අට්ඨුප්පත්තියකො නික්යෙයපො, තස්මා තං නික්යෙපං දස්යසත්වා, 

කයථත්වාති අත්යථො. ලාභසක් කායරති )සං. නි. ටී. 2.2.63) 

ලාභසක්කාරසඅොතාය අට්ඨුප්පත්තියාති යකචි, ලාභසක්කායර වා 
අට්ඨුප්පත්තියාති අපයර. යා හි ලාභසක්කාරනිමිත්තං තදා භික්ඛූසු 

පච්චයබ්යාහුල්ලිකතාජාතා, තංඅට්ඨුප්පත්තිංකත්වාභගවාඉමංයදයසසීති. 

ෙමකමහායමයඝොති යහට්ඨාඔලම්බ්යනඋපරිඋග්ගමනවයසන සතපටයලො

සහස්සපටයලො යුගළමහායමය ො. තිට් ඨන් ති යචව භගවති කත්ථචි

නිබ්යකුධවාසං වසන්යත, චාරිකං පන ගච්ඡන්යත අනුබන්  න් ති ච. 
භික්ඛූනම්පි යයභුයයයන කප්පසතසහස්සං තයතො භියයයොපි
පූරිතදානපාරමිසඤ්චයත්තා තදා මහාලාභසක්කායරො උප්පජ්ජීති වුත්තං 

‘‘එවං භික් ඛුසඞ් ඝස් සපී’’ති. 

සක් කයතොති සක්කාරප්පයතො.  රුකයතොති ගරුකාරප්පත්යතො. 

මානියතොති බ්යහුමයතො මනසා පියායියතො ච. පූජියතොති මාලාදිපූජාය යචව 

චතුපච්චයාභිපූජාය ච පූජියතො. අපචියතොති අපචායනප්පත්යතො. යස්ස හි

චත්තායරො පච්චයය සක්කත්වාපි අභිසඅෙයත පණීතපණීයත උපයනන්ති, 

යසො සක්කයතො. යස්මිං ගරුභාවං පච්චුපට්ඨයපත්වා යත යදන්ති, යසො

ගරුකයතො.යංමනසා පියායන්තිබ්යහුමඤ්ඤන්තිච, යසොබ්යහුමයතො.යස්ස

සබ්බ්යයමතං පූජාවයසන කයරොන්ති, යසො පූජියතො. යස්ස

අභිවාදනපච්චුට්ඨානඤ්ජලිකම්මාදිවයසන පරමනිපච්චකාරං කයරොන්ති, 
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යසො අපචියතො. භගවති භික්ඛුසඅය  ච යලොයකො එවං පටිපන්යනො. යතන
වුත්තං ‘‘යතන යෙො පන…යප.… පරික්ොරාන’’න්ති. 

ලාභග්  ෙසග්  පත් තන්තිලාභස්සච යසස්සචඅග්ගංඋක්කංසංපත්තං. 

පච්චයා චීවරාදයයො ගරුකාතබ්බ්යා එයතසන්ති පච් චෙ රුකා, 
ආමිසචක්ඛුකාතිඅත්යථො.පච්චයයසුගිකුධාගධිතා පච්චයානංබ්යහුලභාවාය

පටිපන්නාති පච් චෙබාහුලිකා. භ වයතොපි පාකටා අයහොසි 
පකතිචාරිත්තවයසනාති අධිප්පායයො අඤ්ඤථා අපාකටස්යසව අභාවයතො.

ධම්මසභාවචින්තාවයසනපවත්තංසයහොත්තප්පඤාණං  ම් මසංයවය ො, ඉධ 

පන යසො භික්ඛූනං ලාභගරුතාධම්මවයසන යවදිතබ්යබ්යො. 

සමණ ම් මවුත් තීති සමණධම්මකරණං. සාති ධම්මදායාදයදසනා.
පටිබිම්බ්යදස්සනවයසන සබ්බ්යකායස්ස දස්සනයයොග්යගො ආදායසොති 

සබ් බකායිකආදායසො. 

පිතු-දායං, යතන දාතබ්බ්යං, තයතො ලකුධබ්බ්යං අරහභායවනආදියන්තීති 

දාොදා, පුත්තා.තඤ්චයලොයකආමිසයමව, සාසයනපනධම්යමොපීති තත්ථ

යං සාවජ්ජං අනියයානිකඤ්ච, තං පටික්ඛිපිත්වා, යං නියයානිකං 

අනවජ්ජඤ්ච, තත්ථ භික්ඛූ නියයොයජන්යතො භගවා අයවොච ‘‘ ම් මදාොදා 

යම, භික් ඛයව, භවථ, මා ආමිසදාොදා’’ති.  ම් මස් ස යම දාොදාති මම

ධම්මස්ස ඔගාහියනො, ධම්මභාගභාගියනොති අත්යථො. තථා හි වක්ෙති 

‘‘ධම්මයකොට්ඨාසස්යසව සාමියනො’’ති )ම. නි. අට්ඨ.1.29). 

නිබ් බත් තිත ම් යමොති අසංකියලසිකානුත්තරාදිභායවන ධම්මසාමඤ්ඤයතො 
නිකුධාරිතධම්යමො. පරියායයති සභාවයතො පරිවත්යතත්වා ඤායපති

එයතනාති පරිොයෙො, යලයසො, යලසකාරණං වා. තදභාවයතො 

නිප් පරිොෙ ම් යමො මග්ගප්පත්තියා අපායපතනාදියතො අච්චන්තයමව 

වාරණයතො. ඉතයරො වුත්තවිපරියායයතො පරිොෙ ම් යමො අච්චන්තං 
අපායදුක්ෙවට්ටදුක්ෙපාතනයතො පරම්පරාය වාරණයතො. යථා හි යලොකියං

ද්සලංදානසීලාදි විවට්ටංඋකුදිස්සනිබ්බ්යත්තිතං, අයංතංඅසම්පායදන්තම්පි
තංසම්පාපකස්ස ධම්මස්සනිබ්බ්යත්තකාරණභාවපරියායයනපරියායධම්යමො

නාමයහොති, එවංතංවට්ටං උකුදිස්සනිබ්බ්යත්තිතං, යංතණ්හාදීහිසවියසසං

ආමසිතබ්බ්යයතො ආමිසන්ති යලොයක පාකටං අච්ඡාදනයභොජනාදි, තස්ස, 
තංසදිසස්ස ච ඵලවියසසස්ස නිමිත්තභාවපරියායයන පරියායාමිසන්ති

වුච්චතීති දස්යසන්යතො ආහ ‘‘ෙං පනිදං…යප.… ඉදං පරිොොමිසං 

නාමා’’ති. 

‘‘සකලයමව හිදං, ආනන්ද, බ්රහ්මචරියස්ස යදිදං කලයාණමිත්තතා’’ති

)සං. නි. 5.2, 3) ආදිවචනයතො සාවයකහි අධිගයතොපි යලොද්ත්තරධම්යමො 

සත්ථුයයවාති වත්තබ්බ්යතං අරහතීති වුත්තං ‘‘නිප් පරිොෙ ම් යමොපි 

භ වයතොයෙව සන් තයකො’’ති. සාවකානඤ්හි ධම්මදිට්ඨිපච්චයස්සපි 
යයොනියසොමනසිකාරස්ස වියසසපච්චයයො පරයතොය ොයසො ච
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තථාගතාධීයනොති යතහි පටිවිකුයධොපි ධම්යමො ධම්මස්සාමියනොයයවාති

වත්තුං යුත්තං. යතනාහ ‘‘භ වතා හී’’තිආදි. තත්ථ අනුප් පන් නස ්ස 

මග්  ස් සාති කස්සපස්සභගවයතොසාසනන්තරධානයතොපභුතියාවඉමස්මා

බුකුධුප්පාදාඅසම්යබ්යොධවයසනන උප්පන්නස්සඅරියමග්ගස්ස. උප් පායදතාති

නිබ්බ්යත්යතතා. තං පයනතං මග්ගස්ස භගවයතො නිබ්බ්යත්තනං, න

පච්යචකබුකුධානං විය සසන්තායනයයව, අථ යෙො පරසන්තායනපීති

දස්යසතුං ‘‘අසඤ්  ාතස් ස මග්  ස් ස සඤ්  යනතා, අනක් ඛාතස් ස මග්  ස් ස 

අක් ඛාතා’’තිවුත්තං.තයිදංමග්ගස්සඋප්පාදනංසඤ්ජානනඤ්චඅත්ථයතො 

ජානනඤ්යඤව අසම්යමොහපටියවධභාවයතොති වුත්තං ‘‘මග්  ඤ් ඤූ 

මග්  විදූ’’ති. අක්ොනං පනස්ස සුද්සලභායවනාති වුත්තං 

‘‘මග්  යකොවියදො’’ති.සත්ථාරා යථාගතංමග්ගං අනුගච්ඡන්තීති මග්  ානු ා 
භගවයතොඑවතංමග්ගංසුට්ඨු අධිගමනයතො.පච්ඡාපරයතොසම්මාඅනුඅනු

ආගතාපටිපන්නාති පච් ඡා සමන් නා තා. 

 ානං  ානාතීති ජානිතබ්බ්යයමව අභිඤ්යඤයයාදියභදං ජානාති

එකන්තහිතපටිපත්තියතො. පස් සං පස් සතීතිතථාපස්සිතබ්බ්යයමවපස්සති.අථ

වා  ානං  ානාතීතිසබ්බ්යඤ්ඤුතඤ්ඤායණනජානිතබ්බ්යංජානාතියයව.නහි

පයදසඤායණන ජානිතබ්බ්යං සබ්බ්යං එකන්තයතො ජානාති. පස් සං පස ්සතීති 
දිබ්බ්යචක්ඛු පඤ්ඤාචක්ඛු ධම්මචක්ඛු බුකුධචක්ඛු සමන්තචක්ඛුසඅොයතහි 

පඤ්චහි චක්ඛූහි පස්සිතබ්බ්යං පස්සතියයව. අථ වා  ානං  ානාතීති යථා
අඤ්යඤ සවිපල්ලාසා කාමරූපපරිඤ්ඤාවාදියනො ජානන්තාපි 

විපල්ලාසවයසනජානන්ති, නඑවංභගවා.භගවාපනපහීනවිපල්ලාසත්තා

ජානන්යතො ජානාතියයව, දිට්ඨිදස්සනස්ස ච අභාවා පස්සන්යතො

පස්සතියයවාති අත්යථො. චක් ඛුභූයතොති පඤ්ඤාචක්ඛුමයත්තා තස්ස ච
පත්තත්තාසත්යතසුච තදුප්පාදනයතො දස්සනපරිණායකට්යඨනයලොකස්ස

චක්ඛු විය භූයතො. ඤාණභූයතොති එතස්ස ච එවයමව අත්යථො දට්ඨබ්යබ්යො.

ධම්මා යබ්යොධිපක්ඛියා, බ්රහ්මා මග්යගො, යතහි උප්පන්නත්තා, යතසංවා

පත්තත්තා අධිගතත්තා, යලොකස්ස ච තදුප්පාදනයතො ‘‘ ම් මභූයතො, 

බ්රහ් මභූයතො’’තිචයවදිතබ්යබ්යො. වත් තාති චතුසච්චධම්මංවදතීතිවත්තා.චිරං

සච්චප්පටියවධං පවත්යතන්යතො වදතීති පවත් තා. අත් ථස ්ස නින් යනතාති 

ධම්මතාසඅොතංපරමත්ථංනිබ්බ්යානඤ්චනිකුධායරත්වාදස්යසතා, පාපයිතා

වා. අමතස් ස දාතාති අමතං සච්ඡිකිරියං සත්යතසු උප්පායදන්යතො අමතං 
දදාතීති අමතස්ස දාතා. යබ්යොධිපක්ඛියධම්මානං තදායත්තභාවයතො 

 ම් මස ්සාමී. 

‘‘යාචනිබ්බ්යානසම්පත්ති, සබ්බ්යයමයතනලබ්භති; 

සුයෙො විපායකො පුඤ්ඤානං, අධිප්පායයො සමිජ්ඣති. )යපටයකො.
23); 

නිබ්බ්යානපටිසංයුත්යතො, සබ්බ්යසම්පත්තිදායයකො’’ති– 
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එවමාදිං භගවයතො වචනං සුත්වා එව භික්ඛූ දානාදිපුඤ්ඤානං

විවට්ටසන්නිස්සයතං ජානන්ති, න අඤ්ඤථාති වුත්තං 

‘‘පරිොෙ ම් යමොපි…යප.… පටිලභතී’’ති. ‘‘එදිසං පරිභුඤ්චිතබ්බ්ය’’න්ති
කප්පියස්ස ච චීවරාදිපච්චයස්ස භගවයතො වචයනන විනා පටිග්ගයහොපි

භික්ඛූනං න සම්භවති, ද්යතො පරියභොයගොති ආහ 

‘‘නිප් පරිොොමිසම් පී’’තිආදි. 

පරියායාමිසස්ස භගවයතො සන්තකභායවො පරියායධම්මස්ස
තබ්භායවයනව දීපියතො. තයදව සාමිභාවං දස්යසන්යතොති සම්බ්යන්යධො. 

තස් මාති අත්තාධීනපටිලාභපටිග්ගහතාය අත්තයනො සන්තකත්තා ච. 

තත් ථාතිතස්මිංධම්මාමියස. 

පච්චයාචීවරාදයයොපරමාපාපුණිතබ්බ්යභායවනඋත්තමමරියාදා එතස්ස

න උත්තරිමනුස්සධම්මා අප්පිච්ඡතාදයයො චාති පච් චෙපරයමො, ලාභගරූති

අත්යථො. තණ් හුප් පායදසූති ‘‘චීවරයහතු වා, භික්ෙයව, භික්ඛුයනො තණ්හා

උප්පජ්ජමානා උප්පජ්ජති, පිණ්ඩපාතයසනාසනඉතිභවාභවයහතු වා, 

භික්ෙයව, භික්ඛුයනොතණ්හාඋප්පජ්ජමානා උප්පජ්ජතී’’ති)දී.නි.3.311; අ.

නි. 4.9; ඉතිවු. 105) එවං වුත්යතසු චතූසු තණ්හුප්පත්තියකොට්ඨායසසු.

අප්පිච්ඡතාසන්තුට්ඨිසල්යලෙපවියවකාදයයො අප් පිච් ඡතාදයෙො. 

තත් ථාති තස්මිං ඔවායද, යතසු වා ධම්මපටිග්ගාහයකසු භික්ඛූසු.

භවිස්සති වා යයසං තත්ථාති යයොජනා. ඉමස්මිං පක්යෙ තත් ථාති තස්මිං

ඔවායද ඉච්යචව අත්යථො දට්ඨබ්යබ්යො. අධිප් පායෙො ආමිසදායාදතාය
උප්පජ්ජනකඅනත්ථානුප්පාදස්ස ධම්මදායාදතාය

උප්පජ්ජනකඅට්ඨුප්පත්තියා ච ආකඅො. යතනාහ ‘‘පස් සතී’’තිආදි. තත්ථ 

ආමියස උපක් ඛලිතානන්ති ආමිසයහතු විප්පටිපන්නානං. අතීතකායලති

කස්සපසම්මාසම්බුකුධකායල. කපිලස් ස භික් ඛුයනො වත්ථු කපිලසුත්යතන, 

‘‘සඞ් ඝාටිපිආදිත් තා යහොතී’’තිආදිනාලක්ෙණසුත්යතන )සං.නි. 2.218) ච
විභායවතබ්බ්යං. ආමිසගරුයකො අප්පග් භායවන කූටකහාපයණො විය
නිත්යතයජොසමණයතයජනඅනුජ්ජලයතොනිබ්බුතඅගායරොවිය නිප්පයභොච

යහොතීති යයොජනා. තයතොති පච්චයගරුකභාවයතො. විවත් තිතචිත් යතොති

විනිවත්තිතමානයසො, සල්යලෙවුත්තීති අත්යථො. 

 ම් මදාොදාති එත්තාවතා අන්යතොගධාවධාරණං වචනන්ති යතන

අවධාරයණන නිවත්තිතමත්ථං විභායවතුං ‘‘මා ආමිසදාොදා’’ති
පටික්යෙයපොදස්සියතො.තයථවච විභායවතුංඅධිප්පායානිසංසවිභාවයනසුපි

දස්සියතො, තථා ආදීනවවිභාවයනන ධම්මදායාදතාපටික්යෙයපො. 

අපදිසිතබ් බාතියහට්ඨාකත්වා වත්තබ්බ්යාති. ආදිොතිඑත්ථයස්මා ආ-කායරො

මරියාදත්යථො, තස්මා ධම්මදායාදතාවිධුයරන ආමිසදායාදභායවන 

යහතුභූයතන, කරණභූයතන වා ආදියං වියවචනං විඤ්ඤූහි විසුං කරණං
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පටුන 

වවත්ථානස්ස යහොතීති ආහ ‘‘විසුං කාතබ් බා’’ති. යතනාහ ‘‘විඤ ්ඤූහි 

 ාරය් හා භයවෙයාථාති වුත් තං යහොතී’’ති. 

‘‘අත්ථියමතුම්යහසුඅනුකම්පා…යප.…යනොආමිසදායාදා’’ති භික්ඛූසු

අත්තයනොකරුණායනාකිත්තනං යතසංමුදුකරණං, ‘‘අහම්පි යතනා’’තිආදි

පනතයතොපිසවියසසංමුදුකරණන්තිආහ ‘‘අතීව මුදුකරණත් ථ’’න්ති. 

නා කපටිපදාදයෙො නාළකසුත්තාදීසු )සු. නි. 684-728) 

ආගතපටිපත්තියයො. තා පන යස්මා නාළකත්යථරාදීහි පටිපන්නා 

පරමසල්යලෙවුත්තිභූතා අතිඋක්කට්ඨපටිපත්තියයො, තස්මා ඉධ

ධම්මදායාදපටිපදාය උදාහරණභායවන උකුධටා. සක් ඛිභූතාති තාය
පටිපත්තියා වුච්චමානාය ‘‘කිං යම විනා පටිපජ්ජනයකො අත්ථී’’ති

අසකුදහන්තානංපච්චක්ෙකරයණන සක්ඛිභූතා. ඉමස ්මින්ති‘‘තුම්යහචයම

භික්ෙයව ධම්මදායාදා’’තිආදියක වායකය. යසසන්ති ‘‘තුම්යහ ච 

යම’’තිආදිකං සුක්කපක්යෙ ආගතං පාළිපදං. වුත් තනෙපච් චනීයකනාති
‘‘යතන ධම්මදායාදභායවන යනො ආමිසදායාදභායවනා’’ති එවං
කණ්හපක්යෙවුත්තනයස්සපටිපක්යෙන. 

30. යථොමනං සුත් වාතිපටිපජ්ජනකස්ස පුග්ගලස්සපසංසනංසුත්වායථා
තං සපරිසස්ස ආයස්මයතො උපයසනස්ස පටිපත්තියා සීලයථොමනං සුත්වා. 

නිපාතපදන්ති ඉමිනා ඉධ-සකුදස්ස අනත්ථකතමාහ. පවාරියතොති
පටික්යෙපියතො. යයො හි භුඤ්ජන්යතො යභොජයනන තිත්යතො පරියවසයකන

උපනීතයභොජනං පටික්ඛිපති, යසො යතන පවාරියතන පටික්යෙපියතො නාම

යහොති. යතනාහ ‘‘පවාරියතොති…යප.… වුත් තං යහොතී’’ති. පකායරහි
දිට්ඨාදීහි වායරති සඅ ාදියක යාචායපති භත්යත කයරොති එතායාති 

පවාරණා, ආපත්තිවියසොධනාය අත්තයවොස්සග්යගො ඔකාසදානං. සා පන

යස්මා යයභුයයයන වස්සංවුත්යථහි කාතබ්බ්යා වුත්තා, තස්මා 

‘‘වස් සංවුත් ථපවාරණා’’ති වුත්තං. පවායරති පච්චයය ඉච්ඡායපති එතායාති 

පවාරණා, චීවරාදීහි උපනිමන්තනා. පකාරයුත්තා වාරණාති පවාරණා, 
විප්පකතයභොජනතාදිචතුරඅගසහියතො යභොජනපටික්යෙයපො. සා පනයස්මා

අනතිරිත්තයභොජනනිමිත්තාය ආපත්තියා කාරණං යහොති, තස්මා 

‘‘අනතිරිත් තපවාරණා’’ති වුත්තා. යාවදත්ථයභොජනස්ස පවාරණා 

ොවදත් ථපවාරණා, පරියයොසිතයභොජනස්ස උපනීතාහාරපටික්යෙයපොති
අත්යථො. 

‘‘භුත්තාවී’’ති වචනයතො යභොජනපාරිපූරිතා ඉධාධිප්යපතාති ආහ 

‘‘පරිපුණ් යණොති යභො යනන පරිපුණ් යණො’’ති. පරියෙොසියතොති එත්ථාපි
එයසව නයයො ‘‘යභොජයනන යභොජනකිරියාය පරියයොසියතො’’ති. 

අට් ඨකථාෙං පනඅධිප්යපතත්ථංපාකටංකත්වා දස්යසතුංයභොජන-සකුදස්ස

යලොයපො වුත්යතො.  ායතොති තිත්යතො. සා කානීති ඤාපකානි.
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පරියයොසිතයභොජනං සුහිතයාවදත්ථතාගහයණහි භුත්තාවිතාදයයො, 
භුත්තාවිතාදිග්ගහයණහි වා ඉතයර යබ්යොධිතා යහොන්තීති අඤ්ඤමඤ්ඤං

යනසං ඤාපකඤායපතබ්බ්යතං දස්යසතුං ‘‘යෙො හී’’තිආදිවුත්තං.එවං ඡහිපි

පයදහිඋදරාවයදහකංයභොජනංදස්සිතං, තඤ්චයෙො පරිකප්පනාවයසන.න

හි භගවා එවං භුඤ්ජති. යතනාහ ‘‘සබ් බඤ ්යචතං පරිකප් යපත් වා 

වුත් ත’’න්ති. 

‘‘සියා එව, නාපිසියා’’තිච ඉදං අත්ථකුවයම්පිඉධසම්භවතීති වුත්තං 

‘‘ඉ  උභෙම් පි වට් ටතී’’ති. අථාති අනන්තරං, මම
යභොජනසමනන්තරයමවාති අත්යථො. තං පන යස්මා 

යථාවුත්තකාලපච්චාමසනං යහොති, තස්මා ‘‘තම් හි කායල’’ති වුත්තං. 

අප් පරු ් හහරියතතිරුහමානතිණාදිහරිතරහියත. අභාවත්යථොචඅයං අප් ප-

සකුයදො‘‘අප්පිච්යඡො’’තිආදීසු)ම. නි.1.252, 336; සං.නි.2.148) විය. 

කථියතපීති පි-සකුයදො අවුත්තසමුච්චයත්යථො. යතන වාපසමීකරණාදිං

සඅගණ්හාති. තථායහස වුත් ත-සකුයදො ‘‘යනොචයෙොපටිවුත්ත’’න්තිආදීසු 

(පාරා. 289) වාපසමීකරයණ දිස්සති, ‘‘පන්නයලොයමො

පරදත්තවුත්යතො’’තිආදීසු )චූළව. 332) ජීවිතවුත්තියං, ‘‘පණ්ඩුපලායසො

බ්යන්ධනා පවුත්යතො’’තිආදීසු )පාරා. 92; පාචි. 666; මහාව. 129; ම. නි.

3.59) අපගයම, ‘‘ගීතං පවුත්තං සමිහිත’’න්තිආදීසු )දී. නි. 1.285) 

පාවචනභායවන පවත්තියත, යලොයක පන ‘‘වුත්තං පරායණ’’න්තිආදීසු

)මහාභාස7.2.26) අජ්යඣයනදිස්සතීති. 

න එත්ථ පිණ්ඩපාතයභොජයනන ධම්මදායාදතා නිවාරිතා, 
පිණ්ඩපාතයභොජනං පන අනාදරිත්වා ධම්මානුධම්මපටිපත්තීති එත්ථ

කාරණංදස්යසන්යතොආහ ‘‘පිණ් ඩපාතං…යප.… වීතිනායමෙයා’’ති.තත්ථ 

වීතිනායමෙයාති කම්මට්ඨානානුයයොයගන යෙයපයය. යතනාහ 

‘‘ආදිත් තසීසූපමං පච් චයවක් ඛිත් වා’’ති. 

ආදිත් තසීසූපමන්තිආදිත්තසීසූපමසුත්තං. 

කිඤ් චාපීතිඅයං ‘‘යදිපී’’තිඉමිනා සමානත්යථොනිපායතො.නිපායතොච

නාම යත්ථ යත්ථ වායකය පයුජ්ජති, යතන යතන වත්තබ්බ්යත්ථයජොතයකො
යහොතීති ඉධ ‘‘පිණ්ඩපාත’’න්තිආදිනා අනුඤ්ඤාපසංසාවයසන 

වුච්චමානස්ස අත්ථස්ස යජොතයකොති අධිප්පායයන 

‘‘අනු ානනපසංසනත් යථ නිපායතො’’තිවුත්තං, අනුඤ්ඤාපසංසාරම්යභපන
‘‘අසම්භාවනත්යථ’’ති වුත්තං සියා පුරියමයයව සම්භාවනාවිභාවනයතො
අධිකත්තානුයලොමයතොච. 

එකවාරං පවත්තං පිණ්ඩපාතපටික්ඛිපනං කථං දී රත්තං 

අප්පිච්ඡතාදීනං කාරණං යහොතීති යචොදනං සන්ධායාහ ‘‘තස් ස හී’’තිආදි.

තත්ථ අත්රිච් ඡතාති අත්ර ඉච්ඡතීති අත්රිච්යඡො, තස්ස භායවො අත්රිච්ඡතා, 
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අත්ථයතො පරලාභපත්ථනා. තථා හි වුත්තං ‘‘පුරියමයයව සකලායභන

අසන්තුට්ඨි, පරලායභ චපත්ථනා, එතං අත්රිච්ඡතාලක්ෙණ’’න්ති)විභ.අට්ඨ.

849). පාපිච් ඡතාති අසන්තගුණසම්භාවනාධිප්පායතා.පාපාඉච්ඡාඑතස්සාති

පාපිච්යඡො, තස්ස භායවො පාපිච්ඡතා. යථාහ ‘‘අසන්තගුණසම්භාවනතා

පටිග්ගහයණ ච අමත්තඤ්ඤුතා, එතං පාපිච්ඡලක්ෙණ’’න්ති )විභ. අට්ඨ.

851). මහන්තානිවත්ථූනිඉච්ඡති, මහතීවා තස්සඉච්ඡාතිමහිච්යඡො, තස්ස

භායවො මහිච් ඡතා. යං සන්ධාය වුත්තං ‘‘සන්තගුණසම්භාවනතා

පටිග්ගහයණ ච අමත්තඤ්ඤුතා, එතං මහිච්ඡලක්ෙණ’’න්ති.

පච්චයවක්ෙමායනො නිවායරස්සතීති යයොජනා. අස් ස භික්ඛුයනො 

සංවත් තිස් සති පිණ්ඩපාතපටික්යෙයපො. 

මහිච්යඡො පුග්ගයලො යථා පච්චයදානවයසන පච්චයදායයකහි භරිතුං 

අසක්ද්යණයයයො, එවං පච්චයපරියයසනවයසන අත්තනාපීති වුත්තං 

‘‘අත් තයනොපි උපට් ඨාකානම් පි දුබ් භයරො යහොතී’’ති. සකුධායදයයස්ස

විනිපාතවයසනපවත්තියා අඤ ්ඤස් ස ඝයර ඡඩ් යඩන් යතො. රිත් තපත් යතොවාති

යයසු ද්යලසු පටිපිණ්ඩවයසන පවත්තති, යතසං සබ්බ්යපච්ඡිමං අත්තයනො

යථාලකුධං දත්වා තත්ථ කිඤ්චි අලකුධා රිත්තපත්යතො විහාරං පවිසිත් වා 

නිපජ්  ති ජි ච්ඡාදුබ්බ්යයලයනාතිඅධිප්පායයො. යථාලකුධපච්චයපරියභොයගන, 

පුන පරියයසනානාපජ්ජයනන අත්තයනො සුභරතා, යථාලකුධපච්චයයන 
අවඤ්ඤංඅකත්වාසන්යතොසාපත්තියාඋපට්ඨාකානංසුභරතායවදිතබ්බ්යා. 

කථාවත් ථූනීති අප්පිච්ඡතාදිපටිසංයුත්තානං කථානං වත්ථූනීති

කථාවත්ථූනි, අප්පිච්ඡතාදයයො එව. තීණීති තීණි කථාවත්ථූනි. 

අභිසල් යලඛිකාති අතිවිය කියලයස සල්ලිෙතීති අභිසල්යලයෙො, අප්පිච්ඡ

තාදිගුණසමුදායයො, යසො එතිස්සා අත්ථීති අභිසල්යලඛිකා, මහිච්ඡතාදීනං 
තනුභාවාය යුත්තරූපා අප්පිච්ඡතාදිපටිසංයුත්තතා. 

යචයතොවිනීවරණසප් පාොතිද්සලචිත්තුප්පත්තියානිවාරකානංනීවරණානං 
දූරීභාවකරයණනයචයතොවිනීවරණසඅොතානංසමථවිපස්සනානංසප්පායා. 
සමථවිපස්සනාචිත්තස්යසව වා විභූතිභාවකරණාය සප්පායා උපකාරිකාති 

යචයතොවිනීවරණසප් පාො. එකන් තනිබ් බිදාොතිආදි යයන
නිබ්බිදාදිආනිසංයසනඅයංකථා අභිසල්යලඛිකායචයතොවිනීවරණසප්පායා

චනාමයහොති, තංදස්යසතුංවුත්තං.තත්ථ එකන් තනිබ් බිදාොතිඑකංයසන

වට්ටදුක්ෙයතො නිබ්බින්දනත්ථාය. විරා ාෙ නියරො ාොති තස්යසව

විරජ්ජනත්ථඤ්ච නිරුජ්ඣනත්ථඤ්ච. උපසමාොති සබ්බ්යකියලසවූපසමාය. 

අභිඤ් ඤාොති සබ්බ්යස්සපි අභිඤ්යඤයයස්ස අභිජානනාය. සම් යබො ාොති

චතුමග්ගසම්යබ්යොධාය. නිබ් බානාොති අනුපාදියසසනිබ්බ්යානාය. එයතසු හි

ආදියතොතීහි විපස්සනාවුත්තා, පුනතීහිමග්යගො, ඉතයරනනිබ්බ්යානං.යතන
සමථවිපස්සනා ආදිං කත්වා නිබ්බ්යානපරියයොසායනො අයං සබ්යබ්යො
උත්තරිමනුස්සධම්යමො දසකථාවත්ථුලාභියනො සම්භවතීති දස්යසති. 

පරිපූයරස ්සන් තීති තංසභාවයතො උපකාරයතො ච සංවත්තිස්සන්ති.
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පටුන 

අප්පිච්ඡතාදයයො හි එකවාරඋප්පන්නා උපරි තදත්ථාය සංවත්තිස්සන්ති.
කථාවත්ථුපරිපූරණංසික්ොපරිපූරණඤ්චවුත්තනයයයනව යවදිතබ්බ්යං. 

අමතං නිබ් බානන්ති අනුපාදියසසනිබ්බ්යානධාතුං. ඉතරා පන
යසක්ොයසක්ෙධම්මපාරිපූරියා පරිපුණ්ණා. නිබ්බ්යානපාරිපූරි යචත්ථ
තදාවහධම්මපාරිපූරිවයසන පරියායයතො වුත්තාති යවදිතබ්බ්යා. ඉදානි යායං

අප්පිච්ඡතාදීනං අනුක්කමපරිවුකුධියා ගුණපාරිපූරිතා, තං උපමාය

සායධන්යතො ‘‘යසෙයථාපී’’තිආදිමාහ. තත්ථ පාවුස ්සයකොති වස්සානමායස

උට්ඨියතො. යසො හි චිරානුප්පවත්ති යහොති. පබ් බතකන් දරා පබ්බ්යයතසු 

උපච්චකාධිච්චකාපභවනිජ්ඣරාදිනදියයො. සරසාඛාති යත්ථ 

උපරිඋන්නතපයදසයතො උදකං ආගන්ත්වා තිට්ඨති යචව සන්දති ච, යත. 

කුයසොබ් භා ඛුකුදකතළාකා. කුන් නදියෙොති පබ්බ්යතපාදයතො නික්ෙන්තා
ඛුකුදකනදියයො. තා හි මහානදියයො ඔතරන්තියයො පරිපූයරන්ති. 

පරම ම් මදාොදන්ති පරමං උත්තමං ධම්මදායාදභාවං, පරමං ධම්මදායජ්ජං

වා. යත භික් ඛූති යත ධම්මපටිග්ගාහයක භික්ඛූ. සන් නියෙොය න් යතොති
මූලගුයණහිඅප්පිච්ඡතාදීහි යයොයජන්යතො. 

උග්  යහත් වාතිඅත්ථයතොබ්යයඤ්ජනයතොච උපධාරණවයසනගයහත්වා

අවිපරීතං ගයහත්වා. සංසන් යදත් වාති මම යදසනානුසායරන මමජ්ඣාසයං

අවිරජ්ඣිත්වා. යථා ඉයධව චින් යතසීති යථා ඉමිස්සා ධම්මදායාදයදසනාය

චින්යතසි, එවං අඤ්ඤත්ථාපි ධම්මයථොමනත්ථං ගන්ධද්ටිං පවිසන්යතො

චින්යතසි. එකජ් ඣාසොොති සමානාධිප්පායාය. මතිොති පඤ්ඤාය. අෙං 

යදසනා අග්  ාතිආදි භගවා ධම්මයසනාපතිං ගුණයතො එව පග්ගණ්හාතීති
කත්වාවුත්තං. 

චිත් ත තිොතිචිත්තවයසනකායස්ස පරිණාමයනන‘‘අයංකායයොඉදං
චිත්තංවියයහොතූ’’තිකායස්සචිත්යතන සමානගතිකතාධිට්ඨායනන.කථං
පන කායයො දන්ධප්පවත්තියකො ලහුපරිවත්තනචිත්යතන සමානගතියකො

යහොතීති? න සබ්බ්යථා සමානගතියකො. යයථව හි කායවයසන
චිත්තපරිණාමයන චිත්තං සබ්බ්යථාකායයනසමානගතිකංන යහොති.න හි
තදාචිත්තංසභාවසිකුයධනඅත්තයනොෙයණන අවත්තිත්වාදන්ධවුත්තිකස්ස

රූපධම්මස්සෙයණනවත්තිතුංසක්යකොති, ‘‘ඉදං චිත්තං අයංකායයො විය
යහොතූ’’තිපනඅධිට්ඨායනනදන්ධගතිකස්සකායස්සඅනුවත්තනයතො යාව

ඉච්ඡිතට්ඨානප්පත්ති, තාව කායගතිං අනුයලොයමන්තයමව හුත්වා
සන්තානවයසන පවත්තමානංචිත්තංකායගතිකංකත්වාපරිණාමිතංනාම

යහොති, එවං‘‘අයංකායයොඉදං චිත්තංවියයහොතූ’’තිඅධිට්ඨායනනපයගව
ලහුසඤ්ඤායසුඛුමසඤ්ඤායචසම්පාදිතත්තා අභාවිතිකුධිපාදානංවියදන්ධං

අවත්තිත්වායථාලහුංකතිපයචිත්තවායරයහව ඉච්ඡිතට්ඨානප්පත්තියහොති, 
එවං පවත්තමායනො කායයො චිත්තගතිකභායවයනව පරිණාමියතො නාම

යහොති, න එකචිත්තක්ෙයණයනව පවත්තියා. එවඤ්ච කත්වා 
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පටුන 

බ්යාහුසමිඤ්ජනප්පසාරණූපමාපි උපචායරන විනා සුට්ඨුතරං යුත්තා යහොති, 
අඤ්ඤථා ධම්මතාවියලොමිතා සියා. න හි ධම්මානං ලක්ෙණඤ්ඤථත්තං 

ඉකුධිබ්යයලනකාතුංසක්කා, භාවඤ්ඤථත්තයමවපනසක්කාති. 

31. භ වයතො අධිප් පාොනුරූපං භික්ඛූනඤ්ච අජ්ඣාසයං ඤත්වාති
වචනයසයසො. යදසකායල විය භාජනම්පි ඔයලොයකත්වා එව මහායථයරො

ධම්මංකයථති. පක් කන් තස් සාතිඉදංඅනාදයර සාමිවචනන්තිදස්යසන්යතො 

‘‘පක් කන් තස් ස සයතො’’තිආදිමාහ. කිත් තයකනාති යකන පරිමායණන. තං

පන පරිමාණං යස්මා පරියමයයස්ස අත්ථස්ස පරිච්ඡින්දනං යහොති, තස්මා 

‘‘කිත් තාවතාති පරිච් යඡදවචන’’න්ති ආහ. නුකායරො පුච් ඡාෙන්ති අයං නු-
සකුයදො ඉයධව පුච්ඡායං ආගයතොති කත්වා වුත්තං. නු-සකුයදන යහත්ථ
යජොතියමායනො අත්යථො කිං-සකුයදන පරිමායණො අත්යථො පරියමයයත්යථො

ච. එත්ථ සංකියලසපක්යෙො වියවකස්ස අනනුසික්ෙනං ආමිසදායාදතා, 

යවොදානපක්යෙො තස්ස අනුසික්ෙනං ධම්මදායාදතාති. තීහි වියවයකහීති 
වියවකත්තයග්ගහණං තදන්යතොගධත්තා වියවකපඤ්චකස්ස.

වියවකපඤ්චකග්ගහයණපනස්ස සරූයපනකායවියවයකොගහියතොනසියා, 

තදායත්තත්තා වා සත්ථාරා තදා පයුජ්ජමානවියවකදස්සනවයසන ‘‘තීහි 

වියවයකහී’’තිආදි වුත්තං. අඤ් ඤතරම් පීති කස්මා වුත්තං. න හි

කායවියවකමත්යතන ධම්මදායාදභායවො සිජ්ඣතීති? න, 
වියවකකුවයසන්නිස්සයස්යසව කායවියවකස්ස ඉධාධිප්යපතත්තා. එවඤ්ච
කත්වා චිත්තවියවකග්ගහණම්පි සමත්ථිතං යහොති. න හි 
යලොකියජ්ඣානාධිගමමත්යතන නිප්පරියායයතො සත්ථුධම්මදායාදභායවො

ඉච්ඡියතො, නිබ්බ්යානාධිගයමනපනයසොඉච්ඡියතො, තස්මාසබ්බ්යාපිසාසයන
වියවකානුසික්ෙනා නිබ්බ්යානයපොණානිබ්බ්යානපබ්භාරානිබ්බ්යායනොගධාචාති

වුත්තං ‘‘තිණ් ණං වියවකානං අඤ් ඤතරම් පී’’ති. අසති ආයලොයක
අන්ධකායරො විය අසති ධම්මදායාදතාය එකංසියා ආමිසදායාදතාති ආහ 

‘‘ආමිසදාොදාව යහොන් තී’’ති. එස නයෙො සුක් කපක් යඛපීතිකණ්හපක්ෙයතො 

සාධාරණවයසන ලබ්භමානං අත්ථසාමඤ්ඤං අතිදිසති, න අත්ථවියසසං

තස්ස විසදිසත්තා, අත්ථවියසසයමව වා අතිදිසති
විසදිසූදාහරණූපායඤායයන.‘‘තිණ්ණංවියවකානං අඤ්ඤතර’’න්තිඉදංඉධ

නලබ්භති.තයයොපි හිවියවකා, යතසුඑයකො වාඉතරකුවයසන්නිස්සයයොඉධ
ලබ්භති. 

දූරයතොපීති දූරට්ඨානයතොපි. යතනාහ ‘‘තියරොරට් ඨයතොපී’’තිආදි. කාමං

‘‘පටිභාතූ’’තිඑත්ථ පටි-සකුදායපක්ොය ‘‘සාරිපුත්ත’’න්තිඋපයයොගවචනං, 
අත්යථො පන සාමිවචනවයසයනව යවදිතබ්යබ්යොති දස්යසන්යතො ආහ 

‘‘ආෙස් මයතොයෙව සාරිපුත් තස ්සා’’ති. භාය ො යහොතූති ඉමිනාභාගත්යථො 
පටි-සකුයදොති දස්යසති ලක්ෙණාදිඅත්ථානං ඉධ අයුජ්ජනයතො. යතනාහ 

‘‘එවං සද් දලක් ඛයණන සයමතී’’ති. දිස ්සතූතිඤායණන දිස්සතු, පස්සතූති

වා අත්යථො. උපට් ඨාතූති ඤාණස්ස පච්චුපතිට්ඨතු. උග්  යහස් සන් තීති 
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වාචුග්ගතංකරිස්සන්ති. වාචුග්ගතකරණඤ්හිඋග්ගයහො. පරිොපුණිස ්සන් තීති
තස්යසව යවවචනං. පුරිපුච්ඡනාදිනා වා අත්ථස්ස චිත්යත ආපාදනං

පට්ඨපනං පරියාපුණනං. කාරණවචනන්ති යථාවුත්තස්ස කාරණභායවන
වචනං ‘‘යහතුම්හි කරණවචන’’න්ති කත්වා. වුත්තත්ථපච්චාමසනං තං-

සකුයදනකරීයතීති.යතනාහ ‘‘ෙස් මා’’තිආදි. 

එයකයනවාකායරනාති ආමිසදායාදතාසිකුයධන ආදියතාසඅොයතන

එයකයනව පකායරන. තයමව හි ආකාරං සන්ධායාහ ‘‘භ වතා 

වුත් තමත් ථ’’න්ති.අඤ්ඤථා‘‘සත්ථුපවිවිත්තස්සවිහරයතොසාවකාවියවකං 
නානුසික්ෙන්තී’තිඑයකයනවආකායරනයසොඅත්යථොයථයරනපිවුත්යතො. 

තීහි ආකායරහීති ආමිසදායාදපටිපදාභූයතහි තිණ්ණං වියවකානං

අනනුසික්ෙනාකායරහි. එත් තාවතාති ‘‘ඉ ාවුයසො…යප.… 

නානුසික් ඛන් තී’’තිඑත්තයකනකණ්හපක්යෙඋකුයදසපායඨන. 

විත් ථාරයතො සුවිභත් යතො යහොති අනවයසසයතො සම්මයදවනිකුදිට්ඨත්තා.

නනුචඋකුයදයසසත්ථුයනොපිආදියතා භගවතා ගහිතා, සාන නිකුදිට්ඨාති

අනුයයොගංසන්ධායාහ ‘‘යසො ච යඛො’’තිආදි. සාවයක අනුග්  ණ් හන් තස් සාති
‘‘ආමිසදායාදා සත්ථු සාවකා’’ති සත්ථු පරප්පවාදපරිහරණත්ථම්පි
‘‘තුම්යහහිධම්මදායායදහි භවිතබ්බ්ය’’න්ති එවං සාවයක අනුකම්පමානස්ස.

සාවකානං තං න යුත්තං සාමීචිඅභාවයතොති යයොජනා. එස නයෙොති යදිදං
‘‘එත්තාවතායං භගවා’’තිආදිනා කණ්හපක්යෙ උකුයදසස්ස

අත්ථවිභාගදස්සනමුයෙන සම්බ්යන්ධදස්සනං, එස නයයො සුක්කපක්යෙපි 

සම්බ්යන්ධදස්සයනති අධිප්පායයො. යතනාහ ‘‘අෙං තායවත් ථ 

අනුසන් ධික් කමයෙො නා’’ති, සත්ථාරා යදසිතාය උකුයදසයදසනාය
මහායථයරන යදසිතාය ච අනුසන්ධික්කයමන සම්බ්යන්යධොති අත්යථො.
යථානුසන්ධිඑව යචත්ථඅනුසන්ධියවදිතබ්යබ්යො. 

අච් චන් තපවිවිත් තස ්සාති එකන්තඋපධිවියවයකොවියඉතයරපිවියවයකො
සත්ථු එකන්තිකාවාති. අනුසික්ෙනං නාම අනු අනු පූරණන්ති

තප්පටික්යෙයපනආහ ‘‘න පරිපූයරන් තී’’ති, න පරිබ්රූයහන්තීතිඅත්යථො, න 

පරිපූයරන් තීති වා න පරිපායලන්තීති අත්යථො. යදග්යගන හි වියවකං

නානුසික්ෙන්ති, තදග්යගන න පරිබ්රූයහන්ති, න පරිපායලන්තීති වා

වත්තබ්බ්යතං ලභන්තීති. කස්මා පයනත්ථ ‘‘වියවකං නානුසික්ෙන්තී’’ති
උකුයදයසවියඅවියසසවචයනකායවියවකස්යසවගහණංකතන්ති යචොදනං

සන්ධායාහ ‘‘ෙදි පනා’’තිආදි. පුච් ඡාොති පුච්ඡායතො අවියසයසො සියා
විභාගස්ස අලබ්භමානත්තා විස්සජ්ජනස්ස. නනු ච ‘‘වියවකං

නානුසික්ෙන්තී’’ති අවියසසවචනයතො පාළියං විභායගො න ලබ්භයතවාති? 

න, පදන්තයරන විභාවිතත්තා. යතනාහ ‘‘යෙසඤ් ච  ම් මාන’’න්තිආදි. 

බයාකරණපක් යඛොති විස්සජ්ජනපක්යෙො. විස්සජ්ජනඤ්ච න පුච්ඡා විය

අවියසසයජොතනා, අථයෙොයථාධිප්යපතත්ථවිභජනන්තිඅධිප්පායයො. ඉමිනා 
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පයදනාති ‘‘වියවකං නානුසික්ෙන්තී’’ති ඉමිනා පයදන කායවියවකං 

අපරිපූරියමානං දස්යසතීති අධිප්පායයො. චිත් තවියවකං උපධිවියවකන්ති
එත්ථාපිඑයසවනයයො. 

එත් ථ ච නප් ප හන් තීති පහාතබ්බ්යධම්මානං පහානාභාවවචනං

පහානලක්ෙණවියවකාභාවදීපනං, තං වත්වා පුන ‘‘වියවයක 
නික්ඛිත්තධුරා’’ති වචනං තයතො සාතිසයවියවකාභාවදීපනන්ති

තදුභයවියවකාභාවදස්සයනන ‘‘යයසඤ්ච ධම්මාන’’න්තිආදිනාව
පාරියසසඤායයන ‘‘වියවකං නානුසික්ෙන්තී’’ති ඉමිනා 
වියවකකුවයමූලභූතකායවියවකාභාවදස්සනං කතන්ති දට්ඨබ්බ්යං.

අවිගතතණ්හතාය තං තං පරික්ොරජාතං බ්යහුං ලන්ති ආදියන්තීති බ්යහුලා, 

බ්යහුලා එව බාහුලිකා යථා ‘‘යවනයියකො’’ති )ම. නි. 1.246; අ. නි. 8.11; 

පාරා. 8). යතපනයස්මාපච්චයබ්යහුලභාවායයුත්තප්පයුත්තානාමයහොන්ති, 

තස්මාආහ ‘‘චීවරාදිබාහුල් ලාෙ පටිපන් නා’’ති.සික්ොයආදරභාවාභාවයතො

සිථිලං අදළ්හං ගණ්හන්තීති ‘‘සාථලිකා’’ති වුත්තං. සිථිලන්ති

භාවනපුංසකනිකුයදයසො, සිථිල-සකුයදන වා සමානත්ථස්ස සාථල-සකුදස්ස

වයසන ‘‘සාථලිකා’’ති පදසිකුධි යවදිතබ්බ්යා. අව මනට් යඨනාති

අයධොගමනට්යඨන, ඔරම්භාගියභායවනාති අත්යථො. උපධිවියවයකති 

සබ්බූපධිපටිනිස්සග්ගතාය උපධීහි විවිත්යත. ඔයරොපිතධුරාති 

උජ්ඣිතුස්සාහා. 

අනිෙයමයනවාති කිඤ්චි වියසසං අනාමසිත්වා ‘‘සාවකා’’ති

අවියසයසයනව. නිෙයමන් යතො‘‘යථරා’’තිආදිනා. දසවස් යස උපාදාොති

දසවස්සයතො පට්ඨාය. ඉස් සරියෙති ‘‘යසට්ඨිට්ඨානං
යසනාපතිට්ඨාන’’න්තිආදීසු විය. අචිරක්ෙයණොභායසන ලක්ෙයවධයකො 

අක් ඛණයවධි. ඨිතිෙන්තිඅවට්ඨායන. ඨානයසොති තඅෙයණයයව. තිට් ඨතීති

ආධාරායධයයභායවනාති ආහ ‘‘තදාෙත් තවුත් තිභායවනා’’ති.
උයපක්ොනුබූ්රහනා සත්තසඅොයරසු උදාසීනතාපි අසඅෙතාධිගමස්ස
උපායයොති තබ්බිපරියායයතො චීවරාදිමණ්ඩනා න උපධිවියවකපාරිපූරියා

සංවත්තතීති ආහ ‘‘චීවරපත් ත…යප.… අපූරෙමානා’’ති. තත් ථාති

යථරවායර. ඉ ාති මජ්ඣිමනවකවායරසු. තථා හි 

‘‘මජ් ඣිමයථරකායල’’තිආදිවුත්තං. 

32. ඉමස ්මිඤ ්ච කණ් හපක් යඛති ඉමස්මිඤ්ච නිකුයදසවායර

කණ්හපක්යෙ, න උකුයදසවායර කණ්හපක්යෙ. උකුයදසවායර පන 
කණ්හපක්යෙ වුත්තවිපරියායයන ගයහතබ්බ්යත්යථො ‘‘එස නයයො

සුක්කපක්යෙපී’’ති අතියදයසන දස්සියතො. වුත් තපච් චනීකනයෙනාති
‘‘කායවියවකං නානුසික්ෙන්තිනපරිපූයරන්තී’’තිආදිනාවුත්තස්සඅත්ථස්ස

පච්චනීකනයයන, ‘‘කායවියවකං අනුසික්ෙන්ති පරිපූයරන්තී’’තිආදිනා 

නයයන. එත් ථාති එතස්මිං සුක්කපක්යෙ. සඞ් යඛයපොති අත්ථසඅයෙයපො. 
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පටුන 

යෙො නපරම් පරාොති ගාමන්තයතො දූරභායවන එකං කුයව තීණීති එවං 

යයොජනානං පටිපාටියා. අරඤ් ඤවනපත් ථානීති අරඤ්යඤසු 

වනසණ්ඩභූතානි. පන් තානීති පරියන්තානි. උප න් තුං යුත් තකායලො 
ජරාජිණ්ණකායලො යගොචරගායම දූයර ගමනාගමනසමත්ථතාභාවයතො.

‘‘එවං ගුණවන්යතසු දින්නං අයහො සුදින්න’’න්ති පච් චෙදාෙකානං පසාදං 

 යනන් ති. පාසංසාති පසංසිතබ්බ්යා. අෙම් පි මහායථයරොතිආදි එකං
අප්පමාදවිහාරිනං වුකුධතරං නිකුදිසිත්වා වදන්තානං වයසන වුත්තං. 

පවිට් යඨො වියවකට්ඨානං. සාෙං නික් ඛමති යයොනියසොමනසිකාරං 

උපබ්රූයහත්වාති අධිප්පායයො. කසිණපරිකම් මං කයරොති, න යං කිඤ්චි

කිච්චන්තරං. සමාපත් තියෙො නිබ් බත් යතති, න යමො මනසිකාරං. 

සබ් බථාතිආදියතො තාව තදඅගවයසන කියලයසහි චිත්තං වියවයචන්යතො
තයතො වික්ෙම්භනවයසන සමුච්යඡදවයසන පටිපස්සකුධිවයසනාති 

සබ්බ්යප්පකායරන චිත්තවියවකං පූයරති. පංසුකූලානි  ායරතීති ඉමිනා

බ්යාහුලිකතාභාවං දස්යසති, අසිථිලං සාසනං  යහත් වාති ඉමිනා

සාථලිකතාභාවං, වි තනීවරයණොති ඉමිනා ඔක්කමයන නික්ඛිත්තධුරතං, 

ඵලසමාපත් තින් තිආදිනාපවියවකපුබ්බ්යඅගමතංදස්යසති. 

33. තත්රාවුයසොති එත්ථ ඉති-සකුයදො ආදිඅත්යථො. යතන ‘‘යලොයභො ච

පාපයකො’’තිආදිනයප්පවත්තං උපරියදසනංඅනවයසසයතොපරියාදියති. යකො 

අනුසන් ධීති යා සා භගවතා සංකියලසපක්යෙන සහ

ධම්මදායාදපටිපත්තිභාවිනී ‘‘ධම්මදායාදා යම, භික්ෙයව, භවථ, මා 

ආමිසදායාදා’’තිආදිනා යදසනා උකුදිට්ඨා, තං ‘‘සත්ථු පවිවිත්තස්ස
විහරයතො’’තිආදිනා ආරභිත්වා අට්ඨාරසවාරපටිමණ්ඩිතාය
නිකුයදසයදසනාය විභජිත්වා තයතො පරං ‘‘තත්රාවුයසො යලොයභො ච

පාපයකො’’තිආදිනයාය උපරියදසනාය සම්බ්යන්ධං පුච්ඡති. එවන්ති

සංකියලසපක්යෙ ‘‘නප්පජහන්තී’’ති පහානාභාවදස්සනවයසන, 
යවොදානපක්යෙ ‘‘පජහන්තී’’ති පහානසබ්භාවදස්සනවයසනාති එවං.
අනිකුධාරිතසරූපා යං-තං-සකුයදහි ධම්ම-සකුයදන සාමඤ්ඤයතො යය

පහාතබ්බ්යධම්මාවුත්තා, යතසරූපයතො දස්යසතුන්තියයොජනා. ඉයම යතති 

එත්ථ කස්මා යලොභාදයයො එව පහාතබ්බ්යධම්මා වුත්තා, නනු ඉයතො

අඤ්යඤපි යමොහදිට්ඨිවිචිකිච්ඡාදයයො පහාතබ්බ්යධම්මා සන්තීති? සච්චං

සන්ති, යතපනයලොභාදීහිතයදකට්ඨතාගහිතාඑවයහොන්තීතිවුත්තා. අථ
වාඉයමසංයයයවත්ථගහයණකාරණංපරයතොආවිභවිස්සති. 

ඉදානි උපචයයන අනුසන්ධිං දස්යසතුං ‘‘අපිචා’’තිආදි වුත්තං. තත්ථ

සාවකානංයස්සධම්මස්සදායාදභායවො සත්ථුඅභිරුචියතො, යසො‘‘චත්තායරො

සතිපට්ඨායන භායවතී’’තිආදිනා අකත්යථත්වා ‘‘වියවකං අනුසික්ෙන්ති, 

යත ච ධම්යම පජහන්ති, න ච බ්යාහුලිකා’’තිආදිනා කථිතත්තා යහට් ඨා 

පරිොයෙයනව  ම් යමො කථියතොති වුත්තං. ‘‘යත ච ධම්යම නප්පජහන්ති, 

ඔක්කමයන පුබ්බ්යඅගමා’’තිආදිනා ආමිසං පරිොයෙනපි කථිතං. ‘‘සියා ච
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යම පිණ්ඩපායතො’’තිආදිනා, ‘‘බ්යාහුලිකා ච යහොන්තී’’තිආදිනා ච ආමිසං 

නිප් පරිොයෙනපි කථිතං. අථ වා යායං භගවතා ආමිසදායාදපටික්යෙපනා

ධම්මදායාදතා වුත්තා, යඤ්ච තදත්ථං විභජන්යතනමහායථයරන අත්තනා

වියවකානුසික්ෙනාදි වුත්තං, තදුභයං යහතුවයසන විභායවතුං ‘‘තත්රාවුයසො, 

යලොයභො චා’’තිආදි වුත්තං. යහතුනියරොයධන හි සංකියලසපක්ෙස්ස, 
නියරොධයහතුසම්පාදයනනච යවොදානපක්ෙස්සතප්පාපකතා. 

අතීතයදසනානිදස් සනන්තිඅතීතායයථයරන යථායදසිතායයදසනායච

පච්චාමසනං. යතයනවාහ ‘‘සත් ථු පවිවිත් තස් ස…යප.… යදසනාෙන් ති 

වුත් තං යහොතී’’ති. තත් ථාතියංවුත්තංවියසසයතො‘‘යයසංධම්මානංසත්ථා 

පහානමාහා’’ති, එතස්මිං පයද. තත්ථ හි පහාතබ්බ්යධම්මා යලොභාදයයො

සාමඤ්ඤයතො වුත්තා. ලාමකාති නිහීනා. යලොභයදොසා හි යහතුයතො

පච්චයයතො සභාවයතො ඵලයතො නිස්සන්දයතො සංකිලිට්ඨපකතිකා, ආයතිං

දුක්ෙස්ස පාපනට්යඨන වා පාපකා. ලුබ් භනලක් ඛයණොති ආරම්මණස්ස

අභිගිජ්ඣනලක්ෙයණො. තථා හි යසො ලුබ්භන්ති යතන, සයං වා ලුබ්භති, 

ලුබ්භනමත්තයමවවාතන්ති‘‘යලොයභො’’තිවුච්චති. රසාදීසුඅභිසඅගරයසො, 

අපරිච්චාගපච්චුපට්ඨායනො, සංයයොජනියයසු ධම්යමසු 

අස්සාදදස්සනපදට්ඨායනො. දුස් සනලක් ඛයණොති ආරම්මයණ 

බ්යයාපජ්ජනලක්ෙයණො. තථා හි යසො දුස්සන්ති යතන, සයං වා දුස්සති, 

දුස්සනමත්තයමව වාතන්ති ‘‘යදොයසො’’ති වුච්චති. රසාදීසු විසප්පනරයසො, 

සනිස්සයදහනරයසොවා, දුස්සනපච්චුපට්ඨායනො, ආ ාතවත්ථුපදට්ඨායනො. 

යතසූතිආදිනා දස්සයනන යලොභයදොසානං එකන්තයතො 

පහාතබ්බ්යතාදස්සනං. ආමිසදාොදස් ස පච් චොනං ලායභ යහොතීති ඉදං

යලොභස්ස ආරම්මණග්ගහණසභාවතං සන්ධාය වුත්තං, තණ්හාය වයසන

පනඅනුගිජ්ඣනං සන්ධාය ‘‘අලද්  ං පත් යථතී’’තිආහ.අලායභපච්චයානං 

ආමිසදායාදස්ස යහොතීති ආයනත්වා යයොජනා. අලභන් යතොති එත්ථ 

‘‘පච්චයය’’තිවිභත්තිංපරිණායමත්වායයොයජතබ්බ්යං. විඝාතවාති‘‘යම්පිච්ඡං

න ලභති, තම්පි දුක්ෙ’’න්ති )ම. නි. 1.120; විභ. 190) වචනයතො
ඉච්ඡාවි ාතවා. යලොයභො ච යදයයධම්යම යහොති ආමිසදායාදස්සාති 

සම්බ්යන්යධො. එස නයයො අනන්තරපයදපි. යදෙය ම් යමති ච ඉදං 
නිදස්සනමත්තං සත්තයකලායනාදිවයසනපි තස්ස

යලොභුප්පත්තිසබ්භාවයතො.‘‘තණ්හං පටිච්චපරියයසනා, පරියයසනංපටිච්ච

ලායභො’’ති එවමාදයයො නව තණ් හාමූලකා. පරිපූයරති ආමිසදායායදොති

විභත්තිවිපරිණායමොයවදිතබ්යබ්යො. ආවාසමච්ඡරියාදීනි පඤ ්ච මච් ඡරිොනි. 

මග්  න්ති අරියමග්ගං. යසො හි කියලයස මායරන්යතො ගච්ඡති, 

නිබ්බ්යානත්ථියකහිච මග්ගීයති, සයංවාසච්ඡිකිරියාභිසමයවයසනනිබ්බ්යානං

මග්ගතීතිනිප්පරියායයන ‘‘මග්යගො’’තිවුච්චති. එයකො අන් යතොතිඉතයරන

අසම්මිස්යසො එයකො යකොට්ඨායසො, හීනතාය වා ලාමකට්යඨන එයකො 
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අන් යතො. කාමං අඤ්යඤපිද්සලධම්මා එයත අන්යත අසම්පයයොගයතොන

උයපන්ති, යතහිවිමුත්තාඑව, අයංපන අච්චන්තවිමුත්තියානඋයපතීතිආහ 

‘‘විමුත් යතො එයතහි අන් යතහී’’ති. තස් මාතිඅන්තකුවයවිමුත්තත්තා. එයතසං 

මජ් යඣ භවත් තාති ඉදං මග්ගස්ස උභයන්තවිමුත්තතාය එව වුත්තං, න

තප්පරියාපන්නතාය, වට්ටදුක්ෙනිස්සරණත්ථියකහි පටිපජ්ජිතබ්බ්යයතො ච. 

තථාති යථා ඉතයරන අසම්මිස්සට්යඨන ලාමකට්යඨන ච යලොයභො එයකො

අන්යතො, තථා කාමසුඛල් ලිකානුයෙොය ොතිඅත්යථො.එසනයයො යසයසසුපි.
මග්ගස්ස අනුපගමනඤ්ච යනසං අන්තානං සබ්බ්යයසො

අප්පවත්තිකරයණයනව දට්ඨබ්බ්යං. පුරිමනයෙනාති‘‘එයතකුයවඅන්යතන 
උයපතී’’තිආදිනාපුබ්යබ්යවුත්තනයයන. 

සච් චානන්ති චතුන්නං අරියසච්චානං. දස් සනපරිණාෙකට් යඨනාති
දස්සනස්ස පරිඤ්ඤාභිසමයාදියභදස්ස පරියතො සබ්බ්යථා නයනට්යඨන

පවත්තනට්යඨන. චක් ඛුකරණීති ධම්මචක්ඛුස්ස කරණී නිප්ඵාදිකා. තයිදං
සතිපිපටිපදායධම්මචක්ඛුයතොඅනඤ්ඤත්යත අවයවවයසනසිජ්ඣමායනො
අත්යථො සමුදායයන කයතො නාම යහොතීති උපචාරවයසන වුත්තන්ති 

දට්ඨබ්බ්යං. තථා හි වක්ෙති ‘‘මග් ය ොයෙව හි මග්  ත් ථාෙ සංවත් තති 

මග් ය න කාතබ් බකිච් චකරණයතො’’ති. ඤාණාොති යාථාවයතො ජානනාය.

යතනාහ ‘‘විදිතකරණට් යඨනා’’ති. වියසසඤාතභාවාපාදනඤ්හිවිදිතකරණං. 

වූපසමනයතොති සමුච්ඡින්දනවයසන වූපසමනයතො. දුක්ොදීනං
පරිඤ්යඤයයාදිභායවොවිය අභිඤ්යඤයයභායවොපිමග්ගවයසයනවපාකයටො

යහොතීති ආහ ‘‘චතුන් නම් පි සච් චානං අභිඤ් යඤෙයභාවදස ්සනයතො’’ති, 

විභාවනයතොති අත්යථො. සම් යබොය ොති මග් ය ො ‘‘සම්බුජ්ඣති එයතනා’’ති

කත්වා. තස් සත් ථාොති මග්ගකිච්චත්ථාය. න හි මග්ගයතො අඤ්යඤො 

මග්ගකිච්චකයරො අත්ථි. යතනාහ ‘‘මග් ය ොයෙව හී’’තිආදි. අථ වා 

සම්මාදිට්ඨිඋප්පජ්ජමානාසහජාතාදිපච්චයභායවනඉතයරඋප්පායදති, එවං 
යසසමග්ගධම්මාපීති එවම්පි මග්ගත්ථාය සංවත්තනං යවදිතබ්බ්යං. 

සච් ඡිකිරිොෙ පච් චක් ඛකම් මාොති සච්ඡිකරණසඅොතපච්චක්ෙකම්මාය. 

නිබ් බානාොති වා අනුපාදියසසනිබ්බ්යානාය. උපසමාොති ඉමිනා 

සඋපාදියසසනිබ්බ්යානං ගහිතන්ති. අෙන්ති ‘‘සා හි සච්චාන’’න්තිආදිනා

යථාවුත්යතො අත්ථනයයො. එත් ථාති ‘‘චක්ඛුකරණී’’තිආදීසු පයදසු. සායරො 

සුන්දයරො අනපනීයතො. ඉයතො අඤ් ඤථාති ‘‘දුක්ෙස්ස පරිඤ්ඤාය
දිට්ඨිවිසුකුධිං කයරොතීති චක්ඛුකරණී’’තිආදිනා අත්ථවණ්ණනාපපඤ්යචො
යකවලංවිත්ථාරත්ථාය. 

අෙයමවාති එත්ථ අෙන්ති ඉමිනා අත්තයනො අඤ්යඤසඤ්ච තස්සං
පරිසායං අරියානං මග්ගස්ස පච්චක්ෙභාවං දස්යසති.ආසන්නපච්චක්ෙවාචී

හි අයං-සකුයදො. අඤ ්ඤමග්  පටියස නත් ථන්ති අඤ්ඤස්ස 
නිබ්බ්යානගාමිමග්ගස්සඅත්ථිභාවපටියසධනත්ථං.සත්තාපටික්යෙයපොහිඉධ
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පටියසධනං අලබ්භමානත්තා අඤ්ඤස්ස මග්ගස්ස. බුකුධාදීනං
සාධාරණභායවොඅනඤ්ඤතා.යතනාහ බ්රහ්මාසහම්පති– 

‘‘එකායනංජාතිෙයන්තදස්සී, 

මග්ගංපජානාතිහිතානුකම්පී; 

එයතනමග්යගනතරිංසුපුබ්යබ්ය, 

තරිස්සන්තියයචතරන්තිඔ ’’න්ති.)සං.නි.5.384, 409; මහානි.

191; චූළනි.107, 121; යනත්ති.170); 

ආරකත් තාති ඉමිනා නිරුත්තිනයයන අරිය-සකුදසිකුධිමාහ. 

අරිපහානාොති අත්ථවචනමත්තං. අරයයො පාපධම්මා යන්ති අපගමන්ති

එයතනාති අරියෙො. අරියෙන යදසියතොතිඑත්ථ අරියස්ස භගවයතො අයන්ති 

අරියෙො. අරිෙභාවප් පටිලාභාොති එත්ථ අරියකයරො අරියෙොති
උත්තරපදයලොයපන අරිය-සකුදසිකුධි යවදිතබ්බ්යා. යස්මා මග්ගඅගසමුදායය

මග්ගයවොහායරොයහොති, සමුදායයොචසමුදායීහි සමන්නාගයතොනාමයහොතීති

ආහ ‘‘අට් ඨහි අඞ් ය හි උයපතත් තා’’ති, තස්මා අත්තයනො අවයවභූතානි

අට්ඨ අඅගානි එතස්ස සන්තීති අට් ඨඞ් ගියකො. යස්මා පන පරමත්ථයතො

අඅගානියයව මග්යගො, තස්මා වුත්තං ‘‘න ච අඞ්  විනිමුත් යතො’’ති යථා
‘‘ඡළඅයගො යවයදො’’ති. සදිසූදාහරණං පන දස්යසන්යතො 

‘‘පඤ ්චඞ් ගිකතූරිොදීනි විො’’ති ආහ. ආදි-සකුයදන චතුරඅගිනී යසනාති 

එවමාදීනංසඅගයහො. මායරන් යතො  ච් ඡතීතිනිරුත්තිනයයන සකුදසිකුධිමාහ. 

මග්  තීතිගයවසති.අරියමග්යගොහි නිබ්බ්යානංආරම්මණංකයරොන්යතොතං

ගයවසන්යතො විය යහොතීති. මග් ගීෙති නිබ් බානත් ථියකහි 

විවට්ටූපනිස්සයපුඤ්ඤකරණයතො පට්ඨාය තදත්ථංපටිපත්තියතො.  ම් මතීති
එයතන ආදිඅන්තවිපරියායයන සකුදසිකුධිමාහ යථා ‘‘කකූ’’ති. 

‘‘යසෙයථිදන් ති නිපායතො’’ති වත්වා තස්ස

සබ්බ්යලිඅගවිභත්තිවචනසාධාරණතාය ‘‘කතමානි තානි අට් ඨඞ්  ානී’’ති
වුත්තං.නනුචඅඅගානි සමුදිතානිමග්යගොඅන්තමයසොසත්තඅගවිකලස්ස

අරියමග්ගස්සඅභාවයතොති? සච්චයමතං සච්චපටියවයධන, මග්ගපච්චයතාය
පන යථාසකං කිච්චකරයණන පච්යචකම්පි තානි මග්යගොයයවාති ආහ 

‘‘එකයමකඤ ්හි අඞ්  ං මග් ය ොයෙවා’’ති, අඤ්ඤථා සමුදිතානම්පි යනසං
මග්ගකිච්චං න සම්භයවයයාති. ඉදානි තයමවත්ථං පාළියා සමත්යථතුං 

‘‘සම් මාදිට් ඨිමග් ය ො යචව යහතු චා’’ති වුත්තං. 

සම්මා අවිපරීතං පරිඤ්ඤාභිසමයාදිවයසනචතුන්නං සච්චානං දස්සනං 

පටිවිජ්ඣනං ලක්ෙණං එතිස්සාති සම් මාදස ්සනලක් ඛණා. සම්මා අවිපරීතං
සම්පයුත්තධම්යම නිබ්බ්යානාරම්මයණ අභිනියරොපනං අප්පනාලක්ෙණං

එතස්සාති සම් මාඅභිනියරොපනලක් ඛයණො මුසාවාදාදීනං
විසංවාදනාදිකිච්චතාය ලූොනං අපරිග්ගාහකානං පටිපක්ෙභාවයතො

සිනිකුධසභාවත්තා සම්පයුත්තධම්යම, 
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පටුන 

සම්මාවාචප්පච්චයසුභාසිතයසොතාරඤ්ච ජනං සම්මයදව පරිග්ගණ්හාතීති

සම්මාවාචා සම්මාපරිග්ගයහොලක්ෙණංඑතිස්සාති සම් මාපරිග්  හලක් ඛණා. 

යථාකායිකාකිරියා කිඤ්චිකත්තබ්බ්යංසමුට්ඨායපති, සයඤ්චසමුට්ඨහනං

 ටනං යහොති, තථා සම්මාකම්මන්තසඅොතා විරතිපීති 

සම් මාසමුට් ඨානලක් ඛයණො සම් මාකම් මන් යතො. සම්පයුත්තධම්මානං වා

උක්ඛිපනං සමුට් ඨානං කායිකකිරියාය භාරුක්ඛිපනං විය. ජීවමානස්ස

සත්තස්ස, සම්පයුත්තධම්මානං වා සුකුධි යවොදානං, ආජීවස්යසව වා

ජීවිතප්පවත්තියා සුකුධි යවොදානං එයතනාති සම් මායවොදානලක් ඛයණො 

සම් මාආජීයවො. යකොසජ්ජපක්යෙ පතිතුං අදත්වා සම්පයුත්තධම්මානං

පග්ගණ්හනං අනුබ්යලප්පදානං පග්  යහො. ආරම්මණං උපගන්ත්වා ඨානං, 

තස්සවාඅනිස්සජ්ජනං උපට් ඨානං. ආරම්මයණසම්පයුත්තධම්මානංසම්මා, 

සමං වා ආධානං සමා ානං. සම්මා සඅකප්යපති සම්පයුත්තධම්යම 

ආරම්මයණ අභිනියරොයපතීති සම් මාසඞ් කප් යපො. සම්මා වදති එතායාති 

සම් මාවාචා. සම්මා කයරොති එයතනාති සම්මාකම්මං, තයදව 

සම් මාකම් මන් යතො. සම්මාආජීවතිඑයතනාති සම් මාආජීයවො. සම්මාවායමති

උස්සහතිඑයතනාති සම් මාවාොයමො. සම්මාසරති අනුස්සරතීති සම් මාසති. 

සම්මාසමාධියතිචිත්තංඑයතනාති සම් මාසමාධීතිඑවංසම්මාසඅකප්පාදීනං
නිබ්බ්යචනං යවදිතබ්බ්යං. 

මිච් ඡාදිට් ඨින්ති සබ්බ්යම්පි මිච්ඡාදස්සනං. තප් පච් චනීෙකියලයසති එත්ථ 

තං-සකුයදන සම්මාදිට්ඨි. න හි මිච්ඡාදිට්ඨියා කියලසා පච්චනීයා, අථ යෙො

සම්මාදිට්ඨියා. අවිජ්  ඤ ්චාති අවිජ්ජාග්ගහණං තස්සා සංකියලසධම්මානං

පමුෙභාවයතො. යතනාහ ‘‘අවිජ්ජා, භික්ෙයව, පුබ්බ්යඅගමා අද්සලානං

ධම්මානං සමාපත්තියා’’ති )සං. නි. 5.1). දස්සනනිවාරකස්ස සම්යමොහස්ස

සමුග් ායතන අසම් යමොහයතො. එත්ථ ච මිච් ඡාදිට් ඨිං…යප.… ප හතීති

එයතන පහානාභිසමයං, නිබ් බානං ආරම් මණං කයරොතීති එයතන

සච්ඡිකිරියාභිසමයං, සම් පයුත් ත ම් යමතිආදිනා භාවනාභිසමයං
සම්මාදිට්ඨිකිච්චං දස්යසති. පරිඤ්ඤාභිසමයයො පන නානන්තරියතාය
අත්ථයතොවුත්යතොඑවයහොතීති දට්ඨබ්යබ්යො. 

කථංපනඑකයමවඤාණංඑකස්මිංෙයණචත්තාරිකිච්චානිසායධන්තං 

පවත්තති.නහිතාදිසංයලොයකදිට්ඨං, නආගයමොවාතාදියසොඅත්ථීතින

වත්තබ්බ්යං. යථා හි පදීයපො එකස්මිංයයව ෙයණ වට්ටිං දහති, ස්යනහං

පරියාදියති, අන්ධකාරං විධමති, ආයලොකඤ්ච විදංයසති, එවයමතං

ඤාණන්ති දට්ඨබ්බ්යං. මග්ගසමඅගිස්ස ඤාණං දුක්යෙයපතං ඤාණං, 

දුක්ෙසමුදයයයපතං ඤාණං, දුක්ෙනියරොයධයපතං ඤාණං, 

දුක්ෙනියරොධගාමිනියා පටිපදායයපතං ඤාණන්ති සුත් තපදං (විභ. 754) 
එත්ථ උදාහරිතබ්බ්යං. යථා ච සම්මාදිට්ඨි පුබ්බ්යභායග දුක්ොදීසු විසුං විසුං 
පවත්තිත්වා මග්ගක්ෙයණ එකාව චතුන්නං ඤාණානං කිච්චං සායධන්තී

පවත්තති, එවං සම්මාසඅකප්පාදයයො පුබ්බ්යභායග
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යනක්ෙම්මසඅකප්පාදිනාමකා හුත්වා කාමසඅකප්පාදීනං පජහනවයසන
විසුං විසුං පවත්තිත්වා මග්ගක්ෙයණ තිණ්ණං චතුන්නඤ්ච කිච්චං
සායධන්තා පවත්තන්ති. සම්මාසමාධි පන පුබ්බ්යභායගපි මග්ගක්ෙයණපි
නානායයව හුත්වා පවත්තතීති කාමඤ්යචත්ථ සම්මාදිට්ඨියා සබ්යබ්යපි 

පාපධම්මා පටිපක්ො, උවිවිපච්චනීකතාදස්සනවයසන පන සම්මාදිට්ඨියා 
කිච්චනිකුයදයස මිච්ඡාදිට්ඨිග්ගහණං කතං. යතයනව ච 

‘‘තප් පච් චනීෙකියලයස චා’’තිවුත්තං. 

යයසං කියලසානං අනුපච්ඡින්දයන සම්මාදිට්ඨි න උප්පජ්යජයය, යත
මිච්ඡාදිට්ඨියාසහයජකට්ඨතායතයදකට්ඨාවතප්පච්චනීයකියලසාදට්ඨබ්බ්යා. 
සම්මාසඅකප්පාදීනං කිච්චනිකුයදයසපි එයසව නයයො.
යසොතාපත්තිමග්ගාදිවයසන චත්තායරො යලොද්ත්තරමග්ගභාවසාමඤ්යඤන

එකයතො කත්වා. යලොභයදොසා සමුදයසච්චං, යස්ස පන යසො සමුදයයො තං

දුක්ෙසච්චං, පහානභායවො මග්ගසච්චං, යත්ථ තං පහානං, තං 
නියරොධසච්චන්තිඉමානිචත්තාරිසච්චානි.කස්මාපයනත්ථයලොභයදොසානං

විසුංආදියතොච ගහණං? විසුංගහණංතාවතථාබුජ්ඣනකානංපුග්ගලානං

අජ්ඣාසයවයසන, ඉයමහියලොභයදොයසහි ආමිසදායාදතා, තප්පහායනනච

ධම්මදායාදතාති දස්සනත්ථං, තදනුසායරන චතුසච්චයයොජනාය එවං
එයකකස්ස නියයානමුෙං යහොතීති දස්සනත්ථඤ්ච. යසසවායරසුපි එයසව
නයයො. ආදියතො ගහණං පන අතිවිය ඔළාරිකතාය සුපාකටභාවයතො
වක්ෙමානානං අඤ්යඤසඤ්ච පාපධම්මානං මූලභාවයතොතයදකට්ඨතාය ච
යවදිතබ්බ්යං. 

කුජ් ඣනලක් ඛයණොති ද්ප්පනසභායවො, චිත්තස්ස බ්යයාපජ්ජනාති

අත්යථො. චණ් ඩික් කං ලුකුදතා, ද්රුරභායවොතිඅත්යථො. ආඝාතකරණරයසොති
‘‘අනත්ථං යම අචරී’’තිආදිනා චිත්යත ආ ාතස්ස කරණරයසො. 

දුස් සනපච් චුපට් ඨායනොති සපරසන්තානස්ස විනාසනපච්චුපට්ඨායනො 

ලකුයධොකායසො විය සපත්යතො. උපනන්  නං නානප්පකාරස්ස උපරූපරි 

නන්ධනං විය යහොතීති කත්වා. තථා යහස ‘‘යවරඅප් පටිනිස ්සජ්  නරයසො, 

යකො ානුපබන්  භාවපච් චුපට් ඨායනො’’ති ච වුත්යතො. අපරකායල 

උපනායහොතිආදීති ආදි-සකුයදන ‘‘උපනය්හනා උපනය්හිතත්තං ආඨපනා
ඨපනා සණ්ඨපනා අනුසංසන්දනා අනුප්පබ්යන්ධනා දළ්හීකම්ම’’න්තිආදීනං

)විභ. 891) නිකුයදසපදානං අත්ථවණ්ණනං සඅගය්හති. උපනාහසමඅගී හි

පුග්ගයලො යවරස්ස අනිස්සජ්ජනයතො ආදිත්තපූතිඅලාතං විය ජලති එව, 

චිත්තඤ්චස්සයධොවියමානංඅච්ඡචම්මංවිය, මසිමක්ඛිතපියලොතිකාවියචන 
සුජ්ඣයතව. 

පරගුණමක් ඛනලක් ඛයණොති උදකපුඤ්ඡනියා උදකං විය පයරසං
ගුණානං මක්ෙනසභායවො. තථාභූයතො චායං අත්තයනො කාරකං ගූයථන
පහරන්තං ගූයථො විය පඨමතරං මක්යෙති එවාති දට්ඨබ්යබ්යො. තථා යහස්ස
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සපරසන්තායනසු ගුණං මක්යෙතීති මක් යඛොති වුච්චති. යු ග්  ායහො 
සමධුරග්ගහණං අසමානස්සපි අභූතස්ස සමායරොපනං. සමභාවකරණං 

සමීකරණං. පයරසං ගුණප්පමායණන අත්තයනො ගුණානං උපට්ඨානං

පච්චුපට්ඨයපතීති ආහ ‘‘පයරසං ගුණප් පමායණන 

උපට් ඨානපච් චුපට් ඨායනො’’ති. තථා යහස පයරසං ගුයණ ඩංසිත්වා විය

අත්තයනො ගුයණහිසයමකයරොතීති ප ායසොතිවුච්චති. 

පරසම් පත් තිඛීෙනං පරසම්පත්තියා උසූයනං. ඉස්සති පරසම්පත්තිං න

සහතීති ඉස් සා. තථායහසා ‘‘පරසම් පත් තිො අක් ඛමනලක් ඛණා’’තිවුච්චති. 

තත් ථාති පරසම්පත්තියං. අනභිරතිරසා අභිරතිපටිපක්ෙකිච්චා. 

විමුඛභාවපච් චුපට් ඨානා පරසම්පත්තිං පස්සිතුම්පි අප්පදානයතො. 

නිගූහනලක් ඛණං අත්තයනො සම්පත්තියා පයරහි සාධාරණභාවාසහනයතො. 

අසුඛාෙනං නසුෙනංදුක්ෙනං, අයරොචනන්තිඅධිප්පායයො. 

කතස්සකායදුච්චරිතාදිපාපස්ස පටිච්ඡාදනං කතපාපපටිච් ඡාදනං. තස්ස

පාපස්ස ආවරණභායවන පච්චුපතිට්ඨතීති තදාවරණපච් චුපට් ඨානා, මායා, 

යායසමන්නාගයතොපුග්ගයලො භස්මඡන්යනොවියඅඅගායරො, උදකඡන්යනො

විය ොණු, පියලොතිකපටිච්ඡාදිතං විය ච සත්ථං යහොති. 

අවිජ්  මානගුණප් පකාසනං අත්තනි අවිජ්ජමානසීලාදිගුණවිභාවනං, යයන
සායඨයයයන සමන්නාගතස්ස පුග්ගලස්ස අසන්තගුණසම්භාවයනන

චිත්තානුරූපකිරියාවිහරයතො ‘‘එවංචිත්යතො, එවංකිරියයො’’ති 
දුබ්බිඤ්යඤයයත්තාද්ච්ඡිංවාපිට්ඨිංවාජානිතුංනසක්කා.යයතො– 

‘‘වායමනසූකයරොයහොති, දක්ඛියණනඅජාමියගො; 

සයරනයනලයකොයහොති, විසායණනජරග්ගයවො’’ති.)දී.නි.අට්ඨ.

2.296; විභ.අට්ඨ.894; මහානි.අට්ඨ.166) – 

එවංවුත්තයක්කසූකරසදියසොයහොති. 

චිත් තස ්ස උද් ධුමාතභායවො ථකුධලූෙභායවො. අප් පතිස ්සෙවුත් තීති

අනිවාතවුත්ති. අමකුදවාකායරන පච්චුපතිට්ඨති, අමකුදවතං වා

පච්චුපට්ඨයපතීති අමද් දවතාපච් චුපට් ඨායනො, ථම්යභො, යයනසමන්නාගයතො

පුග්ගයලො ගිලිතනඅගලසීයසොවියඅජගයරො, වාතභරිතභස්තාවියචථකුයධො

හුත්වාගරුට්ඨානියයච දිස්වාඔනමිතුම්පිනඉච්ඡති, පරියන්යතයනවචරති.

කරණස්ස උත්තරකිරියා කරණුත් තරිෙං. වියසසයතො පච්චනීකභායවො 

විපච් චනීකතා. පයරන හි කිස්මිඤ්චි කයත තකුදිගුණං කරණවයසන 

සාරම් යභො පවත්තති. 

යසයයාදිආකායරහි උන්නමනං උන් නති. ඔමායනොපි හි එවං
කරණමුයෙන සම්පග්ගහවයසයනව පවත්තති. ‘‘අහමස්මි

යසයයයො’’තිආදිනා අහංකරණංසම්පග්ගයහො අහඞ් කායරො. පයරඅභිභවිත්වා
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පටුන 

අධිකං උන්නමනං අබ් භුන් නති. යංසන්ධාය වුත්තං‘‘පුබ්බ්යකායලඅත්තානං

හීනයතොදහතිඅපරකායලයසයයයතො’’ති)විභ.877). 

මත් තභායවො ජාතිආදිං පටිච්ච චිත්තස්ස මජ්ජනාකායරො, යස්ස වා

ධම්මස්ස වයසන පුග්ගයලො මත්යතො නාම යහොති, යසො ධම්යමො 

මත් තභායවො. මදග්  ාහණරයසො මදස්සගාහණකිච්යචො.මයදොහිඅත්තයනො 
මජ්ජනාකාරංසම්පයුත්තධම්යමගායහන්යතොවියපවත්තමායනොතංසමඅගිං
පුග්ගලම්පි තථාකයරොන්යතොවියයහොති.අහඅකාරවයසනපුග්ගලංඅනිට්ඨං

කයරොන්යතොචිත්තස්ස උම්මාදභායවොවියයහොතීති උම් මාදපච් චුපට් ඨායනො. 

සතියා අනිග්ගණ්හිත්වා චිත්තස්ස යවොස්සජ්ජනං චිත් තයවොස ්සග් ය ො, 
සතිවිරහියතොති අත්යථො. යථාවුත්තස්ස යවොස්සග්ගස්ස අනුප්පදානං

පුනප්පුනං විස්සජ්ජනං යවොස ්සග්  ානුප් පදානං. ඉයමසං යකොධාදීනං 

යලොභාදීනම්පි වා. ලක් ඛණාදීනීති ලක්ෙණරසපච්චුපට්ඨානානි. පදට්ඨානං

පන ධම්මන්තරතාය න ගහිතං. නිබ්බ්යචනං ‘‘ද්ජ්ඣතීති යකොය ො, 

උපනය්හතීති උපනායහො’’තිආදිනා සුවිඤ්යඤයයයමවාති න වුත්තං, 

අත්ථයතො පන යකොයධො යදොයසො එව, තථා උපනායහො. 

පවත්තිආකාරමත්තයතො හි කයතො යනසං යභයදො, මක්ෙපළාසසාරම්භා

තදාකාරප්පවත්තා පටි සහගතචිත්තුප්පාදධම්මා, 
මායාසායඨයයථම්භමදප්පමාදා තදාකාරප්පවත්තා 

යලොභසහගතචිත්තුප්පාදධම්මා. ථම් යභො වා මානවියසයසො චිත්තස්ස

ථකුධභායවන ගයහතබ්බ්යයතො, තථා මයදො. තථා හි යසො ‘‘මායනො

මඤ්ඤනා’’තිආදිනා විභඞ් ය  (විභ. 878) නිකුදිට්යඨො. ඉධ පන
මානාතිමානානං විසුං ගහිතත්තා මජ්ජනාකායරන පවත්තධම්මා එව 

‘‘මයදො’’තිගයහතබ්බ්යා.යසසානංධම්මන්තරභායවොපාකයටොඑව. 

කස්මා පයනත්ථ එයත එව අට්ඨ දුකා ගහිතා, කිමියතො අඤ්යඤපි 

කියලසධම්මා නත්ථීති? යනො නත්ථි, ඉයම පන ආමිසදායාදස්ස සවියසසං
කියලසාය සංවත්තන්තීති තං වියසසං විභායවන්යතන ආමිසදායාදස්ස

යලොභාදීනං පවත්තනාකාරං දස්යසතුං ‘‘වියසසයතො’’තිආදිආරකුධං. තත්ථ 

එත් ථාති එයතසු යලොභාදීසු. අලභන් යතො ආමිසන්ති අධිප්පායයො. තතුත්තරි

උප්පන්යනො යකොයධොති ආයනත්වා සම්බ්යන්ධිතබ්බ්යං. සන් යතපීති

විජ්ජමායනපි. ඉස් සතීති ඉස්සංජයනති. පදුස ්සතීතිතස්යසවයවවචනං.තථා

හි සා ‘‘ඉස්සති දුස්සති පදුස්සතී’’තිආදිනා නිකුදිට්ඨා. යස්මා වා ඉස්සං 

ජයනන්යතො එකංසයතො පදුට්ඨචිත්යතො එව යහොති, තස්මා ‘‘පදුස ්සතී’’ති

වුත්තං. අස් සාති ආමිසදායාදස්ස. එවං පටිපන් යනොති එවං

අසන්තගුණප්පකාසනං පටිපදං පටිපන්යනො. ඔවදිතුං අසක් කුයණයෙයොති

එයතනථම්යභොනාමයදොවචස්සකරයණොධම්යමොතිදස්යසති. කිඤ් චි වදති 

ඔවාදදානවයසන. ථම් යභන…යප.… මඤ ්ඤන් යතොති ඉමිනා ච ථම්භස්ස

මානවියසසභාවං දස්යසති, ථම්යභන වා යහතුනාති අත්යථො. මත් යතො 
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සමායනොති මත්යතො යහොන්යතො. කාම…යප.… පමජ්  තීති එයතන
මදවයසනඑකංසයතොපමාදමාපජ්ජතීති දස්යසති. 

එවන්ති ඉමිනා ආමිසදායාදස්ස යලොභාදීනං 
උප්පත්තික්කමදස්සයනයනව ඉධ පාළියං යනසං යදසනාක්කයමොපි

දස්සියතොති දට්ඨබ්යබ්යො. න යකවලං ඉයමයහව, අථ යෙො අඤ්යඤහි ච
එවරූයපහිපාපයකහිධම්යමහිඅපරිමුත්යතොයහොතීති සම්බ්යන්යධො.යකපන

යතති? අත්රිච්ඡතාමහිච්ඡතාදයයොති. එවං මහාදීනවාආමිසදායාදතාති තයතො
බ්යලවතයරො සංයවයගො ජයනතබ්යබ්යොති අයයමත්ථ ඔවායදො යවදිතබ්යබ්යො. 

එත් ථාති එතස්මිං සුත්යත. සබ් බත් ථාති සබ්යබ්යසු වායරසු. 

නිබ් බියසයසොයෙවාතිඑයතයනවපඨමතරංඉධ දස්සිතසච්චයයොජනානයයන
සබ්බ්යවායරසුයයොයජතබ්යබ්යොතියවදිතබ්යබ්යො. 

ඤාණපරිචෙපාටවත් ථන්ති මග්ගස්ස 

අට්ඨඅගසත්තඅගතාදිවියසසවිභාවනාය ඤාණස්ස ආයසවනට්යඨන

පරිචයයො ඤාණපරිචයයො, තස්ස පටුභාවත්ථං යකොසල්ලත්ථං. එත් ථාති

අරියමග්යග. යභයදොති වියසයසො. කයමොති අඅගානං යදසනානුපුබ්බී. 

භාවනානයෙොතිභාවනාවිධි. ‘‘කදාචි අට් ඨඞ් ගියකො, කදාචි සත් තඞ් ගියකො’’ති

සඅයෙපයතො වුත්තමත්ථං විවරන්යතො පුන ‘‘අෙං හී’’තිආදිමාහ. තත්ථ 

යලොකුත් තරපඨමජ් ඣානවයසනාති යලොද්ත්තරස්ස පඨමජ්ඣානස්ස 
වයසන. එත්ථ ච යකචි ඣානධම්මා මග්ගසභාවාති එකන්තයතො ඣානං
මග්ගයතො විසුං කත්වා වත්තුං න සක්කාති
‘‘යලොද්ත්තරපඨමජ්ඣානසහියතො’’ති අවත්වා 

‘‘යලොද්ත්තරපඨමජ්ඣානවයසන’’ඉච්යචව වුත්තං. අථ වා 

යලොකුත් තරපඨමජ් ඣානවයසනාති යලොද්ත්තරා හුත්වා පඨමජ්ඣානස්ස 
වයසනාති එවයමත්ථ අත්යථො යවදිතබ්යබ්යො. අරියමග්යගො හි විපස්සනාය

පාදකභූතස්ස, සම්මසිතස්ස වා පඨමජ්ඣානස්ස වයසන අට්ඨඅගියකො

යහොති. අථ වා අඣානලාභියනො සුක්ෙවිපස්සකස්ස, ඣානලාභියනො වා

පාදකමකත්වා පඨමජ්ඣානස්ස, පකිණ්ණකසඅොරානං වා සම්මසයන 

උප්පන්යනො අරියමග්යගො අට්ඨඅගියකො යහොති, ස්වාස්ස අට්ඨඅගිකභායවො

පඨමජ්ඣානිකභායවනාති දස්යසන්යතො ‘‘පඨමජ් ඣානවයසනා’’ති ආහ.

එවං ‘‘අවයසසජ් ඣානවයසනා’’තිඑත්ථාතියථාරහංඅත්යථොයවදිතබ්යබ්යො. 

යදි අරියමග්යගො සත්තඅගියකොපි යහොති, අථ කස්මා පාළියං 

‘‘අට්ඨඅගියකො’’ඉච්යචව වුත්තන්ති ආහ ‘‘උක් කට් ඨනිද් යදසයතො’’තිආදි.

යථා යචත්ථ පටිපදාය මග්ගවයසන අට්ඨඅගිකසත්තඅගිකයභයදො, එවං
යබ්යොජ්ඣඅගවයසන සත්තඅගිකඡළඅගිකයභයදො යවදිතබ්යබ්යො

අප්පීතිකජ්ඣානවයසනඡළඅගිකත්තා, මග්ගවයසන පනයදසනාආගතාති

ස්වායං යභයදො අට්ඨකථායං න උකුධයටො. ඉයතො පරන්ති ඉයතො

අට්ඨඅගයතො පරං උක්කංසයතො, අවකංසයතො පන සත්තඅගයතො පරං 
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මග්ගඅගං නාම නත්ථීති. නනු මග්  විභඞ් ය  (විභ. 493-502) 

පඤ්චඅගිකවායරපඤ්යචවමග්ගඅගානිඋකුධටානි, මහාස ාෙතයන (ම.නි.

3.431) ච ‘‘යා තථාභූතස්ස දිට්ඨි, යයො තථාභූතස්ස සඅකප්යපො, යයො

තථාභූතස්ස වායායමො, යා තථාභූතස්ස සති, යයො තථාභූතස්ස සමාධි, 
ස්වාස්සයහොතිසම්මාසමාධී’’තිවත්වාපුබ්බ්යභාගවයසනපන‘‘පුබ්යබ්යවයෙො 
පනස්ස කායකම්මං වචීකම්මං ආජීයවො සුපරිසුකුයධො යහොතී’’ති

සම්මාවාචාදයයො ආගතාති? සච්චයමතං, තං පන සම්මාදිට්ඨිආදීනං

පඤ්චන්නංකාරාපකඅගානං අතියරකකිච්චදස්සනවයසනවුත්තං, තස්මාන

අරියමග්යගො සම්මාවාචාදිවිරහියතො අත්ථීති ‘‘ඉයතො පරඤ් හි මග්  ඞ්  ං 

නත් ථී’’තිසුවුත්තයමතන්ති දට්ඨබ්බ්යං. 

සබ් බකුසලානන්ති සබ්යබ්යසං ද්සලධම්මානං. නිකුධාරයණ යචතං
සාමිවචනං. කාමාවචරාදිවයසන තංතංද්සලධම්යමසු සා සම්මාදිට්ඨි 

යසට්ඨා. තස්සා යසට්ඨභායවන හි ‘‘පඤ්ඤාජීවිං ජීවිතමාහු යසට්ඨ’’න්ති

)සං. නි. 1.246; සු. නි. 184) වුත්තං, මග්ගසම්මාදිට්ඨියා පන

සබ්බ්යයසට්ඨභායව වත්තබ්බ්යයමවනත්ථි. කුසලවායරතිද්සලුප්පත්තිසමයය. 

පුබ් බඞ්  මා ද්සලාදිධම්මානං යාථාවසභාවයබ්යොයධන සම්පයුත්තධම්මානං 

පරිණායකභාවයතො. යතයනවාහ ‘‘සම් මාදිට් ඨිං සම් මාදිට් ඨීති 

ප ානාතී’’තිආදි. සා සම්මාදිට්ඨි පභයවො එතස්සාති තප්පභයවො, 
සම්මාසඅකප්යපො.සම්මාදස්සනවයසනහිසම්මාසඅකප්යපොයහොති.තයතො 

අභිනිබ්බ්යත්තානීති තප් පභවාභිනිබ් බත් තානි. තප්පභවාභිනිබ්බ්යත්තානිපි
‘‘තදභිනිබ්බ්යත්තානී’’තිවුච්චන්තිකාරණකාරයණපි කාරණූපචාරයතොතිආහ 

‘‘තප් පභවාභිනිබ් බත් තානි යසසඞ්  ානී’’ති. යතනාහ 

‘‘සම් මාදිට් ඨිස ්සා’’තිආදි. යථා හි සම්මාදස්සනං සම්මාවිතක්කනස්ස

වියසසපච්චයයො, එවං සම්මාවිතක්කනංසම්මාපරිග්ගහස්සසම්මාපරිග්ගයහො

සම්මාසමුට්ඨානස්ස, සම්මාසමුට්ඨානං සම්මායවොදානස්ස, සම්මායවොදානං

සම්මාවායාමස්ස, සම්මාවායායමො සම්මාඋපට්ඨානස්ස, සම්මාඋපට්ඨානං

සම්මාධානස්සවියසසපච්චයයො, තස් මා ‘‘පුරිමංපුරිමංපච්ඡිමස්සපච්ඡිමස්ස

වියසසපච්චයයො යහොතී’’ති ඉමිනා වියසසපච්චයභාවදස්සනත්යථන කයමන 

එතානි සම්මාදිට්ඨිආදීනි අඞ්  ානි වුත් තානීතිදස්සිතානි. 

භාවනානයෙොති සමථවිපස්සනානං යුගනකුධභායවන පවත්යතො
භාවනාවිධි. අයඤ්හි අරියමග්ගක්ෙයණභාවනාවිධි. තස්ස පන පුබ්බ්යභායග 

භාවනානයයො කස්සචි සමථපුබ්බ්යඅගයමො යහොති, කස්සචි 

විපස්සනාපුබ්බ්යඅගයමොති.තංවිධිංදස්යසතුං ‘‘යකොචී’’තිආදි ආරකුධං.තත්ථ

පඨයමො සමථයානිකස්ස වයසන වුත්යතො, දුතියයො විපස්සනායානිකස්ස.

යතනාහ ‘‘ඉය කච් යචො’’තිආදි. තන්ති සමථං සමාධිං, ඣානධම්යමති වා

අත්යථො. තංසම් පයුත් යතති සමාධිසම්පයුත්යත, ඣානසම්පයුත්යත වා

ධම්යම. අයඤ්ච නයයො යයභුයයයන සමථයානිකා අරූපමුයෙන, තත්ථාපි

ඣානමුයෙනවිපස්සනාභිනියවසංකයරොන්තීතිකත්වා වුත්යතො. විපස ්සනං 
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පටුන 

භාවෙයතොති පටිපදාඤාණදස්සනවිසුකුධිං ආරභිත්වා යථාධිගතං 

තරුණවිපස්සනං වඩ්යඪන්තස්ස. මග් ය ො සඤ්  ාෙතීති පුබ්බ්යභාගියයො

යලොකියමග්යගො උප්පජ්ජති. ආයසවති නිබ්බිදානුපස්සනාවයසන. භායවති 

මුඤ්චිතුකමයතාවයසන. බහුලීකයරොති පටිසඅොනුපස්සනාවයසන. 

ආයසවති වා භයතූපට්ඨානඤාණවයසන. බහුලීකයරොති 

වුට්ඨානගාමිනිවිපස්සනාවයසන. සංයෙො නානි පහීෙන් ති, අනුසො බයන් තී 

යහොන් ති මග්ගපටිපාටියා. 

සමථං අනුප් පායදත් වාවාතිඅවධාරයණන උපචාරසමාධිංනිවත්යතති, න
ෙණිකසමාධිං. න හි ෙණිකසමාධිං විනා විපස්සනා සම්භවති. 

විපස් සනාපාරිපූරිොති විපස්සනාය පරිපුණ්ණතාය 

වුට්ඨානගාමිනිභාවප්පත්තියා. තත් ථ ාතානන්ති තස්මිං අරියමග්ගක්ෙයණ
උප්පන්නානං සම්මාදිට්ඨිආදීනංධම්මානං.නිකුධාරයණයචතං සාමිවචනං. 

වවස් සග්  ාරම් මණයතොති වවස්සග්ගස්ස ආරම්මණතාය. වවස්සග්යගො

යවොස්සග්යගො පටිනිස්සග්යගොති ච අපවග්යගොති ච අත්ථයතො එකං, 

නිබ්බ්යානන්ති වුත්තං යහොති, තස්මා නිබ්බ්යානස්ස ආරම්මණකරයණනාති

අත්යථො. චිත් තස් ස එකග්  තාති මග්ගසම්මාසමාධිමාහ. අරියමග්යගො හි
එකන්ත සමාහියතොඅසමාධානයහතූනංකියලසානංසමුච්යඡදනයතො.යසසං
වුත්තනයයමව. 

යු නද්  ාව යහොන් ති තදාසමාධිපඤ්ඤානංසමරසතායඉච්ඡිතබ්බ්යයතො.

මග්ගක්ෙයණහි නසමථභාවනායංවියසමාධි, විපස්සනාභාවනායංවියච

පඤ්ඤා කිච්චයතො අධිකා ඉච්ඡිතබ්බ්යා, සමරසතාය පන අඤ්ඤමඤ්ඤස්ස
අනතිවත්තනට්යඨන කුයවපි යුගනකුධා විය පවත්තන්ති. යතන වුත්තං 

‘‘සමථවිපස් සනා යු නද්  ාව යහොන් තී’’ති. 

ධම්මදායාදසුත්තවණ්ණනායලීනත්ථප්පකාසනාසමත්තා. 

4. භෙයභරවසුත් තවණ් ණනා 

34. එවං යම සුතන්තිභයයභරවසුත්තං.යකොනික්යෙයපො? යකචිතාව

එවමාහු ‘‘පුච්ඡාවසියකො නික්යෙයපො’’ති. දුවිධා හි පුච්ඡා
පාකටාපාකටයභදයතො. තත්ථ යස්සා යදසනාය නිමිත්තභූයතො ඤාතුං

ඉච්ඡියතො අත්යථො කිං-සකුදපුබ්බ්යයකන පකාසීයති, සා පාකටා පුච් ඡා යථා

‘‘කිංසූධවිත්තංපුරිසස්සයසට්ඨ’’න්ති එවමාදි)සං.නි.1.246; සු.නි.183). 

යස්සා පන යදසනාය නිමිත්තභූයතො ඤාතුං ඉච්ඡියතො අත්යථො කිං-

සකුදරහියතන යකවයලයනව සකුදපයයොයගන පකාසීයති, සා අපාකටා 

පුච් ඡා. ඤාතුංඉච්ඡියතොහිඅත්යථො‘‘පඤ්හා, පුච්ඡා’’ති වුච්චති, තස්මායයව
ඉධ ‘‘යය යම යභො යගොතමා’’තිආදිකා අපාකටාති ‘‘පුච්ඡාවසියකො 

නික්යෙයපො’’ති. තයිදං අකාරණං, යස්මා යසො බ්රාහ්මයණො ‘‘යයයම යභො
යගොතමා’’තිආදීනි වදන්යතො න තත්ථ කඅඛී විචිකිච්ඡී සංසයමාපන්යනො

අයවොච, අථ යෙො අත්තනා යථානිච්ඡිතමත්ථං භගවති පසාදභාවබ්යහුමානං
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පටුන 

පයවයදන්යතො කයථසි. යතනාහ ‘‘භ වති පසාදං අලත් ථා’’තිආදි )ම. නි.

අට්ඨ. 1.34). විහායරති විහාරයක නිවායස. අවිච් ඡින් යනයෙවාති

පවත්තමායනයයව. පදකුවයස්සපි වසන්යත එවාති අත්යථො. එතං 

පුයරොහිතට් ඨානං උණ්හීසාදිකද්ධභණ්යඩහි සකුධිං ලකුධං, තථා ච ‘‘අස්ස

රඤ්ඤා දින්න’’න්ති වදන්ති. යතනාහ ‘‘තං තස් ස රඤ් ඤා දින් න’’න්ති.
බ්රහ්මන්තියවදං. යසො පන මන්තබ්රහ්මකප්පවයසනතිවියධො.තත්ථමන්තා

පධානං මූලභාවයතො, යය අට්ඨකාදීහි පවුත්තා, ඉතයර තන්නිස්සයයන

ජාතා, යතන යතසංයයව ගහණං ‘‘මන් යත සජ් ඣාෙතී’’ති. යත හි

ගුත්තභාසිතබ්බ්යතාය ‘‘මන් තා’’ති වුච්චන්ති. ඉදයමව හීති අවධාරයණන
‘‘බ්රහ්මයතොජාතා’’තිආදිකංනිරුත්තිංපටික්ඛිපති. 

යෙන වා කාරයණනාති )සාරත්ථ. ටී. යවරඤ්ජකණ්ඩවණ්ණනායං 2; 

සං. නි. ටී. 1.1.1; අ. නි. ටී. 2.2.16) යහතුම්හි ඉදං කරණවචනං.

යහතුඅත්යථො හි කිරියාකාරණං, න කරණං විය කිරියත්යථො, තස්මා 
නානප්පකාරගුණවියසසාධිගමත්ථා ඉධ උපසඅකමනකිරියාති ‘‘අන්යනන

වසතී’’තිආදීසුවිය යහතුඅත්ථයමයවතංකරණවචනංයුත්තං, නකරණත්ථං

තස්ස අයුජ්ජමානත්තාති වුත්තං ‘‘යයන වාකාරයණනා’’තිආදි. භගවයතො
සතතප්පවත්තනිරතිසයසාදුවිපුලාමතරසසකුධම්මඵලතාය 

සාදුඵලනිච්චඵලිතමහාරුක්යෙන භගවා උපමියතො, 
සාදුඵලූපයභොගාධිප්පායග්ගහයණයනවහි මහාරුක්ෙස්සසාදුඵලතාගහිතාති. 

උපසඞ් කමීති උපසඅකන්යතො. සම්පත්තුකාමතාය හි කිඤ්චි ඨානං

ගච්ඡන්යතො තංතංපයදසාතික්කමයනන උපසඅකමි, උපසඅකන්යතොති වා

වත්තබ්බ්යතං ලභති. යතනාහ ‘‘ යතොති වුත් තං යහොතී’’ති, උපගයතොති

අත්යථො. උපසඞ් කමිත් වාති පුබ්බ්යකාලකිරියානිකුයදයසොති ආහ 

‘‘උපසඞ් කමනපරියෙොසානදීපන’’න්ති. තයතොති යං ඨානං පත්යතො

‘‘උපසඅකමී’’ති වුත්යතො, තයතො උපගතට්ඨානයතො. ෙථා ඛමනීොදීනි 

පුච් ඡන් යතොති )සං. නි. ටී. 1.1.112) යථා භගවා ‘‘කච්චි යත බ්රාහ්මණ

ෙමනීයං, කච්චි යාපනීය’’න්තිආදිනා ෙමනීයාදීනි පුච්ඡන්යතො යතන 

බ්රාහ්මයණන සකුධිං සමප්පවත්තයමොයදො අයහොසි පුබ්බ්යභාසිතාය, 
තදනුකරයණනඑවංයසොපි බ්රාහ්මයණොභගවතාසකුධිංසමප්පවත්තයමොයදො
අයහොසීති යයොජනා. තං පන සමප්පවත්තයමොදතං උපමාය දස්යසතුං 

‘‘සීයතොදකං විො’’තිආදි වුත්තං. තත්ථ සම් යමොදිතන්ති සංසන්දිතං. 

එකීභාවන්ති සම්යමොදනකිරියාය සමානතං එකරූපතං. ඛමනීෙන්ති ‘‘ඉදං

චතුචක්කංනවකුවාරංසරීරයන්තංෙණභඅගුරතාය සභාවයතොදුස්සහං, කච්චි

ෙමිතුං සක්ද්යණයය’’න්ති පුච්ඡති. ොපනීෙන්ති පච්චයායත්තවුත්තිකං
චිරප්පබ්යන්ධසඅොතාය යාපනාය කච්චි යායපතුං සක්ද්යණයයං.

සීසයරොගාදිආබ්යාධාභායවන කච් චි අප් පාබා ං. දුක් ඛජීවිකාභායවන කච් චි 

අප් පාතඞ් කං. තංතංකිච්චකරයණ උට්ඨානසුෙතාය කච් චි ලහුට් ඨානං. 
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තදනරූපබ්යලයයොගයතො කච් චි බලං. සුෙවිහාරසබ්භායවන කච් චි ඵාසුවිහායරො 
අත්ථීතිතත්ථතත්ථකච්චි-සකුදංයයොයජත්වාඅත්යථො යවදිතබ්යබ්යො. 

බ්යලවප්පත්තා පීති පීතියයව.තරුණපීති පායමොජ්  ං. සම්යමොදනං ජයනති

කයරොතීති සම්යමොදනිකං, තයදව සම් යමොදනීෙන්ති ආහ 

‘‘සම් යමොද නනයතො’’ති. සම්යමොදිතබ්බ්යයතො සම් යමොදනීෙන්ති ඉමං පන

අත්ථං දස්යසන්යතො ‘‘සම් යමොදිතුං යුත් තභාවයතො’’ති ආහ. 

සරිතබ් බභාවයතොතිඅනුස්සරිතබ්බ්යභාවයතො.‘‘සරණීය’’න්තිවත්තබ්යබ්ය දී ං

කත්වා ‘‘සාරණීෙ’’න්ති වුත්තං. සුෙයමානසුඛයතොති ආපාථමධුරතං ආහ, 

අනුස ්සරිෙමානසුඛයතොති විමකුදරමණීයතං. බයඤ්  නපරිසුද්  තාොති

සභාවනිරුත්තිභායවන තස්සා කථාය වචනචාතුරියමාහ, 

අත් ථපරිසුද්  තාොතිඅත්ථස්ස නිරුපක්කියලසතං. අයනයකහි පරිොයෙහීති
අයනයකහිකාරයණහි. 

අභිදූරඅච්චාසන්නපටික්යෙයපනනාතිදූරනාච්චාසන්නංනාමගහිතං, තං

පන අවකංසයතො උභින්නං පසාරිතහත්ථසඅ ට්ටයනන දට්ඨබ්බ්යං. ගීවං 

පසායරත් වාතිගීවංපරිවත්තනවයසනපසායරත්වා. 

යෙයමති එත්ථ සන්ධිවයසන ඉකාරයලොයපොති දස්යසන්යතො ‘‘යෙ 

ඉයම’’තිආදිමාහ. උච්චාද්ලීනතාය ජාතිවයසන අභිජාතා  ාතිකුලපුත් තා. 

යතනාහ ‘‘උච් චාකුලප් පසුතා’’ති. ආචාරසම්පත්තියා අභිජාතා 

ආචාරකුලපුත් තා. යතනාහ ‘‘ආචාරසම් පන් නා’’ති. ෙත් ථ කත් ථචි 

අපාකයටපි කුයල. යතන බ්රාහ්මයණන අධිප්යපතා භික්ඛූසු දුවිධාපි

සංවිජ්ජන්තීතිආහ ‘‘ඉ  පන ද් වීහිපි කාරයණහි කුලපුත් තායෙවා’’ති. 

සද්  ාති ඉදං කරණත්යථ පච්චත්තවචනන්ති ආහ ‘‘සද්  ාො’’ති, 

සද්  ාතිවා සකුදහිත්වාතිඅත්යථො.ඉමස්මිංපක්යෙපාළියංය-කාරයලොයපන

නිකුයදයසොති දට්ඨබ්බ්යං. අ ාරයතොති අගාරවාසයතො, උත්තරපදයලොයපන, 

නිස්සයූපචායරන වා අයං නිකුයදයසොති. භික්ෙනසීලතාදිලක්ෙයණො
භික්ඛුභායවොපබ්බ්යජ්ජාසහචරිතායසකුධිං භික්ඛුභාවංඅන්වාචිනන්යතොතිආහ 

‘‘පබ් බජ්  ං භික් ඛුභාවඤ ්චා’’ති. කම්මවාචාලක්ෙයණ පන භික්ඛුභායව

අධිප්යපයත සමුච්චයත්යථො ච-සකුයදො දට්ඨබ්යබ්යො. අන ාරස ්ස භායවොති

එයතන පබ්බ්යජ්ජානිස්සියතො සුවිසුකුයධො සීලාචාරගුණවියසයසො ගහියතො, 
කසියගොරක්ොදිකම්මපටික්යෙයපො ඉධ අනුප්පාදාදීහි යවදිතබ්යබ්යො.

යසසග්ගහයණපනසරණගමනාදිවයසනපබ්බ්යජ්ජාය, සරණගමනාදිවයසන

උපසම්පදාය ච අයනකයභදත්තා ආහ ‘‘සබ් බථාපී’’ති, යතන යතන

පකායරනාති අත්යථො. පුරයතොගාමිතා පටිපත්තිගමයනන, න

කායගමයනනාති ආහ ‘‘නාෙයකො’’ති, සම්මාපටිපත්තියා 

නිබ්බ්යානසම්පාපයකොති අත්යථො. හිතකිරිොොති දිට්ඨධම්මිකාදිහිතචරියාය. 

 ාහණං අධිසීලාදීසු අච්චන්තාය නියයොජනං, න කථනමත්තන්ති



මජ්ඣිමනිකායය මූලපණ්ණාස-ටීකා  මූලපරියායවග්යගො 

175 

පටුන 

දස්යසන්යතො ‘‘ ායහතා’’තිවත්වා ‘‘සික් ඛායපතා’’තිආහ. දිට් ඨානු තින්ති

දිට්ඨියා අනුගමනන්ති දස්යසන්යතො ‘‘දස් සනානු ති’’න්ති වත්වා

සික්ොත්තයසඅගහං භගවයතො සාසනං යතන දිට්ඨත්තා දිට්ඨි, තස්ස

තස්යසව ෙමනවයසන ෙන්ති, රුච්චනවයසන රුචි, තංදිට්ඨිෙන්තිරුචිකාව

භගවයතොසාවකාතිආහ ‘‘ෙංදිට් ඨියකො’’තිආදි. 

එස කිර අලත්ථාති සම්බ්යන්යධො. යදවපුත් යත විොතිආදි කස්සචි
පාරිවිඤ්ඤස්ස අභාවදීපනයතො ‘‘සකුධායා’’තිආදිනා වුත්තස්ස

පබ්බ්යජිතභාවස්ස පාකටීකරණං. සද්  ාෙ ඝරා නික් ඛම් ම පබ් බජිත් වාති ඉදං

හට්ඨපහට්ඨාදිභාවස්ස කාරණවචනං. ඝාසච් ඡාදනපරමතාෙ සන් තුට් යඨති
ඉදංඅනුස්සඅකිතාපරිසඅකිතතාය කාරණවචනන්තිදට්ඨබ්බ්යං. 

එවයමතන්තිආදිනා ආයමඩිතවචනං සම්පහංසනවයසන, පසාදවයසන
වා කතන්ති දට්ඨබ්බ්යං. තථා හි එවං-සකුයදො සම්පටිච්ඡනත්යථො

අබ්භනුයමොදනත්යථො ච වුත්යතො. මමන්ති උපයයොගත්යථ සාමිවචනං, 

නිපාතපදංවාඑතං‘‘ම’’න්තිඉමිනාසමානත්ථන්තිදට්ඨබ්බ්යං. ආදීනීති ආදි-

සකුයදන නජීවිකාපකතාදිං සඅගණ්හාති ඊදිසානංයෙවාති සකුධාපබ්බ්යජ්ජාය 

විභාවිතඅනභිජ්ඣාලුආදිසභාවානංයයව, න ඉතයරසං අභිජ්ඣාලුසභාවානං.
වුත්තඤ්යහතං– 

‘‘සඅ ාටිකණ්යණ යචපි යම, භික්ෙයව, භික්ඛු ගයහත්වා

පිට්ඨියතොපිට්ඨියතොඅනුබ්යන්යධොඅස්සපයදපදංනික්ඛිපන්යතො, යසො
ච යහොති අභිජ්ඣාලු කායමසු තිබ්බ්යසාරායගො බ්යයාපන්නචිත්යතො
පදුට්ඨමනසඅකප්යපො මුට්ඨස්සති අසම්පජායනො අසමාහියතො

විබ්භන්තචිත්යතො පාකටින්ද්රියයො, අථ යෙො ආරකාව මම අහඤ්ච

තස්සා’’ති)ඉතිවු.92). 

අජ්යඣොගායහත්වා අධිප්යපතත්ථං සම්භවිතුං සායධතුං දුක්ොනීති 

දුරභිසම් භවානි. අට්ඨකථායං පනතත්ථනිවායසොයයව දුක්යෙොති දස්යසතුං 

‘‘සම් භවිතුං දුක් ඛානි දුස් සහානී’’ති වුත්තං. අරඤ් ඤවනපත් ථානීති
අරඤ්ඤලක්ෙණප්පත්තානි වනසණ්ඩානි. වනපත්ථ-සකුයදො හි සණ්ඩභූයත

රුක්ෙසමූයහපි වත්තතීති අරඤ්ඤග්ගහණං. කිඤ් චාපීති 

අනුජානනසම්භාවනත්යථ නිපායතො. කිං අනුජානාති? නිප්පරියායයතො
අරඤ්ඤාභාවං ‘‘ගාමයතො බ්යහි අරඤ්ඤ’’න්ති. යතනාහ 

‘‘නිප් පරිොයෙනා’’තිආදි. කිං සම්භායවති? ආරඤ්ඤකඅගනිප්ඵාදකත්තං.

යඤ්හි ආරඤ්ඤකඅගනිප්ඵාදකං, තං වියසසයතො ‘‘අරඤ්ඤ’’න්ති

වුත්තන්ති.යතයනවාහ ‘‘ෙං තං පඤ් ච නුසතික’’න්තිආදි. නික් ඛමිත් වා බහි 

ඉන් දඛීලාතිඉන්දඛීලයතොබ්යහිනික්ෙමිත්වා, තයතොබ්යහිපට්ඨායාති අත්යථො. 

බහි ඉන් දඛීලාතියත්ථකුයවතීණිඉන්දඛීලානි, තත්ථබ්යහිකුධාඉන්දඛීලයතො

පට්ඨාය, යත්ථතංනත්ථි, තත්ථතදරහට්ඨානයතො පට්ඨායාතිවදන්ති.යස්මා
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පටුන 

බ්යහි ඉන්දඛීලයතො පට්ඨාය මනුස්සූපචායර භයයභරවං නත්ථි, තස්මා ඉධ
නාධිප්යපතන්තිදට්ඨබ්බ්යං. 

 ාමන් තන්ති ගාමසමීපං. අනුපචාරට් ඨානන්ති නිච්චකිච්චවයසන

නුපචරිතබ්බ්යට්ඨානං.යතනාහ ‘‘ෙත් ථ න කසීෙති න වපීෙතී’’ති. පන් තානීති
ඉමිනා ‘‘පරියන්තාන’’න්ති ඉමස්ස පරියායස්ස ඉධ පාළියං ගහිතත්තා

වුත්තං ‘‘පරිෙන් තානන් ති ඉමයමකං පරිොෙං ඨයපත් වා’’ති. දූරානන්තිපන
අයං පරියායයො ඨයපතබ්යබ්යො සියා තස්සාපි ‘‘පන්තානී’’ති ඉමිනාව

අත්ථයතො ගහිතත්තා, තථා සති ‘‘න මනුස්සූපචාරාන’’න්ති එදිසානම්පි

ඨයපතබ්බ්යතාආපජ්ජති, තස්මාසකුදයතොඑවඨපනං දට්ඨබ්බ්යං. පවියවකන්ති

පකාරයතො, පකායරහි වා වියවචනං, රූපාදිපුථුත්තාරම්මයණ පකාරයතො
ගමනාදිඉරියාපථප්පකායරහි අත්තයනො කායස්ස වියවචනං ගච්ඡයතොපි
තිට්ඨයතොපි නිසජ්ජයතොපි එකස්යසව පවත්තති. යතයනව හි
වියවයචතබ්බ්යානං වියවචනාකාරස්ස ච යභදයතො බ්යහුවිධත්තා යත

එකත්යතන ගයහත්වා ‘‘පවියවක’’න්ති එකවචයනන වුත්තං. දුක් කරං 

පවියවකන්ති වා පවියවකං කත්තුං න සුෙන්ති අත්යථො. එකීභායවති

එකිකභායව. ද් වෙංද් වොරායමොති කුවින්නං කුවින්නං භාවාභිරයතො. හරන් ති 

විොති සංහරන්ති විය වි ාතුප්පාදයනන. යතනාහ ‘‘ඝසන් ති විො’’ති, 
භයසන්තාසුප්පාදයනන ොදිතුං ආගතා යක්ෙරක්ෙසපිසාචාදයයො වියාති

අධිප්පායයො. ඊදිසස් සාති අලකුධසමාධියනො. තිණපණ් ණමි ාදිසද් යදහීති
වායතරිතානං තිණපණ්ණාදීනං මිගපක්ඛිආදීනඤ්ච භිංසනයකහි යභරයවහි

සකුයදහි විවිය හි ච අඤ්යඤහි ොණුආදීහි යක්ොදිආකායරහි උපට්ඨියතහි 

භිංසනයකහි. එවංදුක්කරංදුරභිසම්භවංනාමකයරොන්යතොඅයහො අච්ඡරියා

එයතති විම් හියතො. 

කායකම්මන්තවාරකථාවණ්ණනා 
35. යසො සසු ඨායනසූති ‘‘යය යෙො යකචී’’තිආදිනා පාළියං

වක්ෙමායනසු යසොළසසු කාරයණසු. අපරිසුකුධකායකම්මන්තතාදයයො

අරඤ්යඤ විහරන්තානං චිත්තුත්රාසනිමිත්තතාය වියසසයතො වික්යෙපාවහා, 
පරිසුකුධකායකම්මන්තතාදයයො පන තදභාවයතො යතසං අවික්යෙපාවහා.

යතනාහ ‘‘අපරිසුද්  කාෙකම් මන් තසන් යදොසයහතූ’’තිආදි. යසො සසූති ච
යවොදානපක්ෙංයයව ගයහත්වා වුත්තං. සංකියලසග්ගහණම්පි යාවයදව

යවොදානදස්සනත්ථන්ති. ආරම් මණපරිග්  හරහිතානන්ති 

අපරිසුකුධකායකම්මන්තාදිකස්ස අරඤ්යඤ දිට්ඨස්ස තස්ස ආරම්මණස්ස 

‘‘යෙ යඛො යකචී’’තිආදිනා පාළියං ආගතනයයන

පරිග්ගණ්හනඤාණරහිතානං. ආරම් මණපරිග්  හයුත් තානන්ති එත්ථ

වුත්තවිපරියායයන අත්යථො යවදිතබ්යබ්යො. අත් තනාති භගවන්තං සන්ධාය

වදති, සයන්තිඅත්යථො. තාදියසොතිආරම්මණපරිග්ගහයුත්යතො. 
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සම්බුජ්ඣති එයතනාති සම් යබොය ො, අරියමග්යගොති ආහ 

‘‘අරිෙමග්  ප් පත් තියතො’’ති. අග්ගමග්ගාධිගමාධීයනො බුකුධානං

සබ්බ්යඤ්ඤුතඤ්ඤාණාධිගයමොති ආහ ‘‘අනභිසම් බුද්  ස් සාති 

අප් පටිවිද්  චතුසච් චස ්සා’’ති. අනවයසසයතො යඤයයං, බුජ්ඣිතුං අරහතීති 

යබොධි, මහාවීරියතාදිනා තත්ථ වියසසයයොගයතො සත්යතොති ආහ 

‘‘බුජ් ඣනකසත් තස් සා’’ති. යතනාහ ‘‘සම් මාසම් යබොධි’’න්තිආදි.
නියතභාවප්පත්තියතො පට්ඨාය මහාසත්තා යථා මහායබ්යොධියානපටිපදා

හානභාගියා, ඨිතිභාගියා වා න යහොති, අථ යෙො වියසසභාගියා

නිබ්යබ්යධභාගියා ච යහොති, තථා පටිපජ්ජනයතො යබ්යොධියං

නින්නයගොණපබ්භාරා එවාති ආහ ‘‘යබොධිො වා සත් තස් යසව 

ලග්  ස් යසවා’’ති. යතනාහ ‘‘දීපඞ් කරස් ස හී’’තිආදි. 

අට් ඨ ම් මසයමො ායනනාති– 

‘‘මනුස්සත්තංලිඅගසම්පත්ති, යහතුසත්ථාරදස්සනං; 

පබ්බ්යජ්ජාගුණසම්පත්ති, අධිකායරොචඡන්දතා’’ති.)බු.වං. 2.59) – 

ඉයමසංඅභිනීහාරස්සඅඅගභූතානංඅට්ඨන්නංධම්මානංසයමොධායනන 
සමවධායනන. 

පබ් බජ් ජූප තාති පබ්බ්යජ්ජංඋපගතා. යතනපබ්බ්යජ්ජාමත්යතනසමණා, 

නසමිතපාපතායාති දස්යසති. ජාතිමත්යතනඉධ බ්රාහ් මණාතිඅධිප්යපතාති

ආහ ‘‘යභොවාදියනො වා’’ති. යත හි ‘‘යභො යභො’’ති වදනසීලා, යතනාහ 

‘‘යභොවාදීනාමයසොයහොති, සයචයහොතිසකිඤ්චයනො’’ති )ධ.ප.396; සු.

නි. 625). පාණාතිපාතාදිනාති ආදි-සකුයදන අදින්නාදානං අබ්රහ්මචරියඤ්ච

සඅගණ්හාති. අපරිසුද් ය නාති ච වියසසනං කායකම්මන්තායපක්ොය, න 

පාණාතිපාතාදිඅයපක්ොය. න හි පාණාතිපාතාදියකො තස්ස

පුබ්බ්යභාගපයයොයගො ච යකොචි පරිසුකුයධො නාම අත්ථි. භායනට්යඨන භෙං, 

භීරුතාවහට්යඨන යභරවං. සන් යදොසයහතූතිසයදොසයහතු. ස-සකුයදොහිඉධ

සානුසායරොවුත්යතො.යතනාහ ‘‘අත් තයනො යදොසස් ස යහතූ’’ති.එකන්යතන

චිත්තුත්රාසලක්ෙණස්සභයස්සවයසන ‘‘සාවජ්  ’’න්තිවුත්තං.චිත්තුත්රායසො

හි එකන්තසාවජ්යජො භායනට්යඨන භයඤ්චාති. අක් යඛමන්ති ඉදං

උභයවයසන. චිත්තුත්රායසොපි හි සරීරචිත්තානං අනත්ථාවහයතො අක්යෙම, 

තථා භොනකාරම් මණම් පීති. අට්ඨකථායං පන අත්ථකුවයං යථාසඅෙයං 
යයොජිතං. සයං පරිකප්පිතභයානකාරම්මණනිමිත්තං
චිත්තුත්රාසසමුප්පාදනවයසන ආයනන්තා භයයභරවං අව්හායන්ති විය

යහොන්තීති වුත්තං ‘‘අව් හාෙන් තීති පක් යකොසන් තී’’ති. යතති

මාරිතමනුස්සානං ඤාතිමිත්තාදයයො.  ච් ඡං ගහනභූතං මහන්තං

කණ්ටකසණ්ඩං, ගුම් බං නාතිමහන්තන්තිවදන්ති.  ච් ඡන්තිපනතිණවනං

යවදිතබ්බ්යං, ‘‘ගච්යඡ රුළ්හතියණ’’ති වුත්තං, ගුම් බං 
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කණ්ටකලතාදිභරිතාවිරුළ්හං. බද්  ා වධිතා විොති බ්යකුධා හුත්වා
තාළියමානාවිය. 

‘‘න යඛො පනාති එත්ථ යඛොති අවධාරණත්යථ නිපායතො, පනා’’ති 
වියසසත්යථ. යතයනතං දස්යසති ‘‘අඤ්යඤ සමණබ්රාහ්මණා විය අහං 
අපරිසුකුධකායකම්මන්යතො හුත්වා අරඤ්ඤවනපත්ථානි පන්තානි

යසනාසනානිනයෙො පන පටියසවාමි, පරිසුකුධකායකම්මන්යතොයයව පන
හුත්වා තානි පටියසවාමී’’ති. එවං වා එත්ථ අත්ථයයොජනා යවදිතබ්බ්යා.
‘‘පරිසුකුධකායකම්මන්යතොහමස්මී’’ති හි යතන අවධාරයණන 

විභාවිතත්ථදස්සනං. යතසමහං අඤ් ඤතයරොතිතාය පරිසුකුධකායකම්මතාය
යතසං අරියානං අහං අඤ්ඤතයරොති කායකම්මපාරිසුකුධියා මහාසත්යතො 
අත්තානං අරියයසු පක්ඛිපති. පරමසල්යලෙභාවප්පත්තා හි තදා

යබ්යොධිසත්තස්ස කායකම්මපාරිසුකුධි, තථා වචීකම්මාදිපාරිසුකුධි, යයතො
මායරො රන්ධගයවසීහුත්වාඡබ්බ්යස්සානිනිරන්තරංඅනුබ්යන්යධොඅන්තරංන
ලභති.යතනාහ– 

‘‘සත්තවස්සානිභගවන්තං, අනුබ්යන්ධිංපදාපදං; 

ඔතාරංනාධිගච්ඡිස්සං, සම්බුකුධස්සසතීමයතො’’ති.)සු.නි. 448); 

භියෙයොති අධිකං සවියසසං, උපරූපරි වා. භීතතසිතා භයූපකුදයවන

ඡම්භිතසරීරා හට්ඨයලොමා යහොන්ති, අභීතාතසිතා පන භයූපකුදවාභාවයතො
අහට්ඨයලොමා යෙයමන යසොත්ථිනා තිට්ඨන්තීති යතසං යෙමප්පත්ති
යසොත්ථිභායවො වා පන්නයලොමතාය පාකයටො යහොතීති පාළියං

‘‘පල්යලොම’’න්ති වුත්තං. යතනාහ ‘‘පන් නයලොමත’’න්තිආදි. එත්ථ ච 

භියෙයො පල් යලොමමාපාදිං අරඤ් යඤ විහාරාොති පටිඤ්ඤානිකුයදයසො. 

පරිසුද්  කාෙකම් මන් යතොහමස් මීති යහතුදස්සනං. ‘‘යෙ හි යවො අරිො’’ති

සදිසූදාහරණදස්සනං. යෙ යඛො යකචි සමණා වා බ්රාහ් මණා වාති
විසදිසූදාහරණදස්සනං. යසසානි අන්වයබ්යයතියරකවිභාවනානීති
දට්ඨබ්බ්යන්ති අයයමත්ථ යුත්තිවිභාවනා. ඉමිනා නයයන යසසවායරසුපි
යුත්තිවිභාවනායවදිතබ්බ්යා. 

කායකම්මන්තවාරකථාවණ්ණනානිට්ඨිතා. 
වචීකම්මන්තවාරාදිකථාවණ්ණනා 

36. අපරිසුද් ය න මුසාවාදාදිනාති එත්ථ යං වත්තබ්බ්යං, තං යහට්ඨා

වුත්තනයයමව. ආදි-සකුයදන පන සඅගහිතං යතසඤ්ච මුසාවාදාදීනං

පවත්තියභදං භයයභරවාව්හානමුයෙන දස්යසතුං ‘‘කථ’’න්තිආදි වුත්තං.

තත්ථයංවත්තබ්බ්යං, තංයහට්ඨා වුත්තයමව. 

භණ් යඩසූති සවිඤ්ඤාණකාවිඤ්ඤාණයකසු භණ්යඩසු. උප් පායදත් වාති
අත්තයනො පරිණාමවයසන අභිජ්ඣාසඅොතං විසමයලොභං උප්පායදත්වා. 

කුජ් ඣිත් වාති විනාසචින්තාවයසන පරස්ස ද්ජ්ඣිත්වා. එවඤ්හි යනසං
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පටුන 

‘‘යයසං අපරජ්ඣිම්හා, යත ඉදානි අනුබ්යන්ධිත්වා’’තිආදිනා පච්ඡා
ආසඅද්ප්පත්ති සියා. ‘‘එයත අම්හාකං පරිග්ගහවත්ථුං ගයහතුකාමා

මඤ්යඤ, විනාසං කාතුකාමා මඤ්යඤ’’ති යථා පයර පරයතො යතසං 

අභිජ්ඣාබ්යයාපාදප්පවත්තිං පරිග්ගණ්හන්ති, තාදිසං මයනොකම්මන්තං

සන්ධාය ‘‘යත පයරස’’න්තිආදි වුත්තන්ති දට්ඨබ්බ්යං. කාමං 

අද්සලකායකම්මවචීකම්මපවත්තිකායලපි අභිජ්ඣාදයයො පවත්තන්තියයව, 
තදා පන යත යචතනාපක්ඛිකා වා අබ්යබ්යොහාරිකා වාති
මයනොකම්මන්තවායර එව අභිජ්ඣාදිවයසන යයොජනා කතා. අථ වා
කුවාරන්තයර පවත්තානම්පි පාණාතිපාතාදීනං වචීකම්මාදිභාවාභායවො විය 

කුවාරන්තයර පවත්තානම්පි අභිජ්ඣාදීනං කායකම්මාදිභාවාභායවො, 
මයනොකම්මභායවො එව පන සිකුයධොති කත්වා මයනොකම්මන්තවායර එව
අභිජ්ඣාදයයොඋකුධටා.තථාහිවුත්තං– 

‘‘කුවායර චරන්තිකම්මානි, නකුවාරා කුවාරචාරියනො; 

තස්මා කුවායරහි කම්මානි, අඤ්ඤමඤ්ඤං වවත්ථිතා’’ති. )ධ. ස. 

අට්ඨ.1.කායකම්මකුවාර); 

කිඤ්චාපි අට්ඨකථායං සාසයන පබ්බ්යජිතවයසන ආජීවවායර 

භයයභරවාව්හානං යයොජිතං, ‘‘යයයෙොයකචිසමණාවාබ්රාහ්මණාවා’’ති
පන වචනයතො බ්යාහිරකවයසන ගහට්ඨවයසන ච යයොජනා යවදිතබ්බ්යා.
ගහට්ඨානම්පි හි ජාතිධම්මද්ලධම්මයදසධම්මවියලොමනවයසන අඤ්ඤථාපි

මිච්ඡාජීයවො ලබ්භයතව, තාය එව ච ආජීවවිපත්තියා අඤ්ඤථා වා යනසං
අරඤ්ඤවායසොසම්භයවයයාති. 

37. එවං ආජීවට්ඨමකසීලවයසන භයයභරවං දස්යසත්වා තයතො පරං 
නීවරණප්පහානාදිවයසන තං දස්යසතුං යදසනා වඩ්ඪිතාති තදත්ථං

විවරන්යතො ‘‘ඉයතො පර’’න්තිආදිමාහ.තත්ථ නීවරණවයසන පුන වුත් තාති
අයමධිප්පායයො – එවං සීලවිසුකුධිමත්තම්පි අරඤ්යඤ විහරයතො 

භයයභරවාභාවං ආවහති, කිමඅගං පනනීවරණානි පහාය අප්පනාසමාධිං, 
උපචාරසමාධියමව වා සම්පාදයයතොති සමාධිසම්පදාය
භයයභරවාභාවයහතුකං දස්යසතුං උපරි යදසනා වඩ්ඪිතාති 

අද්සලමයනොකම්මන්තභායවන ගහිතාපි අභිජ්ඣාබ්යයාපාදා නීවරණවයසන
පුන වුත්තාති අධිප්පායයො. අභි-පුබ්යබ්යො ඣා-සකුයදො අභිජ්ඣායනත්යථොති

ආහ ‘‘පරභණ් ඩාදිඅභිජ් ඣාෙනසීලා’’ති. වත් ථුකායමසූති රූපාදීසු

කියලසකාමස්ස වත්ථුභූයතසු කායමසු. බහලකියලසරා ාති
ථිරමූලදුම්යමොචනීයතාහි අජ්යඣොසායන පභූතකියලසකාමා. අභිජ්ඣා

යචත්ථ අප්පත්තවිසයපත්ථනා, තිබ්බ්යසාරායගො සම්පත්තිවිසයාභිනියවයසො.
යත හි යලොභාභිභූතා පුග්ගලා අත්තනි තිබ්බ්යසායපක්ෙතාය එව 
යලොභාභිභූතතාය අවවත්ථිතාරම්මණා අවිනිච්ඡිතවිසයා අරඤ්යඤ තං තං

විසයං අනුපධාරිත්වාවිහරන්ති, රජ්විආදීනියාථාවයතොනසල්ලක්යෙන්ති.
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යතනාහ ‘‘යතස’’න්තිආදි. උපට් ඨාති සන්තචිත්තතාය. තථා හි වුත්තං 

‘‘ආකුලචිත් තා’’ති. ‘‘ඉදානිම්හ නට්ඨා’’ති තසන්ති විතසන්ති, ආගන්ත්වා

බ්යාධියමානාවියයහොන්ති, එවං තංභයයභරවංඅත්තනිසමායරොපනට්යඨන

අව්හායන්තිපක්යකොසන්තීතියයොජනංසන්ධායාහ ‘‘යසසං තාදිසයමවා’’ති. 

‘‘අනභිජ් ඣාලුහමස් මී’’ති පාළිපයද චිරපරිචිතඅයලොභජ්ඣාසයතාය
කමලදයල ජලබින්දු විය අලග්ගමානසත්තා සබ්බ්යත්ථ
අනයපක්යෙොහමස්මීතිඅත්යථො. 

38. පකතිභාවවි හයනනාති පරිසුකුධභාවසඅොතස්ස ච පකතිභාවස්ස
විජහයනන.සාවජ්ජධම්මසමුප්පත්තියාහි චිත්තස්සඅනවජ්ජභායවොජහියතො

යහොතීති. විපන් නචිත් තාති කියලසාසුචිදූසිතතාය ද්ථිතචිත්තා. යතනාහ 

‘‘කියලසානු තං…යප.… පූතිකං යහොතී’’ති. පදුට් ඨමනසඞ් කප් පාති

විසසංසට්ඨමුත්තංවියයදොයසන පදූසිතචිත්තසඅකප්පා. වුත් තනයෙයනවාති
‘‘යත අවවත්ථිතාරම්මණා යහොන්තී’’තිආදිනා අභිජ්ඣාලුවායර

වුත්තනයයයනව. යථා හි යලොභවයසන, එවං යදොසාදිවයසනපි

අවවත්ථිතාරම්මණා යහොන්තීති. සබ් බත් ථාති යහට්ඨා උපරි චාති සබ්බ්යත්ථ
ඨායනසු වණ්යණතබ්බ්යා. 

39. ‘‘යා චිත්තස්ස අකල්ලතා අකම්මඤ්ඤතා’’ති වචනයතො ථිනං 
චිත්තස්ස යගලඤ්ඤභායවන ගහණං ගච්ඡතීති ආහ 

‘‘චිත් තය ලඤ් ඤභූයතන ථියනනා’’ති. තථා ‘‘යා කායස්ස අකල්ලතා

අකම්මඤ්ඤතා’’ති)ධ.ස.1163) වචනයතො මිකුධංවියසසයතොනාමකායස්ස

යගලඤ්ඤභායවනගහණංගච්ඡතීතිආහ ‘‘යසසනාමකාෙය ලඤ් ඤභූයතන 

මිද් ය නා’’ති. යසසග්ගහණඤ්යචත්ථ චිත්තනිවත්තනත්ථං. ඉදඤ්ච මිකුධං
රූපකායස්සපියගලඤ්ඤාවහන්තිදට්ඨබ්බ්යං නිකුදායයහතුභාවයතො.තථාහි

තං ‘‘නිකුදා චපලායිකා’’ති නිකුදිට්ඨං. යතනාහ ‘‘යත නිද් දාබහුලා 

යහොන් තී’’ති. 

40. උද්  ච් චපකතිකාති උකුධච්චසීලා අනවට්ඨිතසභාවා.

අනවට්ඨානරසඤ්හිඋකුධච්චං.යතනාහ ‘‘විප් ඵන් දමානචිත් තා’’තිආදි. ඉ ාති 

‘‘අවූපසන්තචිත්තා’’ති ඉමස්මිං පයද. කුක් කුච් චං  යහතුං වට් ටති 
සංවණ්ණනාවයසනපච්ඡානුතාපස්සපි චිත්තස්සඅවූපසමකරත්තා.උකුධච්චං
පනසරූයපයනවගහිතන්තිඅධිප්පායයො. 

41. එකයමවිදං පඤ් චමං නීවරණං යදිදං කඅොවිචිකිච්ඡාතිච.යදිඑවං

කස්මා කුවිධා කත්වා වුත්තන්ති ආහ ‘‘කිං නු යඛො’’තිආදි. කඞ් ඛනයතොති

සංසයනයතො. විචිකිච් ඡාති වුච් චති ‘‘ධම්මසභාවංවිචිනන්යතොඑතාය කිච්ඡති, 
විගතාතිකිච්ඡාවා’’තිකත්වා. 

42. එවං නීවරණාභාවකිත්තනමුයෙන සමාධිසම්පදාය භයයභරවාභාවං 
දස්යසත්වා ඉදානි අත්තුක්කංසනාදිඅභාවකිත්තනමුයෙන පඤ්ඤාසම්පදාය
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භයයභරවාභාවං දස්යසතුං ‘‘යය යෙො යකචී’’තිආදිනා උපරි යදසනා

වඩ්ඪිතා, තදත්ථංවිවරිතුං ‘‘අත් තුක් කංසනකා’’තිආදිවුත්තං. උක් කංයසන් ති 

මානවයසන පග්ගණ්හයනන. යතනාහ ‘‘උච් යච ඨායන ඨයපන් තී’’ති. 
ථිනමිකුධඋකුධච්චද්ක්ද්ච්චවිචිකිච්ඡාවායරසු ගය්හමානං
අභිජ්ඣාලුවාරසදිසන්ති තත්ථතංඅනාමසිත්වාඅත්තුක්කංසකවායරකිඤ්චි

විසදිසංඅත්ථීතිතංදස්යසතුං ‘‘යත කථ’’න්තිආදිවුත්තං. 

43. ඡම්භනං ඡම්යභො, කායස්ස ඡම්භිතත්තයහතුභූයතො

බ්යලවචිත්තුත්රායසො. යසො එයතසං අත්ථීති ඡම් භී. යතනාහ 

‘‘කාෙථම් භනා’’තිආදි. භීරුක ාතිකාති භායනකසීලා. එකයමව යචතං

සාවජ්ජභයං කායය ඡම්භිතත්තස්ස, චිත්යත ච කායය ච ථකුධභාවස්ස
උප්පාදනවයසන ‘‘ඡම්යභො භීරුතා’’ති ච වුච්චතීති තංසමඅගියනො

සමණබ්රාහ්මණා ‘‘ඡම්භී භීරුකජාතිකා’’ති වුත්තා, ඉධ භයයභරවං
සරූයපයනවගහිතං. 

44. ලබ් භති පාපුණීෙතීතිලාභසකුදස්ස කම්මසාධනත්තමාහ.සක්කච්චං

කාතබ්යබ්යො දාතබ්යබ්යොති සක් කායරො. තදත් ථදීපකන්ති ලාභාදිං පහාය
අරඤ්යඤ වසයතො භයයභරවාව්හායනං නත්ථීති දීපකං. යසො කිර

ලාභගරුතායයව පියයො ගායමො එතස්සාති ‘‘පිෙ ාමියකො’’ති නාමං ලභති. 

කම් මමුත් යතොති ජරාජිණ්ණත්තා කම්මං කාතුං න සක්යකොතීති සාමියකහි
විස්සට්යඨො. 

45. අලසභායවන සම්මාවායාමස්ස අකරණයතො ද්ච්ඡිතං සීදන්තීති 

කුසීතා. වීරස්ස භායවො, කම්මං වා වීරියං, විධිනා වා ඊයරතබ්බ්යං

පවත්යතතබ්බ්යන්ති වීරියං, සම්මාවායායමො. යතන හීනා හීනවීරිො. 

කායවිඤ්ඤත්තියා සමුට්ඨානවයසන පවත්තවීරියං කායිකවීරිෙං, 
වත්තකරණචඅකමනාදීසු දට්ඨබ්බ්යං. නිසජ්ජ සයිත්වා ච

කම්මට්ඨානමනසිකාරවයසන පවත්තවීරියං යචතසිකවීරිෙං. තත්ථ පුරිමං

වියසසයතො යකොසජ්ජපටිපක්ෙතාවයසන, දුතියං වීරියාරම්භතාවයසන

පාකටං යහොතීති දස්යසන්යතො ‘‘කුසීතා’’තිආදිමාහ. යත හි හීනවීරියා
අලසතායයව ආරම්මණවවත්ථානමත්තම්පිකාතුංනසක්යකොන්ති. 

46. නට් ඨස් සතීතිඅලබ්භමානස්සති, පච්චයයවකල්යලනවිජ්ජමානායපි
සතියා සතිකිච්චං කාතුං අසමත්ථතාය එවං වුත්තං. න සම්පජානාති

අසම්පජානා.තංයයොගනිවත්තියඤ්චායං අ-කායරො ‘‘අයහතුකාධම්මා)ධ.ස.

2.දුකමාතිකා), අභික්ඛුයකො ආවායසො’’තිආදීසු )චූළව. 76) වියාති ආහ 

‘‘පඤ ්ඤාරහිතා’’ති.නනුයසොළසයමොපඤ්ඤාවායරො, අයං සතිවායරො, තත්ථ

කස්මා සංකියලසපක්යෙ පඤ්ඤා ගහිතාති යචොදනං සන්ධායාහ ‘‘ඉමස ්ස 

චා’’තිආදි. සතිභා නීෙයමයවතං, යදිදංචුකුදසයමොවායරො, පඤ්ඤාපයනත්ථ

චුකුදසයම වායර යකවලා සති දුබ්බ්යලාති සතිදුබ් බලයදීපනත් ථං 
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‘‘අසම්පජානා’’ති පටික්යෙපමුයෙන වුත් තා. ඉදානි වුත්තයමවත්ථං

පාකටතරංකාතුං ‘‘දුවි ා හී’’තිආදිවුත්තං. 

47. අප්පනාසමාධිනා, උපචාරසමාධිනා වා චිත්තං ආරම්මයණ සමං, 

සම්මා වා ආහිතං නාම යහොති, නාඤ්ඤථාති දස්යසන්යතො ‘‘අසමාහිතාති 

උපචාරප් පනාසමාධිවිරහිතා’’ති ආහ. විබ් භන් තචිත් තාති අනවට්ඨිතචිත්තා.

පුබ්යබ්ය නීවරණභාවසාමඤ්යඤන උකුධච්චං ගහිතං ‘‘උද්  තා 

අවූපසන් තචිත් තා’’ති, ඉධ සමාධානාභායවන උකුධච්චයහතුයකො

චිත්තවිබ්භයමො වුත්යතො ‘‘අසමාහිතා විබ් භන් තචිත් තා’’ති, අයයමයතසං

වියසයසො. පුබ් යබ වුත් තනයෙනාතිපුබ්යබ්ය ‘‘උකුධච්යචනහි එකාරම්මයණ

චිත්තංවිප්ඵන්දති ධජයට්ඨියංවායතනපටාකාවියා’’ති)ම.නි.අට්ඨ.1.40) 

වුත්තනයයන. සබ් බං පුබ් බසදිසයමවාති භයයභරවාව්හායනස්ස
අභිජ්ඣාලුවායර වුත්තසදිසතංසන්ධායවදති. 

48. දුප් පඤ ්ඤාති එත්ථ දු-සකුයදො ‘‘දුස්සීයලො’’තිආදීසුවිය අභාවත්යථො, 

න ‘‘දුග්ගති, දුප්පටිපන්යනො’’තිආදීසු විය ගරහත්යථොති දස්යසතුං 

‘‘නිප් පඤ ්ඤානයමතං අධිවචන’’න්ති වත්වා ‘‘පඤ ්ඤා පන දුට් ඨා නාම 

නත් ථී’’ති වුත්තං. යතති දුප්පඤ්ඤා. සබ් බත් ථාති චතූසුපි පාඨවිකප්යපසු. 

එලන්තිවායදොයසොවුච්චති.යතනාහ‘‘යාසා වාචායනලාකණ්ණසුො’’ති.
තථාහිසීලං‘‘යනලඅග’’න්තිවුත්තං.දුප්පඤ්ඤාච කයථන්තාසයදොසයමව
කථංකයථන්තිඅපණ්ඩිතභාවයතො.යතයනවාහ ‘‘දුබ්භාසිතභාසී’’ති. තස්මා
එලසබ්භාවයතොඑලංමුෙංඑයතසන්තිඑලමූගාතිවුත්තාතිඑවම්පිවාඑත්ථ
අත්යථො දට්ඨබ්යබ්යො. යාය පඤ්ඤාය වයසන ‘‘පඤ්ඤාසම්පන්යනො’’ති

වුත්තං, තංබ්යයතියරකමුයෙන දස්යසතුං ‘‘යනො ච යඛො’’තිආදිවුත්තං.නනුච

යබ්යොධිසත්තා බ්යහුලවිපස්සනාපඤ්ඤාය සමන්නාගතා යහොන්තීති? යහොන්ති, 

තදා පන යබ්යොධිසත්යතන න විපස්සනාරම්යභො කයතො, යනො ච

විපස්සනාපඤ්ඤා අධිප්යපතාති වුත්තං ‘‘යනො ච යඛො 

විපස් සනාපඤ් ඤාො’’ති. 

යකචි පයනත්ථ ‘‘සකුධාවිරහිතා අපරිසුකුධකායකම්මන්තාදයයො විය 

භයයභරවාව්හායනස්ස වියසසකාරණං, නාපි සකුධාලුතා පල්යලොමතායාති

සකුධාවායරො අනුකුධයටො’’ති වදන්ති, තං අකාරණං. කම්මඵයල හි
සකුදහන්යතො කම්මපටිසරණතංයයව නිස්සාය භයයභරවං තිණායපි
අමඤ්ඤමායනො පල්යලොමතමාපජ්යජයය. යස්මා පන වීරියාදයයො සකුධාය
විනා නප්පවත්තන්තීති යතසං උපනිස්සයභූතා සහජාතා ච සා
තග්ගහයණයනව ගහිතා යහොතීති විසුං න උකුධටා. තථා හි සාඣානස්ස

පුබ්බ්යභාගපටිපදායම්පිනඋකුධටා, කිං වාඑතායසකුධාය, අකුධාසාඉමස්මිං

ආරම්මණපරිග්ගහට්ඨායන න ගයහතබ්බ්යාව, තයතො ධම්මස්සාමිනා ඉධ න

උකුධටා, එවං අඤ්යඤසුපි එදියසසු ඨායනසු නිච්ඡයයො කාතබ්යබ්යො. 
යථානුයලොමයදසනාහිසුත්තන්තකථාති. 
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වචීකම්මන්තවාරාදිකථාවණ්ණනානිට්ඨිතා. 
යසොළසට්ඨානාරම්මණපරිග්ගයහොනිට්ඨියතො. 

භයයභරවයසනාසනාදිවණ්ණනා 
49. යසො සාරම් මණානීති යසොළසට්ඨානානි ආරම්මණානි. එවරූපාසු 

රත් තීසූති චාතුකුදසීආදිකා උපරි වක්ෙමානා රත්තියයො සන්ධාය වදති. 

එවරූයප යසනාසයනති එත්ථාපි එයසව නයයො. ොති අනියමයතො

උකුදිට්ඨානංපුන‘‘තා’’තිවචනංනිකුයදයසො වියයහොතීතිවුත්තං ‘‘ො තාති 

උභෙයමතං රත් තීනංයෙව උද් යදසනිද් යදසවචන’’න්ති. අභීති ලක් ඛණත් යථ 

‘‘අඤ්යඤචඅභිඤ්ඤාතාබ්රාහ්මණමහාසාලා’’තිආදීසුවිය.කථං පයනත්ථ

ලක්ෙණත්ථතා යවදිතබ්බ්යා? ලක්ඛීයති එයතනාති ලක්ෙණන්ති ආහ 

‘‘චන් දපාරිපූරිො’’තිආදි. පුණ්ණමාසියං චන් දපාරිපූරිො අමාවාසියං 

චන් දපරික් ඛයෙන. ආදි-සකුයදන චන්දස්ස 

උපඩ්ඪමණ්ඩලතාරාහුග්ගහතාදීනං සඅගයහො දට්ඨබ්යබ්යො. 

උපසග්  මත් තයමව අභි-සකුයදො ලක්ඛිතසකුයදයනව ලක්ෙණත්ථස්ස 
විඤ්ඤායමානත්තාතිඅධිප්පායයො. 

පඨමදිවසයතො පභුතීතිපඨමපාටිපදදිවසයතො පට්ඨාය.යස්මායචොදයකො

භගවයතොකායලඅනභිලක්ඛිතාපිඅපරභායගඅභිලක්ඛිතාජාතා, තස්මා තං

අභිලක්ෙණීයතං උපාදාය ‘‘සබ් බදස් සිනා භ වතා පඤ් චමී කස ්මා න 

 හිතා’’ති යචොයදති, ඉතයරො සබ්බ්යකාලිකාසු චාතුකුදසීආදීසු ගය්හමානාසු 

අසබ්බ්යකාලිකාය කථං ගහණන්ති අධිප්පායයන ‘‘අසබ් බකාලිකත් තා’’ති
පරිහරති. 

තථාවි ාසූති ‘‘අභිඤ්ඤාතා’’තිආදිනා යථා වුත්තා, තථාවිධාසු.
යදවතාධිට්ඨිතභායවන ආරාමාදීනං යලොකස්ස යචතියභායවොති ආහ 

‘‘පූ නීෙට් යඨනා’’ති. මනුස්සා යයභුයයයන ගාමාදීනං කුවායරසු තථාරූයප
රුක්යෙ යචතියට්ඨානියය කත්වා යවොහරන්තීති ආහ 

‘‘ ාමනි මාදිද් වායරසූ’’තිආදි. දස්සනමත්යතනපි සවනමත්යතනපි 

භයුප්පාදයනන පාකතිකසත්යත භිංයසන්තීති භිංසනකානි. යතනාහ 

‘‘භෙ නකානී’’තිආදි.භායතිඑතස්මාති භෙං, අතිවියසප්පටිභයං යභරවං. 

ආොචනඋපහාරකරණාරහන්ති 

තංතංබ්යලිකම්මපණිධිකම්මකරණයයොග්ගං. පුප් ඵධූප…යප.…  රණිතලන්ති

ඉදං යථාපටිසූයතන සුප්පාදිනා උපහාරකරණදස්සනං. යකොට් යටන් යතොති

පහරන්යතො, සිඅගප්පහාරඛුරප්පහායරහි සකුදං කයරොන්යතොති අධිප්පායයො. 

සබ් බචතුප් පදානං ඉ  මය ොති නාමං, න ‘‘අච්ඡචම්මං මිගචම්මං

එළකචම්ම’’න්තිආදීසු)මහාව.259) විය, යරොහියතොතිආදි මිගවියසසානන්ති 

අධිප්පායයො. චායලත් වාති අග්ගමකුදයනන චායලත්වා.

යමොරග්ගහණඤ්යචත්ථ උපලක්ෙණන්ති දස්යසන්යතො ආහ ‘‘ඉ  
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සබ් බපක් ඛි හණං අධිප් යපත’’න්ති. එස නයෙොතිඉදංයථා‘‘යමොයරොවා’’ති 

එත්ථ වා-සකුයදො අවුත්තවිකප්පනත්යථො, එවං ‘‘මියගො වා’’ති එත්ථාපීති

මිගසකුදස්සවියසසත්ථවුත්තිතංසන්ධායාහ. ඉයතො පභූතීති‘‘යංනූනාහංයා

තා රත්තියයො’’තිආදිනා භයයභරවස්ස ගයවසනචින්තනයතො පභුති, න
ගයවසනාරම්භයතො පභුති. ‘‘අප්යපවනාමාහං භයයභරවං පස්යසයය’’න්ති 

එත්ථාපි හි ආරම් මණයමව භෙයභරවං. සුඛාරම් මණං රූපං සුඛමිව ‘‘රූපං

සුෙං සුොනුපතිතං සුොවක්කන්ත’’න්තිආදීසු )සං. නි. 3.60). කථං

භයග්ගහයණන ච රූපාරම්මණග්ගහණන්ති ආහ ‘‘පරිත් තස ්ස චා’’තිආදි.
‘‘ආගච්ඡතී’’ති වචනයතො ගයවසනාරම්භයතො පභුති ‘‘එතං භය’’න්ති
ආරම්මණං අධිප්යපතන්ති යකචි ‘‘තං න පස්යසයය’’න්ති චක්ඛුනා

දස්සනස්ස අධිප්යපතත්තා, තස්මා වුත්තනයයයනව අත්යථො ගයහතබ්යබ්යො. 

භෙං ආකඞ් ඛමායනොතිඋපපරික්ෙනවයසන අහං භයවත්ථුං ආකඅෙන්යතො

විහරාමි, තංකිමත්ථියං, එත්තයකොපිභයසමන්නාහායරොමය්හංඅයුත්යතොති 
අධිප්පායයො. 

යංපකාරංභූයතොයථාභූයතො, යසොපයනත්ථපකායරොඉරියාපථවයසන

යුත්යතො පාළියං තථා ආගතත්තාති ආහ ‘‘යෙන යෙන ඉරිොපයථන 

භූතස ්සා’’ති. භවිතස් සාති ඉදං ‘‘භූතස්සා’’ති ඉමිනා සමානත්ථං පදන්ති

දට්ඨබ්බ්යං. ‘‘සමඅගීභූතස්සා’’තිපදංපුරිමපදයලොයපන භූතස ්සාතිවුත්තන්ති

දස්යසන්යතො ‘‘සමඞ් ගීභූතස් ස වා’’ති ආහ. භෙයභරවාරම් මයණති

භයයභරවාභිමයත ආරම්මයණ. යනව මහාසත් යතො තිට් ඨතීතිආදි

‘‘තථාභූයතො ච තං පටිවියනයය’’න්ති යථා චින්තිතං, තථා

පටිපන්නභාවදස්සනං. ඉරිොපථපටිපාටි නාම ඨානගමනනිසජ්ජානිපජ්ජාති

වදන්ති, උප්පටිපාටි පන පඨමං නිපජ්ජා, පුනනිසජ්ජා, පුන ඨානං, පච්ඡා

ගමනන්ති එවං යවදිතබ්බ්යා. ආසන් නපටිපාටිොති ගමනස්ස තාව ඨානං

ආසන්නං, ඨානස්ස නිසජ්ජා ගමනඤ්ච, නිසජ්ජාය නිපජ්ජා ඨානඤ්ච, 

නිපජ්ජායනිසජ්ජාආසන්නා.ඉධපනගමනස්ස ඨානං, ඨානස්සචගමනං, 

නිසජ්ජායචනිපජ්ජා, නිපජ්ජායචනිසජ්ජාආසන්නභායවන ගහිතා, ඉතයර
පරම්පරාවයසනාතියවදිතබ්බ්යා.භික්ඛුස්සපනඉරියාපථා සම්පත්තපටිපාටියා
වියඅපරාපරුප්පත්තිවයසනවුච්චන්ති. 

භයයභරවයසනාසනාදිවණ්ණනානිට්ඨිතා. 
අසම්යමොහවිහාරවණ්ණනා 

50. අයඤ්ච යම සබ්බ්යයසො භයයභරවාභායවො වියසසයතො

අසම්යමොහධම්මත්තාතිදස්යසතුං ‘‘සන් ති යඛො පනා’’තිආදිනාඋපරියදසනා

වඩ්ඪිතාති අයං වා එත්ථ අනුසන්ධි. ඣායීනං සම් යමොහට් ඨායනසූතිඉමිනා 

අජ්ඣායීනං සම්යමොහට්ඨායනසු වත්තබ්බ්යයමව නත්ථීති දස්යසති. අත් ථීති
ඉදංනිපාතපදංපුථුවචනම්පියහොති ‘‘අත්ථිඉමස්මිංකායය යකසා’’තිආදීසු

)දී. නි. 2.373-374; ම. නි. 1.110; 3.154; සං. නි. 4.127; ඛු. පා. 

3.කුවතිංසාකාර) වියාති ‘‘සන්තී’’තිපදස්ස අත්ථදස්සනවයසනවුත්තං.කිං 
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පටුන 

ෙණත්තයසමඅගිතාය යත අත්ථි, යනොති ආහ ‘‘සංවිජ්  න් ති 

උපලබ් භන් තී’’ති, මහති යලොකසන්නිවායස එදිසාපි සංවිජ්  න් ති ඤායණන

ගයහතබ්බ්යතාය උපලබ් භන් තීති. ඔදාතකසිණලාභීති 

අප්පමාණඔදාතකසිණලාභී. එවං හිස්ස සමන්තයතො ආයලොයකො විය

උපට්ඨාති. පරිකම් මන්ති සමාපත්තිපුබ්බ්යභාගමාහ. එත්තකං සූරියය ගයත 

වුට් ඨහාමීති, යනො ච යඛො අද්  ානපරිච් යඡයද කුසයලො යහොති, යකවලං‘‘දිවා

එව වුට්ඨහාමී’’ති මනසිකාරං උප්පායදසි. විසදං යහොති සබ්බ්යං

ආරම්මණජාතං, දිබ්බ්යචක්ඛුනා පස්සන්තස්ස විය විභූතං. අවිසදන්ති එත්ථ

වුත්තවිපරියායයන අත්යථො යවදිතබ්යබ්යො. එවංසඤ් ඤියනොති රත්තිං

‘‘දිවා’’ති, දිවාච ‘‘රත්තී’’තිඑවංසඤ්ඤියනො. 

අන් යතොයසනාසයන රත් තිං නිසින් යනො යහොතීති රත්ති-සකුයදො

අජ්ඣාහරිතබ්යබ්යො. පරිත්තාසනාදීහි, අඤ්යඤහි වා කාරයණහි.  ම් භීරාෙ 

භූමිගබ්භසදිසාය ඝනවනපටිච් ඡන් නාෙ බ්යහලතරජාලවනපටලපටිච්ඡන්නාය. 

අන් තරහිතසූරිොයලොයක කායලති එයතයනව දිවාති අවුත්තසිකුයධො. 

සම්යමොහවිහායරො නාම බ්යහුවියධොති ආහ ‘‘සම් යමොහවිහාරානං 

අඤ ්ඤතර’’න්ති. 

පාකයටො යබොධිසත් තස් ස රත් තින් දිවපරිච් යඡයදො අන්තමයසො

ලවතුටිෙණස්සපි උපාදාය සුවවත්ථිතත්තා, තථා
රත්තිදිවසයකොට්ඨාසපරිච්යඡයදො අත්තනා කාතබ්බ්යකිච්චවයසන
කාලඤාණවයසනච. 

කාලථම්යභ ලකුධබ්බ්යඡායාවයසන ද් වඞ් ගුලකායල. ොමඝණ් ටිකං පහරති 

සඅ ස්ස තංතංවත්තකරණත්ථං. මුග්  රන්ති  ණ්ටිකප්පහරණමුග්ගරං. 

ොමෙන් තං පතති අඤ්යඤහිභික්ඛූහි යයොජිතන්තිඅධිප්පායයො.යාවඅඤ්යඤ

භික්ඛූ යභොජනසාලං උපගච්ඡන්ති, තාව දිවාවිහාරට්ඨානං ගන්ත්වා
සමණධම්මංකයරොති. 

ෙං යඛො තන්තිඑත්ථ ෙන්තිඅනියමුකුයදයසො, යඛොතිඅවධාරයණ, යයමව 

පුග්ගලන්ති අත්යථො. තන්ති වුච්චමානාකාරවචනං. මයමවාති මං එව. 

අසම් යමොහසභායවොති සභාවභූතඅසම්යමොයහො. ‘‘උප්පන්යනො’’තිවුත්තත්තා 

‘‘මනුස් සයලොයක’’ති වුත්තං. පඤ් ඤාසම් පත් තිොති යාථාවයතො හිතස්ස

ජානනසමත්යථන අත්තයනො පඤ්ඤාගුයණන, න යකවලං

අජ්ඣාසයයයනව හියතසිතා, අථ යෙො පයයොයගනාති දස්යසන්යතො 

‘‘හිතූපයදසයකො’’ති ආහ. අජ්ඣාසයයන පන හියතසිතා 

‘‘යලොකානුකම් පාො’’ති ඉමිනා දස්සිතා. උපකරයණහි විනා න කදාචි
යභොගසුෙං උපකරණදානඤ්ච චාගසම්පත්තියහතුකන්ති ආහ 

‘‘චා සම් පත් තිො…යප.… දාෙයකො’’ති. යමත් තාසම් පත් තිො 

හිතූපසංහායරන රක් ඛිතා. කරුණාසම් පත් තිො දුක්ොපනයයනන 
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ය ොපායිතා. නනුච පුබ්යබ්යපිවුත්තං‘‘හිතායසුොයා’’ති, අථකස්මාපුනතං

ගහිතන්තියචොදනංසන්ධායාහ ‘‘ඉ  යදවමනුස් සග්  හයණනා’’තිආදි.යතන

පුබ්යබ්ය අවියසසයතො හිතාදීනි දස්සිතානි, ඉදානි වියසසයතො සහ
පයයොජයනනතානිදස්සිතානීතිදීයපති. නිබ්බ්යානයතොපයරොපරයමොඅත්යථො

නාමනත්ථීතිආහ ‘‘පරමත් ථත් තාො’’ති.හියනොතිනිබ්බ්යානංගච්ඡතීති හිතං, 

මග්යගො. උක්කංසයතො සුෙත්ථං අරියඵලන්ති ආහ ‘‘තයතො උත් තරි 

සුඛාභාවයතො’’ති. 

අසම්යමොහවිහාරවණ්ණනානිට්ඨිතා. 
පුබ්බ්යභාගපටිපදාදිවණ්ණනා 

51. අසම් යමොහවිහාරන්ති අසම්යමොහවුත්තිං, අසම්යමොහසම්යබ්යොධින්ති

වා අත්යථො. තන්ති සමථවිපස්සනාභාවනාසඅොතං පටිපදං. පුබ් බභා යතො 

පභුතීති භාවනාය පුබ්බ්යභාගවීරියාරම්භාදියතො පට්ඨාය. යකචීති 

උත්තරවිහාරවාසියනො. 

යබොධිමණ් යඩති (සාරත්ථ.ටී.1.11.යවරඤ්ජකණ්ඩවණ්ණනා; අ.නි.ටී.

3.8.11) යබ්යොධිසඅොතස්ස ඤාණස්ස මණ්ඩභාවප්පත්යත ඨායන. 

චතුරඞ්  න්ති‘‘කාමංතයචොචන්හාරුච, අට්ඨිච අවසිස්සතූ’’තිආදිනා)ම.

නි. 2.184; සං. නි. 2.237; අ. නි. 2.5; 8.13; මහානි. 17, 196) 

වුත්තචතුරඅගසමන්නාගතං. පග්  හිතන්ති ආරම්භං සිථිලං අකත්වා
දළ්හපරක්කමසඅොතුස්සහනභායවන ගහිතං. යතනාහ 

‘‘අසිථිලප් පවත් තිතන් ති වුත් තං යහොතී’’ති. අසල් ලීනන්ති අසඅද්චිතං
යකොසජ්ජවයසනසඅයකොචංඅනාපන්නං. 

උපට් ඨිතාති ඔගාහනසඅොයතන අපිලාපනභායවන ආරම්මණං

උපගන්ත්වා ඨිතා. යතනාහ ‘‘ආරම් මණාභිමුඛීභායවනා’’ති. සම්යමොසස්ස

විකුධංසනවයසනපවත්තියා නසම්මුට්ඨාති අසම් මුට් ඨා. කිඤ්චාපිචිත්තමිව 

චිත්තපස්සකුධිවයසන කායපස්සකුධිවයසයනව කායයො පස්සකුයධො යහොති, 
තථාපි යස්මා කායපස්සකුධි උප්පජ්ජමානා චිත්තපස්සකුධියා සයහව

උප්පජ්ජති, න විනා, තස්මා වුත්තං ‘‘කාෙචිත් තපස් සද් ධිසම් භයවනා’’ති. 

රූපකායෙොපි පස් සද් ය ොයෙව යහොති කායපස්සකුධියාඋභයයසම්පිකායානං

පස්සම්භනාවහත්තා. යසො ච යඛො කායයො. වි තදරයථොති
විගතකියලසදරයථො. නාමකායය හි විගතදරයථ රූපකායයොපි

වූපසන්තදරථපරිළායහො යහොති. සම් මා ආහිතන්ති නානාරම්මයණසු
විධාවනසඅොතවික්යෙපං විච්ඡින්දිත්වා එකස්මිංයයව ආරම්මයණ

අවික්ඛිත්තභාවාපාදායනන සම්මයදව ආහිතං. යතනාහ ‘‘සුට් ඨු 

ඨපිත’’න්තිආදි.චිත්තස්සඅයනකග්ගභායවොවික්යෙපවයසන චඤ්චලතා, සා

සති එකග්ගතාය න යහොතීති ආහ ‘‘එකග්  ං අචලං නිප් ඵන් දන’’න්ති. 

එත් තාවතාති ‘‘ආරකුධං යෙො පනා’’තිආදිනා වීරියසතිපස්සකුධිසමාධීනං
කිච්චසිකුධිදස්සයනන. නනු ච සකුධාපඤ්ඤානම්පි කිච්චසිකුධි ඣානස්ස
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පුබ්බ්යපටිපදාය ඉච්ඡිතබ්බ්යාති? සච්චං ඉච්ඡිතබ්බ්යා, සා පන
නානන්තරියභායවන අවුත්තසිකුධාති න ගහිතා. අසති හි සකුධාය 

වීරියාරම්භාදීනං අසම්භයවොයයව, පඤ්ඤාපරිග්ගයහ ච යනසං අසති
පඤ්ඤායාරම්භාදිභායවො න සියා. තථා අසල්ලීනාසම්යමොසතාදයයො
වීරියාදීනන්තිඅසල්ලීනතාදිග්ගහයණයනයවත්ථ පඤ්ඤාකිච්චසිකුධිගහිතාති
දට්ඨබ්බ්යං.ඣානභාවනායංවාසමාධිකිච්චංඅධිකං ඉච්ඡිතබ්බ්යන්තිදස්යසතුං

සමාධිපරියයොසානාව ඣානස ්ස පුබ් බපටිපදා කථිතාතිදට්ඨබ්බ්යං. 

වුත්තං, තස්මා ඉධ න වත්තබ්බ්යං. විසුද් ධිමග් ය ො හි ඉමිස්සා

සංවණ්ණනාය එකයදසභූයතොති වුත්යතොවායමත්යථොති. විහරතීති ආ තං 

පරුකුයදසිකත්තා විහාරස්ස. ඉ  විහාසින් ති ආ තං අත්ථුකුයදසිකත්තා.ඉදං

කිර සබ්බ්යබුකුධානං අවිජහිතන්ති ආහ ‘‘ආනාපානස් සතිකම් මට් ඨාන’’න්ති.

රූපවිරාගභාවනාවයසන )සාරත්ථ. ටී. 1.12.යනරඤ්ජකණ්ඩවණ්ණනා)
පවත්යතො චතුබ්බියධොපි අරූපජ්ඣානවියසයසො චතුත්ථජ්ඣානසඅගයහො

එවාති ආහ ‘‘චත් තාරි ඣානානී’’ති. යුත්තං තාව චිත්යතකග්ගතා
භයවොක්කමනත්ථතා විය විපස්සනාපාදකතාපි චතුන්නං ඣානානං 

සාධාරණාති යතසං වයසන ‘‘චත්තාරි ඣානානී’’ති වචනං, 
අභිඤ්ඤාපාදකතා පන නියරොධපාදකතා ච චතුත්ථස්යසව ඣානස්ස

ආයවණිකා, සා කථං චතුන්නං ඣානානං සාධාරණා වුත්තාති? 
පරම්පරාධිට්ඨානභාවයතො. පදට්ඨානපදට්ඨානම්පි හි පදට්ඨානන්යතව

වුච්චති, කාරණකාරණම්පිකාරණන්ති යථා ‘‘තියණහිසත්තං සිකුධ’’න්ති, 
එවඤ්ච කත්වා පයයොජනනිකුයදයස අට්ඨසමාපත්තිග්ගහණං සමත්ථිතං

යහොති. චිත් යතකග්  තත් ථානීති චිත්තසමාධානත්ථානි, 

දිට්ඨධම්මසුෙවිහාරත්ථානීති අත්යථො. චිත්යතකග්ගතාසීයසන හි

දිට්ඨධම්මසුෙවිහායරො වුත්යතො, සුක්ෙවිපස්සකඛීණාසවවයසන යචතං

වුත්තං. යතනාහ ‘‘එකග්  චිත් තා සුඛං දිවසං විහරිස් සාමා’’ති. 

භයවොක් කමනත් ථානීතිභයවසුනිබ්බ්යත්තිඅත්ථානි. 

යස්මා )සාරත්ථ. ටී. 1.12.යනරඤ්ජකණ්ඩවණ්ණනා) යබ්යොධිසත්යතන 
යබ්යොධිමණ්ඩූපසඅකමනයතො පුබ්යබ්යපි චරිමභයව චතුත්ථජ්ඣානං

නිබ්බ්යත්තිතපුබ්බ්යං, තදා පන තං නිබ්බ්යත්තිතමත්තයමව අයහොසි, න

විපස්සනාදිපාදකං, තස්මා ‘‘යබොධිරුක් ඛමූයල නිබ් බත් තිත’’න්ති තයතො

වියසයසත්වා වුත්තං. විපස් සනාපාදකන්ති විපස්සනාරම්යභ විපස්සනාය 

පාදකං. අභිඤ් ඤාපාදකන්ති එත්ථාපි එයසව නයයො. බුකුධානඤ්හි 

පඨමාරම්යභ එව පාදකජ්ඣායනන පයයොජනං අයහොසි, න තයතො පරං 
උපරිමග්ගාධිගමඵලසමාපත්තිඅභිඤ්ඤාවළඤ්ජනාදිඅත්ථං.
අභිසම්යබ්යොධිසමධිගමයතො පට්ඨාය හි සබ්බ්යං ඤාණසමාධිකිච්චං

ආකඅෙමත්තපටිබ්යකුධයමවාති. සබ් බකිච් චසා කන්ති
අනුපුබ්බ්යවිහාරාදිසබ්බ්යකිච්චසාධකං. 

සබ් බයලොකිෙයලොකුත් තරගුණදාෙකන්තිඑත්ථවිපස්සනාභිඤ්ඤාපාදකත්තා 
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පටුන 

එවචතුත්ථස්සඣානස්සභගවයතොසබ්බ්යයලොකියයලොද්ත්තරගුණදායකතා

යවදිතබ්බ්යා. සබ්බ්යඤ්ඤුතඤ්ඤාණපදට්ඨානඤ්හි මග්ගඤාණං, 

මග්ගඤාණපදට්ඨානඤ්ච සබ්බ්යඤ්ඤුතඤ්ඤාණං අභිසම්යබ්යොධි, 

තදධිගමසමකාලයමව භගවයතො සබ්යබ්ය බුකුධගුණා හත්ථගතා අයහසුං, 
චතුත්ථජ්ඣානසන්නිස්සයයොචමග්ගාධිගයමොති. 

පුබ්බ්යභාගපටිපදාදිවණ්ණනානිට්ඨිතා. 
පුබ්යබ්යනිවාසකථාවණ්ණනා 

52. කුවින්නං විජ්ජානන්ති පුබ්යබ්යනිවාසඤාණදිබ්බ්යචක්ඛුඤාණසඅොතානං

කුවින්නං විජ්ජානං. අනුපදවණ්ණනාති තාසං විජ්ජානං නිකුයදසපාළියා

අනුපදවණ්ණනා. භාවනානයයොති උප්පාදනවිධි. ‘‘යසො ’’ති  

පච්චත්තවචනස්ස අහං -සකුයදන සම්බ්යන්ධයන කාරණං දස්යසතුං  

‘‘අභිනින්නායමසි ’’න්තිආදි වුත්තං .පාළියං වා  ‘‘අභිනින්නායමසි ’’න්ති

උත්තමපුරිසස්සයයොයගොතිඅහං-සකුයදනආයනත්වාවුච්චමායන  තදත්යථො

පාකයටො යහොතීති ‘‘යසො අහ ’’න්ති වුත්තං.  අභිනීහරින්ති චිත්තං

ඣානාරම්මණයතො අපයනත්වා පුබ්යබ්යනිවාසාභිමුෙං යපයසසිං, 

පුබ්යබ්යනිවාසනින්නංපුබ්යබ්යනිවාසයපොණං පුබ්යබ්යනිවාසපබ්භාරංඅකාසින්ති

අත්යථො. 

පුබ්යබ්යඅතීතජාතීසු නිවුත්ථක්ෙන්ධා පුබ්යබ්යනිවායසො. නිවුත් ථාති ච

අජ්ඣාවුත්ථා අනුභූතා අත්තයනො සන්තායන උප්පජ්ජිත්වා නිරුකුධා, 

යගොචරනිවායසන නිවුත්ථධම්මා වා අත්තයනො විඤ්ඤායණනවිඤ්ඤාතා, 

පරවිඤ්ඤාණවිඤ්ඤාතාපි වා ඡින්නවටුමකානුස්සරණාදීසු, තං 

පුබ්යබ්යනිවාසං යාය සතියා අනුස්සරති, තාය සම්පයුත්තං ඤාණං 

පුබ් යබනිවාසානුස් සතිඤ් ඤාණං. පටිනිවත් තන් තස් සාති පුබ්යබ්යනිවාසං

අනුස්සරණවයසන යාවදිච්ඡකං ගන්ත්වා පච්චාගච්ඡන්තස්ස. තස් මාති 

වුත්තස්යසවත්ථස්ස කාරණභායවන පච්චාමසනං, පටිනිවත්තන්තස්ස 

පච්චයවක්ෙණභාවයතොති වුත්තං යහොති. ඉධූපපත් තිොති ඉධ චරිමභයව

උපපත්තියා. අනන් තරන්ති අතීතානන්තරමාහ. අමුත්රාති අමුකස්මිං භයවති

අත්යථො. උදපාදින්ති උප්පජ්ජිං. තාහි යදවතාහීති තුසිතායදවතාහි. 

එකය ොත් යතොති තුසිතයගොත්යතන එකයගොත්යතො. මහායබ්යොධිසත්තානං
සන්තානස්ස පරියයොසානාවත්ථාය යදවයලොකූපපත්තිජනකං නාම

අද්සයලන කම්මුනා අනුපකුදුතයමව යහොතීති අධිප්පායයන ‘‘දුක් ඛං පන 

සඞ් ඛාරදුක් ඛයමවා’’ති වුත්තං. මහාපුඤ්ඤානම්පි පන යදවපුත්තානං 
පුබ්බ්යනිමිත්තුප්පත්තිකාලාදීසු අනිට්ඨාරම්මණසමායයොයගො යහොතියයවාති
‘‘කදාචි දුක්ෙදුක්ෙස්සපි සම්භයවො නත්ථී’’ති න සක්කා වත්තුං. 

සත් තපඤ ්ඤාස…යප.… පරිෙන් යතොතිඉදංමනුස්සානංවස්සගණනාවයසන 

වුත්තං.තත්ථයදවානං වස්සගණනායපනචතුසහස්සයමව. 
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පටුන 

අතීතභයව )සාරත්ථ. ටී. 1.12.පුබ්යබ්යනිවාසකථායං) ෙන්ධා 
තප්පටිබ්යකුධනාමයගොත්තානි ච සබ්බ්යං පුබ්යබ්යනිවාසන්යතව සඅගහිතන්ති

ආහ ‘‘කිං විදිතං කයරොති? පුබ් යබනිවාස’’න්ති. යමොයහො පටිච් ඡාදකට් යඨන 

‘‘තයමො’’ති වුච් චති ‘‘තයමො වියා’’ති කත්වා. ඔභාසකරණට් යඨනාති 

කාතබ්බ්යයතො කරණං, ඔභායසොව කරණං, අත්තයනො පච්චයයන

ඔභාසභායවන නිබ්බ්යත්යතතබ්බ්යට්යඨනාතිඅත්යථො. යසසං පසංසාවචනන්ති 

පටිපක්ෙවිධමනපවත්තිවියසසානං යබ්යොධනයතො වුත්තං. අවිජ්  ා විහතාති

එයතනවිජ්ජනට්යඨනවිජ්ජාතිඅයම්පිඅත්යථො දීපියතොති දට්ඨබ්බ්යං. ෙස් මා 

විජ්  ා උප් පන් නාති එයතන විජ්ජාපටිපක්ො අවිජ්ජා, පටිපක්ෙතා චස්සා

පහාතබ්බ්යභායවන විජ්ජාය ච පහායකභායවනාති දස්යසති. එස නයෙො 

ඉතරස ්මිම් පි පදද් වයෙති ඉමිනා තයමො විහයතො විනට්යඨො. කස්මා? යස්මා

ආයලොයකො උප්පන්යනොති ඉමමත්ථං අතිදිසති. යපසිතත් තස් සාති

යථාධිප්යපතත්ථසිකුධිං පති විස්සට්ඨචිත්තස්ස. ෙථා අප් පමත් තස් සාති
අඤ්ඤස්සපි කස්සචිමාදිසස්සාතිඅධිප්පායයො. 

පුබ්යබ්යනිවාසකථාවණ්ණනානිට්ඨිතා. 
දිබ්බ්යචක්ඛුඤාණකථාවණ්ණනා 

53. ඉ ාති භයයභරවසුත්යත වුත්තං. ඉධ අයං වියසයසොති යයොජනා. 

වුත් තසදිසයමව ‘‘යමති මයා’’තිආදිනා. පරිකම් මකිච් චන්ති
‘‘අභිඤ්ඤාපාදකචතුත්ථජ්ඣානයතො වුට්ඨාය සබ්බ්යපච්ඡිමා නිසජ්ජා

ආවජ්ජිතබ්බ්යා’’තිආදිනා, කසිණාරම්මණං අභිඤ්ඤාපාදකජ්ඣානං
සබ්බ්යාකායරනඅභිනීහාරක්ෙමංකත්වා’’තිආදිනාචවුත්යතන පරිකම්යමන

කිච්චංපයයොජනංනත්ථි. න යතන ඉ  අත් යථොතියතනභාවනානයයනඉධ
පාළියා අත්ථවණ්ණනායං අත්යථො නත්ථි තථාභාවනාය ඉධ
අනධිප්යපතත්තාතිඅධිප්පායයො. 

දිබ්බ්යචක්ඛුඤාණකථාවණ්ණනානිට්ඨිතා. 
ආසවක්ෙයඤාණකථාවණ්ණනා 

54. විපස්සනාපාදකන්ති )සාරත්ථ.ටී.  1.14.ආසවක්ෙයඤාණකථායං; දී .නි.

ටී. 1.248; අ .නි.ටී. 2.3.59) විපස්සනාය පදට්ඨානභූතං .විප ස්සනාචතිවිධා

විපස්සනකපුග්ගලයභයදන  .මහායබ්යොධිසත්තානඤ්හි  

පච්යචකයබ්යොධිසත්තානඤ්ච විපස්සනා චින්තාමයඤාණසංවකුධිතත්තා

සයම්භුඤාණභූතා, ඉතයරසං සුතමයඤාණසංවකුධිතත්තා

පයරොපයදසසම්භූතා, සා ‘‘ඨයපත්වා  යනවසඤ්ඤානාසඤ්ඤායතනං

අවයසසරූපාරූපජ්ඣානානං අඤ්ඤතරයතො වුට්ඨායා ’’තිආදිනා අයනකධා  

අරූපමුෙවයසන චතුධාතුවවත්ථායන වුත්තානං යතසං යතසං

ධාතුපරිග්ගහමුොනං අඤ්ඤතරමුෙවයසන අයනකධාව විසුකුධිමග්යග 

(විසුකුධි .1.306) නානානයයතො විභාවිතා  .මහායබ්යොධිසත්තානං පන

චතුවීසතියකොටිසතසහස්සමුයෙන පයභදගමනයතො  නානානයං

සබ්බ්යඤ්ඤුතඤ්ඤාණසන්නිස්සයස්ස අරියමග්ගඤාණස්ස අධිට්ඨානභූතං 
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පුබ්බ්යභාගඤාණගබ්භං ගණ්හායපන්තං පරිපාකං ගච්ඡන්තං 

පරමගම්භීරසණ්හසුඛුමතරංඅනඤ්ඤසාධාරණංවිපස්සනාඤාණංයහොති, යං 

අට්ඨකථාසු මහාවජිරඤාණන්ති වුච්චති  .යස්ස ච පවත්තිවිභායගන  

චතුවීසතියකොටිසතසහස්සප්පයභදස්ස පාදකභායවන සමාපජ්ජියමානා 

චතුවීසතියකොටිසතසහස්සසඅොයදවසිකංසත්ථුවළඤ්ජනකසමාපත්තියයො

වුච්චන්ති, ස්වායං බුකුධානං විපස්සනාචායරො පරමත්ථමඤ්ජූසාය 

විසුකුධිමග්ගසංවණ්ණනාය (විසුකුධි  .මහාටී . 1.144) උකුයදසයතො දස්සියතො, 

අත්ථියකහිතයතොගයහතබ්යබ්යොති. 

ආසවානං යෙපනයතො සමුච්ඡින්දනයතො ආසවක්ෙයයො, අරියමග්යගො, 
උක්කට්ඨනිකුයදසවයසන අරහත්තමග්ගග්ගහණං. ආසවානං ෙයය ඤාණං 

ආසවක් ඛෙඤාණන්තිදස්යසන්යතො ‘‘තත්ර යචතං ඤාණ’’න්තිවත්වාෙයයති

ච ආධායර භුම්මං, න විසයයති දස්යසන්යතො ‘‘තප්පරියා පන්නත්තා’’ති

ආහ. ඉදං දුක් ඛන්ති දුක්ෙස්ස අරියසච්චස්ස තදා පච්චක්ෙයතො

ගහිතභාවදස්සනං. එත් තකං දුක් ඛන්ති දුක්ෙස්ස අරියසච්චස්ස තදා

පච්චක්ෙයතො ගහිතභාවදස්සනං. එත් තකං දුක් ඛන්ති තස්ස පරිච්ඡිජ්ජ

ගහිතභාවදස්සනං. න ඉයතො භියෙයොතිඅනවයසයසත්වා ගහිතභාවදස්සනං.

යතනාහ ‘‘සබ් බම් පි දුක් ඛසච් ච’’න්තිආදි. සරසලක් ඛණපටියවය නාති
සභාවසඅොතස්ස ලක්ෙණස්ස අසම්යමොහයතො පටිවිජ්ඣයනන. 

අසම් යමොහපටියවය ොති ච යථා තස්මිං ඤායණ පවත්යත පච්ඡා දුක්ෙස්ස

සරූපාදිපරිච්යඡයදසම්යමොයහොනයහොති, තථාපවත්ති.යතනාහ ‘‘ෙථාභූතං 

අබ් භඤ් ඤාසි’’න්ති. ෙං ඨානං පත් වාති යං නිබ්බ්යානං මග්ගස්ස
ආරම්මණපච්චයට්යඨන කාරණභූතං ආගම්ම. තදුභයවයතො හි පුග්ගලස්ස

පත්තිතදුභයස්සපත්තීතිවුත්තං. පත් වාති වාපාපුණනයහතු. අප් පවත් තින්ති 

අප්පවත්තිනිමිත්තං.යතවානප්පවත්තන්තිඑත්ථාති අප් පවත් ති, නිබ්බ්යානං. 

තස් සාති දුක්ෙනියරොධස්ස. සම් පාපකන්ති සච්ඡිකිරියාවයසන සම්මයදව 

පාපකං. 

කියලසවයසනාති ආසවසඅොතකියලසවයසන. යස්මා ආසවානං

දුක්ෙසච්චපරියායයො තප්පරියාපන්නත්තා, යසසසච්චානඤ්ච

තංසමුදයාදිපරියායයොඅත්ථි, තස්මාවුත්තං. ‘‘පරිොෙයතො’’ති.දස්යසන්යතො
සච්චානීති යයොජනා. ආසවානංයයව යචත්ථ ගහණං ‘‘ආසවානං
ෙයඤාණායා’’ති ආරකුධත්තා. තථා හි ආසවවිමුත්ති සීයසයනව 

සබ්බ්යසංකියලසවිමුත්ති වුත්තා. ‘‘ඉදං දුක් ඛන් ති ෙථාභූතං 

අබ් භඤ් ඤාසි’’න්තිආදිනාමිස්සකමග්යගොඉධකථියතොති ‘‘සහ විපස ්සනාෙ 

යකොටිප් පත් තං මග්  ං කයථතී’’ති වුත්තං. එත්ථ ච සච්චපටියවධස්ස තදා
අතීතකාලිකත්තා ‘‘යථාභූතං අබ්භඤ්ඤාසි’’න්ති වත්වාපි අභිසමයකායල
තස්ස පච්චුප්පන්නතං උපාදාය ‘‘එවං ජානයතො එවං පස්සයතො’’ති 

වත්තමානකායලනනිකුයදයසොකයතො.යසොචකාමංමග්ගක්ෙණයතොපරං

යාවජ්ජතනා අතීතකාලියකො එව, සබ්බ්යපඨමං පනස්ස අතීතකාලිකත්තං
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ඵලක්ෙයණන යවදිතබ්බ්යන්ති ආහ ‘‘විමුච් චිත් ථාති ඉමිනා ඵලක් ඛණං 

දස් යසතී’’ති.  ානයතො පස් සයතොති වා යහතුනිකුයදයසොයං. ජානනයහතු
දස්සනයහතු කාමාසවා චිත්තං විමුච්චිත්ථාති යයොජනා.
භවාසවග්ගහයණයනවයචත්ථභවරාගස්සවිය භවදිට්ඨියාපිසමවයරොයධොති
දිට්ඨාසවස්සපිසඅගයහොදට්ඨබ්යබ්යො. 

ඛීණා ාතීතිආදීහි පයදහි. තස් සාති පච්චයවක්ෙණඤාණස්ස. භූමීන්ති 

පවත්තිට්ඨානං. න තාවස් ස අතීතා  ාති ඛීණා මග්ගභාවනායාති අධිප්පායයො.

තත්ථකාරණමාහ ‘‘පුබ් යබව ඛීණත් තා’’ති.න අනාගතාඅස්සජාතිඛීණාති

යයොජනා. න අනා තාති ච අනාගතත්තසාමඤ්ඤං ගයහත්වා යලයසන

යචොයදති. යතනාහ ‘‘අනා යත වාොමාභාවයතො’’ති, අනාගතවියසයසො

පයනත්ථඅධිප්යපයතො, තස්සචයෙපයනවායායමොපි ලබ්භයතව.යතනාහ 

‘‘ො පන මග්  ස් සා’’තිආදි. එකචතුපඤ් චයවොකාරභයවසූති
භවත්තයග්ගහණං වුත්තනයයන අනවයසසයතො ජාතියා

ඛීණභාවදස්සනත්ථං. තන්තියථාවුත්තංජාතිං. යසොතිභගවා. 

බ්රහ්මචරියවායසොනාමඉධමග්ගබ්රහ්මචරියස්ස නිබ්බ්යත්තනයමවාතිආහ 

‘‘නිට් ඨිත’’න්ති.සම්මාදිට්ඨියා චතූසුසච්යචසුපරිඤ්ඤාදිකිච්චසාධනවයසන
පවත්තමානාය සම්මා සඅකප්පාදීනම්පි දුක්ෙසච්යච

පරිඤ්ඤාභිසමයානුගුණා පවත්ති, ඉතරසච්යචසු ච යනසං 

පහානාභිසමයාදිවයසනපවත්තිපාකටාඑව.යතනවුත්තං ‘‘චතූහි මග් ය හි 

පරිඤ් ඤාපහානසච් ඡිකිරිොභාවනාවයසනා’’ති. ඉත් ථත් තාොතිඉයමපකාරා

ඉත්ථං, තබ්භායවො ඉත්ථත්තං, තදත්ථන්ති වුත්තං යහොති. යත පන පකාරා
අරියමග්ගබ්යයාපාරභූතා පරිඤ්ඤාදයයො ඉධාධිප්යපතාති ආහ 

‘‘එවංයසො සකිච් චභාවාො’’ති. යත හි මග්ගං පච්චයවක්ෙයතො

මග්ගානුභායවන පාකටා හුත්වා උපට්ඨහන්ති, පරිඤ්ඤාදීසු ච පහානයමව

පධානං තදත්ථත්තා ඉතයරසන්ති ආහ ‘‘කියලසක් ඛොෙවා’’ති.

පහීනකියලසපච්චයවක්ෙණවයසන වා එතං වුත්තං. ඉත් ථත් තාොති

නිස්සක්යක සම්පදානවචනන්තිආහ ‘‘ඉත් ථභාවයතො’’ති. අපරං අනාගතං. 

ඉයම පන චරිමත්තභාවසඅොතා පඤ් චක් ඛන්  ා. පරිඤ් ඤාතා තිට් ඨන් තීති 
එයතනයතසංඅප්පතිට්ඨතංදස්යසති.අපරිඤ්ඤාමූලකාහිපතිට්ඨා.යථාහ

‘‘කබ්යළීකායර යච, භික්ෙයව, ආහායර අත්ථි රායගො අත්ථි නන්දී අත්ථි

තණ්හා, පතිට්ඨිතං තත්ථ විඤ්ඤාණං විරූළ්හ’’න්තිආදි )සං. නි. 2.64; 

මහානි.7; කථා.296). යතයනවාහ ‘‘ඡින් නමූලකා රුක් ඛා විො’’තිආදි. 

පච් චයවක් ඛණඤාණපරිග්  හිතං, න පඨමදුතියඤාණකුවයාධිගමං විය

යකවලන්ති අධිප්පායයො. දස් යසන් යතො නිගමනවයසනාති අධිප්පායයො.
සරූපයතො හි තං පුබ්යබ්ය දස්සිතයමවාති. පුබ්යබ්යනිවාසඤායණන
අතීතාරම්මණසභාගතායතබ්භාවීභාවයතොචඅතීතංසඤාණං සඅගයහත්වාති

යයොජනා. තත්ථ අතීතංසඤාණන්ති අතීතෙන්ධායතනධාතුසඅොයත
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පටුන 

අතීතයකොට්ඨායස අප්පටිහතං ඤාණං. දිබ් බචක් ඛුනාති සපරිභණ්යඩන
දිබ්බ්යචක්ඛුඤායණන. පච්චුප්පන්නංයසො ච අනාගතංයසො ච

පච්චුප්පන්නානාගතංසං, තත්ථ ඤාණං පච් චුප් පන් නානා තංසඤාණං. 

සකලයලොකිෙයලොකුත් තරගුණන්ති එයතන සබ්බ්යං යලොකං උත්තරිත්වා
අභිභුයය ඨිතත්තා සබ්බ්යඤ්ඤුතඤ්ඤාණස්ස විය යසසාසාධාරණඤාණස්ස
බ්යලඤාණආයවණිකබුකුධධම්මාදීනම්පිඅනඤ්ඤසාධාරණානංබුකුධගුණානං 

සඅගයහො යවදිතබ්යබ්යො. යතනාහ ‘‘සබ් යබපි සබ් බඤ ්ඤුගුයණ 

සඞ්  යහත් වා’’ති. 

ආසවක්ෙයඤාණකථාවණ්ණනානිට්ඨිතා. 
අරඤ්ඤවාසකාරණවණ්ණනා 

55. සිො යඛො පන යත බ්රාහ් මණාති එත්ථ සිොති‘‘අප්යපවා’’තිඉමිනා

සමානත්යථො නිපායතො, තස්මා ‘බ්රාහ්මණ, අප්යපව යෙො පන යත

එවමස්සා’ති අත්යථො. යං පන අට් ඨකථාෙං ‘‘කදාචී’’ති වුත්තං, තම්පි
ඉමයමවත්ථං සන්ධාය වුත්තං අකාරණං බ්රාහ්මයණන පරිකප්පිතමත්ථං 
පටිපක්ඛිපිත්වාඅත්තයනොඅධිප්යපතංකාරණංදස්යසන්යතො.අත්යථොවඵලං 

තදධීනවුත්තිතාය වයසො එතස්සාති අත් ථවයසො, යහතූති එවං වා එත්ථ

අත්යථො දට්ඨබ්යබ්යො. අත් තයනො ච දිට් ඨ ම් මසුඛවිහාරන්ති එයතන සත්ථා

අත්තයනො වියවකාභිරතිං පකායසතීති දස්යසන්යතො ‘‘දිට් ඨ ම් යමො 

නාමා’’තිආදිමාහ. තත්ථ ඉරිොපථවිහාරානන්ති ඉරියාපථපවත්තීනං.
තප්පවත්තියයො හි එකස්මිං ඉරියාපයථ උප්පන්නදුක්ෙං අඤ්යඤන

ඉරියාපයථන විච්ඡින්දිත්වා හරණයතො විහාරාති වුච්චන්ති. පච් ඡිමඤ් ච 

 නතං අනුකම් පමායනොතිඑයතනයයො ආදියතොබ්රාහ්මයණන‘‘භවංයතසං

යගොතයමො පුබ්බ්යඅගයමො…යප.…දිට්ඨානුගතිංආපජ්ජතී’’ති වුත්යතො, යයො

ච තථා ‘‘එවයමතං බ්රාහ්මණා’’තිආදිනා අත්තනා සම්පටිච්ඡියතො, තයමව 
අත්ථං නිගමනවයසන දස්යසන්යතො යථානුසන්ධිනාව සත්ථා යදසනං
නිට්ඨායපසි. 

අරඤ්ඤවාසකාරණවණ්ණනානිට්ඨිතා. 
යදසනානුයමොදනාවණ්ණනා 

56. එවං නිට්ඨාපිතාය යදසනාය බ්රාහ්මයණො තත්ථ භගවති පසාදං 

පයවයදන්යතො ‘‘අභික් කන් ත’’න්තිආදිමාහ. අභික් කන් තාති )සාරත්ථ. ටී.

1.15.යදසනානුයමොදනකථා; දී.නි.ටී. 1.250; සං.නි.ටී. 1.1.1; අ.නි.ටී.

2.2.16) අතික්කන්තා, විගතාතිඅත්යථොතිආහ ‘‘ඛයෙ දිස් සතී’’ති.යතයනව

හි ‘‘නික් ඛන් යතො පඨයමො ොයමො’’ති වුත්තං. අභික් කන් තතයරොති අතිවිය
කන්තතයරොමයනොරයමො.තාදියසොචසුන්දයරො භකුදයකොනාමයහොතීතිආහ 

‘‘සුන් දයර දිස ්සතී’’ති. 

යකොතියදවනාගයක්ෙගන්ධබ්බ්යාදීසුයකොකතයමො. යමතිමම. පාදානීති

පායද. ඉද් ධිොති ඉමාය එවරූපාය යදවිකුධියා. ෙසසාති ඉමිනා එදියසන
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පරිවායරනපරිජයනන.  ලන්තිවිජ්යජොතමායනො. අභික් කන් යතනාති අතිවිය

කන්යතන කමනීයයන අභිරූයපන. වණ් යණනාති ඡවිවණ්යණන 

සරීරවණ්ණනිභාය. සබ් බා ඔභාසෙං දිසාති දසපි දිසා ඔභායසන්යතො 

පභායසන්යතො, චන්යදො විය සූරියයො විය ච එයකොභාසං එකායලොකං 

කයරොන්යතොතිගාථායඅත්යථො. අභිරූයපති උළාරරූයපසම්පන්නරූයප. 

‘‘යචොයරො යචොයරො, සප්යපොසප්යපො’’තිආදීසු භයෙ ආයමඩිතං. ‘‘විජ්ඣ

විජ්ඣ, පහරපහරා’’තිආදීසු යකොය , ‘‘සාධුසාධූතිආදීසු)ම.නි.1.327; සං.

නි.2.127; 3.35; 5.1085) පසංසාෙං, ‘‘ගච්ඡගච්ඡ, ලුනාහිලුනාහී’’තිආදීසු 

තුරියත, ‘‘ආගච්ඡ ආගච්ඡා’’තිආදීසු යකොතූහයල, ‘‘බුකුයධො බුකුයධොති

චින්යතන්යතො’’තිආදීසු )බු. වං. 2.44) අච් ඡයර, ‘‘අභික්කමථායස්මන්යතො, 

අභික්කමථායස්මන්යතො’’තිආදීසු)දී.නි.3.20; අ.නි.9.11) හායස, ‘‘කහං

එකපුත්තක, කහං එකපුත්තකා’’තිආදීසු )ම. නි. 2.353; සං. නි. 2.63) 

යසොයක, ‘‘අයහොසුෙංඅයහොසුෙ’’න්තිආදීසු)උදා. 20; දී.නි.3.305; චූළව.

332) පසායද. ච-සකුයදොඅවුත්තසමුච්චයත්යථො.යතනගරහාඅසම්මානාදීනං

සඅගයහො දට්ඨබ්යබ්යො.තත්ථ‘‘පායපොපායපො’’තිආදීසු  රහාෙං. ‘‘අභිරූපක 

අභිරූපකා’’තිආදීසු අසම් මායන දට්ඨබ්බ්යං. 

නයිදං ආයමඩිතවයසන කුවික්ෙත්තුං වුත්තං, අථ යෙො 

අත්ථකුවයවයසනාති දස්යසන්යතො ‘‘අථ වා’’තිආදිමාහ. අභික් කන් තන්ති

වචනංඅයපක්ඛිත්වානපුංසකලිඅගවයසනවුත්තං, තංපනභගවයතොවචනං

ධම්මස්සයදසනාතිකත්වාතථාවුත්තං.අත්ථමත්තදස්සනංවාඑතං, තස්මා
අත්ථවයසන ලිඅගවිභත්තිවිපරිණායමො යවදිතබ්යබ්යො. දුතියපයදපි එයසව

නයයො. යදොසනාසනයතොති රාගාදිකියලසයදොසවිධමනයතො, 

ගුණාධි මනයතොති සීලාදිගුණානං සම්පාපනයතො. යය ගුයණ යදසනා

අධිගයමති, යතසුපධානභූතාදස්යසතබ්බ්යාතියතපධානභූයතතාවදස්යසතුං 

‘‘සද්  ා නනයතො පඤ් ඤා නනයතො’’ති වුත්තං. සකුධාපමුො හි යලොකියා 

ගුණා, පඤ්ඤාපමුො යලොද්ත්තරා. සීලාදිඅත්ථසම්පත්තියා සාත් ථයතො, 

සභාවනිරුත්තිසම්පත්තියා සබයඤ්  නයතො. සුවිඤ්යඤයයසකුදපයයොගතාය 

උත් තානපදයතො, සණ්හසුඛුමභායවන දුබ්බිඤ්යඤයයත්ථතාය 

 ම් භීරත් ථයතො. සිනිකුධමුදුමධුරසකුදපයයොගතාය කණ් ණසුඛයතො, 

විපුලවිසුකුධයපමනීයත්ථතාය හදෙඞ්  මයතො. මානාතිමානවිධමයනන 

අනත් තුක් කංසනයතො, ථම්භසාරම්භමකුදයනන අපරවම් භනයතො. 
හිතාධිප්පායපවත්තියා පයරසං රාගපරිළාහාදිවූපසමයනන ච 

කරුණාසීතලයතො, කියලසන්ධකාරවිධමයනන පඤ් ඤාවදාතයතො. 

කරවීකරුතමඤ්විතාය ආපාථරමණීෙයතො, 

පුබ්බ්යාපරාවිරුකුධසුවිසුකුධත්ථතාය විමද් දක් ඛමයතො. ආපාථරමණීයතාය එව 

සුෙයමානසුඛයතො, විමකුදක්ෙමතාය හිතජ්ඣාසයප්පවත්තිතතාය ච 

වීමංසිෙමානහිතයතො. එවමාදීහීති ආදිසකුයදන සංසාරචක්කනිවත්තනයතො, 

සකුධම්මචක්කප්පවත්තනයතො, මිච්ඡාවාදවිධමනයතො, 
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සම්මාවාදපතිට්ඨාපනයතො, අද්සලමූලසමුකුධරණයතො, 

ද්සලමූලසංයරොපනයතො, අපායකුවාරපිධානයතො, 

සග්ගමග්ගකුවාරවිවරණයතො, පරියුට්ඨානවූපසමනයතො, 
අනුසයසමුග් ාතනයතොතිඑවමාදීනංසඅගයහොදට්ඨබ්යබ්යො. 

අය ොමුඛට් ඨපිතන්ති යකනචි අයධොමුෙං ඨපිතං. යහට් ඨාමුඛ ාතන්ති 

සභායවයනව යහට්ඨාමුෙජාතං. උග් ඝායටෙයාති විවටං කයරයය. හත් යථ 

 යහත් වාති ‘‘පුරත්ථාභිමුයෙො, උත්තරාභිමුයෙොවා ගච්ඡා’’තිආදීනිඅවත්වා

හත්යථ ගයහත්වා ‘‘නිස්සන්යදහං එස මග්යගො, එවං ගච්ඡා’’ති වයදයය. 

කා පක් ඛචාතුද් දසීතිකාළපක්යෙ චාතුකුදසී. 

නිකුජ් ජිතං ආයධයයස්සඅනාධාරභූතං භාජනංආධාරභාවාපාදනවයසන 

උක් කුජ් ය ෙය. යහට්ඨාමුෙජාතතාය සද්  ම් මවිමුඛං, අයධොමුෙට්ඨපිතතාය 

අසද්  ම් යම පතිතන්ති එවං පදකුවයං යථාරහං යයොයජතබ්බ්යං, න 

යථාසඅෙයං. කාමං කාමච්ඡන්දාදයයොපි පටිච්ඡාදකා, මිච්ඡාදිට්ඨි පන

සවියසසං පටිච්ඡාදිකාති ආහ ‘‘මිච් ඡාදිට් ඨි හනපටිච් ඡන් න’’න්ති. යතනාහ

භගවා ‘‘මිච්ඡාදිට්ඨිපරමාහං, භික්ෙයව, වජ්ජං වදාමී’’ති )අ. නි. 1.310). 

සබ්යබ්යො අපායගාමිමග්යගො කුම් මග් ය ො ‘‘ද්ච්ඡියතො මග්යගො’’ති කත්වා. 
සම්මාදිට්ඨිආදීනංඋවිපටිපක්ෙතායමිච්ඡාදිට්ඨිආදයයොඅට්ඨ මිච්ඡත්තධම්මා 

මිච් ඡාමග් ය ො. යතයනව හි තදුභයපටිපක්ෙතං සන්ධාය 

‘‘සග්  යමොක් ඛමග්  ං ආචික් ඛන් යතනා’’ති වුත්තං. සප්පිආදිසන්නිස්සයයො

පදීයපො න තථා උජ්ජයලො, යථා යතලසන්නිස්සයයොති 

යතලපජ් ය ොතග්  හණං. එයතහි පරිොයෙහීති එයතහි

නිද්ජ්ජිතුක්ද්ජ්ජනපටිච්ඡන්නවිවරණාදිඋපයමොපමිතබ්බ්යපකායරහි, එයතහි 

වා යථාවුත්යතහි 
යසොළසාරම්මණපරිග්ගහඅසම්යමොහවිහාරදිබ්බ්යවිහාරවිභාවනපරියායයහි 
විජ්ජාත්තයවිභාවනාපයදයසනඅත්තයනොසබ්බ්යඤ්ඤුගුණවිභාවනපරියායයහි

ච.යතනාහ ‘‘අයනකපරිොයෙන  ම් යමො පකාසියතො’’ති. 

යදසනානුයමොදනාවණ්ණනානිට්ඨිතා. 
පසන්නකාරවණ්ණනා 

පසන් නකාරන්ති පසන්යනහිකාතබ්බ්යංසක්කාරං. සරණන්ති පටිසරණං.

යතනාහ ‘‘පරාෙණ’’න්ති. පරායණභායවො ච අනත්ථනියසධයනන 

අත්ථසම්පටිපාදයනනචයහොතීතිආහ ‘‘අඝස ්ස තාතා හිතස් ස ච වි ාතා’’ති. 

අඝස් සාති දුක්ෙයතොති වදන්ති, පාපයතොති පන යුත්තං. නිස්සක්යක යචතං

සාමිවචනං. එත්ථ ච නායං ගමි-සකුයදො නී-සකුදාදයයො විය කුවිකම්මයකො, 

තස්මා යථා ‘‘අජං ගාමං යනතී’’ති වුච්චති, එවං ‘‘යගොතමං සරණං 

ගච්ඡාමී’’තිවත්තුංනසක්කා, ‘‘සරණන්තිගච්ඡාමී’’තිපනවත්තබ්බ්යං.ඉති-

සකුයදො යචත්ථ ලුත්තනිකුදිට්යඨො, තස්ස චායමත්යථො – ගමනඤ්ච

තදධිප්පායයන භජනං, තථා ජානනං වාති දස්යසන්යතො ‘‘ඉති ඉමිනා 
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අධිප් පායෙනා’’තිආදිමාහ. තත්ථ භ ාමීතිආදීසු පුරිමස්ස පුරිමස්ස පච්ඡිමං

පච්ඡිමංඅත්ථවචනං. භ නං වාසරණාධිප්පායයනඋපසඅකමනං, යසවනං 

සන්තිකාවචරතා, පයිරුපාසනං වත්තපටිවත්තකරයණනඋපට්ඨානන්තිඑවං

සබ්බ්යථාපි අනඤ්ඤසරණතංයයව දීයපති. ‘‘ ච් ඡාමී’’ති පදස්ස කථං

‘‘බුජ්ඣාමී’’තිඅයමත්යථොලබ්භතීතිආහ ‘‘යෙසඤ් හී’’තිආදි. 

අධි තමග් ය , සච් ඡිකතනියරොය තිපදකුවයයනපිඵලට්ඨාඑවදස්සිතා, 

න මග්ගට්ඨාතියතදස්යසන්යතො ‘‘ෙථානුසිට් ඨං පටිපජ්  මායන චා’’තිආහ.

නනුචකලයාණපුථුජ්ජයනොපියථානුසිට්ඨංපටිපජ්ජතීති වුච්චතීති? කිඤ්චාපි

වුච්චති, නිප්පරියායයන පන මග්ගට්ඨා එව තථා වත්තබ්බ්යා, න ඉතයර

නියායමොක්කමනාභාවයතො. තථා හි යත එව ‘‘අපායෙසු අපතමායන 

 ායරතී’’ති වුත්තා. සම්මත්තනියායමොක්කමයනන හි

අපායවිනිමුත්තිසම්භයවො. අක් ඛාෙතීති එත්ථ ඉති-සකුයදො ආදිඅත්යථො, 

පකාරත්යථොවා.යතන‘‘යාවතා, භික්ෙයව, ධම්මාසඅෙතාවාඅසඅෙතාවා, 

විරායගො යතසං අග්ගමක්ොයතී’’ති සුත් තපදං (අ. නි. 4.34; ඉතිවු. 90) 

සඅගණ්හාති, විත් ථායරොතිවාඉමිනා.එත්ථච අරිෙමග් ය ො නියයානිකතාය, 

නිබ් බානං තස්ස තදත්ථසිකුධියහතුතායාති උභයයමයවත්ථ නිප්පරියායයන
ධම්යමොති වුත්යතො. නිබ්බ්යානඤ්හි ආරම්මණපච්චයභූතං ලභිත්වා 

අරියමග්ගස්ස තදත්ථසිකුධි, අරියඵලානං ‘‘යස්මා තාය සකුධාය 
අවූපසන්තායා’’තිආදිවචනයතො මග්යගන සමුච්ඡින්නානං කියලසානං 
පටිප්පස්සකුධිපහානකිච්චතාය නියයානානුගුණතාය
නියයානපරියයොසානතාය ච. පරියත්තිධම්මස්ස පන
නියයානධම්මසමධිගමයහතුතායාතිඉමිනා පරියායයනධම්මභායවොලබ්භති

එව, ස්වායමත්යථො පාඨාරුළ්යහො එවාති දස්යසන්යතො ‘‘න
යකවල’’න්තිආදිමාහ. 

කාමරායගො භවරායගොති එවමාදියභයදො සබ්යබ්යොපි රායගො විරජ්ජති

පහීයති එයතනාති රා විරාය ොති මග් ය ො කථියතො. එජාසඅොතායතණ්හාය 

අන්යතොනිජ්ඣානලක්ෙණස්ස යසොකස්ස ච තදුප්පත්තියං සබ්බ්යයසො

පරික්ඛීණත්තා අයන මයසොකන් ති ඵලං කථිතං. අප් පටිකූලන්ති

අවියරොධදීපනයතො යකනචි අවිරුකුධං, ඉට්ඨං පණීතන්ති වා අත්යථො.

පගුණරූයපන පවත්තිතත්තා, පකට්ඨගුණවිභාවනයතො වා පගුණං. යථාහ

‘‘විහිංසසඤ්ඤී පගුණං න භාසිං, ධම්මං පණීතං මනුයජසු බ්රහ්යම’’ති.
සබ්බ්යධම්මක්ෙන්ධාකථිතාති යයොජනා. 

දිට් ඨිසීලසඞ් ඝායතනාති ‘‘යායං දිට්ඨි අරියා නියයානිකා නියයාති

තක්කරස්ස සම්මා දුක්ෙක්ෙයාය, තථාරූපාය දිට්ඨියා දිට්ඨිසාමඤ්ඤගයතො

විහරතී’’ති)දී.නි.3.324, 356; ම.නි.1.492; 3.54) එවං වුත්තායදිට්ඨියා, 

‘‘යානි තානි සීලානි අෙණ්ඩානි අච්ඡිකුදානි අසබ්යලානි අකම්මාසානි

භුජිස්සානි විඤ්ඤුප්පසත්ථානි අපරාමට්ඨානි සමාධිසංවත්තනිකානි, 
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තථාරූයපහි සීයලහි සීලසාමඤ්ඤගයතො විහරතී’’ති )දී. නි. 3.324; ම. නි.

1.492; 3.54; අ. නි. 6.12; පරි. 274) එවං වුත්තානං සීලානඤ්ච

සංහතභායවන, දිට්ඨිසීලසාමඤ්යඤනාති අත්යථො. සංහයතොති  ටියතො. 
අරියපුග්ගලාහියත්ථකත්ථචිදූයරඨිතාපිඅත්තයනොගුණසාමග්ගියාසංහතා

එව. අට් ඨ ච පුග්  ල  ම් මදසා යතති යත පුරිසයුගවයසන චත්තායරොපි 

පුග්ගලවයසනඅට්යඨවඅරියධම්මස්සපච්චක්ෙදස්සාවිතායධම්මදසා.තීණි

වත්ථූනි සරණන්තිගමයනනතික්ෙත්තුංගමයනනච තීණි සරණ මනානි. 

පටියවයදසීතිඅත්තයනොහදයගතංවාචායපයවයදසි. 

පසන්නකාරවණ්ණනානිට්ඨිතා. 
සරණගමනකථාවණ්ණනා 

සරණගමනස්ස විසයපයභදඵලසංකියලසයභදානං විය කත්තු ච

විභාවනා තත්ථ යකොසල්ලාය යහොතීති ‘‘සරණ මයනසු යකොසල් ලත් ථං 

සරණං…යප.… යවදිතබ් යබො’’ති වුත්තං යතන විනා සරණගමනස්යසව

අසම්භවයතො.කස්මාපයනත්ථයවොදානංනගහිතං, නනුයවොදානවිභාවනාපි 

තත්ථ යකොසල්ලාවහාති? සච්චයමතං, තං පන සංකියලසග්ගහයණයනව
අත්ථයතො දීපිතං යහොතීති න ගහිතං. යානි හි යතසං සංකියලසකාරණානි

අඤ්ඤාණාදීනි, යතසං සබ්යබ්යන සබ්බ්යං අනුප්පන්නානං අනුප්පාදයනන, 
උප්පන්නානඤ්ච පහායනන යවොදානං යහොතීති. හිංසත්ථස්ස සර-සකුදස්ස

වයසයනතංපදංදට්ඨබ්බ්යන්ති ‘‘හිංසතීති සරණ’’න්තිවත්වාතංපනහිංසනං

යකසං, කථං, කස්ස වාති යචොදනං යසොයධන්යතො 

‘‘සරණ තාන’’න්තිආදිමාහ. තත්ථ භෙන්ති වට්ටභයං. සන් තාසන්ති 

චිත්තුත්රාසං. යතයනව යචතසිකදුක්ෙස්ස ගහිතත්තා දුක් ඛන්ති ඉධකායිකං

දුක්ෙං. දුග්  තිපරිකියලසන්ති දුග්ගතිපරියාපන්නං සබ්බ්යං දුක්ෙං. තයිදං 

සබ්බ්යංපරයතොඵලකථායංආවිභවිස්සති. එතන්ති‘‘සරණ’’න්ති පදං. 

එවං අවියසසයතො සරණසකුදස්ස අත්ථං දස්යසත්වා ඉදානි වියසසයතො 

දස්යසතුං ‘‘අථ වා’’තිආදිවුත්තං. හියත පවත් තමායනනාති‘‘සම්පන්නසීලා, 

භික්ෙයව, විහරථා’’තිආදිනා)ම.නි.1.64, 69) අත්යථනියයොජයනන. අහිතා 

ච නිවත් තයනනාති ‘‘පාණාතිපාතස් ස යඛො පාපයකො විපායකො පාපකං 

අභිසම් පරාෙ’’න්තිආදිනා ආදීනවදස්සනාදිමුයෙන අනත්ථයතො

විනිවත්තයනන. භෙං හිංසතීති හිතාහියතසු අප්පවත්තිපවත්තියහතුකං

බ්යයසනං අප්පවත්තිකරයණන විනායසති. භවකන් තාරා උත් තාරයණන 

මග්ගසඅොයතො ධම්යමො, ඉතයරො අස් සාසදායනන සත්තානංභයංහිංසතීති

යයොජනා. කාරානන්තිදානවයසනපූජාවයසනචඋපනීතානංසක්කාරානං. 

විපුලඵලපටිලාභකරයණන සත්තානං භයං හිංසති 

අනුත්තරදක්ඛියණයයභාවයතොති අධිප්පායයො. ඉමිනාපි පරිොයෙනාති
ඉමිනාපිවිභජිත්වාවුත්යතනකාරයණන. 
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‘‘සම්මාසම්බුකුයධො භගවා, ස්වාක්ොයතො ධම්යමො, සුප්පටිපන්යනො 

සඅය ො’’තිඑවංපවත්යතොතත්ථරතනත්තයයපසායදොතප්පසායදො, තයදව

රතනත්තයංගරු එතස්සාතිතග්ගරු, තස්සභායවොතග්ගරුතා, තප්පසායදො

ච තග්ගරුතා ච තප් පසාදතග්  රුතා, තාහි. 

විධුතදිට්ඨිවිචිකිච්ඡාසම්යමොහඅස්සකුධියාදිතාය විහතකියලයසො. ‘‘තයදව
රතනත්තයං පරායණංගති තාණං යලණ’’න්ති එවංආකායරනපවත්තියා 

තප් පරාෙණතාකාරපවත් යතො චිත් තුප් පායදො සරණ මනං ‘‘සරණන්ති

ගච්ඡති එයතනා’’ති. තංසමඞ් ගීති යතන යථාවුත්තචිත්තුප්පායදන 

සමන්නාගයතො. එවං උයපතීති එවං භජති යසවති පයිරුපාසති, එවං වා 
ජානාති බුජ්ඣතීති එවමත්යථො යවදිතබ්යබ්යො. එත්ථ ච පසාදග්ගහයණන

යලොකියසරණගමනමාහ. තඤ්හි පසාදප්පධානං, න ඤාණප්පධානං.
ගරුතාගහයණන යලොද්ත්තරං. අරියා හි රතනත්තයං ගුණාභිඤ්ඤාතාය

පාසාණච්ඡත්තං විය ගරුං කත්වා පස්සන්ති, තස්මා තප්පසායදන 
වික්ෙම්භනවයසන විහතකියලයසො තග්ගරුතාය සමුච්යඡදවයසනාති
යයොයජතබ්බ්යං. තප්පරායණතා පයනත්ථ තග්ගතිකතාති තාය චතුබ්බිධම්පි
වක්ෙමානංසරණගමනංගහිතන්ති දට්ඨබ්බ්යං. අවියසයසනවාපසාදගරුතා

යජොතිතාති පසාදග්ගහයණන අයවච්චප්පසාදස්ස ඉතරස්ස ච ගහණං, තථා
ගරුතාගහයණනාතිඋභයයනපිඋභයංසරණගමනංයයොයජතබ්බ්යං. 

මග්ගක්ෙයණඉජ්ඣතීතියයොජනා. නිබ් බානාරම් මණං හුත් වාතිඑයතන
අත්ථයතො චතුසච්චාධිගයමොයයව යලොද්ත්තරං සරණගමනන්ති දස්යසති. 

තත්ථ හි නිබ්බ්යානධම්යමො සච්ඡිකිරියාභිසමයවයසන, මග්ගධම්යමො

භාවනාභිසමයවයසන පටිවිජ්ඣියමායනොයයව සරණගමනත්තං සායධති, 

බුකුධගුණා පන සාවකයගොචරභූතා පරිඤ්ඤාභිසමයවයසන, තථා

අරියසඅ ගුණා. යතනාහ ‘‘කිච් චයතො සකයලපි රතනත් තයෙ ඉජ් ඣතී’’ති, 

ඉජ්ඣන්තඤ්ච සයහව ඉජ්ඣති, න යලොකියං විය පටිපාටියා 
අසම්යමොහපටියවයධන පටිවිකුධත්තාති අධිප්පායයො. යය පන වදන්ති ‘‘න

සරණගමනං නිබ්බ්යානාරම්මණංහුත්වාපවත්තති, මග්ගස්සඅධිගතත්තාපන

අධිගතයමවයහොති එකච්චානං යතවිජ්ජාදීනංයලොකියවිජ්ජාදයයො වියා’’ති, 

යතසං යලොකියයමව සරණගමනං සියා, න යලොද්ත්තරං, තඤ්ච අයුත්තං

දුවිධස්සපි ඉච්ඡිතබ්බ්යත්තා. තන්ති යලොකියසරණගමනං. සද්  ාපටිලායභො 

‘‘සම්මාසම්බුකුයධො භගවා’’තිආදිනා. සද්  ාමූලිකාති 

යථාවුත්තසකුධාපුබ්බ්යඅගමා සම් මාදිට් ඨි බුකුධසුබුකුධතං ධම්මසුධම්මතං
සඅ සුප්පටිපතිඤ්ච යලොකියාවයබ්යොධවයසයනව සම්මා ඤායයන
දස්සනයතො. ‘‘සකුධාමූලිකා සම්මාදිට්ඨී’’ති එයතන සකුධූපනිස්සයා
යථාවුත්තලක්ෙණා පඤ්ඤා යලොකියසරණගමනන්ති දස්යසති. යතනාහ 

‘‘දිට් ඨිජුකම් මන් ති වුච් චතී’’ති ‘‘දිට්ඨි එව අත්තයනො පච්චයයහි උවිං

කරීයතී’’ති කත්වා. දිට්ඨි වා උවිං කරීයති එයතනාති දිට් ඨිජුකම් මං, තථා

පවත්යතො චිත්තුප්පායදො. එවඤ්ච කත්වා ‘‘තප්පරායණතාකාරපවත්යතො
චිත්තුප්පායදො’’ති ඉදඤ්ච වචනං සමත්ථිතං යහොති.
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පටුන 

සකුධාපුබ්බ්යඅගමසම්මාදිට්ඨිග්ගහණං පන චිත්තුප්පාදස්ස තප්පධානතායාති
දට්ඨබ්බ්යං. ‘‘සකුධාපටිලායභො’’ති ඉමිනා මාතාදීහි උස්සාහිතදාරකාදීනං විය

ඤාණවිප්පයුත්තසරණගමනං දස්යසති, ‘‘සම්මාදිට්ඨී’’ති ඉමිනා
ඤාණසම්පයුත්තසරණගමනං. 

තයිදං යලොකියං සරණගමනං. අත් තා සන්නියයාතීයති අප්පීයති

පරිච්චජීයතිඑයතනාති අත් තසන් නිෙයාතනං, යථාවුත්තං දිට්ඨිවිකම්මං. තං

රතනත්තයං පරායණං පටිසරණං එතස්සාති තප්පරායයණො, පුග්ගයලො, 

චිත්තුප්පායදොවා, තස්සභායවො තප් පරාෙණතා, යථාවුත්තදිට්ඨිවිකම්මයමව.
සරණන්ති අධිප්පායයන සිස්සභාවං අන්යතවාසිකභාවං උපගච්ඡති

එයතනාති සිස් සභාවූප මනං. සරණගමනාධිප්පායයයනව පණිපතති

එයතනාති පණිපායතො. සබ්බ්යත්ථ යථාවුත්තදිට්ඨිවිකම්මවයසයනව අත්යථො 

යවදිතබ්යබ්යො. අත් තපරිච් ච නන්ති සංසාරදුක්ෙනිත්ථරණත්ථං අත්තයනො

අත්තභාවස්ස පරිච්චජනං. එස නයයො යසයසසුපි. බුද්  ාදීනංයෙවාති
අවධාරණං ඉතයරසුපි සරණගමනවියසයසසු යථාරහං වත්තබ්බ්යං. එවඤ්හි
තදඤ්ඤනිවත්තනංකතංයහොති. 

එවං අත්තසන්නියාතනාදීනි එයකන පකායරන දස්යසත්වා ඉදානි 

අපයරහිපි පකායරහි දස්යසතුං ‘‘අපිචා’’තිආදි ආරකුධං. යතන 

පරියායන්තයරහිපි අත්තසන්නියයාතනාදි කතයමව යහොති අත්ථස්ස

අභින්නත්තාති දස්යසති. ආ වකාදීනන්ති ආදි-සකුයදන
සාතාගිරියහමවතාදීනං සඅගයහො දට්ඨබ්යබ්යො. නනු යචයත ආළවකාදයයො

මග්යගයනව ආගතසරණගමනා, කථං යතසං තප්පරායණතාසරණගමනං

වුත්තන්ති? මග්යගනාගතසරණගමයනහිපි ‘‘යසො අහං විචරිස්සාමි ගාමා

ගාම’’න්තිආදිනා)සං.නි.1.246) යතහිතප්පරායණතාකාරස්සපයවදිතත්තා
තථාවුත්තං. 

ඤාති…යප.… වයසනාතිඑත්ථඤාතිවයසනභයවයසන ආචරියවයසන
දක්ඛියණයයවයසනාති පච්යචකං ‘‘වයසනා’’ති පදං යයොයජතබ්බ්යං. තත්ථ 

ඤාතිවයසනාති ඤාතිභාවවයසන. එවං යසයසසුපි. 

දක් ඛියණෙයපණිපායතනාති දක්ඛියණයයතායහතුයකන පණිපායතන. 

ඉතයරහීතිඤාතිභාවාදිවසප්පවත්යතහි තීහි පණිපායතහි. ඉතයරහීතිආදිනා

සඅයෙපයතො වුත්තමත්ථං විත්ථාරයතො දස්යසතුං ‘‘තස් මා’’තිආදි වුත්තං. 

වන් දතීති පණිපාතස්ස ලක්ෙණවචනං. එවරූපන්ති දිට්ඨධම්මිකං සන්ධාය
වදති. සම්පරායිකඤ්හි නියයානිකං වා අනුසාසනං පච්චාසීසන්යතො

දක්ඛියණයයපණිපාතයමව කයරොතීති අධිප්පායයො. සරණ මනප් පයභයදොති
සරණගමනවිභායගො. 

අරියමග්යගොයයව යලොද්ත්තරසරණගමනන්ති ආහ ‘‘චත් තාරි 

සාමඤ ්ඤඵලානි විපාකඵල’’න්ති. සබ් බදුක් ඛක් ඛයෙොති සකලස්ස
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පටුන 

වට්ටදුක්ෙස්ස අනුප්පාදනියරොයධො. එතන්ති ‘‘චත්තාරි අරියසච්චානි, 

සම්මප්පඤ්ඤාය පස්සතී’’ති)ධ.ප.190) එවංවුත්තංඅරියසච්චදස්සනං. 

නිච් චයතො අනුප මනාදිවයසනාති නිච්චන්ති අග්ගහණාදිවයසන. 

අට් ඨානන්ති යහතුපටික්යෙයපො. අනවකායසොති පච්චයපටික්යෙයපො.

උභයයනපි කාරණයමව පටික්ඛිපති. ෙන්ති යයන කාරයණන. 

දිට් ඨිසම් පන් යනොති මග්ගදිට්ඨියා සම්පන්යනො යසොතාපන්යනො. කඤ් චි 

සඞ් ඛාරන්ති චතුභූමයකසු සඅෙතසඅොයරසු එකසඅොරම්පි. නිච් චයතො 

උප ච් යඡෙයාති ‘‘නිච්යචො’’ති ගණ්යහයය. සුඛයතො උප ච් යඡය් ොති

‘‘එකන්තසුඛී අත්තා යහොති අයරොයගො පරං මරණා’’ති )දී. නි. 1.76) එවං
අත්තදිට්ඨිවයසන සුෙයතො ගාහං සන්ධායයතං වුත්තං. 
දිට්ඨිවිප්පයුත්තචිත්යතන පන අරියසාවයකො පරිළාහවූපසමනත්ථං 
මත්තහත්ථිපරිත්තාසියතො විය යචොක්ෙබ්රාහ්මයණො උක්කාරභූමිං කඤ්චි
සඅොරංසුෙයතො උපගච්ඡති.අත්තවායරකසිණාදිපඤ්ඤත්තිසඅගහණත්ථං

‘‘සඅොර’’න්ති අවත්වා ‘‘කඤ් චි  ම් ම’’න්ති වුත්තං. ඉයමසුපි වායරසු 
චතුභූමකවයසයනව පරිච්යඡයදො යවදිතබ්යබ්යො යතභූමකවයසයනව වා. යං

යඤ්හිපුථුජ්ජයනො ගාහවයසනගණ්හාති, තයතොතයතොඅරියසාවයකොගාහං

විනියවයඨති. මාතරන්තිආදීසු ජනිකා මාතා, ජනයකො පිතා, මනුස්සභූයතො

ඛීණාසයවො අරහාති අධිප්යපයතො. කිං පන අරියසාවයකො අඤ්ඤං ජීවිතා 

යවොයරොයපයයාති? එතම්පි අට්ඨානං, පුථුජ්ජනභාවස්ස පන
මහාසාවජ්ජභාවදස්සනත්ථං අරියසාවකස්ස ඵලදීපනත්ථඤ්යචවං වුත්තං. 

දුට් ඨචිත් යතො වධකචිත්යතන පදුට්ඨචිත්යතො. යලොහිතං උප් පායදෙයාති 
ජීවමානකසරීයර ඛුකුදකමක්ඛිකාය පිවනමත්තම්පි යලොහිතං උප්පායදයය. 

සඞ් ඝං භින් යදෙයාතිසමානසංවාසකංසමානසීමායංඨිතංසඅ ං ‘කම්යමන

උකුයදයසනයවොහරන්යතොඅනුස්සාවයනනසලාකග්ගායහනා’’ති)පරි.458) 

එවං වුත්යතහිපඤ්චහිකාරයණහිභින්යදයය. අඤ ්ඤං සත් ථාරන්තිඅඤ්ඤං

තිත්ථකරං‘‘අයංයමසත්ථා’’තිඑවං ගණ්යහයයාති යනතං ඨානං විජ්  තීති
අත්යථො. 

න යත  මිස් සන් ති අපාෙභූමින්තියත බුකුධංසරණංගතාතන්නිමිත්තං

අපායභූමිංනගමිස්සන්ති, යදවකාෙං පන පරිපූයරස් සන් තීති අත්යථො. 

දසහි ඨායනහීති දසහි කාරයණහි. අධිග්  ණ් හන් තීති අධිභවන්ති. 

යවලාමසුත් තාදිවයසනාපීති එත්ථ ‘‘චතුරාසීතිසහස්සසඅොනං 
සුවණ්ණපාතිරූපියපාතිකංසපාතීනං යථාක්කමං
රූපියසුවණ්ණහිරඤ්ඤපූරානං කරීසස්ස චතුත්ථභාවප්පමාණානං
සබ්බ්යාලඅකාරපටිමණ්ඩිතානං චතුරාසීතියා හත්ථිසහස්සානං චතුරාසීතියා
අස්සසහස්සානං චතුරාසීතියා රථසහස්සානං චතුරාසීතියා යධනුසහස්සානං 
චතුරාසීතියා කඤ්ඤාසහස්සානං චතුරාසීතියා පල්ලඅකසහස්සානං
චතුරාසීතියා වත්ථයකොටිසහස්සානංඅපරිමාණස්සචෙජ්ජයභොජ්ජාදියභදස්ස
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පටුන 

ආහාරස්ස පරිච්චජනවයසන සත්තමාසාධිකානි සත්ත සංවච්ඡරානි
නිරන්තරංපවත්තයවලාමමහාදානයතොඑකස්ස යසොතාපන්නස්සදින්නදානං

මහප්ඵලතරං, තයතො සතං යසොතාපන්නානං දින්නදානයතො එකස්ස 

සකදාගාමිස්ස, තයතොඑකස්සඅනාගාමිස්ස, තයතොඑකස්සඅරහයතො, තයතො

එකස්ස පච්යචකබුකුධස්ස, තයතොසම්මාසම්බුකුධස්ස, තයතොබුකුධප්පමුෙස්ස

සඅ ස්ස දින්නදානං මහප්ඵලතරං, තයතො චාතුකුදිසං සඅ ං උකුදිස්ස

විහාරකරණං, තයතො සරණගමනං මහප්ඵලතර’’න්ති ඉමමත්ථං

දීයපන්තස්ස යවලාමසුත්තස්ස )අ. නි. 9.20) වයසන. වුත්තඤ්යහතං ‘‘යං

ගහපති, යවලායමො බ්රාහ්මයණො දානං අදාසි මහාදානං, යයො එකං 

දිට්ඨිසම්පන්නංයභොයජයය, ඉදංතයතොමහප්ඵලතර’’න්තිආදි)අ.නි.9.20). 

යවලාමසුත් තාදීති ආදි-සකුයදන අග්ගප්පසාදසුත්තාදීනං)අ.නි.4.34; ඉතිවු.

90) සඅගයහොදට්ඨබ්යබ්යො. 

අඤ ්ඤාණං වත්ථුත්තයස්ස ගුණානං අජානනං තත්ථ සම්යමොයහො, 

‘‘බුකුයධො නු යෙො, න නු යෙො බුකුයධො’’තිආදිනා විචිකිච්ඡා සංසයෙො, 

මිච් ඡාඤාණං තස්සගුණානං අගුණභාවපරිකප්පයනනවිපරීතග්ගායහො. ආදි-

සකුයදන අනාදරාගාරවාදීනං සඅගයහො. න මහාජුතිකන්ති න උජ්ජලං, 

අපරිසුකුධං අපරියයොදාතන්ති අත්යථො. න මහාවිප් ඵාරන්ති අනුළාරං. 

සාවජ් ය ොති දිට්ඨිතණ්හාදිවයසන සයදොයසො. යලොකියං සරණගමනං

සික්ොසමාදානං විය අග්ගහිතකාලපරිච්යඡදං ජීවිතපරියන්තයමව යහොති, 

තස්මාතස්සෙන්ධයභයදනයභයදොතිආහ ‘‘අනවජ් ය ො කාලකිරිොො’’ති. 

යසොති අනවජ්යජොසරණගමනයභයදො.සතිපිඅනවජ්ජත්යතඉට්ඨඵයලොපින

යහොතීතිආහ ‘‘අඵයලො’’ති. 

සරණගමනකථාවණ්ණනානිට්ඨිතා. 
උපාසකවිධිකථාවණ්ණනා 

යකො උපාසයකොති සරූපපුච්ඡා, තස්මා කිංලක්ෙයණො උපාසයකොති

වුත්තං යහොති. කස ්මාති යහතුපුච්ඡා. යතන යකන පවත්තිනිමිත්යතන 

උපාසකසකුයදො තස්මිං පුග්ගයල නිරුළ්යහොති දස්යසති. කිමස් ස සීලන්ති

කීදිසං අස්ස උපාසකස්ස සීලං, කිත්තයකන සීයලනායං සීලසම්පන්යනො 

නාමයහොතීතිඅත්යථො. යකො ආජීයවොතියකොඅස්සසම්මාආජීයවො, යසොපන 

මිච්ඡාජීවස්ස පරිවජ්ජයනන යහොතීති යසොපි විභජීයතීති. කා විපත් තීති කා

අස්සසීලස්ස, ආජීවස්සවාවිපත්ති.අනන්තරස්සහිවිධිවා පටියසයධොවා. 

කා සම් පත් තීතිඑත්ථාපිඑයසවනයයො. 

යෙො යකොචීති ෙත්තියාදීසු යයො යකොචි. යතන සරණගමනයමයවත්ථ

කාරණං, න ජාතිආදිවියසයසොති දස්යසති. උපාසනයතොති යතයනව
සරණගමයනනතත්ථචසක්කච්චකාරිතාය ආදරගාරවබ්යහුමානාදියයොයගන

පයිරුපාසනයතො. යවරමණියෙොති යවරං වුච්චති පාණාතිපාතාදිදුස්සීලයං, 

තස්ස මණනයතො හනනයතො විනාසනයතො යවරමණියයො, පඤ්ච විරතියයො
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පටුන 

විරතිප්පධානත්තා තස්ස සීලස්ස. යතයනවාහ තත්ථ තත්ථ ‘‘පටිවිරයතො 

යහොතී’’ති. 

මිච් ඡාවණිජ්  ාති න සම්මාවණිජ්ජා අයුත්තවණිජ්ජා අසාරුප්පවණිජ්ජා. 

පහාොති අකරයණයනව පජහිත්වා.  ම් යමනාති ධම්මයතො අනයපයතන.

යතනඅඤ්ඤම්පි අධම්මිකංජීවිකංපටික්ඛිපති. සයමනාතිඅවිසයමන.යතන 

කායවිසමාදිදුච්චරිතංවජ්යජත්වාකායසමාදිනාසුචරියතනජීවනංදස්යසති. 

සත් ථවණිජ්  ාති ආවුධභණ්ඩං කත්වා වා කායරත්වා වා යථාකතං වා 

පටිලභිත්වා තස්ස වික්කයයො. සත් ථවණිජ්  ාති මනුස්සවික්කයයො. 

මංසවණිජ්  ාති සූනකාරාදයයො විය මිගසූකරාදියක යපොයසත්වා මංසං

සම්පායදත්වා වික්කයයො. මජ්  වණිජ්  ාති යං කිඤ්චි මජ්ජං යයොයජත්වා

තස්සවික්කයයො. විසවණිජ්  ාතිවිසංයයොයජත්වා, විසංගයහත්වාවාතස්ස 

වික්කයයො. තත්ථ සත්ථවණිජ්ජා පයරොපයරොධනිමිත්තතාය අකරණීයා

වුත්තා, සත්තවණිජ්ජා අභුජිස්සභාවකරණයතො, මංසවිසවණිජ්ජා

වධයහතුයතො, මජ්ජවණිජ්ජාපමාදට්ඨානයතො. 

තස් යසවාති පඤ්චයවරමණිලක්ෙණස්ස සීලස්ස යචව

පඤ්චමිච්ඡාවණිජ්ජාලක්ෙණස්ස ආජීවස්ස ච. විපත් තීති යභයදො පයකොයපො

ච. ොොති යාය පටිපත්තියා. චණ් ඩායලොති උපාසකචණ්ඩායලො. මලන්ති

උපාසකමලං. පතිකිට් යඨොති උපාසකනිහීයනො.බුකුධාදීසුකම්මකම්මඵයලසු
ච සකුධාවිපරියායයො අස්සකුධියං මිච්ඡාධියමොක්යෙො. යථාවුත්යතන

අස්සකුධියයන සමන්නාගයතො අස් සද් ය ො. යථාවුත්ත සීලවිපත්ති

ආජීවවිපත්තිවයසන දුස් සීයලො. ‘‘ඉමිනා දිට්ඨාදිනා ඉදං නාම මඅගලං
භවිස්සතී’’ති එවං බ්යාලජනපරිකප්පිතයකොතූහලසඅොයතන

දිට්ඨසුතමුතමඅගයලන සමන්නාගයතො යකොතූහලමඞ්  ලියකො. මඞ්  ලං 

පච් යචතීති දිට්ඨමඅගලාදියභදං මඅගලයමව පත්තියායති. යනො කම් මන්ති

කම්මස්සකතං යනො පත්තියායති. ඉයතො බහිද්  ාති ඉයතො

සබ්බ්යඤ්ඤුබුකුධසාසනයතො බ්යහිකුධා බ්යාහිරකසමයය. දක් ඛියණෙයං 

පරියෙසතීති දුප්පටිපන්නං දක්ඛිණාරහසඤ්ඤී ගයවසති. පුබ් බකාරං 

කයරොතීති දානමානනාදිකං ද්සලකිරියං පඨමං කයරොති. එත්ථ ච
දක්ඛියණයයපරියයසනපුබ්බ්යකායරඑකංකත්වාපඤ්චධම්මා යවදිතබ්බ්යා. 

විපත්තියංවුත්තවිපරියායයන සම් පත් ති ඤාතබ්බ්යා.අයංපනවියසයසො–

චතුන්නම්පිපරිසානංරතිජනනට්යඨනඋපාසයකොවරතනං උපාසකරතනං. 

ගුණයසොභාකිත්තිසකුදසුගන්ධතාහි උපාසයකොව පදුමං උපාසකපදුමං. තථා 

උපාසකපුණ් ඩරීයකො. 

ආදිම් හීතිආදිඅත්යථ. යකොටිෙන්ති පරියන්තයකොටියං. විහාරග් ය නාති

ඔවරකයකොට්ඨායසන, ‘‘ඉමස්මිං ගබ්යභ වසන්තානං ඉදං නාම පනසඵලං
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පාපුණාතී’’තිආදිනා තංතංවසනට්ඨානයකොට්ඨායසනාති අත්යථො. 

අජ්  තන්තිඅජ්ජඉච්යචවඅත්යථො. 

පායණහි උයපතන්ති ඉමිනා තස්ස සරණගමනස්ස ආපාණයකොටිකතං

දස්යසන්යතො ‘‘ොව යම ජීවිතං පවත් තතී’’තිආදිනාවත්වාපුනජීවියතනතං 
වත්ථුත්තයං පටිපූයජන්යතො ‘‘සරණගමනං රක්ොමී’’ති උප්පන්නං තස්ස

බ්රාහ්මණස්ස අධිප්පායං විභායවන්යතො ‘‘අහඤ් හී’’තිආදිමාහ. පායණහි 

උයපතන්තිහියාවයමපාණාධරන්ති, තාවසරණංඋයපතං, උයපන්යතොච

න වාචාමත්යතන, න එකවාරං චිත්තුප්පාදනමත්යතන, අථ යෙො පායණ 
පරිච්චජිත්වාපියාවජීවංඋයපතන්තිඑවයමත්ථඅත්යථොයවදිතබ්යබ්යොති. 

උපාසකවිධිකථාවණ්ණනානිට්ඨිතා. 
භයයභරවසුත්තවණ්ණනායලීනත්ථප්පකාසනාසමත්තා. 

5. අනඞ්  ණසුත් තවණ් ණනා 

57. ආෙස් මා සාරිපුත් යතොති එත්ථ ඉති-සකුයදො ආදිඅත්යථො, 
එවමාදිකන්තිඅත්යථො.යතන‘‘භික්ඛූ ආමන්යතසී’’තිආදිකංසබ්බ්යංසුත්තං

සඅගණ්හාති. යතනාහ ‘‘අනඞ්  ණසුත් ත’’න්ති. තස්ස යකො නික්යෙයපො? 

අත්තජ්ඣාසයයො. පයරහි අනජ්ඣිට්යඨොයයව හි මහායථයරො ඉමං යදසනං
ආරභි. යකචි පනාහු ‘‘එකච්යච භික්ඛූ සංකිලිට්ඨචිත්යත දිස්වා යතසං
චිත්තසංකියලසප්පහානාය යචව එකච්චානං ආයතිං අනුප්පාදනාය ච අයං

යදසනා ආරකුධා’’ති. එවං සබ් බසුත් යතසූති යථා එත්ථ අනඅගණසුත්යත, 
එවංඉයතොපයරසූතිසබ්යබ්යසුපි සුත්යතසුඅනුත්තානඅපුබ්බ්යපදවණ්ණනාඑව

කරීයති. යතනාහ ‘‘තස් මා’’තිආදි.  ණනපරිච් යඡයදොති ගණයනන 

පරිච්ඡින්දනං. ඉදඤ්හි අප්පරජක්ෙමහාරජක්ෙතාවයසන දුවියධ සත්යත
පච්යචකං අත්ථඤ්ඤුතානත්ථඤ්ඤුතාවයසනකුවිධාකත්වා‘‘චත්තායරො’’ති
අනවයසසපරියාදානං. වජ්ජීපුත්තකාදයයොවියපුග්ගලවාදීතිනගයහතබ්බ්යං
යලොකසමඤ්ඤානුසායරන අත්ථං පටිවිජ්ඣිතුං සමත්ථානං වයසන

යදසනාය ආරකුධත්තා, අයඤ්ච යදසනානයයො සත්ථු නිස්සාය එවාති

දස්යසන්යතො ‘‘අෙඤ් හී’’තිආදිමාහ. 

සම්මුතිපරමත්ථයදසනාකථාවණ්ණනා 
තත්ථ )අ. නි. ටී. 1.1.170) සම්මුතියා යදසනා සම් මුතියදසනා, 

පරමත්ථස්ස යදසනා පරමත් ථයදසනා. තත් ථාති සම්මුතිපරමත්ථයදසනාසු, 

න සම්මුතිපරමත්යථසු. යතනාහ ‘‘එවරූපා සම් මුතියදසනා, එවරූපා 

පරමත් ථයදසනා’’ති.තත්රිදං සම්මුතිපරමත්ථානංලක්ෙණං–යස්මිංභින්යන, 

බුකුධියාඅවයවවිනිබ්යභොයගවාකයතන තංසමඤ්ඤා, සා ටපටාදිප්පයභදා

සම්මුති, තබ්බිපරියායයතො පරමත්යථො. න හි කක්ෙළඵුසනාදිසභායව අයං

නයයො ලබ්භති, තත්ථ රූපාදිධම්මං සමූහසන්තානවයසන පවත්තමානං

උපාදාය පුග්ගලයවොහායරොති ආහ ‘‘පුග්  යලොති සම් මුතියදසනා’’ති.
යසසපයදසුපි එයසව නයයො. උප්පාදවයවන්යතො සභාවධම්මා න නිච්චාති
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ආහ ‘‘අනිච් චන් ති පරමත් ථයදසනා’’ති. එස නයයො යසසපයදසුපි. නනු

ෙන්ධයදසනාපි සම්මුතියදසනාව. ෙන්ධට්යඨො හි රාසට්යඨො, 

යකොට්ඨාසට්යඨො වාති? සච්චයමතං, අයං පන ෙන්ධසමඤ්ඤා ඵස්සාදීසු

තජ්ජාපඤ්ඤත්ති විය පරමත්ථසන්නිස්සයා තස්ස ආසන්නතරා, 

පුග්ගලසමඤ්ඤාදයයො විය න දූයරති පරමත්ථසඅගහතා වුත්තා, 
ෙන්ධසීයසන වා තදුපාදානා සභාවධම්මා එව ගහිතා. නනු ච සභාවධම්මා

සබ්යබ්යපි සම්මුතිමුයෙයනව යදසනං ආයරොහන්ති, න සමුයෙනාති සබ්බ්යාපි

යදසනා සම්මුතියදසනාව සියාති? නයිදයමවං යදයසතබ්බ්යධම්මවිභායගන 

යදසනාවිභාගස්සඅධිප්යපතත්තා, නචසකුයදොයකනචිපවත්තිනිමිත්යතන
විනාඅත්ථං පකායසතීති. 

සම් මුතිවයසන යදසනං සුත් වාති ‘‘ඉයධකච්යචොපුග්ගයලොඅත්තන්තයපො

යහොති අත්තපරිතාපානුයයොගමනුයුත්යතො’’තිආදිනා )ම. නි. 2.413; පු. ප.

10.25 මාතිකා) සම්මුතිමුයෙන පවත්තිතං යදසනං 

සුතමයඤාණුප්පාදනවයසන සුත්වා. අත් ථං පටිවිජ් ඣිත් වාති තදනුසායරන

චතුසච්චසඅොතං අත්ථංසහවිපස්සනායමග්යගනපටිවිජ්ඣිත්වා. යමොහං 

පහාොති තයදකට්යඨහි කියලයසහි සකුධිං අනවයසසං යමොහං පජහිත්වා. 

වියසසන්ති නිබ්බ්යානසඅොතං අරහත්තසඅොතඤ්ච වියසසං. යතසන්ති

තාදිසානං වියනයයානං. පරමත් ථවයසනාති ‘‘පඤ්චිමානි, භික්ෙයව, 

ඉන්ද්රියානී’’තිආදිනා (සං. නි. 5.472-474) පරමත්ථධම්මවයසන. යසසං

අනන්තරනයය වුත්තසදිසයමව. තත් ථාති තස්සං සම්මුතිවයසන

පරමත්ථවයසන ච යදසනායං. යදසභාසාකුසයලොති නානායදසභාසාසු

ද්සයලො. තිණ් ණං යවදානන්ති නිදස්සනමත්තං, තිණ්ණං යවදානං
සිප්පගන්ථානම්පීතිඅධිප්පායයො සිප්පුග්ගහණඤ්හිපරයතොවක්ෙති.සිප්පානි

වා යවදන්යතොගයධ කත්වා ‘‘තිණ් ණං යවදාන’’න්ති වුත්තං. 

කයථතබ් බභායවන ඨිතානි, න කත්ථචි සන්නිහිතභායවනාති යවදානම්පි
කයථතබ්බ්යභායවයනව අවට්ඨානං දීයපන්යතො ‘‘ගුය්හා තයී නිහිතා
ගය්හතී’’ති මිච්ඡාවාදං පටික්ඛිපති. නානාවිධා යදසභාසා එයතසන්ති 

නානායදසභාසා. 

පරයමො උත්තයමො අත්යථො පරමත් යථො, ධම්මානං යථාභූතසභායවො.

යලොකසඅයකතමත්තසිකුධා සම් මුති. යදි එවං කථං සම්මුතිකථාය

සච්චතාතිආහ ‘‘යලොකසම් මුතිකාරණා’’ති, යලොකසමඤ්ඤං නිස්සාය
පවත්තනයතො.යලොකසමඤ්ඤායහිඅභිනියවයසනවිනාඤාපනාඑකච්චස්ස 
සුතස්ස සාවනා විය න මුසා අනතිධාවිතබ්බ්යයතො තස්සා. යතනාහ භගවා

‘‘ජනපදනිරුත්තිං නාභිනියවයසයය, සමඤ්ඤං නාතිධායවයයා’’ති )ම. නි.

3.332).  ම් මානන්ති සභාවධම්මානං. භූතකාරණාති යථාභූතසභාවං

නිස්සාය පවත්තනයතො. සම් මුතිං යවොහරන් තස් සාති ‘‘පුග්ගයලො
සත්යතො’’තිආදිනායලොකසමඤ්ඤංකයථන්තස්ස. 



මජ්ඣිමනිකායය මූලපණ්ණාස-ටීකා  මූලපරියායවග්යගො 

204 

පටුන 

හියරොත් තප් පදීපනත් ථන්ති යලොකපාලනකිච්යච හියරොත්තප්පධම්යම
කිච්චයතො පකායසතුං. යතසඤ්හි කිච්චං සත්තසන්තායනයයව පාකටං
යහොතීති පුග්ගලාධිට්ඨානාය කථාය තං වත්තබ්බ්යං. එස නයයො යසයසසුපි.

යස්මිඤ්හිචිත්තුප්පායදකම්මංඋප්පන්නං, තංසන්තායනඑවතස්ස ඵලස්ස

උප්පත්ති කම් මස් සකතා. එවඤ්හි කතවිඤ්ඤාණනායසො අකතාගයමො වා
නත්ථීති සා පුග්ගලාධිට්ඨානාය එව කථාය දීයපතබ්බ්යා. යතහි සත්යතහි

කාතබ්බ්යා පුඤ්ඤාදිකිරියා පච් චත් තපුරිසකායරොපි සන්තානවයසන
නිප්ඵායදතබ්බ්යයතො පුග්ගලාධිට්ඨානායඑවකථායදීයපතබ්යබ්යො. 

ආනන් තරිෙදීපනත් ථන්ති චුතිඅනන්තරං ඵලං අනන්තරං නාම, තස්මිං

අනන්තයර නියුත්තානි, තන්නිබ්බ්යත්තයනන අනන්තරකරණසීලානි, 

අනන්තරපයයොජනානි වාති ආනන් තරිොනි, මාතු ාතාදීනි, යතසං 
දීපනත්ථං. තානිපි හි සන්තානවයසන නිප්ඵායදතබ්බ්යයතො ‘‘මාතරං ජීවිතා 

යවොයරොයපතී’’තිආදිනා )පට්ඨා. 1.1.423) පුග්ගලාධිට්ඨානාය එව කථාය

දීයපතබ්බ්යානි, තථා ‘‘යසො යමත්තාසහගයතන යචතසා එකං දිසං ඵරිත්වා

විහරතී’’තිආදිනා )දී.නි. 1.556; 3.308; ම.නි. 1.77; 2.309; 3.230; විභ.

642, 643) ‘‘යසො අයනකවිහිතං පුබ්යබ්යනිවාසං අනුස්සරති එකම්පි

ජාති’’න්තිආදිනා )දී.නි.1.244, 245; ම.නි.1.148, 384, 431; පාරා.12) 

‘‘අත්ථිදක්ඛිණාදායකයතොවිසුජ්ඣති, යනොපටිග්ගාහකයතො’’තිආදිනා)ම.

නි. 3.381) ච පවත්තා බ්රහ් මවිහාරපුබ් යබනිවාසදක් ඛිණාවිසුද් ධිකථා 

පුග්ගලාධිට්ඨානායඑවකථායදීයපතබ්බ්යාසත්තසන්තානවිසයත්තා. ‘‘අට්ඨ

පුරිසපුග්ගලා)සං.නි.1.249), නසමයවිමුත්යතොපුග්ගයලො’’තිආදිනා)පු.ප. 

1) චපරමත්ථංකයථන්යතොපියලොකසම්මුතියාඅප්පහානත්ථංපුග්ගලකථං
කයථසි. එයතන වුත්තාවයසසායකථාය පුග්ගලාධිට්ඨානභායව පයයොජනං
සාමඤ්ඤවයසන සඅගහිතන්ති දට්ඨබ්බ්යං. කාමඤ්යචතං සබ්බ්යං

අපරිඤ්ඤාතවත්ථුකානංවයසනවුත්තං, පරිඤ්ඤාතවත්ථුකානම්පිපනඑවං
යදසනාසුොවහායහොති. 

මහා යනොති යලොකියමහාජයනො. න  ානාති  නවිනිබ්යභොගාභායවන

ධම්මකිච්චස්ස අසල්ලක්ෙයණන. තත්ථ ‘‘කිං නායමතං, කථං

නායමත’’න්ති සංසයපක්ෙන්දතාය සම් යමොහං ආපජ්  ති. 

විරුකුධාභිනියවසිතාය පටිසත් තු යහොති.  ානාති චිරපරිචිතත්ථා

යවොහාරකථාය.තයතොඑවන සම් යමොහමාපජ්  ති, නපටිසත්තුයහොති. 

නප් ප හන් ති යවොහාරමුයෙන පරමත්ථස්ස දීපනයතො.
සමඤ්ඤාගහණවයසන යලොයකන ඤායති සමඤ්ඤායති යවොහරීයතීති

යලොකසමඤ්ඤා, තාය යලොකසමඤ් ඤාෙ. තස්සතස්ස අත්ථස්ස විභාවයන

යලොයකනනිච්ඡිතං, නියතංවාවුච්චතියවොහරීයතීතියලොකනිරුත්ති, තස්සං 

යලොකනිරුත් තිෙං. තථා යලොයකන අභිලපීයතීති යලොකසමඤ්ඤතාය
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යලොකාභිලායපො, තස්මිං යලොකාභිලායප ඨිතායෙව අප්පහානයතො.

පුග්ගලවාදියනොවිය පරමත් ථවයසන අග්  යහත් වා. 

සන් යතොති එත්ථ සන් තසකුයදො‘‘දී ංසන්තස්සයයොජන’’න්තිආදීසු)ධ.

ප. 70) කිලන්තභායව ආගයතො, ‘‘අයඤ්ච විතක්යකො අයඤ්ච විචායරො

සන්තා යහොන්ති සමිතා’’තිආදීසු (විභ. 576) නිරුකුධභායව ආගයතො, 

‘‘අධිගයතොයෙොමයායංධම්යමොගම්භීයරො දුකුදයසො දුරනුයබ්යොයධොසන්යතො

පණීයතො’’තිආදීසු)දී.නි.2.67; ම.නි.1.281; 2.337; සං.නි. 2.172; මහාව.

7) සන්තඤාණයගොචරතාය, ‘‘උපසන්තස්ස සදා සතිමයතො’’තිආදීසු )උදා.

27) කියලසවූපසයම, ‘‘සන්යතො හයව සබ්භි පයවදයන්තී’’තිආදීසු )ධ. ප.

15) සාධූසු, ‘‘පඤ්චියම, භික්ෙයව, මහායචොරා සන්යතො

සංවිජ්ජමානා’’තිආදීසු )පාරා. 195) අත්ථිභායව, ඉධාපි අත්ථිභායවයයව.
යසො ච පුග්ගලසම්බ්යන්යධන වුත්තත්තා යලොකසමඤ්ඤාවයසනාති 

දස්යසන්යතො ‘‘යලොකසඞ් යකතවයසන අත් ථී’’ති ආහ. අත් ථීති යචතං

නිපාතපදංදට්ඨබ්බ්යං‘‘අත්ථිඉමස්මිංකායයයකසා’’තිආදීසු)දී.නි. 2.373-

374; ම.නි.1.110; 3.154; අ.නි.6.29; 10.60) විය. සංවිජ්  මානාතිපදස්ස

අත්ථං දස්යසන්යතො ‘‘උපලබ් භමානා’’ති ආහ. යඤ්හි සංවිජ්ජති, තං
උපලබ්භතීති. අඅගන්ති එයතහි තංසමඅගිපුග්ගලා නිහීනභාවං ගච්ඡන්තීති 

අඞ්  ණානි, රාගාදයයො. අඤ්ජති මක්යෙතීති අඞ්  ණං, මලාදි. අඤ්යජති

තත්ථ ඨිතං අහුන්දරතාය අභිබ්යයඤ්යජතීති අඞ්  ණං, විවයටො භූමිපයදයසො.
යදොසාදීනං පවත්තිආකාරවියසසතාය නානප්පකාරා බ්යහුලප්පවත්තියා 

තිබ් බකියලසා. පාපකානන්ති ලාමකානං. අකුසලානන්ති 

අයකොසල්ලසම්භූතානං. ඉච් ඡාවචරානන්ති ඉච්ඡාවයසන පවත්තානං. සහ 

අඞ්  යණනාති අඅගණන්ති ලකුධනායමන යථාවුත්තකියලයසන සහ
වත්තති. 

අත් ථීතිපි න  ානාති තාදිසස්ස යයොනියසොමනසිකාරස්ස අභාවා. යයසං

කියලසානං අත්ථිතා, යතසං සප්පටිභයතා වියසසයතො ජානිතබ්බ්යාති

දස්යසතුං ‘‘ඉයම කියලසා නාමා’’තිආදි වුත්තං. තත්ථ කක් ඛ ාති ඵරුසා. 

වා ාති ද්රුරා. න  හිතබ් බාති න උප්පායදතබ්බ්යා. ොථාවසරසයතොති

යථාභූතසභාවයතො. එවඤ් චාති ‘‘ඉයම කියලසා නාමා’’තිආදිනා

වුත්තප්පකායරන. යෙන වා යතන වාති නවකම්යමසු වා

පරියත්තිධුතඅගාදීසුවායයනවායතනවා. තත්රාතිනිකුධාරයණභුම්මං.තං

පන නිකුධාරණං සඅගණානඅගණසමුදායයතොති දස්යසන්යතො ‘‘චතූසු 

පුග්  යලසූ’’ති වත්වා පුන තයදකයදසයතො දස්යසන්යතො ‘‘යතසු වා ද් වීසු 

සාඞ්  යණසූ’’තිආහ. තඤ්හි කුවයං පඨමං හීනයසට්ඨභායවනනිකුධාරීයති 
පඨමංඋකුදිට්ඨත්තා.නිකුධාරණඤ්හික්වචිද්යතොචියකනචියහොතීති. 

58. කිඤ්චාපි අඤ්ඤත්ථ ‘‘ජනයකො යහතු, පරිග්ගාහයතො පච්චයයො, 

අසාධාරයණො යහතු, සාධාරයණො පච්චයයො, සභායගො යහතු, අසභායගො
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පච්චයයො, පුබ්බ්යකාලියකො යහතු, සහප්පවත්යතො පච්චයයො’’තිආදිනා 

යහතුපච්චයා විභජ්ජ වුච්චන්ති, ඉධ පන ‘‘චත්තායරො යෙො, භික්ෙයව, 

මහාභූතා යහතූ, චත්තායරො මහාභූතා පච්චයා රූපක්ෙන්ධස්ස

පඤ්ඤාපනායා’’තිආදීසු )ම.නි. 3.85) වියයහතුපච්චයසකුදා සමානත්ථාති

දස්යසතුං ‘‘උභයෙනපි කාරණයමව පුච් ඡතී’’ති වුත්තං. තත්ථ උභයෙනාති

යහතුපච්චයවචනකුවයයන. පුච් ඡති ආයස්මා මහායමොග්ගල්ලායනො යදසනං

වඩ්යඪතුකායමො. කිඤ් චාපීති අනුජානනසම්භාවනත්යථ නිපායතො. කිං

අනුජානාති? සමායනපි කුවින්නං සාඅගණභායව තස්සා

පජානනාප්පජානනයහතුකතං යතසං යසට්ඨහීනතං. කිං සම්භායවති? 
යථරස්ස විචිත්තපටිභානතායනානායහතූපමාහිඅලඅකත්වායථාපුච්ඡිතස්ස

අත්ථස්ස පාකටකරණං. යතනාහ ‘‘නප් ප ානාතී’’තිආදි. යහතු යචව 

පච් චයෙො ච යසට්ඨහීනභායව.තථාඅක්ොතබ්බ්යතාපිහියතසංතන්නිමිත්තා 
එවාති. 

59. තන්ති යතසං කුවින්නං පුග්ගලානං හීනයසට්ඨතාය කාරණං.

ඔපම්යමහි පාකටතරං කත් වා දස් යසතුං. එතන්ති සුත්යත අනන්තරං

වුච්චමානං වීරියාරම්භාභායවන අඅගණස්ස අප්පහානං. යතනාහ ‘‘න 

ඡන් දං…යප.… සන්  ාොහා’’ති. කත් තුකමයතාඡන්  න්ති 
කත්තුකමයතාසඅොතං අඅගණස්ස පහාතුකමයතාවයසන

උප්පජ්ජනකද්සලධම්මච්ඡන්දං. න  යනස ්සතීති න උප්පායදස්සති.

ද්සයලොවායායමොනාමඡන්දයතො බ්යලවාතිආහ ‘‘තයතො බලවතරං වාොමං 

න කරිස් සතී’’ති, ඡන්දම්පි අනුප්පායදන්යතොකථංතජ්ජංවායාමංකරිස්සතීති

අධිප්පායයො. ථාම තවීරිෙං උස්යසොළ්හීභාවප්පත්තං දළ්හං වීරියං. 
සාඅගණග්ගහයණයනව අඅගණානං කියලසවත්ථුතාය චිත්තස්ස
සංකිලිට්ඨතාය සකුධාය පුන සංකිලිට්ඨග්ගහණං සවියසසං

කිලිට්ඨභාවවිභාවනන්ති ආහ ‘‘සුට් ඨුතරං කිලිට් ඨචිත් යතො’’ති. 

මලිනචිත් යතොතිආදීසුපි ‘‘යතහියයවා’’ති ආයනත්වා සම්බ්යන්ධිතබ්බ්යං.
උක්ෙලිපුච්ඡනයචොළකස්ස විය වසාපීතපියලොතිකා විය ච

දුම්යමොචනීයභායවන මලග්ගහණං මලීනතා, පීළනං හිංසනං

අවිප්ඵාරිකතාකරණං විබා නං දරථපරිළාහුප්පාදයනන පරිදහනං

උපතාපනං, කාලන්ති කාලනං, යථාගහිතස්ස අත්තභාවස්ස යෙපනං

ආයුක්ෙයන්ති අත්යථො. කරිස ්සතීති පවත්යතස්සති, පාපුණිස්සතීති වුත්තං

යහොති.තථාභූයතො චපාණංචජිස්සතිනාමාතිආහ ‘‘මරිස් සතී’’ති. 

යසෙයථාපීති උපමානිදස්සයනනිපායතො. තදත්ථං දස්යසන්යතො ‘‘ෙථා 

නාමා’’ති ආහ. පංසුආදිනාති ආදි-සකුයදන ජල්ලාදීනං සඅගයහො, 

ඝංසනාදීහීති ආදි-සකුයදන ඡාරිකාපරිමජ්ජනාදීනං සඅගයහොති. ‘‘අභිරූපාය
කඤ්ඤා දාතබ්බ්යා’’තිආදීසු විය අන්තයරනපි අතිසයත්ථයබ්යොධකසකුයදන

අතිසයත්යථො ඤායතීති ආහ ‘‘මලග්  හිතතරාති වුත් තං යහොතී’’ති. 

පටිපුච් ඡාවචනන්ති අනුමතිපුච්ඡාවියසයසො. එවං කරිෙමානාති අපරියභොග-
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අපරියයොදපනරයජොපථනික්ඛිපයනහි කිලිට්ඨභාවං ආපාදියමානා. ඔපම් මං 

සම් පටිපායදන් යතොති යථූපනීතං උපමං උපයමයයත්යථන සමං කත්වා

පටිපායදන්යතො, සංසන්යදන්යතොති අත්යථො. සාඞ්  යණො පුග්  යලොති
සාඅගයණො තස්මිං අත්තභායව අසුජ්ඣනකපුග්ගයලො. ආපණාදියතො
ද්ල රංආනීතස්ස මලග්ගහිතකංසභාජනස්ස තත්ථ ලකුධබ්බ්යාය විසුකුධියා

අලාභයතො යථා අනුක්කයමන සංකිලිට්ඨතරභායවො, එවං  රයතො 
නික්ෙන්තස්ස පුග්ගලස්ස පබ්බ්යජ්ජාය ලකුධබ්බ්යාය විසුකුධියා අලාභයතො
අනුක්කයමන සංකිලිට්ඨතරභායවොති දස්යසන්යතො 

‘‘සංකිලිට් ඨකංසපාතිො’’තිආදිමාහ. සංකිලිට්ඨතරභායවො ච නාම 
පබ්බ්යජිතස්ස ආජීවවිපත්තිවයසන වා සියා ආචාරදිට්ඨිසීලවිපත්තීසු

අඤ්ඤතරවයසන වාති තං සබ්බ්යං සඅගයහත්වා දස්යසතුං ‘‘තස් ස 

පුග්  ලස ්සා’’තිආදි වුත්තං. පාචිත්තියවීතික්කමනග්ගහයණන හි 

එකච්චදිට්ඨිවිපත්තියාපි සඅගයහො යහොතීති. එත් ථ ඨිතස ්සාති එතිස්සං
ආජීවවිපත්තියං ඨිතස්ස. ඉමිනා නයයන යසයසසුපි යථාරහං වත්තබ්බ්යං.

සබ්බ්යපරිසසාධාරණා මහායථරස්ස යදසනා, තස්මා ගහපතිවයසනපි
යයොයජතබ්බ්යං. තත්ථ උක්කංසගතසංකිලිට්ඨතරභාවං දස්යසන්යතො 

‘‘මාතුඝාතාදිආනන් තරිෙකරණ’’න්ති ආහ. අවියසොය ත් වාති යථා

අත්තයනො සීයල වා දිට්ඨියා වා විසුකුධි යහොති, එවං
කියලසමලිනචිත්තසන්තානංඅවියසොයධත්වා. 

භබ් බපුග්  යලොති උපනිස්සයාදිසම්පත්තියා තස්මිං අත්තභායව

විසුකුධපුග්ගයලො. ආදිං කත් වාති ඉමිනා යධොවන ංසනාදීහි පරියයොදපනං

ආදිමන්තං කත්වා වදති. සුද්  ට් ඨානං යත්ථ වා න රයජන ඔකිරීයති. 

දණ් ඩකම් මං කත් වාති ‘‘එත්තකා උදකා, වාලුකා වා ආයනතබ්බ්යා’’ති 

දණ්ඩකම්මං කත්වා. එත් ථ ඨිතස් සාති පරිසුකුයධ සීයල ඨිතස්ස.
සම්මාවත්තපටිපත්තිසීයලහි සීලවිසුකුධි දස්සිතා. වත්තපටිපත්තියාපි හි 

අඅගණානං වික්ෙම්භනං සියා. තථා හිස්සා සංකිලිට්ඨකංසපාතියා 

පරිසුකුධපරියයොදාතභායවො උපමාභායවන වුත්යතො. පන් තයසනාසනවායසො 
කියලසවික්ෙම්භනං කියලසානං තදඅගනිවාරණං. 

යසොතාපත් තිඵලාධි යමො…යප.… අරහත් තසච් ඡිකිරිොතිසත්තසුපිඨායනසු 

‘‘පරිසුකුධපරියයොදාතභායවො වියා’’ති පදං ආයනත්වා සම්බ්යන්ධිතබ්බ්යං.
පබ්බ්යජිතස්ස හි විසුකුධි නාම යහට්ඨිමන්යතන සීලවිසුකුධියා වා සියා
කම්මට්ඨානානුයයොගවයසන වියවකවායසන ඣානස්සාධිගයමන වා
විපස්සනාභාවනායවාසාමඤ්ඤඵලාධිගයමනවාති. 

රා ට් ඨානිෙන්ති රාගුප්පත්තියහතුභූතං.විසභාගාරම්මණංසන්ධායවදති 

‘‘ඉට් ඨාරම් මණ’’න්ති. තස් මින්ති ඉට්ඨාරම්මයණ. විපන් නස ්සතීති

මුට්ඨස්සති. තං නිමිත් තන්ති සුභනිමිත්තං. ආවජ් ජිස් සතීති අයයොනියසො

ආවජ්ජිස්සති. සෙයමව අඤ්යඤනඅයවොමිස්යසො.ද්සලවාරපච්ඡින්දනයමව

යචත්ථ අනුද්  ංසනං දට්ඨබ්බ්යං. යසසන්ති ‘‘සාඅගයණො
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සංකිලිට්ඨචිත්යතො’’තිආදි. වුත් තනොනුසායරනාති පඨමවායර

වුත්තනයානුසායරන. සබ් බන්ති මාතු ාතාදිආනන්තරියකරණපරියයොසානං
සබ්බ්යංඋපමාසංසන්දනවචනං. 

අතිවිරහාභාවයතොති සතිසම්යමොසාභාවයතො, උපට්ඨිතස්සති භාවයතොති

අත්යථො. යසසන්ති ‘‘යසො අරායගො’’තිආදි. 

‘‘යධොවන ංසනසණ්හඡාරිකාපරිමජ්ජනාදීහී’’තිආදිනා දුතිෙවාරානුසායරන. 

‘‘යකොනුයෙො’’තිආදිපුච්ඡාවයසනආගතං, ඉදං නිගමනවයසනාතිඅයයමව
වියසයසො. 

60. අඞ්  ණන්තිතත්ථතත්ථනාමයතොඑව විභාවිතං, නපනසභාවයතො, 

පයභදයතො වාති සභාවාදියතො විභාවනං සන්ධායාහ ‘‘නානප් පකාරයතො 

පාකටං කාරායපතුකායමනා’’ති. ඉච් ඡාෙ අවචරානන්ති ඉච්ඡාවයසන

අවචරණානං. ඔතිණ් ණානන්ති චිත්තසන්තානං අනුපවිට්ඨානං. යත පන
තත්ථ පච්චයවයසන නිබ්බ්යත්තත්තා පවත්තා නාම යහොන්තීති ආහ 

‘‘පවත් තාන’’න් ති. නානප් පකාරානන්ති විසයයභයදන

පවත්තිආකාරයභයදන ච නානාවිධානං. යෙනකාරයණන. න යකවලං

ලාභත්ථිකතා එව, අථ යෙො පුඤ්ඤවන්තතා සක්කතගරුකතා ච එත්ථ

කාරණභායවන ගයහතබ්බ්යාති දස්යසන්යතො ‘‘පකතිොපි චා’’තිආදිමාහ.
යතන ලාභත්ථියකොපි න යයො යකොචි එවං චිත්තං උප්පායදති පුඤ්ඤවා

සම්භාවනීයයොති දස්යසති. යථරා අවජ්ජපටිච්ඡාදනභයයන මජ් ඣිමානං 

ආයරොයචන් ති, තථා මජ්ඣිමා නවකානං, නවකා පන අත්තයනො

නවකභායවන විඝාසාදාදීනං ආයරොයචන් ති ‘‘පස්සථ තුම්හාකං යථරස්ස 

කම්ම’’න්ති. වි ාසාදාදයයො නාම ‘‘ඊදිසස්ස සන්තියක ඔවාදත්ථං තුම්යහ

ආගතා’’ති භික් ඛුනීනං ආයරොයචන් ති. න ච මං භික් ඛූ  ායනෙුන්තින ච

වතමංභික්ඛූජායනයයං, අයහොවතමංභික්ඛූන ජායනයයන්තියයොජනා. 

ඨානං යඛො පයනතන්ති එත්ථ යඛො-සකුයදො අවධාරණත්යථො, පන-සකුයදො 

වචනාලඅකායරොතිආහ ‘‘අත් ථියෙවා’’ති. පුබ් යබ ඉච්ඡුප්පාදවාරවණ්ණනාය 

වුත් තනයෙන. ඉති-සකුයදො ඉධ ආසන්නකාරණත්යථොති තං දස්යසන්යතො 

‘‘ඉමිනා කාරයණනා’’ති ආහ. ඉදඤ් ච යකොපඅප්පච්චයානයමව ගහණං. 

තාදිසානන්ති යකොපඅප්පච්චයාධිභූතානන්තිඅධිප්පායයො. 

අනුරයහොති අනුරූයප රහසි. එවයමව හි අත්ථං දස්යසතුං 

‘‘විහාරපච් චන් යත’’තිආදි වුත්තං. පුරිමසදිසයමවාති ‘‘ලාභත්ථියකො
හී’’තිආදිනාවුත්යතනපුරියමන යයොජනානයයනසදිසයමව. 

යචොදනාය පටිපුග්ගලභායවො, යචොදනා ච ආපත්තියාති චුදිතයකන

යචොදකස්ස සමානභායවො ආපත්තිආපන්නතායාති ආහ ‘‘සමායනොති 

සාපත් තියකො’’ති. සප්පටිපුග්ගයලයනවස්සයචොදනිච්ඡායකාරණංවිභායවතුං 

‘‘අෙ’’න්තිආදිවුත්තං.න චායං සාපත්තිකතාය එවසමානතං ඉච්ඡති, අථ
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යෙො අඤ්ඤථාපීති දස්යසන්යතො ‘‘අපිචා’’තිආදිමාහ. අඤ්යඤන වා

පටිපුග්ගයලන සප් පටිපුග්  යලො. අයඤ්හි ‘‘සප්පටිපුග්ගයලොව මං
යචොයදයයා’’තිඉච්ඡති‘‘එවාහංතස්සපටිපුග්ගයලහිසකුධිං එකජ්ඣාසයයො

හුත්වා තස්ස උපරි කිඤ්චි වත්තුං කාතුං වා ලභිස්සාමී’’ති මඤ ්ඤමායනො. 

ඉමස්මිංපනපක්යෙ යනො අප් පටිපුග්  යලොතිනත්ථිඑතස්සපටිපුග්ගයලොති 

අප් පටිපුග්  යලොතිඑවමත්යථොයවදිතබ්යබ්යො. 

‘‘අයහො වතා’’ති ඉදං පදං දිස්සතීති සම්බ්යන්යධො, ඉමස්ස පුග්ගලස්ස

ඉච්ඡාචායරඨිතත්තාභික්ඛූනංධම්මංයදයසයයාතිවචනයතො ‘‘තඤ් ච යඛො 

අනුමතිපුච් ඡාො’’ති වුත්තං. න යහස ‘‘සච්චං කිර ත්වං භික්ඛූ’’තිආදිනා

කිඤ්චි වීතික්කමං උකුදිස්ස භගවතා පුච්ඡිතබ්බ්යතං ඉච්ඡති. යනො මග්  ං වා 

ඵලං වා විපස් සනං වා අන් තරං කත් වාතිමග්ගභාවනංවාඵලසච්ඡිකිරියංවා
සිොප්පත්තවිපස්සනානුයයොගං වා නියරොධසමාපජ්ජනං වා
ඣානසමාපජ්ජනයමව වා අන්තරං කාරණං කත්වා භගවතා අත්තානං 

පටිපුච්ඡිතබ්බ්යං යනො ඉච්ඡති. නිච් චං අනිච් චන්තිආදිනා 

අනුමතිග්ගහණවයසන පුච්ඡිතබ්බ්යං ඉච්ඡති, උත්තානයමව කත්වා
පුච්ඡිතබ්බ්යං ඉච්ඡතීති අත්යථො. උපහරන්යත පස්සතීති සම්බ්යන්යධො.

අභබ්බ්යට්ඨානභික්ඛුතාය නිහරිස ්සන් ති සාසනයතො. 

තං සම් පත් තින්ති පරිවාරසම්පත්තිඤ්යචව භික්ඛූහි කරියමානං

සක්කාරගරුකාරසම්පත්තිඤ්ච.  යහත් වා පරිභුඤ්  න් ති මයා සංවිභායග

කරියමායන. සෙයමව පඤ් ඤාෙතීති සයයමව ගන්ත්වා භික්ඛූනං පුරයතො

අත්තානං දස්යසති, පුරයතො වසන්තං පන භික්ඛු පුරක්ෙත්වා
ගච්ඡන්තියයවාතිඅධිප්පායයො. 

දක් ඛියණොදකන්ති අග්ගයතො උපනීයමානං දක්ඛියණොදකං. යයතො එව-

කායරො, තයතො අඤ්ඤත්ථ නියයමො ඉච්ඡියතො. අවධාරණත්ථං වා එව-

කාරග්ගහණන්ති කත්වා අහයමව ලයභෙයන්ති අහං ලයභයයයමවාති

එවයමතංඅවධාරණංදට්ඨබ්බ්යන්ති අධිප්පායයනාහ ‘‘අහයමව ලයභෙයන් ති 

ඉච් ඡා නාතිමහාසාවජ්  ා’’ති, අඤ්ඤථා යථාරුතවයසන අවධාරයණ
ගය්හමායන ‘‘න අඤ්යඤ ලයභයය’’න්ති අයයමයවත්ථ අත්යථො සියාති. 

පාසාදියකො යහොතීති ඉදංතස්සඅග්ගාසනාදිපච්චාසීසනායකාරණදස්සනං. 

අනුයමොදනන්ති මඅගලාමඅගයලසු අනුයමොදනාවයසන

පවත්යතතබ්බ්යධම්මකථං. ඛණ් ඩානුයමොදනන්ති අනුයමොදයනකයදසං.

‘‘පුබ්යබ්ය අනුයමොදිතපුබ්යබ්යො අනුයමොදතූ’’ති අවත්වා යථයරන 

වුත් තමත් යතයෙව. 

තාදියසසු ඨායනසූතිතාදියසසුයපසලානං බ්යහුස්සුතානංවසනට්ඨායනසු.

සබ්බ්යම්පි රතිං පවත්තනයතො සබ් බරත් තිකානි. විනිච් ඡෙකුසලානන්ති 
අයනකවිහියතසු කඅෙට්ඨානියයසු කඅොවිනයනාය තං තං පඤ්හානං
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විනිච්ඡයය ද්සලානං යඡකානං. යතසු යතසු ධම්මකථියකසු අජ්ඣිට්යඨසු
වායරන ධම්මං කයථන්යතසු ‘‘අයං බ්යයත්යතො’’ති ධම්මජ්යඣසයකන

අජ්ඣිට්ඨත්තා ඔකාසං අලභමායනො. 

සක් කච් චඤ් ච කයරෙුන්ති භික්ඛූ යං මම 
අභිවාදනපච්චුට්ඨානඤ්ජලිකම්මසාමීචිකම්මාදිංකයරොන්ති.තංආදයරයනව

කයරයයං, යඤ්චයමපරික්ොරජාතංපටියායදන්ති, තම්පිසුන්දරංසම්මයදව

අභිසඅෙතං කයරයයන්ති අත්යථො. භාරිෙන්ති පාසාණච්ඡත්තං විය 

ගරුකාතබ්බ්යං. එතං විධින්ති එතං ‘‘සක්කයරයය’’න්තිආදිනා 

වුත්තසක්කාරාදිවිධිං. යතනාති යතන කාරයණන, 

බ්යාහුසච්චාදිගුණවියසසවයතො එව සක්කාරාදීනං අරහත්තාති අත්යථො. 

එවරූපන් ති ඊදිසං‘‘පියයොගරූ’’තිආදිනා)අ.නි.7.37) වුත්තප්පකාරං. එවං 

කයරෙුන්ති එවං ‘‘සක්කයරයය’’න්තිආදිනා වුත්තප්පකාරං සක්කාරාදිං

කයරයයං. එස නයෙොතියයොයංභික්ඛුවායරවුත්තවිධි, එයසවනයයො. ඉයතො 

පයරසු භික්ඛුනීවාරාදීසු වායරසු. 

අහයමව ලාභී අස් සන්ති එත්ථාපි යහට්ඨා වුත්තනයයයනව අවධාරණං
ගයහතබ්බ්යං. පිණ්ඩපාතස්ස පණීතතා උපයසචනාදිවයසනාති ආහ 

‘‘සප් පියතලමධුසක් ඛරාදිපූරිතාන’’න්ති. මඤ ්චපීඨාදීනන්ති නිදස්සනමත්තං
උතුසප්පායානං නිවාතානං ඵස්සිතතලානං

පිහිතකුවාරකවාළවාතපානාදීනම්පි පණීතයසනාසනභාවයතො. ආදි-සකුයදන

වා යතසම්පි ගහණං දට්ඨබ්බ්යං. සබ් බත් ථාපීති සබ්යබ්යසු යතසු චතූසුපි
පච්චයවායරසු. 

61. කාෙකම් මං දිස ්වාති ඉදං න කායකම්මං චක්ඛුවිඤ්යඤයයං, 
කායකම්මුනා පන සහ පවත්තං ඔට්ඨපරිප්ඵන්දනං භාද්ටිකරණං

කායඅගාදිදස්සනංකායකම්මදස්සනංවියයහොතීතිකත්වාවුත්තං. වචීකම් මං 

සුත් වාති එත්ථාපි එයසව නයයො, තස්මා කායවිකාරජනකා ධම්මා

‘‘දිස්සන්තී’’ති වුත්තා, වචීවිකාරජනකා ‘‘සූයන්තී’’ති. තයතො එව ච යත 

පච් චක් ඛකායල සම්මුෙකායල දිස ්සන් ති නාම. තියරොක් ඛකායල 

අසම්මුෙකායල සූෙන් ති නාම. අනුරූපයතො ගහණං අනුග්  යහො. 

ආරඤ් ඤිකත් තන්ති තස්ස භික්ඛුයනො ධුතගුණත්තානුරූපයතො ගණ්හාති.

යතනාහ ‘‘ආරඤ් ඤිකත් තං අනුග්  ණ් හාතී’’ති. අරඤ්යඤනිවායසොඅස්සාති 

ආරඤ් ඤියකො. පන්තං පරියන්තං දූරතරං යසනාසනං අස්සාති 

පන් තයසනාසයනො. තං පන අත්ථමත්යතන දස්යසන්යතන 

‘‘පන් තයසනාසයන වසතී’’තිවුත්තං. භික්ොසඅොතානංපිණ්ඩානංපායතො

පිණ්ඩාපායතො, තංපිණ්ඩපාතංඋඤ්ඡතිගයවසතීති පිණ් ඩපාතියකො. පිණ්ඩාය

පතිතුං චරිතුං වතයමතස්සාති වා පිණ්ඩපාති, යසො එව පිණ් ඩපාතියකො. 

දානයතො අවෙණ්ඩනයතො අයපතං අපදානං, සහ අපදායනන සපදානං, 

අනවෙණ්ඩනං. අනු රං චරණසීයලො සපදානචාරී. උන්නතභායවන
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පංසුකූලංවියපංසුකූලං, පංසුවියවා ද්ච්ඡිතභාවංඋලතිගච්ඡතීතිපංසුකූලං, 

තස්සධාරණංඉධපංසුකූලං, තංසීලමස්සාති පංසුකූලියකො. 

තීහි කාරයණහි ලූඛං යවදිතබ් බං අග් ඵස්සවණ්ණපරිහානියතො

අපංසුකූලම්පි, යකො පන වායදො පංසුකූලන්ති අධිප්පායයො. 

ථූලදීඝසුත් තයකනාති ථූයලන ඔලම්බ්යමායනන දී සුත්තයකන. 

වණ් යණනාති එත්ථ ඵස්යසනපි පරිහායතීති වත්තබ්බ්යං. තඤ්හි තත්ථ
ෙරඵස්සම්පි යහොතියයවාති. කස්මා පන පාළියං ආරඤ්ඤිකාදිග්ගහයණන

චත්තායරොව ධුතගුණා වුත්තාති? පධානත්තා, තග්ගහයණයනව ච ඉයතො
පයරසම්පි සුෙපරියභොගතාය ගහණසම්භවයතො. යයො හි ආරඤ්ඤියකො

පන්තයසනාසයනො, තස්ස අබ්යභොකාසික-රුක්ෙමූලික-යනසජ්ජික-
යථාසන්ථතික-යසොසානිකඅගානි සුපරිපූරානි. යයො ච පිණ්ඩපාතියකො

සපදානචාරීච, තස්සපත්තපිණ්ඩිකෙලුපච්ඡාභත්තිකඑකාසනිකඅගානි.යයො 

පන පංසුකූලියකො, තස්ස යතචීවරිකඅගං සුපරිහරයමවාති. පධානත්තා හි

භගවතාපි ‘‘කදාහං නන්දං පස්යසයයං, ආරඤ්ඤං පංසුකූලික’’න්තිආදිනා

)සං.නි. 2.242; යනත්ති.100) තත්ථතත්ථආරඤ්ඤිකාදයයොඑවගය්හන්ති. 

එත් තකාතිපාළියංආගතානංපරිච්ඡිජ්ජගහණයමතං, නඑත්තකා සබ්යබ්යපි

එකස්සඑකංසයතො සම්භවන්ති, නාපිඑත්තකායයවපාපධම්මා පහාතබ්බ්යා.

න හි මක්ෙපළාසාදීනං අප්පහීනභායවපි සබ්රහ් මචාරී යනව 

සක් කයරොන් ති…යප.… න පූය න් තීති. 

තමත් ථන්ති ‘‘යස්ස කස්සචී’’තිආදිනා වුත්තමත්ථං. උපමාෙ පාකටං 

කයරොන් යතොතිඅන්වයයතොබ්යයතියරකයතො ච උදාහරයණනවිභායවන්යතො. 

අහිකුණපාදීනං අතිපටිකූලජිගුච් ඡනීෙතා අතිවියදුග්ගන්ධතාය.සාචඅහීනං

තිඛිණයකොපතාය, ද්ක්ද්රමනුස්සානං ඔදනද්ම්මාසූපචයතාය සරීරස්ස

යහොතීති වදන්ති. ඉයමසන්ති අහිආදීනං. වඩ් යඪත් වාති උපරූපරි ඛිපයනන
රචිතං කත්වා. තං පන වඩ්ඪිතං යතන ච භාජනං පූරිතං යහොතීති ආහ 

‘‘වඩ් යඪත් වා පරිපූයරත් වා’’ති. ජනස්ස දස්සනයයොගයං දස්සනීයං  ඤ ්ඤං, 

තං පරමපරිසුකුධං මයනොහරඤ්ච යහොතීති ආහ ‘‘යචොක් ඛයචොක් ඛ’’න්ති.

අභිනවනිවිට්ඨා මහාමාතා වධුකා. සා පන පුත්තලාභයයොගයතං උපාදාය

මඅගලවචයනන‘‘ජනී’’ති වුච්චති, තස්සානියයමානංපණ්ණාකාරංජනියා

හරතීති  ඤ් ඤං. උභෙත් ථාති අත්ථකුවයය. පුනරුත් තන්ති

ආයමඩිතවචනමාහ. න මනාපං එතස්සාති අමනායපො, තස්ස භායවො 

අමනාපතා, තථාපවත්යතොචිත්තුප්පායදොතිආහ ‘‘අමනාපං ඉදන් ති…යප.… 

අධිවචන’’න්ති. බුකුධයවසත්තා ලිඅගස්ස පරිසුද්  කංසපාතිසදිසකා. 

කුණපරචනං විෙ ඉච්ඡාවචයරහිසන්තානස්සභරිතභායවො.යසොපනයතසං

අප්පහීනතායාතිආහ ‘‘ඉච් ඡාවචරානං අප් පහාන’’න්ති. 

62. ‘‘යතන ගාමන්තවිහාරං අනුග්ගණ්හාතී’’ති වත්තබ්යබ්ය 

‘‘ආරඤ් ඤිකත් ත’’න්තිපනයපොත්ථයකලිඛිතං.නහිසුක්කපක්යෙ පාළියං
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පටුන 

ආරඤ්ඤිකග්ගහණං අත්ථි, සති ච ඉච්ඡාවචරප්පහායන ගාමන්තවිහායරො

එකන්යතන න පටික්ඛිපිතබ්යබ්යො, ඉච්ඡිතබ්යබ්යොව තාදිසානං

උත්තරිමනුස්සධම්මපටිච්ඡාදනයතො. තථා හි වක්ෙති 

‘‘අප් පිච් ඡතාසමුට් ඨායනහී’’තිආදි. සාලිවරභත් තරචනං විෙ 

ඉච් ඡාවචරප් පහානං මනුඤ්ඤභාවයතො තිත්තියහතුයතොච. 

63. මං තන්ති ච උපයයොගවචනං පටි-සකුදයයොයගන, අත්යථො පන

සම්පදානයමවාති ආහ ‘‘මය් හං තුය් හ’’න්ති ච. ‘‘සමයෙ’’ති භුම් මත් යථ 

‘‘සමය’’න්ති උපයෙො වචනං. 

ගිජ්ඣකූටපණ්ඩවඉසිගිලියවභාරයවපුල්ලපබ්බ්යතානං වයසන සමන් තයතො 

ගිරිපරික් යඛයපන. රා  යහතිසමීපත්යථභුම්මවචනන්තිආහ ‘‘තං නිස ්සාෙ 

විහරාමී’’ති. 

පුරාණොනකාරපුත් යතොති පුරායණ පබ්බ්යජිතයතො පුබ්යබ්ය

යානකාරපුත්යතො තථාපඤ්ඤායතො. ජිම් හන්ති යගොමුත්තද්ටිලං. යතනාහ 

‘‘සප් ප තමග්  සදිස’’න්ති. යසොති පණ්ඩුපුත්යතො. ඉතයරොති සමිති. 

චින් තිතට් ඨානයමවාති චින්තිතචින්තිතට්ඨානයමව තච්ඡති, තඤ්ච යෙො න

තස්ස චිත්තානුසායරන, අථ යෙො අත්තයනො සුත්තානුසායරන තච්ඡන්යතො 

යානකාරපුත්යතො. චිත් තන්තිඅත්තයනොචිත්යතනමමචිත්තං ජානිත්වාවිය. 

‘‘නසකුධායපබ්බ්යජියතො’’තිඉමිනාවකම්මඵලසකුධායඅභායවොයනසං 

පකාසියතොති ආහ ‘‘අස් සද්  ාති බුද්   ම් මසඞ් යඝසු සද්  ාවිරහිතා’’ති.

පබ්බ්යජිතානං ජීවිකා අත්යථො එයතසන්ති ජීවිකත් ථා. යතනාහ 

‘‘ඉණභොදීහී’’තිආදි. යකරාටිකං වුච්චති සායඨයයං. සඨානං

ගුණවාණිජකානං කම්මං සායඨයයන්ති ආහ ‘‘සායඨෙයඤ් හී’’තිආදි.

තුච්ඡසභායවන මායනො නයළො වියාති නයළො, මානසඅොයතො උග්ගයතො

නයළො එයතසන්ති උන් න ා. යතනාහ ‘‘උට් ඨිතතුච් ඡමානා’’ති. ලහුකතාය

වා චපලා. ඵරුසවචනතාය ඛරවචනා. තිරච්ඡානකථාබ්යහුලතාය 

නිරත් ථකවචනපලාපියනො. අසංවුතකම් මද් වාරාති ඉදං කම්මකුවාරාදීනං
අසංවුතභායවොඋප්පත්තිකුවාරානංඅසංවුතතායඑවයහොතීතිකත්වා වුත්තං.

අථ වා ඡසු ඉන් ද්රියෙසූතිනිමිත්යත භුම්මං, ඡසු ඉන්ද්රියයසුනිමිත්තභූයතසු

අසංවුතකම්මකුවාරාති අත්යථො. ො මත් තාති යභොජයන අයුත්තපරියයසන-
අයුත්තපටිග්ගහණ-අයුත්තපරියභොයග වජ්යජත්වා යුත්තපරියයසන-
යුත්තපටිග්ගහණ-යුත්තපරියභොගසඅොතා යා මත්තා අප්පමත්යතහි 

 ානිතබ් බා. යතනාහ ‘‘යුත් තතා’’ති.  ා යරති රත්තින්දිවං ආවරණියයහි
ධම්යමහි චිත්තපරියසොධනසඅොයත ජාගයර. යතසං ජාගරිතාය
අධිසීලසික්ොය ගාරවරහිතානං ඉතරසික්ොසු පතිට්ඨා එව නත්ථීති

දස්යසන්යතො ‘‘සික් ඛාපයදසු බහුල ාරවා න යහොන් තී’’ති වත්වා තයමව

ගාරවාභාවංසරූයපනවිභායවන්යතො ‘‘ආපත් තිවීතික් කමබහුලා’’තිආහ. 
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පටුන 

පකතියාපි සිකුධාය රතනත්තයසකුධාය කම්මඵලසකුධාය ච සද්  ා. 

පිවන් ති මඤ් යඤ යථාතංද්රවභූතංඅමතංලකුධා. ඝසන් ති මඤ් යඤ යථාතං

බ්යහලපිණ්ඩිකසුධායභොජනං ලකුධා. අත් තමනවාචං නිච් ඡායරන් තා ‘‘සාධු

සාධූ’’ති.තයමවපනසාධුකාරං හදයයඨයපත්වා අබ් භනුයමොදන් තා. එත්ථ

ච අත්තමනවාචානිච්ඡාරණං පිවනසදිසං කත්වා වුත්තං බ්යහිකුධාභාවයතො, 
මනසා අබ්භනුයමොදනං පන අබ්භන්තරභාවයතො  සනසදිසං වුත්තං.
සඅොදනජ්යඣොහරණඤ්හි  සනන්ති. රස්සඤ්ච එකවචනං යහොතීති ආහ 

‘‘රස ්යස සති සාරිපුත් තස් ස උපරි යහොතී’’ති.දී ඤ්චබ්යහුවචනංයහොතීතිආහ 

‘‘දීයඝ සති සබ්රහ් මචාරීන’’න්ති. ‘‘උපරියහොතී’’තිආයනත්වාසම්බ්යන්යධො. 

ආලසිෙබයසනාදීහීති ආලසියයන වා ඤාතිබ්යයසනාදීහි වා. ‘‘මහානා ාති 

වුච් චන් තී’’තිවත්වාතත්ථකාරණංවිභායවන්යතො ‘‘තත්රා’’තිආදිමාහ.තත්ථ

‘‘න ගච්ඡන්තීති නාගා, න ආගච්ඡන්තීති නාගා, න ආගුං කයරොන්තීති

නාගා’’ති යයො විවියධො වචනත්යථො ඉච්ඡියතො, තං විචායරත්වා දස්යසතුං 

‘‘ඡන් දාදීහී’’තිආදි වුත්තං, තං පන යඤයයාවයබ්යොධාය වචනයතො
අප්පමත්තකාරණං. 

සයයමව ආගුං න කයරොති සබ්බ්යථා මග්යගන පහීනආගුත්තා. යසො

කාමයයොගාදියක සබ් බසංයෙොය  දසවිධසංයයොජනප්පයභදානි ච

සබ්බ්යබ්යන්ධනානි විසජ්   ජහිත්වා සබ් බත් ථ යක්ොදීසු, සබ්යබ්යසු වා භයවසු

යකනචි සඅයගන න සජ්  ති තීහි ච විමුත්තීහි විමුත් යතො, තයතො එව

ඉට්ඨාදීසු තාදිභාවප්පත්තියා තාදි, යසො වුත්තලක්ෙයණන තථත් තා 

තංසභාවත්තා නාය ො පවුච් චයතති අත්යථො යවදිතබ්යබ්යො. යතනාහ 

‘‘එවයමත් ථ අත් යථො යවදිතබ් යබො’’ති. අඤ ්යඤහි ඛීණාසවනාය හි 

අග්ගසාවකත්තා ගුණවියසසයයොගයතො පුජ්  තරා ච පාසංසතරා ච. සමං 

අනුයමොදිසුන්ති අඤ්ඤමඤ්ඤස්ස සුභාසිතයතො සම්පටිච්ඡයනන
සමප්පවත්තයමොදතාය සමං සදිසං අබ්භනුයමොදිංසු. තං පන සමනුයමොදනං 

‘‘තත් ථා’’තිආදිනාපාළිවයසයනවදස්යසති. 

සම්මුතිපරමත්ථයදසනාකථාවණ්ණනානිට්ඨිතා. 
අනඅගණසුත්තවණ්ණනායලීනත්ථප්පකාසනාසමත්තා. 

6. ආකඞ් යඛෙයසුත් තවණ් ණනා 

64. සම් පන් නන්ති පරිපුණ්ණං, සමන්තයතො පන්නං පත්තන්ති 

සම්පන්නං.යතනාහ ‘‘ඉදං පරිපුණ් ණසම් පන් නං නාමා’’ති. නන්ති‘‘සුවා’’ති

වුත්තං සුවගණං. සම් පන් යනොති සම්මයදව පන්යනො ගයතො උපගයතො.

යතනාහ ‘‘සමන් නා යතො’’ති. සම් පන් නන්ති සම්පත්තියුත්තං.සාපයනත්ථ
රසසම්පත්ති අධිප්යපතා සාමඤ්ඤයජොතනාය වියසයස අවට්ඨානයතො.

යතනාහ ‘‘යසෙයථාපි ඛුද් දමධුං අයන ක’’න්ති, නිකුයදොසන්ති අත්යථො.

යතන වුත්තං ‘‘ඉදං මධුරසම් පන් නං නාමා’’ති. සීලස්ස

අනවයසසසමාදායනන අෙණ්ඩාදිභාවාපත්තියා ච පරිපුණ් ණසීලා. 



මජ්ඣිමනිකායය මූලපණ්ණාස-ටීකා  මූලපරියායවග්යගො 

214 

පටුන 

සමාදානයතො පට්ඨාය අච්ඡින්දනයතො සීලසමඞ් ගියනො. සමාදානයතො හි

අච්චන්තවියරොධිධම්මානුප්පත්තියා සීලසමඅගිතා යවදිතබ්බ්යා, යචතනාදීනං
පන සීලනලක්ෙණානං ධම්මානං පවත්තික්ෙයණ වත්තබ්බ්යයමව නත්ථි. 

විසුද් ධිමග් ය  (විසුකුධි. 1.9) වුත් තා, තස්මා තත්ථ වුත්තනයයයනව
විත්ථාරකථා යවදිතබ්බ්යාතිඅධිප්පායයො. 

යඛත් තපාරිපූරීති නිස්සිතපාරිපූරියා නිස්සයපාරිපූරිමාහ
නිස්සිතකම්මවිපත්තිසම්පත්තිවිසයත්තා යථා ‘‘මඤ්චා උක්ද්ට්ඨිං

කයරොන්තී’’ති.තථාහියෙත්යතනෙණ්ඩපූතිආදියදොයසොවුත්යතො. යඛත් තං 

ඛණ් ඩං යහොතීති අපරිපූරං යහොති සස්සපාරිපූරියා අභාවයතො. යතයනවාහ 

‘‘සස් සං න උට් යඨතී’’ති.පාදමත්තස්සපි අයනකම්බ්යණඵලනයතො මහප් ඵලං 

යහොති. කිසලයපලාලාදිබ්යහුතාය මහානිසංසං. එවයමවන්තියථාඛිත්තංබීජං 

ෙණ්ඩාදිචතුයදොසවයසන අපරිපුණ්ණං යහොති, තදභායවන ච පරිපුණ්ණං, 

එවං සීලං ෙණ්ඩාදිචතුයදොසවයසන අපරිපුණ්ණං යහොති, තදභායවන ච

පරිපුණ්ණන්ති, චතුයදොසතදභාවසාමඤ්ඤයමව

නිදස්සනනිදස්සිතබ්බ්යවිපත්තිසම්පත්තීසු දස්යසති. මහප් ඵලං යහොති 

විපාකඵයලන. මහානිසංසන්ති විපුලානිසංසං. ස්වායං ආනිසංයසො ඉධ
පාළියංනානප්පකායරනවිත්ථාරීයති. 

එත් තාවතා කිරාති)අ.නි.ටී.2.2.37; අ. නි.ටී.3.10.71-74) කිර-සකුයදො
අරුචිසූචනත්යථො. යතයනත්ථ ආචරියවාදස්ස අත්තයනො අරුච්චනභාවං

දීයපති. සම් පන් නසීලාති අනාමට්ඨවියසසං සාමඤ්ඤයතො සීලසඅයෙයපන

ගහිතං. තඤ්ච චතුබ්බිධන්ති ආචරියත්යථයරො ‘‘චතුපාරිසුද් ධිසීලං 

උද් දිසිත් වා’’තිආහ. තත් ථාතිචතුපාරිසුකුධිසීයල. ය ට් ඨකසීලන්ති )සං.නි.

ටී.3.5.412) පධානසීලං. උභෙත් ථාතිඋකුයදසනිකුයදයස.ඉධ නිකුයදයස විය

උකුයදයසපි පාතියමොක් ඛසංවයරො භ වතා වුත් යතො ‘‘සම්පන්නසීලා’’ති

වුත්තත්තාතිඅධිප්පායයො. සීලග්ගහණඤ්හි පාළියංපාතියමොක්ෙසංවරවයසන

ආගතං. යතනාහ ‘‘පාතියමොක් ඛසංවයරොයෙවා’’තිආදි. තත්ථ අවධාරයණන
ඉතයරසංතිණ්ණං එකයදයසනපාතියමොක්ෙන්යතොගධභාවංදීයපති.තථාහි
අයනොයලොකියයොයලොකයන ආජීවයහතු ඡසික්ොපදවීතික්කයම

ගිලානපච්චයස්ස අපච්චයවක්ඛිතපරියභොයග ච ආපත්ති විහිතාති. තීණීති

ඉන්ද්රියසංවරසීලාදීනි. සීලන් ති වුත් තට් ඨානං නාම අත් ථීති සීලපරියායයන
යතසං කත්ථචි සුත්යත ගහිතට්ඨානං නාම කිං අත්ථි යථා
පාතියමොක්ෙසංවයරොති ආචරියස්ස සම්මුෙත්තා අපටික්ඛිපන්යතොව 

උපචායරන පුච්ඡන්යතො විය වදති. යතනාහ ‘‘අනනු ානන් යතො’’ති. 

ඡද් වාරරක් ඛාමත් තකයමවාති තස්ස සල්ලහුකභාවමාහ 

චිත්තාධිට්ඨානමත්යතන පටිපාකතිකභාවාපත්තියතො. ඉතරකුවයයපි එයසව

නයයො. පච් චයුප් පත් තිමත් තකන්ති ඵයලන යහතුං දස්යසති.

උප්පාදනයහතුකා හි පච්චයානං උප්පත්ති. ඉදමත් ථන්ති ඉදං පයයොජනං

ඉමස්ස පච්චයස්ස පරිභුඤ්ජයනති අධිප්පායයො. නිප් පරිොයෙනාති ඉමිනා
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පටුන 

ඉන්ද්රියසංවරාදීනි තීණි පධානස්ස සීලස්ස පරිවාරවයසන පවත්තියා 
පරියායසීලානිනාමාතිදස්යසති. 

ඉදානිපාතියමොක්ෙසංවරස්යසවපධානභාවංබ්යයතියරකයතොඅන්වයයතො

ච උපමාය විභායවතුං ‘‘ෙස් සා’’තිආදිමාහ. තත්ථ යසොති

පාතියමොක්ෙසංවයරො. යසසානීති ඉන්ද්රියසංවරාදීනි. තස් යසවාති

‘‘සම්පන්නසීලා’’ති එත්ථ යං සීලං වුත්තං, තස්යසව. 

සම් පන් නපාතියමොක් ඛාති එත්ථ පාතියමොක්ෙග්ගහයණන යවවචනං වත් වා 

තං විත් ථායරත් වා…යප.… ආදිමාහ. යථා අඤ්ඤථාපි ‘‘ඉධ භික්ඛු සීලවා

යහොතී’’ති )මහානි. 199) පුග්ගලාධිට්ඨානාය යදසනාය උකුදිට්ඨං සීලං

‘‘පාතියමොක්ෙසංවරසංවුයතොවිහරතී’’ති (විභ.508; මහානි.199) නිකුදිට්ඨං. 

පාතියමොක් ඛසංවරසංවුතාති යයො නං පාති රක්ෙති, තං යමොක්යෙති
යමොයචති ආපායිකාදීහි දුක්යෙහීති ‘‘පාතියමොක්ෙ’’න්ති ලකුධනායමන
සික්ොපදසීයලන පිහිතකායවචීකුවාරා. යත පන යස්මා එවංභූතා යතන 

සමන්නාගතා නාම යහොන්ති, තස්මා වුත්තං ‘‘පාතියමොක් ඛසංවයරන 

සමන් නා තා’’ති. 

අපයරො නයයො )උදා. අට්ඨ. 31; ඉතිවු. අට්ඨ. 97) – කියලසානං

බ්යලවභාවයතො, පාපකිරියාය සුකරභාවයතො, පුඤ්ඤකිරියාය ච

දුක්කරභාවයතො බ්යහුක්ෙත්තුං අපායයසු පතනසීයලොති පාතී, පුථුජ්ජයනො.
අනිච්චතායවාභවාදීසු කම්මයවගක්ඛිත්යතො ටීයන්තංවියඅනවට්ඨායනන

පරිබ්භමනයතො ගමනසීයලොති පාතී, මරණවයසන වා තම්හි තම්හි

සත්තනිකායය අත්තභාවස්ස පාතනසීයලොති පාතී, සත්තසන්තායනො, 

චිත්තයමව වා, තං පාතිං සංසාරදුක්ෙයතො යමොක්යෙතීති පාතියමොක් ඛං. 
චිත්තස්ස හි වියමොක්යෙන සත්යතො විමුත්යතොති වුච්චති. වුත්තඤ්හි

‘‘චිත්තයවොදානා විසුජ්ඣන්තී’’ති, ‘‘අනුපාදාය ආසයවහි චිත්තං

විමුත්ත’’න්ති)මහාව.28) ච. 

අථ වා අවිජ්ජාදිනා යහතුනා සංසායර පතති ගච්ඡති පවත්තතීති පාතී. 

‘‘අවිජ්ජානීවරණානං සත්තානං තණ්හාසංයයොජනානං සන්ධාවතං

සංසරත’’න්ති )සං. නි. 2.125) හි වුත්තං. තස්ස පාතියනො සත්තස්ස

තණ්හාදිසංකියලසත්තයයතො යමොක්යෙො එයතනාති පාතියමොක් යඛො. 

‘‘කණ්යඨකායලො’’තිආදීනංවියසමාසසිකුධි යවදිතබ්බ්යා. 

අථ වා පායතති විනිපායතති දුක්යෙති පාති, චිත්තං. වුත්තඤ්හි 

‘‘චිත්යතනනීයතියලොයකො, චිත්යතනපරිකස්සතී’’ති)සං.නි.1.62). තස්ස

පාතියනො යමොක්යෙො එයතනාති පාතියමොක් යඛො. පතති වා එයතන

අපායදුක්යෙ සංසාරදුක්යෙ චාති පාතී, තණ්හාදිසංකියලයසො. වුත්තඤ්හි

‘‘තණ්හාජයනතිපුරිසං )සං. නි.1.57), තණ්හාදුතියයොපුරියසො’’ති )ඉතිවු.

15, 105; අ.නි.4.9) චආදි.තයතො පාතියතොයමොක්යෙොති පාතියමොක් යඛො. 



මජ්ඣිමනිකායය මූලපණ්ණාස-ටීකා  මූලපරියායවග්යගො 

216 

පටුන 

අථ වා පතති එත්ථාති පාතී, ඡ අජ්ඣත්තිකබ්යාහිරානි ආයතනානි. 

වුත්තඤ්හි‘‘ඡසුයලොයකොසමුප්පන්යනො, ඡසුද්බ්බ්යතිසන්ථව’’න්ති)සං.නි.

1.70; සු. නි. 171). තයතො අජ්ඣත්තිකබ්යාහිරායතනසඅොතයතො පාතියතො

යමොක්යෙොති පාතියමොක් යඛො. අථවාපායතොවිනිපායතොඅස්සඅත්ථීතිපාතී, 

සංසායරො. තයතො යමොක්යෙොති පාතියමොක් යඛො. අථ වා

සබ්බ්යයලොකාධිපතිභාවයතො ධම්මිස්සයරො භගවා ‘‘පතී’’ති වුච්චති, මුච්චති

එයතනාති යමොක්යෙො, පතියනො යමොක්යෙො යතන පඤ්ඤත්තත්තාති

පාතියමොක්යෙො. පාතියමොක්යෙො එව පාතියමොක් යඛො. සබ්බ්යගුණානං වා
මූලභාවයතොඋත්තමට්යඨනපතිචයසො යථාවුත්තත්යථනයමොක්යෙොචාති

පාතියමොක්යෙො. පාතියමොක්යෙො එව පාතියමොක් යඛො. තථා හි වුත්තං

‘‘පාතියමොක්ෙන්තිආදියමතං මුෙයමතං පමුෙයමත’’න්ති )මහාව. 135) 
විත්ථායරො. 

අථවා ප-ඉතිපකායර, අතීතිඅච්චන්තත්යථනිපායතො, තස්මාපකායරහි

අච්චන්තං යමොක්යෙතීති පාතියමොක් යඛො. ඉදඤ්හිසීලංසයංතදඅගවයසන, 

සමාධිසහිතං පඤ්ඤාසහිතඤ්ච වික්ෙම්භනවයසන, සමුච්යඡදවයසන ච

අච්චන්තංයමොක්යෙති යමොයචතීති පාතියමොක් යඛො. පතිපතියමොක්යෙොතිවා

පාතියමොක්යෙො, තම්හා තම්හා වීතික්කමයදොසයතො පච්යචකං යමොක්යෙොති

අත්යථො.පාතියමොක්යෙොඑව පාතියමොක් යඛො. යමොක්යෙොවානිබ්බ්යානං, තස්ස

යමොක්ෙස්ස පතිබිම්බ්යභූයතොති පාතියමොක්යෙො. සීලසංවයරො හි
නිබ්යබ්යධභාගියයො සූරියස්ස අරුණුග්ගමනං විය නිබ්බ්යානස්ස උදයභූයතො
තප්පටිභායගොවියයහොතියථාරහං කියලසනිබ්බ්යාපනයතොතිපාතියමොක්යෙො.

පාතියමොක්යෙොයයව පාතියමොක් යඛො. අථ වා යමොක්ෙං පති වත්තති

යමොක්ොභිමුෙන්ති වා පාතියමොක්ෙං. පාතියමොක්ෙයමව පාතියමොක් ඛන්ති
එවයමත්ථ පාතියමොක්ෙසකුදස්සඅත්යථොයවදිතබ්යබ්යො. 

ආචාරය ොචරසම් පන් නාති කායිකවාචසිකඅවීතික්කමසඅොයතන

ආචායරනයචවනයවසියයගොචරතාදිසඅොයතනයගොචයරනච සම්පන්නා, 

සම්පන්නආචාරයගොචරාති අත්යථො. අප් පමත් යතසූති අතිපරිත්තයකසු

අනාපත්තිගමනීයයසු, දුක්කටදුබ්භාසිතමත්යතසූති අපයර. වජ් ය සූති
ගාරය්යහසු. යත පන එකන්තයතො අද්සලසභාවා යහොන්තීති ආහ 

‘‘අකුසල ම් යමසූ’’ති. භෙදස් සියනොති භයයතො දස්සනසීලා, 

පරමාණුමත්තම්පි වජ්ජං සියනරුප්පමාණං විය කත්වා භායනසීලා. සම් මා 

ආදියිත් වාති සම්මයදව සක්කච්චං සබ්බ්යයසො ච ආදියිත්වා. සික් ඛාපයදසූති
නිකුධාරයණ භුම්මන්ති සමුදායයතො අවයවනිකුධාරණං දස්යසන්යතො 

‘‘සික් ඛාපයදසු තං තං සික් ඛාපදං සමාදියිත් වා සික් ඛථා’’ති අත්ථමාහ.

සික්ොපදයමව හි සමාදාතබ්බ්යං සික්ඛිතබ්බ්යඤ්චාති අධිප්පායයො. ෙං කිඤ් චි 

සික් ඛායකොට් ඨායසසූති සික්ොයකොට්ඨායසසු 

මූලපඤ්ඤත්තිඅනුපඤ්ඤතිසබ්බ්යත්ථපඤ්ඤත්තිපයදසපඤ්ඤත්තිආදියභදං
යං කිඤ්චි සික්ඛිතබ්බ්යං පටිපජ්ජිතබ්බ්යං පූයරතබ්බ්යං සීලං. තං පන
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කුවාරවයසන දුවිධයමවාති ආහ ‘‘කායිකං වාචසිකඤ් චා’’ති. ඉමස්මිං 

අත්ථවිකප්යප සික් ඛාපයදසූතිආධායර භුම්මං සික්ොභායගසු කස්සචි විසුං

අග්ගහණයතො.යතනාහ ‘‘තං සබ් බ’’න්ති. 

65. කස ්මා ආරද්  න්ති)අ.නි.ටී. 3.10.71-74) යදසනායකාරණපුච්ඡා. 

සීලානිසංසදස් සනත් ථන්ති පයයොජනනිකුයදයසො.යකොඅත්යථොක්වඅත්යථො

ක්වනිපාතිතාති? නයිදයමවංදට්ඨබ්බ්යං. සීලානිසංසදස් සනත් ථන්තිහිඑත්ථ

බ්යයතියරකයතො යං සීලානිසංසස්ස අදස්සනං, තං ඉමිස්සා යදසනාය
කාරණන්තිකස්මාආරකුධන්ති වියනයයානංසීලානිසංසස්සඅදස්සනයතොති

අත්ථයතො ආපන්යනො එව යහොතීති. යතනාහ ‘‘සයචපී’’තිආදි. 

සීලානිසංසදස් සනත් ථන්ති පන ඉමස්ස අත්ථං විවරිතුං ‘‘යතස’’න්තිආදි

වුත්තං. ආනිසංයසොතිඋදයයො.‘‘සීලවාසීලසම්පන්යනොකායස්සයභදාපරං

මරණා සුගතිංසග්ගයලොකංඋපපජ්ජතී’’තිආදීසු)දී.නි.2.150; 3.316; අ.නි.

5.213; මහාව. 285) පන විපාකඵලම්පි ‘‘ආනිසංයසො’’ති වුත්තං. යකො 

වියසයසොති යකොඵලවියසයසො. කා වඩ් ඪීතියකොඅබ්භුදයයො.විජ්ජමායනොපි

ගුයණො යාථාවයතො විභාවියතො එව අභිරුචිං උප්පායදති, න අවිභාවියතො, 
තස්මා එකන්තයතො ආනිසංසකිත්තනං ඉච්ඡිතබ්බ්යයමවාති දස්යසතුං 

විසකණ් ටකවාණිය ො උදාහයටො. 

තත්ථ ගුය ො නාම උච්ඡුරසං පචිත්වා චුණ්ණාදීහි මිස්සිත්වා

සම්පිණ්ඩයන පිණ්ඩීභූතං. ඵාණිතං අපිණ්ඩිතං ද්රවීභූතං. ඛණ් ඩං 

භිජ්ජනක්ෙමං. සක් ඛරා නාම ඵලිකසදිසා. සක් ඛරාදීනිති ආදි-සකුයදන
මච්ඡණ්ඩිකානං සඅගයහො. තස්මිං කායල ගුළාදීසු විසකණ්ටකයවොහායරො

අපච්චන්තයදයසපචුයරොති ‘‘පච් චන් ත ාමං  න් ත් වා’’තිවුත්තං. දාරයක ච 

පලායපසුං ‘‘විසකණ්ටකංමාගණ්හන්තූ’’ති. 

පියෙොති පියායිතබ්යබ්යො. පියස්ස නාම දස්සනං එකන්තයතො

අභිනන්දිතබ්බ්යං යහොතීති ආහ ‘‘විෙචක් ඛූහි සම් පස ්සිතබ් යබො’’ති.

පීතිසමුට්ඨානපසන්නයසොම්මරූපපරිග්ගහඤ්හිචක්ඛු ‘‘පියචක්ඛූ’’තිවුච්චති. 

යතසන්ති සබ්රහ්මචාරීනං. මනවඩ් ඪනයකොති පීතිමනස්ස පරිබ්රූහනයතො

උපරූපරි පීතිචිත්තස්ස උප්පාදයකො.  රුට් ඨානියෙොති ගරුකරණස්ස

ඨානභූයතො.  ානං  ානාතීතිඤායණනජානිතබ්බ්යංජානාති.යථාවාඅඤ්යඤ 

අජානන්තාපිජානන්තාවියපවත්තන්ති, නඑවමයං, අයංපනජානන්යතො

එව ජානාති. පස් සං පස් සතීති දස්සනභූයතන පඤ්ඤාචක්ඛුනා පස්සිතබ්බ්යං

පස්සති, පස්සන්යතොඑවවාපස්සති. එවං සම් භාවනීයෙොතිඑවංවිඤ්ඤුතාය
පණ්ඩිතභායවන සම්භායවතබ්යබ්යො. 

සීයලස ්යවවස් ස පරිපූරකාරීති සීයලසු පරිපූරකාරී එව භයවයයාති එවං
උත්තරපදාවධාරණං දට්ඨබ්බ්යං. එවඤ්හි ඉමිනා පයදන උපරිසික්ොකුවයං

අනිවත්තිතයමව යහොති. යථා පන සීයලසු පරිපූරකාරී නාම යහොති, තං
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ඵයලන දස්යසතුං ‘‘අජ් ඣත් ත’’න්තිආදි වුත්තං. 

විපස්සනාධිට්ඨානසමාධිසංවත්තනිකතායහිඉධසීලස්සපාරිපූරී, නයකවලං 
අෙණ්ඩාදිභාවමත්තං. යතනාහ ‘‘යානි යෙො පනතානි අෙණ්ඩානි…යප.… 
සමාධිසංවත්තනිකානී’’ති. එවඤ්ච කත්වා උපරි සික්ොකුවයං සීලස්ස
සම්භාරභායවන ගහිතන්ති සීලස්යසයවත්ථ පධානග්ගහණං සිකුධං යහොති.
තථා හි චිත්යතකග්ගතාසඅොරපරිග්ගහානං සීලස්සානුරක්ෙණභාවං

වක්ෙති. යං පන වක්ෙති ‘‘සික්ෙත්තයයදසනා ජාතා’’ති )ම. නි. අට්ඨ.

1.65), තං ඉතරාසම්පි සික්ොනං ඉධ ගහිතතාමත්තං සන්ධාය වුත්තං, න
පධානභායවන ගහිතතං. යදි එවං කථං සීලස්ස අප්පමත්තකතාවචනං.

වුත්තඤ්යහතං ‘‘අප්පමත්තකං යෙො පයනතං, භික්ෙයව, ඔරමත්තක’’න්ති

)දී. නි. 1.7). තං පුථුජ්ජනයගොචරං සන්ධාය වුත්තං. තථා හි තත්ථ න 

නිප්පයදසයතො සීලං විභත්තං, එවං කත්වා තත්ථ සීලමත්තකන්ති

මත්තග්ගහණං සමත්ථිතන්ති දට්ඨබ්බ්යං. අනූයනනාති අෙණ්ඩාදිභායවන, 

කස්සචි වා අහාපයනන උපපන්යනන. ආකායරනාති කරයණන

සම්පාදයනන. චිත් තසමයථති චිත්තසමාධායන. යුත් යතොති අවියුත්යතො

පසුයතො. යයො සබ්යබ්යන සබ්බ්යංඣානභාවනං අනනුයුත්යතො, යසො තං බ්යහි

නීහරති නාම. යයො ආරභිත්වා අන්තරා සඅයකොචං ආපජ්ජති, යසො තං

විනායසතිනාම.යයොපනඊදියසොඅහුත්වාඣානංඋපසම්පජ්ජ විහරති, යසො 

අනිරාකතජ් ඣායනොතිදස්යසන්යතො ‘‘බහි අනීහටජ් ඣායනො’’තිආදිමාහ. 

අනිච්චස්ස යතභූමකධම්මස්ස, අනිච්චන්ති වා අනුපස්සනා 

අනිච් චානුපස ්සනා. තථා දුක් ඛානුපස් සනා අනත් තානුපස් සනා ච. තස්යසව

නිබ්බින්දනාකායරන පවත්තා අනුපස්සනා නිබ් බිදානුපස් සනා. 

විරජ්ජනාකායරන පවත්තා අනුපස්සනා විරා ානුපස් සනා. නියරොධස්ස

අනුපස්සනා නියරො ානුපස් සනා. පටිනිස්සජ්ජනවයසනපවත්තාඅනුපස්සනා 

පටිනිස ්සග්  ානුපස් සනා. සුඤ්ඤාගාරගයතො භික්ඛු තත්ථ 
ලකුධකායවියවකතාය සමථවිපස්සනාවයසන චිත්තවියවකං පරිබ්රයූහන්යතො
යථානුසිට්ඨං පටිපත්තියා යලොකං සාසනඤ්ච අත්තයනො 
වියසසාධිගමට්ඨානභූතං සුඤ්ඤාගාරඤ්ච උපයසොභයමායනො
ගුණවියසසාධිට්ඨානභාවාපාදයනන විඤ්ඤූනං අත්ථයතො තං බ්රූයහන්යතො

නාම යහොතීති වුත්තං ‘‘බූ්රයහතා සුඤ ්ඤා ාරාන’’න්ති. යතනාහ ‘‘එත් ථ 

චා’’තිආදි. අයයමව සුඤ්ඤාගාරානුබ්රූහනවිඤ්ඤුප්පසත්ථානං භාජනං, න

යසනාසනපතිට්ඨාපනන්ති දස්යසන්යතො ආහ ‘‘එකභූමකාදි…යප.… 

දට් ඨබ් යබො’’ති. සුඤ් ඤා ාරග්ගහයණනයචත්ථඅරඤ්ඤරුක්ෙමූලාදිසබ්බ්යං 
පධානානුයයොගක්ෙමංයසනාසනංගහිතන්තිදට්ඨබ්බ්යං. 

තණ් හාවිචරිතයදසනාති ‘‘අජ්ඣත්තිකස්ස උපාදායා’’ති )විභ. 937) 

ආදිනයප්පවත්තං තණ්හාවිචරිතසුත්තං. තණ් හාපදට් ඨානත් තාති
තණ්හාසන්නිස්සයත්තා. න හි තණ්හාවිරහිතා මානදිට්ඨිපවත්ති අත්ථි. 

මානදිට් ඨියෙො ඔසරිත් වාති දස්යසතබ්බ්යතාය මානදිට්ඨියයො ඔගායහත්වාති
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පටුන 

අත්යථො. ගහණත්ථයමව හි යදයසතබ්බ්යධම්මස්ස යදසනාය ඔසරණං. 

තණ් හාමානදිට් ඨියෙො පපඤ් චත් තෙං සත්තසන්තානස්ස සංසායර

පපඤ්චනයතො අනුප්පබ්යන්ධනවයසන විත්ථාරණයතො. සීලපදට් ඨානත් තාති
සීලාධිට්ඨානත්තා. 

අධිචිත්තසික්ො වුත්තාති ආයනත්වා සම්බ්යන්යධො. විපස්සනාවයසන 

සුඤ්ඤාගාරවඩ්ඪයනති යයොජනා. ද් යවපි සික් ඛාති 

අධිචිත්තාධිපඤ්ඤාසික්ො. සඞ්  යහත් වාති අධිසීලසික්ොය සකුධිං
සඅගයහත්වා වුත්තා. යදි එවමයං සික්ෙත්තයයදසනා ජාතාති 

සික්ෙත්තයානිසංසප්පකාසනී සියාති අනුයයොගං සන්ධායාහ ‘‘එත් ථ 

චා’’තිආදි.තත්ථයංවත්තබ්බ්යං, තංයහට්ඨාවුත්තයමව.ඉන්ද්රියසංවයරොවිය 
පාතියමොක්ෙසංවරස්ස චතුපාරිසුකුධිසීලස්ස ආරක්ෙභූතා චිත්යතකග්ගතා

විපස්සනාච ඉධගහිතාතිතදුභයංඅප්පධානං, සීලයමවපනපධානභායවන

ගහිතන්තියවදිතබ්බ්යං.යතනාහ ‘‘සීලානුරක් ඛිකා එවා’’තිආදි. 

බලවතරසුඛන්ති සමුප්පන්නබ්යයාධිදුක්ෙයතො බ්යලවතරං, තං අභිභවිතුං

සමත්ථං ඣානසුෙං උප්පජ්ජති. බලවමමත් තං යහොති, යතන

දළ්හඅත්තසියනයහන විලුත්තහදයයො ද්සලධම්යම ඡඩ්යඩන්යතො යසො 

තථාරූයපසු…යප.… යපොයසතා යහොති. බලවමමත් තං වා සියනයහො න 

යහොති ‘‘සුකුයධො සඅොරපුඤ්යජො’’ති යාථාවදස්සයනන 
අහංකාරමමංකාරාභාවයතො. දුබ්භික්ෙභයය ඛුදාභිභවං සන්ධායාහ 

‘‘සයචපිස ්ස අන් තානි බහි නික් ඛමන් තී’’ති. බ්යයාධිභයං සන්ධායාහ
‘‘උස්සුස්සති විසුස්සනී’’ති. ආදි-සකුයදන ගහිතං යචොරභයං සන්ධායාහ 

‘‘ඛණ් ඩාඛණ් ඩියකො වා’’ති. උභෙස් සාති සමථවිපස්සනාකුවයස්ස. එත්ථ ච
‘‘අජ්ඣත්තං යචයතො…යප.… සුඤ්ඤාගාරාන’’න්ති ඉයමහි
වියසසනිබ්යබ්යධභාගියභාවාපාදයනන සීලං රක්ඛිතුං සමත්ථා එව
චිත්යතකග්ගතාවිපස්සනා ගහිතා. යස්මා පරයතො 

ඣානවියමොක්ෙඵලාභිඤ්ඤාණඅධිට්ඨානභායවො සීලස්ස උකුධයටො, තස්මා
තස්ස භියයයොපි සම්භාරභූතා එව චිත්යතකග්ගතා විපස්සනා තත්ථ තත්ථ
ගහිතාතියවදිතබ්බ්යා. 

සීලාදීති ආදි-සකුයදනයථාවුත්තචිත්යතකග්ගතාවිපස්සනාසඅගණ්හාති, 
සීලස්ස වා මූලකාරණභූතං සබ්බ්යං කම්මස්සකතඤාණඤ්ච සඅගණ්හාති 

කම්මපථසම්මාදිට්ඨිංවා. සීලඤ්හිතදඤ්ඤම්පිපුඤ්ඤකිරියාවත්ථුයතයනව 

පරියසොධිතං මහප්ඵලං යහොති මහානිසංසන්ති. ලාභී අස් සන්ති ලාභා සාය

සංවරණසීලපරිපූරණං පාළියං ආගතං කිමීදිසං භගවා අනුජානාතීති? න

භගවා සභායවන ඊදිසං අනුජානාති, මහාකාරුණිකතාය පන

පුග්ගලජ්ඣාසයයනඑවංවුත්තන්තිදස්යසන්යතො ‘‘න යචත් ථා’’තිආදිමාහ.

තත්ථ ඝායසසනං ඡින් නකයථො න වාචං පයුත් තං භයණති ඡින්නකයථො
මූයගොවිය හුත්වාඔභාසපරිකථානිමිත්තවිඤ්ඤත්තිපයුත්තං ායසසනංවාචං
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නභයණනකයථයයාති අත්යථො. පුග්  ලජ් ඣාසෙවයසනාතිසඅයෙපයතො

වුත්තමත්ථං විවරන්යතො ‘‘යෙසඤ් හී’’තිආදිමාහ. රයසො සභාවභූයතො

ආනිසංයසො රසානිසංයසො. 

පච් චෙදානකාරාති චීවරාදිපච්චයවයසන දානකාරා. ‘‘යදවානං වා’’ති

වුත්තවචනං පාකටීකාතුමාහ ‘‘යදවාපී’’තිආදි. ‘‘පඤ්චියම ගහපතයයො

ආනිසංසා’’තිආදීසු )දී.නි. 2.150) අනිසංසසකුයදො ඵලපරියායයොපි යහොතීති

ආහ ‘‘උභෙයමතං අත් ථයතො එක’’න්ති. 

සස්සුසසුරා ච තප්පක්ඛිකා ච සස් සුසසුරපක් ඛිකා. යත

ඤාතියයොනිසම්බ්යන්යධන ආවාහවිවාහසම්බ්යන්ධවයසන සම්බ්යන්ධා ඤාතී. 

සායලොහිතාති යයොනිසම්බ්යන්ධවයසන. එකයලොහිතසම් බද්  ාති එයකන

සමායනන යලොහිතසම්බ්යන්යධන සම්බ්යකුධා. යපච් චභාවං  තාති
යපතූපපත්තිවයසනනිබ්බ්යත්තිං උපගතා.යතපනයස්මාඉධකතකාලකිරියා

කායලන කතජීවිතුපච්යඡදා යහොන්ති, තස්මා වුත්තං ‘‘කාලකතා’’ති. 

පසන් නචිත් යතොති පසන්නචිත්තයකො. කාලකයතො පිතා වා මාතා වා
යපතයයොනිං උපපන්යනොති අධිකාරයතො විඤ්ඤායතීති වුත්තං 

‘‘මහානිසංසයමව යහොතී’’ති, තස්ස තථා සීලසම්පන්නත්තාති අධිප්පායයො.

අරියභායව පන සති වත්තබ්බ්යයමව නත්ථි. යතනාහ ‘‘අයනකානි 

කප් පසතසහස් සානී’’තිආදි. බහුකාරන්ති බ්යහුපකාරං. උපසඞ් කමනන්ති

අභිවාදනාදිවයසනඋපගමනං. පයිරුපාසනන්තිඋපට්ඨානන්ති. 

66. අජ් යඣොත් ථරිතාති මකුදිතා. උක් කණ් ඨාති රිඤ්චනා අනභිරති
අනනුයයොයගො. සීලවා භික්ඛු අත්තයනො සීලෙණ්ඩභයයන සමාහියතො
විපස්සයකොචපච්චය ායතනඅරතියාරතියාචසහිතාඅභිභවිතාව යහොතීති

ආහ ‘‘සීලාදිගුණයුත් යතයනවා’’තිආදි. 

චිත් තුත්රායසො භායතීති භෙං. ආරම් මණං භායති එතස්මාති භෙං. 

පුරිමවාරසදිසත්තා වුත් තනෙයමවාති අතිදිසිත්වාපි පුන තං දස්යසතුං 

‘‘සීලාදිගුණයුත් යතො හී’’තිආදි වුත්තං. යථරස්ස යහට්ඨා නිසින්නත්තා

යදවතාය දාරකා සකභායවන සණ් ඨාතුං සුයෙන වත්තිතුං අසක් යකොන් තා 
අසමත්ථා. 

අධිකංයචයතොති අභියචයතො, උපචාරජ්ඣානචිත්තං.තස්සපනඅධිකතා
පාකතිකකාමාවචරචිත්යතහිසුන්දරතාය සපටිපක්ෙයතොවිසුකුධියාචාතිආහ 

‘‘අභික් කන් තං විසුද් ධිචිත් ත’’න්ති. අධිචිත් තන්ති සමාධිමාහ, යසො ච

උපචාරසමාධි දට්ඨබ්යබ්යො. වියවකජං පීතිසුෙං, සමාධිජං පීතිසුෙං, අපීතිජං

ඣානසුෙං, සතිපාරිසුකුධිජං ඣානසුෙන්ති චතුබ්බිධම්පි ඣානසුෙං
පටිපක්ෙයතො නික්ෙන්තතං උපාදාය ‘‘යනක්ෙම්මසුෙ’’න්ති වුච්චතීති ආහ 

‘‘යනක් ඛම් මසුඛං වින් දන් තී’’ති. ඉච් ඡිතිච් ඡිතක් ඛයණ සමාපජ් ජිතුං 

සමත් යථොති ඉමිනා යතසු ඣායනසු සමාපජ්ජනවසීභාවමාහ, 
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‘‘නිකාමලාභී’’තිපනවචනයතො ආවජ්ජනාධිට්ඨානපච්චයවක්ෙණවසියයොපි

වුත්තා එවාති යවදිතබ්බ්යා. සුයඛයනව පච් චනීක ම් යම වික් ඛම් යභත් වාති

එයතන යතසං ඣානසුෙඛිප්පාභිඤ්ඤතඤ්ච දස්යසති. විපුලානන්ති
යවපුල්ලං පාපිතානං. ඣානානං විපුලතා නාම සුභාවිතභායවන

චිරතරප්පත්ති, සා ච පරිච්යඡදානුරූපාව ඉච්ඡිතබ්බ්බ්යාති ‘‘විපුලාන’’න්ති

වත්වා ‘‘ෙථාපරිච් යඡයදයෙව වුට් ඨාතුං සමත් යථොති වුත් තං යහොතී’’ති ආහ.
පරිච්යඡදකාලඤ්හි අප්පත්වාව වුට්ඨහන්යතො අකසිරලාභී න යහොති 
යාවදිච්ඡකං පවත්යතතුං අසමත්ථත්තා. ඉදානි යතයයව යථාවුත්යත

සමාපජ්ජනාදිවසීභායව බ්යයතියරකවයසන විභායවතුං ‘‘එකච් යචො හී’’තිආදි

වුත්තං. තත්ථ ලාභීයෙව යහොතීතිඉදංපටිලකුධමත්තස්සඣානස්සවයසන 

වුත්තං. තථාති ඉච්ඡිතිච්ඡිතක්ෙයණ. පාරිබන් ධියකති වසීභාවස්ස

පච්චනීකධම්යම.ඣානාධිගමස්සපන පච්චනීකධම්මාපයගවවික්ෙම්භිතා, 

අඤ්ඤථාඣානාධිගයමො එව න සියා. කිච් යඡන වික් ඛම් යභතීති කිච්යඡන
වියසොයධති. කාමාදීනවපච්චයවක්ෙණාදීහි කාමච්ඡන්දාදීනං විය 

අඤ්යඤසම්පි සමාධිපාරිබ්යන්ධිකානං දූරසමුස්සාරණං ඉධ වික්ෙම්භනං

වියසොධනඤ්චාති යවදිතබ්බ්යං. නාළිකාෙන් තන්ති කාලමානනාළිකායන්තං
ආහ. 

වියසයසන රූපාවචරචතුත්ථජ්ඣානං සබ්බ්යයසො වසීභාවාපාදිතං 

අභිඤ්ඤාපාදකන්තිඅධිප්පායයනාහ ‘‘අභිඤ් ඤාපාදයක ඣායන වුත් යත’’ති.
අරූපජ්ඣානම්පිපනඅධිට්ඨානතායපාදකයමවචුකුදසධා චිත්තපරිදමයනන
විනා තදභාවයතො. ‘‘එවමභිඤ්ඤාපාදයක රූපාවචරජ්ඣායන වුත්යත
රූපාවචරතාය කිඤ්චාපි අභිඤ්ඤානං යලොකියවායරො ආගයතො’’ති

අයඤ්යහත්ථ අධිප්පායයො. නන්ති අභිඤ්ඤාවාරං. චත් තාරි…යප.… 

අරිෙමග්  ා සීලානං ආනිසංයසො සම්පන්නසීලස්යසව ලාභයතො. 

පරිොදියිත් වාතිගයහත්වා. 

අඞ්  සන් තතාොති නීවරණාදීනං පච්චනීකධම්මානං සුදූරතරභායවන

ඣානඅගානං වූපසන්තතාය, නිබ්බුතසබ්බ්යදරථපරිළාහතායාති අත්යථො, 

යයතො යතසං ඣානානං පණීතතරාදිභායවො. ආරම් මණසන් තතාොති
රූපපටි ාදිවිගමයනන සණ්හසුඛුමාදිභාවප්පත්තසන්තභායවන. යදග්යගන
හි යනසං භාවනාභිසමයසබ්භාවිතසණ්හසුඛුමාකාරානි ආරම්මණානි

සන්තානි, තදග්යගන ඣානඅගානං සන්තතා යවදිතබ්බ්යා.
ආරම්මණසන්තතාය සන්තතා යලොද්ත්තරධම්මාරම්මණාහි 
පච්චයවක්ෙණාහි දීයපතබ්බ්යා. විමුත්තා වියසයසන මුත්තා. යය හි
ඣානධම්මා තථාපවත්තපුබ්බ්යභාගභාවනාහි තබ්බියසසතාය සාතිසයං

පටිපක්ෙධම්යමහි විමුත්තිවයසන පවත්තන්ති, තයතො එව තථාවිමුත්තතාය
පිතු අඅයක විස්සට්ඨඅඅගපච්චඅයගො විය ද්මායරො නිරාසඅකභායවන

ආරම්මයණඅධිමුත්තාචපවත්තන්ති, යතවියමොක්ොති වුච්චන්ති.යතනාහ 

‘‘වියමොක් ඛාති පච් චනීක ම් යමහි විමුත් තත් තා ආරම් මයණ ච 
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අධිමුත් තත් තා’’ති. යදිපි ආරම්මණසමතික්කමවයසන පත්තබ්බ්යානි

ආරුප්පානි, නඅඅගාතික්කමවයසන, තථාපියස්මා ආරම්මයණඅවිරත්තස්ස

ඣානසමතික්කයමො න යහොති, සමතික්කන්යතසු චඣායනසු ආරම්මණං 

සමතික්කන්තයමව යහොති, තස්මා ආරම්මණසමතික්කමං අවත්වා 

‘‘රූපාවචරජ් ඣායන අතික් කමිත් වා’’තිඉච්යචවවුත්තං. අතික් කම් ම රූයපති

පාළියං ‘‘සම්පායදතබ්බ්යා, පස්සිතබ්බ්යා’’ති වා කිඤ්චි පදං ඉච්ඡිතබ්බ්යං, 

අසුතපරිකප්පයනනපනපයයොජනංනත්ථීති ‘‘සන් තාති පදසම් බන් ය ො’’ති
වුත්තං. එවඤ්ච කත්වා යතන විරාගභායවන යතසං සන්තතාති අයම්පි
අත්යථො විභාවියතො යහොති. රූපජ්ඣානාදීනං විය නත්ථි එයතසං

ආරම්මණභූතංවාඵලභූතංවාරූපන්තිඅරූපා.අරූපාඑව ආරුප් පා. යතනාහ 

‘‘ආරම් මණයතො ච විපාකයතො ච රූපවිරහිතා’’ති. නාමකායෙනාති
සහජාතනාමසමූයහන. 

67. සංයෙොය න් තීති බ්යන්ධන්ති. යකහීති ආහ ‘‘ඛන්   තී’’තිආදි.

අසමුච්ඡින්නරාගාදිකස්ස හි ෙන්ධාදීනං ආයතිං ෙන්ධාදීහි සම්බ්යන්යධො, 
සමුච්ඡින්නරාගාදිකස්ස පන තං නත්ථි කතානම්පි කම්මානං
අසමත්ථභාවාපත්තියතොති. රාගාදීනං අන්වයයතො ච සංයයොජනට්යඨො

සිකුයධොති ආහ ‘‘ඛන්   ති…යප.… වුච් චන් තී’’ති. පරික් ඛයෙනාති
සමුච්යඡයදන සබ්බ්යයසො ආයතිං අනුප්පජ්ජයනන. පටිපක්ෙධම්මානං

අනවයසසයතො සවනයතො පීළනයතො යසොයතො, අරියමග්යගොති ආහ 

‘‘යසොයතොති ච මග්  ස් යසතං අධිවචන’’න්ති.තංයසොතංආදියතොපන්යනො

අධිගච්ඡීති යසොතාපන් යනො, අට්ඨමයකො. යතනාහ 

‘‘තංසමඞ් ගීපුග්  ලස් සා’’ති, පඨමමග්ගක්ෙයණ පුග්ගලස්සාති අධිප්පායයො.

ඉධ පන පන් න-සකුයදො ‘‘ඵලසච්ඡිකිරියාය පටිපන්යනො’’තිආදීසු )අ. නි.

8.59) වියවත්තමානකාලියකොතිආහ ‘‘මග් ය න ඵලස් ස නාමං දින් න’’න්ති.
අභීතකාලිකත්යත පන සරසයතොව නාමලායභො සියා. විරූපං සදුක්ෙං

සඋපායාසං නිපායතතීති විනිපායතො, අපායදුක්යෙ ඛිපනයකො.  ම් යමොති 

සභායවො. යතනාහ ‘‘අත් තාන’’න්තිආදි. කස ්මාති අවිනිපාතධම්මතාය
කාරණං පුච්ඡති. අපායං ගයමන්තීති අපායගමනීයා. සම්බුජ්ඣතීති 

සම් යබොධි, අරියමග්යගො. යසො පන පඨමමග්ගස්ස අධිගතත්තා අවසිට්යඨො

එවඅධිගන්ධබ්බ්යභායවනඉච්ඡිතබ්යබ්යොතිආහ ‘‘උපරිමග්  ත් තෙ’’න්ති. 

වණ් ණභණනත් ථං වුත් තානි,නපහාතබ්බ්යානීති අධිප්පායයො.ඔළාරිකානං
රාගාදීනං සමුච්ඡින්දනවයසන පවත්තමායනො දුතියමග්යගො අවසිට්ඨානං
යතසං තනුභාවාපත්තියා උප්පන්යනො නාම යහොතීති වුත්තං 

‘‘රා යදොසයමොහානං තනුත් තා’’ති. අධිච් චුප් පත් තිොති කදාචි කරහචි

උප්පජ්ජයනන. පරියුට් ඨානමන් දතාොති සමුදාචාරමුදුතාය. අභිණ් හං න 

උප් පජ්  න් ති තජ්ජස්ස අයයොනියසොමනසිකාරස්ස අනිබ්යකුධභාවයතො. 

මන් දමන් දා උප් පජ්  න් ති විපල්ලාසානං තප්පච්චයානඤ්ච යමොහමානාදීනං
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මුදුතරභාවයතො. බහලාව උප් පජ්  න් ති වත්ථුපටියසවනයතොති අධිප්පායයො.

යතනාහ ‘‘තථා හී’’තිආදි. 

සකිං ආ මන ම් යමොති පටිසන්ධිවයසන සකිංයයව ආගමනසභායවො. 

එකවාරංයෙව…යප.… ආ න් ත් වාතිඉමිනාපඤ්චසු සකදාගාමීසුචත්තායරො

වජ්යජත්වා එයකොයයව ගහියතොති දස්යසන්යතො ‘‘යෙොපි හී’’තිආදිමාහ.
තත්ථය්වායංපඤ්චමයකොසකදාගාමී‘‘ඉධ මග්ගංභායවත්වායදවයලොයක

නිබ්බ්යත්යතො, තත්ථයාවතායුකංඨත්වාපුනඉධූපපජ්ජිත්වා පරිනිබ්බ්යායතී’’ති

වුත්යතො, තස්ස එකබීජිනා සකුධිං කිං නානාකරණන්ති? එකබීජිස්ස එකා

පටිසන්ධි, සකදාගාමිස්ස කුයව පටිසන්ධියයොති ඉදං යතසං නානාකරණං.

යස්සහි යසොතාපන්නස්සඑකංයයවෙන්ධබීජං, නඑකංඅත්තභාවග්ගහණං, 
යසොඑකබීජීති. 

යහට් ඨාති ‘‘අමහග්ගතභූමිය’’න්ති යහට්ඨා සම්බ්යන්ධයනන.

යහට්ඨාභාගස්ස හිතාති යහට් ඨාභාගිො, යතසං. තානීති 

ඔරබ්භාගියසංයයොජනානි. කාමාවචයර නිබ් බත් තතියෙව අජ්ඣත්තං 
සංයයොජනත්තා. තථා යහස දූරයතොපි ආවත්තිධම්යමො එවාති දස්යසතුං

ගිලබ්යළිසමච්ඡාදයයො උපමාභායවන වුත්තා. ඔපපාතියකොති ඉමිනා 

ගබ්භවාසදුක්ොභාවමාහ. තත් ථ පරිනිබ් බායීති ඉමිනා යසසදුක්ොභාවං.
තත්ථ පරිනිබ්බ්යානතා චස්ස කාමයලොයක ෙන්ධබීජස්ස

අපුනායරොහවයසයනවාති දස්යසතුං ‘‘අනාවත් ති ම් යමො’’තිවුත්තං. 

68. යකවලාති යලොකියාභිඤ්ඤාහි අසම්මිස්සා. 

යලොකිෙපඤ් චාභිඤ් ඤායෙොපි සීලානං ආනිසංයසො තදවිනාභාවයතො. තාපි
දස්යසතුං ආකඅයෙයය යච…යප.… එවමාදිමාහාති යයොජනා. ආසවානං 
අනවයසසප්පහානයතො අරහත්තමග්යගොයයව වියසසයතො

‘‘ආසවක්ෙයයො’’ති වත්තබ්බ්යතං අරහතීති වුත්තං ‘‘ආසවක් ඛයෙ 

කථියත’’ති, අඤ්ඤථා සබ්බ්යාපි ඡළභිඤ්ඤා ආසවක්ෙයයො එවාති. ඉයමසං 

ගුණානන්ති යලොකියාභිඤ්ඤානං. යථා පුරිසස්ස මුණ්ඩිතං සීසං

සිොවිරහිතත්තා න යසොභති, එවං යදසනාය සීසභූතාපි අග්ගමග්ගකථා

යලොකියාභිඤ්ඤාරහිතානයසොභතීතිආහ ‘‘අෙං කථා මුණ් ඩාභිඤ ්ඤාකථා 

නාම භයවෙයා’’ති. ඉද් ධිවිකුබ් බනාති ඉකුධි ච විද්බ්බ්යනා ච.

විද්බ්බ්යනග්ගහයණන යචත්ථවිද්බ්බ්යනිකුධිමාහ, ඉකුධිග්ගහයණනතදඤ්ඤං

සබ්බ්යඤ්ච අභිඤ්ඤාකිච්චං. යුත් තට් ඨායනයෙවාති යලොකියාභිඤ්ඤානං
නිබ්බ්යත්තනස්ස විය යදසනාය යුත්තට්ඨායනයයව. එයතන න යකවලං

යදසනක්කයමයනවායං යදසනා, අථයෙො පටිපත්තික්කයමනපීති දස්යසති. 

විසුද් ධිමග් ය  (විසුකුධි. 2.369) වුත් තා, තස්මා තත්ථ වුත්තනයයයනව 
යවදිතබ්බ්යාතිඅධිප්පායයො. 
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69. ආසවානං ඛොති යහට්ඨිමමග්යගන යෙපිතාවසිට්ඨානං ආසවානං
අරහත්තමග්යගන සමුච්ඡින්දනයතො. යස්මා අරහත්තමග්යගො න යකවලං

ආසයවයයව යෙයපති, අථ යෙො අවසිට්යඨ සබ්බ්යකියලයසපි, තස්මා ආහ 

‘‘සබ් බකියලසානං ඛො’’ති. ලක්ෙණමත්තඤ්යහත්ථ ආසවග්ගහණං, 
ආසවානංආරම්මණභාවස්සපිඅනුපගමනයතො අනාසවං. යස්මා පනතත්ථ

ආසවානං යලයසොපි නත්ථි, තස්මා වුත්තං ‘‘ආසවවිරහිත’’න්ති. සමාධි 

වුත් යතො යචයතොසීයසන යථා ‘‘චිත්තං පඤ්ඤඤ්ච භාවය’’න්ති )සං. නි.

1.23, 192; යපටයකො.22; මි.ප.2.1.9) අධිප්පායයො. රා යතො විමුත් තත් තා 

අවිජ්  ාෙ විමුත් තත් තාතිඉදංඋවිවිපච්චනීකපටිප්පස්සකුධිදස්සනං දට්ඨබ්බ්යං, 
න තදඤ්යඤසං පාපධම්මානං අප්පටිප්පස්සකුධත්තා. ඉදානි තයමව 

සමාධිපඤ්ඤානං රාගාවිජ්ජාපටිපක්ෙතං ආගයමන දස්යසතුං ‘‘වුත් තං 

යචත’’න්තිආදිවුත්තං. සමථඵලන්තිසමථස්සඵලං යලොකියසමථභාවනාය
හි විපස්සනාගතාය ආහිතඵලස්ස යලොද්ත්තරසමථස්ස සරික්ෙකඵයලො 

යචයතොවිමුත් ති. විපස ්සනාඵලන්ති එත්ථාපි එයසව නයයො. 

අත් තයනොයෙවාති සුතමයඤාණාදිනා විය පරපච්චයතං නයග්ගාහඤ්ච
මුඤ්චිත්වා පරයතොය ොසානුගතභාවනාධිගමභූතතාය අත්තයනොයයව 

පඤ ්ඤාෙ පච් චක් ඛං කත් වා සයම්භුඤාණභූතායාති අධිප්පායයො. යතනාහ 

‘‘අපරප් පච් චයෙන ඤත් වා’’ති. 

සබ් බම් පි තන්ති සබ්බ්යම්පි සත්තරසවිධං තං යථාවුත්තං සීලානිසංසං.
යථා ආනිසංසවන්යත සම්මයදව සම්පාදියත තදානිසංසා දස්සිතා එව

යහොන්ති තදායත්තභාවයතො, එවං ආනිසංසපධානයයොගයභායවන දස්සියත 

තදානිසංසාදස්සිතාඑවයහොන්තීතිආහ ‘‘සම් පිණ් යඩත් වා දස් යසන් යතො’’ති.

වුත්තස්යසවඅත්ථස්ස පුනවචනංනිගමනන්තිවුත්තං ‘‘නි මනං ආහා’’ති. 

පුබ් යබති යදසනාරම්යභ. එවං වුත් තන්ති ‘‘සම්පන්නසීලා’’ති එවමාදිනා

ආකායරනවුත්තං. ඉදං සබ් බම් පීතිඉදං‘‘සම්පන්නසීලා’’තිආදිකංසබ්බ්යම්පි

වචනං. එතං පටිච් චාති එතං සම්පන්නසීලස්ස භික්ඛුයනො 
යථාවුත්තසත්තරසවිධානිසංසභාගිතංසන්ධායවුත්තං.ඉදයමවහි ‘‘ඉතියං

තං වුත්තං, ඉදයමතං පටිච්ච වුත්ත’’න්ති වචනං සන්ධාය ‘‘සබ් බම් පි තං 

සීලානිසංසං සම් පිණ් යඩත් වා දස් යසන් යතො’’ති වුත්තං. එත්ථආදියතො ඡහි 

ආනිසංයසහි පරිත්තභූමිකා සම්පත්ති ගහිතා, තදන්තරං පඤ්චහි

යලොකියාභිඤ්ඤාහි ච මහග්ගතභූමිකා, ඉතයරහි යලොද්ත්තරභූමිකාති එවං

චතුභූමිකසම්පදානිසංසසීලං නායමතං මහන්තං මහානුභාවං, තස්මා
තංසම්පාදයනසක්කච්චකාරිතාඅප්පමත්යතන භවිතබ්බ්යං. 

ආකඅයෙයයසුත්තවණ්ණනායලීනත්ථප්පකාසනාසමත්තා. 

7. වත් ථසුත් තවණ් ණනා 

70. ඡායදතබ්බ්යං ඨානංවසතිපටිච්ඡායදතීති වත් ථං. යංසමානංවියන

සබ්බ්යයසොමියනොති, මානස්සපනසමීයප, තංඋපමානං.උපමීයතිඑතායාති
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පටුන 

උපමා, උපමාය යබ්යොධකවචනං උපමාවචනං. කත් ථචි සුත්යත. අත් ථන්ති 

උපමියත්ථං. පඨමං උපමං වත්වා තදනන්තරං අත්ථං වත්වා පුන උපමං

වදන්යතො ‘‘උපමාෙ අත් ථං පරිවායරත් වා දස් යසතී’’ති වුත්යතො. අත් යථන 

උපමං පරිවායරත් වාති එත්ථාපි එයසව නයයො. ඉදානි යත චත්තායරොපි

පකායර සුත්යත ආගතනයයයනව දස්යසන්යතො ‘‘යසෙයථාපිස් සු, 

භික් ඛයව’’තිආදිමාහ.තත්ථ ද් යව අ ාරාතිකුයවපටිවිස්සක රා. සද් වාරාති
සම්මුෙකුවාරා. 

ස් වාෙන්ති යසො අයං එවං උපමාදස්සනවයසනපි නානානයයනපි
ධම්මයදසයකො භගවා. එකච්චානං යවයනයයානං අත්ථස්ස සුොවයබ්යොයධො

පඨමං උපමාදස්සයන යහතු, එවං පඨමං අත්ථදස්සයන, උපමාය

අත්ථපරිවාරයණ, අත්යථන උපමාපරිවාරයණ චා’’ති ඉමමත්ථං දස්යසති 

‘‘එස නයෙො සබ් බත් ථා’’ති ඉමිනා.  ම් ම ාතුොතිසබ්බ්යඤ්ඤුතඤ්ඤාණස්ස.
තඤ්හි ධම්මධාතුපරියාපන්නත්තා යථාවුත්තධම්යම ච සබ්යබ්යපි

යඤයයධම්යම ච පදහති යථාසභාවයතො බුජ්ඣති යබ්යොයධති චාති ධාතු, 
ධීයන්ති වා ධම්මා එතාය සබ්බ්යාකාරයතො ඤායන්ති ඤාපියන්ති චාති
ධම්මධාතු. තස්සා පන සුට්ඨු සච්චසම්පටියවධවයසන ලකුධත්තා 

සුප් පටිවිද්  ත් තාති, යදග්යගන වා යඤයයං තාය සුප්පටිවිකුධං, තදග්යගන

සාපිස්සසුප්පටිවිකුධාඑවාතිආහ ‘‘සුප් පටිවිද්  ත් තා’’ති. 

පකතිපරියයොදාතස්ස චිත්තස්ස ආගන්තුයකහි උපක්කියලයසහි 
උපක්කිලිට්ඨභාවදස්සනත්ථං සංකිලිට්ඨවත්ථදස්සනන්ති කත්වා වුත්තං 

‘‘පකතිපරිසුද්  ං වත් ථ’’න්ති. ර ාදිනාති එත්ථරයජො නාම යරණු. ආදි-

සකුයදන අණුතජ්ජාරිධූමාදිකං වත්ථස්ස අපරිසුකුධිකාරණං සඅගණ්හාති.

සබ්බ්යයසො කිලිස්සති විනස්සති විසුකුධි එයතනාති සංකියලයසො, යතන 

සංකියලයසන පංසුර ාදිනා සංකිලිට් ඨං වණ්ණවිනාසයනන විදූසිතං. මලං 

මසි.  ල් ලිකා වුච්චති යලොණපටලාදි ඡවියා උපරි ඨිතං සරීරමලං. 

ආදිසකුයදන සරීරජල්ලයමව අස්සුයෙළසිඅ ාණිකාදිකං තදඤ්ඤමලං 

සඅගණ්හාති.  හිතත් තාති පරියයොනන්ධනවයසන ගහිතත්තා. රජන්ති

සත්තායතනාතිරඅගං, රඅගයමව රඞ්   ාතං යථා යකොපයමවයකොපජාතං. 

උපනායමෙයාති පක්ඛියපයය. නීලකත් ථාොති නීලවණ්ණත්ථාය. 

පලාසනීලාදියකති ආදි-සකුයදන කාළසාමාදිං සඅගණ්හාති.

හලිකුදිකද්ධයසලාදියක පීතකරඞ් ය . ලාොපත්තඅගරසාදියක 

යලොහිතකරඞ් ය . මහාරජනයලොකුදකන්දුලාදියක මන් දරත් තරඞ් ය . දුට්ඨු

රජිතවණ්ණං අපභස්සරං. යතනාහ ‘‘අපරිසුද්  වණ් ණයමවස ්සා’’ති. 

ඊදිසන්ති දුරත්තවණ්ණං.තස්මිංවත්යථරඅගජාතංසයංසුපරිසුකුධංසමානං
කිස්ස යහතු යකන රත්තවණ්ණං අපරිසුකුධං යහොතීති රඅගජාතස්ස

නිකුයදොසතංවදති.යතනාහ ‘‘ෙස් මා පනා’’තිආදි. 
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පටුන 

සංකියලසපක්ෙං දස්යසන්යතන අසංකිලිට්ඨයමව වත්ථං 

උදාහරිතබ්බ්යන්ති පාකයටොයමත්යථො, සංකිලිට්ඨවත්ථනිදස්සයනන පන
‘‘සියා නු යෙො අඤ්යඤොපි යකොචි වියසයසො’’ති අධිප්පායයන පුච්ඡති 

‘‘කස ්මා පනා’’තිආදිනා. ඉතයරො අත්ථවියසයසොති දස්යසන්යතො 

‘‘වාොමමහප් ඵලදස් සනත් ථ’’න්තිආදිමාහ. එත්ථ ච 
සංකිලිට්ඨචිත්තවියසොධනවිධායන සංකිලිට්ඨවත්ථං නිදස්සතබ්බ්යන්ති

පටිඤ්ඤා, වායාමමහප්ඵලදස්සනත්ථන්ති යහතුඅත්යථො. ෙථා හීතිආදි 

අන්වයත්යථො. න තත් ථ  ාතිකා යක විොතිආදි බ්යයතියරකත්යථො. 

සදිසූදාහරණං පන මලග්ගහිතකංසපාතිආදි දට්ඨබ්බ්යං. එවං චිත් තම් පීතිආදි 

ඔපම්මත්ථස්ස උපයමයයඋපනයනං. තත්ථ පකතිොති අකිත්තියමන
සභායවන.තන්තිචිත්තං. සාමඤ්ඤග්ගහණඤ්යචතංචිත්තභාවාවියසසයතො.

යතනාහ ‘‘සකයලපී’’ති. පණ් ඩරයමව න සංකිලිට්ඨං සංකියලයසහි
අසමන්නාගතභාවයතො. නනු කිරියාමයචිත්යතහි විපාකසන්තායන

වියසසාධානං ලබ්භති, අඤ්ඤථා කතවිනාසා කතබ්භාගමා ආපජ්යජයයං? 

කිඤ්චාපිලබ්භති, තස්ස සංකියලයසොවට්ටුපනිස්සයයො, අසුකුධිවානයහොති, 

අසංකියලයසො විවට්ටුපනිස්සයයො, විසුකුධි වා න යහොති එව. 

උපක් කිලිට් ඨන්තිපයනතං උපක්කියලසනාරහස්සචිත්තස්සවයසනවුත්තං, 

න විපාකපබ්යන්ධස්ස. යතනාහ ‘‘පභස් සරමිදං භික් ඛයව චිත් ත’’න්ති, 

‘‘පණ් ඩරයමවා’’තිච. තඤ් ච යඛොතිපන සකසන්තතිපරියාපන්නතායයනසං

යකවලං එකත්තනයවයසන වුත්තං, න විපාකධම්මානං 

කියලසාසමඅගිභාවයතො. අථ වා උපක් කිලිට් ඨන්ති ඉමිනා 

උපක්කියලසයහතු තත්ථ විජ්ජමානං වියසසාධානමාහ, න ‘‘සංකිලිට්ඨා

ධම්මා’’තිආදීසු (ධ. ස. 77.දුකමාතිකා) විය තංසමඅගිතන්ති දට්ඨබ්බ්යං. 

වියසොධිෙමානන්ති විපස්සනාපඤ්ඤාය අනුක්කයමන සබ්බුපක්කියලයසහි 

වියමොචියමානං. සක් කා අග්ගමග්ගක්ෙයණ පභස ්සරතරං කාතුං, යයතො න

පුනඋපක්කිලිස්සති. එවන්තිආදිවුත්තස්යසවත්ථස්සනිගමනං. 

දුට්ඨගතිපරිපූරණවයසන පටිපජ්ජනං පටිපත් ති. සා එව

කියලසදරථපරිළාහාදිවයසන උපායාසදුක්ො, ද්ච්ඡිතා වා ගති පවත්ති, 

දුග්ගතියහතූතිවා දුග්  ති, දුග්ගතියාපන පටිපත්තියාගන්ධබ්බ්යයතො, තස්සා

වා නිප්ඵන්නභාවයතො ද්ච්ඡියතො, දුක්ො ච ගතීති දුග්  ති. 

සංකිලිට් ඨචිත් යතොති ඉදං තස්සා පටිපත්තියා දුග්ගතිභාවදස්සනත්ථං, න
වියසසනත්ථං. න හි අසංකිලිට්ඨචිත්තස්ස පාණ ාතාදිවයසන පවත්ති. 

සංකිලිට් ඨචිත් යතොති ලාභාසාය සබ්බ්යයසො කිලිට්ඨචිත්යතො. 

දූයතෙයපහිණ මනන්ති දූයතයයං වුච්චති දුතකම්මං, ගිහීනං පණ්ණං වා

සාසනංවාගයහත්වාතත්ථතත්ථගමනං, පහිණගමනං රා රංයපසිතස්ස

ඛුකුදකගමනං, දූයතයයගමනං පහිණගමනඤ්ච ගච්ඡති. යවජ්  කම් මන්ති
අනනුඤ්ඤායත ඨායන ලාභාසාය ගහට්ඨානං යභසජ්ජං කයරොති. 

සඞ් ඝයභදකථා පරයතො ආගමිස්සති. යවළුදානාදීහීති

යවළුදානපත්තදානපුප්ඵදානාදීහිමිච්ඡාජීයවන ජීවිකං කප් යපති. සකලම් පීති
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‘‘අත්ථි අනාචායරො, අත්ථිඅයගොචයරො’’තිආදිනා විභඞ් ය  (විභ.513, 514) 

ආගතංසබ්බ්යම්පිඅනාචාරංඅයගොචරඤ්චචරණවයසනපරිපූයරති. 

‘‘නිරෙම් පි …යප.… යපත් තිවිසෙම් පි  ච් ඡතී’’ති වත්වා තත්ථ

යපත්තිවිසයගමනං දස්යසන්යතො ‘‘සමණෙක් යඛො නාම යහොතී’’තිආදිමාහ. 

සුක්කපක්යෙ පරිසුද්  න්ති සබ්බ්යයසො විසුකුධං අසංකිලිට්ඨං.

පරිසුකුධත්තා එව පරියෙොදාතං, පභස්සරන්ති අත්යථො. 

සුරත් තවණ් ණයමවස් සාති සුට්ඨු රත්තවණ්ණයමව අස්ස. 

පරිසුද්  වණ් ණයමවස් සාති නීලවණ්යණොපිස්ස පරිසුකුයධො ච භයවයයාති

එවමාදිංසන්ධායාහ ‘‘කණ් හපක් යඛ වුත් තපච් චනීයකයනව යවදිතබ් බා’’ති. 

රඞ්   ාතන්තිආදි පන තත්ථ වුත්තවයසයනව යවදිතබ්බ්යං. 

පටිපත් තිසු තිආදීසු යං වත්තබ්බ්යං, තං පටිපත්තිදුග්ගතිආදීසු 

වුත්තවිපරියායයන යවදිතබ්බ්යං. පරිසුද්  චිත් යතොති සුකුධාසයයො. දස 

කුසලකම් මපයථ පරිපූයරතීති ඉදං කණ්හපක්යෙ ‘‘දස අද්සලකම්මපයථ
පරිපූයරතී’’ති වුත්තස්ස පටිපක්ෙදස්සනවයසන වුත්තං. යථා හි තත්ථ
අභිජ්ඣාබ්යයාපාදමිච්ඡාදිට්ඨිග්ගහයණන කම්මපථසංසන්දනනයයන
කම්මපථං අප්පත්තායචඅගාරියස්සතථාරූපායමිච්ඡාපටිපත්තියාසඅගයහො

ඉච්ඡියතො, එවං ඉධාපි අනභිජ්ඣාඅබ්යයාපාදසම්මාදිට්ඨිග්ගහයණන
අයලොභායදොසායමොහවයසන පවත්තා අගාරියස්ස සම්මාපටිපත්ති

සඅගහිතාති දට්ඨබ්බ්යං, න කම්මපථප්පත්තාවාති. මනුස ්සමහන් තතන්ති
ජාතිරූපයභොගාධිපයතයයාදිවයසනමනුස්යසසු මහන්තභාවං. දසහිඨායනහි

අඤ්යඤසං යදවානං අභිභයවො යදවමහන් තතා. පටිපත්ති සුගතියා

භාජියමානත්තා ‘‘අනා ාමිමග්  ං භායවතී’’ති තථා අනාගාමිභාවනං
පායපත්වා ඨපිතා. ගහිතග්ගහයණන සුොනුභවට්ඨානස්ස අධිප්යපතත්තා

තදභාවයතො අසඤ්ඤිභවං අනාදියන්යතො ‘‘දසසු වා 

බ්රහ් මභවයනසූ’’තිආදිමාහ. 

71. සකභණ් යඩ ඡන් දරාය ො අභිජ්ඣායනට්යඨන අභිජ් ඣා, 

අභිජ්ඣායනාති අත්යථො. පරභණ් යඩ ඡන් දරාය ො විසමං ලුබ්භතීති 

විසමයලොයභො. එවම්පි අභිජ්ඣාවිසමයලොභානං වියසයසො යහොතීති

දස්යසන්යතො ‘‘අථ වා’’තිආදිමාහ.තත්ථ අත්තයනොසන්තකංතංසදිසඤ්ච 

යුත් තට් ඨානං. යං යාචිතං, අප්පකසියරන වා සක්කා ලකුධුං, තං 

පත් තට් ඨානං. පරදාරගරුදාරාති අයුත් තට් ඨානං. යං අපත්ථනියං, යස්ස වා 

පත්ථනාය බ්යයසනං ආපජ්ජති, තං අප් පත් තට් ඨානං. යථයරොති 

මහාසඞ් ඝරක් ඛිතත් යථයරො, යයන අට් ඨකථා යපොත්ථකංආයරොපිතා.යසොහි
අන්යතවාසියකසු සාකච්ඡන්යතසු එවමාහ. යසොපි ඉමස්මිංයයව සුත්යත
විනිබ්යභොයගො න ලබ්භති චිත්තසංකියලසස්ස අධිප්යපතත්තා. යතනාහ 

‘‘යුත් යත වා’’තිආදි. අයයොනියසොමනසිකාරවයසන උප්පජ්ජනයතොසම්පත්ති

ආයතිඤ්ච දුක්ෙස්යසව උප්පාදනයතො න යකොචි යලොයභො අවිසයමො නාම. 
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අභිජ් ඣාෙනට් යඨනාති යස්ස කස්සචි ආරම්මණස්ස යුත්තස්ස අයුත්තස්ස
අප්පත්තස්ස ච අභිජ්ජායනවයසන අභිපත්ථනාවයසන ච පවත්තා තණ්හා 

අභිජ් ඣාති යලොභයතො නිබ්බියසසන්ති දස්යසති. යතනාහ ‘‘එකත් ථයමතං 

බයඤ ් නයමව නාන’’න්ති. දූයසතීති සභාවසන්තං අසංකියලසං විනායසති

අවිසුකුධං කයරොති. යතනාහ ‘‘ඔභාසිතුං න යදතී’’ති. ‘‘ඉයම සත්තා
උච්ඡිජ්ජන්තු විනස්සන්තූ’’ති සත්යතසු බ්යයාපජ්ජනාකාරප්පවත්තියා 

බයාපායදො නවවි ආඝාතවත් ථුසම් භයවො වුත්යතො. යකොයධො පන
සඅොයරසුපිපවත්තනයතො දසවිධආ ාතවත්ථුසම්භයවොවුත්යතො.උභයම්පි

පටි යමව, පවත්තනානත්තයතො භින්දිත්වා වුත්යතො. ද්ජ්ඣනවයසයනව 

චිත් තපරියෙොනන්  යනො ‘‘අක්යකොච්ඡි මංඅවධිම’’න්තිආදිනා. 

සුට්ඨු කතං කරණං සුකතං, තස්ස පුබ්බ්යකාරිතාලක්ෙණස්ස ගුණස්ස 

විනාසයනො උදකපුඤ්ඡනියාවිය සරීරානුගතංඋදකංපුඤ්ඡන්යතො මක් යඛො. 
තථාහියසොපයරසං ගුණානංමක්ෙනට්යඨන‘‘මක්යෙො’’තිවුච්චති.ඉදානි 

අන ාරිෙස් ස වාතිආදිනා සඅයෙයපන වුත්තත්ථං විත්ථායරන දස්යසතුං 

‘‘අන ාරියෙොපී’’තිආදිවුත්තං.නිසින්නකථාපරිකථාදිවයසනධම්මස්ස කථා

ධම්මකථානයයො, එකත්තාදිධම්මනීති එව වා. පකරණං සත්ත පකරණානි, 

තත්ථ යකොසල්ලං  ම් මකථානෙපකරණයකොසල් ලං. ආදි-සකුයදන
විනයක්කයම චතූසු මහානිකායයසු ච යකොසල්ලං සඅගණ්හාති. 

අචිත් තීකයතොති චිත්තීකාරරහියතො. ෙථා චාෙන්ති ඉමිනා යථායං මක්යෙො

චිත්තං දූයසති, එවං පළායසොපි චිත්තං දූයසති, තස්මා උපක්කියලයසොති

දස්යසති. අනිෙතා  ති නිොයමොක් කමනාභාවයතො. ආදි-සකුයදන
‘‘රත්තඤ්ඤූ චිරපබ්බ්යජියත පුග්ගයල අජ්යඣොත්ථරිත්වා ‘ත්වම්පි ඉමස්මිං

සාසයන පබ්බ්යජියතො, අහම්පි පබ්බ්යජියතො, ත්වම්පි සීලමත්යත ඨියතො

අහම්පී’ති’’ එවමාදීනං සඅගයහො. යු ග්  ාහ ාහීති ‘‘තව වා මම වා යකො

වියසයසො’’ති අසමම්පි සමං කත්වා සමධුරග්ගාහගණ්හනයකො. ඛීෙනා 
උසූයනා. අත්තයනො සම්පත්තියා නිගූහනං තස්ස පයරහි

සාධාරණභාවාසහයනන යහොතීති ‘‘පයරහි සා ාරණභාවං 

අසහමානං’’ඉච්යචව වුත්තං. කාරයණ හි ගහියත ඵලම්පි ගහිතයමව

යහොතීති. අඤ්ඤථා අත්තයනො පයවදනකපුග්ගයලො යකරාටියකො, 

‘‘යනකතිකවාණියජො’’තිපි වදන්ති. සප්පමුො මච්ඡවාලා එකා මච්ඡජාති

ආයතනමච්යඡො. යතනාහ ‘‘ආෙතනමච් යඡො නාමා’’තිආදි. බද්  චයරොති
අන්යතවාසී. 

සබ්බ්යයසො අමකුදිතසභායවන වා තභරිතභත්තසදිසස්ස ථකුධභාවස්ස
අයනොනමිතදණ්ඩසදිසතාය පග්ගහිතසිරඅනිවාතවුත්තිකාරස්සචකරණයතො 

වා තභරිත…යප.… කරයණො. තදුත් තරිකරයණොතියංයයනකතංදුච්චරිතං

වා සුචරිතං වා, තදුත්තරි, තස්ස කුවිගුණං වා කරයණො. අත්තයනො

මණ්ඩනාදිඅත්ථං පයරන කතං අලඞ් කාරාදිං. පරිොපුණාති වා කයථති වා 
අත්තයනො බ්යලානුරූපං. කාමං නිකායකුවයග්ගහණාදිවයසන පවත්යතො



මජ්ඣිමනිකායය මූලපණ්ණාස-ටීකා  මූලපරියායවග්යගො 
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පටුන 

යසවිතබ්බ්යමායනො එව, තථාපිස්ස සංකියලසපක්ෙත්තා වුත්තං ‘‘මානං 

අනිස ්සාො’’ති. 

උණ් ණතිවයසනාති ‘‘යසයයයොහමස්මී’’තිආදිනා චිත්තස්ස
පග්ගහණවයසන. පුබ්යබ්ය යකනචි අත්තානං සදිසං කත්වා පච්ඡා තයතො

අධිකයතො දහනයතො උප්පජ්ජනයකො අතිමායනො. මදග්  හණාකායරො 

ජාතිආදිං පටිච්ච මජ්ජනාකායරො, යසොපි අත්ථයතො මායනො එව. පමායදො 
තථාපවත්යතොචිත්තුප්පායදො. 

තස් මා යලොභමාදිං කත් වා දස් යසතීති යලොභස්ස ආදියතො ගහයණ

කාරණං විභායවතුකායමො පුච්ඡති. පඨමුප් පත් තියතොති තත්ථ තත්ථ භයව
සබ්බ්යපඨමං උප්පජ්ජනයතො. සත්තානඤ්හි යථාධිගතං ඣානාදිවියසසං
ආරබ්භ පච්චයවක්ෙණා විය යථාලකුධං උපපතිභවං ආරබ්භනිකන්ති එව.

යතනාහ ‘‘සබ් බසත් තාන’’න්තිආදි. ෙථාසම් භවං ඉතයරති ඉතයර

බ්යයාපාදාදයයො යථාපච්චයං උප්පජ්ජන්ති, යලොභස්ස වියආදියතො අසුකස්ස
අනන්තරංඅසුයකොතිවානයනසංනියයමොඅත්ථීතිඅත්යථො.කිං පනඑයත

යසොළයසව චිත්තස්ස උපක්කියලසා, උදාහු අඤ්යඤපි සන්තීති අනුයයොගං

සන්ධාය අඤ්යඤපිසන්තීතිදස්යසන්යතො ‘‘න ච එයත’’තිආදිමාහ.යදි එවං
කස්මාඑත්තකාඑවඉධවුත්තාති.නයදස්සනවයසනාති දස්යසන්යතොආහ 

‘‘එයතන පන…යප.… යවදිතබ් බා’’ති. යතන ථිනමිකුධඋකුධච්චද්ක්ද්ච්ච-
විචිකිච්ඡා-අත්තුක්කංසන-පරවබ්භනඡම්භිතත්තා- භීරුකතා-
අහිරිකායනොත්තප්ප-අත්තිච්ඡතා-පාපිච්ඡතා-මහිච්ඡතාදයයො සඅගහිතාති 

යවදිතබ්බ්යං. 

72. සංකියලසං දස් යසත් වාතිසංකිලිට්ඨවත්තනිදස්සයනන සඅයෙයපන

වුත්තංසංකියලසංවිභායගනදස්යසත්වා. යවොදානං දස් යසන් යතොතිඑත්ථාපි

එයසව නයයො. එවං  ානිත් වාති ‘‘අභිජ්ඣා විසමයලොයභො එකන්යතයනව
චිත්තස්ස උප්පක්කියලයසො’’ති සභාවයතො සමුදයයතො නියරොධයතො
නියරොධූපායයතොචපුබ්බ්යභාගපඤ්ඤායයචවයහට්ඨිමමග්ගකුවයපඤ්ඤායච 

ජානිත්වා. ප හතීති එත්ථ අච්චන්තප්පහානයමව අධිප්යපතන්ති

දස්යසන්යතො ‘‘සමුච් යඡදප් පහානවයසන අරිෙමග් ය න ප හතී’’ති ආහ. 

අරිෙමග් ය නාති අනාගාමිමග්යගන. යතන හි පහානං ඉධ සබ්බ්යවායරසු

අධිප්යපතං. කියලසපටිපාටි ඉධ කියලසානං යදසනාක්කයමො. 

මග්  පටිපාටිපනචතුන්නං අරියමග්ගානංයදසනාක්කයමොපිතායයදසනාය
පටිපජ්ජනක්කයමොපි තාය පටිපත්තියා උප්පත්තික්කයමොපි. තත්ථ යය යය

කියලසායයනයයනමග්යගනපහීයන්ති, මග්ගපටිපාටිංඅයනොයලොයකත්වා
යතසං යතසං කියලසානං යතන යතන මග්යගන පහානදස්සනං 
කියලසපටිපාටිනකියලසානංඋප්පත්තික්කයමොඉධයදසනාක්කයමොචාති

දස්යසන්යතො ‘‘අභිජ් ඣා විසමයලොයභො’’තිආදිමාහ. යයන යයන පන

මග්යගන යය යය කියලසා පහීයන්ති මග්ගානුපුබ්බියා, යතන යතන
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මග්යගන යතසං යතසං කියලසානං පහානදස්සනං මග්ගපටිපාටියා

පහානදස්සනන්තිදස්යසන්යතො ‘‘යසොතාපත් තිමග් ය නා’’තිආදිමාහ. 

ඉමස ්මිං පන ඨායනති ‘‘ස යෙො යසො, භික්ෙයව, භික්ඛූ’’තිආදිනා

ආගයතොඉමස්මිංපහානවායර. ඉයම කියලසාතිඉයම යථාවුත්තාකියලසා. 

යසොතාපත් තිමග්  වජ් ඣා වා යහොන් තු යසසමග්  වජ් ඣා වායහට්ඨා

දස්සිතමග්ගපටිපාටිවයසන. තත්ථ පන යය තතියමග්ගවජ්ඣා, යතසං

අනාගාමිමග්යගයනව පහායන වත්තබ්බ්යං නත්ථි, යයසං පයනත්ථ 
යහට්ඨිමමග්ගවජ්ඣානං ඉධ සඅගයහ කාරණං පච්ඡා වත්තුකායමන
අග්ගමග්ගවජ්ඣානං අනාදියිත්වාකස්මාතතියමග්ගවජ්ඣානයමවගහණං

කතන්තිආහ ‘‘අෙයමත් ථ පයවණිමග්  ා යතො සම් භයවො’’ති, අයං ඉමස්ස
සුත්තස්ස එතස්මිං ඨායන ආචරියපයවණියා කථාමග්යගො තයතො ආගයතො
අත්ථසම්භයවොඅත්ථතත්වන්ති අත්යථො.තත්ථයහට්ඨිමමග්ගවජ්ඣානංඉධ
සඅගයහ කාරණං පච්ඡා වත්තුකායමො අග්ගමග්ගවජ්ඣානං අග්ගහයණ

යුත්තිං දස්යසන්යතො ‘‘යසො චා’’තිආදිමාහ. යතනාති චතුත්ථමග්යගන. 

යසසානන්ති බ්යයාපාදාදීනං. යෙපීති මක්ොදියක සන්ධායාහ. 

තංසමුට් ඨාපකචිත් තානන්ති යතසං මක්ොදීනං සමුට්ඨාපකචිත්තුප්පාදානං.

තත්ථ මක්ෙ-පළාස-ඉස්සා-මච්ඡරිය-සමුට්ඨාපකං පටි කුවයචිත්තං, 

වියසසයතො පඤ්චකාමගුණයලොයභන සයඨො මායාවී ච යහොති, 

පඤ්චකාමගුණිකරායගො ච අනාගාමිමග්යගයනව නිරවයසසයතො පහීයති, 

තස්මාවුත්තං ‘‘තංසමුට් ඨාපකචිත් තානං අප් පහීනත් තා’’ති.යතපිසුප්පහීනා 

යහොන්තීති සම්බ්යන්යධො. තන්ති පඨමමග්යගයනව පහානං පුබ් බාපයරන න 

සන් ධිෙති ‘‘යයථොධි යෙො’’ති එත්ථ ඔධිවචනස්ස මග්ගත්තයවාචකත්තා.
රතනත්තයයඅයවච්චප්පසායදොනාමඅරියකන්තසීලංවිය යසොතාපන්නස්ස

අඅගානි, යත ච පහානයතො පච්ඡා නිකුදිට්ඨා, තස්මා ඉධ වුත්තප්පහානං

වික්ෙම්භනපහානයමවාති යකචි වදන්ති. යතසං ඉච් ඡාමත් තයමව 

යථාවුත්තපහානස්යසව වයසන අයවච්චප්පසාදානං ඔධියසො පහානස්ස 

විභාවිතත්තා, ස්වායමත්යථොයහට්ඨායුත්තියතොපිපකාසියතොයයව. 

74. එකයමයකන පයදන යෙොය තබ් බං, යයතො එකයමකස්සපි

උපක්කියලසස්ස සභාවාදියතො දස්සනං නියයානමුෙං යහොති, තථා යචව
යහට්ඨා සංවණ්ණිතං. අනාගාමිමග්ගවයසන පහානං වත්වා පසාදස්ස

උකුධටත්තාවුත්තං ‘‘අනා ාමිමග් ය න යලොකුත් තරප් පසායදො ආ යතො’’ති.

යදි එවං කස්මා ‘‘යලොකියයො උප්පජ්ජතී’’ති වුත්තන්ති? ‘‘ඉතිපි යසො
භගවා’’තිආදිනයප්පවත්තස්ස යලොකියත්තා. නිබ්බ්යානාරම්මයණො එව හි

යලොද්ත්තයරො පසායදො. ‘‘ඉතිපි යසො භගවා’’තිආදිවචයනන යලොකියං, 

අයවච්චප්පසාදවචයනන යලොද්ත්තරන්ති යලොකිෙයලොකුත් තරමිස් සකං 

පසාදං දස් යසන් යතො. අයවච්චරතනත්තයගුයණ යාථාවයතොඤත්වාපසායදො 

අයවච් චප් පසායදො. යසො පන යස්මා මග්යගනාගතත්තා යකනචි

අකම්පනියයො අප්පධංසියයො ච යහොති, තස්මා වුත්තං ‘‘අචයලන 
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අච් චුයතනා’’ති. තත්ථ යලොද්ත්තයරො සබ්බ්යයසො බුකුධගුණාදීසු සම්යමොහං

විකුධංයසන්යතොතත්ථකිච්චයතො පවත්තති, ඉතයරොආරම්මණවයසනයත

ආරබ්භ. තං විධින්ති තං තස්ස උප්පන්නප්පකාරං. අනුස ්සතිට් ඨානානීති
අනුස්සතිකම්මට්ඨානානි. 

75. යසොමනස් සාදීති ආදි-සකුයදන ඤාණාදීනි සඅගණ්හාති. යචොරානං

අභිණ්හං සඤ්චරණට්ඨානතාය පච් චන් තග්ගහණං. පච් චයවක් ඛයතොති
‘‘අසුකස්මිඤ්ච ඨායන ඉයම චියම යචොරා එවඤ්ච එවඤ්ච විනාසිතා’’ති

පච්චයවක්ෙයතො රඤ් යඤො විෙ. 

යයො යයො ඔධි ෙයථොධි. යථා-සකුයදො බ්යයාපනිච්ඡායං, යෙො සකුයදො

අවධාරයණති දස්යසන්යතො ‘‘සකසකඔධිවයසන චත් තයමව 

යහොතී’’තිආදිමාහ.යතන ‘‘වන්ත’’න්තිආදීසුපිඅවධායරතබ්බ්යන්තිදස්යසති. 

සකසකඔධිවයසනාතිසඅයෙපයතොවුත්තමත්ථංවිවරිතුං ‘‘ද් යව ඔධී’’තිආදි

ආරකුධං. තත්ථ ෙංමග්  වජ් ඣාති යයන මග්යගන අනවයසසයතො
පහාතබ්බ්යා. අනවයසසප්පහානවයසන හි තංතංමග්ගවජ්ඣානං කියලසානං

තදඤ්ඤමග්ගවජ්යඣහි අසම්මිස්සතා, අඤ්ඤථා යය සකසකඔධිවයසන

උපරිමග්ගවජ්ඣා, යත යහට්ඨිමමග්යගහි පහීනාපායගමනීයාදිසභාවා එව

යතහි පහීයන්තීති පහානවයසන සම්මිස්සා සියුං. යතන යතයෙව පහීනා 

යහොන් තීති එත්ථාපි එයසව නයයො. තතුත් තරිපීති තයතො
පහානනිමිත්තයසොමනස්සුප්පත්තියතො උකුධම්පි. පටිපක්යෙසු ඔධියසො

පවත්තිකිච්චත්තා ඔධීති යහට් ඨා තයෙො මග්  ා වුච් චන් ති. යත හීතිආදි

වුත්තස්යසවත්ථස්ස විවරණං. ඉමස් ස භික් ඛුයනොති අනාගාමිං සන්ධායාහ.

යතන වුත්තං ‘‘යහට් ඨාමග්  ත් තයෙන චත් ත’’න්ති. 

යකචි චත්තම්පි ගණ්හන්ති, නයිදයමවන්ති දස්සනත්ථං ‘‘වන් ත’’න්ති

වුත්තං. න හි යං යයන වන්තං, යසො පුන තං ආදියති. යතනාහ 

‘‘අනාදිෙනභාවදස් සනවයසනා’’ති. වන්තම්පිකිඤ්චි සසන්තතිලග්ගං සියා, 

නයිදයමවන්ති දස්සනත්ථං ‘‘මුත් ත’’න්ති වුත්තං. යතනාහ ‘‘සන් තතියතො 

විනියමොචනවයසනා’’ති.මුත්තම්පිකිඤ්චිමුත්තබ්යන්ධනාවියඵලංද්හිඤ්චි 

තිට්ඨති, න එවමිදන්ති දස්සනත්ථං ‘‘පහීන’’න්ති වුත්තං. යතනාහ ‘‘ක් වචි 

අනවට් ඨානදස් සනවයසනා’’ති. යථා කිඤ්චි දුන්නිස්සට්ඨං පුන ආදාය

සම්මයදවනිස්සට්ඨංපටිනිස්සට්ඨන්තිවුච්චති, එවං විපස්සනායනිස්සට්ඨං
ආදින්නසදිසං මග්යගන පහීනං පටිනිස්සට්ඨං නාම යහොතීති දස්සනත්ථං 

‘‘පටිනිස ්සට් ඨ’’න්ති වුත්තං. යතනාහ ‘‘ආදින් නපුබ් බස් ස 

පටිනිස ්සග්  දස් සනවයසනා’’ති.නකාපුරියසන වියපරම්මුයෙනනිස්සට්ඨං, 

අථ යෙො අභිමුයෙයනව නිස්සට්ඨන්ති දස්සනත්ථං ‘‘පටිනිස ්සට් ඨ’’න්ති

වුත්තං. යතනාහ ‘‘පටිමුඛං වා’’තිආදි. උප න් තබ් බයතොති අත්තයනො

හිතසුෙං පච්චාසීසන්යතන එකන්යතන අධිගන්තබ්බ්යයතො.  ාරණයතොති

තංසමඅගීනං අපායපාතයතො සන්ධාරයණන.  න් යථො ‘‘යවයදො’’ති වුච් චති 
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‘‘විදන්ති එයතනා’’ති, යවයදහි ඤායණහි ගයතො පටිපන්යනොති යවදගූ. 

අභි ඤ ්ඤාති ජායනයය. යවද ාතාති උප්පන්නයසොමනස්සා. ඤාණං 

‘‘යවයදො’’ති වුච් චති ‘‘යවදිතබ්බ්යං යවයදතී’’ති. යසොමනස් සං ‘‘යවයදො’’ති 

වුච් චති ආරම්මණරසං වින්දතිඅනුභවතීති. 

උප් පන් නන්ති අයවච්චප්පසාදංනිස්සායඋප්පන්නං. වුත් තප් පකාරයමව 

යවදන්ති ‘‘යසොමනස්සං යසොමනස්සමයඤාණඤ්චා’’ති එවං

වුත්තප්පකාරයමව. අත් ථයවදන්ති අත්යථයහතුඵයලයවදං.  ම් මයවදන්ති

ධම්යම යහතුම්හි යවදං. යතනාහ ‘‘අයවච් චප් පසාදස් ස යහතු’’න්තිආදි. ඉධ
ධම්මත්ථසකුදා යහතුඵලපරියායාති ඉමමත්ථං පාළියා එව දස්යසතුං 

‘‘වුත් තඤ් යහත’’න්තිආදි වුත්තං. තයමව අත් ථඤ ්ච  ම් මඤ ්චාති අත්යථො
ධම්යමොති ච වුත්තං අයවච්චප්පසාදනිමිත්තං යථාවුත්තං

කියලසප්පහානඤ්ච. අත් ථ ම් මානිසංසභූතං යවදන්ති
යථාවුත්තඅත්ථධම්මානිසංසභූතං යසොමනස්සමයඤාණසඅොතං යවදඤ්ච. 

පායමොජ්  න්තිතරුණපීතිංආහ. පච් චයවක් ඛණාකාරප් පවත් යතනාතිඑයතන
පච්චයවක්ෙණා එයවත්ථ අනවජ්ජසභාවතාය ධම්යමොති වුත්යතොති

දට්ඨබ්බ්යං. පීති  ාෙතීති පරප්පච්චයං බ්යලවපීතිමාහ. පීණිතමනස ්සාති 

පස්සකුධිආවයහහි උළායරහි පීතියවයගහි තිත්තචිත්තස්ස. කායෙොති

නාමකායයො. වූපසන් තදරයථොති කියලසපරිළාහානං දූරීභායවන සුට්ඨු
උපසන්තදරයථො. පච්චයවක්ෙණයහතුකං චිත්තස්ස සමාධානං ඉධ

අධිප්යපතන්තිආහ ‘‘අප් පිතං විෙ අචලං තිට් ඨතී’’ති. 

76. කාමං ‘‘බුකුයධ අයවච්චප්පසායදන සමන්නාගයතොම්හි, ධම්යම 

සඅය  අයවච්චප්පසායදන සමන්නාගයතොම්හී’’ති ඉදම්පි තස්සා

පච්චයවක්ෙණාය පවත්තිආකාරපකාසනයමව, ඉදං පන වියසසයතො

රතනත්තයයඋප්පන්නයසොමනස්සාදිප්පකාසනපදං. ‘‘යයථොධියෙොපනා’’ති
ඉදම්පි සවියසසං පච්චයවක්ෙණාකාරප්පකාසනපදන්ති අධිප්පායයන 

‘‘ඉදානි ෙයථොධි…යප.… පකායසත් වා’’ති වුත්තං. චත්තායරොපි පන වාරා
පච්චයවක්ෙණාකාරප්පකාසනවයසන යචව
යසොමනස්සාදිආනිසංසදස්සනවයසන ච වුත්තාති සක්කා විඤ්ඤාතුං
උභයත්ථාපිඋභයස්සවුත්තත්තා.යදිපිඅරියමග්යගො එකචිත්තක්ෙණියකොන

පුන උප්පජ්ජති, පටිපක්ෙස්ස පන යතන සුප්පහීනත්තා තංසමඅගී 

අපරිහානධම්යමො තංසීලාදිභායවයනව වුච්චතීති ආහ ‘‘තස් ස 

අනා ාමිමග්  සම් පයුත් තං සීලක් ඛන්  ං දස් යසතී’’තිආදි. ‘‘එවංධම්මා යත 

භගවන්යතො අයහසු’’න්තිආදීසු )දී. නි. 2.13; ම. නි. 3.197-198; සං. නි.

5.378) විය ඉධ ධම්ම-සකුයදො සමාධිපරියායයොති ආහ ‘‘සමාධික් ඛන්  ං 

පඤ ්ඤාක් ඛන්  ඤ් ච දස් යසතී’’ති. තථා හි යසො සම්පයුත්තධම්යම

එකාරම්මයණ අවික්ඛිපමායන අවිප්පකිණ්යණඅවිසයටකත්වාසමං, සම්මා
ච ආදහන්යතො තථා යත ධායරතීති ච වත්තබ්බ්යතං අරහතීති ධම්යමොති ච 

වුච්චති. අයනකරූපානන්ති අයනකප්පකාරානං. අන්තරායයො නාම 
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පටුන 

අප්පටිලකුධස්ස වා අලබ්භනවයසන, පටිලකුධස්ස වා පරිහානවයසන, 

තදුභයම්පි ඉධ නත්ථීති දස්යසන්යතො ‘‘මග්  ස ්ස වා’’තිආදිමාහ. යනවස් ස 

තං යහොති අන් තරාොොති තස්ස අනාගාමියනො පිණ්ඩපාතයභොජනං යනව
යහොති අන්තරායාය උක්කංසගතාය පච්චයවක්ෙණාය පච්චයවක්ඛිත්වා
පරිභුඤ්ජනයතො. තඤ්චස්සා උක්කංසගමනං හතපටිපක්ෙත්තාති

දස්යසන්යතො ‘‘මග් ය න විසුද්  චිත් තත් තා’’තිආහ. 

එත් ථාති එතස්මිං අන්තරායාභායව. එතයදව විසුකුධචිත්තත්තයමව 

කාරණං. එත්ථ ච ‘‘යනවස්ස තං යහොති අන්තරායායා’’ති ඉමිනා යහට්ඨා
වුත්තප්පහානං අනාගාමිමග්යගයනවාති සිකුධං යහොති. අනාගාමියනො හි

සබ්බ්යයසො කාමරායගො පහීයනො යහොති, රසතණ්හාය අභාවයතො
තාදිසපිණ්ඩපාතපරියභොයගො අග්ගමග්ගාධිගයම කථඤ්චිපි අන්තරායාය න 

යහොතීති. ‘‘යසයයථාපි, භික්ෙයව, වත්ථ’’න්ති වදන්යතො භගවාආදිම්හි
අත්තනා උපනීතවත්ථූපමං අනුසන්යධති. උදකස්ස අච්ඡභායවො

පඅකයසවාලපණකාදිමලාභායවන පසන්නතාය, තබ්බිපරියායයතො

බ්යහලතාති ආහ ‘‘අච් ඡන් ති විප් පසන් න’’න්ති. වණ්ණනිභාය

විගතසංකියලසතායසමුජ්ජලනංපභස්සරතාය වත්ථස්ස, තංපරියයොදාතන්ති

වත්තබ්බ්යතං ලභතීති ආහ ‘‘පරියෙොදාතං පභස ්සරතාො’’ති. උක් කං 

බන් ය ෙයාති අඅගාරකපල්ලංයථාදාරු ටිකඅගාරාදියකනනභිජ්ජති, එවං
තනුමත්තිකායලපාදිනා බ්යන්යධයය. යම පටලයතො
යවරම්භවාතධාරාසඅ ට්ටනයතො විජ්විතා විය යකවලං 

වාතධාරාසඅ ට්ටනජනිතා පභා උක්කාපභා, සා පන යස්මා කුවින්නං

වාතධාරානං යවගසම්භූතසඅ ට්ටනයහතුකා, තස්මා කාරණවයසන 

‘‘වාතයවය ො උක් කා’’තිවුත්තං. 

77. ෙථානුසන් ධිවයසනාතිආදිම්හි උට්ඨිතයදසනාය අනුරූපා අනුසන්ධි

යථානුසන්ධි, තස්සා වයසන. බ්යයතියරකදස්සනං විය හි සායධතබ්බ්යස්ස
ආදිම්හි උට්ඨිතයදසනාය පටිපක්ෙදස්සනම්පි අනුරූපයදසනාව සම්මයදව

පතිට්ඨාපනභාවයතො, යථා තං ආවත්තහාරයයොජනායං

විසභාගධම්මාවත්තන්ති දට්ඨබ්බ්යං. ‘‘ෙථානුසන් ධිවයසන යදසනා ආ තා’’ති
සඅයෙපයතො වුත්තමත්ථං විත්ථායරන්යතො තප්පසඅයගන ඉතයරපි

අනුසන්ධී දස්යසතුං ‘‘තයෙො හී’’තිආදිමාහ. බහිද්  ාති බ්යාහියරසු වත්ථූසු. 

අසති පරිතස් සනාති තණ්හාදිට්ඨිපරිතස්සනාභායවො. 

විස් සජ් ජිතසුත් තවයසනාති‘‘ඉධභික්ඛු එකච්චස්සා’’තිආදිනා (ම.නි.1.242) 

විස්සජ්ජිතසුත්තවයසන. යෙන  ම් යමනාති සීලාදියවොදානධම්යමසු 

අක්ෙන්තියාදිසංකියලසධම්යමසු ච යයන යයන ධම්යමන. ඡ අභිඤ් ඤා 

ආ තාති ඉමිනා ‘‘අනුරූපධම්මවයසන වා’’ති වුත්තවිකප්පං දස්යසති, 

යසයසහි ‘‘පටිපක්ෙවයසන වා’’ති වුත්තවිකප්පං. අක්ෙන්තියා හි 

කකචූපයමොවායදො )ම.නි. 1.222) පටිපක්යෙො, තථා දිට්ඨියා ‘‘යනතංමම, 

යනයසොහමස්මි, න යමයසො අත්තා’’ති එවං පටිභාගා සුඤ්ඤතාකායරන.
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යසසකුවයයපි එයසවනයයො. ‘‘චිත්යත සංකිලිට්යඨ දුග්ගති පාටිකඅො’’ති

)ම. නි. 1.70) යහට්ඨා කියලසයදසනා ආගතා. සබ් යබොති අනවයසයසො. 

සබ් බාකායරනාති ආදීනවානිසංසපච්චයවක්ෙණපුග්ගලයදොසජානනාදිනා
සබ්බ්යප්පකායරන. 

78. ‘‘යමත්තාභායවතබ්බ්යාබ්යයාපාදස්සපහානායා’’තිආදිවචනයතො (අ.

නි.9.1) යමත්තාදයයොබ්යයාපාදවියහසාරතිරාගානංපටිපක්ො.යස්මා ‘‘යසො 
අත්ථී’’තිආදිනා භගවතා අනාගාමියනො අග්ගමග්ගාධිගමනං

චතුසච්චකම්මට්ඨානංමත්ථකං පායපත්වාකථිතං, තස්මාතං දස්යසන්යතො 

‘‘ඉදානිස ්සා’’තිආදිමාහ. 

බ්රහ් මවිහාර ම් යමති බ්රහ්මවිහායර යචව බ්රහ්මවිහාරසහගතධම්යම ච.

යතනාහ ‘‘නාමවයසනා’’ති. වවත්ථයපත්වාති ආයනත්වා සම්බ්යන්ධිතබ්බ්යං.
නාමන්තිපි හි ඊදියසසු ඨායනසු චත්තායරො අරූපියනො ෙන්ධා වුච්චන්ති. 

ඉමිනා නයෙනාතිඑයතන භූතනිස්සිතානංයසසුපාදායධම්මානංසබ්යබ්යසම්පි
පහාතබ්බ්යතණ්හාවජ්ජානං යතභූමකධම්මානං පරිග්ගහවිධිං උල්ලිඅයගති.
සභාවයතො විජ්ජමානං තං අත්තපච්චක්ෙං කත්වා ඤායණන යාථාවයතො
පටිවිජ්ඣියමානතං උපාදාය ‘‘අත්ථි ඉද’’න්ති යථාවවත්ථාපිතං නාමරූපං.

යතයනවාහ ‘‘එත් තාවතායනන දුක් ඛසච් චවවත් ථානං කතං යහොතී’’ති.

සාවධාරණඤ්යචතං වචනං, යලොකසමඤ්ඤාසිකුධං සත්තඉත්ථිපුරිසාදි විය, 
ඉයතො බ්යාහිරකපරිකප්පිතං පකතිආදි ද්රබ්යයාදි ජීවාදි කායාදි විය ච න

පරමත්ථයතො නත්ථි, අත්යථවාතිවුත්තංයහොති. ප ානාතීතිපුබ්බ්යභායගතාව 

ලක්ෙණරසාදිවයසන යචව පටිග්ගහවිභාගවයසන ච පකාරයතො ජානාති, 

අපරභායග පන පරිඤ්ඤාභිසමයවයසන පටිවිජ්ඣන්යතො ජානාති.

එකන්තහීනානාමඅද්සලධම්මාසම්පති ආයතිඤ්චදුක්ෙමූලත්තා, තත්ථාපි

වියසසයතො තණ්හාති ආහ ‘‘දුක් ඛස ්ස සමුදෙං පටිවිජ් ඣන් යතො අත් ථි 

හීනන් ති ප ානාතී’’ති. අත්තයනො පච්චයයහි පධානභාවං නීතත්තා
පණීතන්ති ඉමිනා අත්යථන අරියමග්යගොව ‘‘පණීත’’න්ති වුච්චතීති ආහ 

‘‘පහානුපාෙං විචිනන් යතො අත් ථි පණීතන් ති ප ානාතී’’ති. ‘‘උත්තමට්යඨන

ච පණීත’’න්ති වුච්චමායන නියරොධසච්චස්සපි සඅගයහො සියා, තස්ස පන 
පදන්තයරන සඅගහිතත්තා වුත්තනයයයනයවත්ථ අත්යථො යවදිතබ්යබ්යො.
අප්පමඤ්ඤාමුයෙන විපස්සනාභිනියවසස්යසව කතත්තා 

‘‘බ්රහ් මවිහාරසඤ් ඤා තස ්සා’’ති වුත්තං. ‘‘සබ්බ්යස්සපි යතභූමකස්ස
සඤ්ඤාගතස්සා’’ති වත්තුං වට්ටතියයව. න යචත්ථ අසඅගයහො තස්සාපි 
සඤ්ඤායආගතභාවයතො.යලොකංඋත්තරිත්වාසමතික්කමිත්වානිස්සරිත්වා

විසංයුත්තං හුත්වාඨිතත්තාවුත්තං ‘‘උත් තරි නිස ්සරණං නිබ් බාන’’න්ති. 

චතූහි ආකායරහීති ‘‘අත්ථි හීන’’න්තිආදීහි චතූහි පකායරහි.
අන්වයඤාණතාය අනුයබ්යොධභූතාය විපස්සනාපඤ්ඤාය ජානනත්යථො
ධම්මඤාණතාය පටියවධභූතාය මග්ගපඤ්ඤාය දස්සනත්යථො
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සභාවසිකුයධොති දස්යසන්යතො ‘‘විපස් සනාපඤ් ඤාෙ චත් තාරි සච් චානි 

 ානනයතො මග්  පඤ් ඤාෙ පස් සයතො’’ති වුත්තං. භෙයභරයව 

වුත් තනයෙයනවාති භයයභරවසුත්තවණ්ණනායං අත්තනා 
වුත්තඅත්ථවචනත්ථපායඨන ඉධ පාඨස්ස සදිසත්තා අතිදිසන්යතො 

‘‘කාමාසවාපි…යප.… ප ානාතී’’ති ආහ. එත්ථ ච යස්මා ‘‘කාමාසවාපි 
චිත්තං විමුච්චති…යප.… අවිජ්ජාසවාපි චිත්තං විමුච්චතී’’ති ‘‘ඛීණා 

ජාතී’’තිආදීනිවදතාභගවතාචතුත්ථමග්යගොනිකුදිට්යඨො, තස්මායංයහට්ඨා 

අට් ඨකථාෙං වුත්තං ‘‘යසො ච උපරි චතුත්ථමග්ගස්යසව නිකුදිට්ඨත්තා

යුජ්ජතී’’ති, තංසුවුත්තයමවාතිදට්ඨබ්බ්යං. 

තස් ස යචොදනත් ථාොති තස්ස බ්රාහ්මණස්ස භගවා අත්තයනො
යචොදනත්ථාය‘‘පුච්ඡමංත්වංබ්රාහ්මණයයදත්ථතයා මනසාභිසමීහිත’’න්ති

යචොදනාය, ඔකාසදානත්ථායාති අධිප්පායයො. යදසනාසන්නිස්සයයො 
බ්රාහ්මණස්ස තථාරූයපො එත්ථ අජ්ඣාසයයොපි නත්ථීති 

යථාවුත්තඅනුසන්ධිත්තයවිනිමුත්තත්තා ‘‘පාටියෙක් කං අනුසන් ධිං ආහා’’ති

වුත්තං. චිත්තගතත්තා අබ් භන් තයරන. කියලසවුට් ඨානසිනායනනාති
කියලසමලපවාහයනන රාගපරිළාහාදිවූපසමකයරන ච 

අට්ඨඅගිකඅරියමග්ගසලිලසිනායනන. 

79. ධම්මසභාමණ්ඩපං තාවයදව උපගතත්තා බ්යාහුකා නදියතො ආ තං 

විෙ මඤ් ඤමායනො. අරියඵලමකුදනචුණ්ණාදයයො යතලසියනහස්ස 

වියවචයනන. ලූෙභායවො යලොකං, තං එතිස්සා අත්ථීති යලොකාති සම්මතා. 

යලොක් ඛසම් මතග්ගහයණන‘‘තථාසානදීයලොයකපාකටා’’තිඑවං පවත්තං

අත්තයනො මිච්ඡාගාහං දීයපති. යතනාහ ‘‘විසුද්  භාවං යදතීති එවං 

සම් මතා’’ති. පාපපවාහයනන සම්පරායිකාදිසම්පත්තිආවහයතො යලොකස්ස

හිතා යලොකයා. යලොකයාතිසම්මතාතිසබ්බ්යංපුරිමසදිසං.යතනාහ ‘‘යසට් ඨං 

යලොකං  මෙතීති එවං සම් මතා’’ති. පුඤ ්ඤසම් මතාති
පුජ්ජභවඵලනිබ්බ්යත්තයනන සත්තානං පුනයනන වියසොධයනන පුඤ්ඤාති

සම්මතා. තදත් ථදීපනත් ථයමවාති තස්සා පුබ්යබ්ය ආගතයදසනාය
අත්ථදීපනත්ථයමව. වුත්තස්යසවත්ථස්ස පුන දීපනං කිමත්ථියන්ති ආහ 

‘‘ ාථාරුචිකාන’’න්ති. චුණ්ණිකවචනං අසම්භායවන්තා තථා ච වුත්යත
අත්ථමබුජ්ඣනකා පජ්ජවචනංසම්භායවන්තාතථා ච වුත්යතබුජ්ඣනකා

ගාථාරුචිකා. වියසසත් ථදීපනත් ථන්ති විසිට්ඨදීපනත්ථං, පුරිමයදසනාය
අඤ්ඤදීපනත්ථන්තිඅත්යථො. 

‘‘ගච්ඡතිපනභවංයගොතයමොබ්යාහුකංනදිංසිනායිතු’’න්ති)ම.නි. 1.78) 

යහට්ඨා වුත්තත්තා බාහුකන් ති ඉදයමව එත් ථ තදත් ථදීපකං. යසසානි 
අධිකක්කාදිවචනානි තයතො විසිට්ඨස්ස අත්ථස්ස යබ්යොධනයතො 

වියසසත් ථදීපකානි. කස්මා පයනත්ථ භගවතා බ්රාහ්මයණන අවුත්තානි

අධිකක්කාදීනිගහිතානීතිආහ ‘‘ෙයථව හී’’තිආදි.කක්කන්තින්හානපිණ්ඩං
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පටුන 

අධිප්යපතං, න්හායිත්වා අධිකං කක්කං එත්ථ ගණ්හන්තීති අධිකක් කං. 

යතනාහ ‘‘න් හානසම් භාරවයසනා’’තිආදි. මණ් ඩලවාපිසණ් ඨානන්ති

වට්ටයපොක්ෙරණීසණ්ඨානං. නදියෙොතිවිසුංනදියයො, නඅධිකක්කාදීනිවිය
තිත්ථමත්තං. 

තීහි පයදහීති සුන්දරිකාපයාගබ්යාහුකාපයදහි. චත් තාරීති අධිකක්කාදීනි

චත්තාරි. වුත් තායනව යහොන් තීතියලොකසම්මතාලක්ෙයණනඑකලක්ෙණතා 

බ්රාහ්මණස්ස අධිප්පායයන, පරමත්ථයතො පන පාපපවාහලක්ෙයණන

එකලක්ෙණත්තා. යතනාහ ‘‘තස් මා’’තිආදි. කිඤ් චි පාපසුකුධිං න 

කයරොන් තියයව. න හි නං යසො යෙති නං පුග්ගලං න යසොධයය. 

යවරකිබ් බිසභාවං අප් පත් තා නාම කම්මපථභාවං අප්පත්තා. යතනාහ 

‘‘ඛුද් දයකහී’’ති. 

පටිහනන් යතොති අයුත්තභාවදස්සයනන තං දිට්ඨිං පටිබ්යාහන්යතො.

තත්ථායං පටිබ්යාහනවිධියථා යංකිඤ්චි උදයකොයරොහනංන පාපපවාහනං, 
එවං යයොයකොචිනක්ෙත්තයයොයගොපාපයහතූනංපටිපක්ොභාවයතො.යඤ්හි 

විනායසති, යසොතස්සපටිපක්යෙො.යථාආයලොයකොඅන්ධකාරස්සවිජ්ජාච

අවිජ්ජාය, න එවං උදයකොයරොහනං නක්ෙත්තයයොයගො වා පාපයහතූනං

යලොභාදීනං පටිපක්යෙො, තස්මා නිට්ඨයමත්ථ ගන්තබ්බ්යං ‘‘න

උදයකොයරොහනාදි පාපපවාහන’’න්ති. නිච් චං ඵග් ගුනීනක් ඛත් තන්ති

සුකුධසීලාදිකස්ස සබ්බ්යකාලං මඅගලදිවයසො එවාති අධිප්පායයො. ඉතයරොති

සීලාදිවයසන අසුකුයධො. නිච් චයමව උයපොසයථො අරියුයපොසයථන

උපවුත්ථභාවයතො. සුද්  ස් සාති පරිසුකුධමයනොසමාචාරස්ස. සුචිකම් මස් සාති

පරිසුකුධකායවචීසමාචාරස්ස. යතනාහ ‘‘නික් කියලසතාො’’තිආදි. 

කුසලූපසඤ් හිතන්ති අනවජ්ජභාවූපගතං. වතසමාදානන්ති

ධුතධම්මසමාදානාදි සම් පන් නයමව යහොති, නාස්සවිපත්තිඅත්ථීතිඅත්යථො. 

මම සාසයනයෙව සිනාහි, යදි අච්චන්තයමව සුකුධිං ඉච්ඡසීති අධිප්පායයො.

යතනාහ ‘‘සයච’’තිආදි. යඛමතන්ති යෙමභාවං. යථා සබ්බ්යභූතානි

තපවයසන යෙමප්පත්තානි අභයප්පත්තානි යහොන්ති, එවං කයරොහීති තං
යහට්ඨා දස්සිතං යමත්තාදිභාවනං බ්රාහ්මණස්ස සඅයෙයපන
උපදිසන්යතනස්ස එකච්චසමාධිසම්පදා තදවිනාභාවිනී පඤ්ඤාසම්පදා ච

දස්සිතාතිදට්ඨබ්බ්යං.යතනාහ ‘‘මයනොද් වාරසුද් ධි දස් සිතා’’ති. 

තස්ස පන සම්පදාකුවයස්ස නිස්සයභූතං සීලසම්පදං දස්යසතුං ‘‘සයච 

මුසා න භණසී’’තිආදිවුත්තං.එත්ථචයථා‘‘සයචමුසා නභණසී’’තිආදිනා
මුසාවාද-පාණාතිපාත-අදින්නාදාන-පටිවිරතිවචයනන 

අවයසසකායවචීදුච්චරිතවිරතීපිවුත්තාඑවයහොතිලක්ෙණහාරනයයන, එවං 

‘‘සකුදහායනො අමච්ඡරී’’ති සකුධාදිධනසම්පදානියයොජයනයනව 
අවයසසඅරියධනසම්පදානියයොජනම්පි සිකුධයමව යහොතීති සකුධාදයයො 
විමුත්තිපරිපාචනීයධම්මා බ්රාහ්මණස්ස පකාසිතා එවාති යවදිතබ්බ්යා.
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යතයනවාහ ‘‘ඉමාෙ එව පටිපත් තිො කියලසසුද් ධී’’ති.  ො සම් මතතරා 
බ්යාහුකාදීහිපීතිඅධිප්පායයො. 

80. එයකොති අසහායයො, එසා පනස්ස අසහායතා එකීභායවනාති. න

හිස්ස තාව තණ්හාදුතියතා විගතා. යතයනවාහ ‘‘න චිරස් යසවා’’තිආදි.

එකග්ගහයණයනව කායයන වූපකට්ඨතා වුත්තාති ආහ ‘‘වුපකට් යඨො 

චිත් තවියවයකනා’’ති.යතන‘‘දිවාචඅකයමන නිසජ්ජායා’’තිආදිනා)ම.නි.

1.423; 3.75; විභ. 519; මහානි. 161) ආගතං ජාගරියානුයයොගමාහ.
තථාභූතස්ස චස්ස එකාදසහි අග්ගීහිආදිත්යත තයයොභයවපස්සයතොයථා

පමාදස්ස යලයසොපි නායහොසි, එවං කම්මට්ඨානං බ්රූයහන්යතො සම්මයදව
පදහති. කත්ථචි සඅොරගයත අනයපක්ෙචිත්යතො නිබ්බ්යානාධිමුත්යතො එව 

විහාසීති දස්යසතුං ‘‘අප් පමත් යතො’’තිආදි වුත්තං. ඛීණා  ාතීතිආදීසු යං

වත්තබ්බ්යං, තංයහට්ඨාවුත්තයමව.යසසං සුවිඤ්යඤයයයමව. 

වත්ථසුත්තවණ්ණනායලීනත්ථප්පකාසනාසමත්තා. 

8. සල් යලඛසුත් තවණ් ණනා 

81. ‘‘චුන්යදො’’ති තස්ස මහායථරස්ස නාමං, පූජාවයසන පන 

මහාචුන් යදොතිවුච්චතියථා ‘‘මහායමොග්  ල් ලායනො’’ති.අත්තයනොවාචුන්දං
නාම භාගියනයයත්යථරං උපාදාය ආයස්මයතො සාරිපුත්තත්යථරස්ස භාතා

අයංමහායථයරො ‘‘මහාචුන් යදො’’තිපඤ්ඤායිත්ථයථා‘‘මහාපන්ථයකො’’ති. 

සාෙන් හසමෙන්ති භුම්මත්යථ එකං උපයයොගවචනන්ති ආහ 

‘‘සාෙන් හකායල’’ති. න යහත්ථ අච්චන්ත සංයයොයගො සම්භවතීති. 

සත් තසඞ් ඛායරහීති සකුධිවිහාරිකඅන්යතවාසිකඋපාසකාදිසත්යතහි යචව 

රූපාරම්මණාදිසඅොයරහිච. පටිනිවත් තිත් වාති අපසක්කිත්වා. නිලීෙනන්ති

වියවචනංකායචිත්යතහිතයතො විවිත්තතා. එකීභායවොතිහිකායවියවකමාහ, 

පවියවයකොති චිත්තවියවකං. තයතො වුට් ඨියතොති තයතො දුවිධවියවකයතො

භවඅගුප්පත්තියා, සබ්රහ්මචාරීහිසමාගයමනච අයපයතො. අභිවාදායපත් වාති

අභිවාදං කායරත්වා. එවන්ති යථාවුත්තඅභිවාදවයසන. පග්ගය්හාති

උන්නායමත්වා. අනුපච්ඡින්නභවමූලානං තාව එවං අභිවායදො යහොතු, 

උච්ඡින්නභවමූලානං කිමත්ථියයොති ආහ ‘‘එතං ආචිණ් ණං 

තථා තාන’’න්ති. යතන න තථාගතා සම්පරායිකංයයව සත්තානං සුෙං

ආසීසන්ති, අථ යෙො දිට්ඨධම්මිකම්පීති දට්ඨබ්බ්යං. කස්මා එවං තථාගතා

අභිවදන්තීති තත්ථ කාරණමාහ ‘‘සුඛකාමා හී’’තිආදි. පුථුකාොති බ්යහූ

සත්තකායා. ෙක් ඛාති යදවා. යත හි පූජනීයතාය ‘‘යක්ො’’ති වුච් චන්ති. 

අභිවදන් තීතිආසීසිතයමවත්ථං ඤාණකරුණාහිඅභිමුෙංකත්වාවදන්ති. 

ොතිඅනියමයතොගහිතානියමයතොදස්යසන්යතො ‘‘ඉමා’’තිආහ. ඉමාති

ච ආසන්නපච්චක්ෙවචනන්තිආහ ‘‘අභිමුඛං කයරොන් යතො විො’’ති, තංතං

දිට්ඨිගතිකං චිත්තගතං සම්මුො විය කයරොන්යතොති අත්යථො. දිට් ඨියෙොති
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පුරිමපදයලොයපන පාළියංවුත්තන්තිදස්යසන්යතො ‘‘මිච් ඡාදිට් ඨියෙො’’තිආහ. 

සත්යතසු දිට්ඨිගතචිත්තුප්පායදසු උප්පජ්ජමානා, සත්යතසු වා විසයභූයතසු

ආරබ්භ උප්පජ්ජමානා ‘‘සත් යතසු පාතුභවන් තී’’ති වුත්තා. අත් තවායදනාති

අත්තානංආරබ්භ පවත්යතනවචයනන. පටිසංයුත් තාති ‘‘අත්ථි අත්තා’’ති
ගායහ ගාහයණ ච විසයභායවන පටිසංයුත්තා. දිට්ඨිගතියකන දිට්ඨිං
ගාහන්යතහි ගහයණ ගාහාපයණ ච දිට්ඨි දිට්ඨිවාදස්ස විසයයොති යතන
පටිසංයුත්තා නාම යහොති. ‘‘අත්ථි අත්තා’’ති එවං පවත්තා දිට්ඨි ඉධ

අත්තවාදපටිසංයුත්තා, න තස්සා විසයභූයතො අත්තා. සා ච විසයභාවයතො

තථාපවත්යතන වායදන පටිසංයුත්තා. යලොකවාදප් පටිසංයුත් තාති එත්ථාපි

එයසව නයයො. වීසති භවන් ති තයතො පරං අත්තවාදවත්ථුයනො අභාවා. 
පඤ්චපි හි උපාදානක්ෙන්යධ පච්යචකං ‘‘අත්තා’’ති යත ච අත්තයනො 

නිස්සයභායවන ගණ්හයතො එතාසං දිට්ඨීනං සම්භයවො, තබ්බිනිමුත්යතො

පනායං විසයයො අත්තග්ගහණාකායරො ච නත්ථීති. සස් සයතො අත් තා ච 

යලොයකො චාති රූපාදීසුඅඤ්ඤතරං‘‘අත්තා’’ති, ‘‘යලොයකො’’තිවාගයහත්වා
තං සස්සයතො සබ්බ්යකාලභාවී නිච්යචො ධුයවොති. යථාහ ‘‘රූපී අත්තා යචව
යලොයකො ච සස්සයතො චාති අත්තානඤ්ච යලොකඤ්ච පඤ්ඤයපතී’’තිආදි. 

සස් සයතොතිආදීසු පඨයමො සස්සතවාදවයසන අත්තග්ගායහො, දුතියයො

උච්යඡදවාදවයසන, තතියයො එකච්චසස්සතවාදවයසන, චතුත්යථො 

තක්කීවාදවයසන පවත්යතො, අමරාවික්යෙපවයසන වා පවත්යතො

අත්තග්ගායහො. අන් තවාති අත්තයනො පරිච්යඡදතාවයසන. අනන් තවාති

අපරිච්යඡදතාවයසන. අන් තවා ච අනන් තවා චාති තදුභයවයසන, ඉතයරො
තක්කීවාදවයසන පවත්යතො අත්තග්ගායහො. එවං පවත්තත්තා අට්ඨ
යහොන්තීතියයොජනා. 

ආදියමවාති ආදිමනසිකාරයමව. තං පන සරූපයතො දස්යසන්යතො 

‘‘විපස ්සනාමිස් සකපඨමමනසිකාරයමවා’’ති ආහ. අප් පත් වාපි 

යසොතාපත් තිමග්  න්ති ඉමිනා අවධාරයණන නිවත්තිතං දස්යසති.

නාමරූපපරිච්යඡදයතො පභුති යාව උදයබ්බ්යයදස්සනං, අයං ඉධ 
ආදිමනසිකායරොති අධිප්යපයතො පඤ්ඤාභාවනාය ආරම්භභාවයතො.

උදයබ්බ්යයානුපස්සනාසහිතතාය චස්ස විපස් සනාමිස් සකතා වචනං. එවන්ති

ඉමස්ස අත්ථවචනං ‘‘එත් තයකයනව උපායෙනා’’ති, 

යථාවුත්තආදිමනසිකායරනාති අත්යථො. එතාසන්ති යථාවුත්තානං 
අත්තවාදයලොකවාදපටිසංයුත්තානං දිට්ඨීනං. කාමඤ්ච තාසං යතන

තදඅගවයසන පහානං යහොතියයව, තං පන නාධිප්යපතං, තස්මා
සමුච්යඡදවයසන පහානං පටිනිස්සග්යගො ච යහොතීති පුච්ඡති. සබ්බ්යයසො

සමුච්ඡින්නසංයයොජනතාය අනධිමානියකොපි සමායනො. ‘‘අරියධම්යමො

අධිගයතො’’තිමායනොඅධිමායනො, යසොයයසංඅත්ථියත අධිමානිකා, යතසං
උදයබ්බ්යයඤාණාධිගයමන අධිමානුප්පත්ති තදවසායනො ච මනසිකායරොති
අධිප්යපයතො.යතනදිට්ඨීනංපහානංනයහොතීතිකථාපනත්ථංඅයංපුච්ඡාති

ආහ ‘‘අධිමානප් පහානත් ථං පුච් ඡතී’’ති. ‘‘ආදියමව නු යෙො…යප.… 
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පටිනිස්සග්යගො යහොතී’’ති අනභිසයමතාවී විය වදන්යතො අධිමායන ඨියතො

විය යහොතීති ආහ ‘‘අධිමානියකො විෙ හුත් වා’’ති. යසොති යථයරො. යතසං 

අත් ථාොති යතසං අත්තයනො අන්යතවාසිකානං භගවතා එතස්ස 

මිච්ඡාගාහස්ස වියවචනත්ථාය. යථයරො කිර ධම්මයසනාපති විය සකුධිං
අත්තයනො අන්යතවාසියකහිභගවන්තංඋපසඅකමි. 

82. ෙත් ථාති විසයය භුම්මං. දිට්ඨීනඤ්හිආරම්මණනිදස්සනයමතන්ති.

යස්මාදිට්ඨීනංඅනුසයනභූමිපි සමුදාචරණට්ඨානම්පිෙන්ධාඑව, තස්මාආහ 

‘‘ෙත් ථ යචතා දිට් ඨියෙො උප් පජ්  න් තී තිආදි පඤ් චක් ඛන් ය  සන්  ාෙ 

වුත් ත’’න්ති. රූපං අභිනිවිස් සාති ‘‘ඉදං රූපං මම අත්තා’’ති 

දිට්ඨාභිනියවසවයසනඅභිනිවිසිත්වාආරබ්භ.අභිනිවිසමානාඑවහි දිට්ඨිනං

ආරම්මණංකත්වාඋප්පජ්ජති. ‘‘යසො අත් තා’’තිආදීසුයදිදංචක්ොදිසඅගහං

රූපං, සහබුකුධිනිබ්යන්ධනතාය යසො යම අත් තා, සුොසුෙංඑත්ථයලොකියතීති 

යසො යලොයකො. ‘‘යසොඑවාහං යපච් ච පරයලොයක භවිස ්සාමීති තථාභායවන 

නිච් යචො, ථිරභායවන ධුයවො, සබ්බ්යදාභාවිතාය සස් සයතො, නිබ්බිකාරතාය 

අවිපරිණාම ම් යමොති අත්යථො. යදි පඤ්චක්ෙන්යධ සන්ධාය වුත්තං, 

කථයමකවචනන්ති ආහ ‘‘ආරම් මණවයසනා’’තිආදි. නානා කරීයති 

එයතනාති නානාකරණං, වියසයසො.  ාතිවයසනාතිඋප්පත්තිවයසන.යයහි

අනිබ්බ්යත්තපුබ්බ්යා සමානාවත්ථා, යත උප්පාදසඅොතවිකාරසමඅගිතාය

උප්පජ්ජන්තීති සමඤ්ඤං ලභන්ති. යතනාහ ‘‘ ාතිවයසනා’’තිආදි. 

පුනප් පුනං ආයසවිතාති අනාදිමති සංසායර අපරාපරුප්පත්තියා

ලකුධායසවනා. එයතනකියලසානං භාවනට්යඨන අනුසයත්ථං වියසයසති. 

ථාම තාති ථාමභාවං උපගතා. එයතන අනුසයය සභාවයතො දස්යසති. 

ථාම මනන්ති ච කාමරාගාදීනං අනඤ්ඤසාධාරයණො සභායවො. තථා හි

වුත්තං ‘‘ථාමගයතො අනුසයය පජහතී’’ති )පටි. ම. 3.21). අප් පටිවිනීතාති 
සමුච්යඡදවිනයවයසන න පටිවිනීතා. අප්පහීනා හි ථාමගතා කියලසා
අනුයසන්තීති වුච්චන්ති.එයතනයතසංකාරණලායභසතිඋප්පජ්ජනාරහතං

දස්යසති. සමුදාචරන් තීති අභිභවන්ති. එයතන යතසං වීතික්කමප්පත්තතං 

දස්යසති. උප් පජ්  න් තීතිපනඉමිනාවපරියුට්ඨානාවත්ථා දස්සිතා. 

තං පඤ ්චක් ඛන්  ප් පයභදං ආරම් මණන්ති යං තං ‘‘යත්ථ යචතා
දිට්ඨියයො උප්පජ්ජන්තී’’තිආදිනා වුත්තං 

රූපුපාදානක්ෙන්ධාදිපඤ්චක්ෙන්ධපයභදං දිට්ඨීනංආරම්මණං. එතං මය් හං 

න යහොතීති එතං ෙන්ධපඤ්චකං මය්හං සන්තකං න යහොති මම 

කිඤ්චනපලියබ්යොධභායවන ගයහතබ්බ්යතාය අභාවයතො. යතනස්ස

පරමත්ථයතො තණ්හාවත්ථුභාවං පටික්ඛිපති තාවකාලිකාදිභාවයතො. අහම් පි 

එයසො න අස් මීතිඑයසො පඤ්චක්ෙන්ධපයභයදොඅහම්පිනඅස්මි, අහන්තියසො
ගයහතබ්යබ්යො න යහොතීති අත්යථො. එයතනස්ස මානවත්ථුභාවං පටික්ඛිපති

අනිච්චදුක්ෙයජගුච්ඡාදිභාවයතො. එයසො යම අත් තාපි න යහොති 
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පටුන 

අත්තසභාවස්ස තත්ථ අභාවයතො මමඤ්චස්ස කිඤ්චනපලියබ්යොධභායවන
ගයහතබ්බ්යතායඅභාවයතො. 

තණ්හාව මමන්ති ගණ්හාති එයතනාති තණ් හා ායහො. තං 

 ණ් හන් යතොති තං උප්පායදන්යතො. යතනාහ ‘‘තණ් හාපපඤ් චං 

 ණ් හාතී’’ති. පපඤ්යචති සන්තානං විත්ථායරන්යතො සත්යත සංසායර

චිරායතීති පපඤ් යචො. ෙථා වුත් තපයභදන්ති අට්ඨසතතණ්හාවිචරිතපයභදං. 

තණ් හාපපඤ් චං පටික් ඛිපති ෙන්ධපඤ්චකස්ස
තණ්හාවත්ථුකාභාවවිභාවයනනාතිඅධිප්පායයො. පරයතොපදකුවයයපිඑයසව 

නයයො. දිට් යඨකට් ඨාති දිට්ඨියා පහායනකට්ඨා. යතන යතසං

පඨමමග්ගවජ්ඣතං දස්යසති. සහයජකට්ඨා පන දිට්ඨියා තණ්හා එව, න

මායනො, සා ච යෙො අපායගමනීයා. ෙථා අත් ථීති යයන

අනිච්චදුක්ොසුභානත්තාකායරනඅත්ථි, තථාපස්සන්යතොයථාභූතං පස්සති

නාම. යතනාහ ‘‘ඛන්  පඤ ්චකඤ් හී’’තිආදි. එයතයනව ආකායරනාති

රුප්පනාදිඅනිච්චාදිආකායරයනව.  ය් හමානම් පි අප්පහීනවිපල්ලායසහි. 

යතනාකායරනාති ‘‘එතං මම’’න්තිආදිආකායරන. යනවත් ථි 

යථාභූතදස්සනවිපල්ලාසානං තදභාවයතො. සුට් ඨු පස ්සන් තස් සාති යථා පුන

තථානපස්සිතබ්බ්යං, එවං සුට්ඨුසාතිසයංපස්සන්තස්ස. 

න ආදිමනසිකායරයනව දිට්ඨිප්පහානං යහොති, අධිමානිකානං පන 
අධිමානමත්තයමතං දස්සනං. මග්යගයනව තං යහොතීති ඉමමත්ථං

විභායවන්යතො ‘‘යසොතාපත් තිමග් ය න දිට් ඨිප් පහානං දස් යසත් වා’’ති ආහ. 

විභ න් යතොති අධිමානිකානං ඣානානි අසල්යලෙභායවන විභජන්යතො. 

බාලපුථුජ්  නානං යනව උප් පජ්  ති අකාරකභාවයතො. න අරිෙසාවකානං 

පහීනාධිමානපච්චයත්තා. න අට් ඨානනියෙො යකො 
සප්පායකම්මට්ඨායනයයවනියයොජනයතො. 

යථයරො ‘‘යදත්ථං සඅය ො පක්යකොසති, යසො අත්යථො තත්ථ වාසීනං 
ආගතාගතානං ඉධ ඉජ්ඣතී’’ති තං උදික්ෙන්යතො සඅය න යාවතතියං

පහියතොපිනගයතොන අගාරයවන.යතනාහ ‘‘කියමත’’න්තිආදි.පණ්ඩියතො

හි තත්ථ අත්තයනො කිච්චයමව කයරොතීති අඤ ්ඤතරං වුඩ් ඪපබ් බජිතං 

පායහසි. කියමතන්තිසඅ ස්සආණායඅකරණංනාම කියමතන්තිකරයණ

ආදරංදීයපන්යතොඑවමාහ. සට් ඨිවස් සාතීයතොති අප්පත්යතපත්තසඤ්ඤීඑව
සට්ඨිවස්සාතීයතො. යස්මා යපසලා යපසයලහි සකුධිං සංසන්දන්ති

සමානාධිමුත්තිතාය, තස්මායථයරො ‘‘සා ාවුයසො’’තිවත්වාහත්ථිමාපනාදිං
සබ්බ්යංඅකාසි. 

තාදියසොවාති අනන්තරං වුත්තත්යථරසදියසොව අප්පත්යත පත්තසඤ්ඤී

එවසට්ඨිවස්සාතීයතොතිඅත්යථො. පදුමගුම් බන්තිකමලසණ්ඩං. පාසාදං පාවිසි 

විස්සට්ඨං ඔයලොකයනනස්ස පුථුජ්ජනභායවො අත්තනාව පඤ්ඤායිස්සතීති.
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තිස්සමහාවිහායර කිර යථරා භික්ඛූ තදා ‘‘සකචිත්තං පසීදතී’’ති වචනං
පූයජන්තා කාලස්යසව යචතියඅගණං සම්මජ්ජිත්වා එත්තකාරම්මණයමව
බුකුධාරම්මණපීතිං උප්පායදත්වා දිවයස දිවයස තථා කයරොන්ති. යතන

වුත්තං ‘‘තස් මිඤ් ච සමයෙ’’තිආදි. ‘‘ධම්මදින්න, ඉධපත්තචීවරංඨයපතී’’ති 

වත් තාපි පටිසන්ථාරවයසන කිඤ්චි පුච් ඡිතාපි නායහොසි. ගුණං  ානාතීති 

නිමුජ්ජනාදීසු විවරදානාදිනා ගුණං ජානාති විය. තුම් යහ පන න  ානිත් ථ 

ආගන්තුකවත්තස්සපිඅකරණයතො.සත්ථුආණාවිලඅඝිනීකීදිසීසා සඅ ස්ස 

කතිකා? කතිකා ච නාම සික්ොපදාවියරොයධන අනුවත්යතතබ්බ්යා, 
එත්තකම්පිඅජානන්යතහියමසංවායසොනත්ථීතිආකායස අබ්භුක්කමි. 

ෙං තස් ස එවමස් ස සල් යලයඛන විහරාමීති යයො ‘‘පඨමජ්ඣානං

උපසම්පජ්ජ විහයරයයා’’ති වුත්යතො, තස්ස භික්ඛුයනො යං

‘‘පඨමජ්ඣානසඅොතං පටිපත්තිවිධානං කියලයස සල්යලෙති, යතන
සල්යලයෙන අහං විහරාමී’’ති අධිමානවයසන එවමස්ස එවං භයවයය 

ඨානයමතංවිජ්ජතීතිඑවයමත්ථසම්බ්යන්යධොයවදිතබ්යබ්යො. තං න යුජ්  තීති
තං අධිමානිකස්ස ‘‘යථාවිභඅගං පඨමජ්ඣානං සල්යලයෙො’’ති 

පරිවිතක්කිතංන යුජ්ජතියුත්තංන යහොති. යතනාහ ‘‘න හී’’තිආදි. තත්ථ

සම්මා සබ්බ්යයසො ච කියලයස ලිෙතීති සල් යලයඛො, අරියමග්යගො.

තදුපායවිපස්සනා සල් යලඛපටිපදා. යංපනඣානංවිපස්සනාපාදකං, තම්පි
ඣානං පරියායයන මග්ගපාදකං යහොතියයව. යතනාහ 

‘‘අවිපස ්සනාපාදකත් තා’’තිආදි. 

ඣාන ම් මවයසනාති විතක්කාදිපඤ්චකජ්ඣානධම්මවයසන.
චිත්තුප්පාදවයසන අයනකවාරං පවත්තමානම්පි ඣානං එකාවජ්ජනතාය

එකවීථිපරියාපන්නත්තා එකා සමාපත්ති එවාති ‘‘පුනප් පුනං 

සමාපත් තිවයසනා’’ති වුත්තං. චත්තාරි අරූපජ්ඣානානි යථාසකං
එයකකස්මිංයයව ආරම්මයණ පවත්තන්තීති ආහ 

‘‘ආරම් මණයභදාභාවයතො’’ති. පුරිමකාරණද් වෙවයසයනවාති

‘‘ඣානධම්මවයසන, පුනප්පුනං සමාපත්තිවයසනා’’ති පුබ්යබ්ය
වුත්තප්පකාරකාරණකුවයවයසයනව. 

යතසං අරූපජ්ඣානානං කියලසපරිළාහාභායවන නිබ් බුතානි අඅගානි, 

භාවනාවියසසවයසන සුඛුමානි ආරම්මණානි. තස් මා තානීතියතසං වයසන

තානිඣානානි සන්තානි, තස්මා ‘‘සන් තා එයත විහාරා’’ති වුත්තං. යතසං 

චතුන් නම් පීතිචතුන්නම්පියතසං අරූපජ්ඣානානං. 

83. යසොති අධිමානියකො භික්ඛු, අඤ්යඤො වා ඉයතො බ්යාහිරයකො
තාපසපරිබ්බ්යාජකාදියකො න හි සම්මසති. තත්ථ අධිමානියකො අප්පත්යත 

පත්තසඤ්ඤිතාය න සම්මසති, ඉතයරො අවිසයතාය. ෙත් ථාති යස්මිං

සල්යලෙවත්ථුස්මිං, අවිහිංසකතාදීහි චතුචත් තාලීසාෙ ආකායරහි. 
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අට්ඨ සමාපත්තියයො නාම කියලසානං වික්ෙම්භනවයසන පවත්තා 

උත්තරුත්තරිසන්තපණීතාධම්මා, නතථායලොකියාඅවිහිංසාදයයො.තත්ථ

කථං අවිහිංසාදයයො එව සල්යලෙභායවන වුත්තා, න ඉතරාති ඉමමත්ථං

විභායවන්යතො යචොදයකො ‘‘කස ්මා පනා’’තිආදිමාහ. ඉතයරො කාමං

සමාපත්තියයො සන්තපණීතසභාවා, වට්ටපාදකතාය පන කියලසානං 

සල්යලෙපටිපදා න යහොන්ති, අවිහිංසාදයයො පන විවට්ටපාදකා
සල්යලෙපටිපදාති ඉමමත්ථං විභායවන්යතො 

‘‘යලොකුත් තරපාදකත් තා’’තිආදිමාහ. ඉමිනායයව අට්ඨසමාපත්තීහි

අවිහිංසාදීනං වියසසදීපයකන සුත්යතන යථා මහප්ඵලතරං යහොති, තං 
පකාරජාතං යවදිතබ්බ්යං. ඉදඤ්හි දක්ඛියණයයතරතාය දක්ඛිණාය
මහප්ඵලතරතං සන්ධාය වුත්තන්ති සම්බ්යන්යධො. නනු තත්ථ

‘‘යසොතාපත්තිඵලසච්ඡිකිරියාය පටිපන්යනො’’ති ආගතං, න

‘‘සරණගයතො’’ති යචොදනං සන්ධායාහ ‘‘සරණ මනයතො පට් ඨාො’’තිආදි.

වුත්තඤ්යහතං අට් ඨකථාෙං (ම. නි. අට්ඨ. 3.379) ‘‘යහට්ඨිමයකොටියා
තිසරණං ගයතො උපාසයකොපි යසොතාපත්තිඵලසච්ඡිකිරියාය පටිපන්යනො
නාමා’’ති. යයො හි වට්ටදුක්ෙං සමතික්කමිතුකායමො පසන්නචිත්යතො

රතනත්තයං සරණං ගච්ඡති, තස්ස තං අධිසීලාදීනං උපනිස්සයයො හුත්වා
අනුක්කයමන දස්සනමග්ගාධිගමායසංවත්යතයයාති. 

විහිංසාදිවත් ථුන්ති යයදතං විහිංසාදීනං වත්ථුං වදාම, ඉමස්මිං

විහිංසාදිවත්ථුස්මිං. අන් තමිච් ඡාදිට් ඨිඤ් ච මිච් ඡත් තානං ආදිමිච් ඡාදිට් ඨිඤ ්චාති 

ඉදං යදසනාක්කමං සන්ධාය වුත්තං. මිස් යසත් වාති 

මිච්ඡාදිට්ඨිභාවසාමඤ්යඤන එකජ්ඣං කත්වා. තථාති ඉමිනා යථා
කම්මපථමිච්ඡත්තානං අන්යත ආදිම්හි ච වුත්තමිච්ඡාදිට්ඨිං මිස්යසත්වා 

එකජ්ඣං වුත්තං, තථා යතසං අන්යත වුත්තසම්මාදිට්ඨීති ඉමමත්ථං
උපසංහරති. 

පාණන්තියවොහාරයතොසත්තං, පරමත්ථයතො ජීවිතින්ද්රියං. අතිපායතන් ති 

සරයසයනව පතනසභාවං අතිච්ච අන්තරා එව පායතන්ති, අතික්කම්ම වා

සත්ථාදීහි අභිභවිත්වා පායතන්ති. අදින් නන්ති පරසන්තකං. ආදිෙන් තීති 

ගණ්හන්ති. සල් යලඛතීති සමං යලෙති, පජහතීති අත්යථො. කම්මපථකථා

එසාති ‘‘අත් ථභඤ්  නක’’න්තිවුත්තං. පියසුඤ්ඤකරණයතො පිසුණා, පිසති

පයර සත්යත හිංසතීති වා පිසුණා. ඵරුසාති ලූො, නිට්ඨුරාති අත්යථො. 

නිරත් ථකන්ති අත්ථරහිතං අත්තයනො පයරසඤ්ච හිතවිනිමුත්තං. මිච් ඡාති

විපරීතා නිච්චාදිවයසන පවත්තියා. පාපිකාති ලාමිකා. එකන්තාද්සලතාය 

විඤ ්ඤූහි බුකුධාදීහි  රහිතා. නත් ථි දින් නන් ති ආදිවත් ථුකාොති
දසවත්ථුකමිච්ඡාදිට්ඨිමාහ. නත්ථිකභාවාභිනියවසනවයසන

කම්මපථප්පත්තියයවස්සා කම් මපථපරිොපන් නතා. ‘‘රූපං
අත්තා’’’තිආදිනයප්පවත්තා අත්තදිට්ඨි මග්ගන්තරායකරත්තා 

අනිෙයානිකදිට් ඨි. අනියයානිකත්තා එව හිස්සා මිච්ඡත්තපරියාපන්නතා. 
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පටුන 

සම් මාති අවිපරීතා, තයතො එව යසොභනා සුන්දරා, බුකුධාදීහි පසත්ථත්තා 

විඤ ්ඤුප් පසත් ථා. යසසයමත්ථමිච්ඡාදිට්ඨියංවුත්තනයයන යවදිතබ්බ්යං. 

අසුභාදීසු සුභාදිආකාරග්ගහණයතො අොථාවඅනිෙයානිකා අයයොනියසො

උප්පත්තියා. අකුසලාති අයාථාවාඅනියයානිකා අද්සලා සඅකප්පා. එස 

නයෙොති ඉමිනා ‘‘අයාථාවා අනියයානිකා අද්සලා වාචා’’තිආදිනා තත්ථ

තත්ථ අයාථාවාදිඅත්ථං අතිදිසති. වාචාති යචතනා අධිප්යපතා, තථා 

කම් මන් තාජීවාසති ච. යයභුයයයන අතීතානුස්සරණවයසන පවත්තියතො 

‘‘අතීතං චින් තෙයතො’’ති වුත්තං. තථා හි යලොයක එවං වදන්ති ‘‘යං යම

පහූතං ධනං අයහොසි, තං පමාදවයසන පන බ්යහුං ඛීණ’’න්ති. 

සතිපතිරූපයකනාති ‘‘චිරකතම්පි චිරභාසිතම්පි සරිතා’’ති එවං

වුත්තසතුප්පත්තිපතිරූපයකන. උප් පත් තින්ති චිත්තුප්පත්තිං.
තථාපවත්තචිත්තුප්පායදො හි මිච්ඡාසති. සා පන යකොධවයසන වා

‘‘අක්යකොච්ඡි මං අවධි ම’’න්තිආදිනා )ධ. ප. 3) උපනය්හන්තස්ස, 
රාගවයසන වා ‘‘යානිස්ස තානි පුබ්යබ්ය මාතුගායමන සකුධිං 

හසිතලපිතකීළිතානි අනුස්සරතී’’ති )අ. නි. 7.50) වුත්තනයයන සුභයතො

අනුස්සරන්තස්ස, දිට්ඨිවයසන වා ‘‘යසො යෙො පන යම අත්යතො නිච්යචො
ධුයවො’’තිආදිනා මිච්ඡාඅභිනිවිසන්තස්සාති එවමාදිනා නයයන පවත්තතීති
යවදිතබ්බ්යා. 

උපාෙචින් තාවයසනාති ඛිප්පජාලද්මිනාදුහලාදිඋපකරණසංවිධානාදීසු

යුත්තිචින්තනාදිවයසන පාපං කත් වා විප්පටිසාරනිමිත්තං, ‘‘සුකතං මො’’ති

පායමොජ්ජනිමිත්තං කත්වා පච් චයවක් ඛණාකායරන යමොයහො අඤ්ඤාණං.
තත්ථ පන ‘‘අසියව සිවා’’ති යවොහායරො විය ඤාණයවොහායරො. 

මිච්ඡාසභාවත්තා පන මිච් ඡාඤාණංත්යවව වුච්චති. එකූනවීසතියභදං

පච්චයවක්ෙණඤාණං සම්මා යපක්ඛිතත්තා සම් මාඤාණං වුච්චති, ඉතරං
පන ඣානාදිපච්චයවක්ෙණඤාණං සම්මාදිට්ඨියාව සඅගය්හති.

රූපාරූපසමාපත්තිලාභිතාමත්යතන වට්ටයතො අවිමුත් තායෙව සමානා 

‘‘විමුත් තා මෙ’’න් ති එවංසඤ් ඤියනො. පකතිපුරිසන්තරඤාණසඅොතායං, 

ගුණවියුත්තස්ස අත්තයනො සකත්තනි අවට්ඨානසඅොතායං, අත්තයනො
මහාබ්රහ්මුනාසයලොකතාතස්ස සමීපතාසංයුජ්ජනසඅොතායං වාඅවිමුත්තියං 

විමුත් තිසඤ් ඤියනො. එකන්තාද්සලතාය හීනත්තා පාපිකා. අයාථාවතාය 

විපරීතා. ෙථාවුත් යතනාති ‘‘අවිමුත්තායයව සමානා’’ති වුත්තප්පකායරන.
‘‘මයයමත්ථ සම්මාදිට්ඨි භවිස්සාමා’’තිආදීසු ඵලසම්මාදිට්ඨිආදීනිපි 
මග්ගසම්මාදිට්ඨිආදිපක්ඛිකායනවාති අධිප්පායයන 

‘‘ඵලසම් පයුත් තානි…යප.… යවදිතබ් බා’’ති වුත්තං. සබ්යබ්යපි පන 

ඵලධම්යම විමුත්තික්ෙන්ධසඅගහයතො ‘‘විමුත්තී’’ති වුච්චමායන න යකොචි
වියරොයධො. එත්ථසම්මාවිමුත්තිසඅොයතසල්යලෙවත්ථුම්හි. 
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යදි නීවරණවයසන වුත් තානි, තස්මා තීයණව වුත්තානීති ආහ 

‘‘අභිජ් ඣාලූ’’තිආදි. පරියුට්ඨානප්පත්තා ථිනමිද්  පරියුට් ඨිතා. යස්ස

ධම්මස්සඅත්ථිතායඋකුධතා නාමයහොන්ති, යසොධම්යමොඋකුධච්චන්තිආහ 

‘‘උද් දච් යචන සමන් නා තාති උද්  තා’’ති. විචිනන් තාති ධම්යමොති වා 

අධම්යමොති වා ආදිනා යං කිඤ්චි සභාවං විනිච්ඡිනන්තා. උපනාහනසීලාති

පරස්ස අත්තයනො චිත්යත අනුබ්යන්ධනසීලා. ඉස් සන් තීති උසූයන්ති. 

සඨෙන් තීති සඨා අඤ්ඤථාඅත්තානංඅඤ්ඤථාපයවදනකා.යතපනයස්මා

න යථාභූතවාදියනො, තස්මාආහ ‘‘න සම් මා භාසන් තීති වුත් තං යහොතී’’ති. 

වුත් තපච් චනීකනයෙනාති ‘‘න යකොධනා අක්යකොධනා’’තිආදිනා 
වුත්තඅත්ථපටිපක්ෙනයයන. 

දුක්ෙංවයචොඑයතසුවිප්පටිකූලග්ගාහිතායවිපච්චනීකගායහසූති දුබ් බචා. 

යත පන වචනක්ෙමා න යහොන්තීති ආහ ‘‘වත් තුං දුක් ඛා’’තිආදි.

හීනාචාරතාය දුක්ෙස්ස වා සම්පාපකතාය පාපකා. අසද්  ම් මවයසනාති 
අසප්පුරිසධම්මවයසන.අත්තනාවියසසිතබ්බ්යවයසනකායවිඤ්ඤත්තිආදීනං 
කායකම්මකුවාරාදිභායවො විය අස්සකුධියාදිඅසකුධම්මසමන්නාගයමනඅසතං

අසප්පුරිසානං ධම්මානන්ති තානියයව අස්සකුධියාදීනි අසකුධම්මා නාම, 

යතසං වයසනාහ ‘‘සද්  ා එයතසං නත් ථී’’ති යථා තං ‘‘දුප්පඤ්ඤා’’ති. 

සුත්තයගයයාදි අප් පං සුතං එයතසන් ති අප් පස් සුතා, සුයතන අනුපපන්නා. 

නත් ථීති  යහතබ් බන්ති ඉමිනා අභාවත්යථො අයං අප්ප-සකුයදො

‘‘අප්පඩංසමකසවාතාතපසරීසපසම්ඵස්සාන’’න්තිආදීසු )අ. නි. 10.11) 

වියාති දස්යසති. සම්මාපටිපත්තියා අනාරම්භනයතො කුච් ඡිතා ගාරය්හා 

සීදන් ති ඔසීදන්ති සංකියලසපක්යෙති කුසීතා ද-කාරස්ස ත-කාරං කත්වා.

අද්සලානං ධම්මානං පහානාය ද්සලානං ධම්මානං උපසම්පදාය ආරද්  ං 

පග්ගහිතං වීරිෙං එයතසන් ති ආරද්  වීරිො. අනුප්පාදයනන මුට් ඨා නට්ඨා

සති එයතසන් ති මුට් ඨස් සතී. දුට් ඨාති දූසිතා. දුප්පඤ්ඤා නාම දූසිතභායවො

පටිපක්යෙන විනාසිතභායවොති ආහ ‘‘නට් ඨපඤ ්ඤාති වුත් තං යහොතී’’ති.
යහට්ඨාසම්මාදිට්ඨිග්ගහයණන කම්මස්සකතාපඤ්ඤායමග්ගසම්මාදිට්ඨියා
ච ගහිතත්තා සුබ්බ්යචකලයාණමිත්තතාපරිවාරාහි ඉධ සකුධාදීහි

විපස්සනාසම්භාරස්ස උකුධටත්තා ච වුත්තං ‘‘ඉ  විපස් සනාපඤ් ඤා 

යවදිතබ් බා’’ති. යතනාහ ‘‘විපස ්සනාසම් භායරො හී’’තිආදි. යුත්තිං
අනයපක්ඛිත්වාපි අයමත්යථො ගයහතබ්යබ්යොති දස්යසන්යතො ආහ 

‘‘යපොරාණානං ආණා’’ති. 

යලොකුත් තරගුණානං අන් තරාෙකරන්ති යලොද්ත්තරගුණානංඅධිගමස්ස

අන්තරායකරං. සන් දිට් ඨින්ති සං අත්තයනො දිට්ඨිං, යං වා තං වා අත්තනා
යථාගහිතදිට්ඨින්ති අත්යථො. සභාවං අතික්කමිත්වා පරයතො ආමසනයතො 

පරාමාසී. ද ් හග්  ාහීති ‘‘ඉදයමව සච්ච’’න්ති ථිරග්ගාහග්ගාහී. 

පටිනිස ්සග් ගීති පටිනිස්සජ්ජනයකො. කුම් යමොවාතියථාකච්ඡයපොඅත්තයනො 
පාදාදියක අඅයග යකනචි  ට්ටියතො සබ්බ්යානි අඅගානි අත්තයනො
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කපායලයයව සයමොදහති, න බ්යහි නීහරති, එවමයම්පි ‘‘න සුන්දයරො තව

ගායහො, ඡඩ්යඩහි න’’න්ති වුත්යතො තං න විස්සජ්යජති. අන් යතොයෙව 

අත්තයනො හදයය එව ඨයපත්වා තං වදති. කුම් භීලග්  ාහන්ති

සංසුමාරග්ගාහං.  ණ් හන් තීතියථාසංසුමාරාගහිතංනවිස්සජ්යජන්ති, එවං 
ගණ්හන්ති. 

84. එවං චතුචත් තාලීසාෙ ආකායරහීති අවිහිංසනාදීහි 

චතුඅධිකචත්තාලීසප්පකායරහි.කස්මා පයනත්ථඅවිහිංසාආදියතොවුත්තා? 

සබ්බ්යගුණානං මූලභාවයතො. අවිහිංසාති හි කරුණායයතං අධිවචනං, සා ච
වියසසයතො සීලස්ස මූලකාරණං පරූප ාතලක්ෙණා දුස්සීලයා

ඔරමාපනයතො. යථා හි පාණාතිපායතො පරූප ාතලක්ෙයණො, තථා පයරසං

සාපයතයයාවහරණං, සත්තිප්පහාරයතොපි ධනස්සාවහායරො ගරුතයරොති.

තථා අබ්රහ්මචරියං ගබ්භධාරණාදිදුක්ොවහනයතො, පරදාරාතික්කයම පන
වත්තබ්බ්යයමව නත්ථි. පයරසං විසංවාදනයභදනමම්ම ට්ටනානං

පරූප ාතභායවො පාකයටො එව, සම්ඵප්පලායපො අත්ථග්ගාහාපනයතො

අනත්ථුප්පාදනයතො, අභිජ්ඣා අදින්නාදානාදියහතුයතො, බ්යයාපායදො 

පාණාතිපාතාදියහතුයතො, මිච්ඡාදිට්ඨි සබ්බ්යානත්ථයහතුයතො 

පරූප ාතලක්ෙණා, මිච්ඡාදිට්ඨි ධම්මිකපටිඤ්යඤොපි පාණාතිපාතාදීනි 

කයරොති, පයරචතත්ථනියයොයජති, කිමඅගංපනඉතයර.විහිංසලක්ෙණා
දුස්සීලයා ඔරමා අවිහිංසලක්ෙණා වියසසයතො සීලස්ස බ්යලවකාරණං.

සීලපදට්ඨායනො ච සමාධි, සමාධිපදට්ඨානා ච පඤ්ඤාති සබ්බ්යගුණානං
මූලභූතා අවිහිංසා. අපිච උළාරජ්ඣාසයානං නිසම්මකාරීනං ධීරානං 
උත්තමපුරිසානං සීලං විය සමාධිපඤ්ඤාපි පයරසං හිතසුොවහාව
සම්පජ්ජන්තීතිඑවම්පි කරුණාසබ්බ්යගුණානංමූලන්තිසාආදියතොවුත්තා. 

තයතො පරං වියසසයතො ‘‘අවිහිංසාසමුට්ඨානා ඉයම ධම්මා’’ති  දස්සනත්ථං

ද්සලකම්මපථධම්මා ගහිතා  .තයතො ඉදං ගුණානං මූලභූතං සීලං , එත්ථ 

පතිට්ඨියතන ඉයම ධම්මා උප්පායදතබ්බ්යාති දස්සනත්ථං අට්ඨ සම්මත්තා

ගහිතා .යතසං  වියසොධනායපටිපන්නස්සආදියතොඑවංයහොතීතිදස්සනත්ථං

නීවරණවියවයකො ගහියතො, ආදියතො නීවරණකුවයස්ස අග්ගහයණ

ගහිතාගහිතකාරණං අට්ඨකථාය වුත්තයමව  .යකොධස්ස පන බ්යයාපාදයතො

යභයදො වත්ථසුත්තවණ්ණනායං (ම  .නි .අට්ඨ . 1.71) වුත්තනයයයනව 

යවදිතබ්යබ්යො  .යකොධාදිප්පහායනන යචත්ථ සල්යලෙසිකුධීති දස්සනත්ථං

තයතො උපක්කියලසවිසුකුධි ගහිතා  .සා ච

සුබ්බ්යචකලයාණමිත්තඅප්පමත්තතාහි සිජ්ඣතීති  දස්සනත්ථං පකිණ්ණකා

ගහිතා  .සම්පන්නයසොවචස්සතාදිගුණස්ස ඉයම ධම්ම ්ා පාරිපූරිං ගච්ඡන්ති, 

විපස්සනං පරිබ්රූයහත්වා අරියමග්ගාධිගමාය සංවත්තන්තීති දස්සනත්ථං

සකුධම්මා ගහිතා  .එවංභූතස්ස අයංමිච්ඡාගායහො යලොද්ත්තරගුණාධිගමස්ස  

අන්තරායකයරො, තස්මා යසො දූරයතො වජ්යජතබ්යබ්යො, එවං යථාවුත්තාය
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සම්මාපටිපත්තියා අරියමග්ගංඅධිගච්ඡන්යතොසල්යලෙංමත්ථකංපායපතීති

දස්සනත්ථං ‘‘සන්දිට්ඨිපරාමාසී ’’තිආදි වුත්තන්ති එවයමයතසං

චතුචත්තාලීසාය සල්යලොකාරානං  ගහණපයයොජනං අනුපුබ්බී ච

යවදිතබ්බ්යා  .පයයොගයතො සල්යලෙපටිපදං පටිපජ්ජිතුං  අසක්යකොන්තානං

චිත්තුප්පායදොපි බ්යහූපකායරොති ආහ ‘‘චිත්තුප්පාදස්සපි බ්යහූපකාරතං

දස්යසතු ’’න්ති.  

කුසයලසු  ම් යමසූති අවිහිංසාදීසු යථාවුත්තඅනවජ්ජධම්යමසු. 

අනුවිධිෙනාති චිත්තුප්පාදස්ස කායවාචාහි අනුවිධානා. යතසං  ම් මානන්ති

අවිහිංසාදිධම්මානං, යතසං වා චිත්තුප්පාදවයසන පවත්තධම්මානං. ඉදානි 

යථාවුත්තධම්මං විත්ථාරයතො දස්යසතුං ‘‘කස ්මා පනා’’තිආදි ආරකුධං.
සරණගමනං වාචාය විඤ්ඤායපතුං අසක්යකොන්තස්ස වයසන වුත්තං 

‘‘කායෙන වා’’ති. ‘‘සීලං කායයන සමාදියතී’’ති එත්ථාපි එයසව නයයො.
එත්ථචතථාතථා පවත්තසල්ලහුකකාමාවචරද්සලචිත්තුප්පත්තිංඋපාදාය
තථාරූපද්සලකායවචීකම්මානං බ්යහූපකාරතා වුත්තාති න සභාවයතො
චිත්තුප්පාදස්සබ්යහූපකාරතංඤායතීතිදට්ඨබ්බ්යං. 

85. හිතාධි මාොති දිට්ඨධම්මිකාදිහිතසම්පත්තියා, අරියමග්ගාධිගමාය
එව වා. අරියමග්යගො හි එකන්තහිතත්තා හියතො නාම. පරිවජ්ජනවයසන

කමනංපවත්තිපරික්කමනන්තිආහ ‘‘පරික් කමනාෙ පරිවජ්  නත් ථාො’’ති.

සම්මාදස්සනුපායසංවිධායනන අවිහිංසා පටිෙත් තා සම්මාසම්බුකුයධන. 

සුයඛයනවාති අකිච්යඡයනව. එයතයනව උපායෙනාති එයතයනව

අවිහිංසාපයදවුත්යතනවිධිනා. සබ් බපදානීතියසසානි යතචත්තාලීසපදානි. 

86. අකුසලා පටිසන්ධිඅජනකා නාම උකුධච්චසහගතචිත්තුප්පාදධම්මා

අඤ්යඤපිපවත්තිවිපාකමත්තදායියනො, දින් නාෙ පටිසන් ධිො විපාක නකා, 
පච්චයයවකල්යලන විපච්චිතුං අලකුයධොකාසා අයහොසිකම්මාදයයො වා 

අ නකා.  ාතිවයසනාති අද්සලජාතිවයසන. අය ොභා ඞ්  මනීොති

අපායගමනීයා. එවංනාමාති නාමග්ගහයණන සභාවං උපලක්යෙති සති

පච්චයසමවායය තංසභාවානතිවත්තනයතො. යතනාහ ‘‘විපාකකායල 

අනිට් ඨාකන් තවිපාකත් තා’’ති.වුත්තනයයයනව ද්සලපක්යෙොයවදිතබ්යබ්යො.

අයං පන වියසයසො, ඉධ පටිසන්ධිඅජනකා අභිඤ්ඤාසහගතධම්මා, යසසං 

වුත්තසදිසයමව. සබ් යබ අකුසලාති එත්ථ විහිංසයමකං ඨයපත්වා ඉතයර

සබ්යබ්යඅද්සලාඋපමාභූතා.විහිංසාහිඋපයමයයං. සබ් යබ කුසලාතිඑත්ථාපි

එයසව නයයො. එයතයනව උපායෙනාති යථා විහිංසානං උපයමයයතා, 

තදවයසසානං ද්සලාද්සලානං උපමාභායවො වුත්යතො, ඉමිනා නයයන

අද්සලං පාණාතිපාතාදිඅද්සයලන ඉතයරන, ද්සලඤ්ච
පාණාතිපාතාපටිවිරතිආදිද්සයලනඉතයරන උපයමතබ්බ්යං. 

87. පරිනිබ් බාපයනති කියලසපරිළාහවූපසමයන.පරියතොලිම්පනට්යඨන

පලිපං වුච්චති මහාකකුදමං, තං පන එකන්තයතො ගම්භීරම්පි යහොතීති 
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පටුන 

‘‘ ම් භීරකද් දයම නිමුග් ය ො’’ති වුත්තං. පලිපං විය පලිපන් ති පඤ් ච 

කාමගුණා වුච් චන් ති, තස් මා එවං ඉදානි වුච්චමායනන

උපයමොපයමයයසංසන්දනනයයන එත් ථ ඉමස්මිං ඨායන අත් ථයෙො නා 

යවදිතබ් බා. න හි තං කාරණන්තිඑත්ථකාරණංනාම හත්ථස්සවාපාදස්ස

වාඅපලිපන්නභායවො, යසොපනනත්ථි.එසනයයොඋපයමයයයපි. 

තත් ථ සිො කස්සචි පරිවිතක්යකො ‘‘භගවයතො යදසනානුභායවන

භික්ඛුආදයයො කයථන්තී’’ති. ‘‘භ වායෙව හි තත් ථ උද්  රතී’’ති වත්වා

උපමාය තදත්ථං විභායවතුං ‘‘රඤ් යඤො’’තිආදි වුත්තං. පුථුජ්ජනා

තාවතිට්ඨන්තු, සාවකසිොප්පත්තවියසසානම්පිඅරියානංයදසනාසත්ථුයයව

යදසනාති දස්යසතුං ‘‘කිඤ් චාපී’’තිආදිමාහ. තථා හි යතහි යදසිතසුත්තානි

බුකුධවචනයමව, යතසංයදසනායලකුධවියසසාපිඅරියාබුකුධපුත්තායයවාති. 

අනිබ් බිසතාොතිඅනිබ්බියසවනතාය. අසික් ඛිතවිනෙතාොතිපඤ්චන්නං
විනයානං සාදරං අසික්ඛිතභායවන. යත පන විනයා තිස්සන්නං සික්ොනං

සික්ොපයනනයහොතීතිආහ ‘‘තිස් යසො සික් ඛා සික් ඛායපස් සතී’’ති. කිං පන 

තන්ති? ‘‘ඨානයමතං විජ්ජතී’’ති එත්ථ වුත්තං කිං පන ඨානන්ති ආහ 

‘‘අපලිපපලිපන් නත් ත’’න්තිආදි.යස්මාපාළියං ‘‘යසොවත චුන්දා’’තිආදිනා
සාමඤ්ඤත්ථං උපමාභායවන ගයහත්වා වියසසත්යථො උපයමයයභායවන 

වුත්යතො, තස්මා තමත්ථං ‘‘එවමත් යථො යවදිතබ් යබො’’තිආදිනා 

සාධාරණයතො වත්වා පුන අසාධාරණයතො විවරන්යතො ‘‘කිං වුත් තං 

යහොතී’’තිආදිමාහ. පරස් ස විහිංසායචතනං නිබ් බායපස් සතීති ඉදං යයො
අවිහිංසාසඅොතං සම්මාපටිපත්තිං දිස්වා දිට්ඨානුගතිං ආපජ්ජන්යතො

ධම්මයදසනාය පයරො අවිහිංසයකො යහොති, තාදිසං සන්ධාය වුත්තං.

ආයදසනඤ්හි තස්ස වචනන්ති. යතනාහ ‘‘අෙං ො එසා විහිංසකස් සා’’ති.

පුබ්යබ්ය විහිංසකස් ස මිච්ඡාපටිපජ්ජන්තස්ස. විහිංසාපහානාෙ මග්  ං 

භාවෙයතොතිආදිනා අත්තයනො එව අවිහිංසාය විහිංසාපරිනිබ්බ්යානාය

සංවත්තනමාහ. යතනාහ ‘‘පරිනිබ් බුයතො විො’’තිආදි. සබ් බපයදසූති
‘‘පාණාතිපාතිස්සා’’තිආදිනාආගයතසුයතචත්තාලීසාය පයදසු. 

88. එවන්ති යදසිතාකාරපරාමසනං. තස් සාති සල්යලෙස්ස. ‘‘අත්ථි

ඛ්යවසබ්රාහ්මණ, පරියායයො’’තිආදීසු)අ.නි.8.11; පාරා.3-10) විය පරිොෙ-

සකුයදො කාරණත්යථොති ආහ ‘‘සල් යලඛකාරණ’’න්ති. යතසං වයසනාති 

සල්යලොනං වයසන. යමත්තාය උපසංහරණවයසන හිතං එසන් යතන. 

කරුණාය වයසන අනුකම් පමායනන. පරිග්  යහත් වාති පරියතො ගයහත්වා, 

පරිත්වාතිඅත්යථො. පරිච් චාතිපරියතොඉත්වා, සමන්තයතොඵරිත්වාඉච්යචව

අත්යථො. මා පමජ් ජිත් ථාති ‘‘ඣායථා’’ති වුත්තසමථවිපස්සනානං 

අඤ්ඤායණන, අඤ්යඤන වා යකනචි පමාදකාරයණන මා පමාදං
ආපජ්ජිත්ථ. නියයානිකසාසයන හි අකත්තබ්බ්යකරණම්පි පමායදොති. 

විපත් තිකායලති සත්තඅසප්පායාදිවිපත්තියුත්තකායල. යථාවුත්තා පඤ්ච



මජ්ඣිමනිකායය මූලපණ්ණාස-ටීකා  මූලපරියායවග්යගො 

248 

පටුන 

පරියායා අඤ්යඤපි සබ්යබ්ය සාසනගුණා ඉයධව සඅගහං ගච්ඡන්තීති ආහ 

‘‘ඣාෙථ, මා පමාදත් ථාති තුම් හාකං අනුසාසනී’’ති. 

සල්යලෙසුත්තවණ්ණනායලීනත්ථප්පකාසනාසමත්තා. 

9. සම් මාදිට් ඨිසුත් තවණ් ණනා 

89. කයථතුකමයතාපුච් ඡා එවාතිඅවධාරයණනඉතරා චතස්යසො පුච්ඡා 

නිවත්යතති ඉතරාසං අසම්භවයතො, තත්ථ යථාපුච්ඡිතස්ස අත්ථස්ස

විස්සජ්ජනයතොච ‘‘අයංසම්මාදිට්ඨී’’තියාථාවයතොඅජානන්තාපිපුථුජ්ජනා

බ්යාහිරකතාපසාදයයො අත්තයනො සමානසීයල ඨිතං සම් මාදිට් ඨීති වදන් ති. 

අනුස ්සවාදිවයසනාපීති 
අනුස්සවාකාරපරිවිතක්කදිට්ඨිනිජ්ඣානක්ෙන්තිවයසනපි.
යථාසමඅගිතාකාරස්ස අත්ථස්ස එවයමතන්ති නිජ්ඣානක්ෙමාපනයතො

එකන්තයතො යාථාවග්ගායහො යහොතීති ආහ ‘‘අත් තපච් චක් යඛනපී’’ති, 
යාථාවයතො ලක්ෙණස්ස පටිවිකුධත්තා අත්තයනො පච්චක්ෙභායවනාති

අත්යථො. බහුන් නං වචනං උපාදාොති ඉමිනා සාසයන යලොයක ච
නිරුළ්හතාය අයං ආයමඩිතපයයොයගොති සාසනස්ස නිරුළ්හතාය ච 

සම්පසාදංඋපාදායපිතදුභයියකොආයමඩිතපයයොයගොදට්ඨබ්යබ්යො. අත් ථන්ති

වචනත්ථං. ලක් ඛණන්ති සභාවං. උපාදාොති ගයහත්වා. යසොභනාොති 

සුන්දරාය. පසත් ථාොති පසංසාය. යතසු පුරියමන ධම්මානං 
යථාසභාවාවයබ්යොධසඅොතං සම්මාදිට්ඨිසභාවං දස්යසති. යතන හි සා
සබ්බ්යධම්යම අභිභවිත්වා යසොභති. දුතියයන සම්පයුත්තධම්යමසු
පරිණායිකභාවං. යතන හි සා සම්පයුත්තධම්යම ඤාණමයය විය

තංසමඅගිනඤ්ච පුග්ගලං ඤාණපිණ්ඩං විය කයරොති, තස්ස ‘‘පණ්ඩියතො
නිපුයණොයඡයකොවිඤ්ඤූවිභාවී’’තිආදිනාදිසාසුපසංසාපත්ථරති. 

කම් මස ්සකතාඤාණන්ති කම්මංසයකොඑතස්සාතිකම්මස්සයකො, තස්ස

භායවොකම්මස්සකතා, තත්ථඤාණං‘‘ඉදංකම්මංසත්තානංසකං, ඉදංයනො

සක’’න්ති එවං ජානනඤාණං. සච් චානුයලොමිකඤාණන්ති අරියසච්චානං

පටියවධස්ස අනුයලොමයතො සච්චානුයලොමිකං ඤාණං, විපස්සනාඤාණං. 

යනො සච් චානුයලොමිකාොති බ්යාහිරයකො සච්චානුයලොමිකාය සම්මාදිට්ඨියා
යනො සම්මාදිට්ඨි සබ්යබ්යන සබ්බ්යං තස්ස අභාවයතො. තත්ථ කාරණමාහ 

‘‘අත් තදිට් ඨිපරාමාසකත් තා’’ති. කම්මස්ස කතාදිට්ඨි පන බ්යාහිරකස්ස

අත්තදිට්ඨිං අනුරුජ්ඣන්තී පවත්තති ‘‘අත්ථි

දින්න’’න්තිආදිනයප්පවත්තියතො. සාසනියකො ද් වීහිපීති සාසනියකො
පුථුජ්ජයනො කම්මස්සකතාඤාණාදීහි කුවීහිපි සම්මාදිට්ඨි.

ඔක්කන්තසම්මත්තනියාමත්තා ‘‘යසක් යඛො නිෙතාො’’ති වුත්තං.
අයසක්ොය සම්මාදිට්ඨියා සම්මාදිට්ඨීතිආයනත්වා සම්බ්යන්ධිතබ්බ්යං. තීසුපි
පුග්ගයලසු යසක්යෙො ඉධ සම්මාදිට්ඨීති අධිප්යපයතොති දස්යසන්යතො 

‘‘නිෙතාෙ නිෙයානිකාො’’තිආදිමාහ. 



මජ්ඣිමනිකායය මූලපණ්ණාස-ටීකා  මූලපරියායවග්යගො 

249 

පටුන 

ඉදානි යථාවුත්තමත්ථංපාළියාවිභායවතුං ‘‘යතයනවාහා’’තිආදිවුත්තං. 

අන් තද් වෙන්ති ‘‘සස්සතං, උච්යඡදං, කාමසුෙං, අත්තකිලමථ’’න්ති එතං
අන්තකුවයං. ලීනුකුධච්චපතිට්ඨානායූහනන්තකුවයස්ස අනුපගමනං 

අත්ථසිකුධයමව. උජුභායවනාති උවිසභායවන මග්යගන, මජ්ඣිමාය 
පටිපත්තියාතිඅත්යථො.ධම්යමපසාදග්ගහයණනසත්ථරිසඅය චපසායදොපි

ගහියතොයයව යහොතීති ‘‘ ම් යම’’ඉච්යචවවුත්යතොතදවිනාභාවයතො. යස්මා

එස නියතාය සම්මාදිට්ඨියා සමන්නාගයතො සම්මාදිට්ඨීති අධිප්යපයතො, 

තඤ්ච වට්ටයතො නියයානං විවට්ටාධිගයමනයහොතීතිආහ ‘‘ආ යතො ඉමං 

සද්  ම් ම’’න්ති. නිබ්බ්යානඤ්හි සන්යතො සදා විජ්ජමායනො ධම්යමොති කත්වා 
සකුධම්යමොති ඉමං ඵයලහි අසාධාරයණන පරියායයන වත්තබ්බ්යතං ලභති.

තයිදමස්සආගමං සච්ඡිකිරියාභිසමයයො, යසො ච පහානාභිසමයාදීහි සයහව

ඉධ ඉජ්ඣතීති දස්යසන්යතො ‘‘සබ් බදිට් ඨි හනානී’’තිආදිමාහ. තත්ථ 

සබ් බදිට් ඨි හනානි විනිබ් යබයඨන් යතො සබ් බකියලයස ප හන් යතොති 

පදකුවයයන පන පහානාභිසමයමාහ,  ාතිසංසාරා නික් ඛමන් යතොති ඉමිනා

පරිඤ්ඤාභිසමයං. සමතික්කමත්යථො හි පරිඤ්ඤත්යථො. පටිපත් තිං 

පරිනිට් ඨයපන් යතොතිඉමිනාභාවනාභිසමයන්තිදට්ඨබ්බ්යං. 

කාලපරිච් යඡදවචනන්ති පරිච්ඡිජ්ජතීති පරිච්යඡයදො, කායලො එව

පරිච්යඡයදොකාලපරිච්යඡයදො, යයොයසොඅද්සලපජානනාදිනා පරිච්ඡින්යනො 

මග්ගවුට්ඨානකායලො මග්ගක්ෙයණො, තස්ස වචනන්ති අත්යථො. යතනාහ 

‘‘ෙස් මිං කායල’’ති. අකුසලඤ් චාති ච-සකුයදො සමුච්චයත්යථො. යතන 

වක්ෙමානං අද්සලමූලාදිං සමුච්චියනොති. දසාකුසලකම් මපථන්ති ද්යතොයං

වියසයසො, යාවතා අනිකුධාරිතවියසසං අද්සලං ගහිතන්ති? න

සාමඤ්ඤයජොතනායවියසයස අවට්ඨානයතො.කිංවා ඉමායයුත්තිචින්තාය, 
යස්මා පඨමවායරන උකුයදසවයසන යදසිතස්ස අත්ථස්ස විත්ථාරයදසනා

දුතියවායරො. යතයනවාහ ‘‘කතමං පනාවුයසො’’තිආදි. යස්මා යලොද්ත්තරා

සම්මාදිට්ඨි ඉධ අධිප්යපතා, තස්මා නියරොධාරම්මණාය පජානනාය
මග්ගපඤ්ඤාය කිච්චවයසන සම්යමොහයතො ‘‘ඉදං දුක්ෙ’’න්ති 

දසඅද්සලකම්මපථං පටිවිජ්ඣන්යතො ‘‘අකුසලං ප ානාතී’’ති වුච්චතීති

අත්යථො. තස් සාති අද්සලකම්මපථසඅොතස්ස දුක්ෙස්ස. යතයනව 

පකායරනාති ‘‘නියරොධාරම්මණාය පජානනාය කිච්චවයසනා’’ති
වුත්තප්පකායරන. 

කුසලන්තිඑත්ථායංවචනත්යථො–ද්ච්ඡියත පාපධම්යමසලයතිචලයති

කම්යපතීති කුසලං, ද්ච්ඡියතන වා ආකායරන සයන්තීති ද්සා, පාපකා

ධම්මා. යත ද්යස ලුනාති ඡින්දතීති කුසලං. ද්ච්ඡිතානං වා සානයතො

තනුකරණයතො ඤාණං ද්සං නාම, යතන ලාතබ්බ්යං ගයහතබ්බ්යං

පවත්යතතබ්බ්යන්ති කුසලං. යථා වා ද්යසො උභයභාගගතං හත්ථපයදසං

ලුනාති, එවමිදංඋප්පන්නානුප්පන්නවයසනඋභයභාගගතං සංකියලසපක්ෙං

ලුනාති ඡින්දති, තස්මා ද්යසො විය ලුනාතීති කුසලං. ද්ච්ඡිතානං වා
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පටුන 

සාවජ්ජධම්මානං සලනයතො සංවරණයතො කුසලං. ද්සලධම්මවයසන හි
අද්සලා මනච්ඡට්යඨසු කුවායරසු අප්පවත්තියා සංවුතා යහොන්ති.ද්ච්ඡියත

වා පාපධම්යම සලයති ගයමති අපයනතීති කුසලං. ද්ච්ඡිතානං වා

පාණාතිපාතාදීනං සානයතො නිසානයතො යතජනයතො ද්සා, 
යදොසයලොභාදයයො. සාදීනවවයසන යචතනාය තික්ෙභාවප්පත්තියා 

පාණාතිපාතාදීනං මහාසාවජ්ජතා. යත ද්යස ලුනාති ඡින්දතීති කුසලං. 

ද්ච්ඡිතානං වා සානයතො අන්තකරණයතො විනාසනයතො ද්සානි, 
පුඤ්ඤකිරියවයසන පවත්තානි සකුධාදීනි ඉන්ද්රියානි. යතහි ලාතබ්බ්යං 

පවත්යතතබ්බ්යන්ති කුසලං. ‘‘ද්’’ඉති වා භූමි වුච්චති, අධිට්ඨානභායවන
තංසදිසස්ස අත්තයනො නිස්සයභූතස්ස රූපාරූපපබ්යන්ධස්ස සම්පති 

ආයතිඤ්චඅනුදයහනවිනාසනයතොද්ංසසන්තීතිද්සා, රාගාදයයො.යතවිය

අත්තයනො නිස්සයස්සලවනයතොඡින්දනයතො කුසලං. පයයොගසම්පාදිතාහි
ද්සලධම්මා අච්චන්තයමව රූපාරූපධම්යම අප්පවත්තිකරයණන 

සමුච්ඡින්දන්ති. ද්සලස්ස මූලන්ති කුසලමූලං, සුප්පතිට්ඨිතභාවසාධයනන

ද්සලස්ස පතිට්ඨා නිදානන්ති අත්යථො. අකුසලමූලන්ති එත්ථාපි එයසව
නයයො. 

අකුසලන්ති පන න ද්සලං අද්සලං, ද්සලධම්මානං පටිපක්ෙවයසන
අද්සලන්ති පදස්ස අත්යථො යවදිතබ්යබ්යො. එවඤ්හි 
ආයරොගයානවජ්ජසුෙවිපාකයකොසල්ලසම්භූතට්යඨනද්සලං වුච්චතීති. යථා

යංධම්මජාතංන අයරොගංනඅවජ්ජංනසුෙවිපාකංනචයකොසල්ලසම්භූතං, 
තං අද්සලන්ති අයමත්යථො දස්සියතො යහොති. එවං යං න ද්ච්ඡිතානං

සලනසභාවං, න ද්යසන, ද්යසහි වා පවත්යතතබ්බ්යං, න ච ද්යසො විය

ලවනකං, තං අද්සලං නාමාති අයම්පි අත්යථො දස්සියතොති යවදිතබ්යබ්යො. 

වත් ථුප ානනාති දුක්ොදිවත්ථුයනො පජානනා පටියවයධො. තථා 
බුජ්ඣනකපුග්ගලානං අජ්ඣාසයවයසන යදසනා පවත්තාති ආහ 

‘‘අකුසලාදිප ානයනනාපී’’ති. යතයනව ච සංඛිත්යතන යදසනා පවත්තා. 
භාවනාමනසිකායරො පන ‘‘සබ්බ්යං භික්ෙයව අභිඤ්යඤයය’’න්ති )සං. නි.

4.46; පටි. ම. 1.3) වචනයතො අනවයසසයතො රූපාරූපධම්මානං

පරිග්ගහවයසයනව පවත්තති. යතනාහ ‘‘යදසනායෙවා’’තිආදි. තත්ථ 

මනසිකාරපටියවය ොති පුබ්බ්යභායග පවත්තවිපස්සනාමනසිකායරො 
අරියමග්ගපටියවයධො ච. කස්සචි අයකොපනයතො විත්ථාරවයසයනව වුත්තං
විපස්සනං අනුයුඤ්ජන්තා මග්ගං පටිවිජ්ඣන්තාපි විත්ථාරනයයයනව
පටිවිජ්ඣන්තීතිඅත්යථො විසුකුධික්කමස්සඅභාවයතො. 

භික් ඛූති මහාවිහායර ධම්මසඅගීතිවයසන පඤ්චනිකායමණ්ඩයල

නිසින්නභික්ඛූ. යථයරොති තත්ථ සඅ ත්යථයරොති වදන්ති.
වත්ථසුත්තවණ්ණනායං වුත්තනයයන පන මහාසඅ රක්ඛිතත්යථරස්ස

අන්යතවාසිකභික්ඛූ සන්ධාය ‘‘ආහංසූ’’ති වුත්තං. යථයරොති පන 
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පටුන 

මහාසඅ රක්ඛිතත්යථයරො. යසො හි ඉමස්මිං මජ්ඣිමනිකායය තං තං

විනිච්ඡයංකයථසි. රාසියතොතිපිණ්ඩයතො, එකජ්ඣන්තිඅත්යථො. 

අද්සලකම්මපථවණ්ණනා 
අයකොසල් ලප් පවත් තිොති යකොසල්ලපටිපක්ෙයතො අයකොසල්ලං වුච්චති

අඤ්ඤාණං, තයතො පවත්තනයතො, අයකොසල්ලසම්භූතත්තාති අත්යථො.
ඤාණපටිපක්යෙො අඤ්ඤාණං මිත්තපටිපක්යෙො අමිත්යතො විය

ද්සලපටිපක්යෙො අද්සලං ද්සයලන පහාතබ්බ්යත්තා, න පන ද්සලානං
පහායතත්තා. ද්සලයමව හි පයයොගසම්පාදිතං අද්සලං පජහති. සහ

අවජ්යජහි යලොභාදීහි වත්තතීති සාවජ්  ං. දුක්යෙො අනිට්යඨො චතුක්ෙන්ධ-

සඅොයතො විපායකො එතස්සාති දුක් ඛවිපාකං. තත්ථ සාවජ්ජවචයනන

අද්සලානං පවත්තිදුක්ෙතං දස්යසති, දුක්ෙවිපාකවචයනන විපාකදුක්ෙතං. 

පුරිමඤ්හි පවත්තිසම්භවවයසන අද්සලස්ස ලක්ෙණවචනං, පච්ඡිමං
තාලන්තයර විපාද්ප්පාදනසමත්ථතාවයසන. තථා පුරියමන අද්සලස්ස

අවිසුකුධසභාවතංදස්යසති, පච්ඡියමනඅවිසුකුධවිපාකතං.පුරියමනඅද්සලං

ද්සලසභාවයතො නිවත්යතති, පච්ඡියමන අබ්යයාකතසභාවයතො
සවිපාකත්තදීපකත්තා පච්ඡිමස්ස. පුරියමන වා අවජ්ජවන්තතාදස්සනයතො 

කිච්චට්යඨන රයසන අනත්ථජනනරසතං දස්යසති, පච්ඡියමන
සම්පත්තිඅත්යථන අනිට්ඨවිපාකරසතං. පුරියමන ච උපට්ඨානාකාරට්යඨන

පච්චුපට්ඨායනන සංකියලසපච්චුපට්ඨානතං, පච්ඡියමන ඵලට්යඨන
දුක්ෙවිපාකපච්චුපට්ඨානතං.පුරියමනච අයයොනියසොමනසිකාරංඅද්සලස්ස

පදට්ඨානං පකායසති.තයතො හිතං සාවජ්ජං ජාතං, පච්ඡියමන අද්සලස්ස
අඤ්යඤසං පදට්ඨානභාවං විභායවති. තඤ්හි දුක්ෙවිපාකස්ස කාරණන්ති. 

සංකිලිට් ඨන්තිසංකියලයසහිසමන්නාගතං, දසහිකියලසවත්ථූහි විබ්යාධිතං, 
උපතාපිතං වා යතහි විදූසිතං මලීනකතඤ්චාති අත්යථො. ඉදඤ්චස්ස 

දුක්ෙවිපාකතඤ්චාති අත්යථ ඉදඤ්ච දුක්ෙවිපාකතං අපච්චක්ෙතාය
අසකුදහන්තානං පච්චක්ෙයතො ආදීනවදස්සයනන සංයවජනත්ථං වුත්තං. 

සා ාරණා සබ්බ්යස්සපිඅද්සලස්ස. 

සරයසයනව)ධ.ස.මූලටී.1) පතනසභාවස්සඅන්තරාඑවඅතීවපාතනං 

අතිපායතො, සණිකංපතිතුංඅදත්වාසී ංපාතනන්තිඅත්යථො. අතික්කම්මවා

සත්ථාදීහි අභිභවිත්වා පාතනං අතිපායතො. පයයොගවත්ථුමහන්තතාදීහි 

මහාසාවජ්  තා යතහි පච්චයයහි උප්පජ්ජමානාය යචතනාය බ්යලවභාවයතො.
එකස්සහිපයයොගස්සසහසානිප්ඵාදනවයසන සකිච්චසාධිකායබ්යහුක්ෙත්තුං
පවත්තජවයනහි ලකුධායසවනාය ච සන්නිට්ඨාපකයචතනාය වයසන
පයයොගස්සමහන්තභායවො.සතිපිකදාචිඛුකුදයකයචවමහන්යතචපායණ
පයයොගස්ස සමභායව මහන්තං හනන්තස්ස යචතනා තිබ්බ්යාකාරා
උප්පජ්ජතීති වත්ථුස්ස මහන්තභායවො. ඉති උභයම්යපතං යචතනාය 
බ්යලවභායවයනව යහොතීති. යථාවුත්තපච්චයපරියායයපි තංතංපච්චයයහි
යචතනාය බ්යලවතාය එව මහාසාවජ්ජභායවො යවදිතබ්යබ්යො.
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පයයොගවත්ථුආදිපච්චයානඤ්හි අමහත්යතපි හන්තබ්බ්යස්ස ගුණවන්තතාය 

මහාසාවජ්ජතා, තබ්බිපරියායයන අප්පසාවජ්ජතා ච වත්ථුස්ස
මහත්තාමහත්යතසු විය දට්ඨබ්බ්යා. කියලසානං උපක්කමානං කුවින්නඤ්ච
මුදුතාය තිබ්බ්යතාය ච අප්පසාවජ්ජතා මහාසාවජ්ජතාපි යයොයජතබ්බ්යා.

පායණො පාණසඤ්ඤිතා වධකචිත්තඤ්ච පුබ්බ්යභාගියාපි යහොන්ති, 
උපක්කයමො වධකයචතනාසමුට්ඨාපියතො. පඤ්ච සම්භාරා හි
පාණාතිපාතයචතනාති සා පඤ්චසම්භාරවිනිමුත්තා දට්ඨබ්බ්යා. අයඤ්ච
විචායරොඅදින්නාදානාදීසුපියථාරහං වත්තබ්යබ්යො.විජ්ඣනපහරණාදිවයසන

සහත්යථනනිබ්බ්යත්යතො සාහත් ථියකො, ආණාපනවයසන පවත්යතො 

ආණත් තියකො, උසුසත්තියන්තපාසාණාදිනිස්සජ්ජනවයසන පවත්යතො 

නිස ්සග් ගියෙො, අදුහලසජ්ජනාදිවයසන පවත්යතො ථාවයරො, 

ආථබ්බ්යණිකාදීනං විය මන්තපරිජප්පනවයසන පවත්යතො විජ්  ාමයෙො, 

කම්මවිපාකජිකුධිමයයො ඉද් ධිමයෙො දාඨායකොටනාදීනිවිය. 

යදි ‘‘මම ඉද’’න්ති පයරන පරිග්ගහිතං අදින්නං, 
උත්තානයසයයකදාරකසන්තයක කථං තස්ස පරිග්ගහසඤ්ඤාය එව

අභාවයතොතිආහ ‘‘ෙත් ථ පයරො’’තිආදි.පයරොනාමවිඤ්ඤූවාඅවිඤ්ඤූවා
අත්ථි තස්ස වත්ථුස්ස සාමියකො. අවිඤ්ඤූපි හි විඤ්ඤුකායල යථාකාමං

කයරොන්යතො අදණ් ඩාරයහොති. මන්තපරිජප්පයනන පරසන්තකහරණං

විජ්ජාමයයො, විනා මන්යතනපරසන්තකස්සකායවචීපයයොයගහිපරිකඩ්ඪනං

තාදියසනිකුධිවයසන ඉකුධිමයයො පයයොයගොති අදින්නාදායන ඡ පයෙො ා 

සාහත් ථිකාදයෙො වුත්තා. ෙථානුරූපන්ති එත්ථ සාහත්ථියකො තාව

පඤ්චන්නම්පි අවහාරානං වයසන පවත්තති, තථා ආණත්තියයො 
නිස්සග්ගියයො ච. ථාවයරො
යථයයාවහාරපසය්හාවහාරපටිච්ඡන්නාවහාරවයසන. තථා යසසාපීති 

දට්ඨබ්බ්යං. 

යමථුනසමාචායරසූති සදාරාසන්යතොස-පරදාරගමනවයසන දුවියධසු

යමථුනසමාචායරසු. අයයමවහි යභයදො ඉධාධිප්යපයතො. ය ොත් තරක් ඛිතා 

සයගොත්යතහි රක්ඛිතා.  ම් මරක් ඛිතා සහධම්මියකහි රක්ඛිතා. සාරක් ඛා 

සසාමිකා. යස්සා ගමයන රඤ්ඤා දණ්යඩො ඨපියතො, සා සපරිදණ් ඩා. 

භරියභාවත්ථං ධයනන කීතා  නක් කීතා. ඡන්යදන වසන්තී ඡන් දවාසිනී. 

යභොගත්ථං වසන්තී යභොගවාසිනී. පටත්ථං වසන්තී පටවාසිනී. උදකපත්තං

ආමසිත්වාගහිතා ඔදපත් තකිනී. චුම්බ්යටකං අපයනත්වාගහිතා ඔභටචුම් බටා. 

කරමරානීතා   ාහතා. තඅෙණිකා මුහුත් තිකා. අභිභවිත්වා වීතික්කයම

මිච්ඡාචායරොමහාසාවජ්යජො, න තථාකුවින්නංසමානඡන්දතාය.අභිභවිත්වා
වීතික්කමයන සතිපි මග්යගනමග්ගපටිපත්තිඅධිවාසයන
පුරිමුප්පන්නයසවනාභිසන්ධිපයයොගාභාවයතො මිච්ඡාචායරො න යහොති
අභිභුයයමානස්සාතිවදන්ති.යසවනාචිත්යතසති පයයොගාභායවොඅප්පමාණං
යයභුයයයන ඉත්ථියා යසවනාපයයොගස්ස අභාවයතො. තථා සති පුයරතරං 
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යසවනාචිත්තස්සඋපට්ඨායනපිතස්සාමිච්ඡාචායරොනසියා, තථාපුරිසස්සපි 

යසවනාපයයොගාභායවති, තස්මා අත්තයනො රුචියා පවත්තිතස්ස වයසන

තයයො, බ්යලක්කායරන පවත්තිතස්ස වයසන තයයොති සබ්යබ්යපි

අග්ගහිතග්ගහයණන චත් තායරො සම් භාරාතිවුත්තන්තියවදිතබ්බ්යං. 

අත් ථභඤ්  යකොති කම්මපථවයසන වුත්තං. කම්මපථකථා යහසාති. 

අස් සාතිවිසංවාදකස්ස. මුසා වදති එයතනාති යචතනා මුසාවායදො, ඉමස්මිං

පක්යෙ අතථාකායරන වත්ථුයනො විඤ්ඤාපනපයයොයගො මුසා, 
තංසමුට්ඨාපිකා යචතනාමුසාවායදොති වුත්තත්තා තයතො අඤ්ඤථා වත්තුං 

‘‘අපයරො නයෙො’’තිආදි වුත්තං. අත් තයනො සන් තකං අදාතුකාමතාොතිආදි
මුසාවාදසාමඤ්යඤන වුත්තං. හසාධිප්පායයනපි විසංවාදනපුරක්ොරස්ස

මුසාවායදො. පරස් සාති විසංවාදනවයසන විඤ්ඤායපතබ්බ්යස්ස. යසොති
මුසාවාදපයයොයගො. 

සුඤ ්ඤභාවන්ති පීතිවිරහිතතාය රිත්තභාවං. ඵරුසසකුදතාය යනව 

කණ් ණසුඛා. අත්ථවිපන්නතාය න හදෙසුඛා. සංකිලිට් ඨචිත් තස ්සාති 

යදොයසන, යලොයභනවාදූසිතචිත්තස්ස. 

එකන් තඵරුසා යචතනාති එයතන දුට්ඨචිත්තතංයයව විභායවති, 

දුට්ඨචිත්තතා චස්ස අමරණාධිප්පායවයසන දට්ඨබ්බ්යා. සති හි

මරණාධිප්පායය අත්ථසිකුධි, තදභායව පාණාතිපාතබ්යයාපාදා සියුන්ති. යං 

පටිච්චඵරුසවාචාපයුජ්ජති, තස්සසම්මුොවසීසංඑති.පරම්මුොපිසීසංඑති
එවාති අපයර. තත්ථායං අධිප්පායයො යුත්යතො සියා – සම්මුො පයයොයග

අගාරවාදීනං බ්යලවභාවයතො සියා යචතනා බ්යලවතී, පරස්ස ච

තදත්ථවිඤ්ඤාපනං, න තථා අසම්මුොති. යථා ච අක්යකොසියත මයත 

ආළහයන කතා ෙමාපනා උපවාදන්තරායං නිවත්යතති, එවං පරම්මුො

පයුත්තා ඵරුසවාචා යහොතියයවාති සක්කා විඤ්ඤාතුං. තස් සාති
එකන්තඵරුසයචතනාය එව ඵරුසවාචාභාවස්ස ආවිභාවත්ථං. 

මම් මච් යඡදයකො සවනඵරුසතායාති අධිප්පායයො. චිත් තසණ් හාතාෙ 

ඵරුසවාචා න යහොති කම්මපථා’ප්පත්තත්තා, කම්මභාවං පන න සක්කා
වායරතුං. එවං අන්වයවයසන යචතනාඵරුසතාය ඵරුසවාචං සායධත්වා 

ඉදානිතයමවබ්යයතියරකවයසනසායධතුං ‘‘වචනසණ් හතාො’’තිආදි වුත්තං. 

එසාති ඵරුසවාචා. කම්මපථභාවං අප්පත්තා අප් පසාවජ්  ා, ඉතරා 

මහාසාවජ්  ා. තථා කියලසානංමුදුතිබ්බ්යතායභයදහිසබ්බ්යංපුරිමසදිසං. 

ආයසවනං බ්යහුලීකරණං. යං උකුදිස්ස පවත්තියතො, යතන අග්ගහියත 

අප් පසාවජ් ය ො, ගහියත මහාසාවජ් ය ො කම්මපථප්පත්තියතො. යයො යකොචි
පන සම්ඵප්පලායපො කුවීහි සම්භායරහි සිජ්ඣති. කියලසානං
මුදුතිබ්බ්යතාවයසනපි අප්පසාවජ්ජමහාසාවජ්ජතායවදිතබ්බ්යා. 
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පටුන 

අත් තයනො පරිණාමනං චිත්යතයනවාති යවදිතබ්බ්යං. හිතසුඛං 

බයාපාදෙතීතියයොතංඋප්පායදති, තස්ස හිතසුෙංවිනායසති. අයහො වතාති
ඉමිනා අච්චන්තවිනාසචින්තනං දීයපති. එවං හිස්ස දාරුණපවත්තියා

කම්මපථප්පත්ති. ෙථාභුච් ච හණාභායවනාති යාථාවග්ගාහස්ස අභායවන

අනිච්චාදිසභාවස්ස නිච්චාදියතොගහයණන. මිච් ඡා පස් සතීතිවිතථංපස්සති. 

සම් ඵප් පලායපො විොති ඉමිනා ආයසවනස්ස මන්දතාය අප්පසාවජ්ජතං, 

මහන්තතාය මහාසාවජ්ජතං දස්යසති.  හිතාකාරවිපරීතතාති මිච්ඡාදිට්ඨියා

ගහිතාකාරස්ස විපරීතභායවො. වත් ථුයනොති තස්සා අයථාභූතසභාවමාහ. 

තථාභායවනාතිගහිතාකායරයනව තස් ස දිට්ඨිගතිකස්ස, තස් ස වාවත්ථුයනො 

උපට් ඨානං එවයමතං, නඉයතොඅඤ්ඤථාති. 

 ම් මයතොති සභාවයතො. යකොට් ඨාසයතොති ඵස්සපඤ්චමකාදීසු

චිත්තඅගයකොට්ඨායසසු යං යකොට්ඨාසා යහොන්ති, තයතොති අත්යථො. 

යචතනා ම් මාති යචතනාසභාවා. 

පටිපාටිො සත් තාති එත්ථ නනු යචතනා අභිධම්යම කම්මපයථසු න

වුත්තාති පටිපාටියා සත්තන්නං කම්මපථභායවො න යුත්යතොති? න, 
අවචනස්ස අඤ්ඤයහතුකත්තා. න හි තත්ථ යචතනාය අකම්මපථත්තා

කම්මපථරාසිම්හි අවචනං, කදාචි පන කම්මපයථො යහොති, න සබ්බ්යදාති

කම්මපථභාවස්ස අනියතත්තා අවචනං. යදා පන කම්මපයථො යහොති, තදා
කම්මපථරාසිසඅගයහො න නිවාරියතො. එත්ථාහ – යදි යචතනාය සබ්බ්යදා
කම්මපථභාවාභාවයතො අනියයතො කම්මපථභායවොති කම්මපථරාසිම්හි

අවචනං, නනු අභිජ්ඣාදීනං කම්මපථභාවං අප්පත්තානං අත්ථිතාය 

අනියයතො කම්මපථභායවොති යතසම්පි කම්මපථරාසිම්හි අවචනං

ආපජ්ජතීති? නාපජ්ජති කම්මපථතාතංසභාගතාහි යතසං තත්ථ වුත්තත්තා.

යදි එවං යචතනාපි තත්ථ වත්තබ්බ්යා සියා? සච්චයමතං, සා පන

පාණාතිපාතාදිකාති පාකයටො, තස්සා කම්මපථභායවොති න වුත්තා සියා.

යචතනාය හි – ‘‘යචතනාහං, භික්ෙයව, කම්මං වදාමි )අ. නි. 6.63; කථා.

539), තිවිධා, භික්ෙයව, කායසඤ්යචතනා අද්සලං

කායකම්ම’’න්තිආදිවචනයතො )කථා. 539) කම්මභායවො පාකයටො, 
කම්මංයයව ච සුගතිදුග්ගතීනං තත්ථ උප්පජ්ජනකසුෙදුක්ොනඤ්ච 
පථභායවන පවත්තං කම්මපයථොති වුච්චතීති පාකයටො තස්සා

කම්මපථභායවො, අභිජ්ඣාදීනං පන යචතනාසමීහනභායවන
සුචරිතදුච්චරිතභායවො යචතනාජනිතපිට්ඨිවට්ටකභායවන 

සුගතිදුග්ගතිතදුප්පජ්ජනකසුෙදුක්ොනං පථභායවො චාති න තථා පාකයටො

කම්මපථභායවොති යතයයව යතනසභායවන දස්යසතුං අභි ම් යම යචතනා 

කම්මපථරාසිභායවන න වුත්තා, අතථාජාතියකත්තා වා යචතනා යතහි 

සකුධිංනවුත්තාතිදට්ඨබ්බ්යං. මූලං පත් වාතිමූලයදසනං පත්වා, මූලසභායවසු
ධම්යමසුවුච්චමායනසූතිඅත්යථො. 
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පටුන 

අදින් නාදානං සත් තාරම් මණන්ති ඉදං ‘‘පඤ්ච සික්ොපදා
පරිත්තාරම්මණා එව වා’’ති ඉමාය පඤ්හපුච්ඡකපාළියා විරුජ්ඣති. යඤ්හි

පාණාතිපාතාදිදුස්සීලයස්සආරම්මණං, තයදව තං යවරමණියා ආරම්මණං. 

වීතික්කමිතබ්බ්යවත්ථුයතො එව හි විරතීති. සත් තාරම් මණන්ති වා
සත්තසඅොතං සඅොරාරම්මණයමව උපාදාය වුත්තන්ති නායං වියරොයධො.

තථාහි වුත්තං සම් යමොහවියනොදනිෙං (විභ.අට්ඨ.714) ‘‘යානි සික්ොපදානි

එත්ථ සත්තාරම්මණානීති වුත්තානි, තානි යස්මා සත්යතොති සඅෙයං ගතං

සඅොරයමව ආරම්මණං කයරොන්තී’’ති. විසභාගවත්ථුයනො ‘‘ඉත්ථී, 

පුරියසො’’ති ගයහතබ්බ්යයතො සත් තාරම් මයණොති එයක. ‘‘එයකොදිට්යඨො, කුයව 

සුතා’’තිආදිනා සම්ඵප්පලපයන දිට් ඨසුතමුතවිඤ් ඤාතවයසන. තථා 

අභිජ් ඣාති එත්ථ තථා-සකුයදො ‘‘දිට්ඨසුතමුතවිඤ්ඤාතවයසනා’’ති ඉදම්පි

උපසංහරති, න සත්තසඅොරාරම්මණතං එව දස්සනාදිවයසන

අභිජ්ඣායනයතො.‘‘නත්ථිසත්තාඔපපාතිකා’’තිපවත්තමානාපි මිච් ඡාදිට් ඨි 

යතභූමකධම්මවිසයාවාති අධිප්පායයනස්සා සඞ් ඛාරාරම් මණතා වුත්තා.කථං

පන මිච්ඡාදිට්ඨියා සබ්යබ්ය යතභූමකධම්මා ආරම්මණං යහොන්තීති? 
සාධාරණයතො. ‘‘නත්ථි සුකතදුක්කටානං කම්මානං ඵලං විපායකො’’ති හි
පවත්තමානායඅත්ථයතො රූපාරුපාවචරධම්මාපිගහිතාඑවයහොන්තීති. 

සුෙබ්යහුලතාය රාජායනො හසමානාපි ‘‘යචොරං  ායතථා’’ති වදන්ති, 

හායසො පන යතසං අඤ්ඤවිසයයොති ආහ ‘‘සන් නිට් ඨාපක…යප.… 

යහොතී’’ති. 

යකසඤ් චීති සහජාතානං අදින්නාදානාදීනං. 

සම් පයුත් තපභාවකට් යඨනාති සම්පයුත්යතො හුත්වා උප්පාදකට්යඨන. 

යකසඤ් චීතිඅසහජාතානං. උපනිස ්සෙපච් චෙට් යඨනාතිඑයතනමූලට්යඨන
යලොභස්ස උපකාරතං නිවත්යතති. සුප්පතිට්ඨිතභාවසාධනට්යඨො හි

මූලට්යඨො, යසොචයහතුපච්චයතාඅවිනාභාවී, යතනයචත්ථමූලමිවමූලන්ති

ගයහතබ්බ්යං, නිප්පරියායයතො පන පුබ්යබ්ය ‘‘යකසඤ්චී’’ති වුත්තානං

සහජාතානං මූලභායවො යවදිතබ්යබ්යො. රත් යතො යඛොතිආදිනා සුත්තපයදනපි

පාණාතිපාතාදීනං අද්සලානං යලොභස්ස මූලකාරණතං විභායවති, න 
මූලට්යඨනුපකාරත්ථංඅවියසසයතොයතසංයහතුපච්චයත්තාභාවයතො. 

අද්සලකම්මපථවණ්ණනානිට්ඨිතා. 
ද්සලකම්මපථවණ්ණනා 

යවරන්ති පාණාතිපාතාදිපාපධම්මං.යසොහියවරයහතුතාය‘‘යවර’’න්ති

වුච්චති, තං මණති ‘‘මයි ඉධ ඨිතාය කථමාගච්ඡසී’’ති තජ්යජන්තී විය 

නිවායරතීති යවරමණී. යතනාහ ‘‘ප හතී’’ති. ‘‘විරමණී’’ති වත්තබ්යබ්ය

නිරුත්තිනයයන එව-කාරං කත්වා එවං වුත්තං. විභඞ් ය  (විභ. 703, 704) 
එව නිකුදිසනවයසන එවං වුත්තා. අසමාදින්නසීලස්ස සම්පත්තයතො 

යථාඋපට්ඨිතවීතික්කමිතබ්බ්යවත්ථුයතොවිරති සම් පත් තවිරති, සමාදානවයසන
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උප්පන්නා විරති සමාදානවිරති, සමාදානවයසන උප්පන්නා විරති 

සමාදානවිරති, කියලසානං සමුච්ඡින්දනවයසන පවත්තාවිරති 

සමුච් යඡදවිරති. 

ජීවමානසසස්ස මංසරුධිරසම්මිස්සතාය අල් ලසසමංසං. මුඤ ්චි සබ්බ්යත්ථ 

සමකරුණතාය. සච් චං වත් වා ‘‘එයතනසච්චවජ්යජනමය්හංමාතු යරොයගො

සම්මතූ’’ති අධිට් ඨාසි. 

මහාසප් යපොතිඅජගයරො. මුඤ ්චිත් වා අ මාසි සීලයතයජන. 

යකොසල්ලංවුච්චතිඤාණං, යකොසල්යලන, යකොසල්ලයතොවා පවත් තිො 

උපගමනයතො. කුච් ඡිතසෙනයතොති ද්ච්ඡියතනාකායරන සයනයතො

අනුසයනයතො, පවත්තනයතො වා. ‘‘යවරමණිද්සලා’’ති වත්තබ්බ්යාපි 

පුච්ඡානුරූපං විස්සජ්ජනන්ති ‘‘ද්සලා’’ති න වුත්තා, ‘‘ද්සල’’න්ත්යවව 
වුත්තා. 

කාමඤ්යචත්ථපාළියංවිරතියයොවආගතා, සික්ොපදවිභඅයග)විභ. 704) 

පන යචතනාපි ආහරිත්වා දීපිතාති තදුභයම්පි ගණ්හන්යතො ‘‘යචතනාපි 

වට් ටන් ති විරතියෙොපී’’තිආහ. 

අනභිජ් ඣා හි මූලං පත් වා කම්මපථයකොට්ඨාසං පත්වා අනභිජ්ඣාති
වුත්තධම්යමො මූලයතො අයලොයභො ද්සලමූලං යහොතීති එවමත්යථො
දට්ඨබ්යබ්යො.යසසපදකුවයයපිඑයසවනයයො. 

දුස්සීලයාරම්මණා තදාරම්මණා ජීවිතින්ද්රියාදිආරම්මණා කථං 

දුස්සීලයානිපජහන්තීතිතංදස්යසතුං ‘‘ෙථා පනා’’තිආදි වුත්තං. 

අනභිජ් ඣා …යප.… විරමන් තස් සාතිඅභිජ්ඣංපජහන්තස්සාතිඅත්යථො.
නහි මයනොදුච්චරිතයතොවිරතිඅත්ථිඅනභිජ්ඣාදීයහවතප්පහානසිකුධියතො. 

යතසු අයලොයභොතිආදීසුයංවත්තබ්බ්යං, තංඅද්සලමූයලසුවුත්තනයයයනව 
යවදිතබ්බ්යං. 

අප් පනාවාරන්ති නිගමනවාරං. එයකන නයෙනාති යවදනාදිවයසන
අරූපමුයෙයනව අයනකවියධසු විපස්සනාකම්මට්ඨායනසු එයකන

කම්මට්ඨානනයයන. ‘‘ඨයපත් වා අභිජ් ඣං නව අකුසලකම් මපථා’’ති

වත්තබ්බ්යං. දසාති වා ඉදං ‘‘ද්සලකම්මපථා’’ති ඉමිනා සම්බ්යන්ධිතබ්බ්යං
‘‘අද්සලකම්මපථාචදසද්සලකම්මපථා චා’’ති.‘‘ඨයපත්වාඅභිජ්ඣ’’න්ති

හි ඉමිනාව අද්සලකම්මපථානංනවභායවො වුත්යතො යහොති. අථ වා දසාති
ඉදං උභයථාපි සම්බ්යන්ධිතබ්බ්යං. අභිජ්ඣා හි පහාතබ්බ්යාපි සති
පරිඤ්යඤයයතං නාතිවත්තතීති. තථා හි වුත්තං ‘‘රූපතණ්හා පියරූපං 

සාතරූප’’න්තිආදි, තස්මා සාතායපරිඤ්යඤයයතාය දුක්ෙසච්යචපිසඅගහං
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පටුන 

ලභයතව, පහාතබ්බ්යං පන උපාදාය ‘‘ඨයපත්වා අභිජ්ඣ’’න්ති වුත්තං.

යතයනවාහ ‘‘පරිොයෙන පන සබ් යබපි කම් මපථා දුක් ඛසච් ච’’න්ති.

අභිජ්ඣායලොභානං පවත්තිආකාරසිකුධයභදං උපාදාය ‘‘ඉයම ද් යව 

 ම් මා’’ති වුත්තං. සුත්තන්තනයයන තණ්හා ‘‘සමුදයසච්ච’’න්ති වුත්තාති

ආහ ‘‘නිප් පරිොයෙන සමුදෙසච් ච’’න්ති. අප් පවත් තීති 
අප්පවත්තිනිමිත්තමාහ යථා ‘‘රාගක්ෙයයො යදොසක්ෙයයො’’ති )සං. නි.

4.314). සප්පච්චයතාය සඅෙතසභායව දුක්ෙසච්යච ගහියත අප්පච්චයතාය

අසඅෙතං නියරොධසච්චං පටිපක්ෙයතො ආවත්තති, එකන්තසාවජ්යජ
ආචයගාමිලක්ෙයණ සමුදයසච්යච ගහියත සාවජ්ජා විගමනං
අපචයගාමිලක්ෙණං මග්ගසච්චංපටිපක්ෙයතො ආවත්තතීති කුයව

ආවත්තහාරවයසන යවදිතබ්බ්යානීති වුත්තං. යතයනවාහ යනත් තිෙං 

(යනත්ති. 4.නිකුයදසවාර)– 

‘‘එකම්හිපදට්ඨායන, පරියයසතියසසකංපදට්ඨානං; 

ආවත්තතිපටිපක්යෙ, ආවත්යතොනාමයසොහායරො’’ති. 

සබ් බාකායරනාති කාමරාගරූපරාගාදිසබ්බ්යප්පකායරහි, සබ්බ්යයතො වා

අපායගමනීයාදිආකාරයතො, තත්ථ කිඤ්චිපි අනවයසයසත්වා වා. 

සබ් බාකායරයනවාති සබ්බ්යාකාරයතො. නීහරිත් වාති අපයනත්වා, 

සමුච්ඡින්දිත්වාඉච්යචව අත්යථො. කඤ් චි  ම් මං අනවකාරීකරිත් වාති

රූපයවදනාදීසු කඤ්චි එකධම්මම්පි අවිනිබ්යභොගං කත්වා, එයකකයතො

අග්ගයහත්වා සමූහයතොව ගයහත්වාති අත්යථො. අස් මීති අහමස්මීති
මානග්ගාහවයසන. යසො පන යස්මා පඤ්චක්ෙන්යධ නිරවයසසයතො

ගණ්හාති, තස්මා වුත්තං ‘‘සමූහග්  හණාකායරනා’’ති. යස්මා යචත්ථ

අග්ගමග්ගචිත්තං වුච්චති, තස්මාආහ ‘‘දිට් ඨිසදිසං මානානුසෙ’’න්ති. ‘‘යං 
රූපං තං අහ’’න්තිආදිනා යථා දිට්ඨි රූපාදිං ‘‘අහමස්මී’’ති ගණ්හන්තී

පවත්තති, එවං මායනොපි ‘‘යසයයයොහමස්මී’’තිආදිනාති ආහ 

‘‘මානානුසයෙො අස් මීති පවත් තත් තා දිට් ඨිසදියසො’’ති. පරිච් යඡදකයරොති
ඔසානපරිච්යඡදකයරො ඉයතො පරං දුක්ෙස්සාභාවකරණයතො. 

කම් මපථයදසනාොති කම්මපථමුයෙන පවත්තචතුසච්චයදසනාය. 

මනසිකාරප් පටියව වයසනාතිවිපස්සනාමනසිකාරමග්ගප්පටියවධවයසන. 

ද්සලකම්මපථවාරවණ්ණනානිට්ඨිතා. 
ආහාරවාරවණ්ණනා 

90. ආහරතීති (සං. නි.ටී.2.2.11) ආයනති, උප්පායදතිඋපත්ථම්යභති

චාති අත්යථො. නිබ් බත් තාති පසුතා. තයතො පට්ඨාය හි යලොයක
ජාතයවොහායරො. පටිසන්ධිග්ගහණයතො පන පට්ඨාය යාව මාතුද්ච්ඡියතො

නික්ෙමනං, තාව සම්භයවසියනො. එස තාව ගබ්භයසයයයකසු

භූතසම්භයවසිවිභායගො, ඉතයරසුපනපඨමචිත්තාදිවයසනවුත්යතො. සම් භව-

සකුයදොයචත්ථගබ්භයසයයකානංවයසනපසූතිපරියායයො, ඉතයරසංවයසන
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උප්පත්තිපරියායයො. පඨමචිත්තපඨමඉරියාපථක්ෙයණසු හි යත සම්භවං 

උප්පත්තිං එසන්ති උපගච්ඡන්ති නාම, න තාව භූතා උප්පත්තියා න 

සුප්පතිට්ඨිතත්තා. භූතායෙව සබ්බ්යයසොභයවසනාය සමුච්ඡින්නත්තා. න පුන 

භවිස ්සන් තීති අවධාරයණන නිවත්තිතමත්ථංදස්යසති, ‘‘යයොචකාල යසො

භූයතො’’තිආදීසු )ජා. 1.2.190) භූත-සකුදස්ස ඛීණාසවවාචිතා දට්ඨබ්බ්යා. වා-

සද් යදො යචත් ථ සම් පිණ් ඩනත් යථො ‘‘අග්ගිනාවාඋදයකනවා’’තිආදීසු)උදා.

76) විය. 

යථාසකං පච්චයභායවන අත්තභාවස්ස පට්ඨපනයමයවත්ථආහායරහි 

කාතබ්බ්යඅනුග්ගයහොති අධිප්පායයනාහ ‘‘වචනයභයදො…යප.… 

එයකොයෙවා’’ති. සත් තස් ස උප් පන් න ම් මානන්ති සත්තස්සසන්තායන
උප්පන්නධම්මානං. යථා ‘‘වස්සසතං තිට්ඨතී’’ති වුත්යත 

අනුප්පබ්යන්ධවයසන පවත්තතීති වුත්තං යහොති, එවං ඨිතිොති 

අනුප්පබ්යන්ධවයසන පවත්තියාති අත්යථො, සා පන අවිච්යඡයදොති ආහ 

‘‘අවිච් යඡදාො’’ති. අනුප්පබ්යන්ධධම්මුප්පත්තියා සත්තසන්තායනො 

අනුග්ගහියතොනාමයහොතීතිආහ ‘‘අනුප් පන් නානං උප් පාදාො’’ති. එතානීති

ඨිතිඅනුග්ගහපදානි. උභෙත් ථ දට් ඨබ් බානි, නයථාසඅෙයං. 

වත්ථුගතා ඔජාවත්ථුවියයතනසකුධිං ආහරිතබ්බ්යතංගච්ඡතීතිවුත්තං 

‘‘අජ් යඣොහරිතබ් බයතො ආහායරො’’ති. නිබ්බ්යත්තිතඔජං පන සන්ධාය

‘‘කබ්යළීකාරාහායරො ඔජට්ඨමකරූපානි ආහරතී’’ති වක්ෙති. ඔ ාරිකතා 

අප්යපොජතාය, න වත්ථුයනො ථූලතාය, කථිනතාය වා, තස්මා යස්මිං

වත්ථුස්මිංපරිත්තාඔජායහොති, තංඔළාරිකං. සප්පාදයයොදුක්ඛුප්පාදකතාය
ඔළාරිකායවදිතබ්බ්යා.විසාණාදීනංතිවස්සඡඩ්ඩිතානං පූතිභූත්තතාමුදුකතාති

වදන්ති, තරච්ඡයෙළයතමිකතාය පන තථාභූතානං යතසං මුදුකතා. 

ධම්මසභායවොයහස. සසානං ආහායරො සුඛුයමො තරුණතිණසස්සොදනයතො. 

සකුණානං ආහායරො සුඛුයමො තිණබීජාදිොදනයතො. පච් චන් තවාසීනං 

සුඛුයමො, යතසඤ්හි සාකපණ්ණසුක්ෙද්රපදුමපත්තම්පි ආහායරොති. යතසං 

පරනිම්මිතවසවත්තීනං. සුඛුයමොත් යවවාති න කිඤ්චි උපාදාය, අථ යෙො

සුඛුයමොඉච්යචව නිට් ඨං පත් යතො තයතොපරංසුඛුමස්ස අභාවයතො. 

වත්ථුවයසන පයනත්ථ ආහාරස්ස ඔළාරිකසුඛුමතා වුත්තා, සා චස්ස 

අප්යපොජමයහොජතාහි යවදිතබ්බ්යාති දස්යසතුං ‘‘එත් ථ චා’’තිආදි වුත්තං. 

පරිස ්සමන්ති ඛුදාවයසන උප්පන්නං සරීරයෙදං. වියනොයදතීති වත්ථු තස්ස

වියනොදනමත්තං කයරොති. න පන සක් යකොති පායලතුන්ති සරීරං යායපතුං

නප්පයහොති නිස්සාරත්තා. න සක් යකොති පරිස් සමං වියනොයදතුං ආමාසයස්ස 
අපූරණයතො. 

ඡබ් බිය ොපීති ඉමිනා කස්සචිපි ඵස්සස්ස අනවයසසිතබ්බ්යතමාහ.

ආහාරස්සයදසනාක්කයමයනයවත්ථ ඵස්සාදීනං දුතියාදිතා, න අඤ්යඤන 
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කාරයණනාතිආහ ‘‘යදසනානයෙො එවා’’තිආදි. මනයසො සඤ්යචතනා, න 

සත්තස්සාති දස්සනත්ථං මයනොගහණං යථා ‘‘චිත්තස්ස ඨිති )ධ. ස. 11), 

යචයතොවිමුත්ති චා’’ති )ම. නි. 1.69) ආහ ‘‘මයනොසඤ් යචතනාති යචතනා 

එවා’’ති. චිත් තන්තියංකිඤ්චිචිත්තං, නවිපාකවිඤ්ඤාණයමව. 

පුබ්යබ්ය ‘‘ආහාරන්ති පච්චය’’න්ති වුත්තත්තා ‘‘ෙදි පච් චෙට් යඨො 

ආහාරට් යඨො’’තිආදිනායචොයදති. අථ කස ්මා ඉයමයෙව චත් තායරො වුත් තාති

අථ කස්මා චත්තායරොව වුත්තා, ඉයම එව ච වුත්තාති යයොජනා. 

වියසසපච් චෙත් තාති එයතන යථා අඤ්යඤ පච්චයධම්මා අත්තයනො

පච්චයුප්පන්නස්සපච්චයාවයහොන්ති, ඉයමපනතථාචයහොන්ති අඤ්ඤථා

චාති සමායනපි පච්චයත්යත අතියරකපච්චයා යහොන්ති, තස්මා ආහාරාති
වුත්තාති ඉමමත්ථං දස්යසති. ඉදානි තං අතියරකපච්චයතං දස්යසතුං 

‘‘වියසසපච් චයෙො හී’’තිආදි ආරකුධං. වියසසපච් චයෙො රූපකාෙස් ස 

කබළීකායරො ආහායරො උපත්ථම්භකභාවයතො. යතනාහ අට් ඨකථාෙං 

(විසුකුධි. 2.708; පට්ඨා. අට්ඨ. පච්චයුකුයදසවණ්ණනා) ‘‘රූපාරූපානං
උපත්ථම්භකත්යතන උපකාරකා චත්තායරො ආහාරා ආහාරපච්චයයො’’ති.
උපත්ථම්භකත්තඤ්හි සතිපි ජනකත්යත අරූපීනං ආහාරානං

ආහාරජරූපසමුට්ඨාපකරූපාහාරස්ස චයහොති, අසතිපන උපත්ථම්භකත්යත
ආහාරානංජනකත්තංනත්ථීතිඋපත්ථම්භකත්තංපධානං.ජනයමායනොපිහි 
ආහායරො අවිච්යඡදවයසන උපත්ථම්භයමායනො එව ජයනතීති

උපත්තම්භකභායවො එවආහාරභායවො. යවදනාෙ ඵස් යසො වියසසපච් චයෙො. 

‘‘ඵස්සපච්චයා යවදනා’’ති හි වුත්තං. ‘‘සඅොරපච්චයා විඤ්ඤාණ’’න්ති

)උදා. 1; ම. නි. 3.126) වචනයතො විඤ ්ඤාණස් සමයනොසඤ් යචතනා. 

‘‘යචතනා තිවිධං භවං ජයනතී’’ති හි වුත්තං. ‘‘විඤ්ඤාණපච්චයා

නාමරූප’’න්තිපනවචනයතො නාමරූපස් ස විඤ ්ඤාණං වියසසපච් චො. නහි
ඔක්කන්තිවිඤ්ඤාණාභායව නාමරූපස්ස අත්තසම්භයවො. යථාහ

‘‘විඤ්ඤාණඤ්චහි, ආනන්ද, මාතුද්ච්ඡිස්මිංනඔක්කමිස්සථ, අපිනුයෙො

නාමරූපං මාතුද්ච්ඡිස්මිං සමුච්චිස්සථා’’තිආදි )දී. නි. 2.115). 

වුත්තයමවත්ථංසුත්යතනසායධතුං ‘‘ෙථාහා’’තිආදි වුත්තං. 

එවංයදිපි පච්චයට්යඨොආහාරට්යඨො, වියසසපච්චයතාය පනඉයමඑව 
ආහාරාති වුත්තාති තං යනසං වියසසපච්චයතං අවිභාගයතො දස්යසත්වා

ඉදානි විභාගයතො දස්යසතුං ‘‘යකො පයනත් ථා’’තිආදි ආරකුධං. මුයඛ 

ඨපිතමත් යතොයෙව අසඅොදියතො, තත්තයකනපි අබ්භන්තරස්ස ආහාරස්ස

පච්චයයොයහොතිඑව.යතනාහ ‘‘අට් ඨ රූපානි සමුට් ඨායපතී’’ති.සුෙයවදනාය

හියතො සුඛයවදනියෙො. සබ් බථාපීති චක්ඛුසම්ඵස්සාදිවයසන. යත්තකා

ඵස්සස්ස පකාරයභදා, යතසං වයසන සබ්බ්යප්පකායරොපි ඵස් සාහායරො. 

යථාරහං තිස් යසො යවදනා ආහරති, අනාහාරයකොනත්ථි. 
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පටුන 

සබ් බථාපීති ඉධාපි ඵස්සාහායර වුත්තනයානුසායරන අත්යථො

යවදිතබ්යබ්යො. තිසන් තතිවයසනාති කායදසකං භාවදසකං වත්ථුදසකන්ති

තිවිධසන්තතිවයසන. සහ ාතාදිපච් චෙනයෙනාති සහජාතාදිපච්චයවිධිනා. 
පටිසන්ධිවිඤ්ඤාණඤ්හි අත්තනා සහජාතනාමස්ස 
සහජාතඅඤ්ඤමඤ්ඤනිස්සයවිපාකින්ද්රියසම්පයුත්තඅත්ථිඅවිගතපච්චයයහි

පච්චයයො යහොන්යතොයයව ආහාරපච්චයතාය තං ආහායරතී වුත්තං, 
සහජාතරූයපසු පන වත්ථුයනො සම්පයුත්තපච්චයං ඨයපත්වා

විප්පයුත්තපච්චයයන, යසසරූපස්ස අඤ්ඤමඤ්ඤපච්චයඤ්ච ඨයපත්වා

වුත්තනයයයනවයයොජනා කාතබ්බ්යා. තානීති නපුංසකනිකුයදයසො
අනපුංසකානම්පිනපුංසයකහිසහවචනයතො. 

සාසවා කුසලාකුසලයචතනාව වුත් තා. වියසසපච්චයභාවදස්සනං

යහතන්ති. යතනාහ ‘‘අවියසයසන පනා’’තිආදි. පටිසන් ධිවිඤ් ඤාණයමව 

වුත් තන්ති එත්ථාපි එයසව නයයො. යථා තස්ස තස්ස ඵලස්ස වියසසයතො

පච්චයතාය එයතසං ආහාරට්යඨො, එවං අවියසසයතොපීති දස්සන්යතන 

‘‘අවියසයසන පනා’’තිආදි වුත්තං. තත්ථ 

තංසම් පයුත් තතංසමුට් ඨාන ම් මානන්ති යතහි ඵස්සාදීහි 

සම්පයුත්තධම්මානඤ්යචව තංසමුට්ඨානරූපධම්මානඤ්ච. තත්ථ 

සම් පයුත් තග්ගහණං යථාරහයතො දට්ඨබ්බ්යං, සමුට් ඨානග්ගහණං පන
අවියසසයතො. 

උපත් ථම් යභන් යතො ආහාරකිච් චං සාය තීති උපත්ථම්යභන්යතොයයව

රූපං සමුට්ඨායපති, ඔජට්ඨමකරූපසමුට්ඨාපයනයනව පනස්ස 

උපත්ථම්භනකිච්චසිකුධි. ඵුසන් යතොයෙවාති ඵුසනකිච්චං කයරොන්යතො එව. 

ආයූහමානාවාති යචතයමානා එව අභිසන්දහන්තී එව. වි ානන් තයමවාති
උපපත්තිපරිකප්පනවයසන විජානන්තයමව ආහාරකිච්චං සායධතීති
යයොජනා. යසසපදකුවයයපි එයසව නයයො. ආහාරකිච්චසාධනඤ්ච යතසං 
යවදනාදිඋප්පත්තියහතුතායඅත්තභාවස්සපවත්තනයමව. 

කාෙට් ඨපයනනාති කස්මා වුත්තං? නනු කම්මජාදිරූපං කම්මාදිනාව

පවත්තතීති යචොදනං සන්ධායාහ ‘‘කම් ම නියතොපී’’තිආදි.
උපාදින්නරූපසන්තතියා උපත්ථම්භයනයනව උතුචිත්තජරූපසන්තතීනම්පි

උපත්ථම්භනසිකුධි යහොතීති ‘‘ද් වින් නං රූපසන් තතීන’’න්ති වුත්තං.

උපත්ථම්භනයමවසන්ධාය ‘‘අනුපාලයකො හුත් වා’’තිචවුත්තං.රූපකායස්ස
ඨිතියහතුතා හියාපනාඅනුපාලනා. 

සුඛාදිවත් ථුභූතන්තිසුොදීනං පවත්තිට්ඨානභූතං.ආරම්මණම්පිහිවසති
එත්ථ ආරම්මණකරණවයසන තදාරම්මණා ධම්මාති වත්ථූති වුච්චති. 

ඵුසන් යතොයෙවාති ඉදං ඵස්සස්ස ඵුසනසභාවත්තා වුත්තං. න හි ධම්මානං
සභායවන විනා පවත්ති අත්ථි. යවදනාපවත්තියා විනා සත්තානං
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සන්ධාවනතා නත්ථීති ආහ ‘‘සුඛාදි…යප.… යහොතී’’ති, න යචත්ථ

සඤ්ඤීභවකථායං අසඤ්ඤීභයවො දස්යසතබ්යබ්යො, තස්සාපි වා 
කාරණභූතයවදනාපවත්තිවයසයනව ඨිතියා යහතුයනො අබ්යයාපිතා. තථා හි 

‘‘මයනොසඤ් යචතනා…යප.… භවමූලනිප් ඵාදනයතො සත් තානං ඨිතිො 

යහොතී’’ති වුත්තා, තයතො එව ‘‘විඤ්ඤාණං විජානන්තයමවාති
උපපත්තිපරිකප්පනවයසන විජානන්තයමවා’’තිවුත්යතොවායමත්යථොති. 

චත් තාරි භොනි දට් ඨබ් බානි ආදීනවවිභාවනයතො. නිකන් තීතිනිකාමනා.
රසතණ්හං සන්ධාය වදති. සා හි කබ්යළීකායර ආහායර බ්යලවතී. යතයනව

තත්ථ අවධාරණං කතං. භායති එතස්මාති භෙං, නිකන් තියෙවභෙං 

මහානත්ථයහතුයතො. උප මනං විසයින්ද්රියවිඤ්ඤායණසු

විසයවිඤ්ඤායණසු එව ච සඅගතිවයසන පවත්ති, තං 

යවදනාදිඋප්පත්තියහතුතාය ‘‘භෙ’’න්ති වුත්තං. අවධාරයණ පයයොජනං

වුත්තනයයමව. යසසකුවයයපි එයසවනයයො. ආයූහනං අභිසන්දහනං, 

සංවිධානන්තිපි වදන්ති. තං භවූපපත්තියහතුතාය ‘‘භෙ’’න්ති වුත්තං. 

අභිනිපායතො තත්ථ තත්ථ භයව පටිසන්ධිග්ගහණවයසන නිබ්බ්යත්ති. යසො

භවූපපත්තියහතුකානං සබ්යබ්යසං අනත්ථානං මූලකාරණත්තා ‘‘භෙ’’න්ති
වුත්යතො. ඉදානි නිකන්තිආදීනං සප්පටිභයතං විත්ථාරයතො දස්යසතුං 

‘‘කිංකාරණා’’තිආදිආරකුධං.තත්ථ නිකන් තිං කත් වාතිආලයංජයනත්වා, 
තණ්හංඋප්පායදත්වාතිඅත්යථො. 

ඵස් ස උප ච් ඡන් තාති චක්ඛුසම්ඵස්සාදියභදං ඵස්සං පවත්යතන්තා. 

ඵස් සස ්සාදියනොති කායසම්ඵස්සවයසන යඵොට්ටබ්බ්යසඅොතස්ස ඵස්සස්ස
අස්සාදනසීලා. කායසම්ඵස්සවයසන හි සත්තානං යඵොට්ඨබ්බ්යතණ්හා
පවත්තතීති දස්යසතුංඵස්සාහාරාදීනවදස්සයනයඵොට්ඨබ්බ්යාරම්මණංඋකුධටං 

‘‘පයරසං රක් ඛිතය ොපියතසූ’’තිආදිනා. ඵස් සස ්සාදියනොති වා
ඵස්සාහාරස්සාදියනොති අත්යථො. සති හි ඵස්සාහායර සත්තානං

ඵස්සාරම්මයණඅස්සායදො, නාසතීති.යතනාහ ‘‘ඵස් සස් සාදමූලක’’න්තිආදි. 

ජාතිනිමිත්තස්ස භයස්ස අභිනිපාතසභායවන ගහිතත්තා 

‘‘තම් මූලක’’න්තිවුත්තං, කම්මායූහනනිමිත්තන්තිඅත්යථො. 

අභිනිපතතීති අභිනිබ්බ්යත්තති. පඨමාභිනිබ්බ්යත්ති හි සත්තානං තත්ථ

තත්ථ අඅගාරකාසුසදියස භයව අභිනිපාතසදිසීති. තම් මූලකත් තාති
නාමරූපනිබ්බ්යත්තිමූලකත්තා. 

තත්රාතිතාසුඋපමාසු. භූතමත් ථං කත් වාතිනපරිකප්පිතමත්ථං, අථයෙො

භූතං භූතපුබ්බ්යං අත්ථංකත්වා. පායථයයහත්යථසු ගච්ඡන්යතසු පායථයයං, 

ගච්ඡන්තං විය යහොතීති වුත්තං ‘‘ න් ත් වා පායථෙයං නිට් ඨාසී’’ති. 

 න් ත් වාති වාගමනයහතූති අත්යථො. ඛුප්පිපාසාතුරතාය  නච්ඡායං රුක්ෙං

උපගන්තුං අසමත්ථා විර ් හච් ඡාොෙං නිසීදිංසු. න දානි සක් කා තං මො 
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කාතුං අතිදුබ්බ්යලභාවයතො. පරික්ෙලිතගතිතරුණදාරයකො ඛුප්පිපාසාභිභූයතො

ච, තස්මා  ච් ඡන් යතොයෙව මයතො. 

ස ාතිමංසතාොති )සං. නි. ටී. 2.2.63) සමානජාතිමංසතාය, 

මනුස්සමංසතායාති අත්යථො. යං මනුස්සමංසං, තඤ්හි යලොයක 

ජිගුච්ඡනීයත්තා පටිද්ලං. තථා හි තං විඤ්ඤූහි වජ්ජිතං, මනුස්සමංයසසුපි

ඤාතිමංසං අයුත්තපරියභොගතාය පටිකූලං, තත්ථාපි පුත්තමංසං, තත්ථාපි

පියපුත්තමංසං, තත්ථාපි තරුණමංසං, තත්ථාපි ආමකමංසං, තත්ථාපි

අයගොරසාභිසඅෙතං, තත්ථාපි අයලොණං, තත්ථාපි අධූපිතන්ති එවං
යහට්ඨිමයතො උත්තරුත්තරස්ස පටිකූලතරභාවකාරණතා දට්ඨබ්බ්යා. 

පුත් තමංසසදිසන්ති පටිකූලතාඋපට්ඨාපයනන පුත්තමංසසදිසං කත්වා

පස්සති. තත් ථ නිකන් තිං පරිොදිෙතීති අරියමග්යගන ආහායර සායපක්ෙං
යෙයපති. 

සා  ාවීති ‘‘යසයයථාපිභික්ෙයව ගාවී’’ති )සං.නි. 2.63) එවංසුත්යත

වුත්තගාවී. උද් දායලත් වාතිඋප්පායටත්වා. නිස ්සාෙ තිට් ඨතීතිපටිච්චපච්චයං
කත්වාපවත්තති. දුක්ෙදුක්ෙතාදිවයසන තිණ්ණම්පියවදයිතානං දුක්ෙභාවං

සන්ධායාහ ‘‘යවදයිතදුක් ඛස් සා’’ති. 

සාධුසම්මතාපි ගති විපරිණාමසඅොරදුක්ෙතාවයසන

කියලසදුක්ෙවයසන ච මහාපරිළාහායයවාති වුත්තං ‘‘මහාපරි ාහට් යඨන 

තයෙො භවා’’ති. ෙථා උපකඩ් ඪකා ද් යව පුරිසා, එවං ද්සලාද්සලවයසන

කුයව මයනොසඤ්යචතනා. යථා මයනොසඤ්යචතනා න පවත්තති, තථා
පටිපජ්ජන්යතොතත්ථනිකන්තිං පරියාදියතීතියවදිතබ්යබ්යො. 

සත්තිසයතන හතා එව උපමා සත්තිසතහතූපමා, තස්සං 

සත් තිසතහතූපමාෙං. තං සත්තිසතං. අස් ස පුරිසස්ස. පතියතොකායසති

පුරිමසත්තීහිපතිතප්පයදයස. දුක් ඛස් ස පමාණං නත් ථි අයනකස්සඅපරාපරං

උප්පජ්ජනයතො. ඛන්   නනන්ති ෙන්ධානං අපරාපරුප්පායදො, 

පඨමාභිනිබ්බ්යත්ති පන පටිසන්ධි එව. ආගුචාරී පුරියසො විෙ 

පටිසන් ධිවිඤ් ඤාණං නානප්පකාරදුක්ඛුප්පාදසන්නිස්සයයතො, යතහි ච
දුක්යෙහි උපගන්තබ්බ්යයතො. සම්පයුත්තධම්මානං පමුෙභායවන පවත්තියා 

‘‘විඤ ්ඤාණස් ස දුක් ඛුප් පායදොතිවුත්තා.තථාහිවුත්තං ‘‘මයනොපුබ්බ්යඅගමා

ධම්මා’’ති )ධ. ප. 1, 2) යථා විඤ්ඤාණං ආයතිං පටිසන්ධිවයසන න

පවත්තති, එවංකරණංතත්ථ නිකන්තිපරියාදානංදට්ඨබ්බ්යං. 

පරිඤ් ඤාතං වත් ථූති දුක්ෙසච්චමාහ. පඤ ්චකාමගුණියකො රාය ොති

පඤ්චකාමගුණාරම්මයණො රායගො. පරිඤ් ඤායතො යහොතීති පරිච්ඡිජ්ජ
ජානයනන සමතික්කන්යතො යහොති. රසතණ්හාය හි සම්මයදව විගතාය 

රූපතණ්හාදයයොපි විගතායයව යහොන්ති. තථා ච සති කාමරාගසංයයොජනං

සමුච්ඡින්නයමව යහොති, එවංකරණං තත්ථනිකන්තිපරියාදානං දට්ඨබ්බ්යං.
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පටුන 

පරිඤ්ඤාභිසමයය හි සිකුයධ පහානාභිසමයයො සිකුයධො එවාති. පහීයන ච
කාමරාගසංයයොජයන ඔරම්භාගියසංයයොජනානං යලයසොපි නාවසිස්සතීති

දස්යසන්යතො ආහ ‘‘නත් ථි තං සංයෙො න’’න්තිආදි. යතන
කබ්යළීකාරාහාරපරිඤ්ඤා අනාගාමිතං පායපතීති දස්යසති. 

යසසාහාරපරිඤ්ඤා පන අරහත්තනිට්ඨා එවාති දස්යසන්යතො ‘‘ඵස් යස 

භික් ඛයව’’තිආදිමාහ. තත්ථ තිස් යසො තණ් හාති කාමතණ්හා රූපතණ්හා
අරූපතණ්හාතිඉමාතිස්යසොතණ්හා. 

‘‘පුරිමතණ් හාසමුදො’’ති සඅයෙපයතො වුත්තමත්ථං විත්ථාරයතො

දස්යසතුං ‘‘කථ’’න්තිආදි ආරකුධං. තත්ථ තණ් හාපච් චෙනිබ් බත් තාති
තණ්හාපච්චයානිබ්බ්යත්තා. පටිසන්ධික්ෙයණපුරිමතණ්හාසමුදයාආහාරානං
සමුදයදස්සයනයනව පවත්තික්ෙයණපි උපාදින්නකආහාරසමුදයයො
දස්සියතො යහොතීති තං අනාමසිත්වා අනුපාදින්නකානං තණ්හාසමුදයං 

දස්යසතුං ‘‘ෙස් මා පනා’’තිආදි වුත්තං. ඉ ාති ඉමස්මිං සුත්යත මිස් සිත් වා 

කථිතා අවියසසිතත්තා. සහ ාතතණ් හාපච් චෙනිබ් බත් යතොති එත්ථ 

සහ ාතග්ගහණං අසහජාතතණ්හාපච්චයනිබ්බ්යත්යතොපි
අනුපාදින්නකආහායරො ලබ්භතීති දස්සනත්ථං. යසො පන
අසහජාතතණ්හාපච්චයනිබ්බ්යත්තතාසාමඤ්යඤනපි 

යථාවුත්තඋපාදින්නකාහායරනසංසයංජයනයයාතිනඋකුධයටො, නචඑතං

කාරණං ‘‘රාගං උපනිස්සාය යදොමනස්සං උප්පජ්ජතී’’ති වචනයතො, 
තණ්යහොපනිස්සයපටි චිත්තසමුට්ඨානාය ච ඔජාය වයසන
අනුපාදින්නකආහාරස්ස ලබ්භනයතො. කථං පන තණ්හා ඔජාය

උපනිස්සයපච්චයයො; නහි පට් ඨායන කත්ථචිරූපස්සඋපනිස්සයපච්චයයො

වුත්යතො අත්ථීති. නායං වියරොයධො ‘‘යස්මිං සති යං යහොති, යසො තස්ස
උපනිස්සයයො’’ති සුත්තන්තනයස්ස අධිප්යපතත්තා

යථාවුත්තත්ථසම්භවයතො. යතයනවාහ ‘‘ඉමිස ්සා…යප.… තණ් හාෙ 

නියරොය නා’’ති. 

කාරයණ සබ්බ්යයසො නිරුකුයධ ඵලම්පි සබ්බ්යයසො නිරුජ්ඣතීති ආහ 

‘‘ආහාරනියරොය ො පඤ් ඤාෙතී’’ති. ආහාරානං දුක්ෙසච්යචකයදසත්තා 

ආහාරග්ගහණං දුක්ෙසච්චග්ගහණයමව යහොතීති ආහ ‘‘ඉ  චත් තාරිපි 

සච් චානි සරූයපයනව වුත් තානී’’ති. සච්චයදසනා දුක්ොදීනං යාවයදව

පරිඤ්යඤයයාදිභාවසන්දස්සනත්ථා, තස්මා ජරාමරණාදීසු 

පරිඤ්යඤයයාදිභායවො අසම්යමොහයතො සල්ලක්යෙතබ්යබ්යොති දස්යසන්යතො 

‘‘සබ් බත් ථ අසම් මුය් හන් යතන සච් චානි උද්  රිතබ් බානී’’ති ආහ. 

ආහාරවාරවණ්ණනානිට්ඨිතා. 
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සච්චවාරවණ්ණනා 
91. යෙන යෙන පරිොයෙන බයාකයරොතීති යයන යයන

දුක්ොදිජරාමරණාදිපරියායයනඅරියසච්චානිසඅයෙපයතොචවිත්ථාරයතොච

කයථති. දුක් ඛන් ති දුක් ඛසච් චං දුක්ෙං, නදුක්ෙමත්තං. 

සච්චවාරවණ්ණනානිට්ඨිතා. 
ජරාමරණවාරවණ්ණනා 

92. යතසං යතසන්තිබ්යයාපනිච්ඡාවයසනායංනිකුයදයසොකයතො, තස්මා
යථා ‘‘ගායමො ගායමො රමණීයයො’’ති වුත්යත රමණීයතායතාදිසා සබ්යබ්යපි

ගාමා සඅගහං ගච්ඡන්ති, එවං ‘‘යතසං යතසං සත්තානං ජාතී’’ති වුත්යත
ජාතිසඅොතවිකාරවයසන සබ්යබ්යපි සත්තා සඅගහං ගච්ඡන්ති. යතනාහ 

‘‘සඞ් යඛපයතො අයනයකසං සත් තානං සා ාරණනිද් යදයසො’’ති. 

 ති ාතිවයසනාති )සං. නි. ටී. 2.1.2) පඤ්චගතිවයසන, තත්ථාපි
එයකකායගතියාෙත්තියාදිභුම්මයදවාදිහත්ථිආදිජාතිවයසනච. නිකියයන්ති

සත්තා එත්ථ, එයතන වාති නිකායෙො, යගොත්තචරණාදිවිභායගො. ජරාය

සභායවො නාම වයයොහානි, තස්මා  රාති වයයොහානිසඅොතස්ස සභාවස්ස

නිකුයදයසො, පාකටජරාවයසන නිකුයදයසො ෙණ්ඩිච්චාදිවයසන ගහණයතො.

ජීරණයමව ජීරණතා, ජීරන්තස්ස වා ආකායරො තා-සකුයදන වුත්යතො.

යතනාහ ‘‘අෙං ආකාරනිද් යදයසො’’ති. දන්තාදීනං වයසන ෙණ්ඩං ජාතං

එතස්සාති ෙණ්ඩියතො, පුග්ගයලො. තස්ස භායවො ඛණ් ඩිච් චං. පලිතං එතස්ස

අත්ථීතිපලියතො, තස්සභායවො පාලිච් චං. වලිතයචොඑතස්සාතිවලිත්තයචො, 

තස්ස භායවො වලිත් තචතා. ඉයම ෙණ්ඩිච්චාදයයො ජරා. විකාරානං 

දස් සනවයසනාති විපත්තිදස්සනවයසන. වාතස් සාති මහයතො

වාතක්ෙන්ධස්ස. ඛණ් ඩිච් චාදිවයසන  තමග් ය ො පාකයටො, තස්මා

ෙණ්ඩිච්චාදිග්ගහණං ජරාය කිච්චනිකුයදයසොති වුත්තන්ති දස්යසති. න ච 

ඛණ් ඩිච් චාදීයනව  රාති කලලකාලයතො පභුති පුරිමරූපානං
ජරාපත්තක්ෙයණ උප්පජ්ජමානානි පච්ඡිමරූපානි පරිපක්කරූපානුරූපානි
පරිණතපරිණතානි උප්පජ්ජන්තීති අනුක්කයමන සුපරිණතරූපානං

පරිපාකකායල උප්පජ්ජමානානි ෙණ්ඩිච්චාදිසභාවානි උප්පජ්ජන්ති, තානි
උදකාදිමග්යගසු තිණරුක්ෙසංභග්ගතාදයයො විය
පරිපාකගතමග්ගසඅොයතසු පරිපක්කරූයපසු උප්පන්නානි ‘‘ජරාය ගයතො 

මග්යගො’’ඉච්යචවවුත්තානි, නජරාති. 

පකතිොතිඵලවිපච්චනපකතියා, ජරායවා පාපුණිතබ්බ්යංඵලයමවපකති, 

තායජරා දීපිතා. සුප් පසන් නානීති සුට්ඨුපසන්නානි.තයමවසුප්පසන්නතං

කිච්චයතො දස්යසතුං ‘‘සුඛුමම් පී’’තිආදි වුත්තං. තික්ෙවිසදතා හි යතසං

ඉන්ද්රියානං සුප්පසන්නතා. ආලුළිතානීතිආද්ලානි. අවිසදානීතිඅබ්යයත්තානි. 
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කාමං රූපධම්යමසුපි ෙණිකජරා දුරුපලක්ඛිතා පටිච්ඡන්නාව, සා පන
යස්මා සන්තානවයසන පවත්තියා පරිබ්යයත්තාව යහොතීති 

‘‘පාකට රා’’ඉච්යචවවුත්තා.අවීචිනිරන්තරාජරා අවීචි රා සතිසන්තායන

සත්තානං අනුප්පබ්යන්ධයතො. තයතො අඤ් යඤසූති මන්දදසකාදීසු 

පුබ්බ්යදසකාදිපරිච්යඡදයතො අඤ්යඤසු යථාවුත්යතසු. අන් තරන් තරාති යතසු
එව වුත්තප්පකායරසු පුරිමදසකාදියතො පච්ඡිමදසකාදීනං අන්තරන්තරා. 

වණ් ණවියසසාදීනන්ති වණ්ණවියසසසණ්ඨානවියසසසම්ඵස්සවියසසාදීනං. 

වචනකවයසනාතික-කායරනහිපදංවඩ්යඪත්වා වුත්තං, තස්මාචවනං
චුතීති වුත්තං යහොති. තං පන එකචතුපඤ්චයවොකාරභයවසු චුතියා 

අවියසසයතො ගහණන්ති ආහ ‘‘එකචතුපඤ් චක් ඛන්  ානං 

සාමඤ ්ඤවචන’’න්ති. චවනකවයසනාති වා චවනකස්ස පුග්ගලස්ස

වයසනාති අත්යථො. චවනයමව චවනතාති ආහ ‘‘භාවවචයනනා’’ති. 

ලක් ඛණනිදස ්සනන්ති වයසඅොතස්ස ලක්ෙණස්ස නිදස්සනං. චවන්තස්ස

වාආකායරොතා-සකුයදනවුත්යතො ‘‘චවනතා’’ති.භිජ්ජනං යභයදොතිවුත්තං 

‘‘චුතික් ඛන්  ානං භඞ් ගුප් පත් තිපරිදීපන’’න්ති. යථා භින්නස්ස  ටස්ස

යකනචි පරියායයන  න ටභායවන ඨානං නත්ථි, එවං භින්නානං

ෙන්ධානන්ති චවනං අන්තරහිතං නාමාතිආහ ‘‘අන් තර ානන් ති…යප.… 

පරිදීපන’’න්ති. යයො මච්චූති වුච්චති යභයදො, යඤ්ච මරණං පාණචායගො, 

තදුභයංඑකජ්ඣංකත්වාවුත්තං ‘‘මච් චු මරණ’’න්තිඑවංවාඑත්ථඅත්යථො

දට්ඨබ්යබ්යො. කාලස්ස අන්තකස්ස කිරියාති යා යලොයක වුච්චති, සා චුති, 
මරණන්ති අත්යථො. චවනකායලො එව වා අනතික්කමනීයත්තා වියසයසන
කායලොති වුත්යතොති තස්ස කිරියා අත්ථයතො චුතික්ෙන්ධානං 
යභදප්පත්තියයව. ‘‘චුති චවනතා’’තිආදිනා පුබ්යබ්ය යවොහාරමිස්සයකන
නිකුදිට්ඨං. 

ඉදානි නිබ්බ්යත්තිතපරමත්ථනයයයනව නිකුයදයසොති දස්යසතුං 

‘‘පරමත් යථන දීයපතු’’න්ති වුත්තං. ‘‘චවනකවයසනා’’තිආදිනා හි 

පුග්ගලවයසනචයවොහාරාධිට්ඨානාසංවණ්ණනාකතා. න කිඤ් චි කයළවරං 

නික් ඛිපකි ඔපපාතිකානං චුතික්ෙන්ධානං අන්තරධානයමවයහොති, තයතො

පරං උතුසමුට්ඨානරූපසන්තති න පවත්තති. ‘‘ජාතිසමුදයා’’තිආදීසු යං

වත්තබ්බ්යං, තං ‘‘තණ්හාසමුදයා’’තිආදීසු වුත්තනයයනව සක්කා
විඤ්ඤාතුන්තිනවුත්තං. 

ජරාමරණවාරවණ්ණනානිට්ඨිතා. 
ජාතිවාරවණ්ණනා 

93.  ාෙනට් යඨනාතිආදි ආයතනවයසන යයොනිවයසන ච කුවීහි කුවීහි
පයදහි සබ්බ්යසත්යත පරියාදියිත්වා ජාතිං දස්යසතුං වුත්තං. 

සම් යමොහවියනොදනිෙං (විභ. අට්ඨ. 191) පන ‘‘ජායමානකවයසන  ාති, 
සඤ්ජායනවයසන සඤ්ජාතී’’ති වුත්තත්තා තත්ථ එයකයකයනව පයදන
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පටුන 

සබ්බ්යසත්යත පරියාදියිත්වා ජාතිං දස්යසතීති දට්ඨබ්බ්යං. සම්පුණ්ණා ජාති 

සඤ ් ාතීති කත්වා ‘‘සා පරිපුණ් ණාෙතනවයසන යුත් තා’’ති වුත්තං.
එයතයනව යකවලං ජාතිසකුයදන වුත්තාය ජාතියා අපරිපුණ්ණායතනතා

දට්ඨබ්බ්යා.අභිබ්යයත්තා නිබ්බ්යත්ති අභිනිබ් බත් ති, පාකටානිබ්බ්යත්තීතිඅත්යථො. 

‘‘යතසං යතසං සත්තානං…යප.… අභිනිබ්බ්යත්තී’’ති සත්තවයසන

පවත්තත්තා යවොහාරයදසනා. 

තත්ර තත්රාති එත්ථ චතුයවොකාරභයව කුවින්නං, එකයවොකාරභයව

කුවින්නං, යසසරූපධාතුයංපටිසන්ධික්ෙයණඋප්පජ්ජමානානංපඤ්චන්නං, 

කාමධාතුයං විකලාවිකලින්ද්රියවයසන සත්තන්නං නවන්නං දසන්නං, පුන

දසන්නං, එකාදසන්නඤ්ච ආයතනානං වයසන සඅගයහො යවදිතබ්යබ්යො.
යදිපි චුතික්ෙන්ධා අනන්තරානං පටිසන්ධිකධම්මානං අනන්තරාදිනා

පච්චයා යහොන්ති, යය පන සමුදයා අජනකා, යත එත්ථ උපපත්තිභයවොති

අධිප්යපතා. ජනයකො එව භයවොති අධිප්යපයතොති දස්යසන්යතො ‘‘ ාතිො 

පච් චෙභූයතො කම් මභයවො යවදිතබ් යබො’’තිආහ. 

ජාතිවාරවණ්ණනානිට්ඨිතා. 
භවවාරවණ්ණනා 

94. භාවනභවනට්යඨන භයවො දුවියධො. තත්ථ කම්මභයවො ‘‘භවති

එතස්මා උපපත්තිභයවො’’ති භාවනට්යඨන භයවො. අට් ඨකථාෙං පන

උපපත්තිභවං ‘‘භවතීති භයවො’’ති වත්වා තස්ස කාරණත්තා කම්මං

ඵලූපචායරන භයවොති අයමත්යථො වුත්යතො, උභයත්ථාපි
උපපත්තිභවයහතුභාවයනත්ථ කම්මස්ස කම්මභවපරියායයොති දස්සිතං

යහොති. සබ් බථාපීති 
භාවනභවනද්සලාද්සලඋපපත්තිසම්පත්තිභවහීනපණීතාදිනා

සබ්බ්යප්පකායරනපි. කාමභයවොති වුත් තං කාමතණ්හායහතුකයතො

කාමතණ්හාය ආරම්මණභාවයතො ච. රූපභවූපගකම්මං රූපභයවො, තථා

අරූපභවූපගකම්මංඅරූපභයවො, තංතංනිබ්බ්යත්තක්ෙන්ධා රූපාරූපුපත්තිභවා, 
රූපාරූපභවභායවො පන යතසං ‘‘කාමභයවො’’ති එත්ථ වුත්තනයයයනව 

යවදිතබ්යබ්යො. 

භවවාරවණ්ණනානිට්ඨිතා. 
උපාදානවාරවණ්ණනා 

95. උපාදානන්ති චතුබ්බිධම්පි උපාදානං. යථා හි කාමස්සාදවයසන, 

භවස්සාදවයසනවා තංතංසුගතිභවූපගංකම්මංකයරොන්තස්සකාමුපාදානං, 
එවං උච්යඡදාදිමිච්ඡාභිනියවසවයසනාති චත්තාරිපි උපාදානානි යථාරහං

තස්ස තස්ස ද්සලකම්මභවස්ස උපනිස්සයවයසයනව පච්චයා යහොන්ති, 
අද්සලකම්මභවස්ස අසහජාතස්ස අනන්තරස්ස උපනිස්සයවයසනපි

ආරම්මණවයසනපි. සහජාතස්ස කාමුපාදානං සහජාත-අඤ්ඤමඤ්ඤ-

නිස්සය-සම්පයුත්ත-අත්ථි-අවිගත-යහතු-වයසන සත්තධා, යසසඋපාදානානි
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තත්ථයහතුපච්චයභාවංපහායමග්ගපච්චයංපක්ඛිපිත්වාසත්තධාව පච්චයා
යහොන්ති. අනන්තරස්ස පන 
අනන්තරසමනන්තරඅනන්තරූපනිස්සයනත්ථිවිගතායසවනවයසන පච්චයා

යහොන්ති. තස්සිදම්පි සහ ාතාදීති ආදි-සකුයදන සඅගහිතන්ති දට්ඨබ්බ්යං. 

වත් ථුකාමං උපාදිෙති චිත්තං, පුග්ගයලො වා එයතනාති අත්යථො. තන්ති 
වත්ථුකාමං. කායමතීති කායමො ච යසො උපාදියතීති උපාදානඤ්චාති

යයොජනා. වුත් තනයෙනාති අභි ම් යම වුත්තනයයන. 

සස් සයතො අත් තාති ඉදං පුරිමදිට්ඨිං උපාදියමානං උත්තරදිට්ඨිං
නිදස්යසතුංවුත්තං.යථාඑසාදිට්ඨිදළ්හීකරණවයසන පුරිමංපුරිමංඋත්තරා

උත්තරාඋපාදියති, එවං‘‘නත්ථිදින්න’’න්තිආදිකාපීති. අත් තග්ගහණංපන

අත්තවාදුපාදානන්තිනයිදං දිට්ඨුපාදානදස්සනන්තිදට්ඨබ්බ්යං. යලොයකො චාති 

අත්තග්ගහණවිනිමුත්තගහණං දිට්ඨුපාදානභූතං ඉධ

පුරිමදිට්ඨිඋත්තරදිට්ඨිවචයනහි වුත්තන්ති යවදිතබ්බ්යං. සබ් බදිට් ඨි තස ්ස 

‘‘දිට්ඨුපාදාන’’න්ති එතං අධිවචනං ‘‘සබ්බ්යාපි දිට්ඨි දිට්ඨුපාදාන’’න්ති
වචනයතො. 

සීලබ් බතං උපාදිෙන් තීති සීලබ්බ්යතං ‘‘සුකුධිමග්යගො’’ති උපාදියන්ති. 

එයතන මිච්ඡාභිනියවයසන. සෙං වා තං මිච්ඡාභිනියවසසහගතං.

සීලබ්බ්යතසහචරණයතො සීලබ් බතඤ් ච තං දළ්හග්ගාහභාවයතො 

උපාදානඤ් චාති සීලබ් බතුපාදානං. එවං සුද් ධීති අභිනියවසයතොති එවං 
යගොසීලයගොවතාදිචරයණන සංසාරසුකුධීති අභිනියවසභාවයතො. එයතන තං
සහචරණයතොඅභිනියවසස්ස තංසකුදාරහතංදස්යසති. 

වදන් තීති ‘‘අත්ථි යම අත්තා’’තිආදිනා යවොහරන්ති. එයතන 

දිට්ඨිගයතන. අත් තවාදමත් තයමවාති අත්තාති වාචාමත්තයමව. එයතන 

වාචාවත්ථුමත්තයමතං, යදිදංබ්යාහිරකපරිකප්පියතොඅත්තාතිදස්යසති. 

තණ් හා කාමුපාදානස් සාති එත්ථ ‘‘තත්ථ කතමං කාමුපාදානං? යයො
කායමසු කාමච්ඡන්යදොකාමරායගොකාමනන්දීකාමතණ්හාකාමස්යනයහො
කාමපරිළායහොකාමමුච්ඡා කාමජ්යඣොසානං.ඉදංවුච්චතිකාමුපාදාන’’න්ති

වචනයතො තණ්හාදළ්හත්තං කාමුපාදානං. තණ් හාද  ්හත් තන්ති ච
පුරිමතණ්හාඋපනිස්සයපච්චයයතො දළ්හභූතා උත්තරතණ්හා එව. යකචි
පනාහු– 

‘‘අප්පත්තවිසයපත්ථනා තණ්හා අන්ධකායර යචොරස්සහත්ථප්පසාරණං

විය, සම්පත්තවිසයග්ගහණං උපාදානං තස්යසව භණ්ඩග්ගහණං වියා’’ති.

අප්පිච්ඡසන්තුට්ඨිපටිපක්ො එයත ධම්මා පරියයසනාරක්ෙදුක්ෙමූලානි, 
තස්මා වුත්තලක්ෙණා තණ්හා වුත්තලක්ෙණස්යසව උපාදානස්ස

අනානන්තරස්ස උපනිස්සයවයසන පච්චයයො, ආරම්මණාදිවයසනපි

පච්චයයො යහොතියයව, අනන්තරාදීනං පන අනන්තරාදිවයසන පච්චයයො.
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සබ්බ්යස්සපි හි යලොභස්ස තණ්හාපරියායයොපි කාමුපාදානපරියායයොපි

ලබ්භයතවාති. අවයසසානන්ති දිට්ඨුපාදානාදීනං. සහ ාතාදිවයසනාති

සහජාතානං සහජාතාදිවයසන, අසහජාතානං
අනන්තරඋපනිස්සයාදිවයසනාති සබ්බ්යං යහට්ඨා වුත්තනයයයනව
යවදිතබ්බ්යං. 

උපාදානවාරවණ්ණනානිට්ඨිතා. 
තණ්හාවාරවණ්ණනා 

96. ‘‘චක්ඛුසම්ඵස්යසො’’තිආදි ඵස්සස්ස මාතියතො නාමං විය පුත්තස්ස

වත්ථුයතො තස්ස නිස්සයභායවන උප්පත්තියහතුත්තා, ආරම්මණං පන

යකවලං උප්පත්තියහතූති වුත්තං ‘‘යසට් ඨි…යප.… නාම’’න්ති. 

කාමරා භායවනාති වත්ථුකාමස්ස රජ්ජනවයසන. රූපං අස් සායදන් තීති
රුපාරම්මණං තණ්හාභිනන්දනාවයසන අභිරමමානා එව අස්සායදන්තී. 

නිච් චන්තිආදිනා දිට්ඨාභිනන්දනාමුයෙන රූපං අභිරමන්තී. යපච් ච න 

භවිස ්සතීති භිජ්ජිත්වා න යහොති පුන අනුප්පජ්ජනයතො. තථා 

සද් දකණ් හාදයෙොපීතියථාරූපතණ්හා කාමරාගභායවනසස්සතරාගවයසන

උච්යඡදරාගවයසනාති ච පවත්තියා තිස්යසො තණ්හා, තථා සකුදතණ්හා

ගන්ධරසයඵොට්ඨබ්බ්යධම්මතණ්හාපි. තණ් හාවිචරිතානීති තණ්හාසමුදාචාරා, 
සමුදාචාරවයසනපවත්තතණ්හාති අත්යථො. 

අජ් ඣත් තිකස් සුපාදාොති )විභ. අට්ඨ. 973; සං. නි. ටී. 2.2.2) 

අජ්ඣත්තිකං ෙන්ධපඤ්චකං උපාදාය. උපයයොගත්යථ හි ඉදං සාමිවචනං. 

අස් මීති යහොතීති යයදතං අජ්ඣත්තං ෙන්ධපඤ්චකං උපාදාය

තණ්හාමානදිට්ඨිවයසන සමූහගාහයතො අස්මීති එවං යහොති, තස්මිං සතීති

අත්යථො. ඉත් ථස් මීති යහොතීති ෙත්තියාදීසු ‘‘ඉදංපකායරො අහ’’න්ති එවං 
තණ්හාමානදිට්ඨිවයසන යහොතීති ඉදයමත්ථ අනුපනිධාය ගහණං. 

එවමාදිනාති ආදි-සකුයදන ‘‘එවංස්මීති, අඤ්ඤථාස්මීති, භවිස්සන්ති, ඉත්ථං 

භවිස්සන්ති, එවං භවිස්සන්ති, අඤ්ඤථා භවිස්සන්ති, අසස්මීති, සතස්මීති, 

සියන්ති, ඉත්ථංසියන්ති, එවංසියන්ති, අඤ්ඤථාසියන්ති, අපාහංසියන්ති, 

අපාහං ඉත්ථං සියන්ති, අපාහං එවං සියන්ති, අපාහං අඤ්ඤථා සිය’’න්ති

)විභ.973) ඉයමසං තණ්හාවිචරිතානංගහණං.තත්ථ එවංස් මීතිඉදංසමයතො

උපනිධාය ගහණං, යථා අයං ෙත්තියයො, යථා අයං බ්රාහ්මයණො, එවං

අහම්පීති අත්යථො. අඤ ්ඤථාස් මීති ඉදං අසමයණො උපනිධාය ගහණං, යථා

අයං ෙත්තියයො, යථා අයං බ්රාහ්මයණො, තයතො අඤ්ඤථා අහං හීයනො වා
අධියකො වාති අත්යථො. ඉති ඉමානි පුබ්යබ්ය වුත්තානි කුයවති එතානි

පච්චුප්පන්නවයසන චත්තාරි තණ්හාවිචරිතානි. භවිස ්සන්තිආදීනි පන
චත්තාරි අනාගතවයසන වුත්තානි. යතසං පුරිමචතුක්යක වුත්තනයයයනව

අත්යථො යවදිතබ්යබ්යො. අසස් මීති අසතීති අසං. නිච්චස්යසතං අධිවචනං, 

තස්මා සස්සයතො අස්මීති අත්යථො. සතස ්මීති සීදතීති සතං. අනිච්චස්යසතං

අධිවචනං, තස්මා අසස්සයතො අස්මීති අත්යථො. ඉති ඉමානි කුයව
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පටුන 

සස්සතුච්යඡදවයසන වුත්තානි. ඉයතො පරානි සිෙන්තිආදීනි චත්තාරි

සංසයපරිවිතක්කවයසන වුත්තානි, තානි පුරිමචතුක්යක වුත්තනයයන

අත්ථයතො යවදිතබ්බ්යානි. අපාහං සිෙන්තිආදීනි චත්තාරි ‘‘අපි නාමාහං

භයවයය’’න්ති එවං පත්ථනාකප්පනවයසන වුත්තානි, තානි පුරිමචතුක්යක
වුත්තනයයයනවයවදිතබ්බ්යානි. 

එත්ථ ච සස්සතුච්යඡදවයසන වුත්තා කුයව දිට්ඨිසීසා නාම, අස්මි, 

භවිස්සං, සියං, අපාහං සියන්ති එයත පන චත්තායරො සුකුධසීසා එව, 

‘‘ඉත්ථස්මී’’තිආදයයොතයයොතයයොතිකුවාදසසීසමූලකානාම.එවයමතානි

කුයව දිට්ඨිසීසා, චත්තායරො සුකුධසීසා, කුවාදස සීසමූලකාති
අජ්ඣත්තිකස්සුපාදායඅට්ඨාරස්ස තණ්හාවිචරිතානියවදිතබ්බ්යානි. 

බාහිරස ්සුපාදාොති බ්යාහිරං ෙන්ධපඤ්චකං උපාදාය. ඉදම්පි හි

උපයයොගත්යථ සාමිවචනං. ඉමිනාති ඉමිනා රුයපන වා…යප.…

විඤ්ඤායණන වාති එවං රූපාදීසු එකයමව ‘‘අහ’’න්ති, ඉතරං 
කිඤ්චනපලියබ්යොධභායවන ගයහත්වා තණ්හාදිවයසන ‘‘අස්මී’’ති

අභිනිවිසති, ‘‘ඉමිනා’’ති අයයමත්ථවියසයසො. අස් මීතිඉමිනාෙග්යගනවා
ඡත්යතන වා අභියසයකන වා ‘‘ෙත්තියයොහමස්මී’’ති අභිනිවිසති. 

බාහිරරූපාදිනිස ්සිතානීතිබ්යාහිරානිපරසන්තතිපරියාපන්නානි රූපයවදනාදීනි

නිස්සිතානි. අට් ඨාරසාති ඉමිනා ‘‘අස්මී’’තිආදිනයප්පවත්තානි අට්ඨාරස, 

තානිපුබ්යබ්යවුත්තනයයයනවයවදිතබ්බ්යානි. ‘‘ඉමිනා’’තිහි අයයමයවත්ථ

වියසයසො, තස්මා ‘‘කුයව දිට්ඨිසීසා’’තිආදිනා වුත්තනයයයනව

නිකුධායරත්වායවදිතබ්බ්යා.උභයංපනඑකජ්ඣං කත්වාආහ ‘‘ඡත් තිංසා’’ති. 

නිද් යදසත් යථනාති ‘‘ඡයියම ආවුයසො 

තණ්හාකායා’’තිආදිනිකුයදසපාළියා අත්ථවචයනන. නිද් යදසවිත් ථාරාති

තස්සචනිකුයදසස්ස අට්ඨසතතණ්හාවිචරිතවයසනවිත්ථායරන. විත් ථාරස් ස 

ච පුන සඞ්  හයතොති කුවීහි ආකායරහි විත්ථාරිතස්ස
අට්ඨාරසතණ්හාවිචරිතපයභදස්ස ඡයළව තිස්යසොයයවාති ච පුන
සඅගහණයතොච. 

විපාකයවදනා අධිප් යපතා වියසසයතො අත්තානං අස්සායදතබ්බ්යයතො.

තයමව හිස්සා අස්සායදතබ්බ්යතං පකායසතුං ‘‘කථ’’න්තිආදි වුත්තං. 

අස් සාදයනනාති අභිරතියා. මමාෙන් තාති ධනායන්තා. චිත් තකාරාදීනන්ති 

ආදි-සකුයදන ඉට්ඨවණ්ණාරම්මණදායකානං සඅගයහො. 

සිප් පසන් දස් සනකාදීනන්ති ආදි-සකුයදන යවජ්ජාදීනං සඅගයහො. යවජ්ජා හි
රසායතයනොජාවයසන තදුපත්ථම්භිතවයසන ච ධම්මාරම්මණස්ස දායකා.

ස්වායං ආදි-සකුයදො ‘‘වීණාවාදකාදී’’තිආදිනාපච්යචකඤ්චයයොයජතබ්යබ්යො, 

පුත් තං මමාෙන් තාති පුත්තං සම්පියායන්තා. පුත්යතො විය යචත්ථ යවදනා

දට්ඨබ්බ්යා, සප්පායසප්පිඛීරාදීනි විය යවදනාය පච්චයභූතානි
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ඉට්ඨරූපාදිආරම්මණානි, ධාති විය රූපාදිඡළාරම්මණදායකා
චිත්තකාරාදයයොදට්ඨබ්බ්යා. 

තණ්හාවාරවණ්ණනානිට්ඨිතා. 
යවදනාවාරවණ්ණනා 

97. චක්ඛුසම්ඵස්සජා එව යවදනා අතීතාදියභදභින්නා රාසිවයසන 

එකජ්ඣං ගයහත්වා එයකො යවදනාකායයො යථා යවදනාක්ෙන්යධො, එවං
යසොතසම්ඵස්සජාදිකාති පාළියං ‘‘ඡයියම ආවුයසො යවදනාකායා’’ති

වුත්තන්තිආහ ‘‘යවදනාකාොති යවදනාසමූහා’’ති.චක්ඛුසම්ඵස්සයතොජාතා 

චක් ඛුසම් ඵස් ස ා යවදනා. සාපනඋපාදින්නාපිඅනුපාදින්නාපි, තදුභයස්සපි

සඅගණ්හන්යතන අත්ථවණ්ණනාය කතත්තා ආහ ‘‘අෙං තායවත් ථ 

සබ් බසඞ්  ාහිකකථා’’ති. ඉදානි ‘‘විපාකවිධි අය’’න්ති උපාදින්නයයව 

ගණ්හන්යතො ‘‘විපාකවයසනා’’තිආදිමාහ. මයනොද් වායර 

මයනොවිඤ් ඤාණ ාතුසම් පයුත් තාති 
තදාරම්මණමයනොවිඤ්ඤාණධාතුසම්පයුත්තා. 

අවයසසානන්ති සම්පටිච්ඡනාදියවදනානං. උපනිස් සොදීති ආදි-සකුයදන

අනන්තරාදීනං සඅගයහො දට්ඨබ්යබ්යො. අනන්තරානඤ්හි අනන්තරාදිවයසන, 

ඉතයරසං උපනිස්සයවයසන ඵස්යසො පච්චයයො යහොති, මයනොකුවායර පන
තදාරම්මණයවදනානං මයනොසම්ඵස්යසො උපනිස්සයවයසන පච්චයයො. 

අද් වාරිකානන්තිකුවාරරහිතානං.නහිපටිසන්ධිආදියවදනානං කිඤ්චිකුවාරං

අත්ථි. සහ ාතමයනොසම් ඵස ්සසමුදොති එයතනස්ස තාසං සහජාතයකොටියා
පච්චයභාවමාහ. 

යවදනාවාරවණ්ණනානිට්ඨිතා. 
ඵස්සවාරවණ්ණනා 

98. චක්ඛුං නිස්සාය උප්පන්යනො සම්ඵස්යසො චක් ඛුසම් ඵස් යසො. 

පඤ ්චවත් ථුකාති චක්ොදිපඤ්චවත්ථුකා චක්ොදිපඤ්චවත්ථුසන්නිස්සයා.

‘‘උපාදින්නකකථා එසා’’ති බාවීසතිග්ගහණං, පවත්තිකථාභාවයතො 

යලොකිෙග්ගහණං. විපාකමනසම් පයුත් තඵස ්සාති 

විපාකමයනොවිඤ්ඤාණසම්පයුත්තා ඵස්සා. පච්චයුප්පන්යනන විය

පච්චයයනපි උපාදින්නයකයනව භවිතබ්බ්යන්ති ‘‘ඡන් නං චක් ඛාදීනං 

ආෙතනාන’’න්තිවුත්තං. 

ඵස්සවාරවණ්ණනානිට්ඨිතා. 
සළායතනවාරවණ්ණනා 

99. නිදස්සනමත්තඤ්යචතං, තස්මා යථා එත්ථ අරූපයලොකායපක්ොය 

ඡට්ඨායතනඤ්ච සළායතනඤ්ච සළායතනන්ති එකයසයසො ඉච්ඡිතබ්යබ්යො, 

එවංයයසං පච්චයුප්පන්යනොඋපාදින්යනො, පච්චයයොපනඅනුපාදින්යනොතිපි
ඉච්ඡිතබ්යබ්යො.යතසංමයතන බ්යාහිරායතනවයසනපිඑකයසයසොයවදිතබ්යබ්යො
‘‘ඡට්ඨායතනඤ්ච සළායතනඤ්ච සළායතනඤ්ච සළායතන’’න්ති.
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විසුකුධිමග්යගොපි ඉමස්ස ආගමස්ස අත්ථසංවණ්ණනාති ආහ 

‘‘විසුද් ධිමග් ය …යප.… වුත් තනෙයමවා’’ති. එස නයයො අඤ්ඤත්ථාපි
විසුකුධිමග්ගග්ගහයණ. 

සළායතනවාරවණ්ණනානිට්ඨිතා. 
නාමරූපවාරවණ්ණනා 

100. නමනලක් ඛණන්ති ආරම්මණාභිමුෙං නමනසභාවං යතන විනා

අපවත්තනයතො. රුප් පනං සීතාදිවියරොධිපච්චයසන්නිපායත විසදිසුප්පත්ති.

ඉයම පන තයෙොතිආදිනා සබ්බ්යචිත්තුප්පාදසාධාරණවයසයනව 

තංසඅොරක්ෙන්ධග්ගහණං, තස්මායයයත්ථඅසාධාරණා, යතපිඅත්ථයතො
ගහිතායයවාති දස්යසති. 

උපාදියිත් වාතිපච්චයයකත්වා. පච්චයකරණයමවහිපච්චයුප්පන්නස්ස
පච්චයභූතධම්මානං උපාදියනං. සමූහසම්බ්යන්යධ සාමිවචනං එතන්ති 

‘‘සමූහත් යථ එතං සාමිවචන’’න්ති වුත්තං යතන විනා සම්බ්යන්ධස්ස

අභාවයතො. යතනාතිතස්මා. තං සබ් බම් පීතිතං භූතුපාදායපයභදං සබ්බ්යම්පි

සත්තවීසතිවිධං. ෙස් ස නාමස් සාතිචතුයවොකාරභයවනාමස්ස. විඤ ්ඤාණම්පි

තප්පරියාපන්නයමව යවදිතබ්බ්යං. රූපස් සාති එකයවොකාරභයව රූපස්ස. 

විඤ ්ඤාණං පන පඤ්චයවොකාරභයව සඅොරවිඤ්ඤාණයමව. ෙස් ස 

පඤ්චයවොකාරභයව නාමරූපස්ස. තස් ස වයසනාති සහජාතස්ස

සහජාතාදිවයසන, අනන්තරස්ස අනන්තරාදිවයසන, ඉතරස්ස
උපනිස්සයාදිවයසන තස්ස නාමස්ස යථාරහං තස්ස තස්ස විඤ්ඤාණස්ස
පච්චයභායවොයවදිතබ්යබ්යො. 

නාමරූපවාරවණ්ණනානිට්ඨිතා. 
විඤ්ඤාණවාරවණ්ණනා 

101. යතභූමකවිපාකග්ගහයණකාරණං යහට්ඨාවුත්තයමව. සඞ් ඛායරො 

ෙස් ස විඤ් ඤාණස් සාති එත්ථ අට්ඨවියධොපි කාමාවචරපුඤ්ඤාභිසඅොයරො

යසොළසවිධස්ස කාමාවචරවිපාකවිඤ්ඤාණස්ස, පඤ්චවියධොපි

රූපාවචරපුඤ්ඤාභිසඅොයරො පඤ්චවිධස්ස රූපාවචරවිපාකවිඤ්ඤාණස්ස, 
කුවාදසවියධොපි අපුඤ්ඤාභිසඅොයරො සත්තවිධස්ස

අද්සලවිපාකවිඤ්ඤාණස්ස, චතුබ්බියධොපි ආයනඤ්ජාභිසඅකායරො 
චතුබ්බිධස්ස අරූපාවචරවිපාකවිඤ්ඤාණස්ස යථාරහං පටිසන්ධිපවත්තීසු
කම්මපච්චයයනයචව උපනිස්සයපච්චයයනචපච්චයයොයහොති.අයයමත්ථ

සඅයෙයපො, විත්ථායරො පන විසුද් ධිමග් ය  (විසුකුධි. 2.620) වුත්තනයයන
යවදිතබ්යබ්යො. 

විඤ්ඤාණවාරවණ්ණනානිට්ඨිතා. 
සඅොරවාරවණ්ණනා 

102. අභිසඞ් ඛරණලක් ඛයණොති අභිසඤ්යචතයිතසභායවො, 

ආයූහනලක්ෙයණොති අත්යථො. යචොපනවයසනාති
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පටුන 

කායවිඤ්ඤත්තිසඅොතයචොපනවයසන. යතන පඤ්චකුවාරිකයචතනා

පටික්ඛිපති. වචනයභදවයසනාති වාචානිච්ඡාරණවයසන.

වචීවිඤ්ඤත්තිසමුට්ඨාපනවයසනාති අත්යථො. යථාවුත්තා වීසති, නව 

මහග්ගතද්සලයචතනා චාති එකූනතිංස මයනොසඤ් යචතනා. ‘‘කුසලානං 

උපනිස ්සෙවයසනා’’තිවුත්තං, එකච්චානංආරම්මණවයසනපීති වත්තබ්බ්යං. 

සහ ාතාදිවයසනාති සහජාත-අඤ්ඤමඤ්ඤ-නිස්සය-සම්පයුත්ත-අත්ථි-

අවිගතයහතුවයසන, අනන්තරානං 
අනන්තරසමනන්තරඅනන්තරූපනිස්සයනත්ථිවිගතායසවනයසනපච්චයයො. 

අපි-සකුයදනඋපනිස්සයංසඅගණ්හාති. 

සඅොරවාරවණ්ණනානිට්ඨිතා. 
අවිජ්ජාවාරවණ්ණනා 

103. ‘‘දුක් ඛසච් යචඅඤ් ඤාණ’’න්ති සඅයෙපයතො වුත්තමත්ථං විවරිතුං 

‘‘තත් ථා’’තිආදි ආරකුධං. තන්ති අඤ්ඤාණං. සතිපි පහාතබ්බ්යත්යත

පරිඤ්යඤයයත්තවයසන අන් යතො  ං. දුක් ඛසච් චඤ් චස් සාති වත්ථුසඅොතං
සම්පයුත්තෙන්ධසඅොතඤ්ච දුක්ෙසච්චං අස්ස අඤ්ඤාණස්ස. තං හිස්ස

නිස්සයපච්චයයො යහොති. තස් සාති දුක්ෙසච්චස්ස. 

ොථාවලක් ඛණපටියව නිවාරයණනාති 
සඅෙතඅවිපරීතසභාවපටිවිජ්ඣනස්ස නිවාරයණන. එයතනස්ස
පරිඤ්ඤාභිසමයසඅොතස්ස අරියමග්ගපටියවධස්ස විබ්යන්ධකභාවමාහ. 

ඤාණප් පවත් තිොති ‘‘ඉදංදුක්ෙං, එත්තකංදුක්ෙ’’න්ති අනුබුජ්ඣනාකාරාය 

පුබ්බ්යභාගඤාණප්පවත්තියා. එත් ථාති දුක්ෙසච්යච. අප් පදායනනාති
අවිස්සජ්ජයනන.එයතනස්සාඅනුයබ්යොධඤාණස්සපි විබ්යන්ධකතමාහ. 

තීහි කාරයණහි යවදිතබ් බං අන්යතොගධාභාවයතො. ඉධ
සම්පයුත්තෙන්ධවයසයනව වත්ථුයතො සමුදයය අඤ්ඤාණං දට්ඨබ්බ්යං. 

එයකයනවාති ඉතරං කාරණත්තයං පටික්ඛිපති. යදිපි අඤ්ඤාණං 

නියරොධමග්යග ආරම්මණං න කයරොති, ද්යතො තදන්යතොගධතබ්බ්යත්ථුතා, 
යත පන ජානිතුකාමස්ස තප්පටිච්ඡාදනවයසන අනියරොධමග්යගසු

නියරොධමග්ගග්ගාහයහතුතාවයසන ච පවත්තමානං ‘‘නියරොය  

පටිපදාෙඤ් ච අඤ් ඤාණ’’න්ති වුච්චති. යතනාහ ‘‘පටිච් ඡාදනයතො’’තිආදි.

තස්සත්යථො වුත්යතොයයව.  ම් භීරත් තාති සභායවයනව ගම්භීරත්තා.
අගාධඅපතිට්ඨාභායවන තංවිසයස්ස ඤාණස්ස උප්පායදතුං

අසක්ද්යණයයත්තා දුද් දසං. පුරිමං පන සච්චකුවයං. වඤ් චනීෙට් යඨනාති

වඤ්චකභායවන අයාථාවභායවන උපට්ඨානයතො දුද් දසත් තා  ම් භීරං, න

සභාවයතො, තස්මා තංවිසයං අඤ්ඤාණං උප්පජ්ජති. තත් ථාති තස්මිං
පුරිමසච්චකුවයය අනිච්චාදිසභාවලක්ෙණස්ස දුකුදසත්තා එව
නිච්චාදිවිපල්ලාසවයසන පවත්තති අඤ්ඤාණන්ති ආයනත්වා
සම්බ්යන්ධිතබ්බ්යං. 
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ඉදානිනිකුයදසවිභායගනපි අවිජ්ජාය සච්යචසු පවත්තිවිභාගං දස්යසතුං 

‘‘අපිචා’’තිආදි වුත්තං. තත්ථ දුක් යඛති එත්තයකන භුම්මනිකුයදයසන. 

සඞ්  හයතොති පරිඤ්යඤයයතාය දුක්යෙන සඅගයහතබ්බ්යයතො. යතන 

නිකුධාරණත්ථංදස්යසති.දුක්ෙස්මිඤ්හිඅවිජ්ජානිකුධාරීයති, නඅඤ්ඤස්මිං. 

වත් ථුයතොති ආධාරත්ථං. දුක්ෙසන්නිස්සයා හි අවිජ්ජා. ආරම් මණයතොති

විසයත්ථංතංආරබ්භපවත්තනයතො. කිච් චයතොතිබ්යයාපනත්ථංඡාදනවයසන
තං බ්යයායපත්වා පවත්තනයතො. ඉමිනා නයයන යසයසසුපි අත්යථො

යවදිතබ්යබ්යො. අවියසසයතොති වියසසාභාවයතො, වුත්තනයයන දුක්ොදීසු

පවත්තිආකාරවියසසං අග්ගයහත්වාති අත්යථො. සභාවයතොති
සරසලක්ෙණයතො. චතුන්නම්පි සච්චානං අජානනසභාවා හි අවිජ්ජා.

කාමරාගභවරාගා කාමාසවභවාසවාති ආහ ‘‘සහ ාතාදිවයසනා’’ති. නනු

අවිජ්ජා එව අවිජ්ජාසයවො, යසො කථං අවිජ්ජාය පච්චයයොති ආහ 

‘‘පුබ් බුප් පන් නා’’තිආදි. 

අවිජ්ජාවාරවණ්ණනානිට්ඨිතා. 
ආසවවාරවණ්ණනා 

104. ආසවවායර ආසව-සකුදත්යථො ආසවවිචායරො ච යහට්ඨා

වුත්යතොයයව. කස්මා පනායං වායරො වුත්යතො, නනු අවිජ්ජාදිකාව

පටිච්චසමුප්පාදයදසනාති යචොදනං සන්ධාය ‘‘අෙං වායරො’’තිආදි ආරකුධං. 

පටිච් චසමුප් පාදපයදසූතිපටිච්චසමුප්පාදයකොට්ඨායසසු. කුවාදසයකොට්ඨාසාහි

සත්ථු පටිච්චසමුප්පාදයදසනා. තස් සාපි පච් චෙදස් සනවයසනාති නායං

කාපිලානං මූලපකති විය අප්පච්චයා, අථ යෙො සප්පච්චයාති අවිජ්ජායපි

පච්චයදස්සනවයසන. ආසවසමුදයෙනාති අතීතභයව ආසවානං සමුදයයන

එතරහි අවිජ්ජාය සමුදයයො, එතරහි අවිජ්ජාය සමුදයයන අනාගයත 
ආසවසමුදයයොති එවං ආසවාවිජ්ජානං පච්චයපච්චයුප්පන්නකභායවන
අපරාපරං පවත්තමානං ආදියකොටිඅභායවයනව තන්නිමිත්තස්ස සංසාරස්ස
ආදියකොටිඅභාවයතොඅනමතග්ගතාසිකුධි යවදිතබ්බ්යා. 

ද් වත් තිංස ඨානානීතිකුවත්තිංසසච්චප්පටියවධකාරණානි, කුවත්තිංසවා 

චතුසච්චකම්මට්ඨානානි. ඉමම් හා සම් මාදිට් ඨිසුත් තාති යාය අරියසාවයකො

සම්මාදිට්ඨි නාම යහොති, සා අරියා සම්මාදිට්ඨි එත්ථ වුත්තාති 

සම්මාදිට්ඨිසුත්තං, ඉයතොසම්මාදිට්ඨිසුත්තයතො. 

චතුසච් චපරිොයෙහීති චතුසච්චාධිගමකාරයණහි. අරහත් තපරිොයෙහීති
‘‘යසො සබ්බ්යයසො රාගානුසයං පහායා’’තිආදිනා අරහත්තාධිගමකාරයණහි.

යතනාහ ‘‘චතුසට් ඨිො කාරයණහී’’ති. 

ආසවවාරවණ්ණනානිට්ඨිතා. 
සම්මාදිට්ඨිසුත්තවණ්ණනායලීනත්ථප්පකාසනාසමත්තා. 
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10. සතිපට් ඨානසුත් තවණ් ණනා 

105.  ානපදියනොති (දී. නි. ටී. 2.95) ජනපදවන්යතො, ජනපදස්ස වා

ඉස්සරා රා කුමාරා. යගොත්තවයසන කුරූ නාම.යතසං නිවායසොයදිඑයකො

ජනපයදො, කථංබ්යහුවචනන්තිආහ ‘‘රු  ්හීසද් යදනා’’ති.අක්ෙරචින්තකාහි

ඊදියසසු ඨායනසු යුත්යත විය සලිඅගවචනානි )පාණිනි 1.251) ඉච්ඡන්ති, 

අයයමත්ථරුළ්හීයථා අඤ්ඤත්ථාපි‘‘අඅයගසුවිහරති, මල්යලසුවිහරතී’’ති
ච. තබ්බියසසයන පන ජනපද-සකුයද ජාති-සකුයද එකවචනයමව. 

අට් ඨකථාචරිො පනාති පන-සකුයදො වියසසත්ථයජොතයනො. යතන 
පුථුඅත්ථවිසයතාය එවං තං බ්යහුවචනන්ති ‘‘බ්යහුයක පනා’’තිආදිනා

වක්ෙමානං වියසසං දීයපති. සුත් වාති මන්ධාතුමහාරාජස්ස

ආනුභාවදස්සනානුසායරන පරම්පරාගතංකථංසුත්වා. අනුසංොෙන් යතනාති

අනුවිචරන්යතන. එයතසං ඨානන් ති චන්දිමසූරියමුයෙන

චාතුමහාරාජිකභවනමාහ. යතනාහ ‘‘තත් ථ අ මාසී’’තිආදි. යසොති 

මන්ධාතුමහාරාජා. තන්තිචාතුමහාරාජිකරජ්ජං.  යහත් වාතිසම්පටිච්ඡිත්වා. 

පුන පුච් ඡි පරිණායකරතනං. යදොවාරිකභූමිෙං තිට් ඨන් ති සුධම්මාය
යදවසභාය යදවපුරස්ස ච චතූසු කුවායරසු ආරක්ොය අධිකතත්තා. 

දිබ් බරුක් ඛසහස් සපටිමණ් ඩිතන්ති ඉදං ‘‘චිත්තලතාවන’’න්තිආදීසුපි
යයොයජතබ්බ්යං. 

පථවිෙං පතිට් ඨාසීති භස්සිත්වා පථවියා ආසන්යන ඨායන අට්ඨාසි, 

ඨත්වා ච නචිරස්යසව අන්තරධායි යතනත්තභායවන රඤ්යඤො 
චක්කවත්තිස්සරියස්ස අභාවයතො. ‘‘චිරතරං කාලං ඨත්වා’’ති අපයර. 

යදවභායවො පාතුරයහොසි යදවයලොයක පවත්තිවිපාකදායියනො 
අපරාපරියායයවදනීයස්ස කම්මස්ස කයතොකාසත්තා. අවයයව සිකුයධො

වියසයසො සමුදායස්ස වියසසයකො යහොතීති එකම් පි රට් ඨං බහුවචයනන 

යවොහරීෙති. 

ද-කායරන අත් ථං වණ් ණෙන්ති නිරුත්තිනයයන. කම් මායසොති
කම්මාසපායදො වුච්චති උත්තරපදයලොයපන යථා ‘‘රූපභයවො රූප’’න්ති.

කථං පනයසොකම්මාසපායදොතිආහ ‘‘තස් ස කිරා’’තිආදි. දමියතොතිඑත්ථ 

කීදිසං දමනං අධිප්යපතන්ති ආහ ‘‘යපොරිසාදභාවයතො පටියසධියතො’’ති. 

ඉයම පන යථරාති මජ්ඣිමභාණයක වදති, යත පන චූළකම්මාසදම්මං
සන්ධාය තථා වදන්ති. යක්ඛිනිපුත්යතො හි කම්මාසපායදො 

අලීනසත්තුද්මාරකායල යබ්යොධිසත්යතන තත්ථ දමියතො, සුතයසොමකායල 

පන බ්යාරාණසිරාජා යපොරිසාදභාවපටියසධයනන යත්ථ දමියතො, තං

මහාකම්මාසදම්මං නාම. පුත් යතොති වත්වා අත්රය ොති වචනං 
ඔරසපුත්තභාවදස්සනත්ථං. 

යයහි ආවසිතපයදයසො ද්රුරට්ඨන්ති නාමං ලභි, යත උත්තරද්රුයතො

ආගතා මනුස්සාතත්ථරක්ඛිතනියායමයනවපඤ්චසීලානිරක්ඛිංසු, යතසං
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පටුන 

දිට්ඨානුගතියා පච්ඡිමා ජනතාති, යසො යදසධම්මවයසන අවිච්යඡදයතො

වත්තමායනො කුරුවත් ත ම් යමොති පඤ්ඤායිත්ථ, අයඤ්ච අත්යථො 

කුරු ම් ම ාතයකන (ජා. 1.3.76-78) දීයපතබ්යබ්යො. යසො අපරභායග යත්ථ 

පඨමං සංකිලිට්යඨො ජායතො, තං දස්යසතුං ‘‘කුරුරට් ඨවාසීන’’න්තිආදි

වුත්තං. යත්ථ භගවයතො වසයනොකායසො යකොචි විහායරො න යහොති, තත්ථ

යකවලංයගොචරගාමකිත්තනංනිදානකථායපකති, යථාතංසක්යකසුවිහරති 
යදවදහං නාම සක්කානං නිගයමොති ඉමමත්ථං දස්යසන්යතො 

‘‘අවසයනොකාසයතො’’තිආදිමාහ. 

උකුයදසවාරකථාවණ්ණනා 
106. කස ්මා භ වා ඉමං සුත් තමභාසීති අසාධාරණසමුට්ඨානං පුච්ඡති, 

සාධාරණංපනපාකටන්තිඅනාමට්ඨං, යතනසුත්තනික්යෙයපො පුච්ඡියතොති

කත්වා ඉතයරො ‘‘කුරුරට් ඨවාසීන’’න්තිආදිනා අපරජ්ඣාසයයොයං
සුත්තනික්යෙයපොති දස්යසති. එයතන බ්යාහිරසමුට්ඨානං විභාවිතන්ති 

දට්ඨබ්බ්යං. අජ්ඣත්තිකං පන අසාධාරණඤ්ච මූලපරිොෙසුත් තාදිටීකාෙං 

වුත්තනයයයනව යවදිතබ්බ්යං. ද්රුරට්ඨං කිර )දී. නි. ටී. 2.373) තදා
තන්නිවාසීනං සත්තානං යයභුයයයන යයොනියසොමනසිකාරවන්තතාය
පුබ්යබ්ය ච කතපුඤ්ඤතාබ්යයලන උතුආදිසම්පන්නයමව අයහොසි. යතන 

වුත්තං ‘‘උතුපච් චොදිසම් පන් නත් තා’’ති. ආදි-සකුයදන යභොජනාදිසම්පත්තිං
සඅගණ්හාති. යකචි පන ‘‘පුබ්යබ්ය ද්රුවත්තධම්මානුට්ඨානවාසනාය
උත්තරද්රු විය යයභුයයයන උතුආදිසම්පන්නයමව යහොන්තං භගවයතො
කායල සාතිසයං උතුසප්පායාදියුත්තං තං රට්ඨං අයහොසී’’ති වදන්ති. 

චිත් තසරීරකල් ලතාොති චිත්තස්ස සරීරස්ස ච අයරොගතාය. 

අනුග්  හිතපඤ් ඤාබලාති ලකුධුපකාරඤාණානුභාවා, අනු අනු වා 

ආචිණ්ණපඤ්ඤායතජා. එකවීසතිො ඨායනසූති කායානුපස්සනාවයසන 

චුකුදසසුඨායනසු, යවදනානුපස්සනාවයසන එකස්මිං ඨායන, තථා

චිත්තානුපස්සනාවයසන, ධම්මානුපස්සනාවයසන පඤ්චසු ඨායනසූති එවං

එකවීසතියා ඨායනසු. කම් මට් ඨානං අරහත් යත පක් ඛිපිත් වාති

චතුසච්චකම්මට්ඨානං යථා අරහත්තං පායපති, එවං යදසනාවයසන
අරහත්යත පක්ඛිපිත්වා. සුවණ්ණචඅයකොටකසුවණ්ණමඤ්ජූසාසු
පක්ඛිත්තානි සුමනචම්පකාදිනානාපුප්ඵානි මණිපුත්තාදිසත්තරතනානි ච

යථා භාජනසම්පත්තියා සවියසසං යසොභන්ති, කිච්චකරානි ච යහොන්ති

මනුඤ්ඤාභාවයතො, එවං සීලදස්සනාදිසම්පත්තියා භාජනවියසසභූතාය
ද්රුරට්ඨවාසිපරිසායයදසිතා චභගවයතොඅයංයදසනා භියයයොයසොමත්තාය

යසොභති, කිච්චකාරී ච යහොතීති ඉමමත්ථං දස්යසති ‘‘ෙථා හි 

පුරියසො’’තිආදිනා. එත් ථාති ද්රුරට්යඨ. 

පකතිොති සරසයතො, ඉමිස්සා සතිපට්ඨානසුත්තයදසනාය පුබ්යබ්යපීති

අධිප්පායයො. අනුයුත් තා විහරන් ති සත්ථු යදසනානුසාරයතොති අධිප්පායයො. 

විස් සට් ඨඅත් තභාවනාති අනිච්චාදිවයසන කිස්මිඤ්චි යයොනියසොමනසිකායර
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චිත්තං අනියයොයජත්වාරූපාදිආරම්මයණඅභිරතිවයසනවිස්සට්ඨචිත්යතන 

භවිතුං න වට් ටති, පමාදවිහාරං පහාය අප්පමත්යතන භවිතබ්බ්යන්ති
අධිප්පායයො. 

එකාෙයනොති එත්ථ අෙන-සකුයදො මග්ගපරියායයො. න

යකවලමයනයමව, අථ යෙො අඤ්යඤපි බ්යහූ මග්ගපරියායාති පදුකුධාරං

කයරොන්යතො ‘‘මග්  ස් ස හී’’තිආදි වත්වායදිමග්ගපරියායයොඅයන-සකුයදො, 

කස්මාපුනමග්යගොතිවුත්තන්තියචොදනං සන්ධායාහ ‘‘තස් මා’’තිආදි.තත්ථ
එකමග්යගොති එයකො එව මග්යගො. න හි නිබ්බ්යානගාමී මග්යගො අඤ්යඤො

අත්ථීති.නනුසතිපට්ඨානංඉධ ‘‘මග්යගො’’තිඅධිප්යපතං, තදඤ්යඤචබ්යහූ

මග්ගධම්මා අත්ථීති? සච්චං අත්ථි, යත පන සතිපට්ඨානග්ගහයණයනව
ගහිතා තදවිනාභාවයතො. තථා හි ඤාණවීරියාදයයො නිකුයදයස ගහිතා. 

උකුයදයසපනසතියාඑවගහණංයවයනයයජ්ඣාසයවයසනාතිදට්ඨබ්බ්යං. න 

ද් යව ාපථභූයතොති ඉමිනා ඉමස්ස මග්ගස්ස අයනකමග්ගතාභාවං විය 

අනිබ්බ්යානගාමිභාවාභාවඤ්චදස්යසති. එයකනාතිඅසහායයන. අසහායතාච

දුවිධා අත්තදුතියතාභායවන වා, යා ‘‘වූපකට්ඨකායතා’’ති වුච්චති, 

තණ්හාදුතියතාභායවන වා, යා ‘‘පවිවිත්තචිත්තතා’’ති වුච්චති. යතනාහ 

‘‘වූපකට් යඨන පවිවිත් තචිත් යතනා’’ති. යසට්යඨොපි යලොයක ‘‘එයකො’’ති 

වුච්චති ‘‘යාව පයර එකයතො කයරොසී’’තිආදීසූති ආහ ‘‘එකස ්සාති 

යසට් ඨස ්සා’’ති. යදි සංසාරයතොනිස්සරණට්යඨො අයනට්යඨො අඤ්යඤසම්පි 
උපනිස්සයසම්පන්නානං සාධාරයණො කථං භගවයතොති ආහ 

‘‘කිඤ් චාපී’’තිආදි. ඉමස ්මිං යඛොති එත්ථ යඛො-සකුයදො අවධාරයණ, තස්මා

ඉමස්මිංයයවාතිඅත්යථො. යදසනායභයදොයෙව යහයසො, යදිදංමග්යගොතිවා

අයයනොතිවා.යතනාහ ‘‘අත් යථො පයනයකො’’ති. 

නානාමුඛභාවනානෙප් පවත් යතොති කායානුපස්සනාදිමුයෙන තත්ථාපි

ආනාපානාදිමුයෙන භාවනානයයන පවත්යතො. එකාෙනන්ති එකගාමිනං, 
නිබ්බ්යානගාමිනන්ති අත්යථො. නිබ්බ්යානඤ්හි අදුතියත්තා යසට්ඨත්තා ච

‘‘එක’’න්තිවුච්චති.යථාහ‘‘එකඤ්හි සච්චංනදුතීයමත්ථී’’ති)සු.නි.890) 

‘‘යාවතා, භික්ෙයව, ධම්මා සඅෙතා වා අසඅෙතා වා, විරායගො යතසං

අග්ගමක්ොයතී’’ති )අ. නි. 4.34; ඉතිවු. 90) ච. ෙයයො එව අන්යතොති

ෙයන්යතො, ජාතියා ෙයන්තං දිට්ඨවාති  ාතිඛෙන් තදස් සී. අවිභායගන

සබ්යබ්යපි සත්යත හියතන අනුකම්පතීති හිතානුකම් පී. අතරිංසූති තරිංසු. 

පුබ් යබතිපුරිමකාබුකුධා, පුබ් යබ වාඅතීතකායල. 

තන්තිතංයතසංවචනං, තං වාකිරියාවුත්තිවාචකත්තංනයුජ්ජති.නහි 

සඅයෙයයප්පධානතාය සත්තවාචියනො එක-සකුදස්ස කිරියාවුත්තිවාචකතා

අත්ථි. ‘‘සකිම්පි උකුධං ගච්යඡයයා’’තිආදීසු )අ. නි. 7.72) විය ‘‘සකිං 

අෙයනො’’ති ඉමිනා බයඤ්  යනන භවිතබ් බං. එවං අත් ථං යෙොය ත් වාතිඑවං

පදත්ථංයයොයජත්වා. උභෙථාපීති පුරිමනයයනපච්ඡිමනයයනච. න යුජ්  ති 
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ඉධාධිප්යපතමග්ගස්ස අයනකවාරං පවත්තිසබ්භාවයතො. යතනාහ 

‘‘කස ්මා’’තිආදි. අයනකවාරම් පි අෙතීති පුරිමනයස්ස, අයනකඤ්චස්ස

අයනං යහොතීතිපච්ඡිමනයස්සචපටික්යෙයපො. 

ඉමස ්මිං පයදති ‘‘එකායයනො අයං භික්ෙයව මග්යගො’’ති ඉමස්මිං

වායකය, ඉමස්මිං වා ‘‘පුබ්බ්යභාගමග්යගො යලොද්ත්තරමග්යගො’’ති 

සංසයට්ඨායන. මිස් සකමග් ය ොති යලොකියයන මිස්සයකො 
යලොද්ත්තරමග්යගො. විසුකුධිආදීනං නිප්පරියායයහතුං සඅගණ්හන්යතො

ආචරියත්යථයරො ‘‘මිස්සකමග්යගො’’ති ආහ, ඉතයරො පරියායයහතු

ඉධාධිප්යපයතොති ‘‘පුබ් බභා මග් ය ො’’ති. 

සද් දං සුත් වාවාති ‘‘කායලො, භන්යත, ධම්මස්සවනායා’’ති

කාලායරොචනසකුදං සුත්වා. එවං උක් ඛිපිත් වාති. එවං ‘‘මධුරං ඉමං ද්හිං
ඡඩ්යඩමා’’ති අඡඩ්යඩන්තා උච්ඡුභාරං විය පග්ගයහත්වා න විචරන්ති. 

ආලුය තීති විලුළියතොආද්යලොයහොතීතිඅත්යථො. එකාෙනමග් ය ො වුච් චති 

පුබ් බභා සතිපට් ඨානමග් ය ොති. එත්තාවතා ඉධාධිප්යපතත්යථ සිකුයධ

තස්යසව අලඅකාරත්ථං යසො පන යස්ස පුබ්බ්යභාගමග්යගො, තං දස්යසතුං 

‘‘මග්  ානට් ඨඞ් ගියකො’’තිආදිකා ගාථාපි පටිසම්භිදාමග්ගයතොව ආයනත්වා
ඨපිතා. 

නිබ් බාන මනට් යඨනාති නිබ්බ්යානං ගච්ඡති අධිගච්ඡති එයතනාති

නිබ්බ්යානගමනං, යසො එව අවිපරීතසභාවතාය අත්යථො, යතන 

නිබ්බ්යානගමනට්යඨන, නිබ්බ්යානාධිගමුපායතායාති අත්යථො. 

මග්  නීෙට් යඨනාති ගයවසිතබ්බ්යතාය, ‘‘ මනීෙට් යඨනා’’ති වා පායඨො, 

උපගන්තබ්බ්යත්තාති අත්යථො. රා ාදීහීති. ඉමිනා රාගයදොසයමොහානංයයව

ගහණං ‘‘රායගො මලං, යදොයසො මලං, යමොයහො මල’’න්ති )විභ. 924) 
වචනයතො. ‘‘අභිජ්ඣාවිසමයලොභාදීහී’’ති පන ඉමිනා සබ්යබ්යසම්පි

උපක්කියලසානංසඅගණ්හනත්ථංයතවිසුංඋකුධටා. සත් තානං විසුද් ධිොති

වුත්තස්සඅත්ථස්සඑකන්තිකතං දස්යසන්යතො ‘‘තථා හී’’තිආදිමාහ.කාමං 

‘‘විසුකුධියා’’තිසාමඤ්ඤයජොතනා, චිත්තවිසුකුධිඑවපයනත්ථඅධිප්යපතාති 

දස්යසතුං ‘‘රූපමලවයසන පනා’’තිආදි වුත්තං. න යකවලං 

අට් ඨකථාවචනයමව, අථ යෙො ඉදයමත්ථ ආහච්චභාසිතන්ති දස්යසන්යතො 

‘‘තථා හී’’තිආදිමාහ. 

සා පනායං චිත්තවිසුකුධි සිජ්ඣමානා යස්මා යසොකාදීනං අනුප්පාදාය

සංවත්තති, තස්මාවුත්තං ‘‘යසොකපරියදවානං සමතික් කමාො’’තිආදි.තත්ථ
යසොචනංඤාතිබ්යයසනාදිනිමිත්තං යචතයසොසන්තායපො අන්යතොනිජ්ඣානං 

යසොයකො. ඤාතිබ්යයසනාදිනිමිත්තයමවයසොකාධිකතාය ‘‘කහං, එකපුත්තක, 

කහං, එකපුත්තකා’’ති පරියදවවයසන ලපනං පරියදයවො, ආයතිං
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පටුන 

අනුප්පජ්ජනං ඉධ සමතික් කයමොති ආහ ‘‘පහානාො’’ති. තං පනස්ස 

සමතික්කමාවහතංනිදස්සනවයසනදස්යසන්යතො ‘‘අෙං හී’’තිආදිමාහ. 

තත්ථ ෙං පුබ් යබ තං වියසොය හීති අතීයතසු ෙන්යධසු

තණ්හාසංකියලසවියසොධනංවුත්තං. පච් ඡාතිපරයතො. යතතිතුය්හං. මාහූති

මා අහු. කිඤ් චනන්ති රාගාදිකිඤ්චනං. එයතන අනාගයතසු ෙන්යධසු 

සංකියලසවියසොධනං වුත්තං. මජ් යඣති තදුභයයවමජ්යඣ. යනො යච 

 යහස් සසීති න උපාදියිස්සසි යච. එයතන පච්චුප්පන්යන ෙන්ධපබ්යන්යධ

උපාදානප්පවත්ති වුත්තා. උපසන් යතො චරිස ්සසීති එවං
අකුධත්තයගතසංකියලසවියසොධයන සති නිබ්බුතසබ්බ්යපරිළාහතාය 
උපසන්යතො හුත්වා විහරිස්සසීති අරහත්තනිකූයටන ගාථං නිට්ඨයපසි.

යතනාහ ‘‘ඉමං  ාථ’’න්තිආදි. 

පුත් තාති ඔරසා, අඤ්යඤපි වා යය යකචි. පිතාති ජනයකො. බන්  වාති
ඤාතකා. අයඤ්යහත්ථ අත්යථො – පුත්තා වා පිතා වා බ්යන්ධවා වා 

අන් තයකන මච්චුනා අධිපන් නස ්ස අභිභූතස්ස මරණයතො තාණාය න

යහොන්ති, තස්මා නත් ථි ඤාතීසු තාණතාති.නහිඤාතීනංවයසනමරණයතො

ආරක්ොඅත්ථි, තස්මාපටාචායර‘‘උයභොපුත්තාකාලකතා’’තිආදිනා)අප.

යථරී2.2.498) මානිරත්ථකං පරියදවි, ධම්මංයයවපනයාථාවයතොපස්සාති
අධිප්පායයො. 

යසොතාපත් තිඵයල පතිට් ඨිතාති යථානුයලොමං පවත්තිතාය
සාමුක්කංසිකාය ධම්මයදසනාය පරියයොසායන සහස්සනයපටිමණ්ඩියත 

යසොතාපත්තිඵයල පතිට්ඨහි. කථං පනායං සතිපට්ඨානමග්ගවයසන

යසොතාපත්තිඵයල පතිට්ඨාසීති ආහ ‘‘ෙස් මා පනා’’තිආදි. න හි 

චතුසච්චකම්මට්ඨානකථාය විනා සාවකානං අරියමග්ගාධිගයමො අත්ථි. 

‘‘ඉමං  ාථං සුත් වා’’තිපනඉදංයසොකවියනොදනවයසනපවත්තිතායගාථාය 

පඨමංසුතත්තාවුත්තං.එසනයයොඉතරගාථායපි. භාවනාති පඤ්ඤාභාවනා.

සාහිඉධාධිප්යපතා. තස් මාතියස්මාරූපාදීනංඅනිච්චාදියතොඅනුපස්සනාපි 

සතිපට්ඨානභාවනා, තස්මා. යතපීති සන්තතිමහාමත්තපටාචාරා. 

පඤ ්චසයත යචොයරති සතසතයචොරපරිවායර පඤ්ච යචොයර පටිපාටියා
යපයසසි. යත අරඤ්ඤං පවිසිත්වා යථරං පරියයසන්තා අනුක්කයමන

යථරස්ස සමීයපසමාගච්ඡිංසු.යතනාහ ‘‘යත  න් ත් වා යථරං පරිවායරත් වා 

නිසීදිංසූ’’ති.යවදනංවික්ෙම්යභත්වාපීතිපායමොජ්ජංඋප්පජ්ජීති සම්බ්යන්යධො.
යථරස්ස හි සීලං පච්චයවක්ෙයතො සුපරිසුකුධං සීලං නිස්සාය උළාරං 
පීතිපායමොජ්ජං උප්පජ්ජමානං ඌරුට්ඨියභදජනිතං දුක්ෙයවදනං

වික්ෙම්යභසි. පාදානීති පායද. සඤ් ඤයපස ්සාමීති සඤ්ඤත්තිං කරිස්සාමි. 

අඩ් ඩිොමීතිජිගුච්ඡාමි. හරාොමීතිලජ්ජාමි. විපස් සිසන්ති සම්මසිං. 
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පචලාෙන් තානන්ති පචලායනං නිකුදං උපගතානං. වතසම් පන් යනොති

ධුතචරණසම්පන්යනො. පමාදන්තිපචලායනංසන්ධායාහ. ඔරුද්  මානයසොති

උපරුකුධඅධිචිත්යතො. පඤ ් රස් මින්ති සරීයර. සරීරඤ්හි 

න්හාරුසම්බ්යන්ධඅට්ඨිසඅ ාතතායඉධ‘‘පඤ්ජර’’න්තිවුත්තං. 

පීතවණ්ණාය පටාකාය පරිහරණයතො මල්ලයුකුධචිත්තකතාය ච 

පීතමල් යලො. තීසු රජ් ය සූති පණ්ඩුයචොළයගොළරජ්යජසු. මල්ලා සීහළදීයප

සක්කාරසම්මානං ලභන්තීති තම් බපණ් ණිදීපං ආ ම් ම. තංයෙව අඞ් කුසං 

කත් වාති‘‘රූපාදයයො‘මමා’තිනගයහතබ්බ්යා’’තිනතුම්හාකවග්යගන)සං.

නි. 3.33-34) පකාසිතමත්ථං අත්තයනො චිත්තමත්තහත්ථියනො අඅද්සං

කත්වා.  ණ් ණුයකහි චඞ් කමති ‘‘නිසින්යන නිකුදාය අවසයරො යහොතී’’ති. 

බයාකරිත් වාති අත්තයනො වීරියාරම්භස්ස සඵලතාපයවදනමුයෙන 

සබ්රහ්මචාරීනං උස්සාහං ජයනන්යතො අඤ්ඤං බ්යයාකරිත්වා. භාසිතන්ති

වචනං. කස්ස පන තන්ති ආහ ‘‘බුද්  යසට් ඨස් ස, 

සබ් බයලොකග්  වාදියනො’’ති. න තුම් හාකන්තිආදි තස්ස
පවත්තිආකාරදස්සනං. තයිදං යම සඅොරානං අච්චන්තවූපසමකාරණන්ති

දස්යසන්යතො ‘‘අනිච් චා වතා’’ති ගාථංආහරි. යතනඉදානාහං සඅොරානං
ෙයණ ෙයණ භඅගසඅොතස්ස යරොගස්ස අභායවන අයරොයගො 
පරිනිබ්බුයතොතිදස්යසති. 

අස් සාති සක්කස්ස. උපපත් තීති යදවූපපත්ති. පුනපාකතිකාව අයහොසි 

සක්කභායවයනව උපපන්නත්තා. සුබ්රහ් මාති එවං නායමො. අච්ඡරානං
නිරයූපපත්තිංදිස්වාතයතොපභුතිසතතංපවත්තමානංඅත්තයනො චිත්තුත්රාසං

සන්ධායාහ ‘‘නිච් චං උත්රස් තමිදං චිත් ත’’න්තිආදි. තත්ථ උත්රස් තන්ති

සන්තස්තං භීතං. උබ් බිග්  න්ති සංවිග්ගං. උත්රස් තන්ති වා සංවිග්ගං. 

උබ් බිග්  න්ති භයවයසන සහ කායයන සඤ්චලිතං. අනුප් පන් යනසූති

අනාගයතසු. කිච් යඡසූති දුක්යෙසු. නිමිත්තත්යථ භුම්මවචනං, 

භාවීදුක්ෙපවත්තිනිමිත්තන්ති අත්යථො. උප් පතියතසූති උප්පන්යනසු 

කිච්යඡසූතියයොජනා, තදාඅත්තයනොපරිවාරස්සඋප්පන්නදුක්ෙනිමිත්තන්ති 
අධිප්පායයො. 

යබොජ් ඣාති යබ්යොධියතො, අරියමග්ගයතොති අත්යථො. අඤ ්ඤත්රාති ච පදං

අයපක්ඛිත්වා නිස්සක්කවචනං, තස්මා යබ්යොධිං ඨයපත්වාති අත්යථො. එස

නයයො යසයසසුපි. තපසාති තයපොකම්මයතො. යතන මග්ගාධිගමස්ස

උපායභූතං ධුතඅගයසවනාදිසල්යලෙපටිපදං දස්යසති. ඉන් ද්රිෙසංවරාති
මනච්ඡට්ඨානංඉන්ද්රියානංසංවරණයතො. එයතනසතිසංවරසීයසනසබ්බ්යම්පි

සංවරසීලං, ලක්ෙණහාරනයයන වා සබ්බ්යම්පි චතුපාරිසුකුධිසීලං දස්යසති. 

සබ් බනිස ්සග්  ාති සබ්බුපධිනිස්සජ්ජනයතො සබ්බ්යකියලසප්පහානයතො.
කියලයසසු හි නිස්සට්යඨසු කම්මවට්ටං විපාකවට්ටඤ්ච නිස්සට්ඨයමව

යහොතීති. යසොත් ථින්තියෙමංඅනුපකුදවතං. 
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ඤායති නිච්ඡයයන කමති නිබ්බ්යානං, තං වා ඤායති පටිවිජ්ඣීයති 

එයතනාති ඤායෙො, අරියමග්යගොති ආහ ‘‘ඤායෙො වුච් චති අරියෙො 

අට් ඨඞ් ගියකො මග් ය ො’’ති. තණ් හාවානවිරහිතත් තාති

තණ්හාසඅොතවානවිවිත්තත්තා. තණ්හා හි ෙන්යධහිෙන්ධං, කම්මුනා වා

ඵලං, සත්යතහිවාදුක්ෙංවිනතිසංසිබ්බ්යතීති වානන්තිවුච්චති.තයිදංනත්ථි

එත්ථ වානං, න වා එතස්මිං අධිගයත පුග්ගලස්ස වානන්ති නිබ් බානං, 
අසඅෙතා ධාතු. පරපච්චයයන විනා පච්චක්ෙකරණං සච්ඡිකිරියාති ආහ 

‘‘අත් තපච් චක් ඛතාො’’ති. 

නනු ‘‘විසුකුධියා’’ති චිත්තවිසුකුධියා අධිප්යපතත්තා 

විසුකුධිග්ගහයණයනයවත්ථයසොකසමතික්කමාදයයොපිගහිතාඑවයහොන්ති, 

යත පුන කස්මා ගහිතාති අනුයයොගං සන්ධාය ‘‘තත් ථ කිඤ් චාපී’’තිආදි

වුත්තං. සාසනයුත් තියකොවියදති සච්චපටිච්චසමුප්පාදාදිලක්ෙණායං 

ධම්මනීතියංයඡයක. තං තං අත් ථං ඤායපතීතියයයය යබ්යොධයනයයපුග්ගලා

සඅයෙපවිත්ථාරාදිවයසන යථා යථා යබ්යොයධතබ්බ්යා, අත්තයනො 
යදසනාවිලායසන භගවා යත යත තථා තථා යබ්යොයධන්යතො තං තමත්ථං

ඤායපති. තං තං පාකටං කත් වා දස් යසන් යතොතිඅත්ථාපත්තිංඅගයණන්යතො
තං තං අත්ථං පාකටං කත්වා දස්යසන්යතො. න හි සම්මාසම්බුකුධා

අත්ථාපත්තිඤාපකාදිසාධනීයවචනාති. සංවත් තතීති ජායති, යහොතීති
අත්යථො.යස්මා අනතික්කන්තයසොකපරියදවස්සනකදාචිචිත්තවිසුකුධිඅත්ථි 

යසොකපරියදවසමතික්කමමුයෙයනව චිත්තවිසුකුධියා ඉජ්ඣනයතො, තස්මා

ආහ ‘‘යසොකපරියදවානං සමතික් කයමන යහොතී’’ති. යස්මා පන 
යදොමනස්සපච්චයයහි දුක්ෙධම්යමහි පුට්ඨං පුථුජ්ජනං යසොකාදයයො

අභිභවන්ති, පරිඤ්ඤායතසු ච යතසු යත න යහොන්ති, තස්මා වුත්තං 

‘‘යසොකපරියදවානං සමතික් කයමො දුක් ඛයදොමනස ්සානං අත් ථඞ්  යමනා’’ති. 

ඤාෙස් සාති අග්ගමග්ගස්ස තතියමග්ගස්ස ච. තදධිගයමන හි යථාක්කමං 
දුක්ෙයදොමනස්සානං අත්ථඅගයමො. සච්ඡිකිරියාභිසමයසහභාවීපි
ඉතරාභිසමයයො තදවිනාභාවයතො සච්ඡිකිරියාභිසමයයහතුයකො විය වුත්යතො 

‘‘ඤාෙස් සාධි යමො නිබ් බානස ්ස සච් ඡිකිරිොො’’ති. ඵලඤායණන වා

පච්චක්ෙකරණං සන්ධාය වුත්තං ‘‘නිබ් බානස් ස සච් ඡිකිරිොො’’ති.
සම්පදානවචනඤ්යචතංදට්ඨබ්බ්යං. 

වණ් ණභණනන්ති පසංසාවචනං. තයිදං න ඉයධව, අථ යෙො

අඤ්ඤත්ථාපි සත්ථා අකාසියයවාති දස්යසන්යතො ‘‘ෙයථව හී’’තිආදිමාහ.

තත්ථආදිම්හි කලයාණං, ආදි වා කලයාණං එතස්සාති ආදිකලයාණං. 

යසසපදකුවයයපි එයසව නයයො. අත්ථසම්පත්තියා සාත් ථං. 

බ්යයඤ්ජනසම්පත්තියා සබයඤ්  නං. සීලාදිපඤ්චධම්මක්ෙන්ධපාරිපූරියතො

උපයනතබ්බ්යස්ස අභාවා ච යකවලපරිපුණ් ණං. නිරුපක්කියලසයතො

අපයනතබ්බ්යස්ස අභාවා ච පරිසුද්  ං. යසට්ඨචරියභාවයතො සාසන බ්රහ් මචරිෙං 

මග්  බ්රහ් මචරිෙඤ් ච යවො පකායසස් සාමීතිඅයයමත්ථසඅයෙයපො, විත්ථායරො
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පටුන 

පන විසුද් ධිමග් ය  (විසුකුධි.1.147) වුත්තනයයනයවදිතබ්යබ්යො. අරිෙවංසාති

අරියානං බුකුධාදීනං වංසා පයවණියයො. අග්  ඤ් ඤාති ‘‘අග්ගා’’ති

ජානිතබ්බ්යා සබ්බ්යවංයසහි යසට්ඨභාවයතො. රත් තඤ් ඤාති ‘‘චිරරත්තා’’ති

ජානිතබ්බ්යා. වංසඤ් ඤාති ‘‘බුකුධාදීනං වංසා’’ති ජානිතබ්බ්යා. යපොරාණාති

පුරාතනා අනධුනාතනත්තා. අසංකිණ් ණාති අවිකිණ්ණා අනපනීතා. 

අසංකිණ් ණපුබ් බාති ‘‘කිං ඉයමහී’’ති අරියයහි න අපනීතපුබ්බ්යා. න 

සංකීෙන් තීතිඉදානිපියතහිනඅපනීයන්ති. න සංකීයිස් සන් තීතිඅනාගයතපි

යතහි න අපනීයිස්සන්ති. අප් පටිකුට් ඨා…යප.… විඤ් ඤූහීති යය යලොයක

විඤ්ඤූ සමණබ්රාහ්මණා, යතහි අපච්චක්ෙතා අනින්දිතා, අගරහිතාති

අත්යථො. විසුද් ධිොතිආදීහීති විසුකුධිආදිදීපයනහි. පයදහීති වායකයහි, 

විසුකුධිඅත්ථතාදියභදභින්යනහිවා ධම්මයකොට්ඨායසහි. 

උපද් දයවති අනත්යථ. විසුද් ධින්ති විසුජ්ඣනං සංකියලසප්පහානං.

වාචුග්ගතකරණං උග්  යහො. පරිොපුණනං පරිචයයො.අත්ථස්ස හදයයඨපනං 

 ාරණං. පරිවත්තනං වාචනං.  න්  ාරයකොති ගන්ධාරයදයස උප්පන්යනො. 

පයහොන් තීති සක්යකොන්ති අනියයානමග්ගාති මිච්ඡාමග්ගා, 
මිච්ඡත්තනියතානියතමග්ගාපි වා. සුවණ්ණන්ති කූටසුවණ්ණම්පි වුච්චති. 

පණීති කාචමණිපි. මුත් තාති යවළුජාපි. පවා න්ති පල්ලයවොපි වුච්චතීති 

රත් ත ම් බුනදාදිපයදහියතවියසසිතා. 

න තයතො යහට් ඨාති )සං. නි. ටී. 2.5.367; දී. නි. ටී. 2.373) 

ඉධාධිප්යපතකායාදීනං යවදනාදිසභාවත්තාභාවා, 
කායයවදනාචිත්තවිමුත්තස්ස යතභූමකධම්මස්ස විසුං
විපල්ලාසවත්ථන්තරභායවන ගහිතත්තා ච යහට්ඨාගහයණසු

විපල්ලාසවත්ථූනං අනිට්ඨානං සන්ධාය වුත්තං, පඤ්චමස්ස පන

විපල්ලාසවත්ථුයනො අභාවා ‘‘න උද්  ’’න්ති ආහ. ආරම්මණවිභායගන

යහත්ථ සතිපට්ඨානවිභායගොති. තයෙො සතිපට් ඨානාති සතිපට්ඨානසකුදස්ස

අත්ථුකුධාරදස්සනං, න ඉධ පාළියං වුත්තස්ස සතිපට්ඨානසකුදස්ස

අත්ථදස්සනන්ති. ආදීසු හි සතිය ොචයරොති එත්ථ ආදි-සකුයදන

‘‘ඵස්සසමුදයා යවදනානං සමුදයයො, නාමරූපසමුදයා චිත්තස්ස සමුදයයො, 
මනසිකාරසමුදයා ධම්මානං සමුදයයො’’ති සතිපට්ඨානාති වුත්තානං 
සතියගොචරානං පකාසයක සුත්තපයදයස සඅගණ්හාති. එවං

පටිසම්භිදාපාළියම්පි)පටි.ම.3.34) අවයසසපාළිප්පයදසදස්සනත්යථො ආදි-

සකුයදො දට්ඨබ්යබ්යො. සතිො පට් ඨානන්ති සතියා පතිට්ඨාතබ්බ්යට්ඨානං.
දානාදීනි සතියා කයරොන්තස්ස රූපාදීනි කසිණාදීනි ච සතියා ඨානං

යහොන්තීති තංනිවාරණත්ථමාහ ‘‘ප ානං ඨාන’’න්ති. ප-සකුයදො හි ඉධ

‘‘පණීතා ධම්මා’’තිආදීසු )ධ. ස. 14 තිකමාතිකා) විය පධානත්ථදීපයකොති
අධිප්පායයො. 
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අරියෙොති අරියං සබ්බ්යසත්තයසට්ඨං සම්මාසම්බුකුධමාහ. එත් ථාති

එතස්මිං සළායතනවිභඅගසුත්යත )ම. නි. 3.311). සුත්යතකයදයසන හි

සුත්තංදස්යසති.තත්ථහි – 

‘‘තයයො සතිපට්ඨානා යදරියයො…යප.… මරහතීති ඉති යෙො

පයනතං වුත්තං, කිඤ්යචතං පටිච්ච වුත්තං. ඉධ, භික්ෙයව, සත්ථා
සාවකානංධම්මංයදයසතිඅනුකම්පයකො හියතසීඅනුකම්පංඋපාදාය

‘‘ඉදංයවොහිතායඉදංයවොසුොයා’ති.තස්සසාවකාන සුස්සූසන්ති, න

යසොතං ඔදහන්ති, න අඤ්ඤා චිත්තං උපට්ඨයපන්ති, යවොක්කම්ම ච 

සත්ථුසාසනා වත්තන්ති. තත්ර, භික්ෙයව, තථාගයතො න යචව

අනත්තමයනො යහොති, න ච අනත්තමනතං පටිසංයවයදති, 

අනවස්සුයතො ච විහරති සයතො සම්පජායනො. ඉදං, භික්ෙයව, පඨමං 

සතිපට්ඨානං, යදරියයො…යප.…අරහති. 

පුන චපරං, භික්ෙයව, සත්ථා…යප.… ඉදං යවො සුොයාති. තස්ස
එකච්යච සාවකානසුස්සූසන්ති…යප.…වත්තන්ති.එකච්යචසාවකා

සුස්සූසන්ති…යප.…නච යවොක්කම්මසත්ථුසාසනාවත්තන්ති.තත්ර, 

භික්ෙයව, තථාගයතො න යචව අනත්තමයනො යහොති, න ච

අනත්තමනතං පටිසංයවයදති, න යචව අත්තමයනො යහොති, න ච
අත්තමනතං පටිසංයවයදති. අනත්තමනතඤ්ච අත්තමනතඤ්ච
තදුභයං අභිනිවජ්යජත්වා උයපක්ෙයතො විහරති සයතො සම්පජායනො.

ඉදංවුච්චති, භික්ෙයව, දුතියංසතිපට්ඨානං…යප.…අරහති. 

පුනචපරං…යප.…සුොයාති.තස්සසාවකාසුස්සූසන්ති…යප.… 

වත්තන්ති. තත්ර, භික්ෙයව, තථාගයතො අත්තමයනො යචව යහොති, 

අත්තමනතඤ්ච පටිසංයවයදති, අනවස්සුයතො ච විහරති සයතො

සම්පජායනො. ඉදං වුච්චති, භික්ෙයව, තතියං සතිපට්ඨානං…යප.…

අරහතී’’ති)ම.නි.3.311) – 

එවං පටි ානුනයයහි අනවස්සුතතා, නිච්චං උපට්ඨිතස්සතිතාය 
තදුභයවීතිවත්තතා ‘‘සතිපට්ඨාන’’න්ති වුත්තා. බුකුධානංයයව හි නිච්චං 

උපට්ඨිතස්සතිතායහොතිආයවණිකධම්මභාවයතො, නපච්යචකබුකුධාදීනං. ප-

සකුයදො ආරම්භං යජොයතති, ආරම්යභො ච පවත්තීති කත්වා ආහ 

‘‘පවත් තයිතබ් බයතොති අත් යථො’’ති. සතිො කරණභූතාය පට් ඨානං 

පට්ඨයපතබ්බ්යං සතිපට් ඨානං. අන-සකුයදො හි බ්යහුලවචයනන කම්මත්යථොපි
යහොතීති. 

තථාස්සකත්තුඅත්යථොපිලබ්භතීති ‘‘පතිට් ඨාතීති පට් ඨාන’’න්තිවුත්තං.

තත්ථ ප-සකුයදො භූසත්ථවිසිට්ඨං පක්ෙන්ධනං දීයපතීති ‘‘ඔක් කන් තිත් වා 

පක් ඛන් දිත් වා පවත් තතීති අත් යථො’’ති ආහ. පුන භාවත්ථං සති-සකුදං

පට්ඨාන-සකුදඤ්චවණ්යණන්යතො ‘‘අථ වා’’තිආදිමාහ.යතනපුරිමවිකප්යප
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සති-සකුයදො පට්ඨාන-සකුයදො ච කත්ථුඅත්යථොති විඤ්ඤායති. 

සරණට් යඨනාතිචිරකතස්ස චිරභාසිතස්සචඅනුස්සරණට්යඨන. ඉදන්තියං

‘‘සතියයව සතිපට්ඨාන’’න්ති වුත්තං, ඉදං ඉ  ඉමස්මිං සුත්තපයදයස 

අධිප්යපතං. 

ෙදි එවන්තියදිසතිඑවසතිපට්ඨානං, සති නාමඑයකොධම්යමො, එවං

සන්යතකස්මා ‘‘සතිපට් ඨානා’’ති බ්යහුවචනන්තිආහ ‘‘සතිබහුත් තා’’තිආදි.

යදිබ්යහුකාඑතාසතියයො, අථකස්මා‘‘මග්යගො’’තිඑකවචනන්තියයොජනා. 

මග්  ට් යඨනාති නියයානට්යඨන. නියයානියකො හි මග්ගධම්යමො, යතයනව

නියයානිකභායවන එකත්තුපගයතො එකන්තයතො නිබ්බ්යානං ගච්ඡති, 
අත්ථියකහි ච තදත්ථං මග්ගීයතීති අත්තනාව පුබ්යබ්ය වුත්තං පච්චාහරති 

‘‘වුත් තඤ් යචත’’න්ති. තත්ථ චතස ්යසොපි යචතාති කායානුපස්සනාදිවයසන

චතුබ්බිධාපි ච එතා සතියයො. අපරභාය ති අරියමග්ගක්ෙයණ. කිච් චං 

සා ෙමානාති පුබ්බ්යභායග කායාදීසු ආරම්මයණසු සුභසඤ්ඤාදිවිධමයනන
විසුං විසුං පවත්තිත්වා මග්ගක්ෙයණ සකිංයයව තත්ථ චතුබ්බිධස්සපි
විපල්ලාසස්ස සමුච්යඡදවයසන පහානකිච්චං සාධයමානා
ආරම්මණකරණවයසන නිබ්බ්යානං ගච්ඡන්ති. චතුබ්බිධකිච්චසාධයනයනව

යහත්ථබ්යහුවචනනිකුයදයසො. එවඤ් ච සතීතිමග්ගට්යඨනඑකත්තංඋපාදාය
‘‘මග්යගො’’ති එකවචයනන ආරම්මණයභයදන චතුබ්බිධතං උපාදාය

‘‘චත්තායරො’’ති ච වත්තබ්බ්යතාය සතිවිජ්ජමානත්තා. වචනානුසන් ධිනා 

‘‘එකායයනොඅය’’න්තිආදිකා යදසනා සානුසන් ධිකාව, නඅනනුසන්ධිකාති
අධිප්පායයො. වුත්තයමවත්ථං නිදස්සයනන පටිපායදතුං 

‘‘මාරයසනප් පමද් දන’’න්ති සුත්තපදං )සං. නි. 5.224) ආයනත්වා 

‘‘ෙථා’’තිආදිනානිදස්සනංසංසන්යදති. තස් මාතිආදිනිගමනං. 

වියසසයතොකායයොචයවදනාච අස්සාදස්සකාරණන්තිතප්පහානත්ථං
යතසු තණ්හාවත්ථූසු ඔළාරිකසුඛුයමසු අසුභදුක්ෙභාවදස්සනානි
මන්දතික්ෙපඤ්යඤහි තණ්හාචරියතහි සුකරානීති තානි යතසං
‘‘විසුකුධිමග්යගො’’තිවුත්තානිතථා‘‘නිච්චං අත්තා’’තිඅභිනියවසවත්ථුතාය
දිට්ඨියා වියසසකාරයණසු චිත්තධම්යමසු අනිච්චානත්තතාදස්සනානි
සරාගාදිවයසන සඤ්ඤාඵස්සාදිවයසන නීවරණාදිවයසන ච 
නාතිප්පයභදඅතිප්පයභදගයතසුයතසුතප්පහානත්ථංමන්දතික්ෙපඤ්ඤානං
දිට්ඨිචරිතානං සුකරානීතියතසංතානි ‘‘විසුකුධිමග්යගො’’තිවුත්තානි.එත්ථ

ච යථා චිත්තධම්මානම්පි තණ්හාය වත්ථුභායවො සම්භවති, තථා
කායයවදනානම්පි දිට්ඨියාති සතිපි යනසං චතුන්නම්පි තණ්හාදිට්ඨියා

වත්ථුභායව යයො යස්ස සාතිසයපච්චයයො, තංදස්සනත්ථං වියසසග්ගහණං
කතන්ති දට්ඨබ්බ්යං. තික්ෙපඤ්ඤසමථයානියකො ඔළාරිකාරම්මණං
පරිග්ගණ්හන්යතො තත්ථ අට්ඨත්වාඣානං සමාපජ්ජිත්වා වුට්ඨාය යවදනං

පරිග්ගණ්හාතීති වුත්තං. ‘‘ඔ ාරිකාරම් මයණ අසණ් ඨහනයතො’’ති.
විපස්සනායානිකස්ස පන සුඛුයම චිත්යත ධම්යමසු ච චිත්තං පක්ෙන්දතීති
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පටුන 

චිත්තධම්මානුපස්සනානං මන්දතික්ෙපඤ්ඤාවිපස්සනායානිකානං 
විසුකුධිමග්ගතාවුත්තා. 

යතසං තත් ථාති එත්ථ තත්ථ-සකුදස්ස ‘‘පහානත්ථ’’න්ති එයතන

යයොජනා.පරයතො යතසං තත් ථාතිඑත්ථාපි එයසවනයයො.පඤ්චකාමගුණා

සවියසසාකායයලබ්භන්තීතිවියසයසනකායයොකායමො ස්සවත්ථු, භයවසු

සුෙග්ගහණවයසන භවස්සායදො යහොති භයවො ස්ස යවදනා වත්ථු, 
සන්තති නගහණවයසන වියසසයතො චිත්යත අත්තාභිනියවයසො යහොතීති

දිට්යඨො ස්සචිත්තංවත්ථු, ධම්යමසු විනිබ්යභොගස්ස දුක්කරත්තාධම්මානං
ධම්මමත්තතාය දුප්පටිවිජ්ඣත්තා සම්යමොයහො යහොතීති අවිජ්යජො ස්ස

ධම්මාවත්ථු, තස්මායතසංපහානත්ථං චත් තායරොව වුත් තා. 

යදග්යගන ච කායයො කායමො ස්ස වත්ථු, තදග්යගන 

අභිජ්ඣාකායගන්ථස්සවත්ථු, දුක්ොයයවදනායපටි ානුසයයොඅනුයසතීති 
දුක්ෙදුක්ෙවිපරිණාමදුක්ෙසඅොරදුක්ෙභූතා යවදනා වියසයසන

බ්යයාපාදකායගන්ථස්ස වත්ථු, චිත්යත නිච්චග්ගහණවයසන සස්සතස්ස
අත්තයනො සීයලන සුකුධීතිආදි පරාමසනං යහොතීති සීලබ්බ්යතපරාමාසස්ස

චිත්තං වත්ථු, නාමරූපපරිච්යඡයදන භූතං භූතයතො අපස්සන්තස්ස

භවවිභවදිට්ඨිසඅොයතො ඉදංසච්චාභිනියවයසො යහොතීතිතස්ස ධම්මා වත්ථු, 
සුෙයවදනාස්සාදවයසනපරයලොකනිරයපක්යෙො ‘‘නත්ථිදින්න’’න්තිආදිකං
පරාමාසං උප්පායදතීති දිට්ඨුපාදානස්ස යවදනා වත්ථු
සන්තති නගහණවයසන සරාගාදිචිත්යත සම්යමොයහො යහොතීති

යමොහාගතියා චිත්තං වත්ථු, ධම්මසභාවානවයබ්යොයධන භයං යහොතීති

භයාගතියා ධම්මා වත්ථු. යය පයනත්ථ අවුත්තා, යතසං වුත්තනයයන 
වත්ථුභායවොයයොයජතබ්යබ්යො.තථාහිඔය සුවුත්තනයාඑවයයොගාසයවසුපි
යයොජනා අත්ථයතො අභින්නත්තා. තථා
පඨයමො තතියචතුත්ථගන්ථයයොජනාය වුත්තනයා එව කායචිත්තධම්මානං 

ඉතරූපාදානවත්ථුතා යයොජනා, තථා කායමො බ්යයාපාදකායගන්ථයයොජනාය
වුත්තනයාඑවකායයවදනානං ඡන්දයදොසාගතිවත්ථුතායයොජනාවා. 

‘‘ආහාරසමුදයාකායසමුදයයො, ඵස්සසමුදයා යවදනාසමුදයයො, (සං.නි. 

5.408) සඅොරපච්චයා විඤ්ඤාණං, විඤ්ඤාණපච්චයා නාමරූප’’න්ති )ම.

නි. 3.126; උදා. 1; විභ. 225) වචනයතො කායාදීනං සමුදයභූතා 
කබ්යළීකාරාහාරඵස්සමයනොසඤ්යචතනාවිඤ්ඤාණාහාරා
කායාදිපරිජානයනන පරිඤ්ඤාතා යහොන්තීති ආහ 

‘‘චතුබ් බි ාහාරපරිඤ් ඤත් ථ’’න්ති පකරණනයෙොති යනත් තිපකරණවයසන 

සුත්තන්තසංවණ්ණනානයයො. 

සරණවයසනාති කායාදීනං ද්සලාදිධම්මානඤ්ච උපධාරණවයසන.
සරන්ති ගච්ඡන්ති නිබ්බ්යානං එතායාති සතීති ඉමස්මිං අත්යථ එකත්යත 

එකසභායව නිබ්බ්යායන සයමොසරණං සමාගයමො එකත් තසයමොසරණං. 
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පටුන 

එතයදවහි දස්යසතුං ‘‘ෙථා හී’’තිආදිවුත්තං.එකනිබ්බ්යානපයවසයහතුභූතා 

වා සමානතා එයකො සතිපට්ඨානස්ස භායවො එකත්තං, තත්ථ සයමොසරණං 

තංසභාගතා එකත් තසයමොසරණං. එකනිබ්බ්යානපයවසයහතුභාවං පන

දස්යසතුං ‘‘ෙථා හී’’තිආදිමාහ. එතස්මිං අත්යථ
සරයණකත්තසයමොසරණානිසයහවසතිපට්ඨායනකභාවස්සකාරණත්යථන 

වුත්තානීති දට්ඨබ්බ්යානි, පුරිමස්මිං විසුං. සරණවයසනාති වා

‘‘ගමනවයසනා’’ති අත්යථ සති තයදව ගමනං සයමොසරණන්ති, 
සයමොසරයණ වා සතිසකුදත්ථවයසන අවුච්චමායන ධාරණතාව සතීති

සතිසකුදත්ථන්තරාභාවාපුරිමංසතිභාවස්සකාරණං, පච්ඡිමංඑකභාවස්සාති
නිබ්බ්යානසයමොසරයණපි සහිතායනව තානි සතිපට්ඨායනකභාවස්ස 

කාරණානි වුත්තානි යහොන්ති. චුද් දසවිය න, නවවිය න, යසො සවිය න, 

පඤ ්චවිය නාති ඉදං උපරි පාළියං )ම. නි. 1.107) ආගතානං

ආනාපානපබ්බ්යාදීනං වයසන වුත්තං, යතසං පන අන්තරයභදවයසන
තදනුගතයභදවයසන ච භාවනාය අයනකවිධතා ලබ්භතියයව. චතූසු දිසාසු
උට්ඨානකභණ්ඩසදිසතා 
කායානුපස්සනාදිතංතංසතිපට්ඨානභාවනානුභාවස්සදට්ඨබ්බ්යා. 

‘‘යගොචයර, භික්ෙයව, චරථසයකයපත්තියකවිසයය’’තිආදිවචනයතො

)දී. නි. 3.80; සං. නි. 5.372) භික්ඛුයගොචරා එයත ධම්මා, යදිදං
කායානුපස්සනාදයයො. තත්ථ යස්මා කායානුපස්සනාදිපටිපත්තියා භික්ඛු

යහොති, තස්මා ‘‘කායානුපස්සී විහරතී’’තිආදිනාභික්ඛුං දස්යසති, භික්ඛුම්හි

තං නියමයතොති ආහ ‘‘පටිපත් තිො භික් ඛුභාවදස් සනයතො’’ති. සත්ථු

චරියානුවිධායකත්තා සකලසාසනසම්පටිග්ගාහකත්තා ච සබ් බප් පකාරාෙ 

අනුසාසනිො භා නභායවො. 

සමං චයරෙයාති කායාදිවිසමචරියං පහාය කායාදීහි සමං චයරයය.

රාගාදිවූපසයමන සන් යතො. ඉන්ද්රියදයමන දන් යතො. චතුමග්ගනියායමන 

නිෙයතො. යසට්ඨචරිතාය බ්රහ් මචාරී. කායදණ්ඩාදිඔයරොපයනන නි ාෙ 

දණ් ඩං. අරියභායව ඨියතො යසො එවරූයපො

බ්යාහිතපාපසමිතපාපභින්නකියලසතාහි බ්රාහ් මයණො සමයණො භික් ඛූති
යවදිතබ්යබ්යො. 

‘‘අයඤ්යචවකායයොබ්යහිකුයධොචනාමරූප’’න්තිආදීසු)දී.නි.ටී. 2.373) 

ෙන්ධපඤ්චකං, ‘‘සුෙඤ්චකායයනපටිසංයවයදතී’’තිආදීසු )ම.නි. 1.271, 

287; පාරා. 11) නාමකායයො කායයොති වුච්චතීති තයතො වියසසනත්ථං 

‘‘කායෙති රූපකායෙ’’තිආහ. 

අසම් මිස් සයතොති ‘‘යවදනාදයයොපිඑත්ථසිතාඑත්ථපටිබ්යකුධා’’තිකායය 

යවදනාදිඅනුපස්සනාපසඅයගපිආපන්යනතයතොඅසම්මිස්සයතොතිඅත්යථො.
සමූහවිසයතාය චස්ස කාය-සකුදස්ස සමුදායුපාදානතාය ච අසුභාකාරස්ස
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පටුන 

‘‘කායය’’ති එකවචනං, තථා ආරම්මණාදිවිභායගන අයනකයභදභින්නම්පි

චිත්තංචිත්තභාවසාමඤ්යඤනඑකජ්ඣංගයහත්වා ‘‘චිත්යත’’තිඑකවචනං, 
යවදනා පන සුොදියභදභින්නා විසුං විසුං අනුපස්සිතබ්බ්යාති දස්යසන්යතන

‘‘යවදනාසූ’’ති බ්යහුවචයනන වුත්තා, තයථව ච නිකුයදයසො පවත්තියතො, 
ධම්මා ච පයරොපණ්ණාසයභදා අනුපස්සිතබ්බ්යාකායරන ච අයනකයභදා
එවාති යතපි බ්යහුවචනවයසයනව වුත්තා. අවයවීගාහ-සමඤ්ඤාතිධාවන-

සාරාදානාභිනියවසනියසධනත්ථං කායං අඅගපච්චඅයගහි, තානි ච

යකසාදීහි, යකසාදියක ච භූතුපාදායරූයපහි විනිබ්භුජ්ජන්යතො ‘‘තථා න 

කායෙ’’තිආදිමාහ. පාසාදාදිනගරාවයවසමූයහඅවයවීවාදියනොපිඅවයවීගාහං

න කයරොන්ති, නගරං නාම යකොචි අත්යථො අත්ථීති පන යකසඤ්චි
සමඤ්ඤාතිධාවනං සියාති ඉත්ථිපුරිසාදිසමඤ්ඤාතිධාවයන නගරනිදස්සනං

වුත්තං. අඅගපච්චඅගසමූයහො, යකසයලොමාදිසමූයහො භූතුපාදායසමූයහො ච 

යථාවුත්තසමූයහ තබ්බිනිමුත්යතො කායයොපි නාම යකොචි නත්ථි, පයගව

ඉත්ථිආදයයොති ආහ ‘‘කායෙො වා…යප.… දිස ්සතී’’ති. යකොචි  ම් යමොති

ඉමිනා සත්තජීවාදිං පටික්ඛිපති, අවයවී පන කායපටික්යෙයපයනව 
පටික්ඛිත්යතොති. යදි එවං කථං කායාදිසඤ්ඤාභිධානානීතිආහ 

‘‘ෙථාවුත් ත…යප.… කයරොන් තී’’ති. 

ෙං පස් සති ඉත්ථිංපුරිසංවා.නනු චක්ඛුනාඉත්ථිපුරිසදස්සනංනත්ථීති? 

සච්චයමතං, ‘‘ඉත්ථිං පස්සාමි, පුරිසං පස්සාමී’’ති පන පවත්තසඤ්ඤාය

වයසන‘‘යං පස්සතී’’තිවුත්තං.මිච්ඡාදස්සයනනවාදිට්ඨියා ෙං පස් සති, න 

තං දිට් ඨං, තං රූපායතනං න යහොතීති අත්යථො විපරීතග්ගාහවයසන 
මිච්ඡාපරිකප්පිතරූපත්තා.අථවාතංයකසාදිභූතුපාදායසමූහසඅොතංදිට්ඨං

න යහොති අචක්ඛුවිඤ්ඤාණවිඤ්යඤයයත්තා, දිට්ඨං වා තං න යහොති. ෙං 

දිට් ඨං තං න පස් සතීති යං රූපායතනං යකසාදිභූතුපාදායසමූහසඅොතං

දිට්ඨං, තං පඤ්ඤාචක්ඛුනා භූතයතො න පස්සතීති අත්යථො. අපස් සං 

බජ් ඣයතතිඉමංඅත්තභාවංයථාභූතංපඤ්ඤාචක්ඛුනාඅපස්සන්යතො‘‘එතං

මම, එයසොහමස්මි, එයසොයමඅත්යතො’’තිකියලසබ්යන්ධයනනබ්යජ්ඣති. 

න අඤ ්ඤ ම් මානුපස් සීති න අඤ්ඤසභාවානුපස්සී, අසුභාදියතො 

අඤ්ඤාකාරානුපස්සී න යහොතීති අත්යථො. කිං වුත් තං යහොතීතිආදිනා

තයමවත්ථං පාකටං කයරොති. පථවීකාෙන්ති යකසාදියකොට්ඨාසපථවිං

ධම්මසමූහත්තා ‘‘කායයො’’තිවදති, ලක්ෙණපථවියමවවා අයනකප්පයභදං
සකලසරීරගතංපුබ්බ්යාපරියභායවනචපවත්තමානංසමූහවයසනගයහත්වා 

‘‘කායයො’’තිවදති. ආයපොකාෙන්තිආදීසුපිඑයසවනයයො. 

එවං  යහතබ් බස් සාති ‘‘අහං මම’’න්ති එවං අත්තත්තනියභායවන
අන්ධබ්යායලහි ගයහතබ්බ්යස්ස. ඉදානි සත්තන්නං අනුපස්සනාකාරානම්පි

වයසන කායානුපස්සනං දස්යසතුං ‘‘අපිචා’’තිආදි ආරකුධං. තත්ථ 

අනිච් චයතො අනුපස් සතීතිචතුසමුට්ඨානිකකායං ‘‘අනිච්ච’’න්ති අනුපස්සති, 
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පටුන 

එවං පස්සන්යතො එවං චස්ස අනිච්චාකාරම්පි අනුපස්සතීති වුච්චති.

තථාභූතස්ස චස්ස නිච්චග්ගාහස්ස යලයසොපි න යහොතීති වුත්තං ‘‘යනො 

නිච් චයතො’’තිතථායහස‘‘නිච්චසඤ්ඤංපජහතී’’ති)පටි.ම.3.35) වුත්යතො. 
එත්ථ ච ‘‘අනිච්චයතො එව අනුපස්සතී’’ති එව-කායරො ලුත්තනිකුදිට්යඨොති

යතන නිවත්තිතමත්ථං දස්යසතුං ‘‘යනො නිච් චයතො’’ති වුත්තං. න යචත්ථ
දුක්ෙයතොඅනුපස්සනාදිනිවත්තනමාසඅකිතබ්බ්යංපටියයොගීනිවත්තනපරත්තා 

එව-කාරස්ස, උපරියදසනාරුළ්හත්තාචතාසං. 

දුක් ඛයතො අනුපස් සතීතිආදීසුපි එයසව නයයො. අයං පන වියසයසො –

අනිච්චස්ස දුක්ෙත්තා තයමව කායං දුක්ෙයතො අනුපස්සති, දුක්ෙස්ස

අනත්තත්තා අනත් තයතො අනුපස් සති. යස්මා පන යං අනිච්චං දුක්ෙං

අනත්තා, තං අනභිනන්දිතබ්බ්යං, න තත්ථ රජ්ජිතබ්බ්යං, තස්මා වුත්තං 

‘‘නිබ් බින් දති යනො නන් දති, විරජ්  ති යනො රජ්  තී’’ති. යසො එවං

අරජ්ජන්යතො රාගං නියරොය ති යනො සමුයදති, සමුදයං න කයරොතීති

අත්යථො. එවං පටිපන්යනො ච පටිනිස ්සජ්  ති යනො ආදිෙති. අයඤ්හි
අනිච්චාදිඅනුපස්සනා තදඅගවයසන සකුධිං

කායතන්නිස්සයෙන්ධාභිසඅොයරහි කියලසානං පරිච්චජනයතො, 
සඅෙතයදොසදස්සයනන තබ්බිපරීයත නිබ්බ්යායන තන්නින්නතාය
පක්ෙන්දනයතො ‘‘පරිච්චාගපටිනිස්සග්යගො යචව පක්ෙන්දනපටිනිස්සග්යගො

චා’’තිවුච්චති, තස්මාතායසමන්නාගයතොභික්ඛු වුත්තනයයනකියලයසච

පරිච්චජති, නිබ්බ්යායන ච පක්ෙන්දති, තථාභූයතො ච නිබ්බ්යත්තනවයසන

කියලයස න ආදියති, නාපි අයදොසදස්සිතාවයසන සඅෙතාරම්මණං. යතන

වුත්තං ‘‘පටිනිස් සජ්  ති යනො ආදිෙතී’’ති. ඉදානිස්ස තාහි අනුපස්සනාහි

යයසං ධම්මානං පහානං යහොති, තං දස්යසතුං ‘‘යසො තං අනිච් චයතො 

අනුපස ්සන් යතො නිච් චසඤ් ඤං ප හතී’’ති. තත්ථ නිච් චසඤ් ඤන්ති
‘‘සඅොරා නිච්චා’’ති එවං පවත්තවිපරීතසඤ්ඤං. 
දිට්ඨිචිත්තවිපල්ලාසපහානමුයෙයනව සඤ්ඤාවිපල්ලාසප්පහානන්ති

සඤ්ඤාගහණං, සඤ්ඤාසීයසන වා යතසම්පි ගහණං දට්ඨබ්බ්යං. නන් දින්ති 
සප්පීතිකතණ්හං.යසසංවුත්තනයයයමව. 

විහරතීති ඉමිනා කායානුපස්සනාසමඅගියනො ඉරියාපථවිහායරො

වුත්යතොති ආහ ‘‘ඉරිෙතී’’ති ඉරියාපථං පවත්යතතීති අත්යථො.

ආරම්මණකරණවයසන අභිබ්යයාපනයතො ‘‘තීසු භයවසූ’’ති වුත්තං, 
උප්පජ්ජනවයසන පන කියලසා පරිත්තභූමකා එවාති. යදිපි කියලසානං

පහානංආතාපනන්තිතංසම්මාදිට්ඨිආදීනම්පිඅත්යථව, ආතාප-සකුයදොපන 

වීරියයයයව නිරුළ්යහොති වුත්තං ‘‘වීරිෙස් යසතං නාම’’න්ති. අථ වා
පටිපක්ෙපහායන සම්පයුත්තධම්මානං අබ්භුස්සහනවයසන පවත්තමානස්ස

වීරියස්ස සාතිසයං තදාතාපනන්ති වීරියයමව තථා වුච්චති, න අඤ්යඤ

ධම්මා. ආතාපීති චායමීකායරො පසංසාය, අතිසයස්ස වා දීපයකොති

ආතාපීගහයණන සම්මප්පධානසමඅගිතං දස්යසති. සම්මා, සමන්තයතො, 
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පටුන 

සාමඤ්ච පජානන්යතො සම් ප ායනො, අසම්මිස්සයතො වවත්ථායන

අඤ්ඤධම්මානුපස්සිතාභායවන සම්මා අවිපරීතං, සබ්බ්යාකාරපජානයනන

සමන්තයතො, උපරූපරි වියසසාවහභායවන පවත්තියා සයං පජානන්යතොති

අත්යථො. යදි පඤ්ඤාය අනුපස්සති, කථං සතිපට්ඨානතාති ආහ ‘‘න 

හී’’තිආදි. සබ් බත් ථිකන්ති සබ්බ්යත්ථ භවං සබ්බ්යත්ථ ලීයන උකුධයත ච

චිත්යත ඉච්ඡිතබ්බ්යත්තා, සබ්යබ්ය වා ලීයන උකුධයත ච භායවතබ්බ්යා

යබ්යොජ්ඣඅගා අත්ථිකා එතායාති සබ් බත් ථිකා. සතියා ලකුධූපකාරාය එව

පඤ්ඤාය එත්ථ යථාවුත්යත කායෙ කම්මට්ඨානියකො භික්ඛු කාොනුපස් සී 

විහරති. අන් යතොසඞ් යඛයපො අන්යතො ඔලීයයනො, යකොසජ්ජන්ති අත්යථො. 

උපාෙපරිග්  යහති එත්ථ සීලවියසොධනාදි ගණනාදි උග්ගහයකොසල්ලාදි ච 

උපායෙො, තබ්බිපරියායයතො අනුපායෙො යවදිතබ්යබ්යො. යස්මා ච

උපට්ඨිතස්සති යථාවුත්තඋපායං න පරිච්චජති, අනුපායඤ්ච න උපාදියති, 

තස්මා වුත්තං ‘‘මුට් ඨස ්සති…යප.… අසමත් යථො යහොතී’’ති. යතනාති 

උපායානුපායානං පරිග්ගහපරිවජ්ජයනසු අපරිච්චාගාපරිග්ගයහසු ච

අසමත්ථභායවන අස ්ස යයොගියනො. 

යස්මා සතියයයවත්ථසතිපට්ඨානංවුත්තා, තස්මාස්සසම්පයුත්තාධම්මා

වීරියාදයයො අඅගන්ති ආහ ‘‘සම් පයෙො ඞ්  ඤ ්චස් ස දස් යසත් වා’’ති. අඅග-

සකුයදො යචත්ථ කාරණපරියායයො දට්ඨබ්යබ්යො, සතිග්ගහයණයනව යචත්ථ
සමාධිස්සතිගහණංදට්ඨබ්බ්යංතස්සා සමාධික්ෙන්යධසඅගහිතත්තා.යස්මා

වාසතිසීයසනායංයදසනා.නහියකවලායසතියා කියලසප්පහානංයහොති, 

නිබ්බ්යානාධිගයමො වා, න ච යකවලා සති පවත්තති, තස්මාස්ස 
ඣානයදසනායංසවිතක්කාදිවචනස්සවියසම්පයයොගඅගදස්සනතාතිඅඅග-

සකුදස්ස අවයවපරියායතා දට්ඨබ්බ්යා. පහානඞ්  න්ති ‘‘විවිච්යචව 

කායමහී’’තිආදීසු)දී.නි.1.226; ම.නි.1.271, 287; සං.නි.2.152; අ.නි.

4.123; පාරා. 11) විය පහාතබ්බ්යඅගං දස්යසතුං. යස්මා එත්ථ

යලොකියමග්යගො අධිප්යපයතො, න යලොද්ත්තරමග්යගො, තස්මා

පුබ්බ්යභාගියයමව විනයං දස්යසන්යතො ‘‘තදඞ්  විනයෙන වා 

වික් ඛම් භනවිනයෙන වා’’ති ආහ. යතසං  ම් මානන්ති යවදනාදිධම්මානං.

යතසඤ්හි තත්ථ අනධිප්යපතත්තා ‘‘අත් ථුද්  ාරනයෙයනතං වුත් ත’’න්ති 

වුත්තං. 

අවියසයසනකුවීහිපිනීවරණප්පහානංවුත්තන්තිකත්වාපුනඑයකයකන 

වුත්තං පහානවියසසං දස්යසතුං ‘‘වියසයසනා’’තිආහ. අථ වා ‘‘වියනයය
නීවරණානී’’ති අවත්වා අභිජ්ඣායදොමනස්සවචනස්ස පයයොජනං

දස්යසන්යතො ‘‘වියසයසනා’’තිආදිමාහ. කායානුපස්සනාභාවනාය හි
උවිවිපච්චනීකානං අනුයරොධාදීනං පහානං දස්සනං එතස්ස පයයොජනන්ති. 

කාෙසම් පත් තිමූලකස් සාති රූප-බ්යල-යයොබ්බ්යනායරොගයාදි-සරීරසම්පදා-

නිමිත්තස්ස. වුත්තවිපරියායයතො කාෙවිපත් තිමූලයකො වියරොය ො 

යවදිතබ්යබ්යො. කාෙභාවනාොති කායානුපස්සනාභාවනාය. සා හි ඉධ
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‘‘කායභාවනා’’ති අධිප්යපතා. යතනාති අනුයරොධාදිප්පහානවචයනන. 

යෙො ානුභායවො හීතිආදිවුත්තස්යසවත්ථස්සපාකටකරණං. 

සතිසම් ප ඤ් යඤනාති අතිසම්පජඤ්ඤග්ගහයණන. 

සබ් බත් ථිකකම් මට් ඨානන්ති බුකුධානුස්සතියමත්තාමරණස්සතිඅසුභභාවනා
ච.ඉදඤ්හිචතුක්කංයයොගිනා පරිහරියමානං‘‘සබ්බ්යත්ථිකකම්මට්ඨාන’’න්ති

වුච්චති අතිසම්පජඤ්ඤබ්යයලන අවිච්ඡින්නස්ස තස්ස පරිහරිතබ්බ්යත්තා, 

සතිො වා සමයථො වුත් යතො තස්සාසමාකුධික්ෙන්යධනසඅගහිතත්තා. 

යතනාති සකුදත්ථං අනාදියිත්වා භාවත්ථස්යසව විභජනවයසන

පවත්යතන විභඅගපායඨන සහ. අට් ඨකථානයෙොති සකුදත්ථස්සපි

විවරණවයසනයථාරහංවුත්යතො අත්ථසංවණ්ණනානයයො. ෙථා සංසන් දතීති
යථා අත්ථයතො අධිප්පායයතො ච අවියලොයමන්යතො අඤ්ඤදත්ථු සංසන්දති

සයමති, එවංයවදිතබ්යබ්යො. 

යවදනාදීනං පුන වචයනති එත්ථ නිස්සයපච්චයභාවවයසන
චිත්තධම්මානං යවදනාසන්නිස්සිතත්තා පඤ්චයවොකාරභයව අරූපධම්මානං
රූපපටිබ්යකුධවුත්තියතොචයවදනාය කායාදිඅනුපස්සනාපසඅයගපිආපන්යන
තදසම්මිස්සයතො වවත්ථානදස්සනත්ථං  නවිනිබ්යභොගාදිදස්සනත්ථඤ්ච

දුතියයවදනාගහණං.යතනනයවදනායංකායානුපස්සී, චිත්තධම්මානුපස්සී

වා, අථ යෙො යවදනානුපස්සීයයවාති යවදනාසඅොයත වත්ථුස්මිං 
යවදනානුපස්සනාකාරස්යසවදස්සයනනඅසම්මිස්සයතොවවත්ථානංදස්සිතං

යහොති. තථා ‘‘යස්මිං සමයය සුො යවදනා, න තස්මිං සමයය දුක්ො
අදුක්ෙමසුො වා යවදනා. යස්මිං වා පන සමයය දුක්ො අදුක්ෙමසුො වා

යවදනා, න තස්මිං සමයය ඉතරා යවදනා’’ති යවදනාභාවසාමඤ්යඤ
අට්ඨත්වා තං තං යවදනං විනිබ්භුජිත්වා දස්සයනන  නවිනිබ්යභොයගො 
ධුවභාවවියවයකො දස්සියතො යහොති. යතන තාසං
ෙණමත්තාවට්ඨානදස්සයනනඅනිච්චතායතයතොඑව දුක්ෙතායඅනත්තතාය

ච දස්සනං විභාවිතං යහොති. ඝනවිනිබ් යභො ාදීති ආදි-සකුයදන අයම්පි 

අත්යථො යවදිතබ්යබ්යො. අයඤ්හි යවදනායං යවදනානුපස්සීයයව, න
අඤ්ඤධම්මානුපස්සී.කිං වුත්තංයහොති–යථානාමබ්යායලොඅමණිසභායවපි

උදකබුබ්බුළයක මණිආකාරානුපස්සී යහොති, න එවමයං ඨිතිරමණීයයපි

යවදයියත, පයගව ඉතරස්මිං මනුඤ්ඤාකාරානුපස්සී, අථ යෙො 
ෙණභඅගුරතාය අවසවත්තිතාය කියලසාසුචිපග් රණතාය ච

අනිච්චඅනත්තඅසුභාකාරානුපස්සී, විපරිණාමදුක්ෙතාය සඅොරදුක්ෙතාය ච
වියසසයතො දුක්ොනුපස්සීයයවාති වුත්තං යහොති. එවං චිත්තධම්යමසුපි

යථාරහංපුනවචයනපයයොජනංවත්තබ්බ්යං. ‘‘යකවලං පනි ා’’තිආදිනාඉධ

‘එත්තකං යවදිතබ්බ්ය’’න්ති යවදිතබ්බ්යපරිච්යඡදං දස්යසති. එස නයෙොති

ඉමිනා යථා චිත්තං ධම්මා ච අනුපස්සිතබ්බ්යා, තථා තානි අනුපස්සන්යතො
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‘‘චිත්යත චිත්තානුපස්සී, ධම්යමසු ධම්මානුපස්සී’’ති යවදිතබ්යබ්යොති
ඉමමත්ථංඅතිදිසති. 

යෙො සුඛං දුක් ඛයතො අද් දාතියයොභික්ඛුසුෙයවදනංවිපරිණාමදුක්ෙතාය 

‘‘දුක්ෙ’’න්ති පඤ්ඤාචක්ඛුනා අකුදක්ඛි. දුක් ඛමද් දක් ඛි සල් ලයතොති
දුක්ෙයවදනං පීළාජනනයතො අන්යතොතුදනයතො දුන්නීහරණයතො ච

සල්ලන්ති අකුදක්ඛි පස්සි. අදුක් ඛමසුඛන්ති උයපක්ොයවදනං. සන් තන්ති
සුෙදුක්ොනි විය අයනොළාරිකතාය පච්චයවයසන වූපසන්තසභාවතාය ච

සන්තං. අනිච් චයතොති හුත්වා අභාවයතො උදයබ්බ්යයවන්තයතො

තාවකාලිකයතොනිච්චපටික්යෙපයතොච‘‘අනිච්ච’’න්තියයොඅකුදක්ඛි. ස යව 

සම් මද් දයසො භික් ඛු එකංයසනපරිබ්යයත්තංවායවදනාය සම්මාපස්සනයකොති
අත්යථො. 

දුක් ඛාතිපීති සඅොරදුක්ෙතාය දුක්ො ඉතිපි. සබ් බං තං දුක් ඛස් මින්ති
සබ්බ්යං තං යවදයිතං දුක්ෙස්මිං අන්යතොගධං පරියාපන්නං වදාමි

සඅොරදුක්ෙතානතිවත්තනයතො. සුඛදුක් ඛයතොපි චාති සුොදීනං 
ඨිතිවිපරිණාමඤ්ඤාණසුෙතාය විපරිණාමඨිතිඅඤ්ඤාණදුක්ෙතාය ච

වුත්තත්තා තිස්යසොපි සුෙයතො, තිස්යසොපි ච දුක්ෙයතො අනුපස්සිතබ්බ්යාති

අත්යථො. රූපාදි-ආරම් මණඡන්දාදි-අධිපති-ඤාණාදි-සහ ාත- කාමාවචරාදි-

භූමිනානත්තයභදානං ද්සලාද්සල-තංවිපාකකිරියා-නානත්තාදියභදානඤ්ච, 
ආදි-සකුයදන සඅොරිකාසඅොරිකස-වත්ථුකාවත්ථුකාදි-

නානත්තයභදානඤ්ච වයසනාති යයොයජතබ්බ්යං. සුඤ ්ඤත ම් මස් සාති

‘‘ධම්මා යහොන්තී’’තිආදිනා )ධ. ස. 121) සුඤ්ඤතවායර

ආගතසුඤ්ඤතසභාවස්ස වයසන. ‘‘කාමඤ් යචත් ථා’’තිආදිනා පුබ්යබ්ය

පහීනත්තා පුන පහානං න වත්තබ්බ්යන්ති යචොදනං දස්යසති, 
මග්ගචිත්තක්ෙයණ වා එකත්ථ පහීනං සබ්බ්යත්ථ පහීනයමව යහොතීති විසුං

විසුං න වත්තබ්බ්යන්ති. තත්ථ පුරිමාය යචොදනාය නානාපුග්ගලපරිහායරො, 
පච්ඡිමායනානාචිත්තක්ෙණිකපරිහායරො.යලොකියභාවනායහිකායය පහීනං

න යවදනාදීසු පහීනං යහොති යදිපි න පවත්යතයය, න පටිපක්ෙභාවනාය
තත්ථ සා අභිජ්ඣායදොමනස්සස්ස අප්පවත්ති යහොතීති පුන තප්පහානං

වත්තබ්බ්යයමවාති. එකත් ථ පහීනං යසයසසුපි පහීනං යහොතීති

මග්ගසතිපට්ඨානභාවනං, යලොකියභාවනාය වා සබ්බ්යත්ථ අප්පවත්තිමත්තං

සන්ධායවුත්තං.‘‘පඤ්චපිෙන්ධා යලොයකො’’තිහිවිභඅයග)විභ.362, 364, 

366, 373) චතූසුපිඨායනසුවුත්තන්ති. 

උකුයදසවාරවණ්ණනායලීනත්ථප්පකාසනාසමත්තා. 
කායානුපස්සනාවණ්ණනා 
ආනාපානපබ්බ්යවණ්ණනා 

107. බ්යාහිරයකසුපි ඉයතො එකයදසස්ස සම්භවයතො 
සබ්බ්යප්පකාරග්ගහණං කතං 
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පටුන 

‘‘සබ් බප් පකාරකාොනුපස් සනානිබ් බත් තකස ්සා’’ති. යතන යය ඉයම 

ආනාපානපබ්බ්යාදිවයසන ආගතා චුකුදසප්පකාරා, තදන්යතොගධා ච

අජ්ඣත්තාදිඅනුපස්සනා පකාරා, තථා කාෙ තාසතිසුත් යත (ම.නි.3.154) 

වුත්තා යකසාදිවණ්ණසණ්ඨානකසිණාරම්මණචතුක්කජ්ඣානප්පකාරා, 

යලොකියාදිප්පකාරා ච, යත සබ්යබ්යපි අනවයසසයතො සඅගණ්හාති. ඉයම ච

පකාරා ඉමස්මිංයයව සාසයන, න ඉයතො බ්යහිකුධාති වුත්තං 

‘‘සබ් බප් පකාර…යප.… පටියස යනො චා’’ති. තත්ථ 

තථාභාවපටියස යනොති සබ්බ්යප්පකාරකායානුපස්සනානිබ්බ්යත්තකස්ස 

පුග්ගලස්ස අඤ්ඤසාසනස්ස නිස්සයභාවපටියසධයනො. එයතන ‘‘ඉධ, 

භික්ෙයව’’තිඑත්ථ ඉධ-සකුයදොඅන්යතොගධඑවසකුදත්යථොතිදස්යසති. සන්ති

හි එකපදානිපි සාවධාරණානි යථා ‘‘වායුභක්යෙො’’ති )දී. නි. ටී. 2.374). 

යතනාහ ‘‘ඉය ව සමයණො’’තිආදි. පරිපුණ්ණසමණකරණධම්යමො හි යසො, 

යයො සබ්බ්යප්පකාරකායානුපස්සනානිබ්බ්යත්තයකො. පරප් පවාදාති පයරසං 
අඤ්ඤතිත්ථියානංනානප්පකාරාවාදාතිත්ථායතනානි. 

අරඤ්ඤාදිකස්යසව භාවනානුරූපයසනාසනතං දස්යසතුං ‘‘ඉමස ්ස 

හී’’තිආදි වුත්තං. දුකුදයමො දමථං අනුපගයතො යගොයණො කූටය ොයණො. 

යදොහනකායල යථා ථයනහි අනවයසසයතො ඛීරං න පග් රති, එවං 

යදොහපටිබ්යන්ධිනී කූටය නු. රූපසකුදාදියක පටිච්ච උප්පජ්ජනකඅස්සායදො 

රූපාරම් මණාදිරයසො. පුබ් යබ ආචිණ් ණාරම් මණන්ති පබ්බ්යජ්ජායතො පුබ්යබ්ය, 
අනාදිමතිවාසංසායර පරිචිතාරම්මණං. 

නිබන් ය ෙයාති බ්යන්යධයය. සතිොති සම්මයදව කම්මට්ඨානස්ස

සල්ලක්ෙණවයසනපවත්තායසතියා. ආරම් මයණතිකම්මට්ඨානාරම්මයණ.

දළ්හන්ති ථිරං, යථා සයතොකාරිස්ස උපචාරප්පනායභයදො සමාධි ඉජ්ඣති, 
තථාථාමගතංකත්වාතිඅත්යථො. 

වියසසාධි මදිට් ඨ ම් මසුඛවිහාරපදට් ඨානන්ති සබ්යබ්යසං බුකුධානං, 

එකච්චානං පච්යචකබුකුධානං, බුකුධසාවකානඤ්ච වියසසාධිගමස්ස, 
අඤ්යඤන කම්මට්ඨායනන අධිගතවියසසානං දිට්ඨධම්මසුෙවිහාරස්ස ච 

පදට්ඨානභූතං. වත් ථුවිජ්  ාචරියෙො විෙ භ වා යයොගීනං 

අනුරූපනිවාසට්ඨානුපදිසනයතො. භික් ඛු දීපිසදියසො අරඤ්යඤ එකාකී

විහරිත්වා පටිපක්ෙනිම්මථයනන ඉච්ඡිතත්ථසාධනයතො. ඵලමුත් තමන්ති

සාමඤ්ඤඵලංසන්ධායාහ. පරක් කම වයෙොග්  භූමින්තිභාවනුස්සාහජවස්ස 
යයොග්ගකරණභූමිභූතං. 

අස් සාසපස් සාසානං වයසන සික් ඛයතොති අස්සාසපස්සාසානං 
දී රස්සතාපජානන-සබ්බ්යකායපටිසංයවදන-

ඔළාරියකොළාරිකපටිප්පස්සම්භනවයසන භාවනානුයයොගං සික්ෙයතො, 
තථාභූයතො වා හුත්වා තිස්යසො සික්ො පවත්තයයතො. 
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අස් සාසපස් සාසනිමිත් යතති අස්සාසපස්සාසසන්නිස්සයයන 

උපට්ඨිතපටිභාගනිමිත්යත. අස් සාසපස් සායස පරිග්  ණ් හාති රූපමුයෙන

විපස්සනං අභිනිවිසන්යතො, යයො ‘‘අස්සාසපස්සාසකම්මියකො’’ති වුත්යතො. 

ඣානඞ්  ානි පරිග්  ණ් හාති අරූපමුයෙනවිපස්සනංඅභිනිවිසන්යතො. වත් ථු 

නාම කර කායෙො චිත්තයචතසිකානං පවත්තිට්ඨානභාවයතො. අඤ ්යඤො 

සත් යතො වා පුග්  යලො වා නත් ථීති විසුකුධදිට්ඨි ‘‘තයිදං ධම්මමත්තං න

අයහතුකං, නාපි ඉස්සරාදිවිසමයහතුකං, අථ යෙො අවිජ්ජාදීහි එව 

සයහතුක’’න්ති අකුධත්තයයපි කඅොවිතරයණන විතිණ් ණකඞ් යඛො ‘‘යං

කිඤ්චිරූප’’න්තිආදිනා )ම.නි.1.361; ම.නි.2.113; ම.නි.3.86; අ.නි. 

4.181; පටි. ම. 1.48) කලාපසම්මසනවයසන තිලක් ඛණං ආයරොයපත් වා 

උදයබ්බ්යයානුපස්සනාදිවයසන විපස් සනං වඩ් යඪන් යතො අනුක් කයමන 
මග්ගපටිපාටියා. 

පරස ්ස වා අස් සාසපස් සාසකායෙති ඉදං සම්මසනචාරවයසනායං පාළි

පවත්තාති කත්වා වුත්තං, සමථවයසන පන පරස්ස අස්සාසපස්සාසකායය

අප්පනානිමිත්තුප්පත්තිඑවනත්ථීති. ඉදං උභෙං න ලබ් භතීති‘‘අජ්ඣත්තං, 
බ්යහිකුධා’’ති ච වුත්තං ඉදං ධම්මකුවය ටිතං එකයතොආරම්මණභායවනන
ලබ්භති. 

සමුයදති එතස්මාති සමුදයයො, යසො එව කාරණට්යඨන ධම්යමොති 

සමුදයධම්යමො, අස්සාසපස්සාසානං පවත්තියහතුකරජකායාදි. තස්ස

අනුපස්සනසීයලො සමුදෙ ම් මානුපස් සී. තං පනසමුදයධම්මංඋපමාමුයෙන

දස්යසන්යතො ‘‘ෙථා නාමා’’තිආදිමාහ. තත්ථ භස් තන්ති රුත්තිං. 

 ග්  රනාළින්ති උක්කාපනාළිං. යතති කරජකායාදියක. යථා

අස්සාසපස්සාසකායයො කරජකායාදිසම්බ්යන්ධී ඵලභායවන, එවං යතපි

අස්සාසපස්සාසකායසම්බ්යන්ධියනො යහතුභායවනාති ‘‘සමුදයධම්මා

කායස්මි’’න්තිවත්තබ්බ්යතං ලභන්තීතිවුත්තං ‘‘සමුදෙ…යප.… වුච් චතී’’ති.

පකතිවාචීවා  ම් ම-සකුයදො‘‘ජාතිධම්මාන’’න්තිආදීසු)ම.නි.1.131; ම.නි. 

3.373; පටි. ම. 1.33) වියාති කායස්ස පච්චයසමවායය

උප්පජ්ජනපකතිකානුපස්සී ‘‘සමුදෙ ම් මානුපස් සී’’ති වුත්යතො. යතනාහ – 

‘‘කරජකායඤ්චා’’තිආදි. එවඤ්ච කත්වා කාෙස ්මින්ති භුම්මවචනඤ්ච

සමත්ථිතං යහොති. වෙ ම් මානුපස් සීති එත්ථ අයහතුකත්යතපි විනාසස්ස

යයසං යහතුධම්මානං අභායව යං න යහොති, තදභායවො තස්ස අභාවස්ස 

යහොතු විය යවොහරීයතීති උපචාරයතො කරජකායාදිඅභායවො

අස්සාසපස්සාසකායස්ස වයකාරණං වුත්යතො. යතනාහ ‘‘ෙථා 

භස් තාො’’තිආදි. අයං තායවත්ථ පඨමවිකප්පවයසන අත්ථවිභාවනා.
දුතියවිකප්පවයසන පන උපචායරන විනායයව අත්යථො යවදිතබ්යබ්යො.
අජ්ඣත්තබ්යහිකුධානුපස්සනා විය භින්නවත්ථුවිසයතාය 

සමුදයවයධම්මානුපස්සනාපිඑකකායලනලබ්භතීතිආහ ‘‘කායලන සමුදෙං 

කායලන වෙං අනුපස් සන් යතො’’ති. 
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අත් ථි කායෙොති එව-සකුයදො ලුත්තනිකුදිට්යඨොති ‘‘කායෙොව අත් ථී’’ති

වත්වා අවධාරයණන නිවත්ථිතං දස්යසන්යතො ‘‘න සත් යතො’’තිආදිමාහ.

තස්සත්යථො– යයොරූපාදීසුසත්තවිසත්තතායපයරසඤ්චසජ්ජාපනට්යඨන, 

සත්වගුණයයොගයතො වා ‘‘සත් යතො’’ති පයරහි පරිකප්පියතො. තස්ස
සත්තනිකායස්ස පූරණයතො ච චවනුපපජ්ජනධම්මතාය ගලනයතො ච 

‘‘පුග්  යලො’’ති. ථීයති සංහඤ්ඤති එත්ථ ගබ්යභොති ‘‘ඉත් ථී’’ති. පුරි පුයර

භායග යසති පවත්තතීති ‘‘පුරියසො’’ති. ආහියතො අහංමායනො එත්ථාති 

‘‘අත් තා’’ති, අත්තයනො සන්තකභායවන ‘‘අත් තනිෙ’’න්ති. පයරො න

යහොතීති කත්වා ‘‘අහ’’න්ති, මම සන්තකන්ති කත්වා ‘‘මම’’න්ති.

වුත්තප්පකාරවිනිමුත්යතො අඤ්යඤොති කත්වා ‘‘යකොචී’’ති, තස්ස

සන්තකභායවන ‘‘කස ්සචී’’ති පරිකප්යපතබ්යබ්යො යකොචි නත්ථි, යකවලං

කායයොඑව අත්ථීතිඅත්තත්තනියසුඤ්ඤතයමවකායස්සවිභායවති. එවන්ති 

‘‘කායයොව අත්ථී’’තිආදිනා වුත්තප්පකායරන. ඤාණපමාණත් ථාොති 

කායානුපස්සනාඤාණපරං පමාණං පාපනත්ථාය. සතිපමාණත් ථාොති 
කායපරිග්ගාහිකසතිපවත්තං සතිපරං පමාණං පාපනත්ථාය. ඉමස්ස හි
වුත්තනයයන‘‘අත්ථි කායයො’’තිඅපරාපරුප්පත්තිවයසනපච්චුපට්ඨිතාසති
භියයයොයසොමත්තායතත්ථඤාණස්ස සතියාචපරිබ්රූහනායයහොති.යතනාහ 

‘‘සතිසම් ප ඤ ්ඤානං වඩ් ඪත් ථාො’’ති. 

ඉමිස්සා භාවනාය තණ්හාදිට්ඨිගාහානං උවිපටිපක්ෙත්තා වුත්තං 

‘‘තණ් හා…යප.… විහරතී’’ති. තථාභූයතොචයලොයකකිඤ්චි‘‘අහ’’න්තිවා

‘‘මම’’න්තිවාගයහතබ්බ්යංනපස්සති, ද්යතො ගණ්යහයය.යතනාහ ‘‘න ච 

කිඤ් චී’’තිආදි. එවම් පීති එත්ථ පි-සකුයදො යහට්ඨා නිකුදිට්ඨස්ස තාදිසස්ස

අත්ථස්ස අභාවයතො අවුත්තසමුච්චයත්යථොති දස්යසන්යතො ‘‘උපරි අත් ථං 

උපාදාො’’ති ආහ. ‘‘එව’’න්ති පන නිකුදිට්ඨාකාරස්ස පච්චාමසනං

නිගමනවයසන කතන්ති ආහ ‘‘ඉමිනා පන…යප.… දස් යසතී’’ති.

පුබ්බ්යභාගසතිපට්ඨානස්ස ඉධාධිප්යපතත්තා වුත්තං ‘‘සති දුක් ඛසච් ච’’න්ති.

සා පන සති යස්මිං අත්තභායව, තස්ස සමුට්ඨාපිකා තණ්හා තස්සාපි

සමුට්ඨාපිකා එව නාම යහොති තදභායව අභාවයතොති ආහ ‘‘තස් සා 

සමුට් ඨාපිකා පුරිමතණ් හා’’ති. අප් පවත් තීති අප්පවත්තිනිමිත්තං, නපවත්තති

එත්ථාති වා අප් පවත් ති. චතුසච් චවයසනාති චතුසච්චකම්මට්ඨානවයසන. 

උස් සක් කිත් වාති විසුකුධිපරම්පරාය ආරුහිත්වා, භාවනං උපරි යනත්වාති

අත්යථො. නිෙයානමුඛන්තිවට්ටදුක්ෙයතො නිස්සරණූපායයො. 

ආනාපානපබ්බ්යවණ්ණනානිට්ඨිතා. 
ඉරියාපථපබ්බ්යවණ්ණනා 

108. ඉරිොපථවයසනාති ඉරියනං ඉරියා, කිරියා, ඉධ පන
කායිකපයයොයගො යවදිතබ්යබ්යො. ඉරියානං පයථො පවත්තිමග්යගොති

ඉරියාපයථො, ගමනාදිසරීරාවත්ථා. ගච්ඡන්යතො වා හි සත්යතො කායයන
කත්තබ්බ්යකිරියංකයරයයඨියතොවා නිසින්යනොවානිපන්යනොවාති.යතසං
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පටුන 

වයසන, ඉරියාපථවිභායගනාති අත්යථො. පුන චපරන්ති පුන ච අපරං, 
යථාවුත්තආනාපානකම්මට්ඨානයතො භියයයොපි අඤ්ඤං

කායානුපස්සනාකම්මට්ඨානං කයථමි, සුණාථාති වා අධිප්පායයො. 

 ච් ඡන් යතො වාතිආදි ගමනාදිමත්තජානනස්ස ගමනාදිගතවියසසජානනස්ස

ච සාධාරණවචනං. තත්ථ ගමනාදිමත්තජානනං ඉධ නාධිප්යපතං, 
ගමනාදිගතවියසසජානනං පන අධිප්යපතන්ති තං විභජිත්වා දස්යසතුං 

‘‘තත් ථ කාම’’න්තිආදිවුත්තං. සත් තූපලද් ධින්තිසත්යතොඅත්ථීතිඋපලකුධිං

සත්තග්ගාහං න  හති න පරිච්චජති ‘‘අහං ගච්ඡාමි, මම ගමන’’න්ති

ගාහසබ්භාවයතො. තයතො එව අත් තසඤ් ඤං ‘‘අත්ථි අත්තා කාරයකො

යවදයකො’’ති එවං පවත්තං විපරීතසඤ්ඤං න උග් ඝායටති නාපයනති

අපටිපක්ෙභාවයතො, අනනබ්රහූනයතො වා. එවං භූතස්ස චස්ස ද්යතො 

කම්මට්ඨානාදිභායවොති ආහ ‘‘කම් මට් ඨානං වා සතිපට් ඨානභාවනා වා න 

යහොතී’’ති. ඉමස ්ස පනාතිආදිසුක්කපක්ෙස්ස වුත්තවිපරියායයන අත්යථො

යවදිතබ්යබ්යො.තයමවහිඅත්ථංවිවරිතුං ‘‘ඉදං හී’’තිආදිවුත්තං.තත්ථ යකො 

 ච් ඡතීති ගමනකිරියාය කත්තුපුච්ඡා, සා 
කත්තුභාවවිසිට්ඨඅත්තපටික්යෙපත්ථා ධම්මමත්තස්යසව

ගමනසිකුධිදස්සනයතො. කස ්ස  මනන්ති

අකත්තුතාවිසිට්ඨඅත්තග්ගාහපටික්යෙපත්ථා. කිංකාරණාති පන
පටික්ඛිත්තකත්තුකාය ගමනකිරියාය අවිපරීතකාරණපුච්ඡා ‘‘ගමනන්ති

අත්තා මනසා සංයුජ්ජති, මයනො ඉන්ද්රියයහි, ඉන්ද්රියානි අත්යතහී’’ති

එවමාදිගමනකාරණපටික්යෙපනයතො.යතනාහ ‘‘තත් ථා’’තිආදි. 

න යකොචි සත් යතො වා පුග්  යලො වා  ච් ඡති ධම්මමත්තස්යසව
ගමනසිකුධියතො තබ්බිනිමුත්තස්ස ච කස්සචි අභාවයතො. ඉදානි 

ධම්මමත්තස්යසව ගමනසිකුධිං දස්යසතුං 

‘‘චිත් තකිරිෙවායෙො ාතුවිප් ඵායරනා’’තිආදිවුත්තං.තත්ථ චිත්තකිරියාචසා

වායයොධාතුයාවිප්ඵායරොවිප්ඵන්දනඤ්චාති චිත් තකිරිෙවායෙො ාතුවිප් ඵායරො, 
යතන. එත්ථ ච චිත්තකිරියග්ගහයණන අනින්ද්රියබ්යකුධවායයොධාතුවිප්ඵාරං

නිවත්යතති, වායයොධාතුවිප්ඵාරග්ගහයණන යචතනාවචීවිඤ්ඤත්තියභදං

චිත්තකිරියං නිවත්යතති, උභයයන පන කායවිඤ්ඤත්තිං විභායවති. 

‘‘ ච් ඡතී’’ති වත්වා යථා පවත්තමායන කායය ‘‘ගච්ඡතී’’ති යවොහායරො

යහොති, තං දස්යසතුං ‘‘තස් මා’’තිආදි වුත්තං. තන්ති ගන්තුකාමතාවයසන

පවත්තචිත්තං. වාෙං  යනතීති වායයොධාතුඅධිකං රූපකලාපං ජයනති, 

අධිකතා යචත්ථ සාමත්ථියයතො, න පමාණයතො. ගමනචිත්තසමුට්ඨිතං
සහජාතරූපකායස්ස ථම්භනසන්ධාරණචලනානං පච්චයභූයතන

ආකාරවියසයසන පවත්තමානං වායයොධාතුං සන්ධායාහ ‘‘වායෙො 

විඤ ්ඤත් තිං  යනතී’’ති. අධිප්පායසහභාවී හි විකායරො විඤ්ඤත්ති, 

යථාවුත්තඅධිකභායවයනව ච වායයොගහණං, න වායයොධාතුයා එව

ජනකභාවයතො, අඤ්ඤථා විඤ්ඤත්තියා උපාදායරූපභායවො දුරුපපායදො



මජ්ඣිමනිකායය මූලපණ්ණාස-ටීකා  මූලපරියායවග්යගො 
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පටුන 

සියා. පුරයතො අභිනීහායරො පුරයතොභායගන කායස්ස පවත්තනං, යයො
‘‘අභික්කයමො’’තිවුච්චති. 

‘‘එයසව නයෙො’’ති අතියදසවයසන සඅයෙපයතො වත්වා තයමවත්ථං

විවරිතුං ‘‘තත්රාපි හී’’තිආදි වුත්තං. යකොටියතො පට් ඨාොති

යහට්ඨිමයකොටියතොපට්ඨාය. උස් සිතභායවොති උබ්බිකුධභායවො. 

එවං ප ානයතොති එවං චිත්තකිරියවායයොධාතුවිප්ඵායරයනව
ගමනාදිභායවොයහොතීති පජානයතොතස්සඑවංපජානනායනිච්ඡයගමනත්ථං 

‘‘එවං යහොතී’’ති විචාරණා වුච් චති යලොයක යථාභූතං අජානන්යතහි 

මිච්ඡාභිනියවසවයසන, යලොකයවොහාරවයසන වා. අත් ථි පනාති අත්තයනො 

එව වීමංසනවයසන පුච්ඡාවචනං. නත් ථීති නිච්ඡයවයසන සත්තස්ස 

පටික්යෙපවචනං. ෙථා පනාතිආදිතස්යසවත්ථස්සඋපමාය විභාවනං. 

නාවා මාලුතයවය නාති ෙථා අයචතනානාවාවාතයවයගනයදසන්තරං 

ොති, ෙථා චඅයචතයනො යත නං කණ්යඩො ජිොයවය න යදසන්තරං ොති, 

තථා අයචතයනො කායෙො වාතාහයතො යථාවුත්තවායුනානීයතො යදසන්තරං 

ොතීතිඑවංඋපමාසංසන්දනංයවදිතබ්බ්යං.සයචපනයකොචිවයදයය‘‘යථා 

නාවායයතජනස්සචයපල්ලකස්සපුරිසස්සවයසනයදසන්තරගමනං, එවං

කායස්සාපී’’ති, යහොතු, එවංඉච්ඡියතොවායමත්යථො.යථාහිනාවායතජනානං

සංහතලක්ෙණස්යසවපුරිසස්සවයසන ගමනං, නඅසංහතලක්ෙණස්ස, එවං

කායස්සාපීතිකා යනො හානි, භියයයොපි ධම්මමත්තතාව පතිට්ඨං ලභති, න

පුරිසවායදො.යතනාහ ‘‘ෙන් තං සුත් තවයසනා’’තිආදි. 

තත්ථ පයුත් තන්ති යහට්ඨා වුත්තනයයන ගමනාදිකිරියාවයසන

පයයොජිතං. ඨාතීතිතිට්ඨති. එත් ථාතිඉමස්මිංයලොයක. විනා යහතුපච් චයෙති
ගන්තුකාමතාචිත්ත-තංසමුට්ඨාන-වායයොධාතු-ආදියහතුපච්චයයහි විනා. 

තිට් යඨතිතිට්යඨයය. වය ති වයජයයගච්යඡයයයකොනාමාතිසම්බ්යන්යධො.

පටික්යෙපත්යථො යචත්ථ කිං-සකුයදොති යහතුපච්චයවිරයහන
ඨානගමනපටික්යෙපමුයෙන සබ්බ්යායපි ධම්මප්පවත්තියා
පච්චයාධීනවුත්තිතාවිභාවයනන අත්තසුඤ්ඤතා විය අනිච්චදුක්ෙතාපි
විභාවිතාතිදට්ඨබ්බ්යා. 

පණිහියතොති යථා යථා පච්චයයහි පකාරයතො නිහියතො ඨපියතො. 

සබ් බසඞ්  ාහිකවචනන්ති සබ්යබ්යසං චතුන්නම්පි ඉරියාපථානං

සඅගණ්හනවචනං, පුබ්යබ්ය විසුං විසුං ඉරියාපථානං වුත්තත්තා ඉදං යතසං
එකජ්ඣංගයහත්වාවචනන්තිඅත්යථො.පුරිමනයයොවා ඉරියාපථප්පධායනො
වුත්යතොති තත්ථ කායයො අප්පධායනො අනුනිප්ඵාදීති ඉධ කායං පධානං 
අප්පධානඤ්ච ඉරියාපථං අනුනිප්ඵාදං කත්වා දස්යසතුං දුතියනයයො

වුත්යතොති එවම්යපත්ථ කුවින්නං නයානං වියසයසො යවදිතබ්යබ්යො. ඨියතොති 
පවත්යතො. 
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ඉරියාපථපරිග්ගණ්හනම්පි ඉරියාපථවයතො කායස්යසව පරිග්ගණ්හනං

තස්ස අවත්ථාවියසසභාවයතොති වුත්තං ‘‘ඉරිොපථපරිග්  හයණන කායෙ 

කාොනුපස් සී විහරතී’’ති. යතයනයවත්ථ රූපක්ෙන්ධවයසයනව

සමුදයාදයයො උකුධටා. එස නයයො යසසවායරසුපි. ආදිනාති එත්ථ ආදි-
සකුයදන යථා ‘‘තණ්හාසමුදයා කම්මසමුදයා ආහාරසමුදයා’’ති 
නිබ්බ්යත්තිලක්ෙණං පස්සන්යතොපි රුපක්ෙන්ධස්ස උදයං පස්සතීති ඉයම

චත්තායරො ආහාරා සඅගය්හන්ති, එවං ‘‘අවිජ්ජානියරොධා
රූපනියරොධා’’තිආදයයොපි පඤ්ච ආකාරා සඅගහිතාති දට්ඨබ්යබ්යො. යසසං
වුත්තනයයමව. 

ඉරියාපථපබ්බ්යවණ්ණනානිට්ඨිතා. 
චතුසම්පජඤ්ඤපබ්බ්යවණ්ණනා 

109. චතුසම් ප ඤ ්ඤවයසනාති)දී.නි. ටී.1.284; සං.නි.5.368; දී.නි.

අභි. ටී. 2.214) සමන්තයතො පකායරහි, පකට්ඨං වා සවියසසං ජානාතීති

සම්පජායනො, සම්පජානස්ස භායවො සම් ප ඤ ්ඤං, තථාපවත්තං ඤාණං.

චත්තාරි සම්පජඤ්ඤානි සමාහටානි චතුසම් ප ඤ් ඤං, තස්ස වයසන.

අභික්කමනං අභික් කන් තන්තිආහ ‘‘අභික් කන් තං වුච් චති  මන’’න්ති.තථා

පටික්කමනං පටික් කන් තන්තිආහ ‘‘පටික් කන් තං වුච් චති නිවත් තන’’න්ති. 

නිවත් තනන්ති ච නිවත්තිමත්තං, නිවත්තිත්වා පන ගමනං ගමනයමව. 

අභිහරන් යතොතිගමනවයසනකායංඋපයනන්යතො. 

සම්මා පජානනංසම්පජානං, යතනඅත්තනාකාතබ්බ්යස්සකරණසීයලො 

සම් ප ානකාරීති ආහ ‘‘සම් ප ඤ ්යඤන සබ් බකිච් චකාරී’’ති.

සම්පජානසකුදස්සසම්පජඤ්ඤපරියායතාපුබ්යබ්ය වුත්තායයව. සම් ප ඤ් ඤං 

කයරොයතවාති අභික්කන්තාදීසු අසම්යමොහං උප්පායදති එව. සම්පජානස්ස

වාකායරොඑතස්සඅත්ථීති සම් ප ානකාරී. ධම්මයතොවඩ්ඪිසඅොයතනසහ

අත්යථන පවත්තතීති සාත්ථකං, අභික්කන්තාදි. සාත්ථකස්ස සම්පජානනං 

සාත් ථකසම් ප ඤ් ඤං. සප්පායස්ස අත්තයනො උපකාරාවහස්ස හිතස්ස 

සම්පජානනං සප් පාෙසම් ප ඤ් ඤං අභික්කමාදීසු භික්ොචාරයගොචයර, 

අඤ්ඤත්ථාපි ච පවත්යතසු අවිජහියත කම්මට්ඨානසඅොයත යගොචයර 

සම්පජඤ්ඤං ය ොචරසම් ප ඤ් ඤං. අභික්කමාදීසු අසම්මුය්හනයමව

සම්පජඤ්ඤං අසම් යමොහසම් ප ඤ් ඤං. පරිග්  ණ් හිත් වාතිපටිසඅොය. 

තස් මින්ති සාත්ථකසම්පජඤ්ඤවයසනපරිග්ගහිතඅත්යථ.අත්යථොනාම

ධම්මයතො වඩ්ඪීතියංසාත්ථකන්තිඅධිප්යපතංගමනං, තංසප්පායයමවාති

සියා කස්සචි ආසඅකාති තන්නිවත්තනත්ථං ‘‘යචතිෙදස් සනං තාවා’’තිආදි 

ආරකුධං. චිත් තකම් මරූපකානි විොති චිත්තකම්මකතපටිමායයො විය, 

යන්තපයයොයගන වා විචිත්තකම්මපටිමායයො විය. අසමයපක් ඛනං 
යගහසිතඅඤ්ඤාණුයපක්ොවයසන ආරම්මණස්ස අයයොනියසො ගහණං. යං

සන්ධාය වුත්තං ‘‘චක්ඛුනා රූපං දිස්වා උප්පජ්ජති උයපක්ො බ්යාලස්ස
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මූළ්හස්ස පුථුජ්ජනස්සා’’තිආදි )ම. නි. 3.308). හත්ථිආදිසම්මකුයදන 

ජීවිතන් තරායෙො, විසභාගරූපදස්සනාදිනා බ්රහ් මචරිෙන් තරායෙො. 

පබ්බ්යජිතදිවසයතො පට්ඨාය භික්ඛූනං අනුවත්තනකථා ආචිණ්ණා, 

අනනුවත්තනකථාපනතස්සාදුතියානාමයහොතීතිආහ ‘‘ද් යව කථා නාම 

න කථිතපුබ් බා’’ති. 

එවන්ති ‘‘සයච පනා’’තිආදිකං සබ්බ්යම්පි වුත්තාකාරං පච්චාමසති, න
‘‘පුරිසස්ස මාතුගාමාසුභ’’න්තිආදිකං වුච්චමානං. යයොගකම්මස්ස
පවත්තිට්ඨානතාය භාවනාය ආරම්මණං කම්මට්ඨානන්ති වුච්චතීති ආහ 

‘‘කම් මට් ඨානසඞ් ඛාතං ය ොචර’’න්ති. උග්  යහත් වාතියථාඋග්ගහනිමිත්තං

උප්පජ්ජති, එවං උග්ගහයකොසල්ලස්ස සම්පාදනවයසන උග්ගයහත්වා. 

හරතීති කම්මට්ඨානං පවත්යතති, යාව පිණ්ඩපාතපටික්කමා අනුයුඤ්ජතීති

අත්යථො. න පච් චාහරතීති ආහාරූපයභොගයතො යාව දිවාට්ඨානුපසඅකමනා
කම්මට්ඨානංනපටියනති. 

සරීරපරිකම් මන්ති මුෙයධොවනාදිසරීරපටිජග්ගනං. ද් යව තයෙො 

පල් ලඞ් යකතිකුයව තයයොනිසජ්ජාවායර, කුයවතීණිඋණ්හාසනානි.යතනාහ 

‘‘උසුමං  ාහායපන් යතො’’ති. කම් මට් ඨානසීයසයනවාති 

කම්මට්ඨානග්යගයනව, කම්මට්ඨානංපධානංකත්වාඑවාතිඅත්යථො.යතන

‘‘පත්යතොපි අයචතයනො’’තිආදිනා )ම. නි. අට්ඨ. 1.109) වක්ෙමානං

කම්මට්ඨානං, යථාපරිහරියමානං වා අවිජහිත්වාති දස්යසති.

‘‘පරියභොගයචතියයතො සරීරයචතියං ගරුතර’’න්ති කත්වා ‘‘යචතිෙං 

වන් දිත් වා’’ති පුබ්බ්යකාලකිරියාවයසන වුත්තං. තථා හි අට් ඨකථාෙං (විභ.

අට්ඨ. 809; ම. නි. අට්ඨ. 3.128; අ. නි. අට්ඨ. 1.1.275) ‘‘යචතියං
බ්යාධයමානායබ්යොධිසාොහරිතබ්බ්යා’’තිවුත්තා. 

 නසඞ්  හත් ථන්ති ‘‘මයි අකයථන්යත එයතසං යකො කයථස්සතී’’ති

ධම්මානුග්ගයහන ජනසඅගහත්ථං. තස් මාති. යස්මා ‘‘ධම්මකථා නාම 

කයථතබ්බ්යායයවා’’ති අට් ඨකථාචරිො වදන්ති, යස්මා ච ධම්මකථා

කම්මට්ඨානවිනිමුත්තානාමනත්ථි, තස්මා. අනුයමොදනං කත් වාතිඑත්ථාපි
‘‘කම්මට්ඨානසීයසයනවා’’ති ආයනත්වා සම්බ්යන්යධො. 

සම් පත් තපරිච් යඡයදයනවාති ‘‘පරිචියතො අපරිචියතො’’තිආදිවිභාගං අකත්වා

සම්පත්තයකොටියාව. භයෙති පරචක්කාදිභයය. 

කම් ම යතය ොති ගහණිං සන්ධායාහ. කම් මට් ඨානවීථිං නායරොහති 

ඛුදාපරිස්සයමන කිලන්තකායත්තා සමාධානාභාවයතො. අවයසසට් ඨායනති

යාගුයා අග්ගහිතට්ඨායන. යපොඞ් ඛානුයපොඞ් ඛන්ති කම්මට්ඨානුපට්ඨානස්ස 

අවිච්යඡදදස්සනවචනයමතං, යථා යපොඅොනුයපොඅෙපවත්තාය

සරපටිපාටියාඅවිච්යඡයදො, එවයමතස්සාපීති. 
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පටුන 

නික් ඛිත් තධුයරො භාවනානුයයොයග. වත්තපටිපත්තියා අපූරයණන 

සබ් බවත් ථානි භින් දිත් වා. ‘‘කායමඅවීතරායගොයහොති, කායයඅවීතරායගො, 

රූයප අවීතරායගො, යාවදත්ථං උදරාවයදහකං භුඤ්ජිත්වා යසයයසුෙං

පස්සසුෙංමිකුධසුෙංඅනුයුත්යතොවිහරති, අඤ්ඤතරං යදවනිකායංපණිධාය

බ්රහ්මචරියං චරතී’’ති )දී. නි. 3.320; ම. නි. 1.186) එවං වුත්ත 

පඤ ්චවි යචයතොඛිලවිනිබන්  චිත් යතො. චරිත් වාති පවත්තිත්වා. 

අත් තකාමාති අත්තයනො හිතසුෙං ඉච්ඡන්තා, ධම්මච්ඡන්දවන්යතොති

අත්යථො.ධම්යමොතිහිහිතං, තන්නිමිත්තකඤ්චසුෙන්ති.අථ වාවිඤ්ඤූනං

නිබ්බියසසත්තා අත්තභාවපරියාපන්නත්තා ච අත්තා නාම ධම්යමො, තං 

කායමන්ති ඉච්ඡන්තීති අත්තකාමා. උසභං නාම වීසති යට්ඨියයො. තාෙ 

සඤ ්ඤාොතිතාය පාසාණසඤ්ඤාය, එත්තකං ඨානං ආගතාති ජානන්තාති

අධිප්පායයො. යසොයෙව නයෙොති ‘‘අයං භික්ඛූ’’තිආදියකො යයො ඨායන

වුත්යතො, යසො එව නිසජ්ජායපි නයයො. පච්ඡයතො ආගච්ඡන්තානං 
ඡින්නභත්තභාවභයයනපියයොනියසොමනසිකාරංපරිබ්රූයහති. 

බහාප ානං පූය ස් සාමීතිඅම්හාකංඅත්ථාය යලොකනායථනඡවස්සානි
කතං දුක්කරචරියං එවාහං යථාසත්ති පූයජස්සාමීති. පටිපත්තිපූජා හි 

සත්ථුපූජා, න ආමිසපූජා. ඨානචඞ් කමනයමවාති

අධිට්ඨාතබ්බ්යඉරියාපථවයසන වුත්තං, න යභොජනාදිකායලසු අවස්සං
කත්තබ්බ්යනිසජ්ජායපටික්යෙපවයසන. 

වීථිං ඔතරිත්වා ඉයතො චියතො ච අයනොයලොයකත්වා පඨමයමවවීථියයො 

සල්ලක්යෙතබ්බ්යාතිආහ ‘‘වීථියෙො සල් ලක් යඛත් වා’’ති.යං සන්ධායවුච්චති

‘‘පාසාදියකනඅභික්කන්යතනා’’ති, තංදස්යසතුං ‘‘තත් ථ චා’’තිආදිවුත්තං. 

පච්යචකයබ්යොධිං සච්ඡිකයරොති, යදි උපනිස්සයසම්පන්යනො යහොතීති
සම්බ්යන්යධො. එවං සබ්බ්යත්ථ ඉයතො පයරසුපි. තත්ථ පච්යචකයබ්යොධියා
උපනිස්සයසම්පදා කප්පානං කුයව අසඅයෙයයයානි සතසහස්සඤ්ච තජ්ජං

පුඤ්ඤඤාණසම්භරණං, සාවකයබ්යොධියං අග්ගසාවකානං එකං

අසඅයෙයයයං කප්පසතසහස්සඤ්ච, මහාසාවකානං කප්පසතසහස්සයමව, 
ඉතයරසං අතීතාසු ජාතීසු විවට්ටසන්නිස්සයවයසන නිබ්බ්යත්තිතං

නිබ්යබ්යධභාගියං ද්සලං. බාහියෙො දාරුචීරියෙොති බ්යහි විසයය

සඤ්ජාතසංවඩ්ඪතාය බ්යාහියයො, දාරුචීරපරිහරයණන දාරුචීරියයොති ච
සමඤ්ඤායතො.යසොහිආයස්මා– 

‘‘තස්මා තිහ යත, බ්යාහිය, එවං සික්ඛිතබ්බ්යං ‘දිට්යඨ දිට්ඨමත්තං 

භවිස්සති, සුයත…මුයත…විඤ්ඤායතවිඤ්ඤාතමත්තංභවිස්සතී’ති.

යයතො යෙො යත, බ්යාහිය, දිට්යඨ දිට්ඨමත්තං භවිස්සති, සුයත…

මුයත…විඤ්ඤායතවිඤ්ඤාතමත්තං භවිස්සති, තයතොත්වං, බ්යාහිය, 

නයතන.යයතොත්වං, බ්යාහිය, නයතන, තයතොත්වං, බ්යාහිය, නතත්ථ.
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යයතො ත්වං, බ්යාහිය, නතත්ථ, තයතොත්වං, බ්යාහිය, යනවිධනහුරංන

උභයමන්තයරන, එයසවන්යතො දුක්ෙස්සා’’ති)උදා.10) – එත්තකාය
යදසනායඅරහත්තංසච්ඡාකාසි. 

තන්ති අසම්මුය්හනං. එවන්ති ඉදානි වුච්චමානාකායරන යවදිතබ්බ්යං. 

අත් තා අභික් කමතීති ඉමිනා අන්ධපුථුජ්ජනස්ස දිට්ඨිග්ගාහවයසන 

අභික්කයම සම්මුය්හනං දස්යසති, අහං අභික් කමාමීති පන ඉමිනා

මානග්ගාහවයසන, තදුභයං පන තණ්හාය විනා න යහොතීති

තණ්හාග්ගාහවයසනපි සම්මුය්හනං දස්සිතයමව යහොති. ‘‘තථා 

අසම් මුය් හන් යතො’’ති වත්වා තං අසම්මුය්හනං යයන  නවිනිබ්යභොයගන

යහොති, තං දස්යසන්යතො ‘‘අභික් කමාමී’’තිආදිමාහ. තත්ථ යස්මා 
වායයොධාතුයා අනුගතා යතයජොධාතු උකුධරණස්ස පච්චයයො.
උකුධරණගතිකා හි යතයජොධාතූති උකුධරයණ වායයොධාතුයා තස්සා

අනුගතභායවො, තස්මා ඉමාසං කුවින්නයමත්ථ සාමත්ථියයතො අධිමත්තතා, 

ඉතරාසඤ්ච ඔමත්තතාති දස්යසන්යතො ‘‘එයකක…යප.… බලවතියෙො’’ති
ආහ.යස්මාපනයතයජොධාතුයාඅනුගතාවායයොධාතුඅතිහරණවීතිහරණානං 
පච්චයයො.තිරියගතිකායහිවායයොධාතුයාඅතිහරණවීතිහරයණසුසාතිසයයො

බ්යයාපායරොති යතයජොධාතුයා තස්සා අනුගතභායවො, තස්මා ඉමාසං

කුවින්නයමත්ථ සාමත්ථියයතො අධිමත්තතා, ඉතරාසඤ්ච ඔමත්තතාති

දස්යසන්යතො ‘‘තථා අතිහරණවීතිහරයණසූ’’ති ආහ. සතිපි
අනුගමනානුගන්තබ්බ්යතාවියසයස යතයජොධාතු-වායයොධාතු-භාවමත්තං

සන්ධාය තථා-සකුදග්ගහණං. තත්ථඅක්කන්තට්ඨානයතොපාදස්සඋක්ඛිපනං 

උද්  රණං, ඨිතට්ඨානං අතික්කමිත්වා පුරයතො හරණං අතිහරණං 

ොණුආදිපරිහරණත්ථං, පතිට්ඨිතපාද ට්ටනපරිහරණත්ථං වා පස්යසන 

හරණං වීතිහරණං, යාවපතිට්ඨිතපායදො, තාව ආහරණං අතිහරණං, තයතො

පරංහරණං වීතිහරණන්තිඅයංවාඑයතසංවියසයසො. 

යස්මා පථවීධාතුයා අනුගතා ආයපොධාතු යවොස්සජ්ජනස්ස පච්චයයො. 
ගරුතරසභාවා හි ආයපොධාතූති යවොස්සජ්ජයන පථවීධාතුයා තස්සා

අනුගතභායවො, තස්මා තාසං කුවින්නයමත්ථ සාමත්ථියයතො අධිමත්තතා, 

ඉතරාසඤ්ච ඔමත්තතාති දස්යසන්යතො ආහ ‘‘යවොස් සජ්  යන…යප.… 

බලවතියෙො’’ති. යස්මා පන ආයපොධාතුයා අනුගතා පථවීධාතු

සන්නික්යෙපනස්ස පච්චයයො, පතිට්ඨාභායව විය පතිට්ඨාපයනපි තස්සා 

සාතිසයකිච්චත්තාආයපොධාතුයාතස්සාඅනුගතභායවො, තථා ට්ටනකිරියාය
පථවීධාතුයා වයසන සන්නිරුම්භනස්ස සිජ්ඣනයතො තත්ථාපි පථවීධාතුයා

ආයපොධාතුඅනුගතභායවො, තස්මා වුත්තං ‘‘තථා 

සන් නික් යඛපනසන් නිරුම් භයනසූ’’ති. තත් ථාතිතස්මිං අභික්කමයන, යතසු

වා වුත්යතසු උකුධරණාදීසු ඡසු යකොට්ඨායසසු. උද්  රයණති

උකුධරණක්ෙයණ. රූපාරූප ම් මාතිඋකුධරණාකායරනපවත්තාරූපධම්මා, 

තංසමුට්ඨාපකා අරූපධම්මා ච අතිහරණං න පාපුණන් ති 
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ෙණමත්තාවට්ඨානයතො. තත් ථ තත් යථවාතියත්ථයත්ථඋප්පන්නා, තත්ථ

තත්යථව.න හිධම්මානං යදසන්තරසඅකමනංඅත්ථි. පබ් බං පබ් බන්තිආදි

උකුධරණාදියකොට්ඨායස සන්ධාය වුත්තං, තං සභාගසන්තතිවයසන 
වුත්තන්ති යවදිතබ්බ්යං. අතිඉත්තයරො හි රූපධම්මානම්පි පවත්තික්ෙයණො
ගමනස්සාදානං යදවපුත්තානං යහට්ඨුපරියයන පටිමුෙං ධාවන්තානං සිරසි
පායදචබ්යකුධධුරධාරාසමාගමයතොපි සී තයරො.යථාතිලානංභජ්ජියමානානං

පටපටායයනන යභයදො ලක්ඛීයති, එවං සඅෙතධම්මානං උප්පායදනාති

දස්සනත්ථං ‘‘පටපටාෙන් තා’’ති වුත්තං. උප්පන්නා හි එකන්තයතො
භිජ්ජන්තීති. 

සද් ධිං රූයපනාති ඉදං තස්ස තස්ස චිත්තස්ස නියරොයධන සකුධිං

නිරුජ්ඣනකරූපධම්මානං වයසන වුත්තං, යං තයතො සත්තරසමචිත්තස්ස
උප්පාදක්ෙයණ උප්පන්නං. අඤ්ඤථා යදි රූපාරූපධම්මා සමානක්ෙණා

සියුං, ‘‘රූපංගරුපරිණාමංදන්ධනියරොධ’’න්තිආදිවචයනහි)විභ.අට්ඨ.26) 

වියරොයධො සියා, තථා ‘‘නාහං, භික්ෙයව, අඤ්ඤං එකධම්මම්පි

සමනුපස්සාමි, යංඑවං ලහුපරිවත්තං, යථයිදංචිත්ත’’න්තිඑවමාදිපාළියා)අ.

නි. 1.48). චිත්තයචතසිකා හි සාරම්මණසභාවා යථාබ්යලං අත්තයනො
ආරම්මණපච්චයභූතමත්ථං විභායවන්යතො එව උප්පජ්ජන්තීති යතසං

තංසභාවනිප්ඵත්තිඅනන්තරං නියරොයධො, රූපධම්මා පන අනාරම්මණා 

පකායසතබ්බ්යා, එවං යතසං පකායසතබ්බ්යභාවනිවත්ති යසොළසහි චිත්යතහි

යහොතීති තඅෙණායුකතා යතසං ඉච්ඡිතා, 

ලහුවිඤ්ඤාණවිසයසඅගතිමත්තපච්චයතාය තිණ්ණං ෙන්ධානං, 

විසයසඅගතිමත්තතාය ච විඤ්ඤාණස්ස ලහුපරිවත්තිතා, 

දන්ධමහාභූතපච්චයතාය රූපධම්මානං දන්ධපරිවත්තිතා, නානාධාතුයා

යථාභූතඤාණං යෙො පන තථාගතස්යසව, යතන ච පුයරජාතපච්චයයො

රූපධම්යමොවවුත්යතො, පච්ඡාජාතපච්චයයොච තස්යසවාතිරූපාරූපධම්මානං

සමානක්ෙණතා න යුජ්ජයතව, තස්මා වුත්තනයයයනයවත්ථ අත්යථො
යවදිතබ්යබ්යො. 

අඤ ්ඤං උප් පජ්  යත චිත් තං, අඤ ්ඤං චිත් තං නිරුජ් ඣතීති යං

පුරිමුප්පන්නං චිත්තං, තං අඤ්ඤං, තං පන නිරුජ්ඣන්තං අපරස්ස
අනන්තරාදිපච්චයභායවයනව නිරුජ්ඣතීති තයතො ලකුධපච්චයං අඤ්ඤං
උප්පජ්ජයත චිත්තං. යදි එවං යතසං අන්තයරො ලබ්යභයයාති යනොති ආහ 

‘‘අවීචිමනුසම් බන් ය ො’’ති, යථා වීචි අන්තයරො න ලබ්භති, තයදයවතන්ති

අවියසසවිදු මඤ්ඤන්ති, එවං අනු අනු සම්බ්යන්යධො චිත්තසන්තායනො 

රූපසන්තායනොච නදීයසොයතොව නදියංඋදකප්පවායහොවියවත්තති. 

අභිමුඛං යලොකිතං ආයලොකිතන්තිආහ ‘‘පුරයතොයපක් ඛන’’න්ති.යස්මා

යංදිසාභිමුයෙොගච්ඡතිතිට්ඨති නිසීදතිවා, තදභිමුෙංයපක්ෙනංආයලොකිතං, 

තස්මා තදනුගතං විදිසායලොකනං වියලොකිතන්ති ආහ ‘‘වියලොකිතං නාම 
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අනුදිසායපක් ඛන’’න්ති. සම්මජ්ජනපරිභණ්ඩාදිකරයණ ඔයලොකිතස්ස, 

උල්යලොකහරණාදීසු උල්යලොකිතස්ස, පච්ඡයතො ආගච්ඡන්තපරිස්සයස්ස

පරිවජ්ජනාදීසු අපයලොකිතස්ස සියා සම්භයවොති ආහ ‘‘ඉමිනා වා මුයඛන 

සබ් බානිපි තානි  හිතායනවා’’ති. 

කාෙසක් ඛින්තිකායයනසච්ඡිකතවන්තං, පච්චක්ෙකාරිනන්තිඅත්යථො.
යසො හි ආයස්මා විපස්සනාකායල එව ‘‘යයමවාහං ඉන්ද්රියයසු

අගුත්තකුවාරතංනිස්සාය සාසයන අනභිරතිආදිවිප්පකාරං පත්යතො, තයමව 

සුට්ඨු නිග්ගණ්හිස්සාමී’’ති උස්සාහජායතො බ්යලවහියරොත්තප්යපො, තත්ථ ච 

කතාධිකාරත්තා ඉන්ද්රියසංවයර උක්කංසපාරමිප්පත්යතො, යතයනව නං

සත්ථා ‘‘එතදග්ගං, භික්ෙයව, මම සාවකානං භික්ඛූනං ඉන්ද්රියයසු

ගුත්තකුවාරානංයදිදංනන්යදො’’ති (අ.නි.1.235) එතදග්යගඨයපසි. 

සාත් ථකතා ච සප් පාෙතා ච ආයලොකිතවියලොකිතස්ස යවදිතබ් බා. 

තස් මාති ‘‘කම්මට්ඨානාවිජහනස්යසව යගොචරසම්පජඤ්ඤභාවයතො’’ති

වුත්තයමවත්ථං යහතුභායවන පච්චාමසති. අත් තයනො 

කම් මට් ඨානවයසයනව ආයලොකනවියලොකනං කාතබ් බං, 
ෙන්ධාදිකම්මට්ඨානා අඤ්යඤො උපායයො න ගයවසිතබ්යබ්යොති අධිප්පායයො. 

ආයලොකිතාදිසමඤ්ඤාපි යස්මා ධම්මමත්තස්යසව පවත්තිවියසයසො, තස්මා
තස්ස යාථාවයතො ජානනං අසම්යමොහසම්පජඤ්ඤන්ති දස්යසතුං 

‘‘අබ් භන් තයර’’තිආදිවුත්තං. 

‘‘පඨම වයනපි …යප.… න යහොතී’’තිඉදංපඤ්චකුවාරවිඤ්ඤාණවීථියං
‘‘ඉත්ථී පුරියසො’’ති රජ්ජනාදීනං අභාවං සන්ධාය වුත්තං. තත්ථ හි
ආවජ්ජනයවොට්ඨබ්බ්යනානං අයයොනියසො ආවජ්ජනයවොට්ඨබ්බ්යනවයසන

ඉට්යඨ ඉත්ථිරූපාදිම්හි යලොයභො, අනිට්යඨ ච පටිය ො උප්පජ්ජති, 

මයනොකුවායර පන ‘‘ඉත්ථී පුරියසො’’ති රජ්ජනාදි යහොති, තස්ස 

පඤ්චකුවාරජවනං මූලං, යථාවුත්තං වා සබ්බ්යං භවඅගාදි, එවං
මයනොකුවාරජවනස්ස මූලවයසන මූලපරිඤ්ඤා වුත්තා.
ආගන්තුකතාවකාලිකතා පන පඤ්චකුවාරජවනස්යසව අපුබ්බ්යභාවවයසන

ඉත්තරභාවවයසන ච වුත්තා. යහට් ඨුපරිෙවයසන භිජ් ජිත් වා පතියතසූති

යහට්ඨිමස්සඋපරිමස්ස ච අපරාපරංභඅගප්පත්තිමාහ. තන්තිජවනං.තස්ස

න යුත්තන්ති සම්බ්යන්යධො. ආ න් තුයකො අබ්භාගයතො. 

උදයබ්බ්යයපරිච්ඡින්යනොතාවතයකොකායලොඑයතසන්ති තාවකාලිකානි. 

එතං අසම්යමොහසම්පජඤ්ඤං. තත් ථාති පඤ්චක්ෙන්ධවයසන

ආයලොකනවියලොකයන පඤ්ඤායමායන තබ්බිනිමුත්යතො යකො එයකො 

ආයලොයකති, යකො වියලොයකති. උපනිස ්සෙපච් චයෙොති ඉදං

සුත්තන්තනයයන පරියායයතො වුත්තං. සහ ාතපච් චයෙොති
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නිදස්සනමත්තයමතං අඤ්ඤමඤ්ඤ-සම්පයුත්ත-අත්ථිඅවිගතාදිපච්චයානම්පි
ලබ්භනයතො. 

මණිසප් යපො නාම එකා සප්පජාතීති වදන්ති. ල නන්ති කම්පනන්ති

වදන්ති, ලීළාකරණංවාලළනං. 

උණ් හපකතියකො පරිළාහබ්යහුයලො. සීලස්ස විදූසයනන අහිතාවහත්තා 

මිච් ඡාජීවවයසන උප් පන් නං අසප් පාෙං. චීවරම් පි අයචතනන්තිආදිනා

චීවරස්සවිය ‘‘කායෙොපි අයචතයනො’’තිකායස්සඅත්තසුඤ්ඤතාවිභාවයනන 

‘‘අබ් භන් තයර’’තිආදිනා වුත්තයමවත්ථං විභායවන්යතො 

ඉතරීතරසන්යතොසස්ස කාරණං දස්යසති. යතනාහ ‘‘තස් මා’’තිආදි. 

චතුපඤ් ච ණ් ඨිකාහයතොතිආහතචතුපඤ්චගණ්ඨියකො, චතුපඤ්චගණ්ඨිකාහි
වාහතයසොයභො. 

අට් ඨවිය ොපි අත් යථොති අට්ඨවියධොපි පයයොජනවියසයසො.
පථවීසන්ධාරකජලස්ස තංසන්ධාරකවායුනා විය පරිභුත්තස්ස ආහාරස්ස 

වායයොධාතුනාව ආසයය අවට්ඨානන්ති ආහ ‘‘වායෙො ාතුවයසයනව 

තිට් ඨතී’’ති. අතිහරතීති යාව මුො අභිහරති. වීතිහරතීතිතයතො යාවද්ච්ඡි, 

තාව හරති. අතිහරතීති වා මුෙකුවාරං අතික්කායමන්යතො හරති. වීතිහරතීති

ද්ච්ඡිගතං පස්සයතො හරති. පරිවත් යතතීති අපරාපරං චායරති. එත්ථ ච
ආහාරස්ස ධාරණපරිවත්තනසංචුණ්ණනවියසොසනානි පථවීධාතුසහිතා එව

වායයොධාතු කයරොති, න යකවලාති තානි පථවීධාතුයාපි කිච්චභායවන

වුත්තානි. අල් ලත් තඤ් ච අනුපායලතීති වායුආදීහි අතියසොසනං යථා න

යහොති, තථා අනුපායලති අල්ලආදීහි අතියසොසනං යථා න යහොති, තථා

අනුපායලති අල්ලභාවං. යතය ො ාතූති ගහණීසඅොතා යතයජොධාතු. සා හි

අන්යතො පවිට්ඨං ආහාරං පරිපායචති. අඤ ් යසො යහොතීති ආහාරස්ස

පයවසනාදීනං මග්යගො යහොති. ආභු තීති

පරියයසනජ්යඣොහරණජිණ්ණාජිණ්ණතාදිං ආවජ්යජති, විජානාතීති
අත්යථො.තංතංවිජානනනිප්ඵාදයකොයයවහි පයයොයගො‘‘සම්මාපයයොයගො’’ති

වුත්යතො. යයන හි පයයොයගන පරියයසනාදි නිප්ඵජ්ජති, යසො
තබ්බිසයවිජානනම්පි නිප්ඵායදති නාම තදවිනාභාවයතො. අථ වා 

සම් මාපයෙො ං සම්මාපටිපත්තිං අන් වාෙ ආගම්ම ආභු ති සමන්නාහරති.
ආයභොගපුබ්බ්යයකොහිසබ්යබ්යොපි විඤ්ඤාණබ්යයාපායරොතිතථාවුත්තං. 

ගමනයතොති භික්ොචාරවයසන යගොචරගාමං උකුදිස්ස ගමනයතො. 

පරියයසනයතොතියගොචරගායමභික්ෙත්ථං ආහිණ්ඩනයතො. පරියභොගයතොති

ආහාරස්සපරිභුඤ්ජනයතො. ආසයයතොතිපිත්තාදිආසයයතො  .ආසයතිඑත්ථ

එකජ්ඣං පවත්තමායනොපි  කම්මබ්යලවත්ථියතො හුත්වා මරියාදවයසන

අඤ්ඤමඤ්ඤං අසඅකරයතො සයති තිට්ඨති පවත්තතීති ආසයයො, 

ආමාසයස්සඋපරිතිට්ඨනයකොපිත්තාදියකො. මරියාදත්යථොහිඅයමාකායරො.
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නියධති යථාභුත්යතො ආහායරො නිචියතො  හුත්වා තිට්ඨති එත්ථාති නිධානං, 

ආමාසයයො  .තයතො  නිධානයතො. අපරිපක්කයතොති ගහණීසඅොයතන

කම්මජයතයජන අවිපක්කයතො. පරිපක්කයතොති යථාභුත්තස්ස ආහාරස්ස

විපක්කභාවයතො. ඵලයතොතිනිප්ඵත්තියතො. නිස්සන්දයතොතිඉයතො චියතොච

විස්සන්දනයතො. සම්මක්ෙනයතොති සබ්බ්යයසො මක්ෙනයතො. අයයමත්ථ

සඅයෙයපො, විත්ථායරො පන විසුකුධිමග්ගසංවණ්ණනාය (විසුකුධි  .මහාටී .

1.294) ගයහතබ්යබ්යො. 

අඤ ්යඤ ච යරො ා කණ්ණසූලභගන්දරාදයයො. අට් ඨායනති
මනුස්සාමනුස්සපරිග්ගහියත අයුත්යත ඨායන යෙත්තයදවායතනාදියක.

නිස්සට්ඨත්තා යනව අත් තයනො කස්සචි අනිස්සජ්ජිතත්තාජිගුච්ඡනීයත්තාච 

න පරස් ස. උදකතුම් බයතොති යවළුනාළිආදිඋදකභාජනයතො. තන්ති
ඡඩ්ඩිතඋදකං. 

අද්  ානඉරිොපථා චිරප්පවත්තිකා දී කාලිකා ඉරියාපථා. මජ් ඣිමා 

භික්ොචරණාදිවයසන පවත්තා. චුණ් ණිකඉරිොපථා විහායර අඤ්ඤත්ථාපි
ඉයතො චියතො ච පරිවත්තනාදිවයසන පවත්තාති වදන්ති. ‘‘ගයතති
ගමයන’’ති පුබ්යබ්ය අභික්කමපටික්කමග්ගහයණන ගමයනනපි පුරයතො
පච්ඡයතොචකායස්සඅතිහරණංවුත්තන්තිඉධ ගමනයමවගහිතන්තියකචි. 

යස්මා මහාසීවත්යථරවායද අනන්තයර අනන්තයර ඉරියාපයථ 

පවත්තරූපාරූපධම්මානං තත්ථ තත්යථව නියරොධදස්සනවයසන

සම්පජානකාරිතා ගහිතා, ඉදඤ්යචත්ථ සම්පජඤ්ඤවිපස්සනාචාරවයසන

ආගතං, තස්මා වුත්තං ‘‘තයිදං මහාසීවත් යථයරන වුත් තං අසම් යමොහධුරං 

ඉමස ්මිං සතිපට් ඨානභුත් යත අධිප් යපත’’න්ති. සාමඤ් ඤඵයල (දී.නි.1.214; 

දී. නි.අට්ඨ.1.214; දී.නි.ටී.1.214) පන සබ් බම් පි චතුබ් බි ං සම් ප ඤ් ඤං 

ලබ් භති යාවයදව සාමඤ්ඤඵලවියසසදස්සනපරත්තා තස්සා යදසනාය. 

සතිසම් පයුත් තස් යසවාති ඉදං යථා සම්පජඤ්ඤකිච්චස්ස පධානතා, එවං

සතිකිච්චස්සාපීති දස්සනත්ථං, න සතියා සබ්භාවමත්තදස්සනත්ථං. න හි

කදාචි සතිරහිතාඤාණප්පවත්ති අත්ථි. එතානි පදානීති සම්පජඤ්ඤපදානි. 

විභත් තායනවාතිවිසුංවිභත්තායනව. ඉමිනාපිසම්පජඤ්ඤස්සවියසතියාපි
පධානතංයයවවිභායවති. 

අපයරො නයයො – එයකො භික්ඛු ගච්ඡන්යතො අඤ්ඤං චින්යතන්යතො

අඤ්ඤං විතක්යකන්යතො ගච්ඡති, එයකො කම්මට්ඨානං අවිස්සජ්යජත්වාව

ගච්ඡති, තථා එයකො තිට්ඨන්යතො නිසීදන්යතො සයන්යතො අඤ්ඤං

චින්යතන්යතො අඤ්ඤං විතක්යකන්යතො සයති, එයකො කම්මට්ඨානං

අවිස්සජ්යජත්වාවසයති, එත්ථයකනපනනපාකටංයහොතීතිචඅකමයනන 
දීයපන්ති. යයො හි භික්ඛු චඅකමනං ඔතරිත්වා චඅකමනයකොටියං ඨියතො

පරිග්ගණ්හාති ‘‘පාචීනචඅකමනයකොටියං පවත්තා රූපාරූපධම්මා

පච්ඡිමචඅකමනයකොටිං අප්පත්වා එත්යථව නිරුකුධා, 
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පටුන 

පච්ඡිමචඅකමනයකොටියං පවත්තාපි පාචීනචඅකමනයකොටිං අප්පත්වා 

එත්යථවනිරුකුදා, චඅකමනමජ්යඣ පවත්තා උයභො යකොටියයො අප්පත්වා

එත්යථව නිරුකුධා, චඅකයම පවත්තා රූපාරූපධම්මා ඨානං අප්පත්වා

එත්යථව නිරුකුධා, ඨායන පවත්තා නිසජ්ජං, නිසජ්ජාය පවත්තා සයනං

අප්පත්වා එත්යථවනිරුකුධා’’ති, එවං පරිග්ගණ්හන්යතො

පරිග්ගණ්හන්යතොයයව චිත්තං භවඅගං ඔතායරති, උට්ඨහන්යතො 

කම්මට්ඨානංගයහත්වාවඋට්ඨහති, අයංභික්ඛු  තාදීසු සම් ප ානකාරී නාම

යහොති, එවම්පිසුත්යතකම්මට්ඨානංඅවිභූතංයහොති, තස්මා යයොභික්ඛුයාව

සක්යකොති, තාව චඅකමිත්වා ඨත්වා නිසීදිත්වා සයමායනො එවං 

පරිග්ගයහත්වාසයති‘‘කායයොඅයචතයනො, මඤ්යචොඅයචතයනො, කායයොන

ජානාති ‘‘අහං මඤ්යච සයියතො’ති, මඤ්යචො න ජානාති ‘‘මයි කායයො

සයියතො’’ති, අයචතයනො කායයො අයචතයන මඤ්යච සයියතො’’ති, එවං

පරිග්ගණ්හන්යතොයයව චිත්තං භවඅගං ඔතායරති, පබුජ්ඣන්යතො 

කම්මට්ඨානං ගයහත්වාව පබුජ්ඣති, අයං සුත් යත සම් ප ානකාරී නාම
යහොතීති. 

කායාදිකිරියානිබ්බ්යත්තයනන තම්මයත්තා ආවජ්ජනකිරියාසමුට්ඨිතත්තා

චජවනං, සබ්බ්යම්පිවාඡකුවාරප්පවත්තං කිරියාමයපවත්තංනාම, තස්මිංසති

ජාගරිතං නාම යහොතීති පරිග්ගණ්හන්යතො  ා රියත සම් ප ානකාරී නාම.
අපිචරත්තින්දිවංඡයකොට්ඨායසකත්වා පඤ්චයකොට්ඨායසජග්ගන්යතොපි 

 ා රියත සම් ප ානකාරී නාම යහොති. විමුත්තායතනසීයසන ධම්මං
යදයසන්යතොපි බ්යාත්තිංසතිරච්ඡානකථං පහාය දසකථාවත්ථුනිස්සිතං

සප්පායකථං කයථන්යතොපි භාසියත සම් ප ානකාරී නාම. අට්ඨතිංසාය
ආරම්මයණසු චිත්තරුචියං මනසිකාරං පවත්යතන්යතොපි දුතියං ඣානං

සමාපන්යනොපි තුණ් හීභායව සම් ප ානකාරී නාම. දුතියඤ්හි ඣානං
වචීසඅොරවිරහයතො වියසසයතො තුණ්හීභායවො නාම. රූපධම්මස්යසව

පවත්තිආකාරවියසසා අභික්කමාදයයොති වුත්තං ‘‘රූපක් ඛන්  ස් යසව 

සමුදයෙො ච වයෙො ච නීහරිතබ් යබො’’ති.යසසං වුත්තනයයමව. 

චතුසම්පජඤ්ඤපබ්බ්යවණ්ණනානිට්ඨිතා. 
පටිකූලමනසිකාරපබ්බ්යවණ්ණනා 

110. පටිකූලමනසිකාරවයසනාති )දී. නි. ටී. 2.377) ජිගුච්ඡනීයතාය.

පටිකූලයමව පටිකූලං යයො පටිකූලසභායවො පටිකූලාකායරො, තස්ස 

මනසිකරණවයසන. අන්තයරනපි හි භාවවාචිනං සකුදං භාවත්යථො

විඤ්ඤායති යථා ‘‘පටස්ස සුක්ක’’න්ති. යස්මා විසුද් ධිමග් ය  (විසුකුධි. 

1.182-183) වුත්තං, තස්මා තත්ථ තංසංවණ්ණනායඤ්ච වුත්තනයයන

යවදිතබ්බ්යං. වත්ථාදීහිපසිබ්බ්යකාකායරනබ්යන්ධිත්වාකතංආවටනං පුයතොළි. 

විභූතාකායරොතිපණ්ණත්තිංසමතික්කමිත්වාඅසුභභාවස්සඋපට්ඨිතාකායරො. 

ඉති-සකුදස්ස ආකාරත්ථතං දස්යසන්යතො ‘‘එව’’න්ති වත්වා තං කාරණං

සරූපයතොදස්යසන්යතො ‘‘යකසාදිපරිග්  හයණනා’’ති ආහ. 
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පටිකූලමනසිකාරපබ්බ්යවණ්ණනානිට්ඨිතා. 
ධාතුමනසිකාරපබ්බ්යවණ්ණනා 

111.  ාතුමනසිකාරවයසනාති පථවීධාතුආදිකා චතස්යසො ධාතුයයො

ආරබ්භ පවත්තභාවනාමනසිකාරවයසන, චතුධාතුවවත්ථානවයසනාති
අත්යථො. ධාතුමනසිකායරො ධාතුකම්මට්ඨානං චතුධාතුවවත්ථානන්ති හි

අත්ථයතො එකං. ය ොඝාතයකොති ජීවිකත්ථාය ගුන්නං  ාතයකො. 

අන් යතවාසියකොති කම්මකරණවයසනතස්සසමීපවාසී. ඨිත-සකුයදො ‘‘ඨියතො

වා’’තිආදීසු )දී.නි.1.263; අ.නි.5.28) ඨානසඅොතඉරියාපථසමඅගිතාය, 

ඨා-සකුදස්ස වා ගතිවිනිවත්තිඅත්ථතාය අඤ්ඤත්ථ ඨයපත්වා ගමනං

යසසඉරියාපථසමඅගිතාය යබ්යොධයකො, ඉධ පන යථා තථා රූපකායස්ස

පවත්තිආකාරයබ්යොධයකො අධිප්යපයතොතිආහ ‘‘චතුන් නං ඉරිොපථානං යෙන 

යකනචි ආකායරන ඨිතත් තා ෙථාඨිත’’න්ති.තත්ථ ආකායරනාතිඨානාදිනා
රූපකායස්ස පවත්තිආකායරන. ඨානාදයයො හි ඉරියාපථසඅොතාය
කායිකකිරියාය පයථො පවත්තිමග්යගොති ‘‘ඉරියාපයථො’’ති වුච්චන්ති. 

ෙථාඨිතන්ති යථාපවත්තං. යථාවුත්තට්ඨානයමයවත්ථ ‘‘පණිධාන’’න්ති

අධිප්යපතන්ති ආහ ‘‘ෙථාඨිතත් තා ච ෙථාපණිහිත’’න්ති. ඨිතන්ති වා

කායස්ස ඨානසඅොතඉරියාපථසමායයොගපරිදීපනං. පණිහිතන්ති

තදඤ්ඤඉරියාපථසමායයොගපරිදීපනං. ඨිතන්ති වා කායසඅොතානං
රූපධම්මානං තස්මිං තස්මිං ෙයණ සකිච්චවයසන අවට්ඨානපරිදීපනං. 

පණිහිතන්ති පච්චයකිච්චවයසනයතහි යතහි පච්චයයහි පකාරයතොනිහිතං

පණිහිතන්ති එවම්යපත්ථ අත්යථො යවදිතබ්යබ්යො. පච් චයවක් ඛතීති පති පති

අයවක්ෙති, ඤාණචක්ඛුනාවිනිබ්භුජිත්වාවිසුංවිසුංපස්සති. 

ඉදානි වුත්තයමවත්ථං භාවත්ථවිභාවනවයසන දස්යසතුං ‘‘යථා

යගො ාතකස්සා ’’තිආදි වුත්තං .තත්ථ  යපොයසන්තස්සාති

මංසූපචයපරිබ්රූහනාය ද්ණ්ඩකභත්තකප්පාසට්ඨිආදීහි සංවඩ්යඪන්තස්ස. 

වධිතං මතන්ති හිංසිතං හුත්වා මතං. මතන්ති ච මතමත්තං. යතයනවාහ 

‘‘තාවයදවා ’’ති.  ගාවීති සඤ්ඤා න අන්තරධායති යානි අඅගපච්චඅගානි

යථාසන්නිවිට්ඨානි උපාදාය ගාවීසමඤ්ඤා මතමත්තායපි ගාවියා, යතසං

තංසන්නියවසස්ස අවිනට්ඨත්තා  .විලීයන්තිභිජ්ජන්ති  විභුජ්ජන්තීති බීලා 

භාගාව -කාරස්සබ්ය-කාරං , ඉ -කාරස්ස  ඊ -කාරංකත්වා.  බීලයසොතිබීලංබීලං

කත්වා. විභජිත්වාති අට්ඨිසඅ ාටයතො මංසං වියවයචත්වා, තයතො වා 

වියවචිතමංසං භාගයසො කත්වා  .යතයනවාහ  ‘‘මංසසඤ්ඤා පවත්තතී ’’ති.  

පබ්බ්යජිතස්සපි අපරිග්ගහිතකම්මට්ඨානස්ස.  නවිනිබ්යභොගන්ති 

සන්තතිසමූහකිච්ච නානං විනිබ්භුජනං වියවචනං. ධාතුයසො 

පච්චයවක්ෙයතොති  නවිනිබ්යභොගකරයණන ධාතුං ධාතුං පථවීආදිධාතුං

විසුංවිසුං කත්වාපච්චයවක්ෙන්තස්ස. සත්තසඤ්ඤාති අත්තානුදිට්ඨිවයසන

පවත්තා සඤ්ඤාති වදන්ති, යවොහාරවයසන පවත්තසත්තසඤ්ඤායපි තදා

අන්තරධානං යුත්තයමව යාථාවයතො  නවිනිබ්යභොගස්ස සම්පාදනයතො. 
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එවඤ්හි සති යථාවුත්තඔපම්මත්යථන උපයමයයත්යථො අඤ්ඤදත්ථු

සංසන්දති සයමති. යතයනවාහ ‘‘ධාතුවයසයනව චිත්තං සන්තිට්ඨතී ’’ති.  

දක්යෙොති යඡයකො තංතංසමඤ්ඤාය ද්සයලො, යථාජායත සූනස්මිං 

නඅගුට්ඨඛුරවිසාණාදිවන්යත අට්ඨිමංසාදිඅවයවසමුදායය අවිභත්යත

ගාවීසමඤ්ඤා, න විභත්යත, විභත්යත පන අට්ටිංමංසාදිඅවයවසමඤ්ඤාති

ජානනයකො. චතුමහාපයථො විය චතුඉරියාපයථොති ගාවියා ඨිතචතුමහාපයථො

විය කායස්ස පවත්තිමග්ගභූයතො චතුබ්බියධො ඉරියාපයථො  .යස්මා  

විසුකුධිමග්යග (විසුකුධි .1.306) විත්ථාරිතා, තස්මා තත්ථ 

තංසංවණ්ණනායඤ්ච )විසුකුධි.මහාටී. 1.306) වුත්තනයයයනව යවදිතබ්බ්යා. 

ධාතුමනසිකාරපබ්බ්යවණ්ණනානිට්ඨිතා. 
නවසිවථිකපබ්බ්යවණ්ණනා 

112. සිවථිකාය අපවිකුධඋකුධුමාතකාදිපටිසංයුත්තානං ඔධියසො
පවත්තානං කථානං තදභියධයයානඤ්ච උකුධුමාතකාදිඅසුභභාගානං
සිවථිකපබ්බ්යානීති සඅගීතිකායරහි ගහිතසමඤ්ඤා. යතනාහ 

‘‘සිවථිකපබ් යබහි විභජිතු’’න්ති. උද්  ං ජීවිතපරිොදානාති ජීවිතක්ෙයයතො

උපරිමරණයතොපරං. සමුග්  යතනාතිඋට්ඨියතන. උද් ධුමාතත් තාතිඋකුධං
උකුධං ධුමාතත්තා සූනත්තා. යසතරත්යතහි විපරිභින්නං විමිස්සිතං නීලං

විනීලං, පුරිමවණ්ණවිපරිණාමභූතංවානීලංවිනීලං, විනීලයමව විනීලකන්ති
ක-කායරනපදවඩ්ඪනමාහඅනත්ථන්තරයතො යථා‘‘පීතකංයලොහිතක’’න්ති

)ධ.ස.616). පටිකූලකත් තාති ජිගුච්ඡනීයත්තා. කුච් ඡිතං විනීලං විනීලකන්ති 
ද්ච්ඡනත්යථො වා අයං ක-කායරොති දස්යසතුං වුත්තං යථා ‘‘පාපයකො

කිත්තිසකුයදො අබ්භුග්ගච්ඡතී’’ති)දී.නි.3.316; අ.නි.5.213; මහාව.285). 

පරිභින් නට් ඨායනහි කාකකඅකාදීහි. විස් සන් දමානං පුබ් බන්ති විස්සවන්තං

පුබ්බ්යං, තහං තහං පග් රන්තපුබ්බ්යන්ති අත්යථො. තථාභාවන්ති 
විස්සන්දමානපුබ්බ්යභාවං. 

යසො භික් ඛූතියයො ‘‘පස්යසයයසරීරං සිවථිකායඡඩ්ඩිත’’න්තිවුත්යතො, 

යසො භික්ඛු. උපසංහරති සදිසතං. අෙම් පි යඛොතිආදි

උපසංහරණාකාරදස්සනං. ආයූති රූපජීවිතින්ද්රියං, අරූපජීවිතින්ද්රියං

පයනත්ථ විඤ්ඤාණගතිකයමව. උස් මාති කම්මජයතයජො. 

එවංපූතිකසභායවොතිඑවංඅතිවියපූතිකසභායවො, න ආයුආදීනංඅවිගයමවිය

මත්තයසොති අධිප්පායයො. එදියසො භවිස්සතීති එවංභාවීති ආහ 

‘‘එවංඋද් ධුමාතාදියභයදො භවිස ්සතී’’ති. 

ලුඤ ්චිත් වා ලුඤ් චිත් වාති උප්පායටත්වා උප්පායටත්වා. 

යසසාවයසසමංසයලොහිතයුත් තන්ති සබ්බ්යයසො අොදිතත්තා තහං තහං

යසයසන අප්පාවයසයසන මංසයලොහියතන යුත්තං. අඤ ්යඤන 

හත් ථට් ඨිකන්ති අවියසයසන හත්ථට්ඨිකානං විප්පකිණ්ණතා යජොතිතාති
අනවයසසයතො යතසං විප්පකිණ්ණතං දස්යසන්යතො 

‘‘චතුසට් ඨියභදම් පී’’තිආදිමාහ. යතයරොවස් සිකානීති තියරොවස්සං ගතානි.
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පටුන 

තානි පන සංවච්ඡරං වීතිවත්තානි යහොන්තීති ආහ 

‘‘අතික් කන් තසංවච් ඡරානී’’ති. පුරාණතාය නභාවවිගයමනවිචුණ්ණතාඉධ

පූතිභායවොතියසොයථායහොති, තංදස්යසන්යතො ‘‘අබ් යභොකායස’’තිආදිමාහ.
ෙජ්ජමානතාදිවයසන දුතියසිවථිකපබ්බ්යාදීනං වවත්ථිතත්ථා වුත්තං 

‘‘ඛජ්  මානාදීනං වයසන යෙො නා කාතබ් බා’’ති. 

නවසිවථිකපබ්බ්යවණ්ණනානිට්ඨිතා. 

ඉමායනව ද් යවති අවධාරයණන අප්පනාකම්මට්ඨානං තත්ථ නියයමති 

අඤ්ඤපබ්යබ්යසු තදභාවයතො. යයතො හි එව-කායරො, තයතො අඤ්ඤත්ථ

නියයමති, යතන පබ්බ්යකුවයස්ස විපස්සනාකම්මට්ඨානතාපි අප්පටිසිකුධාති
දට්ඨබ්බ්යා අනිච්චාදිදස්සනයතො. සඅොයරසු ආදීනවවිභාවනානි

සිවථිකපබ්බ්යානීති ආහ ‘‘සිවථිකානං ආදීනවානුපස් සනාවයසන 

වුත් තත් තා’’ති. ඉරියාපථපබ්බ්යාදීනං අනප්පනාවහතා පාකටා එවාති 

‘‘යසසානි ද් වාදසාපී’’ති වුත්තං. යං පයනත්ථ අත්ථයතො අවිභත්තං, තං
සුවිඤ්යඤයයයමවාති. 

කායානුපස්සනාවණ්ණනානිට්ඨිතා. 
යවදනානුපස්සනාවණ්ණනා 

113. සුඛං යවදනන්තිඑත්ථසුෙයතීති සුඛා, සම්පයුත්තධම්යමකායඤ්ච

ලකුධස්සායද කයරොතීති අත්යථො. සුට්ඨු වා ොදති, ෙනති වා කායිකං

යචතසිකඤ්ච ආබ්යාධන්ති සුඛා. සුකරංඔකාසදානං එතිස්සාති සුඛාතිඅපයර.

යවදයතිආරම්මණරසංඅනුභවතීති යවදනා. යවදෙමායනොතිඅනුභවමායනො. 

කාමන්තිආදීසුයංවත්තබ්බ්යං, තංඉරියාපථපබ්යබ්යවුත්තයමව. සම්පජානස්ස

යවදියනං සම් ප ානයවදිෙනං. 

‘‘යවොහාරමත් තං යහොතී’’ති එයතන ‘‘සුෙං යවදනං යවදයමායනො සුෙං

යවදනං යවදයාමී’’ති ඉදං යවොහාරමත්තන්ති දස්යසති. වත් ථුආරම් මණාති
රූපාදිආරම්මණා. රූපාදිආරම්මණඤ්හි යවදනාය පවත්තිට්ඨානතාය

‘‘වත්ථූ’’ති අධිප්යපතං. අස් සාති භයවයය. ධම්මවිනිමුත්තස්ස අඤ්ඤස්ස

කත්තු අභාවයතො ධම්මස්යසව කත්තුභාවං දස්යසන්යතො ‘‘යවදනාව 

යවදෙතී’’තිආහ. නිත් ථුනන් යතොති.බ්යලවයතොයවදනායවගස්සනියරොධයන

ආදීනවං දිස්වා තස්ස අවසරදානවයසන නිත්ථුනන්යතො. වීරිෙසමතං 

යෙොය ත් වාති අධිවාසනවීරියස්ස අධිමත්තත්තා තස්ස හාපනවයසන

සමාධිනා සමරසතාපාදයනන වීරියසමතං යයොයජත්වා. සහ පටිසම් භිදාහීති
යලොද්ත්තරපටිසම්භිදාහිසහ. යලොකියානම්පිවාසතිඋප්පත්තිකායලතත්ථ

සමත්ථතංසන්ධායාහ ‘‘සහ පටිසම් භිදාහී’’ති. සමසීසීතිවාරසමසීසීහුත්වා, 
පච්චයවක්ෙණවාරස්සඅනන්තරවායරපරිනිබ්බ්යායීතිඅත්යථො. 

ෙථා ච සුඛං, එවං දුක් ඛන්ති යථා ‘‘සුෙං යවදයතී’’තිආදිනා

සම්පජානයවදියනංසන්ධායවුත්තං, එවංදුක්ෙම්පි.තත්ථ දුක්ෙයතීති දුක් ඛා, 



මජ්ඣිමනිකායය මූලපණ්ණාස-ටීකා  මූලපරියායවග්යගො 
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පටුන 

සම්පයුත්තධම්යම කායඤ්ච පීයළති විබ්යාධතීති අත්යථො. දුට්ඨුං වා ොදති, 

ෙනති වා කායිකං යචතසිකඤ්ච සාතන්ති දුක් ඛා. දුක්කරං ඔකාසදානං

එතිස්සාති දුක් ඛාති අපයර. අරූපකම් මට් ඨානන්ති අරූපපරිග්ගහං, 
අරූපධම්මමුයෙන විපස්සනාභිනියවසන්තිඅත්යථො.රූපකම්මට්ඨායනනපන

සමථාභිනියවයසොපිසඅගය්හති, විපස්සනාභිනියවයසොපනඉධාධිප්යපයතොති

දස්යසන්යතො ආහ. ‘‘රූපපරිග්  යහො අරූපපරිග්  යහොතිපි එතයදව 

වුච් චතී’’ති. චතු ාතුවවත් ථානං කයථසීති එත්ථාපි ‘‘යයභුයයයනා’’ති පදං 

ආයනත්වා සම්බ්යන්ධිතබ්බ්යං. තදුභෙන්ති චතුධාතුවවත්ථානස්ස 

සඅයෙපවිත්ථාරකුවයමාහ. සඞ් යඛපමනසිකාරවයසන මහාසතිපට්ඨායන, 

විත් ථාරමනසිකාරවයසන රාහුයලොවාද-)ම.නි. 2.115-117) ධාතුවිභඅගාදීසු

)විභ.174-175). 

යෙභුෙයග්ගහයණන තදඤ්ඤධම්මවයසනපි අරූපකම්මට්ඨානකථාය

අත්ථිතාදීපිතාතිතං විභායගනදස්යසතුං ‘‘තිවිය ො හී’’තිආදිවුත්තං.තත්ථ 

අභිනියවයසොතිඅනුප්පයවයසො, ආරම්යභොතිඅත්යථො.ආරම්යභඑවහි අයං 

විභායගො, සම්මසනං පන අනවයසසයතොව ධම්යම පරිග්ගයහත්වා වත්තති. 

පරිග්  හියත රූපකම් මට් ඨායනති ඉදං රූපමුයෙන විපස්සනාභිනියවසං 

සන්ධාය වුත්තං, අරූපමුයෙන පන විපස්සනාභිනියවයසො යයභූයයයන

සමථයානිකස්ස ඉච්ඡිතබ්යබ්යො, යසො ච පඨමංඣානඅගානි පරිග්ගයහත්වා

තයතො පරං යසසධම්යම පරිග්ගණ්හාති. පඨමාභිනිපායතොති සබ්යබ්ය
යචතසිකා චිත්තායත්තා චිත්තකිරියභායවන වුච්චන්තීති ඵස්යසො චිත්තස්ස

පඨමාභිනිපායතො වුත්යතො, උප්පන්නඵස්යසොපුග්ගයලො, චිත්තයචතසිකරාසි
වා ආරම්මයණන ඵුට්යඨො ඵස්සසහජාතාය යවදනාය තංසමකාලයමව

යවයදති, ඵස්යසො පන ඔභාසස්ස විය පදීයපො යවදනාදීනං පච්චයවියසයසො

යහොතීති පුරිමකායලො විය වුච්චති, යා තස්ස

ආරම්මණාභිනියරොපනලක්ෙණතා වුච්චති. ඵුසන් යතොති ආරම්මණස්ස
ඵුසනාකායරන.අයඤ්හි අරූපධම්මතාඑකයදයසනඅනල්ලීයමායනොපිරූපං

විය චක්ඛු, සකුයදො විය ච යසොතං චිත්තං ආරම්මණඤ්ච ඵුසන්යතො විය

සඅ ට්යටන්යතොවියචපවත්තති.තථායහස ‘‘සඅ ට්ටනරයසො’’තිවුච්චති. 

ආරම් මණං අනුභවන් තීති ඉස්සරවතාය විසවිතාය සාමිභායවන
ආරම්මණරසංඅනුභවන්තී.ඵස්සාදීනඤ්හිසම්පයුත්තධම්මානං ආරම්මයණ

එකයදයසයනව පවත්ති ඵුසනාදිමත්තභාවයතො, යවදනාය පන
ඉට්ඨාකාරසම්යභොගාදිවයසන පවත්තනයතො ආරම්මයණ නිප්පයදසයතො

පවත්ති. ඵුසනාදිභායවන හි ආරම්මණග්ගහණං එකයදසානුභවනං, 
යවදයිතාභායවන ගහණං යථාකාමං සබ්බ්යානුභවනං එවසභාවායනව තානි
ගහණානීති න යවදනාය විය ඵස්සාදීනම්පි යථාසකං කිච්චකරයණන

සාමිභාවානුභවනං යචොයදතබ්බ්යං. වි ානන් තන්ති පරිච්ඡින්දනවයසන
වියසසයතො ජානන්තං. විඤ්ඤාණඤ්හි මිනිතබ්බ්යවත්ථුං නාළියා මිනන්යතො

පුරියසො වියආරම්මණං පරිච්ඡිජ්ජ විභායවන්තං පවත්තති, නසඤ්ඤා විය
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සඤ්ජානනමත්තං හුත්වා. තථා හි අයනනකදාචි ලක්ෙණත්තයවිභාවනාපි
යහොති. ඉයමසං පන ඵස්සාදීනං තස්ස තස්ස පාකටභායවො
පච්චයවියසසසිකුධස්සපුබ්බ්යායභොගස්සවයසනයවදිතබ්බ්යා. 

එවං තස්ස තස්යසව පාකටභායවපි ‘‘සබ්බ්යං, භික්ෙයව, 

අභිඤ්යඤයය’’න්ති)සං.නි.4.46; පටි.ම.1.3) ‘‘සබ්බ්යඤ්චයෙො, භික්ෙයව, 

අභිජාන’’න්ති )සං. නි. 4.26) ච එවමාදිවචනයතො සබ්යබ්ය සම්මසනුපගා

ධම්මා පරිග්ගයහතබ්බ්යාති දස්යසන්යතො ‘‘තත් ථ ෙස් සා’’තිආදිමාහ. තත්ථ 

ඵස් සපඤ ්චමයකයෙවාති අවධාරණං තදන්යතොගධත්තා තග්ගහයණයනව
ගහිතත්තා චතුන්නං අරූපක්ෙන්ධානං. ඵස්සපඤ්චමකග්ගහණඤ්හි තස්ස 

සබ්බ්යචිත්තුප්පාදසාධාරණභාවයතො, තත්ථ ච ඵස්සයචතනාග්ගහයණන 
සබ්බ්යසඅොරක්ෙන්ධධම්මසඅගයහො යචතනාපධානත්තා යතසං. තථා හි

සුත්තන්තභාජනීයය සඞ් ඛාරක් ඛන්  විභඞ් ය  (විභ. 12) ‘‘චක්ඛුසම්ඵස්සජා 

යචතනා’’තිආදිනා යචතනාව විභත්තා, ඉතයර පන ෙන්ධා සරූයපයනව
ගහිතා. 

වත් ථුං නිස් සිතාති එත්ථ වත්ථු-සකුයදො කරජකායවිසයයොති කථමිදං

විඤ්ඤායතීති ආහ ‘‘ෙං සන්  ාෙ වුත් ත’’න්තිආදි. කත්ථ පන වුත්තං? 

සාමඤ ්ඤඵයල. යසොති කරජකායයො. පඤ ්චක් ඛන්  විනිමුත් තං නාමරූපං 

නත් ථීතිඉදංඅධිකාරවයසනවුත්තං.අඤ්ඤථාහිෙන්ධවිනිමුත්තම්පිනාමං 

අත්යථවාති. අවිජ්  ාදියහතුකාති අවිජ්ජාතණ්හුපාදානාදියහතුකා. 

විපස් සනාපටිපාටිො…යප.… විචරතීති ඉමිනා බ්යලවවිපස්සනං වත්වා පුන

තස්සඋස්සුක්කාපනං වියසසාධිගමනඤ්චදස්යසන්යතො ‘‘යසො’’තිආදිමාහ. 

ඉ ාති ඉමිස්සං දුතියසතිපට්ඨානයදසනායං, තස්සා පන

යවදනානුපස්සනාවයසන කයථතබ්බ්යත්තා භ වා යවදනාවයසන කයථසි. 
යථාවුත්යතසු ච තීසු කම්මට්ඨානාභිනියවයසසු යවදනාවයසන 
කම්මට්ඨානාභිනියවයසො සුකයරො යවදනානං විභූතභාවයතොති දස්යසතුං 

‘‘ඵස් සවයසන හී’’තිආදිවුත්තං. න පාකටං යහොතීතිඉදංතාදියසපුග්ගයල

සන්ධාය වුත්තං, යයසං ආදියතො යවදනාව විභූතතරා හුත්වා උපට්ඨාති.

එවඤ්හි යං වුත්තං ‘‘ඵස්යසො පාකයටො යහොති, විඤ්ඤාණං පාකටං 

යහොතී’’ති, තංඅවියරොධිතංයහොති. යවදනානං උප් පත් තිපාකටතාොති චඉදං

සුෙදුක්ෙයවදනානංවයසනවුත්තං.තාසඤ්හිපවත්තිඔළාරිකා, නඉතරාය. 
තදුභයග්ගහණමුයෙන වා ගයහතබ්බ්යත්තා ඉතරායපි පවත්ති විඤ්ඤූනං

පාකටා එවාති ‘‘යවදනාන’’න්ති අවියසසග්ගහණං දට්ඨබ්බ්යං. ෙදා සුඛං 

උප් පජ්  තීතිආදි සුෙයවදනාය පාකටභාවවිභාවනං. යනව තස් මිං සමයෙ 

දුක් ඛං යවදනං යවයදතීති තස්මිං සුෙයවදනාසමඅගිසමයය යනව දුක්ෙං

යවදනං යවයදති නිරුකුධත්තා, අනුප්පන්නත්තා ච යථාක්කමං 

අතීතානාගතානං, පච්චුප්පන්නාය පන අසම්භයවො වුත්යතොයයව.

සකිච්චක්ෙණමත්තාවට්ඨානයතො අනිච් චා. සයමච්චසම්භුයය පච්චයයහි
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කතත්තා සඞ් ඛතා. වත්ථාරම්මණාදිපච්චයං පටිච්ච උප්පන්නත්තා 

පටිච් චසමුප් පන් නා. ෙයවයපලුජ්ජනනිරුජ්ඣනපකතිතාය 

ඛෙ ම් මා…යප.… නියරො  ම් මාතිදට්ඨබ්බ්යා. 

කියලයසහි ආමසිතබ්බ්යයතො ආමිසං නාම පඤ්ච කාමගුණා, 

ආරම්මණකරණවයසන සහ ආමියසහීති ආමිසා. යතනාහ 

‘‘පඤ ්චකාමගුණාමිසනිස් සිතා’’ති. ඉයතො පරන්ති ‘‘අත්ථි යවදනා’’ති

එවමාදිපාළිංසන්ධායාහ ‘‘කාොනුපස් සනාෙං වුත් තනෙයමවා’’ති. 

යවදනානුපස්සනාවණ්ණනානිට්ඨිතා. 
චිත්තානුපස්සනාවණ්ණනා 

114. සම්පයයොගවයසන )දී. නි. ටී. 2.381) පවත්තමායනන සහ 

රායගනාති සරා ං. යතනාහ ‘‘යලොභසහ ත’’න්ති. වීතරා න්ති.එත්ථ කාමං

සරාගපදපටියයොගිනා වීතරාගවයසන භවිතබ්බ්යං, සම්මසනචාරස්ස පන
ඉධාධිප්යපතත්තා යතභූමකස්යසව ගහණන්ති 

‘‘යලොකිෙකුසලාබයාකත’’න්ති වත්වා ‘‘ඉදං පනා’’තිආදිනා තයමව

අධිප්පායංවිවරති.යසසානිකුයවයදොසමූලානි, කුයව යමොහමූලානීති චත් තාරි 

අකුසලචිත් තානි. යතසඤ්හි රායගන සම්පයයොගාභාවයතො නත්යථව

සරාගතා, තන්නිමිත්තකතාය පන සියා තංසහිතතායලයසොති නත්යථව 

වීතරාගතාපීතිදුකවිනිමුත්තතාඑයවත්ථලබ්භතීතිආහ ‘‘යනව පුරිමපදං, න 

පච් ඡිමපදං භ න් තී’’ති.යදිඑවංපයදසිකංපජානනංආපජ්ජතීති? නාපජ්ජති
දුකන්තරපරියාපන්නත්තා යතසං. අද්සලමූයලසු සහ යමොයහයනව

වත්තතීති සයමොහන්ති ආහ ‘‘විචිකිච් ඡාසහ තඤ් යචව 

උද්  ච් චසහ තඤ් චා’’ති. යස්මා යචත්ථ සයහව යමොයහනාති සයමොහන්ති 

පුරිමපදාවධාරණම්පිලබ්භතියයව, තස්මාවුත්තං ‘‘ෙස් මා පනා’’තිආදි.යථා
පන අතිමූළ්හතාය පාටිපුග්ගලිකනයයන සවියසසං යමොහවන්තතාය 
යමොමූහචිත්තන්ති වත්තබ්බ්යයතො විචිකිච්ඡුකුධච්චසහගතකුවයං වියසසයතො

‘‘සයමොහ’’න්ති වුච්චති, නතථායසසාද්සලචිත්තානීති ‘‘වට් ටන් තියෙවා’’ති 
වුත්තං. සම්පයයොගවයසන ථිනමිකුයධන අනුපතිතං අනුගතන්ති 

ථිනමිකුධානුපතිතං පඤ්චවිධං සසඅොරිකාද්සලචිත්තං සඞ් කුටිතචිත් තං. 

සඞ් කුටිතචිත් තං නාම ආරම්මයණ සඅයකොචනවයසන පවත්තනයතො.
පච්චයවියසසවයසන ථාමජායතන උකුධච්යචන සහගතං පවත්තං

සංසට්ඨන්ති උද්  ච් චසහ තං, අඤ්ඤථා සබ්බ්යම්පි අද්සලචිත්තං

උකුධච්චසහගතයමවාති. පසටචිත් තං නාම සාතිසයං වික්යෙපවයසන
පවත්තනයතො. 

කියලසවික්ෙම්භනසමත්ථතාය විපුලඵලතාය දී සන්තානතාය ච 

මහන්තභාවං ගතං, මහන්යතහි වා උළාරච්ඡන්දාදීහි ගතං පටිපන්නන්ති 

මහග්  තං. තංපනරූපාරූපභූමිකංතයතොමහන්තස්සයලොයකඅභාවයතො.

යතනාහ ‘‘රූපාරූපාවචර’’න්ති.තස්සයචත්ථපටියයොගීපරිත්තයමවාති ආහ 



මජ්ඣිමනිකායය මූලපණ්ණාස-ටීකා  මූලපරියායවග්යගො 
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පටුන 

‘‘අමහග්  තන් ති කාමාවචර’’න්ති. අත්තානං උත්තරිතුං සමත්යථහි සහ

උත්තයරහීති සඋත් තරං, තප්පටිපක්යෙන අනුත් තරං, තදුභයං උපාදාය

යවදිතබ්බ්යන්ති ආහ ‘‘සඋත් තරන් ති කාමාවචර’’න්තිආදි.

පටිපක්ෙවික්ෙම්භනසමත්යථන සමාධිනා සම්මයදව ආහිතං සමාහිතං. 

යතනාහ ‘‘ෙස් සා’’තිආදි. ෙස් සාතියස්ස චිත්තස්ස.යථාවුත්යතනසමාධිනා

න සමාහිතන්ති අසමාහිතං. යතනාහ ‘‘උභෙසමාධිරහිත’’න්ති.

තදඅගවිමුත්තියා විමුත් තං, කාමාවචරං ද්සලං. වික්ෙම්භනවිමුත්තියා 

විමුත් තං, මහග්ගතන්ති තදුභයං සන්ධායාහ ‘‘තදඞ්  වික් ඛම් භනවිමුත් තීහි 

විමුත් ත’’න්ති. යත්ථ තදුභයවිමුත්ති නත්ථි, තං උභයවිමුත්තිරහිතන්ති
ගය්හමායන යලොද්ත්තරචිත්යතපි සියා ආසඅකාති තන්නිවත්තනත්ථං 

‘‘සමුච් යඡද…යප.… ඔකායසොව නත් ථී’’ති ආහ. ඔකාසාභායවො ච
සම්මසනචාරස්ස අධිප්යපතත්තා යවදිතබ්යබ්යො. යං පයනත්ථ අත්ථයතො

අවිභත්තං, තංයහට්ඨාවුත්තනයයමවාති. 

චිත්තානුපස්සනාවණ්ණනානිට්ඨිතා. 
ධම්මානුපස්සනාවණ්ණනා 
නීවරණපබ්බ්යවණ්ණනා 

115. පහාතබ්බ්යාදිධම්මවිභාගදස්සනවයසන පඤ්චධා ධම්මානුපස්සනා
නිකුදිට්ඨාති අයමත්යථො පාළියතො එව විඤ්ඤායතීති තමත්ථං

උල්ලිඅයගන්යතො ‘‘පඤ ්චවිය න  ම් මානුපස් සනං කයථතු’’න්ති වුත්තං. 

යදිඑවංකස්මානීවරණාදිවයසයනවනිකුදිට්ඨන්ති? යවයනයයජ්ඣාසයයතො.
යයසඤ්හි යවයනයයානං පහාතබ්බ්යධම්යමසු පඨමං නීවරණානි විභායගන

වත්තබ්බ්යානි, යතසං වයසයනත්ථ භගවතා පඨමං නීවරයණසු
ධම්මානුපස්සනා කථිතා. තථා හි කායානුපස්සනාපි සමථපුබ්බ්යඅගමා

යදසිතා, තයතො පරිඤ්යඤයයයසු ෙන්යධසු ආයතයනසු, භායවතබ්යබ්යසු 
යබ්යොජ්ඣඅයගසු පරිඤ්යඤයාදිවිභායගසු සච්යචසු ච උත්තරා යදසනා

යදසිතා, තස්මා යචත්ථ සමථභාවනාපි යාවයදව විපස්සනත්ථං ඉච්ඡිතා, 
විපස්සනාපධානා විපස්සනාබ්යහුලා ච සතිපට්ඨානයදසනාති තස්සා

විපස්සනාභිනියවසවිභායගනයදසිතභාවංවිභායවන්යතො ‘‘අපිචා’’තිආදිමාහ.
තත්ථ ෙන්ධායතනදුක්ෙසච්චවයසන මිස්සකපරිග්ගහකථනං දට්ඨබ්බ්යං. 

සඤ ්ඤාසඞ් ඛාරක් ඛන්  පරිග්  හම් පීති පි-සකුයදන
සකලපඤ්චුපාදානක්ෙන්ධපරිග්ගහං සම්පිණ්යඩති ඉතයරසං 
තදන්යතොගධත්තා.‘‘කණ්හසුක්කානංයුගන්ධතානත්ථී’’තිපජානනකායල

අභාවා ‘‘අභිණ් හසමුදාචාරවයසනා’’ති වුත්තං. ෙථාති යයනාකායරන. යසො
පන ‘‘කාමච්ඡන්දස්ස උප්පායදො යහොතී’’ති වුත්තත්තා කාමච්ඡන්දස්ස

කාරණාකායරොව, අත්ථයතොකාරණයමවාතිආහ ‘‘යෙන කාරයණනා’’ති. ච-
සකුයදො වක්ෙමානත්ථසමුච්චයත්යථො. 

තත් ථාති‘‘යථාචා’’තිආදිනාවුත්තපයද. සුභම් පීතිකාමච්ඡන්යදොපි.යසො

හි අත්තයනො ගහණාකායරන ‘‘සුභ’’න්ති වුච්චති, යතනාකායරන
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පවත්තනකස්සඅඤ්ඤස්ස කාමච්ඡන්දස්සනිමිත්තත්තා ‘‘සුභනිමිත් ත’’න්ති

ච. ඉට්ඨං, ඉට්ඨාකායරනවාගය්හමානංරූපාදි සුභාරම් මණං. ආකඅඛිතස්ස

හිතසුෙස්ස අනුපායභූයතො මනසිකායරො අනුපාෙමනසිකායරො. තන්ති

අයයොනියසොමනසිකාරං. තත් ථාති නිප්ඵායදතබ්යබ්ය ආරම්මණභූයත ච

දුවියධපිසුභනිමිත්යත. ආහායරොතිපච්චයයො. 

අසුභම් පීති අසුභජ්ඣානම්පි උත්තරපදයලොයපන. තං පන දසසු

අවිඤ්ඤාණකාසුයභසු, යකසාදීසුචපවත්තංදට්ඨබ්බ්යං. යකසාදීසුහිසඤ්ඤා

අසුභසඤ්ඤාති ගිරිමානන් දසුත් යත (අ. නි. 10.60) වුත්තාති. එත්ථ ච
චතුබ්බිධස්ස අයයොනියසොමනසිකාරස්ස යයොනියසොමනසිකාරස්ස ච ගහණං

නිරවයසසදස්සනත්ථං කතන්ති දට්ඨබ්බ්යං. යතසු පන අසුයභ ‘‘සුභ’’න්ති, 

‘‘අසුභ’’න්තිචමනසිකායරොඉධාධිප්යපයතො, තදනුකූලත්තාවා ඉතයරපීති. 

එකාදසසු (අ. නි. ටී. 1.1.16) අසුයභසු පටිකූලාකාරස්ස උග්ගණ්හනං, 

යථාවාතත්ථඋග්ගහනිමිත්තංඋප්පජ්ජති, තථා පටිපත්ති අසුභනිමිත් තස් ස 

උග්  යහො. උපචාරප්පනාවහාය අසුභභාවනාය අනුයුඤ්ජනං 

අසුභභාවනානුයෙොය ො. යභොජයන මත්තඤ්ඤුයනො ථිනමිකුධාභිභවාභාවා
ඔතාරංඅලභමායනොකාමච්ඡන්යදොපහීයතීතිවදන්ති. යභොජනනිස්සිතංපන

ආහායර පටිකූලසඤ්ඤං, තබ්බිපරිණාමස්ස, තදාධාරස්ස, තස්ස ච 

උදරියභූතස්ස අසුභතාදස්සනං, කායස්ස ආහාරට්ඨිතිකතාදස්සනඤ්ච යයො

සම්මයදව ජානාති, යසො වියසසයතො යභො යන මත් තඤ් ඤූ නාම, තස්ස ච

කාමච්ඡන්යදො පහීයයතව. අසුභකම් මිකතිස් සත් යථයරො දන්තට්ඨිදස්සාවී. 

අභි ම් මපරිොයෙන (ධ. ස. 1159, 1503) සබ්යබ්යොපි යලොයභො 

කාමච්ඡන්දනීවරණන්තිආහ ‘‘අරහත් තමග් ය නා’’ති. 

පටිඝම් පි පුරිමුප්පන්නං පටිඝනිමිත් තං පරයතො උප්පජ්ජනකපටි ස්ස

කාරණන්තිකත්වා. යමජ්ජතිහිතඵරණවයසනසිනිය්හතීතිමිත්යතො, තස්මිං

මිත්යතභවා, මිත්තස්සවා එසාතියමත්තා, තස්සා යමත් තාෙ. 

යමත්තායනස්ස සත්යතසු හිතඵරණස්ස උප්පාදනං පවත්තනං 

යමත් තානිමිත් තස් ස උග්  යහො. ඔධිසකඅයනොධිසකදිසාඵරණානන්ති

අත්තඅතිපියසහායමජ්ඣත්තයවරීවයසන ඔධිසකතා, සීමාසම්යභයද කයත

අයනොධිසකතා, එකාදිදිසාඵරණවයසනදිසාඵරණතායමත්තාය උග්ගහයණ

යවදිතබ්බ්යා. විහාරරච්ඡාගාමාදිවයසන වා ඔධිසකදිසාඵරණං, 
විහාරාදිඋකුයදසරහිතංපුරත්ථිමාදිදිසාවයසනඅයනොධිසකදිසාඵරණන්තිඑවං

වා කුවිධා උග්ගහණං සන්ධාය ‘‘ඔධිසකඅයනොධිසකදිසාඵරණාන’’න්ති

වුත්තං. උග්ගයහො ච යාව උපචාරා දට්ඨබ්යබ්යො, උග්ගහිතාය ආයසවනා

භාවනා. තත්ථ ‘‘සබ්යබ්ය සත්තා, පාණා, භූතා, පුග්ගලා, 

අත්තභාවපරියාපන්නා’’ති එයතසං වයසන පඤ්චවිධා, එයකකස්මිං 

‘‘අයවරායහොන්තු, අබ්යයාපජ්ජා, අනී ා, සුඛීඅත්තානංපරිහරන්තූ’’තිචතුධා 
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පවත්තියතො වීසතිවිධා අයනොධිසකඵරණා යමත්තා, ‘‘සබ්බ්යා ඉත්ථියයො, 

පුරිසා, අරියා, අනරියා, යදවා, මනුස්සා, විනිපාතිකා’’ති

සත්යතොධිකරණවයසනපවත්තා සත්තවිධා අට්ඨවීසතිවිධා වා, දසහි දිසාහි

දියසොධිකරණවයසන පවත්තා දසවිධා ච, එයකකාය වා දිසාය 
සත්තාදිඉත්ථාදිඅයවරාදියභයදන අසීතාධිකචතුසතප්පයභදා ච 
ඔධියභොඵරණායවදිතබ්බ්යා. 

යයන අයයොනියසොමනසිකායරන අරතිආදිකානි උප්පජ්ජන්ති, යසො

අරතිආදීසු අයෙොනියසොමනසිකායරො, යතන. නිප්ඵායදතබ්යබ්යහිඉදංභුම්මං.

එසනයයොඉයතොපයරසුපි. උක් කණ් ඨිතා පන්තයසනාසයනසුඅධිද්සයලසු

ධම්යමසු ච උප්පජ්ජනභාවරිඤ්චනා. කාෙවිනාමනාති කායස්ස
විරූයපනාකායරන නාමනා. 

ද්සලධම්මසම්පටිපත්තියා පට්ඨපනසභාවතාය, තප්පටිපක්ොනං 
වියසොසනසභාවතාය ච ආරම්භධාතුආදියතො පවත්තවීරියන්ති ආහ 

‘‘පඨමාරම් භවීරිෙ’’න්ති. යස්මා පඨමාරම්භමත්තස්ස යකොසජ්ජවිධමනං

ථාමගමනඤ්චනත්ථි, තස්මාවුත්තං ‘‘යකොසජ්  යතො නික් ඛන් තතාෙ තයතො 

බලවතර’’න්ති. යස්මා පන අපරාපරුප්පත්තියා ලකුධායසවනං 

උපරූපරිවියසසං ආවහන්තං අතිවිය ථාමගතයමව යහොති, තස්මා වුත්තං 

‘‘පරං පරං ඨානං අක් කමනයතො තයතොපි බලවතර’’න්ති. 

අතියභො යන නිමිත් තග්  ායහොති අතියභොජයන ථිනමිකුධස්ස

නිමිත්තග්ගායහො, ‘‘එත්තයක භුත්යත ථිනමිකුධස්ස කාරණං යහොති, 

එත්තයක න යහොතී’’ති ථිනමිකුධස්ස කාරණාකාරණග්ගායහො යහොතීති

අත්යථො. දිවා සූරිොයලොකන්ති දිවා ගහිතනිමිත්තං සූරියායලොකං රත්තියං 
මනසිකයරොන්තස්සපීති එවයමත්ථ අත්යථො යවදිතබ්යබ්යො. ධුතඅගානං

වීරියනිස්සිතත්තා වුත්තං ‘‘ධුතඞ්  නිස් සිතසප් පාෙකථාෙපී’’ති. 

ද්ක්ද්ච්චම්පි කතාකතානුයසොචනවයසන පවත්තමානං යචතයසො 

අවූපසමාවහතාය උකුධච්යචන සමානලක්ෙණයමවාති ‘‘අවූපසයමො නාම 

අවූපසන් තාකායරො, උද්  ච් චකුක් කුච් චයමයවතං අත් ථයතො’’තිවුත්තං. 

බ්යහුස්සුතස්ස ගන්ථයතො අත්ථයතො ච සුත්තාදීනි විචායරන්තස්ස 

අත්ථයවදාදිපටිලාභසබ්භාවයතො වික්යෙයපො න යහොති, යථාවිධිපටිපත්තියා 
යථානුරූපපටිකාරප්පවත්තියා ච කතාකතානුයසොචනඤ්ච න යහොතීති 

‘‘බාහුසච් යචනපි…යප.… උද්  ච් චකුක් කුච් චං පහීෙතී’’ති ආහ. යදග්යගන

බ්යාහුසච්යචන උකුධච්චද්ක්ද්ච්චං පහීයති, තදග්යගන 
පරිපුච්ඡකතාවිනයපකතඤ්ඤුතාහිපිතංපහීයතීතිදට්ඨබ්බ්යං.බුකුධයසවිතාච 

බුකුධසීලිතං ආවහතීති යචතයසො වූපසමකරත්තා
උකුධච්චද්ක්ද්ච්චපහානකාරී වුත්තා. බුකුධත්තං පන අනයපක්ඛිත්වා
විනයධරා ද්ක්ද්ච්චවියනොදකා කලයාණමිත්තා වුත්තාති දට්ඨබ්බ්යා.
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වික්යෙයපො ච භික්ඛුයනො යයභුයයයන ද්ක්ද්ච්චයහතුයකො යහොතීති 

‘‘කප් පිොකප් පිෙපරිපුච් ඡාමහුලස් සා’’තිආදිනා විනයනයයයනව 

පරිපුච්ඡකතාදයයො නිකුදිට්ඨා. පහීයන උද්  ච් චකුක් කුච් යචති නිකුධාරයණ

භුම්මං. කුක් කුච් චස ්ස යදොමනස්සසහගතත්තා අනා ාමිමග් ය න ආෙතිං 

අනුප් පායදො වුත්යතො. 

තිට්ඨති පවත්තති එත්ථාති ඨානීයා, විචිකිච්ඡාය ඨානීයා 

විචිකිච් ඡාට් ඨානීො, විචිකිච්ඡාය කාරණභූතා ධම්මා. තිට්ඨතීති වා ඨානීයා, 

විචිකිච්ඡා ඨානීයා එතිස්සාති විචිකිච් ඡාට් ඨානීො, අත්ථයතො විචිකිච්ඡා එව.
සා හි පුරිමුප්පන්නා පරයතො උප්පජ්ජනකවිචිකිච්ඡාය සභාගයහතුතාය
අසාධාරණං. 

කුසලාකුසලාති යකොසල්ලසම්භූතට්යඨන ද්සලා, තප්පටිපක්ෙයතො

අද්සලා.යයඅද්සලා, යත සාවජ්  ා අයසවිතබ් බා හීනා ච. යයද්සලා, යත 

අනවජ්  ා යසවිතබ් බා පණීතා ච. ද්සලාපි වා හීයනහි ඡන්දාදීහි ආරකුධා 

හීනා, පණීයතහි පණීතා. කණ් හාති කාළකා, චිත්තස්ස

අපභස්සරභාවකරණා. සුක් කාති ඔදාතා, චිත්තස්ස පභස්සරභාවකරණා.

කණ්හාභිජාතියහතුයතො වා කණ් හා, සුක්කාභිජාතියහතුයතො සුක් කා. යතඑව 

සප් පටිභා ා. කණ්හා හි උවිවිපච්චනීකතාය සුක්යකහි සප්පටිභාගා, තථා
සුක්කාපි ඉතයරහි. අථ වා කණ්හසුක්කා ච සප්පටිභාගා ච 

කණ් හසුක් කසප් පටිභා ා. සුො හි යවදනා දුක්ොයයවදනාය සප්පටිභාගා, 
දුක්ොචයවදනාසුොයයවදනායසප්පටිභාගාති. 

කාමංබ්යාහුසච්චපරිපුච්ඡකතාහිඅට්ඨවත්ථුකාපිවිචිකිච්ඡා පහීයති, තථාපි

රතනත්තයවිචිකිච්ඡාමූලිකා යසසවිචිකිච්ඡාති කත්වා ආහ ‘‘තීණි රතනානි 

ආරබ් භා’’ති. රතනත්තයගුණාවයබ්යොයධ හි ‘‘සත්ථරි කඅෙතී’’ති )ධ. ස.

1008, 1123, 1167, 1241, 1263, 1270; විභ. 915) ආදිවිචිකිච්ඡාය 

අසම්භයවොති. විනයය පකතඤ්ඤුතා ‘‘සික්ොය කඅෙතී’’ති )ධ. ස. 1008, 

1123, 1167, 1241, 1263, 1270; විභ. 915) වුත්තාය විචිකිච්ඡාය පහානං

කයරොතීති ආහ ‘‘විනයෙ චිණ් ණවසීභාවස ්සපී’’ති. 

ඔකප් පනීෙසද්  ාසඞ් ඛාතඅධියමොක් ඛබහුලස් සාති සකුයධයයවත්ථුයනො 

අනුපවිසනසකුධාසඅොතඅධියමොක්යෙන අධිමුච්චනබ්යහුලස්ස. 
අධිමුච්චනඤ්ච අධියමොක්ඛුප්පාදනයමවාති දට්ඨබ්බ්යං. සකුධාය වා
නින්නයපොණතා අධිමුත්තිඅධියමොක්යෙො. 

සුභනිමිත් තඅසුභනිමිත් තාදීසූති ‘‘සුභනිමිත්තාදීසු අසුභනිමිත්තාදීසූ’’ති

ආදි-සකුයදො පච්යචකං යයොයජතබ්යබ්යො. තත්ථ පඨයමන ආදි-සකුයදන

පටි නිමිත්තාදීනං සඅගයහො, දුතියයන යමත්තායචයතොවිමුත්තිආදීනං.

යසසයමත්ථයංවත්තබ්බ්යං, තංවුත්තනයයමවාති. 

නීවරණපබ්බ්යවණ්ණනානිට්ඨිතා. 
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ෙන්ධපබ්බ්යවණ්ණනා 
116. උපාදායනහි ආරම්මණකරණාදිවයසන උපාදාතබ්බ්යා වා ෙන්ධා 

උපාදානක් ඛන් දා. ඉති රූපන්ති එත්ථ ඉති-සකුයදො ඉදං-සකුයදන

සමානත්යථොති අධිප්පායයනාහ ‘‘ඉදං රූප’’න්ති. තයිදං සරූපයතො

අනවයසසපරියාදානංයහොතීතිආහ– ‘‘එත් තකං රූපං, න ඉයතො පරං රූපං 

අත් ථී’’ති. ඉතීති වා පකාරත්යථ නිපායතො, තස්මා ‘‘ඉති රූප’’න්ති ඉමිනා

භූතුපාදාදිවයසන යත්තයකො රූපස්ස යභයදො, යතන සකුධිං රූපං 

අනවයසසයතො පරියාදියිත්වා දස්යසති. සභාවයතොති රුප්පනසභාවයතො 

චක්ොදිවණ්ණාදිසභාවයතොච. යවදනාදීසුපීතිඑත්ථ‘‘අයං යවදනා, එත්තකා

යවදනා, න ඉයතො පරං යවදනා අත්ථීති සභාවයතො යවදනං

පජානාතී’’තිආදිනා, සභාවයතොති ච අනුභවනසභාවයතො සාතාදිසභාවයතො
චාතිඑවමාදිනා යයොයජතබ්බ්යං. 

ෙන්ධපබ්බ්යවණ්ණනානිට්ඨිතා. 
ආයතනපබ්බ්යවණ්ණනා 

117. ඡසුඅජ්ඣත්තිකබ්යාහියරසූති )දී.  නි  .ටී . 2.384) ‘‘ඡසුඅජ්ඣත්තියකසු

ඡසුබ්යාහියරසු ’’ති  ‘‘ඡසූ ’’තිපදංපච්යචකංයයොයජතබ්බ්යං.කස්මාපයනතානි

උභයානි ඡයළව වුත්තානි? 

ඡවිඤ්ඤාණකායුප්පත්තිකුවාරාරම්මණවවත්ථානයතො  .චක්ඛුවිඤ්ඤාණවීථියා  

පරියාපන්නස්ස හි විඤ්ඤාණකායස්ස චක්ොයතනයමව උප්පත්තිකුවාරං, 

රූපායතනයමව ච ආරම්මණං, තථා ඉතරානි ඉතයරසං, ඡට්ඨස්ස පන 

භවඅගමනසඅොයතො මනායතයනකයදයසො උප්පත්තිකුවාරං, 

අසාධාරණඤ්චධම්මායතනං ආරම්මණං .චක්ෙතීති  චක්ඛු, රූපංඅස්සායදති

විභායවතිචාති අත්යථො .සුණාතීති  යසොතං.  ායතීති  ානං. ජීවිතනිමිත්තතාය

රයසො ජීවිතං, තං ජීවිතමව්හායතීති ජිව්හා. ද්ච්ඡිතානං සාසවධම්මානං

ආයයො උප්පත්තියදයසොති කායයො. මුනාති ආරම්මණං විජානාතීති මයනො. 

රූපයති වණ්ණවිකාරං ආපජ්ජමානං හදයඅගතභාවං පකායසතීති රූපං. 

සප්පති අත්තයනො පච්චයයහි හරීයති යසොතවිඤ්යඤයයභාවං ගමීයතීති 

සකුයදො. ගන්ධයතිඅත්තයනොවත්ථුංසූයචතීති ගන්යධො. රසන්තිතංසත්තා

අස්සායදන්තීති රයසො. ඵුසීයතීති යඵොට්ඨබ්බ්යං. අත්තයනො ලක්ෙණං

ධායරන්තීති ධම්මා. සබ්බ්යානි පන ආයානං තනනාදිඅත්යථන ආයතනානි. 

අයයමත්ථසඅයෙයපො, විත්ථායරොපන විසුකුධිමග්යග (විසුකුධි .2.510-512) 

තංසංවණ්ණනාය (විසුකුධි .මහාටී. 2.510) චවුත්තනයයන යවදිතබ්යබ්යො. 

චක් ඛුඤ් ච ප ානාතීතිඑත්ථ චක් ඛු නාමපසාදචක්ඛු, න සසම්භාරචක්ඛු, 

නාපිදිබ්බ්යචක්ඛුආදිකන්තිආහ ‘‘චක් ඛුපසාද’’න්ති.යංසන්ධායවුත්තං‘‘යං

චක්ඛු චතුන්නං මහාභූතානං උපාදාය පසායදො’’ති )ධ. ස. 596-599). ච-

සකුයදො වක්ෙමානත්ථසමුච්චයත්යථො. ොථාවසරසලක් ඛණවයසනාති 

අවිපරීතස්ස අත්තයනො රසස්ස යචව ලක්ෙණස්ස ච වයසන, රූයපසු
ආවිඤ්ඡනකිච්චස්සයචව රූපාභි ාතාරහභූතපසාදලක්ෙණස්සචවයසනාති



මජ්ඣිමනිකායය මූලපණ්ණාස-ටීකා  මූලපරියායවග්යගො 

316 

පටුන 

අත්යථො.‘‘චක්ඛුඤ්චපටිච්චරූයප චා’’තිආදීසු)ම.නි.1.204, 400; 3.421, 

425-426; සං. නි. 2.43-45; 4.54-55; කථා. 465, 467) සමුදිතානියයව

රූපායතනානි චක්ඛුවිඤ්ඤාණුප්පත්තියහතු, න විසුං විසුන්ති ඉමස්ස

අත්ථස්ස දස්සනත්ථං ‘‘රූයප චා’’ති පුථුවචනග්ගහණං, තාය එව ච

යදසනාගතියා කාමං ඉධාපි ‘‘රූයප ච පජානාතී’’ති වුත්තං, 

රූපභාවසාමඤ්යඤන පන සබ්බ්යං එකජ්ඣං ගයහත්වා ‘‘බහිද්  ා 

චතුසමුට් ඨානිකරූපඤ් චා’’ති එකවචනවයසන අත්යථො වුත්යතො. 

සරසලක් ඛණවයසනාති චක්ඛුවිඤ්ඤාණස්ස විසයභාවකිච්චස්ස යචව 
චක්ඛුපටිහනනලක්ෙණස්සචවයසනාතියයොයජතබ්බ්යං. 

උභෙං පටිච් චාති චක්ඛුං උපනිස්සයපච්චයවයසන පච්චයභූතං, රූයප
ආරම්මණාධිපතිආරම්මණූපනිස්සයවයසන පච්චයභූයත ච පටිච්ච.

කාමඤ්චායං සුත්තන්තසංවණ්ණනා, නිප්පරියායකථා නාම
අභිධම්මසන්නිස්සිතා එවාති අභිධම්මනයයයනව සංයයොජනානි 

දස්යසන්යතො ‘‘කාමරා …යප.… අවිජ්  ාසංයෙො න’’න්ති ආහ. තත්ථ 

කායමසු රායගො, කායමො ච යසො රායගො චාති කාමරාය ො, යසො එව 

බ්යන්ධනට්යඨන සංයෙො නං. අයඤ්හියස්සසංවිජ්ජති, තං පුග්ගලංවට්ටස්මිං

සංයයොයජති බ්යන්ධති, ඉති දුක්යෙන සත්තං, භවාදියක වා භවන්තරාදීහි, 

කම්මුනා වා විපාකං සංයයොයජති බ්යන්ධතීති සංයෙො නං. එවං
පටි සංයයොජනාදීනම්පි යථාරහං අත්යථො වත්තබ්යබ්යො. 

සරසලක් ඛණවයසනාති එත්ථ පන සත්තස්ස වට්ටයතො 
අනිස්සජ්ජනසඅොතස්ස අත්තයනො කිච්චස්ස යචව
යථාවුත්තබ්යන්ධනසඅොතස්ස ලක්ෙණස්සචවයසනාතියයොයජතබ්බ්යං. 

භවස්සාද-දිට්ඨිස්සාද-නිවත්තනත්ථං කාමස ්සාදග්ගහණං. 

අස් සාදෙයතොති අභිරමන්තස්ස. අභිනන් දයතොති සප්ප්පීතිකතණ්හාවයසන 

නන්දන්තස්ස. පදකුවයයනපි බ්යලවයතො කාමරාගස්ස පච්චයභූතා

කාමරාගුප්පත්ති වුත්තා. එස නයයො යසයසසුපි. එතං ආරම් මණන්ති එතං

එවංසුඛුමං එවංදුබ්බිභාගංආරම්මණං. නිච් චං ධුවන්තිඑතං නිදස්සනමත්තං, 

‘‘උච්ඡිජ්ජිස්සති විනස්සිස්සතීති ගණ්හයතො’’ති එවමාදීනම්පි සඅගයහො

ඉච්ඡිතබ්යබ්යො. භවං පත් යථන් තස් සාති ‘‘ඊදියස සම්පත්තිභයව යස්මා

අම්හාකංඉදංඉට්ඨාරම්මණංසුලභංජාතං, තස්මාආයතිම්පි සම්පත්තිභයවො
භයවයයා’’ති භවං නිකායමන්තස්ස. එවරූපං සක්කා ලකුධුන්ති යයොජනා. 

උසූෙයතොති උසූයං ඉස්සං උප්පාදයයතො. අඤ ්ඤස් ස මච් ඡරාෙයතොති

අඤ්යඤන අසාධාරණභාවකරයණන මච්ඡරියං කයරොයතො. සබ් යබයහව 
යථාවුත්යතහිනවහිසංයයොජයනහි. 

තඤ ්ච කාරණන්ති සුභනිමිත්තපටි නිමිත්තාදිවිභාවං
ඉට්ඨානිට්ඨාදිරූපාරම්මණඤ්යචව තජ්ජායයොනියසොමනසිකාරඤ්චාති තස්ස
තස්ස සංයයොජනස්ස කාරණං. අවික්ෙම්භිතඅසමූහතභූමිලකුධුප්පන්නතං
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පටුන 

සන්ධාය ‘‘අප් පහීනට් යඨන උප් පන් නස ්සා’’තිවුත්තං. වත්තමානුප්පන්නතා 

සමුදාචාරග්ගහයණයනව ගහිතා. යෙන කාරයණනාති යයන

විපස්සනාසමථභාවනාසඅොයතනකාරයණන. තඤ්හි තස්ස තදඅගවයසන
යචව වික්ෙම්භනවයසන ච පහානකාරණං. ඉස්සාමච්ඡරියානං
අපායගමනීයතාය පඨමමග්ගවජ්ඣතා වුත්තා. යදි එවං ‘‘තිණ්ණං

සංයයොජනානං පරික්ෙයා යසොතාපන්යනො යහොතී’’ති )අ. නි. 4.241) 

සුත්තපදං කථන්ති? තං සුත්තන්තපරියායයන වුත්තං.

යථානුයලොමසාසනඤ්හි සුත්තන්තයදසනා, අයං පන අභිධම්මනයයන

සංවණ්ණනාති නායං යදොයසො. ඔ ාරිකස ්සාති ථූලස්ස, යයතො

අභිණ්හසමුප්පත්තිපරියුට්ඨානතිබ්බ්යතාව යහොති. අණුසහ තස් සාති
වුත්තප්පකාරඔළාරිකාභායවන අණුභාවං සුඛුමභාවං ගතස්ස.
උකුධච්චසංයයොජනස්සයපත්ථ අනුප්පායදො වුත්යතොයයව
යථාවුත්තසංයයොජයනහි අවිනාභාවයතො. යසොතාදීනං

සභාවසරසලක්ෙණවයසන පජානනා, තප්පච්චයානං සංයයොජනානං 

උප්පාදාදිපජානනාචවුත්තනයයයනවයවදිතබ්බ්යාතිදස්යසන්යතො ‘‘එයසව 

නයෙො’’තිඅතිදිසති. 

අත් තයනො වා  ම් යමසූති අත්තයනො අජ්ඣත්තිකායතනධම්යමසු, 

අත්තයනො උභයධම්යමසු වා. ඉමස්මිං පක්යෙ 

අජ් ඣත් තිකාෙතනපරිග්  හයණනාති 

අජ්ඣත්තිකායතනපරිග්ගණ්හනමුයෙනාතිඅත්යථො, එවඤ්චඅනවයසසයතො

සපරසන්තායනසු ආයතනානං පරිග්ගයහො සිකුයධො යහොති. පරස් ස වා 

 ම් යමසූති එත්ථාපි එයසව නයයො. රූපාෙතනස ්සාති 

අඩ්යඪකාදසපයභදරූපසභාවස්ස ආයතනස්ස. රූපක්ෙන්යධ වුත්තනයයන

නීහරිතබ්බ්යාති ආයනත්වා සම්බ්යන්ධිතබ්බ්යං. යසසඛන් ය සූති 

යවදනාසඤ්ඤාසඅොරක්ෙන්යධසු. වුත් තනයෙනාති ඉමිනා අතියදයසන

රූපක්ෙන්යධ ආහාරසමුදයාති, විඤ්ඤාණක්ෙන්යධ නාමරූපසමුදයාති, 

යසසක්ෙන්යධසු ඵස්සසමුදයාති ඉමං වියසසං විභායවති, ඉතරං පන
සබ්බ්යත්ථ සමානන්ති. ෙන්ධපබ්යබ්ය විය ආයතනපබ්යබ්යපි

යලොද්ත්තරනිවත්තනංපාළියංගහිතංනත්ථීතිආහ ‘‘යලොකුත් තර ම් මා න 

 යහතබ් බා’’ති. 

ආයතනපබ්බ්යවණ්ණනානිට්ඨිතා. 
යබ්යොජ්ඣඅගපබ්බ්යවණ්ණනා 

118. බුජ් ඣනකසත් තස් සාති කියලසනිකුදාය පටිබුජ්ඣනකසත්තස්ස, 

අරියසච්චානංවා පටිවිජ්ඣනකසත්තස්ස. අඞ් ය සූතිකාරයණසු, අවයයවසු
වා. උදයබ්බ්යයඤාණුප්පාදයතො පට්ඨාය සම්යබ්යොධිපටිපදායං ඨියතො නාම

යහොතීතිආහ ‘‘ආරද්  විපස් සකයතො පට් ඨාෙ යෙො ාවචයරොති සම් යබොධී’’ති. 
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‘‘සතිසම් යබොජ් ඣඞ්  ට් ඨානීො’’ති පදස්ස අත්යථො

‘‘විචිකිච්ඡට්ඨානීයා’’ති එත්ථ වුත්තනයයන යවදිතබ්යබ්යො. තන්ති

යයොනියසොමනසිකාරං. තත් ථාතිසතියං.නිප්ඵායදතබ්යබ්යයචතංභුම්මං. 

සතිචසම්පජඤ්ඤඤ්ච සතිසම් ප ඤ ්ඤං (දී.නි.ටී.2.385; සං.නි.ටී.

2.5.232; අ. නි. ටී. 1.1.418). අථ වා සතිපධානං 

අභික්කන්තාදිසාත්ථකභාවපරිග්ගණ්හනඤාණං සතිසම් ප ඤ ්ඤං. තං
සබ්බ්යත්ථසයතොකාරිභාවාවහත්තාසතිසම්යබ්යොජ්ඣඅගස්සඋප්පාදායයහොති.
යථා පච්චනීකධම්මානං පහානං අනුරූපධම්මයසවනා ච අනුප්පන්නානං

ද්සලානං ධම්මානං උප්පාදාය යහොති, එවං සතිරහිතපුග්ගලවිවජ්ඣනා, 

සයතොකාරීපුග්ගලයසවනා, තත්ථච යුත්තපයුත්තතාසතිසම්යබ්යොජ්ඣඅගස්ස

උප්පාදායයහොතීතිඉමමත්ථංදස්යසති ‘‘සතිසම් ප ඤ් ඤ’’න්තිආදිනා. 

ධම්මානං, ධම්යමසු වා විචයයො ධම්මවිචයයො, යසො එව

සම්යබ්යොජ්ඣඅයගො, තස්ස  ම් මවිචෙසම් යබොජ් ඣඞ්  ස් ස. ‘‘කුසලාකුසලා 

 ම් මා’’තිආදීසු යං වත්තබ්බ්යං, තං යහට්ඨා වුත්තයමව. තත්ථ 

යෙොනියසොමනසිකාරබහුලීකායරොති ද්සලාදීසු 
තංතංසභාවරසලක්ෙණාදිකස්සයාථාවයතොඅවබුජ්ඣනවයසනඋප්පන්යනො 
ඤාණසම්පයුත්තචිත්තුප්පායදො. යසො හි අවිපරීතමනසිකාරතාය

‘‘යයොනියසොමනසිකායරො’’ති වුත්යතො, තදායභොගතාය ආවජ්ජනාපි

තග්ගතිකාව, තස්ස අභිණ්හපවත්තනං බ්යහුලීකායරො. භියෙයොභාවාොති

පුනප්පුනභාවාය. යවපුල් ලාොතිවිපුලභාවාය. පාරිපූරිොති පරිබ්රහූනාය. 

පරිපුච් ඡකතාති පරියයොගායහත්වා පුච්ඡකභායවො. ආචරියය
පයිරුපාසිත්වාපඤ්චපිනිකායයසහඅට්ඨකථායපරියයොගායහත්වායං යං

තත්ථ ගණ්ඨිට්ඨානභූතං, තං තං ‘‘ඉදං භන්යත කථං, ඉමස්ස යකො
අත්යථො’’ති ෙන්ධායතනාදිඅත්ථංපුච්ඡන්තස්සධම්මවිචයසම්යබ්යොජ්ඣඅයගො

උප්පජ්ජති.යතනාහ ‘‘ඛන්   ාතු…යප.… බහුලතා’’ති. 

වත් ථුවිසදකිරිොති එත්ථ චිත්තයචතසිකානං පවත්තිට්ඨානභාවයතො

සරීරං, තප්පටිබ්යකුධානි චීවරාදීනි ච ඉධ ‘‘වත්ථූනී’’ති අධිප්යපතානි. තානි

යථා චිත්තස්ස සුොවහානි යහොන්ති, තථාකරණං යතසං විසදභාවකරණං.

යතන වුත්තං ‘‘අජ් ඣත් තිකබාහිරාන’’න්තිආදි. උස් සන් නයදොසන්ති

වාතාදිඋස්සන්නයදොසං. යසදමලමක් ඛිතන්ති යසයදන යචව

ජල්ලිකාසඅොයතන සරීරමයලන ච මක්ඛිතං. ච-සකුයදන අඤ්ඤම්පි 

සරීරස්ස පීළාවහං සඅගණ්හාති. යසනාසනං වාති වා-සකුයදන පත්තාදීනං

සඅගයහොදට්ඨබ්යබ්යො. අවිසයද සති, විසයභූයතවා.කථංභාවනමනුයුත්තස්ස

තානිවිසයයො? අන්තරන්තරාපවත්තනකචිත්තුප්පාදවයසයනවංවුත්තං.යත
හි චිත්තුප්පාදා චිත්යතකග්ගතාය අපරිසුකුධභාවාය සංවත්තන්ති. 

චිත් තයචතසියකසු නිස්සයාදිපච්චයභූයතසු. ඤාණම් පීති පි-සකුයදො
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සම්පිණ්ඩනත්යථො. යතන න යකවලං තං වත්ථුයයව, අථ යෙො තස්මිං
අපරිසුකුයධ ඤාණම්පි අපරිසුකුධං යහොතීති නිස්සයාපරිසුකුධියා
තංනිස්සිතාපරිසුකුධි විය විසයස්ස අපරිසුකුධතාය විසයීනං අපරිසුකුධිං
දස්යසති. 

සමභාවකරණන්ති කිච්චයතො අනූනාධිකභාවකරණං. යථාපච්චයං
සකුයධයයවත්ථුස්මිං අධියමොක්ෙකිච්චස්ස පටුතරභායවන පඤ්ඤාය 

අවිසදතාය වීරියාදීනඤ්ච සිථිලතාදිනා සද් ධින් ද්රිෙං බලවං යහොති. යතනාහ 

‘‘ඉතරානි මන් දානී’’ති. තයතොති තස්මා සකුධින්ද්රියස්ස බ්යලවභාවයතො
ඉතයරසඤ්ච මන්දත්තා. යකොසජ්ජපක්යෙ පතිතුං අදත්වා

සම්පයුත්තධම්මානං පග්ගණ්හනං අනුබ්යලප්පදානං පග්ගයහො, පග්ගයහොව

කිච්චං පග්  හකිච් චං. ‘‘කාතුංන සක්යකොතී’’තිආයනත්වාසම්බ්යන්ධිතබ්බ්යං.

ආරම්මණං උපගන්ත්වා ඨානං, අනිස්සජ්ජනං වා උපට් ඨානං. 

වික්යෙපපටිපක්යෙො, යයන වා සම්පයුත්තා අවික්ඛිත්තා යහොන්ති, යසො 

අවික් යඛයපො. රූපගතංවියචක්ඛුනා යයනයාථාවයතොවිසයසභාවංපස්සති, 

තං දස් සනකිච් චං කාතුං න සක් යකොති බ්යලවතාසකුධින්ද්රියයනඅභිභූතත්තා.
සහජාතධම්යමසු ඉන්දට්ඨං කායරන්තානං සහපවත්තමානානං ධම්මානං

එකරසතාවයසයනවඅත්ථසිකුධි, නඅඤ්ඤථා. 

තස් මාති වුත්තයමවත්ථං කාරණභායවන පච්චාමසති. තන්ති

සකුධින්ද්රියං.  ම් මසභාවපච් චයවක් ඛයණනාති යස්ස සකුයධයයවත්ථුයනො 
උළාරතාදිගුයණ අධිමුච්චනස්ස සාතිසයප්පවත්තියා සකුධින්ද්රියං බ්යලවං

ජාතං, තස්ස පච්චයපච්චයුප්පන්නතාදිවිභාගයතො යාථාවයතො වීමංසයනන.
එවඤ්හි එවංධම්මතානයයන සභාවසරසයතො පරිග්ගය්හමායන සවිප්ඵායරො
අධියමොක්යෙො න යහොති ‘‘අයං ඉයමසං ධම්මානං සභායවො’’ති
පරිජානනවයසන පඤ්ඤාබ්යයාපාරස්ස සාතිසයත්තා. ධුරියධම්යමසු හි යථා 

සකුධාය බ්යලවභායව පඤ්ඤාය මන්දභායවො යහොති, එවං පඤ්ඤාය

බ්යලවභායව සකුධාය මන්දභායවො යහොති. යතන වුත්තං ‘‘තං 

 ම් මසභාවපච් චයවක් ඛයණන…යප.… හායපතබ් බ’’න්ති. තථා 

අමනසිකායරනාති යයනාකායරන භාවනමනුයුඤ්ජන්තස්ස සකුධින්ද්රියං 

බ්යලවං ජාතං, යතනාකායරනභාවනාය අනනුයුඤ්ජනයතොතිවුත්තං යහොති.
ඉධ දුවියධනසකුධින්ද්රියස්සබ්යලවභායවොඅත්තයනොවාපච්චයවියසසවයසන
කිච්චුත්තරියයතො වීරියාදීනං වා මන්දකිච්චතාය. තත්ථ පඨමවිකප්යප

හාපනවිධි දස්සියතො, දුතියවිකප්යප පන යථා මනසිකයරොයතො වීරියාදීනං

මන්දකිච්චතායසකුධින්ද්රියං බ්යලවං ජාතං, තථා අමනසිකායරන, වීරියාදීනං
පටුකිච්චභාවාවයහන මනසිකායරන සකුධින්ද්රියං යතහි සමරසං 
කයරොන්යතන හායපතබ්බ්යං. ඉමිනා නයයන යසසින්ද්රියයසුපි හාපනවිධි
යවදිතබ්යබ්යො. 
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පටුන 

වක් කලිත් යථරවත් ථූති යසො හිආයස්මා සකුධාධිමුත්තායකතාධිකායරො

සත්ථු රූපකායදස්සනපසුයතො එව හුත්වා විහරන්යතො සත්ථාරා ‘‘කිං යත, 

වක්කලි, ඉමිනාපූතිකායයනදිට්යඨන, යයොයෙො, වක්කලි, ධම්මං පස්සති, 

යසො මං පස්සතී’’තිආදිනා )සං. නි. 3.87) ඔවදිත්වා කම්මට්ඨායන
නියයොජියතොපි තං අනනුයුඤ්ජන්යතො පණාමියතො අත්තානං විනිපායතතුං
පපාතට්ඨානංඅභිරුහි.අථනං සත්ථායථානිසින්යනොවඔභාසගිස්සජ්ජයනන
අත්ථානංදස්යසත්වා– 

‘‘පායමොජ්ජබ්යහුයලොභික්ඛු, පසන්යනොබුකුධසාසයන; 

අධිගච්යඡපදංසන්තං, සඅොරූපසමංසුෙ’’න්ති.)ධ.ප. 381); 

ගාථංවත්වා‘‘එහිවක්කලී’’තිආහ.යසොයතනඅමයතයනවඅභිසිත්යතො 

හට්ඨතුට්යඨො හුත්වා විපස්සනං පට්ඨයපසි, සකුධාය පන බ්යලවභාවයතො
විපස්සනාවීථිං න ඔතරති. තං ඤත්වා භගවා තස්ස
ඉන්ද්රියසමත්තපටිපාදනායකම්මට්ඨානං යසොයධත්වා අදාසි. යසො සත්ථාරා
දින්නනයයන විපස්සනං උස්සුක්කායපත්වා මග්ගපටිපාටියා අරහත්තං

පාපුණි.යතනවුත්තං ‘‘වක් කලිත් යථරවත් ථු යචත් ථ නිදස් සන’’න්ති. 

ඉතරකිච් චයභදන්ති උපට්ඨානාදිකිච්චවියසසං. පස් සද්  ාදීති ආදි-

සකුයදන සමාධිඋයපක්ොසම්යබ්යොජ්ඣඅගානං සඅගයහො. හායපතබ් බන්ති

යථාසකුධින්ද්රියස්සබ්යලවභායවො ධම්මසභාවපච්චයවක්ෙයණනහායති, එවං
වීරියින්ද්රියස්ස අධිමත්තතා පස්සකුධිආදිභාවනාය හායති සමාධිපක්ඛියත්තා
තස්සා.තථාහිසාසමාධින්ද්රියස්ස අධිමත්තතංයකොසජ්ජපාතයතොරක්ෙන්තී
වීරියාදිභාවනා විය වීරියින්ද්රියස්ස අධිමත්තතං උකුධච්චපාතයතො රක්ෙන්තී

එකංසයතො හායපති. යතන වුත්තං ‘‘පස් සද්  ාදිභාවනාෙ හායපතබ් බ’’න්ති. 

යසොණත් යථරස ්ස වත් ථූතිසුඛුමාලයසොණත්යථරස්ස වත්ථු.යසොහිආයස්මා, 

සත්ථු, සන්තියකකම්මට්ඨානංගයහත්වා සීතවයනවිහරන්යතො‘‘මමසරීරං

සුඛුමාලං, න ච සක්කා සුයෙයනව සුෙං අධිගන්තුං, කායං කිලයමත්වාපි
සමණධම්යමො කාතබ්යබ්යො’’ති ඨානචඅකමයමව අධිට්ඨාය
පධානමනුයුඤ්ජන්යතො පාදතයලසු යඵොයටසු උට්ඨියතසුපි යවදනං
අජ්ඣුයපක්ඛිත්වා දළ්හවීරියං කයරොන්යතො අච්චාරකුධවීරියතාය වියසසං
නිබ්බ්යත්යතතුංනාසක්ඛි.සත්ථාතත්ථගන්ත්වා වීණූපයමොවායදනඔවදිත්වා
වීරියසමතායයොජනවිධිංදස්යසන්යතොකම්මට්ඨානංයසොයධත්වා ගිජ්ඣකූටං
ගයතො. යථයරොපි සත්ථාරා දින්නනයයන වීරියසමතං යයොයජත්වා
භායවන්යතො විපස්සනං උස්සුක්කායපත්වා අරහත්යත පතිට්ඨාසි. යතන

වුත්තං ‘‘යසොණත් යථරස ්ස වත් ථු දස් යසතබ් බ’’න්ති. යසයසසුපීති
සතිසමාධිපඤ්ඤින්ද්රියයසුපි. 

සමතන්ති සකුධාපඤ්ඤානං අඤ්ඤමඤ්ඤං අනූනානධිකභාවං, තථා
සමාධිවීරියානං. යථා හි සකුධාපඤ්ඤානං විසුං විසුං ධුරියධම්මභූතානං

කිච්චයතො අඤ්ඤමඤ්ඤානාතිවත්තනං වියසසයතො ඉච්ඡිතබ්බ්යං, යයතො
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පටුන 

යනසං සමධුරතාය අප්පනා සම්පජ්ජති, එවං සමාධිවීරියානං
යකොසජ්විකුධච්චපක්ඛිකානං සමරසතාය සති අඤ්ඤමඤ්ඤූපත්ථම්භනයතො
සම්පයුත්තධම්මානංඅන්තකුවයපාතාභායවන සම්මයදවඅප්පනාඉජ්ඣතීති. 

බලවසද් ය ොතිආදි වුත්තස්යසවත්ථස්ස බ්යයතියරකමුයෙන සමත්ථනං.

තස්සත්යථො–යයොබ්යලවතියාසකුධාය සමන්නාගයතොඅවිසදඤායණො, යසො 

මු ාපසන් යනො යහොති, න අයවච්චප්පසන්යනො. තථා හි යසො අවත් ථුස් මිං 

පසීදති යසයයථාපි තිත්ථියසාවකා. යකරාටිකපක් ඛන්ති සායඨයයපක්ෙං
භජති. සකුධාහීනාය පඤ්ඤාය අතිධාවන්යතො ‘‘යදයයවත්ථුපරිච්චායගන 

විනාචිත්තුප්පාදමත්යතනපි දානමයංපුඤ්ඤංයහොතී’’තිආදීනිපරිකප්යපති 

යහතුපතිරූපයකහි වඤ්චියතො, එවංභූයතො ච සුක්ෙතක්කවිලුත්තචිත්යතො

පණ්ඩිතානං වචනං නාදියති, සඤ්ඤත්තිං න ගච්ඡති. යතනාහ 

‘‘යභසජ්  සමුට් ඨියතො විෙ යරොය ො අයතකිච් යඡො යහොතී’’ති. යථා යචත්ථ

සකුධාපඤ්ඤානං අඤ්ඤමඤ්ඤං සමභායවො අත්ථාවයහො, අනත්ථාවයහො

විසමභායවො, එවං සමාධිවීරියානං අඤ්ඤමඤ්ඤං අවික්යෙපාවයහො 

සමභායවො, ඉතයරො වික්යෙපාවයහො චාති. යකොසජ්  ං අධිභවති, යතන 

අප්පනංන පාපුණාතීති අධිප්පායයො. උද්  ච් චං අධිභවතීති එත්ථාපි එයසව

නයයො. තදුභෙන්ති සකුධාපඤ්ඤාකුවයං සමාධිවීරියකුවයඤ්ච. සමං 

කාතබ් බන්ති සමරසංකාතබ්බ්යං. 

සමාධිකම් මිකස් සාති සමථකම්මට්ඨානිකස්ස. එවන්ති එවං සන්යත, 

සකුධාය යථොකං බ්යලවභායව සතීති අත්යථො. සද් දහන් යතොති ‘‘පථවීති 
මනසිකාරමත්යතන කථං ඣානුප්පත්තී’’ති අචින්යතත්වා ‘‘අකුධා
සම්මාසම්බුකුයධන වුත්තවිධි ඉජ්ඣිස්සතී’’ති සකුදහන්යතො සකුධං

ජයනන්යතො. ඔකප් යපන් යතොති ආරම්මණං අනුපවිසිත්වා විය

අධිමුච්චනවයසන අවකප්යපන්යතො පක්ෙන්දන්යතො. එකග්  තා බලවතී 

වට් ටති සමාධිප්පධානත්තා ඣානස්ස. උභින් නන්ති සමාධිපඤ්ඤානං. 
සමාධිකම්මිකස්ස සමාධියනො අධිමත්තතාය පඤ්ඤාය අධිමත්තතාපි 

ඉච්ඡිතබ්බ්යාති ආහ ‘‘සමතාෙපී’’ති, සමභායවනපීති අත්යථො. අප් පනාති

යලොකියඅප්පනා. තථා හි ‘‘යහොතියෙවා’’ති සාසඅකං වදති.
යලොද්ත්තරප්පනා පන යතසං සමභායවයනව ඉච්ඡිතා. යථාහ

‘‘සමථවිපස්සනං යුගනකුධං භායවතී’’ති )අ. නි. 4.17; පටි. ම. 2.5). යදි

වියසසයතොසකුධාපඤ්ඤානංසමාධිවීරියානඤ්චසමතාඉච්ඡිතා, කථංසතීති

ආහ ‘‘සති පන සබ් බත් ථ බලවතී වට් ටතී’’ති. සබ් බත් ථාති
ලීනුකුධච්චපක්ඛියකසු පඤ්චසු ඉන්ද්රියයසු. උකුධච්චපක්ඛියකකයදයස

ගණ්හන්යතො ‘‘සද්  ාවීරිෙපඤ් ඤාන’’න්තිආහ.අඤ්ඤථාපීතිචගයහතබ්බ්යා

සියා. තථා හි ‘‘යකොසජ්  පක් ඛියකන සමාධිනා’’ඉච්යචව වුත්තං, න 

‘‘පස්සකුධිසමාධිඋයපක්ොහී’’ති. සාති සති. සබ්යබ්යසු රාජකම්යමසු

නියුත්යතො සබ් බකම් මියකො. යතනාති යතනා සබ්බ්යත්ථ ඉච්ඡිතබ්බ්යත්යථන

කාරයණන. ආහ අට්ඨකථායං. සබ්බ්යත්ථනියුත්තා සබ් බත් ථිකා, සබ්යබ්යනවා 

ලීනුකුධච්චපක්ඛියයන යබ්යොජ්ඣඅයගන අත්යථතබ්බ්යා සබ්බ්යත්ථියා, 
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සබ්බ්යත්ථියාව සබ් බත් ථිකා. චිත් තන්ති ද්සලචිත්තං.තස්සහි සති පටිසරණං 
පරායණං අප්පත්තස්ස පත්තියා අනධිගතස්ස අධිගමාය. යතනාහ 

‘‘ආරක් ඛපච් චුපට් ඨානා’’තිආදි. 

ඛන්  ාදියභයද අයනො ා ් හපඤ් ඤානන්ති පරියත්තිබ්යාහුසච්චවයසනපි
ෙන්ධායතනාදීසු අප්පතිට්ඨිතබුකුධීනං. බ්යහුස්සුතයසවනා හි
සුතමයඤාණාවහා. තරුණවිපස්සනාසමඅගීපි භාවනාමයඤායණ ඨිතත්තා

එකංසයතො පඤ්ඤවා එව නාම යහොතීති ආහ ‘‘සමපඤ් ඤාස…යප.… 

පුග්  ලයසවනා’’ති. යඤයයධම්මස්ස ගම්භීරභාවවයසන

තප්පරිච්යඡදකඤාණස්ස ගම්භීරභාවග්ගහණන්ති ආහ ‘‘ ම් භීයරසු 

ඛන්  ාදීසු පවත් තාෙ  ම් භීරපඤ් ඤාො’’ති. තඤ්හි යඤයයං තාදිසාය

පඤ්ඤාය චරිතබ්බ්යයතො ගම්භීරඤාණචරියං, තස්සා වා පඤ්ඤාය තත්ථ

පයභදයතො පවත්ති ගම්භීරඤාණචරියා, තස්සා පච්චයවක්ෙණාති ආහ 

‘‘ ම් භීරපඤ ්ඤාෙ පයභදපච් චයවක් ඛණා’’ති. යථා සතියවපුල්ලප්පත්යතො

නාම අරහා එව, එවං යසො එව පඤ්ඤායවපුල්ලප්පත්යතොපීති ආහ 

‘‘අරහත් තමග් ය න භාවනාපාරිපූරී යහොතී’’ති. වීරිොදීසුපිඑයසවනයයො. 

‘‘තත්තංඅයයොඛිලංහත්යථගයමන්තී’’තිආදිනා)ම.නි.3.250, 267; අ.

නි. 3.36) පඤ්චවිධබ්යන්ධනකම්මකාරණං නිරයය නිබ්බ්යත්තසත්තස්ස
යයභුයයයන සබ්බ්යපඨමං කයරොන්තීති යදවදූතසුත්තාදීසු තස්සා ආදියතො

වුත්තත්තා ච ආහ ‘‘පඤ ්චවි බන්  නකම් මකාරණයතො පට් ඨාො’’ති. 

සකටවාහනාදිකායලති ආදි-සකුයදන තදඤ්ඤං මනුස්යසහි තිරච්ඡායනහි ච

විබ්යාධියමානකාලං සඅගණ්හාති. එකං බුද්  න් තරන්ති ඉදං අපරාපරං

යපයතසුයයව උප්පජ්ජනකසත්තවයසන වුත්තං, එකච්චානං වා යපතානං
එකච්චතිරච්ඡානානංවියතථා දී ායුකභාවයතො. තථාහිකායළොනාගරාජා
චතුන්නංබුකුධානංඅධිගතරූපදස්සයනො. 

එවං ආනිසංසදස් සාවියනොති වීරියායත්යතො එව සබ්යබ්යො යලොද්ත්තයරො
යලොකියයො ච වියසසාධිගයමොති එවං වීරියය ආනිසංසදස්සනසීලස්ස. 

 මනවීථින්ති සපුබ්බ්යභාගං නිබ්බ්යානගාමිනිං අරියමග්ගපටිපදං. සා හි
භික්ඛුයනො වට්ටනිස්සරණාය ගන්තබ්බ්යා පටිපජ්ජිතබ්බ්යා පටිපදාති කත්වා

ගමනවීථිනාම. කාෙද  ්හීබහුයලොතියථාතථාකායස්සදළ්හීකම්මපසුයතො. 

පිණ් ඩන්ති රට්ඨපිණ්ඩං. පච්චයදායකානං අත්තනි කාරස්ස අත්තයනො 
සම්මාපටිපත්තියාමහප්ඵලභාවස්සකරයණනපිණ්ඩස්සභික්ොයපටිපූජනා 

පිණ් ඩාපචාෙනං. 

නීහරන් යතොති පත්තත්ථවිකයතො නීහරන්යතො. තං සද් දං සුත් වාති තං 
උපාසිකාය වචනං පණ්ණසාලකුවායර ඨියතොව පඤ්චාභිඤ්ඤතාය
දිබ්බ්යයසොයතන සුත්වා. මනුස්සසම්පත්ති දිබ්බ්යසම්පත්ති අන්යත

නිබ්බ්යානසම්පත්තීති තිස් යසො සම් පත් තියෙො. දාතුං සක් ඛිස් සසීති ‘‘තයි
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කයතන දානමයයන යවයයාවච්චමයයන ච පුඤ්ඤකම්යමන
යෙත්තවියසසභාවූපගමයනන අපරාපරං යදවමනුස්සසම්පත්තියයො අන්යත 

නිබ්බ්යානසම්පත්තිඤ්චදාතුංසක්ඛිස්සසී’’තියථයරො අත්තානංපුච්ඡති. සිතං 

කයරොන් යතොවාති ‘‘අකිච්යඡයනව මයා වට්ටදුක්ෙං සමතික්කන්ත’’න්ති
පච්චයවක්ෙණාවසායනසඤ්ජාතපායමොජ්ජවයසනසිතං කයරොන්යතොඑව. 

විප් පටිපන් නන්ති ජාතිධම්මද්ලධම්මාදිලඅ යනන අසම්මාපටිපන්නං. 

එවං යථා අසම්මාපටිපන්යනො පුත්යතො තාය එව අසම්මාපටිපත්තියා

ද්ලසන්තානයතො බ්යාහියරො හුත්වා පිතු සන්තිකා දායජ්ජස්ස න භාගී, එවං 

කුසීයතොපි යතයනව ද්සීතභායවන අසම්මාපටිපන්යනො සත්ථු සන්තිකා

ලකුධබ්බ්යඅරියධනදායජ්ජස්ස න භාගී. ආරද්  වීරියෙොව ලභති 
සම්මාපටිපජ්ජනයතො. උප්පජ්ජති වීරියසම්යබ්යොජ්ඣඅයගොති යයොජනා. එවං
සබ්බ්යත්ථ. 

මහාති සීලාදීහි ගුයණහි මහන්යතො විපුයලො අනඤ්ඤසාධාරයණො. තං
පනස්සගුණමහත්තං දසසහස්සියලොකධාතුකම්පයනනයලොයකපාකටන්ති 

දස්යසන්යතො ‘‘සත් ථුයනො හී’’තිආදිමාහ. 

යස්මාසත්ථුසාසයනපබ්බ්යජිතස්සපබ්බ්යජ්විපගයමන සකයපුත්තියභායවො

සම්පජායති, තස්මා බුකුධපුත්තභාවං දස්යසන්යතො 

‘‘අසම් භින් නාො’’තිආදිමාහ. 

අලසානං භාවනාය නාමමත්තම්පි අජානන්තානං කායදළ්හීබ්යහුලානං
යාවදත්ථං භුඤ්ජිත්වා යසයයසුොදිඅනුයුඤ්ජනකානං තිරච්ඡානකථිකානං

පුග්ගලානං දූරයතො වජ්ජනා කුසීතපුග්  ලපරිවජ්  නා. ‘‘දිවසං චඅකයමන

නිසජ්ජායා’’තිආදිනා (ම.නි.1.423; 3.75; සං.නි.4.120; අ.නි.3.16; විභ.

519; මහානි. 161) භාවනාරම්භවයසනආරකුධවීරියානං දළ්හපරක්කමානං

කායලන කාලං උපසඅකමනා ආරද්  වීරිෙපුග්  ලයසවනා. යතනාහ – 

‘‘කුච් ඡිං පූයරත් වා’’තිආදි. විසුද් ධිමග් ය  පන ජාතිමහත්තපච්චයවක්ෙණා

සබ්රහ්මචාරිමහත්තපච්චයවක්ෙණාති ඉදං කුවයං න ගහිතං, 
ථිනමිකුධවියනොදනතා සම්මප්පධානපච්චයවක්ෙණතාති ඉදං කුවයං ගහිතං.
තත්ථ ආනිසංසදස්සාවිතායඑවසම්මප්පධානපච්චයවක්ෙණාගහිතායහොති 
යලොකියයලොද්ත්තරවියසසාධිගමස්ස වීරියායත්තතාදස්සනභාවයතො.

ථිනමිකුධවියනොදනං තදධිමුත්තතාය එව ගහිතං, වීරියුප්පාදයන
යුත්තප්පයුත්තස්ස ථිනමිකුධවියනොදනං අත්ථසිකුධයමව. තත්ථ 
ථිනමිකුධවියනොදන-ද්සීතපුග්ගලපරිවජ්ජන-ආරකුධවීරියපුග්ගලයසවන-

තදධිමුත්තතා පටිපක්ෙවිධමනපච්චයූපසංහාරවයසන, 
අපායපච්චයවක්ෙණාදයයො සමුත්යතජනවයසන වීරියසම්යබ්යොජ්ඣඅගස්ස
උප්පාදකාදට්ඨබ්බ්යා. 
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පටුන 

පුරිමුප්පන්නා පීති පරයතො උප්පජ්ජනකපීතියා කාරණභාවයතො 

‘‘පීතියෙව පීතිසම් යබොජ් ඣඞ්  ට් ඨානීො  ම් මා’’ති වුත්තා, තස්සා පන

බ්යහුයසො පවත්තියා පුථුත්තං උපාදාය බ්යහුවචනනිකුයදයසො, යථා සා

උප්පජ්ජති, එවංපටිපත්ති, තස් සා උප් පාදකමනසිකායරො. 

බුකුධානුස්සතියා උපචාරසමාධිනිට්ඨත්තා වුත්තං ‘‘ොව උපචාරා’’ති. 

සකලසරීරං ඵරමායනොති පීතිසමුට්ඨායනහි පණීතරූයපහි සකලසරීරං
ඵරමායනො. ධම්මගුයණ අනුස්සරන්තස්සපි යාව උපචාරා සකලසරීරං
ඵරමායනො පීතිසම්යබ්යොජ්ඣඅයගො උප්පජ්ජතීති. එවං යසසඅනුස්සතීසු 
පසාදනීයසුත්තන්තපච්චයවක්ෙණායඤ්ච යයොයජතබ්බ්යං තස්සාපි

විමුත්තායතනභායවන තග්ගතිකත්තා. සමාපත් තිො…යප.… සමුදාචරන් තීති
ඉදඤ්ච උපසමානුස්සතිදස්සනං. සඅොරානඤ්හි සප්පයදසවූපසයමපි
නිප්පයදසවූපසයම විය තථා පඤ්ඤාය පවත්තියතො භාවනාමනසිකායරො
කියලසවික්ෙම්භනසමත්යථො හුත්වා උපචාරසමාධිං ආවහන්යතො
තථාරූපපීතියසොමනස්සසමන්නාගයතො පීතිසම්යබ්යොජ්ඣඅගස්ස උප්පාදාය
යහොතීති. පසාදනීයයසු ඨායනසු පසාදසියනහාභායවන ථුසසමහදයතා

ලූෙතා, සා තත්ථ ආදරගාරවාකරයණන විඤ්ඤායතීති ආහ 

‘‘අසක් කච් චකිරිොෙ සංසූචිතලූඛභායව’’ති. 

කායචිත්තදරථවූපසමලක්ෙණා පස්සකුධි එව 

පස්සකුධිසම්යබ්යොජ්ඣඅයගො, තස්ස පස් සද් ධිසම් යබොජ් ඣඞ්  ස් ස. 

පණීතයභො නයසවනතාති පණීතසප්පායයභොජනයසවනතා. 

උතුඉරිොපථසුඛග්ගහයණනසප්පායඋතුඉරියාපථග්ගහණං දට්ඨබ්බ්යං.තඤ්හි
තිවිධං සප්පායං යසවියමානං කායස්ස කල්ලතාපාදනවයසන චිත්තස්ස 

කල්ලතං ආවහන්තං දුවිධායපි පස්සකුධියා කාරණං යහොති. අයහතුකං 

සත්යතසු ලබ්භමානං සුෙං දුක්ෙන්ති අයයමයකො අන්යතො, 

ඉස්සරාදිවිසමයහතුකන්තිපන අයංදුතියයො, එයතඋයභොඅන්යතඅනුපගම්ම
යථාසකං කම්මුනා යහොතීති අයං මජ්ඣිමා පටිපත්ති. මජ්ඣත්යතො

පයයොයගො යස්ස යහොති මජ්ඣත්තපයයොයගො, තස්ස භායවො 

මජ් ඣත් තපයෙො තා. අයඤ්හි පහාය සාරකුධකායතං පස්සකුධකායතාය 

කාරණං යහොන්තී පස්සකුධිකුවයං ආවහති, එයතයනව 
සාරකුධකායපුග්ගලපරිවජ්ජනපස්සකුධකායපුග්ගලවයසනානං තදාවහනතා
සංවණ්ණිතාති දට්ඨබ්බ්යං. 

යථාසමාහිතාකාරසල්ලක්ෙණවයසන ගය්හමායනො පුරිමුප්පන්යනො

සමයථො එව සමථනිමිත් තං. නානාරම්මයණ පරිබ්භමයනන විවිධං අග්ගං 

එතස්සාති බ්යයග්යගො, වික්යෙයපො. තථා හි යසො අනවට්ඨානරයසො
භන්තතාපච්චුපට්ඨායනො ච වුත්යතො. එකග්ගතාභාවයතො

බ්යයග්ගපටිපක්යෙොති අබයග් ය ො, සමාධි. යසො එවනිමිත්තන්තිපුබ්යබ්ය විය

වත්තබ්බ්යං.යතනාහ ‘‘අවික් යඛපට් යඨන ච අබයග්  නිමිත් ත’’න්ති. 
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වත්ථුවිසදකිරියා ඉන්ද්රියසමත්තපටිපාදනා ච පඤ්ඤාවහා වුත්තා, 
සමාධානාවහාපිතායහොන්තිසමාධානාවහභායවයනවපඤ්ඤාවහභාවයතොති

වුත්තං ‘‘වත් ථුවිසද…යප.… යවදිතබ් බා’’ති. 

කරණභාවනායකොසල්ලානං අවිනාභාවයතො, රක්ෙණයකොසල්ලස්ස ච 

තම්මූලකත්තා ‘‘නිමිත් තකුසලතා නාම කසිණනිමිත් තස් ස 

උග්  හණකුසලතා’’ඉච්යචව වුත්තං. කසිණනිමිත් තස් සාති ච
නිදස්සනමත්තං දට්ඨබ්බ්යං. අසුභනිමිත්තස්සාදිකස්සපි හි යස්ස කස්සචි
ඣානුප්පත්තිනිමිත්තස්ස උග්ගහණයකොසල්ලංනිමිත්තද්සලතාඑවාති. 

අතිසිථිලවීරිෙතාදීහීති ආදි-සකුයදන පඤ්ඤාපයයොගමන්දතං

පයමොදයවකල්ලඤ්ච සඅගණ්හාති. තස් ස පග්  හණන්ති තස්ස ලීනස්ස
චිත්තස්ස ධම්මවිචයසම්යබ්යොජ්ඣඅගාදිසමුට්ඨාපයනන ලයාපත්තියතො
සමුකුධරණං.වුත්තඤ්යහතං භගවතා– 

‘‘යස්මිඤ්ච යෙො, භික්ෙයව, සමයයලීනංචිත්තං යහොති, කායලො

තස්මිං සමයය ධම්මවිචයසම්යබ්යොජ්ඣඅගස්ස භාවනාය, කායලො 

වීරියසම්යබ්යොජ්ඣඅගස්ස භාවනාය, කායලො පීතිසම්යබ්යොජ්ඣඅගස්ස

භාවනාය. තං කිස්ස යහතු? ලීනං, භික්ෙයව, චිත්තං, තං එයතහි

ධම්යමහි සුසමුට්ඨාපයංයහොති.යසයයථාපි, භික්ෙයව, පුරියසොපරිත්තං

අග්ගිං උජ්ජායලතුකායමො අස්ස, යසො තත්ථ සුක්ොනි යචව තිණානි

පක්ඛියපයය, සුක්ොනි ච යගොමයානි පක්ඛියපයය, සුක්ොනි ච

කට්ඨානි පක්ඛියපයය, මුෙවාතඤ්ච දයදයය, න ච පංසුයකන 

ඔකියරයය, භබ්යබ්යො නු යෙො යසො පුරියසො පරිත්තං අග්ගිං

උජ්ජායලතුන්ති? එවං සන්යත’’ති)සං.නි.5.234). 

එත්ථචයථාසකංආහාරවයසනධම්මවිචයසම්යබ්යොජ්ඣඅගාදීනංභාවනා 

සමුට්ඨාපනාතියවදිතබ්බ්යං, සාඅනන්තරංවිභාවිතාඑව. 

අච් චාරද්  වීරිෙතාදීහීති ආදි-සකුයදන පඤ්ඤාපයයොගබ්යලවතං

පයමොදුප්පිලාවනඤ්ච සඅගණ්හාති. තස් ස නිග්  හණන්ති තස්ස
උකුධතචිත්තස්ස සමාධිසම්යබ්යොජ්ඣඅගාදිසමුට්ඨාපයනන උකුධතාපත්තියතො
නියසධනං.වුත්තම්පියචතං භගවතා– 

‘‘යස්මිඤ්ච යෙො, භික්ෙයව, සමයය උකුධතං චිත්තං යහොති, 

කායලො තස්මිංසමයයපස්සකුධිසම්යබ්යොජ්ඣඅගස්සභාවනාය, කායලො

සමාධිසම්යබ්යොජ්ඣඅගස්ස භාවනාය, කායලො

උයපක්ොසම්යබ්යොජ්ඣඅගස්ස භාවනාය. තං කිස්ස යහතු? උකුධතං, 

භික්ෙයව, චිත්තං, තංඑයතහිධම්යමහිසුවූපසමයංයහොති.යසයයථාපි, 

භික්ෙයව, පුරියසො මහන්තං අග්ගික්ෙන්ධංනිබ්බ්යායපතුකායමො අස්ස, 

යසොතත්ථඅල්ලානියචව තිණානි…යප.…පංසුයකනචඔකියරයය, 
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භබ්යබ්යො නු යෙො යසො පුරියසො මහන්තං අග්ගික්ෙන්ධං 

නිබ්බ්යායපතුන්ති? එවංභන්යත’’ති)සං.නි.5.234). 

එත්ථාපි යථාසකංආහාරවයසන පස්සකුධිසම්යබ්යොජ්ඣඅගාදීනං භාවනා 
සමුට්ඨාපනාති යවදිතබ්බ්යා. තත්ථ පස්සකුධිසම්යබ්යොජ්ඣඅගස්ස භාවනා

වුත්තා එව, සමාධිසම්යබ්යොජ්ඣඅගස්ස වුච්චමානා, ඉතරස්ස අනන්තරං
වක්ෙති. 

පඤ ්ඤාපයෙො මන් දතාොති පඤ්ඤාබ්යයාපාරස්ස අප්පභායවන. යථා හි

දානංඅයලොභප්පධානං, සීලංඅයදොසප්පධානං, එවං භාවනාඅයමොහප්පධානා.

තත්ථ යදා පඤ්ඤා න බ්යලවතී යහොති, තදා භාවනා පුබ්යබ්යනාපරං 

වියසසාවහා න යහොති, අනභිසඅෙයතො විය ආහායරො පුරිසස්ස යයොගියනො 

චිත්තස්ස අභිරුචිංනජයනති, යතනතංනිරස්සාදං යහොති, තථාභාවනාය 

සම්මයදව අවීථිපටිපත්තියා උපසමසුෙං න වින්දති, යතනාපි චිත්තං

නිරස්සාදං යහොති. යතන වුත්තං ‘‘පඤ ්ඤාපයෙො …යප.… නිරස ්සාදං 

යහොතී’’ති. තස්ස සංයවගුප්පාදනං පසාදුප්පාදනඤ්ච තිකිච්ඡනන්ති තං

දස්යසන්යතො ‘‘අට් ඨ සංයව වත් ථූනී’’තිආදිමාහ. තත්ථ 
ජාතිජරාබ්යයාධිමරණානි යථාරහං සුගතියං දුග්ගතියඤ්ච යහොන්තීති
තදඤ්ඤයමව පඤ්චවිධබ්යන්ධනාදි-ඛුප්පිපාසාදි-

අඤ්ඤමඤ්ඤවිබ්යාධනාදියහතුකංඅපායදුක්ෙං දට්ඨබ්බ්යං, තයිදංසබ්බ්යංයතසං
යතසං සත්තානං පච්චුප්පන්නභවනිස්සිතං ගහිතන්ති අතීයත අනාගයත ච

කායලවට්ටමූලකදුක්ොනිවිසුංගහිතානි.යයපනසත්තාආහාරූපජීවියනො, 

තත්ථ ච උට්ඨානඵලූපජීවියනො, යතසං අඤ්යඤහි අසාධාරණං ජීවිකදුක්ෙං

අට්ඨමං සංයවගවත්ථු ගහිතන්ති දට්ඨබ්බ්යං. අෙං වුච් චති සමයෙ 

සම් පහංසනතාති අයං සම්පහංසිතබ්බ්යසමයය වුත්තනයයන යතන

සංයවජනවයසන යචව පසාදුප්පාදනවයසන ච සම්මයදව පහංසනා, 
සංයවගජනනපුබ්බ්යකපසාදුප්පාදයනන භාවනාචිත්තස්සයතොසනාතිඅත්යථො. 

සම් මාපටිපත් තිං ආ ම් මාති ලීනුකුධච්චවිරයහන සමථවීථිපටිපත්තියා ච

සම්මා අවිසමං සම්මයදව භාවනාපටිපත්තිං ආගම්ම. අලීනන්තිආදීසු

යකොසජ්ජපක්ඛියානංධම්මානං අනධිමත්තතාය අලීනං, උකුධච්චපක්ඛියානං

අනධිමත්තතාය අනුද්  තං, පඤ්ඤාපයයොගසත්තියාඋපසමසුොධිගයමනච 

අනිරස ්සාදං, තයතො එව ආරම් මයණ සමප් පවත් තං සමථවීථිපටිපන් නඤ් ච. 

තත්ථ අලීනතාය පග්  යහ, අනුකුධතතාය නිග්  යහ, අනිරස්සාදතාය 

සම් පහංසයන න බයාපාරං ආපජ්  ති, අලීනානුකුධතතාහි ආරම්මයණ 

සමප්පවත්තං, අනිරස්සාදතාය සමථවීථිපටිපන්නං. සමප්පවත්තියා වා 

අලීනං අනුද්  තං, සමථවීථිපටිපත්තියා අනිරස ්සාදන්ති දට්ඨබ්බ්යං. අෙං 

වුච් චති සමයෙ අජ් ඣුයපක් ඛනතාති අයං අජ්ඣුයපක්ඛිතබ්බ්යසමයය
භාවනාචිත්තස්ස පග්ගහනිග්ගහසම්පහංසයනසු බ්යයාවටතාසඅොතං
පටිපක්ෙංඅභිභුයයයපක්ෙනා වුච්චති. 
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පටුන 

පටිපක්ෙවික්ෙම්භනයතො විපස්සනාය අධිට්ඨානභාවූපගමනයතො ච 
උපචාරජ්ඣානම්පි සමාදානකිච්චනිප්ඵත්තියා පුග්ගලස්ස
සමාහිතභාවසාධනයමවාති තත්ථ සමධුරභායවනාහ ‘‘උපචාරං වා අප් පනං 
වා’’ති. 

උයපක් ඛාසම් යබොජ් ඣඞ්  ට් ඨානීො  ම් මාති එත්ථ යං වත්තබ්බ්යං, තං
යහට්ඨාවුත්තානුසායරනයවදිතබ්බ්යං. 

අනුයරොධවියරොධවිප්පහානවයසන මජ්ඣත්තභායවො 
උයපක්ොසම්යබ්යොජ්ඣඅගස්ස කාරණං තස්මිං සති සිජ්ඣනයතො, අසති ච
අසිජ්ඣනයතො, යසො ච මජ්ඣත්තභායවො විසයවයසන දුවියධොති ආහ 
‘‘සත් තමජ් ඣත් තතා සඞ් ඛාරමජ් ඣත් තතා’’ති. තදුභයය ච විරුජ්ඣනං 
පස්සකුධිසම්යබ්යොජ්ඣඅගභාවනාය එව දූරීකතන්ති අනුරුජ්ඣනස්යසව
පහානවිධිං දස්යසන්යතන ‘‘සත් තමජ් ඣත් තතා’’තිආදි වුත්තං. යතයනවාහ 
‘‘සත් තසඞ් ඛාරයකලාෙනපුග්  ලපරිවජ්  නතා’’ති. උයපක්ොය හි 
වියසසයතො රායගො පටිපක්යෙො. තථා චාහ ‘‘උයපක්ො රාගබ්යහුලස්ස
විසුකුධිමග්යගො’’ති (විසුකුධි.1.269). 

ද් වීහාකායරහීති කම්මස්සකතාපච්චයවක්ෙණං
අත්තසුඤ්ඤතාපච්චයවක්ෙණන්ති ඉයමහි කුවීහි කාරයණහි. ද් වීයහවාති
අවධාරණං සඅෙයාසමානතාය. අස් සාමිකභායවො අනත්තනියතා. සති හි
අත්තනිතස්සකිඤ්චනභායවන චීවරං අඤ්ඤඤ්චකිඤ්චි අත්තනියංනාම
සියා, යසො පන යකොචි නත්යථවාති අධිප්පායයො. අනද්  නිෙන්ති න
අකුධානක්ෙමං, නචිරට්ඨායිඉත්තරං අනිච්චන්තිඅත්යථො. තාවකාලිකන්ති
තස්යසවයවවචනං. 

මමාෙතීතිමමත්තංකයරොති, ‘‘මම’’න්ති තණ්හායපරිග්ගය්හතිට්ඨති. 
 නාෙන් තාතිධනංද්රබ්යයං කයරොන්තා. 

අයං සතිපට්ඨානයදසනා පුබ්බ්යභාගමග්ගවයසන යදසිතාති 
පුබ්බ්යභාගියයබ්යොජ්ඣඅයග සන්ධායාහ ‘‘යබොජ් ඣඞ්  පරිග්  ාහිකා සති 
දුක් ඛසච් ච’’න්ති. 

යබ්යොජ්ඣඅගපබ්බ්යවණ්ණනානිට්ඨිතා. 
චතුසච්චපබ්බ්යවණ්ණනා 

119. ෙථාසභාවයතොතිඅවිපරීතසභාවයතො බ්යාධනලක්ෙණයතො, යයොයයො
වාසභායවො ෙථාසභායවො, තයතො, රුප්පනාදිකක්ෙළාදිසභාවයතොතිඅත්යථො. 
 නිකං සමුට් ඨාපිකන්ති පවත්තලක්ෙණස්ස දුක්ෙස්ස ජනිකං
නිමිත්තලක්ෙණස්ස සමුට්ඨාපිකං. පුරිමතණ් හන්ති දුක්ෙනිබ්බ්යත්තියතො 
පුයරතරසිකුධංතණ්හං. 

සසන්තතිපරියාපන්නානං දුක්ෙසමුදයානං අප්පවත්තිභායවන
පරිග්ගය්හමායනොනියරොයධොපිසසන්තතිපරියාපන්යනොවියයහොතීතිකත්වා 

වුත්තං ‘‘අත් තයනො වා චත් තාරි සච් චානී’’ති. පරස් ස වාති එත්ථාපි එයසව
නයයො. යතනාහ භගවා – ‘‘ඉමස්මිංයයව බ්යයාමමත්යත කයළවයර
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සසඤ්ඤිම්හි සමනයක යලොකඤ්ච පඤ්ඤයපමි, යලොකසමුදයඤ්ච 

පඤ්ඤයපමි, යලොකනියරොධඤ්ච පඤ්ඤයපමි, 

යලොකනියරොධගාමිනිපටිපදඤ්චපඤ්ඤයපමී’’ති)සං. නි.1.107). කථංපන

ආදිකම්පියකො නියරොධසච්චානි පරිග්ගණ්හාතීති? අනුස්සවාදිසිකුධමාකාරං

පරිග්ගණ්හාති, එවඤ්ච කත්වා යලොද්ත්තරයබ්යොජ්ඣඅයග උකුදිස්සපි

පරිග්ගයහො න විරුජ්ඣති. ෙථාසම් භවයතොති සම්භවානුරූපං, ඨයපත්වා
නියරොධසච්චංයසසසච්චවයසන සමුදයවයායවදිතබ්බ්යාතිඅත්යථො. 

චතුසච්චපබ්බ්යවණ්ණනානිට්ඨිතා. 

‘‘අට්ඨිකසඅෙලිකං සමංස’’න්තිආදිකා සත්ත සිවථිකා 
අට්ඨිකකම්මට්ඨානතාය ඉතරාසං උකුධුමාතකාදීනං සභායවයනවාති

නවන්නං සිවථිකානං අප්පනාකම්මට්ඨානතා වුත්තා. ද් යවයෙවාති

‘‘ආනාපානං, කුවත්තිංසාකායරො’’ති ඉමානි කුයවයයව. අභිනියවයසොති 

විපස්සනාභිනියවයසො, යසො පන සම්මසනීයධම්යම පරිග්ගයහො. ඉරියාපථා
ආයලොකිතාදයයොච රූපධම්මානංඅවත්ථාවියසසමත්තතායනසම්මසනුපගා
විඤ්ඤත්තිආදයයොවිය. නීවරණයබ්යොජ්ඣඅගාආදියතොනපරිග්ගයහතබ්බ්යාති

වුත්තං ‘‘ඉරිොපථ…යප.… න  ාෙතී’’ති. යකසාදිඅපයදයසන
තදුපාදානධම්මා විය ඉරියාපථාදිඅපයදයසන තදවත්ථා රූපධම්මා

පරිග්ගය්හන්ති, නීවරණාදිමුයෙන ච තං සම්පයුත්තා තංනිස්සයධම්මාති

අධිප්පායයන මහාසීවත්යථයරො ‘‘ඉරිොපථාදීසුපි අභිනියවයසො  ාෙතී’’ති

ආහ. අත් ථි නු යඛො යමතිආදිපනසභාවයතොඉරියාපථාදීනං ආදිකම්මිකස්ස
අනිච්ඡිතභාවදස්සනං.අපරිඤ්ඤාපුබ්බිකාහිපරිඤ්ඤාති. 

137. කාමං‘‘ඉධ, භික්ෙයව, භික්ඛූ’’තිආදිනා උකුයදසනිකුයදයසසුතත්ථ

තත්ථභික්ඛුග්ගහණංකතං, තංපටිපත්තියා භික්ඛුභාවදස්සනත්ථං, යදසනා

පනසබ්බ්යසාධාරණාතිදස්යසතුං ‘‘යෙො හි යකොචි, භික් ඛයව’’ඉච්යචවවුත්තං, 

න භික්ඛුයයවාති දස්යසන්යතො ‘‘යෙො හි යකොචි, භික් ඛු වා’’තිආදිමාහ. 

දස් සනමග්යගන ඤාතමරියාදං අනතික්කමිත්වා ජානන්තී සිොප්පත්තා 

අග්ගමග්ගපඤ්ඤා අඤ්ඤා නාම, තස්ස ඵලභාවයතො අග්ගඵලම්පීති ආහ 

‘‘අඤ ්ඤාති අරහත් ත’’න්ති. අප්පතයරපිකායල සාසනස්ස නියයානිකභාවං
දස්යසන්යතොතියයොජනා. 

138. නිෙයායතන් යතොති නිගයමන්යතො. 

පපඤ්චසූදනියාමජ්ඣිමනිකායට්ඨකථාය 

සතිපට්ඨානසුත්තවණ්ණනායලීනත්ථප්පකාසනාසමත්තා. 
නිට්ඨිතාචමූලපරියායවග්ගවණ්ණනා. 

පඨයමොභායගොනිට්ඨියතො. 

නයමොතස්සභගවයතොඅරහයතොසම්මාසම්බුකුධස්ස 
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මජ් ඣිමනිකායෙ 

මූලපණ් ණාස-ටීකා 

(දුතියෙො භාය ො) 

2. සීහනාදවග් ය ො 

1. චූ සීහනාදසුත් තවණ් ණනා 

139. සුත්තයදසනාවත්ථුසඅොතස්ස අත්ථස්සඋප්පත්තිඅට්ඨුප්පත්ති, සා

තස්ස අත්ථීති අට් ඨුප් පත් තියකොති වුත්යතොවායමත්යථො. 

ලාභසක් කාරපච් චොති ලාභසක්කාරනිමිත්තං, භගවයතො සඅ ස්ස ච 

උප්පන්නලාභසක්කාරයහතු, අත්තයනො වා ලාභසක්කාරුප්පාදනයහතු. 

තිත් ථිෙපරියදවියතති තිත්ථියානං ‘‘කිං යභො සමයණොයයව යගොතයමො 

සමයණො’’තිආදිනා විප්පලපනිමිත්තං. ‘‘මහාලාභසක් කායරො උප් පජ් ජී’’ති
වත්වා සමන්තපාසාදිකත්ථං තස්ස උප්පත්තිකාරණං දස්යසන්යතො 

‘‘චතුප් පමාණියකො හී’’තිආදිමාහ. චත්තාරි පමාණානි චතුප්පමාණානි, 

චතුප්පමාණානි එතස්ස අත්ථීති චතුප් පමාණියකො. යලොයකොයයව සඅගම්ම

සමාගම්ම වසනට්යඨන යලොකසන් නිවායසො, සත්තකායයොති අත්යථො.

පමිනාති උළාරතාදිවියසසං එයතනාති පමාණං )අ. නි. ටී. 2.4.65) රූපං

රූපකායයො පමාණං එතස්සාති රූපප් පමායණො. තයතො එව රූයප

පසන්යනොති රූපප් පසන් යනො. යසසපයදසුපි එයසව නයයො. යඝොයසොති

පවත්තථුතිය ොයසො )අ. නි. ටී. 2.4.65). ලූඛන්ති පච්චයලූෙතා.  ම් යමොති
සීලාදයයො ගුණධම්මාඅධිප්යපතා. 

යතසං පුග්ගලානං. ආයරොහන්ති උච්චතං. සා ච යෙො තස්මිං තස්මිං

කායල පමාණයුත්තා දට්ඨබ්බ්යා. පරිණාහන්ති නාතිකිසනාතිථූලතාවයසන 

මිතපරිණාහං. සණ් ඨානන්ති යතසං යතසං අඅගපච්චඅගානං සුසණ්ඨිතතං. 

පාරිපූරින්ති සබ්යබ්යසං සරීරාවයවානං පරිපුණ්ණතං අයවකල්ලතං. තත් ථ 

පමාණං  යහත් වාති තස්මිං රූයප රූපසම්පත්තියං පමාණභාවං උපාදාය. 

පසාදං  යනතීති අධියමොක්ෙංඋප්පායදති. 

පරවණ්ණනායාති ‘‘අමුයකො එදියසො ච එදිස ය්ො චා ’’ති යසගුණවචයනන.  

පරයථොමනායාති සම්මුොව පරස්ස සිලාඝුප්පාදයනන අභිත්ථවයනන. 

පරපසංසනායාති පරම්මුො පරස්ස ගුණසංකිත්තයනන. 

පරවණ්ණහාරිකායාති පරම්පරවණ්ණහාරිකාය පරම්පරාය පරස්ස

කිත්තිසකුදූපසංහායරන. තත්ථාතිතස්මිංථුතිය ොයස. 

චීවරලූඛන්ති ථූලජිණ්ණබ්යහුතුන්නකතාදිං චීවරස්ස ලූෙභාවං. 

පත් තලූඛන්ති අයනකගන්ථිකාහතාදිං පත්තස්ස ලූෙභාවං. විවි ං වා 
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දුක් කරකාරිකන්ති ධුතඅගයසවනාදිවයසන පවත්තං නානාවිධං
දුක්කරචරියං. 

සීලං වා පස් සිත් වාති සීලපාරිපූරිවයසන විසුකුධං කායවචීසුචරිතං

ඤාණචක්ඛුනා පස්සිත්වා. ඣානාදිඅධිගමසිකුධං සමාධිං වා. 

විපස්සනාභිඤ්ඤාසඅොතං පඤ ්ඤං වා. 

භගවයතො සරීරං දිස්වාති සම්බ්යන්යධො. රූපප් පමායණොපි 

සම් මාසම් බුද් ය යෙව පසීදති 

අපරිමිතකාලසමුපචිතපුඤ්ඤානුභාවනිප්ඵන්නාය සබ්බ්යයසො අනවජ්ජාය 

සබ්බ්යාකාරපරිපුණ්ණාවයවාය රූපකායසම්පත්තියා සමන්තපාසාදිකත්තා, 
යස්සා රුචිරභායවො විසුකුයධ විගතවලාහයක යදයව පුණ්ණමාසියං

පරිපුණ්ණකලාභාගමණ්ඩලං චන්දමණ්ඩලං අභිභවිත්වා අතියරොචති, 

පභස්සරභායවො සරදසමයං සංවකුධිතදිගුණයතජකිරණජාලසමුජ්ජලං 

සූරියමණ්ඩලං අභිභවති, යසොම්මකිරණරසසමුජ්ජලභායවහි තදුභයයහි
අභිභුයය වත්තමානං එකස්මිං ෙයණ දසසහස්සියලොකධාතුං
විජ්යජොතනසමත්ථං මහාබ්රහ්මුයනො පභාසමුදයං අභිවිහච්ච භාසයතතපයත
වියරොචතිච. 

සතිපි අඅගපරිච්චාගාදීනං දානපාරමිභායව 

පරිච්චාගවියසසභාවදස්සනත්ථඤ්යචව සුදුක්කරභාවදස්සනත්ථඤ්ච 

අඞ්  පරිච් චා ාදිග්ගහණං, තත්ථාපි ච අඅගපරිච්චාගයතො විසුං 

නෙනපරිච් චා ග්ගහණං, පරිච්චාගභාවසාමඤ්යඤපි රජ්ජපරිච්චාගයතො 

පුත් තදාරපරිච් චා ග්ගහණඤ්ච කතං. ආදිනා නයෙනාති ආදි-සකුයදන 

පුබ්බ්යයයොගපුබ්බ්යචරියාදියහතුසම්පත්තියා, ‘‘ඉතිපි යසො භගවා’’තිආදිනා )දී.

නි.1.157, 255) වුත්තායඵලසම්පත්තියා, ‘‘යසොධම්මංයදයසතී’’තිආදිනා

)දී. නි. 1.255) වුත්තාය සත්තුපකාරකිරියාය ච සඅගයහො දට්ඨබ්යබ්යො. 

සම් මාසම් බුද් ය යෙව පසීදති යථාවුත්තගුණානංඅනඤ්ඤසාධාරණභාවයතො 
අච්ඡරියබ්භුතභාවයතොච.යසයසසුපිඑයසවනයයො. 

‘‘චීවරලූඛං දිස් වා’’තිවත්වාතං දස්යසතුං ‘‘සයච භ වා’’තිආදිවුත්තං. 

සාණපංසුකූලචීවයරනාති මතකයළවරං පලියවයඨත්වා ඡඩ්ඩියතන 
තුම්බ්යමත්යත කිමී පප්යඵොයටත්වා ගහියතන සාණපංසුකූලචීවයරන. 

භාරිෙන්ති ගරුකං, දුක්කරන්ති අත්යථො. වධුයුවතීමජ්ඣිමිත්ථිවයසන, 

බ්යාලයයොබ්බ්යනපුරාණවයසන වා තිවි නාටකතා. හයරණුයූසං 
මණ්ඩලකලායරයසො. ‘‘යායපස්සති නාමා’’ති නාම-සකුදං ආයනත්වා 

සම්බ්යන්යධො. නාම-සකුදයයොයගන හි අනාගතකාලස්ස විය පයයොයගො, 

යායපති ඉච්යචව අත්යථො. අප් පාණකන්ති නිරස්සාසං
නියරොධිතස්සාසපස්සාසං. 
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සමාධිගුණන්තිසාධාරණයතොවුත්තමත්ථං විවරතිඣානාදිග්ගහයණන.
මානදබ්බ්යනිම්මදයනන නිබ්බියසවනභාවාපාදනම්පි දමනයමවාති වුත්තං 

‘‘පාථිකපුත් තදමනාදීනී’’ති. ආදි-සකුයදන සච්චකාළවකබ්යකදමනාදීනං

සඅගයහො. බායවරුන්ති එවංනාමකං විසයං. සරසම් පන් යනොති
අට්ඨඅගසමන්නාගයතන සයරන සමන්නාගයතො. යතන 
බ්රහ්මස්සරතාකරවීකභාණිතාදස්සයනන ලක්ෙණහාරනයයන
අවයසසලක්ෙණපාරිපූරිං විය තදවිනාභාවයතො බුකුධානං යදසනාවිලාසඤ්ච
විභායවති. 

හතප් පභාති බුකුධානුභායවන විගතයතජා. කා පක් ඛූපයමති සත්තානං

බ්යයායමොහන්ධකාරාභිභයවන කාළපක්ෙරත්තූපයම. සූරියෙති සූරියය
උදයිත්වාඔභායසන්යතති අධිප්පායයො. 

සිඞ් ඝාටයකති තියකොණරච්ඡායං. චතුක් යකති සන්ධියං. පරියදවන් තීති 
අනුත්ථුනනවයසන විප්පලපන්ති. යසොකාධිකකයතො හි වචීපලායපො

පරියදයවො. යලොයක උප් පජ්  මායනයෙව උප් පන් නාති අත්තයනො
දිට්ඨිවාදස්ස පුරාතනභාවංදීයපන්ති. 

යසසපයදසුපීති ‘‘ඉධ දුතියයො සමයණො’’තිආදීසු යසසවායරසුපි )අ. නි.

ටී.2.4.241-242) යථාහි‘‘විවිච්යචවකායමහී’’ති)පාරා.11; දී.නි.1.226; 

සං.නි.2.152; අ.නි. 4.123) එත්ථකයතොනියයමො‘‘විවිච්චඅද්සයලහී’’ති

)පාරා.11; දී.නි.1.226; සං.නි. 2.152; අ.නි.4.123) එත්ථාපිකයතොයයව

යහොති සාවධාරණස්යසව අත්ථස්ස ඉච්ඡිතබ්බ්යත්තා, එවමිධාපීති. යතනාහ 

‘‘දුතිොදයෙොපී’’තිආදි. සාමඤ්ඤඵලාධිගමවයසන නිප්පරියායයතො
සමණභායවොති යතසං වයසයනත්ථ චත්තායරො සමණා යදසිතාති තමත්ථං

සුත්තන්තයරන සමත්යථතුං ‘‘යතයනවාහා’’තිආදි වුත්තං.
පටිපත්තික්කයමන යදසනාක්කයමන ච සකදාගාමිආදීනං දුතියාදිතා
වුත්තාති යසොතාපන්නස්ස පඨමතා අවුත්තසිකුධාති න යචොදිතා. 

ඵලට් ඨකසමණාව අධිප් යපතා සමිතපාපසමණග්ගහණයතො. කස්මා

පයනත්ථ මහාපරිනිබ් බායන විය මග්ගට්ඨා තදත්ථාය පටිපන්නා ච න

ගහිතාති? යවයනයයජ්ඣාසයයතො.තත්ථහිමග්ගාධිගමත්ථාය විපස්සනාපි

ඉයතො බ්යහිකුධා නත්ථි, ද්යතො මග්ගඵලානීති දස්යසන්යතන භගවතා

‘‘ඤායස්ස ධම්මස්ස පයදසවත්තී, ඉයතො බ්යහිකුධා සමයණොපි නත්ථී’’ති
වුත්තං. ඉධ පන නිට්ඨානප්පත්තයමව තංතංසමණභාවං ගණ්හන්යතන
ඵලට්ඨකසමණාව ගහිතා ‘‘මග්ගට්ඨයතො ඵලට්යඨො සවියසසං
දක්ඛියණයයයො’’ති. ස්වායමත්යථො කුවීසු සුත්යතසු යදසනායභයදයනව
විඤ්ඤායතීති. 

රිත් තාතිවිවිත්තා. තුච් ඡාතිනිස්සාරාපටිපන්නකසාරාභාවයතො.පවදන්ති

එයතහීති පවාදා, දිට්ඨිගතිකානංනානාදිට්ඨිදීපකාසමයාතිආහ ‘‘චත් තායරො 
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සස් සතවාදා’’තිආදි. තත්ථ යං වත්තබ්බ්යං, තං පරයතො ආගමිස්සති. යතති

යථාවුත්තසමණා. එත් ථාති‘‘පරප්පවාදා’’තිවුත්යතබ්යාහිරකසමයය. 

ෙන්ති යස්මිං. භුම්මත්යථ හි ඉදං පච්චත්තවචනං.ඤායයො වුච්චති සහ
විපස්සනායඅරියමග්යගො.යතනහිනිබ්බ්යානංඤායති ගම්මතිපටිවිජ්ඣතීති.

යසො එව නිබ්බ්යානසම්පාපකයහතුතාය ධම්යමොති ආහ ‘‘ඤාෙස් ස 

 ම් මස ්සා’’ති. 

යතසං පරප්පවාදසාසනානං අයඛත් තතා යඛත් තතා ච අරිෙමග්  ස් ස 

අභාවභාවාසුපරිසුකුධස්ස සීලස්සසුපරිසුකුධායසමථවිපස්සනාය අභාවයතො 

සාවයතො ච. තදුභයඤ්ච දුරක්ොතස්වාක්ොතභාවයහතුකං, යසො ච 
අසම්මාසම්බුකුධසම්මාසම්බුකුධපයවදිතතායාති පරාජිකාය සත්ථු
විපත්තියහතුතායසාසනස්සඅනියයානභායවොතිදස්යසති. 

ඉදානි යථාවුත්තමත්ථංපරියායයතොචපාළියාච සමත්යථතුං ‘‘යතනාහ 

භ වා’’තිආදිනා පාළිං දස්යසත්වා උපමාපයදයසන තත්ථ සුත්තං

විභායවන්යතො ‘‘ෙස් මා’’තිආදිමාහ. තත්ථ යස්මා එකච්චානං වියසසයතො

සීහානං පුරිමං පාදකුවයං හත්ථකිච්චම්පි කයරොති, තස්මා ආහ 

‘‘සුරත් තහත් ථපායදො’’ති. සීහස් ස යකසා නාමයකසරායතනාෙන්ධයලොමා. 

ය ොචරිෙහත් ථිකුලං නාම පකතිහත්ථිද්ලං, යං ‘‘කාලාවක’’න්තිපි වුච්චති. 

යඝොටයකො නාම අස්සෙළුඅයකො. සියනරුපරිභණ්යඩ සිම්බ්යලිරුක්යෙහි

සඤ්ඡාදියතො පඤ්ඤාසයයොජයනො දයහො සිම්බ්යලිදයහො, තං පරිවායරත්වා

මහන්තං සිම්බ්යලිවනං, තං සන්ධායාහ ‘‘සිම් බලිදහවයන’’ති.

අඤ්ඤතිත්ථාවාසභූමියංඉයමසුසමයණසුඑකච්යචො නඋප්පජ්ජති, ඊදියසො

පයනත්ථ විකප්යපො නත්ථි, සබ්යබ්යන සබ්බ්යං න උප්පජ්ජන්යතවාති

දස්යසන්යතො ‘‘එකසමයණොපී’’ති ආහ. අරිෙමග්  පරික් ඛයතති

අරියමග්ගුප්පත්තියා අභිසඅෙයත, යදා සාසනිකානං සම්මාපටිපත්තියා

අරියමග්යගොදිබ්බ්යති, තදාතිඅත්යථො. 

සම් මාතිසුට්ඨු.සුට්ඨුනදනංනාම යහතුයුත්තංසුට්ඨුකත්වාකථනන්ති

ආහ ‘‘යහතුනා’’ති. යසො ච යහතු අවිපරීයතො එව ඉච්ඡිතබ්යබ්යොති ආහ 

‘‘නයෙනා’’ති, ඤායයනාති අත්යථො. එවංභූයතො ච යසො යථාධිප්යපතත්ථං

කයරොති සායධතීති දස්යසන්යතො ආහ ‘‘කාරයණනා’’ති. යදි
තිරච්ඡානසීහස්ස නායදො සබ්බ්යතිරච්ඡානඑකච්චමනුස්සාමනුස්සනාදයතො

යසට්ඨත්තා යසට්ඨනායදො, කිමඅගං පන තථාගතසීහනායදොති ආහ 

‘‘සීහනාදන් ති යසට් ඨනාද’’න්ති. යදි තිරච්ඡානසීහනාදස්ස යසට්ඨනාදතා

නිබ්භයතාය අප්පටිසත්තුතාය ඉච්ඡිතා, තථාගතසීහනාදස්යසව අයමත්යථො

සාතිසයයොතිආහ ‘‘අභීතනාදං අප් පටිනාද’’න්ති.ඉදානිස්සයසට්ඨනාදභාවං

කාරයණන පටිපායදන්යතො ‘‘ඉයමසඤ් හී’’තිආදිමාහ. යතන ‘‘සම්මා’’ති

වුත්තමත්ථං සමත්යථති. තත්ථ අත් ථිතාොති ඉමිනා සීහනාදස්ස
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උත්තමත්ථතං දස්යසති. භූතට්යඨො හි උත්තමට්යඨො. තාය එව භූතට්ඨතාය

අභීතනාදතාති දස්යසන්යතො ‘‘ඉයම සමණා…යප.… නාම යහොතී’’තිආහ.
අභූතඤ්හි වදයතො ද්යතොචි භයං වා ආසඅකා වා සියාති ‘‘ඉයධවා’’ති

නියමස්ස අවිපරීතතං දස්යසන්යතො ‘‘අම් හාකම් පි…යප.… අප් පටිනායදො 

නාම යහොතී’’ති ආහ.යඤ්හිඅඤ්ඤත්ථාපිඅත්ථි, තංඉයධවාතිඅවධායරතුං
නයුත්තන්ති. 

140. යඛොති අවධාරයණ. යතන විජ්ජති එවාති දස්යසති. යන්ති

කරණත්යථ පච්චත්තන්ති ආහ ‘‘යෙන කාරයණනා’’ති. තිත් ථං නාම 

ද් වාසට් ඨි දිට් ඨියෙො තබ්බිනිමුත්තස්සකස්සචිදිට්ඨිවිප්ඵන්දිතස්සඅභාවයතො.

පාරගමනසඅොතං තරණං දිට්ඨිගතිකානං )අ. නි. ටී. 2.3.62) තත්ථ

තත්යථවඅපරාපරං උම්මුජ්ජනනිමුජ්ජනවයසනපිලවනන්තිආහ ‘‘තරන් ති 

උප් පලවන් තී’’ති. උප් පායදතාති පූරණාදියකො. තිත්යථ ජාතාති තිත් ථිො, 

යථාවුත්තංවාදිට්ඨිගතසඅොතං තිත්ථංඑයතසංඅත්ථීතිතිත්ථිකා, තිත්ථිකා

එව තිත් ථිො. අස්සසන්තිඑත්ථ, එයතනාතිවා අස් සායසො, අවස්සයයො. 

පකතත්ථනිකුයදයසො යං-තං-සකුයදොති තස්ස ‘‘භගවතා’’තිආදීහි පයදහි 

සමානාධිකරණභායවනවුත්තස්සයයනඅභිසම්බුකුධභායවනභගවාපකයතො

සත්ථුභායවන අධිගයතො සුපාකයටො ච, තං අභිසම්බුකුධභාවං සකුධිං

ආගමනපටිපදාය අත්ථභායවන දස්යසන්යතො ‘‘යෙො යසො…යප.… 

අභිසම් බුද් ය ො’’ති ආහ. සතිපි ඤාණදස්සනසකුදානං ඉධ 
පඤ්ඤායවවචනභායව යතන යතන වියසයසන යනසං සවිසයය

වියසසප්පවත්තිදස්සනත්ථං )සාරත්ථ. ටී. පරිවාර 3.1) 

අසාධාරණවියසසවයසන විජ්ජාත්තයවයසන විජ්ජාභිඤ්ඤානාවරණවයසන 

සබ්බ්යඤ්ඤුතඤ්ඤාණමංසචක්ඛුවයසනපටියවධයදසනාඤාණවයසනචයත

යයොයජත්වාදස්යසන්යතො ‘‘යතසං යතස’’න්තිආදිමාහ.තත්ථ ආසොනුසෙං 

 ානතා ආසයානුසයඤායණන, සබ් බං යඤෙය ම් මං පස් සතා 

සබ්බ්යඤ්ඤුතානාවරණඤායණහි. පුබ් යබනිවාසාදීහීති 
පුබ්යබ්යනිවාසආසවක්ෙයඤායණහි.
අනඤ්ඤසාධාරණපුඤ්ඤානුභාවනිබ්බ්යත්යතො 
අනුත්තරඤාණාධිගමලකුධපුරාවත්තයකො ච භගවයතො රූපකායයො
අතික්කම්යමව යදවානං යදවානුභාවං වත්තතීති ආහ 

‘‘සබ් බසත් තානං…යප.… පස් සතා’’ති. පටියව පඤ් ඤාොති
මග්ගපඤ්ඤාය. තාය හි සබ්බ්යයසො යඤයයධම්යමසු සම්යමොහස්ස
විධමිතත්තාපච්ඡාපවත්තජානනංතස්සජානනංවියවුච්චති. 

අරීනන්තිකියලසාරීනං, පඤ්චවිධමාරානං වා සාසනපච්චත්ථිකානං වා

අඤ්ඤතිත්ථියානං, යතසං හනනං පාටිහාරියයහි අභිභවනං 

අප්පටිභානතාකරණං අජ්ඣුයපක්ෙනං වා. යකසිවිනෙසුත් තඤ්යචත්ථ )අ.

නි.4.111) නිදස්සනං.තථාච ඨානාට්ඨානාදීනිවා  ානතා, යථාකම්මුපයග
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සත්යත පස් සතා, සවාසනානමාසවානං ඛීණත්තා අරහතා, 
අභිඤ්යඤයයාදියභයද ධම්යම අභිඤ්යඤයයාදියතො අවිපරීතාවයබ්යොයධන 

සම් මාසම් බුද් ය න. අථ වා තීසු කායලසු අප්පටිහතඤාණතාය  ානතා, 

කායකම්මාදීනං ඤාණානුපරිවත්තයනන නිසම්මකාරිතාය පස් සතා, 

රවාදීනම්පි )සාරත්ථ. ටී. පරිවාර 3.1) අභාවසාධිකාය පහානසම්පදාය 

අරහතා, ඡන්දාදීනං අහානියහතුභූතාය අක්ෙයපටිභානසාධිකාය

සබ්බ්යඤ්ඤුතාය සම් මාසම් බුද් ය න. එවං 

දසබ්යලඅට්ඨාරසායවණිකබුකුධධම්මවයසනපි යයොජනා යවදිතබ්බ්යා. යෙති

චතුයරොධම්යම. අත් තනීතිඅම්යහසු.න රාජරාජමහාමත්තාදීසුඋපත්ථම්භං

සම්පස්සමානා, නකායබ්යලංසම්පස්සමානාති යයොජනා. 

උප් පන් නපසායදොති අයවච්චප්පසාදං වදති. වක්ෙති හි ‘‘චත්තාරි

යසොතාපන්නස්ස අඅගානි කථිතානී’’ති (ම. නි. අට්ඨ. 1.140). කාමං

අයසක්ොපි අයසක්ොය සමසික්ෙතාය සහධම්මිකා එව, 
චිණ්ණබ්රහ්මචරියතාය පන සහධම්මං චරන්තීති න වත්තබ්බ්යාති

අයසක්ෙවායරොනගහියතො. සබ් යබයපයතතිඑයතයථාවුත්තාභික්ඛුආදයයො
යසොතාපන්නාදයයො ච පුථුජ්ජනා අරියා චාති සබ්යබ්යපි එයතතංතංසික්ොහි

සමානධම්මත්තා සහධම්මත්තා ‘‘සහ ම් මිකා’’ති වුච්චන්ති. ඉදානි 

නිබ්බ්යත්තිතඅරියධම්මවයසයනව සහධම්මියක දස්යසන්යතො 

‘‘අපිචා’’තිආදිමාහ. මග්  දස ්සනම් හීති පරිඤ්ඤාභිසමයාදිවයසන

සච්චපටියවයධන ‘‘නව මග්ගඅගානි, අට්ඨ යබ්යොජ්ඣඅගානී’’තිආදිනා

විවායදො නත්ථි. එක ම් මචාරිතාොති සමානධම්මචාරිතාය. න හි

පටිවිකුධසච්චානං ‘‘මයා ධම්යමො සුදිට්යඨො, තයා දුකුදිට්යඨො’’තිආදිනා
විවායදො අත්ථි. දිට්ඨිසීලසාමඤ්යඤන සඅ ාතා හි යත උත්තමපුරිසා. 

ඉමිනාති ‘‘සහධම්මිකා යෙො පනා’’තිආදිවචයනන. තත්ථ 

පිෙමනාපග්ගහයණන සීයලසු පරිපූරකාරිතාපයදයසන එකයදයසන ගහිතං
සඅ සුප්පටිපත්තිං පරිපුණ්ණං කත්වා දස්යසති. යය හි සම්පන්නසීලා 

සුවිසුකුධදස්සනා, යතවිඤ්ඤූනං පියා මනාපාති. එත් තාවතාති ‘‘අත්ථි යෙො
යනො ආවුයසො’’තිආදිනයප්පවත්යතන රතනත්තයපසාදයජොතයනන 

අක් ඛාතා යතසුයතසුසුත්තපයදයසසු. 

141. සත් ථරි පසායදොති පසාදග්ගහයණන ‘‘භගවතා’’තිආදිනා වා

පසාදනීයා ධම්මා ගහිතා. යතන බුකුධසුබුකුධතං දස්යසති, තථා ‘‘ ම් යම 

පසායදො’’ති ඉමිනා ධම්මසුධම්මතං, ඉතයරන සඅ සුප්පටිපන්නතං. යයන
චිත්යතන අඤ්ඤත්ථ අනුපලබ්භමායනන සාසයනයයව සමයණො ඉයතො 

බ්යහිකුධා නත්ථීති අයමත්යථො, සම්මයදව, පතිට්ඨාපියතොති යවදිතබ්බ්යං.

තත්රායංයයොජනා – යස්මාසම්මාසම්බුකුයධොඅම්හාකංසත්ථා, තස්මාඅත්ථි

යෙොයනො, ආවුයසො, සත්ථරි පසායදො, සම්මාසම්බුකුධත්තාචස්සස්වාොයතො

ධම්යමොතිඅත්ථිධම්යමපසායදො, තයතො එවචඅත්ථිසීයලසුපරිපූරකාරිතාති
සහධම්මිකා…යප.… පබ්බ්යජිතා චාති එවයමත්ථ සත්ථරි පසායදන ධම්යම
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පසායදො, යතනසඅ සුප්පටිපත්තීතිඅයඤ්චනයයොයලයසනපි පරප්පවායදසු
නත්ථීතිඉයධවසමයණො…යප.…සමයණහිඅඤ්යඤහීති. 

පටිවිකුධසච්චානං පහීනානුයරොධානං යගහස්සිතයපමස්ස අසම්භයවො 

එවාති ‘‘ඉදානී’’ති වුත්තං. යදි එවං ‘‘උපජ්ඣායයන, භික්ෙයව, 

සකුධිවිහාරිකම්හි පුත්තයපමං උපට්ඨයපතබ්බ්යං’’තිආදිවචනං )මහාව. 65) 

කථන්ති? නයිදං යගහස්සිතයපමං සන්ධාය වුත්තං, තංසදිසත්තා පන
යපමමුයෙන වුත්යතො යමත්තාස්යනයහො. න හි භගවා භික්ඛූ සංකියලයස

නියයොයජති. එවරූපං යපමං සන්  ාොති පසාදාවහගුණාවහයතො පූරණාදීසු

භත්ති පසායදො න යහොති, පසාදපතිරූපකා පන යලොභපවත්තීති දට්ඨබ්බ්යා. 

යථයරොති මහාසඅ රක්ඛිතත්යථයරො. යයන අට් ඨකථා යපොත්ථකං 

ආයරොපිතා. එයකොව සත් ථා අනඤ්ඤසාධාරණගුණත්තා, අඤ්ඤථා

අනච්ඡරියත්තා සත්ථුලක්ෙණයමවනපරිපූයරයය. විසුං කත් වාතිඅඤ්යඤහි 

වියවයචත්වා අත්තයනො ආයවණිකං කත්වා. ‘‘අම්හාකං සත්ථා’’ති
බ්යයාවදන්තානං අඤ්යඤසං සත්ථා න යහොතීති අත්ථයතො ආපන්නයමව

යහොති, තථා ච පයදසවත්තිනිං තස්ස සත්ථුතං පටිජානන්තා
පරිපුණ්ණලක්ෙණසත්ථුතං ඉච්ඡන්තානම්පි තයතො විරුකුධා 

සත්ථුභාවපරියයසයනන පරාජිතා යහොන්ති. පරිෙත් ති ම් යමති 

අධිකබ්රහ්මගුණසුත්තයගයයාදිප්පයභදසමයය. තත්ථ අ සීල…යප.… 

කුක් කුරසීලාදීසූති ඉදං යයභුයයයන අඤ්ඤතිත්ථියානං තාදිසං 

වතසමාදානසබ්භාවයතොවුත්තං, ආදි-සකුයදන යමනියමචාතුයාමසංවරාදීනං

සඅගයහොති. අධිප් පොයසොති අධිකං පයසති පයුජ්ජති එයතනාති

අධිප්පයායසො, සවියසසංඅධිකත්තබ්බ්යකිරියා )අ.නි.ටී. 2.3.117). යතනාහ 

‘‘අධිකප් පයෙොය ො’’ති. 

තස් ස පසාදස් ස පරියෙොසානභූතාති තස්ස සත්ථරි ධම්යම ච පසාදස්ස 

නිට්ඨානභූතා. නිට් ඨාති යමොක්යෙො. සමයවාදීනඤ්හි තස්මිං තස්මිං සමයය
තදුපයදසයකචපසායදොයාවයදවයමොක්ොධිගමනට්යඨො.දිට්ඨිගතිකාතථා

තථා අත්තයනො ලකුධිවයසනනිට්ඨං පරිකප්යපන්ති යයවාතිආහ ‘‘නිට් ඨං 

අපඤ් ඤයපන් යතො නාම නත් ථී’’ති. බ්රාහ් මණානන්ති බ්රාහ්මණවාදීනං.යතසං

එකච්යච බ්රහ්මුනා සයලොකතා නිට්ඨාති වදන්ති, එකච්යච තස්ස සමීපතා, 
එකච්යචයතනසංයයොයගොනිට්ඨාතිවදන්ති.තත්ථයයසයලොකතාවාදියනො 

සමීපතාවාදියනොච, යතකුයවධාවාදියනො, ඉතයරඅකුයවධාවාදියනො.සබ්යබ්යපි
යත අත්ථයතො බ්රහ්මයලොද්පපත්තියංයයව නිට්ඨාසඤ්ඤියනො. තත්ථ හි
යනසං නිච්චාභිනියවයසො යථා තං බ්යකස්ස බ්රහ්මුයනො. යතන වුත්තං 

‘‘බ්රහ් මයලොයකො නිට් ඨා’’ති. බ්රහ් මයලොයකොති පඨමජ්ඣානභූමි. 

මහාතාපසානන්තියවෙනසාදිතාපසානං.මහාබ්රහ්මාවිය පඨමජ්ඣානභූමියං

ආභස්සයරසු එයකො සබ්බ්යයසට්යඨො නත්ථීති ‘‘ආභස් සරා’’ති පුථුවචනං. 

පරිබ් බා කානන්ති සඤ්චයාදිපරිබ්බ්යාජකානං. අන්යතො ච මයනො ච එතස්ස 

නත්ථීති අනන් තමානයසො. ආජීවකානඤ්හි සබ්බ්යදාභාවයතො අනන්යතො, 
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පටුන 

සුෙදුක්ොදිසමතික්කමනයතො අමානයසො. ඉමිනා අට්ඨහි යලොකධම්යමහි
උපක්කිලිට්ඨචිත්තතං දස්යසති. 

පපඤ් යච යං වත්තබ්බ්යං, තං යහට්ඨා වුත්තයමව. තණ් හාදිට් ඨියෙොව 

අධිප් යපතා මමඅකාරඅහඅකාරවිගමස්ස අධිප්යපතත්තා. යථා පඤ්චසු

ඨායනසු එයකොවකියලයසො යලොයභො ආගයතො, එවං කුවීසු ඨායනසුතයයො

කියලසා ආගතා ‘‘යදොයසො යමොයහො දිට්ඨී’’ති. ‘‘සයදොසස්සා’’ති හි

වුත්තට්ඨායන පටි ං අද්සලමූලං ගහිතං, ‘‘පටිවිරුකුධස්සා’’ති වියරොයධො, 

‘‘සයමොහස්සා’’ති යමොයහො අද්සලමූලං, ‘‘අවිකුදසුයනො’’ති මලයං, 

අසම්පජඤ්ඤං වා, ‘‘සඋපාදානස්සා’’ති‘‘නත්ථිදින්න’’න්තිආදිනානයයන

ගහණං, ‘‘පපඤ්චාරාමස්සා’’තිපපඤ්චුප්පත්තිවයසන. 

ආකාරයතොති පවත්තිආකාරයතො. පදන්තයරන රාගවියසසස්ස
වුච්චමානත්තාආදියතො වුත්තං සරාගවචනං ඔළාරිකං රාගවිසයන්ති ආහ 

‘‘පඤ ්චකාමගුණිකරා වයසනා’’ති.  හණවයසනාති දළ්හග්ගහණවයසන.
‘‘අනුරුකුධපටිවිරුකුධස්සා’’ති එකපදවයසන පාළියං ආගතත්තා එකජ්ඣං
පදුකුධායරොකයතො.තත්ථපන‘‘අනුරුකුධස්සා’’තිසුභවයසනාතිඑවමත්යථො 
වත්තබ්යබ්යො. න හි පටිවිරුජ්ඣනං සුභවයසන යහොති. 

පපඤ් චුප් පත් තිදස් සනවයසනාති කියලසකම්මවිපාකානං 

අපරාපරුප්පත්තිපච්චයතාය සංසාරස්ස පපඤ්චනං පපඤ්යචො, තස්ස 
උප්පත්තියහතුභාවදස්සනවයසන.තණ්හාහිභවුප්පත්තියාවියසසපච්චයයො. 

තණ් හාපච් චො උපාදානදස් සනවයසනාති තණ්හාපච්චයස්ස උපාදානස්ස 

දස්සනවයසන, යදවත්ථා තණ්හා උපාදානස්ස පච්චයයො, 

තදවත්ථාදස්සනවයසන. ඵයලන හි යහතුවියසසකිත්තනයමතන්ති. එවං 

විද්  ංයසථාති කාමරාගභවතණ්හාදිවයසනයලොභංකස්මාඑවංවිප්පකියරථ. 

තණ් හාකරණවයසනාති තණ්හායනකරණවයසන සුභාකාරග්ගහණවයසන.
සුභන්තිහි ආරම්මයණපවත්යතොරායගො‘‘සුභ’’න්තිවුත්යතො. 

142. වදන්තිඑයතනාති වායදො, දිට්ඨිවායදො.දිට්ඨිවයසනහි ‘‘සස්සයතො

අත්තාචයලොයකොච, අසස්සයතොඅත්තාචයලොයකො චා’’තිචදිට්ඨිගතිකා

පඤ්ඤයපන්ති.යතනාහ ‘‘ද් යවමා, භික් ඛයව, දිට් ඨියෙො’’ති)ම.නි.1.142). 

තණ්හාරහිතාය දිට්ඨියා අභාවයතො තණ්හාවයසයනව ච අත්තයනො

සස්සතභාවාභිනියවයසොති කත්වා වුත්තං ‘‘තණ් හාදිට් ඨිවයසනා’’ති. 

අල් ලීනාති නිස්සිතා. උප තාති අවිස්සජ්ජනවයසන එකිභාවමිව ගතා. 

අජ් යඣොසිතාති තාය දිට්ඨියා ගිලිත්වා පරිනිට්ඨාපිතා විය තදන්යතොගධා.

යතනාහ ‘‘අනුපවිට් ඨා’’ති. යථා ගහට්ඨානං කාමජ්යඣොසානං විවාදමූලං, 

එවං පබ්බ්යජිතානං දිට්ඨජ්යඣොසානන්ති ආහ ‘‘විභවදිට් ඨිො යත 

පටිවිරුද්  ා’’ති.දිට්ඨිවියරොයධනහි දිට්ඨිගතිකවියරොයධො. 
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ෙණිකසමුදයයො උප්පාදක්ෙයණොති ආහ ‘‘දිට් ඨීනං නිබ් බත් තී’’ති.
දිට්ඨිනිබ්බ්යත්තිග්ගහයණයනව යචත්ථ යථා දිට්ඨීනං පටිච්චසමුප්පන්නතා

විභාවිතා, එවංදිට්ඨිවත්ථුයනොපීතිඋභයයසම්පිඅනිච්චතා දුක්ෙතාඅනත්තතා

ච විභාවිතාති දට්ඨබ්බ්යං. යානි පටිසම් භිදානයෙන (පටි. ම. 1.122) 

‘‘පච්චයසමුදයයො අට්ඨ ඨානානී’’ති වුත්තානි, තානි දස්යසන්යතො 

‘‘ඛන්  ාපී’’තිආදිමාහ.තත්ථ ෙන්ධාපිදිට්ඨිට්ඨානංආරම්මණට්යඨන‘‘රූපං

අත්තයතො සමනුපස්සතී’’තිආදිවචනයතො (සං. නි. 3.81; 4.345). අවිජ්  ාපි 

දිට් ඨිට් ඨානං උපනිස්සයාදිවයසන පච්චයභාවයතො. යථාහ – ‘‘අස්සුතවා, 

භික්ෙයව, පුථුජ්ජයනො අරියානං අදස්සාවී අරියධම්මස්ස අයකොවියදො’’තිආදි

)ම.නි.1.2, 461; සං.නි.3.1, 7). ඵස් යසොපි දිට් ඨිට් ඨානං. යථාචාහ‘‘තදපි

ඵස්සපච්චයා )දී.නි. 1.118-130), ඵුස්ස ඵුස්ස පටිසංයවදියන්තී’’ති )දී.නි.

1.144) ච. සඤ් ඤාපි දිට් ඨිට් ඨානං. වුත්තඤ්යහතං ‘‘සඤ්ඤානිදානා හි

පපඤ්චසඅොති (සු.නි.880), පථවිංපථවියතො සඤ්ඤත්වා’’ති)ම.නි.1.2) 

ච ආදි. විතක් යකොපි දිට් ඨිට් ඨානං. වුත්තම්පි යචතං ‘‘තක්කඤ්ච දිට්ඨීසු

පකප්පයිත්වා, සච්චංමුසාති කුවයධම්මමාහූ’’ති )සු.නි. 892; මහානි.121) 

‘‘තක්කීයහොති වීමංසී’’ති )දී.නි.1.34) චආදි. අයෙොනියසොමනසිකායරොපි 

දිට් ඨිට් ඨානං. යථාහභගවා‘‘තස්යසවඅයයොනියසොමනසිකයරොයතොඡන්නං

දිට්ඨීනං අඤ්ඤතරා දිට්ඨි උප්පජ්ජති, අත්ථි යම අත්තාති අස්ස සච්චයතො

යථතයතො දිට්ඨි උප්පජ්ජතී’’තිආදි )ම. නි. 1.19). සමුට්ඨාති එයතනාති

සමුට්ඨානං, තස්ස භායවො සමුට් ඨානට් යඨො, යතන. ඛණිකත් ථඞ්  යමො 

ෙණිකනියරොයධො. පච් චෙත් ථඞ්  යමො අවිජ්ජාදීනං අච්චන්තනියරොයධො. යසො

පන යයන යහොති, තං දස්යසන්යතො ‘‘යසොතාපත් තිමග් ය ො’’ති ආහ.
චත්තායරො හි අරියමග්ගා යථාරහං තස්ස තස්ස සඅොරගතස්ස

අච්චන්තනියරොධයහතු, ෙණිකනියරොයධොපන අයහතුයකො. 

ආනිසංසන්ති උදයං. යසො පන දිට්ඨධම්මිකසම්පරායිකවයසන දුවියධො.
තත්ථ සම්පරායියකො දුග්ගතිපරිකියලසතායආදීනවපක්ඛියකො එවාති ඉතරං

දස්යසන්යතො ‘‘ෙං සන්  ාො’’තිආදිමාහ. ආදීනවම් පි දිට්ඨධම්මිකයමව 

දස්යසන්යතො ‘‘දිට් ඨිග්  හණමූලකං උපද් දව’’න්තිආදිමාහ. යසොතිආදීනයවො. 

ආදීනන්ති ආදි-සකුයදනනග්ගියානසනසඅකටිවතාදීනංසඅගයහො.නිස්සරති 
එයතනාති නිස්සරණන්ති වුච්චමායන දස්සනමග්යගො එව දිට්ඨීනං

නිස්සරණං සියා, තස්ස පන අත්ථඅගමපරියායයන ගහිතත්තා
සබ්බ්යසඅෙතනිස්සටං නිබ්බ්යානං දිට්ඨීහිපි නිස්සටන්ති කත්වා වුත්තං 

‘‘දිට් ඨීනං නිස ්සරණං නාම නිබ් බාන’’න්ති. ඉමිනාතිආදීසු වත්තබ්බ්යං 
අනුයයොගවත්යතවුත්තනයයමව. 

143. දිට් ඨිච් යඡදනං දස් යසන් යතොති සබ්බුපාදානපරිඤ්ඤාදස්සයනන

සබ්බ්යයසොදිට්ඨීනංසමුච්යඡදවිධිංදස්යසන්යතො. වුත් තායෙවාති– 

‘‘උපාදානානිචත්තාරි, තානිඅත්ථවිභාගයතො; 
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ධම්මසඅයෙපවිත්ථාරා, කමයතොචවිභාවයය’’ති.)විසුකුධි.2.645) – 

ගාථං උකුදිසිත්වා අත්ථවිභාගාදිවයසන වුත්තායයව. කාමං ඉයතො 

බ්යාහිරකානං‘‘ඉමානිඋපාදානානිඑත්තකානිචත්තාරි, නඉයතොභියයයො’’ති

ඊදිසං ඤාණං නත්ථි, යකවලං පන යකචි ‘‘කාමා පහාතබ්බ්යා’’ති වදන්ති, 

යකචි‘‘නත්ථිපයරොයලොයකොතිච, මිච්ඡා’’තිවදන්ති, අපයර‘‘සීලබ්බ්යයතන

සුකුධීති ච, මිච්ඡා’’ති වදන්ති, අත්තදිට්ඨියා පන මිච්ඡාභාවං සබ්බ්යයසො න

ජානන්ති එව. යත්තකං පන ජානන්ති, තස්සපි අච්චන්තප්පහානං න

ජානන්ති, තථාපි සබ්බ්යස්ස පරිඤ්යඤයයස්ස පරිඤ්යඤයයං
පඤ්ඤයපමඉච්යචව තිට්ඨන්ති. එවංභූතානං පන යනසං තත්ථ යාදිසී

පටිපත්ති, තං දස්යසන්යතො සත්ථා ‘‘සන් ති, භික් ඛයව’’තිආදිමාහ. තත්ථ 

සන් තීති සංවිජ්ජන්ති. යතන යතසං දිට්ඨිගතිකානං විජ්ජමානතාය 

අවිච්යඡදතං දස්යසති. එයකති එකච්යච. සමණබ්රාහ් මණාති

පබ්බ්යජ්විපගමයනන සමණා, ජාතිමත්යතන ච බ්රාහ්මණා. සබ් යබසන්ති

අනවයසසානංඋපාදානානං සමතික් කමං පහානං. සම් මා න පඤ ්ඤයපන් තීති

යයසං පඤ්ඤයපන්ති, යතසම්පිසම්මා පරිඤ්ඤංන පඤ්ඤයපන්ති. ඉදානි

තං අත්ථං විත්ථාරයතො දස්යසතුං ‘‘යකචී’’තිආදි වුත්තං. තත්ථ යහොතික-
ද්ටීචක-බ්යහූදක-හංස-පරමහංස-කාජක-තිදණ්ඩ-යමොනවත-යසව-පාරුපක-
පඤ්චමරත්තික- යසොමකාරක-මුගබ්බ්යත-චරබ්යාක-තාපස-නිගන්ථා-ජීවක-
ඉසි-පාරායනික-පඤ්චාතපික-කාපිල- කාණාද-සංසාරයමොචක-අග්ගිභත්තික-
මගවතික-යගොවතික-ද්ක්ද්රවතික-කාමණ්ඩලුක- වග්ගුලිවතික-එකසාටක-
ඔදකසුකුධික-සරීරසන්තාපක-සීලසුකුධික-ඣානසුකුධික-චතුබ්බිධ- 

සස්සතවාදාදයයො ඡන්නවුති තණ්හාපායසන ඩංසනයතො, අරියධම්මස්ස වා

විබ්යාධනයතො පාසණ් ඩා. වත් ථුපටියසවනං කාමන්තිබ්යයාපාරස්ස වත්ථුයනො 

පටියසවනසඅොතං කාමං. යථයෙයන යසවන් තීති පටිහත්ථආදිසමඤ්ඤාය

යලොකස්ස වචනවයසන යසවන්ති. තීණි කාරණානීති ‘‘නත්ථි
දින්න’’න්තිආදිනයප්පවත්තානිදිට්ඨිවියසසභූතානි වට්ටකාරණානි. 

අත් ථසල් ලාපිකාති අත්ථස්ස සල්ලාපිකා, කුවින්නං
අධිප්යපතත්ථසල්ලාපවිභාවිනීති අධිප්පායයො. කුවින්නඤ්හි වචනං 

සල්ලායපො.යතනාහ ‘‘පථවී කිරා’’තිආදි. 

යයො තිත්ථියානං අත්තයනො සත්ථරි ධම්යම සහධම්මියකසු ච පසායදො 

වුත්යතො, තස්සඅනායතනගතත්තාඅප්පසාදකභාවදස්සනංපසාදපච්යඡයදො.

තථාපවත්යතො වායදො පසාදපච් යඡදවායදො වුත්යතො. එවරූයපති ඊදියස

වුත්තනයයන කියලසානං අනුපසමසංවත්තනියක.  ම් යමති 

ධම්මපතිරූපයක. විනයෙති විනයපතිරූපයක. තිත්ථියා හි යකොහඤ්යඤ
ඨත්වා යලොකං වඤ්යචන්තා ධම්මං කයථමාති ‘‘සත්තියම කායා අකටා 

අකටවිධා’’තිආදිනා )දී. නි. 1.174) යං කිඤ්චි කයථත්වා තථා ‘‘විනයං
පඤ්ඤයපමා’’ති යගොසීලවග්ගුලිවතාදීනි පඤ්ඤයපත්වා තාදිසං සාවයක 
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සික්ොයපත්වා ‘‘ධම්මවිනයයො’’ති කයථන්ති, තං සන්ධායයතං වුත්තං 

‘‘ධම්මවිනයය’’ති.යතනාහ ‘‘උභයෙනපි අනිෙයානිකං සාසනං දස් යසතී’’ති.
පරිත්තම්පිනාමපුඤ්ඤංකාතුකාමංමච්යඡරමලාභිභූතතාය නිවායරන්තස්ස
අන්තරායං තස්ස කයරොයතො දිට්යඨව ධම්යම විඤ්ඤූහි ගරහිතබ්බ්යතා 

සම්පරායය ච දුග්ගති පාටිකඅො, කිමඅගං පන
සකලවට්ටදුක්ෙනිස්සරණාවයහ ජිනචක්යක පහාරදායියනො තිත්ථකරස්ස

තයදොවාදකරස්ස චාති ඉමමත්ථං දස්යසන්යතො ‘‘අනිෙයානිකසාසනම් හි 

හී’’තිආදිමාහ. යථා යසො පසායදො සම්පරායය න සම්මග්ගයතො අත්තයනො

පවත්තිවයසනාති දස්යසන්යතො ‘‘කඤ් චි කාලං  න් ත් වාපි පච් ඡා විනස ්සති 

යෙවා’’තිආහ, අයවච්චප්පසායදොවියඅච්චන්තියකොනයහොතීතිඅත්යථො. 

සම් පජ්  මානා යථාවිධිපටිපත්තියා තිරච් ඡානයෙොනිං ආවහති. 

කම්මසරික්ෙයකන හි විපායකයනව භවිතබ්බ්යං. සබ් බම් පි කාරණයභදන්ති
සබ්බ්යම්පි යථාවුත්තං තිත්ථකරානං සාවකානං අපායදුක්ොවහං

මිච්ඡාපටිපත්තිසඅොතං කාරණවියසසං. යසො පයනස පසායදො න නිෙයාති 
මිච්ඡත්තපක්ඛිකත්තා සුරාපීතසිඅගායල පසායදො විය. සුරං පරිස්සායවත්වා

ඡඩ්ඩිතකසටං සුරා ල් ලිකං. බ්රාහ්මණා නාම ධනලුකුධාති අධිප්පායයනාහ 

‘‘ඉමං වඤ් යචස් සාමී’’ති. කංසසතාති කහාපණසතා. 

144. තස් සාති පසාදස්ස. සබ්යබ්යොපි යලොයභො කාමුපාදානන්යතව

වුච්චතීති ආහ ‘‘අරහත් තමග් ය න කාමුපාදානස ්ස පහානපරිඤ් ඤ’’න්ති. 

එවරූයපතිඊදියස සබ්බ්යයසොකියලසානංඋපසමසංවත්තනියක.යථානුසිට්ඨං

පටිපජ්ජමානානංඅපායයසුඅපතනවයසන ධාරණට්යඨන  ම් යම. සබ්බ්යයසො

විනයනට්යඨන විනයෙ. තත්ථභවදුක්ෙනිස්සරණායසංවත්තයන. 

නමස් සමායනො අට් ඨාසි කුයව අසඅයෙයයයානි පච්යචකයබ්යොධිපාරමීනං
පූරයණන තත්ථ බුකුධසාසයන පරිචයයන ච භගවති පසන්නචිත්තතාය ච. 

‘‘උලූකා’’තයාදිගාථාරුක්ෙයදවතාය භාසිතා. කාලුට් ඨිතන්තිසායන්හකායල

දිවාවිහාරයතො උට්ඨිතං. දුග්  යතයසො න  ච් ඡතීති දුග්ගතිං එයසො න

ගමිස්සති. යමොරජියකො මුරජවාදයකො. මහායභරිවාදකවත් ථුආදීනිපි
සිතපාතුකරණංආදිංකත්වා විත්ථායරතබ්බ්යානි. 

පරමත් යථති යලොද්ත්තරධම්යම. කිං පන වත් තබ් බන්ති ධම්යමපි

පරමත්යථ නිමිත්තං ගයහත්වා සුණන්තානං. සාමයණරවත් ථූති
පබ්බ්යජිතදිවයසයයව සප්යපන දට්යඨො හුත්වා කාලං කත්වා යදවයලොකං
උපපන්නසාමයණරවත්ථු. 

ඛීයරොදනන්ති ඛීයරන සකුධිං සම්මිස්සං ඔදනං. තිම් බරුසකන්ති

තින්දුකඵලං. තිපුසසදිසා එකා වල්ලිජාති තිම්බ්යරුසං, තස්ස ඵලං

තිම්බ්යරුසකන්තිචවදන්ති. කක් කාරිකන්තිඛුකුදකඑලාළුකං.මහාතිපුසන්ති

ච වදන්ති. වල් ලිපක් කන්ති ඛුකුදකතිපුසවල්ලියා ඵලං. හත් ථපතාපකන්ති
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මන්දාමුඛි. අම් බකඤ් ජිකන්ති අම්බිලකඤ්ජිකං. ෙළයාගුන්තිපි වදන්ති. 

යදොණිනිම් මජ්  නින්තිසයතලංතිලපිඤ්ඤාකං. විධුපනන්තිචතුරස්සබීජනිං. 

තාලවණ් ටන්ති තාලපත්යතහි කතමණ්ඩලබීජනිං. යමොරහත් ථන්ති
යමොරපිඤ්යඡහිකතංමකසබීජනිං. 

වුත් තනොනුසායරයනවාති යස්මා ඉධාපි යථාවුත්තං සබ්බ්යම්පි
කාරණයභදං එකයතො කත්වා දස්යසන්යතො සත්ථා ‘‘තං කිස්ස 

යහතූ’’න්තිආදිමාහ, තස්මා තත්ථ අනියයානිකසාසයන වුත්තනයස්ස
අනුස්සරණවයසන යයොයජත්වායවදිතබ්බ්යං. 

145. පරිඤ් ඤන්ති පහානපරිඤ්ඤං. යතසං පච් චෙං දස් යසතුන්ති
උපාදානානං පරිඤ්ඤා නාම පහානපරිඤ්ඤා. යතසං අච්චන්තනියරොයධො

අධිප්යපයතො, යසො ච පච්චයනියරොයධන යහොතීති යතසං පච්චයං

මූලකාරණයතො පභුති දස්යසතුං. අෙන්ති ඉදානි වුච්චමායනො එත් ථ ‘‘ඉයම

චා’’තිආදිපායඨ ‘‘කිං නිදානා’’තිආදිසමාසපදානං අත්යථො. සබ් බපයදසූති 

‘‘තණ්හාසමුදයා’’තිආදීසුසබ්යබ්යසුපයදසු. ඉමිනා එව චසබ්බ්යග්ගහයණන 

‘‘ඵස්සනිදානා’’තිආදීනම්පි පදානං සඅගයහො දට්ඨබ්යබ්යො. ඉයම

අඤ්ඤතිත්ථියා උපාදානානම්පි සමුදයං න ජානන්ති, ද්යතො නියරොධං, 
තථාගයතො පන යතසං තප්පච්චයපච්චයානම්පි සමුදයඤ්ච අත්ථඅගමඤ්ච

යාථාවයතො ජානාති, තස්මා – ‘‘ඉයධව, භික්ෙයව, සමයණො…යප.…

සුඤ්ඤා පරප්පවාදා සමයණභි අඤ්යඤහී’’ති )ම. නි. 1.139) 

යථාරකුධසීහනාදං මත්ථකං පායපත්වා දස්යසන්යතො ‘‘ඉයම ච, භික්ෙයව, 

චත්තායරො උපාදානා’’තිආදිනා )ම. නි. 1.145) නයයන යදසනං
පටිච්චසමුප්පාදමුයෙන ඔතායරන්යතො වට්ටං දස්යසත්වා ‘‘යයතො ච

යෙො’’තිආදිනා විවට්ටං දස්යසන්යතො අරහත්යතන යදසනාය කූටං ගණ්හි, 

තමත්ථං දස්යසන්යතො ‘‘ෙස් මා පන භ වා’’තිආදිමාහ. තං
සුවිඤ්යඤයයයමව. 

චූළසීහනාදසුත්තවණ්ණනායලීනත්ථප්පකාසනාසමත්තා. 

2. මහාසීහනාදසුත් තවණ් ණනා 

යවසාලීනගරවණ්ණනා 
146. අපරාපරන්ති පුනප්පුනං. විසාලීභූතතාොති ගාවුතන්තරං

ගාවුතන්තරං පුථුභූතතාය. තත්රාති තස්සං විසාලීභූතතායං. ඡඩ් ඩිතමත් යතති

විස්සට්ඨමත්යත. ඌමිභොදීහීති ඌමිද්ම්භීලආවට්ටසංසුකාභයයහි. 

උදකප්පවායහනාගතස්සපි ච උස්මා න විගච්ඡති, උස්මා ච නාම ඊදිසස්ස

සවිඤ්ඤාණකතාය භයවයයාති ‘‘සිො  බ් යභො’’ති චින්යතසි. තථා හීතිආදි

තත්ථ කාරණචින්තා. පුඤ්ඤවන්තතාය දුග්  න්  ං නායහොසි, සඋසුමතාය 

පූතිකභායවො. දාරකානං පුඤ්ඤූපනිස්සයයතො අඞ් ගුට් ඨකයතො චස් ස ඛීරං 

නිබ් බත් ති, ඛීරභත්තඤ්ච ලභි. චරිමකභයව යබ්යොධිසත්යත ද්ච්ඡිගයත 
යබ්යොධිසත්තමාතුවියඋදරච්ඡවියාඅච්ඡවිප්පසන්නතායනිච්ඡවිවියාතිකත්වා
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ආහ ‘‘නිච් ඡවී අයහසු’’න්ති. යතසන්ති කුවින්නං දාරකානං. මාතාපිතයරොති

යපොසකමාතාපිතයරො. අභිසිඤ් චිත් වා රා ානං අකංසු රජ්ජසම්පත්තියා

දායකස්ස කම්මස්සකතත්තා, අසම්භින්යනඑවරාජද්යලඋප්පන්නත්තාච.
ද්මාරස්ස පුඤ්ඤානුභාවසඤ්යචොදිතායදවතාධිග්ගහිතාතියකචි. 

පුරස ්ස අපයරතිපුරස්ස අපරදිසාය ගාවුතමත්යතඨායනජීවකම්බ්යවනං

වියසපාකාරමන්දිරයක. අචිරපක් කන් යතොතිඑත්ථනයදසන්තරපක්කමනං

අධිප්යපතං, අථ යෙො සාසනයතො අපක්කමනන්ති දස්යසන්යතො 

‘‘විබ් භමිත් වා’’තිආදිමාහ. යතයනවාහ ‘‘ඉමස්මා ධම්මවිනයා’’ති. පරිසතීති

පරිසායං, ජනසමූයහති අත්යථො. ජනසමූහගයතො පන ‘‘පරිසමජ් යඣ’’ති
වුත්යතො. භාවනාමනසිකායරන විනා පකතියාව මනුස්යසහි

නිබ්බ්යත්යතතබ්යබ්යො ධම්යමොති මනුස් ස ම් යමො, මනුස්සත්තභාවාවයහො වා

ධම්යමො මනුස් ස ම් යමො, අනුළාරං පරිත්තද්සලං. යං අසතිපි බුකුධුප්පායද

වත්තති, යඤ්ච සන්ධායාහ ‘‘හීයනන බ්රහ්මචරියයන, ෙත්තියය
උපපජ්ජතී’’ති. ‘‘අම්හාකං බුකුයධො’’ති බුකුයධ මමත්තකාරියනො 

බුද්  මාමකා. යසසපදකුවයයපිඑයසවනයයො. 

උත්තරිමනුස්සධම්මාදිවණ්ණනා 
අලං අරියාය අරියභාවායාති අලමරියෙො, රූපායතනං ජානාති

චක්ඛුවිඤ්ඤාණංවියපස්සතිචාති ඤාණදස ්සනං, දිබ්බ්යචක්ඛු.සම්මසනුපයග

චපනධම්යම ලක්ෙණත්තයඤ්චතථාජානාති පස්සතිචාති ඤාණදස ්සනං, 

විපස්සනා.නිබ්බ්යානං, චත්තාරිවාසච්චානි අසම්යමොහපටියවධයතොජානාති

පස්සති චාති ඤාණදස ්සනං, මග්යගො. ඵලං පන නිබ්බ්යානවයසයනව
යයොයජතබ්බ්යං. පච්චයවක්ෙණා මග්ගාධිගතස්ස අත්ථස්ස පච්චක්ෙයතො

ජානනට්යඨන ඤාණදස ්සනං, සබ්බ්යඤ්ඤුතා අනාවරණතාය 

සමන්තචක්ඛුතාය ච ඤාණදස ්සනං. යලොකුත් තරමග් ය ො අධිප් යපයතො, 
තස්මිඤ්හි පටිසිකුයධසබ්යබ්යසම්පි බුකුධගුණානං අසම්භයවොති අධිප්පායයො.

යතනාහ ‘‘තඤ් හි යසො භ වයතො පටියසය තී’’ති. 

සුඛුමං  ම් මන් තරං නාම ඣානවිපස්සනාදිකං ආචරියානුග්ගයහන 

 හිතං නාම නත් ථි. තක් කපරිොහතන්ති‘‘ඉති භවිස්සති, එවංභවිස්සතී’’ති
තංතංදස්යසතබ්බ්යමත්ථතක්කයනන විතක්කනමත්යතන පරියතො ආහතං

පරිවත්තිතං කත්වා. යතනාහ ‘‘තක් යකත් වා’’තිආදි. යලොකිෙපඤ් ඤං 

අනු ානාති උපනිසින්නපරිසාය අනුකූලධම්මකථනයතොති අධිප්පායයො.

යතනාහ ‘‘සමයණො ය ොතයමො’’තිආදි. පටිභාතීති පටිභානං, ‘‘ඉති

වක්ොමී’’ති එවංපවත්තං කථනචිත්තං, තයතො පටිභානයතො ජානනං

පටිභානං, ආගමාභාවයතො සයයමව උපට්ඨිතත්තා සෙංපටිභානං. යතනාහ 

‘‘ඉමිනාස ්ස  ම් යමසු පච් චක් ඛභාවං පටිබාහතී’’ති. සුඵුසිතන්ති නිබ්බිවරං.

අඵුසිතත්යත හි සුයෙන වචීය ොයසො න නිච්ඡරති. දන් තාවරණන්ති
ඔට්ඨකුවයං. ජිව්හාපි ථකුධතාය සුයෙන වචීය ොයසො න නිච්ඡරතීති ආහ 
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‘‘මුදුකා ජිව් හා’’ති. කරවීකරුතමඤ්විතාය මධුයරො සයරො. එලං වුච්චති

යදොයසො, එලං ගළතීති එලගළා, න එලගළා අයනල  ා, නිකුයදොසා, න
රුජ්ඣතීති අත්යථො.සබ්බ්යයමතංරඤ්ජනස්යසවකාරණංදස්යසන්යතොවදති. 

පඤ ්ච  ම් මාතිගම්භීරඤාණචරියභූතානං ෙන්ධාදීනංඋග්ගහණ-සවන-

ධාරණ-පරිචය-යයොනියසොමනසිකායර සන්ධායාහ. තක් කරස් ස සම් මා 

දුක් ඛක් ඛොොතිඑත්ථ සම් මා-සකුයදො උභයත්ථාපි යයොයජතබ්යබ්යො ‘‘සම්මා

තක්කරස්ස සම්මා දුක්ෙක්ෙයායා’’ති. යයො හි සම්මා ධම්මං පටිපජ්ජති, 

තස්යසව සම්මා දුක්ෙක්ෙයයො යහොති. යයො පන වුත්තනයයන තක්කයරො, 

තස්ස නියයානං අත්ථයතො ධම්මස්යසව නියයානන්ති ආහ ‘‘යසො 

 ම් යමො…යප.… නිෙයාති  ච් ඡතී’’ති. 

147. යකො යනොති ද්ජ්ඣනසීයලො. යස්මා පන සුනක්ෙත්යතො

යකොධවයසන ද්රූයරො ඵරුසවචයනො ච, තස්මා ආහ ‘‘යකො යනොති 

චණ් යඩො ඵරුයසො චා’’ති. තස් මිං අත් තභායව මග්  ඵලානං උපනිස් සයෙො 

නත් ථීතිතස්මිං අත්තභායවඋප්පජ්ජනාරහානං මග්ගඵලානංඋපනිස්සයයො

නත්ථි. තං බුද්  ා ‘‘යමොඝපුරියසො’’ති වදන් ති යථා තං

සුදින්නලාළුදායිආදියක. උපනිස ්සයෙ සතිපි තස් මිං ඛයණ මග් ය  වා ඵයල 

වා අසති ‘‘යමොඝපුරියසො’’ති වදන් ති යථා තං ධනියූපයසනත්යථරාදියක.
සමුච්ඡින්යනොපනිස්සයය පන වත්තබ්බ්යයමව නත්ථි. යථා ‘‘මක්ෙලි

යමො පුරියසො මනුස්සඛිප්පං මඤ්යඤ’’ති )අ. නි. 1.311) තථා

සුනක්ෙත්යතොපීතිආහ ‘‘ඉමස ්ස පනා’’තිආදි. අස් සාතිඑයතන. කත්තරිහිදං

සාමිවචනං. යකොය නාතියකොධයහතුනා. 

භ වයතොතිසම්පදානවචනංද්කුධපදායපක්ොය. පුබ් යබතිභික්ඛුකායල. 

සද් දං යසොතුකායමොති යසො කිර දිබ්බ්යචක්ඛුනා තාවතිංසභවයන යදවතානං

රූපංපස්සන්යතො ඔට්ඨචලනංපස්සති, නපනසකුදංසුණාති, තස්මාතාසං

සකුදං යසොතුකායමො අයහොසි. යතන වුත්තං ‘‘සද් දං යසොතුකායමො…යප.… 

පුච් ඡී’’ති. යසො ච අතීයත එකං සීලවන්තං භික්ඛුං කණ්ණසක්ෙලියං

පහරිත්වා බ්යධිරමකාසි, තස්මා පරිකම්මං කයරොන්යතොපි අභබ්යබ්යොව

දිබ්බ්යයසොතාධිගමාය. තං සන්ධාය වුත්තං ‘‘උපනිස ්සයෙො නත් ථීති ඤත් වා 

පරිකම් මං න කයථසී’’ති. චින් යතසීති අත්තයනො මිච්ඡාපරිවිතක්කියතන
අයයොනියසො උම්මුජ්ජන්යතොචින්යතසි. 

නියයානිකත්තාවයබ්යොධනයතො අයභයදොපචායරන ‘‘යදසනා ම් යමො 

නිෙයානියකො’’ති වුත්යතො. නියයායනො වා අරියමග්යගො යබ්යොයධතබ්යබ්යො

එතස්ස අත්ථීති නිෙයානියකො යදසනා ම් යමො. අත් තනි අත් ථිතං දස් යසති 

කිච්චසිකුධිදස්සයනනතත්ථ තත්ථ පාකටීකතත්තා, න පටිඤ්ඤාමත්යතන.
තථා හි යථාපරාධං තංතංසික්ොපදපඤ්ඤත්තියා යථාධම්මං 
යවයනයයජ්ඣාසයානුරූපඤ්ච අවිපරීතධම්මයදසනාය යදවමනුස්යසහි
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පටුන 

යථාභිසඅෙතපඤ්හානං තදජ්ඣාසයානුකූලං ඨානයසො විස්සජ්ජයනන ච

භගවයතො සබ්බ්යත්ථ අප්පටිහතඤාණචාරභායවන සබ් බඤ් ඤුතඤ් ඤාණං 

විඤ්ඤූනං පාකටං, තථා තත්ථ තත්ථ යමකපාටිහාරියකරණාදීසු 

ඉද් ධිවි ඤාණාදීනීති. යතනාහ ‘‘මය් හඤ ්චා’’තිආදි. අන්යවති

යථාගහිතසඅයකතස්ස අනුගමනවයසනඑති ජානාතීති අන් වයෙො. යතනාහ 

‘‘අනුබුජ් ඣතීති අත් යථො’’ති. සඅයකතානුගමනඤ්යචත්ථ ‘‘යථාපරාධං 

තංතංසික්ොපදපඤ්ඤත්තියා’’තිආදිනා වුත්තනයයමව. එවං යෙො නා 

යවදිතබ් බාති යථා සබ්බ්යඤ්ඤුතඤ්ඤායණන යයොජනා කතා, එවං
‘‘එවරූපම්පි නාම මය්හං ඉකුධිවිධඤාණසඅොතං
උත්තරිමනුස්සධම්ම’’න්තිආදිනාතත්ථතත්ථයයොජනා යවදිතබ්බ්යා. 

උත්තරිමනුස්සධම්මාදිවණ්ණනානිට්ඨිතා. 
දසබ්යලඤාණවණ්ණනා 

148. යදිපි ආදියතො අභිඤ්ඤාත්තයවයසන යදසනාය ආගතත්තා 
යචයතොපරියඤාණානන්තරං උපරි තිස්යසො අභිඤ්ඤා වත්තබ්බ්යා සියුන්ති

වත්තබ්බ්යං සියා, අත්ථයතො පන විජ්ජාත්තයං

යථාවුත්තඅභිඤ්ඤාත්තයයමවාති කත්වා ‘‘තිස් යසො විජ්  ා වත් තබ් බා 

සියු’’න්තිවුත්තං.කස්මා පයනත්ථ ‘‘තාසු වුත් තාසු උපරි දසබලඤාණං න 

පරිපූරතී’’ති වුත්තං, නනු ඉමානි ඤාණානි යසසාභිඤ්ඤා විය අත්තයනො

විසයස්ස අභිජානනට්ඨං උපාදාය අභිඤ්ඤාසු වත්තබ්බ්යානි, අකම්පියට්ඨං
පන උපත්ථම්භනට්ඨඤ්ච උපාදාය බ්යලඤායණසු යථා සම්මාසතිආදයයො

ඉන්ද්රියබ්යලයබ්යොජ්ඣඅගමග්ගඅයගසූති? නයිදයමවං. තත්ථ හි ධම්මානං

ධම්මකිච්චවියසසවිභාවනපරාය යදසනාය වුත්තං, ඉධ පන සත්ථු 

ගුණවියසසවිභාවනපරාය යදසනාය තථා වත්තුං න සක්කා අත්ථයතො

අනඤ්ඤත්තා, එකච්චානං පුථුජ්ජනානංඑවංචිත්තංඋප්පජ්යජයය ‘‘කිමිදං
භගවා යහට්ඨා වුත්තගුයණ පුනපි ගණ්හන්යතො ගුණාධිකදස්සනං
කයරොතී’’ති.තස්මාසුවුත්තයමතං‘‘උපරිදසබ්යලඤාණංන පරිපූරතී’’ති. 

අඤ ්යඤහි අසා ාරණානීති කස්මා වුත්තං (අ. නි. ටී. 3.10.21), නනු

යචතානි සාවකානම්පි එකච්චානං උප්පජ්ජන්තීති? කාමං උප්පජ්ජන්ති, 

යාදිසානි පන බුකුධානං ඨානාට්ඨානඤාණාදීනි, න තාදිසානි තදඤ්යඤසං 
කදාචිපි උප්පජ්ජන්තීති අඤ්යඤහි අසාධාරණානීති. යතනාහ 

‘‘තථා තස් යසව බලානී’’ති. ඉමයමව හි යථාවුත්තයලසං අයපක්ඛිත්වා 
තදභාවයතොආසයානුසයඤාණාදීසුඑවඅසාධාරණගුණසමඤ්ඤානිරුළ්හා.

කාමං ඤාණබ්යලානං ඤාණසම්භායරො වියසසපච්චයයො, පුඤ්ඤසම්භායරොපි

පන යනසං පච්චයයො එව, ඤාණසම්භාරස්සපි වා පුඤ්ඤසම්භාරභාවයතො 

‘‘පුඤ ්ඤුස ්සෙසම් පත් තිො ආ තානී’’තිවුත්තං. 

පකතිහත් ථිකුලන්ති )සං. නි. 2.22) ගිරිචරනදීචරවනචරාදිප්පයභදා

යගොචරියකාලාවකනාමා සබ්බ්යාපි බ්යයලන පාකතිකා හත්ථිජාති. දසන් නං 
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පුරිසානන්ති ථාමමජ්ඣිමානං දසන්නං පුරිසානං. එකස්ස තථාගතස්ස

කායබ්යලන්ති ආයනත්වා සම්බ්යන්යධො. එකස ්සාති ච තථා යහට්ඨාකථායං

ආගතත්තායදසනායසොයතනවුත්තං. නාරාෙනසඞ් ඝාතබලන්තිඑත්ථනාරා

වුච්චන්ති රස්මියයො, තා බ්යහූ නානාවිධා ඉයතො උප්පජ්ජන්තීති නාරාෙනං, 

වජිරං, තස්මා නාරායනසඅ ාතබ්යලන්ති වජිරසඅ ාතබ්යලන්ති අත්යථො. 

ඤාණබලං පන පාළිෙං ආ තයමව, න කායබ්යලං විය

අට්ඨකථාරුළ්හයමවාති අධිප්පායයො. ‘‘සංයුත් තයක ආ තානි යතසත් තති 

ඤාණානි සත් තසත් තති ඤාණානී’’ති වුත්තං )විභ.මූලටී.760), තත්ථපන

නිදානවග්යග සත්තසත්තති ආගතානි චතුචත්තාරීසඤ්ච, යතසත්තති පන

පටිසම්භිදාමග්යග)පටි.ම.1.73මාතිකා) සුතමයාදීනිආගතානිදිස්සන්ති, න

සංයුත්තයක. අඤ් ඤානිපීති එයතන ඤාණවත්ථුවිභඅයග එකකාදිවයසන

වුත්තානි, අඤ්ඤත්ථ ච ‘‘පුබ්බ්යන්යත ඤාණ’’න්තිආදිනා )ධ. ස. 1076) 

බ්රහ්මජාලාදීසු )දී. නි. 1.36) ච ‘‘තයිදං තථාගයතො පජානාති, ඉමානි
දිට්ඨිට්ඨානානි එවං ගහිතානී’’තිආදිනා වුත්තානි අයනකානි 

ඤාණප්පයභදානි සඅගණ්හාති. යාථාවපටියවධයතො සයඤ්ච අකම්පියං 
පුග්ගලඤ්ච තංසමඅගිං යනයයයසු අධිබ්යලං කයරොතීති ආහ 

‘‘අකම් පිෙට් යඨන උපත් ථම් භනට් යඨන චා’’ති. 

උසභස්ස ඉදන්ති ආසභං, (අ. නි. ටී. 2.4.8) යසට්ඨං ඨානං.

සබ්බ්යඤ්ඤුතපටිජානනවයසන අභිමුෙං ගච්ඡන්ති, අට්ඨ වා පරිසා 

උපසඅකමන්තීති ආසභා, පුබ්බ්යබුකුධා. ඉදං පනාති බුකුධානං ඨානං

සබ්බ්යඤ්ඤුතයමවවදති. තිට් ඨමායනොවාතිඅවදන්යතොපි)සං.නි.ටී.2.2.22) 

තිට්ඨමායනොව පටිජානාතිනාමාතිඅත්යථො. උප ච් ඡතීතිඅනුජානාති. 

අට් ඨසු පරිසාසූති ‘‘අභිජානාමි යෙො පනාහං, සාරිපුත්ත, අයනකසතං
ෙත්තියපරිසං…යප.… තත්ර වත මං භයං වා සාරජ්ජං වා ඔක්කමිස්සතීති

නිමිත්තයමතං, සාරිපුත්ත, න සමනුපස්සාමී’’ති )ම. නි. 1.151) වුත්තාසු

අට්ඨසු පරිසාසු. අභීතනාදං නදතීති පරයතො දස්සිතඤාණයයොයගන

දසබ්යයලොහන්ති අභීතනාදං නදති. සීහනාදසුත් යතන ඛන්  වග් ය  (සං. නි.

3.78) ආගයතන. 

‘‘යදවමනුස්සානං චතුචක්කංවත්තතී’’ති )අ.නි. 4.31) සුත්තයසයසන

සප්පුරිසූපස්සයාදීනං ඵලසම්පත්තිපවත්ති, පුරිමසප්පුරිසූපස්සයාදිං 
උපනිස්සාය පච්ඡිමසප්පුරිසූපස්සයාදීනං සම්පත්තිපවත්ති වා වුත්තාති ආදි-
සකුයදන තත්ථ ච චක්ක-සකුදස්ස ගහණං යවදිතබ්බ්යං. විචක්කසණ්ඨානා

අසනි එව අසනිවිචක් කං. උරචක් කාදීසූති ආදි-සකුයදන ආණාසමූහාදීසුපි

චක්ක-සකුදස්ස පවත්ති යවදිතබ්බ්යා. ‘‘සඅ යභදං කරිස්සාම

චක්කයභද’’න්තිආදීසු )පාරා. 409; චූළව. 343) හි ආණා ‘‘චක්ක’’න්ති

වුත්තා, ‘‘යදවචක්කං අසුරචක්ක’’න්තිආදීසු )අ. නි. ටී. 2.4.8) සමූයහොති.

පටියවධනිට්ඨත්තා අරහත්තමග්ගඤාණං පටියවයධොති ‘‘ඵලක් ඛයණ 
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උප් පන් නං නාමා’’ති වුත්තං. යතන පටිලකුධස්සපි යදසනාඤාණස්ස 

කිච්චනිප්ඵත්ති පරස්ස බුජ්ඣනමත්යතන යහොතීති 

‘‘අඤ ්ඤාතයකොණ් ඩඤ් ඤස ්ස යසොතාපත් ති…යප.… ඵලක් ඛයණ පවත් තං 

නාමා’’තිවුත්තං.තයතොපරංපනයාවපරිනිබ්බ්යානායදසනාඤාණප්පවත්ති
තස්යසව පවත්තිතස්ස ධම්මචක්කස්ස ඨානන්ති යවදිතබ්බ්යං
පවත්තිතචක්කස්සචක්කවත්තියනො චක්කරතනස්සඨානංවිය. 

‘‘තිට් ඨතී’’ති වුත්තං, කිං භූමියං පුරියසො විය? යනොති ආහ 

‘‘තදාෙත් තවුත් තිතාො’’ති. ඨානන්තියචත්ථඅත්තලායභොධරමානතාච, න

ගතිනිවත්තීති ආහ ‘‘උප් පජ්  ති යචව පවත් තති චා’’ති. යත්ථ පයනතං

දසබ්යලඤාණං විත්ථාරිතං, තං දස්යසන්යතො ‘‘අභි ම් යම පනා’’තිආදිමාහ.
යසයසසුපිඑයසවනයයො. 

සමාදියන්තීති සමාදානානි, තානි පන සමාදියිත්වා කතානි යහොන්තීති

ආහ ‘‘සමාදියිත් වා කතාන’’න්ති. කම් මයමව වා කම් මසමාදානන්තිඑයතන 

සමාදානසකුදස්සඅපුබ්බ්යත්ථාභාවංදස්යසතිමුත්තගතසකුයදගතසකුදස්සවිය. 

 තීති නිරයාදිගතියයො. උපධීති අත්තභායවො. කායලොති කම්මස්ස

විපච්චනාරහකායලො. පයෙොය ොතිවිපාද්ප්පත්තියාපච්චයභූතාකිරියා. 

අ ති ාමිනින්ති නිබ්බ්යානගාමිනිං. වක්ෙති හි ‘‘නිබ්බ්යානඤ්චාහං, 

සාරිපුත්ත, පජානාමි නිබ්බ්යානගාමිඤ්ච මග්ගං නිබ්බ්යානගාමිනිඤ්ච

පටිපද’’න්ති )ම. නි. 1.153). බ්යහූසුපි මනුස්යසසු එකයමව පාණං
 ායතන්යතසු කාමං සබ්යබ්යසං යචතනා තස්යසයවකස්ස 

ජීවිතින්ද්රියාරම්මණා, තංපනකම්මංයතසංනානාකාරං.යතසු )විභ.අට්ඨ.

811) හි එයකො ආදයරන ඡන්දජායතො කයරොති, එයකො ‘‘එහි ත්වම්පි

කයරොහී’’තිපයරහිනිප්පීළියතො කයරොති, එයකොසමානච්ඡන්යදොවියහුත්වා
අප්පටිබ්යාහමායනො විචරති. යතසු එයකො යතයනව කම්යමන නිරයය

නිබ්බ්යත්තති, එයකො තිරච්ඡානයයොනියං, එයකො යපත්තිවිසයය. තං
තථාගයතො ආයූහනක්ෙයණ එව – ‘‘ඉමිනා නීහායරන ආයූහිතත්තා එස

නිරයය නිබ්බ්යත්තිස්සති, එස තිරච්ඡානයයොනියං, එස යපත්තිවිසයය’’ති

ජානාති.නිරයයනිබ්බ්යත්තමානම්පි–‘‘එස මහානිරයයනිබ්බ්යත්තිස්සති, එස
උස්සදනිරයය’’ති ජානාති. තිරච්ඡානයයොනියං නිබ්බ්යත්තමානම්පි – ‘‘එස

අපාදයකො භවිස්සති, එස කුවිපාදයකො, එස චතුප්පයදො, එස බ්යහුප්පයදො’’ති
ජානාති. යපත්තිවිසයය නිබ්බ්යත්තමානම්පි – ‘‘එස නිජ්ඣාමතණ්හියකො 

භවිස්සති, එස ඛුප්පිපාසියකො, එස පරදත්තූපජීවී’’ති ජානාති. යතසු ච

කම්යමසු– ‘‘ඉදංකම්මංපටිසන්ධිමාකඩ්ඪිස්සති, ඉදංඅඤ්යඤනදින්නාය
පටිසන්ධියා උපධියවපක්කංභවිස්සතී’’තිජානාති. 

තථා සකලගාමවාසියකසු එකයතො පිණ්ඩපාතං දදමායනසු කාමං

සබ්යබ්යසම්පි යචතනා පිණ්ඩපාතාරම්මණාව, තං පන කම්මං යතසං
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පටුන 

නානාකාරං.යතසුහිඑයකොආදයරනකයරොතීති යසසංපුරිමසදිසං, තස්මා

යතසු යකචි යදවයලොයක නිබ්බ්යත්තන්ති, යකචි මනුස්සයලොයක, තං 
තථාගයතොආයූහනක්ෙයණයයවජානාති–‘‘ඉමිනානීහායරනආයූහිතත්තා

එස මනුස්සයලොයක නිබ්බ්යත්තිස්සති, එස යදවයලොයක, තත්ථාපි එස

ෙත්තියද්යල, එස බ්රාහ්මණද්යල, එස යවස්සද්යල, එස සුකුදද්යල, එස

පරනිම්මිතවසවත්තීසු, එසනිම්මානරතීසු, එස තුසියතසු, එසයායමසු, එස 

තාවතිංයසසු, එස චාතුමහාරාජියකසු, එස භුම්මයදයවසූ’’තිආදිනා තත්ථ
තත්ථ හීනපණීතසුවණ්ණදුබ්බ්යණ්ණඅප්පපරිවාරමහාපරිවාරතාදියභදංතංතං
වියසසංආයූහනක්ෙයණයයව ජානාති. 

තථාවිපස්සනංපට්ඨයපන්යතසුයයව– ‘‘ඉමිනානීහායරනඑසකිඤ්චි 

සල්ලක්යෙතුංනසක්ඛිස්සති, එසමහාභූතමත්තයමවවවත්ථයපස්සති, එස 

රූපපරිග්ගයහයයව ඨස්සති, එස අරූපපරිග්ගයහයයව, එස

නාමරූපපරිග්ගයහයයව, එස පච්චයපරිග්ගයහ එව, එස

ලක්ෙණාරම්මණිකවිපස්සනායඑව, එස පඨමඵයලයයව, එසදුතියඵයලඑව, 

එස තතියඵයල එව, එස අරහත්තං පාපුණිස්සතී’’ති ජානාති. 

කසිණපරිකම්මංකයරොන්යතසුපි– ‘‘ඉමස්සපරිකම්මමත්තයමවභවිස්සති, 

එස නිමිත්තං උප්පායදස්සති, එස අප්පනං එව පාපුණිස්සති, එස ඣානං
පාදකංකත්වා විපස්සනං පට්ඨයපත්වා අරහත්තං ගණ්හිස්සතී’’ති ජානාති.

යතනාහ ‘‘ඉමස ්ස යචතනා’’තිආදි. 

කාමනයතො, කායමතබ්බ්යයතො, කාමපටිසංයුත්තයතො ච කායමො ධාතු 

කාම ාතු. ආදි-සකුයදන බ්යයාපාදධාතු-රූපධාතු-ආදීනං සඅගයහො. 

විලක් ඛණතාොති විසදිසසභාවතාය. ඛන්  ාෙතන ාතුයලොකන්ති
අයනකධාතුං නානාධාතුං ෙන්ධයලොකං ආයතනයලොකං ධාතුයලොකං
යථාභූතං පජානාතීති යයොජනා. ‘‘අයං රූපක්ෙන්යධො නාම…යප.… අයං 

විඤ්ඤාණක්ෙන්යධො නාම. යතසුපි එකවියධන රූපක්ෙන්යධො, 

එකාදසවියධන රූපක්ෙන්යධො (විභ. 33). එකවියධන යවදනාක්ෙන්යධො, 

බ්යහුවියධනයවදනාක්ෙන්යධො)විභ.34-61). එකවියධන සඤ්ඤාක්ෙන්යධො, 

බ්යහුවියධනසඤ්ඤාක්ෙන්යධො)විභ.62-91). එකවියධන සඅොරක්ෙන්යධො, 

බ්යහුවියධන සඅොරක්ෙන්යධො )විභ. 92-120). එකවියධන 

විඤ්ඤාණක්ෙන්යධො, බ්යහුවියධනවිඤ්ඤාණක්ෙන්යධො’’ති )විභ. 121-149) 

එවං තාව ෙන්ධයලොකස්ස, ‘‘ඉදං චක්ොයතනං නාම…යප.… ඉදං

ධම්මායතනං නාම. තත්ථ දසායතනා කාමාවචරා, කුයව

චාතුභූමකා’’තිආදිනා )විභ.156-171) ආයතනයලොකස්ස, ‘‘අයංචක්ඛුධාතු 

නාම…යප.… අයං මයනොවිඤ්ඤාණධාතු නාම, තත්ථ යසොළස ධාතුයයො

කාමාවචරා, කුයව චාතුභූමකා’’තිආදිනා )විභ. 172-188) ධාතුයලොකස්ස
අයනකසභාවං නානාසභාවඤ්ච පජානාති. න යකවලං

උපාදින්නකසඅොරයලොකස්යසව, අථ යෙො
අනුපාදින්නකසඅොරයලොකස්සපි – ‘‘ඉමාය නාම ධාතුයා උස්සන්නත්තා
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ඉමස්සරුක්ෙස්සෙන්යධොයසයතො, ඉමස්සකායළො, ඉමස්ස මට්යඨො, ඉමස්ස

සකණ්ටයකො, ඉමස්ස බ්යහලත්තයචො, ඉමස්ස තනුත්තයචො, ඉමස්ස පත්තං 

වණ්ණසණ්ඨානාදිවයසන එවරූපං, ඉමස්ස පුප්ඵං නීලං පීතං යලොහිතං

ඔදාතංසුගන්ධං දුග්ගන්ධං, ඉමස්සඵලංඛුකුදකංමහන්තංදී ංරස්සංවට්ටං
සුසණ්ඨානං දුස්සණ්ඨානංමුදුකංඵරුසංසුගන්ධංදුග්ගන්ධංමධුරංතිත්තකං

කටුකං අම්බිලං කසාවං, ඉමස්ස කණ්ටයකො තිඛියණො ද්ණ්යඨො උවියකො 
ද්ටියලො තම්යබ්යො කායළො ඔදායතො යහොතී’’තිආදිනා පජානාති. 

සබ්බ්යඤ්ඤුබුකුධාදීනංඑවහිඑතංබ්යලං, නඅඤ්යඤසං. 

නානාධිමුත් තිකතන්ති නානාඅජ්ඣාසයතං. අධිමුත්ති නාම
අජ්ඣාසයධාතු අජ්ඣාසයසභායවො. යසො පන හීනපණීතතාසාමඤ්යඤන
පාළියං කුවිධාව වුත්යතොපි හීනපණීතාදියභයදන අයනකවියධොති ආහ 

‘‘හීනාදීහි අධිමුත් තීහි නානාධිමුත් තිකභාව’’න්ති. තත්ථ තත්ථ යය යය

සත්තා යංයංඅධිමුත්තිකා, යතයතතංතදධිමුත්තියකඑවයසවන්තිභජන්ති

පයිරුපාසන්ති ධාතුසභාගයතො. යථා ගූථාදීනං ධාතුසභායවො එයසො, යං

ගූථාදීහිඑවසංසන්දන්තිසයමන්ති, එවං )පුග්ගලානංඅජ්ඣාසයස්යසයවස

සභායවො, යං) )විභ.මූලටී.813) හීනජ්ඣාසයා දුස්සීලාදීහිඑවසංසන්දන්ති

සයමන්ති, සම්පන්නසීලාදයයො ච සම්පන්නසීලාදීයහව. තං යනසං
නානාධිමුත්තිකතංභගවායථාභූතංපජානාතීති. 

වුද් ධිඤ ්ච හානිඤ් චාති පච්චයවියසයසන සාමත්ථියයතො අධිකතං

අනධිකතඤ්ච. ඉන්ද්රියපයරොපරියත්තඤාණනිකුයදයස )විභ. 814; පටි. ම.

1.113) ‘‘ආසයං ජානාති අනුසයං ජානාතී’’ති ආසයාදිජානනං කස්මා

නිකුදිට්ඨන්ති? ආසයජානනාදිනා යයහි ඉන්ද්රියයහි පයරොපයරහි සත්තා

කලයාණපාපාසයාදිකා යහොන්ති, යතසං ජානනස්ස විභාවනයතො. එවඤ්ච

කත්වා ඉන්ද්රියපයරොපරියත්තආසයානුසයඤාණානං විසුං අසාධාරණතා, 
ඉන්ද්රියපයරොපරියත්තනානාධිමුත්තිකතාඤාණානං විසුං බ්යලතා ච සිකුධා 

යහොති.තත්ථආසයන්තියත්ථසත්තානිවසන්ති, තංයතසංනිවාසට්ඨානං

දිට්ඨිගතං වා යථාභූතඤාණං වා ආසයෙො. අනුසයෙො අප්පහීනභායවන
ථාමගයතොකියලයසො.තංපනභගවාසත්තානංආසයංජානන්යතො යතසං

යතසං දිට්ඨිගතානං, විපස්සනාමග්ගඤාණානඤ්ච අප්පවත්තික්ෙයණපි

ජානාති.වුත්තංයහතං – 

‘‘කාමං යසවන්තංයයව භගවා ජානාති ‘අයං පුග්ගයලො
කාමගරුයකො කාමාසයයො කාමාධිමුත්යතො’ති. කාමං
යසවන්තඤ්යඤව ජානාති ‘අයං පුග්ගයලො යනක්ෙම්මගරුයකො 
යනක්ෙම්මාසයයො යනක්ෙම්මාධිමුත්යතො’ති. යනක්ෙම්මං

යසවන්තඤ්යඤව ජානාති. බ්යයාපාදං, අබ්යයාපාදං, ථිනමිකුධං, 
ආයලොකසඤ්ඤං යසවන්තංයයව ජානාති ‘අයං පුග්ගයලො
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ථිනමිකුධගරුයකො ථිනමිකුධාසයයො ථිනමිකුධාධිමුත්යතො’ති’’ )පටි. ම.
1.113). 

පඨමාදීනං චතුන් නං ඣානානන්ති රූපාවචරානං පඨමාදීනං
පච්චනීකඣාපනට්යඨන ආරම්මණූපනිජ්ඣානට්යඨන ච ඣානානං.

චතුක්කනයයන යහතං වුත්තං. අට් ඨන් නං වියමොක් ඛානන්ති එත්ථ
පටිපාටියා සත්ත අප්පිතප්පිතක්ෙයණ පච්චනීකධම්යමහි විමුච්චනයතො

ආරම්මයණ ච අධිමුච්චනයතො වියමොක්ො නාම, අට්ඨයමො පන සබ්බ්යයසො
සඤ්ඤායවදයියතහි විමුත්තත්තා අපගමවියමොක්යෙො නාම.

චතුක්කනයපඤ්චකනයයසු පඨමඣානසමාධි සවිතක්කසවිචායරො නාම, 

පඤ්චකනයයදුතියජ්ඣානසමාධිඅවිතක්කවිචාරමත්යතො, නයකුවයයපිඋපරි

තීසුඣායනසු සමාධිඅවිතක්කඅවිචායරො, සමාපත්තීසුපටිපාටියාඅට්ඨන්නං

සමාධීතිපි නාමං, සමාපත්තීතිපි චිත්යතකග්ගතාසබ්භාවයතො, 

නියරොධසමාපත්තියා තදභාවයතො න සමාධීති නාමං. හානභාගිෙ ම් මන්ති
අප්පගුයණහි පඨමජ්ඣානාදීහි වුට්ඨිතස්ස සඤ්ඤාමනසිකාරානං

කාමාදිඅනුපක්ෙන්දනං. වියසසභාගිෙ ම් මන්ති පගුයණහි පඨමජ්ඣානාදීහි
වුට්ඨිතස්ස සඤ්ඤාමනසිකාරානං දුතියජ්ඣානාදිපක්ෙන්දනං. ඉති
සඤ්ඤාමනසිකාරානං කාමාදිදුතියජ්ඣානාදිපක්ෙන්දනානි

හානභාගියවියසසභාගියධම්මාති දස්සිතානි, යතහි පන ඣානානං

තංසභාවතා ධම්ම-සකුයදන වුත්තා. තස් මාති වුත්තයමවත්ථං යහතුභායවන

පච්චාමසති. යවොදානන්ති පගුණතාසඅොතං යවොදානං. තඤ්හි
පඨමජ්ඣානාදීහි වුට්ඨහිත්වා දුතියජ්ඣානාදිඅධිගමස්ස පච්චයත්තා 

‘‘වුට් ඨාන’’න්ති වුත්තං. යය )අ. නි. ටී. 3.10.21) පන ‘‘නියරොධයතො

ඵලසමාපත්තියා වුට්ඨානන්ති පාළි නත්ථී’’ති වදන්ති, යත ‘‘නියරොධා
වුට්ඨහන්තස්ස යනවසඤ්ඤානාසඤ්ඤායතනං ඵලසමාපත්තියා

අනන්තරපච්චයයන පච්චයයො’’ති ඉමාය පාළිො (පට්ඨා. 1.1.417) 

පටියසයධතබ්බ්යා. යයො සමාපත්තිලාභී සමායනො එව ‘‘න ලභාමහ’’න්ති, 

කම්මට්ඨානං සමානං එව ‘‘න කම්මට්ඨාන’’න්ති සඤ්ඤී යහොති, යසො
සම්පත්තිංයයවසමානං‘‘විපත්තී’’තිපච්යචතීතියවදිතබ්යබ්යො. 

149. අප් පනන්තිනිගමනං. න තථා දට් ඨබ් බන්තියථාපරවාදිනාවුත්තං, 

තථානදට්ඨබ්බ්යං. සකසකකිච් චයමව  ානාතීතිඨානාට්ඨානජානනාදිංසකං

සකංයයව කිච්චං කාතුං ජානාති, යථාසකයමව විසයං පටිවිජ්ඣතීති

අත්යථො. තම් පීති යතහි දසබ්යලඤායණහි ජානිතබ්බ්යම්පි. 

කම් මන් තරවිපාකන් තරයමවාති කම්මන්තරස්සවිපාකන්තරයමව ජානාති, 
යචතනායචතනාසම්පයුත්තධම්යම නිරයාදිනිබ්බ්යානගාමිනිපටිපදාභූයත

කම්මන්ති ගයහත්වා ආහ ‘‘කම් මපරිච් යඡදයමවා’’ති. ධාතුනානත්තඤ්ච

ධාතුනානත්තකාරණඤ්ච  ාතුනානත් තකාරණන්ති

එකයදසසරූයපකයසයසො දට්ඨබ්යබ්යො. තඤ්හි ඤාණං තදුභයම්පි ජානාති, 

‘‘ඉමායනාමධාතුයාඋස්සන්නත්තා’’තිආදිනා)විභ.අට්ඨ. 812) තථායචව
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පටුන 

සංවණ්ණිතං. සච් චපරිච් යඡදයමවාති පරිඤ්ඤාභිසමයාදිවයසන සච්චානං

පරිච්ඡින්දනයමව. අප් යපතුං න සක් යකොති අට්ඨමනවමබ්යලානිවියතංසදිසං

ඉකුධිවිධඤාණං විය විකුබ් බිතුං. එයතනස්ස බ්යලසදිසතඤ්ච නිවායරති.

ඣානාදිඤාණං විය වා අප් යපතුං විකුබ් බිතුඤ්ච. යදිපි හි 

‘‘ඣානාදිපච්චයවක්ෙණාඤාණං සත්තමබ්යල’’න්ති තස්ස

සවිතක්කසවිචාරතා වුත්තා, තථාපි ‘‘ඣානාදීහි විනා පච්චයවක්ෙණා
නත්ථී’’ති ඣානාදිසහගතං ඤාණං තදන්යතොගධං කත්වා එවං වුත්තන්ති
යවදිතබ්බ්යං. අථ වා සබ්බ්යඤ්ඤුතඤ්ඤාණං ඣානාදිකිච්චං විය න සබ්බ්යං

බ්යලකිච්චං කාතුං සක්යකොතීති දස්යසතුං ‘‘ඣානං හුත් වා අප් යපතුං න 

සක් යකොති ඉද් ධි හුත් වා විකුබ් බිතුං න සක් යකොතී’’තිවුත්තං, නපනකස්සචි
බ්යලස්ස ඣානඉකුධිභාවයතොති දට්ඨබ්බ්යං. එවං කිච්චවියසසවයසනපි
දසබ්යලඤාණසබ්බ්යඤ්ඤුතඤ්ඤාණානං වියසසං දස්යසත්වා ඉදානි 

විතක්කත්තිකභූමන්තරවයසනපි තං දස්යසතුං ‘‘අපිචා’’තිආදි වුත්තං. 

පටිපාටිොතිආදියතොපට්ඨායපටිපාටියා. 

අනුපදවණ්ණනං කත්වා යවදිතබ්බ්යානීති සම්බ්යන්යධො. කියලසාවරණං 

නියතමිච්ඡාදිට්ඨි, කියලසාවරණස්ස අභායවො ආසවක්ෙයාධිගමස්ස ඨානං, 

තබ්භායවො අට්ඨානං, අනධිගමස්ස පන තදුභයං යථාක්කමං අට්ඨානඤ්ච

ඨානඤ්චාති තත්ථ කාරණං දස්යසන්යතො ‘‘යලොකිෙ…යප.… දස් සනයතො 

චා’’ති ආහ. තත්ථ යලොකියසම්මාදිට්ඨියා ඨිති ආසවක්ෙයාධිගමස්ස ඨානං

කියලසාවරණාභාවස්ස කාරණත්තා. සා හි තස්මිං සතින යහොති, අසති ච

යහොති. එයතන තස්සා අට්ඨිතියා තස්ස අට්ඨානතා වුත්තා එව. යනසං 

යවයනයයසත්තානං.  ාතුයවමත් තදස් සනයතොති කාමධාතුආදීනං

පවත්තියභදදස්සනයතො. යදග්යගන ධාතුයවමත්තං ජානාති, තදග්යගන

චරියාවියසසම්පි ජානාති.  ාතුයවමත් තදස් සනයතොති වා
ධම්මධාතුයවමත්තදස්සනයතො. සබ්බ්යාපි හි චරියා ධම්මධාතුපරියාපන්නා

එවාති. පයෙො ං අනාදියිත් වාපි සන්තතිමහාමත්තාදීනං )ධ. ප. 142) විය. 

දිබ් බචක් ඛුඤාණානුභාවයතො පත් තබ් යබනාති එත්ථ දිබ්බ්යචක්ඛුනා පරස්ස
හදයවත්ථුසන්නිස්සයයලොහිතවණ්ණදස්සනමුයෙන තදා

පවත්තමානචිත්තජානනත්ථං පරිකම්මකරණංනාමසාවකානං, තඤ්චයෙො

ආදිකම්මිකානං, යයතො දිබ්බ්යචක්ඛුආනුභාවයතො යචයතොපරියඤාණස්ස

පත්තබ්බ්යතා සියා, බුකුධානං පන යදිපිආසවක්ෙයඤාණාධිගමයතො පයගව 

දිබ්බ්යචක්ඛුඤාණාධිගයමො, තථාපි තථා පරිකම්මකරණං නත්ථි
විජ්ජාත්තයසිකුධියා සිජ්ඣනයතො.යසසාභිඤ්ඤාත්තයයයචයතොපරියඤාණං
දිබ්බ්යචක්ඛුඤාණාධිගයමනපත්තන්තිච වත්තබ්බ්යතංලභතීතිතථා වුත්තන්ති
දට්ඨබ්බ්යං. 

පුන එවරූපිං වාචං න වක් ඛාමීතිචිත්තං උප්පායදන්යතොතංවාචංපජහති

නාම. වාචාය පන යසො අත්යථො පාකයටො යහොතීති ‘‘වදන් යතො’’ති වුත්තං. 

දිට් ඨිං න  ණ් හිස් සාමීති දිට්ඨිග්ගාහපටික්යෙයපො. දිට්ඨියා අනුප්පාදනං
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පජහනයමවාති ආහ ‘‘ප හන් යතො’’ති. යසො අරියූපවාදී නිරයෙ ඨපියතොයෙව, 

නාස්ස නිරයූපපත්තියා යකොචි විබ්යන්යධො එකංසියකො අයමත්යථොති
අධිප්පායයො. 

අස් සාති එකංසිකභාවස්ස. සික්ොහි සීලසමාධිපඤ්ඤාහි, තදත්ථාය

විපස්සනාය චවිනාඅඤ්ඤාරාධනස්සඅසම්භවයතො ‘‘යලොකිෙයලොකුත් තරා 

සීලසමාධිපඤ ්ඤා යවදිතබ් බා’’ති වත්වා පුන ආසන්නතයර සීලාදියක

දස්යසන්යතො ‘‘යලොකුත් තරවයසයනව විනිවත් යතතුම් පි වට් ටතී’’ති ආහ, 
තස්මා අග්ගමග්ගපරියාපන්නා සීලාදයයො යවදිතබ්බ්යා. අග්ගමග්ගට්ඨස්ස හි

දිට්යඨව ධම්යම එකංසිකා අඤ්ඤාරාධනා, ඉතයරසං අයනකංසිකාති.

සම්පජ්ජනං සම් පදා, නිප්ඵත්තීති අත්යථො, තස්මා එවංසම් පදන්ති

එවංඅවිරජ්ඣනකනිප්ඵත්තිකන්ති වුත්තං යහොති. යතනාහ ‘‘ඉමම් පි 

කාරණ’’න්තිආදි. තත්ථ කාරණන්ති යුත්ති. තත්රායං යුත්තිනිකුධාරණා
‘‘නිරයූපයගො අරියූපවාදී තදාදායස්ස අවිජ්ජමානයතො යසයයථාපි
මිච්ඡාදිට්ඨී’’ති. එත්ථ ච ‘‘තං වාචං අප්පහායා’’තිආදිවචයනනතදාදායස්ස

අප්පහායනන ච අරියූපවායදො අන්තරායියකො අනත්ථාවයහො ච, පහායනන
පනඅච්චයංයදයසත්වාෙමාපයනනඅනන්තරායියකො අත්ථාවයහො චයථා 
තංවුට්ඨිතායදසිතාචආපත්තීතිදස්යසති. 

දසබ්යලඤාණවණ්ණනානිට්ඨිතා. 
චතුයවසාරජ්ජඤාණවණ්ණනා 

150. බ්යයායමොහභයවයසන (අ. නි. ටී. 2.4.8) සරණපරියයසනං

සාරජ්ජනං සාරයදො, බ්යයායමොහභයං, විගයතො සාරයදො එතස්සාති විසාරයදො, 

තස්ස භායවො යවසාරජ්  ං. තං පන ඤාණසම්පදං පහානසම්පදං 
යදසනාවියසසසම්පදං යෙමං නිස්සාය පවත්තං චතුබ්බිධං

පච්චයවක්ෙණඤාණං. යතනාහ ‘‘චතූසු ඨායනසූ’’තිආදි. දස් සිත ම් යමසූති 

වුත්තධම්යමසු. වචනමත්තයමව හි යතසං, න පන දස්සනං තාදිසස්යසව
ධම්මස්ස අභාවයතො. භගවතා එව වා ‘‘ඉයම ධම්මා අනභිසම්බුකුධා’’ති

පරස්සවචනවයසන දස් සිත ම් යමසු. ‘‘ධම්මපටිසම්භිදා’’තිආදීසු)විභ.718) 

විය  ම් ම-සකුයදො යහතුපරියායයොති ආහ ‘‘සහ ම් යමනාති සයහතුනා’’ති. 

යහතූතිච උපපත්තිසාධනයහතුයවදිතබ්යබ්යො, නකාරයකොසම්පාපයකොච. 

අප් පමාණන්ති අනිදස්සනං. නිදස්සනඤ්හි අන්වයයතො බ්යයතියරකයතො 

පමාණඅගතාය ‘‘පමාණ’’න්ති වුච්චති. නිමිත් තන්ති යචොදනාය කාරණං.

තත්ථ යචොදයකො යචොදනං කයරොතීති කාරණං, ධම්යමො යචොදනං කයරොති

එයතනාති කාරණං. යතනාහ ‘‘පුග්  යලොපී’’තිආදි. යඛමන්ති යකනචි 
අප්පටිබ්යන්ධියභායවනඅනුපකුදුතතං. 

අන්තරායයො එයතසං අත්ථි, අන්තරායයවා යුත්තාති අන් තරායිකා. 

එවංභූතා පන යත යස්මා අන්තරායකරා නාම යහොන්ති, තස්මා ආහ 

‘‘අන් තරාෙං කයරොන් තීති අන් තරායිකා’’ති.අසඤ්චිච්චවීතික්කයමොනතථා



මජ්ඣිමනිකායය මූලපණ්ණාස-ටීකා  සීහනාදවග්යගො 

351 

පටුන 

සාවජ්යජොති කත්වා වුත්තං ‘‘සඤ ්චිච් ච වීතික් කන් තා’’ති. සත් ත 

ආපත් තික් ඛන්  ාතිආදි නිදස්සනමත්තං ඉතයරසම්පි චතුන්නං 

‘‘අන්තරායිකා’’ති වුත්තධම්මානං තබ්භායව බ්යයභිචාරාභාවයතො. ඉ  පන 

යමථුන ම් යමො අධිප් යපයතොති ඉදං අට්ඨුප්පත්තිවයසන වුත්තං 

අරිට් ඨසික් ඛාපදං (පාචි.417-422) විය.යස්මාතඅෙණම්පි කායමසු )අ.නි.

ටී.2.4.8) ආදීනවං දිස්වා විරත්යතො )අ.නි. ටී. 2.4.8) යහොතියච, වියසසං

අධිගච්ඡති, න කායමසු ආසත්යතො, තස්මා වුත්තං ‘‘යමථුනං…යප.… 

අන් තරායෙො යහොතී’’ති.තත්ථ ෙස් ස කස ්සචීතිනයකවලංපබ්බ්යජිතස්යසව, 

අථයෙොයස්සකස්සචි.තථාහිවුත්තං ‘‘යමථුනමනුයුත්තස්ස, මුස්සයතවාපි

සාසන’’න්ති. තස් මිං අනිෙයානික ම් යමති තස්මිං පයරන
පරිකප්පිතඅනියයානිකධම්මනිමිත්තං. නිමිත්තත්යථහිඉදංකම්මසංයයොයග
භුම්මං. 

චතුයවසාරජ්ජඤාණවණ්ණනානිට්ඨිතා. 
අට්ඨපරිසවණ්ණනා 

151. පුරිසස්ස සූරතරභායවොනාමසඅගායම පාකයටොයහොති, නයගයහ

නිසින්නකායල, එවංයවසාරජ්ජඤාණස්සආනුභායවොපණ්ඩිතපරිසාසු යත්ථ

කත්ථචීති දස්යසන්යතො ‘‘යවසාරජ්  ඤාණස් ස බලදස් සනත් ථ’’න්ති ආහ. 

සන් නිපතිත් වා නිසින් නට් ඨානන්ති ඨානසීයසන

සන්නිපතිතෙත්තියපරිසයමව දස්යසති. එයසව නයෙො සබ් බත් ථාති

අතියදයසන ආවිභාවිතමත්ථං දස්යසතුං ‘‘මාරකායිකාන’’න්තිආදි වුත්තං
සදිසත්ථවිසයත්තාඅතියදසස්ස. යථාහිෙත්තියානංසමූයහොෙත්තියපරිසාති

අයමත්යථො ලබ්භති, න එවං ‘‘මාරපරිසා’’ති එත්ථ, මාරස්ස පරිසාති පන

මාරපරිසාති අයමත්යථො අධිප්යපයතො. යතනාහ ‘‘මාරකායිකානං…යප.… 

න මාරාන’’න්ති. මාරකායිකානන්ති මාරපක්ඛියානං. 

උග්  ට් ඨානදස් සනවයසනාතිසාරජ්ජිතබ්බ්යට්ඨානදස්සනවයසන, එවං උග්ගා

ෙත්තියා අත්තයනො පුඤ්ඤයතයජනාති අධිප්පායයො. බ්රාහ් මණා තීසු 

යවයදසූති ඉදං ඉතයරසං අවිසයදස්සනවයසන වුත්තං. යවයද
සජ්ඣායන්තාපි හි ෙත්තියා යවස්සා ච තදත්ථවිචාරණාය යයභුයයයන

අසමත්ථා එවාති. කස්මා පයනත්ථ යාමාදිපරිසා න ගහිතාති? භුසං
කාමාභිගිකුධතායයයොනියසොමනසිකාරවිරහයතො.යාමාදයයොහි උළාරුළායර
කායමපටියසවන්තාතත්ථාභිගිකුධතායධම්මස්සවනායසභායවනචිත්තම්පි

න උප්පායදන්ති, මහායබ්යොධිසත්තානං පන බුකුධානඤ්ච ආනුභායවන 

ආකඩ්ඪියමානා කදාචි යතසං පයිරුපාසනාදීනි කයරොන්ති තාදියස
මහාසමයය. යතයනව හි විමානවත්ථුයදසනාපි තන්නිමිත්තා බ්යහුලා
නායහොසි.මනුස්සානංවයසනායංකතා. 

පරචක්කවායළසු ච මනුස්සානං වියසසාධිගයමො නත්ථීති පුච්ඡති ‘‘කිං 

පන භ වා අඤ් ඤානි චක් කවා ානිපි  ච් ඡතී’’ති. ඉතයරො යදිපි යතසං

අරියධම්මාධිගයමොනත්ථි, වාසනායපනතත්ථගන්ත්වාධම්මංයදයසතීති 
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දස්යසන්යතො ‘‘ආම ච් ඡතී’’ති ආහ. යකයූරං 

නානාවිධරතනපරිසිබ්බිතසුවණ්ණජාලවිනකුධං භුජාභරණං. අඞ්  දං 

නානාගන්ධගන්ධිතං, යකවලං වා සුවණ්ණමයං බ්යාහුවලයං. ඡින් නස ්සරාති

කුවිධාභූතස්සරා )දී. නි. ටී. 2.172)  ග්  රස ්සරාති ගග්ගරිකාය විය

ගග්ගරායමානෙරස්සරා)දී.නි.ටී. 2.172; අ.නි.ටී.3.8.69). භාසන් තරන්ති

යතසං භාසං )දී. නි. ටී. 2.172; අ. නි. ටී. 3.8.69) සන්ධායාහ. ‘‘වීමංසා 

උප් පජ්  තී’’ති සඅයෙපයතො වුත්තං විවරිතුං ‘‘ඉදං වුත් තං යහොතී’’තිආදි
වුත්තං. 

සඞ්  ම් මාති සමාගන්ත්වා. ආදියතො ලායපො ආලායපො, 

වචනපටිවචනවයසන සමං ලායපො සල් ලායපො. සම්මා, සමඤ්ඤා වා කථා

සංකථා, සංකථාව සාකච් ඡා. 

අට්ඨපරිසවණ්ණනානිට්ඨිතා. 
චතුයයොනිවණ්ණනා 

152. යවන්ති තාය සත්තා අමිස්සිතාපි සමානජාතිතාය මිස්සිතා විය

යහොන්තීති යෙොනි. සා පන අත්ථයතො අණ්ඩාදිඋප්පත්තිට්ඨානවිසිට්යඨො

ෙන්ධානං භාගයසො පවත්තිවියසයසොති ආහ ‘‘ඛන්  යකොට් ඨායසො යෙොනි 

නාමා’’ති. අණ් යඩ  ාතාති පඨමාය ජාතියා වයසන වුත්තං, දුතියාය පන

අණ්ඩයතො, අණ්යඩ වා භිජ්ජමායන ජාතාති එවමත්යථො යවදිතබ්යබ්යො.

යතනාහ ‘‘අභිනිබ් භිජ්    ාෙන් තී’’ති. විනාති එයතහි අණ්ඩාදීහි 

බ්යාහිරපච්චයයහි විනා. උප් පතිත් වා විොති උප්පජ්ජනවයසන පතිත්වා විය.

බ්යාහිරපච්චයනිරයපක්ෙත්තායයව වා උපපතයනසාධුකාරියනොඋපපාතිකා, 

යත එව ඉධ ඔපපාතිකාති වුත්තා. ආදි-සකුයදන ගබ්භමයල
නිබ්බ්යත්තමහාපදුමද්මාරාදීනංසඅගයහො.නිජ්ඣාමතණ්හිකයපතානංනිච්චං 

දුක්ොතුරතායකාමයසවනානත්ථි, තස්මායතගබ්භයසයයකාන යහොන්ති, 

ජාලවන්තතාය න තාසං ද්ච්ඡියං ගබ්යභො සණ්ඨාති, තස්මා යත

ඔපපාතිකායයව සංයසදජත්තායපි අසම්භවයතො. යනරයිකා විොති

නිදස්සනාපයදයසන යතසම්පි ඔපපාතිකත්තං දීයපති. අවයසසාති 
නිජ්ඣාමතණ්හිකයනරයියක ඨයපත්වා අවයසසා විනිපාතිකා. යක්ොනං

චාතුමහාරාජිකතාය ඔපපාතිකභායව එවආපන්යනතංනිවත්යතතුං ‘‘එවං 

ෙක් ඛාපී’’ති වුත්තං.තථාහියතනභුම්මයදවානචවිනිපාතිකාති. 

චතුයයොනිවණ්ණනානිට්ඨිතා. 
පඤ්චගතිවණ්ණනා 

153.  න් තබ් බාති උපපජ්ජිතබ්බ්යා. යථා හි කම්මභයවො පරමත්ථයතො
අසතිපි කාරයක පච්චයසාමග්ගියා සිකුයධො තංසමඅගිනා

සන්තානලක්ෙයණන සත්යතන කයතොති යවොහරීයති, තථා 
උපපත්තිභවලක්ෙණා ගතියයො පරමත්ථයතො අසතිපි ගමයක

තංතංකම්මවයසන යයසං තානි කම්මානි, යතහි ගන්තබ්බ්යාති
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පටුන 

යවොහරීයන්තීති.එවංසකුදත්ථයතොගතිංදස්යසත්වා අත්ථුකුධාරනයයනපිතං

දස්යසතුං ‘‘අපිචා’’තිආදි වුත්තං. යයසු නිරයාදියභයදසු උපපත්තිභයවසු

ගති-සකුයදො නිරූළ්යහො, තයතො අඤ්ඤත්ථාපි ගතිසකුදප්පවත්ති අත්ථි, තං

එයකන ගති-සකුයදන වියසයසත්වා ආහ ‘‘ ති තී’’ති යථා ‘‘දුක්ෙදුක්ෙං, 

(සං.නි.4.327) රූපරූප’’න්ති (විසුකුධි.2.449) ච.උප්පාදාවත්ථායගමනං

උපගමනන්ති ‘‘නිබ් බත් ති තී’’ති වුත්තා.  තින්ති චිත්තගතිං. යතනාහ 

‘‘අජ් ඣාසෙ ති නාමා’’ති, අජ්ඣාසයප්පවත්තීති අත්යථො. තදට් ඨකථාෙං 

(ම. නි. අට්ඨ. 2.503) පන ‘‘ගතින්ති නිප්ඵත්ති’’න්ති අත්යථො වුත්යතො.

බ්රහ්මනිමන්තනසුත්යත (ම.නි. 1.503) හි අයං පාළීති. ජුතින්තිආනුභාවං. 

විභයවොති විනායසො. යසො හි විගයමොති අත්යථන ගති. යතයනව නිබ් බානං 

අරහයතො  තීති )පරි. 339) අනුපාදියසසනිබ්බ්යානං අරහයතො ගති විගයමො

විභයවොති අයනකත්ථත්තා ධාතූනං. ද් යවයෙව  තියෙොති කුයවව

නිප්ඵත්තියයොතිඅත්යථොතිආහ ‘‘අෙං නිප් ඵත් ති ති නාමා’’ති. 

යස්සඋප්පජ්ජති, තංබ්රයූහන්යතොඑවඋප්පජ්ජතීතිඅයයො, සුෙං. නත්ථිඑත්ථ

අයයොති නිරයයො. තයතො එව රමිතබ්බ්යං අස්සායදතබ්බ්යං තත්ථ නත්ථීති

දස්යසන්යතො ආහ ‘‘නිරතිඅත්යථන නිරස්සාදට්යඨන නිරයයො ’’ති.  තිරියං

අඤ්චිතාතියදවමනුස්සාදයයොවිය උකුධංදී ාඅහුත්වාතිරියංදී ාභිඅත්යථො .

පකට්ඨයතො සුෙයතො අයනං අපගයමො  යපච්චභායවො, තං යපච්චභාවං 

පත්තානං විසයයොති යපතයයොනියමව වදති. මනයසො උස්සන්නත්තාති

සතිසූරභාවබ්රහ්මචරියයයොගයතාදිගුණවයසන උපචිතමානසතාය 

උක්කට්ඨගුණචිත්තතායාති අත්යතො  .අයං පනත්යථො නිප්පරියායයතො

ජම්බුදීපවාසීවයසන  යවදිතබ්යබ්යො  .යථාහ–‘‘තීහි , භික්ෙයව, ඨායනහි

ජම්බුදීපිකා මනුස්සා උත්තරද්රුයක මනුස්යස අධිග්ගණ්හන්ති යදයව ච

තාවතිංයස .කතයමහිතීහි ? සූරාසතිමන්යතොඉධ බ්රහ්මචරියවායසො ’’ති)අ .

නි . 9.21). යතහි පන සමානරූපාදිතාය සකුධිං පරිත්තදීපවාසීහි

ඉතරමහාදීපවාසියනොපි මනුස්සායතවපඤ්ඤායිංසු. යලොකියාපන ‘‘මනුයනො

අපච්චභායවනමනුස්සා’’තිවදන්ති.අයයමත්ථසඅයෙයපො , විත්ථායරො පන

පරමත්ථදීපනියං විමානවත්ථුසංවණ්ණනායං (වි .ව .අට්ඨ.  3) වුත්තනයයන

ගයහතබ්යබ්යො. ආනුභායවහීතියදවානුභාවසඅොයතහි ඉකුධිවියසයසහි .තත්ථ

කාමායදවාකාමගුයණහියචවඉකුධිවියසයසහිචඉතයර  ඉකුධිවියසයසයහව 

දිබ්බ්යන්ති කීළන්තියජොතන්ති, සරණන්ති වාගම්මන්ති, අභිත්ථවියන්තීතිවා 

යදවාති. 

තිරච් ඡානයෙොනිඤ් චාතිආදීසූති එත්ථ 
තිරච්ඡානයයොනියපත්තිවිසයග්ගහයණන ෙන්ධානං එව ගහණං යතසං
තාදිසස්ස පරිච්ඡින්නස්ස ඔකාසස්ස අභාවයතො. යත්ථ වා යත

අරඤ්ඤසමුකුදපබ්බ්යතාදියක නිබ්යකුධවාසං වසන්ති, තාදිසස්ස ඨානස්ස
වයසන ඔකායසොපි ගයහතබ්යබ්යො. නිරයූපගාදීහි සත්යතහි මග්ගිතබ්බ්යයතො 

මග් ය ො පටිපජ්ජිතබ්බ්යා පටිපදා චාති තං තං කම්මයමව වුත්තන්ති ආහ 
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‘‘උභයෙනපී’’තිආදි. ෙථා ච පටිපන් යනොති ඉමිනා තස්ස කම්මස්ස

කතූපචිතාකාරමාහ. එත්ථ ච නිරෙ ාමිඤ් ච මග්  ං නිරෙ ාමිනිඤ් ච 

පටිපදන්තිඉමිනා සාධාරණයතොනිරයසංවත්තනියංකම්මං වත්වා පුනතං

තං සන්තානපතිතතාය අසාධාරණතං දස්යසතුං ‘‘ෙථාපටිපන් යනො’’තිආදි

වුත්තන්ති දට්ඨබ්බ්යං. විනිපතන් තීති විවසා, විරූපං වා නිපතන්ති. කස්මා
පයනත්ථ පඤ්චගතිපරිච්යඡදකඤාණං දස්යසන්යතො භගවා

‘‘නිබ්බ්යානඤ්චාහ’’න්තිආදිමාහාති අනුයයොගං සන්ධායාහ ‘‘ඉදං 

පනා’’තිආදි. න හි භගවා අත්තයනො බුකුධසුබුකුධතං විභායවන්යතො
සාවයසසංකත්වායදසනංයදයසති. 

පඤ්චගතිවණ්ණනානිට්ඨිතා. 
ඤාණපවත්තාකාරවණ්ණනා 

154. ඤාණප් පවත් තාකාරන්තිඤාණස්ස පවත්තිආකාරං, ඤාණස්ස වා

පවත්තිපකාරං. එකන් තදුක් ඛාති එකන්යතනදුක්ොඅච්චන්තදුක්ො.තාපන
සබ්බ්යකාලං දුක්ො සුොලයයනපි අසම්මිස්සාති දස්යසන්යතො ආහ 

‘‘නිච් චදුක් ඛා නිරන් තරදුක් ඛා’’ති. බහලාති අතනුකා, මහන්තාති අත්යථො. 

තිබ් බාති වා තිඛිණා. ඛරාති කක්ෙළා. කටුකාති වා අනිට්ඨා. කස්සති

ෙණීයතීති කාසු, ආවායටො. කසීයති චීයතීති කාසු, රාසි. ඵුනන් තීති කුවීහි

හත්යථහි අඅගාරානි උක්ඛිපිත්වා පටිවාතං ඔඵුනන්ති, යතන යතසං

සකලසරීරංඩය්හති.යතනාහ ‘‘පරිදඩ් ඪ ත් තා’’ති.පුරිසප්පමාණං යපොරිසං. 

එකපයථයනවාති එකමග්ගභූයතයනව. අනුක් කමනීයෙනාති උක්කමිතුං
අපක්කමිතුංඅසක්ද්යණයයයන. 

නනු ච දිබ්බ්යචක්ඛුඤාණං පච්චුප්පන්නවණ්ණාරම්මණං, යතන කථං 
රූපන්තරසමඅගිං නිරයය නිබ්බ්යත්තසත්තං ‘‘අයං යසො’’ති ජානාතීති

යචොදනං සන්ධායාහ ‘‘තත් ථ කිඤ් චාපී’’තිආදි. යථාකම්මූපගඤායණන

‘‘අයං යසො’’ති සල්ලක්යෙති, තස්ස පන දිබ්බ්යචක්ඛුආනුභායවන

පත්තබ්බ්යත්තා ‘‘දිබ් බචක් ඛුබලං නාම එතන්තිවුත්තං. 

පුරිමනයෙයනවාති‘‘ගූථකූයපොවිය තිරච්ඡානයයොනිදට්ඨබ්බ්යා’’තිආදිනා
අඅගාරකාසුපමායං වුත්තනයයයනව. දුක්ො යවදනා බ්යහුලා එතාසූති 

දුක් ඛබහුලා. බහලපත් තපලායසොති අවිරළතනුවිපුලපණ්යණො.සුෙපරියභොගං

මහාපාසාදං දස්යසතුං ‘‘දීඝපාසායදො’’ති වුත්තං චතුරස්සපාසාදාදීනං

ඛුකුදකත්තා. උණ් ණාමෙඅත් ථරයණනාති උණ්ණාමයයලොහිතඅත්ථරයණන.

උත්තරං උපරිභාගං ඡායදතීති උත් තරච් ඡයදො, විතානං. තං පන

යලොහිතවිතානං ඉධාධිප්යපතන්ති ‘‘රත් තවිතායනනා’’තිවුත්තං. 

අපරභා යෙො නාති පාළියං ‘‘අපයරන සමයයනා’’ති වුත්තස්ස
අපරභාගස්ස යයොජනා. සා පන එකයදයසන පුරිමභායග වුත්යත එව
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සුවිඤ්යඤයයා යහොතීති ‘‘ෙථා යසො’’තිආදිමාහ. මග්  ාරු ් හයමවාතිමග්ගං
උපගතමත්තයමව. 

නිෙමාභාවාති ‘‘දිබ්බ්යචක්ඛුනාව පස්සතී’’ති නියමස්ස අභාවා. 

‘‘දිබ් බචක් ඛුනාපි පස් සිස ්සතී’’ති ඉදං න අනුත්තරසුොනුභවනස්ස

දිබ්බ්යචක්ඛුයගොචරත්තා වුත්තං, අනාගතස්ස පන තස්ස
දිබ්බ්යචක්ඛුපරිභණ්ඩභූයතන අනාගතංසඤායණන දස්සනයමවාති 

කාරණූපචායරන වුත්තං. පාළියං පන ‘‘යචතසා යචයතො පරිච්ච

පජානාමි’’ච්යචව වුත්තං. ‘‘අත් ථයතො පන නානා යහොතී’’ති සඅයෙපයතො

වුත්තමත්ථං විවරිතුං ‘‘යදවයලොකසුඛං හී’’තිආදිං වත්වා 
යථාදස්සිතඋපමාහිපි අයමත්යථො පාකයටො එවාති දස්යසන්යතො 

‘‘උපමාෙම් පී’’තිආදිමාහ. යගොත්රභුඤාණුප්පාදයතො පට්ඨාය නියරොධං 
පස්සිත්වා උප්පන්නමග්ගඵලපච්චයවක්ෙණවයසන යචව පරයතො
ඵලසමාපත්තිසමාපජ්ජනවයසන ච අරියසාවයකො නියරොයධ සයියතො විය

යහොතිතදපස්සයයයනවපවත්තනයතොතිආහ ‘‘නියරො සෙනවර ත’’න්ති.

යතනාහ ‘‘නිබ් බානා…යප.… පස් සතී’’ති. 

ඤාණපවත්තාකාරවණ්ණනානිට්ඨිතා. 
දුක්කරකාරිකාදිසුකුධිවණ්ණනා 

155. පුච්ඡානුසන්ධිආදිඅනුසන්ධිත්තයයතො අඤ්ඤත්තා ‘‘පාටියෙක් කං 

අනුසන් ධිවයසනා’’තිවුත්තං.නයකවලං ‘‘දුක්කරකාරිකායසුකුධියහොතී’’ති

එවංලකුධියකො එව, අථ යෙො දුක්කරචාරීසු අභිප්පසන්යනොති දස්යසතුං 

‘‘අපිචා’’තිආදි වුත්තං. චතුකුණ් ඩියකොති කුවීහි පායදහි හත්යථහීති චතූහි

අඅයගහි ද්ණ්ඩනයකො ආහිණ්ඩනයකො. ඡමානිකිණ් ණන්ති භූමියං ඛිත්තං. 

භක් ඛසන්තිආහාරං. 

මච්ඡරියමලාදිපාපධම්මවිගමනයතො යමත්තාදිගුණානුබ්රූහනයතො ච 

බ්රහ්මං යසට්ඨං චරියන්ති බ්රහ් මචරිෙං, දානං. තථා හි තං භගවතා
පණ්ඩිතපඤ්ඤත්තං වුත්තං. එවං යසයසසුපි යථාරහං බ්රහ්මචරියපරියායයො 

නිකුධායරත්වා වත්තබ්යබ්යො. කින්ති කීදිසං. වතන්ති සමාදින්නවතං. 

සුචිණ් ණස ්සාති සුට්ඨු චිණ්ණස්ස පුඤ්ඤස්ස. ඉද් ධීති ආනුභායවො. ජුතීති

වත්ථාභරයණොභාසසමුජ්ජලා සරීරප්පභා. බලවීරියූපපත් තීති කායබ්යයලන
යචවඋස්සායහනචසමන්නාගයමො. 

යතන පාණි කාමදයදොති යතන අකුධිකානං උපගච්ඡන්තානං හත්ථං
පසායරත්වා අසය්හයසට්ඨියනො දානට්ඨානදස්සනමයයන පුඤ්යඤන ඉදානි

මය්හං හත්යථො කප්පරුක්යෙො විය කාමදයදො ඉච්ඡිතිච්ඡිතදායී, කාමදයදො

යහොන්යතො ච මධුස්සයවො ඉට්ඨවත්ථුවිස්සජ්ජනයකො ජායතො. යතන යම 

බ්රහ් මචරියෙනාති යතන මම යථාවුත්තකායයවයයාවටියකම්මසඅොයතන 

යසට්ඨචරියයන. පුඤ ්ඤන්ති පුඤ්ඤඵලං. තම්පි හි පුජ්ජසභාවයතො, 
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පටුන 

උත්තරපදයලොයපන වා ‘‘එවමිදං පුඤ්ඤං පවඩ්ඪතී’’තිආදීසු )දී.නි. 3.80) 

‘‘පුඤ්ඤ’’න්තිවුච්චති. 

පඤ්ච සික්ොපදානි සමාහටානි පඤ් චසික් ඛාපදං යථා ‘‘තිභවං, 

තිසකට’’න්ති ච. බ්රහ් මචරිෙස ්මින්ති ධම්මයදසනාය. සා හි වියනයයානං

බ්රහ්මභාවාවහනයතො බ්රහ්මං යසට්ඨං චරියං, බ්රහ්මුයනො වා භගවයතො 
වාචසිකංචරියන්ති‘‘බ්රහ්මචරිය’’න්තිවුච්චති. 

සහස් සං මච් චුහායිනන්තිසහස්සමත්තා අරහත්තසමධිගයමන

මච්චුවිසයාතික්කයමනමච්චුපහායියනොජාතා. බ්රහ් මචාරී භවිස් සාමාතිඑත්ථ

යයනබ්රහ්මචරියයනයත බ්රහ්මචාරියනොතිවුච්චන්ති, තංබ්රහ්මචරියං

නිකුධායරත්වාආහ ‘‘යමථුනවිරති බ්රහ් මචරිෙන් ති වුත් තා’’ති. 

නාතික් කමාමාති න අතිචරාම අගමනීයට්ඨායනපි ඉතරත්ථාපි න

වීතික්කමාම. යතනාහ ‘‘අඤ ්ඤත්ර තාහි බ් රහ ්මචරිෙං චරාමා’’ති. අම් හන්ති
අම්හාකං. 

අත් තදමනවයසනාති යථාපටිඤ්ඤං අරහන්තානං අනුකරණාකායරන

පවත්තචිත්තදමනවයසන, මනච්ඡට්ඨානං ඉන්ද්රියානං දමයනනාති අත්යථො. 

සිොප්පත්තයසට්ඨචරියතාය අරිෙමග් ය ො බ්රහ් මචරිෙං. බ්රහ්මංයසට්ඨංචරති

එයතනාති බ්රහ් මචරිෙං, සත්ථුසාසනං. 

අතරමානානන්ති න තරමානානං යදසකාලං උදික්ෙන්තානං. ඵලාසාව 

සමිජ් ඣතීති සුදුල්ලභඵයලපි ආසා සම්මාපයයොගමන්වාය සමිජ්ඣති එව. 

විපක් කබ්රහ් මචරියෙොස් මීති වියසයසන නිප්ඵන්නපණීතජ්ඣාසයයො 
පරිපුණ්ණඋළාරමයනොරයථො. යසො හි යසට්ඨමයනොසමාචාරතාය
බ්රහ්මචරියපරියායයනවුත්යතො. 

ඉදයමව සුත් තං ආගතට්ඨානන්ති අධිප්පායයො යතපිටයක බුකුධවචයන
ඉදයමව සුත්තපදං ‘‘වීරියං බ්රහ්මචරිය’’න්ති ආගතට්ඨානන්ති අත්යථො.
වීරියඤ්හි තස්මිං විසයය උත්තමං පරමුක්කංසගතං තාදිසචරියායහතු චාති 

බ්රහ්මචරියන්ති ඉධ වුත්තං. චතුරඞ්  සමන් නා තන්ති 

චතුබ්බිධදුක්කරකිරියාය සාධකස්ස චතුබ්බිධස්ස අත්තයනො
පවත්තිආකාරස්සවයසන චතුරඅගසමන්නාගතං. 

යකොචි ඡින්නභින්නපටපියලොතිකධයරො දසන්තයුත්තස්ස වත්ථස්ස 
අභාවයතොනිච්යචයලොතිවත්තබ්බ්යතංලයභයයාතිතංනිවත්යතන්යතොආහ 

‘‘නග් ය ො’’ති. එවං අකාසිං, එවම්පි සත්තපීළා මා අයහොසීති අධිප්පායයො.

යථා ‘‘අභිහටං න සාදියාමී’’තිආදි )ම. නි. 1.155) භික්ොපරියයසයන

උක්කට්ඨචාරිතාදස්සනං, එවං ‘‘නඑහි භකුදන්තිකාදිභායවොපී’’ති

ගයහතබ්බ්යං. පුරිසන් තර තාොතිපුරිසසමීපගතාය.සංකිත්තීයන්තිඑතායාති 

සංකිත් ති, ගාමවාසිආදීහි සමුදායවයසන කරියමානකිරියා. ඉධ පන 
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භත්තසංකිත්තිඅධිප්යපතාතිආහ ‘‘සංකිත් යතත් වා කතභත් යතසූ’’ති.දදන්ති 

තායාති දත් ති. එකාහං අන්තරභූතං එතස්ස අත්ථීති එකාහිකං. එස නයයො

යසසපයදසුපි. එකාහවායරනාති එකාහිකවායරන. ‘‘එකාහික’’න්තිආදිනා

වුත්තවිධියමවපටිපාටියාපවත්තභාවංදස්යසතුං පුනවුත්තං.යතනාහ ‘‘ඉති 

එවරූප’’න්තිආදි. 

එරකතිණාදීනි වාති එරකතිණාදීනි ගන්ථිත්වා කතනිවාසනානි

ඡවදුස්සානි, නිහීනදුස්සානීතිඅත්යථො. තන් තාවුතානන්තිතන්තංපසායරත්වා

වීතානං. පකතිකණ් ටයකතිසලාකකණ්ටයක. 

156. යනකවස් ස ණසඤ්  ාතන්ති අයනකවස්සසමූහසඤ්ජාතං.නනුච

ඉදායනව‘‘සායතතියකම්පිඋදයකොයරොහනානුයයොගමනුයුත්යතො’’ති වුත්තං, 

‘‘යනකවස්සගණිකං රයජොජල්ලං කායය සන්නිචිත’’න්ති ච, තදුභයං

එකස්මිං කථං සම්භවතීති ආහ ‘‘ඉදං අත් තයනො 

රය ො ල් ලකවතසමාදානකාලං සන්  ාෙ වදතී’’ති.එයතයනව‘‘අයචලයකො

යහොමී’’ති වුත්තඅයචලකපටිඤ්ඤා, ‘‘සාණානිපි ධායරමී’’තිආදිනා

වුත්තඡන්නකපටිඤ්ඤා, තත්ථාපි සාණ-මසාණ-ඡවදුස්සාදි-නිවත්ථ-
පටිඤ්ඤා ච අවිරුකුධාති දට්ඨබ්බ්යා තස්මිං තස්මිං කායල තථා තථා

පටිපන්නත්තා. යතති අයචලකා. සඞ් ඝාතන්ති සබ්බ්යයසො  ාතං. යතනාහ 

‘‘ව ’’න්ති. සීලවා නාම නත් ථි ‘‘අනභිසන්ධිකම්පි පාපං යහොතී’’ති එවං

ලකුධිකත්තා. සීලං අධිට් ඨාොතිඉදංපටික්කමනකිරියංසන්ධායවුත්තං. 

පාසණ් ඩපරිග්  හණත් ථාොතිපාසණ්යඩසු අසාරසාරභාවවීමංසනත්ථාය. 

තං පබ් බජ්  න්ති ආජීවකපබ්බ්යජ්ජං. විකටයභො යනති විකතයභොජයන

විරූපයභොජයන.යතනාහ ‘‘අපකතියභො යන’’ති. 

157. භිංසනකතස් මින්ති භාවසාධනභාවී ඉදං පදන්ති ආහ 

‘‘භිංසනකතස ්මිං භිංසනකකිරිොො’’ති. ‘‘භිංසනකත්තස්මි’’න්තිවත්තබ්යබ්ය
එකස්ස ත-කාරස්ස යලොයපො දට්ඨබ්යබ්යො. යයභුයයග්ගහණං

යලොමවන්තවයසනපි යයොයජතබ්බ්යං, නයලොමවයසනාතිආහ ‘‘බහුතරානං 

වා’’තිආදි. 

සු-සකුයද උ-කාරස්ස ඔ-කාරං කත්වා පාළියං ‘‘යසොතත්යතො’’ති 

වුත්තන්තිතදත්ථංවිවරන්යතො ‘‘සුතත් යතො’’තිආහ.සුට්ඨු අවතත්යතොතිවා 

යසොතත් යතො. යසොසින් යනොති එත්ථාපි එයසව නයයො. සුද් ධිවසනත් ථාොති
සංසාරසුකුධිගයවසනත්ථාය. 

විහාරස ්මින්ති පච්චත්යත භුම්මවචනන්ති ආහ ‘‘විහායරො එව හි 

‘විහාරස් මි’න් ති වුත් යතො’’ති. යතයනව චාති යතයනව 

විභත්තිවිපල්ලාසවයසන. එවං අත් යථොති අයං එවං ලිඅගවිපල්ලාසවයසන



මජ්ඣිමනිකායය මූලපණ්ණාස-ටීකා  සීහනාදවග්යගො 

358 

පටුන 

අත්යථො යවදිතබ්යබ්යො. දුක්ෙප්පත්යතොති ආයනත්වා සම්බ්යන්යධො. 

සබ් බත් ථාතිසුෙදුක්යෙලාභාලාභාදියකච. තුලියතොතිතුලාසදියසො. 

දුක්කරකාරිකාදිසුකුධිවණ්ණනානිට්ඨිතා. 
ආහාරසුකුධිවණ්ණනා 

158. සුජ් ඣිතුන්තිසංසාරයතො සුජ්ඣිතුං. 

159. ආසීතිකපබ් බානීති ආසීතිකපිට්ඨිපබ්බ්යානි, ‘‘කාළපබ්බ්යානී’’ති

වදන්ති. පබ්බ්යානං මජ් යඣ. උන් නතුන් නතානීති මංයස මිලායත කුවින්නං
සන්ධීනං අන්තයර වායතනුකුධුමාතධමනීජාලතාය උන්නතානි

උන්නතානීති. ආනිසදන්ති ආනිසදට්ඨානං. නිසින් නට් ඨානන්ති පංසූහි, 

වාලිකාහි වා නිචිතං නිසින්නට්ඨානං. සරයපොඞ් යඛනාති සරස්ස

යපොඅෙප්පයදයසන, සරයපොඅෙසඤ්ඤියතන වා මග්යගන. අක් කන් තන්ති

අක්කන්තට්ඨානං. තක්කයගොළිකසදිසානං, සරීර ංසනත්ථං කත

ද්රුවින්දයගොළකානං වා ආවළි වට්ටනාහායරො. වංසයතොති පිට්ඨිවංසයතො. 

මණ් ඩයලති භිත්තිපාදානං මත්ථයක ඨපිතමණ්ඩලයක සීසග්යගන 

පතිට් ඨහන් ති. න එවං ඵාසුළියෙොති යථා යථා වුත්තයගොපානසියයො පපතා

තිට්ඨන්ති, නඑවංයබ්යොධිසත්තස්සඵාසුකාපිපපතාඨිතා. 

ඔක් ඛායිකාති අවක්ොයිකා, යහට්ඨා හුත්වා නින්නභායවන

පඤ්ඤායමානා. එවරූපාති යථාවුත්තරූපා, නින්නතරාති අත්යථො. ොව 

පිට් ඨිකණ් ටකං අල් ලීනා යහොතීති මය්හංඋදරච්ඡවියාවපිට්ඨිකණ්ටකං, තාව
තංආහච්චඨිතත්තාඅල්ලීනායහොති උදරියස්සපරික්ෙයයනඅන්තානඤ්ච

සුට්ඨුමිලාතතාය. භාරිෙභාරිොති ගරුතරා. සහඋදරච්ඡවිං පිට්ඨිකණ්ටකං, 

සහපිට්ඨිකණ්ටකං උදරච්ඡවින්ති යයොජනා. යනව නික් ඛමති 

ආහාරසන්නිස්සයආයපොධාතුයා සබ්බ්යයසො විසුක්ෙත්තා. පූතිමූලානීති
යලොමමූලානංපරිබ්රූහනයකමංයසයලොහියතචපරික්ඛීයණ තානිසුක්ොනි

ඨානයතොභට්ඨානිඅභායවයනව‘‘පූතිමූලානී’’තිවුත්තානි.යතනාහ ‘‘තස් ස 

පනා’’තිආදි. 

අධි තාති ඉදානි අධිගතා. ෙථා එතරහි විපස් සනාපඤ් ඤාෙ 

අධි තත් තාති ඉමිනා කිඤ්චාපි මහායබ්යොධිසත්තා පරිපාකගතඤාණා

වසීභූතජ්ඣානාභිඤ්ඤා විපස්සනාය පරිකම්මං කයරොන්ති, යථා ච යනසං

චරිමභයව විපස්සනාචායරො, නතථා තදාති දස්යසති. එතයදවාතියං යයන

වුත්තං අත්ථජාතං, එතයදව එත් ථ එතස්මිං පාඨපයදයස යුත් තං 

පුබ්යබ්යනාපරං අවිරුජ්ඣනයතො. ඉතරථාති භික්ඛූහි වුත්තප්පකායරන 

අනනුරූයපො සිො ‘‘ඉමිස්සා’’තිවුත්තාය අඤ්ඤත්යත. 

ආහාරසුකුධිවණ්ණනානිට්ඨිතා. 
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සංසාරසුකුධිආදිවණ්ණනා 
160. සංසායරනාති අපරාපරං චවනුපපජ්ජනවයසන භයවසු

සංසරයණන.යංසන්ධායවුත්තං– 

‘‘ෙන්ධානඤ්චපටිපාටි, ධාතුආයතනානච; 

අබ්යබ්යොච්ඡින්නං වත්තමානා, සංසායරොති පවුච්චතී’’ති. (විසුකුධි.

2.619; දී. නි. අට්ඨ. 2.95; සං. නි. අට්ඨ. 2.2.60; අ. නි. අට්ඨ. 

2.4.199; ධ. ස. අට්ඨ. නිදානකථා; විභ. අට්ඨ. 226; සු.නි. අට්ඨ.

2.523; උදා. අට්ඨ.39; ඉතිවු.අට්ඨ.14, 58; යථරගා.අට්ඨ.1.67, 

99; බු. වං. අට්ඨ. 58; චූළනි. අට්ඨ. 6; පටි. ම. අට්ඨ. 2.1.117; 

විසුකුධි.මහාටී.1.127; අ.නි.ටී. 2.4.9; සාරත්ථ.ටී.1.1); 

බහුකන්ති බ්යහුකාලං බ්යහුක්ෙත්තුං. උපපජ් ජිත් වාති තත්ථ තත්ථ භයව

නිබ්බ්යත්තිත්වා. ආවායසනාති තස්මිං තස්මිං සත්තාවායස ආවසයනන

නිබ්බ්යත්තිත්වා ජීවයනන. ඛන්  ායෙව වුත් තා යතසංයයවපවත්තිවියසසස්ස

යතන යතන පරියායයන වුත්තත්තා. බහුොය ති අජසූකරයගොමාය්වාදියක

බ්යහුවියධ මහායඤ්යඤ. බහුඅග් ගීති වාචායපයයාදිවයසන අන්තමයසො
පාකයඤ්ඤාදිවයසනචබ්යහුයකපිඅග්ගීපරිචරයණන. 

161. බ්යාලදාරයකොපි ‘‘දහයරො’’ති වුච්චතීති තයතො වියසසනත්ථං 

‘‘යුවා’’ති වුත්තං. අතික්කන්තපඨමවයා සත්තා සභායවන පලිතසිරා 

යහොන්තීති පඨමවයය ඨිතභාවං දස්යසතුං ‘‘සුසුකා යකයසො’’ති වුත්තං. 

 රාජිණ් යණොති ජරාය ජිණ්යණො, න අකාලියකන ජරාය අභිභූයතො.

උක්කංසගතබුකුධතාය වුද් ය ො. යතනාහ ‘‘වඩ් ඪිත් වා 

ඨිතඅඞ්  පච් චඞ් ය ො’’ති, ආයරොහපරිණාහවයසන වුකුධිරහියතොති අත්යථො. 

 ාතිමහල් ලයකොති ජාතියා මහල්ලයකො, න යභොගපරිවාරාදීහීති අත්යථො. 

අද්   යතොති එත්ථ අද්  -සකුයදො දී කාලවාචීති ආහ ‘‘බහුඅද්  ානං 

 යතො’’ති. වයෙොතිආදිපදයලොයපනායංනිකුයදයසොතිආහ ‘‘පච් ඡිමවෙ’’න්ති. 

පදසතම් පි…යප.… සමත් ථතාති පදසතම්පි පදසහස්සම්පි
යසොතපථමාගච්ඡන්තයමව උග්ගහණසමත්ථතා පරිග්ගයහතුං සමත්ථතා.
අයඤ්ච ගතියා බ්යයාපායරොති සක්කා විඤ්ඤාතුං ගහණමත්තභාවයතො. 

තයදවාති පදසතම්පි පදසහස්සම්පි. ආ ාරණං අපිලාපනවයසන හදයය

ධාරණං. උපනිබන්  නං යථා න පමුට්ඨං යහොති, තථා උයපච්ච අපරාපරං
නිබ්යන්ධනං. අයං පන සතියා බ්යයාපායරොති සක්කා විඤ්ඤාතුං. පාළියඤ්ච

‘‘පරමාය ගතියා ච සතියා ච ධිතියා චා’’ති වුත්තං, පරයතො ච ‘‘එවං

අධිමත්තගතිමන්යතො’’ති වුත්තං. සමත් ථවීරිෙං ධිති නාමාති විසිට්ඨවිසයං

දස්යසන්යතො යථාවුත්තසතිසමායයොගං තස්ස දීයපති. තස් සාති 

යථාවුත්තගතිසතිධිතීහි සුභධාතවචීපරිචිතස්ස පරියත්තිධම්මස්ස
ආගමවයසන අත්ථදස්සනසමත්ථතායුත්තිවයසනකාරණදස්සනසමත්ථතා. 
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දළ්හං)අ.නි.ටී.3.9.38) ථිරංධනුඑතස්සාතිදළ්හධන්වා, යසො එවඉධ 

‘‘ද ් හ ම් මා’’ති වුත්යතො. පටිසත්තුවිධමනත්ථං ධනුං ගණ්හාතීති 

 නුග්  යහො, යසො එව උසුං සරං අසති ඛිපතීති ඉස් සායසොති ආහ ‘‘ නුං 

 යහත් වා ඨියතො ඉස් සායසො’’ති. කුවිසහස්සපලං යලොහාදිභාරං වහිතුං

සමත්ථං ද් විසහස් සථාමං. යතනාහ ‘‘ද් විසහස ්සථාමං නාමා’’තිආදි. දණ් යඩති

ධනුදණ්යඩ. ොව කණ් ඩප් පමාණාති දී යතො යත්තකංකණ්ඩස්ස පමාණං, 
තත්තයක ධනුදණ්යඩ උක්ඛිත්තමත්යත ආයරොපියතො යචව යහොති

ජියාදණ්යඩො, යසො ච භායරො පථවියතොමුච්චති, එවං ඉදං ‘‘කුවිසහස්සථාමං

නාම ධනූති දට්ඨබ්බ්යං. උග්  හිතසිප් යපොති උග්ගහිතධනුසිප්යපො. 

කතහත් යථොති ථිරතරං ලක්යෙසු අවිරජ්ඣනසරක්යෙයපො. ඊදියසො පන

තත්ථ වසීභූයතො කතහත්යථො නාම යහොතීති ආහ ‘‘චිණ් ණවසීභායවො’’ති.

කතං රාජද්ලාදීසු උයපච්ච අසනං එයතන යසො කතූපාසයනොති ආහ 

‘‘රා කුලාදීසු දස් සිතසිප් යපො’’ති. එවං කතන්ති එවං
අන්යතොසුසිරකරණාදිනාසල්ලහුකංකතං. 

ඔයලොයකතීති උදික්ෙති. එවං සන් යතපි යතසං වායරො පඤ් ඤාෙතීති

යතසංභික්ඛූනං‘‘අයංපඨමං පුච්ඡති, අයංදුතිය’’න්තිආදිනාපුච්ඡනවායරො
තාදිසස්ස පඤ්ඤවයතො පඤ්ඤායති සුඛුමස්ස අන්තරස්ස ලබ්භනයතො. 

බුද්  ානං පන වායරොති ඊදියස ඨායන බුකුධානං යදසනාවායරො අඤ්යඤසං
නපඤ්ඤායනයතොබුකුධානංයයවපඤ්ඤායති.ඉදානිතයමව පඤ්ඤායනතං

යුත්තියතො දස්යසන්යතො ‘‘විදත් ථිචතුරඞ් ගුලඡාෙ’’න්තිආදිමාහ.
අච්ඡරාසඅ ාටමත්යත ෙයණ අයනක-යකොටිසහස්ස-

චිත්තපවත්තිසම්භවයතො ‘‘විදත් ථිචතුරඞ් ගුලඡාෙං අතික් කමනයතො 

පුයරතරංයෙව භ වා…යප.… කයථතී’’ති වත්වා තයතො ලහුතරාපි සත්ථු

යදසනාපවත්ති අත්යථවාති දස්යසන්යතො ‘‘තිට් ඨන් තු වා තාව 

එයත’’තිආදිමාහ. ඉදානි තත්ථ කාරණං දස්යසතුං ‘‘කස ්මා’’තිආදි වුත්තං. 

යසො ස පදානි කයථතීති එයතන යලොකියජනස්ස එකපදුච්චාරණක්ෙයණ
භගවා අට්ඨවීසසතපදානි කයථතීති දස්යසති. ඉදානි තස්සපි කාරණං

දස්යසතුං ‘‘කස ්මා’’තිආදිවුත්තං. 

 ම් යමොති පාළි. පජ්ජති අත්යථො එයතනාති පදං, තදත්යථො. අත්ථං

බ්යයඤ්යජතීති බයඤ්  නං, අක්ෙරං. තඤ්හි පදවාකයක්ෙරභායවහි 
පරිච්ඡිජ්ජමානං තං තං අත්ථං බ්යයඤ්යජති පකායසති. යතනාහ 

‘‘ ම් මපදබයඤ්  නන් ති පාළිො පදබයඤ්  නං, තස් ස තස් ස අත් ථස් ස 

බයඤ ් නකං අක් ඛර’’න්ති. එයතන අපරාපයරහි පදබ්යයඤ්ජයනහි සුචිරම්පි
කාලං කයථන්තස්ස තථාගතස්ස න කදාචි යතසං පරියාදානං අත්ථීති

දස්යසති. පඤ්හං බ්යයාකයරොන්ති එයතනාති පඤ ්හබයාකරණං, 

තථාපවත්තපටිභානං. අපරික්ෙයපටිභානා හි බුකුධා භගවන්යතො, යයතො

වුත්තං ‘‘නත්ථි ධම්මයදසනායහානී’’ති)දී.නි.ටී.3.141, 305; විභ.මූලටී. 

1.සුත්තන්තභාජනීයවණ්ණනා).යතනාහ ‘‘ඉමිනා කිං දස් යසතී’’තිආදි.තථා
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ආසන්නපරිනිබ්බ්යානස්සපි භගවයතො යදසනාය ඉතරාය ච වියසසාතායවොති
පඨමබුකුධවචනම්පි මජ්ඣිමබුකුධවචනම්පි පච්ඡිමබුකුධවචනම්පි සදිසයමව.

ආසීතිකවස්සයතොපරං පඤ ්චයමො ආයුයකොට් ඨායසො. 

162. කාමඤ්යචත්ථ භගවතා නාගසමාලත්යථරස්ස 
අච්ඡරියඅබ්භුතපයවදනමුයෙන අත්තයනො යලොමානං හට්ඨභාවස්ස

පයවදිතත්තා ‘‘යලොමහංසනපරිොයෙො’’ති නාමං ගහිතං, තථාපි 

සබ්බ්යඤ්ඤුතඤ්ඤාණාදි-අනඤ්ඤසාධාරණඤාණානුභාව-විභාවනාදිවයසන
යසොළසසමූහයතො සීහනාදස්ස නදයනන යදසනාය පවත්තිතත්තා
‘‘මහාසීහනායදො’’ත්යවව සඅගීතිකාරමහායථයරහි නාමං ඨපිතන්ති
දට්ඨබ්බ්යං. 

මහාසීහනාදසුත්තවණ්ණනායලීනත්ථප්පකාසනාසමත්තා. 

3. මහාදුක් ඛක් ඛන්  සුත් තවණ් ණනා 

163. තයතො පරන්ති තිණ්ණං ජනානං උපරි සඅය ො

චතුවග්ගකරණීයාදිකම්යමහි පටිකම්මප්පත්තත්තා.  ාමං  යතොති වුච් චති 

ගාමං උකුදිස්ස ගතත්තා, එවං සාවත්ථිං පවිසිතුං විහාරයතො නික්ෙන්තා

‘‘පවිසිංසූ’’ති වුත්තා. පරිඤ් ඤන්තිපහානපරිඤ්ඤං.සාහිසමතික්කයමො, න 

ඉතරා. රූපයවදනාසුපීති ‘‘රූපානං පරිඤ්ඤං, යවදනානං පරිඤ්ඤ’’න්ති
එත්ථාපි. කාමං සබ්යබ්යසං තිත්ථියානං 

කාමාදිපරිඤ්ඤාපඤ්ඤාපනයහතුභූයතො සමයයො නත්ථි, යයසං පන අත්ථි, 

යත උපාදාය ‘‘සකසමෙං  ානන් තා’’ති වුත්තං. ‘‘යයතො යයතො යෙො යභො

අයංභික්ඛු විවිච්යචවකායමහි…යප.…පඨමංඣානංඋපසම්පජ්ජවිහරති, 

එත්තාවතා යෙො යභො කාමානං පරිඤ්ඤා යහොතී’’ති එවං සරූපයතො
පඨමජ්ඣානං විභායවතුං අසක්යකොන්තාපි යකවලං 

අච්චන්තප්පහානසඤ්ඤාය කාමානං පරිඤ් ඤං පඤ ්ඤයපෙුං පඨමජ් ඣානං 

වදමානා. තං කිස්ස යහතු? තාදිසස්ස ආගමාධිගමස්සාභාවයතො. 

රූපයවදනාපරිඤ් ඤාසුපිඑයසවනයයො. වුච් යචථාතිවුච්යචයය. දුතිෙපයදපීති 

‘‘අනුසාසනියාවාඅනුසාසනි’’න්තිඑවංවුත්තවායකයපි. යත කිරභික්ඛූ. 

165. න යචව සම් පායිස් සන් තීති න යචව සම්මයදව පකායරහි

ගයමස්සන්ති ඤායපස්සන්ති. යතනාහ ‘‘සම් පායදත් වා කයථතුං න 

සක් ඛිස ්සන් තී’’ති. යස්මා අවිසයය පඤ්යහො පුච්ඡියතො යහොති, තස්මා 

ආපජ්ජිස්සන්තීති යයොජනා. සයදවයකති අරූපයදවග්ගහණං. යත හි 

යලොකියයදයවහි දී ායුකතාදිනා උක්කට්ඨා. සමාරයකති 

කාමාවචරයදවග්ගහණං. සබ්රහ් මයකති රූපාවචරබ්රහ්මග්ගහණං. 

සස් සමණබ්රාහ් මණිොති එත්ථ සමණග්ගහයණන පබ්බ්යජියත, 

බ්රාහ් මණග්ගහයණන ජාතිබ්රාහ්මයණ, පුන යදවග්ගහයණන සම්මුතියදයව, 
මනුස්සග්ගහයණන අවසිට්ඨමනුස්සකායං පරියාදියති. 

යලොකප ාග්ගහයණනපනපයයොජනංඅට්ඨකථායං දස්සිතයමව. අඤ ්ඤථා 
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පටුන 

ආරා නං නාම නත් ථීතිඉමිනා කාමරූපයවදනාසුඅස්සාදාදීනංයාථාවයතො

අවයබ්යොයධොඑවඉයතොබ්යාහිරකානංනත්ථි, ද්යතොපයවදනාති දස්යසති. 

166. චිත් තාරා නන්ති යාථාවපයවදයනන පයරසං චිත්තස්ස

පරියතොසනං. බන්  නට් යඨන ගුණාති කාමරාගසංයයොජනස්සපච්චයභායවන

වත්ථුකායමසුපි බ්යන්ධනට්යඨො වුත්යතො, යකොට්ඨාසට්යඨො වා ගුණට්යඨො

දට්ඨබ්යබ්යො. තරෙන් තීති තරමානා යන්ති ගච්ඡන්ති.
අතීතාදිභින්නපඨමාදිවයා එව චිත්තතා රාසිභායවන වයයොගුණාති ගහිතාති

ආහ ‘‘රාසට් යඨො ගුණට් යඨො’’ති. චක් ඛුවිඤ් යඤෙයාති වා
චක්ඛුවිඤ්ඤාණතංකුවාරිකවිඤ්ඤායණහි විජානිතබ්බ්යා. 

යසොතවිඤ ්යඤෙයාතිආදීසුපි එයසව නයයො. ඉට් ඨාරම් මණභූතාති

සභායවයනව ඉට්ඨාරම්මණජාතිකා, ඉට්ඨාරම්මණභාවං වා පත්තා. 

කමනීොති කායමතබ්බ්යා. මනවඩ් ඪනකාති මයනොහරා. එයතන

පරිකප්පනයතොපි ඉට්ඨභාවං ගණ්හාති. පිෙ ාතිකාති පියායිතබ්බ්යසභාවා. 

කාමූපසංහිතාති කාමරායගන උයපච්ච සන්ධානියා සම්බ්යකුධා )අ. නි. ටී.

3.6.63) කාතබ්බ්යාතිආහ ‘‘ආරම් මණං කත් වා’’ති. 

167. සඤ ්ඤං ඨයපත් වාති ‘‘ඉමස්මිං අඅගුලිකාදිපබ්යබ්ය ගහියත සතං

යහොති, ඉමස්මිං සහස්ස’’න්තිආදිනා සඤ්ඤාණං කත්වා ගණනා. 

අච් ඡිද් ද ණනාති ‘‘එකං කුයව’’තිආදිනා නවන්තවිධිනා නිරන්තරගණනා. 

පිණ් ඩ ණනාති සඅකලනපටුප්පාදනාදිනා පිණ්ඩිත්වා ගණනා. යතනාහ 

‘‘යඛත් තං ඔයලොයකත් වා’’තිආදි. කසනං කසීති කසිග්ගහයණන සබ්යබ්යො

කසිපටිබ්යකුයධො ජීවිකූපායයො ගහියතොති ආහ ‘‘කසීති කසිකම් ම’’න්ති. 

 ඞ් ඝවණිජ්  ාති ජඅ සත්ථවයසන වණිජ්ජං ආහ, ථලවණිජ්  ාති

සකටසත්ථවයසන. ආදි-සකුයදන නාවාපණාදිවයසන යවොහාරං. 

වණිප් පයථොති වණිජමග්යගො, දානග්ගහණවයසන සංයවොහායරොති අත්යථො.

උසූනං අසනකම්මං ඉස් සත් තං, ධනුසිප්යපන ජීවිකා, ඉධ පන ඉස්සත්තං

වියාති ඉස් සත් තං, සබ්බ්යආවුධජීවිකාති ආහ ‘‘ආවු ං  යහත් වා 

උපට් ඨානකම් ම’’න්ති.යපොයරොහිච්චාමච්චකම්මාදි රා කම් මං. ආදි-සකුයදන 
රථසිප්පෙත්තවිජ්ජාසිප්පාදි-වුත්තාවයසසං මහාසිප්පං ඛුකුදකසිප්පඤ්ච 

සඅගණ්හාති. සීතස් ස පුරක් ඛයතොති සීතස්ස පුරයතො කයතො. යයො හි

සීතකායල ජීවිකායහතු සීතලපයදසං පක්ෙන්දති, යසො වාළමිගාදීහි විය
සීයතන පරිපාතියමායනො යතන පුරයතො කයතො විය යහොති. යතනාහ 

‘‘සීයතන බාධිෙමායනො’’ති. උණ් හස් ස පුරක් ඛයතොතිඑත්ථාපිඑයසව නයයො. 

සරිත් වාති සංසප්පිත්වා. ඝට් ටිෙමායනොති හිංසියමායනො බ්යාධියමායනො.

ආබ්යාධනං ආබාය ො, පීළාති අත්යථො. කාමයහතුන්ති වා 
භාවනපුංසකනිකුයදයසොයථා‘‘විසමංචන්දිමසූරියාපරිවත්තන්තී’’ති)අ.නි.

4.70). තථායසසපදකුවයයපි.යතයනවාහ ‘‘කාමානයමව යහතූ’’ති. කාමානං 

යහතූති එත්ථ පුරිමපදාවධාරණමයුත්තං 
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තදඤ්ඤපච්චයපටික්යෙපාපත්තියතො, තථා උත්තරපදාවධාරණං කාමානං

කදාචිඅයහතුභාවස්සපි සම්භවයතො, තස්මා ‘‘උප් පජ්  තියෙවා’’තිවුත්තං. 

උට් ඨහයතොති ඉමිනා උට්ඨානවීරියං වුත්තන්ති ආහ 

‘‘ආජීවසමුට් ඨාපකවීරියෙනා’’ති. තං වීරිෙන් ති ආජීවිකසමුට්ඨාපකවීරියං. 

පුබ් යබනාපරං ඝයටන් තස් සාති ආරම්භයතො පට්ඨාය නිරන්තරං 

පවත්යතන්තස්ස. චිත් යත උප් පන් නබලවයසොයකන යසොචතීති 

චිත්තසන්තායපන අන්යතො නිජ්ඣායති. කායෙ උප් පන් නදුක් යඛනාති
තස්යසවයසොකස්සවයසනකායයඋප්පන්නදුක්යෙන. යසොද්කුයදයසනතං

තං විප්පලයපන්යතො වා පරියදවති. උරං තාය ත් වාති වක්ෙප්පයදසං

පහරිත්වා. ‘‘යමොඝ’’න්තිආදි පරියදවනාකාරදස්සනඤ්යචව 

සම්යමොහාපජ්ජනාකාරදස්සනඤ්ච. යමති වත්වා පුන යනොති පුථුවචනං

අත්තයනොඋභයථාපියවොහරිතබ්බ්යයතො, බ්යයාමූළ්හවචනංවායසොකවයසන. 

168. ඉධ කාමග්ගහයණන වියසසයතො වත්ථුකාමා ගහිතාති

කාමාදිග්ගහණංකතං, නානන්තරියතායපනකියලසකායමොපිගහියතොඑව. 

අසිචම් මන්ති එත්ථ චම් මග්ගහයණන න යකවලං චම්මමයස්ස, 

චම්මපරිසිබ්බිතස්යසව වා ගහණං, අථ යෙො සබ්බ්යස්සපි ආවුධබ්යාධකස්ස

ගහණන්ති දස්යසන්යතො ‘‘යඛටකඵලකාදීනී’’ති ආහ. ආදි-සකුයදන

සරාදිසඅගයහො.  නුකලාපං සන් නය් හිත් වාති ධනුඤ්යචව ඛුරප්පතූණිඤ්ච

සන්නය්හිත්වා, ධනුදණ්ඩස්ස ජියායතථාභාවකරණාදිපි )අ.නි.ටී.3.5.76) 
ධනුයනො සන්නය්හනන්ති. කුවින්නං යසනානං බ්යූහසංවිධායනන වා 

උභයතොබූ ් හං. විජ් ය ොතලන් යතසූතිනිසිතපීතඵලතායවිජ්යජොතනවයසන
පරිවත්තමායනසු. 

පාකාරසමීපාතිසඅොරතායපාකාරපාදා උපකාරියෙො, යා‘‘උකුදාපා’’ති

වුච්චන්ති. සතදන් යතනාතිඅයනකසතදන්තයකන, යස්ස තිඛිණදන්තානි
අයනකසතානි මූලානියහොන්ති.අතිභාරතායදසවීසමත්තාපිජනාඋක්ඛිපිතුං

නසක්යකොන්ති, යන්තවයසන පනඋක්ඛිපිත්වාබ්යන්ධිත්වාඨයපන්ති.

යතනාහ ‘‘අට් ඨදන් තාකායරනා’’තිආදි. ඔමද් දන් තීතිඔට්ඨයපන්ති. 

169. සන් ධිම් පි ඡින් දන් ති යචොරිකාය ජීවිතුකාමා. නිල් යලොපන්ති

නිස්යසසවියලොපං, එකං පරිත්තං ගාමං පරිවායරත්වා තත්ථ කිඤ්චිපි

ගය්හූපගං අයසයසත්වා කරමරග්ගහණං. යතනාහ ‘‘මහාවියලොප’’න්ති. 

පන් ථදුහනකම් මං අටවිමග්යග ඨත්වා අකුධිකානං විලුම්පනං. 

පහාරසා නත් ථං (අ. නි. ටී. 2.2.1) දණ්ඩප්පහාරස්ස සුෙසිකුධිඅත්ථං.

කඤ්ජියතොනිබ්බ්යත්තං කඤ්ජියං, ආරනාලං.යං‘‘බිලඅග’’න්තිපිවුච්චති, තං

යත්ථ සිඤ්චති, සා කඤ් ජිෙඋක් ඛලිකා. බිලඅගථාලිකසදිසකරණං 

බිලඞ්  ථාලිෙං. සීසකපාලං උප් පායටත් වාති අයයොගුළපයවසනප්පමාණං 

ඡිකුදංකත්වා. සඞ් ඛමුණ් ඩකම් මකාරණන්තිසඅෙංවිය මුණ්ඩකම්මකාරණං. 
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රාහුමුඛකම් මකාරණන්ති රාහුමුෙගත-සූරියසදිස-කම්මකාරණං. 

ය ොතිමාලිකන්ති යජොතිමාලවන්තං කම්මකාරණං. හත් ථපජ් ය ොතිකන්ති 

හත්ථපජ්යජොතනකම්මකාරණං. එරකවත් තකම් මකාරණන්ති 

එරකවත්තසදියස සරීරයතො බ්යකුයධ උප්පාටනකම්මකාරණං. 

චීරකවාසිකකම් මකාරණන්ති සරීරයතො උප්පාටිතබ්යකුධචීරකාහි 
නිවාසාපනකම්මකාරණං. තං කයරොන්තා යථා ගීවයතො පට්ඨාය බ්යකුයධ

කන්තිත්වා කටියයමව ඨයපන්ති, එවං යගොප්ඵකයතො පට්ඨාය කන්තිත්වා

කටියයමව ඨයපන්ති. අට් ඨකථාෙං පන ‘‘කටියතො පට් ඨාෙ කන් තිත් වා 

ය ොප් ඵයකසු ඨයපන් තී’’ති වුත්තං. එයණෙයකකම් මකාරණන්ති

එණීමිගසදිසකම්මකාරණං. අෙවලොනි දත් වාතිඅයවලයානි පටිමුඤ්චිත්වා. 

අෙසූලානි යකොට් යටන් තීති කප්පරජණ්ණුකයකොටීසුඅයසූලානිපයවයසන්ති.
න්තිතංතථාකතකම්මකාරණංසත්තං. 

බළිසමංසිකන්ති බ්යළියසහි මංසුප්පාටනකම්මකාරණං. කහාපණිකන්ති

කහාපණමත්තයසො ඡින්දනකම්මකාරණං. යකොට් යටන් තීති ඡින්දන්ති. 

ඛාරාපතච් ඡිකන්ති තච්යඡත්වා ොරාවසිඤ්චනකම්මකාරණං. 

පලිඝපරිවත් තිකන්ති පලි ස්ස විය පරිවත්තනකම්මකාරණං. එකාබද්  ං 

කයරොන් ති අයසූලස්ස යකොට්ටයනන. පලාලපීඨකන්ති පලාලපීඨස්ස විය

සරීරස්ස සංයවල්ලනකම්මකාරණං. කාරණිකාති  ාතනකාරකා. 

පලාලවට් ටිං විෙ කත් වාතියථාපලාලපීඨංකයරොන්තාපලාලවට්ටිංකත්වා

සංයවල්ලනවයසන නං )අ. නි. ටී. 2.2.1) යවයඨන්ති, එවං කයරොන්තීති

අත්යථො. ඡාතයකහීතිබුභුක්ඛියතහි යකොයලයයකසුනයෙහි. බ්යලවන්යතො හි
යත ජවයයොග්ගා සූරා ච යහොන්ති. කම්මවයසන සම්පයරති එත්ථාති

සම්පරායයො, පරයලොයකො.තත්ථ භයවොති සම් පරායියකො. 

170. ඡන්දරායගො විනීයති යචව පහීයති ච එත්ථාති නිබ්බ්යානං 

ඡන් දරා විනයෙො ඡන් දරා ප් පහානඤ් චාති. යතනාහ ‘‘නිබ් බානඤ ්හී’’ති.

තත්ථ ආ ම් මාති ඉදං යයො ඡන්දරාගං වියනති පජහති, තස්ස ආරම්මණං

සන්ධාය වුත්තං. තීහි පරිඤ් ඤාහීති ඉමිනා ඤාතතීරණපරිඤ්ඤාහි
පරිජානිස්සන්තීති යනතං ඨානං විජ්ජති. යකො පන වායදො

පහානපරිඤ්ඤායාතිදස්යසති? තථභාවාොතිපරිජානනකභාවාය. 

171. අපරිත් යතනාති අහීයනන. විපුයලනාති මහතා. යදි

වණ්ණසම්පත්තිදස්සනත්ථං, වණ්ණදසකං කස්මා න ගහිතන්ති ආහ 

‘‘මාතු ාමස ්ස හී’’තිආදි. යභොජනසම්පදාදීනං අලායභපීති දස්සනත්ථං 

‘‘දුග්  තකුයල නිබ් බත් තස් සපී’’ති වුත්තං. යථොකං යථොකං වණ් ණාෙතනං 

පසීදති මංසස්ස පරිබ්රූහනයතො ථනමංසානි වඩ්ඪන්ති ජායන්ති. වණ්යණති 

හදයඅගතභාවං පකායසන්යතො විය යහොතීති වණ් යණො. යසො එව 

සාමග්යගොපයභොගාදිනා නිභාතීති නිභා. යතනාහ ‘‘වණ් ණනිභාති 

වණ් යණොයෙවා’’ති. 
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පටුන 

යභොග්  න්ති අතිවිය වඅකතායයභොග්ගං.තාදිසංපනසරීරංභග්ගංවිය

යහොතීති ආහ ‘‘භග්  ’’න්ති. යතනාහ ‘‘ඉමිනාපිස් ස වඞ් කභාවයමව 

දීයපතී’’ති. දන්තානං ඡින්නභින්නතාය එකච්චානං පතයනන ච 

ඛණ් ඩිතදන් තං. යකසානං යසතවණ්ණතාය පලිතන්ති ආහ 

‘‘පණ් ඩරයකස’’න්ති. යකසානං මත්තයසො සියයන ෙල්ලාටයවොහායරොති

බ්යහුයසො සියනං සන්ධායාහ ‘‘මහාඛල් ලාටසීස’’න්ති. වස්සසතිකකායල 

උප්පජ්ජනතිලකානිසන්ධායාහ ‘‘තිලකාහත ත් ත’’න්ති.තානිපනකානිචි

යසතානි යහොන්ති කානිචි කාළානීති ආහ ‘‘යසතකා තිලයකහී’’ති. 

බයාධිකන්තිසඤ්චාතබ්යයාධිං. බා  ්හගිලානන්තිමාරණන්තිකයගලඤ්යඤන
ගිලානං. 

173. තස් මිං සමයෙති තස්මිං ඣානං උපසම්පජ්ජ විහරණසමයය. න 

යචයතතීති න අභිසන්දහති. බ්යයාබ්යාධනට්යඨන බ්යයාබ්යායධො, බ්යයාබ්යායධොව

බ්යයාබ්යජ්ඣං, නත්ථි එත්ථ බ්යයාබ්යජ්ඣන්ති අබයාබජ් ඣං, දුක්ෙරහිතං.

යතනාහ ‘‘නිද් දුක් ඛයමවා’’ති. 

174. අනිච් චාදිආකායරොති අනිච්චාකායරො දුක්ොකායරො
විපරිණාමාකායරොචලාදිආකායරොච. 

මහාදුක්ෙක්ෙන්ධසුත්තවණ්ණනායලීනත්ථප්පකාසනාසමත්තා. 

4. චූ දුක් ඛක් ඛන්  සුත් තවණ් ණනා 

175. සක් යකසූති එත්ථ යං වත්තබ්බ්යං, තං
සතිපට්ඨානසුත්තවණ්ණනායං වුත්තනයයයනව යවදිතබ්බ්යන්ති තං

එකයදයසනදස්යසන්යතො ‘‘යසො හී’’තිආහ. තත්ථයයනරාජද්මාරාසකයා

නාම ජාතා, යයතො යතසං නිවාසට්ඨානතාය ජනපයදො තථා වුච්චති, තං

වත්තබ්බ්යන්තිආහ ‘‘සකයානං පන උප් පත් ති අම් බට් ඨසුත් යත ආ තාවා’’ති. 

කපිලවත් ථූති වුත් තං පුරිමසඤ්ඤාවයසන. 

නානප් පකාරකන්ති ‘‘යලොභධම්මා’’ති බ්යහුවචනස්ස නිමිත්තං වදති.
යලොයභො හි යතන යතන අවත්ථාවියසයසන පවත්තිආකාරයභයදන 

‘‘ඡන්යදො රායගොතණ්හා ආසත්ති අයපක්ො’’තිආදිනා අයනකප්පයභයදො, 

ලුබ්භනලක්ෙයණන පන ‘‘යලොයභො’’ත්යවව වුච්චති. යතනාහ 

‘‘නානප් පකාරකං යලොභංයෙවා’’ති. තථා ‘‘යදොයසො පටිය ො යකොයධො

උපනායහො වියරොයධො’’තිආදිනා, ‘‘මුය්හනං අසමයපක්ෙනං

අපච්චයවක්ෙණා දුම්යමජ්ඣං බ්යාලය’’න්තිආදිනා )ධ. ස. 390) ච

යදොසයමොහානං නානප්පකාරතං සන්ධායාහ ‘‘ඉතයරසුපි ද් වීසු එයසව 

නයෙො’’ති. පරිොදියිත් වාතිපරියතොසබ්බ්යයසොආදාය.ගයහත්වාතිඅයයමත්ථ 

අත්යථොති ආහ ‘‘ හයණ ආ ත’’න්ති. පරිොදිෙතීති පරික්ඛීයණොති. දී-
සකුදඤ්හිසකුදවිදූෙයත්ථං වදන්ති. 
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එකදාතිආයමඩිතයලොයපනනිකුයදයසොතිආහ ‘‘එයකකස ්මිං කායල’’ති. 

යලොභයදොසයමොහාති පඨමමග්යගන පහීනාවයසසා යලොභයදොසයමොහා. 

නිරවයසසා පහීෙන් ති, අඤ්ඤථා දුතියමග්යගන කිං කතං සියාති

අධිප්පායයො. සමුදාචාරප්පත්තං පන දිස්වා ‘‘අප් පහීනං යම අත් ථී’’තිපි 

 ානාති. එවංකථං නිරවයසසප්පහානසඤ්ඤාතිආහ ‘‘අප් පහීනකං…යප.… 

සඤ ්ඤී යහොතී’’ති. එවං පඨමමග්යගයනව සමුච්ඡින්නසංසයස්ස ‘‘යකො සු

නාම යම ධම්යමො අජ්ඣත්තං අප්පහීයනොති එවං සන් ය යහො කථං 

උප් පජ්  තී’’ති වත්වා ‘‘පණ් ණත් තිො අයකොවිදත් තා’’ති කාරණමාහ. 
විනයද්ක්ද්ච්චං විය හි පණ්ණත්තියං අද්සලතාය අරියානම්පි කත්ථචි
විමතිමත්තං උප්පජ්ජති යථා තං සබ්බ්යයසො අප්පහීනසම්යමොහානන්ති.
අත්තයනො අවිසයය අනභිජානනං පණ්ණත්තියකොසල්යලන කියමත්ථ

පයයොජනං, පච්චයවක්ෙණාමත්යතන අයමත්යථො සිජ්ඣතීති දස්යසන්යතො 

‘‘කිං තස් ස පච් චයවක් ඛණා නත් ථී’’තිආහ.ඉතයරො ‘‘නත්ථී’’තිනසක්කා
වත්තුන්තිකත්වා ‘‘අත්ථී’’ති වත්වා තත්ථ ලබ්භමානවිභාගං දස්යසන්යතො 

‘‘සා පනා’’තිආදිමාහ.තත්ථ සාති පච්චයවක්ෙණා. සබ් යබසන්තිසබ්යබ්යසං

අරියානං. යථා පරිපුණ්ණා න යහොති, න එවං සබ්බ්යයසො න යහොතීති ආහ 

‘‘ඉමාසු පනා’’තිආදි. 

176. අජ් ඣත් තන්ති නියකජ්ඣත්තං අධිප්යපතන්ති ආහ ‘‘තව 

සන් තායන’’ති. අප් පහීයනොති අනවයසසයතො අප්පහීයනො. දුවිය ති 

වත්ථුකාමකියලසකායම. කියලසකායමොපි හි යදග්යගන අස්සාදීයති, 
තදග්යගන පරිභුඤ්ජීයති. 

177. අස්සාදීයතීති අස්සායදො, සුෙං. අප්යපො අප්පමත්තයකො අස්සායදො

එයතසූති අප් පස් සාදා. යතනාහ ‘‘පරිත් තසුඛා’’ති.පරියයසනදුක්ොදියහතුකං 
දිට්ඨධම්මිකංතත්ථදුච්චරිතචරයණනසම්පරායිකඤ්චදුක්ෙයමත්ථ කායමසු

බ්යහුකන්ති බහුදුක් ඛා. බහුපාොසාති බ්යහුපරික්කියලසා. යත පන
පරික්කියලසා වක්ෙමානනයයන බ්යහූයයයවත්ථ දිට්ඨධම්මිකාපීති ආහ 

‘‘දිට් ඨ ම් මික…යප.… බහූ’’ති.යතචපරික්කියලසායස්මා තංසමඅගියනො
හිතපටිපත්තියා අන්තරායකරා ඉධයචවපරයලොයකචආදීනවකාරණඤ්ච 

පවත්තන්ති, තස්මාවුත්තං ‘‘දිට් ඨ ම් මික…යප.… බහූ’’ති. එවං යචපීතිඑවං

‘‘අප්පස්සාදා කාමා’’තිආදිනා ආකායරන. නයෙනාති ධම්යමන. 

කාරයණනාති යුත්තියා. සුට්ඨු දිට්ඨං යහොතීති සම්බ්යන්යධො. 

විපස් සනාපඤ් ඤාොති අරියමග්ගපඤ්ඤාය. සා චත්තාරිපි සච්චානි

වියසසයතො පස්සතීති විපස ්සනාති අධිප්යපතා. යතනාහ 

‘‘යහට් ඨාමග්  ද් වෙඤායණනාති අත් යථො’’ති. පීතිසුඛන්ති පීතිසුෙවන්තං

ඣානකුවයං. ද් යව මග් ය තියහට්ඨාමග්යග.ආවට්ටනසීයලොආභුජනසීයලො

න යහොතීති අනාවට් ටී යනව යහොති සබ්බ්යයසො අප්පහීනකාමරාගඡන්යදො.

යතනාහ ‘‘කස ්මා’’තිආදි. ඔයරො නාටකා ප හනපඤ් ඤාති 
ආදීනවානුපස්සනාඤාණමාහ. 
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179. අස් සායදොපි කථියතො, ‘‘අප්පස්සාදා’’ති හි ඉමිනා යාවතයකො

කායමසු අස්සායදො, තං සබ්බ්යං අනවයසසයතො පරිග්ගයහත්වා චස්ස

පරිත්තභායවො දස්සියතොති ආදීනයවොපි කථියතො සඅයෙයපයනව

යසසස්සආදීනවස්ස දස්සිතත්තා. තං කයථතුන්ති තං නිස්සරණං

‘‘එකන්තසුෙපටිසංයවදී’’ති ඉමිනා කයථතුං. ඉයමහි අන් යතහීති

‘‘පඤ්චියම, මහානාම, කාමගුණා’’තිආදිනා කාමගුණදස්සනමුයෙන
කාමසුෙල්ලිකානුයයොගං ‘‘උබ්භට්ඨකා යහොන්ති 
ආසනපටික්ඛිත්තා’’තිආදිනා අත්තකිලමථානුයයොගඤ්ච දස්යසත්වා ඉයමහි

කුවීහි අන්යතහි මුත්තං මම සාසනන්ති, ඵලසමාපත්තිපරියයොසානත්තා

සාසනසම්පත්තියා ‘‘උපරිඵලසමාපත් තිසීයසන සකලසාසනං දස් යසතු’’න්ති
ආහ. ගිජ්ඣසදියසො කූයටොති මජ්යඣපදයලොපීසමායසො යථා

‘‘සාකපත්ථියවො’’ති )පාණිනි. 2.1.60). දුතියය පයනත්ථ ගිජ්ඣවන්තතාය

ගිජ්ඣා කූයට එතස්සාති ගිජ් ඣකූයටො. උකුධංයයව තිට්ඨනකා නිසජ්ජාය
වුට්ඨිතකාලයතො පට්ඨාය එකට්ඨායනයනව තිට්ඨනකා. යතනාහ 

‘‘අනිසින් නා’’ති. නි ණ් ඨස ්සාතිනාටපුත්තස්ස.නත්ථිඑතස්සපරියසසන්ති 

අපරියසසං. එවංසඅොභවචනමත්තමස්සාතිආහ ‘‘අපරියසසසඞ් ඛාත’’න්ති.

නිච්චට්යඨන සතත-සකුයදනඅභිණ්හප්පවත්තියජොතිතාසියාති ‘‘සමිත’’න්ති
වුත්තං. යතන නිරන්තරප්පවත්තිං දස්යසතීති එවං වා එත්ථ අත්යථො
දට්ඨබ්යබ්යො. 

180. ෙං කයරොති, තං  ානාතීති දුක්ෙස්ස නිජ්ජරණයෙපනං නාම

විඤ්ඤූනං කිච්චං, විඤ්ඤුනා ච පුරියසන කතාකතං ජානිතබ්බ්යං, තස්මා
තුම්යහහි පුරාණානං කම්මානං බ්යයන්තිභාවං කයරොන්යතහි පඨමං තාව 

එත්තකානි පුරාණානි කම්මානීති ජානිතබ්බ්යානි, තයතො ‘‘එත්තකං කාලං

කයතන තපසා එත්තකානි තානි බ්යයන්තිකතානි, ඉදානි එත්තකානි
කාතබ්බ්යානී’’තිආදිනා අයං විධි පුරියසන විය අත්තනා කාතබ්බ්යකිච්චං

පරිච්ඡින්දිතබ්බ්යන්ති දස්යසති. යතනාහ ‘‘තුම් යහහිපි තථා ඤාතබ් බං 

සිො’’ති. සුද්  න් තන්ති සුකුධයකොට්ඨාසං, ආයතිං අනවස්සවසිකුධං 

කම්මක්ෙයං, තයතොවාදුක්ෙක්ෙයන්තිඅත්යථො. සුද්  න් තං පත් යතො අත් ථීති 

පුච් ඡතීතිඉමිනාඅද්සලානංපහානං, ද්සලානංභාවනාචසබ්යබ්යනසබ්බ්යං 

නිගණ්ඨසමයයනත්ථිසබ්බ්යයසොවිසුකුධිභාවනායඅභාවයතො, තස්මාද්යතො
දුක්ෙක්ෙයස්ස සම්භයවොතිදස්යසති. 

එවං අ ානනභායව සතීති ‘‘අහුවම්යහව මය’’න්තිආදිනා

වුත්තප්පකාරස්ස අජානයන සති, තස්මිං තුම්යහහි අඤ්ඤායමායනති 

අත්යථො. ලුද් දාතිය ොරා.යතපනයස්මාකායවාචාහිනිහීනයමව කයරොන්ති, 

තස්මා වුත්තං ‘‘ලුද් දාචාරා’’ති. යලොහිතපාණිත් යවව වුච් චති 

තජ්ජාකිරියාචරණයතො. මාගවිකයකවට්ටයචොර ාතකාදයයො මා විකාදයෙො. 

කක් ඛ කම් මාති ඵරුසකම්මා. යත නි ණ් යඨසු පබ් බ න් තීති පුබ්යබ්ය 
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පටුන 

මහාදුක්ෙසංවත්තනියකම්මස්සකතත්තාහිතුම්යහඑතරහිඊදිසංමහාදුක්ෙං 
පච්චනුභවථාතිදස්යසති. 

වායදති දිට්ඨියං, සමයයති අත්යථො. සුයඛන සුඛන්ති එත්ථ සුයඛනාති 

පටිපත්තිසුයෙන, සුොයපටිපත්තියාතිඅත්යථො. සුඛන්ති වියමොක්ෙසුෙං, ඉධ

යලොයක සුෙං අධිගච්ඡන්තා කසිවණිජ්ජාදිදුක්ෙපටිපත්තියාව අධිගච්ඡන්ති, 
එවං යමොක්ෙසුෙම්පීති අධිප්පායයො. සරීරාවයවසම්පත්තියාපි බිම්බියනො 

සායරොති බිම් බිසායරො. යත නි ණ් ඨා…යප.… සන්  ාෙ වදන් ති, න පන

භගවයතොඅච්චන්තසන්තපණීතංනිබ්බ්යානසුෙපටියවදනංජානන්ති. සහසාති

රවා. අප් පටිසඞ් ඛාති න පටිසඅොය අවිචායරත්වා. යතනාහ ‘‘සාහසං 

කත් වා’’තිආදි. 

අඤ්ඤාහි යවදනාහි අයවොමිස්සං එකන්තං සුෙං එකන් තසුඛං, තස්ස

පටිසංයවදී. යතනාහ ‘‘නිරන් තරසුඛපටිසංයවදී’’ති. කථාපතිට් ඨාපනත් ථන්ති
‘‘එකන්තසුෙපටිසංයවදී’’ති එවං ආරකුධකථාය පතිට්ඨාපනත්ථං. 

රා වායරති රාජානං උකුදිස්ස ආගතයදසනාවායර. සුඛං පුච් ඡිතුං යහොතීති 

‘‘යදි සත්ත රත්තින්දිවානි නප්පයහොති, කිං ඡ රත්තින්දිවානි
පයහොතී’’තිආදිනා පුච්ඡනසුෙං යහොති. ‘‘අහං යෙො’’තිආදිනා පවත්යතො 

සුද්  වායරො සුකුධනිස්සන්දස්ස ඵලසමාපත්තිසුෙස්ස වයසන ආගතත්තා. 

අනච් ඡරිෙං යහොති, සත්තරත්තින්දිවානිපයහොන්තස්සඑකස්මිං රත්තින්දියව

කිංවත්තබ්බ්යන්ති. උත් තානත් ථයමව වුත්තනයත්තාසුවිඤ්යඤයයත්තා. 

චූළදුක්ෙක්ෙන්ධසුත්තවණ්ණනායලීනත්ථප්පකාසනාසමත්තා. 

5. අනුමානසුත් තවණ් ණනා 

181. වුත් තානුසායරනාති ‘‘ද්රූසු, සක්යකසූ’’ති ච එත්ථ

වුත්තනයානුසායරන, ‘‘භග්ගා නාම ජානපදියනො රාජද්මාරා’’තිආදිනා

නයයන වචනත්යථො යවදිතබ්යබ්යොති අත්යථො. වත් ථුපරිග්  හදිවයසති
නගරමාපනත්ථං වත්ථුවිජ්ජාචරියයන නගරට්ඨානස්ස පරිග්ගණ්හනදිවයස. 

අථාති පච්ඡා. න යර නිම් මියතති තත්ථ අනන්තරායයනනගයර මාපියත.

තයමව සුසුමාරගිරණංසුභනිමිත්තංකත්වා ‘‘සුසුමාරගිරි’’ත් යවවස් ස නාමං 

අකංසු. සුසුමාරසණ්ඨානත්තා සුසුමායරො නාම එයකො ගිරි, යසො තස්ස

නගරස්ස සමීයප, තස්මා තං සුසුමාරගිරි එතස්ස අත්ථීති ‘‘සුසුමාරගිරී’’ති 

වුච්චතීති යකචි. යභසක ාති වුච්චති  ම්මණ්ඩගච්ඡං, යකචි 

‘‘යසතරුක්ෙ’’න්ති වදන්ති, යතසං බ්යහුලතාය පන තං වනං

යභසකළාවනන්යතව පඤ්ඤායිත්ථ. යභයසො නාම එයකො යක්යෙො

අයුත්තකාරී, තස්ස තයතො ගළිතට්ඨානතාය තං වනං යභස  ාවනං නාම

ජාතන්තියකචි. අභෙදින් නට් ඨායන  ාතං විරූළ්හං, සංවකුධන්තිඅත්යථො. 

ඉච් ඡායපතීති යං කිඤ්චි අත්තනි ගරහිතබ්බ්යං වත්තුං සබ්රහ්මචාරීනං

ඉච්ඡංඋප්පායදති, තදත්ථායයතසංඅත්තානං විස්සජ්යජතීතිඅත්යථො.පඨමං
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දින්යනො හිතූපයදයසො ඔවායදො, අපරාපරං දින්යනො අනුසාසනී. 

පච්චුප්පන්නාතීතවිසයයො වා ඔවායදො, අනාගතවිසයයො අනුසාසනී. 

ඔතිණ්ණවත්ථුයකො ඔවායදො, ඉතයරො අනුසාසනී. යසො චාතිඑවංපවායරතා
යසො භික්ඛු. දුක්ෙං වයචො එතස්මිං විප්පටිකූලග්ගායහ විපච්චනීකසායත

අනාදයර පුග්ගයලති දුබ් බයචො. යතනාහ ‘‘දුක් යඛන වත් තබ් යබො’’ති. උපරි 

ආ යතහීති ‘‘පාපිච්යඡො යහොතී’’තිආදිනා )ම. නි. 1.181) ආගයතහි

යසොළසහිපාපධම්යමහි.පකායරහිආවහංපදක්ඛිණං, තයතොපදක්ඛිණයතො

ගහණසීයලො පදක්ඛිණග්ගාහී, න පදක්ඛිණග්ගාහී අප් පදක් ඛිණග්  ාහී. 

වාමයතොතිඅපසබ්යයයතො, වුත්තවිපරියායයතොති අධිප්පායයො. 

අසන් තසම් භාවනපත් ථනානන්ති අසන්යතහි අවිජ්ජමායනහි ගුයණහි

සම්භාවනස්ස පත්ථනාභූතානං. පටි-සකුයදො පච්චත්තිකපරියායයො, ඵරණං

වායමනංඉධතථාවට්ඨානන්තිආහ ‘‘පටිප් ඵරතීති පටිවිරුද් ය ො පච් චනීයකො 

හුත් වා තිට් ඨතී’’ති. අපසායදතීති ඛියපති තජ්යජති. තථාභූයතො ච පරං

 ට්යටන්යතොනාමයහොතීතිආහ ‘‘ඝට් යටතී’’ති. පටිආයරොයපතීතියාදියසන 

වුත්යතො, තස්සපටිභාගභූතංයදොසංයචොදකස්සඋපරිආයරොයපති. 

පටිචරතීති )අ. නි. ටී. 2.3.68) පටිච්ඡාදනවයසන චරති පවත්තති, 

පටිච්ඡාදනත්යථො එව වා චරති-සකුයදො අයනකත්ථත්තා ධාතූනන්ති ආහ 

‘‘පටිච් ඡායදතී’’ති. අඤ ්යඤනඤ් ඤන්ති පටිච්ඡාදනාකාරදස්සනන්ති ආහ 

‘‘අඤ ්යඤන කාරයණනා’’තිආදි. තත්ථ අඤ ්ඤං කාරණං වචනං වාති යං

යචොදයකන චුදිතකස්ස යදොසවිභාවනං කාරණං, වචනං වා වුත්තං, තයතො 

අඤ්යඤයනව කාරයණන, වචයනන වා පටිච්ඡායදති. කාරයණනාති

යචොදනාය අමූලිකභාවදීපනියා යුත්තියා. වචයනනාති තදත්ථයබ්යොධයනන. 

යකො ආපන් යනොතිආදිනා යචොදනං අවිස්සජ්යජත්වා වික්යෙපාපජ්ජනං 

අඤ්යඤනඤ්ඤං පටිචරණන්ති දස්යසති, බ්යහිකුධා කථාඅපනාමනං
විස්සජ්යජත්වාති අයයමව යතසං වියසයසො. යතනාහ 

‘‘ඉත් ථන් නාම’’න්තිආදි. 

අපදීයන්තියදොසාඑයතනරක්ඛීයන්ති, ලූයන්ති, ඡිජ්ජන්තීතිවා අපදානං, 

(අ. නි. ටී. 2.3.2) සත්තානං සම්මා, මිච්ඡා වා පවත්තපයයොයගො. යතනාහ 

‘‘අත් තයනො චරිොො’’ති. 

183. අනුමිනිතබ් බන්ති අනු අනු මිනිතබ්යබ්යො ජානිතබ්යබ්යො. අත් තානං 

අනුමිනිතබ් බන්ති ච ඉදං පච්චත්යත උපයයොගවචනං. යතනාහ 

‘‘අනුමිනිතබ් යබො තුයලතබ් යබො තීයරතබ් යබො’’ති. අත් තානං 

අනුමිනිතබ් බන්ති වා අත්තනි අනුමානඤාණං පවත්යතතබ්බ්යං. තත්රායං
නයයො–අප්පියභාවාවහාමයිපවත්තාපාපිච්ඡතාපාපිච්ඡාභාවයතොපරස්මිං 
පවත්තපාපිච්ඡතා විය. එස නයයො යසසධම්යමසුපි. අපයරො නයයො –
සබ්රහ්මචාරීනං පියභාවං ඉච්ඡන්යතන පාපිච්ඡතා පහාතබ්බ්යා
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සීලවිසුකුධියහතුභාවයතො අත්තුක්කංසනාදිප්පහානං විය. යසසධම්යමසුපි
එයසවනයයො. 

184. පච් චයවක් ඛිතබ් යබොති ‘‘න පාපිච්යඡො භවිස්සාමි, න පාපිකානං
ඉච්ඡානං වසං ගයතො’’තිආදිනා පති පති දිවසස්ස තික්ෙත්තුං වා

ඤාණචක්ඛුනා අයවක්ඛිතබ්බ්යං, ඤාණං පවත්යතතබ්බ්යන්ති අත්යථො. 

පාපිච්ඡතාදීනංපහානංපතිඅයවක්ඛිතබ්බ්යං, අයඤ්චඅත්යථොතබ්බ්ය-සකුදස්ස 

භාවත්ථතාවයසන යවදිතබ්යබ්යො, කම්මත්ථතාවයසන පන අට් ඨකථාෙං 

‘‘අත් තාන’’න්ති පච්චත්යත උපයයොගවචනං කත්වා වුත්තං. 

සික් ඛන් යතනාති තිස්යසොපි සික්ො සික්ෙන්යතන. යතනාහ ‘‘කුසයලසු 

 ම් යමසූ’’ති. 

තිලකන්ති කාළතිලයසතතිලාදිතිලකං. සබ් බප් පහානන්ති 

සබ්බ්යප්පකාරප්පහානං. ඵයල ආ යතති ඵයල උප්පන්යන. නිබ් බායන 

ආ යතතිනිබ්බ්යානස්සඅධිගතත්තා. භික් ඛුපාතියමොක් ඛන්ති‘‘යසොසමයණො, 

සභික්ඛූ’’තිඑවං වුත්තභික්ඛූනංපාතියමොක්ෙං, නඋපසම්පන්නානංඑවන

පබ්බ්යජිතානංඑවාතිදට්ඨබ්බ්යං. යස්මාචිදංභික්ඛුපාතියමොක්ෙං, තස්මාවුත්තං 

‘‘ඉදං දිවසස් ස තික් ඛත් තු’’න්තිආදි. අපච් චයවක් ඛිතුං න වට් ටති 

අත්තවිසුකුධියාඑකන්තයහතුභාවයතො. 

අනුමානසුත්තවණ්ණනායලීනත්ථප්පකාසනාසමත්තා. 

6. යචයතොඛිලසුත් තවණ් ණනා 

185. යචයතො යතහි ඛිලයති ථකුධභාවං ආපජ්ජතීති යචයතොඛිලා. 

යතනාහ ‘‘චිත් තස් ස ථද්  භාවා’’ති. යස්මා යතහි උප්පන්යනහි චිත්තං
උක්ලාපීජාතං ඨානං විය අමනුඤ්ඤං යෙත්තං විය ච ොණුකනිචිතං

අමහප්ඵලං යහොති. යතන වුත්තං ‘‘කචවරභාවා ඛාණුකභාවා’’ති.

‘‘චිත්තස්සා’’ති ආයනත්වා සම්බ්යන්ධිතබ්බ්යං. චිත් තං බන් ධිත් වාති 
තණ්හාපවත්තිභාවයතොද්සලචාරස්සඅවසරචජනවයසනචිත්තංබ්යකුධංවිය

සයමොයරොයධත්වා. යතනාහ ‘‘මුට් ඨිෙං කත් වා විෙ  ණ් හන් තී’’ති.

සකුදත්ථයතො පනයචයතොවිරූපංනිබ්යන්ධීයතිසංයමීයතිඑයතහීති යචතයසො 

විනිබන්  ා යස්ස චතුබ්බිධං සීලං අෙණ්ඩාදිභාවප්පත්තියා සුපරිසුකුධං 
වියසසභාගියත්තා අප්පකසියරයනව මග්ගඵලාවහං

මහාසඅ රක්ඛිතත්යථරස්ස විය, යසො තාදියසන සීයලන ඉමස්මිං

ධම්මවිනයය වුකුධිං ආපජ්ජිස්සතීති ආහ ‘‘සීයලන වුද් ධි’’න්ති. යස්ස පන

අරියමග්යගො උප්පජ්ජන්යතො විරූළ්හමූයලො විය පාදයපො සුප්පතිට්ඨියතො, 

යසො සාසයන විරූළ්හිං ආපන්යනොති ආහ ‘‘මග් ය න විරූ ් හි’’න්ති. යයො

සබ්බ්යයසො කියලසනිබ්බ්යානප්පත්යතො, යසො අරහා
සීලාදිධම්මක්ෙන්ධපාරිපූරියා සතියවපුල්ලප්පත්යතො යහොතීති ආහ 

‘‘නිබ් බායනන යවපුල් ල’’න්ති. දුතියවිකප්යප අත්යථො වුත්තනයානුසායරන
යවදිතබ්යබ්යො. 
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පටුන 

බුකුධානං ධම්මකායයො විය රූපකායයොපි අනඤ්ඤසාධාරණතාය 

අනුත්තරගුණාධිට්ඨානතායචඅපච්චක්ෙකාරීනංසංසයවත්ථුයහොතියයවාති 

‘‘සරීයර වා ගුයණ වා කඞ් ඛතී’’තිවුත්තං.තත්ථයථා මහාපුරිසලක්ෙයණන
අනුබ්යයඤ්ජනාදයයො රූපකායගුණා ගහිතා එව යහොන්ති අවිනාභාවයතොති 

‘‘ද් වත් තිංසවරලක් ඛණප් පටිමණ් ඩිත’’මිච්යචව වුත්තං, එවං 
අනාවරණඤායණන සබ්යබ්යපි අනන්තාපරියමයයයභදා ධම්මකායගුණා

ගහිතා එව යහොන්තීති සබ් බඤ් ඤුතඤ් ඤාණග්  හණයමව කතං

නානන්තරියභාවයතොති දට්ඨබ්බ්යං. කඞ් ඛහීති ‘‘අයහො වත යත ගුණා න

භයවයයං, භයවයයං වා’’ති පත්ථනුප්පාදනවයසන කඅෙති. පුරියමො හි

විපරීතජ්ඣාසයයො, ඉතයරො යථාභූතඤාණජ්ඣාසයයො. විචිනන් යතොති
විචයභූතාය පඤ්ඤාය යත වියවයචතුකායමො තදභාවයතො කිච්ඡං දුක්ෙං

ආපජ්ජති, කිච්ඡප්පත්ති ච තත්ථ නිච්යඡතුං අසමත්ථතායයවාති ආහ 

‘‘විනිච් යඡතුං න සක් යකොතී’’ති.විගතාචිකිච්ඡාති විචිකිච් ඡා. අධියමොක් ඛං න 

පටිලභතීති ‘‘එවයමත’’න්ති ඔකප්පනවයසන ගුයණසු විනිච්ඡයං

නාධිගච්ඡති. ඔතරිත් වාති ඤායණන අනුපවිසිත්වා. පසීදිතුන්ති

‘‘පසන්නරූපධම්මකායගුයණහි භගවා’’තිපසීදිතුං. අනාවියලො අකාලුස්යසො

යහොතුං න සක් යකොති. ‘‘කඅෙතී’’ති ඉමිනා දුබ්බ්යලා විමති වුත්තා, 

‘‘විචිකිච්ඡතී’’ති ඉමිනා මජ්ඣිමා, ‘‘නාධිමුච්චතී’’ති ඉමිනා බ්යලවතී, ‘‘න
සම්පසීදතී’’තිඉමිනාතිවිධායපිවිමතියාවයසන උප්පන්නචිත්තකාලුස්සියං
වුත්තන්තිදට්ඨබ්බ්යං. 

ආතප් පාොතිආදියතො තපතිසන්තපතිකියලයසති ආතප් පං, ආරම්භධාතු, 

තදත්ථාය. අනුයෙො ාොතියථාසංකියලසධම්මානං අවසයරොනයහොති, එවං

අනු අනු යුඤ්ජනං අනුයෙොය ො, නික්කමධාතු, තදත්ථාය. යතනාහ 

‘‘පුනප් පුනං යෙො ාො’’ති. සාතච් චාොති යථා උපරූපරි වියසසාධිගයමො

යහොති, තථාසතතස්ස නිරන්තරපවත්තස්සඅනුයයොගස්සභායවො සාතච් චං, 

පරක්කමධාතු, තදත්ථාය. ප ානාොති සන්තයමවං
තිවිධධාතුසංවඩ්ඪිතානුභාවං සබ්බ්යකියලසවිකුධංසනසමත්ථං පධානසඅොතං

වීරියං, තදත්ථාය. එත්ථ ච ආතප්පාය චිත්තං න නමති

යථාවුත්තකඅොවයසන, පයගව අනුයයොගාදිඅත්ථන්ති දස්යසතුං චත්තාරිපි

පදානි ගහිතානි, අනවයසසවියසසදස්සනත්ථං වා. යකචි පන
‘‘ආතප්පයවවචනායනව අනුයයොගාදිපදානී’’ති වදන්ති. එත්තාවතා භගවා
සත්ථරි කඅොය චිත්තස්ස ථකුධකචවරොණුකභායවන
අද්සලභාවාදිආපාදනයතො යචයතොඛිලභාවං දස්යසති. යසයසසුපි එයසව 

නයයො. 

සික්ොග්ගහයණන පටිපත්තිසකුධම්මස්ස ගහිතත්තා වුත්තං 

‘‘පරිෙත් ති ම් යම ච පටියව  ම් යම චා’’ති.පරියත්තිධම්යමයත්ථ කඅොය

සම්භයවො, තං දස්යසතුං ‘‘චතුරාසීති  ම් මක් ඛන්  සහස් සානී’’තිආදිවුත්තං.
තයිදං නිදස්සනමත්තං දට්ඨබ්බ්යං පරම්පරාය පටියවධාවහභාවාදිවයසනපි
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එකච්චානංතත්ථසංසයුප්පත්තියතො.යථාචපටියවයධ කඅොවුත්තා, එවං
අධිගමධම්යමපි පවත්තතීති යවදිතබ්බ්යා. තථා හි එකච්යච 

‘‘කසිණාදිභාවනාය ඣානානි ඉජ්ඣන්තී’’ති වදන්ති. ‘‘කසිණනිස්සන්යදො

ආරුප්පාති, යමත්තාදිනිස්සන්යදො චතුත්ථබ්රහ්මවිහායරො’’ති එවමාදිනා
කඅෙතියයවාති. එත්ථ ච නවයලොද්ත්තයරසු පඤ්ඤත්තියංයයව
කඅොපවත්තියවදිතබ්බ්යාඅසංකියලසිකත්තා යලොද්ත්තරධම්මානං. 

එවරූපන්ති එදිසං සුප්පටිපත්ති-උවිප්පටිපත්ති-ඤායප්පටිපත්ති-

සාමීචිප්පටිපත්ති-සඅොතං සම්මාපටිපදං. අධිසීලසික් ඛාදයයො
යලොද්ත්තරධම්මස්ස අනුධම්මභූතා යවදිතබ්බ්යා. එවඤ්හි මග්ගඵලසික්ොහි
ඉමාසං වියසයසො සිකුයධො යහොති. තථා හි වුත්තං ‘‘සික්ොග්ගහයණන
පටිපත්තිසකුධම්මස්සගහිතත්තා’’ති.එත්ථචයථා විචිකිච්ඡාවත්ථුත්තයස්ස
සික්ොය ච ගුයණසු අනධිමුච්චනඅසම්පසීදනවයසන අප්පටිපත්තිභාවයතො
චිත්තස්ස ථකුධභායවො ආසප්පනපරිසප්පනවයසන පවත්තියා 

කචවරොණුකභායවො ච, එවං සබ්රහ්මචාරීසු ආ ාතචණ්ඩික්කාදිවයසන 
චිත්තස්සථකුධභායවොචඋපහනනවිරුජ්ඣනාදිවයසන කචවරොණුකභායවො

ච යවදිතබ්යබ්යො. අරියසඅ විසයා විචිකිච්ඡා, පුග්ගලවිසයා කාචි නත්ථීති

සඅ විසයාව ගහිතා, සාසනිකවයසන චායං යචයතොඛිලයදසනාති 
සබ්රහ්මචාරීවිසයයොවයකොයපොගහියතො. 

186. යථා වත්ථුකායමො, එවං කියලසකායමොපි අස්සාදනීයයො එවාති 

‘‘කියලසකායමපී’’තිවුත්තං.යතනාහභගවා‘‘රූපතණ්හායලොයක පියරූපං

සාතරූපං, එත්යථසා තණ්හා උප්පජ්ජමානා උප්පජ්ජති, එත්ථ නිවිසමානා 

නිවිසතී’’තිආදි )දී. නි. 2.400; ම. නි. 1.133; විභ. 203). කාමනිද් යදයස 

(මහානි.1) සබ්යබ්යපියතභූමකාධම්මාකාමනීයට්යඨන ‘‘කාමා’’තිවුත්තා, 
බ්යලවකාමරාගවත්ථුභූතායයයවත්ථ කාමග්ගහයණන ගහිතාති.

විනිබ්යකුධවත්ථුභායවනයථාවිසුංඅත්තයනොකායයොගහියතො, තථා පයරසං

තථාරූපාරූපධම්මාසමූහට්යඨනාතිආහ ‘‘රූයපති බහිද්  ාරූයප’’ති.යථාහි

පඤ්චකාමගුණියකොරායගොඣානාදිවියසසාධිගමස්ස විනිබ්යකුධායසංවත්තති, 
එවං අත්තයනො කායය අයපක්ො බ්යහිකුධා ච සකපරික්ොරඤාතිමිත්තාදීසු
අයපක්ොති. යකචි පයනත්ථ ‘‘රූයපති රූපජ්ඣායන’’තිආදිනා 
පපඤ්යචන්ති. තදයුත්තං ඣානාධිගමවිනිබ්යකුධානං සීලස්ස ච
සංකියලසභූතානං යචයතොවිනිබ්යකුධභායවනගහිතත්තා. 

ොවදත් ථන්ති යාව අත්යථති අභිකඅෙති, තාව. යතනාහ ‘‘ෙත් තකං 

ඉච් ඡති, තත් තක’’න්ති. න්ති යාවදත්ථං උදරපූරං භුත්තං. අවයදහනයතො 

පූරණයතො. යසෙයසුඛන්ති යසයයං පටිච්ච උප්පජ්ජනකසුෙං. පස් සසුඛන්ති

පස්සානංසම්පරිවත්තයනනඋප්පජ්ජනකසුෙං. නිද් දාසුඛන්තිනිකුදායයනන
උප්පජ්ජනකසුෙං. 
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සීයලනාතිආදි පත්ථනාකාරදස්සනං. වතසමාදානන්ති

ධුතඅගාදිවතානුට්ඨානං. තයපොති වීරියාරම්යභො. යසො හි කියලසානං

තපනට්යඨනනිග්ගණ්හනට්යඨන තපචරණන්තිවුත්තං. 

189. ඡන්දං නිස්සායාති ඡන්දං ධුරං, ඡන්දං යජට්ඨකං, ඡන්දං පුබ්බ්යඅගමං

කත්වා පවත්තිවයසන ඡන්දං නිස්සාය. යජට්ඨකට්යඨන පධානභූතා, 

පධානභාවං වා පත්තාති පධානභූතා  .යතහි  ධම්යමහීති ඡන්දනිස්සයයන

පවත්තසමාධිනායචව ‘‘පධානසඅොයරො’’ති  වුත්තවීරියයනච. උයපතන්ති

සම්පයුත්තං .ඉජ්ඣනට්යඨන  ඉකුධි, නිප්ඵත්තිඅත්යථනපටිලාභට්යඨනචාති

අත්යථො, තස්සා ඉකුධියාපාදං පාදකං පදට්ඨානභූතං .අථවාඉජ්ඣන්තිතාය

ඉකුධා වුකුධා උක්කංසගතා  යහොන්තීති ඉකුධි, සාව උපරිවියසසානං 

අධිට්ඨානභාවයතො පායදො. යතනාහ ‘‘ඉකුධිභූතංවාපාදන්තිඉකුධිපාද ’’න්ති.  

යසයසසුපීති වීරියිකුධිපාදාදීසුපි. අස්සාති ඉකුධිපාදස්ස. අත්යථො දීපියතොති 

දීපනත්ථංකතං, තස්මා විසුකුධිමග්ගසංවණ්ණනායං (විසුකුධි .මහාටී. 2.369) 

තස්ස අත්ථවිචායරො ගයහතබ්යබ්යො  .ඉකුධිපාදානං  සමාධිපධානත්තා වුත්තං 

‘‘වික්ෙම්භනප්පහානං කථිත ’’න්ති.  යතසං යතසං ද්සලධම්මානං

අනුප්පන්නානං උප්පාදනකිරියාය උප්පන්නානං පරිබ්රූහනකිරියාය

උස්සහනයතො උස්යසොළ්හී, ථාමප්පත්තා පරක්කමධාතු  .සා පන චතුන්නං

ඉකුධිපාදානං වියසසපච්චයභූතා යත උපාදාය  ‘‘පඤ්චමී ’’ති වුත්තා , සා ච

යස්මා සමථවිපස්සනාභාවනාසු තත්ථ චආදිමජ්ඣපරියයොසායනසු

සායධතබ්බ්යං වීරියං, තස්මා ආහ ‘‘උස්යසොළ්හීති සබ්බ්යත්ථ කත්තබ්බ්යවීරියං

දස්යසතී ’’ති.  පුබ්බ්යභාගියසමථවිපස්සනාසාධනං පහාතබ්බ්යධම්මවිභායගන

භින්දිත්වා ආහ ‘‘පඤ්ච යචයතොඛිලප්පහානානි පඤ්ච

විනිබ්යන්ධප්පහානානී ’’ති.  භබ්යබ්යොති යුත්යතො අරහති නිප්ඵත්තියා. 

ඤායණනාතිමග්ගඤායණන. කියලසයභදායාති කියලසානංසමුච්ඡින්දනාය. 

යෙමස්සාතිඅනුපකුදවස්ස. 

සම් භාවනත් යථති)සාරත්ථ.ටී.1.11; අ. නි.ටී.3.7.71) ‘‘අපිනායමවං
සියා’’තිවිකප්පනත්යථොසම්භාවනත්යථො.එවංහීතිඑවං එකයමවසඅෙයං
අවත්වාඅපරායසඅෙයායසකුධිංවචනංයලොයකසිලිට්ඨවචනංයහොතියථා 

‘‘කුයවවාතීණිවාඋදකඵුසිතානී’’ති. සම් මා අධිසයිතානීති පාදාදීහිඅත්තනා
යනසං කිඤ්චි උප ාතං අකයරොන්තියා බ්යහිවාතාදිපරිස්සයපරිහරණත්ථං 

සම්මයදව උපරි සයිතානි. උතුං  ාහායපන් තිොති යතසං 
අල්ලසියනහපරියාදානත්ථං අත්තයනො කායුස්මාවයසන උතුං

ගණ්හායපන්තියා. යතනාහ ‘‘උස් මීකතානී’’ති. සම් මා පරිභාවිතානීති 

සම්මයදවසබ්බ්යයසොද්ක්ද්ටවාසනායවාසිතානි.යතනාහ ‘‘කුක් කුට න්  ං 

 ාහාපිතානී’’ති. අයඤ්ච ද්ක්ද්ටගන්ධපරිභාවනා 

සම්මාඅධිසයනසම්මාපරියසදනනිප්ඵත්තියා ‘‘අනුනිප් ඵාදී’’ති (සාරත්ථ. ටී.

1.11) දට්ඨබ්බ්යා. යතහි පන සකුධිංයයව ඉජ්ඣනයතො වුත්තං 

‘‘තිවි කිරිොකරයණනා’’ති. කිඤ්චාපි න එවං ‘‘අයහො වතියම’’තිආදිනා 
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පටුන 

ඉච්ඡා උප්පජ්යජයය, කාරණස්ස පන සම්පාදිතත්තා අථ යෙො භබ්බ්යාව 

අභිනිබ්භිජ්ජිතුන්ති යයොජනා. කස්මා භබ්බ්යාති ආහ ‘‘යත හි ෙස් මා 

තාො’’තිආදි. එත්ථ යථා කපාලස්ස තනුතා ආයලොකස්ස අන්යතො

පඤ්ඤායමානස්ස කාරණං, තථා කපාලස්ස තනුතාය
නෙසිොමුෙතුණ්ඩකානං ෙරතාය ච අල්ලසියනහස්ස පරියාදානං

කාරණවචනන්ති දට්ඨබ්බ්යං, තස් මාති ආයලොකස්ස අන්යතො

පඤ්ඤායමානයතො, සයඤ්ච පරිපාකගතත්තා. 

ඔපම් මසම් පටිපාදනන්ති ඔපම්මත්ථස්ස උපයමයයයන සම්මයදව

පටිපාදනං. අත් යථනාති උපයමයයත්යථන. යථා ද්ක්ද්ටියා අණ්යඩසු
තිවිධකිරියාය කරණං ද්ක්ද්ටච්ඡාපකානං අණ්ඩයකොසයතො නික්ෙමනස්ස

මූලකාරණං, එවං භික්ඛුයනො උස්යසොළ්හීපන්නරසානි අඅගානි

අවිජ්ජණ්ඩයකොසයතො නික්ෙමනස්ස මූලකාරණන්ති ආහ ‘‘තස් සා 

කුක් කුටිො…යප.… සමන් නා තභායවො’’ති. පටිච්ඡාදනසාමඤ්යඤන
අවිජ්ජාය අණ්ඩයකොසසදිසතාය බ්යලවවිපස්සනාවයසන

අවිජ්ජණ්ඩයකොසස්ස තනුභායවො, විපස්සනාඤාණස්ස පරිණාමකායලො

වුට්ඨානගාමිනිභාවාපත්ති, තදා ච සා මග්ගඤාණගබ්භං ධායරන්තී විය 

යහොතීති ආහ ‘‘ බ් භග්  හණකායලො’’ති. අභිඤ් ඤාපක් යඛති
යලොකියාභිඤ්ඤාපක්යෙ. යලොද්ත්තරාභිඤ්ඤා හි අවිජ්ජණ්ඩයකොසං

පදාලිකාති.  ාථාෙ අවිජ්  ණ් ඩයකොසං පහරතීති යදසනාවිලායසන

වියනයයසන්තානගතං අවිජ්ජණ්ඩයකොසං  ට්යටති, යථාඨායන ඨාතුං න 
යදති. 

පටිසඞ් ඛානප් පහානන්ති තදඅගප්පහානපුබ්බ්යකං වික්ෙම්භනප්පහානං.

පුබ්බ්යභාගියා ඉකුධිපාදා පාළියං ගහිතාති ‘‘ඉද් ධිපායදහි 

වික් ඛම් භනප් පහාන’’න්ති වුත්තං. ‘‘උස්යසොළ්හිපන්නරසඅගසමන්නාගයතො

භික්ඛු භබ්යබ්යො අභිනිබ්බිදායා’’තිආදිවචනයතො )ම. නි. 1.189) 

යලොද්ත්තරිකුධිපාදාපනසම්යබ්යොධග්ගහයණයනවගහිතා. මග් ය  ආ යතති
උස්යසොළ්හීපන්නරසඅගසමන්නාගතස්ස භික්ඛුයනො විපස්සනං

උස්සුක්කාපයයතො මග්යග ආගයත උප්පන්යන, පාළියං වා 

අභිනිබ්භිදාසම්යබ්යොධග්ගහයණහි මග් ය  ආ යත. ඵයල ආ යතති එත්ථාපි
වුත්තනයයනඅත්යථොයවදිතබ්යබ්යො.නිබ්බ්යානස්සපනපාළියංඅනාගතත්තා 
නිස්සරණප්පහානංනගහිතං.යසසංසුවිඤ්යඤයයයමව. 

යචයතොඛිලසුත්තවණ්ණනායලීනත්ථප්පකාසනාසමත්තා. 

7. වනපත් ථපරිොෙසුත් තවණ් ණනා 

190. වනීයති වියවකකායමහිභජීයති, වනුයතවායතඅත්තසම්පත්තියා

වසනත්ථාය යාචන්යතොවියයහොතීතිවනං, පතිට්ඨන්තිඑත්ථවියවකකාමා

යථාධිප්යපතවියසසාධිගයමනාති පත්ථං, වයනසු පත්ථං ගහනට්ඨායන

යසනාසනං වනපත් ථං. පරියායතිඅත්තයනොඵලංපරිග්ගයහත්වාවත්තතීති 
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පරිොයෙො, කාරණන්තිආහ ‘‘වනපත් ථපරිොෙන් ති වනපත් ථකාරණ’’න්ති. 
වනපත්ථඤ්හි තං උපනිස්සාය විහරයතො උපනිස්සයකාරණං. යතනාහ
‘‘වනපත්ථං උපනිස්සාය විහරතී’’ති. පරියායති යදයසතබ්බ්යමත්ථං

පතිට්ඨයපතීති පරිොයෙො, යදසනා. වනපත්ථං ආරබ්භ පවත්තා යදසනා 

වනපත් ථයදසනා, තං, උභයත්ථාපි වනපත්ථග්ගහණං ලක්ෙණමත්තං 

ගාමාදීනම්යපත්ථකාරණභාවස්ස, යදසනායවිසයභාවස්සචලබ්භමානත්තා. 

191. නිස ්සාොතිඅපස්සාය, වියවකවාසස්සඅපස්සයංකත්වාතිඅත්යථො. 

න උපට් ඨාතීතිආදීහි තස්මිං වනපත්යථ යසනාසනසප්පායාභාවං, 

උතුපුග්ගලධම්මස්සවනසප්පායාභාවම්පිවා දස්යසති. ජීවිතසම් භාරාති)අ.නි.

ටී. 3.9.6) ජීවිතප්පවත්තියා සම්භාරා පච්චයා. සමුදායනතබ් බාති සම්මා
ඤායයන අනවජ්ජඋඤ්ඡාචරියාදිනා උකුධං උකුධං ආයනතබ්බ්යා
පාපුණිතබ්බ්යා. යත පන තථා සමුදානිතා සමාහටා නාම යහොන්තීති ආහ 

‘‘සමාහරිතබ් බා’’ති. දුක් යඛන උප් පජ්  න් තීති සුලභුප්පාදා න යහොන්ති.

එයතන යභොජනසප්පායාදිඅභාවං දස්යසති. රත් තිභා ං වා දිවසභා ං වාති 

භුම්මත්යථ උපයයොගවචනන්ති ආහ ‘‘රත් තියකොට් ඨායස වා 

දිවසයකොට් ඨායස වා’’ති. රත් තිංයෙව පක් කමිතබ් බං සමණධම්මස්ස තත්ථ
අනිප්ඵජ්ජනයතො. 

192-3. සඞ් ඛාපීති ‘‘යදත්ථමහං පබ්බ්යජියතො, නයමතංඉධනිප්ඵජ්ජති, 

චීවරාදි පන සමුදාගච්ඡති, නාහං තදත්ථං පබ්බ්යජියතො, කිං යම ඉධ

වායසනා’’ති පටිසඅොයපි. අනන්තරවායර සඞ් ඛාපීති ‘‘යදත්ථමහං

පබ්බ්යජියතො, තං යම ඉධ නිප්ඵජ්ජති, චීවරාදි පන න සමුදාගච්ඡති, නාහං

තදත්ථංපබ්බ්යජියතො’’තිපටිසඅොයපීතිඅත්යථො. යතනාහ ‘‘සමණ ම් මස් ස 

නිප් ඵජ්  නභාවං  ානිත් වා’’ති. 

195-7. යසො පුග්  යලො අනාපුච් ඡා පක් කමිතබ් බං, නානුබන් ධිතබ් යබොති
‘‘යසො පුග්ගයලො’’ති පදස්ස ‘‘නානුබ්යන්ධිතබ්යබ්යො’’ති ඉමිනා සම්බ්යන්යධො.

යස්සයයනහි සම්බ්යන්යධො, දූරට්යඨනපියසොභවති. තං පුග්  ලන්ති‘‘යසො
පුග්ගයලො’’තිපච්චත්තවචනංඋපයයොගවයසනපරිණායමත්වාතං පුග්ගලං
අනාපුච්ඡා පක්කමිතබ්බ්යන්ති අත්යථො. අත්ථවයසන හි

විභත්තිවිපරිණායමොති. තං ආපුච් ඡා පක් කමිතබ් බන්ති එත්ථාපි එයසව

නයයො. ආපුච් ඡා පක් කමිතබ් බන්තිචකතඤ්ඤුතකතයවදිතායනියයොජනං. 

198. එවරූයපොතියංනිස්සායභික්ඛුයනො ගුයණහිවුකුධියයවපාටිකඅො, 

පච්චයයහිචනපරිස්සයමො, එවරූයපො දණ්ඩකම්මාදීහි නිග්ගණ්හාතියචපි, 

නපරිච්චජිතබ්යබ්යොතිදස්යසති ‘‘සයචපී’’තිආදිනා. 

වනපත්ථපරියායසුත්තවණ්ණනායලීනත්ථප්පකාසනාසමත්තා. 
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8. මධුපිණ් ඩිකසුත් තවණ් ණනා 

199.  ාතිවනන්ති සයංජාතං වනං. යතනාහ ‘‘අයරොපිම’’න්ති. 

පටිසල් ලානත් ථාොති එකීභාවත්ථාය, පුථුත්තාරම්මණයතො වා චිත්තං
පටිනිවත්යතත්වා අච්චන්තසන්යත නිබ්බ්යායන ඵලසමාපත්තිවයසන 

අල්ලීයාපනත්ථං. දණ්යඩො පාණිම්හි අස්සාති දණ් ඩපාණි. යථා යසො

‘‘දණ්ඩපාණී’’ති වුච්චති, තං දස්යසතුං ‘‘අෙඤ් හී’’තිආදි වුත්තං. 

දණ් ඩවිත් තතාොතිදණ්යඩයසොණ්ඩතාය.යසොහිදණ්ඩපසුයතො දණ්ඩසිප්යප

චසුද්සයලොතත්ථපාකයටොපඤ්ඤායතො, තස්මාදණ්ඩංගයහත්වාවවිචරති. 

 ඞ් ඝාකිලමථවියනොදනත් ථන්ති රාජසභාය චිරනිසජ්ජාය 

උප්පන්නජඅ ාපරිස්සමස්ස අපනයනත්ථං. අධිච් චනික් ඛමයනොති

යාදිච්ඡකනික්ෙමයනො, නඅභිණ්හනික්ෙමයනො. ඔලුබ් භාතිසන්නිරුම්භිත්වා

ඨියතො.යථායසො‘‘ඔලුබ්භා’’ති වුත්යතො, තංදස්යසතුං ‘‘ය ොපාලකදාරයකො 

විො’’තිආදි වුත්තං. 

200. වදන්ති එයතනාති වායදො, දිට්ඨීති ආහ ‘‘කිං වාදීති, කිං 

දිට් ඨියකො’’ති? කිමක් ඛායීති කිමාචික්ෙයකො, කීදිසධම්මකයථො? 

අචිත් තීකායරනාති අනාදයරන. තථාපුච්ඡයන කාරණං දස්යසන්යතො 

‘‘කස ්මා’’තිආදිමාහ. නස ්සයතතන්ති නස්සතුඑතංද්ලං. 

අත් ථං න  ානාතීති අත්ථං යච එකයදයසන ජායනයය, තං මිච්ඡා
ගයහත්වා පටිප්ඵරිත්වාපි තිට්යඨයය. තස්ස දී රත්තං අහිතාය දුක්ොයාති

තදස්ස අත්ථාජානනං භගවතා ඉච්ඡිතං. විග්  ාහිකකථන්ති විග්ගහකථං, 
සාරම්භකථන්තිඅත්යථො.නනුභගවතාසකුධිංයලොයකපුථූසමණබ්රාහ්මණා

නානාවාදා සන්තීති යචොදනං සන්ධායාහ ‘‘තථා යතො හී’’තිආදි. න විවදති 

විවාදයහතුකානං කාමදිට්ඨිජ්යඣොසානානං මග්යගයනව සමුග් ාතිතත්තා, 

තදභාවයතො පන යලොයකො තථා යතන විවදති. ධම්මවාදී යථාභූතවාදී

ධම්මවාදීහිනවිවදතියතසංවිවදිතුකාමතායඑවඅභාවයතො, අධම්මවාදීපන

තිණායපි නමඤ්ඤමායනො යතහි කිඤ්චි විවදති. යතනාහ ‘‘න, භික් ඛයව, 

 ම් මවාදී යකනචි යලොකස් මිං විවදතී’’ති )සං. නි. 3.94). අධම්මවාදී පන

අසමුච්ඡින්නවිවාදයහතුකත්තා විවදයතව. තථා චාහ ‘‘අ ම් මවාදීව යඛො, 

භික් ඛයව, විවදතී’’ති. 

ෙථා ච පනාති එත්ථ ෙථා-සකුයදො ‘‘යථා ච අනුප්පන්නස්ස

කාමච්ඡන්දස්සඋප්පායදො යහොති, තඤ්ච පජානාතී’’තිආදීසු )අ.නි. 3.122) 

විය කාරණත්යථොති ආහ ‘‘යෙන කාරයණනා’’ති. කාරණාකායරො වා ඉධ

යථා-සකුයදන වුත්යතො, යසොපනඅත්ථයතොකාරණයමවාතිවුත්තං ‘‘යෙන 

කාරයණනා’’ති. ‘‘ඉදං කථං ඉදං කථං’’ති පවත්තනයතො කථංකථා, 

විචිකිච්ඡා. සා යස්ස නත්ථි, යසො අකථංකථී, තං අකථංකථිං. 

විප්පටිසාරද්ක්ද්ච්චං භගවතා අනාගාමිමග්යගයනව ඡින්නං, 
හත්ථපාදද්ක්ද්ච්චං අග්ගමග්යගන ආයවණිකධම්මාධිගමයතො. අපරාපරං
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උප්පජ්ජනකභයවො ‘‘භවාභයවො’’ති ඉධාධිප්යපයතොති ආහ 

‘‘පුනප් පුනබ් භයව’’ති.සංවරාසංවයරොඵලාඵලංවියඛුකුදකමහන්යතොභයවො 

‘‘භවාභයවො’’ති වුත්යතොති ආහ ‘‘හීනපණීයත වා භයව’’ති. භයවො

වුඩ්ඪිප්පත්යතො ‘‘අභයවො’’ති වුච්චති යථා ‘‘අයසක්ො ධම්මා’’ති )ධ. ස.

11.තිකමාතිකා). කියලසසඤ් ඤාතිකාමසඤ්ඤාදියකවදති.කියලසාඑවවා
සඤ්ඤානායමන වුත්තා‘‘සඤ්ඤාපහායඅමතංඑවපාපුණාතී’’තිආදීසුවිය. 

අත් තයනො ඛීණාසවභාවං දීයපතීති ඉමිනාව පයරසඤ්ච තථත්තාය ධම්මං

යදයසතීතිඅයම්පි අත්යථොවිභාවියතොතිදට්ඨබ්බ්යං. නීහරිත් වා කී ායපත් වාති 

නීහරිත්වා යචව කීළායපත්වා ච, නීහරණවයසන වා කීළායපත්වා. 

තිවිසාඛන්තිතිභඅගභාද්ටිවියනලායටජාතත්තා නලාටිකං. 

201. කින් ති නු යඛොති කිං කාරයණනාති අත්යථො. අනුසන් ධිං 

 යහත් වාති පුච්ඡානුසන්ධිං උට්ඨයපත්වා. ෙයතොනිදානන්ති යංනිදානං, 
යංකාරණාති වුත්තං යහොති. පුරිමපයද හි විභත්ති අයලොපං කත්වා

නිකුයදයසො, ඡඅජ්ඣත්තිකබ්යාහිරායතනාදිනිදානන්ති අයයමව අත්යථො.

සඅොයන්ති සඅොභායවන ඤායන්තීති සඞ් ඛාති ආහ ‘‘සඞ් ඛාති 

යකොට් ඨාසා’’ති.කාමඤ්යචත්ථමායනොපිපපඤ්යචො, අභිනන්දනසභායවඑව

පන ගණ්හන්යතො ‘‘තණ් හාමානදිට් ඨිපපඤ් චසම් පයුත් තා’’ති ආහ. තථා හි

වක්ෙති ‘‘අභිනන්දිතබ්බ්ය’’න්තිආදි. සමුදාචරන් තීතිසබ්බ්යයසොඋකුධං උකුධං

පරියාදාය පවත්තන්ති. මරියාදත්යථො හි අයමාකායරො, යතන ච යයොයගන 

පුරිසන්ති උපයයොගවචනං යථා ‘‘තථාගතං, භික්ෙයව, අරහන්තං 

සම්මාසම්බුකුධංකුයවවිතක්කාසමුදාචරන්තී’’ති)ඉතිවු.38). තණ්හාදයයොච 
යථාසකං පවත්තිආකාරං අවිලඅ න්තියයො ආයසවනවයසන උපරූපරි

පවත්තන්ති.තථාහිතා ‘‘පපඤ්චසඅො’’තිවුත්තා. 

කාරයණති පවත්තිපච්චයය. එකාෙතනම් පි …යප.… නත් ථීති
චක්ොයතනාදි එකම්පි ආයතනං අභිනන්දිතබ්බ්යං අභිවදිතබ්බ්යං

අජ්යඣොසිතබ්බ්යඤ්ච නත්ථි යච, නනු නත්ථි එව, කස්මා ‘‘නත්ථි යච’’ති

වුත්තන්ති? සච්චංනත්ථි, අප්පහීනාභිනන්දනාභිවදනඅජ්යඣොසානානං පන
පුථුජ්ජනානං අභිනන්දිතබ්බ්යාදිප්පකාරානිආයතනානි යහොන්තීති යතසං න

සක්කා නත්ථීතිවත්තු, පහීනාභිනන්දනාදීනංපනසබ්බ්යථානත්ථීති‘‘නත්ථි

යච’’ති වුත්තං. අහං මමන් ති අභිනන් දිතබ් බන්ති දිට්ඨාභිනන්දනාය

‘‘අහ’’න්තිතණ්හාභිනන්දනාය ‘‘මම’’න්ති යරොයචතබ්බ්යං. අභිවදිතබ් බන්ති

අභිනිවිසනසමුට්ඨාපනවයසන වත්තබ්බ්යං. යතනාහ ‘‘අහං මමන් ති 

වත් තබ් බ’’න්ති. අජ් යඣොසිත් වාති දිට්ඨි තණ්හා වත්ථුං අනුපවිසිත්වා

ගාහකුවයං අනඤ්ඤසාධාරණං විය කත්වා. යතනාහ ‘‘ගිලිත් වා 

පරිනිට් ඨයපත් වා’’ති. එයතනාති ‘‘එත්ථ යච නත්ථී’’තිආදිවචයනන. 

එත් ථාති ආයතයනසු. තණ්හාදීනං අවත්ථුභාවදස්සනමුයෙන 

තණ් හාදීනංයෙව අප් පවත් තිං කියලසපරිනිබ්බ්යානං කථිතන්ති. යතනාහ

භගවා ‘‘එයසවන් යතො’’තිආදි, අයයමව අභිනන්දනාදීනං නත්ථිභාවකයරො
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පටුන 

මග්යගො, තප්පටිප්පස්සකුධිභූතං ඵලං, තංනිස්සරණං වා නිබ්බ්යානං

රාගානුසයාදීනං අන්යතො අවසානං අප්පවත්තීති අත්යථො. යතනාහ ‘‘අෙං 

…යප.… අන් යතො’’ති. සබ් බත් ථාති‘‘එයසවන්යතො පටි ානුසයානං’’තිආදීසු
සබ්බ්යපයදසු. 

ආදිෙතීති පහාරදානාදිවයසන ගය්හති. මත් ථකප් පත් තං කලහන්ති
භණ්ඩනාදිමත්යත අට්ඨත්වා මුෙසත්තීහි විතුදනාදිවයසන මත්ථකප්පත්තං
කලහං. යාය කයරොතීති සම්බ්යන්යධො. යසසපයදසුපි එයසව නයයො. 

විරුකුධග්ගාහවයසන නානා ාහමත් තං, තථා විරුකුධවාදවයසන 

නානාවාදමත් තං. එවං පවත් තන්තිගරුකාතබ්යබ්යසුපිගාරවං අකත්වා‘‘තුවං

තුව’’න්තිඑවංපවත්තංසාරම්භකථං, යායයචතනායයංකයරොති, සාතුවං 

තුවං. නිස ්සාොතිපටිච්ච, නිස්සයාදිපච්චයයකත්වාති අත්යථො.කියලසානං

උප්පත්තිනිමිත්තතා තාව ආයතනානං යහොතු තබ්භායව භාවයතො, 
නියරොධනිමිත්තතා පන කථං. න යහත්ථ යලොද්ත්තරධම්මානං සඅගයහො
යලොකියානංයයව අධිප්යපතත්තාති යචොදනං සන්ධායාහ 

‘‘නිරුජ් ඣමානාපී’’තිආදි. නාමමත්යතන නිමිත්තතං සන්ධාය වුත්යතොති

දස්යසන්යතො ‘‘ෙත් ථුප් පන් නා, තත් යථව නිරුද්  ා යහොන් තී’’ති වත්වා

තමත්ථං සුත්තන්තයරනසායධන්යතො ‘‘ස් වාෙමත් යථො’’තිආදිමාහ. 

තත්ථ සමුදෙසච් චපඤ් යහනාති මහාසතිපට්ඨායන

සමුදයසච්චනිකුයදයසන. යසො හි ‘‘කත් ථ උප් පජ්  මානා’’තිආදිනා
පුච්ඡාවයසන පවත්තත්තා පඤ්යහොති වුත්යතො. නනු තත්ථ තණ්හාය

උප්පත්තිනියරොධා වුත්තා, න සබ්බ්යකියලසානන්ති ඊදිසී යචොදනා 

අනවකාසාතිදස්යසන්යතො ‘‘ෙයථව චා’’තිආදිමාහ. ලද්  යවොහායරතිඉමිනා
රාගාදීනං අප්පවත්තිනිමිත්තතාය අන්යතොති සමඤ්ඤා නිබ්බ්යානස්සාති
දස්යසති. එයතයනව අභිනන්දනාදීනං අභායවොති ච ඉදං සංවණ්ණිතන්ති
දට්ඨබ්බ්යං. කථං පන සබ්බ්යසඅෙතවිනිස්සයට නිබ්බ්යායන අද්සලධම්මානං 

නියරොධසම්භයවොති ආහ ‘‘ෙඤ ්හි ෙත් ථ නත් ථි, තං තත් ථ නිරුද්  ං නාම 

යහොතී’’ති.ය්වායංඅප්පවත්තියංනියරොධයවොහායරොවුත්යතො, ස්වායමත්යථො 
නියරොධපඤ්යහන දීයපතබ්යබ්යො. න හි තත්ථ උප්පජ්ජිත්වා නිරුකුධා

විතක්කවිචාරා පටිප්පස්සකුධාතිවුත්තා, අථයෙොඅප්පවත්තාඑවාති. 

203. එවංසම් පදන්ති එවංසම්පජ්ජනකං එවං පස්සිතබ්බ්යං ඉදං මම

අජ්යඣසනං. යතනාහ ‘‘ඊදිසන් ති අත් යථො’’ති.  ානං  ානාතීති (අ.නි. ටී.

3.10.113-116) සබ්බ්යඤ්ඤුතඤ්ඤායණන ජානිතබ්බ්යං සබ්බ්යං ජානාති. 
උක්කට්ඨනිකුයදයසන හි අවියසසග්ගහයණන ච ‘‘ජාන’’න්ති ඉමිනා
නිරවයසසං යඤයයජාතං පරිග්ගණ්හාතීති තබ්බිසයාය ජානනකිරියාය
සබ්බ්යඤ්ඤුතඤ්ඤාණයමව කරණං භවිතුං යුත්තං. අථ වා පකරණවයසන
‘‘භගවා’’ති සකුදන්තරසන්නිධායනන චායමත්යථො විභායවතබ්යබ්යො. 

පස් සිතබ් බයමව පස් සතීති දිබ්බ්යචක්ඛු-පඤ්ඤාචක්ඛු-ධම්මචක්ඛු-බුකුධචක්ඛු-
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සමන්තචක්ඛු-සඅොයතහි ඤාණචක්ඛූහි පස්සිතබ්බ්යං පස්සති එව. අථ වා 

 ානං  ානාතීති යථා අඤ්යඤ සවිපල්ලාසා කාමරූපපරිඤ්ඤාවාදියනො

ජානන්තාපි විපල්ලාසවයසන ජානන්ති, න එවං භගවා. භගවා පන

පහීනවිපල්ලාසත්තා ජානන්යතො ජානාති එව, දිට්ඨිදස්සනස්ස ච අභාවා

පස්සන්යතොපස්සතියයවාතිඅත්යථො. දස් සනපරිණාෙකට් යඨනාතියථාචක්ඛු

සත්තානං දස්සනත්ථං පරියණති, එවං යලොකස්ස යාථාවදස්සනසාධනයතො

දස්සනකිච්චපරිණායකට්යඨන චක් ඛුභූයතො, පඤ්ඤාචක්ඛුමයත්තා වා

සයම්භුඤායණන පඤ්ඤාචක්ඛුං භූයතො පත්යතොති වා චක් ඛුභූයතො. 

ඤාණභූයතොති එතස්ස ච එවයමව අත්යථො දට්ඨබ්යබ්යො.  ම් මා වා 

යබ්යොධිපක්ඛියා යතහි උප්පන්නත්තා යලොකස්ස ච තදුප්පාදනයතො, 

අනඤ්ඤසාධාරණංවාධම්මංපත්යතොති  ම් මභූයතො. බ්රහ් මා වුච්චතිමග්යගො

යතනඋප්පන්නත්තායලොකස්ස චතදුප්පාදනත්තා, තඤ්චසයම්භුඤායණන

පත්යතොති බ්රහ් මභූයතො. චතුසච්චධම්මං වදතීති වත් තා. චිරං සච්චපටියවධං

පවත්යතන්යතොවදතීති පවත් තා. අත් ථං නීහරිත් වාතිදුක්ොදිඅත්ථංතත්ථාපි 

පීළනාදිඅත්ථං උකුධරිත්වා. පරමත්ථං වා නිබ්බ්යානං පාපයිතා, 

අමතසච්ඡිකිරියං සත්යතසු උප්පායදන්යතො අමතං දදාතීති අමතස් ස දාතා. 

යබ්යොධිපක්ඛියධම්මානංතදායත්තභාවයතො  ම් මස ්සාමී. 

204. යසොවාඋකුයදයසොඅත්තයනොපියහොතීතියථයරො ‘‘ෙං යඛො යනො’’ති
ආහ. සබ්බ්යයලොකසාධාරණා හි බුකුධානං යදසනාති. ඉදානි යයහි

කුවාරාරම්මයණහි පුරිසං පපඤ්චසඤ්ඤාසඅො සමුදාචරන්ති, තානි තාව 
දස්යසන්යතො පපඤ්චසඤ්ඤාසඅො දස්යසතුං යයන සළායතනවිභඅයගන

නිකුයදයසො කයතො, තස්ස අත්ථං දස්යසතුං ‘‘චක් ඛුඤ් චා’’තිආදි ආරකුධං. 

තත්ථ නිස ්සෙභායවනාති නිස්සයපච්චයභායවන. නිස්සයපච්චයයො ච

පසාදචක්ඛුයයව යහොති, න චුකුදසසම්භාරං, චතුචත්තාලීසසම්භාරං වා 

සසම්භාරචක්ඛුන්තිආහ ‘‘චක් ඛුපසාදඤ් ච පටිච් චා’’ති. ආරම් මණභායවනාති
ආරම්මණපච්චයභායවන.ආරම්මණපච්චයයොච චතුසමුට්ඨානිකරූයපසුයං

කිඤ්චියහොතීතිආහ ‘‘චතුසමුට් ඨානිකරූයප ච පටිච් චා’’ති. 

එත්ථ චක්ඛු එකම්පි විඤ්ඤාණස්ස පච්චයයො යහොති, රූපායතනං පන 
අයනකයමව සංහතන්ති ඉමස්ස වියසසස්ස දස්සනත්ථං නිස්සයභායවන 

‘‘චක් ඛුපසාදඤ් ච ආරම් මණභායවන චතුසමුට් ඨානිකරූයප චා’’ති
වචනයභයදොකයතො.කිංපනකාරණංචක්ඛුඑකම්පි විඤ්ඤාණස්සපච්චයයො

යහොති, රූපං පන අයනකයමවාති? පච්චයභාවවියසසයතො. චක්ඛු හි 
චක්ඛුවිඤ්ඤාණස්ස නිස්සයපුයරජාතඉන්ද්රියවිප්පයුත්තපච්චයයහි පච්චයයො

යහොන්තං අත්ථිභායවයනව යහොති තස්මිං සති තස්ස භාවයතො, අසති

අභාවයතො, යයතොතං අත්ථිඅවිගතපච්චයයහිස්සපච්චයයොයහොතීතිවුච්චති, 
තන්නිස්සිතතා චස්ස න එකයදයසන අල්ලීයනවයසන ඉච්ඡිතබ්බ්යා
අරූපභාවයතො. අථ යෙො ගරුරාජාදීසු සිස්සරාජපුරිසාදීනං විය 
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තප්පටිබ්යකුධවුත්තිතාය, ඉතයර පන පච්චයා යතන යතන වියසයසන
යවදිතබ්බ්යා. 

සචායං පච්චයභායවො න එකස්මිං න සම්භවතීති එකම්පි චක්ඛු 

චක්ඛුවිඤ්ඤාණස්සපච්චයයොයහොතීතිදස්යසතුංපාළියං ‘‘චක් ඛුඤ ්චාවුයසො, 

පටිච් චා’’ති එකවචනවයසන වුත්තං. රූපං පන යදිපි චක්ඛු විය
පුයරජාතඅත්ථි-අවිගතපච්චයයහි පච්චයයො යහොති පුයරතරං උප්පන්නං 
හුත්වා විජ්ජමානක්ෙයණ එව උපකාරකත්තා තථාපි අයනකයමව සංහතං

හුත්වාපච්චයයොයහොති ආරම්මණභාවයතො.යඤ්හිපච්චයධම්මංසභාවභූතං, 

පරිකප්පිතාකාරමත්තං වා විඤ්ඤාණං විභායවන්තං පවත්තති, 
තදඤ්යඤසඤ්ච සතිපි පච්චයභායව යසො තස්ස සාරම්මණසභාවතාය යං 
කිඤ්චිඅනාලම්භිත්වාපවත්තිතුංඅසමත්ථස්සඔලුබ්භපවත්තිකාරණභායවන 

ආලම්බ්යනීයයතො ආරම්මණං නාම, තස්ස යස්මා යථා තථා සභාවූපලකුධි

විඤ්ඤාණස්ස ආරම්මණපච්චයලායභො, තස්මා චක්ඛුවිඤ්ඤාණං රූපං
ආරබ්භ පවත්තමානං තස්ස සභාවං විභායවන්තයමව පවත්තති. සා චස්ස
ඉන්ද්රියාධීනවුත්තිකස්ස ආරම්මණසභාවූපලකුධි න

එකකුවිකලාපගතවණ්ණවයසන යහොති, නාපි

කතිපයකලාපගතවණ්ණවයසන, අථ යෙො ආයභොගානුරූපං 
ආපාථගතවණ්ණවයසනාති අයනකයමව රූපං සංහච්චකාරිතාය

විඤ්ඤාණස්ස පච්චයයො යහොතීති දස්යසන්යතො ‘‘රූයප ච උප් පජ්  ති 

චක් ඛුවිඤ ්ඤාණ’’න්ති බ්යහුවචනවයසනාහ. 

යං පන පට් ඨායන (පට්ඨා. 1.1.2 පච්චයනිකුයදස) ‘‘රූපායතනං
චක්ඛුවිඤ්ඤාණධාතුයා තංසම්පයුත්තකානඤ්ච ධම්මානං 

ආරම්මණපච්චයයන පච්චයයො’’ති වුත්තං, තං යාදිසං රූපායතනං

චක්ඛුවිඤ්ඤාණස්ස ආරම්මණපච්චයයො, තාදිසංසන්ධායවුත්තං.කීදිසංපන

තන්ති? සමුදිතන්ති පාකයටොයමත්යථො. එවඤ්ච කත්වා යයදයක වදන්ති

‘‘ආයතනසල්ලක්ෙණවයසන චක්ඛුවිඤ්ඤාණාදයයොසල්ලක්ෙණවිසයා, න

ද්රබ්යයසල්ලක්ෙණවයසනා’’ති, තම්පි සුවුත්තයමව යහොති. න යචත්ථ

සමුදායාරම්මණතාආසඅකිතබ්බ්යාසමුදායායභොගස්යසව අභාවයතො, සමුදිතා
පන වණ්ණධම්මා ආරම්මණපච්චයා යහොන්ති. කථං පන පච්යචකං
අසමත්ථා සමුදිතා ආරම්මණපච්චයා යහොන්ති. න හි පච්යචකං දට්ඨුං 

අසක්යකොන්තා අන්ධා සමුදිතා පස්සන්තීති? නයිදයමකන්තිකං විසුං විසුං 
අසමත්ථානම්පි සිවිකාවහනාදීසු සමත්ථතාය දස්සනයතො. යකසාදීනඤ්ච

යස්මිං ඨායන ඨිතානං පච්යචකං වණ්ණං ගයහතුංන සක්කා, තස්මිංයයව
ඨායන සමුදිතානං තං ගයහතුං සක්කාති භියයයොපි යතසං සංහච්චකාරිතා

පරිබ්යයත්තා. එයතන කිං චක්ඛුවිඤ්ඤාණස්ස පරමාණුරූපං ආරම්මණං, 
උදාහු තංසමුදායයොතිආදිකා යචොදනා පටික්ඛිත්තාති යවදිතබ්බ්යා. 

‘‘යසොතඤ ්ච, ආවුයසො, පටිච් චා’’තිආදීසුපි ඉමිනා නයයන අත්යථො 



මජ්ඣිමනිකායය මූලපණ්ණාස-ටීකා  සීහනාදවග්යගො 

381 

පටුන 

යවදිතබ්යබ්යො. චක් ඛුවිඤ ්ඤාණං නාමාති චක්ඛුනිස්සිතරූපවිජානනලක්ෙණං
චක්ඛුවිඤ්ඤාණංනාමඋප්පජ්ජති. 

තිණ් ණං සඞ්  තිොතිචක්ඛු, රූපං, චක්ඛුවිඤ්ඤාණන්තිඉයමසංතිණ්ණං

සඅගතියා සයමොධායනන. ඵස් යසො නාමාති අරූපධම්යමොපි සමායනො
ආරම්මයණඵුසනාකායරයනවපවත්තනයතොඵුසනලක්ෙයණො ඵස්යසොනාම

ධම්යමො උප්පජ්ජති. සහ ාතාදිවයසනාති චක්ඛුවිඤ්ඤාණසම්පයුත්තාය

සහජාතඅඤ්ඤමඤ්ඤාදිවයසන, අනන්තරාය අනන්තරාදිවයසන, ඉතරාය

උපනිස්සයවයසන පච්චයභාවයතො ඵස් සපච් චො ඵස්සකාරණා යවදනා 

උප් පජ්  ති. අනුභවනසමකාලයමව ආරම්මණස්ස සඤ්ජානනං යහොතීති 

‘‘තාෙ යවදනාෙ ෙං ආරම් මණං යවයදති, තයදව සඤ් ඤා සඤ ් ානාතී’’ති
වුත්තං. චක්ඛුකුවාරිකා ධම්මා ඉධාධිප්යපතාති තදනුසායරන පන

අපරාපරුප්පන්නානං යවදනාදීනං ගහයණ සති, යන්ති වා කාරණවචනං, 

යස්මාආරම්මණං යවයදති, තස්මා තං සඤ්ජානාතීති අත්යථො.න හි අසති
යවදයියත කදාචි සඤ්ඤුප්පත්ති අත්ථි. යසසපයදසුපි එයසව නයයො.

සඤ්ඤාය හි යථාසඤ්ඤාතං විජ්ජමානං, අවිජ්ජමානං වා ආරම්මණං

විතක්කවයසන පරිකප්යපති, යථාපරිකප්පිතඤ්ච තං
දිට්ඨිතණ්හාමානමඤ්ඤනාහි මඤ්ඤමායනො පපඤ්යචතීති වුත්යතො.

යතයනවාහ‘‘පථවිංපථවියතොසඤ්ජානා’’ති, ‘‘පථවිං පථවියතො සඤ්ඤත්වා

පථවිං මඤ්ඤතී’’තිආදි )ම. නි. 1.2), ‘‘තක්කඤ්ච දිට්ඨීසු පකප්පයිත්වා, 

සච්චං මුසාති කුවයධම්මමාහූ’’ති )සු. නි. 892; මහානි. 121) ච.

බ්යලප්පත්තපපඤ්චවයසයනවායමත්ථවණ්ණනා කතා, අට් ඨකථාෙං පන
පරිදුබ්බ්යලවයසන. 

චක් ඛුරූපාදීහි කාරයණහීති 

චක්ඛුවිඤ්ඤාණඵස්සයවදනාසඤ්ඤාවිතක්යකහි කාරණභූයතහි.
අකාරණභූතානම්පි යතසං අත්ථිතාය කාරණග්ගහණං. පරිඤ්ඤාතා හි යත

අකාරණං. යතනාහ ‘‘අපරිඤ් ඤාතකාරණ’’න්ති. තීහිපි පරිඤ්ඤාහි

අපරිඤ්ඤාතවත්ථුකං. අභිභවන් තීතිඅජ්යඣොත්ථරන්ති. සහ ාතා යහොන් තීති
එත්ථ ‘‘චක්ඛුසම්ඵස්සපච්චයා යවදනාක්ෙන්යධො අත්ථි 

ද්සයලො’තිආදිවචනයතො යවදනාසඤ්ඤා අසහජාතාපි ගයහතබ්බ්යා. ෙදි 

එවන්ති‘‘පපඤ්යචතී’’තිඑත්ථයදිපඤ්චකුවාරජවනසහජාතාපපඤ්චසඅො 

අධිප්යපතා තාසං පච්චුප්පන්නවිසයත්තා, කස ්මා අතීතානා තග්  හණං 

කතන්ති යචොයදති.ඉතයරො ‘‘තථා උප් පජ්  නයතො’’තිආදිනාපරිහරති.තත්ථ 

තථා උප් පජ්  නයතොති යථා වත්තමානකායල, එවං අතීතකායල 
අනාගතකායල ච චක්ඛුකුවායර පපඤ්චසඅොනං උප්පජ්ජනයතො

අතීතානාගතග්ගහණං කතං, න අතීයතසු, අනාගයතසු වා චක්ඛුරූයපසු
චක්ඛුකුවාරිකානංතාසංඋප්පජ්ජනයතො. 
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මනඤ ් ාවුයසො, පටිච් චාති එත්ථ දුවිධං මනං යකවලං භවඅගං, 
සාවජ්ජනං වා. දුවිධා හි කථා. උප්පත්තිකුවාරකථායං කුවික්ෙත්තුං චලිතං

භවඅගංමයනොකුවාරංනාම, චක්ොදිවියරූපාදිනායයනතං  ට්ටිතංතත්ථ

උපරිවිඤ්ඤාණුප්පත්තියාකුවාරභාවයතො.පච්චයකථායං සාවජ්ජනභවඅගං, 

‘‘මයනොසම්ඵස්සපච්චයා අත්ථි ද්සයලො’’තිආදීසු හි 

සාවජ්ජනමයනොසම්ඵස්යසො ඉච්ඡියතො, න භවඅගමයනොසම්ඵස්යසො

අසම්භවයතො. තත්ථ පඨමනයං සන්ධායාහ ‘‘මනන් ති භවඞ්  චිත් ත’’න්ති. 

 ම් යමති යතභූමක ම් මාරම් මණන්ති ඉමිනා සභාවධම්යමසු එව 

කියලසුප්පත්තීති යකචි, තදයුත්තං තදුපාදානායපි පඤ්ඤත්තියා
ධම්මාරම්මණතාය වුත්තත්තා. ඉධ පන යතභූමකාපි ධම්මා ලබ්භන්තීති

දස්සනත්ථං ‘‘යතභූමක ම් මාරම් මණ’’න්ති වුත්තං, න පඤ්ඤත්තියා 

අනාරම්මණත්තා. එවඤ්යචතං සම්පටිච්ඡිතබ්බ්යං, අඤ්ඤථා
අද්සලචිත්තුප්පාදා අනාරම්මණා නාම සියුං. උප්පත්තිකුවාරකථායං
චක්ඛුවිඤ්ඤාණාදි විය ආවජ්ජනම්පි කුවාරපක්ඛිකයමවාති වුත්තං 

‘‘මයනොවිඤ් ඤාණන් ති ආවජ්  නං වා’’ති. පච්චයකථායං පන ආවජ්ජනං

ගහිතන්ති ‘‘ වනං වා’’ති වුත්තං. නයකුවයය ධම්මානං සහජාතවිභාගං

දස්යසතුං ‘‘ආවජ්  යන  හියත’’තිආදිවුත්තං. යුත් තයමවාති නිප්පරියායයතො
යුත්තයමව. 

යසො යාව න පච්චයපටියවයධො සම්භවති, තාව පඤ්ඤත්තිමුයෙයනව 

සභාවධම්මාපඤ්ඤායන්තිපච්යචකංඅපඤ්ඤාපයනතිආහ ‘‘ඵස් යසො නාම 

එයකො  ම් යමො උප් පජ්  තී’’ති. එවං ඵස් සපඤ ්ඤත් තිං පඤ් ඤයපස ්සතීති

පඤ්ඤයපත්වා තබ්බිසයදස්සනං ඤාණං උප්පායදස්සති. ඉමස ්මිං සති ඉදං 

යහොතීතිඉමස්මිංචක්ඛුආදියකපච්චයයසතිඉදං ඵස්සාදිකංපච්චයුප්පන්නං

යහොති. ද් වාදසාෙතනවයසනාති කුවාදසන්නංආයතනානංවයසනආගයතන

පටිච්චසමුප්පාදනයවයසන. ද් වාදසාෙතනපටික් යඛපවයසනාති ‘‘ඉමස්මිං
අසති ඉදං න යහොතී’’ති පච්චයාභාවපච්චයුප්පන්නාභාවදස්සනක්කයම
කුවාදසන්නංආයතනානං පටික්යෙපවයසන. 

සාවයකන පඤ් යහො කථියතොතිඅයං පඤ්යහොසාවයකන කථියතො, ඉති
ඉමිනාකාරයණනමානික්කඅොඅහුවත්ථ.අථවාසංඛිත්යතනවුත්තමත්ථං 
විත්ථායරන විභජන්යතන එතදග්යග ඨපියතන මහාසාවයකන පඤ්යහො

කථියතොති ඉමිනා කාරයණන එතස්මිං පඤ්යහ මා නික්කඅො අහුවත්ථ, 

යහරඤ්ඤියක සති කහාපණංසයංනිච්ඡිනන්තාවියඅහුත්වාභගවයතොඑව
සන්තියකනික්කඅොයහොථ. 

205. ආකයරොන්තිඵලංතායතායමරියාදායනිබ්බ්යත්යතන්තීති ආකාරා, 

කාරණානි. පාටියෙක් කකාරයණහීති ඡන්නං කුවාරානං වයසන විසුං විසුං 
පපඤ්චකාරණස්සනිකුදිට්ඨත්තාවුත්තං.අථවායදිපියත්තයකහිධම්යමහි

යං ඵලං නිබ්බ්යත්තති, යතසං සමුදිතානංයයව කාරණභායවො සාමග්ගියාව
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ඵලුප්පත්තියතො, තථාපි පච්යචකං තස්ස කාරණයමවාති කත්වා වුත්තං 

‘‘පාටියෙක් කකාරයණහී’’ති. පයදහීති නාමාදිපයදහි යචවතංසමුදායභූයතහි

වායකයහි ච. යතනාහ ‘‘අක් ඛරසම් පිණ් ඩයනහී’’ති. අක්ෙරානියයව හි

අත්යථසු යථාවච්චං පදවාකයභායවන පරිච්ඡිජ්ජන්ති. බයඤ්  යනහීති
අත්ථස්ස අභිබ්යයඤ්ජනයතො බ්යයඤ්ජනසඤ්ඤියතහි වණ්යණහි. තානි පන

යස්මා පරියායස්ස අක්ෙරණයතො ‘‘අක්ෙරානී’’ති වුච්චන්ති, තස්මා ආහ 

‘‘අක් ඛයරහී’’ති. එත්ථ ච ඉයමහි ආකායරහි ඉයමහි පදබ්යයඤ්ජයනහි
පපඤ්චසමුදාචාරස්ස වට්ටස්ස ච විවට්ටස්ස ච දස්සනඅත්යථො විභත්යතොති

යයොජනා. පණ් ඩිච් යචනාති පඤ්ඤාය. ‘‘කිත්තාවතා නු යෙො, භන්යත, 

පණ්ඩියතො යහොති? යයතො යෙො භික්ඛු ධාතුද්සයලො ච යහොතී’’ති )ම. නි.

3.124) ආදිසුත්තපදවයසන පණ්ඩිතලක්ෙණං දස්යසන්යතො ‘‘චතූහි වා 

කාරයණහී’’තිආදිමාහ. සච්චපටියවධවයසන පණ්ඩිච්චං දස්සිතන්ති 

පටිසම්භිදාවයසන මහාපඤ්ඤතං දස්යසතුං ‘‘මහන් යත අත් යථ’’තිආදි
වුත්තං. 

ගු පූවන්ති ගුයළ මිස්සිත්වා කතපූවං. බද්  සත් තුගු කන්ති

මධුසක්ෙරාහි පිණ්ඩීකතං සත්තුපිණ්ඩං. අයසචිතබ් බකං මධුආදිනා පයගව

යතහි සමයයොජිතබ්බ්යත්තා. චින් තක ාතියකොති ධම්මචින්තාය 

චින්තකසභායවො. සබ් බඤ ්ඤුතඤ් ඤායණයනවස් සාති 
සබ්බ්යඤ්ඤුතඤ්ඤායණයනවඅස්සසුත්තස්සගුණංපරිච්ඡින්දායපත්වානාමං 
ගණ්හායපස්සාමි. 

මධුපිණ්ඩිකසුත්තවණ්ණනායලීනත්ථප්පකාසනාසමත්තා. 

9. ද් යව ාවිතක් කසුත් තවණ් ණනා 

206. ද් යව ද් යව භාය තිකුයවකුයවයකොට්ඨායසකත්වා.කාමඤ්යචත්ථ

‘‘ඉමං එකං භාගමකාසිං, ඉමං දුතියභාගමකාසි’’න්ති වචනයතො සබ්යබ්යපි

විතක්කා සංකියලසයවොදානවිභායගන කුයවව භාගා කතා, 
අපරාපරුප්පත්තියා පයනයතසං අභිණ්හාචාරං උපාදාය පාළියං ‘‘කුවිධා

කත්වා’’ති ආයමඩිතවචනන්ති ‘‘ද් යව ද් යව භාය  කත් වා’’ති
ආයමඩිතවචනවයසයනව වුත්යතො. අථ වා භාගකුවයස්ස සප්පටිභාගතාය 

තත්ථයංයංකුවයම්පියෙොඋවිවිපච්චනීකං, තංතංවිසුංවිසුංගයහතුකායමො

භගවාආහ ‘‘කුවිධාකත්වාවිතක්යකවිහයරයය’’න්ති.එවංපනචින්යතත්වා
තත්ථ මිච්ඡාවිතක්කානංසම්මාවිතක්කානඤ්චඅනවයසසංඅසඅකරයතොච

ගහිතභාවං දස්යසන්යතො ‘‘ඉමං එකං භා මකාසිං, ඉමං 

දුතිෙභා මකාසි’’න්ති අයවොච. කාමපටිසංයුත් යතොති කාමරාගසඅොයතන

කායමනසම්පයුත්යතො, කායමන පටිබ්යකුයධොවා.යසයසසුපිඑයසවනයයො.

අයං පන වියසයසො – බ්යයාපජ්ජති චිත්තං එයතනාති බයාපායදො, යදොයසො.

විහිංසති එතාය සත්යත, විහිංසනං වා යතසං එතන්ති විහිංසා, පයරසං
වියහඨනාකායරන පවත්තස්ස කරුණාපටිපක්ෙස්ස පාපධම්මස්යසතං
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පටුන 

අධිවචනං. අජ් ඣත් තන්ති අජ්ඣත්තධම්මාරම්මණමාහ. බහිද්  ාති

බ්යාහිරධම්මාරම්මණං. ඔ ාරියකොති බ්යහලකාමරාගාදිපටිසංයුත්යතො.

තබ්බිපරියායයන සුඛුයමො. විතක් යකො අකුසලපක් ඛියකොයෙවාති ඉමිනා
විතක්කභාවසාමඤ්යඤන තත්ථාපි අද්සලභාවසාමඤ්යඤන

එකභාගකරණං, නඑකචිත්තුප්පාදපරියාපන්නතාදිවයසනාතිදස්යසති. 

යනක්ෙම්මං වුච්චති යලොභාතික්කන්තත්තා පඨමජ්ඣානං, 
සබ්බ්යාද්සයලහි නික්ෙන්තත්තා සබ්බ්යං ද්සලං. ඉධ පන

කාමවිතක්කපටිපක්ෙස්ස අධිප්යපතත්තා ආහ ‘‘කායමහි නිස් සයටො 

යනක් ඛම් මපටිසංයුත් යතො විතක් යකො’’ති. යසොතියනක්ෙම්මවිතක්යකො. ොව 

පඨමජ් ඣානාති පඨමසමන්නාහාරයතො පට්ඨාය යාව පඨමජ්ඣානං 

එත්ථුප්පන්යනොවිතක්යකොයනක්ෙම්මවිතක්යකොයයව. පඨමජ් ඣානන්තිච

ඉදං තයතො පරං විතක්කාභාවයතො වුත්තං. න බ්යයාපජ්ජති චිත්තං එයතන, 

බ්යයාපාදස්ස වා පටිපක්යෙොති අබයාපායදො, යමත්තාපුබ්බ්යභායගො

යමත්තාභාවනාරම්යභො. න විහිංසන්ති එතාය, විහිංසාය වා පටිපක්යෙොති 

අවිහිංසා, කරුණාපුබ්බ්යභායගො කරුණාභාවනාරම්යභො. 

මහායබ්යොධිසත්තානං මහාභිනික්ෙමනං නික්ෙන්තකාලයතො පට්ඨාය 

ලකුධාවසරා සම්මාසඅකප්පා උපරූපරි සවියසසං පවත්තන්තීති ආහ 

‘‘ඡබ් බස ්සානි…යප.… පවත් තිංසූ’’ති. ඤාණස්ස අපරිපක්කත්තා 
පුබ්බ්යවාසනාවයසන සතිසම්යමොසයතො කදාචි මිච්ඡාවිතක්කයලයසොපි 

යහොතියයවාතිතංදස්යසතුං ‘‘සතිසම් යමොයසන…යප.… තිට් ඨන් තී’’තිආහ.
යථා නිච්චපිහියතපි යගයහ කදාචි වාතපායන විවටමත්යත ලකුධාවසයරො

වායතො අන්යතො පවියසයය, එවං ගුත්තින්ද්රියයපි යබ්යොධිසත්තසන්තායන 

සතිසම්යමොසවයසනලකුධාවසයරොඅද්සලවිතක්යකොඋප්පජ්ජි, උප්පන්යනො

ච ද්සලවාරං පච්ඡින්දිත්වා අට්ඨාසි, අථ මහාසත්යතො
තංමුහුත්තුප්පන්නයමවපටිවියනොයදත්වා යතසංආයතිංඅනුප්පාදාය‘‘ඉයම

මිච්ඡාවිතක්කා, ඉයම සම්මාවිතක්කා’’ති යාථාවයතො යත පරිච්ඡින්දිත්වා
මිච්ඡාවිතක්කානං අවසරං අයදන්යතො සම්මාවිතක්යක පරිවඩ්යඪසි. යතන

වුත්තං ‘‘මය් හං ඉයම’’තිආදි. 

207. පමායදො නාම සතිවිප්පවායසොති ආහ ‘‘අප් පමත් තස ්සාති සතිො 

අවිප් පවායස ඨිතස් සා’’ති. ආතාපවීරිෙවන් තස් සාති කියලසානං

නිග්ගණ්හනවීරියවයතො. යපසිතචිත් තස ්සාති භවවියමොක්ොය

විස්සට්ඨචිත්තස්සකායයච ජීවියතචනිරයපක්ෙස්ස. ‘‘එවං පටිපාකතියකො 

 ායතො’’ති අත්තයනො අත්තභාවං නිස්සාය පවත්තං යසොමනස්සාකාරං

යගහස්සිතයසොමනස්සපක්ඛිකංඅකාසි, පඤ්ඤාමහන්තතායසුඛුමදස්සිතා. 

අපරිඤ් ඤාෙං ඨිතස ්සාති න පරිඤ්ඤායං ඨිතස්ස, 

අපරිග්ගහිතපරිඤ්ඤස්සාති අත්යථො. විතක් යකො…යප.… එතානි තීණි 
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පටුන 

නාමානි ලභතීති තාදිසස්ස උප්පන්යනො මිච්ඡාවිතක්යකො යථාරහං
අත්තබ්යයාබ්යාධයකො උභයබ්යයාබ්යාධයකො ච න යහොතීති න වත්තබ්යබ්යො තං
සභාවානතිවත්තනයතොති අධිප්පායයො. 
අනුප්පන්නානුප්පාදඋප්පන්නපරිහානිනිමිත්තතාය පඤ්ඤං නියරොයධතීති 

පඤ ්ඤානියරොධියකො. යතනාහ ‘‘අනුප් පන් නාො’’තිආදි. නත් ථිභාවං 

 ච් ඡතීති පටිසඅොනබ්යයලන වික්ෙම්භනප්පහානමාහ. නිරුජ් ඣතීතිආදීහිපි

තයදව වදති. වි තන් තන්තිආදීහි පන සමූලං උකුධටං විය තදා
අප්පවත්තනකං අකාසින්තිවදති. 

208. චිත් තවිපරිණාමභායවො චිත්තස්ස අඤ්ඤථත්තංපකතිචිත්තවිගයමො. 

අයනකග්  තාකායරො වික්යෙයපො. තත්ථවිතක්යකනචිත්තංවිහඤ්ඤමානං

වියයහොතීතිආහ ‘‘තං  යහත් වා විහිංසාවිතක් කං අකාසී’’ති. කාරුඤ ්ඤන්ති 

පරදුක්ෙනිමිත්තංචිත්තයෙදංවදති.යතයනවාහ– ‘‘පරදුක්යෙසතිසාධූනං

මනං කම්යපතීති කරුණා’’ති )ම. නි. ටී. 1.1; සං. නි. ටී. 1.1.1). න්ති

කරුණායනවයසන පවත්තචිත්තපකම්පනං සන්ධාය ‘‘උප් පජ්  ති 

විහිංසාවිතක් යකො’’ති ආහ, නසත්යතසුවිහිංසාපවත්තතීතිඅධිප්පායයො. 

යතන යතන චස් සාකායරනාති යයන යයන ආකායරන භික්ඛුනා

අනුවිතක්කිතං අනුවිචාරිතං, යතන යතන ආකායරනස්ස යචතයසො නති 

යහොති. යතයනවාහ ‘‘කාමවිතක් කාදීසූ’’තිආදි. පහාසීති කාලවිපල්ලායසන

වුත්තන්ති ආහ ‘‘ප හතී’’ති. පහානං පනස්ස සිකුධයමව පටිපක්ෙස්ස

සිකුධත්තාති දස්යසතුං ‘‘පහාසී’’ති වුත්තං යථා ‘‘අසාමියභොයග

ගාමිකාආදීයිංසූ’’ති. බහුලමකාසීති එත්ථාපි එයසව නයයො. එවයමවං 

නමතීති කාමවිතක්කසම්පයයොගාකාරයමව යහොති, 

කාමවිතක්කසම්පයුත්තාකායරන වා පරිණමති. කසනං කිට් ඨං, කසීති

අත්යථො, තන්නිබ්බ්යත්තත්තා පන කාරණූපචායරන සස්සං ‘‘කිට්ඨ’’න්ති

වුත්තන්ති ආහ ‘‘සස් සසම් බාය ’’ති. චත් තාරි භොනීති 

වධබ්යන්ධජානිගරහානි. උපද් දවන්ති අනත්ථුප්පාදභාවං. ලාමකන්ති

නිහීනභාවං.  න් ය සූති අත්තයනො ෙන්යධසු. ඔතාරන්ති අනුප්පයවසං

කියලසානං. සංකියලසයතො විසුජ්ඣනං විසුද් ධි, සා එව යවොදානන්ති ආහ 

‘‘යවොදානපක් ඛන් ති ඉදං තස් යසව යවවචන’’න්ති. 

209. සබ් බකුසලං යනක් ඛම් මං සබ්බ්යාද්සලපටිපක්ෙතාය තයතො 

නිස්සටත්තා. නිබ් බානයමව යනක් ඛම් මං සබ්බ්යකියලසයතො සබ්බ්යසඅෙතයතො

ච නිස්සටත්තා. කිට් ඨසම් බා ං විෙ රූපාදිආරම් මණං පමායද සති

අනත්ථුප්පත්තිට්ඨානභාවයතො. කූට ායවො විෙ කූටචිත් තං දුකුදමභාවයතො. 

පණ් ඩිතය ොපාලයකො විෙ යබොධිසත් යතො උපායයකොසල්ලයයොගයතො. 

චතුබ් බි භෙං විෙ මිච් ඡාවිතක් කා සප්පටිභයභාවයතො. පඤ්ඤාය වුකුධි

එතස්ස අත්ථීති පඤ් ඤාවුද් ධියකො. විහඤ්ඤති චිත්තං එයතනාති වි ායතො, 

යචයතොදුක්ෙං, තප්පක්ඛියකො වි ාතපක්ඛියකො, න වි ාතපක්ඛියකොති 
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අවිඝාතපක් ඛියකො. නිබ් බානසංවත් තනියකො නිබ්බ්යානවයහො. 

උග් ඝාතීයෙෙයාති උකුධතං සියා වික්ඛිත්තඤ්ච භයවයයාති අත්යථො. 

සණ් ඨයපමීතිසම්මයදව පට්ඨයපමි.යථාපනඨපිතංසණ්ඨපිතංනාමයහොති, 

තං දස්යසතුං ‘‘සන් නිසීදායපමී’’තිආදි වුත්තං. සන් නිසීදායපමීති
සමාධිපටිපක්යෙ කියලයස සන්නිසීදායපන්යතො චිත්තං යගොචරජ්ඣත්යත

සන්නිසීදායපමි.අබ්යයග්ගභාවාපාදයකන එකග්  ං කයරොමි, යථාආරම්මයණ

සුට්ඨු අප්පිතං යහොති, එවං සම් මා සම්මයදව ආදහාමි සමාහිතං කයරොමි, 

යස්මාතථාසමාහිතං චිත්තං සුට්ඨුආරම්මයණආයරොපිතංනාමයහොති, න

තයතො පරිපතති, තස්මා වුත්තං ‘‘සුට් ඨු ආයරොයපමීති අත් යථො’’ති. මා 

උග් ඝාතීයිත් තාතිමාහඤ්ඤිත්ථ, මාඌහතංඅත්ථාති අත්යථො. 

210. යසොයෙව…යප.… වුත් යතොති ඉමිනා කිඤ්චාපි එකංයයව
ද්සලවිතක්කංමග්ගක්ෙයණවියතිවිධත්තසම්භවයතොතිවිධනාමිකං කත්වා

දස්සිතං විය යහොති, න යෙො පයනතං එවං දට්ඨබ්බ්යං. පබ්යන්ධපවත්තඤ්හි

උපාදාය එකත්තනයයන ‘‘යසොයෙව බයාපාදපච් චනීකට් යඨනා’’තිආදි 
වුත්තං. එකජාතියයසු හි ද්සලචිත්යතසු උප්පන්යනො විතක්යකො

සමානාකාරතායයසොඑවාති වත්තබ්බ්යතංලභතියථා‘‘සාඑවතිත්තිරී, තානි

එව ඔසධානී’’ති )සං. නි. ටී. 2.2.19). න හි තදා මහාපුරිසස්ස
අසුභයමත්තාකරුණාසන්නිස්සයායතවිතක්කාඑවං වුත්තාති. 

සමාපත් තිං නිස ්සාොතිසමාපත්තිංසමාපජ්ජිත්වා, තයතො වුට්ඨහිත්වාති 

අත්යථො. විපස්සනාපි තරුණාති යයොජනා. කායෙො කිලමති 
සමථවිපස්සනානං තරුණතාය භාවනාය පුබ්යබ්යනාපරං වියසසස්ස

අලබ්භමානත්තා. යතනාහ ‘‘චිත් තං හඤ් ඤති විහඤ් ඤතී’’ති. විපස් සනාෙ 

බහූපකාරා සමාපත් ති, තථා හි වුත්තං – ‘‘සමාධිං, භික්ෙයව, භායවථ, 

සමාහියතොයථාභූතංජානාතිපස්සතී’’ති)සං.නි.3.5; 4.99; 5.1071). 

යථා විස්සමට්ඨානං යයොධානං පරිස්සමං වියනොයදති, තථා 
පරිස්සමවියනොදනත්ථං ඵලයකහි කාතබ්බ්යං විස්සමට්ඨානං

ඵලකයකොට්ඨයකො, සමාපත්තියා පන විපස්සනා බ්යහුකාරතරා

සමාධිපරිපන්ථකානං, සබ්යබ්යසම්පි වා කියලසානං විමථයනන 

දුබ්බ්යලභාවාපජ්ජනයතො. යතනාහ ‘‘විපස් සනා ථාම ාතා සමාපත් තිම් පි 

රක් ඛති, ථාම ාතං කයරොතී’’ති. නනු යචවං ඉතරීතරසන්නිස්සයයදොයසො

ආපජ්ජතීති? නයිදයමකන්තිකං, ඉතරීතරසන්නිස්සයාපි කිච්චසිකුධියලොයක

ලබ්භතීතිදස්යසතුං ‘‘ෙථා හී’’තිආදි වුත්තං. 

 ාමන් තං ආහයටසූති ගාමසමීපං උපනීයතසු. එතා ායවොති සති 

උප් පාදනමත් තයමව කාතබ් බං යථාගායවො රක්ඛිතබ්බ්යා, තදභාවයතො. තදාති
සමථවිපස්සනානං ථාමජාතකායල. අනුපස්සනානං ලහුං ලහුං උප්පත්තිං
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සන්ධාය ‘‘එකප් පහායරයනව ආරු ් යහොව යහොතී’’ති වුත්තං, කයමයනව
පනඅනුපස්සනාපටිපාටිංආයරොහති. 

215. එවං භගවා අත්තයනො අප්පමාදපටිපදං, තාය ච ලකුධං 
අනඤ්ඤසාධාරණං වියසසං දස්යසන්යතො යහතුසම්පත්තියා සකුධිං
ඵලසම්පත්තිං දස්යසත්වා ඉදානි සත්තූපකාරසම්පත්තිං දස්යසතුං 

‘‘යසෙයථාපී’’තිආදිමාහාති එවං එත්ථ අනුසන්ධි යවදිතබ්බ්යා. 

අරඤ්ඤලක්ෙණයයොග්ගමත්යතන අරඤ් ඤං. මහාවනතාය පවනං. 

පවකුධඤ්හි වනං පවනං. චතූහි යෙොය හීති

ජි ච්ඡාපිපාසාභයපටිපත්තිසඅොතයයොයගහි. යඛමං අනුපකුදවතං. සුවත්ථිං

අනුපකුදවං ආවහතීති යසොවත් ථියකො. පීතිං ද්ට්ඨිං ගයමති උපයනතීති 

පීති මනීයෙො. පීතං පානතිත්ථං ගච්ඡතීති පීත මනීයෙො. සාඛාදීහීති
කණ්ටකසාොකණ්ටකලතාවයනහි. අනාසයගාමිතාය උදකසන්නිරුකුයධොපි 

අමග් ය ො වුත්යතො, ඉතරානි අපීතිගමනීයතායපි. ආදි-සකුයදන ගහනං

පරිග්ගණ්හාති. ඔයකමිගලුකුදකස්සයගොචයරචරතීති ඔකචයරො, දීපකමියගො.

අරඤ්යඤ මියගදිස්වායතහිසකුධිංපලායයයයාති දීඝරජ් ජුබන්  නං. 

ඉ  වසන් තීතිමිගානංආසයංවදති, තයතො ආසයයතො ඉමිනා මග් ය න 

නික් ඛමන් ති. එත් ථ චරන් තීති එතස්මිං ඨායන යගොචරං ගණ්හන්ති. එත් ථ 

පිවන් තීති එතස්මිං නිපානතිත්යථ උදකං පිවන්ති. ඉමිනා මග් ය න 

පවිසන් තීති ඉමිනා මග්යගන නිපානතිත්ථං පවිසන්ති. මග්  ං පි ාොති

පකතිමග්ගං පිදහිත්වා. න තාව කිඤ් චි කයරොති අනවයසයස වනමියග
 ායතතුකායමො. 

අවිජ්  ාෙ අඤ් ඤාණා හුත් වාතිඅවිජ්ජාය නිවුතත්තාඤාණරහිතාහුත්වා, 
නන්දීරායගන උපනීතා රූපාරම්මණාදීනි ආබ්යන්ධිත්වා. පයලොභනයතො 

ඔකචරං නන් දීරාය ොති. බ්යයායමොහනයතො ඔකචාරිකං අවිජ්  ාති කත් වා 

දස් යසති. යතසන්ති ඔකචයරොකචාරිකානං. සාඛාභඞ් ය නාති තාදියසන

ලූෙතරගන්යධන සාොභඅයගන. මනුස් ස න්  ං අපයනත් වා තස්ස

සාොභඅගස්සගන්යධන. සම් මත් යතොතිසම්මජ්ජියතොබ්යයාමුඤ්යඡො. 

බුකුධානං යෙමමග්ගවිචරණං ද්ම්මග්ගපිධානඤ්ච 

සබ් බයලොකසා ාරණම් පි අත්ථයතො යවයනයයපුග්ගලායපක්ෙයමවාති 

දස්යසන්යතො ‘‘අඤ් ඤාතයකොණ් ඩඤ් ඤාදීනං භබ් බපුග්  ලාන’’න්ති ආහ. 

ඌහයතොති සමූහයතො නීහයතොති ආහ ‘‘ද් යව ා යඡත් වා පාතියතො’’ති. 

නාසිතාති අදස්සනං ගමිතාති ආහ ‘‘සබ් යබන සබ් බං සමුග් ඝාටිතා’’ති. 

හිතූපචාරන්තිසත්තානං හිතචරියං. 

කුයවධාවිතක්කසුත්තවණ්ණනායලීනත්ථප්පකාසනාසමත්තා. 
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10. විතක් කසණ් ඨානසුත් තවණ් ණනා 

216. දසකුසලකම් මපථවයසනාති ඉදං නිදස්සනමත්තං දට්ඨබ්බ්යං
වට්ටපාදකසමාපත්තිචිත්තස්සපි ඉධ අධිචිත්තභායවන අනිච්ඡිතත්තා.

යතනාහ ‘‘විපස් සනාපාදකඅට් ඨසමාපත් තිචිත් ත’’න්ති. අථ වා 
අනුත්තරිමනුස්සධම්මසඅගහිතයමව යකවලං ‘‘පකතිචිත්ත’’න්ති

වත්තබ්බ්යන්ති දස්යසන්යතො ‘‘දසකුසලකම් මපථවයසන උප් පන් නං චිත් තං 

චිත් තයමවා’’ති වත්වා යයදත්ථ අධිචිත්තන්ති අධිප්යපතං, තං තයදව 

දස්යසන්යතො ‘‘විපස් සනාපාදකඅට් ඨසමාපත් තිචිත් ත’’න්ති ආහ. ඉතරස්ස
පයනත්ථ විධි න පටියසයධතීති දට්ඨබ්බ්යං. විපස්සනාය සම්පයුත්තං 

අධිචිත්තන්ති යකචි. අනුයුත් යතනාති අනුප්පන්නස්ස උප්පාදනවයසන, 

උප්පන්නස්ස පරිබ්රූහනවයසන අනු අනු යුත්යතන. මූලකම් මට් ඨානන්ති

පාරිහාරියකම්මට්ඨානං.  යහත් වා විහරන් යතොති භාවනං අනුයුඤ්ජන්යතො.
භාවනාය අප්පනං අප්පත්යතොපි අධිචිත්තමනුයුත්යතොයයව තදත්යථපි
තංසකුදයවොහාරයතො. 

යයහි ඵලං නාම යථා උප්පජ්ජනට්ඨායන පකප්පියමානං විය යහොති, 

තානි නිමිත් තානි. යතනාහ ‘‘කාරණානී’’ති. කායලන කාලන්ති එත්ථ 

කායලනාති භුම්මත්යථ කරණවචනන්ති ආහ ‘‘සමයෙ සමයෙ’’ති. නනු 

ච…යප.… නිරන් තරං මනසි කාතබ් බන්තිකස්මාවුත්තං, නනුචභාවනාය

වීථිපටිපන්නත්තා අබ්බුදනීහරණවිධිං දස්යසන්යතන භගවතා ‘‘පඤ් ච 

නිමිත් තානි කායලන කාලං මනසි කාතබ් බානී’’තිඅයංයදසනාආරකුධාති? 

‘‘අධිචිත්තමනුයුත්යතනා’’ති වුත්තත්තා අවිච්යඡදවයසන භාවනාය
යුත්තප්පයුත්යතො අධිචිත්තමනුයුත්යතො නාමාති යචොදකස්ස අධිප්පායයො.
ඉතයරොභාවනං අනුයුඤ්ජන්තස්සආදිකම්මිකස්සකදාචි භාවනුපක්කියලසා

උප්පජ්යජයයං, තයතො චිත්තස්ස වියසොධනත්ථාය යථාකාලං ඉමානි 
නිමිත්තානි මනසි කාතබ්බ්යානීති ‘‘කායලන කාල’’න්ති සත්ථා අයවොචාති

දස්යසන්යතො ‘‘පාළිෙඤ් හී’’තිආදිමාහ. තත්ථ ඉමානීති ඉමානි පාළියං

ආගතානිපඤ්චනිමිත්තානි. අබ් බුදන්තිඋපකුදවං. 

ඡන් දසහ තා රා සම් පයුත් තාති තණ්හාඡන්දසහගතා

කාමරාගසම්පයුත්තා. ඉට් ඨානිට් ඨඅසමයපක් ඛියතසූති ඉට්යඨසු පියයසු, 

අනිට්යඨසු අප්පියයසු, අසමං අසම්මා යපක්ඛියතසු. අසමයපක් ඛනන්ති 

යගහස්සිතඅඤ්ඤාණුයපක්ොවයසනආරම්මණස්සඅයයොනියසොගහණං.යං

සන්ධාය වුත්තං – ‘‘චක්ඛුනා රූපං දිස්වා උයපක්ො බ්යාලස්ස මූළ්හස්ස

පුථුජ්ජනස්සා’’තිආදි )ම. නි.3.308). යත පරිවිතක්කා. තයතො නිමිත් තයතො 

අඤ ්ඤන්ති තයතො ඡන්දූපසංහිතාදිඅද්සලවිතක්ද්ප්පත්තිකාරණයතො 

අඤ්ඤංනවංනිමිත්තං.‘‘මනසිකයරොයතො’’තිහිවුත්තං, තස්මා ආරම්මණං, 
තාදියසො පුරිමුප්පන්යනො චිත්තප්පවත්තිආකායරො වා නිමිත්තං. 

කුසලනිස ්සිතං නිමිත් තන්ති ද්සලචිත්තප්පවත්තිකාරණං මනසි කාතබ් බං 

චිත්යත ඨයපතබ්බ්යං, භාවනාවයසන චින්යතතබ්බ්යං, චිත්තසන්තායන වා
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සඅකමිතබ්බ්යං. අසුභඤ්හි අසුභනිමිත්තන්ති. සඅොයරසු උප්පන්යන
ඡන්දූපසංහියත විතක්යකති ආයනත්වා සම්බ්යන්ධිතබ්බ්යං. එවං 

‘‘යදොසූපසඤ් හියත’’තිආදීසු යථාරහං තං තං පදං ආයනත්වා 

සම්බ්යන්ධිතබ්බ්යං. ෙත් ථ කත් ථචීති‘‘සත්යතසු සඅොයරසූ’’තියත්ථකත්ථචි. 

පඤ ්ච ම් මූපනිස් සයෙොති පඤ්චවියධොධම්මූපසංහියතොඋපනිස්සයයො. 

එවං ‘‘ඡන් දූපසඤ් හියත’’තිආදිනා සඅයෙපයතො වුත්තමත්ථං

විත්ථාරයතොදස්යසතුං ‘‘ඉමස ්ස හත් ථා වා යසොභනා’’තිආදිආරකුධං.තත්ථ 

‘‘අසුභයතො උපසංහරිතබ් බ’’න්ති වත්වා උපසංහරණාකාරස්ස දස්සනං 

‘‘කිම් හි සාරත් යතොසී’’ති. ඡවිරාය නාති ඡවිරාගතාය

කාළසාමාදිවණ්ණනිභාය. කුඵ පූරියතොති පක්යකහි ද්ණපඵයලහි
පුණ්යණො.‘‘කලිඵලපූරියතො’’තිවා පායඨො. 

අස් සාමිකතාවකාලිකභාවවයසනාති ඉදං පත්තං අනුක්කයමන
වණ්ණවිකාරඤ්යචවජිණ්ණභාවඤ්චපත්වාඡිකුදාවඡිකුදංභින්නංවා හුත්වා
කපාලනිට්ඨංභවිස්සති.ඉදංචීවරංඅනුපුබ්යබ්යනවණ්ණවිකාරංජිණ්ණතඤ්ච 
උපගන්ත්වා පාදපුඤ්ඡනයචොළකං හුත්වා යට්ඨියකොටියා ඡඩ්ඩනීයං

භවිස්සති. සයච පන යනසං සාමියකො භයවයය, නයනසං එවං විනස්සිතුං

දයදයයාතිඑවං අස්සාමිකභාවවයසන, ‘‘අනකුධනියංඉදංතාවකාලික’’න්ති
එවංතාවකාලිකභාවවයසනචමනසිකයරොයතො. 

ආඝාතවිනෙ…යප.… භායවතබ් බාති – ‘‘පඤ්චියම, භික්ෙයව, 

ආ ාතපටිවිනයා. යත්ථ හි භික්ඛුයනො උප්පන්යනො ආ ායතො සබ්බ්යයසො 

පටිවියනතබ්යබ්යො’’තිආදිනානයයනආගතස්ස ආඝාතවිනෙසුත් තස් ස (අ.නි.

5.161) යචව කකචූපයමොවාද(ම. නි. 1.222-233) ඡවාලාතූපමාදීනඤ්ච

)ඉතිවු.91) වයසනආ ාතංපටිවියනොයදත්වා යමත්තාභායවතබ්බ්යා. 

 රුසංවායසොති ගරුං උපනිස්සාය වායසො. උද් යදයසොති

පරියත්තිධම්මස්ස උකුදිසාපනඤ්යචව උකුදිසනඤ්ච. උද් දිට් ඨපරිපුච් ඡනන්ති

යථාඋග්ගහිතස්ස ධම්මස්ස අත්ථපරිපුච්ඡා. පඤ ්ච  ම් මූපනිස ්සාොති

ගරුසංවාසාදියක පඤ්චධම්යමපටිච්ච. යමොහ ාතූතියමොයහො. 

උපනිස ්සිතබ් බාති උපනිස්සයිතබ්බ්යා, අයයමව වා පායඨො. 

ෙත් තප් පටිෙත් යතොතියත්යතොච ගාමප්පයවසනාපුච්ඡාකරයණසුඋස්සුක්කං

ආපන්යනොසජ්ජියතොචයහොතීතිඅත්යථො. අථස ්ස යමොයහො පහීෙතීති අස්ස
භික්ඛුයනො එවං තත්ථ යුත්තප්පයුත්තස්ස පච්ඡා යසො යමොයහො විගච්ඡති. 

එවම් පීති එවං උකුයදයස අප්පමජ්ජයනනපි. පුන එවම් පීති අත්ථපරිපුච්ඡාය

කඅොවියනොදයනපි. යතසු යතසු ඨායනසු අත් යථො පාකයටො යහොතීති

සුයයමානස්සධම්මස්ස යතසුයතසුපයදසු ‘‘ඉධසීලංකථිතං, ඉධසමාධි, 
ඉධපඤ්ඤා’’තියසොයසොඅත්යථොවිභූයතො යහොති.ඉදංචක්ඛුරූපායලොකාදි 

ඉමස ්ස චක්ඛුවිඤ්ඤාණස්ස කාරණං, ඉදං සාලිබීජභූමිසලිලාදි ඉමස ්ස 
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සාලිඅඅද්රස්ස කාරණං. ඉදං න කාරණන්ති තයදව චක්ඛුරූපායලොකාදි

යසොතවිඤ්ඤාණස්ස, තයදව සාලිබීජාදි ද්ද්රසුකඅද්රස්ස න කාරණන්ති
ඨානාට්ඨානවිනිච්ඡයයයඡයකොයහොති. 

ආරම් මයණසූති කම්මට්ඨායනසු. ඉයම විතක් කාති කාමවිතක්කාදයයො.
සබ්යබ්ය ද්සලා ධම්මා සබ්බ්යාද්සලපටිපක්ොති කත්වා ‘‘පහීයන්තී’’ති
වත්තබ්යබ්යනසබ්යබ්ය සබ්යබ්යසං උවිවිපච්චනීකභූතාති ‘‘පහීයන්ති එවා’’ති

සාසඅකංවදති.යතනාහ ‘‘ඉමානී’’තිආදි. 

කුසලනිස ්සිතන්ති ද්සයලන නිස්සිතං නිස්සයිතබ්බ්යං. කුසලස ්ස 

පච් චෙභූතන්ති තස්යසව යවවචනං, ද්සලුප්පත්තිකාරණං

යථාවුත්තඅසුභනිමිත්තාදියමව වදති. සාරඵලයකති චන්දනමයය

සාරඵලයක. විසමාණින්ති විසමාකායරන තත්ථ ඨිතං ආණිං. හයනෙයාති
පහයරයයනික්ොයමයය. 

217. අට් යටොති ආතුයරො, දුග්ගන්ධබ්යාධතාය පීළියතො. දුක් ඛියතොති

සඤ්ජාතදුක්යෙො. ඉමිනාපි කාරයණනාති අයකොසල්ලසම්භූතතාය

ද්සලපටිපක්ෙතාය යගහස්සිතයරොයගන සයරොගතාය ච එයත අකුසලා 

විඤ්ඤුගරහිතබ්බ්යතාය ජිගුච්ඡනීයතාය ච සාවජ්  ා අනිට්ඨඵලතාය 

නිරස්සාදසංවත්තනියතාය ච දුක් ඛවිපාකාති එවං යතන යතන කාරයණන

අද්සලාදිභාවං උපපරික් ඛයතො. 

‘‘ආතුරංඅසුචිංපූතිං, පස්සනන්යදසමුස්සයං; 

උග් රන්තං පග් රන්තං, බ්යාලානං අභිනන්දිත’’න්ති. )අප. යථරී 

2.4.157) – 

එවමාදි කාෙවිච් ඡන් දනීෙකථාදීහි වා. ආදි-සකුයදන– 

‘‘තස්යසවයතනපාපියයො, යයොද්කුධංපටිද්ජ්ඣති; 

ද්කුධංඅප්පටිද්ජ්ඣන්යතො, සඅගාමංයජතිදුජ්ජය’’න්ති. (යථරගා.
442) – 

එවමාදිපටි වූපසමනකථාදිකාපිසඅගණ්හාති. 

218. න සරණං අසති, අනනුස්සරණං. අමනසිකරණං අමනසිකායරො. 

කම් මට් ඨානං  යහත් වා නිසීදිතබ් බන්ති කම්මට්ඨානමනසිකායරයනව 

නිසීදිතබ්බ්යං. උග්  හියතො  ම් මකථාපබන් ය ොතිකම්මට්ඨානස්ස උපකායරො

ධම්මකථාපබ්යන්යධො. මුට් ඨියපොත් ථයකොති මුට්ඨිප්පමායණො 

පාරිහාරියයපොත්ථයකො. සමන් නායනන් යතනාති සමන්නාහරන්යතන. 

ඔකායසො න යහොති ආරකුධස්ස පරියයොසායපතබ්බ්යයතො. ආරකුධස්ස

අන්තගමනං අනාරම්යභොවාති යථරවායදො. තස් සාති උපජ්ඣායස්ස. 
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පටුන 

පබ් භාරයසො නං කායකම්මං, ආරභන්යතො එව විතක්කනිග්ගණ්හනත්ථං

සංයුත්තනිකායසජ්ඣායනං වචීකම්මං, දස්සනකිච්චපුබ්බ්යකම්මකරණත්ථං
යතයජොකසිණපරිකම්මන්තිතීණිකම්මානිආචියනොති. යථයරොතස්සආසයං

කසිණඤ්චසවියසසංජානිත්වා ‘‘ඉමස් මිං විහායර’’තිආදිමයවොච.යතනස්ස

යථාධිප්පායං සබ්බ්යං සම්පාදිතං. අසතිපබ් බං නාම අසතියා
විතක්කනිග්ගහණවිභාවනයතො. 

219. විතක් කමූලයභදං පබ් බන්ති විතක්කමූලස්ස තම්මූලස්ස ච
යභදවිභාවනං විතක්කමූලයභදං පබ්බ්යං. විතක්කං සඅෙයරොතීති

විතක්කසඅොයරො, විතක්කපච්චයයො සුභනිමිත්තාදීසුපි සුභාදිනා 
අයයොනියසොමනසිකායරො. යසො පන විතක්කසඅොයරො සංතිට්ඨති එත්ථාති 

විතක් කසඞ් ඛාරසණ් ඨානං, අසුයභ සුභන්තිආදි සඤ්ඤාවිපල්ලායසො. 

යතනාහ ‘‘විතක් කානං මූලඤ් ච මූලමූලඤ් ච මනසි කාතබ් බ’’න්ති. 

විතක් කානං මූලමූලං  ච් ඡන් තස ්සාතිඋපපරික්ෙනවයසනමිච්ඡාවිතක්කානං
මූලංඋප්පත්තිකාරණං ඤාණගතියාගච්ඡන්තස්ස.යාථාවයතොජානන්තස්ස

පුබ්යබ්ය විය විතක්කා අභිණ්හං නප්පවත්තන්තීති ආහ ‘‘විතක් කචායරො 

සිථියලො යහොතී’’ති. තස් මිං සිථිලීභූයත මත් ථකං  ච් ඡන් යතතිවුත්තනයයන

විතක්කචායරො සිථිලභූයතො, තස්මිං විතක්කානං මූලගමයන අනුක්කයමන

ථිරභාවප්පත්තියාමත්ථකං ගච්ඡන්යත. විතක් කා සබ් බයසො නිරුජ් ඣන් තීති 

මිච්ඡාවිතක්කා සබ්යබ්යපි ගච්ඡන්ති න සමුදාචරන්ති, භාවනාපාරිපූරියා වා
අනවයසසා පහීයන්ති. 

කණ් ණමූයල පතිතන්ති සසකස්ස කණ්ණසමීයප කණ්ණසක්ෙලිං
පහරන්තං විය උපපතිතං. තස්ස කිර සසකස්ස යහට්ඨා මහාමූසිකාහි 

ෙතමහාවාටංඋමඅගසදිසංඅයහොසි, යතනස්සපායතනමහාසකුයදොඅයහොසි. 

පලායිංසු ‘‘පථවී උද්රීයතී’’ති. මූලමූලං  න් ත් වා අනුවිජ් ය ෙයන්ති ‘‘පථවී

භිජ්ජතී’’ති යත්ථායං සයසො උට්ඨියතො, තත්ථ ගන්ත්වා තස්ස මූලකාරණං

යංනූන වීමංයසයයං. පථවියා භිජ්ජනට්ඨානං ගයත ‘‘යකො ජානාති, කිං
භවිස්සතී’’තිසයසො‘‘නසක්යකොමිසාමී’’තිආහ.ආධිපච්චවයතොහියාචනං 

සණ්හමුදුකං. දුද් දුභාෙතීති දුකුදුභාතිසකුදංකයරොති. අනුරවදස්සනඤ්යහතං. 

භද් දන් යතති මිගරාජස්ස පියසමුදාචායරො, මිගරාජ, භකුදං යත අත්ථූති

අත්යථො. කියමතන්ති කිං එතං, කිං තස්ස මූලකාරණං? දුද් දුභන්ති ඉදම්පි
තස්ස අනුරවදස්සනයමව.එවන්තියථාසසකස්සමහාපථවීයභදනංරවනාය 

මිච්ඡාගාහසමුට්ඨානං අමූලං, එවං විතක්කචායරොපි

සඤ්ඤාවිපල්ලාසසමුට්ඨායනොඅමූයලො.යතනාහ ‘‘විතක් කාන’’න්තිආදි. 

220. අභිදන් තන්ති අභිභවනදන්තං, උපරිදන්තන්ති අත්යථො. යතනාහ 

‘‘උපරිදන් ත’’න්ති.යසොහි ඉතරංමුසලංවියඋදුක්ෙලංවියසසයතොකස්සචි

ොදනකායල අභිභුයය වත්තති. කුසලචිත් යතනාති

බ්යලවසම්මාසඅකප්පසම්පයුත්යතන. අකුසලචිත් තන්තිකාමවිතක්කාදිසහිතං
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අද්සලචිත්තං. අභිනිග්  ණ් හිතබ් බන්ති යථා තස්ස ආයතිං සමුදාචායරො න

යහොති, එවං අභිභවිත්වා නිග්ගයහතබ්බ්යං, අනුප්පත්තිධම්මතා

ආපායදතබ්බ්යාති අත්යථො. යක ච තුම් යහ සතිපි චිරකාලභාවනාය එවං

අදුබ්බ්යලා යකො චාහං මම සන්තියකලකුධප්පතිට්යඨ විය ඨියතපි ඉදායනව 

අප්පතිට්යඨ කයරොන්යතො ඉති එවං අභිභවිත් වා. තං පන අභිභවනාකාරං

දස්යසන්යතො ‘‘කාමං තයචො චා’’තිආදිනා 

චතුරඅගසමන්නාගතවීරියපග්ගණ්හනමාහ. අත් ථදීපිකන්ති එකන්තයතො

විතක්කනිග්ගණ්හනත්ථයජොතකං. උපමන්ති ‘‘යසයයථාපි, භික්ෙයව, බ්යලවා
පුරියසො’’තිආදිකංඋපමං. 

221. පරිොදානභා නීෙන්ති යං තං ආදියතො ‘‘අධිචිත්තමනුයුත්යතන

භික්ඛුනාපඤ්චනිමිත්තානිකායලනකාලංමනසි කාතබ්බ්යානී’’තිනිකුදිට්ඨං, 
තත්ථ තස්ස නිමිත්තස්ස මනසිකරණකාලපරියාදානස්ස වයසන විභජනං.

නිගමනං වා එතං, යදිදං ‘‘යයතො යෙො, භික්ෙයව’’තිආදි. යථාවුත්තස්ස හි 
අත්ථස්ස පුන වචනං නිගමනන්ති. තථාපටිපන්නස්ස වා

වසීභාවවිසුකුධිදස්සනත්ථං ‘‘ෙයතො යඛො, භික් ඛයව’’තිආදි වුත්තං. 

සත් ථාචරියෙොති ධනුබ්යබ්යදාචරියයො. යථා හි සසනයතො අසත්ථම්පි 

සත්ථග්ගහයණයනව සඅගය්හති, එවං ධනුසිප්පම්පි
ධනුබ්යබ්යදපරියාපන්නයමවාති. 

පරියායති පරිවිතක්යකතීති පරිොයෙො. වායරොති ආහ 

‘‘විතක් කවාරපයථසූ’’ති, විතක්කානං වායරන පවත්තනමග්යගසු. 

චිණ් ණවසීති ආයසවිතවසී. පගුණවසීති සුභාවිතවසී. සම්මාවිතක්කංයයව

යථිච්ඡිතං තථාවිතක්කනයතො, ඉතරස්සපනස්සයසතු ායතොයයවාති. 

විතක්කසණ්ඨානසුත්තවණ්ණනායලීනත්ථප්පකාසනාසමත්තා. 
නිට්ඨිතාචසීහනාදවග්ගවණ්ණනා. 
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3. ඔපම් මවග් ය ො 

1. කකචූපමසුත් තවණ් ණනා 

222. යමොළින්ති යකසරචනං. යවහාෙසන්ති ආකායස. 

රතනචඞ් යකොටවයරනාති රතනසිලාමයවරචඅයකොටයකන 

සහස්සයනත්යතො සිරසා පටිග්ගහි. ‘‘සුවණ්ණචඅයකොටකවයරනා’’තිපි )බු.

වං.අට්ඨ.23 දූයරනිදානකථා; ජා.අට්ඨ.1.2අවිදූයරනිදානකථා)පායඨො. 

සාති යමොළි. යමොළි එතස්ස අත්ථීති යමොළියකො, යමොළියකො එව 

යමොළියෙො. ඵග් ගුයනොති පන නාමං. සඞ් ඛාති සමඤ්ඤා. යවලීයති

ෙණමුහුත්තාදිවයසන උපදිසීයතීති යවලා, කායලොති ආහ ‘‘තාෙං 

යවලාෙං…යප.… අෙං කාලයවලා නාමා’’ති. යවලයති පරිච්යඡදවයසන

තිට්ඨතීති යවලා, සීමා. යවලයතිසංකියලසපක්ෙං චාලයතීති යවලා, සීලං. 
අනතික්කමනට්යඨොපි චස්ස සංකියලසධම්මනිමිත්තං අචලනයමව.

විඤ්ඤුපුරිසාභායව ඡපඤ්චවාචාමත්තං ඔවායද පමාණං නාම. දවසහ තං 

කත් වාතිකීළාසහිතංකත්වා. 

මිස් සීභූයතොති අනනුයලොමිකසංසග්ගවයසන මිස්සීභූයතො. ‘‘අවණ් ණං 

භාසතී’’තිසඅයෙපයතොවුත්තං විවරිතුං‘‘තාපනපචනයකොට්ටනාදීනී’’තිආදි

වුත්තං. අධිකරණම් පි කයරොතීතිඑත්ථ යථා යසො අධිකරණාය පරිසක්කති, 

තංදස්සනං ‘‘ඉයමසං භික් ඛූන’’න්තිආදි. අධිකරණං ආකඩ් ඪතීතිඅධිකරණං

උකුදිස්ස යත භික්ඛූ ආකඩ්ඪති, අධිකරණං වා යතසු උප්පායදන්යතො

ආකඩ්ඪති. උද් යදසපදං වාති පදයසො උකුයදසමත්තං වා. යනව 

පිෙකමයතාොති යනව අත්තනි සත්ථුයනො පියභාවකාමතාය. න 

යභදාධිප් පායෙනාති න සත්ථුයනො යතන භික්ඛුනා යභදාධිප්පායයන. 

අත් ථකාමතාොතියමොළියඵග්ගුනස්ස හිතකාමතාය. 

224. අවණ් ණභාසයනති භික්ඛුනීනං අගුණකථයන. ඡන්දාදීනං

වත්ථුභාවයතො කාමගුණා යගහං විය යගහං, යත ච යත සිතා නිස්සිතාති 

ය හස් සිතාති වුත්තා. තණ්හාඡන්දාපි තාසං කත්තුකාමතාපීති උභයයපි 

තණ් හාඡන් දා, පටිඝඡන් දා පන යතසං කත්තුකාමතා එව. ඵලිකමණි විය
පකතිපභස්සරස්ස චිත්තසන්තානස්ස උපසඅයගො විය විපරිණාමකාරණං

රාගාදයයොති ආහ ‘‘රත් තම් පි චිත් තං විපරිණත’’න්තිආදි. හිතානුකම් පීති 

කරුණායපච්චුපට්ඨාපනමාහ. ‘‘යස්සන්තරයතොනසන්තියකොපා’’තිආදීසු

)උදා. 20) විය අන් තර-සකුයදො චිත්තපරියායයොති ආහ ‘‘යදොසන් තයරොති 

යදොසචිත් යතො’’ති. 

225. දුබ්බ්යචතාය ඔවාදං අසම්පටිච්ඡන්යතො චිත්යතයනව පටිවිරුද් ය ො 

අට් ඨාසි.  ණ් හිංසු චිත්තං, හදයගාහිනිං පටිපජ්ජිංසූති අත්යථො. පූරයිංසු 

අජ්ඣාසයන්ති අත්යථො. එකස ්මිං සමයෙ පඨමයබ්යොධියං. එකාසනං
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යභොජනස්ස එකාසනයභො නං, එකයවලායයමව යභොජනං. තඤ්ච යෙො

පුබ්බ්යණ්යහඑවාතිආහ ‘‘එකං පුයරභත් තයභො න’’න්තිආදි.සත්තක්ෙත්තුං 

භුත්තයභොජනම්පි ඉමස්මිං සුත්යත එකාසනයභොජනන්යතව අධිප්යපතං, න
එකාසනිකතාය එකාය එව නිසජ්ජාය යභොජනං. ‘‘අප්පඩංස…යප.…

සම්ඵස්ස’’න්තිආදීසු විය අප් ප-සකුයදො අභාවත්යථොති ආහ ‘‘නිරාබා තං, 

නිද් දුක් ඛත’’න්ති. පධානාදිවයසන සල්ලහුකං අකිච්ඡං උට්ඨානං 

සල් ලහුකඋට් ඨානං. න එකප් පහායරනාතිනඑකවායරන, නඑකස්මිංයයව 

කායලති අධිප්පායයො. ද් යව යභො නානීති ‘‘අපරණ්යහ රත්තිය’’න්ති

කාලවයසන කුයව යභොජනානි. පඤ් ච ගුයණති අප්පාබ්යාධාදියක පඤ්ච

ආනිසංයස. සතුප් පාදකරණීෙමත් තයමවාති සතුප්පාදමත්තකරණීයයමව, 

නිවායරතබ්බ්යස්සපුනප්පුනංසමාදපනඤ්චනායහොසි. 

මණ් ඩභූමීතිඔජවන්තභූමි, යත්ථ පරිසිඤ්චයනනවිනාසස්සානිකිට්ඨානි

සම්පජ්ජන්ති. යුයග යයොයජතබ්බ්යානි යයොග්ගානි, යතසං ආචරියයො 

යෙොග්  ාචරියෙො, යතසං සික්ොපනයකො. ගාමණිහත්ථිආදයයොපි

‘‘යයොග්ගා’’ති වුච්චන්තීති ආහ පාළියං ‘‘අස් සදම් මසාරථී’’ති. චතූසු

මග්යගසු යෙන යෙන මග් ය න ඉච් ඡති. ජවසමගාදියභදාසු ගතීසු ෙං ෙං 

 තිං. තං තං මග්ගං ආරු  ්හාව ඔතිණ්ණායයව. යනව වායරතබ් බා 

රස්මිවිනිග්ගණ්හයනන. න විජ් ඣිතබ් බා පයතොදලට්ඨියා.  මනයමවාති

ඉයම යුත්තා මම ඉච්ඡානුරූපං මන්දං ගච්ඡන්ති, සමං ගච්ඡන්ති, සී ං
ගච්ඡන්තීති ඛුයරසු නිමිත්තග්ගහණං පට්ඨයපත්වා සාරථිනා යතසං

ගමනයමව පස්සිතබ්බ්යං යහොති, න තත්ථ නියයොජනං. යතහිපි භික්ඛූහි. 

ප හිංසු පජහිතබ්බ්යං. සාලදූසනාති සාලරුක්ෙවිසනාසකා. අඤ ්ඤා ච 

වල් ලියෙො සාලරුක්යෙ විනන්ධිත්වාඨිතා. බහි නීහරයණනාතිසාලවනයතො

බ්යහි ඡඩ්ඩයනන. සුසණ් ඨිතාති සණ්ඨානසම්පන්නා, මරිොදං බන් ධිත් වාති

ආලවාලසම්පාදනවයසන මරියාදං බ්යන්ධිත්වා. කිපිල් ලපුටකං 

තම්බ්යකිපිල්ලකපුටකං. සුක් ඛදණ් ඩකහරණං ආලවාලබ්භන්තරා. 

226. වියදහරට්යඨජාතසංවඩ්ඪතාය යවයදහිකා. පණ්ඩාවුච්චතිපඤ්ඤා, 

තාය ඉතා ගතා පවත්තාති පණ් ඩිතා.  හපතානීති යගහසාමිනී. 

යසොරච් යචනාති සංයයමන. නිවාතවුත් තීති පණිපාතකාරී. නිබ් බුතාති

නිබ්බුතදුච්චරිතපරිළාහා. උට් ඨාහිකාතිඋට්ඨානවීරියවතී. කිබ් බිසාතිද්රූරා. 

227. එවං අක් ඛන් තිො යදොසං දස් යසත් වාති‘‘ගුණවන්යතො’’තියලොයක
පත්ථටකිත්තිසකුදානම්පි අක්ෙන්තිනිමිත්තං අයසුප්පත්තිගුණපරිහානිආදිං

අක්ෙමතායආදීනවං පකායසත්වා. වචනපයථති වචනමග්යග
යුත්තකාලාදියක. සණ්හාභායවොපි හි වචනස්ස පවත්තිආකායරොති කත්වා

‘‘වචනපයථො’’ ත්යවව වුත්යතො. යතසංයෙව කාලාදීනං. යමත්තා එතස්ස

අත්ථීති යමත්තං, උප්පන්නං යමත්තචිත්තං එයතසන්ති 

උප් පන් නයමත් තචිත් තා. පුන ‘‘කායලන වා, භික්ෙයව’’තිආදි )පරි. 362, 
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363) පාළිධම්මසභාවදස්සනවයසනපවත්තා ‘‘පරංයචොදනාවයසනවදන්තා

නාම ඉයමහිආකායරහි වදන්තී’’ති. අධිමුඤ් චිත් වාති අභිරතිවයසනතස්මිං
පුග්ගයල භාවනාචිත්තං මුඤ්චිත්වා විස්සජ්යජත්වා. යසො පුග්ගයලො

ආරම්මණංඑතස්සාති තදාරම් මණං, යමත්තචිත්තං.යදිඑවංපයදසවිසයංතං

කථං නිප්පයදසවිසයං විය යහොතීති යචොයදන්යතො ‘‘කථං තදාරම් මණං 

සබ් බාවන් තං යලොකං කයරොතී’’ති ආහ, ඉතයරො ‘‘පඤ් ච 

වචනපයථ’’තිආදිනා පරිහරති. ඉධ තදාරම් මණඤ් චාති තස්යසව
යමත්තචිත්තස්ස ආරම්මණං කත්වාති පාළියං වචනයසයසො දට්ඨබ්යබ්යො.

යතනාහ ‘‘පුන තස් යසවා’’තිආදි. සබ්බ්යා සත්තකායසඅොතා පජා එතස්ස 

අත්ථීති සබ් බාවන් යතොතිඉමමත්ථං දස්යසන්යතො ‘‘සබ් බාවන් ත’’න්තිආහ. 

විපුයලනාති මහාජනාරම්මයණන. මහන්තපරියායයො හි විපුල-සකුයදො, 

මහත්තඤ්යචත්ථ බ්යහුකභායවො. යතනාහ ‘‘අයනකසත් තාරම් මයණනා’’ති. 

තඤ් ච පුග්  ලන්තිපඤ්චවචනපයථගයහත්වාආගතපුග්ගලං. චිත් තස ්සාති
යමත්තාසහගතචිත්තස්ස. එත්ථ ච යමත්තාසහගයතන යචතසා

විහරිස්සාමාතිසම්බ්යන්යධො.තත්ථකථන්තිආහ ‘‘තඤ් ච පුග්  ලං සබ් බඤ් ච 

යලොකං තස ්ස චිත් තස ්ස ආරම් මණං කත් වා අධිමුච් චිත් වා’’ති. 

228. තදත් ථදීපිකන්ති යායමත්තංයචයතොවිමුත්තිංසම්මයදව භායවත්වා

ඨිතස්සනිබ්බිකාරයතොයකනචිවිකාරංනආපායදතබ්බ්යතා, තදත්ථයජොතිකං. 

අපථවින්ති පථවී න යහොතීති අපථවී. නිප් පථවින්ති සබ්යබ්යන සබ්බ්යං

පථවීභාවාභාවං. තිරිෙං පන අපරිච් ඡින් නාති කස්මා වුත්තං, නනු 

චක්කවාළපබ්බ්යයතහි තං තං චක්කවාළං පරිච්ඡින්දති? න, 
තදඤ්ඤචක්කවාළපථවියා එකාබ්යකුධභාවයතො. තිණ්ණඤ්හි චක්කානං
අන්තරසදියසතිණ්ණංතිණ්ණං යලොකධාතූනං අන්තයරයයව පථවීනත්ථි
යලොකන්තරනිරයභාවයතො. චක්කවාළපබ්බ්යතන්තයරහි සම්බ්යකුධට්ඨායන
පථවී එකාබ්යකුධාව. විවට්ටකායල හි සණ්ඨහමානාපි පථවී 

යථාසණ්ඨිතපථවියා එකාබ්යකුධාව සණ්ඨහති. යතනාහ ‘‘තිරිෙං පන 

අපරිච් ඡින් නා’’ති. ඉමිනාව ගම්භීරභායවන වුත්තපරිමාණයතො පරංනත්ථීති 

දීපිතංයහොති. 

229. හලිද් දීති හලිකුදිවණ්ණං අධිප්යපතන්ති ආහ ‘‘ෙං කිඤ් චි 

පීතකවණ් ණ’’න්ති. වණ්ණසඅොතං රූපං අස්ස අත්ථීති රූපී, න රූපීති 

අරූපීති ආහ ‘‘අරූයපො’’ති.යතයනවාහ ‘‘සනිදස් සනභාවපටික් යඛපයතො’’ති. 

230. පඤ ්ච යෙො නසතානීතිහිමවන්තයතො සමුකුදංපවිට්ඨට්ඨානවයසන

වුත්තං, න අයනොතත්තදහමුෙයතො. අඤ්ඤා නදියයො උපාදාය ලබ්භමානං

ගම්භීරතං අප්පයමයයඋදකතඤ්ච ගයහත්වා ‘‘ ම් භීරා අප් පයමෙයා’’ති

වුත්තං. අට් ඨකථාෙං පන තිණුක්කාය 

තායපතබ්බ්යත්තාභාවදස්සනපරයමතන්ති වුත්තං ‘‘එයතන 

පයෙොය නා’’තිආදි. 
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231. තූලිනී විය තූලිනීති ආහ ‘‘සිම් බලිතූලලතාතූලසමානා’’ති.

සස්සරන්ති එවංපවත්යතො සකුයදො සස් සරසද් යදො. අනුරවදස්සනඤ්යහතං.

තථා භබ් භරසද් යදො. සබ්බ්යයමතං යමත්තාවිහාරියනො චිත්තස්ස දූයසතුං 
අසක්ද්යණයයභාවදස්සනපරං. අයඤ්යහත්ථ සඅයෙපත්යථො – යථා

මහාපථවීයකනචිපුරියසන අපථවිංකාතුංනසක්කා, යථාආකායසකිඤ්චි

රූපංපට්ඨයපතුංනසක්කා, යථාගඅගාය උදකංතිණුක්කායතායපතුංන

සක්කා, යථාචබිළාරභස්තංථකුධංඵරුසඤ්චසම්ඵස්සං කාතුංනසක්කා, 
එවයමවං යමත්තාය යචයතොවිමුත්තියා ආයසවිතාය භාවිතාය බ්යහුලීකතාය
පඤ්ච වචනපයථ ගයහත්වා ආගතපුරියසන යකනචි පරියායයන චිත්තස්ස
අඤ්ඤථත්තංකාතුංන සක්කාති. 

232. ඔචරකාති පරූප ාතවයසන හීනකම්මකාරියනො. යතනාහ 

‘‘නීචකම් මකාරකා’’ති. අනධිවාසයනනාති අක්ෙමයනන. මය් හං ඔවාදකයරො 

න යහොතීති පරම්හි අනත්ථකාරිම්හි චිත්තපයදොසයනන ආ ාතුප්පාදයනන
මමසාසයනසම්මාපටිපජ්ජමායනොනාමන යහොති. 

233. අණුන්ති අප්පකං තනු පරිත්තකං. ථූලන්ති මහන්තං ඔළාරිකං.
වචනපථස්සපනඅධිප්යපතත්තාතං සාවජ්ජවිභායගනගයහතබ්බ්යන්තිආහ 

‘‘අප් පසාවජ්  ං වා මහාසාවජ්  ං වා’’ති. ෙන්තියා ඉදං භාරියං න යහොතීති

අයවොචුං ‘‘අනධි…යප.… පස් සාමා’’ති. දීඝරත් තන්ති චිරකාලං, 
අච්චන්තයමවාති අත්යථො. අච්චන්තඤ්ච හිතසුෙං නාම

අඤ්ඤාධිගයමයනවාතිආහ ‘‘අරහත් යතන කූටං  ණ් හන් යතො’’ති. 

කකචූපමසුත්තවණ්ණනායලීනත්ථප්පකාසනාසමත්තා. 

2. අල ද් දූපමසුත් තවණ් ණනා 

234. බා යිංසූති (සාරත්ථ. ටී. පාචිත්තිය 3.417) හනිංසු.
තංතංසම්පත්තියා විබ්යන්ධනවයසනසත්තසන්තානස්සඅන්තයරයවමජ්යඣ

එති ආගච්ඡතීති අන්තරායයො, දිට්ඨධම්මිකාදිඅනත්යථො, 

අනතික්කමනට්යඨන තස්මිං අන්තරායය නියුත්තා, අන්තරායං වා ඵලං

අරහන්ති, අන්තරායස්ස වා කරණසීලාති අන් තරායිකා. යතනාහ 

‘‘අන් තරාෙං කයරොන් තීති අන් තරායිකා’’ති. ආනන් තරිෙ ම් මාති
ආනන්තරියසභාවයචතනාධම්මා. තත්රායං වචනත්යථො – චුතිඅනන්තරඵලං

අනන්තරං නාම, තස්මිං අනන්තයර නියුත්තා, තන්නිබ්බ්යත්තයනන 

අනන්තරකරණසීලා, අනන්තරපයයොජනාති වා ආනන්තරිකා, යත එව 

ආනන් තරිොති වුත්තා. කම්මානි එව අන්තරායිකාති කම් මන් තරායිකා. 

යමොක් ඛස් යසව අන් තරාෙං කයරොති, න සග්  ස් ස 

මිච්ඡාචාරලක්ෙණාභාවයතො. න හි භික්ඛුනියා ධම්මරක්ඛිතභායවො අත්ථි. 

පාකතිකභික්ඛුනීවයසන යචතං වුත්තං, අරියාය පන පවත්තං
අපායසංවත්තනියයමව. නන්දමාණවයකො යචත්ථ නිදස්සනං. උභින්නං

සමානච්ඡන්දතාවයසනවා අසග්ගන්තරායිකතා, යමොක්ෙන්තරායිකතා පන
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යමොක්ෙත්ථපටිපත්තියා විදූසනයතො, අභිභවිත්වා පන පවත්තියං 
සග්ගන්තරායිකතාපි න සක්කා නිවායරතුන්ති. 
අයහතුකදිට්ඨිඅකිරියදිට්ඨිනත්ථිකදිට්ඨියයොව නියතභාවං පත්තා 

නිෙතමිච් ඡාදිට් ඨි ම් මා. පටිසන් ධි ම් මාති පටිසන්ධිචිත්තුප්පාදමාහ.
පණ්ඩකාදිග්ගහණඤ්යචත්ථ නිදස්සනමත්තං සබ්බ්යායපි 

අයහතුකපටිසන්ධියා විපාකන්තරායිකභාවයතො. යා හි අරියය උපවදති, සා

යචතනා අරියූපවාද ම් මා. තයතො පරන්තිෙමාපනයතොඋපරි.යංපයනත්ථ 

වත්තබ්බ්යං, තං මහාසීහනාදස්ස ලීනත්ථපකාසයන වුත්තයමව. ොව 

භික් ඛුභාවං පටි ානාති පාරාජිකං ආපන්යනො. න වුට් ඨාති යසසං

ගරුකාපත්තිං. න යදයසති ලහුකාපත්තිං. 

අෙං භික් ඛු අරිට්යඨො. රයසන රසං සංසන් දිත් වාති අනවජ්යජන
පච්චයපරිභුඤ්ජනරයසන සාවජ්ජං කාමගුණපරියභොගරසං සමායනත්වා. 

උපයනන් යතො විොති බ්යන්ධනංඋපයනන්යතොවිය. ‘‘ යටන්යතොවියා’’තිපි

පායඨො. උපසංහරන් යතො විොති සදිසතං උපසංහරන්යතො විය

එකන්තසාවජ්යජ අනවජ්ජභාවපක්යෙයපන. පාපකන්ති ලාමකට්යඨන

දුග්ගතිසම්පාපනට්යඨන ච පාපකං. යසතුකරණවයසන මහාසමුද් දං 

බන්  න් යතන විෙ. සබ් බඤ ්ඤුතඤ් ඤායණන ‘‘සාවජ්ජ’’න්ති දිට්ඨං

‘‘අනවජ්ජ’’න්ති ගහයණන යතන පටිවිරුජ් ඣන් යතො. එකන්තයතො

අනන්තරායිකන්ති ගහයණන යවසාරජ්  ඤාණං පටිබාහන් යතො. 
කාමකණ්ටයකහි අරියමග්ගසම්මාපටිපත්ති න උපක්කිලිස්සතීති වදන්යතො 

‘‘අරිෙමග් ය  ඛාණුකණ් ටකාදීනි පක් ඛිපන් යතො’’ති වුත්යතො.

පඨමපාරාජිකසික්ොපදසඅොයත, ‘‘අබ්රහ්මචරියං පහායා’’ති )දී. නි. 1.8, 

194) ආදියදසනාසඅොයතච ආණාචක් යක. 

පුච්ඡමානා සමනුයුඤ්  න් ති නාම. පුච්ඡා හි අනුයයොයගොති.
යතනාධිගතායලකුධියාඅනුවජ්ජනත්ථංපච්චනුභාසයනනපුනපටිජානාපනං 

පතිට්ඨාපනං, තං පනස්ස ආදාය සමාදාපනං විය යහොතීති ආහ 

‘‘සමනු ාහන් ති නාමා’’ති.තස්සාපනලකුධියාඅනුයුඤ්ජිතාය වුච්චමානම්පි

කාරණං කාරණපතිරූපකයමවාති තස්ස පුච්ඡනං සමනුභාසනං. 

අනුදහනට් යඨන අනුපායපටිපත්තියා සම්පති ආයතිඤ්ච අනුදහනට්යඨන. 

මහාභිතාපනට් යඨන අනවට්ඨිතසභාවතාය. ඉත් තරපච් චුපට් ඨානට් යඨන 

මුහුත්තරමණීයතාය. තාවකාලිකට් යඨන පයරහි අභිභවනීයතාය. 

සබ් බඞ්  පච් චඞ්  පලිභඤ්  නට් යඨන යඡදනයභදනාදිඅධිකරණභායවන. 

උග් ාටසදිසතාය අධිකුට් ටනට් යඨන. අවයණ වණංඋප්පායදත්වා අන්යතො

අනුපවිසනසභාවතාය විනිවිජ් ඣනට් යඨන. 

දිට්ඨධම්මිකසම්පරායිකඅනත්ථනිමිත්තතාය සාසඞ් කසප් පටිභෙට් යඨන. 

දිට් ඨිථායමනාති තස්සා දිට්ඨියා ථාමගතභායවන. දිට් ඨිපරාමායසනාති
දිට්ඨිසඅොතපරාමසයනන.දිට්ඨියයවහි ධම්මසභාවංඅතික්කමිත්වාපරයතො

ආමසයනන පරාමායසො. අභිනිවිස් සාති තණ්හාභිනියවසපුබ්බ්යඅගයමන
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දිට්ඨාභිනියවයසන ‘‘ඉදයමයවත්ථ තථ’’න්ති අභිනිවිසිත්වා. ෙස් මා හි 

අභිනියවසනං තත් ථ අභිනිවිට් ඨං නාම යහොති.තස්මාආහ ‘‘අධිට් ඨහිත් වා’’ති. 

235. නත් ථීති වත් තුකායමොපීති අත්තයනො ලකුධිං නිගුයහතුකාමතාය

අවජානිතුකායමොපි. සම් පටිච් ඡති පටිජානාති. ද් යව කථාති විසංවාදනකථං
සන්ධායවදති.අභූතකථා හිපුබ්යබ්යපවත්තාභූතකථායවයසනකුයවකථාති
වුච්චති. 

236. කස ්ස යඛො නාමාති ඉමිනා සත්ථා ‘‘න මම තුය්හං තාදිසස්ස

අත්ථාය ධම්මයදසනා නාම භූතපුබ්බ්යා’’ති දස්යසති. යතනාහ ‘‘ඛත් තිෙස් ස 

වා’’තිආදි. 

ඤාණමයා උස්මා එතස්ස අත්ථීති උස්මී, තථාරූයපහි පච්චයයහි 

අනුස්මීකයතො තස්මිං අත්තභායව පටියවධගබ්යභොඅපි උස් මීකයතොති 
විකතභාවයතොපඤ්ඤාබීජමස්සඉමස්මිංධම්මවිනයයඅපිනුඅත්ථීතිභගවා

භික්ඛූ පුච්ඡති. යත පටික් ඛිපන් තා වදන් ති ඨානගයතන දුච්චරියතන 

ඤාණුපහතභාවං සම්පස්සන්තා. නිත් යත භූයතොති නිත්යතජං භූයතො 
යතයජොහානිප්පත්යතො. තයතො එව භික්ඛූනම්පි සම්මුො ඔයලොයකතුං 

අසමත්ථතාය පත් තක් ඛන් ය ො අයධොමුයෙො. සහධම්මිකං කිඤ්චි වත්තුං

අවිසහනයතො අප් පටිභායනො. සම් පත් තූප න් ති සම්පත්තිආවහං. 

පටිප් පස් සම් යභන් යතොතිපටියසයධන්යතො. 

237. අන්තරායකරලකුධියා සභාවවිභාවයනන පරිසං යසොය ති. 

නිස ්සායරති නීහරතිඅවිසුකුධදිට්ඨිතාය. කස ්සචි බුකුධානුභාවංඅජානන්තස්ස.
තස්ස හි එවං භයවයය ‘‘සහසා කථිත’’න්ති.න හිකදාචි බුකුධානං සහසා

කිරියා නාම අත්ථි. අස් සාති ‘‘කස්සචී’’ති වුත්තභික්ඛුස්ස. සුත් වාපි 

තුණ් හීභාවං ආපජ් ය ෙයාතිඅථාපිසියාතිසම්බ්යන්යධො. තං සබ් බන්ති‘‘සයච

හී’’තිආදිනා වුත්තං සබ්බ්යං පරිකප්පනං. න කරිස ්සන් තීති පරිසාය ලකුධිං

යසොයධතීති සම්බ්යන්යධො. ලද් ධිං පකායසන් යතොති මහාසාවජ්ජතාවයසන

පකායසන්යතො. සඤ ්ඤාවිතක් යකහීති
සුභනිමිත්තානුබ්යයඤ්ජනග්ගාහාදිවයසන පවත්යතහි සඤ්ඤාවිතක්යකහි.

යතනාහ ‘‘කියලසකාමසම් පයුත් යතහී’’ති. යමථුනසමාචාරන්ති ඉදං

අධිකාරවයසන වුත්තං. තදඤ්ඤම්පි පන – ‘‘අපිච යෙො මාතුගාමස්ස

උච්ඡාදනංපරිමකුදනංනහාපනංසම්බ්යාහනංසාදියතී’’තිආදිනා)අ. නි.7.50) 
ආගතං විසභාගවත්ථුවිසයං ආමිසපරියභොගං. ‘‘අඤ්ඤයත්රව කායමහි

අඤ්ඤත්ර කාමසඤ්ඤාහිඅඤ්ඤත්රකාමවිතක්යකහිසමාචරිස්සතී’’ති යනතං 

ඨානං විජ්  ති. 

238. යයොනියසො පච්චයවක්ෙයණන නත්ථි එත්ථ ඡන්දරායගොති 

නිච්ඡන්දරායගො, තං නිච් ඡන් දරා ං. කදාචි උයපොසථිකභායවන 

සමාදින්නසීලාපි යහොන්ති කදාචි යනොති අනිබද්  සීලානං  හට් ඨානං. 
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පටුන 

සීලසමාදානභාවයතො අන් තරාෙකරං. වත්ථුකාමානං 

සච් ඡන් දරා පරියභො ඤ් ච. අපච්චයවක්ෙයණන භික් ඛූනං ආවරණකරං. 

පච්චයානං සච් ඡන් දරා පරියභො ඤ් ච. අයං අරිට්යඨො දුග්ගහිතාය

පරියත්තියා වයසන අම්යහ යචව අබ්භාචික්ෙති, අත්තානඤ්ච ෙනති, 

බ්යහුඤ්ච අපුඤ්ඤං පසවතීති එවං සඤ්ඤා මා යහොන්තූති දුග්  හිතාෙ 

පරිෙත් තිො යදොසං දස් යසන් යතො ආහ. උග්  ණ් හන් තීතිසජ්ඣායන්තියචව
වාචුග්ගතංකයරොන්තාධායරන්තිචාති අත්යථො. 

සුත් තන්තිආදිනා නවප්පයභදම්පි පරියත්තිධම්මං පරියාදියති. කථං

සුත්තං නවප්පයභදං? සගාථකඤ්හි සුත්තං ය ෙයං, නිග්ගාථකං සුත්තං 

යවෙයාකරණං, තදුභයවිනිමුත්තඤ්චසුත්තංඋදානාදිවියසසසඤ්ඤාවිරහිතං

නත්ථි, යං සුත්තඅගං සියා, මඅගලසුත්තාදීනඤ්ච සුත්තඅගසඅගයහො න

සියා ගාථාභාවයතො ධම්මපදාදීනං විය, යගයයඅගසඅගයහො වා සියා

සගාථකත්තා සගාථාවග්ගස්ස විය, තථා උභයතොවිභඅගාදීසු 

සගාථකප්පයදසානන්ති? වුච්චයත– 

සුත්තන්ති සාමඤ්ඤවිධි, වියසසවිධයයොපයර; 

සනිමිත්තා නිරූළ්හත්තා, සහතාඤ්යඤන නඤ්ඤයතො. )දී. නි. ටී. 

1.නිදානකථාවණ්ණනා; අ. නි. ටී. 2.4.6; සාරත්ථ. ටී.

1.බ්යාහිරනිදානකථා); 

සබ්බ්යස්සපි හිබුකුධවචනස්සසුත්තන්ති අයං සාමඤ් ඤවිධි. යතයනවාහ

ආයස්මා මහාකච්චායනො යනත් තිෙං (යනත්ති. 1.සඅගහවාර) 

‘‘නවවිධසුත්තන්තපරියයට්ඨී’’ති. ‘‘එත්තකං තස්ස භගවයතො සුත්තාගතං 

සුත්තපරියාපන්නං)පාචි.655, 1242), සකවායදපඤ්චසුත්තසතානී’’ති)ධ.

ස.අට්ඨ. නිදානකථා; කථා.අට්ඨ.නිදානකථා)එවමාදිචඑතස්සඅත්ථස්ස

සාධකං. තයදකයදයසසු පන යගයයාදයයො වියසසවි යෙො යතන යතන
නිමිත්යතන පතිට්ඨිතා. තථා හි යගයයස්ස සගාථකත්තං තබ්භාවනිමිත්තං.
යලොයකපි හි සසියලොකං සගාථකං වා චුණ්ණියගන්ථං ‘‘යගයය’’න්ති
වදන්ති. ගාථාවිරයහ පන සති පුච්ඡං කත්වා විස්සජ්ජනභායවො

යවයයාකරණස්සතබ්භාවනිමිත්තං.පුච්ඡාවිස්සජ්ජනඤ්හි ‘‘බ්යයාකරණ’’න්ති

වුච්චති, බ්යයාකරණයමවයවයයාකරණං. 

එවං සන්යත සගාථකාදීනම්පි පුච්ඡං කත්වා විස්සජ්ජනවයසන 

පවත්තානංයවයයාකරණභායවොආපජ්ජතීති? නාපජ්ජතියගයයාදිසඤ්ඤානං

අයනොකාසභාවයතො, ‘‘ගාථාවිරයහ සතී’’ති වියසසිතත්තා ච. තථා හි

ධම්මපදාදීසු යකවලං ගාථාබ්යන්යධසු, සගාථකත්යතපි

යසොමනස්සඤාණමයිකගාථායුත්යතසු, ‘‘වුත්තඤ්යහත’’න්ති )ඉතිවු. 1) 

ආදිවචනසම්බ්යන්යධසු, අබ්භුතධම්මපටිසංයුත්යතසු ච සුත්තවියසයසසු

යථාක්කමං ගාථා-උදාන-ඉතිවුත්තක-අබ්භුතධම්ම-සඤ්ඤා පතිට්ඨිතා, තථා
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සතිපිගාථාබ්යන්ධභායව භගවයතොඅතීතාසුජාතීසුචරියානුභාවප්පකාසයකසු

ජාතකසඤ්ඤා, සතිපි පඤ්හවිස්සජ්ජනභායව සගාථකත්යත ච යකසුචි
සුත්තන්යතසුයවදස්සලභාපනයතො යවදල්ලසඤ්ඤාපතිට්ඨිතාතිඑවංයතන
යතන සගාථකත්තාදිනා නිමිත්යතන යතසු යතසු සුත්තවියසයසසු
යගයයාදිසඤ්ඤා පතිට්ඨිතාති වියසසවිධයයො සුත්තඅගයතො පයර 

යගයයාදයයො. යං පයනත්ථ යගයයඅගාදිනිමිත්තරහිතං, තං සුත්තඅගං 
වියසසසඤ්ඤාපරිහායරන සාමඤ්ඤසඤ්ඤාය පවත්තනයතොති. නනු ච

සගාථකංසුත්තංයගයයං, නිග්ගාථකංසුත්තංයවයයාකරණන්තිසුත්තඅගං

න සම්භවතීති යචොදනා තදවත්ථා එවාති? න තදවත්ථා යසොධිතත්තා.
යසොධිතඤ්හි පුබ්යබ්ය ‘‘ගාථාවිරයහ සති පුච්ඡාවිස්සජ්ජනභායවො
යවයයාකරණස්සතබ්භාවනිමිත්ත’’න්ති. 

යඤ්චවුත්තං ‘‘ගාථාභාවයතොමඅගලසුත්තාදීනංසුත්තඅගසඅගයහො න

සියා’’ති )ඛු. පා. 5.1; සු. නි. 261), තං න, නිරු ් හත් තා. නිරුළ්යහො හි
මඅගලසුත්තාදීනං සුත්තභායවො. න හි තානි ධම්මපදබුකුධවංසාදයයො විය

ගාථාභායවන පඤ්ඤාතානි, කින්තු සුත්තභායවයනව. යතයනව හි 

අට් ඨකථාෙං ‘‘සුත්තනාමක’’න්ති නාමග්ගහණං කතං. යං පන වුත්තං

‘‘සගාථකත්තා යගයයඅගසඅගයහො සියා’’ති, තදපි නත්ථි, යස්මා 

සහතාඤ් යඤන. සහ ගාථාහීති හි සගාථකං, සහභායවො ච නාම අත්ථයතො

අඤ්යඤන යහොති, න ච මඅගලසුත්තාදීසු ගාථාවිනිමුත්යතො යකොචි

සුත්තපයදයසොඅත්ථි, යයො‘‘සහගාථාහී’’තිවුච්යචයය, නච සමුදායයොනාම
යකොචි අත්ථි. යදපි වුත්තං ‘‘උභයතොවිභඅගාදීසු සගාථකප්පයදසානං 

යගයයඅගසඅගයහොසියා’’ති, තදපි න අඤ් ඤයතො. අඤ්ඤාඑවහි තාගාථා

ජාතකාදිපරියාපන්නත්තා, අයතො න තාහි උභයතොවිභඅගාදීනං
යගයයඅගභායවොති. එවංසුත්තාදීනංඅඅගානංඅඤ්ඤමඤ්ඤසඅකරාභායවො
යවදිතබ්යබ්යො. 

අත් ථත් ථන්ති අත්ථභූතං යථාභූතං අත්ථං. අනත්ථම්පි යකචි

විපල්ලාසවයසන‘‘අත්යථො’’තිගණ්හන්තීති ‘‘අත්ථත්ථ’’න්තිවියසයසත්වා

වුත්තං. කාරණත් ථන්ති කාරණභූතංඅත්ථං, සීලංසමාධිස්සකාරණං, සමාධි

විපස්සනායාති එවං තස්ස තස්ස කාරණභූතං අත්ථං. යතනාහ ‘‘ඉමස් මිං 

ඨායන සීල’’න්තිආදි. යතයනතං දස්යසති – ඉමස්මිං ඨායන සීලං කථිතං, 

තඤ්ච යාවයදව සමාධත්ථං, සමාධි විපස්සනත්යථො, විපස්සනා මග්ගත්ථා, 

මග්යගොඵලත්යථො, වට්ටංකථිතංයාවයදව විවට්ටාධිගමත්ථන්තිජානිතුංන
සක්යකොන්තීති. එවං පාළියං ‘‘අත්ථ’’න්ති ඉමිනා 

භාසිතත්ථපයයොජනත්ථානං ගහිතතා යවදිතබ්බ්යා. න පරිග්  ණ් හන් තීති න

විචායරන්ති, නිජ්ඣානපඤ්ඤාක්ෙමානයහොන්ති, නිජ්ඣායිත්වාපඤ්ඤාය

යරොයචත්වා ගයහතබ්බ්යා න යහොන්තීති අධිප්පායයො. ඉති එවං එතාය

පරියත්තියා වාදප් පයමොක් ඛානිසංසා අත්තයනො උපරි පයරහි
ආයරොපිතවාදස්ස නිග්ගහස්ස යමොක්ෙපයයොජනා හුත්වා ධම්මං
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පරියාපුණන්ති. වාදප් පයමොක් යඛො වානින්දාපයමොක්යෙො. ෙස් ස චාතියස්සච

සීලාදිපූරයණන පත්තබ්බ්යස්ස, මග්ගස්ස වා තදධිගයමන පත්තබ්බ්යස්ස, 

ඵලස්ස වා තදධිගයමන පත්තබ්බ්යස්ස, අනුපාදාවියමොක්ෙස්ස වා අත්ථාය. 

 ම් මං පරිොපුණන් ති, ඤායයනපරියාපුණන්තීතිඅධිප්පායයො. නානුයභොන් ති 

න වින්දන්ති. යතසං යත  ම් මා දුග්  හිතා 

උපාරම්භමානදප්පමක්ෙපළාසාදියහතුභායවන දීඝරත් තං අහිතාෙ දුක් ඛාෙ 

සංවත් තන් ති. 

239. අලං පරියත්යතො ගයදො අස්සාති අල ද් යදො අනුනාසිකයලොපං ද-
කාරාගමඤ්ච කත්වා. වට්ටදුක්ෙකන්තාරයතො නිත්ථරණත්ථාය පරියත්ති 

නිත් ථරණපරිෙත් ති. භණ්ඩාගායර නියුත්යතො භණ්ඩාගාරියකො, 

භණ්ඩාගාරියකො විය භණ්ඩාගාරියකො, ධම්මරතනානුපාලයකො. අඤ්ඤං 
අත්ථං අනයපක්ඛිත්වා භණ්ඩාගාරිකස්යසව සයතො පරියත්ති 

භණ් ඩා ාරිකපරිෙත් ති. ‘‘වංසානුරක්ෙයකොවා’’ති අවධාරණං 

සීහාවයලොකනඤායයන තන් ති ාරයකොව පයවණිපාලයකොවාති 

පුරිමපදකුවයයපියයොයජතබ්බ්යං. 

යදි තන්තිධාරණාදිඅත්ථං බුකුධවචනස්ස පරියාපුණනං 

භණ්ඩාගාරිකපරියත්ති, කස්මා‘‘ඛීණාසවස්සා’’තිවියසයසත්වාවුත්තං, නනු 
එකච්චස්ස පුථුජ්ජනස්සපි අයං නයයො ලබ්භතීති අනුයයොගං සන්ධායාහ 

‘‘යෙො පනා’’තිආදි. අත් තයනො ඨායනති නිත්ථරණට්ඨායන. කාමං
පුථුජ්ජයනො ‘‘පයවණිං පායලස්සාමී’’ති අජ්ඣාසයයන පරියාපුණාති.
අත්තයනො පන භවකන්තාරයතො අනිත්තිණ්ණත්තා තස්ස සා පරියත්ති
නිත්ථරණපරියත්ති එව නාම යහොතීති අධිප්පායයො. යතනාහ 

‘‘පුථුජ්  නස ්සා’’තිආදි. 

නිජ් ඣානං ඛමන් තීතිනිජ්ඣානපඤ්ඤං ෙමන්ති.තත්ථතත්ථආගයත
සීලාදිධම්යමනිජ්ඣායිත්වා පඤ්ඤාය යරොයචත්වා යාථාවයතො ගයහතබ්බ්යා

යහොන්ති. යතනාහ ‘‘ඉ  සීල’’න්තිආදි. න යකවලං සුග්ගහිතං පරියත්තිං

නිස්සාය මග්ගභාවනාඵලසච්ඡිකිරියා, 
පරවාදනිග්ගහසකවාදපතිට්ඨාපනාදීනිපි ඉජ්ඣන්තීති දස්යසතුං 

‘‘පරවායද’’තිආදි වුත්තං. යතනාහ ‘‘උප්පන්නං පරප්පවාදං සහධම්යමන

සුනිග්ගහං නිග්ගහිත්වා’’තිආදි )දී. නි. 2.268). ඉච් ඡිතිච් ඡිතට් ඨානන්ති

දිට්ඨිවිනියවඨනාදිවයසන ඉච්ඡිතං ඉච්ඡිතං පාළිපයදසං. යමොයචතුන්ති
අපයනතුං. අහිතාය දුක්ොය අසංවත්තනම්පි තදභායව
උප්පජ්ජනකහිතසුෙස්ස කාරණයමව තස්මිං සති භාවයතොති. 
සුග්ගහිතඅලගකුදස්සපිහිතායසුොයසංවත්තනතාදට්ඨබ්බ්යා. 

240. උත්තරන්ති එයතනාති උත්තයරො, සිනන්ති බ්යන්ධන්තීති යසතු, 

උත්තයරො ච යසො යසතු චාති උත් තරයසතු. කූලං පරතීරං වහති පායපතීති 

කුල් ලං. කලාපං කත් වා බද් ය ොති යවළුනළාදීහි කලාපවයසන බ්යකුයධො. 
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අණුන් ති ඉදං අට්ඨසමාපත්තිආරම්මණං සඤ්යඤොජනං සන්ධාය වදති. 

ථූලන්ති ඉතරං. දිට් ඨින්ති යථාභූතදස්සනං, විපස්සනන්ති අත්යථො. එවං 

පරිසුද්  ං එවං පරියෙොදාතන්ති යතභූමයකසුධම්යමසුඤාතං ‘‘යනතංමම, 

යනයසොහමස්මි, නයමයසොඅත්තා’’ති, එවං තණ්හාදිට්ඨිසංකියලසාභායවන

සබ්බ්යයසො විසුකුධං, පරිසුකුධත්තා එව පරියයොදාතං. න අල් ලීයෙථාති

නිකන්තිවයසන න නිස්සයයථ. න යකලායෙථාති න මමායයථ. න 

 නායෙථාතිධනංද්රබ්යයංන කයිරාථ. උභෙත් ථාතිසමයථවිපස්සනායච. 

අසද්  ම් යමතිආදීසු අසතං හීනජ්ඣාසයානං ධම්යමොති අසද්  ම් යමො. 

ගාමවාසීනං ධම්යමොති  ාම ම් යමො. කියලසානං වස්සනසභාවතාය 

වසල ම් යමො. කියලයසහි දූසිතත්තා ථූලත්තා ච දුට් ඨුල් යලො. 

උදකසුකුධිපරියයොසානතාය ඔදකන් තියකො. ‘‘ධම්මාපි යවො පහාතබ්බ්යා’’ති 

ඉමිනාපි ඔවායදන භික්ඛූඋකුදිස්සකයථන්යතොපි අරිට් ඨංයෙව නිග්  ණ් හාති. 

241. තිවි ග්  ාහවයසනාති තණ්හාමානදිට්ඨිග්ගාහවයසන. යදි එවං 

‘‘අහං මමාති  ණ් හාතී’’ති ගාහකුවයයමව කස්මා වුත්තන්ති? නයිදයමවං
තත්ථාපි ගාහත්තයස්යසවවුත්තත්තා.‘‘අහ’’න්ති හිඉමිනා මානදිට්ඨිග්ගාහා

වුත්තා ‘‘අහමස්මී’’ති ගාහසාමඤ්ඤයතො. දිට් ඨිපි දිට් ඨිට් ඨානං 
පුරිමුප්පන්නාය දිට්ඨියා උත්තරදිට්ඨියා සක්කායදිට්ඨියා සස්සතදිට්ඨියා ච

කාරණභාවයතො. ආරම් මණං පඤ්ච ෙන්ධා, රූපාරම්මණාදීනි ච. දිට් ඨිො 

පච් චයෙො අවිජ්ජා-ඵස්ස-සඤ්ඤා-විතක්ක-අයයොනියසොමනසිකාර-
පාපමිත්තපරයතොය ොසාදියකො දිට්ඨියා උපනිස්සයාදිපච්චයයො.

වුත්තඤ්යහතං පටිසම් භිදාෙං (පටි.ම. 1.124)‘‘කතමානිඅට්ඨදිට්ඨිට්ඨානානි
අවිජ්ජාපි ඵස්යසොපි සඤ්ඤාපි විතක්යකොපි අයයොනියසොමනසිකායරොපි

පාපමිත්යතොපි පරයතොය ොයසොපි දිට්ඨිට්ඨාන’’න්තිආදි. රූපාරම් මණාති

රුප්පනසභාවධම්මාරම්මණා. රූපං පන අත් තාති න වත් තබ් බං ඉධ ‘‘රූපං

අත්තයතො සමනුපස්සතී’’ති )සං. නි. 3.81, 345) ඉමස්ස ගාහස්ස
අනධිප්යපතත්තා. යසො හි ‘‘යම්පි තං දිට්ඨිට්ඨාන’’න්තිආදිනා පරයතො

වුච්චති. ඉධ පන ‘‘රූපවන්තං අත්තානං සමනුපස්සති, අත්තනි රූපං, 

රූපස්මිං අත්තාන’’න්තිඉයමතයයො ගාහා අධිප්යපතාතියකචි, තදයුත්තං.

යස්මා රූපං අත්තා න යහොති, අත්තග්ගාහස්ස පන ආලම්බ්යනං යහොති, 

අත්තසභායවයයව වා රූපාදිධම්යම ආරබ්භ අත්තදිට්ඨි උප්පජ්ජති, න

අත්තානංතස්සපරමත්ථයතො අනුපලබ්භනයතො, තස්මා රූපාදිආරම්මණාව

අත්තදිට්ඨීති කත්වා වුත්තං, රූපං පන ‘‘අත්තා’’ති න වත්තබ්බ්යන්ති
අයයමත්ථ අත්යථො. ‘‘යම්පි තං දිට්ඨිට්ඨාන’’න්තිආදිනා පන
විපස්සනාපටිවිපස්සනාවියදිට්ඨිඅනුපස්සනානාම දස්සිතා. 

ගන්ධරසයඵොට්ඨබ්බ්යායතනානං සම්පත්තගාහින්ද්රියවිසයතාය පත්වා 
ගයහතබ්බ්යතා. තඤ්හි තස්ස අත්තයනො විසයං පරිභුත්වා සම්බ්යන්ධං හුත්වා

ගණ්හාති. අවයසසානි සත් තාෙතනානි විඤ් ඤාතං නාම මනසා
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පටුන 

විඤ්ඤාතබ්බ්යයතො. අඤ්ඤථා ඉතයරසම්පි විඤ්ඤාතතා සියා. පත් තන්ති

අධිගතං. පරියෙසිතන්ති ගයවසිතං. අනුවිචරිතන්ති චින්තිතං. යතනාහ 

‘‘මනසා’’ති.එත්ථචපත්තපරියයසනානංඅපටික්යෙපස්ස, විසුං, එකජ්ඣං
පටික්යෙපස්ස ච වයසන චතුක්යකොටිකං දස්යසත්වා පත්තපරියයසියතහි 

අනුවිචරිතස්සයභදංදස්යසතුං ‘‘යලොකස ්මිඤ ්හී’’තිආදි වුත්තං. පරියෙසිත් වා 

පත් තං පඨමංයචතසාපච්ඡාකායයන පත්තත්තා පත් තං නාම. පරියෙසිත් වා 

යනොපත් තං පරියෙසිතං නාම යකවලං පරියයසිතභාවයතො. අපරියෙසිත් වා 

පත් තඤ ්ච යනොපත් තඤ් ච මනසාඅනුවිචරිතබ්බ්යයතො මනසානුවිචරිතං නාම. 

අයඤ්ච විකප්යපො ආද්යලො වියාති ‘‘අථ වා’’තිආදි වුත්තං. 

පත් තට් යඨනාති පත්තභායවන පත්තතාසාමඤ්යඤන. අපරියෙසිත් වා 

යනොපත් තං මනසානුවිචරිතං නාම පත්තියා පරියයසනාය ච අභාවයතො. 

සබ් බං වා එතන්ති ‘‘පරියයසිත්වාපත්තම්පී’’තිආදිනාවුත්තංචතුබ්බිධම්පි. 

ඉමිනාති ‘‘යම්පි තං දිට්ඨිට්ඨානං’’තිආදිවචයනන. විඤ් ඤාණාරම් මණා 

තණ් හාමානදිට් ඨියෙො කථිතා පාරියසසඤායයන. එවං
පාරියසසඤායපරිග්ගයහ කිං පයයොජනන්ති ආහ 

‘‘යදසනාවිලායසනා’’තිආදි. යයසං වියනයයානං යදයසතබ්බ්යධම්මස්ස 

සරූපං අනාමසිත්වා ආරම්මණකිච්ච-සම්පයුත්තධම්ම-ඵලවියසසාදි-

පකාරන්තරවිභාවයනන පටියවයධො යහොති, යතසං තප්පකාරයභයදහි

ධම්යමහි, යයසංපනයයනඑයකයනවපකායරනසරූයපයනව වාවිභාවයන

කයත පටියවයධො යහොති, යතසං තං වත්වා ධම්මිස්සරත්තා තදඤ්ඤං 

නිරවයසසාකාරවිභාවනඤ්ච යදසනාවිලායසො. යතනාහ 

‘‘දිට් ඨාදිආරම් මණවයසන විඤ් ඤාණං දස් සිත’’න්ති. 

දිට් ඨිට් ඨානන්ති දිට්ඨිඑව දිට්ඨිට්ඨානං, තංයහට්ඨා වුත්තනයයමව.යං
රූපං එසා දිට්ඨි ‘‘යලොයකො ච අත්තා චා’’ති ගණ්හාති. තං රූපං සන්ධාය

‘‘යසො යලොයකො යසො අත්තා’’ති වචනං වුත්තන්ති යයොජනා. යසො යපච් ච 

භවිස ්සාමීති උකුධමා ාතනිකවාදවයසනායං දිට්ඨීති ආහ ‘‘යසො අහං 

පරයලොකං  න් ත් වා නිච් යචො භවිස් සාමී’’තිආදි. ධුයවොති ථියරො. සස් සයතොති

සබ්බ්යදාභාවී. අවිපරිණාම ම් යමොති ජරාය මරයණන ච

අවිපරිණායමතබ්බ්යසභායවො, නිබ්බිකායරොතිඅත්යථො. තම් පි දස් සනන්තිතම්පි 

තථාවුත්තං දිට්ඨිදස්සනං අත්තානං විය තණ්හාදිට්ඨිග්ගාහවියසයසන

ගණ්හාති. යතනාහ ‘‘එතං මමා’’තිආදි. දිට් ඨාරම් මණාති දිට්ඨිවිසයා. කථං

පන දිට්ඨි දිට්ඨිවිසයා යහොතීති ආහ ‘‘විපස ්සනාො’’තිආදි. 

පටිවිපස ්සනාකායලති යමකයතො සම්මසනාදිකාලං සන්ධායාහ. තත්ථ 

අක්ෙරචින්තකානං සකුයද විය, යවදජ්ඣායීනං යවදසත්යථ විය ච දිට්ඨියං 
දිට්ඨිගතිකානංදිට්ඨිග්ගාහප්පවත්තිදට්ඨබ්බ්යා. 

සමනුපස් සතීති පදස්ස ච තස්යසො සමනුපස්සනා අත්යථොති යයොජනා.
යතන සමනුපස්සනා නාම චතුබ්බිධාති දස්යසති. තත්ථ ඤාණං තාව
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සමවිසමං සම්මා යාථාවයතො අනුපස්සතීති සමනුපස් සනා. ඉතරා පන

සංකියලසවයසනඅනුඅනුපස්සන්තීති සමනුපස් සනා. යදි එවංයහොතුතාව

දිට්ඨිසමනුපස්සනාමිච්ඡාදස්සනභාවයතො, කථංතණ්හාමානාති? තණ්හායපි 
සත්තානං පාපකරයණ උපායදස්සනවයසන පඤ්ඤාපතිරූපිකා පවත්ති

ලබ්භයතව, යාය වඤ්චනනිකතිසාචියයොගා සම්භවන්ති. මායනොපි
යසයයාදිනා දස්සනවයසයනව තථා අත්තානං ඌහතීති තණ්හාමානානං

සමනුපස්සනාපතිරූපිකාපවත්තිලබ්භතීතිදට්ඨබ්බ්යං. අවිජ්  මායනති‘‘එතං
මමා’’ති එවං ගයහතබ්යබ්ය තණ්හාවත්ථුස්මිං අජ්ඣත්තෙන්ධපඤ්චයක

අනුපලබ්භමායන විනට්යඨ. න පරිතස ්සති 
භයපරිත්තාසතණ්හාපරිත්තාසානංමග්යගනසමුග් ාතිතත්තා. 

242. චතූහි කාරයණහීති ‘‘අසති න පරිතස්සතී’’ති වුත්තම්පි ඉතයරහි

තීහි සහ ගයහත්වා වුත්තං. චතූහි කාරයණහීති

චතුක්යකොටිකසුඤ්ඤතාකථනස්ස කාරයණහි. බහිද්  ා අසතීති බ්යාහියර 

වත්ථුස්මිං අවිජ්ජමායන. සා පනස්ස අවිජ්ජමානතා ලකුධවිනායසන වා

අලකුධාලායභනවාතිපාළියං– ‘‘අහුවතයම, තංවතයමනත්ථි, සියාවත

යම, තංවතාහංනලභාමී’’තිවුත්තන්ති තදුභයංපරික්ොරවයසනවිභජිත්වා

තත්ථ පරිතස්සනං දස්යසතුං ‘‘බහිද්  ා පරික් ඛාරවිනායස’’තිආදි වුත්තං.

තත්ථ ොනං ‘‘රයථොවය්හ’’න්තිඑවමාදි. වාහනං හත්ථිඅස්සාදි. 

යෙහි කියලයසහීති යයහි අසන්තපත්ථනාදීහි කියලයසහි. එවං 

භයවෙයාති එවං ‘‘අහු වත යම’’තිආදිනා යචොදනාදි භයවයය. 

දිට් ඨිට් ඨානාධිට් ඨානපරියුට් ඨානාභිනියවසානුසොනන්ති එත්ථ අපරාපරං

පවත්තාසු දිට්ඨීසු යා පරයතො උප්පන්නා දිට්ඨියයො, තාසං පුරිමුප්පන්නා 

දිට්ඨියයොකාරණට්යඨන දිට් ඨිට් ඨානානි. අධිකරණට්යඨන දිට් ඨාධිට් ඨානානි, 

පරියුට්ඨානප්පත්තියා සබ්බ්යාපි දිට් ඨිපරියුට් ඨානානි. ‘‘ඉදයමව සච්චං

යමො මඤ්ඤ’’න්ති )ම. නි. 2.202, 427; 3.27-29; උදා. 55; මහානි. 20; 

යනත්ති.59) පවත්තියා අභිනියවසා. අප්පහීනභායවනසන්තායනසයන්තීති 

අනුසොති එවං දිට්ඨිට්ඨානාදීනං පදානං විභායගො යවදිතබ්යබ්යො. තණ්හාදීහි

කම්පනියතාය සබ්බ්යසඅොරාව ඉඤ්ජිතානීති සබ් බසඞ් ඛාරඉඤ් ජිතානි. 

යසසපදකුවයයපි එයසවනයයො. උපධීයති එත්ථ දුක්ෙන්ති උපධි, ෙන්ධාව

උපධි ඛන් ධූපධි. එස නයයො යසයසසුපි. තයදව ච ආගම්ම තණ්හා ඛීයති

විරජ්ජති නිරුජ්ඣතීති යයොජනා. උච් ඡිජ් ජිස ්සාමි නාමස් සූතිආදීසු

නිපාතමත්තං, සංසයය වා. තායසොති අත්තනියාභාවං පටිච්ච

තණ්හාපරිත්තායසො යචව භයපරිත්තායසො ච. යතනාහ ‘‘තායසො 

යහයසො’’තිආදි. යනො චස් සං, යනො ච යම සිොති‘‘අහ’’න්තිකිරයකොචියනො 

චස්සං, ‘‘යම’’තිචකිඤ්චියනොසියාති.තාසප්පතීකාරදස්සනඤ්යහතං. 

243. එත් තාවතාති ‘‘එවං වුත්යත’’තිආදිනා, පුච්ඡානුසන්ධිවයසන

පවත්තාය‘‘ඡයිමානි, භික්ෙයව, දිට්ඨිට්ඨානානී’’තිආදිනා)ම.නි.1.241) වා.
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සාපි හි අජ්ඣත්තෙන්ධවිනායස පරිතස්සනකං දස්යසත්වා අපරිතස්සනකං
දස්යසන්තී පවත්තාති තස්සනකස්ස සුඤ්ඤතාදස්සනං අකිච්චසාධකම්පි

සුඤ්ඤතාදස්සනයමවාති ඉයමසං වයසන ‘‘චතුක් යකොටිකා සුඤ් ඤතා 

කථිතා’’ති වුත්තං. බහිද්  ා පරික් ඛාරන්ති බ්යාහිරං සවිඤ්ඤාණකං
අවිඤ්ඤාණකඤ්ච සත්යතොපකරණං. තඤ්හි ජීවිතවුත්තියා

පරික්ොරකට්යඨන‘‘පරික්ොයරො’’තිවුත්තං. පරිග්  හං නාම කත් වාති ‘‘මම 

ඉද’’න්ති පරිග්ගයහතබ්බ්යතාය පරිග්ගහිතං නාම කත්වා. සබ්යබ්යොපි

දිට්ඨිග්ගායහො ‘‘අත්තා නිච්යචො ධුයවො සස්සයතො, අත්තා උච්ඡිජ්ජති
විනස්සතී’’තිආදිනා අත්තදිට්ඨිසන්නිස්සයයොයයවාති වුත්තං 

‘‘සක් කාෙදිට් ඨිපමුඛා ද් වාසට් ඨිදිට් ඨියෙො’’ති. අයාථාවග්ගාහිනා
අභිනියවසනපඤ්ඤාපනානං උපත්ථම්භභාවයතො දිට්ඨි එව නිස්සයයොති 

දිට් ඨිනිස ්සයෙො. පරිග්  ණ් යහෙයාති නිච්චාදිවියසසයුත්තං කත්වා 

පරිග්ගණ්යහයය. කියමවං පරිග්ගයහතුං සක්ද්යණයය? සබ් බත් ථාති ‘‘තං, 

භික්ෙයව, අත්තවාදුපාදානං උපාදියයථ, තං, භික්ෙයව, දිට්ඨිනිස්සයං
නිස්සයයථා’’ති එයතසුපි. 

244. අත් තනි වා සතීති යස්ස අත්තයනො සන්තකභායවන කිඤ්චි

අත්තනියන්ති වුච්යචයය, තස්මිං අත්තනි සති, යසො එව පන අත්තා
පරමත්ථයතොනත්ථීති අධිප්පායයො. සක්කා හි වත්තුං බ්යාහිරකපරිකප්පියතො

අත්තා ‘‘පරමත්යථො’’ති? සියා ෙන්ධපඤ්චකං යඤයයසභාවත්තා යථා තං

 යටො, යදිපනතදඤ්ඤංනාම කිඤ්චි අභවිස්ස, නතංනියමයතොවිපරීතං

සියාති? න ච යසො පරමත්ථයතො අත්ථි පමායණහි අනුපලබ්භමානත්තා

තුරඅගමවිසාණං වියාති. අත් තනියෙ වා පරික් ඛායර සතීති ‘‘ඉදං නාම
අත්තයනො සන්තක’’න්ති තස්ස කිඤ්චනභායවන නිච්ඡියත කිස්මිඤ්චි

වත්ථුස්මිං සති. අත්තයනො ඉදන්ති හි අත්තනියන්ති. අහන් ති සතීති ‘‘අහං
නාමාය’’න්තිඅහංකාරවත්ථුභූයතපරමත්ථයතො නිකුධාරිතසරූයපකිස්මිඤ්චි

සතිතස්සසන්තකභායවනමමාතිකිඤ්චිගයහතුංයුත්තං භයවයය. මමාති 

සති ‘‘අහ’’න්ති එත්ථාපි එයසව නයයො. ඉති පරමත්ථයතො අත්තයනො
අනුපලබ්භමානත්තා අත්තනියං කිඤ්චි පරමත්ථයතො නත්යථවාති 

සබ්බ්යසඅොරානං අනත්තතාය අනත්තනියතං, අනත්තනියතාය ච

අනත්තකතං දස්යසති. භූතයතොති භූතත්ථයතො. තථයතොති තථසභාවයතො. 

ථිරයතොතිඨිතසභාවයතොනිබ්බිකාරයතො. 

ෙස් මා හුත් වා න යහොතීති යස්මා පුබ්යබ්ය අසන්තං පච්චයසමවායයන

හුත්වා උප්පජ්ජිත්වා පුන භඅගුපගයමන න යහොති, තස්මා න නිච්චන්ති 

අනිච් චං, අධුවන්ති අත්යථො. තයතො එව උප් පාදවෙවත් තියතොති
උප්පජ්ජනවයසන නිරුජ්ඣනවයසන ච පවත්තනයතො. සභාවවිගයමො ඉධ 

විපරිණායමො, ෙණිකතා තාවකාලිකතා, නිච්චසභාවාභායවො එව 

නිච් චපටික් යඛයපො. අනිච්චධම්මා හි යතයනව අත්තයනො අනිච්චභායවන
අත්ථයතො නිච්චතං පටික්ඛිපන්ති නාම. තථා හි වුත්තං ‘‘න නිච්චන්ති
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අනිච්ච’’න්ති. උප්පාදජරාභඅගවයසන රූපස්ස නිරන්තරබ්යාධතාති

පටිපීළනාකායරනස්ස දුක් ඛතා. සන් තායපො දුක්ෙදුක්ෙතාදිවයසන

සන්තාපනං පරිදහනං, තයතො එවස්ස දුස්සහතාය දුක් ඛමතා. තිස්සන්නං

දුක්ෙතානං සංසාරදුක්ෙස්ස ච අධිට්ඨානතාය දුක් ඛවත් ථුකතා. 

සුෙසභාවාභායවොඑව සුඛපටික් යඛයපො. විපරිණාම ම් මන්තිජරායමරයණන

ච විපරිණමනසභාවං. යස්මා ඉදං රූපං පච්චයසමවායයන උප්පාදං, 

උප්පාදානන්තරං ජරං පත්වා අවස්සයමව භිජ්ජති, භින්නඤ්ච භින්නයමව, 
නාස්ස කස්සචි සඅකයමොති භවන්තරානුපගමනසඅොයතන 

සඅකමාභායවන විපරිණාමධම්මතං පාකටං කාතුං ‘‘භවසඞ් කන් ති 

උප මනසභාව’’න්ති වුත්තං. පකතිභාවවි හනං සභාවවිගයමො 

නිරුජ්ඣනයමව. න්ති අනිච්චං දුක්ෙං විපරිණාමධම්මං රූපං. ඉමිනාති

‘‘යනො යහතං, භන්යත’’ති රූපස්ස තණ්හාදිග්ගාහානං 

වත්ථුභාවපටික්යෙයපන. රූපඤ්හි උප්පන්නං ඨිතිං මා පාපුණාතු, 

ඨිතිප්පත්තංමාජීරතු, ජරප්පත්තංමාභිජ්ජතු, උදයබ්බ්යයයහිමාකිලමියතූති

න එත්ථ කස්සචි වසීභායවො අත්ථි, ස්වායමස්ස අවසවත්තනට්යඨො

අනත්තතාසල්ලක්ෙණස්ස කාරණං යහොතීති ආහ ‘‘අවසවත් තනාකායරන 

රූපං, භන් යත, අනත් තාති පටි ානන් තී’’ති.

නිවාසිකාරකයවදකඅධිට්ඨායකවිරයහන තයතො සුඤ්ඤතා සුඤ ්ඤට් යඨො, 

සාමිභූතස්ස කස්සචි අභායවො අස් සාමිකට් යඨො, 

යථාවුත්තවසවත්තිභාවාභායවො අනිස ්සරට් යඨො, 

පරපරිකප්පිතඅත්තසභාවාභායවොඑව අත් තපටික් යඛපට් යඨො. 

යස්මා අනිච්චලක්ෙයණන විය දුක්ෙලක්ෙණං, තදුභයයන 

අනත්තලක්ෙණං සුවිඤ්ඤාපයං, න යකවලං, තස්මා තදුභයයයනත්ථ

අනත්තලක්ෙණවිභාවනං කතන්ති දස්යසන්යතො ‘‘භ වා හී’’තිආදිමාහ.

තත්ථ අනිච් චවයසනාති අනිච්චතාවයසන. දුක් ඛවයසනාති දුක්ෙතාවයසන. 

න උපපජ්  තීති න යුජ්ජති. තයමව අයුජ්ජමානතං දස්යසතුං ‘‘චක් ඛුස් ස 

උප් පායදොපී’’තිආදි වුත්තං. යස්මා අත්තවාදී අත්තානංනිච්චං පඤ්ඤයපති, 

චක්ඛුං පන අනිච්චං, තස්මා චක්ඛු විය අත්තාපි අනිච්යචො ආපන්යනො.

යතනාහ ‘‘ෙස් ස යඛො පනා’’තිආදි.තත්ථ යවතීතිවිගච්ඡතිනිරුජ්ඣති. ඉති 

චක් ඛු අනත් තාති චක්ඛුස්ස උදයබ්බ්යයවන්තතාය අනිච්චතා, අත්තයනො ච
අත්තවාදිනා අනිච්චතායඅනිච්ඡිතත්තාචක්ඛුඅනත්තා. 

කාමං අනත් තලක් ඛණසුත් යත (සං.නි.3.59; මහාව.20) – ‘‘යස්මාච

යෙො, භික්ෙයව, රූපංඅනත්තා, තස්මාරූපංආබ්යාධාය සංවත්තතී’’තිරූපස්ස

අනත්තතාය දුක්ෙතා විභාවිතා විය දිස්සති, තථාපි ‘‘යස්මා රූපංආබ්යාධාය

සංවත්තති, තස්මා අනත්තා’’ති පාකටතාය සාබ්යාධතාය රූපස්ස

අත්තසාරාභායවො විභාවියතො, තයතොඑවච‘‘නලබ්භතිරූයපඑවංයමරූපං

යහොතු, එවං යමරූපං මා අයහොසී’’ති රූයපකස්සචි අනිස්සරතා, තස්ස ච

අවසවත්තනාකායරොදස්සියතොතිආහ ‘‘දුක් ඛවයසන අනත් තතං දස් යසතී’’ති. 



මජ්ඣිමනිකායය මූලපණ්ණාස-ටීකා  ඔපම්මවග්යගො 

407 

පටුන 

ෙදනිච් චං තං දුක් ඛන්ති යං වත්ථු අනිච්චං, තං දුක්ෙං

උදයබ්බ්යයපටිපීළිතත්තා, යං පන නිච්චං තදභාවයතො, තං සුෙං යථා තං

නිබ්බ්යානන්ති අධිප්පායයො. ෙං තන්ති කාරණනිකුයදයසොවායං, යස්මා රූපං

අනිච්චං, තං තස්මාති අත්යථො. ෙං දුක් ඛං තදනත් තාති එත්ථ

වුත්තනයයයනව අත්යථො යවදිතබ්යබ්යො. අනිච් චන්ති ඉමිනා  ටාදි විය
පච්චයුප්පන්නත්තාරූපං අනිච්චන්තිඉමමත්ථං දස්යසති.ඉමිනාවනයයන

‘‘අනත්තා’’තිවත්තුංලබ්භමායනපි ‘‘අනත් තා’’ති වත් තා නාම නත් ථි. එවං 

දුක් ඛන් ති වදන් තීති එත්ථාපි යථාරහං වත්තබ්බ්යං
‘‘අක්ඛිසූලාදිවිකාරප්පත්තකායල විය පච්චයුප්පන්නත්තා දුක්ෙං

රූප’’න්තිආදිනා. දුද් දසං දුප් පඤ් ඤාපනං. තථා හි සරභඅගාදයයොපි

සත්ථායරොනාකුදසංසු, ද්යතොපඤ්ඤාපනා. තයිදං අනත්තලක්ෙණං. 

තස් මාතිහාතිආදිනා තියකුධගතරූපං ලක්ෙණත්තයං ආයරොයපත්වා

වුත්තන්ති ආහ ‘‘එතරහි අඤ් ඤදාපී’’ති. තං පන යාදිසං තාදිසම්පි තථා

වුත්තන්ති අජ්ඣත්තාදිවියසයසොපි වත්තබ්යබ්යො. පි-සකුයදන වා තස්සාපි 
සඅගයහොදට්ඨබ්යබ්යො. 

245. උක් කණ් ඨතීති නාභිරමති. අඤ්ඤත්ථ ‘‘නිබ්බිදා’’ති

බ්යලවවිපස්සනා වුච්චති, සානුයලොමා පන සඅොරුයපක්ො 

‘‘වුට්ඨානගාමිනී’’ති, සා ඉධ කථං නිබ්බිදා නාම ජාතාති ආහ 

‘‘වුට් ඨාන ාමිනිවිපස් සනාෙ හී’’තිආදි. ඉමිනා සිොපත්තනිබ්යබ්යදතාය
වුට්ඨානගාමිනීඉධනිබ්බිදානායමනවුත්තාතිදස්යසති. 

‘‘යසො අනුපුබ්යබ්යන සඤ්ඤග්ගං ඵුසතී’’ති )දී. නි. 1.414, 415) වත්වා

‘‘සඤ්ඤා යෙො යපොට්ඨපාද පඨමං උප්පජ්ජති, පච්ඡා ඤාණ’’න්ති )දී. නි.

1.416) වුත්තත්තා සඤ ්ඤග්  න් ති වුත් තා යලොකියාසු පහානසඤ්ඤාසු 

සිොපත්තභාවයතො.  ම් මට් ඨිතිඤාණන් ති වුත් තා ඉදප්පච්චයතාදස්සනස්ස
මත්ථකප්පත්තීතිකත්වා.තයතොපරඤ්හිඅසඅෙතාරම්මණං ඤාණංයහොති.

යතනාහ – ‘‘පුබ්යබ්ය යෙො සුසිම ධම්මට්ඨිතිඤාණං, පච්ඡා නිබ්බ්යායන 

ඤාණ’’න්ති)සං.නි.2.70). පාරිසුද් ධිප ානිෙඞ්  න් ති වුත් තා මග්ගාධිගමස්ස

පරිපන්ථභූතසබ්බ්යසංකියලසවිසුකුධිපධානිකස්ස යයොගියනො, පධානභාවනාය

වා ජාතං අඅගන්ති කත්වා. පටිපදාඤාණදස් සනවිසුද් ධීති වුත් තා 

පරමුක්කංසගතපටිපදාඤාණදස්සනවිසුකුධිභාවයතො. අතම් මෙතන්ති එත්ථ 

තම් මෙතා නාම තණ්හා, කාමතණ්හාදීසුතායතාය නිබ්බ්යත්තත්තාතම්මයං

නාම යතභූමිකප්පවත්තං, තස්ස භායවොති කත්වා. තස්සා තණ්හාය

පරියාදානයතො වුට්ඨානගාමිනිවිපස්සනා අතම් මෙතාති වුච්චති. නිස ්සාොති

තං අතම්මයතංපච්චයංකත්වා. ආ ම් මාතිතස්යසවයවවචනං. නානත් තාති

නානාසභාවා බ්යහූ අයනකප්පකාරා. නානත් තසිතාති නානාරම්මණනිස්සිතා

රූපාදිවිසයා. එකත් තාති එකසභාවා. එකත් තසිතාති එකංයයව ආරම්මණං

නිස්සිතා. තං නිස් සාොති තං එකත්තසිතං උයපක්ෙං පච්චයං කත්වා. 
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එතිස ්සාති එතිස්සා උයපක්ොය. පහානං යහොතීති අඤ්ඤාණුයපක්ෙයතො
පභුති සබ්බ්යං උයපක්ෙං පජහිත්වා ඨිතස්ස ‘‘අතම්මයතා’’ති වුත්තාය
වුට්ඨානගාමිනිවිපස්සනාය අරූපාවචරසමාපත්තිඋයපක්ොය

විපස්සනුයපක්ොය ච පහානං යහොතීති පරිොදානන් ති වුත් තාති.
සබ්බ්යසඅොරගතස්ස මුඤ්චිතුකමයතාපටිසඅොනස්ස සිොපත්තභාවයතො
වුට්ඨානගාමිනී මුඤ්චිතුකමයතා පටිසඅොනන්ති ච වුත්තා.

මුදුමජ්ඣාදිවයසන පවත්තිආකාරමත්තං, අත්ථයතො එකත් ථා 

මුඤ්චිතුකමයතාදයයො, බයඤ්  නයමව නානං. ද් වීහි නායමහීති යගොත්රභු, 
යවොදානන්තිඉයමහි කුවීහිනායමහි. 

විරාය ොති මග් ය ො, අච්චන්තයමවවිරජ්ජති එයතනාති විරාය ො, යතන. 

මග් ය න යහතුභූයතන. විමුච් චතීති පටිප්පස්සකුධිවිමුත්තිවයසන විමුච්චති.

යතනාහ ‘‘ඵලං කථිත’’න්ති. 

මහාඛීණාසයවොති පසංසාවචනං යථා ‘‘මහාරාජා’’ති. තථා හි තං

පසංසන්යතො සත්ථා ‘‘අෙං වුච් චති, භික් ඛයව, භික් ඛු උක් ඛිත් තපලියඝො 

ඉතිපී’’තිආදිමාහාති. තදත්ථං විවරිතුං ‘‘ඉදානි තස් සා’’තිආදි වුත්තං. 

ෙථාභූයතහීති යාථාවයතො භූයතහි. දුරුක් ඛිපනට් යඨනාති පචුරජයනහි
උක්ඛිපිතුං අසක්ද්යණයයභායවන. නිබ්බ්යානනගරප්පයවයස විබ්යන්ධයනන

පලිය ොවියාති පලියඝොති වුච් චති. මත්ථකච්ඡින්යනොතායලොපත්තඵලාදීනං

අනඅගයතො තාලාවත්ථු අසියව ‘‘සිවා’’ති සමඤ්ඤා විය. යතනාහ 

‘‘සීසච් ඡින් නතායලො විෙ කතා’’ති.පුනබ්භවස්සකරණසීයලො, පුනබ්භවංවා

ඵලං අරහතීති යපොයනොභවියකො. එවංභූයතො පන පුනබ්භවං යදති නාමාති

ආහ ‘‘පුනබ් භවදාෙයකො’’ති. පුනබ් භවඛන්  ානං පච් චයෙොති ඉමිනා

ජාතිසංසායරොතිඵලූපචායරනකාරණංවුත්තන්තිදස්යසති. පරික් ඛාති වුච් චති 

සන්තානස්ස පරික්ඛිපනයතො. සංකිණ් ණත් තාති සබ්බ්යයසො කිණ්ණත්තා

විනාසිතත්තා.  බ් භීරානු තට් යඨනාති ගම්භීරං අනුපවිට්ඨට්යඨන. 

ලුඤ් චිත් වාති උකුධරිත්වා. එතානීති කාමරාගසඤ්යඤොජනාදීනි. අග්   ාති 

වුච් චන් ති අවධාරණට්යඨන.අග්ගමග්යගනපතියතොමානකුධයජොඑතස්සාති 

පතිතමානද්  ය ො. ඉතරභායරොයරොපනස්ස පුරිමපයදහි පකාසිතත්තා 

‘‘මානභාරස ්යසව ඔයරොපිතත් තා පන් නභායරොති අධිප් යපයතො’’ති වුත්තං. 

මානසංයෙොය යනව විසංයුත් තත් තාති එත්ථාපි එයසව නයයො. පඤ්චපි 

ෙන්යධ අවියසසයතො අස්මීති ගයහත්වා පවත්තමායනො ‘‘අස්මිමායනො’’ති

අධිප්යපයතොති වුත්තං ‘‘රූයප අස ්මීති මායනො’’තිආදි. 

නගරකුවාරස්ස පරිස්සයපටිබ්යාහනත්ථඤ්යචව යසොභනත්ථඤ්ච උයභොසු 

පස්යසසු එසිකත්ථම්යභ නිෙණිත්වා ඨයපන්තීති ආහ ‘‘න රද් වායර 

උස් සාපියත එසිකත් ථම් යභ’’ති. පාකාරවිකුධංසයනයනව පරික්ොය

භූමිසමකරණං යහොතීතිආහ ‘‘පාකාරං භින් දන් යතො පරික් ඛං සංකිරිත් වා’’ති. 

එවන්තිආදි උපමාසංසන්දනං. සන්යතො සංවිජ්ජමායනො කායයො 
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ධම්මසමූයහොති සක් කායෙො, උපාදානක්ෙන්ධපඤ්චකං. ද් වත් තිංස 

කම් මකාරණා දුක්ෙක්ෙන්යධ ආගතා. අක්ඛියරොගසීසයරොගාදයයො 

අට් ඨනවුති යරො ා. රාජභයාදීනි පඤ් චවීසති මහාභොනි. 

246. අනධි මනීෙවිඤ් ඤාණතන්ති ‘‘ඉදං නාම නිස්සාය ඉමිනා නාම

ආකායරන පවත්තතී’’ති එවං දුවිඤ්යඤයයචිත්තතං. අන් යවසන්ති

පච්චත්යතඑකවචනන්ති ආහ ‘‘අන් යවසන් යතො’’ති. සත් යතොපි තථා යතොති 

වුච් චති ‘‘තථාගයතො පරං මරණා’’තිආදීසු )දී. නි. 1.65) විය. සත්යතො හි

යයථයකො කම්මකියලයසහිඉත්ථත්තංආගයතො, තථා අපයරොපිආගයතොති

‘‘තථාගයතො’’ති වුච්චති. උත් තමපුග්  යලොති භගවන්තං සන්ධාය වදති. 

ඛීණාසයවොපීති යයො යකොචි ඛීණාසයවොපි ‘‘තථාගයතො’’ති අධිප්යපයතො.
යසොපි හි යයථයකො චතූසු සතිපට්ඨායනසු සූපට්ඨිතචිත්යතො සත්ත

යබ්යොජ්ඣඅයගයථාභූතංභායවත්වා අනුත්තරංඅරහත්තංආගයතොඅධිගයතො, 

තථා අපයරොපි ආගයතොති ‘‘තථාගයතො’’ති වුච්චති. අසංවිජ්  මායනොති

පරමත්ථයතො අනුපලබ්භනීයයො. අවින් යදයෙයොති න වින්දිතබ්යබ්යො, 
දුවිඤ්යඤයයයොතිඅත්යථො. 

තථා යතො සත් යතො පුග්  යලොති න පඤ් ඤයපමි පරමත්ථයතො

සත්තස්යසව අභාවයතොති අධිප්පායයො. කිං පඤ ්ඤයපස් සාමි 

පඤ්ඤත්තිඋපාදානස්සපි ධරමානකස්ස අභාවයතො. ‘‘අනුප්පායදො යෙමං, 
අනුප්පත්ති යෙම’’න්තිආදිනා අසඅෙතාය ධාතුයා පක්ෙන්ධනවයසන

පවත්තංඅග්ගඵලසමාපත්තිඅත්ථං විපස් සනාචිත් තං වා. 

තුච් ඡාතිකරයණනිස්සක්කවචනන්තිආහ ‘‘තුච් ඡයකනා’’ති.විනයතීති

විනයයො, යසො එව යවනයියකො. තථා මන්ති තථාභූතං මං. පරමත්ථයතො
විජ්ජමානස්ස හි සත්තස්ස අභාවං වදන්යතො සත්තවිනාසපඤ්ඤාපයකො ච

නාමසියා, අහංපනපරමත්ථයතො අවිජ්ජමානංතං‘‘නත්ථී’’තිවදාමි.යථාච

යලොයකොයවොහරති, තයථවතංයවොහරාමි, තථාභූතං මංයයසමණබ්රාහ්මණා
‘‘යවනයියකොසමයණොයගොතයමො’’තිවදන්තාඅසතාතුච්ඡාමුසාඅභූයතන 
අබ්භාචික්ෙන්තීති යයොජනා. අප්පටිසන්ධිකස්ස ඛීණාසවස්ස චරිමචිත්තං
නිරුපාදානයතො අනුපාදායනො විය ජාතයවයදො පරිනිබ්බුතං ඉදං නාම
නිස්සිතන්ති න පඤ්ඤායතීති වදන්යතො කියමත්තාවතා උච්යඡදවාදී

භයවයය, නාහංකදාචිපිඅත්ථි, නාපියකොචිඅත්ථීතිවදාමි. එවංසන්යතකිං
නිස්සාය යත යමො පුරිසා සයතො සත්තස්ස නාම උච්යඡදං විනාසං විභවං 
පඤ්ඤයපතීති වදන්තා අසතා…යප.… අබ්භාචික්ෙන්තීති අයයමත්ථ
අධිප්පායයො. 

මහායබොධිමණ් ඩම් හීති යබොධිමණ් ඩග්ගහයණන සත්තසත්තාහමාහ.

යතනධම්මචක්කපවත්තනයතො)සං.නි.5.1081; මහාව.13; පටි.ම. 2.30) 

පුබ්යබ්ය වුත්තං තන්තියදසනං වදති. චතුසච් චයමව පඤ් ඤයපමීති එයතන



මජ්ඣිමනිකායය මූලපණ්ණාස-ටීකා  ඔපම්මවග්යගො 

410 

පටුන 

සච්චවිමුත්තා සත්ථුයදසනා නත්ථීති දස්යසති. එත්ථ ච – ‘‘පුබ්යබ්ය යචව
එතරහි ච දුක්ෙඤ්යචව පඤ්ඤයපමි දුක්ෙස්ස ච නියරොධ’’න්ති වදන්යතො

භගවානාහංකදාචිපි ‘‘අත්තා උච්ඡිජ්ජති, විනස්සතී’’ති වා, ‘‘අත්තානාම
යකොචි අත්ථී’’ති වා වදාමි. එවං සන්යත කිං නිස්සාය යත යමො පුරිසා
‘‘සයතොසත්තස්සඋච්යඡදංවිනාසංවිභවංපඤ්ඤයපතී’’තිඅසතාතුච්යඡන 

අබ්භාචික්ෙන්තීති දස්යසති. පයරතිඅමාමකා, මමඔවාදස්ස අභාජනභූතාති

අත්යථොති ආහ ‘‘සච් චානි…යප.… අසමත් ථපුග්  ලා’’ති. අධිප් පායෙනාති

ඉමිනා යතසං අධිප්පායමත්තං, යරොසනවියහසනානි පන තථාගතස්ස
ආකාසස්සවිලිෙනංවියන සම්භවන්තියයවාතිදස්යසති.ආහනතිචිත්තන්ති 

ආඝායතො. අප්පතීතා යහොන්ති එයතනාති අප් පච් චයෙො. චිත්තං න 

අභිරාධයතීති අනභිරද් ධි. අතුට් ඨීති තුට්ඨිපටිපක්යෙො තථාපවත්යතො

චිත්තුප්පායදො, යකොයධොඑවවා. 

පයරති අඤ්යඤ එකච්යච. ආනන්දන්ති පයමොදන්ති එයතනාති 

ආනන් යදො, පීතියා එයවතං අධිවචනං. යසොභනමනතා යසොමනස් සං, 
යචතසිකසුෙස්යසතං අධිවචනං. උප්පිලති පුරිමාවත්ථාය භිජ්ජති වියසසං

ආපජ්ජතීති උප්පිලං, තයදව උප්පිලාවිතං, තස්ස භායවො උප් පිලාවිතත් තං. 
යාය උප්පන්නායකායචිත්තංවාතපූරිතභත්තාවියඋකුධුමායනාකාරප්පත්තං

යහොති, තස්සා යගහස්සිතාය ඔදග්ගියපීතියා එතං අධිවචනං. සච් චානි 

පටිවිජ් ඣිතුං අසමත් ථාතිදුක්ෙයමවඋප්පජ්ජතිනිරුජ්ඣතිච, නඅඤ්යඤො
සත්යතො නාම අත්ථීති එවං ජානිතුං අසමත්ථා ‘‘අත්තා නාම අත්ථී’’ති

එවංදිට්ඨියනො අප්පහීනවිපල්ලාසා. උත්තමං පසාදනීයට්ඨානං තථා තම් පි 

අක් යකොසන් ති, කිමඅගංපනභික්ඛූතිඅධිප්පායයො. 

247. අනත්තනියයපි ෙන්ධපඤ්චයක මිච්ඡාගාහවයසන 

අත්තනියසඤ්ඤාය පවත්තස්ස ඡන්දරාගස්ස පහානං. අම් හාකං යනව 

අත් තාති යස්මා රූපයවදනාදියයව අත්තග්ගාහවත්ථු තබ්බිනිමුත්තස්ස 

යලොභයනයයස්සඅභාවයතො.එතංතිණකට්ඨසාොපලාසංනඅම්හාකංරූපං, 

නවිඤ්ඤාණං, තස්මා අම්හාකං යනව අත්තාති යයොජනා. අජ්ඣත්තිකස්ස
වත්ථුයනො යනව අත්තාති පටික්ඛිත්තත්තා බ්යාහිරවත්ථු අත්තනියභායවන

පටික්ඛිත්තං යහොතීති ආහ ‘‘අම් හාකං චීවරාදිපරික් ඛායරොපි න යහොතී’’ති. 

ඛන්  පඤ් චකංයෙවාති බ්යාහිරවත්ථුං නිදස්සනං කත්වා ෙන්ධපඤ්චකංයයව 

න තුම් හාකන් ති ප හායපති. න උප් පායටත් වා කන්දංවිය. න ලුඤ් චිත් වා වා 
යකයස වියාති. ඉමිනා රූපාදීනං නාමමුයෙන පහානං ඉච්ඡන්ති.

උල්ලිඅගිතමත්ථං ඡන් දරා විනයෙන ප හායපතීතිසරූපයතොදස්යසති. 

248. ‘‘තං කිං මඤ්ඤථ, භික්ෙයව, රූපං නිච්චං වා’’තිආදි යදසනා 

තිපරිවට් ටං. ොව ඉමං ඨානන්ති ‘‘එවං ස්වාක්ොයතො’’ති යාවායං

පාළිපයදයසො. සුවිඤ්යඤයයභායවන අක්ොතත්තාපි ස් වාක් ඛායතොති ආහ 

‘‘සුකථිතත් තා එව උත් තායනො විවයටො පකාසියතො’’ති. තිරියං විදාරයණන 
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ඡින් නං, දී යසො ඵාලයනන භින් නං, තයතො එව තත්ථ තත්ථ 

සිබ්බිතගණ්ඨිකතජිණ්ණවත්ථංපියලොතිකා, තදභාවයතො ඡින් නපියලොතියකො, 
පියලොතිකරහියතොති අත්යථො. ඉරියාපථ-සණ්ඨපනඅවිජ්ජමානඣාන-
විපස්සනානි ඡින්නාය අවිජ්ජමානාය පටිපත්තියා 

සිබ්බ්යනගණ්ඨිකරණසදිසානි, තාදිසංඉධනත්ථීතිආහ ‘‘න යහත් ථ…යප.… 

අත් ථී’’ති. පතිට් ඨාතුං න ලභතීති යපසයලහි සකුධිං සංවාසවයසනපි

පතිට්ඨාතුංනලභති, වියසසාධිගමවයසනපන වත්තබ්බ්යයමවනත්ථි. 

කාරණ් ඩවං නිද්  මථාති විපන්නසීලතාය කචවරභූතං පුග්ගලං

කචවරමිවනිරයපක්ොඅපයනථ. කසම් බුඤ ්චාපකස ්සථාතිකසටභූතඤ්චනං
ෙත්තියාදීනං මජ්ඣගතං සම්භින්නං පග් රිතද්ට්ඨං චණ්ඩාලං විය

අපකස්සථ නික්කඩ්ඪථ. කිං කාරණං? සඅ ාරායමො නාම සීලවන්තානං

කයතො, නදුස්සීලානං, යයතොඑතයදව. තයතො පලායප වායහථ, අස් සමයණ 

සමණමානියනතියථාපලාපාඅන්යතොසාරරහිතාඅතණ්ඩුලාබ්යහි ථුයසනවීහි

විය දිස්සන්ති, එවං පාපභික්ඛූ අන්යතොසීලරහිතාපි බ්යහි 

කාසාවාදිපරික්ොයරනභික්ඛූවිය දිස්සන්ති, තස්මා ‘‘පලාපා’’තිවුච්චන්ති, 
යත පලායප වායහථ ඔධුනාථ විධමථ. පරමත්ථයතො අස්සමයණ

යවසමත්යතන සමණමානියන එවං නිද්  මිත් වාන…යප.… පතිස ්සතාති.

තත්ථ කප් පෙව් යහොතිකප්යපථ, කයරොථාතිවුත්තංයහොති. පතිස ්සතාතිපති

පති සතා සම්පජානන්තා සුට්ඨු පජානන්තා. පතිස් සතා වා සප්පතිස්සා
අඤ්ඤමඤ්ඤං සගාරවා. අයථවං සුකුධා සුකුයධහි සංවාසං කප්යපන්තා

දිට්ඨිසීලසාමඤ්යඤන සමග්  ා. අනුක්කයමන පරිපාකගතපඤ්ඤතාය 

නිපකා. සබ්බ්යස්යසවිමස්ස දුක්ෙවට්ටස්ස අන් තං කරිස් සථ, පරිනිබ්බ්යානං 
පාපුණිස්සථාතිඅත්යථො. 

වට් ටං යතසං නත් ථි පඤ් ඤාපනාෙ සබ්බ්යයසො 
සමුච්ඡින්නවට්ටමූලකත්තා. 

ධම්මං අනුස්සරන්ති, ධම්මස්සවා අනුස්සරණසීලාති  ම් මානුසාරියනො. 

එවං සද්  ානුසාරියනොපි යවදිතබ්බ්යා. පටිපන් නස ්සාති පටිපජ්ජමානස්ස, 

යසොතාපත්තිමග්ගට්යඨොපිඅධිප්යපයතො. අධිමත් තන්තිබ්යලවං. පඤ ්ඤාවාහීති

පඤ්ඤංවායහති, පඤ්ඤාවාඉමංපුග්ගලංවහතීති පඤ්ඤාවාහීතිපිවදන්ති. 

පඤ ්ඤාපුබ් බඞ්  මන්ති පඤ්ඤං පුයරචාරිකං කත්වා. අෙං වුච් චතීති අයං
එවරූයපො පුග්ගයලො පඤ්ඤාසඅොයතන ධම්යමන සරති අනුස්සරතීති 

 ම් මානුසාරී. සද්  ාවාහීතිසකුධං වායහති, සකුධා වා ඉමං පුග්ගලං වහතීති

සකුධාවාහීතිපිවදන්ති. සද්  ාපුබ් බඞ්  මන්තිසකුධංපුයරචාරිකංකත්වා. අෙං 

වුච් චතීතිඅයංඑවරූයපොපුග්ගයලොසකුධායසරතිඅනුස්සරතීති සකුධානුසාරී. 

සද්  ාමත් තන්ති ‘‘ඉතිපි යසො භගවා’’තිආදිනා බුකුධසුබුකුධතාය
සකුදහනමත්තං. මත්ත-සකුයදන අයවච්චප්පසාදං නිවත්යතති. 

යපමමත් තන්ති යථාවුත්තසකුධානුසායරන උප්පන්නං තුට්ඨිමත්තං. 
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සියනයහොති යකචි. එවං විපස් සනං පට් ඨයපත් වා නිසින් නානන් ති 

කලාපසම්මසනාදිවයසන ආරකුධවිපස්සනානං. එකා සද්  ාති

විපස්සනානුසායරන ස්වාක්ොතධම්මතා සිකුධා, තයතො එව එකා යසට්ඨා 

උළාරා සකුධා උප්පජ්ජති. එකං යපමන්ති එත්ථාපි එයසව නයයො. සග් ය  

ඨපිතා විෙ යහොන් තීති යතසං සකුධායපමානං සග්ගසංවත්තනියතාය

අබ්යයභිචාරීභාවමාහ. චූ යසොතාපන් යනොති වදන් ති එකයදයසන
සච්චානුයබ්යොයධඨිතත්තා.යසසංසුවිඤ්යඤයයයමව. 

අලගකුදූපමසුත්තවණ්ණනායලීනත්ථප්පකාසනාසමත්තා. 

3. වම් මිකසුත් තවණ් ණනා 

249. පිෙවචනන්ති පියසමුදාචායරො. විඤ්ඤුජාතිකා හි පරං පියයන

සමුදාචරන්තා ‘‘භව’’න්ති වා, ‘‘යදවානං පියයො’’ති වා, ‘‘ආයස්මා’’ති වා

සමුදාචරන්ති, තස්මා සම්මුොසම්යබ්යොධනවයසන‘‘ආවුයසො’’ති, තියරොක්ෙං
‘‘ආයස්මා’’ති අයම්පි සමුදාචායරො. මහාකස්සපඋරුයවලකස්සපාදයයො

අඤ්යඤපි කස්සපනාමකා අත්ථීති ‘‘කතරස් ස කස ්සපස් සා’’ති පුච්ඡන්ති. 

රඤ් ඤාති යකොසලරඤ්ඤා. ‘‘සඤ්  ානිංසූ’’ති සඅයෙපයතො වුත්තමත්ථං

විවරිතුං ‘‘අෙං පනා’’තිආදි ආරකුධං. අස් සාති ද්මාරකස්සපස්ස, 

‘‘සඤ්ජානිංසූ’’ති වුත්තසඤ්ජානනස්ස වා. පුඤ ්ඤානි කයරොන් යතොති 

කප්පසතසහස්සං යදයවසු ච මනුස්යසසු ච නිබ්බ්යත්තිත්වා දානාදීනි

පුඤ්ඤානි භායවන්යතො. ඔසක් කන් යතති පරිහායමායන. පඨමන්ති

ද්මාරිකාකායල. සත් ථා උපාලිත් යථරං පටිච් ඡායපසි තං අධිකරණං
විනයකම්යමයනවස්සාභික්ඛුනියාපබ්බ්යජ්ජාය අයරොගභාවං. 

පඤ ්ඤත් තිවිභාවනාති ‘‘අන්ධවන’’න්ත්යවව පඤ්ඤායමානස්ස

විභාවනා. ඔලීෙතීති සඅද්චතිසණිකං වත්තති. භාණයකොතිසරභාණයකො. 

ෙං අත් ථි, තං  යහත් වාතිඉදානිපරියයසිතබ්බ්යට්ඨානංනත්ථි, යථාගතංපන

යං අත්ථි, තං ගයහත්වා. බලවගුයණති අධිමත්තගුයණ. කස්සපභගවයතො
කායලනිරුළ්හසමඤ්ඤාවයසනවචනසන්තතියාඅවිච්යඡයදනචඉමස්මිම්පි 

බුකුධුප්පායදතං‘‘අන්ධවන’’න්ත්යවවපඤ්ඤායිත්ථ, උපරූපරිවඩ්ඪමානාය

පථවියා උපරි රුක්ෙගච්ඡාදීසු සඤ්ජායන්යතසුපීති. යසක් ඛපටිපදන්ති
යසක්ෙභාවාවහංවිසුකුධිපටිපත්තිං. 

අඤ ්ඤතර-සකුයදො අපාකයට විය පාකයටපි වත්තති එක-සකුයදන

සමානත්ථත්තාතිදස්යසතුං ‘‘අභි ානාතී’’තිආදිවුත්තං.භයයභරවදස්සිතම්පි 
අභික්කන්ත-සකුදස්ස අත්ථුකුධාරං ඉධ දස්යසන්යතො එවං යහට්ඨා තත්ථ
තත්ථකතා අත්ථසංවණ්ණනාපරයතොතස්මිංතස්මිංසුත්තපයදයසයථාරහං
වත්තබ්බ්යාති නයදස්සනං කයරොති. කඤ්චනසන්නිභත්තචතා

සුවණ්ණවණ්ණග්ගහයණනගහිතාතිඅධිප්පායයනාහ ‘‘ඡවිෙ’’න්ති.ඡවිගතා
පන වණ්ණධාතු එව ‘‘සුවණ්ණවණ්යණො’’ති එත්ථ වණ්ණග්ගහයණන

ගහිතාති අපයර. වණ්ණීයති කිත්තීයති උග්ය ොසනන්ති වණ් යණො, ථුති.



මජ්ඣිමනිකායය මූලපණ්ණාස-ටීකා  ඔපම්මවග්යගො 
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පටුන 

වණ්ණීයතිඅසඅකරයතොවවත්ථපීයතීති වණ් යණො, ද්ලවග්යගො.වණ්ණීයති

ඵලං එයතන යථාසභාවයතො විභාවීයතීති වණ් යණො, කාරණං. වණ්ණනං

දී රස්සාදිවයසන සණ්ඨහනන්ති වණ් යණො, සණ්ඨානං. වණ්ණීයති

අණුමහන්තාදිවයසන පමීයතීති වණ් යණො, පමාණං. වණ්යණති

විකාරමාපජ්ජමානං හදයඅගතභාවං පකායසතීති වණ් යණො, රූපායතනං.
එවංයතනයතන පවත්තිනිමිත්යතනවණ්ණ-සකුදස්සතස්මිංතස්මිංඅත්යථ
පවත්තියවදිතබ්බ්යා. 

අනවයසසත් තං සකලතායකවලතා. යකවලකප් පාතිඑත්ථයකචිඊසං

අසමත්තායකවලායකවලකප්පාති වදන්ති, එවංසතිඅනවයසසත්යථොඑව
යකවල-සකුයදොසියා.අනත්ථන්තයරනපනකප්ප-සකුයදන පදවඩ්ඪනං

කත්වායකවලාඑවයකවලකප්පා.තථාවාකප්පනීයත්තා

පඤ්ඤයපතබ්බ්යත්තා යකවලකප්පා. යෙභුෙයතා බ්යහුලභායවො. අබයාමිස් සතා 

විජාතියයනඅසඅකයරොසුකුධතා. අනතියරකතා තංමත්තතාවියසසාභායවො. 

යකවලකප් පන්තියකවලංදළ්හංකත්වාතිඅත්යථො.යකවලංවුච්චති 
නිබ්බ්යානංසබ්බ්යසඅෙතවිවිත්තත්තා.යතනාහ 

‘‘විසංයෙො ාදිඅයනකත් යථො’’ති.යකවලංඑතස්සඅධිගතංඅත්ථීති යකවලී, 
සච්ඡිකතනියරොයධොඛීණාසයවො. 

කප් ප-සද් යදො පනායං සඋපසග්යගො අනුපසග්යගො චාති අධිප්පායයන

ඔකප්පනීයපයදලබ්භමානංඔකප්පසකුදමත්තංනිදස්යසති, අඤ්ඤථා කප්ප-
සකුදස්ස අත්ථුකුධායර ඔකප්පනීයපදං අනිදස්සනයමව සියා. 

සමණකප් යපහීති විනයසිකුයධහි සමණයවොහායරහි. නිච් චකප් පන්ති

නිච්චකාලං. පඤ් ඤත් තීති නාමං. නාමඤ්යහතං තස්ස ආයස්මයතො, යදිදං

කප්යපොති. කප් පිතයකසමස් සූති කත්තරිකාය යඡදිතයකසමස්සු. 

ද් වඞ් ගුලකප් යපොති මජ්ඣන්හිකයවලාය වීතික්කන්තාය 

කුවඅගුලතාවිකප්යපො. යලයසොතිඅපයදයසො.අනවයසසංඵරිතුං සමත්ථස්සපි

ඔභාසස්සයකනචිකාරයණනඑකයදසඵරණම්පිසියා, අයංපනසබ්බ්යයසොව

ඵරීති දස්යසතුං සමන්තත්යථො කප්ප-සකුයදො ගහියතොති ආහ ‘‘අනවයසසං 

සමන් තයතො’’ති. 

සමණසඤ් ඤාසමුදාචායරනාති ‘‘අහං සමයණො’’ති එවං

උප්පන්නසඤ්ඤාසමුට්ඨියතන සමුදාචායරන, තන්නිමිත්යතන වා

තබ්යබ්යොහායරන. පුබ් බයෙොය තිපුබ්බ්යයයොගකථායං. පපඤ් යචො එසාතිඑයසො
තුම්යහසු ආගයතසු යථාපවත්යතො පටිසන්ථායරො කථාසමුදාචායරො ච
අම්හාකං පපඤ්යචො. එත්තකම්පි අකත්වා සමණධම්මයමව කයරොමාති
අධිප්පායයො. 

අරිෙභූමිං පත් යතොති අනාගාමිඵලං අධිගයතො. පක්ද්සාතිද්ලපුත්තං

සන්ධාය වදති. විභජිත් වාති විභාගං කත්වා. තුරිතාලපනවයසනාති තුරිතං

ආලපනවයසන. යතන දුල්ලයභො අයං සමයණො, තස්මා සී මස්ස පඤ්යහො
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කයථතබ්යබ්යො, ඉමිනාචසී ංගන්ත්වාසත්ථා පුච්ඡිතබ්යබ්යොතිතුරිතංආලපීති

දස්යසති. ‘‘ෙථා වා’’තිආදිනා පන වචනාලඅකාරවයසන කුවික්ෙත්තුං

ආලපති. එවමාහාති ‘‘භික්ඛුභික්ඛූ’’තිඑවංකුවික්ෙත්තුංඅයවොච. 

වම්මිකපරියායයන කරජකායං පච්චක්ෙං කත්වා දස්යසන්තී යදවතා 

‘‘අෙං වම් මියකො’’තිආහ.තායපන භාවත්ථස්සඅභාසිතත්තාසකුදත්ථයමව

දස්යසන්යතො ‘‘පුරයතො ඨිතං…යප.… අෙන් ති ආහා’’තිඅයවොච.යසයසසුපි

එයසවනයයො. මණ් ඩූකන්තිථලමණ්ඩූකං.යසොහිඋකුධුමායිකාතිවුච්චති, න 
උදකමණ්ඩූයකො. තස්ස නිවාසයතො වායතො මා යෙො බ්යාධයිත්ථාති 

‘‘උපරිවාතයතො අප ම් මා’’තිවුත්තං.කථංපනායංයදවතාඉමිනානීහායරන

ඉයම පඤ්යහ යථරස්ස ආචික්ඛීති? යකචි තාව ආහු – යථාසුතමත්ථං
උපමාභායවන ගයහත්වා අත්තයනො පටිභායනන උපයමයයත්ථං මනසා
චින්යතත්වාතංභගවාවඉමස්සආචික්ඛිස්සති.සාචයදසනා අත්ථායහිතාය
සුොය යහොතීති ‘‘අයං වම්මියකො’’තිආදිනා උපමාවයසයනව පන්නරස
පඤ්යහ යථරස්ස ආචික්ඛි. කස්සපසම්මාසම්බුකුධකායල කිර බ්යාරාණසියං
එයකො යසට්ඨි අඩ්යඪො මහකුධයනො මහන්තං නිධානං නිදහිත්වා
පලි ාදිආකාරානි කානිචිපි ලඅගානි තත්ථ ඨයපසි. යසො මරණකායල

අත්තයනො සහායස්ස බ්රාහ්මණස්ස ආයරොයචසි – ‘‘ඉමස්මිං ඨායන මයා

නිධානංනිදහිතං, තංමමපුත්තස්සවිඤ්ඤුතංපත්තස්ස දස්යසතී’’තිවත්වා
කාලමකාසි.බ්රාහ්මයණොසහායකපුත්තස්සවිඤ්ඤුතංපත්තකායලතං ඨානං

දස්යසසි.යසොනිෙනිත්වාසබ්බ්යපච්ඡානාගංපස්සි, නායගොඅත්තයනොපුත්තං 
දිස්වා‘‘සුයෙයනවධනංගණ්හතූ’’තිඅපගච්ඡි.ස්වායමත්යථොතදායලොයක
පාකයටො ජායතො. අයං පන යදවතා තදා බ්යාරාණසියං ගහපතිද්යල
නිබ්බ්යත්තිත්වාවිඤ්ඤුතංපත්යතොසත්ථරි පරිනිබ්බුයතඋරංදත්වාසාසයන
පබ්බ්යජියතොපඤ්චහිසහායකභික්ඛූහිසකුධිං සමණධම්මමකාසි.යයසන්ධාය
වුත්තං ‘‘පඤ්ච භික්ඛූ නිස්යසණිං බ්යන්ධිත්වා’’තිආදි. යතන වුත්තං
‘‘යථාසුතමත්ථං උපමාභායවන ගයහත්වා’’තිආදි. අපයර පන ‘‘යදවතා
අත්තයනො පටිභායනන ඉයම පඤ්යහ එවං අභිසඅෙරිත්වා යථරස්ස

ආචික්ඛී’’ති වදන්ති. යදවපුත් යත නිස් සක් කං යදවපුත්තපඤ්හත්තා තස්ස
අත්ථස්ස. 

251. චතූහි මහාභූයතහි නිබ්බ්යත්යතොති චාතුමහාභූතියකො. යතනාහ 

‘‘චතුමහාභූතමෙස් සා’’ති. වමති උග්ගිරන්යතො විය යහොතීති අත්යථො. 

වන් තයකොති උච්ඡඩ්ඩයකො. වන් තුස ්සයෙොති උපචිකාහි වන්තස්ස

මත්තිකාපිණ්ඩස්ස උස්සයභූයතො. වන් තසියනහසම් බද් ය ොති වන්යතන

යෙළසියනයහන සම්පිණ්ඩියතො. අසුචිකලිමලං වමතීති එත්ථ මුොදීහි
පාණකානං නිග්ගමනයතො පාණයක වමතීති අයම්පි අත්යථො ලබ්භයතව. 

අරියෙහි වන් තයකොතිකායභාවසාමඤ්යඤන වුත්තං. දුක්ෙසච්චපරිඤ්ඤාය
වා සබ්බ්යස්සපි යතභූමකධම්මජාතස්ස පරිඤ්ඤාතත්තා සබ්යබ්යොපි කායයො

අරියයහි ඡන්දරාගප්පහායනන වන්යතො එව. තං සබ් බන්ති යයහි තීහි
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අට්ඨිසයතහි උස්සියතො, යයහි න්හාරූහි සම්බ්යකුයධො, යයහි මංයසහි

අවලිත්යතො, යයන අල්ලචම්යමන පරියයොනකුයධො, යාය ඡවියා රඤ්ජියතො, 

තංඅට්ඨිආදිසබ්බ්යංඅච්චන්තයමවජිගුච්ඡිත්වා විරත්තතායවන්තයමව. ‘‘ෙථා 

චා’’තිආදිනා වත්තබ්යබ්යොපමයතොපි වම්මියකො විය වම්මියකොති ඉමමත්ථං
දස්යසති. 

සම්භවති එතස්මාති සම්භයවො, මාතායපත්තියකො සම්භයවො එතස්සාති 

මාතායපත් තිකසම් භයවො. තස්ස. උපචියති එයතනාති උපචයයො’

ඔදනද්ම්මාසං උපචයයො එතස්සාති ඔදනකුම් මාසූපචයෙො. තස්ස.

අධුවසභාවතාය අනිච් ච ම් මස් ස, යසදගූථ-පිත්ත-යසම්හාදි-ධාතුක්යෙොභ-

ගරුභාවදුග්ගන්ධානං වියනොදනාය උච් ඡායදතබ් බ ම් මස් ස, පරියතො

සම්බ්යාහයනන පරිමද් දිතබ් බ ම් මස් ස, ෙයණ ෙයණ භිජ්ජනසභාවතාය 

යභදන ම් මස් ස, තයතොඑවවිකිරණසභාවතාය විද්  ංසන ම් මස් සාතිධම්ම-

සකුයදො පච්යචකං යයොයජතබ්යබ්යො. තනුවියලපයනනාති කායාවයලපයනන

උච්ඡාදනවියලපයනන. අඞ්  පච් චඞ්  ාබා වියනොදනත් ථාොති 

තාදිසසමුට්ඨාන-සරීරවිකාරවිගමාය. යස්මා සුක්කයසොණිතං ආහායරො, 

උච්ඡාදනං පරිමකුදනඤ්චයථාරහංඋප්පාදස්ස, වුඩ්ඪියාචපච්චයයො, තස්මා

ආහ ‘‘මාතායපත් තික…යප.… කථියතො’’ති. උච් චාවචභායවොති යථාරහං
යයොයජතබ්යබ්යො – ඔදනද්ම්මාසූපචය-උච්ඡාදනපරිමකුදනග්ගහයණහි 

උච් චභායවො, වඩ් ඪී. මාතායපත්තිකසම්භවග්ගහයණන සමුදයෙො. ඉතයරහි 

අවචභායවො, පරිහානි, අත් ථඞ්  යමො පකාසියතො. අඅගපච්චඅගානං 
සණ්ඨපනම්පිහිවට්ටපච්චයත්තාවට්ටන්ති. 

යකොය ො ධූයමොති එත්ථ ධූමපරියායයන යකොධස්ස වුත්තත්තා ධූම-

සකුයදොයකොයධවත්තතීතිවුත්තං ‘‘ධූයමො විෙ ධූයමො’’ති. භස් මනීති භස් මං. 

යමොසවජ්  න්තිමුසාවායදො.ධූයමොඑව ධූමායිතං. ඉච්ඡා ධූමායිතංඑතිස්සාති 

ඉච් ඡාධූමායිතා, පජා. ඉච්ඡාධූමායිතසකුදස්ස තණ්හාය වුත්ති වුත්තනයයො

එව. ධූමාෙන් යතොති විතක්කසන්තායපන සංතප්යපන්යතො, 

විතක්යකන්යතොති අත්යථො. පලියපොති දුක්කරමහාකකුදමං. තිමූලන්ති තීහි

මූයලහි පතිට්ඨිතං විය අචලං පවත්තන්ති වුත්තං. රය ො ච ධූයමො ච මො 

පකාසිතාති රජසභාවකරණට්යඨන ‘‘රයජො’’ති ච ධූමසභාවකරණට්යඨන

‘‘ධූයමො’’තිචමයාපකාසිතා. පකතිධූයමො විය අග්ගිස්සකියලසග්ගිජාලස්ස

පඤ්ඤාණභාවයතො.  ම් මයදසනාධූයමො ඤාණග්ගිසන්ධීපනස්ස

පුබ්බ්යඅගමභාවයතො. අෙං රත් තිං ධූමාෙනාති යා දිවා කත්තබ්බ්යකම්මන්යත

උකුදිස්සරත්තියංඅනුවිතක්කනා, අයංරත්තිංධූමායනා. 

සත් තන් නං  ම් මානන්ති ඉදං සුත්යත (චූළනි.

යමත්තගූමාණවපුච්ඡානිකුයදස 28) ආගතනයයන වුත්තං. සුත්තඤ්ච තථා 
ආරාධනයවයනයයජ්ඣාසයවයසන.තයදකට්ඨතායවාතදඤ්ඤකියලසානං. 

සුන් දරපඤ ්යඤොතිඤාතතීරණපහානපරිඤ්ඤායපඤ්ඤායසුන්දරපඤ්යඤො. 
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එතන්ති ‘‘සත්ථ’’න්ති එතං අධිවචනං සංකියලසධම්මානං සසනයතො

සමුච්ඡින්දනයතො. න්ති වීරියං. පඤ් ඤා තිකයමව පඤ්ඤාය හිතස්යසව
අධිප්යපතත්තා. යලොකියාය පඤ්ඤාය ආරම්භකායල යලොකියවීරියං 

ගයහතබ්බ්යං, යලොද්ත්තරාය පඤ්ඤාය පවත්තික්ෙයණ යලොද්ත්තරවීරියං

ගයහතබ්බ්යන්තියයොජනා. අත් ථදීපනාතිඋපයමයයත්ථදීපනීඋපමා. 

 ාමයතොතිඅත්තයනොවසනගාමයතො. මන් යතතිආථබ්බ්යනමන්යත.යත

හිබ්රාහ්මණාඅරඤ්යඤඑවවායචන්ති ‘‘මාඅඤ්යඤඅස්යසොසු’’න්ති. තථා 

අකාසීති චත්තායරො යකොට්ඨායස අකාසි. එවයමත්ථ වම්මිකපඤ්හස්යසව

වයසනඋපමාආගතා, යසසානංවයසනයහට්ඨා වුත්තනයයනයවදිතබ්බ්යා. 

ලඅගනට්යඨන නිවාරණට්යඨන ලඞ් ගී, පලිය ො. ඤාණමුයඛති

විපස්සනාඤාණවීථියං. පතතීති පවත්තති. 

කම් මට් ඨානඋග්  හපරිපුච් ඡාවයසනාති චතුසච්චකම්මට්ඨානස්ස 

උග්ගණ්හයනන තස්ස අත්ථපරිපුච්ඡාවයසන යචව විපස්සනාසඅොත-
අත්ථවිනිච්ඡය-පරිපුච්ඡාවයසන ච. සබ්බ්යයසො ඤාතුං ඉච්ඡා හි පරිපුච්ඡා.
විපස්සනා ච අනිච්චාදියතො සබ්බ්යයතභූමකධම්මානං ඤාතුං ඉච්ඡති. එවං 

විපස්සනාවයසන අවිජ්ජාපහානමාහ, උපරිකත්තබ්බ්යසබ්භාවයතො න තාව
මග්ගවයසන. 

වල් ලිඅන් තයර වාති වා-සකුයදො පංසුඅන්තයර වා මත්තිකන්තයර වාති 

අවුත්තවිකප්පත්යථො. චිත් තාවිලමත් තයකොවාති චිත්තක්යෙොභමත්තයකොව. 

අනිග්  හියතොති පටිසඅොනබ්යයලන අනිවාරියතො. මුඛවිකුලනං 

මුෙසඅයකොයචො. හනුසඤ ්යචොපනං පායපති අන්යතොජප්පනාවත්ථායං. දිසා 

වියලොකනං පායපති යත්ථ බ්යායධතබ්යබ්යො ඨියතො, තංදස්සනත්ථං

නිවාරකපරිවාරණත්ථං. දණ් ඩසත් ථාභිනිපාතන්ති දණ්ඩසත්ථානං පරස්ස
උපරි නිපාතනාවත්ථං. යයන යකොයධන අනිග්ගහියතන මාතාදිකං

අ ායතතබ්බ්යං උග් ායතත්වා ‘‘අයුත්තං වත මයා කත’’න්ති අත්තානම්පි

හනති, තංසන්ධායයතංවුත්තං ‘‘පරඝාතනම් පි අත් තඝාතනම් පි පායපතී’’ති.

යයන වා පරස්ස හඤ්ඤමානස්ස වයසන  ාතයකොපි  ාතනං පාපුණාති, 

තාදිසස්ස වයසනායමත්යථො යවදිතබ්යබ්යො. යකොධසාමඤ්යඤන යහතං

වුත්තං ‘‘පරං ඝායතත් වා අත් තානං ඝායතතී’’ති. පරමුස් සද යතොති

පරමුක්කංසගයතො. දළ්හං පරිස්සයමාවහතාය යකොය ොව යකොධූපාොයසො. 

යතනාහ ‘‘බලවප් පත් යතො’’තිආදි. 

ද් යව ාපථසමා යහොති අප්පටිපත්තියහතුභාවයතො. 

කුසල ම් යමො න තිට් ඨති නීවරයණහි නිවාරිතපරමත්තා.
සමථපුබ්බ්යඅගමංවිපස්සනංභාවයයතොපඨමංසමයථනනීවරණවික්ෙම්භනං 

යහොති, විපස්සනා පන තදඅගවයසයනව තානි නීහරතීති වුත්තං 

‘‘වික් ඛම් භනතදඞ්  වයසනා’’ති. 
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පටුන 

‘‘ද්ම්යමොව අඅගානිසයකකපායල’’තිආදීසු (සං.නි. 1.17) ද්ම්මස්ස

අඅගභායවන වියසසයතො පාදසීසානි එව වුච්චන්තීති ආහ ‘‘පඤ ්යචව 

අඞ්  ානි යහොන් තී’’ති. විපස්සනාචාරස්ස වුච්චමානත්තා අධිකාරයතො

සම්මසනීයානයමවධම්මානංඉධගහණන්ති ‘‘සබ් යබපි සඞ් ඛතා  ම් මා’’ති
වියසසං කත්වාව වුත්තං. යතනාහ භගවා ‘‘පඤ්චන්යනතං 
උපාදානක්ෙන්ධානංඅධිවචන’’න්ති. 

සුනන්ති යකොට්ටන්ති එත්ථාති සූනා, අධිද්ට්ටනන්ති ආහ ‘‘සූනාෙ 

උපරී’’ති. අසිනාති මංසකන්තයනන. ඝාතිෙමානාති හඤ්ඤමානා

විබ්යාධියමානා. වත් ථුකාමානං උපරි කත් වාති වත්ථුකායමසු ඨයපත්වා යත

අච්චාධානං කත්වා. කන් තිතාති ඡින්දිතා. යකොට් ටිතාති බිලයසො විභජිතා. 

ඡන් දරා ප් පහානන්තිඡන්දරාගස්සවික්ෙම්භනප්පහානං. 

සම් මත් තාති මුච්ඡිතා සම්මූළ්හා. නන් දීරා ං උප ම් ම වට් ටං 

වඩ් යඪන් තීති සම්මූළ්හත්තා එවආදීනවං අපස්සන්තා නන්දීරාගස්ස

ආරම්මණං උපගන්ත්වා තං පරිබ්රූයහන්ති. නන් දීරා බද්  ාති නන්දීරායග

ලග්ගත්තා යතනබ්යකුධා. වට් යට ලග්  න් තීතියතභූමයකවට්යටසජ්ජන්ති.

තත්ථසජ්ජත්තා එව දුක් ඛං පත් වාපි න උක් කණ් ඨන් ති නනිබ්බින්දන්ති. ඉධ

අනවයසසප්පහානං අධිප්යපතන්ති ආහ ‘‘චතුත් ථමග් ය න 

නන් දීරා ප් පහානං කථිත’’න්ති. 

අනඞ්  ණසුත් යත (ම. නි. අට්ඨ. 1.63) පකාසියතො එව ‘‘ඡන්දාදීහි න

ගච්ඡන්තී’’තිආදිනා. ‘‘බුද් ය ො යසො භ වා’’තිආදි ‘‘නයමොකයරොහී’’ති )ම.

නි. 1.249, 251) වුත්තනමක්කාරස්ස කරණාකාරදස්සනං. යබො ාොති 

චතුසච්චසම්යබ්යොධාය. තථා දමථසමථතරණපරිනිබ්බ්යානානි
අරියමග්ගවයසන යවදිතබ්බ්යානි. සමථපරිනිබ්බ්යානානි පන

අනුපාදියසසවයසනපි යයොයජතබ්බ්යානි. කම් මට් ඨානං අයහොසීති

විපස්සනාකම්මට්ඨානංඅයහොසි. එතස් ස පඤ ්හස ්සාතිඑතස්සපන්නරසමස්ස
පඤ්හස්ස අත්යථො. එවං ඉතයරසුපි වත්තබ්බ්යං විපස්සනාකම්මට්ඨානං
ඛීණාසවගුයණහි මත්ථකං පායපන්යතො යථානුසන්ධිනාව යදසනං

නිට්ඨයපසි, න පුච්ඡිතානුසන්ධිනාති අධිප්පායයො. නනු ච පුච්ඡාවයසනායං

යදසනා ආරකුධාති? සච්චං ආරකුධා, එවං පන ‘‘පුච්ඡාවසියකො 

නික්යෙයපො’’ති වත්තබ්බ්යං, න ‘‘පුච්ඡානුසන්ධිවයසන නිට්ඨපිතා’’ති. 
අන්තරපුච්ඡාවයසන යදසනාය අපරිවත්තිතත්තා ආරම්භානුරූපයමව පන
යදසනා නිට්ඨපිතා. 

වම්මිකසුත්තවණ්ණනායලීනත්ථප්පකාසනාසමත්තා. 

4. රථවිනීතසුත් තවණ් ණනා 

252. මහායගොවින්යදන පරිග්ගහිතතාකිත්තනං තදා මගධරායජන

පරිග්ගහිතූපලක්ෙණං. තස්ස හි යසො පුයරොහියතො. මහාය ොවින් යදොති



මජ්ඣිමනිකායය මූලපණ්ණාස-ටීකා  ඔපම්මවග්යගො 

418 

පටුන 

පුරාතයනො එයකො මගධරාජාති යකචි. ගය්හතීති ගයහො, රාජූනං ගයහො 

රා  හං. නගර-සකුදායපක්ොය නපුංසකනිකුයදයසො. අඤ ්යඤයපත් ථ 

පකායරති රාජූහි දිස්වා සම්මා පතිට්ඨාපිතත්තා යතසංගහං යගහභූතන්තිපි 

රා  හං. ආරක්ෙසම්පත්තිආදිනා අනත්ථුප්පත්තියහතුතාය උපගතානං

පටිරාජූනං ගහං ගහභූතන්තිපි රා  හං, ආරාමරාමණීයකාදීහි රාජයත, 

නිවාසසුෙතාදිනා සත්යතහි මමත්තවයසන ගය්හති, පරිග්ගය්හතීති වා 

රා  හන්ති එවමාදියකපකායර. බුද්  කායල ච චක් කවත් තිකායල චාතිඉදං 

යයභුයයවයසන වුත්තං. යවළූහි පරික් ඛිත් තං අයහොසි, න පන යකවලං
කට්ඨකපවනයමව. රඤ්යඤො උයයානකායල පතිට්ඨාපිතඅට්ටාලකවයසන 

අට් ටාලකයුත් තං. 

ජනනංජාති, ජාතියාභූමිජාතිභූමං, ජායිවාමහායබ්යොධිසත්යතො එත්ථාභි

ජාති, සා එව භූමීති ජාතිභූමං, සා ඉයමසං නිවායසොති  ාතිභූමකාති ආහ 

‘‘ ාතිභූමකාති  ාතිභූමිවාසියනො’’ති.කස්සපනායංජාතිභූමීතිආහ ‘‘තං යඛො 

පනා’’තිආදි.යතනඅනඤ්ඤසාධාරණායජාතියා අධිප්යපතත්තාසයදවයක
යලොයක සුපාකටභාවයතො වියසසයනන විනාපි විසිට්ඨවිසයයොව ඉධ ජාති-

සකුයදො විඤ්ඤායතීති දස්යසති. යතනාහ ‘‘සබ් බඤ ්ඤුයබොධිසත් තස් ස 

 ාතට් ඨානසාකිෙ නපයදො’’ති. තත්ථපිකපිලවත්ථුසන්නිස්සයයොපයදයසොති

ආහ ‘‘කපිලවත් ථාහායරො’’ති. 

ගරුධම්මභාවවණ්ණනා 
සාකිෙමණ් ඩලස් සාති සාකියරාජසමූහස්ස. දසන්නං අප්පිච්ඡකථාදීනං

වත්ථු දසකථාවත්ථු, අප්පිච්ඡතාදි. තත්ථ සුප්පතිට්ඨිතතාය තස්ස ලාභී 

දසකථාවත් ථුලාභී. තත් ථාතිදසකථාවත්ථුස්මිං. 

ගරුකරණීයතාය ධම්යමො ගරු එතස්සාති ධම්මගරු, තස්ස භායවො 

 ම් ම රුතා, තාය. ‘‘අජ් ඣාසයෙන යවදිතබ් යබො’’ති වත්වා න යකවලං

අජ්ඣාසයයයනව, අථ යෙො කායවචීපයයොයගහිපි යවදිතබ්යබ්යොති 

දස්යසන්යතො ‘‘ ම් ම රුතායෙව හී’’තිආදිමාහ. තිොමරත් තිං  ම් මකථං 

කත් වාති එත්ථ ‘‘ද්ම්භකාරස්ස නියවසයන තියාමරත්තිං වසන්යතො
ධම්මකථං කත්වා’’ති එවං වචනයසසවයසන අත්යථො යවදිතබ්යබ්යො.
අඤ්ඤථා යථාලාභවයසන අත්යථ ගය්හමායන තියාමරත්තිං ධම්මකථා 

කතාති ආපජ්ජති, න ච තං අත්ථි. වක්ෙති හි ‘‘බ්යහුයදව රත්තින්ති 

දියඩ්ඪයාමමත්ත’’න්ති. දසබ්යලාදිගුණවියසසා විය ධම්මගාරවයහතුකා
පරහිතපටිපත්තිපි සබ්බ්යබුකුධානංමජ්යඣභින්නසුවණ්ණංවියසදිසාඑවාති

ඉමස්ස භගවයතො ධම්මගාරවකිත්තයන ‘‘කස ්සයපොපි භ වා’’තිආදිනා
කස්සපභගවයතො ධම්මගාරවංදස්යසති. 

චාරිකං නික් ඛමීති ජනපදචාරිකං චරිතුං නික්ෙමි. ජනපදචාරිකාය
අකායලනික්ෙන්තත්තායකොසලරාජාදයයොවායරතුංආරභිංසු. පවායරත්වා



මජ්ඣිමනිකායය මූලපණ්ණාස-ටීකා  ඔපම්මවග්යගො 

419 

පටුන 

හිචරණංබුකුධාචිණ්ණං.පුණ්ණායසම්මාපටිපත්තිංපච්චාසීසන්යතොභගවා 

‘‘කිං යම කරිස ්සසී’’තිආහ. 

අනහායතොවාති ධම්මසවනුස්සුක්යකන සායන්යහ බුකුධාචිණ්ණං
න්හානං අකත්වාව. අත්තහිතපරහිතපටිපත්තීසු එකිස්සා කුවින්නඤ්ච
අත්ථිතාසිකුධා චතුබ්බිධතා පටිපත්තිකතා එව නාම යහොතීති වුත්තං 

‘‘පටිපන් නයකො ච නාම…යප.… චතුබ් බිය ො යහොතී’’ති. 
පටික්යෙපපුබ්බ්යයකොපි හි පටිපන්යනො අත්ථයතො පටිපන්නත්යථො එවාති.

කාමංඅත්තහිතාය පටිපන්යනොතායසම්මාපටිපත්තියාසාසනංයසොභති, න

පන සාසනං වඩ්යඪති අප්යපොස්සුක්කභාවයතො, න ච කාරුණිකස්ස
භගවයතො සබ්බ්යථා මයනොරථං පූයරති. තථා හි භගවා පඨමයබ්යොධියං

එකසට්ඨියා ච අරහන්යතසු ජායතසු – ‘‘චරථ, භික්ෙයව, 

බ්යහුජනහිතායා’’තිආදිනා )දී. නි. 2.86-88; මහාව. 32) භික්ඛූ

පරහිතපටිපත්තියං නියයොයජසි. යතන වුත්තං ‘‘එවරූපං භික් ඛුං භ වා න 

පුච් ඡති, කස ්මා? න මය් හං සාසනස ්ස වුඩ් ඪිපක් යඛ ඨියතො’’ති. 

සමුදායයො අප්පයකන ඌයනොපි අනූයනො විය යහොතීති බ්යාද්ලත්යථරං 

චතුත්ථරාසියතො බ්යහි කත්වාපි ‘‘අසීතිමහායථරා විො’’ති වුත්තං.
අසීතිමහායථරසමඤ්ඤා වා අවයයවපි අට්ඨසමාපත්තිසාමඤ්ඤා විය
දට්ඨබ්බ්යා. ඊදියසඨායනබ්යහූනංඑකයතොකථනංමහතාකණ්යඨනචකථනං
සත්ථුචිත්තාරාධනයමවාතියතහි භික්ඛූහිතථාපටිපන්නන්තිදස්යසන්යතො 

‘‘යත භික් ඛූ යමඝසද් දං සුත් වා’’තිආදිමාහ. ගුණසම් භාවනාොති 

වක්ෙමානගුණයහතුකාය සම්භාවනාය සම්භාවියතො, න යයන යකනචි
කිච්චසමත්ථතාදිනා. 

ගරුධම්මභාවවණ්ණනානිට්ඨිතා. 
අප්පිච්ඡතාදිවණ්ණනා 

අප්ප-සකුදස්ස පරිත්තපරියායතං මනසි කත්වා ආහ ‘‘බයඤ්  නං 

සාවයසසං විො’’ති.යතනාහ ‘‘න හි තස් සා’’තිආදි. අප් ප-සකුයදො පයනත්ථ
අභාවත්යථොති සක්කා විඤ්ඤාතුං ‘‘අප්පාබ්යාධතඤ්ච සඤ්ජානාමී’’තිආදීසු

)ම. නි.1.225; 2.134) විය. 

අත්රිච් ඡතා නාම (අ. නි. ටී. 1.1.63) අත්ර අත්ර ඉච්ඡාති කත්වා. 

අසන් තගුණසම් භාවනතාති අත්තනිඅවිජ්ජමානංගුණානංවිජ්ජමානානංවිය

පයරසං පකාසනා. සද් ය ොති මං  යනො  ානාතූති
වත්තපටිපත්තිකාරකවියසසලාභීති ජානාතු 

‘‘වත්තපටිපත්තිආපාථකජ්ඣායිතා’’ති එවමාදිනා. සන් තගුණසම් භාවනාති
ඉච්ඡාචායරඨත්වාඅත්තනි විජ්ජමානසීලධුතධම්මාදිගුණවිභාවනා.තාදිසස්ස
හිපටිග්ගහයණඅමත්තඤ්ඤුතාපි යහොති. 
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 ණ් හන් යතොයෙව උම් මුජ් ජි අඤ්යඤසං අජානන්තානංයයවාති
අධිප්පායයො. 

අප්පිච්ඡතාපධානං පුග්ගලාධිට්ඨායනන චතුබ්බිධං ඉච්ඡාපයභදං 
දස්යසත්වාපුනපිපුග්ගලාධිට්ඨායනනචතුබ්බිධංඉච්ඡාපයභදංදස්යසන්යතො 

‘‘අපයරොපි චතුබ් බිය ො අප් පිච් යඡො’’තිආදිමාහ. දාෙකස් ස වසන්ති දායකස්ස

චිත්තවසං. යදෙය ම් මස් ස වසන්ති යදයයධම්මස්සඅප්පබ්යහුභාවං. අත් තයනො 

ථාමන්තිඅත්තයනො යාපනමත්තකථාමං. 

එකභික් ඛුපි න අඤ් ඤාසි යසොසානිකවත්යත සම්මයදව වුත්තිත්තා. 

අබ් යබොකිණ් ණන්ති අවිච්යඡදං. දුතියෙො මං න  ායනෙයාති දුතියයො

සහායභූයතොපි යථා මං ජානිතුං න සක්ද්යණයය, තථා සට්ඨි වස්සානි

නිරන්තරංසුසායනවසාමි, තස්මා අහං අයහො යසොසානිකුත් තයමො. 

 ම් මකථාෙ  නතං යඛොයභත් වාති 
යලොමහංසනසාධුකාරදානයචලුක්යෙපාදිවයසන සන්නිපතිතං ඉතරඤ්ච
‘‘කථං නු යෙො අයයස්ස සන්තියකව ධම්මං යසොස්සාමා’’ති

යකොලාහලවයසන මහාජනං යෙොයභත්වා.  යතොති ‘‘අයං යසො, යතන
රත්තියංධම්මකථාකතා’’තිජානනභයයන පරියත්තිඅප්පිච්ඡතායපරියවණං
ගයතො. 

තයෙො කුලපුත් තා විොති පාචීනවංසදායය සමග්ගවාසං වුත්ථා තයයො 

ද්ලපුත්තා විය. පහාොති පුබ්බ්යභායග තදඅගාදිවයසන පච්ඡා 
අග්ගමග්යගයනවපජහිත්වා. 

අප්පිච්ඡතාදිවණ්ණනානිට්ඨිතා. 
කුවාදසවිධසන්යතොසවණ්ණනා 

පකතිදුබ්බ්යලාදීනං ගරුචීවරාදීනි නඵාසුභාවාවහානි සරීරයෙදාවහානි ච 
යහොන්තීති පයයොජනවයසන නඅත්රිච්ඡතාදිවයසන තානි පරිවත්යතත්වා

ලහුකචීවරපරියභොයගො න සන්යතොසවියරොධීති ආහ ‘‘ලහුයකන 

ොයපන් යතොපි සන් තුට් යඨොව යහොතී’’ති. මහග් චීවරං, බ්යහූනි වා චීවරානි
ලභිත්වාපි තානි විස්සජ්යජත්වා තදඤ්ඤස්ස ගහණං යථාසාරුප්පනයය

ඨිතත්තා න සන්යතොසවියරොධීති ආහ ‘‘යතසං…යප.…  ායරන් යතොපි 

සන් තුට් යඨොව යහොතී’’ති. එවං යසසපච්චයයසුපි
යථාබ්යලයථාසාරුප්පසන්යතොසනිකුයදයසසු අපිසකුදග්ගහයණ අධිප්පායයො 

යවදිතබ්යබ්යො. ෙථාසාරුප් පසන් යතොයසොයෙව අග් ය ො අයලොභජ්ඣාසයස්ස 
උක්කංසනයතො. 

කුවාදසවිධසන්යතොසවණ්ණනානිට්ඨිතා. 
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තිවිධපවියවකවණ්ණනා 
එයකොති එකාකී.  ච් ඡතීති චුණ්ණිකඉරියාපථවයසන වුත්තං. චරතීති

විහාරයතො බ්යහි සඤ්චාරවයසන, විහරතීති දිවාවිහාරාදිවයසන. 

කාෙවියවයකොති ච යනක්ෙම්මාධිමුත්තස්ස භාවනානුයයොගවයසන

වියවකට්ඨකායතා, න ඣානවියවකමත්තං. යතනාහ 

‘‘යනක් ඛම් මාභිරතාන’’න්ති. පරිසුද්  චිත් තානන්තිනීවරණාදිසංකියලසයතො

විසුකුධචිත්තානං. පරමයවොදානප් පත් තානන්ති
විතක්කාදිතංතංඣානපටිපක්ෙවිගයමන පරමංඋත්තමංයවොදානංපත්තානං. 

නිරුපධීනන්ති කියලසුපධිආදීනංවිගයමනනිරුපධීනං. 

තිවිධපවියවකවණ්ණනානිට්ඨිතා. 
පඤ්චවිධසංසග්ගවණ්ණනා 

සංසීදති එයතනාතිසංසග්යගො, රායගො.සවනයහතුයකො, සවනවයසනවා

පවත්යතො සංසග්යගො සවනසංසග් ය ො. එස නයයො යසයසසුපි. 

කාෙසංසග් ය ො පන කායපරාමායසො. ඉත් ථී වාති වධූ, යුවතී වා. 

සන්  ායනතුන්තිපුබ්යබ්යනාපරං  යටතුං. යසොතවිඤ් ඤාණවීථිවයසනාතිඉදං

මූලභූතං සවනං සන්ධාය වුත්තං, තස්ස
පිට්ඨිවත්තකමයනොකුවාරිකජවනවීථීසු උප්පන්යනොපි රායගො 

සවනසංසග්යගොයයව. දස් සනසංසග් ය පි එයසව නයයො. 

අනිත් ථි න්  යබොධිසත් යතො පයරහි කථියමානවයසන

පවත්තසවනසංසග්ගස්ස නිදස්සනං. තිස් සදහයරො අත්තනා
සුයයමානවයසන.තත්ථපඨමං ජාතයකයවදිතබ්බ්යන්තිඉතරංදස්යසන්යතො 

‘‘දහයරො කිරා’’තිආදිමාහ. කාමරාය න විද් ය ොති රාගසල්යලන හදයය 

අප්පියතොඅන්යතොඅනුවිකුයධො. 

යසොති දස්සනසංසග්යගො. එවං යවදිතබ් යබොති වත්ථුවයසන පාකටං
කයරොති. තස්මිං කිර ගායම යයභුයයයන ඉත්ථියයො අභිරූපා දස්සනීයා

පාසාදිකා, තස්මා යථයරො ‘‘සයච අන් යතො ායම න චරිස් සසී’’ති ආහ.

කාලස්යසවපවිට්ඨත්තා යාගුංඅදාසි, තස්මායාගුයමවගයහත්වාගච්ඡන්තං 

‘‘නිවත් තථ, භන් යත, භික් ඛං  ණ් හාහී’’ති ආහංසු. ොචිත් වාති ‘‘න මයං, 

භන්යත, භික්ෙං දාතුකාමා නිවත්යතම, අපිච ඉදං භන්යත කාරණ’’න්ති
යාචිත්වා. 

ආදියතො ලපනං ආලායපො, වචනපටිවචනවයසන පවත්යතො ලායපො 

සල් ලායපො. භික් ඛුනිොති ඉදං නිදස්සනමත්තං. යාය කායචිපි ඉත්ථියා

සන්තකපරියභොගවයසනඋප්පන්නරායගොපි සම් යභො සංසග් ය ොව. 

පඤ්චවිධසංසග්ගවණ්ණනානිට්ඨිතා. 
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පටුන 

ගාහගාහකාදිවණ්ණනා 
භික් ඛුයනො භික් ඛූහි කාෙපරාමායසො කායසම්බ්යාහනාදිවයසන. 

කාෙසංසග්  න්ති කායපරාමාසසංසග්ගං.  ාහ ාහයකොති ගණ්හනකානං

ගණ්හනයකොති අත්යථො.  ාහමුත් තයකොති අයයොනියසො ආමියසහි

සඅගණ්හනයකහිසයංමුච්චනයකො. මුත් ත ාහයකොතියථාවුත්තසඅගහයතො

මුත්තානං සඅගණ්හනයකො. මුත් තමුත් තයකොති මුච්චනයකහි සයම්පි

මුච්චනයකො.  හණවයසන සඅගණ්හනවයසන. උපසඞ් කමන් ති තයතො

කිඤ්චි යලොකාමිසං පච්චාසීසන්තා, න දක්ඛියණයයවයසන. භික්ඛුපක්යෙ 

 හණවයසනාති පච්චයලාභාය සඅගණ්හනවයසනාති යයොයජතබ්බ්යං. 

වුත් තනයෙනාති‘‘ආමියසනා’’තිආදිනා වුත්තනයයන. 

ඨානන්තිඅත්තයනොඨානාවත්ථං. පාපුණිතුං න යදති උප්පන්නයමවතං

පටිසඅොනබ්යයලනනීහරන්යතො වික්ෙම්යභති.යතනාහ ‘‘මන් යතනා’’තිආදි.

යථාජීවිතුකායමො පුරියසොකණ්හසප්යපන, අමිත්යතනවාසහනසංවසති, 
එවංෙණමත්තම්පිකියලයසහිසහන සංවසතීතිඅත්යථො. 

චතුපාරිසුද් ධිසීලං යලොකියං යලොද්ත්තරඤ්ච.තථා සමාධිපි.විපස්සනාය

පාදකා විපස් සනාපාදකාති අට්ඨසමාපත්තිග්ගහයණන යථා යලොකියසමාධි

ගහියතො, එවං විපස්සනාපාදකා එයතසන්ති විපස ්සනාපාදකාති 

අට්ඨසමාපත්තිග්ගහයණයනව යලොද්ත්තයරො සමාධි ගහියතො. යථා හි
චත්තාරි රූපජ්ඣානානි අධිට්ඨානං කත්වා පවත්යතො මග්ගසමාධි

විපස්සනාපාදයකො, එවං චත්තාරි අරූපජ්ඣානානි අධිට්ඨානං කත්වා
පවත්යතොපි. සමාපත්තිපරියායයො පන පුබ්බ්යයවොහායරන යවදිතබ්යබ්යො. 
පටිපක්ෙසමුච්යඡදයනන සම්මා ආපජ්ජනයතො වා යථා
‘‘යසොතාපත්තිමග්යගො’’ති. එවයමත්ථ සීලසමාධීනම්පි මිස්සකභායවො

යවදිතබ්යබ්යො, න පඤ්ඤාය එව. විමුත් තීති අරිෙඵලන්ති වුත්තං
‘‘විමුත්තිසම්පන්යනො’’ති වුත්තත්තා. තඤ්හි නිප්ඵාදනට්යඨන

සම්පායදතබ්බ්යං, නනිබ්බ්යානන්ති. 

එත්ථ චඅප්පිච්ඡතායලකුධපච්චයයන පරිතුස්සති, සන්තුට්ඨතායලකුධා

යත අගධියතො අමුච්ඡියතොආදීනවදස්සී නිස්සරණපඤ්යඤො පරිභුඤ්ජති, 
එවංභූයතොචකත්ථචිඅලග්ගමානසතායපවියවකංපරිබ්රූයහන්යතොයකනචි 
අසංසට්යඨො විහරති ගහට්යඨන වා පබ්බ්යජියතන වා. යසො එවං

අජ්ඣාසයසම්පන්යනො වීරියං ආරභති අප්පත්තස්ස පත්තියා, අනධිගමස්ස

අධිගමාය. ආරභන්යතො ච යථාසමාදින්නං අත්තයනො සීලං පච්චයවක්ෙති, 

තස්ස සීලස්ස සුපරිසුකුධතං නිස්සාය උප්පජ්ජති අවිප්පටිසායරො, අයමස්ස 

සීලසම් පදා. තස්ස අවිප්පටිසාරමූලයකහිපායමොජ්ජපීතිපස්සකුධිසුයෙහිසම්මා

බූ්රහිතංචිත්තං සම්මයදවසමාධියති, අයමස්ස සමාධිසම් පදා. තයතොයථාභූතං

ජානං පස්සං නිබ්බින්දති, නිබ්බින්දං විරජ්ජති, විරාගා විමුච්චති, අයමස්ස 

පඤ ්ඤාසම් පදා. විමුත්තචිත්තතාපනස්ස විමුත් තිසම් පදා, තයතොවිමුත්තියතො 
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පටුන 

ඤාණදස ්සනන්ති එයතසං දසන්නං කථාවත්ථූනං අනුපුබ්බී යවදිතබ්බ්යා. 

තස්සයයොදසහිකථාවත්ථූහිසමන්නාගයමො, අෙං අත් තහිතාෙ පටිපත් ති. යා

යනසං පයරසං සංකිත්තනං, අයං පරහිතාෙ පටිපත් ති. තාසු පුරිමා

ඤාණපුබ්බ්යඅගමා ඤාණසම්පයුත්තා ච, ඉතරා කරුණාපුබ්බ්යඅගමා
කරුණාසම්පයුත්තාචාතිසබ්බ්යංඤාණකරුණාකණ්ඩංවත්තබ්බ්යං. 

දසහි කථාවත් ථූහි කරණභූයතහිභික්ඛූනංඔවාදංයදති, ‘‘භික්ඛුනානාම 

අත්රිච්ඡතාදියක දූරයතො වජ්යජත්වා සම්මයදව අප්පිච්යඡන
භවිතබ්බ්ය’’න්තිආදිනා තං තං කථාවත්ථුං භික්ඛූනං උපදිසතීති අත්යථො.

උපදිසන්යතො හි තානි ‘‘යතහි භික්ඛූ ඔවදතී’’ති වුත්යතො. ඔවදතියෙව 

සරූපදස්සනමත්යතන. සුඛුමං අත් ථං පරිවත් යතත් වාති එවම්පි අප්පිච්ඡතා
යහොති එවම්පීතිඅප්පිච්ඡතාදිවයසනඅපරාපරංඅප්පිච්ඡතාවුත්තිංදස්යසත්වා
තත්ථ සුඛුමනිපුණං අප්පිච්ඡතාසඅොතං අත්ථං ජානායපතුංන සක්යකොති. 

විඤ ්ඤායපතීති යථාවුත්යතහි වියසයසහි විඤ්ඤායපති. කාරණන්ති යයන

කාරයණන අප්පිච්ඡතා ඉජ්ඣති, තං පන ‘‘මහිච්ඡතාදීසු එයත යදොසා, 
අප්පිච්ඡතාය අයමානිසංයසො’’තිආදීනවානිසංසදස්සනං දට්ඨබ්බ්යං. සම්මා

යහතුනා අප්පිච්ඡතං දස්යසතීති සන් දස ්සයකො.  ායහතුන්ති යථා ගණ්හති, 

තථාකාතුං, තත්ථපට්ඨයපතුන්තිඅත්යථො. උස් සාහ නනවයසනාතියථාතං

සමාදානං නිච්චලං යහොති, එවං උස්යසොළ්හියා උප්පාදනවයසන සම්මයදව

උත්යතයජතීති සමුත් යත යකො. උස් සාහ ායතතිඅප්පිච්ඡතායජාතුස්සායහ. 

වණ් ණං වත් වා තත්ථ සම්පත්තිං ආයතිඤ්ච ලබ්භමානගුණං කිත්යතත්වා 

සම් පහංයසති සම්මයදව පකායරහි යතොයසතීති සම් පහංසයකො. එවං
සන්තුට්ඨිආදීසුයථාරහංයයොජනාකාතබ්බ්යා. 

ගාහගාහකාදිවණ්ණනානිට්ඨිතා. 
පඤ්චලාභවණ්ණනා 

253. සත් ථු සම් මුඛා එවං වණ් යණො අබ් භුග්  යතොති. ඉමිනා තස්ස

වණ්ණස්සයථාභූතගුණසමුට්ඨිතතං දස්යසති. මන් දමන් යදො විොතිඅතිවිය

අයඡයකොවිය. අබලබයලො විොතිඅතිවියඅබ්යයලොවිය. භාකුටිකභාකුටියකො 

විොති අති විය දුම්මුයෙො විය. අනුමස් සාති අනුමසිත්වා, දස කථාවත්ථූනි
සරූපයතොවියසසයතොචඅනුපරිග්ගයහත්වාතිඅත්යථො. පරිග්ගණ්හනංපන

යනසං අනුපවිසනං විය යහොතීති වුත්තං ‘‘අනුපවිසිත් වා’’ති. සබ්රහ්මචාරීහි

වණ්ණභාසනං එයකො ලායභොති යයොජනා. එවං යසයසසුපි. පත් ථෙමායනො 

එවමාහ ධම්මගරුතායාති අධිප්පායයො. 

පඤ්චලාභවණ්ණනානිට්ඨිතා. 
චාරිකාදිවණ්ණනා 

254. අභිරමනං අභිරතං, තයදව අනුනාසිකයලොපං අකත්වා වුත්තං 

‘‘අභිරන් ත’’න්ති.භාවනපුංසකඤ්යචතං. අනභිරති නාම නත් ථි, අභිරමිත් වා 
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පටුන 

චිරවිහායරොපි නත් ථි සම්මයදවපරිඤ්ඤාතවත්ථුකත්තා.සබ්බ්යසහාහිබුකුධා
භගවන්යතොඅසය්හලාභියනො. 

පුබ්යබ්ය ධම්මගරුතාකිත්තනපසඅයගන ගහිතං අග්ගහිතඤ්ච 
මහාකස්සපපච්චුග්ගමනාදිං එකයදයසන දස්යසත්වා
වනවාසිතිස්සසාමයණරස්ස වත්ථුං විත්ථායරත්වා ජනපදචාරිකං කයථතුං 

‘‘භ වා හී’’තිආදි ආරකුධං. ආකාසගාමීහි සකුධිං ගන්තුකායමො 

‘‘ඡ භිඤ ්ඤානං ආයරොයචහී’’ති ආහ. සඅ කම්යමන සිජ්ඣමානාපි

උපසම්පදා සත්ථු ආණාවයසයනව සිජ්ඣනයතො ‘‘බුද්  දාෙජ්  ං යත 

දස් සාමී’’තිවුත්තන්ති වදන්ති. අපයර ‘‘අපරිපුණ්ණවීසතිවස්සස්යසවතස්ස

උපසම්පදංඅනුජානන්යතොසත්ථා ‘බුද්  දාෙජ්  ං යත දස් සාමී’තිඅයවොචා’’ති

වදන්ති. උපසම් පායදත් වාති ධම්මයසනාපතිනා උපජ්ඣායයන 

උපසම්පායදත්වා. 

නවයෙො නසතිකං මජ්ඣිමයදසපරියාපන්නයමව, තයතො පරං

නාධිප්යපතංදන්ධතාවයසනගමනයතො. සමන් තාති ගතගතට්ඨානස්සචතූසු

පස්යසසු. අඤ ්යඤනපි කාරයණනාති භික්ඛූනං
සමථවිපස්සනාතරුණභාවයතො අඤ්යඤනපි මජ්ඣිමමණ්ඩයල

යවයනයයානං ඤාණපරිපාකාදිකාරයණන නික්ෙමති, අන්යතොමණ්ඩලං

ඔතරති. සත් තහි වාතිආදි ‘‘එකං මාසං වා’’තිආදිනා වුත්තානුක්කයමන 
යයොයජතබ්බ්යං. 

සරීරඵාසුකත් ථාොති එකස්මිංයයව ඨායන නිබ්යකුධවායසන
උස්සන්නධාතුකස්ස සරීරස්ස වියරචයනන ඵාසුභාවත්ථාය. 

අට් ඨුප් පත් තිකාලාභිකඞ් ඛනත් ථාොති අග්ගික්ෙන්ධූපමසුත්ත (අ. නි. 7.72) 

ම යදවජාතකාදියදසනානං )ජා. 1.1.9) විය ධම්මයදසනාය 
අට්ඨුප්පත්තිකාලස්ස ආකඅෙයනන. සුරාපානසික්ොපදපඤ්ඤාපයන )පාචි.

326) විය සික් ඛාපදපඤ් ඤාපනත් ථාෙ. යබො යනෙයසත් යත 

අඅගුලිමාලාදියක යබො නත් ථාෙ. නිබ්යකුධවාසඤ්චපුග්ගලංඋකුදිස්සචාරිකා 

නිබද්  චාරිකා. 

255. අපරිග්ගහභාවං කත්ථචි අලග්ගභාවං දස්යසතුං ‘‘යූථං 

පහාෙ…යප.… මත් තහත් ථී විො’’ති වුත්තං. අසහාෙකිච් යචොති
සහායකිච්චරහියතො සීයහො විය. යතනස්ස එකවිහාරිතං යතජවන්තතඤ්ච

දස්යසති. තදා පන කාෙවියවයකො න සක් කා ලද් ධුන්තිඉදයමත්ථකාරණං

දට්ඨබ්බ්යං. බහූහීතිආදි පන සභාවදස්සනවයසන වුත්තං. යථරස්ස පරිසා
සුවිනීතා චිණ්ණගරුවාසාගරුයනොඉච්ඡානුරූපයමවවත්තති. 

වුත්තකාරණයුත්යත අකුධානගමයන චාරිකානං යවොහායරො සාසයන 

නිරුළ්යහොති ආහ ‘‘කිඤ් චාපී’’තිආදි. යකනචියදව නිමිත්යතන කිස්මිඤ්චි

අත්යථපවත්තායසඤ්ඤායතන්නිමිත්තරහියතපිඅඤ්ඤස්මිංපවත්ති රු ් හී 



මජ්ඣිමනිකායය මූලපණ්ණාස-ටීකා  ඔපම්මවග්යගො 

425 

පටුන 

නාම. විජිතමාරත්තා සඞ්  ාමවි ෙමහායෙොය ො විෙ. අඤ් ඤං යසවිත් වාති
‘‘මම ආගතභාවං සත්ථු ආයරොයචහී’’ති ආයරොචනත්ථං අඤ්ඤං භික්ඛුං
යසවිත්වා. 

භගවා ධම්මං යදයසන්යතො තංතංපුග්ගලජ්ඣාසයානුරූපං
තදනුච්ඡවිකයමව ධම්මිං කථං කයරොතීති දස්යසන්යතො 

‘‘චූ ය ොසිඞ්  සුත් යත’’තිආදිමාහ. තත්ථ සාමග් ගිරසානිසංසන්ති ‘‘කච්චි

පන යවො, අනුරුකුධා, සමග්ගා සම්යමොදමානා’’තිආදිනා )ම. නි. 1.326) 

සාමග්ගිරසානිසංසං කයථසි. ආවසථානිසංසන්ති ‘‘සීතං උණ්හං

පටිහනතී’’තිආදිනා )චූළව. 295, 315) ආවසථපටිසංයුත්තං ආනිසංසං. 

සතිපටිලාභිකන්ති යජොතිපාලත්යථයර ලාමකං ඨානං ඔතිණ්ණමත්යත
මහායබ්යොධිපල්ලඅයක පන සබ්බ්යඤ්ඤුතං පටිවිජ්ඣිතුං පත්ථනං කත්වා
පාරමියයොපූයරන්යතොආගයතො.තාදිසස්සනාමපමාදවිහායරොනයුත්යතොති

යථාකස්සයපො භගවායබ්යොධිසත්තස්සසතිංපටිලභිතුංධම්මිංකථංකයථසි, 

තථා අයං භගවා තයමව පුබ් යබනිවාසපටිසංයුත් තකථං භික්ඛූනං

 ටිකාරසුත්තං )ම. නි. 2.282) කයථසි. චත් තායරො  ම් මුද් යදයසති –

‘‘උපනීයතියලොයකො අකුධුයවො, අතායණොයලොයකොඅනභිස්සයරො, අස්සයකො

යලොයකොසබ්බ්යංපහායගමනීයං, ඌයනොයලොයකො අතිත්යතොතණ්හාදායසො

චා’’ති)ම.නි.2.305) ඉයමචත්තායරොධම්මුකුයදයසකයථසි. කාමඤ්යචයත

ධම්මුකුයදසා රට් ඨපාලසුත් යත (ම. නි. 2.304) ආයස්මතා

රට්ඨපාලත්යථයරනරඤ්යඤොයකොරබ්යයස්සකථිතා, යතපනභගවයතොඑව

ආහරිත්වා යථයරනතත්ථකථිතාතිවුත්තං ‘‘රට් ඨපාලසුත් යත’’තිආදි.තථා 

හිවුත්තංසුත්යත–‘‘අත්ථියෙො, මහාරාජ, යතනභගවතාජානතාපස්සතා
අරහතා සම්මාසම්බුකුයධනචත්තායරොධම්මුකුයදසාඋකුදිට්ඨා’’තිආදි)ම.නි.

2.305) පානකානිසංසකථන්ති‘‘අග්ගිහුත්තංමුෙංයඤ්ඤා’’තිආදිනා (ම.නි.

2.400; සු. නි. 573) අනුයමොදනං වත්වා පුන පකිණ්ණකකථාවයසන

පානකපටිසංයුත්තං ආනිසංසකථංකයථසි. එකීභායව ආනිසංසං කයථසි, යං
සන්ධාය වුත්තං ‘‘අථ යෙො භගවා ආයස්මන්තං භගුං ධම්මියා කථාය

සන්දස්යසසී’’තිආදි (ම.නි.3.238). අනන් තනෙන්ති අපරිමාණයදසනානයං

අප්පිච්ඡතාදිපටිසංයුත්තං ධම්මිං කථං. යතනාහ ‘‘පුණ් ණ, අෙම් පි 

අප් පිච් ඡකථායෙවා’’තිආදිබ්යහූහිපරියායයහි නානානයංයදයසති.කථංතථා

යදසිතංයථයරොඅඤ්ඤාසීතිආහ ‘‘පටිසම් භිදාපත් තස් ස…යප.… අයහොසී’’ති. 

චාරිකාදිවණ්ණනානිට්ඨිතා. 
සත්තවිසුකුධිපඤ්හවණ්ණනා 

256. තයතො පට් ඨාොති.යදාජාතිභූමකාභික්ඛූසත්ථුසම්මුොයථරස්ස 

වණ්ණංභාසිංසු, තයතො පට්ඨාය. සීසානුයලොකීහුත්වා පිට්ඨියතො පිට්ඨියතො
අනුබ්යන්ධනං යථයරන සමාගයම ආදරවයසන කතන්ති දට්ඨබ්බ්යං. තථා හි

වුත්තං පායඨ ‘‘අප්යපව නාමා’’තිආදි, ‘‘තරමානරූයපො’’ති ච. යං පන

වුත්තං අට් ඨකථාෙං ‘‘එකස ්මිං ඨායන නිලීන’’න්තිආදි, තංඅකාරණං.නහි
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426 

පටුන 

ධම්මයසනාපතිතස්ස යථරස්සනිසින්නට්ඨානංඅභිඤ්ඤාඤායණනජානිතුං
න සක්යකොති. ‘‘කච්චි නු යෙො මං අදිස්වාව ගමිස්සතී’’ති අයම්පි චින්තා
ආදරවයසයනවාති යුත්තං. න හි සත්ථාරං දට්ඨුං ආගයතො සාවයකො අපි
ආයස්මා අඤ්ඤාතයකොණ්ඩඤ්යඤො සත්ථුකප්පං ධම්මයසනාපතිං තත්ථ

වසන්තං අදිස්වාව ගච්ඡනයකො නාම අත්ථි. දිවාවිහාරන්ති සම්පදායන

උපයයොගවචනන්තිආහ ‘‘දිවාවිහාරත් ථාො’’ති. 

257. පුරිමකථාොති පඨමාලායප. අප් පතිට් ඨිතාොති නප්පවත්තිතාය. 

පච් ඡිමකථා න  ාෙතීති පච්ඡා වත්තබ්බ්යකථාය අවසයරො න යහොති. සත් ත 

විසුද් ධියෙො පුච් ඡි දිට්ඨසංසන්දනවයසන. ඤාණදස් සනවිසුද් ධි නාම

අරියමග්යගො. යස්මා තයතො උත්තරිම්පි පත්තබ්බ්යං අත්යථව, තස්මා 

‘‘චතුපාරිසුද් ධිසීලාදීසු ඨිතස් සපි බ්රහ් මචරිෙවායසො මත් ථකං න පාපුණාතී’’ති

වුත්තං. තස් මාති බ්රහ්මචරියවාසස්ස මත්ථකං අප්පත්තත්තා. සබ් බං 

පටික් ඛිපීතිසත්තමම්පිපඤ්හංපටික්ඛිපි, ඉතයරසු වත්තබ්බ්යයමවනත්ථි. 

අප් පච් චෙපරිනිබ් බානන්ති අනුපාදියසසනිබ්බ්යානමාහ. ඉදානි

පකාරන්තයරනපි අනුපාදාපරිනිබ්බ්යානං දස්යසතුං ‘‘ද් යව ා’’තිආදි වුත්තං.

තත්ථ  හණූපාදානන්ති දළ්හග්ගහණභූතං උපාදානං. යතනාහ 

‘‘කාමුපාදානාදික’’න්ති. පච් චයූපාදානන්ති යං කිඤ්චි පච්චයමාහ. යසො හි

අත්තයනොඵලං උපාදියතිඋපාදානවයසනගණ්හතීති උපාදානන්තිවුච්චති.

යතනාහ ‘‘පච් චයූපාදානං නාම…යප.… පච් චො’’ති. ‘‘අනුපාදායආසයවහි 

චිත්තං විමුච්චතී’’ති වචනයතො )මහාව. 28, 30) අරහත් තඵලං 

අනුපාදාපරිනිබ් බානන් ති කයථන් ති. න ච උපාදානසම් පයුත් තන්ති

උපාදායනහි එතං න සහිතං නාපි උපාදායනහි සහ පවත්ති හුත්වා. න ච 

කඤ් චි  ම් මං උපාදිෙතීති කස්සචි ධම්මස්ස ආරම්මණකරණවයසන න

උපාදියති. පරිනිබ් බුතන් යතති අග්ගමග්යගන 

කාතබ්බ්යකියලසපරිනිබ්බ්යානපරියයොසානන්යත ජාතත්තා. අමත ාතුයමව 

අනුපාදාපරිනිබ් බානං කයථන් ති, කයථන්තානඤ්ච යථා තස්ස යකොචි

පච්චයයොනාම නත්ථි, එවංඅධිගයතොපියථායකොචිපච්චයයොනාමනයහොති, 

තථා පරිනිබ්බ්යානං අපච්චයපරිනිබ්බ්යානන්ති දස්යසන්යතො ‘‘අෙං 

අන් යතො’’තිආදිමාහ. පුන පුච් ඡං ආරභි අනුපාදාපරිනිබ්බ්යානං සරූපයතො
පතිට්ඨායපතුකායමො. 

258. සබ් බපරිවත් යතසූතිසබ්යබ්යසු පඤ්හපරිවත්තයනසු, පඤ්හවායරසූති

අත්යථො. ස හණ ම් මයමවාති ‘‘එතංමමා’’තිආදිනාගණ්හතීතිගහණං, සහ

ගහයණනාති සගහණං, උපාදානියන්ති අත්යථො. විවට්ටසන්නිස්සිතස්ස

අභාවයතො වට්ටයමව අනුගයතොති වට් ටානු යතො. යතනාහ 

‘‘චතුපාරිසුද් ධිසීලමත් තස් සපි අභාවයතො’’ති. යයො පන චතුබ්බියධ 

විවට්ටූපනිස්සයය සීයල ඨියතො, යසොපි ‘‘අඤ ්ඤත්ර ඉයමහි  ම් යමහී’’ති
වත්තබ්බ්යතංඅරහති. 
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පටුන 

සත්තවිසුකුධිපඤ්හවණ්ණනානිට්ඨිතා. 
සත්තරථවිනීතවණ්ණනා 

259. නිස ්සක් කවචනයමතං ‘‘යාව යහට්ඨිමයසොපානකයළවරා’’තිආදීසු

විය. අත් යථොති පයයොජනං. චිත්තවිසුකුධි යහත්ථ සීලවිසුකුධිං පයයොයජති

තස්ස තදත්ථත්තා. සීලවිසුද් ධිකිච් චං කතං නාම යහොති 

සමාධිසංවත්තනයතො. සමාධිසංවත්තනිකාහිසීලවිසුකුධිනාම. සබ් බපයදසූති 

‘‘චිත්තවිසුකුධි යාවයදව දිට්ඨිවිසුකුධත්ථා’’තිආදීසු සබ්බ්යපයදසු, 
දිට්ඨිවිසුකුධියං ඨිතස්ස චිත්තවිසුකුධකිච්චං කතං නාම යහොතීතිආදිනා 
යයොයජතබ්බ්යං. 

සාවත් ථින රං විෙ සක් කාෙන රං අතික්කමිතබ්බ්යත්තා. සායකතන රං 

විෙ නිබ් බානන රං පාපුණිතබ්බ්යත්තා. අච් චායිකස් ස කිච් චස් ස 

උප් පාදකායලො විෙ නවයමයනව ෙයණන පත්තබ්බ්යස්ස අභිසමයකිච්චස්ස
උපාදකායලො. යථා රඤ්යඤො සත්තයමන රථවිනීයතන සායකයත

අන්යතපුරකුවායර ඔරුළ්හස්ස න තාව කිච්චං නිට්ඨිතං නාම යහොති, 
සංවිධාතබ්බ්යසංවිධානං ඤාතිමිත්තගණපරිවුතස්ස සුරසයභොජනපරියභොයග 

නිට්ඨිතංනාමසියා, එවයමතංඤාණදස්සනවිසුකුධියාකියලයසයෙයපත්වා
යතසංයයව පටිප්පස්සකුධිපහානසාධකඅරියඵලසමඅගිකායලඅභිසමයකිච්චං

නිට්ඨිතං නාම යහොති. යතනාහ ‘‘යෙොගියනො…යප.… කායලො 

දට් ඨබ් යබො’’ති. තත්ථ පයරොපණ් ණාස කුසල ම් මා නාම 

චිත්තුප්පාදපරියාපන්නා ඵස්සාදයයො පයරොපණ්ණාස අනවජ්ජධම්මා. 

නියරො සෙයනතිනිබ්බ්යානසයයන. 

‘‘විසුකුධියයො’’ති වා ‘‘කථාවත්ථූනී’’ති වා අත්ථයතො එකං, 
බ්යයඤ්ජනයමව නානන්ති යතසං අත්ථයතො අනඤ්ඤභාවං දස්යසතුං 

‘‘ඉතී’’තිආරකුධං. ආෙස ්මා පුණ් යණො දස කථාවත් ථූනි විස් සජ් ය සීතිසත්ත
විසුකුධියයො නාම විස්සජ්ජන්යතොපි දස කථාවත්ථූනි විස්සජ්යජසි යතසං
අත්ථයතො අනඤ්ඤත්තා. එයතයනව ධම්මයසනාපති සාරිපුත්තත්යථයරො
සත්ත විසුකුධියයො පුච්ඡන්යතො දස කථාවත්ථූනි පුච්ඡීති අයම්පි අත්යථො

වුත්යතොවාති යවදිතබ්යබ්යො. න්ති පඤ්හං. කිං  ානිත් වා පුච් ඡීති
විසුකුධිපරියායයන කථාවත්ථූනි පුච්ඡාමීති කිං ජානිත්වා පුච්ඡි.
දසකථාවත්ථුලාභිනං යථරං විසුකුධියයො පුච්ඡන්යතො පුච්ඡිතට්ඨායනයයව 

පුච්ඡයනන කිං තිත්ථද්සයලො වා පන හුත්වා විසයස්මිං පුච්ඡි, උදාහු 

පානීයත්ථිකමතිත්යථහි ඡින්නතයටහි පායතන්යතො විය අතිත්ථද්සයලො
හුත්වා අපුච්ඡිතබ්බ්යට්ඨායන අවිසයස්මිං පුච්ඡීති යයොජනා. ඉමිනා නයයන
විස්සජ්ජනපක්යෙපි අත්ථයයොජනා යවදිතබ්බ්යා. යදත්ථමස්ස විචාරණා

ආරකුධා, තං දස්යසන්යතන ‘‘තිත් ථකුසයලො හුත් වා’’තිආදිං වත්වා
විසුකුධිකථාවත්ථූනං අත්ථයතො අනඤ්ඤත්යතපි අයං වියසයසො

යවදිතබ්යබ්යොති දස්යසතුං ‘‘ෙං හී’’තිආදි වුත්තං. තදමිනාතියං ‘‘සංඛිත්තං, 
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පටුන 

විත්ථිණ්ණ’’න්තිචවුත්තං, තං ඉමිනාඉදානිවුච්චමායනන නයයනවිධිනා
යවදිතබ්බ්යං. 

එකා සීලවිසුද් ධීති විසුකුධීසු විසුං එකා සීලවිසුකුධි. දසසු කථාවත්ථූසු 

චත් තාරි කථාවත් ථූනි හුත් වා ආ තා අප්පිච්ඡතාදීහි විනා සීලවිසුකුධියා

අසම්භවයතො. අප් පිච් ඡකථාතිආදීසු කථාසීයසන දසකථාවත්ථු ගහිතං.

කයථතබ්බ්යත්තා වා වත්ථු කථාවත් ථූති වුත්තං. එවඤ්ච උපකාරයතො, 
සභාවයතො වා චතුන්නං කථාවත්ථූනං සීලවිසුකුධිසඅගයහො දට්ඨබ්යබ්යො.

තිණ්ණං කථාවත්ථූනං චිත්තවිසුකුධිසඅගයහපි එයසව නයයො. පඤ් ච 

විසුද් ධියෙොති නාමරූපපරිච්යඡයදො දිට්ඨිවිසුකුධි, සප්පච්චයනාමරූපදස්සනං

කඅොවිතරණවිසුකුධි, විපස්සනුපක්කියලයස පහාය උප්පන්නං

විපස්සනාඤාණං මග්ගාමග්ගඤාණදස්සනවිසුකුධි, උදයබ්බ්යයඤාණාදි

නවවිධඤාණං පටිපදාඤාණදස්සනවිසුකුධි, අරියමග්ගඤාණං
ඤාණදස්සනවිසුකුධීතිඉමාපඤ්ච විසුකුධියයො. 

සත්තරථවිනීතවණ්ණනානිට්ඨිතා. 

260. සම් යමොදිතුන්ති අනන්තරං වුච්චමායනන සම්යමොදිතුං. 

අට් ඨානපරිකප් යපනාති අකාරණස්ස වත්ථුයනො පරිකප්පයනන තදා 

අසම්භවන්තං අත්ථං පරිකප්යපත්වා වචයනන. අභිණ් හදස ්සනස ්සාති

නිච්චදස්සනස්ස, නියතදස්සනස්සාති අත්යථො. 

උක් ඛිපීතිගුණයතොකථිතභායවනඋක්කංයසති. යථරස් සාතිආයස්මයතො

පුණ්ණත්යථරස්ස. ඉමස ්මිං ඨායන ඉමස්මිං කාරයණ එකපයදයනව
සාවකවිසයය අනඤ්ඤසාධාරණගුණාවිකරණනිමිත්තං. ඉදානි තයමවත්ථං

පාකටතරංකාතුං ‘‘අමච් චඤ ්හී’’තිආදිවුත්තං. අපචාෙමායනොතිපූජයන්යතො. 

‘‘අනුමස්සඅනුමස්සපුච්ඡිතා’’තිවුත්තත්තාවිචාරණවයසනාහ ‘‘කිං පන 

පඤ ්හස ්ස පුච් ඡනං භාරිෙං උදාහු විස් සජ්  න’’න්ති. සයහතුකං කත් වාති 

යුත්තායුත්තංකත්වා. සකාරණන්තිතස්යසවයවවචනං. පුච් ඡනම් පීතිඑවං
සහධම්යමනපුච්ඡිතබ්බ්යමත්ථංසයං සම්පායදත්වාපුච්ඡනම්පිභාරියං

දුක්කරං. විස් සජ්  නම් පීති සහධම්යමනවිස්සජ්ජනම්පිදුක්කරං.එවඤ්හි 

විස්සජ්යජන්යතොවිඤ්ඤූනංචිත්තංආරායධතීති. ෙථානුසන් ධිනාව යදසනා 

නිට් ඨිතාආදියතොසපරික්ොරංසීලං, මජ්යඣසමාධිං, අන්යත 

වසීභාවප්පත්තංපඤ්ඤංදස්යසත්වායදසනායනිට්ඨාපිතත්තාති. 
රථවිනීතසුත්තවණ්ණනායලීනත්ථප්පකාසනාසමත්තා. 

5. නිවාපසුත් තවණ් ණනා 

261. නිවප්පතීති නිවායපො, නිවාපං වත්යතති, නිවාපයභොජනං වා

එතස්සාති යනවාපියකො, නිවායපන මියග පයලොයභත්වා

ගණ්හනකමාගවියකො. තිණබී ානීතිනිවාපතිණබීජානි. වප් පන්තිසස්සංවිය
වපිතබ්බ්යට්යඨන වප්පං. ‘‘මයං විය අඤ්යඤ යක ඊදිසං ලභිස්සන්තී’’ති 



මජ්ඣිමනිකායය මූලපණ්ණාස-ටීකා  ඔපම්මවග්යගො 

429 

පටුන 

මානමදං ආපජ් ජිස ්සන් ති. විස් සට් ඨසතිභාවන්ති
අනුස්සඅකිතපරිසඅකිතභාවං. තිරච්ඡානා හි 
විජාතියබ්යලවතිරච්ඡානවසනට්ඨායනසුසාසඅකාඋබ්බිග්ගහදයාඅප්පමත්තා

යහොන්ති වියසසයතො මාගවිකාදිමනුස්සූපචායර, රසතණ්හාය පන බ්යකුධා

පමාදංආපජ්ජස්සන්ති. නිවපතිඑත්ථාති නිවායපො, නිවාපභූමිනිවාපට්ඨානං.

යතනාහ ‘‘නිවාපට් ඨායන’’ති. ‘‘යථාකාමකරණීයා’’තිවුත්තමත්ථං විවරිතුං 

‘‘එකං කිරා’’තිආදි වුත්තං. තත්ථ නීවාරවනං විොතිනීවාරස්සසමූයහොවිය. 

නීවායරො නාමඅරඤ්යඤසයංජාතවීහිජාති. යමඝමාලා විොතියම  ටාවිය. 

එකග් ඝනන් ති එකජ්ඣං විය අවිරට්ඨං. පක් කමන් තීති ආසඅකපරිසඅකා

හුත්වා පක්කමන්ති. කණ් යණ චාලෙමානාති අනාසඅකන්තානං 

පහට්ඨාකාරදස්සනං. මණ් ඩලගුම් බන්තිමණ්ඩලකාකායරනඨිතං ගුම්බ්යං. 

262. කප් යපත් වාති උපමාභායවන පරිකප්යපත්වා. මියග අත්තයනො

වයසවත්තාපනං වසීභායවො. යසොඑව ඉජ්ඣනට්යඨන ඉද් ධි, පභාවනට්යඨන 

ආනුභායවො. 

263. භයෙන යභො යතොති භයයන සහ සභයං නිවාපපරියභොගයතො. 

බලවීරිෙන්ති කායබ්යලඤ්ච උට්ඨානවීරියඤ්ච. අට්ඨකථායං පන බ්යලයමව

වීරියං. බලන්තිචසරීරබ්යලං, තඤ්ච අත්ථයතොමනසිකාරමග්යගහිඅපරාපරං

සඤ්චරණකවායතොතිවුත්තං ‘‘අපරාපරං සඤ ්චරණවායෙො ාතූ’’ති. 

264. සික් ඛිතයකරාටිකාති පරිචිතසායඨයයා, වඤ්චකාති අත්යථො. 

ඉද් ධිමන් යතො විෙ ආනුභාවවන්යතො විය. පචුරජයනහි පරභූතා ජාතාති 

පර නා, මහාභූතා. යතනාහ ‘‘ෙක් ඛා’’ති. සමන් තා සප් පයදසන්ති
සමන්තයතො පයදසවන්තං විපුයලොකාසසන්නිවාසට්ඨානං. තස්ස පන 

සප්පයදසතාමහාඔකාසතායාතිවුත්තං ‘‘මහන් තං ඔකාස’’න්ති. 

265. ඝට් යටස් සන් තීති ‘‘සභයසමුට්ඨාන’’න්ති සඤ්ඤාදානවයසන

චිත්තං යචයතස්සන්ති, තායසස්සන්තීති අත්යථො. පරිච් චජිස් සන් තීති 

නිබ්බිසිස්සන්ති. මහල් ලයකොති ජාතියා මහල්ලයකො ජිණ්යණො. දුබ් බයලොති

බ්යයාධිවයසන, පකතියාවාබ්යලවිරහියතො. 

267. නිවාපසදිසතාය නිවායපොති වා. යලොකපරියාපන්නං හුත්වා

කියලයසහි ආමසිතබ්බ්යතාය යලොකාමිසානීති වා. වට්යට ආමිසභූතත්තා 

වට් ටාමිසභූතානං. වසං වත් යතතීතිකාමගුයණහිකාමගුයණගිකුයධසත්යත
තස්යසවයගධස්සවයසනඅත්තයනො වයසවත්යතතීති.යතනාහ– 

‘‘අන්තලික්ෙචයරො පායසො, ය්වායංචරති මානයසො; 

යතනතංබ්යාධයිස්සාමි, නයමසමණයමොක්ෙසී’’ති.)සං.නි.1.151; 

මහාව.33); 
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පටුන 

අෙන්ති පඨමමිගජාතූපමා. වානපත්ථස්ස සයතොව
පපඤ්චපරදත්තිකාදිසපුත්තදාරනික්ෙමනං සන්ධායාහ 

‘‘සපුත් තභරිෙපබ් බජ්  ාො’’ති. 

268. කාමයතො චිත්තස්ස විමුත්ති ඉධ යචයතොවිමුත්තීති අධිප්යපතාති

ආහ ‘‘යචයතොවිමුත් ති නාම…යප.… උප් පන් නඅජ් ඣාසයෙො’’ති. කායම
විස්සජ්යජත්වා පුන තත්ථ නිමුග්ගතාය දුතියසමණබ්රාහ්මණා
දුතියමිගජාතූපමාවුත්තා. 

269. තතියසමණබ්රාහ්මණා යථාපරිච්චත්යත කායම පරිච්චජිත්වා එවං

ඨිතා, නදුතියාවියතත්ථනිමුග්ගාතිඅධිප්පායයන ‘‘කිං පන යත අකංසූ’’ති

පුච්ඡති. ඉතයර කාමං උවිකං කාමගුයණසු න නිමුග්ගා, පරියායයන පන 
නිමුග්ගා දිට්ඨිජායලන ච අජ්යඣොත්ථටාති දස්යසන්යතො 

‘‘ ාමනි ම නපදරා  ානියෙො’’තිආදිමාහ. දිට්ඨිජාලම්පි 

තණ්හාජාලානුගතයමවාති ආහ ‘‘මාරස ්ස පාපිමයතො දිට් ඨි ායලන 

පරික් ඛිපිත් වා’’ති. 

271. ෙන්ධකියලසාභිසඅොරමාරා වා ඉධ මාරග්ගහයණන ගහිතාති

දට්ඨබ්බ්යං. අක් ඛීනි භින් දි දට්ඨුං අසමත්ථභාවාපාදයනන. යතනාහ 

‘‘විපස ්සනාපාදකජ් ඣාන’’න්තිආදි. කිඤ්චාපි මායරො යං කිඤ්චි ඣානං 
සමාපන්නස්සපිභික්ඛුයනොචිත්තංඉමංනාමආරම්මණංනිස්සායවත්තතීති

න ජානාති, ඉධාධිප්යපතස්ස පන භික්ඛුයනො වයසන 

‘‘විපස ්සනාපාදකජ් ඣාන’’න්තිවුත්තං. යතයනව පරිොයෙනාති‘‘නමාරස්ස

අක්ඛීනි භින්දී’’ති එවමාදිනා යථාවුත්තපරියායයන. අදස ්සනං  යතොති
එත්ථාපි එයසව නයයො. චක්ඛුස්ස පදං පතිට්ඨාති ච ඉධ ආරම්මණං

අධිප්යපතං තං පරිග්ගය්හ පවත්තනයතොති ආහ ‘‘අප් පතිට් ඨං 

නිරාරම් මණ’’න්ති. යසොති මායරො. දිස ්වාති දස්සනයහතු. යස්මා මග්යගන
චතුසච්චදස්සනයහතු ආසවා න පරික්ඛීණා. ඵලක්ෙයණ හි යත ඛීණාති
වුච්චන්තීති. 

යලොයකති සත්තයලොයක සඅොරයලොයක ච. සත් තවිසත් තභායවනාති

ලග්ගභායවන යචව සවියසසං ආසත්තභායවන ච. අථ වාතිආදිනා 

නිද් යදසනෙවයසන (මහානි. 3, චූළනි. යමත්තගූමාණවපුච්ඡානිකුයදස 22, 

23; චූළනි. ෙග්ගවිසාණසුත්තනිකුයදස 124) විසත්තිකාපදං නිකුදිසති. 

විසතාති විත්ථටා රූපාදීසු යතභූමකධම්යමසු බ්යයාපනවයසන විසටාති

පුරිමවචනයමව තකාරස්ස ටකාරං කත්වා වුත්තං. විසාලාති විපුලා. 

විසක් කතීති පරිසක්කති සහති. රත්යතො හි රාගවත්ථුනා පායදන 

තාලියමායනොපිසහති.ඔසක්කනං, විප්ඵන්දනංවා විසක් කනන්තිපිවදන්ති. 

විසංහරතීති යථා තථා කායමසු ආනිසංසං දස්යසන්තී විවියධහි ආකායරහි

යනක්ෙම්මාභිමුෙප්පවත්තියතො චිත්තංසංහරතිසඅඛිපති, විසංවාදුක්ෙං, තං



මජ්ඣිමනිකායය මූලපණ්ණාස-ටීකා  ඔපම්මවග්යගො 

431 

පටුන 

හරති උපයනතීති අත්යථො. විසංවාදිකාති අනිච්චාදිං නිච්චාදියතො
ගණ්හායපන්තී විසංවාදිකා යහොති. දුක්ෙනිබ්බ්යත්තකස්ස කම්මස්ස

යහතුභාවයතො විසමූලා, විසං වා දුක්ෙදුක්ොදිභූතා යවදනා මූලං එතිස්සාති 

විසමූලා. දුක්ෙසමුදයත්තා විසං ඵලං එතිස්සාති විසඵලා. තණ්හාය

රූපාදිකස්ස දුක්ෙස්යසව පරියභොයගො යහොති, න අමතස්සාති සා 

‘‘විසපරියභො ා’’තිවුත්තා.සබ්බ්යත්ථ නිරුත්තිවයසනසකුදසිකුධියවදිතබ්බ්යා.

යයොපයනත්ථපධායනොඅත්යථො, තංදස්යසතුංපුන ‘‘විසාලා වා පනා’’තිආදි

වුත්තං. නිත් තිණ් යණො උත් තිණ් යණොති උපසග්ගවයසන පදං වඩ්ඪිතං.

නිරවයසසයතො වා තිණ්යණො නිත් තිණ් යණො. යතන යතන මග්යගන

උකුධමුකුධං තිණ්යණො උත් තිණ් යණො. යංපයනත්ථඅත්ථයතොඅවිභත්තං, තං 
සුවිඤ්යඤයයයමව. 

නිවාපසුත්තවණ්ණනායලීනත්ථප්පකාසනාසමත්තා. 

6. පාසරාසිසුත් තවණ් ණනා 

272. සාධුමෙන්ති එත්ථ සාධු-සකුයදො ආයාචනත්යථො, න 

‘‘සාධාවුයසො’’තිආදීසු )සං. නි. 1.246; සු. නි. 182) විය

අභිනන්දනාදිඅත්යථොති ආහ ‘‘ආොචන් තා’’ති. යතනාහ පාළියං

‘‘ලයභයයාමා’’තිආදි වුත්තං. න සක් යකොන් ති, කස්මා? බුද්  ා හි  රූ 

යහොන් ති, පරමගරූ උත්තමං ගාරවට්ඨානං, න යථා තථා උපසඅකමනීයා.

යතනාහ ‘‘එකචාරියකො සීයහො’’තිආදි. 

‘‘පාකටකිරිොො’’තිසඅයෙයපනවුත්තං විවරිතුං ‘‘ෙං හී’’තිආදිවුත්තං.

භගවා සබ්බ්යකාලං කියමවමකාසීති? න සබ්බ්යකාලයමවමකාසි. යදා පන

අකාසි, තං දස්යසතුං ‘‘භ වා පඨමයබොධිෙ’’න්තිආදි වුත්තං. 

මනුස් සත් තභායවති ඉමිනා පුරිසත්තභාවං උල්ලිඅයගති.  නපරිච් චාය ො 

කයතො නාම නත් ථි භගවයතොධරමානකායලතිඅධිප්පායයො. 

මාලාකචවරන්ති මිලාතමාලාකචවරං. රය ො ල් ලං න උපලිම් පති 
අච්ඡතරඡවිභාවයතො.වුත්තඤ්යහතං‘‘සුඛුමත්තාඡවියාකායයරයජොජල්ලං
න ලිම්පතී’’ති. යදි එවං කස්මා භගවා නහායතීති ආහ 

‘‘උතුග්  හණත් ථ’’න්ති. 

විහායරොතියජතවනවිහායරො. වීසතිඋසභං ගාවුතස්සචතුත්යථොභායගොති

වදන්ති. කදාචීති කස්මිඤ්චි බුකුධුප්පායද. අචලයමවාති අපරිවත්තයමව

අනඤ්ඤභාවයතො, මඤ්චානං පන අප්පමහන්තතාහි පාදානං
පතිට්ඨිතට්ඨානස්සහානිවඩ්ඪියයොයහොන්තියයව. 

ෙන් තනාළිකාහි පරිපුණ්ණසුවණ්ණරසධාරාහි. න් හානවත් තන්ති
‘‘පබ්බ්යජියතන නාම එවං න්හායිතබ්බ්ය’’න්ති නහානචාරිත්තං දස්යසත්වා.
යස්මා භගවයතො සරීරං සුධන්තචාමීකරසමානවණ්ණං 
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සුපරියසොධිතපවාළරුචිරකරචරණාවරං

සුවිසුකුධනීලරතනාවළිසදිසයකසතනුරුහං, තස්මා තහං තහං 
විනිස්සතජාතිහිඅගුලකරසූපයසොභිතං උපරි මහග් රතනාවළිසඤ්ඡාදිතං
ජඅගමමිව කනකගිරිසිෙරං වියරොචිත්ථ. තස්මිඤ්ච සමයය දසබ්යලස්ස
සරීරයතො නික්ෙමිත්වා ඡබ්බ්යණ්ණරස්මියයො සමන්තයතො
අසීතිහත්ථප්පමායණ පයදයස ආධාවන්තී විධාවන්තී රතනාවළිරතනදාම-

රතනචුණ්ණ-විප්පකිණ්ණං විය, පසාරිතරතනචිත්තකඤ්චනපට්ටමිව, 

ආසිඤ්චමානලාොරසධාරා-චිතමිව, උක්කාසතනිපාතසමාද්ලමිව, 

නිරන්තරං විප්පකිණ්ණ-කණිකාර-කිඅකිණික-පුප්ඵමිව, වායුයවගසමුකුධත-

චිනපිට්ඨචුණ්ණ-රඤ්ජිතමිව, ඉන්දධනු-විජ්විලතා-විතානසන්ථතමිව, 

ගගනතලංතංඨානං පවනඤ්ච සම්මා ඵරන්ති. යතනවුත්තං ‘‘වණ් ණභූමි 

නායමසා’’තිආදි. අත් ථන්ති උපයමයයත්ථං. උපමායෙොති ‘‘ඊදියසො ච

යහොතී’’ති යථාරහං තදනුච්ඡවිකා උපමා. කාරණානීති

උපමුපයමයයසම්බ්යන්ධවිභාවනානි කාරණානි. පූයරත් වාති වණ්ණනං

පරිපුණ්ණං කත්වා. ථායමො යවදිතබ් යබො ‘‘අතිත්යථ පක්ෙන්යදො’’ති
අවත්තබ්බ්යත්තා. 

273. කණ් ණිකාති සරීරගතබින්දුකතානි මණ්ඩලානි. 

පරික් ඛාරභණ් ඩන්තිඋත්තරාසඅගංසඅ ාටිඤ්ච සන්ධායවදති.කිංපනායං

නයයො බුකුධානම්පි සරීයර යහොතීති? න යහොති, වත්තදස්සනත්ථං පයනතං

කතන්ති දස්යසතුං ‘‘බුද්  ානං පනා’’තිආදි වුත්තං. ගමනවයසන

කායස්සාභිනීහරණං  මනාභිහායරො. යථාධිප්පායාවත්තනං 

අධිප් පාෙයකොපනං. 

අඤ ්ඤතරාෙ පාරමිොති යනක්ෙම්මපාරමියා. වීරියපාරමියාති අපයර. 

මහාභිනික් ඛමනස ්සාති මහන්තස්ස චරිමභයව අභිනික්ෙමනස්ස. තඤ්හි
මහන්තං යභොගක්ෙන්ධං මහන්තඤ්ච ඤාතිපරිවට්ටං මහන්තඤ්ච
චක්කවත්තිසිරිං පජහිත්වා සයදවකස්ස යලොකස්ස සමාරකස්ස ච
අචින්යතය්යාපරියමයයයභදස්සමහයතොඅත්ථායහිතායසුොයපවත්තත්තා 
මහනීයතායචමහන්තංඅභිනික්ෙමනන්තිවුච්චති. 

පුරියමොති ‘‘කතමාය නු කථාය සන්නිසින්නා භවථා’’ති එවං

වුත්තඅත්යථො. කා ච පන යවොති එත්ථ ච-සකුයදො බ්යයතියරයක. යතන

යථාපුච්ඡිතාය කථාය වක්ෙමානං විප්පකතභාවං යජොයතති. පන-සකුයදො

වචනාලඅකායර. යාය හි කථාය යත භික්ඛූ සන්නිසින්නා, සා එව

අන්තරාකථාභූතා විප්පකතා වියසයසනපුන පුච්ඡීයති. අඤ ්ඤාති අන්තරා-
සකුදස්ස අත්ථමාහ. අඤ්ඤත්යථො හි අයං අන්තරා-සකුයදො ‘‘භූමන්තරං )ධ.

ස. අට්ඨ. නිදානකථා) සමයන්තර’’න්තිආදීසු විය, අන් තරාති වා

යවමජ්යඣති අත්යථො. දසකථාවත් ථුනිස ්සිතාති ‘‘කිං සීලං නාම, කථඤ්ච

පූයරතබ්බ්යං, කානි චස්සසංකියලසයවොදානානී’’තිආදිනාඅප්පිච්ඡාදිනිස්සිතා
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සීලාදිනිස්සිතා ච කථා. අරියෙොති නිකුයදොයසො. අථ වා අත්ථකායමහි

අරණීයයොති අරියෙො, අරියානං අයන්ති වා අරියෙොති. 

භාවනාමනසිකාරවයසන තුණ් හී භවන්ති, න එකච්චබ්යාහිරකපබ්බ්යජිතා විය

මූගබ්බ්යතසමාදායනන. දුතිෙජ් ඣානම් පි අරියෙො තුණ් හීභායවො 

වචීසඅොරපහානයතො. මූලකම් මට් ඨානන්ති පාරිහාරිය කම්මට්ඨානම්පි. 

ඣානන්තිදුතියජ්ඣානං. 

274. ‘‘සන්නිපතිතානං යවො, භික්ෙයව, කුවය’’න්ති)ම.නි.1.273; උදා.

12, 28, 29) අට්ඨුප්පත්තිවයසන යදසනා පවත්තාති තස්සා උපරියදසනාය

සම්බ්යන්ධං දස්යසතුං ‘‘ද් යවමා, භික් ඛයව, පරියෙසනාති යකො අනුසන් ධී’’ති

අනුසන්ධිං පුච්ඡති. අෙං තුම් හාකං පරියෙසනාති යා

මහාභිනික්ෙමනපටිබ්යකුධා ධම්මී කථා, සා තුම්හාකං ධම්මපරියයසනා

ධම්මවිචාරණාඅරියපරියයසනානාම. අපාෙමග්  න්තිඅනත්ථාවහංමග්ගං. 

උද් යදසානුක් කමං භින් දිත් වාති උකුයදසානුපුබ්බිං ලඅඝිත්වා.  ම් ම-සකුයදො

‘‘අයමොසධම්මංනිබ්බ්යාන’’න්තිආදීසුවිය පකතිපරියායයො.  ාෙනසභායවොති
ජායනපකතියකොතිඅත්යථො.යසසපයදසුපි එයසවනයයො. 

සබ් බත් ථාතියථා‘‘පුත්තභරිය’’න්ති කුවන්දසමාසවයසනඑකත්තං, එස
නයයො සබ්බ්යත්ථ ‘‘දාසිදාස’’න්තිආදීසු සබ්බ්යපයදසු. පරයතො විකාරං

අනාපජ්ජිත්වා සබ්බ්යදා ජාතරූපයමව යහොතීති  ාතරූපං, සුවණ්ණං.

ධවලසභාවතායරඤ්ජීයතීති ර තං, රූපියං.ඉධපනසුවණ්ණංඨයපත්වායං
කිඤ්චි උපයභොගපරියභොගාරහංරජතංයතවගහිතං.උපධීයතිඑත්ථදුක්ෙන්ති 

උප යෙො. චුතීසඞ් ඛාතං මරණන්ති එකභවපරියාපන්නං
ෙන්ධනියරොධසඅොතං මරණමාහ. ෙණිකනියරොයධො පන ෙයණ ෙයණ.

යතනාහ ‘‘සත් තානං විො’’ති. සංකිලිස් සතීති දූසවියසන විය අත්තානං

දූසිස්සති. යතනාහ භගවා – ‘‘පඤ්චියම, භික්ෙයව, ජාතරූපස්ස

උපක්කියලසාඅයයොයලොහ’’න්තිආදි)අ.නි.5.23). මලං  යහත් වාතියයහි

සහයයොගයතො මලිනං යහොති, යතසං මලිනභාවපච්චයානං වයසන මලං
ගයහත්වා.ජීරණයතොජරාධම්මවායරජාතරූපංගහිතන්තියයොජනා. යයපන

ජාතිධම්මවායරපි ජාතරූපං න පඨන්ති, යතසං ඉතයරසං විය
ජීරණධම්මවායර සරූපයතො අනාගතම්පි උපධිග්ගහයණන ගහිතයමවාති
දට්ඨබ්බ්යං. පරිග්ගයහ ඨිතානං පන වයසන වුච්චමායන අපාකටානම්පි
ජාතිජරාමරණානං වයසන යයොජනා ලබ්භයතව. ජාතරූපසීයසන යචත්ථ 

සබ්බ්යස්සපි අනින්ද්රියබ්යකුධස්ස ගහණං දට්ඨබ්බ්යං, පුත්තභරියාදිග්ගහයණන
විය මිත්තාමච්චාදිග්ගහණං. 

275. අරියයහිපරියයසනා, අරියානංපරියයසනාතිවා අරිෙපරියෙසනාති

සමාසකුවයංදස්යසති ‘‘අෙං, භික් ඛයව’’තිආදිනා. 
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276. මූලයතො පට් ඨාොති යං මහාභිනික්ෙමනස්ස

මූලභායවසුආදීනවදස්සනං, තයතො පට්ඨාය. යස්මා යත භික්ඛූ තත්ථ 

මහාභිනික්ෙමනකථායසන්නිසින්නා, සාචයනසංඅන්තරාකථාවිප්පකතා, 
තස්මාභගවා යතසංමූලයතොපට්ඨායමහාභිනික්ෙමනකථංකයථතුංආරභි. 

අහම් පි පුබ් යබති වියසසවචනං අපරිපක්කඤායණන සයං චරිමභයව තීසු
පාසායදසු තිවිධනාටකපරිවාරස්ස දිබ්බ්යසම්පත්තිසදිසාය මහාසම්පත්තියා

අනුභවනං, අභිනික්ෙමිත්වාපධානපදහනවයසන අත්තකිලමථානුයයොගඤ්ච 

සන්ධායාහ. අනරිෙපරියෙසනං පරියෙසින්ති එත්ථාපි එයසව නයයො. 

පඤ ්චවග් ගිොපීති යථාසකං ගිහියභොගං අනුයුත්තා තං පහාය පබ්බ්යජිත්වා
අත්තකිලමථානුයයොයගඨිතාසත්ථුධම්මචක්කපවත්තනයදසනාය )සං.නි. 

5.1081; මහාව. 13; පටි. ම. 2.30) තම්පි පහාය අරියපරියයසනං
පරියයසිංසූති. 

277. කාමං දහර-සකුයදො‘‘දහරංද්මාරංමන්දංඋත්තානයසයයක’’න්ති

)ම. නි. 1.496) එත්ථ බ්යාලදාරයක ආගයතො, ‘‘භයද්රන යයොබ්බ්යයනන
සමන්නාගයතො’’ති පන වක්ෙමානත්තා යුවාවත්ථා ඉධ දහර-සකුයදන

වුත්තාතිආහ ‘‘තරුයණොව සමායනො’’ති. පඨමවයෙන එකූනතිංසවයත්තා.

ජාතියා හි යාව යතත්තිංසවයා පඨමවයයො. අනාදරත් යථ සාමිවචනං යථා 

‘‘යදවදත්තස්ස රුදන්තස්ස පබ්බ්යජී’’ති. කාමං අස්සුමුච්චනං යරොදනං, තං 

අස් සුමුඛානන්තිඉමිනාපකාසිතං, තංපනවත්වා ‘‘රුදන් තාන’’න්තිවචනං

බ්යලවයසොකසමුට්ඨානං ආයරොදනවත්ථුං පකායසතීති ආහ ‘‘කන් දිත් වා 

යරොදමානාන’’න්ති. කිං කුසලන් ති  යවසමායනොති කින්ති සබ්බ්යයසො

අවජ්ජරහිතං එකන්ත නියයානිකං පරියයසමායනො. වරපදන්ති

වට්ටදුක්ෙනිස්සරණත්ථියකහි එකන්යතන වරණීයට්යඨන වරං, 

පජ්ජිතබ්බ්යට්යඨනපදං.තුඅගසරීරතායදීය ො, පිඅගලචක්ඛුතායපිඅගයලොති 

දීඝපිඞ්  යලො.  ම් යමොති විනයයො, සමයයොති අත්යථො. සුත් වාව 

උග්  ණ් හින්ති යතන වුච්චමානස්ස සවනමත්යතයනව උග්ගණ්හිං
වාචුග්ගතංඅකාසිං. 

පටිලපනමත් තයකනාති පුන ලපනමත්තයකන. ජානාතීති ඤායණො, 

ඤායණොති වායදො ඤාණවායදො, තං ඤාණවාදං. ‘‘වදාමී’’ති ආගතත්තා 

අට් ඨකථාෙං ‘‘ ානාමී’’ති උත්තමපුරිසවයසනඅත්යථොවුත්යතො. අඤ ්යඤපි 

බහූති අඤ්යඤපි බ්යහූ මම තථාභාවං ජානන්තා ‘‘අයං ඉමං ධම්මං

ජානාතී’’ති, ‘‘අකම්පනීයතායථියරො’’තිවා එවංවදන්ති. ලාභීති අඤ් ඤාසීති

ධම්මස්සඋකුදිසයනන මහාපඤ්ඤතාය‘‘අයංඅත්තනාගතමග්ගංපයවයදති, 

නඅනුස්සුතියකො’’තිඅඤ්ඤාසි. අස් සාතියබ්යොධිසත්තස්ස. එතදයහොසීතිඑතං 

‘‘නයෙොආළායරොකාලායමො’’තිආදිමනසිඅයහොසි, චින්යතසීතිඅත්යථො. 

යහට්ඨිමසමාපත්තීහි විනා උපරිමසමාපත්තීනං සම්පාදනස්ස 

අසම්භවයතො ‘‘සත් ත සමාපත් තියෙො මං  ානායපසී’’ති ආහ. පයෙො ං 
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කයරෙයන්ති භාවනං අනුයුඤ්යජයයන්ති අත්යථො. එවමාහාති එවං ‘‘අහං, 

ආවුයසො’’තිආදිමාහ, සත්තන්නං සමාපත්තීනං අධිගමං පච්චඤ්ඤාසීති
අත්යථො. 

අනුසූෙයකොති අනිස්සුකී. යතන මහාපුරියස පසාදං පයවයදසි.
යබ්යොධිසත්තස්ස තා සමාපත්තියයො නිබ්බ්යත්යතත්වා ඨිතස්ස
පුරිමජාතිපරිචයයනඤාණස්සචමහන්තතායතාසංගතිචඅභිසම්පරායයොච 

උපට්ඨාසි. යතන ‘‘වට්ටපරියාපන්නා එයවතා’’ති නිච්ඡයයො උදපාදි. 

යතනාහ ‘‘නාෙං  ම් යමො නිබ් බිදාො’’තිආදි. එකච්චානං 
විරාගභාවනාසමතික්කමාවයහොපි යනව යතසම්පි අච්චන්තාය

සමතික්කමාවයහො, සයඤ්ච වට්ටපරියාපන්යනොයයව, තස්මා යනව වට්යට

නිබ්බින්දනත්ථාය, යදග්යගනන නිබ්බිදාය, තදග්යගනනවිරජ්ජනත්ථාය, 

රාගාදීනං පාපධම්මානංනනිරුජ්ඣනත්ථාය, න උපසමත්ථාය, තස්මාතං
අභිඤ්යඤයයධම්මංනඅභිජානනත්ථාය…යප.…සංවත්තතීති යයොජනා. 

ොවයදව ආකිඤ් චඤ ්ඤාෙතනුපපත් තිොති සත්තසු සමාපත්තීසු
උක්කට්ඨං ගයහත්වා වදති. උට්ඨාය සමුට්ඨාය අචුතිධම්මං පරියයසිතුං
යුත්තත්තා තඤ්ච අනතික්කන්තජාතිධම්මයමවාති මහාසත්යතො පජහතීති

ආහ ‘‘ෙඤ ්ච ඨානං පායපතී’’තිආදි. තයතො පට් ඨාොති යදා

සමාපත්තිධම්මස්සගතිඤ්චඅභිසම්පරායඤ්චඅබ්භඤ්ඤාසි, තයතොපට්ඨාය. 

මක් ඛිකාවයසනාති යභොජනස්ස මක්ඛිකාමිස්සතාවයසන. මනං න 

උප් පායදති භුඤ්ජිතුන්ති අධිප්පායයො. මහන් යතන උස් සායහනාති ඉදං

කතිපාහංතත්ථ භාවනානුයයොගමත්තංසන්ධායවුත්තං, නඅඤ්යඤසංවිය
කසිණපරිකම්මාදිකරණං. න හි අන්තිමභවිකයබ්යොධිසත්තානං

සමාපත්තිනිබ්බ්යත්තයනභාරියංනාම. අනලඞ් කරිත් වාතිඅනුඅනුඅලංකත්වා
පුනප්පුනං‘‘ඉමිනානකිඤ්චි පයයොජන’’න්තිකත්වා. 

278. වාචාෙ උග්  හිතමත් යතොවාති එත්ථ පුබ්යබ්ය වුත්තනයානුසායරන
අත්යථොයවදිතබ්යබ්යො. 

279. මහායවලා විය මහායවලා, විපුලවාලිකපුඤ්ජතාය මහන්යතො

යවලාතයටොවියාති අත්යථො. යතනාහ ‘‘මහාවාලිකරාසීති අත් යථො’’ති.උරු

මරු සිකතා වාලුකා වණ්ණු වාලිකාති ඉයම සකුදා සමානත්ථා, 
බ්යයඤ්ජනයමවනානං. 

යසනානිගච්ඡිනිවිසිඑත්ථාති යසනානි යමො, යසනායනිවිට්ඨට්ඨානං. 

යසනානි ායමොති පන අයං සමඤ්ඤා අපරකාලිකා.

යගොචරගාමනිදස්සනඤ්යචතං. උපරිසුත් තස් මින්ති මහාසච්චකසුත්යත. ඉ  

පන යබොධිපල් ලඞ් යකො අධිප් යපයතො අරියපරියයසනායවුච්චමානත්තා. 
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280. ‘‘ඤාණදස්සන’’න්ති ච එකජ්ඣං ගහිතපදකුවයවිසයවියසසස්ස
අනාමට්ඨත්තා ‘‘යම’’ති ච ගහිතත්තා 

අනවයසසයඤයයාවයබ්යොධනසමත්ථයමව ඤාණවියසසං යබ්යොයධති, න

ඤාණමත්තං, නදස්සනමත්තන්තිආහ ‘‘සබ් බ ම් මදස් සනසමත් ථඤ් ච යම 

සබ් බඤ ්ඤුතඤ් ඤාණං උදපාදී’’ති. අකුප් පතාොති වියමොක්ෙන්තතාය

සබ්බ්යයසො පටිපක්ෙධම්යමහි අසඅයෙොභනීයතාය. යතනාහ ‘‘රා ාදීහි න 

කුප් පතී’’ති.ආරම්මණසන්තතායපි තදාරම්මණානංඅත්ථිවියසයසොයථාතං

‘‘ආයනඤ්ජවිහායර’’ති ආහ ‘‘අකුප් පාරම් මණතාෙ චා’’ති. 

පච් චයවක් ඛණඤාණම් පීතිනයකවලංසබ්බ්යඤ්ඤුතඤ්ඤාණයමව, අථයෙො 
යථාධිගයතපටියවධසකුධම්යමඑකූනවීසතිවිධපච්චයවක්ෙණඤාණම්පි. 

281. පටිවිද් ය ොති (දී. නි. ටී. 2.64; සං. නි. ටී. 1.1.172; සාරත්ථ. ටී.

මහාවග්ග 3.7) සයම්භුඤායණන ‘‘ඉදං දුක්ෙ’’න්තිආදිනා පටිමුෙං

නිබ්බිජ්ඣනවයසන පත්යතො, යථාභූතං අවබුකුයධොති අත්යථො.  ම් භීයරොති
මහාසමුකුයදො විය මකසතුණ්ඩසූචියා අඤ්ඤත්ර 

සමුපචිතපරිපක්කඤාණසම්භායරහි අඤ්යඤසං ඤායණන
අලබ්භයනයයපතිට්යඨො. යතනාහ 

‘‘උත් තානභාවපටික් යඛපවචනයමත’’න්ති. යයො අලබ්භයනයයපතිට්යඨො, 
යසො ඔගාහිතුමසක්ද්යණයයතාය සරූපයතො ච පස්සිතුං න සක්කාති ආහ 

‘‘ ම් භීරත් තාව දුද් දයසො’’ති. දුක් යඛන දට් ඨබ් යබොති කිච්යඡන යකනචියදව

දට්ඨබ්යබ්යො. යං පන දට්ඨුයමව න සක්කා, තස්ස ඔගායහත්වා අනු අනු

බුජ්ඣයනකථාඑවනත්ථීතිආහ ‘‘දුද් දසත් තාව දුරනුයබොය ො’’ති. දුක් යඛන 

අවබුජ් ඣිතබ් යබො අවයබ්යොධස්සදුක්කරභාවයතො.ඉමස්මිංඨායන–‘‘තංකිං

මඤ්ඤථ, භික්ෙයව, කතමංනුයෙො දුක්කරතරංවා දුරභිසම්භවතරංවා’’ති 

සුත් තපදං (සං. නි. 5.1115) වත්තබ්බ්යං. සන්තාරම්මණතාය වා සන් යතො. 

නිබ්බුතසබ්බ්යපරිළාහතාය නිබ් බුයතො. පධානභාවං නීයතොති වා පණීයතො. 

අතිත්තිකරට්යඨන අතප් පයකො සාදුරසයභොජනංවිය.එත්ථච නියරොධසච්චං

සන්තං ආරම්මණන්ති සන් තාරම් මණං, මග්ගසච්චං සන්තං

සන්තාරම්මණඤ්චාති සන් තාරම් මණං. අනුපසන්තසභාවානං කියලසානං
සඅොරානඤ්චඅභාවයතොනිබ්බුතසබ්බ්යපරිළාහතාය සන්තපණීතභායවයනව

ච අයසචනකතාය අතප්පකතා දට්ඨබ්බ්යා. යතනාහ ‘‘ඉදං ද් වෙං 

යලොකුත් තරයමව සන්  ාෙ වුත් ත’’න්ති. උත්තමඤාණවිසයත්තා න 

තක් යකන අවචරිතබ් යබො, තයතොඑවනිපුණඤාණයගොචරතායච සණ් යහො. 

සුඛුමසභාවත්තා ච නිපුයණො, බ්යාලානං අවිසයත්තා පණ්ඩියතහි එව

යවදිතබ්යබ්යොති පණ් ඩිතයවදනීයෙො. ආලීයන්ති අභිරමිතබ්බ්යට්යඨන

යසවීයන්තීති ආලො, පඤ්ච කාමගුණා. ආලයන්ති අල්ලීයන්තී

අභිරමණවයසන යසවන්තීති ආලො, තණ්හාවිචරිතානි. රමන් තීති රතිං

වින්දන්තිකීළන්තිලළන්ති. ආලෙරතාතිආලයනිරතා. 
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පටුන 

ඨානං සන්ධායාති ඨාන -සකුදං සන්ධාය.  අත්ථයතො පන ඨානන්ති ච

පටිච්චසමුප්පායදො එව අධිප්යපයතො. තිට්ඨති ඵලං තදායත්තවුත්තිතායාති 

ඨානං, සඅොරාදීනං පච්චයභූතා අවිජ්ජාදයයො  .ඉයමසං සඅොරාදීනං

පච්චයාතිඉදප්පච්චයා , අවිජ්ජාදයයොව. ඉදප්පච්චයාඑව ඉදප්පච්චයතා යථා

‘‘යදයවොඑවයදවතා’’ති , ඉදප්පච්චයානංවාඅවිජ්ජාදීනංඅත්තයනොඵලංපති

පච්චයභායවො උප්පාදනසමත්ථතා ඉදප්පච්චයතා. යතන 

සමත්ථපච්චයලක්ෙයණො පටිච්චසමුප්පායදො දස්සියතො යහොති  .පටිච්ච

සමුප්පජ්ජති ඵලං  එතස්මාති පටිච්චසමුප්පායදො. පදකුවයයනපි ධම්මානං 

පච්චයට්යඨො එව විභාවියතො  .යතනාහ  ‘‘සඅොරාදිපච්චයානං එතං 

අධිවචන ’’න්ති .අයයමත්ථ සඅයෙයපො , විත්ථායරො පන 

විසුකුධිමග්ගසංවණ්ණනායං (විසුකුධි  .මහාටී . 2.572-573) වුත්තනයයන

යවදිතබ්යබ්යො. 

සබ් බසඞ් ඛාරසමයථොතිආදි සබ් බන්ති 

සබ්බ්යසඅොරසමථාදිසකුදාභියධයයං සබ්බ්යං අත්ථයතො නිබ් බානයමව. ඉදානි

තස්ස නිබ්බ්යානභාවං දස්යසතුං ‘‘ෙස් මා හී’’තිආදි වුත්තං. න්ති නිබ්බ්යානං. 

ආ ම් මාති පටිච්ච අරියමග්ගස්ස ආරම්මණපච්චයභාවයහතු. සම් මන් තීති
අප්පටිසන්ධිකූපසමවයසන සම්මන්ති. තථා සන්තා සවියසසං උපසන්තා

නාම යහොන්තීති ආහ ‘‘වූපසම් මන් තී’’ති. එයතන ‘‘සබ්යබ්ය සඅොරා

සම්මන්ති එත්ථාති සබ් බසඞ් ඛාරසමයථො, නිබ්බ්යාන’’න්ති දස්යසති. 
සබ්බ්යසඅෙතවිසංයුත්යත ච නිබ්බ්යායන සබ්බ්යසඅොරවූපසමපරියායයො
යහට්ඨා වුත්තනයයයනව යවදිතබ්යබ්යො. යසසපයදසුපි එයසව නයයො. 

පටිනිස ්සට් ඨාති සමුච්යඡදවයසන පරිච්චත්තා යහොන්ති. සබ් බා තණ් හාති 

අට්ඨසතප්පයභදා සබ්බ්යාපි තණ්හා. සබ් යබ කියලසරා ාති 

කාමරාගරූපරාගාදියභදාසබ්යබ්යපිකියලසභූතා රාගා, සබ්යබ්යපිවාකියලසා

ඉධ ‘‘කියලසරාගා’’ති යවදිතබ්බ්යා, න යලොභවියසසා එව චිත්තස්ස

විපරිණතභාවාපාදනයතො. යථාහ ‘‘රත්තම්පි චිත්තං විපරිණතං, දුට්ඨම්පි

චිත්තං විපරිණතං, මූළ්හම්පි චිත්තං විපරිණත’’න්ති )පාරා. 271). 

විරජ්  න් තීතිපලුජ්ජන්ති. 

චිරනිසජ්ජාචිරභාසයනහි පිට්ඨිආගිලායනතාලුගලයසොසාදිවයසන 

කාෙකිලමයථො යචව කාෙවියහසා චයවදිතබ්බ්යා.සා චයෙොයදසනායඅත්ථං

අජානන්තානංවයසනවුත්තා, ජානන්තානංපනයදසනායකායපරිස්සයමොපි 

සත්ථු අපරිස්සයමොව. යතනාහ භගවා – ‘‘න ච මං ධම්මාධිකරණං

වියහයසසී’’ති )උදා. 10). යතයනවාහ ‘‘ො අ ානන් තානං යදසනා නාම, 

යසො මම කිලමයථො අස් සා’’ති. උභෙන්ති චිත්තකිලමයථො යචව

චිත්තවියහසා චාති උභයම්යපතං බුද්  ානං නත් ථි යබ්යොධිමූයලයයව 

සමුච්ඡින්නත්තා. 
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අනුබ්රූහනං සම්පිණ්ඩනං. යසොති ‘‘අපිස්සූ’’ති නිපායතො. මන්ති පටි-

සකුදයයොයගනසාමිඅත්යථඋපයයොගවචනන්තිආහ ‘‘මමා’’ති. වුකුධිප්පත්තා

වාඅච්ඡරියා අනච් ඡරිො. වුකුධිඅත්යථොපි හිඅ-කායරොයහොතියථා‘‘අයසක්ො

ධම්මා’’ති )ධ. ස. 11.තිකමාතිකා). කප්පානං සතසහස්සං චත්තාරි ච
අසඅයෙයයයානි සයදවකස්ස යලොකස්ස ධම්මසංවිභාගකරණත්ථයමව 
පාරමියයො පූයරත්වා ඉදානි අධිගතධම්මරජ්ජස්ස තත්ථ 

අප්යපොස්සුක්කතාපත්තිදීපනතා, ගාථාත්ථස්ස අච්ඡරියතා, තස්ස
වුකුධිප්පත්ති චාති යවදිතබ්බ්යං. අත්ථකුවායරන හි ගාථානං අනච්ඡරියතා. 

ය ොචරා අයහසුන්තිඋපට්ඨයහසුං.උපට්ඨානඤ්ච විතක්යකතබ්බ්යතාතිආහ 

‘‘පරිවිතක් කයිතබ් බතං පාපුණිංසූ’’ති. 

යදිසුොපටිපදාව, කථංකිච්ඡතාතිආහ ‘‘පාරමීපූරණකායල පනා’’තිආදි. 

එවමාදීනි දුප්පරිච්චජානි යදන් තස් ස. හ-ඉති වා ‘‘බ්යයත්ත’’න්ති එතස්මිං

අත්යථ නිපායතො. එකංසත්යථති යකචි. හ බ්යයත්තං, එකංයසන වා අලං
නිප්පයයොජනං එවං කිච්යඡන අධිගතස්ස ධම්මස්ස යදසිතන්ති යයොජනා. 

හලන්තිවා‘‘අල’’න්තිඉමිනාසමානත්ථංපදං‘‘හලන්ති වදාමී’’තිආදීසු)දී.

නි.ටී.2.65; සං.නි.ටී.1.1.172) විය. රා යදොසපරිඵුට් යඨහීතිඵුට්ඨවියසන
විය සප්යපන රායගන යදොයසන ච සම්ඵුට්යඨහි අභිභූයතහි. 

රා යදොසානු යතහීතිරායගනචයදොයසනච අනුබ්යන්යධහි. 

කාමරාගරත්තා භවරාගරත්තාචනීවරයණහි නිවුතතාය, දිට්ඨිරාගරත්තා

විපරීතාභිනියවයසන. න දක් ඛන් තීති යාථාවයතො ධම්මං න

පටිවිජ්ඣිස්සන්ති. එවං  ාහායපතුන්ති ‘‘අනිච්ච’’න්තිආදිනා සභායවන
යාථාවයතො ධම්මං ජානායපතුං. රාගයදොසපයරතතාපි යනසං

සම්මූළ්හභායවයනවාතිආහ ‘‘තයමොඛන් ය න ආවුටා’’ති. 

282. ධම්මයදසනාය අප්යපොස්සුක්කතාපත්තියා කාරණං විභායවතුං 

‘‘කස ්මා පනා’’තිආදිනා සයයමව යචොදනං සමුට්ඨායපති. තත්ථ 

අඤ ්ඤාතයවයසනාති ඉමස්ස භගවයතො සාවකභාවූපගමයනන
අඤ්ඤාතරූයපන. තාපසයවයසනාතියකචි.යසොපනඅරහත්තාධිගයමයනව
විගච්යඡයය. තිවිධං කාරණං අප්යපොස්සුක්කතාපත්තියා පටිපක්ෙස්ස

බ්යලවභායවො, ධම්මස්සගම්භීරතා, තත්ථච සාතිසයංගාරවන්ති, තදස්යසතුං 

‘‘තස් ස හී’’තිආදි ආරකුධං. (තත්ථ පටිපක් ඛා නාම රාගාදයයො කියලසා
සම්මාපටිපත්තියා අන්තරායකරත්තා. යතසංබ්යලවභාවයතොචිරපරිභාවනාය
සත්තසන්තානයතො දුබ්බියසොධියතාය යත සත්යත මත්තහත්ථියනො විය
දුබ්බ්යලපුරිසං අධිභවිත්වා අජ්යඣොත්ථරිත්වා අනයබ්යයසනං ආපායදන්තා
අයනකසතයයොජනායාමවිත්ථාරං සුනිචිතං  නසන්නියවසං
කණ්ටකදුග්ගම්පි අධියසන්ති. දූරප්පයභදදුච්යඡජ්ජතාහිදුබ්බියසොධියතංපන

දස්යසතුං ‘‘අථස් සා’’තිආදි වුත්තං. තත්ථ ච අන්යතො අමට්ඨතාය 

කඤ් ජිෙපුණ් ණා ලාබු. චිරපාරිවාසිකතාය තක් කභරිතා චාටි. 
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ස්යනහතින්තදුබ්බ්යලභායවන වසාපීතපියලොතිකා. යතලමිස්සිතතාය 

අඤ ් නමක් ඛිතහත් යථො දුබ්බියසොධනීයා වුත්තා, හීනූපමා යචතා

රූපපබ්යන්ධභාවයතොඅචිරකාලිකත්තාචමලීනතාය, කියලසසංකියලයසොඑව 
පන දුබ්බියසොධනීයතයරො අනාදිකාලිකත්තා අනුසයිතත්තා ච. යතනාහ 

‘‘අතිසංකිලිට් ඨා’’ති. යථා ච දුබ්බියසොධනීයතරතාය, එවං 
ගම්භීරදුකුදසදුරනුයබ්යොධානම්පිවුත්තඋපමාහීනූපමාව). 

පටිපක්ෙවිගමයනන ගම්භීයරොපි ධම්යමො සුපාකයටො භයවයය. 

පටිපක්ෙවිගමනං පන සම්මාපටිපත්තිපටිබ්යකුධං, සා සකුධම්මස්සවනාධීනා.

තං සත්ථරි ධම්යම ච පසාදායත්තං, යසො ගරුට්ඨානියානං
අජ්යඣසනයහතුයකොති පනාළිකාය සත්තානං ධම්මසම්පටිපත්තියා

බ්රහ්මයාචනානිමිත්තන්තිතංදස්යසන්යතො ‘‘අපිචා’’තිආදිමාහ. 

උපක්කියලසභූතං අප්පංරාගාදිරජංඑතස්සාති අප්පරජං, අප්පරජංඅක්ඛි

පඤ්ඤාචක්ඛු යයසං යත තංසභාවාති කත්වා අප් පර ක් ඛ ාතිකාති

අයමත්යථො විභාවියතො ‘‘පඤ ්ඤාමයෙ’’තිආදිනා. අප්පං රාගාදිරජං යයසං

තංසභාවා අප් පර ක් ඛ ාතිකාති එවම්පි සකුදත්යථො සම්භවති. 
දානාදිදසපුඤ්ඤකිරියවත්ථූනි සරණගමනපරහිතපරිණාමයනහි සකුධිං

)කුවාදසයහොන්තීති) ‘‘ද් වාදසපුඤ් ඤකිරිෙවයසනා’’තිවුත්තං. 

රාගාදිමයලන සමයලහි පූරණාදීහි ඡහි සත් ථායරහි සත්ථුපටිඤ්යඤහි
කබ්බ්යරචනාවයසන චින්තාකවිආදිභායව ඨත්වා තක්කපරියාහතං

වීමංසානුචරිතං සයංපටිභානං චින් තියතො. යත කිර
බුකුධයකොලාහලානුස්සයවන සඤ්ජාතද්තූහලං යලොකං වඤ්යචත්වා
යකොහඤ්යඤ ඨත්වා සබ්බ්යඤ්ඤුතං පටිජානන්තා යං කිඤ්චි අධම්මංයයව

ධම්යමොති දීයපසුං. යතනාහ ‘‘යත හි පුයරතරං උප් පජ් ජිත් වා’’තිආදි. 

අපාපුයරතන්ති එතං කස්සපස්ස භගවයතො සාසනන්තරධානයතො පභුති
පිහිතං නිබ්බ්යානනගරස්ස මහාකුවාරං අරියමග්ගං සකුධම්මයදසනාහත්යථන
අපාපුරවිවර. 

යසලපබ්බ්යයතො උච්යචො යහොති ථියරො ච, න පංසුපබ්බ්යයතො

මිස්සකපබ්බ්යයතො චාති ආහ ‘‘යසයල ෙථා පබ් බතමුද්  නී’’ති.  ම් මමෙං 

පාසාදන්ති යලොද්ත්තරධම්මමාහ. යසො හි සබ්බ්යයසො පසාදාවයහො, 
සබ්බ්යධම්යම අතික්කම්ම අබ්භුග්ගතට්යඨන පාසාදසදියසො ච.

පඤ්ඤාපරියායයො වා ඉධ  ම් ම-සකුයදො. සා හි අබ්භුග්ගතට්යඨන

‘‘පාසායදො’’ති අභි ම් යම (ධ.ස.අට්ඨ.16) නිකුදිට්ඨා.තථාචාහ– 

‘‘පඤ්ඤාපාසාදමාරුය්හ, අයසොයකොයසොකිනිංපජං; 

පබ්බ්යතට්යඨොවභූමට්යඨ, ධීයරොබ්යායලඅයවක්ෙතී’’ති.)ධ.ප. 28); 



මජ්ඣිමනිකායය මූලපණ්ණාස-ටීකා  ඔපම්මවග්යගො 

440 

පටුන 

උට් යඨහීති වා ධම්මයදසනාය
අප්යපොස්සුක්කතාසඅොතසඅයකොචාපත්තියතොකිලාසුභාවයතොඋට්ඨහ. 

283. ගරුට්ඨානියං පයිරුපාසිත්වා ගරුතරං පයයොජනං උකුදිස්ස 

අභිපත්ථනා අජ්යඣසනා, සාපි අත්ථයතො යාචනාව යහොතීති ආහ 

‘‘අජ් යඣසනන් ති ොචන’’න්ති. පයදසවිසයං ඤාණදස්සනං අහුත්වා 
බුකුධානංයයව ආයවණිකභාවයතො ඉදං ඤාණකුවයං ‘‘බුකුධචක්ඛූ’’ති 

වුච්චතීති ආහ ‘‘ඉයමසඤ් හි ද් වින් නං ඤාණානං බුද්  චක් ඛූති නාම’’න්ති. 

තිණ් ණං මග්  ඤාණානන්ති යහට්ඨිමානං තිණ්ණං මග්ගඤාණානං 

‘‘ ම් මචක් ඛූ’’ති නාමං චතුසච්චධම්මදස්සනමත්තභාවයතො. යයතො තානි

ඤාණානිවිජ්ජූපමභායවනවුත්තානි, අග්ගමග්ගඤාණංපනඤාණකිච්චස්ස

සිොප්පත්තියානදස්සනමත්තංයහොතීති ‘‘ධම්මචක්ඛූ’’තිනවුච්චති, තයතො

තං වජිරූපමභායවන වුත්තං. වුත් තනයෙනාති ‘‘අප්පරජක්ො’’ති එත්ථ

වුත්තනයයන. යස්මා මන්දකියලසා ‘‘අප් පර ක් ඛා’’ති වුත්තා, තස්මා

බ්යහලකියලසා ‘‘මහාර ක් ඛා’’ති යවදිතබ්බ්යා. පටිපක්ෙවිධමනසමත්ථතාය 

තික් ඛානි සූරානි විසදානි, වුත්තවිපරියායයන මුදූනි. සද්  ාදයෙො ආකාරාති

සකුදහනාදිප්පකායරවදති. සුන් දරාතිකලයාණා. සම් යමොහවියනොදනිෙං (විභ.

අට්ඨ.814) පන ‘‘යයසංආසයාදයයොයකොට්ඨාසාසුන්දරා, යතස්වාකාරා, 

විපරීතා කුවාකාරා’’ති වුත්තං, තං ඉමාය අත්ථවණ්ණනාය අඤ්ඤදත්ථු

සංසන්දතිසයමතීති දට්ඨබ්බ්යං. කාරණං නාමපච්චයාකායරො, සච්චානිවා. 

අෙං පයනත් ථ පාළීති එත්ථ අප්පරජක්ොදිපදානං අත්ථවිභාවයන අයං
තස්සත්ථස්ස විභාවනී පාළි. සකුධාදීනං විමුත්තිපරිපාචකධම්මානං

බ්යලවභායවො තප්පටිපක්ොනං පාපධම්මානං දුබ්බ්යලභායවයනව යහොති, 
යතසඤ්ච බ්යලවභායවො සකුධාදීනං දුබ්බ්යලභායවනාති
විමුත්තිපරිපාචකධම්මානං අත්ථිතානත්ථිතාවයසන
අප්පරජක්ෙමහාරජක්ෙතාදයයොපාළියංවිභජිත්වාදස්සිතා. ෙන්ධාදයයොඑව

ලුජ්ජනපලුජ්ජනට්යඨන යලොයකො. සම්පත්තිභවභූයතො යලොයකො 

සම් පත් තිභවයලොයකො, සුගතිසඅොයතොඋපපත්තිභයවො. සම්පත්තිසම්භවති

එයතනාති සම් පත් තිසම් භවයලොයකො. සුගතිසංවත්තනියයො කම්මභයවො.
දුග්ගති සඅොතඋපපත්තිභවදුග්ගති සංවත්තනියකම්මභවා 

විපත් තිභවයලොකවිපත් තිසම් භවයලොකා. 

පුන එකකදුකාදිවයසන යලොකං විභජිත්වා දස්යසතුං ‘‘එයකො 

යලොයකො’’තිආදි වුත්තං. ආහාරාදයයො විය හි ආහාරට්ඨිතිකා සඅොරා

ලුජ්ජනපලුජ්ජනට්යඨනයලොයකොති. එත්ථ එයකො යලොයකො සබ් යබ සත් තා 

ආහාරට් ඨිතිකාති යායං පුග්ගලාධිට්ඨානාය කථාය සබ්බ්යසඅොරානං 

පච්චයායත්තවුත්ති, තාය සබ්යබ්ය සඅොරා එයකොව යලොයකො එකවියධො

පකාරන්තරස්ස අභාවයතො. ද් යව යලොකාතිආදීසුපි ඉමිනා නයයන අත්යථො 
යවදිතබ්යබ්යො. නාමග්ගහයණන යචත්ථ නිබ්බ්යානස්ස අග්ගහණං තස්ස
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පටුන 

අයලොකසභාවත්තා.නනුච ආහාරට් ඨිතිකාතිඑත්ථපච්චයායත්තවුත්තිතාය 

මග්ගඵලානම්පි යලොකතා ආපජ්ජතීති? නාපජ්ජති පරිඤ්යඤයයානං 
දුක්ෙසච්චධම්මානංඉධ‘‘යලොයකො’’තිඅධිප්යපතත්තා.අථවානලුජ්ජතින

පලුජ්ජතීති යයොගහියතොතථානයහොති, යසොයලොයකොතිතං-ගහණරහිතානං
යලොද්ත්තරානං නත්ථි යලොකතා. උපාදානානං ආරම්මණභූතා ෙන්ධා 

උපාදානක් ඛන්  ා. දසාෙතනානීති දස රූපායතනානි. යසසයමත්ථ
සුවිඤ්යඤයයයමව. 

විවට්ටජ්ඣාසයස්ස අධිප්යපතත්තා තස්ස ච සබ්බ්යං යතභූමකකම්මං 

ගරහිතබ්බ්යංවජ්ජිතබ්බ්යඤ්චහුත්වාඋපට්ඨාතීතිවුත්තං ‘‘සබ් යබ අභිසඞ් ඛාරා 

වජ්  ං, සබ් යබ භව ාමිකම් මා වජ්  ’’න්ති. අප්පරජක්ෙමහාරජක්ොදීසු

පඤ්චසුදුයකසුඑයකකස්මිංදසදසකත්වා ‘‘පඤ ්ඤාසාෙ ආකායරහි ඉමානි 

පඤ ්චින් ද්රිොනි  ානාතී’’ති වුත්තං. අථ වා අන්වයයතො බ්යයතියරකයතො ච
සකුධාදීනංඉන්ද්රියානංපයරොපරියත්තං ජානාතීතිකත්වාතථාවුත්තං.එත්ථ
ච අප්පරජක්ොදිභබ්බ්යාදිවයසන ආවජ්යජන්තස්ස භගවයතො යත සත්තා

පුඤ්ජපුඤ්ජාවහුත්වාඋපට්ඨහන්ති, නඑයකකා. 

උප්පලානි එත්ථ සන්තීති උප් පලිනී, ගච්යඡොපි ජලාසයයොපි, ඉධ පන

ජලාසයයො අධිප්යපයතොතිආහ ‘‘උප් පලවයන’’ති. යානි උදකස්ස අන්යතො

නිමුග්ගායනව හුත්වා පුසන්ති වඩ්ඪන්ති, තානි අන් යතොනිමුග්  යපොසීනි. 

දීපිතානීති අට් ඨකථාෙං පකාසිතානි, ඉයධව වා ‘‘අඤ්ඤානිපී’’තිආදිනා
භාසිතානි. 

උග් ඝටිතඤ් ඤූති උග් ටිතං නාම ඤාණුග් ටනං, ඤායණ
උග් ටිතමත්යත එව ජානාතීති අත්යථො. විපඤ්චිතං විත්ථාරිතයමව අත්ථං

ජානාතීති විපඤ් චිතඤ් ඤූ. උකුයදසාදීහි යනතබ්යබ්යොති යනයෙයො. සහ 

උදාහටයවලාොති උදාහායර උදාහටමත්යතයයව.  ම් මාභිසමයෙොති

චතුසච්චධම්මස්ස ඤායණන සකුධිං අභිසමයයො. අෙං වුච් චතීති අයං
‘‘චත්තායරො සතිපට්ඨානා’’තිආදිනා නයයන සංඛිත්යතන මාතිකාය
ඨපියමානාය යදසනානුසායරන ඤාණං යපයසත්වා අරහත්තං ගණ්හිතුං 

සමත්යථො පුග්ගයලො ‘‘උග් ඝටිතඤ් ඤූ’’ති වුච්චති. අෙං වුච් චතීති අයං
සංඛිත්යතනමාතිකංඨයපත්වාවිත්ථායරනඅත්යථ විභජියමායනඅරහත්තං

පාපුණිතුංසමත්යථො පුග්ගයලො ‘‘විපඤ් චිතඤ් ඤූ’’තිවුච්චති. උද් යදසයතොති

උකුයදසයහතු, උකුදිසන්තස්ස, උකුදිසායපන්තස්ස වාති අත්යථො. 

පරිපුච් ඡයතොති අත්ථං පරිපුච්ඡන්තස්ස. අනුපුබ් යබන  ම් මාභිසමයෙො 

යහොතීති අනුක්කයමන අරහත්තප්පත්ති යහොති. න තාෙ  ාතිො 

 ම් මාභිසමයෙො යහොතීති යතනඅත්තභායවනමග්ගංවාඵලංවාඅන්තමයසො

ඣානංවාවිපස්සනංවානිබ්බ්යත්යතතුංන සක්යකොති. අෙං වුච් චති පුග්  යලො 

පදපරයමොති අයං පුග්ගයලො බ්යයඤ්ජනපදයමව පරමං අස්සාති පදපරයමොති
වුච්චති. 
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කම් මාවරයණනාති (විභ. අට්ඨ. 826) පඤ්චවියධන

ආනන්තරියකම්යමන. විපාකාවරයණනාතිඅයහතුකපටිසන්ධියා.යස්මාපන

දුයහතුකානම්පි අරියමග්ගපටියවයධො නත්ථි, තස්මා දුයහතුකා පටිසන්ධිපි

‘‘විපාකාවරණයමවා’’ති යවදිතබ්බ්යා. කියලසාවරයණනාති

නියතමිච්ඡාදිට්ඨියා. අස් සද්  ාති බුකුධාදීසු සකුධාරහිතා. අච් ඡන් දිකාති
කත්තුකමයතාද්සලච්ඡන්දරහිතා. උත්තරද්රුකා මනුස්සා

අච්ඡන්දිකට්ඨානං පවිට්ඨා. දුප් පඤ් ඤාති භවඅගපඤ්ඤාය පරිහීනා.
භවඅගපඤ්ඤාය පන පරිපුණ්ණායපි යස්ස භවඅගං යලොද්ත්තරස්ස

පච්චයයො න යහොති, යසොපි දුප්පඤ්යඤො එව නාම. අභබ් බා නිොමං 

ඔක් කමිතුං කුසයලසු  ම් යමසු සම් මත් තන්ති ද්සයලසු ධම්යමසු 

සම්මත්තනියාමසඅොතං මග්ගං ඔක්කමිතුං අධිගන්තුං අභබ්බ්යා. න 

කම් මාවරයණනාතිආදීනිවුත්තවිපරියායයනයවදිතබ්බ්යානි. 

නිබ් බානස් ස ද් වාරං පවිසනමග්යගො. විවරිත් වා ඨපියතො 

මහාකරුණූපනිස්සයයන සයම්භුඤායණන අධිගතත්තා. සද්  ං 

පමුඤ් චන් තූති අත්තයනො සකුධං පයවයසන්තු, සකුදහනාකාරං
උපට්ඨයපන්තූති අත්යථො. සුයෙන අකිච්යඡන පවත්තනීයතාය 

සුප් පවත් තිතං. න භාසිං නභාසිස්සාමීතිචින්යතසිං. 

284. ධම්මං යදයසස්සාමීති එවං පවත්තිතධම්මයදසනාපටිසංයුත්තස්ස
විතක්කස්සසත්තමසත්තාහයතොපරං අට්ඨමසත්තායහයයවඋප්පන්නත්තා

වුත්තං ‘‘අට් ඨයම සත් තායහ’’ති. න ඉතරසත්තාහානි විය
පටිනියතකිච්චලක්ඛිතස්ස අට්ඨමසත්තාහස්සනාමපවත්තිතස්සසබ්භාවා. 

විවටන්ති යදවතාවිග්ගයහනවිවටඅඅගපච්චඅගනිකුදායජනානංපාකටං 
විප්පකාරන්ති අත්යථො. ‘‘බුකුධත්තං අනධිගන්ත්වා න පච්චාගමිස්සාමී’’ති 

උප්පන්නවිතක්කාතිසයයහතුයකන පථවීපරිවත් තනයචතිෙං නාම 

දස් යසත් වා. සාකියයකොලියමල්ලරජ්ජවයසන තීණි රජ්  ානි. රුක් ඛමූයලති

නියරොධමූයල. වත් වා පක් කාමි, පක්කමන්තියාචස්සාමහාසත්යතොආකාරං

දස්යසසි සුවණ්ණථාලග්ගහණාය, සා ‘‘තුම්හාකං තං පරිච්චත්තයමවා’’ති
පක්කාමි. 

දිවාවිහාරං කත් වාති නානාසමාපත්තියයො සමාපජ්ජයනන දිවාවිහාරං

විහරිත්වා. ‘‘කාමං තයචො ච න්හාරු ච, අට්ඨි ච අවසිස්සතු, උපසුස්සතු

සරීයරමංසයලොහිත’’න්තිආදිනා සුත් යත (ම.නි. 2.184; සං.නි.2.237; අ.

නි.2.5; 8.13; මහානි.17, 196) ආගතනයයන චතුරඞ්  වීරිෙං අධිට් ඨහිත් වා. 

නවයෙො නන්ති උබ්යබ්යධයතො වුත්තං, පුථුලයතො කුවාදසයයොජනා, 
දී යතො යාව චක්කවාළා ආයතාති වදන්ති. අජ්යඣොත්ථරන්යතො

උපසඅකමිත්වා – ‘‘උට්යඨහි යසො, සිකුධත්ථ, අහං ඉමස්ස පල්ලඅකස්ස
අනුච්ඡවියකො’’ති වත්වා තත්ථ සක්ඛිං ඔතායරන්යතො අත්තයනො පරිසං 
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නිකුදිසි. එකප්පහායරයනව – ‘‘අයයමව අනුච්ඡවියකො, අයයමව

අනුච්ඡවියකො’’ති යකොලාහලමකාසි, තං සුත්වා මහාසත් යතො…යප.… 

හත් ථං පසායරති. යං සන්ධායවුත්තං– 

‘‘අයචතනායංපථවී, අවිඤ්ඤායසුෙංදුෙං; 

සාපිදානබ්යලාමය්හං, සත්තක්ෙත්තුංපකම්පථා’’ති.)චරියා. 1.124); 

පුබ්යබ්යනිවාසඤාණං වියසොයධත්වාති ආයනත්වා සම්බ්යන්යධො 

සීහාවයලොකනඤායයන. වට් ටවිවට් ටං සම් මසිත් වාති චතුසච්චමනසිකාරං

සන්ධායාහ. ඉමස් ස පල් ලඞ් කස ්ස අත් ථාොති පල්ලඅකසීයසන
අධිගතවියසසං දස්යසති. තත්ථ හි සිොප්පත්තවිමුත්තිසුෙං අවිජහන්යතො
අන්තරන්තරා ච පටිච්චසමුප්පාදඅගං මනසිකයරොන්යතො එකපල්ලඅයකන

නිසීදි. එකච් චානන්ති යා අධිගතමග්ගා සච්ඡිකතනියරොධා එකයදයසන ච

බුකුධගුයණ ජානන්ති, තා ඨයපත්වා තදඤ්යඤසං යදවතානං. අඤ ්යඤපි 

බුද්  ත් තකරාති විසාොපුණ්ණමයතො පට්ඨාය රත්තින්දිවං එවං
නිච්චසමාහිතභාවයහතුකානං බුකුධගුණානං උපරි අඤ්යඤපි 

බුකුධත්තසාධකා, ‘‘අයං බුකුයධො’’ති බුකුධභාවස්ස පයරසං විභාවනා ධම්මා
කිංනුයෙොඅත්ථීතියයොජනා. 

අනිමියසහීති ධම්මපීතිවිප්ඵාරවයසන පසාදවිකසිතනිච්චලතාය

නියමසරහියතහි. රතනචඞ් කයමති යදවතාහි මාපියත රතනමයචඅකයම.
රතනභූතානං සත්තන්නං පකරණානං තත්ථ ච අනන්තනයස්ස 

ධම්මරතනස්ස සම්මසයනන තං ඨානං රතනඝරයචතිෙං නාම  ාතන්තිපි 

වදන්ති. එවන් ති වක්ෙමානාකායරන. ඡබ්බ්යණ්ණානං රස්මීනං දන්යතහි

නික්ෙමනයතො ඡද් දන් තනා කුලං විොතිනිදස්සනං වුත්තං. 

යහට් ඨා යලොහපාසාදප් පමායණොති නවභූමකස්ස සබ්බ්යපඨමස්ස

යලොහපාසාදස්ස යහට්ඨා යලොහපාසාදප්පමායණො. ඛන්  කට් ඨකථාෙං 

(මහාව.අට්ඨ.5) පනතත්ථ ‘‘භණ්ඩාගාරගබ්භප්පමාණ’’න්තිවුත්තං. 

පච් චග් යඝතිඅභිනයව.පච්යචකංමහග් තාය පච් චග් යඝතියකචි, තංන
සුන්දරං.නහිබුකුධාභගවන්යතො මහග් ංපටිග්ගණ්හන්තිපරිභුඤ්ජන්තිවා. 

පිණ් ඩපාතන්ති එත්ථ මන්ථඤ්ච මධුපිණ්ඩිකඤ්ච සන්ධාය වදති. අෙං 

විතක් යකොති – ‘‘කස්ස නු යෙො අහං පඨමං ධම්මං යදයසයය’’න්ති අයං
පරිවිතක්යකො. 

පණ් ඩිච් යචනාති සමාපත්තිපටිලාභසංසිකුයධන

අධිගමබ්යාහුසච්චසඅොයතන පණ්ඩිතභායවන. යවෙයත් තියෙනාති
සමාපත්තිපටිලාභපච්චයයන පාරිහාරියපඤ්ඤාසඅොයතන බ්යයත්තභායවන. 

යම ාවීති තියහතුකපටිසන්ධිපඤ්ඤාසඅොතාය
තංතංඉතිකත්තබ්බ්යතාපඤ්ඤාසඅොතාය ච යමධාය සමන්නාගයතොති



මජ්ඣිමනිකායය මූලපණ්ණාස-ටීකා  ඔපම්මවග්යගො 

444 

පටුන 

එවම්යපත්ථ අත්යථො දට්ඨබ්යබ්යො. මහා ානියෙොති මහාපරිහානියකො. 

ආ මනපාදාපි නත් ථීති ඉදං පඨමං වත්තබ්බ්යං, අථාහං තත්ථ ගච්යඡයයං, 
ගන්ත්වා යදසියමානං ධම්මම්පිස්ස යසොතුං යසොතපසායදොපි නත්ථීති
යයොජනා.කිංපනභගවතාඅත්තයනොබුකුධානුභායවනයතධම්මංඤායපතුං

න සක්කාති? ආම, නසක්කා.නහිපරයතොය ොසංඅන්තයරනසාවකානං

ධම්මාභිසමයයො සම්භවති, අඤ්ඤථා ඉතරපච්චයරහිතස්සපි

ධම්මාභිසමයයන භවිතබ්බ්යං, න ච තං අත්ථි. වුත්තඤ්යහතං – ‘‘කුයවයම, 

භික්ෙයව, පච්චයා සම්මාදිට්ඨියා උප්පාදාය පරයතො ච ය ොයසො

අජ්ඣත්තඤ්ච යයොනියසොමනසිකායරො’’ති )අ. නි. 2.127). පාළියං

රාමස්යසව සමාපත්තිලාභිතාආගතා, නඋදකස්ස, තංතස්සයබ්යොධිසත්යතන

සමාගතකාලවයසන වුත්තං. යසො හි පුබ්යබ්යපි තත්ථ යුත්තප්පයුත්යතො
විහරන්යතො මහාපුරියසන ඛිප්පඤ්යඤව සමාපත්තීනං නිබ්බ්යත්තිතභාවං
සුත්වාසංයවගජායතොමහාසත්යතතයතො නිබ්බිජ්ජපක්කන්යත යටන්යතො
වායමන්යතොනචිරස්යසවඅට්ඨසමාපත්තියයො නිබ්බ්යත්යතසි.යතනවුත්තං 

‘‘යනවසඤ් ඤානාසඤ් ඤාෙතයන නිබ් බත් යතොති අද් දසා’’ති. එයත අට්ඨ

බ්රාහ්මණාතිසම්බ්යන්යධො. ඡ ඞ්  වාතිඡළඅගවිදුයනො. මන් තන්ති මන්තපදං.

‘‘නිජ්ඣායිත්වා’’ති වචනයසයසො, මන්යතත්වාති අත්යථො. විොකරිංසූති
කයථසුං. 

ෙථාමන් තපදන්ති ලක්ෙණමන්තසඅොතයවදවචනානුරූපං.  තාති

පටිපන්නා. ‘‘කුයවව ගතියයො භවන්ති අනඤ්ඤා’’ති )දී. නි. 2.33; 3.199-

200; ම. නි. 2.384, 398) වුත්තනියායමන නිච්ඡිනිතුං අසක්යකොන්තා

බ්රාහ්මණා වුත්තයමව පටිපජ්ජිංසු, න මහාපුරිසස්ස බුකුධභාවප්පත්තිං

පච්චාසීසිංසු. ඉයම පන යකොණ්ඩඤ්ඤාදයයො පඤ ්ච ‘‘එකංසයතො බුකුයධො

භවිස්සතී’’ති ජාතනිච්ඡයත්තා මන් තපදං අතික් කන් තා. පුණ් ණපත් තන්ති 

තුට්ඨිදානං. නිබ් බිතක් කාතිනිබ්බිකප්පා, නකුයවධා තක්කා. 

වප් පකායලති වපනකායල. වපනත්ථං බීජානි නීහරණන්යතන තත්ථ

අග්ගං ගයහත්වා දානං බී ග්  දානං නාම. ලාෙනග්  ාදීසුපි එයසවනයයො.

ධඤ්ඤඵලස්ස නාතිපරිණතකායල පුථුකකායල. ලාෙයනති සස්සලායයන.

යථාලූනංහත්ථකංකත්වායවණිවයසන බ්යන්ධනං යවණිකරණං. යවණියයො

පන පුරිසභාරවයසන බ්යන්ධනං කලායපො. ෙයල කලාපානං ඨපනදිවයස 

අග්ගං ගයහත්වා දානං ඛලග්  ං. මකුදිත්වා වීහීනං රාසිකරණදිවයස අග්ගං

ගයහත්වා දානං භණ් ඩග්  ං. යකොට්ඨාගායර ධඤ්ඤස්ස පක්ඛිපනදිවයස

දානං යකොට් ඨග්  ං. උද්  රිත් වාති ෙලයතොධඤ්ඤස්සඋකුධරිත්වා. නවන් නං 

අග්  දානානං දින් නත් තාති ඉදං තස්ස රත්තඤ්ඤූනං අග්ගභාවත්ථාය
කතාභිනීහාරානුරූපං පවත්තිතසාවකපාරමියා චිණ්ණන්යත පවත්තිතත්තා
වුත්තං. තිණ්ණම්පි හි යබ්යොධිසත්තානං තංතංපාරමියා සිොප්පත්තකායල

පවත්තිතං පුඤ්ඤං අපුඤ්ඤං වා ගරුතරවිපාකයමව යහොති, ධම්මස්ස ච
සබ්බ්යපඨමං සච්ඡිකිරියාය විනා කථං රත්තඤ්ඤූනං අග්ගභාවසිකුධීති. 
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බහුකාරා යඛො ඉයම පඤ් චවග් ගිොති ඉදං පන 

උපකාරානුස්සරණමත්තකයමවපරිචයවයසනආළාරුදකානුස්සරණංවිය. 

285. විවයරති මජ්යඣ. යතනාහ ‘‘ති ාවුතන් තයර ඨායන’’ති. 

අයෙොජිෙමායන උපයෙො වචනං න පාපුණාති සාමිවචනස්ස පසඅයග
අන්තරා-සකුදයයොයගන උපයයොගවචනස්ස ඉච්ඡිතත්තා. යතනාහ 

‘‘අන් තරාසද් යදන පන යුත් තත් තා උපයෙො වචනං කත’’න්ති. 

සබ් බං යතභූමක ම් මං අභිභවිත් වා පරිඤ්ඤාභිසමයවයසන

අතික්කමිත්වා. චතුභූමක ම් මං අනවයසසං යඤයයං සබ්බ්යයසො

යඤයයාවරණස්ස පහීනත්තා සබ්බ්යඤ්ඤුතඤ්ඤායණන අයවදිං. 

රජ්ජනදුස්සනමුය්හනාදිනා කියලයසන. අප්පහාතබ්බ්යම්පි ද්සලාබ්යයාකතං

තප්පටිබ්යකුධකියලසමථයනන පහීනත්තා න යහොතීති ආහ ‘‘සබ් බං 

යතභූමක ම් මං  හිත් වා ඨියතො’’ති. ආරම් මණයතොති
ආරම්මණකරණවයසන. 

කිඤ්චාපි යලොකියධම්මානම්පි යාදියසො යලොකනාථස්ස අධිගයමො, න

තාදියසො අධිගයමොපරූපයදයසොඅත්ථි, යලොද්ත්තරධම්යමපනස්සයලයසොපි

නත්ථීති ආහ ‘‘යලොකුත් තර ම් යම මය් හං ආචරියෙො නාම නත් ථී’’ති. 

පටිභා පුග්  යලොති සීලාදීහි ගුයණහි පටිනිධිභූයතො පුග්ගයලො. සයහතුනාති

සහධම්යමන සපාටිහීරකතාය. නයෙනාති අභිජානනතාදිවිධිනා. චත් තාරි 

සච් චානීති ඉදං තබ්බිනිමුත්තස්ස යඤයයස්ස අභාවයතො වුත්තං. සෙං 

බුද් ය ොතිසයයමවසයම්භුඤායණනබුකුයධො.විගතපරිළාහතාය සීතිභූයතො. 

තයතො එව නිබ් බුයතො. ආහඤ් ඡන් ති ආහනිස්සාමි. යවයනයයානං

අමතාධිගමාය උග්ය ොසනාදිං කත්වා සත්ථු ධම්මයදසනා අමතදුන් දුභීති
වුත්තා. 

අනන්තඤායණො ජිතකියලයසොති අනන් තජියනො. එවම් පි නාම 

භයවෙයාති එවංවියධ නාම රූපරතයන ඊදියසන ඤායණන භවිතබ්බ්යන්ති

අධිප්පායයො. අයං හිස්සපබ්බ්යජ්ජායපච්චයයොජායතො, කතාධිකායරො යචස.
තථාහිභගවායතනසමාගමත්ථංපදසාව තංමග්ගංපටිපජ්ජි. 

යකොට් ඨාසසම් පන් නාති අඅගපච්චඅගසඅොතඅවයවසම්පන්නා. 

අට් ටීෙතීතිඅට්යටොයහොති, යදොමනස්සංආපජ්ජතීතිඅත්යථො. 

අවිහං උපපන් නායසති අවියහසු නිබ්බ්යත්තා. විමුත් තාති

අග්ගඵලවිමුත්තියා විමුත්තා. යත හිත් වා මානුසං යදහං, දිබ් බයෙො ං 

උපජ් ඣගුන්ති යත උපකා දයයො මානුසං අත්තභාවං ජහිත්වා
ඔරම්භාගියසංයයොජනප්පහායනන අවියහසු නිබ්බ්යත්තමත්තාව 
අග්ගමග්ගාධිගයමනදිබ්බ්යයයොගංඋකුධම්භාගියසංයයොජනංසමතික්කමිංසු. 
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286. සණ් ඨයපසුන්ති ‘‘යනව අභිවායදතබ්යබ්යො’’තිආදිනා )මහාව. 12) 

සණ්ඨං කිරියාකාරං අකංසු. යතනාහ ‘‘කතිකං අකංසූ’’ති. ප ානයතොති

පුබ්යබ්ය අනුට්ඨිතදුක්කරචරණයතො. පභාවිතන්ති වාචාසමුට්ඨානං, 
වචීනිච්ඡාරණන්ති අත්යථො. ‘‘අයං න කිඤ්චි වියසසං අධිගමිස්සතී’’ති 

අනුක් කණ් ඨනත් ථං. ‘‘මයං යත්ථකත්ථචිගමිස්සාමා’’ති මා විතක් කයිත් ථ. 

ඔභායසොති විපස්සයනොභායසො. නිමිත් තන්ති කම්මට්ඨානනිමිත්තං. 

එකපයදයනවාති එකවචයනයනව. ‘‘අයනන පුබ්යබ්යපි න කිඤ්චි මිච්ඡා 

වුත්තපුබ්බ්ය’’න්ති සතිං ලභිත් වා. යථාභූතවාදීති උප් පන් න ාරවා. 

අන් යතොවිහායරයෙව අයහොසි දහරද්මායරො විය යතහි භික්ඛූහි

පරිහරියතො. මයලතිසංකියලයස.ගාමයතොභික්ඛූහි නීහටංඋපනීතංභත්තං

එතස්සාති නීහටභත්යතො, යතන නීහටභත් යතන භගවතා. එත් තකං 

කථාමග්  න්ති – ‘‘කුයවමා, භික්ෙයව, පරියයසනා’’ති ආරභිත්වා යාව –

‘‘නත්ථිදානිපුනබ්භයවො’’තිපදං, එත්තකං යදසනාමග්ගං.කාමඤ්යචත්ථ–

‘‘තුම්යහපි මමඤ්යචව පඤ්චවග්ගියානඤ්ච මග්ගං ආරූළ්හා, 
අරියපරියයසනා තුම්හාකං පරියයසනා’’ති අට්ඨකථාවචනං. යතන පන –

‘‘යසො යෙො අහං, භික්ෙයව, අත්තනා ජාතිධම්යමො සමායනො…යප.…

අසංකිලිට්ඨං අනුත්තරං යයොගක්යෙමං නිබ්බ්යානං අජ්ඣගමන්ති, අථයෙො, 

භික්ෙයව, පඤ්චවග්ගියා භික්ඛූ මයා එවං ඔවදියමානා…යප.… අනුත්තරං
යයොගක්යෙමංනිබ්බ්යානංඅජ්ඣගමංසු…යප.…නත්ථි දානි පුනබ්භයවො’’ති

ඉමස්යසව සුත්තපදස්ස අත්යථො විභාවියතොති කත්වා වුත්තං ‘‘භ වා ෙං 

පුබ් යබ අවච තුම් යහපි මමඤ් යචව පඤ් චවග් ගිොනඤ් ච මග්  ං ආරු ් හා, 

අරිෙපරියෙසනා තුම් හාකං පරියෙසනාති. ඉමං එකයමව අනුසන් ධිං 

දස් යසන් යතො ආහරී’’ති. 

287. අන ාරිොනම් පීති පබ්බ්යජිතානම්පි. පඤ ්චකාමගුණවයසන 

අනරිෙපරියෙසනා යහොති ගධිතාදිභායවන පරිභුඤ්ජනයතො.
මිච්ඡාජීවවයසනපි අනරියපරියයසනා යහොතීති තයතො වියසසනත්ථං 

‘‘පඤ ්චකාමගුණවයසනා’’ති වුත්තං සච්ඡන්දරාගපරියභොගස්ස
අධිප්යපතත්තා. ඉදානි චතූසු පච්චයයසු කාමගුයණ නිකුධායරතුං 

‘‘තත් ථා’’තිආදි වුත්තං. පරියභො රයසොති පරියභොගපච්චයපීතියසොමනස්සං.

අයං පන රසසමානතාවයසන ගහණං උපාදාය ‘‘රයසො’’ති වුත්යතො, න

සභාවයතො.සභායවනගහණංඋපාදාය පීතියසොමනස්සංධම්මාරම්මණංසියා, 

න රසාරම්මණං. අප් පච් චයවක් ඛණපරියභොය ොති පච්චයවක්ෙණරහියතො

පරියභොයගො, ඉදමත්ථිතං අනිස්සායගධිතාදිභායවනපරියභොයගොතිඅත්යථො. 

 ධිතාති තණ්හාය බ්යකුධා. මුච් ඡිතාති මුච්ඡං යමොහං පමාදං ආපන්නා. 

අජ් යඣො ා  ්හාති අධිඔගාළ්හා, තං තං ආරම්මණං අනුපවිසිත්වා ඨිතා. 

ආදීනවං අපස් සන් තාති සච්ඡන්දරාගපරියභොයග යදොසං අජානන්තා. 
අපච්චයවක්ඛිතපරියභොගයහතුආදීනවං නිස්සරති අතික්කමති එයතනාති 

නිස ්සරණං, පච්චයවක්ෙණඤාණං. 
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පටුන 

පාසරාසින්ති පාසසමුදායං. ලුකුදයකො හි පාසං ඔඩ්යඩන්යතො න

එකංයයව, න ච එකස්මිංයයව ඨායන ඔඩ්යඩති, අථ යෙො තංතංමිගානං 
ආගමනමග්ගං සල්ලක්යෙත්වා තත්ථ තත්ථ ඔඩ්යඩන්යතො බ්යහූයයව

ඔඩ්යඩති, තස්මා යත චිත්යතන එකයතො ගයහත්වා ‘‘පාසරාසී’’ති වුත්තං.

වාගුරස්ස වාපාසපයදසානංබ්යහුභාවයතො ‘‘පාසරාසී’’තිවුත්තං. 

පාසරාසිසුත්තවණ්ණනායලීනත්ථප්පකාසනාසමත්තා. 

7. චූ හත් ථිපයදොපමසුත් තවණ් ණනා 

288. යසතපරිවායරොති යසතපටිච්ඡයදො, යසතවණ්ණාලඅකායරොති

අත්යථො. පුබ්යබ්ය පන ‘‘යසතාලඅකාරා’’ති අස්සාලඅකායරො ගහියතො, ඉධ

චක්කපඤ්ජරද්බ්බ්යරාදිරථාවයයවසු කාතබ්බ්යාලඅකායරො. එවං වුත් යතනාති

එවං‘‘යසතාය සුද’’න්තිආදිනාපකායරනසංයුත්තමහාවග්යග)සං.නි.5.4) 

වුත්යතන. නාතිමහා යුකුධමණ්ඩයල සඤ්චාරසුෙත්ථං. යයොයධො සාරථීති 

ද් වින් නං, පහරණදායයකනසකුධිං තිණ් ණං වා. 

න රං පදක් ඛිණං කයරොති නගරයසොභනත්ථං. ඉදං කිර තස්ස
බ්රාහ්මණස්සජාණුස්යසොණිට්ඨානන්තරංජාතිසිකුධංපරම්පරාගතං චාරිත්තං.

යතනාහ ‘‘ඉයතො එත් තයකහි දිවයසහී’’තිආදි. චාරිත්තවයසන
නගරවාසියනොපිතථාතථාපටිපජ්ජන්ති.පුඤ්ඤවාදිමඅගලකථයනනියුත්තා 

මාඞ්  ලිකා. සුවත්ථිපත්තනාය යසොවත් ථිකා. ආදි-සකුයදන වන්දීආදීනං

සඅගයහො. ෙසසිරිසම් පත් තිොති යසසම්පත්තියා සිරිසම්පත්තියා ච, 

පරිවාරසම්පත්තියායචවවිභවයසොභාසම්පත්තියාචාතිඅත්යථො. 

න රාභිමුයඛො පාොසි අත්තයනො භික්ොචාරයවලාය. පණ් ඩියතො 

මඤ ්යඤති එත්ථ මඤ ්යඤති ඉදං ‘‘මඤ්ඤතී’’ති ඉමිනා සමානත්ථං

නිපාතපදං.තස්සඉති-සකුදංආයනත්වාඅත්ථංදස්යසන්යතො ‘‘පණ් ඩියතොති 

මඤ ්ඤතී’’තිආහ. අනුමතිපුච්ඡාවයසනයචතං වුත්තං. යතයනවාහ ‘‘උදාහු 

යනො’’ති. ‘‘තං කිං මඤ්ඤති භවං වච්ඡායයනො සමණස්ස යගොතමස්ස

පඤ්ඤායවයයත්තිය’’න්තිහිවුත්තයමවත්ථංපුනගණ්හන්යතො ‘‘පණ් ඩියතො 

මඤ ්යඤ’’ති ආහ. තස්මා වුත්තං ‘‘භවං වච් ඡාෙයනො, සමණං ය ොතමං 

පණ් ඩියතොති මඤ් ඤති, උදාහු යනො’’ති, යථා යත ෙයමයය, තථා නං
කයථහීතිඅධිප්පායයො. 

අහං යකො නාම, මම අවිසයයො එයසොති දස්යසති. යකො චාති

යහතුනිස්සක්යකපච්චත්තවචනන්තිආහ ‘‘කුයතො චා’’ති.තථාචාහ ‘‘යකන 

කාරයණන  ානිස් සාමී’’ති, යයන කාරයණන සමණස්ස යගොතමස්ස

පඤ්ඤායවයයත්තියං ජායනයයං, තං කාරණං මයි නත්ථීති අධිප්පායයො. 

බුද් ය ොයෙව භයවෙය, අබුකුධස්ස සබ්බ්යථා බුකුධඤාණානුභාවං ජානිතුං න

සක්කාති. වුත්තඤ්යහතං – ‘‘අප්පමත්තකං යෙො පයනතං, භික්ෙයව, 

ඔරමත්තකංසීලමත්තකං, යයන පුථුජ්ජයනොතථාගතස්සවණ්ණංවදමායනො
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වයදයය )දී. නි. 1.7), අත්ථි, භික්ෙයව, අඤ්යඤව ධම්මා ගම්භීරා දුකුදසා

දුරනුයබ්යොධා …යප.… යයහි තථාගතස්ස යථාභුච්චං වණ්ණං සම්මා

වදමායනො වයදයයා’’ති )දී. නි. 1.28) ච. එත් ථාති ‘‘යසොපි නූනස්ස

තාදියසොවා’’ති එතස්මිං පයද. පසත් ථ පසත් යථොති පසත්යථහි අත්තයනො

ගුයණයහව යසො පසත්යථො, න තස්ස කිත්තිනා, පසංසාසභායවයනව

පාසංයසොති අත්යථො. යතනාහ ‘‘සබ් බගුණාන’’න්තිආදි. මණිරතනන්ති 

චක්කවත්තියනො මණිරතනං. සයදවයකයලොයකපාසංසානම්පි පාසංයසොති

දස්යසතුං ‘‘පසත් යථහි වා’’තිදුතියවිකප්යපොගහියතො. 

අරණීයයතොඅත්යථො, යසොඑවවසතීතිවයසොති අත් ථවයසො, තස්සතස්ස

පයයොගස්සආනිසංසභූතං ඵලන්තිආහ ‘‘අත් ථවසන් ති අත් ථානිසංස’’න්ති.

අත්යථො වා වුත්තලක්ෙයණො වයසො එතස්සාති අත් ථවයසො, කාරණං. 

නා වනවාසියකොති හත්ථිනාගානං විචරණවයන යතසං ගහණත්ථං

වසනයකො. අනුග්  හිතසිප් යපොති අසික්ඛිතහත්ථිසිප්යපො ආයතවිත්ථතස්ස 

පදමත්තස්ස දස්සයනන ‘‘මහා වත, යභො නායගො’’ති නිට්ඨාගමනයතො. 

පරයතො පන භගවතා වුත්තට්ඨායන. උග්  හිතසිප් යපො පුරියසො 

නා වනියකොති ආ යතො ආයතවිත්ථතස්ස පදස්සඋච්චස්සචනියසවිතස්ස 
බ්යයභිචාරභාවං ඤත්වා තත්තයකන නිට්ඨං අගන්ත්වා මහාහත්ථිං දිස්වාව 

නිට්ඨාගමනයතො.ඤාණංපජ්ජතිඑත්ථාති ඤාණපදානි, ෙත්තියපණ්ඩිතාදීනං
ධම්මවිනයය විනීතත්තා විනයයහි අධිගතජ්ඣානාදීනි. තානි හි 

තථාගතගන්ධහත්ථියනො යදසනාඤායණන අක්කන්තට්ඨානානි. චත් තාරීති
පන වියනයයානං ඉධ ෙත්තියපණ්ඩිතාදිවයසන චතුබ්බිධානංයයව
ගහිතත්තා. 

289. පුග්ගයලසුපඤ්ඤායචනිපුණතාපණ්ඩිතසමඤ්ඤා නිපුණත්ථස්ස
දස්සනසමත්ථතාවයසයනවාති ආහ 

‘‘සුඛුමඅත් ථන් තරපටිවිජ් ඣනසමත් යථ’’ති. කත-සකුයදො ඉධ

නිප්ඵන්නපරියායයො. පයර පවදන්ති එත්ථ, එයතනාති පරප් පවායදො, 

පරසමයයො. පයරහි පවදනං පරප් පවායදො, විග්ගාහිකකථාය පරවාදමකුදනං.

තදුභයම්පි එකයතො කත්වා පාළියං වුත්තන්ති ආහ ‘‘විඤ ්ඤාතපරප් පවායද 

යචව පයරහි සද් ධිං කතවාදපරිචයෙ චා’’ති, පරසමයයසුපරවාදමකුදයනසුච

නිප්ඵන්යනති අත්යථො. වාලයවධිරූයපති වාලයවධිපතිරූයප. යතනාහ 

‘‘වාලයවධි නුග්  හසදියස’’ති. වාලන්ති අයනකධා භින්නස්ස වාලස්ස

අංසුසඅොතං වාලං. භින් දන් තා විොති  ටාදිං සවිග්ගහං මුග්ගරාදිනා

භින්දන්තා විය, දිට්ඨිගතානි එකංසයතො භින්දන්තාති අධිප්පායයො. ‘‘අත්ථං
ගුය්හං පටිච්ඡන්නංකත්වා පුච්ඡිස්සාමා’’ති සඅෙතං පදපඤ්හං පුච්ඡන්තීති

දස්යසතුං ‘‘දුපදම් පී’’තිආදි වුත්තං. වදන්ති එයතනාති වායදො, යදොයසො.

පුච්ඡීයතීති පඤ ්යහො, අත්යථො. පුච්ඡතිඑයතනාති පඤ් යහො, සකුයදො.තදුභයං

එකයතොගයහත්වාආහ ‘‘එවරූයප පඤ් යහ’’තිආදි. ‘‘එවං පුච් යඡෙය, එවං 
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විස් සජ් ය ෙයා’’ති ච පුච්ඡාවිස්සජ්ජනානංසිොවගමනංදස්යසති. යසයෙයොති 

උත්තයමො, පරයමොලායභොතිඅධිප්පායයො. 

එවංඅත්තයනොවාදවිධමනභයයනපිපයරභගවන්තංපඤ්හංපුච්ඡිතුංන 

විසහන්තීති වත්වා ඉදානි වාදවිධමයනන විනාපි න විසහන්ති එවාති

දස්යසතුං ‘‘අපිචා’’තිආදි ආරකුධං. චිත් තං පසීදති පයර අත්තයනො
අත්තභාවම්පි විස්සත්ථං නියයායදතුකාමා යහොන්ති 

ඔධිසකයමත්තාඵරණසදිසත්තා තස්ස යමත්තායනස්ස. දස් සනසම් පන් නාති

දට්ඨබ්බ්යතාය සම්පන්නා දස්සනානුත්තරියභාවයතො, අතිවිය දස්සනීයාති
අත්යථො. 

සරණ මනවයසන සාවකාති යලොකියසරණගමයනන සාවකා, 

යලොද්ත්තරසරණගමයනන පන සාවකත්තං පරයතො ආගමිස්සති, තඤ්ච

පබ්බ්යජිතවයසන වුච්චති, ඉධ ගහට්ඨවයසන, උභයත්ථාපි සරණගමයනන 

සාවකත්තං යවදිතබ්බ්යං. යත හි පරයලොකවජ්ජභයදස්සාවියනො ද්ලපුත්තා, 

ආචාරද්ලපුත්තාපි තාදිසා භවන්ති. යථොයකනාති ඉමිනා ‘‘මනං
අනස්සාමා’’ති පදස්සත්ථංවදති. 

290. උදාහරීයති උබ්යබ්යගපීතිවයසනාති, තථා වා උදාහරණං උදානං. 

යතනාහ ‘‘උදාහාරං උදාහරී’’ති. අස් ස  ම් මස ්සාති අස්ස

පටිපත්තිසකුධම්මපුබ්බ්යකස්ස පටියවධසකුධම්මස්ස. යසොති හත්ථිපයදොපයමො

හත්ථිපයදොපමභායවන වුච්චමායනො ධම්යමො. එත් තාවතාති එත්තයකන
පරිබ්බ්යාජයකන වුත්තකථාමග්ගමත්යතන. කාමං යතන
වුත්තකථාමග්යගනපි හත්ථිපයදොපමභායවන වුච්චමායනො ධම්යමො

පරිපුණ්යණොව අරහත්තං පායපත්වා පයවදිතත්තා, යසො ච යෙො

සඅයෙපයතො, න විත්ථාරයතොතිආහ ‘‘න එත් තාවතා විත් ථායරන පරිපූයරො 

යහොතී’’ති. යදි යථා විත්ථායරන හත්ථිපයදොපයමො පරිපූයරො යහොති, තථා

යදසනා ආරකුධා, අථ කස ්මා කුසයලොති න වුත් යතොතියචොදනා. 

291. ආොමයතොපීති පි-සකුයදන උබ්යබ්යයධනපි රස්සාති දස්යසති.

නීචකායාහිතා යහොන්ති. උච් චාතිඋච්චකා.නියසවනං, නියසවතිඑත්ථාති

වා නියසවිතං. නියසවනඤ්යචත්ථ කණ්ඩුයිතවියනොදනත්ථං  ංසනං. 

යතනාහ ‘‘ඛන්  ප් පයදයස ඝංසිතට් ඨාන’’න්ති. උච් චාති අනීචා, 

උබ්යබ්යධවන්තියයොති අත්යථො. කා ාරිකාති විරළදන්තා, විසඅගතදන්තාති

අත්යථො. යතනාහ ‘‘දන් තාන’’න්තිආදි. ක ාරතාොති විරළතාය. 

ආරඤ් ජිතානීති රඤ්ජිතානි, විලිඛිතානීති අත්යථො. කයණරුතාොති

ද්ටුමලසණ්ඨානතාය. අෙං වාති එත්ථ වා-සකුයදො සංසයිතනිච්ඡයත්යථො
යථා අඤ්ඤත්ථාපි ‘‘අයං වා ඉයමසං සමණබ්රාහ්මණානං සබ්බ්යබ්යායලො

සබ්බ්යමූළ්යහො’’තිආදීසු)දී.නි.1.181). 



මජ්ඣිමනිකායය මූලපණ්ණාස-ටීකා  ඔපම්මවග්යගො 

450 

පටුන 

නා වනං විොතිමහාහත්ථියනොවාමනිකාදීනඤ්චපදදස්සනට්ඨානභූතං

නාගවනං විය. ආදියතො පට් ඨාෙ ොව නීවරණප් පහානා  ම් මයදසනා 

තථාගතස්ස බ්යාහිරපරිබ්බ්යාජකාදීනඤ්ච පදදස්සනභාවයතො. ආදියතො 

පට් ඨාොතිච ‘‘තංසුණාහී’’තිපදයතොපට්ඨාය. කුසයලො නා වනියකො විෙ 

යෙො ාවචයරො පරියයසනවයසන පමාණග්ගහණයතො. මත් ථයක ඨත් වාති

ඉමස්සසුත්තස්සපරියයොසායනඨත්වා. ඉමස ්මිම් පි ඨායනති‘‘එවයමවයෙො
බ්රාහ්මණා’’තිආදිනාඋපයමයයස්සඅත්ථස්ස උපඤ්ඤාසනට්ඨායනපි. 

ස් වාෙන්ති )දී. නි. ටී. 1.190) ඉධ-සකුදමත්තං ගණ්හාති, න
යථාවියසසිතබ්බ්යං ඉධ-සකුදං. තථා හි වක්ෙති ‘‘කත්ථචි 

පදපූරණමත්තයමවා’’ති. යලොකං උපාදාෙ වුච් චති යලොක-සකුයදන 
සමානාධිකරණභායවන වුත්තත්තා. යසසපදකුවයය පන
සකුදන්තරසන්නිධානමත්යතන තං තං උපාදාය වුත්තතා දට්ඨබ්බ්යා. 

ඔකාසන්ති කඤ්චි පයදසං ඉන්දසාලගුහාය අධිප්යපතත්තා. 

පදපූරණමත් තයමව ඔකාසාපදිසනස්සපිඅසම්භවයතො. 

තථාගත -සකුදාදීනං අත්ථවියසයසො  මූලපරියායට්ඨකථා(ම  .නි .අට්ඨ . 1.12) 

විසුකුධිමග්ගසංවණ්ණනාසු වුත්යතො එව  .තථාගතස්ස

සත්තනිකායන්යතොගධතාය  ‘‘ඉධ පන සත්තයලොයකො අධිප්යපයතො ’’ති

වත්වා තත්ථායං යස්මිං  සත්තනිකායය, යස්මිඤ්ච ඔකායස උප්පජ්ජති, තං

දස්යසතුං ‘‘සත්තයලොයක උප්පජ්ජමායනොපි චා ’’තිආදි වුත්තං .තත්ථ  

ඉමස්මිංයයව චක්කවායළති ඉමිස්සා එව යලොකධාතුයා‘‘ .අට්ඨානයමතං, 

භික්ෙයව, අනවකායසො, යං එකිස්සා යලොකධාතුයා කුයව අරහන්යතො

සම්මාසම්බුකුයධො අපුබ්බ්යංඅචරිමංඋප්පජ්යජයය ’’න්ති)දී.නි. 3.161; ම .නි.

3.129; අ  .නි.  1.278; යනත්ති .57; මි  .ප . 5.1.1) එත්ථ ජාතියෙත්තභූතා

දසසහස්සියලොකධාතු ‘‘එකිස්සායලොකධාතුයා ’’තිවු ත්තා .ඉධපනඉමංයයව

යලොකධාතුං සන්ධාය‘‘ඉමස්මිංයයව  චක්කවායළ ’’ති වුත්තං .තිස්යසො හි

සඅගීතියයොආරුළ්යහයතපිටයකබුකුධවචයන  විසයයෙත්තංආණායෙත්තං

ජාතියෙත්තන්ති තිවියධ යෙත්යත ඨයපත්වා ඉමං චක්කවාළං අඤ්ඤස්මිං

චක්කවායළ බුකුධා උප්පජ්ජන්තීති සුත්තං නත්ථි, න උප්පජ්ජන්තීති පන

අත්ථි .කථං ? ‘‘නයමආචරියයොඅත්ථි, සදියසොයමනවිජ්ජති )ම.  නි.1.285; 

2.341; මහාව .11; කථා .405; මි  .ප . 4.5.11), එයකොම්හි 

සම්මාසම්බුකුයධො ’’ති)ම .නි . 1.285; 2.341; කථා .405; මහාව .11) 

එවමාදීනි ඉමිස්සා යලොකධාතුයා ඨත්වා වදන්යතන භගවතා –‘‘කිං

පනාවුයසො, සාරිපුත්ත, අත්යථතරහි අඤ්යඤො සමයණො වා බ්රාහ්මයණො වා

භගවතා සමසයමො සම්යබ්යොධියන්ති එවං පුට්ඨාහං, භන්යත, යනොති

වයදයය ’’න්ති වත්වා තස්ස කාරණං දස්යසතුං–  ‘‘අට්ඨානයමතං

අනවකායසො, යං එකිස්සා යලොකධාතුයා කුයව අරහන්යතො 

සම්මාසම්බුකුධා ’’ති  ඉමං සුත්තං දස්යසන්යතන ධම්මයසනාපතිනා ච
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බුකුධානං උප්පත්තිට්ඨානභූතං ඉමං යලොකධාතුං ඨයපත්වා අඤ්ඤත්ථ 

අනුප්පත්තිවුත්තායහොතීති. 

සු ාතාොතිආදිනා වුත්යතසු චතූසු විකප්යපසු පඨයමො විකප්යපො
බුකුධභාවායආසන්නතරපටිපත්තිදස්සනවයසනවුත්යතො. ආසන්නතරායහි

පටිපත්තියං ඨියතො ‘‘උප් පජ්  තී’’ති වුච්චති උප්පාදස්ස එකන්තිකත්තා, 
පයගව පටිපත්තියා මත්ථයක ඨියතො. දුතියයො බුකුධභාවාවහපබ්බ්යජ්ජයතො

පට්ඨායආසන්නපටිපත්තිදස්සනවයසන, තතියයො බුකුධකරධම්මපාරිපූරියතො
පට්ඨාය බුකුධභාවාය පටිපත්තිදස්සනවයසන. න හි මහාසත්තානං
තුසිතභවූපපත්තියතො පට්ඨාය යබ්යොධිසම්භාරසම්භරණං නාම අත්ථි.
චතුත්යථො බුකුධකරධම්මසමාරම්භයතො පට්ඨාය. යබ්යොධියා

නියතභාවාපත්තියතො පභුති හි විඤ්ඤූහි ‘‘බුද් ය ො උප් පජ්  තී’’ති වත්තුං

සක්කාඋප්පාදස්ස එකන්තිකත්තා, යථාපන‘‘තිට්ඨන්තිපබ්බ්යතා, සන්දන්ති
නදියයො’’ති තිට්ඨනසන්දනකිරියානං අවිච්යඡදමුපාදාය

වත්තමානපයයොයගො, එවං උප්පාදත්ථාය පටිපජ්ජනකිරියාය

අවිච්යඡදමුපාදාය චතූසු විකප්යපසු ‘‘උප් පජ්  ති නාමා’’ති වුත්තං. 

සබ් බපඨමං උප් පන් නභාවන්ති සබ්යබ්යහි උපරි වුච්චමායනහි වියසයසහි
පඨමංතථාගතස්සඋප්පන්නතාසඅොතං අත්ථිතාවියසසං. 

යසො භ වාති )අ. නි. ටී. 2.3.64) යයො ‘‘තථාගයතො අරහ’’න්තිආදිනා

කිත්තිතගුයණො, යසො භගවා. ඉමං යලොකන්ති නයිදං මහාජනස්ස

සම්මුොමත්තං යලොකංසන්ධායවුත්තං, අථයෙො අනවයසසංපරියාදායාති

දස්යසතුං ‘‘සයදවක’’න්තිආදි වුත්තං. යතනාහ ‘‘ඉදානි වත් තබ් බං 

නිදස ්යසතී’’ති. ප ාතත් තාති යථාසකං කම්මකියලයසහි නිබ්බ්යත්තත්තා. 

පඤ ්චකාමාවචරයදවග්  හණං පාරියසසඤායයන ඉතයරසං පදන්තයරහි 

සඅගහිතත්තා. සයදවකන්තිචඅවයයවනවිග්ගයහොසමුදායයො සමාසත්යථො. 

ඡට් ඨකාමාවචරයදවග්  හණං පච්චාසත්තිඤායයන. තත්ථ හි යසො ජායතො

තන්නිවාසී ච. බ්රහ් මකායිකාදිබ්රහ් මග්  හණන්ති එත්ථාපි එයසව නයයො. 

පච් චත් ථිකපච් චාමිත් තසමණබ්රාහ් මණග්  හණන්ති නිදස්සනමත්තයමතං
අපච්චත්ථිකානං අසමිතාබ්යාහිතපාපානඤ්ච සමණබ්රාහ්මණානං
සස්සමණබ්රාහ්මණිවචයනන ගහිතත්තා. කාමං 

‘‘සයදවක’’න්තිආදිවියසසනානං වයසන සත්තවිසයයො යලොක-සකුයදොති

විඤ්ඤායති තුලයයයොගවිසයත්තා යතසං, ‘‘සයලොමයකො
සපක්ෙයකො’’තිආදීසු පන අතුලයයයොයගපි අයං සමායසො ලබ්භතීති

බ්යයභිචාරදස්සනයතො පජාගහණන්ති ආහ ‘‘ප ාවචයනන 

සත් තයලොකග්  හණ’’න්ති. 

අරූපියනො සත්තා අත්තයනො ආයනඤ්ජවිහායරන විහරන්තා

‘‘දිබ්බ්යන්තීති යදවා’’ති ඉමං නිබ්බ්යචනං ලභන්තීති ආහ 

‘‘සයදවකග්  හයණන අරූපාවචරයදවයලොයකො  හියතො’’ති. යතයනවාහ

‘‘ආකාසානඤ්චායතනූපගානං යදවානං සහබ්යයත’’න්ති )අ. නි. 3.117). 
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සමාරකග්  හයණන ඡකාමාවචරයදවයලොයකො  හියතො තස්ස සවියසසං

මාරස්ස වයස වත්තනයතො. රූපී බ්රහ් මයලොයකො  හියතො 

අරූපීබ්රහ්මයලොකස්ස විසුං ගහිතත්තා. චතුපරිසවයසනාති
ෙත්තියාදිචතුපරිසවයසන. ඉතරා පන චතස්යසො පරිසා

සමාරකාදිග්ගහයණන ගහිතා එවාති. අවයසසසබ් බසත් තයලොයකො 
නාගගරුළාදියභයදො. 

එත්තාවතා භාගයසො යලොකං ගයහත්වා යයොජනං දස්යසත්වා ඉදානි
යතනයතන වියසයසනඅභාගයසොවයලොකංගයහත්වායයොජනං දස්යසතුං 

‘‘අපියචත් ථා’’තිආදි වුත්තං. තත්ථ උක් කට් ඨපරිච් යඡදයතොති
උක්කංසගභිවිජානයනන. පඤ්චසු හි ගතීසු යදවයලොයකොව යසට්යඨො.

තත්ථාපි අරූපියනො ‘‘දූරසමුස්සාරිතකියලසදුක්ෙතාය, 

සන්තපණීතආයනඤ්ජවිහාරසමඅගිතාය, අතිවියදී ායුකතායා’’තිඑවමාදීහි

වියසයසහි අතිවිය ඉතයරහි උක්කට්ඨා. බ්රහ් මා මහානුභායවොතිආදිං
දසසහස්සියං මහාබ්රහ්මුයනො වයසන වදති. ‘‘උක්කට්ඨපරිච්යඡදයතො’’ති හි

වුත්තං. අනුත් තරන්ති යසට්ඨං නවයලොද්ත්තරං. භාවානුක් කයමො 
භාවවයසන පයරසං අජ්ඣාසයවයසන ‘‘සයදවක’’න්තිආදීනං පදානං

අනුක්කයමො. තීහාකායරහීති යදවමාරබ්රහ්මසහිතතාසඅොයතහි තීහි

පකායරහි. තීසු පයදසූති ‘‘සයදවක’’න්තිආදීසු තීසු පයදසු. යතන 

යතනාකායරනාති සයදවකත්තාදිනායතනයතනපකායරන.යතධාතුකයමව
පරියාදින්නන්තියපොරාණාපනාහූති යයොජනා. 

අභිඤ් ඤාති ය-කාරයලොයපනායංනිකුයදයසො, අභිජානිත්වාතිඅයයමත්ථ

අත්යථොති ආහ ‘‘අභිඤ් ඤාෙ, අධියකන ඤායණන ඤත් වා’’ති. 

අනුමානාදිපටික් යඛයපොති අනුමානඋපමානඅත්ථාපත්තිආදිපටික්යෙයපො 
එකප්පමාණත්තා. සබ්බ්යත්ථ අප්පටිහතඤාණාචාරතාය හි සබ්බ්යපච්චක්ො

බුකුධා භගවන්යතො. අනුත් තරං වියවකසුඛන්ති ඵලසමාපත්තිසුෙං. යතන 

වීතිමිස්සාපි කදාචි භගවයතො ධම්මයදසනා යහොතීති ආහ ‘‘හිත් වාපී’’ති.

භගවා හි ධම්මං යදයසන්යතො යස්මිං ෙයණ පරිසා සාධුකාරං වා යදති, 

යථාසුතං වා ධම්මං පච්චයවක්ෙති, තං ෙණං පුබ්බ්යභායගන පරිච්ඡින්දිත්වා

ඵලසමාපත්තිං සමාපජ්ජති, යථාපරිච්යඡදඤ්ච සමාපත්තියතො වුට්ඨාය
ඨිතට්ඨානයතොපට්ඨායධම්මංයදයසති. 

යදසකායත්යතන ආණාදිවිධිනා අතිසජ්ජනං පයබ්යොධනං යදසනාති සා

පරියත්තිධම්මවයසන යවදිතබ්බ්යාති ආහ ‘‘යදසනාෙ තාව චතුප් පදිකාෙපි 

 ාථාො’’තිආදි. සාසිතබ්බ්යපුග්ගලගයතන යථාපරාධාදිසාසිතබ්බ්යභායවන 

අනුසාසනං තදඅගවිනයාදිවයසන විනයනං සාසනන්ති තං

පටිපත්තිධම්මවයසන යවදිතබ්බ්යන්ති ආහ ‘‘සීලසමාධිවිපස් සනා’’තිආදි. 

කුසලානන්ති මග්ගද්සලානං, කුසලානන්ති වා අනවජ්ජානං. යතන 

ඵලධම්මානම්පි සඅගයහො සිකුයධො යහොති. ආදිභායවො සීලදිට්ඨීනං 
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පටුන 

තම්මූලකත්තා උත්තරිමනුස්සධම්මානං. තස්මිං තස්මිං අත්යථ 

කථාවධිසකුදප්පබ්යන්යධො ගාථාවයසන සුත්තවයසන ච වවත්ථියතො

පරියත්තිධම්යමො, යයො ඉයධව ‘‘යදසනා’’ති වුත්යතො. තස්ස පන අත්යථො

වියසයසන සීලාදි එවාති ආහ ‘‘භ වා හි  ම් මං යදයසන් යතො…යප.… 

නිබ් බානං දස් යසතී’’ති.තත්ථ සීලං දස් යසත් වාතිසීලග්ගහයණනසසම්භාරං
සීලං ගහිතං. තථා මග්ගග්ගහයණන සසම්භායරො මග්යගොති තදුභයයන

අනවයසසයතො පරියත්තිඅත්ථං පරියාදියති. යතනාති සීලාදිදස්සයනන.
අත්ථවයසන හි ඉධ යදසනාය ආදිකලයාණාදිභායවො අධිප්යපයතො. 

කථිකසණ් ඨිතීතිකථිකස්ස සණ්ඨානංකථනවයසනසමවට්ඨානං. 

න යසො සාත් ථං යදයසති නියයානත්ථවිරහයතො තස්සා යදසනාය. 

එකබයඤ්  නාදියුත් තා වාති සිථිලාදියභයදසු බ්යයඤ්ජයනසු

එකප්පකායරයනව, කුවිප්පකායරයනව වා බ්යයඤ්ජයනන යුත්තා වා
දමිළභාසා විය. සබ්බ්යත්ථ නියරොට්ඨං කත්වා වත්තබ්බ්යතාය 

සබ් බනියරොට් ඨබයඤ්  නා වා කිරාතභාසා විය. සබ්බ්යත්යථව 

විස්සජ්ජනීයයුත්තතාය සබ් බවිස් සට් ඨබයඤ්  නා වා යවනභාසා විය.

සබ්බ්යත්යථව සානුසාරතාය සබ් බනිග්  හිතබයඤ්  නා වා 
පාරසිකාදිමිලක්ෙභාසා විය. සබ්බ්යායපසා එකයදසබ්යයඤ්ජනවයසයනව

පවත්තියා අපරිපුණ්ණබ්යයඤ්ජනාති කත්වා ‘‘අබයඤ්  නා’’ති වුත්තා. 

අමක් යඛත් වාතිඅපලිච්යඡත්වාඅවිනායසත්වා, අහායපත්වාති වාඅත්යථො. 

භගවායමත්ථංඤායපතුංඑකගාථම්පිඑකවාකයම්පියදයසති, තමත්ථං 

තායයදසනායසබ්බ්යයසොපරිපුණ්ණයමවකත්වායදයසති, එවංසබ්බ්යත්ථාති

ආහ ‘‘එකයදසනාපි අපරිපුණ් ණා නත් ථී’’ති. 

උල් ලුම් පනසභාවසණ් ඨියතනාති සංකියලසපක්ෙයතො වට්ටදුක්ෙයතො ච 

උකුධරණසභාවාවට්ඨියතනචිත්යතන. තස් මාතියස්මා සික්ොත්තයසඅගහං

සකලං සාසනං ඉධ ‘‘බ්රහ්මචරිය’’න්ති අධිප්යපතං, තස්මා. බ්රහ් මචරිෙන්ති
ඉමිනා සමානාධිකරණානි සබ්බ්යපදානි යයොයජත්වා අත්ථං දස්යසන්යතො 

‘‘යසො  ම් මං යදයසති…යප.… පකායසතීති එවයමත් ථ අත් යථො 

දට් ඨබ් යබො’’තිආහ. 

දූරසමුස්සාරිතමානස්යසව සාසයන සම්මාපටිපත්ති සම්භවති, න මාන 

ජාතිකස්සාති ආහ ‘‘නිහතමානත් තා’’ති. උස් සන් නත් තාති බ්යහුලභාවයතො.
යභොගායරොගයාදිවත්ථුකා මදා සුප්පයහයයා යහොන්ති නිමිත්තස්ස
අනවට්ඨානයතො’ න තථා ද්ලවිජ්ජාමදාති ෙත්තියබ්රාහ්මණද්ලීනානං
පබ්බ්යජිතානම්පි ජාතිවිජ්ජා නිස්සාය මානජප්පනං දුප්පජහන්ති ආහ 

‘‘යෙභුයෙයන හි…යප.… මානං කයරොන් තී’’ති. වි ාතිතාොති

නිහීනජාතිතාය. පතිට් ඨාතුං න සක් යකොන් තීති සුවිසුකුධිං කත්වා සීලං

රක්ඛිතුං නසක්යකොන්ති.සීලවයසනහිසාසයනපතිට්ඨාති. පතිට් ඨාතුන්ති
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වා සච්චපටියවයධන යලොද්ත්තරාය පතිට්ඨාය පතිට්ඨාතුං. යයභුයයයන හි

උපනිස්සයසම්පන්නාසුජාතාඑවයහොන්ති, න දුජ්ජාතා. 

පරිසුද්  න්ති රාගාදීනං අච්චන්තයමව පහානදීපනයතො

නිරුපක්කියලසතාය සබ්බ්යයසො විසුකුධං. සද්  ං පටිලභතීති
යපොථුජ්ජනිකසකුධාවයසන සකුදහති. විඤ්ඤුජාතිකානඤ්හි 
ධම්මසම්පත්තිගහණපුබ්බිකා සකුධාසිකුධි

ධම්මපමාණධම්මප්පසන්නභාවයතො.  ාෙම් පතිකා වසන් තීති කාමං
‘‘ජායම්පතිකා’’තිවුත්යත  රසාමික රසාමිනිවයසනකුවින්නංයයවගහණං

විඤ්ඤායති.යස්සපන පුරිසස්සඅයනකාපජාපතියයොයහොන්ති, තත්ථකිං

වත්තබ්බ්යං? එකායපි තාය වායසො සම්බ්යායධොති දස්සනත්ථං ‘‘ද් යව’’ති

වුත්තං. රාගාදිනා සකිඤ ්චනට් යඨන, යෙත්තවත්ථුආදිනා 

සපලියබො ට් යඨන. රාගරජාදීනංආගමනපථතාපිඋප්පජ්ජනට්ඨානතාඑවාති 

කුයවපි වණ්ණනා එකත්ථා, බ්යයඤ්ජනයමව නානං. අලග්  නට් යඨනාති
අසජ්ජනට්යඨන අප්පටිබ්යකුධභායවන. එවං අද්සලද්සලප්පවත්තීනං
ඨානභායවන  රාවාසපබ්බ්යජ්ජානං සම්බ්යාධබ්යභොකාසතං දස්යසත්වා ඉදානි
ද්සලප්පවත්තියා එව අට්ඨානඨානභායවන යතසං තං දස්යසතුං 

‘‘අපිචා’’තිආදිවුත්තං. 

සඞ් යඛපකථාති විසුං විසුං පදුකුධාරං අකත්වා සඅයෙපයතො

අත්ථවණ්ණනා. එකම් පි දිවසන්ති එකදිවසමත්තම්පි. අඛණ් ඩං කත් වාති

දුක්කටමත්තස්සපි අනාපජ්ජයනන අෙණ්ඩිතං කත්වා. කියලසමයලන 

අමලීනන්ති තණ්හාසංකියලසාදිවයසන අසංකිලිට්ඨං කත්වා. පරිදහිත් වාති 

නිවායසත්වායචවපාරුපිත්වාච. අගාරවායසොඅගාරංඋත්තරපදයලොයපන, 

තස්ස වඩ්ඪිආවහං අ ාරස ්ස හිතං. යභො ක් ඛන් ය ොති යභොගරාසි

යභොගසමුදායයො. ආබන්  නට් යඨනාති ‘‘පුත්යතො නත්තා’’තිආදිනා
යපමවයසන සපරිච්යඡදං සම්බ්යන්ධනට්යඨන. ‘‘අම්හාකයමයත’’ති

ඤායන්තීති ඤාතී. පිතාමහපිතුපුත්තාදිවයසනපරිවත්තනට්යඨන පරිවට් යටො. 

292. සාමඤ්ඤවාචීපි සික් ඛා-සකුයදො සාජීව-සකුදසන්නිධානයතො උපරි

වුච්චමානවියසසායපක්ොය ච වියසසනිවිට්යඨොව යහොතීති වුත්තං ‘‘ො 

භික් ඛූනං අධිසීලසඞ් ඛාතා සික් ඛා’’ති. සික්ඛිතබ්බ්යට්යඨන සික් ඛා. සහ

ආජීවන්ති එත්ථාති සාජීයවො. සික් ඛනභායවනාති සික්ොය සාජීයව ච

සික්ෙනභායවන. සික් ඛං පරිපූයරන් යතොති සීලසංවරං පරිපූයරන්යතො. 

සාජීවඤ ්ච අවීතික් කමන් යතොති – ‘‘නාමකායයො පදකායයොනිරුත්තිකායයො 

බ්යයඤ්ජනකායයො’’ති )පාරා. අට්ඨ. 39) වුත්තසික්ොපදං භගවයතො වචනං
අවීතික්කමන්යතො හුත්වාති අත්යථො. ඉදයමව ච කුවයං ‘‘සික්ෙන’’න්ති
වුත්තං. තත්ථසාජීවානතික්කයමොසික්ොපාරිපූරියාපච්චයයො.තයතොහියාව
මග්ගා සික්ොපාරිපූරීයහොතීති. 
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ප හිත් වාති සමාදානවයසන පරිච්චජිත්වා. පහීනකාලයතො 

පට් ඨාෙ…යප.… විරයතොවාතිඑයතනපහානස්ස විරතියා ච සමානකාලතං

දස්යසති. යදි එවං ‘‘පහායා’’ති කථං පුරිමකාලනිකුයදයසොති? තථා
ගයහතබ්බ්යතං උපාදාය. ධම්මානඤ්හි පච්චයපච්චයුප්පන්නභායව
අයපක්ඛියත සහජාතානම්පි පච්චයපච්චයුප්පන්නභායවන ගහණං
පුරිමපච්ඡිමභායවයනව යහොතීති ගහණපවත්තිආකාරවයසන පච්චයභූයතසු 

හියරොත්තප්පඤාණාදීසු පහානකිරියාය පුරිමකාලයවොහායරො, 
පච්චයුප්පන්නාසුචවිරතීසු විරමණකිරියායඅපරකාලයවොහායරොචයහොතීති

‘‘පහාය පටිවිරයතො යහොතී’’ති වුත්තං. පහාොති වා සමාදානකාලවයසන

වුත්තං, පච්ඡා වීතික්කමිතබ්බ්යවත්ථුසමායයොගවයසන පටිවිරයතොති. පහාොති
වා– 

‘‘නිහන්ත්වානතයමොෙන්ධං, උදියතොයංදිවාකයරො; 

වණ්ණපභාය භායසති, ඔභායසත්වා සමුග්ගයතො’’ති ච. )විසුකුධි. 

මහාටී.2.578) – 

එවමාදීසුවියසමානකාලවයසනයවදිතබ්යබ්යො.අථවාපායණොඅතිපාතීයති 

එයතනාති පාණාතිපායතො, පාණ ාතයහතුභූයතො 
අහිරිකායනොත්තප්පයදොසයමොහවිහිං සාදියකො යචතනාපධායනො

සංකියලසධම්යමො, තං සමාදානවයසන පහාය. තයතො…යප.… විරයතොව 

යහොතීති අවධාරයණන තස්සා විරතියා කාලාදිවයසන අපරියන්තතං
දස්යසති. යථා හි අඤ්යඤ සමාදින්නවිරතිකාපි අනවට්ඨිතචිත්තතාය

ලාභජීවිකාදියහතු සමාදානං භින්දන්යතව, න එවමයං. අයං පන 

පහීනකාලයතො පට්ඨාය ඔරයතො විරයතොති. අදින් නාදානං පහාොතිආදීසුපි
ඉමිනානයයනඅත්යථොයවදිතබ්යබ්යො. 

දණ්ඩනං දණ්ඩනිපාතනං දණ් යඩො. මුග්ගරාදිපහරණවියසයසොපි ඉධ

පහරණවියසයසොති අධිප්යපයතො. යතනාහ ‘‘ඨයපත් වා දණ් ඩං සබ් බම් පි 

අවයසසං උපකරණ’’න්ති. දණ්ඩනසඅොතස්ස පරවියහඨනස්ස
පරිවජ්ජිතභාවදීපනත්ථං දණ්ඩසත්ථානං නික්යෙපවචනන්ති ආහ 

‘‘පරූපඝාතත් ථාො’’තිආදි. විහිංසනභාවයතොති විබ්යාධනභාවයතො. ලජ් ජීති 

එත්ථ වුත්තලජ්ජාය ඔත්තප්පම්පි වුත්තන්ති දට්ඨබ්බ්යං. න හි 

පාපජිගුච්ඡනපාපුත්තාසරහිතං, පාපභයං වා අලජ්ජනං අත්ථි. යස්ස වා

ධම්මගරුතාය ධම්මස්සචඅත්තාධීනත්තාඅත්තාධිපතිභූතාලජ්ජාකිච්චකාරී, 
තස්ස යලොකාධිපතිභූතං ඔත්තප්පං කිච්චකරන්ති වත්තබ්බ්යයමව නත්ථීති 

‘‘ලජ්ජී’’ඉච්යචවවුත්තං. දෙං යමත් තචිත් තතං ආපන් යනොති කස්මාවුත්තං, 

නනු දො-සකුයදො ‘‘අදයාපන්යනො’’තිආදීසු කරුණාය වත්තතීති? 

සච්චයමතං, අයං පන දයා-සකුයදො අනුරක්ෙණත්ථං අන්යතොනීතං කත්වා
පවත්තමායනො යමත්තාය ච කරුණාය ච පවත්තතීති ඉධ යමත්තාය

පවත්තමායනො වුත්යතො. මිජ්ජති සිනිය්හතීති යමත්තා, සා එතස්ස අත්ථීති 



මජ්ඣිමනිකායය මූලපණ්ණාස-ටීකා  ඔපම්මවග්යගො 

456 

පටුන 

යමත්තං, යමත්තං චිත්තං එතස්ස අත්ථීති යමත්තචිත්යතො, තස්ස භායවො 

යමත් තචිත් තතා, යමත්තාඉච්යචවඅත්යථො. 

සබ් බපාණභූතහිතානුකම් පීති එයතන තස්සා විරතියා සත්තවයසන

අපරියන්තතං දස්යසති. පාණභූයතති පාණජායත. අනුකම් පයකොති

කරුණායනයකො. යස්මා පන යමත්තා කරුණාය වියසසපච්චයයො යහොති, 

තස්මා වුත්තං ‘‘තාෙ එව දොපන් නතාො’’ති. එවං යයහි ධම්යමහි

පාණාතිපාතා විරති සම්පජ්ජති, යතහි ලජ්ජායමත්තාකරුණාධම්යමහි

සමඅගිභායවොදස්සියතො, සකුධිංපිට්ඨිවට්ටකධම්යමහීති දට්ඨබ්බ්යං.එත්ථාහ–

කස්මා ‘‘පාණාතිපාතං පහායා’’ති එකවචනනිකුයදයසො කයතො, නනු 

නිරවයසසානං පාණානං අතිපාතයතො විරති ඉධාධිප්යපතා? තථා හි වුත්තං 

‘‘සබ්බ්යපාණභූතහිතානුකම්පීවිහරතී’’ති.යතයනවහි අට් ඨකථාෙං ‘‘සබ්යබ්ය

පාණභූයත හියතන අනුකම්පයකො’’ති පුථුවචනනිකුයදයසොති? සච්චයමතං, 
පාණභාවසාමඤ්ඤවයසන පයනත්ථ පාළියං ආදියතො එකවචනනිකුයදයසො

කයතො, සබ්බ්යසකුදසන්නිධායනන පුථුත්තං විඤ්ඤායමානයමවාති

සාමඤ්ඤනිකුයදසං අකත්වා යභදවචනිච්ඡාවයසන දස්යසතුං අට් ඨකථාෙං 
බ්යහුවචනවයසන අත්යථො වුත්යතො. කිඤ්ච භියයයො – සාමඤ්ඤයතො

සංවරසමාදානං, තබ්බියසසයතො සංවරයභයදොති ඉමස්ස වියසසස්ස

දස්සනත්ථං අයං වචනයභයදො කයතොති යවදිතබ්බ්යං. විහරතීති
වුත්තප්පකායරො හුත්වා එකස්මිං ඉරියාපයථ උප්පන්නං දුක්ෙං අඤ්යඤන
ඉරියාපයථනවිච්ඡින්දිත්වා අත්තභාවංහරතිපවත්යතතීතිඅත්යථො.යතනාහ 

‘‘ඉරිෙති පායලතී’’ති. 

නයකවලංකායවචීපයයොගවයසනආදානයමව, අථයෙොආකඅෙපිස්ස 

පරිච්චත්තවත්ථුවිසයාවාති දස්යසතුං ‘‘චිත් යතනපී’’තිආදි වුත්තං. යථයනති

යථයයං කයරොතීති යථයනො, යචොයරො. සුචිභූයතනාති එත්ථ සුචිභායවො
අධිකාරයතොසකුදන්තරසන්නිධානයතොච යථයයසංකියලසවිරමණන්තිආහ 

‘‘අයථනත් තායෙව සුචිභූයතනා’’ති. කාමඤ්යචත්ථ ‘‘ලජ්ජී 

දයාපන්යනො’’තිආදි න වුත්තං, අධිකාරවයසන පන අත්ථයතො වා
වුත්තයමවාති යවදිතබ්බ්යං. යථා හි ලජ්ජාදයයො පාණාතිපාතපහානස්ස 

වියසසපච්චයයො, එවං අදින්නාදානපහානස්සපීති, තස්මා සාපි පාළි

ආයනත්වා වත්තබ්බ්යා. එස නයයො ඉයතො පයරසුපි. අථ වා සුචිභූයතනාති

එයතන හියරොත්තප්පාදීහි සමන්නාගයමො, අහිරිකාදීනඤ්ච පහානං 
වුත්තයමවාති‘‘ලජ්ජී’’තිආදිනවුත්තන්තිදට්ඨබ්බ්යං. 

අයසට්ඨචරියන්ති අයසට්ඨානං චරියං, අයසට්ඨං වා චරියං. මිථුනානං 

වුත්තාකායරන සදිසභූතානං අයන්ති මිථුයනො, යථාවුත්යතො දුරාචායරො. 

ආරාචාරී යමථුනාතිඑයතන– ‘‘ඉධබ්රාහ්මණ, එකච්යචො…යප.…නයහව

යෙො මාතුගායමන සකුධිං කුවයංකුවයසමාපත්තිං සමාපජ්ජති, අපිච යෙො

මාතුගාමස්ස උච්ඡාදනපරිමකුදනන්හාපනසම්බ්යාහනං සාදියති, යසො
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තදස්සායදති, තං නිකායමති, යතන ච විත්තිං ආපජ්ජතී’’තිආදිනා )අ. නි.

7.50) වුත්තා සත්තවිධයමථුනසංයයොගාපිපටිවිරතිදස්සිතාතිදට්ඨබ්බ්යං. 

සච් යචන සච් චන්ති පුරියමන වචීසච්යචන පච්ඡිමං වචීසච්චං සන් දහති 

අසච්යචනඅනන්තරිකත්තා. යතනාහ ‘‘යෙො හී’’තිආදි. හලිද් දිරාය ො විෙ න 

ථිරකයතො යහොතීති එත්ථ කථාය අනවට්ඨිතභායවන හලිකුදිරාගසදිසතා

යවදිතබ්බ්යා, න පුග්ගලස්ස. පාසාණයලඛා විොති එත්ථාපි එයසව නයයො.

සකුධා අයතිපවත්තතිඑත්ථාතිසකුධායයො, සකුධායයොඑව සද්  ායියකො යථා

‘‘යවනයියකො’’ති )ම. නි. 1.246; අ. නි. 8.11; පාරා. 8), සකුධාය වා

අයිතබ්යබ්යො සද්  ායියකො, සකුයධයයයොති අත්යථො. වත් තබ් බතං 

ආපජ්  තිවිසංවාදනයතොතිඅධිප්පායයො. 

අනුප් පදාතාති )දී. නි. ටී. 1.9; අ. නි. ටී. 2.4.198) අනුබ්යලප්පදාතා, 

අනුවත්තනවයසන වා පදාතා. කස්ස පන අනුවත්තනං පදානඤ්චාති? 

‘‘සහිතාන’’න්ති වුත්තත්තා සන්ධානස්සාති විඤ්ඤායති. යතනාහ 

‘‘සන්  ානානුප් පදාතා’’ති. යස්මා පන අනුවත්තනවයසන සන්ධානස්ස 

පදානං ආධානං, රක්ෙණං වා දළ්හීකරණං යහොති. යතන වුත්තං ‘‘ද් යව 

 යන සමග් ය  දිස් වා’’තිආදි.ආරමන්තිඑත්ථාති ආරායමො, රමිතබ්බ්යට්ඨානං.

යස්මා පන ආ-කායරන විනාපි අයමත්යථො ලබ්භති, තස්මා වුත්තං 

‘‘සමග්  රායමොතිපි පාළි, අෙයමයවත් ථ අත් යථො’’ති. 

එත් ථාති – 

‘‘යනලඅයගොයසතපච්ඡායදො, එකායරොවත්තතීරයථො; 

අනී ං පස්ස ආයන්තං, ඡින්නයසොතං අබ්යන්ධන’’න්ති. )සං. නි. 

4.347; උදා.65; යපටයකො.25;දී.නි.ටී.1.9) – 

ඉමිස්සා ගාථාය. සීලඤ්යහත්ථ ‘‘යනලඅග’’න්ති වුත්තං. යතයනවාහ –

චිත්යතොගහපති, ‘‘යනලඅගන්තියෙො, භන්යත, සීලානයමතංඅධිවචන’’න්ති

)සං.නි.4.347; දී.නි.ටී.1.9). සුකුමාරාතිඅඵරුසතායමුදුකා. පුරස් ස එසාති

එත්ථ පුර-සකුයදොතන්නිවාසීවාචයකොදට්ඨබ්යබ්යො ‘‘ගායමොආගයතො’’තිආදීසු

)දී. නි. ටී. 1.9) විය. යතයනවාහ ‘‘න රවාසීන’’න්ති. මනං අප්පායති

වඩ්යඪතීති මනාපා. යතනවුත්තං ‘‘චිත් තවුද් ධිකරා’’ති. 

කාලවාදීතිආදි සම්ඵප්පලාපාපටිවිරතස්ස පටිපත්තිදස්සනං.
අත්ථසංහිතාපි හි වාචා අයුත්තකාලපයයොයගන අත්ථාවහා න සියාති 

අනත්ථවිඤ්ඤාපනවාචං අනුයලොයමති, තස්මා සම්ඵප්පලාපං පජහන්යතන
අකාලවාදිතා පරිහරිතබ්බ්යාති වුත්තං ‘‘කාලවාදී’’ති. කායල වදන්යතනපි

උභයානත්ථසාධනයතො අභූතං පරිවජ්යජතබ්බ්යන්ති ආහ ‘‘භූතවාදී’’ති.

භූතඤ්ච වදන්යතන යං ඉධයලොක-පරයලොක-හිතසම්පාදකං, තයදව

වත්තබ්බ්යන්ති දස්යසතුං ‘‘අත් ථවාදී’’ති වුත්තං. අත්ථං වදන්යතනපි 
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යලොකියධම්මසන්නිස්සිතයමව අවත්වා යලොද්ත්තරධම්මසන්නිස්සිතං

කත්වා වත්තබ්බ්යන්ති දස්සනත්ථං ‘‘ ම් මවාදී’’ති වුත්තං. යථා ච අත්යථො

යලොද්ත්තරධම්මසන්නිස්සියතො යහොති, තංදස්සනත්ථං ‘‘විනෙවාදී’’ති

වුත්තං. පඤ්චන්නඤ්හි සංවරවිනයානං, පඤ්චන්නඤ්ච පහානවිනයානං
වයසන වුච්චමායනො අත්යථො නිබ්බ්යානාධිගමයහතුභාවයතො 
යලොද්ත්තරධම්මසන්නිස්සියතොයහොතීති.එවංගුණවියසසයුත්යතොවඅත්යථො

වුච්චමායනො යදසනායකොසල්යල සති යසොභති, කිච්චකයරො ච යහොති, න

අඤ්ඤථාති දස්යසතුං ‘‘නි ානවතිං වාචං භාසිතා’’ති වුත්තං. ඉදානි තං

යදසනායකොසල්ලං විභායවතුං ‘‘කායලනා’’තිආදිමාහ. පුච්ඡාදිවයසන හි 
ඔතිණ්ණවාචාවත්ථුස්මිං එකංසාදිබ්යයාකරණවිභාගං සල්ලක්යෙත්වා
ඨපනායහතුඋදාහරණං සංසන්දනාදිං තංතංකාලානුරූපං විභායවන්තියා
පරිමිතපරිච්ඡින්නරූපාය විපුලතර-ගම්භීයරොදාර-පරමත්ථ-
විත්ථාරසඅගාහිකාය කථාය ඤාණබ්යලානුරූපං පයර යාථාවයතො ධම්යම
පතිට්ඨායපන්යතො‘‘යදසනාද්සයලො’’තිවුච්චතීතිඑවයමත්ථඅත්ථයයොජනා 
යවදිතබ්බ්යා. 

293. එවං පටිපාටියා සත්ත මූලසික්ොපදානි විභායවත්වා සතිපි 
අභිජ්ඣාදිපහානඉන්ද්රියසංවරසතිසම්පජඤ්ඤජාගරියානුයයොගාදියක
උත්තරයදසනායං විභායවතුං තං පරිහරිත්වා ආචාරසීලස්යසව
විභජනවයසන පාළි පවත්තාති තදත්ථං විවරිතුං 

‘‘බී  ාමභූත ාමසමාරම් භා’’තිආදි වුත්තං. තත්ථ බීජානං ගායමො සමූයහො 

බී  ායමො. භූතානං ජාතානං නිබ්බ්යත්තානං රුක්ෙගච්ඡලතාදීනං සමූයහො 

භූත ායමො. නනු චරුක්ොදයයො චිත්තරහිතතායන ජීවා, චිත්තරහිතතා ච
පරිප්ඵන්දාභාවයතො ඡින්යන විරුහනයතො විසදිසජාතිකභාවයතො

චතුයයොනිඅපරියාපන්නයතො ච යවදිතබ්බ්යා, වුඩ්ඪි පන 

පවාළසිලාලවණානම්පි විජ්ජතීති න යතසං ජීවභායව කාරණං, 

විසයග්ගහණඤ්චයනසංපරිකප්පනාමත්තංසුපනංවියචිඤ්චායදනං, තථා

යදොහළාදයයො, තත්ථ කස්මාබීජගාමභූතගාමසමාරම්භාපටිවිරතිඉච්ඡිතාති? 
සමණසාරුප්පයතො තන්නිවාසිසත්තානුරක්ෙණයතො ච. යතයනවාහ –

‘‘ජීවසඤ්ඤියනොහියමො පුරිසමනුස්සා රුක්ෙස්මි’’න්තිආදි)පාචි.89). 

මූලයමවබීජං මූලබී ං, මූලබීජං එතස්සාතිපි මූලබී ං. යසයසසුපිඑයසව

නයයො. ඵළුබී න්ති පබ්බ්යබීජං. පච්චයන්තරසමවායය සදිසඵලුප්පත්තියා 
වියසසකාරණභාවයතො විරුහණසමත්යථ සාරඵයල නිරුළ්යහො බීජසකුයදො
තදත්ථසංසිකුධියා මූලාදීසුපි යකසුචි පවත්තතීති මූලාදියතො නිවත්තනත්ථං

එයකන බීජ-සකුයදන වියසයසත්වා වුත්තං ‘‘බී බී ’’න්ති ‘‘රූපරූපං

)විසුකුධි.2.449), දුක්ෙදුක්ෙ’’න්ති )සං.නි. 4.327; 5.165; යනත්ති.11) ච
යථා. කස්මා පයනත්ථ බීජගාමභූතගාමං උකුධරිත්වා බීජගායමො එව

නිකුදිට්යඨොති? නයෙොපයනතංඑවංදට්ඨබ්බ්යං, නනුඅයවොචුම්හ–‘‘මූලයමව

බීජංමූලබීජං, මූලබීජංඑතස්සාතිපිමූලබීජ’’න්ති.තත්ථ පුරියමනබීජගායමො



මජ්ඣිමනිකායය මූලපණ්ණාස-ටීකා  ඔපම්මවග්යගො 
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පටුන 

නිකුදිට්යඨො, දුතියයන භූතගායමො, දුවියධොයපස මූලබීජඤ්ච මූලබීජඤ්ච 

මූලබී න්ති සාමඤ්ඤනිකුයදයසන, එකයසසනයයන වා උකුදිට්යඨොති 

යවදිතබ්යබ්යො.යතයනවාහ ‘‘පඤ ්චවි ස් සා’’තිආදි. නීලතිණරුක් ඛාදිකස ්සාති

අල්ලතිණස්සයචවඅල්ලරුක්ොදිකස්සච. ආදි-සකුයදනඔසධිගච්ඡලතාදීනං
සඅගයහො. 

එකං භත්තං එකභත්තං, තං අස්ස අත්ථීති එකභත් තියකො. යසො පන

රත්තියභොජයනනපි සියාති තන්නිවත්තනත්ථං ආහ ‘‘රත් තූපරයතො’’ති.

එවම්පිඅපරණ්හයභොජීපිසියාඑකභත්තියකොති තන්නිවත්තනත්ථං ‘‘විරයතො 

විකාලයභො නා’’ති වුත්තං. අරුණුග්ගමනකාලයතො පට්ඨාය යාව
මජ්ඣන්හිකාඅයං බුකුධාදීනංඅරියානංආචිණ්ණසමාචිණ්යණොයභොජනස්ස

කායලො නාම, තදඤ්යඤො විකායලො. අට් ඨකථාෙං පන දුතියපයදන 

රත්තියභොජනස්ස පටික්ඛිත්තත්තා ‘‘අතික් කන් යත මජ් ඣන් හියක ොව 

සූරිෙත් ථඞ්  මනා යභො නං විකාලයභො නං නාමා’’තිවුත්තං. 

‘‘සබ්බ්යපාපස්සඅකරණ’’න්තිආදිනයප්පවත්තං)දී.නි.2.90; ධ.ප. 183; 

යනත්ති. 30, 50, 116, 124) භගවයතො සාසනං අච්චන්තරාගුප්පත්තියා 

නච්චාදිදස්සනං න අනුයලොයමතීති ආහ ‘‘සාසනස ්ස අනනුයලොමත් තා’’ති.

අත්තනා පයයොජියමානං, පයරහි පයයොජාපියමානඤ්ච නච්චං 

නච්චභාවසාමඤ්යඤන පාළියං එයකයනව නච් ච-සකුයදන ගහිතං, තථා 

ගීතවාදිත-සකුයදන චාති ආහ ‘‘නච් චනනච් චාපනාදිවයසනා’’ති. ආදි-

සකුයදනගායනගායාපනවාදනවාදාපනානිසඅගය්හන්ති. දස්සයනනයචත්ථ

සවනම්පි සඅගහිතං විරූයපකයසසනයයන. යථාසකං විසයස්ස
ආයලොචනසභාවතාය වා පඤ්චන්නං විඤ්ඤාණානං සවනකිරියායපි 

දස්සනසඅයෙපසබ්භාවයතො ‘‘දස් සනා’’ඉච්යචවවුත්තං. යතනාහ ‘‘පඤ්චහි
විඤ්ඤායණහිනකඤ්චිධම්මංපටිවිජානාතිඅඤ්ඤත්රඅභිනිපාතමත්තා’’ති. 

අවිසූකභූතස්සගීතස්සසවනංකදාචිවට්ටතීතිආහ ‘‘විසූකභූතා දස් සනා’’ති.

තථා හි වුත්තං පරමත්ථයජොතිකායං ඛුද් දකට් ඨකථාෙං (ඛු. පා. අට්ඨ. 

2.පච්ඡිමපඤ්චසික්ොපදවණ්ණනා) ‘‘ධම්මූපසංහිතං ගීතං වට්ටති, 

ගීතූපසංහියතොධම්යමො නවට්ටතී’’ති. ෙං කිඤ් චීතිගන්ථිතංවා අගන්ථිතං

වායං කිඤ්චිපුප්ඵං.  න්   ාතන්තිගන්ධජාතිකං.තස්සපි ‘‘යං කිඤ්චී’’ති
වචනයතො පිසිතස්ස අපිසිතස්සපි යස්ස කස්සචි වියලපනාදි න වට්ටතීති 
දස්යසති. 

උච් චාති උච්ච-සකුයදන සමානත්ථං එකං සකුදන්තරං. යසති එත්ථාති 

සෙනං. උච්චාසයනං මහාසයනඤ්ච සමණසාරුප්පරහිතං අධිප්යපතන්ති

ආහ ‘‘පමාණාතික් කන් තං අකප් පිෙත් ථරණ’’න්ති. ආසනඤ්යචත්ථ
සයයනයනව සඅගහිතන්ති දට්ඨබ්බ්යං. යස්මා පන ආධායර පටික්ඛිත්යත

තදාධාරා කිරියා පටික්ඛිත්තාව යහොති, තස්මා 

‘‘උච්චාසයනමහාසයනා’’ඉච්යචව වුත්තං, අත්ථයතො පන 



මජ්ඣිමනිකායය මූලපණ්ණාස-ටීකා  ඔපම්මවග්යගො 

460 

පටුන 

තදුපයභොගභූතනිසජ්ජානිපජ්ජයනහි විරති දස්සිතාති දට්ඨබ්බ්යං. අථ වා 
උච්චාසයනමහාසයනඤ්ච උච්චාසයනමහාසයනඤ්ච 

උච් චාසෙනමහාසෙනන්ති එතස්මිං අත්යථ එකයසයසන අයං නිකුයදයසො

කයතො යථා‘‘නාමරූපපච්චයාසළායතන’’න්ති)ම.නි.3.126; සං.නි.2.1; 

උදා. 1), ආසනකිරියාපුබ්බ්යකත්තා වා සයනකිරියාය සයනග්ගහයණන
ආසනම්පිගහිතන්ති යවදිතබ්බ්යං. 

දාරුමාසයකොති යෙ යවොහාරං  ච් ඡන් තීති ඉති-සකුයදන එවංපකායර
දස්යසති.අඤ්යඤහිගාහාපයන උපනික්ඛිත්තසාදියයනචපටිග්ගහණත්යථො

ලබ්භතීති ආහ ‘‘යනව නං උග්  ණ් හාති, න උග්  ණ් හායපති, න 

උපනික් ඛිත් තං සාදිෙතී’’ති. අථ වා තිවිධං පටිග්ගහණං කායයන වාචාය

මනසාති. තත්ථ කායයන පටිග්ගහණං උග්  ණ් හනං, වාචාය පටිග්ගහණං 

උග්  හාපනං, මනසා පටිග්ගහණං සාදිෙනන්ති තිවිධම්පි පටිග්ගහණං

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

උග්  ණ් හාතී’’තිආදි. එස නයයො ආමක ඤ ්ඤපටිග්  හණාතිආදීසුපි.
නීවාරාදිඋපධඤ්ඤස්ස සාලිආදිමූලධඤ්ඤන්යතොගධත්තා වුත්තං 

‘‘සත් තවි ස් සා’’ති. ‘‘අනුජානාමි, භික්ෙයව, පඤ්ච වසානි යභසජ්ජානි

අච්ඡවසං මච්ඡවසං සුසුකාවසං සුකරවසං ගද්රභවස’’න්ති )මහාව. 262) 

වුත්තත්තා ඉදං ඔදිස්ස අනුඤ්ඤාතං නාම, තස්ස පන ‘‘කායල

පටිග්ගහිත’’න්ති )මහාව. 262) වුත්තත්තා පටිග්ගහණං වට්ටති. සති

පච්චයයතිආහ ‘‘අඤ් ඤත්ර ඔදිස ්ස අනුඤ් ඤාතා’’ති. 

සරූයපන වඤ්චනං රූපකූටං, පතිරූයපනවඤ්චනාතිඅත්යථො.අඅයගන

අත්තයනො සරීරාවයයවන වඤ්චනං අඞ්  කූටං. ගහණවයසන වඤ්චනං 

 හණකූටං. පටිච්ඡන්නං කත්වා වඤ්චනං පටිච් ඡන් නකූටං. අක් කමතීති

නිප්පීයළති, පුබ්බ්යභායගඅක්කමතීති සම්බ්යන්යධො. 

හදෙන්තිනාළිආදීනංමානභාජනානං අබ්භන්තරං.තිලාදීනංනාළිආදීහි

මිනනකායලඋස්සාපිතසිොයයවසිො. සිඛායභයදො තස්සාහාපනං. 

යකචීති සාරසමාසාචරියා, උත්තරවිහාරවාසියනො ච. වය ොති

මුට්ඨිපහාරකසාතාළනාදීහි වියහසනං, විබ්යාධනන්ති අත්යථො. 
වියහඨනත්යථොපි හි වධ-සකුයදො දිස්සති ‘‘අත්තානංවධිත්වා වධිත්වා

යරොදතී’’තිආදීසු (පාචි.879, 881). යථාහිඅපරිග්ගහභාවසාමඤ්යඤසතිපි
පබ්බ්යජියතහි අප්පටිග්ගහිතබ්බ්යවත්ථුවිභාගසන්දස්සනත්ථං
ඉත්ථිද්මාරිදාසිදාසාදයයො විභායගන වුත්තා. එවං පරස්ස හරණභාවයතො
අදින්නාදානභාවසාමඤ්යඤ සතිපි තුලාකූටාදයයො 

අදින්නාදානවියසසභාවදස්සනත්ථං විභායගන වුත්තා, න එවං

පාණාතිපාතපරියායස්ස වධස්ස පුන ගහයණ පයයොජනං අත්ථි, තත්ථ

සයංකායරො, ඉධ පරංකායරොති ච න සක්කා වත්තුං 
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පටුන 

‘‘කායවචීපයයොගසමුට්ඨාපිකා යචතනා ඡප්පයයොගා’’ති වචනයතො. තස්මා

යථාවුත්යතො එයවත්ථ අත්යථො යුත්යතො. අට් ඨකථාෙං පන ‘‘වය ොති 

මාරණ’’න්තිවුත්තං, තම්පි යපොථනයමවසන්ධායාති චසක්කා විඤ්ඤාතුං 
මාරණ-සකුදස්සපිවිහිංසයනදිස්සනයතො. 

294. චීවරපිණ්ඩපාතානං යථාක්කමං 
කායද්ච්ඡිපරිහරණමත්තයජොතනායංඅවියසසයතොඅට්ඨන්නංපරික්ොරානං

අන්තයර තප්පයයොජනතා සම්භවතීති දස්යසන්යතො ‘‘යත 

සබ් යබපී’’තිආදිමාහ. එයතපීති නවපරික්ොරිකාදයයොපි අප්පිච්ඡාව

සන්තුට්ඨාව.නහිතත්ථයකනමහිච්ඡතා, අසන්තුට්ඨිතාවා යහොතීති. 

චතූසුදිසාසුසුෙංවිහරති, තයතොඑවසුෙවිහාරට්ඨානභූතාචතස්යසො දිසා

අස්සසන්තීතිවා චාතුද් දියසො. තත්ථචායංසත්යතවා සඅොයරවාභයයන

න පටිහඤ්ඤතීති අප් පටියඝො. කුවාදසවිධස්ස සන්යතොසස්ස වයසන

සන්තුස්සනයකො සන් තුස් සමායනො. ඉතරීතයරනාති උච්චාවයචන. 

පරිස ්සොනං බ්යාහිරානං සීහබ්යයග් ාදීනං, අබ්භන්තරානඤ්චකාමච්ඡන්දාදීනං

කායචිත්තුපකුදවානං අභිභවනයතො පරිස්සයානං සහිතා. 

ථකුධභාවකරභයාභායවන අච් ඡම් භී. එයකො අසහායයො. තයතො එව

ෙග්ගමිගසිඅගසදිසතාය ඛග්  විසාණකප් යපො චයරයයාතිඅත්යථො. 

ඡින්නපක්යෙො, අසඤ්ජාතපක්යෙොවාසද්යණො ගන්තුංනසක්යකොතීති 

‘‘පක් ඛී සකුයණො’’ති පක්ඛි-සකුයදන වියසයසත්වා සද්යණො පාළියං

වුත්යතොති ආහ ‘‘පක් ඛයුත් යතො සකුයණො’’ති.යස්සසන්නිධිකාරපරියභොයගො

කිඤ්චි ඨයපතබ්බ්යං සායපක්ොය ඨපනඤ්ච නත්ථි, තාදියසො අයං භික්ඛූති

දස්යසන්යතො ‘‘අෙං පයනත් ථ සඞ් යඛපත් යථො’’තිආදිමාහ. අරියන්ති

අයපන්ති තයතො යදොසා, යතහි වා ආරකාති අරියෙොති ආහ ‘‘අරියෙනාති 

නිද් යදොයසනා’’ති. අජ් ඣත් තන්ති අත්තනි. නිද් යදොසසුඛන්ති නිරාමිසසුෙං
කියලසවජ්ජරහිතත්තා. 

295. යථාවුත්යතසීලසංවයරපතිට්ඨිතස්යසවඉන්ද්රියසංවයරො ඉච්ඡිතබ්යබ්යො

තදධිට්ඨානයතො, තස්සචපරිපාලකභාවයතොතිවුත්තං ‘‘යසො ඉමිනාඅරියයන

සීලක්ෙන්යධනසමන්නාගයතොභික්ඛූ ’’ති.  යසසපයදසූති ‘‘නනිමිත්තග්ගාහී

යහොතී’’තිආදීසුපයදසු .යස්මා  විසුකුධිමග්යග (විසුකුධි .1.15) වුත්තං, තස්මා

තස්ස ලීනත්ථප්පකාසිනියං සංවණ්ණනායං (විසුකුධි  .මහාටී . 1.15) 

වුත්තනයයයනව යවදිතබ්බ්යං  .රූපාදීසු

නිමිත්තාදිග්ගාහපරිවජ්ජනලක්ෙණත්තා  ඉන්ද්රියසංවරස්ස කියලයසහි

අනවසිත්තසුෙතාඅවිකිණ්ණසුෙතාචස්සවුත්තා. 

296. පච් චෙසම් පත් තින්ති පච්චයපාරිපූරිං. ඉයම චත් තායරොති
සීලසංවයරො සන්යතොයසො ඉන්ද්රියසංවයරො සතිසම්පජඤ්ඤන්ති ඉයම

චත්තායරො අරඤ්ඤවාසස්ස සම්භාරා. තිරච් ඡාන යතහි වත් තබ් බතං 
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පටුන 

ආපජ්  ති ඉසිසිඅගස්ස පිතුආදයයො විය. වනචරයකහීති

වනචරකමාතුගායමහි. යභරවසද් දං සායවන් ති, තාවතා අපලායන්තානං 

හත් යථහි සීසං…යප.… කයරොන් ති. පණ්ණත්තිවීතික්කමසඅොතං කා කං 

වා. මිච්ඡාවිතක්කසඅොතං තිලකං වා. තන්ති පීතිං විභූතභායවන 

උපට්ඨානයතො ඛෙයතො සම් මසන් යතො. 

විවිත් තන්ති ජනවිවිත්තං. යතනාහ ‘‘සුඤ ්ඤ’’න්ති. සා ච විවිත්තතා

නිස්සකුදභායවන ලක්ඛිතබ්බ්යාති ආහ ‘‘අප් පසද් දං අප් පනිග් යඝොස’’න්ති.

ආවසථභූතං යසනාසනං විහරිතබ්බ්යට්යඨන විහාරයසනාසනං. මසාරකාදි
මඤ්චපීඨං තත්ථ අත්ථරිතබ්බ්යං භිසිඋපධානඤ්ච මඤ්චපීඨසම්බ්යන්ධියතො 

මඤ ්චපීඨයසනාසනං. චිමිලිකාදි භූමියං සන්ථරිතබ්බ්යතාය 

සන් ථතයසනාසනං. රුක්ෙමූලාදි පටික්කමිතබ්බ්යට්ඨානං චඅකමනාදීනං 

ඔකාසභාවයතො ඔකාසයසනාසනං. 

‘‘අනුච් ඡවිකං දස් යසන් යතො’’ති වත්වා තයමව අනුච්ඡවිකභාවං

විභායවතුං ‘‘තත් ථ හී’’තිආදි වුත්තං. අච් ඡන් නන්ති ඉට්ඨකඡදනාදිනා
අන්තමයසොරුක්ෙසාොහිපින ඡන්නං. 

භත් තස් ස පච් ඡයතොති භත්තභුඤ්ජනස්ස පච්ඡයතො. ඌරුබද්  ාසනන්ති
ඌරූනං අයධොබ්යන්ධනවයසන නිසජ්ජං. යහට්ඨිමකායස්ස අනුවිකට්ඨපනං

නිසජ්ජාවචයනයනව යබ්යොධිතන්ති. උජුං කාෙන්ති එත්ථ කාෙ-සකුයදො

උපරිමකායවිසයයොති ආහ ‘‘උපරිමං සරීරං උජුකං ඨයපත් වා’’ති. තං පන

උවිකට්ඨපනං සරූපයතො පයයොජනයතො ච දස්යසතුං ‘‘අට් ඨාරසා’’තිආදි

වුත්තං. න පණමන් තීතිනඔණමන්ති. න පරිපතතීතින විගච්ඡති, වීථිංන

විලඅය ති.තයතොඑවපුබ්යබ්යනාපරංවියසසප්පත්තියාකම්මට්ඨානං වුද් ධිං 

ඵාතිං උප ච් ඡති. මුඛසමීයපති මුෙස්ස සමීයප නාසිකග්යග වා

උත්තයරොට්යඨ වා. ඉධ පරි-සකුයදො අභි-සකුයදන සමානත්යථොති ආහ 

‘‘කම් මට් ඨානාභිමුඛ’’න්ති, බ්යහිකුධා පුථුත්තාරම්මණයතො නිවායරත්වා

කම්මට්ඨානංයයව පුරක්ෙත්වාති අත්යථො. පරීති පරිග්  හට් යඨො 

‘‘පරිණායිකා’’තිආදීසු )ධ. ස. 16) විය. නිෙයානට් යඨො පටිපක්ෙයතො

නිග්ගමනට්යඨො, තස්මා පරිග්  හිතනිෙයානසතින්ති සබ්බ්යථා

ගහිතාසම්යමොසං පරිච්චත්තසම්යමොසං සතිං කත්වා, පරමං සතියනපක්කං
උපට්ඨයපත්වාතිඅත්යථො. 

වික් ඛම් භනවයසනාතිඑත්ථ වික්ෙම්භනං අනුප්පාදනං අප්පවත්තනංන

පටිපක්යෙන සුප්පහීනතා. පහීනත් තාති ච පහීනසදිසතං සන්ධාය වුත්තං
ඣානස්ස අනධිගතතා. තථාපි නයිදං චක්ඛුවිඤ්ඤාණං විය සභාවයතො

විගතාභිජ්ඣං, අථ යෙො භාවනාවයසන. යතනාහ ‘‘න 

චක් ඛුවිඤ ්ඤාණසදියසනා’’ති. එයසව නයෙොති යථා චක්ඛුවිඤ්ඤාණං

සභායවනවිගතාභිජ්ඣංඅබ්යයාපන්නඤ්ච, නභාවනාය වික්ෙම්භිතත්තා, න
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පටුන 

එවමිදං. ඉදං පන චිත්තං භාවනාය පරියසොධිතත්තා අබ්යයාපන්නං 

විගතථිනමිකුධං අනුකුධතං නිබ්බිචිකිච්ඡඤ්චාති අත්යථො. ඉදං උභෙන්ති
සතිසම්පජඤ්ඤමාහ. 

297. උච් ඡින් දිත් වා පායතන් තීති එත්ථ උච්ඡින්දනං පාතනඤ්ච තාසං
පඤ්ඤානං අනුප්පන්නානං උප්පජ්ජිතුං අප්පදානයමව. ඉති
මහග්ගතානුත්තරපඤ්ඤානං එකච්චාය ච පරිත්තපඤ්ඤාය 
අනුප්පත්තියහතුභූතා නීවරණා ධම්මා ඉතරාය ච සමත්ථතං

විහනන්තියයවාති පඤ ්ඤාෙ දුබ් බලීකරණා වුත්තා. ඉදම්පි පඨමජ්ඣානං 

යවයනයයසන්තායන පතිට්ඨාපියමානංඤාණං පජ්ජති එත්ථාති ඤාණපදං. 

ඤාණංවළඤ්යජතිඑත්ථාති ඤාණව ඤ්  ං. 

299. න තාව නිට් ඨං  යතො බ්යාහිරකානංඤායණනඅක්කන්තට්ඨානානිපි
සියුන්ති. යදි එවං අනඤ්ඤසාධාරයණ මග්ගඤාණපයද කථං න

නිට්ඨඅගයතොතිආහ ‘‘මග්  ක් ඛයණපී’’තිආදි. තීසු රතයනසු නිට් ඨං  යතො 

යහොතීති බුකුධසුබුකුධතං ධම්මසුධම්මතං සඅ සුප්පටිපත්තිතඤ්ච ආරබ්භ
ඤායණන නිට්ඨං නිච්ඡයං උපගයතො යහොති. කාමඤ්යචත්ථ 

පඨමමග්යගයනව සබ්බ්යයසො විචිකිච්ඡාය පහීනත්තා සබ්බ්යස්සපි

අරියසාවකස්ස කඅො වා විමති වා නත්ථි, තත්ථ පන යථා

පඤ්ඤායවපුල්ලප්පත්තස්ස අරහයතො සවිසයයඤාණං සවියසසං ඔගාහති, 
න තථා අනාගාමිආදීනන්ති රතනත්තයය සාතිසයං ඤාණනිච්ඡයගමනං

සන්ධාය ‘‘අග්ගමග්ගවයසන තත්ථනිට්ඨාගමනං වුත්ත’’න්ති වුත්තං. යං

පයනත්ථඅවිභත්තං, තංසුවිඤ්යඤයයයමවාති. 

චූළහත්ථිපයදොපමසුත්තවණ්ණනායලීනත්ථප්පකාසනාසමත්තා. 

8. මහාහත් ථිපයදොපමසුත් තවණ් ණනා 

300.  ඞ්  ලානන්ති එත්ථ යයො නිපිච්ඡයලන අමුදුයකො නිරුදකතාය

ථකුධලූෙභූමිප්පයදයසො, යසො ‘‘ජඅගයලො’’තිවුච්චති.තබ්බ්යහුලතායපනඉධ

සබ්යබ්යොභූමිප්පයදයසොජඅගයලො, තස්මිං ජඅගයලජාතා, භවාතිවාජඅගලා, 
යතසංජඅගලානං.එවඤ්හිනදීචරානම්පිහත්ථීනං සඅගයහොකයතොයහොති.
සයමොධාතබ්බ්යානං විය හි සයමොධායකානම්පි ජඅගලග්ගහයණන

ගයහතබ්බ්යයතො. පථවීතලචාරීනන්ති ඉමිනා ජලචාරියනො න නිවත්යතති 

අදිස්සමානපාදත්තා. පාණානන්ති සාධාරණවචනම්පි ‘‘පදජාතානී’’ති
සකුදන්තරසන්නිධායනන වියසසනිවිට්ඨයමව යහොතීති ආහ 

‘‘සපාදකපාණාන’’න්ති.‘‘මුත්තගත’’න්තිආදීසු)ම.නි.2.119; අ. නි.9.11) 

ගත-සකුයදො අනත්ථන්තයරො විය,  ාත-සකුයදො අනත්ථන්තයරොති ආහ 

‘‘පද ාතානීති පදානී’’ති. සයමො ානන්ති සමවයරොධං, අන්යතොගමං වා. 

මහන් තත් යතනාතිවිපුලභායවන. 



මජ්ඣිමනිකායය මූලපණ්ණාස-ටීකා  ඔපම්මවග්යගො 

464 

පටුන 

ද්සලා ධම්මාති අනවජ්ජසුෙවිපාකා ධම්මා, න අනවජ්ජමත්තධම්මා .

ද්සලත්තියක ආගතනයයන හි ඉධ ද්සලා ධම්මා ගයහතබ්බ්යා, න 

බ්යාහිතිකසුත්යතආගතනයයන. චතුබ්බියධොසඅගයහොතිකස්මා වුත්තං, නනු

එකවියධොයවත්ථ සඅගයහො අධිප්යපයතොති? න, අත්ථං අග්ගයහත්වා 

අනිකුධාරිතත්ථස්සසකුදස්යසවගහිතත්තා  .සඅගහ-සකුයදොතාවඅත්තයනො

අත්ථවයසන  චතුබ්බියධොති අයඤ්යහත්ථ අත්යථො  .අ ත්යථොපි වා 

අනිකුධාරිතවියසයසො සාමඤ්යඤන ගයහතබ්බ්යතං පත්යතො ‘‘සඅගහං

ගච්ඡතී’’ති එත්ථ  සඅගහ -සකුයදන වචනීයතං ගයතොති න යකොචි යදොයසො , 

නිකුධාරියත වියසයස තස්ස එකවිධතා සියා, න තයතො පුබ්යබ්යති. 

සජාතිසඅගයහොති සමානජාතියා, සමානජාතිකානං වා සඅගයහො .

ධාතුකථාවණ්ණනායං පන  ‘‘ජාතිසඅගයහො ’’ඉච්යචව  වුත්තං, තං ජාති-

සකුදස්සසායපක්ෙසකුදත්තාජාතියාසඅගයහොතිවුත්යතඅත්තයනො  ජාතියාති

විඤ්ඤායතිසම්බ්යන්ධාරහස්සඅඤ්ඤස්සඅවුත්තත්තාතිකත්වාවුත්තං  .ඉධ  

පන රූපකණ්ඩවණ්ණනායං (ධ .ස.අට්ඨ. 594) වියපාකටංකත්වා දස්යසතුං 

‘‘සජාතිසඅගයහො ’’ඉච්යචව වුත්තං .සඤ්ජායන්ති  එත්ථාති සඤ්ජාති, 

සඤ්ජාතියාසඅගයහො සඤ්ජාතිසඅගයහො, සඤ්ජාතියදසවයසනසඅගයහොති

අත්යථො‘‘ .සබ්යබ්ය රථිකා ’’ති වුත්යත සබ්යබ්ය රථයයොධා රයථන  

යුජ්ඣනකිරියාය එකසඅගයහොති‘‘ .සබ්යබ්යධනුග්ගහා ’’ති වුත්යතසබ්යබ්ය

ඉස්සාසාධනුනා  විජ්ඣනකිරියායඑකසඅගයහොතිආහ ‘‘එවංකිරියවයසන 

සඅගයහො ’’ති.  රූපක්ෙන්යධන සඅගහිතන්ති රූපක්ෙන්යධන එකසඅගහං

රූපක්ෙන්යධොයතවගණිතං, ගහණංගතන්තිඅත්යථො. 

දිෙඩ් ඪයමව සච් චං භ ති මග්ගසච්චදුක්ෙසච්යචකයදසභාවයතො. 

සච්යචකයදසන්යතොගධම්පි සච්චන්යතොගධයමව යහොතීති ආහ ‘‘සච් චානං 

අන් යතො  ත් තා’’ති.ඉදානිතමත්ථංසාසනයතොචයලොකයතොචඋපමංආහ

රිත්වා දීයපතුං ‘‘ෙථා හී’’තිආදි වුත්තං. තත්ථ සාධිකමිදං, භික් ඛයව, 

දිෙඩ් ඪසික් ඛාපදසතන්ති ඉදං යස්මිං කායල තං සුත්තං යදසිතං, තදා 

පඤ්ඤත්තසික්ොපදවයසනවුත්තං, තයතොපරංපනසාධිකානිකුයවසතානි

සික්ොපදානීති. සික් ඛානං අන් යතො  ත් තා අධිසීලසික්ොය.එත්ථච‘‘සීලං 
සික්ෙන්යතොපිතිස්යසොසික්ොසික්ෙතී’’තිවිසයමොයංඋපඤ්ඤායසො.තත්ථ

හි යයො පහාතබ්බ්යං පජහති, සංවරිතබ්බ්යයතො සංවරං ආපජ්ජති, අයමස්ස 

අධිසීලසික් ඛා. යයොතත්ථයචතයසොඅවික්යෙයපො, අයමස්ස අධිචිත් තසික් ඛා. 

යා තත්ථ වීමංසා, අයමස්ස අධිපඤ් ඤාසික් ඛා. ඉති යසො ද්ලපුත්යතො

සරූපයතොලබ්භමානාඑවතිස්යසො සික්ොසික්ෙතීතිදීපියතො, නසික්ොනං

අන්යතොගධතාමත්යතන.යතනාහ අට් ඨකථාෙං ‘‘යයොතථාභූතස්සසංවයරො, 

අයයමත්ථ අධිසීලසික්ො, යයො තථාභූතස්ස සමාධි, අයයමත්ථ

අධිචිත්තසික්ො, යා තථාභූතස්ස පඤ්ඤා, අයං අධිපඤ්ඤාසික්ො. ඉමා
තිස්යසොසික්ොතස්මිංආරම්මයණතායසතියායතන මනසිකායරනසික්ෙති
ආයසවති භායවති බ්යහුලීකයරොතී’’ති. ඉධ පන සච්චානං අන්යතොගධත්තා 
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පටුන 

සච්ච-සකුදාභියධයයතාමත්යතන චතූසු සච්යචසු ගණනන්යතොගධා

යහොන්තීති? න, තත්ථාපි හිනිප්පරියායයතොඅධිසීලසික්ොවලබ්භති, ඉතරා

පරියායයතොතිකත්වා ‘‘සික් ඛානං අන් යතො  ත් තා’’තිවුත්තං. 

චතූසු අරිෙසච් යචසු සඞ්  හං  ච් ඡන් තීති චතයතොඅමුච්චිත්වාතස්යසව
අන්යතොගධතං සන්ධාය වුත්තං. එවඤ්ච කත්වා ‘‘යථා ච එකස්ස
හත්ථිපදස්සා’’තිආදිනා දස්සිතා හත්ථිපයදොපමා සමත්ථිතා දට්ඨබ්බ්යා. 

එකස ්මිම් පි ද් වීසුපි තීසුපි සච් යචසු  ණනං  තා  ම් මාති ඉදං න 

ද්සලත්තිකවයසයනව යවදිතබ්බ්යං, අථ යෙො තිකදුයකසු යථාරහං
ලබ්භමානපදවයසන යවදිතබ්බ්යං. තත්ථ එකස්මිං සච්යච ගණනං ගයතො

ධම්යමො අසඅෙතධම්යමො දට්ඨබ්යබ්යො, කුවීසු සච්යචසු ගණනං ගතා ද්සලා

ධම්මා, තථා අද්සලා ධම්මා, අබ්යයාකතා ච ධම්මා, තීසු සච්යචසු ගණනං 

ගතාසඅෙතාධම්මා, එවංඅඤ්යඤසම්පිතිකදුකපදානංවයසනඅයමත්යථො

යථාරහං විභජිත්වා වත්තබ්යබ්යො. යතනාහ ‘‘එකස ්මිම් පි…යප.…  තාව 

යහොන් තී’’ති. එකයදයසො හි සමුදායන්යතොගධත්තා වියසයසො විය

සාමඤ්යඤන සමූයහන සඅගහං ලභති. යතනාහ ‘‘සච් චානං 

අන් යතො  ත් තා’’ති. යදසනානුක් කයමොති අරියසච්චානි උකුදිසිත්වා 
දුක්ෙසච්චනිකුයදසවයසනපඤ්චන්නංඋපාදානක්ෙන්ධානංවිභජනං.තත්ථ
ච රූපක්ෙන්ධනිකුයදසවයසනආදියතො අජ්ඣත්තිකාය පථවීධාතුයා
විභජනන්ති.අයංඉමිස්සා යදසනායඅනුක්කයමො. 

301. තං පයනතං උපමාහි විභායවතුං ‘‘ෙථා හී’’තිආදි වුත්තං. තත්ථ 

සු ාතන්ති සුන්දරං, සුසණ්ඨිතං සුපරිණතඤ්චාති අධිප්පායයො. යපසියෙොති

විලීයව.මුදුභාවයතො කුච් ඡිභා ං ආදාෙ. ඉතයර ච චත් තායරො යකොට් ඨායසති

පඤ්චධාභින්නයකොට්ඨායසසුඉතයරච චත්තායරොයකොට්ඨායස. ඉතයර ච 

තයෙො යකොට් ඨායසතිආදියතො චතුධා භින්නයකොට්ඨායසසු ඉතයර ච තයයො
යකොට්ඨායස. 

රා පුත් තූපමාොති රඤ්යඤො යජට්ඨපුත්තඋපමාය. න්ති පිළන්ධනං.

උයර වායාමජනිතඅරියජාතියා ඔරයසො. මුඛයතො  ායතොති මුෙයතො

නිග්ගතධම්මයදසනාය ජායතො, බුකුධානං වා ධම්මකායස්ස

මුෙභූතඅරියධම්මයතොජායතො.තයතො එව  ම් මය ො  ම් මනිම් මියතො. සත්ථු

ධම්මදායාදස්යසව ගහිතත්තා  ම් මදාොයදො. යතනාහ ‘‘යනො 

ආමිසදාොයදො’’ති. න්ති ‘‘භගවයතො පුත්යතො’’තිආදිවචනං.

මහාපඤ්ඤතාදිගුයණහි සාතිසයං අනුපුබ්බ්යභායව ඨිතත්තා සම් මා යථාභූතං 

වදමායනො වත්තුංසක්යකොන්යතො වයදෙය. 

අකුයතොභෙං නිබ්බ්යානං නිබ්බ්යානගාමිනිඤ්ච. රාගරජාදීනං විගයමන
විගතරජංධම්මංයදයසන්තංසුගතංසම්මාසම්බුකුධංභික්ඛූනං පයරොසහස්සං
පයිරුපාසතීතියයොජනා. 



මජ්ඣිමනිකායය මූලපණ්ණාස-ටීකා  ඔපම්මවග්යගො 

466 

පටුන 

‘‘යසයවථ භ ථා’’ති වත්වා තත්ථ කාරණමාහ ‘‘පණ් ඩිතා භික් ඛූ 

අනුග්  ාහකා’’ති. පණ්ඩිතාපි සමානා න අප්පස්සුතා, අථ යෙො

ඔවාදානුසාසනීහිඅනුග්ගාහකාතිපුරිමාඋපමායථරස්යසවවයසන උදාහටා, 
දුතියාපනභගවයතොභික්ඛුසඅ ස්සපිවයසනඋදාහටා. 

302. අජ් ඣත් තිකාති සත්තසන්තානපරියාපන්නා. අජ් ඣත් තං 

පච් චත් තන්ති පදකුවයයනපි තංතංපාටිපුග්ගලිකධම්මා වුච්චන්තීති ආහ 

‘‘උභෙම් යපතං නිෙකාධිවචනයමවා’’ති. සසන්තතිපරියාපන්නතාය පන 
අත්තාතිගයහතබ්බ්යභාවූපගමනවයසනඅත්තානංඅධිකිච්චඋකුදිස්සපවත්තං 

අජ් ඣත් තං, තංතංසත්තසන්තානපරියාපන්නතාය පච් චත් තං. යතනාහ 

අට් ඨකථාෙං (විසුකුධි. 1.307) ‘‘අත්තනිපවත්තත්තාඅජ්ඣත්තං, අත්තානං

පටිච්චපටිච්චපවත්තත්තා පච්චත්ත’’න්ති. කක් ඛ න්තිකථිනං.යස්මාතං

ථකුධභායවන සහජාතානං පතිට්ඨා යහොති, තස්මා ‘‘ථද්  ’’න්ති වුත්තං. 

ඛරි තන්තිෙරසභායවසුගතංතප්පරියාපන්නං, ෙරසභාවයමවාති අත්යථො.

යස්මා පන ෙරසභාවං ඵරුසාකායරන උපට්ඨානයතො ඵරුසාකාරං යහොති, 

තස්මා වුත්තං ‘‘ඵරුස’’න්ති. උපාදින් නං නාම සරීරට්ඨකං. තත්ථ යං

කම්මසමුට්ඨානං, තං නිප්පරියායයතො ‘‘උපාදින් න’’න්ති වුච්චති, ඉතරං 

අනුපාදින් නං. තදුභයම්පි ඉධ තණ්හාදීහි ආදින්නගහිතපරාමට්ඨවයසන 

උපාදින්නයමවාති දස්යසතුං ‘‘සරීරට් ඨකඤ් හී’’තිආදි වුත්තං. තත්ථ 

ආදින් නන්ති අභිනිවිට්ඨං. මමන්ති  හිතං. අහන්ති පරාමට් ඨං. 

 ාතුකම් මට් ඨානිකස් සාති චතුධාතුවවත්ථානවයසන ධාතුකම්මට්ඨානං

පරිහරන්තස්ස. එත් ථාති එතස්මිං ධාතුකම්මට්ඨායන. තීසු යකොට් ඨායසසූති
තිප්පකායරසුයකොට්ඨායසසු.නහියතතයයො චත්තායරොයකොට්ඨාසා. 

වුත් තප් පකාරාති ‘‘යකසා යලොමා’’තිආදිනා වුත්තප්පකාරා. 

නානාසභාවයතොතිසතිපිකක්ෙළභාවසාමඤ්යඤ සසම්භාරවිභත්තියතොපන

යකසාදිසඅ ාතගතනානාසභාවයතො. ආලයෙොති අයපක්ො. නිකන් තීති

නිකාමනා. පත් ථනාතිතණ්හාපත්ථනා. පරියුට් ඨානන්තිතණ්හාපරියුට්ඨානං. 

 හණන්තිකාමුපාදානං. පරාමායසොති පරයතො ආමසනා මිච්ඡාභිනියවයසො. 

න බලවා ආලයාදි. යදි එවං කස්මා විභඅයග බ්යාහිරාපි පථවීධාතු

විත්ථායරයනව විභත්තාති? යථාධම්මයදසනත්තා තත්ථ විත්ථායරයනව

යදසනාපවත්තා, යථානුයලොමයදසනත්තාපයනත්ථවුත්තනයයනයදසනා 
සංඛිත්තා. 

යෙොය ත් වා දස් යසතීති එකජ්ඣං කත්වා දස්යසති. සාති අජ්ඣත්තිකා

පථවීධාතු. සුඛපරිග්  යහො යහොති ‘‘න යම යසො අත්තා’’ති. සිකුයධ හි 
අනත්තලක්ෙයණ දුක්ෙලක්ෙණං අනිච්චලක්ෙණඤ්ච සිකුධයමව යහොති

සඅෙතධම්යමසු තදවිනාභාවයතොති. විසූකාෙතීති විසූකං විරූපකිරියං

පවත්යතති. සා පන අත්ථයතො විප්ඵන්දනයමවාති ආහ ‘‘විප් ඵන් දතී’’ති. 
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පටුන 

අස් සාති අජ්ඣත්තිකාය පථවීධාතුයා. අයචතනාභායවො පාකයටො යහොති 

ධාතුමත්තතායදස්සනයතො. තං උභෙම් පීතිතංපථවීධාතුකුවයම්පි. 

තයතො වියසසතයරනාති තයතො බ්යාහිරමහාපථවියතො 

වියසසවන්තතයරන, ලහුතයරනාතිඅත්යථො. කුප් පතීතිලුප්පති. විලීෙමානාති

පකතිඋදයකයලොණංවියවිලයංගච්ඡන්තී. උදකානු තාතිඋදකංඅනුගතා

උදකගතිකා. යතනාහ ‘‘උදකයමව යහොතී’’ති. අභායවො එව අභාවතා, න 

භවතීති වා අභායවො, තථාසභායවො ධම්යමො. තස්ස භායවො අභාවතා. වයයො 

විනායසොධම්යමොසභායවොඑතස්සාතිවයධම්යමො, තස්සභායවො වෙ ම් මතා, 

අත්ථයතො ෙයයො එව. යසසපයදසුපි එයසව නයයො. යතනාහ ‘‘සබ් යබහිපි 

ඉයමහි පයදහි අනිච් චලක් ඛණයමව වුත් ත’’න්ති. විකුධංසනභාවස්ස පන

පයවදිතබ්බ්යත්තා කාමං අනිච්චලක්ෙණයමව වුත්තං සරූපයතො, ඉතරානිපි

අත්ථයතොවුත්තායනවාතිදස්යසන්යතොආහ ‘‘ෙං පනා’’තිආදි. 

මත්තං ෙණමත්තං තිට්ඨතීති මත්තට්යඨො, අප්පමත්තට්යඨො 

මත් තට් ඨයකො, අතිඉත්තරෙණියකොති අත්යථො. යතනාහ 

‘‘පරිත් තට් ඨිතිකස් සා’’ති. ඨිතිපරිත් තතාොති

එකචිත්තපවත්තිමත්තතාඨානලක්ෙණස්ස ඉතරභායවන. එකස්ස චිත්තස්ස
පවත්තික්ෙණමත්යතයනව හි සත්තානං පරමත්ථයතො ජීවනක්ෙයණො

පරිච්ඡින්යනො.යතනාහ ‘‘අෙං හී’’තිආදි. 

ජීවිතන්ති ජීවිතින්ද්රියං. සුඛදුක් ඛාති සුෙදුක්ො යවදනා. උයපක්ොපි හි

සුෙදුක්ොස්යවව අන්යතොගධා ඉට්ඨානිට්ඨභාවයතො. අත් තභායවොති 

ජීවිතයවදනාවිඤ්ඤාණානි ඨයපත්වා අවසිට්ඨධම්මා වුත්තා. යකවලාති

අත්තනිච්චභායවන අයවොමිස්සා. එකචිත් තසමායුත් තාති එයකන චිත්යතන

සහිතා එකචිත්තක්ෙණිකා. ලහුයසො වත් තයත ඛයණොති තාය එව
එකක්ෙණිකතාය ලහුයකො අතිඉත්තයරො ජීවිතාදීනං ෙයණො වත්තති

වීතිවත්තතීතිඅත්යථො. ඉදන්ති ගාථාවචනං. 

යස්මා සත්තානං ජීවිතං අස්සාසපස්සාසානං අපරාපරසඤ්චරණං 

ලභමානයමව පවත්තති, න අලභමානං, තස්මා අස් සාසපස් සාසූපනිබද්  ං. 
තථා මහාභූතානං සමවුත්තිතං ලභමානයමව පවත්තති. පථවීධාතුයා හි
ආයපොධාතුආදීනං වා අඤ්ඤතරපයකොයපන බ්යලසම්පන්යනොපි පුරියසො 

පත්ථකුධකායයො වා, අතිසාරාදිවයසන කිලින්නපූතිකායයො වා, 

මහාඩාහපයරයතොවා, සඤ්ඡිජ්ජමානසන්ධිබ්යන්ධයනොවාහුත්වාජීවිතක්ෙයං

පාපුණාති.කබ්යළීකාරාහාරානං යුත්තකායලලභන්තස්යසවජීවිතංපවත්තති, 

අලභන්තස්ස පරික්ෙයං ගච්ඡති, විඤ්ඤායණ පවත්තමායනයයව ච ජීවිතං

පවත්තති, න තස්මිං අප්පවත්තමායන. ජීවිතන්ති එත්ථ ඉති-සකුයදන 

ඉරියාපථූපනිබ්යකුධතාසීතුණ්හූපනිබ්යකුධතාදීනං සඅගයහො. චතුන්නඤ්හි

ඉරියාපථානං සමවුත්තිතංලභමානයමවජීවිතංපවත්තති, අඤ්ඤතරස්සපන
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අධිමත්තතාය ආයුසඅොරා උපච්ඡිජ්ජන්ති, සීතුණ්හානම්පි සමවුත්තිතං

ලභමානයමව පවත්තති, අතිසීයතන පන අතිඋණ්යහන වා අභිභූතස්ස
විපජ්ජතීති. 

තණ් හුපාදින් නස ්සාති ඉමිනා හි පච්චයුප්පන්නතාකිත්තයනන
සරසපභඅගුතංයයව විභායවති. දුක්ොනුපස්සනාය තණ්හාග්ගාහස්ස
අනිච්චානුපස්සනාය මානග්ගාහස්ස අනත්තානුපස්සනාය දිට්ඨිග්ගාහස්ස
උවිවිපච්චනීකභාවයතො එකංයසයනව තීහි අනුපස්සනාහි ගාහාපි 

විගච්ඡන්තීති ආහ ‘‘යනොයතව යහොතී’’ති. එකංයෙව ආ තං බ්යාහිරාය
පථවීධාතුයාඅන්තරධානදස්සනපවත්තයජොතනාය. 

පරිග්  හන්ති ධාතුපරිග්ගහණං. පට් ඨයපන් යතොති ආරභන්යතො 
යදයසන්යතො. යසොතකුවායර බ්යලං දස්යසතීති යයොජනා. කම්මට්ඨානිකස්ස

බ්යලදස්සනාපයදයසන කම්මට්ඨානස්ස ආනුභාවං දස්යසති. වාචාෙ 

ඝට් ටනයමව වුත් තං යසොතකුවායරබ්යලදස්සනභාවයතො. බලන්තිචබ්යාහිරාය
විය අජ්ඣත්තිකායපි පථවීධාතුයා අයචතනාභාවදස්සයනන රුක්ෙස්ස විය 

අක්යකොසන්යතපි පහරන්යතපි නිබ්බිකාරතා. 

සම් පතිවත් තමානුප් පන් නභායවනාති තදා පච්චුප්පන්නභායවන. 

සමුදාචාරුප් පන් නභායවනාති ආපාථගයත තස්මිං අනිට්යඨ සකුදාරම්මයණ
ආරම්මණකරණසඅොතඋප්පත්තිවයසන යසොතකුවායර ජවනයවදනා

දුක්ොති වචනයතො. තථා හි ‘‘උපනිස ්සෙවයසනා’’ති වුත්තං. 

යවදනාදයෙොපීති ‘‘යවදනා අනිච්චා’’ති එත්ථ වුත්තයවදනා යචව 

සඤ්ඤාදයයො ච. යත හි ඵස්යසන සමානභූමිකා න පුබ්යබ්ය වුත්තයවදනා. 

 ාතුසඞ් ඛාතයමව ආරම් මණන්ති යථාපරිග්ගහිතං පථවීධාතුසඅොතයමව 

විසයං. පක් ඛන් දතීතිවිපස්සනාචිත්තංඅනිච්චන්තිපි දුක්ෙන්තිපිඅනත්තාතිපි

සම්මසනවයසන අනුපවිසති. එයතන බ්යහිකුධාවික්යෙපාභාවමාහ, පසීදතීති

පනඉමිනාකම්මට්ඨානස්සවීථිපටිපන්නතං. සන් තිට් ඨතීතිඉමිනාඋපරූපරි
වියසසාවහභායවන අවත්ථානං පටිපක්ොභිභයවන නිච්චලභාවයතො. 

විමුච් චතීති ඉමිනා තණ්හාමානදිට්ඨිග්ගාහයතො වියසයසන මුච්චනං. 

අට් ඨකථාෙං පන සමුට්ඨානවයසන අත්යථො වුත්යතො ‘‘අධියමොක් ඛං 

ලභතී’’ති. යසොතද් වාරම් හි ආරම් මයණ ආපාථ යතති ඉදං මූලපරිඤ්ඤාය
මූලදස්සනං. යසොතකුවායරහි ආවජ්ජනයවොට්ඨබ්බ්යනානං අයයොනියසො

ආවජ්ජයයතොයවොට්ඨබ්බ්යනවයසනඉට්යඨ ආරම්මයණයලොයභො, අනිට්යඨච

පටිය ොඋප්පජ්ජති, මයනොකුවායරපන‘‘ඉත්ථී, පුරියසො’’ති රජ්ජනාදියහොති, 

තස්ස පඤ්චකුවාරජවනං මූලං, සබ්බ්යං වා භවඅගාදි. එවං

මයනොකුවාරජවනස්සමූලවයසන පරිඤ් ඤා. ආ න් තුකතාවකාලිකපරිඤ් ඤා 
පන පඤ්චකුවාරජවනස්යසව අපුබ්බ්යභාවවයසන ඉතරභාවවයසන ච

යවදිතබ්බ්යා. අයයමත්ථ සඅයෙයපො, විත්ථායරො පන
සතිපට්ඨානසංවණ්ණනායං වුත්යතොඑව. 
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පටුන 

යාථාවයතො ධාතූනං පරිග්ගණ්හනවයසන කතපරිග්ගහස්සපි 

අනාදිකාලභාවනාවයසන අයෙොනියසො ආවජ්  නං සයචපි උප් පජ්  ති. 

යවොට් ඨබ් බනං පත් වාති යවොට්ඨබ්බ්යනකිච්චතං පත්වා. එකං ද් යව වායර 

ආයසවනං ලභිත් වා, න ආයසවනපච්චයං. න හි 

උයපක්ොසහගතායහතුකචිත්තං ආයසවනපච්චයභූතං අත්ථි. යදි සියා, 

පට්ඨායනද්සලත්තියක පටිච්චවාරාදීසු ‘‘නමග්ගපච්චයාආයසවයනකුයව, 

ආයසවනපච්චයා නමග්යගකුයව’’තිචවත්තබ්බ්යංසියා, ‘‘නමග්ගපච්චයා

ආයසවයනඑකං )පට්ඨා. 1.1.221), ආයසවනපච්චයානමග්යගඑක’’න්ති

)පට්ඨා.1.1.152) චපනවුත්තං. එකං ද් යව වායරතිඑත්ථචඑකග්ගහණං
වචනසිලිට්ඨතාය වයසන වුත්තං. න හි දුතියය යමො වායර එකවාරයමව
යවොට්ඨබ්බ්යනං පවත්තති. කුවික්ෙත්තුං වා තස්ස පවත්තිං සන්ධාය

එකවාරග්ගහණං, තික්ෙත්තුං පවත්තිං සන්ධාය කුයවවාරග්ගහණං. තත්ථ
දුතියං තතියඤ්ච පවත්තමානං ලකුධායසවනං විය යහොති. යස්මා පන
‘‘යවොට්ඨබ්බ්යනං පත්වා එකං කුයව වායරආයසවනං ලභිත්වා චිත්තං
භවඅගයමවඔතරතී’’තිඉදං දුතියයමො වාරවයසනවුත්තංභයවයය.යසොච

ආරම්මණදුබ්බ්යලතායඑවයහොතීති අභි ම් මට් ඨකථාෙං නියමියතො.ඉධපන
තික්ොනුපස්සනානුභායවන අද්සලුප්පත්තියාඅසම්භවවයසනඅයයොනියසොව

ආවජ්ජයතො අයයොනියසො වවත්ථානං සියා, න යයොනියසො, තස්මිඤ්ච
පවත්යත මහති අතිමහති වා ආරම්මයණ ජවනං න උප්පජ්යජයයාති
අයමත්යථොවිචායරත්වාගයහතබ්යබ්යො. 

එතස්යසව වා සතිපි දුවිධතාපරිකප්පයන යසො ච යදි අනුයලොයම 

යවදනාත්තියක පටිච්චවාරාදීසු ‘‘ආයසවනපච්චයා න මග්යග කුයව, න

මග්ගපච්චයා ආයසවයනකුයව’’තිචවුත්තංසියා, (ලබ්යභයය), නචවුත්තං.

යදිපන යවොට්ඨබ්බ්යනම්පිආයසවනපච්චයයොසියා, ද්සලාද්සලානම්පිසියා.
න හි ආයසවනපච්චයං ලකුධුං යුත්තස්ස ආයසවනපච්චයතාපි ධම්යමො

ආයසවනපච්චයයො යහොතීති අවුත්යතො අත්ථි, යවොට්ඨබ්බ්යනස්ස පන
ද්සලාද්සලානංආයසවනපච්චයභායවොඅවුත්යතො–‘‘ද්සලංධම්මං පටිච්ච
ද්සයලො ධම්යමො උප්පජ්ජති නායසවනපච්චයා. අද්සලං…යප.…

නායසවනපච්චයා’’ති (පට්ඨා.1.1.93-94) වචනයතොපටික්ඛිත්යතොච.අථාපි

සියාඅසමානයවදනානංවයසයනව වුත්තන්තිච, එවමපියථා–‘‘ආවජ්ජනා
ද්සලානං ෙන්ධානං අද්සලානං ෙන්ධානං අනන්තරපච්චයයන

පච්චයයො’’ති )පට්ඨා. 1.1.417) වුත්තං, එවං ‘‘ආයසවනපච්චයයන 

පච්චයයො’’තිපි වත්තබ්බ්යං සියා. තං ජාතියභදා න වුත්තන්ති යච? 
භූමිභින්නස්ස කාමාවචරස්ස රූපාවචරාදීනං ආයසවනපච්චයභායවො විය

ජාතිභින්නස්සපි භයවයයාති වත්තබ්යබ්යො එව සියා, අභින්නජාතිකස්ස ච
වයසන යථා – ‘‘ආවජ්ජනා සයහතුකානං ෙන්ධානං අනන්තරපච්චයයන

පච්චයයො’’ති වුත්තං, එවං ‘‘ආයසවනපච්චයයන පච්චයයො’’තිපි වත්තබ්බ්යං

සියා, නච වුත්තං. තස්මා යවදනාත්තියකපි ‘‘ආයසවනපච්චයා නමග්යග

එකං, න මග්ගපච්චයා ආයසවයන එක’’න්ති එවං ගණනාය



මජ්ඣිමනිකායය මූලපණ්ණාස-ටීකා  ඔපම්මවග්යගො 

470 

පටුන 

නිකුධාරියමානාය යවොට්ඨබ්බ්යනස්ස ආයසවනපච්චයත්තස්ස අභාවා අයං
යමො වායරොඋපපරික්ඛිත්වා ගයහතබ්යබ්යො. 

යවොට්ඨබ්බ්යනං පන වීථිවිපාකසන්තතියා ආවට්ටනයතො ආවජ්ජනා, 
තයතො විසදිසස්ස ජවනස්ස කරණයතො මනසිකායරොති ච වත්තබ්බ්යතං

ලයභයය, එවඤ්ච කත්වා පට් ඨායන ‘‘යවොට්ඨබ්බ්යනං ද්සලානං ෙන්ධානං

අනන්තරපච්චයයන පච්චයයො’’තිආදි න වුත්තං, ‘‘ආවජ්ජනා’’ඉච්යචව

)පට්ඨා.1.1.417) වුත්තං, තම්පි යවොට්ඨබ්බ්යනයතොපරංචතුන්නංපඤ්චන්නං
වා ජවනානං ආරම්මණපුයරජාතං භවිතුං අසක්යකොන්තං රූපාදිං ආරබ්භ
පවත්තමානං යවොට්ඨබ්බ්යනං ජවනට්ඨායන ඨත්වා භවඅගං ඔතරති. 

 වනට් ඨායන ඨත් වාති ච ජවනස්ස උප්පජ්ජනට්ඨායන කුවික්ෙත්තුං

පවත්තිත්වාති අත්යථො, න ජවනභායවනාති. ආයසවනං ලභිත් වාති යචත්ථ
ආයසවනං විය ආයසවනන්ති වුත්යතොවායමත්යථො. විප්ඵාරිකත්තා චස්ස
කුවික්ෙත්තුං වා තික්ෙත්තුං වා පවත්තියයව යචත්ථ ආයසවනසදිසතා. 
විප්ඵාරිකතාය හි විඤ්ඤත්තිසමුට්ඨාපකතා චස්ස වුච්චති. විප්ඵාරිකම්පි
ජවනං විය අයනකක්ෙත්තුං අප්පවත්තියා අසුප්පතිට්ඨිතතාය ච න
නිප්පරියායයතො ආයසවනභායවන වත්තතීති න ඉමස්ස ආයසවනත්ථං

වුත්තං. අට් ඨකථාෙං පන ඵලචිත්යතසු මග්ගපරියායයො විය පරියායවයසන 
වුත්තං. 

අෙන්ති ‘‘සයචපී’’තිආදිනා වුත්යතො එකවාරම්පි රාගාදීනං
අනුප්පාදනවයසන විපස්සනාය කම්මං කයරොන්යතො යයොගාවචයරො. 

යකොටිප් පත් යතොති මත්ථකං පත්යතො. පටිපක්යෙහි අනභිභූතත්තා 

විසදවිපස්සනාඤාණතාය තික් ඛවිපස් සයකො. ආරම් මණං පරිග්  හිතයමව 

යහොති ‘‘එවං යම ජවනං ජවිත’’න්ති සාරම්මණස්ස ජවනස්ස හුත්වා 

අභාවවවත්ථාපනස්ස කම්මට්ඨානභාවයතො, තථා ආවජ්ජනවයසන වා තං
ආරම්මණං විස්සජ්යජත්වා තාවයදව මූලකම්මට්ඨානභූතං ආරම්මණං

පරිග්ගහිතයමව යහොති. දුතිෙස් ස පන වයසනාති ‘‘අපරස්ස රාගාදිවයසන
එකවාරං ජවනං ජවතී’’තිආදිනා වුත්තස්ස නාතිතික්ෙවිපස්සකස්ස වයසන
‘‘තස්ස ධාතාරම්මණයමව චිත්තං පක්ෙන්දතී’’තිආදිනා ඉමස්මිං සුත්යත
ආගතත්තා.‘‘තයමනංඋපධිපහානාය පටිපන්නංඋපධිපටිනිස්සග්ගායකදාචි
කරහචි සතිසම්යමොසා උපධිපටිසංයුත්තා සරසඅකප්පා සමුදාචරන්ති.

දන්යධො උදායි සතුප්පායදො, අථ යෙො නං ඛිප්පයමව පජහති වියනොයදති

බ්යයන්තීකයරොතිඅනභාවංගයමතී’’ති ලටුකියකොපයම. තස්සහි අට් ඨකථාෙං 

‘‘යසොතාපන්නාදයයොතාවපජහන්තු, පුථුජ්ජයනොකථංපජහතී’’තියචොදනං

පට්ඨයපත්වා ‘‘ආරකුධවිපස්සයකො හි සතිසම්යමොයසන සහසා කියලයස
උප්පන්යන ‘මාදිසස්සනාම භික්ඛුයනොකියලයසොඋප්පන්යනො’තිසංයවගං
කත්වා වීරියං පග්ගය්හ විපස්සනං වඩ්යඪත්වා මග්යගන කියලයස

සමුග් ායතති, ඉතියසොපජහතිනාමා’’තිඅත්යථොවුත්යතො. යතනවුත්තං–
‘‘තස්ස ධාතාරම්මණයමව චිත්තං පක්ෙන්දතීතිආදිනා ඉමස්මිං සුත්යත 
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ආගතත්තා’’තිආදි. ඉන් ද්රිෙභාවයන ච මජ්ඣිමස්ස වයසන අෙමත් යථො 

යවදිතබ් යබො. 

පරිග්  හවයසනාති ධාතුපරිග්ගහවයසන. මම්මච්යඡදනාදිවයසන

පවත්තඅක්යකොසනාදිං අනිට්ඨං ආරම්මණං පත්වා යසොතද් වායර කිලමති 

පුග්ගයලො, තථා යපොථනපහරණාදිකං අනිට්ඨං ආරම්මණං පත්වා 

කාෙද් වායර කිලමති. 

සමුදාචරන් තීති සබ්බ්යයසො උකුධං ආචරන්ති. තයිදං අමනායපහි
සමුදාචරණං නාම යපොථනපහරණාදිවයසන උපක්කමනයමවාති ආහ 

‘‘උපක් කමන් තී’’ති, බ්යාධන්තීති අත්යථො. තථාසභායවොති යථා

පාණිප්පහාරාදීහි  ට්ටිතමත්යතො විකාරං ආපජ්ජති, තථාසභායවො.

‘‘උභයතොදණ්ඩයකනයචපි, භික්ෙයව, කකයචනා’’තිආදිනා)ම.නි.1.232) 

ඔවාදදානං නාම අනඤ්ඤසාධාරණං බුකුධානංයයව ආයවණිකන්ති ආහ 

‘‘වුත් තං යඛො පයනතං භ වතාති අනුස් සරන් යතොපි…යප.… 

කකචූපයමොවාදං අනුස් සරන් යතොපී’’ති වුත්තං. තස්සපි

පරියත්තිධම්මභාවයතොති යකචි. යං පනකකයචොකන්තයකසුපි මනුස්යසසු

අප්පදුස්සනං නිබ්බිකාරං, තං සත්ථුසාසනං අනුස්සරන්යතොපි 
සම්මාපටිපත්තිලක්ෙණං ධම්මං අනුස්සරතියයවාති එවං වා එත්ථ අත්යථො

යවදිතබ්යබ්යො. භික් ඛුයනො ගුණන්තිඅරියධම්මාධිගමනසිකුධංගුණමාහ.යසොච 
සබ්යබ්යසම්පි අරියානං ගුයණොති තං අනුස්සරන්යතොපි සඅ ං අනුස්සරති
එවාති වුත්තං. 

විපස් සනුයපක් ඛා අධිප් යපතා, තස්මා උයපක්ො ද්සලනිස්සිතා න
සණ්ඨාතීතිවිපස්සනාවයසනසබ්බ්යස්මිම්පිසඅොරගයත අජ්ඣුයපක්ෙනංන

ලභතීති අත්යථො. ඡ ඞ් ගුයපක් ඛාති ඡළඅගුයපක්ො විය ඡළඅගුයපක්ො

ඉට්ඨානිට්යඨසු නිබ්බිකාරතාසාමඤ්යඤන. යතනාහ ‘‘සා පයනසා’’තිආදි. 

ඡ ඞ් ගුයපක් ඛාඨායන ඨයපති ‘‘ලාභා වත යම, සුලකුධං වතයම’’තිආදිනා 
අත්තමනතංආපජ්ජන්යතො. 

303. ආයපො තන්ති ආබ්යන්ධනවයසන ආයපො, තයදව ආයපොසභාවං

ගතත්තා ආයපොගතං, සභායවයනව ආයපොභාවං වා පත්තන්ති අත්යථො.
යස්මා පන යසො ආයපොභාවසඅොයතො අල්ලයූසභායවො

සසම්භාරපථවීසසම්භාරඋදකාදිගයත සබ්බ්යස්මිම්පි ආපස්මිං විජ්ජති, තස්මා

වුත්තං ‘‘සබ් බආයපසු  තං අල් ලයූසභාවලක් ඛණ’’න්ති, 

ද්රවභාවලක්ෙණන්ති අත්යථො. ‘‘පද්ප්පතී’’ති පාකතිකපයකොපං සන්ධායාහ 

‘‘ඔඝවයසන වඩ් ඪතී’’ති. යතනාහ ‘‘අෙමස ්ස පාකතියකො පයකොයපො’’ති.

ඉතරං පන දස්යසතුං ‘‘ආයපොසංවට් ටකායල පනා’’තිආදි වුත්තං. 

ඔ ච් ඡන් තීති එත්ථ ඔගමනන්ති පරියාදානං අධිප්යපතං, න 

අයධොගමනමත්තන්තිආහ ‘‘උද්  යන…යප.… පාපුණන් තී’’ති. 
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304. සබ් බයතය සු  තන්ති ඉන්ධනාදිවයසනඅයනකයභයදසුසබ්යබ්යසු

යතයජොයකොට්ඨායසසු ගතං පවත්තං. යථා පීති එව පීතිගතං, එවං යතය ො 

එව යතය ො තං, යතජනවයසන පවත්තිමත්තන්ති අත්යථො. එවං

ආයපොගතං, වායයොගතඤ්ච යවදිතබ්බ්යන්ති ආහ ‘‘පුරියම’’තිආදි. 

එකාහික රාදිභායවනාති එකාහිකාදිජරායභයදන. උසුම ායතොති

උස්මාභිභූයතො. ජීරතීති ජිණ්යණො යහොති. යතයජොධාතුවයසන ලබ්භමානා
ඉමස්මිං කායය ජරාපවත්ති පාකටජරාවයසන යවදිතබ්බ්යාති දස්යසතුං 

‘‘ඉන් ද්රිෙයවකල් ලත් ත’’න්තිආදි වුත්තං. වලිපලිතාදිභාවන්ති

වලිතපලිතභාවං, අඅගපච්චඅගානං සිථිලභාවඤ්ච. කුප් පියතනාතිඛුභියතන.
සතක්ෙත්තුං තායපත්වා තායපත්වා සීතූදයක පක්ඛිපිත්වා උකුධටසප්පි 

සතය ොතසප් පීති වදන්ති. සරීයර පකතිඋසුමං අතික්කමිත්වා උණ්හභායවො 

සන් තායපො, සරීරස්සදහනවයසනපවත්යතොමහාදායහො පරිදායහොතිඅයයමව

යතසං වියසයසො. අසිතන්ති සුත්තං. ඛායිතන්ති ොදිතං. සායිතන්ති

අස්සාදිතං. සම් මා පරිපාකං  ච් ඡතීති සමයවපාකිනියා ගහණියා වයසන
වුත්තං. අසම්මාපරිපායකොපි විසමපාකිනියා ගහණියා වයසන යවදිතබ්යබ්යො. 

රසාදිභායවනාති රසරුධිරමංසයමදන්හාරුඅට්ඨිඅට්ඨිමිඤ්ජසුක්කභායවන. 

වියවකන්තිපුථුභාවංඅඤ්ඤමඤ්ඤංවිසදිසභාවං.අසිතාදියභදස්ස ආහාරස්ස

පරිණායම රයසො යහොති, තං පටිච්ච රසධාතු උප්පජ්ජතීති අත්යථො. එවං
රසස්සපරිණායම‘‘රුධිර’’න්තිආදිනාසබ්බ්යංයනතබ්බ්යං. 

හරිතන් තන් ති හරිතයමව, අන්ත-සකුයදන පදවඩ්ඪනං කතං යථා

‘‘වනන්තං සුත්තන්ත’’න්ති. චම් මනිල් යලඛනං චම්මං ලිඛිත්වා
ඡඩ්ඩිතකසටං. 

305. උග්  ාරහික් කාරාදීති එත්ථ ආදි-සකුයදන

උකුයදකඛීපනාදිපවත්තකවාතානංසඅගයහො දට්ඨබ්යබ්යො. උච් චාරපස් සාවාදීති 

ආදි-සකුයදන පිත්තයසම්හලසිකාදිනීහරණවාතස්ස යචව උසුමවාතස්ස ච 

සඅගයහො යවදිතබ්යබ්යො. යදිපි කුච් ඡි-සකුයදො උදරපරියායයො, යකොට්ඨ-
සකුයදනපනඅබ්භන්තරස්සවුච්චමානත්තාතදවසිට්යඨොඋදරපයදයසොඉධ 

ද්ච්ඡි-සකුයදන වුච්චතීති ආහ ‘‘කුච් ඡිසො වාතාති අන් තානං බහිවාතා’’ති. 

සමිඤ්  නපසාරණාදීනීති ආදි-සකුයදන ආයලොකනවියලොකනඋකුධරණාදිකා

සබ්බ්යා කායිකකිරියා සඅගහිතා. අවසවති උදකං එතස්මාති ඔස් සවනං, 

ඡදනන්යතො. ඉ ාතිඉමස්මිංඨායන. 

306. නිස ්සත් තභාවන්ති අනත්තකතං. යථාදස්සිතා හි චතස්යසො
ධාතුයයො අනත්තනියං යකවලං ධාතුමත්තා නිස්සත්තනිජ්ජීවාති ඉමමත්ථං

දස්යසති. පරිවාරියතොති පරිවාරිතභායවන ඨියතො පරිවුයතො. යතනාහ 

‘‘එතානී’’තිආදි, කට්ඨාදීනි සන්නියවසවියසසවයසන ඨපිතානීති

අධිප්පායයො. අඤ්ඤථා අගාරසමඤ්ඤාය භාවයතො. යතනාහ ‘‘කට් ඨාදීසු 
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පනා’’තිආදි. යදත්ථං පාළියං ‘‘යසයයථාපි, ආවුයසො’’තිආදි ආරකුධං, 

තමත්ථංපාකටංකත්වාදස්යසතුං ‘‘ෙථා කට් ඨාදීනී’’තිආදිවුත්තං. 

කාමං යහට්ඨා ‘‘මත්තට්ඨකස්ස කායස්සා’’තිආදිනා )ම. නි. 1.302) 

අවිභායගන එකයදයසන ච උපාදාරූපම්පි කථිතං, තථා යවදනාදයයො

ෙන්ධභායවනපරිග්ගයහත්වාන කථිතා, තථාතණ්හාපිසමුදයසච්චභායවන.
ඉතරානි පන සච්චානි සබ්යබ්යන සබ්බ්යං න කථිතානි. යතයනවාහ 

‘‘යහට් ඨා…යප.… න කථිතානී’’ති. චක් ඛුපසායද නිරුද් ය තිචක්ඛුපසායද

විනට්යඨ. උපහයතති පුබ්බ්යකිමිආදීහි උපකුදුයත. පලිබුද් ය ති

පුබ්බ්යාදිඋප්පත්තියා විනා පටිච්ඡාදියත. තජ් ය ොති තස්සානුරූයපො, 
චක්ඛුවිඤ්ඤාණුප්පත්තියා අනුරූයපොති අත්යථො. චක්ඛුස්ස රූපාරම්මයණ
ආපාථගයත උප්පජ්ජනමනසිකායරො හදයසන්නිස්සයයොපි චක්ඛුම්හි සති

යහොති, අසතිනයහොතීති කත්වා ‘‘චක් ඛුං පටිච් ච උප් පජ්  නමනසිකායරො’’ති

වුත්යතො. භවඅගාවට්ටනං තස්ස යථා ආරම්මණපච්චයය, එවං

පසාදපච්චයයපි යහොතීති වුත්තං ‘‘චක් ඛුඤ ්ච රූයප ච පටිච් චා’’ති. න්ති

චක්ඛුකුවායර කිරියමයනොධාතුචිත්තං. අඤ ්ඤවිහිතස් සාති 

අඤ්ඤාරම්මණපසුතස්ස. තදනුරූපස් සාති යතසං චක්ඛුරූපතදායභොගානං
අනුරූපස්ස. 

චත් තාරි සච් චානි දස් යසති සරූපයතො අත්ථාපත්තියතොචාතිඅධිප්පායයො.

තප්පකායරො භූයතො, තප්පකාරං වා පත්යතො තථාභූයතො, තස්ස, යථා

චක්ඛුවිඤ්ඤාණංඋප්පජ්ජති, තාදිසස්ස පච්චයාකාරසමයවතස්සාතිඅත්යථො. 

තිසමුට් ඨානරූපන්ති උතුකම්මාහාරසමුට්ඨානරූපං. ඉදඤ්ච සතිපි තදා
භවඅගාවට්ටනචිත්තසමුට්ඨානරූයප යකවලං

චක්ඛුවිඤ්ඤාණසමුට්ඨිතරූපස්ස අභාවමත්තං ගයහත්වා වුත්තං. සඞ්  හං 

 ච් ඡතීති නගරං විය රජ්යජ රූපක්ෙන්යධ සඅගයහතබ්බ්යතං ගයහතබ්බ්යතං

ගච්ඡති. ‘‘තථාභූතස්සා’’ති වුත්තත්තා යවදනාදයෙො 

චක් ඛුවිඤ ්ඤාණසම් පයුත් තාව, විඤ ්ඤාණම් පි චක් ඛුවිඤ ්ඤාණයමව. 

සඞ් ඛාරාති යචතනාව වුත් තා යචතනාපධානත්තා සඅොරක්ෙන්ධස්සාති
අධිප්පායයො. තත්ථ පන ඵස්සජීවිතින්ද්රියමනසිකාරචිත්තට්ඨිතියයොපි

සඅොරක්ෙන්ධධම්මාව. එකයතො සඞ්  යහො ‘‘පඤ්චක්ෙන්ධා’’ති එකයතො

ගණනා. සමා යමොති යථාසකං පච්චයවයසන සයමොධානං. සමවායෙොති
අඤ්ඤමඤ්ඤස්සපච්චයභායවනසමයවතතායසමුදිතභායවො. 

පච්චයුප්පන්නධම්යමොපටිච්චසමුප්පජ්ජතිඑතස්මාති පටිච් චසමුප් පායදො, 

පච්චයාකායරො. පච්චයධම්යම පස්සන්යතොපි පච්චයුප්පන්නධම්යම පස්සති, 

යත පස්සන්යතොපි පච්චයධම්යම පස්සතීති වුත්තං ‘‘යෙො 

පටිච් චසමුප් පාද’’න්තිආදි. ඡන් දකරණවයසනාති තණ්හායනවයසන. 

ආලෙකරණවයසනාති අයපක්ොකරණවයසන. අනුනෙකරණවයසනාති

අනුරජ්ජනවයසන. අජ් යඣො ාහිත් වාති ආරම්මණං අනුපවිසිත්වා විය
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ගිලිත්වා විය නිට්ඨයපත්වා විය දළ්හග්ගහණවයසන. ඡන්දරායගො විනයති

පහීයතිඑත්ථාති ඡන් දරා විනයෙො ඡන් දරා පහානඤ් චාතිවුච්චතිනිබ්බ්යානං. 

ආහරිත් වාති පාළියං සරූපයතො අනාගතම්පි අත්ථයතො ආයනත්වා 

සඅගණ්හනවයසන ගයහතබ්බ්යං. ආහරණවිධිං පන දස්යසන්යතො ‘‘ො 

ඉයමසූ’’තිආදිමාහ. ඉයමසු තීසු ඨායනසූති යථාවුත්යතසු සුෙදුක්ොදීසු තීසු

අභිසමයට්ඨායනසු. දිට් ඨීති පරිඤ්ඤාභිසමයාදිවයසන පවත්තා සම්මාදිට්ඨි
යාථාවදස්සනං. එවං සඅකප්පාදයයොපි යථාරහං යවදිතබ්බ්යා. 

භාවනාපටියවය ොති භාවනාවයසන පටියවයධො, න

ආරම්මණකරණමත්යතන. අෙං මග් ය ොති අයං චතුන්නං අරියසච්චානං

පටිවිජ්ඣනවයසන පවත්යතො අට්ඨඅගියකො මග්යගො. එත් තාවතාපීති එවං
එකස්මිං චක්ඛුකුවායර වත්ථු පරිග්ගහමුයෙනපි චතුසච්චකම්මට්ඨානස්ස

මත්ථකං පාපයනන බහුං විපුලං පරිපුණ්ණයමව භ වයතො සාසනං කතං 

අනුට්ඨිතං යහොති. 

උප්පජ්ජිත්වා නිරුකුධයමව භවඅගචිත්තං ආවජ්ජනචිත්තස්ස පච්චයයො

භවතීතිවුත්තං ‘‘තං නිරුද්  ම් පී’’ති. මන් දථාම තයමවාතිමහතියා නිකුදාය

අභිභූතස්ස වයසන වුත්තං, කපිමිකුධපයරතස්ස පන භවඅගචිත්තං කදාචි 

ආවජ්ජනස්ස පච්චයයො භයවයයාති. භවඞ්  සමයෙයනවාති භවඅගස්යසව
පවත්තනසමයයන පගුණජ්ඣානපගුණකම්මට්ඨානපගුණගන්යථසු යතසං
පගුණභායවයනව ආයභොයගන විනාපි මනසිකායරො පවත්තති. තථා හි
පගුණං ගන්ථං පගුණභායවයනව නිරන්තරං විය අජ්ඣයමායන

අඤ්ඤවිහිතතාය ‘‘එත්තයකො ගන්යථො ගයතො, එත්තයකො අවසිට්යඨො’’ති

සල්ලක්ෙණා න යහොති. චතුසමුට් ඨානම් පීති සබ්බ්යං චතුසමුට්ඨානරූපං, න 

පුබ්යබ්යවියතිසමුට්ඨානයමවාතිඅධිප්පායයො.පුබ්බ්යඅගමත්තාඔළාරිකත්තාච 

ඵස්සයචතනාව සඅොරක්ෙන්යධොති ගහිතා, න අඤ්යඤසං අභාවා. 

එකයදසයමව සම් මසන් යතොතියථාඋකුදිට්ඨංඅත්ථංයහට්ඨාඅනවයසසයතො
අනිකුදිසිත්වා එකයදසයමව නිකුදිසනවයසන යදසනාය ආමසන්යතො. 

ඉමස ්මිං ඨායනති යථාඋකුදිට්ඨස්සඅත්ථස්ස‘‘අජ්ඣත්තිකඤ්යචව, ආවුයසො, 

චක්ඛු’’න්තිආදිනා)ම. නි.1.306) ඡකුවාරවයසනනිකුදිසනට්ඨායන. යහට් ඨා 

පරිහීනයදසනන්ති – ‘‘යං උපාදාරූපං චත්තායරො අරූපියනො ෙන්ධා උපරි
තීණි අරියසච්චානී’’ති නිකුයදසවයසන පරිහීනං අත්ථජාතං සබ්බ්යං. 

තංතංද් වාරවයසනාති චක්ඛුකුවාරාදිකං තංතංකුවාරවයසන. චතුසච්චවයසන

ආරකුධා යදසනා චතුසච්යචයනව පරියයොසාපිතාතිආහ ‘‘ෙථානුසන් ධිනාව 

සුත් තන් තං නිට් ඨයපසී’’ති. 

මහාහත්ථිපයදොපමසුත්තවණ්ණනායලීනත්ථප්පකාසනාසමත්තා. 

9. මහාසායරොපමසුත් තවණ් ණනා 

307. නචිරපක් කන් යතති නචිරංපක්කන්යත, පක්කන්තස්සසයතොන 

චිරස්යසව. සලිඞ් ය යනවාති මුණ්ඩියකාසායග්ගහණාදිනා අත්තයනො



මජ්ඣිමනිකායය මූලපණ්ණාස-ටීකා  ඔපම්මවග්යගො 

475 

පටුන 

පුරිමලිඅයගයනව. පාටියෙක් යක  ායතති විපන්නාචාරදිට්ඨිතාය
පකාසනීයකම්මකරණයතො පරං අඤ්ඤතිත්ථියසදියස විසුං භූයත. 

කුලපුත් යතොති ජාතිමත්යතන ද්ලපුත්යතො. අසම් භින් නාොති

සම්යභදරහිතාය, ජාතිසඅකරවිරහිතායාති අත්යතො. ජාතිසීයසන ඉධ

ජාතිවත්ථුකං දුක්ෙං වුත්තන්ති ආහ ‘‘ඔතිණ් යණොති ෙස් ස  ාති අන් යතො 

අනුපවිට් ඨා’’ති. ජායතො හිසත්යතො ජාතකාලයතො පට්ඨාය ජාතිනිමිත්යතන

දුක්යෙන අන්යතො අනුපවිට්යඨො විය විබ්යාධීයති.  රාොතිආදීසුපි එයසව

නයයො. චත්තායරො පච්චයා ලබ්භන්තීති ලාභා, චතුන්නං පච්චයානං

ලබ්භමානානං සුකතභායවො සුට්ඨු අභිසඅෙතභායවො. වණ් ණභණනන්ති

ගුණකිත්තනං. අපඤ් ඤාතාති සම්භාවනාවයසන න පඤ්ඤාතා.

ලාභාදිනිබ්බ්යත්තියාභාවදස්සනඤ්යහතං. යතනාහ ‘‘ඝාසච් ඡාදනමත් තම් පි න 

ලභන් තී’’ති. අප් යපසක් ඛාති අප්පානුභාවා. සා පන අප්යපසක්ෙතා 
අධිපයතයයසම්පත්තියා ච පරිවාරසම්පත්තියා ච අභායවන පාකටා යහොති.

තත්ථ පරිවාරසම්පත්තියාඅභාවංදස්යසන්යතො ‘‘අප් පපරිවාරා’’ති ආහ. 

සායරනපි යකචි අජානයනන අඤ්ඤාලායභන වා අසාරභූතම්පි
කත්තබ්බ්යං කයරොන්තීතිතයතො වියසසනත්ථං ‘‘සායරනසාරකරණීය’’න්ති

වුත්තන්ති තං දස්යසන්යතො ‘‘අක් ඛචක් කයු නඞ්  ලාදික’’න්ති ආහ. 

බ්රහ් මචරිෙස ්සාති සික්ොත්තයසඅගහස්ස සාසනබ්රහ්මචරියස්ස.
මහාරුක්ෙස්ස මග්ගඵලසාරස්ස ඤාණදස්සනයඵග්ගුකස්ස සමාධිතචස්ස

සීලපපටිකස්ස චඤ්චලසභාවා සංසප්පචාරීති ච චත් තායරො පච් චො 

සාඛාපලාසං නාම. යතයනවාති ලාභසක්කාරසියලොකනිබ්බ්යත්තයනයනව. 

සායරො යම පත් යතොති ඉමස්මිං සාසයන අධිගන්තබ්බ්යසායරො නාම ඉමිනා 
ලාභාදිනිබ්බ්යත්තයනනඅනුප්පත්යතොතියවොසානංනිට්ඨිතකිච්චංආපන්යනො. 

310. ඤාණදස් සනන්තිඤාණභූතංදස්සනං විසයස්සසච්ඡිකරණවයසන

පවත්තං අභිඤ්ඤාඤාණං. සුඛුමං රූපන්ති යදවාදීනං, අඤ්ඤම්පි වා

සුඛුමසභාවංරූපං.යතනාහ ‘‘අන් තමයසො…යප.… විහරන් තී’’ති, දිබ්බ්යචක්ඛු
හිඉධ උක්කට්ඨනිකුයදයසන‘‘ඤාණදස්සන’’න්තිගහිතං. 

311. අසමෙවියමොක් ඛං ආරාය තීතිඑත්ථ අධිප්යපතංඅසමයවියමොක්ෙං
පාළියා එව දස්යසතුං ‘‘කතයමො අසමෙවියමොක් යඛො’’තිආදි වුත්තං.
අට්ඨන්නඤ්හි සමාපජ්ජනසමයයොපි අත්ථි අසමයයොපි, මග්ගවියමොක්යෙන
පන විමුච්චනස්ස සමයයො වා අසමයයො වා නත්ථි. යස්ස සකුධා බ්යලවතී, 
විපස්සනා ච ආරකුධා, තස්ස ගච්ඡන්තස්ස තිට්ඨන්තස්ස නිසීදන්තස්ස 
භුඤ්ජන්තස්ස ච මග්ගඵලපටියවයධො නාම න යහොතීති න වත්තබ්බ්යං, ඉති
මග්ගවියමොක්යෙන විමුච්චන්තස්ස සමයයො වා අසමයයො වා නත්ථීති යසො 
අසමෙවියමොක් යඛො. යතනාහ ‘‘යලොකිෙසමාපත් තියෙො හී’’තිආදි. 

න ද්ප්පති, න නස්සතීති අකුප් පා, කදාචිපි අපරිහානසභාවා.
සබ්බ්යසංකියලයසහි පටිප්පස්සකුධිවයසන යචතයසො විමුත්තීති 
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යචයතොවිමුත් ති. යතනාහ ‘‘අරහත් තඵලවිමුත් තී’’ති. අයමත්යථො පයයොජනං
එතස්සාති එතදත් ථං, සාසනබ්රහ්මචරියං, තස්ස එසා පරමයකොටි.
යථාරකුධස්ස සායරොපයමන ඵයලන යදසනා නිට්ඨාපිතාති ආහ 
‘‘ෙථානුසන් ධිනාව යදසනං නිට් ඨයපසී’’ති. යං පයනත්ථ අත්ථයතො 
අවිභත්තං, තංසුවිඤ්යඤයයයමව. 

මහාසායරොපමසුත්තවණ්ණනායලීනත්ථප්පකාසනාසමත්තා. 

10. චූ සායරොපමසුත් තවණ් ණනා 
312. පිඞ්  ල ාතුයකොති පිඅගලසභායවො පිඅගලච්ඡවියකො, 

පිඅගලක්යෙොති වා අත්යථො. පබ් බජිතසමූහසඞ් ඛායතො සඞ් යඝො, න
සීලාදිගුයණහිසඅගහිතබ්බ්යභායවන. සඅය ොඑයතසංඅත්ථිපරිවාරභූයතොති 
සඞ් ඝියනො. ස් යවවාති යසො එව පබ්බ්යජිතසමූහසඅොයතො. 
ආචාරසික් ඛාපනවයසනාති අත්තනා 
පරිකප්පිතඅයචලවතාදිආචාරසික්ොපනවයසන. පඤ් ඤාතාති යථාසකං 
සමාදින්නවතවයසනයචවවිඤ්ඤාතලකුධිවයසනචපඤ්ඤාතා. ලද් ධිකරාති
තස්සා මිච්ඡාදිට්ඨියා උප්පාදකා. බහු නස ්සාති පුථුජනස්ස. තස්ස පන
ආගමසම්පදාපිනාමනත්ථි, ද්යතො අධිගයමොතිඑකංසයතොඅන්ධපුථුජ්ජයනො
එවාති ආහ ‘‘අස් සුතවයතො අන්  බාලපුථුජ්  නස ්සා’’ති. න හි විඤ්ඤූ
අප්පසාදනීයය පසීදන්ති. මඅගයලසු කාතබ්බ්යදාසකිච්චකයරො දායසො 
මඞ්  ලදායසො. 

තන් තාවුතානන්ති තන්යත පසායරත්වා වීතානං.  ණ් ඨනකියලයසොති 
සංසායර බ්යන්ධනකියලයසො. එවං වාදිතාොති එවං පටිඤ්ඤතාය, එවං 
දිට්ඨිතායවා. නිෙයානිකාතිනියයානගතිසප්පාටිහීරකා අනුපාරම්භභූතත්තාති
අධිප්පායයො. යනො යච නියයානිකාති ආයනත්වා යයොජනා. යතසං 
සබ්බ්යඤ්ඤුපටිඤ්ඤාය අභූතත්තා තස්සා අභූතභාවකථයනන තස්ස
බ්රාහ්මණස්සනකාචි අත්ථසිකුධීතිආහ ‘‘යනසං අනිෙයානිකභාවකථයනන 
අත් ථාභාවයතො’’ති. 

318. නිහීනයලොකාමියස ලීයනො අජ්ඣාසයයො එතස්ස, න පන
නිබ්බ්යායනති. ලීනජ් ඣාසයෙො. සාසනං සිථිලං කත් වා  ණ් හාති සික්ොයන 
තිබ්බ්යගාරවත්තා. 

323. යහට් ඨාති අනන්තරාතීතසුත්යත මහාසායරොපයම. 
පඨමජ් ඣානාදි ම් මා විපස් සනාපාදකාති විපස්සනාය පදට්ඨානභූතා. ඉ ාති
ඉමස්මිංචූළසායරොපයමආගතා. නියරො පාදකාතිඅනාගාමියනො, අරහන්යතො
වා නියරොධසමාපත්තිං සමාපජ්ජිතුං සමත්ථා. තස් මාති නියරොධපාදකත්තා. 
පඨමජ්ඣානාදිධම්මාඤාණදස්සනයතො උත් තරිතරාති යවදිතබ්බ්යා. 

චූළසායරොපමසුත්තවණ්ණනායලීනත්ථප්පකාසනාසමත්තා. 
නිට්ඨිතාචඔපම්මවග්ගවණ්ණනා. 
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4. මහාෙමකවග් ය ො 

1. චූ ය ොසිඞ්  සුත් තවණ් ණනා 

325. ඤාතීනං (අ.නි. ටී.3.6.19) නිවාසට්ඨානභූයතොගායමොඤාතියකො, 

යසොඑව නාතියකො. යසො කිරගායමොයයසංසන්තයකො, යතසංපුබ්බ්යපුරියසන

අත්තයනො ඤාතීනං සාධාරණභායවන නියවසියතො, යතන ‘‘නාතියකො’’ති
පඤ්ඤායිත්ථ.අථපච්ඡාතත්ථකුවීහිදායායදහිකුවිධා විභජිත්වාපරිභුත්යතො.

යතනාහ ‘‘ද් වින් නං චූ පිතිමහාපිතිපුත් තානං ද් යව  ාමා’’ති. ගිඤ්ජකා

වුච්චන්ති ඉට්ඨකා, ගිඤ්ජකාහියයව කයතො ආවසයථො ගිඤ ් කාවසයථො. 
තස්මිංකිරපයදයස මත්තිකාසක්ෙරමරුම්බ්යවාලිකාදීහිඅසම්මිස්සාඅකඨිනා

සණ්හා සුඛුමා, තාය කතානි ද්ලාලභාජනානිපි සිලාමයානි විය දළ්හානි, 
තස්මා යත උපාසකා තාය මත්තිකාය දී පුථුලඉට්ඨකා කායරත්වා තාහි
ඨයපත්වාකුවාරබ්යාහවාතපානකවාටතුලායයොයසසංසබ්බ්යං දබ්බ්යසම්භායරන

විනාඉට්ඨකාහිඑවපාසාදංකායරසුං.යතනාහ ‘‘ඉට් ඨකායහවා’’තිආදි. 

ය ොසිඞ්  සාලවනදාෙන්ති යගොසිඅගසාලවනන්ති ලකුධනාමං රක්ඛිතං

අරඤ්ඤං. ය ට් ඨකරුක් ඛස් සාති වනප්පතිභූතස්ස සාලරුක්ෙස්ස. 

සාමග් ගිරසන්ති සමග්ගභාවාදිගුණං වියවකසුෙං. උපරිපණ් ණාසයක 

උපක්කියලසසුත්යත )ම. නි. 3.237-238) පුථුජ්ජනකායලො කථියතො, ඉ  

චූළයගොසිඅගසුත්යත ඛීණාසවකායලො කථියතො. කතකිච්චාපි හි යත
මහායථරා අත්තයනො දිට්ඨධම්මසුෙවිහාරං පයරසං දිට්ඨානුගතිං
ආපජ්ජනඤ්ච සම්පස්සන්තා පරමඤ්ච වියවකං අනුබ්රූහන්තා සාමග්ගිරසං

අනුභවමානා තත්ථ විහරන්ති. තදාති තස්මිං

උපක්කියලසසුත්තයදසනාකායල. යතති අනුරුකුධප්පමුො ද්ලපුත්තා. 

ලද්  ස් සාදාති විපස්සනාය වීථිපටිපත්තියා අධිගතස්සාදා. විපස්සනා හි
පුබ්යබ්යනාපරං වියසසං ආවහන්තී පවත්තමානා සාතිසයං පීතියසොමනස්සං 
ආවහති.යතනාහභගවා– 

‘‘යයතොයයතොසම්මසති, ෙන්ධානංඋදයබ්බ්යයං; 

ලභතිපීතිපායමොජ්ජං, අමතංතංවිජානත’’න්ති.)ධ.ප.374); 

ලද්  පතිට් ඨා මග්ගඵලාධිගමයනන. සති හි මග්ගඵලාධිගයම සාසයන

පතිට්ඨාලකුධානාම යහොති, යනොඅඤ්ඤථා. 

කාමං සාරිපුත්තයමොග්ගල්ලානාපි මහාසාවකපරියාපන්නාව, 
අග්ගසාවකභායවන පන යනසං වියසසදස්සනත්ථං 

‘‘ ම් මයසනාපතිමහායමොග්  ල් ලානත් යථයරසු වා’’තිවිසුංගහණං.සතිපි හි

සාමඤ්ඤයයොයග වියසසවන්යතො විසුං ගය්හන්තියථා ‘‘බ්රාහ්මණාආගතා, 
වාසිට්යඨොපි ආගයතො’’ති. යතසු පන විසුං ගහියතසුපි 

‘‘අසීතිමහාසාවයකසූ’’ති අසීතිග්ගහණංඅප්පකංඌනමධිකංවාගණනුපගං
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න යහොතීති. අන් තමයසොති ඉදං ධම්මභණ්ඩාගාරිකස්ස උපට්ඨාකභායවන

ආසන්නචාරිතාය වුත්තං. අනීකාති හත්ථානීකා, හත්ථානීකයතො
හත්ථිසමූහයතොති අත්යථො. කාළසීයහො යයභුයයයන යූථචයරොති කත්වා

වුත්තං ‘‘යූථා නිස ්සයටො කා සීයහො විො’’ති. යකසරී පන එකචයරොව. 

වාතච් ඡින් යනො වලාහයකො විොති වාතච්ඡින්යනො පබ්බ්යතකූටප්පමායණො

වලාහකච්යඡයදො විය. යතසං පග්  ණ් හනයතොති යථා නාම ජි ච්ඡිතස්ස

යභොජයන, පිපාසිතස්ස පානීයය, සීයතන ඵුට්ඨස්ස උණ්යහ, උණ්යහන

ඵුට්ඨස්ස සීයත, දුක්ඛිතස්ස සුයෙ අභිරුචි උප්පජ්ජති, එවයමවං භගවයතො
යකොසම්බ්යයක භික්ඛූ අඤ්ඤමඤ්ඤං විවාදාපන්යන දිස්වා අපයර
සමග්ගාවාසං වසන්යත ආවජ්ජිතස්ස ඉයම තයයො ද්ලපුත්තා ආපාථං

ආගමිංසු, අථ යන පග්ගණ්හිතුකායමො උපසඅකමි, එවායං
පටිපත්තිඅනුක්කයමන යකොසම්බ්යකානං භික්ඛූනං විනයනුපායයො යහොතීති.

යතනාහ ‘‘යතසං පග්ගණ්හනයතො’’ති. එයතයනව පච් ඡිම නතං 

අනුකම් පනයතොති ඉදම්පි කාරණං එකයදයසන සංවණ්ණිතන්ති දට්ඨබ්බ්යං. 

උක් කංසිත් වාතියථාභූයතහිගුයණහිසම්පහංසයනන වියසයසත්වාවිසිට්යඨ
කත්වාපසංසාවයසනයචතංආයමඩිතවචනං. 

තං අරඤ් ඤං රක් ඛති වනසාමිනා ආණත්යතො. රක්ඛිතයගොපිතං

වනසණ්ඩං, නමහාවනාදි විය අපරිග්ගහිතං. සීලාදිප්පයභදාය අත්තත්ථාය 

පටිපන්නා අත් තකාමා, න අපරිච්චත්තසියනහාති ආහ ‘‘අත් තයනො හිතං 

කාමෙමානා’’ති.යතනාහ ‘‘යෙො හී’’තිආදි. භින් යදෙයාතිවිනායසයය. 

දුබ් බලමනුස් සාති පඤ්ඤාය දුබ්බ්යලා අවිකුදසුයනො මනුස්සා. තානීති

අභිජාතිආදීසු උප්පන්නපාටිහාරියානි. චීවර බ් යභන පටිච් ඡායදත් වාති 

චීවරසඅොයත ඔවරයක නිගූහිත්වා විය. න හි චීවරපාරුපනමත්යතන
බුකුධානුභායවො පටිච්ඡන්යනො යහොති. ‘‘මා සුධ යකොචිමං බුකුධානුභාවං
අඤ්ඤාසී’’ති පන තථාරූයපන ඉකුධාභිසඅොයරන තං ඡායදත්වා ගයතො

භගවාතථාවුත්යතො. යතනාහ ‘‘අඤ් ඤාතකයවයසන අ මාසී’’ති. 

අභික් කමථාති පදං අභිමුෙභායවන විධිමුයෙන වදතීති ආහ ‘‘ඉයතො 

ආ ච් ඡථා’’ති. බුකුධානං කායයො නාම සුවිසුකුධජාතිමණි විය යසොභයනො, 

කිඤ්චිමලංඅපයනතබ්බ්යංනත්ථි, කිමත්ථංභගවාපායදපක්ොයලසීතිආහ 

‘‘බුද්  ාන’’න්තිආදි. 

326. අනුරුද්  ාති වා එකයසසනයයන වුත්තං විරූයපකයසසස්සපි

ඉච්ඡිතබ්බ්යත්තා, එවඤ්ච කත්වා බ්යහුවචනනිකුයදයසොපි සමත්ථියතො යහොති. 

ඉරිොපයථො ඛමතීති සරීරස්ස ලහුට්ඨානතාය චතුබ්බියධොපි ඉරියාපයථො 

සුෙප්පවත්තියකො. ජීවිතං ොයපතීති යාපනාලක්ෙණං ජීවිතං ඉමං

සරීරයන්තං යායපති සුයෙන පවත්යතති. උළුඞ් කොගුං වා කටච් ඡුභික් ඛං 
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පටුන 

වාතිඉදංමකරවුත්තියා මිස්සකභත්යතනයාපනංවත්තන්තිකත්වාවුත්තං.

යතනාහ ‘‘භික් ඛාචාරවත් තං පුච් ඡතී’’ති. 

අඤ ්ඤමඤ් ඤං සංසන් දතීති සතිපි උභයයසං කලාපානං පරමත්ථයතො
යභයද පචුරජයනහි දුවිඤ්යඤයයනානත්තං ඛීයරොදකසම්යමොදිතං 

අච්චන්තයමව සංසට්ඨං විය හුත්වා තිට්ඨති. යතනාහ ‘‘විසුං න යහොති, 

එකත් තං විෙ උයපතී’’ති. පියභාවදීපනානි චක්ඛූනි පිෙචක් ඛූනි. පියායති, 

පියායිතබ්යබ්යොති වා පියෙොති. සමග්ගවාසස්ස යං එකන්තකාරණං, තං

පුච්ඡන්යතො භගවා ‘‘ෙථා කථං පනා’’තිආදිමාහාති ‘‘කථන් ති 

කාරණපුච් ඡා’’ති වුත්තං. යයො යනසං යමත්තාසහිතානංයයව කම්මාදීනං 

අඤ්ඤමඤ්ඤස්මිං පච්චුපට්ඨානාකායරො, තං සන්ධාය ‘‘කථ’’න්ති පුච්ඡා.

තථා හි පරයතො ‘‘එවං යෙො මයං, භන්යත’’තිආදිනා යථයරහි විස්සජ්ජනං
කථිතං. 

මිත්තං එතස්ස අත්ථීති යමත් තං, කායකම්මං. ආවීති පකාසං. රයහොති 

අප්පකාසං.යඤ්හිඋකුදිස්සයමත්තංකායකම්මංපච්චුපට්ඨයපති, තංතස්ස 

සම්මුොයච, පකාසංයහොති, පරම්මුොයච, අප්පකාසං.යතනාහ ‘‘ආවි යචව 

රයහො චාති සම් මුඛා යචව පරම් මුඛා චා’’ති. ඉතරානීති පරම්මුො

කායවචීකම්මානි. ‘‘තත් ථා’’තිආදිනා සඅයෙපයතො වුත්තමත්ථං විවරිතුං 

‘‘ෙං හී’’තිආදිවුත්තං.සම්මජ්ජනාදිවයසන පටි ග් ගිතබ් බයුත් තං ඨානං වා. 

තයථවාතියථාසම්මුොකයත යමත්තාකායකම්යමවුත්තං, තයථව. ‘‘කච්චි

ෙමනීය’’න්ති එවමාදිකා කථා සම් යමොදනීෙකථා. යථා පයරහි සකුධිං

අත්තයනො ඡිකුදං න යහොති, තථා පටිසන්ථාරවයසන පවත්තා කථා 

පටිසන් ථාරකථා. ‘‘අයහො තදා යථයරන මය්හං දින්යනො ඔවායදො, දින්නා 

අනුසාසනී’’තිඑවංකාලන්තයරසරිතබ්බ්යයුත්තා, ඡසාරණීයපටිසංයුත්තාවා

කථා සාරණීෙකථා. සුත්තපදං නික්ඛිපිත්වා තස්ස අත්ථනිකුයදසවයසන 

සීලාදිධම්මපටිසංයුත්තා කථා  ම් මීකථා. සයරන සුත්තස්ස උච්චාරණං 

සරභඤ් ඤං. පඤ්හස්සඤාතුං ඉච්ඡිතස්ස අත්ථස්ස පුච්ඡනං පඤ ්හපුච් ඡනං. 

තස්ස යථාපුච්ඡිතස්සආදිසනං පඤ් හවිස ්සජ්  නං. එවං සමන් නාහරයතොති

එවංමනසිකයරොයතො, එවංයමත්තංඋපසංහරයතොතිඅත්යථො. 

එකයතොකාතුංනසක්කා, තස්මා නානා. හිතට් යඨනාතිඅත්තයනොවිය

අඤ්ඤමඤ්ඤස්ස හිතභායවන. නිරන් තරට් යඨනාති අන්තරාභායවන

යභදාභායවන. අවිග්  හට් යඨනාති අවියරොධභායවන. සමග්  ට් යඨනාති

සහිතභායවන. පරිභණ් ඩං කත් වාතිබ්යහලතනුමත්තිකායලයපහිලිම්යපත්වා. 

චීවරං වා ය ොවන් තීති අත්තයනො චීවරං වා යධොවන්ති. පරිභණ් ඩං වාති
අත්තයනොපණ්ණසාලායපරිභණ්ඩංවාකයරොන්ති. 

327. පටිවිරුද්  ා එවාති එත්ථාපි ‘‘යයභුයයයනා’’ති පදං ආයනත්වා

සම්බ්යන්ධිතබ්බ්යං. යතසං අප් පමාදලක් ඛණන්ති යතසං අප්පමජ්ජනසභාවං. 
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පටුන 

කච් චි පන යවො අනුරුද්  ා සමග්  ාති එත්ථාපි යවොති නිපාතමත්තං, 

පච්චත්තවචනං වා, කච්චි තුම්යහති එවමත්යථො යවදිතබ්යබ්යො. 

සමුග්  පාතින්තිසමුග්ගපුටසදිසංපාතිං. 

පණ්ණසාලායං අන්යතො බ්යහි ච සම්මජ්ජයනන යසොධිතඅගණතා 

වත් තපටිපත් ති. පටිවිසමත් තයමවාති අත්තයනො යාපනපටිවිසමත්තයමව. 

ඔසායපත් වාති පක්ඛිපිත්වා. පමාණයමවාති අත්තයනො යාපනපමාණයමව. 

වුත් තනයෙන  හිත් වාතිපාළියංවුත්තනයයනජහිත්වා. 

හත් යථන හත් ථං සංසිබ් බන් තාතිඅත්තයනො හත්යථනඉතරස්සහත්ථං
දළ්හග්ගහණවයසනබ්යන්ධන්තා.විලඅය තියදසන්තරංපායපති එයතනාති

විලඅ යකො, හත්යථො. හත්යථො එව විලඅ යකො හත්ථවිලඅ යකො, යතන 

හත් ථවිලඞ් ඝයකන. 

තං අඛණ් ඩං කත් වාතිතංතීසුපිදිවයසසු ධම්මස්සවනංපවත්තනවයසන

අෙණ්ඩිකංකත්වා. එතන්ති ‘‘පඤ්චාහිකංයෙොපනා’’තිආදිවචනං.පඤ්චයම

පඤ්චයම අහනි භවතීති පඤ් චාහිකං. භ වතා පුච් ඡියතන 

අනුරුකුධත්යථයරන. පමාදට් ඨායනසුයෙවාති අඤ්යඤසං

පමාදට්ඨායනසුයයව. ‘‘පමාදට් ඨායනසුයෙවා’’තිවුත්තයමවත්ථංපාකටතරං

කාතුං ‘‘අඤ් යඤසඤ් හී’’තිආදි වුත්තං. පපඤ් චකරණට් ඨානානීති
කථාපපඤ්චස්ස කරණට්ඨානානි විස්සට්ඨකථාපවත්තයනන කම්මට්ඨායන

පමජ්ජනට්ඨානානි. තත්ථාපි ‘‘මයං, භන්යත, කම්මට්ඨානවිරුකුධං න
පටිපජ්ජාමා’’තිසිොප්පත්තංඅත්තයනොඅප්පමාදලක්ෙණං යථයරොදස්යසති. 

එත් තකං ඨානං මුඤ් චිත් වාති පන ඉදං තදා විහාරසමාපත්තීනං
වළඤ්ජාභායවනවුත්තං. 

328. ඣානස්ස අධිප්යපතත්තා 

‘‘අලමරිෙඤාණදස් සනවියසයසො’’ඉච්යචව වුත්තං. අත්තයනො 
සම්මාපටිපන්නතාය සත්ථු චිත්තාරාධනත්ථං තස්ස ච වියසසාධිගමස්ස

සත්ථු පච්චක්ෙභාවයතො යථයරො ‘‘කිඤ් හි යනො සිො, භන් යත’’ති ආහ. 

ොවයදවාතියත්තකංකාලංඑකංදිවසභාගංවාසකලරත්තිංවායාව සත්ත
වාදිවයස. 

329. සමතික් කමාොති සම්මයදව අතික්කමනාය. සති හි උපරි
වියසසාධිගයමයහට්ඨිමජ්ඣානංසමතික්කන්තංනාමයහොති පටිප්පස්සකුධි

ච.යතනාහ ‘‘පටිප් පස ්සද් ධිො’’ති. ඤාණදස් සනවියසයසොතිකාරණූපචායරන

වුත්යතොතියවදිතබ්යබ්යො. යවදයිතසුඛයතොතියවදනාසහිතජ්ඣානසුෙයතොවා

ඵලසුෙයතො වා. අයවදයිතසුඛන්ති නිබ්බ්යානසුෙං විය යවදනාරහිතං සුෙං. 

අයවදයිතසුඛන්ති ච නිදස්සනමත්තයමතං, තං පන අඵස්සං අසඤ්ඤං 
අයචතනන්ති සබ්බ්යචිත්තයචතසිකරහිතයමව. තයතො ච සතිපි
රූපධම්මප්පවත්තියංතස්ස අයචතනත්තාසබ්බ්යයසොසඅොරදුක්ෙවිරහිතතාය
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පටුන 

සන්තතරා පණීතතරා ච නියරොධසමාපත්තීති වුච්චයත. යතනාහ 

‘‘අයවදයිතසුඛං සන් තතරං පණීතතරං යහොතී’’ති. යතන වුත්තං ‘‘ඉමම්හා
චා’’තිආදි. 

330. සාමග් ගිරසානිසංසයමව යනසං භ වා කයථසි 

අජ්ඣාසයානුකූලත්තාතස්ස. අනුසායවත් වාති අනුපගමනවයසනසම්මයදව

ආයරොයචත්වා. ‘‘අනුසංසායවත්වා’’ති වා පායඨො, යසො එවත්යථො. තයතො 

පටිනිවත් තිත් වාතිඑතරහිභගවයතොඑකවිහායරඅජ්ඣාසයයොතිසත්ථු මනං

ගණ්හන්තා ‘‘ඉයධව තිට්ඨථා’’ති විස්සජ්ජිතට්ඨානයතො නිවත්තිත්වා. 

පබ් බජ්  ාදීනීති ආදි-සකුයදන උපසම්පදා-විසුකුධි-ධුතකම්මට්ඨානානුයයොග-
ඣානවියමොක්ෙ-සමාපත්ති-ඤාණදස්සන-මග්ගභාවනා-ඵලසච්ඡිකිරියාදියක 

සඅගණ්හාති. අධි න් ත් වාපීති පි-සකුයදන යථාධිගතානම්පි. අත් තයනො 

ගුණකථාෙ අට් ටිෙමානාතිභගවන්තංනිස්සායඅධිගන්ත්වාපිධම්මාධිකරණං 
සත්ථුවියහසාභාවදීපයන භගවයතො පාකටගුණානං කථාය අට්ටියමානාපීති

යයොජනා. යදවතාතිතංතංසමාපත්තිලාභිනියයොයදවතා. මුඛං යම සජ්  න්ති

මුෙංයමකථයනසමත්ථං, කථයනයයොගයන්තිඅත්යථො. 

331. එවං ආ යතොති එවං ආටානාටියසුත්යත ආගයතො. 

පලියවයඨන් යතති යචොයදන්යත. මච් ඡරාෙන් තීති අත්තයනො ගුණානං
භගවයතොපිආයරොචනංඅසහමානා මච්ඡරායන්තීතියසොචින්යතතීතිකත්වා
වුත්තං. 

01 යතසං ලාභාතියතසංවජ්ජිරාජූනංවජ්ජිරට්ඨවාසීනඤ්චමනුස්සත්තං, 

පතිරූපයදසවාසාදියකො, භගවයතො තිණ්ණඤ්ච ද්ලපුත්තානං
දස්සනවන්දනදානධම්මස්සවනාදයයො ලාභා. සුලකුධා ලාභාති යයොජනා. 

පසන් නචිත් තං අනුස ්සයරෙයාති තං ද්ලඤ්යහතං සීලාදිගුයණ චිත්තං

පසායදත්වා අනුස්සයරයය. වුත්තං යතසං ‘‘අනුස්සරණම්පාහං, භික්ෙයව, 

යතසංභික්ඛූනං බ්යහූපකාරංවදාමී’’ති)ඉතිවු.104; සං.නි.5.184). 

චූළයගොසිඅගසුත්තවණ්ණනායලීනත්ථප්පකාසනාසමත්තා. 

2. මහාය ොසිඞ්  සුත් තවණ් ණනා 

332. යකොචියදවාති යගොසිඅගසාලවනසාමන්තයතො නිවිට්යඨසු යයො

යකොචි ගායමො යගොචරගායමො භවිස්සති, තස්මා අනිබ්යකුධභාවයතො

යගොචරගායමො න ගහියතො, වසනට්ඨානයමව පරිදීපිතං, තයතො එව 

අරඤ්ඤනිදානකං නායමතං. සබ් බත් ථාති යදවයලොයක මනුස්සයලොයක ච. 

ථිරකාරයකහීති සාසයන ථිරභාවකාරයකහි. සවනන් යත  ාතත් තාති
චතුසච්චගබ්භස්සධම්මස්සවනස්සපරියයොසායන අරියායජාතියාජාතත්තා.

යථාපටියවධබ්යාහුසච්චංඉජ්ඣති, තථාධම්මස්සසවනයතො සාවකා. සූරියෙො 

විෙ භාසුරගුණරංසිතාය යමොහන්ධකාරවිධමනයතො. චන් යදො විෙ 

රමණීයමයනොහරසීතලගුණතාය කියලසපරිළාහවූපසමයතො. සා යරො විෙ 



මජ්ඣිමනිකායය මූලපණ්ණාස-ටීකා  මහායමකවග්යගො 

482 

පටුන 

ගම්භීරථිරවිපුලායනකගුණතාය ඨිතධම්මසභාවයතො. ගුණමහන්තතාය

යථරස්ස අභිඤ්ඤාතතා, ගුණමහන්තතා ච සුත්යතසු ආගතනයයයනව

ඤාතබ්බ්යාති තං විත්ථාරයතො දස්යසතුං ‘‘න යකවල’’න්තිආදි වුත්තං. 

සීහනාදසුත් තන්ති මජ්ඣිමනිකායය ආගතං මහාසීහනාදසුත්තං )ම. නි.

1.146). යථරපඤ් හසුත් තන්ති සුත්තනිපායත අට්ඨකවග්යග ආගතං 

සාරිපුත් තසුත් තං (සු. නි. 961-981). යථරසීහනාදසුත් තන්ති ඉමස්ස ච

යථරස්ස ජනපදචාරිකාය සත්ථු සම්මුො සීහනාදසුත් තං. අභිනික් ඛමනන්ති
යථරස්යසව මහතා ඤාතිපරිවට්යටන මහතා ච යභොගපරිවට්යටන සහ

 රාවාසපරිච්චායගො අභිනික්ෙමනං. එස නයයො ඉයතො පයරසුපි. ෙදිදන්ති

නිපායතො, යයොඅයන්තිඅත්යථො. 

මහාපඤ් යඤ භික් ඛූ  යහත් වාතිආයස්මයතො කිර සාරිපුත්තත්යථරස්ස
පරිවාරභික්ඛූපි මහාපඤ්ඤා එව අයහසුං. ධාතුයසො හි සත්තා සංසන්දන්ති. 

සෙං ඉද් ධිමාතිආදීසුපිඑයසවනයයො.අයංපනත්යථො  ාතුසංයුත් යතන (සං.

නි. 2.99) දීයපතබ්යබ්යො – ගිජ්ඣකූටපබ්බ්යයත ගිලානයසයයාය නිසින්යනො
භගවාආරක්ෙත්ථායපරිවායරත්වා වසන්යතසුසාරිපුත්තයමොග්ගල්ලානාදීසු
එකයමකං අත්තයනො පරිසාය සකුධිං චඅකමන්තං යවොයලොයකත්වා භික්ඛූ

ආමන්යතසි – ‘‘පස්සථ යනො තුම්යහ, භික්ෙයව, සාරිපුත්තං සම්බ්යහුයලහි

භික්ඛූහිසකුධිංචඅකමන්තන්ති.එවං, භන්යත.සබ්යබ්යයෙොඑයත, භික්ෙයව, 
භික්ඛූමහාපඤ්ඤා’’තිසබ්බ්යංවිත්ථායරතබ්බ්යං. 

වනන් යතතිඋපවනන්යත. යමඝවණ් ණාොතිනීලාභාය.සමුකුදද්ච්ඡියතො
උග්ගච්ඡන්තස්ස විය උපට්ඨානං සන්ධාය වුත්තං.
චක්කවාළපබ්බ්යතමත්ථකසමීයප ආභාඵරණවයසන පවත්තියා 

‘‘පාචීනචක් කවා පබ් බතමත් ථයක’’ති වුත්තං, න 

චක්කවාළපබ්බ්යතමත්ථයක චන්දමණ්ඩලස්ස විචරණයතො. තථා සති 
යලොකන්තරිකනිරයයසුපිචන්දිමසූරියානංආභාඵයරයය.උබ්යබ්යධවයසනහි 

චක්කවාළපබ්බ්යතස්ස යවමජ්ඣයතො චන්දිමසූරියා විචරන්ති.

සාලද්සුමපභානංඅතිරත්තතාය වුත්තං ‘‘ලාඛාරයසන සිඤ් චමානං විො’’ති. 

උප ාෙමානා විොතිපයිරුපාසනවයසනඋයපච්ච ගායමානා විය. කාෙ නු 

යඛො අජ්   රතිොති අජ්ජ ඣානසමාපත්තිරතියා එව නු යෙො, උදාහු
ධම්මසාකච්ඡාරතියාධම්මයදසනාරතියාති චින්යතසි. 

ද් යව චන් දමණ් ඩලානි විෙ පරමයසොභග්ගප්පත්තාය කන්තියා. ද් යව 

සූරිෙමණ් ඩලානි විෙ අතිවිය සුවිසුකුධසමුජ්ජලාය ගුණවිභූතියා. ද් යව 

ඡද් දන් තනා රා ායනො විෙ මහානුභාවතාය. ද් යව සීහා විෙ යතවිස්සදතාය. 

ද් යව බයග් ඝා විෙ අයනොලීනවුත්තිතාය. සබ් බපාලිඵුල් ලයමවාති සබ්බ්යයමව
සමන්තයතොවිකසිතං. 

333. කථා උපචරති පවත්තති එත්ථාති කථාඋපචායරො, සවනූපචායරො 

පයදයසො, තං කථාඋපචාරං. රමණීයයමව රාමයණෙයකං. උජ්  ඞ්  යලති
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ලූෙපයදයස කඨිනපයදයස.යදොයසහිඉතාඅපගතාති යදොසිනා ත-කාරස්සන-

කාරං කත්වා. දිබ් බා මඤ් යඤ  න්  ාතියදවයලොයකගන්ධාවිය.දිවි භවාති 

දිබ් බා. ද් යව යථරාති සාරිපුත්තත්යථරආනන්දත්යථරා. ආනන්දත්යථයරො

තාව මමායතු අඛීණාසවභාවයතො, සාරිපුත්තත්යථයරො කථන්ති? න ඉදං

මමායනං යගහස්සිතයපමවයසන, අථ යෙො ගුණභත්තිවයසනාති නායං
යදොයසො. 

අනුමතියා පුච්ඡා අනුමතිපුච් ඡා, අනුමතිග්ගහණත්ථං පුච්ඡනං. තත්ථ

යස්මාඅධම්මිකම්පිවුකුධස්සඅනුමතිංඉතයරො පටික්ඛිපිතුංනලභති, යතන

සා අනුජානිතබ්බ්යාව යහොති, තස්මා සඅ ඛුකුදකයතො පට්ඨාය අනුමති

පුච්ඡිතබ්බ්යා. යතනාහ ‘‘අනුමතිපුච් ඡා නායමසා’’තිආදි. ඛුද් දකයතො 

පට් ඨාොති කණිට්ඨයතො පට්ඨාය. පටිභාති උපට්ඨාතීති පටිභානං, 

යථාධිප්යපයතො අත්යථො, තං පටිභානං. සිඛාප් පත් තා යවපුල් ලප් පත් තා න 

භවිස ්සති පයදසඤායණඨියතහි භාසිතත්තා. සිඛාප් පත් තා යවපුල් ලප් පත් තා 

භවිස ්සති සබ්බ්යඤ්ඤුතඤ්ඤායණනසංසන්දිතත්තා.වුත්තයමවත්ථංඋපමාය

විභායවතුං ‘‘ෙථා හී’’තිආදි වුත්තං. තත්ථ පච්චත්ථිකා අට්ටියන්ති 

දුක්ොයන්ති එයතනාති අට් යටො, විනිච්ඡිතබ්බ්යයවොහායරො.  ාමයභො කන්ති

යස්මිංගායමයසොඋප්පන්යනො, තංගාමයභොජකං.  නපදයභො කන්තියස්මිං

ජනපයද යසො උප්පන්යනො, තං ජනපදයභොජකං. මහාවිනිච් ඡෙඅමච් චන්ති

යස්මිං රජ්යජ යසො ජනපයදො, තස්ස රාජධානියං මහාවිනිච්ඡයඅමච්චං. 

යසනාපතින්ති යස්ස රඤ්යඤො යසො අමච්යචො, තස්ස යසනාපතිං. තථා 

උපරා න්ති. ඉදං පයනත්ථ පකතිචාරිත්තවයසන වුත්තං

උපයමයයත්ථානුරූපයතොති දට්ඨබ්බ්යං. අපරාපරං න සඤ ්චරති 
විනිච්ඡයනාරයහන විනිච්ඡිතභාවයතො. 

පකට්ඨානං (අ. නි. ටී. 2.4.22) උක්කට්ඨානං සීලාදිඅත්ථානං

යබ්යොධනයතො, සභාවනිරුත්තිවයසන බුකුධාදීහි භාසිතත්තා ච පකට්ඨානං 

වචනප්පබ්යන්ධානං ආළීති පාළි, පරියත්තිධම්යමො. පුරිමස්ස අත්ථස්ස

පච්ඡියමන අත්යථන අනුසන්ධානං අනුසන් ධි. අත්ථමුයෙන පන

පාළිපයදසානම්පි අනුසන්ධි යහොතියයව, යසො ච පුබ්බ්යාපරානුසන්ධි-
පුච්ඡානුසන්ධි-අජ්ඣාසයානුසන්ධි-යථානුසන්ධිවයසන චතුබ්බියධො. 

තංතංයදසනානං පන පුබ්බ්යාපරසංසන්දනං පුබ් බාපරං. පාළිවයසන 
අනුසන්ධිවයසන පුබ්බ්යාපරවයසනාති පච්යචකං යයොයජතබ්බ්යං. 

උග්  හිතන්ති බ්යයඤ්ජනයසො අත්ථයසො ච උකුධං උකුධං ගහිතං, 
පරියාපුණනවයසන යචව පරිපුච්ඡාවයසන ච හදයයන ගහිතන්ති අත්යථො. 

වට්ටදුක්ෙනිස්සරණත්ථියකහි යසොතබ්බ්යයතො සුතං, පරියත්තිධම්යමො, තං

ධායරතීති සුත යරො. යයො හි සුතධයරො, සුතං තස්මිං පතිට්ඨිතං යහොති 

සුප්පතිට්ඨිතං, තස්මා වුත්තං ‘‘සුතස් ස ආ ාරභූයතො’’ති. යතනාහ ‘‘ෙස් ස 

හී’’තිආදි.එකපදංඑකක්ෙරම්පිඅවිනට්ඨං හුත්වාසන්නිචීයතීතිසන්නිචයයො, 
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සුතං සන්නිචයයො එතස්මින්ති සුතසන් නිචයෙො. අජ් යඣොසාොති

අනුපවිසිත්වා. තිට් ඨතීතිනමුස්සති. 

ඨිතා පගුණාති පගුණා වාචුග්ගතා. නිච් චලිතන්ති අපරිවත්තිතං. 

සංසන් දිත් වාතිඅඤ්යඤහිසංසන්දිත්වා. සමනුග්  ාහිත් වාතිපරිපුච්ඡාවයසන

අත්ථං ඔගායහත්වා. පබ්යන්ධස්ස විබ්යන්ධාභාවයතො  ඞ්  ායසොතසදිසං, 

‘‘භවඅගයසොතසදිස’’න්ති වා පායඨො, අකිත්තිමං සුෙප්පවත්තීති අත්යථො.

සුත්යතකයදසස්ස සුත්තස්ස ච වචසා පරිචයයො ඉධ නාධිප්යපයතො, 

වග්ගාදිවයසන පන අධිප්යපයතොති ආහ ‘‘සුත් තදසක…යප.… 

සජ් ඣායිතා’’ති, ‘‘දස සුත්තානි ගතානි, දස වග්ගාගතා’’තිආදිනා
සල්ලක්යෙත්වා වාචායසජ්ඣායිතාතිඅත්යථො.මනසා අනුඅනු යපක්ඛිතා

භාගයසො නිජ්ඣායිතා චින්තිතා මනසානුයපක් ඛිතා. රූප තං විෙ 

පඤ ්ඤාෙතීති රූපගතං විය චක්ඛුස්ස විභූතං හුත්වා පඤ්ඤායති. 

සුප් පටිවිද්  ාතිනිජ්ජටංනිග්ගුම්බ්යංකත්වාසුට්ඨුයාථාවයතො පටිවිකුධා. 

පජ්ජති අත්යථො ඤායති එයතනාති පදං, තයදව අත්ථං බ්යයඤ්යජතීති 

බයඤ ් නන්ති ආහ ‘‘පදයමව අත් ථස් ස බයඤ්  නයතො පදබයඤ්  න’’න්ති. 

අක්ෙරපාරිපූරියා පදබ්යයඤ්ජනස්ස පරිමණ්ඩලතා, සා පන පාරිපූරී එවං

යවදිතබ්බ්යාති ආහ ‘‘දසවි බයඤ්  නබුද් ධියෙො අපරිහායපත් වා’’ති. අඤ් ඤං 

උපාරම් භකරන්ති යථානික්ඛිත්තසුත්තයතො අඤ්ඤං තස්ස අනනුයලොමකං

සුත්තං ආහරති. තදත් ථං ඔතායරතීති තස්ස ආහටසුත්තස්යසව අත්ථං

විචායරති. තස් ස කථා අපරිමණ් ඩලා නාම යහොති අත්ථස්ස
අපරිපුණ්ණභාවයතො. යථානික්ඛිත්තස්ස සුත්තස්ස

අත්ථසංවණ්ණනාවයසයනවසුත්තන්තරම්පිආයනන්යතො බහි එකපදම් පි න 

 ච් ඡති නාම. අමක් යඛන් යතොති අවිනායසන්යතො. තං තං අත්ථං සුට්ඨු

වවත්ථිතං කත්වා දස්යසන්යතො තුලිකාෙ පරිච් ඡින් දන් යතො විෙ. 

ගම්භීරතරමත්ථං ගයමන්යතො  ම් භීරමාතිකාෙ උදකං යපයසන් යතො විෙ. 
උත්තානමාතිකාය හි මරියාදං ඔත්ථරිත්වා උදකං අඤ්ඤථා ගච්යඡයය.
එකංයයව පදං අයනයකහි පරියායයහි පුනප්පුනං සංවණ්යණන්යතො පදං 

යකොට් යටන් යතො සින්  වා ානීයෙො විෙ. යසොහි වග්ගිතායගතියාපයදපදං

යකොට්යටන්යතො ගච්ඡති. කථාමග්යගන තස් ස කථා පරිමණ් ඩලා නාම 

යහොති ධම්මයතොඅත්ථයතොඅනුසන්ධියතොපුබ්බ්යාපරයතො ආචරියුග්ගහයතොති
සබ්බ්යයසොපරිපුණ්ණභාවයතො. 

අනුප් පබන් ය හීතිවිස්සට්යඨහි ආසජ්ජමායනහි.නාතිසී ංනාතිසණිකං
නිරන්තරං එකරසඤ්ච කත්වා පරිසාය අජ්ඣාසයානුරූපං ධම්මං

කයථන්යතොවිස්සට්ඨායකථායකයථතිනාම, නඅඤ්ඤථාති දස්යසන්යතො 

‘‘යෙො භික් ඛූ’’තිආදිමාහ. අරණිං මන් යථන් යතො විෙ, උණ් හඛාදනීෙං 

ඛාදන් යතො විොතිසී ංසී ංකථනස්සඋදාහරණං,  හිතං  හිතයමවාතිආදි
ලඅය ත්වා කථනස්ස. පුරාණපණ්ණන්තයරසු හි පරිපාතියමානයගොධා
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පටුන 

කදාචිදිස්සති, එවයමකච්චස්සඅත්ථවණ්ණනා කත්ථචිනදිස්සති. ඔහාොති

ඨයපත්වා. යෙොපීතිආදිනා එකරූයපනකථාය අකථනං දස්යසති. යපතග් ගි 

නිජ්ඣාමතණ්හිකයපතස්ස මුෙයතො නිච්ඡරණකඅග්ගි. විත් ථාෙතීති
අප්පටිතානතමාපජ්ජති. යකනචි යරොයගන දුක්ෙං පත්යතො විය 

නිත් ථුනන් යතො. කන් දන් යතො විොති උක්ද්ට්ඨිං කයරොන්යතො විය. 

අප් පබන්  ා නාම යහොති සුයෙනඅප්පවත්තභාවයතො. ආචරියෙහි දින් නනයෙ 

ඨියතොති ආචරියුග්ගහං අමුඤ්චන්යතො, යථා ච ආචරියා තං තං සුත්තං

සංවණ්යණසුං, යතයනව නයයන සංවණ්යණන්යතොති අත්යථො. 

අච් ඡින් න ාරං කත් වාති ‘‘නාතිසී ං නාතිසණික’’න්තිආදිනා යහට්ඨා 

වුත්තනයයන අවිච්ඡින්නං කථාපබ්යන්ධං කත්වා. අනුසෙසමුග් ඝාතාොති

ඉමිනාතස්සාකථායඅරහත්තපරියයොසානතං දස්යසති. එවරූයපනාතිනයිදං

එකවචනං තත්තකවයසන ගයහතබ්බ්යං, අථ යෙො ලක්ෙයණ පවත්තන්ති

දස්යසන්යතො ‘‘තථාරූයපයනව භික් ඛුසයතන භික් ඛුසහස් යසන වා’’ති

වුත්තං. පල් ලඞ් යකනාති පල්ලඅකපයදයසන, පල්ලඅකාසනන්යතනාති

අත්යථො. ඉමිනා නයෙනාති වාරන්තරසාධාරණං අත්ථං අතිදිසති, 
අසාධාරණං පනවක්ෙයතවාති. 

334. ආරමතිඑයතනාති ආරායමො. 

335. ධුවයසවනන්තිනියතයසවිතං. පාසාදපරියවයණති පාසාදඅගයණ. 

නාභිො පතිට් ඨිතානන්ති නාභියා භූමියං පතිට්ඨිතානං. අරන් තරානීති
අරවිවරානිතංතංඅරානංයවමජ්ඣට්ඨානානි. 

336. සමාදින් නඅරඤ් ඤධුතඞ් ය ො ආරඤ් ඤියකො, න
අරඤ්ඤවාසමත්යතන. 

337. න ඔසායදන් තීති න අවසායදන්ති, න අවසාදනායපක්ො

අඤ්ඤමඤ්ඤංපඤ්හං පුච්ඡන්තීතිඅත්යථො. පවත් තිනීතිපගුණා. 

338. යලොකුත් තරා විහාරසමාපත් ති නාම යථරස්ස

අරහත්තඵලසමාපත්තියයො, පරියායයතො පන නියරොධසමාපත්තිපි
යවදිතබ්බ්යා. 

339. සාධුකායරො ආනන් දත් යථරස් ස දින් යනො. යතනාහභගවා‘‘යථාතං

ආනන්යදොව සම්මා බ්යයාකරමායනො බ්යයාකයරයයා’’තිආදි. සම් මාති සුට්ඨු, 

යථාඅජ්ඣාසයන්ති අධිප්පායයො.යයනහියංයථාචිත්තංකථිතං, තංසම්මා
කථිතංනාමයහොති.සම්පත්තවයසන හියථාකාරීතථාවාදීයසොභති.යතනාහ 

‘‘අත් තයනො අනුච් ඡවිකයමවා’’තිආදි. බ්යහුස්සුයතො භික්ඛු තත්ථ තත්ථ
සුත්යත සීලාදීනං ආගතට්ඨායන යතසං සුවිදිතත්තා යථානුසිට්ඨං

පටිපජ්ජමායනො තානි පරිපූයරතීති ආහ ‘‘සීලස ්ස ආ තට් ඨායන’’තිආදි.
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මග්ගාදිපසවනාය විපස් සනා බ් භං  ණ් හායපත් වා පරිපාකං ගයමත්වාති
අත්යථො. 

340. ‘‘එයසව නයයො’’ති අතියදසවයසන සඅයෙපයතො වුත්තමත්ථං 

විවරන්යතො ‘‘ආෙස් මා හි යරවයතො’’තිආදිමාහ. 

342. අපයරපි නානප් පකායර කියලයසති අපයරපි නානප්පකායර 

යදොසයමොහාදිකියලයස. ධුනිත් වාතිවිධයමත්වා. 

343. ආයස්මා මහායමොග්ගල්ලායනො එවං බ්යයාකාසීති සම්බ්යන්යධො. 
සකලම්පිචක්ඛුවිඤ්ඤාණවීථිගතංචිත්තංචක්ඛුවිඤ්ඤාණන්තිඅග්ගයහත්වා 

චක්ඛුසන්නිස්සිතයමව පන විඤ්ඤාණං චක්ඛුවිඤ්ඤාණං, තදනන්තරං

සම්පටිච්ඡනං, තදනන්තරං සන්තීරණන්තිආදිනා සණ්හං සුඛුමං

අතිඉත්තරෙණවන්තං චිත් තන් තරං චිත්තනානත්තං. ෙන්ධාදීනඤ්ච

නානත්තසඅොතං ඛන්  න් තරාදි. පථවීකසියණපඨමජ්ඣානංසමාපජ්ජිත්වා
තයථව තතියං ඣානන්තිආදිනා ආරම්මණං අනුක්කමිත්වා ඣානස්යසව

එකන්තරිකභායවන උක්කමනං ඣායනොක් කන් තිකං නාම. පථවීකසියණ
පඨමං ඣානං සමාපජ්ජිත්වා පුන තයදව යතයජොකසියණතිආදිනා ඣානං
අනුක්කමිත්වා ආරම්මණස්යසව එකන්තරිකභායවන උක්කමනං 

ආරම් මයණොක් කන් තිකං නාම. ‘‘පඨමජ්ඣානං පඤ්චඅගික’’න්තිආදිනා
යාව යනවසඤ්ඤානාසඤ්ඤායතනං දුවඅගිකන්ති ඣානඅගමත්තස්යසව

වවත්ථාපනං අඞ්  වවත් ථානං. ‘‘ඉදං පථවීකසිණං…යප.… ඉදං
ඔදාතකසිණ’’න්ති ආරම්මණමත්තස්යසව වවත්ථාපනං 

ආරම් මණවවත් ථානං. පථවීකසියණපඨමංඣානංසමාපජ්ජිත්වාතත්යථව 

ඉතයරසම්පි සමාපජ්ජනං අඞ්  සඞ් කන් ති. පථවීකසියණ පඨමං ඣානං
සමාපජ්ජිත්වා තයදව ආයපොකසියණති එවං සබ්බ්යකසියණසු එකස්යසව

ඣානස්ස සමාපජ්ජනං ආරම් මණසඞ් කන් ති. එකයතොවඩ් ඪනං 

උභයතොවඩ් ඪනන්ති ඉදං ෙන්ධාදියදසනායං ලබ්භති. අභිධම්මභාජනීයය හි

යවදනාක්ෙන්ධංභායජන්යතොභගවාතියක ගයහත්වාදුයකසුපක්ඛිපි, දුයක

ගයහත්වා තියකසු පක්ඛිපි, ඉදං එකයතොවඩ් ඪනං. තියක ච දුයක ච

උභයතොවඩ්ඪනනීහායරන කයථසි, ඉදං උභයතොවඩ් ඪනං. එවං

යසසෙන්යධසුධාතායතනාදීසුචයථාරහං විභඞ්  ප් පකරයණ (විභ.32-33; 

155-156, 183-184) අභිධම්මභාජනීයය ආගතනයයනයවදිතබ්බ්යං.යතනාහ 

‘‘ආභි ම් මික ම් මකථිකස ්යසව පාකට’’න්ති.ෙන්ධාදීසුසභාවධම්යමසුතීසු

ලක්ෙයණසු පඤ්ඤත්තියං සමයන්තයරසු ච යකොසල්ලාභාවයතො අෙං 

සකවායදො අෙං පරවායදොති න  ානාති. තයතො එව සකවාදං…යප.… 

 ම් මන් තරං විසංවායදති. ෙන්ධාදීසු පන ද්සලතාය ආභි ම් මියකො 

සකවාදං…යප.… න විසංවායදති. 
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344. චිත් තං අත් තයනො වයස වත් යතතුං සක් යකොති 

පටිසඅොනභාවනාබ්යයලහි පරිග්ගණ්හනසමත්ථත්තා. ඉදානි තමත්ථං

බ්යයතියරකයතොඅන්වයයතො චවිභායවතුං ‘‘දුප් පඤ ්යඤො හී’’තිආදිමාහ. තත්ථ 

සබ් බානස් සාති සබ්බ්යානි අස්ස. වියසවිතවිප් ඵන් දිතානීති

කියලසවිසූකායිකානියචව දුච්චරිතවිප්ඵන්දිතානිච. භඤ් ජිත් වාතිමකුදිත්වා. 

බහීතිකම්මට්ඨානයතොබ්යහිපුථුත්තාරම්මයණ. 

345. පරිොයෙනාති එත්ථ පරිොෙ-සකුයදො ‘‘අත්ථි ඛ්යවස, බ්රාහ්මණ, 

පරියායයො’’තිආදීසු )අ. නි. 8.11; පාරා. 3-9) විය කාරණත්යථොති ආහ 

‘‘යසොභනකාරණං අත් ථී’’ති. යදි භගවා – ‘‘ඉධ, සාරිපුත්ත, භික්ඛු
පච්ඡාභත්තං පිණ්ඩපාතපටික්කන්යතො’’තිආදිනා අත්තයනො

මහායබ්යොධිපල්ලඅකං සන්ධායාහ, එවං සන්යත සම්මාසම්බුකුයධයහව

සඅ ාරායමො යසොයභතබ්යබ්යො, න අඤ්යඤහීති ආපන්නන්ති ආහ ‘‘අපිච 

පච් ඡිමං  නත’’න්තිආදි. නිබ්බ්යානත්ථාය පටිපත්තිසාරං එතස්සාති

පටිපත්තිසායරො, තං පටිපත් තිසාරං. නිප් පරිොයෙයනවාති යකනචි

පරියායයනයලයසනවිනාමුයෙයනනයයයනව.යයො ‘‘අරහත්තංඅප්පත්වා
න වුට්ඨහිස්සාමී’’ති දළ්හසමාදානං කත්වා නිසින්යනො තං අධිගන්ත්වාව

උට්ඨහති. එවරූයපන ඉදං යගොසිඅගසාලවනං යසොභති, සාසයන
සබ්බ්යාරම්භානං තදත්ථත්තාති අත්යථො. ආසවක්ෙයාවහං පටිපත්තිං

ආරභිත්වාආසවක්ෙයයයනවයදසනාය පරියයොසාපිතත්තා ෙථානුසන් ධිනාව 

යදසනං නිට් ඨයපසීති. 

මහායගොසිඅගසුත්තවණ්ණනායලීනත්ථප්පකාසනාසමත්තා. 

3. මහාය ොපාලකසුත් තවණ් ණනා 

346. තත් ථාති යගොපාලකසුත්යත. තිස් යසො කථාති )අ.නි.ටී. 3.11.17) 

තිස්යසො අට්ඨකථා, තිවිධා සුත්තස්ස අත්ථවණ්ණනාති අත්යථො. එයකකං

පදං නාළං මූලං එතිස්සාති එවංසඤ්ඤිතා එකනාළිකා, එයකකං වා පදං 

නාළං අත්ථනිග්ගමනමග්යගො එතිස්සාති එකනාළිකා. යතනාහ 

‘‘එයකකපදස් ස අත් ථකථන’’න්ති. චත්තායරො අංසා භාගා 

අත්ථසල්ලක්ෙණූපායාඑතිස්සාති චතුරස් සා. යතනාහ ‘‘චතුක් කං බන් ධිත් වා 

කථන’’න්ති. නියමයතො නිසින්නස්ස ආරකුධස්ස වත්යතො සංවත්යතො

එතිස්සා අත්ථීති නිසින් නවත් තිකා, යථාරකුධස්ස අත්ථස්ස විසුං විසුං 

පරියයොසාපිකාති අත්යථො. යතනාහ ‘‘පණ් ඩිතං ය ොපාලකං 

දස් යසත් වා’’තිආදි. එයකකපදස් සාති පිණ්ඩත්ථදස්සනවයසන බ්යහුන්නං
පදානං එකජ්ඣං අත්ථං අකයථත්වා එකයමකස්ස පදස්ස අත්ථවණ්ණනා.

අයං සබ්බ්යත්යථව ලබ්භති. චතුක් කං බන් ධිත් වාති කණ්හපක්යෙ

උපමූපයමයයකුවයං, තථා සුක්කපක්යෙති ඉදං චතුක්කං යයොයජත්වා. අයං

ඊදියසසු එව සුත්යතසු ලබ්භති. පරියෙොසාන මනන්ති යකචි තාව ආහු –
‘‘කණ්හපක්යෙ උපමං දස්යසත්වා උපමා ච නාම යාවයදව



මජ්ඣිමනිකායය මූලපණ්ණාස-ටීකා  මහායමකවග්යගො 

488 

පටුන 

උපයමයයසම්පටිදානත්ථාති උපයමයයත්ථං ආහරිත්වා 
සංකියලසපක්ෙනිකුයදයසො ච යවොදානපක්ෙවිභාවනත්ථායාති
සුක්කපක්ෙම්පි උපමූපයමයයවිභායගන ආහරිත්වා සුත්තත්ථස්ස
පරියයොසාපන’’න්ති. කණ්හපක්යෙ උපයමයයං දස්යසත්වා
පරියයොසානගමනාදීසුපි එයසව නයයො. අපයර පන ‘‘කණ්හපක්යෙ 
සුක්කපක්යෙ ච තංතංඋපමූපයමයයත්ථානං විසුං විසුං පරියයොසායපත්වාව

කථනං පරියයොසානගමන’’න්ති වදන්ති. අෙන්ති නිසින්නවත්තිකා. ඉ ාති

ඉමස්මිං යගොපාලකසුත්යත. සබ් බාචරිොනං ආචිණ් ණාති සබ්යබ්යහිපි

පුබ්බ්යාචරියයහිආචරිතා සංවණ්ණිතා, තථායචවපාළිපවත්තාති. 

අඅගීයන්තිඅවයවභායවනඤායන්තීති අඞ්  ානි, භාගා.තානිපයනත්ථ

යස්මා සාවජ්ජසභාවානි, තස්මා ආහ ‘‘අඞ් ය හීති අගුණයකොට් ඨායසහී’’ති. 

ය ොමණ් ඩලන්ති යගොසමූහං. පරිහරිතුන්ති රක්ඛිතුං. තං පන පරිහරණං

පරිග්ගයහත්වා විචරණන්ති ආහ ‘‘පරිග්  යහත් වා විචරිතු’’න්ති. වඩ් ඪින්ති

ගුන්නං බ්යහුභාවං බ්යහුයගොරසතාසඅොතං පරිවුකුධිං. ‘‘එත්තකමිද’’න්ති

රූපීයතීති රූපං, පරිමානපරිච්යඡයදොපි සරීරරූපම්පීතිආහ ‘‘ ණනයතො වා 

වණ් ණයතො වා’’ති. න පරියෙසති විනට්ඨභාවස්යසව අජානනයතො. නීලාති

එත්ථ ඉති-සකුයදොආදිඅත්යථො.යතන යසතසබ්යලාදිවණ්ණංසඅගණ්හාති. 

 නුසත් තිසූලාදීති එත්ථ ඉස්සාසාචරියානං ගාවීසු කතං  නුලක් ඛණං. 

ද්මාරභත්තිගණානං ගාවීසු කතං සත් තිලක් ඛණං. ඉස්සරභත්තිගණානං

ගාවීසුකතං සූලලක් ඛණන්තියයොජනා. ආදි-සකුයදන රාමවාසුයදවගණාදීනං
ගාවීසුකතංඵරසුචක්කාදිලක්ෙණංසඅගණ්හාති. 

නීලමක් ඛිකාති පිඅගලමක්ඛිකා, ඛුකුදමක්ඛිකා එව වා. සටති රුජති

එතායාතිසාටිකා, සංවකුධාසාටිකාති ආසාටිකා. යතනාහ ‘‘වඩ් ඪන් තී’’තිආදි. 

වායකනාති වාකපත්යතන. චීරයකනාති පියලොතියකන. 

අන් යතොවස ්යසති වස්සකාලස්ස අබ්භන්තයර. නිග්  ාහන්ති

සුසුමාරාදිග්ගාහරහිතං. පීතන්ති පානීයස්ස පීතභාවං.

සීහබ්යයග් ාදිපරිස්සයයන සාසඞ් යකො සප් පටිභයෙො. 

පඤ්ච අහානි භූතානි එතස්සාති පඤ්චාහියතො, යසො එව වායරොති 

පඤ ්චාහිකවායරො. එවං සත් තාහිකවායරොති යවදිතබ්යබ්යො. චිණ් ණට් ඨානන්ති
චරිතට්ඨානං යගොචරග්ගහිතට්ඨානං. 

පිතුට් ඨානන්ති පිතරා කාතබ්බ්යට්ඨානං, පිතරා කාතබ්බ්යකරණන්ති

අත්යථො. ෙථාරුචිං  යහත් වා  ච් ඡන් තීතිගුන්නංරුචිඅනුරූපංයගොචරභූමියං

වා නදිපාරං වා ගයහත්වා ගච්ඡන්ති. ය ොභත් තන්ති කප්පාසට්ඨිකාදිමිස්සං 

යගොභුඤ්ජිතබ්බ්යංභත්තං, භත්තග්ගහයණයනවයාගුපිගහිතා. 



මජ්ඣිමනිකායය මූලපණ්ණාස-ටීකා  මහායමකවග්යගො 

489 

පටුන 

347. ‘‘ද් වීහාකායරහී’’තිවුත්තං ආකාරකුවයංදස්යසතුං ‘‘ ණනයතො වා 

සමුට් ඨානයතො වා’’ති වුත්තං. එවං පාළිෙං ආ තාති‘‘උපචයයොසන්තතී’’ති
ජාතිං කුවිධාභින්දිත්වාහදයවත්ථුංඅග්ගයහත්වා‘‘දසආයතනානිපඤ්චදස 

සුඛුමරූපානී’’ති එවං රූපකණ්ඩපාළියං )ධ. ස. 651-655) ආගතා. 

පඤ ්චවීසති රූපයකොට් ඨාසාතිසලක්ෙණයතොඅඤ්ඤමඤ්ඤසඅකරාභාවයතො 

රූපභාගා. රූපයකොට් ඨාසාතිවාවිසුංවිසුංඅප්පවත්තිත්වා කලාපභායවයනව

පවත්තනයතො රූපකලාපා. යකොට් ඨාසාති ච අංසා, අවයවාති අත්යථො. 

යකොට් ඨන්ති වා සරීරං, තස්ස අංසා යකසාදයයො යකොට්ඨාසාති අඤ්යඤපි

අවයවායකොට්ඨාසාවිය යකොට් ඨාසා. යසෙයථාපීතිඋපමාසංසන්දනං.තත්ථ 

රූපං පරිග්  යහත් වාති යථාවුත්තං රූපං සලක්ෙණයතො ඤායණන

පරිග්ගණ්හිත්වා. අරූපං වවත් ථයපත් වාතිතංරූපංනිස්සායආරම්මණඤ්ච
කත්වා පවත්තමායන යවදනාදියක චත්තායරො ෙන්යධ ‘‘අරූප’’න්ති

වවත්ථයපත්වා. රූපාරූපං පරිග්  යහත් වාතිපුනතත්ථයංරුප්පනලක්ෙණං, 

තං රූපං, තදඤ්ඤං අරූපං, උභයවිනිමුත්තං කිඤ්චි නත්ථි අත්තා වා
අත්තනියං වාති එවං රූපාරූපං පරිග්ගයහත්වා. තදුභයඤ්ච අවිජ්ජාදිනා

පච්චයයන සප්පච්චයන්ති පච් චෙං සල් ලක් යඛත් වා අනිච්චාදිලක්ෙණං 

ආයරොයපත් වා යයො කලාපසම්මසනාදික්කයමන කම්මට්ඨානං මත්ථකං

පායපතුංනසක්යකොති, යසොනවඩ්ඪතීතියයොජනා. 

එත් තකං රූපං එකසමුට් ඨානන්ති චක්ොයතනං, 
යසොත ානජිව්හාකායායතනං ඉත්ථින්ද්රියං පුරිසින්ද්රියං ජීවිතින්ද්රියන්ති

අට්ඨවිධං කම්මවයසන, කායවිඤ්ඤත්ති වචීවිඤ්ඤත්තීති ඉදං කුවයං
චිත්තවයසනාති එත්තකං රූපං එකසමුට්ඨානං. සකුදායතනයමකං

උතුචිත්තවයසන ද් විසමුට් ඨානං. රූපස්ස ලහුතා මුදුතා කම්මඤ්ඤතාති

එත්තකං රූපං උතුචිත්තාහාරවයසන තිසමුට් ඨානං. 
රූපගන්ධරසයඵොට්ඨබ්බ්යායතනං ආකාසධාතු ආයපොධාතු කබ්යළීකායරො

ආහායරොති එත්තකං රූපං උතුචිත්තාහාරකම්මවයසන චතුසමුට් ඨානං. 

උපචයයො සන්තති ජරතා රූපස්ස අනිච්චතාති එත් තකං රූපං න කුයතොචි 

සමුට් ඨාතීති න  ානාති. සමුට් ඨානයතො රූපං අ ානන් යතොතිආදීසුවත්තබ්බ්යං 

‘‘ගණනයතොරූපංඅජානන්යතො’’තිආයදසුවුත්තනයයයනවයවදිතබ්බ්යං. 

කම් මලක් ඛයණොති අත්තනා කතං දුච්චරිතකම්මං ලක්ෙණං එතස්සාති

කම්මලක්ෙයණො, බ්යායලො.වුත්තඤ්යහතං– ‘‘තීණිමානි, භික්ෙයව, බ්යාලස්ස

බ්යාලලක්ෙණානි. කතමානි තීණි? දුච්චින්තිතචින්තී යහොති, දුබ්භාසිතභාසී, 

දුක්කටකම්මකාරී. ඉමානි යෙො…යප.… ලක්ෙණානී’’ති )අ. නි. 3.2; 

යනත්ති. 116). අත්තනා කතං සුචරිතකම්මං ලක්ෙණං එතස්සාති 

කම් මලක් ඛයණො, පණ්ඩියතො. වුත්තම්පි යචතං – ‘‘තීණිමානි, භික්ෙයව, 

පණ්ඩිතස්ස පණ්ඩිතලක්ෙණානි. කතමානි තීණි? සුචින්තිතචින්තී යහොති, 

සුභාසිතභාසී, සුකතකම්මකාරී.ඉමානියෙො…යප.…පණ්ඩිතලක්ෙණානී’’ති

)ම.නි.3.253; අ. නි.3.3; යනත්ති.116). යතනාහ ‘‘කුසලාකුසලං කම් මං 
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පණ් ඩිතමාලලක් ඛණ’’න්ති. බායල වජ් ය ත් වා පණ් ඩියත න යසවතීති යං

බ්යාලපුග්ගයලවජ්යජත්වා පණ්ඩිතයසවනං අත්ථකායමනකාතබ්බ්යං, තංන 

කයරොති. තථාභූතස්ස අයමාදීනයවොති දස්යසතුං පුන ‘‘බායල 

වජ් ය ත් වා’’තිආදි වුත්තං. තත්ථ යං භගවතා ‘‘ඉදං යවො කප්පතී’’ති 

අනුඤ්ඤාතං, තදනුයලොමඤ්යච, තං කප් පිෙං. යං ‘‘ඉදංයවොන කප්පතී’’ති

පටික්ඛිත්තං, තදනුයලොමඤ්යච, තං අකප් පිෙං. යං යකොසල්ලසම්භූතං, තං 

කුසලං, තප්පටිපක්ෙං අකුසලං. තයදව සාවජ්  ං, ද්සලං අනවජ්  ං. 

ආපත්තියතො ආදියතො කුයව ආපත්තික්ෙන්ධා  රුකං, තදඤ්ඤං ලහුකං. 

ධම්මයතො මහාසාවජ්ජං  රුකං, අප්පසාවජ්ජං ලහුකං. සප්පටිකාරං 

සයතකිච් චං, අප්පටිකාරං අයතකිච් ඡං. ධම්මතානුගතං කාරණං, ඉතරං 

අකාරණං. තං අ ානන් යතොති කප්පියාකප්පියං ගරුකලහුකං
සයතකිච්ඡායතකිච්ඡං අජානන්යතො සුවිසුකුධං කත්වා සීලං රක්ඛිතුං න

සක්යකොති, ද්සලාද්සලං සාවජ්ජානවජ්ජං කාරණාකාරණං අජානන්යතො

ෙන්ධාදීසු අද්සලතාය රූපාරූපපරිග්ගහම්පි කාතුං න සක්යකොති, ද්යතො

තස්සකම්මට්ඨානංගයහත්වාවඩ්ඪනා. යතනාහ ‘‘කම් මට් ඨානං  යහත් වා 

වඩ් යඪතුං න සක් යකොතී’’ති. 

යගොවණසදියස අත්තභායව උප්පජ්ජිත්වා තත්ථ දුක්ඛුප්පත්තියහතුයතො

මිච්ඡාවිතක්කා ආසාටිකා වියාති ආසාටිකාති ආහ ‘‘අකුසලවිතක් කං 

ආසාටිකං අහායරත් වා’’ති. 

‘‘ගණ්යඩොති යෙො, භික්ෙයව, පඤ්චන්යනතං උපාදානක්ෙන්ධානං 

අධිවචන’’න්තිවචනයතො)අ.නි.8.56) ඡහිවණමුයෙහිවිස්සන්දමානයූයසො
ගණ්යඩො විය පියලොතිකෙණ්යඩන ඡහි කුවායරහි විස්සන්දමානකියලසාසුචි

අත්තභාවවයණො සතිසංවයරන පිදහිතබ්යබ්යො, අයං පන එවං න කයරොතීති

ආහ ‘‘ෙථා යසො ය ොපාලයකො වණං න පටිච් ඡායදති, එවං සංවරං න 

සම් පායදතී’’ති. 

යථාධූයමොඉන්ධනංනිස්සායඋප්පජ්ජමායනොසණ්යහොසුඛුයමොතංතං 
විවරං අනුපවිස්ස බ්යයායපන්යතො සත්තානං ඩංසමකසාදිපරිස්සයං

වියනොයදති, අග්ගිජාලසමුට්ඨානස්ස පුබ්බ්යඅගයමො යහොති, එවං
ධම්මයදසනාඤාණස්ස ඉන්ධනභූතං රූපාරූපධම්මජාතං නිස්සාය
උප්පජ්ජමානා සණ්හා සුඛුමා තං තං ෙන්ධන්තරං ආයතනන්තරඤ්ච

අනුපවිස්ස බ්යයායපති, සත්තානං මිච්ඡාවිතක්කාදිපරිස්සයං වියනොයදති, 

ඤාණග්ගිජාලසමුට්ඨානස්ස පුබ්බ්යඅගයමොති ධූයමො වියාති ධූයමොති ආහ 

‘‘ය ොපාලයකො ධූමං විෙ  ම් මයදසනාධූමං න කයරොතී’’ති. අත්තයනො
සන්තිකං උපගන්ත්වා නිසින්නස්ස කාතබ්බ්යා තදනුච්ඡවිකා ධම්මකථා 

උපනිසින් නකථා. කතස්ස දානාදිපුඤ්ඤස්ස අනුයමොදනකථා අනුයමොදනා. 

තයතොති ධම්මකථාදීනං අකරණයතො. ‘‘බහුස් සුයතො ගුණවා’’ති න

ජානන්තීති කස්මා වුත්තං, නනු අත්තයනො ජානාපනත්ථං ධම්මකථාදි න
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කාතබ්බ්යයමවාති? සච්චං, න කාතබ්බ්යයමව, සුකුධාසයයන පන ධම්යම
කථියතතස්ස ගුණජානනතංසන්ධායයතංවුත්තං.යතනාහභගවා– 

‘‘නාභාසමානංජානන්ති, මිස්සංබ්යායලහිපණ්ඩිතං; 

භාසයය යජොතයය ධම්මං, පග්ගණ්යහ ඉසිනං ධජ’’න්ති. )සං. නි. 
2.241); 

තරන්ති එත්ථාති තිත් ථං, නදීතළාකාදීනං නහානාදිඅත්ථං
ඔතරණට්ඨානං. යථා පන තං උදයකන ඔතිණ්ණසත්තානං සරීරමලං

පවායහති, පරිස්සමං වියනොයදති, විසුකුධිං උප්පායදති, එවං බ්යහුස්සුතා

අත්තයනො සමීපං ඔතිණ්ණසත්තානං ධම්මූදයකන චිත්තමලං පවායහන්ති, 

පරිස්සමං වියනොයදන්ති, විසුකුධිං උප්පායදන්ති, තස්මා යත තිත්ථං වියාති 

තිත් ථං. යතනාහ ‘‘තිත් ථභූයත බහුස් සුතභික් ඛූ’’ති. බයඤ්  නං කථං 

යරොයපතබ් බන්ති, භන්යත, ඉදං බ්යයඤ්ජනං අයං සකුයදො කථං ඉමස්මිං

අත්යථ යරොයපතබ්යබ්යො, යකනපකායරනඉමස්සඅත්ථස්සවාචයකොජායතො. 

‘‘නිරූයපතබ්බ්ය’’න්ති වා පායඨො, නිරූයපතබ්බ්යං අයං සභාවනිරුත්ති

කථයමත්ථ නිරුළ්හාති අධිප්පායයො. ඉමස ්ස භාසිතස් ස යකො අත් යථොති 

සකුදත්ථංපුච්ඡති. ඉමස් මිං ඨායනතිඉමස්මිංපාළිපයදයස. පාළි කිං වයදතීති

භාවත්ථං පුච්ඡති. අත් යථො කිං දීයපතීතිභාවත්ථං වාසඅයකතත්ථං වා. න 

පරිපුච් ඡතීති විමතිච්යඡදනපුච්ඡාවයසන සබ්බ්යයසො පුච්ඡං න කයරොති. න 

පරිපඤ් හතීති පරි පරි අත්තයනොඤාතුං ඉච්ඡං න ආචික්ෙතින විභායවති.

යතනාහ ‘‘න  ානායපතී’’ති. යතතිබ්යහුස්සුතභික්ඛූ. විවරණං නාම අත්ථස්ස

විභජිත්වා කථනන්ති ආහ ‘‘භාය ත් වා න දස් යසන් තී’’ති. 

අනුත් තානීකතන්ති ඤායණන අපාකටීකතං ගුය්හං පටිච්ඡන්නං. න 

උත් තානීකයරොන් තීති සියනරුමූලකං වාලිකං උකුධරන්යතො විය
පථවීසන්ධායරොදකංවිවරිත්වාදස්යසන්යතොවියචඋත්තානංන කයරොන්ති.

එවං යස්ස ධම්මස්ස වයසන බ්යහුස්සුතා ‘‘තිත්ථ’’න්ති වුත්තා පරියායයතො, 

ඉදානිතයමවධම්මංනිප්පරියායයතොතිත්ථන්තිදස්යසතුං ‘‘ෙථා චා’’තිආදි

වුත්තං.ධම්යමොහිතරන්තිඑයතනනිබ්බ්යානංනාමතළාකන්ති ‘‘තිත් ථ’’න්ති
වුච්චති.යතනාහභගවාසුයමධභූයතො– 

‘‘එවංකියලසමලයධොවං, විජ්ජන්යතඅමතන්තයළ; 

න ගයවසති තං තළාකං, න යදොයසො අමතන්තයළ’’ති. )බු. වං.
2.14); 

ධම්මස්යසව නිබ්බ්යානස්යසොතරණතිත්ථභූතස්ස ඔතරණපකාරං

අජානන්යතො ‘‘ ම් මතිත් ථං න  ානාතී’’තිවුත්යතො. 

පීතාපීතන්තියගොගයණපීතංඅපීතඤ්චයගොරූපං නජානාතිනවින්දති.

අවින්දන්යතොහිනලභතීතිවුත්යතො. ‘‘ආනිසංසං න වින් දතී’’තිවත්වාතස්ස

අවින්දනාකාරංදස්යසන්යතො ‘‘ ම් මස් සවනග්  ං  න් ත් වා’’තිආදිමාහ. 
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අෙං යලොකුත් තයරොති පදං සන්ධායාහ ‘‘අරිෙ’’න්ති.

පච්චාසත්තිඤායයන අනන්තරවිධිප්පටියසයධො වා, අරිය-සකුයදො වා

නිකුයදොසපරියායයො දට්ඨබ්යබ්යො. අට් ඨඞ් ගිකන්ති ච විසුං එකජ්ඣඤ්ච

අට්ඨඅගිකං උපාදාය ගයහතබ්බ්යං, අට්ඨඅගතා බ්යාහුල්ලයතො ච. එවඤ්ච
කත්වා සත්තඅගස්සපිඅරියමග්ගස්සසඅගයහොසිකුයධොයහොති. 

චත් තායරො සතිපට් ඨායනතිආදීසු අවියසයසන සතිපට්ඨානා වුත්තා.

තත්ථ කායයවදනාචිත්තධම්මාරම්මණා සතිපට්ඨානා යලොකියා, තත්ථ
සම්යමොහවිකුධංසනවයසන පවත්තා නිබ්බ්යානාරම්මණා යලොද්ත්තරාති එවං 

ඉයම යලොකිො, ඉයම යලොකුත් තරාති ෙථාභූතං න ප ානාති. 

අනවයසසං දුහතීති පටිග්ගහයණ මත්තං අජානන්යතො කිස්මිඤ්චි
දායයක සකුධාහානියා කිස්මිඤ්චි පච්චයහානියා අනවයසසං දුහති. වාචාය

අභිහායරො වාචාභිහායරො. පච්චයානංඅභිහායරො පච් චොභිහායරො. 

ඉයම අම් යහසු  රුචිත් තීකාරං න කයරොන් තීති ඉමිනා නවකානං
භික්ඛූනං ධම්මසම්පටිපත්තියා අභාවං දස්යසති ආචරියුපජ්ඣායයසු
පිතුයපමස්ස අනුපට්ඨාපනයතො. යතන ච සික්ොගාරවතාභාවදීපයනන 

සඅගහස්ස අභාජනභාවං, යතන යථරානං යතසු අනුග්ගහාභාවං. න හි
සීලාදිගුයණහි සාසයන ථිරභාවප්පත්තා අනනුග්ගයහතබ්යබ්ය සබ්රහ්මචාරී

අනුග්ගණ්හන්ති, නිරත්ථකං වා අනුග්ගහං කයරොන්ති. යතනාහ ‘‘නවයක 

භික් ඛූ’’ති.  ම් මකථාබන්  න්තිපයවණිආගතංපකිණ්ණකධම්මකථාමග්ගං. 

සච්චසත්තපටිසන්ධිපච්චයාකාරපටිසංයුත්තං සුඤ්ඤතාදීපනං ගුය් හ න් ථං. 

වුත් තවිපල් ලාසවයසනාති ‘‘න රූපඤ්ඤූ’’තිආදීසු වුත්තස්ස පටියසධස්ස

පටික්යෙපවයසන අග්ගහණවයසන. යෙොය ත් වාති ‘‘රූපඤ්ඤූ යහොතීති

ගණනායතොවාවණ්ණයතොවාරූපං ජානාතී’’තිආදිනා, ‘‘තස්සයගොගයණොපි

නපරිහායති, පඤ්චයගොරසපරියභොගයතොපිනපරිබ්යාහියරො යහොතී’’තිආදිනා

ච අත්ථං යයොයජත්වා. යවදිතබ් යබොති තස්මිං තස්මිං පයදයස යථාරහං
අත්යථොයවදිතබ්යබ්යො. 

මහායගොපාලකසුත්තවණ්ණනායලීනත්ථප්පකාසනාසමත්තා. 

4. චූ ය ොපාලකසුත් තවණ් ණනා 

350. යචලුක් කාහීති යචලමයාහි උක්කාහි. උක්කභූතානි යචලානි

එත්ථාති උක් කයචලා, නගරං. සබ් බා  ඞ්  ා පාකටා හුත් වා පඤ ්ඤාෙතීති

පකතිචක්ඛුස්ස පාකටා හුත්වා උපට්ඨාති, දිබ්බ්යචක්ඛුස්ස පන
සමන්තචක්ඛුස්සවායත්ථකත්ථචිනිසින්නස්සපිභගවයතොපාකටා හුත්වා

පඤ්ඤායයතව. යසොත් ථීති අනුපකුදයවො. වඩ් ඪීති අපරිහානි. ආයරො යන්ති
අයරොගතා ආබ්යාධාභායවො. 
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මගයධොජනපයදොනිවායසොඑතස්සාතිමාගයධො, මාගයධොව මා ධියකො. 

පඤ්ඤාය නාම දුට්ඨුභායවො නත්ථි එකන්තානවජ්ජතාය, තස්මා දු-සකුයදො

අභාවවාචී ‘‘දුස්සීයලො’’තිආදීසු විය,  ාති-සකුයදො ච සභාවත්යථොති ආහ 

‘‘නිප් පඤ ්ඤසභායවො’’ති. -සකුයදො ආරම්භත්යථොති ආහ ‘‘පතායරසීති 

තායරතුං ආරභී’’ති පරතීරං ගාවීනං අප්පත්තත්තා. සුවියදහානන්ති
සුන්දරවියදහානං. වියදහරට්ඨං කිර භූමිභාගදස්සනසම්පත්තියා ච

වනරාමයණයයකාදිනා ච සුන්දරං. ආමණ් ඩලිකං කරිත් වාති ආවත්යත
පතිතායතමණ්ඩලාකායරන පරිබ්භමිත්වා.කතිපයාපිගාවියයොඅයසයසත්වා

නදීයසොයතන වූළ්හත්තා වුත්තං ‘‘අවඩ් ඪිං විනාසං පාපුණිංසූ’’ති.
කතිපයාසුපිහිඅවසිට්ඨාසු ගාවීසුඅනුක්කයමනපිසියායගොගණස්සවඩ්ඪීති. 

විස් සමට් ඨානන්ති පරිස්සමවියනොදනට්ඨානං. තිත් ථා භට් ඨාති ගයහතුං

අසමත්ථතායතිත්ථංඅප්පත්තා. අයරොය ො නාම නායහොසීතියලොමමත්තම්පි
අයසයසත්වාසබ්බ්යාගාවියයො නදීයසොයතවිනට්ඨාතිඅත්යථො. 

යයසු ෙන්ධායතනධාතූසු ඉධ යලොකසමඤ්ඤා, යත අජානන්තා

‘‘අද්සලා ඉමස්ස යලොකස්සා’’ති වුත්තාති ආහ ‘‘ඉ යලොයක 

ඛන්   ාතාෙතයනසු අකුසලා අයඡකා’’ති. අයයමව නයයො ‘‘අද්සලා

පරස්ස යලොකස්සා’’ති එත්ථාපීති ආහ ‘‘පරයලොයකපි එයසව නයෙො’’ති.

මායරො එත්ථ ධීයතීති මාරය ෙයං. මායරොති යචත්ථ කියලසමායරො

යවදිතබ්යබ්යො. ෙන්ධාභිසඅොරා හි තස්ස පවත්තනභායවන ගහිතා, 

මච්චුමායරො විසුං ගහියතො එව, කියලසමාරවයසයනව ච යදවපුත්තමාරස්ස

කාමභයවආධිපච්චන්ති. යතසන්තියයඉධයලොකාදීසුඅයඡකා, යතසං.යත

පන උක්කට්ඨනිකුයදයසන දස්යසන්යතො ආහ ‘‘ඉමිනා ඡ සත් ථායරො 

දස් සිතා’’ති. 

351. බලව ායවොති බ්යලවන්යත යගොරූයප. යත පන දම්මතං

උපගතයගොණායචවයධනුයයො චාතිආහ ‘‘දන් තය ොයණ යචව ය නුයෙො 

චා’’ති. අවි ාත ායවොති න විජාතගාවියයො. වච් ඡයකති ඛුකුදකවච්යඡ.

අප්පත්යථොහිඅයංක-සකුයදො.යතනාහ ‘‘තරුණවච් ඡයක’’ති. කිසාබලයකති 

දුබ්බ්යයල. 

352. මාරස් ස තණ් හායසොතං යඡත් වාති 

ෙන්ධමාරසම්බ්යන්ධීතණ්හාසඅොතං යසොතං සමුච්ඡින්දිත්වා. තයෙො 

යකොට් ඨායස යඛයපත් වා ඨිතාති අනාගාමියනො සන්ධායාහ. සබ් බවායරසූති
සකදාගාමියසොතාපන්නඅට්ඨමකවායරසු. තත්ථ පන යථාක්කමං

චතුමග්ගවජ්ඣානං කියලසානං කුයව යකොට්ඨායස යෙයපත්වා ඨිතා, 

එකයකොට්ඨාසං යෙයපත්වා ඨිතා, පඨමං යකොට්ඨාසං යෙයපන්යතොති

වත්තබ්බ්යං. ධම්මං අනුස්සරන්ති, ධම්මස්ස වා අනුස්සරණසීලාති 

 ම් මානුසාරියනො.  ම් යමොති යචත්ථ පඤ්ඤා අධිප්යපතා. සකුධං

අනුස්සරන්ති, සකුධායවාඅනුස්සරණසීලාති සද්  ානුසාරියනො. 
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පටුන 

 ානතාති එත්ථ ජානනකිරියාවිසයස්ස අවියසසිතත්තා අධිකාරවයසන

අනවයසසයඤයයවියසසා අධිප්යපතාති ආහ ‘‘සබ් බ ම් යම 

 ානන් යතනා’’ති.අන්යතොසාරවිරහයතොඅබ්භුග්ගතට්යඨන චනයළොවියාති 

නය ො, මායනොතිආහ ‘‘වි තමානන ං කත’’න්ති. යඛමං පත් යථථාතිඑත්ථ

චතූහියයොයගහි අනුපකුදවත්තා‘‘යෙම’’න්තිඅරහත්තංඅධිප්යපතං. පත් ථනා 

ච ඡන්දපත්ථනා, න තණ්හාපත්ථනාති ආහ ‘‘කත් තුකමයතාඡන් යදන 

අරහත් තං පත් යථථා’’ති. පත් තායෙව නාම තස්ස පත්තියා න යකොචි
අන්තරායයො. යසොත්ථිනා පාරගමනං උකුදිස්ස යදසනං ආරභිත්වා 

යෙමප්පත්තියා යදසනාය පරියයොසාපිතත්තා ෙථානුසන් ධිනාව යදසනං 

නිට් ඨායපසීති. 

චූළයගොපාලකසුත්තවණ්ණනායලීනත්ථප්පකාසනාසමත්තා. 

5. චූ සච් චකසුත් තවණ් ණනා 

353. හංසවට් ටකච් ඡන් යනනාති හංසවට්ටකපටිච්ඡන්යනන, 
හංසමණ්ඩලාකායරනාතිඅත්යථො. 

වදන්ති එයතනාති වායදො, මග්යගො. කිං වදන්ති? උත්තරං. වාදානං 

සතානි වාදසතානි. ‘‘නිගණ්යඨො පඤ්චවාදසතානි, නිගණ්ඨී 

පඤ්චවාදසතානී’’තිඑවං නි ණ් යඨො ච නි ණ් ඨී ච පඤ් ච පඤ් ච වාදසතානි 

උග්  යහත් වා විචරන් තා. කිරියයතො යත පුච් ඡිංසු, ලිඅගයතො පන

නිගණ්ඨභායවොඤායතො. යතනාහ ‘‘අහං වාදං ආයරොයපස් සාමී’’ති. 

 ග්  න් යතො සම්මජ්ජනාදිවයසන. දිවාතරන්ති අතිදිවං. ‘‘කස්ස පුච්ඡා, 

කස්ස විස්සජ්ජනං යහොතූ’’ති පරිබ්බ්යාජිකාහි වුත්යත යථයරො ආහ ‘‘පුච් ඡා 

නාම අම් හාකං පත් තා’’ති. පුච්ඡා වාදානං පුබ්බ්යපක්යෙො, යස්මා තුම්යහ

වාදපසුතා වාදාභිරතා ධජං පග්ගය්හ විචරථ, තස්මා වාදානං පුබ්බ්යපක්යෙො

අම්හාකං පත්යතො, එවං සන්යතපිතුම්හාකං මාතුගාමභාවයතො පුබ්බ්යපක්ෙං

යදමාති ආහ ‘‘තුම් යහ පන මාතු ාමා නාම පඨමං පුච් ඡථා’’ති. තා 

පරිබ්බ්යාජිකා එයකකා අඩ්ඪයතයයසතවාදමග්ගං පුච්ඡන්තියයො වාදසහස් සං 

පුච් ඡිංසු. යථානිසිතස්සෙග්ගස්සද්මුදනාළච්යඡදයනකිමත්ථිභාරියං, එවං 
පටිසම්භිදාප්පත්තස්ස සාවයකසු පඤ්ඤවන්තානං අග්ගභායව ඨිතස්ස
ධම්මයසනාපතියනො පුථුජ්ජනපරිකප්පිතපඤ්හවිස්සජ්ජයනකිමත්ථි භාරියං.

යතනාහ ‘‘යථයරො ඛග් ය නා’’තිආදි. තත්ථ නිජ්  ටං නිග්  ණ් ඨිං කත් වාති

යථා තා පුන තත්ථ ජටං ගණ්ඨිං කාතුං න විසහන්ති, තථා විජයටත්වා
කයථසි. අයං යථයරො චතුරඅගසමන්නාගයත අන්ධකායර සහස්සවට්ටිකං
දීයපන්යතො විය අඤ්යඤසං අවිසයය අන්ධකාරභූයත පඤ්යහ
පුච්ඡිතමත්යතයයව විස්සජ්යජසීති යථරස්ස පඤ්ඤායවයයත්තියං දිස්වා
සයඤ්ච අන්තිමභවිකතාය යකොහඤ්යඤ ඨාතුං අසක්යකොන්තියයො 

‘‘එත් තකයමව, භන් යත, මෙං  ානාමා’’ති ආහංසු. යථරස ්ස විසෙන්ති
යථරස්සපඤ්ඤාවිසයං. 



මජ්ඣිමනිකායය මූලපණ්ණාස-ටීකා  මහායමකවග්යගො 

495 

පටුන 

යනව අන් තං න යකොටිං අද් දසංසූතිඑකන්ති වත්තබ්බ්යස්සබ්යහුභාවයතො
තස්සා පුච්ඡාය අත්යථො එවමන්යතො එවමවසානයකොටීති න පස්සිංසු න
ජානිංසු. යථයරො තාසං අජ්ඣාසයං ඔයලොයකන්යතො පබ්බ්යජ්ජාරුචිං දිස්වා

ආහ ‘‘ඉදානි කිං කරිස් සථා’’ති? උත් තරිතරපඤ් යඤොතිවාදමග්ගපරිචයයන

යමධාවිතායචයාදිසාතාසං පඤ්ඤා, තයතොඋත්තරිතරපඤ්යඤො. 

කථාමග් ය ොති වාදමග්යගො. තස්මා යතහි යතහි පරප්පවාදාදීහි භස්සං

වාදමග්ගං පකායරහි වයදතීති භස් සප් පවාදයකො. පණ් ඩිතවායදොති අහං 

පණ්ඩියතො නිපුයණො බ්යහුස්සුයතොති එවංවාදී. ෙං ෙං නක් ඛත් තාචායරන 

ආදිසතීති නක්ෙත්තගතියා කාලඤායණන ‘‘අසුකදිවයස චන්දග්ගායහො

භවිස්සති, සූරියග්ගායහො භවිස්සතී’’තිආදිනා යං යං ආයදසං භණති. 

සාධුලද් ධියකො ඤාණසම්පත්තියා සුන්දයරො. ආයරොපියතොති
පටිඤ්ඤායහතුනිදස්සනාදියදොසං උපරි ආයරොපියතො වායදො ස්වායරොපියතො.
යදොසපදං ආයරොයපන්යතන වාදිනා පරවාදිම්හි අභිභුයය තස්ස 

ධාතුක්යෙොයභොපි සියා, චිත්තවික්යෙයපන යයන යදොයසො යතන

සඅකප්පියතො සම්පයවධියතොති. ථූණන්ති සරීරං යෙොභිතන්ති කත්වා. 

ථූණන්ති හි යලොහිතපිත්තයසම්හානං අධිවචනං සබ්බ්යඅගසරීරධාරණයතො. 
අපිච ථූණපයදො නාම අත්ථි කථාමග්යගො වාදමග්ගං ගණ්හන්තානං.
සච්චයකො පන යකොහඤ්යඤ ඨත්වා අත්තයනො වාදප්පයභදවයසන පයර

විම්හායපන්යතො ‘‘ථූණං යචපාහ’’න්තිආදිමාහ. සාවකානං විනයං නාම

සික්ොපදං, තඤ්ච ධම්මයදසනා යහොතීති එසා එව චස්ස අනුසාසනීති
විනයනාදිමුයෙන සම්මාසම්බුකුධස්ස මතං සාසනං පුච්ඡන්යතො සච්චයකො 

‘‘කථං පන, යභො, අස ්සජී’’තිආදිමාහ.අථස්සයථයරො ‘‘ලක්ෙණත්තයකථා

නාම අනඤ්ඤසාධාරණා බුකුධායවණිකා ධම්මයදසනා, තත්ර ච මයා 
අනිච්චකථාය සමුට්ඨාපිතාය තං අසහන්යතො සච්චයකො තුච්ඡමායනන
පටපටායන්යතො ද්රුමායනො ලිච්ඡවී ගයහත්වා භගවයතො සන්තිකං

ආගමිස්සති, අථස්ස භගවා වාදං මකුදිත්වා අනිච්චන්ති පතිට්ඨයපන්යතො

ධම්මං කයථස්සති, තදා භවිස්සති විජහිතවායදො සම්මාපටිපත්තියා
පතිට්ඨියතො’’ති චින්යතත්වා අනිච්චානත්තලක්ෙණපටිසංයුත්තං භගවයතො

අනුසාසනංදස්යසන්යතො ‘‘එවං, යභො, අග් ගියවස් සනා’’තිආදිමාහ. 

කස්මා පයනත්ථ දුක්ෙලක්ෙණං අග්ගහිතන්ති ආහ ‘‘යථයරො 

පනා’’තිආදි. ‘‘උපාරම් භස් ස ඔකායසො යහොතී’’ති සඅයෙපයතො වුත්තං

විවරිතුං ‘‘මග්  ඵලානී’’තිආදි වුත්තං. තත්ථ පරිොයෙනාති

සඅොරදුක්ෙතාපරියායයන. අෙන්ති සච්චයකො. නයිදං තුම් හාකං සාසනං 

නාමාතියත්ථතුම්යහඅවට්ඨිතා, ඉදංතුම්හාකංසබ්බ්යඤ්ඤුසාසනංනාමන

යහොති දුක්ෙයතො අනිස්සරණත්තා, අථ යෙො මහාආඝාතනං නායමතං, 

මහාදුක්ෙනිකුදිට්ඨත්තාපන නිරයුස් සයදො නාම උස්සදනිරයයො නාම, තස්මා 

නත් ති නාම තුම් හාකං සුඛාසා. උට් ඨායුට් ඨාොති උස්සුක්කං කත්වා, 

දුක් ඛයමව ජීරායපන් තා සබ්බ්යයසො දුක්ෙයමව අනුභවන්තා, ආහිණ් ඩථ 
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විචරථාති. සබ්බ්යමිදං තස්ස මිච්ඡාපරිකප්පිතයමව. කස්මා? 
දුක්ෙසච්චූපසඤ්හිතායයව යහත්ථ නිප්පරියායකථා නාම. තස්ස හි
පරිඤ්ඤත්ථං භගවති බ්රහ්මචරියං වුස්සති. මග්ගඵලානි සඅොරභායවන

‘‘යදනිච්චං, තංදුක්ෙ’’න්තිපරියායයතොදුක්ෙං, න නිප්පරියායයතො.යතනාහ 

‘‘තස් මා’’තිආදි. යසොතුං අයුත් තං මිච්ඡාවාදත්තාතිඅධිප්පායයො. 

354. සහ අත්ථානුසාසනං අගාරන්ති සන්ධාගාරං, රාජද්ලානං 

සන්ථාපනඅගාරන්තිපිසන්ධාගාරං, තස්මිං සන් ථා ායරති අත්යථො.එකස්මිං
කායල තාදියස කායල රාජකිච්චානං සන්ථානයමත්ථ විචායරන්තීති 

සන්ධාගාරං, තස්මිං සන් ථා ායරතිපි අත්යථො. පතිට් ඨිතන්ති ‘‘අනිච්චං

අනත්තා’’තිචපටිඤ්ඤාතං. ඉදායනව පිට් ඨිං පරිවත් යතන් යතොතිභගවයතො

නලාටං අයනොයලොයකත්වා විමුෙභාවං ආපජ්ජන්යතො. සුරාඝයරති

සුරාසම්පාදකයගයහ. පිට් ඨකිලඤ්  න්ති පිට්ඨඨපනකිළඤ්ජං. වාලන්ති

චඅගවාරං. සාණසාටකකරණත් ථන්ති සාණසාටකං කයරොන්ති එයතනාති 

සාණසාටකකරණං, සුත්තං, තදත්ථං. සාණවාකා එයතසු සන්තීති 

සාණවාකා, සාණදණ්ඩා.යතගයහත්වා සාණානංයධොවනසදිසංකීළිතජාතං

යථා ‘‘උකුදාලපුප්ඵභඤ්ජිකා, සාණභඤ්ජිකා’’ති ච. කිං යසො භවමායනොති

කීදියසො හුත්වා යසො භවමායනො, කිං යහොන්යතො යලොයක අග්ගපුග්ගලස්ස
සම්මාසම්බුකුධස්ස වාදායරොපනං නාම තයතො උත්තරිතරසූරගුයණො එව 
යක්ොදිභායවන යසො භවමායනො අභිසම්භුයණයය. අයං පන
අප්පානුභාවතාය පිසාචරූයපො කිං එත්තකං කාලං නිකුදායන්යතො අජ්ජ

පබුජ්ඣිත්වාඑවංවදතීතිඅධිප්පායයො.යතනාහ ‘‘කිං ෙක් යඛො’’තිආදි. 

355. මහාමජ් ඣන් හිකසමයෙති මහති මජ්ඣන්හිකකායල, 

ගගනමජ්යඣ සූරියගතයවලාය. දිවාප ානිකා පධානානුයුඤ්ජකා. වත් තං 

දස් යසත් වාති පච්ඡාභත්තං දිවාවිහාරූපගමනයතො පුබ්යබ්ය කාතබ්බ්යවත්තං

දස්යසත්වාපටිපජ්ජිත්වා. භ වන් තං දස් යසන් යතොතිභගවතිගාරවබ්යහුමානං
විභායවන්යතො උයභො හත්යථ කමලමද්ලාකායර කත්වා උක්ඛිප්ප
භගවන්තංදස්යසන්යතො. 

තං සන්  ාොති තං අපරිච්ඡින්නගණනං සන්ධාය එවං ‘‘මහතියා
ලිච්ඡවිපරිසායා’’තිවුත්තං.කිංසීයසනභූමිංපහරන්යතයනව වන්දනාකතා

යහොති? යකරාටිකාති සඨා. යමොයචන් තාති භික්ොදානයතො යමොයචන්තා. 

අවක් ඛිත් තමත් තිකාපිණ් යඩො විොති යහට්ඨාඛිත්තමත්තිකාපිණ්යඩො විය. 

ෙත් ථ කත් ථචීති අත්තයනො අනුරූපං වචනං අසල්ලයපන්යතො යත්ථ
කත්ථචි. 

356. දිස්සති ‘‘ඉදං ඉමස්ස ඵල’’න්ති අපදිස්සති එයතනාති යදයසො, 

කාරණං, තයදව තස්ස පවත්තිට්ඨානතාය ඔකායසොති ආහ ‘‘කඤ් චියදව 

යදසන් ති කඤ් චි ඔකාසං කිඤ් චි කාරණ’’න්ති.ඔකායසොඨානන්තිචකාරණං
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වුච්චති‘‘අට්ඨානයමතං අනවකායසො’’තිආදීසු)දී.නි.3.161; ම.නි.3.128-

131; අ. නි. 1.268-295; විභ. 809). ෙදාකඞ් ඛසීති න වදන් ති 

අනවයසසධම්මවිසයත්තාපටිඤ්ඤාය. තුම් හන්තිතුම්හාකං. ෙක් ඛ…යප.… 

පරිබ් බා කානන්ති එත්ථ ‘‘පුච්ඡාවුයසො, යදාකඅෙසී’’තිආදීනි )සං. නි. 

1.246; සු.නි.ආළවකසුත්ත)පුච්ඡාවචනානියථාක්කමංයයොයජතබ්බ්යානි. 

ඤත් වා සෙං යලොකමිමං පරඤ් චාතිඉදංමහාසත්යතොනිරයංසග්ගඤ්ච
යතසං පච්චක්ෙයතොදස්යසත්වාආහ. 

තග් ඝ යත අහමක් ඛිස් සං, ෙථාපි කුසයලො තථාති යථා පකායරන

සුද්සයලො සබ්බ්යඤ්ඤූ ජානාති කයථති, තථා අහං කයථස්සාමි. තස්ස පන

කාරණංඅකාරණඤ්චඅවිජානන්යතොරාජානංකයරොතුවාමාවා, අහංපන

යත අක්ඛිස්සාමීතිආහ ‘‘රා ා ච යඛො…යප.… න වා’’ති. 

කථිතනිොයමයනව කයථන් යතොති යතපරිවට්ටකථාය 

දුක්ෙලක්ෙණම්යපස කයථස්සති, ඉධ පන අඤ්ඤථා සාවයකන අස්සජිනා

කථිතං, අඤ්ඤථා සමයණන යගොතයමනාති වචයනොකාසපරිහරණත්ථං
දුක්ෙලක්ෙණං අනාමසිත්වා යථයරන කථිතනියායමයනව 

අනිච්චානත්තලක්ෙණයමවකයථන්යතනභගවතා – ‘‘රූපං අනත්තායාව
විඤ්ඤාණං අනත්තා’’ති වුත්යතසච්චයකොතං අසම්පටිච්ඡන්යතො උපමාය

අත්ථඤාපයන උපමාපමාණං යථා ‘‘යගො විය ගවයයො’’ති අත්තානං

උපයමයයංකත්වාඋපමාපමායණනපතිට්ඨායපතුකායමොආහ ‘‘උපමා මං, 

යභො ය ොතම, පටිභාතී’’ති, උපමං යත කරිස්සාමි, උපමායපියධකච්යච
විඤ්ඤූ පුරිසා භාසිතස්ස අත්ථං ආජානන්තීති අධිප්පායයො. භගවා 

උපමාසයතන, අඤ්යඤන වාපි පමායණන තව අත්තා පතිට්ඨායපතුං න

ලබ්භා අත්තයනො විය පමාණස්සපි අනුපලබ්භනයතොති ආහ ‘‘පටිභාතු තං 

අග් ගියවස් සනා’’ති.යථාහිඅත්තානාමයකොචිපරමත්ථයතොනඋපලබ්භති

එකංයසන අනුපලකුධියතො, එවස්ස ඤාපකපුග්ගලං පමාණම්පි න

උපලබ්භති. යතනාහ ‘‘ආහර තං උපමං විස් සත් යථො’’ති, න යතන තව
අත්තවායදොපතිට්ඨංලභතීතිඅධිප්පායයො. 

යංදිට්ඨංකායිකංවාපුඤ්ඤාපුඤ්ඤංපුරිසපුග්ගයලඋපලබ්භති, යතන

විඤ්ඤායති රූපත් තාෙං පුරිසපුග්  යලො, තථා යං දිට්ඨං 

සුෙදුක්ෙපටිසංයවදනං පුරිසපුග්ගයල උපලබ්භති, යං දිට්ඨං

නීලාදිසඤ්ජානනං, යං දිට්ඨං රජ්ජනදුස්සනාදි, යං දිට්ඨං

ආරම්මණපටිවිජානනං පුරිසපුග්ගයල උපලබ්භති, යතන විඤ්ඤායති 

විඤ ්ඤාණත් තාෙං පුරිසපුග්  යලොති. එවං රූපාදිලක්ෙයණො අත්තා තත්ථ
තත්ථ කායය කලයාණපාපකානං කම්මානං විපාකං සුෙදුක්ෙං 

පටිසංයවයදති, එවඤ්යචතං සම්පටිච්ඡිතබ්බ්යං, අඤ්ඤථා

කම්මඵලසම්බ්යන්යධොන යුජ්යජයයාතිඉමමත්ථං දස්යසන්යතො ‘‘ඉමිනා කිං 
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පටුන 

දීයපතී’’තිආදිමාහ.තත්ථ යතතිසත්තා. පතිට් ඨාොතිනිස්සාය.‘‘රූපත්තායං
පුරිසපුග්ගයලො’’තිආදිනා රූපාදිධම්යම ‘‘අත්තා’’ති වත්වා පුන ‘‘රූයප
පතිට්ඨායා’’තිආදිං වදන්යතො අයං නිගණ්යඨො අත්තයනො වාදං භින්දති

පතිට්ඨානස්ස, පතිට්ඨායකස්ස ච අයභදදීපනයතො. රූපාදයයො 
යවදනාදිසභාවා අත්තා තන්නිස්සයයන පුඤ්ඤාදිකිරියාසමුපලකුධියතො ඉධ

යං නිස්සාය පුඤ්ඤාදිකිරියා සමුපලබ්භති, යත රූපාදයයො සත්තසඤ්ඤිතා

අත්තසභාවා දිට්ඨා යථා තං යදවතාදීසු, යය පන සත්තසඤ්ඤිතා තයතො
අඤ්යඤ අසත්තසභාවා දිට්ඨා යථා තං කට්ඨකලිඅගරාදීසූති එවං
සායධතබ්බ්යං අත්ථං සයහතුං කත්වා දස්යසන්යතො නිගණ්යඨො නිදස්සනං

ආයනසීති ආහ ‘‘අතිවිෙ සකාරණං කත් වා උපමං ආහරී’’ති. තස්ස පන
‘‘බ්යලකරණීයා’’තිවුත්තපුරිසප්පයයොගා වියබීජගාමභූතගාමාපිසජීවාඑවාති
ලකුධීතියතසදිසූදාහරණභායවනවුත්තාති දට්ඨබ්බ්යං.සයචපනයයජීවස්ස

ආධාරණභායවන සහියතන පවත්යතතබ්බ්යභායවන සල්ලක්යෙතබ්බ්යා, යත

සජීවාති ඉච්ඡිතා, න යකවයලන පවත්යතතබ්බ්යභායවන. එවං සති 

‘‘බ්යලකරණීයා කම්මන්තා’’ති වදන්යතන විසදිසූදාහරණභායවන
උපනීතන්තිදට්ඨබ්බ්යං. 

සමත් යථො නාම නත් ථි අත්තවාදභඤ්ජනස්ස අනත්තතාපතිට්ඨාපනස්ස
ච සුගතායවණිකත්තා. යං පයනතරහි සාසනිකා යථාසත්ති තදුභයං 

කයරොන්ති, තං බුකුයධහි දින්නනයය ඨත්වා යතසං යදසනානුසාරයතො. 

නිවත් යතත් වාති නීහරිත්වා, විසුං කත්වාති අත්යථො. සකලං යවසාලින්ති
සබ්බ්යයවසාලිවාසිනං ජනං නිස්සයූපචායරන නිස්සිතං වදති යථා ‘‘ගායමො

ආගයතො’’ති. සංවට් ටිත් වාතිසම්පිණ්ඩිත්වා, එකජ්ඣංගයහත්වාති අත්යථො. 

357. පතිට් ඨයපත් වාති යථා තං වාදං න අවජානාති, එවං පටිඤ්ඤං

කායරත්වාති අත්යථො. ඝාති-සකුයදො හිංසනත්යථො, තයතො ච සකුදවිදූ
අරහත්ථං තාය-සකුදං උප්පායදත්වා  ායතතායන්ති රූපසිකුධිං ඉච්ඡන්තීති

ආහ ‘‘ඝාතාරහ’’න්ති.  ායපතාෙන්තිආදීසුපි එයසව නයයො. වත් තිතුඤ් ච 

මරහතීති ම-කායරො පදසන්ධිකයරො. වියසයසත් වා දීයපතීති 

‘‘වත්තති’’ඉච්යචව අවත්වා ‘‘වත්තිතුඤ්ච මරහතී’’ති දුතියයන පයදන
භගවතාවුත්තං වියසයසත්වාදීයපති. 

පාසාදිකං අභිරූපන්ති අභිමතරූපසම්පන්නං සබ්බ්යාවයවං. තයතො එව

සුසජ්ජිතංසබ්බ්යකාලංසුට්ඨුසජ්ජිතාකාරයමව. එවංවි න්තියාදිසංසන්ධාය

වුත්තං, තං දස්යසති ‘‘දුබ් බණ් ණ’’න්තිආදිනා. ඉමස ්මිං ඨායනති ‘‘වත්තති
යත තස්මිං රූයප වයසො’’ති එතස්මිං කාරණග්ගහයණ. කාරණඤ්යහතං
භගවතාගහිතං‘‘වත්තති…යප.…මාඅයහොසී’’ති.යතයනතංදස්යසතිරූපං 

අනත්තා අවසවත්තනයතො, යඤ්හි වයස න වත්තති, තං අනත්තකයමව

දිට්ඨංයථාතං සම්පත්ති. වාදන්තියදොසංනිග්ගහංආයරොයපස්සති. සත් ත ා 

මුද්  ා ඵලතීතිසහධම්මිකසාකච්ඡාහිතථාගයත, පුච්ඡන්යත අබ්යයාකරයණන



මජ්ඣිමනිකායය මූලපණ්ණාස-ටීකා  මහායමකවග්යගො 

499 

පටුන 

වියහසාය කයිරමානත්තා තතියය වායර ධම්මතාවයසන වියහසකස්ස
සත්තධා මුකුධා ඵලති යථා තං සබ්බ්යඤ්ඤුපටිඤ්ඤාය භගවයතො

සම්මුෙභාවූපගමයන. වජිරපාණි පන කස්මා ඨියතො යහොතීති? භගවා විය
අනුකම්පමායනොමහන්තංභයානකං රූපංමායපත්වාතායසත්වාඉමංදිට්ඨිං

විස්සජ්ජායපමීති තස්ස පුරයතො ආකායස වජිරං ආහරන්යතො තිට්ඨති, න
මුකුධං ඵායලතුකායමො. න හි භගවයතො පුරයතො කස්සචි අනත්යථො නාම 

යහොති.යස්මාපනභගවාඑකංසයතොසහධම්මිකයමවපඤ්හංපුච්ඡති, තස්මා 

අට් ඨකථාෙං ‘‘පුච් ඡියත’’ඉච්යචවවුත්තං. 

ආදිත් තන්ති දිප්පමානං. අක් ඛිනාසාදීනීති ආදි-සකුයදන 

එළකසීසසදිසයකසමස්සුආදීනංසඅගණ්හාති. ‘‘දිට් ඨිවිස් සජ්  ාපනත් ථ’’න්ති

වත්වා නයිදං යදිච්ඡාවයසන ආගමනං, අථ යෙො ආදියතො මහාබ්රහ්මානං
පුරයතො කත්වා අත්තනා කතපටිඤ්ඤාවයසනාති දස්යසන්යතො 

‘‘අපිචා’’තිආදිමාහ. න්ති වජිරපාණිං. තං සච්චකස්ස පටිඤ්ඤාය

පරිවත්තනකාරණං. අඤ් යඤපි නු යඛොතිආදි සච්චකස්ස

වීමංසකභාවදස්සනං. අවීමංසයකන හි තං දිස්වා මහායක්යෙොති වයදයය, 

යතනස්ස අසාරුප්පං සියා, අයං පන අඤ්යඤසං අභීතභාවං උපධායරත්වා

‘‘අකුධායම යක්ෙං න පස්සන්ති, තස්මා මය්හයමව භයං උප්පන්න’’න්ති
තීයරත්වායුත්තප්පත්තවයසනපටිපජ්ජි. 

358. උප ායරත් වාති බ්යයාකාතබ්බ්යමත්ථං සල්ලක්යෙත්වා. එයසව 

නයෙොති සඅොරවිඤ්ඤායණසුපි සඤ්ඤාය විය නයයොති අත්යථො. 

වුත් තවිපරිොයෙනාති ‘‘අද්සලා දුක්ො යවදනා මා අයහොසි, අද්සලා 
යදොමනස්සසම්පයුත්තා සඤ්ඤා මා අයහොසී’’තිආදිනා නයයන අත්යථො

යවදිතබ්යබ්යො. සප් පදට් ඨවිසන්ති සබ්බ්යසත්තානං සප්පදට්ඨට්ඨායන

සරීරපයදයස පතිතං විසං. අල් ලීයනොති සංසිලිට්යඨො. උප යතොති න

අපගයතො. අජ් යඣොසියතොති ගිලිත්වා පරිනිට්ඨයපත්වා ඨියතො. පරියතො 

 ායනෙයාති සමන්තයතො සබ්බ්යයසො කිඤ්චිපි අයසයසත්වා ජායනයය. 

පරික් යඛයපත් වාති ආයතිං අනුප්පත්තිධම්මතාපාදනවයසන සබ්බ්යයසො

යෙයපත්වා. තථාභූයතො චස්ස ෙයවයං උපයනතිනාමාති ආහ ‘‘ඛෙං වෙං 

අනුප් පාදං උපයනත් වා’’ති. 

359. අත්තයනො වාදස්ස අසාරභාවයතො, යථාපරිකප්පිතස්ස වා සාරස්ස

අභාවයතො අන්යතොසාරවිරහියතො රිත් යතො. විප් පකාරන්ති දිට්ඨියා
සීලාචාරස්ස ච වයසන විරූපතං සාපරාධතං සාවජ්ජතං යතසං උපරි

ආයරොයපත්වා. සින් නපත් යතොතිතනුකපත්යතො. විඵාරිතන්තිවිඵාළිතං. 

අසාරකරුක් ඛපරිචියතොති පලාසාදිඅසාරරුක්ෙයකොට්ටයනකතපරිචයයො. 

ථද්  භාවන්ති විපක්කභාවං, තික්ෙභාවන්ති අත්යථො. නත් ථීතිසදානත්ථීති 

නවත්තබ්බ්යං. පරිසතීතිචතුපරිසමජ්යඣ. තථාහි ‘‘ ණ් ඨිකං පටිමුඤ් චිත් වා 



මජ්ඣිමනිකායය මූලපණ්ණාස-ටීකා  මහායමකවග්යගො 

500 

පටුන 

පටිච් ඡන් නසරීරා’’ති වුත්තං. ෙන් තාරු  ්හස ්ස විොති බ්යයාකරණත්ථං
වායමයන්තං ආරුළ්හස්සවිය. 

360. දිට් ඨිවිසූකානීති දිට්ඨිකිඤ්චකානි. දිට් ඨිසඤ් චරිතානීති 

දිට්ඨිතාළනානි. දිට් ඨිවිප් ඵන් දිතානීති දිට්ඨිඉඤ්ජිතානි. යතසං අධිප් පාෙං 

ඤත් වාති යතසං ලිච්ඡවිද්මාරානං ඉඤ්ජියතයනව අජ්ඣාසයං ජානිත්වා.

යතනාහ ‘‘ඉයම’’තිආදි. 

361. යස්මිංඅධිගයතපුග්ගයලොසත්ථුසාසයනවිසාරයදොයහොතිපයරහි 

අසංහාරියයො, තංඤාණං විසාරදස්ස භායවොති කත්වා යවසාරජ්  න්ති ආහ 

‘‘යවසාරජ්  ප් පත් යතොති ඤාණප් පත් යතො’’ති. තයතො එවමස්ස න පයරො

පච්යචතබ්යබ්යො එතස්ස අත්ථීති අපරප් පච් චයෙො. න පයරො පත්තියයො

සකුදහාතබ්යබ්යො එතස්ස අත්ථීති අපරප් පත් තියෙො. කාමං සච්චයකො
යසක්ෙභූමි අයසක්ෙභූමීති ඉදං සාසනයවොහාරං න ජානාති. පස්සතීති පන
දස්සනකිරියාය විප්පකතභාවස්ස වුත්තත්තා ‘‘න එත්තාවතා භික්ඛුකිච්චං

පරියයොසිත’’න්තිඅඤ්ඤාසි, තස්මාපුන‘‘කිත්තාවතා පනා’’තිපුච්ඡංආරභි.

යතනවුත්තං ‘‘පස් සතීති වුත් තත් තා’’තිආදි. 

යථාභූතං පස්සතීති දස්සනං, විසිට්ඨට්යඨන අනුත්තරියං, දස්සනයමව

අනුත්තරියන්ති දස් සනානුත් තරිෙං, දස්සයනසු වා අනුත්තරියං 

දස් සනානුත් තරිෙං. යලොකිෙපඤ් ඤාතියචත්ථවිපස්සනාපඤ්ඤායවදිතබ්බ්යා.
සා හි සබ්බ්යයලොකියපඤ්ඤාහි විසිට්ඨට්යඨන ‘‘අනුත්තරා’’ති වුත්තා. 
යලොකියපටිපදානුත්තරියයසුපි එයසව නයයො. ඉදානි නිප්පරියායයතොව

තිවිධම්පි අනුත්තරියං දස්යසතුං ‘‘සුද්  යලොකුත් තරයමවා’’තිආදි වුත්තං.
සතිපි සබ්යබ්යසම්පි යලොද්ත්තරධම්මානං අනුත්තරභායව
උක්කට්ඨනිකුයදයසන අග්ගමග්ගපඤ්ඤා තයතො උත්තරිතරස්ස අභාවයතො 

දස් සනානුත් තරිෙං. යතනාහ ‘‘අරහත් තමග්  සම් මාදිට් ඨී’’ති. යසසානි 

මග්  ඞ්  ානීති යසසානි අරහත්තමග්ගඅගානි. තානි හි මත්ථකප්පත්තානි 

නිබ්බ්යානගාමිනී පටිපදාති. අග්  ඵලවිමුත් තීති අග්ගමග්ගස්ස ඵලවිමුත්ති

අරහත්තඵලං. ඛීණාසවස් සාති සබ්බ්යයසො ඛීයමානාසවස්ස. 

නිබ් බානදස් සනන්ති අග්ගමග්ගසම්මාදිට්ඨියාසච්ඡිකිරියාභිසමයමාහ.තත්ථ 

මග්  ඞ්  ානීති අට්ඨ මග්ගඅගානි. චතුසච්චන්යතොගධත්තා සබ්බ්යස්ස

යඤයයධම්මස්ස ‘‘චත් තාරි සච් චානි බුද් ය ො’’ති වුත්තං.
සච්චානුගතසම්යමොහවිකුධංසයනයනව හි භගවයතො සබ්බ්යයසො

යඤයයාවරණප්පහානං. නිබ් බියසවයනොතිනිරුකුධකියලසවියසවයනො. 

362.  ංසීති අනුකුධංසනසීලා. අනුපහතන්ති අවික්ඛිත්තං. සකලන්ති 

අනූනං. කාෙඞ්  න්ති කායයමව අඅගන්ති වදන්ති, කායසඅොතං අඅගං

සීසාදිඅවයවන්ති අත්යථො.තථා ‘‘යහොතු, සාධූ’’තිඑවමිදංවාචායඅවයයවො 

වාචඞ්  න්ති. 
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363. ආහරන් තීති අභිහරන්ති. පුඤ් ඤන්ති පුඤ්ඤඵලසඅොයතො
ආනුභායවො.පුඤ්ඤඵලම්පිහි උත්තරපදයලොයපන‘‘පුඤ්ඤ’’න්තිවුච්චති–

‘‘ද්සලානං, භික්ෙයව, ධම්මානං සමාදානයහතු එවමිදං පුඤ්ඤං

පවඩ්ඪතී’’තිආදීසු )දී. නි. 3.80). යතනාහ ‘‘ආෙතිං විපාකක් ඛන්  ා’’ති. 

පුඤ ්ඤමහීති මහතිපුඤ්ඤඵලවිභූතියසතච්ඡත්තමද්ටචාමරාදි.යතනවුත්තං 

‘‘විපාකක් ඛන්  ානංයෙව පරිවායරො’’ති. ලිච්ඡවීහි යපසියතන 

ොදනීයයභොජනීයයනසමයණොයගොතයමොසසාවකසඅය ොමයාපරිවිසියතො, 

තස්මාලිච්ඡවීනයමවතං පුඤ්ඤංයහොතීති.යතනාහ ‘‘තං දාෙකානං සුඛාෙ 

යහොතූ’’ති.යස්මා පනභගවයතොභික්ඛුසඅ ස්සචසච්චයකනදානංදින්නං, 

න ලිච්ඡවීහි, තස්මා භගවා සච්චකස්ස සතිං පරිවත්යතන්යතො ‘‘ෙං 

යඛො’’තිආදිමාහ. යතන වුත්තං ‘‘ඉති භ වා’’තිආදි. නි ණ් ඨස් ස මයතන 

විනායෙවාති සච්චකස්ස චිත්යතන විනා එව තස්ස දක්ඛිණං යෙත්තගතං 

කත්වා දස්යසති. යතනාහ ‘‘අත් තයනො දින් නං දක් ඛිණං…යප.… 

නිෙයායතසී’’ති. 

චූළසච්චකසුත්තවණ්ණනායලීනත්ථප්පකාසනාසමත්තා. 

6. මහාසච් චකසුත් තවණ් ණනා 

364. එකං සමෙං භ වා යවසාලිෙං විහරතීති ඉමිනා තදා භගවයතො
යවසාලියං නිවාසපරිච්ඡින්යනො පුබ්බ්යණ්හාදියභයදො සබ්යබ්යො සමයයො

සාධාරණයතො ගහියතො, තථා යතන යඛො පන සමයෙනාති ච ඉමිනා. 

පුබ් බණ් හසමෙන්ති පන ඉමිනා තබ්බියසයසො, යයො භික්ොචාරත්ථාය 

පච්චයවක්ෙණකායලො. අට් ඨකථාෙං පන ‘‘තීහි පයදහි එයකොව සමයෙො 

වුත් යතො’’ති වුත්තං වියසසස්ස සාමඤ්ඤන්යතොගධත්තා. මුෙයධොවනස්ස

පුබ්බ්යකාලකිරියාභාවසාමඤ්ඤයතො වුත්තං ‘‘මුඛං ය ොවිත් වා’’ති. මුෙං

යධොවිත්වා එව හි වාසධුයරො යච, යවලං සල්ලක්යෙත්වා යථාචිණ්ණං

භාවනානුයයොගං, ගන්ථධුයරො යච, ගන්ථපරිචයය කතිපයය නිසජ්ජවායර 
අනුයුඤ්ජිත්වාපත්තචීවරංආදායවිතක්කමාළංඋපගච්ඡති. 

කාරණං යුත්තං, අනුච්ඡවිකන්තිඅත්යථො. පුබ්යබ්යයථාචින්තිතංපඤ්හං
අපුච්ඡිත්වා අඤ්ඤං පුච්ඡන්යතො මග්ගං ඨයපත්වා උම්මග්ගයතො

පරිවත්යතන්යතොවියයහොතීතිආහ ‘‘පස ්යසන තාව පරිහරන් යතො’’ති. 

365. ඌරුක් ඛම් යභොපි නාම භවිස් සතීති එත්ථ නාම-සකුයදො

විම්හයත්යථොතිකත්වාවුත්තං ‘‘විම් හෙත් ථවයසනා’’තිආදි. ‘‘අන්යධොනාම
පබ්බ්යතං අභිරුහිස්සතී’’තිආදීසු විය විම්හයවාචීසකුදයයොයගන හි

‘‘භවිස්සතී’’ති අනාගතවචනං. කාෙන් වෙන්ති කායානුගතං. ‘‘අයම්පි යෙො

කායයොඑවංධම්යමො එවංභාවීඑවංඅනතීයතො’’තිආදිනා)දී.නි.2.379; ම.නි.

1.112; ම.නි.3.154) කායස්ස අසුභානිච්චාදිතායඅනුපස්සනාකායභාවනාති

ආහ ‘‘කාෙභාවනාති පන විපස් සනා වුච් චතී’’ති. අනා තරූපන්ති අභීයත

අත්යථ අනාගතසකුදායරොපනං අනාගතප්පයයොයගොන සයමති. අත් යථොපීති 
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‘‘ඌරුක්ෙම්යභොපි නාම භවිස්සතී’’ති වුත්තඅත්යථොපි න සයමති. අෙන්ති

අත්තකිලමථානුයයොයගො. යතසන්ති නිගණ්ඨානං. 

366. අත්තයනො අධිප්යපතකායභාවනං විත්ථායරන්යතො විත්ථාරයතො 

දස්යසන්යතො යය තං අනුයුත්තා, යත නාමයගොත්තයතො විභායවන්යතො 

‘‘නන් යදො වච් යඡො’’තිආදිමාහ. කිලිට් ඨතපානන්තිකායස්සකියලසනතපානං

පුග්ගලානං.  ාතයමදන්ති යමදභාවාපත්තිවයසන උප්පන්නයමදං. පුරිමං 

පහාොති කාලපරිච්යඡයදන අනාහාරඅප්පාහාරතාදිවයසන කායස්ස 

අපචිනනංයෙදනංපරිච්චජිත්වා. කාෙභාවනා පන න පඤ් ඤාෙතීතිනියමං

පරමත්ථයතො කායභාවනාපි තව ඤායණන න ඤායති, යසසයතොපි න
දිස්සති. 

367. ඉමස ්මිං පන ඨායනති ‘‘කායභාවනම්පියෙොත්වං, අග්ගියවස්සන, 

නඅඤ්ඤාසි, ද්යතොපනත්වංචිත්තභාවනං ජානිස්සසී’’තිඉමස්මිංඨායන.

තථා‘‘යයොත්වංඑවංඔළාරිකංදුබ්බ්යලංකායභාවනංන ජානාසි, යසොත්වං
ද්යතො සන්තසුඛුමං චිත්තභාවනං ජානිස්සසී’’ති එතස්මිං 

අත්ථවණ්ණනාඨායන. අබුද්  වචනං නායමතං පදන්ති 

කායභාවනාසඤ්ඤිතවිපස්සනායතො චිත්තභාවනා සන්තා, විපස්සනා පන
පාදකජ්ඣානයතො ඔළාරිකා යචව දුබ්බ්යලා චාති අයඤ්ච එතස්ස පදස්ස
අත්යථො.‘‘අබුකුධවචනංනායමතංවචනං සියා’’තිවත්වායථයරොපක්කමිතුං

ආරභති.අථනංමහාසීවත්යථයරො ‘‘විපස්සනානායමසානආදියතොසුබ්රූහිතා

බ්යලවතී තික්ො විසදා යහොති, තස්මා තරුණවයසනායමත්යථො

යවදිතබ්යබ්යො’’ති දස්යසන්යතො ‘‘දිස ්සති, භික් ඛයව’’ති සුත්තපදං )සං. නි.

2.62) ආහරි.තත්ථ ආදානන්තිපටිසන්ධි. නික් යඛපනන්ති චුති. ඔ ාරිකන්ති

අරූපධම්යමහි දුට්ඨුල්ලභාවත්තා ඔළාරිකං. කාෙන්ති

චතුසන්තතිරූපසමූහභූතං කායං. ඔ ාරිකන්ති භාවනපුංසකනිකුයදයසො, 

ඔළාරිකාකායරනාති අත්යථො. යතයනව වුත්තං ‘‘ආදානම් පි 

නික් යඛපනම් පී’’ති. 

368. සුඛසාරාය න සමන් නා යතොති සුෙයවදනාය බ්යලවතරරායගන

සමඅගීභූයතො. පට් ඨායන පටිසිද්  ා අවචයනයනව. තස් මාතිසුයෙඨියතඑව

දුක්ෙස්සානුප්පජ්ජනයතො. එවං වුත් තන්ති ‘‘සුොය යවදනාය නියරොධා

උප්පජ්ජති දුක්ො යවදනා’’ති එවං වුත්තං, නඅනන්තරාවඋප්පජ්ජනයතො. 

යඛයපත් වාති ද්සලානි යෙයපත්වා.  ණ් හිත් වා අත්තයනො එව ඔකාසං

ගයහත්වා. උභයතොපක් ඛං හුත් වාති ‘‘කදාචි සුෙයවදනා, කදාචි
දුක්ෙයවදනා’’ති පක්ෙකුවයවයසනපි යවදනා චිත්තස්ස පරියාදාය යහොති
යථාක්කමංඅභාවිතකායස්ස අභාවිතචිත්තස්ස. 

369. විපස ්සනා ච සුඛස් ස පච් චනීකාති සුක්ෙවිපස්සකස්සආදිකම්මිකස්ස
මහාභූතපරිග්ගහාදිකායල බ්යහි චිත්තචාරං නියසයධත්වා කම්මට්ඨායන එව
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සතිං සංහරන්තස්ස අලකුධස්සාදං කායසුෙං න වින්දති, සම්බ්යායධ වයජ

සන්නිරුකුයධො යගොගයණො විය විහඤ්ඤති විප්ඵන්දති, 

අච්චාසන්නයහතුකඤ්ච සරීයර දුක්ෙං උප්පජ්ජයතව. යතන වුත්තං 

‘‘දුක් ඛස ්ස ආසන් නා’’ති. යතනාහ ‘‘විපස ්සනං පට් ඨයපත් වා’’තිආදි. 

අද්  ායන  ච් ඡන් යත  ච් ඡන් යතති මහාභූතපරිග්ගහාදිවයසන කායල

ගච්ඡන්යත. තත් ථ තත් ථාති තස්මිං තස්මිං සරීරපයදයස. දුක් ඛං දූරාප තං 

යහොති සමාපත්තිබ්යයලන වික්ෙම්භිතත්තා අප්පනාභාවයතො. අනප් පකං 

විපුලං. සුඛන්ති ඣානසුෙං. ඔක් කමතීති ඣානසමුට්ඨානපණීතරූපවයසන 

රූපකායං අනුපවිසති, නාමකායයොක්කමයන වත්තබ්බ්යයමව නත්ථි. 
කායපස්සකුධිකම්මිකස්සපි සම්මසනභාවනා පට්ඨයපත්වා නිසින්නස්ස

කස්සචි ආදියතොව කායකිලමථචිත්තුප ාතාපි සම්භවන්ති, සමාධිස්ස පන
අපච්චනීකත්තා සිනිකුධභාවයතො ච න සුක්ෙවිපස්සනා විය සුෙස්ස

විපච්චනීයකො, අනුක්කයමනච දුක්ෙංවික්ෙම්යභතීතිආහ ‘‘ෙථා සමාධී’’ති.

යථාසමාධි, විපස්සනායපයනතංනත්ථීතිආහ ‘‘න ච තථා විපස් සනා’’ති. 

යතන වුත් තන්ති යස්මා විපස්සනා සුෙස්ස පච්චනීකා, සා ච කායභාවනා, 

යතන වුත්තං ‘‘උප් පන් නාපි සුඛා යවදනා චිත් තං න පරිොදාෙ තිට් ඨති, 

භාවිතත් තා කාෙස් සා’’ති.තථායස්මාසමාධි දුක්ෙස්ස පච්චනීයකො, යසොච

චිත්තභාවනා, යතන වුත්තං ‘‘උප් පන් නාපි දුක් ඛා යවදනා චිත් තං න 

පරිොදාෙ තිට් ඨති, භාවිතත් තා චිත් තස් සා’’තියයොජනා. 

370. ගුයණ ඝට් යටත් වාතිඅපයදයසනවිනා සමීපයමවයනත්වා.තංවත
මම චිත්තං උප්පන්නා සුො යවදනා පරියාදාය ඨස්සතීති යනතං ඨානං
විජ්ජතීතියයොජනා. 

371. කිං න භවිස් සති, සුොපි දුක්ොපි යවදනා යථාපච්චයං

උප්පජ්ජයතවාති අත්යථො. තමත් ථන්ති සුෙදුක්ෙයවදනානං උප්පත්තියා

අත්තයනො චිත්තස්ස අනභිභවනීයතාසඅොතං අත්ථං. තත් ථ තාව

පාසරාසිසුත්යත යබොධිපල් ලඞ් යක නිසජ්  ා ‘‘තත්යථව නිසීදි’’න්ති වුත්තා. 

ඉ  මහාසච්චකසුත්යත දුක් කරකාරිකාෙ දුක්කරචරයණ නිසජ්  ා ‘‘තත්යථව
නිසීදි’’න්තිවුත්තා. 

374. ඡන් දකරණවයසනාති තණ්හායනවයසනාති අත්යථො. 

සියනහකරණවයසනාති සියනහනවයසන. මුච් ඡාකරණවයසනාති

යමොහනවයසන පමාදාපාදයනන. විපාසාකරණවයසනාති

පාතුකමයතාවයසන. අනුදහනවයසනාති රාගග්ගිනා අනුදහනවයසන. 

යලොකුත් තරමග්  යවවචනයමව වට්ටනිස්සරණස්සඅධිප්යපතත්තා. 

අල්ලග්ගහයණන කියලසානං අසමුච්ඡින්නභාවං දස්යසති, 

සස්යනහග්ගහයණන අවික්ෙම්භිතභාවං, උදයක පක්ඛිත්තභාවග්ගහයණන

සමුදාචාරාවත්ථං, උදුම්බ්යරකට්ඨග්ගහයණන අත්තභාවස්ස අසාරකත්තං. 
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පටුන 

ඉමිනාව නයෙනාති ‘‘අල්ලං උදුම්බ්යරකට්ඨ’’න්තිආදිනා වුත්තනයයන. 

සපුත් තභරිෙපබ් බජ්  ාොති පුත්තභරියයහි සකුධිං 
කතපරිබ්බ්යාජකපබ්බ්යජ්ජාවයසන යවදිතබ්බ්යා. ද්ටීචකබ්යහූදකහංස-

පරමහංසාදියභදා බ්රාහ් මණපබ් බජ්  ා. 

376. ද්යතොපි ඉමස්ස ආයපොසියනයහො නත්ථීති යකො ාපං. යතනාහ 

‘‘ඡින් නසියනහං නිරාප’’න්ති. යකො න්ති වා සුක්ෙකලිඅගරං වුච්චති, 

යකොළං යකොළභාවං ආපන්නන්ති යකො ාපං. පටිපන්නස්ස

උපක්කමමහත්තනිස්සිතතා පකතියා කියලයසහි අනභිභූතතාය. අතින් තතා 

පටිපක්ෙභාවනාය. තථා හි සුක්ෙයකොළාපභායවො, ආරකා උදකා ථයල

නික්ඛිත්තභායවො ච නිදස්සියතො. ඔපක් කමිකාහීති

කියලසඅතිනිග්ගණ්හනුපක්කමප්පභවාහි. යවදනාහීති පටිපත්තියවදනාහි.
දුක්ොපටිපදාහිඉධාධිප්යපතා. 

377. කිං පන න සමත් යථො, යයතො එවං පයරහි චින්තිතුම්පි

අසක්ද්යණයයං දුක්කරචරියං ඡබ්බ්යස්සානි අකාසීති අධිප්පායයො. කත් වාපි 

අකත් වාපි සමත් යථොව කාරණස්සනිප්ඵන්නත්තා. ‘‘යථාපිසබ්යබ්යසම්පියෙො
යබ්යොධිසත්තානං චරිමභයව අන්තමයසො සත්තාහමත්තම්පි ධම්මතාවයසන

දුක්කරචරියායහොතියයව, එවංභගවාසමත්යථොදුක්කරචරියංකාතුං, එවඤ්ච

නං අකාසි, න පන තාය බුකුයධො ජායතො, අථ යෙො මජ්ඣිමාය එව
පටිපත්තියා’’ති තස්සා බ්යයතියරකමුයෙන සයදවකස්ස යලොකස්ස යබ්යොධාය

අමග්ගභාවදීපනත්ථං, ඉමස්ස පන භගවයතො කම්මවිපාකවයසන
ඡබ්බ්යස්සානිදුක්කරචරියාඅයහොසි.වුත්තඤ්යහතං– 

‘‘අවචාහංයජොතිපායලො, කස්සපංසුගතංතදා; 

ද්යතොනුයබ්යොධිමුණ්ඩස්ස, යබ්යොධිපරමදුල්ලභා. 

යතනකම්මවිපායකන, අචරිංදුක්කරංබ්යහුං; 

ඡබ්බ්යස්සානුරුයවලායං, තයතොයබ්යොධිමපාපුණිං. 

නාහංඑයතනමග්යගන, පාපුණිංයබ්යොධිමුත්තමං; 

ද්මග්යගනගයවසිස්සං, පුබ්බ්යකම්යමනවාරියතො’’ති. 

දුක්කරචරියාය යබ්යොධාය අමග්ගභාවදස්සනත්ථං දුක්කරචරියං අකාසීති 

යකචි. අථ වා යලොකනාථස්ස අත්තයනො පරක්කමසම්පත්තිදස්සනත්ථාය
දුක්කරචරියා. පණීතාධිමුත්තියා හි පරමුක්කංසගතභාවයතො
අභිනීහාරානුරූපං සම්යබ්යොධියං තිබ්බ්යඡන්දතාය සිොප්පත්තියා තදත්ථං
ඊදිසම්පි නාම දුක්කරචරියං අකාසීති යලොයක අත්තයනො වීරියානුභාවං
විභායවතුං – ‘‘යසො ච යම පච්ඡා පීතියසොමනස්සාවයහො භවිස්සතී’’ති

යලොකනායථො දුක්කරචරියං අකාසි. යතනාහ ‘‘සයදවකස ්ස 

යලොකස ්සා’’තිආදි. තත්ථ වීරිෙනිම් මථනගුයණොති වීරියස්ස
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සංවඩ්ඪනසම්පාදනගුයණො. යථාවුත්තමත්ථං උපමාය විභායවතුං 

‘‘පාසායද’’තිආදි වුත්තං. සඞ්  ායම ද් යව තයෙො සම් පහායරති කුවික්ෙත්තුං

තික්ෙත්තුංවා පරයසනායපහාරපයයොයග. ප ානවීරිෙන්තිසම්මප්පධායනහි 

ආයසවනවීරියං, සබ්බ්යංවාපුබ්බ්යභාගවීරියං. 

අභිදන් තන්ති අභිභවනදන්තං, උපරිදන්තන්ති අත්යථො. යතනාහ 

‘‘උපරිදන් ත’’න්ති.යසොහි ඉතරංමුසලංවියඋදුක්ෙලංවියසසයතොකස්සචි

ොදනකායල අභිභුයය වත්තති. කුසලචිත් යතනාති

බ්යලවසම්මාසඅකප්පයුත්යතන ද්සලචිත්යතන. අකුසලචිත් තන්ති
කාමවිතක්කාදිසහිතංඅද්සලචිත්තං. අද්සලචිත්තස්සපවත්තිතුංඅප්පදානං 

නිග්  යහො. තංතංපටික්යෙපවයසනවියනොදනං අභිනිප් පී නං. වීරියතායපන 

වික්ෙම්භනං අභිසන් තාපනං. සදරයථොති සපරිළායහො. ප ායනනාති

පදහයනන, කායස්ස කිලමථුප්පාදයකන වීරියයනාති අත්යථො. විද්  ස ්සාති

තුදස්ස. සයතොති සමානස්ස. 

378. සීසයවඨනන්ති සීසං රජ්වියා බ්යන්ධිත්වා දණ්ඩයකන

පරිවත්තකයවඨනං. අරහන් යතො නාම එවරූපා යහොන් තීති ඉමිනා යථායං, 

එවංවිසඤ්ඤීභූතාපිහුත්වාවිහරන්තීතිදස්යසති. යතනාහ ‘‘මතකසදිසා’’ති, 

යවදනාප්පත්තාවියයහොන්තීති අත්යථො. සුපිනප් පටිග්  හණයතො පට් ඨාොති
පටිසන්ධිග්ගහයණ යසතවාරණසුපිනං පස්සිත්වා බ්රාහ්මයණහි
බ්යයාකතකාලයතොපට්ඨාය. 

379. ධම්මසරීරස්ස අයරොගභායවන සාධූති මරිසනියයොති මාරියසො, 

පියායනවචනයමතං. යතනාහ ‘‘සම් පිොෙමානා’’තිආදි. අ ජ් ජිතන්ති එවං

අභුඤ්ජිතංභකාරස්සජකාරායදසංකත්වා.යතනාහ ‘‘අයභො න’’න්ති. එවං 

මා කරිත් ථාති ‘‘යලොමකූයපහිඅජ්යඣොහායරස්සාමඅනුප්පයවයසස්සාමා’’ති

යථාතුම්යහහිවුත්තං, එවං මාකරිත්ථ.කස්මා? ොයපස් සාමහන්තිඅහඤ්ච

යාවදත්ථං ආහාරමත්තං භුඤ්ජන්යතො යථා යායපස්සාමි, එවං ආහාරං
පටියසවිස්සාමි. 

380-81. එතාව පරමන්ති එත්තකං පරමං, න ඉයතො පරං
ඔපක්කමිකදුක්ෙයවදනායවදියනං අත්ථීති අත්යථො. රඤ්යඤො

ගයහතබ්බ්යනඅගලයතො අඤ්ඤානිසන්ධාය ‘‘එයකන ඌන’’න්ති වුත්තං.තං

සුවණ්ණපරික්ෙතං, ඉතරානි රජතපරික්ෙතානි. යතනාහ ‘‘අමච් චා 

එයකනූනඅට් ඨසතර තනඞ්  ලානී’’ති.ආළාරුදකසමාගයම ලකුධජ්ඣානානි

වට්ටපාදකානි, ආනාපානසමාධි පන කායගතාසතිපරියාපන්නත්තා
සබ්යබ්යසඤ්ච යබ්යොධිසත්තානං විපස්සනාපාදකත්තා ‘‘යබ්යොධාය මග්යගො’’ති

වුත්යතො. බුජ් ඣනත් ථාොති චතුන්නං අරියසච්චානං, සබ්බ්යස්යසව වා 

යඤයයධම්මස්ස අභිසම්බුජ්ඣනාය. සතියා අනුස්සරණකවිඤ්ඤාණං 
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සතානුසාරිවිඤ් ඤාණං. කස්සා පනසතියාතිතං දස්යසතුං ‘‘නයිද’’න්තිආදි
වුත්තං. 

382. පච් චුපට් ඨිතාති තංතංවත්තකරණවයසන පතිඋපට්ඨිතා

උපට්ඨායකා. යතනාහ ‘‘පණ් ණසාලා’’තිආදි. පච් චෙබාහුල් ලියකොති 

පච්චයානං බ්යාහුල්ලාය පටිපන්යනො. ආවත් යතොති පුබ්යබ්ය 

පච්චයයගධප්පහානාය පටිපන්යනො, ඉදානි තයතො පටිනිවත්යතො. යතනාහ 

‘‘රසගිද් ය ො…යප.… ආවත් යතො’’ති.  ම් මනිොයමනාතිධම්මතාය.තයමව

ධම්මතංදස්යසතුං ‘‘යබොධිසත් තස් සා’’තිආදිමාහ. බාරාණසියමව තත්ථාපිච

සබ්බ්යබුකුධානං අවිජහිතධම්මචක්කපවත්තනට්ඨානයමව අ මංසු. 

පඤ්චවග්ගියාකිරවිසාෙමාසස්සඅකුධමාසියංගතා.යතනාහ ‘‘යතසු  යතසු 

අඩ් ඪමාසං කාෙවියවකං ලභිත් වා’’ති. 

387. ‘‘අකුධායභොයතො යගොතමස්ස

සාවකාචිත්තභාවනානුයයොගමනුයුත්තා විහරන්ති, යනො කායභාවන’’න්ති

ඉමං සන්ධායාහ ‘‘එකං පඤ ්හං පුච් ඡි’’න්ති. ඉමං  ම් මයදසනන්ති

‘‘අභිජානාමි යෙො පනාහ’’න්තිආදිකං ධම්මයදසනං. අසල් ලීයනො 
තණ්හාදිට්ඨිකියලසානං සමුච්ඡින්නත්තා යතහි සබ්බ්යයසො න ලිත්යතො. 

අනුපලිත් යතොති තස්යසව යවවචනං තණ්හානන්දියා අභායවන. 

ය ොචරජ් ඣත් තයමවාති යගොචරජ්ඣත්තසඤ්ඤියත ඵලසමාපත්තියා

ආරම්මයණ, නිබ්බ්යායනති අත්යථො. යං සන්ධාය පාළියං ‘‘පුරිමස්මිං

සමාධිනිමිත්යත’’ති වුත්තං සන් නිසීදායපමීති ඵලසමාපත්තිසමාධිනා

අච්චන්තසමාදානවයසන චිත්තං සම්මයදව නිසීදායපමි. පුබ් බායභොය නාති

සමාපජ්ජනයතො පුබ්යබ්ය පවත්තආයභොයගන. පරිච් ඡින් දිත් වාති 

සමාපජ්ජනක්ෙණං පරිච්ඡින්දිත්වා. යතනාහ ‘‘සාධුකාර…යප.… 

අවිච් ඡින් යනයෙවා’’ති. එවමස්ස පරිච්ඡින්නකාලසමාපජ්ජනං 
යථාපරිච්ඡින්නකාලං වුට්ඨානඤ්ච බුකුධානං න භාරියං වසීභාවස්ස 

තථාසුප්පගුණභාවයතොති දස්යසන්යතො ආහ ‘‘බුද්  ානං හී’’තිආදි. 

ධම්මසම්පටිග්ගාහකානං අස් සාසවායර වා. තදා හි යදසියමානං ධම්මං

උපධායරතුංන සක්යකොන්ති, තස්මාතස්මිංෙයණ යදසිතයදසනානිරත්ථකා
සියා.නහිබුකුධානංනිරත්ථකාකිරියාඅත්ථි. 

ඔකප් පනීෙයමතන්ති ‘‘තස්සා එව කථායා’’තිආදිනා වුත්තං අතිවිය
අච්ඡරියගතං අට්ඨුප්පත්තිං සුත්වා ඊදිසී පටිපත්ති සම්මාසම්බුකුධස්යසව

යහොතීති උපවාදවයසන වදති, න සභායවන. යතනාහ ‘‘සත් ථරි 

පසාදමත් තම් පි න උප් පන් න’’න්ති. කාෙදරයථොති පච්චයවියසසවයසන

රූපකායස්ස පරිස්සමාකායරො. උපාදින් නයකති ඉන්ද්රියබ්යකුයධ. 

අනුපාදින් නයකති අනින්ද්රියබ්යකුයධ. විකසන් ති සූරියරස්මිසම්ඵස්යසන.

තදභායවන මකුලානි යහොන් ති. යකසඤ් චි තින්තිනිකාදිරුක්ොනං. 

පතිලීෙන් ති නිස්සයරූපධම්මඅවිප්ඵාරිකතාය. අරූපධම්මතාය
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පටුන 

පඤ්චවිඤ්ඤාණානඤ්යචව කිරියාමයවිඤ්ඤාණානඤ්චඅප්පවත්තිසඤ්ඤිතා

අවිප්ඵාරිකතා යහොති, යත්ථ නිකුදාසමඤ්ඤා. යතනාහ ‘‘දරථවයසන 

භවඞ්  යසොතඤ් ච ඉ  නිද් දාති අධිප් යපත’’න්ති. තත්ථ දරථවයසනාති

දරථවයසයනව, න ථිනමිකුධවයසනාති අවධාරණං අවධාරණඵලඤ්ච

නිකුධායරතබ්බ්යං. තං සන්  ාොති කායස්ස දරථසඅොතසරීරගිලානයහතුකං
නිකුදංසන්ධාය. සරීරගිලානඤ්චභගවයතොනත්ථීතිනසක්කාවත්තුං‘‘පිට්ඨි

යම ආගිලායතී’’ති )දී. නි. 3.300; ම. නි. 2.22; චූළව. 345) වචනයතො. 

සම් යමොහවිහාරස් මින්ති පච්චත්යත එතං භුම්මවචනන්ති ආහ 

‘‘සම් යමොහවිහායරොති වදන් තී’’ති, සම් යමොහවිහාරස් මිං වාපරියාපන්නංඑතං

වදන්ති, යදිදංදිවා නිකුයදොක්කමනන්තියයොජනා. 

389. උපනීයතහීතියදොසමග්ගංනින්දාපථං උපනීයතහි. අභිනන් දිත් වාති

සම්පියායිත්වා. යතනාහ ‘‘චිත් යතන සම් පටිච් ඡන් යතො’’ති. අනුයමොදිත් වාති

‘‘සාධුසාධූ’’තියදසනායයථොමනවයසනඅනුයමොදිත්වා. යතනාහ ‘‘වාචාෙපි 

පසංසන් යතො’’ති. සම් පත් යත කායලති පබ්බ්යජ්ජායයොග්යග කායල
අනුප්පත්යත. 

 ණං වියනොයදත් වාති ගණං අපයනත්වා ගණපලියබ්යොධං ඡින්දිත්වා. 

පපඤ් චන්ති අවයසසකියලසං. ‘‘පුඤ ්ඤවා රා පූජියතො’’ති වුත්තමත්ථං

විවරිතුං ‘‘තස් මිඤ් හි කායල’’තිආදි වුත්තං. ඡන්දවාසහරයණන 

උයපොසථකම් මං කයරොන් යතො. 

සකලං රත්තිං බුකුධගුණානංයයව කථිතත්තා යථරස්ස ඤාණං

යදසනාවිභවඤ්ච විභායවන්යතොආහ ‘‘එත් තකාව, භන් යත, බුද්  ගුණා’’ති.

ඉමාය, භන්යත, තුම්හාකං ධම්මකථාය අනවයසසයතො බුකුධගුණා කථිතා

විය ජායන්ති, එවං සන්යතපි අනන්තාපරියමයයාව යත, කිං ඉයතො පයරපි 

විජ්ජන්යතවාති යථරං තත්ථ සීහනාදං නදායපතුකායමො ආහ ‘‘උදාහු 

අඤ ්යඤපි අත් ථී’’තිආදි. රජ්ජස්ස පයදසිකත්තා, යථාවුත්තසුභාසිතස්ස ච 

අනග් ත්තා වුත්තං ‘‘අෙං යම දුග්  තපණ් ණාකායරො’’ති. 

තියෙො නසතිකන්තිඉදංපරික්යෙපවයසනවුත්තං, තඤ්චයෙොමනුස්සානං 
පරියභොගවයසනාතිදට්ඨබ්බ්යං. 

මහාසච්චකසුත්තවණ්ණනායලීනත්ථප්පකාසනාසමත්තා. 

7. චූ තණ් හාසඞ් ඛෙසුත් තවණ් ණනා 

390. තත්රාති තස්මිංපුබ්බ්යාරාමමිගාරමාතුපාසාදානංඅත්ථවිභාවයන අෙං 

ඉදානි වුච්චමානා අනුපුබ් බී කථා. මණීනන්ති එත්ථ පදුමරාගමණීනං

අධිප්යපතත්තාආහ ‘‘අඤ ්යඤහි චා’’ති.යතනඉන්දනීලාදිමණීනංසඅගයහො
දට්ඨබ්යබ්යො. නීලපීතයලොහියතොදාතමඤ්ජිට්ඨපභස්සරකබ්යරවණ්ණවයසන 

සත් තවණ් යණහි. 
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තණ්හාසබ්බ්යයසොඛීයන්තිඑත්ථාති තණ් හාසඞ් ඛයෙො (අ.නි.ටී.3.7.61), 

තස්මිං. තණ් හාසඞ් ඛයෙති ච විසයය ඉදං භුම්මන්ති ආහ ‘‘තං ආරම් මණං 

කත් වා’’ති. විමුත් තචිත් තතාොති සබ්බ්යසංකියලයසහි විමුත්තචිත්තතාය.

අපරභාගපටිපදානාමඅරියසච්චාභිසමයයො, සා සාසනචාරියගොචරාපච්චත්තං

යවදිතබ්බ්යයතොති ආහ ‘‘පුබ් බභා ප් පටිපදං සංඛිත් යතන යදයසථාති 

පුච් ඡතී’’ති. අද්ප්පධම්මතාය ෙයවයසඅොතං අන්තං අතීතාති අච්චන්තා, 

යසොඑවඅපරිහානසභාවත්තාඅච්චන්තානිට්ඨාඑතස්සාති අච් චන් තනිට් යඨො. 

යතනාහ ‘‘එකන් තනිට් යඨො සතතනිට් යඨොති අත් යථො’’ති.නහි පටිවිකුධස්ස
යලොද්ත්තරධම්මස්ස දස්සනං ද්ප්පනං නාම අත්ථි. අච්චන්තයමව චතූහි

යයොයගහි යෙයමො එතස්ස අත්ථීති අච් චන් තයෙො ක් යඛමී. 

මග්ගබ්රහ්මචරියස්ස වුසිතත්තා, තස්ස ච අපරිහානසභාවත්තා අච්චන්තං

බ්රහ්මචාරීති අච් චන් තබ්රහ් මචාරී. යතනාහ ‘‘නිච් චබ්රහ් මචාරීති අත් යථො’’ති. 

පරියෙොසානන්තිබ්රහ්මචරියස්සපරියයොසානං. 

යව ාෙතීතිතුරිතායති. සල් ලක් යඛසීතිචින්යතසි, අත්තනායථාසුතාය

සත්ථු යදසනාය අනුස්සරණවයසන උපධායරසි. අනුග්  ණ් හිත් වාවාති 
අත්ථවිනිච්ඡයවයසන අනුග්ගයහත්වා එව. ඡසු කුවායරසු නියුත්තාති 

ඡද් වාරිකා, යතහි. 

පඤ ්චක් ඛන්  ාතිපඤ්චුපාදානක්ෙන්ධා. සක්කායසබ්බ්යඤ්හිසන්ධායඉධ 

‘‘සබ් යබ  ම් මා’’ති වුත්තං විපස්සනාවිසයස්ස අධිප්යපතත්තා, තස්මා
ආයතනධාතුයයොපි තග්ගතිකා එව දට්ඨබ්බ්යා. යතනාහ භගවා ‘‘නාලං

අභිනියවසායා’’ති. න යුත් තා අභිනියවසාෙ ‘‘එතංමම, එයසොයමඅත්තා’’ති
අජ්යඣොසානාය. ‘‘අලයමව නිබ්බින්දිතුං අලං විරජ්ජිතු’’න්තිආදීසු )දී. නි.

2.272; සං.නි.2.124-125, 128, 134, 143) විය අලං-සකුයදොයුත්තත්යථොපි

යහොතීති ආහ ‘‘න යුත් තා’’ති. සම් පජ්  න් තීති භවන්ති. යදිපි ‘‘තතියා, 

චතුත්ථී’’ති ඉදං විසුකුධිකුවයං අභිඤ්ඤාපඤ්ඤා, තස්සා පන

සප්පච්චයනාමරූපදස්සනභාවයතො, සතිචපච්චයපරිග්ගයහසප්පච්චයත්තා 

(නාමරූපස්ස අනිච්චතා, අනිච්චං දුක්ෙං, දුක්ෙඤ්ච අනත්තාති අත්ථයතො) 

ලක්ෙණත්තයං සුපාකටයමව යහොතීති ආහ ‘‘අනිච් චං දුක් ඛං අනත් තාති 

ඤාතපරිඤ් ඤාෙ අභි ානාතී’’ති. තයථව තීරණපරිඤ් ඤාොති ඉමිනා

අනිච්චාදිභායවන නාලං අභිනියවසායාති නාමරූපස්ස උපසංහරති, න
අභිඤ්ඤාපඤ්ඤානං සම්භාරධම්මානං. පුරිමාය හි අත්ථයතො

ආපන්නලක්ෙණත්තයං ගණ්හාති සලක්ෙණසල්ලක්ෙණපරත්තා තස්සා, 
දුතියායසරූපයතොතස්සාලක්ෙණත්තයායරොපනවයසන සම්මසනභාවයතො.

එකචිත්තක්ෙණිකතාය අභිනිපාතමත්තතාය ච අප් පමත් තකම් පි. 

රූපපරිග්ගහස්සඔළාරිකභාවයතො අරූපපරිග්  හං දස් යසති. දස්යසන්යතොච

යවදනාය ආසන්නභාවයතො, වියසසයතො සුෙසාරාගිතාය, 

භවස්සාදගධිතමානසතාය ච සක් කස ්ස යවදනාවයසන නිබ් බත් යතත් වා 

දස් යසති. 
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උප් පාදවෙට් යඨනාතිඋදයබ්බ්යයසභායවන උප්පජ්ජිත්වානිරුජ්ඣයනන. 

අනිච් චාතිඅකුධුවා. අනිච්චලක්ෙණංඅනිච්චතාඋදයවයතා. තස් මාතියස්මා 

පඤ්චන්නං ෙන්ධානං ෙයයතො වයයතො දස්සනඤාණං අනිච්චානුපස්සනා, 

තංසමඅගීචපුග්ගයලො අනිච්චානුපස්සී, තස්මා. ඛෙවිරාය ොති ෙයසඅොයතො
විරායගොසඅොරානංපලුජ්ජනා.යංආගම්මසබ්බ්යයසොසඅොයරහිවිරජ්ජනා 

යහොති, තං නිබ්බ්යානං අච් චන් තවිරාය ො. නියරො ානුපස් සිම් හිපීති

නියරොධානුපස්සිපයදපි. ‘‘එයසව නයෙො’’ති අභිදිසිත්වා තං එකයදයසන

විවරන්යතො ‘‘නියරොය ොපි හි…යප.… දුවිය ොයෙවා’’ති ආහ.

සබ්බ්යාසවසංවයරවුත්තයවොස්සග්යගොවඉධ ‘‘පටිනිස්සග්යගො’’තිවුත්යතොති

දස්යසන්යතො ‘‘පටිනිස ්සග් ය ො වුච් චති යවොස් සග් ය ො’’තිආදිමාහ. 

පරිච් චා යවොස ්සග් ය ො විපස්සනා. පක්ෙන්දනවයසන අප්පනයතො 

පක් ඛන් දනයවොස් සග් ය ො මග්යගො අඤ්ඤස්ස තදභාවයතො. යසොති මග්යගො. 

ආරම් මණයතොති කිච්චසාධනවයසන ආරම්මණකරණයතො. එවඤ්හි
මග්ගයතො අඤ්යඤසං නිබ්බ්යානාරම්මණානං පක්ෙන්දනයවොස්සග්ගාභායවො

සිකුයධො යහොති. පරිච්චජයනන පක්ෙන්දයනන චාති ද් වීහිපි වා කාරයණහි. 
සබ්යබ්යසං ෙන්ධානං යවොස්සජ්ජනං තප්පටිබ්යකුධසංකියලසප්පහායනන

දට්ඨබ්බ්යං. චිත් තං පක් ඛන් දතීති මග්ගසම්පයුත්තං චිත්තං සන්ධායාහ. 

උභෙම් යපතං යවොස්සජ්ජනං. තදුභෙසමඞ් ගීති විපස්සනාසමඅගීමග්ගසමඅගී
ච. ‘‘අනිච්චානුපස්සනාය නිච්චසඤ්ඤං පජහතී’’තිආදිවචනයතො )පටි. ම.

1.52) යථා විපස්සනායකියලසානං පරිච්චාගපටිනිස්සග්යගො ලබ්භති, එවං
ආයතිං යතහි කියලයසහි උප්පායදතබ්බ්යෙන්ධානම්පි 

පරිච්චාගපටිනිස්සග්යගො වත්තබ්යබ්යො, පක්ෙන්දනපටිනිස්සග්යගො පන
මග්යග ලබ්භමානාය එකන්තකාරණභූතාය වුට්ඨානගාමිනිවිපස්සනාය

වයසන යවදිතබ්යබ්යො, මග්යග පන තදුභයම්පි ඤායාගතයමව

නිප්පරියායයතොව ලබ්භමානත්තා. යතනාහ ‘‘තදුභෙසමඞ් ගී 

පුග්  යලො’’තිආදි. 

පුච්ඡන්තස්ස අජ්ඣාසයවයසන‘‘නකිඤ්චි යලොයකඋපාදියතී’’තිඑත්ථ

කාමුපාදානවයසන උපාදියනං පටික්ඛිපීයතීති ආහ ‘‘තණ් හාවයසන න 

උපාදිෙතී’’ති. තණ්හාවයසන වා අසතිඋපාදියයන දිට්ඨිවයසන උපාදියනං

අනවකාසයමවාති ‘‘තණ් හාවයසන’’ඉච්යචව වුත්තං. න පරාමසතීති

නාදියති, දිට්ඨිපරාමාසවයසන වා ‘‘නිච්ච’’න්තිආදිනා න පරාමසති. 

සංඛිත් යතයනව ඛිප් පං කයථසීතිතස්සඅජ්ඣාසයවයසනපපඤ්චංඅකත්වා
කයථසි. 

391. අභිසමා න් ත් වාති අභිමුෙඤායණන යඤයයං සමාගන්ත්වා

යාථාවයතො විදිත්වා. යතනාහ ‘‘ ානිත් වා’’ති. ෙථාපරිසවිඤ් ඤාපකත් තාති 

යථාපරිසං ධම්මසම්පටිග්ගාහිකාය මහතියා, අප්පකාය වා පරිසාය 

අනුරූපයමව විඤ්ඤාපනයතො. පරිෙන් තං න නිච් ඡරතීති න පවත්තති. මා 

නිරත් ථකා අ මාසීති ඉදං ධම්මතාවයසන වුත්තං, න සත්ථු



මජ්ඣිමනිකායය මූලපණ්ණාස-ටීකා  මහායමකවග්යගො 

510 

පටුන 

අජ්ඣාසයවයසන.එකඤ්යහතංසත්ථුවචීය ොසස්සඅට්ඨසුඅඅයගසු, යදිදං 

පරිසපරියන්තතා. ඡිද් දවිවයරොකායසොති ඡිකුදභූයතො, විවරභූයතො වා 

ඔකායසොපි නත්ථි, භගවයතො සකුදාසවනකාරණං වුත්තයමව. තස් මාති 
යථාවුත්තකාරණයතො. 

පඤ්ච අඅගානි එතස්සාති පඤ්චඅගං, පඤ්චඅගං එව පඤ ්චඞ් ගිකං. 

මහතීආදි වීණාවියසයසොපි ආතතයමවාති ‘‘චම් මපරියෙොනද් ය සූ’’ති

වියසසිතං. එකතලං ද්ම්භථූණදකුදරාදි. චම්මපරියයොනකුධං හුත්වා

තන්තිබ්යකුධං ආතතවිතතං. යතනාහ ‘‘තන් තිබද්  පණවාදී’’ති. 

යගොමුඛීආදීනම්පි එත්යථව සඅගයහො දට්ඨබ්යබ්යො. වංසාදීති ආදි-සකුයදන

සඅෙසිඅගාදීනංසඅගයහො. සම් මාදීතිසම්මතාළකංසතාළසිලාසලාකතාළාදි.

තත්ථ සම් මතා ං නාම දණ්ඩමයතාළං. කංසතා ං යලොහමයං. සිලාය

අයයොපත්යතන ච වාදනතාළං සිලාසලාකතා ං. සමප් පියතොති සම්මා

අප්පියතො උයපයතො. යතනාහ ‘‘උප යතො’’ති. උපට්ඨානවයසන පඤ්චහි
තූරියසයතහි උයපයතො. එවංභූයතො ච යස්මා යතහි උපට්ඨියතො

සමන්නාගයතො නාම යහොති, තස්මා වුත්තං ‘‘සමඞ් ගීභූයතොති තස් යසව 

යවවචන’’න්ති. පරිචායරතීතිපරියතොචායරති.කානිපනචායරති, කථංවා

චායරතීති ආහ ‘‘සම් පත් තිං…යප.… චායරතී’’ති. තත්ථ තයතො තයතොති

තස්මිංතස්මිංවාදියතතත්ථතත්ථචවාදකජයන. අපයනත් වාතිවාදකජයන

නියසයධත්වා. යතනාහ ‘‘නිස ්සද් දානි කාරායපත් වා’’ති. යදවචාරිකං 

 ච් ඡතියෙව යදවතානං මනුස්සානඤ්ච අනුකම්පාය. ස්වායමත්යථො 

විමානවත් ථූහි (වි.ව.1) දීයපතබ්යබ්යො. 

392. අප් යපව සයකන කරණීයෙනාති මාරිස, යමොග්ගල්ලාන, මයං

සයකනකරණීයයනඅප්යපවබ්යහුකිච්චාපිනයහොම. අපිච යදවානංයෙවාති
අපිච යෙො පන යදවානංයයව තාවතිංසානං කරණීයයන වියසසයතො 
බ්යහුකිච්චාතිඅත්ථයයොජනා. භුම්මට්ඨකයදවතානම්පියකචිඅට්ටාසක්යකන

විනිච්ඡිතබ්බ්යා යහොන්තීති ආහ ‘‘පථවියතො පට් ඨාො’’ති. නිෙයමන් යතොති 

අවධායරන්යතො.තංපනකරණීයංසරූපයතොදස්යසතුං ‘‘යදවානං හී’’තිආදි

වුත්තං. තාසන්ති යදවධීතුයදවපුත්තපාදපරිචාරිකානං. 

මණ් ඩනපසා නකාරිකාති මණ්ඩනපසාධනසංවිධායිකා. අට් ටකරණං නත් ථි 
සංසයස්යසව අභාවයතො. 

ෙන්ති සවනුග්ගහණාදිවයසන සුපරිචිතම්පි යං අත්ථජාතං. න දිස ්සති, 

පඤ්ඤාචක්ඛුයනො සබ්බ්යයසො න පටිභාතීති අත්යථො. යකචීති

සාරසමාසාචරියා. යසොමනස ්සසංයව න්තියසොමනස්සසමුට්ඨානංසංයවගං, 
න චිත්තසන්තාසං. 

සමුපබූ ් යහොති යුජ්ඣනවයසන සහපතියතො සයමොගාළ්යහො.

එවංභූයතො ච යස්මා සමූහවයසන සම්පිණ්ඩියතො යහොති, තස්මා වුත්තං 
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‘‘සන් නිපතියතො රාසිභූයතො’’ති. අනන් තයර අත් තභායවති ඉදං දුතියං
සක්කත්තභාවං තයතො අනන්තරාතීයතන සක්කත්තභායවන 

සක්කත්තභාවසාමඤ්ඤයතොඑකමිවකත්වාගහණවයසනවුත්තං, අඤ්ඤථා
‘‘තතියය අත්තභායව’’ති වත්තබ්බ්යං සියා. ම ත්තභායවො හි ඉයතො

තතියයොති.අථවායස්මිං අත්තභායවයසොයදවාසුරසඅගායමොඅයහොසි, තස්ස

අනන්තරත්තා ම ත්තභාවස්ස වුත්තං ‘‘අනන් තයර අත් තභායව’’ති.

සත්තානං හියතසිතාය මාතාපිතුඋපට්ඨානාදිනා චරියාහි යබොධිසත් තචරිො 

විෙස ්ස චරිො අයහොසි. සත් ත වතපදානීතිසත්තවතයකොට්ඨායස. 

මහාපානන්ති මහන්තං සුරාපානං.  ණ් ඩපානන්ති ගණ්ඩසුරාපානං, 

අධිමත්තපානන්ති අත්යථො. පරිහරමානාති පරිවායරන්තා. යවදිකාපාදාති 

සියනරුස්ස පරියන්යත යවදිකාපරික්යෙපා. පඤ ්චසු ඨායනසූති පඤ්චසු

පරිභණ්ඩට්ඨායනසුනාගයසනාදීහි ආරක් ඛං ඨයපසි. 

393. රාමයණෙයකන්ති රමණීයභාවං. මසාර ල් ලත් ථම් යභති

කබ්යරමණිමයය ථම්යභ. සුවණ් ණාදිමයෙ ඝටයකති ‘‘රජතත්ථම්යභසු

සුවණ්ණමයය, සුවණ්ණත්ථම්යභසු රජතමයය’’තිආදිනා සුවණ්ණාදිමයය

 ටයකවාළරූපකානිච.පබ්යාළ්හං මත්යතොති පමත් යතො. යතනාහ ‘‘අතිවිෙ 

මත් යතො’’ති. නාටකපරිවායරනාතිඅච්ඡරාපරිවායරන. 

අච් ඡරිෙබ් භුතන්ති පදකුවයයනපි විම්හයනාකායරොව වුත්යතො, තස්මා
සඤ්ජාතං අච්ඡරියබ්භුතං විම්හයනාකායරො එයතසන්ති 

සඤ ් ාතඅච් ඡරිෙඅබ් භුතා, තථා පවත්තචිත්තුප්පාදා. අච්ඡරියබ්භුතයහතුකා

සඤ්ජාතා තුට්ඨි එයතසන්ති සඤ ් ාතතුට් ඨියනො. සංවිග්  න්ති
සඤ්ජාතසංයවගං.ස්වායංසංයවයගො යස්මාපුරිමාවත්ථායචිත්තස්සචලනං

යහොති, තස්මාවුත්තං ‘‘චලිත’’න්ති. 

394. තමං වියනොදිතන්ති පාටිහාරියදස්සයනන ‘‘අයහො යථරස්ස

ඉකුධානුභායවො’’ති සම්මාපටිපත්තියං සඤ්ජාතබ්යහුමායනො, ඊදිසං නාම
සාසනං ලභිත්වාපි මයං නිරත්ථයකන යභොගමයදන සම්මත්තා භවාමාති
යයොනියසො මනසිකාරුප්පාදයනන සම්යමොහතමං වියනොදිතං විධමිතං. 

එයතති මහායථයරො සක්යකො චාති යත කුයවපි සමානබ්රහ්මචරියතාය 

සබ්රහ් මචාරියනො. 

395. පඤ් ඤාතානන්ති පාකටානං චාතුමහාරාජ-සුයාම-සන්තුසිත-

පරනිම්මිතවසවත්තිමහාබ්රහ්මානං අඤ්ඤතයරො, න යයසං යකසඤ්චීති

අධිප්පායයො. ආරකුධධම්මවයසයනව පරියයොසාපිතත්තා ෙථානුසන් ධිනාව 

නිට් ඨයපසි. 

චූළතණ්හාසඅෙයසුත්තවණ්ණනායලීනත්ථප්පකාසනාසමත්තා. 
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8. මහාතණ් හාසඞ් ඛෙසුත් තවණ් ණනා 

396. ලද් ධිමත් තන්ති මිච්ඡාගාහමත්තං, න දිට්ඨාභිනියවයසො. 

සස් සතදිට් ඨීති නිච්චාභිනියවයසො. යසොති අරිට්යඨො භික්ඛු. කයථත්වා

සයමොධායනන්තන්ති යයොජනා. සයමො ායනන් තන්ති ච නිගයමන්තන්ති

අත්යථො. තත් ථ තත් යථවාති යතසු යතසු එව භයවසු නිරුජ් ඣන් ති, න 

භවන්තරං සඅකමන්ති. විඤ ්ඤාණං පන අභින්නසභාවං අනඤ්ඤන්ති

අධිප්පායයො. ඉ යලොකයතොති ඉමස්මා අත්තභාවා. පරයලොකන් ති 

පරභවසඤ්ඤිතංඅත්තභාවං. සන්  ාවතීතිනිච්චතායයකනචිඅසම්බ්යකුධංවිය

ගච්ඡති. යතන ඉධයලොකයතො පරයලොකගමනමාහ. සංසරතීති ඉමිනා

පරයලොකයතො ඉධාගමනං. සන්  ාවතීති වා භවන්තරසඅකමනමාහ. 

සංසරතීතිතත්ථතත්ථඅපරාපරසඤ්චරණං. 

‘‘පච්චයය සති භවතී’’තිආදිනා විඤ්ඤාණස්ස අන්වයයතො
බ්යයතියරකයතො ච පටිච්චසමුප්පන්නභාවං දස්යසන්යතො සස්සතභාවං 

පටික්ඛිපති. බුද් ය න අකථිතං කයථසීති ඉමිනා ‘‘යං අභාසිතං අලපිතං

තථාගයතන, තංභාසිතංලපිතංතථාගයතනාතිදීයපතී’’ති)චූළව.352, 353) 

ඉමස්මිං යභදකරවත්ථුස්මිං සන්දිස්සතීති දස්යසති. ජිනචක් යක පහාරං 

යදතීති ‘‘තයදවිදං විඤ්ඤාණං…යප.… අනඤ්ඤ’’න්ති නිච්චතං

පටිජානන්යතො– ‘‘සබ්යබ්යසඅොරාඅනිච්චා )ධ.ප.277), රූපං, භික්ෙයව, 

අනිච්ච’’න්ති )සං. නි. 3.93-94) ච ආදිනයප්පවත්යත සත්ථු ධම්මචක්යක
ඛීලං උප්පායදන්යතො පහාරං යදති. සබ්බ්යඤ්ඤුතඤ්ඤායණන අනිච්චන්ති

දිට්ඨංපයවදිතඤ්චවිඤ්ඤාණංනිච්චන්ති පටිජානන්යතො යවසාරජ්  ඤාණං 

පටිබාහති. යසොතුකාමං  නන්ති අරියධම්මාධිගමස්ස එකන්තඋපායභූතං

විපස්සනාමග්ගංයසොතුකාමංජනං නිච්චග්ගාහපග්ගණ්හයනන විසංවායදති. 

තයතො එව අරිෙපයථ අරියධම්මවීථියං තස්සා පටික්ඛිපයනන තිරිෙං 

නිපතිත් වා. 

398. විඤ්ඤාණසීයසන අත්තනා ගහිතං අත්තානං විභායවන්යතො 

‘‘ය් වාෙං, භන් යත’’තිආදිමාහ. තත්ථ වයදො යවයදයෙයොතිආදයයො

සස්සතදිට්ඨියාඑවඅභිනියවසාකාරා.වදතීති වයදො, වචීකම්මස්සකාරයකොති
අත්යථො. ඉමිනා හි කාරකභාවුපායිකසත්තානං හිතසුොවයබ්යොධනසමත්ථතං

අත්තයනොදස්යසති.යවදියයොව යවයදයෙයො, ජානාතිඅනුභවතිචාතිඅත්යථො.

ඊදිසානඤ්හි පදානංබ්යහුලා කත්තුසාධනතංසකුදවිදූ මඤ්ඤන්ති. යවදෙතීති

තං තං අනුභවිතබ්බ්යං අනුභවති. තහිං තහින්ති යතසු යතසු 

භවයයොනිගතිඨිතිසත්තාවාසසත්තනිකායයසු. 

399. තං වාදං පග්ගය්හ ඨිතත්තා සාතිස්ස ඡින්නපච්චයතා

අවිරුළ්හධම්මතා ච යවදිතබ්බ්යා. යහට් ඨාති අලගකුදසුත්තසංවණ්ණනං )ම.

නි.අට්ඨ.2.236-237) සන්ධායාහ.පරයතො යහට් ඨාතිවුත්තට්ඨායනපිඑයසව

නයයො. පාටියෙක් යකො අනුසන් ධීති තීහිපි අනුසන්ධීහි අයවොමිස්යසො 
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විසුංයයයවයකො අනුසන්ධි. නනු චායම්පි සාතිස්ස අජ්ඣාසයවයසන

පවත්තිතත්තා අජ්ඣාසයානුසන්ධියයවාති? න, නියයානමුයෙන
අප්පවත්තත්තා. නියයානඤ්හි පුරක්ෙත්වා පුච්ඡාදිවයසන පවත්තා ඉතරා

යදසනාපුච්ඡානුසන්ධිආදයයො. ඉධ තදභාවයතො වුත්තං ‘‘පාටියෙක් යකො 

අනුසන් ධී’’ති. පරිසාෙ ලද් ධිං යසොය න් යතොති යාදිසී සාතිස්ස ලකුධි, 

තදභාවදස්සනවයසන පරිසාය ලකුධිං යසොයධන්යතො, පරිසාය
ලකුධියසොධයනයනවසාතිගණයතො නිස්සාරියතොනාමජායතො. 

400. ෙං ෙයදවාති ඉදං යදිපි අවියසසයතො පච්චයධම්මග්ගහණං, 

‘‘විඤ්ඤාණන්ත්යවව සඅෙයං ගච්ඡතී’’ති පන වුත්තත්තා 
තංතංවිඤ්ඤාණස්ස සමඤ්ඤානිමිත්තපච්චයජාතං ගහිතන්ති දට්ඨබ්බ්යං.
යතනවුත්තං පාළියං– ‘‘චක්ඛුවිඤ්ඤාණන්ත්යවවසඅෙයංගච්ඡතී’’තිආදි.
අථ වා තංතංකුවාරනියතං ඉතරම්පි සබ්බ්යං තස්ස තස්ස විඤ්ඤාණස්ස

පච්චයජාතංඉධ‘‘යං යයදවා’’තිගහිතං, තත්ථපනයංඅසාධාරණං, යතන

සමඤ්ඤාති ‘‘චක්ඛුවිඤ්ඤාණන්ත්යවවා’’තිආදි වුත්තං. ද් වාරසඞ් කන් තිො 

අභාවන්ති විඤ්ඤාණස්ස කුවාරන්තරසඅකමනස්ස අභාවං. ස්වායං
ඔළාරිකනයයන මන්දබුකුධීනං සුොවයබ්යොධනත්ථං නයදස්සනවයසන
වුත්යතො. න හි කදාචි පච්චුප්පන්නං විඤ්ඤාණං විගච්ඡන්තං
අනන්තරවිඤ්ඤාණං සඅකමති අනන්තරාදිපච්චයාලායභ තස්ස 
අනුප්පජ්ජනයතො. 

එවයමවාති යථා අග්ගි උපාදානං පටිච්ච ජලන්යතො අනුපාදායනො

තත්යථවනිබ්බ්යායති, නකත්ථචිසඅකමති, එවයමව. ‘‘පච් චෙයවකල් යලන 

තත් යථව නිරුජ් ඣතී’’ති කස්මා වුත්තං, න යහත්ථ අනුප්පාදනියරොයධො

ඉච්ඡියතො තාදිසස්ස නියරොධස්ස ඉධ අනධිප්යපතත්තා, අථ යෙො 

ෙණනියරොයධො, යසො ච සාභාවිකත්තා න පච්චයයවකල්ලයහතුයකො? 

සච්චයමතං, තංතංකුවාරිකස්ස පනවිඤ්ඤාණස්සකුවාරන්තරංඅසඅකමිත්වා
තත්ථ තත්යථව නිරුජ්ඣනං ඉධාධිප්යපතං. යයසඤ්ච පච්චයානං වයසන

කුවාරන්තරිකවිඤ්ඤායණන භවිතබ්බ්යං, යතසං තදභාවයතො

පච්චයයවකල්ලග්ගහණං, තස්මා පච්චයයවකල්යලන න යසොතාදීනි
සඅකමිත්වා යසොතවිඤ්ඤාණන්තිආදි සඅෙයං ගච්ඡතීති යයොජනා. එයතන
යං විඤ්ඤාණං චක්ඛුරූපාදිපච්චයසාමග්ගියා වයසන

චක්ඛුවිඤ්ඤාණසඅෙයං ගච්ඡති, තත්ථ තත්යථව නිරුජ්ඣති

තාවකාලිකභාවයතො, තස්ස පන යසොතසකුදාදිපච්චයාභාවයතො ද්යතො 

යසොතවිඤ්ඤාණාදිසමඤ්ඤා, එවමප්පවත්තියතො තස්ස ද්යතො සඅකයමොති

දස්සිතං යහොති. විඤ ්ඤාණප් පවත් යතති විඤ්ඤාණප්පවත්තියං. 

ද් වාරසඞ් කන් තිමත් තන්ති කුවාරන්තරසඅකමනමත්තම්පි න වදාමි තත්ථ
තත්යථව භිජ්ජනයතො පච්චයස්ස උප්පාදවන්තයතො සති ච උප්පායද
අවස්සංභාවීනියරොයධොතිහුත්වාඅභාවට්යඨනඅනිච්චතාදීපිතායහොතීති. 
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401. ‘‘පටිච්චසමුප්පන්නං විඤ්ඤාණං වුත්තං මයා, අඤ්ඤත්ර පච්චයා
නත්ථිවිඤ්ඤාණස්සසම්භයවො’’තිපාළියාඅන්වයයතොච බ්යයතියරකයතොච

විඤ්ඤාණස්සසඅෙතතාව දස්සිතාතිආහ ‘‘සප් පච් චෙභාවං දස් යසත් වා’’ති.

යහතුපච්චයයහිජාතං නිබ්බ්යත්තං ‘‘භූත’’න්තිඉධාධිප්යපතං, තං අත්ථයතො

පඤ්චක්ෙන්ධා තබ්බිනිමුත්තස්ස සප්පච්චයස්ස අභාවයතො, යඤ්ච

ෙන්ධපඤ්චකං අත්තයනො යතසඤ්ච භික්ඛූනං, තං ‘‘භූතමිද’’න්ති භගවා

අයවොචාති ආහ ‘‘ඉදං ඛන්  පඤ් චක’’න්ති. අත්තයනො ඵලං ආහරතීති

ආහායරො, පච්චයයො. සම්භවති එතස්මාති සම්භයවො, ආහායරො සම්භයවො

එතස්සාති ආහාරසම් භවං. යතනාහ ‘‘පච් චෙසම් භව’’න්ති. තස් ස පච් චෙස් ස 

නියරො ාති යයන අවිජ්ජාදිනා පච්චයයන ෙන්ධපඤ්චකං සම්භවති, තස්ස
පච්චයස්සඅනුප්පාදනියරොධා.ෙණනියරොයධොපනකාරණනිරයපක්යෙො. 

යනොස ්සූති සංසයයජොතයනොනිපායතොතිආහ ‘‘භූතං නු යඛො ඉදං, න නු 

යඛො භූත’’න්ති. භූතමිදං යනොස ්සූතිචඉමිනාෙන්ධපඤ්චකයමවනුයෙොඉදං, 
උදාහු අත්තත්තනියන්ති එවංජාතියකො සංසයනාකායරො ගහියතො. 

තදාහාරසම් භවං යනොස් සූතිපන ඉමිනාසයහතුකංනුයෙොඉදංභූතං, උදාහු

අයහතුකන්ති යථා අයහතුකභාවාපන්යනො සංසයනාකායරො ගහියතො, එවං
විසමයහතුකභාවාපන්යනොපි සංසයනාකායරො ගහියතොති දට්ඨබ්බ්යං.
විසමයහතුයනොපි පරමත්ථයතො භූතස්ස අයහතුකභාවයතො.
විසමයහතුවායදොපි පයරහි පරිකප්පිතමත්තතාය සභාවනියතියදිච්ඡාදිවායදහි

සමානයයොගක්ෙයමොති. නියරො  ම් මං යනොස ්සූති ඉමිනා යථා අනිච්චං නු

යෙොඉදංභූතං, උදාහුනිච්චන්තිඅනිච්චතං පටිච්චසංසයනාකායරොගහියතො, 

එවංදුක්ෙංනුයෙො, උදාහුනදුක්ෙං, අනත්තානුයෙො, උදාහුනඅනත්තාතිපි
සංසයනාකායරො ගහියතොයයවාති දට්ඨබ්බ්යං අනිච්චස්ස 

දුක්ෙභාවාදිඅවස්සංභාවයතො, නිච්යච ච තදුභයාභාවයතො. 

ොථාවසරසලක් ඛණයතොති අවිපරීතසරසයතො සලක්ෙණයතො ච, කිච්චයතො
යචව සභාවයතො චාති අත්යථො. විපස්සනාය අධිට්ඨානභූතාපි පඤ්ඤා

විපස්සනා එවාති වුත්තං ‘‘විපස් සනාපඤ් ඤාො’’ති. සරසයතොති ච 

සභාවයතො. සලක් ඛණයතොති සාමඤ්ඤලක්ෙණයතො. යතනාහ 

‘‘විපස ්සනාපඤ් ඤාෙ සම් මා පස් සන් තස් සා’’ති. වුත් තනයෙයනවාති

‘‘යාථාවසරසලක්ෙණයතො’’තිවුත්තනයයයනව. යෙ යෙතිතස්සංපරිසායං

යයයයභික්ඛූ. සල් ලක් යඛසුන්තිසම්මයදවඋපධායරසුං. 

යතහීති යතහි භික්ඛූහි. තත් ථාති තිස්සං විපස්සනාපඤ්ඤායං. 

නිත් තණ් හභාවන්ති තණ්හාභාවං ‘‘එතං මම’’න්ති තණ්හාග්ගාහස්ස

පහීනතං. එයතනපිභගවා ‘‘අහං, භික්ෙයව, ධම්යමසුපි තණ්හාපහානයමව

වණ්යණමි, සාති පන යමො පුරියසො අත්තභායවපි තණ්හාසංවකුධනිං 

විපරීතදිට්ඨිං පග්ගය්හතිට්ඨතී’’තිසාතිංනිග්ගණ්හාති. සභාවදස ්සයනනාති

ධම්මානං අවිපරීතසභාවදස්සයනන. පච් චෙදස ්සයනනාතිකාරණදස්සයනන

අනවයසසයතො යහතුයනො පච්චයස්ස ච දස්සයනන. අල් ලීයෙථාති
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තණ්හාදිට්ඨිවයසනනිස්සයයථ.යතනාහ ‘‘තණ් හාදිට් ඨීහී’’ති. යකලායෙථාති 

පරිහරණයකළියා පරිහයරයයාථ. යතනාහ ‘‘කී මානා විහයරෙයාථා’’ති. 

 නං විෙ ඉච් ඡන් තාති ධනං විය ද්රබ්යයං විය ඉච්ඡං තණ්හං ජයනන්තා.

යතනාහ ‘‘ය  ං ආපජ් ය ෙයාථා’’ති. මමත් තං උප් පායදෙයාථාති 

‘‘මමමිද’’න්ති තණ්හාදිට්ඨිවයසන අභිනියවසං ජයනයයාථ.

නිකන්තිවයසනපි ගහණත්ථාය යනො යදසියතො, තස්ස වා සණ්හසුඛුමස්ස

විපස්සනාධම්මස්ස ගහණං නාම නිකන්තියා එව සියා, න

ඔළාරිකතණ්හායාතිවුත්තං ‘‘නිකන් තිවයසනා’’ති. 

402. පටිච්චඑතස්මාඵලංඑතීති පච්චයයො, සබ්යබ්යොකාරණවියසයසොතිආහ 

‘‘ෙන්ධානං පච්චයං දස්යසන්යතො ’’ති .යාව අවිජ්ජා හි සබ්යබ්යො යනසං

කාරණවියසයසො ඉධ දස්සියතො  .පුන ආදියතො පට්ඨාය යාව පරියයොසානා , 

අන්තයතො පට්ඨාය යාව ආදීති අනුයලොමයතො පටියලොමයතො ච

වට්ටවිවට්ටදස්සනවයසන නානානයයහි පටිච්චසමුප්පායදො දස්සියතො, 

නිච්චග්ගාහස්ස නිමිත්තභූයතො කියලයසොපි ඉධ නත්ථීති දීයපති. තම්පි

වුත්තත්ථයමවාතිතම්පි ‘‘ඉයමච , භික්ෙයව, චත්තායරො ආහාරා ’’තිආදියාව

‘‘තණ්හාපභවා’’ති පාළිපදං , තාව වුත්තත්ථයමව 

සම්මාදිට්ඨිසුත්තවණ්ණනායං (ම  .නි .අට්ඨ . 1.89). යසසං 

පටිච්චසමුප්පාදකථාභාවයතො විසුකුධිමග්යග (විසුකුධි. 2.570) විත්ථාරිතාවාති

ඉමිනාවසඅගහිතං. 

404. ඉමස ්මිං සති ඉදං යහොතීතිආදීසුයං වත්තබ්බ්යං, තංපරමත්ථදීපනියං 

උදානට් ඨකථාෙං (උදා.අට්ඨ. 1) වුත්තනයයයනවයවදිතබ්බ්යං. 

407. පටි ාවනාතිපටිසරණං, පුබ්යබ්ය අත්තයනොආගතංඅතීතංඅකුධානං
උකුදිස්ස තණ්හාදිට්ඨිවයසන පටිගමනන්ති අත්යථො. නනු විචිකිච්ඡාවයසන

පාළියං පටිධාවනාආගතාති? සච්චංආගතා, සාපන තණ්හාදිට්ඨියහතුකාති

‘‘තණ්හාදිට්ඨිවයසනා’’ති වුත්තං. තත් ථාති තස්මිං යථාධිගයත
ඤාණදස්සයන. 

නිච් චලභාවන්ති සුප්පතිට්ඨිතභාවං, තිත්ථියවාදවායතහි

අකම්පියභාවඤ්ච.  රූතිගරුගුණයුත්යතො. භාරියකො පාසාණච්ඡත්තසදියසො. 

අකාමා අනුවත් තිතබ් යබොති සකුධාමත්තයකයනව අනුවත්තනමාහ, න

අයවච්චප්පසායදන. කිච් චන්ති සත්ථුකිච්චං. බ්රාහ් මණානන්ති

ජාතිමන්තබ්රාහ්මණානං. වතසමාදානානීති මගවතාදිවතසමාදානානි. 

දිට් ඨිකුතූහලානීති තංතංදිට්ඨිග්ගාහවයසන ‘‘ඉදං සච්චං, ඉදං 

සච්ච’’න්තිආදිනා ගයහතබ්බ්යද්තූහලානි. එවං නිස ්සට් ඨානීති යථා මයා

තුම්හාකංඔවායදොදින්යනො, එවංනිස්සට්ඨානිවතාදීනිතංඅතික්කමිත්වාකිං 

ගණ්යහයයාථ. සෙං ඤායණන ඤාතන්ති පරයනයයතං මුඤ්චිත්වා 
අත්තයනොඑවඤායණනයාථාවයතොඤාතං.එවංභූතඤ්චසයංපච්චක්ෙයතො
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දිට්ඨං නාම යහොතීති ආහ ‘‘සෙං පඤ් ඤාචක් ඛුනා දිට් ඨ’’න්ති. සෙං 

විභාවිතන්තියතහිභික්ඛූහිතස්සඅත්ථස්සපච්චත්තංවිභූතභාවංආපාදිතං. 

උපනීතාති උපක්කයමන ධම්මයදසනානුසායරන නීතා. මොති කත්තරි

කරණවචනං.  ම් යමනාති කාරයණන. එතං වචනන්ති එතං
‘‘සන්දිට්ඨියකො’’තිආදිවචනං. 

408. තං සම්යමොහට්ඨානං අස් ස යලොකස්ස. සයමො ායනනාති

සමාගයමන. ගබ්භති අත්තභාවභායවන වත්තතීති  බ් යභො, 

කලලාදිඅවත්යථො ධම්මපබ්යන්යධො, තන්නිස්සිතත්තා පන සත්තසන්තායනො

‘‘ගබ්යභො’’ති වුත්යතො යථා ‘‘මඤ්චා උක්ද්ට්ඨිං කයරොන්තී’’ති.

තන්නිස්සයභාවයතො මාතුද්ච්ඡි ‘‘ගබ්යභො’’ති යවදිතබ්යබ්යො, ගබ්යභො වියාති

වා.යථාහිනිවාසට්ඨානතායසත්තානංඔවරයකො‘‘ගබ්යභො’’ති වුච්චති, එවං

ගබ්භයසයයකානං යාව අභිජාතිනිවාසට්ඨානතාය මාතුද්ච්ඡි ‘‘ගබ්යභො’’ති
වුත්යතොති. 

ෙයමකරත් තින්ති යස්සං එකරත්තියං. භුම්මත්යථ හි ඉදං

උපයයොගවචනං, අච්චන්තසංයයොයග වා. පඨමන්ති සබ්බ්යපඨමං

පටිසන්ධික්ෙයණ.  බ් යභතිමාතුද්ච්ඡියං. මාණයවොතිසත්යතො. යයභුයයයන

සත්තා රත්තියං පටිසන්ධිං ගණ්හන්තීති රත්තිග්ගහණං. අබ් භුට් ඨියතොවාති 

උට්ඨිතඅබ්යභො විය, අභිමුෙභායවන වා උට්ඨියතො එව මරණස්සාති

අධිප්පායයො. යසො ොතීති යසො මාණයවො යාති පඨමක්ෙණයතො පට්ඨාය

ගච්ඡයතව. ස  ච් ඡං න නිවත් තතීතියසොඑවංගච්ඡන්යතොෙණමත්තම්පින 

නිවත්තති, අඤ්ඤදත්ථුමරණයමවඋපගච්ඡතීතිගාථායඅත්යථො. 

උතුසමෙං සන්  ාෙ වුත් තං, න යලොකසමඤ්ඤාතරජස්ස

ලග්ගනදිවසමත්තං.ඉදානිවුත්තයමවත්ථංපාකටතරංකාතුං ‘‘මාතු ාමස් ස 

කිර ෙස් මි’’න්තිආදි වුත්තං. තත් ථාති තස්මිං ගබ්භාසයය. සණ් ඨහිත් වාති

නිබ්බ්යත්තිත්වා. භිජ් ජිත් වාති අග්ගහිතගබ්භා එව භින්නා හුත්වා. අයඤ්හි 

තස්සාසභායවො. වත් ථු සුද්  ං යහොතීතිපග් රිතයලොහිතත්තා අනාමයත්තාච
ගබ්භාසයයො සුකුයධො යහොති. සුකුධවත්ථුත්තා තයතො පරං කතිපයදිවසානි 

යඛත් තයමව යහොති ගබ්භසණ්ඨහනස්ස පරිත්තස්ස යලොහිතයලසස්ස

විජ්ජමානත්තා. සම්භවස්ස පන කථං සබ්භායවොති ආහ ‘‘තස් මිං 

සමයෙ’’තිආදි. ඉත්ථිසන්තායනපි සුක්කධාතු ලබ්භයතව. යතනාහ 

‘‘අඞ්  පරාමසයනනපි දාරයකො නිබ් බත් තතියෙවා’’ති. යථා පාරිකාය

නාභිපරාමසයනන සාමස්ස යබ්යොධිසත්තස්ස, දිට්ඨමඅගලිකාය

නාභිපරාමසයනන මණ්ඩබ්යයස්ස නිබ්බ්යත්ති.  න්  බ් යබොති ගන්ධනයතො 
උප්පජ්ජනගතියානිමිත්තුපට්ඨාපයනනසූචනයතොගන්යධොතිලකුධනායමන

භවගාමිකම්මුනා අබ්බ්යති පවත්තතීති  න්  බ් යබො, තත්ථ

උප්පජ්ජනකසත්යතො. යතනාහ ‘‘තතූ්රප සත් යතො’’ති. 

කම් මෙන් තෙන් තියතොති තත්රූපපත්තිආවයහන කම්මසඅොයතන 
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පටුන 

යපල්ලනකයන්යතන තථත්තාය යපල්ලියතො උපනීයතො. මහන් යතන 

ජීවිතසංසයෙනාති විජායනපරික්කියලයසන ‘‘ජීවිස්සාමි යෙො, න නු යෙො

ජීවිස්සාමි අහං වා, පුත්යතො වා යම’’ති එවං පවත්යතන ජීවිතසංසයයන

විපුයලන ගරුතයරන සංසයයන. තං ඨානන්ති ථනප්පයදසමාහ. කීළන්ති

යතනාතිකීළනං, කීළනයමව කී නකං. 

409. සාරජ්  තීති සාරත්තචිත්යතො යහොති. බයාපජ්  තීති

බ්යයාපන්නචිත්යතො යහොති. කායෙ යකසාදිකුවත්තිංසාසුචිසමුදායය

තංසභාවාරම්මණා සති කාෙසති. අනුපට් ඨයපත් වාති අනුප්පායදත්වා, 

යථාසභාවයතො කායං අනුපධායරත්වාති අත්යථො. පරිත් තයචතයසොති

කියලයසහි පරියතො ෙණ්ඩිතචිත්යතො. යතනාහ ‘‘අකුසලචිත් යතො’’ති. එයත 

අද්සලධම්මා. නිරුජ් ඣන් තීති නියරොධං පත්තා යහොන්ති. තණ් හාවයසන 

අභිනන් දතීති සප්පීතිකතණ්හාවයසන අභිමුෙං හුත්වා නන්දති. අභිවදතීති

තණ්හාවයසන තං තං ආරම්මණං අභිනිවිස්ස වදති. අජ් යඣොසාොති
අනඤ්ඤසාධාරණං වියආරම්මණං තණ්හාවයසන අනුපවිසිත්වා. යතනාහ 

‘‘ගිලිත් වා පරිනිට් ඨයපත් වා’’ති. දුක් ඛං කථං අභිනන් දතීති එත්ථ
දුක්ෙයහතුකං අභිනන්දන්යතො දුක්ෙං අභිනන්දති නාමාති දට්ඨබ්බ්යං. 

අට් ඨකථාෙං පනයාවතා යස්සදුක්යෙදිට්ඨිතණ්හාඅභිනන්දනාඅප්පහීනා, 

තාවතායං දුක්ෙං අභිනන්දති නාමාති දස්යසතුං ‘‘අහං දුක් ඛියතො මම 

දුක් ඛන් ති  ණ් හන් යතො අභිනන් දති නාමා’’ති වුත්තං. යතන

ගාහකුවයයහතුකා තත්ථ අභිනන්දනාති දස්යසති. පුන එකවාරන්ති පුනපි

එකවාරං. ඵලයහතුසන්ධියහතුඵලසන්ධිවයසන ද් විසන් ධී. 

‘‘ගබ්භස්සාවක්කන්ති යහොතී’’තිආදිනා අත්ථයතො සරූපයතො ච එතරහි

ඵලසඅයෙපස්ස. සරූයපයනව ච ඉතරකුවයස්ස යදසිතත්තා ආහ 

‘‘තිසඞ් යඛප’’න්ති. 

410-414. සමථයානිකස්ස භික්ඛුයනො යවදනාමුයෙන සඅයෙයපයනව

යාව අරහත්තා කම්මට්ඨානං ඉධ කථිතන්ති ආහ ‘‘සංඛිත් යතන 

තණ් හාසඞ් ඛෙවිමුත් තිං  ායරථා’’ති. ‘‘ඉමං තණ්හාසඅෙයවිමුත්ති’’න්ති ච 

භගවා යථායදසිතං යදසනං අයවොචාති වුත්තං ‘‘ඉමං…යප.… 

විමුත් තියදසන’’න්ති. යදි එවං කථං යදසනා විමුත්තීති ආහ ‘‘යදසනා 

හි…යප.… විමුත් තීති වුත් තා’’ති. යස්සා තණ්හාය වයසන සාති භික්ඛු

සස්සතග්ගාහමහාසඅ ාටපටිමුක්යකො, සා සබ්බ්යබුකුධානං යදසනා
හත්ථාවලම්බ්යමායනපි දුරුග් ාටියා ජාතාති ආහ 

‘‘මහාතණ් හා ාලතණ් හාසඞ් ඝාටපටිමුක් ක’’න්ති. මහාතණ් හා ායලති

මහන්යතතණ්හාජයට. තණ් හාසඞ් ඝායටතිතණ්හායසඅ ායට.තථාභූයතො

ච තස්ස අබ්භන්තයර කයතො නාම යහොතීති ආහ ‘‘අනුපවිට් යඨො 

අන් යතො ය ො’’ති.යසසං සුවිඤ්යඤයයයමව. 

මහාතණ්හාසඅෙයසුත්තවණ්ණනායලීනත්ථප්පකාසනාසමත්තා. 
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9. මහාඅස් සපුරසුත් තවණ් ණනා 

415.  ානපදියනොති ජනපදවන්යතො, ජනපදස්ස වා ඉස්සරා රාජද්මාරා

යගොත්තවයසන අඞ්  ා නාම. යතසං නිවායසො යදි එයකො ජනපයදො, කථං 

බ්යහුවචනන්තිආහ ‘‘රු  ්හීසද් යදනා’’ති.අක්ෙරචින්තකාහි ඊදියසසුඨායනසු

යුත්යතවියසලිඅගවචනානි )පාණිනි 1.2.51) ඉච්ඡන්ති. අයයමත්ථ රුළ්හී

යථා ‘‘ද්රූසු විහරති, මල්යලසු විහරතී’’ති ච. තබ්බියසසයන පන

ජනපදසකුයද ජාතිසකුයද එකවචනයමව. යතනාහ ‘‘අඞ් ය සු  නපයද’’ති.

අස්සා වුච්චන්තිපාසාණානි, තානිසුන්දරානිතත්ථසන්තීති ‘‘අස් සපුර’’න්ති
යසො නිගයමො වුත්යතොති යකචී. අපයර පනආජානීයයො අස්යසො රඤ්යඤො

තත්ථ ගහණං උපගයතොති ‘‘අස් සපුර’’න්ති වුත්යතොති වදන්ති. කිං යතහි, 
නාමයමතං තස්ස නිගමස්ස. යස්මා පන තත්ථ භගවයතො 

නිබ්යකුධවසනට්ඨානං කිඤ්චි නායහොසි, තස්මා ‘‘තං ය ොචර ාමං කත් වා 

විහරති’’ච්යචව වුත්තං. තථා හි පාළියං ‘‘අස්සපුරං නාම අඅගානං
නිගයමො’’ති යගොචරගාමකිත්තනයමවකතං. 

එවරූයපන සීයලනාතිආදීසු සීලග්ගහයණන වාරිත්තසීලමාහ. යතන
සම්මාවාචාකම්මන්තාජීයවදස්යසති.ආචාරග්ගහයණන චාරිත්තසීලං.යතන
පරිසුකුධං කායවචීසමාචාරං. පටිපත්තිග්ගහයණන 

සමථවිපස්සනාමග්ගඵලසඅගහං සම්මාපටිපත්තිං. ලජ් ජියනොති ඉමිනා

යථාවුත්තසීලාචාරමූලකාරණං. යපසලාති ඉමිනා පාරිසුකුධිං. උ ාරගුණාති

ඉමිනා පටිපත්තියා පාරිපූරිං. භික් ඛුසඞ් ඝස් යසව වණ් ණං කයථන් තීති ඉදං
යතසං උපාසකානං යයභුයයයන භික්ඛූනං ගුණකිත්තනපසුතතාය වුත්තං.
යත පන සකුධම්යමපි සම්මාසම්බුකුයධපි අභිප්පසන්නා එව. යතනාහ 

‘‘බුද්  මාමකා  ම් මමාමකා’’ති. වත්ථුත්තයය හි එකස්මිං අභිප්පසන්නා

ඉතරකුවයය අභිප්පසන්නා එව තදවිනාභාවයතො. පිණ් ඩපාතාපචාෙයනති 

ලක්ෙණවචනයමතං යථා ‘‘කායකහි සප්පි රක්ඛිතබ්බ්ය’’න්ති, තස්මා
පච්චයපටිපූජයනති වුත්තං යහොති. පච්චයදායකානඤ්හිකාරස්ස අත්තයනො
සම්මාපටිපත්තියාමහප්ඵලභාවස්ස කරණංඉධ ‘‘පිණ්ඩපාතාපචායන’’න්ති
අධිප්යපතං. 

සමණකරණාතිසමණභාවකරා, සමණභාවස්සකාරකාති අත්යථො .යතපන

එකන්තයතො අත්තයනො සන්තායන උප්පාදිතා වඩ්ඪිතා ච යහොන්තීති ආහ  

‘‘සමාදාය පරිපූරිතා ’’ති.  සමණග්ගහණඤ්යචත්ථ සමණවයසන, න

සාමඤ්ඤමත්යතනාති ආහ ‘‘සමිතපාපසමණ ’’න්ති.  බ්රාහ්මණකරණාති 

එත්ථාපි වුත්තනයයයනවත්යථො යවදිතබ්යබ්යො  .බ්යයඤ්ජනයතො එව චායං

යභයදො, යදිදං සමණබ්රාහ්මණාති, නඅත්ථයතො. සමයණන කත්තබ්බ්යධම්මාති 

සමණධම්යම ඨියතන සම්පායදතබ්බ්යධම්මා  .යයො හි

යහට්ඨිමසික්ොසඅොතසමණභායව සුප්පතිට්ඨියතො, යතන යය 

උපරිසික්ොසඅොතසමණභාවා සම්පායදතබ්බ්යා, යතසං වයසයනව
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වුත්තසමයණන කත්තබ්බ්යධම්මාවුත්තාති .තථාහියතසංසමණභාවාවහතං

සන්ධායාහ  ‘‘යතපි ච සමණකරණා යහොන්තියයවා ’’ති.  ඉධ පනාති

මහාඅස්සපුයර. හියරොත්තප්පාදිවයසන යදසනා විත්ථාරිතාති හියරොත්තප්ප-

පරිසුකුධකායවචීමයනොසමාචාරාජීවඉන්ද්රියසංවර-යභොජයනමත්තඤ්ඤුත-  

ජාගරියානුයයොගසතිසම්පජඤ්ඤ -ඣානවිජ්ජාවයසන

සමණකරණධම්මයදසනා විත්ථාරයතො යදසිතා , න තිකනිපායත විය

සඅයෙපයතො. ඵලග්ගහයණයනව විපාකඵලං ගහිතං, තං පන

උක්කට්ඨනිකුයදයසන චතුබ්බිධං සාමඤ්ඤඵලං දට්ඨබ්බ්යං. 

ආනිසංසග්ගහයණන පියමනාපතාදිඋද්රයයො. තස්යසව අත්යථොති තස්යසව

අවඤ්චාපදස්යසවඅත්ථනිකුයදයසො. ‘‘යස්සා හී ’’තිආදිනාබ්යයතියරකවයසන

අත්ථං වදති.  එත්තයකන ඨායනනාති එත්තයකන පාළිපයදයසන. 

හියරොත්තප්පාදීනං උපරි පාළියං වුච්චමානානං සමණකරණධම්මානං .

වණ්ණං කයථසීති  ගුණං ආනිසංසං අභාසි. සතිපට්ඨායන වුත්තනයයනාති

‘‘අපිච  වණ්ණභණනයමත ’’න්තිආදිනා  සතිපට්ඨානවණ්ණනායං (දී  .නි.  

අට්ඨ.2.373; ම .නි.අට්ඨ. 1.106) වුත්තනයයන. 

416. ෙං හිරීෙතීතියයනධම්යමන යහතුභූයතනවාජිගුච්ඡති.කරයණ

යහතං පච්චත්තවචනං. ෙන්ති වා ලිඅගවිපල්ලායසන වුත්යතො, ධම්යමොති

අත්යථො. හිරීයිතබ් යබනාතිඋපයයොගත්යථකරණවචනං, හිරීයිතබ්බ්යයුත්තකං 

කායදුච්චරිතාදින්ති අත්යථො. ඔත් තප් පිතබ් යබනාති එත්ථාපි එයසව නයයො.
අජ්ඣත්තං නියකජ්ඣත්තං ජාතිආදි සමුට්ඨානං එතිස්සාති 

අජ් ඣත් තසමුට් ඨානා හිරී, බ්යහිකුධා අත්තයතො බ්යහිභූයතො පරසත්යතො 

සමුට්ඨානංඑතිස්සාති බහිද්  ාසමුට් ඨානං ඔත් තප් පං. අත්තාධිපතියතොආගතා 

අත් තාධිපයතෙයා, අත්තානං අධිපතිං කත්වා පවත්තා. 

ලජ්  ාසභාවසණ් ඨිතාති පාපජිගුච්ඡනසභාවට්ඨායිනී.
සප්පතිස්සවලක්ෙණත්තා ගරුනා කිස්මිඤ්චි වුත්යත ගාරවවයසන

පතිස්සවනං පතිස්සයවො, සහ පතිස්සයවනාති සප් පතිස් සවං, පතිස්සවභූතං
තංසභාවඤ්ච යං කිඤ්චි ගාරවං. ජාතිආදිමහත්තතාපච්චයවක්ෙයණන
උප්පජ්ජමානාචහිරීතත්ථගාරවවයසනපවත්තතීති සප්පතිස්සවලක්ෙණාති

වුච්චති. භෙසභාවසණ් ඨිතන්ති පාපයතො භායනසභාවට්ඨායී, 

වජ්ජභීරුකභයදස්සාවිලක්ෙණත්තා වජ්ජං භායති තං භයයතො පස්සතීති 

වජ්  භීරුකභෙදස් සාවී, එවංසභාවං ඔත්තප්පං. අජ්ඣත්තසමුට්ඨානාදිතා ච

හියරොත්තප්පානංතත්ථතත්ථපාකටභායවයනව වුච්චති, නපයරසංකදාචි

අඤ්ඤමඤ්ඤවිප්පයයොගා. න හිලජ්ජනංනිබ්භයං, පාපභයං වා අලජ්ජනං

යහොතීති. අයයමත්ථ සඅයෙයපො, විත්ථායරො පන අට් ඨසාලිනිෙං (ධ. ස.

අට්ඨ.1.බ්යලරාසිවණ්ණනා)වුත්තනයයයනව යවදිතබ්යබ්යො.යලොකමරියාදස්ස

පාලනයතො යලොකපාල ම් මා නාම. සුක් කාති ඔදාතා පභස්සරභාවකාරකා, 

සුක්කාභිජාතියහතුතාය වා සුක් කා. සම් යභදන්ති ආචාරමරියාදාසඅකරං.

යදවභාවාවහා ධම්මාති යදව ම් මා. 



මජ්ඣිමනිකායය මූලපණ්ණාස-ටීකා  මහායමකවග්යගො 

520 

පටුන 

සුක් ක ම් මසමාහිතාති යථාවුත්තසුක්කධම්මසමඅගියනො. සන් යතොති

වූපසන්තයදොසා. සප් පුරිසාතිසන්තජනා.සපරහිතසාධකාහිසාධයවො. 

අවයවවිනිමුත්තස්ස සමුදායස්ස අභාවයතො, අවයයවන ච සමුදායස්ස 

අපදිසිතබ්බ්යයතො ඔවාදූපසම්පදාවහඔවායදකයදයසො ඔවාදූපසම් පදාති. ඉ ාති

ඉමස්මිංඅස්සපුයර. එයත හියරොත්තප්පධම්මා. සමණ ම් මා නාමාති දස් සිතා 
මූලභූතසමණභාවකරාධම්මාතිකත්වා.තථාහියතසංආදියතොගහණං. 

යස්ස අධිගයමන නිප්පරියායයතො සමණා නාම යහොන්ති, යසො

අරියමග්යගො ‘‘සමණස්සකම්මංපටිපදා’’තිකත්වාසාමඤ්ඤං, තස්සපන

ඵලභාවයතො, ආරම්මණකරණවයසන අරණීයයතො ඵලනිබ්බ්යානානි 

සාමඤ ්ඤත් යථො. රාගංයෙයපතීති රා ක් ඛයෙො, අරියමග්යගො.රායගොඛීයති

එත්ථාති රා ක් ඛයෙො, නිබ්බ්යානං. ඵලං පන කාරණූපචායරන රා ක් ඛයෙො 

දට්ඨබ්යබ්යො. යදොසක් ඛයෙො යමොහක් ඛයෙොති එත්ථාපි එයසව නයයො.

සාමඤ්ඤභූයතොඅත්යථො සාමඤ් ඤත් යථො, මග්යගො, සාමඤ්ඤස්සඅත්යථොති 

සාමඤ ්ඤත් යථො, ඵලන්ති ආහ ‘‘මග්  ම් පි ඵලම් පි එකයතො කත් වා 

සාමඤ ්ඤත් යථො කථියතො’’ති. තයිදං උක්කට්ඨනිකුයදයසන වුත්තං. 
සීලාදිපුබ්බ්යභාගපටිපදාපි හි ඉධ ‘‘සාමඤ්ඤත්යථො’’ති ගහිතා. යතයනවාහ

‘‘සති උත්තරිකරණීයය’’ති. පටියවදොමීතිපුනප්පුනංඤායපමි. 

417. කම් මපථවයසයනවාති අද්සලකම්මපථභායවයනව, තයතො
තාදිසම්පිඅද්සලකම්මංභික්ඛුස්සකාතුංනයුත්තන්ති දුට්ඨුල්ලභායවයනව

තයතො ඔරමතීති අධිප්පායයො. සික් ඛාපදබද් ය නාති

සික්ොපදපඤ්ඤාපයනන. පානීෙඝයට වා පත් යත වා කාකානං හත් ථං වා 

දණ් ඩං වා යලඩ් ඩුං වාති සබ්බ්යමිදංනිදස්සනමත්තංදට්ඨබ්බ්යං.යත්ථකත්ථචි
හි ඨිතානං අඤ්යඤසම්පි පාණීනං උට්ඨාපනාදි සබ්බ්යං අනිට්ඨකරණං ඉධ

අපරිසුකුධකායසමාචාරභායවයනව සඅගහිතන්ති. උත් තායනොති උකුධමුකුධං
තයනොතීති උත්තායනො. එවංභූයතො ච යකනචි අනුප්පාදභූමියං
සඤ්ජාතසාලකලයාණීෙන්යධො විය උපරූපරි උග්ගතුග්ගයතො පාකයටො ච 

යහොතීති ආහ ‘‘උග්  යතො පාකයටො’’ති. අනාවයටොති අනිවුයතො. යතනාහ 

‘‘අසඤ් ඡන් යනො’’ති, නච්ඡායදතබ්යබ්යොති අත්යථො. එකසදියසො 

විසුකුධභායවන. අන් තරන් තයර ඡිද් දරහියතො පුබ්යබ්යනාපරංසම්මාපටිපත්තියා

සන්ධායනන. සංවුයතො කායිකස්ස සංවරස්ස අනුපක්කියලසයතො. යතනාහ 

‘‘කියලසානං ද් වාරං පිදහයනනා’’ති. 

418. එත්ථ යථාලහුකතරං කාද්ට්ඨාපනාදිකායකම්මංකායසමාචාරස්ස

අපරිසුකුධභාවාවහං සල්යලෙවියකොපනයතො, මිච්ඡාවිතක්කනමත්තඤ්ච

මයනොසමාචාරස්ස, එවං යං කිඤ්චි අනියයානකථාකථනමත්තං 

වචීසමාචාරස්ස අපරිසුකුධභාවාවහං සල්යලෙවියකොපනයතො, න
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හසාධිප්පායයන මුසාකථනන්ති දට්ඨබ්බ්යං. හසාධිප්පායයන හි මුසාකථනං
සික්ොපදබ්යකුයධයනවපටික්ඛිත්තන්ති. 

420. ආජීයවොපිඑකච්යචොකම්මපථවයසනවාරියතොලබ්භති.යසොපන 
අතිඔළාරියකො කායවචීසමාචාරවායරසු වුත්තනයයො එවාති න ගහියතොති

දට්ඨබ්බ්යං.යයපන ‘‘තාදියසොභික්ඛූනංඅයයොගයයතොනගහියතො’’තිවදන්ති, 
තං මිච්ඡා තථා සති කායවචීසමාචාරවායරපි තස්ස
අග්ගයහතබ්බ්යභාවාපත්තියතො. ‘‘ොදථ පිවථා’’ති පුච්ඡා අත්තයනො

ොදිතුකාමතාදීපයනන, පරියායකථාභාවයතො පයනසා සල්යලෙවියකොපනා
ජාතා. 

422. අයනසනං පහාය ධම්යමන සයමන පච්චයය පරියයසන්යතො 

පරියෙසනමත් තඤ් ඤූ නාම. දායකස්ස යදයයධම්මස්ස අත්තයනො ච 

පමාණඤ්ඤුතාපටිග්ගණ්හන්යතො පටිග්  හණමත් තඤ් ඤූ නාම. යයොනියසො

පච්චයවක්ඛිත්වාපරිභුඤ්ජන්යතො පරියභො මත් තඤ් ඤූ නාම. 

423. එකස ්මිං යකොට් ඨායසති මජ්ඣිමයාමසඤ්ඤියත එකස්මිං 

යකොට්ඨායස. ‘‘වායමන පස් යසන යසන් තී’’තිඑවංවුත්තා. දක් ඛිණපස ්යසන 

සොයනො නාම නත් ථි දක්ඛිණහත්ථස්ස සරීරග්ගහණාදිපයයොගක්ෙමයතො.
පුරිසවයසනයචතංවුත්තං. 

යතජුස් සදත් තාති ඉමිනා සීහස්ස අභීරුකභාවං දස්යසති. භීරුකා හි

යසසමිගාඅත්තයනොආසයංපවිසිත්වාසන්තාසපුබ්බ්යකං යථාතථාසයන්ති, 

සීයහො පන අභීරුකභාවයතො සයතොකාරී භික්ඛු විය සතිං උපට්ඨයපත්වාව 

සයති.යතනාහ ‘‘ද් යව පුරිමපායද’’තිආදි.යසතිඅබ්යයාවටභායවන පවත්තති

එත්ථාති යසෙයා, චතුත්ථජ්ඣානයමව යසයයා. කිං පන තං

චතුත්ථජ්ඣානන්ති? ආනාපානචතුත්ථජ්ඣානං. තත්ථහිඨත්වා විපස්සනං 
වඩ්යඪත්වාභගවාඅනුක්කයමනඅග්ගමග්ගංඅධිගයතොතථාගයතොජායතොති

යකචි, තයිදං පදට්ඨානං නාම න යසයයා. අපයර පන
‘‘චතුත්ථජ්ඣානසමනන්තරා භගවා පරිනිබ්බ්යායී’’ති වුත්තපදං ගයහත්වා

‘‘යලොකියචතුත්ථජ්ඣානසමාපත්ති තථාගතයසයයා’’ති වදන්ති, තථා සති

පරිනිබ්බ්යානකාලිකා තථාගතයසයයාති ආපජ්ජති, න ච භගවා

චතුත්ථජ්ඣානං සමාපජ්ජනබ්යහුයලො විහාසි, අග්ගඵලඣානං පයනත්ථ
‘‘චතුත්ථජ්ඣාන’’න්ති අධිප්යපතං. තත්ථ යථා සත්තානං

නිකුදුපගමනලක්ෙණායසයයා භවඅගචිත්තවාරවයසනයහොති, තඤ්චයතසං

පඨමජාතිසමන්වයං යයභුයයවුත්තිකං, එවං භගවයතො අරියජාතිසමන්වයං
යයභුයයවුත්තිකං අග්ගඵලභූතං චතුත්ථජ්ඣානං ‘‘තථාගතයසයයා’’ති

යවදිතබ්බ්යං. සීහයසෙයාතියසට්ඨයසයයාතිආහ ‘‘උත් තමයසෙයා’’ති. 

426. වි තන් තානීති ඉණමූලානි. යතසන්ති ඉණමූලානං. පරිෙන් යතොති 

අවයසයසො. 
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පවත්තිනිවාරයණන චතුඉරිොපථං ඡින් දන් යතො. ආබා තීති පීයළති. 

දුක් ඛියතොති සඤ්ජාතදුක්යෙො. අප්පං බ්යලං බලමත් තා. අප්පත්යථො හි අයං 

මත් තා-සකුයදො‘‘මත්තාසුෙපරිච්චාගා’’තිආදීසු)ධ.ප.290) විය, බ්යලවත්යථො

පන මත් තා-සකුයදො අනත්ථන්තයරො. යසසන්ති ‘‘තස්ස හි බ්යන්ධනා
මුත්යතොම්හීති ආවජ්ජයයතො තදුභයං යහොතී’’තිආදිනා වත්තබ්බ්යං

සන්ධායාහ. සබ් බපයදසූති වුත්තාවසිට්යඨසු සබ්බ්යපයදසු. යයනකාමං

යථාරුචි ගච්ඡතීති යෙනකාමං යමොති අනුනාසිකයලොපං අකත්වා 
නිකුයදයසො. භුයජො අත්තයනො යථාසුෙවිනියයොයගො ඉස්යසො ඉච්ඡිතබ්යබ්යො

එත්ථාති භුජිස ්යසො, සාමියකො. යසො පන අපරසන්තකතාය ‘‘අත් තයනො 

සන් තයකො’’ති වුත්යතො. දුල්ලභආපතාය කං තායරන්ති එත්ථාති 

කන් තායරොතිආහ ‘‘නිරුදකං දීඝමග්  ’’න්ති. 

විනායසතීතිොදනදුබ්බිනියයොජනාදීහි යථා ඉණමූලංකිඤ්චින යහොති, 

තථා කයරොති. ෙම් හි රාගවත්ථුම්හි. යසො පුග්ගයලො. යතන රාගවත්ථුනා, 

පුරියසො යච ඉත්ථියා, ඉත්ථී යච පුරියසන. ඉණං විෙ කාමච් ඡන් යදො 

දට් ඨබ් යබො පීළාසමානයතො. 

න වින් දතීතිනජානාති. උපද් දයවථාතිසුෙවිහාරස්සඋපකුදවංකයරොථ, 

විබ්යායධථාති අත්යථො. යරොය ො විෙ බයාපායදො දට් ඨබ් යබො 
සුෙභඤ්ජනසමානයතො. 

නානාවිධයහතූපායාලඅකතතාය 

ෙන්ධායතනධාතුපටිච්චසමුප්පාදාදිධම්මනීතිවිචිත්තතාය ච විචිත් තනයෙ. 

 ම් මස ්සවයනති ධම්මකථායං. කථා හි යසොතබ්බ්යට්යඨන ‘‘සවන’’න්ති

වුත්තා. එවයමත්ථ සීලං විභත්තං, එවං ඣානාභිඤ්ඤා, එවං 

විපස්සනාමග්ගඵලානීති යනව තස් ස ධම්මස්සවනස්ස 

ආදිමජ් ඣපරියෙොසානං  ානාති. උට් ඨියතති නිට්ඨියත. අයහො කාරණන්ති
තත්ථ තත්ථ පටිඤ්ඤානුරූයපන නික්ඛිත්තසාධනවයසන ගහිතකාරණං. 

අයහො උපමාති තස්යසව කාරණස්ස පතිට්ඨාපනවයසන අන්වයයතො

බ්යයතියරකයතො ච පතිට්ඨං උදාහරණාදි. බන්  නා ාරං විෙ ථිනමිද්  ං 

දට් ඨබ් බං දුක්ෙයතොනියයානස්සවිබ්යන්ධනයතො. 

යස්මා ද්ක්ද්ච්චනීවරණං උකුධච්චරහිතං නත්ථි, යස්මා වා

උකුධච්චද්ක්ද්ච්චංසමානකිච්චාහාරපටිපක්ෙං, තස්මා ද්ක්ද්ච්චස්සවිසයං

දස්යසන්යතො ‘‘විනයෙ අපකතඤ් ඤුනා’’තිආදිමාහ. යථා හි උකුධච්චං

සත්තස්ස අවූපසමකරං, තථා ද්ක්ද්ච්චම්පි. යථාපි උකුධච්චස්ස

ඤාතිවිතක්කාදිආහායරො, තථා ද්ක්ද්ච්චස්සපි.යථාචඋකුධච්චස්සසමයථො

පටිපක්යෙො, තථා ද්ක්ද්ච්චස්සපීති. දාසබයං විෙ උද්  ච් චකුක් කුච් චං 

දට් ඨබ් බං අයසරිභාවාපාදනයතො. 



මජ්ඣිමනිකායය මූලපණ්ණාස-ටීකා  මහායමකවග්යගො 
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පටුන 

යසොළසවත්ථුකා විචිකිච්ඡා අට්ඨවත්ථුකං විචිකිච්ඡං අනුපවිට්ඨාතිආහ 

‘‘අට් ඨසු ඨායනසු විචිකිච් ඡා’’ති. විචිකිච් ඡන් යතොති සංසයන්යතො. 

අධිමුච් චිත් වාති පත්තියායයත්වා.  ණ් හිතුන්ති සකුයධයයවත්ථුං

පරිග්ගයහතුං. අභිමුෙං සප්පනං ආසප් පනං, පරියතො සප්පනං පරිසප් පනං. 
පදකුවයයනපි චිත්තස්ස අනිච්ඡනාකාරයමව වදති. යෙමන්තගාමිමග්ගං න

පරියයොගාහති එයතනාති අපරියෙො ාහනං, උස්සඅකිතපරිසඅකිතභායවන

ඡම්භිතංයහොතිචිත්තංයස්සධම්මස්සවයසන, යසොධම්යමො ඡම් භිතත් තන්ති

විචිකිච්ඡනාකාරමාහ. යතනාහ ‘‘චිත් තස් ස උප් පාදෙමානා’’ති. 

කන් තාරද්  ානමග් ය ො විොතිසාසඅකකන්තාරකුධානමග්යගොවිය දට් ඨබ් බා 
අප්පටිපත්තියහතුභාවයතො. 

නත්ථි එත්ථ ඉණන්ති අණයණො, තස්ස භායවො ආණණයං, කස්සචි

ඉණස්ස අධාරණං. සමිද්  කම් මන් යතොති නිප්ඵන්නජීවිකප්පයයොයගො.

පරිබුන්ධති උපයරොයධතීති ර-කාරස්ස ල-කාරං කත්වා පලියබ්යොයධො, 

අයසරිවිහායරො, තස්ස මූලං කාරණන්ති පලියබො මූලං. ඡ  ම් යම 

භායවත් වාතිඅසුභනිමිත්තග්ගාහාදියක ඡධම්යමඋප්පායදත්වාවඩ්යඪත්වා. 

ඡ  ම් යම භායවත් වාති ච යමත්තානිමිත්තග්ගාහාදයයො ච තත්ථ තත්ථ ඡ

ධම්මාති වුත්තාති යවදිතබ්යබ්යො. ප හතීති වික්ෙම්භනවයසන පජහති.

යතනාහ ‘‘ආචාරපණ් ණත් තිආදීනි සික් ඛාපිෙමායනො’’තිආදි. පරවත් ථුම් හීති

විසභාගවත්ථුස්මිං, පරවිසයයවා.පරවිසයායහයත භික්ඛුයනො, යදිදංපඤ්ච

කාමගුණා. ආණණ් ෙමිව කාමච් ඡන් දප් පහානං ආහ පියවත්ථුඅභාවාවහයතො. 

ආචාරවිපත්තිපටිබ්යාහකානි සික්ොපදානි ආචාරපණ් ණත් තිආදීනි. 

ආයරො යමිව බයාපාදප් පහානං ආහ කායචිත්තානංඵාසුභාවාවහයතො. 

බන්  නා යමොක් ඛමිව ථිනමිද්  ප් පහානං ආහ චිත්තස්ස
නිග්ගහිතභාවාවහයතො. 

භුජිස ්සං විෙ උද්  ච් චකුක් කුච් චප් පහානං ආහ චිත්තස්ස
යසරිභාවාවහයතො. 

තිණං විොති තිණමිව කත්වා. අ යණත් වාති අචින්යතත්වා. 

යඛමන් තභූමිං විෙ විචිකිච් ඡාපහානං ආහ අනුස්සඅකිතාපරිසඅකිතභායවන
සම්මාපටිපත්තියහතුභාවයතො. 

427. කිරීයති )අ. නි. ටී. 3.5.28-29) ගබ්භාසයය ඛිපීයතීති කයරො, 

සම්භයවො, කරයතො ජායතොති කරය ො, මාතායපත්තිකසම්භයවොති අත්යථො.

මාතුයා හි සරීරසණ්ඨාපනවයසන කරයතො ජායතොති කරය ොති අපයර.

උභයථාපි කර කාෙන්ති චතුසන්තතිරූපමාහ. යතයමතීතිතින්තංකයරොති.

යකොපයනත්ථ තින්තභායවොතිආහ ‘‘ස් යනයහතී’’ති, පීතිස්යනයහනපීණනං 

කයරොතීති අත්යථො. යතනාහ ‘‘සබ් බත් ථ පවත් තපීතිසුඛං කයරොතී’’ති.
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පීතිසමුට්ඨානපණීතරූයපහි සකලස්ස කරජකායස්ස පරිඵුටතාය යචත්ථ 

තංසමුට්ඨාපකපීතිසුොනංසබ්බ්යත්ථපවත්තියජොතිතා. පරිසන් යදතීතිආදීසුපි

එයසව නයයො. තත්ථාපි හි ‘‘සමන්තයතො සන්යදති යතයමති ස්යනයහති, 
සබ්බ්යත්ථපවත්තපීතිසුෙංකයරොතී’’තිආදිනායථාරහංඅත්යථො යවදිතබ්යබ්යො. 

පරිපූයරතීති වායුනා භස්තං විය ඉමං කරජකායං පීතිසුයෙන පූයරති. 

සමන් තයතො ඵුසතීති ඉමං කරජකායං පීතිසුයෙන ඵුසති. සබ් බාවයතොති අ-

කාරස්ස ආ-කායරො කයතො, සබ්බ්යාවයවවයතොති අත්යථොති ආහ 

‘‘සබ් බයකොට් ඨාසවයතො’’ති, මංසාදිසබ්බ්යාභාගවයතොති අත්යථො. අඵුටං නාම 

න යහොති පීතිසුෙසමුට්ඨායනහි රූයපහි සබ්බ්යත්ථකයමව බ්යයාපිතත්තා.
කාතුඤ්යචව යයොයජතුඤ්ච යඡයකො සන්යනතුං පටිබ්යයලොති යයොජනා.
න්හානීයචුණ්ණානං පරිමකුදනවයසන පිණ්ඩං කයරොන්යතන හත්යථන

භාජනං නිප්පීයළතබ්බ්යං යහොතීති ආහ ‘‘සන් යනන් තස ්ස භිජ්  තී’’ති. 

අනු තාති අනුපවිට්ඨා. පරි තාති පරියතො සමන්තයතො තින්තා.

තින්තභායවයනව සමං අන්තරං බ්යාහිරඤ්ච එතිස්සාති සන් තරබාහිරා. 

සබ් බත් ථකයමවාති සබ්බ්යත්යථව. න ච පග් ඝරිණී පමාණයුත්තස්යසව

උදකස්ස සිත්තත්තා. එත්ථ ච න්හානීයපිණ්ඩං විය කරජකායයො, තං
යතයමත්වාසම්පිණ්ඩිතපමාණයුත්තඋදකංවියපඨමජ්ඣානසුෙං දට්ඨබ්බ්යං. 

428. යහට් ඨා උබ් භිජ් ජිත් වා උග්  ච් ඡනඋදයකොති රහදස්ස

අයධොථූලධාරාවයසන උබ්භිජ්ජ උට්ඨහනඋදයකො. අන් යතොයෙව 

උබ් භිජ්  නඋදයකොති රහදස්ස අබ්භන්තයරයයව ථූලධාරා අහුත්වා

උට්ඨිතඋදකසිරාමුයෙහි උබ්භිජ්ජනයකො. ආ මනමග් ය ොති 
නදීතළාකකන්දරසරආදියතොආගමනමග්යගො. 

429. උප්පලගච්ඡානි එත්ථ සන්තීති උප් පලිනී (අ. නි. ටී. 3.5.28-29), 

වාරි. අෙයමත් ථ විනිච් ඡයෙො, තථා හි යලොයක රත්තක්ඛියකො 

‘‘පුණ්ඩරීකක්යෙො’’ති වුච්චති. යකචි පන ‘‘රත්තං පදුමං, යසතං 

පුණ්ඩරීක’’න්ති වදන්ති. උප්පලාදීනි විය කරජකායයො, උදකං විය 

තතියජ්ඣානසුෙන්ති අයම්පි අත්යථො ‘‘පුරිමනයෙනා’’ති අතියදයසයනව
විභාවියතොතිදට්ඨබ්බ්යං. 

430. නිරුපක් කියලසට් යඨනාති රයජොජල්ලාදිනා අනුපක්කිලිට්ඨතාය
අමලීනභායවන. අමලීනම්පි කිඤ්චි වත්ථු පභස්සරසභාවං යහොතීති වුත්තං 

‘‘පභස ්සරට් යඨනා’’ති. උතුඵරණන්ති උණ්හඋතුඵරණං. සබ්බ්යත්ථකයමව
ඣානසුයෙන ඵුට්යඨො කරජකායයො යථා උතුනා ඵුට්ඨවත්ථසදියසොති ආහ 

‘‘වත් ථං විෙ කර කායෙො’’ති. තස් මාති ‘‘වත්ථං වියා’’තිආදිනා 

වුත්තයමවත්ථං යහතුභායවන පච්චාමසති, කරජකායස්ස වත්ථසදිසත්තා 
චතුත්ථජ්ඣානසුෙස්ස ච උතුඵරණසදිසත්තාති අත්යථො. සන්තසභාවත්තා
ඤාණුත්තරත්තා යචත්ථ උයපක්ොපි සුයෙ සඅගහිතාති චතුත්ථජ්ඣායනපි

සුෙග්ගහණං කතං. ‘‘පරිසුකුයධන පරියයොදායතන ඵරිත්වා නිසින්යනො
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යහොතී’’ති වචනයතො චතුත්ථජ්ඣානචිත්තස්ස වත්ථසදිසතා වුත්තා.
චතුත්ථජ්ඣානසමුට්ඨානරූයපහි භික්ඛුයනො කායස්ස ඵුටභාවං සන්ධාය 

‘‘තංසමුට් ඨානරූපං උතුඵරණං විො’’ති වුත්තං. පුරිසස්ස කායයො විය

භික්ඛුයනොකරජකායයොති අයං පනත්යථො පාකයටොතිනගහියතො, ගහියතො
එවවා‘‘යථාහිකත්ථචි…යප.…කායයොඵුයටොයහොතී’’ති වුත්තත්තා. 

431. පුබ් යබනිවාසඤාණඋපමාෙන්ති පුබ්යබ්යනිවාසඤාණස්ස

දස්සිතඋපමායං. තංදිවසංකතකිරිොගහණං පාකතිකසත්තස්සපියයභුයයයන

පාකටා යහොතීති දස්සනත්ථං. තංදිවස ත ාමත් තෙග්ගහයණයනව
මහාභිනීහායරහිඅඤ්යඤසම්පි පුබ්යබ්යනිවාසඤාණලාභීනංතීසුභයවසුකතා
කිරියායයභුයයයනපාකටායහොතීතිදීපිතන්ති දට්ඨබ්බ්යං. 

432. සම් මුඛද් වාරාති අඤ්ඤමඤ්ඤස්ස අභිමුෙකුවාරා. අපරාපරං 

සඤ ්චරන් යතතිතංතංකිච්චවයසනඉයතො චියතොචසඤ්චරන්යත. ඉයතො පන 

ය හා…යප.… පවිසනවයසනපීති ඉදං චුතූපපාතඤාණස්ස

විසයදස්සනවයසනවුත්තං. ද් වින් නං ය හානං අන් තයර ඨත් වාතිකුවින්නං
යගහකුවාරානං සම්මුෙට්ඨානභූයත අන්තරවීථියං යවමජ්යඣ ඨත්වා. යතසු

හි එකස්ස යච පාචීනමුෙකුවාරං ඉතරස්ස පච්ඡිමමුෙං, තස්ස සම්මුෙං

උභින්නං අන්තරවීථියං ඨිතස්ස දක්ඛිණාමුෙස්ස, උත්තරාමුෙස්ස වා 
චක්ඛුමයතො පුරිසස්ස තත්ථ පවිසනකනික්ෙමනකපුරිසා යථා සුයෙයනව 

පාකටා යහොන්ති, එවං දිබ්බ්යචක්ඛුඤාණසමඅගියනො 
චවනකඋපපජ්ජනකපුරිසා.යථාපනතස්සපුරිසස්සඅඤ්යඤයනවෙයණන

පවිසන්තස්ස දස්සනං, අඤ්යඤන නික්ෙමන්තස්ස දස්සනං, එවං ඉමස්සපි

අඤ්යඤයනව ෙයණන චවමානස්ස දස්සනං, අඤ්යඤන උපපජ්ජමානස්ස

දස්සනන්තිදට්ඨබ්බ්යං.ඤාණස්සපාකටාතිආයනත්වා සම්බ්යන්යධො. තස් සාති
ඤාණස්ස. 

433. පබ්බ්යතසිෙරං යයභුයයයන සංඛිත්තං සඅද්චිතං යහොතීති ඉධ

පබ්බ්යතමත්ථකං ‘‘පබ් බතසඞ් යඛයපො’’ති වුත්තං, පබ්බ්යතපරියාපන්යනො වා

පයදයසො පබ් බතසඞ් යඛයපො. අනාවියලොතිඅකාලුස්යසො.සාචස්සඅනාවිලතා

කකුදමාභායවන යහොතීති ආහ ‘‘නික් කද් දයමො’’ති. ඨිතාසුපි නිසින් නාසුපි 

ගාවීසු. විජ්  මානාසූති ලබ්භමානාසු. ඉතරා ඨිතාපි නිසින්නාපි චරන් තීති 

වුච් චන් ති සහචරණඤායයන. තිට් ඨන් තයමව, නකදාචිපි චරන්තං. ද් වෙන්ති

සිප්පිසම්මුකං මච්ඡගුම්බ්යන්ති ඉමං උභයං තිට් ඨන් තන් ති වුත් තං, 

චරන්තම්පීති අධිප්පායයො. කිං වා ඉමාය සහචරියාය, යථාලාභග්ගහණං

පයනත්ථ දට්ඨබ්බ්යං. සක්ෙරකථලස්ස හි වයසන ‘‘තිට්ඨන්ත’’න්ති, 

සිප්පිසම්බුකස්ස මච්ඡගුම්බ්යස්ස ච වයසන ‘‘තිට්ඨන්තම්පි, චරන්තම්පී’’ති
යයොජනාකාතබ්බ්යා. 



මජ්ඣිමනිකායය මූලපණ්ණාස-ටීකා  මහායමකවග්යගො 

526 

පටුන 

434. භික් ඛූති භින්නකියලයසොති භික්ඛු. යසො හි පරමත්ථයතො
සමයණොතිනාමයකො. තත්ථ අරියමග්යගන සබ්බ්යයසො පාපානං සමිතාවීති 

සමයණො. යතනාහ ‘‘සමිතපාපත් තා’’ති. යසට්ඨට්යඨන බ්රහ්මා වුච්චති

සම්මාසම්බුකුයධො, තයතො ආගයතොති බ්රහ්මා, අරියමග්යගො, තං

අසම්යමොහපටියවධවයසන අඤ්ඤාසීති බ්රාහ් මයණො. තංසමඅගිතාය හිස්ස

පාපානං බ්යාහිතභායවො. යතනාහ ‘‘බාහිතපාපත් තා බ්රාහ් මයණො’’ති.
අට්ඨඅගියකන අරියමග්ගජයලන න්හාතවා නිකුයධොතකියලයසොති 

න් හාතයකො.  තත් තාති පහානාභිසමයවයසන පටිවිකුධත්තා. යතනාහ 

‘‘විදිතත් තා’’ති. නිස ්සුතත් තාති සමුච්යඡදප්පහානවයසන සන්තානයතො

සබ්බ්යයසොනිහතත්තා.යතනාහ ‘‘අපහතත් තා’’ති, මරියාදවයසනකියලසානං
හිංසිතත්තාඅරියමග්යගහි ඔධියසොසබ්බ්යයසොකියලසානංසමුච්ඡින්නත්තාති

අත්යථො. යතනාහ ‘‘හතත් තා’’ති. ආරකත් තාති සුප්පහීනතාය 

විප්පකට්ඨභාවයතො. යතනාහ ‘‘දූරීභූතත් තා’’ති. උභයම්පි උභයත්ථ

යයොයජතබ්බ්යං – කියලසානං ආරකත්තා හතත්තා දූරීභූතත්තා ච අරියෙො, 

තථා අරහන්ති. යං පයනත්ථ අත්ථයතොන විභත්තං, තංඋත්තානත්ථත්තා
සුවිඤ්යඤයයයමව. 

මහාඅස්සපුරසුත්තවණ්ණනායලීනත්ථප්පකාසනාසමත්තා. 

10. චූ අස් සපුරසුත් තවණ් ණනා 

435. පුරිමසදිසයමවාති ‘‘අස්සපුරවාසීනං භික්ඛුසඅය  ගාරවබ්යහුමානං
නිපච්චකාරඤ්ච දිස්වා භික්ඛූ පිණ්ඩපාතාපචායයන නියයොයජන්යතො ඉදං

සුත්තං අභාසී’’ති පුරිමසුත්යත මහාඅස්සපුයර )ම. නි. අට්ඨ. 2.415) 

වුත්තසදිසයමව. සමණානං අනුච් ඡවිකාති සමණානං සමණභාවස්ස

අනුච්ඡවිකා පතිරූපා. සමණානං අනුයලොමප් පටිපදාති සමණානං
සාමඤ්ඤසඅොතස්ස අරියමග්ගස්සඅනුකූලප්පටිපදා. 

436. එයත  ම් මාති එයත පාළියං ආගතා අභිජ්ඣාබ්යයාපාදාදයයො

පාපධම්මා. උප් පජ්  මානාති උප්පජ්ජමානා එව, පයගවසන්තායනභාවිතා. 

මලියනතිමලවන්යත කිලිට්යඨ. මලග්  හියතතිගහිතමයලසඤ්ජාතමයල. 

සමණමලාති සමණානං සමණභාවස්ස මලා. දුස් සන් තීති විපජ්ජන්ති

විනස්සන්ති. සමණයදොසාතිසමණානංසමණභාවදූසනා. කසයටති අසායර. 

නියරොය තිනිත්යතයජ.අයයතොසුෙයතොඅයපතාතිඅපායා, නිරයාදයයො, තං

ඵලං අරහන්ති, තං පයයොජනං වා එයතසන්ති ආපායිකා. ඨානානි 

අභිජ්ඣාදයයො. යතනාහ ‘‘අපායෙ’’තිආදි. කාරණභායවන

දුග්ගතිපරියාපන්නාය යවදනාය හිතානීති දුග්  තියවදනිොනි. යතන වුත්තං 

‘‘දුග්  තිෙං විපාකයවදනාෙ පච් චොන’’න්ති. තිඛිණං අෙන්ති 

යවකන්තකසදිසංසාරඅයං. අයෙනාතිඅයයො ංසයකන.යකොඤ්චසද්ණානං 
කිර ද්ච්ඡියං නිවුත්ථං යං කිඤ්චි ෙරං තිඛිණඤ්ච යහොති. තථා හි යතසං

වච්චං අට්ඨිම්පි පාසාණම්පි විලීයායපති. යතන වුත්තං ‘‘යකොඤ් චසකුයණ 
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ඛාදායපන් තී’’ති. තං කිර අයචුණ්ණං අග්ගිනාපි කිච්යඡන දය්හති, 

යභසජ්ජබ්යයලන පන සුයෙන දය්යහයය. යතන වුත්තං ‘‘සුසික් ඛිතා ච නං 

අෙකාරා බහුහත් ථකම් මමූලං ලභිත් වා කයරොන් තී’’තිආදි. අතිතිඛිණං යහොති, 

අඤ්ඤතරං අයයොබ්යන්ධනං යඵග්ගුදණ්ඩං විය සුයෙයනව ඡින්දන්ති.

සසබිළාරචම්යමහි සඅ ටිතට්යඨන සඞ් ඝාටීතිවුච්චතිආවුධපරිච්ඡයදොතිආහ 

‘‘සඞ් ඝාටිොති යකොසිො’’ති. පරියෙොනද්  න්ති පරියතො ඔනකුධං ඡාදිතං. 

සමන් තයතො යවඨිතන් ති සබ්බ්යයසොපිහිතං. 

437. රය ොති ආගන්තුකරයජො.  ල් ලන්ති සරීයර
උට්ඨානකයලොණාදිමලං. රයජොජල්ලඤ්ච වතසමාදානවයසන අනපනීතං

එතස්සඅත්ථීති රය ො ල් ලියකො, තස්ස.යතනාහ ‘‘රය ො ල් ල ාරියනො’’ති. 

උදකං ඔයරොහන් තස් සාතිආදීනමත්යථො මහාසීහනාදසුත්තවණ්ණනායං

වුත්යතොයයව. සබ් බයමතන්තිආදීසු සබ්බ්යයසොපි වතසමාදානවයසනාති

අධිප්පායයො. යස්මා සබ්බ්යයමතං බ්යාහිරසමයවයසයනව කථිතං, තස්මා 

සඞ් ඝාටිකස ්සාති පියලොතිකෙණ්යඩහි සඅ ටිතත්තා ‘‘සඅ ාටී’’ති 
ලකුධනාමවත්ථධාරියනොති අත්යථො. තථා හි පාළියං

‘‘සඅ ාටිකස්ස’’ඉච්යචව වුත්තං, න ‘‘භික්ඛුයනො’’ති. යතනාහ ‘‘ඉමස් මිං 

හී’’තිආදි.කස්මා පයනත්ථභගවතාසඅ ාටිකත්තාදීනියයවවතසමාදානානි

පටික්ඛිත්තානීති? නයදස්සනයමතං අඤ්යඤසම්පි පඤ්චාතපමූගවතාදීනං

තප්පටික්යෙයපයනවපසිකුධියතො.අපයරපනභණන්ති– ‘‘නාහං, භික්ෙයව, 
සඅ ාටිකස්ස සඅ ාටිධාරණමත්යතන සාමඤ්ඤං වදාමී’’ති වුත්යත තත්ථ
නිසින්යනො යකොචි තිත්ථන්තරලකුධියකො අයචලකත්තං නු යෙො කථන්ති

චින්යතසි, අපයර රයජොජල්ලකත්තං නු යෙො කථන්ති, එවං තං තං
චින්යතන්තානං අජ්ඣාසයවයසන භගවා ඉමායනව වතසමාදානානි ඉධ

පටික්ඛිපීති. සඞ් ඝාටිකන්ති නිවාසනපාරුපනවයසන සඅ ාටිවන්තං.

යතනාහ ‘‘සඞ් ඝාටිකං වත් ථ’’න්තිආදි. අත්තයනො රුචියා මිත්තාදයයො 

සඞ් ඝාටිකං කයරෙුං, පච්ඡා විඤ්ඤුතං පත්තකායල සඅ ාටිකත්යත
සමාදයපයයං. 

438. අත් තානං විසුජ් ඣන් තං පස් සති අභිජ්ඣාදීනංසමුදාචාරාභාවයතො.

මග්යගනඅසමුච්ඡින්නත්තා විසුද් ය ොති පන න වත් තබ් යබො. පායමොජ්  න්ති
තරුණපීතිමාහ. තස්ස හි අත්තයනො සම්මාපටිපත්තියා කියලසානං

වික්ෙම්භිතත්තා චිත්තස්ස විසුකුධතං පස්සන්තස්ස පායමොජ්ජං ජායති, තං

තුට්ඨාකාරං. යතනාහ ‘‘තුට් ඨාකායරො’’ති. පීතීති පස්සකුධිආවහා බ්යලවපීති. 

නාමකායෙො පස් සම් භතීති ඉමිනා උභයම්පි පස්සකුධිං වදති. යවදිෙතීති
අනුභවති වින්දති. ඉදානි යතන නීවරයණහි චිත්තස්ස වියසොධනත්තං

ලකුධන්තිආහ ‘‘අප් පනාප් පත් තං විෙ යහොතී’’ති.අඤ්ඤත්ථඋට්ඨිතාඅඤ්ඤං
ඨානං උපගතාති එත්තයකන උපමාභායවන උච්චනීචතාසාමඤ්යඤන
යහට්ඨාඅසකුධම්මානං පටිපක්ෙවයසනයදසනායපරියයොසාපිතත්තාවුත්තං 

‘‘ෙථානුසන් ධිනා’’ති. මහාසීහනාදසුත් යත මග් ය ො යපොක් ඛරණිො උපමියතො 
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‘‘යසයයථාපි, සාරිපුත්ත, යපොක්ෙරණී’’තිආදිං )ම. නි. 1.154) ආරභිත්වා

උපමාසංසන්දයන ‘‘තථායංපුග්ගයලොපටිපන්යනො, තථාචඉරියති, තඤ්ච 

මග්ගං සමාරුළ්යහො, යථා ආසවානං ෙයා’’ති )ම. නි. 1.154) වුත්තත්තා.
යථා හි පුරත්ථිමාදිදිසාහි ආගතා පුරිසා තං යපොක්ෙරණිං ආගම්ම

විසුකුධරූපකායා විගතපරිළාහා චයහොන්ති, එවංෙත්තියාදිද්ලයතොආගතා
තථාගතප්පයවදිතං ධම්මවිනයං සාසනං ආගම්ම විසුකුධනාමකායා

විගතකියලසපරිළාහා ච යහොන්ති. තස්මා සබ් බකියලසානං සමිතත් තා 

පරමත් ථසමයණො යහොතීති.යසසංසුවිඤ්යඤයයයමව. 

චූළඅස්සපුරසුත්තවණ්ණනායලීනත්ථප්පකාසනාසමත්තා. 
නිට්ඨිතාචමහායමකවග්ගවණ්ණනා. 
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5. චූ ෙමකවග් ය ො 

1. සායලෙයකසුත් තවණ් ණනා 

439. මහා නකායෙ සන් නිපතියතති යකචි ‘‘පහංසනවිධිං දස්යසත්වා

රාජද්මාරං හායසස්සාමා’’ති, යකචි ‘‘තං කීළනං පස්සිස්සාමා’’ති එවං

මහාජනසමූයහ සන්නිපතියත. යදවනටන්ති දිබ්බ්යගන්ධබ්බ්යං. කුසලං 

කුසලන් ති වචනං උපාදාොති ‘‘කච්චි ද්සලං? ආම ද්සල’’න්ති
වචනපටිවචනවයසනපවත්තද්සලවාදිතායයතමනුස්සාආදියතොද්සලාති 

සමඤ්ඤං ලභිංසු. යතසං ද්සලානං ඉස්සරාති රාජද්මාරා යකොසලා. 
යකොසයලජාතා.යතසංනිවායසොතිසබ්බ්යංපුබ්යබ්යවුත්තනයයමව.යතනාහ 

‘‘යසො පයදයසො යකොසලාති වුච් චතී’’ති. 

චාරිකං චරමායනොති සාමඤ්ඤවචනම්පි ‘‘මහතා…යප.… තදවසරී’’ති

වචනයතො වියසසං නිවිට්ඨයමවාති ආහ ‘‘අතුරිතචාරිකං චරමායනො’’ති. 

මහතාති ගුණමහත්යතනපි සඅෙයාමහත්යතනපි මහතා. තස්මිඤ්හි

භික්ඛුසමූයහ යකචි අධිසීලසික්ොවයසන සීලසම්පන්නා, තථා යකචි

සීලසමාධිසම්පන්නා, යකචි සීලසමාධිපඤ්ඤාසම්පන්නාතිගුණමහත්යතනපි
යසො භික්ඛුසමූයහො මහාති. තං අනාමසිත්වා සඅෙයාමහත්තයමව

දස්යසන්යතො ‘‘සතං වා’’තිආදිමාහ. අඤ්ඤගාමපටිබ්යකුධජීවිකාවයසන

සයමොසරන්ති එත්ථාති සයමොසරණං,  ායමො නිවාසගායමො. න්ති සාලං

බ්රාහ්මණගාමං. විහායරොති භගවයතො විහරණට්ඨානං. එත් ථාති එතස්මිං 

සායලෙයකසුත් යත. අනිෙමියතොතිඅසුකස්මිංආරායම පබ්බ්යයතරුක්ෙමූයල

වාති න නියමියතො, සරූපග්ගහණවයසනන නියමිත්වා වුත්යතො. තස් මාති
අනියමිතත්තා. අත්ථාපත්තිසිකුධමත්ථං පරිකප්පනවයසන දස්යසන්යතො 

‘‘වනසණ් යඩො භවිස් සතී’’තිආහ, අකුධා භයවයයාතිඅත්යථො. 

උපලභිංසූති )සාරත්ථ. ටී. 1.1.යවරඤ්ජකණ්ඩවණ්ණනා; දී. නි. ටී.

1.255; අ.නි.ටී.2.3.64) සවනවයසන උපලභිංසූතිඉමමත්ථංදස්යසන්යතො 

‘‘යසොතද් වාර…යප.…  ානිංසූ’’තිආහ.අවධාරණඵලත්තාසබ්බ්යම්පිවාකයං

අන්යතොගධාවධාරණන්ති ආහ ‘‘පදපූරණමත් යත වා නිපායතො’’ති. 

අව ාරණත් යථතිපනඉමිනා ඉට්ඨත්ථාවධාරණත්ථංයෙො-සකුදග්ගහණන්ති
දස්යසති. ‘‘අස්යසොසු’’න්ති පදං යෙො-සකුයද ගහියත යතන

ඵුල්ලිතමණ්ඩිතවිභූසිතං විය යහොන්තං පූරිතං නාම යහොති, යතන ච

පුරිමපච්ඡිමපදානි සංසිලිට්ඨානි යහොන්ති, න තස්මිං අග්ගහියතති ආහ 

‘‘පදපූරයණන බයඤ්  නසිලිට් ඨතාමත් තයමවා’’ති. මත් ත-සකුයදො 

වියසසනිවත්තිඅත්යථො. යතනස්ස අනත්ථන්තරදීපනතං දස්යසති, එව-

සකුයදනපනබ්යයඤ්ජනසිලිට්ඨතායඑකන්තිකතං.සාලායංජාතා සංවඩ්ඪකා 

සායලෙයකා යථා‘‘කත්යතයයකා උබ්යභයයකා’’ති. 
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සමිතපාපත් තාති අච්චන්තං අනවයසසයතො සවාසනං සමිතපාපත්තා.
එවඤ්හිබ්යාහිරකවීතරාගයසක්ොයසක්ෙපාපසමනයතොභගවයතොපාපසමනං 
වියසසිතං යහොති. අයනකත්ථත්තා නිපාතානං ඉධ අනුස්සවත්යථො

අධිප්යපයතොති ආහ ‘‘ඛලූති අනුස ්සවනත් යථ නිපායතො’’ති. 

ආලපනමත් තන්ති පියාලාපවචනං. පියසමුදාහාරා යහයත ‘‘යභො’’ති වා 

‘‘ආවුයසො’’ති වා ‘‘යදවානංපියා’’ති වා. ය ොත් තවයසනාති එත්ථ තං

තායතීති ය ොත් තං. යගොතයමොති හි පවත්තමානං අභිධානං බුකුධිඤ්ච

එකංසිකවිසයතාය තායති රක්ෙතීති ය ොතමය ොත් තං. යථා හි බුකුධි

ආරම්මණභූයතන අත්යථන විනා න වත්තති, එවං අභිධානං

අභියධයයභූයතන, තස්මා යසො තානි තායති රක්ෙතීති වුච්චති. යසො පන
අත්ථයතො අඤ්ඤද්ලපරම්පරාසාධාරණං තස්ස ද්ලස්ස ආදිපුරිසසමුදාගතං
තංද්ලපරියාපන්නසාධාරණං සාමඤ්ඤරූපන්ති දට්ඨබ්බ්යං. 

උච් චාකුලපරිදීපනං උදියතොදිතවිපුලෙත්තියද්ලවිභාවනයතො.
සබ්බ්යෙත්තියානඤ්හි ආදිභූතමහාසම්මතමහාරාජයතො පට්ඨාය අසම්භින්නං

උළාරතමං සකයරාජද්ලං. යකනචි පාරිජුඤ ්යඤනාති
ඤාතිපාරිවිඤ්ඤයභොගපාරිවිඤ්ඤාදිනා යකනචිපි පාරිවිඤ්යඤන පරිහානියා 

අනභිභූයතො අනජ්යඣොත්ථයටො. තථා හි කදාචිපි තස්ස ද්ලස්ස

තාදිසපාරිවිඤ්ඤාභායවො, අභිනික්ෙමනකායල ච තයතො සමිකුධතමභායවො

යලොයක පාකයටො පඤ්ඤායතොති. සකයකුලා පබ් බජියතොති ඉදං වචනං

භගවයතො සද්  ාපබ් බජිතභාවදීපනං වුත්තං මහන්තං ඤාතිපරිවට්ටං
මහන්තඤ්ච යභොගක්ෙන්ධං පහාය පබ්බ්යජිතභාවදීපනයතො. එත්ථ ච 

සමයණොති ඉමිනා පරික්ෙකජයනහි භගවයතො බ්යහුමතභායවො දස්සියතො

සමිතපාපතාදීපනයතො, ය ොතයමොති ඉමිනා යලොකියජයනහි
උළාරතමද්ලීනතාදීපනයතො. 

අබ් භුග්  යතොති එත්ථ අභි-සකුයදො ඉත්ථම්භූතාෙයායන, තංයයොගයතො
පන ‘‘භවන්තං යගොතම’’න්ති උපයයොගවචනං සාමිඅත්යථපි සමානං

ඉත්ථම්භූතයයොගදීපනයතො ‘‘ඉත් ථම් භූතාඛයානත් යථ’’ති වුත්තං. යතනාහ 

‘‘තස් ස යඛො පන යභොයතො ය ොතමස් සාති අත් යථො’’ති. කලයායණොති
භකුදයකො. සා චස්ස කලයාණතා උළාරවිසයතායාති ආහ 

‘‘කලයාණගුණසමන් නා යතො’’ති. තංවිසයතා යහත්ථ සමන්නාගයමො. 

යසට් යඨොති එත්ථාපි එයසව නයයො යථා ‘‘භගවාති වචනං යසට්ඨ’’න්ති 

(පාරා. අට්ඨ. 1.යවරඤ්ජකණ්ඩවණ්ණනා; විසුකුධි. 1.142; උදා. අට්ඨ. 1; 

ඉතිවු. අට්ඨ.නිදානවණ්ණනා; මහානි.අට්ඨ.50). ‘‘භගවා අරහ’’න්තිආදිනා
ගුණානං සංකිත්තනයතො සංසකුදනයතො ච කිත්තිසකුයදො වණ්යණොති ආහ 

‘‘කිත් තියෙවා’’ති.කිත්තිපරියායයොපිහි සකුද-සකුයදොයථාතං ‘‘උළාරසකුදා

ඉසයයො ගුණවන්යතො තපස්සියනො’’ති. ථුතියඝොයසොති අභිත්ථවුදාහායරො. 

අජ් යඣොත් ථරිත් වාති පටිපක්ොභායවන අනඤ්ඤසාධාරණතාය ච 
අභිභවිත්වා. 
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පටුන 

යසො භ වාති යයො යසො සමතිංස පාරමියයො පූයරත්වා සබ්බ්යකියලයස
භඤ්ජිත්වා අනුත්තරං සම්මාසම්යබ්යොධිං අභිසම්බුකුයධො යදවානං අතියදයවො
සක්කානංඅතිසක්යකොබ්රහ්මානංඅතිබ්රහ්මායලොකනායථො භාගයවන්තතාදීහි

කාරයණහි භගවාති ලකුධනායමො, යසො භගවා. ‘‘භගවා’’ති හි ඉදං සත්ථු 
නාමකිත්තනං.තථාහිවුත්තං‘‘භගවාතියනතංනාමංමාතරාකත’’න්තිආදි

)මහානි.149, 198, 210; චූළනි.අජිතමාණවපුච්ඡානිකුයදස2). පරයතොපන
‘‘භගවා’’තිගුණකිත්තනයමව. එවං‘‘අරහ’’න්තිආදීහිපයදහියයසයදවයක

යලොයක අතිවිය පඤ්ඤාතා බුකුධගුණා, යත නානප්පකාරයතො විභාවිතාති

දස්යසතුං පච්යචකං ඉතිපි-සකුයදො යයොයජතබ්යබ්යොති ආහ ‘‘ඉතිපි අරහං, 

ඉතිපි සමාසම් බුද් ය ො…යප.… ඉතිපි භ වා’’ති. ‘‘ඉතියපතංභූතං, ඉතියපතං

තච්ඡ’’න්තිආදීසු )දී. නි. 1.6) විය හි ඉධ ඉති-සකුයදො

ආසන්නපච්චක්ෙකාරණත්යථො, පි-සකුයදො සම්පිණ්ඩනත්යථො යතන යතසං
ගුණානං බ්යහුභාවදීපනයතො. තානි ගුණසල්ලක්ෙණකාරණානි
සකුධාසම්පන්නානං විඤ්ඤුජාතිකානං පච්චක්ොනි එවාති දස්යසන්යතො 

‘‘ඉමිනා ච ඉමිනා ච කාරයණනාති වුත් තං යහොතී’’තිආදි. තයතො 

විසුද් ධිමග්  යතො. යතසන්ති ‘‘අරහ’’න්තිආදීනං. විත් ථායරො අත්ථනිකුයදයසො 

 යහතබ් යබො. තයතො එව තංසංවණ්ණනායං )විසුකුධි. මහාටී. 1.130) 

වුත්යතො‘‘ආරකාතිඅරහංසුවිදූරභාවයතො, ආරකාතිඅරහංආසන්නභාවයතො, 

රහිතබ්බ්යස්ස අභාවයතො, සයඤ්චඅරහිතබ්බ්යයතො, නත්ථි එතස්සරයහොගමනං

ගතීසු පච්චාජාති, පාසංසභාවයතොවාඅරහ’’න්තිආදිනා ‘‘අරහ’’න්තිආදීනං
පදානංඅත්යථො විත්ථාරයතොයවදිතබ්යබ්යො. 

භවන්ති යචත්ථ )විසුකුධි. මහාටී. 1.130; සාරත්ථ. ටී. 

1.යවරඤ්ජකණ්ඩවණ්ණනා)– 

‘‘සම්මානප්පටිපජ්ජන්ති, යයනිහීනාසයානරා; 

ආරකායතහිභගවා, දූයරයතනාරහංමයතො. 

යයසම්මාපටිපජ්ජන්ති, සුප්පණීතාධිමුත්තිකා; 

භගවායතහිආසන්යනො, යතනාපිඅරහංජියනො. 

පාපධම්මා රහානාම, සාධූහිරහිතබ්බ්යයතො; 

යතසංසුට්ඨුපහීනත්තා, භගවාඅරහංමයතො. 

යයසච්ඡිකතසකුධම්මා, අරියාසුකුධයගොචරා; 

නයතහිරහියතොයහොති, නායථොයතනාරහංමයතො. 

රයහොවාගමනංයස්ස, සංසායරනත්ථිසබ්බ්යයසො; 

පහීනජාතිමරයණො, අරහංසුගයතොමයතො. 

ගුයණහිසදියසොනත්ථි, යස්මායලොයකසයදවයක; 
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තස්මාපාසංසියත්තාපි, අරහංකුවිපදුත්තයමො. 

ආරකාමන්දබුකුධීනං, ආසන්නාචවිජානතං; 

රහානංසුප්පහීනත්තා, විදූනමරයහයයයතො; 

භයවසුචරහාභාවා, පාසංසාඅරහංජියනො’’ති. 

සුන් දරන්ති භකුදකං. තඤ්ච පස්සන්තස්ස හිතසුොවහභායවන

යවදිතබ්බ්යන්ති ආහ ‘‘අත් ථාවහං සුඛාවහ’’න්ති. තත්ථ අත් ථාවහන්ති 

දිට්ඨධම්මිකසම්පරායිකපරමත්ථසඤ්හිතහිතාවහං. සුඛාවහන්ති 

තප්පරියාපන්නතිවිධසුොවහං. තථාරූපානන්ති තාදිසානං. යාදියසහි පන

ගුයණහි භගවා සමන්නාගයතො, යතහි චතුප්පමාණිකස්ස යලොකස්ස

සබ්බ්යථාපි අච්චන්තායපසාදනීයයොතිදස්යසතුං ‘‘අයනයකහිපී’’තිආදි වුත්තං.

තත්ථ ෙථාභූත…යප.… අරහතන්ති ඉමිනා ධම්මප්පමාණානං

ලූෙප්පමාණානං සත්තානංභගවයතො පසාදාවහතමාහ, ඉතයරනඉතයරසං. 

දස් සනමත් තම් පි සාධු යහොතීතිඑත්ථයකොසියසද්ණස්සවත්ථු කයථතබ්බ්යං. 

එකං පදම් පි යසොතුං ලභිස් සාම, සාධුතරංයෙව භවිස ්සතීති එත්ථ
මණ්ඩූකයදවපුත්තවත්ථුකයථතබ්බ්යං. 

ඉමිනා නයෙන අ ාරිකපුච් ඡා ආ තාති ඉදං යයභුයයවයසන වුත්තං.

යයභුයයයනහිඅගාරිකාඑවංපුච්ඡන්ති. අන ාරිකපුච් ඡාෙපි එයසවනයයො. 

ෙථා න සක් යකොන් ති…යප.… විස් සජ් ය න් යතොති ඉමිනා සත්ථු යතසං
බ්රාහ්මණගහපතිකානං නිග්ගණ්හනවිධිං දස්යසති. යතසඤ්හි

සංඛිත්තරුචිතායසඅයෙපයදසනා, තායඅත්ථං අජානන්තාවිත්ථාරයදසනං

ආයාචන්ති, සාචයනසංසංඛිත්තරුචිතාපණ්ඩිතමානිතාය, යසොච මායනො

යථායදසිතස්සඅත්ථස්සඅජානන්යතඅප්පතිට්යඨොයහොති, ඉති භගවායතසං

මානනිග්ගහවිධිං චින්යතත්වා සඅයෙයපයනව පඤ්හං විස්සජ්යජසි, න 

සබ්බ්යයසො යදසනාය අසල්ලක්ෙණත්ථං. යතනාහ ‘‘පණ් ඩිතමානිකා 

හී’’තිආදි. ෙස් මා මං තුම් යහ ොචථ, සංඛිත්යතන වුත්තමත්ථංනජානිත්ථාති
අධිප්පායයො. 

440. ‘‘එකවියධන ඤාණවත්ථු’’න්තිආදීසු )විභ. 751) විය 

යකොට්ඨාසත්යථො වි -සකුයදො, යසො ච විභත්තිවචනවිපල්ලාසං කත්වා

පච්චත්යත කරණවචනවයසන ‘‘තිවි ’’න්ති වුත්යතො. අත්යථො පන

කරණපුථුවචනවයසනදට්ඨබ්යබ්යොතිආහ ‘‘තිවි න් ති තීහි යකොට් ඨායසහී’’ති.

පකාරත්යථො වා වි -සකුයදො, පකාරත්ථත්තායයව ලබ්භමානං

අධම්මචරියාවිසමචරියාභාවසාමඤ්ඤං, කායකුවාරිකභාවසාමඤ්ඤං වා

උපාදාය එකත්තං යනත්වා ‘‘තිවි ’’න්ති වුත්තං. පකාරයභයද පන

අයපක්ඛියත ‘‘තිවිධා’’ඉච්යචව වුත්තං යහොති. කායෙනාති එත්ථ කායෙොති

යචොපනකායයොඅධිප්යපයතො, යසොචඅධම්මචරියායකුවාරභූයතොයතන විනා

තස්සාඅප්පවත්තනයතො. කායෙනාතිචයහතුම්හිකරණවචනං. කිඤ්චාපිහි
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අධම්මචරියාසඅොතයචතනාසමුට්ඨානාසා විඤ්ඤත්ති, නචසාපට්ඨායන 
ආගයතසුචතුවීසතියාපච්චයයසුඑයකනපිපච්චයයනයචතනායපච්චයයො

යහොති, තස්සා පන තථාපවත්තමානාය කායකම්මසඤ්ඤිතාය යචතනාය
පවත්තියහොතීතියතනකුවායරන ලක්ඛිතබ්බ්යභාවයතොතස්සාකාරණංවියච

සබ්යබ්යොහාරමත්තං යහොති. කාෙද් වායරනාති වා කායයන කුවාරභූයතන
කායකුවාරභූයතනාතිතං ඉත්ථම්භූතලක්ෙයණකරණවචනං. අධම්මං චරති

එතායාති අ ම් මචරිො, තථාපවත්තා යචතනා. අ ම් යමොති පන

තංසමුට්ඨායනො පයයොයගො දට්ඨබ්යබ්යො. ධම්මයතො අනයපතාති ධම්මා, න

ධම්මාති අධම්මා, අධම්මා ච සා චරියා චාති අ ම් මචරිො. 

පච්චනීකසමනට්යඨන සමං, සමානං සදිසං යුත්තන්ති වා සමං, සුචරිතං.

සමයතොවිගතං, විරුකුධංවාතස්සාතිවිසමං, දුච්චරිතං.සාඑවවිසමා චරියාති 

විසමචරිො. සබ් යබසු කණ් හසුක් කපයදසූති ‘‘චතුබ්බිධං වාචාය
අධම්මචරියාවිසමචරියා යහොතී’’තිආදිනාඋකුයදසනිකුයදසවයසනආගයතසු 
සබ්යබ්යසු කණ්හපයදසු – ‘‘තිවිධං යෙො ගහපතයයො කායයන
ධම්මචරියාසමචරියා යහොතී’’තිආදිනා උකුයදසනිකුයදසවයසන ආගයතසු
සබ්යබ්යසුසුක්කපයදසුච. 

යරොයදතිද්රූරකම්මන්තතායපරපටිබ්යකුයධසත්යතඅස්සූනියමොයචතීති 

රුකුයදො, යසොඑව ලුද් යදො ර-කාරස්සල-කාරංකත්වා. කක් ඛය ොතිලුකුයදො. 

දාරුයණොති ඵරුයසො. සාහසියකොති සාහස්සකාරී. සයචපි න ලිප් පන් ති. 

තථාවිය ො පයරසං  ාතනසීයලො යලොහිතපාණීත් යවව වුච් චති යථා
දානසීයලොපයරසංදානත්ථං අයධොතහත්යථොපි‘‘පයතපාණී’’ත්යවවවුච්චති.

පහරණංපහාරදානමත්තං හතං, පවුකුධංපහරණංපරස්සමාරණං පහතන්ති

දස්යසන්යතො ‘‘හයත’’තිආදිමාහ. තත්ථ නිවිට් යඨොතිඅභිනිවිට්යඨොපසුයතො. 

යස්ස වයසන ‘‘පරස්සා’’ති සාමිනිකුයදයසො, තං සාපයතයයං. යඤ්හි

සාමඤ්ඤයතො ගහිතං, තං යතයනව සාමිනිකුයදයසන පකාසිතන්ති ආහ 

‘‘පරස ්ස සන් තක’’න්ති. පරස්සපරවිත්තූපකරණන්ති වා එකයමයවතං 

සමාසපදං, යංකිඤ්චි පරසන්තකංවියසසයතො පරස්ස විත්තූපකරණංවාති

අත්යථො. යතහි පයරහීති යයසං සන්තකං, යතහි. යස්ස වයසන පුරියසො

‘‘යථයනො’’ති වුච්චති, තං යථයයන්ති ආහ ‘‘අවහරණචිත් තස් යසතං 

අධිවචන’’න්ති. යථෙයසඞ් ඛායතන, න විස්සාසතාවකාලිකාදිවයසනාති
අත්යථො. 

මයත වාති වා-සකුයදො අවුත්තවිකප්පත්යථො. යතන පබ්බ්යජිතාදිභාවං 

සඅගණ්හාති. එයතනුපායෙනාතියංමාතරිමතාය, නට්ඨායවා පිතාරක්ෙති, 

සා පිතුරක් ඛිතා. යං උයභොසු අසන්යතසු භාතා රක්ෙති, සා භාතුරක් ඛිතාති

එවමාදිං සන්ධායාහ. සභා කුලානීති ආවාහකිරියාය සභාගානි ද්ලානි. 

දස්සුකවිධිං වා උකුදිස්ස ඨපිතදණ් ඩාරාජාදීහි. සම් මාදිට් ඨිසුත් යත (ම. නි.
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අට්ඨ. 1.89) ‘‘අසකුධම්මාධිප්පායයන කායකුවාරප්පවත්තා

අගමනීයට්ඨානවීතික්කමයචතනා’’තිඑවං වුත් තමිච් ඡාචාරලක් ඛණවයසන. 

හත් ථපාදාදියහතූති හත්ථපාදාදියභදනයහතු.  නයහතූති ධනස්ස

ලාභයහතු ජානියහතු ච. ලායභොති  ාසච්ඡාදනානි ලබ්භතීති ලායභො. 

කිඤ් චික් ඛන්ති කිඤ්චිමත්තකං ආමිසජාතං. යතනාහ ‘‘ෙං වා’’තිආදි. 

 ානන් යතොයෙවාතිමුසාභාවං තස්සවත්ථුයනොඅත්ථි, තංජානන්යතොඑව. 

අණ් ඩකාතිවුච්චතිරුක්යෙඅණ්ඩසදිසා ගණ්ඨියයො.යථාථකුධාවිසමා

දුබ්බිනීතා ච යහොන්ති, එවයමවං ඛුංසනවම්භනවයසන පවත්තවාචාපි හි

‘‘අණ්ඩකා’’තිවුත්තා.යතනාහ ‘‘ෙථා සයදොයස රුක් යඛ’’තිආදි. කක් කසාති

ඵරුසා එව, යසො පනස්සා කක්කසභායවො බ්යයාපාදනිමිත්තතාය තයතො

පූතිකාති. යතනාහ ‘‘ෙථා නාමා’’තිආදි. කටුකාති අනිට්ඨා. අමනාපාති න

මනවඩ්ඪනී, තයතො එව යදොස නනී, චිත්තසන්යදොසුප්පත්තිකාරිකා. 

මම් යමසූති  ට්ටයනන දුක්ඛුප්පත්තියතො මම්මසදියසසු ජාතිආදීසු. 

ලග්  නකාරීති එවංවදන්තස්සඑවංවදාමීතිඅත්ථාධිප්පායයනලග්ගනකාරී, 

න බ්යයඤ්ජනවයසන. යකො ස ්ස ආසන් නා තස්ස කාරණභාවයතො. 

සයදොසවාචාොති අත්තයනො සමුට්ඨාපකයදොසස්ස වයසන සයදොසවාචාය 

යවවචනානි. 

අකායලනාති අයුත්තකායලන. අකාරණනිස් සිතන්ති නිප්ඵලං. ඵලඤ්හි

කාරණනිස්සිතං නාම තදවිනාභාවයතො. අකාරණනිස්සිතං නිප්ඵලං, 

සම්ඵන්ති අත්යථො. අසභාවවත් තාති අයාථාවවාදී. 

අසංවරවිනෙපටිසංයුත් තස් සාතිසංවරවිනයරහිතස්ස, අත්තයනො සුණන්තස්ස

ච න සංවරවිනයාවහස්ස වත් තා. හදෙමඤ් ජූසාෙං නිය තුන්ති

අහිතසංහිතත්තා චිත්තං අනුප්පවියසත්වා නියධතුං. අයුත් තකායලතිධම්මං

කයථන්යතනයයො අත්යථොයස්මිංකායලවත්තබ්යබ්යො, තයතොපුබ්යබ්යපච්ඡා

තස්සඅකායලො, තස්මිං අයුත්තකායල වත් තා යහොති. අනපයදසන්තිභගවතා

අසුකසුත්යත එවං වුත්තන්ති සුත්තාපයදසවිරහිතං. අපරිච් යඡදන්ති 

පරිච්යඡදරහිතං. යථා පන වාචා පරිච්යඡදරහිතා යහොති, තං දස්යසතුං 

‘‘සුත් තං වා’’තිආදිවුත්තං. උපලබ් භන්තිඅනුයයොගං. බාහිරකථංයෙවාතියං 

සුත්තං, ජාතකං වානික්ඛිත්තං, තස්ස සරීරභූතංකථං අනාමසිත්වාතයතො

බ්යහිභූතංයයව කථං. සම් පජ් ජිත් වාති විරුළ්හං ආපජ්ජිත්වා. 

පයවණි ාතකාවාති අනුජාතපායරොහමූලානියයව තිට්ඨන්ති. ආහරිත් වාති
නික්ඛිත්තසුත්තයතො අඤ්ඤම්පි අනුයයොගඋපමාවත්ථුවයසන 

තදනුපයයොගිනං ආහරිත්වා.  ානායපතුන්ති එතදත්ථමිදං වුත්තන්ති

ජානායපතුං යයො සක්යකොති. තස් ස කයථතුන්ති තස්ස තථාරූපස්ස

ධම්මකථිකස්ස බ්යහුම්පි කයථතුං වට්ටති. න අත් ථනිස් සිතන්ති අත්තයනො
පයරසඤ්චනහිතාවහං. 
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අභිජ්ඣායනං යයභුයයයන පරසන්තකස්ස දස්සනවයසන යහොතීති 

‘‘අභිජ් ඣාෙ ඔයලොයකතා යහොතී’’ති වුත්තං. අභිජ්ඣායන්යතො වා 
අභිජ්ඣායිතං වත්ථුංයත්ථකත්ථචිඨිතම්පිපච්චක්ෙයතො පස්සන්යතො විය 

අභිජ්ඣායතීතිවුත්තං ‘‘අභිජ් ඣාෙ ඔයලොයකතා යහොතී’’ති. කම් මපථයභයදො 

න යහොති, යකවලං යලොභමත්යතොව යහොති පරිණාමනවයසන 

අප්පවත්තත්තා. යථා පන කම්මපථයභයදො යහොති, තං දස්යසතුං ‘‘ෙදා 

පනා’’තිආදි වුත්තං. පරිණායමතීති අත්තයනො සන්තකභායවන පරිග්ගය්හ
නායමති. 

විපන් නචිත් යතොති බ්යයාපායදන විපත්තිං ආපාදිතචිත්යතො. යතනාහ 

‘‘පූතිභූතචිත් යතො’’ති. බ්යයාපායදො හි විසං විය යලොහිතස්ස චිත්තං පූතිභාවං

ජයනති. යදොයසන දුට් ඨචිත් තසඞ් කප් යපොති වියසන විය සප්පිආදියකොයපන

දූසිතචිත්තසඅකප්යපො. ඝාතීෙන් තූති හනීයන්තු. ව ං පාපුණන් තූති මරණං

පාපුණන්තු. මා වා අයහසුන්ති සබ්යබ්යන සබ්බ්යං න යහොන්තු. යතනාහ 

‘‘කිඤ් චිපි මා අයහසු’’න්ති, අනවයසසවිනාසං පාපුණන්තූති අත්යථො. 

හඤ ්ඤන් තූති ආදිචින් තයනයනවාතිඑකන්තයතොවිනාසචින්තායඑව. 

මිච් ඡාදිට් ඨියකොතිඅයයොනියසො උප්පන්නදිට්ඨියකො.යසොචඑකන්තයතො

ද්සලපටිපක්ෙදිට්ඨියකොති ආහ ‘‘අකුසලදස් සයනො’’ති. 

විපල් ලත් ථදස ්සයනොති ධම්මතාය විපරියාසග්ගාහී. නත් ථි දින් නන්ති 

යදයයධම්මසීයසන දානං වුත්තන්ති ආහ ‘‘දින් නස ්ස ඵලාභාවං සන්  ාෙ 

වදතී’’ති.දින්නංපනඅන්නාදිවත්ථුංකථංපටික්ඛිපති.එසනයයො ‘‘යිට් ඨං 

හුත’’න්ති එත්ථාපි. මහාොය ොති සබ්බ්යසාධාරණං මහාදානං. 

පයහණකසක් කායරොති පාහුනකානං කත්තබ්බ්යසක්කායරො. ඵලන්ති

ආනිසංසඵලඤ්ච නිස්සන්දඵලඤ්ච. විපායකොති සදිසං ඵලං. පරයලොයක 

ඨිතස ්ස අෙං යලොයකො නත් ථීති පරයලොයක ඨිතස්ස කම්මුනා ලකුධබ්යබ්යො

අයං යලොයකො න යහොති. ඉ යලොයක ඨිතස් සපි පරයලොයකො නත් ථීති
ඉධයලොයක ඨිතස්ස කම්මුනා ලකුධබ්යබ්යො පරයලොයකො න යහොති. තත්ථ

කාරණමාහ ‘‘සබ් යබ තත් ථ තත් යථව උච් ඡිජ්  න් තී’’ති. ඉයමසත්තායත්ථ
යත්ථ භවයයොනිගතිආදීසු ඨිතා තත්ථ තත්යථව උච්ඡිජ්ජන්ති

නිරුදයවිනාසවයසන විනස්සන්ති. ඵලාභාවවයසනාති මාතාපිතූසු 

සම්මාපටිපත්තිමිච්ඡාපටිපත්තීනං ඵලස්ස අභාවවයසන ‘‘නත්ථි මාතා, 

නත්ථි පිතා’’ති වදති, න මාතාපිතූනං, නාපි යතසු
සම්මාපටිපත්තිමිච්ඡාපටිපත්තීනංඅභාවවයසනයතසං යලොකපච්චක්ෙත්තා.

බුබ්බුළකස්සවියඉයමසංසත්තානංඋප්පායදොනාමයකවයලොව, න චවිත්වා
ආගමනපුබ්බ්යයකොති දස්සනත්ථං ‘‘නත්ථි සත්තා ඔපපාතිකා’’ති වුත්තන්ති

ආහ ‘‘චවිත් වා උපපජ්  නකසත් තා නාම නත් ථීති වදතී’’ති.සමයණන නාම
යාථාවයතො ජානන්යතන කස්සචි කිඤ්චි අකයථත්වා සඤ්ඤයතන

භවිතබ්බ්යං, අඤ්ඤථා අයහොපුරිසිකානාමසියා, කිංපයරොපරස්සකරිස්සති, 
තථාඅත්තයනොසම්පාදනස්සකස්සචි අවසයරොඑවනත්ථිතත්ථතත්යථව
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උච්ඡිජ්ජනයතොතිආහ ‘‘යෙ ඉමඤ් ච…යප.… පයවයදන් තී’’ති. එත් තාවතාති

‘‘නත්ථි දින්න’’න්තිආදිනා බ්යයපයදයසන. දසවත් ථුකාති පටික්ඛිපිතබ්බ්යානි
දසවත්ථූනිඑතිස්සාතිදසවත්ථුකා. 

441. අනභිජ් ඣාදයෙො යහට්ඨා අත්ථයතො පකාසිතත්තා 

උත් තානත් ථායෙව. 

442. සහ බ්යයයති ගච්ඡතීති සහයබ්යයො, සහවත්තනයකො, තස්ස භායවො 

සහබයතා, සහපවත්තීති ආහ ‘‘සහභාවං උප ච් යඡෙය’’න්ති. බ්රහ්මානං

කායයො සමූයහොති බ්රහ්මකායයො, තප්පරියාපන්නතාය තත්ථ ගතාති 

බ්රහ් මකායිකා. කාමං යචතාය සබ්බ්යස්සපි බ්රහ්මනිකායස්ස සමඤ්ඤාය

භවිතබ්බ්යං, ‘‘ආභාන’’න්තිආදිනා පන දුතියජ්ඣානභූමිකාදීනං උපරි
ගහිතත්තා යගොබ්යලීබ්යකුදඤායයන තදවයසසානං අයං සමඤ්ඤාති ආහ 

‘‘බ්රහ් මකායිකානං යදවානන් ති පඨමජ් ඣානභූමියදවාන’’න්ති. ආභා නාම 

විසුං යදවා නත් ථි, පරිත්තාභාදීනංයයව පන ආභාවන්තතාසාමඤ්යඤන

එකජ්ඣං ගයහත්වා පවත්තං එතං අධිවචනං, යදිදං ‘‘ආභා’’ති යථා
‘‘බ්රහ්මපාරිසජ්ජබ්රහ්මපුයරොහිතමහාබ්රහ්මානං බ්රහ්මකායිකා’’ති. 

පරිත් තාභානන් තිආදි පනාති ආදි-සකුයදන අප්පමාණාභානං යදවානං

ආභස්සරානං යදවානන්තිඉමංපාළිංසඅගණ්හාති. එකයතො අග්  යහත් වාති 

ආභාති වා, එකත්තකායනානත්තසඤ්ඤාති වා එකයතො අග්ගයහත්වා. 

යතසංයෙවාතිආභාතිවුත්තයදවානංයයව. යභදයතො  හණන්තිකාරණස්ස

හීනාදියභදභින්නතාදස්සනවයසන පරිත්තාභාදිග්ගහණං. ඉති භ වා 

ආසවක් ඛෙං දස් යසත් වාතිඑවංභගවාධම්මචරියං, සමචරියං, වට්ටනිස්සිතං

සුගතිගාමිපටිපදං, විවට්ටනිස්සිතං ආසවක්ෙයගාමිපටිපදං කත්වා 

තිභවභඤ්ජනයතො ආසවක්ෙයං දස්යසත්වා අරහත් තනිකූයටන යදසනං 

නිට් ඨයපසි. 

ඉ  ඨත් වාති ඉමස්මිං ධම්මචරියාසමචරියාය නිකුයදයස ඨත්වා. 

යදවයලොකා සමායනතබ් බාති ඡබ්බීසතිපි යදවයලොකා සයමොධායනතබ්බ්යා. 

වීසති බ්රහ් මයලොකාති තංතංභවපරියාපන්නනිකායවයසන වීසති

බ්රහ්මයලොකා, වීසති බ්රහ්මනිකායාති අත්යථො. දසකුසලකම් මපයථහීති
යථාරහං දසද්සලකම්මපයථහි කම්මූපනිස්සයපච්චයභූයතහි යකවලං

උපනිස්සයභූයතහිච නිබ් බත් ති දස ්සිතා. 

තිණ්ණං සුචරිතානන්ති තිණ්ණං කාමාවචරසුචරිතානං .

කාමාවචරග්ගහණඤ්යචත්ථ මයනොසුචරිතායපක්ොය.  විපායකයනවාති

ඉමිනා විපාද්ප්පායදයනව නිබ්බ්යත්ති යහොති, න උපනිස්සයතාමත්යතනාති

දස්යසති. ‘‘උපනිස්සයවයසනා ’’ති  වුත්තමත්ථං විවරිතුං ‘‘දස

ද්සලකම්මපථා හී ’’තිආදි  වුත්තං. දුතියාදීනි භායවත්වාතිආදීසුපි ‘‘සීයල  

පතිට්ඨායා ’’ති පදං ආයනත්වා සම්බ්යන්ධිතබ්බ්යං .කස්මා පයනත්ථ  
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පටුන 

‘‘උපනිස්සයවයසනා ’’ති වුත්තං , නනු පටිසම්භිදාමග්යග (පටි. ම .1.41) – 

‘‘පඨයමනඣායනනනීවරණානං පහානං සීලං, යවරමණි සීලං, යචතනා

සීලං, සංවයරො සීලං, අවීතික්කයමොසීල ’’න්තිආදිනාසබ්යබ්යසුපිඣායනසු

සීලංඋකුධටන්තිතස්සවයසන  උපරියදවයලොකානම්පිවිපායකනනිබ්බ්යත්ති

වත්තබ්බ්යාති? න, තස්සපරිඤ්ඤාය යදසනත්තා, පරිඤ්ඤායයදසනතාචස්ස

‘‘යත්ථ ච පහාන’’න්තිආදිනා  විසුකුධිමග්ගසංවණ්ණනායඤ්ච )විසුකුධි .

මහාටී . 2.837, 839) පකාසිතාඑව .තථාහිඉධාපි‘‘දසද්සලකම්මපථාහි

සීල’’න්තිආදිනා සීලස්ස  රූපාරූපභවානං උපනිස්සයතා විභාවිතා, න

නිබ්බ්යත්තකතාය  .කස්මා පයනත්ථ  භාවනාලක්ෙණාය ධම්මචරියාය

භවවියසයසවිභජියමායනඅසඤ්ඤභයවොනගහියතොතිආහ ‘‘අසඤ්ඤභයවො 

පන …යප …. න නිකුදිට්යඨො ’’ති .බ්යාහිරකා හි අයථාභූතදස්සිතාය

අසඤ්ඤභවං භවවිප්පයමොක්ෙං  මඤ්ඤමානා තදුපගජ්ඣානං භායවත්වා

අසඤ්යඤසුනිබ්බ්යත්තන්ති .අයයමත්ථසඅයෙයපො , යංපයනත්ථවත්තබ්බ්යං, 

තං බ්රහ්මජාලට්ඨකථායං තංසංවණ්ණනායඤ්ච )දී.නි.අට්ඨ. 1.68-73; දී .නි.

ටී. 1.68-73) වුත්තනයයයනවයවදිතබ්බ්යං. 

සායලයයකසුත්තවණ්ණනායලීනත්ථප්පකාසනාසමත්තා. 

2. යවරඤ්  කසුත් තවණ් ණනා 

444. යවරඤ්  වාසියනොති යවරඤ්ජගාමවාසියනො. යකචි පන

‘‘විවිධරට්ඨවාසියනො යවරඤ්ජකා’’ති එතමත්ථං වදන්ති, යතසං මයතන

‘‘යවරජ්ජකා’’ති පාළියා භවිතබ්බ්යන්ති. අනිෙමිතකිච් යචනාති ‘‘ඉමිනා

නාමා’’ති එවං න නියමියතන කිච්යචන. අෙං වියසයසොති අයං
පුග්ගලාධිට්ඨානධම්මාධිට්ඨානකයතො ඉයමසු කුවීසු සුත්යතසු යදසනාය

වියසයසො, අත්යථො පන යදසනානයයො ච මජ්යඣ භින්නසුවණ්ණං විය 

අවිසිට්යඨොති දස්යසති.කස්මා පනභගවාකත්ථචිපුග්ගලාධිට්ඨානයදසනං

යදයසති, කත්ථචි ධම්මාධිට්ඨානන්ති? යදසනාවිලාසයතො

යවයනයයජ්ඣාසයයතොච. යදසනාවිලාසප්පත්තාහිබුකුධාභගවන්යතො, යත

යථාරුචිකත්ථචිපුග්ගලාධිට්ඨානං කත්වා, කත්ථචිධම්මාධිට්ඨානංකත්වා

ධම්මංයදයසන්ති.යයපනයවයනයයා සාසනක්කමංඅයනොතිණ්ණා, යතසං

පුග්ගලාධිට්ඨානයදසනංයදයසන්ති.යයඔතිණ්ණා, යතසං ධම්මාධිට්ඨානං.

සම්මුතිසච්චවිසයා පුග්ගලාධිට්ඨානා, ඉතරා පරමත්ථසච්චවිසයා. පුරිමා

කරුණානුකූලා, ඉතරා පඤ්ඤානුකූලා. සකුධානුසාරියගොත්තානං වා පුරිමා.

යත හි පුග්ගලප්පමාණා, පච්ඡිමා ධම්මානුසාරීනං. සකුධාචරිතතාය වා

යලොකාධිපතීනංවයසන පුග්ගලාධිට්ඨානා, පඤ්ඤාචරිතතායධම්මාධිපතීනං

වයසනධම්මාධිට්ඨානා.පුරිමාච යනයයත්ථා, පච්ඡිමානීතත්ථා.ඉතිභගවා
තං තං වියසසං අයවක්ඛිත්වා තත්ථ තත්ථ දුවිධං යදසනං යදයසතීති
යවදිතබ්බ්යං. 

යවරඤ්ජකසුත්තවණ්ණනායලීනත්ථප්පකාසනාසමත්තා. 
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3. මහායවදල් ලසුත් තවණ් ණනා 

449. ගරුභායවො ගාරවං, පාසාණච්ඡත්තං විය ගරුකරණීයතා. සහ

ගාරයවනාතිසගාරයවො, ගරුනාකිස්මිඤ්චිවුත්යත ගාරවවයසනපතිස්සවනං

පතිස්සයවො, සහ පතිස්සයවන සප්පතිස්සයවො, පතිස්සවභූතං තංසභාගඤ්ච

යංකිඤ්චිගරුකරණං.සගාරයවසප්පතිස්සවචනං ස ාරවසප් පතිස ්සවචනං. 

ගරුකරණං වා ගාරයවො, සගාරවස්ස සප්පතිස්සවචනං 

ස ාරවසප් පතිස් සවචනං. එයතන සභායවයනව සගාරවස්ස තථාපවත්තං

වචනන්ති දස්යසති. අඤ්ඤත්ථ දු-සකුයදො ගරහත්යථොපි යහොති ‘‘දුක්ෙං

දුප්පුත්යතො’’තිආදීසු විය, ඉධ පන යසො න සම්භවති ද්ච්ඡිතාය පඤ්ඤාය

අභාවයතොතිආහ ‘‘පඤ ්ඤාෙ දුට් ඨං නාම නත් ථී’’ති.‘‘දුස්සීයලො’’තිආදීසුවිය

අභාවත්යථො දු-සකුයදොතිවුත්තං ‘‘අප් පඤ් යඤො නිප් පඤ් යඤොති අත් යථො’’ති. 

කිත් තයකනාතියකනපරිමායණන.තංපන පරිමාණංයස්මාපරියමයයස්ස

අත්ථස්ස පරිච්ඡින්දනං යහොති, නු-සකුයදො ච පුච්ඡාය යජොතයකො, තස්මා 

‘‘කිත් තාවතා නු යඛොති කාරණපරිච් යඡදපුච් ඡා’’ති වත්වා ‘‘කිත් තයකන නු 

යඛො එවං වුච් චතීති අත් යථො’’ති ආහ. ‘‘කාරණපරිච්යඡදපුච්ඡා’’ති ඉමිනා 

‘‘කිත්තාවතා’’ති සාමඤ්ඤයතො පුච්ඡාභායවො දස්සියතො, න වියසසයතො, 
තස්ස පුච්ඡාවියසසභාවඤාපනත්ථං මහානිකුයදයස ආගතා සබ්බ්යාව පුච්ඡා

අත්ථුකුධාරනයයන දස්යසති ‘‘පුච් ඡා ච නාමා’’තිආදිනා. අදිට්ඨං යජොතීයති 

එතායාති අදිට් ඨය ොතනා, පුච්ඡා. දිට් ඨසංසන් දනා සාකච්ඡාවයසන

විනිච්ඡයකරණං. විමති ඡිජ්ජති එතායාති විමතිච් යඡදනා. අනුමතියා පුච්ඡා 

අනුමතිපුච් ඡා. ‘‘තංකිංමඤ්ඤථ, භික්ෙයව’’තිආදිපුච්ඡායහි ‘‘කිංතුම්හාකං
අනුමතී’’ති අනුමති පුච්ඡිතා යහොති. කයථතුං කමයතාය පුච්ඡා 

කයථතුකමයතාපුච් ඡා. 

ලක් ඛණන්තිඤාතුංඉච්ඡියතොයයොයකොචි සභායවො. අඤ ්ඤාතන්තියයන

යකනචිඤායණනඅඤ්ඤාතභාවංආහ. අදිට් ඨන්තිදස්සනභූයතනපච්චක්ෙං

විය අදිට්ඨතං. අතුලිතන්ති ‘‘එත්තකං ඉද’’න්ති තුලනභූයතන අතුලිතතං. 

අතීරිතන්ති තීරණභූයතන අකතඤාණකිරියාසමාපනතං. අවිභූතන්ති

ඤාණස්ස අපාකටභාවං. අවිභාවිතන්ති ඤායණන අපාකටීකතභාවං. ඉ  

දිට් ඨසංසන් දනාපුච් ඡා අධිප් යපතා, නඅදිට්ඨයජොතනාවිමතිච්යඡදනාචාති. 

කථමයං අත්යථො විඤ්ඤායතීති ආහ ‘‘යථයරො හී’’තිආදි. සෙං 

විනිච් ඡිනන් යතොති සයයමව යතසං පඤ්හානං අත්ථං වියසයසන

නිච්ඡිනන්යතො. ඉදං සුත් තන්තිඉදං පඤ්චවීසතිපඤ්හපටිමණ්ඩිතසුත්තං, න 
යං කිඤ්චි අනවයසයසයනව මත්ථකං පායපසීති. ‘‘සයයමව පඤ්හං 
සමුට්ඨායපත්වා සයං විනිච්ඡිනන්යතො’’ති එත්ථ චතුක්යකොටිකං භවතීති

දස්යසන්යතො ‘‘එකච් යචො හී’’තිආදිමාහ. පඤ ්හං සමුට් ඨායපතුංයෙව 

සක් යකොතීති පුච්ඡනවිධිංයයව ජානාති. න නිච් යඡතුන්ති නිච්යඡතුං න

සක්යකොති, විස්සජ්ජනවිධිං න ජානාතීති අත්යථො. වියසසට් ඨානන්ති
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අඤ්යඤහි අසදිසට්ඨානං. යථයරන සදියසොති යථයරන සදියසො සාවයකො
නත්ථි. 

සංසන් දිත් වාති සංයයොයජත්වා සමානං කත්වා, යථා තත්ථ

සබ්බ්යඤ්ඤුතඤ්ඤාණං පවත්තං, තථා තං අවියලොයමත්වාති අත්යථො. 

ලී ාෙන් යතොති ලීළං කයරොන්යතො. ධම්මකථිකතාය අග්ගභාවප්පත්තියා
තත්ථ අප්පටිහතඤාණතාය බුකුධලීළාය විය චතුන්නං පරිසානං ගමනං 
ගණ්හන්යතොධම්මකථංකයථති. 

ඉයතො වා එත් යතො වා අනුක් කමිත් වාති උග්ගහිතකථාමග්ගයතො යත්ථ
කත්ථචි ඊසකම්පි අනුක්කමිත්වා උග්ගහිතනියායමයනවාති අත්යථො.

යතනාහ ‘‘ෙට් ඨියකොටි’’න්තිආදි. එකපදිකන්ති එකපදනික්යෙපමත්තං. 

දණ් ඩකයසතුන්තිඑකදණ්ඩකමයංයසතුං.යහට්ඨාචඋපරිචසුත්තපදානං 

ආහරයණන යතපිටකං බුද්  වචනං යහට් ඨුපරිෙං කයරොන් යතො. 

ජාතස්සරසදිසඤ්ච ගාථං, සුත්තපදං වා නික්ඛිපිත්වා තත්ථ
නානාඋපමාකාරණානි ආහරන්යතො තානි ච යතහි සුත්තපයදහි

යබ්යොයධන්යතො සමුට්ඨායපන්යතො ‘‘ ාතස් සයර පඤ් චවණ් ණානි කුසුමානි 

ඵුල් ලායපන් යතො විෙ සියනරුමත් ථයක වට් ටිසහස් සං  ායලන් යතො විො’’ති
වුත්යතො. 

එකපදුද්  ායරති එකස්මිං පදුකුධාරණක්ෙයණ. පදවයසන සට් ඨි 

පදසතසහස් සානි ගාථාවයසන පන් නරස  ාථාසහස් සානි. ආකඩ් ඪිත් වා 

 ණ් හන් යතො විොති පච්යචකං පුප්ඵානි අයනොචිනිත්වා වල්ලියමව
ආකඩ්ඪිත්වා එකජ්ඣං පුප්ඵානි කත්වා ගණ්හන්යතො විය. යතනාහ 

‘‘එකප් පහායරයනවා’’ති.  තිමන් තානන්ති අතිසයාය ඤාණගතියා

යුත්තානං. ධිතිමන් තානන්තිධාරණබ්යයලනයුත්තානං. 

අනන් තනයුස් සදන්ති 

පච්චයුප්පන්නභාසිතත්ථනිබ්බ්යානවිපාකකිරියාදිවයසන අනන්තපයභයද 
විසයය පවත්තියා අනන්තනයයහි උස්සන්නං උපචිතං.
චතුයරො නිත්ථරණත්ථිකානං තිත්යථ ඨපිතනාවා වියාති යයොජනා. 

සහස් සයුත් තආ ඤ් ඤරයථොති යවජයන්තරථංසන්ධායවදති. 

යස්මා පුච්ඡායං බ්යයාපනිච්ඡානයයන ‘‘දුප්පඤ්යඤො දුප්පඤ්යඤො’’ති

ආයමඩිතවයසන වුත්තං, තස්මා ධම්මයසනාපති පුච්ඡිතමත්ථං 
විස්සජ්යජන්යතො පුච්ඡාසභායගන ‘‘නප්පජානාති නප්පජානාතී’’ති
ආයමඩිතවයසයනවාහ. තත්ථ ඉති-සකුයදො කාරණත්යථොති දස්යසන්යතො 

‘‘ෙස් මා නප් ප ානාති, තස් මා දුප් පඤ් යඤොති වුච් චතී’’තිආහ. ඉදං දුක් ඛන්ති
ඉදං උපාදානක්ෙන්ධපඤ්චකං දුක්ෙං අරියසච්චං. තඤ්ච යෙො රුප්පනං

යවදියනං සඤ්ජානනං අභිසඅෙරණං විජානනන්ති සඅයෙපයතො එත් තකං. 

ඉයතො උද්  ං කිඤ්චි ධම්මජාතං දුක්ෙං අරියසච්චං නාම නත් ථීති 
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ොථාවසරසලක් ඛණයතො පවත්තික්කමයතො යචව 

පීළනසඅෙතසන්තාපවිපරිණාමලක්ෙණයතො ච යථාභූතං

අරියමග්ගපඤ්ඤාය නප් ප ානාති. අවයසසපච්චයසමාගයම උදයති

උප්පජ්ජති, ස්වායං සමුදයයො සංසාරපවත්තිභායවනාති ආහ 

‘‘පවත් තිදුක් ඛපභාවිකා’’ති, දුක්ෙසච්චස්ස උප්පාදිකාති අත්යථො. 

ොථාවසරසලක් ඛණයතොති යථාභූතං අනුපච්යඡදකරණරසයතො යචව 
සම්පිණ්ඩනනිදානසංයයොගපලියබ්යොධලක්ෙණයතොච. 

ඉදං නාම ඨානං පත් වාති ඉදං නාම අප්පවත්තිකාරණං ආගම්ම. 

නිරුජ් ඣතීති අනුප්පාදනියරොධවයසන නිරුජ්ඣති, යතනාහ ‘‘උභින් නං 

අප් පවත් තී’’ති. ොථාවසරසලක් ඛණයතොති යථාභූතං අච්චුතිරසයතො යචව 

නිස්සරණවියවකාසඅෙතාමතලක්ෙණයතො ච. අෙං පටිපදාති අයං 
සම්මාදිට්ඨිආදිකා සයමොධානලක්ෙණා පටිපජ්ජති එතායාති පටිපදා. 

දුක් ඛනියරො ං  ච් ඡතීති දුක්ෙනියරොධංනිබ්බ්යානං සච්ඡිකිරියාභිසමයවයසන

ගච්ඡති ආරබ්භ පවත්තති. ොථාවසරසලක් ඛණයතොති යථාභූතං
කියලසප්පහානකරණසරසයතො යචව 

නියයානයහතුදස්සනාධිපයතයයලක්ෙණයතො ච නප්පජානාති. 

අනන් තරවායරති දුතියවායර. ඉමිනාව නයෙනාති ‘‘ඉදං දුක්ෙං, එත්තකං
දුක්ෙ’’න්තිආදිනා පඨමවායර වුත්තනයයන. තත්ථ හි 

දුප්පඤ්ඤනිකුයදසත්තා පජානනපටික්යෙපවයසන යදසනා ආගතා, ඉධ 

පඤ්ඤවන්තනිකුයදසත්තා පජානනවයසනාති අයයමව වියසයසො. එත් ථාති
දුතියවායර. 

සවනයතොති කම්මට්ඨානස්ස සවනයතො උග්ගණ්හාති.

ගන්ථසවනමුයෙනහිතදත්ථස්ස උග්ගහණං. ඨයපත් වා තණ් හන්තිආදිතස්ස 

උග්ගහණාකාරනිදස්සනං. අභිනිවිසතීති විපස්සනාභිනියවසවයසන 

අභිනිවිසති විපස්සනාකම්මට්ඨානං පට්ඨයපති. යනො විවට් යටති විවට්යට

අභිනියවයසොනයහොතිඅවිසයත්තා. අෙන්ති චතුසච්චකම්මට්ඨානියකො. 

පඤ්චක්ෙන්ධාති පඤ්චුපාදානක්ෙන්ධා. ෙන්ධවයසන

විපස්සනාභිනියවසස්ස චක්ොදිවයසන යවදනාදිවයසන ච සතිපි

අයනකවිධත්යත සුකරං සුවිඤ්යඤයයන්ති චතුධාතුමුයෙන තං දස්යසතුං 

‘‘ධාතුකම්මට්ඨානවයසන ඔතරිත්වා ’’ති ආහ.  රූපන්ති වවත්ථයපතීති

රුප්පනට්යඨනරූපන්තිඅසඅකරයතො පරිච්ඡින්දති. තදාරම්මණාතිතංරූපං

ආරම්මණංකත්වා පවත්තනකා. නාමන්තියවදනාදිචතුක්කංනමනට්යඨන

නාමන්ති වවත්ථායපති. යමකතාලක්ෙන්ධං භින්දන්යතො විය යමකං 

භින්දිත්වා ‘‘අරූපං , රූපඤ්චා ’’ති  කුයවවඉයමධම්මා, න එත්ථයකොචිඅත්තා

වා අත්තනියං වාති නාමරූපං වවත්ථයපති පරිච්ඡින්දති පරිග්ගණ්හාති .

එත්තාවතාදිට්ඨිවිසුකුධි  දස්සිතා. තංපයනතං නාමරූපං න අයහතුකං. යස්මා

සබ්බ්යංසබ්බ්යත්ථසබ්බ්යදාචනත්ථි, තස්මා සයහතුකං. කීදියසනයහතුනා? න
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පටුන 

ඉස්සරාදිවිසමයහතුනා  .යං පයනත්ථ  වත්තබ්බ්යං, තං 

විසුකුධිමග්ගසංවණ්ණනායං (විසුකුධි. මහාටී .2.447) වුත්තනයයන

ගයහතබ්බ්යං  .සයහතුකත්තා එව  සපච්චයං. අවිජ්ජාදයයොති 

අවිජ්ජාතණ්හුපාදානකම්මාහාරාදයයො. එවන්ති ‘‘තං  පයනත ’’න්තිආදිනා

වුත්තප්පකායරන අවිජ්ජාදියක  පච්චයය යචව රූපයවදනාදියක 

පච්චයුප්පන්නධම්යම ච වවත්ථයපත්වා පරිච්ඡින්දිත්වා පරිග්ගයහත්වා .

වුත්තඤ්යහතං ‘‘අවිජ්ජාසමුදයා රූපසමුදයයො , තණ්හාසමුදයා

රූපසමුදයයො ’’ති)පටි.ම. 1.50). එත්තාවතාකඅොවිතරණවිසුකුධිං දස්යසති. 

හුත් වාති යහතුපච්චයසමවායය උප්පජ්ජිත්වා. අභාවට් යඨනාති

තදනන්තරයමව විනස්සනට්යඨන. අනිච් චාති අනිච්චා අකුධුවා. 

අනිච් චලක් ඛණං ආයරොයපතීතියතසුපඤ්චසුෙන්යධසු අනිච්චතාසඅොතං

සාමඤ්ඤලක්ෙණංනියරොයපති. තයතොති අනිච්චලක්ෙණායරොපනයතොපරං, 

තයතො වා අනිච්චභාවයතො. උදෙබ් බෙප් පටිපී නාකායරනාති

උප්පාදනියරොයධහි පති පති අභික්ෙණං පීළනාකායරන යහතුනා දුක් ඛා 

අනිට්ඨා, දුක්ෙමා වා. අවසවත් තනාකායරනාති කස්සචි වයසන

අවසවත්තනාකායරන. අනත් තාතිනසයංඅත්තා, නාපියනසංයකොචිඅත්තා

අත්ථීති අනත්තාති. තිලක් ඛණං ආයරොයපත් වාති එවං අනිච්චස්ස

දුක්ෙභාවයතො, දුක්ෙස්ස ච අනත්තභාවයතො ෙන්ධපඤ්චයක තිවිධම්පි

සාමඤ්ඤලක්ෙණං ආයරොයපත්වා. සම් මසන් යතොති
උදයබ්බ්යයඤාණුප්පත්තියා උප්පන්යන විපස්සනුපක්කියලයස පහාය
මග්ගාමග්ගං වවත්ථයපත්වා උදයබ්බ්යයඤාණාදිවිපස්සනාපටිපාටියා

සඅොයර සම්මසන්යතො යගොත්රභුඤාණානන්තරං යලොකුත් තරමග්  ං 

පාපුණාති. 

එකපටියවය නාති එයකයනව ඤායණන පටිවිජ්ඣයනන. පටියවය ො 

පටි ාතාභායවන විසයය නිස්සඅගචාරසඅොතං නිබ්බිජ්ඣනං. අභිසමයෙො 

අවිරජ්ඣිත්වාඅධිගමනසඅොයතොඅවයබ්යොයධො.‘‘ඉදංදුක්ෙං, එත්තංදුක්ෙං, 
නඉයතො භියයයො’’තිපරිච්ඡින්දිත්වායාථාවයතොජානනයමවවුත්තනයයන

පටියවයධොති පරිඤ් ඤාපටියවය ො, ඉදඤ්ච යථා ඤායණ පවත්යත පච්ඡා

දුක්ෙස්ස සරූපාදිපරිච්යඡයදසම්යමොයහොනයහොති, තථාපවත්තිංගයහත්වා

වුත්තං, න පන මග්ගඤාණස්ස ‘‘ඉදං දුක්ෙ’’න්තිආදිනා පවත්තනයතො.

යතනාහ ‘‘තස් මිඤ් චස් ස ඛයණ’’තිආදි. පහීනස්ස පුන අපහාතබ්බ්යතාය

පකට්ඨං හානං චජනං සමුච්ඡින්දනං පහානං, පහානයමව වුත්තනයයන

පටියවයධොති පහානපටියවය ො. අයම්පියයනකියලයසනඅප්පහීයමායනන

මග්ගභාවනාය න භවිතබ්බ්යං, අසති ච මග්ගභාවනාය යයො උප්පජ්යජයය, 
තස්සපද ාතංකයරොන්තස්ස අනුප්පත්තිධම්මතංආපායදන්තස්සඤාණස්ස
තථාපවත්තියා පටි ාතාභායවන නිස්සඅගචාරං උපාදාය එවං වුත්යතො.
සච්ඡිකිරියා පච්චක්ෙකරණං අනුස්සවාකාරපරිවිතක්කාදියක මුඤ්චිත්වාව

සරූපයතො ආරම්මණකරණං ‘‘ඉදං ත’’න්ති යාථාවසභාවයතො ගහණං, සා
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එව වුත්තනයයන පටියවයධොති සච් ඡිකිරිොපටියවය ො. අයම්පි යස්ස

ආවරණස්සඅසමුච්ඡින්දනයතො ඤාණංනියරොධංආලම්බිතුංනසක්යකොති, 

තස්ස සමුච්ඡින්දනයතො තං සරූපයතො විභාවිතයමව පවත්තතීති එවං
වුත්යතො. 

භාවනා උප්පාදනා වඩ්ඪනා ච. තත්ථ පඨමමග්යග උප්පාදනට්යඨන

භාවනා, දුතියාදීසු වඩ්ඪනට්යඨන, උභයත්ථාපි වා උභයං යවදිතබ්බ්යං.
පඨමමග්යගොපි හි යථාරහං වුට්ඨානගාමිනියං පවත්තං පරිජානනාදිං 
වඩ්යඪන්යතො පවත්යතොති තත්ථාපි වඩ්ඪනට්යඨන භාවනාති සක්කා
විඤ්ඤාතුං. දුතියාදීසුපිඅප්පහීනකියලසප්පහානයතොපුග්ගලන්තරසාධනයතො

ච උප්පාදනට්යඨන භාවනා, සා එව වුත්තනයයන පටියවයධොති 

භාවනාපටියවය ො. අයම්පි යථා ඤායණ පවත්යත පච්ඡා මග්ගධම්මානං

සරූපපරිච්යඡයදසම්යමොයහොන යහොති, තථා පවත්තිංගයහත්වා වුත්යතො.

තිට්ඨන්තු තාව යථාධිගතා මග්ගධම්මා, යථාපවත්යතසු ඵයලසුපි අයං
යථාධිගතසච්චධම්යමසු විය විගතසම්යමොයහොව යහොති යසක්යෙොපි
සමායනො. යතන වුත්තං – ‘‘දිට්ඨධම්යමො පත්තධම්යමො විදිතධම්යමො 

පරියයොගාළ්හධම්යමො’’ති )මහාව. 27). යථා චස්ස ධම්මා තාසං යජොතිතා 
යථාධිගතසච්චධම්මාවලම්බිනියයො මග්ගවීථියතො පරයතො 
මග්ගඵලපහීනාවසිට්ඨකියලසනිබ්බ්යානානං පච්චයවක්ෙණා පවත්තන්ති.
දුක්ෙසච්චධම්මා හි සක්කායදිට්ඨිආදයයො. අයඤ්ච අත්ථවණ්ණනා 

පරිඤ් ඤාභිසමයෙනාතිආදීසුපි විභායවතබ්බ්යා. කිච් චයතොති අසම්යමොහයතො. 

නියරො ං ආරම් මණයතොති එත්ථ ‘‘ආරම්මණයතොපී’’ති පි-සකුයදො
ලුත්තනිකුදිට්යඨො දට්ඨබ්යබ්යො නියරොයධපි අසම්යමොහපටියවධස්ස

ලබ්භනයතො. එතස් සාතිචතුසච්චකම්මට්ඨානිකස්සපුග්ගලස්ස. 

පඤ ්ඤවාති නිද් දිට් යඨො නිප්පරියායයතො පඤ්ඤවන්තතාය ඉධ

අධිප්යපතත්තා. පාළියතොති ධම්මයතො. අත් ථයතොති අට්ඨකථායතො. 

අනුසන් ධියතොති තස්මිංතස්මිංසුත්යතතංතංඅනුසන්ධියතො. පුබ් බාපරයතොති 

පුබ්යබ්යනාපරස්ස සංසන්දනයතො. සඅගීතික්කයමන යචත්ථ පුබ්බ්යාපරතා
යවදිතබ්බ්යා. තංතංයදසනායයමව වා පුබ්බ්යභායගන අපරභාගස්ස

සංසන්දනයතො. විඤ් ඤාණචරියතොති විජානනචරියතො වීමංසනචරියතො

යතපිටයක බුකුධවචයන විචාරණාචාරයවපුල්ලයතො. පඤ ්ඤවාති න 

වත් තබ් යබො මග්යගනාගතාය පඤ්ඤාය අභාවයතො. අජ්   අජ් ය ව 

අරහත් තන්තිඉත්තරං අතිඛිප්පයමවාති අධිප්පායයො. පඤ ්ඤවාපක් ඛං භ ති 

යසක්ෙපරියායසබ්භාවයතො. සුත් යත පන පටියවය ොව කථියතො 
සච්චාභිසමයවයසනආගතත්තා. 

එසාති අනන්තයර වුත්යතො අරියපුග්ගයලො. කම් මකාරකචිත් තන්ති

භාවනාකම්මස්ස පවත්තනකචිත්තං. සුඛයවදනම් පි වි ානාතීති යකො

යවදියති, කස්ස යවදනා, කිංකාරණා යවදනා, යසොපි කස්සචි
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අභාවග්ගහණමුයෙන සුෙං යවදනං සභාවයතො සමුදයයතො අත්ථඅගමයතො
අස්සාදයතො ආදීනවයතො ච යථාභූතං පරිච්ඡින්දන්යතො පරිග්ගණ්හන්යතො
සුෙං යවදනං විජානාති නාම. යසසපදකුවයයපි එයසව නයයො. යස්මා 

‘‘සතිපට් ඨායන’’තිඉමිනාසතිපට්ඨානකථංඋපලක්යෙති.තායහි තදත්යථො

යවදිතබ්යබ්යො, තස්මාතංසංවණ්ණනායම්පි )දී.නි. ටී. 2.380) වුත්තනයයන 

තස්සත්යථොයවදිතබ්යබ්යො. කාමඤ්යචතංවිඤ්ඤාණංයවදනායතො අඤ්ඤම්පි

ආරම්මණං විජානාති, අනන්තරවායර පන රූපමුයෙන
විපස්සනාභිනියවසස්ස දස්සිතත්තා ඉධ අරූපමුයෙන දස්යසතුං ‘‘සුෙන්තිපි

විජානාතී’’තිආදිනානිකුදිට්ඨං, පුච්ඡන්තස්සවාඅජ්ඣාසයවයසන. 

සංසට් ඨාති සම්පයුත්තා. යතනාහ ‘‘එකුප් පාදාදිලක් ඛයණන 

සංයෙො ට් යඨනා’’ති. විසංසට් ඨාතිවිප්පයුත්තා. භින් දිත් වාතිඅඤ්ඤභූමිකස්ස

අඤ්ඤභූමිදස්සයනයනව විනායසත්වා, සංභින්දිත්වා වා. සංසට් ඨභාවං 

පුච් ඡතීති තංචිත්තුප්පාදපරියාපන්නානං පඤ්චවිඤ්ඤාණානං සංසට්ඨභාවං
පුච්ඡති. යදි එවං කථං පුච්ඡාය අවසයරො විසංසට්ඨභාවාසඅකාය එව

අභාවයතො? න, චිත්තුප්පාදන්තරගතානං මග්ගපඤ්ඤාමග්ගවිඤ්ඤාණානං
විපස්සනාපඤ්ඤාවිපස්සනාවිඤ්ඤාණානඤ්ච යවොමිස්සකසංසට්ඨභාවස්ස

ලබ්භමානත්තා. විනිවට් යටත් වාති අඤ්ඤමඤ්ඤයතො වියවයචත්වා. 

නානාකරණං දස් යසතුං න සක් කාති ඉදංයකවලංසංසට්ඨභාවයමවසන්ධාය

වුත්තං, න සභාවයභදං, සභාවයභදයතො පන නානාකරණං යනසං 

පාකටයමව. යතනාහ ‘‘ආරම් මණයතො වා වත් ථුයතො වා උප් පාදයතො වා 

නියරො යතො වා’’ති.ඉදානිතයමවසභාවයභදංවිසයයභයදනසුට්ඨුපාකටං

කත්වා දස්යසතුං ‘‘යතසං යතසං පනා’’තිආදි වුත්තං. විසයෙොති

පවත්තිට්ඨානං ඉස්සරියභූමි, යයන චිත්තපඤ්ඤානං තත්ථ තත්ථ
පුබ්බ්යඅගමතාවුච්චති. 

කාමඤ්ච විපස්සනාපි පඤ්ඤාවයසයනව කිච්චකාරී, මග්යගොපි 

විඤ්ඤාණසහියතොව, න යකවයලො, යථා පන යලොකියධම්යමසු චිත්තං
පධානං තත්ථස්ස යධොරය්හභායවන පවත්තිසබ්භාවයතො. තථා හි තං

‘‘ඡකුවාරාධිපති රාජා’’ති )ධ. ප. අට්ඨ. 2.181) වුච්චති, එවං
යලොද්ත්තරධම්යමසු පඤ්ඤා පධානා පටිපක්ෙවිධමනස්ස වියසසයතො 
තදධීනත්තා. තථා හි මග්ගධම්යම සම්මාදිට්ඨි එව පඨමං ගහිතා. අයඤ්ච

යනසං විසයවයසන පවත්තියභයදො, තථා ච පඤ්ඤාපනවිධි න යකවලං

යථයරයහව දස්සියතො, අපිච යෙො භගවතාපි දස්සියතොති විභායවන්යතො 

‘‘සම් මාසම් බුද් ය ොපී’’තිආදිමාහ. යත්ථ පඤ්ඤා න ලබ්භති, තත්ථ

චිත්තවයසන පුච්ඡයන වත්තබ්බ්යයමව නත්ථි යථා ‘‘කිංචිත්යතො ත්වං

භික්ඛූ’’තිආදීසු )පාරා. 132-135). යත්ථ පන පඤ්ඤා ලබ්භති, තත්ථාපි
චිත්තවයසනයජොතනායහොතියථා – ‘‘අජ්ඣත්තයමවචිත්තංසණ්ඨයපති 

සන්නිසායදති එයකොදිංකයරොති සමාදහති )සං.නි. 4.332), යස්මිං සමයය

කාමාවචරං ද්සලං චිත්තං උප්පන්නං යහොතී’’තිආදීසු )ධ. ස. 1). 
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අට් ඨකථාෙං පන යලොකියධම්යමසු චිත්තවයසන, යලොද්ත්තරධම්යමසු

පඤ්ඤාවයසන යචොදනං බ්යයතියරකමුයෙන දස්යසතුං ‘‘කතමා යත භික් ඛු 

පඤ ්ඤා අධි තා’’තිආදිවුත්තං.යයභුයයවයසන යචතංවුත්තන්තිදට්ඨබ්බ්යං.
තථාහිකත්ථචියලොකියධම්මාපඤ්ඤාසීයසනපි නිකුදිසීයන්ති–‘‘පඨමස්ස
ඣානස්ස ලාභියනො කාමසහගතා සඤ්ඤාමනසිකාරා සමුදාචරන්ති 

හානභාගිනී පඤ්ඤා’’තිආදීසු )පටි. ම. 1.1). සඤ්ඤාසීයසනපි –
‘‘උකුධුමාතකසඤ්ඤාති වා යසසරූපාරූපසඤ්ඤාති වා ඉයම ධම්මා

එකත්ථා, උදාහුනානත්ථා’’තිආදීසු)පාරා.අට්ඨ. 45.පදභාජනීයවණ්ණනා).

තථා යලොද්ත්තරධම්මාපි කත්ථචි චිත්තසීයසන නිකුදිසීයන්ති – ‘‘යස්මිං

සමයයයලොද්ත්තරංචිත්තංභායවතී’’ති)ධ.ස.277), තථාඵස්සාදිසීයසනපි

– ‘‘යස්මිං සමයය යලොද්ත්තරං ඵස්සංභායවති, යවදනං සඤ්ඤං යචතනං

භායවතී’’තිආදීසු)ධ. ස.277). 

චතූසු යසොතාපත් තිෙඞ් ය සූති සප්පුරිසයසවනා, සකුධම්මස්සවනං, 

යයොනියසොමනසිකායරො, ධම්මානුධම්මපටිපත්තීතිඉයමසු චතූසු
යසොතාපත්තිමග්ගස්සකාරයණසු.කාමංයචයතසුසතිආදයයොපිධම්මා

ඉච්ඡිතබ්බ්යාව යතහිවිනායතසංඅසම්භවයතො, තථාපියචත්ථසකුධා

වියසසයතොකිච්චකාරීතියවදිතබ්බ්යා. සකුයදොඑවහිසප්පුරියසපයිරුපාසති, 

සකුධම්මංසුණාති, යයොනියසොචමනසිකයරොති, අරියමග්ගස්සචඅනුධම්මං

පටිපජ්ජති, තස්මාවුත්තං ‘‘එත් ථ සද් ධින් ද්රිෙං දට් ඨබ් බ’’න්ති.ඉමිනානයයන

යසසින්ද්රියයසුපිඅත්යථො දට්ඨබ්යබ්යො. චතූසු සම් මප් ප ායනසූති 

චතුබ්බිධසම්මප්පධානභාවනාය. චතූසු සතිපට් ඨායනසූතිආදීසුපි එයසව
නයයො.එත්ථචයසොතාපත්තියඅයගසුසකුධාවියසම්මප්පධානභාවනාය

වීරියංවියච සතිපට්ඨානභාවනාය–‘‘සතිමාවියනයයයලොයක

අභිජ්ඣායදොමනස්ස’’න්ති)දී.නි.2.373; ම.නි.1.106; සං.නි.5.384, 407) 
වචනයතොපුබ්බ්යභායගකිච්චයතොසතිඅධිකා ඉච්ඡිතබ්බ්යා.එවං

සමාධිකම්මිකස්සසමාධි, ‘‘අරියසච්චභාවනාපඤ්ඤාභාවනා’’ති කත්වා

තත්ථපඤ්ඤාපුබ්බ්යභායගඅධිකාඉච්ඡිතබ්බ්යාතිපාකයටොයමත්යථො, 
අධිගමක්ෙයණපන සමාධිපඤ්ඤානංවියසබ්යබ්යසම්පිඉන්ද්රියානං

සකුධාදීනංසමරසතාවඉච්ඡිතබ්බ්යා. තථාහි ‘‘එත් ථ සද් ධින් ද්රිෙ’’න්තිආදිනා

තත්ථතත්ථ එත්ථග්ගහණංකතං. එවන්තියංඨානං, තං ඉන්ද්රියසමත්තාදිං

පච්චාමසති. සවිසෙස ්මිංයෙවාති අත්තයනොඅත්තයනොවිසයය එව. 

යලොකිෙයලොකුත් තරා  ම් මා කථිතාතියලොකියධම්මායලොද්ත්තරධම්මාච
යතනයතනපවත්තිවියසයසන කථිතා.ඉදංවුත්තංයහොති–

සකුධාපඤ්චයමසුඉන්ද්රියයසුසහපවත්තමායනසුතත්ථ තත්ථවිසයය

සකුධාදීනංකිච්චාධිකතායතස්සතස්යසවදට්ඨබ්බ්යතාවුත්තා, න සබ්යබ්යසං.
එවංඅඤ්යඤපියලොකියයලොද්ත්තරාධම්මායථාසකංවිසයය

පවත්තිවියසසවයසන යබ්යොධිතාති. 
ඉදානි සකුධාදීනං ඉන්ද්රියානං තත්ථ තත්ථ අතියරකකිච්චතං උපමාය

විභායවතුං ‘‘ෙථා හී’’තිආදි වුත්තං. තත්රිදං උපමාසංසන්දනං රාජපඤ්චමා
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සහායාවියවිමුත්තිපරිපාචකානි පඤ්චින්ද්රියානි.යනසංකීළනත්ථංඑකජ්ඣං
වීථිඔතරණං විය ඉන්ද්රියානං එකජ්ඣං විපස්සනාවීථිඔතරණං. සහායයසු
පඨමාදීනංයථාසකයගයහවවිචාරණාවියසකුධාදීනං යසොතාපත්තිඅඅගාදීනි
පත්වා පුබ්බ්යඅගමතා. සහායයසු ඉතයරසං තත්ථ තත්ථ තුණ්හීභායවො විය
යසසින්ද්රියානංතත්ථතත්ථතදන්වයතා.තස්සපුබ්බ්යඅගමභූතස්ස ඉන්ද්රියස්ස
කිච්චානුගතතා.නහිතදායතසංසසම්භාරපථවීආදීසුආපාදීනංවිය කිච්චං

පාකටංයහොති, සකුධාදීනංයයවපනකිච්චංවිභූතංහුත්වාතිට්ඨතිපුයරතරං 
තථාපච්චයයහි චිත්තසන්තානස්ස අභිසඅෙතත්තා. එත්ථ ච
විපස්සනාකම්මිකස්ස භාවනා වියසසයතො පඤ්ඤුත්තරාති දස්සනත්ථං

රාජානං නිදස්සනං කත්වා පඤ්ඤින්ද්රියං වුත්තං. ඉතීතිආදි යථාධිගතස්ස
අත්ථස්ස නිගමනං. 

මග්  විඤ් ඤාණම් පීති අරියමග්ගසහගතං අපචයගාමිවිඤ්ඤාණම්පි. 

තයථව තං වි ානාතීති සච්චධම්මං ‘‘ඉදං දුක්ෙ’’න්තිආදිනා නයයයනව

විජානාති එකචිත්තුප්පාදපරියාපන්නත්තා මග්ගානුකූලත්තා ච. ෙං 

වි ානාතීති එත්ථ විජානනපජානනානි විපස්සනාචිත්තුප්පාදපරියාපන්නානි

අධිප්යපතානි, න ‘‘යං පජානාතී’’ති එත්ථ විය 

මග්ගචිත්තුප්පාදපරියාපන්නාති ආහ ‘‘ෙං සඞ් ඛාර ත’’න්තිආදි. තයථවාති
‘‘අනිච්ච’’න්තිආදිනා නයයන. එකචිත්තුප්පාදපරියාපන්නත්තා

විපස්සනාභාවයතොචසමානපච්චයයහිසහ පවත්තිකතා එකුප් පාදතා, තයතො

එවඑකජ්ඣංසයහවනිරුජ්ඣනං එකනියරො තා, එකංයයවවත්ථුංනිස්සාය

පවත්ති එකවත් ථුකතා, එකංයයව ආරම්මණං ආරබ්භ පවත්ති 

එකාරම් මණතා. යහතුම්හි යචතං කරණවචනං. යතන එද්ප්පාදාදිතාය 

සංසට්ඨභාවං සායධති. අනවයසසපරියාදානඤ්යචතං, ඉයතො තීහිපි
සම්පයුත්තලක්ෙණං යහොතියයව. 

මග්  පඤ් ඤං සන්  ාෙ වුත් තං, සා හි එකන්තයතො භායවතබ්බ්යා, න

පරිඤ්යඤයයා, පඤ්ඤාය පන භායවතබ්බ්යතාය තංසම්පයුත්තධම්මාපි

තග්ගතිකාව යහොන්තීති ආහ ‘‘තංසම් පයුත් තං පනා’’තිආදි. කිඤ්චාපි
විපස්සනාපඤ්ඤාය භාවනාවයසන පවත්තනයතො

තංසම්පයුත්තවිඤ්ඤාණම්පි තයථව පවත්තති, තස්ස පන 
පරිඤ්යඤයයභාවානතිවත්තනයතො පරිඤ්යඤයයතා වුත්තා. යතයනවාහ –

‘‘යම්පි තං ධම්මට්ඨිතිඤාණං, තම්පි ෙයධම්මං වයධම්මං විරාගධම්මං
නියරොධධම්ම’’න්ති. 

450. එවං සන් යතපීති යවදනාති එවං සාමඤ්ඤග්ගහයණ සතිපි. 

යතභූමිකසම් මසනචාරයවදනාවාති භූමිත්තයපරියාපන්නා, තයතො එව
සම්මසනඤාණස්ස යගොචරභූතා යවදනා එව අධිප්යපතා සබ්රහ්මචාරීනං
උපකාරාවහභායවන යදසනාය ආරකුධත්තා. තථා හි වුත්තං 

‘‘චතුයරො නිත්ථරණත්ථිකාන’’න්තිආදි. එස නයයො පඤ්ඤායපි. ඉධ 
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සුොදිසකුදා තදාරම්මණවිසයාති ඉමමත්ථං සුත්යතන සායධතුං ‘‘රූපඤ් ච 

හී’’තිආදි වුත්තං. එකන් තදුක් ඛන්ති එකන්යතයනව අනිට්ඨං, තයතො එව

දුක්ෙමතාය දුක්ෙං. ආරම්මණකරණවයසන දුක්ෙයවදනාය අනුපතිතං, 

ඔතිණ්ණඤ්චාති දුක් ඛානුපතිතං, දුක් ඛාවක් කන් තං. සුයෙන අනවක්කන්තං 

අභවිස්සාති යයොජනා. නයිදන්ති එත්ථ ඉදන්ති නිපාතමත්තං. 

සාරජ් ය ෙුන්ති සාරාගං උප්පායදයයං. සුඛන්ති සභාවයතො ච ඉට්ඨං. 

සාරා ා සංයුජ්  න් තීති බ්යහලරාගයහතු යථාරහං දසහිපි සංයයොජයනහි 

සංයුජ්ජන්ති. සංයෙො ා සංකිලිස් සන් තීති තථා සංයුත්තතාය 

තණ්හාසංකියලසාදිවයසනසංකිලිස්සන්ති, විබ්යාධීයන්තිඋපතාපීයන්තිචාති

අත්යථො. ආරම් මණන්ති ඉට්ඨං, අනිට්ඨං, මජ්ඣත්තඤ්ච ආරම්මණං 

යථාක්කමංසුෙං, දුක්ෙං, අදුක්ෙමසුෙන්තිකථිතං.එවංඅවියසයසනපඤ්චපි
ෙන්යධ සුොදිආරම්මණභායවන දස්යසත්වා ඉදානි යවදනා එව

සුොදිආරම්මණභායවන දස්යසතුං ‘‘අපිචා’’තිආදි වුත්තං.

පාකතිකපචුරජනවයසනායං කථිතාති කත්වා ‘‘පුරිමං සුඛං යවදනං 

ආරම් මණං කත් වා’’ති වුත්තං. වියසසලාභී පන අනාගතම්පි සුෙං යවදනං

ආරම්මණංකයරොයතව. වුත් තයමතං සතිපට්ඨානවණ්ණනායං)දී.නි.අට්ඨ.

2.380; ම. නි. අට්ඨ. 1.79). යවදනාය හි ආරම්මණං යවදියන්තියා
තංසමඅගීපුග්ගයලොයවයදතීති යවොහාරමත්තංයහොති. 

සබ් බසඤ් ඤාොති සබ්බ්යායපි චතුභූමිකසඤ්ඤාය. 

සබ් බත් ථකසඤ් ඤාොති සබ්බ්යස්මිං චිත්තුප්පායද පවත්තනකසඤ්ඤාය. 

වත් යථ වාති වා-සකුයදනවණ්ණධාතුංසඅගණ්හාති. පායපන් යතොතිභාවනං

උපචාරං වා අප්පනං වා උපයනන්යතො. උප් පජ්  නකසඤ් ඤාපීති ‘‘නීලං

රූපං, රූපාරම්මණංනීල’’න්ති උප්පජ්ජනකසඤ්ඤාපි. 

අසබ් බසඞ්  ාහිකත් තාති සබ්යබ්යසං යවදනාසඤ්ඤාවිඤ්ඤාණානං

අසඅගහිතත්තා. තක් ක තන්ති සුත්තකන්තනකතක්කම්හි, 

සුත්තවත්තනකතක්කම්හි වා යවඨනවයසන ඨිතං. පරිවට් ටකාදි තන්ති

සුත්තයවඨනපරිවට්ටකාදිගතං. විස් සට් ඨත් තාව න  හිතා, යදග්යගන

පඤ්ඤා විඤ්ඤායණන සකුධිං සම්පයයොගං ලභාපිතා, තදග්යගන

යවදනාසඤ්ඤාහිපි සම්පයයොගං ලභාපිතා එවාති. තයදව සඤ්  ානාති 

සංසට්ඨභාවයතො. 

සඤ ් ානාති වි ානාතීතිඑත්ථ ‘‘පජානාතී’’තිපදංආයනත්වාවත්තබ්බ්යං

පජානනවයසනපි වියසසස්ස වක්ෙමානත්තා.  ානාතීති අයං සකුයදො ච

ලකුදයතොයයයවත්ථ අවියසයසො, අත්ථයතො පන වියසසයතො ඉච්ඡිතබ්යබ්යො.
අයනකත්ථත්තාහිධාතූනංයතනආෙයාතපයදනනාමපයදනච වුත්තමත්ථං

උපසග්ගපදං යජොතකභායවන වියසයසති, න වාචකභායවන. යතනාහ 

‘‘තස් සපි  ානනත් යථ වියසයසො යවදිතබ් යබො’’ති. එයතන
සඤ්ඤාවිඤ්ඤාණපඤ්ඤාපදානි අන්යතොගධජානනත්යථ යථාසකං
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පටුන 

විසිට්ඨවිසයය ච නිට්ඨානීති දස්යසති. යතයනවාහ ‘‘සඤ ්ඤා හී’’තිආදි. 

සඤ ් ානනමත් තයමවාති එත්ථ මත් ත-සකුයදන වියසසනිවත්තිඅත්යථන

විජානනපජානනාකායර නිවත්යතති, එව-සකුයදන කදාචිපි ඉමිස්සා යත

වියසසා නත්යථවාති අවධායරති. යතයනවාහ ‘‘අනිච් චං දුක් ඛ’’න්තිආදි.
තත්ථ විඤ්ඤාණකිච්චම්පි කාතුං අසක්යකොන්තී සඤ්ඤා ද්යතො

පඤ්ඤාකිච්චං කයරයයාති ‘‘ලක් ඛණපටියව ං පායපතුං න 

සක් යකොති’’ච්යචවවුත්තං, න වුත්තං‘‘මග්ගපාතුභාව’’න්ති. 

ආරම්මයණ පවත්තමානං විඤ්ඤාණං න සඤ්ඤා විය 

නීලපීතාදිමත්තසඤ්ජානනවයසන පවත්තති, අථ යෙො තත්ථ අඤ්ඤම්පි

තාදිසංවියසසං ජානන්තයමවපවත්තතීතිආහ ‘‘විඤ් ඤාණ’’න්තිආදි.කථං

පන විඤ්ඤාණං ලක්ෙණපටියවධං පායපතීති? පඤ්ඤාය දස්සිතමග්යගන. 
ලක්ෙණාරම්මණිකවිපස්සනාය හි අයනකවාරං ලක්ෙණානි පටිවිජ්ඣිත්වා
පවත්තමානාය පගුණභාවයතො පරිචයවයසන ඤාණවිප්පයුත්තචිත්යතනපි

විපස්සනාසම්භවති, යථාතං පගුණස්සගන්ථස්සඅජ්ඣයයනතත්ථතත්ථ
ගතාපි වාරා න උපධාරීයන්ති. ‘‘ලක්ෙණපටියවධ’’න්ති ච ලක්ෙණානං

ආරම්මණකරණමත්තං සන්ධාය වුත්තං, නපටිවිජ්ඣනං. උස් සක් කිත් වාති 

උදයබ්බ්යයඤාණාදිඤාණපටිපාටියා ආරභිත්වා. මග්  පාතුභාවං පායපතුං න 

සක් යකොති අසම්යබ්යොධසභාවත්තා. ආරම් මණම් පි සඤ ් ානාති

අවබුජ්ඣනවයසයනව, න සඤ්ජානනමත්යතන. තථා ලක් ඛණපටියව ම් පි 

පායපති, න විජානනමත්යතන, අත්තයනො පන අඤ්ඤාසාධාරයණන
ආනුභායවනඋස්සක්කිත්වාමග්ගපාතුභාවම්පිපායපති. 

ඉදානි යථාවුත්තමත්ථං උපමාය විභායවතුං ‘‘ෙථා හී’’තිආදි වුත්තං.

තත්ථ අ ාතබුද් ධීති අසඤ්ජාතබ්යයවහාරබුකුධි. උපයභො පරියභො න්ති 

උපයභොගපරියභොගාරහං, උපයභොගපරියභොගවත්ථූනං පටිලාභයයොග්ගන්ති

අත්යථො. කූයටොති කහාපණපතිරූපයකො තම්බ්යකංසාදිමයයො. යඡයකොති

මහාසායරො. කරයතොතිඅඩ්ඪසායරො. සණ් යහොතිමුදුජාතියකොසමසායරො. ඉති-
සකුයදො ආදිඅත්යථො. යතන පාදසාරපයරොපාදසාරඅඩ්ඪසාරාදීනං සඅගයහො. 

 ානන් යතො ච පන නං රූපං දිස් වාපි…යප.… අසුකාචරියෙන කයතොතිපි 

 ානාති තථා යහරඤ්ඤිකගන්ථස්ස සුග්ගහිතත්තා. එවයමවන්තිආදි 
උපමාසංසන්දනං. සඤ්ඤාවිභාගං අකත්වා පිණ්ඩවයසයනව ආරම්මණස්ස
ගහණයතො දාරකස්ස කහාපණදස්සනසදිසා වුත්තා. තථා හි සා
යථාඋපට්ඨිතවිසයපදට්ඨානා වුච්චති. විඤ්ඤාණං ආරම්මයණ
එකච්චවියසසග්ගහණසමත්ථභාවයතො ගාමිකපුරිසකහාපණදස්සනසදිසං
වුත්තං. පඤ්ඤා පන ආරම්මයණ අනවයසසාවයබ්යොධයතො

යහරඤ්ඤිකකහාපණදස්සනසදිසා වුත්තා. යනසන්ති

සඤ්ඤාවිඤ්ඤාණපඤ්ඤානං. වියසයසොති සභාවවියසයසො. දුප් පටිවිජ් යඣො 
පකතිපඤ්ඤාය.ඉමිනාවයනසංඅච්චන්තසුඛුමතංදස්යසති. 
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පටුන 

එකාරම් මයණ පවත් තමානානන්ති එකස්මිංයයව ආරම්මයණ
පවත්තමානානං. යතන අභින්නවිසයාභින්නකාලතාදස්සයනන
අවිනිබ්යභොගවුත්තිතං විභායවන්යතො දුප්පටිවිජ්ඣතංයයව උල්ලිඅයගති. 

වවත් ථානන්ති අසඅකරයතො ඨපනං. අෙං ඵස් යසො…යප.… ඉදං චිත් තන්ති

නිදස්සනමත්තයමතං. ඉති-සකුයදො වා ආදිඅත්යථො. යතන යසසධම්මානම්පි

සඅගයහොදට්ඨබ්යබ්යො. ඉදන්තිඅරූපීනංධම්මානංවවත්ථානකරණං. තයතොති

යංවුත්තංතිලයතලාදිඋකුධරණං, තයතො.යදිදුක්කරතරං, කථං තන්තිආහ 

‘‘භ වා පනා’’තිආදි. 

451. නිස ්සයටනාති නික්ෙන්යතනඅතංසම්බ්යන්යධන. පරිච් චත් යතනාති
පරිච්චත්තසදියසන පච්චයභාවානුපගමයනන 

පච්චයුප්පන්නසම්බ්යන්ධාභාවයතො. නිස ්සක් කවචනං අපාදානදීපනයතො. 

කරණවචනං කත්තුඅත්ථදීපනයතො. කාමාවචරමයනොවිඤ්ඤාණං න

නියමයතො ‘‘ඉදං නාම පඤ්චකුවාරිකාසම්බ්යන්ධා’’ති සක්කා වත්තුං, 

රූපාවචරවිඤ්ඤාණංපනනතථාති, තස්යසවපඤ්චහිඉන්ද්රියයහිනිස්සටතා 

වුත්තාති ආහ ‘‘රූපාවචරචතුත් ථජ් ඣානචිත් යතනා’’ති. 
චතුත්ථජ්ඣානග්ගහණං තස්යසව අරූපාවචරස්ස පදට්ඨානභාවයතො. 

පරිසුද් ය නාති වියසසයතො අසංකියලසිකත්තාව. තඤ්හි 
විගතූපක්කියලසතාය වියසසයතො පරිසුකුධං. යතනාහ 

‘‘නිරුපක් කියලයසනා’’ති.  ානිතබ් බං යනෙයං, සපරසන්තායනසු ඉදං
අතිසයං ජානිතබ්බ්යයතො බුජ්ඣිතබ්බ්යං යබ්යොයධතබ්බ්යං වාති අත්යථො. 

යනෙයන්තිවාඅත්තයනොසන්තායනයනතබ්බ්යං පවත්යතතබ්බ්යන්තිඅත්යථො.

යතනාහ ‘‘නිබ් බත් යතතුං සක් කා යහොති. එත් ථ ඨිතස් ස හි සා ඉජ් ඣතී’’ති. 

පාටියෙක් කන්ති විසුං විසුං, අනුපදධම්මවයසනාති අත්යථො. 

අභිනියවසාභාවයතොති විපස්සනාභිනියවසස්ස අසම්භවයතො. කලාපයතො 

නෙයතොති කලාපසම්මසනසඅොතයතො නයවිපස්සනයතො. භික් ඛුයනොති

සාවකස්ස. සාවකස්යසව හි තත්ර අනුපදධම්මවිපස්සනා න සම්භවති, න

සත්ථු. යතනාහ ‘‘තස් මා’’තිආදි. විස් සජ් ය සීති 
තප්පටිබ්යකුධඡන්දරාගප්පහායනනපජහති. 

හත් ථ තත් තාති හත්ථගතසදිසත්තා, ආසන්නත්තාති අත්යථො. යදා හි

යලොකනායථො යබ්යොධිමූයල අපරාජිතපල්ලඅයක නිසින්යනො – ‘‘කිච්ඡං

වතායං යලොයකො ආපන්යනො’’තිආදිනා )දී. නි. 2.57; සං. නි. 2.4, 10) 

පටිච්චසමුප්පාදමුයෙන විපස්සනාභිනියවසං කත්වා 
අධිගන්තබ්බ්යසබ්බ්යඤ්ඤුතඤ්ඤාණානුරූපං ඡත්තිංසයකොටිසහස්සමුයෙන
මහාවජිරඤාණං නාම මහායබ්යොධිසත්තසම්මසනං පවත්යතන්යතො
අයනකාකාරසමාපත්තිධම්මසම්මසයන අනුපදයමව 

යනවසඤ්ඤානාසඤ්ඤායතනධම්යමපි අපරාපරංසම්මසි.යතනාහ ‘‘භ වා 

පනා’’තිආදි. පයරොපඤ් ඤාසාති කුයවපඤ්ඤාසං.කාමඤ්යචත්ථයකචිධම්මා

යවදනාදයයොඵස්සපඤ්චමකාදීසුවුත්තාපි ඣානයකොට්ඨාසාදීසුපිසඅගහිතා, 
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තංතංපච්චයභාවවිසිට්යඨන පන අත්ථවියසයසන ධම්මන්තරානි විය
යහොන්තීති එවං වුත්තං. තථා හි යලොද්ත්තරචිත්තුප්පායදසු නවින්ද්රියතා

වුච්චති. අඞ් ගුද්  ායරනාති තත්ථ 

ලබ්භමානඣානඅගයබ්යොජ්ඣඅගමග්ගඅගානං උකුධරයණන. අඞ්  -සකුයදො 

වා යකොට්ඨාසපරියායයො, තස්මා අඞ් ගුද්  ායරනාති

ඵස්සපඤ්චමකාදියකොට්ඨාසානං සමුකුධරයණන. ොවතා 

සඤ ්ඤාසමාපත් තියෙොති යත්තකා සඤ්ඤාසහගතා ඣානසමාපත්තියයො, 

තාහිවුට්ඨායඅධිගන්ධබ්බ්යත්තාතාවතිකායවයනයයානං අඤ් ඤාපටියවය ො 
අරහත්තසමධිගයමො. 

දස් සනපරිණාෙකට් යඨනාති අන්ධස්ස යට්ඨියකොටිං ගයහත්වා
මග්ගයදසයකො විය ධම්මානං යථාසභාවදස්සනසඅොයතන 

පරිණායකභායවන.යථාවායසොතස්සචක්ඛුභූයතො, එවංසත්තානංපඤ්ඤා.

යතනාහ ‘‘චක් ඛුභූතාෙ පඤ් ඤාො’’ති. සමාධිසම්පයුත්තා පඤ්ඤා 

සමාධිපඤ් ඤා. සමාධි යචත්ථආරුප්පසමාධීතිවදන්ති, සම්මසනපයයොයගො 

පනයකොචිඣානසමාධීතියුත්තං.විපස්සනාභූතාපඤ්ඤා විපස් සනාපඤ් ඤා. 

සමාධිපඤ්ඤාය අන්යතොසමාපත්තියං කිච් චයතො ප ානාති, ‘‘සමාහියතො

යථාභූතං පජානාතී’’ති පන වචනයතො )සං. නි. 3.5; 4.99-100; 3.5.1071-

1072; යනත්ති. 40; මි. ප. 2.1.14) අසම් යමොහයතො ප ානාති. තත්ථ 

කිච් චයතොති යගොචරජ්ඣත්යතආරම්මණකරණකිච්චයතො. අසම් යමොහයතොති 
සම්පයුත්තධම්යමසු සම්යමොහවිධමනයතො යථා පීතිපටිසංයවදනාදීසු. 

කිමත් ථිොති කිංපයයොජනාති ආහ ‘‘යකො එතිස් සා අත් යථො’’ති. 

අභිඤ් යඤයෙය  ම් යමති යාථාවසරසලක්ෙණාවයබ්යොධවයසන අභිමුෙං

යඤයයය ජානිතබ්යබ්ය ෙන්ධායතනාදිධම්යම. අභි ානාතීති සලක්ෙණයතො
සාමඤ්ඤලක්ෙණයතො ච අභිමුෙං අවිරජ්ඣනවයසන ජානාති. එයතන

ඤාතපරිඤ්ඤාබ්යයාපාරමාහ. පරිඤ් යඤයෙයති අනිච්චාතිපි දුක්ොතිපි

අනත්තාතිපිපරිච්ඡිජ්ජජානිතබ්යබ්ය. පරි ානාතීති‘‘යංකිඤ්චිරූපං…යප.…

අනිච්චං ෙයට්යඨනා’’තිආදිනා (පටි. ම. 1.48) පරිච්ඡින්දිත්වා ජානාති.

ඉමිනාතීරණපරිඤ්ඤාබ්යයාපාරමාහ. පහාතබ් යබ  ම් යමතිනිච්චසඤ්ඤාදියක

යාව අරහත්තමග්ගවජ්ඣා සබ්යබ්ය පාපධම්යම. ප හති පකට්ඨයතො ජහති, 
වික්ෙම්යභති යචව සමුච්ඡින්දති චාති අත්යථො. ඉමිනා
පහානපරිඤ්ඤාබ්යයාපාරමාහ. සා පයනසා පඤ්ඤා යලොකියාපි තිප්පකාරා

යලොද්ත්තරාපි, තාසං වියසසං සයයමවාහ. කිච් චයතොති අභිජානනවයසන

ආරම්මණකිච්චයතො. අසම් යමොහයතොති යථාබ්යලං අභිඤ්යඤයයාදීසු
සම්යමොහවිධමනයතො. නිබ්බ්යානමාරම්මණං කත්වා පවත්තනයතො

අභිඤ්යඤයයාදීසු විගතසම්යමොහයතො එවාති ආහ ‘‘යලොකුත් තරා 

අසම් යමොහයතො’’ති. 

452. කම්මස්සකතා සම්මාදිට්ඨි ච වට්ටනිස්සිතත්තා ඉධනාධිප්යපතා, 

විවට්ටකථා යහසාතිවුත්තං ‘‘විපස් සනාසම් මාදිට් ඨිො ච මග්  සම් මාදිට් ඨිො 
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චා’’ති. පරයතො යඝොයසොතිපරයතො සත්ථුයතො, සාවකයතො වා ලබ්භමායනො

ධම්මය ොයසො. යතනාහ ‘‘සප් පාෙ ම් මස් සවන’’න්ති. තඤ්හි සම්මාදිට්ඨියා

පච්චයයො භවිතුං සක්යකොති, න යයො යකොචි පරයතොය ොයසො. 

උපාෙමනසිකායරොති යයන නාමරූපපරිග්ගහාදි සිජ්ඣති, තාදියසො 

පථමනසිකායරො. අයඤ්ච සම්මාදිට්ඨියා පච්චයයොති නියමපක්ඛියකො, න

සබ්බ්යසංගාහයකොති දස්යසන්යතො ‘‘පච් යචකබුද්  ානං පනා’’තිආදිමාහ. 

යෙොනියසොමනසිකාරස ්මිංයෙවාති අවධාරයණන පරයතොය ොසයමව

නිවත්යතති, න පදට්ඨානවියසසංපටියයොගීනිවත්තනත්ථත්තාඑව-සකුදස්ස. 

ලද් ධුපකාරාති )අ. නි. ටී. 3.5.25) යථාරහං නිස්සයාදිවයසන
ලකුධපච්චයා. විපස්සනාසම්මාදිට්ඨියා අනුග්ගහිතභායවන ගහිතත්තා

මග්ගසම්මාදිට්ඨීසු ච අරහත් තමග්  සම් මාදිට් ඨි, අනන්තරස්ස හි විධි, 

පටියසයධො වා. අග්ගඵලසමාධිම්හිතප්පරික්ොරධම්යමසුයයව ච යකවයලො

යචයතොපරියායයො නිරුළ්යහොති සම් මාදිට් ඨීති අරහත් තමග්  සම් මාදිට් ඨි. 

ඵලක් ඛයණති අනන්තයර කාලන්තයර චාති දුවියධ ඵලක්ෙයණ.
පටිප්පස්සකුධිවයසන සබ්බ්යසංකියලයසහි යචයතො විමුච්චති එතායාති 

යචයතොවිමුත් ති, අග්ගඵලපඤ්ඤං ඨයපත්වා අවයසසා ඵලධම්මා. යතනාහ 

‘‘යචයතොවිමුත් ති ඵලං අස් සාති. යචයතොවිමුත් තිසඞ් ඛාතං ඵලං 

ආනිසංයසො’’ති, සබ්බ්යසංකියලයසහි යචතයසො විමුච්චනසඅොතං
පටිප්පස්සම්භනසඤ්ඤිතං පහානං ඵලං ආනිසංයසො චාති යයොජනා. ඉධ ච

යචයතොවිමුත්ති-සකුයදන පහානමත්තං ගහිතං, පුබ්යබ්ය පහායකධම්මා, 
අඤ්ඤථා ඵලධම්මා එව ආනිසංයසොති ගය්හමායන පුනවචනං නිරත්ථකං
සියා. 

පඤ ්ඤාවිමුත් තිඵලානිසංසාති එත්ථාපි එවයමව අත්යථො යවදිතබ්යබ්යො.

සම්මාවාචාකම්මන්තාජීවා සීලසභාවත්තා වියසසයතො සමාධිස්ස උපකාරා, 
තථා සම්මාසඅකප්යපො ඣානසභාවත්තා. තථා හි යසො ‘‘අප්පනා’’ති
නිකුදිට්යඨො. සම්මාසතිසම්මාවායාමා පන සමාධිපක්ඛියා එවාති ආහ 

‘‘අවයසසා  ම් මා යචයතොවිමුත් තීති යවදිතබ් බා’’ති. චතුපාරිසුද් ධිසීලන්ති

අරියමග්ගාධිගමස්ස පදට්ඨානභූතං චතුපාරිසුකුධිසීලං. සුතාදීසුපි එයසව

නයයො. අත්තයනො චිත්තප්පවත්තිආයරොචනවයසන සහ කථනං සංකථා, 

සංකථාව සාකච් ඡා. ඉධ පන කම්මට්ඨානපටිබ්යකුධාති ආහ 

‘‘කම් මට් ඨායන…යප.… කථා’’ති. තත්ථ කම්මට්ඨානස්ස එකවාරං වීථියා

අප්පටිපජ්ජනං ෙලනං, අයනකවාරං පක්ෙලනං, තදුභයස්ස විච්යඡදනීකථා 

ඛලනපක් ඛලනයඡදනකථා. පූයරන් තස ්සාති විවට්ටනිස්සිතං කත්වා 

පායලන්තස්සබ්රූයහන්තස්සච. සුණන් තස ්සාති ‘‘යථාඋග්ගහිතකම්මට්ඨානං
ඵාතිං ගමිස්සතී’’ති එවං සුණන්තස්ස. යතයනව හි 

‘‘සප් පාෙ ම් මස් සවන’’න්ති වුත්තං. කම් මං කයරොන් තස් සාති
භාවනානුයයොගකම්මං කයරොන්තස්ස. 
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පටුන 

පඤ්චසුපි ඨායනසු අන් ත-සකුයදො යහතුඅත්ථයජොතයනො දට්ඨබ්යබ්යො.

එවඤ්හි ‘‘ෙථා හී’’තිආදිනා වුච්චමානා අම්බුපමා ච යුජ්යජයය. 

උදකයකොට් ඨකන්ති ආලවාලං. ථිරං කත් වා බන්  තීති අසිථිලං දළ්හං

නාතිමහන්තං නාතිඛුකුදකං කත්වා යයොයජති. ථිරං කයරොතීති
උදකසිඤ්චනකායල තයතො තයතො විස්සරිත්වා උදකස්ස අනික්ෙමනත්ථං

ආලවාලං ථිරතරං කයරොති. සුක් ඛදණ් ඩයකොති තස්යසව අම්බ්යගච්ඡකස්ස

සුක්යෙො සාොසීසයකො. කිපිල් ලිකපුයටොති තම්බ්යකිපිල්ලිකද්ටජං. 

ඛණිත් තින්ති ද්දාලං. යකොට් ඨකබන්  නං විෙ සීලං සම්මාදිට්ඨියා

වඩ්ඪනුපායස්ස මූලභාවයතො. උදකසිඤ් චනං විෙ  ම් මස් සවනං භාවනාය

පරිබ්රහූනයතො. මරිොදාෙ ථිරභාවකරණං විෙ සමයථො 
යථාවුත්තභාවනාධිට්ඨානායසීලමරියාදායදළ්හභාවාපාදනයතො.සමාහිතස්ස 

හි සීලං ථිරතරං යහොති. සමීයප වල් ලිආදීනං හරණං විෙ කම් මට් ඨායන 

ඛලනපක් ඛලනච් යඡදනං ඉජ්ඣිතබ්බ්යභාවනාය විබ්යන්ධාපනයනයතො. 

මූලඛණනං විෙ සත් තන් නං අනුපස් සනානං භාවනා තස්සා විබ්යන්ධස්ස 
මූලකානං තණ්හාමානදිට්ඨීනං පලිෙණනයතො. එත්ථ ච යස්මා
සුපරිසුකුධසීලස්ස කම්මට්ඨානං අනුයුඤ්ජන්තස්ස සප්පායධම්මස්සවනං

ඉච්ඡිතබ්බ්යං, තයතො යථාසුයත අත්යථ සාකච්ඡාසමාපජ්ජනං, තයතො

කම්මට්ඨානවියසොධයනන සමථනිප්ඵත්ති, තයතො සමාහිතස්ස
ආරකුධවිපස්සකස්ස විපස්සනාපාරිපූරි. පරිපුණ්ණවිපස්සයනො 
මග්ගසම්මාදිට්ඨිංපරිබ්රූයහතීතිඑවයමයතසංඅඅගානංපරම්පරායසම්මුොච 
අනුග්ගණ්හනයතොඅයමානුපුබ්බීකථිතාතියවදිතබ්බ්යං. 

453. ඉධකිං පුච්ඡතීති ඉධ එවං අරහත්තඵලං පාපිතාය යදසනාය ‘‘කති

පනාවුයසො, භවා ’’තිභවං පුච්ඡන්යතොකීදිසං  අනුසන්ධිං උපාදාය පුච්ඡතීති

අත්යථො  .යතයනව හි  ‘‘මූලයමව ගයතො අනුසන්ධී ’’ති වත්වා අධිප්පායං  

පකායසන්යතො ‘‘දුප්පඤ්යඤො ’’තිආදිමාහ.  දුප්පඤ්යඤොති හි ඉධ

අප්පටිවිකුධසච්යචො අධිප්යපයතො, න ජයළො එව. කාමභයවොතිආදීසු

කම්යමොපපත්තියභදයතො දුවියධොපි භයවො අධිප්යපයතොති දස්යසන්යතො 

‘‘කාමභවූපගංකම්ම ’’න්තිආදිමාහ .තත්ථයං  වත්තබ්බ්යං, තං විසුකුධිමග්යග 

තංසංවණ්ණනායං (විසුකුධි .2.647; විසුකුධි  .මහාටී . 2.646-647) 

වුත්තනයයන යවදිතබ්බ්යං. පුනබ්භවස්සාති පුනප්පුනං අපරාපරං භවනයතො

ජායනයතො පුනබ්භයවොති ලකුධනාමස්ස වට්ටපබ්යන්ධස්ස  .යතනාහ  ‘‘ඉධ

වට්ටං පුච්ඡිස්සාමී ’’ති.  අභිනිබ්බ්යත්තීති භවයයොනිගතිආදිවයසන නිබ්බ්යත්ති. 

තහිංතහිං තස්මිංතස්මිංභවාදියක. අභිනන්දනාතිතණ්හාඅභිනන්දනයහතු. 

ගමනාගමනං යහොතීතිආදිනාභවාදීසුසත්තානංඅපරාපරංචුතිපටිසන්ධියයො

දස්යසති. ෙයනියරොයධනාති අච්චන්තෙයසඅොයතන අනුප්පාදනියරොයධන. 

උභයයමතං න වත්තබ්බ්යං පහානාභිසමයභාවනාභිසමයානං 

අච්චාසන්නකාලත්තා  .වත්තබ්බ්යං තං යහතුඵලධම්මූපචාරවයසන .යථා හි  

පදීපුජ්ජලනයහතුයකො අන්ධකාරවිගයමො, එවං විජ්විප්පාදයහතුයකො
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අවිජ්ජානියරොයධො, යහතුඵලධම්මා ච සමානකාලාපි පුබ්බ්යාපරකාලා විය

යවොහරීයන්ති යථා –‘‘චක්ඛුඤ්ච  පටිච්ච රූයප ච උප්පජ්ජති

චක්ඛුවිඤ්ඤාණ ’’න්ති)ම.නි. 1.204, 400; ම .නි.  3.420, 425, 426; සං .නි.

2.43-45; 2.4.60; කථා .465, 467) පච්චයපච්චයුප්පන්නකිරියා. ගමනං

උපච්ඡිජ්ජති ඉධ කාමභයව පරිනිබ්බ්යායනන. ආගමනං උපච්ඡිජ්ජති තත්ථ

රූපාරූයපසු පරිනිබ්බ්යායනන. ගමනාගමනං උපච්ඡිජ්ජති සබ්බ්යයසො 

අපරාපරුප්පත්තියාඅභාවයතො. 

454. විවට්ටකථාය පරයතො යජොතිතං පඨමං ඣානං විවට්ටං පත්වා 
ඨිතස්ස උක්කට්ඨනිකුයදයසන උභයතොභාගවිමුත්තස්ස නියරොධසාධකං

විභාවිතුංයුත්තන්ති ආහ ‘‘කතමං පනාවුයසොති ඉ  කිං පුච් ඡතී’’තිආදි.තථා
හි අනන්තරං නියරොධසමාපජ්ජනයකන භික්ඛුනා ජානිතබ්බ්යානි පඨමස්ස

ඣානස්ස සම්පයයොගපහානඅගානි පුච්ඡිතානි. අඞ්  වවත් ථානන්ති 

ඣානඅගවවත්ථානං. යකොට් ඨාසපරිච් යඡයදොති තත්ථ 

ලබ්භමානඵස්සපඤ්චමකාදිධම්මයකොට්ඨාසපරිච්යඡයදො ජානිතබ්යබ්යො.

ඉමස්මිං ඣායන එත්තකා ධම්මා සංවිජ්ජන්ති, එත්තකා නියරොධිතාති

ජානිතබ්බ්යං. උපකාරානුපකාරානි අඞ්  ානීතිනියරොධසමාපත්තියාඋපකාරානි
ච අනුපකාරානිචඅඅගානි.නියරොධසමාපත්තියාහියසොළසහිඤාණචරියාහි
නවහි සමාධිචරියාහි ච පත්තබ්බ්යත්තා තංතංඤාණස්ස සමාධිචරියාහි

සමතික්කමිතබ්බ්යා ධම්මා අනුපකාරකඅගානි, සමතික්කමකා 
උපකාරකඅගානි. යතසඤ්හි වයසන යථානුපුබ්බ්යං 
උපසන්තුපසන්තඔළාරිකභාවාය භවග්ගසමාපත්තියා
සඅොරාවයසසසුඛුමතං පත්තා චිත්තයචතසිකා යථාපරිච්ඡින්නං කාලං

නිරුජ්ඣන්ති, අප්පවත්තිං ගච්ඡන්ති. තස් සාති නියරොධස්ස. 

අනන් තරපච් චෙන්ති අනන්තරපච්චයසදිසං. න හි නියරොධස්ස යකොචි 
ධම්යමොඅනන්තරපච්චයයොනාමඅත්ථි.යඤ්හිතදාචිත්තයචතසිකානංතථා

නිරුජ්ඣනං, තං යථාවුත්තපුබ්බ්යාභිසඅොරයහතුකාය
යනවසඤ්ඤානාසඤ්ඤායතනසමාපත්තියා අයහොසීති සා තස්ස

අනන්තරපච්චයයො විය යහොතීති තං වුත්තං. ඡ සමාපත් තියෙොති

සුත්තන්තනයයන වුත්තසුත්තන්තපිටකසංවණ්ණනාති කත්වා. ‘‘සත්ත

සමාපත්තියයො’’ති පන වත්තබ්බ්යං, අඤ්ඤථා ඉදං ‘‘චතුරඅගික’’න්ති න 

වත්තබ්බ්යංසියා. නෙං වා දස් යසත් වාතිආදිඅන්තදස්සනවයසන නයදස්සනං
කත්වා. 

455. එවං නියරොධස්ස පාදකං විභායවත්වා ඉදානි අන්යතොනියරොයධ 
අනුපබ්යන්ධභාවයතොපඤ්චන්නං පසාදානං පච්චයපුච්ඡයනපඨමංතාවයත
සරූපයතො ආයවණිකයතො ආයවණිකවිසයයතො පටිස්සරණයතො ච

පුච්ඡනවයසන පාළි පවත්තාති දස්යසන්යතො ‘‘විඤ ්ඤාණනිස ්සයෙ පඤ් ච 

පසායද පුච් ඡන් යතො’’ති ආහ. ය ොචරවිසෙන්ති එත්ථ කාමං 

තබ්බ්යහුලචාරිතායපක්ෙං යගොචරග්ගහණං, අනඤ්ඤත්ථභාවායපක්ෙං
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විසයග්ගහණන්ති අත්යථව යගොචරවිසයභාවානං වියසයසො, විවරියමානං

පන උභයම්පි ආරම්මණසභාවයමවාති ආහ ‘‘ය ොචරභූතං විසෙ’’න්ති. 

එයකකස ්සාති එයකො එකස්ස, අඤ්යඤො අඤ්ඤස්සාති අත්යථො.

අඤ්ඤත්යථොහිඅයං එක-සකුයදො ‘‘ඉත්යථයකඅභිවදන්තී’’තිආදීසු )ම.නි.

3.27) විය. සයච හීතිආදි අභූතපරිකප්පනවචනයමතං. තත්ථ 

සයමො ායනත් වාති එකජ්ඣං කත්වා. විනාපි මුයඛනාතිආදිනා
අත්ථසල්ලාපිකනිදස්සනං නාම දස්යසති. යථා විඤ්ඤාණාධිට්ඨිතයමව

චක්ඛු රූපං පස්සති, න යකවලං, එවං චක්ඛුනිස්සයයමව විඤ්ඤාණං තං

පස්සති, නඉතරන්තිආහ ‘‘චක් ඛුපසායද උපයනහී’’ති.යතනයතසංතත්ථ

සංහච්චකාරිතං දස්යසති. ෙදි වා නීලං ෙදි වා පීතකන්ති ඉදං

නීලපීතාදිසභාවජානනමත්තං සන්ධායාහ. නීලං පීතකන්ති පජානනං

චක්ඛුවිඤ්ඤාණස්ස නත්යථව අවිකප්පකභාවයතො. එයතසං 

චක්ඛුවිඤ්ඤාණාදීනං. නිස්සයසීයසන නිස්සිතපුච්ඡා යහසා, එවඤ්හි

විසයානුභවනයචොදනා සමත්ථිතා යහොති. යතනාහ ‘‘චක් ඛුවිඤ ්ඤාණං 

හී’’තිආදි. යථාසකං විසයං රජ්ජනාදිවයසන අනුභවිතුං අසමත්ථානි

චක්ඛුවිඤ්ඤාණාදීනි, තත්ථසමත්ථතායයව චනත්ථි, නකිඤ්චි අත්ථයතො

පටිසරන්තානි විය යහොන්තීති වුත්තං ‘‘කිං එතානි පටිසරන් තී’’ති. 

 වනමයනො පටිසරණන්ති පඤ්චකුවාරිකං ඉතරඤ්ච සාධාරණයතො වත්වා

පුනයාය’ස්ස රජ්ජනාදිපවත්තියාපටිසරණතා, සාසවියසසායත්ථලබ්භති, 

තං දස්යසන්යතො ‘‘මයනොද් වාරික වනමයනො වා’’ති ආහ. එතස ්මිං පන 

ද් වායරතිචක්ඛුකුවායරජවනංරජ්ජතිවාදුස්සතිවාමුය්හතිවා, යයතො තත්ථ
අඤ්ඤාණාදිඅසංවයරොපවත්තති. 

තත්රාති තස්මිං ජවනමනස්යසව පටිසරණභායව. දුබ් බලයභො කාති
හීනසාමත්ථියා රාජයභොග්ගා. යසවකානං ගණනාය යයොජිතදිවයස

ලබ්භමානකහාපයණො යුත් තිකහාපයණො. අන්දුබ්යන්ධයනන බ්යකුධස්ස

විස්සජ්ජයනනලබ්භමානකහාපයණො බන්  කහාපයණො. කිඤ්චි පහරන්යත

මා පහරන්තූති පටික්ඛිපයතො දාතබ්බ්යදණ්යඩො මාපහාරකහාපයණො. යසො
සබ්යබ්යොපි පරිත්තයකසු ගාමිකමනුස්යසසු තථා ලබ්භමායනො එත්තයකො

යහොතීති ආහ ‘‘අට් ඨකහාපයණො වා’’තිආදි. සතවත් ථුකන්ති

සතකරීසවත්ථුකං. එස නයයො යසසපදකුවයයපි. තත් ථාතිආදි

උපමාසංසන්ධනං, තං සුවිඤ්යඤයයයමව. 

456. අන් යතොනියරො ස් මිං පඤ් ච පසායදති නියරොධසමාපන්නස්ස

පවත්තමායන පඤ්ච පසායද. කිරිෙමෙපවත් තස් මින්ති 

ජවනාදිකිරියානිබ්බ්යත්තකධම්මප්පවත්තියං. බලවපච් චො යහොන් තීති

පච්ඡාජාතවිප්පයුත්තඅත්ථිඅවිගතපච්චයයහි පච්චයා යහොන්ති, 

උපත්ථම්භකභායවන බ්යලවපච්චයා යහොන්ති. ජීවිතින් ද්රිෙං පටිච් චාති
ඉන්ද්රියඅත්ථිඅවිගතපච්චයවයසන පච්චයභූතං ජීවිතින්ද්රියං පටිච්ච 

පඤ්චවියධොපි පසායදො තිට්ඨති. ජීවිතින් ද්රියෙන විනා න තිට් ඨති 
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පටුන 

ජීවිතින්ද්රියරහිතස්ස කම්මසමුට්ඨානරූපකලාපස්ස අභාවයතො. තස් මාති

යස්මා අනුපාලනලක්ෙයණනජීවියතනඅනුපාලිතාඑවඋස්මාපවත්තති, න

යතන අනනුපාලිතා, තස්මා උස්මා ආයුං පටිච්ච තිට්ඨති.  ාලසිඛං පටිච් ච 

ආභා පඤ ්ඤාෙතීති ජාලසිොසඅොතභූතසඅ ාතං සයහව පවත්තමානං

නිස්සාය‘‘ආභා’’ති ලකුධනාමාවණ්ණධාතු‘‘උජ්ජලති, අන්ධකාරංවිධමති, 

රූපගතානිචවිදංයසතී’’තිආදීහි පකායරහිඤායති. තං ආයලොකං පටිච් චාති

තං වුත්තප්පකාරං ආයලොකං පච්චයං ලභිත්වා.  ාලසිඛා පඤ් ඤාෙතීති

‘‘අප්පිකා, මහතී, උවි, ද්ටිලා’’තිආදිනාපාකටායහොති. 

 ාලසිඛා විෙ කම් ම යතය ො නිස්සයභාවයතො. ආයලොයකො විෙ 

ජීවිතින් ද්රිෙං තන්නිස්සිතභාවයතො. ඉදානි උපයමොපමිතබ්බ්යානං සම්බ්යන්ධං 

දස්යසතුං ‘‘ ාලසිඛා හී’’තිආදි වුත්තං. ආයලොකං  යහත් වාව උප් පජ්  තීති

ඉමිනායථා ජාලසිොය සයහවආයලොයකො උප්පජ්ජති, එවංකම්මවිස්මනා
සයහව ජීවිතින්ද්රියං උප්පජ්ජතීති දස්යසති. ජාලසිොසන්නිස්සයයො තස්සා
සතියයව යහොන්යතො ආයලොයකො තාය උප්පාදියතො විය යහොතීති ආහ 

‘‘අත් තනා  නිතආයලොයකයනවා’’ති. උස්මා නායමත්ථ කම්මසමුට්ඨානා
යතයජොධාතු තන්නිස්සිතඤ්ච ජීවිතින්ද්රියං තදනුපාලකඤ්චාති ආහ 

‘‘කම් ම මහාභූතසම් භයවන ජීවිතින් ද්රියෙන උස් මාෙ අනුපාලන’’න්ති. න

යකවලං ෙණට්ඨිතියා එව, අථ යෙො පබ්යන්ධානුපච්යඡදස්සපි ජීවිතින්ද්රියං

කාරණන්ති ආහ ‘‘වස් සසතම් පි කම් ම යත පවත් තං පායලතී’’ති. උස්මා
ආයුයනො පච්චයයො යහොන්යතො යසසභූතසහියතො එව යහොතීති ආහ 

‘‘මහාභූතානී’’ති. තථා ආයුපි සහජාතරූපං පායලන්තයමව උස්මාය 

පච්චයයොයහොතීතිවුත්තං ‘‘මහාභූතානි පායලතී’’ති. 

457. ආයු එව ඉන්ද්රියපච්චයාදිවයසන සහජාතධම්මානං 

අනුපාලනවයසන සඅෙරණයතො ආයුසඞ් ඛායරො. බ්යහුවචනනිකුයදයසො පන 

අයනකසතසහස්සයභයදසු රූපකලායපසු පවත්තියා අයනකයභදන්ති

කත්වා. ආරම්මණරසං අනුභවන්තීති යවදනිො යථා ‘‘නියයානිකා’’ති.

යතනාහ ‘‘යවදනා  ම් මාවා’’ති.සුොදියභදභින්නත්තාබ්යහුවචනනිකුයදයසො. 
ඉයමසං ආයුසඅොරයවදනානං එකන්තනියරොධං සමාපන්නස්ස මරයණන
භවිතබ්බ්යං යවදනාය නිරුකුධත්තා. ආයුසඅොරානං තථා අනිරුකුධත්තා

නියරොධස්සසමාපජ්ජනයමවනසියා, ද්යතොවුට්ඨානං.යතනවුත්තංපාළියං

‘‘යත ච හාවුයසො’’තිආදි. වුට් ඨානං පඤ් ඤාෙති සඤ්ඤායවදනාදීනං

උප්පත්තියා. ඉදානි තමත්ථං විත්ථාරයතො උපමාය විභායවතුං ‘‘යෙො 

හී’’තිආදි වුත්තං. උක් කණ් ඨිත් වාති නානාරම්මණාපාතයතො නිබ්බින්දිත්වා. 

ෙථාපරිච් ඡින් නකාලවයසනාති යථාපරිච්ඡින්යන කායල සම්පත්යත. 

රූපජීවිතින් ද්රිෙපච් චොති ඉන්ද්රියපච්චයභූතා.  ාලාපවත් තං විෙ අරූප ම් මා 
යතවිස්සදභාවයතො විසයයොභාසනයතො ච. උදකප්පහායරො විය

නියරොධසමාපත්තියා පුබ්බ්යාභිසඅොයරො. පිහිතඅඞ්  ාරා විෙ රූපජීවිතින් ද්රිෙං 

උස්මාමත්තතාය අයනොභාසනයතො. ෙථාපරිච් ඡින් නකාලා මනන්ති



මජ්ඣිමනිකායය මූලපණ්ණාස-ටීකා  චූළයමකවග්යගො 
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පටුන 

යථාපරිච්ඡින්නකාලස්ස උපගමනං. අනුරූපපත්තිවයසයනව 

රූපපවත් තිග්ගහණං. ඉමං රූපකාෙං  හන් තීතිඉමස්මාරූපකායාකයළවරා
විගච්ඡන්ති නප්පවත්තන්ති. 

කායයන සඅෙරීයන්තීති කාෙසඞ් ඛාරා තප්පටිබ්යකුධවුත්තිතාය. වාචං

සඅෙයරොන්තීති වචීසඞ් ඛාරා. විතක්යකත්වා විචායරත්වා හි වාචං භින්දති

කයථති. චිත්යතන සඅෙරීයන්තීති චිත් තසඞ් ඛාරා තප්පටිබ්යකුධවුත්තියතො.
චිත්තසඅොරනියරොධයචොදනාය රූපනියරොයධො විය චිත්තනියරොයධො
අයචොදියතො යතසං තයතො අඤ්ඤත්තාති න චිත්තසම්පයුත්තනියරොයධො
එකන්තියකො විතක්කාදිනියරොයධ තදභාවයතො. යං පන වුත්තං ‘‘වාචා 

අනිරුකුධායහොතී’’ති, තම්පින.වාචංසඅෙයරොන්තීතිහිවචීසඅොරා, යතසු 
නිරුකුයධසු කථං වාචාය අනියරොයධො. චිත්තං පන නිරුකුයධසුපි
චිත්තසඅොයරසු යතහි අනභිසඅෙතත්තා විතක්කාදිනියරොයධො විය
පවත්තතියයවාති අයයමත්ථ පරස්ස අධිප්පායයො. ආනන්තරියකම්මං කතං

භයවයය, චිත්තස්ස අනිරුකුධත්තා තං නිස්සාය ච රූපධම්මානං 

අනපගතත්තායතජීවන්තිඑවනාමාති. බයඤ්  යන අභිනියවසං අකත් වාති

‘‘චිත්තසඅොරානිරුකුධා’’ති වචනයතො යතවනිරුකුධා, න චිත්තන්ති එවං

යනයයත්ථංසුත්තං‘‘නීතත්ථ’’න්තිඅභිනියවසංඅකත්වා. ආචරිොනං නයෙ 

ඨත් වාති පරම්පරාගතානං ආචරියානං අධිප්පායය ඨත්වාති අත්යථො. 

උපපරික් ඛිතබ් යබොති සුත්තන්තරාගමයතො සුත්තන්තරපදස්ස අවිපරීයතො

අත්යථො වීමංසිතබ්යබ්යො. යථා හි ‘‘අසඤ්ඤභයවො’’තිවචනයතො ‘‘සඤ්ඤාව

තත්ථනත්ථි, ඉතයරපනචිත්තයචතසිකාසන්තී’’තිඅයයමත්ථඅත්යථොන 
ගය්හති. යථා ච ‘‘යනවසඤ්ඤානාසඤ්ඤායතන’’න්ති වචනයතො

‘‘සඤ්ඤාවතත්ථතාදිසී, න ඵස්සාදයයො’’තිඅයයමත්ථඅත්යථොනගය්හති

සඤ්ඤාසීයසන යදසනාති කත්වා, එවමිධාපි ‘‘චිත්තසඅොරා නිරුකුධා’’ති, 

‘‘සඤ්ඤායවදයිතනියරොයධො’’ති ච යදසනාසීසයමව. සබ්යබ්යපි පන
චිත්තයචතසිකා තත්ථ නිරුජ්ඣන්යතවාති අයයමත්ථ අවිපරීයතො අත්යථො

යවදිතබ්යබ්යො, තථාපුබ්බ්යාභිසඅොයරන සබ්යබ්යසංයයව චිත්තයචතසිකානං

තත්ථනිරුජ්ඣනයතො.එයතනයං පුබ්යබ්ය‘‘අඤ්ඤත්තා, තදභාවයතො’’තිච

යුත්තිවචනං, තදයුත්තංඅධිප්පායානවයබ්යොධයතොති දස්සිතංයහොති.යතනාහ 

‘‘අත් යථො හි පටිසරණං, න බයඤ්  න’’න්ති. 

උපහතානීති බ්යාධිතානි. මක් ඛිතානීති ධංසිතානි. ආරම්මණ ට්ටනාය
ඉන්ද්රියානං කිලමයථො චක්ඛුනා භාසුරරූපසුඛුමරජදස්සයනන
විභායවතබ්යබ්යො.තථාහිඋණ්හකායලපුරයතො අග්ගිම්හි ජලන්යතෙරස්සයර
චපණයවආයකොටියතඅක්ඛීනියභදානි වියනසහන්තියසොතානි‘‘සිෙයරන
වියඅභිහඤ්ඤන්තී’’තිවත්තායරොයහොන්ති. 

458. රූපාවචරචතුත්ථජ්ඣානයමව රූපවිරාගභාවනාවයසන පවත්තං 
අරූපජ්ඣානන්ති යනවසඤ්ඤානාසඤ්ඤායතනං විස්සජ්යජන්යතො
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ධම්මයසනාපති ‘‘සුෙස්ස ච පහානා’’තිආදිනා විස්සජ්යජසි. අපගමයනන

විගයමන පච්චයා අප මනපච් චො සුොදිප්පහානානි. අධි මපච් චො පන
කසියණසු රූපාවචරචතුත්ථජ්ඣානං යහට්ඨිමා තයයො ච ආරුප්පා. න හි
සක්කා තානි අනධිගන්ත්වා යනවසඤ්ඤානාසඤ්ඤායතනමධිගන්තුං. 

නියරො යතො වුට් ඨානකඵලසමාපත් තින්ති නියරොධයතො වුට්ඨානභූතං 
අනිච්චානුපස්සනාසමුදාගතඵලසමාපත්තිං. සා හි ‘‘අනිමිත්තා

යචයතොවිමුත්තී’’ති වුච්චති. යථා සමථනිස්සන්යදො අභිඤ්ඤා, 

යමත්තාකරුණාමුදිතාබ්රහ්මවිහාරනිස්සන්යදො උයපක්ොබ්රහ්මවිහායරො, 

කසිණනිස්සන්යදොආරුප්පා, සමථවිපස්සනානිස්සන්යදොනියරොධසමාපත්ති, 
එවං විපස්සනාය නිස්සන්දඵලභූතං සාමඤ්ඤඵලන්ති ආහ 

‘‘විපස ්සනානිස ්සන් දාෙ ඵලසමාපත් තිො’’ති. ආරම්මණා නාම
සාරම්මණධම්මානං වියසසයතො උප්පත්තිනිමිත්තන්ති ආහ 

‘‘සබ් බනිමිත් තානන් ති රූපාදීනං සබ් බාරම් මණාන’’න්ති.නත්ථිඑත්ථකිඤ්චි

සඅොරනිමිත්තන්ති අනිමිත් තා, අසඅෙතා ධාතූති ආහ 

‘‘සබ් බනිමිත් තාප තාෙ නිබ් බාන ාතුො’’ති. ඵලසමාපත් තිසහ ාතං 

මනසිකාරං සන්  ාොහ, නආවජ්ජනමනසිකාරං.න යහත්ථතස්සසම්භයවො
අනුයලොමානන්තරංඋප්පජ්ජනයතො. 

ඉමස්මිංඨායනතිඉධවුත්තනියරොධස්ස ආදිමජ්ඣපරියයොසානානංගහිතානං

ඉමස්මිං පරියයොසානස්ස ගහිතට්ඨායන. කුවීහි බ්යයලහීති

සමථවිපස්සනාබ්යයලහි. තයයොච සඅොරානන්තිකායසඅොරාදීනංතිණ්ණං

සඅොරානං. යසොළසහි ඤාණචරියාහීතිඅනිච්චානුපස්සනා, දුක්ො, අනත්තා, 

නිබ්බිදා, විරාගා, නියරොධා, පටිනිස්සග්ගා, විවට්ටානුපස්සනා, 

යසොතාපත්තිමග්යගො …යප….  අරහත්තඵලසමාපත්තීති ඉමාහි යසොළසහි

ඤාණචරියාහි. නවහි සමාධිචරියාහීති පඨමජ්ඣානසමාධිආදීහි නවහි

සමාධිචරියාහි  .යයො  යථාවුත්තාසු චරියාසු පුග්ගලස්ස වසීභායවො, සා 

වසීභාවතාපඤ්ඤා. අස්සා සා කථිතාති යයොජනා. විනිච්ඡයකථාති

විනිච්ඡයවයසනපවත්තා අට්ඨකථා කථිතා  .තස්මා  විසුකුධිමග්යග (විසුකුධි.

2.868-869) තංසංවණ්ණනායඤ්ච (විසුකුධි. මහාටී .2.868) වුත්තනයයන

යවදිතබ්බ්යා. 

වලඤ්  නසමාපත් ති අරියවිහාරවයසන විහරණසමාපත්ති. ඨිතිොති

එත්ථ පබ්යන්ධට්ඨිති අධිප්යපතා, න ෙණට්ඨිති. කස්මා? සමාපජ්ජනත්තා.

යතනාහ ‘‘ඨිතිොති චිරට් ඨිතත් ථ’’න්ති. අද්  ානපරිච් යඡයදොති එත්තකං
කාලං සමාපත්තියා වීතිනායමස්සාමීති පයගව කාලපරිච්යඡයදො. 

රූපාදිනිමිත් තවයසනාති කම්මකම්මනිමිත්තගතිනිමිත්යතසු යථාරහං
ලබ්භමානරූපාදිනිමිත්තවයසන. තත්ථ යස්මා කම්මනිමිත්යත ඡබ්බිධම්පි 

ආරම්මණං ලබ්භති, තස්මා ‘‘සබ් බනිමිත් තාන’’න්ති වුත්තං, න සබ්යබ්යසං

ආරම්මණානං එකජ්ඣං, එකන්තයතො වා මනසිකාතබ්බ්යයතො. 
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ලක්ෙණවචනඤ්යහතං යථා ‘‘දාතබ්බ්යයමතං යභසජ්ජං, යදි යම බ්යයාධිතා
සියු’’න්ති. 

459. නීලම් පි සඤ්  ානාතීතිආදිනා නීලාදිග්ගහණමුයෙනතංවණ්ණානං
සත්තානං සඤ්ජානනං අයවරාදිභාවමනසිකරණං යජොතිතන්ති ආහ 

‘‘එතස ්මිඤ ්හි ඨායන අප් පමාණා යචයතොවිමුත් ති කථිතා’’ති. එත්ථ

ආකිඤ්චඤ්ඤං කථිතන්ති සම්බ්යන්යධො. ‘‘එත් ථ සුඤ් ඤතා’’ති, ‘‘එත් ථ 

අනිමිත් තා’’ති එත්ථාපි එයසව නයයො. න්ති ‘‘ඉධ අඤ්ඤං අභිනවං නාම 

නත්ථී’’තිආදිනා වුත්තං අත්ථවචනං. එතාති 

අප්පමාණයචයතොවිමුත්තිආදයයො. එකනාමකාති එයකකනාමකා, යය 

නානාබ්යයඤ්ජනාති අධිප්යපතා. එයකො  ම් යමොති අරහත්තඵලසමාපත්ති. 

චතුනාමයකොති අප්පමාණයචයතොවිමුත්තිආදිනාමයකො. එතන්ති එතමත්ථං. 

අප් පමාණාති අයනොධියසො, ඔධියසොපි වා ‘‘එත්තකා’’ති අපරිමිතා. 

අයසයසත් වාතිඅසුභසමාපත්තිවියඑකස්යසවඅග්ගහණයතො. 

කිඤ්චාපි අසුභනිමිත්තාරම්මණම්පි කිඤ්චනං යහොති, 
ආරම්මණසඅ ට්ටනස්ස කිඤ්චනස්ස අසුභසමාපත්තීනම්පි
පටිභාගනිමිත්තසඅොතං ආරම්මණංසබිම්බ්යංවියවිග්ගහංකිඤ්චනංහුත්වා

උපට්ඨාති, න තථා ඉමස්සාති. නනු බ්රහ්මවිහාරපඨමාරුප්පානම්පි

පටිභාගනිමිත්තභූතං කිඤ්චි ආරම්මණං නත්ථීති? සච්චං නත්ථි, අයං පන
පඨමාරුප්පවිඤ්ඤාණං විය න පටිභාගනිමිත්තභූතආරම්මණතාය එවං 

වුත්තා. අත් යතනාති අත්තනා.භවති එයතනඅත්තාතිඅභිධානංබුකුධිචාති 

භායවො, අත්තා. භාව-සකුයදොපි අත්තපරියායයොති ආහ 

‘‘භාවයපොසපුග්  ලාදිසඞ් ඛායතනා’’ති. යනසං අප්පමාණසමාධිආදීනං

චතුන්නං. ‘‘නානතා පාකටාවා’’තිවුත්තං නානත්තංභූමියතොආරම්මණයතො

ච දස්යසතුං ‘‘අත් යථො පනා’’තිආදි වුත්තං. පරිත්තාදිභායවන
අතීතාදිභායවනඅජ්ඣත්තාදිභායවනචනවත්තබ්බ්යංආරම්මණං එතිස්සාති 

නවත් තබ් බාරම් මණා නිබ්බ්යානාරම්මණඵලසමාපත්තිභාවයතො. 

එත් තයකොති රාගාදීහි සංකිලිට්ඨතාය එත්තකප්පමායණො, උත්තායනො
පරිත්තයචතයසොති අත්යථො. නිබ්බ්යානම්පි අප්පමාණයමව පමාණකරණානං

අභායවනාතිආයනත්වාසම්බ්යන්යධො. අකුප් පාති අරහත් තඵලයචයතොවිමුත් ති 

පටිපක්යෙහි අයකොපනීයතාය. කිඤ් චතීති කත්තරි පඨියතො ධාතු

මකුදනත්යථොති ආහ ‘‘කිඤ් චති මද් දතී’’ති. තස්ස පයයොගං දස්යසතුං 

‘‘මනුස් සා කිරා’’තිආදිවුත්තං. 

සමූහාදි නවයසන සකිච්චපරිච්යඡදතාය ච සවිග්ගහා විය උපට්ඨිතා 

සඅොරා නිච්චාදිග්ගාහස්ස වත්ථුතාය ‘‘නිච් චනිමිත් තං සුඛාදිනිමිත් ත’’න්ති
චවුච්චති.විපස්සනාපනතත්ථ නවිනිබ්යභොගං කයරොන්තීනිච්චාදිග්ගාහං
විධයමන්තී ‘‘නිමිත්තං සමුග් ායතතී’’ති වුත්තා  නනිමිත්තස්ස



මජ්ඣිමනිකායය මූලපණ්ණාස-ටීකා  චූළයමකවග්යගො 
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පටුන 

ආරම්මණභූතස්සඅභාවා. න  හිතාති එකත්ථපදනිකුයදයසපාළියංකස්මාන

ගහිතා? සාති සුඤ්ඤතා යචයතොවිමුත්ති. සබ් බත් ථාති 

අප්පමාණායචයතොවිමුත්තිආදිනිකුයදයසසු. ආරම් මණවයසනාති 

ආරම්මණවයසනපි එකත්ථා, න යකවලං සභාවසරසයතොව. ඉමිනා 

පරිොයෙනාති අප්පමාණයතොතිආදිනා ආරම්මණයතො ලකුධපරියායයන. 

අඤ ්ඤස ්මිං පන ඨායනතිආකිඤ්චඤ්ඤාදිසකුදපවත්තියහතුයතො අඤ්යඤන 

යහතුනා අප්පමාණාතිසකුදප්පවත්තියං එතස්ස යචයතොවිමුත්තියා යහොන්ති.

එසනයයො යසයසසුපි. ඉමිනා පරිොයෙනාතිඉමිනාතායතායසමඤ්ඤාය 
යවොහරිතබ්බ්යතාපරියායයන. සච්චානං දස්සනමුයෙන වට්ටවයසන

උට්ඨිතයදසනං අරහත්යතන කූටං ගණ්හන්යතො ෙථානුසන් ධිනාව යදසනං 

නිට් ඨයපසි. යංපයනත්ථ අත්ථයතොඅවිභත්තං, තංසුවිඤ්යඤයයයමව. 

මහායවදල්ලසුත්තවණ්ණනායලීනත්ථප්පකාසනාසමත්තා. 

4. චූ යවදල් ලසුත් තවණ් ණනා 

460. අයං යදසනා යස්මා පුච්ඡාවිස්සජ්ජනවයසන පවත්තා, තස්මා

පුච්ඡකවිස්සජ්ජයක පුච්ඡානිමිත්තඤ්ච සමුදායයතො විභායවතුං ‘‘යකො 

පනාෙ’’න්තිආදි වුත්තං. උපාසකත් තන්ති අමග්ගාගතං උපාසකත්තං. 

යතසන්ති එකාදසනහුතානං. මග්ගාගයතන උපසයමන සන් තින් ද්රියෙො 

සන් තමානයසො. 

‘‘කිං නු යෙො අජ්ජ භවිස්සති අයයපුත්යතො’’ති වීථිං ඔයලොකෙමානා. 

ඔලම් බනත් ථන්ති තස්ස හත්ථාවලම්බ්යනත්ථං පුබ්බ්යාචිණ්ණවයසන

අත්තයනො හත්ථං පසායරසි. බහිද්  ාති අත්තනා අඤ්ඤං විසභාගවත්ථුං

සන්ධායවදති. පරියභදයකනාති යපසුඤ්ඤවාදිනා. 

අධිගමප්පිච්ඡතාය ‘‘න පකායසතබ්යබ්යො’’ති චින් යතසි. පුන තං

අනුකම්පන්යතො ‘‘සයච යඛො පනාහ’’න්තිආදිං චින්යතසි. එයසො  ම් යමොති
එයසො යලොද්ත්තරධම්යමො. විවට්ටං උකුදිස්ස උපචිතං නිබ්යබ්යධභාගියං

ද්සලං උපනිස ්සයෙො. ‘‘යදියමඋපනිස්සයයොඅත්ථි, සක්කාඑතංපටිලකුධුං. 

සයචපිනත්ථි, ආයතිංඋපනිස්සයයොභවිස්සතී’’තිචිරකාලපරිභාවිතාය යට
පදීපජාලාවිය අබ්භන්තයරදිප්පමානායයහතුසම්පත්තියායචොදියමානාආහ 

‘‘එවං සන් යත මය් හං පබ් බජ්  ං අනු ානාථා’’ති. 

ලාභසක් කායරො උප් පජ් ජි සුචිරකාලං කතූපචිතපුඤ්ඤතාය. 

අභිනීහාරසම් පන් නත් තාති සුජාතත්යථරස්ස පදුමුත්තරස්ස භගවයතො

අග්ගසාවකස්ස නිපච්චකාරං කත්වා – ‘‘තුම්යහහි දිට්ඨධම්මස්ස භාගී
අස්ස’’න්ති නිබ්යබ්යධභාගියං දානං දත්වා 

කතපත්ථනාසඅොතසම්පන්නාභිනීහාරත්තා. නාතිචිරං කිලමිත් ථාති
කම්මට්ඨානං භායවන්තී විපස්සනාය පරිපාකවයසන චිරං න කිලමිත්ථ.
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වුත්තයමවත්ථං විවරිතුං ‘‘ඉයතො පට් ඨාො’’තිආදි වුත්තං. දුතිෙ මයනනාති
පබ්බ්යාජනත්ථංගමනයතො දුතියගමයනන. 

උපයනත් වාති පඤ්හස්ස අත්ථභායවන උපයනත්වා. සක් කාෙන්ති

සකායං. උපනික් ඛිත් තං කිඤ්චි වත්ථුං සම් පටිච් ඡමානා, විෙ සම්පටිච්ඡන්තී

විය. එයකො එව පායසො එතිස්සාති එකපාසකා, ගණ්ඨි. සා හි සුයමොචියා, 

අයනකපාසා පන දුම්යමොචියා, එකපාසග්ගහණං විස්සජ්ජනස්ස

සුකරභාවදස්සනත්ථං. පටිසම් භිදාවිසයෙ ඨත් වාති එයතන යථරියා

පභින්නපටිසම්භිදතං දස්යසති. පච් චෙභූතාති ආරම්මණාදිවයසන
පච්චයභූතා. 

යථරියා වියසසාධිගමස්ස අත්තයනො අවිසයතාය විසායෙො ‘‘න 

සක් කා’’තිආදිනා චින්යතසීති දට්ඨබ්බ්යං. 

සච් චවිනිබ් යභො පඤ් හබයාකරයණනාති සච්චපරියාපන්නස්ස ධම්මස්ස 
දස්සනයතො අඤ්ඤානඤ්ඤත්ථනිකුධාරණයභදනාසඅොතස්ස

විනිබ්යභොගපඤ්හස්ස විස්සජ්ජයනන. ද් යව සච් චානීති දුක්ෙසමුදයසච්චානි. 

පටිනිවත් යතත් වාති පරිවත්යතත්වා.  ණ් ඨිපඤ ්හන්ති දුබ්බිනිබ්යබ්යධතාය
ගණ්ඨිභූතංපඤ්හං. 

න තංයෙව උපාදානං යත පඤ් චුපාදානක් ඛන්  ා එකයදසස්ස

සමුදායතාභාවයතො, සමුදායස්ස ච එකයදසතාභාවයතො. නාපි අඤ ්ඤත්ර 

පඤ ්චහි උපාදානක් ඛන් ය හි උපාදානං තස්ස තයදකයදසභාවයතො. න හි 

එකයදයසො සමුදායවිනිමුත්යතො යහොති. ෙදි හි තඤ් යඤවාතිආදිනා 

උභයපක්යෙපි යදොසං දස්යසති. රූපාදිසභාවම් පීති 

රූපයවදනාසඤ්ඤාවිඤ්ඤාණසභාවම්පි, ඵස්සයචතනාදිසභාවම්පි උපාදානං 

සිො. අඤ් ඤත්ර සිොතිපඤ්චහිඋපාදානක්ෙන්යධහිවිසුංයයවඋපාදානංයදි 

සියා. පරසමයෙති නිකායවායද. චිත් තවිප් පයුත් යතො අනුසයෙොති
නිදස්සනමත්තයමතං නිකායවායද චිත්තසභාවාභාවවිඤ්ඤාණාදීනම්පි

චිත්තවිප්පයුත්තභාවපටිජානනයතො. එවං බයාකාසීති ‘‘න යෙො, 
ආවුයසො’’තිආදිනා ෙන්ධගතඡන්දරාගභායවන බ්යයාකාසි.

අත්ථධම්මනිච්ඡයසම්භවයතො අසම් බන් ය න. යතසු කත්ථචිපි

අසම්මුය්හනයතො අවිත් ථාෙන් යතන. පුච්ඡාවිසයය යමොහන්ධකාරවිගමයනන 

පදීපසහස ්සං  ායලන් යතන විෙ. සඋපාදානුපාදානට්ඨානං අනුත්තානතාය

පචුරජනස්ස ගූ ් යහො. අග්ගහිතසඅයකතානංයකසඤ්චිපටිච්ඡාදිතසදිසත්තා 

පටිච් ඡන් යනො. තිලක්ෙණබ්භාහතධම්මවිසයතාය තිලක් ඛණාහයතො. 

ගම්භීරඤාණයගොචරතාය  ම් භීයරො. ලද්  පතිට් ඨා 

අරියසච්චසම්පටියවධනයතො.එවංදිට්ඨධම්මාදිභාවයතො යවසාරජ්  ප් පත් තා. 
සබ්බ්යයසොනිවුත්ථබ්රහ්මචරියතායතිණ්ණං භවානම්පිඅපරභායගනිබ්බ්යායන

නිවුත්ථවතීති භවමත් ථයක ඨිතා. 
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461. ‘‘රූපං අත් තයතො සමනුපස් සතී’’ති පදුකුධාරං කත්වා 

‘‘ඉය කච් යචො’’තිආදිනා )පටි. ම. 1.130) පටිසම්භිදාපායඨන තදත්ථං

විවරති. තත්ථ අත් තයතො සමනුපස් සතීති අත්තාති සමනුපස්සති, 

අත්තභායවන සමනුපස්සති. අහන්ති අත්තානං නිකුදිසති.

අහංබුකුධිනිබ්යන්ධනඤ්හි අත්තානං අත්තවාදී පඤ්ඤයපති, තස්මා ෙං රූපං 

යසො අහන්තියයදතංමම රූපංනාම, යසොඅහන්තිවුච්චමායනොමමඅත්තා 

තංමමරූපන්ති රූපඤ ්ච අත් තඤ් ච අද් වෙං අනඤ්ඤං සමනුපස ්සති. තථා

පස්සයතොචඅත්තාවියරූපං, රූපංවියවාඅත්තා අනිච්යචොතිආපන්නයමව. 

අච් චීති ජාලසිො. සා යච වණ්යණො, චක්ඛුවිඤ්යඤයයාව සියා, න

කායවිඤ්යඤයයා, වණ්යණොපි වා කායාදිවිඤ්යඤයයයො අච්චියා
අනඤ්ඤත්තාති උපයමයයං විය උපමාපි දිට්ඨිගතිකස්ස අයුත්තාව. 

දිට් ඨිපස ්සනාොති මිච්ඡාදිට්ඨිසඅොතාය පස්සනාය පස්සති, න
තණ්හාමානපඤ්ඤානුපස්සනාය. අරූපං යවදනාදිං අත්තාති ගයහත්වා 

ඡායාය රුක්ොධීනතාය ඡාොවන් තං රුක් ඛං විෙ, රූපස්ස සන්තකභායවන

අත්තාධීනතාය රූපවන් තං අත් තානං සමනුපස් සති. පුප්ඵාධීනතාය පුප් ඵස් මිං 

 න්  ං විෙ ආයධයයභායවන අත්තාධීනතාය රූපස්ස අත් තනි රූපං 

සමනුපස් සති. යථා කරණ්යඩොමණියනොආධායරො, එවංරූපම්පිඅත්තයනො

ආධායරොතිකත්වා අත් තානං රූපස් මිං සමනුපස් සති. එයසව නයෙොතිඉමිනා
අත්තයනො යවදනාදීහි අනඤ්ඤත්තං යතසඤ්චාධාරණතං නිස්සිතතඤ්ච
යථාවුත්තංඅතිදිසති. 

අරූපං අත් තාති කථිතං ‘‘යවදනාවන්ත’’න්තිආදීසු විය රූයපන

යවොමිස්සකතාය අභාවයතො. රූපාරූපමිස් සයකො අත් තා කථියතො රූයපන

සකුධිං යසසාරූපධම්මානං අත්තාති ගහිතත්තා. උච් යඡදදිට් ඨි කථිතා 

රූපාදීනං විනාසදස්සනයතො.යතයනවාහ ‘‘රූපංඅත්තාතියයොවයදයය, තං

න උපපජ්ජති, අත්තා යම උප්පජ්ජති ච යවති චාති ඉච්චස්ස එවමාගතං

යහොතී’’තිආදි. අවයසයසසූති පන්නරසසු ඨායනසු. සස් සතදිට් ඨි කථිතා 
රූපවන්තාදිභායවනගහිතස්සඅනිකුධාරිතරූපත්තා. 

දිට්ඨිගතියකොයංවත්ථුංඅත්තාතිසමනුපස්සති, යයභුයයයනතං නිච්චං
සුෙන්තිචසමනුපස්සයතව.සාවයකොපනතප්පටික්යෙයපනසබ්යබ්යධම්මා 

අනත්තාතිසුදිට්ඨත්තාරූපංඅත්තාතිනසමනුපස්සති, තථාභූයතොචඅනිච්චං

දුක්ෙං අනත්තාතිසමනුපස්සති, තථායවදනාදයයොතිදස්යසන්යතො ‘‘න රූපං 

අත් තයතො’’තිආදිමාහ. එවං භවදිට්ඨිපි අවිජ්ජාභවතණ්හා විය වට්ටස්ස 

සමුදයයොයයවාති දිට්ඨිකථායං ‘‘එත් තයකන  මනං යහොතී’’තිආදි. 

දිට්ඨිප්පහානකථායඤ්ච ‘‘එත් තයකන  මනං න යහොතී’’තිආදි වුත්තං. 

462. යහට්ඨා වුත්තමත්ථයමව පුච්ඡිතත්තා ‘‘යථරිො පටිපුච් ඡිත් වා 

විස් සජ් ය තබ් යබො’’ති වත්වා පටිපුච්ඡනවිධිං දස්යසතුං ‘‘උපාසකා’’තිආදි

වුත්තං. පටිපත් තිවයසනාති සක්කායනියරොධගාමිනිපටිපදාභායවන.
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පටුන 

සඅෙතාසඅෙතවයසන යලොකියයලොද්ත්තරවයසන
සඅගහිතාසඅගහිතවයසනාති ‘‘වයසනා’’ති පදං පච්යචකං යයොයජතබ්බ්යං. 

තත්ථ කාමං අසඅෙයතො නාම මග්යගො නත්ථි, කිං සඅෙයතො, උදාහු

අසඅෙයතොති පන පුච්ඡාවයසන තථා වුත්තං? ‘‘අරියයො’’ති වචයනයනව

මග්ගස්ස යලොද්ත්තරයතො සිකුධා, සඅගාහකෙන්ධපරියාපන්නානං පන
මග්ගධම්මානම්පි සියා යලොකියතාති ඉධ යලොකියග්ගහණං. කිඤ්චාපි

සඅගහිතපදයමව පාළියං ආගතං, න අසඅගහිතපදං, යය පන

සඅගාහකභායවන වුත්තා, යත සඅගහිතා න යහොන්තීති අට් ඨකථාෙං 

අසඅගහිතග්ගහණංකතන්තිදට්ඨබ්බ්යං. සඞ් ඛයතොතිආදීසුසයමච්චසම්භුයය

පච්චයයහි කයතොති සඞ් ඛයතො. තථාභූයතො ච තංසමඅගියනො පුග්ගලස්ස
පුබ්බ්යභාගයචතනාති මය්හංමග්යගොඅට්ඨඅගියකොයහොතුසත්තඅගියකොවාති

යචතිතභායවන යචතියතො. සහජාතයචතනායපි යචතියතොව තස්සා

සහකාරීකාරණභාවයතො, තයතො එව පකප් පියතො ආයූහියතො. පච්චයයහි

නිප්ඵාදිතත්තා කයතො නිබ් බත් තියතො ච. සමාපජ්  න් යතන අත්තයනො
සන්තායන සම්මයදව ආපජ්ජන්යතන උප්පායදන්යතන. ඉති සත්තහිපි
පයදහි පච්චයනිබ්බ්යත්තිතංයයවඅරියමග්ගස්සදස්යසති. 

අසඅගහියතොෙන්ධානංපයදයසොඑතස්සඅත්ථීති මග් ය ො සප් පයදයසො. 

නත්ථිඑයතසංපයදසාති ඛන්  ා නිප් පයදසා. පදිස්සතිඑයතනසමුදායයොතිහි 

පයදයසො, අවයයවො. අෙන්ති මග්යගො. සප් පයදසත් තා එකයදසත්තා. 

නිප් පයදයසහි සමුදායභාවයතො නිරවයසසපයදයසහි. යථා නගරං

රජ්යජකයදසභූතංතදන්යතොගධත්තාරජ්යජන සඅගහිතං, එවංඅරියමග්යගො
ෙන්ධත්තයයකයදසභූයතො තදන්යතොගධත්තා තීහි ෙන්යධහි සඅගහියතොති

දස්යසති ‘‘න රං විෙ රජ් ය නා’’ති ඉමිනා. ස ාතියතොති සමානජාතිතාය, 
සමානසභාවත්තා එවාති අත්යථො. එත්ථ ච සීලක්ෙන්යධො ‘‘නව

යකොටිසහස්සානී’’තිආදිනා )විසුකුධි. 1.20; අප. අට්ඨ. 2.55.55; පටි. ම.

අට්ඨ.1.1.37) වුත්තපයභදවයසනයචවසම්පත්තසමාදානවිරතිආදිවයසනච 

ගය්හමායනො නිප්පයදයසො, මග්ගසීලං පන ආජීවට්ඨමකයමව
සමුච්යඡදවිරතිමත්තයමවාති සප්පයදසං. සමාධික්ෙන්යධො
පරිත්තමහග්ගතාදිවයසන යචව උපචාරප්පනාසමාධිවයසන ච 

අයනකයභදතාය නිප්පයදයසො, මග්ගසමාධි පන යලොද්ත්තයරොව, 
අප්පනාසමාධි එවාති සප්පයදයසො. තථා පඤ්ඤාක්ෙන්යධො
පරිත්තමහග්ගතාදිවයසන යචව සුතමයඤාණාදිවයසන ච අයනකයභදතාය

නිප්පයදයසො, මග්ගපඤ්ඤා පන යලොද්ත්තරාව, භාවනාමයා එවාති

සප්පයදසා. අත් තයනො  ම් මතාොති සහකාරීකාරණං අනයපක්ඛිත්වා

අත්තයනො සභායවන අත්තයනො බ්යයලන අප් යපතුං න සක් යකොති වීරියයන

අනුපත්ථම්භිතං, සතියා ච අනුපට්ඨිතං. පග්  හකිච් චන්ති යථා

යකොසජ්ජපක්යෙ න පතිතා චිත්තට්ඨිති, තථා පග්ගණ්හනකිච්චං. 

අපිලාපනකිච් චන්තියථාආරම්මයණන පිලවති, එවංඅපිලාපනකිච්චං. 
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එකයතො  ාතාති සහජාතා. පිට් ඨිං දත් වා ඔනතසහායෙො විෙ වාොයමො 

සමාධිස්ස ආරම්මයණ අප්පනාය වියසසපච්චයභාවයතො. අංසකූටං දත් වා 

ඨිතසහායෙො විෙ සති සමාධිස්සආරම්මයණදළ්හපවත්තියාපච්චයභාවයතො. 

කිරිෙයතොති උපකාරකිරියයතො. 

ආයකොයටත් වාති ආරම්මණං ආහනිත්වා. තථා හි විතක්යකො

‘‘ආහනනරයසො’’ති, යයොගාවචයරො ච ‘‘කම්මට්ඨානං තක්කාහතං

විතක්කපරියාහතං කයරොතී’’ති වුච්චති. ඉ ාපීති සම්මාදිට්ඨිසඅකප්යපසු. 

කිරිෙයතොතිවුත්තප්පකාරඋපකාරකිරියයතො. 

සුභසුොදිනිමිත්තග්ගාහවිධමනං චතුකිච් චසා නං. පච් චෙත් යතනාති

සහජාතාදිපච්චයභායවන. චතුකිච් චසා නවයසයනවාති ඉදං
මග්ගවීරියස්යසව ගහිතභාවදස්සනං. තඤ්හි එකංයයව හුත්වා චතුකිච්චං
යථාවුත්තඋපකාරකසභායවන ච පරිවාරට්යඨන පරික්ොයරො යහොති. 

මග්  සම් පයුත් ත ම් මානන්ති ඉමිනා මග්ගධම්මානම්පි ගහණං, න

තංසම්පයුත්තඵස්සාදීනංයයව. එකචිත් තක් ඛණිකාතිමග්ගචිත්තුප්පාදවයසන
එකචිත්තක්ෙණිකා. 

සත් තහි ඤායණහීති පරමුක්කංසගයතහි සත්තහි ජවයනහි

සම්පයුත්තඤායණහි, සත්තහි වා අනුපස්සනාඤායණහි. ආදියතො යසවනා 

ආයසවනා, තයතොපරංවඩ්ඪනා භාවනා, පුනප්පුනංකරණං බහුලීකම් මන්ති

අධිප්පායයනාහ ‘‘අඤ ්යඤන චිත් යතනා’’තිආදි. අධිප්පායවයසන

නිකුධායරත්වා ගයහතබ්බ්යත්ථං සුත් තං යනෙයත් ථං. යථාරුතවයසන 

ගයහතබ්බ්යත්ථං නීතත් ථං. එවං සන් යතති යදි ඉදං සුත්තං නීතත්ථං, 

ආයසවනාදිචවිසුංවිසුංචිත්යතහියහොති, එවංසන්යත.ආයසවනාදිනාම 

චිත්තස්ස අයනකවාරං උප්පත්තියා යහොති, නඑකවාරයමවාතිආහ ‘‘එකං 

චිත් ත’’න්තිආදි. තත්රායං සඅයෙපත්යථො – ආයසවනාවයසන පවත්තමානං

චිත්තං සුචිරම්පි කාලං ආයසවනාවයසයනව පවත්යතයය, තථා 

භාවනාබ්යහුලීකම්මවයසන පවත්තමානානිපි, න යචත්ථ එත්තකායනව

චිත්තානි ආයසවනාවයසන පවත්තන්ති, එත්තකානි භාවනාවයසන, 
බ්යහුලීකම්මවයසනාති නියයමො ලබ්භති. ඉති 

අයනකචිත්තක්ෙණිකඅරියමග්ගං වදන්තස්ස දුන්නිවාරියයොවායං යදොයසො.
යථා පන පුබ්බ්යභායගපි නානාචිත්යතසු පවත්තපරිඤ්ඤාදිකිච්චානං

සම්මාදිට්ඨිආදීනං පටියවධකායල යථාරහං චතුකිච්චසාධනං, 

එකචිත්තක්ෙණිකා ච පවත්ති, එවං විපස්සනාය පවත්තාභිසඅොරවයසන
ආයසවනාභාවනාබ්යහුලීකම්මානි පටියවධකායල එකචිත්තක්ෙණිකායනව 

යහොන්තීති වදන්තානං ආචරියානං න යකොචි යදොයසො ආයසවනාදීහි
කාතබ්බ්යකිච්චස්ස තදා එකචිත්තක්ෙයණයයව සිජ්ඣනයතො. යතනාහ 

‘‘එකචිත් තක් ඛණිකාවා’’තිආදි. සයච සඤ ් ානාතීති සයච සඤ්ඤත්තිං
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ගච්ඡති. ොගුං පිවාහීති උයෙයොය තබ් යබො ධම්මසාකච්ඡායඅභබ්බ්යභාවයතොති
අධිප්පායයො. 

463. පුඤ ්ඤාභිසඞ් ඛාරාදීසූති ආදි-සකුයදනකායසඤ්යචතනාදිලක්ෙයණ

කායසඅොරාදියකපි සඅගණ්හාති, න අපුඤ්ඤායනඤ්ජාභිසඅොයර එව. 

කාෙපටිබද්  ත් තා කායෙන සඞ් ඛරීෙති, න කායසමුට්ඨානත්තා.

චිත්තසමුට්ඨානා හි යත ධම්මාති. නිබ් බත් තීෙතීති ච ඉදං කායය සති

සබ්භාවං, අසතිචඅභාවංසන්ධායවුත්තං. වාචන්ති වචීය ොසං. සඞ් ඛයරොතීති

ජයනති. යතනාහ ‘‘නිබ් බත් යතතී’’ති. න හි තං විතක්කවිචාරරහිතචිත්තං

වචීය ොසං නිබ්බ්යත්යතතුංසක්යකොති. චිත් තපටිබද්  ත් තාතිඑයතන චිත්තස්ස
නිස්සයාදිපච්චයභායවො චිත්තසඅොරසඅෙරණන්ති දස්යසති. 

අඤ ්ඤමඤ් ඤමිස ්සාති අත්ථයතො භින්නාපි 

කායසඅොරාදිවචනවචනීයභායවන අඤ්ඤමඤ්ඤමිස්සිතා අභින්නා විය, 

තයතො එව ආලුළිතා සංකිණ්ණා අවිභූතා අපාකටා දුද් දීපනා දුවිඤ්ඤාපයා. 

ආදානග්  හණමුඤ් චනයචොපනානීති යස්ස කස්සචි කායයන ආදාතබ්බ්යස්ස 

ආදානසඅොතං ගහණං, විස්සජ්ජනසඅොතං මුඤ්චනං, 

යථාතථාචලනසඅොතං යචොපනන්ති ඉමානි පායපත් වා සායධත්වා 

උප් පන් නා. කායයතො පවත්තා සඅොරා, කායයන සඅෙරීයන්තීති ච 

කාෙසඞ් ඛාරාත් යවව වුච් චන් ති. හනුසංයචොපනන්ති හනුසඤ්චලනං. 

වචීයභදන්ති වාචානිච්ඡාරණං. වාචං සඅෙයරොන්තීති කත්වා ඉධ 

වචීසඞ් ඛාරාත් යවව වුච් චන් ති. 

464. සමාපජ් ජිස් සන්ති පදං නියරොධස්ස ආසන්නානාගතභාවවිසයං
ආසන්නංවජ්යජත්වාදූරස්ස ගහයණපයයොජනාභාවයතො.නියරොධපාදකස්ස
යනවසඤ්ඤානාසඤ්ඤායතනචිත්තස්ස ච ගහණයතො පට්ඨාය නියරොධං

සමාපජ්ජති නාමාති අධිප්පායයන ‘‘පදද් වයෙන 

යනවසඤ් ඤානාසඤ් ඤාෙතනසමාපත් තිකායලො කථියතො’’ති වුත්තං. තථා 

චිත් තං භාවිතං යහොතීති එත්ථ අකුධානපරිච්යඡදචිත්තග්ගහණං ඉතයරසං 
නානන්තරියභාවයතො. න හි බ්යලකුවයඤාණසමාධිචරියානං
වසීභාවාපාදනචිත්යතහි විනා අකුධානපරිච්යඡදචිත්තං අචිත්තකභාවාය
යහොති. 

යසසසඞ් ඛායරහීති කායසඅොරචිත්තසඅොයරහි. දුතිෙජ් ඣායනයෙව 

නිරුජ් ඣති අනුප්පත්තිනියරොයධන. ඉතයරසුපි එයසව නයයො. 

වුට් ඨහිස් සන්ති පදං වුට්ඨහනස්ස ආසන්නානාගතභාවවිසයං ආසන්නං
වජ්යජත්වාදූරස්සගහයණ පයයොජනාභාවයතො.නියරොධයතොවුට්ඨානස්සච

චිත්තුප්පායදන පරිච්ඡින්නත්තා තයතො ඔරයමවාති ආහ ‘‘පදද් වයෙන 

අන් යතොනියරො කායලො කථියතො’’ති. තථා චිත් තං භාවිතං යහොතීති යථා

යථාපරිච්ඡින්නකාලයමව අචිත්තකභායවො, තයතො පරං සචිත්තකභායවො

යහොති, තථානියරොධස්සපරිකම්මචිත්තං උප්පාදිතංයහොති. 
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පටුන 

පටිසඞ් ඛාතිපටිසඅොය ඉදයමවකාතබ්බ්යං ජානිත්වා අප්පවත්තිමත්තං. 

සමාපජ්  න් තීති අචිත්තකභාවං සම්පයදව ආපජ්ජන්ති. අථ කස්මා

සත්තාහයමව සමාපජ්ජන්තීති? යථාකාලපරිච්යඡදකරණයතො, තඤ්ච
යයභුයයයන ආහාරූපජීවීනං සත්තානං උපාදින්නකපවත්තස්ස එකදිවසං
භුත්තාහාරස්සසත්තාහයමවයාපනයතො. 

සබ්බ්යා ඵලසමාපත්ති අස්සාසපස්සායසන සමුට්ඨායපතීති ඉදංනත්ථීති

ආහ ‘‘සමුට් ඨායපතී’’ති.යාපන නසමුට්ඨායපති, තංදස්යසන්යතො ‘‘ඉමස් ස 

පන…යප.… න සමුට් ඨායපතී’’ති ආහ. තත්ථ ඉමස් සාති ඉධ පාළියං 
වුත්තනියරොධසමාපජ්ජනභික්ඛුයනො. තස්ස පන ඵලසමාපත්ති

චතුත්ථජ්ඣානිකාවාති නියයමො නත්ථීති ආහ ‘‘කිං වා එයතනා’’තිආදි. 

අබ් යබොහාරිකාති සුඛුමත්තභාවප්පත්තියා ‘‘අත්ථී’’ති යවොහරිතුං 
අසක්ද්යණයයාති යකචි. නියරොධස්ස පන පාදකභූතාය
චතුත්ථජ්ඣානාදිසමාධිචරියාය වයසන අචතුත්ථජ්ඣානිකාපි
නියරොධානන්තරඵලසමාපත්ති අස්සාසපස්සායස න සමුට්ඨායපතීති
අභාවයතො එව යත අබ්යබ්යොහාරිකා වුත්තා. එවඤ්ච කත්වා
සඤ්ජීවත්යථරවත්ථුම්හි ආනීතසමාපත්තිඵලනිදස්සනම්පි සුට්ඨු උපපජ්ජති. 

යතනාහ ‘‘භවඞ්  සමයෙයනයවතං කථිත’’න්ති. 

කිරිෙමෙපවත් තව ඤ්  නකායලති එත්ථ කිරියමයපවත්තං 

කායවචීවිඤ්ඤත්තිවිප්ඵායරො, තස්සවළඤ්ජනකායලපවත්තනසමයය. වාචං 

අභිසඞ් ඛාතුං න සක් යකොන් ති අවිඤ්ඤත්තිජනකත්තා යතසං
විතක්කවිචාරානං. 

සගුයණනාති සරයසන, සභායවනාති අත්යථො. සුඤ ්ඤතා නාම 

ඵලසමාපත් ති රාගාදීහි සුඤ්ඤත්තා. තථා රාගනිමිත්තාදීනං අභාවා 

අනිමිත් තා, රාගපණිධිආදීනං අභාවා අප් පණිහිතාති ආහ 

‘‘අනිමිත් තඅප් පණිහියතසුපි එයසව නයෙො’’ති. අනිමිත්තං අප්පණිහිතඤ්ච
නිබ්බ්යානංආරම්මණංකත්වාඋප්පන්නඵලසමාපත්තියංඵස්යසො අනිමිත්යතො

ඵස්යසොඅප්පණිහියතොඵස්යසොනාමාතිඉමමත්ථං ‘‘එයසව නයෙො’’තිඉමිනා
අතිදිසති. 

අත්තසුඤ්ඤතාදස්සනයතො අනත්තානුපස්සනා සුඤ්ඤතා, 

නිච්චනිමිත්තුග් ාටනයතො අනිච්චානුපස්සනා අනිමිත්තා, 
සුෙප්පණිධිපටික්යෙපයතො දුක්ොනුපස්සනා අප්පණිහිතාති ආහ – 

‘‘සුඤ ්ඤතා…යප.… විපස් සනාපි වුච් චතී’’ති. අනිච් චයතො වුට් ඨාතීති
සඅොරානං අනිච්චාකාරග්ගාහිනියා වුට්ඨානගාමිනියා පරයතො
එකයතොවුට්ඨානඋභයතොවුට්ඨායනහි නිමිත්තපවත්තයතො වුට්ඨාති. 

අනිච් චයතො පරිග්  යහත් වාති ච ඉදං ‘‘න එකන්තිකං එවම්පි යහොතී’’ති
කත්වා වුත්තං. එස නයයො යසයසසුපි. අප්පණිහිතවිපස්සනාය

මග්යගොතිආදිනා, සුඤ්ඤතවිපස්සනාය මග්යගොතිආදිනා ච යයොජනං 
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සන්ධායාහ ‘‘එයසව නයෙො’’ති. විකප් යපො ආපජ් ය ෙය ආගමනස්ස

වවත්ථානස්ස අභායවන අවවත්ථානකරත්තා. එවඤ් හි තයෙො ඵස් සා 

ඵුසන් තීතිඑවංසගුණයතොආරම්මණයතොචනාමලායභ සුඤ්ඤතාදිනාමකා

තයයොඵස්සාඵුසන්තීතිඅනියමවචනං. සයමති යුජ්ජතිඑකස්යසවඵස්සස්ස
නාමත්තයයයොගයතො. 

සබ්බ්යසඅෙතවිවිත්තතාය නිබ් බානං වියවයකො නාම උපධිවියවයකොති

කත්වා. නින් නතා තප්පටිපක්ෙවිමුෙස්ස තදභිමුෙතා. යපොණතා ඔනමනං, 

පබ් භාරතා තයතො විස්සට්ඨභායවො. 

465. චක්ොදියතො රූපාදීසු පවත්තරූපකායයතො උප්පජ්ජනයතො 

පඤ ්චද් වාරිකං සුඛං කායිකං නාම, මයනොද් වාරිකං යචයතොඵස්සජාතාය 

යචතසිකං නාම. සභාවනිද් යදයසො සුෙයතීති කත්වා. මධුරභාවදීපකන්ති 

ඉට්ඨභාවයජොතනං. යවදයිතභාවදීපකන්තියවදකභාවවිභාවකං. යවදනා එව

හි පරමත්ථයතො ආරම්මණං යවයදති, ආරම්මණං පන යවදිතබ්බ්යන්ති.

දුක්ෙන්ති සභාවනිකුයදයසොතිඑවමාදිඅත්ථවචනං සන්ධායාහ ‘‘එයසව 

නයෙො’’ති. ඨිතිසුඛාති ඨිතියා ධරමානතාය සුො, න ඨිතික්ෙණමත්යතන. 

යතනාහ ‘‘අත් ථිභායවො සුඛ’’න්ති. විපරිණාමදුක් ඛාති විපරිණමයනන

විගමයනන දුක්ො, න නියරොධක්ෙයණන. යතනාහ ‘‘නත් ථිභායවො 

දුක් ඛ’’න්ති. අපරිඤ්ඤාතවත්ථුකානඤ්හි සුෙයවදනුපරයමො දුක්ෙයතො

උපට්ඨාති. ස්වායමත්යථො පියවිප්පයයොයගන දීයපතබ්යබ්යො. ඨිතිදුක් ඛා 

විපරිණාමසුඛාති එත්ථාපි එයසව නයයො. යතනාහ ‘‘අත් ථිභායවො දුක් ඛං, 

නත් ථිභායවො සුඛ’’න්ති.දුක්ෙයවදනුපරයමොහිසත්තානංසුෙයතොඋපට්ඨාති.

එවඤ්හි වදන්ති – ‘‘තස්ස යරොගස්ස වූපසයමන අයහො සුෙං ජාත’’න්ති. 

 ානනභායවොති යාථාවසභාවයතො අවබුජ්ඣනං. අදුක්ෙමසුෙඤ්හි යවදනං

ජානන්තස්ස සුෙං යහොති තස්ස සුඛුමභාවයතො, යථා තදඤ්යඤ ධම්යම
සලක්ෙණයතොසාමඤ්ඤලක්ෙණයතොචසම්මයදවඅවයබ්යොයධොපරමං සුෙං.
යතයනවාහ– 

‘‘යයතොයයතොසම්මසති, ෙන්ධානංඋදයබ්බ්යයං; 

ලභතීපීතිපායමොජ්ජං, අමතංතංවිජානත’’න්ති.)ධ.ප.374); 

අ ානනභායවොති එත්ථ වුත්තවිපරියායයන අත්යථො යවදිතබ්යබ්යො.

දුක්ෙඤ්හි සම්යමොහවිහායරොති. අපයරො නයයො  ානනභායවොති ජානනස්ස
ඤාණස්ස සබ්භායවො. ඤාණසම්පයුත්තා හි ඤායණොපනිස්සයා ච
අදුක්ෙමසුො යවදනා සුො ඉට්ඨාකාරා. යථාහ ‘‘ඉට්ඨා යචව ඉට්ඨඵලා 

චා’’ති. අ ානනභායවො දුක් ඛන්ති එත්ථ වුත්තවිපරියායයන අත්යථො
යවදිතබ්යබ්යො. 
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කතයමො අනුසයෙො අනුයසතීතිකාමරාගානුසයාදීසු සත්තසු අනුසයයසු

කතයමො අනුසයයො අනුසයවයසන පවත්තති? අප්පහීනභායවන හි

සන්තායන අනුසයන්තීති අනුසො, අනුරූපං කාරණං ලභිත්වා 
උප්පජ්ජන්තීතිඅත්යථො.එයතනකාරණලායභසතිඋප්පජ්ජනාරහතායනසං
දස්සිතා. අප්පහීනා හි කියලසා කාරණලායභ සති උප්පජ්ජන්ති. යතනාහ 

‘‘අප් පහීනට් යඨන සයියතො විෙ යහොතී’’ති.යතචනිප්පරියායයතො අනාගතා

කියලසාදට්ඨබ්බ්යා, අතීතාපච්චුප්පන්නා චතංසභාවත්තාතථාවුච්චන්ති.න
හි ධම්මානං කාලයභයදන සභාවයභයදො අත්ථි. යදි අප්පහීනට්යඨො

අනුසයට්යඨො, නනුසබ්යබ්යපිකියලසා අප්පහීනා අනුසයා භයවයයන්ති? න

මයංඅප්පහීනතාමත්යතනඅනුසයට්ඨංවදාම, අථයෙොපනඅප්පහීනට්යඨන 
ථාමගතාකියලසාඅනුසයා.ඉදංථාමගමනඤ්චරාගාදීනයමවආයවණියකො

සභායවො දට්ඨබ්යබ්යො, යයතො අභිධම්යම – ‘‘ථාමගතං අනුසයං පජහතී’’ති

වුත්තං. යසොති රාගානුසයයො. අප් පහීයනොති අප්පහීනභාවමුයෙන

අනුසයනට්ඨමාහ. යසො ච අපරිඤ්ඤාතක්ෙන්ධවත්ථුයතො, පරිඤ්ඤායතසු

පතිට්ඨං න ලභති. යතනාහ ‘‘න සබ් බාෙ සුඛාෙ යවදනාෙ යසො 

අප් පහීයනො’’ති.ආරම්මණවයසනචායං අනුසයට්යඨොඅධිප්යපයතො.යතනාහ 

‘‘න සබ් බං සුඛං යවදනං ආරබ් භ උප් පජ්  තීති අත් යථො’’ති. 

වත්ථුවයසනපි පන අනුසයට්යඨො යවදිතබ්යබ්යො, යයො ‘‘භූමිලකුධ’’න්ති 

වුච්චති.යතනහි අට් ඨකථාෙං (විසුකුධි.2.834) වුත්තං – 

‘‘භූමීතිවිපස්සනායආරම්මණභූතායතභූමකාපඤ්චක්ෙන්ධා. භූමිලකුධං
නාම යතසු ෙන්යධසු උප්පත්තිරහං කියලසජාතං. යතන හි සා භූමිලකුධා

නාම යහොති, තස්මාභූමිලකුධන්තිවුච්චති, සාචයෙොනආරම්මණවයසන.
ආරම්මණවයසනහි සබ්යබ්යපිඅතීතානාගයතපරිඤ්ඤායතපිචඛීණාසවානං
ෙන්යධ ආරබ්භ කියලසා උප්පජ්ජන්ති මහාකච්චානඋප්පලවණ්ණාදීනං
ෙන්යධ ආරබ්භ යසොයරයයයසට්ඨිනන්දමාණවකාදීනං විය. යදි ච තං

භූමිලකුධංනාමසියා, තස්සඅප්පයහයයයතොනයකොචිභවමූලංපජයහයය, 
වත්ථුවයසන පන භූමිලකුධං යවදිතබ්බ්යං. යත්ථ යත්ථ හි විපස්සනාය

අපරිඤ්ඤාතා ෙන්ධා උප්පජ්ජන්ති, තත්ථ තත්ථ උප්පාදයතො පභුති යතසු
වට්ටමූලං කියලසජාතං අනුයසති. තං අප්පහීනට්යඨන භූමිලකුධන්ති
යවදිතබ්බ්ය’’න්තිආදි. 

එස නයෙො සබ් බත් ථාති ඉමිනා ‘‘න සබ්බ්යාය දුක්ොය යවදනාය යසො

අප්පහීයනො, නසබ්බ්යං දුක්ෙංයවදනංආරබ්භඋප්පජ්ජතී’’තිආදිං අතිදිසති.

තත්ථ යං වත්තබ්බ්යං, තං වුත්තනයයයනව යවදිතබ්බ්යං. ‘‘යයො අනුසයයො

යත්ථ අනුයසති, යසො පහීයමායනො තත්ථ පහීයනො නාම යහොතී’’ති තත්ථ

තත්ථ පහානපුච්ඡා, තං සන්ධායාහ ‘‘කිං පහාතබ් බන් ති අෙං පහානපුච් ඡා 

නාමා’’ති. 
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පටුන 

එයකයනව බයාකරයණනාති ‘‘ඉධාවුයසො, විසාෙ, භික්ඛු විවිච්යචව

කායමහී’’තිආදිනා)ම.නි.1.374) එයකයනවවිස්සජ්ජයනන. ද් යව පුච් ඡාති
අනුසයපුච්ඡා පහානපුච්ඡාති කුයවපි පුච්ඡා විස්සජ්යජසි. ‘‘රාගං යතන

පජහතී’’ති ඉදයමකං විස්සජ්ජනං, ‘‘න තත්ථ රාගානුසයයො අනුයසතී’’ති

ඉදයමකං විස්සජ්ජනං, පුච්ඡානුක්කමඤ්යචත්ථ අනාදියිත්වා 

පහානක්කයමන විස්සජ්ජනා පවත්තා. ‘‘ද් යව පුච් ඡා විස් සජ් ය සී’’ති

සඅයෙපයතො වුත්තමත්ථං විවරිතුං ‘‘ඉ ා’’තිආදි වුත්තං. තත්ථ 

තථාවික් ඛම් භිතයමව කත් වාති ඉමිනා යයො රාගං වික්ෙම්යභත්වා පුන
උප්පජ්ජිතුං අප්පදානයතො තථාවික්ෙම්භිතයමව කත්වා මග්යගන

සමුග් ායතති, තස්සවයසන ‘‘රාගංයතනපජහති, න තත්ථරාගානුසයයො
අනුයසතී’’ති වත්තබ්බ්යන්ති දස්යසති. කායමො ාදීහි චතූහි ඔය හි 
සංසාරභයවොය යනව වා යවගසා වුය්හමායනසු සත්යතසු තං උත්තරිත්වා

පත්තබ්බ්යං, තස්ස පන ගාධභාවයතො පතිට් ඨානභූතං. යතනාහ භගවා –

‘‘තිණ්යණො පාරඅගයතො ථයල තිට්ඨති බ්රාහ්මයණො’’ති )සං. නි. 4.238; 

ඉතිවු.69; පු.ප. 187). 

සුඤ්ඤතාදියභයදන අයනකයභදත්තා පාළියං ‘‘අනුත්තයරසූ’’ති 

බ්යහුවචනනිකුයදයසොති ‘‘අනුත් තරා වියමොක් ඛා’’ති වත්වා පුන යතසං

සබ්යබ්යසම්පි අරහත්තභාවසාමඤ්යඤන ‘‘අරහත් යත’’ති වුත්තං. විසයය

යචතං භුම්මං. පත් ථනං පට් ඨයපන් තස ්සාති ‘‘අයහො වතාහං අරහත්තං

ලයභයය’’න්ති පත්ථනං උපට්ඨයපන්තස්ස, පත්යථන්තස්සාති අත්යථො. 

පට් ඨයපන් තස් සාතියචත්ථයහතුම්හි අන් තසකුයදො.කථංපනඅරහත්තවිසයා

පත්ථනා උප්පජ්ජතීති? න කාචි අරහත්තං ආරම්මණං කත්වා පත්ථනා
උප්පජ්ජතිඅනධිගතත්තාඅවිසයභාවයතො. පරිකප්පිතරූපංපනතංඋකුදිස්ස

පත්ථනාඋප්පජ්ජති. ‘‘උප් පජ්  ති පිහාපච් චො’’ති වුත් තං පරම්පරපච්චයතං

සන්ධාය, උවිකං පන පච්චයභායවො නත්ථීති වුත්තං ‘‘න පත් ථනාෙ 

පට් ඨපනමූලකං උප් පජ්  තී’’ති. ඉදං පන යසවිතබ් බං යදොමනස් සං 
අද්සලප්පහානස්සද්සලාභිවුඩ්ඪියා චනිමිත්තභාවයතො. යතනාහභගවා – 

‘‘යදොමනස්සම්පාහං, යදවානමින්ද, දුවියධන වදාමි යසවිතබ්බ්යම්පි

අයසවිතබ්බ්යම්පී’’ති (දී. නි. 2.359-362). තීහි මායසහි සම්පජ්ජනකා 

යතමාසිකා. යසසපදකුවයයපි එයසව නයයො. ඉමස් මිං වායරති ඉමස්මිං

පවාරණවායර. විසුද් ධිපවාරණන්ති ‘‘පරිසුකුයධො අහ’’න්ති එවං පවත්තං
විසුකුධිපවාරණං.අරහන්තානයමවයහසපවාරණා. 

න කදාචි පහාතබ්බ්යස්ස පහායකතා අත්ථීති දස්යසන්යතො ‘‘න 

යදොමනස ්යසන වා’’තිආදිංවත්වාපරියායයයනතංවුත්තං, තං විභායවන්යතො 

‘‘අෙං පනා’’තිආදිමාහ. යං පයනත්ථ වත්තබ්බ්යං, තං පරයතො විත්ථායරන

ආගමිස්සති. පටිපදං  යහත් වා පත්ථනං කත්වා පත්ථනං ඨයපත්වා. 

පටිසඤ් චික් ඛතීති ඔවාදවයසන අත්තානං සමුත්යතයජන්යතො කයථති. 

සීයලන හීනට් ඨානන්ති අඤ්යඤහි අරහත්තාය පටිපජ්ජන්යතහි සීයලන



මජ්ඣිමනිකායය මූලපණ්ණාස-ටීකා  චූළයමකවග්යගො 

568 

පටුන 

හීනට්ඨානං කිං තුය්හං අත්ථීති අධිප්පායයො. සුපරිසුද්  න්ති

අෙණ්ඩාදිභාවයතො සුයධොතජාතිමණි විය සුට්ඨු පරිසුකුධං. සුපග්  හිතන්ති

කදාචිපි සඅයකොචාභාවයතො වීරියං සුට්ඨු පග්ගහිතං. පඤ ්ඤාති 

විපස්සනාපඤ්ඤා පටිපක්යෙහි අනධිභූතතාය අද්ණ්ඨා තික්ෙවිසදා

සඅොරානං සම්මසයන සූරා හුත් වා වහති පවත්තති. පරිොයෙනාති තස්ස
යදොමනස්සස්ස අරහත්තුපනිස්සයතාපරියායයන. ආරම්මණවයසන

අනුසයනං ඉධාධිප්යපතන්ති ආහ ‘‘න තං ආරබ් භ උප් පජ්  තී’’ති. 

අනුප්පජ්ජනයමත්ථ පහානං නාමාති වුත්තං ‘‘පහීයනොව තත් ථ 

පටිඝානුසයෙොති අත් යථො’’ති.තතියජ්ඣායනනවික්ෙම්යභතබ්බ්යාඅවිජ්ජා, සා

එව අරියමග්යගන සමුච්ඡින්දීයතීති ‘‘අවිජ්  ානුසෙං වික් ඛම් යභත් වා’’තිආදි

වුත්තං, අනුසයසදිසතාය වා. ‘‘රාගානුසයං වික්ෙම්යභත්වා’’ති එත්ථාපි

එයසව නයයො. චතුත් ථජ් ඣායන නානුයසති නාම තත්ථ
කාතබ්බ්යකිච්චාකරණයතො. 

466. තස් මාති පච්චනීකත්තා සභාවයතො කිච්චයතො පච්චයයතො චාති

අධිප්පායයො. විසභා පටිභාය ො කථියතො ‘‘කණ්හසුක්කසප්පටිභාගා

ධම්මා’’තිආදීසු විය. අන්  කාරාති අන්ධකාරසදිසා අප්පකා සභාවයතො. 

අවිභූතා අපාකටා අයනොළාරිකභාවයතො.තයතොඑව දුද් දීපනා දුවිඤ්ඤාපනා. 

තාදිසාවාතිඋයපක්ොසදිසාව.යථාඋයපක්ොසුෙදුක්ොනිවියන ඔළාරිකා, 
එවං අවිජ්ජා රාගයදොසා විය න ඔළාරිකා. අථ යෙො අන්ධකාරා අවිභූතා

දුකුදීපනා දුවිඤ්ඤාපනාති අත්යථො. සභා පටිභාය ො කථියතො ‘‘පණිධි 

පටිය ොයසො’’තිආදීසු විය. ෙත් තයකසු ඨායනසූති දුක්ොදීසු යත්තයකසු

ඨායනසු, යත්ථවායඤයයට්ඨායනසු. විසභා පටිභාය ොතිඅන්ධකාරස්ස විය

ආයලොයකො වි ාතකපටිභායගො. විජ්  ාතිමග්ගඤාණංඅධිප්යපතං, විමුත් තීති

ඵලන්ති ආහ ‘‘උයභොයපයත  ම් මා අනාසවා’’ති. අනාසවට් යඨනාතිආදීසු

පණීතට්යඨනාතිපි වත්තබ්බ්යං. යසොපි හි විමුත්තිනිබ්බ්යානානං සාධාරයණො, 

විමුත්තියා අසඅෙතට්යඨන නිබ්බ්යානස්ස විසභාගතාපි ලබ්භයතව. පඤ් හං 

අතික් කමිත් වා  යතොසි, අපුච්ඡිතබ්බ්යංපුච්ඡන්යතොතිඅධිප්පායයො. පඤ ්හානං 

පරිච් යඡදපමාණං  යහතුං යුත්තට්ඨායනඅට්ඨත්වාතයතොපරංපුච්ඡන්යතො 

නාසක් ඛි පඤ්හානං පරියන්තං ගයහතුං. අප් පටිභා  ම් මස ්සාති
නිප්පරියායයතො සභාගපටිභායගන අප්පටිභාගධම්මස්ස.

අනාගතාදිපරියායයන නිබ්බ්යානස්ස සභාගපටිභායගො වුත්යතො, විසභායග ච

අත්යථව සඅෙතධම්මා, තස්මා නිප්පරියායයතො කිඤ්චි සභාගපටිභාගං

සන්ධාය පුච්ඡතීති කත්වා ‘‘අච් චොසී’’තිආදි වුත්තං. අසඅෙතස්ස හි
අප්පතිට්ඨස්සඑකන්තනිච්චස්සසයතොනිබ්බ්යානස්සද්යතොනිප්පරියායයන

සභාගස්ස සම්භයවො.යතනාහ ‘‘නිබ් බානං නායමත’’න්තිආදි. 

විරද් ය ොති එත්ථ සභාගපටිභාගං පුච්ඡිස්සාමීති නිච්ඡයාභාවයතො

පුච්ඡිතමත්ථංවිරජ්ඣිත්වාවපුච්ඡි, න අජානිත්වාතිඅත්යථො.එයතනයහට්ඨා
සබ්බ්යපුච්ඡාදිට්ඨසංසන්දනනයයනජානිත්වාව පවත්තාතිදීපිතංයහොති.යථරී
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පන තං තං පුච්ඡිතමත්ථං සභාවයතො විභායවන්තී සත්ථු යදසනාඤාණං

අනුගන්ත්වාව විස්සජ්යජසි. නිබ් බායනො  න්ති නිබ්බ්යානං ඔගාහිත්වා ඨිතං

නිබ්බ්යානන්යතොගධං. යතනාහ ‘‘නිබ් බානබ් භන් තරං නිබ් බානං 

අනුපවිට් ඨ’’න්ති. අස ්සාතිබ්රහ්මචරියස්ස. 

467. පණ් ඩිච් යචන සමන් නා තාති එත්ථ වුත්තපණ්ඩිච්චං දස්යසතුං 

‘‘ ාතුකුසලා’’තිආදිවුත්තං. යතයනවාහ– ‘‘කිත්තාවතානුයෙො, භන්යත, 

පණ්ඩියතො යහොති? යයතො යෙො, ආනන්ද, භික්ඛු ධාතුද්සයලො ච යහොති, 
ආයතනද්සයලො ච පටිච්චසමුප්පාදද්සයලො ච ඨානාට්ඨානද්සයලො ච.

එත්තාවතානුයෙො, ආනන්ද, භික්ඛුපණ්ඩියතොයහොතී’’ති )ම.නි. 3.124). 

පඤ ්ඤාමහත් තං නාමයථරියාඅයසක්ෙප්පටිසම්භිදප්පත්තාය පටිසම්භිදායයො

පූයරත්වා ඨිතතාති තං දස්යසතුං ‘‘මහන් යත අත් යථ’’තිආදි වුත්තං. 

රා යුත් යතහීති රඤ්යඤො කම්යම නියුත්තපුරියසහි. ආහච් චවචයනනාති
සත්ථාරාකරණාදීනි ආහනිත්වා පවත්තිතවචයනන.යයදත්ථ අත්ථයතොන

විභත්තං, තංයහට්ඨාවුත්තනයත්තා සුවිඤ්යඤයයයමව. 

චූළයවදල්ලසුත්තවණ්ණනායලීනත්ථප්පකාසනාසමත්තා. 

5. චූ  ම් මසමාදානසුත් තවණ් ණනා 

468.  ම් යමොති  හිත හණානීති ධම්යමො වා යහොතු ඉතයරො වා, 

ධම්යමොති පග්ගහිතග්ගාහප්පවත්තා චරියාව. ආයූහනක් ඛයණති තස්ස

ධම්යමොති ගහිතස්ස පවත්තනක්ෙයණ. සුඛන්ති අකිච්ඡං. යතනාහ 

‘‘සුකර’’න්ති. දුක් ඛවිපාකන්තිඅනිට්ඨඵලවිපච්චනං. 

469. යථා චක්ොදීනං පඤ්චන්නං ඉන්ද්රියානං යථාසකං විසයග්ගහණං

සභාවසිකුධං, එවංමනයසොපි.යතචවිසයාඉට්ඨාකාරයතොගහයණනයකොචි

යදොයසො, පුරිසත්තභායව න ච යත යදොසං පවත්යතන්තීති අයං යතසං

සමණබ්රාහ්මණානංලකුධීතිආහ ‘‘වත් ථුකායමසුපි කියලසකායමසුපි යදොයසො 

නත් ථී’’ති, අස්සායදත්වා විසයපරියභොයගනත්ථිආදීනයවො, තප්පච්චයා න

යකොචි අන්තරායයොති අධිප්පායයො. පාතබයතං ආපජ්  න් තීති

පරිභුඤ්ජනකතං උපගච්ඡන්ති. පරියභොගත්යථො හි අයං පා-සකුයදො

කත්තුසාධයනො ච තබය-සකුයදො, යථාරුචි පරිභුඤ්ජන්තීති අත්යථො. 

කියලසකායමොපි අස්සාදියමායනො වත්ථුකාමන්යතොගයධොයයව, 

කියලසකාමවයසන පන යනසං අස්සායදතබ්බ්යතාති ආහ ‘‘වත් ථුකායමසු 

කියලසකායමන පාතබයත’’න්ති. කියලසකායමනාති කරණත්යථ

කරණවචනං. පාතබයතං පරිභුඤ් ජිතබ් බතන්ති එත්ථාපි කත්තුවයසයනව 

අත්යථොයවදිතබ්යබ්යො. යමොළිං කත් වාතියවණිබ්යන්ධවයසනයමොළිං කත්වා. 

තාපසපරිබ් බාජිකාහීති තාපසපබ්බ්යජ්ජූපගතාහි. පරිඤ් ඤං පඤ් ඤයපන් තීති

ඉදං ‘‘පහානමාහංසූ’’ති පදස්යසව යවවචනන්ති ‘‘පහානං සමතික් කමං 

පඤ ්ඤයපන් තී’’ති වුත්තං. යතන කාමා නායමයත අනිච්චා දුක්ො
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විපරිණාමධම්මාතියාථාවයතොපරිජානනංඉධ ‘‘පහාන’’න්තිඅධිප්යපතං, න

විනාභාවමත්තන්ති දස්යසති. මාලුවාසිපාටිකාති මාලුවාවිදලං මාලුවාඵයල

යපොට්ටලිකා. සන් තාසං ආපජ් ය ෙයාති සායල අධිවත්ථයදවතාය පවත්තිං

ගයහත්වා වුත්තං. තදා හි තස්සා එවං යහොති. යකොවි ාරපත් තසදියසහීති 

මහායකොවිළාරපත්තසණ්ඨායනහි. සණ්ඨානවයසන යහතං වුත්තං, 
මාලුවාපත්තා පන යකොවිළාරපත්යතහි මහන්තතරානි යචව  නතරානි ච

යහොන්ති. විපුලබ්යහු නගරුපත්තතාය මහන් තං භාරං  යනත් වා. සාති 

මාලුවාලතා. ඔඝනන්තියහට්ඨයතොඔලම්බ්යනයහතුභූතං නභාවං. 

අන්  වනසුභ වනග්ගහණං යතසං අභිලක්ඛිතභාවයතො. නාළියකරාදීසු 
තිණජාතීසු. ොදනුපලක්ෙණං උපචිකානං උට්ඨහනග්ගහණන්ති ආහ 

‘‘උට් ඨයහෙු’’න්ති. යකළිං කයරොන් තී විොති විලම්බ්යනනදී විය යකළිං
කයරොන්තී.ඉදානිඅහංතං අජ්යඣොත්ථරින්තිපයමොදමානාවියඉයතොචියතො

ච විප්ඵන්දමානා විලම් බන් තී. සම් ඵස් යසොපි සුයඛො 

මුදුතලුණයකොමලභාවයතො. දස් සනම් පි සුඛං  නබ්යහලපත්තසංහතතාය. 

යසොමනස ්ස ාතාති පුබ්යබ්ය අනුස්සවවයසන භවනවිනාසභයා සන්තාසං 

ආපජ්ජි, ඉදානි තස්සා සම්පත්තිදස්සයනන පයලොභිතා යසොමනස්සජාතා
අයහොසි. 

විටභිං කයරෙයාති ආතානවිතානවයසන ජයටන්තී ජාලං කයරයය.
තථාභූතා ච  නපත්තසඤ්ඡන්නතාය ඡත්තසදිසී යහොතීති ආහ 

‘‘ඡත් තාකායරන තිට් යඨෙයා’’ති. සකලං රුක් ඛන්තිඋපරිසබ්බ්යසාොපසාෙං

සබ්බ්යරුක්ෙං. භස් සමානාති පලියවඨනවයසයනව ඔතරමානා. ොව මූලා 

ඔතිණ් ණසාඛාහීති මාලුවා භායරන ඔනමිත්වා රුක්ෙස්ස යාව මූලා

ඔතිණ්ණසාොහි පුනඅභිරුහමානා. සබ් බසාඛාතියහට්ඨාමජ්යඣඋපරිචාති 

සබ්බ්යාපි සාොයයො පලියවයඨන්තී. සංසිබ් බිත් වා ජාලසන්තානකනියායමන

ජයටත්වා. එවං අපරාපරං සංසිබ්බ්යයනන අජ් යඣොත් ථරන් තී. සබ් බසාඛා 

යහට් ඨා කත් වා සෙං උපරි ඨත් වා මහාභාරභායවන වායත වා වාෙන් යත 

යදයව වා වස් සන් යත පදායලෙය. සාඛට් ඨකවිමානන්ති සාොපටිබ්යකුධං

විමානං. යස්මා ඉධ සත්ථාරා ‘‘යසයයථාපි, භික්ෙයව’’තිආදිනා

භූතපුබ්බ්යයමව වත්ථු උපමාභායවන ආහටං, තස්මා ‘‘ඉදං පන 

විමාන’’න්තිආදිවුත්තං. 

471. බහලරා සභායවොති පච්චයවක්ෙණාහි නීහරිතුං

අසක්ද්යණයයතාය බ්යලවා හුත්වා අභිභවනරාගධාතුයකො. රා  න්ති

රාගනිමිත්තජාතං. දිට් යඨ දිට් යඨ ආරම් මයණති දිට්යඨ දිට්යඨ

විසභාගාරම්මයණ. නිමිත් තං  ණ් හාතීති කියලසුප්පත්තියා කාරණභූතං

අනුබ්යයඤ්ජනයසො නිමිත්තං ගණ්හාති, සික්ොගාරයවන පන කියලයසහි

නිස්සිතං මග්ගං න පටිපජ්ජති, තයතො එව ආචරියුපජ්ඣායයහි ආණත්තං

දණ්ඩකම්මං කයරොයතව. යතනාහ ‘‘න ත් යවව වීතික් කමං කයරොතී’’ති. 
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හත් ථපරාමාසාදීනීති–‘‘එහිතාවතයා වුත්තංමයාවුත්තඤ්චඅමුත්රගන්ත්වා

වීමංසිස්සාමා’’තිආදිනා හත්ථග්ගහණාදීනි කයරොන්යතො, න

කරුණායමත්තානිදානවයසන. යමොහ ාතියකොති බ්යහලයමොහසභායවො. 

472. කම් මනිොයමනාති පුරිමජාතිසිකුයධන යලොභුස්සදතාදිනියමියතන

කම්මනියායමන. ඉදානි තං යලොභුස්සදතාදිං විභායගන දස්යසතුං ‘‘ෙස් ස 

හී’’තිආදි ආරකුධං. තත්ථ කම් මායූහනක් ඛයණති කම්මකරණයවලාය. 

යලොයභො බලවාති තජ්ජාය සාමග්ගියා සාමත්ථියයතො යලොයභො අධියකො 

යහොති. අයලොයභො මන් යදොති තප්පටිපක්යෙො අයලොයභො දුබ්බ්යයලො යහොති.
කථං පයනයත යලොභායලොභා අඤ්ඤමඤ්ඤං උවිවිපච්චනීකභූතා

එකක්ෙයණ පවත්තන්ති? න යෙො පයනතං එවං දට්ඨබ්බ්යං ‘‘එකක්ෙයණ

පවත්තන්තී’’ති, නිකන්තික්ෙණං පන ආයූහනක්ෙණයමව කත්වා එවං

වුත්තං.එසනයයොයසයසසු. පරිොදාතුන්තිඅභිභවිතුංනසක්යකොති.යයොහි
‘‘එවංසුන්දරං එවංවිපුලංඑවංමහග් ඤ්චනසක්කාපරස්සදාතු’’න්තිආදිනා
අමුත්තචාගතාදිවයසන පවත්තාය යචතනාය සම්පයුත්යතො අයලොයභො
සම්මයදව යලොභං පරියාදාතුංනසක්යකොති. යදොසයමොහානං අනුප්පත්තියං

තාදිසපච්චයලායභයනව අයදොසායමොහා බලවන් යතො. තස් මාති
යලොභායදොසායමොහානං බ්යලවභාවයතො අයලොභයදොසයමොහානඤ්ච

දුබ්බ්යලභාවයතොති වුත්තයමවකාරණංපච්චාමසති. යසොතිතංසමඅගී. යතන 

කම් යමනාති යතන යලොභාදිඋපනිස්සයවතා ද්සලකම්මුනා. සුඛසීයලොති

සඛියලො.තයමවත්ථං අක් යකො යනොති පරියායයනවදති. 

මන් දා අයලොභායදොසා යලොභයදොයස පරියාදාතුං න සක්යකොන්ති, 

අයමොයහො පන බලවා යමොහං පරියාදාතුං සක්යකොතීති එවං යථාරහං
පඨමවායර වුත්තනයයයනව අතියදසත්යථො යවදිතබ්යබ්යො. 

පුරිමනයෙයනවාති පුබ්යබ්ය වුත්තනයානුසායරන. දුට් යඨොති යකොධයනො. 

දන් ය ොතිමන්දමඤ්යඤො. සුඛසීලයකොතිසුෙසීයලො. 

එත්ථ ච යලොභවයසන, යදොසයමොහ-යලොභයදොස-යලොභයමොහ-

යදොසයමොහ-යලොභයදොසයමොහවයසනාති තයයො එකකා, තයයො දුකා, එයකො

තියකොති යලොභාදිඋස්සදවයසන අද්සලපක්යෙ එව සත්ත වාරා, තථා 
ද්සලපක්යෙ අයලොභාදිඋස්සදවයසනාති චුකුදස වාරා ලබ්භන්ති. තත්ථ

අයලොභයදොසයමොහා, අයලොභායදොසයමොහා, අයලොභයදොසායමොහා
බ්යලවන්යතොති ආගයතහි ද්සලපක්යෙ තතියදුතියපඨමවායරහි 
යදොසුස්සදයමොහුස්සදයදොසයමොහුස්සදවාරා ගහිතා එව යහොන්ති. තථා 

අද්සලපක්යෙ යලොභායදොසායමොහා, යලොභයදොසායමොහා, 
යලොභායදොසයමොහා බ්යලවන්යතොති ආගයතහි තතියදුතියපඨමවායරහි
අයදොසුස්සදඅයමොහුස්සදඅයදොසායමොහුස්සදවාරා ගහිතා එවාති 
අද්සලද්සලපක්යෙසු තයයො තයයො වායර අන්යතොගයධ කත්වා අට්යඨව
වාරාදස්සිතා.යයපන උභයසම්මිස්සතාවයසනයලොභායලොභුස්සදවාරාදයයො
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අපයරඑකූනපඤ්ඤාසවාරාකාමං දස්යසතබ්බ්යා, යතසංඅසම්භවයතොඑවන
දස්සිතා.නහි ‘‘එකස්මිංසන්තායනඅන්තයරන අවත්ථන්තරංයලොයභො ච
බ්යලවා අයලොයභො චා’’තිආදි යුජ්ජති. පටිපක්ෙවයසන වාපි එයතසං 
බ්යලවදුබ්බ්යලභායවො සහජාතධම්මවයසන වා. තත්ථ යලොභස්ස තාව 

පටිපක්ෙවයසන අනභිභූතතාය බ්යලවභායවො, තථා යදොසයමොහානං
අයදොසායමොයහහි. අයලොභාදීනංපන යලොභාදිඅනභිභවනයතො.සබ්යබ්යසඤ්ච
සමානජාතියසමධිභුයය පවත්තිවයසන සහජාතධම්මයතො බ්යලවභායවො.

යතන වුත්තං අට් ඨකථාෙං (ම. නි. අට්ඨ. 2.472) – ‘‘යලොයභො බ්යලවා, 

අයලොයභොමන්යදො.අයදොසායමොහාබ්යලවන්යතො, යදොසයමොහාමන්දා’’තිආදි, 
යසො ච යනසං මන්දබ්යලවභායවො පුරිමූපනිස්සයයතො තථා ආසයස්ස

පරිභාවිතතාය යවදිතබ්යබ්යො. යතයනවාහ ‘‘කම් මනිොයමනා’’ති. යසසං
වුත්තනයත්තා සුවිඤ්යඤයයයමවාති. 

චූළධම්මසමාදානසුත්තවණ්ණනායලීනත්ථප්පකාසනාසමත්තා. 

6. මහා ම් මසමාදානසුත් තවණ් ණනා 

473. එවං ඉදානි වුච්චමානාකායරො කායමො කාමනං ඉච්ඡා එයතසන්ති 

එවංකාමා. එවං ඡන්යදො ඡන්දනං යරොචනං අජ්ඣාසයයො එයතසන්ති 

එවංඡන් දා. අභිමුෙං, අභිනිවිස්සවා පකායරහිඑතිඋපගච්ඡතීතිඅධිප්පායයො, 

ලකුධි. සා හි ලකුධබ්බ්යවත්ථුං අභිමුෙං ‘‘එවයමත’’න්ති අභිනිවිසන්තී යතන

යතනපකායරනඋපගච්ඡති, හත්ථගතංකත්වාතිට්ඨති නවිස්සජ්යජති.එවං

වුච්චමානාකායරො අධිප්පායයො එයතසන්ති එවංඅධිප් පාො. භගවා මූලං

කාරණං එයතසං යාථාවයතො අධිගමායාති භ වංමූලකා. යතනාහ 

‘‘භ වන් තඤ් හි නිස් සාෙ මෙං ඉයම  ම් යම ආ ානාම පටිවිජ් ඣාමා’’ති. 

අම් හාකං  ම් මාති යතහි අත්තනා අධිගන්තබ්බ්යතාය වුත්තං.

යසවිතබ්බ්යානඤ්හි යාථාවයතො අධිගමඤාණානි අධිගච්ඡනකසම්බ්යන්ධීනි, 

තානි ච සම්මාසම්බුකුධමූලකානි අනඤ්ඤවිසයත්තා. යතනාහ ‘‘පුබ් යබ 

කස ්සපසම් බුද් ය නා’’තිආදි. භගවා යනතා යතසන්ති භ වංයනත් තිකා. 

යනතාති යසවිතබ්බ්යධම්යම වියනයයසන්තානං පායපතා. වියනතාති
අයසවිතබ්බ්යධම්යමවියනයයසන්තානයතොඅපයනතා. තදඅගවිනයාදිවයසන

වා වියනතා. අනුයනතාති ඉයමධම්මා යසවිතබ්බ්යා, ඉයමන යසවිතබ්බ්යාති
උභයසම්පාපනාපනයනත්ථං පඤ්ඤයපතා. යතනාහ 

‘‘ෙථාසභාවයතො’’තිආදි. 

පටිසරන්ති එත්ථාති පටිසරණං, භගවා පටිසරණං එයතසන්ති 

භ වංපටිසරණා. පටිසරති සභාවසම්පටියවධවයසන පච්යචකමුපගච්ඡතීති

වා පටිසරණං, භගවා පටිසරණං එයතසන්ති භ වංපටිසරණා. 

පටියව වයසනාති පටිවිජ්ඣිතබ්බ්යතාවයසන. අසතිපි මුයෙ අත්ථයතො එවං

වදන්යතොවිය යහොතීතිආහ ‘‘ඵස් යසො ආ ච් ඡති, අහං භ වා කිං නායමො’’ති. 

පටිභාතූති එත්ථ පටි-සකුදායපක්ොය ‘‘භගවන්ත’’න්ති උපයයොගවචනං, 
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අත්යථො පන සාමිවචනවයසයනව යවදිතබ්යබ්යොති දස්යසන්යතො ආහ 

‘‘භ වයතො’’ති පටිභාතූති ච භගවයතො භායගො යහොතු. භගවයතො හි එස

භායගො, යදිදං ධම්මස්ස යදසනා, අම්හාකං පන භායගො සවනන්ති

අධිප්පායයො. යකචි පන පටිභාතූති පදිස්සතූති අත්ථං වදන්ති, ඤායණන 

දිස්සතු, යදසීයතූතිවාඅත්යථො. උපට් ඨාතූතිචඤාණස්ස පච්චුපට්ඨාතු. 

474. නිස ්සයිතබ් යබති අත්තයනො සන්තායන උප්පාදනවයසන
අපස්සයිතබ්යබ්ය. තතියචතුත්ථධම්මසමාදානානි හි අපස්සාය සත්තානං

එතරහි ආයතිඤ්ච සම්පත්තියයො අභිවඩ්ඪන්ති. භජිතබ් යබති තස්යසව

යවවචනං. යසවිතබ් යබති වා
සප්පුරිසුපස්සයසකුධම්මස්සවනයයොනියසොමනසිකායර සන්ධායාහ. 

භජිතබ් යබතිතප්පච්චයය දානාදිපුඤ්ඤධම්යම. 

475. උප් පටිපාටිආකායරනාති පඨමං සංකියලසධම්යම දස්යසත්වා

පච්ඡා යවොදානධම්මදස්සනං සත්ථු යදසනාපටිපාටි, යථා – ‘‘වාමං මුඤ්ච, 

දක්ඛිණං ගණ්හා’’ති )ධ. ස. අට්ඨ. 498; විසුකුධි. මහාටී. 1.14), තථා

උප්පටිපාටිපකායරන, සාචයෙොපුරියමසුකුවීසුධම්මසමාදායනසු, පච්ඡියමසු

පන පටිපාටියාව මාතිකා පට්ඨපිතා. ෙථා ම් මරයසයනවාති
පහාතබ්බ්යපහායකධම්මානං යථාසභායවයනව. සභායවො හි යාථාවයතො
රසිතබ්බ්යයතො ජානිතබ්බ්යයතො ‘‘රයසො’’ති වුච්චති. පඨමං පහාතබ්බ්යධම්යම 
දස්යසත්වා තදනන්තරං ‘‘ඉයම ධම්මා එයතහි පහීයන්තී’’ති

පහායකධම්මදස්සනං යදසනානුපුබ්බී.  හණං ආදියනං අත්තයනො
සන්තායන උප්පාදනං. 

478. වධදණ්ඩාදීහි භීතස්ස උපසඅකමයන, මිච්ඡා චරිත්වා තථා 
අපගමයන ච පුබ්බ්යාපරයචතනානං වයසන මිච්ඡාචායරො දුක්ෙයවදයනො

යහොති, තථා ඉස්සානින්දාදීහි උපකුදුතස්ස අපරයචතනාවයසන, එවං

අභිජ්ඣාමිච්ඡාදිට්ඨීසුපි යථාරහං යවදිතබ්බ්යං. තිස් සන් නම් පි යචතනානන්ති 
පුබ්බ්යාපරසන්නිට්ඨාපකයචතනානං. අදින්නාදානං මුසාවායදො පිසුණවාචා
සම්ඵප්පලායපොති ඉයමසං චතුන්නං සන්නිට්ඨාපකයචතනානං
සුෙසම්පයුත්තාවාඋයපක්ොසම්පයුත්තාවාති අයංනයයොඉධඅධිකතත්තා

න උකුධයටො. යදොමනස ්සයමව යචත් ථ දුක් ඛන්ති ඉදං
පුබ්බ්යභාගාපරභාගයචතනාපි යචත්ථ ආසන්නා යදොමනස්සසහගතා එව 

යහොන්තීති කත්වා වුත්තං. අනාසන්නා පන සන්ධාය ‘‘පරියෙට් ඨිං වා 

ආපජ්  න් තස් සා’’තිආදි වුත්තං. යතයනව මිච්ඡාචාරාභිජ්ඣාමිච්ඡාදිට්ඨීනං 
පුබ්බ්යභාගාපරභාගයචතනා ආසන්නා සන්නිට්ඨාපකයචතනාගතිකාවාති

දස්සිතං යහොතීති දට්ඨබ්බ්යං. පරියෙට් ඨින්ති මිච්ඡාචාරාදීසු 

වීතික්කමිතබ්බ්යවත්ථුමාලාගන්ධාදිපරියයසනං. පාණාතිපාතාදීසු 

මායරතබ්බ්යවත්ථුආවුධාදිපරියයසනං ආපජ්  න් තස ්ස. අකිච්යඡනපි යතසං

පරියයසනංසම්භවතීති ‘‘වට් ටතියෙවා’’ති සාසඅකංවදති. 
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479. සුඛයවදනා යහොන් තීතිසුෙයවදනාපි යහොන්තීතිඅධිප්පායයො.තාසං

යචතනානං අසුෙයවදනතාපි ලබ්භතීති ‘‘සුඛයවදනාපි යහොන් තියෙවා’’ති 

සාසඅකවචනං. යසොමනස ්සයමව යචත් ථ සුඛන්ති ඉදං
පුබ්බ්යභාගාපරභාගයචතනාපි යසොමනස්සසහගතා එව යහොන්තීති කත්වා
වුත්තං. තඤ්ච යෙො මිච්ඡාචාරවජ්ජානං ඡන්නං වයසන. මිච්ඡාචාරස්ස පන 

පුබ්බ්යාපරභාගස්සවයසන ‘‘කායිකං සුඛම් පි වට් ටතියෙවාති සාසඅකවචනං. 

480. යදොසජපරිළාහවයසනස්සසියාකායිකම්පිදුක්ෙන්ති අධිප්පායයන 

‘‘යසො  ණ් හන් යතොපි දුක් ඛියතො’’තිවුත්තං. යචයතොදුක්ෙයමව වා සන්ධාය

තස්සඅපරාපරුප්පත්තිදස්සනත්ථං ‘‘දුක් ඛියතො යදොමනස් සියතො’’තිවුත්තං. 

481. දසසුපි පයදසූති දසසුපි යකොට්ඨායසසු, වායකයසු වා.

උයපක්ොසම්පයුත්තතාපි සම්භවතීති ‘‘සුඛසම් පයුත් තා යහොන් තියෙවා’’ති
ඉධ සාසඅකවචනං. පාණාතිපාතා පටිවිරතස්ස කායයොපි සියා 
විගතදරථපරිළායහොති පාණාතිපාතායවරමණිආදිපච්චයා

කායිකපටිසංයවදනාපි සම්භවතීති සහාපි සුයඛනාති එත්ථ කායියසුෙම්පි
වට්ටතියයව. 

482. තිත් තකාලාබූති උපභුත්තස්ස උම්මාදාදිපාපයනන

ද්ච්ඡිතතිත්තකරයසොඅලාබු. න රුච් චිස ්සති අනිට්ඨරසතායඅනිට්ඨඵලතාය
ච. 

483. රසං යදතීතිරසංදස්යසති විභායවති. 

484. පූතිමුත් තන්ති පූතිසභාවමුත්තං. තරුණන්ති ධාරාවයසන
නිපතන්තං හුත්වා උණ්හං. යතනස්ස උපරිමුත්තතමාහ. මුත්තඤ්හි
පස්සාවමග්ගයතොමුච්චමානං කායුස්මාවයසනඋණ්හංයහොති. 

485. ෙං භ න් දරසංසට් ඨං යලොහිතං පක් ඛන් දතීති
භගන්දරබ්යයාධිසහිතායයලොහිතපක්ෙන්දතායවයසනයංයලොහිතං විස්සවති.
පිත්තසංසට්ඨංයලොහිතංපක්ෙන්දතීතිආයනත්වාසම්බ්යන්යධො. 

486. උබ් බිද් ය ති දූයර. අබ්භමහිකාදිඋපක්කියලසවිගයමනහිආකාසං

උත්තුඅගංවියදූරංවියචොයති.යතනාහ ‘‘දූරීභූයත’’ති.තමංයයව තම තං 

‘‘ගූථගතං මුත්තගත’’න්ති )ම. නි. 2.119; අ. නි. 9.11) යථා. භාසයත ච 

තපයත ච වියරොචයත ච ඉදං චතුත්ථං ධම්මසමාදානං විභජන්යතන
ද්සලකම්මපථස්ස විභජිත්වාදස්සිතත්තා. 

සඅගරරුක්යෙො කන්දමාදසයපොව. සරභඤ් ඤවයසනාති අත්ථං

අවිභජිත්වා පදයසො සරභඤ්ඤවයසන. ඔසායරන් තස ්සාතිඋච්චායරන්තස්ස. 

සද් යදති ඔසාරණසකුයද. අධිගතවියසසං අනායරොයචතුකාමා යදවතා 
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තත් යථව අන් තර ායි. තං දිවසන්තිසත්ථාරායදසිතදිවයස.ඉති අත්තයනො
වියසසාධිගමනිමිත්තතාය අයං යදවතා ඉමං සුත්තං පියායති. යසසං 
උත්තානයමව. 

මහාධම්මසමාදානසුත්තවණ්ණනායලීනත්ථප්පකාසනාසමත්තා. 

7. වීමංසකසුත් තවණ් ණනා 

487. අත් ථවීමංසයකොති අත්තත්ථපරත්ථාදිඅත්ථවිජානනයකො. 

සඞ් ඛාරවීමංසයකොති සඅෙතධම්යම සලක්ෙණයතො සාමඤ්ඤලක්ෙණයතො

වා ආයතනාදිවිභාගයතො ච වීමංසයකො. සත් ථුවීමංසයකොති ‘‘සත්ථා නාම 

ගුණයතො එදියසො එදියසො චා’’ති සත්ථු උපපරික්ෙයකො. වීමංසයකොති 

විචාරයකො. යං යචතයසො සරාගාදිවිභාගයතො පරිච්ඡින්දනං, තං 

යචයතොපරිොයෙො. යතනාහ ‘‘චිත් තපරිච් යඡද’’න්ති. යස්මා
යචයතොපරියායඤාණලාභී – ‘‘ඉදං චිත්තං ඉයතො පරං පවත්තං ඉදමියතො

පර’’න්ති පරස්ස චිත්තුප්පත්තිං පජානාති, තස්මා වුත්තං

‘‘යචයතොපරිොෙන් ති චිත් තවාර’’න්ති. වාරත්යථපිහි පරිොෙ-සකුයදොයහොති

–‘‘කස්සනුයෙො, ආනන්ද, පරියායයොඅජ්ජභික්ඛුනියයොඔවදිතු’’න්තිආදීසු

)ම. නි. 3.398). චිත්තචාරන්තිපි පායඨො, චිත්තපවත්තින්ති අත්යථො. එවං 

වි ානනත් ථාොති ඉදානිවුච්චමානාකායරනවීමංසනත්ථාය. 

488. කලයාණමිත් තූපනිස් සෙන්ති කලයාණමිත්තසඅොතං

බ්රහ්මචරියවාසස්ස බ්යලවසන්නිස්සයං. උපඩ් ඪං අත් තයනො ආනුභායවනාති
ඉමිනා පුග්ගයලන සම්පාදියමානස්ස බ්රහ්මචරියස්ස උපඩ්ඪභාගමත්තං

අත්තයනො විමුත්තිපරිපාචකධම්මානුභායවන සිජ්ඣති. උපඩ් ඪං 

කලයාණමිත් තානුභායවනාති ඉතයරො පන උපඩ්ඪභායගො යං නිස්සාය

බ්රහ්මචරියං වුස්සති, තස්ස කලයාණමිත්තස්ස උපයදසානුභායවන යහොති, 

සිජ්ඣතීතිඅත්යථො.යලොකසිකුයධොඑවඅයමත්යථො.යලොකියාහි – 

‘‘පායදොසිකුයධොආචරියා, පායදොහිස්සානුභාවයතො; 

තංවිජ්ජායසවකාපායදො, පායදොකායලනපච්චතී’’ති.– 

වදන්ති. අත් තයනො  ම් මතාොති අත්තයනො සභායවන, ඤායණනාති

අත්යථො. කලයාණමිත් තතාති කලයායණො භයද්රො සුන්දයරො මිත්යතො

එතස්සාති කලයාණමිත්යතො, තස්ස භායවො කලයාණමිත් තතා, 
කලයාණමිත්තවන්තතා. සීලාදිගුණසම්පන්යනහි කලයාණපුග්ගයලයහව

අයනං පවත්ති කලයාණසහාෙතා. යතසු එව චිත්යතන යචව කායයන ච

නින්නයපොණපබ්භාරභායවන පවත්ති කලයාණසම් පවඞ් කතා. මායහවන්ති

එවංමාආහ, ‘‘උපඩ්ඪං බ්රහ්මචරියස්සා’’තිමාකයථහීතිඅත්යථො. තදමිනාති
එත්ථ න්ති නිපාතමත්තං ද-කායරො පදසන්ධිකයරො ඉ-කාරස්ස අ-කාරං

කත්වා නිකුයදයසො. ඉමිනාපීති ඉදානි වුච්චමායනනපීති අත්යථො. 
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පරිොයෙනාති කාරයණන. ඉදානි තං කාරණං දස්යසතුං ‘‘මමං හී’’තිආදි
වුත්තං. 

යථා යචත්ථ, අඤ්යඤසුපි සුත්යතසු කලයාණමිත්තුපනිස්සයයමව 

වියසයසොති දස්යසන්යතො ‘‘භික් ඛූනං බාහිරඞ්  සම් පත් තිං 

කයථන් යතොපී’’තිආදිමාහ. තත්ථ විමුත් තිපරිපාචනිෙ ම් යමති විමුත්තියා

අරහත්තස්ස පරිපාචකධම්යම. පච් චයෙති ගිලානපච්චයයභසජ්යජ. 

මහා ච් යචොතිමහාද්ලීයනො. 

කායියකො සමාචායරොති අභික්කමපටික්කමාදියකො 

සතිසම්පජඤ්ඤපරික්ෙයතො පාකතියකො ච. වීමංසකස් ස උපපරික්ෙකස්ස. 

චක් ඛුවිඤ ්යඤයෙයො නාම චක්ඛුකුවාරානුසායරන විඤ්ඤාතබ්බ්යත්තා. 

යසොතවිඤ ්යඤයෙයොති එත්ථාපි එයසව නයයො. සංකිලිට් ඨාති

රාගාදිසංකියලසධම්යමහි විබ්යාධිතා, උපතාපිතාවිදූසිතාමලීනාචාතිඅත්යථො.

යතපනයතහිසමන්නාගතායහොන්තීති ආහ ‘‘කියලසසම් පයුත් තා’’ති.යදි

න චක්ඛුයසොතවිඤ්යඤයයා, පාළියං කථං තථා වුත්තාති ආහ ‘‘ෙථා 

පනා’’තිආදි. කාෙවචීසමාචාරාපි සංකිලිට් ඨායෙව නාම 

සංකිලිට්ඨචිත්තසමුට්ඨානයතො. භවති හි තංයහතුයකපි තදුපචායරො යථා

‘‘යසම්යහො ගුයළො’’ති. ‘‘මා යම ඉදං අසාරුප්පං පයරො අඤ්ඤාසී’’ති පන 

පටිච් ඡන් නතාෙ න න උපලබ් භන් ති. ‘‘න යඛො මෙං, භන් යත, භ වයතො 

කිඤ් චි  රහාමා’’ති වත්වා ගරහිතබ්බ්යාභාවං දස්යසන්යතො ‘‘භ වා 

හී’’තිආදිමාහ. අභාවිතමග්ගස්ස හි ගරහිතබ්බ්යතා නාම සියා, න

භාවිතමග්ගස්ස. එස උත්තයරො මාණයවො ‘‘බුකුධම්පි ගරහිත්වා

පක්කමිස්සාමී’’ති කත්වා අනුබ්යන්ධි. එවං චින් යතසි මහාභිනික්ෙමනදිවයස 

අත්තයනොවචයනඅට්ඨිතත්තා. කිඤ් චි වජ්  ං අපස් සන් යතො මායරොඑවමාහ
– 

‘‘සත්තවස්සානිභගවන්තං, අනුබ්යන්ධිංපදාපදං; 

ඔතාරංනාධිගච්ඡිස්සං, සම්බුකුධස්සසතීමයතො’’ති.)සු.නි. 448); 

කායල කණ් හා, කායල සුක් කාති යථාසමාදින්නං සම්මාපටිපත්තිං
පරිසුකුධංකත්වා පවත්යතතුං අසක්යකොන්තස්ස කදාචිකණ්හා අපරිසුකුධා

කායසමාචාරාදයයො, කදාචි සුක්කා පරිසුකුධාති එවං අන්තරන්තරා

බ්යයාමිස්සවයසන යවොමිස් සකා. නික් කියලසාති නිරුපක්කියලසා
අනුපක්කිලිට්ඨා. 

අනවජ්  ං වජ්ජරහිතත්තා. දීඝරත් තන්ති අච්චන්තසංයයොයග

උපයයොගවචනං. සමාපන් යනොතිසම්මාආපන්යනොසමඅගීභූයතො. යතනාහ 

‘‘සමන් නා යතො’’ති. අත්තනා කතස්ස අසාරුප්පස්ස පටිච්ඡාදනත්ථං 

ආරඤ් ඤයකො විෙ හුත් වා. තස් ස පරිහාරන්ති උළායරහි පූජාසක්කායරහි



මජ්ඣිමනිකායය මූලපණ්ණාස-ටීකා  චූළයමකවග්යගො 

577 

පටුන 

මනුස්යසහි තස්ස පරිහරියමානතං. අතිදප් පියතොති එවං මනුස්සානං
සම්භාවනායඅතිවියදත්යතො ගබ්බියතො. 

න ඉත් තරසමාපන් යනොති  ානාති. කස්මා? සීලංනාම දීය න අකුධුනා

ජානිතබ්බ්යං, නඉත්තයරන. ඉදානි අයනකජාතිසමුදාචාරවයසන තථාගයතො

ඉමංද්සලංධම්මං දී රත්තංසමාපන්යනො, තඤ්චස්සඅතිවියඅච්ඡරියන්ති 

දස්යසතුං ‘‘අනච් ඡරිෙං යචත’’න්තිආදිවුත්තං. 

අරඤ් ඤ ාමයකතිඅරඤ්ඤපයදයසඑකස්මිං ඛුකුදකගායම.තත්ථයනසං

දිවයස දිවයස පිණ්ඩාය චරණස්ස අවිච්ඡින්නතං දස්යසතුං ‘‘පිණ් ඩාෙ 

චරන් තී’’ති වුත්තං. පිවන් තීති එත්ථාපි එයසව නයයො. දුල් ලභයලොයණො 

යහොති සමුකුදස්සදූරතාය. 

තදාකිරවියදහරට්යඨයසොළසගාමසහස්සානිමහන්තායනව.යතනාහ– 

‘‘හිත් වා  ාමසහස් සානි, පරිපුණ් ණානි යසො සා’’ති. ඉදානි කස්මා 

‘‘සන් නිධිං දානි කුබ් බසී’’තිමං  ට්යටථාති වත්ථුකායමො තං අනාවිකත්වා 

‘‘යලොණ…යප.… න කයරොථා’’ති ආහ. ගන්ධායරො තස්සාධිප්පායං

විභායවතුකායමො ‘‘කිං මො කතං යවයදහීසී’’තිආහ. 

ඉතයරො අත්තයනො අධිප්පායං විභායවන්යතො ‘‘හිත් වා’’ති ගාථමාහ.

ඉතයරො ‘‘ ම් මං භණාමී’’ති ගාථන්ති එවං සබ්බ්යාපි යනසං

වචනපටිවචනගාථා. තත්ථ පසාසසීති  ට්යටන්යතො විය අනුසාසසි. න 

පාපමුපලිම් පති චිත්තප්පයකොපාභාවයතො. මහත් ථිෙන්ති මහාඅත්ථසංහිතං. 

යනො යච අස් ස සකා බුද් ධීතිආදි යවයදහඉසියනො – ‘‘ආචරියයො මම
හියතසිතාය ඨත්වා ධම්මං එව භණතී’’ති යයොනියසො

උම්මුජ්ජනාකාරදස්සනං. යතනාහ ‘‘එවඤ් ච පන වත් වා’’තිආදි. 

‘‘ඤත්තා’’ති යලොයක ඤායති විස්සුයතොති ඤායතො, ඤාතස්ස භායවො 

ඤත් තං. අජ් ඣාපන් යනොති උපගයතො. ඤත්ත-ග්ගහයණන පත්ථටයසතා 

විභාවිතාති ආහ ‘‘ෙසඤ් ච පරිවාරසම් පත් ති’’න්ති. කින්ති කිංපයයොජනං, 
යකො එත්ථයදොයසොතිඅධිප්පායයො. 

තත් ථ තත් ථ විජ් ඣන් යතොතියසමයදන පරිවාරමයදනචමත්යතොහුත්වා
ගායමපි විහායරපි ජනවිවිත්යතපි සඅ මජ්යඣපි අඤ්යඤ භික්ඛූ
 ට්යටන්යතො ‘‘මය්හං නාම පාදා ඉතයරසං පාදඵුසනට්ඨානං ඵුසන්තී’’ති 

අඵුසිතුකාමතාය අග්ගපායදන භූමිං ඵුසන්යතො විය චරති. ඔනමතීති 
නිවාතවුත්තිතාය අවනමති අනුකුධයතො අත්ථකුයධො යහොති. 

අකිඤ් චනභාවන්ති ‘‘පබ්බ්යජියතන නාම අකිඤ්චනඤායණන 
සමපරිග්ගයහන භවිතබ්බ්ය’’න්ති අකිඤ්චනජ්ඣාසයං පටිඅයවක්ඛිත්වා. 

ලායභපි තාදී, අලායභපි තාදීති යථා අලාභකායල ලාභස්ස ලකුධකායලපි

තයථවාතිතාදීඑකසදියසො. ෙයස සතිපි මහාපරිවාරකායලපි. 
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අභයෙො හුත් වා උපරයතොති නිබ්භයයො හුත්වා භයස්ස අභායවයනව
ඔරමිතබ්බ්යයතො උපරයතො භයයහතූනං පහීනත්තා. තඤ්ච යෙො න

කතිපයකාලං, අථ යෙො අච්චන්තයමව උපරයතොති අච් චන් තූපරයතො. අථ

යෙො භායිතබ්බ්යවත්ථුංඅයවක්ඛිත්වාතයතො භයෙන උපරයතො. කියලසාඑව 

භායිතබ්බ්යයතො කියලසභෙං. එසනයයොයසයසසුපි. සත් ත යසක් ඛාතිසත්ත

යසක්ොපිභයූපරතා, පයගවපුථුජ්ජයනොති අධිප්පායයො. 

ථණ් ඩිලපීඨකන්ති ථණ්ඩිලමඤ්චසදිසං පීඨකන්ති අත්යථො. නිස ්සාොති
අපස්සාය තං අපස්සායං කත්වා. කුවින්නං මජ්යඣථණ්ඩිලපීඨකා කුවායර
ඨත්වා ඔයලොයකන්තස්ස යනවාසිකභික්ඛුස්ස න පඤ්ඤායි. 

අසඤ් ඤතනීහායරනාති න සඤ්ඤතාකායරන. ‘‘මං භායන්යතො

යහට්ඨාමඤ්චං පවිට්යඨො භවිස්සතී’’ති යහට්ඨාමඤ්චං ඔයලොයකත් වා. 

උක් කාසි ‘‘බ්යහි ගච්ඡන්යතො අක්යකොසිත්වා මා අපුඤ්ඤං පසවී’’ති. 

අධිවායසතුන්ති තාදිසං ඉකුධානභාවං දිස්වාපි පටපටායන්යතො අත්තයනො
යකොධංඅධිවායසතුංඅසක්යකොන්යතො. 

ඛයෙයනවාති රාගස්ස අච්චන්තක්ෙයයයනව වීතරාගත්තා. න 

පටිසඞ් ඛාෙ වායරත් වාති න පටිසඅොනබ්යයලන රාගපරියුට්ඨානං

නිවායරත්වා වීතරාගත්තා. එවං වුත්තප්පකායරන. කායසමාචාරාදීනං
සංකිලිට්ඨානං වීතික්කමියානඤ්ච අභාවං ආචාරස්ස යවොදානං
චිරකාලසමාචිණ්ණතාය ඤාතස්ස සහිතභායවපි අනුපක්කිලිට්ඨතාය 

අභයූපරතභාවසමන්යනසනාය ආකරීයති ඤායපතුං ඉච්ඡියතො අත්යථො

පකාරයතොඤාපීයතිඑයතහීති ආකාරා, උපපත්තිසාධනකාරණානි.තානිපන 

යස්මා අත්තයනො යථානුමතස්ස අත්ථස්ස ඤාපකභායවන වවත්ථීයන්ති, 
තස්මා තානි යතසං මූලකාරණභූතානි අනුමානඤාණානි ච දස්යසන්යතො
භගවා–‘‘යකපනායස්මයතොආකාරායක අන්වයා’’තිඅයවොචාතිඉමමත්ථං

විභායවන්යතො ‘‘ආකාරාති කාරණානි, අන් වොති අනුබුද් ධියෙො’’තිආහ.යථා

හියලොයකදිට්යඨනධූයමනඅදිට්ඨං අග්ගිංඅන්යවතිඅනුමානයතොජානාති, 

එවං වීමංසයකො භික්ඛු – ‘‘භගවා එයකකවිහායරසු සුප්පටිපන්යනසු
දුප්පටිපන්යනසු ච යථා එකසදිසතාදස්සයනන අභයූපරතතං අන්යවති 

අනුමානයතො ජානාති, සුප්පටිපන්නදුප්පටිපන්නපුග්ගයලසු 
අනුස්සාදනානපසාදනප්පත්තාය සත්ථු අවිපරීතධම්මයදසනතාය

සම්මාසම්බුකුධතං සඅ සුප්පටිපත්තිඤ්ච අන්යවති අනුමානයතො ජානාති, 

එවංජානන්යතොචඅභයූපරයතොතථාගයතො සබ්බ්යධිවීතරාගත්තා, යයො යත්ථ

වීතරායගො, න යසො තන්නිමිත්තං කිඤ්චි භයං පස්සති යසයයථාපි බ්රහ්මා

කාමභවනිමිත්තං, තථා සම්මාසම්බුකුයධො භගවා අවිපරීතධම්මයදසනත්තා, 

ස්වාොයතො ධම්යමො එකන්තනියයානිකත්තා, සුප්පටිපන්යනො සඅය ො
අයවච්චප්පසන්නත්තා’’තිවත්ථුත්තයංගුණයතොයාථාවයතො ජානාති. 
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 ණබන්  යනනාති ‘‘මම සකුධිවිහාරිකා මම අන්යතවාසිකා’’ති එවං

ගයණ අයපක්ොසඅොයතන බ්යන්ධයනන බ්යකුධා පයුත්තා. තාෙ තාෙ 

පටිපත් තිොති ‘‘සුගතා දුග්ගතා’’ති වුත්තාය සුප්පටිපත්තියා දුප්පටිපත්තියා

ච. උස් සාදනාති ගුණවයසන උක්කංසනා. අපසාදනාති හීළනා. උභයත්ථ 

ය හස් සිතවයසනාති ඉමිනා සම්මාපටිපත්තියා පයරසං උයයයොජනත්ථං – 

‘‘පණ්ඩියතො, භික්ෙයව, මහාකච්චායනො’’තිආදිනා )ම. නි. 1.205; 3.285, 

322) ගුණයතො උක්කංසනම්පි ආයතිං සංවරාය යථාපරාධං ගරහණම්පි න
නිවායරති. 

489. වීමංසකස්සපි අධිප්පායයො වීමංසනවයසන පවත්යතො. 

මූලවීමංසයකො යහතුවාදිතාය. ගණ්ඨිවීමංසකස්ස අනුස්සුතිභාවයතො වුත්තං 

‘‘පරස ්යසව කථාෙ නිට් ඨඞ්  යතො’’ති. යතනාහ භගවා – ‘‘පරස්ස

යචයතොපරියායංඅජානන්යතනා’’ති. තථා යතොව පටිපුච් ඡිතබ් යබොතිඉමිනා
පුබ්යබ්ය සාධාරණයතො වුත්තං අනුමානං උක්කංසං පායපත්වා වදති.

උක්කංසගතඤ්යහතං අනුමානං, යදිදං සබ්බ්යඤ්ඤුවචනං අවිසංවාදං 
සාමඤ්ඤයතො අපුථුජ්ජනයගොචරස්ස අත්ථස්ස අනුමානයතො. තිවියධො හි 

අත්යථො, යකොචිපච්චක්ෙසිකුයධො, යයොරූපාදිධම්මානංපච්චත්තයවදනියයො 

අනිකුදිසිතබ්බ්යාකායරො. යකොචි අනුමානසිකුයධො, යයො  ටාදීසු පසිකුයධන
පච්චයායත්තභායවන සාධියමායනො සකුදාදීනං අනිච්චතාදිආකායරො. යකොචි

ඔකප්පනසිකුයධො, යයො පචුරජනස්ස අච්චන්තමදිට්යඨො සකුධාවිසයයො
පරයලොකනිබ්බ්යානාදි. තත්ථ යස්ස සත්ථුයනො වචනං පච්චක්ෙසිකුයධ

අනුමානසිකුයධ ච අත්යථ න විසංවායදති අවිපරීතප්පවත්තියා, තස්ස 

වචයනනසකුයධයයත්ථසිකුධි, සකුයධයයරූපාඑවචයයභුයයයනසත්ථුගුණා 
අච්චන්තසම්භවයතො. 

එස මය් හං පයථොති ය්වායං ආජීවට්ඨමකසීලසඅොයතො මය්හං

ඔරමත්තයකො ගුයණො, එස අපරචිත්තවිදුයනො වීමංසකස්ස භික්ඛුයනො මම

ජානනපයථො ජානනමග්යගො. එස ය ොචයරොති එයසො එත්තයකො එව තස්ස

මයි යගොචයරො, නඉයතො පරං. තථා හි බ්රහ් ම ායලපි (දී. නි. 1.7) භගවතා

ආජීවට්ඨමකසීලයමවනිකුදිට්ඨං. එතාපායථොති එත්තකාපායථො. යයො සීයල

පතිට්ඨියතො ‘‘එතං මමා’’ති, ‘‘ඉමිනාහං සීයලන යදයවො වා භවිස්සාමි

යදවඤ්ඤතයරො වා’’ති තණ්හාය පරාමසන්යතො, තස්ස වියසසභාගියතාය, 
නිබ්යබ්යධභාගියතාය වා අකාරයණන තණ්හං අනතිවත්තනයතො යසො

තම්මයයොනාම.යතනාහ ‘‘න තම් මයෙො න සතණ් යහො’’තිආදි. 

සුතස්ස උපරූපරි වියසසාවහභායවන උත් තරුත් තරඤ් යචව තස්ස ච

වියසසස්සඅනුක්කයමනපණීතතරභාවයතො පණීතතරඤ් ච කත් වා යදයසති. 

සවිපක් ඛන් ති පහාතබ්බ්යපහායකභායවනසප්පටිපක්ෙං. කණ් හං පටිබාහිත් වා 

සුක් කන්ති ඉදං ධම්මජාතං කණ්හං නාම, ඉමස්ස පහායකං ඉදං සුක්කං

නාමාති එවංකණ්හංපටිබ්යාහිත්වාසුක්කං. සුක් කං පටිබාහිත් වා කණ් හන්ති



මජ්ඣිමනිකායය මූලපණ්ණාස-ටීකා  චූළයමකවග්යගො 

580 

පටුන 

එත්ථාපි එයසව නයයො. ඉධ පන ‘‘ඉමිනා පහාතබ්බ්ය’’න්ති වත්තබ්බ්යං. 

සඋස් සාහන්ති සබ්යයාපාරං. කිරියමයචිත්තානඤ්හි 

අනුපච්ඡින්නාවිජ්ජාතණ්හාමානාදියකසන්තායනසබ්යයාපාරතාසඋස්සාහතා, 

සවිපාකධම්මතාති අත්යථො. තස් මිං යදසියත  ම් යමති තස්මිං සත්ථාරා

යදසියත යලොකියයලොද්ත්තරධම්යම. එකච් චං එකයදසභූතං 

මග්ගඵලනිබ්බ්යානසඅොතං පටියව  ම් මං අභිඤ් ඤාෙ අභිවිසිට්ඨාය

මග්ගපඤ්ඤාය ජානිත්වා. පටියව  ම් යමන මග් ය න. යදසනා ම් යමති

යදසනාරුළ්යහපුබ්බ්යභාගියයයබ්යොධිපක්ඛියධම්යම නිට් ඨං  ච් ඡති – ‘‘අකුධා
ඉමාය පටිපදාය ජරාමරණයතො මුච්චිස්සාමී’’ති. පුබ්යබ්ය

යපොථුජ්ජනිකසකුධායපි පසන්යනො, තයතො භියෙයොයසොමත් තාෙ 

අවිපරීතධම්මයදසයනො සම් මාසම් බුද් ය ො යසො භ වාති සත් ථරි පසීදති. 

නිෙයානිකත් තාති වට්ටදුක්ෙයතො එව තයතො නියයානාවහත්තා. වඞ් කාදීති 

ආදි-සකුයදනඅඤ්ඤංඅසාමීචිපරියායංසබ්බ්යංයදොසංසඅගණ්හාති. 

490. ඉයමහි සත් ථුවීමංසනකාරයණහීති ‘‘පරිසුකුධකායසමාචාරතාදීහි
යචව උත්තරුත්තරිපණීතපණීතඅවිපරීතධම්මයදසනාහි චා’’ති ඉයමහි

යථාවුත්යතහි සත්ථුඋපපරික්ෙනකාරයණහි. අක් ඛරසම් පිණ් ඩනපයදහීති
යතසංයයව කාරණානං සම්යබ්යොධයනහි අක්ෙරසමුදායලක්ෙයණහි පයදහි. 

ඉ  වුත් යතහි අක් ඛයරහීති ඉමස්මිං සුත්යත වුත්යතහි යථාවුත්තස්ස

අත්ථස්ස අභිබ්යයඤ්ජනයතො බ්යයඤ්ජනසඤ්ඤියතහි අක්ෙයරහි. ඔකප් පනාති 

සකුයධයයවත්ථුං ඔක්කන්තිත්වා පසීදනයතො ඔකප්පනලක්ෙණා. සද්  ාෙ 

මූලං නාමාති අයවච්චප්පසාදභූතාය සකුධාය මූලං නාම කාරණන්ති

සකුදහනස්ස කාරණං පරිසුකුධකායසමාචාරාදිකං. ථිරා 

පටිපක්ෙසමුච්යඡයදන සුප්පතිට්ඨිතත්තා. හරිතුං න සක් කාති අපයනතුං
අසක්ද්යණයයා. ඉතයරසු සමණබ්රාහ්මණයදයවසු වත්තබ්බ්යයමව නත්ථීති

ආහ ‘‘සමිතපාපසමයණන වා’’තිආදි. 

‘‘බුකුධානං යකසඤ්චිසාවකානඤ්ච විබ්යාධනත්ථංමායරොඋපගච්ඡතී’’ති

සුතපුබ්බ්යත්තා ‘‘අෙං මායරො ආ යතො’’ති චින්යතසි. ආනුභාවසම්පන්යනන

අරියසාවයකනපුච්ඡිතත්තා මුසාවාදං කාතුං නාසක් ඛි. එයතතියථාවුත්යත

සමිතපාපසමණාදයයො ඨයපත්වා. සභාවසමන් යනසනාති

යාථාවසමන්යනසනා අවිපරීතවීමංසා. සභායවයනවාති සබ්භායවයනව

යථාභූතගුණයතො එව. සුට් ඨු සම්මයදව. සමන් යනසියතොති උපපරික්ඛියතො.
යසසංසුවිඤ්යඤයයයමවාති. 

වීමංසකසුත්තවණ්ණනායලීනත්ථප්පකාසනාසමත්තා. 

8. යකොසම් බිෙසුත් තවණ් ණනා 

491. තස් මාති යස්මා යකොසම්බ්යරුක්ෙවතී, තස්මා නගරං

යකොසම්බීතිසඅෙමගමාසි. ද්සම්බ්යස්ස වා ඉසියනො නිවාසභූමි යකොසම්බී, 

තස්සාවිදූයරභවත්තානගරං යකොසම් බී. 
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යඝොසිතයසට් ඨිනා කාරියත ආරායමති එත්ථ යකො ය ොසිතයසට්ඨි, 

කථඤ්චායනනආරායමොකාරියතොතිඅන්යතොලීනායයචොදනායවිස්සජ්ජයන

සමුදාගමයතො පට්ඨාය ය ොසිතයසට්ඨිං දස්යසතුං ‘‘අද් දිලරට් ඨං නාම 

අයහොසී’’තිආදි ආරකුධං. යකදාරපරිච් ඡින් නන්තිතත්ථතත්ථ යකදාරභූමියා 

පරිච්ඡින්නං.  ච් ඡන් යතොති යකදාරපාළියා ගච්ඡන්යතො. පහූතපාෙසන්ති

පහූතතරං පායසං, තං පන ගරු සිනිකුධං අන්තරාමග්යග අප්පාහාරතාය

මන්දගහණියකො සමායනො ජීරායපතුං නාසක්ඛි. යතනාහ ‘‘ජීරායපතුං 

අසක් යකොන් යතො’’තිආදි. යසවති රූපවති කුලඝයර නිබ් බත් ති. 

යඝොසිතයසට් ඨි නාම  ායතොති එවයමත්ථ සඅයෙයපයනව

ය ොසිතයසට්ඨිවත්ථුං කයථති, විත්ථායරො පන  ම් මපදවත් ථුම් හි (ධ. ප.

අට්ඨ.1.සාමාවතීවත්ථු)වුත්තනයයයනව යවදිතබ්යබ්යො. 

උපසංකප් පනවයසනාති උපසඅකප්පනනියායමන. 

ආහාරපරික් ඛීණකාෙස් සාති ආහාරනිමිත්තපරික්ඛීණකායස්ස, 

ආහාරක්ෙයයන පරික්ඛීණකායස්සාති අත්යථො. සුඤ ්ඤා ායරති 
ජනවිවිත්යතඵාසුකට්ඨායන. 

කලහස ්ස පුබ් බභාය ො භණ් ඩනං නාමාති කලහස්සයහතුභූතාපරිභාසා

තංසදිසී ච අනිට්ඨකිරියා භණ්ඩනං නාම. හත් ථපරාමාසාදිවයසනාති
ද්ජ්ඣිත්වා අඤ්ඤමඤ්ඤස්ස හත්යථ ගයහත්වා
පරාමසනඅච්චන්තබ්යන්ධනාදිවයසන. ‘‘අයං ධම්යමො’’තිආදිනා

විරුකුධවාදභූතං ආපන්නාති විවාදාපන් නා. යතනාහ ‘‘විරුද්  භූත’’න්තිආදි.

මුෙසන්නිස්සිතතායවාචාඉධ ‘‘මුෙ’’න්තිඅධිප්යපතාතිආහ ‘‘මුඛසත් තීහීති 

වාචාසත් තීහී’’ති. සඤ ්ඤත් තින්ති සඤ්ඤාපනං ‘‘අයං ධම්යමො, අයං

විනයයො’’ති සඤ්ඤායපතබ්බ්යතං. නිජ් ඣත් තින්ති යාථාවයතො තස්ස

නිජ්ඣානං. අට් ඨකථාෙං පන ‘‘සඤ් ඤත් තියවවචනයමයවත’’න්තිවුත්තං. 

සයච යහොති යදයසස් සාමීති සුබ්බ්යචතාය සික්ොකාමතාය ච ආපත්තිං

පස්සි. නත් ථි යත ආපත් තීති අනාපත්තිපක්යෙොපි එත්ථ සම්භවතීති

අධිප්පායයනාහ. සා පනාපත්ති එව. යතනාහ – ‘‘තස ්සා ආපත් තිො 

අනාපත් තිදිට් ඨි අයහොසී’’ති. 

492. කලහභණ් ඩනවයසනාති කලහභණ්ඩනස්ස නිමිත්තවයසන. 

ෙථානුසන් ධිනාව  තන්ති කලහභණ්ඩනානං සාරණීයධම්මපටිපක්ෙත්තා
තදුපසමාවහා යහට්ඨායදසනාය අනුරූපාව උපරියදසනාතියථානුසන්ධිනාව

උපරිසුත්තයදසනා පවත්තා. සරිතබ් බයුත් තාති අනුස්සරණාරහා. 

සබ්රහ් මචාරීනන්ති සහධම්මිකානං. පියං පියායිතබ්බ්යං කයරොන්තීති 

පිෙකරණා. ගරුංගරුට්ඨානියංකයරොන්තීති  රුකරණා. සඞ්  හණත් ථාොති
සඅගහවත්ථුවියසසභාවයතො සබ්රහ්මචාරීනං සඅගණ්හනාය සංවත්තන්තීති

සම්බ්යන්යධො. අවිවාදනත් ථාොතිසඅගහවත්ථුභාවයතොඑවනවිවාදනාය.සති
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ච අවිවාදනයහතුභූතසඅගාහණත්යත යතසං වයසන සබ්රහ්මචාරීනං

සමග්ගභායවොයභදාභායවො සිකුයධොයයවාතිආහ ‘‘සාමග් ගිො’’තිආදි.මිජ්ජති

සිනිය්හති එතායාති යමත්තා, මිත්තභායවො, යමත්තා එතස්ස අත්ථීති 

යමත් තං, කායකම්මං. තං පන යස්මා යමත්තාසහගතචිත්තසමුට්ඨානං, 

තස්මා වුත්තං ‘‘යමත් තචිත් යතන කත් තබ් බං කාෙකම් ම’’න්ති. ඉමානි 

යමත්තකායකම්මාදීනි භික් ඛූනං වයසන ආ තානි පායඨ භික්ඛූහි

පච්චුපට්ඨයපතබ්බ්යතාවචනයතො. භික් ඛුග්ගහයණයනව යචත්ථ
යසසසහධම්මිකානම්පි ගහණං දට්ඨබ්බ්යං. භික්ඛුයනො සබ්බ්යම්පි
අනවජ්ජකායකම්මං ආභිසමාචාරිකකම්මන්යතොගධයමවාති ආහ – 

‘‘යමත් තචිත් යතන…යප.… කාෙකම් මං නාමා’’ති. වත්තවයසන 

පවත්තියමානා යචතියයබ්යොධීනං වන්දනා යමත්තාසදිසීති කත්වා තදත්ථාය

ගමනං යමත්තං කායකම්මන්ති වුත්තං. ආදි-සකුයදන යචතියයබ්යොධිභික්ඛූසු 
වුත්තාවයසසඅපචායනාදිං යමත්තාවයසන පවත්තං කායිකං කිරියං
සඅගණ්හාති. 

යතපිටකම් පි බුද්  වචනං කථියමානන්ති අධිප්පායයො. තීණි සුචරිතානි 

කායවචීමයනොසුචරිතානි. චින් තනන්ති ඉමිනා එවං චින්තනමත්තම්පි

යමත්තංමයනොකම්මං, පයගවවිධිපටිපන්නාභාවනාතිදස්යසති. 

සහාෙභාවූප මනං යතසං පුරයතො. යතසු කයරොන්යතසුයයව හි

සහායභාවූපගමනං සම් මුඛා කාෙකම් මං නාම යහොති.යකවලං ‘‘යදයවො’’ති

අවත්වාගුයණහිථිරභාවයජොතනං යදවත් යථයරොතිවචනං පග්  ය් හ වචනං. 

මමත්තයබ්යොධනං වචනං මමාෙනවචනං. එකන්තතියරොක්ෙකස්ස 

මයනොකම්මස්ස සම්මුෙතා නාම විඤ්ඤත්තිසමුට්ඨාපනවයසයනව යහොති, 
තඤ්ච යෙො යලොයක කායකම්මන්ති පාකටං පඤ්ඤාතං හත්ථවිකාරාදිං

අනාමසිත්වා එව දස්යසන්යතො ‘‘නෙනානි උම් මීයලත් වා’’ති ආහ. තථා හි
වචීයභදවයසනපවත්තිනගහිතා. 

ලකුධපච්චයා ලබ්භන්තීති ලාභා, පරිසුකුධාගමනා පච්චයා. න සම්මා
ගය්හමානාපින ධම්මලකුධානාමනයහොන්තීතිතප්පටියසධනත්ථංපාළියං 

‘‘ ම් මලද්  ා’’ති වුත්තං. යදයයං දක්ඛියණයයඤ්ච අප්පටිවිභත්තං කත්වා

භුඤ්ජතීති අප් පටිවිභත් තයභොගී. යතනාහ ‘‘ද් යව පටිවිභත් තානි නාමා’’තිආදි. 

චිත් යතන විභ නන්ති එයතන – ‘‘චිත්තුප්පාදමත්යතනපි විභජනං 

පටිවිභත්තංනාම, පයගවපයයොගයතො’’තිදස්යසති. 

පටිග්  ණ් හන් යතොව…යප.… පස් සතීති ඉමිනා ආගමනයතො පට්ඨාය

සාධාරණබුකුධිං උපට්ඨායපති. එවං හිස්ස සාධාරණයභොගිතා සුකරා, 

සාරණීයධම්යමොචස්සසුපූයරොයහොති. වත් තන්ති සාරණීයධම්මපූරණවත්තං. 

දාතබ් බන්ති අවස්සං දාතබ්බ්යං. අත්තයනො පලියබ්යොධවයසන
සපලියබ්යොධස්යසව පූයරතුං අසක්ද්යණයයත්තා ඔදිස්සකදානම්පිස්ස න 
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පටුන 

සබ්බ්යත්ථ වාරිතන්ති දස්යසතුං ‘‘යතන පනා’’තිආදි වුත්තං. අදාතුම් පීති පි-

සකුයදන දුස්සීලස්සපි අත්ථිකස්ස සති සම්භයව දාතබ්බ්යන්ති දස්යසති.
දානඤ්හිනාම කස්සචිනනිවාරිතං. 

මහාගිරි ායමො නාම නාගදීපපස්යසඑයකොගායමො. සාරණීෙ ම් යමො යම, 

භන් යත, පූරියතො…යප.… පත් ත තං න ඛීෙතීති ආහ යතසං
ද්ක්ද්ච්චවියනොදනත්ථං. තං සුත්වා යතපි යථරා ‘‘සාරණීයධම්මපූරයකො 
අය’’න්ති අබ්භඤ්ඤංසු. දහරකායල එව කියරස සාරණීයධම්මපූරයකො

අයහොසි, තස්සා ච පටිපත්තියා අවඤ්ඣභාවවිභාවනත්ථං ‘‘එයත මය් හං 

පාපුණිස ්සන් තී’’තිආහ. 

අහං සාරණීයධම්මපූරිකා, මම පත්තපරියාපන්යනනපි සබ්බ්යාපිමා 

භික්ඛුනියයො යායපස්සන්තීති ආහ ‘‘මා තුම් යහ යතසං  තභාවං 

චින් තයිත් ථා’’ති. 

සත් තසු ආපත් තික් ඛන් ය සු ආදිම් හි වා අන් යත වා, යවමජ් යඣතිචඉදං
උකුයදසාගතපාළිවයසනවුත්තං.නහිඅඤ්යඤොයකොචි ආපත්තික්ෙන්ධානං

අනුක්කයමොඅත්ථි. පරිෙන් යත ඡින් නසාටයකො විොතිවත්ථන්යත, දසන්යත

වා ඡින්නවත්ථං විය. ඛණ් ඩන්ති ෙණ්ඩවන්තං, ෙණ්ඩිතං වා. ඡිද් දන්ති

එත්ථාපි එයසව නයයො. විසභාගවණ්යණන උපඩ්ඪං, තතියභාගං වා

සම්භින්නවණ්ණං සබලං, විසභාගවණ්යණයහවපනබින්දූහිඅන්තරන්තරා

විමිස්සං කම් මාසං, අයං ඉයමසං වියසයසො. තණ් හාදාසබයයතො 

යමොචනවචයනයනව යතසං සීලානං විවට්ටුපනිස්සයතමාහ. 

භුජිස ්සභාවකරණයතොති ඉමිනා භුජිස්සකරානි භුජිස්සානීති 
උත්තරපදයලොයපනායං නිකුයදයසොති දස්යසති. අවිඤ්ඤූනං අප්පමාණතාය 

‘‘විඤ ්ඤුප් පසත් ථානී’’ති වුත්තං. තණ් හාදිට් ඨීහි අපරාමට් ඨත් තාති –
‘‘ඉමිනාහං සීයලන යදයවො වා භවිස්සාමි යදවඤ්ඤතයරො වා’’ති
තණ්හාපරාමායසන – ‘‘ඉමිනාහං සීයලන යදයවො හුත්වා තත්ථ නිච්යචො
ධුයවො සස්සයතො භවිස්සාමී’’ති දිට්ඨිපරාමායසන ච අපරාමට්ඨත්තා. 

පරාමට් ඨුන්ති යචොයදතුං. සීලංනාම අවිප්පටිසාරාදිපාරම්පරියයන යාවයදව

සමාධිසම්පාදනත්ථන්ති ආහ ‘‘සමාධිසංවත් තකානී’’ති. සමානභායවො

සාමඤ්ඤං, පරිපුණ්ණචතුපාරිසුකුධිභායවනමජ්යඣභින්නසුවණ්ණස්සවිය 

යභදාභාවයතො සීයලන සාමඤ්ඤං සීලසාමඤ්ඤං, තං ගයතො උපගයතොති 

සීලසාමඤ් ඤ යතො. යතනාහ ‘‘සමානභාවූප තසීයලො’’ති. 

ොෙං දිට් ඨීති යා අයං දිට්ඨි මය්හඤ්යචව තුම්හාකඤ්ච පච්චක්ෙභූතා.

චතුසච්චදස්සනට්යඨන දිට්ඨි, ‘‘සබ්යබ්ය සඅොරා අනිච්චා, සබ්යබ්ය සඅොරා

දුක්ො, සබ්යබ්ය ධම්මා අනත්තා’’ති, ‘‘සම්මාසම්බුකුයධො භගවා, ස්වාොයතො

භගවතා ධම්යමො, සුප්පටිපන්යනො සඅය ො’’ති ච දිට්ඨියා සාමඤ්ඤං 

සමානදිට් ඨිභාවං. අග්  ං ඉතයරසං සාරණීයධම්මානං පධානභාවයතො.
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එතස්මිං සති සුෙසිකුධියතො යතසං සඅගාහිකං, තයතො එව යතසං 
සඅ ාටනිකංයගොපානසියයො අපරිපතන්යතකත්වාසඅගණ්හාතිධායරතීති 

සඞ්  ාහිකං. සඞ් ඝාටන්ති අග්ගභායවන සඅ ාටභාවං. සඅ ාටනං එයතසං

අත්ථීති සඞ් ඝාටනිකං, සඅ ාටනියන්තිවාපායඨො, සඅ ාටයනනියුත්තන්ති

වා සඅ ාටනිකං, ක-කාරස්ස ය-කාරංකත්වා සඞ් ඝාටනිෙං. සාමඤ්ඤයතො
එවගහිතත්තානපුංසකනිකුයදයසො. 

493. පඨමමග්ගසම්මාදිට්ඨිපි එවංසභාවා, අඤ්ඤමග්ගසම්මාදිට්ඨීසු

වත්තබ්බ්යයමව නත්ථීති ආහ ‘‘ොෙං යසොතාපත් තිමග්  දිට් ඨී’’ති. 

එත් තාවතාපීති එත්තයකනපි රාගාදීසු එයකයකන පරියුට්ඨිතචිත්තතායපි 

පරියුට් ඨිතචිත් යතොයෙව නාම යහොති, පයගව කුවීහි, බ්යහූහි වා 

පරියුට්ඨිතචිත්තතාය. සබ් බත් ථාති සබ්යබ්යසු අට්ඨසුපි වායරසු. සුට් ඨු 

ඨපිතන්ති යථා මග්ගභාවනා උපරි සච්චාභිසම්යබ්යොයධො යහොති, එවං සම්මා

ඨපිතං.යතනාහ ‘‘සච් චානං යබො ාො’’ති. තං ඤාණන්ති ‘‘නත්ථියෙොයම

තං පරියුට්ඨාන’’න්තිආදිනා පවත්තං පච්චයවක්ෙණඤාණං. අරිොනං 

යහොතීතිඅරියානයමවයහොති.යතසඤ්හි එකයදසයතොපිපහීනංවත්තබ්බ්යතං

අරහති. යතනාහ ‘‘න පුථුජ්  නාන’’න්ති. අරිෙන් ති වුත් තං ‘‘අරියයසු 

ජාත’’න්ති කත්වා. යලොද්ත්තරයහතුකතාය යලොකුත් තරන් ති වුත් තං. 

යතයනවාහ ‘‘යෙසං පනා’’තිආදි. තථා හිස්ස පුථුජ්ජයනහි අසාධාරණතා.

යතනාහ ‘‘පුථුජ්  නානං පන අභාවයතො’’ති. සබ් බවායරසූති සබ්යබ්යසු
ඉතයරසුඡසු වායරසු. 

494. පච් චත් තන්ති පාටියයක්කං අත්තනි මම චිත්යතයයව. යතනාහ 

‘‘අත් තයනො චිත් යත’’ති. ‘‘පච්චත්තං අත්තයනො චිත්යත නිබ්බුතිං

කියලසවූපසමං ලභාමී’’තිඉමමත්ථං ‘‘එයසව නයෙො’’තිඉමිනාඅතිදිසති. 

495. තථාරූපාෙ දිට් ඨිොතිඉදං ‘‘යථාරූපායදිට්ඨියාසමන්නාගයතො’’ති

ඉමස්ස අත්ථස්ස පච්චාමසනන්ති ආහ ‘‘තථාරූපාෙ දිට් ඨිොති එවරූපාෙ 

යසොතාපත් තිමග්  දිට් ඨිො’’ති. 

496. සභායවනාති නියතපඤ්චසික්ොපදතාදිසභායවන. 

සඞ් ඝකම් මවයසනාති මානත්තචරියාදිසඅ කම්මවයසන. දහයරොති බ්යායලො. 

කුමායරොති දාරයකො. යස්මා දහයරො ‘‘ද්මායරො’’ති ච ‘‘යුවා’’ති ච වුච්චති, 

තස්මා මන් යදොති වුත්තං. මන්දින්ද්රියතාය හි මන් යදො. යතනාහ 

‘‘චක් ඛුයසොතාදීනං මන් දතාො’’ති. එවම්පි යුවාවත්ථාපි යකචි මන්දින්ද්රියා

යහොන්තීති තන්නිවත්තනත්ථං ‘‘උත් තානයසෙයයකො’’ති වුත්තං. යදි 

උත්තානයසයයයකො, කථමස්සඅඅගාරක්කමනන්ති? යථාතථාඅඅගාරස්ස

ඵුසනංඉධ ‘‘අක්කමන’’න්තිඅධිප්යපතන්තිආහ ‘‘ඉයතො චියතො චා’’තිආදි. 

මනුස් සානන්ති මහල්ලකමනුස්සානං. න සීඝං හත් යථො ඣාෙති 
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කථිනහත්ථතාය. ඛිප් පං පටිසංහරති මුදුතලුණසරීරතාය. අධිවායසති කිඤ්චි
පයයොජනං අයපක්ඛිත්වා. 

497. උච් චාවචානීති මහන්තානි යචව ඛුකුදකානි ච. තත් යථවාති

සුධාකම්මාදිම්හියයව. කසාවපචනං සුධාදිසඅෙරණත්ථං, උදකානෙනං 

යධොවනාදිඅත්ථං, හලිකුදිවණ්ණධාතුයලපනත්ථං කුච් ඡකරණං. 

බහලපත් ථයනොති දළ්හඡන්යදො. වච් ඡකන්ති නිබ්බ්යත්තයධනුපගවච්ඡං. 

අපචිනාතීති අපවින්දති, ආයලොයකතීති අත්යථො. යතනාහ 

‘‘අපයලොයකතී’’ති. තන් නින් යනො යහොතීතිඅධිසීලසික්ොදිනින්යනොවයහොති
උච්චාවචානම්පි කිංකරණීයානං චාරිත්තසීලස්ස පූරණවයසයනව

කරණයතො, යයොනියසොමනසිකාරවයසයනව ච යතසං පටිපජ්ජනයතො. 

යථරස ්ස සන් තියක අට් ඨාසි යයොනියසොමනසිකාරාභාවයතො ‘‘තං තං
සමුල්ලපිස්සාමී’’ති. 

498. බ්යලංඑව බලතාතිආහ ‘‘බයලන සමන් නා යතො’’ති. අත් ථිකභාවං 

කත් වාති යතන ධම්යමන සවියසසං අත්ථිකභාවං උප්පායදත්වා. 

සකලචිත් යතනාති යදසනායආදිම්හි මජ්යඣ පරියයොසායනති සබ්බ්යත්යථව 
පවත්තතායසකයලනඅනවයසයසනචිත්යතන. 

500. සභායවොති අරියසාවකස්ස පුථුජ්ජයනහි අසාධාරණතාය

ආයවණියකො සභායවො. සුට් ඨු සමන් යනසියතොතිසම්මයදව උපපරික්ඛියතො. 

යසොතාපත් තිඵලසච් ඡිකිරිොොති යසොතාපත්තිඵලස්ස සච්ඡිකරයණන, 
සච්ඡිකතභායවනාති අත්යථො. යතනාහ 

‘‘යසොතාපත් තිඵලසච් ඡිකතඤායණනා’’ති. පඨමමග්ගඵලස්ස 

පච්චයවක්ෙණඤාණවියසසා යහයත පවත්තිආකාරභින්නා. යතයනවාහ 

‘‘සත් තහි මහාපච් චයවක් ඛණඤායණහී’’ති. අෙං තාව ආචරිොනං 

සමානකථාති ‘‘ඉදමස්ස පඨමං ඤාණ’’න්තිආදිනා වුත්තානි 

පච්චයවක්ෙණඤාණානි, න මග්ගඤාණානීති එවං පවත්තා පරම්පරාගතා

පුබ්බ්යාචරියානං සමානා සාධාරණා ඉමිස්සා පාළියා අට් ඨකථා 

අත්ථවණ්ණනා. තත්ථ කාරණමාහ ‘‘යලොකුත් තරමග් ය ො හි 

බහුචිත් තක් ඛණියකො නාම නත් ථී’’ති. යදි යසො බ්යහුචිත්තක්ෙණියකො සියා

නානාභිසමයයො, තථා සති සංයයොජනත්තයාදීනං එකයදසප්පහානං
පාපුණාතීති අරියමග්ගස්ස අනන්තරඵලත්තා 

එකයදසයසොතාපන්නතාදිභායවො ආපජ්ජති, ඵලානං වා අයනකභායවො, 
සබ්බ්යයමතංඅයුත්තන්ති තස්මාඑකචිත්තක්ෙණියකොවඅරියමග්යගො. 

යං පන සුත්තපදං නිස්සාය විතණ්ඩවාදී අරියමග්ගස්ස 

එකචිත්තක්ෙණිකතං පටික්ඛිපති, තං දස්යසන්යතො ‘‘සත් ත වස් සානීති හි 

වචනයතො’’ති ආහ. කියලසා පන ලහු…යප.… ඡිජ්  න් තීති වදන්යතන හි

ඛිප්පං තාව කියලසප්පහානං, දන්ධපවත්තිකා මග්ගභාවනාති පටිඤ්ඤාතං 



මජ්ඣිමනිකායය මූලපණ්ණාස-ටීකා  චූළයමකවග්යගො 

586 

පටුන 

යහොති.තත්ථසයචමග්ගස්සභාවනායආරකුධමත්තායකියලසාපහීයන්ති, 

යසසාමග්ගභාවනා නිරත්ථකාසියා, අථපච්ඡාකියලසප්පහානං, කියලසා

පන ලහු ඡිජ්ජන්තීති ඉදං මිච්ඡා, ‘‘යසොතාපත්තිඵලසච්ඡිකිරියායා’’ති 

වක්ෙතීති. තයතො සුත්තපටිජානනයතො. මග්  ං අභායවත් වාති අරියමග්ගං

පරිපුණ්ණං කත්වා අභායවත්වා. අත් ථරසං විදිත් වාති සුත්තස්ස අවිපරීයතො

අත්යථො එව අත්ථරයසො, තං යාථාවයතො ඤත්වා. එවං විතණ්ඩවාදිවාදං

භින්දිත්වා වුත්තයමවත්ථං නිගයමතුං ‘‘ඉමානි සත් ත ඤාණානී’’තිආදි
වුත්තං.යසසංසුවිඤ්යඤයයයමව. 

යකොසම්බියසුත්තවණ්ණනායලීනත්ථප්පකාසනාසමත්තා. 

9. බ්රහ් මනිමන් තනිකසුත් තවණ් ණනා 

501. ‘‘සස්සයතො අත්තාචයලොයකොචා’’ති (දී.නි.1.30) එවංපවත්තා

දිට්ඨි සස් සතදිට් ඨි (සං. නි. ටී. 1.1.175). සහ කායෙනාති සහ යතන

බ්රහ්මත්තභායවන. බ්රහ් මට් ඨානන්ති අත්තයනො බ්රහ්මවත්ථුං. ‘‘අනිච් චං 

නිච් ච’’න් ති වදති අනිච්චතාය අත්තයනො අපඤ්ඤායමානත්තා. ථිරන්ති

දළ්හං, විනාසාභාවයතො සාරභූතන්ති අත්යථො. උප්පාදවිපරිණාමාභාවයතො 

සදා විජ්  මානං. යකවලන්ති පරිපුණ්ණං. යතනාහ ‘‘අඛණ් ඩ’’න්ති. 

යකවලන්ති වා ජාතිආදීහි අමිස්සං, විරහිතන්ති අධිප්පායයො. උප්පාදාදීනං

අභාවයතොඑව අචවන ම් මං. යකොචි  ාෙනයකො වා…යප.… උපපජ්  නයකො 

වා නත් ථි නිච්චභාවයතො.ඨායනනසකුධිංතන්නිවාසීනං නිච්චභාවඤ්හියසො

පටිජානාති. තිස් යසො ඣානභූමියෙොති දුතියතතියචතුත්ථජ්ඣානභූමියයො.

චතුත්ථජ්ඣානභූමිවියසසා හි අසඤ්ඤසුකුධාවාසාරුප්පභවා. පටිබාහතීති

සන්තංයයවසමානං අජානන්යතොවනත්ථීතිපටික්ඛිපති. අවිජ්  ාෙ  යතොති 
අවිජ්ජායසහගයතො පවත්යතො. සහයයොයගහි ඉදංකරණවචනං. යතනාහ 

‘‘සමන් නා යතො’’ති. අඤ ්ඤාණීති අවිකුවා. පඤ්ඤාචක්ඛුවිරහයතො අන්යධො

භූයතො, අන්ධභාවංවාපත්යතොති අන් ධීභූයතො. 

502. තදා භගවයතො සුභගවයන විහරණස්ස අවිච්ඡින්නතං සන්ධාය 

වුත්තං ‘‘සුභ වයන විහරතීති ඤත් වා’’ති. තත්ථ පන තදාස්ස භගවයතො

අදස්සනං සන්ධායාහ ‘‘කත් ථ නු යඛො  යතොති ඔයලොයකන් යතො’’ති. 

බ්රහ් මයලොකං  ච් ඡන් තං දිස ්වාති ඉමිනා කතිපයචිත්තවාරවයසන තදා

භගවයතො බ්රහ්මයලොකගමනංජාතං, න එකචිත්තක්ෙයණනාතිදස්යසති.න

යචත්ථකායගතියාචිත්තපරිණාමනංඅධිප්යපතං– ‘‘යසයයථාපිනාමබ්යලවා

පුරියසො සමිඤ්ජිතං වා බ්යාහං පසායරයයා’’තිආදිවචනයතො )ම. නි. 1.501). 

යං පයනත්ථ වත්තබ්බ්යං, තං යහට්ඨා වුත්තයමව. විඡන් දන්ති ඡන්දවිගමං. 

අපසාදියතොති දිට්ඨියා ගාහස්ස විපරිවත්තයනන සන්තජ්ජියතො.

‘‘යමතමාසයදො’’තිවචයනන උපත් ථම් යභො හුත් වා. 
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අන් වාවිසිත් වාති ආවිසනවයසන තස්ස අත්තභාවං අධිභවිත්වා. තථා

අභිභවයතො හි තස්ස සරීරං පවිට්යඨො විය යහොතීති වුත්තං ‘‘සරීරං 

පවිසිත් වා’’ති. යඤ්හි සත්තං යදවයක්ෙනාගාදයයො ආවිසන්ති, තස්ස
පාකතිකකිරියමයංචිත්තප්පවත්තිංනිවායරත්වාඅත්තයනො ඉකුධානුභායවන

යං ඉච්ඡිතං හසිතලපිතාදි, තං යතන කාරායපන්ති, කායරන්තා ච 
ආවිට්ඨපුග්ගලස්ස චිත්තවයසන කායරන්ති. ‘‘අත්තයනොවා’’ති න 
වත්තබ්බ්යයමතං අචින්යතයයත්තා කම්මජස්ස ඉකුධානුභාවස්සාති යකචි.

අපයරපනයථා තදාචක්ඛුවිඤ්ඤාණාදිපවත්තිආවිට්ඨපුග්ගලස්යසව, එවං

කිරියමයචිත්තපවත්තිපි තස්යසව, ආයවසකානුභායවන පන සාමඤ්ඤතා

පරිවත්තති. තථා හි මහානුභාවං පුග්ගලං යත ආවිසිතුං න සක්යකොන්ති, 
තිකිච්ඡාවුට්ඨාපයන පන ඡවසරීරං අනුපවිසිත්වා සතන්තං කයරොති
විජ්ජානුභායවන. යකොරෙත්තියාදීනං පන ඡවසරීරස්ස උට්ඨානං
වචීනිච්ඡාරණඤ්ච යකවලං බුකුධානුභායවන. අචින්යතයයා හි බුකුධානං

බුකුධානුභාවාති. අභිභවිත් වා ඨියතොතිසකලයලොකංඅත්තයනොආනුභායවන

අභිභවිත්වා ඨියතො. ය ට් ඨයකොති පධායනො, තාදිසං වා

ආනුභාවසම්පන්නත්තා උත්තයමො. පස්සතීති දයසො. වියසසවචනිච්ඡාය

අභාවයතො අනවයසසවිසයයො දයසො-සකුයදොති ආහ ‘‘සබ් බං පස් සතී’’ති. 

සබ් බ නන්ති ලකුධනාමං සබ්බ්යසත්තකායං. වයස වත් යතති, යසට්ඨත්තා
නිම්මාපකත්තා ච අත්තයනො වයස වත්යතති. යලොකස්ස ඊසනසීලතාය 

ඉස් සයරො. සත්තානංකම්මස්සකාරකභායවන කත් තා. ථාවරජඅගමවිභාගං

සකලංයලොකංනිම්මායනතීති නිම් මාතා. 

ගුණවියසයසන යලොයක පාසංසත්තා යසට් යඨො. තාදියසො ච

උක්කට්ඨතයමො යහොතීති ආහ ‘‘උත් තයමො’’ති. සත්තානං නිම්මානං තථා

තථාසජනංවිසජනංවියයහොතීතිආහ ‘‘ත් වං ඛත් තියෙො’’තිආදි.ඣානාදීසු

අත්තයනො චිත්යත ච චිණ්ණවසිත්තා වසී. භූතානන්තිනිබ්බ්යත්තානං. භවං

අභිජාතං අරහන්තීති භබ්යයා, සම්භයවසියනො, යතසං භබයානං. යතනාහ 

‘‘අණ් ඩ  ලාබු ා සත් තා’’තිආදි. 

පථවීආදයයො නිච්චා ධුවා සස්සතා. යය යතසං ‘‘අනිච්චා’’තිආදිනා 

ගරහකා ජිගුච්ඡා සත්තා, යත අයථාභූතවාදිතාය මතකායල අපායනිට්ඨා

අයහසුං. යය පන පථවීආදීනං ‘‘නිච්චා ධුවා’’තිආදිනා පසංසකා, යත
යථාභූතවාදිතාය බ්රහ්මකායූපගා අයහසුන්ති මායරො පාපිමා අන්වයයතො
බ්යයතියරකයතො ච පථවීආදිමුයෙන සඅොරානං පරිඤ්ඤාපඤ්ඤාපයන
ආදීනවං විභායවති තයතො වියවයචතුකායමො. යතනාහ 

‘‘පථවී රහකා’’තිආදි. එත්ථ ච මායරො පථවීආදිධාතුමහාභූතග්ගහයණන 

මනුස්සයලොකං, භූතග්ගහයණන චාතුමහාරාජියක, යදවග්ගහයණන

අවයසසකාමයදවයලොකං, පජාපතිග්ගහයණන අත්තයනො ඨානං, 
බ්රහ්මග්ගහයණන බ්රහ්මකායියක ගණ්හි. ආභස්සරාදයයො පන අවිසයතාය

එව අයනන අග්ගහිතාති දට්ඨබ්බ්යං. තණ් හාදිට් ඨිවයසනාති
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තණ්හාභිනන්දනාය දිට්ඨාභිනන්දනාය ච වයසන. ‘‘එතං මම, එයසො යම

අත්තා’’ති අභිනන් දියනො අභිනන්දකා, අභිනන්දනසීලා වා. බ්රහ් මුයනො 

ඔවායද ඨිතානං ඉද්  ානුභාවං දස් යසතීතියතසංතත්ථසන්නිපතිතබ්රහ්මානං
ඉකුධානුභාවං තස්ස මහාබ්රහ්මුයනො ඔවායද ඨිතත්තා නිබ්බ්යත්තං කත්වා

දස්යසති. ෙයසනාති ආනුභායවන. සිරිොති යසොභාය. මං බ්රහ් මපරිසං 

උපයනසීති යාදිසා බ්රහ්මපරිසා ඉස්සරියාදිසම්පත්තියා, තත්ථ මං 

උයයයොයජසි. මහා නස් ස මාරණයතොති මහාජනස්ස 

විවට්ටූපනිස්සයගුණවිනාසයනන ආනුභායවන මාරණයතො. අෙසන්ති 
යසපටිපක්ෙංඅකිත්තිකම්මානුභාවඤ්චාතිඅත්යථො. 

503. කසිණං ආයුන්ති වස්සසතං සන්ධාය වදති. උපනිස්සාය යසතීති

උපසයයො, උපසයයොව ඔපසායියකො යථා ‘‘යවනයියකො’’ති )ම.නි. 1.246; 

අ. නි. 8.11; පාරා. 8) ආහ ‘‘සමීපසයෙො’’ති. සෙග්ගහණඤ්යචත්ථ 

නිදස්සනමත්තන්ති දස්යසතුං ‘‘මං  ච් ඡන් ත’’න්තිආදි වුත්තං.

අයනකත්ථත්තා ධාතූනං වත්තනත්යථො දට්ඨබ්යබ්යො. මම වත් ථුස් මිං 

සෙනයකොති මය්හං ඨායන විසයය වත්තනයකො. බාහිත් වාතිනීචං කත්වා, 

අභිභවිත්වා වා.  ජ් ඣරිකාගුම් බයතොති එත්ථ  ජ් ඣරිකා නාම පථවිං
පත්ථරිත්වාජාතාඑකාගච්ඡජාති. 

ඉමිනාති ‘‘සයච යෙො ත්වං භික්ඛූ’’තිආදිවචයනන. එස බ්රහ්මා. 

උපලායපතීති සඅගණ්හාති. අපසායදතීති නිග්ගණ්හාති. යසසපයදහීති

වත්ථුසායියකො යථාකාමකරණීයයො බ්යාහියතයයයොති ඉයමහි පයදහි. මය් හං 

ආරක් ඛං  ණ් හිස් සසීති මම ආරක්ෙයකො භවිස්සසි. ලකුණ් ඩකතරන්ති
නීචතරං නිහීනවුත්තිසරීරං. 

ඵුසිතුම් පි සමත් ථං කිඤ් චි න පස් සති, පයගව ඤාණවිභවන්ති

අධිප්පායයො. නිප් ඵත් තින්ති නිප්ඵජ්ජනං, ඵලන්ති අත්යථො. තඤ්හි

කාරණවයසනගන්තබ්බ්යයතොඅධිගන්තබ්බ්යයතො  තීතිවුච්චති. ආනුභාවන්ති

පභාවං. යසො හි යජොතනට්යඨන වියරොචනට්යඨන ජුතීති වුච්චති. මහතා

ආනුභායවන පයරසං අභිභවනයතො මයහයසොති අක්ොයතීති මයහසක් යඛො. 
තයිදං අභිභවනං කිත්තිසම්පත්තියා පරිවාරසම්පත්තියා චාති ආහ 

‘‘මහාෙයසො මහාපරිවායරො’’ති. 

පරිහරන් තීති සියනරුං දක්ඛිණයතො කත්වා පරිවත්තන්ති. දිසාති

භුම්මත්යථ එතං පච්චත්තවචනන්ති ආහ ‘‘දිසාසු වියරොචමානා’’ති.

අත්තයනො විතියා දිබ්බ්යමානාය වා. යතහීති චන්දිමසූරියයහි. තත් තයකන 

පමායණනාති යත්තයක චන්දිමසූරියයහි ඔභාසියමායනො

යලොකධාතුසඅොයතො එයකො යලොයකො, තත්තයකන පමායණන. ඉදං

චක්කවාළංබුකුධානංඋප්පත්තිට්ඨානභූතංයසට්ඨංඋත්තමං පධානං, තස්මා
යයභුයයයන එත්ථුපපන්නා යදවතා අඤ්යඤසු චක්කවායළසු යදවතා 
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අභිභුයය වත්තන්ති. තථා හි බ්රහ්මා සහම්පති දසසහස්සබ්රහ්මපරිවායරො

භගවයතො සන්තිකංඋපගඤ්ඡි.යතනාහ ‘‘එත් ථ චක් කවා සහස් යස තුය් හං 

වයසො වත් තතී’’ති. ඉදානි ‘‘එත් ථ යත වත් තයත වයසො’’ති වුත්තං වයස

වත්තනංසරූපයතො දස්යසතුං ‘‘පයරොපරඤ් ච  ානාසී’’තිආදිවුත්තං.තත්ථ

පඨමගාථායං වුත්තං එත් ථ-සකුදං ආයනත්වා අත්යථො යවදිතබ්යබ්යොති

දස්යසන්යතො ‘‘එත් ථ චක් කවා සහස් යස’’ති ආහ. උච් චනීයචති

ජාතිද්ලරූපයභොගපරිවාරාදිවයසන උළායර ච අනුළායර ච. අෙං ඉද් ය ො 

අෙං පකතිමනුස් යසොති ඉමිනා ‘‘සරූපයතො එවස්ස සත්තානං

පයරොපරජානනං, නසමුදාගමයතො’’තිදස්යසති.යංපනවක්ෙති ‘‘සත් තානං 

ආ තිං  තින්ති, තංකාමයලොයක සත්තානං ආදානනික්යෙපජානනමත්තං

සන්ධාය වුත්තං, න කම්මවිපාකජානනං. යදි හි සමුදාගමයතො ජායනයය, 

අත්තයනොපිජායනයය, නචස්සතංඅත්ථීති, තථාආහ ‘‘ඉත් ථම් භායවොති ඉදං 

චක් කවා ’’න්තිආදි. රාගයයොගයතො රායගො එතස්ස අත්ථීති වා රායගො, 

විරජ්ජනසීයලො විරාගී, තං රා විරාගිනං. සහස් සිබ්රහ් මා නාම ත් වං චූළනියා

එව යලොකධාතුයා ජානනයතො. තොති නිස්සක්යක කරණවචනං. 

චතුහත් ථාොති අයනකහත්යථන සාණිපාකායරන කාතබ්බ්යපටප්පමාණං 

දී යතො චතුහත්ථාය, විත්ථාරයතො කුවිහත්ථාය පියලොතිකාය කාතුං
වායමන්යතො විය යගොප්ඵයක උදයක නිමුජ්ජිතුකායමො විය ච පමාණං
අජානන්යතොවිහඤ්ඤතීතිනිග්ගණ්හාති. 

504. තං කාෙන්ති තයදව නිකායං.  ානිතබ් බට් ඨානං පත් වාපීති

අනඤ්ඤසාධාරණා මය්හං සීලාදයයො ගුණවියසසා තාව තිට්ඨන්තු, ඊදිසං
යලොකියං පරිත්තකං ජානිතබ්බ්යට්ඨානම්පි පත්වා. අයං ඉයමසං අතිසයයන

නීයචොතිනීයචයයයො, තස්සභායවො නීයචෙයන්තිආහ ‘‘තො නීචතරභායවො 

පන මය් හං කුයතො’’ති. 

යහට් ඨූපපත් තියකොති උපරූපරියතො චවිත්වා යහට්ඨා ලකුධූපපත්තියකො.

එවං සඅයෙපයතො වුත්තමත්ථං විත්ථාරයතො දස්යසතුං ‘‘අනුප් පන් යන 

බුද් ධුප් පායද’’තිආහ. යහට් ඨූපපත් තිකං කත් වාතියහට්ඨූපපත්තිකංපත්ථනං
කත්වා. යථා යකනචි බ්යහූසු ආනන්තරියයසු කයතසු යං තත්ථ ගරුතරං

බ්යලවං, තයදව පටිසන්ධිං යදති, ඉතරානි පන තස්ස අනුබ්යලප්පදායකානි

යහොන්ති, න පටිසන්ධිදායකානි, එවං චතූසු රූපජ්ඣායනසු භාවියතසු යං

තත්ථගරුතරංඡන්දපණිධිඅධියමොක්ොදිවයසන සාභිසඅොරඤ්ච, තයදවච

පටිසන්ධිංයදති, ඉතරානිපනඅලකුයධොකාසතායතස්ස අනුබ්යලප්පදායකානි

යහොන්ති, න පටිසන්ධිදායකානි, තන්නිබ්බ්යත්තිතජ්ඣායනයනව ආයතිං 

පුනබ්භවාභිනිබ්බ්යත්තියහොතීතිආහ ‘‘තතිෙජ් ඣානං පණීතං භායවත් වා’’ති. 

තත් ථාති සුභකිණ්හබ්රහ්මයලොයක. පුන තත් ථාති ආභස්සරබ්රහ්මයලොයක. 

පඨමකායලතිතස්මිං භයව පඨමස්මිං කායල. උභෙන්ති අතීතං අත්තයනො

නිබ්බ්යත්තට්ඨානං, තත්ථ නිබ්බ්යත්තියා යහතුභූතං අත්තයනො කතකම්මන්ති
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උභයං. පමුස ්සිත් වා කාලස්ස චිරතරභාවයතො. වීතිනායමති පටිපජ්  න් තීතිච
තදාතස්සා කිරියායපවත්තික්ෙණංඋපාදායපවත්තමානපයයොයගො. 

අපායෙසීති පායයසි. පිපාසියතති තසියත. ඝම් මනීති  ම්මකායල. 

සම් පයරයතති  ම්මපරිළායහන පිපාසාය අභිභූයත. න්ති පානීයදානං. 

වතසීලවත් තන්ති සමාදානවයසන වතභූතං චාරිත්තසීලභායවන

සමාචිණ්ණත්තා සීලවත්තං. සුත් තප් පබුද් ය ොව අනුස් සරාමීති සුපිත්වා
පබුකුධමත්යතො විය සුපිනං තව පුබ්බ්යනිවුත්ථං මම

පුබ්යබ්යනිවාසානුස්සතිඤායණන අනුස්සරාමි, සබ්බ්යඤ්ඤුතඤ්ඤායණන විය
පච්චක්ෙයතොපස්සාමීතිඅත්යථො. 

කරමයරති විලුම්පිත්වා ආනීයත. කම් මසජ්  න්ති යුකුධසජ්ජං, 
ආවුධාදායිනින්තිඅත්යථො. 

එණීකූලස ්මින්ති එණීමිගබ්යාහුල්යලන ‘‘එණීකූල’’න්ති සඅෙං ගයත

ගඅගාය තීරප්පයදයස.  ය් හක නීෙමානන්ති ගය්හවයසන කරමරභායවන
යචොයරහිඅත්තයනොඨානංනීයමානං. 

ආවාහවිවාහවයසන මිත් තසන් ථවං කත් වා. ‘‘එවංඅම්යහසුකීළන්යතසු

ගඅයගයයයකො නායගො ද්පියතො’’ති මයි සඤ ්ඤම් පි න කයරොන් තීති. 

සුසුකාරන්තිසුසූති පවත්තංයභරවනාගනිස්සාසං. 

 හීතනාවන්ති වියහයඨතුකාමතාය ගතිනිවාරණවයසන ගහිතං

නිග්ගහිතං නාවං. ලුද් යදනාති ද්රූයරන. මනුස් සකප් පාති නාවාගතානං
මනුස්සානංවියහයඨතුකාමතාය. 

බද්  චයරොති පටිබ්යකුධචරියයො. යතනාහ ‘‘අන් යතවාසියකො’’ති. තං 

නිස ්සායෙවාති රඤ්ඤා උපට්ඨියමායනොපි රාජානං පහාය තං කප්පං
අන්යතවාසිංනිස්සායයව. 

සම් බුද් ධිමන් තං වතිනං අමඤ් ඤීති අයං සම්මයදව බුකුධිමා
වතසම්පන්යනොතිඅමඤ්ඤිසම්භායවසිච. 

නානත් තභායවසූතිනානාවිසුංවිසුං අත්තභායවසු. 

අද්  ාතිඑකංයසන. මයමතමායුන්තිමය්හංඑතංයථාවුත්තංතත්ථතත්ථ

භයව පවත්තං ආයුං. න යකවලං මම ආයුයමව, අථ යෙො අඤ ්ඤම් පි 

සබ්බ්යඤ්යඤයයං  ානාසි, න තුය්හං අවිදිතං නාම අත්ථි. තථා හි බුද් ය ො 

සම්මාසම්බුකුයධො තුවං. යනො යච කථමයමත්යථො ඤායතො? තථා හි 

සම්මාසම්බුකුධත්තා එව යත අෙං  ලියතො යජොතමායනො ආනුභායවො 

ඔභාසෙං සබ්බ්යම්පි බ්රහ් මයලොකං ඔභායසන්යතොදිබ්බ්යමායනො තිට් ඨතීතිසත්ථු
අසමසමතංපයවයදසි. 
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පථවත් යතනාති පථවීඅත්යතන.යතනාහ ‘‘පථවීසභායවනා’’ති. එත්ථච

යස්මා–‘‘සබ්බ්යසඅොරසමයථොති’’ආදිනා)මහාව.7; දී.නි.2.64, 67; ම.නි. 

1.281; සං. නි. 1.172) සාධාරණයතො, ‘‘යත්ථ යනව පථවී’’ති

අසාධාරණයතොචපථවියාඅසභායවන නිබ්බ්යානස්සගයහතබ්බ්යතාඅත්ථි, තං

නිවත්යතත්වා පථවියා අනඤ්ඤසාධාරණං සභාවං ගයහතුං ‘‘පථවිො 

පථවත් යතනා’’තිවුත්තං. නාපයහොසින්තිනපාපුණිං.ඉධපථවියාපාපුණනං

නාම‘‘එතං මමා’’තිආදිනාගහණන්තිආහ ‘‘තණ් හාදිට් ඨිමානග්  ායහහි න 

 ණ් හි’’න්ති. 

වාදිතාොතිවාදසීලතාය. සබ් බන් ති අක් ඛරං නිද් දිසිත් වාති‘‘සබ්බ්යංයෙො
අහං බ්රහ්යම’’තිආදිනාභගවතාවුත්තංසබ්බ්ය-සකුදං–‘‘සයචයෙොයතමාරිස
සබ්බ්යස්ස සබ්බ්යත්යතන අනනුභූත’’න්ති පච්චනුභාසනවයසන නිකුදිසිත්වා. 

අක් ඛයර යදොසං  ණ් හන් යතොති භගවතා සක්කායසබ්බ්යං සන්ධාය සබ්බ්ය-
සකුයද ගහියත සබ්බ්යසබ්බ්යවයසන තදත්ථපරිවත්තයනන සබ්බ්ය-

සකුදවචනීයතාසාමඤ්යඤන ච යදොසං ගණ්හන්යතො. යතනාහ ‘‘සත් ථා 

පනා’’තිආදි. තත්ථ යදි සබ්බ්යං අනනුභූතං ‘‘නත්ථි සබ්බ්ය’’න්ති යලොයක
අනවයසසං පුච්ඡති. සයච සබ්බ්යස්ස සබ්බ්යත්යතන අනවයසසසභායවන

අනනුභූතං අප්පත්තං, තං ගගනද්සුමං විය කිඤ්චි න සියා. අථස ්ස 

අනනුභූතං අත් ථීතිඅස්සසබ්බ්යත්යතනඅනනුභූතංයදි අත්ථි, ‘‘සබ්බ්ය’’න්ති

ඉදං වචනංමිච්ඡා, සබ්බ්යංනාමතංනයහොතීතිඅධිප්පායයො. යතනාහ ‘‘මා 

යහව යත රිත් තකයමවා’’තිආදි. 

අහං සබ් බඤ් ච වක් ඛාමි, අනනුභූතඤ් ච වක් ඛාමීතිඅහං ‘‘සබ්බ්ය’’න්තිච

වක්ොමි, ‘‘අනනුභූත’’න්තිචවක්ොමි, එත්ථයකොයදොයසොතිඅධිප්පායයො. 

කාරණං ආහරන් යතොති සබ්බ්යස්ස සබ්බ්යත්යතන අනනුභූතස්ස අත්ථිභායව

කාරණං නිකුදිසන්යතො. වි ානිතබ් බන්ති මග්ගඵලපච්චයවක්ෙණඤායණහි

වියසසයතො සබ්බ්යසඅෙතවිසිට්ඨතාය ජානිතබ්බ්යං. අනිදස් සනන්ති ඉදං 
නිබ්බ්යානස්ස සනිදස්සනදුයක දුතියපදසහිතතාදස්සනන්ති අධිප්පායයන 

‘‘චක් ඛුවිඤ ්ඤාණස් ස ආපාථං අනුප මනයතො අනිදස් සනං නාමා’’ති වුත්තං.

සබ්බ්යසඅෙතවිධුරතාය වා නත්ථි එතස්ස නිදස්සනන්ති අනිදස ්සනං. නත්ථි

එතස්සඅන්යතොති අනන් තං. යතනවුත්තං ‘‘තයිද’’න්තිආදි. 

භූතානීති පච්චයසම්භූතානි. අසම් භූතන්ති පච්චයයහි අසම්භූතං, 
නිබ්බ්යානන්ති අත්යථො. අපභස්සරභාවයහතූනං සබ්බ්යයසො අභාවා සබ්බ්යයතො 

පභාති සබ් බයතොපභං. යතනාහ ‘‘නිබ් බානයතො හී’’තිආදි.තථාහිවුත්තං –

‘‘තයමොතත්ථනවිජ්ජතී’’ති.)යනත්ති.104) පභූතයමවාතිපකට්ඨභායවන
උක්කට්ඨභායවන විජ්ජමානයමව. අරූපීභායවන අයදසිකත්තා සබ්බ්යයතො

පභවති විජ්ජතීති සබ් බයතොපභං. යතනාහ ‘‘පුරත් ථිමදිසාදීසූ’’තිආදි.

පවිසන්තිඑත්ථාතිපවිසං, තයදව ස-කාරස්සභ-කාරං, වි-කාරස්සචයලොපං

කත්වා වුත්තං ‘‘පභ’’න්ති. යතනාහ ‘‘තිත් ථස් ස නාම’’න්ති. වාදං 
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පටුන 

පතිට් ඨයපසීතිඑවංමයාසබ්බ්යඤ්ච වුත්තං, අනනුභූතඤ්චවුත්තං, තත්ථයං

තයා අධිප්පායං අජානන්යතන සහසා අප්පටිසඅොය යදොසග්ගහණං, තං
මිච්ඡාතිබ්රහ්මානංනිග්ගණ්හන්යතොභගවාඅත්තයනො වාදංපතිට්ඨයපසි. 

 හිත හිතන්ති‘‘ඉදංනිච්ච’’න්තිආදිනා ගහිතගහිතංගාහං.තත්ථතත්ථ

යදොසදස්සනමුයෙන නිග්ගණ්හන්යතන සත් ථාරා විස් සජ්  ාපියතො කිඤ් චි 

 යහතබ් බං අත්තයනො පටිසරණං අදිස් වා පරාජයං පටිච්ඡායදතුං ලළිතකං 

කාතුකායමො වාදං පහාය ඉකුධියා පාටිහාරියලීළං දස්යසතුකායමො. ෙදි 

සක් යකොසි මය් හං අන් තර ායිතුං, න පන සක්ඛිස්සසීති අධිප්පායයො. 

මූලපටිසන් ධිං  න් තුකායමොති අත්තයනො පාකතියකන අත්තභායවන 

ඨාතුකායමො. යසො හි පටිසන්ධිකායල නිබ්බ්යත්තසදිසතාය මූලපටිසන්ධීති

වුත්යතො. අඤ ්යඤසන්ති යහට්ඨා අඤ්ඤකායිකානං බ්රහ්මූනං. න අදාසි 

අභිසඅෙතකායයයනවායං තිට්ඨතු, න පාකතිකරූයපනාති චිත්තං 
උප්පායදසි. යතන යසො අභිසඅෙතකායං අපයනතුං අවිසහන්යතො
අත්තභාවපටිච්ඡාදකං අන්ධකාරං නිම්මිනිතුං ආරභි. සත්ථා තං තමං

විකුධංයසති.යතනවුත්තං ‘‘මූලපටිසන් ධිං වා’’තිආදි. 

භයවවාහන්ති භයව එව අහං. අයඤ්ච එව-සකුයදො අට්ඨානපයුත්යතොති

දස්යසන්යතො ආහ ‘‘අහං භයව භෙං දිස ්වායෙවා’’ති, සබ්බ්යස්මිං භයව

ජාතිආදිභයංඤාණචක්ඛුනායාථාවයතොදිස්වා. සත් තභවන්තිසත්තසඅොතං

භවං. කම්මභවපච්චයය හි උපපත්තිභයව සත්තසමඤ්ඤා. විභවන්ති

විමුත්තිං. පරියයසමානම්පි උපායස්ස අනධිගතත්තා භයවයෙව දිස් වා. 

භවඤ් ච විභයවසිනං විභවං නිබ්බුතිං එසමානානං සත්තානං භවං, භයවසු 

උප්පත්තිඤ්ච දිස්වාති එවං වා එත්ථ අත්යථො දට්ඨබ්යබ්යො. න අභිවදින්ති

‘‘අයහො වත සුෙ’’න්ති එවං අභිවදාපනාකාරාභාවයතො න අභිනිවිසිං, 
ලක්ෙණවචනයමතං. ගාහත්යථො එව වා අභිවාද-සකුයදොති ආහ 

‘‘නාභිවදි’’න්ති, ‘‘න  යවසි’’න්ති. භවග්ගහයණයනත්ථ දුක්ෙසච්චං, 

නන් දීගහයණන සමුදයසච්චං, විභවග්ගහයණන නියරොධසච්චං, නන් දිඤ් ච 

න උපාදියින් ති ඉමිනාමග්ගසච්චං පකාසිතන්තිආහ ‘‘ඉති චත් තාරි සච් චානි 

පකායසන් යතො’’ති. තදිදං චතුන්නං අරියසච්චානං ගාථාය විභාවනදස්සනං.
සත්ථා පන යතසං බ්රහ්මූනං අජ්ඣාසයානුරූපං සච්චානි විත්ථාරයතො
පකායසන්යතො විපස්සනං පායපත්වා අරහත්යතන යදසනාය කූටං ගණ්හි.

යත ච බ්රහ්මායනො යකචි යසොතාපත්තිඵයල, යකචි සකදාගාමිඵයල, යකචි 

අනාගාමිඵයල, යකචි අරහත්යත ච පතිට්ඨහිංසු. යතන වුත්තං ‘‘සච් චානි 

පකායසන් යතො සත් ථා  ම් මං යදයසසී’’තිආදි. අච් ඡරිෙ ාතාති

සඤ්ජාතච්ඡරියා. සමූලං භවන්තිතණ්හාවිජ්ජාහිසමූලංභවං. 

505. මම වසං අතිවත් තිතානීති සබ්බ්යයසො
කාමධාතුසමතික්කමනපටිපදායමය්හං විසයංඅතික්කමිතානි.කථංපනායං

යතසං අරියභූමිසයමොක්කමනං ජානාතීති? නයග්ගාහයතො – ‘‘සමයණො



මජ්ඣිමනිකායය මූලපණ්ණාස-ටීකා  චූළයමකවග්යගො 
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පටුන 

යගොතයමොධම්මංයදයසන්යතොසංසායරආදීනවං, නිබ්බ්යායනචආනිසංසං

පකායසන්යතො යවයනයයජනංනිබ්බ්යානංදිට්ඨයමවකයරොති, තස්සයදසනා

අවඤ්ඣා අයමො ා ඉන්යදන විස්සට්ඨවජිරසදිසා, තස්ස ච ආණාය ඨිතා

සංසායර න දිස්සන්යතවා’’ති නයග්ගායහන අනුමායනන ජානාති. සයච 

ත් වං එවං අනුබුද් ය ොති යථා ත්වං පයරසං සච්චාභිසම්යබ්යොධං වදති, එවං
ත්වංඅත්තයනොඅනුරූපයතොසයම්භුඤායණනබුකුයධො ධම්මංපටිවිජ්ඣිත්වා

ඨියතො. තං  ම් මං මා උපනෙසීතිතයා පටිවිකුධධම්මං මා සාවකපටියවධං

පායපසි. ඉදන්ති ඉදං අනන්තරං වුත්තං බ්රහ්මයලොයක පතිට්ඨානංයයව

සන්ධාය මායරො වදති, යත දස්යසන්යතො ‘‘අනුප් පන් යන හී’’තිආදිමාහ.

අපායපතිට්ඨානංපන ආජීවකනිගණ්ඨාදිපබ්බ්යජ්ජංඋපගයතතිත්ථකයර, යය

යකචිවාපබ්බ්යජිත්වා මිච්ඡාපටිපන්යනජයනසන්ධායවදති. අනුප් පන් යනති 

අසඤ්ජායත, අප්පත්යතති අත්යථො. අනුල් ලපනතාොති යථා මායරො උපරි

කිඤ්චි උත්තරං ලපිතුං න සක්යකොති, එවං තථා උත්තරභාසයනන. 

නිමන් තනවචයනනාති විඤ්ඤාපනවචයනන. බ්රහ්මං යසට්ඨං නිමන්තනං, 

බ්රහ්මුයනො වා නිමන්තනං එත්ථ අත්ථීති බ්රහ් මනිමන් තනිකං, සුත්තං. යං

පයනත්ථඅත්ථයතොඅවිභත්තං, තං සුවිඤ්යඤයයයමව. 

බ්රහ්මනිමන්තනිකසුත්තවණ්ණනායලීනත්ථප්පකාසනාසමත්තා. 

10. මාරතජ්  නීෙසුත් තවණ් ණනා 

506. යකොට් ඨමනුපවිට් යඨොති ආසයයො වච්චගුත්තට්ඨානතාය යකොට්ඨං, 
තස්ස අබ්භන්තරඤ්යහත්ථ යකොට්ඨං. අනුරූයපො හුත්වා පවිට්යඨො
අනුපවිට්යඨො. සුඛුමඤ්හි තදනුච්ඡවිකං අත්තභාවං මායපත්වා අයං තත්ථ

පවිට්යඨො.  රු යරො විොති ගරුකගරුයකො විය. උ-කාරස්ස හි ඔ-කාරං

කත්වාඅයංනිකුයදයසො, අතිවිය ගරුයකොමඤ්යඤතිඅත්යථො.ගරුගරුවිය

ඉච්යචවවාපායඨො.මාසභත්තංමායසොඋත්තරපදයලොයපන, මාසභත්යතන

ආචිතං පූරිතං මාසාචිතං මඤ් යඤ. යතනාහ ‘‘මාසභත් තං භුත් තස් ස කුච් ඡි 

විො’’ති.උත්තරපදයලොයපනවිනා අත්ථංදස්යසතුං ‘‘මාසපූරිතපසිබ් බයකො 

විො’’තිවුත්තං. තින් තමායසො විොතිතින්තමායසොපසිබ්බ්යයකොවිය.කිංනු

යෙොඑතං මමද්ච්ඡියංපුබ්බ්යංභාරිකත්තං, කිංනුයෙොකථංනුයෙොජාතන්ති

අධිප්පායයො? උපායෙනාති පයථන ඤායයන. බ්යයතියරකයතො පනස්ස

අනුපායං දස්යසතුං ‘‘සයච පනා’’තිආදි වුත්තං. අත්තානයමව වා සන්ධාය 

‘‘මා තථා තං වියහයසසී’’ති ආහ. යථා හි අරියසඅය ො ‘‘තථාගතං 

යදවමනුස්සපූජිතං, සඅ ංනමස්සාමසුවත්ථියහොතූ’’තිආදීසු)ඛු.පා.6.18; 

සු.නි. 241) තථා යතොතිවුච්චති, එවංතප්පරියාපන්නාඅරියපුග්ගලා, යථා
චපුරිමකාදුතියඅග්ගසාවකාකප්පානංසතසහස්සාධිකංඑකංඅසඅයෙයයයං

පාරමියයො පූයරත්වා ආගතා, අයම්පි මහායථයරො තථා ආගයතොති 

තථා යතොති. පතිඅග්  ය ව අට් ඨාසීතිඅග්ගළස්සබ්යහිභායගඅට්ඨාසි. 
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507. රුක්ෙයදවතා නාම චාතුමහාරාජියකසු නිහීයනො කායයො, තස්මා 
යනසං මනුස්සගන්යධො පරිචිතත්තා නාතියජගුච්යඡොති ආහ 

‘‘ආකාසට් ඨයදවතාන’’න්ති. ආබා ං කයරොතීති දුක්ෙංජයනති. නා රියකොති

සුද්මායරො. පරියචොක් යඛොති සබ්බ්යයසො සුචිරූයපො. ඤාතියකොටින්ති
ඤාතිභාගං.අනාදිමතිහිසංසායරඤාතිභාගරහියතොනාම සත්යතොකස්සචිපි

නත්ථීතිඅධිප්පායයො. ඉදන්ති‘‘යසොයම ත්වංභාගියනයයයොයහොසී’’තිඉදං

වචනං. පයවණිවයසනාති තදා මය්හං භාගියනයයයො හුත්වා ඉදානි
මාරට්ඨායන ඨියතොති ඉමිස්සා පයවණියා වයසන වුත්තං. අඤ්ඤස්ස වා

යවසමං ධුයරො විධුයරො. යතනාහ ‘‘අඤ ්යඤහි සද් ධිං අසදියසො’’ති. 

අප් පදුක් යඛනාති සුයෙයනව. පන්ථානං අවන්ති ගච්ඡන්තීති පථාවියනො. 

එත් තයකනාති එත්තාවතා චිතකසන්නිසයයන. උදකයලණන්ති

උදකනිස්සන්දනයලණං. සමාපත් තියතොති නියරොධසමාපත්තියතො. 

සමාපත් තිඵලන්තිනියරොධසමාපත්තිඵලං. 

508. දසහි අක් යකොසවත් ථූහීතිදසහිපි අක්යකොසවත්ථූහි, තයතොකිඤ්චි

අහායපන්තා. පරිභාසථාති ගරහථ. ඝට් යටථාති අනූනාහි කථාහි ඉයමසු 

ඔවිජ්ඣථ. දුක් ඛායපථාති චිත්යත දුක්ෙං ජයනථ. එයතසන්ති යතසං
භික්ඛූනංතුම්හාකංඅක්යකොසනාදීහිභික්ඛූනං කියලසුප්පත්තියා.යතයනත්ථ 

දූසී මායරො ඔතාරං ලභති නාමාති අධිප්පායයො. උපට්ඨාතබ්බ්යං ඉභං

අරහන්තීති ඉබ්භා, හත්ථිභණ්ඩකා, හීනජීවිකතාය යහයත ඉබ්භා වියාති 

ඉබ් භා, යත පන සදුතියකවයසන ‘‘ හපතිකා’’ති වුත්තා. කණ් හාති 

කණ්හාභිජාතිකා. පාදයතො ජාතත්තා පාදානං අපච් චා. ආලසිෙ ාතාති

කසිවණිජ්ජාදිකම්මස්ස අකරයණන සඤ්ජාතාලසියා. ගූථනිද්  මනපනාළීති
වච්චකූපයතොගූථස්සනික්ෙමපයදයසො. 

මනුස් සානං අකුසලං න භයවෙය යතසං තාදිසාය අභිසන්ධියා
අභාවයතො. ආයවසකස්ස ආනුභායවන ආවිට්ඨස්ස චිත්තසන්තති 

විපරිවත්තතීති වුත්යතොවායමත්යථො. විසභා වත් ථුන්ති භික්ඛූනං සන්තියක

ඉත්ථිරූපං, භික්ඛුනීනං සන්තියක පුරිසරූපන්ති ඊදිසං, අඤ්ඤං වා

පබ්බ්යජිතානං අසාරුප්පං විසභාගවත්ථුං. විප් පටිසාරාරම් මණන්ති

පස්සන්තානං විප්පටිසාරස්ස පච්චයං. යලපෙට් ඨින්ති යලපලිත්තං
වාද්රයට්ඨිං. 

510. යසොමනස ්සවයසනාති යගහස්සිතයසොමනස්සවයසන. 

අඤ ්ඤථත් තන්ති උප්පිලාවිතත්තං. පුරිමනයෙයනවාති ‘‘සයච මායරො
මනුස්සානං සරීයර අධිමුච්චිත්වා’’තිආදිනා පුබ්යබ්ය වුත්තනයයන. යදි

මායරොව තථා කයරයය, මනුස්සානං ද්සලං න භයවයය, මාරස්යසව

භයවයය, සරීයර පන අනධිමුච්චිත්වා තාදිසං පසාදනීයං පසාදවත්ථුං

දස්යසසි.යතනාහ ‘‘ෙථා හී’’තිආදි. 
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511. අසුභසඤ් ඤාපරිචියතනාති සකලං කායං අසුභන්ති පවත්තාය

සඤ්ඤාය සහගතජ්ඣානං අසුභසඤ්ඤා, යතන පරිචියතන පරිභාවියතන. 

යචතසා චිත්යතන. බහුලන්ති අභිණ්හං. විහරයතොති විහරන්තස්ස, 

අසුභසමාපත්තිබ්යහුලස්සාති අත්යථො. පතිලීෙතීති සඅද්චති තත්ථ

පටිකූලතායසණ්ඨිතත්තා. පතිකුටතීති අපසක්කති. පතිවත් තතීතිනිවත්තති.

තයතොඑව න සම් පසාරිෙති. රසතණ් හාොතිමධුරාදිරසවිසයායතණ්හාය. 

සබ් බයලොයක අනභිරතිසඤ් ඤාති තීසුපි භයවසු අරුච්චනවයසන

පවත්තා විපස්සනාභාවනා. නිබ්බිදානුපස්සනා යහසා. යලොකචියත්රසූති
හත්ථිඅස්සරථපාසාදකූටාගාරාදියභයදසුයචව ආරාමරාමයණයයකාදියභයදසු

ච යලොයක චිත්තවිචිත්යතසු. රා සන් තානි වූපසන්තරාගානි. 

යදොසයමොහසන් තානීති එත්ථාපි එයසව නයයො. ඉයමසං එවං 
කම්මට්ඨානග්ගහණංසබ්යබ්යසංසප්පායභාවයතො. 

512. සක් ඛරං  යහත් වාති සක්ෙරාසීයසන තත්තකං 

භින්නපාසාණමුට්ඨින්ති ආහ ‘‘අන් යතොමුට් ඨිෙං තිට් ඨනපමාණං 

පාසාණ’’න්ති. මුට්ඨිපරියාපන්නන්ති අත්යථො. අයඤ්හි පාසාණස්ස 

යහට්ඨිමයකොටි. හත් ථිනාය ොතිමහාහත්ථී.මහන්තපරියායයො නා -සකුයදොති
යකචි. අහිනාගාදියතො වා වියසසනත්ථං හත්ථිනායගොති වුත්තං.

සකලසරීයරයනවනිවත්තිත්වා අපයලොයකසීතිවුත්තමත්ථංවිවරිතුං ‘‘ෙථා 

හී’’තිආදි වුත්තං. න වාෙන්ති එත්ථ වා-සකුයදො අවධාරණත්යථොති ආහ 

‘‘යනව පමාණං අඤ් ඤාසී’’ති. සහාපයලොකනාොති ච වචනයතොති ඉමිනා 

වචයනන ඉමං වචනමත්තං ගයහත්වාති අධිප්පායයො. උ ායරති 

උළාරගුයණ. භගවන්තඤ්හි ඨයපත්වා නත්ථි තදා සයදවයක යලොයක
තාදියසො ගුණවියසසයුත්යතොති. 

විසුං විසුං පච්චත්තයවදනියයො අයසූයලන සකුධිං භූතානි ඡ 

ඵස්සායතනානි එතස්සාති ඡ ඵස්සායතනං, දුක්ෙං. තං එත්ථ අත්ථීති ඡ 

ඵස් සාෙතනියකො, නිරයයො. යතනාහ ‘‘ඡසු ඵස් සා…යප.… පච් චයෙො’’ති.

සමාහනතීතිසමාහයතො, අයනකසතයභයදො සඅද්සමාහයතො එත්ථ අත්ථීති 

සඞ් කුසමාහයතො, නිරයයො.වියසසපච්චයතායයවදනායඨියතොති යවදනියයො, 
කාරණාකාරයකන විනා පච්චත්තං සයයමව යවදනියයොති 

පච් චත් තයවදනියෙො. අෙසූයලන සද් ධිං අෙසූලන්ති පාදපයදසයතො පට්ඨාය 

නිරන්තරං අභිහනනවයසන ආගයතන පණ්ණාසාය ජයනහි ගහියතන
අයසූයලන සහ සීසපයදසයතො පට්ඨාය ආගතං. අයසූලභාවසාමඤ්යඤන

යචතං එකවචනං, සතමත්තානි පතිතානි සූලානි. ඉමිනා යත ඨායනන 

චින් යතත් වාති නිස්සිතයවොහායරන නිස්සයං වදති. එවං වුත් තන්ති ‘‘තදා
ජායනයයාසි වස්සසහස්සං යම නිරයය පච්චමානස්සා’’ති එවං වුත්තං. 

වුට් ඨානිමන්ති වුට්ඨායන භවං, අන්තිමන්ති අත්යථො. යතනාහ 
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පටුන 

‘‘විපාකවුට් ඨානයවදන’’න්ති, විපාකස්ස පරියයොසානං යවදනන්ති අත්යථො. 

දුක් ඛතරා යහොති පදීපස්සවිජ්ඣායනක්ෙයණ මහන්තභායවොවිය. 

513. ඝට් ටයිත් වා යපොයථත්වා. පාටියෙක් කයවදනා නකාති පච්යචකං

මහාදුක්ෙසමුප්පාදකා. අයයතො අපගයතො නිරයෙො, යසො යදවදූතසුත් යතන 

(ම. නි. 3.261) දීයපතබ්යබ්යො. අත්ථවණ්ණනා පනස්ස පරයතො සයයමව
ආගමිස්සති. ඉමං පන අතීතවත්ථුං ආහරිත්වා අත්තයනො

ඤාණානුභාවදීපනමුයෙන මාරං සන්තජ්යජන්යතො මහායථයරො ‘‘යෙො 

එතමභි ානාතී’’තිගාථමාහ.තස්සත්යථො – යෙො මහාභිඤ්යඤො එතං කම්මං 
කම්මඵලඤ්චහත්ථතයලඨපිතංආමලකංවියඅභිමුෙංකත්වාපච්චක්ෙයතො

ජානාති. සබ්බ්යයසො භින්නකියලසතාය භික් ඛු සම්මාසම්බුකුධස්ස

අග්ගසාවයකො, තාදිසං උළාරගුණං ආසජ්    ට්ටයිත්වා එකන්තකාළයකහි

පාපධම්යමහිසමන්නාගතත්තා කණ් හ මාරආයතිංමහාදුක්ෙංවින්දිස්සසි. 

උදකං වත් ථුං කත් වාති තත්ථ නිබ්බ්යත්තනකසත්තානං
සාධාරණකම්මඵයලන මහාසමුකුදඋදකයමව අධිට්ඨානං කත්වා. තථා හි

තානි කප්පට්ඨිතිකානි යහොන්ති. යතනාහ ‘‘කප් පට් ඨායියනො’’ති. යතසන්ති

විමානානං. එතං යථාවුත්තවිමානවත්ථුංතාසංඅච්ඡරානංසම්පත්තිං, තස්ස

ච කාරණං අත්තපච්චක්ෙං කත්වා  ානාති. පාදඞ් ගුට් යඨන කම් පයීති
පුබ්බ්යාරායම විසාොය මහාඋපාසිකාය කාරිතං 
සහස්සගබ්භපටිමණ්ඩිතමහාපාසාදං අත්තයනො පාදඅගුට්යඨන කම්යපසි.

යතනාහ ‘‘ඉදං පාසාදකම් පනසුත් යතන දීයපතබ් බ’’න්ති. ඉදන්ති ‘‘යයො 
යවජයන්ත’’න්ති ඉමිස්සා ගාථාය අත්ථජාතං 

චූ තණ් හාසඞ් ඛෙවිමුත් තිසුත් යතයනව (ම.නි.1.393) දීයපතබ් බං. 

තස්සබ්රහ්මගණස්සතථාචින්තනසමනන්තරයමවතස්මිං බ්රහ්මයලොයක

සුධම්මං බ්රහ්මසභං ගන්ත්වා. යතපීති මහායමොග්ගල්ලානාදයයො. පච් යචකං 

දිසාසූති මහායමොග්ගල්ලානත්යථයරොපුරත්ථිමදිසායං, මහාකස්සපත්යථයරො 

දක්ඛිණදිසායං, මහාකප්පිනත්යථයරො පච්ඡිමදිසායං, අනුරුකුධත්යථයරො 
උත්තරදිසායන්ති එවං චත්තායරො යථරා බ්රහ්මපරිසමත්ථයක මජ්යඣ

නිසින්නස්සභගවයතො සමන්තයතොචතුකුදිසානිසීදිංසු.  ාථා වුත් තාති‘‘යයො 

බ්රහ්මං පරිපුච්ඡතී’’ති ගාථා වුත්තා. අඤ ්ඤතරබ්රහ් මසුත් යතනාති – ‘‘යතන
යෙො පන සමයයන අඤ්ඤතරස්ස බ්රහ්මුයනො එවරූපං පාපකං දිට්ඨිගතං

උප්පන්නං යහොතී’’තිආදිනා )සං. නි. 1.176) මහාවග්යග ආගයතන
අඤ්ඤතරබ්රහ්මසුත්යතන. 

ඣානවියමොක් යඛන ඵුසීති ඣානවියමොක්ෙසන්නිස්සයයන
අභිඤ්ඤාඤායණන ඵස්සයි. වනන්ති ජම්බුදීපං අඵස්සයීති සම්බ්යන්යධො.
ජම්බුදීයපො හි වනබ්යහුලතාය ඉධ ‘‘වන’’න්ති වුත්යතො. යතනාහ 

‘‘ජම්බුසණ්ඩස්ස ඉස්සයරො’’ති. පුබ් බවියදහානං දීපන්ති පුබ්බ්යවියදහවාසීනං
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පටුන 

දීපං, පුබ්බ්යවියදහදීපන්ති අත්යථො. භූමිසො නරා නාම අපරයගොයානකා

උත්තරද්රුකාච. යස්මා යතයගහපරිග්ගහාභාවයතොභූමියංයයව සයන්ති, 

නපාසාදාදීසු. පටිලභීතිඋප්පායදසි. එතං ආසං මා අකාසීතිඑසායථාපුබ්යබ්ය

දූසිමාරස්ස, එවංතුය්හංආසා දී රත්තංඅනත්ථාවහා, තස්මාඑදිසංආසංමා
අකාසීතිමාරස්සඔවාදංඅදාසි.යසසං සබ්බ්යත්ථසුවිඤ්යඤයයයමව. 

පපඤ්චසූදනියාමජ්ඣිමනිකායට්ඨකථාය 

මාරතජ්ජනීයසුත්තවණ්ණනායලීනත්ථප්පකාසනාසමත්තා. 
නිට්ඨිතාචචූළයමකවග්ගවණ්ණනා. 

මූලපණ්ණාසටීකාසමත්තා. 
දුතියයොභායගොනිට්ඨියතො. 
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