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1. ගහපතිවග් යගො 

1. කන්දරකසුත්තවණ්ණනා 
1. ආරාමයපොක් ඛරණීආදීසූති 

ආරාමයපොක්ඛරණීඋෙයානයචතිෙට්ඨානාදීසු. උස් සන් නාති බහුලා.
අයසොකකණිකාරයකොවිළාරකුම්භීරාජරුක්යඛහි සම්මිස්සතාෙ තං

චම්පකවනං නීලාදිපඤ් චවණ් ණකුසුමපටිමණ් ඩිතන්ති දට්ඨබ්බං, න 

චම්පකරුක්ඛානංයෙව නීලාදිපඤ්චවණ්ණකුසුමතාොති වදන්ති. භගවා 

කුසුමගන් ධසුගන් යධ චම් පකවයන විහරතීති ඉමිනා න මාපනකායල එව
තස්මිංනගයර චම්පකරුක්ඛාඋස්සන්නා, අථයඛොඅපරභායගපීතිදස්යසති.

‘‘පඤ්චසතමත්යතහි අඩ්ඪයතළයසහී’’ති එවං අදස ්සිතපරිච් යෙයදන. 
හත්ථියනො චායරති සික්ඛායපතීති හත්ථාචරියෙො හත්ථීනං සික්ඛාපයකො, 

තස්ස පුත්යතොති ආහ ‘‘හත් ථාචරිෙස් ස පුත් යතො’’ති. තදා භගවා යතසං
පසාදජනනත්ථං අත්තයනො බුද්ධානුභාවං අනිගුහිත්වාව නිසින්යනොති

දස්යසන්යතො ‘‘ෙබ් බණ් ණානං ඝනබුද් ධරස ්මීන’’න්තිආදිමාහ. භගවයතො 

යචව ගාරයවනාතිභගවයතොගරුභායවන, භගවතිගාරයවනාතිවා පායඨො. 

නිච් චං න යහොතීති අභිණ්හං න යහොති, කදාචියදව යහොතීති අත්යථො. 
අභිණ්හනිච්චතා හි ඉධ අධිප්යපතා, න කූටට්ඨනිච්චතා. යලොයක කිඤ්චි
විම්හොවහං දිස්වාහත්ථවිකාරම්පිකයරොන්ති, අඞ්ගුලිංවාය ොටෙන්ති, තං

සන්ධාෙ වුත්තං ‘‘අච් ෙරං පහරිතං යුත් ත’’න්ති. අභූතපුබ් බං භූතන්ති අෙං
නිරුත්තිනයෙොයෙභුයෙයනඋපාදාෙ රුළ්හීවයසනවුත්යතොතියවදිතබ්යබො.
තථාහිපාළිෙං ‘‘යෙපියත, යභොයගොතම, අයහසුං අතීතමද්ධාන’’න්තිආදි
වුත්තං, කිඤ්චි අකත්තබ්බම්පි කරිෙමානං දුක්කරභායවන විම්හොවහං
යහොති, තථාකිඤ්චිකත්තබ්බං, පුරිමංගරහච්ඡරිෙං, පච්ඡිමං පසංසච්ඡරිෙං, 

තදුභෙංසුත්තපදයසොදස්යසතුං ‘‘තත් ථා’’තිආදි වුත්තං. 

සම් මා පටිපාදියතොති සම්මාපටිපදාෙං ඨපියතො. එසා පටිපදා පරමාති 

එතපරමං, භාවනපුංසකනිද්යදයසොෙං ෙථා ‘‘විසමං චන්දිමසූරිො
පරිවත්තන්තී’’ති (අ. නි. 4.70). අෙඤ්යහත්ථ අත්යථො – භගවා 
භික්ඛුසඞ්යඝො පටිපදාෙ තුම්යහහි පටිපාදියතො, අතීයතපි කායල බුද්ධා
එතපරමංයෙව භික්ඛුසඞ්ඝං සම්මා පටිපායදසුං, අනාගයතපි කායල
එතපරමංයෙව භික්ඛුසඞ්ඝං සම්මා පටිපායදස්සන්තීති පරිබ්බාජයකො
නෙග්ගායහන දිට්යඨන අදිට්ඨං අනුමිනන්යතො සබ්යබසම්පි බුද්ධානං
සාසයන සඞ්ඝසුප්පටිපත්තිං මජ්යෙ භින්නසුවණ්ණං විෙ සමසමං කත්වා
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දස්යසති, එවං දස්යසන්යතො ච යතසං සුධම්මතඤ්ච තථා දස්යසති එවාති 

යවදිතබ්යබො, බුද්ධසුබුද්ධතාපනයනසංසරූයපයනවදස්සිතාති. න ඉයතො 

භියෙයොති ඉමිනා පාළිෙං එතපරමංයෙවාති අවධාරයණන නිවත්තිතං
දස්යසති සීලපදට්ඨානත්තා සමාධිස්ස, සමාධිපදට්ඨානත්තා ච පඤ්ඤාෙ
සීයලපි ච අභිසමාචාරිකපුබ්බකත්තා ආදිබ්රහ්මචරිෙකස්ස වුත්තං 

‘‘ආභිසමාචාරිකවත් තං ආදිං කත් වා’’ති. 

2. පුච්ඡානුසන්ධිආදීසු අනන්යතොගධත්තා ‘‘පාටිඑක් යකො අනුසන් ධී’’ති

වත්වා තයමවත්ථං පාකටං කාතුං ‘‘භගවා කිරා’’තිආදි වුත්තං. 

උපසන් තකාරණන්තිඋපසන්තභාවකාරණං.තඤ්හි අරිොනංයෙවවිසයෙො, 
තත්ථාපිචබුද්ධානංඑවඅනවයසසයතොවිසයෙොතිඉමමත්ථංබයතියරකයතො

අන්වෙයතො ච දස්යසතුං න හි ත් වන්තිආදි වුත්තං. තත්ථ ඤාතත්ථචරිො 
කාකජාතකාදිවයසනයවදිතබ්බා, යලොකත්ථචරිොතංතංපාරමිපූරණවයසන, 

බුද්ධත්ථචරිො මහායබොධිජාතකාදිවයසන. අච් ෙරිෙං යභො යගොතමාතිආදිනා
කන්දරයකන කතංපසාදපයවදනංදස්යසති. 

යෙපි යතතිආදිනා යතන වුත්තමත්ථං පච්චනුභාසන්යතන භගවතා

සම්පටිච්ඡිතන්ති චරිතත්තා ආහ – ‘‘සන් ති හි කන් දරකාති අෙම් පි 

පාටියෙක් යකො අනුසන් ධී’’ති. යෙො හි කන්දරයකන භික්ඛුසඞ්ඝස්ස
උපසන්තභායවො කිත්තියතො, තං විභජිත්වා දස්යසන්යතොපි යතන

අපුච්ඡියතොයෙව අත්තයනො අජ්ොසයෙන භගවා ‘‘සන් ති හී’’තිආදිනා

යදසනංආරභි.යතනාහ ‘‘භගවයතො කිර එතදයහොසී’’ තිආදි. කප් යපත් වාති

අඤ්ඤථා සන්තයමව අත්තානං අඤ්ඤථා විධාෙ. පකප් යපත් වාති

සනිදස්සනවයසන ගයහත්වා. යතනාහ ‘‘කුහකභායවනා’’තිආදි. පටිපදං 

පූරෙමානාති කාමං අවියසයසන යසක්ඛා වුච්චන්ති, යත පන
අධිගතමග්ගවයසන ‘‘පූරෙමානා’’ති න වත්තබ්බා කිච්චස්ස නිට්ඨිතත්තා.

මග්යගො හි එකචිත්තක්ඛණියකොති ආහ ‘‘උපරිමග් ගස ්ස විපස ්සනාෙ 

උපසන් තා’’ති. ඉයතො මුත් තාති මග්යගනාගතූපසමයතො මුත්තා.

කලයාණපුජජ්ජයන සන්ධාෙ වදති. යතනාහ ‘‘චතූහි සතිපට් ඨායනහි 

උපසන් තා’’ති. 

සතතසීලාති අවිච්ඡින්නසීලා. සාතිසයෙො හි එයතසං සීලස්ස
අඛණ්ඩාදිභායවො. සුපරිසුද්ධසීලතාවයසන සන්තතා වුත්ති එයතසන්ති 

සන් තතවුත් තියනොතිආහ ‘‘තස් යසව යවවචන’’න්ති. එවං සීලවුත්තිවයසන
‘‘සන්තතවුත්තියනො’’ති පදස්ස අත්ථං වත්වා ඉදානි ජීවිතවුත්තිවයසන

දස්යසන්යතො ‘‘සන් තතජීවිකාවාති අත් යථො’’තිආහ. සාසනස්ස ජීවිතවුත්ති

සීලසන්නිස්සිතාඑවාතිආහ ‘‘තස් මි’’න්තිආදි. 

නිපෙති වියසොයසති රාගාදිසංකියලසං, තයතො වා අත්තානං නිපාතීති 

නිපයකො, පඤ්ඤවා  .යතනාහ  ‘‘පඤ්ඤවන්යතො ’’ති.  පඤ්ඤාෙ ඨත්වා
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ජීවිකාකප්පනං නාම බුද්ධපටිකුට්ඨමිච්ඡාජීවංපහාෙසම්මාජීයවනජීවනන්ති

තං දස්යසන්යතො ‘‘ෙථා එකච්යචො ’’තිආදිමාහ .තත්ථ ෙං වත්තබ්බං , තං 

විසුද්ධිමග්යග (විසුද්ධි .1.14) තංසංවණ්ණනාෙඤ්ච (විසුද්ධි  .මහාටී . 1.14) 

වුත්තනයෙයනව යවදිතබ්බං  .රථවිනීතපටිපදාදයෙො යත සු යතසු සුත්යතසු

වුත්තනයෙනයවදිතබ්බා  .ඉයතො  අඤ්ඤත්ථමහායගොපාලකසුත්තාදීසු (ම .

නි . 1.346 ආදයෙො  (යලොකුත්තරසතිපට්ඨානා කථිතාති  ආහ – ‘‘ඉධ පන

යලොකිෙයලොකුත්තරමිස්සකාසතිපට්ඨානා කථිතා ’’ති , සතිපට්ඨානසුත්යතපි

(දී .නි . 2.373-374; ම  .නි . 1.106 ආදයෙො( යවොමිස්සකාව කථිතාති. 

එත්තයකනාතිඑත්තකාෙයදසනාෙ. 

3. කාරකභාවන්ති පටිපත්තිෙං පටිපජ්ජනකභාවං. මෙම්පි නාම ගිහී
බහුකිච්චා සමානා කායලන කාලං සතිපට්ඨායනසු සුප්පතිට්ඨිතචිත්තා
විහරාම, කිමඞ්ගං පන වියවකවාසියනොති අත්තයනො කාරකභාවං

පයවයදන්යතො එවං භික් ඛුසඞ් ඝඤ් ච උක් ඛිපති. යතනාහ ‘‘අෙඤ් යහත් ථ 

අධිප් පායෙො’’තිආදි. නානාරම්මයණසු අපරාපරං උප්පජ්ජමානානං
රාගාදිකියලසානං ඝනජටිතසඞ්ඛාතාකායරන පවත්ති කියලසගහයනන
ගහනතා, යතනාහ‘‘අන්යතොජටාබහිජටා, ජටාෙජටිතාපජා’’ති(සං.නි.
1.23, 192). මනුස්සානං අජ්ොසෙගහයණනසායඨෙයම්පීති දස්යසන්යතො

ආහ ‘‘කසටසායඨයෙයසුපි එයසව නයෙො’’ති. ෙථා සප්පිමධු ාණිතාදීසු 
කචවරභායවො, යසො කසයටොති වුච්චති, එවං සන්තායන අපරිසුද්යධො 

සංකියලසභායවො කසටන්ති ආහ ‘‘අපරිසුද් ධට් යඨන කසටතා’’ති. අත්තනි

අසන්තගුණසම්භාවනං යකරාටිෙට් යඨො. ජානාතීති ‘‘ඉදං අහිතං න
යසවිතබ්බං, ඉදංහිතංයසවිතබ්බ’’න්තිවිචායරතියදයසති.විචාරණත්යථොපි

හි යහොති ජානාති-සද්යදො ෙථා ‘‘ආෙස්මා ජානාතී’’ති. සබ් බාපි…යප.… 

අධිප් යපතා ‘‘පසුපාලකා’’තිආදීසු විෙ. ඉධ අන්තර-සද්යදො 
‘‘විජ්ජන්තරිකාො’’තිආදීසු (ම. නි. 2.149) විෙ ඛණත්යථොති ආහ 

‘‘ෙත් තයකන ඛයණනා’’ති. යතනාතිහත්ථිනා. තානීතිසායඨෙයාදීනි. 

අත්ථයතො කාෙචිත්තුජුකතාපටිපක්ඛභූතාව යලොභසහගතචිත්තුප්පාදස්ස 

පවත්තිආකාරවියසසාති තානි පවත්තිආකායරන දස්යසතුං ‘‘තත් ථා’’තිආදි

වුත්තං.තත්ථ ෙස් සාති පාණභූතස්ස අස්සස්ස වා හත්ථියනො වා. ඨස් සාමීති
තත්යථව සප්පටිභයෙ ඨායන ගන්ත්වා ඨස්සාමීති න යහොති. ඉමස්ස
සායඨෙයතාෙ පාකටකරණං වඤ්චනාධිප්පාෙභාවයතො. තථා හි චතූසු

ඨායනසු ‘‘වඤ ්යචත් වා’’ ඉච්යචව වුත්තං, නිගුහන්යතො පන තත්යථව

ගන්ත්වාතිට්යඨෙය.එසනයෙොයසයසසුපි. පටිමග් ගං ආයරොහිතකාමස් සාති
ආගතමග්ගයමව නිවත්තිත්වා ගන්තුකාමස්ස. යලණ්ඩවිස්සජ්ජනාදීසු

කාලන්තරායපක්ඛාභාවං ‘‘තථා’’තිඉමිනාඋපසංහරති. 

අන් යතොජාතකාතිඅත්තයනොදාසිො කුච්ඡිම්හිජාතා. ධනක් කීතාතිධනං

දත්වා දාසභායවනගහිතා. කරමරානීතාතිදාසභායවනකරමරග්ගාහගහිතා. 



මජ්ඣිමනිකායෙ මජ්ඣිමපණ්ණාසටීකා ගහපතිවග්යගො 

4 
පටුන 

දාසබයන්ති දාසභාවං. යපස ්සාති අදාසා එව හුත්වා යවෙයාවච්චකරා. ඉමං 

විස් සජ් යජත් වාති ඉමං අත්තයනො හත්ථගතං විස්සජ්යජත්වා. ඉමං 

ගණ් හන් තාති ඉමං තස්ස හත්ථගතං ගණ්හන්තා. සම්මුඛයතො අඤ්ඤථා
පරම්මුඛකායලකාෙවාචාසමුදාචාරදස්සයනයනවචිත්තස්ස යනසංඅඤ්ඤථා
ඨිතභායවොනිද්දිට්යඨොතියවදිතබ්යබො. 

4. අෙම් පි පාටියෙක් යකො අනුසන් ධීති එත්ථාපි අනන්තයර
වුත්තනයෙයනව අනුසන්ධියෙොජනා යවදිතබ්බා. යතයනවාහ 

‘‘අෙඤ් හී’’තිආදි. චතුත්යථො හිතපටිපදං පටිපන්යනොති යෙොජනා. 

පුග්ගලසීයසන පුග්ගලපටිපත්තිං දස්යසන්යතො ‘‘පුග් ගයල පහාො’’තිආහ.
පටිපත්ති හි ඉධ පහාතබ්බා, න පුග්ගලා. ෙථා 
අස්සද්ධාදිපුග්ගලපරිවජ්ජයනන සද්ධින්ද්රිොදිභාවනා ඉජ්ෙන්ති, එවං 
මිච්ඡාපටිපන්නපුග්ගලපරිවජ්ජයනන මිච්ඡාපටිපදා වජ්ජිතබ්බාති ආහ – 

‘‘පුරියම තයෙො පුග් ගයල පහාො’’ති. චතත් ථපුග් ගලස් සාති ඉමස්මිං

චතුක්යක වුත්තචතුත්ථපුග්ගලස්ස හිතපටිපත් තිෙංයෙව පටිපායදමි 

පවත්යතමීති දස් යසන් යතො. සන් තාති සමං විනාසං නියරොධං පත්තාති

අෙයමත්ථ අත්යථොති ආහ ‘‘නිරුද් ධා සන් තාති වුත් තා’’ති. පුන සන් තාති
භාවනාවයසන කියලසපරිළාහවිගමයතොසන්තාති අෙයමත්ථඅත්යථොතිආහ 

‘‘නිබ් බුතා’’ති. සන්තාති ආයනත්වා යෙොජනා. සන් යතො හයවති එත්ථ
සමභාවකයරන සාධුභාවස්ස වියසසපච්චෙභූයතන පණ්ඩිච්යචන

සමන්නාගතාඅරිො‘‘සන්යතො’’තිවුත්තාතිආහ– ‘‘සන් යතො හයව…යප.… 

පණ් ඩිතා’’ති. 

ආහියතොඅහංමායනොඑත්ථාතිඅත්තා(අ.නි.ටී.2.4.198) අත්තභායවො, 

ඉධපනයෙොපයරොනයහොති, යසොඅත්තා, තං අත් තානං. පරන්ති අත්තයතො

අඤ්ඤං. ොතං වුච් චති තණ් හා ජිඝච්ඡායහතුතාෙ. අන් යතො 

තාපනකියලසානන්ති අත්තයනො සන්තායන 

අත්තපරිළාහජනනසන්තප්පනකියලසානං. චිත් තං ආරායධතීති චිත්තං
පසායදති, සම්පහංයසතීති අත්යථො. ෙස්මා පන තථාභූයතො චිත්තං
සම්පායදන්යතො අජ්ොසෙං ගණ්හන්යතො නාම යහොති, තස්මා වුත්තං 

‘‘චිත් තං සම් පායදතී’’තිආදි. 

5. දුක්ඛං පටික්කූලං යජගුච්ඡං එතස්සාති දුක්ඛපටික්කූයලො තං 

දුක් ඛපටික් කූලං. වියසසනවියසසිතබ්බතා හි කාමචාරා. අට්ඨකථාෙං පන

දුක්ඛස්සවියසසිතබ්බතංසන්ධාෙබාහිරත්ථසමාසංඅනාදියිත්වා ‘‘දුක් ඛස් ස 

පටික් කූල’’න්ති අත්යථො වුත්යතො. යෙන හි භායගන පුරිසස්ස දුක්ඛං
පටික්කූලං, යතන දුක්ඛස්ස පුරියසොපීති. යතනාහ – 

‘‘පච් චනීකසණ් ඨිත’’න්ති. 
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6. චතූහි කාරයණහීති ධාතුකුසලතාදීහි චතූහි කාරයණහි. කම් මං 

කයරොතීතියෙොගකම්මංකයරොති.ෙස්මාසම්බුද්ධාපයරසංමග්ග ලාධිගමාෙ 
උස්සාහජාතා, තත්ථනිරන්තරං යුත්තප්පයුත්තා එව යහොන්ති, යත පටිච්ච

යතසං අන්තරායෙො න යහොතියෙවාති ආහ ‘‘න පන බුද් යධ පටිච් චා’’ති. 

කිරිෙපරිහානිො යදසකස්සතස්යසවවාපුග්ගලස්ස තජ්ජපයෙොගාභාවයතො.

‘‘යදසකස්ස වා’’ති ඉදං සාවකානං වයසන දට්ඨබ්බං. මහතා අත් යථනාති

එත්ථ අත් ථ-සද්යදො ආනිසංසපරිොයෙොති ආහ ‘‘ද් වීහි ආනිසංයසහී’’ති. 

පසාදං පටිලභති ‘‘අරහන්යතො’’තිආදිනා සඞ්ඝසුප්පටිපත්තිො සුතත්තා. 

අභිනයවො නයෙො උදපාදි සන්තතසීලතාදිවයසන අනත්තන්තපතාදිවයසන, 
යසොපිතංසුත්වා දාසාදීසුසවියසසංලජ්ජීදොපන්යනො හිතානුකම්පීහුත්වා
යසක්ඛපටිපදං සීලං සායධන්යතො අනුක්කයමන සතිපට්ඨානභාවනං 

පරිබ්රයූහති.යතනාහභගවා ‘‘මහතා අත් යථන සංයුත් යතො’’ති. 

8. පයරසං හනනඝාතනාදිනා යරොදාපනයතො ලුද් යදො, තථා

විඝාතකභායවන කාෙචිත්තානං විදාරණයතො දාරුයණො, විරුද්ධවාදතාෙ 

කක් ඛය ො, බන්ධනාගායරනියුත්යතො බන් ධනාගාරියකො. 

9. ඛත් තිොභියසයකනාති ඛත්තිොනං කත්තබ්බඅභියසයකන. 

සන් ථාගාරන්තිසන්ථාරවයසනකතංඅගාරංෙඤ්ඤාවාටං. සප් පියතයලනාති
සප්පිමයෙන යතයලන, ෙමකස්යනයහන හි තදා කාෙං අබ්භඤ්ජති.

වච්ඡභාවංතරිත්වාඨියතොවච්ඡතයරො. පරික් යඛපකරණත් ථාොතිවනමාලාහි

සද්ධිං දබ්යභහි යවදිො පරික්යඛපනත්ථාෙ. ෙඤ ්ඤභූමිෙන්ති
අවයසසෙඤ්ඤට්ඨායන. ෙං පයනත්ථ අත්ථයතො අවිභත්තං තං
සුවිඤ්යඤෙයයමව. 

කන්දරකසුත්තවණ්ණනාෙලීනත්ථප්පකාසනාසමත්තා. 
2. අට්ඨකනාගරසුත්තවණ්ණනා 

17. අවිදූයරති ඉමිනා පාළිෙං ‘‘යවසාලිෙ’’න්ති ඉදං සමීයප

භුම්මවචනන්ති දස්යසති. සාරප් පත් තකුලගණනාොති (අ. නි. ටී. 3.11.16) 

මහාසාරමහප්පත්තකුලගණනාෙ. දසයම ඨායනති අඤ්යඤ අඤ්යඤති 

දසගණනට්ඨායන. අට්ඨකනගයර ජායතො භයවො අට් ඨකනාගයරො. 

කුක් කුටාරායමොතිපාටලිපුත්යතකුක්කුටාරායමො, නයකොසම්බිෙං. 

18. පකතත්ථනිද්යදයසො ත-සද්යදොති තස්ස ‘‘භගවතා’’තිආදීහි පයදහි
සමානාධිකරණභායවනවුත්තස්සයෙනඅභිසම්බුද්ධභායවනභගවාපකයතො
අධිගයතො සුපාකයටො ච, තං අභිසම්බුද්ධභාවං සද්ධිං ආගමනීෙපටිපදාෙ

අත්ථභායවන දස්යසන්යතො ‘‘යෙො යසො…යප.… අභිසම් බුද් යධො’’ති ආහ.
සතිපි ඤාණදස්සන-සද්දානං ඉධ පඤ්ඤායවවචනභායව යතන යතන
වියසයසන යතසං විසෙවියසයස පවත්තිදස්සනත්ථං 
අසාධාරණඤාණවියසසවයසන විජ්ජාත්තෙවයසන
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විජ්ජාඅභිඤ්ඤානාවරණඤාණවයසන සබ්බඤ්ඤුතඤාණමංසචක්ඛුවයසන

පටියවධයදසනාඤාණවයසනචතදත්ථංයෙොයජත්වාදස්යසන්යතො ‘‘යතසං 

යතස’’න්තිආදිමාහ. තත්ථ ආසොනුසෙං ජානතා ආසොනුසෙඤායණන 

සබ් බං යඤෙයධම් මං පස් සතා සබ්බඤ්ඤුතානාවරණඤායණහි. 

පුබ් යබනිවාසාදීහීති පුබ්යබනිවාසාසවක්ඛෙඤායණහි. පටියවධපඤ් ඤාොති 

අරිෙමග්ගපඤ්ඤාෙ. යදසනාපඤ් ඤාෙ පස් සතාති යදයසතබ්බධම්මානං
යදයසතබ්බප්පකාරං යබොධයනෙයපුග්ගලානඤ්ච 
ආසොනුසෙචරිතාධිමුත්තිආදියභදං ධම්මයදසනාපඤ්ඤාෙ ොථාවයතො

පස්සතා. අරීනන්ති කියලසාරීනං, පඤ්චවිධමාරානං වා, සාසනස්ස වා 
පච්චත්ථිකානං අඤ්ඤතිත්ථිොනං යතසං පන හනනං පාටිහාරියෙහි
අභිභවනං අප්පටිභානතාකරණං අජ්ඣුයපක්ඛනයමව වා, 

යකසිවිනෙසුත් තඤ්යචත්ථනිදස්සනං. 

තථා ඨානාට්ඨානාදිවිභාගං ජානතා ෙථාකම්මූපගසත්යත පස් සතා, 

සවාසනානං ආසවානං ඛීණත්තා අරහතා, අභිඤ්යඤෙයාදියභයද ධම්යම

අභිඤ්යඤෙයාදියතො අවිපරීතාවයබොධයතො සම් මාසම් බුද් යධන. අථ වා තීසු

කායලසු අප්පටිහතඤාණතාෙ ජානතා, කාෙකම්මාදිවයසන තිණ්ණං

කම්මානං ඤාණානුපරිවත්තියතො නිසම්මකාරිතාෙ පස් සතා, දවාදීනං 

අභාවසාධිකාෙ පහානසම්පදාෙ අරහතා, ඡන්දාදීනං අහානියහතුභූතාෙ

අක්ඛෙපටිභානසාධිකාෙ සබ්බඤ්ඤුතාෙ සම් මාසම් බුද් යධනාති එවං
දසබලඅට්ඨාරසආයවණිකබුද්ධධම්මවයසනපි යෙොජනාකාතබ්බා. 

19. අභිසඞ් ඛතන්ති අත්තයනො පච්චයෙහි අභිසම්මුඛභායවන සයමච්ච
සම්භූෙය කතං, ස්වස්ස කතභායවො උප්පාදයනන යවදිතබ්යබො, න

උප්පන්නස්සපටිසඞ්ඛරයණනාතිආහ ‘‘උප් පාදිත’’න්ති.යතචස්සපච්චො
යචතනාපධානාති දස්යසතුං පාළිෙං ‘‘අභිසඞ්ඛතං අභිසඤ්යචතයිත’’න්ති

වුත්තන්ති ‘‘යචතයිතං පකප්පිත’’න්ති අත්ථමාහ. අභිසඞ් ඛතං 

අභිසඤ් යචතයිතන්ති ච ොනස්ස පාතුභාවදස්සනමුයඛන විද්ධංසනභාවං
උල්ලිඞ්යගතිෙඤ්හිඅහුත්වාසම්භවති, තං හුත්වාපටියවති.යතනාහපාළිෙං

‘අභිසඞ්ඛත’න්තිආදි. සමථවිපස් සනාධම් යම ඨියතොතිසමථධම්යමඨිතත්තා
සමාහියතොවිපස්සනං පට්ඨයපත්වාඅනිච්චානුපස්සනාදීහිනිච්චසඤ්ඤාදයෙො
පජහන්යතො අනුක්කයමන තං අනුයලොමඤාණං පායපතා හුත්වා
විපස්සනාධම්යම ඨියතො. සමථවිපස්සනාසඞ්ඛායතසු ධම්යමසු 

රඤ්ජනට්යඨන රායගො, නන්දනට්යඨන නන් දීති. තත්ථ සුඛුමා අයපක්ඛා
වුත්තා, ො‘‘නිකන්තී’’ති වුච්චති. 

එවං සන් යතති එවං ෙථාරුතවයසන ච ඉමස්ස සුත්තපදස්ස අත්යථ

ගයහතබ්යබසති. සමථවිපස් සනාසු ෙන් දරායගො කත් තබ් යබොතිඅනාගාමි ලං
නිබ්බත්යතත්වා තදත්ථාෙ සමථවිපස්සනාපි අනිබ්බත්යතත්වා යකවලං
තත්ථ ඡන්දරායගො කත්තබ්යබො භවිස්සති. කස්මා? යතසු 



මජ්ඣිමනිකායෙ මජ්ඣිමපණ්ණාසටීකා ගහපතිවග්යගො 

7 
පටුන 

සමථවිපස්සනාසඞ්ඛායතසු ධම්යමසු ඡන්දරාගමත්යතන අනාගාමිනා
ලද්ධබ්බස්ස අලද්ධානාගාමි යලන ලද්ධබ්බත්තා තථා සති යතන

අනාගාමි ලම්පි ලද්ධබ්බයමව නාම යහොති. යතනාහ – ‘‘අනාගාමිඵලං 

පටිවිද් ධං භවිස් සතී’’ති. සභාවයතො රසිතබ්බත්තා අවිපරීයතො අත්යථො එව 

අත් ථරයසො. අඤ් ඤාපි කාචි සුගතියෙොතිවිනිපාතියකසන්ධාොහ. අඤ ්ඤාපි 

කාචි දුග් ගතියෙොතිඅසුරකාෙමාහ. 

සමථධුරයමව ධුරං සමථොනිකස්ස වයසන යදසනාෙ ආගතත්තා.
මහාමාලුයකයොවායද‘‘විවිච්චඅකුසයලහිධම්යමහිසවිතක්කංසවිචාර’’න්ති 
පාදකජ්ොනං කත්වා ‘‘යසො ෙයදව තත්ථ යහොති රූපගතං
යවදනාගත’’න්තිආදිනා විපස්සනං විත්ථායරත්වා ‘‘යසො තත්ථ ඨියතො
ආසවානං ඛෙං පාපුණාතී’’ති (ම. නි. 2.133) ආගතත්තා 

‘‘මහාමාලුයකයොවායද විපස ්සනාව ධුර’’න්ති ආහ. මහාසතිපට් ඨානසුත් යත 
(දී.නි.2.373 ආදයෙො; ම.නි.1.106ආදයෙො(සබ්බත්ථකයමවතික්ඛතරාෙ

විපස්සනාෙ ආගතත්තා වුත්තං ‘‘විපස ්සනුත් තරං කථිත’’න්ති. 

කාෙගතාසතිසුත් යත (ම. නි. 3.153-154) ආනාපානජ්ොනාදිවයසන

සවියසසං සමථවිපස්සනාෙආගතත්තාවුත්තං ‘‘සමථුත් තරං කථිත’’න්ති. 

අප්පං ොචියතන බහුං යදන්යතන උළාරපුරියසන විෙ එකං ධම් මං 

පුච් ඡියතන ‘‘අෙම් පි එකධම් යමො’’ති කථිතත් තා එකාදසපි ධම් මා 

පුච්ඡාවයසන එකධම් යමො නාම ජායතො පච්යචකං

වාකයපරිසමාපනඤායෙන. එකවීසති පබ් බානි යතහි යබොධිෙමානාෙ

පටිපදාෙ එකරූපත්තා පටිපදාවයසන එකධම් යමො නාම ජායතොති. ඉධ 
ඉමස්මිං අට්ඨකනාගරසුත්යත. යනවසඤ්ඤානාසඤ්ඤාෙතනධම්මානං 
සඞ්ඛාරාවයසසසුඛුමභාවප්පත්තතාෙ තත්ථ සාවකානං දුක්කරන්ති න 
චතුත්ථාරුප්පවයසයනත්ථ යදසනා ආගතාති චතුන්නං බ්රහ්මවිහාරානං, 

යහට්ඨිමානං තිණ්ණං ආරුප්පානඤ්ච වයසන එකාදස. පුච් ොවයසනාති
‘‘අත්ථි නු යඛො, භන්යත ආනන්ද, යතන…යප.… සම්මාසම්බුද්යධන
එකධම්යමො අක්ඛායතො’’ති (ම. නි. 2.18) එවං පවත්තපුච්ඡාවයසන. 

අමතප් පත් තිෙත් යථනාති අමතභාවස්ස උප්පත්තියහතුතාෙ, සබ්බානිපි
කම්මට්ඨානානි එකරසම්පි අමතාධිගමපටිපත්තිොති අත්යථො, එවයමත්ථ
අග්ග ලභූමි අනාගාමි ලභූමීති ද්යවව භූමියෙො සරූපයතො ආගතා, 
නානන්තරිෙතාෙ පන යහට්ඨිමාපි ද්යව භූමියෙො අත්ථයතො ආගතා එවාති 
දට්ඨබ්බා. 

21. පඤ්චසතානිඅග්යඝොඑතස්සාති පඤ් චසතං. යසසංඋත්තානයමව. 

අට්ඨකනාගරසුත්තවණ්ණනාෙලීනත්ථප්පකාසනාසමත්තා. 
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3. යසඛසුත්තවණ්ණනා 
22. සන් ථාගාරන්ති අත්ථානුසාසනාගාරං. යතනාහ – 

‘‘උයෙයොගකාලාදීසූ’’තිආදි. ආදි-සද්යදන මඞ්ගලමහාදීනං සඞ්ගයහො

දට්ඨබ්යබො. සන් ථම් භන් තීති විස්සමන්ති, පරිස්සමංවියනොයදන්තීතිඅත්යථො. 

සහාති සන්නියවසවයසන එකජ්ෙං. සහ අත් ථානුසාසනං අගාරන්ති
එතස්මිං අත්යථත්ථ-කාරස්සන්ථ-කාරංකත්වා සන්ථාගාරන්ති වුත්තන්ති

දට්ඨබ්බං. සන් ථරන් තීතිසම්මන්තනවයසන තිට්ඨන්ති. 

යතපිටකං බුද් ධවචනං ආගතයමව භවිස් සතීති බුද්ධවචනස්ස
ආගමනසීයසන අරිෙ ලධම්මානම්පි ආගමනං වුත්තයමව, තිොමරත්තිං
තත්ථ වසන්තානං  ලසමාපත්තිවළඤ්ජනං යහොතීති. තස්මිඤ්ච
භික්ඛුසඞ්යඝ කලයාණපුජජ්ජනා විපස්සනං උස්සුක්කායපන්තා යහොන්තීති
යච? අරිෙමග්ගධම්මානංතත්ථආගමනං යහොතියෙව. 

අල් ලයගොමයෙනාති අච්යඡන අල්ලයගොමෙරයසන. ඔපුඤ් ොයපත් වාති

විලිම්පිත්වා. චතජ් ජාතිෙගන් යධහීති තගරකුඞ්කුමෙවනපුප් තමාලපත්තානි 

පිසිත්වා කතගන්යධහි නානාවණ් යණති නීලාදිවයසන නානාවණ්යණ, න
භිත්තිවියසසවයසන. භිත්තිවියසසවයසන පන නානාසණ්ඨානරූපයමව. 

මහාපිට් ඨිකයකොජවයකති හත්ථිපිට්ඨීසු අත්ථරිතබ්බතාෙ මහාපිට්ඨිකාති
ලද්ධසමඤ්යඤ යකොජයවති වදන්ති. කුත්තයක පන සන්ධායෙතං වුත්තං 

හත් ථත් ථරණා හත්ථිරූපවිචිත්තා. අස් සත් ථරකසීහත් ථරකාදයෙොපි

අස්සසීහරූපාදිවිචිත්තා එව අත්ථරකා, චිත් තත් ථරකං නානාරූයපහි යචව
නානාවිධමාලාකම්මාදීහිච විචිත්තංඅත්ථරකං. 

උපධානන්ති අපස්සෙනං උපදහිත් වාති අපස්සෙයෙොග්ගභායවන

ඨයපත්වාගන්යධහිකතමාලා ගන් ධදාමං, තමාලපත්තාදීහිකතං පත් තදාමං. 
ආදි-සද්යදනහිඞ්ගුලතක්යකොලජාති ලජාතිපුප් ාදීහිකතදාමංසඞ්ගණ්හාති. 

පල්ලඞ්කාකායරනකතපීඨං පල් ලඞ් කපීඨං, තීසුපස්යසසු, එකපස්යසඑවවා

සඋපස්සෙං අපස් සෙපීඨං, අනපස්සෙං මුණ් ඩපීඨං යෙොජනාවට් යටති
යෙොජනපරික්යඛයප. 

සංවිධාොති අන්තරවාසකස්ස යකොණපයදසඤ්ච ඉතරපයදසඤ්ච සමං

කත්වා විධාෙ. යතනාහ – ‘‘කත් තරිො පදුමං කන් තන් යතො විො’’ති 

තිමණ් ඩලං පටිච් ොයදන් යතොති එත්ථ ච ෙස්මා බුද්ධානං රූපසම්පදා විෙ
ආකප්පසම්පදාපි පරමුක්කංසගතා, තස්මා තදා භගවා එවං යසොභතීති 

දස්යසන්යතො ‘‘සුවණ් ණපාමඞ් යගනා’’තිආදිමාහ, තත්ථ අසයමන 

බුද් ධයවයසනාතිආදිනා තදා භගවා බුද්ධානුභාවස්ස නිගුහයණ 
කාරණාභාවයතො තත්ථ සන්නිපතිතයදවමනුස්සනාගෙක්ඛගන්ධබ්බාදීනං
පසාදජනනත්ථං අත්තයනො සභාවපකතිකිරිොයෙව කපිලවත්ජං පාවිසීති
දස්යසති.බුද්ධානංකාෙප්පභානාමපකතිො අසීතිහත්ථමත්තයමවපයදසං
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 රතීති ආහ – ‘‘අසීතිහත් ථට් ඨානං අග් ගයහසී’’ති

නීලපීතයලොහියතොදාතමඤ්ජිට්ඨපභස්සරානං වයසන ෙබ් බණ් ණා 

බුද් ධරස් මියෙො. 

සබ් බපාලිඵුල් යලොති මූලයතො පට්ඨාෙ ොව අග්ගා ඵුල්යලො විකසියතො. 

පටිපාටිො ඨපිතානන්තිආදි පරිකප්පූපමා. ෙථා තං…යප.… අලඞ් කතං 
අඤ්යඤොවියරොචති, එවං වියරොචිත්ථ, සමතිංසාෙපාරමිතාහිඅභිසඞ්ඛතත්තා

එවං වියරොචිත්ථාති වුත්තං යහොති. පඤ් චවීසතිො නදීනන්ති ගඞ්ගාදීනං

චන්දභාගාපරියෙොසානානං පඤ්චවීසතිොමහානදීනං. සම් භිජ් ජාතිසම්යභදං

මිස්සීභාවං පත්වා මුඛද් වායරතිසමුද්දංපවිට්ඨට්ඨායන. 

යදවමනුස ්සනාගසුපණ් ණගන් ධබ් බෙක් ඛාදීනං අක් ඛීනීති යචතං

පරිකප්පනවයසන වුත්තං. සහස් යසනාති පදසහස්යසන, 
භාණවාරප්පමායණනගන්යථනාතිඅත්යථො. 

කම් පෙන් යතො වසුන් ධරන්ති අත්තයනො ගුණවියසයසහි පථවීකම්පං

උප්පායදන්යතො, එවංභූයතොපි අයහඨෙන් යතො පාණානි. සබ්බදක්ඛිණත්තා

බුද්ධානං දක් ඛිණං පඨමං පාදං උද් ධරන් යතො. සමං සම් ඵුසයත භූමිං 

සුප්පතිට්ඨිතපාදතාෙ. ෙදිපි භූමිං සමං ඵුසති, රජසානුපලිප් පති සුඛුමත්තා

ඡවිො. නින් නට් ඨානං උන් නමතීතිආදිබුද්ධානං සුප්පතිට්ඨිතපාදසඞ්ඛාතස්ස

මහාපුරිසලක්ඛණපටිලාභස්ස නිස්සන්ද ලං. නාතිදූයර උද් ධරතීති අතිදූයර

ඨයපතුංනඋද්ධරති. නච් චාසන් යන ච නික් ඛිපන්තිඅච්චාසන්යනචඨායන

අනික්ඛිපන්යතො නිෙයාති. හාසෙන් යතො සයදවයක යලොයකයතොසෙන්යතො.

චතූහිපායදහි චරතීති චතචාරී. 

බුද්ධානුභාවස්සපකාසනවයසනගතත්තා වණ් ණකායලො නාම කියරස. 

සරීරවණ්යණවාගුණවණ්යණවාකථිෙමායන දුක් කථිතන් ති න වත් තබ් බං. 

කස්මා? අපරිමාණවණ් ණා හි බුද් ධා භගවන්යතො, බුද්ධගුණසංවණ්ණනා 
ජානන්තස්සෙථාධම්මසංවණ්ණනංයෙවඅනුපවිසතීති. 

දුකූලචුම් බටයකනාති ගන්ථිත්වා ගහිතදුකූලවත්යථන, 

නාගවික් කන් තචරයණොති හත්ථිනාගසදිසපදනික්යඛයපො. 

සතපුඤ් ඤලක් ඛයණොති අයනකසතපුඤ්ඤනිම්මිතමහාපුරිසලක්ඛයණො 

මණියවයරොචයනො ෙථාති අතිවිෙ වියරොචමායනො මණි විෙ යවයරොචයනො

නාමඑයකො මණිවියසයසොතියකචි මහාසායලොවාති මහන්යතො සාලරුක්යඛො

විෙ, යකොවිළාරාදිමහාරුක්යඛො විෙ වා පදුයමො යකොකනයදො ෙථාති
යකොකනදසඞ්ඛාතංමහාපදුමංවිෙ, විකසමානපදුමංවිෙවා. 

ආකාසගඞ් ගං ඔතායරන් යතො විොතිආදි තස්සා පකිණ්ණකකථාෙ
අඤ්යඤසං දුක්කරභාවදස්සනඤ්යචව සුණන්තානං 



මජ්ඣිමනිකායෙ මජ්ඣිමපණ්ණාසටීකා ගහපතිවග්යගො 
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අච්චන්තසුඛාවහභාවදස්සනඤ්ච පථවීජං ආකඩ් යෙන් යතො විොති 
නාළිෙන්තං යෙොයජත්වා මහාපථවිො යහට්ඨිමතයල පප්පටයකොජං

උද්ධංමුඛං කත්වා ආකඩ්යඪන්යතො විෙ යෙොජනිකන්ති යෙොජනප්පමාණං 

මධුභණ් ඩන්තිමධුපටලං. 

මහන් තන්ති උළාරං. සබ් බදානං දින් නයමව යහොතීති සබ්බයමව
පච්චෙජාතංආවාසදාෙයකන දින්නයමවයහොති.තථාහිද්යවතයෙොගායම
පිණ්ඩාෙ චරිත්වා කිඤ්චි අලද්ධා ආගතස්සපි ඡායූදකසම්පන්නං ආරාමං
පවිසිත්වාන්හායිත්වාපටිස්සයෙමුහුත්තංනිපජ්ජිත්වා උට්ඨාෙනිසින්නස්ස
කායෙ බලංආහරිත්වා පක්ඛිත්තං විෙ යහොති. බහි විචරන්තස්ස ච කායෙ
වණ්ණධාතු වාතාතයපහි කිලමති, පටිස්සෙං පවිසිත්වා ද්වාරං පිධාෙ
මුහුත්තං නිසින්නස්සවිසභාගසන්තතිවූපසම්මති, සභාගසන්තතිපතිට්ඨාති, 
වණ්ණධාතු ආහරිත්වා පක්ඛිත්තා විෙ යහොති, බහි විචරන්තස්ස ච පායද
කණ්ටයකොවිජ්ෙති, ඛාණු පහරති, සරීසපාදිපරිස්සයෙොයචවයචොරභෙඤ්ච
උප්පජ්ජති, පටිස්සෙං පවිසිත්වා ද්වාරං පිධාෙ නිපන්නස්ස පන සබ්යබ
පරිස්සො න යහොන්ති, අජ්ෙෙන්තස්ස ධම්මපීතිසුඛං, කම්මට්ඨානං
මනසිකයරොන්තස්සඋපසමසුඛංඋප්පජ්ජතිබහිද්ධාවික්යඛපාභාවයතො, බහි 
විචරන්තස්ස ච කායෙ යසදා මුච්චන්ති, අක්ඛීනි  න්දන්ති, යසනාසනං
පවිසනක්ඛයණ මඤ්චපීඨාදීනිනපඤ්ඤාෙන්ති, මුහුත්තංනිසින්නස්සපන
අක්ඛිපසායදො ආහරිත්වා පක්ඛිත්යතො විෙ යහොති, 
ද්වාරවාතපානමඤ්චපීඨාදීනිපඤ්ඤාෙන්ති, එතස්මිම්පිච ආවායසවසන්තං
දිස්වා මනුස්සා චතූහි පච්චයෙහි සක්කච්චං උපට්ඨහන්ති. යතන වුත්තං – 

‘‘ආවාසදානස ්මිං දින් යන සබ් බං දානං දින් නයමව යහොතී’’ති. 

භූමට් ඨක…යප.… න සක් කාති අෙමත්යථො මහාසුදස් සනවත් ථුනා (දී. නි.
2.241ආදයෙො(දීයපතබ්යබො. 

සීතන්ති (සාරත්ථ. ටී. චූළවග්ග 3.295; සං. නි. ටී. 2.4.243) 
අජ්ෙත්තධාතුක්යඛොභවයසන වා බහිද්ධඋතුවිපරිණාමවයසන වා

උප්පජ්ජනකසීතං. උණ් හන්ති අග්ගිසන්තාපං. තස්ස පන දවදාහාදීසු

සම්භයවො දට්ඨබ්යබො. පටිහන් තීති පටිබාහති. ෙථා තදුභෙවයසන
කාෙචිත්තානං බාධනානි න යහොන්ති, එවං කයරොති. සීතුණ්හබ්භාහයත හි
සරීයර වික්ඛිත්තචිත්යතො භික්ඛු යෙොනියසො පදහිතුං න සක්යකොති. 

වා මිගානීතිසීහබයග්ඝාදිවාළමියග. ගුත්තයසනාසනඤ්හිපවිසිත්වාද්වාරං

පිධාෙනිසින්නස්සයතපරිස්සොනයහොන්ති. සරීසයපතියෙයකචිසරන්තා

ගච්ඡන්යත දීඝජාතියක. මකයසති නිදස්සනයමතං, ඩංසාදීනං එයතයනව

සඞ්ගයහො දට්ඨබ්යබො. සිසියරති සීතකාලවයසන සත්තාහවද්දලිකාදිවයසන

ච උප්පන්යන සිසිරසම් ස්යස. වුට් ඨියෙොති ෙදා තදා උප්පන්නා
වස්සවුට්ඨියෙොපටිහනතීතියෙොජනා. 
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වාතාතයපො යඝොයරොති රුක්ඛගච්ඡාදීනං උම්මූලභඤ්ජනවයසන
පවත්තිො යඝොයරො සරජඅරජාදියභයදො වායතො යචව ගිම්හපරිළාහසමයෙසු 

උප්පත්තිො යඝොයරො සූරිොතයපො ච. පටිහඤ් ඤතීති පටිබාහීෙති. 

යලණත් ථන්ති නානාරම්මණයතො චිත්තං නිවත්යතත්වා 

පටිසල්ලානාරාමත්ථං. සුඛත් ථන්ති වුත්තපරිස්සොභායවන  ාසුවිහාරත්ථං. 

ඣායිතන්ති අට්ඨතිංසාරම්මයණසු ෙත්ථ කත්ථචි චිත්තං උපනිජ්ොයිතුං. 

විපස් සිතන්ති අනිච්චාදියතොසබ්බසඞ්ඛායරසම්මසිතුං. 

විහායරති පටිස්සයෙ. කාරයෙති කාරායපෙය. රම් යමති මයනොරයම 

නිවාසසුයඛ. වාසයෙත් ථ බහුස ්සුයතති කායරත්වා පන එත්ථ විහායරසු
බහුස්සුයතසීලවන්යතකලයාණධම්යමනිවායසෙය.යතනිවායසන්යතොපන 

යතසං බහුස්සුතානං ෙථා පච්චයෙහිකිලමයථොන යහොති, එවං අන් නඤ් ච 

පානඤ් ච වත් ථයසනාසනානි ච දයදෙය උුභභූයතසු අජ්ොසෙසම්පන්යනසු

කම්ම ලානංරතනත්තෙගුණානඤ්චසද්දහයනන විප් පසන් යනන යචතසා. 

ඉදානි ගහට්ඨපබ්බජිතානං අඤ්ඤමඤ්ඤූපකාරතං දස්යසතුං ‘‘යත 

තස් සා’’ති ගාථමාහ. තත්ථ යතති බහුස්සුතා තස් සාති උපාසකස්ස. ධම් මං 

යදයසන් තීති සකලවට්ටදුක්ඛපනුදනං ධම්මං යදයසන්ති. ෙං යසො ධම් මං 

ඉධඤ් ඤාොති යසො පුග්ගයලො ෙං සද්ධම්මං ඉමස්මිං සාසයන 
සම්මාපටිපජ්ජයනන ජානිත්වා අග්ගමග්ගාධිගයමන අනාසයවො හුත්වා
පරිනිබ්බාෙති. 

පූජාසක්කාරවයසයනව පඨමොයමො යඛපියතො, භගවයතො යදසනාෙ
අප්පාවයසයසො මජ්ඣිමොයමො ගයතොති පාළිෙං ‘‘බහුයදව රත්ති’’න්ති

වුත්තන්ති ආහ ‘‘අතියරකතරං දිෙඩ් ෙොම’’න්ති. සන් දස් යසසීති ආනිසංසං
දස්යසසි, ආවාසදානපටිසංයුත්තංධම්මිං කථංසුත්වාතයතොපරං, ‘‘මහාරාජ, 
ඉතිපි සීලං, ඉතිපි සමාධි, ඉතිපි පඤ්ඤා’’ති සීලාදිගුයණ යතසං සම්මා

දස්යසසි, හත්යථන ගයහත්වා විෙ පච්චක්ඛයතො පකායසසි. සමාදයපසීති
‘‘එවං සීලං සමාදාතබ්බං, සීයල පතිට්ඨියතන එවං සමාධි, එවං පඤ්ඤා
භායවතබ්බා’’ති ෙථා යත සීලාදිගුයණ ආදිෙන්ති, තථා ගණ්හායපසි. 

සමුත් යතයජසීතිෙථාසමාදින්නංසීලංසුවිසුද්ධංයහොති, සමථවිපස්සනාච
භාවිෙමානා ෙථා සුට්ඨු වියසොධිතා උපරිවියසසාවහා යහොන්ති, එවං චිත්තං 

සමුත්යතයජසි නිසාමනවයසන යවොදායපසි. සම් පහංයසසීති ෙථානුසිට්ඨං
ඨිතසීලාදිගුයණහි සම්පති ලද්ධගුණානිසංයසහි යචව උපරි
ලද්ධබ්බ ලවියසයසහි ච උපරිචිත්තං සම්මා පහංයසසි, ලද්ධස්සාසවයසන
සුට්ඨු යතොයසසි.එවයමයතසංපදානංඅත්යථොයවදිතබ්යබො. 

සමුදාෙවචයනොපි අසීතිමහායථර-සද්යදො තයදකයදයසපි නිරුළ්යහොති

ආහ ‘‘අසීතිමහායථයරසු විජ් ජමායනසූ’’ති. ආනන්දත්යථයරොපි හි 

අන්යතොගයධොඑවාති. සාකිෙමණ් ඩයලතිසාකිෙරාජසමූයහ. 
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පටිපදාෙ නියුත්තත්තා පාටිපයදො. යතනාහ – ‘‘පටිපන් නයකො’’ති.

සික්ඛනසීලතාදිනා යසයඛො, ඔධියසො සමිතපාපතාෙ සමයණො. යසයඛො 
පාටිපයදො පටිපජ්ජනපුග්ගලාධිට්ඨායනන පටිපදායදසනං නිෙයමන්යතො

පටිපදාෙ පුග්ගලං නිෙයමති නාමාති ‘‘පටිපදාෙ පුග් ගලං නිෙයමත් වා 

දස් යසතී’’ති. යසඛප්පටිපදා සාසයන මඞ් ගලපටිපදා සම්මයදව
අයසවිතබ්බපරිවජ්ජයනන යසවිතබ්බසමාදායනන උක්කංසවත්ථූසු ච

භාවයතො අයසඛධම්මපාරිපූරිො ආවහත්තා ච වඩ් ෙමානකපටිපදා. 

අකිලමන් තාව සල් ලක් යඛස් සන් තීති ඉදං තදා යතසං අයසඛභූමිඅධිගමාෙ 

අයෙොගයතාෙ වුත්තං. අකිලමන් තාවාති ඉමිනා පටිසම්භිදාප්පත්තස්සපි

අනධිගතමග්ගසඤ්ඤාපනා භාරිොති දස්යසති. ඔසටාති අනුප්පවිට්ඨා. 

සකලං විනෙපිටකං කථිතයමව යහොති තස්ස සීලකථාබාහුල්ලයතො

යසසද්වයෙපි එයසව නයෙො. තීහි පිටයකහීති කරණත්යථ කරණවචනං.
යතනතංතංපිටකානංතස්සාතස්සාසික්ඛාෙ සාධකතමභාවංදස්යසති. 

පිට් ඨිවායතො උප් පජ් ජති උපාදින්නකසරීරස්ස තථාරූපත්තා

සඞ්ඛාරානඤ්ච අනිච්චතාෙ දුක්ඛානුබන්ධත්තා. අකාරණං වා එතන්ති 

යෙනාධිප්පායෙන වුත්තං, තයමව අධිප්පාෙං විවරිතුං ‘‘පයහොතී’’තිආදි

වුත්තං. චතූහි ඉරිොපයථහි පරිභුඤ් ජිතකායමො අයහොසි සකයරාූනනං
අජ්ොසෙවයසන. තථා හි වක්ඛති ‘‘සත්ථාපි තයදව සන්ධාෙ තත්ථ
සඞ්ඝාටිං පඤ්ඤයපත්වානිපජ්ජීතී’’ති. ෙදි එවං ‘‘පිට්ඨි යමආගිලාෙතී’’ති

ඉදංකථන්තිආහ ‘‘උපාදින් නකසරීරඤ් ච නාමා’’තිආදි. 

23. ‘‘ඉමිනා පාතියමොක්ඛසංවයරන…යප.… සම්පන්යනො’’තිආදීසු
(විභ. 511) සමන්නාගතත්යථොසම්පන්න-සද්යදො, ඉධපනපාරිපූරිඅත්යථොති

දස්යසතුං ‘‘පරිපුණ් ණසීයලොති අත් යථො’’ති වුත්තං. යෙො පන
සම්පන්නසීයලොයෙව, යසො පරිපුණ්ණසීයලො. පරිසුද්ධඤ්හි සීලං

‘‘පරිපුණ්ණ’’න්ති වුච්චති, න සබලං කම්මාසං වා. සුන් දරධම් යමහීති
යසොභනධම්යමහි. ෙස්මිං සන්තායන උප්පන්නා තස්ස යසොභනභාවයතො.

යතහිසප්පුරිසභාවසාධනයතො සප් පුරිසානං ධම්යමහි. 

24. ඉමිනා එත් තයකන ඨායනනාති ‘‘ඉධ, මහානාම, අරිෙසාවයකො’’ති
ආරභිත්වා ොව ‘‘අකසිරලාභී’’ති පදං ඉමිනා එත්තයකන උද්යදසපයදන

මාතිකං ඨයපත්වා. පටිපාටිොති උද්යදසපටිපාටිො. එවමාහාති ‘‘එවං
කථඤ්ච, මහානාමා’’තිආදිනාඉදානිවුච්චමායනනදස්සිතාකායරනආහ. 

25. හිරීෙතීති ලජ්ජීෙති පීළීෙති. ෙස්මා හිරී පාපජිගුච්ඡනලක්ඛණා, 

තස්මා ‘‘ජිගුච් ෙතීති අත් යථො’’ති වුත්තං. ඔත් තප් පතීති උත්තප්පති. 

පාපුත්රාසලක්ඛණඤ්හි ඔත්තප්පං. පග් ගහිතවීරියෙොති සඞ්යකොචං

අනාපන්නවීරියෙො. යතනාහ ‘‘අයනොසක් කිතමානයසො’’ති. පහානත් ථාොති
සමුච්ඡින්දනත්ථාෙ.කුසලානං ධම්මානං උපසම්පදා නාම අධිගයමො එවාති



මජ්ඣිමනිකායෙ මජ්ඣිමපණ්ණාසටීකා ගහපතිවග්යගො 
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ආහ ‘‘පටිලාභත් ථාො’’ති. සතියනපක් යකනාති සතිො යනපක්යකන

තික්ඛවිසදසූරභායවන. අට් ඨකථාෙං පන යනපක්කං නාම පඤ්ඤාති

අධිප්පායෙන ‘‘සතිො ච නිපකභායවන චා’’ති අත්යථො වුත්යතො, එවං සති

අඤ්යඤො නිද්දිට්යඨොනාමයහොති. සතිමාතිචඉමිනාවවියසසාසතිගහිතා, 
පරයතො ‘‘චිරකතම්පි චිරභාසිතම්පි සරිතා අනුස්සරිතා’’ති සතිකිච්චයමව

නිද්දිට්ඨං, න පඤ්ඤාකිච්චං, තස්මා සතියනපක් යකනාති සතිො
යනපක්කභායවනාති සක්කා විඤ්ඤාතුං. යතයනව හි පච්චෙවියසසවයසන
අඤ්ඤධම්මනිරයපක්යඛො සතිො බලවභායවො. තථා හි 
ඤාණවිප්පයුත්තචිත්යතනපිඅජ්ෙෙනසම්මසනානිසම්භවන්ති. 

යචතිෙඞ් ගණවත් තාදීති ආදි-සද්යදන යබොධිෙඞ්ගණවත්තාදීනි

සඞ්ගණ්හාති. අසීතිමහාවත් තපටිපත් තිපූරණන්ති එත්ථ
අසීතිවත්තපටිපත්තිපූරණං මහාවත්තපටිපත්තිපූරණන්ති

වත්තපටිපත්තිපූරණ-සද්යදොපච්යචකංයෙොයජතබ්යබො.තත්ථ මහාවත් තානි 
(විභ. මූලටී. 406) නාම වත්තඛන්ධයක (චූළව. 356 ආදයෙො( වුත්තානි
ආගන්තුකවත්තං ආවාසිකං ගමිකං අනුයමොදනං භත්තග්ගං පිණ්ඩචාරිකං 
ආරඤ්ඤිකං යසනාසනං ජන්තාඝරං වච්චකුටි උපජ්ොෙං සද්ධිවිහාරිකං
ආචරිෙං අන්යතවාසිකවත්තන්ති චුද්දස. තයතො අඤ්ඤානි පන කදාචි
තජ්ජනීෙකම්මකතාදිකායල පාරිවාසිකාදිකායල ච චරිතබ්බානි අසීති
ඛුද්දකවත්තානි සබ්බාසු අවත්ථාසු න චරිතබ්බානි, තස්මා මහාවත්යතසු, 
අග්ගහිතානි. තත්ථ ‘‘පාරිවාසිකානං භික්ඛූනං වත්තං පඤ්ඤයපස්සාමී’’ති
ආරභිත්වා ‘‘න උපසම්පායදතබ්බං…යප.… න ඡමාෙං චඞ්කමන්යත
චඞ්කයම චඞ්කමිතබ්බ’’න්ති (චූළව. 81) වුත්තානි පකභත්යත 
චරිතබ්බවත්තාවසානානිඡසට්ඨි, තයතොපරං‘‘න, භික්ඛයව, පාරිවාසියකන
භික්ඛුනා පාරිවාසිකවුඩ්ඪතයරන භික්ඛුනා සද්ධිං මූලාෙපටිකස්සනාරයහන
මානත්තාරයහන මානත්තචාරියකන අබ්භානාරයහන භික්ඛුනා සද්ධිං
එකච්ඡන්යන ආවායස වත්තබ්බ’’න්තිආදීනි (චූළව. 82) පකතත්යත
චරිතබ්යබහි අනඤ්ඤත්තා විසුං විසුං අගයණත්වා පාරිවාසිකවුඩ්ඪතරාදීසු
පුග්ගලන්තයරසු චරිතබ්බත්තා යතසං වයසන සම්පිණ්යඩත්වා එයකකං
කත්වා ගණිතබ්බානි පඤ්චාති එකසත්තතිවත්තානි, 
උක්යඛපනිෙකම්මකතවත්යතසු වත්තපඤ්ඤාපනවයසන වුත්තං – ‘‘න
පකතත්තස්ස භික්ඛුයනො අභිවාදනං පච්චුට්ඨානං…යප.… න්හායන
පිට්ඨිපරිකම්මං සාදිතබ්බ’’න්ති (චූළව. 51) ඉදං අභිවාදනාදීනං අසාදිෙනං
එකං, ‘‘නපකතත්යතො භික්ඛුසීලවිපත්තිො අනුද්ධංසිතබ්යබො’’තිආදීනිච
දසාති එවයමතානි ද්වාසීති. එයතස්යවව පන කානිචි 
තජ්ජනීෙකම්මාදිවත්තානි කානිචි පාරිවාසිකාදිවත්තානීති
අග්ගහිතග්ගහයණන ද්වාසීති, එවංඅප්පකංපනඌනමධිකංවාගණනුපගං
න යහොතීති ඉධ ‘‘අසීති’’ච්යචව වුත්තං. අඤ්ඤත්ථ පන අට්ඨකථාපයදයස
‘‘ද්වාසීතිඛන්ධකවත්තානී’’තිවුච්චති. 
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සක් කච් චං උද් දිසනං සක් කච් චං උද් දිසාපනන්ති පච්යචකං සක්කච්චං-

සද්යදො යෙොයජතබ්යබො. උද් දිසනං උද්යදසග්ගහණං. ධම් යමොසාරණං 

ධම්මස්සඋච්චාරණං. ධම් මයදසනා – 

‘‘ආදිම්හිසීලංයදයසෙය, මජ්යෙොනංවිපස්සනං; 
පරියෙොසායන චනිබ්බානං, එසාකථිකසණ්ඨිතී’’ති. (දී. නි. අට්ඨ. 
1.190; සං.නි.අට්ඨ.3.4.246) – 

එවං කථිතලක්ඛණා ධම්මකථා. උපගන්ත්වා නිසින්නස්ස ෙස්ස කස්සචි

ගහට්ඨස්ස පබ්බජිතස්ස වා තඞ්ඛණානුරූපා ධම්මී කථා උපනිසින් නකථා. 

භත්තානුයමොදනකථා අනුයමොදනිො. සරිතාති එත්ථ න යකවලං
චිරකතචිරභාසිතානං සරණමනුස්සරණමත්තං අධිප්යපතං, අථ යඛො
තථාපවත්තරූපාරූපධම්මානං පරිග්ගහමුයඛන පවත්තවිපස්සනාචායර

සතිසම්යබොජ්ෙඞ්ගසමුට්ඨාපනන්ති දස්යසතුං ‘‘තස් මිං කායෙන 

චිරකයත’’තිආදි වුත්තං. සකිම් පි සරයණනාති එකවාරං සරයණන. 

පුනප් පුනං සරයණනාති අනු අනු සරයණන. සතිසම්යබොජ්ෙඞ්ගම්පි
වියවකනිස්සිතං විරාගනිස්සිතං නියරොධනිස්සිතං යවොසග්ගපරිණාමිඤ්ච
කත්වා සරන්යතො තත්ථ තත්ථ ජවනවායර සරණජවනවායර

පරිත්තජවනවයසන අනුස ්සරිතාති යවදිතබ් බා. 

ගතිඅත්ථාධාතුසද්දාබුද්ධිඅත්ථායහොන්තීතිආහ– ‘‘උදෙඤ් ච වෙඤ් ච 

පටිවිජ් ඣිතං සමත් ථාො’’ති. මිස්සකනයෙනාෙං යදසනා ආගතාති ආහ – 

‘‘වික් ඛම් භනවයසන ච සමුච් යෙදවයසන චා’’ති. යතනාහ 

‘‘විපස ්සනාපඤ් ඤාෙ යචවා’’තිආදි. විපස්සනාපඤ්ඤාෙ
නිබ්යබධිකපරිොෙයතො. සා ච යඛො පයදසිකාති නිප්පයදසිකං කත්වා 

දස්යසතුං ‘‘මග් ගපඤ ්ඤාෙ පටිලාභසංවත් තනයතො චා’’ති වුත්තං. 

දුක්ඛක්ඛෙගාමිනිභායවපි එයසව නයෙො. සම් මාති ොථාවයතො. 
අකුප්පධම්මතාෙ හි මග්ගපඤ්ඤා යඛපිතයඛපනාෙන පුනකිච්චං අත්ථීති

උපායෙනඤායෙනොපවත්තිසාඑවාතිආහ– ‘‘යහතනා නයෙනා’’ති. 

26. අධිකං යචයතො අභියචයතො, මහග්ගතචිත්තං, තස්ස පන අධිකතා 
කාමච්ඡන්දාදිපටිපක්ඛවිගයමන විසිට්ඨභාවප්පත්ති, තන්නිස්සිතානි 

ආභියචතසිකානි. යතනාහ ‘‘අභිචිත් තං යසට් ඨචිත් තං සිතාන’’න්ති. 

දිට් ඨධම් මසුඛවිහාරානන්ති ඉමස්මිංයෙව අත්තභායව  ාසුවිහාරභූතානං.
යතහි පන සමඞ්ගිතක්ඛයණ ෙස්මා වියවකජං පීතිසුඛං සමාධිජං පීතිසුඛං
අපීතිජං සතිපාරිසුද්ධිඤාණසුඛඤ්ච පටිලභති වින්දති, තස්මා ආහ – 

‘‘අප් පිතප් පිතක් ඛයණ සුඛපටිලාභයහතූන’’න්ති. ඉච් ඡිතිච් ඡිතක් ඛයණ 

සමාපජ් ජිතාති ඉමිනා යතසු ොයනසු සමාපජ්ජනවසීභාවමාහ, 
‘‘නිකාමලාභී’’තිපනවචනයතොආවජ්ජනාධිට්ඨානාපච්චයවක්ඛණවසියෙො 

ච වුත්තා එවාති යවදිතබ්බා. නිදුක් ඛලාභීති ඉමිනා යතසං ොනානං
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සුඛපටිපදාඛිප්පාභිඤ්ඤතං දස්යසති, විපුලලාභීති ඉමිනා පගුණතං

තප්පමාණදස්සිතභාවදීපනයතො. යතනාහ ‘‘පගුණභායවනා’’තිආදි. 

සමාපජ් ජිතං සක් යකොති සමාපජ්ජනවසීභාවතාෙ සාධිතත්තා. 

සමාධිපාරිපන් ථිකධම් යමති වසීභාවස්ස පච්චනීකධම්යම. ොනාධිගමස්ස
පන පච්චනීකධම්මා පයගව වික්ඛම්භිතා, අඤ්ඤථාොනාධිගයමො එව න

සිො. අකිලමන් යතො වික් ඛම් යභතං න සක් යකොතීතිකිච්යඡන වික්ඛම්යභති
වියසොයධති, කාමාදීනවපච්චයවක්ඛණාදීහි කාමච්ඡන්දාදීනං අඤ්යඤසං 
සමාධිපාරිපන්ථිකානං දූරසමුස්සාරණං ඉධ වික්ඛම්භනං වියසොධනන්ති
යවදිතබ්බං. 

27. විපස්සනාහිතාෙ උපරූපරිවියසසාවහත්තා වඩ්ඪමානාෙ 

පුබ්බභාගසීලාදිපටිපදාෙ. සා එව පුබ්බභාගපටිපදා ෙථාභාවිතතාෙ අවස්සං
භාවිනං වියසසං පරිග්ගහිතත්තා අණ්ඩං විොති අණ්ඩං, කියලයසහි
අදූසිතතාෙ අපූති අණ්ඩං එතස්සාති අපුච්චණ්යඩො, විපස්සනං

උස්සුක්කායපත්වා ඨිතපුග්ගයලො, තස්ස භායවො අපුච් චණ් ඩතා. 

විපස් සනාදිඤාණප් පයභදාොති පුබ්යබනිවාසඤාණාදිඤාණපයභදාෙ. 

තත් ථාතියචයතොඛිලසුත්යත (ම. නි.1.185) ‘‘සයඛොයසො, භික්ඛයව, එවං
උස්යසොළ්හිපන්නරසඞ්ගසමන්නාගයතො භික්ඛු භබ්යබො අභිනිබ්බිදාො’’ති

ආගතත්තා උස් යසො ් හිපන් නරයසහි අඞ් යගහි සමන් නාගතභායවොති එවං ෙං 

ඔපම් මසංසන් දනං ආගතං, තංඔපම්මසංසන්දනං ඉධඉමස්මිංයසඛසුත්යත
යෙොයජත්වායවදිතබ්බන්තිසම්බන්යධො. 

28. මහග්ගතාදිභායවන යහට්ඨිමානංොනානං අනුරූපම්පි අත්තයනො 

වියසයසනයතඋත්තරිත්වාඅතික්කමිත්වානඨිතන්ති අනුත් තරං, යතනාහ– 

‘‘පඨමාදිජ් ඣායනහි අසදිසං උත් තම’’න්ති. දුතිොදීසුපි අභිනිබ්භිදාසු.
පුබ්යබනිවාසඤාණං උප්පජ්ජමානං ෙථා අත්තයනො විසෙපටිච්ඡාදකං
කියලසන්ධකාරංවිධමන්තයමව උප්පජ්ජති, එවං අත්තයනොවිසයෙකඤ්චි

වියසසංකයරොන්තයමවඋප්පජ්ජතීතිආහ– ‘‘පුබ් යබනිවාසඤායණන පඨමං 

ජාෙතී’’ති, යසසඤාණද්වයෙපිඑයසව නයෙො. 

29. චරණස් මින්ති පච්චත්යත භුම්මවචනන්ති ආහ ‘‘චරණං නාම 

යහොතීති අත් යථො’’ති. යතනාති කරණත්යථ කරණවචනං
අගතපුබ්බදිසාගමයනයතසංසාධකතමභාවයතො. 

අට් ඨ ඤාණානීතිඉධආගතානිචඅනාගතානිච අම් බට් ඨසුත් තාදීසු (දී.

නි. 1.254 ආදයෙො( ආගතානි ගයහත්වා වදති. විනිවිජ් ඣිත් වාති 
පුබ්යබනිවාසපටිච්ඡාදකාදිකියලසතමංභින්දිත්වාපදායලත්වා. 

30. සනඞ් කුමායරනාති සනන්තනකුමායරන. තයදව හි තස්ස

සනන්තනකුමාරතං දස්යසතුං ‘‘චිරකාලයතො පට් ඨාො’’ති වුත්තං. යසො 



මජ්ඣිමනිකායෙ මජ්ඣිමපණ්ණාසටීකා ගහපතිවග්යගො 
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අත් තභායවොතියෙන අත්තභායවනමනුස්සපයථොනංනිබ්බත්යතසි, යසො
කුමාරත්තභායවො, තස්මා බ්රහ්මභූයතොපිතාදියසනකුමාරත්තභායවනචරති. 

ජනිතස්මිං-සද්යදො එව ඉ-කාරස්ස එ-කාරං කත්වා ‘‘ජයනතස් මි’’න්ති

වුත්යතො, ජනිතස් මින්තිචජනස්මින්තිඅත්යථොයවදිතබ්යබො. ජනිතස් මින්ති
සාමඤ්ඤග්ගහයණපිෙත්ථචතුවණ්ණසමඤ්ඤා, තත්යථව මනුස්සයලොයක. 

ඛත් තියෙො යසට් යඨොති යලොකසමඤ්ඤාපි මනුස්සයලොයකයෙව, න

යදවකායෙබ්රහ්මකායෙවාතිදස්යසතුං ‘‘යෙ යගොත් තපටිසාරියනො’’තිවුත්තං. 

පටිසරන් තීති ‘‘අහං යගොතයමො, අහං කස්සයපො’’ති පති පති අත්තයනො
යගොත්තංඅනුසරන්තිපටිජානන්තිවාති අත්යථො. 

එත් තාවතාති ‘‘සාධු සාධු ආනන්දා’’ති එත්තයකන සාධුකාරදායනන. 

ජිනභාසිතං නාම ජාතන්තිආදියතො පට්ඨාෙ ොව පරියෙොසානා යථරභාසිතං
බුද්ධභාසිතයමවනාමජාතං. ‘‘කිම්පනිදංසුත්තං සත්ජයදසනානුවිධානයතො
ජිනභාසිතං, උදාහු සාධුකාරදානමත්යතනා’’ති එවරූපා යචොදනා ඉධ 
අයනොකාසා යථරස්ස යදසනාෙ භගවයතො යදසනානුවිධානයහතුකත්තා
සාධුකාරදානස්සාති. ෙං පයනත්ථ අත්ථයතො අවිභත්තං, තං
සුවිඤ්යඤෙයයමව. 

යසඛසුත්තවණ්ණනාෙලීනත්ථප්පකාසනාසමත්තා. 
4. යපොතලිෙසුත්තවණ්ණනා 

31. අඞ්ගා නාම ජනපදියනො රාජකුමාරා, යතසං නිවායසො එයකොපි

ජනපයදො රුළ්හිවයසන අඞ්ගාත්යවව වුච්චතීති ආහ ‘‘අඞ් ගායෙව යසො 

ජනපයදො’’ති. මහිො පනස් ස උත් තයරන ො ආයපොති මහිො නදිො ො

ආයපො තස්ස ජනපදස්ස උත්තයරන යහොන්ති. තාසං අවිදූරත් තා යසො

ජනපයදො උත් තරායපොති වුච් චති. සා පන මහී කත්ථචි කත්ථචි භිජ්ජිත්වා

ගතාතිආහ ‘‘කතරමහිො උත් තයරන ො ආයපො’’ති. තත් ථාතිතස්සාමහිො

ආගමනයතොපට්ඨාෙ අෙං ආවිභාවකථා. ෙස්මා(අ.නි.ටී.3.8.19) යලොකිො
ජම්බුදීයපො හිමවා තත්ථ පතිට්ඨිතසමුද්දදහපබ්බතනදියෙොති එයතසු ෙං ෙං
නමනුස්සයගොචරං, තත්ථසෙං සම්මූළ්හාඅඤ්යඤපිසම්යමොහෙන්ති, තත්ථ

තත්ථ සම්යමොහවිධමනත්ථං ‘‘අෙං කිර ජම් බුදීයපො’’තිආදිමාරද්ධං. 

දසසහස් සයෙොජනපරිමායණො ආොමයතො ච විත්ථාරයතො චාති අධිප්පායෙො.

යතනාහ ‘‘තත් ථා’’තිආදි. උදයකන අජ් යඣොත් ථයටො තදුපයභොගිසත්තානං
පුඤ්ඤක්ඛයෙන. 

සුන්දරදස්සනං කූටන්ති සුදස ්සනකූටං, ෙං යලොයක ‘‘යහමකූට’’න්ති

වුච්චති. මූලගන් යධො කාළානුසාරිොදි. සාරගන් යධො චන්දනාදි. 

යඵග් ගුගන් යධො සලලාදි. තචගන් යධො ලවඞ්ගාදි. පපටිකගන් යධො කබිත්ථාදි. 

රසගන් යධො සජ්ජාදි, පත් තගන් යධො තමාලහිරියවරාදි. පුප් ඵගන් යධො 

නාගකුඞ්කුමාදි. ඵලගන් යධො ජාති ලාදි. ගන් ධගන් යධො සබ්යබසං ගන්ධානං



මජ්ඣිමනිකායෙ මජ්ඣිමපණ්ණාසටීකා ගහපතිවග්යගො 

17 
පටුන 

ගන්යධො.ෙස්සහිරුක්ඛස්සසබ්යබසම්පිමූලාදීනංගන්යධොඅත්ථි, යසොඉධ 
ගන්යධොනාම.තස්සගන්ධස්සගන්යධොගන්ධගන්යධො.සබ්බානිපුජලයතො
පඤ්ඤාසයෙොජනානි, ආොමයතො පන උබ්යබධයතො විෙ
ද්වියෙොජනසතායනවාතිවදන්ති. 

මයනොහරසිලාතලානීති ඔතරණත්ථාෙ මනුඤ්ඤයසොපානසිලාතලානි. 

සුපටිෙත් තානීති තදුපයභොගිසත්තානං සාධාරණකම්මානුභායවන සුට්ඨු
පටිෙත්තානි සුප්පවත්තිතානි යහොන්ති. මච්ඡකච්ඡපාදයෙො උදකං මලිනං

කයරොන්ති, තදභාවයතො ඵලිකසදිසනිම් මලුදකානි. තිරිෙයතො දීඝං

උග්ගතකූටන්ති ‘‘තිරච් ොනපබ් බත’’න්තිආහ. 

ආපණානි එවයවොහාරස්සමුඛභූතානීතිආහ ‘‘ආපණමුඛසහස් සානී’’ති. 

විභත් තානීති වවත්ථිතානි අඤ්ඤමඤ්ඤාසම්භින්නානි. වසනට් ඨානන්ති

අත්තයනො ෙථා ාසුකං වසිතබ්බට්ඨානං. ආසති එත්ථාති ආසනං, 
නිසීදිතබ්බට්ඨානානි. 

අසාරුප්පං පටිච්ච උප්පජ්ජනකස්ස ඡාදනයතො ඡන්නං අනුච් ෙවිකං, 

තයදව අජ්ොසෙසම්පත්තිං පතිරූයපති පකායසතීති පතිරූපං. යතනාහ 

‘‘නප් පතිරූප’’න්ති. කාරණයවවචනානීති ඤාපකකාරණයවවචනානි.

ඤාපකඤ්හිකාරණං අධිප්යපතං.අත්ථංආකයරොතිපකායසතීති ආකායරො, 

තයමව ලීනං ගුළ්හං අත්ථං ගයමතීති ලිඞ් ගං, යසො යතන නිමීෙතීති 

නිමිත් තන්ති වුච්චති. ඉදානි තයමවත්ථං විවරිතුං ‘‘දීඝදසවත් ථ…යප.… 

නිමිත් තාති වුත් තා’’තිආහ. යතතිආකාරාදයෙො. තථා හි පන යමතිආදිනා 
යපොතලියෙොගහපති ‘‘පරිබ්බාජකනිොයමනඅහංජීවාමි, තස්මාගහපතින

යහොමීතිවදති. ඔවදන් යතොතිඅනුසාසන්යතො. උපවදන් යතොති පරිභාසන්යතො. 

32. යගධභූයතො යලොයභොති ගිජ්ෙනසභායවො යලොයභො.

අගිජ්ෙනලක්ඛයණො න යලොයභො, අනින් දාභූතං අඝට් ටනන්ති නින්දාෙ

පටිපක්ඛභූතං පයරසං අඝට්ටනං. නින් දාඝට් ටනාති නින්දාවයසන පයරසං

ඝට්ටනා අක්යකොසනා. බයවහාරයවොහායරොපීති කෙවික්කෙලක්ඛයණො
සයබයොහායරොපි දානග්ගහණං යවොහායරො. ‘‘දත්යතො තිස්යසො’’ තිආදිනා 

යවොහරණං පඤ්ඤාපනන්ති පඤ් ඤත් ති යවොහායරො. ෙථාධිප්යපතස්ස 

අත්ථස්ස යවොහරණං කථනං යබොධනන්ති වචනං යවොහායරො. ොථාවයතො 

අොථාවයතො ච යවොහරති එයතනාති යවොහායරො, යචතනා. 

අෙමිධාධිප් යපයතොති අෙං යචතනාලක්ඛයණො යවොහායරො ඉධ ඉමස්මිං
අත්යථ අධිප්යපයතො, යසො ච යඛො සාවජ්යජොව සමුච්යඡදස්ස ඉච්ඡිතත්තා.

ඉදානිචතුබ්බිධස්සපියවොහාරස්සඉධ සම්භවං දස්යසතුං ‘‘ෙස් මා වා’’තිආදි

වුත්තං. ගිහීති යචතනා නත් ථීති අහං ගිහීති යචතනාපවත්ති නත්ථි. ගිහීති 

වචනං නත් ථීති ගිහීති අත්තයනො පයරසඤ්ච වචනප්පවත්ති නත්ථි. ගිහීති 
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පණ් ණත් ති නත් ථීති ගිහීති සමඤ්ඤා නත්ථි. ගිහීති බයවහායරො නත් ථීති
සමුදාචායරොනත්ථි. 

33. පාණාතිපායතොව සංයෙොජනං. කස්මා? බන්ධනභායවන
පවත්තනයතො නිස්සරිතුං අප්පදානයතො. පාණාතිපාතස්ස අත්ථිතාෙ යසො 

පුග්ගයලො ‘‘පාණාතිපාතී’’ති වුච්චතීති ආහ – ‘‘පාණාතිපාතස් ස…යප.… 

යහොතී’’ති. ෙඤ්හි ෙස්ස අත්ථි, යතන යසො අපදිස්සතීති. බහුතාොති
අචක්ඛුකාදියභයදන බහුභාවයතො. පාණාතිපාතස්ස පටිපක්යඛො 

අපාණාතිපායතො. යසො පන අත්ථයතො කාෙද්වාරියකො සීලසංවයරොති ආහ 

‘‘කායිකසීලසංවයරනා’’ති. අත් තාපි මං උපවයදෙයාතිආදි පාණාතිපායත

ආදීනවදස්සනං. ආදීනවදස්සියනො හි තයතො ඔරමණං. යදසනාවයසනාති 
අඤ්ඤත්ථ සුත්යත අභිධම්යම ච දසසු සංයෙොජයනසු පඤ්චසු නීවරයණසු 

යදසනාවයසනඅපරිොපන්නම්පි සංයෙොජනන් තිපි නීවරණන් තිපිඉධ වුත් තං. 

කස්මා? තදත්ථසම්භවයතො. යතනාහ – ‘‘වට් ටබන් ධනට් යඨන 

හිතප් පටිච් ොදනට් යඨන චා’’ති, පාණාතිපායතො හිඅපාණාතිපාතපච්චෙංහිතං

පටිච්ඡායදන්යතොවඋප්පජ්ජතීති. එයකො අවිජ් ජාසයවොතිඉදංසහජාතවයසන
වුත්තං, උපනිස්සෙවයසන පන ඉතයරසම්පි ආසවානං ෙථාරහං සම්භයවො
යවදිතබ්යබො. පාණාතිපාතී හි පුග්ගයලො ‘‘තප්පච්චෙං අත්ථං කරිස්සාමී’’ති
කායමපත්යථති.දිට්ඨිංගණ්හාති, භවවියසසංපච්චාසීසති.තත්ථ උප්පන්නං

විහනති බාධතීති විඝායතො, දුක්ඛං, පරිළාහනං අනත්ජප්පාදවයසන

උපතාපනං පරි ායහො, අෙයමයතසං වියසයසො. සබ් බත් ථාති සබ්යබසු

වායරසු. ඉමිනා උපායෙනාතිඅතියදයසනපනපරිග්ගහියතොඅත්යථොපරයතො
ආගමිස්සතීති. 

34-40. ඉමස ්මිං පයදති එයතන සත්තසුපි වායරසු තථා ආගතං පදං

සාමඤ්ඤයතො ගහිතං. යතනාහ ‘‘ඉමිනා’’තිආදි. යරොසනං කායිකං
වාචසිකඤ්චාති තප්පටිපක්යඛො අයරොයසොපි තථා දුවියධොති ආහ 

‘‘කායිකවාචසිකසංවයරනා’’ති. ෙථා අභිජ්ො යලොයභො, අනභිජ්ො

අයලොයභො, එවං අයකොධූපාොයසො අබයාපායදො, සංවයරසුඛන්ති සංවයරොති
දට්ඨබ්යබො, අනතියලොයභො පන සතිසංවයර, අනතිමායනො ඤාණසංවයර
සඞ්ගහංගච්ඡතීතිදට්ඨබ්බං.ඉයමසුපනපයදසුඑවං සබ්බවායරසුයෙොජනා
කාතබ්බාතිසම්බන්යධො. 

එවං ආසවුප් පත් ති යවදිතබ් බාති එත්ථ වුත්තස්සපි එකජ්ෙං

වුච්චමානත්තා ‘‘පුන අෙං සඞ් යඛපවිනිච් ෙයෙො’’ති වුත්තං. අසම් යමොහත් ථං 

ආරම්මණස්ස. පුරියමසු තාව චතූසු වායරසු විරමිතං න සක් යකොමීති 

වත් තබ් බං. ‘‘අත්තාපිමංඋපවයදෙයා’’ති එතස්සපදස්සඅත්ථවණ්ණනාෙං 

‘‘න සක් යකොමී’’ති, ‘‘අනුවිජ්ජාපිමංවිඤ්ඤූගරයහෙු’’න්තිඑතස්සපදස්ස

අත්ථවණ්ණනාෙං ‘‘න සක් යකොතී’’ති වත් තබ් බං, ඉමිනා නයෙන

පච්ඡියමසුපි චතූසු ෙථාරහං යෙොජනා යවදිතබ්බා. අතිමායන 
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භවාසවඅවිජ් ජාසවාති වුත්තං මායනන සහ දිට්ඨිො අනුප්පජ්ජනයතො, 
අතිමායනො පන කාමරායගනපි උප්පජ්ජයතවාති ‘‘අතිමායන 
කාමාසවඅවිජ්ජාසවා’’ති වත්තබ්බං සිො, ස්වාෙං නයෙො වුත්තනෙත්තා 

සුවිඤ්යඤයෙයොති න දස්සියතො. පාතියමොක් ඛසංවරසීලං කථිතං ආදියතො

චතූහිඡට්යඨනවාතිපඤ්චහිවායරහි, යසයසහිතීහි පාතියමොක් ඛසංවරසීයල 

ඨිතස ්ස භික් ඛුයනො පටිසඞ් ඛාපහානං, සබ්යබහිපි පන භික්ඛුභායව ඨිතස්ස 

ගිහියවොහාරසමුච් යෙයදො කථියතො. තත්ථ සබ්බත්ථ වත්තං ‘‘ඉදඤ්චිදඤ්ච
මය්හං කාතුං නප්පතිරූප’’න්ති පටිසඞ්ඛානවයසන අකරණං පජහනඤ්ච
පටිසඞ්ඛාපහානං. 

කාමාදීනවකථාවණ්ණනා 
42. උපසුම් යභෙයාති එත්ථ උප-සද්යදො සමීපත්යථො, සුම්භනං 

වික්යඛපනං. යතයනව තයමනන්ති භුම්මත්යථ උපයෙොගවචනන්තිආහ – 

‘‘තස් ස සමීයප ඛියපෙයා’’ති, තස්ස කුක්කුරස්ස සමීයප අට්ඨිකඞ්කලං

ඛියපෙයාති අත්යථො. නිම් මංසත් තා කඞ් කලන් ති වුච් චතීති ඉමිනා
විගතමංසාෙඅට්ඨිකඞ්කලිකාෙඋරට්ඨිම්හිවා පිට්ඨිකණ්ටයකවාසීසට්ඨිම්හි

වා කඞ්කල-සද්යදො නිරුළ්යහොති දස්යසති. සුනික් කන් තන්ති නිල්ලිඛිතං
කත්වාවනිබ්බියසසංලිඛිතං. 

එකත්තුපට්ඨානස්ස අජ්ඣුයපක්ඛනවයසන පවත්තිො එකත් තා. 

යතනාහ ‘‘චතත් ථඣානුයපක් ඛා’’ති. ෙස්මා පනස්ස ආරම්මණම්පි

එකසභාවයමව, තස්මා ආහ ‘‘සා හී’’තිආදි. යලොකාමිසසඞ් ඛාතාති
අපරිඤ්ඤාතවත්ජනා යලොයකන ආමසිතබ්බයතො, යලොයක වා ආමියසොති
සඞ්ඛංගතාෙවයසනකාමගුණානංකාමභායවොචආමිසභායවො ච, යසොඑව

නිප්පරිොෙයතොආමිසන්තිවත්තබ්බතංඅරහති. කාමගුණාමිසාතිකාමගුයණ

ඡන්දරාගා. ගහණට් යඨන භුසංආදානට්යඨන. 

43. ඩෙනං ආකායසන ගමනන්ති ආහ ‘‘උප් පතිත් වා ගච් යෙෙයා’’ති.

ගිජ්ොදීනං වාසි රසු න යහොතීති ආහ – ‘‘මුඛතණ් ඩයකන ඩසන් තා 

තච් යෙෙු’’න්ති. විස ්සජ් යජෙුන්ති එත්ථ ‘‘විස්සජ්ජන’’න්ති ආකඩ්ඪනං 
අධිප්යපතං අයනකත්ථත්තා ධාතූනං, ආකඩ්ඪනඤ්ච අනුබන්ධිත්වා

පාතනන්තිආහ ‘‘මංසයපසිං නයඛහි කඩ් ඪිත් වා පායතෙු’’න්ති. 

47. පුරිසස්ස ආයරොහනයෙොගයං යපොරියසෙයං. 

48. සම්පන්නං සුන්දරං  ලමස්සාති සම් පන් නඵලං. ඵලූපපන් නන්ති

 යලහිඋයපතන්තිආහ ‘‘බහුඵල’’න්ති. 

50. සුවිදූරවිදූයරති අරිෙස්ස විනයෙ යවොහාරසමුච්යඡදයතො සුට්ඨු

විදූරභූයතඑවවිදූයර අහං ඨියතො. කස්සචිනාමඅත්ථස්සපිඅජානනයතොන

ආජානන්තීති අනාජානීොති කත්තුසාධනමස්ස දස්යසන්යතො අජානනයකති
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අජානන්තයභොජනසීයසන යතසං දාතබ්බපච්චයෙ වදති. යසසං
සුවිඤ්යඤෙයයමව. 

යපොතලිෙසුත්තවණ්ණනාෙලීනත්ථප්පකාසනාසමත්තා. 
5. ජීවකසුත්තවණ්ණනා 

51. කුමායරන භයතො යපොසාපියතොති කුමාරභයතො, කුමාරභයතො එව 

යකොමාරභච් යචො ෙථා‘‘භිසක්කයමව යභසජ්ජ’’න්ති. 

ආරභන් තීති එත්ථ ආරභ-සද්යදො කාමං 
කාමායූහනෙඤ්ඤුට්ඨාපනආපත්තිආපජ්ජනවිඤ්ඤාපනාදීසුපි ආගයතො, ඉධ

පනහිංසයන ඉච්ඡිතබ්යබොතිආහ– ‘‘ආරභන් තීති ඝායතන් තී’’ති. උද් දිසිත් වා 

කතන්ති (අ. නි. ටී. 3.8.12; සාරත්ථ. ටී. මහාවග්ග 3.294) අත්තානං

උද්දිසිත්වාමාරණවයසනකතංනිබ්බත්තිතං. පටිච් චකම් මන්තිඑත්ථ කම් ම-

සද්යදො කම්මසාධයනො අතීතකාලියකොති ආහ – ‘‘අත් තානං පටිච් ච 

කත’’න්ති. නිමිත් තකම් මස ්යසතං අධිවචනං ‘‘පටිච්ච කම්මංඵුසතී’’තිආදීසු

(ජා. 1.4.75) විෙ. නිමිත් තකම් මස් සාතිනිමිත්තභායවන ලද්ධබ්බකම්මස්ස, 

න කරණකාරාපනවයසන. පටිච් චකම් මං එත් ථ අත් ථීති මංසං පටිච් චකම් මං 

ෙථා‘‘බුද්ධංඑතස්සඅත්ථීතිබුද්යධො’’ති. යතසන්තිනිගණ්ඨානං.අඤ්යඤපි
බ්රාහ්මණාදයෙොතංලද්ධිකා අත්යථව. 

කාරණන්තිඑත්ථයුත්තිඅධිප්යපතා, සා එවචධම්මයතොඅනයපතත්තා

‘‘ධම්යමො’’ති වුත්තාති ආහ – ‘‘කාරණං නාම 

තියකොටිපරිසුද් ධමච් ෙමංසපරියභොයගො’’ති. අනුකාරණං නාම මහාජනස් ස 

තථා බයාකරණං යුත්තිො ධම්මස්ස අනුරූපභාවයතො මංසං 

පරිභුඤ්ජිතබ්බන්ති අනුඤ්ඤාතංතයථවකථනන්තිකත්වා. තන්ති ‘‘ජානං

උද්දිස්සකතංමංසංපරිභුඤ්ජතී’’තිඑවංවුත්තං පරිභුඤ්ජනං යනව කාරණං 

යහොති සබ්යබන සබ්බංඅභාවයතොසතිචඅයුත්තිෙංඅධම්යමොතිකත්වා. තථා 

බයාකරණන්ති‘‘ජානංඋද්දිස්සකතංමංසංපරිභුඤ්ජතී’’තිකථනංයුත්තිො 

ධම්මස්සඅනනුරූපභාවයතො න අනුකාරණං යහොති. පයරහි වුත් තකාරයණන 

සකාරයණො හුත් වාති පයර තිත්ථිො ‘ජාන’න්තිආදිනා ධම්මං කයථන්ති
වදන්ති, යතනකාරණභූයතන සකාරයණො හුත්වා. යතහි තථා වත්තබ්යබො

එව හුත් වා තම් හාකං වායදො වා අනුවායදො වා ‘‘මංසං පරිභුඤ්ජිතබ්බ’’න්ති
පවත්තා තුම්හාකංකථාවාපරයතොපයරහිතථාපවත්තිතාතස්සාඅනුකථා

වා. විඤ ්ඤූහි ගරහිතබ් බකාරණන්ති තිත්ථිො තාව තිට්ඨන්තු, තයතො 

අඤ්යඤහි පණ්ඩියතහි ගරහිතබ්බකාරණං. යකොචි න ආගච් ෙතීති 

ගරහිතබ්බතං නආපජ්ජතීති අත්යථො. අභිභවිත් වා ආචික් ඛන් තීති අභිභුෙය
මද්දිත්වාකයථන්ති, අභිභූයතනඅක්යකොසන්තීති අත්යථො. 

52. කාරයණහීති පරියභොගචිත්තස්ස අවිසුද්ධතායහතූහි. භික්ඛූ
උද්දිස්සකතං දිට්ඨං. තාදිසමංසඤ්හි පරියභොගානාරහත්තා චිත්තඅවිසුද්ධිො
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කාරණං චිත්තසංකියලසාවහයතො. ඉදානි දිට්ඨසුතපරිසඞ්කිතානි සරූපයතො

දස්යසතුං ‘‘දිට් ඨාදීසූ’’තිආදි වුත්තං. තත්ථ තදුභෙවිමුත් තපරිසඞ් කිතන්ති
‘‘දිට්ඨං සුත’’න්ති ඉමං උභෙං අනිස්සාෙ – ‘‘කිං නු යඛො ඉමං භික්ඛුං
උද්දිස්ස වධිත්වා සම්පාදිත’’න්ති යකවලයමව පරිසඞ්කිතං. 

සබ් බසඞ් ගාහයකොතිසබ්යබසංතිණ්ණං පරිසඞ්කිතානංසඞ්ගණ්හනයකො. 

මඞ් ගලාදීනන්ති ආදි-සද්යදන ආහුනපාහුනාදිකං සඞ්ගණ්හාති. 

නිබ් යබමතිකා යහොන් තීති සබ්යබන සබ්බං පරිසඞ්කිතාභාවමාහ. 

ඉතයරසන්ති අජානන්තානං වට් ටති, ජානයතො එයවත්ථ ආපත්ති යහොති. 

යතයෙවාතියෙඋද්දිස්සකතං, යතයෙව. 

උද්දිස්සකතමංසපරියභොගයතො අකප්පිෙමංසපරියභොගස්ස වියසසං

දස්යසතුං ‘‘අකප් පිෙමංසං පනා’’තිආදිවුත්තං.පුරිමස්මිංසචිත්තකා ආපත්ති, 

ඉතරස්මිං අචිත්තකා. යතනාහ – ‘‘අකප් පිෙමංසං අජානිත් වා භුත් තස් සපි 

ආපත් තියෙවා’’ති. පරියභොගන්ති පරිභුඤ්ජිතබ්බන්තිවදාමීතිඅත්යථො. 

53. තාදිසස ්සාති තියකොටිපරිසුද්ධස්ස මච්ඡමංසස්ස පරියභොයග. 

යමත් තාවිහාරියනොපීති අපි-සද්යදන අයමත්තාවිහාරියනොපි.

යමත්තාවිහාරියනො පරියභොයග සිඛාප්පත්තා අනවජ්ජතාති දස්යසතුං ‘‘ඉධ, 

ජීවක, භික් ඛූ’’තිආදි වුත්තං. අනිෙයමත් වාතිඅවියසයසත්වාසාමඤ්ඤයතො.
ෙස්මා භගවතා – ‘‘ෙයතො යඛො, වච්ඡ, භික්ඛුයනො තණ්හා පහීනා
යහොතී’’තිආදිනා මහාවච්ඡයගොත්තසුත්යත (ම. නි. 2.194) අත්තා
අනිෙයමත්වාවුත්යතො.තථාහිවච්ඡයගොත්යතො–‘‘තිට්ඨතුභවංයගොතයමො, 
අත්ථි පන යභොයතො යගොතමස්ස එකභික්ඛුපි සාවයකො ආසවානං
ඛො…යප.… උපසම්පජ්ජ විහරතී’’ති ආහ, ‘‘ඉධ, භාරද්වාජ, භික්ඛු
අඤ්ඤතරංගාමංවානිගමංවාඋපනිස්සාෙවිහරතී’’තිආදිනා චඞ්කීසුත්යත
(ම.නි.2.430) අත්තාඅනිෙයමත්වාවුත්යතො.තථාහිතත්ථපරයතො– ‘‘ෙං
යඛො පන අෙමාෙස්මා ධම්මං යදයසති, ගම්භීයරො යසො ධම්යමො දුද්දයසො
දුරනුයබොයධො සන්යතො පණීයතො අතක්කාවචයරො නිපුයණො
පණ්ඩිතයවදනීයෙො, න යසො ධම්යමො සුයදසනීයෙො ලුද්යදනා’’තිආදිනා

යදසනා ආගතා, තස්මා වුත්තං ‘‘භගවතා හි මහාවච් ෙයගොත් තසුත් යත, 

චඞ් කීසුත් යත ඉමස් මිං සුත් යතති තීසු ඨායනසු අත් තානංයෙව සන් ධාෙ 

යදසනා කතා’’ති. මංසූපයසචයනොව අධිප් යපයතො මච්ඡමංසසහිතස්ස
ආහාරස්සපරියභොගභාවයතොමච්ඡමංසස්සචඉධඅධිප්යපතත්තා. 

අගථියතො අප්පටිබද්යධො. තණ් හාමුච් ෙනාොති තණ්හාෙනවයසන

මුච්ඡාපත්තිො. අනජ් යඣොපන් යනො තණ්හාෙ අභිභවිත්වා න
අජ්යෙොත්ථයටො, ගිලිත්වා පරිනිට්ඨයපත්වා න සණ්ඨියතොති අත්යථො. 

යතනාහ – ‘‘සබ් බං ආලුම් පිත් වා’’තිආදි. ඉධ ආදීනයවො ආහාරස්ස 

පටිකූලභායවොති ආහ ‘‘එකරත් තිවායසනා’’තිආදි. අෙමත්යථො 



මජ්ඣිමනිකායෙ මජ්ඣිමපණ්ණාසටීකා ගහපතිවග්යගො 
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ආහාරපරියභොයගොති අත්ථසංයෙොජනපරිච්යඡදිකා ‘‘ොවයදව ඉමස්ස
කාෙස්සඨිතිො’’තිආදිනා (දී.නි.3.182; ම.නි.1.23; 2.24; 3.75; සං.නි.
4.120) පවත්තා ආහාරපටිබද්ධඡන්දරාගනිස්සරණභූතා පඤ්ඤා අස්ස

අත්ථීති නිස ්සරණපඤ් යඤො. ඉදමත් ථන්ති එතමත්ථාෙ. එවං සන් යතති
‘‘බ්රහ්මාති ච යමත්තාවිහාරියනො සමඤ්ඤා’’ති අවත්වා යෙ ධම්මා 
යමත්තාවිහාරස්සපටිපක්ඛභූතා, තත්ථසාවයසසංපහාසිබ්රහ්මා, අනවයසසං
පහාසි භගවාති සයච යත ඉදං සන්ධාෙ භාසිතං, එවං සන්යත තව ඉදං
ෙථාවුත්තවචනං අනුජානාමි, න යමත්තාවිහාරිතාසාමඤ්ඤමත්තයතොති
අත්යථො. 

55. ‘‘පාටියෙක් යකො අනුසන් ධී’’තිවත්වාවිසුංඅනුසන්ධිභාවං දස්යසතුං 

‘‘ඉමස ්මිං හී’’තිආදිවුත්තං. ද් වාරං ථයකතීතිමච්ඡමංසපරියභොගානුඤ්ඤාෙ
අඤ්යඤසං වචනද්වාරං පිදහති, යචොදනාපථං නිරුන්ධති. කථං 

සත් තානුද් දෙං දස් යසති? සත්තානුද්දෙමුයඛන බාහිරකානං
මච්ඡමංසපරියභොගපටික්යඛයපො තයිදං මිච්ඡා, තියකොටිපරිසුද්ධස්යසව
මච්ඡමංසස්ස පරියභොයගො භගවතා අනුඤ්ඤායතො. තථා හි වුත්තං – ‘තීහි
යඛො අහං, ජීවක, ඨායනහිමංසං පරියභොගන්ති වදාමී’තිආදි (ම.නි. 2.52). 

විනයෙපි(පාරා.409; චූළව.343) වුත්තං–‘‘තියකොටිපරිසුද්ධං, යදවදත්ත, 
මච්ඡමංසං මො අනුඤ්ඤාත’’න්ති. තියකොටිපරිසුද්ධඤ්ච භුඤ්ජන්තානං 

සත්යතසු අනුද්දො නිච්චලා. ‘‘සත් තානුද් දෙං දස් යසතී’’ති සඞ්යඛපයතො

වුත්තමත්ථංවිවරන්යතො ‘‘සයච හී’’තිආදිමාහ. 

පඨයමන කාරයණනාති යදසනාවයසනපි පයෙොගවයසනපි පඨයමන

පරූපඝාතයහතුනා. කඩ් ඪියතො යසො පායණො. ගයලන පයවයධන් යතනාති

යෙොත්තගයලන කරයණන අසය්හමායනන. බහුපුඤ් ඤයමව යහොති 

ආසාදනායපක්ඛාෙඅභාවයතො, හිතජ්ොසෙත්තාවාති අධිප්පායෙො. එසාහං, 

භන් යතතිආදි කස්මා වුත්තං, සරණගමනවයසයනව ගහිතසරයණොති

යචොදනං සන්ධාොහ ‘‘අෙ’’න්තිආදි. ඔගාහන් යතොතිආදියතො පට්ඨාෙ ොව
පරියෙොසානා සුත්තං අනුස්සරන්යතො අත්ථං උපධායරන්යතො. යසසං
සුවිඤ්යඤෙයයමව. 

ජීවකසුත්තවණ්ණනාෙලීනත්ථප්පකාසනාසමත්තා. 
6. උපාලිසුත්තවණ්ණනා 

56. පාවාරං පාරුපතීතිපාවාරියකො, ඉදං තස්සකුලසමුදාගතංනාමං, යසො
පන මහද්ධයනො මහායභොයගො නගයර යසට්ඨිට්ඨායන ඨියතො. යතනාහ 

‘‘දුස් සපාවාරිකයසට් ඨියනො’’ති. දීඝත් තා දීඝතමත්තා. යසො කිර පමාණයතො

උපවච්ඡෙයතො දිෙඩ්ඪරතනං අතික්කම්ම ඨියතො. එවංලද් ධනායමොති

‘‘දීඝතපස්සී’’ති ලද්ධසමඤ්යඤො. බාහිරාෙතයනති තිත්ථිෙසමයෙ 

පිණ් ඩපායතොති යවොහායරො නත් ථි, තස්මා සාසනයවොහායරන 

‘‘පිණ් ඩපාතප් පටික් කන් යතො’’තිවුත්තන්තිඅධිප්පායෙො. 



මජ්ඣිමනිකායෙ මජ්ඣිමපණ්ණාසටීකා ගහපතිවග්යගො 

23 
පටුන 

දස් යසතීති යදයසති. ඨයපතීති අඤ්ඤමඤ්ඤසඞ්කරයතො වවත්ථයපති. 

කිරිොොති කරයණන. පවත් තිොති පවත්තයනන. දණ් ඩානි පඤ් ඤයපතීති
එත්ථ කස්මා භගවතා ආදියතොව තථා න පුච්ඡිතන්ති? ෙස්මා සා තස්මිං
අත්යථ සභාවනිරුත්ති න යහොති, සාසයන යලොයක සමෙන්තයරසු ච
තාදියසො සමුදාචායරො නත්ථි, යකවලං පන තස්යසව නිගණ්ඨස්සාෙං 

යකොට්ඨාලකසදියසො සමුදාචායරොති ඉමමත්ථං දස්යසතුං ‘‘කම් මානි 

පඤ ්ඤයපති’’ ඉච්යචවාහ. අචිත් තකන්ති චිත්තරහිතං, චිත්යතන
අසමුට්ඨාපිතන්තිඅත්යථො.කථංපනතදුභෙස්සචිත්යතනවිනාසම්භයවොති 

යචොදනං සන්ධාෙ තත්ථ නිදස්සනමාහ ‘‘ෙථා කිරා’’තිආදි. 

පටිවිභත් තානන්ති අත්ථයතො භින්නානං. පටිවිසිට් ඨානන්ති

වියසසනපදවයසන සද්දයතොපි භින්නානං. වචනං පතිට් ඨයපතකායමොති
දීඝතපස්සියනො ෙථාවුත්තවචනං පතිට්ඨයපතුකායමො. තස්මිඤ්හි
පතිට්ඨාපියත යතනප්පසඞ්යගන ආගයතො, උපාලි ගහපති තස්මිං පයදයස
ධම්මංදිස්වාසාසයනඅභිප්පසීදිස්සති. 

කථා එව උපරි වාදායරොපනස්ස වත්ජභාවයතො කථාවත් ථු. කථාෙං 

පතිට් ඨයපසීති කථාවත්ජස්මිං, තදත්යථ වා පතිට්ඨයපසි. ෙථා තං
වාදායරොපනභයෙනන අවජානාති, එවං තස්සංකථාෙං, තස්මිං වා අත්යථ

දීඝතපස්සිංොවතතිෙංවායදපතිට්ඨයපසි. වාදන්තියදොසං. 

57. ඉදානි යචතනාසම්පයුත්තධම්මම්පි ගයහත්වා කාෙකම්මාදිවයසන

සඞ්ගයහත්වා දස්යසතුං ‘‘අපිචා’’තිආදි වුත්තං. තත්ථ තිවිධං කාෙදුච් චරිතං 

කාෙකම් මං නාමාතිආදි ‘‘කම්මස්ස කිරිොො’’ති පාළිෙං අකුසලකම්මස්ස

අධිගතත්තා වුත්තං, පුබ්යබ පන අට් ඨකාමාවචරකුසලයචතනාතිආදි
සාවජ්ජං අනවජ්ජඤ්ච සාමඤ්ඤයතො එකජ්ෙං කත්වා දස්සිතං. කස්මා

පයනත්ථ යචතනා න ගහිතාති ආහ ‘‘ඉමස ්මිං සුත් යත කම් මං ධුර’’න්ති.

කාෙකම්මාදියභදං කම්මයමව ධුරං යජට්ඨකං පුබ්බඞ්ගමං, න 

යචතනාමත්තයමව. එවමාගයතපීති කම්මානීති එවං නායමන ආගයතපි 
යචතනා ධුරං, තත්ථ යචතනං යජට්ඨකං පුබ්බඞ්ගමං කත්වා වුත්තන්ති
අධිප්පායෙො.කථං පනතත්ථකම්මන්ති වාකම්මානීති වාආගයත යතසං

යචතනාෙධුරභායවොතිආහ ‘‘ෙත් ථ කත් ථචි…යප.… ලභතී’’ති.තත්ථ ෙත් ථ 

කත් ථචීතිෙස්මිංකිස්මිඤ්චිද්වායර. සා වුත් තාවාතිසායචතනාවුත්තාව, ො
කාෙසඞ්ඛාරාදිපරිොයෙන (ෙස්ස කස්සචි කම්මස්ස කාෙද්වාරාදීසු
පවත්තාපනයචතනා( සම්පයුත්තධම්මාපි තදග්යගන යලොකිොපි
යලොකුත්තරාපිකම්මයමව, අභිජ්ොදයෙොපන යචතනාපක්ඛිකාතිදට්ඨබ්බං. 

මහන් තන්ති කටුක ලං. න කිලමති සප්පාටිහාරිෙත්තා පටිඤ්ඤාෙ.

ඉදානි යතසං සප්පාටිහාරිෙතං දස්යසතුං ‘‘තථා හී’’තිආදි වුත්තං. ෙදි
අකුසලං පත්වා කාෙකම්මං වචීකම්මං මහන්තන්ති වදන්යතො න කිලමති, 
අථ කස්මා භගවා ඉධ අකුසලං මයනොකම්මං මහාසාවජ්ජං කයථසීතිආහ 
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‘‘ඉමස ්මිං පන ඨායන’’තිආදි. ොවතතිෙං පතිට්ඨාපනමත්යතන ගතමග් ගං 

පටිපජ් ජන් යතො. යතනාහ ‘‘කිඤ් චි අත් ථනිප් ඵත් තිං අපස් සන් යතොපී’’ති. 

58. නිවාසට්ඨානභූයතො බාලයකො එතිස්සා අත්ථීති බාලකිනී. 

සත්ජපටිඤ්ඤාතතාෙනිගණ්ඨානංමහාතිසම්භාවිතත්තා මහානිගණ් යඨො. 

60. ආවට්යටති පුරිමාකාරයතො නිවත්යතති අත්තයනො වයස වත්යතති 

එතාොති ආවට් ටනී, මාො. යතනාහ ‘‘ආවට් යටත් වා ගහණමාෙ’’න්ති.
සත්ජපටිඤ්ඤානං බුද්ධදස්සයන චිත්තයමව න උප්පජ්ජති, අෙයමත්ථ
ධම්මතා. සයච පන යසො තං පටිඤ්ඤං අප්පහාෙ බුද්ධානං සම්මුඛීභාවං
උපගච්යඡෙය, සත්තධා මුද්ධා  යලෙය, තස්මා භගවා ‘‘මා අෙං බායලො
විනස්සී’’තිආදියතොව ෙථා සම්මුඛීභාවං න ලභති, තථා කයරොති.

ස්වාෙමත්යථො පාථිකපුත් තසමාගයමන දීයපතබ්යබො.

දස්සනසම්පත්තිනිොමමාහ ‘‘තථාගතං හී’’තිආදි. ආගමා නු යඛො ඉධ 
තුම්හාකංසන්තිකං. 

61. වචීසච් යච පතිට් ඨහිත් වාති ෙථාපටිඤ්ඤාතාෙපටිඤ්ඤාෙඨත්වා. 

62. සීයතොදයක අමතා පාණා පානකායල පන මරන්ති, යතපි යතන 
සීයතොදකපරියභොයගන මාරිතා යහොන්ති, තස්මා තපස්සිනා නාම සබ්යබන
සබ්බංසීයතොදකංන පරිභුඤ්ජිතබ්බන්තියතසංලද්ධි.පාකතිකංවාඋදකං

සත්යතොති පුරාතනානං නිගණ්ඨානං ලද්ධි. යතනාහ ‘‘සත් තසඤ් ඤාෙ 

සීයතොදකං පටික් ඛිපන් තී’’ති. යතසං තං අධුනාතනනිගණ්ඨානං වායදන
විරුජ්ෙති.යතහිපථවීආදිනවපදත්ථයතො අඤ්ඤයමවජීවිතංපටිජානන්ති.
චිත්යතනසීයතොදකංපාතුකායමො පරිභුඤ්ජිතුකායමොයහොතියරොයගඨත්වාපි

සත්තානංචිත්තස්සතථානවිතතතා.යතනාහ– ‘‘යතනස් ස මයනොදණ් යඩො 

තත් යථව භිජ් ජතී’’ති. යතනාතිසීයතොදකංපාතුංපරිභුඤ්ජිතුඤ්චඉච්ඡයනන. 

අස් සාති ෙථාවුත්තස්ස නිගණ්ඨස්ස. තත් යථවාති තථාචිත්තුප්පාදයන එව. 

භිජ් ජති සංවරස්සවියකොපිතත්තා.තථාභූයතොයසොනිගණ්යඨොසීයතොදකං යච
ලයභෙය, කතිපෙං කාලං ජීයවෙය, අලායභන පන 
පරිසුස්සමානකණ්යඨොට්ඨතාලුජිව්හාආදියකො සබ්බයසො පරිදාහාභිභූයතො

මයරෙය.යතනාහ– ‘‘සීයතොදකං අලභමායනො කාලං කයරෙයා’’ති.කස්මා? 
ෙස්මා සීයතොදකංපිවාෙසන්නිස්සිතචිත්තස්සමරණංයහොති, තස්මාවුත්තං 

‘‘මයනොදණ් යඩො පන භින් යනොපි චුතිම් පි ආකඩ් ෙතී’’ති. ෙස්මා පන 
තථාභූතචිත්තස්ස නිගණ්ඨස්ස මයනොසත්යතසු නාම යදයවසු උපපත්ති

යහොතීතිතිත්ථිොනං ලද්ධි, තස්මා වුත්තං ‘‘මයනොදණ් යඩො පන භින් යනොපි 

පටිසන් ධිම් පි ආකඩ් ෙතී’’ති. ඉතීති එවං ‘‘ඉධාස්ස 

නිගණ්යඨො’’තිආදිආකායරන. නන්තිඋපාලිංගහපතිං. මහන් යතොති වදායපසි 
‘‘මයනොපටිබද්යධොකාලඞ්කයරොතී’’තිවදන්යතොති අධිප්පායෙො. 
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උපාසකස ්සාති උපාලිස්ස ගහපතිස්ස. මුච් ොවයසනාතිආදිනා
අන්වෙයතො බයතියරකයතො ච මයනොදණ්ඩස්ස මහන්තතං විභායවති. 

චිත් තසන් තතිප් පවත් තිමත් යතයනවාති විනා කාෙදණ්යඩන වචීදණ්යඩන ච

යකවලං චිත්තසන්තතිප්පවත්තිමත්යතන. භිජ් ජිත් වාපීති එත්ථ පි-සද්යදන 

අභිජ්ජිත්වාපි. අනිෙයානිකාතිඅප්පාටිහීරා, අයුත්තාති අත්යථො. සල් ලක් යඛසි 

උපාසයකොතිවිභත්තිංවිපරිණායමත්වා යෙොජනා. පඤ් හපටිභානානීතිඤාතුං
ඉච්ඡියතඅත්යථ උප්පජ්ජනකපටිභානානි. 

‘‘මයනොපටිබද්යධො කාලං කයරොතී’’ති වදන්යතන අත්ථයතො

මයනොදණ්ඩස්ස තදුත්තරභායවො පටිඤ්ඤායතො යහොතීති ආහ ‘‘ඉදානි 

මයනොදණ් යඩො මහන් යතොති ඉදං වචන’’න්ති. තථා යචව වුත්තං –
‘‘මයනොදණ්යඩොවබලවාමහන්යතොති වදායපසී’’ති. 

63. පාණාතිපාතාදියතො ෙමනං ොයමො, චතුබ්බියධො ොයමො චතුොයමො, 

චතුොමසඞ්ඛායතන සංවයරන සංවුයතො චාතොමසංවරසංවුයතො. 

අට්ඨකථාෙං පන ොම-සද්යදො යකොට්ඨාසපරිොයෙොති ‘‘ඉමිනා 

චතයකොට් ඨායසනා’’ති වුත්තං. පිෙජාතිකං රූපාදිආරම්මණං රාගවයසන

බායලහි භාවනීෙත්තා ‘‘භාවිත’’න්ති වුච්චතීති ආහ ‘‘භාවිතන් ති පඤ් ච 

කාමගුණා’’ති. 

යෙොසබ්බංපාපංආසවඤ්චවායරතීතිසබ්බවාරී, තස්සනවසු පදත්යථසු
සත්තයමො පදත්යථො, යතන සබ්බවාරිනා පාපං වාරිත්වා ඨියතොති 

සබ් බවාරිවාරියතො. යතනාහ ‘‘සබ් යබන පාපවාරයණන වාරිතපායපො’’ති. 

තයතො එව සබ්බස්ස වාරිතබ්බස්ස ආසවස්ස ධුනනයතො සබ් බවාරිධුයතො. 
වාරිතබ්බස්ස නිවාරණවයසන සබ්බවාරියනො ඵුයටො ඵුසියතොති 

සබ් බවාරිඵුයටො. සඞ් ඝාතන්ති සහසා හනනං, අසඤ්යචතනිකවධන්ති 

අත්යථො. කතරස් මිං යකොට් ඨායසති තීසු දණ්ඩයකොට්ඨායසසු 
කතරයකොට්ඨායස. 

64. ඛලිෙතිසමාදිෙතීති ඛලං, රාසීතිආහ – ‘‘එකං මංසඛලන් ති එකං 

මංසරාසි’’න්ති. විජ්ජාධරඉද්ධිො ඉද් ධිමා. සා පන ඉද්ධි ෙස්මා
ආනුභාවසම්පන්නස්යසව ඉජ්ෙති, න ෙස්ස කස්සචි. තස්මා ආහ 

‘‘ආනුභාවසම් පන් යනො’’ති. විජ්ජානුභාවවයසයනව ආනුභාවසම් පන් යනො. 

චිත් යත වසීභාවප් පත් යතො ආනුභාවාෙ එව විජ්ජාෙ පගුණභාවාපාදයනන.
එයතන වසීභාවං යලොකිෙසමඤ්ඤාවයසන භගවා උපාලිං ගහපතිං
පඤ්ඤයපතුකායමො එවමාහ. යලොකිකා හි ‘‘භාවනාමෙඉද්ධිො ඉද්ධිමා
යචයතොවසීභාවප්පත්යතො පරූපඝාතං කයරොතී’’ති මඤ්ඤන්ති. තථා හි යත
ඉසයෙො පයරසං සංවණ්යණන්ති, ඉසීනං ආනුභාවං කිත්යතන්ති. ෙං
පයනත්ථවත්තබ්බං, තංපරයතොආගමිස්සතීති. 
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65. අරඤ් ඤයමව හුත් වාති සබ්බයසො අරඤ්ඤයමව හුත්වා.

අරඤ්ඤභායවන අරඤ් ඤං ජාතං, න නාමමත්යතන. ඉසීනං අත් ථාොති
ඉසීනංආසාදනත්ථාෙ. 

යගොධාවරීතීරයතො නාතිදූයර. උසූෙමායනොති ‘‘න මං එස ජයනො

පරිවායරතී’’ති උසූෙං කයරොන්යතො. කිලිට් යඨො වතාති

පඞ්කදන්තරජසිරතාදීහි කිලිට්ඨසරීයරො. අනඤ් ජිතමණ් ඩියතොති
අනඤ්ජිතක්ඛියකො සබ්යබන, සබ්බං අමණ්ඩියතො ච. තස්මිං කායල
‘‘කාලස්යසව අක්ඛීනං අඤ්ජනං මඞ්ගල’’න්ති මනුස්සානං ලද්ධි, තස්මා
අනඤ්ජනංවිසුංගහිතං. 

රාජා තස් ස වචනං ගයහත් වාති‘‘යවයදසු ඊදිසංආගතංභවිස්සතීතිඑවං, 

භන්යත’’තිරාජාතස්සපුයරොහිතස්සවචනංගයහත්වා. උසුමජාතහදයෙොති

උත්තත්තහදයෙො.නාසිකානංඅප්පයහොන්යත මුයඛන අස් සසන් යතො. 

විජිතජයෙහි ආගන්ත්වා නක්ඛත්තයුත්තං ආගයමන්යතහි 

නිසීදිතබ්බට්ඨානං ජෙඛන් ධාවාරට් ඨානං. උදකවුට්ඨිපාතනාදි තස්මිං
පාපකම්යම අසමඞ්ගිභූතානම්පි සමනුඤ්ඤතාෙ අන්යතොකරණත්ථං කතං. 

කතභණ් ඩවුට් ඨීති ආභරණවස්සං. මහාජයනො සමනුඤ්යඤො ජායතොති

යෙොජනා. මාතයපොසකරායමොති මාතරි සම්මාපටිපන්යනො රායමො නාම

එයකොපුරියසො. අසමඞ් ගිභූතානන්තිඅසමනුඤ්ඤානං. 

අවකිරිොති අසුස්සූසතං පටිච්ච. ඵුලිඞ් ගානීති අග්ගිකණානි. පතන් ති 

කායෙති කායෙ ඉයතො චියතො නිපතන්ති. එයත කිර නිරෙං විවරිත්වා
මහාජනස්සදස්යසන්ති. 

ෙථාඵාසුකට් ඨානන්ති මෙං කඤ්චිපි යදසං උද්දිස්ස න ගච්ඡාම, ෙත්ථ
පනවසන්තස්සපබ්බජිතස්ස ාසුයහොති, තං ෙථා ාසුකට්ඨානංගච්ඡාමාති

අධිප්පායෙො. සඞ් ඝාති සංහතා. ගණාති තංතංයසණිභායවන ගණිතබ්බතාෙ

ගණා. ගණීභූතාති එකජ්ොසො හුත්වා රාසිභූතා. අදින් නාදානන්තිආදීසුපි
නිරයෙපච්චිත්වාමනුස්සයලොකංආගතස්ස විපාකාවයසයසනාතිආයනත්වා
යෙොයජතබ්බං. 

පග් ගණ් හිස් සාමීති සම්භාවනං උප්පායදස්සාමි. යනසං කත් තබ් බන්ති
චින්යතසීති යෙොජනා. කිං චින්යතසි? ආඝාතං උප්පායදත්වා

අනත්ථකරණූපාෙං. යතනාහ ‘‘යසො ධම් මකථාපරියෙොසායන’’තිආදි. 

නාගබලපිච් ඡිල් ලාදීනන්ති 
නාගබලසාසපඅඞ්යකොලයතලකණිකාරනිෙයාසාදීනං චික්ඛල්ලානං. 

වියහඨයිංසු නිරොදිකථාහි ඝට්යටන්තා. ෙද් වාරාරම් මයණති චක්ඛාදීනං
ඡන්නංද්වාරානංආරම්මණභූයත රූපාදිවිසයෙ. 
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නව වුට් ඨියෙොතිඋදකවුට්ඨි සුමනපුප් වුට්ඨිමාසකවුට්ඨිකහාපණවුට්ඨි
ආභරණවුට්ඨිආවුධවුට්ඨි අඞ්ගාරවුට්ඨිපාසාණවුට්ඨිවාලිකාවුට්ඨීතිඉමානව

වුට්ඨියෙො. අවඤ් චයීති සක්කාරං කයරොන්යතො විෙ හුත්වා අසක්කාරං

කයරොන්යතො අනත්ථචරයණනවඤ්චයි. අදූසයකතිඅනපරායධ. 

‘‘දිට්ඨමඞ්ගලිකා බ්රාහ්මණකඤ්ඤා’’ති ජාතකට්ඨකථාදීසු (ජා. අට්ඨ.
4.15.මාතඞ්ගජාතකවණ්ණනා( ආගතං, ඉධ පන ‘‘යසට්ඨිධීතා’’ති. 

වායරෙයත් ථාොති ආවාහත්ථාෙ, අස් සාති යපසිතපුග්ගලස්ස. තාදියසන

නීචකුලසංවත්තනියෙන කම්මුනා ලද්යධොකායසන චණ් ඩාලයෙොනිෙං 

නිබ් බත් යතො. 

චම් මයගයහති චම්යමන ඡාදියත යගයහ. මාතඞ් යගොත් යවවස් ස නාමං 

අයහොසි ජාතිසමුදාගතං. තන්ති ඝණ්ටං. වායදන් යතො තාලයනන සද්දං

කයරොන්යතො. මහාපථං පටිපජ් ජි දිට්ඨමඞ්ගලිකාෙ යගහද්වාරසමීයපන. 

තස්සා යවෙයාවච්චකරා යචව උපට් ඨාකමනුස් සා පටිබද්ධා ච 

සුරායසොණ් ඩාදයෙො ජාණුකප්පරාදීහි සුයකොට්ටිතං යකොට්ටිතභායවන මුච්ඡං

ආපන්නත්තා මයතොති සඤ් ඤාෙ ෙඩ් යඩසුං. 

අථ යබොධිසත්යතො ආයුඅවයසසස්ස අත්ථිතාෙ මන්දමන්යද වායත

වාෙන්යත චියරන සඤ්ඤං පටිලභති. යතනාහ ‘‘මහාපුරියසො’’තිආදි. 

යගහඞ් ගයණතියගහස්ස මහාද්වාරයතොබහිවිවටඞ්ගයණ. පතියතොතිපාතං
කත්වා ඉච්ඡිතත්ථනිප් ත්තිං අන්තරං කත්වා අනුප්පයවයසන නිපන්යනො. 

දිට් ඨමඞ් ගලිකාොතිදිට්ඨමඞ්ගලිකාකාරයණන. 

ෙසන්ති විභවං කිත්තිසද්දඤ්ච. චන් දන්ති චන්දමණ්ඩලං, 

චන්දවිමානන්ති අත්යථො. උච් ඡිට් ඨයගයහති පයරහි පරිභුත්තයගයහ. 

මණ් ඩයපතිනගරමජ්යෙමහාමණ්ඩයප. 

ඛීරමණිමූලන්තිඛීරමූලං, පායදසු බද්ධමණිමූලඤ්ච. ොවතා වාචුග් ගතා 

පරිෙත් තීති ෙත්තයකො මනුස්සවචීද්වාරයතො උග්ගයතො නික්ඛන්යතො

පවත්යතො, ෙංකිඤ්චිවචීමෙන්තිඅත්යථො. ආකාසඞ් ගයණතිවිවටඞ්ගයණ. 

දුම් මවාසීති ධූයමො ධූසයරො, අනඤ්ජිතාමණ්ඩියතොති අධිප්පායෙො. 

ඔතල් ලයකොති නිහීනජ්ොසයෙො, අප්පානුභායවොති අත්යථො. පටිමුඤ් ච 

කණ් යඨතිොවගලවාටකා පාරුපිත්වා. යකො යර තවන්තිඅයරයකොනාම
ත්වං. 

පකතන්තිපටිෙත්තංනානප්පකාරයතො අභිසඞ්ඛතං. උත් තිට් ඨපිණ් ඩන්ති
අන්තරඝරං උපගම්ම ඨත්වා ලද්ධබ්බපිණ්ඩං, භික්ඛාහාරන්ති අත්යථො. 



මජ්ඣිමනිකායෙ මජ්ඣිමපණ්ණාසටීකා ගහපතිවග්යගො 

28 
පටුන 

ලභතන්ති ලච්ඡතු. සපායකොතිමහාසත්යතොජාතිවයසනෙථාභූතංඅත්තානං 
ආවිකයරොති. 

අත් ථත් ථිතං සද් දහයතොති සම්පරායිකස්ස අත්ථස්ස අත්ථිභාවං

සද්දහන්තස්ස. අයපහීතිඅපගච්ඡ. එත් යතොතිඉමස්මාඨානා. ජම් මාති ලාමක. 

අනූපයඛත් යතති අජඞ්ගයල උදකසම්පන්යන යඛත්යත  ලවියසසං

පච්චාසීසන්තා. එතාෙ සද් ධාෙ දදාහි දානන්තිනින්නංථලඤ්චපූයරන්යතො

යමයඝොවිෙ ගුණවන්යතනිග්ගුයණචදානංයදහි, එවංයදන්යතොච අප් යපව 

ආරාධයෙ දක් ඛියණයෙයති. දක් ඛියණයෙයතිසීලාදිගුණසමන්නාගයත. 

තානීතියතබ්රාහ්මණා. යවණුපදයරනාතියවළුවිලීයවන. 

ගිරිං නයඛන ඛණසීති පබ්බතං අත්තයනො නයඛන ඛණන්යතො විෙ

අයහොසි. අයෙොති කාලයලොහං. පදහසීති අභිභවසි, අත්තයනො සරීයරන
අභිභවන්යතොවිෙඅයහොසි. 

ආයවධිතන්තිචලිතංවිපරිවත්යතත්වා ඨිතං. පිට් ඨියතොතිපිට්ඨිපස්යසන. 

බාහුං පසායරති අකම් මයනෙයන්ති අකම්මක්ඛමං බාහුද්වෙං ථද්ධං

සුක්ඛදණ්ඩකං විෙ යකවලං පසායරති, න සමිඤ්යජති, යසතානි අක් ඛීනි 
පරිවත්තයනනකණ්හමණ්ඩලස්සඅදිස්සනයතො. 

ජීවිතන්තිජීවනං. 

යවහාෙසන්තිආකායස. පථද් ධුයනොතිපථභූතද්ධුයනොවිෙ. 

සඤ ්ඤම් පි න කයරොතීති ‘‘ඉයම කුලප්පසුතා’’ති සඤ්ඤාමත්තම්පි න

කයරොති. දන් තකට් ඨකුච් ඡිට් ඨකන්ති ඛාදිතදන්තකට්ඨත්තා වුත්තං. 

එතස ්යසව උපරි පතිස් සති අප්පදුට්ඨපයදොසභාවයතො, මහාසත්තස්ස තදා 

උක්කංසගතයඛත්තභාවයතො. ඉද් ධිවිසයෙො නාම අචින් යතයෙයො, තස්මා

කථං සූරිෙස්ස උග්ගන්තුං නාදාසීති න චින්යතතබ්බං. අරුණුග් ගං න 

පඤ ්ඤාෙතීතිතස්මිං පයදයස අරුණපභාන පඤ්ඤාෙති, අන්ධකායරො එව
යහොති. 

ෙක් ඛාවට් යටො නු යඛො අෙං කාලවිපරිොයෙො. මහාපඤ් ඤන්ති

මහන්තානං පඤ්ඤානං අධිට්ඨානභූතං. ජනපදස් ස මුඛං පස් සථාති ඉමස්ස
ජනපදවාසියනොජනස්සඋපද්දයවන මඞ්කුභූතංමුඛංපස්සථ. 

එතස ්ස කථා එතස් යසව උපරි පතිස් සතීති ොහි යතන
පාරමිතාපරිභාවනසමිද්ධාහි නානාසමාපත්තිවිහාරපරිපූරිතාහි 
සීලදිට්ඨිසම්පදාහි සුසඞ්ඛතසන්තායන මහාකරුණාධිවායස මහාසත්යත 
අරියූපවාදකම්මඅභිසපසඞ්ඛාතා  රුසවාචා පවත්තිතා, සා අභිසපි තස්ස
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යඛත්තවියසසභාවයතො තස්ස ච අජ්ොසෙ රුසතාෙ
දිට්ඨධම්මයවදනිෙකම්මං හුත්වා සයච යසො මහාසත්තං න ඛමායපති, 
සත්තයම දිවයස විපච්චනසභාවං ජාතං, ඛමාපියත පන මහාසත්යත 
පයෙොගසම්පත්ති පටිබාහිතත්තා අවිපාකධම්මතං ආපජ්ජති
අයහොසිකම්මභාවයතො. අෙඤ්හි අරියූපවාදපාපස්ස දිට්ඨධම්මයවදනිෙස්ස
ධම්මතා, යතන වුත්තං ‘එතස්ස කථා එතස්යසව උපරි පතිස්සතී’තිආදි.
මහාසත්යතො පන තං තස්ස උපරි පතිතුං න අදාසි, උපායෙන යමොයචසි. 

යතනවුත්තං චරිොපිටයක (චරිො.2.64) – 

‘‘ෙංයසො තදාමංඅභිසපි, කුපියතො දුට්ඨමානයසො; 
තස්යසවමත්ථයකනිපති, යෙොයගනතංපයමොචයි’’න්ති. 

ෙඤ්හි තත්ථ සත්තයම දිවයස යබොධිසත්යතන සූරියුග්ගමනනිවාරණං 
කතං, අෙයමත්ථයෙොයගොතිඅධිප්යපයතො.යෙොයගනහිඋබ්බළ්හාසරාජිකා
පරිසා නගරවාසියනො යනගමා යචව ජානපදා ච යබොධිසත්තස්ස සන්තිකං
තාපසං ආයනත්වා ඛමායපසුං. යසො ච යබොධිසත්තස්ස ගුයණ ජානිත්වා
තස්මිං චිත්තං පසායදසි. ෙං පනස්ස මත්ථයක මත්තිකාපිණ්ඩස්ස ඨපනං, 
තස්ස ච සත්තධා  ාලනං කතං, තං මනුස්සානං චිත්තානුරක්ඛණත්ථං.
අඤ්ඤථාහි–‘‘ඉයමපබ්බජිතාසමානාචිත්තස්සවයස වත්තන්ති, නපන
චිත්තංඅත්තයනොවයසවත්තායපන්තී’’තිමහාසත්තම්පියතනසදිසං කත්වා
ගණ්යහෙුං, තදස්ස යතසං දීඝරත්තං අහිතාෙ දුක්ඛාොති. යතනාහ 

‘‘අථස් සා’’තිආදි. 

යලොහකූටවස් සන්ති අෙගුළවස්සං. තදා හි රතනමත්තානි
දිෙඩ්ඪරතනමත්තානිපි තිඛිණංසානි අෙගුළමණ්ඩලානි ඉයතො චියතො ච

නිපතන්තා මනුස්සානං සරීරානි ඛණ්ඩඛණ්ඩකානි අකංසු. කලලවස් සන්ති 

තනුකකද්දමපටලකද්දමං. උපහච් චාතිආඝායටත්වා. තයදව මජ්ොරඤ්ඤං. 

67. අනුවිච් චකාරන්ති අනුවිච්චකරණං. කාරයණහි ද්වීහි
අනිෙයානිකසාසයන ඨිතානං අත්තයනො සාවකත්තං උපගයත

පග්ගහනිග්ගහානි දස්යසතුං ‘‘කස ්මා’’තිආදිවුත්තං. 

69. අනුපුබ් බං කථන්ති (දී. නි. ටී. 2.75-76; අ. නි. ටී. 3.8.12) 

අනුපුබ්බිොඅනුපුබ්බංකයථතබ්බකථං, කාපනසා? දානාදිකථා. දානකථා 
තාව පචුරජයනසුපි පවත්තිො සබ්බසාධාරණත්තා සුකරත්තා සීයල
පතිට්ඨානස්ස උපාෙභාවයතො ච ආදියතොව කථිතා. පරිච්චාගසීයලො හි
පුග්ගයලො පරිග්ගහවත්ථූසුනිස්සඞ්ගභාවයතො සුයඛයනවසීලානිසමාදිෙති, 
තත්ථ ච සුප්පතිට්ඨියතො යහොති. සීයලන දාෙකපටිග්ගහණවිසුද්ධියතො
පරානුග්ගහං වත්වා පරපීළානිවත්තිවචනයතො, කිරිෙධම්මං වත්වා
අකිරිෙධම්මවචනයතො, යභොගෙසසම්පත්තියහතුං වත්වා

භවසම්පත්තියහතුවචනයතො ච දානකථානන්තරං සීලකථා කථිතා. තඤ්ච
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සීලංවට්ටනිස්සිතං, අෙංභවසම්පත්තිතස්ස ලන්තිදස්සනත්ථං, ඉයමහිච
දානසීලමයෙහි පණීතචරිෙයභදභින්යනහි පුඤ්ඤකිරිෙවත්ථූහි එතා
චාතුමහාරාජිකාදීසු පණීතතරාදියභදභින්නා අපරියමෙයා

යභොගභවසම්පත්තියෙොති දස්සනත්ථං තදනන්තරං සග් ගකථා. ස්වාෙං
සග්යගොරාගාදීහිඋපක්කිලිට්යඨොසබ්බදා අනුපක්කිලිට්යඨොඅරිෙමග්යගොති

දස්සනත්ථං සග්ගානන්තරං මග් යගො, මග්ගඤ්ච කයථන්යතන 
තදධිගමූපාෙසන්දස්සනත්ථං සග්ගපරිොපන්නාපි පයගව ඉතයර සබ්යබපි 
කාමා නාම බහ්වාදීනවා අනිච්චා අද්ධුවා විපරිණාමධම්මාති කාමානං 

ආදීනයවො. හීනා ගම්මා යපොජජ්ජනිකා අනරිො අනත්ථසඤ්හිතාති යතසං 

ඔකායරො ලාමකභායවො, සබ්යබපි භවා කියලසානං වත්ජභූතාති තත්ථ 

සංකියලයසො. සබ්බයසො කියලසවිප්පමුත්තං නිබ්බානන්ති යනක් ඛම් යම 

ආනිසංයසො චකයථතබ්යබොති අෙමත්යථො මග් ගන් තීතිඑත්ථ ඉති-සද්යදන 
දස්සියතොතියවදිතබ්බං. 

සුඛානං නිදානන්ති දිට්ඨධම්මිකානං සම්පරායිකානං
නිබ්බානසඤ්හිතානඤ්චාති සබ්යබසම්පි සුඛානං කාරණං. ෙඤ්හි කිඤ්චි 
යලොයකයභොගසුඛංනාම, තංසබ්බං දානනිදානන්තිපාකයටො අෙමත්යථො.
ෙං පන ොනවිපස්සනාමග්ග ලනිබ්බානපටිසංයුත්තං සුඛං, තස්සපි දානං

උපනිස්සෙපච්චයෙො යහොතියෙව. සම් පත් තීනං මූලන්ති ො ඉමා යලොයක 
පයදසරජ්ජසිරිස්සරිෙසත්තරතනසමුජ්ජලචක්කවත්තිසම්පදාති එවංපයභදා
මානුසිකා සම්පත්තියෙො, ොචචාතුමහාරාජාදිගතාදිබ්බාසම්පත්තියෙො, ො
වා පනඤ්ඤාපි සම්පත්තියෙො, තාසං සබ්බාසං ඉදං මූලකාරණං. 

යභොගානන්ති භුඤ්ජිතබ්බට්යඨන ‘‘යභොයගො’’න්ති ලද්ධනාමානං

මනාපිෙරූපාදීනං, තන්නිස්සොනං වා උපයභොගසුඛානං, පතිට් ඨා 

නිච්චලාධිට්ඨානතාෙ. විසමගතස ්සාති බයසනප්පත්තස්ස. තාණන්ති රක්ඛා

තයතො පරිපාලනයතො. යලණන්ති බයසයනහි පරිපාතිෙමානස්ස

ඔලීෙනපයදයසො. ගතීති ගන්තබ්බට්ඨානං. පරාෙණන්ති පටිසරණං. 

අවස් සයෙොති විනිපතිතුං අයදන්යතො නිස්සයෙො. ආරම් මණන්ති
ඔලුබ්භාරම්මණං. 

රතනමෙසීහාසනසදිසන්ති සබ්බරතනමෙසත්තඞ්ගමහාසීහාසනසදිසං, 

මහග්ඝං හුත්වා සබ්බයසො විනිපතිතුං අප්පදානයතො. මහාපථවිසදිසං 
ගතගතට්ඨායන පතිට්ඨාසම්භවයතො. ෙථා දුබ්බලස්ස පුරිසස්ස
ආලම්බනරජ්ජු උත්තිට්ඨයතො තිට්ඨයතො ච උපත්ථම්යභො, එවං දානං
සත්තානං සම්පත්තිභයව උපපත්තිො ඨිතිො ච පච්චයෙො යහොතීති ආහ 

‘‘ආලම් බනට් යඨන ආලම් බනරජ් ුභසදිස’’න්ති. දුක් ඛනිත් ථරණට් යඨනාති

දුග්ගතිදුක්ඛනිත්ථරණට්යඨන. සමස් සාසනට් යඨනාති
යලොභමච්ඡරිොදිපටිසත්තුපද්දවයතො සම්මයදව අස්සාසනට්යඨන. 

භෙපරිත් තාණට් යඨනාති දාලිද්දිෙභෙයතො පරිපාලනට්යඨන. 

මච් යෙරමලාදීහීති මච්යඡරයලොභයදොසඉස්සාමිච්ඡාදිට්ඨිවිචිකිච්ඡාදි



මජ්ඣිමනිකායෙ මජ්ඣිමපණ්ණාසටීකා ගහපතිවග්යගො 

31 
පටුන 

චිත්තමයලහි. අනුපලිත් තට් යඨනාති අනුපක්කිලිට්ඨතාෙ. යතසන්ති

මච්යඡරමලාදීනං. එයතසං එව දුරාසදට් යඨන. අසන් තාසනට් යඨනාති
අසන්තාසයහතුභායවන.යෙොහිදාෙයකොදානපති, යසොසම්පතිපින කුයතොචි

සන්තසති, පයගවආෙතිං. බලවන් තට් යඨනාති මහාබලවතාෙ. දාෙයකො හි
දානපති සම්පති පක්ඛබයලන බලවා යහොති, ආෙතිං පන කාෙබලාදීහි. 

අභිමඞ් ගලසම් මතට් යඨනාති ‘‘වුඩ්ඪිකාරණ’’න්ති අභිසම්මතභායවන. 

විපත්තියතොසම්පත්තිොනෙනං යඛමන් තභූමිසම් පාපනං. 

ඉදානි මහායබොධිචරිෙභායවනපි දානගුණං දස්යසතුං දානං 

නායමතන්තිආදි වුත්තං. තත්ථ අත් තානං නිෙයායදන් යතනාති එයතන
දාන ලංසම්මයදවපස්සන්තා මහාපුරිසාඅත්තයනොජීවිතම්පිපරිච්චජන්ති, 
තස්මා යකො නාම විඤ්ඤුජාතියකො බාහියර වත්ජම්හි සඞ්ගං කයරෙයාති
ඔවාදං යදති. ඉදානි ො යලොකිො යලොකුත්තරා ච උක්කංසගතා
සම්පත්තියෙො, තා සබ්බා දානයතොයෙව පවත්තන්තීති දස්යසන්යතො 

‘‘දානඤ් හී’’තිආදිමාහ.තත්ථසක්කමාරබ්රහ්මසම්පත්තියෙො අත්තහිතාෙඑව, 
චක්කවත්තිසම්පත්තිපනඅත්තහිතාෙචපරහිතාෙචාතිදස්යසතුංසා තාසං
පරයතො වුත්තා. එතා යලොකිො, ඉමා පන යලොකුත්තරාති දස්යසතුං 

‘‘සාවකපාරමීඤාණ’’න්තිආදි වුත්තං. තාසුපි 
උක්කට්ඨුක්කට්ඨතරුක්කට්ඨතමයමව දස්යසතුං කයමන ඤාණත්තෙං
වුත්තං.යතසංපන දානස්සපච්චෙභායවොයහට්ඨාවුත්යතොයෙව.එයතයනව
තස්සබ්රහ්මසම්පත්තිොපි පච්චෙභායවොදීපියතොතියවදිතබ්යබො. 

දානඤ්චනාමහිතජ්ොසයෙන, පූජාවයසනවාඅත්තයනොසන්තකස්ස
පයරසං පරිච්චජනං, තස්මා දාෙයකො පුරිසපුග්ගයලො පයරසං සන්තකං

හරිස්සතීති අට්ඨානයමතන්ති ආහ – ‘‘දානං දදන් යතො සීලං සමාදාතං 

සක් යකොතී’’ති. සීලාලඞ් කාරසදියසො අලඞ් කායරො නත් ථි 

යසොභාවියසසාවහත්තා සීලස්ස. සීලපුප් ඵසදිසං පුප් ඵං නත් ථීති එත්ථාපි

එයසවනයෙො. සීලගන් ධසදියසො ගන් යධො නත් ථීතිඑත්ථ ‘‘චන්දනං තගරං
වාපී’’තිආදිකා (ධ. ප. 55; මි. ප. 4.1.1) ගාථා – ‘‘ගන්යධො ඉසීනං
චිරදික්ඛිතානං, කාො චුයතො ගච්ඡති මාලුයතනා’’තිආදිකා (ජා. 2.17.55) 
ජාතකගාථායෙොචආහරිත්වාවත්තබ්බා, සීලඤ්හිසත්තානංආභරණඤ්යචව 
අලඞ්කායරො ච ගන්ධවියලපනඤ්ච දස්සනීෙභාවාවහඤ්ච. යතනාහ 

‘‘සීලාලඞ් කායරන හී’’තිආදි. 

අෙං සග් යගො ලබ් භතීති ඉදං මජ්ඣියමහි ඡන්දාදීහි සමාදානසීලං
සන්ධාොහ.යතනාහසක්යකොයදවරාජා– 

‘‘හීයනනබ්රහ්මචරියෙන, ඛත්තියෙඋපපජ්ජති; 
මජ්ඣියමන ච යදවත්තං, උත්තයමන විසුජ්ෙතී’’ති. (ජා. 1.8.75; 
2.22.429; දී.නි.ටී.2.75-76); 
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ඉට් යඨොති සුයඛො. කන් යතොති කමනීයෙො. මනායපොති මනවඩ්ඪනයකො.

තං පනතස්සඉට්ඨාදිභාවංදස්යසතුං ‘‘නිච් චයමත් ථ කී ා’’තිආදිවුත්තං. 

යදොයසොති අනිච්චතාදිනා අප්පස්සාදාදිනා ච දූසිතභායවො, ෙයතො යත

විඤ්ඤූනංචිත්තංනාරායධන්ති. අථවාආදීනං වාතිපවත්යතතීති ආදීනයවො, 
පරමකපණතා. තථා ච කාමා ෙථාභූතං පච්චයවක්ඛන්තානං

පච්චුපතිට්ඨන්ති. ලාමකභායවොති අයසට්යඨහි යසවිතබ්යබො, යසට්යඨහි න

යසවිතබ්යබොනිහීනභායවො. සංකිලිස් සනන්තිවිබාධකතාඋපතාපතාච. 

යනක් ඛම් යම ආනිසංසන්ති එත්ථ ෙත්තකා කායමසු ආදීනවා, 
තප්පටිපක්ඛයතො තත්තකා යනක්ඛම්යමආනිසංසා. අපිච – ‘‘යනක්ඛම්මං 
නායමතං අසම්බාධං අසංකිලිට්ඨං නික්ඛන්තං කායමහි, නික්ඛන්තං
කාමසඤ්ඤාෙ, නික්ඛන්තං කාමවිතක්යකහි, නික්ඛන්තං කාමපරිළායහහි, 
නික්ඛන්තං බයාපාදසඤ්ඤාො’’තිආදිනා (සාරත්ථ. ටී. මහාවග්ග 3.26; දී.

නි. ටී. 2.75-76) නයෙන යනක් ඛම් යම ආනිසංයස පකායසසි, පබ්බජ්ජාෙ

ොනාදීසු ච ගුයණ විභායවසි වණ්යණසි. කල් ලචිත් තන්ති යහට්ඨා 
පවත්තිතයදසනාෙඅස්සද්ධිොදීනංචිත්තයදොසානංවිගතත්තාඋපරියදසනාෙ
භාජනභාවූපගමයනන කම්මක්ඛමචිත්තං. අට්ඨකථාෙං පන ෙස්මා
අස්සද්ධිොදයෙො චිත්තස්ස යරොගභූතා, තදා යත විගතා, තස්මා ආහ 

‘‘අයරොගචිත් ත’’න්ති. දිට්ඨිමානාදිකියලසවිගයමන මුදුචිත් තං. 

කාමච්ඡන්දාදිවිගයමන විනීවරණචිත් තං. සම්මාපටිපත්තිෙං

උළාරපීතිපායමොජ්ජයෙොයගන උදග් ගචිත් තං. තත්ථ සද්ධාසම්පත්තිො 

පසන් නචිත් තං. ෙදාභගවාඅඤ්ඤාසීතිසම්බන්යධො.අථවා කල් ලචිත් තන්ති

කාමච්ඡන්දවිගයමන අයරොගචිත්තං. මුදුචිත් තන්ති බයාපාදවිගයමන

යමත්තාවයසන අකථිනචිත්තං. විනීවරණචිත් තන්ති
උද්ධච්චකුක්කුච්චවිගයමන වික්යඛපස්ස විගතත්තා යතන අපිහිතචිත්තං. 

උදග් ගචිත් තන්ති ථිනමිද්ධවිගයමන සම්පග්ගහිතවයසන අලීනචිත්තං. 

පසන් නචිත් තන්තිවිචිකිච්ඡාවිගයමනසම්මාපටිපත්තිෙං අධිමුත්තචිත්තන්ති
එවයමත්ථයසසපදානංඅත්යථොයවදිතබ්යබො. 

යසෙයථාපීතිආදිනා උපමාවයසන උපාලිස්ස සංකියලසප්පහානං

අරිෙමග්ගනිප් ාදනඤ්ච දස්යසති. අපගතකා කන්ති විගතකාළකං. 

සම් මයදවාති සුට්ඨුඑව. රජනන්තිනීලපීතාදිරඞ්ගජාතං. පටිග්ගණ්යහෙයාති

ගණ්යහෙය පභස්සරං භයවෙය. තස් මිංයෙව ආසයනති තිස්සං එව
නිසජ්ජාෙං. එයතනස්ස ලහුවිපස්සකතා තික්ඛපඤ්ඤතා 

සුඛපටිපදාඛිප්පාභිඤ්ඤතා ච දස්සිතා යහොති. විරජන්ති 
අපාෙගමනීෙරාගරජාදීනං විගයමන විරජං.

අනවයසසදිට්ඨිවිචිකිච්ඡාමලාපගයමන වීතමලං. තිණ් ණං මග් ගානන්ති

යහට්ඨිමානං තිණ්ණං මග්ගානං. තස් ස උප් පත් තිආකාරදස් සනන්ති කස්මා
වුත්තං? නනු මග්ගඤාණං අසඞ්ඛතධම්මාරම්මණන්තියචොදනං සන්ධාොහ 
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‘‘තං හී’’තිආදි. තත්ථ පටිවිජ් ඣන් තන්ති අසම්යමොහපටියවධවයසන

පටිවිජ්ෙන්තං.යතනාහ ‘‘කිච් චවයසනා’’ති. 

තත්රිදං උපමාසංසන්දනං – වත්ථං විෙ චිත්තං, වත්ථස්ස
ආගන්තුකමයලහි කිලිට්ඨභායවො විෙ චිත්තස්ස රාගාදිමයලහි 
සංකිලිට්ඨභායවො, යධොවනසිලාවිෙඅනුපුබ්බීකථා, උදකංවිෙසද්ධා, උදයක
යතයමත්වා ඌසයගොමෙඡාරිකාභයරහි කාළකපයදයස සම්මද්දිත්වා
වත්ථස්ස යධොවනපයෙොයගො විෙ සද්ධාසියනයහන යතයමත්වා
සතිසමාධිපඤ්ඤාහියදොයසසිථියලකත්වාසුතාදිවිධිනා චිත්තස්සයසොධයන
වීරිොරම්යභො.යතනපයෙොයගනවත්යථකාළකාපගයමොවිෙවීරිොරම්යභන 
කියලසවික්ඛම්භනං, රඞ්ගජාතංවිෙඅරිෙමග්යගො, යතනසුද්ධස්සවත්ථස්ස 
පභස්සරභායවො විෙ වික්ඛම්භිතකියලසස්ස චිත්තස්ස මග්යගන
පරියෙොදපනන්ති. 

දිට් ඨධම් යමොතිවත්වාදස්සනංනාම ඤාණදස්සනයතොඅඤ්ඤම්පිඅත්ථීති

තන්නිවත්තනත්ථං ‘‘පත් තධම් යමො’’තිවුත්තං.පත්තිචඤාණසම්පත්තියතො

අඤ්ඤාපි විජ්ජතීති තයතො වියසසනත්ථං ‘‘විදිතධම් යමො’’ති වුත්තං. සා
පයනසා විදිතධම්මතා ධම්යමසු එකයදසනාපි යහොතීති නිප්පයදසයතො

විදිතභාවං දස්යසතුං ‘‘පරියෙොගා ් හධම් යමො’’ති වුත්තං. යතනස්ස
සච්චාභිසම්යබොධංයෙව දීයපති. මග්ගඤාණඤ්හි එකාභිසමෙවයසන
පරිඤ්ඤාදිකිච්චං සායධන්තං නිප්පයදයසන චතුසච්චධම්මං සමන්තයතො

ඔගාහන්තංනාමයහොති.යතනාහ– ‘‘දිට් යඨො අරිෙසච් චධම් යමො එයතනාති 

දිට් ඨධම් යමො’’ති. තිණ් ණා විචිකිච් ොති සප්පටිභෙකන්තාරසදිසා

යසොළසවත්ජකා අට්ඨවත්ජකා ච තිණ්ණා විචිකිච්ඡා තිණ් ණවිචිකිච් ො. 

විගතකථංකයථොති පවත්තිආදීසු ‘‘එවං නු යඛො, කිං නු යඛො’’ති එවං

පවත්තිකා විගතා සමුච්ඡින්නා කථංකථා. සාරජ්ජකරානං පාපධම්මානං

පහීනත්තා තප්පටිපක්යඛසු සීලාදිගුයණසු සුප්පතිට්ඨිතත්තා යවසාරජ් ජං 

විසාරදභාවංයවෙයත්තිෙං පත් යතො. අත්තනාඑවපච්චක්ඛයතොදිට්ඨත්තාන

තස්සපයරො පච්යචතබ්යබොඅත්ථීති අපරප් පච් චයෙො. 

71. පණ් ඩියතොතිපඤ්ඤවා. 

72. යතන හි සම් මාති යදොවාරියකන සද්ධිං සල්ලපතියෙව, 

‘‘එත් යථවා’’ති යතන වුත්තවචනං සුත්වාපි තස්ස අත්ථං

අසල්ලක්යඛන්යතො. කස්මා? පරියදවතාෙ. යතනාහ ‘‘බලවයසොයකන 

අභිභූයතො’’ති. 

73. යතයනවාතියෙනඋත්තරාසඞ්යගනආසනං සම්මජ්ජති, යතයනව 

උදයර පරික් ඛිපන් යතො ‘‘මාහං සත්ථාරං මම සරීයරන ඵුසි’’න්ති අන්තරං
කයරොන්යතො උත්තරාසඞ්යගන තං උදයර පරික්ඛිපන්යතො පරිග්ගයහත්වා.
‘‘දත්තපඤ්ඤත්ත’’න්තිආදීසු (දී. නි. 1.171) විෙ දත්ත-සද්යදො එත්ථ
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බාලපරිොයෙොති ආහ ‘‘ජය ොසි ජායතො’’ති. උපට් ඨාකස් ස 

අඤ ්ඤථාභායවනාති පුබ්යබ අත්තයනො උපට්ඨාකස්ස ඉදානි
අනුපට්ඨාකභායවන. 

75. අවිඤ් ඤාණකං දාරුසාඛාදිමෙං. බහලබහලං පීතාවයලපනං 

රඞ් ගජාතන්ති අතිවිෙ බහලං පීතවණ්ණමඤ්ජිට්ඨආදිඅවයලපනරජනං. 

ඝට් යටත් වා උප් පාදිතච් ෙවිං, ො රඞ් ගං පිවති. නිල් යලොමතන්ති පුනප්පුනං

අනුලිම්පයනන. ඛණ් ඩඛණ් ඩිතන්ති ඛණ්ඩඛණ්ඩිතභාවං. රඞ් ගක් ඛයමො 

රජනියෙො. යතනාහ ‘‘රාගමත් තං ජයනතී’’ති. අනුයෙොගන්ති යචොදනං. 

වීමංසන්තිවිචාරණං. ථුයස යකොට් යටත් වා තණ් ඩුලපරියෙසනං විෙ කදලිෙං 

සාරපරියෙසනං විෙ ච නිගණ්ඨවායද සාරවීමංසනං. තයතො එව ච තං

වීමංසන්යතො රිත් තයකො තච් ෙයකොව යහොතීති. සබ්බම්පි බුද්ධවචනං
චතුසච්චවිනිමුත්තං නත්ථි, තඤ්ච වීමංසිෙමානං විඤ්ඤූනං
පීතියසොමනස්සයමව ජයනති, අතප්පකඤ්ච අයසචනාභායවනාති ආහ 

‘‘චතසච් චකථා හී’’තිආදි. ෙථා ෙථාතිෙදි ඛන්ධමුයඛනෙදිධාතාෙතනාදීසු
අඤ්ඤතරමුයඛනබුද්ධවචනංඔගාහිස්සති, තථාතථා ගම්භීරඤාණානංයෙව
යගොචරභාවයතො ගම්භීරයමව යහොති. යෙො යචත්ථ පණ්ඩියතො නිපුයණො 
කතපරප්පවායදොපණිධාෙසබ්බථායමනයචොදනංආරම්භතිතස්සයචොදනා
යකසග්ගමත්තම්පි චායලතුං න සක්යකොති. පුන සුචිරම්පි කාලං
විචායරන්යතසුපිවිමද්දක්ඛමයතො, එවං තථාගතවායදොස්වාඛයාතභාවයතොති

ආහ ‘‘අනුයෙොගක් ඛයමො විමජ් ජනක් ඛයමො චා’’ති. 

76. විසෙපරිඤ්ඤායණන දහති පටිපක්යඛ යසොයධතීති ධීයරො, 

ස්වාෙමස්ස ධීරභායවො සබ්බයසො සම්යමොහවිද්ධංසනතාොති ආහ – ‘‘ො 

පඤ ්ඤා…යප.… යතන සමන් නාගතස් සා’’ති. පභින් නඛීලස් සාති
සමුච්ඡින්නසබ්බයචයතොඛීලස්ස, කියලසමච්චුමාරවිජයෙයනව
අභිසඞ්ඛාරඛන්ධමාරා ජිතාව යහොන්තීති යතසං ද්වින්නං ඉධ අග්ගහණං.

ඊඝ-සද්යදො දුක්ඛපරිොයෙොති ආහ ‘‘නිද් දුක් ඛස ්සා’’ති. තත්ථ
සඋපාදියසසනිබ්බානප්පත්තිො කියලයසන නිද්දුක්ඛතා, 
අනුපාදියසසනිබ්බානප්පත්තිො විපාකදුක්යඛන නිද්දුක්ඛතා.
රජ්ජනදුස්සනමුය්හනාදිවයසන විවිධං ඊසනයතො වීසං, වීසයමව යවසං, 

රාගාදීති ආහ – ‘‘යවසන් තරස් සාති රාගාදිවීසං තරිත් වා විතරිත් වා 

ඨිතස ්සා’’ති. 

තසිතස ්සාති කරුණාෙනවයසන තුසිො ඉතස්ස සංවත්තස්ස. එවං සති 

‘‘මුදිතස් සා’’ති ඉදං පුනරුත්තයමව යහොති. මනුජස් සාති පඨමාෙ ජාතිො
භගවාමනුස්සජාතියෙොහුත්වා වුත්තානංවක්ඛමානානඤ්චවයසනසයදවකං
අභිභවිත්වා ඨියතො අච්ඡරියෙො භගවාති දස්යසති. සයදවකං යලොකං
සංසාරයතො නිබ්බානසුඛං නරති යනති පායපතීති නයරො, නාෙයකොති

අත්යථො, තස්ස නරස් ස, යතනාහ ‘‘පුනරුත් ත’’න්ති. ‘‘මනුජස්සා’’තිවත්වා
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‘‘නරස්සා’’ති පුනරුත්තං පදං. අත්ථවයසන අඤ් ඤථා වුච් චමායන 

එයකකගාථාෙ දසගුණා නප් පයහොන් ති, නපූයරන්තීතිඅත්යථො. 

වියනතීති විනයෙො, විනයෙො එව යවයනයියකොති ආහ ‘‘සත් තානං 

විනාෙකස් සා’’ති. විඤ්ඤූනං රුචිං රාති, ඊයරතීති වා රුචියරො, ස්වාෙමස්ස

රුචිරභායවො කුසලතාොති ආහ ‘‘සුචිධම් මස් සා’’ති. පභාසකස්සාති

ඤාණායලොයකන පභස්සරභාවකරස්ස. නිස ්සඞ් ගස ්සාති අට්ඨසුපි පරිසාසු, 
සයදයව වා සබ්බස්මිං යලොයක අග්ගණ්හාපනපරිච්චායගන නිස්සටස්ස. 

ගම් භීරගුණස ්සාති පයරසං ඤායණන අප්පතිට්ඨභාවා ගම්භීරගුණස්ස.
යතනාහ භගවා – ‘‘අත්ථි, භික්ඛයව, අඤ්යඤවධම්මා ගම්භීරා’’තිආදි (දී.

නි. 1.28). අරිොෙ වා තුණ්හීභායවන යමොනප් පත් තස් ස. ධම් යම ඨිතස් සාති

ධම්මකායෙ සුප්පතිට්ඨිතස්ස. සංවුතත් තස් සාති අරක්ඛිෙකාෙසමාචාරාදිතාෙ
සංවුතසභාවස්ස. 

ආගුං න කයරොතීතිආදීහි චතූහි කාරයණහි, පන් තයසනාසනස් සාති

විවිත්තයසනාසනස්ස. පටිමන් තනපඤ් ඤාොති සබ්බපරප්පවාදානං

විපරාවත්තමන්තනපඤ්ඤාෙ. යමොනං වුච් චති ඤාණං සබ්බයතොකියලසානං
නිධුනනයතො. 

ඉසිසත් තමස් සාති සබ්බඉසීසු යජට්ඨස්ස සාධුතමස්ස. 

යසට් ඨප් පත් තස ්සාති යසට්ඨං උත්තමං සම්මාසම්යබොධිං පත්තස්ස. 

අක් ඛරාදීනීති අක්ඛරපදබයඤ්ජනාකාර-නිරුත්තිනිද්යදස-
සංකාසනපකාසන-විවරණ-විභජනුත්තානීකරණානීති බයඤ්ජනත්ථපදානි. 

සයමොධායනත් වා වියනෙයජ්ොසොනුරූපං පකාසනයතො කථනයතො
පදකස්ස. පුරි-සද්යදො ‘‘පුබ්යබ’’ති ඉමිනා සමානත්යථොති ආහ – 

‘‘පුරින් දදස් සාති සබ් බපඨමං ධම් මදානදාෙකස් සා’’ති.භගවා අසය්හංසහිතුං

සමත්යථොති ආහ ‘‘සමත් ථස් සා’’ති. යතනාහ – ‘‘තථාගතං

බුද්ධමසය්හසාහින’’න්ති (ඉතිවු. 38). යත පත් තස් සාති යත ගුයණ
අනවයසසයතො පත්තස්ස. විත්ථායරත්වා සංකියලසයවොදානධම්මං

බයාකයරොතීති බයාකරයණො, බයාකරයණො එව යවෙයාකරයණො. 

තන් තිපදන්තිතන්තිංආයරොයපත්වාඨපිතංපදං. 

තණ්හාබන්ධයනන සබ්යබන වා කියලසබන්ධයනන අබද් ධස් ස. 

මහාපඤ් ඤාොතිමහානුභාවාෙපඤ්ඤාෙ, මහාවිසොෙවා පඤ්ඤාෙ.සබ්බා
හි භගවයතො පඤ්ඤා මහානුභාවා, ෙථාසකං විසයෙ මහාවිසො ච
එකාදිවයසන අනවයසසයතො මහාවිසො නාම සබ්බඤ්ඤුතාව. 

ආනුභාවදස් සනට් යඨනාති අච්ඡරිොචින්යතෙයාපරියමෙයස්ස අත්තයනො

ආනුභාවස්ස යලොකස්ස දස්සනට්යඨන. ෙක් ඛස් සාති වා යලොයකන
පූජනීෙස්ස. අෙං උපාසයකො ඛුජ්ජුත්තරා විෙ උපාසිකා

යසඛපටිසම්භිදාප්පත්යතොති ආහ ‘‘යසොතාපත් තිමග් යගයනව පටිසම් භිදා 
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ආගතා’’ති. කියලසප් පහානවණ් ණං කයථන් යතොති කියලසප්පහානං විසෙං
නිමිත්තං කත්වාවණ්ණංකයථන්යතො. 

77. සම් පිණ් ඩිතාතිසන්නිචිතා, ගන්ථිතාති අත්යථො. ඉයම සත් තාතිෙං

ෙයදව පරිබ්භමන්තා සත්තා. අත් තයනොව චින් තෙන් තීති අවීතතණ්හතාෙ
සකංයෙව පයෙොජනංචින්යතන්ති.තථාහිමයතඤාතයකඅනුයසොචන්තාපි
යතහි සායධතබ්බස්ස අත්තයනො පයෙොජනස්යසව වයසන අනුයසොචන්ති. 

උණ් හං අයහොසීති බලවතා චිත්තස්ස සන්තායපන සන්තත්තං අබ්භන්තරං

හදෙට්ඨානංඛදිරඞ්ගාරසන්තාපිතංවිෙ උණ්හංඅයහොසි.යතනාහ ‘‘යලොහිතං 

විලීයිත් ථා’’ති. පත් තමත් තන්ති එකපත්තපූරමත්තං. අභිසමෙසාධිකාෙ
චතුසච්චයදසනාෙ සඞ්යඛයපයනව යදසිතත්තා ආහ – 

‘උග් ඝටිතඤ් ඤුපුග් ගලස් ස වයසන ධම් මයදසනා පරිනිට් ඨිතා’’ති. 

උපාලිසුත්තවණ්ණනාෙලීනත්ථප්පකාසනාසමත්තා. 
7. කුක්කුරවතිකසුත්තවණ්ණනා 

78. යකොලියෙසූති බහුවචනවයසනාෙං පාළි ආගතා. එවංනාමයක 

ජනපයදති අත්ථවචනං කස්මා වුත්තන්ති ආහ ‘‘යසො හී’’තිආදි. න
නිෙමියතොති ‘‘අසුකම්හි නාම විහායර’’ති න නිෙයමත්වා වුත්යතො. 

යසනාසයනයෙවාති ආවායසයෙව, න රුක්ඛමූලාදියක. යවසකිරිො 
ඝාසග්ගහණාදිනා සමාදාතබ්බට්යඨන යගොවතං, තස්මිං නියුත්යතො 

යගොවතියකො. යතනාහ ‘‘සමාදින් නයගොවයතො’’ති. ෙං සන්ධාොහු
යවදයවදියනො–‘‘ගච්ඡංභක්යඛති, තිට්ඨංමුත්යතති, උපාහාඋදකංධූයපති, 

තිණානි ඡින්දතී’’තිආදි. අෙං අයචයලොති අයචලකපබ්බජ්ජාවයසන 

අයචයලො, පුරියමො පන යගොවතියකො කුක් කුරවතියකොති එත්ථ

වුත්තනොනුසායරන අත්යථො වත්තබ්යබො. පලිකුණ් ඨිත් වාතිඋයභො හත්යථ
උයභො පායද ච සමිඤ්ජිත්වා. ‘‘උක්කුටියකො හුත්වා’’තිපි වදන්ති. ගමනං

නිප් ජ්ජනං ගතීති ආහ – ‘‘කා ගතීති කා නිප් ඵත් තී’’ති.
නිප් ත්තිපරියෙොසානා හි විපාකධම්මප්පවත්ති. කතූපචිතකම්මවයසන

අභිසම්පයරතිඑත්ථාති අභිසම් පරායෙො, පරයලොයකො.තත්ථස්සචනිප් ත්තිං

පුච්ඡතීති ආහ – ‘‘අභිසම් පරාෙම් හි කත් ථ නිබ් බත් තී’’ති. 

කුක් කුරවතසමාදානන්ති කුක්කුරභාවසමාදානං, ‘‘අජ්ජ පට්ඨාෙ අහං 
කුක්කුයරො’’තිකුක්කුරභාවාධිට්ඨානං. 

79. පරිපුණ් ණන්තිෙත්තකා කුක්කුරවිකාරා, යතහිපරිපුණ්ණං.යතනාහ 

‘‘අනූන’’න්ති. අබ් යබොකිණ් ණන්ති යතහි අයවොමිස්සං. කුක් කුරාචාරන්ති
කුක්කුරානං ගමනාකායරොතිආදිආචායරන කුක්කුරභාවාධිට්ඨානචිත්තමාහ.

තථාතථාආකප්යපතබ්බයතො ආකප් යපො, පවත්තිආකායරො.යසොපයනත්ථ

ගමනාදියකොති ආහ ‘‘කුක් කුරානං ගමනාකායරො’’තිආදි. ආචායරනාති 

කුක්කුරසීලාචායරන. වතසමාදායනනාති කුක්කුරවතාධිට්ඨායනන. 

කුක්කුරචරිොදියෙව දුක් කරතපචරණං. යතන ගතිවිපරියෙසාකායරන 



මජ්ඣිමනිකායෙ මජ්ඣිමපණ්ණාසටීකා ගහපතිවග්යගො 

37 
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පවත්තා ලද්ධි. අස් ස කුක්කුරවතිකස්ස අඤ ්ඤා ගති නත් ථීති ඉතරගතිං

පටික්ඛිපති, ඉතරාසං පන සම්භයවො එව නත්ථීති. නිපජ් ජමානන්ති
වතසීලාදීනං සංයගොපනවයසන සිජ්ෙමානං. ෙථා සකම්මකධාතුසද්දා
අත්ථවියසසවයසන අකම්මකා යහොන්ති ‘‘විබුද්යධො පුරියසො විබුද්යධො
කමලසණ්යඩො’’ති, එවං අත්ථවියසසවයසන අකම්මකාපි සකම්මකා

යහොන්තීති දස්යසන්යතො ‘‘න පරියදවාමි න අනුත් ථුනාමී’’තිආදිමාහ. 

අනුත් ථුනසද්යදො ච සකම්මකවයසන පයුජ්ජති ‘‘පුරාණානි 

අනුත්ජන’’න්තිආදීසු. අෙඤ් යචත් ථ පයෙොයගොති ඉමිනා ගාථාෙඤ්ච
අනුත්ජනනයරොදනංඅධිප්යපතන්තිදස්යසති. 

80. වුත් තනයෙයනවාති ඉමිනා යගොවතන්ති යගොවතසමාදානං. 

යගොසීලන්ති ගවාචාරං. යගොචිත් තන්ති ‘‘අජ්ජ පට්ඨාෙ යගොහි කාතබ්බං
කරිස්සාමී’’ති උප්පන්නචිත්තන්ති ඉමමත්ථං අතිදිසති. ග්වාකප්යප පන

වත්තබ්බං අවසිට්ඨං ‘‘කුක් කුරාකප් යප වුත් තසදිසයමවා’’ති ඉමිනාව

අතිදිට්ඨං, විසිට්ඨඤ්ච ෙථා පන තත් ථාතිආදිනා වුත්තයමව. ෙං පයනත්ථ
වත්තබ්බං, තංකුක්කුරවතාදීසු වුත්තනෙයමව. 

81. එකච් චකම් මකිරිොවයසනාති එකච්චස්ස අකුසලකම්මස්ස

කුසලකම්මස්සකරණප්පසඞ්යගන. ඉයමසන්තියගොවතිකකුක්කුරවතිකානං. 

කිරිොති යගොවතභාවනාදිවයසන පවත්තා කිරිො. පාකටා භවිස ්සතීති
‘‘ඉමස්මිංකම්මචතුක්යකඉදංනාමකම්මංභජතී’’තිපාකටා භවිස්සති. 

කා කන්ති (අ. නි. ටී. 2.4.232) මලීනං, චිත්තස්ස
අපභස්සරභාවකරණන්ති අත්යථො. තං පයනත්ථ කම්මපථසම්පත්තයමව

අධිප්යපතන්ති ආහ ‘‘දසඅකුසලකම් මපථ’’න්ති. කණ් හන්ති 

කණ්හාභිජාතියහතුයතො වා කණ්හං. යතනාහ ‘‘කණ් හවිපාක’’න්ති. 
අපායූපපත්ති මනුස්යසසු ච යදොභග්ගිෙං කණ්හවිපායකො, ෙථා තමභායවො

වුත්යතො, එකත්තනිද්යදයසන පන ‘‘අපායෙ නිබ් බත් තනයතො’’ති වුත්තං, 

නිබ්බත්තාපනයතොති අත්යථො. සුක් කන්ති ඔදාතං, චිත්තස්ස 
පභස්සරභාවකරණන්ති අත්යථො, සුක්කාභිජාතියහතුයතො වා සුක්කං.

යතනාහ ‘‘සුක් කවිපාක’’න්ති.සග්ගූපපත්තිමනුස්සයලොයකයසොභග්ගිෙඤ්ච 
සුක්කවිපායකො, ෙථා ච යජොතිභායවො වුත්යතො, එකත්තනිද්යදයසන පන 

‘‘සග් යග නිබ් බත් තනයතො’’ති වුත්තං, නිබ්බත්තාපනයතොති අත්යථො, 

යවොමිස් සකකම් මන්ති කායලන කණ්හං, කායලන සුක්කන්ති එවං 

මිස්සකවයසන කතකම්මං. ‘‘සුඛදුක් ඛවිපාක’’න්ති වත්වා සුඛදුක්ඛානං

පවත්තිආකාරං දස්යසතුං ‘‘මිස් සකකම් මඤ ්හී’’තිආදි වුත්තං. කම්මස්ස 
කණ්හසුක්කසමඤ්ඤා කණ්හසුක්කාභිජාතියහතුතාොති, අපච්චෙගාමිතාෙ 
තදුභෙවිනිමුත්තස්ස කම්මක්ඛෙකරකම්මස්ස ඉධ සුක්කපරිොයෙොපි න

ඉච්ඡියතොති ආහ – ‘‘උභෙ…යප.… අසුක් කන් ති වුත් ත’’න්ති. තත්ථ 
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උභෙවිපාකස ්සාති ෙථාධිගතස්ස විපාකස්ස. සම්පත්තිභවපරිොපන්යනො හි
විපායකොඉධ‘‘සුක්කවිපායකො’’තිඅධිප්යපයතො, නඅච්චන්තපරිසුද්යධො. 

සදුක් ඛන්ති අත්තනා උප්පායදතබ්යබන දුක්යඛන සදුක්ඛං, 
දුක්ඛසංවත්තනිකන්ති අත්යථො. ‘‘ඉමස්මිං සුත්යත යචතනා ධුරං, 
උපාලිසුත්යත (ම. නි. 2.56) කම්ම’’න්ති යහට්ඨා වුත්තම්පි අත්ථං ඉධ

සාධෙති විජානනත්ථං. අභිසඞ් ඛරිත් වාති ආයූහිත්වා. තං පන 
පච්චෙසමවාෙසිද්ධියතො සංකඩ්ඪනං පිණ්ඩනං විෙ යහොතීති ආහ – 

‘‘සඞ් කඩ් ඪිත් වා, පිණ් ඩං කත් වාති අත් යථො’’ති, සදුක් ඛං යලොකන්ති 

අපාෙයලොකමාහ. විපාකඵස් සාති  ස්සසීයසන තත්ථ විපාකපවත්තමාහ. 

භූතකම් මයතොති නිබ්බත්තකම්මයතො අත්තනා කතූපචිතකම්මයතො. 

ෙථාභූතන්ති ොදිසං. කම් මසභාගවයසනාති කම්මසරික්ඛකවයසන. 

උපපත් ති යහොතීති අපදාදියභදා උපපත්ති. කම් යමන විෙ වුත් තාති ෙං
කයරොති, යතන උපපජ්ජතීති එකකම්යමයනව ජාෙමානා විෙ වුත්තා

අපදාදියභදා. උපපත් ති ච නාම විපායකන යහොති විපායක සම්භවන්යත
එකංයසන යත උපපත්තිවියසසා සම්භවන්ති. ෙදි එවං කස්මා ‘‘යතන

උපපජ්ජතී’’ති උපපත්තිකම්මයහතුකා වුත්තාති ආහ ‘‘ෙස් මා පනා’’තිආදි. 

යෙන කම් මවිපායකන නිබ් බත් යතොති යෙනකම්මවිපායකනවිපච්චමායනන

අෙං සත්යතො නිබ්බත්යතොති වුච්චති. තංකම් මවිපාකඵස් සාති තස්ස තස්ස
කම්මස්ස විපාකභූතා  ස්සා. කම්යමන දාතබ්බං දාෙං තබ්බිපාකං

ආදිෙන්තීති කම් මදාොදා,  ස්සා.කම්මස්සදාෙජ්ජතාකම්ම ලස්ස දාෙජ්ජං, 

තස්මා වුත්තං ‘‘කම් මදාෙජ් ජා’’ති. යතනාහ ‘‘කම් මයමව යනසං දාෙජ් ජං 

සන් තක’’න්ති. 

තිස් යසො ච යහට් ඨිමජ් ඣානයචතනාති ඉදං අබයාබජ්ෙයවදනං
යවදිෙනඑකන්තසුඛුප්පත්තිො යහතුභාවසාධනං. ෙදි එවං ෙථාවුත්තා 

ඣානයචතනා තාව යහොත එකන්තසුඛුප්පත්තියහතුභාවයතො. කාමාවචරා 

කින් තීති කාමාවචරා පන කුසලයචතනා තංසභාවාභාවයතො කින්ති යකන

පකායරන අබයාබජ් ඣමයනොසඞ් ඛායරො නාම ජායතොති යචොයදති, ඉතයරො 
පන න සබ්බා කාමාවචරකුසලයචතනා තථා ගහිතා, අථ යඛො එකච්චා

ොනයචතනානුකූලාති දස්යසන්යතො ‘‘කසිණසජ් ජනකායල 

කසිණායසවනකායල ලබ් භන් තී’’ති ආහ. තත්ථ කසිණායසවනයචතනා

ගයහතබ්බා, සා උපචාරජ්ොනස්ස සාධිකා. යතන කාමාවචරයචතනා 

පඨමජ් ඣානයචතනාෙ ඝටිතාති කසිණසජ්ජනයචතනාපි කදාචි තාදිසා
යහොතීති ගහිතා. පරිකම්මාදිවයසන හි පවත්තා භාවනාමො
කාමාවචරකුසලයචතනා පඨමජ්ොනස්ස ආසන්නතාෙ වුත්තා. 

චතත් ථජ් ඣානයචතනා තතිෙජ් ඣානයචතනාෙ ඝටිතාති ඉදං
එකත්තකාෙඑකත්තසඤ්ඤීසත්තාවාසවතාෙ තංසරික්ඛකා උයපක්ඛාපි
ඊදියසසුඨායනසුසුඛසරික්ඛතා, එවංසන්තසභාවතාඤාණසහිතතාච. යකචි
පන චතුත්ථජ්ොනයචතනානුගුණාති නිදස්යසන්තා කසිණසජ්ජනකායල
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කසිණජ්ොනකායල කසිණායසවනකායල ලබ්භතීති
තතිෙජ්ොනයචතනාෙ ආසන්නඝටිතතා වුත්තාති වදන්ති, තං යතසං 
මතිමත්තං, වුත්තනයෙයනව තාසං ඝටිතතා යවදිතබ්බා. 

උභෙමිස ්සකවයසනාති උභයෙසං කුසලාකුසලසඞ්ඛාරානං සුඛදුක්ඛානඤ්ච 

මිස්සකභාවවයසන. යවමානිකයපතානන්ති ඉදං බාහුල්ලයතො වුත්තං, 
ඉතයරසම්පිවිනිපාතිකානංකායලනදුක්ඛංයහොතියෙව. 

තස් ස පහානාොති තස්ස ෙථාවුත්තස්ස කම්මස්ස 

අනුප්පත්තිධම්මතාපාදනාෙ. ො යචතනාතිොඅපචෙගාමිනියචතනා. කම් මං 

පත් වාතිසුඛකම්මන්තිවුච්චමායන මග් ගයචතනාෙ අඤ් යඤො පණ් ඩරතයරො 

ධම් යමො නාම නත් ථි අච්චන්තපාරිසුද්ධිභාවයතො. අකණ් හා අසුක් කාති 

ආගතාති එත්ථ සුක්කභාවපටික්යඛපකාරණං යහට්ඨා වුත්තනෙයමව.

යතනාහ ‘‘ඉදං පන කම් මචතක් කං පත් වා’’තිආදි. 

82. අනිෙයානිකපක් යඛති අයචළකපබ්බජ්ජාෙ කුක්කුරවයත ච. 

යෙොයගති ඤාෙධම්මපටිපත්තිෙන්ති අත්යථො. යෙොයනනාති යෙො 

තිත්ථිෙපරිවායසො යතන භගවතා පඤ ්ඤත් යතො. ෙං තිත්ථිෙපරිවාසං 

සමාදියිත්වාති අෙයමත්ථ යෙොජනා. ඝංසිත් වා සුවණ්ණං විෙ 

නිඝංයසොප්පයල. යකොට් යටත් වා හත්යථනවිෙකුලාලභාජනං. 

වූපකට් යඨොති විවිත්යතො එකීභූයතො. යපසිතත් යතොති නිබ්බානං පති

යපසිතත්යතො.කාමං තදනුත් තරං බ්රහ් මචරිෙපරියෙොසානං…යප.… විහාසීති 
ඉමිනාව අරහත්තනිකූයටන යදසනා නිට්ඨාපිතා යහොති, ආෙස්මයතො පන
යසනිෙස්ස පටිපත්තිකිත්තනපරයමතං උජුකං ආපන්නඅරහත්තභාවදීපනං, 
ෙදිදං ‘‘අඤ්ඤතයරො යඛො පනා’’තිආදිවචනන්ති ආහ 

‘‘අරහත් තනිකූයටයනවා’’ති. අරහත්තාධිගයමොයෙව තස්ස යතසං 

අබ් භන් තරතා. යසසංසබ්බං සුවිඤ්යඤෙයයමව. 

කුක්කුරවතිකසුත්තවණ්ණනාෙලීනත්ථප්පකාසනාසමත්තා. 
8. අභෙරාජකුමාරසුත්තවණ්ණනා 

83. ජාතිො අසමායනො නිහීනාචරියෙො පරදත්තූපජීවිකාෙ මාතුො
කුච්ඡිෙං ජායතො පාදසිකපුත්යතො. නින්දාවයසන වදති එයතනාති වායදො

අගුයණොති ආහ – ‘‘වාදං ආයරොයපහීති යදොසං ආයරොයපහී’’ති. 
නිබ්බත්තවයසනනිරෙංඅරහති, නිරෙසංවත්තනියෙනවාකම්යමනනිරයෙ

නියුත්යතො යනරයියකො. ආපායියකොති එත්ථාපි එයසව නයෙො. අවීචිම්හි 
උප්පජ්ජිත්වා තත්ථ ආයුකප්පසඤ්ඤිතං අන්තරකප්පං තිට්ඨතීති 

කප් පට් යඨො. නිරයූපපත්තිපරිහරණවයසන තිකිච්ඡිතුං සක්කුයණයෙයොති 

යතකිච්යඡො, න යතකිච්යඡො අයතකිච් යෙො. ද් යව අන් යත යමොයචත් වාති
 රුසං වා අප්පිෙං වා කප්යපෙයාති ද්යව යකොට්ඨායස මුඤ්චිත්වා යත
අනාමසිත්වා පුච්ඡිතං අත්ථං තයතො බහි කයරොන්යතො උග්ගිලතිනාම. තං



මජ්ඣිමනිකායෙ මජ්ඣිමපණ්ණාසටීකා ගහපතිවග්යගො 

40 
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පන එවං කාතුං න සක්යකොතීති ආහ – ‘‘උග් ගිලිතං බහි නීහරිතං න 

සක් ඛිතී’’ති. එවයමවාෙං පුච්ඡා න ගයහතබ්බා, අෙයමත්ථ යදොයසොති තං
අපුච්ඡං කයරොන්යතො අපනෙන්යතො ඔගිලති නාම, තථා පන 
අසක්යකොන්යතො පතිට්ඨායපන්යතො න ඔගිලතිනාම, භගවා පන තමත්ථං
ඔකාසම්පිඅකයරොන්යතො උභෙථාපිඅසක්ඛීතියවදිතබ්යබො.කථං? භගවාහි 

‘‘න ඛ් යවත් ථ රාජකුමාර එකංයසනා’’ති වදන්යතො නිගණ්ඨස්ස අධිප්පාෙං
විපරිවත්යතති, උයභො අන්යත යමොයචත්වා පඤ්හං විස්සජ්යජසි, එවං තාව
උග්ගිලිතුං අසක්ඛි. ‘‘න තත්ර රාජකුමාර එකංයසනා’’ති වදන්යතො එව ච
‘‘නාෙං පුච්ඡා එවං අවිභායගනපුච්ඡිතබ්බා, විභජිත්වාපනපුච්ඡිතබ්බා’’ති
පුච්ඡාෙයදොසංදීයපන්යතොතංහායරන්යතො ඔගිලිතුම්පිසක්ඛතීති. 

උට් ඨාතං න සක් ඛිස ්සති චිත්තස්ස අඤ්ඤථා පවත්තිො. අභයෙො ද්යව
මග්යගකතපරිචයෙොයඡයකොනිපුයණොවාදසීයලොචහුත්වා විචරති.යතනාහ

– ‘‘යසො වාදජ් ඣාසෙතාෙ තස් ස වචනං සම් පටිච් ෙන් යතො ‘එවං, භන් යත’ති 

ආහා’’ති. 

85. එවරූපන්ති ො පයරසං අප්පිො අමනාපා දුරුත්තවාචා, එවරූපා
වාචා, න පන  රුසවාචා.  රුසවාචාෙ හි යසතුඝායතො තථාගතානං. 
යචතනා රුසතාෙ හි  රුසවාචා ඉච්ඡිතා, න පයරසං අප්පිෙතාමත්යතන. 

නට් ඨා නිගණ් ඨා ඔගිලිකාදිසම්මතස්ස පඤ්හස්ස එකවචයනන 
විද්ධංසිතත්තා. 

86. දාරකස්ස අඞ්යක නිසීදනස්ස කාරණං දස්යසතුං 

‘‘යලසවාදියනො’’තිආදි වුත්තං. තත්ථ යලසවාදියනොති ඡලවාදියනො, 
වාදමග්යග වා අපරිපුණ්ණතාෙ යලසමත්යතයනව වාදසීලා. 

ඔසටසඞ් ගායමොති අයනකවාරං පරවාදමද්දනවයසන

ඔතිණ්ණවාදසඞ්ගායමො. විජ් ඣිත් වාති නයඛන විජ්ඣිත්වා. ඉමයමවාති
ය්වාෙං දාරයකො අත්තයනො වාදභඞ්ගපරිහරණත්ථං ඉමිනා අඞ්යක 

නිසීදාපියතො, ඉමයමව අස් ස දාරකං උපමංනිස්සෙංකත්වා වාදං භින් දිස ්සාමි. 

‘‘අස්සවාදංඅප්පටිතතාෙඋපමාෙ භඤ්ජිස්සාමී’’ති චින් යතත් වා. 

අපයනෙයං අස් ස අහන්තිඅස්සදාරකස්සමුඛයතොඅහංතංඅපයනෙයං.

අභූතත්යථොව අභූතංඋත්තරපදයලොයපනාතිආහ ‘‘අභූතන් ති අභූතත් ථ’’න්ති. 

අතච්ඡන්ති තස්යසව යවවචනන්ති ආහ ‘‘අතච් ෙන් ති න තච් ෙ’’න්ති. 

අභූතන්ති වා අසන්තං අවිජ්ජමානං. අතච් ෙන්ති අතථාකාරං. 

අනත් ථසංහිතන්තිදිට්ඨධම්මියකන, සම්පරායියකනවාඅනත්යථන සංහිතං, 
අනත්යථ වා සංහිතං, න අත්යථොති වා අනත්යථො, අත්ථස්ස පටිපක්යඛො

සභායවො, යතන සංහිතන්ති අනත් ථසංහිතං, පිසුණවාචංසම් ප්පලාපඤ්චාති 
අත්යථො.එවයමත්ථචතුබ්බිධස්සපිවචීදුච්චරිතස්සගහිතතාදට්ඨබ්බා. 
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දුප් පයුත් යතොති දුප්පටිපන්යනො. න තං තථාගයතො භාසති 

අභූතතාදියදොසදුට්ඨත්තා. තම් පි තථාගයතො න භාසති භූතත්යථපි 
අනත්ථසංහිතතාදියදොසදුට්ඨත්තා. 

ඨානංකාරණංඑතිස්සාඅත්ථීතිඨානිොක-කාරස්සෙ-කාරංකත්වා, න 
ඨානිොති අට්ඨානිො, නික්කාරණා අයුත්තියුත්තා, සා එව කථාති 

අට් ඨානිෙකථා. අත් තපච් චක් ඛකථං කයථමාති අත්තනා එව පච්චක්ඛං 
කත්වාපවත්තිෙමානංඡලකථංකයථම. 

ගාමිකමහල්ලයකො ‘‘ඉයම මං වඤ්යචතුකාමා, අහයමව දානි ඉයම 

වඤ්යචස්සාමී’’ති චින්යතත්වා ‘‘එවං භවිස ්සතී’’තිආදිමාහ. ‘‘න මෙං 

දාසා’’තිපි වත් තං නාසක් ඛිංසු පුබ්යබතථාකතිකාෙ කතත්තා. 

තතිෙං තතිෙයමවාති ද්වීසුපි පක්යඛසු තතිෙං තතිෙයමව වාචං. 

භාසිතබ් බකාලං අනතික් කමිත් වාති ෙස්ස ෙදා ෙථා භාසිතබ්බං, තස්ස තදා
තයථව ච භාසනයතො භාසිතබ්බං කාරණං භාසිතබ්බකාලඤ්ච 
අනතික්කමිත්වාවභාසති. 

87. ඨානුප් පත් තිකඤායණනාති ඨායන එව උප්පජ්ජනකඤායණන.
තස්මිං තස්මිං කාරයණ තස්ස තං තං අවත්ථාෙ උප්පජ්ජනකඤායණන, 

ධම්මානං ෙථාසභාවයතො අවබුජ්ෙනසභායවොති ධම් මසභායවො. ධම්යම

සභාවධම්යම අනවයසයස වා ොථාවයතො උපධායරතීති ධම් මධාත, 

සබ්බඤ්ඤුතා. යතනාහ ‘‘සබ් බඤ් ඤුතඤ් ඤාණස් යසතං අධිවචන’’න්ති. 

සුප් පටිවිද් ධන්ති සබ්බං යඤෙයධම්මං සුට්ඨු පටිවිජ්ෙනවයසන, සුට්ඨු

පටිවිද්ධන්ති අත්යථො. යතනාහ ‘‘හත් ථගතං භගවයතො’’ති. 

යනෙයපුග් ගලවයසන පරිනිට් ඨිතාති කථාපරිවිභායගන අෙයමව යදසනා
චත්තාරිඅරිෙසච්චානිදස්යසන්යතො අරහත්තංපච්චක්ඛාසීති. 

අභෙරාජකුමාරසුත්තවණ්ණනාෙලීනත්ථප්පකාසනාසමත්තා. 
9. බහුයවදනිෙසුත්තවණ්ණනා 

88. පඤ ්චකඞ් යගොති වඩ්ඪකීකිච්චසාධයන වාසිආදිපඤ්චකං අඞ්ගං

සංධනං එතස්මින්ති පඤ්චකඞ්යගො. ථම්භාදිවත්ථූනං ථපනට්යඨන ථපති. 

පණ් ඩිතඋදායිත් යථයරො, නකාළුදායීයථයරො. 

89. පරිොෙති අත්තයනො  ලං වත්යතතීති පරිොයෙො, කාරණං.

යවදනාසන්නිස්සියතො ච කායිකයචතසිකභායවො කාරණං. යතනාහ – 

‘‘කායිකයචතසිකවයසන ද් යව යවදිතබ් බා’’ති.තත්ථපසාදකාෙසන්නිස්සිතා

කායිකා, යචයතොසන්නිස්සිතා යචතසිකා. සුඛාදිවයසන තිස් යසොති එත්ථ 
සුඛනදුක්ඛනුයපක්ඛනානි සුඛාදියවදනාෙ කාරණං. තානි හි
පවත්තිනිමිත්තානි කත්වා තත්ථ සුඛාදිසද්දප්පවත්ති, ඉමිනා නයෙන

යසයසසුපිෙථාරහංකාරණංනිද්ධායරත්වා වත්තබ්බං. උපවිචාරවයසනාති
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ආරම්මණං උයපච්ච සවියසසපවත්තිවයසන. ෙස්මිඤ්හි ආරම්මයණ
යසොමනස්සයවදනාපවත්තති, ආරම්මණතාෙතං උපගන්ත්වාඉතරයවදනාහි

විසිට්ඨතාෙසවියසසංතත්ථපවත්ති.යතනාහ ‘‘යසොමනස් සට් ඨානිෙං රූපං 

උපවිචරතී’’ති.එසනයෙොයසසයවදනාසු යගහස ්සිතානීතියගහනිස්සිතානි. 

90. පරිොයෙනාති ‘‘ඉදයමත්ථ  දුක්ඛස්මින්ති වදාමී ’’ති වුත්තට්ඨානං

සන්ධාෙවදති. තං දස් යසන් යතොතිකාමඤ්යචත්ථසුත්යත –‘‘ද්යවපානන්ද , 

යවදනාවුත්තා ’’ති  ද්යවආදිංකත්වා යවදනා දස්සිතා, එකාපිපන දස්සිතා

එවාති දස්යසන්යතො. උපත් ථම් යභතන්ති එකාපි යවදනා වුත්තා මො

පරිොයෙන, එවංසති ද්යවපිවත්තබ්බාතිඑවංතස්සවාදංඋපත්ථම්යභතුං.

කථං පන එකා යවදනා වුත්තාති ? ෙංකිඤ්චි යවදයිතං සුඛං වා දුක්ඛං වා

අදුක්ඛමසුඛංවා, ඉදයමත්ථදුක්ඛස්මින්ති වදාමීති .ෙංපයනත්ථවත්තබ්බං , 

තං ඉතිවුත් තකවණ් ණනාෙං (ඉතිවු  .අට්ඨ . 52 ආදයෙො  (පරමත්ථදීපනිෙං

වුත්තනයෙනයවදිතබ්බං.  

කථං පයනත්ථ රූපාවචරචතුත්යථ අරූයපසු සඤ්ඤායවදයිතනියරොයධ

සුඛංඋද්ධතන්තිආහ ‘‘එත් ථ චා’’තිආදි. සන් තට් යඨනාතිපටිපක්ඛධම්මානං

වූපසන්තභායවන. පණීතට් යඨනාති භාවනාවියසසවිසිට්යඨන
අතප්පකභායවයනව යසට්ඨභායවන ච, පච්චෙවියසයසන පධානභාවං

නීතන්තිපි පණීතං. යවදයිතසුඛං නාම යවදනාභූතං සුඛන්ති කත්වා. 

අයවදයිතසුඛං නාම ොවතා නිද් දුක් ඛතා, තාවතා සුඛන් ති වුච් චතීති.අථ වා 

නියරොයධො සුට්ඨුඛාදතිඛනතිකායිකයචතසිකාබාධන්ති වත්තබ්බතංඅරහති
සත්තාහම්පි තත්ථ දුක්ඛස්ස නිරුජ්ෙනයතො. යතනාහ 

‘‘නිද් දුක් ඛභාවසඞ් ඛායතන සුඛට් යඨනා’’ති. 

91. ෙස් මිං ෙස් මිං භයව, චිත්තුප්පායද, අවත්ථාෙ වා නිද්දුක්ඛභායවො, 
දුක්ඛස්ස පටිපක්ඛතා අනුපලබ්භයනන දුක්ඛවිවිත්තං, තං සුඛස්මිංයෙව
පඤ්ඤයපති.යසසංසුවිඤ්යඤෙයයමව. 

බහුයවදනීෙසුත්තවණ්ණනාෙලීනත්ථප්පකාසනාසමත්තා. 
10. අපණ්ණකසුත්තවණ්ණනා 

93. නානාවිධාති නානාවිධදිට්ඨිකා සමණබ්රාහ් මණාති 

පබ්බජ්ජාමත්යතන සමණා, ජාතිමත්යතන බ්රාහ්මණා ච. දස් සනන්ති දිට්ඨි. 

ගහිතන්ති අභිනිවිස්ස ගහිතං. ඉති යත අත්තයනො දස්සනං ගයහතුකාමා

පුච්ඡන්ති. විනා දස් සයනන යලොයකො න නිෙයාතීති වියමොක්ඛභාවනාෙ
එයකන දස්සයනන විනා යලොයකො සංසාරදුක්ඛයතො න නිගච්ඡති. 

එකදිට් ඨිෙම් පි පතිට් ඨාතං නාසක් ඛිංසු සද්ධාකාරාභාවයතො. තථා හි යත
ඉමාෙ යදසනාෙ සරයණසු පතිට්ඨහිංසු. ෙස්මා අවිපරීයත
සද්යධෙයවත්ජස්මිං උප්පන්නසද්ධා ‘‘ආකාරවතී’’ති අධිප්යපතා, තස්මා
යෙො යලොයක අවිපරීතධම්මයදසනා, අෙයමයවසාති පවත්තා
මග්ගසාධනගතාෙ සද්ධාෙ කාරණභාවයතො තන්නිස්සො සද්ධා, සා 
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ආකාරවතීති වුත්තා. අවත්ජස්මිඤ්හි සද්ධා අයුත්තකාරණතාෙ න

ආකාරවතී. ආකාරවතීති එත්ථ වතී-සද්යදො න යකවලං 
අත්ථිතාමත්තදීපයකො, අථ යඛො අතිසෙත්ථදීපයකො පාසංසත්ථදීපයකො වා

දට්ඨබ්යබො. යතන ආකාරවතීති සද්යධෙයවත්ජවයසන අතිසෙකාරණවතීති

වා පාසංසකාරණවතීති වා අෙයමත්ථ අත්යථො. අපණ් ණයකොතිඑත්ථ ෙථා
කඤ්චි අත්ථං සායධතුංආරද්ධස්ස පයෙොයගො විරද්යධො, තත්ථ අකාරයකො

විෙ යහොති පුනපි ආරභිතබ්බතාෙ. අවිරද් යධො පන අත්ථස්ස සාධනයතො
අපණ්ණයකො, එවං අෙම්පි ධම්යමො අභිභවිත්වා පවත්තනයතො එකංසයතො

‘‘අපණ්ණයකො’’ති වුත්යතො. යතනාහ ‘‘අවිරද් යධො අද් යවජ් ඣගාමී 

එකංසගාහියකො’’ති. 

94. තබ් බපච් චනීකභූතාතිතස්සා මිච්ඡාදිට්ඨිොපච්චනීකභූතා. 

95. යනසන්ති කුසලානං ධම්මානං. අකුසලයතො නික් ඛන් තභායවති

අසංකිලිට්ඨභායව. ආනිසංයසොති සුද්ධවිපාකතා. විසුද් ධිපක් යඛොති
විසුද්ධිභායවො පරියෙොදාතතා. අභූතධම්මස්ස දිට්ඨිභාවස්ස සඤ්ඤාපනා

ආචික්ඛනා අභූතධම් මසඤ් ඤාපනා. සාවජ්යජසු පරමවජ්යජ මිච්ඡාදස්සයන

පග්ගහණන්ති කුයතො සුසීලයස්ස පග්ගයහොති ආහ – ‘‘මිච් ොදස් සනං 

ගණ් හන් තස් යසව සුසීලයං පහීනං යහොතී’’ති. මිච් ොදිට් ඨිආදයෙොති එත්ථ 
මිච්ඡාසඞ්කප්යපො පරයලොකාභාවචින්තා, මිච්ඡාවාචා

පරයලොකාභාවවාදභූයතොමුසාවායදො, අරිොනං පච්චනීකතාදයෙො. අපරාපරං 

උප් පජ් ජනවයසනාති පුනප්පුනංචිත්යතඋප්පජ්ජනවයසන. පාපකා අකුසලා 

ධම් මාති පච්චයවක්ඛණසඤ්ඤාපනාදිකායල උප්පජ්ජනකා තථාපවත්තා
අකුසලඛන්ධා. 

කලිග් ගයහොති අනත්ථපරිග්ගයහො. යසො පන ෙස්මා දිට්යඨව ධම්යම

අභිසම්පරාෙඤ්ච පරාජයෙො යහොතීති ආහ ‘‘පරාජෙග් ගායහො’’ති. 

දුස් සමත් යතොති එත්ථ දු-සද්යදො ‘‘සමාදින්යනො’’ති එත්ථාපි ආයනත්වා

යෙොයජතබ්යබොතිආහ ‘‘දුප් පරාමට් යඨො’’ති.ෙථාදුප්පරාමට්යඨොයහොති, එවං

සමාදින්යනො දුස්සමත්යතො දුසමාදින්යනො වුත්යතො. සකවාදයමව ඵරිත් වාති 
අත්තයනො නත්ථිකවාදයමව ‘‘ඉදයමව සච්චං යමොඝමඤ්ඤ’’න්ති (ම. නි.
2.187; 3.27-28) අවධායරන්යතො අඤ්ඤස්ස ඔකාසඅදානවයසන  රිත්වා.

යතනාහ ‘‘අධිමුච් චිත් වා’’ති. ‘‘සම්බුද්යධො’’තිආදි අධිමුච්චනාකාරදස්සනං. 

රිඤ් චතීතිවියවයචතිඅපයනති.යතනාහ ‘‘වජ් යජතී’’ති. 

96. කටග් ගයහොතිකතංසබ්බයසො සිද්ධියමවකත්වාගහණං.යසොපන

ජෙලායභො යහොතීති වුත්තං ‘‘ජෙග් ගායහො’’ති. සුග් ගහියතොති 

සුට්ඨුකරණවයසනගහියතො. සුපරාමට් යඨොතිසුට්ඨුපරාපරං ආයසවනවයසන
ආමට්යඨො. උභයෙනපි තස්ස කම්මස්ස කතූපචිතභාවං දස්යසති, 
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යසොත් ථිභාවාවහත් තඤ් ච සග්ගුපපත්තිසංවත්තනයතො පාපසභාවපහානයතො
ච. 

97. සහත් ථා කයරොන් තස් සාති (දී. නි. ටී. 1.166; සං. නි. ටී. 2.3.211) 
සහත්යථයනව කයරොන්තස්ස. නිස්සග්ගිෙථාවරාදයෙොපි ඉධ

සහත්ථකරයණයනවසඞ්ගහිතා. පචනං දහනංවිබාධනන්තිආහ ‘‘දණ් යඩන 

පීය න් තස් සා’’ති. යසොකං සෙං කයරොන් තස් සාතිපරස්සයසොකකාරණංසෙං

කයරොන්තස්ස, යසොකංවාඋප්පායදන්තස්ස. පයරහි අත්තයනොවචනකයරහි. 

සෙම් පි ඵන් දයතොති පරස්ස විබාධනපයෙොයගන සෙම්පි  න්දයතො. 

අතිපාතෙයතොතිපදංසුද්ධකත්තුඅත්යථයහතුකත්තුඅත්යථචවත්තතීති ආහ 

‘‘හනන් තස් සපි හනායපන් තස ්සාපී’’ති. 

ඝරස්සභිත්තිඅන්යතොබහිචසන්ධිතාහුත්වාඨිතා ඝරසන් ධි. කිඤ්චිපි

අයසයසත්වා නිරවයසසයමව යලොයපොති නිල් යලොයපො. එකාගායර

නියුත්යතො වියලොයපො එකාගාරියකො. පරියතො සබ්බයසො පන්යථ හනනං 

පරිපන් යථො. පාපං න කරීෙති පුබ්යබ අසයතො උප්පායදතුං

අසක්කුයණෙයත්තා, තස්මා නත් ථි පාපං. ෙදි එවං කථං සත්තා පාපං

පටිපජ්ජන්තීතිආහ– ‘‘සත් තා පන කයරොමාති එවංසඤ් ඤියනො යහොන් තී’’ති.
එවංකිරස්සයහොති‘‘ඉයමසඤ්හිසත්තානං හිංසාදිකිරිොනඅත්තානංඵුසති
තස්සනිච්චතාෙනිබ්බිකාරත්තා, සරීරංපනඅයචතනං කට්ඨකලිඞ්ගරූපමං, 

තස්මිං වියකොපියතපි න කිඤ්චි පාප’’න්ති. ඛුරයනමිනාති
නිසිතඛුරමෙයනමිනා. ගඞ්ගාෙ දක්ඛිණදිසා අප්පතිරූපයදයසො, උත්තරදිසා
පතිරූපයදයසොති අධිප්පායෙන ‘‘දක්ඛිණඤ්යච’’තිආදි වුත්තන්ති 

‘‘දක් ඛිණතීයර මනුස් සා කක් ඛ ා’’තිආදිමාහ. 

මහාොගන්ති මහාවිජිතෙඤ්ඤසදිසං මහාොගං. සීලසංෙයමනාති 

කායිකවාචසිකසංවයරන. සච් චවචයනනාතිසච්චවාචාෙ.තස්ස විසුං වචනං
යලොයක ගරුතරපුඤ්ඤසම්මතභාවයතො. ෙථා හි පාපධම්යමසු මුසාවායදො
ගරු, එවං පුඤ්ඤධම්යමසු සච්චවාචා. යතනාහ භගවා – ‘‘එකං

ධම්මමතීතස්සා’’තිආදි (ධ. ප. 176). වුත් තනයෙයනවාති කණ්හපක්යඛ
වුත්තනයෙන.තත්ථහි– ‘‘නත්ථිපාපං, නත්ථිපාපස්සආගයමො’’තිආගතං, 
ඉධ ‘‘අත්ථි පුඤ්ඤං, අත්ථි පුඤ්ඤස්ස ආගයමො’’ති ආගතං, අෙයමව

වියසයසො. යසසං වුත් තසදිසයමවාති ‘‘යතසයමතංපාටිකඞ්ඛ’’න්තිඑවමාදිං 
සන්ධාෙවදති, තංයහට්ඨාපුරිමවාරසදිසං. 

100. උභයෙනාති යහතුපච්චෙපටියසධවචයනන. සංකියලසපච් චෙන්ති
සංසායර පරිබ්භමයනන කිලින්නස්ස මලිනභාවස්ස කාරණං.

වුත්තවිපරිොයෙන විසුද් ධිපච් චෙන්ති සද්දත්යථොයවදිතබ්යබො. බලන්තිආදීසු

සත්තානං සංකියලසාවහං යවොදානාවහඤ්ච උස්සාහසඞ්ඛාතං බලං වා, 

සූරවීරභාවසඞ්ඛාතං වීරිෙං වා, පුරියසනකත්තබ්යබො පුරිසථායමො වා, යසො
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එව පරං පරං ඨානං අක්කමනප්පත්තිො පුරිසපරක් කයමො වා නත් ථි න 
උපලබ්භති. 

සත්වයෙොගයතො, රූපාදීසු සත්තවිසත්තතාෙ ච සත් තා. පාණනයතො

අස්සාසපස්සාසවයසන පවත්තිො පාණා. යත පන යසො එකින්ද්රිොදිවයසන

විභජිත්වා වදතීති ආහ ‘‘එකින් ද්රියෙො’’තිආදි. අණ්ඩයකොසාදීසු භවනයතො 

භූතාතිවුච්චන්තීතිආහ ‘‘අණ් ඩයකොස…යප.… වදන් තී’’ති.ජීවනයතොපාණං

ධායරන්යතො විෙ වඩ්ඪනයතො ජීවාතිඑවංසත්තපාණභූතජීයවසුසද්දත්යථො

යවදිතබ්යබො. නත්ථි එයතසං සංකියලසවිසුද්ධීසු වයසොති අවසා. නත්ථි

යනසං බලං වීරිෙඤ්චාති අබලා අවීරිො. නිෙතතාති 
අච්යඡජ්ජසුත්තාවුතායභජ්ජමණි විෙ නිෙතපවත්තනතාෙ

ගතිජාතිබන්ධපජහවයසන නිොයමො. තත් ථ තත් ථ ගමනන්ති ඡන්නං
අභිජාතීනං තාසු තාසු ගතීසු උපගමනං සමවායෙන සමාගයමො. 

සභායවොයෙවාතිෙථාකණ්ටකස්ස තික්ඛතා, කබිට්ඨ ලානංපරිමණ්ඩලතා, 
මිගපක්ඛීනං විචිත්තාකාරතා, එවං සබ්බස්සපි යලොකස්ස යහතුපච්චයෙන
විනාතථාතථාපරිණායමො, අෙංසභායවොයෙවඅකිත්තියමොයෙව.යතනාහ 

‘‘යෙන හී’’තිආදි. 

සකුයණ හනතීති සාකුණියකො, තථා සූකරියකො. ලුද් යදොති අඤ්යඤොපි

යෙොයකොචිමාගවියකොයනසායදො. පාපකම්මපසුතතාෙ කණ් හාභිජාති නාම. 

භික් ඛූති සාකිො භික්ඛූ, මච්ඡමංසඛාදනයතො නීලාභිජාතීති වදන් ති. 
ඤාෙලද්යධපි පච්චයෙ භුඤ්ජමානා ආජීවකසමෙස්ස වියලොමගාහිතාෙ 

‘‘පච් චයෙසු කණ් ටයක පක් ඛිපිත් වා ඛාදන් තී’’ති වදන්ති. එයක පබ් බජිතා, 
යෙ සවියසසං අත්තකිලමථානුයෙොගමනුයුත්තා. තථා හි යත කණ්ටයක

වත්යතන්තා විෙ යහොන්තීති කණ් ටකවුත් තිකාති වුත්තා. ඨත්වා 

භුඤ්ජනදානපටික්යඛපාදිවතසමායෙොයගන පණ් ඩරතරා. අයචලකසාවකාති 

ආජීවකසාවයක වදති. යත කිර ආජීවකලද්ධිො විසුද්ධචිත්තතාෙ 

නිගණ්යඨහිපි පණ් ඩරතරා. නන්දාදයෙො හි තථාරූපාෙ පටිපත්තිො 
පත්තබ්බා, තස්මා නන්දාදයෙො නිගණ්යඨහි ආජීවකසාවයකහි ච

පණ්ඩරතරාතිවුත්තා ‘‘සුක් කාභිජාතී’’ති. 

අෙයමයතසං ලද් ධීති සාකුණිකාදිභාවූපගමයනන කණ්හාභිජාතිආදීසු
දුක්ඛං සුඛඤ්ච පටිසංයවයදන්තා අනුක්කයමන මහාකප්පානං 
චුල්ලාසීතිසහස්සානි යඛයපත්වා ආජීවකභාවූපගමයනන
පරමසුක්කාභිජාතිෙං ඨත්වා සංසාරයතො සුජ්ෙන්තීති අෙං යතසං නිෙති
ආජීවකානංලද්ධි. 

‘‘නත්ථි දින්න’’න්ති වදන්යතො නත්ථියකො දානස්ස  ලං පටික්ඛිපතීති

ආහ– ‘‘නත් ථිකදිට් ඨි විපාකං පටිබාහතී’’ති. තථායචවයහට්ඨාසංවණ්ණිතං

‘‘නත්ථිකදිට්ඨි හි නත්ථිතමාහා’’ති. අයහතකදිට් ඨි උභෙන්ති කම්මං



මජ්ඣිමනිකායෙ මජ්ඣිමපණ්ණාසටීකා ගහපතිවග්යගො 
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විපාකඤ්ච උභෙං. යසො හි ‘‘අයහතූ අපච්චො සත්තා සංකිලිස්සන්ති
විසුජ්ෙන්තී’’ති වදන්යතො කම්මස්ස විෙ විපාකස්සපි සංකියලසවිසුද්ධීනං

පච්චෙත්තාභාවවචනයතො තදුභෙං පටිබාහති නාම. විපායකො පටිබාහියතො 

යහොති අසති කම්යම විපාකාභාවයතො. කම් මං පටිබාහිතං යහොති අසති

විපායක කම්මස්ස නිරත්ථකභාවාපත්තියතො. අත් ථයතොති සරූයපන. 

උභෙපටිබාහකාති විසුං විසුං තංතංදිට්ඨිතා වුත්තාපි සබ්යබ යත 
නත්ථිකාදයෙො නත්ථිකදිට්ඨිආදිවයසන පච්යචකං තිවිධදිට්ඨිකා එව

උභෙපටිබාහකත්තා. ‘‘උභෙපටිබාහකා’’ති හි යහතුවචනං. අයහතකවාදා 

චාතිආදි පටිඤ්ඤාවචනං. යෙො හි විපාකපටිබාහයනන නත්ථිකදිට්ඨියකො, 
යසො අත්ථයතො කම්මපටිබාහයනන අකිරිෙදිට්ඨියකො, උභෙපටිබාහයනන
අයහතුකදිට්ඨියකොචයහොති.යසසද්වයෙපිඑයසවනයෙො. 

සජ් ඣාෙන් තීති තං දිට්ඨිදීපකං ගන්ථං උග්ගයහත්වා පඨන්ති. 

වීමංසන් තීතිතස්සඅත්ථං විචායරන්ති. යතසන්තිආදිවීමංසනාකාරදස්සනං. 

තස් මිං ආරම් මයණති ෙථාපරිකප්පිතකම්ම ලාභාවදීපයක ‘‘නත්ථි 

දින්න’’න්තිආදිනෙප්පවත්තාෙ ලද්ධිො ආරම්මයණ. මිච් ොසති 

සන් තිට් ඨතීති ‘‘නත්ථි දින්න’’න්තිආදිවයසන අනුස්සවූපලද්යධ අත්යථ
තදාකාරපරිවිතක්කයනහිසවිග්ගයහවිෙ සරූපයතොචිත්තස්සපච්චුපට්ඨියත
චිරකාලපරිචයෙන ‘‘එවයමත’’න්ති නිජ්ොනක්ඛමභාවූපගමයනන
නිජ්ොනක්ඛන්තිො තථා ගහියත පුනප්පුනං තයථව ආයසවන්තස්ස
බහුලීකයරොන්තස්ස මිච්ඡාවිතක්යකන සමාදිෙමානා 
මිච්ඡාවාොමුපත්ථම්භිතා අතංසභාවං ‘‘තංසභාව’’න්ති ගණ්හන්තී

මිච්ඡාසතීති ලද්ධනාමා තංලද්ධිසහගතා තණ්හා සන්තිට්ඨති. චිත් තං 

එකග් ගං යහොතීති ෙථාවුත්තවිතක්කාදිපච්චෙලායභන තස්මිං ආරම්මයණ
අවට්ඨිතතාෙඅයනකග්ගංපහාෙඑකග්ගංඅප්පිතංවිෙයහොති.මිච්ඡාසමාධිපි
හි පච්චෙවියසයසහිලද්ධභාවනාබයලහිකදාචිසමාධානපතිරූපකිච්චකයරො

යහොතියෙව වාලවිජ්ෙනාදීසු විොති දට්ඨබ්බං. ජවනානි ජවන් තීති 
අයනකක්ඛත්තුං යතනාකායරන පුබ්බභාගියෙසු ජවනවායරසු පවත්යතසු

සබ්බපච්ඡියම ජවනවායර සත්ත ජවනානි ජවන්ති. පඨමජවයන පන 

සයතකිච් ො යහොන් ති, තථා දුතිොදීසූති ධම්මසභාවදස්සනයමතං, න පන
තස්මිංඛයණයතසං සයතකිච්ඡභාවාපාදනංයකනචිසක්කාකාතුං. 

තත් ථාතියතසුතීසුමිච්ඡාදස්සයනසු. යකොචි එකං දස් සනං ඔක් කමතීති
ෙස්ස එකස්මිංයෙව අභිනියවයසො ආයසවනා ච පවත්තා, යසො එකංයෙව
දස්සනංඔක්කමති.ෙස්සපනද්වීසු, තීසුපිවා අභිනියවසනාපවත්තා, යසො 

ද් යව තීණි ඔක් කමති. එයතනො පුබ්යබඋභෙපටිබාහනතාමුයඛනවුත්තා
අත්ථසිද්ධා සබ්බදිට්ඨිකතා, සා පුබ්බභාගිො. ො පන
මිච්ඡත්තනිොයමොක්කන්ති භූතා, සා ෙථාසකං පච්චෙසමුදාගමසිද්ධියතො 
භින්නාරම්මණානං විෙ වියසසාධිගමානං අඤ්ඤමඤ්ඤං එකජ්ෙං

අනුප්පත්තිොඅසංකිණ්ණා එවාතිදස්යසති. එකස ්මිං ඔක් කන් යතපීතිආදිනා 
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තිස්සන්නම්පි දිට්ඨීනං සමානබලතං සමාන ලතඤ්ච දස්යසති, තස්මා
තිස්යසොපි යචතා එකස්ස උප්පන්නා අඤ්ඤමඤ්ඤං අබ්යබොකිණ්ණා එව, 

එකාෙ විපායක දින්යන ඉතරා අනුබලප්පදායිකා යහොන්ති. වට් ටඛාණු 

නාමාතිඉදංවචනං යනෙයත්ථං, නනීතත්ථන්තිතංවිවරිත්වාදස්යසතුං කිං 

පයනසාතිආදි වුත්තං, අකුසලං නායමතං අබලං දුබ්බලං, න කුසලං විෙ

මහාබලන්ති ආහ – ‘‘එකස ්මිංයෙව අත් තභායව නිෙයතො’’ති. අඤ්ඤථා 
සම්මත්තනිොයමො විෙ මිච්ඡත්තනිොයමොපි අච්චන්තියකො සිො. ෙදි එවං 

වට්ටඛාණුකයජොතනාකථන්තිආහ ‘‘ආයසවනවයසන පනා’’තිආදි, තස්මා 
ෙථා ‘‘සකිං නිමුග්යගො නිමුග්යගොව යහොතී’’ති (අ. නි. 7.15) වුත්තං, එවං
වට්ටඛාණුකයජොතනා. ොදියස හි පච්චයෙ පටිච්ච අෙං තංතංදස්සනං 
ඔක්කන්යතො පුන කදාචි තප්පටිපක්යඛ පච්චයෙ පටිච්ච තයතො

සීසුක්ඛිපනමස්සනයහොතීති නවත්තබ්බං.යතනවුත්තං ‘‘යෙභුයෙයනා’’ති. 

තස් මාතිෙස්මා එවං සංසාරඛාණුභාවස්සපි පච්චයෙො අකලයාණජයනො, 

තස්මා. භූතිකායමොති දිට්ඨධම්මිකසම්පරායිකපරමත්ථානං වයසන
අත්තයනො ගුයණහි වඩ්ඪිකායමො. ෙං පයනත්ථ යකචි වදන්ති ‘‘ෙථා
චිරකාලභාවනාෙ පරිපාකූපගමලද්ධබලත්තා උපනිස්සෙකුසලා අකුසයල 
සබ්බයසො සමුච්ඡින්දන්ති, එවං අකුසලධම්මා තයතොපි
චිරකාලභාවනාසම්භවයතො ලද්ධබලා හුත්වා කදාචි කුසලධම්යමපි
සමුච්ඡින්දන්ති. එවඤ්ච කත්වා දළ්හමිච්ඡාභිනියවසස්ස මිච්ඡාදිට්ඨිකස්ස
වට්ටඛාණුකභාවයජොතනාපි සමත්ථිතායහොතී’’තිෙථාතං‘‘වස්සභඤ්ඤානං
දිට්ඨී’’ති, තං න, මිච්ඡත්තනිෙතධම්මානං චිරකාලභාවනාමත්යතන න
පටිපක්ඛස්ස පජහනසමත්ථතා, අථ යඛො ධම්මතාසිද්යධන
පච්චෙවියසසාහිතසාමත්ථියෙන අත්තයනො පහාෙකසභායවන
පහාෙකභායවො භාවනාකුසලානංයෙව වුත්යතො, අකුසලානංයෙව ච
පහාතබ්බභායවො ‘‘දස්සයනන පහාතබ්බා’’තිආදිනා නයෙන, 
අකුසලානංයෙවදුබ්බලභායවො‘‘අබලානංබලීෙන්තී’’තිආදිනා (සු.නි.776; 
මහානි. 5) (යුත්තිනාපි නාමයතො වා අධිගමනියෙො ආයලොයකො
ආයලොකභාවයතො බාහිරාරයණකාවිෙනයචත්ථපටිඤ්ඤත්යතභායවසතා
යසොතුයනො ආසංකිතබ්බා වියසසවස්ස සායධතබ්බයතො සාමඤ්ඤස්ස ච
යසොතුභායවනඅධිප්යපතත්තායවද-සද්දස්සයලොයපොදීයපසභායව සාධයන
ෙථා තං සද්දෙභාවස්සනාපි විසුද්ධකඅනුමානාදිවියරොධසම්භාවයතො. න හි
සක්කා අන්තරායලොකස්ස බාහිරායලොකස්ස විෙරූපකාෙං උපාදාෙරූපතා
චක්ඛුවිඤ්යඤෙයත්තාදියක පතිට්ඨායපතුං සක්කාති වුත්තං, නනුපි
අන්තරායලොයකො අවිග්ගහත්තා යවදනා විොති සද්යධව ඤාණායලොකස්ස
අවිජ්ජන්ධකාරා විෙවිධමනිෙභායවසබ්යබසම්පිකුසලධම්මානං යකනචිපි
අකුසලධම්යමන සමුච්ඡින්දනිෙතා සිද්ධාව යහොති(. වට්ටඛාණුකයචොදනාෙ
ෙං වත්තබ්බං, තංයහට්ඨාවුත්තයමවාතිතිට්ඨයතසාබාලජනවිකත්ථනා. 
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103. ඣානචිත් තමොති රූපාවචරජ්ොනචිත්යතනනිබ්බත්තා.තථාහි
යතසං වියසයසන ොනමනසා නිබ්බත්තත්තා ‘‘මයනොමො’’ති වුත්තා, 
අවියසයසන පන අභිසඞ්ඛාරමනසා සබ්යබපි සත්තා මයනොමො එව. 

සඤ ්ඤාමොති එත්ථාපි එයසව නයෙො. යතනාහ 

‘‘අරූපජ් ඣානසඤ් ඤාො’’ති. අෙන්ති රූපිතාභාවපටිපජ්ජනකපුග්ගයලො. 

අප් පටිලද් ධජ් ඣායනොති අනධිගතරූපජ්ොයනො. තස් සපීති තක්කියනොපි. 

රූපජ් ඣායන කඞ් ඛා නත් ථි අනුස්සවවයසනලද්ධවිනිච්ඡෙත්තා. 

104. සාරාගාොති සරාගභාවාෙ. සන් තියකති සමීයප, න ථාමගතා
දිට්ඨිනාතිදූරත්තා සරාගා, න සම්පයුත්තත්තා. සා හි න ථාමගතා

වට්ටපරිොපන්යනසු ධම්යමසු රජ්ජතීති විඤ්ඤාෙතීතිආහ – ‘‘රාගවයසන 

වට් යට රජ් ජනස් සා’’ති. සබ්යබපි සංයෙොජනා තණ්හාවයසයනව

සම්භවන්තීති ආහ – ‘‘තණ් හාවයසන සංයෙොජනත් ථාො’’ති. ආරුප් යප 

පනස ්ස කඞ් ඛා නත් ථීති අනුස්සවවයසන ලද්ධනිච්ඡෙං සන්ධාෙ වුත්තං.
කාමං දුග්ගතිදුක්ඛානං එකන්තසංවත්තයනන නත්ථිකදිට්ඨිආදීනං
අපණ්ණකතා පාකටා එව, නිප්පරිොයෙන පන අනවජ්ජස්ස අත්ථස්ස
එකන්තසාධකං අපණ්ණකන්ති කත්වා යචොදනා, සාවජ්ජස්සපි අත්ථස්ස
සාධයන එකංසිකභාවං ගයහත්වා පරිහායරො. යතනාහ 

‘‘ගහණවයසනා’’තිආදි. යතන රුළ්හීවයසන ‘‘නත්ථි දින්න’’න්තිආදීනි 
අපණ්ණකඞ්ගානිජාතානීතිදස්යසති. 

105. යහට් ඨා තයෙො පුග් ගලාව යහොන් තීතිඅත්තන්තයපො පරන්තයපොති
ඉමස්මිං චතුක්යක යහට්ඨා තයෙො පුග්ගලා යහොන්ති. ෙථාවුත්තා පඤ්චපි 

පුග්ගලා දුප්පටිපන්නාව, තයතො අත් ථිකවාදාදයෙො පඤ ්චපුග්ගලා

සම්මාපටිපන්නතාෙ ඉමස්මිං චතුක්යක එයකො චතත් ථපුග් ගයලොව යහොති. 

එතමත් ථං දස් යසතන්ති ඉධ යහට්ඨා වුත්තපුග්ගලපඤ්චකද්වෙං ඉමස්මිං
චතුක්යක එව සඞ්ගහං ගච්ඡතීති විභායගන දුප්පටිපත්තිසුප්පටිපත්තියෙො

දස්යසතුං භගවා ඉමං යදසනං ආරභීති. ෙං පයනත්ථඅත්ථයතො අවිභත්තං, 
තංසුවිඤ්යඤෙයයමව. 

අපණ්ණකසුත්තවණ්ණනාෙලීනත්ථප්පකාසනාසමත්තා. 
නිට්ඨිතාචගහපතිවග්ගවණ්ණනා. 
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2. භික් ඛුවග් යගො 

1. අම්බලට්ඨිකරාහුයලොවාදසුත්තවණ්ණනා 
107. අම් බලට් ඨිකාෙන්ති එත්ථ අම්බලට්ඨිකා වුච්චති සුජායතො 

තරුණම්බරුක්යඛො, තස්ස පන අවිදූයර කයතො පාසායදො ඉධ

‘‘අම්බලට්ඨිකා’’ති අධිප්යපයතො. යතනාහ ‘‘යවළුවනවිහාරස් සා’’තිආදි. 

පධානඝරසඞ් යඛයපති භාවනායගහප්පකායර යෙොගීනං යගයහති අත්යථො. 

තිඛියණොව යහොති, න තස්ස තිඛිණභායවො යකනචි කාතබ්යබො

සභාවසිද්ධත්තා. එවයමව අත්තයනො විමුත්තිපරිපාචනකම්මුනා 

තික්ඛවිසදභාවප්පත්තිො අෙම් පි ආෙස ්මා…යප.… තත් ථ විහාසි. 

පකතිපඤ ්ඤත් තයමවාති පකතිො පඤ්ඤත්තං බුද්ධානං උපගමනයතො
පුයරතරයමව චාරිත්තවයසනපඤ්ඤත්තං. 

108. උදකං අයනන ධීෙති, ඨපීෙති වා එත්ථාති උදකාධානං. 

උදකට් ඨානන්ති ච ඛුද්දකභාජනං. ‘‘ඔවාදදානත් ථං ආමන් යතසී’’ති වත්වා
තං පනස්ස ඔවාදදානං න ඉයධව, අථ යඛො බහූසු ඨායනසු බහුක්ඛත්තුං
පවත්තිතන්ති තානි තානි සඞ්යඛපයතො දස්යසත්වා ඉධ සංවණ්ණනත්ථං 

‘‘භගවතා හී’’තිආදිවුත්තං. 

තත්ථ සබ් බබුද් යධහි අවිජහිතන්ති ඉමිනා සබ්යබසං බුද්ධානං සාසයන
කුමාරපඤ්හා නාම යහොතීති දස්යසති. එයකකයතො පට්ඨාෙ ොව දසකා

පවත්තා දස පුච්ඡා එතස්සාති දසපුච් ෙං, එයකකයතො පට්ඨාෙ ොව දසකා

එකුත්තරවයසන පවත්තං විස්සජ්ජනත්ථාෙ පඤ් චපණ් ණසවිස ්සජ් ජනං 
සාමයණරපඤ්හන්ති සම්බන්යධො. ෙං පයනත්ථ වත්තබ්බං, තං

පරමත්ථයජොතිකාෙං ඛුද් දකට් ඨකථාෙං (ඛු. පා. අට්ඨ.
4.කුමාරපඤ්හවණ්ණනා( වුත්තනයෙයනව යවදිතබ්බං. අනාදීනවදස්සිතාෙ

අභිණ්හං මුසා සමුදාචරණයතො ‘‘පිෙමුසාවාදා’’ති වුත්තං, 
උදකාවයසසඡඩ්ඩනඋදකාධානනිකුජ්ජනඋක්කුජ්ජනදස්සනසඤ්ඤිතා 

චතස ්යසො උදකාධානූපමායෙො සබ්බස්ස යුද්ධකම්මස්ස

අකරණකරණවයසනදස්සිතා ද් යව හත් ථිඋපමායෙො. 

තත් ථ රාහුලසුත් තන්තිසුත්තනිපායතආගතංරාහුලසුත්තං(සු.නි.337 

ආදයෙො(. අභිණ් යහොවාදවයසන වුත් තන්තිඉමිනාඅන්තරන්තරාතං සුත්තං

කයථත්වා භගවා යථරං ඔවදතීති දස්යසති. ඉදඤ් ච පනාති ඉදං ෙථාවුත්තං

භගවයතො තංතංකාලානුරූපං අත්තයනො ඔවාදදානං සන්ධාෙ. බීජන්ති

අණ්ඩං. පස් සසි නූති නු-සද්යදො අනුජානයන, නනු පස්සසීති අත්යථො.
සච්චධම්මංලඞ්ඝිත්වාඨිතස්සකිඤ්චිපිඅකත්තබ්බංනාමපාපංනත්ථීති ආහ

– ‘‘සම් පජානමුසාවායද සංවරරහිතස් ස ඔපම් මදස ්සනත් ථං වුත් තා’’ති. තථා
හි– 

‘‘එකංධම්මමතීතස්ස, මුසාවාදිස්සජන්තුයනො; 



මජ්ඣිමනිකායෙ මජ්ඣිමපණ්ණාසටීකා භික්ඛුවග්යගො 

50 
පටුන 

විතිණ්ණපරයලොකස්ස, නත්ථිපාපමකාරිෙ’’න්ති.(ධ.ප.176); 

උරු ් හවාතිඋරුළ්යහොහුත්වාඋස්සියතො. යසොපනදමවයසනඅභිරුය්හ

වඩ්ඪියතො ආයරොහනයෙොයගයො ච යහොතීති ආහ ‘‘අභිවඩ් ඪියතො 

ආයරොහසම් පන් යනො’’ති. ආගතාගයතති අත්තයනො යෙොගයපයදසං

ආගතාගයත. පටියසනාෙ ඵලකයකොට් ඨකමුණ් ඩපාකාරාදයෙොතිපටියසනාෙ
අත්තයනො ආරක්ඛත්ථාෙ ඨපියත  ලකයකොට්ඨයක යචව

උද්ධච්ඡදපාකාරාදියක ච. එතං පයදසන්ති එතං පරයසනාපයදසං. 

එත් තයකනාති ඔයලොකනමත්යතන. තස්ස ඔයලොකනාකාරදස්සයනයනව. 

සතම් පි සහස් සම් පි යසනානීකං ද් යවධා භිජ් ජති, තීරපාතිකංමද්දිතංහුත්වා

පදාතා හුත්වා ද්යවධා හුත්වා පලාෙන්ති. කණ් යණහි පහරිත් වාති පයගව
සරානං ආගමනසද්දං උපධායරත්වා ෙථා යවයගො න යහොති, එවං

සමුට්ඨායපත්වා යතහි පහරිත්වා පාතනං. පටිහත් ථිපටිඅස් සාතිආදිනා

පච්යචකං පති-සද්යදො යෙොයජතබ්යබොති. දීඝාසිලට් ඨිොති දීඝලතාෙ
අසිලට්ඨිො. 

කරයණති කම්මකරයණ. මඤ් ඤති හත්ථායරොයහො. අෙමුග් ගරන්ති 

තාදියස කායල ගහිතමුග්ගරං. ඔයලොයකත් වාති ඤාණචක්ඛුනා දිස්වා, 
අභිණ්හංසම්පජඤ්ඤංඋපට්ඨයපත්වාතිඅත්යථො. 

109. සසක් කන්ති පස්සිතුං යුත්තං කත්වා උස්සාහං ජයනත්වා න 

කරණීෙං, තාදිසංනිෙමයතො අකත්තබ්බං යහොතීතිආහ ‘‘එකංයසයනව න 

කාතබ් බ’’න්ති. පටිසංහයරෙයාසීති කරණයතො සඞ්යකොචං ආපජ්යජෙයාසි.
ෙථාභූයතො අසන්යතො නිවත්යතො අකයරොන්යතො නාම යහොතීති ආහ 

‘‘නිවත් යතෙයාසි මා කයරෙයාසී’’ති. අනුපයදෙයාසීති අනුබලප්පදායී 

භයවෙයාසි. යතනාහ ‘‘උපත් ථම් යභෙයාසී’’ති. තං පන අනුබලප්පදානං

උපත්ථම්භනං පුනප්පුනං කරණයමවාති ආහ ‘‘පුනප් පුනං කයරෙයාසී’’ති. 

සික් ඛමායනොති තංයෙව අධිසීලසික්ඛං තන්නිස්සෙඤ්ච සික්ඛාද්වෙං
සික්ඛන්යතොසම්පායදන්යතො. 

111. කිත් තයක පන ඨායනතිකිත්තයකඨායනපවත්තානි. අවිදූයරඑව

පවත්තානීති දස්යසන්යතො ‘‘එකස ්මිං පුයරභත් යතයෙව යසොයධතබ් බානී’’ති

ආහ. එවඤ්හි තානි සුයසොධිතානි යහොන්ති සුපරිසුද්ධානි. පයරසං අප් පිෙං 
ගරුං ගාරය්හං, ෙථාවුත්තට්ඨානයතො පන අඤ්ඤං වා
කම්මට්ඨානමනසිකායරයනව කාෙකම්මාදීනි පරියසොධිතානි යහොන්තීති න

ගහිතං. පටිඝං වාතිඑත්ථ වා-සද්යදනඅසමයපක්ඛයණ යමොහස්සසඞ්ගයහො
දට්ඨබ්යබො. 

112. වුත්තනයෙන කාෙකම්මාදිපරියසොධනං නාම ඉයධව, න ඉයතො 

බහිද්ධාති ආහ ‘‘බුද් ධා…යප.… සාවකා වා’’ති. යත හි අත්ථයතො 
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සමණබ්රාහ්මණා වාති. තස් මාති ෙස්මා සබ්බබුද්ධපච්යචකබුද්ධසාවයකහි
ආරුළ්හමග්යගො, රාහුල, මො තුය්හං ආචික්ඛියතො, තස්මා. යතන
අනුසික්ඛන්යතන තො එවං සික්ඛිතබ්බන්ති ඔවාදං අදාසි. යසසං 
වුත්තනෙත්තාසුවිඤ්යඤෙයයමව. 

අම්බලට්ඨිකරාහුයලොවාදසුත්තවණ්ණනාෙලීනත්ථප්පකාසනා 

සමත්තා. 
2. මහාරාහුයලොවාදසුත්තවණ්ණනා 

113. ඉරිොපථානුබන් ධයනනාති ඉරිොපථගමනානුබන්ධයනන, න
පටිපත්තිගමනානුබන්ධයනන. අඤ්ඤයමව හි බුද්ධානං පටිපත්තිගමනං

අඤ්ඤං සාවකානං. විලාසිතගමයනනාති – ‘‘දූයර පාදං න උද්ධරති, න
අච්චාසන්යන පාදං නික්ඛිපති, නාතිසීඝං ගච්ඡති නාතිසණික’’න්තිආදිනා
(සං. නි. අට්ඨ. 3.4.243; උදා. අට්ඨ. 76; සාරත්ථ. ටී. මහාවග්ග 3.285) 
වුත්යතන සභාවසීයලන බුද්ධානං චාතුරිෙගමයනන. තයදව හි සන්ධාෙ 

‘‘පයද පදං නික් ඛිපන් යතො’’ති වුත්තං. පදානුපදියකොති රාහුලත්යථරස්සපි
ලක්ඛණපාරිපූරිොතාදිසයමව ගමනන්තිෙත්තකංපයදසංඅන්තරංඅදත්වා
භගවයතො පිට්ඨියතො ගන්තුං ආරද්යධො, සබ්බත්ථ තයමව ගමනපදානුපදං
ගච්ඡතීතිපදානුපදියකො. 

වණ්ණනාභූමි චාෙංතත්ථභගවන්තංයථරඤ්ච අයනකරූපාහිඋපමාහි

වණ්යණන්යතො ‘‘තත් ථ භගවා’’තිආදිමාහ. නික් ඛන් තගජයපොතයකො විෙ 

වියරොචිත්ථාතිපදංආයනත්වායෙොජනා. එවංතං යකසරසීයහො විොතිආදීසුපි

ආයනත්වා යෙොයජතබ්බං. තාරකරාජා නාම චන්යදො. ද් වින් නං 

චන් දමණ් ඩලානන්තිආදි පරිකප්පවචනං, බුද්ධායවණිකසන්තකං විෙ
බුද්ධානං ආකප්පයසොභාඅයහොසි, අයහොසිරීසම්පත්තීතියෙොජනා. 

ආදිෙමානාති ගණ්හන්ති. ‘‘පච්ඡා ජානිස්සාමා’’ති න 

අජ් ුභයපක් ඛිතබ් යබො. ඉදං න කත් තබ් බන් ති වුත් යතතිඉදං පාණඅතිපාතනං
න කත්තබ්බන්ති වුත්යත ඉදං දණ්යඩන වා යලඩ්ඩුනා වා වියහඨනං න
කත්තබ්බං, ඉදං පාණිනා දණ්ඩකදානඤ්ච අන්තමයසො කුජ්ඣිත්වා
ඔයලොකනමත්තම්පි න කත්තබ්බයමවාති නෙසයතනපි නෙසහස්යසනපි 
පටිවිජ්ෙති, තථා ඉධ තාව සම්මජ්ජනං කත්තබ්බන්ති වුත්යතපි තත්ථ
පරිභණ්ඩකරණං විහාරඞ්ගණසම්මජ්ජනං කචවරඡඩ්ඩනං
වාලිකාසමකිරණන්ති එවමාදිනා නෙසයතන නෙසහස්යසන පටිවිජ්ෙති.

යතනාහ – ‘‘ඉදං කත් තබ් බන් ති වුත් යතපි එයසව නයෙො’’ති. පරිභාසන්ති

තජ්ජනං. ලභාමීතිපච්චාසීසති. 

සබ් බයමතන්ති සබ්බං එතං මයි ලබ්භමානං සික්ඛාකාමතං. 

අභිඤ් ඤාොති ජානිත්වා. සහායෙොති රට්ඨපාලත්යථරං සන්ධාොහ. යසො හි

භගවතා සද්ධාපබ්බජිතභායව එතදග්යග ඨපියතො. ධම් මාරක් යඛොති සත්ජ



මජ්ඣිමනිකායෙ මජ්ඣිමපණ්ණාසටීකා භික්ඛුවග්යගො 

52 
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සද්ධම්මරතනානුපාලයකො ධම්මභණ්ඩාගාරියකො. යපත් තියෙොති චූළපිතා. 

සබ් බං යම ජිනසාසනන්තිසබ්බම්පිබුද්ධසාසනංමය්හයමව. 

ෙන් දරාගං ඤත් වාති ඡන්දරාගං මම චිත්යත උප්පන්නං ඤත්වා. 

අඤ ්ඤතරස ්මිං රුක් ඛමූයලති විහාරපරිෙන්යත අඤ්ඤතරස්මිං
රුක්ඛමූලට්ඨායනඅනුච්ඡවියක. 

තදාති අග්ගසාවයකහි පසාදාපනකායල. අඤ්ඤකම්මට්ඨානානි
චඞ්කමනඉරිොපයථපි පිට්ඨිපසාරණකායලපි සමිජ්ෙන්ති, න එවමිදන්ති

ආහ – ‘‘ඉදමස් ස එතිස් සා නිසජ් ජාෙ කම් මට් ඨානං අනුච් ෙවික’’න්ති. 

ආනාපානස ්සතින්ති ආනාපානස්සතිකම්මට්ඨානං. 

සමසීසී යහොතීතිසයචසමසීසීහුත්වාන පරිනිබ්බාෙති. පච් යචකයබොධිං 

සච් ඡිකයරොති යනො යච පච්යචකයබොධිං සච්ඡිකයරොති. ඛිප් පාභිඤ ්යඤොති
ඛිප්පං ලහුංයෙවපත්තබ්බඡළභිඤ්යඤො. 

පරිපුණ් ණාති යසොළසසු ආකායරසු කස්සචිපි අතාපයනන සබ්බයසො

පුණ්ණා. සුභාවිතාති සමථභාවනාෙ විපස්සනාභාවනාෙ ච
අනුපුබ්බසම්පාදයනන සුභාවිතා. ගණනාවිධානානුපුබ්බිො ආයසවිතත්තා 

අනුපුබ් බං පරිචිතා. 

ඔමානං වාති අවජානනං උඤ්ඤාතන්ති එවංවිධං මානං වා. අතිමානං 

වාති ‘‘කිං ඉයමහි, මයමව ආනුභායවන ජීවිස්සාමී’’ති එවං අතිමානං වා
කුයතොජයනස්සතීති. 

114. විසඞ් ඛරිත් වාතිවිසංයුත්යත කත්වා, ෙථාසඞ්ගාකායරනගහණංන
ගච්ඡති, එවං විනිභුඤ්ජිත්වාති අත්යථො. මහාභූතානි තාව විත්ථායරතු, 
සම්මසනූපගත්තා, අසම්මසනූපගං ආකාසධාතුං අථ කස්මා විත්ථායරසීති 

ආහ ‘‘උපාදාරූපදස් සනත් ථ’’න්ති. ආයපොධාතු සුඛුමරූපං. ඉතරාසු 

ඔළාරිකසුඛුමතාපි ලබ්භතීති ආහ ‘‘උපාදාරූපදස් සනත් ථ’’න්ති. යහට් ඨා 

චත් තාරි මහාභූතායනව කථිතානි, න උපාදාරූපන්ති තස්ස පයනත්ථ
ලක්ඛණහාරනයෙන ආකාසදස්සයනන දස්සිතතා යවදිතබ්බා. යතනාහ 

‘‘ඉමිනා මුයඛන තං දස් යසත’’න්ති. න යකවලං 
උපාදාරූපග්ගහණදස්සනත්ථයමව ආකාසධාතු විත්ථාරිතා, අථ යඛො

පරිග්ගහසුඛතාෙපීති දස්යසන්යතො ‘‘අපිචා’’තිආදිමාහ. තත්ථ 

පරිච්ඡින්දිතබ්බස්සරූපස්සනිරවයසසපරිොදානත්ථං ‘‘අජ් ඣත් තියකනා’’ති

වියසසනමාහ. ආකායසනාති ආකාසධාතුො ගහිතාෙ. පරිච් ඡින් නරූපන්ති
තාෙපරිච්ඡින්දිතකලාපගතම්පිපාකටංයහොති විභූතංහුත්වාඋපට්ඨාති. 
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ඉදානි වුත්තයමවත්ථං සුඛග්ගහණත්ථං ගාථාෙ දස්යසති. තස් සාති

උපාදාෙරූපස්ස. එවං ආවිභාවත් ථන්ති එවං පරිච්ඡින්නතාෙ ආකාසස්ස

වයසනවිභූතභාවත්ථං. තන්තිආකාසධාතුං. 

118. ආකාසභාවං ගතන්ති චතූහි මහාභූයතහි අසම්ඵුට්ඨානං යතසං
පරිච්යඡදකභායවන ආකාසන්ති ගයහතබ්බතං ගතං, ආකාසයමව වා
ආකාසගතංෙථා‘‘දිට්ඨිගතං(ධ.ස.381; මහානි.12), අත්ථඞ්ගත’’න්ති(අ.

නි. අට්ඨ. 1.1.130) ච. ආදින් නන්ති ඉමන්ති තණ්හාදිට්ඨීහි ආදින්නං.

යතනාහ ‘‘ගහිතං පරාමට් ඨ’’න්ති. අඤ්ඤත්ථ කම්මජං ‘‘උපාදින්න’’න්ති

වුච්චති, න තථා ඉධාති ආහ ‘‘සරීරට් ඨකන් ති අත් යථො’’ති. පථවීධාතආදීසු 

වුත් තනයෙයනවාති මහාහත්ථිපයදොපයම (ම. නි. 1.300 ආදයෙො( 
වුත්තනෙදස්සනංසන්ධාෙවදති. 

119. තාදිභායවො නාම නිට්ඨිතකිච්චස්ස යහොති, අෙඤ්ච විපස්සනං
අනුයුඤ්ජති, අථ කිමත්ථං තාදිභාවතා වුත්තාති? 
පථවීසමතාදිලක්ඛණාචික්ඛණාහි විපස්සනාෙ සුඛප්පවත්තිඅත්ථං. යතනාහ 

‘‘ඉට් ඨානිට් යඨසූ’’තිආදි. ගයහත් වාති කුසලප්පවත්තිො ඔකාසදානවයසන

පරිග්ගයහත්වා. න පතිට් ඨියතොතිනනිස්සියතොනලග්යගො. 

120. බ්රහ්මවිහාරභාවනාඅසුභභාවනාආනාපානස්සතිභාවනාච උපචාරං
වා අප්පනං වා පායපන්යතො විපස්සනාෙ පාදකභාවාෙ අනිච්චාදිසඤ්ඤාෙ 
විපස්සනාභායවනඋස්සක්කිත්වාමග්ගපටිපාටිොඅරහත්තාධිගමාෙයහොතීති 

‘‘යමත් තාදිභාවනාෙ පන යහොතී’’ති වුත්තං. ෙත් ථ කත් ථචි සත් යතසු 

සඞ් ඛායරසු ච පටිහඤ් ඤනකියලයසොතිආඝාතභාවයමවවදතිඤාෙභාවයතො 

අඤ්යඤසම්පි. අස් මිමායනොති රූපාදියක පච්යචකං එකජ්ෙං ගයහත්වා
‘‘අෙමහමස්මී’’තිඑවංපවත්තමායනො. 

121. ඉදං කම් මට් ඨානන්ති එත්ථ ගණනාදිවයසන ආයසවිෙමානා
අස්සාසපස්සාසා යෙොගකම්මස්ස පතිට්ඨානතාෙ කම්මට්ඨානං. තත්ථ පන
තථාපවත්යතො මනසිකායරො භාවනා. එත්ථ ච තස්යසව යථරස්ස භගවතා
බහූනං කම්මට්ඨානානං යදසිතත්තා චරිතං අනාදියිත්වා කම්මට්ඨානානි
සබ්යබසංපුග්ගලානං සප්පාොනීතිඅෙමත්යථොසිද්යධො, අතිසප්පාෙවයසන
පනකම්මට්ඨායනසුවිභාගකථාකථිතාති යවදිතබ්බා. 

මහාරාහුයලොවාදසුත්තවණ්ණනාෙලීනත්ථප්පකාසනාසමත්තා. 
3. චූළමාලුකයසුත්තවණ්ණනා 

122. එවං ඨපිතානීති ‘‘සස්සයතො යලොයකො’’තිආදිනෙප්පවත්තානි
දිට්ඨිගතානි අනිෙයානිකතාෙ න බයාකාතබ්බානි න කයථතබ්බානි, එවං

ඨපනීෙපක්යඛ ඨපිතානි යචව නිෙයානිකසාසයන ඡඩ්ඩනීෙතාෙ 

පටික් ඛිත් තානි ච, අපියචත්ථඅත්ථයතොපටික්යඛයපොඑව බයාකාතබ්බයතො.
ෙථා එයකො කම්මකියලසවයසන ඉත්ථත්තං ආගයතො, තථා අපයරොපි
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අපයරොපීතිසත්යතොතථාගයතොවුච්චතීතිආහ– ‘‘තථාගයතොති සත් යතො’’ති. 

තං අබයාකරණං ම  හං න රුච් චතීති ෙදි සස්සයතො යලොයකො, සස්සයතො
යලොයකොති, අසස්සයතො යලොයකො, අසස්සයතො යලොයකොති ජානාමාති 
බයාකාතබ්බයමව, ෙං පන උභෙථා අබයාකරණං, තං යම චිත්තං න
ආරායධති අජානනයහතුකත්තා අබයාකරණස්ස. යතනාහ – ‘‘අජානයතො
යඛො පන අපස්සයතො එතයදව උජුකං, ෙදිදං න ජානාමි න පස්සාමී’’ති. 

සස් සයතොතිආදීසු සස් සයතොති සබ්බකාලියකො, නිච්යචො ධුයවො
අවිපරිණාමධම්යමොති අත්යථො. යසො හි දිට්ඨිගතියකහි යලොකීෙන්ති එත්ථ
පුඤ්ඤපාපතබ්බිපාකා, සෙං වා තබ්බිපාකාකරාදිභායවන අවියුත්යතහි

යලොකීෙතීති යලොයකොති අධිප්යපයතො. එයතන චත්තායරොපි සස්සතවාදා

දස්සිතා යහොන්ති. අසස ්සයතොති න සස්සයතො, අනිච්යචො අද්ධුයවො
යභදනධම්යමොති අත්යථො, අසස්සයතොති ච සස්සතභාවපටික්යඛයපන

උච්යඡයදො දීපියතොති සත්තපි උච්යඡදවාදා දස්සිතා යහොන්ති. අන් තවාති
පරිවටුයමො පරිච්ඡින්නපරිමායණො, අසබ්බගයතොති අත්යථො. යතන
‘‘සරීරපරිමායණො, අඞ්ගුට්ඨපරිමායණො, ෙවපරිමායණො පරමාණුපරිමායණො
අත්තා’’ති(උදා.අට්ඨ.54; දී.නි.ටී.1.76-77) එවමාදිවාදා දස්සිතායහොන්ති. 

තථාගයතො පරං මරණාති තථාගයතො ජීයවො අත්තා මරණයතො ඉමස්ස
කාෙස්ස යභදයතො පරං උද්ධං යහොති අත්ථි සංවිජ්ජතීති අත්යථො. එයතන 
සස්සතභාවමුයඛන යසොළස සඤ්ඤීවාදා, අට්ඨ අසඤ්ඤීවාදා, අට්ඨ ච

යනවසඤ්ඤීනාසඤ්ඤීවාදා දස්සිතා යහොන්ති. න යහොතීති නත්ථි න

උපලබ්භති. එයතන උච්යඡදවායදො දස්සියතො යහොති. අපිච යහොති ච න ච 

යහොතීති අත්ථි නත්ථි චාති. එයතන එකච්චසස්සතවායදො දස්සියතො. යනව 

යහොති න න යහොතීති පන ඉමිනා අමරාවික්යඛපවායදො දස්සියතොති
යවදිතබ්බං. භගවතා පන අනිෙයානිකත්තා අනත්ථසංහිතානි ඉමානි
දස්සනානීතිතානිනබයාකතානි, තං අබයාකරණංසන්ධාොහඅෙංයථයරො

‘‘තංයමනරුච්චතී’’ති. සික් ඛං පටික් ඛිපිත් වා ෙථාසමාදින්නසික්ඛංපහාෙ. 

125. ත් වං යනව ොචයකොති අහං භන්යත භගවති බ්රහ්මචරිෙං

චරිස්සාමීතිආදිනා. න ොචිතයකොති ත්වං මාලුකයපුත්ත මයි බ්රහ්මචරිෙං
චරාතිආදිනා. 

126. පරයසනාෙ ඨියතන පුරියසන. බහලයලපයනනාති
බහලවියලපයනන. මහාසුපිොදි සබ්යබො මුදුහිදයකො යවණුවියසයසො 

සණ් යහො. මරුවාති මකචි. ඛීරපණ් ණියනොති ඛීරපණ්ණිො, ෙස්සා

ඡින්දනමත්යත පණ්යණ ඛීරං පග්ඝරති. ගච් ෙන්ති ගච්ඡයතො ජාතං

සෙංජාතගුම්බයතො ගහිතන්තිඅධිප්පායෙො. සිථිලහනු නාමදත්තාකණ්යණො

පතඞ්යගො. එතාෙ දිට් ඨිො සති න යහොතීති ‘‘සස්සයතොයලොයකො’’තිඑතාෙ 
දිට්ඨිොසතිමග්ගබ්රහ්මචරිෙවායසොනයහොති, තංපහාෙඑවපත්තබ්බයතො. 
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127. අත් යථව ජාතීතිආදිනා එතා දිට්ඨියෙො පච්යචකම්පි
සංසාරපරිබ්රූහනාකටසිවඩ්ඪනානිබ්බානවිබන්ධනාති දස්යසති. 

128. තස් මාතිහාති ඉදං අට්ඨායන උද්ධටං, ඨායනයෙව පන
‘‘වුත්තපටිපක්ඛනයෙන යවදිතබ්බ’’න්ති ඉමස්ස පරයතො කත්වා 
සංවණ්යණතබ්බං. අත්තයනො  යලන අරණීෙයතො අනුගන්තබ්බයතො

කාරණම්පි ‘‘අත් යථො’’ති වුච්චතීති ආහ ‘‘කාරණනිස ්සිත’’න්ති. යතනාහ 

‘‘බ්රහ් මචරිෙස ්ස ආදිමත් තම් පී’’ති. පුබ් බපදට් ඨානන්ති පඨමාරම්යභො. යසසං
සුවිඤ්යඤෙයයමව. 

චූළමාලුකයසුත්තවණ්ණනාෙලීනත්ථප්පකාසනාසමත්තා. 
4. මහාමාලුකයසුත්තවණ්ණනා 

129. ඔරං වුච්චති කාමධාතු, තත්ථ පවත්තිො සංවත්තනයතො ඔරං

භජන්තීති ඔරම් භාගිොනි, යහට්ඨිමමග්ගවජ්ෙතාෙ ඔරම්භායග

යහට්ඨායකොට්ඨායස භජන්තීති ඔරම් භාගිොනි ක-කාරස්ස ෙ-කාරං කත්වා.

යතනාහ ‘‘යහට් ඨායකොට් ඨාසිකානී’’තිආදි. කම්මුනා හි වට්යටන ච දුක්ඛං 

සංයෙොයජන්තීති සංයෙොජනානි, ඔරම්භාගිෙසඤ්ඤිතානිසංයෙොජනානි ෙස්ස
අප්පහීනානි, තස්යසව වට්ටදුක්ඛං. ෙස්ස පන තානි පහීනානි, තස්ස තං 

නත්ථීති. අප් පහීනතාෙ අනුයසතීති අරිෙමග්යගන අසමුච්ඡින්නතාෙ

කාරණලායභ සති උප්පජ්ජති, අප්පහීනභායවන අනුයසති. අනුසෙමායනො 

සංයෙොජනං නාම යහොතීතිඅනුසෙත්තං රිත්වා පවත්තමායනොපාපධම්යමො
ෙථාවුත්යතනත්යථනසංයෙොජනංනාමයහොති.එයතනෙදිපනඅනුසෙයතො 
සංයෙොජනං පවත්තං, තථාපි යෙ යත කාමරාගාදයෙො ‘‘අනුසො’’ති
වුච්චන්ති, යතයෙව බන්ධනට්යඨනසංයෙොජනානීතිදස්යසති. 

එවං සන් යතපීතිෙයදවඔරම්භාගිෙසංයෙොජනං භගවතාපුච්ඡිතං, තයදව
යථයරනපි විස්සජ්ජිතං, තථාපි අෙං ලද්ධි සන්නිස්සො. තත්ථ

යදොසායරොපනාති දස්යසතුං ‘‘තස් ස වායද’’තිආදි වුත්තං. 

සමුදාචාරක් ඛයණයෙවාති පවත්තික්ඛයණ එව. න හි සබ්යබ වත්තමානා

කියලසාසංයෙොජනත්ථං රන්තීතිඅධිප්පායෙො. යතනාති යතනකාරයණන, 
තථාලද්ධිකත්තාති අත්යථො. චින්යතසි ‘‘ධම්මං යදයසස්සාමී’’ති යෙොජනා. 

අත් තයනො ධම් මතායෙවාති අජ්ෙත්තාසයෙයනව. විසංවාදිතාති සත්ජ

චිත්තස්සඅනාරාධයනනවියවචිතා. එවමකාසි එවංධම්මංයදසායපසි. 

130. සක් කාෙදිට් ඨිපරියුට් ඨියතනාති 
පරියුට්ඨානසමත්ථසක්කාෙදිට්ඨියකන. තථාභූතඤ්ච චිත්තං තාෙ දිට්ඨිො

විගය්හිතං අජ්යෙොත්ථටඤ්චනාමයහොතීතිආහ ‘‘ගහියතන අභිභූයතනා’’ති. 

දිට් ඨිනිස ්සරණං නාම දස්සනමග්යගොයතන සමුච්ඡින්දිතබ්බයතො, යසොපන

නිබ්බානං ආගම්ම තං සමුච්ඡින්දති, තස්මා වුත්තං ‘‘දිට් ඨිනිස ්සරණං 

නිබ් බාන’’න්ති. අවියනොදිතා අනීහටාති පදද්වයෙනපි සමුච්යඡදවයසන
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අප්පහීනත්තංයෙව වදති. අඤ ්ඤං සංයෙොජනං අඤ් යඤො අනුසයෙොති 

වදන් ති, සහභායවො නාම අඤ්යඤන යහොති. න හි තයදව යතන සහාති

වුච්චතීති යතසං අධිප්පායෙො. අඤ ්යඤනාති අත්ථයතො අඤ්යඤන.
අවත්ථාමත්තයතොෙදිපි අවෙවවිනිමුත්යතොසමුදායෙොනත්ථි, අවෙයවොපන
සමුදායෙොනයහොතීතියසොසමුදාෙයතොඅඤ්යඤො එවාතිසක්කාවත්තුන්ති
ෙථාවුත්තස්ස පරිහාරස්ස අප්පාටිහීරකතං ආසඞ්කිත්වා පක්ඛන්තරං

ආසල්ලිතං ‘‘අථාපි සිො’’තිආදිනා. පක්ඛන්තයරහි පරිහාරා යහොන්තීති
ෙථාවුත්තඤායෙනපිඅඤ්යඤො පුරියසොඅථාපිසිො, අෙංපයනත්ථඅඤ්යඤො

යදොයසොති ආහ ‘‘ෙදි තයදවා’’තිආදි. අථාපි සිො තුය්හං ෙදි පරිවිතක්යකො

ඊදියසොෙදිතයදව සංයෙොජනන්තිආදි. ඉමමත් ථං සන් ධාොතිපරමත්ථයතො
යසො එව කියලයසො සංයෙොජනමනුසයෙො ච, බන්ධනත්ථඅප්පහීනත්ථානං
පනඅත්යථව යභයදොතිඉමමත්ථංසන්ධාෙ. 

132. තචච් යෙයදො විෙ සමාපත් ති කියලසානං සමාපත්තිවික්ඛම්භනස්ස

සාරච්යඡදස්සඅනුසෙස්සදූරභාවයතො. යඵග් ගුච් යෙයදො විෙ විපස් සනා තස්ස

ආසන්නභාවයතො. එවරූපා පුග් ගලාති අභාවිතසද්ධාදිබලතාෙ
දුබ්බලනාමකාොපුග්ගලා, යෙසංසක්කාෙනියරොධාෙ…යප.…නාධිමුච්චති. 

එවං දට් ඨබ් බාති ෙථායසොදුබ්බලයකොපුරියසො, එවංදට්ඨබ්යබොයසොපුරියසො
ගඞ්ගාපාරං විෙ සක්කාෙපාරං ගන්තුං අසමත්ථත්තා. වුත්තවිපරිොයෙන
සුක්කපක්ඛස්සඅත්යථොයවදිතබ්යබො. 

133. උපධිවියවයකනාති ඉමිනා උපධිවියවකාති කරයණ

නිස්සක්කනන්ති දස්යසති, උපධිවියවකාතිවායහතුම්හිනිස්සක්කවචනස්ස 

උපධිවියවයකනාති යහතුම්හි කරණවචයනන පඤ්චකාමගුණවියවයකො
කථියතො. කාමගුණාපි හි උපධීෙති එත්ථ දුක්ඛන්ති උපධීති වුච්චන්තීති.

ථිනමිද්ධපච්චො කාෙවිජම්භිතාදියභදං කාොලසිෙං. තත් ථාති
අන්යතොසමාපත්තිෙං සමාපත්තිඅබ්භන්තයර ජාතං. තං පන
සමාපත්තිපරිොපන්නම්පි අපරිොපන්නම්පීති තදුභෙං දස්යසතුං 

‘‘අන් යතොසමාපත් තික් ඛයණයෙවා’’තිආදි වුත්තං. රූපාදයෙො ධම් යමති

රූපයවදනාදියක පඤ්චක්ඛන්ධධම්යම. න නිච් චයතොති ඉමිනා
නිච්චපටික්යඛපයතො යතසං අනිච්චතමාහ. තයතො එව උදෙවෙන්තයතො
විපරිණාමයතො තාවකාලිකයතො ච යත අනිච්චාති යජොතිතං යහොති. ෙඤ්හි
නිච්චංන යහොති, තංඋදෙබ්බෙපරිච්ඡින්නං ජරාෙ මරයණනචාති ද්යවධා

විපරිණතං ඉත්තරඛණයමව ච යහොති. න සුඛයතොති ඉමිනා 
සුඛපටික්යඛපයතො යතසං දුක්ඛතමාහ, අයතො එව අභිණ්හං පටිපීළනයතො
දුක්ඛවත්ජයතොචයත දුක්ඛාතියජොතිතංයහොති.උදෙබ්බෙවන්තතාෙහියත
අභිණ්හංපටිපීළනයතො නිරන්තරදුක්ඛතාෙදුක්ඛස්යසවචඅධිට්ඨානභූතාති.

පච්චෙොපනීෙතාෙ යරොගමූලතාෙ ච යරොගයතො. දුක්ඛතාසූලයෙොගිතාෙ
කියලසාසුචිපග්ඝරණයතො උප්පාදජරාභඞ්යගහි උද්ධුමාතපක්කභිජ්ජනයතො

ච ගණ් ඩයතො. පීළාජනනයතො අන්යතොතුදනයතො දුන්නීහරණයතො ච
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අවද්ධිආවහයතො අඝවත්ජයතො ච අයසරීභාවයතො ආබාධපදට්ඨානතාෙ ච 

ආබාධයතො. අවසවත්තනයතො අවියධෙයතාෙ පරයතො. බයාධිජරාමරයණහි

පලුජ්ජනීෙතාෙ පයලොකයතො. සාමීනිවාසීකාරකයවදකඅධිට්ඨාෙකවිරහයතො 

සුඤ ්ඤයතො. අත්තපටික්යඛපට්යඨන අනත් තයතො, රූපාදිධම්මාපි න එත්ථ
අත්තායහොන්තීතිඅනත්තා, එවංඅෙම්පිනඅත්තායහොතීති අනත්තා.යතන 
අබයාපාරයතො නිරීහයතො තුච්ඡයතො අනත්තාති දීපිතං යහොති.
ලක්ඛණත්තෙයමව අවයබොධත්ථං එකාදසහි පයදහි විභජිත්වා ගහිතන්ති

දස්යසතුං ‘‘තත් ථා’’තිආදිවුත්තං. 

අන් යතොසමාපත් තිෙන්ති සමාපත්තීනං සහජාතතාෙ සමාපත්තීනං

අබ්භන්තයර. චිත් තං පටිසංහරතීති 
තප්පටිබද්ධඡන්දරාගාදිඋපක්කියලසවික්ඛම්භයනන විපස්සනාචිත්තං

පටිසංහරති. යතනාහ ‘‘යමොයචතී’’ති. සවනවයසනාති 

‘‘සබ්බසඞ්ඛාරසමයථො’’තිආදිනා සවනවයසන. ථුතිවයසනාති තයථව 

යථොමනාවයසන ගුණයතො සංකිත්තනවයසන. පරිෙත් තිවයසනාති තස්ස 

ධම්මස්ස පරිොපුණනවයසන. පඤ ්ඤත් තිවයසනාති තදත්ථස්ස 

පඤ්ඤාපනවයසන. ආරම් මණකරණවයසයනව උපසංහරති මග්ගචිත්තං. 

එතං සන් තන්තිආදි පන අවධාරණනිවත්තිතත්ථදස්සනං. ෙථා විපස්සනා
‘‘එතං සන්තං එතං පණීත’’න්තිආදිනා අසඞ්ඛතාෙ ධාතුො චිත්තං
උපසංහරති, එවං මග්යගො නිබ්බානං සච්ඡිකිරිොභිසමෙවයසන
අභිසයමන්යතො තත්ථ ලබ්භමායන සබ්යබ වියසයස අසම්යමොහයතො 

පටිවිජානන් යතො තත් ථ චිත් තං උපසංහරති. යතනාහ ‘‘ඉමිනා පන 

ආකායරනා’’තිආදි. යසො තත් ථ ඨියතොති යසො අදන්ධවිපස්සයනො යෙොගී
තත්ථ තාෙ අනිච්චාදිලක්ඛණත්තොරම්මණාෙ විපස්සනාෙ ඨියතො. 

සබ් බයසොති තස්ස මග්ගස්ස අධිගමාෙ නිබ්බත්තිතසමථවිපස්සනාසු. 

අසක් යකොන් යතො අනාගාමී යහොතීති යහට්ඨිමමග්ගවහාසු එව
සමථවිපස්සනාසු ඡන්දරාගං පහාෙ අග්ගමග්ගවහාසු තාසු නිකන්තිං
පරිොදාතුංඅසක්යකොන්යතොඅනාගාමිතාෙයමවසණ්ඨාති. 

සමතික් කන් තත් තාති සමථවයසන විපස්සනාවයසන චාති සබ්බථාපි

රූපස්ස අතික්කන්තත්තා. යතනාහ ‘‘අෙඤ් හී’’තිආදි. අයනනාති යෙොගිනා. 

තං අතික් කම් මාති ඉදං යෙො වා පඨමං පඤ්චයවොකාරභවපරිොපන්යන
ධම්යම සම්මයදව සම්මසිත්වා යත විවජ්යජත්වා තයතො අරූපසමාපත්තිං

සමාපජ්ජිත්වා අරූපධම්යමසම්මසති, තංසන්ධාෙවුත්තං.යතනාහ ‘‘ඉදානි 

අරූපං සම් මසතී’’ති. 

සමථවයසන ගච් ෙයතොති සමථප්පධානං පුබ්බභාගපටිපදං

අනුයුඤ්ජන්තස්ස. චිත් යතකග් ගතා ධුරං යහොතීතිතස්ස විපස්සනාභාවනාෙ
තථා පුබ්යබ පවත්තත්තා වුට්ඨානගාමිනිවිපස්සනා සමාධිප්පධානා යහොති, 
මග්යගපි චිත්යතකග්ගතා ධුරං යහොති, සමාධින්ද්රිෙං පුබ්බඞ්ගමං බලවං
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යහොති. යසො යචයතොවිමුත් යතො නාමාතියසොඅරියෙොයචයතොවිමුත්යතොනාම

යහොති. විපස් සනාවයසන ගච් ෙයතොති ‘‘සමථවයසන ගච්ඡයතො’’ති එත්ථ 
වුත්තනොනුසායරන අත්යථො යවදිතබ්යබො. අෙඤ්ච පුග්ගලවිභායගො
සුත්තන්තනයෙන ඉධාභිහියතො පරිොයෙො නාම, අභිධම්මනයෙන පරයතො

කීටාගිරිසුත්තවණ්ණනාෙං දස්සයිස්සාම. අෙං සභාවධම් යමොයෙවාති
පුබ්බභාගපටිපදා සමථප්පධානා යච සමාධි ධුරං, විපස්සනාපධානා යච
පඤ්ඤාධුරන්තිඅෙංධම්මසභායවොයෙව, එත්ථකිඤ්චින ආසඞ්කිතබ්බං. 

ඉන්ද්රිෙපයරොපරිෙත්තං ඉන් ද්රිෙයවමත් තතා. යතනාහ ‘‘ඉන් ද්රිෙනානත් තං 

වදාමී’’ති. ඉන් ද්රිෙනානත් තතා කාරණන්තිඉදං දස්යසති – අනිච්චාදිවයසන
විපස්සනාභිනියවයසො විෙ සමථවයසන විපස්සනාවයසන ච ෙං 
පුබ්බභාගගමනං, තංඅප්පමාණංතංවුට්ඨානගාමිනිවිපස්සනං, ෙස්සසමාධි

ධුරං පුබ්බඞ්ගමං බලවං යහොති, යසො අරියෙො යචයතොවිමුත් ති නාම යහොති. 

ෙස්සපඤ්ඤාධුරංපුබ්බඞ්ගමංබලවං යහොති යසො අරියෙො පඤ ්ඤාවිමුත් යතො 

නාම යහොති. ඉදානි තමත්ථං බුද්ධිවිසිට්යඨන නිදස්සයනන දස්යසන්යතො 

‘‘ද් යව අග් ගසාවකා’’තිආදිමාහ, තංසුවිඤ්යඤෙයයමව. 

මහාමාලුකයසුත්තවණ්ණනාෙලීනත්ථප්පකාසනාසමත්තා. 
5. භද්දාලිසුත්තවණ්ණනා 

134. අසිෙතීති අසනං, භුඤ්ජනං යභොජනං, අසනස්ස යභොජනං
අසනයභොජනං, ආහාරපරියභොයගො, එකස්මිං කායල අසනයභොජනං 

එකාසනයභොජනං. යසොපනකායලොසබ්බබුද්ධානංසබ්බපච්යචකබුද්ධානං 
ආචිණ්ණසමාචිණ්ණවයසන පුබ්බණ්යහො එව ඉධාධිප්යපයතොති ආහ 

‘‘එකස ්මිං පුයරභත් යත අසනයභොජන’’න්ති. විප් පටිසාරකුක් කුච් චන්ති
‘‘අයුත්තං වත මො කතං, යෙො අත්තයනො සරීරපකතිං අජානන්යතො
එකාසනයභොජනං භුඤ්ජි, යෙන යම ඉදං සරීරං කිසං ජාතං 
බ්රහ්මචරිොනුග්ගයහො නායහොසී’’ති එවං විප්පටිසාරකුක්කුච්චං භයවෙය. 

එතං සන් ධාෙ සත් ථා ආහ, නභද්දාලියමවතාදිසං කිරිෙං අනුජානන්යතො. 

ඉතරථාති ෙදි එකංයෙව භත්තං ද්විධා කත්වා තයතො එකස්ස භාගස්ස

භුඤ්ජනං එකයදසභුඤ්ජනං අධිප්යපතං. යකො සක් යකොතීති යකො එවං
ොයපතුං සක්යකොති. අතීතජාතිපරිචයෙොපි නාම ඉයමසං සත්තානංයෙව

අනුබන්ධතීතිආහ ‘‘අතීයත’’තිආදි. විරවන් තස් යසවාතිඅනාදයරසාමිවචනං. 

තං මද් දිත් වාති ‘‘අෙං සික්ඛා සබ්යබසම්පි බුද්ධානං සාසයන ආචිණ්ණං, 
අෙඤ්ච භික්ඛු ඉමං සික්ඛයතවා’’ති වත්වා තං භද්දාලිං තස්ස වා

අනුස්සාහපයවදනං අභිභවිත්වා. භික්ඛාචාරගමනත්ථං න විතක් කමා කං 

අගමාසි, විහාරචාරිකංචරන්යතො තස් ස වසනට් ඨානං භගවා ගච් ෙති. 

135. දූසෙන්ති ගරහන්ති එයතනාති යදොයසො, අපරායධො, යසො එව 

කුච්ඡිතභායවන යදොසයකො. ගරහාෙපවත්තිට්ඨානයතො ඔකායසො. යතනාහ– 

‘‘එතං ඔකාසං එතං අපරාධ’’න්ති. දුක් කරතරන්ති පතිකාරවයසන
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අතිසයෙන දුක්කරං.අපරායධොහිනඛමායපන්තංෙථාපච්චෙංවිත්ථාරියතො

හුත්වාදුප්පතිකායරො යහොති.යතනාහ ‘‘වස ්සඤ ්හී’’තිආදි. 

අලග් ගිත් වාතිඉමම්පිනාම අපනීතං අකාසීතිඑවං අවියනත්වා, තංතං
තස්සහිතපටිපත්තිංනිවාරණංකත්වාතිඅත්යථො. ඤාෙපටිපත්තිංඅතිච්චඑති

පවත්තතීති අච් චයෙො, අපරායධො, පුරියසනමද්දිත්වාපවත්තියතොඅපරායධො
අත්ථයතො පුරිසං අතිච්ච අභිභවිත්වා පවත්යතො නාම යහොති. යතනාහ 

‘‘අච් චයෙො මං, භන් යත, අච් චගමා’’ති. අවයසසපච්චොනං සමාගයම එති

 ලංඑතස්මාඋප්පජ්ජතිපවත්තතිචාති සමයෙො, යහතුෙථා‘‘සමුදායෙො’’ති

ආහ ‘‘එකං කාරණ’’න්ති.ෙංපයනත්ථභද්දාලිත්යථරස්සඅපරිපූරකාරිතාෙ
භික්ඛුආදීනං ජානනං, තම්පි කාරණං කත්වා ‘‘අහං යඛො, භන්යත, න
උස්සහාමී’’තිආදිනාවත්තබ්බන්ති දස්යසති. 

136. එකචිත් තක් ඛණිකාති පඨමමග්ගචිත්තක්ඛයණන

එකචිත්තක්ඛණිකා. එවං ආණායපතං න යුත් තන්ති සඞ්කමත්ථාෙ
ආණායපතුංන යුත්තං පයෙොජනාභාවයතො. අනාචිණ්ණඤ්යචතං බුද්ධානං, 
ෙදිදංපදසාඅක්කමනං.තථාහි– 

‘‘අක්කමිත්වානමංබුද්යධො, සහසිස්යසහිගච්ඡතු; 
මානංකලලංඅක්කමිත්ථ, හිතාෙයමභවිස්සතී’’ති.(බු.වං. 2.53); 

සුයමධපණ්ඩියතන පච්චාසීසිතංනකතං.ෙථාහ – 

‘‘දීපඞ්කයරොයලොකවිදූ, ආහුතීනංපටිග්ගයහො; 
උස්සීසයකමංඨත්වාන, ඉදංවචනමබ්රවී’’ති.(බු.වං.2.60); 

භගවතා ආණත් යත සති යතසම් පි එවං කාතං න යුත් තන්ති එත්ථාපි

එයසව නයෙො. එයතසං පටිබාහිතං යුත් තන්ති ඉදං
අට්ඨානපරිකප්පනවයසයනව වුත්තං. න හි බුද්ධානං කාතුං ආරද්ධං නාම
කිච්චංයකහිචිපටිබාහිතුංයුත්තංනාමඅත්ථිපටිබාහිතුංයෙවඅකරණයතො. 

සම්මත්තනිොමස්සඅයනොක්කන්තත්තාවුත්තං ‘‘බාහිරයකො’’ති. 

137. න කම් මට් ඨානං අල් ලීෙතීති චිත්තංකම්මට්ඨානංනඔතරති. 

140. පුනප් පුනං කායරන් තීති දණ්ඩකම්මපණාමනාදිකාරණංපුනප්පුනං

කායරන්ති. සම් මාවත් තම් හි න වත් තතීති තස්සා තස්සා ආපත්තිො
වුට්ඨානත්ථං භගවතා පඤ්ඤත්තසම්මාවත්තම්හි න වත්තති. 

අනුයලොමවත් යත න වත් තතීති යෙන යෙන වත්යතන සඞ්යඝො
අනුයලොමියකො යහොති, තස්මිං තස්මිං අනුයලොමවත්යත න වත්තති

වියලොමයමවගණ්හාති, පටියලොයමනයහොති. නිත් ථාරණකවත් තම් හීතියෙන
වත්යතනසඞ්යඝොඅනුයලොමියකොයහොති, සාපත්තිකභාවයතොනිත්ථිණ්යණො
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යහොති, තම්හිනිත්ථාරණවත්තස්මිං න වත්තති. යතනාහ ‘‘ආපත් තී’’තිආදි. 

දුබ් බචකරයණති දුබ්බචස්සභික්ඛුයනොකරයණ. 

144. ොයපතීතිවත්තති, සාසයන තිට්ඨතීතිඅත්යථො. අභිඤ් ඤාපත් තාති
‘‘අසුයකොඅසුයකොචයථයරො සීලවාකලයාණධම්යමොබහුස්සුයතො’’තිආදිනා
අභිඤ්ඤාතභාවංපත්තා අධිගතඅභිඤ්ඤාතා. 

145. සත් යතසු හාෙමායනසූති කියලසබහුලතාෙ පටිපජ්ජනකසත්යතසු

පරිහාෙන්යතසු පටිපයථසු ජාෙමායනසු. අන් තරධාෙති නාම තදාධාරතාෙ. 

දිට් ඨධම් මිකා පරූපවාදාදයෙො. සම් පරායිකා අපාෙදුක්ඛවියසසා. ආසවන්ති

යතන යතන පච්චයෙන පවත්තන්තීති ආසවා. යනසන්ති

පරූපවාදාදිආසවානං. යතතිවීතික්කමධම්මා. 

අකාලං දස් යසත් වාති සික්ඛාපදපඤ්ඤත්තිො අකාලං දස්යසත්වා. 

උප් පත් තින්ති ආසවට්ඨානිොනංධම්මානමුප්පත්තිං.සික්ඛාපදපඤ්ඤත්තිො 

කාලං, තාව යසනාසනානි පයහොන් ති, යතන ආවාසමච්ඡරිොදියහතුනා

සාසයනඑකච්යචආසවට්ඨානිොධම්මානඋප්පජ්ජන්ති. ඉමිනා නයෙනාති
ඉමිනාපනයහතුනාපදයසොධම්මසික්ඛාපදානංසඞ්ගයහො දට්ඨබ්යබො. 

ෙසන්ති කිත්තිසද්දං පරිවාරඤ්ච. සාගතත්යථරස්ස
නාගදමනකිත්තිෙසාදිවයසන සුරාපානසඞ්ඛායතො ආසවට්ඨානියෙො ධම්යමො 
උප්පජ්ජි. 

රයසන රසං සංසන් යදත් වාති උපාදින්නක ස්සරයසන
අනුපාදින්නක ස්සරසංසංසන්යදත්වා. 

146. න යඛො, භද්දාලි, එයසව යහතු, අථ යඛො අඤ්ඤම්පි අත්ථීති 

දස්යසන්යතො භගවා ‘‘අපිචා’’තිආදිමාහ. යතන ධම්මස්ස සක්කච්චසවයන
යථරංනියෙොයජති. 

147. වියසවනාචාරන්ති අදන්තකිරිෙං. පරිනිබ් බාෙතීති වූපසම්මති.

තත්ථඅදන්තකිරිෙංපහාෙ දන්යතොයහොති. යුගස් සාතිරථධුරස්ස. 

අනුක් කයමති අනුරූපපරිගයම. තදවත්ථානුරූපං පාදානං උක් ඛිපයන 

නික් ඛිපයන ච. යතනාහ ‘‘චත් තායරො පායද’’තිආදි. 

රජ් ුභබන් ධනවිධායනනාති පාදයතො භූමිො යමොචනවිධායනන. එවං 

කරණත් ථන්ති ෙථා අස්යස නිසින්නස්යසව භූමිං ගයහතුං සක්කා, එවං
චත්තායරො පායද තථා කත්වා අත්තයනො නිච්චලභාවකරණත්ථං. 

මණ් ඩයලති මණ්ඩලධාවිකාෙං. පථවීකමයනති පථවිං ඵුට්ඨමත්යතන

ගමයන. යතනාහ ‘‘අග් ගග් ගඛුයරහී’’ති. ඔක් කන් තකරණස ්මින්ති

ඔක්කන්යතත්වාපරයසනාසම්මද්දන ඔක්කන්තකරයණ. එකස ්මිං ඨායනති



මජ්ඣිමනිකායෙ මජ්ඣිමපණ්ණාසටීකා භික්ඛුවග්යගො 
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චතූසුපායදසුෙත්ථකත්ථචි එකස්මිංඨායනගමනංයචොයදන්තීතිඅත්යථො, 

යසො පයනත්ථ සීඝතයරො අධිප්යපයතො. දවත් යතති මරිොදායකොපයනහි
නානප්පයෙොජයන, පරයසනාෙ පවත්තමහානාදපහරයණහි අත්යථො.

යතනාහ ‘‘යුද් ධකාලස් මි’’න්තිආදි. 

රඤ් ඤා ජානිතබ් බගුයණති ෙථා රාජා අස්සස්ස ගුයණ ජානාති, එවං

යතන ජානිතබ්බගුණකාරණං කායරති. අස් සරාජවංයසති දුස්සහං දුක්ඛං
පත්වාපි ෙථා අෙං රාජවංසානුරූපකිරිෙං න ජහිස්සති, එවං සික්ඛාපයන.

සික්ඛාපනයමව හි සන්ධාෙ සබ්බත්ථ ‘‘කාරණං කායරතී’’ති වුත්තං තස්ස 
කරණකාරාපනපරිොෙත්තා. 

ෙථා උත් තමජයවො යහොතීතිජවදස්සනට්ඨායනෙථාහයෙොඋත්තමජවං

නහායපසි, එවංසික්ඛායපති. උත් තමහෙභායව, ෙථා උත් තමහයෙො යහොතීති 
කම්මකරණකායලඅත්තයනොඋත්තමසභාවංඅනිගුහිත්වාඅවජ්යජත්වාෙථා
අත්ථසිද්ධි යහොති, එවංපරමජයවනසික්ඛායපති.ෙථාකිරිොවිනාදබ්බම්පි

විනාකිරිෙංනභවති, එවං දට්ඨබ්බන්ති දස්යසතුං ‘‘තත් ථ පකතිො’’තිආදි 
වුත්තං. 

තත්රාති තස්මිං පකතිො උත්තමහෙස්යසව උත්තමහෙකාරණාරහත්තා

උත්තමජවපටිපජ්ජයන. මාසඛාදකයඝොටකානන්තිමාසංඛාදිත්වාෙථාතථා

විගුණඛලුඞ්ගකානං. වලඤ් ජකදණ් ඩන්ති රඤ්ඤා

ගයහතබ්බසුවණ්ණදණ්ඩං. ධාතපත් ථද් යධොති අත්තනාව සමුප්පාදිතධාතුො
උපත්ථම්භියතො හුත්වා. 

උත් තයම සාඛයලයතිපරමසඛිලභායව සඛිලවාචාෙඑවදයමතබ්බතාෙ.

යතනාහ ‘‘මුදුවාචාෙ හී’’තිආදි. 

අරහත් තඵලසම් මාදිට් ඨිොති  ලසමාපත්තිකායල පවත්තසම්මාඤාණං. 

සම් මාඤාණං පුබ් යබ වුත් තසම් මාදිට් ඨියෙවාති පන ඉදං
 ලසම්මාදිට්ඨිභාවසාමඤ්යඤන වුත්තං. යකචි පන
‘‘පච්චයවක්ඛණඤාණ’’න්ති වදන්ති, තං න යුජ්ජති ‘‘අයසක්යඛනා’’ති 
වියසසිතත්තා. තම්පි අයසක්ඛඤාණන්ති යච? එවම්පි නිප්පරිොෙ
යසක්ඛග්ගහයණ පරිොෙයසක්ඛග්ගහණංනයුත්තයමව, කිච්චයභයදනවා
වුත්තන්තිදට්ඨබ්බං.එකාඑව හිසාපඤ්ඤානිබ්බානස්සපච්චක්ඛකිරිොෙ
සම්මාදස්සනකිච්චං උපාදාෙ ‘‘සම්මාදිට්ඨී’’ති වුත්තා, සම්මාජානනකිච්චං

උපාදාෙ ‘‘සම්මාඤාණ’’න්ති. අඤ්ඤාතාවින්ද්රිෙවයසන වා සම් මාදිට් ඨි, 

පඤ්ඤින්ද්රිෙවයසන සම් මාඤාණන්ති එවයමත්ථ අත්යථො දට්ඨබ්යබො.
මග්ග ලාවහාෙ යදසනාෙ සඞ්යඛපයතොව ආගතත්තා වුත්තං 

‘‘උග් ඝටිතඤ් ඤුපුග් ගලස ්ස වයසනා’’ති. 

භද්දාලිසුත්තවණ්ණනාෙලීනත්ථප්පකාසනාසමත්තා. 
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6. ලටුකියකොපමසුත්තවණ්ණනා 
148. මහාඋදායිත් යථයරොති කාළුදායිලාළුදායිත්යථයරහි අඤ්යඤො

මහායදහතාෙ මහාඋදායීති සාසයන පඤ්ඤායතො යථයරො. අපහරි අපහරති

අපහරිස්සතීති අපහත් තා. යතකාලියකොහිඅෙං සද්යදො. උපහත් තාති එත්ථාපි

එයසවනයෙො. අපහාරයකොතිඅපයනතා. උපහාරයකොතිඋපයනතා. 

149. ෙන්ති භුම්මත්යථ පච්චත්තවචනං, යතන ච

අනන්තරනිද්දිට්ඨසමයෙො පච්චාමට්යඨොති ආහ ‘‘ෙස් මිං සමයෙ’’ති. න 

භගවන් තං පටිච් චාතිනභගවන්තංආරම්මණංකත්වා. 

කම් මනිප් ඵන් නත් ථන්ති අත්තනා ආොචිෙමානකම්මසිද්ධිඅත්ථං.

භවතීති භූ, න භූති අභූ, භෙවයසන පන සා ඉත්ථී ‘‘අභු’’න්ති ආහ. ආත 

මාතූතිඑත්ථෙථා – 

‘‘අඞ්ගාඅඞ්ගාසම්භවසි, හදොඅධිජාෙයස; 
අත්තාඑවපුත්තනාමාසි, සජීවසරයදොසත’’න්ති.– 

ආදීසු පුත්යතො ‘‘අත්තා’’ති වුච්චති කුලවයසන සන්තායන 
පවත්තනයතො.එවංපිතාපි‘‘පුත්තස්සඅත්තා’’තිවුච්චති.ෙස්මා‘‘භික්ඛුස්ස 

අත්තා මාතා’’ති වත්ජකාමා භෙවයසන ‘‘ආත මාතූ’’ති ආහ. යතනාහ 

‘‘ආතූති පිතා’’තිආදි. 

150. එවයමවන්ති ඉදං ගරහත්ථයජොතනනිපාතපදන්ති වුත්තං 

‘‘ගරහන් යතො ආහා’’ති. තථා හි නං වාචකසද්යදයනව දස්යසන්යතො 

‘‘ඉයධකච් යච යමොඝපුරිසා’’ති ආහ. ආහංසූති යතසං තථා වචනස්ස

අවිච්යඡයදන පවත්තිදීපනන්ති ආහ ‘‘වදන් තී’’ති. කිං පනිමස් ස 

අප් පමත් තකස් සාති පහාතබ්බවත්ජං අවමඤ්ඤමායනහි වුත්තං. යතනාහ 

‘‘කිං පනා’’ති. යහතුම්හි යජොයතතබ්යබ යචතං සාමිවචනං ෙථා 

‘‘අනුස්සවස්ස යහතු, අජ්යෙනස්ස යහතූ’’ති. යතනාහ ‘‘අප් පමත් තකස් ස 

යහතූ’’ති. නනු අපස්සන්යතන විෙ අසුණන්යතන විෙ භවිතබ්බන්ති? 
සත්ථාරා නාම අප්පමත්තයකසු යදොයසසු අපස්සන්යතන විෙ ච

අසුණන්යතන විෙචභවිතබ්බන්තියතසංඅධිප්පායෙනවිවරණං. යතසු චාති 
සික්ඛාකායමසු ච. අප්පච්චෙං උපට්ඨායපන්තීති ආයනත්වා

සම්බන්ධිතබ්බන්ති දස්යසති. යතසන්ති යෙ ‘‘යමොඝපුරිසා’’ති වුත්තා

පුග්ගලා, යතසං. ගයල බද් ධං මහාකට් ඨන්ති ගයල ඔලම්යබත්වා බද්ධං 

රුක්ඛදණ්ඩමාහ. පූතිලතාොති ගයලොචිො. පාරාජිකවත් ථු විෙ දුප් පජහං 

යහොතීතිඡන්දකප්පහානවයසනතං පජහිතුංනසක්යකොති. 

151. අනුස් සුක් කාති තස්ස පහාතබ්බස්ස පහායන උස්සුක්කරහිතා. 

අපච් චාසීසනපක් යඛතිතාෙ පරදත්තවුත්තිතාෙකස්සචි පච්චෙස්ස කුයතොචි
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අපච්චාසීසකපක්යඛඨිතාහුත්වාසුප්පජහංයහොති, නතස්සපහායනභාරිෙං 
අත්ථි. 

152. දලිද් යදො දුග්ගයතො. අස් සයකොතිඅසාපයතයෙයො. යගහෙට් ඨියෙොති 
යගහඡදනස්ස ආධාරා, තා උජුකං තිරිෙං ඨයපතබ්බදණ්ඩා. සමන්තයතො

භිත්තිපායදසු ඨයපතබ්බදණ්ඩා මණ් ඩලා. කාකාතිදායින්ති ඉයතො චියතො

කායකහි අතිපාතවයසනඋඩ්යඩතබ්බං.යතනාහ ‘‘ෙත් ථ කිඤ් චියදවා’’තිආදි. 

සූරකාකාති කාකානං උඩ්යඩපනාකාරමාහ. නපරමරූපන්ති හීනරූපං. 

විලීවමඤ් චයකොති තාලයවත්තකාදීහි වීතමඤ්චයකො. සා පනස්ස
සන්තානානං ඡින්නභින්නතාෙ ඔලුග්ගවිලුග්ගතා, තථා සති සා විසමරූපා

යහොතීති ආහ ‘‘ඔණතා’’තිආදි. යසො පුග්ගයලො ලූඛයභොජී යහොතීති ආහ 

‘‘ධඤ ්ඤං නාම කුද්රූසයකො’’ති.සමකාලංවපිතබ්බතාෙ සමවාපකං, ෙථාඋතු

වපිතබ්බබීජං. ජායිකාති කුච්ඡිතාභරිො, සබ්බත්ථගරහාෙංක-සද්යදො. යසො 

වතාහං පබ් බයජෙයන්ති යසොහං යකසමස්සුං ඔහායරත්වා පබ්බයජෙයං, 
යෙොහං පුරියසො නාම අස්සං වතාති පබ්බජ්ජාවයසන අත්තයනො පුරිසං

යබොයධෙය. තංසභායව ඨිතස්ස යබොධා න තු දුක්කරා, සා ඛයටොපිකා. සා 

කුම්භී.යමණ්ඩකයසට්ඨියනො අඩ් ෙයත සානි යකොට් ඨාගාරසතානි විෙ. 

153. සුවණ් ණනික් ඛසතානන්ති අයනයකසං සුවණ්ණනික්ඛසතානං. 

චයෙොති සන්තායනහි නිචයෙො අවීචි නිච්චප්පබන්ධනිචයෙො. යතනාහ 

‘‘සන් තානයතො කතසන් නිචයෙො’’ති. 

154. යහට්ඨාකිඤ්චාපිඅප්පජහනකාපඨමංදස්සිතා, පජහනකා පධානා, 

යතසඤ්චවයසයනත්ථපුග්ගලචතුක්කංදස්සිතං. යත තඤ් යචව පජහන් තීති

පජහනකා පඨමං ගහිතා. රාසිවයසනාති ‘‘ඉධුදායි එකච්යචො
පුග්ගයලො’’තිආදිනා චතුක්යක ආගතවිභාගං අනාමසිත්වා ‘‘යත යත’’ති 

පචුරවයසන වුත්තං. යතනාහ ‘‘න පාටියෙක් කං විභත් තා’’ති. අවිභායගන

ගහිතවත්ථූසු විභාගයතො ගහණං යලොකසිද්ධයමතන්ති දස්යසතුං ‘‘ෙථා 

නාමා’’තිආදි වුත්තං. පජහනකපුග් ගලාති‘‘යතතඤ්යචවපජහන්තී’’තිඑවං
පජහනකපුග්ගලා එව. 

උපධිඅනුධාවනකාති උපධීසු අනුඅනුධාවනකා උපධියෙො ආරබ්භ

පවත්තනකා. විතක් කායෙවාති කාමසඞ්කප්පාදිවිතක්කායෙව. 

ඉන් ද්රිෙනානත් තතාති විමුත්තිපරිපාචකානං ඉන්ද්රිොනං පයරොපරිෙත්තං.
තස්ස හි වයසයනව යත චත්තායරො පුග්ගලා ජාතා. අග්ගමග්ගත්ථාෙ 
විපස්සනං උස්සුක්කායපත්වා ොව න තං මග්යගන සමුග්ඝායතන්ති, තාව
නප්පජහන්ති නාම. ඉති යහට්ඨිමා තයෙොපි අරිො අප්පහීනස්සකියලසස්ස
වයසන ‘‘නප්පජහන්තී’’ති වුත්තා, පයගව පුජජ්ජනා. වුත්තනයෙන පන
විපස්සනං මග්යගන ඝයටන්තා යත චත්තායරො ජනා අග්ගමග්ගක්ඛයණ
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පජහන්තිනාම.යතඑවතත්ථසීඝකාරියනොඛිප්පංපජහන්තිනාම, යතනාහ 

‘‘තත් ථා’’තිආදි. 

සංයවගං කත් වා අග්ගිං අක්කන්තපුරියසො විෙ. මග් යගනාති

අනුක්කමාගයතන අග්ගමග්යගන. මහාහත් ථිපයදොපයමති
මහාහත්ථිපයදොපමසුත්යත (ම. නි. 1.300 ආදයෙො(. තත්ථ හි ‘‘තස්ස
ධාතාරම්මණයමවචිත්තංපක්ඛන්දතිපසීදතිසන්තිට්ඨති අධිමුච්චතී’’ති(ම.
නි. 1.302) එත්ථ අතිතික්ඛනාතිතික්ඛ-නාතිමන්දඅතිමන්ද-පුග්ගලවයසන
අට්ඨකථාෙං (ම. නි. අට්ඨ. 2.302) තයෙො වාරා උද්ධටා, තත්ථ

මජ්ඣිමවයසයනව පඤ්යහො කථියතො. ඉන් ද්රිෙභාවයනති
ඉන්ද්රිෙභාවනාසුත්යත, තත්ථාපි මජ්ඣිමනයෙයනව පඤ්යහො කථියතො.

යතනාහ ‘‘ඉයමසූ’’තිආදි. 

තන්ති ‘‘උපධී’’තිවුත්තංඛන්ධපඤ්චකං. දුක් ඛස් ස මූලන්තිසබ්බස්සපි

වට්ටදුක්ඛස්ස කාරණං. නිග් ගහයණොති නිරුපාදායනො. යතනාහ 

‘‘නිත් තණ් යහො’’ති. 

155. යෙ පජහන් තීති‘‘යතතඤ්යචව පජහන්තී’’තිඑවංවුත්තපුග්ගලා. 

යත ඉයම නාම එත් තයක කියලයස පජහන් තීතියෙයතපුජජ්ජනාලාභියනො
ච පඤ්ච කාමගුයණ එත්තයක තංතංොනාදිවත්ජයක ච

තංතංමග්ගවජ්ෙතාෙ පරිච්ඡින්නත්තා එත්තයක කියලයස පජහන්ති. යෙ 

නප් පජහන් තීතිඑත්ථවුත්තනොනුසායරනඅත්යථො යවදිතබ්යබො. අසුචිසුඛං 

කාොසුචිසන්නිස්සිතත්තා. අනරියෙහීති අපරිසුද්යධහි. පටිලාභයතො 

භායිතබ් බං කියලසදුක්ඛගතිකත්තා. විපාකයතො භායිතබ් බං 

අපාෙදුක්ඛගතිකත්තා. ගණයතොපි කියලසයතොපි විවිත් තසුඛන්ති
ගණසඞ්ගණිකයතො ච කියලසසඞ්ගණිකයතො ච විවිත්තසුඛං. 

රාගාදිවූපසමත් ථාොති රාගාදිවූපසමාවහං සුඛං. න භායිතබ් බං සම්පති
ආෙතිඤ්චඑකන්තහිතභාවයතො. 

156. ඉඤ් ජිතස ්මින්ති පච්චත්යත භුම්මවචනන්ති ආහ 

‘‘ඉඤ ්ජන’’න්තිආදි. ඉඤ්ජති යතනාති ඉඤ ්ජිතං, තස්ස තස්ස ොනස්ස

යඛොභකරං ඔළාරිකං ොනඞ්ගං. චතත් ථජ් ඣානං අනිඤ් ජනං 
සන්නිසින්නාභාවයතො.තථාහි වුත්තං‘‘ඨියතආයනඤ්ජප්පත්යත’’ති(දී.නි.
1.244-245; ම.නි.1.384-386; පාරා. 12-13). 

අලං-සද්යදො යුත්තත්යථොපි යහොති – ‘‘අලයමව නිබ්බින්දිතුං, අලං
විමුච්චිතු’’න්තිආදීසු(දී.නි.2.272; සං.නි.2.124, 128, 134, 143), තස්මා 

අනලං අනුසඞ්ගං කාතුං අයුත්තන්ති අත්යථො. යතනාහ 

‘‘අකත් තබ් බආලෙන් ති වදාමී’’ති. සන් නිට් ඨානන්තිසම්මාපටිපත්තිෙං අලං
එත්තාවතාති උස්සාහපටිප්පස්සම්භනවයසනසන්නිට්ඨානංනකාතබ්බන්ති

යෙොජනා. උද්ධම්භාගිෙසඤ්ඤිතං අණුං වා ඔරම්භාගිෙසඤ්ඤිතං ථූලං වා, 
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රූපරායගොති එවරූපං අණුං වා කාමාසයවො පටිඝන්ති එවරූපං ථූලං වා, 

මුදුනා පවත්තිආකාරවියසයසන අප් පසාවජ් ජං, කම්මබන්ධනට්යඨන වා 

අප් පසාවජ් ජං, තබ්බිපරිොෙයතො මහාසාවජ් ජං යවදිතබ්බං.

නාතිතික්ඛපඤ්ඤස්ස වයසන යදසනාෙ පවත්තත්තා ‘‘යනෙයපුග් ගලස් ස 

වයසනා’’තිවුත්තං. සබ්බයසොහිපරිොදින්නනිකන්තිකස්සඅරිෙපුග්ගලස්ස

වයසන සඤ්ඤායවදයිතනියරොධස්ස ආගතත්තා ‘‘අරහත් තනිකූයටයනව 

නිට් ඨාපිතා’’ති වුත්තං. ෙං පයනත්ථ අත්ථයතො න විභත්තං, තං
සුවිඤ්යඤෙයයමව. 

ලටුකියකොපමසුත්තවණ්ණනාෙලීනත්ථප්පකාසනාසමත්තා. 
7. චාතුමසුත්තවණ්ණනා 

157. ෙථාඋපනිස් සයෙනාති යෙොයෙොඋපනිස්සයෙොෙථාඋපනිස්සයෙො, 

යතන ෙථාඋපනිස්සයෙන සම්මාපයෙොයගන. පතිට් ඨහිස් සන්ති සාසයන

පතිට්ඨං පටිලභිස්සන්ති. වසනට් ඨානානීති වස්සග්ගාදිවයසන 

වසනට්ඨානානි. සණ් ඨාපෙමානාතිසුවිභත්තභායවනඨයපන්තා. 

අවිනිබ් යභොගසද් දන්ති විනිභුඤ්ජිත්වා ගයහතුං අසක්කුයණෙයසද්දං.
වචීයඝොයසොපිහිබහූහිඑකච්චං පවත්තියතො ඨානයතො ච දූරතයරො යකවලං

මහානිග්යඝොයසො එව හුත්වා යසොතපථමාගච්ඡති. මච් ෙවියලොයපති මච්යඡ
විලුම්පිත්වාවිෙගහයණ, මච්ඡානංවා නෙයන. 

158. වවස් සග් ගත් යථති නිච්ඡෙත්යථ, ඉදං තාව අම්යහහි
වුච්චමානවචනං එකන්තයසොතබ්බං, පච්ඡා තුම්යහහි කාතබ්බං කයරොථාති 

අධිප්පායෙො. වචනපරිහායරොතියතහිසකයරාූනහිවුත්තවචනස්ස පරිහායරො. 

යලසකප් පන්තිකප්පිෙයලසං. ධුරවහාතිධුරවාහියනො, යධොරය්හාතිඅත්යථො. 

පාදමූලන්ති උපචාරං වදති. විගච් ඡිස ්සතීති හායිස්සති. පටිප් ඵරියතොති න
භගවයතොසම්මුඛාව, සකයරාූනනංපුරයතොපි විප් රියතොවයහොති. 

159. අභිනන් දතූතිඅභිමුයඛොහුත්වා පයමොදතු. අභිවදතූතිඅභිරූපවයසන

වදතු. පසාදඤ් ඤථත් තන්ති අප්පසාදස්ස විපරිණායමො

හීනාොවත්තනසඞ්ඛාතං පරිවත්තනං, යතනාහ ‘‘විබ් භමන් තානං. 

විපරිණාමඤ් ඤථත් ත’’න්ති.කාරණූපචායරනසස්යසසුබීජපරිොයෙොතිආහ 

‘‘බීජානං තරුණානන් ති තරුණසස් සාන’’න්ති. තරුණභායවයනව තස්ස 

භාවියනො ලස්සඅභායවන විපරිණායමො. 

160. කත්තබ්බස්ස සරයසයනව කරණං චිත්තරුචිෙං, න තථා පරස්ස 

උස්සාදයනනාතිආහ– ‘‘පක් යකොසිෙමානානං ගමනං නාම න ඵාසුක’’න්ති.

මෙම්පිභගවාවිෙ දිට් ඨධම් මසුඛවිහායරයනව විහරිස ්සාමාති දීයපති පකතිො
වියවකජ්ොසෙභාවයතො විරද්යධො ආගතස්ස භාරස්ස අවහනයතොයෙව.

යතනාහ ‘‘අත් තයනො භාරභාවං න අඤ් ඤාසී’’ති. 
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161. කස ්මා ආරභීති? සප්පාෙයතො.පඤ්චසතාහිභික්ඛූ අභිනවා, තස්මා
යතසංඔවාදදානත්ථංභගවාඉමංයදසනංආරභීති. 

162. යකොධුපාොසස් සාති එත්ථ කුජ්ෙනට්යඨන යකොයධො, ස්යවව
චිත්තස්ස කාෙස්ස ච අතිප්පමද්දනමථනුප්පාදයනහි දළ්හං ආොසට්යඨන
උපාොයසො. අයනකවාරං පවත්තිත්වා අත්තනා සමයවතං සත්තං 
අජ්යෙොත්ථරිත්වා සීසං උක්ඛිපිතුං අදත්වා අනෙබයසනපාපයනන

යකොධුපාොසස්ස ඌමිසදිසතාදට්ඨබ්බා.යතනාහ ‘‘යකොධුපාොයස’’තිආදි. 

163. ඔදරිකත් යතන ඛාදියතොති ඔදරිකභායවන ආමිසයගයධන
මිච්ඡාජීයවනජීවිකාකප්පයනනනාසිතසීලාදිගුණතාෙඛාදිතධම්මසරීයරො. 

164. පඤ ්චකාමගුණාවට් යට නිමුජ් ජිත් වාති එත්ථ කාමරාගාභිභූයත 
සත්යත ඉයතො ච එත්යතො, එත්යතො ච ඉයතොති එවං
මනාපිෙරූපාදිවිසෙසඞ්ඛායතආවට්යට අත්තානංසංසායරත්වාෙථාතයතො
බහිභූයත යනක්ඛම්යම චිත්තම්පි න උප්පායදති, එවං ආවට්යටත්වා

බයසනාපාදයනන කාමගුණානං ආවට්ටසදිසතා දට්ඨබ්බා. යතනාහ ‘‘ෙථා 

හී’’තිආදි. 

165. රාගානුද් ධංසියතනාති රායගන අනුද්ධංසියතන. චණ්ඩමච්ඡං

ආගම්මාතිසුසුකාදිචණ්ඩමච්ඡංආගම්ම. මාතගාමං ආගම් මාතිමාතුගායමොහි
යෙොනියසොමනසිකාරරහිතං අධීරපුරිසං ඉත්ථිකුත්තභූයතහි අත්තයනො
හාවභාවවිලායසහි අභිභුෙය ගයහත්වා ධීරජාතිෙම්පි අත්තයනො රූපාදීහි
පයලොභනවයසන අනවයසසං අත්තයනො උපකාරධම්යම සීලාදියක
සම්පායදතුං අසමත්ථං කයරොන්යතො අනෙබයසනං පායපති. යතනාහ – 

‘‘මාතගාමං ආගම් ම උප් පන් නකාමරායගො විබ් භමතී’’ති. 

භෙං නාම ෙත්ථ භායිතබ්බවත්ජ, තත්ථ ඔතරන්තස්යසව යහොති, න 
අයනොතරන්තස්ස, තං ඔතරිත්වා භෙං වියනොයදත්වා තත්ථ කිච්චං
සායධතබ්බං, ඉතරථා චත්ථසිද්ධි න යහොතීති ඉමමත්ථං

උපයමොපමිතබ්බසරූපවයසන දස්යසතුං ‘‘ෙථා’’තිආදිවුත්තං. තත්ථ උදකං 

නිස ්සාෙ ආනිසංයසො පිපාසවිනෙනං සරීරසුද්ධි පරිළාහූපසයමො

කාෙඋතුග්ගාහාපනන්ති එවමාදි. සාසනං නිස ්සාෙ ආනිසංයසො පන
සඞ්යඛපයතො වට්ටදුක්ඛූපසයමො, විත්ථාරයතො පන සීලානිසංසාදිවයසන

අයනකවියධො, යසො විසුද් ධිමග් යග (විසුද්ධි.1.9) වුත්තනයෙනයවදිතබ්යබො. 

වුත් තප් පකායරො ආනිසංයසො යහොති තානි භොනි අභිභුෙය පවත්තස්සාති 

අධිප්පායෙො. ඉමානි අභායිත් වාති ඉමානි යකොධූපාොසාදිභොනි අභිභුෙය
පවත්තිත්වා අභායිත්වා. යකොධූපාොසාදයෙො හි භාෙති එතස්මාති භෙන්ති

වුත්තා. යථයරොති මහාධම්මරක්ඛිතත්යථයරො. කාමං පහානාභිසමෙකායලො
එව සච්ඡිකිරිොභිසමයෙො, සම්මාදිට්ඨිො පන සංකියලසයවොදානධම්යමසු
කිච්චංඅසංකිණ්ණංකත්වාදස්යසතුංසමානකාලිකම්පි අසමානකාලිකංවිෙ
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වුත්තං ‘‘තණ් හායසොතං ඡින් දිත් වා නිබ් බානපාරං දට් ඨං න සක් යකොතී’’ති.
යසසංසුවිඤ්යඤෙයයමව. 

චාතුමසුත්තවණ්ණනාෙලීනත්ථප්පකාසනාසමත්තා. 
8. නළකපානසුත්තවණ්ණනා 

166. ෙත්ථ යබොධිසත්තපමුයඛො වානයරො නළයකන පානීෙං පිවි, සා
යපොක්ඛරණී, තස්සාමන්යතො භූමිප්පයදයසො, තත්ථ නිවිට්ඨගායමො ච
‘‘නළකපාන’’න්යතව පඤ්ඤායිත්ථ, ඉධ පන ගායමො අධිප්යපයතොති ආහ 

‘‘න කපායනති එවංනාමයක ගායම’’ති. ඉදානි තමත්ථං ආගමනයතො

පට්ඨාෙදස්යසතුං ‘‘පුබ් යබ කිරා’’ති ආරද්ධං. පඤ ්ඤවාතිඉතිකත්තබ්බතාෙ
පඤ්ඤාෙපඤ්ඤවා. 

ථූලදීඝබහුලභායවන මහතීහි දාඨිකාහි සමන්නාගතත්තා මහාදාඨියකො. 
‘‘උදකරක්ඛයසො අහ’’න්ති වත්වා වානරානංකඤ්චි අමුඤ්චිත්වා ‘‘සබ්යබ

තුම්යහමමහත්ථගතා’’තිදස්යසන්යතො ‘‘තම් යහ පන සබ් යබ ඛාදිස ්සාමී’’ති

ආහ. ධමි…යප.… පිවිංසූති යබොධිසත්යතන ගහිතනයළො අනවයසයසො

අබ්භන්තයර සබ්බසන්ධීනං නිබ්බායධන එකච්ඡිද්යදො අයහොසි. යනව මං 

ත් වං වධිස ්සසීති උදකරක්ඛස ත්වං වධිතුකායමොපි මම පුරිසථායමන න
වධිස්සසි. 

එවං පන වත්වා මහාසත්යතො ‘‘අෙං පායපො එත්ථ පානීෙං පිවන්යත 
අඤ්යඤපි සත්යත මා බාධයිත්ථා’’ති කරුණාෙමායනො ‘‘එත්ථ ජාෙන්තා
නළා සබ්යබ අපබ්බබන්ධා එකච්ඡිද්දාව යහොන්තූ’’ති අධිට්ඨාෙ ගයතො.

යතනාහ ‘‘තයතො පට් ඨාො’’තිආදි. 

167. අනුරුද්ධප්පමුඛා භික්ඛූ භගවතා ‘‘කච්චි තුම්යහ අනුරුද්ධා’’ති

පුච්ඡිතාතියථයරො ‘‘තග් ඝ මෙං, භන් යත’’ති ආහ. 

සයචපබ්බජති, ජීවිතංලභිස්සති, යනොඅඤ්ඤථාතිරඤ්ඤා පබ්බජ්ජාෙ

අභිනීතාති රාජාභිනීතා. යචොරාභිනීතාති එත්ථාපි එයසව නයෙො. යචොරානං 

මූලං ඡින් දන් යතො ‘‘කණ්ටකයසොධනං කරිස්සාමී’’ති. ආජීවිකාොති

ආජීයවනජීවිතවුත්තිො. ඉයමසු පන අනුරුද්ධත්යථරාදීසු. 

වියවකන්තිපුබ්බකාලිකකිරිෙප්පධානං ‘‘අබයාපජ්ජංඋයපත’’න්තිආදීසු

විොති ආහ – ‘‘විවිච් චා’’ති, විවිච්චිත්වා විවිත්යතො හුත්වා විනා හුත්වාති

අත්යථො. පබ් බජිතකිච් චන්ති පබ්බජිතස්ස සාරුප්පකිච්චං. සමණකිච් චන්ති
සමණභාවකරණකිච්චං. ෙදග්යගනහි පබ්බජිතකිච්චං කාතුංනසක්යකොති

තදග්යගන සමණභාවකරම්පි කිච්චං කාතුං න සක්යකොති. යතනාහ ‘‘යසො 

යෙවා’’තිආදි. 
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168. අප් පටිසන් ධියක තාවබයාකයරොන්යතොපවත්තීසුඨානංඅතීයතොති
කත්වාඋපපත්තීසු බයාකයරොතිනාමතත්ථපටිසන්ධිොඅභාවකිත්තනයතො. 

මහන් තතට් ඨියනොතිවිපුලපයමොදා. 

169. ඉමස් සාති ‘‘අස්සා’’ති පදස්ස අත්ථවචනං. ඉමස්ස ඨිතස්ස
ආෙස්මයතො සාමං දිට්යඨො වා යහොති අනුස්සවසුයතො වාති යෙොජනා. 

සමාධිපක් ඛිකා ධම් මා ධම් මාති අධිප් යපතා, සමාධි පන එවංවිහාරීති එත්ථ

විහාරසද්යදන ගහියතො. එවංවිමුත් තාති එත්ථ පන විමුත්තිසද්යදන

 ලවිමුත්ති ගහිතා. චරයතොපීති සමථවිපස්සනාචායරන චරයතොපි
විහරන්තස්සපි. උපාසකඋපාසිකාඨායනසු ලබ්භමානම්පි අරහත්තං
අප්පකභාවයතොපාළිෙංඅනුද්ධටන්ති දට්ඨබ්බං.යසසංසුවිඤ්යඤෙයයමව. 

නළකපානසුත්තවණ්ණනාෙලීනත්ථප්පකාසනාසමත්තා. 
9. යගොලිොනිසුත්තවණ්ණනා 

173. පදසමාචායරොති තංතංපච්චෙයභදදස්සනාෙ විගතත්තා පකායරහි
දලිද්දසමාචායරො සිථිලසමාචායරොතිඅත්යථො.ෙස්මාපනතාදියසොසමාචායරො

ථියරො දළ්යහො නාම න යහොති, තස්මා වුත්තං ‘‘දුබ් බලසමාචායරො’’ති.
‘‘සාඛසමාචායරො’’ති වා පායඨො, තත්ථ තත්ථ ලග්ගනට්යඨන

සාඛාසදිසසීයලොති අත්යථො. යතනාහ ‘‘ඔ ාරිකාචායරො’’ති. පච් චයෙසු 

සායපක් යඛොති පච්චයෙසු සායපක්ඛතාෙ එව හිස්ස ඔළාරිකාචාරතා
යවදිතබ්බා.ගරුනාකිස්මිඤ්චි වුත්යතගාරවවයසනපතිස්සවනංපතිස්යසො, 
පතිස්සවචනභූතං තංසභාගඤ්ච ෙං කිඤ්චි ගාරවන්ති අත්යථො. සහ

පතිස්යසනාති සප් පතිස ්යසන, සප්පතිස්සයවන ඔවාදසම්පටිච්ඡයනන.
පතිස්සීෙතීතිවාපතිස්යසො, ගරුකාතබ්යබො, යතන සහපතිස්යසනාතිසබ්බං

පුබ්යබ විෙ. යතනාහ ‘‘සයජට් ඨයකනා’’ති. යසරිවිහායරො නාම 

අත්තප්පධානවායසො.යතනාහ ‘‘නිරඞ් කුසවිහායරනා’’ති. 

අනුපඛජ් ජාති අනුපකඩ්ඪිත්වා. ගරුට්ඨානිොනං අන්තරං අනාපුච්ඡා

අනුපවිසිත්වාතිඉමමත්ථංදස්යසතුං ‘‘තත් ථ යෙො’’තිආදිවුත්තං. 

ආභිසමාචාරිකන්ති අභිසමාචායර භවං. කිං පන තන්ති ආහ 

‘‘වත් තපටිපත් තිමත් තම් පී’’ති. නාතිකාලස්යසව සඞ්ඝස්ස පුරයතො 
පවිසිතබ්බං, න පච්ඡා පටික්කමිතබ්බන්ති අධිප්පායෙන අතිකායල ච

ගාමප්පයවයසො අතිදිවා පටික්කමනඤ්ච නිවාරිතං, තං දස්යසතුං ‘‘න 

අතිපායතො’’තිආදි වුත්තං. උද් ධච් චපකතියකොති විබ්භන්තචිත්යතො. 

අවචාපයලයනාති දළ්හවාතාපහතපල්ලවසදියසනයලොලභායවන. 

පඤ ්ඤවතාති ඉමිනා භික්ඛුසාරුප්යපසු ඉතිකත්තබ්යබසු උපාෙපඤ්ඤා

අධිප්යපතා, න සුතමෙපඤ්ඤා. අභිධම් යම අභිවිනයෙ යෙොයගොති ඉමිනා

භාවනාපඤ්ඤාඋත්තරිමනුස්සධම්යම යෙොයගො පකාසියතො. යෙොයගොති ච
පරිචයෙොඋග්ගණ්හවයසන. 



මජ්ඣිමනිකායෙ මජ්ඣිමපණ්ණාසටීකා භික්ඛුවග්යගො 

69 
පටුන 

ආරුප් පාතිඉමිනාචතස්යසොපි අරූපසමාපත්තියෙොගහිතා, තාපනචතූහි

රූපසමාපත්තීහි විනා න සම්පජ්ජන්තීති ආහ – ‘‘ආරුප් පාති එත් තාවතා 

අට් ඨපි සමාපත් තියෙො වුත් තා යහොන් තී’’ති. කසියණති දසවියධ කසියණ. 

එකං පරිකම් මකම් මට් ඨානන්ති ෙං කිඤ්චි එකභාවනා පරිකම්මදීපනං

ඛන්ධකම්මට්ඨානං. යතනාහ ‘‘පගුණං කත් වා’’ති. කසිණපරිකම්මං පන
තග්ගහයණයනව ගහිතං යහොති, යලොකිො උත්තරිමනුස්සධම්මා යහට්ඨා

ගහිතාතිආහ ‘‘උත් තරිමනුස ්සධම් යමති ඉමිනා සබ් යබපි යලොකුත් තරධම් යම 

දස් යසතී’’ති. යනෙයපුග් ගලස ්ස වයසනාති ජානිත්වා විත්ථායරත්වා 
ඤාතබ්බපුග්ගලස්සවයසනාති. 

යගොලිොනිසුත්තවණ්ණනාෙලීනත්ථප්පකාසනාසමත්තා. 
10. කීටාගිරිසුත්තවණ්ණනා 

174. පඤ ්ච ආනිසංයසති අප්පාබාධතාදියක පඤ්ච ගුයණ. තත්ථ 

අක්ඛියරොගකුච්ඡියරොගාදීනං අභායවො අප් පාබාධතා. සරීයර යතසං 

කුප්පනදුක්ඛස්සඅභායවො අප් පාතඞ් කං. සරීරස්ස උට්ඨානසුඛතා ලහුට් ඨානං. 

බලං නාම කාෙබලං. ඵාසුවිහායරො ඉරිොපථසුඛතා. අනුපක් ඛන් දානීති

දුච්චජනවයසන සත්තානං අනුපවිට්ඨානි. සඤ ්ජානිස ්සථාති එත්ථ ඉති-
සද්යදො ආදිඅත්යථො, තස්මාඉතිඑවංආනිසංසන්තිඅත්යථො. 

175. ආවායසනියුත්තාති ආවාසිකා තස්ස අනතිවත්තනයතො. යතනාහ 

‘‘නිබද් ධවාසියනො’’ති, නිෙතවාසියනොති අත්යථො. තන් නිබන් ධාති නිබන්ධං 
වුච්චතිබයාපායරො, තත්ථබන්ධාපසුතාඋස්සුකාතිතන්නිබන්ධා.කථංයත

තත්ථ නිබන්ධාති ආහ ‘‘අකතං යසනාසන’’න්තිආදි. උප්පජ්ජනයකන 

කායලනපත්තබ්බං කාලිකං යසොපනකායලොඅනාගයතොඑවයහොතීතිආහ 

‘‘අනාගයත කායල පත් තබ් බ’’න්ති. 

178. එත් තකා යවදනා යසවිතබ් බාති අට්ඨාරසපි යනක්ඛම්මනිස්සිතා

යවදනායසවිතබ්බා, යගහස්සිතා න යසවිත් බ් බා. 

181. තං කතං යසොළසවිධස්සපි කිච්චස්ස නිට්ඨිතත්තා. 

අනුයලොමිකානීති උතුසුඛභායවන අනුරූපානි. යතනාහ 

‘‘කම් මට් ඨානසප් පාොනී’’ති. සමානං කුරුමානාතිඔමත්තතංඅධිමත්තතඤ්ච
පහාෙසමකිච්චතංසම්පායදන්තා. 

182. යත ද් යව යහොන් තීතියතආදියතො වුත්තාද්යව. 

උභයතො (අ. නි. ටී. 3.7.14) උභෙථා උයභොහි භායගහි විමුත්යතොති 

උභයතොභාගවිමුත් යතො එකයදසසරූයපකයසසනයෙන. තථා හි වුත්තං 

අභිධම් මට් ඨකථාෙං (පු. ප. අට්ඨ. 24) ‘‘ද්වීහි භායගහි ද්යව වායර
විමුත්යතොති උභයතොභාගවිමුත්යතො’’ති. තත්ථ යකචි තාව යථරා –
‘‘සමාපත්තිො වික්ඛම්භනවියමොක්යඛන, මග්යගන සමුච්යඡදවියමොක්යඛන
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විමුත්යතොති උභයතොභාගවිමුත්යතො’’ති වදන්ති. අඤ්යඤ යථරා – ‘‘අෙං 
උභයතොභාගවිමුත්යතොරූපයතොමුච්චිත්වානාමංනිස්සාෙඨියතොපුනතයතො
මුච්චනයතො නාමනිස්සිතයකො’’තිවත්වාතස්සචසාධකං– 

‘‘අච්චිෙථාවාතයවයගනඛිත්තා, (උපසිවාතිභගවා,) 
අත්ථංපයලතිනඋයපතිසඞ්ඛං; 
එවංමුනිනාමකාොවිමුත්යතො, 
අත්ථං පයලති න උයපති සඞ්ඛ’’න්ති. (සු. නි. 1080; චූළනි. 
උපසීවමාණවපුච්ඡා11; උපසීවමාණවපුච්ඡානිද්යදස43) – 

ඉමං සුත්තපදං වත්වා ‘‘නාමකාෙයතො ච රූපකාෙයතො ච සුවිමුත්තත්තා 
උභයතොභාගවිමුත්යතො’’තිවදන්ති.සුත්යතහිආකිඤ්චඤ්ඤාෙතනලාභියනො 
උපසිවබ්රාහ්මණස්සභගවතානාමකාොවිමුත්යතොතිඋභයතොභාගවිමුත්යතොති
අක්ඛායතොති. අපයරපන‘‘සමාපත්තිොවික්ඛම්භනවියමොක්යඛන එකවාරං 
විමුත්යතො, මග්යගන සමුච්යඡදවියමොක්යඛන එකවාරං විමුත්යතොති එවං 
උභයතොභාගවිමුත්යතො’’ති වදන්ති. එත්ථ පඨමවායද ද්වීහි භායගහි
විමුත්යතොති උභයතොභාගවිමුත්යතො.දුතිෙවායදඋභයතොභාගයතොවිමුත්යතොති
උභයතොභාගවිමුත්යතො. තතිෙවායද පන ද්වීහි භායගහි ද්යව වායර
විමුත්යතොති අෙයමයතසං වියසයසො. කියලයසහි විමුත්යතො කියලසා වා
වික්ඛම්භනසමුච්යඡයදහි කාෙද්වෙයතො විමුත්තා අස්සාති අෙමත්යථො

දට්ඨබ්යබො. යතනාහ ‘‘ද් වීහි භායගහී’’තිආදි. 

යසොති උභයතොභාගවිමුත්යතො. කාමඤ්යචත්ථ 
රූපාවචරචතුත්ථජ්ොනම්පි අරූපාවචරජ්ොනං විෙ දුවඞ්ගිකං
ආයනඤ්ජප්පත්තන්ති වුච්චති.තංපනපදට්ඨානංකත්වාඅරහත්තංපත්යතො
උභයතොභාගවිමුත්යතො නාම න යහොති රූපකාෙයතො අවිමුත්තත්තා. තඤ්හි
කියලසකාෙයතොව විමුත්තං, න රූපකාෙයතො, තස්මා තයතො වුට්ඨාෙ

අරහත්තං පත්යතො උභයතොභාගවිමුත්යතො න යහොතීති ආහ – ‘‘චතන් නං 

අරූප…යප.… පඤ් චවියධො යහොතී’’ති. ‘‘රූපී රූපානි පස්සතී’’තිආදියක
නියරොධසමාපත්තිඅන්යත අට්ඨ වියමොක්යඛ වත්වා – ‘‘ෙයතො ච යඛො, 
ආනන්ද, භික්ඛුඉයමඅට්ඨවියමොක්යඛකායෙනඵුසිත්වාවිහරති, පඤ්ඤාෙ
චස්ස දිස්වා ආසවා පරික්ඛීණා යහොන්ති, අෙං වුච්චති, ආනන්ද, භික්ඛු 

උභයතොභාගවිමුත්යතො’’තිෙදිපි මහානිදායන (දී.නි.2.129-130) වුත්තං, තං
පන උභයතොභාගවිමුත්තයසට්ඨවයසන වුත්තන්ති ඉධ 

සබ්බඋභයතොභාගවිමුත්තසඞ්ගහණත්ථං ‘‘පඤ ්චවියධො යහොතී’’ති වත්වා 

‘‘පාළි පයනත් ථ…යප.… අභිධම් යම අට් ඨවියමොක් ඛලාභියනො වයසන 

ආගතා’’ති ආහ. ඉධාපි හි කීටාගිරිසුත්යත ‘‘ඉධ, භික්ඛයව, එකච්යචො 
පුග්ගයලො…යප.… උභයතොභාගවිමුත්යතො’’ති අරූපසමාපත්තිවයසන 
චත්තායරො උභයතොභාගවිමුත්තා, යසට්යඨො ච වුත්යතො
වුත්තලක්ඛණූපපත්තියතො. ෙථාවුත්යතසු හි පඤ්චසු පුරිමා චත්තායරො
නියරොධං න සමාපජ්ජන්තීති පරිොයෙන උභයතොභාගවිමුත්තා නාම.
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අට්ඨසමාපත්තිලාභී අනාගාමී තං සමාපජ්ජිත්වා තයතො වුට්ඨාෙ විපස්සනං
වඩ්යඪත්වා අරහත්තං පත්යතොති නිප්පරිොයෙන
උභයතොභාගවිමුත්තයසට්යඨො නාම. 

කතයමො ච පුග් ගයලොතිආදීසු කතයමොති පුච්ඡාවචනං, පුග් ගයලොති

අසාධාරණයතො පුච්ඡිතබ්බවචනං. ඉධාති ඉමස්මිං සාසයන. එකච් යචොති

එයකො. අට් ඨ වියමොක් යඛ කායෙන ඵුසිත් වා විහරතීති අට්ඨ සමාපත්තියෙො

සහජාතනාමකායෙන පටිලභිත්වා විහරති. පඤ ්ඤාෙ චස් ස දිස ්වා ආසවා 

පරික් ඛීණා යහොන් තීති විපස්සනාපඤ්ඤාෙ සඞ්ඛාරගතං, මග්ගපඤ්ඤාෙ
චත්තාරි සච්චානි පස්සිත්වා චත්තායරොපි ආසවා පරික්ඛීණා යහොන්තීති
එවමත්යථොදට්ඨබ්යබො. 

පඤ ්ඤාවිමුත් යතොති වියසසයතො පඤ්ඤාෙ එව විමුත්යතො, න තස්සා
පතිට්ඨානභූයතන අට්ඨවියමොක්ඛසඞ්ඛායතන සාතිසයෙන සමාධිනාති 
පඤ්ඤාවිමුත්යතො. යෙො අරියෙො අනධිගතඅට්ඨවියමොක්යඛන සබ්බයසො
ආසයවහි විමුත්යතො, තස්යසතං අධිවචනං. අධිගයතපි හි
රූපජ්ොනවියමොක්යඛනයසොසාතිසෙසමාධිනිස්සියතොතින තස්සවයසන
උභයතොභාගවිමුත්යතො යහොතීති වුත්යතොවාෙමත්යථො. අරූපජ්ොයනසු පන 
එකස්මිම්පි සති උභයතොභාගවිමුත්යතොයෙව නාම යහොති. යතන හි
අට්ඨවියමොක්යඛකයදයසන තංනාමදානසමත්යථන
අට්ඨවියමොක්ඛලාභීත්යවව වුච්චති. සමුදායෙ හි පවත්යතො යවොහායරො 

අවෙයවපි දිස්සති ෙථා ‘‘සත්තිසයෙො’’ති. පාළීති අභිධම්මපාළි. එත් ථාති

එතිස්සං පඤ්ඤාවිමුත්තිකථාෙං. අට් ඨවියමොක් ඛපටික් යඛපවයසයනවාති
අවධාරයණන ඉධාපි පටික්යඛපවයසයනව ආගතභාවං දස්යසති. යතනාහ 

‘‘කායෙන ඵුසිත් වා විහරතී’’ති. 

ඵුට් ඨන් තං සච් ඡිකයරොතීති ඵුට්ඨානං අන්යතො ඵුට්ඨන්යතො, ඵුට්ඨානං
අරූපජ්ොනානං අනන්තයරො කායලොති අධිප්පායෙො. අච්චන්තසංයෙොයග
යචතං උපයෙොගවචනං, ඵුට්ඨානන්තරකාලයමව සච්ඡිකයරොති 
සච්ඡිකාතබ්යබොපායෙනාති වුත්තං යහොති. භාවනපුංසකං වා එතං
‘‘එකමන්තං නිසීදී’’තිආදීසු (පාරා. 2) විෙ. යෙො හි අරූපජ්ොයනන
රූපකාෙයතොනාමකායෙකයදසයතොච වික්ඛම්භනවියමොක්යඛනවිමුත්යතො, 
යතනනියරොධසඞ්ඛායතොවියමොක්යඛොආයලොචියතොපකාසියතොවිෙ යහොති, 
නපනකායෙනසච්ඡිකයතො, නියරොධංපනආරම්මණංකත්වා එකච්යචසු
ආසයවසු යඛපියතසු යතන යසො සච්ඡිකයතො යහොති, තස්මා යසො
සච්ඡිකාතබ්බං නියරොධං ෙථාආයලොචිතං නාමකායෙන සච්ඡිකයරොතීති 

‘‘කාෙසක් ඛී’’ති වුච්චති, න තු ‘‘විමුත්යතො’’ති එකච්චානං ආසවානං 

අපරික්ඛීණත්තා. යතනාහ – ‘‘ඣානඵස් සං පඨමං ඵුසති, පච් ො නියරොධං 

නිබ් බානං සච් ඡිකයරොතී’’ති. අෙං චතුන්නං අරූපසමාපත්තීනං එයකකයතො
වුට්ඨාෙ සඞ්ඛායරසම්මසිත්වාකාෙසක්ඛිභාවංපත්තානංචතුන්නං, නියරොධා
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වුට්ඨාෙ අග්ගමග්ගප්පත්තඅනාගාමියනො ච වයසන උභයතොභාගවිමුත්යතො

විෙ පඤ්චවියධො නාම යහොති. යතන වුත්තං අභිධම් මටීකාෙං 
‘‘කාෙසක්ඛිම්හිපිඑයසව නයෙො’’ති. 

දිට් ඨන් තං පත් යතොති දස්සනසඞ්ඛාතස්ස යසොතාපත්තිමග්ගඤාණස්ස
අනන්තරං පත්යතොති වුත්තං යහොති. ‘‘දිට්ඨත්තා පත්යතො’’තිපි පායඨො.
එයතන චතුසච්චදස්සනසඞ්ඛාතාෙ දිට්ඨිො නියරොධස්ස පත්තතං දීයපති.

යතනාහ ‘‘දුක් ඛා සඞ් ඛාරා, සුයඛො නියරොයධොති ඤාතං යහොතී’’ති. තත්ථ 

පඤ ්ඤාොති මග්ගපඤ්ඤාෙ. පඨම ලට්ඨයතො ොව අග්ගමග්ගට්ඨා, තාව 

දිට් ඨිප් පත් යතො. යතනාහ ‘‘යසොපි කාෙසක් ඛි විෙ ෙබ් බයධො යහොතී’’ති.ෙථා
පන පඤ්ඤාවිමුත්යතොපඤ්චවියධොවුත්යතො, එවංඅෙම්පිසුක්ඛවිපස්සයකො, 
චතූහි රූපජ්ොයනහි වුට්ඨාෙ දිට්ඨිප්පත්තභාවප්පත්තා චත්තායරො චාති

පඤ්චවියධො යහොතීති යවදිතබ්යබො. සද්ධාවිමුත්යතපි එයසව නයෙො. ඉදං 

දුක් ඛන්ති එත්තකංදුක්ඛං, නඉයතොඋද්ධංදුක්ඛන්ති. ෙථාභූතං පජානාතීති
ඨයපත්වා තණ්හං උපාදානක්ඛන්ධපඤ්චකං දුක්ඛසච්චන්ති ොථාවයතො 
පජානාති.ෙස්මාපනතණ්හාදුක්ඛංජයනතිනිබ්බත්යතති, තයතොතංදුක්ඛං

සමුයදති, තස්මානං ‘‘අෙං දුක් ඛසමුදයෙො’’ති ෙථාභූතං පජානාති ෙස්මා පන
ඉදං දුක්ඛං සමුදයෙො ච නිබ්බානං පත්වා නිරුජ්ෙති අප්පවත්තිං ගච්ඡති, 

තස්මා ‘‘අෙං දුක් ඛනියරොයධො’’ති ෙථාභූතං පජානාති. අරියෙො පන 

අට්ඨඞ්ගියකො මග්යගො තං දුක්ඛනියරොධං ගච්ඡති, යතන ‘‘අෙං 

දුක් ඛනියරොධගාමිනිපටිපදා’’ති ෙථාභූතං පජානාති. එත්තාවතානානක්ඛයණ 
සච්චවවත්ථානං දස්සිතං. ඉදානි තං එකක්ඛයණ දස්යසතුං 

‘‘තථාගතප් පයවදිතා’’තිආදිවුත්තං, තස්සත්යථොආගමිස්සති. 

සද් ධාෙ විමුත් යතොති එයතන සබ්බථා අවිමුත්තස්සපි සද්ධාමත්යතන

විමුත්තභායවො දීපියතො යහොති. සද් ධාවිමුත් යතොති වා සද්ධාෙ අධිමුත්යතොති

අත්යථො. වුත් තනයෙයනවාති ‘‘යසොතාපත්ති ල’’න්තිආදිනා වුත්තනයෙන. 

සද් දහන් තස් සාති ‘‘එකංසයතො අෙං පටිපදා කියලසක්ඛෙං ආවහති 
සම්මාසම්බුද්යධන භාසිතත්තා’’ති එවං සද්දහන්තස්ස. ෙස්මා පනස්ස 
අනිච්චානුපස්සනාදීහි නිච්චසඤ්ඤාපහානවයසන භාවනාෙ පුබ්යබනාපරං
වියසසං පස්සයතො තත්ථ තත්ථ පච්චක්ඛතාපි අත්ථි, තස්මා වුත්තං 

‘‘සද් දහන් තස ්ස විො’’ති. යසසපදද්වෙං තස්යසව යවවචනං. එත්ථ ච 

පුබ් බභාගමග් ගභාවනාති වචයනන ආගමනීෙපටිපදානානත්යතන 
සද්ධාවිමුත්තදිට්ඨිප්පත්තානං පඤ්ඤානානත්තං යහොතීති දස්සිතං. 

අභිධම් මට් ඨකථාෙම් පි (පු. ප. අට්ඨ. 28) ‘‘යනසං කියලසප්පහායන 
නානත්තං නත්ථි, පඤ්ඤාෙ නානත්තං අත්ථියෙවා’’ති වත්වා – 
‘‘ආගමනීෙනානත්යතයනව සද්ධාවිමුත්යතො දිට්ඨිප්පත්තං න පාපුණාතීති
සන්නිට්ඨානං කත’’න්තිවුත්තං. 
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පඤ්ඤාසඞ්ඛාතං ධම්මං අධිමත්තතාෙ පුබ්බඞ්ගමං හුත්වා පවත්තං 

අනුස්සරතීති ධම් මානුසාරී. යතනාහ ‘‘ධම් යමො’’තිආදි. සද්ධං අනුස්සරති

සද්ධාපුබ්බඞ්ගමංමග්ගං භායවතීතිඉමමත්ථං ‘‘එයසව නයෙො’’තිඅතිදිසති.

පඤ්ඤං වායහතීති පඤ ්ඤාවාහී, පඤ්ඤං සාතිසෙං පවත්යතතීති අත්යථො. 

යතනාහ ‘‘පඤ ්ඤාපුබ් බඞ් ගමං අරිෙමග් ගං භායවතී’’ති. සද් ධාවාහින්තිඑත්ථ

වුත්තනයෙන අත්යථො යවදිතබ්යබො. උභයතොභාගවිමුත් තාදිකථාති

උභයතොභාගවිමුත්තාදීසු ආගමනයතො පට්ඨාෙ වත්තබ්බකථා. එයතසන්ති

ෙථාවුත්තානං උභයතොභාගවිමුත්තාදීනං. ඉධාති ඉමස්මිං කීටාගිරිසුත්යත.
නනු චඅට්ඨසමාපත්තිලාභිවයසනඋභයතොභාගවිමුත්යතොකාෙසක්ඛීආදයෙො
ච අභිධම්යම ආගතා, කථමිධ අරූපජ්ොනලාභීවයසයනව උද්ධටාති

යචොදනංසන්ධාොහ ‘‘ෙස් මා’’තිආදි. 

ඵුසිත් වා පත්වා. පඤ් ඤාෙ චස ්ස දිස් වා ආසවා පරික් ඛීණා යහොන් තීතින
ආසවාපඤ්ඤාෙ පස්සීෙන්ති, දස්සනකාරණාපඤ්ඤාෙපරික්ඛීණා ‘‘දිස්වා
පඤ්ඤාෙපරික්ඛීණා’’ති වුත්තා.දස්සනාෙත්තපරික්ඛෙත්තාඑවහිදස්සනං

ආසවානං ඛෙස්ස පුරිමකිරිො යහොතීති. තථාගයතන පයවදිතාති
යබොධිමණ්යඩ නිසීදිත්වා තථාගයතන පටිවිද්ධා විදිතා පච්ඡා පයරසං

පාකටීකතා. ‘‘චතසච් චධම් මා’’ති වත්වා තදන්යතොගධත්තා සීලාදීනං 

‘‘ඉමස ්මිං ඨායන සීලං කථිත’’න්තිආදි වුත්තං. අත් යථනාති
අවිප්පටිසාරාදිපයෙොජයනන තස්මිං තස්මිං පීතිආදියකන අත්යථන. 

කාරයණනාති සප්පුරිසූපනිස්සොදිනා කාරයණන තස්මිං තස්මිං

සමාධිආදිපදට්ඨානතාෙ සීලාදි කාරයණ. චිණ් ණචරිතත් තාති

සද්ධාචිණ්ණභායවනසම්යබොධාවහභායව.තත්ථතත්ථ විචරිතා වියසයසන

චරිතා, යතසු යතන පඤ්ඤා සුට්ඨු චරාපිතාති අත්යථො. පතිට් ඨිතා යහොති 

මග්යගන ආගතත්තා. මත් තාෙ පරිත්තප්පමායණන. ඔයලොකනං ඛමන් ති, 
පඤ්ඤාෙගයහතබ්බතංඋයපන්ති. 

තයෙොති කාෙසක්ඛිදිට්ඨිප්පත්තසද්ධාවිමුත්තා. ෙථාඨියතොව 

පාළිඅත් යථො, න තත්ථ කිඤ්චි නිද්ධායරත්වා වත්තබ්බං අත්ථීති 

සුත්තන්තපරිොයෙන අවුත්තං වදති. තස් ස මග් ගස් සාති 

යසොතාපත්තිමග්ගස්සෙංකාතබ්බං, තස්සඅධිගතත්තා. උපරි පන තිණ් ණං 

මග් ගානං අත් ථාෙ යසවමානා අනුයලොමයසනාසනං, භජමානා 

කලයාණමිත්යත, සමන් නානෙමානා ඉන්ද්රිොනි අනුපුබ් යබන 

භාවනාමග්ගප්පටිපාටිො අරහත් තං පාපුණිස් සන් ති මග්ගස්ස
අයනකචිත්තක්ඛණිකතාොති අෙයමත්ථසුත්තපයදයසපාළිොඅත්යථො. 

ඉමයමව පාළිං ගයහත් වාති ‘‘කතයමො ච පුග්ගයලො සද්ධානුසාරී’’ති
මග්ගට්යඨ පුග්ගයලවත්වා ‘‘ඉමස්සයඛොඅහං, භික්ඛයව’’තිආදිනායතසං
වයසන අනුයලොමයසනාසනයසවනාදීනං වුත්තත්තා ඉමයමව ෙථාවුත්තං

පාළිපයදසං ගයහත්වා ‘‘යලොකුත් තරධම් යමො බහුචිත් තක් ඛණියකො’’තිවදති. 
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යසො වත් තබ් යබොතියසොවිතණ්ඩවාදීඑවංවත්තබ්යබො.ෙදි මග්ගට්ඨපුග්ගයල
වත්වාඅනුයලොමිකයසනාසනයසවනාදිපාළිෙංවුත්තන්තිමග්ගසමඞ්ගියනො 
එව හුත්වා යත තථා පටිපජ්ජන්ති, එවං සන්යත 
යසනාසනපටිසංයුත්තරූපාදිවිපස්සනග්ගහණස්මිං තව මයතන
මග්ගසමඞ්ගියනොඑව ආපජ්යජෙුං, නයචතංඑවංයහොති, තස්මාසුත්තංයම

ලද්ධන්තිෙංකිඤ්චිමා කයථහීතිවායරතබ්යබො.යතනාහ ‘‘ෙදි අඤ් යඤන 

චිත් යතනා’’තිආදි. තත්ථ එවං සන් යතති නානාචිත්යතයනව
යසනාසනපටියසවනාදියක සති. තත්ථ පාළිෙං ෙදි
යලොකුත්තරධම්මසමඞ්ගියනො එව පඤ්චවිඤ්ඤාණසමඞ්ගිකායලපි 

යලොකුත්තරසමඞ්ගිතං සයච සම් පටිච් ෙසි, සත් ථාරා සද් ධිං පටිවිරුජ් ඣසි 

සුත්තවියරොධදීපනයතො. යතනාහ ‘‘සත් ථාරා හී’’තිආදි. ධම්මවිචාරණානාම

තුය්හංඅවිසයෙො, තස්මා ොගුං පිවාහීති උයෙයොයජතබ් යබො. 

183. ආදියකයනවාති පඨයමයනව. අනුපුබ් බසික් ඛාති අනුපුබ්යබයනව

පවත්තසික්ඛාෙ. යතනාහ ‘‘කරණත් යථ පච් චත් තවචන’’න්ති. සද්ධා ජාතා

එතස්සාති සද් ධාජායතො, අගයාහිතාතිපක්යඛයපන ජාත-සද්දස්ස

පච්ඡාවචනං. එවයමතන්තිඅධිමුච්චනං ඔකප් පනිෙසද් ධා. සන් තියක නිසීදති 

උපට්ඨානවයසන. සාධුකං කත් වා ධායරතීති ෙථාසුතං ධම්මං

වාචුග්ගතකරණවයසන තං පගුණං කත්වා සාරවයසන ධායරති. ෙන් යදො 

ජාෙතීති ධම්යමසු නිජ්ොනක්ඛයමසු ඉයම ධම්යම භාවනාපඤ්ඤාෙ

පච්චක්ඛයතො උස්සාමීති කත්තුකමයතාකුසලච්ඡන්යදො ජාෙති. උස් සහතීති
ඡන්යදො උප්පාදමත්යත අට්ඨත්වා තයතො භාවනාරම්භවයසන උස්සහති. 

තලෙතිති සම්මසනවයසන සඞ්ඛායර. තීරණවිපස් සනාෙ තලෙන් යතොති
තීරණපරිඤ්ඤාෙජානිත්වාඋපරි පහානපරිඤ්ඤාෙවයසනපරිතුලෙන්යතො

පටිජානන්යතො. මග් ගපධානං පදහතීති මග්ගලක්ඛණං පධානිකං මග්ගං

පදහති. යපසිතචිත් යතොති නිබ්බානං පති යපසිතචිත්යතො. නාමකායෙනාති

මග්ගප්පටිපාටිොතංතංමග්ගසම්පයුත්තනාමකායෙන. න පන කිඤ් චි ආහාති
දූරතාෙසමානංනකිඤ්චිවචනංභගවාආහයත දළ්හතරංනිග්ගණ්හිතුං. 

184. පයණන යවොහායරන බයාකරණං පණවිො, පණවිො අභායවන 

ඔපණවිො, න උයපතීති න යුජ්ජති. තන්ති ඉදං ඉධ අධිප්යපතං පයණො 

පණවිෙං දස් යසතං. තයිදංසබ්බංභගවා ‘‘මෙංයඛො, ආවුයසො, සාෙඤ්යචව
භුඤ්ජාමා’’ති අස්සජිපුනබ්බසුයකහි වුත්තං සික්ඛාෙ
අවත්තනභාවදීපනවචනංසන්ධාෙවදති. 

උක් ඛිපිත් වාති සීයසනගයහත්වාවිෙසමාදාෙ. අනුධම් යමොති අනුරූයපො

සභායවො, සාවකභාවස්සඅනුච්ඡවිකාපටිපත්ති. යරොහනීෙන්තිවිරුළ්හිභාවං.
සිනිය්හති එත්ථ, එයතන වාති සියනයහො, කාරණං. තං එත්ථ අත්ථීති 

සියනහවන් තං, පාදකන්ති අත්යථො. තයචො එකං අඞ් ගන්ති තයචො
වීරපක්ඛභායවඑකමඞ්ගං.පධානං අනුයුඤ්ජන්තස්සහිතයචපලුජ්ජමායනපි



මජ්ඣිමනිකායෙ මජ්ඣිමපණ්ණාසටීකා භික්ඛුවග්යගො 

75 
පටුන 

තංනිමිත්තං අයවොසානං අනාපජ්ජනකස්යසව වීරිෙස්ස එකං අඞ්ගං එකං

කාරණං. එවං යසයසසු වත්තබ්බං. යතනාහ – ‘‘අරහත් තං අප් පත් වා න 

වුට් ඨහිස් සාමීති එවං පටිපජ් ජතී’’ති. යසසංසුවිඤ්යඤෙයයමව. 

කීටාගිරිසුත්තවණ්ණනාෙලීනත්ථප්පකාසනාසමත්තා. 
නිට්ඨිතාචභික්ඛුවග්ගවණ්ණනා. 
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3. පරිබ් බාජකවග් යගො 

1. යතවිජ්ජවච්ඡසුත්තවණ්ණනා 
185. තත් ථාති එකපුණ්ඩරීකසඤ්ඤියත පරිබ්බාජකාරායම.

අනාගතපුබ්යබො යලොකිෙසමුදාහාරවයසන ‘‘චිරස ්සං යඛො, භන් යත’’තිආදිනා 
වුච්චති, අෙං පයනත්ථ ආගතපුබ්බතං උපාදාෙ තථා වුත්යතො. භගවා හි
යකසඤ්චි විමුත්තිජනනත්ථං, යකසඤ්චි ඉන්ද්රිෙපරිපාකත්ථං, යකසඤ්චි

වියසසාධිගමත්ථං කදාචි තිත්ථිොරාමං උපගච්ඡති. අනනුඤ් ඤාෙ ඨත් වාති 

අනනුජානිතබ්යබ ඨත්වා. අනුජානිතබ් බං සිො අනඤ්ඤාතස්ස යඤෙයස්ස
අභාවයතො.ොවතකඤ්හියඤෙයං, තාවතකංභගවයතොඤාණං, ොවතකඤ්ච
භගවයතො ඤාණං තාවතකං යඤෙයං. යතයනවාහ – ‘‘න තස්ස
අදිට්ඨමිධත්ථිකිඤ්චි, අයථො අවිඤ්ඤාතමජානිතබ්බ’’න්තිආදි(මහානි.156; 
චූළනි. යධොතකමාණවපුච්ඡානිද්යදස 32; පටි. ම. 1.121). 

සබ් බඤ ්ඤුතඤ් ඤායණන හි භගවා ආවජ් යජත් වා පජානාති. වුත්තඤ්යහතං
‘‘ආවජ්ජනපටිබද්ධං බුද්ධස්සභගවයතොඤාණ’’න්ති(මි.ප.4.1.2). ෙදිඑවං
‘‘චරංසමාහියතොනායගො, තිට්ඨං නායගොසමාහියතො’’ති (අ.නි.6.43) ඉදං
සුත්තපදං කථන්ති? වික්යඛපාභාවදීපනපදයමතං, න අනාවජ්ජයනනපි
ඤාණානං පවත්තිපරිදීපනං. ෙං පයනත්ථ වත්තබ්බං, තං යහට්ඨා 
විත්ථාරයතොවුත්තයමව. 

186. ොවයදවාති ඉදං ෙථාරුචි පවත්ති විෙ අපරාපරුප්පත්තිපි

ඉච්ඡිතබ්බාතිතදභාවං දස්යසන්යතොආහ– ‘‘සකිං ඛීණානං ආසවානං පුන 

යඛයපතබ් බාභාවා’’ති. පච් චුප් පන් නජානනගුණන්ති ඉදං
දිබ්බචක්ඛුඤාණස්ස පරිභණ්ඩඤාණං අනාගතංසඤාණං අනාදියිත්වා
වුත්තං, තස්සපනවයසනඅනාගතංසඤාණගුණංදස්යසතීති වත්තබ්බංසිො. 

ගිහිපරික් ඛායරසූති වත්ථාභරණාදිධනධඤ්ඤාදිගිහිපරික්ඛායරසු.
ගිහිලිඞ්ගංපනඅප්පමාණං, තස්මා ගිහිබන්ධනංඡින්දිත්වාදුක්ඛස්සන්තකරා
යහොන්තියෙව. සති පන දුක්ඛස්සන්තකිරිොෙ ගිහිලිඞ්යග යත න

තිට්ඨන්තියෙවාති දස්යසන්යතො ‘‘යෙපී’’තිආදිමාහ. සුක් ඛායපත් වා 
සමුච්ඡින්දිත්වා.අරහත්තං පත්තදිවයසයෙවපබ්බජනංවා පරිනිබ්බානංවාති

අෙං නයෙො න සබ්බසාධාරයණොති ආහ ‘‘භූමයදවතා පන තිට් ඨන් තී’’ති.

තත්ථ කාරණවචනං ‘‘නිලීෙයනොකාසස් ස අත් ථිතාො’’ති.

අරඤ්ඤපබ්බතාදිපවියවකට්ඨානං නිලීෙයනොකායසො. යසසකාමභයවති

කාමයලොයක. ලළිතජනස් සාති ආභරණාලඞ්කාරනච්චගීතාදිවයසන 
විලාසයුත්තජනස්ස. 

යසොපීති ‘‘යසො අඤ්ඤත්ර එයකනා’’ති වුත්යතො යසොපි. කරයතො න

කරීෙති පාපන්ති එවං න කිරිෙං පටිබාහති. ෙදි අත්තානංයෙව ගයහත්වා
කයථති, අථ කස්මා මහාසත්යතො තදා ආජීවකපබ්බජ්ජං උපගච්ඡීති ආහ 

‘‘තදා කිරා’’තිආදි. තස් සපීති න යකවලං අඤ්යඤසං එව පාසණ්ඩානං, 
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තස්සපි. වීරිෙං න හායපසීති තයපොජිගුච්ඡවාදං සමාදියිත්වා ඨියතො
විරාගත්ථාෙ තං සමාදිණ්ණවත්තං න පරිච්චජි, සත්ජසාසනං න ඡඩ්යඩසි.

යතනාහ– ‘‘කිරිෙවාදී හුත් වා සග් යග නිබ් බත් තතී’’ති. 

යතවිජ්ජවච්ඡසුත්තවණ්ණනාෙලීනත්ථප්පකාසනාසමත්තා. 
2. අග්ගිවච්ඡසුත්තවණ්ණනා 

187. යලොකස්ස සස්සතතාපවත්තිපටික්යඛපවයසන පවත්යතො වායදො
උච්යඡදවායදොඑවයහොතීති සස්සතග්ගාහාභායවඋච්යඡදග්ගාහභාවයතොපුන
පරිබ්බාජයකන ‘‘අසස්සයතො යලොයකො’’ති වදන්යතන උච්යඡදග්ගායහො

පුච්ඡියතො, භගවතාපි යසො එව පටික්ඛිත්යතොති ආහ ‘‘දුතියෙ නාහං 

උච් යෙදදිට් ඨියකො’’ති. අන් තානන් තිකාදිවයසනාති එත්ථ 

අන් තානන් තිකග්ගහයණන අන්තවා යලොයකො අනන්තවා යලොයකොති ඉමං 

වාදද්වෙමාහ. ආදි-සද්යදන ‘‘තං ජීවං තං සරීර’’න්තිආදිවාදචතුක්කං

සඞ්ගණ්හාති, ඉතරං පන ද්වෙං සරූයපයනව ගහිතන්ති. පටික් යඛයපො 

යවදිතබ් යබොති ‘‘තතියෙ නාහං අන්තවාදිට්ඨියකො, චතුත්යථ නාහං
අනන්තවාදිට්ඨියකො’’ති එවමාදිනා පටික්යඛයපො යවදිතබ්යබො. ‘‘යහොති
තථාගයතො පරං මරණා’’ති අෙම්පි සස්සතවායදො, යසො ච යඛො
අපරන්තකප්පිකවයසන, ‘‘සස්සයතො යලොයකො’’ති පන 
පුබ්බන්තකප්පිකවයසනාති අෙයමයතසං වියසයසො. ‘‘න යහොතිතථාගයතො
පරං මරණා’’ති අෙම්පි උච්යඡදවායදො, යසො ච යඛො සත්තවයසන, 
‘‘අසස්සයතොයලොයකො’’තිපනසත්තසඞ්ඛාරවයසනාති වදන්ති. 

189. සප්පතිභෙං උප්පජ්ජනයතො සහ දුක්යඛනාති සදුක් ඛං. යතනාහ 

‘‘කියලසදුක් යඛනා’’තිආදි. යතසංයෙවාති කියලසදුක්ඛවිපාකදුක්ඛානංයෙව. 

සඋපඝාතකන්ති සබාධං. සඋපාොසන්ති සපරිස්සමං සඋපතාපං සපීළං. 

සපරි ාහන්තිසදරථං. 

කිඤ් චි දිට් ඨිගතන්තිඉමාතාවඅට්ඨ දිට්ඨියෙොමායහොන්තු, අත්ථිපන, 
යභොයගොතම, ෙංකිඤ්චිදිට්ඨිගතංගහිතං.නහිතාෙ දිට්ඨිොවිනාකඤ්චි

සමෙං පවත්යතතුං යුජ්ජතීති අධිප්පායෙන පුච්ඡති. අපවිද් ධන්ති

සමුච්යඡදප්පහානවයසන ඡඩ්ඩිතං. පඤ් ඤාෙ දිට් ඨන්ති
විපස්සනාපඤ්ඤාසහිතාෙ මග්ගපඤ්ඤාෙ භගවතා පටිවිද්ධං. ෙත්ථ

උප්පජ්ජන්ති, තං සත්තං මයථන්ති සම්මද්දන්තීති මථිතාති ආහ 

‘‘මථිතානන් ති යතසංයෙව යවවචන’’න්ති. කඤ් චි ධම් මන්ති රූපධම්මං 

අරූපධම්මංවා. අනුපාදියිත් වාතිඅග්ගයහත්වා. 

190. න උයපතීතිසඞ්ඛංන ගච්ඡතීති අත්යථොතිආහ ‘‘න යුජ් ජතී’’ති. 

අනුජානිතබ් බං සිො අනුපාදාවිමුත්තස්ස කඤ්චිපි උප්පත්තිො අභාවයතො.
‘‘එවං විමුත්තචිත්යතො න උපපජ්ජතී’’ති කාමඤ්යචතං සභාවපයවදනං 
පරිනිබ්බානං, එයක පන උච්යඡදවාදියනො ‘‘මෙම්පි ‘සත්යතො ආෙතිං න
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උපපජ්ජතී’තිවදාම, සමයණොයගොතයමොපිතථාවදතී’’තිඋච්යඡදභායවයෙව
පතිට්ඨහිස්සන්ති, තස්මාභගවා ‘‘නඋපපජ්ජතීතියඛොවච්ඡනඋයපතී’’ති
ආහ. ‘‘උපපජ්ජතී’’ති පන වුත්යත සස්සතයමව ගණ්යහෙයාති යෙොජනා.

යසසද්වයෙපි එයසව නයෙො. අප් පතිට් යඨොති උච්යඡදවාදාදිවයසන

පතිට්ඨාරහියතො. අනාලම් යබොති යතසංයෙව වාදානං ඔලම්බාරම්මණස්ස

අභායවන අනාලම්යබො. සුඛපයවසනට් ඨානන්ති යතසඤ්යඤව වාදානං

සුඛපයවසයනොකාසං මා ලභතූති. අනනුඤ් ඤාෙ ඨත් වාති ‘‘න

උපපජ්ජතී’’තිආදිනා අනුජානිතබ්බාෙපටිඤ්ඤාෙඨානයහතු. අනුඤ් ඤම් පීති 

අනුජානිතබ්බම්පිදුතිෙපඤ්හං පටික් ඛිපි. පරිෙත්යතොපන ධම්යමොඅත්ථයතො

පච්චොකායරො එවාතිආහ ‘‘ධම් යමොති පච් චොකාරධම් යමො’’ති. අඤ ්ඤත් ථ 

පයෙොයගනාති ඉමම්හා නිෙයානිකසාසනා අඤ්ඤස්මිං මිච්ඡාසමයෙ
පවත්තප්පයෙොයගන, අනිෙයානිකං විවිධං මිච්ඡාපටිපත්තිං
පටිපජ්ජන්යතනාති අත්යථො. ‘‘අඤ්ඤවාදිෙයකනා’’තිපි පායඨො, 
පච්චොකාරයතො අඤ්ඤාකාරදීපකආචරිෙවාදං පග්ගය්හ තිට්ඨන්යතනාති
අත්යථො. 

191. අප් පච් චයෙොති අනුපාදායනො, නිරින්ධයනොතිඅත්යථො. 

192. යෙන රූයපනාතියෙන භූතුපාදාදියභයදනරූපධම්යමන. තං රූපං 

තප්පටිබද්ධසංයෙොජනප්පහායනන ඛීණාසව-තථාගතස් ස පහීනං 
අනුප්පත්තිධම්මතං ආපන්නං. යතන වුත්තං පාළිෙං
‘‘අනුප්පාදධම්ම’’න්තිආදි. අඤ්යඤසං ජානනාෙ අභාවගුණතාෙ 

ගුණගම් භීයරො. ‘‘එත්තකා ගුණා’’ති පමාණං ගණ් හිතං න සක් කුයණයෙයො. 
‘‘ඊදිසා එතස්ස ගුණා’’ති පරියෙොගාහිතුං අසක්කුයණෙයතාෙ 

දුප් පරියෙොගා ් යහොති. දුජ් ජායනොති අගාධතාෙ ගම්භීයරො ‘‘එත්තකානි
උදකළ්හකසතානී’’තිආදිනාපයමතුංනසක්කාතිඅප්පයමයෙයො, තයතො එව

දුජ්ජායනො. එවයමවාන්ති ෙථා මහාසමුද්යදො ගම්භීයරො අප්පයමයෙයො
දුජ්ජායනො, එවයමවඛීණාසයවොපිගුණවයසන, තස්මාඅෙංරූපාදිංගයහත්වා 
රූපීතිආදියවොහායරො භයවෙය, පරිනිබ්බුතස්ස පන තදභාවා තථා
පඤ්ඤායපතුංනසක්කා, තයතො තංආරබ්භඋපපජ්ජතීතිආදිනයුජ්යජෙය.
ෙථා පන විජ්ජමායනො එව ජාතයවයදො බයත්යතන පුරියසන නීෙමායනො
පුරත්ථිමාදිදිසං ගයතොති වුච්යචෙය, න නිබ්බුයතො, එවං ඛීණාසයවොපීති 

දස්යසන්යතො ‘‘එවයමවා’’තිආදිමාහ. 

අනිච් චතාති එත්ථ අනිච්චතාගහණං අසාරනිදස්සනං. යතන ෙථා යසො
සාලරුක්යඛො සාඛාපලාසාදිඅසාරාපගයමන සුද්යධො සායර පතිට්ඨියතො, 
එවමෙං ධම්මවිනයෙො සාසවසඞ්ඛාතඅසාරවිගයමන යලොකුත්තරධම්මසායර 
පතිට්ඨියතොතිදස්යසති.යසසංසුවිඤ්යඤෙයයමව. 

අග්ගිවච්ඡසුත්තවණ්ණනාෙලීනත්ථප්පකාසනාසමත්තා. 
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3. මහාවච්ඡසුත්තවණ්ණනා 
193. සහ කථා එතස්ස අත්ථීති සහකථී, ‘‘මෙං පුච්ඡාවයසන තුම්යහ

විස්සජ්ජනවයසනා’’ති එවං සහපවත්තකයථොති අත්යථො. එතස ්යසව 

කථිතානි, තත්ථ පඨයම විජ්ජාත්තෙං යදසිතං, දුතියෙ අග්ගිනා දස්සිතන්ති

යතවිජ්ජවච්ඡසුත්තං අග්ගිවච්ඡසුත්තන්තිනාමං වියසයසත්වා වුත්තං. සීඝං 

ලද් ධිං න විස් සජ් යජන් ති, ෙස්මා සඞ්ඛාරානං නිෙයතොෙං විනායසො
අනඤ්ඤසමුප්පායදො, යහතුසමුප්පන්නාපිනචියරනනිජ්ොනංඛමන්ති, න

ලහුං.යතනාහ ‘‘වසායතල …යප.… සුජ් ඣන් තී’’ති. පච් ඡිමගමනං ඤාණස්ස
පරිපාකං ගතත්තා. ෙට්ඨිං ආලම්බිත්වා උදකං තරිතුං ඔතරන්යතො පුරියසො 

‘‘ෙට් ඨිං ඔතරිත් වා උදයක පතමායනො’’ති වුත්යතො. කම් මපථවයසන 

විත් ථාරයදසනන්තිසංඛිත්තයදසනංඋපාදාෙවුත්තං. යතනාහ ‘‘මූලවයසන 

යචත් ථා’’තිආදි. විත් ථාරසදිසාති කම්මපථවයසන ඉධ යදසිතයදසනාව

මූලවයසන යදසිතයදසනං උපාදාෙ විත්ථාරසදිසා. විත් ථාරයදසනා නාම 

නත් ථීතින යකවලං අෙයමව, අථ යඛො සබ්බාපි බුද්ධානං නිප්පරිොයෙන
උජුයකන නිරවයසසයතො විත්ථාරයදසනා නාම නත්ථි යදසනාඤාණස්ස
මහාවිසෙතාෙ කරණසම්පත්තිො ච තජ්ජාෙ මහානුභාවත්තා 
සබ්බඤ්ඤුතඤ්ඤාණස්ස. සබ්බඤ්ඤුතඤ්ඤාණසමඞ්ගිතාෙ හි
අවයසසපටිසම්භිදානුභාවිතාෙ 
අපරිමිතකාලසම්භතඤාණසම්භාරසමුදාගතාෙ කදාචිපි පරික්ඛොනරහාෙ
අනඤ්ඤසාධාරණාෙ පටිභානපටිසම්භිදාෙ
පහූතජිව්හාදිතදනුරූපරූපකාෙසම්පත්තිසම්පදාෙ විත්ථාරිෙමානා භගවයතො
යදසනාකථංපරිමිතාපරිච්ඡින්නාභයවෙය, මහාකාරුණිකතාෙපනභගවා 
යවයනෙයජ්ොසොනුරූපං තත්ථ තත්ථ පරිමිතං පරිච්ඡින්නං කත්වා

නිට්ඨයපති. අෙඤ්චඅත්යථො මහාසීහනාදසුත් යතන (ම.නි.1.146 ආදයෙො( 

දීයපතබ්යබො. සබ් බං සංඛිත් තයමව අත්තජ්ොසෙවයසන අකයථත්වා 
යබොධයනෙයපුග්ගලජ්ොසෙවයසන යදසනාෙ නිට්ඨාපිතත්තා. න යචත්ථ
ධම්මසාසනවියරොයධො පරිොෙංඅනිස්සාෙෙථාධම්මංධම්මානංයබොධිතත්තා
සබ්බලහුත්තාචාති. 

194. සත් ත ධම් මා කාමාවචරා සම්පත්තසමාදානවිරතීනං
ඉධාධිප්යපතත්තා. 

අනිෙයමත් වාති‘‘සම්මාසම්බුද්යධො, සාවයකො’’තිවානිෙමංවියසයසන

අකත්වා. අත් තානයමව…යප.… යවදිතබ් බං, තථා හි පරිබ්බාජයකො
‘‘තිට්ඨතුභවංයගොතයමො’’තිආහ. 

195. සත් ථාව අරහා යහොති පටිපත්තිො පාරිපූරිභාවයතො. තස් මිං 

බයාකයතතිතස්මිං‘‘එකභික්ඛුපිසාවයකො’’තිආදිනා සුට්ඨුපඤ්යහකථියත. 

196. සම් පාදයකොති පටිපත්තිසම්පාදයකො. 
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197. යසඛාෙ විජ් ජාොති යසඛලක්ඛණප්පත්තාෙ මග්ගපඤ්ඤාෙ
සාතිසෙංකත්වා කරණවයසනවුත්තා,  ලපඤ්ඤාපනතාෙපත්තබ්බත්තා

කම්මභායවන වුත්තා. යතනාහ ‘‘යහට් ඨිමඵලත් තෙං පත් තබ් බ’’න්ති. ඉමං
පයනත්ථ අවිපරීතමත්ථං පාළියතො එව විඤ්ඤාෙමානං අප්පටිවිජ්ෙනයතො
විතණ්ඩවාදී ‘‘ොවතකං යසයඛන පත්තබ්බං, අනුප්පත්තං තං මො’’ති
වචනයලසංගයහත්වා‘‘අරහත්තමග්යගොපිඅයනනපත්යතොයෙවා’’ති වදති. 

එවන්තිඉදානිවුච්චමානාෙගාථාෙ. 

කියලසානි පහාෙ පඤ් චාති පඤ්යචොරම්භාගිෙසංයෙොජනසඞ්ඛායත

සංකියලයස පහාෙ පජහිත්වා, පහානයහතු වා. පරිපුණ් ණයසයඛොති

සබ්බයසොවඩ්ඪිතයසඛධම්යමො. අපරිහානධම් යමොතිඅපරිහානසභායවො.නහි
ෙස්ස ාතිගයතහි සීලාදිධම්යමහිපරිහානිඅත්ථි, සමාධිම්හිපරිපූරකාරිතාෙ 

යචයතොවසිප් පත් යතො. යතනාහ ‘‘සමාහිතින් ද්රියෙො’’ති. අපරිහානධම්මත්තාව 

ඨිතත් යතො. 

අනාගාමිනා හි අයසඛභාවාවහා ධම්මා පරිපූයරතබ්බා, න

යසඛභාවාවහාති යසො එකන්තපරිපුණ්යණ යසයඛො වුත්යතො. එතං න 

බුද් ධවචනන්ති ‘‘මග්යගො බහුචිත්තක්ඛණියකො’’ති එතං වචනං න
බුද්ධවචනං අනන්තයරකන්තවිපාකදානයතො, බහුක්ඛත්තුං පවත්තයන
පයෙොජනාභාවයතොචයලොකුත්තරකුසලස්ස, ‘‘සමාධිමානන්තරිකඤ්ඤමාහු
(ඛු.පා.6.5; සු.නි.228), නපාරංදිගුණංෙන්තී’’ති (සු.නි.719) එවමාදීනි
සුත්තපදානි එතස්සත්ථසාධකානි. ඔරම්භාගිෙසංයෙොජනප්පහායනන 

යසක්ඛධම්මපරිපූරිභාවස්ස වුත්තතාෙ අත් යථො තව වචයනන විරුජ් ඣතීති. 

අස් ස ආෙස්මයතො වච්ඡස්ස. 

198. අභිඤ් ඤා වා කාරණන්ති ෙඤ්හි තං තත්ර තත්ර
සක්ඛිභබ්බතාසඞ්ඛාතං ඉද්ධිවිධපච්චනුභවනාදි, තස්ස අභිඤ්ඤා කාරණං. 

අථ ඉද්ධිවිධපච්චනුභවනාදි අභිඤ්ඤා, එවං සති අභිඤ් ඤාපාදකජ් ඣානං 

කාරණං. අවසායන ඡට්ඨාභිඤ්ඤාෙ පන අරහත් තං. එත්ථ ච ෙස්මා
පඨමසුත්යත ආසවක්ඛයෙො අධිප්යපයතො, ආසවා ඛීණා එව, න පුන
යඛයපතබ්බා, තස්මා තත්ථ ‘‘ොවයදවා’’ති න වුත්තං. ඉධ  ලසමාපත්ති
අධිප්යපතා, සා ච පුනප්පුනං සමාපජ්ජීෙති, තස්මා ‘‘ොවයදවා’’ති වුත්තං.

තයතොඑවහි ‘‘අරහත් තං වා කාරණ’’න්තිවුත්තං.තඤ්හි‘‘කුදාස්සු නාමාහං 
තදාෙතනං උපසම්පජ්ජ විහරිස්සාමි, ෙදරිො එතරහි උපසම්පජ්ජ 
විහරන්තී’’ති (ම. නි. 1.465; 3.307) අනුත්තයරසු වියමොක්යඛසු පිහං
උපට්ඨයපත්වා අභිඤ්ඤා නිබ්බත්යතන්තස්ස කාරණං, තයිදං
සබ්බසාධාරණං න යහොතීති සාධාරණවයසන නං දස්යසන්යතො 

‘‘අරහත් තස් ස විපස් සනා වා’’තිආහ. 

200. පරිචරන් ති නාම විප්පකතබ්රහ්මචරිෙවාසත්තා. පරිචිණ් යණො යහොති 
සාවයකන නාම සත්ජ ධම්යම කත්තබ්බා පරිචරිො සම්මයදව
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නිට්ඨාපිතත්තා. යතනාහ ‘‘ඉති…යප.… යථයරො එවමාහා’’ති. යතසං 

ගුණානන්තියතසංඅයසක්ඛගුණානං.යසසංසුවිඤ්යඤෙයයමව. 

මහාවච්ඡසුත්තවණ්ණනාෙලීනත්ථප්පකාසනාසමත්තා. 
4. දීඝනඛසුත්තවණ්ණනා 

201. ඛනනං ඛතං, සූකරස්සඛතංඑත්ථ අත්ථීතිසූකරඛතා, සූකරස්සවා

ඉමස්මිංබුද්ධුප්පායදපඨමංඛතංඋපාදාෙ සූකරඛතා, තාෙ. එවංනාමයකති

එවං ඉත්ථිලිඞ්ගවයසන ලද්ධනාමයක. පංසුයධොයතති යධොතපංසුයක. 

ඔතරිත් වා අභිරුහිතබ් බන්ති පකතිභූමියතො අයනයකහි යසොපාන ලයකහි 
ඔතරිත්වාපුනයලණද්වාරංකතිපයෙහිඅභිරුහිතබ්බං. 

ඨිතයකොවාති මාතුලස්ස ඨිතත්තා තත්ථ සගාරවසපතිස්සවයසන
ඨිතයකොව. කිඤ්චාපි සබ්බ-සද්යදො අවියසසයතො අනවයසසපරිොදාෙයකො, 
වත්ජඅධිප්පාොනුයරොධී පන සද්දප්පයෙොයගොති තමත්ථං සන්ධාෙ

පරිබ්බාජයකො ‘‘සබ් බං යම නක් ඛමතී’’ති ආහ. ො යලොයක
මනුස්සඋපපත්තියෙොතිආදිකා උපපත්තියෙො, තා අනත්ථසමුදාගතා තත්ථ
තත්යථව සත්තානං උච්ඡිජ්ජනයතො, තස්මා සමෙවාදීහි වුච්චමානා සබ්බා
ආෙතිං උප්පජ්ජනඋපපත්ති න යහොති. ජලබුබ්බුළකා විෙ හි ඉයම සත්තා
තත්ථතත්ථසමයෙඋප්පජ්ජිත්වාභිජ්ජන්ති, යතසංතත්ථපටිසන්ධි නත්ථීති

අස්ස අධිප්පායෙො. යතනාහ ‘‘පටිසන් ධියෙො’’තිආදි. අස ්ස අධිප් පාෙං 

මුඤ ්චිත් වාති යෙනාධිප්පායෙන පරිබ්බාජයකො ‘‘සබ්බං යම නක්ඛමතී’’ති
ආහ, තං තස්ස අධිප්පාෙං ජානන්යතොපි අජානන්යතො විෙ හුත්වා තස්ස 

අක් ඛයර තාව යදොසං දස් යසන් යතොති පයදසසබ්බං සන්ධාෙ යතන වුත්තං, 
සබ්බසබ්බවිසෙංකත්වාතත්ථයදොසංගණ්හන්යතො.ෙථායලොයකයකනචි
‘‘සබ්බං වුත්තං, තං මුසා’’ති වුත්යත තස්ස වචනස්ස සබ්බන්යතොගධත්තා
මුසාභායවොආපජ්යජෙය, එවං ඉමස්සපි ‘‘සබ්බංයමනක්ඛමතී’’තිවදයතො
තථාපවත්තාදිට්ඨිපිනක්ඛමතීතිඅත්ථයතො ආපන්නයමවයහොති.යතනාහ
භගවා–‘‘එසාපියතදිට්ඨිනක්ඛමතී’’ති.ෙථාපනයකනචි ‘‘සබ්බංවුත්තං
මුසා’’තිවුත්යතඅධිප්පාොනුයරොධිනීසද්දප්පවත්ති, තස්සවචනං මුඤ්චිත්වා
තදඤ්යඤසයමව මුසාභායවො ඤාොගයතො, එවමිධාපි ‘‘සබ්බං යම
නක්ඛමතී’’ති වචනයතොෙස්සා දිට්ඨිොවයසන ‘‘සබ්බංයමනක්ඛමතී’’ති
යතන වුත්තං, තං දිට්ඨිං මුඤ්චිත්වා තදඤ්ඤයමව ෙථාධිප්යපතං සබ්බං
නක්ඛමතීතිඅෙමත්යථොඤාොගයතො, භගවාපන වාදීවයරොසුඛුමාෙආණිො
ථූලං ආණිං නීහරන්යතො විෙ උපායෙන තස්ස දිට්ඨිගතං නීහරිතුං තස්ස
අධිප්පායෙන අවත්වා සද්දවයසන තාව ලබ්භමානං යදොසං දස්යසන්යතො 

‘‘ොපි යඛො යත’’තිආදිමාහ. යතන වුත්තං – ‘‘අස්ස අධිප්පාෙං මුඤ්චිත්වා
අක්ඛයරතාවයදොසංදස්යසන්යතො’’ති. 

පරිබ්බාජයකො පනෙංසන්ධාෙ‘‘සබ්බංයම නක්ඛමතී’’තිමොවුත්තං, 
‘‘අෙංයසො’’තිෙථාවුත්තයදොසපරිහරණත්ථංතස්මිංඅත්යථ වුච්චමායනඑස
යදොයසොසබ්යබොනයහොති, එවම්පිසමයණොයගොතයමොමමවායදයදොසයමව
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ආයරොයපෙයාති අත්තයනො අජ්ොසෙං නිගුහිත්වා ෙථාවුත්තයදොසං

පරිහරිතුකායමො ‘‘එසා යම’’තිආදිමාහ. තත්ථ තම් පස් ස තාදිසයමවාති ෙං 
‘‘සබ්බං යම නක්ඛමතී’’ති ගහිතං වත්ජ, තම්පි තාදිසයමව භයවෙයාති.
අෙඤ්ච සබ්බන්යතොගධදිට්ඨි මය්හම්පි දිට්ඨිවත්ජ, තං යම ඛයමෙයවාති.
ෙස්මා පන ‘‘එසාපි දිට්ඨි තුය්හං නක්ඛමතී’’ති ොපි දිට්ඨි වුත්තා භවතා
යගොතයමන, සාපි මය්හං නක්ඛමති, තස්මා සබ්බං යම නක්ඛමයතවාති

පරිබ්බාජකස්සඅධිප්පායෙො.යතනාහ – ‘‘තං පරිහරාමීති සඤ් ඤාෙ වදතී’’ති.

තථා ච වක්ඛති ‘‘තස් මාපි උච් යෙදදිට් ඨි ම  හං නක් ඛමතී’’ති. ‘‘එසා යම 
දිට්ඨී’’ති ො ඨිතිභූතා දිට්ඨි, තාෙ ‘‘සබ්බං යම නක්ඛමතී’’ති පයනත්ථ 

සබ්බග්ගහයණනගහිතත්තාආහ – ‘‘අත් ථයතො පනස් ස එසා දිට් ඨි න යම 

ඛමතීති ආපජ් ජතී’’ති.අෙංයදොයසොතිදස්යසන්යතොආහ ‘‘ෙස් ස පනා’’තිආදි. 

එසාති දිට්ඨි. රුචිතන්ති දිට්ඨිදස්සයනන අභිනිවිසිත්වා යරොයචත්වා ගහිතං. 

යතන හි දිට් ඨිඅක් ඛයමන අරුචියතන භවිතබ් බන් ති සති දිට්ඨිො
අක්ඛමභායවතයතොතාෙගහිතාෙඛයමෙයරුච්යචෙයෙථා, එවංසබ්බස්ස 

අක්ඛමභායවති අපරභායග සබ් බං ඛමති රුච් චතීති ආපජ් ජති. න පයනස තං 

සම් පටිච් ෙතීතිඑස‘‘සබ්බංයමනක්ඛමතී’’තිඑවං වදන්යතොඋච්යඡදවාදීතං
වුත්තනයෙන සබ්බස්ස ඛමනං රුච්චනං න සම්පටිච්ඡති. ඤායෙන 

වුත්තමත්ථංකථංනසම්පටිච්ඡතීතිආහ ‘‘යකවලං තස් සාපි උච් යෙදදිට් ඨිො 

උච් යෙදයමව ගණ් හාතී’’ති. සබ්යබසඤ්හි ධම්මානං ආෙතිං උප්පාදං
අරුච්චිත්වා තං සන්ධාෙ අෙං ‘‘සබ්බං යම නක්ඛමතී’’ති වදති, 
උච්යඡදදිට්ඨියකසුචඋච්ඡින්යනසුකුයතොඋච්යඡදදිට්ඨිසභායවොති. 

යතනාති යතන කාරයණන, ෙස්මා ඉයධකච්යච සත්තා ඊදිසං දිට්ඨිං
පග්ගය්හ තිට්ඨන්ති, තස්මාති වුත්තං යහොති. පජහනයකන වා චිත්යතන
එකජ්ෙං ගයහත්වා පජහනයකහි අප්පජහනයක නිද්ධායරතුං භගවා

‘‘අයතො…යප.… බහුතරා’’ති අයවොචාති ආහ – ‘‘පජහනයකසු 

නිස ්සක් ක’’න්ති ෙථා ‘‘පඤ්චසීයලහි පභාවනා පඤ්ඤවන්තතරා’’ති. 

‘‘බහූ’’ති වත්වා න යකවලං බහූ, අථ යඛො අතිවිෙ බහූති දස්යසන්යතො 

‘‘බහුතරා’’ති ආහ. ‘‘බහූ හී’’ති නයිදං නිස්සක්කවචනං, අථ යඛො 

පච්චත්තවචනං. කථං හි-සද්යදොති ආහ ‘‘හි-කායරො නිපාතමත් ත’’න්ති.
අනිස්සක්කවචනං තාව තස්ස පජහනකානං බහුභාවයතො යතපි පරයතො 

‘‘බහුතරා’’ති වුච්චීෙන්ති. මූලදස් සනන්ති යෙ තාදිසං දස්සනං පඨමං
උපාදිෙන්ති, තජ්ජාතිකයමව පච්ඡා ගහිතදස්සනං. විජාතිෙඤ්හි පඨමං 
ගහිතදස්සනං අප්පහාෙ විජාතිෙස්ස ගහණං න සම්භවති විරුද්ධස්ස
අභිනියවසස්ස සහ අනවට්ඨානයතො. අවිරුද්ධං පන මූලදස්සනං
අවිස්සජ්ජිත්වා විසොදියභදභින්නං අපරදස්සනං ගයහතුං ලබ්භති. යතනාහ 

‘‘එත් ථ චා’’තිආදි. 

තත්ථකිඤ්චාපිඑකච්චසස්සතවායදොසස්සතුච්යඡදාභිනියවසානංවයසන 
ෙථාක්කමං සස්සතුච්යඡදග්ගාහනජාතියකො, උච්යඡදග්ගායහන පන
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සස්සතාභිනියවසස්ස තංගායහන ච අසස්සතාභිනියවසස්ස විරුජ්ෙනයතො

උභෙත්ථපි ‘‘එකච් චසස ්සතං වා ගයහතං න සක් කා’’ති වුත්තං, තථා 

‘‘සස් සතං වා උච් යෙදං වා න සක් කා ගයහත’’න්තිච. මූලසස්සතඤ්හිපඨමං

ගහිතං. ආෙතයනසුපි යෙොයජතබ් බන්ති පඨමං චක්ඛාෙතනං සස්සතන්ති
ගයහත්වා අපරභායග න යකවලං චක්ඛාෙතනයමව සස්සතං, 
යසොතාෙතනම්පි සස්සතං, ඝානාෙතනාදිපි සස්සතන්ති ගණ්හාතීතිආදිනා

යෙොයජතබ්බං. ආෙතයනසුපීති පි-සද්යදන ධාතූනං ඉන්ද්රිොනම්පි ගායහො 

දට්ඨබ්යබො. ඉදං සන් ධාොති ‘‘මූයල සස්සත’’න්තිආදිනා
වුත්තපඨමග්ගාහස්සසමානජාතිෙංඅපරග්ගාහංසන්ධාෙ. 

දුතිෙවායර පඨමවායර වුත්තසදිසං වුත්තනයෙයනවයවදිතබ්බං. තත් ථ 

ආදීනවං දිස ්වාති ‘‘ෙදි රූපංසස්සතංසිො, නයිදංආබාධාෙසංවත්යතෙය.
ෙස්මා ච යඛො ඉදං රූපං අසස්සතං, තස්මා අභිණ්හපටිපීළනට්යඨන
උදෙවෙවන්තතාෙ රූපං අනිච්චං සඞ්ඛතං පටිච්චසමුප්පන්නං, 
සස්සතාභිනියවයසො මිච්ඡා’’තිආදිනා තත්ථ සස්සතවායද ආදීනවං යදොසං

දිස්වා. ඔ ාරිකන්ති තස්මා පටිපීළනට්යඨන අොථාවග්ගාහතාෙ රූපං න
සණ්හං ඔළාරිකයමව. යවදනාදීනම්පි අනිච්චාදිභාවදස්සනං 

රූපයවදනාආදීනංසමානයෙොගක්ඛමත්තා. විස් සජ් යජතීති පජහති. 

තිස් යසො ලද් ධියෙොති සස්සතුච්යඡදඑකච්චසස්සතදිට්ඨියෙො. ෙස්මා
සස්සතදිට්ඨිකා වට්යට රජ්ජනස්ස ආසන්නා. තථා හි යත ඔලීෙන්තීති
වුච්චන්ති, භවාභවදිට්ඨීනං වයසන ඉයමසං සත්තානං සංසාරයතො
සීසුක්ඛිපනංනත්ථීතිඑතාවතිස්යසොවියසසයතොගයහතබ්බා. 

ඉධයලොකං පරයලොකඤ් ච අත් ථීති ජානාතීති එත්තාවතා

සස්සතදස්සනස්ස අප්පසාවජ්ජතාකාරණමාහ, වට් ටං අස් සායදති, 

අභිනන් දතීති ඉමිනා දන්ධවිරාගතාෙ. යතනාහ ‘‘තස් මා’’තිආදි. ඉධයලොකං 

පරයලොකඤ් ච අත් ථීති ජානාතීතිඉමිනාතාසුතාසුගතීසුසත්තානංසංසරණං

පටික්ඛිපතීති දස්යසති, සුකතදුක් කටානං කම් මානං ඵලං අත් ථීති ජානාතීති

ඉමිනා කම්ම ලං. කුසලං න කයරොතීති ඉමිනා කම්මං, අකුසලං 

කයරොන් යතො න භාෙතීති ඉමිනා පුඤ්ඤාපුඤ්ඤානි සභාවයතො ජාෙන්තීති

දස්යසති. වට් ටං අස් සායදති අභිනන් දති තන්නින්නභාවයතො. සීඝං ලද් ධිං 

ජහිතං න සක් යකොති වට්ටුපච්යඡදස්සඅරුච්චනයතො.උච්යඡදවාදීහිතස්මිං

භයව උච්යඡදං මඤ්ඤති. තයතො පරං ඉධයලොකං පරයලොකඤ් ච අත් ථීති 

ජානාති සුකතදුක්කටානං  ලං අත්ථීති ජානාති කම්ම ලවාදීභාවයතො.
යෙභුයෙයන හි උච්යඡදවාදී සභාවනිෙතිෙදිච්ඡාභිනියවයසසු

අඤ්ඤත්රාභිනියවයසොයහොති. සීඝං දස් සනං පජහති වට්ටාභිරතිොඅභාවයතො. 

පාරමියෙො පූයරතං සක් යකොන් යතො පච් යචකබුද් යධො හුත් වා, 
යලොකයවොහාරමත්යතයනව යසො සම්මාසම්බුද්යධො හුත්වා පරිනිබ්බාෙතීති

යෙොජනා. අසක් යකොන් යතොතිබුද්යධොයහොතුං අසක්යකොන්යතො. අභිනීහාරං 
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කත් වා අග්ගසාවකාදිභාවස්ස අභිනීහාරං සම්පායදත්වා. සාවයකො හුත් වාති
අග්ගසාවයකො මහාසාවයකො හුත්වා, තත්ථාපි යතවිජ්යජො ඡළභිඤ්යඤො 
පටිසම්භිදාප්පත්යතො වා සුක්ඛවිපස්සයකො එව වා බුද්ධසාවයකො හුත්වා
පරිනිබ්බාෙති. සබ්බමිදං උච්යඡදවාදියනො කලයාණමිත්තනිස්සයෙන
සම්මත්තනිොයමොක්කමයන ඛිප්පවිරාගතාදස්සනත්ථං ආගතං. යතනාහ 

‘‘තස් මා’’තිආදි. 

202. කඤ් ජියෙයනවාති ආරනායළන. කඤ්ජිෙසදියසන

උච්යඡදදස්සයනන. පූරියතොති පරිපුණ්ණජ්ොසයෙො. යසොතිපරිබ්බාජයකො. 

අප් පහාොති අභින්දිත්වා. විග් ගයහොති කලයහො ඉදයමව සච්චං, 

යමොඝමඤ්ඤන්ති අඤ්ඤමඤ්ඤං විරුද්ධග්ගායහොති කත්වා. විවාදන්ති

විරුද්ධවාදං. විඝාතන්ති වියරොධයහතුකං චිත්තවිඝාතං. වියහසන්ති

විග්ගහවිවාදනිමිත්තං කායිකං යචතසිකඤ්ච කිලමථං. ආදීනවං දිස ්වාති
එතාසං දිට්ඨීනං එවරූයපො ආදීනයවො, අනිෙයානිකභාවතාෙ පන සම්පති
ආෙතිඤ්චමහාදීනයවොතිඑවංආදීනවංදිස්වා. 

205. ‘‘එයසොහමස්මි, එයසොයමඅත්තා’’තිආදිනා(ම.නි.1.241; සං.නි.
3.8) කාෙං අන්යවතීති කාෙන්වයෙො, යසොයෙව, තස්ස වා සමූයහො 

කාෙන් වෙතා, කාෙපටිබද්යධො කියලයසො. යතනාහ ‘‘කාෙං…යප.… 

අත් යථො’’ති. 

අසම් මිස් සභාවන්තිඅසඞ්කරයතො වවත්ථිතභාවං.යතනතාසංෙථාසකං
පච්චොනංඋප්පජ්ජිත්වා විගමං දස්යසති. එවඤ්හි තාසංකදාචිපිසඞ්කයරො

නත්ථි. යතනාහ ‘‘තත්රාෙං සඞ් යඛපත් යථො’’තිආදි. සරූපං අග්ගයහත්වා
‘‘අඤ්ඤා යවදනා’’ති අනිෙයමන වුත්තත්තා තයමව විගමං දස්යසන්යතො 

‘‘අනුප් පන් නාව යහොන් ති අන් තරහිතා වා’’ති ආහ. සරූපයතො නිෙයමත්වා
වුච්චමායන කාචි අනුප්පන්නා වා යහොති, කාචි අන්තරහිතා වාති. 

චුණ් ණවිචුණ් ණභාවදස් සනත් ථන්තිඛයණඛයණ භිජ්ජමානභාවදස්සනත්ථං. 

න යකනචි සංවදතීති යකනචි පුග්ගයලන සද්ධිං දිට්ඨිරාගවයසන 

සංකිලිට්ඨචිත්යතො න වදති. යතනාහ ‘‘සස් සතං ගයහත් වා’’තිආදි. න 

විවදතීති විරුද්ධභායවො හුත්වා න විවදති. පරිවත් යතත් වාති උච්යඡදං
ගයහත්වා එකච්චසස්සතං ගයහත්වා එවං වුත්තනයෙන තයෙොපි වාදා

පරිවත්යතත්වා යෙොයජතබ්බා. යතන යවොහරතීතියතනයලොකයවොහායරන
යලොකසමඤ්ඤං අනතිධාවන්යතො සත්යතො පුරියසො පුග්ගයලොතිආදිනා
යවොහරති, න පන ඉයතො බාහිරකා විෙ අභිනිවිසති. යතනාහ 

‘‘අපරාමසන් යතො’’ති. කඤ් චි ධම් මන්ති රූපාදීසු එකං ධම්මම්පි. 

පරාමාසග් ගායහන අග් ගණ් හන් යතොති ‘‘නිච්ච’’න්තිආදිනා, ‘‘එතං 
මමා’’තිආදිනාචධම්මසභාවංඅතික්කමිත්වාපරයතොආමසිත්වාගහයණන 
අග්ගණ්හන්යතො. 
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කතාවීති කතකිච්යචො. යසො වයදෙයාති ඛීණාසයවො භික්ඛු
අහඞ්කාරමමඞ්කායරසු සබ්බයසො සමුච්ඡින්යනසුපි අහං වදාමීති වයදෙය.

තත්ථ අහන්ති නිෙකජ්ෙත්තසන්තායන. මමන්ති තස්ස සන්තකභූයත

වත්ජස්මිං යලොකනිරුළ්යහ. සමඤ් ඤන්ති තත්ථ සුකුසලතාෙ යලොයක

සමඤ්ඤාකුසයලොවිදිත්වා. යවොහාරමත් යතනාතියකවලංපච්යචකබුද්යධො
හුත්වා මහායබොධිපාරමියෙො පූයරතුං අසක්යකොන්යතො සාවයකො හුත්වා
යදසයවොහාරමත්යතන න අප්පහීනතණ්යහො විෙ අන්ධපුජජ්ජයනො
අභිනියවසනවයසන. 

206. සස් සතාදීසූති සස්සතාභිනියවසාදීසු. යතසං යතසං ධම් මානන්ති

නිද්ධාරයණ සාමිවචනං. සස් සතං අභිඤ් ඤාොති සස්සතදිට්ඨිං සමුදෙයතො 
අත්ථඞ්ගමයතො අස්සාදයතො නිස්සරණයතො අභිවිසිට්ඨාෙ පඤ්ඤාෙ

පටිවිජ්ඣිත්වා. පහානන්තිඅච්චන්තප්පහානංසමුච්යඡදං. රූපස් ස පහානන්ති

රූපස්සතප්පටිබද්ධසඤ්යඤොජනප්පහායනනපහානං. අනුප් පාදනියරොයධන 

නිරුද් යධහි ආසයවහි අග් ගයහත් වාව චිත් තං විමුච් චි. ‘‘ආසයවහි චිත්තං

විමුච්චී’’ති එත්ථ කිඤ්චිපි අග්ගයහත්වා අයසයසත්වා. යසො ස පඤ් ඤාති

මහාපඤ්ඤාදිකා යසොළස පඤ්ඤා. චතරඞ් ගසමන් නාගයතොති
පුණ්ණඋයපොසථදිවසතා, යකනචි අනාමන්තිතයමව අයනකසතානංයෙව
අයනකසහස්සානංවාභික්ඛූනංසන්නිපතිතතා, සබ්යබසං එහිභික්ඛුභායවන

උපසම්පන්නතා, ඡළභිඤ්ඤතාචාති.යතනාහ ‘‘තත්රිමානි අඞ් ගානී’’තිආදි.ෙං
පයනත්ථඅත්ථයතොඅවිභත්තං, තං සුවිඤ්යඤෙයයමව. 

දීඝනඛසුත්තවණ්ණනාෙලීනත්ථප්පකාසනාසමත්තා. 
5. මාගණ්ඩිෙසුත්තවණ්ණනා 

207. ද් යව මාගණ් ඩිොති ද්යව මාගණ්ඩිෙනාමකා. යදවගබ් භසදිසන්ති

යදවානං වසනඔවරකසදිසං. එතං වුත් තන්ති ‘‘භාරද්වාජයගොත්තස්ස

බ්රාහ්මණස්සඅගයාගායර තිණසන්ථාරයක’’තිඑතංවුත්තං. න යකවලං තං 

දිවසයමවාති ෙං දිවසං මාගණ්ඩියෙො පරිබ්බාජයකො තිණසන්ථාරකං
පඤ්ඤත්තං, න යකවලං තං දිවසයමව භගවා යෙනඤ්ඤතයරො

වනසණ්යඩො, යතනුපසඞ්කමීති යෙොජනා. ගාමූපචායරති ගාමසමීයප. 

සඤ ්ඤාණං කත් වාති සඤ්ඤාණං කත්වා විෙ. න හි භගවයතො තස්ස
සඤ්ඤාණකරයණපයෙොජනංඅත්ථි. 

සමණයසෙයානුරූපන්තිසමණස්ස අනුච්ඡවිකායසෙයා.පාසංසත්යථොහි

අෙංරූප-සද්යදො.යතනාහ ‘‘ඉමං තිණසන් ථාරක’’න්තිආදි. අනාකිණ් යණොති
විලුළියතො අඝට්ටියතො. හත්ථපාදසීයසහිතත්ථ තත්ථ පහයටනන චලියතො 

අභින් යනො, අචලිතත්තා එව අභින්නං අත්ථරණං. පරිච් ඡින් දිත් වා 

පඤ ්ඤත් යතො විොති අෙං යඡයකන චිත්තකායරන චින්යතත්වා තුලිකාෙ
පරිච්ඡින්නයලඛාෙ පරිච්ඡින්දිත්වා ලිඛිතා චිත්තකතයසෙයා විෙ. භූනං

වුච්චති වඩ්ඪිතං, තං හන්තීති භූනහුයනො. යතනාහ ‘‘හතවඩ් ඪියනො’’ති. තං
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පනාෙං චක්ඛාදීසු සංවරවිධානං වඩ්ඪිහනනං මඤ්ඤති. යතනාහ 

‘‘මරිොදකාරකස් සා’’ති. බූ්රයහතබ් බන්ති උළාරවිසයූපහායරන වඩ්යඪතබ්බං

පීයණතබ්බං. තං පන අනනුභූතානුභවයනන යහොතීති ආහ ‘‘අදිට් ඨං 

දක් ඛිතබ් බ’’න්ති. අනුභූතං පන අපණීතං යහොතීති වුත්තං ‘‘දිට් ඨං 

සමතික් කමිතබ් බ’’න්ති. යසසවායරසුපි එයසව නයෙො. 

පරමදිට්ඨධම්මනිබ්බානවාදීකියරසපරිබ්බාජයකො, තස්මා එවං ෙසු ද් වායරසු 

වඩ් ඪිං පඤ් ඤයපති. ෙස්මාෙංඡන්නම්පිචක්ඛාදීනංෙථාසකං විසෙග්ගහණං

පටික්ඛිපන්යතොයලොකස්සඅවඩ්ඪිතංවිනාසයමවපඤ්ඤයපති, තස් මා යසො 

සෙම්පි වඩ් ඪිහයතො හතවඩ්ඪියතො. 

සංකියලසයතො ආරකත්තා අරියෙො නිෙයානිකධම්මභාවයතො ඤායෙො 

ධම් යමො. වජ්ජයලසස්සපි අභාවයතො කුසයලො. යතනාහ ‘‘පරිසුද් යධ 

කාරණධම් යම අනවජ් යජ’’ති. උග් ගතස් සාති උච්චකුලීනතාදිනා උළාරස්ස. 

මුයඛ ආරක් ඛං ඨයපත් වාති මුයඛන සංෙයතො හුත්වා. අම් බජම් බූආදීනි 

ගයහත් වා විෙ අපූරෙමායනොති අම්බජම්බූආදීනිඅඤ්ඤමඤ්ඤවිසදිසානිවිෙ

පූරණකථානයෙන ෙං කිඤ්චි අකයථත්වා. යතනාහ ‘‘මො 

කථිතනිොයමනා’’ති. 

208. ඵලසමාපත් තිො වුට් ඨියතොති දිවාවිහාරයතො වුට්ඨියතොති අත්යථො.
දිවාවිහායරොපිහි‘‘පටිසල්ලාන’’න්තිවුච්චති ‘‘රයහොගතස්සපටිසල්ලීනස්ස
එවං යචතයසො පරිවිතක්යකො උදපාදී’’තිආදීසු (පාරා. 18). භගවා හි
 ලසමාපත්තියතො වුට්ඨානුත්තරකාලං යතසං කථාසල්ලාපං සුත්වා
දිවාවිහාරයතො වුට්ඨාෙතත්ථගයතො.සංයවයගොනාමසයහොත්තප්පඤාණං, 
තං නිබ්බින්දනවයසනපි යහොති, සංයවගනිස්සිතං සන්ධාොහ 

‘‘පීතිසංයවයගන සංවිග් යගො’’ති. යසො පන ෙස්මා පුරිමාවත්ථාෙ චලනං

යහොති චිත්තස්ස, තස්මා ආහ ‘‘චලියතො කම් පියතො’’ති. තිඛිණයසොයතන 

පුරියසනාතිභගවන්තං සන්ධාොහ. 

209. ධම් මයදසනං ආරභි ෙථා වියනෙයදමනකුසයලො 

වසනට් ඨානට් යඨනාතිඉදංආරමිතබ්බභාවස්ස භාවලක්ඛණවචනං.ආරමති

එත්ථාති ආරායමො, රූපං ආරායමො එතස්සාති රූපාරාමං, තයතො එව

තන්නින්නභායවන රූයප රතන් ති රූපරතං, යතන සම්යමො දුප්පත්තිො

රූයපන සම්මුදිතන්ති රූපසම් මුදිතං, තයදතං තදභිහතජවනකිච්චං තත්ථ

ආයරොයපත්වා වුත්තං. දන් තන්තිආදීසුපි එයසව නයෙො. දන් තං දමිතං. 

නිබ් බයසවනන්ති විගතවිසුකායිකං. ගුත් තන්ති සතිො ගුත්තං. රක් ඛිතන්ති 

තස්යසව යවවචනං. සංවුතන්ති අපනීතං පයවසනිවාරයණන. යතනාහ 

‘‘පිහිත’’න්ති. 

210. උප් පජ් ජනපරි ාහන්ති උප්පජ්ජනකියලසපරිළාහං. කිං වචනං 

වත් තබ් බං අස් සාති රූපාරම්මණං අනුභවිත්වා සමුදොදිපහානං
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පරිග්ගණ්හිත්වා පරිනිබ්බින්දිත්වා විරජ්ජිත්වා යෙො විමුත්යතො, තත්ථ කිං
වුද්ධිහතපරිොයෙොඅවස්සංලභතිනලභතීති පුච්ඡති.පරිබ්බාජයකොතාදියස

සාරබද්ධවිමුත්තියක වුද්ධිහයතොති න වයදෙයාති ආහ ‘‘න කිඤ් චි, යභො, 

යගොතමා’’ති. 

211. යතති තො, අෙයමව වා පායඨො. වස් සං වායසො වස් සං 

උත්තරපදයලොයපන, වස්සිතුං අරහතීති වස් සියකො, වස්සකායල
නිවාසානුච්ඡවියකොතිඅත්යථො. 

නාතිඋච් යචො යහොති නාතිනීයචොතිගිම්හියකො විෙඋච්යචො, යහමන්තියකො
විෙනීයචො න යහොති, අථ යඛො තදුභෙයවමජ්ෙලක්ඛණතාෙනාතිඋච්යචො 

යහොති නාතිනීයචො. නාතිතනූනීති යහමන්තිකස්ස විෙ න ඛුද්දකානි. 

නාතිබහූනීති ගිම්හිකස්ස විෙ න අතිබහූනි. මිස් සකායනවාති
යහමන්තිකගිම්හියකසු වුත්තලක්ඛණයවොමිස්සකානි. 

උණ් හපයවසනත් ථාොති නියූයහසු පුයරභත්තං පච්ඡාභත්තඤ්ච 
පතිතසූරියෙොභාසවයසන උණ්හස්ස අබ්භන්තරපයවසනත්ථාෙ. 

භිත් තිනියූහානි නීහරීෙන් තීති දක්ඛිණපස්යස භිත්තීසු නියූහානි නීහරිත්වා

කරීෙන්ති. විපුලජාලානීති පුජලඡිද්දානි. උදකෙන් තානීති
උදකවාහකෙන්තානි. 

නීලුප් පලගච් ෙයක කත් වාති විකසියතහි නීලුප්පයලහි ගච්ඡයක

නළිනියක කත්වා. ගන් ධකලලන්ති ගන්ධමිස්සකකද්දමං. ෙමකභිත් තීති

යුගළභිත්ති, තස්සා අන්තයරනාළි, ෙයතොඋදකංඅභිරුහති. යලොහනාළින්ති 

යලොහමෙෙන්තනාළිං. ජාලන්ති තම්බයලොහමෙං ජාලං. යහට් ඨා ෙන් තං 

පරිවත් යතන් තීති යහට්ඨාභායග උදකෙන්තං ගයමන්ති. උදකඵුසියත 

යතයමන් යත විවණ් ණතා මායහොසීති නීලපටං නිවායසති. දිවාකායලති

දිවසයවලාෙ. අජ් ඣත් තං වූපසන් තචිත් යතො විහරාමීති එයතන අත්තයනො 

 ලසමාපත්තිවිහායරොභගවතාදස්සියතොතිආහ– ‘‘තාෙ රතිො රමමායනොති 

ඉදං චතත් ථජ් ඣානිකඵලසමාපත් තිරතිං සන් ධාෙ වුත් ත’’න්ති. 

212. මහා ච යනසං පපඤ් යචොති යනසං රාූනනං මහාපපඤ්යචො
රාජිද්ධිවයසන සබ්බදා සම්පත්තිවිසයෙො ච, අනුභවිතුං න ලභන්තීති

අධිප්පායෙො. මන් යත ගයවසන් තා විචරන් ති, න යභොගසුඛං. ගණනා නාම

අච්ඡින්නගණනා, න විගණගණනානපණගණනා. ආවට් යටොතිෙථාධිගයත

දිබ්යබකායමපහාෙ කාමයහතුආවට්යටොනිවත්යතොපරිවත්තියතො භයවෙය. 

එවං මානුසකා කාමාති ෙථා යකොචි කුසග්යගන උදකං ගයහත්වා
මහාසමුද්යදඋදකංමියනෙය.තත්ථ මහාසමුද්යදඋදකයමවමහන්තංවිපුලං
පණීතඤ්ච, එවං දිබ්බානං කාමානං සමීයප උපනිධාෙ මානුසකා කාමා
අප්පමත්තකා ඔරමත්තකා නිහීනා, දිබ්බාව කාමා මහන්තා විපුලා උළාරා 
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පණීතා. සමධිග  හාතිසම්මාඅධිගමනවයසනනිග්ගය්හ දිබ්බම්පිසුඛංහීනං

කත්වා තිට් ඨති. 

213. ආයරොගයයහතුකං සුඛං අස්ස අත්ථීති සුඛී, තං පනස්ස

යරොගවිගමයතොවාතිආහ ‘‘පඨමං දුක් ඛියතො පච් ො සුඛියතො’’ති. යසරීනාම

අත්තාධීනවුත්තීති ආහ ‘‘යසරී එකයකො භයවෙයා’’ති. අත්තයනො වයසො 

සෙංවයසො, යසො එතස්ස අත්ථීති සෙංවසී. අඞ් ගාරකපල් ලං විෙ 

කාමවත්ජපරිළාහයහතුයතො. තච් යෙත් වාති ඝට්යටත්වා, කණ්ඩූයිත්වාති
අත්යථො. 

214. යෙන කායෙො මධුරකජායතො යහොති, තං කිර කුට්ඨං ඡවිං
විනායසති, චම්මං ඡිද්දජාතං විෙ යහොති. යතයනවාහ 

‘‘උපහතකාෙප් පසායදො’’ති. පච් චලත් ථාති පටිලභි. අවිජ්ජාභිභූතතාෙ

වියරොධිපච්චෙසමායෙොයගන පඤ් ඤින් ද්රිෙස් ස උපහතත් තා. ආෙතිං

දුක්ඛ ලතාෙ එතරහි ච කියලසදුක්ඛබහුලතාෙ කාමානං දුක් ඛසම් ඵස ්සතා, 
තදුභෙසංයුත්යතසු යතසු ච තං අසල්ලක්ඛිත්වා එකන්තසුඛාභිනියවයසො
විපරීතසඤ්ඤාෙ, නයකවලාෙසුඛයවදනාෙසුඛාති පවත්තසඤ්ඤී. 

215. තානීතිකුට්ඨසරීයරවණමුඛානි. අසුචීනීතිඅසුභානි. දුග් ගන් ධානීති 

විස්සගන්ධානි. පූතීනීති කුණපභූතානි. ඉදානීති එතරහි. නයඛහි

විප්පතච්ඡනඅග්ගිපරිතාපයනහි අතිනිප්පීළනකායල පාණකා…යප.… 

පග් ඝරන් ති, යතනයවදනාතනුකා යහොති. එවන්තිවුත්තනයෙනයවදනාෙ
තනුකභාවයතො. 

ආයරොගයභායව ධනලාභාදිලාභුප්පත්තියතො, අසති ච ආයරොයගය
ලාභස්ස නිරත්ථකභාවයතො, දිට්ඨධම්මිකාදිසබ්බසම්පත්තීනං ලාභස්ස

නිමිත්තභාවයතොච ආයරොගයපරමා ලාභා. නිබ්බායනසුඛුප්පත්තියතො, අසති
ච නිබ්බානාධිගයම තාදිසස්ස සුඛස්ස අනුපලබ්භනයතො, 
සබ්බසඞ්ඛතවිවිත්තත්තා ච සබ්බයසො චසංසාරදුක්ඛාභාවයතො, අධිගයත ච

තස්මිං සකලවට්ටදුක්ඛාභාවයතො ච නිබ් බානං පරමං සුඛං. 

පුබ් බභාගමග් ගානන්ති කාොනුපස්සනාදියභදභින්නානං අරිෙමග්ගස්ස
පුබ්බභාගිොනං මග්ගානං. යතසඤ්ච අමතගාමිතා නාම

තන්නින්නතාවයසයනවසච්ඡිකිරිොවයසනාතිආහ ‘‘පුබ් බභාගගමයනයනව 

අමතගාමින’’න්ති. අට් ඨඞ් ගියකො අරිෙමග්යගො යඛයමො 
සබ්බපරිස්සෙසමුග්ඝාතයනන අනුපද්දුතත්තා, තංසමඞ්ගීනං සබ්බයසො

අනුපද්දුතත්තා තංසමඞ්ගීනංසබ්බයසොඅනුපද්දවයහතුයතොච. ලද් ධිවයසන 

ගහිතාති සස්සතවාදාදීහි යකවලං යතසං ලද්ධිවයසන තථා ගහිතා. 

යඛමඅමතගාමිනන්ති ඉමිනා හි ‘‘යඛමංඅමතගාමින’’න්ති
විභත්තිඅයලොයපන නිද්යදයසො, අත්යථොපනවිභත්තියලොයපනදට්ඨබ්යබොති
දස්යසති. 
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216. අයනොමජ් ජතීති අනු අනු ඔමජ්ජති. අපරාපරං හත්ථං යහට් ඨා 

ඔතායරන් යතො මජ් ජති. 

217. යෙකන්ති ඝනභායවන වීතං. ඝනමට්ඨභායවන සුන්දරං යහොතීති

ආහ ‘‘සම් පන් න’’න්ති. සාධූහි පරමප්පිච්ඡසන්තුට්යඨහි ලායතො ගහියතොති 

සාහුළි. සඞ් කාරයචො කං නිච්චකාළකං. 

218. තත්ථ තත්ථ රුජනට්යඨන විබාධනට්යඨන යරොයගොව භූයතො. 
විපස්සනාඤායණනපි සිඛාප්පත්යතන ආයරොගයං එකයදයසන පස්සති, 

නිබ්බානඤ්චවට්ටපටිපක්ඛයතොතිආහ ‘‘විපස් සනාඤාණඤ් යචවා’’ති. 

219. අන් තරාති පඨමුප්පත්ති ජරාමරණානං යවමජ්යෙ. උපහයතොති
පිත්තයසම්හාදියදොයසහි දූසිතභායවන කථියතො. පිත්තාදියදොයස පන
යභසජ්ජයසවනාෙ නිවත්යතන්යතො උපහතං පටිපාකතිකං කයරොන්යතො 

චක් ඛූනි උප් පායදති නාම. විනට් ඨානීතිඅනුප්පත්තිධම්මතං ආපන්නානි. 

220. පුබ් යබ වුත් යත සාහුළිෙචීයර. වට් යට අනුගතචිත් යතනාති
අනමතග්යගසංසාරවට්යට අනාදීනවදස්සිතාෙඅනුගාමිචිත්යතන. 

221. ධම් මස් සාතිනිබ්බානස්ස. අනුධම් මන්ති අනුරූපංනිෙයානධම්මං.

යතනාහ ‘‘අනුච් ෙවිකං පටිපද’’න්ති. පඤ ්චක් ඛන් යධති
පඤ්චුපාදානක්ඛන්යධ දස්යසති. ‘‘දීඝරත්තං වත, යභො’’තිආදිනා පාළිෙං

විවට්ටං දස්සිතං. යතනාහ ‘‘උපාදානනියරොධාති විවට් ටං දස් යසන් යතො’’ති.
යසසංසුවිඤ්යඤෙයයමව. 

මාගණ්ඩිෙසුත්තවණ්ණනාෙලීනත්ථප්පකාසනාසමත්තා. 
6. සන්දකසුත්තවණ්ණනා 

223. යදයවන වස්යසනකයතොයසොබ්යභො යදවකතයසොබ්යභො.යතනාහ 

‘‘වස් යසො…යප.… රහයදො’’ති. ගුහාති පංසුගුහා පාසාණගුහා මිස්සකගුහාති

තිස්යසො ගුහා. තත්ථ පංසුගුහා උදකමුත්තට්ඨායන අයහොසි නින්නට්ඨානං

පන උදයකන අජ්යෙොත්ථතං. උමඞ් ගං කත් වාති යහට්ඨා සුදුග්ගංකත්වා. 

අනමතග් ගිෙං පච් චයවක් ඛිත් වාති‘‘නයඛොයසොසත්තාවායසොසුලභරූයපො, 
යෙො ඉමිනා දීයඝන අද්ධුනා අනාවුට්ඨපුබ්යබො’’තිආදිනා (ම. නි. 1.160) 
ඉදඤ්චතළාකංමො වුත්ථපුබ්බංභවිස්සති, තම්පිඨානංයසොචඅත්තභායවො
අපඤ්ඤත්තිකභාවං ගයතොති එවං අනමතග්ගිෙං පච්චයවක්ඛිත්වා තාදිසං
ඨානං ගන්තුං වට්ටති. ඉමිනා නයෙන සමුද්දපබ්බතදස්සනාදීසුපි
පච්චයවක්ඛණාවිධියවදිතබ්යබො. 

උච් චං නදමානාොති උච්චං කත්වා සද්දං කයරොන්තිො 

කාමස ්සාදභවස් සාදාදිවත් ථුන්ති‘‘අෙඤ්ච අෙඤ්චකායමොඉට්යඨොකන්යතො
මනායපො, අසුයකො භයවො ඉට්යඨො කන්යතො මනායපො, එවමෙං යලොයකො 
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පියෙහිපිෙතයරො’’තිඑවංකාමස්සාදභවස්සාදයලොකස්සාදාදිසඞ්ඛාතංවත්ජං.
දුග්ගතියතො සංසාරයතො ච නිෙයාති එයතනාති නිෙයානං, සග්ගමග්යගො
යමොක්ඛමග්යගො ච, තං නිෙයානං අරහති, නිෙයායන වා නියුත්තාති
නිෙයානිකා, නිෙයානං වා  ලං එතිස්සා අත්ථීති නිෙයානිකා, 
වචීදුච්චරිතාදිසංකියලසයතොනිෙයාතීතිවානිෙයානීො, ඊ-කාරස්ස රස්සත්තං
ෙ-කාරස්සචක-කාරංකත්වානිෙයානිකා, යචතනාෙසද්ධිංසම් ප්පලාපා 
යවරමණි.තප්පටිපක්ඛයතොඅනිෙයානිකා, තස්සාභායවොඅනිෙයානිකත්තං, 

තස්මා අනිෙයානිකත් තා. තිරච් ොනභූතාති තියරොකරණභූතා. 

යගහස් සිතකථාති කාමපටිසංයුත්තකථා. කම් මට් ඨානභායවති
අනිච්චතාපටිසංයුත්තචතුසච්චකම්මට්ඨානභායව. සහ අත්යථනාති 

සාත් ථකං, හිතපටිසංයුත්තන්ති අත්යථො. විසිඛාති ඝරසන්නියවයසො, 
විසිඛාගහයණන ච තන්නිවාසියනො ගහිතා ‘‘ගායමො ආගයතො’’තිආදීසු

(සාරත්ථ. ටී. 1.ආචරිෙපරම්පරකථාවණ්ණනා( විෙ. යතයනවාහ ‘‘සූරා 

සමත් ථා’’ති ‘‘සද් ධා පසන් නා’’ති ච.කුම්භට්ඨානප්පයදයසනකුම්භදාසියෙො

වුත්තාතිආහ ‘‘කුම් භදාසිකථා වා’’ති. 

228. යවොහායරො විෙ යතසං තථා යවොහාරමත්තං ගයහත්වා වුත්තං 

‘‘බ්රහ් මචරිෙවායස’’ති. අකතාති සයමන, විසයමන වා යකනචි යහතුනා න

කතා න විහිතා. කතවියධො කරණවිධි නත්ථි එයතසන්ති අකටවිධා. 
පදද්වයෙනපි යලොයක යකනචි යහතුපච්චයෙන යනසං අනිබ්බත්තතං

දස්යසති. ඉද් ධිොපි න නිම් මිතාතිකස්සචිඉද්ධිමයතොයචයතොවසිප්පත්තස්ස

යදවස්ස, ඉස්සරාදියනො වා ඉද්ධිොපි න නිම්මිතා. අනිම් මාතාති කස්සචි 

අනිම්මාපිතා. රූපාදිජනකභාවන්ති රූපසද්දාදීනං පච්චෙභාවං, රූපාදයෙොපි
පථවිොදීහි අප්පටිබද්ධවුත්තිකාති තස්ස අධිප්පායෙො. ෙථා පබ්බතකූටං
යකනචි අනිබ්බත්තිතං කස්සචි ච අනිබ්බත්තනකං, එවයමයතපීති ආහ 

‘‘පබ් බතකූටා විෙ ඨිතාති කූටට් ඨා’’ති. ෙමිදං බීජයතො අඞ්කුරාදි ජාෙතීති
වුච්චති, තං විජ්ජමානයමව තයතො නික්ඛමති නාවිජ්ජමානං, අඤ්ඤථා

අඤ්ඤයතොපි අඤ්ඤස්ස උපලද්ධි සිොති අධිප්පායෙො. එවං ඨිතාති එවං

නිබ්බිකාරා ඨිතා. උභයෙනපීති අත්ථද්වයෙනපීති වදන්ති. ‘‘කූටට්ඨා

එසිකට්ඨායිට්ඨිතා’’තිපදද්වයෙනපි. යතසං සත්තන්නංකාොනං. ඨිතත් තාති 

නිබ්බිකාරාභායවන ඨිතත්තා. න චලන් තීති විකාරං නාපජ්ජන්ති.
විකාරාභාවයතො හි යතසං සත්තන්නං කාොනං එසිකට්ඨායිට්ඨිතතා. 

අනිඤ්ජනඤ්ච අත්ථයතො පකතිො අවට්ඨානයමවාති දස්යසතුං ‘‘න 

විපරිණායමන් තී’’ති වුත්තං. තථා අවිපරිණාමධම්මත්තා එව යත 

අඤ ්ඤමඤ් ඤං න බයාබායධන් ති. සති හි විකාරං ආපායදතබ්බතාෙ 
බයාබාධකතාපි සිො, තථා අනුග්ගයහතබ්බතාෙ අනුග්ගාහකතාති තදභාවං
දස්යසතුංපාළිෙං ‘‘නාල’’න්තිආදිවුත්තං. 

පථවී එව කායෙකයදසත්තා පථවීකායෙො. හන් තං වා ඝායතතං වා 

සමත් යථො නාම නත් ථි ජීවසත්තමානං කාොනං නිච්චතාෙ 
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නිබ්බිකාරභාවයතො, එයතයනව යනසමහන්තබ්බතා අඝායතතබ්බතා

අත්ථයතො වුත්තායෙවාති දට්ඨබ්බා. තථා හි වුත්තං ‘‘සත් තන් නංත් යවව 

කාොන’’න්තිආදි. යසොතං වා සායවතං වා සමත් යථො නාම නත් ථීති
පච්යචකං යනසං සවයනසු අසමත්ථත්තා තයදකයදසාදීසුපි අසමත්ථතං 

දීයපති. ෙදි යකොචි හන්තා නත්ථි, කථං සත්ථප්පහායරොති ආහ ‘‘ෙථා 

මුග් ගරාසිආදීසූ’’තිආදි. යකවලං සඤ් ඤාමත් තයමව යහොති, හනනඝාතනාදි
පනපරමත්ථයතොනත්යථවකාොනංඅවියකොපනීෙභාවයතොතිඅධිප්පායෙො. 

යකවලං තක් කමත් යතන නිරත් ථකං දිට් ඨිං දීයපතීති එයතන ෙස්මා 
තක්කිකා නිරඞ්කුසතාෙ පරිකප්පනස්ස ෙං කිඤ්චි අත්තනා පරිකප්පිතං
සාරයතො මඤ්ඤමානා තයථව අභිනිවිස්ස තක්කදිට්ඨිග්ගාහං ගණ්හන්ති, 
තස්මාන යතසං දිට්ඨිවත්ජස්මිං විඤ්ඤූහි විචාරණාකත්තබ්බාති දස්යසති. 

යකචීති සාරසමාසාචරිො. පඤ ්චින් ද්රිෙවයසනාති පඤ්චරූපින්ද්රිෙවයසන. 

කම් මන් ති ලද් ධි කම්මභායවන සුපාකටත්තා. අවඞ්කකථාතාරණාදිකා 

ද් වාසට් ඨි පටිපදා. එකස් මිං කප් යපතිඑකස්මිං මහාකප්යප. 

පුරිසභූමියෙොති පධානපුග්ගයලන නිද්යදයසො, ඉත්ථීනම්යපතා භූමියෙො

ඉච්ඡන්යතව. භික් ඛු ච පන් නයකොතිආදි යතසං පාළියෙව. තත්ථ 

පන් නයකොති භික්ඛාෙ විචරණයකොති වදන්ති, යතසං වා පටිපත්තිං 

පටිපන්නයකො. ජියනොති ජිණ්යණො, ජරාවයසන නිහීනධාතුයකොති වදන්ති, 
අත්තයනොවා පටිපත්තිොපටිපක්ඛංජිනිත්වාඨියතො. යසොකිර තථාභූයතො

කස්සචිපිධම්මංනකයථති, යතනාහ ‘‘න කිඤ් චි ආහා’’ති. අලාභින්ති‘‘යසො
න කුම්භිමුඛා පටිග්ගණ්හතී’’තිආදිනා (දී. නි. 1.394) නයෙන
වුත්තඅලාභයහතුසමායෙොයගන අලාභිං. තයතො එව

ජිඝච්ඡාදුබ්බලපයරතතාෙසෙනපරාෙණං සමණං පන් නභූමීති වදති. 

ආජීවවුත් තිසතානීති සත්තානං ආජීවභූතානි ජීවිකාවුත්තිසතානි.
පසුග්ගහයණන එළකජාති ගහිතා, මිගග්ගහයණන 

රුරුගවොදිසබ්බමිගජාති. බහූ යදවාති 
චාතුමහාරාජිකාදිබ්රහ්මකායිකාදිවයසන යනසං අන්තරයභදවයසන බහූ
යදවා. තත්ථ චාතුමහාරාජිකානං එකච්යචො අන්තරයභයදො 

‘‘මහාසමෙසුත් යතන’’ (දී. නි. 2.331 ආදයෙො( දීයපතබ්යබො. මානුසාපි 

අනන් තාති දීපයදසකුලවංසාජීවාදිවිභාගවයසන මානුසාපි අනන්තයභදා.

පිසාචාඑවයපසාචා, යත අපරයපතාදයෙො මහන් තා යවදිතබ්බා. 

ඡද්දන්තදහමන්දාකිනියෙො කුළීරමුචලින් දනායමන වදති. ගණ් ඨිකාති 

පබ්බගණ්ඨිකා. පණ් ඩියතොපි…යප.… උද් ධං න ගච් ෙති, කස්මා? සත්තානං
සංසරණකාලස්සනිෙතභාවයතො. 

අපරිපක්කං සංසරණනිමිත්තං සීලාදිනා පරිපායචති නාම සීඝංයෙව

විසුද්ධිප්පත්තිො. පරිපක් කං ඵුස් ස ඵුස් ස පත්වා පත්වා
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පරිපක්කභාවාපාදයනන බයන් තිං කයරොති නාම. සුත් තගුය ති

සුත්තවට්ටිෙං. නිබ් යබඨිෙමානයමව පයලතීතිඋපමාෙ සත්තානං සංසායරො
අනුක්කයමනඛීෙයතව, නතස්සවද්ධීති දස්යසතිපරිච්ඡින්නරූපත්තා. 

229. නිෙතිවායද පක් ඛිපන් යතොති සබ්බඤ්ඤුතං පටිජානිත්වාපි
පයදසඤ්ඤුතාෙ අසම්පාෙමායනො තත්ථ අත්තයනො අඤ්ඤාණකිරිෙං
පරිහරිතුං අසක්යකොන්යතො ච ‘‘එවයමසා නිෙතී’’ති නිෙතිවායද 
පක්ඛිපන්යතො. 

230. ධම්මකථාෙ අපස්සෙභූයතොඅනුස්සයවො එතස්සඅත්ථීති අනුස ්සවී, 

යතයනවස්ස අපස්සෙවාදං දස්යසතුං ‘‘අනුස ්සවනිස ්සියතො’’ති ආහ. සවනං 

සච් චයතොති ෙං කිඤ්චි අනුස්සවං, තං සවනං සච්චන්ති ගයහත්වා ඨියතො. 

පිටකසම් පදාොති ගන්ථසම්පාදයනන, තාදිසං ගන්ථං පගුණං වාචුග්ගතං

කත්වාතංනිස්සාෙධම්මංකයථති.යතනාහ ‘‘වග් ගපණ් ණාසකාො’’තිආදි. 

232. මන් දපඤ් යඤොති පරිත්තපඤ්යඤො. යමොමූයහොති සම්මුය්හයකො. 
‘‘එවන්තිපි යම යනො’’තිආදිනා විවියධො නානප්පකායරො යඛයපො වාචාෙ

පරවාදානං ඛීපනං වාචාවික්යඛයපො, තං වාචාවික් යඛපං, න මරති න
පච්ඡිජ්ජති ෙථාවුත්යතොවාදවික්යඛයපොඑතාොතිඅමරා, තත්ථපවත්තාදිට්ඨි

අමරාවික්යඛයපො, තං අමරාවික් යඛපං. අපරිෙන් තවික් යඛපන්ති‘‘එවම්පි යම 

යනො’’තිආදිනාපුච්ඡිතස්සඅපරියෙොසාපනවයසනවික්යඛපං. ඉයතො චියතො ච 

සන් ධාවති එකස්මිං සභායව අනවට්ඨානයතො. ගාහං න උපගච් ෙතීති
මිච්ඡාගාහතාෙඋත්තරවිධානාෙපුරිමපක්ඛංඨයපත්වාගාහංන උපගච්ඡති.

අමරාසදිසාෙඅමරාෙවික්යඛයපොති අමරාවික් යඛයපො. 

ඉදං කුසලන්ති එත්ථ ඉති-සද්යදො පකාරත්යථො, ඉමිනා පකායරනාති
අත්යථො. අමරාවික්යඛපියකො ෙථා කුසයල, එවං අඤ්ඤස්මිං ෙං කිඤ්චි
යකනචි පුච්ඡිතං අත්ථං අත්තයනො අරුච්චනතාෙ ‘‘එවන්තිපි යම
යනො’’තිආදිනාතත්ථතත්ථවික්යඛපඤ්යඤවආපජ්ජති, තස්මා ‘‘එවන්තිපි
යම යනො’’තිආදි තත්ථ තත්ථ පුච්ඡිතාකාරපටියසධනවයසන 
වික්ඛිපනාකාරදස්සනං. නනු යචත්ථ වික්යඛපවාදියනො වික්යඛපපක්ඛස්ස
අනනුජානනං වික්යඛපපක්යඛ අවට්ඨානං යුත්තන්ති? න, තත්ථාපි තස්ස
සම්මූළ්හස්ස පටික්යඛපවයසයනව වික්යඛපවාදස්ස පවත්තනයතො. යතන

වුත්තං ‘‘යනො’’ති. තථා හි සඤ්චයෙො යබලට්ඨපුත්යතො රඤ්ඤා
අජාතසත්තුනා සන්දිට්ඨිකං සාමඤ්ඤ ලං පුට්යඨො පරයලොකත්තිකාදීනං
පටියසධනමුයඛනවික්යඛපං බයාකාසි. 

එත්ථාහ – ‘‘නනු චාෙං සබ්යබොපි අමරාවික්යඛපියකො කුසලාදයෙො
ධම්යම පරයලොකත්තිකාදීනි ච ෙථාභූතං අනවබුජ්ෙමායනො තත්ථ තත්ථ
පඤ්හං පුට්යඨො සමායනො පුච්ඡාෙ වික්යඛපමත්තං ආපජ්ජති, තස්ස කථං
දිට්ඨිගතභායවො. න හි අවත්තුකාමස්ස විෙ පුච්ඡිතමත්ථං අජානන්තස්ස
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වික්යඛපකරණමත්යතන තස්ස දිට්ඨිගතිකතා යුත්තා’’ති? වුච්චයත – න
යහවයඛො පුච්ඡාෙ වික්යඛපකරණමත්යතනතස්ස දිට්ඨිගතිකතා, අථයඛො
මිච්ඡාභිනියවසවයසන. සස්සතාභිනියවයසන මිච්ඡාභිනිවිට්යඨොයෙව හි
පුග්ගයලොමන්දබුද්ධිතාෙකුසලාදිධම්යමපරයලොකත්තිකාදීනිචොථාවයතො 
අප්පටිපජ්ජමායනො අත්තනා අවිඤ්ඤාතස්ස අත්ථස්ස පරං විඤ්ඤායපතුං 
අසක්කුයණෙයතාෙ මුසාවාදභයෙන ච වික්යඛපං ආපජ්ජතීති. අථ වා
පුඤ්ඤපාපානං තබ්බිපාකානඤ්ච අනවයබොයධන අසද්දහයනන ච
තබ්බිසොෙ පුච්ඡාෙ වික්යඛපකරණංයෙව සුන්දරන්ති ඛන්තිං රුචිං
උප්පායදත්වා අභිනිවිසන්තස්ස උප්පන්නා විසුංයෙව සා එකා දිට්ඨි
සත්තභඞ්ගදිට්ඨි විොති දට්ඨබ්බා, ඉන්ද්රිෙබද්ධයතො ච තතිෙට්ඨානභායව
දස්සියතො. 

234. සන් නිධිකාරකං කායමතිඑත්ථ අනින්ද්රිෙබද්ධානි අධිප්යපතානීති
තිලතණ්ඩුලාදිග්ගහණං, තස්ස යලොකස්ස අප්පසාදපරිහාරත්ථං කදාචි 

තණ්ඩුලනාළිආදිසඞ්ගහණකරණං සන්ධාෙ වුත්තං ‘‘තිලතණ් ඩුලාදයෙො 

පඤ ්ඤාෙන් තී’’ති. 

236. ආජීවකා මතා නාමාති ඉයම ආජීවකා සබ්බයසො
සම්මාපටිපත්තිරහිතා මිච්ඡා එව ච පටිපජ්ජමානා අධිසීලසඞ්ඛාතස්ස 

සීලජීවිතස්ස අභායවන මතා නාම. පුත් තමතාති මතපුත්තා. සමයණ 

යගොතයම බ්රහ් මචරිෙවායසො අත් ථීති සමණං එව යගොතමං පරිසුද්යධො 
සුපරිපුණ්යණොතක්කරස්සසම්මාදුක්ඛක්ඛොවයහොබ්රහ්මචරිෙවායසොඅත්ථි. 
එයතයනත්ථ ධම්මසුධම්මතාදිදීපයනන බුද්ධසුබුද්ධතඤ්ච දීයපති, 

අඤ ්ඤත් ථ නත් ථීති ඉමිනා බාහිරයකසු තස්ස අභාවං. යසසං 
සුවිඤ්යඤෙයයමව. 

සන්දකසුත්තවණ්ණනාෙලීනත්ථප්පකාසනාසමත්තා. 
7. මහාසකුලුදායිසුත්තවණ්ණනා 

237. අභිඤ් ඤාතාති එදියසො එදියසො චාති අභිලක්ඛණවයසන ඤාතා.
අප්පසද්දස්ස විනීයතො, අප්පසද්දතාෙ මන්දභාණිතාෙ විනීයතොති ච 

අප් පසද් දවිනීයතොති වුච්චමායන අඤ්යඤන විනීතභායවො දීපියතො යහොති, 
භගවා පන සෙම්භුඤායණන සෙයමව විනීයතො. තස්මා පාළිෙං

‘‘අප්පසද්දවිනීයතො’’ති න වුත්තං. යතනාහ ‘‘න හි භගවා අඤ් යඤන 

විනීයතො’’ති. 

238. හියෙයොදිවසං උපාදාෙ තයතො ආසන්නානි කතිපොනි දිවසානි 

පුරිමානි නාම යහොන් ති, පුරිමානීතිචපුබ්බකානි, අතීතානීති අත්යථො. තයතො 

පරන්ති ෙථා වුත්තඅතීතදිවසයතො අනන්තරං පරං පුරිමතරං අතිසයෙන
පුරිමත්තා. ඉති ඉයමසු ද්වීසු පවත්තියතො ෙථාක්කමං පුරිමපුරිමතරභායවො, 
එවංසන්යතපිෙයදත්ථ ‘‘පුරිමතර’’න්තිවුත්තං, තයතොපභුතිෙංෙං ඔරං, 
තං තං පරං, ෙං ෙං පරං, තං තං ‘‘පුරිමතර’’න්ති වුත්තං යහොති.
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කුතූහලයුත්තා සාලා කුතූහලසාලා ෙථා ‘‘ආජඤ්ඤරයථො’’ති. ඉයම 
දස්සනාදයෙො. 

අෙථාභූතගුයණහීති අෙථාභූතං මිච්ඡාදීපිතඅත්ථමත්යතයනව

උග්යඝොසිතගුයණහි සමුග් ගයතො යඝොසියතො. තරන්ති අතික්කමන්ති
එයතනාති තිත්ථං, අග්ගමග්යගො. දිට්ඨිගතිකමග්යගො පන අෙථාභූයතොපි
යතසං තථා විතරණං උපාදාෙ තිත්ථන්ති යවොහරීෙතීති තං කයරොන්තා 

තිත් ථකරා. ඔසරතීතිපවිසති. 

239. සහිතන්ති පුබ්බාපරාවිරුද්ධං. න කිඤ් චි ජාතන්ති 
පටිඤ්ඤායදොසයහතුයදොසඋදාහරණයදොසදුට්ඨයදොසතාෙ න කිඤ්චි ජාතං.

යතනාහ ‘‘ආයරොපියතො යත වායදො’’ති. වදන්ති යතනපරිභාසන්තීති වායදො 

යදොයසො. සභාවක් යකොයසනාතිසභාවයතො පවත්තයකොට්ඨායසන. 

240. පීය ෙයාති මධුභණ්යඩන සහ භාජයන පීයළත්වා දයදෙය. 

සබ්රහ් මචාරීහි සම් පයෙොයජත් වාති සහධම්මියකහි වියහඨනපයෙොගං කත්වා, 

යතනාහ ‘‘විවාදං කත් වා’’ති. 

241. ඉතරීතයරනාති පණීතයතො ඉතයරන. යතනාහ 

‘‘ලාමකලාමයකනා’’ති. 

242. භත් තයකොසයකනාති යකොසකභත්යතන, 

ඛුද්දකසරාවභත්තයකනාති අත්යථො. යබලුවමත් තභත් තාහාරාති

බිල්ලපමාණභත්තයභොජනා. ඔට් ඨවට් ටිොති මුඛවට්ටිො. 

සබ් බාකායරයනවාති සබ්බප්පකායරයනව. අනප් පාහායරොති න වත් තබ් යබො 
කදාචි අප්පාහායරොති කත්වා. තත්ථ අතිවිෙ අඤ්යඤහි අවිසය්හං

අප්පාහාරතං භගවයතො දස්යසතුං ‘‘පධානභූමිෙ’’න්තිආදි වුත්තං. මොති 

නිස්සක්කවචනං. වියසසතරාතියතනධම්යමනවියසසවන්තතරා. 

වතසමාදානවයසයනව පංසුකූලං ධායරන්තීති පංසුකූලිකාති ආහ – 

‘‘සමාදින් නපංසුකූලිකඞ් ගා’’ති, සද්දත්යථො පන ‘‘විසුද් ධිමග් යග’’ (විසුද්ධි.

1.24) වුත්තනයෙන යවදිතබ්යබො. පිණ් ඩපාතිකා සපදානචාරියනොතිආදීසුපි

එයසව නයෙො. තත්ථ තත්ථ සත්යථන ඡින්දිතත්තා සත් ථලූඛානි. ෙං ෙං

සප්පාෙං, තස්යසව ගහණං උච් චිනන්ති ආහ ‘‘උච් චිනිත් වා…යප.… 

ථිරට් ඨානයමව ගයහත් වා’’ති. අලාබුයලොමසානීති අලාබුයලොමානි විෙ
සුඛුමතරානි චීවරසුත්තංසූනි එයතසං සන්තීති අලාබුයලොමසානි. 

පාතිතසාණපංසුකූලන්තිකයළවයරන සද්ධිංඡඩ්ඩිතසාණමෙංපංසුකූලං, ෙං
තුම්බමත්යතපුළයවඔධුනිත්වාසත්ථා ගණ්හි. 

‘‘ෙථාපි භමයරො පුප් ’’න්තිආදිනා (ධ. ප. 49) වුත්තං 
මධුකරභික්ඛාචාරවතං ‘‘පිණ්ඩිොයලොපයභොජනං නිස්සාෙ පබ්බජ්ජා’’ති
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(මහාව. 73, 128) වචනයතො භික්ඛූනං පකතිභූතං වතන්ති වුත්තං 

‘‘උඤ ්ොසයක වයත රතා’’ති. වත-සද්යදො යචත්ථ පකතිවතසඞ්ඛාතං

සකවතං වදති. යතනාහ ‘‘උඤ ්ොචරිෙසඞ් ඛායත භික් ඛූනං පකතිවයත’’ති. 

උච් චනීචඝරද් වාරට් ඨායියනොති මහන්තඛුද්දකයගහානං 

බහිද්වාරයකොට්ඨකට්ඨායියනො. කබරමිස් සකං භත් තං සංහරිත් වාති

කණාජකමිස්සකං භත්තං සම්පිණ්ඩිත්වා. උම් මාරයතො පට් ඨාොති
ඝරුම්මාරයතොපට්ඨාෙ. 

චීවරානුග් ගහත් ථන්ති චීවරානුරක්ඛණත්ථං.එත්ථචෙස්මාබුද්ධානාම
සයදවයක යලොයක අනුත්තරං පුඤ්ඤක්යඛත්තං, සා චස්ස
පුඤ්ඤක්යඛත්තතා පරමුක්කංසගතා, තස්මා සත්තානං තාදිසං උපකාරං
ආචික්ඛිත්වා යත ච අනුග්ගණ්හන්තා ගහපතිචීවරං සාදිෙන්ති, 
චතුපච්චෙසන්යතොයසපනයනපරමුක්කංසගතාඑවාතිදට්ඨබ්බං. 

244. සප් පච් චෙන්ති සයහතුකං සකාරණං හුත්වා ධම්මං යදයසතීති

අෙයමත්ථ අත්යථො. යචොදයකො පන අධිප්පාෙං අජානන්යතො ‘‘කිං 

පනා’’තිආදිමාහ. ඉතයරො ‘‘යනො න යදයසතී’’තිආදිනා අධිප්පාෙං විවරති. 

නිදානන්ති යචත්ථ ඤාපකං උප්පත්තිකාරණං අධිප්යපතං, තඤ්ච තස්ස
තස්ස අනුප්පත්තියුත්තස්ස අත්ථස්ස පටිපක්ඛහරණයතො 

‘‘සප් පාටිහාරිෙ’’න්ති වුච්චතීති ආහ ‘‘පුරිමස ්යසයවතං යවවචන’’න්ති.
රාගාදීනංවාපටිහරණංපටිහාරිෙං, තයදවපාටිහාරිෙං, සහපාටිහාරියෙනාති 

සප් පාටිහාරිෙං. රාගාදිපටියසධවයසයනවහි සත්ථාධම්මංයදයසති. 

245. තස් ස තස් ස පඤ ්හස ්සාති ෙං ෙං පඤ්හං පයරො අභිසඞ්ඛරිත්වා

භගවන්තං උපසඞ්කමිත්වා පුච්ඡති, තස්ස තස්ස පඤ්හස්ස. උපරි 

ආගමනවාදපථන්තිවිස්සජ්ජයනකයතතයතොඋපරිආගච්ඡනකංවාදමග්ගං. 

වියසයසත් වා වදන් යතොති වත්තති, ‘‘යභො යගොතම, වත්තුමරහතී’’ති 
අත්තයනො වාදයභදනත්ථං ආහතං කාරණං අත්තයනො මාරණත්ථං ආවුධං
නිදස්යසන්යතො විෙ වියසයසත්වා වදන්යතො පහාරයකන වචයනන. 

අන් තරන් තයරති මො වුච්චමානකථාපබන්ධස්ස අන්තරන්තයර. දයදෙය 

වයදෙය. එවරූයපසු ඨායනසූති පරවාදීහි සද්ධිං වාදපටිවාදට්ඨායනසු. යත 

නිග්ගයහතුංමොයදසිතංසුත්තපදංආයනත්වා මමයෙව අනුසාසනිං ඔවාදං 

පච් චාසීසන් ති. 

246. සම් පායදමීති මයනොරථං සම්පායදමි. පරිපූයරමීති අජ්ොසෙං

පරිපූයරමි. අධිසීයලති අධියක උත්තමසීයල. සාවකසීලයතො ච

පච්යචකබුද්ධසීලයතොච බුද්ධානංසීලං අධිකං උක්කට්ඨංපරමුක්කංසයතො 

අනඤ්ඤසාධාරණභාවයතො. යතනාහ ‘‘බුද් ධසීලං නාම කථිත’’න්ති. 

ඨානුප් පත් තිකපඤ් ඤාතිතත්ථතත්ථඨානයසොඋප්පන්නපඤ්ඤා. යතනාහ 
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‘‘තත් ථා’’තිආදි. අවයසසා පඤ ්ඤාති ඉධ පාළිෙං ආගතා අනාගතා ච
ෙථාවුත්තඤාණද්වෙවිනිමුත්තාපඤ්ඤා. 

247. වියසසාධිගමානන්ති සතිපට්ඨානාදීනං අධිගන්ධබ්බවියසසානං.
අභිඤ්ඤා නාම ඡ අභිඤ්ඤා, තාසු උක්කට්ඨනිද්යදයසන
ඡළභිඤ්ඤාරහයතොව අග්ගමග්ගපඤ්ඤා ඉධ අභිඤ්ඤාති අධිප්යපතා, තස්ස
යවොසානං පරියෙොසානං පාරමී පරමුක්කංසාති අවකංසාති ච අග්ග ලං

වුච්චතීතිආහ ‘‘අභිඤ් ඤා…යප.… අරහත් තං පත් තා’’ති. 

උපාෙපධායනති අරිෙ ලාධිගමනස්ස උපාෙභූයත පධායන.
‘‘අනුප්පන්නපාපකානුප්පාදාදිඅත්ථා’’තිගහිතාතයථවයහොන්ති, තංඅත්ථං 
සායධන්තියෙවාති එතස්ස අත්ථස්ස දීපයකො සම්මා-සද්යදොති
ෙථාඅධිප්යපතත්ථස්ස අනුප්පන්නපාපකානුප්පාදාදියනො උපාෙභූයත, 
පධානඋපාෙභූයතති අත්යථො. සම්මා-සද්දස්ස වා යෙොනියසො අත්ථදීපකතං

සන්ධාෙ ‘‘යෙොනියසො පධායන’’ති වුත්තං. ෙන් දං ජයනතීති

කත්තුකමයතාකුසලච්ඡන්දං උප්පායදති පවත්යතති වා. වාෙමතීති

පයෙොගපරක්කමංකයරොති. වීරිෙං ආරභතීතිකායිකයචතසිකවීරිෙංකයරොති. 

චිත් තං උක් ඛිපතීති යතයනව සහජාතවීරියෙන යකොසජ්ජපක්ඛයතො චිත්තං 

උක්ඛිපති. පදහතීති සම්මප්පධානභූතං වීරිෙං පවත්යතති. පටිපාටිො
පයනතානි චත්තාරි පදානි ආයසවනාභාවනාබහුලීකම්මසාතච්චකිරිොහි 
යෙොයජතබ්බානි. ‘‘පදහතී’’ති වා ඉමිනා ආයසවනාදීහි සද්ධිං සිඛාපත්තං

උස්යසොළ්හිවීරිෙං යෙොයජතබ්බං. වඩ් ඪිො පරිපූරණත් ථන්ති ොවතා

භාවනාපාරිපූරිො පරිපූරණත්ථං. ො ඨිතීති ො කුසලානං ධම්මානං

පටිපක්ඛවිගයමන අවට්ඨිති. යසො අසම් යමොයසොති යසො අවිනායසො. ෙං 

යවපුල් ලන්ති යෙො සබ්බයසො විපුලභායවො මහන්තතා. භාවනාපාරිපූරීති

භාවනාෙ පරිපූරිතා. අත් යථොතිපි යවදිතබ් බං පුරිමපච් ඡිමපදානං 

සමානත් ථභාවයතො. 

පුබ් බභාගපටිපදා කථිතාතංතංවියසසාධිගමස්ස පටිපදාවිභාවනාෙ
ආරද්ධත්තා. අකුසලානං ධම්මානං අනුප්පජ්ජයනන අනත්ථාවහතා නාම 

නත්ථීති වුත්තං – ‘‘උප් පජ් ජමානා’’ති වචනං උප්පන්නානං 
රාසන්තරභායවන ගහිතත්තා. තථා කුසලානං ධම්මානං උප්පජ්ජයනනාති

වුත්තං – අනුප් පජ් ජමානාති වචනං උප්පන්නානං රාසන්තරභායවන 

ගහිතත්තා. නිරුජ් ඣමානාති පටිපක්ඛසමායෙොයගන විනස්සමානා, න 
ඛණනියරොධවයසනනිරුජ්ෙමානා. 

යලොභාදයෙො යවදිතබ් බා, යෙ ආරද්ධවිපස්සකානංඋප්පජ්ජනාරහා. සකිං 

උප් පජ් ජිත් වාති සභාවකථනමත්තයමතං. එකවාරයමව හි මග්යගො

උප්පජ්ජති. නිරුජ් ඣමායනොති සරයසයනව නිරුජ්ෙමායනො. න හි තස්ස

පටිපක්ඛසමායෙොයගො නාම අත්ථි. ඵලස ්සාති අනන්තරකායලව
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උප්පජ්ජනක ලස්ස. පච් චෙං දත් වාව නිරුජ් ඣතීතිඉමිනාමග්යගොසම්පති 

ආෙතිඤ්ච එකන්යතයනව අත්ථාවයහොති දස්යසති. පුරිමස ්මිම් පීති
‘‘අනුප්පන්නා යම කුසලා ධම්මා අනුප්පජ්ජමානා අනත්ථාෙ

සංවත්යතෙු’’න්තිඑතස්මිංතතිෙවායරපි. ‘‘සමථවිපස් සනා ගයහතබ් බා’’ති 

වුත් තං අට්ඨකථාෙං, තං පන මග්ගස්ස අනුප්පන්නතාෙ සබ්භාවයතො, 
අනුප්පජ්ජමායන ච තස්මිං වට්ටානත්ථසබ්භාවයතොති මග්ගස්සපි

සාධාරණභාවයතො න යුත් තන්ති පටික්ඛිපති. ෙදි සමථවිපස්සනානම්පි
අනුප්පත්තිඅනත්ථාවහා, මග්ගස්සඅනුප්පත්තිොවත්තබ්බංනත්ථීති. 

මහන් තං, ගාරවං යහොති, තස්මා ‘‘සඞ්ඝගාරයවන ෙථාරුචි වන්දිතුංන

ලභාමී’’ති සඞ්යඝන සහ න නික්ඛමි. එත් තකං ධාතූනං නිධානං නාම 

අඤ ්ඤත්ර නත් ථි, මහාධාතුනිධානයතොහිනීහරිත්වාකතිපොධාතුයෙොතත්ථ
තත්ථ යචතියෙ උපනීතා, ඉධ පන රාමගාමථූයප විනට්යඨ නාගභවනං

පවිට්ඨා යදොණමත්තා ධාතුයෙො උපනීතා. අතිමන් දානි යනොතිනනු අතිවිෙ
මන්දානි. 

සංවිජ් ජිත් වාති‘‘කථඤ්හිනාමමාදියසො ඊදිසංඅනත්ථංපාපුණිස්සතී’’ති

සංයවගංජයනත්වා.ඊදිසංනාමමාදිසංආරබ්භ වත්තබ්බන්ති කිං වදතීති තං
වචනංඅනාදිෙන්යතො. 

සන්තසමාපත්තියතො අඤ්ඤංසන්ථම්භනකාරණං බලවංනත්ථීතිතයතො
පරිහීයනො සම්මාපටිපත්තිෙං පතිට්ඨා කථං භවිස්සතීති ආහ 

‘‘සන් තාෙ…යප.… න සක් යකොතී’’ති. න හි මහාරජ්ජුො ඡින්නාෙ 
සුත්තතන්තූ සන්ථම්යභතුං සක්යකොන්තීති. සමයථ දස්යසත්වා යතන

සමානගතිකා ඉමස්මිං විසයෙ විපස්සනාපීති ඉමිනා අධිප්පායෙනාහ ‘‘එවං 

උප් පන් නා සමථවිපස් සනා…යප.… සංවත් තන් තී’’ති. 

කාසාවන්ති කාසාවවත්ථං. කච් ෙං පීය ත් වා නිවත් ථන්ති පච්ඡිමං
ඔවට්ටිකංපීයළන්යතොවිෙ දළ්හංකත්වානිවත්ථංඅද්දසංසූතියෙොජනා. 

වුත් තනයෙනාති(අ.නි.ටී.1.1.394) ‘‘කාමානායමයතඅනිච්චාදුක්ඛා
විපරිණාමධම්මා’’තිආදිනා වත්ජකාමකියලසකායමසු 
ආදීනවදස්සනපුබ්බකයනක්ඛම්මපටිපත්තිො ඡන්දරාගං වික්ඛම්භෙයතො 
සමුච්ඡින්දන්තස්සච‘‘අනුප්පන්යනොචකාමාසයවොනඋප්පජ්ජතී’’තිආදිනා
යහට්ඨා සබ්බාසවසුත්තවණ්ණනාදීසු (ම. නි. 1.15 ආදයෙො; ම. නි. අට්ඨ.

1.15ආදයෙො( වුත්තනයෙන. ආරම් මණරසං අනුභවිත් වා නිරුද් ධවිපායකොති 

තදාරම්මණමාහ. අනුභවිත්වා භවිත්වා ච විගතං භූතවිගතං. අනුභූතභූතා හි
භූතතාසාමඤ්යඤන භූත-සද්යදන වුත්තා. සාමඤ්ඤයමව හි උපසග්යගන 
වියසසීෙතීති. අනුභූතසද්යදො ච කම්මවචනිච්ඡාෙ අභාවයතො
අනුභවකවාචයකො දට්ඨබ්යබො. විපායකො ආරම්මයණ උප්පජ්ජිත්වා
නිරුද්යධොභුත්වාවිගයතොතිවත්තබ්බතංඅරහති, විකප්පගාහවයසනරාගාදීහි
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තබ්බිපක්යඛහි ච අකුසලං කුසලඤ්ච කම්මං ආරම්මණරසං අනුභවිත්වා
විගතන්ති වත්තබ්බතං අරහති. ෙථාවුත්යතො පන විපායකො යකවලං 
ආරම්මණරසානුභවනවයසයනව පවත්තතීති අනුභවිත්වා විගතත්තා
නිප්පරිොයෙයනව වුත්යතො, තස්ස ච තථා වුත්තත්තා කම්මං භවිත්වා
විගතපරිොයෙන, ෙං ‘‘උප්පන්නානං අකුසලානං ධම්මානං පහානාෙ, 
උප්පන්නානං කුසලානං ධම්මානං ඨිතිො’’ති එත්ථ ‘‘උප්පන්න’’න්ති
ගයහත්වා තංසදිසානං පහානං, වුද්ධි ච වුත්තා. විපච්චිතුං 
ඔකාසකරණවයසනඋප්පතිතංඅතීතකම්මඤ්චතයතොඋප්පජ්ජිතුංආරද්යධො
අනාගයතො විපායකො ච ‘‘ඔකාසකතුප්පන්යනො’’ති වුත්යතො. ෙං
උප්පන්නසද්යදන විනාපි විඤ්ඤාෙමානං උප්පන්නං සන්ධාෙ ‘‘නාහං, 
භික්ඛයව, සඤ්යචතනිකාන’’න්තිආදි(අ.නි.10.217, 219) වුත්තං. 

යතසූති විපස්සනාෙ භූමිභූයතසු ඛන්යධසු. අනුසයිතකියලසාති
අනුසෙවයසනපවත්තාඅප්පහීනාමග්යගන පහාතබ්බාකියලසාඅධිප්යපතා.

යතනාහ ‘‘අතීතා…යප.… න වත් තබ් බා’’ති.යතසඤ්හිඅම්බරුක්යඛොපමාෙ
වත්තමානාදිතා න වත්තබ්බා මග්යගන පහාතබ්බානං තාදිසස්ස විභාගස්ස

අනුප්පජ්ජනයතො. අප් පහීනාව යහොන් තීති ඉමිනා අප්පහීනට්යඨන

අනුසෙට්යඨොති දස්යසති. ඉදං භූමිලද් ධුප් පන් නං නාමාතිඉදංයතසුඛන්යධසු 
උප්පත්තිරහකියලසජාතංතාෙඑවඋප්පත්තිරහතාෙභූමිලද්ධුප්පන්නංනාම, 

යතභූමකභූමිලද්ධා නාම යහොතීති අත්යථො. තාසු තාසු භූමීසූති 
මනුස්සයදවාදිඅත්තභාවසඞ්ඛායතසු උපාදානක්ඛන්යධසු. තස්මිං තස්මිං

සන්තායන අනුප්පත්තිඅනාපාදිතතාෙ අසමුග් ඝාතිතා. එත්ථ ච ලද්ධභූමිකං 

භූමිලද් ධන්තිවුත්තංඅග්ගිආහියතොවිෙ. 

ඔකාසකතප් පන් න-සද්යදපි ච ඔකායසො කයතො එයතනාති ඔකායසො
කයතො එතස්සාති ච අත්ථද්වයෙපි කත-සද්දස්ස පරනිපායතො දට්ඨබ්යබො. 
ආහතඛීරරුක්යඛො විෙ නිමිත්තග්ගාහවයසන අධිග්ගහිතං ආරම්මණං, 
අනාහතඛීරරුක්යඛොවිෙ අවික්ඛම්භිතතාෙඅන්යතොගධකියලසංආරම්මණං.
නිමිත්තග්ගාහකාවික්ඛම්භිතකියලසා වා පුග්ගලා

ආහතානාහතඛීරරුක්ඛසදිසා. පුරිමනයෙයනවාති අවික්ඛම්භිතුප්පන්යනවිෙ
‘‘ඉමස්මිං නාම ඨායන නුප්පජ්ජිස්සන්තීති න වත්තබ්බා. කස්මා? 
අසමුග්ඝාතිතත්තා’’තියෙොයජත්වාවිත්ථායරතබ්බං. 

වුත් තං පටිසම්භිදාමග්යග.තත්ථච මග්යගනපහීනකියලසානයමවතිධා

නවත්තබ්බතං අපාකටං සුපාකටං කාතුං අජාතඵලරුක් යඛො උපමාභායවන 

ආගයතො. අතීතාදීනං අප්පහීනතා දස්සනත්ථම්පි ‘‘ජාතඵලරුක් යඛන 

දීයපතබ් බ’’න්ති වුත්තං. තත්ථ ෙථා අච්ඡින්යන රුක්යඛ නිබ්බත්තාරහානි
 ලානි ඡින්යන අනුප්පජ්ජමානානි න කදාචි සසභාවානි අයහසුං යහොන්ති
භවිස්සන්ති චාති තානි අතීතාදිභායවන න වත්තබ්බානි, එවං මග්යගන 
පහීනකියලසාචදට්ඨබ්බා.ෙථායඡයදඅසති ලානිඋප්පජ්ජිස්සන්ති, සතිච 



මජ්ඣිමනිකායෙ මජ්ඣිමපණ්ණාසටීකා පරිබ්බාජකවග්යගො 

99 
පටුන 

නුප්පජ්ජිස්සන්තීතියඡදස්සසාත්ථකතා, එවංමග්ගභාවනාෙචසාත්ථකතා 
යෙොයජතබ්බා. 

යතපි පජහතියෙව කියලසප්පහායනයනව යතසම්පි 

අනුප්පත්තිධම්මතාපාදනයතො. අභිසඞ් ඛාරවිඤ් ඤාණස් සාති 

පටිසන්ධිවිඤ්ඤාණස්ස. උපාදින් නඅනුපාදින් නයතොති උපාදින්නඛන්ධයතො

යචවකියලසයතොච.උපපත්තිවයසනවුට්ඨානංදස්යසතුමාහ– ‘‘භවවයසන 

පනා’’තිආදි. යෙ යසොතාපන්නස්ස සත්ත භවා අප්පහීනා, තයතො පඤ්ච

ඨයපත්වා ඉතයර ද්යව ‘‘සුගතිභයවකයදසා’’ති අධිප්යපතා. 

සුගතිකාමභවයතොති සුගතිභයවකයදසභූතකාමභවයතො. අරහත් තමග් යගො 

රූපාරූපභවයතො වුට් ඨාති උද්ධම්භාගිෙසංයෙොජනසමුග්ඝාතභාවයතො. ෙදි
අරහත්තමග්යගොඑවඅරිෙමග්යගොසිො, යසොඑව සබ්බකියලයසපජයහෙය, 
සබ්බභයවහිපිවුට්ඨයහෙය.ෙස්මාපනඔධියසොවකියලසා පහීෙන්ති, තස්මා
යහට්ඨිමයහට්ඨිමමග්යගහිපහීනාවයසයසකියලයසයසො පජහති, ඉතිඉමං 

සාමත්ථිෙං සන්ධාෙ ‘‘සබ් බභයවහි වුට් ඨාතියෙවාතිපි වදන් තී’’ති වුත්තං.
තථාහියසොඑව‘‘වජිරූපයමො’’ති වුත්යතො. 

යහොතු තාව වුත්තනයෙන අනුප්පන්නානං අකුසලානං අනුප්පාදාෙ, 
උප්පන්නානං උප්පන්නසදිසානං පහානාෙ අනුප්පත්තිධම්මතාපාදනාෙ

මග්ගභාවනා, අථ මග් ගක් ඛයණ කථං අනුප් පන් නානං කුසලානං උප් පාදාෙ 

උප් පන් නානඤ් ච ඨිතිො භාවනා යහොති එකචිත්තක්ඛණිකත්තා තස්සාති
යචොයදති, ඉතයරො ‘‘මග්ගප්පවත්තිොයෙවා’’ති පරිහාරමාහ. මග්යගො හි
කාමඤ්යචකචිත්තක්ඛණියකො, තථාරූයපො පනස්ස පවත්තිවියසයසො, ෙං 
අනුප්පන්නාකුසලාධම්මාසාතිසෙංඋප්පජ්ජන්ති, උප්පන්නාචසවියසසං

පාරිපූරිං පාපුණන්ති. යතනාහ ‘‘මග් යගො හී’’තිආදි. කිඤ්චාපි අරිෙමග්යගො
වත්තමානක්ඛයණ අනුප්පන්යනො නාම න යහොති, අනුප්පන්නපුබ්බතං

උපාදාෙ උපචාරවයසනතථාවුච්චතීති දස්යසතුං ‘‘අනාගතපුබ් බං හී’’තිආදි

වුත්තං. අෙයමවාති අෙං මග්ගස්ස ෙථාපච්චෙපවත්ති එව ඨිති නාමාති, 

මග්ගසමඞ්ගී පුග්ගයලො මග්ගම්පි භායවන්යතො එව තස්ස ඨිතිො භායවතීති 

වත් තං වට් ටති. 

උපසමමානං ගච් ෙතීති වික්ඛම්භනවයසන සමුච්යඡදවයසන කියලයස
උපසයමන්තංවත්තති.පුබ්බභාගින්ද්රිොනිඑවවා අධිප්යපතානි.යතයනවාහ 

‘‘කියලසූපසමත් ථං වා ගච් ෙතී’’ති. 

248. අධිමුච් චනට් යඨනාති (දී.නි. ටී.2.129; අ.නි.ටී.3.8.66) අධිකං

සවියසසංමුච්චනට්යඨන, යතනාහ ‘‘සුට් ඨ මුච් චනට් යඨො’’ති. එයතනසතිපි
සබ්බස්සපි රූපාවචරජ්ොනස්ස වික්ඛම්භනවයසන පටිපක්ඛයතො
විමුත්තභායව යෙන භාවනාවියසයසන තං ොනං සාතිසෙං පටිපක්ඛයතො
විමුච්චිත්වා පවත්තති, යසො භාවනාවියසයසො දීපියතො. භවති හි 
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සමානජාතියුත්යතොපි භාවනාවියසයසන පවත්තිආකාරවියසයසො. ෙථා තං
සද්ධාවිමුත්තයතො දිට්ඨිප්පත්තස්ස, තථා පච්චනීකධම්යමහි සුට්ඨු
විමුත්තතාෙ එව අනිග්ගහිතභායවන නිරාසඞ්කතාෙ අභිරතිවයසන සුට්ඨු

අධිමුච්චනට්යඨනපි වියමොක්යඛො. යතනාහ ‘‘ආරම් මයණ චා’’තිආදි. අෙං 

පනත් යථොති අෙං අධිමුච්චනත්යථො පච් ඡිමවියමොක් යඛ නියරොයධ නත් ථි. 
යකවයලොවිමුත්තත්යථොඑවතත්ථලබ්භති, තංසෙයමවපරයතො වක්ඛති. 

රූපීති යෙනාෙං සසන්තතිපරිොපන්යනන රූයපනසමන්නාගයතො, තං
ෙස්ස ොනස්ස යහතුභායවන විසිට්ඨං රූපං යහොති. යෙන විසිට්යඨන 
රූයපන ‘‘රූපී’’ති වුච්යචෙය රූපී-සද්දස්ස අතිසෙත්ථදීපනයතො, තයදව 
සසන්තතිපරිොපන්නරූපනිමිත්තං ොනමිව පරමත්ථයතො

රූපීභාවසාධකන්ති දට්ඨබ්බං. යතනාහ ‘‘අජ් ඣත් ත’’න්තිආදි. රූපජ් ඣානං 

රූපං උත්තරපදයලොයපන. රූපානීතිපයනත්ථපුරිමපදයලොයපො දට්ඨබ්යබො.

යතනවුත්තං ‘‘නීලකසිණාදීනි රූපානී’’ති. 

අන් යතොඅප් පනාෙං සුභන් ති ආයභොයගො නත් ථීති ඉමිනා
පුබ්බායභොගවයසන අධිමුත්ති සිොති දස්යසති. එවඤ්යහත්ථ 
තථාවත්තබ්බතාපත්තියචොදනා අනවකාසා යහොති. ෙස්මා සුවිසුද්යධසු
නීලාදීසු වණ්ණකසියණසු තත්ථ කතාධිකාරානං අභිරතිවයසන සුට්ඨු
අධිමුත්ති සිො, තස්මා අට්ඨකථාෙං තථා තතියෙො වියමොක්යඛො
සංවණ්ණියතො. ෙස්මා පන යමත්තාදිවයසන පවත්තමානා භාවනා සත්යත
අප්පටිකූලයතො දහති, යත සුභයතො අධිමුච්චිත්වාව පවත්තති, තස්මා
පටිසම්භිදාමග්යග(පටි.ම.1.212) බ්රහ්මවිහාරභාවනා ‘‘සුභවියමොක්යඛො’’ති
වුත්තා, තයිදංඋභෙම්පියතනයතනපරිොයෙනවුත්තත්තාන විරුජ්ෙතීති
දට්ඨබ්බං. 

සබ් බයසොති අනවයසසයතො. න හි චතුන්නං අරූපක්ඛන්ධානං

එකයදයසොපි තත්ථ අවසිට්යඨොති. විස් සට් ඨත් තාතිෙථාපරිච්ඡින්යනකායල

නියරොධිතත්තා. උත් තයමො වියමොක් යඛො නාම අරියෙයහව
සමාපජ්ජිතබ්බයතො, අරිෙ ලපරියෙොසානත්තා දිට්යඨව ධම්යම
නිබ්බානප්පත්තිභාවයතොච. 

249. අභිභවතීතිඅභිභු(දී.නි.ටී.2.173; අ.නි.ටී. 3.6.61-65) පරිකම්මං, 

ඤාණංවා.අභිභුආෙතනංඑතස්සාති අභිභාෙතනං, ොනං.අභිභවිතබ්බංවා

ආරම්මණසඞ්ඛාතං ආෙතනං එතස්සාති අභිභාෙතනං, ොනං.
ආරම්මණාභිභවනයතො අභිභු චතං ආෙතනඤ්ච යෙොගියනො සුඛවියසසානං
අධිට්ඨානභාවයතො මනාෙතනධම්මාෙතනභාවයතො චාතිපි සසම්පයුත්තං

ොනං අභිභාෙතනං. යතනාහ ‘‘අභිභවනකාරණානී’’තිආදි. තානීති 
අභිභාෙතනසඤ්ඤිතානි ොනානි. සමාපත්තියතො වුට්ඨිතස්ස ආයභොයගො
පුබ්බභාගභාවනාවයසන ොනක්ඛයණ පවත්තං අභිභවනාකාරං ගයහත්වා

පවත්යතොති දට්ඨබ්යබො. පරිකම් මවයසන අජ් ඣත් තං රූපසඤ් ඤී, න
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අප්පනාවයසන. න හි පටිභාගනිමිත්තාරම්මණා අප්පනා අජ්ෙත්තවිසො

සම්භවති. තං පන අජ්ෙත්ත පරිකම්මවයසන ලද්ධං කසිණනිමිත්තං 

අසුවිසුද් ධයමව යහොති, නබහිද්ධාපරිකම්මවයසනලද්ධංවිෙ විසුද්ධං. 

පරිත් තානීති ෙථාලද්ධානි සුප්පසරාවමත්තානි. යතනාහ 

‘‘අවඩ් ඪිතානී’’ති. පරිත් තවයසයනවාති වණ්ණවයසන ආයභොයග

විජ්ජමායනපි පරිත්තවයසයනව ඉදමභිභාෙතනං වුත් තං. පරිත්තතා යහත්ථ
අභිභවනස්ස කාරණං. වණ්ණායභොයග සතිපි අසතිපි අභිභාෙතනභාවනා

නාම තික්ඛපඤ්ඤස්යසව සම්භවති, න ඉතරස්සාති ‘‘ඤාණුත් තරියකො 

පුග් ගයලො’’ති. අභිභවිත් වා සමාපජ් ජතීති එත්ථ අභිභවනං සමාපජ්ජනඤ්ච

උපචාරජ්ොනාධිගමසමනන්තරයමව අප්පනාොනුප්පාදනන්ති ආහ ‘‘සහ 

නිමිත් තප් පායදයනයවත් ථ අප් පනං පායපතී’’ති. සහ නිමිත් තප් පායදනාති ච
අප්පනාපරිවාසාභාවස්ස ලක්ඛණවචනයමතං. යෙො ‘‘ඛිප්පාභිඤ්යඤො’’ති

වුච්චති, තයතොපි ඤාණුත්තරස්යසව අභිභාෙතනභාවනා. එත් ථාති එතස්මිං

නිමිත්යත. අප් පනං පායපතීතිභාවනාඅප්පනංයනති. 

එත්ථ ච යකචි ‘‘උප්පන්යන උපචාරජ්ොයන තං ආරබ්භ යෙ 
යහට්ඨිමන්යතන ද්යව තයෙො ජවනවාරා පවත්තන්ති, යත උපචාරජ්ොන
පක්ඛිකාඑව, තදනන්තරඤ්චභවඞ්ගපරිවායසනඋපචාරායසවනාෙචවිනා
අප්පනා යහොති, සහ නිමිත්තුප්පායදයනව අප්පනං පායපතී’’ති වදන්ති, තං
යතසං මතිමත්තං. න හි පාරිවාසිකපරිකම්යමන අප්පනාවායරො ඉච්ඡියතො, 
නාපි මහග්ගතප්පමාණජ්ොයනසු විෙ උපචාරජ්ොයන එකන්තයතො
පච්චයවක්ඛණා ඉච්ඡිතබ්බා, තස්මා උපචාරජ්ොනාධිගමයතො පරං 
කතිපෙභවඞ්ගචිත්තාවසායන අප්පනං පාපුණන්යතො ‘‘සහ
නිමිත්තුප්පායදයනයවත්ථ අප්පනං පායපතී’’ති වුත්යතො. ‘‘සහ
නිමිත්තුප්පායදනා’’ති ච අධිප්පායිකමිදං වචනං, න නීතත්ථං, අධිප්පායෙො
වුත්තනයෙයනවයවදිතබ්යබො. 

න අන් යතොසමාපත් තිෙං තදා තථාරූපස්ස ආයභොගස්ස අසම්භවයතො, 
සමාපත්තියතො වුට්ඨිතස්ස ආයභොයගො පුබ්බභාගභාවනාවයසන
ොනක්ඛයණ පවත්තං අභිභවනාකාරං ගයහත්වා පවත්යතොති දට්ඨබ්බං. 

අභිධම් මට් ඨකථාෙං (ධ. ස. අට්ඨ. 204) පන ‘‘ඉමිනා පනස්ස පුබ්බභායගො
කථියතො’’ති වුත්තං. අන්යතොසමාපත්තිෙං තථා ආයභොගාභායව කස්මා 

‘‘ොනසඤ්ඤාෙපී’’තිවුත්තන්තිආහ ‘‘අභිභව…යප.… අත් ථී’’ති. 

වඩ් ඪිතප් පමාණානීති විපුලප්පමාණානීති අත්යථො, න
එකඞ්ගුලද්වඞ්ගුලාදිවයසන වඩ්ඪිතප්පමාණානීති තථා වඩ්ඪනස්යසයවත්ථ 

අසම්භවයතො.යතනාහ ‘‘මහන් තානී’’ති. 

රූයපසඤ්ඤාරූපසඤ්ඤා, සාඅස්සඅත්ථීතිරූපසඤ්ඤී, න රූපසඤ්ඤී 

අරූපසඤ් ඤී. සඤ්ඤාසීයසන ොනං වදති. රූපසඤ්ඤාෙ 
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අනුප්පාදනයමයවත්ථ අලාභිතා. බහිද් ධාව උප් පන් නන්ති 

බහිද්ධාවත්ජස්මිංයෙව උප්පන්නං. අභිධම් යම පන ‘‘අජ්ෙත්තං
අරූපසඤ්ඤී බහිද්ධා රූපානි පස්සති පරිත්තානි සුවණ්ණදුබ්බණ්ණානි, 
අප්පමාණානි සුවණ්ණදුබ්බණ්ණානී’’ති එවං චතුන්නං අභිභාෙතනානං

ආගතත්තා අභිධම් මට් ඨකථාෙං (ධ. ස. අට්ඨ. 204) ‘‘කස්මා පන ෙථා 
සුත්තන්යත – ‘අජ්ෙත්තං රූපසඤ්ඤී එයකො බහිද්ධා රූපානි පස්සති
පරිත්තානී’තිආදි වුත්තං, එවං අවත්වා ඉධ චතූසුපි අභිභාෙතයනසු
අජ්ෙත්තං අරූපසඤ්ඤිතාව වුත්තා’’ති යචොදනං කත්වා
‘‘අජ්ෙත්තරූපානං අනභිභවනීෙයතො’’තිකාරණංවත්වා‘‘තත්ථවාහිඉධ
වාබහිද්ධාරූපායනවඅභිභවිතබ්බානි, තස්මාතානිනිෙමයතොවත්තබ්බානීති
තත්රාපි ඉධාපි වුත්තානි. ‘අජ්ෙත්තං අරූපසඤ්ඤී’ති ඉදං පන සත්ජ
යදසනාවිලාසමත්තයමවා’’තිවුත්තං. 

එත්ථ ච වණ්ණායභොගරහිතානි සහිතානි ච සබ්බානි ‘‘පරිත්තානි 
සුවණ්ණදුබ්බණ්ණානී’’ති වුත්තානි, තථා ‘‘අප්පමාණානී’’ති දට්ඨබ්බානි.
අත්ථි හි එයසො පරිොයෙො ‘‘පරිත්තානි අභිභුෙය තානි යච කදාචි
වණ්ණවයසන ආභුජිතානි යහොන්ති සුවණ්ණදුබ්බණ්ණානි අභිභුෙයා’’ති.
පරිොෙකථාහිසුත්තන්තයදසනාති.අභිධම්යම පනනිප්පරිොෙයදසනත්තා
වණ්ණායභොගරහිතානි විසුං වුත්තානි, තථා සහිතානි. අත්ථි හි උභෙත්ථ
අභිභවනපරිොයෙොති ‘‘අජ්ෙත්තං රූපසඤ්ඤී’’තිආදිනා
පඨමදුතිෙඅභිභාෙතයනසු පඨමවියමොක්යඛො, තතිෙචතුත්ථාභිභාෙතයනසු
දුතිෙවියමොක්යඛො, වණ්ණාභිභාෙතයනසු තතිෙවියමොක්යඛො ච
අභිභවනප්පවත්තියතො සඞ්ගහියතො, අභිධම්යම පන නිප්පරිොෙයදසනත්තා 
වියමොක්ඛාභිභාෙතනානි අසඞ්කරයතො දස්යසතුං වියමොක්යඛ වජ්යජත්වා
අභිභාෙතනානි කථිතානි, සබ්බානි ච වියමොක්ඛකිච්චානි ොනානි
වියමොක්ඛයදසනාෙං වුත්තානි. තයදතං ‘‘අජ්ෙත්තං රූපසඤ්ඤී’’ති
ආගතස්සඅභිභාෙතනද්වෙස්සඅභිධම්යමඅභිභාෙතයනසු අවචනයතො‘‘රූපී
රූපානි පස්සතී’’තිආදීනඤ්ච සබ්බවියමොක්ඛකිච්චසාධාරණවචනභාවයතො 
වවත්ථානංකතන්තිවිඤ්ඤාෙති. 

‘‘අජ්ෙත්තරූපානං අනභිභවනීෙයතො’’ති ඉදං අභිධම්යම කත්ථචිපි 
‘‘අජ්ෙත්තං රූපානි පස්සතී’’ති අවත්වා සබ්බත්ථ ෙං වුත්තං
‘‘බහිද්ධාරූපානි පස්සතී’’ති, තස්සකාරණවචනං.යතනෙංඅඤ්ඤයහතුකං, 
තං යතන යහතුනා වුත්තං, ෙං පන යදසනාවිලාසයහතුකං අජ්ෙත්තං
අරූපසඤ්ඤිතාෙ එව අභිධම්යම වචනං, න තස්ස අඤ්ඤං කාරණං
මග්ගිතබ්බන්ති දස්යසති. අජ්ෙත්තරූපානං අනභිභවනීෙතා ච යතසං 
බහිද්ධාරූපානං විෙ අවිභූතත්තා, යදසනාවිලායසො ච
ෙථාවුත්තවවත්ථානවයසන යවදිතබ්යබො, යවයනෙයජ්ොසෙවයසන
විජ්ජමානපරිොෙකථනභාවයතො. ‘‘සුවණ්ණදුබ්බණ්ණානී’’ති එයතයනව 
සිද්ධත්තා නීලාදිඅභිභාෙතනානි න වත්තබ්බානීති යච? න, නීලාදීසු 
කතාධිකාරානං නීලාදිභාවස්යසව අභිභවනකාරණත්තා. න හි යතසං 
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පරිසුද්ධාපරිසුද්ධවණ්ණානංපරිත්තතාතදප්පමාණතාවාඅභිභවනකාරණං, 
අථයඛො නීලාදිභායවොඑවාති.එයතසුචපරිත්තාදිකසිණරූයපසුෙංචරිතස්ස

ඉමානි අභිභාෙතනානි ඉජ්ෙන්ති, තං දස්යසතුං ‘‘ඉයමසු පනා’’තිආදි
වුත්තං. 

සබ් බසඞ් ගාහිකවයසනාති සකලනීලවණ්ණනීලනිදස්සනනීලනිභාසානං

සාධාරණවයසන. වණ් ණවයසනාති සභාවවණ්ණවයසන. 

නිදස ්සනවයසනාති පස්සිතබ්බතාවයසන. ඔභාසවයසනාති සප්පභාසතාෙ

අවභාසනවයසන. උමාපුප් ඵන්ති අතසිපුප් ං. නීලයමව යහොති 

වණ්ණසඞ්කරාභාවයතො. බාරාණසිෙං භවන්තිබාරාණසිෙං සමුට්ඨිතං. 

යත ධම් යමතියතසතිපට්ඨානාදිධම්යමයචව අට්ඨවියමොක්ඛධම්යමච. 

චිණ් ණවසීභාවායෙව තත්ථ අභිවිසිට්ඨාෙපඤ්ඤාෙපරියෙොසානුත්තරංසතං

ගතා අභිඤ් ඤායවොසානපාරමිප් පත් තා. 

250. සකලට් යඨනාති (දී. නි. ටී. 3.346; අ. නි. ටී. 3.10.25) 
සකලභායවන, අසුභනිමිත්තාදීසු විෙ එකයදයස අට්ඨත්වා අනවයසසයතො
ගයහතබ්බට්යඨනාති අත්යථො. ෙථා යඛත්තං සස්සානං උප්පත්තිට්ඨානං 
වඩ්ඪිට්ඨානඤ්ච, එවයමව තංතංසම්පයුත්තධම්මානන්ති ආහ 

‘‘යඛත් තට් යඨනා’’ති. පරිච් ඡින් දිත් වාති ඉදං උද්ධං අයධො තිරිෙන්ති

යෙොයජතබ්බං. පරිච්ඡින්දිත්වාඑවහිසබ්බත්ථකසිණංවඩ්යඪතබ්බං. යතන 

යතන කාරයණනාතිඋපරිආදීසුයතනයතනකසියණන.ෙථාකින්තිආහ– 

‘‘ආයලොකමිව රූපදස් සනකායමො’’ති, ෙථා දිබ්බචක්ඛුනා උද්ධං යච රූපං 
දට්ඨුකායමො, උද්ධංආයලොකංපසායරති, අයධොයච, අයධො, සමන්තයතොයච
රූපං දට්ඨුකායමො, සමන්තයතොආයලොකං පසායරති, එවං සබ්බකසිණන්ති

අත්යථො. එකස ්සාති පථවීකසිණාදීසු එයකකස්ස. 

අඤ ්ඤභාවානුපගමනත් ථන්ති අඤ්ඤකසිණභාවානුපගමනදීපනත්ථං, 
අඤ්ඤස්ස වා කසිණභාවානුපගමනදීපනත්ථං. න හි අඤ්යඤන
පසාරිතකසිණං තයතො අඤ්යඤන පසාරිතකසිණභාවං උපගච්ඡති, එවම්පි

යනසංඅඤ්ඤකසිණසම්යභදාභායවොයවදිතබ්යබො. න අඤ් ඤං පථවීආදි.න

හි උදයකන ඨිතට්ඨායන සසම්භාරපථවී අත්ථි. අඤ් ඤකසිණසම් යභයදොති

ආයපොකසිණාදිනා සඞ්කයරො. සබ් බත් ථාති සබ්යබසු යසසකසියණසු. 
එකයදයස අට්ඨත්වා අනවයසස රණං පමාණස්ස අග්ගහණයතො 

අප් පමාණං. යතයනව හි යනසං කසිණසමඤ්ඤා. තථා හි 

‘‘තඤ ්හී’’තිආදිමාහ. තත්ථ යචතසා ඵරන් යතොති භාවනාචිත්යතන
ආරම්මණංකයරොන්යතො. භාවනාචිත්තඤ්හිකසිණං පරිත්තං වා විපුලං වා
සකලයමවමනසිකයරොති. 

කසිණුග් ඝාටිමාකායස පවත් තං විඤ් ඤාණං  රණඅප්පමාණවයසන
‘‘විඤ්ඤාණකසිණ’’න්ති වුත්තං. තථා හි තං ‘‘විඤ්ඤාණ’’න්ති වුච්චති. 
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කසිණවයසනාති උග්ඝාටිතකසිණවයසන කසිණුග්ඝාටිමාකායස
උද්ධංඅයධොතිරිෙතා යවදිතබ්බා. ෙත්තකඤ්හි ඨානං කසිණං පසාරිතං, 
තත්තකං ආකාසභාවනාවයසන ආකාසං යහොතීති. එවං ෙත්තකං ඨානං
ආකාසං හුත්වා උපට්ඨිතං, තත්තකං ආකාසයමව හුත්වා විඤ්ඤාණස්ස
පවත්තනයතො ආගමනවයසන විඤ්ඤාණකසියණපි උද්ධංඅයධොතිරිෙතා 

වුත්තාති ‘‘කසිණුග් ඝාටිමාකාසවයසන තත් ථ පවත් තවිඤ් ඤායණ 

උද් ධංඅයධොතිරිෙතා යවදිතබ් බා’’තිආහ. 

252. වුත් යතොයෙව වම්මිකසුත්යත. නිස ්සිතඤ් ච ඡවත්ජනිස්සිතත්තා

විපස්සනාඤාණස්ස. පටිබද් ධඤ් ච යතන විනා අප්පවත්තනයතො
කාෙසඤ්ඤිතානං රූපධම්මානං ආරම්මණකරණයතො ච. සුට්ඨු භාති

ඔභාසතීති වා සුයභො. කුරුවින්දජාතිආදිජාතිවියසයසොපි මණි

ආකරපාරිසුද්ධිමූලයකො එවාති ආහ ‘‘සුපරිසුද් ධආකරසමුට් ඨියතො’’ති.

යදොසනීහරණවයසන පරිකම්මනිප් ත්තීති ආහ ‘‘සුට් ඨ කතපරිකම් යමො 

අපනීතපාසාණසක් ඛයරො’’ති. යධොවනයවධනාදීහීති චතූසු පාසායණසු
යධොවයනන යචව කාළකාදිඅපහරණත්ථාෙ සුත්යතන ආවුනනත්ථාෙ ච
විජ්ෙයනන. තාපසණ්හකරණාදීනං සඞ්ගයහො ආදි-සද්යදන. 

වණ් ණසම් පත් තින්තිසුත්තස්සවණ්ණසම්පත්තිං. 

මණි විෙ කරජකායෙො පච්චයවක්ඛිතබ්බයතො. ආවුතසුත් තං විෙ 

විපස් සනාඤාණං අනුපවිසිත්වා ඨිතත්තා. චක් ඛුමා පුරියසො විෙ 

විපස් සනාලාභී භික් ඛු සම්මයදව තස්ස දස්සනයතො. තදාරම් මණානන්ති

රූපධම්මාරම්මණානං. ඵස් සපඤ් චමකචිත් තයචතසිකග්ගහයණන
ගහිතධම්මාපි විපස්සනාචිත්තුප්පාදපරිොපන්නා එවාති යවදිතබ්බං. එවඤ්හි
යතසං විපස්සනාඤාණගතිකත්තා‘‘ආවුතසුත්තංවිෙවිපස්සනාඤාණ’’න්ති
වචනංඅවියරොධිතං යහොති. 

ඤාණස් සාති පච්චයවක්ඛණඤාණස්ස. ෙදි එවං ඤාණස්ස වයසන

වත්තබ්බං, න පුග්ගලස්සාතිආහ ‘‘තස් ස පනා’’තිආදි. මග් ගස් ස අනන් තරං, 
තස්මා යලොකිොභිඤ්ඤානං පරයතො ඡට්ඨාභිඤ්ඤාෙ පුරයතො වත්තබ්බං

විපස්සනාඤාණං. එවං සන් යතපීති ෙදිපාෙං ඤාණානුපුබ්බට්ඨිති, එවං

සන්යතපි එතස් ස අන් තරා වායරො නත් ථීති පඤ්චසු යලොකිොභිඤ්ඤාසු

කථිතාසු ආකඞ් යඛෙයසුත් තාදීසු (ම. නි. 1.64 ආදයෙො( විෙ ඡට්ඨාභිඤ්ඤා 
කයථතබ්බාති එතස්ස අනභිඤ්ඤාලක්ඛණස්ස විපස්සනාඤාණස්ස තාසං
අන්තරා වායරො න යහොති, තස්මා තත්ථ අවසරාභාවයතො ඉයධව

රූපාවචරචතුත්ථජ්ොනානන්තරයමව දස්සිතං විපස්සනාඤාණං. ෙස් මා 

චාති ච-සද්යදො සමුච්චෙත්යථො. යතනනයකවලංතයදව, අථයඛො ඉදම්පි

කාරණං විපස්සනාඤාණස්සඉයධවදස්සයනතිඉමමත්ථංදීයපති. දිබ් යබන 

චක් ඛුනා යභරවරූපං පස් සයතොති එත්ථ ඉද්ධිවිධඤායණන යභරවං රූපං 
නිම්මිනිත්වා චක්ඛුනා පස්සයතොති වත්තබ්බං, එවම්පි අභිඤ්ඤාලාභියනො 



මජ්ඣිමනිකායෙ මජ්ඣිමපණ්ණාසටීකා පරිබ්බාජකවග්යගො 

105 
පටුන 

අපරිඤ්ඤාණවත්ජකස්ස භෙසන්තායසො උප්පජ්ජති

උච්චවාලිකවාසීමහානාගත්යථරස්ස විෙ. ඉධාපීති ඉමස්මිං
විපස්සනාඤායණපි, නසතිපට්ඨානාදීසුඑවාති අධිප්පායෙො. 

253. මයනොමයිද්ධිෙං චිණ්ණවසිතාෙ අභිඤ්ඤා

යවොසානපාරමිප්පත්තතා යවදිතබ්බාති යෙොජනා. මයනන නිබ් බත් තන්ති

අභිඤ්ඤාමයනන නිබ්බත්තිතං. තං සදිසභාවදස් සනත් ථයමවාති
සණ්ඨානයතොපිවණ්ණයතොපිඅවෙවවියසසයතොපි සදිසභාවදස්සනත්ථයමව. 

සජාතිෙං ඨියතො, න නාගිද්ධිො අඤ්ඤජාතිරූයපො. 

සුපරිකම් මකතමත් තිකාදයෙො විෙ ඉද් ධිවිධඤාණං විකුබ්බනකිරිොෙ
නිස්සෙභාවයතො. 

255. අප් පකසියරයනවාති අකිච්යඡයනව. 

256. මන්යදොඋත්තානයසෙයකදාරයකොපි ‘‘දහයරො’’තිවුච්චතීතිතයතො

වියසසනත්ථං ‘‘යුවා’’තිවුත්තං.යුවාපියකොචිඅනිච්ඡනයතොඅමණ්ඩනසීයලො

යහොතීති තයතො වියසසනත්ථං ‘‘මණ් ඩනකජාතියකො’’ති වුත්තං. යතන

වුත්තං ‘‘යුවාපී’’තිආදි. කාළතිලප්පමාණා බින්දයවො කා තිලකානි. 

නාතිකම්මාසතිලප්පමාණා බින්දයවො තිලකානි. වඞ් කං නාම පිෙඞ්ගං.

යෙොබ්බනපීළකාදයෙො මුඛදූසිපී කා. මුඛගයතො යදොයසො මුඛයදොයසො, 
ලක්ඛණවචනඤ්යචතං මුයඛ අයදොසස්සපි පාකටභාවස්ස අධිප්යපතත්තා. 
ෙථා වා මුයඛ යදොයසො, එවං මුයඛ අයදොයසොපි මුඛයදොයසො සරයලොයපන, 
මුඛයදොයසොචමුඛයදොයසොච මුඛයදොයසොතිඑකයසසනයෙනයපත්ථඅත්යථො

දට්ඨබ්යබො. එවඤ්හි පයරසං යසො සවිධං චිත් තං පාකටං යහොතීති වචනං
සමත්ථිතංයහොති. 

259. පටිපදාවයසනාති ෙථාරහං සමථවිපස්සනාමග්ගපටිපදාවයසන. 

අට් ඨසු යකොට් ඨායසසූති සතිපට්ඨානාදීසු යබොධිපක්ඛිෙධම්මයකොට්ඨායසසු, 

වියමොක්ඛයකොට්ඨායසසු වාති ඉයමසු අට්ඨසු යකොට්ඨායසසු. යසයසසූති
වුත්තාවයසයසසු අභිභාෙතනයකොට්ඨාසාදීසු.යසසංසුවිඤ්යඤෙයයමව. 

මහාසකුලුදායිසුත්තවණ්ණනාෙලීනත්ථප්පකාසනාසමත්තා. 
8. සමණමුණ්ඩිකාපුත්තසුත්තවණ්ණනා 

260. උග් ගහිතන්ති සික්ඛිතුං. උග් ගායහතන්ති සික්ඛායපතුං, පාඨයතො
අත්තනා ෙථාඋග්ගහිතමත්ථංතබ්බිභාවනත්ථාෙඋච්චාරණවයසන පයරසං

ගායහතුන්ති අත්යථො. සමෙන්ති දිට්ඨිං. සා හි සංයෙොජනභාවයතො සයමති
සම්බන්ධා එති පවත්තති, දළ්හග්ගහණභාවයතො වා සංයුත්තා අෙන්ති 

පවත්තන්ති සත්තා ෙථාභිනියවසං එයතනාති සමයෙොති වුච්චති. 
දිට්ඨිසංයෙොජයනනහිසත්තාඅතිවිෙබජ්ෙන්තීති.සූරිෙස්සඋග්ගමනයතො
අත්ථඞ්ගමා අෙං එත්තයකො කායලො රත්තන්ධකාරවිධමනයතො දිවා නාම, 
තස්ස පන මජ්ඣිමපහාරසඤ්ඤියතො කායලො 
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සමුජ්ජලිතපභායතජදහනභායවන දිවා නාම. යතනාහ ‘‘දිවසස ්සපි 

දිවාභූයත’’ති. පටිසංහරිත් වාති නිවත්යතත්වා. එවං චිත්තස්ස පටිසංහරණං

නාමයගොචරක්යඛත්යතඨපනන්තිආහ ‘‘ඣානරතියසවනවයසන එකීභාවං 

ගයතො’’ති. එයතන කාෙවියවකපුබ්බකං චිත්තවියවකමාහ.
සීලාදිගුණවියසසයෙොගයතොමනසාසම්භාවනීො, යතපනෙස්මාඅත්තයනො 
සීලාදිගුයණහි විඤ්ඤූනං මනාපා යහොන්ති (කියලසඅනිග්ගහස්ස

පඤ්චපසාදාෙත්තත්තා,) තස්මා ආහ ‘‘මනවඩ් ෙනකාන’’න්තිආදි. තත්ථ 

උන් නමතීතිඋදග්ගංයහොති. වඩ් ෙතීති සද්ධාවයසනවඩ්ඪති.යතනාහභගවා
– ‘‘අනුස්සරණම්පහං, භික්ඛයව, යතසං භික්ඛූනං බහූපකාරං වදාමී’’ති
(ඉතිවු.104; සං.නි.5.184). 

261. පඤ ්ඤයපමීති පජානනභායවන ඤායපමි තථා වවත්ථයපමි.

යතනාහ ‘‘දස් යසමි ඨයපමී’’ති. පරිපුණ් ණකුසලන්ති සබ්බයසො

පුණ්ණකුසලධම්මං, උත් තමකුසලන්ති උත්තමභාවං යසට්ඨභාවං

පත්තකුසලධම්මං. අයෙොජ් ඣන්ති වාදයුද්යධන අයෙොධනීෙං, වාදයුද්ධං
යහොතු, යතන පරාජයෙො න යහොතීති දස්යසති, යතනාහ 

‘‘වාදයුද් යධනා’’තිආදි. සංවරප් පහානන්ති පඤ්චසුසංවයරසුයෙනයකනචි

සංවයරන සංවරලක්ඛණං පහානං. පටියසවනප් පහානං වාති වා-සද්යදන
පරිවජ්ජනප්පහානාදිං සඞ්ගණ්හාති. යසසපයදසූති ‘‘න භාසතී’’තිආදීසු

පයදසු. එයසව නයෙොති ඉමිනා ‘‘අභාසනමත්තයමව වදතී’’ති එවමාදිං
අතිදිසති. 

නාභිනන් දීතිනසම්පටිච්ඡි.සාසයන තිණ්ණංදුච්චරිතානංමිච්ඡාජීවස්ස

විවජ්ජනං වණ්ණීෙති, අෙඤ්ච එවංකයථති, තස්මා සාසනස ්ස අනුයලොමං 

විෙ වදති, වදන්යතොච සම්මාසම්බුද්යධධම්යමචස්සඅප්පසාදංනදස්යසති, 

තස්මා පසන් නකාරම් පි වදතීති මඤ් ඤමායනො තස්සවාදං න පටියසයධති. 

262. ෙථා තස් ස වචනං, එවං සන් යතති ෙථා තස්ස පරිබ්බාජකස්ස

වචනං, එවං සමණභායවසන්යතලබ්භමායන. මෙං පන එවං න වදාමාති
එයතන සමණභායවො නාම එවං න යහොතීති දස්යසති. යෙො හි ධම්යමො

ොදියසො, තයථව තං බුද්ධා දීයපන්ති. වියසසඤාණං න යහොතීති
කාෙවියසසවිසෙඤාණං තස්ස තදා නත්ථි, ෙයතො පරකායෙ උපක්කමං
කයරෙයාතිදස්යසති, තස්සපනතත්ථවියසසඤාණම්පි නත්යථවාති.ෙස්මා

කාෙපටිබද්ධං කාෙකම්මං, තස්මා තං නිවත්යතන්යතො ආහ ‘‘අඤ ්ඤත්ර 

ඵන් දිතමත් තා’’ති. කියලසසහගතචිත් යතයනවාති දුක්ඛසම් ස්සස්ස
අසහනනිමිත්යතන යදොමනස්සසහගතචිත්යතයනව. දුතිෙවායරපි එයසව
නයෙො. ජිඝච්ඡාපිපාසදුක්ඛස්ස අසහනනිමිත්යතන යදොමනස්යසයනව. 

විකූජිතමත් තාති එත්ථ විරූපං කූජිතං විකූජිතං පුබ්යබනිවාසසන්නිස්සෙං
උපෙං, තං පයනත්ථ යරොදනහසනසමුට්ඨාපකචිත්තසහගතන්ති

යදොසසහගතං යලොභසහගතඤ්චාති දට්ඨබ්බං. චිත් තන්ති කුසලචිත්තං.
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අකුසලචිත්තං පන අතීතාරම්මණං පවත්තතීති වත්තබ්බයමව නත්ථි. 

සරිත් වාති ොව න සතිසණ්ඨාපනා ධම්මා උප්පජ්ජන්ති, තාව සුපිනන්යත

අනුභූතං විෙ දුක්ඛං සරිත්වා යරොදන්ති. හසන් තීති එත්ථාපි එයසවනයෙො.
අෙඤ්ච නයෙො යෙ ලද්ධසුඛාරම්මණා හුත්වා ගහිතපටිසන්ධිකා
මාතුකුච්ඡියතොපි සුයඛයනව නික්ඛමන්ති, යතසං වයසන වුත්යතොති

දට්ඨබ්යබො. පාෙන් තිොති අත්තයනො ජනපදයදසරූයපන පාෙන්තිො. 

අෙම් පීති ආජීයවොපි මාතු අඤ්ඤවිහිතකායල ච යලොකස්සාදවයසන 

කියලසසහගතචිත් යතයනව යහොති. 

263. සමධිග  හාති සම්මා අධිගතභායවන ගයහත්වා අභිභවිත්වා

වියසයසත්වා විසිට්යඨො හුත්වා. ඛීණාසවං සන් ධාොති බයතියරකවයසන
ඛීණාසවං සන්ධාෙ. අෙඤ්යහත්ථ අත්යථො – ඛීණාසවම්පි
යසොතාපන්නකුසලං පඤ්ඤයපති යසක්ඛභූමිෙං ඨිතත්තා. යසසපයදසුපි
එයසව නයෙො. 

තීණි පදානි නිස් සාොතිනකායෙනපාපකං කම්මංකයරොති, නපාපකං
වාචං භාසති, න පාපකං ආජීවං ආජීවතීති ඉමානි තීණි පදානි නිස්සාෙ

කුසලසීලමූලකාචඅකුසලසීලමූලකාචාති ද් යව පඨමචතක් කා ඨපිතා. එකං 

පදං නිස ්සාොතිනපාපකංසඞ්කප්පංසඞ්කප්යපතීතිඉමංඑකපදං නිස්සාෙ

කුසලසඞ්කප්පමූලකා අකුසලසඞ්කප්පමූලකා චාති ඉයම ද් යව 

පච් ඡිමචතක් කා ඨපිතා. 

264. විචිකිච් ඡුද් ධච් චසහගතචිත් තද් වෙම් පි වට් ටති බලවතා යමොයහන 
සමන්නාගතත්තා.තථාහිතානි‘‘යමොමූහචිත්තානී’’තිවුච්චන්ති. 

කුහින්තිකිංනිමිත්තං. කතරංඨානං පාපුණිත් වාතිකිංකාරණංආගම්ම. 

එත් යථයතති එත් ථාති කාෙවචීමයනොසුචරිතභාවනාසාජීවනිප් ත්තිෙං. සා
පන යහට්ඨිමයකොටිො යසොතාපත්ති යලන දීයපතබ්බාති ආහ 

‘‘යසොතාපත් තිඵයල භුම් ම’’න්ති. ෙස්මා ආජීවට්ඨමකං අවසිට්ඨඤ්ච සීලං
පාතියමොක්ඛසංවරසීලස්ස ච පාරිසුද්ධිපාතියමොක්ඛාධිගයමන

යසොතාපත්ති ලප්පත්තිො සිද්යධො යහොතීතිආහ – ‘‘පාතියමොක් ඛ…යප.… 

නිරුජ් ඣතී’’ති. ‘‘සුඛසීයලො දුක්ඛසීයලො’’තිආදීසු විෙ පකතිඅත්ථසීලසද්දං

ගයහත්වාවුත්තං ‘‘අකුසලසීල’’න්තිආදි. 

265. කාමාවචරකුසලචිත් තයමව වුත් තං 
සම්පත්තසමාදානවිරතිපුබ්බකස්ස සීලස්ස අධිප්යපතත්තා. යතනාහ – 

‘‘එයතන හි කුසලසීලං සමුට් ඨාතී’’ති. 

සීලවාති එත්ථ වා-සද්යදො පාසංසත්යථොව යවදිතබ්යබොති ආහ 

‘‘සීලසම් පන් යනො යහොතී’’ති. යෙො සීලමත්යත පතිට්ඨියතො, න 

සමාධිපඤ්ඤාසු, යසො සීලමෙධම්මපූරිතතාෙ සීලමයෙො. යතනාහ 
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‘‘අලයමත් තාවතා’’තිආදි. ෙත් ථාති ෙස්සං යචයතොවිමුත්තිෙං
පඤ්ඤාවිමුත්තිෙඤ්ච. තදුභෙඤ්ච ෙස්මා අරහත්ත යල සඞ්ගහිතං, තස්මා

වුත්තං ‘‘අරහත් තඵයල භුම් ම’’න්ති. අයසසං නිරුජ් ඣති සුඛවිපාකභාවස්ස
සබ්බයසොපටිප්පස්සම්භනයතො. 

266. කාමපටිසංයුත්තාසඤ්ඤා කාමසඤ් ඤා. යසයසසුපිඑයසවනයෙො. 

ඉතරා ද් යවතිබයාපාදවිහිංසාසඤ්ඤා. 

අනාගාමිඵලපඨමජ් ඣානන්ති අනාගාමි ලසහගතං පඨමජ්ොනං. 

එත් ථාති ෙථාවුත්යත පඨමජ්ොයන. එත්ථ ච උජුවිපච්චනීයකන

පටිපක්ඛප්පහානංසාතිසෙන්තිපඨමජ්ොනග්ගහණං.යතනාහ ‘‘අපරියසසා 

නිරුජ් ඣන් තී’’ති. යනක්ඛම්මසඤ්ඤානං කාමාවචරචිත්තසහගතතා තස්ස
සීලස්සසමුට්ඨානතාචසම්පයුත්තනයෙනයවදිතබ්බා. 

267. 
කුසලසඞ්කප්පනියරොධදුතිෙජ්ොනිකඅරහත්ත ලඅකුසලසඞ්කප්පනියරොධ- 
පඨමජ්ොනිකඅනාගාමි ලග්ගහයණන සමයණො දස්සියතො. යසසං
සුවිඤ්යඤෙයයමව. 

සමණමුණ්ඩිකාපුත්තසුත්තවණ්ණනාෙලීනත්ථප්පකාසනාසමත්තා. 
9. චූළසකුලුදායිසුත්තවණ්ණනා 

271. පඤ ්යහොති ඤාතුං ඉච්ඡියතො අත්යථො, තයදව ධම්මයදසනාෙ

නිමිත්තභාවයතො කාරණං. උපට් ඨාතූතිඤාණස්ස යගොචරභාවං උපගච්ඡතු. 

යෙන කාරයණනාති යෙන තුය්හං උපට්ඨියතන කාරයණන ධම්මයදසනා 
උපට්ඨයහෙය, තං පන පරිබ්බාජකස්ස අජ්ොසෙවයසන තථා වුත්තං.

යතනාහ ‘‘එයතන හි…යප.… දීයපතී’’ති. එකඞ් ගණානීති පිධානාභායවන

එකඞ්ගණසදිසානි.යතනාහ ‘‘පාකටානී’’ති. 

ජානන් යතොති අත්තයනො තථාභාවං සෙං ජානන්යතො. සක් කච් චං 

සුස් සූසතීති‘‘තථාභූතංයෙවමංතථා අයවොචා’’තිසාදරංසුස්සූසති. තස් මාති

දිබ්බචක්ඛුලාභියනො අනාගතංසඤාණලාභයතො. එවමාහාති ‘‘යෙො යඛො, 
උදායි, දිබ්යබන චක්ඛුනා’’ති ආරභිත්වා ‘‘යසො වා මං අපරන්තං ආරබ්භ
පඤ්හං පුච්යඡෙයා’’තිඑවංඅයවොච. 

ඉතරන්තිඅවසිට්ඨංඉමස්මිංඨායන වත්තබ්බං. වුත් තනෙයමවාති‘‘යෙො

හිලාභී’’තිආදිනා වුත්තනෙයමව. අතීයතතිපුබ්යබනිවාසානුස්සතිඤාණස්ස 

විසෙභූයතඅත්යථ. අනාගයතතිඅනාගතංසඤාණස්ස විසෙභූයතඅනාගයත 
අත්යථ. 

පංසුපයදයසනිබ්බත්තනයතොපංසුසයමොකිණ්ණසරීරතාෙ පංසුපිසාචකං. 

එකං මූලං ගයහත් වාතිදීඝයසොයහට්ඨිමන්යතන චතුරඞ්ගුලං, උපරිමන්යතන
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විදත්ථිකං රුක්ඛගච්ඡලතාදීසු ෙස්ස කස්සචි එකං මූලං ගයහත්වා

අඤ්ඤජාතිකානං අදිස් සමානකායෙො යහොති. අෙං කිර යනසං ජාතිසිද්ධා

ධම්මතා. තත්රාතිතස්සමූලවයසන අදිස්සමානකතාෙ. න දිස ්සති ඤායණන
නපස්සති. 

272. න ච අත් ථං දීයපෙයාති අධිප්යපතමත්ථංසාවාචාසරූපයතොනච
දීයපෙය, යකවලං වාචාමත්තයමවාති අධිප්පායෙො. පටිහරිතබ්බට්යඨන
පරසන්තායන යනතබ්බට්යඨන පටිහාරිෙ-සද්දද්වායරන විඤ්ඤාතබ්යබො 
භාවත්යථො, යසොව පාටිහීරයකො නිරුත්තිනයෙන, නත්ථි එතස්ස

පාටිහීරකන්ති අප් පාටිහීරකතං, ත-සද්යදන පදං වඩ්යඪත්වා තථා වුත්තං, 

අනිෙයානං. යතනාහ ‘‘නිරත් ථකං සම් පජ් ජතී’’ති. සුභකිණ් හයදවයලොයක 

ඛන් ධා විෙ යජොයතතීති ඉමිනා – ‘‘දිබ්යබො රූපී මයනොමයෙො
සබ්බඞ්ගපච්චඞ්ගීඅහීනින්ද්රියෙොඅත්තා’’තිඉමමත්ථංදස්යසති. 

273. සඋපසග්ගපදස්ස අත්යථොඋපසග්යගන විනාපිවිඤ්ඤාෙතීතිආහ 

‘‘විද් යධති උබ් බද් යධ’’ති. සා චස්ස උබ්බිද්ධතා උපක්කියලසවිගයමන

සුචිභායවනඋපට්ඨානන්තිආහ ‘‘යමඝවිගයමන දූරීභූයත’’ති.ඉන්දනීලමණි

විෙ දිබ්බති යජොයතතීති යදයවො, ආකායසො. ‘‘අඩ් ෙරත් තසමයෙ’’ති
වත්තබ්යබ භුම්මත්යථ විහිතවචනානං අච්චන්තසංයෙොගාභාවා
උපයෙොගවචනංයවදිතබ්බං. පුණ්ණමාසිෙඤ්හි ගගනමජ්ෙස්සපුරයතො වා
පච්ඡයතො වා අන්යත ඨියත අඩ්ඪරත්යත සමයෙො භින්යනො නාම යහොති, 

මජ්යෙ එව පන ඨියතො අභින්යනො නාම. යතනාහ ‘‘අභින් යන 

අඩ් ෙරත් තසමයෙ’’ති. 

යෙ අනුයභොන් තීති යෙ යදවා චන්දිමසූරිොනං ආභා අනුයභොන්ති

විනිභුඤ්ජන්ති වළඤ්ජන්ති ච යතහි යදයවහි බහූ යචව බහුතරා ච 

චන්දිමසූරිොනං ආභා අනනුයභොන්යතො. යතනාහ – ‘‘අත් තයනො 

සරීයරොභායසයනව ආයලොකං ඵරිත් වා විහරන් තී’’ති. 

274. පුච් ොමූ ් යහො පන ජායතො ‘‘අෙං පරයමො වණ්යණො’’ති

ගහිතපදස්ස විධමයනන. අයචලකපාළින්ති ‘‘අයචලයකො යහොති
මුත්තාචායරො’’තිආදිනෙප්පවත්තං (දී. නි. 1.394) 
අයචලකපටිපත්තිදීපකගන්ථං, ගන්ථසීයසයනවයතනපකාසිතවාදානිවදති. 
සුරායමරෙපානමනුයුත්තපුග්ගලස්ස සුරාපානයතො විරති තස්ස කාෙං
චිත්තඤ්චතායපන්තී සංවත්තතීතිසුරාපානවිරති(තයපො, යසොයෙවගුයණො.
යතනාහ‘‘සුරාපානවිරතීති අත්යථො’’ති(. 

275. එකන්තං අච්චන්තයමව සුඛං අස්සාති එකන් තසුඛං. පඤ් චසු 

ධම් යමසූති ‘‘පාණාතිපාතා පටිවිරතී’’තිආදීසු පඤ්චසුසීලාචාරධම්යමසු. න 

ජානිංසූති සම්යමොයසන අනුපට්ඨහන්ති තදත්ථං න බුජ්ෙන්ති.
බුද්ධුප්පායදන කිර විහතයතජානි මහානුභාවානි මන්තපදානි විෙ
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බාහිරකානං යෙොගාවචරගන්යථන සද්ධිං යෙොගාවචරපටිපදා නස්සති. 

උග් ගණ් හිංසූති ‘‘පඤ්ච පුබ්බභාගධම්යම’’තිආදිවචනමත්තං උග්ගණ්හිංසු. 

තතිෙජ් ඣානයතොති කාරයණොපචායරන  ලං වදති,  ලභූතයතො 

තතිෙජ් ඣානයතො. 

276. එකන්තසුඛස්ස යලොකස්ස පටිලායභන පත්තිොතත්ථ නිබ්බත්ති 

පටිලාභසච් ඡිකිරිො. එකන්තසුයඛයලොයක අනභිනිබ්බත්තිත්වාඑවඉද්ධිො
තත්ථ ගන්ත්වා තස්ස සත්තයලොකස්ස භාජනයලොකස්ස ච පච්චක්ඛයතො

දස්සනං පච් චක් ඛසච් ඡිකිරිො. යතනාහ ‘‘තත් ථා’’තිආදි. 

277. උදඤ් චනියකොති උදඤ්චයනො. විඤ්ඣුපබ්බතපස්යස ගාමානං
අනිවිට්ඨත්තා තිංසයෙොජනමත්තං ඨානං අටවී නාම, තත්ථ යසනාසනං, 

තස්මිං අටවියසනාසයන පධානකම්මිකානං භික්ඛූනං බහූනං තත්ථ

නිවායසන එකං පධානඝරං අයහොසි. 

චූළසකුලුදායිසුත්තවණ්ණනාෙලීනත්ථප්පකාසනාසමත්තා. 
10. යවඛනසසුත්තවණ්ණනා 

280. සහ වත්ජකායමන කියලසකායමොගරුගරුකාතබ්යබොඑතස්සාති 

කාමගරු. යතස්යවව කායමසු නින්නයපොණපබ්භාරජ්ොසයෙොති 

කාමාධිමුත් යතො. පබ්බජ්ජාපඨමජ්ොනාදිකංයනක්ඛම්මංගරුගරුකාතබ්බං

එතස්සාති යනක් ඛම් මගරු. තත්ථ නින්නයපොණපබ්භාරජ්ොසයෙො 

යනක් ඛම් මාධිමුත් යතො ස්වාෙමත්යථොෙථාඑකච්යචගහට්යඨලබ්භති, එවං

එකච්යච අනගායරපීති ආහ ‘‘පබ් බජියතොපී’’තිආදි. අෙං පන යවඛනයසො
පරිබ්බාජයකො. යසො හි යවඛනසතාපසපබ්බජ්ජං උපගන්ත්වා යවඛනයසන
ඉමිනා දිට්ඨිමාදාෙ සමාදියිත්වා ඨිතත්තා ‘‘යවඛනයසො’’ති වුච්චති. ෙථා
යලොයකො සෙං එකාදසහි අග්ගීහි ආදිත්යතොපි සමායනො පච්චක්ඛයතො
අනුභවිෙමානං සාලාකිකං අග්ගිසන්තාපං විෙ
අනාදිකාලානුගතසම්මාකවචරසන්තාපං ආදිත්තතාෙ න සල්ලක්යඛති, 
සම්මාසම්බුද්යධන පන මහාකරුණාසමුස්සාහිතමානයසන ‘‘සබ්බං, 

භික්ඛයව, ආදිත්ත’’න්ති ආදිත් තපරිොයෙ (සං. නි. 4.28; මහාව. 54) 
යදසිෙමායන සල්ලක්යඛති, එවං අෙම්පි අනාදිකාලපරිභාවිතං
අත්තඅජ්ොසයෙ අවට්ඨිතං කාමාධිමුත්තං සරයසන අනුපධායරන්යතො
සත්ථාරා–‘‘පඤ්චයඛොඉයම, කච්චාන, කාමගුණා’’තිආදිනාකාමගුයණසු
කාමසුයඛ භාසිෙමායන ‘‘කාමාධිමුත්තං වත පබ්බජිතස්ස චිත්ත’’න්ති

උපධායරස්සතීති ආහ – ‘‘ඉමාෙ කථාෙ කථිෙමානාෙ අත් තයනො 

කාමාධිමුත් තතං සල් ලක් යඛස ්සතී’’ති. කාමග් ගසුඛන්ති කායමතබ්බවත්ථූහි
අග්ගභූතං සුඛං. සබ්යබ හි යතභූමකධම්මා කාමනීෙට්යඨන කාමා, යත
පටිච්ච උප්පජ්ජනසුඛයතො නිබ්බානසුඛයමව අග්ගභූතං සුඛං. ෙථාහ –
‘‘ොවතා, භික්ඛයව, ධම්මා සඞ්ඛතා වා අසඞ්ඛතා වා, විරායගො යතසං
අග්ගමක්ඛාෙතී’’ති(ඉතිවු.90; අ.නි.4.34) – ‘‘නිබ්බානංපරමංසුඛ’’න්ති 
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(ම. නි. 2.215, 217; ධ. ප. 203) ච. යතන වුත්තං ‘‘නිබ් බානං 

අධිප් යපත’’න්ති. 

281. පුබ්යබනිවාසඤාණලාභියනො පුබ්බන්තං ආරබ්භ වුච්චමානකථා 
අනුච්ඡවිකා තදත්ථස්ස පච්චක්ඛභාවයතො, තදභාවයතො යවඛනසස්ස

අනනුච්ඡවිකාති ආහ ‘‘ෙස් මා…යප.… නත් ථී’’ති. අනාගතකථාෙ…යප.… 

නත් ථීතිඑත්ථාපිඑයසවනයෙො. ආරක් ඛත් ථාොති යදවතාහිමන්තපයදහිසහ

ඨිතා තත්ථආරක්ඛත්ථාෙ. අවිජ් ජාොතිඉදංලක්ඛණවචනං, තංමූලකත්තා

වා සබ්බකියලසධම්මානං අවිජ්ජාව ගහිතා. ජානනං 
පහීනකියලසපච්චයවක්ඛණඤායණන.යසසං සුවිඤ්යඤෙයයමව. 

යවඛනසසුත්තවණ්ණනාෙලීනත්ථප්පකාසනාසමත්තා. 
නිට්ඨිතාචපරිබ්බාජකවග්ගවණ්ණනා. 
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4. රාජවග් ගවණ් ණනා 

1. ඝටිකාරසුත්තවණ්ණනා 
282. චරිෙන්ති යබොධිචරිෙං, යබොධිසම්භාරසම්භරණවයසන පවත්තිතං 

යබොධිසත්තපටිපත්තින්ති අත්යථො. සුකාරණන්ති යබොධිපරිපාචනස්ස
එකන්තිකංසුන්දරංකාරණං, කස්සපස්සභගවයතොපයිරුපාසනාදිංසන්ධාෙ 
වදති. තඤ්හි යතන සද්ධිං මො ඉධ කතන්ති වත්තබ්බතං ලභති. 

මන් දහසිතන්තිඊසකංහසිතං. කුහං කුහන්ති හාස-සද්දස්සඅනුකරණයමතං. 

හට් ඨපහට් ඨාකාරමත් තන්ති හට්ඨපහට්ඨමත්තං. ෙථා ගහිතසඞ්යකතා
‘‘පහට්යඨොභගවා’’තිසඤ්ජානන්ති, එවං ආකාරදස්සනමත්තං. 

ඉදානි ඉමිනා පසඞ්යගන තාසං සමුට්ඨානං විභාගයතො දස්යසතුං 

‘‘හසිතඤ් ච නායමත’’න්තිආදි ආරද්ධං. තත්ථ අජ්ඣුයපක්ඛනවයසනපි 

හායසො න සම්භවති, පයගව යදොමනස්සවයසනාති ආහ ‘‘යතරසහි 

යසොමනස ්සසහගතචිත් යතහී’’ති. නනු ච යකචි යකොධවයසනපි හසන්තීති? 
න, යතසම්පි ෙං තං යකොධවත්ජ, තස්ස මෙං දානි ෙථාකාමකාරිතං
ආපජ්ජිස්සාමාති දුවිඤ්යඤෙයන්තයරන යසොමනස්සචිත්යතයනව හාසස්ස

උප්පජ්ජනයතො. යතසූති පඤ්චසු යසොමනස්සසහගතචිත්යතසු. 

බලවාරම් මයණති උළාරආරම්මයණ ෙමකමහාපාටිහාරිෙසදියස. 

දුබ් බලාරම් මයණති අනුළායර ආරම්මයණ. ඉමස ්මිං පන ඨායන…යප.… 

උප් පායදසීති ඉදං යපොරාණට්ඨකථාෙං තථා ආගතත්තා වුත්තං. න
අයහතුකයසොමනස්සසහගතචිත්යතනභගවයතොසිතංයහොතීති දස්සනත්ථං. 

අභිධම් මටීකාෙං (ධ. ස. මූලටී. 568) පන ‘‘අතීතංසාදීසු අප්පටිහතං
ඤාණං වත්වා ‘ඉයමහි තීහි ධම්යමහි සමන්නාගතස්ස බුද්ධස්ස භගවයතො
සබ්බං කාෙකම්මං ඤාණපුබ්බඞ්ගමං ඤාණානුපරිවත්ත’න්තිආදිවචනයතො 
(මහානි. 69, 156; චූළනි. මාඝරාජමාණවපුච්ඡානිද්යදස 85; පටි. ම. 3.5; 
යනත්ති.15; දී.නි.අට්ඨ.3.305; විභ.මූලටී.සුත්තන්තභාජනීෙවණ්ණනා; 
දී. නි. ටී. 3.141, 305) ‘භගවයතො ඉදං චිත්තං උප්පජ්ජතී’ති වුත්තවචනං 
විචායරතබ්බ’’න්ති වුත්තං. තත්ථ ඉමිනා හසිතුප්පාදචිත්යතන
පවත්තිෙමානම්පි භගවයතො සිතකරණං පුබ්යබනිවාස-අනාගතංස-
සබ්බඤ්ඤුතඤ්ඤාණානං අනුවත්තකත්තා ඤාණානුපරිවත්තියෙවාති, එවං
පන ඤාණානුපරිවත්තිභායව සති න යකොචි පාළිඅට්ඨකථානං වියරොයධො.

තථා හි අභිධම් මට් ඨකථාෙං (ධ. ස. අට්ඨ. 568) ‘‘යතසං ඤාණානං
චිණ්ණපරිෙන්යතඉදංචිත්තංඋප්පජ්ජතී’’ති වුත්තං. අවස්සඤ්චඑතංඑවං
ඉච්ඡිතබ්බං, අඤ්ඤථාආවජ්ජනස්සපි භගවයතො පවත්ති තථාරූයපකායල
නසංයුජ්යජෙය, තස්සපිහිවිඤ්ඤත්තිසමුට්ඨාපකභාවස්ස ඉච්ඡිතත්තා, තථා
හි වුත්තං – ‘‘එවඤ්ච කත්වා මයනොද්වාරාවජ්ජනස්සපි 
විඤ්ඤත්තිසමුට්ඨාපකත්තං උපපන්නං යහොතී’’ති, න ච
විඤ්ඤත්තිසමුට්ඨාපකත්යත තංසමුට්ඨිතාෙවිඤ්ඤත්තිොකාෙකම්මාදිභාවං

ආපජ්ජනභායවො විබන්ධතීති තයමව සන්ධාෙ වදති. යතනාහ ‘‘එවං 
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අප් පමත් තකම් පී’’ති. සයතරිතා විජ්ජුලතා නාම සයතරතාවිජ් ුභලතා. සා හි
ඉතරවිජ්ජුලතා විෙ ඛණට්ඨිතිකා සීඝනියරොධා ච න යහොති, අපිච යඛො
දන්ධනියරොධා, තඤ්ච සබ්බකාලං චතුදීපිකමහායමඝයතොව නිච්ඡරති

යතනාහ ‘‘චාතද් දීපිකමහායමඝමුඛයතො’’ති. අෙං කිර තාසං රස්මිවට්ටීනං 
ධම්මතා, ෙදිදං තික්ඛත්තුං සිරවරං පදක්ඛිණං කත්වා දාඨග්යගසුයෙව 
අන්තරධානං. 

283. ෙදිපි චත්තාරි අසඞ්යඛයෙයානි කප්පානං සතසහස්සඤ්ච 
පඤ්ඤාපාරමිතා පරිභාවිතා, තථාපි ඉදානි තං බුද්ධන්තරං තස්සා

පටිපායදතබ්බත්තා වුත්තං ‘‘අපරිපක් කඤාණත් තා’’ති. කාමඤ්චස්ස
ඤාණාෙ ඉදානිපි පටිපායදතබ්බතා අත්ථි, එවං සන්යතපි නනු
සම්මාසම්බුද්යධසු පසායදන සම්භාවනාෙ භවිතබ්බං තථා චිරකාලං

පරිභාවිතත්තා, කථං තත්ථ හීළනාති ආහ ‘‘බ්රාහ් මණකුයල’’තිආදි.
චිරකාලපරිචිතාපි හි ගුණභාවනා අප්පයකනපි අකලයාණමිත්තසංසග්යගන
විපරිවත්තති අඤ්ඤථත්තං ගච්ඡති. යතන මහාසත්යතොපි ජාතිසිද්ධාෙං

ලද්ධිෙං ඨත්වා ජාතිසිද්යධන මායනන එවමාහ – ‘‘කිං පන යතන 

මුණ් ඩයකන සමණයකන දිට් යඨනා’’ති.තථාහිවුත්තං අට් ඨකථාෙං – 

‘‘තස්මාඅකලයාණජනං, ආසීවිසමියවොරගං, 
ආරකා පරිවජ්යජෙය, භූතිකායමො විචක්ඛයණො’’ති. (දී. නි. අට්ඨ. 
1.170-172); 

න්හානචුණ්යණන සුත්යතන කතා යසොත් ති, කුරුවින්දගුළිකා, සා එව

සිනාෙන්ති කාෙං වියසොයධන්ති එතාොති සිනානං. යතනාහ – ‘‘යසොත් ති 

සිනානන් ති සිනානත් ථාෙ කතයසොත් ති’’න්ති. 

284. අරිෙපරිහායරනාති අරිොනං පරිහායරන, අනාගාමීනං
න්හානකායලඅත්තයනොකාෙස්ස පරිහාරනිොයමනාතිඅත්යථො.අත්තයනො 

ඤාණසම්පත්තිො විභවසම්පත්තිො පසන් නකාරං කාතං සක් ඛිස ්සති. 

එතදත් ථන්ති‘‘අහිතනිවාරණං, හියතනියෙොජනංබයසයනපරිවජ්ජන’’න්ති
ෙදිදං, එතදත්ථංමිත්තානාමයහොන්ති.යකචි‘‘ොයවත්ථඅහුපී’’තිපඨන්ති, 
යතසංොවඑත්ථ යකසග්ගගහණංතාවඅෙංනිබන්යධොඅහුපීතිඅත්යථො. 

285. සතිපටිලාභත් ථාොති යබොධිො මහාභිනීහාරං කත්වා
යබොධිසම්භාරපටිපදාෙ පූරණභායව සතිො පටිලාභත්ථාෙ. ඉදානි තස්ස 

සතුප්පාදනීෙකථාෙ පවත්තිතාකාරං සඞ්යඛයපයනව දස්යසතුං ‘‘තස් ස 

හී’’තිආදි වුත්තං. තත්ථ න ලාමකට් ඨානං ඔතිණ් ණසත් යතොති ඉමිනා
මහාසත්තස්ස පණීතාධිමුත්තතං දස්යසත්වා එවං පණීතාධිමුත්තිකස්ස

පමාදකිරිො න යුත්තාති දස්යසන්යතො ‘‘තාදිසස ්ස නාම පමාදවිහායරො න 

යුත් යතො’’තිආහ.තදායබොධිසත්තස්ස යනක්ඛම්මජ්ොසයෙොයතලප්පදීයපො
විෙ වියසසයතො නිබ්බත්ති, තං දිස්වා භගවා තදනුරූපං ධම්මකථං



මජ්ඣිමනිකායෙ මජ්ඣිමපණ්ණාසටීකා රාජවග්යගො 

114 
පටුන 

කයරොන්යතො ‘‘තාදිසස් ස…යප.… කයථසී’’ති. පරසමුද් දවාසී යථරා 

අඤ්ඤථා වදන් ති. අට් ඨකථාෙං පන නාෙං බුද්ධානං භායරො, ෙදිදං
පූරිතපාරමීනං යබොධිසත්තානං තථා ධම්මයදසනා යතසං
මහාභිනීහාරසමනන්තරම්පි යබොධිසම්භාරස්ස සෙම්භුඤායණයනව 
පටිවිදිතත්තා. තස්මා යබොධිසත්තභාවපයවදනයමව තස්ස භගවා අකාසීති

දස්යසතුං ‘‘සතිපටිලාභත් ථාො’’තිආදි වුත්තං. සතිපටිලාභත් ථාොති
සම්මාපටිපත්තිොඋජ්ජලයන පාකටකරසතිපටිලාභාෙ. 

286. ඤාණඤ්හි කියලසධම්මවිදාලනපදාලයනහි සිඞ්ගං විොති සිඞ් ගං. 

තඤ්හි පටිපත්තිො උපත්ථම්භිතං උස්සිතං නාම යහොති, තදභායව පතිතං 
නාම. යකචි පන වීරිෙං සිඞ්ගන්ති වදන්ති. තස්මිං සම්මප්පධානවයසන
පවත්යත බාහිරපබ්බජ්ජං උපගතාපි මහාසත්තා විසුද්ධාසො 
අප්පිච්ඡතාදිගුණසමඞ්ගියනොෙථාරහංගන්ථධුරංවාසධුරඤ්චපරිබ්රූහෙන්තා 

විහරන්ති, පයගව බුද්ධසාසයන අප්පිච්ඡතාදීහීති ආහ ‘‘චතපාරිසුද් ධිසීයල 

පනා’’තිආදි. විපස්සනංබ්රූයහන්තා සිඛාප්පත්තවිපස්සනායහොන්තීතිවුත්තං

– ‘‘ොව අනුයලොමඤාණං ආහච් ච තිට් ඨන් තී’’ති, අනුයලොමඤාණයතො

ඔරයමව විපස්සනං ඨයපන්තීති අත්යථො. මග් ගඵලත් ථං වාොමං න 

කයරොන් ති පඤ්ඤාපාරමිතාෙ සබ්බඤ්ඤුතඤ්ඤාණගබ්භස්ස
අපරිපුණ්ණත්තාඅපරිපක්කත්තාච. 

287. යථයරහීති වුද්ධතයරහි. නිවායස සතීතිෙස්මිංඨායන පබ්බජියතො, 

තත්යථව නිවායස. වප් පකාලයතොති සස්සානං වප්පකාලයතො. පුබ්යබ විෙ
තයතො පරං තිඛියණන සූරිෙසන්තායපන පයෙොජනං නත්ථීති වුත්තං – 

‘‘වප් පකායල විතානං විෙ උපරි වත් ථකිලඤ් ජං බන් ධිත් වා’’ති. පුටයකති
කලායප. 

288. පච්චෙසාමග්ගියහතුකත්තා ධම්මප්පත්තිො පයදසයතො
පරිඤ්ඤාවත්ජකාපි අරිො උපට්ඨියත චිත්තවිඝාතපච්චයෙ ෙයදතං

නාතිසාවජ්ජං, තයදවං ගණ්හන්තීති අෙයමත්ථ ධම්මතාතිආහ – ‘‘අලාභං 

ආරබ් භ චිත් තඤ් ඤථත් ත’’න්තිආදි. යසොති කිකී කාසිරාජා. 

බ්රාහ් මණභත් යතොති බ්රාහ්මයණසු භත්යතො. යදයවති බ්රාහ්මයණ සන්ධාොහ. 

භූමියදවාති යතසං සමඤ්ඤා, තදා බ්රාහ්මණගරුයකො යලොයකො. තදා හි 

කස්සයපොපි භගවා බ්රාහ්මණකුයල නිබ්බත්ති. ධීත අවණ් ණං වත් වාති, 
‘‘මහාරාජ, තව ධීතා බ්රාහ්මණසමෙං පහාෙ මුණ්ඩපාසණ්ඩිකසමෙං 

ගණ්හී’’තිආදිනාරාජපුත්තිොඅගුණංවත්වා. වරං ගණ් හිංසු ඤාතකා. රජ් ජං 

නිෙයායතසි ‘‘මා යම වචනං මුසා අයහොසි, අට්ඨයම දිවයස
නිග්ගණ්හිස්සාමී’’ති. 



මජ්ඣිමනිකායෙ මජ්ඣිමපණ්ණාසටීකා රාජවග්යගො 
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පාවනඅස්මනෙනවයසන සම්මා පාවීකතත්තා පරිසුද් ධතණ් ඩුලානි. 

පාළිෙං තණ් ඩුලපටිභස් තානීති තණ්ඩුලඛණ්ඩානි. 

මුග් ගපටිභස ්තක ාෙපටිභස් යතසුපි එයසවනයෙො. 

289. යකො නු යඛොති භුම්මත්යථ පච්චත්තවචනන්තිආහ – ‘‘කුහිං නු 

යඛො’’ති පාරිපූරිං යෙොජීෙන්ති බයඤ්ජනයභොජනානි එත්ථාති පරියෙොයගො, 

තයතො පරියෙොගා. යතනාහ ‘‘සූපභාජනයතො’’ති. සඤ් ඤං දත් වාති වුත්තං
සබ්බං ආචික්ඛිත්වා තුම්හාකං අත්ථාෙ සම්පායදත්වා නික්ඛිත්යතො

උපට්ඨායකොති භගවයතො ආයරොයචථාති සඤ්ඤං දත්වා. අතිවිස ්සත් යථොති

අතිවිෙවිස්සත්යථො. පඤ ්චවණ් ණාතිඛුද්දිකාදිවයසනපඤ්චප්පකාරා. 

290. කින්ති නිස්සක්යක පච්චත්තවචනං, කස්මාති අත්යථො? 

ධම් මියකොති ඉමිනා ආගමනසුද්ධිං දස්යසති. භික් ඛූනං පත් යත 

භත් තසදියසොතිඉමිනාඋපාසයකනසත්ජපරිච්චත්තභාවංතත්ථසත්ජයනො

ච අපරිසඞ්කතංදස්යසති. සික් ඛාපදයවලා නාම නත් ථීති ධම්මස්සාමිභාවයතො
සික්ඛාපදමරිොදා නාම නත්ථි පණ්ණත්තිවජ්යජ, පකතිවජ්යජ පන 
යසතුඝායතොඑව. 

291. ඡදනට්ඨායන ෙදාකාසං, තයදව තස්ස යගහස්ස ඡදනන්ති 

ආකාසච් ෙදනං. පකතිො උතඵරණයමවාති ඡාදියත ොදිසං උතු, ඡදයන 

උත්තිණභායවපිතම්හියගයහතාදිසයමවඋතු රණංඅයහොසි. යතසංයෙවාති
යතසංඝටිකාරස්සමාතාපිතූනංඑව. 

292. ‘‘චතස්යසො මුට්ඨියෙො එයකො කුඩුයවො, චත්තායරො කුඩුවා එයකො
පත්යථො, චත්තායරො පත්ථා එයකො ආළ්හයකො, චත්තායරො ආළ්හකා එකං 
යදොණං, චත්තාරි යදොණානි එකා මානිකා, චතස්යසො මානිකා එකා ඛාරී, 
වීසති ඛාරිකා එයකො වායහොති තයදව එකසකට’’න්ති 

සුත් තනිපාතට් ඨකථාදීසු (සු. නි. අට්ඨ. 2.662) වුත්තං, ඉධ පන ‘‘ද් යව 

සකටානි එයකො වායහො’’ති වුත්තං. යතලඵාණිතාදින්ති ආදි-සද්යදන

සප්පිආදිං මරිචාදිකටුකභණ්ඩඤ්ච සඞ්ගණ්හාති. නාහං රඤ් ඤා 

දිට් ඨපුබ් යබො, කුයතොපරිප් ස්යසොතිඅධිප්පායෙො. නච් චිත් වාති නච්චංදත්වා. 

ඝටිකාරසුත්තවණ්ණනාෙලීනත්ථප්පකාසනාසමත්තා. 
2. රට්ඨපාලසුත්තවණ්ණනා 

293. ථූලයමව ජල්ලං, ජල්ලාවිපුලා මහන්තායකොට්ඨාජාතාඉමස්සාති 

ථුල් ලයකොට් ඨිකන්ති ඔදනපූපපහූතවයසන ලද්ධනායමො නිගයමො. 

අට් ඨකථාෙං පන ථුල් ලයකොට් ඨන්ති අත්යථො වුත්යතො. යතනපාළිෙං ඉක-
සද්යදන පදවඩ්ඪනංකතන්තිදස්යසති. 

294. රට් ඨපායලොති ඉදං තස්ස කුලපුත්තස්ස නාමං. පයවණිවයසන

ආගතකුලවංසානුගතන්ති සමුදාගමයතො පට්ඨාෙ දස්යසතුං ‘‘කස ්මා 
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රට් ඨපායලො’’තිආදි වුත්තං. සන් ධායරතන්ති විනාසනයතො පුබ්යබ ොදිසං, 

තයථවසම්මයදවධායරතුං සමත්යථො. සද් ධාතිකම්ම ලසද්ධාෙසම්පන්නා. 

සාමයණරං දිස ්වාතිසික්ඛාකාමතාෙඑතදග්යගඨපිෙමානංදිස්වා. 

සහ රඤ්ඤාති සරාජිකං, රඤ්ඤා සද්ධිං රාජපරිසං. චාතවණ් ණන්ති

බ්රාහ්මණාදිචතුවණ්ණසමුදාෙං. යපොයසතන්ති වද්යධතුං දානාදීහි

සඞ්ගහවත්ථූහිසඞ්ගණ්හිතුං. ෙං කුලං. පයහොස ්සතීති සක්ඛිස්සති. 

යතන යතන යම උපපරික් ඛයතොති ‘‘කාමා නායමයත අනිච්චා දුක්ඛා
විපරිණාමධම්මා, අට්ඨිකඞ්කලූපමා’’ති(ම.නි.1.234; පාචි.417; මහානි.3, 
6) චආදිනායෙනයෙනආකායරනකායමසුආදීනවංඔකාරංසංකියලසං, 
තබ්බිපරිොෙයතො යනක්ඛම්යම ආනිසංසං ගුණං පකායසන්තං භගවතා
ධම්මං යදසිතං ආජානාමි, යතන යතන පකායරන උපපරික්ඛයතො

වීමංසන්තස්සමය්හං එවං යහොති එවංඋපට්ඨාති. සික් ඛත් තෙබ්රහ් මචරිෙන්ති
අධිසීලාදිසික්ඛත්තෙසඞ්ගහං යසට්ඨචරිෙං. අඛණ්ඩාදිභාවාපාදයනන 

අඛණ් ඩං ලක්ඛණවචනඤ්යහතං. කඤ්චිපි සික්යඛකයදසං අයසයසත්වා

එකන්යතයනව පරිපූයරතබ්බතාෙ එකන් තපරිපුණ් ණං. චිත්තුප්පාදමත්තම්පි
සංකියලසමලං අනුප්පායදත්වා අච්චන්තයමව විසුද්ධං කත්වා

පරිහරිතබ්බතාෙ එකන් තපරිසුද් ධං. තයතො එව සඞ්ඛං විෙ ලිඛිතන්ති 

සඞ් ඛලිඛිතං. යතනාහ ‘‘ලිඛිතසඞ් ඛසදිස’’න්ති. දාඨිකාපි

මස්සුග්ගහයණයනව ගයහත්වා ‘‘මස් සු’’ත්යවව වුත්තං, 

උත්තරාධරමස්සුන්ති අත්යථො. කසායෙන රත්තානි කාසාොනි. 

අනනුඤ් ඤාතං පුත් තං න පබ් බායජති ‘‘මාතාපිතූනං යලොකිෙමහාජනස්ස
චිත්තඤ්ඤථත්තංමායහොතූ’’ති.තථා හිසුද්යධොදනමහාරාජස්සතථාවයරො
දින්යනො. 

295. පිොයිතබ්බයතො පියෙොති ආහ ‘‘පීතිජනයකො’’ති. මනස්ස 

අප්පාෙනයතො මනායපොති ආහ ‘‘මනවඩ් ෙනයකො’’ති. සුයඛධියතො 
තරුණදාරකකායල. තයතො පරඤ්ච

සප්පිඛීරාදිසාදුරසමනුඤ්ඤයභොජනාදිආහාරසම්පත්තිො සුඛපරිභයතො. අථ
වා දළ්හභත්තිකධාතිජනාදිපරිජනසම්පත්තිො යචව පරිච්ඡදසම්පත්තිො ච

උළාරපණීතසුඛපච්චයූපහායරහි ච සුයඛධියතො, අකිච්යඡයනව

දුක්ඛප්පච්චෙවියනොදයනන සුඛපරිභයතො. අජ්ෙත්තිකඞ්ගසම්පත්තිො වා 

සුයඛධියතො, බාහිරඞ්ගසම්පත්තිො සුඛපරිභයතො. කස ්සචීති උපයෙොගත්යථ
සාමිවචනං, කිඤ්චීති වුත්තං යහොති, අෙයමව වා පායඨො. තථා හි 

‘‘අප් පමත් තකම් පි කලභාගං දුක් ඛස් ස න ජානාසී’’ති අත්යථොවුත්යතො. එවං 

සන් යතතිනනුමෙංරට්ඨපාලමරණාදීසු යකනචිඋපායෙනඅප්පතීකායරන

මරයණනපි තො අකාමකාපි විනා භවිස්සාම, එවං සති. යෙනාති යෙන

කාරයණන. කිං පනාති එත්ථ කින්ති කාරණත්යථ පච්චත්තවචනන්ති

දස්යසන්යතොආහ ‘‘යකන පන කාරයණනා’’ති. 
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296. පරිචායරහීති පරියතො තත්ථ තත්ථ ෙථාසකං විසයෙසු චායරහි.

යතනාහ ‘‘ඉයතො චියතො ච උපයනහී’’ති. පරිචායරහීති වා සුඛූපකරයණහි
අත්තානං පරිචායරහි, අත්තයනො පරිචරණං කායරහි. තථාභූයතො ච ෙස්මා

ලළන්යතොකීළන්යතොනාමයහොති, තස්මා ‘‘ල ා’’තිආදිවුත්තං.නිච්චදානං 

දානං නාම, උයපොසථදිවසාදීසු දාතබ්බං අතියරකදානං පදානං නාම. 

පයවණීරක්ඛණවයසන වා දීෙමානං දානං නාම, අත්තනාව පට්ඨයපත්වා

දීෙමානං පදානං නාම. පචුරජනසාධාරණං වා නාතිඋළාරං දානං නාම, 

අනඤ්ඤසාධාරණං අතිඋළාරං පදානං නාම. උද් දස් යසතබ් බාති උද් ධං 

දස් යසතබ් බා. කුයතො උද්ධං යත දස්යසතබ්බා? පබ්බජිතයතො උද්ධං

අත්තානං මාතාපිතයරොදස්යසතබ්බා, යතනාහ ‘‘ෙථා’’තිආදි. 

299. බලං ගයහත් වාති එත්ථ බලග්ගහණං නාම කාෙබලස්ස

උප්පාදනයමවාති ආහ ‘‘කාෙබලං ජයනත් වා’’ති. එවං විහරන් යතොති ෙථා

පාළිෙංවුත්තං එවංඑයකොවූපකට්යඨො අප්පමත්යතො විහරන්යතො. තස් මාති
ෙස්මා යනයෙයො, න උග්ඝටිතඤ්ඤූ, න ච විපඤ්චිතඤ්ඤූ, තස්මා. චියරන

පබ්බජියතො ද් වාදසයම වස් යස අරහත් තං පාපුණි. ෙංපනවුත්තංපාළිෙං‘‘න 
චිරස්යසවා’’ති, තං සට්ඨි වස්සානි තයතො අධිකම්පි විපස්සනාපරිවාසං
වසන්යතඋපාදාෙ වුත්තං. 

සත් තද් වාරයකොට් ඨකස ්සාති සත්තගබ්භන්තරද්වාරයකොට්ඨකසීයසන

ගබ්භන්තරානි වදති. පහරායපතීති වයෙොවුඩ්ඪානුරූපං කප්පාපනාදිනා

අලඞ්කාරායපති. අන්යතොජාතතාෙඤාතිසදිසීදාසී ඤාතිදාසී. පූතිභායවයනව 

ලක්ඛිතබ්යබො යදොයසො වා අභියදොයසො, යසොව ආභියදොසියකො, අභියදොසංවා 

පච්චූසකාලං ගයතො පත්යතො අතික්කන්යතොති ආභියදොසියකො. යතනාහ 

‘‘එකරත් තාතික් කන් තස් සා’’තිආදි. අපරියභොගාරයහො පූතිභූතභායවන. 

අරිෙයවොහායරනාති අරිෙසමුදාචායරන. අරිො හි මාතුගාමං භගිනිවායදන 

සමුදාචරන්ති. නිස ්සට් ඨපරිග් ගහන්ති පරිච්චත්තාලෙං. වත් තං වට් ටතීති
නිරයපක්ඛභාවයතො වුත්තං, ඉධ පන වියසසයතො අපරියභොගාරහත්තාව

වත්ජයනො.නිමීෙතිසඤ්ඤාෙතීති නිමිත් තං, තථාසල්ලක්ඛියතොආකායරොති

ආහ ‘‘ආකාරං අග් ගයහසී’’ති. 

300. ඝරං පවිසිත් වාති යගහසාමිනිො නිසීදිතබ්බට්ඨානභූතං

අන්යතොයගහං පවිසිත්වා. ආලපයනති දාසිජනස්ස ආලපයන. බහි 

නික් ඛමන් තාති ෙථාවුත්තඅන්යතොයගහයතො බහි නික්ඛමන්තියෙො. ඝයරසු 

සාලා යහොන් තීති ඝයරසු එකමන්යත යභොජනසාලා යහොන්ති 
පාකාරපරික්ඛිත්තාසුසංවිහිතද්වාරබන්ධාසුසම්මට්ඨවාලිකඞ්ගණා. 

අයනොකප් පනං අසද්දහනං. අමරිසනං අසහනං. අනාගතවචනං 
අනාගතසද්දප්පයෙොයගො, අත්යථො පන වත්තමානකාලියකොව. යතනාහ 



මජ්ඣිමනිකායෙ මජ්ඣිමපණ්ණාසටීකා රාජවග්යගො 
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‘‘පච් චක් ඛම් පී’’ති. අරියිද් ධිෙන්ති ‘‘පටිකූයලඅපටිකූලසඤ්ඤීවිහරතී’’ති(අ.
නි.5.144) එවංවුත්තඅරියිද්ධිෙං. 

පූතිකුම්මායසො ඡඩ්ඩනීෙධම්යමො තස්ස යගහයතො ලද්යධොපි න 

දාතබ්බයුත්තයකො දාසිජයනන දින්යනොති ආහ ‘‘යදෙයධම් මවයසන යනව 

දානං අලත් ථම් හා’’ති. ‘‘ඉයමහි මුණ්ඩයකහී’’තිආදිනානිත්ජනනවචයනන
පච්චක්ඛානං අත්ථයතො ලද්ධයමව, තස්ස පන උජුක ාසුසමාචාරවයසන

අලද්ධත්තාවුත්තං ‘‘න පච් චක් ඛාන’’න්ති.යතනාහ– ‘‘පටිසන් ථාරවයසන 

පච් චක් ඛානම් පි න අලත් ථම් හා’’ති. ‘‘යනව දාන’’න්තිආදි පච්චාසීසාෙ
අක්ඛන්තිො ච වුත්තං විෙ පචුරජයනො මඤ්යඤෙයාති තන්නිවත්තනත්ථං

අධිප්පාෙමස්ස විවරිතුං ‘‘කස ්මා පනා’’තිආදි වුත්තං. 

සුත් තිකාපටිච් ෙන් නන්ති සිප්පිකාඡදාහිඡන්නං. 

උක් කට් ඨඑකාසනිකතාොති ඉදං භූතකථනමත්තං යථරස්ස
තථාභාවදීපනයතො. මුදුකස්සපි හි එකාසනිකස්ස ොෙ නිසජ්ජාෙ
කිඤ්චිමත්තං යභොජනං භුත්තං, වත්තසීයසනපි තයතො වුට්ඨිතස්ස පුන
භුඤ්ජිතුං න වට්ටති. යතනාහ තිපිටකචූළාභෙත්යථයරො ‘‘ආසනං වා

රක්යඛෙය යභොජනං වා’’ති. උක් කට් ඨසපදානචාරියකොතිපුරයතො පච්ඡයතො
ච ආහටභික්ඛම්පි අග්ගයහත්වා බහිද්වායර ඨත්වා පත්තවිස්සජ්ජනයමව
කයරොති. එයතයනව යථරස්ස උක්කට්ඨපිණ්ඩපාතිකභායවො දීපියතො.

යතනාහ – ‘‘ස් වාතනාෙ භික් ඛං නාම නාධිවායසතී’’ති. අථ කස්මා

අධිවායසසීති ආහ ‘‘මාත අනුග් ගයහනා’’තිආදි. පණ්ඩිතා හි මාතාපිතූනං 
ආචරියුපජ්ොොනං වා කාතබ්බං අනුග්ගහං අජ්ඣුයපක්ඛිත්වා
ධුතඞ්ගසුද්ධිකාන භවන්ති. 

301. පයුත් තන්ති වද්ධිවයසන පයෙොජිතං, තද්ධිතයලොපං කත්වා
වුත්තන්තියවදිතබ්බංෙථාඅඤ්ඤත්ථාපි‘‘පිතාමහං ධනංලද්ධා, සුඛංජීවති

සඤ්චයෙො’’ති. යජට් ඨකිත් ථියෙොති පධානිත්ථියෙො. ඉයතොති ඉමස්මිං කුයල

අනුභවිතබ්බවිභවසම්පත්තියතො. අඤ ්ඤයතොති ඉමස්ස දින්නත්තා
අඤ්ඤස්මිංකුයලඅනුභවිතබ්බසම්පත්තියතො. 

302. චිත් තවිචිත් තන්තිකප්පනාෙ යචවඅරහරූයපනඅලඞ්කාරාදිනාච

චිත්තිතඤ්යචව විචිත්තිතඤ්ච. වණකාෙන්ති වණභූතං කාෙං. සමන් තයතො 

උස් සිතන්ති යහට්ඨිමකාෙවයසන යහට්ඨා උපරි ච සන්නිස්සිතං. 

නිච් චාතරන්ති අභිණ්හප්පටිපීළිතං, සදා දුක්ඛිතං වා. බහුසඞ් කප් පන්ති
රාගවත්ජභායවන අභිජයනහි හාවභාවවිලාසවයසන, ආමිසවයසන ච

යසොණසිඞ්ගාලාදීහිබහූහිසඞ්කප්යපතබ්බං. ඨිතීතිඅවට්ඨානංඅවිපරිණායමො

නත්ථි. යතනාහ – ‘‘භිජ් ජනධම් මතාව නිෙතා’’ති, පරිස්සවභාවාපත්ති යචව
විනාසපත්ති චඑකන්තිකාතිඅත්යථො. 

චිත් තකතම් පීතිගන්ධාදීහි චිත්තකතම්පි. රූපන්තිසරීරං. 
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අලත් තකකතාති පිණ්ඩිඅලත්තයකන සුවණ්ණකතා. යතනාහ 

‘‘අලත් තයකන රඤ් ජිතා’’ති. චුණ් ණකමක් ඛිතන්ති යදොසනීහරයණහි
තාපදහනාදීහි කතාභිසඞ්ඛාරමුඛං යගොයරොචනාදීහි ඔභාසනකචුණ්යණහි

මක්ඛිතං, යතනාහ ‘‘සාසපකක් යකනා’’තිආදි. 

රයසොදයකනාති සරලනිෙයාසරසමිස්යසන උදයකන. 

ආවත් තනපරිවත් යත කත් වාති ආවත්තනපරිවත්තනවයසන නයත කත්වා. 

අට් ඨපදකරචනාොතිභිත්තිකූටද්ධචන්දාදිවිභාගාෙ අට්ඨපදකරචනාෙ. 

විරවමායනති ‘‘අෙං පලාෙති, ගණ්හ ගණ්හා’’ති විරවමායන.
හිරඤ්ඤසුවණ්ණඔයරොයධතිවත්තබ්බං. 

303. උස් සිතාෙ උස් සිතාොති කුලවිභවබාහුසච්චපඤ්ඤාසම්පත්තිො

උග්ගතාෙඋග්ගතාෙ. අභිලක් ඛියතො උළාරභායවන. 

304. පරිුභඤ් ඤානීති පරිහානානි. යෙ බයාධිනා අභිභූතා සත්තා
ජිණ්ණකප්පා වයෙොහානිසත්තා විෙ යහොන්ති, තයතො නිවත්යතන්යතො 

‘‘ජරාජිණ් යණො’’ති ආහ. වයෙොවුඩ් යෙො, න සීලාදිවුඩ්යඪො. මහත්තං ලාති
ගණ්හාතීති මහල්ලයකො, ජාතිො මහල්ලයකො, න විභවාදිනාති 

ජාතිමහල් ලයකො. ද්වත්තිරාජපරිවත්තසඞ්ඛාතං අද්ධානං කාලං ගයතො

වීතිවත්යතොති අද් ධගයතො. තථා ච පඨමවෙං මජ්ඣිමවෙඤ්ච අතීයතො

යහොතීති ආහ ‘‘අද් ධානං අතික් කන් යතො’’ති. ජිණ්ණාදිපයදහි
පඨමවෙමජ්ඣිමවෙස්ස යබොධිතත්තා අනුප්පත්තතාවිසිට්යඨො වෙ-සද්යදො

ඔසානවෙවිසයෙොතිආහ ‘‘පච් ඡිමවෙං අනුප් පත් යතො’’ති. 

‘‘අප්පිච්යඡො, අප්පඩංසමකසවාතාතපසරීසපසම් ස්යසො’’ති (අ. නි. 
10.11) එවමාදීසු විෙ අප්ප-සද්යදො අභාවත්යථොති අධිප්පායෙනාහ 

‘‘අප් පාබායධොති අයරොයගො, අප් පාතඞ් යකොති නිද් දුක් යඛො’’ති. අප්පත්යථොවා
ඉධ, තත්ථාපි අප්ප-සද්යදො දට්ඨබ්යබො. එවඤ්හි ‘‘යෙො හි, ගහපති, ඉමං 
පූතිකාෙං පරිහරන්යතො මුහුත්තම්පි ආයරොගයං පටිජායනෙය කිමඤ්ඤත්ර
බාලයා’’ති (සං.නි. 3.1) සුත්තපදං සමත්ථිතං යහොති. විපච්චනං විපායකො, 

යසොඑවයවපායකො.සයමො යවපායකොඑතිස්සාඅත්ථීති සමයවපාකිනී, තාෙ.
යතයනව සමයවපාකිනිභායවන සබ්බම්පි සම්මයදව ගණ්හාති ධායරතීති 

ගහණී. ගහණිසම්පත්තිොහිෙථාභුත්තආහායරොසම්මයදවජීරන්යතො සරීයර

තිට්ඨති, යනො අඤ්ඤථා භුත් තභුත් යතො ආහායරො ජීරති ගහණිො

තික්ඛභායවන. තයථව තිට් ඨතීති භුත්තාකායරයනව තිට්ඨති ගහණිො

මන්දභාවයතො. භත් තච් ෙන් යදො උප් පජ් ජයතව භුත්තආහාරස්ස සම්මා

පරිණාමං ගතත්තා. යතයනවාති සමයවපාකිනිභායවයනව. පත්තානං
යභොගානංපරික්ඛිෙමානංනසහසාඑකජ්ෙංයෙවපරික්ඛෙං ගච්ඡන්ති, අථ
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යඛො අනුක්කයමන, තථා ඤාතයෙොපීති ආහ ‘‘අනුපුබ් යබනා’’ති. 

ොතකභොදිනාති ආදි-සද්යදනබයාධිභොදිංසඞ්ගණ්හාති. 

305. උද්යදසසීයසන නිද්යදයසො ගහියතොති ආහ ‘‘ධම් මනිද් යදසා 

උද් දිට් ඨා’’ති. ෙස්මා වා යෙ ධම්මා උද්දිසිතබ්බට්යඨන ‘‘උද්යදසා’’ති

වුච්චන්ති. යතව ධම්මා නිද්දිසිතබ්බට්යඨන නිද්යදසාති ‘‘ධම් මනිද් යදසා 

උද් දිට් ඨා’’තිඅත්යථො වුත්යතො.අථවායෙධම්මාඅනිච්චතාදිවිභාවනවයසන
උද්ධං උද්ධං යදයසස්සන්ති, යත ධම්මා තයථව නිස්යසසයතො
යදයසස්සන්තීති එවං උද්යදසනිද්යදසපදානං අනත්ථන්තරතා යවදිතබ්බා. 

තත් ථාති ජරාමරණසන්තියක. අද්ධුයවොතිනිද්ධුයවො නථියරො, අනිච්යචොති

අත්යථො. යතනාහ ‘‘ධුවට් ඨානවිරහියතො’’ති, 

අජාතාභූතාසඞ්ඛතධුවභාවකාරණවිවිත්යතොති අත්යථො. උපනීෙයතීති වා 
ජරාමරයණනයලොයකොසම්මානීෙති, තස්මාඅද්ධුයවොතිඑවයමත්ථ අත්යථො

දට්ඨබ්යබො. තායිතන්තිජාතිආදිබයසනයතොරක්ඛිතුං සමත් යථන ඉස්සයරන

අත්තනා විරහියතොති. ‘‘ඉමං යලොකං ඉයතො වට්ටදුක්ඛයතො යමොයචස්සාමි, 
ජරාබයාධිමරණානං තං අධිභවිතුං න දස්සාමී’’ති එවං අභිසරතීති 
අභිස්සරණං, යලොකස්ස සුඛස්ස දාතා හිතස්ස විධාතා යකොචි ඉස්සයරො, 

තදභාවයතො ආහ ‘‘අනභිස ්සයරොති අසරයණො’’ති. නිස ්සයකො 

මමායිතබ්බවත්ජඅභාවයතො, යතනාහ ‘‘සකභණ් ඩවිරහියතො’’තිආදි.තණ්හාෙ

වයසජායතොතණ්හාෙවිජියතොති කත්වා ‘‘තණ් හාෙ දායසො’’තිවුත්තං. 

306. හත්ථිවිසෙත්තාහත්ථිසන්නිස්සිතත්තාවා හත්ථිසිප්පං‘‘හත්ථී’’ති

ගහිතන්ති ආහ – ‘‘හත් ථිස් මින් ති හත් ථිසිප් යප’’ති, යසසපයදසුපි එයසව

නයෙො. සාතිසෙං ඌරුබලං එතස්ස අත්ථීති ඌරුබලීති ආහ – 

‘‘ඌරුබලසම් පන් යනො’’ති, තයමවත්ථං පාකටං කත්වා දස්යසතුං ‘‘ෙස් ස 

හී’’තිආදි වුත්තං. අභින් නං පරයසනං භින් දයතො භින් නං සකයසනං

සන්ධාරෙයතො උපත්ථම්භෙයතො. බාහුබලීති එත්ථාපි ‘‘ෙස්ස හි  ලකඤ්ච
ආවුධඤ්ච ගයහත්වා’’තිආදිනාඅත්යථොවත්තබ්යබො, ඉධපනපරහත්ථගතං
රජ්ජං ආහරිතුං බාහුබලන්ති යෙොජනා. ෙථා හි ‘‘ඌරුබලී’’ති එත්ථාපි
බාහුබලං අනාමසිත්වා අත්යථො, එවං ‘‘බාහුබලී’’ති එත්ථ ඌරුබලං
අනාමසිත්වා අත්යථො යවදිතබ්යබො, ආහියතො අහංමායනො එත්ථාති අත්තා, 
අත්තභායවො. අලං සමත්යථො අත්තා එතස්සාති අලමත්යථොති ආහ 

‘‘සමත් ථඅත් තභායවො’’ති. 

පරියෙොධාොතිවාපරියතොආරක්ඛංඔදහිත්වා. ‘‘සංවිජ්ජන්යතයඛො, යභො
රට්ඨපාල, ඉමස්මිං රාජකුයල හත්ථිකාොපි…යප.… වත්තිස්සන්තී’’ති 

ඉදම් පි යසො රාජා උපරි ධම් මුද් යදසස් ස කාරණං ආහරන් යතො ආහ. 
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වුත්තස්යසව අනු පච්ඡා ගාෙනවයසන කථනං අනුගීති. තා පන ගාථා
ධම්මුද්යදසානංයදසනානුපුබ්බිං අනාදියිත්වාපිෙථාරහංසඞ්ගණ්හනවයසන

අනුගීතාතිආහ ‘‘චතන් නං ධම් මුද් යදසානං අනුගීති’’න්ති. 

307. එකන්ති එකජාතිෙං. වත්ජකාමකියලසකාමා විසෙයභයදන
භින්දිත්වාතථාවුත්තාතිදට්ඨබ්යබො. 

සාගරන් යතනාති සාගරපරිෙන්යතන. 

අයහො වතාතියසොචයනනිපායතො, ‘‘අයහොවතපාපං කතංමො’’තිආදීසු

විෙ. අමරාතිආදීසු ආහූතිකයථන්ති.මතංඋද්දිස්ස ‘‘අම්හ’’න්තිවත්තබ්යබ
යසොකවයසන‘‘අමර’’න්තිවුච්චති. 

යවොසානන්ති නිට්ඨං, පරියෙොසානන්ති අත්යථො. සාවාති පඤ්ඤා එව. 

ධනයතොති සබ්බධනයතො. උත් තමතරා යසට්ඨා, යතයනවාහ ‘‘පඤ්ඤාජීවිං 
ජීවිතමාහුයසට්ඨ’’න්ති(සං.නි.1.246; සු.නි.184). 

යතසු පාපං කයරොන් යතසු සත්යතසු, නිද්ධාරයණ යචතං භුම්මවචනං. 

පරම් පරාොති අත්තභාවපරම්පරාෙ. සංසාරං ආපජ් ජිත් වාති භවාදීසු 
සංසාරස්ස ආපජ්ජනයහතුං ආපජ්ජන්යතො පරයලොකං උයපති, පරයලොකං

උයපන්යතොව බහුවිධදුක්ඛසඞ්ඛාතං ගබ්භඤ්ච උයපති. තාදිසස ්සාති 

තථාරූපස්සගබ්භවාසදුක්ඛාදීනංඅධිට්ඨානභූතස්ස අප් පපඤ් ඤස ්ස අඤ ්යඤො 

අප් පපඤ් යඤො ච අභිසද් දහන් යතො හිතසුඛාවහන්ති පත්තිොෙන්යතො. 

‘‘පාපධම්යමො’’තිවුත්තත්තාතාදිසස්සපරයලොයකොනාමදුග්ගති එවාති

ආහ ‘‘පරම් හි අපාෙයලොයක’’ති. 

විවිධරූයපනාති රූපසද්දාදිවයසන තත්ථපි පණීතතරාදිවයසන
බහුවිධරූයපන. 

සාමඤ ්ඤයමවාති සමණභායවො එව යසයෙයො. එත්ථ ච ආදියතො ද්වීහි
ගාථාහි චතුත්යථො ධම්මුද්යදයසො අනුගීයතො. චතුත්ථගාථාෙ තතියෙො. 
පඤ්චමගාථාෙ දුතියෙො. ඡට්ඨගාථාෙ දුතිෙතතිො. සත්තමගාථාෙ පඨයමො
ධම්මුද්යදයසො අනුගීයතො, අට්ඨමාදීහි පවත්තිනිවත්තීසු කායමසු
යනක්ඛම්යම ච ෙථාරහං ආදීනවානිසංසං විභායවත්වා අත්තයනො
පබ්බජ්ජකාරණං පරමයතො දස්යසන්යතො ෙථාවුත්තධම්මුද්යදසං නිගයමති, 
යතනවුත්තං‘‘තාපනගාථාධම්මුද්යදසානංයදසනානුපුබ්බිංඅනාදියිත්වාපි 
ෙථාරහංසඞ්ගණ්හනවයසනඅනුගීතා’’ති.යසසංසුවිඤ්යඤෙයයමව. 

රට්ඨපාලසුත්තවණ්ණනාෙලීනත්ථප්පකාසනාසමත්තා. 
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3. මඝයදවසුත්තවණ්ණනා 
308. පුබ් යබ මඝයදයවො නාම රාජාතිඅතීතකායලඉමස්මිංයෙව කප්යප

අයනකවස්සසහස්සායුයකසු මනුස්යසසු පටිපාටිො උප්පන්නානං 
චතුරාසීතිසහස්සානං චක්කවත්තිරාූනනං ආදිපුරියසො මඝයදයවොති
එවංනායමොරාජා. 

ධම් යමොති රාජධම්යමොති යලොකිකා වදන්ති. 

මහායබොධිනිධානපාරමිතාසඞ්ඛායතො පන ධම්යමො අත්ථීති ධම් මියකො. 

ධම් යමනාති ඤායෙන. තදා බ්රහ්මවිහාරාදිභාවනාධම්මස්ස රඤ්යඤො
අනධිගතත්තා තස්සපි වා අනභිජ්ොදීහි සමානයෙොගක්ඛමත්තා වුත්තං 

‘‘දසකුසලකම් මපයථ ඨියතො’’ති. ධම් මන්ති ධම්මයතොඅනයපතං.තථාහිච

යසො පක්ඛපාතාභාවයතො ‘‘සයමො’’ති වුච්චතීති ආහ ‘‘සමං චරතී’’ති. 

පකතිනිොයමයනවාති පයවණිො ආගතනිොයමයනව. ෙස්මා
නිගමජනපයදසු යෙභුයෙයන ගහපතීනං සඞ්ගයහො, තස්මා අට්ඨකථාෙං 

‘‘ගහපතිකාන’’න්ත්යවව වුත්තං. පාළිෙං පන අඤ්ඤයමව නාගරචාරිත්තං, 
අඤ්ඤං යනගමජනපදචාරිත්තන්ති යත විසුං ගහිතා ‘‘යනගයමසු යචව
ජනපයදසු චා’’ති. පච්චුග්ගමනනිග්ගමනවයසන උයපොසථස්ස පටිහරණං

පාටිහාරියෙො, යසො එව පාටිහාරියකො, පක් යඛො. ඉයම දිවසාති ඉයම
චත්තායරොදිවසා. 

309. යදයවොති මච් චු අභිභවනට්යඨන. ෙථා හි යදයවො පකතිසත්යත
අභිභවති, එවංමච්චුසත්යත අභිභවති. ‘‘අහං අසුකංමද්දිතුං ආගමිස්සාමි, 
ත්වංතස්ස යකයසගයහත්වා මා විස්සජ්යජහී’’ති මච්චුයදවස්සආණාකරා 

දූතා විොති දූතාති වුච් චන් ති. අලඞ් කතපටිෙත් තාොති ඉදං අත්තයනො
දිබ්බානුභාවං ආවිකත්වා ඨිතාොති දස්යසතුං වුත්තං. 

යදවතාබයාකරණසදිසයමව යහොති න චියරයනව මරණසම්භවයතො. 

විසුද් ධියදවානන්ති ඛීණාසවබ්රහ්මානං. යත හි චරිමභයව යබොධිසත්තානං
ජිණ්ණාදියකදස්යසන්ති. 

දුඛිතඤ ්ච බයාධිතන්ති බයාධිභායවන සඤ්ජාතදුක්ඛන්ති අත්යථො.
අන්තිමභවිකයබොධිසත්තානං විසුද්ධියදයවහි උපට්ඨාපිතභාවං උපාදාෙ
තදඤ්යඤසං යතහි අනුපට්ඨාපිතානම්පි පණ්ඩිතානං තථා යවොහරිතබ්බතා

පරිොෙසිද්ධාතිආහ ‘‘ඉමිනා පරිොයෙනා’’ති. 

දිසම් පතීති විභත්තිඅයලොයපන නිද්යදයසො, දිසාසීයසන යදසා වුත්තාති
යදසානං අධිපතිරාජාති අත්යථො. උත්තමඞ්යග සිරසි රුහන්තීති 

උත් තමඞ් ගරුහා, යකසා. යත පයනත්ථ ෙස්මා පලිතත්තා අවියසසයතො 

සබ්බපච්ඡිමවෙසන්දස්සකායහොන්ති, තස්මා ‘‘වයෙොහරා’’ති වුත්තා. 



මජ්ඣිමනිකායෙ මජ්ඣිමපණ්ණාසටීකා රාජවග්යගො 

123 
පටුන 

පුරිසයුයගො ෙස්මා තස්මිං වංයස සඤ්ජාතපුරිසට්ඨිතිො පරිච්ඡින්යනො, 

තස්මා ආහ ‘‘වංසසම් භයව පුරියස’’ති. රාජයගහයතො ආහටභික් ඛාෙ 

ොයපන් යතොතිඉමිනාකුමාරකපබ්බජ්ජාෙ උපගතභාවංදස්යසති. 

පරිහරිෙමායනොවාතිඅඤ්යඤනඅඤ්යඤන පරිහරිෙමායනොවිෙයවලාෙ
යවලාෙ යතන මහතා පරිජයනන උපට්ඨිෙමායනො කුමාරකීළං කීළීති 
අත්යථො. යකචි පන ‘‘පරිහරිෙමායනො එවා’’ති අවධාරණවයසන අත්ථං
වදන්ති, තථා සති චතුරාසීතිවස්සසහස්සානි ථඤ්ඤපායී තරුණදාරයකො
අයහොසීති ආපජ්ජතීති තදයුත්තං. කුමාරකාලං වත්වා තදනන්තරං

ඔපරජ්ජවචනයතො විරුද්ධඤ්යචතං. (පඤ ්චමඞ් ගලවචයනන 
උන්නඞ්ගලමඞ්ගලඋක්කන්තනමඞ්ගලකම්මහාෙමඞ්ගලදුස්සමඞ්ගලානි
සමුපගතානිඑව අයහසුන්තිදට්ඨබ්බං(. 

311. සවංසවයසන ආගතා පුත්තනත්තුආදයෙො පුත්තා ච පපුත්තා ච 

එතිස්සාති පුත් තපපුත් තකා පරම්පරා. නිහතන්ති නිහිතං ඨපිතං, 

පවත්තිතන්තිඅත්යථො. නිහතන්තිවාසතතංපතිට්ඨිතභායවනවළඤ්ජිතන්ති

අත්යථො. යතනාහ ‘‘කලයාණවත් ත’’න්ති. අතියරකතරා ද් යව ගුණාති
මහාසත්තස්ස මඝයදවකාලයතො අතියරකතරා ද්යව ගුණා ඉතරරාූනහි පන 
අතියරකතරාඅයනකසතසහස්සප්පයභදාඑවගුණාඅයහසුන්ති. 

312. යතත්තිංස සහපුඤ්ඤකාරියනො එත්ථ නිබ්බත්තාති 
තංසහචරිතට්ඨානං යතත්තිංසං, තයදව තාවතිංසං, තංනිවායසො එයතසන්ති 

තාවතිංසා. නිවාසභායවො ච යතසං තත්ථ නිබ්බත්තනපුබ්බයකොති ආහ – 

‘‘යදවානං තාවතිංසානන් ති තාවතිංසභවයන නිබ් බත් තයදවාන’’න්ති. 

රඤ් යඤොති නිමිමහාරාජස්ස. ඔවායද ඨත් වාති ‘‘සීලං අරක්ඛන්යතො මම
සන්තිකංමා ආගච්ඡතූ’’තිනිග්ගණ්හනවයසනපි, ‘‘එකන්තයතොමමවිජියත
වසන්යතන සීලං රක්ඛිතබ්බ’’න්ති එවං පවත්තිතඔවාදවයසනපි ඔවායද
ඨත්වා. 

අථ නන්ති මහාජුතිකං මහාවිප් ාරං මහානුභාවං නිමිරාජානං. 
‘‘සක්යකොහමස්මි යදවින්යදො, තව සන්තිකමාගයතො’’ති අත්තයනො

සක්කභාවංපයවයදත්වා ‘‘කඞ් ඛං යත පටිවියනොයදස් සාමී’’තිආහ.යතනාහ 

‘‘සබ් බභූතානමිස් සරා’’තිආදි. 

සීලං උපාදාෙ ඔමකතාෙ ‘‘කි’’න්ති හීයළන්යතො වදති. 

ගුණවිසිට් ඨතාොති ලාභෙසාදීනඤ්යචව පිෙමනාපතාදීනඤ්ච 
ආසවක්ඛෙපරියෙොසානානංනිමිත්තභායවනඋත්තමගුණතාෙ.තදාසක්යකො
අනුරුද්ධත්යථයරො, යසො අත්තයනො පුරිමජාතිෙං පච්චක්ඛසිද්ධංව දානයතො

සීලං මහන්තං විභායවන්යතො ‘‘අහඤ් හී’’තිආදිමාහ. තත්ථ අත්තනා

වසිෙමානං කාමාවචරයදවයලොකං සන්ධාෙ ‘‘යපත් තිවිසෙයතො’’ති වුත්තං.
තස්සහි කප්පසතසහස්සංවිවට්ටජ්ොසෙස්සපූරිතපාරමිස්සයදවයලොයකො
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යපතයලොයකො විෙ උපට්ඨාසි. යතයනවාහ ‘‘අච්ඡරාගණසඞ්ඝුට්ඨං, 
පිසාචගණයසවිත’’න්ති(සං.නි.1.46). 

ඛත් තියෙති ඛත්තිෙජාතිෙං. විසුජ් ඣතීති බ්රහ්මයලොකූපපත්තිං සන්ධාෙ

වදති කාමසංකියලසවිසුජ්ෙනයතො. කාොති චබ්රහ්මකාෙමාහ. 

ඉමස්ස මම අදිට්ඨපුබ්බරූපං දිස්වා ‘‘අහුයදව භෙ’’න්ති චින්යතත්වා

ආහ ‘‘අවිකම් පමායනො’’ති. භාෙන්යතො හි චිත්තස්ස අඤ්ඤථත්යතන

කාෙස්සචඡම්භිතත්යතනවිකම්පතිනාම.යතනාහ ‘‘අභාෙමායනො’’ති. සුඛං 

කයථතං යහොතීති පුඤ්ඤ ලං කයථතුංසුඛංයහොති. 

313. මනං ආගම් ම යුත් තායෙව යහොන් තීති මාතලිස්ස සක්කස්යසව
චිත්තංජානිත්වායුත්තාවිෙයහොන්ති, රයථ යුත්තආජානීෙකිච්චංකයරොන්ති
යදවපුත්තා. එවං තාදියස කායල තථා පටිපජ්ජන්ති, ෙථා එරාවයණො

යදවපුත්යතො හත්ථිකිච්චං. නද් ධියතො පට් ඨාොති රථපඤ්ජරපරිෙන්යතන
අක්ඛස්සසම්බන්ධට්ඨානංනද්ධී, තයතොපට්ඨාෙ.අක්යඛො බජ්ෙතිඑත්ථාති 

අක් ඛබද් යධො, අක්යඛන රථස්ස බද්ධට්ඨානං. ෙථා යදවයලොකයතො ොව
චන්දමණ්ඩලස්ස ගමනවීථි, තාව අත්තයනො ආනුභායවන යහට්ඨාමුඛයමව
රථංයපයසසි, එවංචන්දමණ්ඩලස්සගමනවීථියතොොවරඤ්යඤොපාසායදො, 

තාව තයථව යපයසසි. ද් යව මග් යග දස් යසත් වාති පයතොදලට්ඨිො ආකාසං
විලිඛන්යතො විෙ අත්තයනො ආනුභායවන නිරෙගාමී යදවයලොකගාමී චාති

ද්යව මග්යග දස්යසත්වා. කතයමනාතිආදි යදසනාමත්තං, ෙථා යතන
රයථන ගච්ඡන්තස්ස නිරයෙො යදවයලොයකො ච පාකටා යහොන්ති, තථා
කරණං අධිප්යපතං. 

වුත්තකාරණයමව සන්ධාොහ මහාසත්යතො ‘‘උභයෙයනව මං මාතලි 

යනහී’’ති. දුග් ගන්තිදුග්ගමං. යවත් තරණින්තිඑවංනාමකංනිරෙං. කුථිතන්ති

පක්කුථිතංනිපක්කයතලසදිසජාලං. ඛාරසංයුත් තන්තිඛායරොදකසදිසං. 

රථං නිවත් යතත් වාති නිරොභිමුඛයතො නිවත්යතත්වා. 

බීරණීයදවධීතාොති ‘‘බීරණී’’ති එවංනාමිකාෙ අච්ඡරාෙ. 

යසොණදින් නයදවපුත් තස් සාති ‘‘යසොණදින්යනො’’ති එවංනාමකස්ස

යදවපුත්තස්ස. ගණයදවපුත් තානන්ති ගණවයසන පුඤ්ඤං කත්වා
ගණවයසයනව නිබ්බත්තයදවපුත්තානං. 

පත් තකායලති උපකට්ඨාෙ යවලාෙ. අතිථින්ති පච්යචකසම්බුද්ධං.

කස්සපස්ස භගවයතො සාසයනඑකං ඛීණාසවත්යථරන්තිපි වදන්ති. මාතාව 

පුත් තං සකිමාභිනන් දීතිෙථාපවාසයතොආගතංපුත්තංමාතාසකිංඑකවාරං
ආගතකායල අභිනන්දති, තථා නිච්චකායල අභිනන්දි සක්කච්චං පරිවිසි. 

සංෙමා සංවිභාගාතිසීලසංෙමාසංවිභාගසීලා. ජාතයකති නිමිජාතයක. 
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චිත් තකූටන්ති යදවනගරස්ස දක්ඛිණදිසාෙ ද්වාරයකොට්ඨකං. සක් යකො 

චිත් තං සන් ධායරතං අසක් යකොන් යතොති මහාසත්යත පවත්තං යදවතානං
සක්කාරසම්මානං පටිච්ච උප්පන්නං අත්තයනො උසූෙචිත්තං බහි

අනාවිකත්වාඅබ්භන්තයරයෙවචනංඨයපතුංඅසක්යකොන්යතො. අඤ ්යඤසං 

පුඤ ්යඤන වසාහීති සක්කස්ස මහාසත්තං යරොයසතුකාමතාෙ ආරාධනං
නිදස්යසති.පුරාණසක්යකොදීඝායුයකො, තංඋපාදාෙජරාජිණ්ණංවිෙකත්වා 

‘‘ජරසක් යකො’’තිවුත්තං. 

315. යසසං සබ් බන්ති පබ්බජ්ජුපගමනා යසසං අත්තයනො වංයස

යපොරාණරාූනනං රාජචාරිත්තං. පාකතිකන්ති පුන සභාවත්තයමව ගයතො
අයහොසි, අපබ්බජිතභාවවචයනයනවස්ස බ්රහ්මවිහාරභාවනාදීනං 
පබ්බජ්ජාගුණානංඅභායවොදීපියතොයහොති. 

316. වීරිෙං අකයරොන් යතො සමුච් ඡින් දති, න තාව සමුච්ඡින්නං, 
කලයාණමිත්තසංසග්ගාදිපච්චෙසමවායෙ සති සීලවතං කලයාණවත්තං

පවත්යතතුං සක්යකොති. දුස් සීයලන සමුච් ඡින් නං නාම යහොති තස්ස තත්ථ

නිරාසභායවන පටිපත්තිො එව අසම්භවයතො. සත් ත යසඛා පවත් යතන් ති 

කලයාණවත්තස්ස අපරිනිට්ඨිතකිච්චත්තා. ඛීණාසයවන පවත් තිතං නාම 
පරිනිට්ඨිතකිච්චත්තා.යසසංසුවිඤ්යඤෙයයමව. 

මඝයදවසුත්තවණ්ණනාෙලීනත්ථප්පකාසනාසමත්තා. 
4. මධුරසුත්තවණ්ණනා 

317. මධුරාෙන්ති උත්තරමධුරාෙං. ගුන් දාවයනති කාළසිප්පලිවයන .

අතිමුත්තකවයනති ච වදන්ති .චතූසු වණ්යණසු  බ්රාහ් මයණොව යසට් යඨො 

වණ් යණො  .පණ් ඩයරො ති පරිසුද්යධො. කා යකොති අපරිසුද්යධො. 

ජාතියගොත් තාදිපඤ් ඤාපනට් ඨායනසූතිජාතියගොත්තාදිවයසන සුද්ධචින්තාෙං

බ්රාහ්මණා එව සුද්ධජාතිකා, න ඉතයරති අධිප්පායෙො  .සංසාරයතො වා  

සුද්ධචින්තාෙං බ්රාහ්මණාව සුජ්ෙන්ති යවදවිහිතස්ස සුද්ධවිධියනො

අඤ්යඤසං අවිසෙත්තාති අධිප්පායෙො  .තං පයනතං යතසං විරුජ්ෙති

ඛත්තිෙයවස්සානම්පි  මන්තජ්යෙනස්ස අනුඤ්ඤාතත්තා, 

මන්තජ්යෙනවිධිනා ච සංසාරසුද්ධිොභාවයතො  .පුත්තා  නාම අයනොරසාපි

යහොන්ති, න තථා ඉයමති ආහ ‘‘ඔරසා’’ති  .උයර  සංවඩ්ඪිතපුත්යතොපි

‘‘ඔරස’’න්තිවුච්චති.ඉයමපනමුඛයතොනිග්ගයතොහුත්වාඋයර  සංවඩ්ඪාති

දස්යසතුං ‘‘ඔරසා මුඛයතො ජාතා’’ති වුත්තං  .තයතො  එව බ්රහ්මයතො ජාතාති 

බ්රහ් මජා, බ්රහ්මසම්භූතාපි ‘‘බ්රහ් මජා’’තිවුච්චන්ති, නතථාඉයම  .ඉයමපන

පච්චක්ඛයතො  බ්රහ්මුනා නිම්මිතාති බ්රහ් මනිම් මිතා, තයතො එව බ්රහ්මයතො

ලද්ධබ්බවිජ්ජාදිදාෙජ්ජදාොදාති බ්රහ් මදාොදාති සබ්බයමතං බ්රාහ්මණානං

කත්ථනාපලාපසදිසං විඤ්ඤූනංඅප්පමාණංඅවිමද්දක්ඛමංවාචාවත්ජමත්තං

බ්රහ්මකුත්තස්යසව අභාවයතො. ෙං පයනත්ථ වත්තබ්බං, තං 
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විසුද් ධිමග් ගවණ් ණනාෙං වුත්තයමව  .යතනාහ  ‘‘යඝොයසොයෙවා’’තිආදි. 

යවොහාරමත් තයමයවතන්තිඑතං ‘‘බ්රාහ්මයණොවයසට්යඨොවණ්යණො’’තිආදි  

වචනමත්තයමව, නතස්සඅත්යථොයතහිඅධිප්යපතප්පකායරොඅත්ථි. 

318. සමිජ් යඣෙයාති දිට්ඨිදීපනවයසන අත්තයනො අජ්ොසයෙො

නිප් ජ්යජෙය. යතනාහ ‘‘මයනොරයථො පූයරෙයා’’ති. ඛත් තියෙොපීති

පරඛත්තියෙොපි. අස් සාති සමිද්ධධනාදිං පත්තස්ස. යතනාහ – 

‘‘ඉස් සරිෙසම් පත් තස ්සා’’ති යනසන්ති එයතසං චතුන්නං වණ්ණානං එත්ථ
පුබ්බුට්ඨායිභාවාදිනා ඉතයරහිඋපචරිතබ්බතාෙනකිඤ්චිනානාකරණන්ති
යෙොජනා. 

322. අහං චීවරාදීහි උපට්ඨායකො, තුම්හාකං ඉච්ඡිතච්ඡිතක්ඛයණ
වයදෙයාථ යෙනත්යථොති යෙොජනා. යචොරාදිඋපද්දවනියසධයනන 

රක් ඛාගුත් ති, දානාදිනිමිත්තඋපද්දවනියසධයනන ආවරණගුත් ති. 

පච්චුප්පන්නානත්ථනියසධයනන වා රක් ඛාගුත් ති, 

ආගාමිඅනත්ථනියසධයනන ආවරණගුත් ති. එත්ථ ච ඛත්තිොදීසු යෙො යෙො
ඉස්සයරො, තස්ස ඉතයරන අනුවත්යතතබ්බභායව, කුසලාකුසලකරයණන
යනසංවයසනලද්ධබ්බඅභිසම්පරායෙ, පබ්බජියතහි ලද්ධබ්බසාමීචිකිරිොෙ
චඅණුමත්යතොපිවියසයසොනත්ථි, තස්මායසොවියසසාභායවොපාළිෙං තත්ථ

තත්ථවායර ‘‘එවං සන් යත’’තිආදිනාවිභාවියතො.යසසං සුවිඤ්යඤෙයයමව. 

මධුරසුත්තවණ්ණනාෙලීනත්ථප්පකාසනාසමත්තා. 
5. යබොධිරාජකුමාරසුත්තවණ්ණනා 

324. ඔයලොකනකපදුමන්ති ලීලාඅරවින්දං. තස් මාති 

යකොකනදසණ්ඨානත්තා යකොකනයදොති සඞ් ඛං ලභි. 

325. ොව පච් ඡිම…යප.… ඵලකං වුත් තං තස්ස සබ්බපච්ඡා

සන්ථතත්තා.උපරිම ලගතඤ්හියසොපානමත්ථකං. ඔයලොකනත් ථංයෙවාති
නයකවලංභගවයතොආගමනඤ්යඤවඔයලොකනත්ථං, අථයඛො අත්තයනො
පත්ථනාෙසන්ථරාපිතාෙයචලපටිකාෙඅක්කමනස්සපි. 

සකුණයපොතයකති කාදම්බටිට්ටිභපුත්තයක. අඤ් යඤොව භයවෙයාති
තස්මිං අත්තභායව මාතුගාමයතො අඤ්යඤො ඉදානි භරිොභූයතො මාතුගායමො

භයවෙය. පුත් තං ලයභෙයාති අත්තයනො කම්මවයසන පුත්තං, යනො තස්ස. 

උයභොහීති ඉයමහි එව උයභොහි. ඉයමහි කාරයණහීති තස්ස රාජකුමාරස්ස
බුද්ධංපටිච්ච මිච්ඡාගහණං, තිත්ථිොනංඋජ්ොෙනං, අනාගයතමනුස්සානං

භික්ඛූනං උද්දිස්ස විප්පටිසායරොති ඉයමහි තීහි කාරයණහි. පඤ ්ඤත් තන්ති

සන්ථතං යචලපටිකං.මඞ්ගලංඉච්ඡන්තීති මඞ් ගලිකා. 
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326. තතිෙං කාරණන්තිඉමිනා භික්ඛූසු විප්පටිසාරානුප්පාදනමාහ. ෙං
කිඤ්චි පරිභුඤ්ජන-සුඛං කාමසුඛල්ලිකානුයෙොයගොති අධිප්පායෙන 

කාමසුඛල් ලිකානුයෙොගසඤ් ඤී හුත් වා…යප.… මඤ ්ඤමායනො එවමාහ. 

327. අථනංභගවාතයතොමිච්ඡාභිනියවසයතොවියවයචතුකායමො ‘‘යසො 

යඛො අහ’’න්තිආදිනා අත්තයනො දුක්කරචරිෙං දස්යසතුං ආරභි. 

මහාසච් චයක(ම. නි. 1.364 ආදයෙො( වුත් තනයෙයනව යවදිතබ් බං ‘‘යසො
යඛො අහ’’න්තිආදිපාඨස්ස තත්ථ ආගතනිොයමයනව ආගතත්තා. 

පාසරාසිසුත් යත (ම. නි. 1.272 ආදයෙො( වුත් තනයෙනාති එත්ථාපි එයසව
නයෙො. 

343. අඞ්කුසං ගණ්හන්ති එයතන තස්ස ගහයණ යඡයකො යහොතීති 

අඞ් කුසගහණසිප් පං. යමඝඋතන්ති යමඝං පටිච්ච උප්පන්නසීතඋතුං. 

පබ් බතඋතන්ති පබ්බතං පටිච්ච උණ්හඋතුං. උභෙවයසන ච තස්ස තථා

සීතුණ්හඋතුයතො එයනොආගයතොති ත-කාරස්ස ද-කාරං කත්වා උයදයනොති 

නාමං අකාසි. 

තාපයසො ඔගාළ්හඤාණවයසන රඤ් යඤො මතභාවං ඤත් වා. ආදියතො 

පට් ඨාොති යකොසම්බිනගයර පරන්තපරඤ්යඤො අග්ගමයහසිභාවයතො

පට්ඨාෙ. පුබ් යබති සීලවන්තකායල. හත් ථිගන් ථන්ති හත්ථීනං අත්තයනො
වයස වත්තාපනසත්ථං.යතයනවස්සතංසික්ඛායපති, කිච්චඤ්චඉජ්ෙති. 

344. පදහනභායවොති භාවනානුයෙොයගො. පධායන වා නියුත්යතො
පධානියෙො, පධානිෙස්ස භික්ඛුයනො, තස්යසව පධානිෙභාවස්ස අඞ්ගානි 

කාරණානි පධානිෙඞ් ගානි. සද්ධා එතස්ස අත්ථීති සද් යධො. කිඤ්චාපි
පච්යචකයබොධිසත්තානම්පි අභිනීහාරයතො පට්ඨාෙ ආගතා ආගමනසද්ධා

එව, මහායබොධිසත්තානංපනසද්ධාගරුතරාතිසාඑවගහිතා. අචලභායවන 

ඔකප් පනං ‘‘සම්මාසම්බුද්යධොභගවා, ස්වාඛයායතො ධම්යමො, සුප්පටිපන්යනො
සඞ්යඝො’’ති යකනචි අකම්පිෙභායවන රතනත්තෙගුයණ ඔගාහිත්වා 

කප්පනං. පසාදුප් පත් ති රතනත්තයෙ පසීදනයමව. යබොධින් ති 

චතමග් ගඤාණන්ති වුත්තං තංනිමිත්තත්තා සබ්බඤ්ඤුතඤ්ඤාණස්ස, 

යබොධීති වා සම්මාසම්යබොධි. සබ්බඤ්ඤුතඤ්ඤාණපදට්ඨානඤ්හි
මග්ගඤාණං, මග්ගඤාණපදට්ඨානඤ්ච සබ්බඤ්ඤුතඤ්ඤාණං
‘‘සම්මාසම්යබොධී’’ති වුච්චති. නිච්ඡිතසුබුද්ධතාෙ ධම්මස්ස සුධම්මතා

සඞ්ඝස්ස සුප්පටිපත්ති විනිච්ඡිතා එව යහොතීති ආහ ‘‘යදසනාසීසයමව 

යචත’’න්තිආදි. තස් ස පධානං වීරිෙං ඉජ් ඣති රතනත්තෙසද්ධාෙ ‘‘ඉමාෙ
පටිපදාෙ ජරාමරණයතො මුච්චිස්සාමී’’ති පධානානුයෙොයග
අවංමුඛසම්භවයතො. 
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අප් පාබායධොතිආදි යහට්ඨා වුත්තයමව. අගුණං පකායසතා ආෙතිං

සංවරං ආපජ්ජිතා සම්මාපටිපත්තිො වියසොධනත්ථං. උදෙඤ් ච අත් ථඤ් ච 

ගන් තන්ති ‘‘අවිජ්ජාසමුදො’’තිආදිනා පඤ්චන්නං උපාදානක්ඛන්ධානං

උදෙඤ්ච වෙඤ්ච ජානිතුං. යතනාහ ‘‘එයතනා’’තිආදි. පරිසුද් ධාෙ 

උපක්කියලසවිනිමුත්තාෙ. නිබ් බජ් ඣිතන්ති තදඞ්ගවයසන පජහිතුං

සමුච්යඡදප්පහානස්ස පච්චයෙො භවිතුං. ෙං දුක් ඛං ඛීෙතීති කියලයසසු
අප්පහීයනසුයතනතදුපනිස්සෙකම්මංපටිච්චෙං දුක්ඛං උප්පජ්යජෙය, තං
සන්ධාෙවුත්තං. 

345. යසසදිවයසතිසත්තදිවසයතොපට්ඨාෙ ොවද්යවරත්තින්දිවා. 

346. කුච්ඡිසන්නිස්සියතො ගබ්යභො නිස්සෙයවොහායරන ‘‘කුච්ඡී’’ති

වුච්චති, යසො එතිස්සා අත්ථීති කුච් ඡිමතී. යතනාහ ‘‘ආපන් නසත් තා’’ති. 

ආරක් යඛො පනස් ස පච් චුපට් ඨියතො යහොතීති මාතරා ගහිතසරණං 
ගබ්භවුට්ඨිතස්සතස්සසරණගමනංපයවදයිතස්සකුසලංසරණංනාම, මාතු

කතරක්යඛො පුත්තස්සපි පච්චුපට්ඨියතොති. මහල් ලකකායලති වචනත්ථං 

ජානනකායල. සායරන් තීති ෙථාදිට්ඨං ෙථාබලං 

රතනත්තෙගුණපතිට්ඨාපනවයසන අස්ස සායරන්ති. සල් ලක් යඛත් වාති

වුත්තමත්ථං උපධායරත්වා. සරණං ගහිතං නාම යහොති රතනත්තෙස්ස 
සරණභාවසල්ලක්ඛණපුබ්බකතන්නින්නචිත්තභාවයතොව. යසසං
සුවිඤ්යඤෙයයමව. 

යබොධිරාජකුමාරසුත්තවණ්ණනාෙලීනත්ථප්පකාසනාසමත්තා. 
6. අඞ්ගුලිමාලසුත්තවණ්ණනා 

347. අඞ් ගුලීනං මාලං ධායරතීති ඉමිනා අන්වත්ථා තස්ස සමඤ්ඤාති

දස්යසති. තත්රාති තස්මිං ආචරිෙවචයනන අඞ්ගුලිමාලස්ස ධාරයණ. 

කරීසසහස ්සයඛත් යත එකසාලිසීසං විෙ අපඤ්ඤාෙමානසකකිච්යචො

යහොතීති අධිප්පායෙො. තක් කසීලං යපසයිංසු ‘‘තාදිසස්ස ආචරිෙස්ස
සන්තියක සිප්පුග්ගහසම්මාපයෙොයගන දිට්ඨධම්මියක සම්පරායියක ච

අත්යථ ජානන්යතොභාරිෙංනකයරෙයා’’ති. බාහිරකා අයහසුං අහිංසකස්ස 
වත්තසම්පත්තිො ආචරිෙස්ස චිත්තසභාවයතො නිබ්බත්තනතිභායවන. 

සියනයහයනව වදන් යතතිසියනයහනවිෙවදන්යත. 

ගණනම් පි න උග් ගණ් හාතීති ගණනවිධිම්පි න සල්ලක්යඛති. තත්ථ

කාරණමාහ ‘‘පකතිො’’තිආදිනා. ඨපිතට් ඨායනති රුක්ඛගච්ඡන්තරාදියක

ඨපිතට්ඨායන සකුන්තසිඞ්ගාලානං වයසන අඞ් ගුලියෙො විනස් සන් ති. 

භග් ගයවොති යකොසලරඤ්යඤො පුයරොහිතං යගොත්යතන වදති. යචොයරො 

අවිස් සාසනීයෙො සාහසිකභාවයතො. පුරාණසන් ථතා සාඛා අවිස් සාසනීො 

විච්ඡිකාදීනං පයවසනයෙොගයත්තා. රාජා අවිස් සාසනීයෙො ඉස්සරිෙමයදන



මජ්ඣිමනිකායෙ මජ්ඣිමපණ්ණාසටීකා රාජවග්යගො 

129 
පටුන 

ධනයලොයභන ච කදාචි ජීවියත සඞ්කාභාවයතො. ඉත් ථී අවිස් සාසනීො 

යලොලසීලචිත්තභාවයතො. අනුද් ධරණීයෙො භවිස් සති සංසාරපඞ්කයතො. 

348. සඞ් කරිත් වාති ‘‘මෙං එකජ්ෙං සන්නිපතිත්වා යචොරං මායරත්වා

වා පලායපත්වා ගමිස්සාමා’’ති සඞ්කරං කත්වා. ඉද් ධාභිසඞ් ඛාරන්ති

අභිසඞ්ඛරණංඅධිට්ඨානං. අභිසඞ් ඛාසීතිඅධිට්ඨහි. සංහරිත් වාති සංඛිපිත්වා. 

ඔරභායගතියචොරස්සඔරභායග. 

349. දණ් යඩොති පහරණහත්ථච්යඡදනාදියකො දණ්ඩනසඞ්ඛායතො

දණ්යඩො. පවත් තයිතබ් යබොති ආයනතබ්යබො. අපයනත් වාති අත්තයනො

සන්තානයතො සමුච්යඡදවයසන පහාෙ. පටිසඞ් ඛාොති පටිසඞ්ඛායනන. 

අවිහිංසාොති කරුණාෙ. සාරණීෙධම් යමසූතිඡසුපිසාරණීෙධම්යමසු, ඨියතො 
අට්ඨිතානං පාපධම්මානං යබොධිමූයල එව සමුච්ඡින්නත්තා. ෙථා අතීයත
අපරිමිතං කාලං සන්ධාවිතං, එවං ඉමාෙ පටිපත්තිො අනාගයතපි

සන්ධාවිස්සතීති දස්යසන්යතො ‘‘ඉදානී’’තිආදිමාහ. 

ඉත් යවවාතිඉතිඑව, ඉති-සද්යදොනිදස්සනත්යථො.යතනාහ ‘‘එවං වත් වා 

යෙවා’’ති. අකිරීති ආකිරි, පඤ්චපි ආවුධානි විකිරි. යතන වුත්තං ‘‘ඛිපි 

ෙඩ් යඩසී’’ති. 

350. එත් යතොවාති අයතො එව ආගතමග්යගයනව සාවත්ථිං ගතා. 

අධිවායසස් සතීති ‘‘යචොරං පටියසයධතුං ගමිස්සාමී’’ති වුත්යත තුණ්හී 

භවිස්සති. දාරුණකම් යමන උප් පන් නනාමන්ති ‘‘අඞ්ගුලිමායලො’’ති ඉමං
නාමංසන්ධාෙවදති. 

351. හත් ථී අරඤ් ඤහත් ථී යහොන්ති මනුස්සානං තත්ථ ගන්තුං

අසක්කුයණෙයත්තා, එවං අස් සාපි. කූටසහස් සානං භිජ් ජනකාරණං යහොති 

යථරස්ස ආගමනභයෙන ඝයට ඡඩ්යඩත්වා පලාෙයනන. ගබ් භමූ ් හාොති

බයාකුලගබ්භාෙ. පබ් බජ් ජාබයලනාති වුත්තං, සත්ජ යදසනානුභායවනාති

පන වත්තබ්බං. යසො හි තස්සාපි කාරණන්ති. අරිො නාම ජාති පබ්බජ්ජා
අරිෙභාවත්ථාෙජාතීතිකත්වා. 

මහාපරිත් තං නායමතන්ති මහානුභාවං පරිත්තං නායමතං. තථා හි නං
යථයරො සබ්බභායවන අරිොෙ ජායතො සච්චාධිට්ඨායනන අකාසි. යතනාහ 

‘‘සච් චකිරිෙකතට් ඨායන’’ති. ගබ් භමූ ් හන්ති මූළ්හගබ්භං. ගබ්යභො හි
පරිපක්යකො සම්පජ්ජමායනො විජාෙනකායලකම්මජවායතහිසඤ්චායලත්වා
පරිවත්තියතො උද්ධංපායදො අයධොසීයසො හුත්වා යෙොනිමුඛාභිමුයඛො යහොති, 
එවංයසොකස්සචිඅලග්යගොයසොත්ථිනාබහි නික්ඛමති, විපජ්ජමායනොපන
විපරිවත්තනවයසන යෙොනිමග්ගං පිදහිත්වා තිරිෙං නිපජ්ජති, තථා ෙස්සා
යෙොනිමග්යගො පිදහති, සා තත්ථ කම්මජවායතහි අපරාපරං පරිවත්තමානා

බයාකුලාමූළ්හගබ්භාතිවුච්චති, තංසන්ධාෙවුත්තං ‘‘ගබ් භමූ ් හ’’න්ති. 
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සච්චකිරිො නාම බුද්ධාසෙං අත්තයනො සීලං පච්චයවක්ඛිත්වා කතා, 

තස්මා සච්චකිරිො යවජ්ජකම්මං න යහොතීති දට්ඨබ්බං. යථරස ්සපි 

චාතිආදිනාඋපසඞ්කමිතබ්බකාරණංවදති. ඉයමද්යවයහතූපටිච්චභගවා

යථරං සච්චකිරිෙංකායරසි. ජාතින්තිමූලජාතිං. 

352. පරිොදාෙ ආහච්ච භින් යනන සීයසන. 

සභාගදිට් ඨධම් මයවදනීෙකම් මන්තිනිරයෙනිබ්බත්තනසකකම්මසභාගභූතං 
දිට්ඨධම්මයවදනීෙකම්මං. සභාගතා ච සමානවත්ජකතා 
සමානාරම්මණතාඑකවීථිපරිොපන්නතාදිවයසන සබ්බථා සරික්ඛතා, 
සදිසම්පි චනාම තයදවාහරීෙති ෙථා ‘‘තස්යසවකම්මස්ස විපායකො’’ති ච
‘‘සාඑවතිත්තිරීතායනව ඔසධානී’’තිච.ඉදානිතයමවසභාගතංදස්යසතුං 

‘‘කම් මං හී’’තිආදිආරද්ධං. කරිෙමානයමවාතිපච්චෙසමවායෙන පටිපාටිො

නිබ්බත්තිෙමානයමව. තයෙො යකොට් ඨායස පූයරති, 
දිට්ඨධම්මයවදනීෙඅපරාපරිොෙයවදනීෙඋපපජ්ජයවදනීෙසඞ්ඛායත තයෙො
භායගපූයරති, යතසං තිණ්ණංභාගානංවයසනපවත්තති. 

දිට්ඨධම්යමො වුච්චති පච්චක්ඛභූයතොපච්චුප්පන්යනොඅත්තභායවො, තත්ථ

යවදිතබ්බ ලංකම්මං දිට් ඨධම් මයවදනීෙං. පච්චුප්පන්නභවයතො අනන්තරං

යවදිතබ්බ ලං කම්මං උපපජ් ජයවදනීෙං. දිට්ඨධම්මානන්තරභවයතො
අඤ්ඤස්මිං අත්තභාවපරිොයෙ අත්තභාවපරිවත්යත යවදිතබ්බ ලං කම්මං 

අපරාපරිොෙයවදනීෙං. පටිපක්යඛහි අනභිභූතතාෙ, පච්චෙවියසයසන 
පටිලද්ධවියසසතාෙ ච බලවභාවප්පත්තා තාදිසස්ස පුබ්බාභිසඞ්ඛාරස්ස
වයසනසාතිසො හුත්වාපවත්තාපඨමජවනයචතනාතස්මිංයෙවඅත්තභායව
 ලදායිනී දිට්ඨධම්මයවදනීො නාම. සා හි වුත්තාකායරන බලවති
ජවනසන්තායන ගුණවියසසයුත්යතසු උපකාරානුපකාරවසප්පවත්තිො
ආයසවනාලායභන අප්පවිපාකතාෙ ච ඉතරද්වෙං විෙ 
පවත්තසන්තානුපරමායපක්ඛං ඔකාසලාභායපක්ඛඤ්ච කම්මං න යහොතීති
ඉයධවපුප් මත්තං විෙපවත්තිවිපාකමත්තං ලංයදති. 

තථා අසක් යකොන් තන්ති කම්මස්ස  ලදානං නාම
උපධිපයෙොගාදිපච්චෙන්තරසමවායෙයනවයහොතීතිතදභාවයතොතස්මිංයෙව

අත්තභායව විපාකං දාතුං අසක්යකොන්තං. අයහොසිකම් මන්ති කම්මංයෙව
අයහොසි, න තස්ස විපායකො අයහොසි, අත්ථි භවිස්සති වාති එවං වත්තබ්බං

කම්මං. අත් ථසාධිකාති දානාදිපාණාතිපාතාදිඅත්ථස්ස නිප් ාදිකා. කා පන 

සාති ආහ ‘‘සත් තමජවනයචතනා’’ති. සා හි සන්නිට්ඨාපකයචතනා 
වුත්තනයෙන පටිලද්ධවියසසා පුරිමජවනයචතනාහි ලද්ධායසවනා ච
සමානාඅනන්තයරඅත්තභායව විපාකදායිනීඋපපජ්ජයවදනීෙකම්මංනාම.

යතනාහ ‘‘අනන් තයර අත් තභායව විපාකං යදතී’’ති. සති 

සංසාරප් පවත් තිොති ඉමිනා අසති සංසාරප්පවත්තිො අයහොසිකම්මපක්යඛ
තිට්ඨතිවිපච්චයනොකාසස්සඅභාවයතොති. 
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සමුග් ඝාටිතානි විපච්චයනොකාසස්ස අනුප්පත්තිධම්මතාපාදයනන. 

දිට් ඨධම් මයවදනීෙං අත් ථි විපාකාරහාභාවස්ස අනිබ්බත්තිතත්තා
විපච්චයනොකාසස්ස අනුපච්ඡින්නත්තා. කතූපචිතඤ්හි කම්මං සති
විපච්චයනොකායස ොව න  ලං යදති, තාව අත්යථව නාම 
විපාකාරහභාවයතො. ‘‘ෙස්ස යඛො’’ති ඉදං අනිෙමාකාරවචනං භගවතා

කම්මසරික්ඛතාවයසන සාධාරණයතොවුත්තන්තිආහ ‘‘ොදිසස් ස යඛො’’ති. 

පමාදකියලසවිමුත් යතොති පමාදයහතුයකහි සබ්යබහි කියලයසහි
විමුත්යතො. 

පාපස්ස පිධානංනාම අවිපාකධම්මතාපාදනන්ති ආහ ‘‘අප් පටිසන් ධිකං 

කරීෙතී’’ති. බුද් ධසාසයනති සික්ඛාත්තෙසඞ්ගයහ බුද්ධස්ස භගවයතො

සාසයන. යුත් තප් පයුත් යතො විහරතීති අකත්තබ්බස්ස අකරණවයසන, 
කත්තබ්බස්සචපරිපූරණවයසනපවත්තති. 

දිස්සන්ති කුජ්ෙන්තීති දිසා, පටිපක්ඛාති ආහ ‘‘සපත් තා’’ති. 

තප් පසංසපකාරන්ති යමත්තානිසංසකිත්තනාකාරං. කායලනාති

ආයමඩිතයලොයපන නිද්යදයසොති ආහ ‘‘ඛයණ ඛයණ’’ති. අනුකයරොන් තූති
යෙසං කලයාණමිත්තානං සන්තියක සුණන්ති, ෙථාසුතං ධම්මං යතසං
අනුකයරොන්තු දිට්ඨානුගතිකරණං ආපජ්ජන්තු, අත්තයනො
යවරිපුග්ගලානම්පි භගවයතො සන්තියක ධම්මස්සවනං සම්මාපටිපත්තිඤ්ච 
පච්චාසීසති. 

තසන්ති ගතිං පත්ථෙන්තීති තසා භවන්තරාදීසු සංසරණභාවයතො.

යතනාහ ‘‘තසා වුච් චන් ති සතණ් හා’’ති. 

යනතබ්බට්ඨානං උදකං නෙන්තීති යනත් තිකා. බන් ධිත් වාති දළ්හං

බන්ධිත්වා. යතලකඤ් ජියකනාති යතලමිස්සියතනකඤ්ජියකන. 

ොදියසොව අනිට්යඨ, තාදියසොව ඉට්යඨති ඉට්ඨානිට්යඨ නිබ්බිකායරන 

තාදී. යෙසං පන කාමාමිසාදීනං වන්තත්තා රාගාදීනං චත්තත්තා 
කායමොඝාදීනංතිණ්ණත්තාතාදිභායවො භයවෙය, යතසංභගවතාසබ්බයසො

වන්තා චත්තා තිණ්ණා, තස්මා භගවා වන් තාවීති තාදී, චත් තාවීති තාදී, 

තිණ් ණාවීති තාදී, යෙහි අනඤ්ඤසාධාරයණහි සීලාදිගුයණහි
සමන්නාගතත්තා භගවා තාදිභායවන උක්කංසපාරමිප්පත්යතො

තංනිද්යදයසො, යතහි ගුයණහි ොථාවයතො නිද්දිසිතබ්බයතොපි තාදී. ෙථා
ෙන්තරජ්ජුො ෙන්තං නීෙති, එවං ොෙ තණ්හාෙ භයවො නීෙති, සා

‘‘භවයනත්ති භවරජ්ූන’’ති වුත්තා. යතනාහ ‘‘තාෙ හී’’තිආදි, කම්මානි

කුසලාදීනි විපච්චෙන්ති අපච්චෙන්ති එතාොති කම් මවිපායකො. 

අපච්චෙභායවො නාම අරිෙමග්ගයචතනාොති ආහ ‘‘මග් ගයචතනාො’’ති.
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ොව න කියලසා පහීෙන්ති, තාව ඉයම සත්තා සඉණා එව

අයසරිවිහාරභාවයතොතිආහ ‘‘අණයණො නික් කියලයසො ජායතො’’ති. 

යථෙයපරියභොයගො (විසුද්ධි. ටී. 1.91) නාම සාමිපරියභොගාභාවයතො.
භගවතාපි හි අත්තයනො සාසයන සීලවයතො පච්චො අනුඤ්ඤාතා, න 
දුස්සීලස්ස, දාෙකානං සීලවයතොයෙවපරිච්චායගො, නදුස්සීලස්ස අත්තයනො
කාරානංමහප් ලභාවස්සපච්චාසීසනයතො.ඉතිසත්ථාරාඅනනුඤ්ඤාතත්තා

දාෙයකහි ච අපරිච්චත්තත්තා ‘‘දුස් සීලස ්ස පරියභොයගො යථෙයපරියභොයගො 

නාමා’’තිවුත්තං. ඉණවයසනපරියභොයගො ඉණපරියභොයගො. පටිග්ගාහකයතො
දක්ඛිණාවිසුද්ධිො අභාවයතො ඉණං ගයහත්වා පරියභොයගො විොති අත්යථො.
ෙස්මා යසක්ඛා භගවයතො ඔරසපුත්තා, තස්මා යත පිතුසන්තකානං 
පච්චොනං දාොදා හුත්වා යත පච්චයෙ පරිභුඤ්ජන්තීති යතසං පරියභොයගො 

දාෙජ් ජපරියභොයගො නාම. කිං පන යත භගවයතො පච්චයෙ පරිභුඤ්ජන්ති, 
උදාහු ගිහීහි දින්නන්ති? ගිහීහි දින්නාපි යත භගවතා අනුඤ්ඤාතත්තා
භගවයතො සන්තකා යහොන්ති අනනුඤ්ඤායතසු සබ්යබන සබ්බං
පරියභොගාභාවයතො අනුඤ්ඤායතසුයෙව පරියභොගසම්භවයතො. 

ධම් මදාොදසුත් තඤ්යචත්ථ(ම.නි.1.29 ආදයෙො(සාධකං. 

අවීතරාගානං තණ්හාපරවසතාෙ පච්චෙපරියභොයග සාමිභායවො නත්ථි, 

තදභායවන වීතරාගානං තත්ථ සාමිභායවො ෙථාරුචි පරියභොගසම්භවයතො .

තථාහියතපටිකූලම්පි  අප්පටිකූලාකායරන, අප්පටිකූලම්පිපටිකූලාකායරන

තදුභෙං විවජ්යජත්වා උයපක්ඛාකායරන ච පච්චයෙ පරිභුඤ්ජන්ති, 

දාෙකානඤ්ච මයනොරථං පරිපූයරන්ති. යසසයමත්ථ ෙං වත්තබ්බං, තං 

විසුද් ධිමග් යග, තංසංවණ් ණනාසු ච වුත්තනයෙයනව යවදිතබ්බං. 

කියලසඉණානං අභාවං සන් ධාෙ ‘‘අණයණො ’’ති වුත් තං , න

පච්චයවක්ඛිතපරියභොගමත්තං  .යතනාහ ආෙස්මා ච බාකුයලො–  

‘‘සත්තාහයමවයඛොඅහං, ආවුයසො, සරයණොරට්ඨපිණ්ඩංභුඤ්ජි ’’න්ති(ම.

නි. 3.211). 

වත්ජකාමකියලසකායමහි තණ්හාෙ පවත්තිආකාරං පටිච්ච අත්ථි 

රමණයවොහායරොති ආහ – ‘‘දුවියධසුපි කායමසු තණ් හාරතිසන් ථව’’න්ති. 

මන් තිතන්ති කථිතං. උප් පන් යනහි සත්ජපටිඤ්යඤහි. සංවිභත් තාති
කුසලාදිවයසන ඛන්ධාදීහි ආකායරහි විභත්තා. සුන්දරං ආගමනන්ති 

ස් වාගතං. තයතො එව න කුච්ඡිතං ආගතං. යසොළසවිධකිච්චස්ස

පරියෙොසිතත්තා ආහ ‘‘තං සබ් බං මො කත’’න්ති. මග්ගපඤ්ඤාෙයමව

තතිෙවිජ්ජාසමඤ්ඤාති ආහ – ‘‘තීහි විජ් ජාහි නවහි ච 

යලොකුත් තරධම් යමහී’’ති. 

අඞ්ගුලිමාලසුත්තවණ්ණනාෙලීනත්ථප්පකාසනාසමත්තා. 
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7. පිෙජාතිකසුත්තවණ්ණනා 
353. පකතිනිොයමනාති ෙථා යසොකුප්පත්තියතො පුබ්යබ ඉති 

කත්තබ්යබසු අසම්යමොහවයසන චිත්තං පක්ඛන්දති, තානි චස්ස
උපට්ඨහන්ති, න එවං යසොකස්ස චිත්තසඞ්යකොචසභාවයතො. යතන වුත්තං 

‘‘පකතිනිොයමන පන න පටිභන් තී’’ති.යකචිපන‘‘සාමන්තාකතිපයෙන

කුටුම්බංසන්ධායරති.යතනාහ ‘න සබ් යබන සබ් බං පටිභන් තී’ති’’වදන්ති. 

එත් ථාති දුතිෙපයද. අයනකත්ථත්තා ධාතූනං ‘‘න පටිභාතී’’ති පදස්ස ‘‘න

රුච්චතී’’ති අත්ථමාහ. න පටිභාතීති වා භුඤ්ජිතුකාමතාචිත්තං න

උපට්ඨිතන්ති අත්යථො. පතිට් ඨියතොකාසන්ති ඉන්ද්රිොවිට්ඨට්ඨානං වදති.

පිොයිතබ්බයතො පියෙොජාතිඋප්පත්තිට්ඨානංඑයතසන්ති පිෙජාතිකා. පියෙො 
පභුති එයතසන්ති පිෙප්පභුතිකාති වත්තබ්යබ, උ-කාරස්ස ව-කාරං, ත-

කාරස්ස ච යලොපං කත්වා ‘‘පිෙප් පභාවිකා’’ති වුත්තං. යතනාහ ‘‘පිෙයතො 

පභවන් තී’’ති. 

355. පර-සද්යදන සමානත්ථං අජ්ෙත්තිකභාවනියසධනත්ථං 

‘‘පියර’’තිපදන්තිආහ ‘‘අම් හාකං පයර’’ති. පියරතිවා‘‘පරයතො’’තිඉමිනා

සමානත්ථංනිපාතපදන්තිආහ ‘‘චර පියරති පරයතො ගච් ො’’ති. 

356. ද් විධා යෙත් වාතිඑත්ථෙදි ඉත්ථීතස්සපුරිසස්සපිො, කථංද්විධා

ඡින්දතීතිආහ ‘‘ෙදි හී’’තිආදි. 

357. කථං කයථෙයන්තිෙථාභගවා එතස්සබ්රාහ්මණස්සකයථසි, යසො

ච යම කයථසි, තථා චාහං කයථෙයං. මරණවයසන විපරිණායමො 

අත්තභාවස්ස පරිවත්තත්තා. පලායිත් වා ගමනවයසන අඤ්ඤථාභායවො
මිත්තසන්ථවස්සසමාගමස්සච අඤ්ඤථාභූතත්තා. 

ෙඩ් ඩිතභායවනාති පරිවත්තිතභායවන. හත් ථගමනවයසන 

අඤ ්ඤථාභායවො පුබ්යබසවයසවත්තිතානංඉදානිවයස අවත්තනභායවන. 

ආචයමහීති ආචමනං මුඛවික්ඛාලනං කායරහි. ෙස්මා මුඛං
වික්ඛායලන්තා හි හත්ථපායද යධොවිත්වා වික්ඛායලන්ති, තස්මා 

‘‘ආචමිත් වා’’ති වත්වා පච්ඡාපි තස්ස අත්ථං දස්යසන්යතො ‘‘මුඛං 

වික් ඛායලත් වා’’තිආහ. යසසංසුවිඤ්යඤෙයයමව. 

පිෙජාතිකසුත්තවණ්ණනාෙලීනත්ථප්පකාසනාසමත්තා. 
8. බාහිතිකසුත්තවණ්ණනා 

359. සාවජ්ජතාෙ උපාරම්භං අරහතීති ඔපාරම් යභො. යතනාහ ‘‘යදොසං 

ආයරොපනාරයහො’’ති. බාලා උපාරම්භවත්ජමඤ්ඤං අමූලකම්පි නං 

ආයරොයපන්තාඋග්යඝොයසන්ති, තස්මායතඅනාමසිත්වා ‘‘විඤ ්ඤූහී’’ති ඉදං 

පදං ගයහත් වා පඤ්යහනඤාතුංඉච්ඡියතනඅත්යථනඋපාරම්භාදීනංඋපරි 

උත්තරං පරිපූයරතං නාසක් ඛිම් හා. තං කාරණන්තිතං උප්පත්තිකාරණං.ෙදි
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හි මො ‘‘විඤ්ඤූහී’’ති පදං පක්ඛිපිත්වා වුත්තං භයවෙය, පඤ්හා යම
පරිපුණ්ණා භයවෙය, න පන වුත්තා. ඉදානි පන තං කාරණං උත්තරං 

ආෙස ්මතා ආනන්යදන‘‘විඤ්ඤූහී’’ති එවං වදන් යතන පරිපූරිතං. 

360. යකොසල්ලපටිපක්ඛයතො අයකොසල්ලං වුච්චති අවිජ්ජා, 

තංසමුට්ඨානයතො අයකොසල් ලසම් භූයතො. අවජ්ජං වුච්චති ගරහිතබ්බං, සහ

අවජ්යජහීති සාවජ් යජො, ගාරය්යහො. රාගාදියදොයසහි සයදොයසො. යතහි එව 

සබයාබජ් යඣො, තයතොඑවසම්පතිආෙතිඤ්ච සදුක් යඛො. සබයාබජ්ොදියකො 

නිස ්සන් දවිපායකො. 

තථා අත් යථො වුත් යතො භයවෙයාති පුච්ඡාසභායගනපි අත්යථො වුත්යතො

භයවෙය, පුච්ඡන්තස්ස පන න තාව චිත්තාරාධනං. යතනාහ – ‘‘එවං 

බයාකරණං පන න භාරිෙ’’න්ති, ගරුකරණංනයහොති විසාරජ්ජංනසිොති

අධිප්පායෙො. යතනාහ– ‘‘අප් පහීනඅකුසයලොපි හි පහානං වණ් යණෙයා’’ති.
එවරූයපො පන ෙථාකාරී තථාවාදී න යහොති, න එවං භගවාති ආහ 

‘‘භගවා’’තිආදි. එවං බයාකාසීති ‘‘සබ්බාකුසලධම්මපහීයනොයඛො, මහාරාජ, 

තථාගයතො’’ති එවං බයාකාසි. සුක් කපක් යඛපි එයසව නයෙොති ඉමිනා
‘‘සබ්යබසංයෙව කුසලානං ධම්මානං උපසම්පදං වණ්යණතී’’ති වුත්යත
ෙථාපුච්ඡා, තථාඅත්යථොවුත්යතොභයවෙය, එවං බයාකරණංපනනභාරිෙං, 
අසම්පාදිතකුසලධම්යමොපි උපසම්පදං වණ්යණෙය. භගවා පන සම්මයදව

සම්පාදිතකුසලත්තා ෙථාකාරී තථාවාදීති දස්යසතුං ‘‘එවං බයාකාසී’’ති
ඉමමත්ථංදස්යසති.යසසංසුවිඤ්යඤෙයයමව. 

බාහිතිකසුත්තවණ්ණනාෙලීනත්ථප්පකාසනාසමත්තා. 
9. ධම්මයචතිෙසුත්තවණ්ණනා 

364. යමදවණ්ණා උළුපවණ්ණා ච තත්ථ තත්ථ පාසාණා උස්සන්නා

අයහසුන්ති යමදාළුපන්ති ගාමස්ස සමඤ්ඤා ජාතා. උළුපවණ් ණාති
චන්දසමානවණ්ණතාෙ යමදපාසාණා වුත්තාති යකචි. අට්ඨකථාෙං පන 

‘‘යමදවණ් ණා පාසාණා කියරත් ථ උස් සන් නා අයහසු’’න්ති ඉදං වුත්තං. 

අස් සාති යසනාපතිස්ස. කථාසමුට් ඨාපනත් ථන්ති මල්ලිකාෙ 
යසොකවියනොදනධම්මකථාසමුට්ඨාපනත්ථං. 

රඤ් ඤාතිපයසනදීයකොසලරඤ්ඤා. මහච් චාතිමහතිො.පදවිපල්ලායසන

යචතං වුත්තං. පසාදමරහන්තීති පාසාදිකානි. යතනාහ ‘‘සහ 

රඤ් ජනකානී’’ති. ොනි පන පාසාදිකානි, තානි පස්සිතුං යුත්තානි. 

පාසාදිකානීති වා සද්දහනසහිතානි. යතනාහ ‘‘පසාදජනකානී’’ති.
‘‘අප්පාබාධ’’න්ති ආදීසු විෙ අප්පසද්යදො අභාවත්යථොති ආහ 

‘‘නිස ්සද් දානී’’ති.අනිෙමත්ථවාචී ෙ-සද්යදොඅනිෙමාකාරවාචයකොපියහොතීති

‘‘ෙත්ථා’’තිපදස්ස ‘‘ොදියසසූ’’තිආදිමාහ.තථා හි අඞ් ගුලිමාලසුත් යත (ම.
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නි. අට්ඨ. 2.347 ආදයෙො( ‘‘ෙස්ස යඛො’’ති පදස්ස ‘‘ොදිසස්ස යඛො’’ති
අත්යථොවුත්යතො. 

366. පටිච් ෙදන්තිපටිච්ඡාදකං. රාජකකුධභණ් ඩානීතිරාජභණ්ඩභූතානි. 

රහාෙතීතිරයහොකයරොති, මංඅජ්යෙසතීතිඅත්යථො. 

367. ෙථාසභාවයතොයඤෙයංධායරතිඅවධායරතීති ධම් යමො, ඤාණන්ති

ආහ ‘‘පච් චක් ඛඤාණසඞ් ඛාතස් ස ධම් මස් සා’’ති. අනුනයෙොති

අනුගච්ඡනයකො. දිට්යඨන හි අදිට්ඨස්ස අනුමානං. යතනාහ ‘‘අනුමානං 

අනුබුද් ධී’’ති. ආපාණයකොටිකන්තිොවපාණයකොටි, තාවජීවිතපරියෙොසානං. 

එතන්ති ධම්මන්වෙසඞ්ඛාතං අනුමානං. එවන්ති ‘‘ඉධ පනාහ’’න්ති
වුත්තප්පකායරන. 

369. චක් ඛුං අබන් ධන් යත විොති අපාසාදිකතාෙ පස්සන්තානං චක්ඛුං

අත්තනිඅබන්ධන්යතවිෙ.කුලසන්තානානුබන්යධො යරොයගො කුලයරොයගො. 

උ ාරන්තිසානුභාවං.යෙොහිආනුභාවසම්පන්යනො, තං ‘‘මයහසක්ඛ’’න්ති

වදන්ති. අරහත් තං ගණ් හන් යතොති උක්කට්ඨනිද්යදයසොෙං, යහට්ඨිම ලානි
ගණ්හන්යතොපි. 

373. ජීවිකා ජීවිතවුත් ති. 

374. ධම්මං යචයතති සංයවයදති එයතහීති ධම් මයචතිොනි, ධම්මස්ස
පූජාවචනානි. නනු යචතානි බුද්ධසඞ්ඝගුණදීපනානිපි සන්ති? කථං 

‘‘ධම් මයචතිොනීති ධම් මස ්ස චිත් තීකාරවචනානී’’ති වුත්තන්ති ආහ ‘‘තීසු 

හී’’තිආදි. තත්ථ ෙස්මා බුද්ධරතනමූලකානි යසසරතනානි තස්ස වයසන 
ලද්ධබ්බයතො. යකොසලරඤ්ඤා යචත්ථ බුද්ධගාරයවන ධම්මසඞ්ඝගාරවං

පයවදිතං, තස්මා ‘‘භගවති චිත් තීකායර කයත ධම් යමොපි කයතොව යහොතී’’ති
වුත්තං. ෙස්මාචරතනත්තෙපසාදපුබ්බිකාසාසයනසම්මාපටිපත්ති, තස්මා

වුත්තං – ‘‘ආදිබ්රහ් මචරිෙකානීති මග් ගබ්රහ් මචරිෙස ්ස ආදිභූතානී’’ති. යසසං
සුවිඤ්යඤෙයයමව. 

ධම්මයචතිෙසුත්තවණ්ණනාෙලීනත්ථප්පකාසනාසමත්තා. 
10. කණ්ණකත්ථලසුත්තවණ්ණනා 

375. අනන් තරසුත් යත වුත් තකරණීයෙයනවාති‘‘පාසායදවානාටයකසු 
වා චිත්තස්සාදං අලභමායනො තත්ථ තත්ථ විචරිතුං ආරද්යධො’’ති
වුත්තකරණීයෙන. අප්පදුට්ඨපයදොසීනඤ්හිඑවංයහොතීති. 

376. පුච් ඡියතොති‘‘අඤ්ඤංදූතං නාලත්ජ’’න්තිපුච්ඡියතො. යසොතිරාජා.

තාසංවන්දනාසයච උත්තරකාලං, අත් තයනො ආගමනකාරණං කයථස් සති. 



මජ්ඣිමනිකායෙ මජ්ඣිමපණ්ණාසටීකා රාජවග්යගො 

136 
පටුන 

378. එකාවජ් ජයනනාති එකවීථිජවයනන. යතන එකචිත්තං තාව
තිට්ඨතු, එකචිත්තවීථිොපිසබ්බංජානිතුංනසක්කාතිදස්යසති. ‘‘ඉදංනාම
අතීතංජානිස්සාමී’’තිඅනිෙයමත්වාආවජ්ජයතොෙංකිඤ්චිඅතීතංජානාති, 

නිෙමියත පන නිෙමිතයමවාතිආහ – ‘‘එයකන හි…යප.… එකයදසයමව 

ජානාතී’’ති. යතන චිත් යතනාති ‘‘අතීතං සබ්බං ජානිස්සාමී’’ති එවං

පවත්තචිත්යතන. ඉතයරසූති අනාගතපච්චුප්පන්යනසු. කාරණජාතිකන්ති

යුත්තිසභාවං, යුත්තිො යුත්තන්ති අත්යථො. සම් පරාෙගුණන්ති සම්පරායෙ 
කතකම්මස්සවියසසං. 

379. යලොකුත් තරමිස් සකානි කථිතානි යබොධිරාජකුමාරසුත්යත විෙ
යලොකිො යචව යලොකුත්තරා ච. ෙථාලාභවයසන යචත්ථ පධානිෙඞ්ගානං 
යලොකුත්තරග්ගහණං යවදිතබ්බං. පච්යචකං එව යනසඤ්ච පධානිෙඞ්ගතා
දට්ඨබ්බා ෙථා ‘‘අට්ඨවියමොක්ඛා සන්දිස්සන්ති යලොකුත්තරමිස්සකා’’ති. 

යලොකුත් තරායනවාති යචත්ථ ෙං වත්තබ්බං, තං පරයතො ආවි භවිස්සති. 

පධානනානත් තන්ති පදහනනානත්තං, භාවනානුයෙොගවියසසන්ති අත්යථො.
සඞ්ඛායර පරිමද්දිත්වා පටිපක්ඛධම්යම එකයදසයතො පජහිත්වා ඨිතස්ස
භාවනානුයෙොයගො සබ්යබන සබ්බං අපරිමද්දිතසඞ්ඛාරස්ස
අප්පහීනපටිපක්ඛස්ස භාවනානුයෙොගයතො සුඛුයමො විසයදොව යහොති, 

සච්චාභිසමයෙනසන්තානස්සආහිතවියසසත්තාතිආහ– ‘‘අඤ ්ඤාදිසයමව 

හි පුථුජ් ජනස ්ස පධානං, අඤ ්ඤාදිසං යසොතාපන් නස් සා’’තිආදි. අෙඤ්ච
වියසයසො න යකවලං අනරිෙඅරිෙපුග්ගලයතො එව, අථ යඛො අරියෙසුපි
යසක්ඛාදිවියසසයතොපි ලබ්භති අභිසඞ්ඛාරවියසසයතො අභිනීහාරයතො ච

ඉජ්ෙනයතොති දස්යසන්යතො ‘‘අඤ් ඤාදිසං සකදාගාමියනො’’තිආදිමාහ. න 

පාපුණාතීති ෙස්මා පුජජ්ජයනො සබ්බථාව පධානං පදහන්යතො
යසොතාපත්තිමග්ගං අධිගච්ඡති, යසොතාපන්යනො ච සකදාගාමිමග්ගන්ති
යහට්ඨිමංඋපරිමයතො ඔළාරිකං, උපරිමඤ්චඉතරයතොසුඛුමංයතනපහාතුං
අසක්කුයණෙයස්ස පජහනයතො, ඉති අධිගන්තබ්බවියසයසන ච
අධිගමපටිපදාෙ සණ්හසුඛුමතා තික්ඛවිසදතා ච විඤ්ඤාෙතීති ආහ – 

‘‘පුථුජ් ජනස ්ස පධානං යසොතාපන් නස ්ස පධානං න පාපුණාතී’’තිආදි. 

අකූටකරණන්ති අවඤ්චනකිරිෙං. අනවච් ඡින් දනන්ති අතිොනං. 

අවිඤ් ෙනං න ආකඩ්ඪනං, නියුත්තතං විනියවයඨත්වා සමන්තා

විපරිවත්තිත්වා සමධාරාෙ ඡඩ්ඩනං වා. තස්ස කාරණං තංකාරණං, තං 

කාරණන්තිවාතංකිරිෙංතං අධිකාරං. දන් යතහි ගන් තබ් බභූමින්තිදන්යතහි 

පත්තබ්බට්ඨානං, පත්තබ්බවත්ජං වා. චත් තායරොපි අස් සද් ධා නාම 
උපරිමඋපරිමසද්ධාෙ අභාවයතො. යෙනහි ෙං අප්පත්තං, තස්සතංනත්ථි. 

අරිෙසාවකස ්ස…යප.… නත් ථි පඨමමග්යගයනව මාොසායඨෙයානං 

පහාතබ්බත්තා. යතයනවාති සම්මයදව විරුද්ධපක්ඛානං සද්ධාදීනං
ඉධාධිප්යපතත්තා. ෙදි එවං කථං මිස්සකකථාති ආහ 



මජ්ඣිමනිකායෙ මජ්ඣිමපණ්ණාසටීකා රාජවග්යගො 
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‘‘අස් සඛළුඞ් කසුත් තන් යත පනා’’තිආදි. චත් තායරොව යහොන් ති 
පුජජ්ජනාදිවයසන. 

ඔපම්මසංසන්දයන අදන් තහත් ථිආදයෙො විොතිආදිනා කණ්හපක්යඛ, 

ෙථා පන දන් තහත් ථිආදයෙොතිආදිනා සුක්කපක්යඛ ච සාධාරණයතො

එකජ්ෙං කත්වාවුත්තං, අසාධාරණයතොභින්දිත්වා දස්යසතුං ‘‘ඉදං වුත් තං 

යහොතී’’තිආදිවුත්තං. 

380. සම් මප් පධානා නිබ්බිසිට්ඨවීරිො. යතනාහ – ‘‘න කිඤ් චි 

නානාකරණං වදාමි, ෙදිදං විමුත් තිො විමුත් ති’’න්ති. න හි
සුක්ඛවිපස්සකයතවිජ්ජඡළභිඤ්ඤානං විමුත්තිොනානාකරණංඅත්ථි.යතන

වුත්තං ‘‘ෙං එකස ්සා’’තිආදි. කිං ත්වං න ජානාසීති සම්බන්යධො. 

ආගච් ෙන් තීතිඋප්පජ්ජනවයසනආගච්ඡන්ති. නාගච් ෙන් තීතිඑත්ථාපිඑයසව

නයෙො. ඉදං පුච් ෙන් යතොති ඉදං පුච්ඡාමීති දස්යසන්යතො. 

අප් පහීනයචතසිකදුක් ඛා අනධිගතඅනාගාමිතා. යතනාහ ‘‘උපපත් තිවයසන 

ආගන් තායරො’’ති. සමුච් ඡින් නදුක් ඛාතිසමුග්ඝාටිතයචතසිකදුක්ඛා. 

381. තම් හා ඨානාති තයතො ෙථාධිගතඉස්සරිෙට්ඨානයතො. පුන තම් හා 

ඨානාති තයතො දුග්ගතා. සම් පන් නකාමගුණන්ති
උළාරකාමගුණසමන්නාගතං. 

තත් ථාති කාමයදවයලොයක. ඨානභාවයතොති අරහත්තඤ්යච අධිගතං, 

තාවයදව පරිනිබ්බානයතො. උපරියදයව චාති උපරූපරි භූමිවායස යදයව ච, 
චක්ඛුවිඤ්ඤාණදස්සයනනපිදස්සනාෙනප්පයහොන්තීති යෙොජනා. 

382. වුත් තනයෙයනවාති යදවපුච්ඡාෙ වුත්යතයනව නයෙන. සා කිර 

කථාති ‘‘නත්ථි යසො සමයණො වා බ්රාහ්මයණො වා, යෙො සකියදව සබ්බං

යනෙය’’න්ති කථා. යතති විටටූභසඤ්ජො. ඉමස ්මිංයෙව ඨායනති ඉමස්මිං
මිගදායෙයෙව. යසසංසුවිඤ්යඤෙයයමව. 

කණ්ණකත්ථලසුත්තවණ්ණනාෙලීනත්ථප්පකාසනාසමත්තා. 
නිට්ඨිතාචරාජවග්ගවණ්ණනා. 
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5. බ්රාහ් මණවග් යගො 

1. බ්රහ්මායුසුත්තවණ්ණනා 
383. ‘‘මහාසත්යතො මහිද්ධියකො මහානුභායවො’’තිආදීසු (මහාව. 38) 

උළාරතා විසයෙො, ‘‘මහාජනකායෙො සන්නිපතී’’තිආදීසු
සම්බහුලභාවවිසයෙො, ඉධ පන තදුභෙම්පිස්ස අත්යථොති ‘‘මහතාති

ගුණමහත්යතනපි මහතා’’තිආදි වුත්තං. අප් පිච් ෙතාදීති ආදි-සද්යදන 
සන්තුට්ඨිසල්යලඛපවියවකඅසංසග්ගවීරිොරම්භාදීනං සඞ්ගයහො. 

දිට් ඨිසීලසාමඤ් ඤසඞ් ඝාතසඞ් ඛායතනාති එත්ථ ‘‘නිෙයතො 
සම්යබොධිපරාෙයණො’’ (සං. නි. 2.41; 3.998, 1004) – ‘‘අට්ඨානයමතං, 
භික්ඛයව, අනවකායසො, ෙං දිට්ඨිසම්පන්යනො පුග්ගයලො සඤ්චිච්ච පාණං
ජීවිතායවොයරොයපෙයාතියනතංඨානං විජ්ජතී’’තිආදිවචනයතොදිට්ඨිසීලානං
නිෙතසභාවත්තා යසොතාපන්නාපි අඤ්ඤමඤ්ඤං දිට්ඨිසීලසාමඤ්යඤන
සංහතා, පයගව සකදාගාමිආදයෙො. ‘‘තථාරූපාෙ දිට්ඨිො 
දිට්ඨිසාමඤ්ඤගයතොවිහරති(දී.නි.3.324, 356; ම.නි.1.492; 3.54; අ.නි.
6.11; පරි.274) තථාරූයපහිසීයලහිසීලසාමඤ්ඤගයතොවිහරතී’’ති(දී.නි.
3.324; ම. නි. 1.492; 3.54; අ. නි. 6.12; පරි. 274) වචනයතො
පුජජ්ජනානම්පිදිට්ඨිසීලසාමඤ්යඤන සංහතභායවොලබ්භතියෙව. 

ඔට් ඨපහතකරණවයසන අත්ථවිභාගවයසන. සනිඝණ් ඩුයකටුභානන්ති

එත්ථ නිඝණ් ඩූති වචනීෙවාචකභායවන අත්ථං සද්දඤ්ච ඛණ්ඩති විභජ්ජ

දස්යසතීති නිඛණ් ඩු. යසොඑවඉධඛ-කාරස්සඝ-කාරංකත්වා ‘‘නිඝණ් ඩූ’’ති
වුත්යතො. කිටති ගයමති කිරිොදිවිභාගං, තං වා අනවයසසපරිොදානයතො

ගයමන්යතො පූයරතීති යකටුභං. යවවචනප් පකාසකන්ති පරිොෙසද්දදීපකං, 
එයකකස්ස අත්ථස්ස අයනකපරිොෙවචනවිභාවකන්ති අත්යථො.
නිදස්සනමත්තඤ්යචතං අයනයකසම්පි අත්ථානං 
එකසද්දවචනීෙතාවිභාවනවයසනපි තස්ස ගන්ථස්ස පවත්තත්තා.
වචීයභදාදිලක්ඛණා කිරිො කප්පීෙති එයතනාති කිරිොකප්යපො, යසො පන
වණ්ණපදසම්බන්ධපදත්ථවිභාගයතො බහුවිකප්යපොති ආහ 

‘‘කිරිොකප් පවිකප් යපො’’ති. ඉදඤ්ච මූලකිරිොකප්පගන්ථං සන්ධාෙ වුත්තං.
යසොහි සතසහස්සපරිමායණො නලචරිොදිපකරණං.ඨානකරණාදිවිභාගයතො 

නිබ්බචනවිභාගයතො ච අක්ඛරා පයභදීෙන්ති එයතහීති අක් ඛරප් පයභදා, 

සික්ඛානිරුත්තියෙො. එයතසන්තියවදානං. යතඑවයවයදපදයසොකාෙතීති 

පදයකො. තං තං සද්දං තදත්ථඤ්ච බයාකයරොති බයාචික්ඛති එයතනාති 

බයාකරණං, සද්දසත්ථං.ආෙතිංහිතංයතනයලොයකොනෙතතින ඊහතීති 

යලොකාෙතං. තඤ්හි ගන්ථං නිස්සාෙ සත්තා පුඤ්ඤකිරිොෙ චිත්තම්පි න

උප්පායදන්ති. වෙතීති වයෙො, න වයෙො අවයෙො, න අවයෙො අනවයෙො, 
ආදිමජ්ෙපරියෙොසායනසු කත්ථචි අපරිකිලන්යතො අවිත්ථාෙන්යතො යත
ගන්යථසන්ධායරතිපූයරතීති අත්යථො. ද්යව පටියසධා පකතිං ගයමන්තීති
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දස්යසන්යතො ‘‘අවයෙො න යහොතී’’ති වත්වා තත්ථ අවෙං දස්යසතුං 

‘‘අවයෙො…යප.… න සක් යකොතී’’තිවුත්තං. 

384. ගරූතිභාරිෙංඅත්තානංතයතො යමොයචත්වාගමනංදුක්කරංයහොති. 

අනත් යථොපි උප් පජ් ජති නින්දාබයායරොසඋපාරම්භාදි. අබ් භුග් ගයතොති එත්ථ 

අභිසද්දයෙොයගන ඉත් ථම් භූතාඛයානත් යථ උපයෙොගවචනං. 

ලක් ඛණානීතිලක්ඛණදීපනානිමන්තපදානි. අන් තරධාෙන් තීතිනයකවලං

ලක්ඛණමන්තානියෙව, අඤ්ඤානිපි බ්රාහ්මණානං ඤාණබලාභායවන

අනුක්කයමන අන්තරධාෙන්ති  .තථා හි වදන් ති ‘‘එකසතං  අද්ධරිෙං

දිපඤ්ඤාසමත්තයතොසාමා ’’තිආදි.පණිධිමහයතොසමාදානමහයතොතිආදිනා

පච්යචකං  මහ-සද්යදො යෙොයජතබ්යබො  .පණිධිමහන්තතාදි චස්ස  

බුද් ධවංසචරිොපිටකවණ් ණනාදිවයසයනව යවදිතබ්යබො. නිට් ඨාති

නිප් ත්තියෙො. ජාතිසාමඤ් ඤයතොති ලක්ඛණජාතිො ලක්ඛණභායවන

සමානභාවයතො  .ෙ ථා හි බුද්ධානං ලක්ඛණානි සුවිසුද්ධානි සුපරිබයත්තානි

පරිපුණ්ණානි ච යහොන්ති, න එවං චක්කවත්තීනං  .යතනාහ  ‘‘න යතයහව 

බුද් යධො යහොතී’’ති. 

අභිරූපතා දීඝායුකතා, අප්පාතඞ්කතා බ්රාහ්මණාදීනං පිෙමනාපතාති 

චතූහි අච් ෙරිෙධම් යමහි. දානංපිෙවචනංඅත්ථචරිො සමානත්තතාතිඉයමහි 

චතූහි සඞ් ගහවත් ථූහි. රඤ් ජනයතොති පීතිජනනයතො. චක්කං චක්කරතනං

වත්යතති පවත්යතතීති චක් කවත් තී, සම්පත්තිචක්යකහි සෙං වත්යතති, 

යතහි ච පරං සත්තනිකාෙං වත්යතති පවත්යතතීති චක් කවත් තී, 
පරහිතාවයහො ඉරිොපථචක්කානං වත්යතො වත්තනං එතස්ස අත්ථීති

චක්කවත්තී, අප්පටිහතං වා ආණාසඞ්ඛාතං චක්කං වත්යතතීති චක් කවතී, 

අප්පටිහතං වා ආණාසඞ්ඛාතං චක්කං වත්යතතීති චක් කවත් තී, 
ඛත්තිෙමණ්ඩලාදිසඤ්ඤිතං චක්කං සමූහං අත්තයනො වයස වත්යතතීති 

චක් කවත් තී. ධම්මං චරතීති ධම් මියකො. ධම්මයතො අනයපතත්තා ධම්යමො

රඤ්ජනත්යථන රාජාති ධම් මරාජා. යකොපාදීති ආදි-සද්යදන

කාමයලොභමානමදාදියක සඞ්ගණ්හාති. විජිතාවීති විජිතවා. යකනචි 

අකම්පිෙට්යඨන ජනපදත් ථාවරිෙප් පත් යතො. දළ්හභත්තිභාවයතො වාජනපයදො

ථාවරිෙං පත්යතො එත්ථාති ජනපදත් ථාවරිෙප් පත් යතො. චිත්තීකතභාවාදිනාපි
(ඛු.පා.අට්ඨ.6.3; දී.නි.අට්ඨ.2.33; සං.නි.අට්ඨ. 3.5.223; සු.නි.අට්ඨ.
1.226; මහානි. අට්ඨ. 50) චක්කස්ස රතනට්යඨො යවදිතබ්යබො. එසනයෙො
යසයසසුපි. රතිනිමිත්තතාෙ වා චිත්තීකතාදිභාවස්ස රතිජනනට්යඨන
එකසඞ්ගහතාෙ විසුංඅග්ගහණං. 

ඉයමහිපනරතයනහිරාජා චක්කවත්තීෙංෙමත්ථංපච්චනුයභොති, තං

තං දස්යසතුං ‘‘ඉයමසු පනා’’තිආදි වුත්තං. අජිතං ජිනාති 

මයහසක්ඛතාසංවත්තනිෙකම්මනිස්සන්දභාවයතො. විජියත ෙථාසුඛං 
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අනුවිචරති හත්ථිරතනං අස්සරතනඤ්ච අභිරුහිත්වා යතසං ආනුභායවන
අන්යතොපාතරායසයෙව සකලං පථවිං අනුසංොයිත්වා රාජධානිෙං

පච්චාගමනයතො. පරිණාෙකරතයනන විජිතමනුරක් ඛති යතන තත්ථ තත්ථ 

කත්තබ්බකිච්චස්ස සංවිධානයතො. යසයසහීති 
මණිරතනඉත්ථිරතනගහපතිරතයනහි. තත්ථ මණිරතයනන
යෙොජනප්පමායණ යදයස අන්ධකාරං විධමිත්වා ආයලොකදස්සනාදිනා
සුඛමනුභවති, ඉත්ථිරතයනන 
අතික්කන්තමානුසරූපසම්පත්තිදස්සනාදිවයසන, ගහපතිරතයනන 

ඉච්ඡිතිච්ඡිතමණිකනකරජතාදිධනප්පටිලාභවයසන. උස් සාහසත් තියෙොයගො 
යෙන යකනචි අප්පටිහතාණාචක්කභාවසිද්ධියතො. හත්ථිඅස්සරතනාදීනං
මහානුභාවත්තා යකොසසම්පත්තිොපි පභාවසම්පත්තිසිද්ධියතො 

‘‘හත් ථි…යප.… යෙොයගො’’ති වුත්තං. යකොයසො හි නාම සති 
උස්සාහසම්පත්තිෙං (උග්ගයතජස්ස සුකුමාරපරක්කමස්ස පසන්නමුඛස්ස

සම්මුයඛ පාපුණාති(. පච් ඡියමනාති පරිණාෙකරතයනන. තඤ්හි 
සබ්බරාජකිච්යචසු කුසලං අවිරජ්ෙනපයෙොගං. යතනාහ 

‘‘මන් තසත් තියෙොයගො’’ති. තිවිධසත්තියෙොග ලං පරිපුණ්ණං යහොතීති 

සම්බන්යධො. යසයසහීති යසයසහි පඤ්චහි රතයනහි. 

අයදොසකුසලමූලජනිතකම් මානුභායවනාති අයදොසසඞ්ඛායතනකුසලමූයලන 

සහජාතාදිපච්චෙවයසන උප්පාදිතකම්මස්ස ආනුභායවන සම් පජ් ජන් ති 

යසොම්මතරරතනජාතිකත්තා. මජ් ඣිමානි මණිඉත්ථිගහපතිරතනානි. 

අයලොභ…යප.… කම් මානුභායවන සම් පජ් ජන් ති උළාරධනස්ස

උළාරධනපටිලාභකාරණස්ස ච පරිච්චාගසම්පදායහතුකත්තා. පච් ඡිමන්ති

පරිණාෙකරතනං. තඤ්හි අයමොහ…යප.… කම් මානුභායවන සම් පජ් ජති 
මහාපඤ්යඤයනව චක්කවත්තිරාජකිච්චස්සපරියණතබ්බත්තා. 

සරණයතො පටිපක්ඛවිධමනයතො සූරා. යතනාහ ‘‘අභීරුකජාතිකා’’ති.
අසුයර විජිනිත්වා ඨිතත්තා වීයරො, සක්යකො යදවානමින්යදො, තස්ස අඞ්ගං

යදවපුත්යතො යසනඞ්ගභාවයතොති වුත්තං ‘‘වීරඞ් ගරූපාති 

යදවපුත් තසදිසකාො’’ති. සභායවොති සභාවභූයතො අත්යථො. වීරකාරණන්ති 

වීරභාවකාරණං. වීරිෙමෙසරීරා විොති සවිග්ගහවීරිෙසදිසා සවිග්ගහඤ්යච
වීරිෙං සිො, තංසදිසාති අත්යථො. නනු රඤ්යඤො චක්කවත්තිස්ස පටියසනා
නාමනත්ථි, ෙමස්සපුත්තාපමද්යදෙුං, අථකස්මා ‘‘පරයසනපමද්දනා’’ති

වුත්තන්තියචොදනංසන්ධාොහ ‘‘සයච’’තිආදි.යතනපරයසනායහොතුවාමා

වා, යත පන එවං මහානුභාවාති දස්යසති. ධම් යමනාති කතූපචියතන
අත්තයනො පුඤ්ඤධම්යමන. යතන හි සඤ්යචොදිතා පථවිෙං සබ්බරාජායනො
පච්චුග්ගන්ත්වා ‘‘ස්වාගතං යත මහාරාජා’’තිආදිං වත්වා අත්තයනො රජ්ජං

රඤ්යඤොචක්කවත්තිස්සනිෙයායදන්ති.යතන වුත්තං ‘‘යසො ඉමං…යප.… 

අජ් ඣාවසතී’’ති. අට්ඨකථාෙං පන තස්ස ෙථාවුත්තධම්මස්ස චිරතරං
විපච්චිතුංපච්චෙභූතංචක්කවත්තිවත්තසමුදාගතං පයෙොගසම්පත්තිසඞ්ඛාතං

ධම්මං දස්යසතුං ‘‘පායණො න හන් තබ් යබොතිආදිනා පඤ් චසීලධම් යමනා’’ති



මජ්ඣිමනිකායෙ මජ්ඣිමපණ්ණාසටීකා බ්රාහ්මණවග්යගො 

141 
පටුන 

වුත්තං. එවඤ්හි ‘‘අදණ්යඩන අසත්යථනා’’ති ඉදං වචනං සුට්ඨුතරං
සමත්ථිතං යහොති, ෙස්මා රාගාදයෙො පාපධම්මා උප්පජ්ජමානා
සත්තසන්තානං ඡායදත්වා පරියෙොනන්ධිත්වා තිට්ඨන්ති, කුසලපවත්තිං 
නිවායරන්ති, තස්මායත‘‘ඡදනා, ඡදා’’තිචවුත්තා. 

විවට් යටත් වා පරිවත් යතත් වා. පූජාරහතා වුත් තා ‘‘අරහතීතිඅරහ’’න්ති. 

තස් සාති පූජාරහතාෙ. ෙස් මා සම් මාසම් බුද් යධො, තස්මා අරහන්ති. 

බුද් ධත් තයහතභූතා විවට් ටච් ෙදතා වුත් තා 

සවාසනසබ්බකියලසප්පහානපුබ්බකත්තා බුද්ධභාවසිද්ධිො. අරහං 

වට් ටාභායවනාති  යලන යහතුඅනුමානදස්සනං. සම් මාසම් බුද් යධො 

ෙදනාභායවනාති යහතුනා  ලානුමානදස්සනං. යහතද් වෙං වුත් තං 

‘‘විවට්යටො විච්ඡයදො චා’’ති. දුතිෙයවසාරජ් යජනාති ‘‘ඛීණාසවස්ස යත 
පටිජානයතො’’තිආදිනා (ම. නි. 1.150) ආගයතන යවසාරජ්යජන. 

පුරිමසිද් ධීති පුරිමස්ස පදස්ස අත්ථසිද්ධි. පඨයමනාති ‘‘සම්මාසම්බුද්ධස්ස
යත පටිජානයතො’’තිආදිනා (ම. නි. 1.150) ආගයතන යවසාරජ්යජන. 

දුතිෙසිද් ධීති බුද්ධත්තසිද්ධි. තතිෙචතත් යථහීති ‘‘යෙ යඛො පන යත
අන්තරායිකා ධම්මා’’තිආදිනා (ම. නි. 1.150), ‘‘ෙස්ස යඛො පන යත
අත්ථාො’’තිආදිනා (ම. නි. 1.150) ච ආගයතහි තතිෙචතුත්යථහි

යවසාරජ්යජහි. තතිෙසිද් ධීති විවට්ටච්ඡදනතා සිද්ධි. ොථාවයතො
අන්තරායිකනිෙයානිකධම්මාපයදයසනහිසත්ජ විවට්ටච්ඡදභායවොයලොයක

පාකයටො අයහොසි. පුරිමං ධම් මචක් ඛුන්ති පුරිමපදං භගවයතො ධම්මචක්ඛුං 

සායධති කියලසාරීනං සංසාරචක්කස්ස ච අරානං හතභාවදීපනයතො. දුතිෙං 

පදං බුද් ධචක් ඛුං සායධති සම්මාසම්බුද්ධස්යසවතංසම්භවයතො. තතිෙං පදං 

සමන් තචක් ඛුං සායධති සවාසනසබ්බකියලසප්පහානදීපනයතො. 
‘‘සම්මාසම්බුද්යධො’’ති හි වත්වා ‘‘විවට්ටච්ඡයදො’’ති වචනං

බුද්ධභාවාවහයමව සබ්බකියලසප්පහානං විභායවතීති. සූරභාවන්ති
ලක්ඛණවිභාවයනන විසදඤාණතං. 

385. ගයවසීති (දී. නි. ටී. 1.287) ඤායණන පරියෙසනං අකාසි. 

සමානයීතිඤායණනසඞ්කයලන්යතොසමානං ආනයිසමාහරි. න සක් යකොති 

සංකුචියතඉරිොපයථයෙභුයෙයන යතසංදුබ්බිභාවනයතො. කඞ් ඛතීතිපදස්ස 

ආකඞ්ඛතීති අෙමත්යථොති ආහ – ‘‘අයහො වත පස් යසෙයන් ති පත් ථනං 

උප් පායදතී’’ති. කිච් ෙතීති කිලමති. ‘‘කඞ්ඛතී’’ති පදස්ස පුබ්යබ
ආසීසනත්ථතංවත්වාඉදානිතස්සසංසෙත්ථත්තයමවවිකප්පන්තරවයසන 

දස්යසන්යතො ‘‘කඞ් ඛාෙ වා දුබ් බලා විමති වුත් තා’’තිආදි වුත්තං. තීහි 

ධම් යමහි තිප්පකායරහිසංසෙධම්යමහි. කාලුස ්සිෙභායවොතිඅප්පසන්නතාෙ
යහතුභූයතො ආවිලභායවො. ෙස්මා භගවයතො යකොයසොහිතං
සබ්බබුද්ධායවණිකං වත්ථගුය්හං සුවිසුද්ධකඤ්චනමණ්ඩලසන්නිකාසං 
අත්තයනො සණ්ඨානසන්නියවසසුන්දරතාෙ ආජායනෙයගන්ධහත්ථියනො
වරඞ්ගචාරුභාවං විකසමානතපනිොරවින්දසමුජ්ජලයකසරාවත්තවිලාසං 
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සඤ්ොපභානුරඤ්ජිතජලවනන්තරාභිලක්ඛිත-
සම්පුණ්ණචන්දමණ්ඩලයසොභඤ්ච අත්තයනො සිරිො අභිභුෙය විරාජති, ෙං
බාහිරබ්භන්තරමයලහි අනුපක්කිලිට්ඨතාෙ චිරකාලං 
සුපරිචිතබ්රහ්මචරිොධිකාරතාෙ සුසණ්ඨිතසණ්ඨානසම්පත්තිො ච

යකොපීනම්පි සන්තං අයකොපීනයමව, තස්මා වුත්තං ‘‘භගවයතො හී’’තිආදි. 

පහූතභාවන්ති පුජලභාවං.එත්යථවහිතස්ස සංසයෙො, තනුමුදුසුකුමාරතාදීසු
පනස්සගුයණසුතස්සවිචාරණාඑවනායහොසි. 

හිරිකරයණොකාසන්තිහිරියිතබ්බට්ඨානං. ොෙන්තිපටිබිම්බං.කීදිසන්ති

ආහ ‘‘ඉද් ධිො’’තිආදි. ොොරූපන්ති භගවයතො පටිබිම්බරූපං. තඤ්ච යඛො
බුද්ධසන්තානයතො විනිමුත්තං රූපකමත්තං භගවයතො 
සරීරවණ්ණසණ්ඨානාවෙවංඉද්ධිමෙංබිම්බකමත්තං, තංපනදස්යසන්යතො
භගවා ෙථා අත්තයනො බුද්ධරූපං න දිස්සති, තථා කත්වා දස්යසති. 

නීහරිත් වාති රිත්වා. 

කණ්ණයසොතානං උපචිතතනුතම්බයලොමතාෙ

යධොතරජතපනාළිකාසදිසතාවුත්තා. මුඛපරිෙන් යතතියකසන්යත. 

කිරිොකරණන්ති කිරිොෙ කායිකස්ස වාචසිකස්ස පටිපත්ති. තත් ථාති

යතසුකිච්යචසු. ධම්මකථිකානංවත්තංදස්යසතුං බීජනිග්ගහණංකතං.නහි 
අඤ්ඤථා සබ්බස්සපි යලොකස්ස අලඞ්කාරභූතං පරමුක්කංසගතං
සික්ඛාසංෙමානංබුද්ධානං මුඛචන්දමණ්ඩලංපටිච්ඡායදතබ්බංයහොති. 

පත්ථරිතවිතානඔලම්බිතගන්ධදාමකුසුමදාමයක ගන් ධමණ් ඩලමාය . 

පුබ් බභායගන පරිච් ඡින් දිත් වාති ‘‘එත්තකං යවලං සමාපත්තිො
වීතිනායමස්සාමී’’ති එවං පවත්යතන පුබ්බභායගන කාලං පරිච්ඡින්දිත්වා.

පච්චෙදාෙයකසු අනුයරොධවයසන පරිසං උස් සායදන් යතො වා 

පග්ගණ්හන්යතො, අදාෙයකසුවියරොධවයසන පරිසං අපසායදන් යතො වා. 

යෙොගක් යඛමං අන්තරාොභාවං. සභාවගුයණයනවාති 

ෙථාවුත්තගුයණයනව. යභොයතො යගොතමස්ස ගුණං සවිග්ගහං චක් කවා ං 

අතිසම් බාධං විත්ථායරනසන්ධායරතුං අප්පයහොන්තයතො. භවග් ගං අතිනීචං 
උපරූපරිසන්ධායරතුංඅප්පයහොන්තයතො. 

386. ඨානගමනාදීසු (දී.නි.ටී.2.35) භූමිෙංසුට්ඨු සමංපතිට්ඨිතාපාදා

එතස්සාති සුප් පතිට් ඨිතපායදො. තං පන භගවයතො සුප්පතිට්ඨිතපාදතං

බයතියරකමුයඛන විභායවතුං ‘‘ෙථා හී’’තිආදි වුත්තං. තත්ථ අග් ගතලන්ති

අග්ගපාදතලං. පණ් හීති පණ්හිතලං. පස ්සන්ති පාදතලස්ස ද්වීසු පස්යසසු

එයකකං, උභෙයමව වා පරිෙන්තං පස්සං. සුවණ් ණපාදුකතලං විෙ උජුකං

නික්ඛිපිෙමානං. එකප් පහායරයනවාති එකක්ඛයණයෙව. සකලං පාදතලං 
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භූමිං ඵුසති නික්ඛිපයන. එකප්පහායරයනව සකලං පාදතලං භූමියතො
උට්ඨහතීතියෙොජනා. 

තත්රාති තාෙ සුප්පතිට්ඨිතපාදතාෙඅනුපුබ්බනින්නාවඅච්ඡරිෙබ්භුතං ඉදං 
වුච්චමානං නිස්සන්ද ලං. වුත්තයමවත්ථං සත්ජ තිදිවගමයනන සුපාකටං

කාතුං ‘‘තථා හී’’තිආදිං වත්වා ‘‘න හී’’තිආදිනා තං සමත්යථති. යතන
පඨමලක්ඛණයතොපිදුතිෙලක්ඛණංමහානුභාවන්ති දස්යසති.තථාහිවක්ඛති
‘‘අන්තමයසො චක්කවත්තිරඤ්යඤො පරිසං උපාදාෙ සබ්යබොපි 
චක්කලක්ඛණස්යසවපරිවායරො’’ති.යුගන්ධරපබ්බතස්සතාවතිංසභවනස්ස
ච පකතිපදනික්යඛපට්ඨානුපසඞ්කමයන යනව බුද්ධානං, න යදවතානං
ආනුභායවො, අථ යඛො බුද්ධානං ලක්ඛණානුභායවොති ඉමමත්ථං නිදස්සිතං. 

සීලයතයජන…යප.… දසන් නං පාරමීනං ආනුභායවනාති ඉදම්පි

ලක්ඛණනිබ්බත්තකම්මවියසසකිත්තනයමවාති දට්ඨබ්බං. සබ් බාවන් යතහීති
සබ්බපයදසවන්යතහි. 

නාභිපරිච් ඡින් නාති නාභිෙං පරිච්ඡින්නා පරිච්යඡදවයසන ඨිතා. 

නාභිමුඛපරික් යඛපපට් යටොති පකතිචක්කස්ස අක්ඛබ්භාහතපරිහරණත්ථං 

නාභිමුයඛ ඨයපතබ්බපරික්යඛපපට්යටො. යනමිමණිකාති යනමිෙං 
ආවළිභායවනඨිතමණිකායලඛා. 

සම් බහුලවායරොති බහුවිධයලඛඞ්ගවිභාවනවායරො. සත් තීති ආවුධසත්ති. 

සිරිවච් යෙොති සිරිමුඛං. නන් දීති දක්ඛිණාවට්ටං. යසොවත් තියකොති

යසොවත්තිඅඞ්යකො. වටංසයකොති ආයවළං. වඩ් ෙමානකන්ති පුරිසහාරි

පුරිසඞ්ගං. යමොරහත් ථයකොති යමොරපිඤ්ඡකලායපො, යමොරපිඤ්ඡ

පරිසිබ්බියතො වා බීජනිවියසයසො. වාලබීජනීති චාමරිවාලං. සිද්ධත්ථාදි 

පුණ් ණඝටපුණ් ණපාතියෙො. ‘‘චක් කවාය ො’’ති වත්වා තස්ස පධානාවෙයව 

දස්යසතුං ‘‘හිමවා සියනරු…යප.… සහස ්සානී’’තිවුත්තං. 

ආෙතපණ් හීති ඉදං අඤ්යඤසං පණ්හියතො දීඝතං සන්ධාෙ වුත්තං, න

පන අතිදීඝතන්ති ආහ ‘‘පරිපුණ් ණපණ් හී’’ති. ෙථා පන පණ්හිලක්ඛණං

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

වුත්තං. ආරග් යගනාතිමණ්ඩලාෙසිඛාෙ. වට් යටත් වාතිෙථාසුවට්ටංයහොති, 

එවං වට්යටත්වා. රත් තකම් බලයගණ් ඩුකසදිසාති
රත්තකම්බලමෙයගණ්ඩුකසදිසා. 

මක් කටස ්යසවාති වානරස්ස විෙ. දීඝභායවන සමතං සන්ධායෙතං

වුත්තං. නිෙයාසයතයලනාති ඡදිකනිෙයාසාදිනිෙයාසසම්මිස්යසනයතයලන. 

තලුනාති සුකුමාරා. 
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චම් යමනාති අඞ්ගුලන්තරයවඨිතචම්යමන. පටිබද් ධඅඞ් ගුලන් තයරොති

එකයතො සම්බද්ධඅඞ්ගුලන්තයරො. එකප් පමාණාති දීඝයතො සමානප්පමාණා. 

ෙවලක් ඛණන්ති අබ්භන්තරයතො අඞ්ගුලිපබ්යබඨිතං ෙවලක්ඛණං. 

පටිවිජ් ඣිත් වාති තංතංපබ්බානං සමානයදසතාෙ අඞ්ගුලීනං පසාරිතකායල 
අඤ්ඤමඤ්ඤංවිජ්ඣිතානිවිෙඵුසිත්වාතිට්ඨන්ති. 

සඞ්ඛාවුච්චන්තියගොප් කා, උද්ධංසඞ්ඛාඑයතසන්ති උස් සඞ් ඛා, පාදා. 

පිට් ඨිපායදති පිට්ඨිපාදසමීයප. සුයඛන පාදා පරිවත් තන් ති පාදනාමනාදීසු, 

යතයනව ගච්ඡන්තානං යතසං යහට්ඨා පාදතලානි දිස්සන්ති. යතනාති
යගොප් කානංපිට්ඨිපාදයතොඋද්ධංපතිට්ඨිතත්තා. චතුරඞ්ගුලමත්තඤ්හිතානි
උද්ධංආයරොහිත්වාපතිට්ඨහන්ති, නිගුළ්හානිච යහොන්ති, නඅඤ්යඤසංවිෙ
පඤ්ඤාෙමානානි. සතිපි යදසන්තරප්පවත්තිෙං නිච්චයලොති දස්සනත්ථං 

නාභිග්ගහණං. 

ෙස්මාඑණීමිගස්සසමන්තයතොඑකසදිසමංසාඅනුක්කයමනඋද්ධංථූලා 

ජඞ්ඝායහොන්ති, තස්මාවුත්තං ‘‘එණීමිගසදිසජඞ් ඝා’’ති. පරිපුණ් ණජඞ් යඝොති

සමන්තයතොමංසූපචයෙනපරිපුණ්ණජඞ්යඝො. යතනාහ ‘‘න එකයතො’’තිආදි. 

එයතනාති ‘‘අයනොනමන්යතො’’තිආදිවචයනන, 

ජාණු ාසුභාවදීපයනනාති අත්යථො. අවයසසජනාති ඉමිනා ලක්ඛයණන 

රහිතාජනා. ඛුජ් ජා වා යහොන් ති යහට්ඨිමකාෙයතොඋපරිමකාෙස්ස රස්සතාෙ. 

වාමනා වා උපරිමකාෙයතොයහට්ඨිමකාෙස්ස රස්සතාෙ. එයතනඨයපත්වා
සම්මාසම්බුද්ධං චක්කවත්තිනඤ්ච ඉතයර සත්තා ඛුජ්ජා වාමනා චාති 
දස්යසති. 

ඔහිතන්ති සයමොහිතං අන්යතොගධං. තථාභූතං පන තං යතන ඡන්නං

යහොතීතිආහ ‘‘පටිච් ෙන් න’’න්ති. 

සුවණ් ණවණ් යණොති සුවණ්ණවණ්ණවණ්යණොති අෙයමත්ථ අත්යථොති

ආහ ‘‘ජාතිහිඞ් ගුලයකනා’’තිආදි. ස්වාෙමත්යථො ආවුත්තිඤායෙන ච
යවදිතබ්යබො. සරීරපරිොයෙො ඉධ වණ්ණසද්යදොති අධිප්පායෙන
පඨමවිකප්පං වත්වා තථාරූපාෙ පන රුළ්හිො අභාවං මනසි කත්වා 
වණ්ණධාතුපරිොෙයමවවණ්ණසද්දංගයහත්වාදුතිෙවිකප්යපොවුත්යතො. 

රයජොති සුඛුමරයජො. ජල් ලන්ති මලීනභාවාවයහො යරණුසඤ්චයෙො.

යතනාහ ‘‘මලං වා’’ති. ෙදි විවට්ටති, කථං න්හානාදීති ආහ 

‘‘හත් ථයධොවනා’’තිආදි. 

ආවට් ටපරියෙොසායනතිපදක්ඛිණාවට්ටාෙ අන්යත. 
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බ්රහ්මුයනො සරීරං පුරයතො වා පච්ඡයතො වා අයනොනමිත්වා උජුකයමව 

උග්ගතන්ති ආහ ‘‘බ්රහ් මා විෙ උුභගත් යතො’’ති. පස් සවඞ් කාති
දක්ඛිණපස්යසනවාවාමපස්යසනවාවඞ්කා. 

හත්ථපිට්ඨිආදිවයසනසත්තඋස්සදාඑතස්සාති සත් තස ්සයදො. 

සීහස්සපුබ්බද්ධංසීහපුබ්බද්ධං, පරිපුණ්ණාවෙවතාෙ සීහපුබ්බද්ධං විෙ

සකයලො කායෙො අස්සාති සීහපුබ් බද් ධකායෙො. සීහස් යසවාති සීහස්ස විෙ. 

සණ් ඨන් තීති සණ්ඨහන්ති. නානාචිත් යතනාති විවිධචිත්යතන. 

පුඤ ්ඤචිත් යතනාති පාරමිතාපුඤ්ඤචිත්තරූයපන. චිත් තියතොති
සඤ්ජාතචිත්තභායවො. 

ද් වින් නං යකොට් ටානමන් තරන්ති ද්වින්නං පිට්ඨිබාහානං යවමජ්ෙං, 

පිට්ඨිමජ්ෙස්ස උපරිභායගො. චිතං පරිපුණ් ණන්ති අනින්නභායවන චිතං, 

ද්වීහියකොට්යටහි සමතලතාෙපරිපුණ්ණං. උග් ගම් මාතිඋග්ගන්ත්වා. 

නියරොධපරිමණ්ඩයලොවිෙපරිමණ්ඩයලො නියරොධපරිමණ් ඩයලො එකස්ස
පරිමණ්ඩලසද්දස්ස යලොපං කත්වා. න හි සබ්යබො නියරොයධො මණ්ඩයලො.

යතනාහ ‘‘සමක් ඛන් ධසායඛො නියරොයධො’’ති.පරිමණ්ඩලසද්දසන්නිධායනන
වා පරිමණ්ඩයලොව නියරොයධො ගය්හතීති පරිමණ්ඩලසද්දස්ස යලොයපන

විනාපි අෙමත්යථො ලබ්භතීති ආහ ‘‘නියරොයධො විෙ පරිමණ් ඩයලො’’ති. 

ොවතක් වස් සාතිඔ-කාරස්සව-කාරායදසංකත්වාවුත්තං. 

සමවට් ටිතක් ඛන් යධොතිසමං සුවට්ටිතක්ඛන්යධො.යකොඤ්චාවිෙදීඝගලා, 
බකා විෙ වඞ්කගලා, වරාහා විෙ පුජලගලාති යෙොජනා. 

සුවණ් ණාලිඞ් ගසදියසොති සුවණ්ණමෙඛුද්දකමුදිඞ්ගසදියසො. 

රසග් ගසග් ගීති මධුරාදියභදං රසං ගසන්ති අන්යතො පයවසන්තීති
රසග්ගසා, රසග්ගසානං අග්ගා රසග්ගසග්ගා, තා එතස්ස සන්තීති 

රසග්ගසග්ගී. යතනාතිඔජාෙ අ රයණන, හීනධාතුකත්තා යත බහ් වාබාධා 

යහොන් ති. 

‘‘හනූ’’ති සන්නිස්සෙදන්තාධාරස්ස සමඤ්ඤා, තං භගවයතො

සීහහනුසදිසං, තස්මා භගවා සීහහනු. තත්ථ ෙස්මා බුද්ධානං රූපකාෙස්ස
ධම්මකාෙස්ස ච උපමා නාම නිහීනුපමාව, නත්ථි සමානුපමා, කුයතො

අධිකූපමා, තස්මා අෙම්පි නිහීනුපමාති දස්යසතුං ‘‘තත් ථා’’තිආදි වුත්තං.

තිභාගවයසනමණ්ඩලතාෙ ද් වාදසිෙං පක් ඛස් ස චන් දසදිසානි. 

දන්තානං උච්චනීචතා අබ්භන්තරබාහිරපස්සවයසනපි යවදිතබ්බා, න 

අග්ගවයසයනව.යතනාහ ‘‘අෙපට් ටඡින් නසඞ් ඛපටලං විො’’ති. අෙපට් ටන්ති

චකකචංඅධිප්යපතං. විසමාතිවිසමසණ්ඨානා. 
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විච්ඡින්දිත්වා විච්ඡින්දිත්වා පවත්තසරතාෙ ඡින් නස ්සරාපි. 

අයනකාකාරතාෙ භින් නස ්සරාපි. කාකස්ස විෙ අමනුඤ්ඤසරතාෙ 

කාකස ්සරාපි. අපලිබුද් ධත් තාති අනුපද්දුතවත්ජකත්තා. වත් ථුන්ති ච

අක්ඛරුප්පත්තිට්ඨානමාහ. අට් ඨඞ් ගසමන් නාගයතොති එත්ථ අට්ඨඞ්ගානි

පරයතොආගමිස්සන්ති. මඤ ්ුභයඝොයසොතිමධුරස්සයරො. 

කරවීකසද්යදො යෙසං සත්තානං යසොතපථං උපගච්ඡති, යත අත්තයනො 
සරසම්පත්තිො පකතිං ජහායපත්වා අවයස කයරොන්යතො අත්තයනො වයස

වත්යතති, එවංමධුයරොති දස්යසන්යතො ‘‘තත්රිද’’න්තිආදිමාහ. තං පීතින්ති තං 
බුද්ධගතං පීතිං. යතයනව නීහායරන පුනප්පුනං පවත්තන්තං අවිජහිත්වා
වික්ඛම්භිතකියලසා යථරානං සන්තියක ලද්ධධම්මස්සවනසප්පාො

උපනිස්සෙසම්පත්තිො පරිපක්කඤාණතාෙ ‘‘සත් තහි…යප.… 

පතිට් ඨාසී’’ති. සත්තසතමත්යතන ඔයරොධජයනන සද්ධිං පදසාව යථරානං

සන්තිකංඋපගතත්තා ‘‘සත් තහි ජඞ් ඝාසයතහි සද් ධි’’න්තිවුත්තං. 

අභිනීලයනත් යතොති අධිකනීලයනත්යතො. අධිකනීලතා ච සාතිසෙං
නීලභායවන යවදිතබ්බා, න යනත්යත නීලවණ්ණස්යසව අධිකභාවයතොති

ආහ ‘‘න සකලනීලයනත් යතොවා’’තිආදි. පීතයලොහිතවණ්ණා 
යසතමණ්ඩලගතරාජිවයසන, නීලයසතකාළවණ්ණා පන
තංතංමණ්ඩලවයසයනවයවදිතබ්බා. 

චක් ඛුභණ් ඩන්ති අක්ඛිදලන්ති යකචි, අක්ඛිදලපත්තන්ති අඤ්යඤ.
අක්ඛිදයලහි පන සද්ධිං අක්ඛිබිම්බන්ති යවදිතබ්බං. එවඤ්හි
විනිග්ගතගම්භීරයජොතනාපියුත්තායහොති. 

උණ් ණාසද්යදො යලොයක අවියසසයතො යලොමපරිොයෙො, ඉධ පන

යලොමවියසසවාචයකොති ආහ ‘‘උණ් ණයලොම’’න්ති. නලාටමජ් ඣජාතාති 

නලාටමජ්ෙගතා. ඔදාතතාෙ උපමා, න මුදුතාෙ. රජතපුබ් බු කාති
රජතමෙතාරකා. 

ද් යව අත් ථවයස පටිච් ච වුත් තන්ති ෙස්මා බුද්ධා චක්කවත්තියනො ච

පරිපුණ්ණනලාටතාෙ පරිපුණ්ණසීසබිම්බතාෙ ච ‘‘උණ් හීසසීසා’’ති
වුච්චන්ති, තස්මා යත ද්යව අත්ථවයස පටිච්ච ‘‘උණ්හීසසීයසො’’ති ඉදං
වුත්තං. ඉදානි තං අත්ථද්වෙං භගවති සුප්පතිට්ඨිතන්ති දස්යසතුං 

‘‘තථාගතස් සහී’’තිආදි වුත්තං. සණ්හතමතාෙ සුවණ්ණවණ්ණතාෙ ච 

රඤ් යඤො බද් ධඋණ් හීසපට් යටො විෙ වියරොචති. කප් පසීසාති ද්විධාභූතසීසා. 

ඵලසීසාති  ලසදිසසීසා. අට් ඨිසීසාති මංසස්ස අභාවයතො

තයචොපරියෙොනද්ධඅට්ඨිමත්තසීසා. තම් බසීසාති ලාබුසදිසසීසා. 

පබ් භාරසීසාති පිට්ඨිභායගන ඔලම්බමානසීසා. පුරිමනයෙනාති

පරිපුණ්ණනලාටතාපක්යඛන. උණ් හීසයවඨිතසීයසො විොතිඋණ්හීසපට්යටන
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යවඨිතසීසපයදයසො විෙ. උණ් හීසං විොති යඡයකන සිප්පිනා
විරචිතඋණ්හීසමණ්ඩලංවිෙ. 

කම් මන්තියෙනයෙනකම්යමනෙං ෙං ලක්ඛණංනිබ්බත්තං, තංතං

කම්මං. කම් මසරික් ඛකන්ති තස්ස තස්ස ලක්ඛණස්ස තංකම්මානුරූපතා. 

ලක් ඛණන්ති තස්ස මහාපුරිසලක්ඛණස්ස අවිපරීතසභායවො. 

ලක් ඛණානිසංසන්ති තං ලක්ඛණපටිලායභන ලද්ධබ්බගුයණො. ඉමානි 

කම් මාදීනීති ඉමානි අනන්තරං වුත්තානි කම්මකම්මසරික්ඛකාදීනි 

දස් යසත් වා තං සරූපයතොවිභායවත්වා කයථතබ් බානි සංවණ්ණයකන. 

රතනවිචිත්තසුවණ්ණයතොරණං තස්මිංකායල මනුස්සයලොයකනත්ථීති

වුත්තං ‘‘යදවනගයර’’ති. සබ්බයසො සුපුප්ඵිතසාලරුක්යඛො

අසාධාරණයසොයභො මනුස්සූපචායර න ලබ්භතීති ආහ ‘‘යසලන් තරම් හී’’ති. 

කිරිොචාරන්ති කායිකවාචසිකකිරිොපවත්තිං. 

387. සතතපාටිහාරිෙන්ති සතතං චරිමභයව සබ්බකාලං
ලක්ඛණනිබ්බත්තකකම්මානුභාවයහතුකං බුද්ධායවණිකං පාටිහාරිෙං.
බුද්ධානං අතිදූයර පාදං නික්ඛිපිතුකාමානම්පි නාතිදූයර එව නික්ඛිපනං

යහොතීති ‘‘න අතිදූයර ඨයපස ්සාමීති උද් ධරතී’’ති වුත්තං.
පකතිසඤ්චරණවයසයනතං වුත්තං, තාදියසන පායදන අයනකයෙොජයන

ඨයපස්සාමීති උද්ධරණම්පි යහොතියෙව. අතිදූරං හීතිආදි පමාණාතික්කයම

යදොසදස්සනං. එවං සතීති එවං දක්ඛිණපාදවාමපාදානං

ෙථාධිප්යපතපතිට්ඨිතට්ඨායනසති. පදවිච් යෙයදොතිපදවාරවිච්යඡයදො.ොදිසං
පසායරන්යතො වාමපාදස්ස උද්ධරණං පතිට්ඨානඤ්ච, දක්ඛිණපාදස්ස
තාදිසයමව, ඉති යනසං උද්ධරණපතිට්ඨානානං සමානයතො

අඤ්ඤමඤ්ඤභායවන අනූනානධිකතාෙ වුත්තං ‘‘දක් ඛිණපාදකිච් චං 

වාමපායදන නිෙමිතං, වාමපාදකිච් චං දක් ඛිණපායදන නිෙමිත’’න්ති. 

දිවාති උපකට්ඨාෙ යවලාෙ. විහාරභත් තත් ථාොති විහායර ෙථාවුද්ධං

ගයහතබ්බභත්තත්ථාෙ. පච් ෙයතො ආගච් ෙන් යතොතිපකතිගමයනනපච්ඡයතො

ආගච්ඡන්යතො. ඔකාසං න ලභතීති පදනික්යඛපට්ඨානං න ලභති.

ඌරුපරිොයෙො ඉධ සත් ථි-සද්යදොති ආහ ‘‘න ඌරුං උන් නායමතී’’ති.
දණ්ඩඞ්කුසං වුච්චති දීඝදණ්යඩො අඞ්කුයසො, යතන රුක්ඛසාඛං ඡින්දයතො
පුරිසස්සෙථාපච්ඡාභායගනපාදානංඔසක්කනංයහොති, එවංභගවයතොපාදා

න ඔසක්කන්තීති ආහ ‘‘රුක් ඛසාඛායෙදන…යප.… ඔසක් කායපතී’’ති. 

ඔබද් ධානාබද් ධට් ඨායනහි පාදං යකොට් යටන් යතො විොති ආබද්ධට්ඨායනන
අනාබද්ධට්ඨායනනච පාදඛණ්ඩං යකොට්යටත්වා ථද්ධංකයරොන්යතො විෙ. 

න ඉයතො චියතො ච චායලතීති අපරාපරං න චායලති. උස්සඞ්ඛපාදතාෙ 
සුයඛයනව පාදානං පරිවත්තනයතො නාභියතො පට්ඨාෙ උපරිමකායෙො න

ඉඤ්ජතීති යහට් ඨිමකායෙොව ඉඤ් ජති. යතනාහ ‘‘උපරිම…යප.… නිච් චයලො 
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යහොතී’’ති. න ජානාති අනිඤ්ජනයතො. කාෙබයලනාති
ගමනපයෙොගසඞ්ඛායතන කාෙගයතන වියසසබයලන.

ජවගමනයහතුභූයතන වා කාෙබයලන. යතනාහ ‘‘බාහා ඛිපන් යතො’’තිආදි.
ජයවන ගච්ඡන්යතො හි බාහා ඛිපති, සරීරයතො යසදා මුච්චන්ති. 

නාගාපයලොකිතවයසනාති නාගස්ස අපයලොකනමිව සකලකායෙයනව 
පරිවත්යතත්වාඅපයලොකනවයසන. 

අනාවරණඤාණස් සාති අනාවරණඤාණබයලන දස්සනස්ස.
අනාවරණවායරො පන කායෙ පතිට්ඨිතරූපදස්සනම්පි අනාවරණයමවාති

දස්සනත්ථං වුත්යතො. ඉන් දඛීලයතො පට් ඨාොති නගරද්වායර ඉන්දඛීලයතො 

පට්ඨාෙ. පකතිඉරිොපයථයනවාති ඔනමනාදිංඅකත්වාඋජුකගමනාදිනාඑව.
ෙදි එවං යකොට්ඨකද්වාරයගහප්පයවයස කථන්ති ආහ 

‘‘දලිද් දමනුස ්සාන’’න්තිආදි. පරිවත් යතන් යතනාති නිපජ්ජනත්ථං කාෙං
පරිවත්යතන්යතන. 

හත් යථහි ගයහත් වාති උයභොහි හත්යථහි උයභොසු කටිප්පයදයසසු

පරිග්ගයහත්වා. පතති නිසීදනට්ඨායන නිපජ්ජනවයසනපතති. ඔරිමං අඞ් ගං 

නිස ්සාෙ නිසින් යනොති පල්ලඞ්කමාභුජිත්වා උක්කුටිකනිසජ්ජාෙ
උපරිමකාෙං යහට්ඨිමකායෙ පතිට්ඨයපන්යතොයෙව භාරීකරණවයසන

ඔරිමඞ්ගංනිස්සාෙනිසින්යනො. ඝංසන් යතොති ආනිසදයදයසනආසනට්ඨානං

ඝංසන්යතො. පාරිමඞ් ගන්ති සත්ථිභාගසම්මද්දං ආනිසදපයදසං. තයථවාති

ඝංසන්යතො එව. ඔලම් බකං ධායරන් යතො විොති ඔලම්බකසුත්තං
ඔතායරන්යතො විෙ. යතන උජුකයමව නිසීදනමාහ. සරීරස්ස

ගරුකභාවයහතූනං දූරයතො සමුපායිතභායවන සල්ලහුකභාවයතො තූලපිචුං 

ඨයපන් යතො විෙ. 

අප්යපසක්ඛානං මහානුභාවයගහප්පයවයස සිො ඡම්භිතත්තං, 
චිත්තක්යඛොයභො, දරථවයසන නානප්පකාරකප්පනං, භෙවයසන
තණ්හාවයසනපරිතස්සනං, තං සබ්බංභගවයතොනත්ථීතිදස්යසතුංපාළිෙං

‘‘නඡම්භතී’’තිආදි(ම.නි.2.387) වුත්තන්තිආහ ‘‘න ෙම් භතී’’තිආදි. 

උදකං දීෙති එයතනාති උදකදානං, භිඞ්කාරාදි උදකභාජනං. බද් ධං 

කත් වාති හත්ථගතමත්තිකං විෙ අත්තයනො වයස අවත්තන්තං කත්වා. 

පරිවත් යතත් වාති කුජ්ජිත්වා. විෙඩ් ඩෙමායනො උදකස්ස වික්ඛිපනවයසන
ඡඩ්ඩෙමායනො. 

තථා න ගණ් හාති, බයඤ්ජනමත්තාෙ එව ගණ්හන්යතො. භත්තං වා
අමනාපන්ති ආයනත්වා යෙොජනා. බයඤ්ජයනන ආයලොපඅතිනාමනං, 
ආයලොයපන බයඤ්ජනඅතිනාමනන්ති ඉයමසු පන ද්වීසු පඨමයමව
අසාරුප්පතාෙ අනිට්ඨං වජ්යජතබ්බන්ති පාළිෙං පටික්ඛිත්තන්ති දට්ඨබ්බං. 

සබ් බත් යථවාති සබ්බස්මිං ආහරිතබ්බවත්ජස්මිං සුපණීතභායවන රයසො 
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පාකයටො යහොති ඤායණන පරිඤ්ඤාතත්තා. රසයගයධො පන නත් ථි 
යසතුඝාතත්තා. 

අස් සාති ‘‘යනව දවාො’’තිආදිපදස්ස.  වුත් තයමතන්ති ‘‘විසුද් ධිමග් යග 

විනිච්ඡයෙොආගයතො ’’තිසබ්බාසවසුත්යත(ම.නි. 1.23) සංවණ්ණෙන්යතන

වුත්තයමතං, තස්මා න එත්ථ තං වත්තබ්බන්ති අධිප්පායෙො, තස්මා යෙො 

තස්මිං තස්මිං විනිච්ඡයෙ වියසසවායදො ඉච්ඡිතබ්යබො  .යසො

පරමත්ථමඤ්ූනසාෙ  විසුද් ධිමග් ගවණ් ණනාෙ වුත්තනයෙයනවයවදිතබ්යබො. 

පත් තස ්ස ගහණට් ඨානන්ති හත්යථන පත්තස්ස ගහණපයදසං. 

විනිවත් තිත් වාති පත්යත සබ්බං ආමිසගතං සද්ධිං භත්යතන විනිවත්තිත්වා

ගච්ඡති. පමාණාතික් කන් තන්ති යකලාෙනවයසන අතික්කන්තපමාණං

ආරක්ඛං ඨයපති. චීවරයභොගන් තරන්ති චීවරපටලන්තරං. උදයරන 

අක් කමිත් වාතිඋදයරයනවසන්නිරුම්භිත්වා. 

අප්පත්තකාලංඅභිමුඛංනායමතිඋපනායමතීති අතිනායමති, පත්තකාලං

අතික්කායමන්යතො නායමති අපයනතීති අතිනායමති. උභෙම්පි එකජ්ෙං
ගයහත්වා පාළිෙං ‘‘න ච අනුයමොදනස්ස කාලමතිනායමතී’’ති වුත්තන්ති

දස්යසන්යතො ‘‘යෙො හී’’තිආදිමාහ. 

යවගගමයනන පටිසංමුඤ්චිත්වා ධාවිත්වා ගච් ෙති. අච් චුක් කට් ඨන්ති

අතිවිෙ උද්ධං කත්වා කඩ්ඪිතපාරුතං. යතනාහ ‘‘යෙො හි ොව 

හනුකට් ඨියතො…යප.… යහොතී’’ති. අච් යචොක් කට් ඨන්ති අතිවිෙ යහට්ඨා

කත්වාකඩ්ඪිතපාරුතං.යතනාහ ‘‘ොව යගොප් ඵකා ඔතායරත් වා’’ති. උභයතො 

උක් ඛිපිත් වාති දක්ඛිණයතො වාමයතොති උයභොසු පස්යසසු උත්තරාසඞ්ගං 

උක්ඛිපිත්වා. ථනන්තිදක්ඛිණථනං. 

විස් සට් යඨොති විමුත්යතො. යතනාහ ‘‘විස් සට් ඨත් තායෙව යචස 

විඤ ්යඤයෙයො’’ති. ෙස්මා අමුත්තවාදියනො වචනං අවිස්සට්ඨතාෙ න

සිනිය්හති, න එවං මුත්තවාදියනොති ආහ ‘‘සිනිද් යධො’’ති. විඤ ්යඤයෙයොති 
සුපරිබයත්තතාෙ අක්ඛරයතො ච බයඤ්ජනයතො ච විඤ්ඤාතුං

සක්කුයණයෙයො.යතනාහ ‘‘පාකයටො’’ති. විඤ ්ඤාපනියෙොති විජානිතබ්යබො.
බයඤ්ජනවයසයනව යචත්ථ විඤ්යඤෙයතා යවදිතබ්බා යඝොසස්ස 

අධිප්යපතත්තා. මධුයරොති පියෙො යපමනීයෙො අපලිබුද්යධො. සවනමරහති, 

සවනස්ස යසොතස්ස හියතොති වා සවනීයෙො. සම් පිණ් ඩියතොති සහියතො.
භගවයතො හි සද්යදො උප්පත්තිට්ඨානකතාසඤ්චිතත්තා සහිතාකායරයනව
ආපාථමාගච්ඡති, න අයෙොසලාකාෙ පහටකංසථාලං විෙ විප්පකිණ්යණො.

යතනාහ ‘‘අවිසාරී’’ති. ගම් භීයරොති ෙථා ගම්භීරවත්ජපරිච්ඡින්දයනන
ඤාණස්ස ගම්භීරසමඤ්ඤා, එවං ගම්භීරට්ඨානසම්භවයතො සද්දස්ස

ගම්භීරසමඤ්ඤාති ආහ ‘‘ගම් භීයරොති ගම් භීරසමුට් ඨියතො’’ති. නින් නාදවාති
සවියසසං නින්නාදවා. ස්වාෙං වියසයසො ගම්භීරභාවසිද්යධොති ආහ 
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‘‘ගම් භීරත් තායෙව යචස නින් නාදී’’ති. එවයමත්ථ චත්තාරි අඞ්ගානි

චතුරඞ්ගනිප් ාදීනි යවදිතබ්බානි. අකාරණා මා නස් සීතිබුද්ධානුභායවනවිෙ 
සරස්ස පරිසපරිෙන්තතා වුත්තා, ධම්මතාවයසයනව පන සා යවදිතබ්බා
තස්සමූලකාරණස්ස තථාඅවට්ඨිතත්තා. 

පච් යචොසක් කිත් වාති පටිනිවත්තිත්වා. සමුස ්සිතකඤ් චනපබ් බතං විෙ 
උපරි ඉන්දනීලරතනවිතතසිඛං විජ්ජුල්ලතාභූසිතං. මහාපථවීආදයෙො
සත්ජගුණපටිභාගතාෙ නිදස්සනං, යකවලං මහන්තතාමත්තං උපාදාෙ
නිදස්සිතා. 

390. අප් පටිසංවිදියතොති අනායරොචියතො. ආගමනවයසන යචත්ථ

පටිසංයවදිතන්ති ආහ ‘‘අවිඤ් ඤාතආගමයනො’’ති. උග් ගතභාවන්ති

කුලයභොගවිජ්ජාදීහිඋළාරභාවං. අනුද් දෙසම් පන් නාතිකාරුණිකා. 

391. සහසාව ඔකාසකරයණන උච්චකුලීනතා දීපිතා යහොතීති ආහ 

‘‘යවයගන උට් ඨාෙ ද් විධා භිජ් ජිත් වා’’තිආදි. 

නාරිසමානනාමන්ති ඉත්ථිඅත්ථයජොතකනාමං. යතනාහ 

‘‘ඉත් ථිලිඞ් ග’’න්ති. අව් හාතබ් බාතිකයථතබ්බා. 

394. එකනීහායරයනව අට් ඨ පඤ් යහ බයාකයරොන් යතො. 
‘‘පුබ්යබනිවාසං…යප.… පවුච්චතී’’ති ඉමිනා පුබ්යබනිවාසස්ස 

විදිතකාරණං වුත්තන්ති ආහ ‘‘තස් ස පුබ් යබනිවායසො පාකයටො’’ති. 

දිබ් බචක් ඛුඤාණං කථිතං තස්ස පරිභණ්ඩඤාණභාවයතො
ෙථාකම්මූපගඤාණස්ස. ‘‘ජාතික්ඛෙං පත්යතො, අභිඤ්ඤා යවොසියතො’’ති ච 
වුත්තත්තා මුනීති අයසක්ඛමුනි ඉධාධිප්යපයතොති ආහ 

‘‘අරහත් තඤාණයමොයනයෙයන සමන් නාගයතො’’ති. 

කියලසරායගහි කියලසවිවණ්ණතාහි. ජාතික් ඛෙප් පත් තත් තා ‘‘අයථො

ජාතික්ඛෙං පත්යතො’’ති වුත්තත්තා. අභිජානිත් වාති අභිවිසිට්ඨතාෙ
අග්ගමග්ගපඤ්ඤාෙ ඤත්වා. ඉදානි පටිසම්භිදාෙං ආගතනයෙන

පරිඤ්ඤාපහානභාවනාසච්ඡිකිරිොසමාපත්තීනං පාරගමයනන පාරගූති

අෙයමත්ථ අත්යථොති දස්යසතුං ‘‘පාරගූති වා’’තිආදි වුත්තං.

අභිඤ්යඤෙයධම්මානං ජානනවයසන අභිඤ් ඤාපාරගූ. තාදියසොති ොදියසො

‘‘පාරගූ සබ්බධම්මාන’’න්තිපදද්වයෙන වුත්යතො, තාදියසො. ෙහි ආකායරහීති
පජානනාදීහිෙථාවුත්යතහිඡහිආකායරහි. 

කාමඤ්යචත්ථ ද්යව එව පුච්ඡාගාථා ද්යව ච විස්සජ්ජනාගාථා, 
පුච්ඡාපටිපාටිොපනඅසඞ්කරයතොචවිස්සජ්ජනංපවත්තති, තංනිද්ධායරතුං 

කිං පනාතිආදි වුත්තං. යවයදහි ගතත් තාති යවයදහි මග්ගඤායණහි

පාරඞ්ගතත්තා. පුබ් යබනිවාසන් තිආදීහි විජ් ජානං අත් ථිතාෙ යබොධිතත්තා. 
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පාපධම් මානන්ති ඡත්තිංසපාපධම්මානං යසොත්ථානං මග්ගං පාපයනන
නිස්යසසයතොයසොධිතත්තා. 

395. ධම් යමො නාම අරහත් තමග් යගො කුසලධම්යමසු 
උක්කංසපාරමිප්පත්තිොඋක්කට්ඨනිද්යදයසන.තස්සඅනුරූපධම්මභාවයතො 

අනුධම් යමො නාම යහට්ඨිමමග්ග ලධම්මා. යෙො සත්ජ සන්තියක ධම්මං 
සුත්වාෙථානුසිට්ඨංනපටිපජ්ජති, යසොතථාගතංධම්මාධිකරණංවියහයඨති
නාම. යෙො පන පටිපජ්ජන්යතො ච දන්ධාභිඤ්ඤතාෙ
කම්මට්ඨානයසොධනත්ථං අන්තරන්තරා භගවන්තං උපසඞ්කමිත්වා
අයනකවාරං කථායපති, යසො එත්තාවතා ධම්මාධිකරණං තථාගතං
වියහයඨතීති න වත්තබ්යබො. න හි භගවයතො ධම්මයදසනාෙ පරිස්සයමො

අත්ථි, අෙඤ්ච අත්යථො මහාසුදස් සනසුත් තාදීහි (දී. නි. 2.241 ආදයෙො(
දීයපතබ්යබො, තස්මා – ‘‘සච්චධම්මස්ස අනුධම්ම’’න්ති වත්තබ්යබ

වුත්තයමව බයතියරකමුයඛන විභායවතුං ‘‘න ච මං ධම් මාධිකරණං 

වියහයසසී’’ති වුත්තන්ති දට්ඨබ්බං. තත් ථ පරිනිබ් බායීති පරකායල යචත්ථ 
පරිනිබ්බානම්පි සඞ්ගය්හති, තං පන ඉමස්මිං ගහිතයමව යහොතීති ආහ 

‘‘යදසනාෙ අරහත් යතයනව කූටං ගහිත’’න්ති. 

බ්රහ්මායුසුත්තවණ්ණනාෙලීනත්ථප්පකාසනාසමත්තා. 
2. යසලසුත්තවණ්ණනා 

396. යකණියෙොති තස් ස නාමං, පුබ්යබයකණිො ජීවිකාකප්පනයතොති

වදන්ති. ජටියලොති ජටාධයරො. බ්රාහ්මණජාතිකත්තා යකොටිසාරතාෙ ච 

බ්රාහ් මණමහාසායලො. පයෙොයජත්වා නිස්සයෙො හුත්වා වසති, රත්තිං

කාමසම්පත්තිංඅනුභවතීතිවායෙොජනා. සුසඞ් ඛතන්තිසප්පිමධුසක්කරාදීහි
යචව මරිචසිඞ්ගීයවරාදීහිචසුට්ඨුඅභිසඞ්ඛතං. 

පටික් යඛපපසන් නතාොති අයහොවතාෙං අප්පිච්යඡො, යෙො
නිමන්තිෙමායනොපි න සාදිෙතීති උපනිමන්තිෙමානස්ස පටික්යඛයප
තිත්ථිොනං පසන්නභාවයතොති. තං කථං? විරුද්ධයමතන්ති 

‘‘අකාරණයමත’’න්තිපටික්ඛිපති. 

398. කප් පසහස් යසහිපි…යප.… අයහොසීති ඉදං නානුස්සවසිද්ධං

අනුමානග්ගහණංසන්ධාොහ. පයදති උත්තරපදයලොයපනනිද්යදයසොතිආහ 

‘‘පදප් පමායණ’’ති. පජ්ජති නික්ඛිපති එත්ථාති වා පදං පකතිො

පාදනික්ඛිපට්ඨානං, තස්මිං පයද. කීළාපසුතතාදිනා පමාදං ආපජ් ජති. 

යබොධිසත් තචාරිකන්තිදුක්කරචරිෙංසන්ධාෙවදති. 

399. පරිපුණ් ණතාොති අනූනතාෙ. අහීනඞ් ගතාොති
අයවකල්ලභාවයතො. යරොචතීති රුචි, යදහප්පභා, යසොභණා රුචි එතස්සාති 

සුරුචි. ආයරොහසම් පත් ති කාෙස්ස පමාණයුත්තඋච්චතා. පරිණාහසම් පත් ති 

කිසථූලභාවවජ්ජිතපරිණාහතා. සණ් ඨානසම් පත් ති අවෙවානං සුසණ්ඨිතතා. 
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චාරුදස් සයනොති පිෙදස්සයනො යතනාහ ‘‘සුචිරම් පී’’තිආදි. 

සුවණ් ණසදිසවණ් යණොති ජාතිහිඞ්ගුලයකන මද්දිත්වා සිලානිඝංයසයනව
පරිකම්මං කත්වා ඨපිතඝනසුවණ්ණරූපවණ්යණො. මහාපුරිසභාවං

බයඤ්යජන්ති පකායසන්තීති බයඤ් ජනානි, මහාපුරිසලක්ඛණානීති ආහ 

‘‘පඨමං වුත් තබයඤ් ජනායනවා’’ති. 

පුබ් යබ වුත් තන්ති‘‘සුරුචී’’ති පුබ්යබවුත්තං, ‘‘ආදිච්යචොවවියරොචසී’’ති 

පුන වුත් තං. ‘‘චාරුදස්සයනො සුවණ්ණවණ්යණොසී’’ති පුබ්යබ වුත්තං, 
‘‘කලයාණදස්සයනොභික්ඛු කඤ්චනාභත්තයචො’’තිපුනවුත්තන්තිඉමමත්ථං

සන්ධාොහ ‘‘උත් තරගාථාෙපි එයසව නයෙො’’ති.සාතිසෙංඋත්තමවණ්යණ

වණ්යණත්වා උත් තමවණ් ණියනොති පයදන සන්තං පකායසතීති ආහ 

‘‘උත් තමවණ් ණසම් පන් නස ්සා’’ති. උත් තමසාරථීති යසට්ඨපුරිසසාරථි. තත්ථ

තත්ථ ජම්බුවනසණ්ඩමණ්ඩිතතාෙ ජම්බුදීයපො ‘‘ජම් බුසණ් යඩො’’ති වුච්චති. 

ඉස් සරිෙන්තිචක්කවත්තිස්සරිෙං. 

ජාතිඛත් තිොති ජාතිමන්යතො ඛත්තිො. රාජාභිරාජාති එත්ථ අභි-සද්යදො 

පූජත්යථොතිආහ ‘‘රාජූනං පූජනීයෙො’’ති. 

අප් පමාණාති අපරිමාණා යලොකධාතුයෙො. ‘‘ොවතා පන

ආකඞ්යඛෙයා’’ති (අ. නි. 3.81) හි වුත්තං. ධම් මරාජා අනුත් තයරොති එත්ථ
වුත්තඅනුත්තරභාවං‘‘ොවතා හී’’තිආදිනාපාකටතරංකත්වාධම්මරාජභාවං

විභායවතුං ‘‘ස් වාහ’’න්තිආදි වුත්තං. ධම් යමනාති පටියවධධම්යමන.

යතනාහ ‘‘අනුත් තයරයනවා’’ති. අනුත් තයරනාති විසිට්යඨන උත්තයමන.

ඉමස්මිං පක්යඛ ධම් යමනාති පටිපත්තිධම්යමනාතිපි සඞ්ගය්හති. 

පරිෙත් තිධම් යමනාතියදසනාධම්යමනආණාචක්කංපවත්යතමීතියෙොජනා. 

යදසනාඤාණපටියවධඤාණවිභාගං ධම් මචක් කයමව වා. අප් පටිවත් තිෙන්ති
පටිවත්තිතුංඅසක්කුයණෙයං. 

තථාගයතන ජායතොති තථාගයතන යහතුනා අරිොෙ ජාතිො ජායතො.

යහතුඅත්යථ කරණවචනං. අනුජායතොති ච වුත්යත අනු-සද්දස්ස වයසන 

තථාගතන්ති ච උපයෙොගවචනයමව යහොති, යසො ච අනු-සද්යදො

යහතුඅත්ථයජොතයකොති ආහ ‘‘තථාගතං යහතං අනුජායතො’’ති.

අවඤ්ඤාතබ්බභායවන ජායතොති අවජායතො දුප්පටිපන්නත්තා. යතනාහ 

‘‘දුස් සීයලො’’ති. තථා හි වුත්තං යකොකාලිකං ආරබ්භ ‘‘පුරිසන්තකලි

අවජායතො’’ති. පුත් යතො නාම න යහොති තස්සඔවාදානුසාසනිෙංඅට්ඨිතත්තා. 

එවමාහාති ‘‘අනුජායතොතථාගත’’න්තිඑවමාහ. 

විජ් ජාතිමග්ගවිජ්ජා. උක්කට්ඨනිද්යදයසන විමුත් තීති  ලවිමුත්ති.නනු
චමග්යගො භායවතබ්යබනගහියතොති? සච්චංගහියතො, සබ්යබචපනසත්ත
ධම්මා අභිඤ්යඤෙයාති විජ්ජාෙ අභිඤ්යඤෙයභායවො වුත්යතො. ඉමිනා වා
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නයෙන සබ්යබසම්පි අභිඤ්යඤෙයභායවො වුත්යතො එවාති යවදිතබ්යබො.

 යලන විනා යහතුභාවස්යසව අභාවයතො යහතවචයනන ඵලසිද් ධි, 
නියරොධස්ස ච සම්පාපයනන මග්ගස්ස යහතුභායවො. දුක්ඛස්ස
නිබ්බත්තයනන තණ්හාෙ සමුදෙභායවොති ඉමමත්ථං සඞ්ගහිතයමව

අත්ථයතො ආපන්නත්තා. යුත් තයහතනාති යුත්තියුත්යතන යහතුනා 

බුද් ධභාවං සායධති සච්චවිනිමුත්තස්ස බුජ්ඣිතබ්බස්ස අභාවයතො 
සච්චසම්යබොධයනයනව ච තස්ස අනවයසසයතො බුද්ධත්තා.
අත්ථවචනඤ්යචතං, පයෙොගවචනානි පන – බ්රාහ්මණ, අහං
සම්මාසම්බුද්යධො සබ්බථා අවිපරීතධම්මයදසයනො, සම්මාසම්බුද්ධත්තා
සබ්බත්ථඅවිපරීතමාචික්ඛතිෙථාහංසබ්බමග්ගයදසයකොති. කිංපනභගවා
සෙයමව අත්තයනො සම්මාසම්බුද්ධභාවං ආයරොයචතීති? මහාකරුණාෙ
අඤ්යඤසං මහාවිසෙයතො. තත්ථ ‘‘එයකොම්හි සම්මාසම්බුද්යධො, සබ්බාභිභූ 
සබ්බවිදූහමස්මී’’තිආදීනි (මහාව. 11; ම. නි. 1.285; 2.341; කථා. 405) 
සුත්තපදානි ඉදයමවචසුත්තපදංඑතස්සඅත්ථස්සසාධකං. 

සල් ලකන් තයනොති සල්ලානං සමුච්ඡින්නත්තා. යරොගස් සාති 

කියලසයරොගස්ස. තස ්මාතිඅපුනපවත්තිපාදයනනතිකිච්ඡනයතො. බ්රහ්මංවා

යසට්ඨංසම්මාසම්යබොධිංපත්යතොති බ්රහ් මභූයතො. එවං ආගතාොතිඉමිනා– 

‘‘කාමායතපඨමායසනා, දුතිොඅරතිවුච්චති; 
තතිොඛුප්පිපාසායත, චතුත්ථීතණ්හාපවුච්චති. 

ථිනමිද්ධංයතපඤ්චමංථිනමිද්ධංයත, ඡට්ඨාභීරූපවුච්චති; 
සත්තමීවිචිකිච්ඡායත, මක්යඛොථම්යභොයතඅට්ඨයමො. 

ලායභොසියලොයකොසක්කායරො, මිච්ඡාලද්යධොචයෙොෙයසො; 
යෙොචත්තානංසමුක්කංයස, පයරචඅවජානති; 
එසා නමුචි යත යසනා, කණ්හස්සාභිප්පහාරිනී’’ති. (සු. නි. 438-
441); 

එවං වුත්තං නවවිධං යසනං සඞ්ගය්හති. වයස වත් යතත් වාති

සමුච්ඡින්දයනනඅනුප්පාදතාපාදයනනවයසවත්යතත්වා. කුයතොචි අභයෙො 
නිබ්භයෙො. 

සෙයමව දට් ඨබ් බන්තියෙනයෙනඅධිගයතො, යතනයතනපරසද්ධාෙ
ගන්තබ්බං හිත්වා අසම්යමොහයතො පච්චයවක්ඛණාඤායණයනව සාමං 

දට්ඨබ්බං. යතනාහ ‘‘පච් චක් ඛ’’න්ති. පසට්ඨා දිට්ඨි සන්දිට්ඨි. ෙථා රයථන
ජෙතීති රථියකො, එවං ඉදං මග්ගබ්රහ්මචරිෙං සන්දිට්ඨිො ජෙතීති 

සන් දිට් ඨිකං. අථ වා දිට්ඨන්ති දස්සනං වුච්චති, දිට්ඨයමව සන්දිට්ඨං, 

සන්දස්සනන්තිඅත්යථො. සන්දිට්ඨං අරහතීති සන් දිට් ඨියකො ෙථාවත්ථයුගං
අරහතීති වත්ථයුගියකො. සන්දිට්ඨිකං  ලදානං සන්ධාෙ නාස්ස කායලොති
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අකාලං, අකාලයමව අකාලිකං, න කාලන්තරං යඛයපත්වා  ලං යදති, 
අත්තයනො පන පවත්තිසමනන්තරයමව  ලං යදතීති අත්යථො. අථ වා
අත්තයනො  ලප්පදායන පකට්යඨො කායලො පත්යතො අස්සාති කාලියකො, 
යලොකියෙොකුසලධම්යමො, ඉදංපනසමනන්තර ලත්තානකාලිකං. 

400. ‘‘මහාෙඤ්ඤං පවත්තයී’’තිආදීසු යකවලං දානධම්මාදීසු

ෙඤ්ඤපරිොෙසම්භවයතො ‘‘බ්රාහ් මණානං ෙඤ ්ඤාභාවයතො’’ති වුත්තං.
බ්රාහ්මණා හි ‘‘අග්ගිමුඛා යදවා’’ති අග්ගිජුහනපුබ්බකං ෙඤ්ඤං විදහන්ති.

යතනාහ ‘‘අග් ගිුභහනප් පධානාති අත් යථො’’ති‘‘භූර්භුව? ස්ව?’’ ඉති සාවිත් තී 

පුබ්බකත්තා මුඛං පුබ්බඞ්ගමං. ‘‘මුඛමිව මුඛ’’න්තිආදීසු විෙ ඉධාපි

පධානපරිොයෙො මුඛසද්යදොති දස්යසන්යතො ‘‘මනුස් සානං යසට් ඨයතො රාජා 

‘මුඛ’න් ති වුත් යතො’’ති ආහ. ආධාරයතොති ඔගාහන්තීනං නදීනං 

ආධාරභාවයතො පටිසරණයතො ගන්තබ්බට්ඨානභාවයතො. සඤ ්ඤාණයතොති
චන්දයෙොගවයසන අජ්ජ අසුකනක්ඛත්තන්ති පඤ්ඤාෙනයතො. 

ආයලොකකරණයතොති නක්ඛත්තානි අභිභවිත්වා ආයලොකකරණයතො. 

යසොම් මභාවයතොති සීතහිමවාසීතවාතූපක්ඛරභාවයතො. තපන් තානන්ති

දීපසිඛා අග්ගිජාලා අසනිවිචක්කන්ති එවමාදීනං විජ්ජලන්තානං. ආෙමුඛං 
අග්ගදක්ඛියණෙයභායවන. 

දිබ්බචක්ඛුධම්මචක්ඛුපඤ්ඤාචක්ඛුබුද්ධචක්ඛු සමන්තචක්ඛූතිඉයමහි 

පඤ ්චහි චක් ඛූහි. යත සරණස් සාති යත සරණස්ස ච, යත
සරණභාවමූලකත්තාඉතරද්වෙස්සච, ෙථාවුත්තයත-පයදනවුත්තත්ථයතො 
පරස්ස චාති අත්යථො. ඉදං වුත්තං යහොති – ‘‘යත තුය්හං, ඉතරස්ස ච

සරණස්සඅයහො ආනුභායවො’’ති.ආවුත්තිවයසනවා යත සරණස් සාතිඑත්ථ
අත්යථො විභායවතබ්යබො – තුය්හං සරණභූතස්ස ච ඉතරසරණස්ස ච
ආනුභායවොති.යසසං සුවිඤ්යඤෙයයමව. 

යසලසුත්තවණ්ණනාෙලීනත්ථප්පකාසනාසමත්තා. 
3. අස්සලාෙනසුත්තවණ්ණනා 

401. අඤ්ඤමඤ්ඤවිසිට්ඨත්තා විසදිසං රජ්ජං විරජ්ජං, විරජ්ජයතො

ආගතා, තත්ථ ජාතාති වා යවරජ් ජකා, එවං ජාතා යඛො පන යත, ෙස්මා
වත්ථාභරණාදිවිභායගන නානප්පකාරා යහොන්ති, තස්මා වුත්තං 

‘‘නානායවරජ් ජකාන’’න්ති. අට්ඨකථාෙං පන යවරජ්ජස්යසව වයසන 

නානප්පකාරතා වුත්තා. ෙඤ ්ඤුපාසනාදිනාති 
ෙඤ්ඤානුභවනමන්තජ්යෙනදක්ඛිණපරියෙසනාදිනා. 

චතවණ් ණසාධාරණන්ති ඛත්තිොදීනං චතුන්නං වණ්ණානං සාධාරණං 

සංසාරසුද්ධිපාපතස්සනං. න් හානසුද් ධිොති තිත්ථසමුද්දඛායතසු
මන්තජප්පනපුබ්බකං සාෙංතතිෙඋදයකොයරොහනාදින්හානසුද්ධිො. 

භාවනාසුද් ධිොති පරමයජොතිභූතාෙ පුරිසභාවනාසඞ්ඛාතාෙ සුද්ධිො. 

වාපිතසියරොතිඔයරොපිතයකයසො.තයමවහිසියරො වාපිතන්තිවුච්චති. 
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සභාවවාදීති ෙථාභූතවාදී. පබ් බජන් තාති බ්රාහ්මණපබ්බජ්ජං
උපගච්ඡන්තා, තස්මා බ්රාහ්මණානං පබ්බජ්ජාවිධානං සික්ඛන්යතනයභොතා
‘‘බ්රාහ්මණාව සුජ්ෙන්ති, යනො අබ්රාහ්මණා’’ති අෙං විධි සයහතුයකො

සඋපාදායනො සක්කච්චං උග්ගහියතො, තස් මා ත  හං පරාජයෙො 

නත් ථි…යප.… එවමාහංසු. 

402. ලද් ධිභින් දනත් ථන්ති ‘‘බ්රාහ්මණාව බ්රහ්මුයනො පුත්තා ඔරසා
මුඛයතො ජාතා බ්රහ්මජා’’ති එවං පවත්තලද්ධිො විනියවඨනත්ථං. 

පුත් තපටිලාභත් ථාොති ‘‘එවං මෙං යපත්තිකං ඉණධාරං යසොයධෙයාමා’’ති
ලද්ධිෙං ඨත්වා පුත්තපටිලාභත්ථාෙ. අෙඤ්යහත්ථ අධම්මිකානං

බ්රාහ්මණානං අජ්ොසයෙො. යනසන්ති බ්රාහ්මණානං. සච් චවචනං සිොති

‘‘බ්රහ්මුයනො පුත්තා’’තිආදිවචනං සච්චං ෙදි සිො බ්රාහ් මණීනං…යප.… 

භයවෙය, න යචතං අත්ථි. මහාබ්රහ්මුයනො මුඛයතො ජායතොති

වාදච්යඡදකවායදො මුඛයතොජාතච් යෙකවායදො. අස්සලාෙයනොවිඤ්ඤූ
ජාතියකො ‘‘නිරක්යඛපං සමයණන යගොතයමන වුත්ත’’න්ති ජානන්යතොපි

සහගතානං බ්රාහ්මණානං චිත්තානුරක්ඛණත්ථං ‘‘කිඤ් චාපි භවං 

යගොතයමො’’තිආදිමාහ. 

403. ඉදානි බ්රාහ්මයණොව යසට්යඨො වණ්යණොති වාදං භින්දිතුං ‘‘සුතං 

යත යෙොනකකම් යබොයජසූ’’තිආදි ආරද්ධං. ෙදි බ්රාහ්මයණොව යසට්යඨො
වණ්යණො, සබ්බත්ථ බ්රාහ්මයණොව යසට්යඨො භයවෙය, අථ කස්මා 
යෙොනකකම්යබොජාදිජනපයදසුබ්රාහ්මණානං යසට්ඨභායවොනත්ථි? එවඤ්හි
තත්ථවණ්ණා, තස්මා‘‘බ්රාහ්මයණොවයසට්යඨො’’තිලද්ධිමත්තයමතං.යතසු
හි ජනපයදසුජනාඑකජ්ෙංසන්නිපතිත්වාසම්මන්තයිත්වාකතිකංඅකංසු, 
දාසං සාමිකං කත්වා ඉතයර සබ්යබ තං පූයජත්වා තස්ස වයස වත්තන්ති, 
යෙො යතසං අයෙයො යහොති ඉතයර සබ්යබ තස්ස දාසා යහොන්ති, යත
කතිපෙසංවච්ඡරාතික්කයමනතස්සකිඤ්චියදොසංදිස්වා තංතයතොඨානයතො

අපයනත්වා අඤ්ඤං ඨයපන්ති, ඉති යසො අයෙයො හුත් වා දායසො යහොති, 

ඉතයරො දායසො හුත් වා අයෙයො යහොති, එවං තාව යකචි ‘‘අයෙයො හුත්වා
දායසො යහොති, දායසො හුත්වා අයෙයො යහොතී’’ති එත්ථ අත්ථං වදන්ති. 

අට් ඨකථාෙං පන පුරිමවයසයනව තමත්ථං දස්යසතුං ‘‘බ්රාහ් මයණො 

සභරියෙො’’තිආදි වුත්තං. වෙප්පත්යත පුත්යත අසතීති ඉදං වක්ඛමානස්ස

දාරකස්සදාෙජ්ජසාමිකභාවස්සතාවදස්සනං. මාතියතො සුද් යධොතිඑත්ථ යෙො
මාතියතො සුද්ධත්තා අයෙයො, පිතියතො අසුද්ධත්තා දායසො යහොති, යසො එව
පිතියතො අසුද්ධත්තා දායසො හුත්වා මාතියතො අයෙයො යහොතීති ජාතිං
සම්යභයදති.යසොවසබ්යබනසබ්බංයහොතීතින සක්කාවත්තුන්තිඅපයර. 

යකො ථායමොති මහන්යත යලොකසන්නිවායස අනමතග්යග අතීයත කායල
ඉත්ථීනංවාචිත්යතඅනවට්ඨියතදාසාදාසාඑවයහොන්ති, අෙයා අෙයාඑව
යහොන්තීතිඑත්ථයකොඑකන්තියකොසයහතුයකොඅවස්සයෙො, තස්සසාධයකො 
සිද්ධන්යතො, කිංනිදස්සනන්තිඅත්යථො. 
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404. සුක් කච් යෙදකවායදො නාමාති ‘‘බ්රාහ්මයණොව සුක්යකො
වණ්යණො’’තිඑවංවුත්යතොසුක්කච්යඡදකවායරොනාම. 

408. සබ් බස් මිං අග් ගිකිච් චං කයරොන් යතතිඑයතනෙථාෙයතොකුයතොචි
නිස්සෙයතො උප්පන්යනො අග්ගිඋපාදානසම්පන්යනො අග්ගිකිච්චං කයරොති, 
එවං ෙස්මිං කස්මිඤ්චි දාසකුයල ජායතො උපනිස්සෙසම්පන්යනො
සම්මාපටිපජ්ජමායනොසංසාරයතොසුජ්ෙතිඑවාතිදස්යසති. 

409. පාදසිකවණ් යණොති අන්තරාළවණ්යණො. එයතසන්ති
ඛත්තිෙකුමායරනබ්රාහ්මණකඤ්ඤාෙ උප්පන්නපුත්යතො, බ්රාහ්මණකුමායරන
ඛත්තිෙකඤ්ඤාෙ උප්පන්නපුත්යතොති එයතසං ද්වින්නං මාණවකානං. 

මතකභත් යතති මයත උද්දිස්ස කතභත්යත. ථාලිපායකති
කතමඞ්ගලභත්යත. 

410. තම් යහතිජාතිසාමඤ්ඤයතොමාණවං බ්රාහ්මයණහිසද්ධිංඑකජ්ෙං

සඞ්ගණ්හන්යතො ආහ. යකො නු යඛොති අවංසියරො ඉසිවායදො, යතසං
බ්රාහ්මණීසීනං අසාමත්ථිෙදස්සයනන ජාතිො අප්පමාණතං විභායවතුං

ගාමදාරකයවයසන උපගච්ඡි. යතන වුත්තං ‘‘ගාමණ් ඩලරූයපො විො’’ති. 

යකොණ් ඩදමයකොති අදන්තදමයකො. 

411. ජයනතීති ජනිකා ජයනත්ති. ජනයකො පිතාති එත්ථාපි එයසව

නයෙො. ගන් ධබ් බපඤ ්හන්ති ගන්ධබ්බස්ස මාතුකුච්ඡිෙං 

උප්පජ්ජනකසත්තස්සඛත්තිෙභාවාදිපුච්ඡං. දබ් බගහණසිප් පම් පි එකාවිජ්ජා
යවදිතබ්බා. තත්ථ කිර කුසයලො ෙං කිඤ්චි ආහාරූපගපණ්ණපුප්  ලබීජං
අන්තමයසො එලාලුකම්පි ගයහත්වා යභසජ්යජහි යෙොයජත්වා පචන්යතො
සප්පිමධු ාණියතහි සමානරසංකත්වා සම්පායදතුං සක්යකොති, පුණ්යණොපි
තාදියසො, යතන ඤාතං ත්වං දබ්බිගහණසිප්පමත්තම්පි න ජානාසීති

සම්බන්යධො. සද් යධොති කම්ම ලසද්ධාෙ සද්යධො, යපොජජ්ජනියකයනව

රතනත්තෙපසායදන පසන් යනො. යතයනවාහ– ‘‘උපාසකං මං භවං…යප.… 

සරණං ගත’’න්ති. 

අස්සලාෙනසුත්තවණ්ණනාෙලීනත්ථප්පකාසනාසමත්තා. 
4. යඝොටමුඛසුත්තවණ්ණනා 

412. යඛමිො නාම රඤ්යඤො යදවිො යරොපිතත්තා තං අම්බවනං 

යඛමිෙම් බවනන්තිවුච්චතීති වදන්ති. ධම් මියකොතිධම්මයුත්යතොසබ්බයසොව

අධම්මං පහාෙ ධම්යම ඨියතො. පරිබ්බජති පබ්බජති එයතනාති පරිබ් බයජො, 
ඝරාවාසයතො නික්ඛමනපුබ්බකං ලිඞ්ගග්ගහණවයසන සීලසමාදානං. 

එත් ථාති එතස්මිං පරිබ්බයජ. සභායවොති තං පරිබ්බාජනිෙං, යතහි යතහි
පරිබ්බාජයකහි අනුට්ඨාතබ්යබො පටිපත්තිධම්මසඞ්ඛායතො සභායවො. 

ධම් යමොව පමාණන්ති එයතන මෙං අහිරිමනා චිත්තස්ස ෙථාඋපට්ඨිතං
කයථම, තස්මා තං අප්පමාණං, යෙො පයනත්ථ අවිතයථො ධම්යමො, තයදව



මජ්ඣිමනිකායෙ මජ්ඣිමපණ්ණාසටීකා බ්රාහ්මණවග්යගො 
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පමාණං. අධිගතපටිපත්තිසඞ්ඛායතො සභායවො අත්ථි, තස්ස තුම්යහහි

තුම්යහහි බහුනා නානාසන්දස්සනාදි කම් යමන ඉධ භවිතබ් බං, බහුයදයවත්ථ
වත්තබ්බන්තිඅධිප්පායෙො. 

414. සාරත් තරත් තාති සාරජ්ජනවයසන රත්තා, බහුලරාගවයසන
අභිරත්තාති අත්යථො. අත්තනා ඤායපතබ්බමත්ථං අනුග්ගහායපති 

යබොයධතීති අනුග්ගයහො, ඤාපිතකාරණං, සහ අනුග්ගයහනාති සානුග් ගහා. 

යතනාහ ‘‘සකාරණා’’ති.කිං පන තංකාරණං? ඉමස්සාධිප්පායෙො ‘‘නත්ථි
ධම්මියකො පරිබ්බයජො’’ති මො වුත්යතො, අද්ධා පනාෙස්මා උයදයනො
ොථාවයතො ධම්මිකං පරිබ්බජං යම ආචික්ඛතීති. යතනාහ 

‘‘වුත් තඤ් යහත’’න්තිආදි. 

421. සබ්බමිදංථාවරජඞ්ගමංපුරිසකතං, තස්මාෙංකිඤ්චි කත්වාඅත්තා
යපොයසතබ්යබො රක්ඛිතබ්යබොති යලොකාෙතනිස්සියතො නීතිමග්යගො

යඝොටමුඛකන්යතො, තස්මාආහ ‘‘එතස් ස කිර ජානනසිප් යප’’තිආදි. සග් යග 

නිබ් බත් යතො නාම නත් ථි අකත්තබ්බයමව කරණයතො.
යදවයලොකපරිොපන්නධනං මනුස්සානං උපකප්පපුඤ්ඤාභාවයතො පුබ්යබ

අත්තනා නිහිතධනං ‘‘අසුයක චා’’ති ආචික්ඛිත්වා ගයතො. යසසං
සුවිඤ්යඤෙයයමව. 

යඝොටමුඛසුත්තවණ්ණනාෙලීනත්ථප්පකාසනාසමත්තා. 
5. චඞ්කීසුත්තවණ්ණනා 

422. තස් මින්ති සාලවයන. උත් තයරන ඔපාසාදන්ති ඔපාසාදගාමස්ස

උත්තරදිසාෙං. උත් තයරනාති එන-සද්දයෙොයගන හි ඔපාසාදන්ති

උපයෙොගවචනං. අජ් ඣාවසතීති එත්ථ අධි-ආ-සද්දානං අනත්ථන්තරතං

හදයෙ කත්වා ආහ ‘‘වසතී’’ති. ඉදානි යතසං අත්ථවියසසභාවිතං 

දස්යසන්යතො ‘‘අභිභවිත් වා වා ආවසතී’’තිආදිමාහ. එත් ථාති ඔපාසාදපයද. 

සත් තස් සදන්තිආදීසු පන කථන්ති ආහ – ‘‘තස් ස අනුප් පයෙොගත් තාව 

යසසපයදසූ’’ති. උප-අනු-අධි-ඉති-එවං-පුබ්බයක වසනකිරිෙොට්ඨායන

උපයෙොගවචනයමව පාපුණාතීති සද්දවිදූ ඉච්ඡන්තීති ආහ ‘‘ලක් ඛණං 

සද් දසත් ථයතො පරියෙසිතබ් බ’’න්ති. තථා හි වුත්තං ‘‘උපසග් ගවයසන 

පයනත් ථ භුම් මත් යථ උපයෙොගවචනං යවදිතබ් බ’’න්ති.උස්සදතානායමත්ථ

බහුලතාති තං බහුලතං දස්යසතුං ‘‘බහුජන’’න්තිආදි වුත්තං. ආවජ් ජිත් වාති
පරික්ඛිපිත්වා. 

රඤ්ඤා විෙ භුඤ්ජිතබ්බන්ති වා රාජයභොග් ගං. රඤ් යඤො දාෙභූතන්ති
කුලපරම්පරාෙ යභොග්ගභායවන රඤ්ඤා ලද්ධදාෙභූතං. යතනාහ 

‘‘දාෙජ් ජන් ති අත් යථො’’ති. රාජනීහායරන පරිභුඤ්ජිතබ්බයතො උද්ධං

පරියභොගලාභස්ස යසට්ඨයදෙයතා නාම නත්ථීති ආහ – ‘‘ෙත් තං 

උස් සායපත් වා රාජසඞ් යඛයපන පරිභුඤ් ජිතබ් බ’’න්ති. තිත් ථපබ් බතාදීසූති
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නදීතිත්ථපබ්බතපාදගාමද්වාරඅටවීමුඛාදීසු. නිස ්සට් ඨපරිච් චත් තන්ති

මුත්තචාගවයසනපරිච්චත්තං කත්වා. එයතසං බ්රාහ් මණගහපතිකානං. 

423. තිසන්නිපතිතා.යෙොයකොචිවිඤ්ඤූනංඉච්ඡියතොපඤ්යහො, තස්ස
පුච්ඡිතස්ස ොථාවයතො කථනසමත්යථො 

පුච් ඡිතපඤ ්හබයාකරණසමත් යථො.කුලාපයදසාදිනා මහතී මත්තා එතස්සාති 
මහාමත්යතො. 

424. යතති ‘‘නානායවරජ්ජකා’’ති වුත්තබ්රාහ්මණා. ‘‘උභයතො
සුජායතො’’ති (දී. නි.ටී.1.303; අ.නි.ටී.3.5.134) එත්තයකවුත්යතයෙහි
යකහිචිද්වීහිභායගහි සුජාතතාවිඤ්ඤායෙෙය, සුජාතසද්යදොච ‘‘සුජායතො
චාරුදස්සයනො’’තිආදීසු (ම. නි. 2.399; සු. නි. 553; යථරගා. 818) 
ආයරොහපරිණාහසම්පත්තිපරිොයෙොති ජාතිවයසයනව සුජාතතං විභායවතුං 

‘‘මාතියතො ච පිතියතො චා’’ති වුත්තං. අයනොරසපුත්තවයසනපි යලොයක
මාතුපිතුසමඤ්ඤා දිස්සති, ඉධ පනස්ස ඔරසපුත්තවයසයනව ඉච්ඡීෙතීති

දස්යසතුං ‘‘සංසුද් ධගහණීයකො’’ති වුත්තං. පිතාචමාතාචපිතයරො, පිතූනං

පිතයරො පිතාමහා, යතසං යුයගො පිතාමහයුයගො, තස්මා ොව සත් තමා 

පිතාමහයුගාති එවයමත්ථ අත්යථො දට්ඨබ්යබො. යුගසද්යදො යචත්ථ
එකයසසනයෙන දට්ඨබ්යබො ‘‘යුයගො ච යුයගො ච යුගා’’ති. එවඤ්හි තත්ථ

තත්ථ ද්වින්නං ගහිතයමව යහොති. යතනාහ – ‘‘තයතො උද් ධං සබ් යබපි 

පුබ් බපුරිසා පිතාමහග් ගහයණයනව ගහිතා’’ති. පුරිසග්ගහණඤ්යචත්ථ
උක්කට්ඨනිද්යදසවයසන කතන්ති දට්ඨබ්බං. එවඤ්හි ‘‘මාතියතො’’ති

පාළිවචනං සමත්ථිතං යහොති. අක් ඛිත් යතොති අප්පත්තයඛයපො. 

අනවක් ඛිත් යතොති සද්ධථාලිපාකාදීසු න අවක්ඛිත්යතො. ජාතිවායදනාති

යහතුම්හි කරණවචනන්ති දස්යසතුං ‘‘යකන කාරයණනා’’තිආදි වුත්තං.

එත්ථ ච උභයතො…යප.… පිතාමහයුගාති එයතන බ්රාහ්මණස්ස
යෙොනියදොසාභායවො දස්සියතො සංසුද්ධගහණිකභාවකිත්තනයතො. 

අක් ඛිත් යතොතිඉමිනා කිරිොපරාධාභායවො.කිරිොපරායධනහිසත්තායඛපං

පාපුණන්ති. අනුපකුට් යඨොති ඉමිනා අයුත්තසංසග්ගාභායවො.
අයුත්තසංසග්ගම්පිහි පටිච්චසත්තාඅක්යකොසංලභන්ති. 

ඉස් සයරොති අධිපයතෙයසංවත්තනිෙකම්ම යලන ඊසනසීයලො. සා
පනස්ස ඉස්සරතා විභවසම්පත්තිපච්චො පාකටා ජාතාති 

අඩ්ඪතාපරිොෙභායවන වදන්යතො ‘‘අඩ් යෙොති ඉස ්සයරො’’ති ආහ. මහන්තං

ධනමස්ස භූමිගතඤ්යචව යවහාසට්ඨඤ්චාති මහද් ධයනො. තස් සාති තස්ස

තස්ස. වදන් ති ‘‘අන්වෙයතො බයතියරකයතො ච අනුපසඞ්කමනකාරණං
කිත්යතමා’’ති. 

අධිකරූයපොති විසිට්ඨරූයපො උත්තමසරීයරො. දස්සනං අරහතීති 

දස් සනීයෙො. යතනාහ ‘‘දස් සනයෙොග් යගො’’ති. පසාදංආවහතීති පාසාදියකො. 
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යතනාහ ‘‘චිත් තපසාදජනනයතො’’ති. වණ් ණස් සාතිවණ්ණධාතුො. සරීරන්ති
සන්නියවසවිසිට්යඨො කරචරණගීවාසීසාදි අවෙවසමුදායෙො, යසො ච 

සණ්ඨානමුයඛන ගය්හතීති ‘‘පරමාෙ වණ් ණයපොක් ඛරතාොති 

පරමාෙ…යප.… සම් පත් තිො චා’’ති වුත්තං. සබ්බවණ්යණසු

සුවණ්ණවණ්යණොව උත්තයමොති වුත්තං ‘‘යසට් යඨන සුවණ් ණවණ් යණන 

සමන් නාගයතො’’ති. තථා හි බුද්ධා චක්කවත්තියනො ච සුවණ්ණවණ්ණාව

යහොන්ති. බ්රහ් මවච් ෙසීති උත්තමසරීරායභො සුවණ්ණායභොති අත්යථො.

ඉමයමව හි අත්ථං සන්ධාොහ ‘‘මහාබ්රහ් මුයනො සරීරසදියසන සරීයරන 

සමන් නාගයතො’’ති. න බ්රහ්මුජුගත්තතං. අඛුද් දාවකායසො දස් සනාොති
ආයරොහපරිණාහසම්පත්තිො අවෙවපාරිපූරිො ච දස්සනාෙ ඔකායසො න 

ඛුද්දයකො.යතනාහ ‘‘සබ් බායනවා’’තිආදි. 

ෙමනිෙමලක්ඛණං සීලමස ්ස අත් ථීති සීලවා, තංපනස්සරත්තඤ්ඤුතාෙ 

වුද් ධං වඩ් ඪිතං සීලං අස් ස අත් ථීති වුද් ධසීලී, යතනචසබ්බදාසමායෙොගයතො 

වුඩ් ෙසීයලන සමන් නාගයතො. පඤ් චසීලමත් තයමව සන් ධාෙ වදන් ති තයතො
පරංසීලස්සතත්ථඅභාවයතො යතසඤ්චඅජානනයතො. 

ඨානකරණසම්පත්තිො සික්ඛාසම්පත්තිො ච කත්ථචිපි අනූනතාෙ
පරිමණ්ඩලපදානි බයඤ්ජනානි අක්ඛරානි එතිස්සාති 

පරිමණ් ඩලපදබයඤ් ජනා. අථ වා පජ්ජති අත්යථො එයතනාති පදං, නාමාදි, 
ෙථාධිප්යපතමත්ථංබයඤ්යජතීතිබයඤ්ජනංවාකයං, යතසංපරිපුණ්ණතාෙ 

පරිමණ් ඩලපදබයඤ් ජනා. අත්ථඤාපනසාධනතාෙ වාචාව කරණන්ති 

වාක් කරණං, උදාහරණයඝොයසො. ගුණපරිපුණ් ණභායවන තස්සබ්රාහ්මණස්ස, 

යතනවා භාසිතබ්බඅත්ථස්ස. පූයර පුණ්ණභායව. පූයරතිචපුරිමස්මිංඅත්යථ

ආධායර භුම්මං, දුතිෙස්මිං විසයෙ. සුඛුමාලත් තයනනාති ඉමිනා තස්සා

වාචාෙමුදුසණ්හභාවමාහ. අපලිබුද් ධාෙ පිත්තයසම්හාදීහි. සන් දිට් ඨං සබ්බං

දස්යසත්වා විෙ එකයදසකථනං. විලම් බතං සණිකං චිරායිත්වා කථනං.

‘‘සන්දිද්ධවිලම්බිතාදී’’ති වාපායඨො.තත්ථ සන් දිද් ධං සන්යදහජනකං. ආදි-

සද්යදන ඛලිතානුකඩ්ඪිතාදිං සඞ්ගණ්හාති. ආදිමජ් ඣපරියෙොසානං පාකටං 

කත් වාතිඉමිනාචස්සවාචාෙ අත්ථපාරිපූරිංවදන්ති. 

425. සදිසාතිඑකයදයසනසදිසා.නහි බුද්ධානංගුයණහිසබ්බථාසදිසා

යකචිපි ගුණා අඤ්යඤසු ලබ්භන්ති. ඉතයරති අත්තයනො ගුයණහි

අසදිසගුයණ. ඉදන්ති ඉදංඅත්ථජාතං. යගොපදකන්තිගාවිොපයදඨිතඋදකං. 

කුලපරිොයෙනාතිකුලානුක්කයමන. 

තත් ථාති මඤ්චයක. සීහයසෙයං කප් යපසීති ෙථා රාහු අසුරින්යදො
ආොමයතො විත්ථාරයතොඋබ්යබධයතොචභගවයතොරූපකාෙස්සපරිච්යඡදං
ගයහතුං න සක්යකොති, තථාරූපං ඉද්ධාභිසඞ්ඛාරං අභිසඞ්ඛයරොන්යතො
සීහයසෙයංකප්යපසි. 



මජ්ඣිමනිකායෙ මජ්ඣිමපණ්ණාසටීකා බ්රාහ්මණවග්යගො 
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පරිසුද්ධට්යඨන අරිෙන්ති ආහ ‘‘අරිෙං උත් තමං පරිසුද් ධ’’න්ති. 

අනවජ් ජට් යඨන කුසලං, න සුඛවිපාකට්යඨන. කත්ථචි චතරාසීති 

පාණසහස් සානි කත්ථචි අපරිමාණාපි යදවමනුස් සා ෙස්මා චතුවීසතිො

ඨායනසු අසඞ්යඛයෙයා අපරියමෙයා මග් ගඵලාමතං පිවන් ති. 
යකොටිසතසහස්සාදිපරිමායණනපි බහූ එව. තස්මා

අනුත්තරාචාරසික්ඛාපනවයසයනව භගවා බහූනං ආචරියෙො. යතති
කාමරාගයතොඅඤ්යඤභගවතාපහීනකියලයස. 

අපාපපුයරක් ඛායරොති අපායපහි පුරක්ඛරීෙති, න වා පාපං පුරයතො

කයරොතීතිපි අපාපපුයරක්ඛායරොති ඉමමත්ථං දස්යසතුං ‘‘අපායප නව 

යලොකුත් තරධම් යම’’තිආදි වුත්තං. තත්ථ අපායපති පාපපපටිපක්යඛ
පාපරහියතච.බ්රහ්මනිභවා, බ්රහ්මුයනො වාහිතාගරුකරණාදිනා, බ්රහ්මානං

වාමග්ගංජානාතීතිබ්රහ්මඤ්ඤා, තස්සා බ්රහ් මඤ ්ඤාෙ පජාෙ. 

තියරොරට් ඨා තියරොජනපදාති එත්ථ රජ්ජං රට්ඨං රාජන්ති රාජායනො
එයතනාති කත්වා. තයදකයදසභූතා පයදසා පන ජනපයදො ජනා පජ්ජන්ති
එත්ථ සුඛජීවිකං පාපුණන්තීති කත්වා. පුච්ඡාෙ යදොසං සල්ලක්යඛත්වාති

සම්බන්යධො. භගවා විස් සජ් යජතියතසංඋපනිස්සෙසම්පත්තිංචින්යතත්වාති

අධිප්පායෙො. නවකාතිආගන්තුකභායවනඅම්හාකංඅභිනවා. 

426. ඔපායතති නිප්පායතතීති අත්යථො. තථාභූයතො ච තත්ථ යපසිතා

යහොතීතිවුත්තං ‘‘පයවයසතී’’ති. සංපුරක් ඛයරොන් තීතිසක්කච්චංපුබ්බඞ්ගමං

කයරොන්ති. යතනාහ ‘‘පුරයතො කත් වා විචරන් තී’’ති. 

427. සුද්යද බහි කත්වා රයහො සාසිතබ්බට්යඨන මන්තා එව 

තංතංඅත්ථපටිපත්තියහතුතාෙ පදන්ති මන් තපදං යවදං. යතනාහ 

‘‘යවයදො’’ති. එවං කිරාති පරම් පරභායවන ආභතන්ති ආචරිෙපරම්පරාෙ

ආභතං. පාවචනසඞ් ඛාතසම් පත් තිොති පමුඛවචනම්හි උදත්තාදිසම්පත්තිො. 

සාවිත් තිආදීහි ෙන් දබන් යධහි වග් ගබන් යධහි චාති ගාෙත්තීආදීහි

අජ්ොොනුවාකාදීහි ඡන්දබන්යධහි ච වග්ගබන්යධහි ච. සම් පායදත් වාති

පදසම්පත්තිං අහායපත්වා. පවත් තායරොති වා පාවචනවයසන වත්තායරො. 

සජ් ඣායිතන්ති ගාෙනවයසන සජ්ොයිතං, තං පන පයදයනව ඉච්ඡිතන්ති 

ආහ ‘‘පදසම් පත් තිවයසනා’’ති. අඤ ්යඤසං වුත් තන්ති පාවචනවයසන

අඤ්යඤසං වුත්තං. රාසිකතන්ති ඉරුයවදෙජුයවදසාමයවදාදිවයසන, 
තත්ථාපි පච්යචකං මන්තබ්රහ්මාදිවයසන අජ්ොොනුවාකාදිවයසන

රාසිකතං. දිබ් යබන චක් ඛුනා ඔයලොයකත් වාති දිබ්බචක්ඛුපරිභණ්යඩන
ෙථාකම්මූපගඤායණන සත්තානං කම්මස්සකතං, පච්චක්ඛයතො
දස්සනට්යඨන දිබ්බචක්ඛුසදියසන පුබ්යබනිවාසඤායණන අතීතකප්යප

බ්රාහ්මණානං මන්තජ්යෙනවිධිඤ්ච ඔයලොයකත්වා. පාවචයනන සහ 

සංසන් යදත් වාති කස්සපසම්මාසම්බුද්ධස්ස ෙං වචනං වට්ටසන්නිස්සිතං, 



මජ්ඣිමනිකායෙ මජ්ඣිමපණ්ණාසටීකා බ්රාහ්මණවග්යගො 

161 
පටුන 

යතන සහ අවිරුද්ධං කත්වා. න හි යතසං විවට්ටසන්නිස්සියතො අත්යථො

පච්චක්යඛො යහොති. අපරාපයරති අට්ඨකාදීහි අපරාපයර, පච්ඡිමා 

ඔක්කාකරාජකාලාදීසු උප්පන්නා. පක් ඛිපිත් වාති අට්ඨකාදීහි
ගන්ථිතමන්තපයදසුකියලසසන්නිස්සිතපදානංතත්ථතත්ථපයදපක්ඛිපනං 

කත්වා. විරුද් යධ අකංසූති බ්රාහ් මණධම් මිකසුත් තාදීසු (ඛු. නි.
බ්රාහ්මණධම්මිකසුත්තං( ආගතනයෙයනව සංකියලසිකත්ථදීපනයතො
පච්චනීකභූයතඅකංසු. 

428. පටිපාටිො ඝටිතාති පටිපාටිො සම්බද්ධා. පරම් පරසංසත් තාති

ආදානිොෙ ෙට්ඨිො සංසත්තා. යතනාහ ‘‘ෙට් ඨිග් ගාහයකන චක් ඛුමතා’’ති. 

පුරිමස ්සාතිමණ්ඩලාකායරනඨිතාෙඅන්ධයවණිොසබ්බපුරිමස්ස හත්යථන

සබ්බපච්ඡිමස්ස කච්ඡං ගණ්හායපත්වා. දිවසම් පීති අයනකදිවසම්පි. 
චක්ඛුස්ස අනාගතභවං ඤත්වා ෙථාඅක්කන්තට්ඨායනයෙව අනුපතිත්වා

අක්කමනංව සල්ලක්යඛත්වා ‘‘කහං චක් ඛුමා කහං මග් යගො’’ති 

පරියවදිත් වා. 

පාළිආගයතසු ද් වීසූතිසද්ධාඅනුස්සයවොති ඉයමසුද්වීසු. එවරූයපතිෙථා

සද්ධානුස්සවා, එවරූයප එව පච්චක්ඛගාහියනොති අත්යථො. තයෙොති 

රුචිආකාරපරිවිතක්කදිට්ඨිනිජ්ොනක්ඛන්තියෙො. භූතවිපාකාති 
භූතත්ථනිට්ඨාෙකා අධිප්යපතත්ථසාධකා, වුත්තවිපරිොයෙන

අභූතත්ථවිපාකා යවදිතබ්බා. එත් ථාති එයතසු සද්ධායිතාදිවත්ථූසු. 

එකංයසයනව නිට් ඨං ගන් තං නාලං අයනකන්තිකත්තා සද්ධාදිග්ගාහස්ස. 

උපරි පුච් ොෙ මග් ගං විවරිත් වා ඨයපසි සච්චානුරක්ඛාෙ ඤාතුකාමතාෙ
උප්පාදිතත්තා.පස්සතිහි භගවා–මො‘‘සච්චමනුරක්ඛතා…යප.…නිට්ඨං
ගන්තු’’න්ති වුත්යත සච්චානුරක්ඛණං ඤාතුකායමො මාණයවො
‘‘කිත්තාවතා’’තිආදිනා පුච්ඡිස්සති, තස්ස තං විස්සජ්යජත්වා 
සච්චානුයබොයධ පුච්ඡාෙ අවසරං දත්වා තස්ස උපනිස්සයෙ උපකාරධම්යම
කයථස්සාමීති. යතනවුත්තං–‘‘උපරිපුච්ඡාෙමග්ගංවිවරිත්වාඨයපසී’’ති. 

430. අත් තානඤ් යඤව සන් ධාෙ වදති, ෙයතො වුත්තංපාළිෙං–‘‘ෙංයඛො
පනාෙමාෙස්මා ධම්මං යදයසති, ගම්භීයරො යසො ධම්යමො දුද්දයසො 

දුරනුයබොයධො’’තිආදි.ලුබ්භන්තීති යලොභනීො ෙථා ‘‘අපාෙගමනීො’’තිආහ 

‘‘යලොභනීයෙසු ධම් යමසූති යලොභධම් යමසූ’’ති. ෙථා වා රූපාදිධම්මා

යලොභනීො, එවං යලොයභොති ආහ ‘‘යලොභනීයෙසු ධම් යමසූති 

යලොභධම් යමසූ’’ති. යතයනවාහ – ‘‘ෙං යලොයක පිෙරූපං සාතරූපං, 
එත්යථසාතණ්හාඋප්පජ්ජමානාඋප්පජ්ජති, එත්ථනිවිසමානා නිවිසතී’’ති
(දී.නි.2.400; ම.නි.1.133; විභ.203). එයසනයෙොයසසපදද්වයෙපි. 

432. නියවයසතීති ඨයපති පට්ඨයපති. පයිරුපාසතීතිඋපට්ඨානවයසන

උපගන්ත්වානිසීදති.සුෙයති එයතනාති යසොතන්තිආහ ‘‘පසාදයසොත’’න්ති.
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තඤ්හිසවනාෙඔදහිතබ්බන්ති. ධායරති සන්ධායරතිතත්යථවමනංඨයපති. 

අත් ථයතොති ෙථාවුත්තස්ස ධම්මස්ස අත්ථයතො. කාරණයතොති යුත්තියතො

යහතුදාහරයණහිඋපපත්තියතො. ඔයලොකනන්තිඑවයමතන්තිෙථාසභාවයතො
පඤ්ඤාචක්ඛුනා දට්ඨබ්බතං ඛමන්ති, තඤ්ච මහන්තස්ස මණියනො
පජ්ජලන්තස්ස විෙ ආවිකත්වා අත්ථස්ස චිත්යත උපට්ඨානන්ති ආහ 

‘‘ඉධා’’තිආදි. කත් තකමයතාෙන් යදොති කත්තුකාමතාසඞ්ඛායතො

කුසලච්ඡන්යදො. වාෙමතීතිආදියතො චතුන්නම්පි වීරිොනං වයසන වාොමං

පරක්කමංකයරොති. මග් ගපධානං පදහතීතිමග්ගාවහංමග්ගපරිොපන්නඤ්ච 

සම්මප්පධානං පදහති, පදහනවයසන තං පරිපූයරති. පරමසච් චන්ති 

අයමොඝධම්මත්තා පරමත්ථසච්චං. සහජාතනාමකායෙනාති 

මග්ගපඤ්ඤාසහජාතනාමකායෙන. තයදවාති තයදව පරමසච්චංනිබ්බානං.

යතයනවාහ – ‘‘සච් ඡිකිරිොභිසමයෙන විභූතං පාකටං කයරොන් යතො 

පස් සතී’’ති. 

433-4. මග් ගානුයබොයධොති මග්ගපටිපාටිො යබොයධො බුජ්ෙනං, යෙසං
කියලසානං සමුච්ඡින්දනවයසන මග්ගප්පටියවයධො, යතසං
පටිපස්සම්භනවයසන පවත්තමානං සාමඤ්ඤ ලං, මග්යගන පටිවිද්ධානි
සච්චානි, පරමත්ථසච්චයමව වා අනුරූපබුජ්ෙනන්ති අධිප්පායෙො. 

‘‘සච් චානුප් පත් තීති ඵලසච් ඡිකිරිො’’තිවුත්තං. එවඤ්හිසති යහට්ඨා වුත්තා
සද්ධාපටිලාභාදයෙො ද්වාදස ධම්මා සච්චානුප්පත්තිො උපකාරා යහොන්ති, 

තස්මා වුත්තං ‘‘යතසංයෙවාති යහට් ඨා වුත් තානං ද් වාදසන් න’’න්ති. නාෙං 

‘‘යතසංයෙවා’’තිපදස්ස අත් යථො. සතිපිකුසලවිපාකාදිභායවනනානත්යත 
වත්ථාරම්මණභූමිකිච්චාදිවයසන පන සදිසාති උපාෙයතොව මග්ගධම්මා
ආයසවිතා බහුලීකතා  ලභූතාති වත්තබ්බතං අරහතීති තංසදියස

තබ්යබොහාරංකත්වා ‘‘යතසං මග් ගසම් පයුත් තධම් මාන’’න්තිවුත්තං.එවඤ්හි
ආයසවනාගහණං සමත්ථිතං, න අඤ්ඤථා. න හි එකචිත්තක්ඛණිකානං

මග්ගධම්මානංආයසවනා, බහුලීකම්මංවාඅත්ථීති. තලනාතිවිපස්සනා.සා
හි වුට්ඨානගාමිනිභූතා මග්ගප්පධානස්ස බහුකාරා තස්ස අභායව
මග්ගප්පධානස්යසව අභාවයතො, එවං උස්සායහො තුලනාෙ ඡන්යදො
උස්සාහස්ස බහුකායරොතිආදිනා යහට්ඨිමස්ස උපරිමූපකාරතං 

සුවිඤ්යඤෙයයමවාති ආහ – ‘‘ඉමිනා නයෙන සබ් බපයදසු අත් යථො 

යවදිතබ් යබො’’ති.යසසංසුවිඤ්යඤෙයයමව. 

චඞ්කීසුත්තවණ්ණනාෙලීනත්ථප්පකාසනාසමත්තා. 
6. එසුකාරීසුත්තවණ්ණනා 

437. යකොට් ඨාසන්ති මංසභාගං. ලග් ගායපෙුන්ති න්හාරුනා වා 
වායකන වා බන්ධිත්වා පුරිසස්ස හත්යථ වා වසනයගයහ වා

ඔලම්බනවයසන බන්යධෙුං. සත් ථධම් මන්ති සත්ථියකසු සත්ථවායහන

පයණතබ්බං ආණාධම්මං. තස් ස නික් ඛමනත් ථන්ති තං මූලං සත්ථියකහි 

නිත්ථරණත්ථං. පාපං අස් සාති පරිචරන්තස්ස පාරිචරිොෙ අහිතංව අස්ස.
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යතනාහ ‘‘න යසයෙයො’’ති. උච් චකුලීනාදයෙො දුතිෙවාරාදීහි වුච්චන්ති, ඉධ
උපධිවිපත්තිසම්පත්තියෙො පාපිොදිපයදහි වුත්තාති අධිප්පායෙො. යතනාහ – 

‘‘පාපියෙොති පාපයකො ලාමයකො අත් තභායවො අස් සා’’ති. යසෙයංයසොති

හිතයකොට්ඨායසො, හිතසභායවොති අත්යථො. උච් චකුලීනතාති කරණත්යථ

පච්චත්තවචනන්ති ආහ ‘‘උච් චාකුලීනත් යතනා’’ති. ‘‘වණ්යණො න ඛීයෙථ 
තථාගතස්සා’’තිආදීසු (දී.නි.අට්ඨ.1.305; 3.141; ම.නි. අට්ඨ.2.425; උදා.
53; අප. අට්ඨ. 2.7.20; බු. වං. අට්ඨ. 4.4; චරිො. අට්ඨ. 1.නිදානකථා; 
2.පකිණ්ණකකථා; දී.නි.ටී.1.ගන්ථාරම්භකථාවණ්ණනා; සං.නි.ටී. 1.2.1; 
අ. නි. ටී. 1.1.1; වජිර. ටී. ගන්ථාරම්භකථාවණ්ණනා; සාරත්ථ. ටී. 
1.ගන්ථාරම්භකථාවණ්ණනා; යනත්ති. ටී. ගන්ථාරම්භකථාවණ්ණනා; ම.

නි.ටී.1.1) විෙ වණ් ණසද්යදොඉධපසංසාපරිොයෙොතිආහ ‘‘යවස ්යසොපි හි 

උ ාරවණ් යණො යහොතී’’ති. 

440. ‘‘නිරයවො පදසද්යදො යසොළාරයගොත්තස්ස

අකිණ්ණමත්තිකාපත්යතො තිට්යඨෙය අසඞ්ගචාරී’’ති වුත්තත්තා භික් ඛා 

චරිතබ් බාව, අෙංයතසංකුලධම්යමොතිඅධිප්පායෙො. හරිත් වාතිඅපයනත්වා. 

සත් තජීයවො සත්තවාණිජයකො. යගොයපති රක්ඛතීති යගොයපො, 

ආරක්ඛාධිකායර නියුත්යතො. අසන්ති ලූනන්ති යතනාති අසිතං, ලවිත්තං. 

විවිධංභාරංආභඤ්ජන්තිඔලම්බන්තිඑත්ථාති බයාභඞ් ගී, කාජං. 

441. අනුස් සරයතොති අනුස්සරණයහතු කුලවංසානුස්සරණක්ඛයණ

ඛත්තියෙොතිආදිනා සඞ් ඛයං ගච් ෙති. යතනාහ ‘‘යපොරායණ…යප.… 

අනුස ්සරිෙමායන’’ති. උච්චනීචත්තජානනත්ථඤ්ච කුලවවත්ථානං කතං
යහොතීතිඛත්තිොදිකුලකම්මුනායතසං චතුන්නංවණ්ණානංසන්ධනංජීවිකං
පඤ්ඤයපන්ති බ්රාහ්මණා, තථාගයතො පන යලොකුත්තරධම්මයමව පුරිසස්ස
සන්ධනං පඤ්ඤයපති යතන සත්තස්ස යලොකග්ගභාවසිද්ධියතො. යසසං
සුවිඤ්යඤෙයයමව. 

එසුකාරීසුත්තවණ්ණනාලීනත්ථප්පකාසනාසමත්තා. 
7. ධනඤ්ජානිසුත්තවණ්ණනා 

445. රාජගහං පරික් ඛිපිත් වා ඨිතපබ් බතස් සාති පණ්ඩවපබ්බතං
සන්ධාොහ. රාජගහනගරස්ස දක්ඛිණදිසාභායග පබ්බතස්ස සමීයප ඨියතො 

ජනපයදො දක් ඛිණාගිරි. තණ්ඩුලපුටකානංපාලිඑත්ථාති තණ් ඩුලපාලි. තස්ස 
කිර ද්වාරසමීයප තණ්ඩුලවාණිජා තණ්ඩුලපසිබ්බයක විවරිත්වා පටිපාටිො

ඨයපත්වානිසීදන්ති, යතනස්ස ‘‘තණ් ඩුලපාලිද් වාර’’න්තිසමඤ්ඤාඅයහොසි. 

සබ් බයමව සස් සං ගණ් හාතීති දලිද්දකස්සකානං දිවසපරිබ්බෙමත්තයමව
විස්සජ්යජත්වා සබ්බයමව ආෙයතො නිප් න්නං ධඤ්ඤං ගණ්හාති. 

මන් දසස ්සානීතිමන්දනිප් ත්තිකානිසස්සානි. 



මජ්ඣිමනිකායෙ මජ්ඣිමපණ්ණාසටීකා බ්රාහ්මණවග්යගො 

164 
පටුන 

446. ඉමිනා නයෙනාති දාසකම්මකරස්ස 
නිවාසනභත්තයවත්තනානුප්පදායනන මඞ්ගලදිවයසසු

ධනවත්ථාලඞ්කාරානුප්පදානාදිනා ච යපොයසතබ් යබො. මිත්තාමච්චානං

පිෙවචනඅත්ථචරිොසමානත්තතාදි මිත් තාමච් චකරණීෙං කත් තබ් බං, තථා 

ඤාතිසායලොහිතානං. තත්ථ ආවාහවිවාහසම්බද්යධන ‘‘අම්හාකං ඉයම’’ති 

ඤාෙන්තීති ඤාතී, මාතාපිතාදිසම්බද්ධතාෙ සමානයලොහිතාති සායලොහිතා. 

සම්මා දදන්යතසුපි අසජ්ජනයතො නත්ථි එයතසං තිථීති අතිථි, යතසං

අත්තනා සමානපරියභොගවයසන අතිථිකරණීෙං කාතබ් බං, අතිථිබලීති

අත්යථො. ඤාතකභූතපුබ්බා යපත්තිවිසෙං උපගතා පුබ් බයපතා, 
දක්ඛියණයෙයසු කායලන කාලං දානං දත්වා යතසං උද්දිසනං 

පුබ් බයපතකරණීෙං, යපතබලීති අත්යථො.ගන්ධපුප් වියලපනජාලාභත්යතහි

කායලන කාලං යදවතානං පූජා යදවතාකරණීෙං, යදවතාබලීති අත්යථො, 

රාජකිච්චකරණං උපට්ඨානං රාජකරණීෙං. අෙම් පි කායෙොති අත්තයනො

කාෙං සන්ධාෙ වදති. ඉමමත්ථං සන්ධාොහ ‘‘ඉමිනා නයෙන අත් යථො 

යවදිතබ් යබො’’ති. 

447. පඤ් ච දුස් සීලයකම් මානීති නිච්චසීලපටිපක්ඛධම්මා. දස

අකුසලකම්මපථධම්මා දස දුස් සීලයකම් මානි. අධම්මචාරී එව විසමචාරී 

කාෙවිසමාදිචරණයතොති විසමචාරීපදස් ස අත්යථොවිසුංන වුත්යතො. 

448-453. ඔසරන් ති අපසක්කන්ති, ඛීෙන්තීති අත්යථො. යතනාහ 

‘‘පරිහාෙන් තී’’ති. අභිසරන් තීති අභිවඩ්ඪනවයසන පවත්තන්ති. යතනාහ 

‘‘වඩ් ෙන් තී’’ති. තත්රාති බ්රහ්මයලොයක. අස් සාති බ්රහ්මයලොයක උප්පන්නස්ස

ධනඤ්ජානිස්ස. තයතො පට් ඨාොති ෙදා භගවතා ‘‘එයසො, භික්ඛයව, 

සාරිපුත්යතො’’තිආදි වුත්තං, තයතො පට්ඨාෙ. චතසච් චවිනිමුත් තන්ති
නිද්ධායරත්වා විභජිත්වා වුච්චමායනහි සච්යචහි විමුත්තං. අත්ථයතො පන

තයතො පුබ්යබපි සච් චවිමුත් තං කථං න කයථසියෙව සච්චවිමුත්තස්ස
නිෙයානස්සඅභාවයතො. 

ධනඤ්ජානිසුත්තවණ්ණනාෙලීනත්ථප්පකාසනාසමත්තා. 
8. වායසට්ඨසුත්තවණ්ණනා 

454. ජාතිං යසොයධතකාමා යහොන් තීතිසහවාසීනං බ්රාහ්මණානංකිරිො
පරායධන වා අසාරුප්පත්යතන වා ජාතිො උපක්කියලසං ආසඞ්කාෙ තං 

යසොයධතුකාමා යහොන්ති. මන් යත යසොයධතකාමා යහොන් තීතිමන්තවචයන 
ආචරිෙමතියචොදනාෙ අඤ්යඤන වායකයන යකනචි කාරයණන සංසයෙ

උප්පන්යන තං යසොයධතුකාමා යහොන්ති. අන් තරාති යවමජ්යෙ, 

අඤ්ඤත්යථවාඅන්තරාසද්යදොති තස්ස අඤ ්ඤා කථාතිවචනංඅවගන්තබ්බං. 

ඛන්තීයමත්තානුද්දොදිගුණසම්පන්යනොඑව ‘‘සීලවාති ගුණවා’’තිආහ.යතහි

සීලස්සවිස්සජ්ජනකායලපි ‘‘සීලවා’’තිවුච්චති.සම්පන්නසීලත්තාවායතහි
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සමන්නාගයතොඑව යහොතීතිආහ ‘‘සීලවාති ගුණවා’’ති. ආචාරසම් පන් යනොති
සාධුආචාරවත්යතො. 

455. සික් ඛිතාතියතවිජ්ජානං සික්ඛිතාතුම්යහ, නදානිතුම්යහහිකිඤ්චි

කත්තබ්බංඅත්ථීතිඅත්යථො. පටිඤ ්ඤාතාතිපටිජානිත්වාඨිතා. 

යවදත්තෙසඞ්ඛාතා තිස්යසො විජ්ජා අජ්ෙෙන්තීති යතවිජ් ජා. යතනාහ 

‘‘තියවදාන’’න්ති. තයෙො යවයද අණන්ති අජ්ෙෙන්තීති බ්රාහ් මණා, යතසං.

ෙං එකං පදම්පි අක්ඛාතං, තං අත්ථයතො බයඤ්ජනයතො ච යකවලියනො 

අධියියනො අප්පපයෙොයගන. නිට් ඨාගතම් හාති නිප් ත්තිං ගතා අම්හා
යතවිජ්ජාෙසකසමෙස්සකථයන. 

මයනොකම්මයතො හි වත්තසම්පදාතිකාරණූපචායරනාෙමත්යථො

වුත්යතොතිආහ– ‘‘යතන සමන් නාගයතො හි ආචාරසම් පන් යනො යහොතී’’ති. 

ඛොතීතන්ති වඩ්ඪිපක්යඛ ඨිතන්ති අත්යථො. සුක්කපක්ඛපාටිපදයතො

පට්ඨාෙ හි චන්යදො වඩ්ඪතීති වුච්චති, න ඛීෙතීති. වන් දමානා ජනා
නමක්කාරංකයරොන්ති. 

අත් ථදස් සයනනාති විවරයණන දස්සනපරිණාෙකට්යඨන යලොකස්ස 

චක් ඛු හුත් වා සමුප් පන් නං. 

456. තිට් ඨත තාව බ්රාහ් මණචින් තාති–‘‘කිංජාතිොබ්රාහ්මයණොයහොති
උදාහු භවති කම්මුනා’’ති අෙං බ්රාහ්මණවිචායරො තාව තිට්ඨතු. 
ජාතිදස්සනත්ථං තිණරුක්ඛකීටපටඞ්ගයතො පට්ඨාෙ යලොයක ජාතිවිභඞ්ගං
විත්ථාරයතොකයථස්සාමීතියතසංචිත්තසම්පහංසනත්ථං යදයසතබ්බමත්ථං

පටිජානාති. තත්ථ අඤ ්ඤමඤ් ඤා හි ජාතියෙොති ඉදංකාරණවචනං, ෙස්මා
ඉමා ජාතියෙො නාම අඤ්ඤමඤ්ඤං විසිට්ඨා, තස්මා ජාතිවිභඞ්ගං 
බයාකරිස්සාමීති. 

ෙස්මා ඉධ උපාදින් නකජාති බයාකාතබ්බභායවන ආගතා, තස්සා පන

නිදස්සනභායවන ඉතරා, තස්මා ‘‘ජාතිවිභඞ් ගං පාණාන’’න්තිපාළිෙංවුත්තං.

යතසං යතසං පාණානං ජාතියෙොති අත්යථො. එවන්තිනිදස්සනං කයථත්වා 

නිදස්සිතබ්යබ කථිෙමායන. තස් සාති වායසට්ඨස්ස. කාමං ‘‘යතසං යවොහං
බයක්ඛිස්ස’’න්තිඋයභොපි මාණයවනිස්සාෙ යදසනාආගතා, තථාපිතත්ථ 
තත්ථ ‘‘එවං, වායසට්ඨ, ජානාහී’’තිආදිනා වායසට්ඨයමව ආලපන්යතො
භගවා තයමව ඉමිනා නිොයමන පමුඛං අකාසි. යතන වුත්තං ‘‘තස්සාති

වායසට්ඨස්සා’’ති. ජාතියභයදො ජාතිවියසයසො, ජාතිො යභයදො පාකයටො 

භවිස ්සති නිදස්සයනන විභූතභාවං ආපාදියතන පටිඤ්ඤාතස්ස අත්ථස්ස 

විභූතභාවාපත්තියතො. ආම න වට් ටතීති කම්මනානතාෙ එව 
උපාදින්නනානතාෙ පටික්යඛපපදයමතං, න බීජනානතාෙ
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අනුපාදින්නනානතාෙපටික්යඛපපදන්ති දස්යසතුං ‘‘කම් මං හී’’තිආදිවුත්තං.
තස්සත්යථො – තංතංයෙොනිඛිපනමත්තං කම්මස්ස සාමත්ථිෙං, 
තංතංයෙොනිනිෙතාපනයෙවණ්ණවියසසා, යත තංතංයෙොනිසිද්ධිොවසිද්ධා
යහොන්තීති තං පන යෙොනිඛිපනකම්මං තංතංයෙොනිවිසිට්ඨ-වියසසාභිභූතාෙ
පයෙොගනිප් ත්තිො, අසංමුච්ඡිතාෙ එව වා පච්චෙභූතාෙ භවපත්ථනාෙ
අභිසඞ්ඛතයමවාතිවිඤ්ඤාතබ්බපච්චෙවියසයසනවිනා  ලවියසසාභාවයතො
එතං සමීහිතකම්මං පත්ථනාදීහි ච භින්නසත්තිතං විසිට්ඨසාමත්ථිෙං වා
ආපජ්ජිත්වා චක්ඛුන්ද්රිොදිවිසිට්ඨ ලනිබ්බත්තකං ජාෙති, එවං 
යෙොනිඛිපනතංයෙොනිනිෙතවියසසාවහතා යහොතීති. යථයරන හි බීජනානතා
විෙකම්මනානතාපි උපාදින්නකනානතාෙසිොනුයඛොපච්චයෙොතියචොදනං
පටික්ඛිපිත්වා පච්චෙවියසසවිසිට්ඨා කම්මනානතා පන පච්චයෙොති
නිච්ඡිතන්තිදට්ඨබ්බං. 

නානාවණ් ණාති නානප්පකාරවණ්ණා. තාලනාළියකරාදීනං යලොයක

අභිඤ්ඤාතතිණජාතිභාවයතො වියසයසන ග  හති අභිඤ්ඤාතයසොතනයෙන. 

ජාතිො බ්රාහ් මයණොවාති අට්ඨානපයුත්යතො එව-සද්යදො, ජාතිොව බ්රාහ්මයණො

භයවෙයාති යෙොජනා. න ච ග  හතීති තිණරුක්ඛාදීසු විෙ බ්රාහ්මයණසු
ජාතිනිෙතස්ස ලිඞ්ගස්ස අනුපලබ්භනයතො, 
පිවනභුඤ්ජනකථනහසනාදිකිරිොෙ බ්රාහ්මණභායවන
එකන්තිකලිඞ්ගනිෙතාෙ මන්තජ්යෙනාදිං විනා අනුපලබ්භනයතො ච. 

වචීයභයදයනවාති ආහච්චවචයනයනව. 

කීයට පටඞ් යගතිආදීසු ජාතිනානතා ලබ්භති 

අඤ්ඤමඤ්ඤලිඞ්ගවිසිට්ඨතාදස්සනා. කුන් ථා කීටකා, ඛජ්ජඛාදකා 

කිපිල් ලිකා. උප් පතිත් වාති උඩ්යඩත්වාඋඩ්යඩත්වා.පටභාවංගච්ඡන්තීතිවා 

පටඞ් ගා, නඛුද්දකපාණකාකීටානාම. යතසම් පි කීටකානං. 

කා කාදයෙොතිකලන්දකාදයෙො. 

උදරංයෙව යනසං පාදා උදයරයනව සම්පජ්ජනයතො. 

සඤ්ඤාපුබ්බයකොවිධිඅනිච්යචොති දස්යසන්යතො ‘‘උදයක’’තිආහෙථා
‘‘වීරස්සභායවොවීරිෙ’’න්ති. 

පත්තසමුදායෙ පක්ඛසද්යදොති ‘‘පත් යතහි ෙන් තී’’ති වුත්තං. න හි
අවෙවබයතියරයකනසමුදායෙොඅත්ථි. 

සඞ් යඛයපන වුත් යතො ‘‘ජාතිවයසන නානා’’තිආදිනා. එත්ථ පදත්යථ

දුබ්බිඤ්යඤෙයං නත්ථීති සම්බන්ධමත්තං දස්යසතුං ‘‘තත්රාෙං 

යෙොජනා’’තිආදිවුත්තං.‘‘නහි බ්රාහ්මණානංඑදිසංසීසංයහොති, ඛත්තිොනං
එදිසන්ති නිෙයමො අත්ථි ෙථා හත්ථිඅස්සමිගාදීන’’න්ති ඉදයමව වාකයං
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සබ්බත්ථයනතබ්බං.තංසංඞ්ඛිපිත්වා දස්යසන්යතො ‘‘ඉමිනා නයෙන සබ් බං 

යෙොයජතබ් බ’’න්තිආහ. 

තස් සාති ෙථාවුත්තනිගමනවචනස්ස අෙං යෙොජනා ඉදානි වුච්චමානා
යෙොජනායවදිතබ්බා. 

457. යවොකාරන්ති යවොකරණං, යෙන විසිට්ඨතාෙ න යවොකරීෙති

ජාතියභයදොතිඅත්යථො.යතනාහ ‘‘නානත් ත’’න්ති. 

යගොරක්ඛාදිඋපජීවයනන ආජීවවිපන් යනො, හිංසාදිනා සීලවිපන් යනො, 

නික්ඛිත්තවත්තතාදිනා ආචාරවිපන් යනොති. සාමඤ්ඤයජොතනා වියසයස

නිවිට්ඨා යහොතීති ආහ ‘‘යගොරක් ඛන් ති යඛත් තරක් ඛ’’න්ති. ‘‘යගොති හි 

පථවිො නාම’’න්ති.යතහියතහිඋපායෙහිසික්ඛිතබ්බට්යඨන සිප් පං, තත්ථ
යකොසල්ලං.පයරසං ඊසනට්යඨන හිංසනට්යඨනඉස්යසො, යසොඅස්සඅත්ථීති
ඉස්යසොයෙොධාජීවියකො, ඉස්සස්සකම්මංපහරණං, උසුංසත්තිඤ්චනිස්සාෙ

පවත්තා ජීවිකා ඉස් සත් තං. යතනාහ ‘‘ආවුධජීවික’’න්ති.ෙංනිස්සාෙ අස්ස

ජීවිකා, තයදව දස්යසතුං ‘‘උසුඤ් ච සත් තිඤ් චා’’තිවුත්තං. 

බ්රහ්මං වුච්චති යවයදො, තං අණති ජානාතීති බ්රාහ්මයණො, ජානනඤ්ච
යපොරායණහි බ්රාහ්මයණහි විහිතනිොයමන බ්රාහ්මයණහි කයතොපසයමන 
අනුට්ඨානතයපන ෙථා ‘‘ආජීවසීලාචාරවිපන්යනො නත්ථී’’ති
බ්රාහ්මණධම්මියකහි යලොකිෙපණ්ඩියතහි ච සම්පටිච්ඡියතො, තථා

පටිපජ්ජනයමවාති ආහ ‘‘එවං බ්රාහ් මණසමයෙන…යප.… සායධත් වා’’ති. 

එවං සන් යතති එවං ආජීවසීලාචාරවිපන්නස්ස අබ්රාහ්මණභායව සති න 

ජාතිො බ්රාහ් මයණො යහොති, ගුයණහි පන ආජීවසීලාචාරසම්පත්තිසඞ්ඛායතහි 

බ්රාහ් මයණො යහොති, තස් මා ගුණානංයෙව බ්රාහ්මණභාවකරණයතො 

චතුවණ්ණවිභායග ෙත් ථ කත් ථචි කුයල ජායතො යෙො 

සීලාදිගුණසම්පන්නතාෙ ගුණවා, යසො වුත්තලක්ඛයණන නිප්පරිොෙයතො

බාහිතපාපතාෙ බ්රාහ් මයණොති අෙයමත් ථ බ්රාහ්මණභායව ඤායෙොති, එවං 

ඤාෙං අත් ථයතො ආපන්නංකත්වා. නන්තිතයමවෙථාවුත්තං ඤාෙං. යෙො 

බ්රාහ් මණස ්ස සංවණ් ණිතාොති මාතුො උභයතොසුජාතතාදිකුලවණ්යණන
සංවණ්ණිතාෙ පසත්ථාෙ ෙථාරූපාෙ බ්රාහ්මණස්ස මාතා භවිතුං යුත්තා, 

තථාරූපාෙ මාතරිසම් භූයතො. එයතන චතුන්නං යෙොනීනං ෙත්ථ කත්ථචි

වියසසනිට්ඨා කතා. යතනාහ ‘‘තත්රාපි වියසයසනා’’ති. එවං සාමඤ්ඤයතො
වියසසනිට්ඨාවයසන ‘‘යෙොනිජං මත්තිසම්භව’’න්ති පදස්ස අත්ථං වත්වා
ඉදානි සාමඤ්ඤයජොතනං අනාදියිත්වා වියසසයජොතනාවයසයනව අත්ථං 

වත්තුං ‘‘ොචාෙ’’න්තිආදි වුත්තං. පරිසුද් ධඋප් පත් තිමග් ගසඞ් ඛාතා යෙොනි 

වුත් තාති අනුපක්කුට්ඨභායවන පරිසුද්ධඋප්පත්තිමග්ගසඞ්ඛාතා ො චාෙං

යෙොනිවුත්තාති සම්බන්යධො. තයතොපි ජාතසම් භූතත් තාතිතයතොයෙොනියතො
ජාතත්තා මාතායපත්තිසම්පත්තියතොසම්භූතත්තා. 
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විසිට් ඨත් තාතිසමුදාෙභූතාමනුස්සා රාගාදිනාවිසිට්ඨත්තා.රාගාදිනාසහ

කිඤ්චයනනාති සකිඤ් චයනො. තයථවරාගාදිසඞ්ඛායතනපලියබොධනට්යඨන

සහ පලියබොයධනාති සපලියබොයධො. සබ් බගහණපටිනිස් සග් යගනාති

උපාදානසඞ්ඛාතස්ස සබ්බස්ස ගහණස්ස පටිනිස්සජ්ජයනන. ෙස් මා 

බාහිතපායපො අත්තයනො සන්තානයතො බහිකතපායපො, තස්මා තමහං බ්රූමි 

බ්රාහ් මණන්ති අත්යථො වත්තබ්යබො. එවරූයපො එතිස්සා කථාෙ උපයදයසො
නානප්පකාරයතො විභත්යතො, තස්මා තත්ථ තත්ථ වුත්තනයෙයනව 
යවදිතබ්යබො. 

458. ගහිතදණ් යඩසූති පයරසං දණ්යඩන වියහඨනං අනිධාෙ
ආදින්නදණ්යඩසු. 

459. කිඤ් චි ගහණන්තිතණ්හාගාහාදීසු කිඤ්චිගාහං. 

යෙන කාමභයවන මානුසයකහි පඤ්චහි කාමගුයණහි යුඤ්ජති, තං 

මානුසකං යෙොගං. ‘‘මානුසකං යෙොග’’න්ති එත්ථ ච එකයදසං ගයහත්වා

වුත්තං, එස නයෙො ‘‘දිබ්බයෙොග’’න්ති එත්ථාපි. සබ් බයෙොගවිසංයුත් තන්ති
පදද්වයෙනවුත්යතහිසබ්බකියලසයෙොයගහි විප්පයුත්තං. 

රතින්ති අභිරතිං ආසත්තිං. කුසලභාවනාොති කාෙභාවනාදි

කුසලධම්මභාවනාෙ උක්කණ්ඨිතං. වීරිෙවන් තන්ති වීරිෙසබ්භායවන වීරං
නිද්දිසති, වීරභායවොහි වීරිෙන්ති. 

සුන් දරං ඨානන්තිනිබ්බානං. සුන් දරාෙ පටිපත් තිො අරිෙපටිපත්තිො. 

නිබ් බත් තින්ති පරියෙොසානං. අතීයතති අතීතයකොට්ඨායස. 

කිඤ් චනකාරයකොති පලියබොධයහතුභූයතො. 

අයසක්යඛ සීලක්ඛන්ධාදියක මහන් යත ගුයණ. පඤ්චන්නං මාරානං

විජිතත්තා විජිතවිජෙං. 

460. ඉදං අජානන් තාති ‘‘ජාතිො බ්රාහ්මයණො’’ති ඉදං
යලොකසමඤ්ඤාමත්තන්තිඅජානන්තා.යෙබ්රාහ්මයණසුනාමයගොත්තං නාම

තතිෙං දිට්ඨාභිනියවසං ජයනන්ති, සාව යනසං දිට් ඨි. කතං අභිසඞ් ඛතන්ති
පරිකප්පනවයසයනවකතංඨපිතංතදුපචිතං, නයහතුපච්චෙසමායෙොයගන. 

සමුච් චාති සම්මුතිො. කා පන සා සම්මුතීති ආහ ‘‘සමඤ් ඤාො’’ති, 
යලොකසමඤ්ඤායතනාති අත්යථො. සම්මා පන පරමත්ථයතො අජානන්තානං

නාමයගොත්තංඑවංකප්යපතීතිආහ ‘‘යනො යච’’තිආදි. තංපනඅසන්තම්පි
පරමත්ථයතො සන්තතායෙව අභිනිවිසන්ති, යතසමෙං යදොයසොති දස්යසතුං 

‘‘එවං පකප් පිත’’න්තිආදි වුත්තං. යතනාහ භගවා – ‘‘ජනපදනිරුත්තිං

නාභිනියවයසෙයා’’ති (ම.නි.3.331). අජානන් තා යනොතිඑත්ථ යනො-සද්යදො 
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අවධාරණත්යථො–‘‘නයනොසමංඅත්ථිතථාගයතනා’’තිආදීසු(ඛු.පා.6.3) 

විොතිආහ ‘‘අජානන් තාව එවං වදන් තී’’ති. 

නිප් පරිොෙන්ති භාවනපුංසකනිද්යදයසො, නිප්පරිොයෙන උජුකයමවාති
අත්යථො, නපුබ්යබවිෙ‘‘යෙොහියකොචී’’තිපරිොෙවයසන. ‘‘න ජච්චා’’ති

ගාථාෙ පුබ්බද්යධන ජාතිවාදං පටික් ඛිපන් යතො පච්ඡිමද්යධන කම් මවාදං 

පතිට් ඨයපන් යතො. තත් ථාති තිස්සං ගාථාෙං. උපඩ් ෙගාථාෙ 

විත් ථාරණත් ථන්ති උපඩ්ඪගාථාෙ අත්ථං විත්ථායරතුං ‘‘කස ්සයකො 

කම් මුනා’’තිවුත්තං.තත්ථ පුරිමාෙචතූහිපායදහි, පච්ඡියමද්වීහිද්වින්නම්පි

සාධාරණයතො අත්යථො විත්ථාරියතො. තත්ථ කසිකම් මාදීති ආදි-සද්යදන
සිප්පකම්මවාණිජාදිසඞ්ගයහො. 

පටිච්චසමුප්පාදපධානවචනවිඤ්යඤයෙයො පච්චයෙො පටිච්චසමුප්පාදසද්දස්ස

අත්යථො පච්චයුප්පන්නායපක්ඛාෙයහොතීතිආහ– ‘‘ඉමිනා පච් චයෙන එතං 

යහොතී’’ති  .ෙං පයනත්ථ වත්තබ්බං , තං විසුද් ධිමග් යග (විසුද්ධි .2.570) 

තංසංවණ් ණනාෙඤ් ච (විසුද්ධි  .මහාටී . 2.570) වුත්තනයෙන යවදිතබ්බං. 

සම් මානාවමානාරහකුයලති සම්මානාරයහ ඛත්තිොදිකුයල, අවමානාරයහ

චණ්ඩාලාදිකුයල කම් මවයසන උපපත් ති යහොති කම්මස්ස

විපච්චමායනොකාසකරතාෙ විනා තාදිසාෙ උච්චනීචකුලනිබ්බත්තිො 

අභාවයතො .අඩ්ඪදලිද්දතාදි  අඤ ්ඤාපි හීනපණීතතා. 

කම් මුනාතියචත්ථෙථා යලොකපජාසත්තසද්යදහිඑයකොඑවත්යථොවුත්යතො, 

එවං යසසසද්යදහිපි, අධිප්පාෙවියසයසො පන තත්ථ අත්ථීති දස්යසතුං 

‘‘පුරිමපයදන යචත් ථා’’තිආදි වුත්තං  .නාෙං යලොයකො බ්රහ්මනිම්මියතො

කම්යමන උ ප්පජ්ජනයතො  .න හි සන්නිහිතකාරණානං   ලානං අඤ්යඤන

උප්පත්තිදිට්ඨියුජ්ජති  .යතනාහ  ‘‘දිට් ඨිො පටියසයධො යවදිතබ් යබො’’ති  .ෙං

පයනත්ථ වත්තබ්බං තං  විසුද් ධිමග් ගසංවණ් ණනාදීසුවුත්තනයෙන

යවදිතබ්බං  .තථායලොකස්ස  පඨමුප්පත්තිනබ්රහ්මුනාති ‘‘කම් මුනා හි තාසු 

තාසූ’’තිආදිවුත්තං. තතියෙන ‘‘අෙංයලොයකොආදියතොපභුති පභවකම්මුනා

වත්තතී ’’තිවුත්තමත්ථං  නිගයමති.වුත්තස්යසවත්ථස්සසූචනඤ්හිනිගමනං.

තංපනනිෙමත්ථං  යහොතීතිආහ ‘‘කම් යමයනව බද් ධා හුත් වා පවත් තන් ති, 

න අඤ ්ඤථා’’ති. චතත් යථන පයදන. ොෙයතොතිගච්ඡයතො. නිබ් බත් තයතොති 

නිබ්බත්තන්තස්ස. පවත් තයතොතිපවත්තන්තස්ස. 

ධුතධම්මා වියසසයතො තණ්හාෙ සන්තත්තවයසන වත්තන්තීති ආහ 

‘‘තයපනාති ධුතඞ් ගතයපනා’’ති. යමජනවිරති වියසසයතො බ්රාහ්මණානං 
බ්රහ්මචරිෙන්ති සා ඉධ බ්රහ්මචරියෙනාති අධිප්යපතාති ආහ 

‘‘බ්රහ් මචරියෙනාති යමථුනවිරතිො’’ති. එයතනාතිඉමිනා‘‘තයපනා’’තිආදීහි

චතූහි පයදහි වුත්යතන. යසට් යඨනාති උත්තයමන. සංකියලසවිසුද්ධිො 
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පරිසුද් යධන. බ්රහ් මන්ති බ්රහ්මභාවං යසට්ඨභාවං. යසො පයනත්ථ අත්ථයතො

බ්රාහ්මණභායවොතිආහ ‘‘බ්රාහ් මණභාවං ආවහතී’’ති. 

බ්රහ් මා ච සක් යකො චාති සක්කගරුකානං සක්යකො සක්යකනපි
ගරුකාතබ්බයතො, බ්රහ්මගරුකානං බ්රහ්මා බ්රහ්මුනාපි ගරුකාතබ්බයතො. 

විජානතන්ති පරමත්ථබ්රාහ්මණස්ස වියසසං ජානන්තානං විඤ්ඤූනං.

අවිඤ්ඤුයනො හි අප්පමාණං. යතනාහ – ‘‘පණ් ඩිතාන’’න්ති. යසසං
සුවිඤ්යඤෙයයමව. 

වායසට්ඨසුත්තවණ්ණනාෙලීනත්ථප්පකාසනාසමත්තා. 
9. සුභසුත්තවණ්ණනා 

462. තුදිසඤ්ඤායතො ගායමො නිගයමො එතස්සාති යතොයදයෙයො, තස්ස

අත්තයජො යතොයදෙයපුත් යතොති ආහ ‘‘තදිගාමා’’තිආදි. ආරාධයකොති
සංරාධයකො. ධම්මනිසන්ති ෙස්මා සම්පාදයනන පරිපූරයණන ඉච්ඡිතා, 

තස්මා වුත්තං ‘‘සම් පාදයකො පරිපූරයකො’’ති. ඤාෙති නිච්ඡයෙන ගයමති
නිබ්බානං, තං වාඤාෙතිපටිවිජ්ඣීෙතිඑයතනාතිඤායෙො, තයතොඑතස්ස

සම්පාදකයහතුභාවයතො ඤායෙො ධම්යමො අරිෙමග්යගො තං ඤාෙං ධම් මං. 

යතනාහ ‘‘කාරණධම් ම’’න්ති. අනවජ් ජන්ති අවජ්ජපටිපක්ඛං. 

463. වට්ටචාරකයතො නිෙයාතීති නිෙයානිකං ඊකාරස්ස රස්සත්තං ෙ-
කාරස්සචක-කාරංකත්වා.නිෙයායනවානියුත්තං, නිෙයානංසීලන්ති වා

නිෙයානිකං, තප්පටිපක්ඛයතො අනිෙයානිකං. සා පන අත්ථයතො

අකුසලකිරිොතිආහ ‘‘අකුසලපටිපද’’න්ති. 

බහුභාවවාචයකො ඉධ මහාසද්යදො ‘‘මහාජයනො’’තිආදීසුවිොති ආහ 

‘‘මහන් යතහි බහූහී’’ති. අත්යථොති පයෙොජනං. මහන් තානීති බහුලානි. 

කිච් චානීති කාතබ්බානි. අධිකරණානීති අධිකාරජීවිකාරූපානි. 

ඝරාවාසකම් මයමව පඤ්චබලිකරණදසඅත්ථට්ඨානභාවයතොයලොකොත්රාෙච 
සම්පවත්තිට්ඨානභාවයතො ජීවිතවුත්තිො වා යහතුභාවයතො 

ඝරාවාසකම් මට් ඨානං. 

‘‘අප්පයකනපියමධාවී, පාභයතනවිචක්ඛයණො; 
සමුට්ඨායපතිඅත්තානං, අණුංඅග්ගිංවසන්ධම’’න්ති.(ජා. 1.1.4); 

ගාථාෙවුත්තනයෙන චූ න් යතවාසිකස ්ස විෙ. 

464. අයෙොනියසොපවත්තිතංවාණිජ්ජකම්මංවිෙඅපාෙභූතං කසිකම්මං
නිදස්සනභායව ඨයපත්වා අයෙොනියසොමනසිකරණවයසන පවත්තං

ඝරාවාසකිච්චං සන්ධාොහ – ‘‘ෙථා කසි…යප.… එවං 

ඝරාවාසකම් මට් ඨානම් පී’’ති. බ්රාහ් මණභත් යතො අයහොසීති යසො කිර බහූ

බ්රාහ්මයණ ධනං දත්වා ෙඤ්ඤං කායරසි. උපරීති ‘‘උපරි උපට්ඨාතීති
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වයදහී’’ති බ්රාහ්මයණහි අත්තයනො සමයෙන ආචික්ඛාපියතොපි ෙථා
උපට්ඨිතයමවකයථත්වාකාලංකත්වානිරයෙනිබ්බත්යතො, අථ බ්රාහ්මණා
– ‘‘ඉමිනා අම්හාකං ෙඤ්යඤ යදොයසො දින්යනො’’ති කුජ්ඣිත්වා තස්ස
කයළවරංසුසානංයනතුංනාදංසු.අථස්සඤාතයකහිසහස්යසදින්යනතං 
සහස්සං ගයහත්වා යගහයතො නීහරිතුං අදංසු. කස්සපසම්මාසම්බුද්ධකායල
ඡත්තිංස ඉත්ථියෙො ‘‘එකා වත්ථං අදාසි, එකා ගන්ධං, එකා
සුමනමාල’’න්තිආදිනාතං තං දානමෙං පුඤ්ඤංකත්වාආයුපරියෙොසායන
තාවතිංසභවයන සක්කස්ස යදවරඤ්යඤො පරිචාරිකා හුත්වා නිබ්බත්තිංසු
සහස්සඅච්ඡරාපරිවාරිකා, සක්කස්ස යදවරඤ්යඤො යවජෙන්තරථං
යපයසත්වා පක්යකොසාපියතන ගුත්තිලාචරිෙභූයතන මහායබොධිසත්යතන
පුච්ඡිතා තං තං අත්තනා කතං පුඤ්ඤං බයාකරිංසු. තං සන්ධාෙ වුත්තං 

‘‘සකලාෙ ගුත් තිලවිමානකථාෙ දීයපතබ් බ’’න්ති. වණිජ් ජකම් මට් ඨානං 

විපජ් ජමානන්ති එත්ථ තස්ස විපජ්ජමානාකායරො යහට්ඨා වුත්යතො. එවං 
පබ්බජ්ජකම්මට්ඨානම්පි විපජ්ජමානං අප්ප ලං යහොතීති ආයනත්වා

සම්බන්යධො. සීයලසු අපරිපූරකාරියනොතිආදි තස්ස විපජ්ජනාකාරදස්සනං. 

ඣානාදිසුඛන්ති එත්ථ ආදි-සද්යදන අභිඤ්ඤාවිපස්සනාදිසුඛස්ස විෙ

සබ්රහ්මචාරීහිසද්ධිංසීලසම්පදාදිසුඛස්ස සඞ්ගයහො දට්ඨබ්යබො. අරහත් තම් පි 

පාපුණාති පයගවයසක්ඛපුජජ්ජනසම්පත්තියෙොතිඅධිප්පායෙො. 

චාගසීයසනාති පධානභූයතන චායගන දායනන තං අවස්සෙං කත්වා.

එත්ථ යත න යකොචි අඵාසුකභායවොති. උුභකං කත් වා අවිරුද්ධං කත්වා, 

සම්පයෙොයජත්වාති අත්යථො. තපචරිෙන්ති අග්ගිපරිචරණං, තපචරිෙඤ්ච
බ්රහ්මචරිෙග්ගහණා දුට්ඨුල්ලභාවයතො. 

466. අජානනභාවන්ති අසබ්බඤ්ඤුභාවං. භගවයතො පන
සබ්බඤ්ඤුභායවො සයදවයක යලොයක ජලතයල පක්ඛිත්තයතලං විෙ
පත්ථරිත්වා ඨියතො, න යම ඉදං පතිරූපං, තයතො පරිවත්තිස්සාමීති

‘‘බ්රාහ්මයණො, යභො, යගොතමා’’තිආදිමාහ. පච් චාහරිතං පටිපක්යඛන

අපහරිතුං. යසතයපොක් ඛරසදියසොති පුණ්ඩරීකපත්තසදිසවණ්යණො. 

සුවට් ටිතාති වට්ටභාවයුත්තට්ඨායන සුවට්ටා. නාමකංයෙවාති
නාමමත්තයමව වචනමත්තයමව. තථාභූතානං භාවස්සපි අභායවන නිහීනං

නාමයහොති, නාම-සද්යදොනිහීනපරිොයෙො.යතනාහ– ‘‘ලාමකංයෙවා’’ති. 

467. කතමා වාචා යතසං යසයෙයොති යතසං චඞ්කිොදීනං
බ්රාහ්මණමහාසාලානං වුච්චමානවිභාගාසු වාචාසු කතමා වාචා යසයෙයොති. 

‘‘යසෙයා’’ති ලිඞ්ගවිපල්ලායසන වුත්තං. සම් මුතිොති 
අවිලඞ්ඝිතසාධුමරිොදාෙ යලොකසම්මුතිො. යතනාහ 

‘‘යලොකයවොහායරනා’’ති. මන් තාති මන්තාසඞ්ඛාතාෙපඤ්ඤාෙමන්යතත්වා

ජානිත්වා.යතනාහ ‘‘තලයිත් වා’’ති. අත් ථසංහිතන්ති යහතුසඤ්හිතං.තංපන

එකංසයතො යුත්තියුත්තං යහොතීති ආහ – ‘‘කාරණනිස ්සිත’’න්ති. 
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ආවුයතොතිආදීසු ආදියතො අභිමුඛං ඤාණගතිො විබන්ධයනන ආවුයතො, 

ආවරියෙන වියසසයතො ඤාණගතිො නිබන්ධයනන නිවුයතො, එවං ඔඵුයටො 

පලිගුණ්ඨියතො. පරියෙොනද් යධොති සමන්තයතොඔනද්යධොඡාදියතො.යතනාහ 

‘‘පලියවඨියතො’’ති. 

468. සයච එතං කාරණමත් ථීති ‘‘නිස්සට්ඨතිණකට්ඨුපාදායනො අග්ගි
ජලතී’’ති එතං කාරණං සයච අත්ථි ෙදි සිො, යසො අපයරො

තිණකට්ඨුපාදායනො අග්ගි ෙදි භයවෙය. සයදොයසො සාදීනයවො 

සපරික්කියලයසො. පරිසුද් යධොති උපක්කියලසාභායවන සබ්බයසො සුද්යධො. 

ජාති ආදීනං අභායවනාතිජාතිපච්චොනංකම්මකියලසානං නිග්ගයමන. 

469. න නිච් චලා තිට් ඨන් තීති තත්ථ පක්ඛිපිතබ්බස්ස ලබ්භමානත්තා 

ෙථාපඤ්ඤත්තං හුත්වා නිච්චලා අකම්පිො න තිට්ඨන්ති. තං යදොසං තං
ඌනතායදොසං. 

අඤ ්ඤස ්මිං අසතීති අත්ථභඤ්ජකමුසාවායද අසති. යසො හි අත්තයනො
සන්තකස්ස අදාතුකාමතාදිවයසන පවත්තස්ස අකම්මපථප්පත්තස්ස 
මුසාවාදභාවස්ස විපරීයතො අඤ්යඤො ඉධ අධිප්යපයතො. තථා හි ඉතයරො

යෙභුයෙයන වළඤ්ජිතබ්බයතො යවොහරිතබ්බයතො ව ඤ් ජකමුසාවායදොති

ආහ. න කදාචි මුසාවාදීති ද් යව කථා න කයථන් ති. බාහිරකානං 

අනවජ්ජතපසම්මතාෙපි නිස්සියතොති වත්තුං ආහ ‘‘සීලවා තපනිස් සිතයකො 

යහොති’’ති.විවටමුඛාමන්තජ්යෙනමණ්ඩිතාසබ්බයසොසජ්ොොයහොන්ති, 

නඉතයරති ආහ ‘‘පබ් බජිතා නිච් චං සජ් ඣාෙන් තී’’ති. 

470. චිරං නික් ඛන් යතොති නිග්ගයතො හුත්වා චිරකායල. න සබ් බයසො 

පච් චක් ඛා යහොන් ති සතිසම්යමොහයතො මග්ගානඤ්ච අඤ්ඤථා කරණයතො. 

චිරායිතත් තන්ති ‘‘අෙංමග්යගො’’තිකථනස්ස චිරාෙනං. විත් ථායිතත් තන්ති 

අසප්පටිභානං.තංපනසඋපමාහදස්යසතුං ‘‘ෙථා’’තිආදි වුත්තං. 

බලසම් පන් යනොති කාෙබයලන සමන්නාගයතො. පමාණකතං කම්මං

නාම පමාණකරානං රාගාදිකියලසානං අවික්ඛම්භිතත්තා ‘‘පමාණකතං 

කම් මං නාම කාමාවචර’’න්ති ආහ, යතසං පන වික්ඛම්භිතත්තා වුත්තං 

‘‘අප් පමාණකතං කම් මං නාම රූපාරූපාවචර’’න්ති. තත්ථාපි වියසසයතො

අප්පමඤ්ඤාභාවනා සම්භවතීති ආහ ‘‘යතසුපී’’තිආදි. නිරීහකත්තා ෙථා

අප්පමාණසමඤ්ඤා ලබ්භති, තං දස්යසතුං ‘‘පමාණං…යප.… වුච් චතී’’ති

ආහ. න ඔහීෙති න තිට් ඨතීති කතූපචිතම්පි කාමාවචරකම්මං ෙථාධිගයත
මහග්ගතජ්ොයන අපරිහීයනතං අභිභවිත්වාආසීයදත්වා පස්යස ඔහීෙකං

කත්වා පටිසන්ධිං දාතුං සමත්ථභායවනන තිට්ඨති. ලග් ගිතන්තිආවරිතුං. 

ඨාතන්ති පතිට්ඨාතුං. ඵරිත් වාති පටිප් රිත්වා. පරිොදියිත් වාති තස්ස
සාමත්ථිෙං යඛයපත්වා. කම්මස්ස පරිොදිෙනං නාම
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විපාකුප්පාදබන්ධනයමවාතිආහ – ‘‘තස් ස විපාකං පටිබාහිත් වා’’ති. යසසං
සුවිඤ්යඤෙයයමව. 

සුභසුත්තවණ්ණනාෙලීනත්ථප්පකාසනාසමත්තා. 
10. සඞ්ගාරවසුත්තවණ්ණනා 

473. අභිප් පසන් නාති අභිසයමච්ච පසන්නා. යතනාහ – 

‘‘අයවච් චප් පසාදවයසන පසන් නා’’ති. බ්රාහ්මණී විගතමලමච්යඡරතාෙ 

‘‘ත  හං යදෙයධම් මං රුච් චනකට් ඨායන යදහී’’තිආහ. මග්යගයනවහිස්සා
මච්ඡරිෙස්සපහීනත්තාබුද්ධපක්ඛබ්රාහ්මණපක්ඛවයසන උභයතොපක්ඛිකා. 

කිංසූති කින්ති පුච්ඡාවචනං. යෙත් වා අනාදියිත්වා විනායසත්වා. සුඛං 

යසතීති චිත්තසන්තාපාභායවන සුයඛන සුපති. න යසොචතීති තයතො එව

යසොකං නාම විනායසති. යකොධන්ති කුජ්ෙනලක්ඛණං යකොධං. යෙත් වා 

සමුච්ඡින්දිත්වා. සුඛං යසතීති යකොධපරිළායහන අපරිඩය්හමානත්තා සුඛං

සුපති. යකොධවිනායසන විනට්ඨයදොමනස්සත්තා න යසොචති. විසමූලස් සාති 

දුක්ඛවිපාකස්ස. මධුරග් ගස ්සාති අක්යකොසකස්ස පච්චක්යකොසයනන, 
පහාරකස්ස පටිප්පහරයණන ෙං සුඛං උප්පජ්ජති, තං සන්ධායෙව 

‘‘මධුරග් යගො’’ති වුත්යතො. ඉමස්මිඤ්හි ඨායන පරියෙොසානං ‘‘අග්ග’’න්ති

වුත්තං. අරිොතිබුද්ධාදයෙොඅරිො. 

පඤ ්හං කයථසීති බ්රාහ්මයණො කිර චින්යතසි – ‘‘සමයණො යගොතයමො
යලොකපූජියතො, න සක්කා ෙං වා තං වා වත්වා සන්තජ්යජතුං, එකං
සණ්හපඤ්හංපුච්ඡිස්සාමී’’ති.යසොඑකංපුච්ඡාගාථංඅභිසඞ්ඛරිත්වා ‘‘සයච 
අසුකස්ස නාම වධං යරොයචමීති වක්ඛති, යෙ තුය්හං න රුච්චන්ති, යත
මායරතුකායමොසි, යලොකවධාෙ උප්පන්යනො කිං තුය්හං සමණභායවනාති
නිග්ගයහස්සාමි. සයච න කස්සචි වධං යරොයචමීති වක්ඛති, අථ නං ත්වං
රාගාදීනම්පි වධං න ඉච්ඡසි, තස්මා සමයණො හුත්වා ආහිණ්ඩසීති
නිග්ගණ්හිස්සාමීති ඉමං උභයතොයකොටිකං පඤ්හං පුට්යඨො සමයණො
යගොතයමොයනව ගිලිතුංනඋග්ගිලිතුංසක්ඛිස්සතී’’තිඑවංචින්යතත්වාඉමං
පය්හං පුච්ඡි. තස්ස භගවා අජ්ොසොනුරූපං කයථසි. යසො
පඤ්හබයාකරයණනආරාධිතචිත්යතොපබ්බජ්ජං ොචි.සත්ථාතංපබ්බායජසි, 

යසො පබ්බජ්ජාකිච්චං මත්ථකං පායපසි. යතන වුත්තං ‘‘පබ් බජිත් වා 

අරහත් තං පත් යතො’’ති. 

අවභූතාතිඅයධොභූතා.අයධොභායවොසත්තානං අවඩ්ඪිඅවමඞ්ගලන්තිආහ

– ‘‘අවඩ් ඪිභූතා අවමඞ් ගලභූතායෙවා’’ති. පරිභූතාති පරිභවප්පත්තා. 

විජ් ජමානානන්ති පාළිෙං අනාදයර සාමිවචනන්ති තදත්ථං දස්යසන්යතො 

‘‘විජ් ජමායනසූ’’තිආහ. පකට්ඨං, පවඩ්ඪං වා ඤාණන්ති පඤ ්ඤාණන්ති
භගවයතොඤාණංවියසයසත්වාවුත්තං. 
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474. අභිජානිත් වාති අභිවිසිට්යඨන ඤායණන ජානිත්වා. 

යවොසිතයවොසානාති කතකරණීෙතාෙ සබ්බයසො පරියසොසිතනිට්ඨා. 

පාරමිසඞ් ඛාතන්ති පරමුක්කංසභාවයතො පාරමීති සඞ්ඛාතං. යතනාහ 

‘‘සබ් බධම් මානං පාරභූත’’න්ති. බ්රහ් මචරිෙස් සාති සාසනබ්රහ්මචරිෙස්ස

ආදිභූතං. යතනාහ ‘‘උප් පාදකා ජනකා’’ති. ‘‘ඉදයමවං භවිස්සති

ඉදයමව’’න්තිතක්කනං තක්යකො, යසොඑතස්සඅත්ථීති තක් කී. ෙස්මායසො

තංතං වත්ජංතථාතථාතක්කිත්වාගණ්හති, තස්මාවුත්තං ‘‘තක් කගාහී’’ති.

වීමංසනසීයලො වීමංසී පච්චක්ඛභූතමත්ථංවීමංසනභූතාෙපඤ්ඤාෙයකවලං

වීමංසනයතො. යතනාහ ‘‘පඤ් ඤාචාරං චරායපත් වා එවංවාදී’’ති.
ෙථාවුත්තතක්කීවීමංසීභායවන තක්කපරිොහතං වීමංසානුචරිතං
සෙංපටිභානංඑවයමතන්තිවත්වා. 

485. අට් ඨිතපධානවතන්ති අඤ්ඤත්ථ කිස්මිඤ්චි පුග්ගයල
අට්ඨිතපධානවතංඅනඤ්ඤසාධාරණංයභොයතොයගොතමස්සපධානංඅයහොසි. 

සප් පුරිසපධානවතං අයහොසි සප්පුරිසපධානවතාධිගතානං එතාදිසානං 
අරහතං අච්ඡරිෙපුග්ගලානංයෙව ආයවණිකපධානවතං අයහොසි. 

අජානන් යතොව පකායසතීති අෙං පුච්ඡිතමත්ථං සෙං පච්චක්ඛයතො
අජානන්යතොඑවයකවලංසද්දං උප්පායදත්වාවපකායසසීතිසඤ්ඤාෙආහ. 

අජානනභායව සන් යතති ඉයම අධියදවාති පච්චක්ඛයතො ජානයන අසති. 

පණ් ඩියතන මනුස් යසනාතියලොකයවොහාරකුසයලනමනුස්යසන, ත්වංපන
යලොකයවොහායරපි අකුසයලො. වචනත්ථඤ්හි අජානන්යතො ෙංකිඤ්චි වදති. 

උච් යචන සම් මතන්තිඋච්චංසුපාකටංසබ්බයසොතරුණදාරයකහිපිසම්මතං.

ඤාතයමතං ෙදිදං අත්ථි යදවාති. යතනාහ ‘‘සුසුදාරකාපී’’තිආදි. යදවාති

උපපත්තියදවා. අධියදවා නාම සම්මුතියදයවහි අධිකයදවාති කත්වා, 
තදඤ්යඤ ච මනුස්යස අධිකභායව කියමව වත්තබ්බං. යසසං
සුවිඤ්යඤෙයයමව. 

පපඤ්චසූදනිොමජ්ඣිමනිකාෙට්ඨකථාෙ 

සඞ්ගාරවසුත්තවණ්ණනාෙලීනත්ථප්පකාසනාසමත්තා. 
නිට්ඨිතාචබ්රාහ්මණවග්ගවණ්ණනා. 

මජ්ඣිමපණ්ණාසටීකාසමත්තා. 
 



 

 

 

 

 

 

iínodkx Oïu odkx ðkd;s" 

iínrix Oïu rix ðkd;s¦ 

iínr;sx Oïu r;sx ðkd;s 

;KaylaLfhd iínÿlaLx ðkd;s 

^Oïumoh ;Kayd j.af.d& 

 

Oïudrdfud Oïurf;d - Oïux wkqúÉka;hx¦ 

Oïux wkqiairx NslaLq - ioaOïud k mßydh;s' 

 ^Oïumoh NslaLq j.af.d& 
 

Oïfud mfkfid iq.;mami;af:d" 

;rŒj ixidr uyKaKjiai¦ 

n%yaudiqrd§ys kuiaikSfhHd" 

rfid ridkx mrfud ;sf,dfl' 

 

uyd.fod uÑpqcrd mydfkd" 

iíî;skdidh úfiiukaf;d¦ 

iín;a: odfkk p lmamrelafLd" 

Éka;duŒ Noao>fgdj Oïfud' 

 

Oïux úkd k;aÓ ms;dp ud;d" 

;fuj ;dKx irKx m;sÜGd¦ 

;iaud ys fNd lsÑpu[a[mamydh" 

iqKd: Odfr: prd: Oïfu' 

 ^rijdyskS& 
 

Érx ;sÜG;= f,dliañx - iïud iïnqoaO ididkxæ 
 

O¾u odkh msKsihs''''''''' 


