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1. යෙවෙහවග්ය ො 

1. යෙවෙහසුත්තවණ්ණනා 

1. දිබ්බන්ති කාමගුයණහි කීළන්ති, ලළන්ති, යතසු වා විහරන්ති, 
විජෙසමත්ථතායෙොය න පච්චත්ථියක වියජතුුං ඉච්ඡන්ති; 
ඉස්සරිෙට්ඨානාදිසක්කාරොනග් හණුං තුංතුංඅත්ථානුසාසනඤ්ච කයරොන්තා

යවොහරන්ති, පුඤ්ඤානුභාවප්පත්තාෙජුතිොයජොයතන්තිවාති යෙවාවුච්චන්ති 

රාජායනො. තථා හි යත චතූහි සඞ් හවත්ථූහි ජනුං රඤ්ජෙන්තා සෙුං

ෙථාවුත්යතහි වියසයසහි රාජන්ති දිබ්බන්ති යසොභන්තීති ච, ‘‘රාජායනො’’ති 

වුච්චන්ති. තත්ථාති තස්මිුං නි මයෙයස. සාති යපොක්ඛරණී. තන්ති තුං, 
‘‘යෙවෙහ’’න්තිලද්ධනාමුංයපොක්ඛරණිුංඋපාොෙ, තස්සඅදූරභවත්තාතියකචි. 

සබ්බං සුඛාදියභෙුං යවෙයිතුං. පුබ්යබති පුරිමජාතිෙුං. කතකම්මපච්චොති
කතස්සකම්මස්ස පච්චෙභාවයතොජාතුංකම්මුංපටිච්ච.යතනසබ්බාපියවෙනා

කම්මඵලභූතා එව අනුභවිතබ්බාති ෙස්යසති. යතනාහ ‘‘ඉමිනා’’තිආදි. 

අනිෙයමත්වා වුත්තන්ති, ‘‘සන්ති, භික්ඛයව, එයක සමණබ්රාහ්මණා 

එවුංවාදියනො’’තිඑවුංඉයමනාමාතිඅවියසයසත්වාවුත්තමත්ථුං. නිෙයමත්වාති, 
‘‘එවුංවාදියනො, භික්ඛයව, නි ණ්ඨා’’තිඑවුං වියසයසත්වාෙස්යසති. 

කලිසාසනන්ති පරාජෙුං. කලීති හි අනත්යථො වුච්චති, කලීති සසති

විප්ඵරතීති කලිසාසනං, පරාජයෙො. කලීති වා යකොධමානාදිකියලසජාති, තාෙ

පන අයුත්තවාදිතා කලිසාසනං. තුං ආයරොයපතුකායමො විභායවතුකායමො. යෙ 

කම්මුංකතුංඅකතුංවාති නජානන්ති, යත කථං තුංඑදිසන්ති ජානිස්සන්ති. යෙ
ච කම්මුං පයභෙයතො න ජානන්ති, යත කථුං තස්ස විපාකුං ජානිස්සන්ති; 
විපාකපරියෙොසිතභාවුංජානිස්සන්ති, යෙචපාපස්සකම්මස්සපටිපක්ඛයමවන
ජානන්ති; යත කථුං තස්ස පහානුං කුසලකම්මස්ස ච සම්පාෙනවිධිුං

ජානිස්සන්තීතිඉමමත්ථුං ෙස්යසන්යතො, ‘‘උත්තරි පුච්ඡාෙපිඑයසවනයෙො’’ති
ආහ. 

2. කිඤ්චාපි චූළදුක්ඛක්ඛන්යෙපි, (ම.නි.1.180) ‘‘එවංසන්යත’’තිඉමිනා
යතසුංනි ණ්ඨානුං අජානනභායවො එවඋජුකුංපකාසියතො යහට්ඨා යෙසනාෙ

තථාපවත්තත්තා.තථාහි අට්ඨකථාෙං (ම.නි.අට්ඨ.1.180) වුත්තුං– ‘‘එවුං
සන්යතති තුම්හාකුංඑවුංඅජානනභායවසතී’’ති, තථාපිතත්ථඋපරියෙසනාෙ
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සම්බද්යධො එවමත්යථො වුච්චමායනො යුජ්ජති, න අඤ්ඤථාති ෙස්යසතුුං ඉධ, 

‘‘මහානි ණ්ඨස්ස වචයන සච්යච සන්යතති අත්යථො’’ති වුත්තුං. එත්තකස්ස 

ඨානස්සාතිෙථාවුත්තස්සපඤ්චපරිමාණස්සකාරණස්ස. 

3. අයනකවාරුං විසරඤ්ජනුං ඉධ  ාළ්හාපයලපනුං, න සාටකස්ස විෙ 

ලිත්තතාතිආහ – ‘‘බහලූප…යප.… ලිත්යතන විො’’ති. වුත්තයමව, න පුන
වත්තබ්බුං, තත්ථවුත්තනයෙයනවයවදිතබ්බන්ති අධිප්පායෙො. 

ඉයමසුංනි ණ්ඨානුංතාදිසස්සයතසුංඅභාවයතො, ‘‘ජානනකාය ොසිො’’ති
පරිකප්පවයසන වෙති. යතන එවුං ජානිතුුං යතහි සක්කා සිො, යතසඤ්ච
ෙස්සනුංසච්චුංසිො. ෙස්මා යතසුං ෙස්සනුං අසච්චුං, තස්මා යත නජානිුංසූති

ෙස්යසති. චතූසු කාය සූති වණමුඛස්ස පරිකන්තනකායලො, සල්ලස්ස
එසනකායලො, අබ්බුහනකායලො, වණමුයඛ අ ෙඞ් ාරඔෙහනකායලොති ඉයමසු 

චතූසු කායලසු. සුද්ෙන්යතති සුද්ධයකොට්ඨායස, දුක්ඛස්ස අනවයසසයතො

නිජ්ජීරණට්යඨන නිද්දුක්ඛභායවති අත්යථො. එකාෙ උපමාොති, ‘‘සල්යලන
විද්ධස්සහිවිද්ධකායලයවෙනාෙපාකටකායලොවිො’’ති ඉමාෙඑකාෙඋපමාෙ. 

තයෙොඅත්ථාතිපුබ්යබඅහුවම්හාවායනොවා, පාපකම්මුංඅකරිම්හාවායනොවා, 

එවරූපුං වා පාපකම්මුං අකරිම්හාති ඉයම තයෙො අත්ථා. චතූහි උපමාහීති

වණමුඛපරිකන්තනාදීහි චතූහි උපමාහි. එයකො අත්යථොති, ‘‘එත්තකුං දුක්ඛුං
නිජ්ජිණ්ණ’’න්තිආදිනා වුත්යතො එයකො අත්යථො. යසො හි
දුක්ඛනිජ්ජීරණභාවසාමඤ්ඤාඑයකො අත්යථොතිවුත්යතො. 

4. ඉයම පන නි ණ්ඨා. ආසඞ්කාෙ විද්යෙොස්මීති සඤ්ඤං උප්පායෙත්වා.

පච්චාහරිතුන්තිපච්චාවත්තිතුුං, පරිහරිතුන්ති අත්යථො. 

5. අතීතවාෙං සද්ෙහන්තානන්ති, ‘‘අත්ථි යඛො, යභො, නි ණ්ඨා පුබ්යබ
පාපකම්මුං කත’’න්ති එවුං අතීතුංසුං ආරබ්භ පවත්තුං මහානි ණ්ඨස්ස වාෙුං

සද්ෙහන්තානුං. භූතත්තාති ෙථාභූතත්තා කිුං අවිපරීතයමව අත්ථුං ආරම්මණුං
කත්වා පවත්තාති පුච්ඡති. යසසපයෙසුපි එයසව නයෙො. සහ ධම්යමනාති

සහධම්යමො, යසොඑව සහෙම්මියකො ෙථා ‘‘යවනයියකො’’ති(අ.නි.8.11; පාරා.

8). ‘‘ධම්යමො’’ති එත්ථ කාරණුං අධිප්යපතන්ති ආහ – ‘‘සයහතුකං

සකාරණ’’න්ති. පටිහරති පටිවත්යතතීති පටිහායරො, වායෙො එව පටිහායරො 

වාෙපටිහායරො; තුං, උත්තරන්තිඅත්යථො.යතනාහ – ‘‘පච්චා මනකවාෙ’’න්ති, 

යචොෙනුං පරිවත්යතත්වා පටිපාකතිකකරණන්ති අත්යථො. යතසන්ති ඉෙුං 
ආවුත්තිවයසන  යහතබ්බුං, ‘‘යතසුං සද්ධායඡෙකවාෙුං නාම යතසුං
ෙස්යසතී’’ති. 
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6. අවිජ්ජා අඤ්ඤාණා සම්යමොහාති පරිොෙවචනයමතුං. අවිජ්ජාති වා

අවිජ්ජාෙ කරණභූතාෙ. අඤ්ඤායණනාති අජානයනන. සම්යමොයහනාති 
සම්මුය්හයනන මහාමුළ්හතාෙ. සාමුංයෙව ඔපක්කමිකා එතරහි අත්තයනො
උපක්කමයහතු දුක්ඛයවෙනුං යවදිෙමානුං – ‘‘ෙුංකිඤ්චාෙුං…යප.… 

පුබ්යබකතයහතූ’’ති විපරීතයතො සද්ෙහථ. පුබ්යබකතයහතුවාෙසඤ්ඤිතුං 

විපල් ාසග් ාහං ණ්හථ. 

7. දිට්ඨෙම්යමො වුච්චති පච්චක්ඛභූයතො, තත්ථ යවදිතබ්බුං ඵලුං 

දිට්ඨෙම්මයවෙනීෙං. යතනාහ– ‘‘ඉමස්මිංයෙවඅත්තභායවවිපාකොෙක’’න්ති. 

පයෙොය නාති කායියකන පයෙොය න වා වාචසියකන වා පයෙොය න. 

පොයනනාති පෙහයනන යචතසියකන උස්සාහයනන. ආසන්යන භවන්තයර 

විපායචතුුං න සක්කා, පය ව දූයරති ෙස්යසතුුං, ‘‘දුතියෙ වා තතියෙ වා 

අත්තභායව’’ති වුත්තුං. නිබ්බත්තකභාවයතො සුඛයවෙනාෙ හිතන්ති 

සුඛයවෙනීෙං. සා පනවිපාකයවෙනාභාවයතො එකන්තයතො ඉට්ඨාරම්මණා එව 

යහොතීති ආහ ‘‘ඉට්ඨාරම්මණවිපාකොෙක’’න්ති. විපරීතන්ති 

අනිට්ඨාරම්මණවිපාකොෙකුං. නිප්ඵන්යනති සද්ධිුං අඤ්යඤන කම්යමන

නිබ්බත්යත. සම්පරාෙයවෙනීෙස්සාති උපපජ්ජයවෙනීෙස්ස

අපරාපරිෙයවෙනීෙස්ස. එවං සන්යතපීති කාමුං පරිපක්කයවෙනීෙන්ති 
දිට්ඨධම්මයවෙනීෙයමව වුච්චති, තථාපි අත්යථත්ථ අතිසයෙො
දිට්ඨධම්මවියසසභාවයතො පරිපක්කයවෙනීෙස්සාති ෙස්යසතුුං, 

‘‘අෙයමත්ථා’’තිආදි වුත්තුං.ෙස්මිුංදිවයසකතුං, තයතො සත්තදිවසබ්භන්තයර. 

තත්රාති තස්මිුං පරිපක්කයවෙනීෙකම්මස්ස සත්තදිවසබ්භන්තයර

විපාකොයන. එකවාරං කසිත්වානිසීදි ඡාතජ්ඣත්යතොහුත්වා. ආ ච්ඡන්තී ආහ 
– ‘‘උස්සූයර භත්තුං ආහරීයිත්ථා’’ති යෙොමනස්සුං අනුප්පායෙත්වා ෙථා

කතපුඤ්ඤුං අනුයමොෙති. විජ්යජොතමානං දිස්වා, ‘‘කිුං නු යඛො ඉෙම්පි
තප්පකායරො, මම චිත්තවිකප්පමත්තුං, උොහු සුවණ්ණයමවා’’ති වීමුංසන්යතො 

ෙට්ඨිො පහරිත්වා. 

වාළෙක්ඛසඤ්චරණත්තා රාජ හූපචාරස්ස න යර සහස්සභණ්ඩිකං

චායරසුං. උප්පන්නරාය ො චූළාෙ ඩංසි. රඤ්යඤො ආචික්ඛිත්වාතිතුං පවත්තිුං

රඤ්යඤො ආචික්ඛිත්වා. මල්ලිකාෙ වත්ථු ධම්මපෙවත්ථුම්හි (ධ. ප. අට්ඨ. 
2.මල්ලිකායෙවීවත්ථු)ආ යතනනයෙනකයථතබ්බුං. 

මරණසන්තියකපිකතං, පය වතයතොපුයරතරුං අතීතත්තභායවසුචකතුං. 

ඉෙ නිබ්බත්තිතවිපායකොති වුත්යතො අවස්සුංභාවිභාවයතො. 

සම්පරාෙයවෙනීෙයමව භවන්තයර විපාකොෙකභාවයතො. ඉෙ

නිබ්බත්තිතගුයණොත්යවව වුත්යතො, න ඉධ නිබ්බත්තිතවිපායකොති



මජ්ඣිමනිකායෙ උපරිපණ්ණාස-ටීකා යෙවෙහවග්ය ො 
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පටුන 

විමුත්තිභාවයතො. පරිපක්කයවෙනීෙන්ති යවදිතබ්බං යහට්ඨා

වුත්තපරිපක්කයවෙනීෙලක්ඛණානතිවත්තනයතො. සබ්බ හං ඵ ොයිකාති
එයතන ඵලුප්පාෙනසමත්ථතායෙොය න කම්මස්ස පරිපක්කයවෙනීෙතාති
ෙස්යසති. 

චතුප්පඤ්චක්ඛන්ධඵලතාෙ සඤ්ඤාභවූප ං කම්මුං බහයවෙනීෙන්ති

වුත්තුං.එකඛන්ධඵලත්තා අසඤ්ඤාභවූප ං කම්මුං අප්පයවෙනීෙං. යකචි පන, 
‘‘අරූපාවචරකම්මුං බහුකාලුං යවදිතබ්බඵලත්තා බහුයවෙනීෙුං, ඉතරුං
අප්පයවෙනීෙුං. රූපාරූපාවචරකම්මුං වා බහුයවෙනීෙුං, පරිත්තකම්මුං

අප්පයවෙනීෙ’’න්ති වෙන්ති. සවිපාකං කම්මන්ති පච්චෙන්තරසමවායෙ

විපාකුප්පාෙනසමත්ථුං, න ආරද්ධවිපාකයමව. අවිපාකං කම්මන්ති
පච්චෙයවකල්යලන විපච්චිතුුංඅසමත්ථුංඅයහොසිකම්මාදියභෙුං. 

8. දිට්ඨෙම්මයවෙනීොදීනන්ති දිට්ඨධම්මයවෙනීොදීනුං ෙසන්නුංකම්මානුං
උපක්කයමනකම්මානුං අඤ්ඤාථාභාවස්සඅනාපාෙනීෙත්තාෙථාසභායවයනව
කම්මානි තිට්ඨන්ති. තත්ථ නි ණ්ඨානුං උපක්කයමො නිප්පයෙොජයනොති ආහ 

‘‘අඵය ො’’ති. නි ණ්ඨානුංපෙහනස්සමිච්ඡාවාොමස්සනිප්ඵලභාවප්පයවෙයනො 

පොනච්යඡෙකවායෙො.පයරහිවුත්තකාරයණහීතියෙහිකාරයණහිනි ණ්ඨානුං 
වායෙසු යෙොසුං ෙස්යසන්ති. යතහි පයරහි වුත්තකාරයණහි. න හි
ලක්ඛණයුත්යතනයහතුනා විනාපරවායෙසුයෙොසුංෙස්යසතුුංසක්කා.යතනාහ 

‘‘සකාරණා හත්වා’’ති. නි ණ්ඨානං වාො ච අනුවාො චාති නි ණ්යඨහි
වුච්චමානා සකසකසමෙප්පයවදිකා වාොයචව සාවයකහි වුච්චමානා යතසුං

අනුවාො ච. විඤ්ඤූහි  රහිතබ්බං කාරණං ආ ච්ඡන්තීති, ‘‘අෙයමත්ථ 
යෙොයසො’’ති තත්ථ තත්ථ විඤ්ඤූහි පණ්ඩියතහි  රහාරහුං කාරණුං

උප ච්ඡන්ති, පාපුණන්තීතිඅත්යථො. තස්සත්යථොතිආදීසුඅෙුංසඞ්යඛපත්යථො, 
‘‘වුත්තනයෙන පයරහි වුත්යතන කාරයණන සකාරණා හුත්වා 
යෙොසෙස්සනවයසන නි ණ්ඨානුං වාො අනුප්පත්තා, තයතො එව තුං වාෙුං 
අප්පසාෙනීෙභාවෙස්සයනන යසොයසන්තා යහතුසම්පත්තියවොහාරසුක්ඛයනන
මිලායපන්තා දුක්කටකම්මකාරියනොතිආෙයෙො ෙස  ාරය්හාපයෙසා
උප ච්ඡන්තී’’ති. 

9. සඞ් තිභාවයහතූතිතත්ථතත්ථ ෙදිච්ඡාෙසමුට්ඨිතසඞ් තිනිමිත්තුං.සා

පන සඞ් ති නිෙතිලක්ඛණාති ආහ ‘‘නිෙතිභාවකාරණා’’ති.
අච්යඡජ්ජසුත්තාවුතඅයභජ්ජමණි විෙ හි පටිනිෙතතා නිෙතිපවත්තීති. 

ඡළභිජාතියහතූති කණ්හාභිජාති නීලාභිජාති යලොහිතාභිජාති හලිද්ොභිජාති
සුක්කාභිජාති පරමසුක්කාභිජාතීති ඉමාසු අභිජාතීසු ජාතිනිමිත්තුං. 

පාපසඞ් තිකාති නිහීනසඞ් තිකා. 
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10. අනද්ෙභූතන්තිඑත්ථඅධි-සද්යෙන සමානත්යථො අද්ෙ-සද්යෙොතිආහ– 

‘‘අනද්ෙභූතන්ති අනධිභූත’’න්ති. ෙථා ආපායියකො අත්තභායවො මහතා 

දුක්යඛන අභිභුෙයති, න තථා අෙන්ති ආහ – ‘‘දුක්යඛන අනධිභූයතො නාම 

මනුස්සත්තභායවො වුච්චතී’’ති. ‘‘අයචලයකො යහොතී’’තිආදිනා (දී. නි. 1.394) 

වුත්තාෙ නානප්පකාරාෙ දුක්කරකාරිකාෙ කිලමයථන. ෙදි එවුං කථුං

ධුතඞ් ධරාති ආහ ‘‘යෙ පනා’’තිආදි. නිෙයානිකසාසනස්මිඤ්හි වීරිෙන්ති
විවට්ටසන්නිස්සිතුං කත්වා පවත්තිෙමානුං වීරිෙුං සරීරුං යඛෙන්තම්පි 

සම්මාවාොයමොනාම යහොති ඤාොරද්ධභාවයතො. 

යථයරොති එත්ථ ආ තමහාරක්ඛිතත්යථයරො. තිස්යසො සම්පත්තියෙො 
මනුස්සයෙවනිබ්බානසම්පත්තියෙො, සීලසමාධිපඤ්ඤාසම්පත්තියෙො වා. 

ඛුරග්ය යෙවාති ඛුයර සීසග්ය  එව, ඛුයර සීසග් යතො අපනීයත එවාති

අධිප්පායෙො. අෙන්ති, ‘‘ඉස්සරකුයල නිබ්බත්යතො’’තිආදිනා වුත්යතො. න

සබ්යබ එව සක්කාරපුබ්බකුං පබ්බජිත්වා අරහත්තුං පාපුණන්තීතිආහ ‘‘යෙො 

ොසිකුච්ඡිෙ’’න්තිආදි. රජතමුද්දිකන්ති රජතමෙුං අඞ්ගුලිමුද්දිකුං. 

ය ොරකපිෙඞ්ගුමත්යතනපීති කපිත්ථඡල්ලිකඞ්ගුපුප්ඵ න්ධමත්යතනපි. 

ධම්යමන ඤායෙන ආ තසුඛුං ධම්මසුඛන්ති ආහ – ‘‘සඞ්ඝයතො

වා…යප.… පච්චෙසුඛ’’න්ති. අමුච්ඡියතොති අනජ්ඣාපන්යනො. ඉොනි තුං

අනජ්ඣාපන්නතුං තස්ස ච ඵලුං ෙස්යසතුුං ‘‘ෙම්මිකං හී’’තිආදි වුත්තුං. 

ඉමස්සාති සමුෙෙස්ස. යසො හි පඤ්චක්ඛන්ධස්ස දුක්ඛස්ස කාරණභූතත්තා

ආසන්යනො පච්චක්යඛොකත්වා වුත්යතො. යතනාහ ‘‘පච්චුප්පන්නාන’’න්තිආදි. 

සඞ්ඛාරන්ති ෙථාරද්ධාෙ සාතිසෙුං කරණයතො සඞ්ඛාරන්ති ලද්ධනාමුං 

බලවවීරිෙුං උස්යසොළ්හිුං. පෙහයතොති පයුඤ්ජන්තස්ස පවත්යතන්තස්ස. 

මග්ය න විරාය ො යහොතීති අරිෙමග්ය න දුක්ඛනිොනස්ස විරජ්ජනා යහොති.

යතනාහ ‘‘ඉෙං වුත්තං යහොතී’’ති. ඉමිනා සුඛාපටිපො ඛිප්පාභිඤ්ඤා කථිතා 

අකසියරයනව සීඝතරුං මග් පජානතාෙ යබොධිතත්තා. මජ්ඣත්තතාකායරොති

වීරියූයපක්ඛමාහ. සඞ්ඛාරං තත්ථ පෙහතීති පධානසඞ්ඛාරුං තත්ථ
දුක්ඛනිොනස්ස විරජ්ජනනිමිත්තුං විරජ්ජනත්ථුං පෙහති. කථුං? 

මග් ප්පොයනන චතුකිච්චප්පධායනඅරිෙමග්ය වාොයමන පෙහති වාෙමති. 

අජ්ඣුයපක්ඛයතොතිවීරිෙස්සඅනච්චාරද්ධනාතිසිථිලතාෙ වීරිෙසමතායෙොජයන

බයාපාරාකරයණනඅජ්ඣුයපක්ඛයතො.යතනාහ ‘‘උයපක්ඛං භායවන්තස්සා’’ති.
උයපක්ඛාභාවනා ච නායමත්ථ තථාපවත්තා අරිෙමග් භාවනා එවාති ආහ – 

‘‘මග් භාවනාෙභායවතී’’ති. 

එත්ථ ච එවුං පාළිො පෙයෙොජනා යවදිතබ්බා, – ‘‘යසො එවුං පජානාති. 
කථුං? සඞ්ඛාරුංයමපෙහයතොසඞ්ඛාරපෙහනාඉමස්සදුක්ඛනිොනස්සවිරාය ො
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යහොති, අජ්ඣුයපක්ඛයතො යම උයපක්ඛනා ඉමස්ස දුක්ඛනිොනස්ස විරාය ො 
යහොතී’’ති. පටිපජ්ජමානස්ස චාෙුං පුබ්බභා වීමුංසස්සාති  යහතබ්බුං. තත්ථ 

සඞ්ඛාරප්පොනාති සම්මසනපයෙන සුයඛයනව ඛිප්පතරුං 
භාවනාඋස්සුක්කාපනවීරිෙුං ෙස්සිතන්ති සුඛාපටිපො ඛිප්පාභිඤ්ඤා ෙස්සිතා. 

අජ්ඣුයපක්ඛයතොති එත්ථ කස්සචි නාතිෙළ්හුං කත්වා පවත්තිතවීරියෙනපි
දුක්ඛනිොනස්ස විරාය ො යහොති විපස්සනමනුයුඤ්ජතීති ෙස්සිතුං. උභෙත්ථාපි
චතුත්ථීයෙවපටිපොවිභාවිතාතිෙට්ඨබ්බුං.ඉොනි, ‘‘ෙස්සහි ඛ්වාස්ස…යප.… 
උයපක්ඛුං තත්ථ භායවතී’’ති වායරහි තාසුංයෙව පටිපොනුං වයසන යතසුං 
පුග් ලානුංපටිපත්තිෙස්සිතා.වට්ටදුක්ඛනිොනස්සපරිජිණ්ණුංඉයමහිවායරහි 
දුක්ඛක්ඛයෙොවිභාවියතො. 

11. බද්ෙචිත්යතොති සම්බද්ධචිත්යතො. බහ ච්ඡන්යෙොති

බහලතණ්හාඡන්යෙො. අතිචරිත්වාතිඅතික්කමිත්වා.නටසත්ථවිධිනානච්චනකා 

නටා, නච්චකා ඉතයර. යසොමනස්සං උප්පජ්ජති, ‘‘ඊදිසුං නාම ඉත්ථිුං

පරිච්චජි’’න්ති. ඡිජ්ජාතිද්විධායහොතු. භිජ්ජාති භිජ්ජතු. ‘‘ඡිජ්ජවාභිජ්ජවා’’ති

පෙද්වයෙනපි විනාසයමව වෙති. ඤත්වාති පුබ්බභා ඤායණන ජානිත්වා. 

තදුභෙන්තිසඞ්ඛාරපෙහනඋයපක්ඛාභාවනුං. 

12. යපයසන්තස්සාති වාෙමන්තස්ස. තං සන්ොොති දුක්ඛාෙ පටිපොෙ
නිෙයානතුංසන්ධාෙ. 

උසුකායරො විෙ යෙොගී යතජනස්ස විෙ චිත්තස්ස උජුකරණයතො.

ය ොමුත්තවඞ්කං, චන්ෙයලඛාකුටි ං, නඞ් ලයකොටිජිම්හං චිත්තුං. අ ාතා විෙ

වීරිෙං ආතාපන-පරිතාපනයතො. කඤ්චිකයත ං විෙ සද්ො සියනහනයතො. 

නමනෙණ්ඩයකො විෙ ය ොකුත්තරමග්ය ො නිබ්බානාරම්මයණ චිත්තස්ස

නාමනයතො. ය ොකුත්තරමග්ය න චිත්තස්ස උජුකරණං භාවනාභිසමෙයතො
ෙට්ඨබ්බුං. අන්තද්වෙවජ්ජිතා මජ්ඣිමා පටිපත්තීති කත්වා 

කිය ස ණවිජ්ඣනං පහානාභිසමයෙො. ඉතරා පන පටිපො ෙන්ධාභිඤ්ඤාති 

ඉයමසුංද්වින්නුංභික්ඛූනුං ඉමාසුද්වීසු ෙථාවුත්තාසු ඛිප්පාභිඤ්ඤාසු කථිතාසු, 

ඉතරාපි කථිතාව යහොන්ති ලක්ඛණහාරනයෙන පටිපොසාමඤ්ඤයතො. 

සහා මනීොපි වා පටිපො කථිතාව, ‘‘න යහව අනද්ධභූතුං
අත්ථාන’’න්තිආදිනාපුබ්බභා පටිපොෙ කථිතත්තා.‘‘ආ මනීෙපටිපොපනන
කථිතා’’ති ඉෙුං සවියසසුං අජ්ඣුයපක්ඛස්ස අකථිතතුං සන්ධාෙ වුත්තන්ති

ෙට්ඨබ්බුං. නික්ඛමනයෙසනන්ති නික්ඛමනුපාෙුං යෙසනුං. යසසුං 
සුවිඤ්යඤෙයයමව. 

යෙවෙහසුත්තවණ්ණනාෙලීනත්ථප්පකාසනාසමත්තා. 
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පටුන 

2. පඤ්චත්තෙසුත්තවණ්ණනා 

21. එයකති එත්ථ එක-සද්යෙො අඤ්ඤත්යථො, න  ණනාදිඅත්යථොති තුං

ෙස්යසන්යතො ‘‘එකච්යච’’තිආහ. ෙුං පන පාළිෙුං ‘‘සන්තී’’ති වුත්තුං. යතන
යතසුං දිට්ඨි තිකානුං විජ්ජමානතාෙ අවිච්ඡින්නතා; තයතො ච යනසුං
මිච්ඡා හණයතො සිථිලකරණවියවචයනහි අත්තයනො යෙසනාෙ කිච්චකාරිතා
අවිතථතා ච දීපිතා යහොති. පරමත්ථසමණබ්රාහ්මයණසු අපරන්තකප්පිකතාෙ

යලයසොපි නත්ථීති ආහ ‘‘පරිබ්බජුප තභායවනා’’තිආදි. සස්සතාදිවයසන

අපරන්තුං කප්යපන්තීතිඅපරන්තකප්පියනො, යතඑව අපරන්තකප්පිකා. ෙස්මා
යතහි අපරන්තුං පුරිමතරසිද්යධහි තණ්හාදිට්ඨිකප්යපහි කප්යපත්වා 
ආයසවනබලවතාෙ ච විකප්යපත්වා අපරභා සිද්යධහි අභිනියවසභූයතහි 
තණ්හාදිට්ඨිග් ායහහි  ණ්හන්ති අභිනිවිසන්ති පරාමසන්ති; තස්මා වුත්තුං – 

‘‘අපරන්තං කප්යපත්වා විකප්යපත්වා  ණ්හන්තී’’ති. තණ්හුපාොනවයසන

කප්පන හණානියවදිතබ්බානි.තණ්හාපච්චො හි උපාොනුං. වුත්තම්පි යචතං 

මහානිද්යෙයස උද්ොනයතො සඞ්යඛපයතො. තණ්හාදිට්ඨිවයසනාති තණ්හාෙ
දිට්ඨිොචවයසන. දිට්ටිොවාඋපනිස්සෙභූතාෙසහජාතාෙඅභිනන්ෙනකාෙච
තණ්හාෙ සස්සතාදිආකායරන අභිනිවිසන්තස්ස මිච්ඡා ාහස්ස ච වයසන.

අනා තධම්මවිසොෙ අධිප්යපතත්තා අනා තකාලවාචයකො ඉධ අපර-සද්යෙො.

රූපාදිඛන්ධවිනිමුත්තස්ස කප්පනවත්ථුයනො අභාවා අන්ත-සද්යෙො

භා වාචයකොති ආහ – ‘‘අනා තං ඛන්ෙයකොට්ඨාස’’න්ති. කප්යපත්වාති ච
තස්මිුං අපරන්යත තණ්හාෙ නාභිනියවසානුං සමත්තනුං පරිනිට්ඨාපනමාහ. 

ඨිතාතිතස්සාලද්ධිොඅවිජහනුං. 

අනු තාති ආරම්මණකරණවයසන අනු අනු  තා අපරන්යත පවත්තා. 

ආරබ්භාතිආලම්බිත්වා.විසයෙොහිතස්සා දිට්ඨිොඅපරන්යතො.විසෙභාවයතො 

එවහි යසො තස්සාආ මනට්ඨානුං ආරම්මණපච්චයෙො චාති වුත්තුං ‘‘ආ ම්ම

පටිච්චා’’ති. අධිවචනපොනීති පඤ්ඤත්තිපොනි, ොසාදීසු සිරිවඩ්ඪකාදිසද්යෙො
විෙ වචනමත්තයමවඅධිකාරුංකත්වාපවත්තිොඅධිවචනුංපඤ්ඤත්ති.අථවා

අධි-සද්යෙො උපරිභායව, වුච්චතීති වචනුං, උපරි වචනුං අධිවචනං, 
උපාොනභූතරූපාදීනුං උපරි පඤ්ඤාපිෙමානා උපාොපඤ්ඤත්තීති අත්යථො, 
තස්මා පඤ්ඤත්තිදීපකපොනීති අත්යථො. පඤ්ඤත්තිමත්තඤ්යහතුං වුච්චති, 
ෙදිෙුං, ‘‘අත්තා යලොයකො’’ති ච, න රූපයවෙනාෙයෙො විෙ පරමත්යථො.

අධිකවුත්තිතාෙ වා අධිමුත්තියෙොති දිට්ඨියෙො වුච්චන්ති. අධිකඤ්හි
සභාවධම්යමසු සස්සතාදිුං පකතිආදිුං ද්රබයාදිුං ජීවාදිුං කාොදිඤ්ච අභූතමත්ථුං

අජ්ඣායරොයපත්වා දිට්ඨියෙො පවත්තන්තීති. අභිවෙන්තීති, ‘‘ඉෙයමව සච්චුං
යමොඝමඤ්ඤ’’න්ති අභිනිවිසිත්වා වෙන්ති, ‘‘අෙුං ධම්යමො, නාෙුං
ධම්යමො’’තිආදිනාවිවෙන්ති.අභිවෙනකිරිොෙඅජ්ජාපි අවිච්යඡෙභාවෙස්සනත්ථුං
වත්තමානකාලවචනුං. 
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සඤ්ඤාඑතස්සඅත්ථීතිසඤ්ඤීතිආහ ‘‘සඤ්ඤාසමඞ්ගී’’ති.නත්ථිඑතස්ස

යරොය ො භඞ්ය ොති අයරොය ොති අයරො සද්ෙස්ස නිච්චපරිොෙතා යවදිතබ්බා.
යරො රහිතතාසීයසන වා නිබ්බිකාරතාෙ නිච්චතුං පටිජානාති දිට්ඨි තියකොති

ආහ ‘‘අයරොය ොති නිච්යචො’’ති. ඉමිනාති, ‘‘සඤ්ඤී අත්තා අයරොය ො පරුං 

මරණා’’ති ඉමිනා වචයනන. යසොළස සඤ්ඤීවාොති – රූපීචතුක්කුං, 
අරූපීචතුක්කුං, අන්තවාචතුක්කුං, එකන්තසුඛීචතුක්කන්ති– ඉයමසුංචතුන්නුං 
චතුක්කානුං වයසන යසොළස සඤ්ඤීවාො කථිතා. ඉයමසුයෙව පුරිමානුං
ද්වින්නුං චතුක්කානුං වයසන අට්ඨ සඤ්ඤීවාො අට්ඨ ච

යනවසඤ්ඤීනාසඤ්ඤීවාොයවදිතබ්බා. සත්තඋච්යඡෙවාොතිමනුස්සත්තභායව
කාමාවචරයෙවත්තභායව රූපාවචරයෙවත්තභායව චතුබ්බිධාරුප්පත්තභායව
චවිත්වා සත්තස්ස උච්යඡෙපඤ්ඤාපනවයසන සත්ත උච්යඡෙවාො කථිතා.
අසයතො විනාසාසම්භවයතො අත්ථිභාවනිබන්ධයනො උච්යඡෙවායෙොති වුත්තුං 

‘‘සයතොති විජ්ජමානස්සා’’ති.ොවාෙුංඅත්තානඋච්ඡිජ්ජති, තාවවිජ්ජතිඑවාති 
 හණයතො නිරුෙෙවිනායසො ඉධ උච්යඡයෙොති අධිප්යපයතොති ආහ 

‘‘උපච්යඡෙ’’න්ති.වියසයසනනායසො විනායසො, අභායවො, යසොපනමුංසචක්ඛු-

පඤ්ඤාචක්ඛු-ෙස්සනපථාතික්කයමොවාති ආහ ‘‘අෙස්සන’’න්ති. අෙස්සයන හි

නාස-සද්යෙො යලොයක නිරුළ්යහො. භවවි මන්ති සභාවාප මනුං යෙො හි 
නිරුෙෙවිනාසවයසනඋච්ඡිජ්ජති, නයසොඅත්තයනොසභායවයනවතිට්ඨති. 

පඤ්ච දිට්ඨෙම්මනිබ්බානවාොති පඤ්චකාමගුණසුඛමනුයභො වයසන
චතුබ්බිධරූපජ්ඣානසුඛපරියභො වයසන ච දිට්ඨධම්යම 

නිබ්බානප්පත්තිපඤ්ඤාපනවාො. දිට්ඨෙම්යමොති ෙස්සනභූයතන ඤායණන
උපලද්ධධම්යමො. තත්ථ යෙො අනින්ද්රිෙවිසයෙො, යසොපි සුපාකටභායවන 

ඉන්ද්රිෙවිසයෙො විෙ යහොතීති ආහ – ‘‘දිට්ඨෙම්යමොති පච්චක්ඛෙම්යමො 

වුච්චතී’’ති. යතයනව ච, ‘‘තත්ථ තත්ථ පටි ද්ෙඅත්තභාවස්යසතං

අධිවචන’’න්ති වුත්තුං. සඤ්ඤීති ආදිවයසන තීහාකායරහි සන්තන්ති සඤ්ඤී
අසඤ්ඤී යනවසඤ්ඤීනාසඤ්ඤීති ඉයමහි ආකායරහි විජ්ජමානුං, සො

උපලබ්භමානුං සස්සතන්ති අත්යථො. සඤ්ඤී අත්තාතිආදීනි තීණි ෙස්සනානි. 

සන්තඅත්ථවයසන එකන්ති සස්සතස්ස අත්තයනො වයසන එකුං ෙස්සනුං. 

ඉතරානි ද්යවති උච්යඡෙවාෙ-දිට්ඨධම්මනිබ්බානවාෙසඤ්ඤිතානි ද්යව

ෙස්සනානි. තීණිහත්වාපඤ්චයහොන්තීතිඉෙුං, ‘‘සන්තඅත්ථවයසන එක’’න්ති
සඞ් හවයසන වුත්තස්ස සඤ්ඤීති ආදිවිභා වයසන වුත්තත්තා 
සුවිඤ්යඤෙයන්තිඅට්ඨකථාෙුංනඋද්ධටුං. 

22. රූපීං වාති එත්ථ (දී. නි. ටී. 1.76-77) ෙදිරූපුං අස්ස අත්ථීතිරූපීති 
අෙමත්යථො අධිප්යපයතො. එවුං සති රූපවිනිමුත්යතන අත්තනා භවිතබ්බුං
සඤ්ඤාෙවිෙ රූපස්සපිඅත්තනිෙත්තා.නහිසඤ්ඤීඅත්තාතිඑත්ථසඤ්ඤා
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අත්තා. තථා හි වුත්තුං සුමඞ්  වි ාසිනිෙං (දී. නි. අට්ඨ. 1.76-77) ‘‘තත්ථ
පවත්තසඤ්ඤඤ්චස්ස සඤ්ඤාති  යහත්වාති වුත්ත’’න්ති. එවුං සන්යත, 
‘‘කසිණරූපුං අත්තාති  ණ්හාතී’’ති ඉෙුං කථන්ති? න යඛො පයනතුං එවුං
ෙට්ඨබ්බුං – ‘‘රූපුං අස්ස අත්ථීතිරූපී’’ති, අථ යඛො ‘‘රුප්පනසීයලොරූපී’’ති.
රුප්පනඤ්යචත්ථ රූපසරික්ඛතාෙ කසිණරූපස්ස වඩ්ඪිතාවඩ්ඪිතකාලවයසන
වියසසාපත්ති, සා ච නත්ථීති න සක්කා වත්තුුං
පරිත්තවිපුලතාදිවියසසසබ්භාවයතො. ෙදි එවුං ඉමස්ස වාෙස්ස 
සස්සතදිට්ඨිසඞ් යහො න යුජ්ජතීති? යනො න යුජ්ජති කාෙයභෙයතො උද්ධුං

අත්තයනො නිබ්බිකාරතාෙ යතන අධිප්යපතත්තා. තථා හි වුත්තුං ‘‘අයරොය ො

පරං මරණා’’ති.අථවා‘‘රූපුංඅස්සඅත්ථීතිරූපී’’තිවුච්චමායනපිනයෙොයසො. 
කප්පනාසිද්යධනපිහියභයෙනසාමිනිද්යෙසෙස්සනයතොෙථා‘‘සිලාපුත්තකස්ස 

සරීර’’න්ති. රුප්පනුංවාරුප්පනසභායවොරූපුං, තුංඑතස්ස අත්ථීති රූපී, අත්තා
‘‘රූපියනො ධම්මා’’තිආදීසු (ධ. ස. 11 දුකමාතිකා) විෙ. එවඤ්ච කත්වා
රූපසභාවත්තා අත්තයනො ‘‘රූපුං අත්තා’’ති වචනුං ඤාො තයමවාති 

‘‘කසිණරූපං අත්තාති  ණ්හාතී’’ති වුත්තුං. අරූපින්ති එත්තාපි
වුත්තනොනුසායරන ෙථාරහුං අත්යථො වත්තබ්යබො. සන්තසුඛුමුං මුඤ්චිත්වා
තබ්බිපරීතස්ස  හයණ කාරණුං නත්ථීති ලාභී, ‘‘කසිණරූපුං අත්තා’’ති
 ණ්හාතීතිලාභිතක්කියනොඨයපත්වා, යසසතක්කීලාභිග් හයණයනව  හිතා.
අනුස්සුතිතක්කියකොපි සුද්ධතක්කියකොපි වා නිරඞ්කුසත්තා තක්කනස්ස 

කසිණරූපම්පි අත්තාති කොචිපි  ණ්යහෙයාති වුත්තුං – ‘‘උයභොපි රූපානි

 ණ්හාතියෙවා’’ති. සුද්ධතක්කිකස්ස උභෙග් හණුං න කතුං, තස්මා 
සාසඞ්කවචනුං. 

කසිණුග්ඝාටිමාකාස-පඨමාරුප්පවිඤ්ඤාණ-

නත්ථිභාවආකිඤ්චඤ්ඤාෙතනානි අරූපසමාපත්තිනිමිත්තං. ඨයපත්වා

සඤ්ඤාක්ඛන්ෙන්තිඉෙුං සඤ්ඤාෙඅත්තනිෙතුංහෙයෙකත්වාවුත්තුං.‘‘රූපිුං
වා’’තිඑත්ථවුත්තනයෙනපන අත්යථවුච්චමායනසඤ්ඤාක්ඛන්ධුංබහිද්ධා

අකත්වා ‘‘අරූපෙම්යම’’ඉච්යචව වත්තබ්බුං සිො. මිස්සකග් ාහවයසනාති
රූපාරූපසමාපත්තීනුංනිමිත්තානිඑකජ්ඣුං කත්වා, ‘‘එයකොඅත්තා’’ති, තත්ථ
පවත්තසඤ්ඤඤ්චස්ස, ‘‘සඤ්ඤා’’ති  හණවයසන. අෙඤ්හි දිට්ඨි තියකො
රූපාරූපසමාපත්තිලාභිතාෙ තුංනිමිත්තුං රූපභායවන අරූපභායවන ච 
 යහත්වා උපතිට්ඨති, තස්මා, ‘‘රූපී අරූපී චා’’ති අභිනියවසුං ජයනති
අජ්ඣත්තවාදියනො විෙතක්කමත්යතයනවවාරූපාරූපධම්යමමිස්සකවයසන

 යහත්වා, ‘‘රූපී ච අරූපීච අත්තා යහොතී’’ති. තක්ක ායහයනවාති 
සඞ්ඛාරාවයසසසුඛුමභාවප්පත්තධම්මා විෙ ච අච්චන්තසුඛුමභාවපත්තිො 
සකිච්චසාධනාසමත්ථතාෙ ථම්භකුට්ටහත්ථපාොනුංසඞ්ඝායතොවිෙ යනවරූපී, 
රූපසභාවානතිවත්තනයතො න අරූපීති එවුං පවත්තතක්ක ායහන.
ලාභිවයසනපි වා අන්තානන්තිකචතුත්ථවායෙ වක්ඛමානනයෙන



මජ්ඣිමනිකායෙ උපරිපණ්ණාස-ටීකා යෙවෙහවග්ය ො 

10 

පටුන 

අඤ්ඤමඤ්ඤපටිපක්ඛවයසන අත්යථො යවදිතබ්යබො. යකවලුං පන තත්ථ
යෙසකාලයභෙවයසනතතිෙචතුත්ථවාොඉච්ඡිතා; ඉධකාලවත්ථුයභෙවයසනාති 
අෙයමව වියසයසො. කාලයභෙවයසන යචත්ථ තතිෙවාෙස්ස පවත්ති
රූපාරූපනිමිත්තානුං සහ අනුපට්ඨානයතො; චතුත්ථවාෙස්ස පන
වත්ථුයභෙවයසන පවත්ති රූපාරූපධම්මානුං සමූහයතො, ‘‘එයකො අත්තා’’ති
තක්කවයසනාතිතත්ථවක්ඛමානනොනුසායරන යවදිතබ්බුං. 

ෙදිපි අට්ඨසමාපත්තිලාභියනො දිට්ඨි තිකස්ස වයසන සමාපත්තියභයෙන 
සඤ්ඤානානත්තසම්භවයතො දුතිෙදිට්ඨිපි සමාපන්නකවයසන ලබ්භති; තථාපි

සමාපත්තිෙුං එකරූයපයනව සඤ්ඤාෙ උපට්ඨානයතො, ‘‘පඨමදිට්ඨි

සමාපන්නකවායරන කථිතා’’ති ආහ. යතයනයවත්ථ සමාපන්නකග් හණුං
කතුං.එකසමාපත්තිලාභියනොඑවවා වයසනඅත්යථොයවදිතබ්යබො.සමාපත්ති
යභයෙන සඤ්ඤායභෙසම්භයවපි බහිද්ධා පුථුත්තාරම්මයණ

සඤ්ඤානානත්යතන ඔළාරියකන නානත්තසඤ්ඤීති, ‘‘දුතිෙදිට්ඨි

අසමාපන්නකවායරනා’’ති ආහ. අවඩ්ඪිතකසිණවයසන පරිත්තසඤ්ඤිතුං, 

වඩ්ඪිතකසිණවයසන අප්පමාණසඤ්ඤිතුං ෙස්යසතුුං, ‘‘තතිෙදිට්ඨි

සුප්පමත්යතනවාසරාවමත්යතනවා’’තිආදිවුත්තුං. ‘‘අඞ්ගුට්ඨප්පමායණොවා
අත්තා ෙවප්පමායණො, අණුමත්යතො වා අත්තා’’තිආදිෙස්සනවයසන (උො.

අට්ඨ. 54; දී. නි. ටී. 1.76-77) පරිත්යතො සඤ්ඤීති පරිත්තසඤ්ඤී. 
කපිලකණාොෙයෙො (විභ. අනුටී. 189) විෙ අත්තයනො 

සබ්බ තභාවපටිජානනවයසන අප්පමායණො සඤ්ඤීති අප්පමාණසඤ්ඤීති 
එවම්යපත්ථඅත්යථොෙට්ඨබ්යබො. 

එතන්ති, ‘‘රූපිුං වා’’තිආදිනා ෙථාවුත්තඅත්තවාෙුං. එයකසන්ති

එකච්චානුං. උපාතිවත්තතන්ති අතික්කමන්තානුං. නිද්ධාරයණ යචතුං
සාමිවචනුං. විඤ්ඤාණකසිණයමයක අභිවෙන්තීති යෙොජනා. යතනාහ – 
‘‘සඤ්ඤුං…යප.… අභිවෙන්තී’’ති. තත්ථ ‘‘සඤ්ඤුං ඨයපත්වා යසසානි

තීණී’’ති ඉෙුං සඤ්ඤාෙ චතුක්කම්පි පරිපුණ්ණයමව  යහත්වා, අපයර

අට්ඨකන්තිවෙන්ති.තදුභෙන්තිතුං සඤ්ඤාඅට්ඨකන්තිවුත්තුංඋභෙුං. පරයතො

ආවිභවිස්සතීති, ‘‘චතස්යසොරූපසඤ්ඤී’’තිආදිනාඋපරිපකායසස්සති.වක්ඛති
හි– ‘‘යකොට්ඨාසයතොඅට්ඨ, අත්ථයතොපනසත්තසඤ්ඤායහොන්තී’’ති(ම.නි.

අට්ඨ. 3.22). එත්ථාති, ‘‘එතුං වා පනා’’ති එතස්මිුං වායකය. සමතික්කමිතුං

සක්යකොන්ති තත්ථ ආදීනවෙස්සයනන තදුද්ධුං ආනිසුංසෙස්සයනන ච

බූ්රහිතසද්ධාදි ගුණත්තා, විපරිොයෙන අසක්කුණනුං යවදිතබ්බුං. යෙ

සක්යකොන්ති, යතව  හිතා යතසුංයෙව වයසන වක්ඛමානස්ස වියසසස්ස
වත්තුුං සක්කුයණෙයත්තා. සක්යකොන්තානඤ්ච යනසුං උපාතිවත්තනුං 

අත්තයනො ඤාණබලානුරූපන්ති ඉමමත්ථුං උපමාෙ ෙස්යසතුුං, ‘‘යතසං

පනා’’තිආදි වුත්තුං. තත්ථ අප්පමාණන්ති අප්පමාණාරම්මයණො, 
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පටුන 

අප්පමාණාරම්මණතා චස්ස ආ මනවයසන යවදිතබ්බා අනන්තාරම්මණයතො
වා. න හි ආරම්මයණ අනන්තන්ති පරමානන්තස්ස පමාණුං වා  ණ්හාති.
සුඛදුක්යඛහිඅනිඤ්ජනයතො රූපවිරා භාවනාවියසසතාෙචආයනඤ්ජුංපත්වා

තිට්ඨති, අෙුංයනොඅත්තාතිඅභිවෙන්තා තිට්ඨන්ති. විඤ්ඤාණකසිණයමයකති
විඤ්ඤාණඤ්චාෙතනුං එයක දිට්ඨි තිකා අත්තාති වෙන්ති. යතනාහ – 

‘‘විඤ්ඤාණඤ්චාෙතනං තාව ෙස්යසතු’’න්ති. තස්ස පන ආරම්මණභූතුං
කසිණුග්ඝාටිමාකායස පවත්තවිඤ්ඤාණන්ති අපයර. තඤ්හි කසිණුං
මනසිකාරවයසන, ‘‘විඤ්ඤාණකසිණ’’න්ති, විඤ්ඤාණඤ්ච තුං
ආරම්මණට්යඨන ආෙතනඤ්චාති, ‘‘විඤ්ඤාණඤ්චාෙතන’’න්ති ච වුච්චති. 

ආකිඤ්චඤ්ඤාෙතනයමයකතිඑත්ථාපිඑයසවනයෙො. 

තයිෙන්ති ෙ-කායරො පෙසන්ධිකයරොති ආහ ‘‘තං ඉෙ’’න්ති. දිට්ඨි තන්ති

ෙථා වුත්තුං ‘‘සඤ්ඤී අත්තා’’ති එවුං වුත්තුං දිට්ඨිුං. දිට්ඨියෙව හි දිට්ඨි තං 
‘‘මුත්ත තුං(ම.නි.2.119; අ.නි.9.11), සඞ්ඛාර ත’’න්තිආදීසු(මහානි.41) 

විෙ.  න්තබ්බාභාවයතො වා දිට්ඨිො  තමත්තුං දිට්ඨි තං, දිට්ඨිො

 හණමත්තන්ති අත්යථො. දිට්ඨිපකායරො වා දිට්ඨි තං. යලොකිො හි

විධයුත්ත තපකාරසද්යෙ සමානත්යථ ඉච්ඡන්ති. දිට්ඨිපච්චයෙො දිට්ඨිකාරණුං, 

අවිජ්ජාදි දිට්ඨිට්ඨානන්ති අත්යථො. තත්ථ අවිජ්ජාපි හි දිට්ඨිට්ඨානං 
උපනිස්සොදිභාවයතො. ෙථාහ – ‘‘අස්සුතවා, භික්ඛයව, පුථුජ්ජයනො අරිොනුං

අෙස්සාවී අරිෙධම්මස්ස අයකොවියෙො’’තිආදි (ධ. ස. 1007). ඵස්යසොපි

දිට්ඨිට්ඨානං. ෙථාහ ‘‘තෙපි ඵස්සපච්චො’’ති (දී. නි. 1.118-124). සඤ්ඤාපි

දිට්ඨිට්ඨානං. ෙථාහ‘‘සඤ්ඤානිොනා හිපපඤ්චසඞ්ඛා’’ති(සු.නි.880; මහානි.

109). විතක්යකොපි දිට්ඨිට්ඨානං. ෙථාහ – ‘‘තක්කඤ්ච දිට්ඨීසු පකප්පයිත්වා, 
සච්චුං මුසාති ද්වෙධම්මමාහූ’’ති (සු. නි. 892; මහානි. 121). 

අයෙොනියසොමනසිකායරොපි දිට්ඨිට්ඨානං. ෙථාහ– ‘‘තස්යසවුංමනසිකයරොයතො
ඡන්නුං දිට්ඨීනුං අඤ්ඤතරා දිට්ඨි උප්පජ්ජති, අත්ථි යම අත්තාති තස්ස

සච්චයතො යථතයතො දිට්ඨි උප්පජ්ජතී’’ති (ම. නි. 1.19). දිට්ඨාරම්මණන්ති 
දිට්ඨිආරම්මණභූතුං උපාොනක්ඛන්ධපඤ්චකුං. යතනාහ – ‘‘රූපුං අත්තයතො 
සමනුපස්සතී’’තිආදි (පටි. ම. 1.130). රූපයවෙනාදිවිනිමුත්තස්ස දිට්ඨිො 

ආරම්මණස්සඅභාවයතොඅනාදියිත්වාඉෙයමව ෙස්යසති– ‘‘ඉමිනාපච්චයෙන

ඉෙං නාම ෙස්සනං  හිත’’න්ති. ඉමිනා පච්චයෙනාති වා එත්ථ
පච්චෙග් හයණනආරම්මණම්පි  හිතයමවාතිෙට්ඨබ්බුං. 

තයෙවාති දිට්ඨි තඤ්යචව දිට්ඨිපච්චෙඤ්ච. රූපසඤ්ඤානන්තිඑත්ථ ඉති-

සද්යෙොආදිඅත්යථො. එවං-සද්යෙො පකාරත්යථො, ‘‘ෙදිරූපසඤ්ඤාන’’න්තිආදිනා

පකායරන වුත්තසඤ්ඤානන්ති අත්යථො. නිරුපක්කිය සා නීවරණාදි

උපක්කියලසවිමුත්තියතො.උත්තමාපණීතභාවප්පත්තියතො, තයතො එව යසට්ඨා, 
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යසට්ඨත්තා එව උත්තරිතරාභාවයතො අනුත්තරිො. අක්ඛාෙතීති උපට්ඨාති.
ආකිඤ්චඤ්ඤාෙතනසඤ්ඤාෙ විසුුං වුච්චමානත්තා චතුත්ථාරුප්පසඤ්ඤාෙ ච

ඉමස්මිුං සඤ්ඤීවායෙ අයනොතරණයතො, ‘‘ෙදි ආරුප්පසඤ්ඤානන්ති ඉමිනා 

ආකාසානඤ්චාෙතන-විඤ්ඤාණඤ්චාෙතනසඤ්ඤා’’ඉච්යචව වුත්තුං. ඉතයරහි

පන ද්වීහීති, ‘‘ෙදි එකත්තසඤ්ඤානුං, ෙදි නානත්තසඤ්ඤාන’’න්ති ඉයමහි

ද්වීහි පයෙහි. සමාපන්නකවායරො ච තථා ඉධ කථියතොති අධිප්පායෙො. 

යකොට්ඨාසයතො අට්ඨ සඤ්ඤා චතුක්කද්වෙසඞ් හයතො. එකත්තසඤ්ඤීපෙුං

ඨයපත්වා අත්ථයතො පන සත්ත සඤ්ඤා යහොන්ති අග් හිතග් හයණනාති

අධිප්පායෙො. යතනාහ– ‘‘සමාපන්නක…යප.… සඞ් හියතොයෙවා’’ති. 

සඤ්ඤා තන්තිසඤ්ඤාවයසන තුං, සඤ්ඤාසඞ් හුං තුංවා.තස්සපන

අදිට්ඨි තස්සපි උපලබ්භමානත්තා, ‘‘සද්ධිං දිට්ඨි යතනා’’ති වුත්තුං. 

පච්චයෙහි සමා න්ත්වාකතන්තිසහකාරණභූයතහිපච්චයෙහියතයනවසහ
කාරණභායවන සමා න්ත්වා නිබ්බත්තිතුං; පටිච්චසමුප්පන්නන්ති අත්යථො. 

සඞ්ඛතත්තා ඔළාරිකං උප්පාෙවෙඤ්ඤථත්තසබ්භාවයතො. ෙස්ස හි උප්පායෙො
පඤ්ඤාෙති, වයෙොපඤ්ඤාෙති, ඨිතස්සඅඤ්ඤථත්තුංපඤ්ඤාෙති, තුංඛයණ
ඛයණ භිජ්ජනසභාවයතො පස්සන්තස්ස පාකටභූතවිකාරුං ඔළාරිකුං සිො. න
යචත්ථ මග් ඵලධම්මා නිෙස්යසතබ්බා යතසුං තථා අනනුපස්සිතබ්බයතො; 
යතසම්පිසඞ්ඛතභායවනඉතයරහි සමානයෙො ක්ඛමතාෙදුන්නිවාරෙභාවයතො.
තථා හි ‘‘අයසසවිරා නියරොධා’’ති (උො. 3) වචනයතො මග් ස්සපි

නිස්සරණභායවන ‘‘අත්ථි යඛො පන සඞ්ඛාරානං නියරොයෙො’’ති
නිබ්බානයමයවත්ථ පටියෙො භායවන උද්ධටුං ‘‘නිරුජ්ඣන්ති එත්ථා’’ති

කත්වා. නියරොෙසඞ්ඛාතංනිබ්බානංනාමඅත්ථීති එත්ථ, – ‘‘අත්ථි, භික්ඛයව, 
අජාතුං අභූතුං අසඞ්ඛත’’න්ති සුත්තපෙුං (උො. 73) ආයනත්වා වත්තබ්බුං. 

නිබ්බානෙස්සීති සච්ඡිකිරිොභිසමෙවයසන නිබ්බානෙස්සී, තයතො එව

ඉතරාභිසමෙත්ථසිද්ධිො තංසඞ්ඛතංඅතික්කන්යතො. 

23. අට්ඨසු අසඤ්ඤීවායෙසූති ඉෙුං බ්රහ්මජායල (දී. නි. 1.78-80) 
ආ තනයෙන වුත්තයමව හි සන්ධාෙ යහට්ඨා, ‘‘සඤ්ඤීති ඉමිනා අට්ඨ
අසඤ්ඤීවාොකථිතා’’තිවුත්තුං.ඉධපනචත්තායරොවාොඑවඋද්ධටා.යතනාහ 

‘‘අසඤ්ඤී’’තිආදි. එස නයෙො පරයතො ‘‘අට්ඨසු 

යනවසඤ්ඤීනාසඤ්ඤීවායෙසූ’’ති එත්ථාපි. සඤ්ඤාෙ සති තාෙ

යවෙනා ාහසබ්භාවයතො ‘‘ආබාෙනට්යඨන සඤ්ඤා යරොය ො’’ති වුත්තුං.
දුක්ඛතාසූලයෙො යතො කියලසාසුචිපග්ඝරණයතො උප්පාෙජරාභඞ්ය හි

උද්ධුමාතපක්කපභිජ්ජනයතො ච සඤ්ඤා  ණ්යඩො; ස්වාෙමත්යථො

යෙොසදුට්ඨතාෙ එව යහොතීති ආහ – ‘‘සයෙොසට්යඨන  ණ්යඩො’’ති.
පීළාජනනයතො අන්යතොතුෙනයතො දුරුද්ධරණයතො ච සඤ්ඤා සල්ලුං; 
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ස්වාෙමත්යථො අත්තභාවුං අනුපවිසිත්වා අවට්ඨායනනාති ආහ 

‘‘අනුපවිට්ඨට්යඨන සල් ’’න්ති. පටිසන්ධිග් හයණ විඤ්ඤාණුං කුයතොචි

ආ තුංවිෙයහොතීතිවුත්තුං ‘‘පටිසන්ධිවයසනආ ති’’න්ති.  තින්ති පවත්තිුං.

සා පන තාසු තාසු  තීසු වුත්ති යහොතීති වුත්තුං – ‘‘චුතිවයසන  ති’’න්ති; 

වඩ්ඪනවයසන ඝනපබන්ධවයසනාති අත්යථො. යතනාහ ‘‘අපරාපර’’න්ති.
අපරාපරඤ්හිපබන්ධවයසනපවත්තමානුං විඤ්ඤාණුංනන්දූපයසචනුං; ඉතරුං
ඛන්ධත්තෙුං වා නිස්සාෙ අභිවුද්ධිුං පතිට්ඨුං මහන්තඤ්ච පාපුණාතීති.
පවඩ්ඪවයසන වා  තිුං, නික්යඛපවයසන චුතිුං, තයතො අපරාපරඤ්ච 
රූපපවත්තනවයසන උපපත්තිුං, ඉන්ද්රිෙපරිපාකවයසන වුඩ්ඪිුං තස්ස තස්ස
කම්මස්ස කතූපචිතභායවන විරුළ්හිුං; තස්ස කම්මස්ස ඵලනිබ්බත්තිො
යවපුල්ලන්ති යෙොයජතබ්බුං. 

කාමඤ්චාතිආදිනා ‘‘අඤ්ඤත්ර රූපා’’තිආදිකා යචොෙනා ලක්ඛණවයසන
වුත්තාති ෙස්යසත්වා අෙඤ්ච නයෙො යචොෙනාෙ අවිසිට්ඨවිසෙතාෙ සිො; 

විසිට්ඨවිසොපනාෙුංයචොෙනාතිෙස්යසතුුං, ‘‘අෙංපනපඤ්යහො’’තිආදිවුත්තුං. 

එත්තයක ඛන්යෙතිෙථාවුත්යතරූපයවෙනාදියකචත්තායරොඛන්යධ. අඤ්ඤත්ර

රූපාති ඉමිනා ෙත්ථ කත්ථචි රූයපන විනා විඤ්ඤාණස්ස පවත්ති නත්ථීති
දීපිතුං යහොති. භවවියසසයචොෙනාෙ සභාවයතො එව විඤ්ඤායණන විනා

රූපස්සපි පවත්ති නත්ථීති දීපිතුං යහොතීති ආහ – ‘‘අරූපභයවපි රූපං, 

අසඤ්ඤාභයව ච විඤ්ඤාණං අත්ථී’’ති. නියරොෙසමාපන්නස්සාති

සඤ්ඤායවෙයිතනියරොධුංසමාපන්නස්සපි විඤ්ඤාණුංඅත්ථි. බයඤ්ජනච්ඡාොෙ

යච අත්ථං පටිබාහසීති ෙදි සද්ෙත්ථයමව  යහත්වා අධිප්පාෙුං න  ණ්හසි
යනෙයත්ථුං සුත්තන්ති. එත්ථ ච අසඤ්ඤභයව නිබ්බත්තසත්තවයසන
පඨමවායෙො; සඤ්ඤුං අත්තයතො සමනුපස්සතීති එත්ථ වුත්තනයෙන
සඤ්ඤුංයෙව අත්තාති  යහත්වා තස්ස කිඤ්චනභායවන ඨිතාෙ අඤ්ඤාෙ
සඤ්ඤාෙ අභාවයතො අසඤ්ඤීති පවත්යතො දුතිෙවායෙො; තථා සඤ්ඤාෙ සහ
රූපධම්යම සබ්යබ එව වා රූපාරූපධම්යම අත්තාති  යහත්වා පවත්යතො
තතිෙවායෙො; තක්කග් ාහවයසයනව පවත්යතො චතුත්ථවායෙො. යතසු ෙුං
වත්තබ්බුං, තුං යහට්ඨා වුත්තනයෙයනව යවදිතබ්බුං. 
යනවසඤ්ඤීනාසඤ්ඤීවායෙපි අසඤ්ඤභයව නිබ්බත්තස්ස සත්තස්ස
චුතිපටිසන්ධීසු; සබ්බත්ථ වා පටුසඤ්ඤාකිච්චුං කාතුුං අසමත්ථාෙ සුඛුමාෙ
සඤ්ඤාෙ අත්ථිභාවපටිජානනවයසනපඨමවායෙො; අසඤ්ඤීවායෙවුත්තනයෙන
සුඛුමාෙ සඤ්ඤාෙ වයසන සඤ්ජානනසභාවතාපටිජානනවයසන ච
දුතිෙවාොෙයෙොපවත්තාති.එවයමත්ථඑයතසුංවාොනුං සබ්භායවොයවදිතබ්යබො.
යසසුංවුත්තනෙයමව. 

24. ෙත්ථ න සඤ්ඤා, තත්ථ ඤාණස්ස සම්භයවො එව නත්ථීති ආහ – 

‘‘අසඤ්ඤා සම්යමොයහො’’ති, අසඤ්ඤභායවො නාම සම්යමොහප්පවත්තීති
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පටුන 

අත්යථො. ෙථා නිෙයන්තීති නිෙයානිොති බහුලුං වචනයතො කත්තුසාධයනො

නිෙයානිෙසද්යෙො, එවුං ඉධ විඤ්ඤාතබ්බසද්යෙොති ආහ – ‘‘විජානාතීති 

විඤ්ඤාතබ්බ’’න්ති, විජානනුං විඤ්ඤාණන්ති අත්යථො. යතන 

දිට්ඨසුතමුතවිඤ්ඤාතබ්බමත්යතනාති දිට්ඨසුතමුතවිඤ්ඤාණප්පමායණනාති

අත්යථො ෙට්ඨබ්යබො. යතනාහ – ‘‘පඤ්චද්වාරිකසඤ්ඤාපවත්තිමත්යතනා’’ති, 
නිබ්බිකප්පභාවයතො පඤ්චද්වාරිකසඤ්ඤාපවත්තිසයමන

භාවනාභිනීහායරනාති අත්යථො. ඔළාරිකසඞ්ඛාරප්පවත්තිමත්යතනාති

ඔළාරිකානුං සඞ්ඛාරානුං පවත්තිො. ඔළාරිකසඞ්ඛාරාති යචත්ථ 

ආකිඤ්චඤ්ඤාෙතනපරියෙොසානා සමාපත්තිධම්මා අධිප්යපතා. උපසම්පෙන්ති
යෙසඤ්ඤාෙ, අසඤ්ඤිභායවචයෙොසුං දිස්වා යනවසඤ්ඤානාසඤ්ඤාෙතනුං
වණ්යණන්තාපි රූපජ්ඣානපටිලාභමත්යතන තස්ස සම්පාෙනුං පටිලාභුං
අධි මුං පඤ්ඤයපන්ති, යතසුං තස්ස බයසනුං අක්ඛාෙති අනුපාෙභාවයතො.

යතනාහ ‘‘විනායසො’’තිආදි. වුට්ඨානන්ති සදිසසමාපජ්ජනපුබ්බකුංපරිවුට්ඨානුං.

සමාපත්ති එව යතසුං නත්ථි අනධි තත්තා. ඔළාරිකසඞ්ඛාරප්පවත්තිො 

අන්තමයසො ආකිඤ්චඤ්ඤාෙතනසඞ්ඛාරප්පවත්තිොපි පත්තබ්බන්ති න 

අක්ඛාෙති යතපි සමතික්කමිත්වා පත්තබ්බයතො. සඞ්ඛාරානන්ති නිද්ධාරයණ

සාමිවචනුං. අවයසසාති ඉයතො පරුං සුඛුමභායවො නාම නත්ථීති

සුඛුමභාවාපත්තිො අවයසසා. යතනාහ – ‘‘භාවනාවයසන සබ්බසුඛුමභාවං

පත්තා සඞ්ඛාරා’’ති. එතන්ති යනවසඤ්ඤානාසඤ්ඤාෙතනුං, පත්තබ්බංනාම

යහොති තාදිසසඞ්ඛාරප්පත්තිෙුං තබ්යබොහාරයතො. සඞ්ඛතං සයමච්ච සම්භුෙය
පච්චයෙහිකතත්තා. 

25. ‘‘යෙ යත සමණබ්රාහ්මණා සයතො සත්තස්ස උච්යඡෙුං විනාසුං විභවුං
පඤ්ඤයපන්තී’’ති (ම. නි. 3.25) වක්ඛමානත්තා සබුද්ධිෙුං විපරිවත්තමායන 

එකජ්ඣුං  යහත්වා, ‘‘තත්රා’’ති භ වතා වුත්තන්ති ආහ – ‘‘තත්රාති සත්තසු

උච්යඡෙවායෙසු භුම්ම’’න්ති. උද්ෙං සරන්ති උද්ධුං  තුං සරන්තාති තුං

ෙස්යසන්යතො ආහ ‘‘උද්ෙං වුච්චතී’’තිආදි. සරන්තාති ෙත්ථ පත්යථන්ති න 

ලභන්ති, තුං ජානන්තා. ආසත්තින්ති ආසීසනුං. යපච්චාති පරයලොයක. 

වාණිජූපමා විොති භවපරිොපන්නඵලවියසසායපක්ඛාෙ පටිපජ්ජනයතො. 

සක්කාෙස්ස භොතිසන්යතොකායෙොතිසක්කායෙො, පරමත්ථයතොවිජ්ජමායනො

ධම්මසමූයහොතිකත්වා උපාොනක්ඛන්ධපඤ්චකුං, තයතොභාෙයනන. මාඛීයිමා 

පරික්ඛෙුං අ මාසි. මාඔසීදි මායහට්ඨාභස්සි. අබ්භන්තිආකාසුං මාඋන්ද්රියි 

මා භිජ්ජිත්වාපති. ද්දුයලනබද්යධො  ද්දු බද්යෙො. ෙළ්හථම්යභො විෙඛීය ො

විෙ ච සක්කායෙො දුම්යමොචනීෙයතො. සා විෙ දිට්ඨි තියකො තස්ස

අනුපරිවත්තනයතො. ෙණ්ඩයකො විෙ දිට්ඨි යඡෙනකරණාෙ

අසමත්ථභාවකරණයතො. රජ්ජු විෙ තණ්හා බන්ධනයතො ච, 
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ආරම්මණකරණවයසන සමන්නා මනවයසන ච සම්බද්ධභාවයතො. යතන 

වුත්තුං– ‘‘දිට්ඨිෙණ්ඩයකපයවසිතාෙ තණ්හාරජ්ජුො’’ති. 

26. භ වා අත්තයනො යෙසනාවිලායසන යවයනෙයජ්ඣාසෙවයසන 
(චතුචත්තාරීස අපරන්තකප්පිකවාො තත්ථ තත්ථ අන්යතො ධාති)

උද්යෙසවයසනපඤ්යචව සඞ් යහත්වාෙථුද්යෙසුංනි යමන්යතො, ‘‘ඉමායනව 

පඤ්චාෙතනානී’’ති ආහ. තත්ථ දුක්ඛස්ස නිමිත්තභාවයතො දිට්ඨි තානුං

කාරණට්යඨන ආෙතනත්යථොති වුත්තුං – ‘‘ඉමායනව පඤ්ච කාරණානී’’ති.

සඤ්ඤීආදිවයසන තීණි උච්යඡෙවායෙොති චත්තාරි භාජිතානි. ඉතරුං පන 

දිට්ඨෙම්මනිබ්බානං කුහිං පවිට්ඨං? සරූපයතො අභාජිතත්තා ෙථාභාජියතසු
වායෙසුකත්ථ අන්යතො ධන්ති පුච්ඡති. උද්යෙයස පනසරූපයතො  හිතයමව, 
‘‘දිට්ඨධම්මනිබ්බානුංවාපයනයකඅභිවෙන්තී’’ති.ඉතයරොඑකත්තසඤ්ඤීවායෙ 

නානත්තසඤ්ඤීවායෙ අන්යතො ධන්ති ෙස්යසන්යතො ‘‘එකත්ත…යප.… 

යවදිතබ්බ’’න්ති ආහ ෙථාසුඛඤ්යචතුං වුත්තුං. පඨයමො හි 
දිට්ඨධම්මනිබ්බානවායෙො නානත්තසඤ්ඤීවායෙ අන්යතො යධො, ඉතයර
චත්තායරො එකත්තසඤ්ඤීවායෙ. 

27. අතීතයකොට්ඨාසසඞ්ඛාතන්ති අතීතුං ඛන්ධයකොට්ඨාසසඞ්ඛාතුං
පුබ්බන්තුං. පුබ්යබ නිවුත්ථධම්මවිසො කප්පනා ඉධාධිප්යපතා, තස්මා
අතීතකාලවාචයකොඉධපුබ්බසද්යෙො, රූපාදිඛන්ධවිනිමුත්තඤ්ච කප්පනාවත්ථු
නත්ථි, අන්තසද්යෙො ච යකොට්ඨාසවාචයකො. යතන වුත්තුං 

‘‘අතීතයකොට්ඨාසසඞ්ඛාතං පුබ්බන්තං කප්යපත්වා’’ති. ‘‘කප්යපත්වා’’ති ච
තස්මිුං පුබ්බන්යත තණ්හාෙනාභිනිවිසානුං සමත්ථනුං පරිනිට්ඨාපනුං වෙති. 

යසසම්පීති ‘‘පුබ්බන්තානුදිට්ඨී’’ති එවමාදිකුං. පුබ්යබ වුත්තප්පකාරන්ති 

‘‘අපරන්තානුදිට්ඨියනො’’තිආදීසු වුත්තප්පකාරුං. එයකකස්මිඤ්ච අත්තාති

ආහියතො අහුංමායනො එත්ථාති කත්වා, ය ොයකොති යලොකිෙන්ති එත්ථ
පුඤ්ඤපාපානි තබ්බිපාකා චාති කත්වා, තුං තුං  හණවියසසුං උපාොෙ

පඤ්ඤාපනුං යහොතීතිආහ – ‘‘රූපාදීසු අඤ්ඤතරං අත්තාති ච ය ොයකොති ච

 යහත්වා’’ති. සබ්බොභායවන සස්සයතො. අමයරො නිච්යචො ධුයවොති තස්යසව

යවවචනානි.මරණාභායවන අමයරො, උප්පාොභායවනසබ්බකාලුංවත්තනයතො 

නිච්යචො, ථිරට්යඨන විකාරාභායවන ධුයවො, ෙථාහාතිආදිනා ෙථාවුත්තමත්ථුං
නිද්යෙසපටිසම්භිොපාළීහි විභායවති. අෙඤ්ච අත්යථො ‘‘රූපුං අත්තයතො
සමනුපස්සති, යවෙනුං… සඤ්ඤුං… සඞ්ඛායර… විඤ්ඤාණුං අත්තයතො 
සමනුපස්සතී’’ති (පටි. ම. 1.130-131) ඉමිස්සා පඤ්චවිධාෙ සක්කාෙදිට්ඨිො
වයසන වුත්යතො. ‘‘රූපවන්ත’’න්තිආදිකාෙ (පටි. ම. 1.130-131) පන
පඤ්චෙසවිධාෙ සක්කාෙදිට්ඨිො වයසන චත්තායරො චත්තායරො ඛන්යධ, 
‘‘අත්තා’’ති  යහත්වා තෙඤ්ඤුං – ‘‘යලොයකො’’ති පඤ්ඤයපන්තීති අෙම්පි
අත්යථො ලබ්භති, තථා එකුං ඛන්ධුං, ‘‘අත්තා’’ති  යහත්වා තෙඤ්යඤ
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‘‘යලොයකො’’ති පඤ්ඤයපන්තීති එවයමත්ථ අත්යථො ෙට්ඨබ්යබො. එයසව

නයෙොතිඉමිනාෙථා‘‘රූපාදීසුඅඤ්ඤතරුංඅත්තාති චයලොයකොතිච යහත්වා
සස්සයතො…යප.… ධුයවො’’ති අත්යථො වුත්යතො; එවුං අසස්සයතො අනිච්යචො
අධුයවො උච්ඡිජ්ජති විනස්සතින යහොති පරුං මරණා; නිච්යචො ච අනිච්යචො ච
යනවනිච්යචොනානිච්යචොතිඑවමාදිමත්ථුංඅතිදිසති. 

චත්තායරො සස්සතවාොතිලාභීවයසනතයෙො, තක්කීවයසනඑයකොතිඑවුං
චත්තායරො. පුබ්යබනිවාසඤාණලාභී තිත්ථියෙො මන්ෙපඤ්යඤො
අයනකජාතිසතසහස්සමත්තුං අනුස්සරති, මජ්ඣිමපඤ්යඤො ෙස 
සුංවට්ටවිවට්ටකප්පානි, තික්ඛපඤ්යඤො චත්තාරීස සුංවට්ටවිවට්ටකප්පානි, න
තයතො පරුං.යසොඑවුංඅනුස්සරන්යතොඅත්තාචයලොයකොචාතිඅභිවෙති.තක්කී
පන තක්කපරිොහතුං වීමුංසානුචරිතුං සෙුංපටිභානුං සස්සයතො අත්තා ච
යලොයකො චාති අභිවෙති. යතන වුත්තුං – ‘‘ලාභීවයසන තයෙො, තක්කීවයසන
එයකොති එවුං චත්තායරො සස්සතවාො’’ති. එයතයනව ච 
අධිච්චසමුප්පත්තිකවායෙො විෙ සස්සතවායෙො කස්මා දුවියධන න විභත්යතොති
යච? පටික්ඛිත්තත්තාතිෙට්ඨබ්බුං. 

එත්ථ ච, ‘‘සස්සයතො අත්තා ච යලොයකො චා’’ති වායෙ 
අෙමයුත්තතාවිභාවනා – ෙදි හි පයරන පරිකප්පියතො අත්තා, යලොයකො වා
සස්සයතො සිො, තස්ස නිබ්බිකාරතාෙ පුරිමරූපාවිජහනයතො කස්සචි
වියසසාධානස්සකාතුුංඅසක්කුයණෙයතාෙ අහිතයතොනිවත්තනත්ථුංහියතච
පටිපත්තිඅත්ථුංඋපයෙයසොඑවනිප්පයෙොජයනොසිො සස්සතවාදියනො.කථුංවා
යසොඋපයෙයසොපවත්තීෙතිවිකාරාභාවයතො; එවඤ්චඅත්තයනො අජටාකාසස්ස
විෙ ොනාදිකිරිො හිුංසාදිකිරිො ච න සම්භවති; තථා සුඛස්ස දුක්ඛස්ස ච
අනුභවනනිබන්යධො එව සස්සතවාදියනො න යුජ්ජති කම්මබද්ධාභාවයතො, 
ජාතිආදීනුං අසම්භවයතො කුයතො වියමොක්යඛො. අථ පන ධම්මමත්තුං තස්ස
උප්පජ්ජතියචව විනස්සති ච, ෙස්ස වයසනාෙුංකිරිොදියවොහායරොති වයෙෙය.
එවම්පිපුරිමරූපාවිජහයනනඅවට්ඨිතස්ස අත්තයනොධම්මමත්තන්තිනසක්කා
සම්භායවතුුං; යත වා පනස්ස ධම්මා අවත්ථාභූතා තයතො අඤ්යඤ වා සියුුං
අනඤ්යඤ වා, ෙදි අඤ්යඤ, න තාහි තස්ස උප්පන්නාහිපි යකොචි වියසයසො
අත්ථි. යෙො හිකයරොති පටිසුංයවයෙති චවති උපපජ්ජති චාති ඉච්ඡිතුං. තස්මා 
තෙවත්යථොඑවෙථාවුත්තයෙොයසො, කිඤ්චධම්මකප්පනාපිනිරත්ථකාසිො.අථ
අනඤ්යඤ, උප්පාෙවිනාසවන්තීහිඅවත්ථාහි අනඤ්ඤස්සඅත්තයනොතාසුංවිෙ 
උප්පාෙවිනාසසම්භවාපත්තියතො කුයතො නිච්චතාවකායසො. තාසම්පි වා
අත්තයනොවිෙ නිච්චතාතිබන්ධනවියමොක්ඛානුං අසම්භයවොඑවාතිනයුජ්ජති
එව සස්සතවායෙො; න යචත්ථ යකොචි වාදී ධම්මානුං සස්සතභායව පරිසුද්ධුං
යුත්තිුං වත්තුුං සමත්යථො අත්ථි; යුත්තිරහිතඤ්ච වචනුං න පණ්ඩිතානුං
චිත්තමාරායධතීතිවිඤ්ඤූහිඡඩ්ඩියතොඑවාෙුං සස්සතවායෙොති. 
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සත්ත උච්යඡෙවාොති එත්ථ යත සරූපමත්තයතො යහට්ඨා ෙස්සිතා එව, 
තත්ථද්යවජනාඋච්යඡෙදිට්ඨිුං ණ්හන්තිලාභී චඅලාභීච.තත්ථලාභීනාම
දිබ්බචක්ඛුඤාණලාභී දිබ්යබන චක්ඛුනා අරහයතො චුතිුං දිස්වා උපපත්තිුං
අපස්සන්යතො. යෙො වා පුථුජ්ජනානම්පි චුතිමත්තයමව ෙට්ඨුං සක්යකොති, 
පුබ්බයෙො ාභායවන පරිකම්මාකරයණන වා උපපාතුං ෙට්ඨුං න සක්යකොති.
යසො ‘‘තත්ථතත්යථව අත්තාඋච්ඡිජ්ජතී’’තිඋච්යඡෙදිට්ඨිුං  ණ්හාති.අලාභී– 
‘‘යකො පරයලොකුං ජානාති, එත්තයකො ජීවවිසයෙො, ොව ඉන්ද්රිෙය ොචයරො’’ති 
අත්තයනො ධීතුො හත්ථග් ණ්හනකරාජා විෙ කාමසුඛගිද්ධතාෙ වා, ‘‘ෙථා
රුක්ඛපණ්ණානි රුක්ඛයතොපතිතානිනපටිසන්ධිෙන්ති, එවුංසබ්යබපිසත්තා
අප්පටිසන්ධිකමරණයමව  ච්ඡන්ති, ජලබුබ්බුළකූපමා සත්තා’’ති
තක්කමත්තවයසන වා උච්යඡෙදිට්ඨිුං  ණ්හාති. තත්ථ ෙුං යහට්ඨා වුත්තුං – 
‘‘මනුස්සත්තභායව කාමාවචරයෙවත්තභායව රූපාවචරයෙවත්තභායව
චතුබ්බිධඅරූපත්තභායව චවිත්වා සත්තස්ස උච්යඡෙපඤ්ඤාපනවයසන සත්ත
උච්යඡෙවාො කථිතා’’ති. තත්ථ යුත්තුං තාව පුරියමසු තීසු වායෙසු ‘‘කාෙස්ස 
යභො’’ති වුත්තුං; පඤ්චයවොකාරභවපරිොපන්නුං අත්තභාවුං ආරබ්භ
පවත්තත්තායතසුං වාොනුං, නයුත්තුංචතුයවොකාරභවපරිොපන්නුංඅත්තභාවුං
නිස්සාෙපවත්යතසු චතුත්ථාදීසුචතූසුවායෙසු, ‘‘කාෙස්සයභො’’තිවුත්තුං.න
හි අරූපීනුං කායෙො අත්ථීති? සච්චයමතුං, රූපභයව පවත්තයවොහායරයනව
දිට්ඨි තියකො අරූපභයවපි කාෙයවොහාරමායරොයපත්වා ආහ ‘‘කාෙස්ස
යභො’’ති.ෙථාදිට්ඨි තියකහිදිට්ඨියෙො පඤ්ඤත්තා, තයථවභ වාෙස්යසසීති.
අරූපකාෙභාවයතොවාඵස්සාදිධම්මසමූහභූයත අරූපත්තභායවකාෙනිද්යෙයසො
ෙට්ඨබ්යබො. 

එත්ථාහ – ‘‘කාමාවචරයෙවත්තභාවාදිනිරවයසසවිභවපතිට්ඨාපකානුං 
දුතිෙවාොදීනුං යුත්යතො අපරන්තකප්පිකභායවො අනා තද්ධවිසෙත්තා යතසුං 
වාොනුං; න පන දිට්ඨි තික-පච්චක්ඛභූත-මනුස්සත්තභාව-
සමුච්යඡෙපතිට්ඨාපකස්ස පඨමවාෙස්ස පච්චුප්පන්නවිසෙත්තා’’ති. ෙදි එවුං
ෙථා හි දුතිොදිවාොනුං, පුරිමපුරිමවාෙසඞ් හිතස්යසව අත්තයනො
උත්තරුත්තරභයවොපපත්තිො සමුච්යඡෙනයතො යුජ්ජති අපරන්තකප්පිකතා, 
තථා ච ‘‘යනො ච යඛො, යභො, අෙුං අත්තා එත්තාවතා සම්මා සමුච්ඡින්යනො
යහොතී’’තිආදි වුත්තුං. එවුං අනා තස්යසව මනුස්සත්තභාවසමුච්යඡෙස්ස 
අධිප්යපතත්තා පඨමවාෙස්සපි අපරන්තකප්පිකතා යුජ්ජති. එවුං සබ්බස්සපි 
පුබ්බන්තයතො ආ තස්ස උච්යඡෙපඤ්ඤාපනවයසන ඉධ පුබ්බන්තකප්පියකසු
යෙසනා  තා. එයත උච්යඡෙවාො යහට්ඨා අපරන්තකප්පියකසු යෙසනා  තා.
එයතඋච්යඡෙවාොයහට්ඨා අපරන්තකප්පියකසුතත්ථතත්යථවඋච්ඡිජ්ජති, න
තයතොඋද්ධුංපවත්තිඅත්ථීති ෙස්සනත්ථුංවුත්තා.ජලබුබ්බුළකූපමාහිසත්තාති
තස්සලද්ධි. 
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පටුන 

ඉොති පුබ්බන්තකප්පියකසු. ඉයෙව මනුස්සත්තභාවාදියක උච්ඡිජ්ජති 
විනට්ඨවිනාසවයසන.එවුංඅනා යතඅනුප්පත්තිෙස්සනපරානුංඋච්යඡෙවාොනුං 
අපරන්තකප්පියකසු  හණුං; පුබ්බන්තයතො පනආ තස්ස අත්තයනො ඉයධව

උච්යඡෙෙස්සනපරානුං පුබ්බන්තකප්පියකසු  හණුං. ඉයතො පරං න  ච්ඡතීති
පන ඉෙුං අත්ථයතො ආපන්නස්ස අත්ථස්ස ෙස්සනුං. සත්යතසු සඞ්ඛායරසු ච
එකච්චසස්සතන්ති පවත්යතො එකච්චසස්සතවායෙො. යසො පන බ්රහ්මකායික-
ඛිඩ්ඩාපයෙොසික-මයනොපයෙොසිකත්තභාවයතො චවිත්වා ඉධා තානුං තක්කියනො

ච උප්පජ්ජනවයසන චතුබ්බියධොති ආහ ‘‘චත්තායරො එකච්චසස්සතවාො’’ති.
‘‘සඞ්ඛායරකච්චසස්සතිකා’’ති ඉෙුං යතහි සස්සතභායවන  ය්හමානානුං
ධම්මානුං ෙථාසභාවෙස්සනවයසන වුත්තුං, න
පයනකච්චසස්සතිකමතෙස්සනවයසන. තස්ස හි සස්සතාභිමතුං

අසඞ්ඛතයමවාතිලද්ධි.තථාහිවුත්තුං(දී.නි.1.49) බ්රහ්මජාය  – ‘‘චිත්තන්ති
වා මයනොති වා විඤ්ඤාණන්ති වා අෙුං අත්තා නිච්යචො ධුයවො සස්සයතො
අවිපරිණාමධම්යමො සස්සතිසමුං තයථව ඨස්සතී’’ති. න හි ෙස්ස භාවස්ස
පච්චයෙහි අභිසඞ්ඛතභාවුං පටිජානාති; තස්යසව නිච්චධුවාදිභායවො 
අනුම්මත්තයකන න සක්කා පටිඤ්ඤාතුුං. එයතන, 
‘‘උප්පාෙවෙධුවතායුත්තභාවා සිො නිච්චා, සිො අනිච්චා, සිො න
වත්තබ්බා’’තිආදිනාපවත්තස්සසත්තභඞ් වාෙස්ස අයුත්තතාවිභාවිතායහොති. 

තත්ථාෙුං (දී. නි. ටී. 1.38) අයුත්තතාවිභාවනා – ෙදි, ‘‘යෙන සභායවන
යෙො ධම්යමො අත්ථීති වුච්චති, යතයනව සභායවන යසො ධම්යමො
නත්ථී’’තිආදිනා වුච්යචෙය, සිො අයනකන්තවායෙො; අථ අඤ්යඤන, සිොන 
අයනකන්තවායෙො; න යචත්ථ යෙසන්තරාදිසම්බද්ධභායවො යුත්යතො වත්තුුං
තස්ස සබ්බයලොකසිද්ධත්තා විවාොභාවයතො. යෙ පන වෙන්ති – ‘‘ෙථා
සුවණ්ණඝයට මකුයට කයත ඝටභායවො නස්සති, මකුටභායවො උප්පජ්ජති, 
සුවණ්ණභායවො තිට්ඨතියෙව, එවුං සබ්බභාවානුං යකොචි ධම්යමො නස්සති, 
යකොචි උප්පජ්ජති, සභායවො පන තිට්ඨතී’’ති. යත වත්තබ්බා – කිුං තුං
සුවණ්ණුං, ෙුං ඝයට මකුයට ච අවට්ඨිතුං? ෙදි රූපාදි, යසො සද්යෙො විෙ
අනිච්යචො, අථ රූපාදිසමූයහො, සමූයහො නාම සම්මුතිමත්තුං. තස්ස
යවොහාරමත්තස්ස අත්ථිතා නත්ථිතා නිච්චතා වා න වත්තබ්බා. තස්ස
පරමත්ථසභායවන අනුපලබ්භනයතොති අයනකන්තවායෙො න සිො. ධම්මා ච
ධම්මියතොඅඤ්යඤවාසියුුංඅනඤ්යඤවා.ෙදිඅඤ්යඤ, නයතසුං අනිච්චතාෙ
ධම්මී අනිච්යචො අඤ්ඤත්තා. න හිරූපා චක්ඛුවිඤ්ඤාණුං අඤ්ඤත්තා, න ච 
රූයප චක්ඛුවිඤ්ඤාණසද්යෙො යහොති; කිඤ්ච ධම්මකප්පනාපිනිරත්ථිකා සිො
ධම්මියනො නිච්චානිච්චතාෙ අසිජ්ඣනයතො අථ අනඤ්යඤ; 
උප්පාෙවිනාසවන්යතහි අනඤ්ඤස්ස ධම්මියනො යතසුං විෙ
උප්පාෙවිනාසසබ්භාවයතොකුයතොනිච්චතාවකායසො, යතසම්පිවාධම්මියනොවිෙ 
නිච්චතාපත්තිසිො. අපිචනිච්චානිච්චනවත්තබ්බරූයපොඅත්තාචයලොයකොච
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පරමත්ථයතො විජ්ජමානතාපටිජානනයතො ෙථා නිච්චාදීනුං අඤ්ඤතරුං රූපුං, 
ෙථා වා දීපාෙයෙො. න හි දීපාදීනුං උෙෙබ්බෙසභාවානුං
නිච්චානිච්චනවත්තබ්බසභාවතා සක්කා වත්තුුං ජීවස්ස නිච්චාදීසු අඤ්ඤතරුං
රූපුං විොති එවුං සත්තභඞ් ස්ස විෙ යසසභඞ් ානම්පි අසම්භයවොයෙවාති
සත්තභඞ් වාෙස්සඅයුත්තතායවදිතබ්බාති. 

එත්ථ ච, ‘‘ඉස්සයරො නිච්යචො, අඤ්යඤ සත්තා අනිච්චා’’ති එවුං
පවත්තවාො සත්යතකච්චසස්සතවාො; යසෙයථාපි ඉස්සරවාොෙයෙො. 
‘‘පරමාණයවො නිච්චා ධුවා, ද්විඅණුකාෙයෙො අනිච්චා’’ති එවුං පවත්තවාො 
සඞ්ඛායරකච්චසස්සතවාො; යසෙයථාපි කණාෙවාොෙයෙො. නනු ච ‘‘එකච්යච
ධම්මා සස්සතා, එකච්යච අසස්සතා’’ති; එතස්මිුං වායෙ චක්ඛාදීනුං 
අසස්සතතාසන්නිට්ඨානුං ෙථාසභාවාවයබොයධො එව, තයිෙුං කථුං
මිච්ඡාෙස්සනන්ති, යකො එවමාහ – ‘‘චක්ඛාදීනුං අසස්සතභාවසන්නිට්ඨානුං
මිච්ඡාෙස්සන’’න්ති? අසස්සයතසුයෙව පන යකසඤ්චි ධම්මානුං
සස්සතභාවාභිනියවයසො ඉධ මිච්ඡාෙස්සනුං; යතන පන එකවායර 
පවත්තමායනන චක්ඛාදීනුං අසස්සතභාවාවයබොයධො විදූසියතො
සුංසට්ඨභාවයතො; විසසුංසට්යඨොවිෙ සප්පිමණ්යඩොසකිච්චකාරණාසමත්තතාෙ
සම්මාෙස්සනපක්යඛඨයපතබ්බතුංනාරහති.අථවා අසස්සතභායවනනිච්ඡිතාපි
චක්ඛුආෙයෙො සමායරොපිතජීවසභාවා එව දිට්ඨි ති යකහි  ය්හන්තීති
තෙවයබොධස්ස මිච්ඡාෙස්සනභායවො න සක්කා නිවායරතුුං. තථා හි වුත්තුං 

බ්රහ්මජාය  (දී. නි. 1.49) – ‘‘චක්ඛුන්ති වා…යප.… කායෙොති වා අෙුං යම
අත්තා’’තිආදි. එවඤ්ච කත්වා අසඞ්ඛතාෙ සඞ්ඛතාෙ ච ධාතුො වයසන 
ෙථාක්කමුං එකච්යච ධම්මා සස්සතා; එකච්යච අසස්සතාති එවුං පවත්යතො
විභජ්ජවායෙොපි එකච්චසස්සතවායෙො ආපජ්ජතීති එවුංපකාරා යචොෙනා
අයනොකාසායහොති අවිපරීතධම්මසභාවසම්පටිපත්තිභාවයතො. 

න මරතීති අමරා. කා සා? ‘‘එවන්තිපි යම යනො’’තිආදිනා (දී. නි. 1.62) 
නයෙනපරිෙන්තරහිතාදිට්ඨි තිකස්සදිට්ඨිචවාචාච, අමරාෙදිට්ඨිොවාචාෙ 

විවියධොයඛයපොතිඅමරාවික්යඛයපො.යසොඑතස්සඅත්ථීති අමරාවික්යඛයපො. අථ
වා අමරාති එකා මච්ඡජාති, සා උම්මුජ්ජනනිම්මුජ්ජනාදිවයසන උෙයක
සන්ධාවමානා  ාහුං න  ච්ඡති; එවයමවුං අෙම්පි වායෙො ඉයතො චියතො ච

සන්ධාවති,  ාහුංනා ච්ඡතීතිඅමරාවික්යඛයපො, යසොඑව අමරාවික්යඛපියකො. 
ස්වාෙුංවායෙොමුසාවාෙඅනුයෙො ඡන්ෙරා යමොහයහතුකතාෙ චතුධාපවත්යතොති

ආහ– ‘‘චත්තායරොඅමරාවික්යඛපිකා වුත්තා’’ති.නනුයචත්ථ(දී.නි.ටී.1.65-
66) චතුබ්බියධොපි අමරාවික්යඛපියකොකුසලාදියකධම්යමපරයලොකත්තිකාදීනි
ච ෙථාභූතුං අනවබුජ්ඣමායනො, තත්ථ තත්ථ පඤ්හුං පුට්යඨො පුච්ඡාෙ
වික්යඛපනමත්තුං ආපජ්ජතීති තස්ස කථුං දිට්ඨි තිකභායවො. න හි
අවත්තුකාමස්ස විෙ පුච්ඡිතමත්ථුං අජානන්තස්ස වික්යඛපකරණමත්යතන
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දිට්ඨි තිකතා යුත්තාති? න යහවුං පුච්ඡාවික්යඛපකරණමත්යතන තස්ස
දිට්ඨි තිකතා ඉච්ඡිතා, අථ යඛො මිච්ඡාභිනියවයසන. සස්සතවයසන 
මිච්ඡාභිනිවිට්යඨොයෙව හි මන්ෙබුද්ධිතාෙ කුසලාදිධම්යම පරයලොකත්තිකාදීනි 
ච, ොථාවයතො අප්පටිපජ්ජමායනො අත්තනා අවිඤ්ඤාතස්ස අත්ථස්ස පරුං 
විඤ්ඤායපතුුං අසමත්ථතාෙ මුසාවාොදිභයෙන ච වික්යඛපුංආපජ්ජතීති. තථා
හිස්ස වාෙස්ස සස්සතදිට්ඨිසඞ් යහො වුත්යතො. අථ වා පුඤ්ඤපාපානුං, 
තබ්බිපාකානඤ්ච අනවයබොයධන, අසද්ෙහයනන ච, ‘‘තබ්බිසොෙ පුච්ඡාෙ
වික්යඛපකරණුංයෙව යුත්තුං සුන්ෙරඤ්චා’’ති, ඛන්තිුං රුචිුං උප්පායෙත්වා
අභිනිවිසන්තස්ස උප්පන්නා විසුුංයෙයවකා එසා දිට්ඨි සත්තභඞ් දිට්ඨි විොති
ෙට්ඨබ්බා.තථායචව වුත්තුං– ‘‘පරිෙන්තරහිතාදිට්ඨි තිකස්සදිට්ඨියචවවාචා
චා’’ති (දී. නි. අට්ඨ. 1.61). කථුං පනස්සා සස්සතදිට්ඨිසඞ් යහො? 
උච්යඡෙවයසන අනභිනියවසයතො. ‘‘නත්ථි යකොචි ධම්මානුං ෙථාභූතයවදී
විවාෙබහුලත්තා යලොකස්ස; ‘එවයමව’න්ති පන සද්ෙන්තයරන ධම්යම
නිජ්ඣානනා අනාදිකාලිකා යලොයක’’ති  ාහවයසන සස්සතයලයසොයපත්ථ 
ලබ්භතියෙව. 

අමති ච්ඡතිඑත්ථසභායවොඔසානන්තිඅන්යතො, මරිොයෙො, යසොඑතස්ස 

අත්ථීති අන්තවා. යතනාහ ‘‘සපරිෙන්යතො’’ති. අවඩ්ඪිතකසිණස්ස පුග් ලස්ස

එවුං යහොතීති යෙොජනා. දුතිෙවායෙො ‘‘අනන්තවා යලොයකො’’ති වායෙො. 

තතිෙවායෙො ‘‘අන්තවාචඅනන්තවාචා’’තිවායෙො. චතුත්ථවායෙො ‘‘යනවන්තවා

නානන්තවා’’තිවායෙො.එයතඑවචත්තායරො වාදියනොසන්ධාෙ බ්රහ්මජාය  (දී.
නි. 1.53) – ‘‘අන්තානන්තිකා අන්තානන්තුං යලොකස්ස පඤ්ඤයපන්තිචතූහි
වත්ථූහී’’ති වුත්තුං. තත්ථ (දී. නි. ටී. 1.53) යුත්තුං තාව පුරිමානුං තිණ්ණුං
වාදීනුං අන්තත්තඤ්ච අනන්තත්තඤ්ච අන්තානන්තත්තඤ්ච ආරබ්භ
පවත්තවාෙත්තා අන්තානන්තිකත්තුං. පච්ඡිමස්ස පන තදුභෙපටියසධවයසන
පවත්තවාෙත්තා කථමන්තානන්තිකත්තන්ති? තදුභෙපටියසධවයසන
පවත්තවාෙත්තා එව. ෙස්මා පටියසධවායෙොපි අන්තානන්තවිසයෙො එව තුං 
ආරබ්භ පවත්තත්තා. අපයර ආහු – ‘‘ෙථා තතිෙවායෙ සම්යභෙවයසන
එතස්යසව අන්තවන්තතා අනන්තතා ච සම්භවති, එවුං තක්කීවායෙපි
කාලයභෙවයසන උභෙසම්භවයතො අඤ්ඤමඤ්ඤපටියසයධන උභෙඤ්යඤව
වුච්චති. කථුං? අන්තවන්තතාපටියසයධන හි අනන්තතා වුච්චති, 
අනන්තතාපටියසයධනචඅන්තවන්තතා, අන්තානන්තානඤ්චතතිෙවාෙභායවො
කාලයභෙස්ස අධිප්යපතත්තා.ඉෙුංවුත්තුංයහොතිෙස්මාඅෙුංයලොකසඤ්ඤියතො
අත්තාඣායීහි අධි තවියසයසහිඅනන්යතොකොචිසක්ඛි දිට්යඨො අනුසුෙයති; 
තස්මා යනවන්තවා. ෙස්මා පන යතහි එව කොචි අන්තවා සක්ඛි දිට්යඨො
අනුසුෙයති, තස්මා නපනඅනන්තවා’’ති.ෙථාචඅනුස්සුතිතක්කීවයසන, එවුං
ජාතිස්සරතක්කිආදීනඤ්ච වයසන ෙථාසම්භවුං යෙොයජතබ්බුං. අෙඤ්හි
තක්කියකො අවඩ්ඪිතභාවපුබ්බකත්තා පටිභා නිමිත්තානුං වඩ්ඪිතභාවස්ස
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පටුන 

වඩ්ඪිතකාලවයසන අපච්චක්ඛකාරිතාෙ අනුස්සවාදිමත්යත ඨත්වා – 
‘‘යනවන්තවා’’තිපටික්ඛිපති, අවඩ්ඪිතකාලවයසනපන ‘‘නානන්යතො’’ති.න
පන අන්තවන්තතානන්තතානුං අච්චන්තමභායවන ෙථා තුං 
‘‘යනවසඤ්ඤීනාසඤ්ඤී’’ති, අවස්සඤ්ච එතුං එවුං විඤ්ඤාතබ්බුං, අඤ්ඤථා 
වික්යඛපපක්ඛුංයෙව භයජෙය චතුත්ථවායෙො. න හි
අන්තවන්තතානන්තතාතදුභෙවිනිමුත්යතො අත්තයනො පකායරො අත්ථි, 
තක්කීවාදී ච යුත්තිමග් යකො, කාලයභෙවයසන ච තදුභෙම්පි එකස්මිුං න න

යුජ්ජතීති. අනන්තරචතුක්කන්තිඑකත්තසඤ්ඤීතිආ තසඤ්ඤීචතුක්කුං. 

එකන්තසුඛීතිඑකන්යතයනවසුඛී.තුංපනස්ස සුඛුංදුක්යඛනඅයවොමිස්සුං

යහොතීතිආහ ‘‘නිරන්තරසුඛී’’ති. එකන්තසුඛයමවාතිඉෙුංසුඛබහුලතුංසන්ධාෙ

වුත්තුං. අතීතාසු සත්තසු ජාතීසූති ඉෙුං තයතො පරුං ජාතිස්සරඤායණන 

අනුස්සරිතුුං න සක්කාති කත්වා වුත්තුං. තාදිසයමවාති සුඛසමඞ්ගියමව

අත්තභාවුං. ‘‘එවුං සුඛසමඞ්ගී’’ති තුං අනුස්සරන්තස්ස ජාතිස්සරස්ස 
අතීතජාතිෙම්පිඉධවිෙ දුක්ඛඵුට්ඨස්සතුංඅනුස්සරන්තස්ස. 

සබ්යබසම්පීතිලාභීනුංතක්කීනම්පි. තථාතිඉමිනා ‘‘සබ්යබසම්පී’’තිඉෙුං
පෙුං ආකඩ්ඪති. කාමාවචරුං නාම අදුක්ඛමසුඛුං අනුළාරුං අවිභූතන්ති ආහ 

‘‘චතුත්ථජ්ඣානවයසනා’’ති.චතුත්ථජ්ඣානුංකාරණභූතුංඑතස්ස අත්ථි, යතන

වා නිබ්බත්තන්ති චතුත්ථජ්ඣානිකං. මජ්ඣත්තස්සාති මජ්ඣත්තභූතස්ස

මජ්ඣත්තයවෙනාබහුලස්ස. මජ්ඣත්තභූතට්ඨානයමව අත්තයනො

මජ්ඣත්තතාපත්තයමව භූතපුබ්බුං අනුස්සරන්තස්ස. එකච්චසස්සතිකාති
එකච්චසස්සතවාදියනො වුත්තා. පුග් ලාධිට්ඨායනන හි එකච්චසස්සතිකා. එස
නයෙො යසයසසුපි. අධිච්චසමුප්පන්නවායෙො සස්සතවාෙසමුද්දිට්යඨොති කත්වා 

‘‘ද්යව අධිච්චසමුප්පන්නිකා’’තිචවුත්තුං. 

28. දිට්ඨුද්ොරන්ති ෙථාවුත්තානුං දිට්ඨීනුං අනිෙයානිකභාවෙස්සනවයසන

පදුද්ධරණුං. පච්චත්තංයෙව ඤාණන්තිඅපරප්පච්චෙුංඅත්තනියෙවඤාණුං.තුං

පන අත්තපච්චක්ඛුං යහොතීති ආහ ‘‘පච්චක්ඛඤාණ’’න්ති. සුවණ්ණස්ස විෙ
යෙොසාප යමන උපක්කියලසවි යමන ඤාණස්ස විසුද්ධන්ති ආහ 

‘‘පරිසුද්ෙන්ති නිරුපක්කිය ස’’න්ති. කියලසන්ධකාරවි මයතො 

සප්පභාසමුජ්ජලයමව යහොතීති වුත්තුං – ‘‘පරියෙොොතන්ති පභස්සර’’න්ති 

බාහිරසමෙස්මිම්පි යහොන්ති ඣානස්ස සමිජ්ඣනයතො. මෙමිෙං ජානාමාති
‘‘සස්සයතො අත්තා ච යලොයකො ච ඉෙයමව සච්චුං යමොඝමඤ්ඤ’’න්ති ච
මිච්ඡා ාහවයසන අඤ්ඤාණභා යමව පරිබ්රූයහත්වා තයතො එව ෙථා හිතුං

 ාහුංසන්ධාෙ– ‘‘මෙමිෙුංඅත්ථුංතත්ථජානාමා’’ති එවං තත්ථ මිච්ඡා ායහ

අවිජ්ජමානුං ඤාණයකොට්ඨාසං ඔතායරන්තියෙව අනුප්පයවයසන්තියෙව. නතං

ඤාණං, මිච්ඡාෙස්සනංනායමතං, කිුංපනතුංමිච්ඡාෙස්සනුංනාම? සස්සයතො
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අත්තා ච යලොයකො චාතිආදිනා මිච්ඡාභිනියවසභාවයතො. යතනාහ 

‘‘තෙපි…යප.… අත්යථො’’ති. ෙුං තුං දිට්ඨිො උපනිස්සෙභූතුං ඤාණුං, තුං

සන්ධාොහ– ‘‘ජානනමත්ත ක්ඛණත්තාඤාණභා මත්තයමවා’’ති.ඤාණම්පි
හි දිට්ඨිො උපනිස්සයෙො යහොතියෙව ලාභියනො ඉතරස්ස ච තථා තථා

මිච්ඡාභිනියවසයතො. අනුපාතිවත්තනයතො අනතික්කමනයතො. අසාධාරණයතො

නඋපාතිවත්තන්ති එයතනාති අනුපාතිවත්තනුං, තයතො. උපාොනපච්චෙයතොති
උපාොනස්ස පච්චෙභාවයතො. එයතන ඵලූපචායරයනව උපාොනමාහ. ෙදි
බ්රහ්මජායලආ තාසබ්බාපි දිට්ඨියෙොඉධකථිතායහොන්ති, එවුංසන්යත ඉෙුං

සුත්තුං බ්රහ්මජාලසුත්යතන එකසදිසන්ති ආහ – ‘‘බ්රහ්මජාය  පනා’’තිආදි.
‘‘අඤ්ඤත්ර රූපුං අඤ්ඤත්ර යවෙනා සක්කාෙුංයෙව අනුපරිධාවන්තී’’ති

වචනයතො ඉධ සක්කාෙදිට්ඨි ආ තා. බ්රහ්මජා ං කථිතයමව යහොති තත්ථ
ආ තානුං ද්වාසට්ඨිොපි දිට්ඨීනුං ඉධා තත්තා. සස්සතුච්යඡොභිනියවයසො
අත්තාභිනියවසපුබ්බයකො, ‘‘අත්තා සස්සයතො අත්තා උච්යඡයෙො’’ති
පවත්තනයතො. 

30. ද්වාසට්ඨි…යප.… ෙස්යසතුන්ති කථුංපනාෙමත්යථො‘‘ඉධ, භික්ඛයව, 
එකච්යචො’’තිආදිපාළිො ෙස්සියතො යහොතීති? අප්පහීනසක්කාෙදිට්ඨිකස්ස

පුබ්බන්තාපරන්තදිට්ඨිඋපාදිෙනයජොතනයතො. පරිච්චාය නාති වික්ඛම්භයනන. 

චතුත්ථජ්ඣානනියරොො තතිෙජ්ඣානං උපසම්පජ්ජ විහරතීති එත්ථ න 
පරිහීනචතුත්ථජ්ඣානස්සතතිෙජ්ඣානුංභවති, තතිෙජ්ඣානාවුට්ඨිතස්සපන 
චතුත්ථජ්ඣානා වුට්ඨිතස්ස ච තතිෙුං පටියලොමනයෙන සම්භවති. යතනාහ 

‘‘අෙං පයනත්ථා’’තිආදි. එවංසම්පෙමිෙං යවදිතබ්බන්ති ‘‘පවියවකා පීති
නිරුජ්ඣතී’’ති ඉෙුං, ‘‘නිරාමිසසුඛස්සනියරොධා’’ති එත්ථ විෙ
වුට්ඨානනියරොධවයසන වුත්තන්ති යවදිතබ්බන්ති අත්යථො. 

හීනජ්ඣානපරිොොනකයෙොමනස්සන්ති නීවරණසහ තයෙොමනස්සමාහ.තඤ්හි

ඣානපරිොොනකරුං. කම්මනීෙභායවොති සමාපත්තිුං පත්යතො විෙ
සමාපත්තිසමාපජ්ජනභායව කම්මක්ඛමභායවො. යසොමනස්සවිධුරත්තා
යෙොමනස්සුංවිොතියෙොමනස්සන්තිවුත්තුං. ‘‘උප්පජ්ජතිපවියවකාපීතී’’තිපුන

වුත්තා පීති ඣානද්වෙපීති. ෙං ඨානං ඡාො ජහතීති ෙුං පයෙසුං ආතයපන
අභිභුෙයමානුංඡාොජහති.තත්ථආතයප ඡාොතිපයෙයසනආතපසඤ්ඤිතානුං

භූතසඞ්ඛතානුංපහානට්ඨානමාහ.යතනාහ ‘‘ෙස්මිංඨායන’’තිආදි. 

31. නිරාමිසංසුඛන්තිතතිෙජ්ඣානසුඛං දූරසමුස්සාරිතකාමාමිසත්තා. 

32. අදුක්ඛමසුඛන්ති චතුත්ථජ්ඣානයවෙනං, න ෙුං කිඤ්චි
උයපක්ඛායවෙනුං. 
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33. නිග් හයණොතිමමුංකාරභායවන කිඤ්චිපිඅ ණ්හන්යතො. නිබ්බානස්ස

සප්පාෙන්ති නිබ්බානාධි මස්ස, නිබ්බානස්යසව වා අවියලොමවයසන

එකන්තිකුපාෙතාෙ සප්පාෙුං. යතනාහ ‘‘උපකාරභූත’’න්ති. සබ්බත්ථාති 

සබ්යබසුයතභූමකධම්යමසු. එතන්තිඑතුංෙථාවුත්තසමථභාවනාෙ කියලසානුං
වික්ඛම්භනුං. සබ්බත්ථ නිකන්තිො අසුක්ඛාපිතත්තා කථුං නිබ්බානස්ස 

උපකාරපටිපො නාම ජාතං? න ජාෙයත වාතයධිප්පායෙො. සබ්බත්ථාති

පුබ්බන්තානුදිට්ඨිආදියක සබ්බස්මිුං. අග් ණ්හනවයසනාති තණ්හා ායහන
අග් හණවයසන. ෙත්ථහිතණ්හා ායහොවියමොචියතො, තත්ථදිට්ඨිමානග් ාහා
සුක්ඛාවිෙයහොන්ති තයෙකට්ඨභාවයතො.තාදිසස්සනිබ්බාන ාමිනීපටිපොඑව

ආසන්යන, න දූයර. යතන වුත්තුං – ‘‘උපකාරපටිපො නාම ජාත’’න්ති.
තාදිසස්ස ච සන්යතොහමස්මීතිආදිකා සමනුපස්සනා අධිමානපක්යඛතිට්ඨතීති

ආහ – ‘‘අභිවෙතීති අභිමායනන උපවෙතී’’ති. ඉෙයමව උපාදිෙතීති

නිෙමාභාවයතො ‘‘අට්ඨාරසවිෙම්පී’’ති වුත්තුං. යසසපයෙපි එයසව නයෙො. 
දිට්ඨපාොයනසතියසසඋපාොනසම්භයවොඅවුත්තසිද්යධොතිතයෙවඋද්ධටුං. 

යසආෙතයන යවදිතබ්යබති නියරොධස්ස කාරණුං නිබ්බානුං යවදිතබ්බුං. 

ද්වින්නං ආෙතනානන්ති චක්ඛාෙතනාදීනුං ද්වින්නුං ආෙතනානුං. 

පටික්යඛයපනනිබ්බානං ෙස්සිතං යවයනෙයජ්ඣාසෙවයසන. 

න  ාෙතීති න පතිට්ඨාති. අයතොති අස්මා නිබ්බානා. සරාති තණ්හා. 

සඞ්ඛාරපටික්යඛයපනාති සඞ්ඛායරකයෙසභූතානුං චතුන්නුං මහාභූතානුං 
පටික්යඛයපන. 

විඤ්ඤාණන්ති විසිට්යඨනඤායණන ජානිතබ්බුං. තයතො එව අනිෙස්සනං 

අචක්ඛුවිඤ්යඤෙයුං අනින්ද්රිෙය ොචරුං. අනන්තන්ති අන්තරහිතුං, නිච්චන්ති 

අත්යථො. සබ්බයතො පභන්ති කියලසන්ධකාරාභාවයතො ච සමන්තයතො 
පභස්සරුං. ‘‘සබ්බයතොපප’’න්තිවාපායඨො, සබ්බයතොපතතිත්ථන්තිඅත්යථො. 
චත්තාරීසකම්මට්ඨානසඞ්ඛායතහි තිත්යථහි ඔතරිත්වා අනුපවිසිතබ්බුං
අමතසරන්ති වුත්තුං යහොති. අනුපාො කඤ්චි ධම්මුං අග් යහත්වා විමුච්චන්ති

එත්ථාති අනුපාොවියමොක්යඛො, නිබ්බානුං. අනුපාො විමුච්චති එයතනාති 

අනුපාොවියමොක්යඛො, අග් මග්ය ො. අනුපාොවියමොක්ඛන්තිකතාෙ පන 

අරහත්තඵලුං අනුපාොවියමොක්යඛොතිවුත්තුං.යසසුං සුවිඤ්යඤෙයයමව. 

පඤ්චත්තෙසුත්තවණ්ණනාෙලීනත්ථප්පකාසනාසමත්තා. 

3. කින්තිසුත්තවණ්ණනා 

34. භයවොති පරිත්යතො. අභයවොති මහන්යතො. වුද්ධිඅත්යථො හි අෙුං අ-

කායරො, ‘‘සුංවරාසුංවයරො, ඵලාඵල’’න්තිආදීසු විෙ, තස්මා භවාභවයහතූති
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පටුන 

ඛුද්ෙකස්ස මහන්තස්ස වා භවස්ස යහතු, තුං පච්චාසීසමායනොති අත්යථො.

යතනාහ– ‘‘තස්මිංතස්මිංභයවසුඛං යවදිස්සාමී’’තිආදි. 

35. යලොකුත්තරයබොධිපක්ඛිෙධම්යම උද්දිස්ස පුථුජ්ජනානුං විවායෙො

සම්භවතීති ආහ – ‘‘ය ොකිෙය ොකුත්තරාව කථිතා’’ති. යලොකිොපි හි
යබොධිපක්ඛිෙධම්මා යලොකුත්තරධම්මාධි මස්ස ආසන්නකාරණත්තා 
වියසසකාරණන්ති ොව අඤ්යඤහි යලොකිෙධම්යමහි අභිවිසිට්යඨොති කත්වා, 

‘‘ඉයමසු සත්තතිංසයබොධිපක්ඛිෙෙම්යමසූ’’ති අවියසයසන වුත්තුං. අත්ථයතො

නානංයහොතීතිඅත්ථයතොයභයෙොයහොතියබොධිපක්ඛිෙධම්මානුං සමධි තත්තා.

න හි කාොෙයෙො භායවතබ්බා, සතියෙව පන භායවතබ්බාති. බයඤ්ජනයතො

නානං යභෙුං. ඉමිනාපි කාරයණනාති ඉමාෙපි යුත්තිො. ඉොනි තුං යුත්තිුං

ෙස්යසන්යතො – ‘‘අත්ථඤ්ච බයඤ්ජනඤ්චා’’තිආදිමාහ. තත්ථ සමායනත්වාති

සුත්තන්තරයතො සමායනත්වා, සුත්තන්තරපයෙහි ච සමායනත්වා. අඤ්ඤථාති

අඤ්ඤයතො, භූතයතො අප තුං කත්වාති අත්යථො. මිච්ඡා යරොපිතභායවොති

අොථාවයතොඨපිතභායවො. අත්ථඤ්චබයඤ්ජනඤ්චවිඤ්ඤාපනකාරණයමවාති
අවිපරීතත්ථස්ස සද්ෙස්සචබුජ්ඣනයහතුතාෙ. 

37. ඉධ ධම්මවිනෙට්ඨායන සතියෙව සතිපට්ඨානන්ති  හිතා, අත්ථයතො
සයමති නාම ොථාවයතො අත්ථස්ස  හිතත්තා. අසභාවනිරුත්තිභාවයතො
බයඤ්ජනයතොනානත්තන්තිතුංලිඞ් යභයෙනවචනයභයෙනච ෙස්යසන්යතො, 

‘‘සතිපට්ඨායනොති වා සතිපට්ඨානාති වා මිච්ඡා යරොයපථා’’ති ආහ. 

අප්පමත්තකන්ති අණුමත්තුං සල්ලහුකුං, න  රුතරුං අධනිතුං කත්වා

වත්තබ්බම්පි ෙනිතං යඝොසවන්තුං කත්වා යරොපියත වුත්තයෙොසාභාවයතොති

යතනාහ– ‘‘නිබ්බුතිංපත්තුංසක්කායහොතී’’ති. 

බයඤ්ජනස්සමිච්ඡායරොපනුංනවියසසන්තරාෙකරුංයහොතීතිඤාපනත්ථුං, 

චතුසු මග්ය සු පඤ්හං කයථත්වාව පරිනිබ්බුයතො. සුත්තන්තබයඤ්ජනං

සන්ොයෙතංවුත්තං – ‘‘අප්පමත්තකුංයඛොපනා’’ති. 

38. අථ චතුත්ථවායර විවායෙො කස්මා ජායතො? ොවතා යනසුං වචනුං

අත්ථයතොයචවසයමතිබයඤ්ජනයතොචාතිඅධිප්පායෙො. සඤ්ඤාෙවිවායෙොති
කිඤ්චාපි සයමති අත්ථයතො යචව බයඤ්ජනයතො ච, සඤ්ඤා පන යනසුං
අවිසුද්ධා, තාෙ සඤ්ඤාෙ වයසන විවායෙො ජායතොති ෙස්යසන්යතො 

‘‘අහ’’න්තිආදිමාහ. අහුංසතිපට්ඨානන්තිවොමි, අෙුං සතිපට්ඨායනොති වෙතීති

එවුංයතසුංඤාණුංයහොතීතිඉමමත්ථුං, ‘‘එයසව නයෙො’’තිඉමිනාඅතිදිසති. 

39. නයචොෙනත්ථාෙයව ායිතබ්බන්ති සීඝුංසීඝුංනයචොෙනාකාතබ්බාති

අත්යථො. තස්මාති ෙස්මා එකච්යචො යකොධනභායවන එවුං පටිප්ඵරි, තස්මා. 
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අනාොනදිට්ඨීති ආදියිත්වා අනභිනිවිසනයතො අනාොනදිට්ඨී අෙළ්හග් ාහී. 

පක්ඛිපන්යතොවිොතිගිලිත්වාපක්ඛිපන්යතොවිෙ. 

උපඝායතොති චිත්තප්පඝායතො ඵරසුපඝායතො විෙ. වණඝට්ටිතස්ස විොති

වයණ ඝට්ටිතස්ස විෙ දුක්ඛුප්පත්ති චිත්තදුක්ඛුප්පත්ති. ද්යව වායර වත්වාපි

විසජ්යජතීති සුප්පටිනිස්සග්ගී එවුං පය ව යචොදිතමත්යත විස්සජ්යජති යචති

අධිප්පායෙො. කථනවයසන ච කාෙචිත්තකි මයථො. එවරූයපොති සහසා
අවිස්සජ්යජන්යතනයචොෙකස්ස වියහසාවායෙොහුත්වාපිඅක්යකොධනාදිසභායවො. 

උයපක්ඛාති සයකන කම්යමන පඤ්ඤායිස්සතීති තස්මිුං පුග් යල

අජ්ඣුයපක්ඛණා. උයපක්ඛං අතිමඤ්ඤති නාම තස්ස අනාචාරස්ස
අනජ්ඣුයපක්ඛණයතො. 

40. වචනසඤ්චායරොති යපසුඤ්ඤවයසන අඤ්ඤථාවචනුපසුංහායරො. 

දිට්ඨිපළායසොතියු ග් ාහවයසනලද්ධි. සාපන චිත්තස්සඅනාරාෙනිෙභායවො 

සත්ථුචිත්තස්ස අනාරාධකභායවො. ක යහොතිඅධිකරණුප්පාෙවයසනපවත්යතො
විග් යහො භණ්ඩනස්සපුබ්බභාය ො. 

යෙනකාරයණනාතියෙනධම්යමනසත්ථුසාසයනන. තයමවහිසන්ධාෙ

වෙති – ‘‘ෙම්යමොති සාරණීෙෙම්යමො අධිප්යපයතො’’ති. එත්ථාති ‘‘ධම්මස්ස 

චානුධම්ම’’න්තිඑත්ථ. ෙම්යමොතිසම්බුද්ධස්සතස්සතථා පවත්තුංබයාකරණුං

ෙථා විවාොපන්නා සඤ්ඤත්තිුං  ච්ඡන්ති. යතනාහ – ‘‘යතසං භික්ඛූනං

සඤ්ඤත්තිකරණ’’න්ති. තයෙව බයාකරණුං අනුධම්යමොති භික්ඛුනා

වුච්චමායනොඅනුපවත්යතොධම්යමො.යතනාහ– ‘‘තයෙවබයාකයරොතිනාමා’’ති. 

යකොචීති යෙො යකොචි. සහෙම්මියකො සකාරයණො. අඤ්ඤත්යථො අෙුං කිුං

සද්යෙොති ආහ ‘‘අඤ්යඤො’’ති. අස්සාති වුත්තනයෙන පටිපන්නභික්ඛුයනො, 
තස්ස පටිපත්ති න යකනචි  රහණීො යහොතීති අත්යථො. යසසුං සබ්බුං 
සුවිඤ්යඤෙයයමව. 

කින්තිසුත්තවණ්ණනාෙලීනත්ථප්පකාසනාසමත්තා. 

4. සාම ාමසුත්තවණ්ණනා 

41. ද්යවධිකජාතාති ජාතද්යවධිකා සඤ්ජාතයභො. ද්යවජ්ඣජාතාති

දුවිධභාවුං පත්තා. භණ්ඩන්ති පරිභාසන්ති එයතනාති භණ්ඩනං, 

විරුද්ධචිත්තතා. තන්ති භණ්ඩනුං. ෙම්මවිනෙන්ති පාවචනුං. විතුජ්ජන්තා 

මුඛසත්තීහි. සහිතං යමති මය්හුං වචනුං සහිතුං සිලිට්ඨුං පුබ්බාපරසම්බන්ධුං

අත්ථයුත්තුං. යතනාහ ‘‘අත්ථසංහිත’’න්ති. අධිචිණ්ණන්ති ආචිණ්ණුං. 

විපරාවත්තන්ති වියරොධෙස්සනවයසන පරාවත්තිතුං, පරාවත්තුං දූසිතන්ති
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අත්යථො.යතනාහ– ‘‘චිරකා වයසන…යප.… නිවත්ත’’න්ති. පරියෙසමායනො 

චර, තත්ථ තත්ථ  න්ත්වා සික්ඛාහීති අත්යථො. සයච සක්යකොසි, ඉොනියමව

මො යවඨිතයෙොසුං නිබ්යබයඨහි. මරණයමවාති අඤ්ඤමඤ්ඤඝාතවයසන
මරණයමව. 

නාටපුත්තස්ස ඉයමති නාටපුත්තිො. යත පන තස්ස සිස්සාති ආහ 

‘‘අන්යතවාසියකසූ’’ති. පුරිමපටිපත්තියතො පටිනිවත්තනුං පටිවානුං, තුං රූපුං

සභායවො එයතසන්ති පටිවානරූපා. යතනාහ ‘‘නිවත්තනසභාවා’’ති. කථනං 

අත්ථස්සආචික්ඛනුං. පයවෙනං තස්සයහතුොහරණානිආහරිත්වා යබොධනුං.න

උපසමාෙ සුංවත්තතීති අනුපසමසුංවත්තනුං, තයෙව අනුපසමසංවත්තනිකං, 

තස්මිුං. සමුස්සිතුං හුත්වා පතිට්ඨායහතුභාවයතො ථූපං පතිට්ඨාති ආහ – 

‘‘භින්නථූයපති භින්නපතිට්යඨ’’ති. ථූයපොති වා ධම්මස්ස නිෙයානභායවො

යවදිතබ්යබො, අඤ්ඤධම්යම අභිභුෙය සමුස්සිතට්යඨන. යසො නි ණ්ඨස්ස

සමයෙ යකහිචි අභින්නසම්මයතොපි භින්යනො විනට්යඨොයෙව සබ්යබනසබ්බුං 
අභාවයතොති භින්නථූයපො. යසො එව නිෙයානභායවො වට්ටදුක්ඛයතො
මුච්චිතුකාමානුං පටිසරණුං, තුං එත්ථ නත්ථීති අප්පටිසරයණො, තස්මිුං 

භින්නථූයප අප්පටිසරයණතිඑවයමත්ථඅත්යථොයවදිතබ්යබො. 

ආචරිෙප්පමාණන්ති ආචරිෙමුට්ඨි හුත්වා පමාණභූතුං. නානානීහායරනාති
නානාකායරන. ‘‘විවායෙො න උප්පජ්ජී’’ති වත්වා තස්ස අනුප්පත්තිකාරණුං

ෙස්යසන්යතො, ‘‘සත්ථා හි…යප.… අවිවාෙකාරණං කත්වාව පරිනිබ්බායී’’ති

වත්වාතුං විවරිතුුං ‘‘භ වතාහී’’තිආදිවුත්තුං. පතිට්ඨාචඅවස්සයෙොච, ‘‘අෙුං
ධම්යමො අෙුං විනයෙො ඉෙුං සත්ථුසාසන’’න්ති විනිච්ඡෙයන මහාපයෙසා, 
පඤ්හබයාකරණානිච, ෙස්මායතසු පතිට්ඨාෙයතඅවස්සාෙධම්මවිනෙධරාච
නිච්ඡෙුං ච්ඡන්ති.තථාහි සුත්තන්තමහාපයෙසයතොවිනයෙයකනචිපුච්ඡියතො
අත්යථො චතුන්නුං පඤ්හබයාකරණානුං වයසන සුවිනිච්ඡිතරූයපො, තස්මා

ධම්මවිනයෙොඉධසත්ථුකිච්චුංකාතුුංසක්යකොතීතිආහ– ‘‘යතයනවා’’තිආදි, 
තස්මාඋළාරාෙයෙසනාෙභාජනන්ති අධිප්පායෙො. 

42. පටිපවිට්ඨුං කත්වා ආහරිතබ්බයතො, සච්චුං කාරිතබ්බයතො පාභතුං

මූලන්තිආහ– ‘‘කථාපාභත’’න්ති, ධම්මකථාෙමූලකාරණන්තිඅත්යථො.යෙසුං 
වයසන විවායෙො උප්පන්යනො, යතයෙව අධම්මවාදියනො, යතසුං තාව යසො
අහිතාෙ දුක්ඛාෙ සුංවත්තතු, තයතො අඤ්යඤසුං යෙවමනුස්සානුං කථන්ති, 
යචොෙනා පරම්පරාෙ සුංකියලසවත්ථුභාවයතොති පරිහායරො. යතනාහ – 

‘‘යකොසම්බකක්ඛන්ෙයකවිො’’තිආදි. 

43. අභිඤ්ඤා යෙසිතාති අභිවිසිට්ඨාෙ පඤ්ඤාෙ ජානිත්වා යබොධිතා. 

පතිස්සෙමානරූපාතිඅපදිස්ස පතිස්සෙමානා රුකවයසනනිස්සෙමානසභාවා.
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පටුන 

යතනාහ – ‘‘උපනිස්සාෙ විහරන්තී’’ති,  රුතරුං නිස්සෙුං කත්වා විහරන්තීති

අත්යථො. පරිවායර පඤ්ඤත්තානීති, ‘‘ආජීවයහතු ආජීවකාරණා’’ති, එවුං 

නිද්ධායරත්වා පරිවාරපාළිෙං (පරි.336) ආසඞ්කරවයසන ඨපිතානි. ‘‘එවඤ්ච
පන, භික්ඛයව, ඉමුං සික්ඛාපෙුං උද්දියසෙයා’’ති (පාරා. 39, 42, 43) 

විභඞ් පාඨවයසයනවහිතානිභ වතාපඤ්ඤත්තානි. තානිඨයපත්වා යසසානි

සබ්බසික්ඛාපොනි අධිපාතියමොක්ඛං නාමාති, ඉෙුං ය ොබලීබද්ෙඤායෙන 
වුත්තන්තිෙට්ඨබ්බුංයතසම්පිඅධිපාතියමොක්ඛභාවයතො. 

තත්රාෙං නයෙොති තස්මිුං සුප්පජහනාෙ අප්පමත්තකභායව අෙුං

වක්ඛමායනො. තානීතිපණීතයභොජනානි. යෙො යකොචීතිභික්ඛු වා භික්ඛුනී වා. 

දුක්කටවත්ථුකන්ති ෙං කිඤ්චි දුක්කටාපත්තිවත්ථුකුං. යතනාති
සුප්පජහනභායවන මූලාපත්තිවීතික්කමස්සඅණුමත්තතාෙ. 

පුබ්බභා මග් න්ති යලොකිෙමග් ුං. තත්රාති තස්මිුං පුබ්බභා මග් ුං

නිස්සාෙවිවාදුප්පායෙ. ඔභාසඤාණන්තිඔභාසස්සඋප්පත්තියහතුභූතුංඤාණුං.
තත්ථ පන යසො මග් සඤ්ඤිභායවන මග්ය ො ච චතුබ්බියධොති සුතත්තා, 

‘‘පට්ඨමමග්ය ො නාමා’’තිආදිමාහ. එවන්ති එවුං අසන්දිද්ධුං අපරිසඞ්කිතුං
පරිච්චත්තුංකත්වාකම්මට්ඨානුංකයථතුුංනසක්යකොති. 

යචතිෙංනදිට්ඨන්තිතස්සකතුංථූපුං වෙති.නින්දියෙපුථුජ්ජනභායවඨිතුං
පාසුංසුං අරිෙභාවුං ආයරොයපත්වා තුං මිච්ඡාලද්ධිුං අභිනිවිස්ස පග් ය්හ

යවොහරණයතො සග්ය ොපිමග්ය ොපි වාරියතොයෙවාති.වුත්තඤ්යහතුං– 

‘‘යෙො නින්දිෙුංපසුංසති, තුංවානින්ෙතියෙො පසුංසියෙො; 
විචිනාතිමුයඛනයසොකලිුං, කලිනායතනසුඛුංනවින්ෙතී’’ති.(සු. නි.
663; සුං.නි.1.180-181; අ.නි.4.3; යනත්ති.92); 

‘‘ඛයණයනව අරහත්තුං පාපුණිතුුං සමත්ථකම්මට්ඨානකථුං
ආචික්ඛිස්සාමී’’ති හි ඉමිනා තත්ථ යකොහඤ්ඤම්පි දිස්සති; ඉතයරසු පන

වත්තබ්බයමව නත්ථි. උප්පායටත්වාති උද්ධරිත්වා. ‘‘අථ යත භික්ඛූ’’තිආදි 

යසසං නාම. ‘‘අමතුංයත පරිභුඤ්ජන්ති, යෙකාෙ තාසතිුං පරිභුඤ්ජන්තී’’ති

(අ. නි. 1.600) වචනුං දුග් හිතුං  ණ්හායපත්වා, ‘‘එත්තාවතා යවො අමතං

පරිභුත්තංනාම භවිස්සතී’’තිආහ. 

44. එවන්ති ආකාරලක්ඛණයමතුං, න ආකාරනිෙමනුං. යතන ඉමිනාව
කාරයණන ච යෙො විවායෙො උප්පජ්යජෙයාති වුත්තුං යහොති.  රුස්මිුං  රූති
පවත්තුං චිත්තුං  රුවිසෙත්තා තුංසහචරිතත්තා  රු, තස්ස භායවො  ාරවුං, 

 රුකරණුං, තුං එත්ථ නත්ථීති අ ාරයවො. යතනාහ ‘‘ ාරවවිරහියතො’’ති.
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 රුස්ස  ාරවවයසන පතිස්සෙනුං පතිස්යසොති වුච්චති නීචවුත්තිතා, 

තප්පටිපක්ඛයතො අප්පතිස්යසොතිආහ– ‘‘අප්පතිස්සයෙොඅනීචවුත්තී’’ති.එත්ථ

ෙථාෙුං පුග් යලො සත්ථරි අ ාරයවො නාම යහොති, තුං ෙස්යසතුුං, ‘‘එත්ථ

පනා’’තිආදි වුත්තුං. තත්ථ තීසුකාය සු උපට්ඨානං න ොතීතිආදි 
සමුොෙකිත්තනඅනවයසසෙස්සනුං, අවෙවයතො පන අ ාරවසිද්ධි ෙථා තුං
සාමඤ්ඤයතො සික්ඛාපෙසමාොනුංතබ්බියසයසොයභයෙො.එසනයෙොයසයසසුපි. 

සක්කච්චංන ච්ඡතීතිආෙරවයසනන  ච්ඡති. සඞ්යඝකයතොයෙවයහොති 
සඞ්ඝපරිොපන්නත්තා තස්ස, ෙථා සඞ්ඝුං උද්දිස්ස දින්නුං එයකන භික්ඛුනා

පටිග් හිතුං සඞ්ඝස්ස දින්නයමව යහොති. අපරිපූරෙමායනොව සික්ඛාෙ

අ ාරයවො. යතනාහ භ වා – ‘‘සික්ඛාෙ න පරිපූරකාරී’’ති (ම. නි. 2.135). 
අත්තයනො පරිසාෙ උප්පන්නුං විවාෙමූලුං වියසසයතො අත්තනා

වූපසයමතබ්බයතො අත්තයනො ච අනත්ථාවහයතො ‘‘අජ්ඣත්ත’’න්ත්යවව

වුත්තුං.එසනයෙො බහිද්ොතිඑත්ථාපි. 

46. ඡඨානානීති ඡමූලානි. ෙථා සමනවයසන සමථානුං විවාොදීසු
අධිකත්තුභායවො, එවුං විවාොදීනුං යතහි අධිකත්තබ්බතාපීති ආහ – 

‘‘වූපසමනත්ථාෙ…යප.… අධිකරණානී’’ති. යතන අධිකරණසද්ෙස්ස 

කම්මත්ථතුංආහ.සමථාවාසමනවයසනඅධිකරීෙන්තිඑත්ථාති අධිකරණානි, 
විවාොෙයෙො. 

විවායෙො උප්පන්නමත්යතොවහුත්වාපරයතොකක්ඛළත්ථාෙසුංවත්තනයතො
ෙුං වත්ථුුං නිස්සාෙ පඨමුං උප්පන්යනො විවාොනුසායරන මූලකුං විෙ
අනුබන්ධයරොය ො තයමව තෙඤ්ඤුං වා වත්ථුුං කත්වා පවඩ්ඪන්යතො
විවාොධිකරණුංපත්වාඋපරිවඩ්ඪතිනාම, අනුවාොපත්තිකිච්චාධිකරණුංපත්වා

විවාෙස්සචවඩ්ඪනුංපාකටයමව.යතනවුත්තුං– ‘‘චත්තාරිඅධිකරණානිපත්වා

උපරිවඩ්ඪන්යතොයසො විවායෙො’’ති. උප්පන්නානංඋප්පන්නානන්ති(දී.නි. ටී.

3.331) උට්ඨිතානුංඋට්ඨිතානුං. සමථත්ථන්ති සමනත්ථුං. 

අට්ඨාරසහිවත්ථූහීතිලක්ඛණවචනයමතුංෙථා ‘‘ෙදියමබයාධීොයහෙයුං.
ොතබ්බමිෙයමොසධ’’න්ති (සුං. නි. ටී. 2.3.39-42; කඞ්ඛා. අභි. ටී.
අධිකරණසමථවණ්ණනා), තස්මායතසුඅඤ්ඤතයරනවිවෙන්තා, ‘‘අට්ඨාරසහි

වත්ථූහි විවෙන්තී’’ති වුච්චන්ති. උපවෙනාති අක්යකොයසො. යචොෙනාති
අනුයෙොය ො. 

අධිකරණස්සසම්මුඛාවවිනෙනයතො සම්මුඛාවිනයෙො. සන්නිපතිතපරිසාෙ

ධම්මවාදීනුං යෙභුෙයතාෙ යෙභුෙයසිකකම්මස්ස කරණුං යෙභුෙයසිකා.

කාරකසඞ්ඝස්ස සාමග්ගිවයසනසම්මුඛීභායවො, නෙථාතථාකාරකපුග් ලානුං
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සම්මුඛතාමත්තුං. භූතතාති තච්ඡතා. සච්චපරිොයෙො හි ඉධ ධම්ම-සද්යෙො 
‘‘ධම්මවාදී’’තිආදීසු(දී.නි.1.9) විෙ.වියනතිඑයතනාතිවිනයෙො, තස්සතස්ස 
අධිකරණස්ස වූපසමාෙ භ වතා වුත්තවිධි, තස්ස විනෙස්ස සම්මුඛතා 

විනෙසම්මුඛතා. විවාෙවත්ථුසඞ්ඛායත අත්යථ පච්චත්ථිකා අත්ථපච්චත්ථිකා, 

යතසුං අත්ථපච්චත්ථිකානං. සඞ්ඝසම්මුඛතා පරිහාෙති සම්මතපුග් යලයහව
වූපසමනයතො. 

නන්තිවිවාොධිකරණුං.‘‘නඡන්ො තිුං  ච්ඡතී’’තිආදිනා(පරි.383) වුත්තුං 

පඤ්චඞ් සමන්නා තං. ගුළ්හකාදීසු අලජ්ජුස්සන්නාෙ පරිසාෙ ගුළ්හයකො 

ස ාකග් ායහො කාතබ්යබො; ලජ්ජුස්සන්නාෙ විවටයකො, බාලුස්සන්නාෙ 

සකණ්ණජප්පයකො. ෙස්සාකිරිොෙධම්මවාදියනොබහුතරා, සායෙභුෙයසිකාති

ආහ– ‘‘ෙම්මවාදීනංයෙභුෙයතාො’’තිආදි. 

එවං විනිච්ඡිතන්ති ආපත්තිුං ෙස්යසත්වා යරොපනවයසන විනිච්ඡිතුං, 
පටිකම්මුංපනආපත්තාධිකරණසමයථපරයතොආ මිස්සති. නසමණසාරුප්පුං 

අස්සාමණකං, සමයණහි අකාතබ්බුං, තස්මිුං. අජ්ඣාචායර වීතික්කයමසති. 

පටිචරයතොති පටිච්ඡායෙන්තස්ස. පාපුස්සන්නතාෙ පාපියෙො, පුග් යලො, තස්ස

කාතබ්බකම්මුං තස්සපාපිෙසිකං. 

සම්මුඛාවිනයෙයනවවූපසයමොනත්ථි පටිඤ්ඤාෙ, තථාරූපාෙඛන්තිොවා

විනා අවූපසමනයතො. එත්ථාති ආපත්තියෙසනාෙුං. පටිඤ්ඤායත
ආපන්නභාවාදියක කරණකිරිො, ‘‘ආෙතිුං සුංවයරෙයාසී’’ති, 

පරිවාසොනාදිවයසනචපවත්තුංවචීකම්මුං පටිඤ්ඤාතකරණං. 

ෙථානුරූපන්ති ‘‘ද්වීහි චතූහි තිහි එයකනා’’ති එවුං වුත්තනයෙන

ෙථානුරූපුං. එත්ථාති ඉමස්මිුං සුත්යත, එතස්මිුං වා සමථවිචායර. 

විනිච්ඡෙනයෙොතිවිනිච්ඡයෙ නෙමත්තුං.යතනාහ ‘‘විත්ථායරොපනා’’තිආදි. 

47. සඞ්යඛපයතොවවුත්යතො, න සමථක්ඛන්ධයකවිෙවිත්ථාරයතො. තථාති

ඉමිනා ‘‘ධම්මා’’ති පෙුංආකඩ්ඪති, එත්ථ ඉති-සද්යෙොආදිඅත්යථො, එවමාදිනා
ඉමිනා පකායරනාති වාති වුත්තුං යහොති. යබොධිපක්ඛිෙධම්මානුං
එකන්තානවජ්ජභාවයතො නත්ථි අධම්මභායවො, භ වයතො යෙසිතාකාරුං
හායපත්වාවඩ්යඪත්වාවාකථනුංෙථාධම්මුංඅකතන්ති කත්වාඅධම්මභායවොති

ෙස්යසන්යතොආහ– ‘‘තයෙො සතිපට්ඨානා’’තිආදි. 

නිෙයානිකන්තිසපාටිහීරුංඅප්පටිවානුං හුත්වාපවත්තති. තයථවාතිඉමිනා

‘‘එවුං අම්හාක’’න්තිආදිනා වුත්තමත්ථුං ආකඩ්ඪති. භූයතන…යප.… 

කාතබ්බකම්මංෙම්යමො නාම ෙථාධම්මුංකරණයතො, වුත්තවිපරිොෙයතොඉයතො
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පරුං අෙම්යමො. අෙං විනයෙො නාම රා ාදීනුං සුංවරණයතො පහානයතො

පටිසඞ්ඛානයතොච. අෙං අවිනයෙොනාම රා ාදීනුංඅවිනෙනයතො. අෙංවිනයෙො

නාම ෙථාවිනෙකරණයතො, වුත්තවිපරිොයෙන ඉතයරො අවිනයෙො. 
වත්ථුසම්පත්තිආදිනා එව සබ්යබසුං විනෙකම්මානුං අකුප්පතාති ආහ – 

‘‘වත්ථුසම්පත්ති…යප.… අෙංවිනයෙොනාමා’’ති, තප්පටිපක්ඛයතො අවිනයෙො

යවදිතබ්යබො.යතනාහ ‘‘වත්ථුවිපත්තී’’තිආදි. 

සම්මාපටිපත්තිොනෙනට්යඨනෙථාවුත්යතොධම්යමොඑවයනත්ති, තයතො 

එවසත්තස්සවිෙරජ්ජුඅසිථිලපවත්තියහතුතාෙ ෙම්මරජ්ජූතිඅත්යථොවුත්යතො.
සුත්තන්තපරිොයෙනතාවෙස කුසලකම්මපථාධම්යමොතිඑවුංවුත්තා.සාඑව
වා යහොතු ධම්මයනත්ති, යෙො ඉධ ඉමිස්සා වණ්ණනාෙ, ‘‘ඡත්තිුංස
යබොධිපක්ඛිෙධම්මා’’තිආදිනාධම්යමනචවිනයෙනච වුත්යතො, යසො එව වා

ධම්මයනත්තියහොතූතිආයනත්වායෙොජනා. තාෙෙම්මයනත්තිොසයමති තාෙ
ෙථාවුත්තාෙ ධම්මයනත්තිො සුංසන්ෙති, එකලක්ඛණයමව යහොතීති අත්යථො.
එවුංවිවාෙවත්ථුභූයතොධම්යමොයච ‘‘ධම්යමො’’ති, අධම්යමොයච‘‘අධම්යමො’’ති, 
විනයෙො යච ‘‘විනයෙො’’ති, අවිනයෙො යච ‘‘අවිනයෙො’’ති නිච්ඡිනන්යතන 

එකච්චානං විවාොධිකරණයමව ෙස්සිතං තස්ස වූපසමධම්මානුං
අපරියෙොසාපිතත්තා. 

48. තං පයනතන්ති විවාොධිකරණුං පච්චාමසති. වායර 

අත්ථසුංවණ්ණනාවයසන පත්යතපි. ද්වීහීති ෙස්මිුං ආවායස විවාොධිකරණුං

උප්පන්නුං, තත්ථවාසීහි ද්වීහිපි භික්ඛූහි අතියරකතරා. 

49. ඛන්ෙසාමන්තන්ති ආපත්තික්ඛන්ධභායවන සමීපුං. ආපත්තිසාමන්තං

නාම පුබ්බභා ා ආපජ්ජිතබ්බආපත්ති. යමථුනරා වයසන කාෙසුංසග්ය 

දුක්කටස්ස වත්ථූති ආහ – ‘‘පඨමපාරාජිකස්ස පුබ්බභාය  දුක්කට’’න්ති. 

යසසානං තිණ්ණුංපාරාජිකානුංපුබ්බභාය ථුල්ලච්චෙයමව. 

50. පරික්කමිත්වා උපක්කමිත්වා. ආපත්තාධිකරණං ෙස්සිතං තත්යථව
වියසසයතොපටිඤ්ඤාෙ කායරතබ්බතාෙඉච්ඡිතබ්බත්තා. 

52. කම්මස්ස වත්ථු ෙස්සිතං න සමයථොති අධිප්පායෙො. නනු චාෙුං
සමථාධිකායරොති? සච්චුං, සමථස්සපනකාරයණෙස්සියතසමයථො ෙස්සියතොව

යහොතීතිෙස්යසතුුං ‘‘එවරූපස්සහී’’තිආදි වුත්තුං. 

53. ඉෙං කම්මන්ති ‘‘ඉෙුං අම්හාකුං භණ්ඩනජාතාන’’න්තිආදිනා

වුත්තකම්මුං. තිණවත්ථාරකසදිසත්තාතිතුංසදිසතාෙතබ්යබොහායරොතිෙස්යසති

ෙථා – ‘‘එසබ්රහ්මෙත්යතො’’ති. ආකාරමත්තයමව තිණවත්ථාරකකම්මුං නාම, 
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න පන තස්ස සබ්බයසො කරණවිධානුං. යතනාහ ‘‘ඛන්ෙයක’’තිආදි. ගිහීනං

හීයනන ඛුංසනවම්භනං ෙථා ‘‘තිලසුංගුළිකා නත්ථී’’ති. ෙම්මිකපටිස්සයවසු 

විසුංවාෙනවයසන ආපන්නා ආපත්ති. අස්සාති කිච්චාධිකරණස්ස. 

සම්මුඛාවිනයෙයනව වූපසයමො සඞ්ඝසම්මුඛතාදිනාවවූපසමනයතො. 

54. යසොතාපත්තිඵලසච්ඡිකිරිෙවචනයතො යකොසම්බිෙසුත්යත (ම. නි.

1.492) යසොතාපත්තිමග් සම්මාදිට්ඨි කථිතා, ඉධ පන ‘‘දිට්ඨිසාමඤ්ඤ යතො 

විහරති’’ච්යචව වුත්තත්තා, ‘‘ඉමස්මිං සුත්යත යසොතාපත්තිඵ සම්මාදිට්ඨි

වුත්තාති යවදිතබ්බා’’ති වුත්තුං. පාපකම්මස්ස අප්පතා මහන්තතා

සාවජ්ජභාවස්ස මුදුතික්ඛභායවන යවදිතබ්බාති ආහ ‘‘අණුන්ති අප්පසාවජ්ජං.

ථූ න්තිමහාසාවජ්ජ’’න්ති. යසසුංසුවිඤ්යඤෙයයමව. 

සාම ාමසුත්තවණ්ණනාෙලීනත්ථප්පකාසනාසමත්තා. 

5. සුනක්ඛත්තසුත්තවණ්ණනා 

55. යහට්ඨිමමග්ය හි ඤාතමරිොොෙ පජානනයතො අඤ්ඤා, මග් පඤ්ඤා.
තස්ස ඵලභාවයතො අග් ඵලපඤ්ඤා, තුංසහ තා සම්මාසඞ්කප්පාෙයෙො ච

‘‘අඤ්ඤා’’ති වුත්තාතිආහ ‘‘අඤ්ඤාති අරහත්ත’’න්ති. චතූහි පයෙහි කථිතා, 
‘‘පරිචිණ්ණා යම භ වා’’තිආදීසු විෙ න එකපයෙයනව. ‘‘යලොකුත්තයරො
ධම්යමො අධි යතො මො’’ති මඤ්ඤනාමත්තුං අධිමායනොති ෙස්යසන්යතො, 

‘‘අප්පත්යත පත්තසඤ්ඤියනො’’තිආදිමාහ. 

56. ඉෙං ඨානන්ති ඉෙුං ඔභාසාදිසම්මුතියහතුභූතුං උළාරතරුං
උෙෙබ්බෙඤාණුං.උළාරතරභායවනහිතුංමග් ඵලපඤ්ඤාෙ පච්චයෙොහුත්වා

ොථාවයතො දුබ්බිඤ්යඤෙයතාෙ විපස්සකුං විසුංවායෙති. යතනාහ ‘‘අවිභූතං

අන්ෙකාර’’න්ති. ඉමං පඤ්හන්තිඉමුංසුත්තුං ම්භීරුංයලොකුත්තරපටිසුංයුත්තුං

අත්තනා ඤාතුුං ඉච්ඡිතුං අත්ථුං. උග් යහත්වාති යකවලුං

පිටකසම්පාෙනවයසයනව උග් ණ්හිත්වා. යතනාහ ‘‘අජානිත්වා’’ති. 

වියසවමානාති කියලසවියස අවමායනන්තා, සාසනස්ස වා 

අනුපකාරවිරූපපච්චයෙ යසවමානා. එවමස්සාති එවුං වුත්තනයෙන යතසුං

කරණයහතුඅස්සචිත්තස්සධම්මයෙසනාවයසනපවත්තස්ස. අඤ්ඤථාභායවො 

අයෙයසතුකාමතා යහොති. තන්තිෙථාවුත්තමත්ථුං සන්ොෙ. එතන්ති ‘‘තස්සපි
යහොතිඅඤ්ඤථත්ත’’න්තිඑවුංවුත්තුං. 

58. කියලයසහිආමසීෙතීතිආමිසුං, යලොයකපරිොපන්නුං ආමිසන්ති ඉධ 
පඤ්චකාමගුණාඅධිප්යපතාතියතසුවට්ටාමිසභායවපිලභියතකාමාමිසභායවො

සිද්යධොති ආහ – ‘‘වට්ටාමිසකාමාමිසය ොකාමිසභූයතසූ’’ති. කාමගුණා හි
වට්ටස්ස වඩ්ඪනයතො වට්ටාමිසුං, කායමතබ්බයතො කාමතණ්හාෙ



මජ්ඣිමනිකායෙ උපරිපණ්ණාස-ටීකා යෙවෙහවග්ය ො 

32 

පටුන 

ආමසිතබ්බයතො කාමාමිසුං, යෙභූෙයයතො සත්තයලොකස්ස ආමිසභාවයතො 

යලොකාමිසුං. කාමගුණසභා ාති කාමගුණානුයලොමා කාමගුණපටිසුංයුත්තා. 

ආයනඤ්ජසමාපත්තිපටිසංයුත්තාොති කියලසිඤ්ජනරහිතතාෙ ඉධ 
ආයනඤ්ජාති අධිප්යපතාහි යහට්ඨිමාහි අරූපසමාපත්තීහි පටිසුංයුත්තාෙ. 

එවරූයපොති යලොකාමිසභූයතසු පච්චයෙසු අධිමුත්යතො තන්නින්යනො 

තග් රුයකොතප්පබ්භායරො. එත්තාවතාතිඑවුංසද්ධානුං මනුස්සානුංෙස්සයනන

යතසුං පවත්තිතාසයෙන ච. සීසං නික්ඛන්තං යහොතීති ලාභාසාෙ සීසුං බහි

නික්ඛන්තුං විෙ යහොති. උෙරං ඵලිතන්ති අතිබහුභණ්ඩුං පක්ඛිපිෙමානුං
පසිබ්බකුංවිෙලද්ධබ්බස්ස අතිපහූතභායවනඋෙරුංඵීතුංයහොති. 

59. ෙථා පුරිමා ද්යව අරූපසමාපත්තියෙො අත්තයනො පච්චනීකකියලයසහි

අනිඤ්ජනයතො ‘‘අනිඤ්ජා’’ති වුච්චන්ති, එවුං ඉතරාපි. තං පවුත්තන්ති
යලොකාමිසසුංයෙොජනුංවි තුං. 

60. නිඝංසන්ති ‘‘එත්තයකො අෙ’’න්ති පරිච්යඡෙන්ති අත්යථො. 

සිය යසනාති චම්මකාරසියලසාදිසියලයසන, වජිරයලපසියලයස

වත්තබ්බයමව නත්ථි. තං භින්නන්ති ආයනඤ්ජසුංයෙොජනුං භින්නුං විධමිතුං
සමතික්කන්තුං තාසු සමාපත්තීසු අයපක්ඛාභාවයතො. අජ්ඣාසයෙන

අසම්බද්ධත්තාවුත්තුං– ‘‘ද්යවොභින්නායස ාවිෙයහොතී’’ති.යතනාහ– ‘‘තං

සමාපජ්ජිස්සාමීතිචිත්තංනඋප්පජ්ජතී’’ති. 

61. වන්තන්තිඡඩ්ඩිතුං, විස්සට්ඨන්තිඅත්යථො. 

62. උපරිසමාපත්ති ාභියනොති එත්ථ උපරිසමාපත්තීති
අරහත්තඵලසමාපත්ති අධිප්යපතා, අරහයතො ච මග් ාධි යමයනව
අනා ාමිඵලසමාපත්ති, යසක්ඛානුං විසො යහට්ඨිමා ඵලසමාපත්තියෙො 
පටිප්පස්සද්ධා. යලොකිො පන නිකන්තිප්පහායනන පටිනිස්සට්ඨාති ආහ – 

‘‘යහට්ඨා…යප.… නඋප්පජ්ජතී’’ති. 

63. ‘‘පඤ්චයඛොඉයම, සුනක්ඛත්ත, කාමගුණා’’තිආදිනා ආරද්ධයෙසනා, 
‘‘සම්මා නිබ්බානාධිමුත්යතො පුරිසපුග් යලො’’ති අරහත්තකිත්තයනන 
නිට්ඨාපිතාති තයතො පරුං, ‘‘ඨානුං යඛො පනා’’තිආදිකා යෙසනා, 

‘‘පාටියෙක්යකොඅනුසන්ධී’’ති වුත්තා.යතනාහ ‘‘යහට්ඨාහී’’තිආදි.තත්ථෙථා
ඛීණාසවස්ස සමාපත්තිලාභියනොති යෙොජනා, එවුං වා ඛීණාසවස්ස

සුක්ඛවිපස්සකස්සාති යෙොයජතබ්බා. පටික්ඛිත්තං අට්ඨකථාෙුං. තස්ස

පටික්යඛපස්සකාරණුං ෙස්යසතුුං ‘‘සමාපත්ති ාභියනො හී’’තිආදිවුත්තුං. ෙථා 
සුක්ඛවිපස්සයකො අධිමානියකො සමාපත්තිලාභියනො සමානයෙො ක්ඛයමො
අප්පත්යත පත්තසඤ්ඤිතාෙයභොභාවයතො, එවුංසුක්ඛවිපස්සයකොඛීණාසයවො
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සමානයෙො ක්ඛයමො ඛීණාසවභායවන වියසසාභාවයතො, තස්මා

‘‘සමාපත්තිලාභිම්හිකථියත ඉතයරොපි කථියතොව යහොතී’’ති වුත්තුං. ද්වින්නං

භික්ඛූනන්ති සමාපත්තිලාභියනො අධිමානිකස්ස ඛීණාසවස්ස ච. යතයනවාහ 

‘‘පුථුජ්ජනස්සතාවා’’තිආදි. 

ෙෙග්ය නාති යෙන භාය න. ෙදිපි ඛීණාසවස්ස අසප්පාොරම්මණුං
කියලසානුංඋප්පත්තිොපච්චයෙොනයහොතියතසුංසබ්බයසො සමුච්ඡින්නත්තා.

සන්තවිහාරපරිපන්යථො පන සිො විසභා යතොති වුත්තුං – ‘‘ඛීණාසවස්සපි

අසප්පාෙයමවා’’ති. යතනාහ – ‘‘විසං නාම…යප.… විසයමවා’’ති. එයතන 
‘‘ෙථාවිසජානනුංඅප්පමාණුං, විකාරුප්පාෙනයතොපනතුංපරිහරිතබ්බුං, එවුං
පරිඤ්ඤාතම්පි වත්තු අත්ථවියසසාභායවන එකරූපයමවාති තුං

පරිහරිතබ්බයමවා’’ති ෙස්යසති. යතනාහ ‘‘න හී’’තිආදි. න හි අසංවුයතන

භවිතබ්බං අසාරුප්පභාවයතො. යුත්තපයුත්යතයනවාති සභා ාරම්මණස්ස

ආයලොකනාදීසු යුත්යතයනව භවිතුංවට්ටති. 

64. ෙත්ථසෙුංනිපතතිඋප්පජ්ජති, තස්සසන්තානස්ස විප්පසන්නවයසන

රුප්පනයතො, විසසඞ්ඛාතස්ස දුක්ඛස්ස මූලභාවයතො ච ‘‘අවිජ්ජාසඞ්ඛායතො

විසයෙොයසො’’ති වුත්තුං. රුප්පතීති කත්තබ්බාදිමුච්ඡාපාෙයනන විකාරුං

උප්පායෙති. අනුද්ෙංයසෙයාති විබායධෙය. රාය ො හි උප්පජ්ජමායනොව 
කුසලචිත්තප්පවත්තිො ඔකාසුං අයෙන්යතො තුං විබාධති; තථාභූයතො
සද්ධාසියනහස්ස සමථවිපස්සනාභිවුඩ්ඪිො වමයනන ච තුං වියසොයසති

මිලායපති. යතනාහ ‘‘යසොයසෙය මි ායපෙයා’’ති. ස හණයසසන්ති 

 යහතබ්බවිසුං සාවයසසුං කත්වාති අත්යථො. න අලුංන සමත්ථන්ති අන ං. 

සූකපරිොයෙොපාළිෙුංවුත්යතො සුක-සද්යෙොතිආහ– ‘‘වීහිසුකාදිච සූක’’න්ති. 

සඋපාොනසල්ලුද්ොයරො විෙ අප්පහීයනො අවිජ්ජාවිසයෙොයසො ෙට්ඨබ්යබො 

මහානත්ථුප්පාෙනයතො. අසප්පාෙ…යප.… අසංවුතකාය ො ෙට්ඨබ්යබො 

අත්තභාවස්ස අපරිහරණභාවයතො. මරණං විෙ සික්ඛං පච්චක්ඛාෙ 

හීනාොවත්තනං අධිසීලසඞ්ඛාතස්සආයුයනොඅයපතත්තා. මරණමත්තංදුක්ඛං

විෙ ආපත්තිො ආපජ්ජනං ෙථාවුත්තස්ස ආයුයනො උපපීළනකභාවයතො. 

ඉමිනාව නයෙන ඔපම්මසංසන්ෙනන්ති එත්ථ අනුපාදියසසසල්ලුද්ධායරො විෙ
පහීයනො අවිජ්ජාවිසයෙොයසො; සප්පාෙ…යප.… සුසුංවුතකායලො, තදුභයෙන
වයණ පුථුත්තුං න  යත මරණාභායවො විෙ සික්ඛාෙ අපච්චක්ඛානුං, 
මරණමත්තදුක්ඛාභායවො විෙ අඤ්ඤතරාෙ සුංකිලිට්ඨාෙ ආපත්තිො
අනාපජ්ජනන්තියෙොජනා යවදිතබ්බා. 
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65. සතිොති එත්ථ ෙස්මා ‘‘අරිොො’’ති න වියසසිතන්ති ආහ – ‘‘සති 

පඤ්ඤා තිකා’’තිආදි.පඤ්ඤායචත්ථයලොකිොඅධිප්යපතා, නයලොකුත්තරාති

ආහ– ‘‘පරිසුද්ොෙවිපස්සනාපඤ්ඤාො’’ති. 

ඛීණාසවස්ස බ න්ති උළාරතයමසු දිබ්බසදියසසුපි ආරම්මයණසු
මනච්ඡට්ඨානුං ඉන්ද්රිොනුං අනුපනමනයහතුභූතුං සුසුංවුතකාරිසඞ්ඛාතුං

ඛීණාසවබලුං ෙස්යසන්යතො, ‘‘සංවුතකාරී’’ති වුත්තුං, 
උක්කුංස තසතියවපුල්ලත්තා ෙථා අසුංවරස්ස අසුංවයරො යහොති, එවුං

සතිසම්පජඤ්ඤබයලන චක්ඛාදිද්වාරානි සුංවරිත්වා ෙස්සනාදිකිච්චකාරී. එවං 

ජානිත්වාති ‘‘උපධි දුක්ඛස්ස මූල’’න්ති එවුං විපස්සනාපඤ්ඤාසහිතාෙ 
මග් පඤ්ඤාෙජානිත්වා.උපධීෙති දුක්ඛුං එයතහීතිඋපධී, කියලසාතිආහ – 

‘‘කිය සුපධිපහානානිරුපධී’’ති.තයතොඑවඋපාදීෙතිදුක්ඛුංඑයතහීති කියලසා

‘‘උපාොනා’’තිපි වුච්චන්තීති ආහ – ‘‘නිරුපාොයනොති අත්යථො’’ති. උපධී

සම්මයෙව ඛීෙන්ති එත්තාති උපධිසඞ්ඛයෙො, නිබ්බානන්ති ආහ – ‘‘උපධීනං 

සඞ්ඛෙභූයතනිබ්බායන’’ති. ආරම්මණයතොතිආරම්මණුං කත්වාතොරම්මණාෙ

ඵලවිමුත්තිො විමුත්යතො. කාමුපධිස්මිං කාෙං උපසංහරිස්සතීති
‘‘කායමයසවිස්සාමී’’ති තත්ථ කාෙුං උපනායමස්සති; කායූපසුංහායරො තාව
තිට්ඨතු, තථා චිත්තුං වා උප්පායෙස්සතීති එතුං කාරණුං නත්ථීති. යසසුං
සුවිඤ්යඤෙයයමව. 

සුනක්ඛත්තසුත්තවණ්ණනාෙලීනත්ථප්පකාසනාසමත්තා. 

6. ආයනඤ්ජසප්පාෙසුත්තවණ්ණනා 

66. ඛණපභඞ්ගුතාෙ න නිච්චානධුවාති අනිච්චා. තයතොඑවපණ්ඩියතහින

ඉච්චා න උප න්තබ්බාතිපි අනිච්චා. යසො චාෙුං අනිච්චත්යථො 

උෙෙවෙපරිච්ඡින්නතාෙ යවදිතබ්යබොති ෙස්යසන්යතො, ‘‘හත්වා අභාවට්යඨන

අනිච්චා’’ති ආහ; උප්පජ්ජිත්වා විනස්සනයතොති අත්යථො. අෙඤ්ච අනිච්චතා
වක්ඛමානා ච තුච්ඡාදිතා ද්වින්නම්පි කාමානුං සාධාරයණොති ආහ – 

‘‘වත්ථුකාමාපි කිය සකාමාපී’’ති. රිත්තා විවිත්තා, යතසුං නිච්චසාරාදීනුං
අත්තනි අභාවයතො යතහි විසුුංභූතා. ෙථා පන සබ්බයසො සභාවරහිතමාකාසුං
‘‘තුච්ඡුං රිත්ත’’න්ති වුච්චති, න එවයමයත. එයත පන යකවලුං 

නිච්චසාරාදිවිරහයතො එව තුච්ඡා රිත්තාති ෙස්යසන්යතො ‘‘න පනා’’තිආදිමාහ.
‘‘න හි තුච්ඡමුට්ඨි නාම නත්ථී’’ති ඉෙුං යලොකසමඤ්ඤාවයසන වුත්තුං, 
යලොකසමඤ්ඤායලොකිෙකථානලඞ්ඝිතබ්බා. 

මුසාති ඉත්තරපච්චුපට්ඨානතාෙ න දිස්සතීතිආහ ‘‘මුසාති නාසනකා’’ති.

විසුංවාෙනට්යඨන වා මුසා. එයත හි අසුභාදිසභාවාපි බාලානුං සුභාදිභායවන
උපට්ඨහන්තා සුභාදිග් හණස්ස පච්චක්ඛභායවන සත්යත විසුංවායෙන්ති. 
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පටුන 

නස්සනසභාවාති ඛණභඞ් ත්තා ඉත්තරපච්චුපට්ඨානතාෙ දිස්සමානා විෙපි

හුත්වා අපඤ්ඤාෙනකපකතිකා. යතනාහ ‘‘යඛත්තං විො’’තිආදි. ධම්මසද්යෙො
යචත්ථ ‘‘ජාතිධම්මාන’’න්තිආදීසු (දී. නි. 2.398) විෙ පකතිපරිොයෙො, තථා

සභාවසද්යෙො චාති ෙට්ඨබ්බුං. යමොසෙම්මාති යමොසනපකතිකා, 

කුසලභණ්ඩහරණසභාවාති අත්යථො. මාොකතන්ති මාොෙ කතුං
උෙකාදිමණිආදිආකායරන මාොදිනා උපට්ඨාපිතුං; මාොකතුං විෙ මාොකතුං

අඤ්ඤසභාවාහුත්වාඅතථාඋපට්ඨහනයතො.යතනාහ ‘‘ෙථා’’තිආදි.චක්ඛුපයථ

එවකතවිජ්ජාෙ, නතයතොපරන්තිවුත්තුං– ‘‘ෙස්සනූපචායරඨිතස්යසවතථා

පඤ්ඤාෙතී’’ති.තයිෙුං සම්බරවිජ්ජාවයසනවුත්තුං. 

එවුංතාවකාලිකභායවනකාමානුංමාොකතභාවුංෙස්යසත්වාඉොනිතයතො 

අඤ්යඤනපිපකායරනෙස්යසතුුං ‘‘ෙථාචා’’තිආදිවුත්තුං. අනිච්චාදිසභාවානුං

කාමානුං නිච්චාදිසභාවෙස්සනුං විපල්ලාසසහ තතාෙ යවදිතබ්බුං. බා ානං

 ාපනයතොති අපරිඤ්ඤාතවත්ථුකානුං අන්ධබාලානුං පුග් ලානුං 
විපල්ලාසයහතුයතො. මනුස්සයලොයක ඨත්වා මනුස්සානුං වා වයසන භ වතා 

භාසිතත්තා වුත්තුං – ‘‘දිට්ඨෙම්මිකා කාමාති මානුසකා පඤ්ච කාමගුණා’’ති. 

තයතො එව ච ‘‘සම්පරායිකාති යත ඨයපත්වා අවයසසා’’තිආදි වුත්තුං. තත්ථ

දිට්ඨධම්මා පච්චක්ඛසභාවා ආරම්මණභූතා එතාසුං අත්ථීති දිට්ඨෙම්මිකා. 

සම්පරායියක කායම ආරබ්භ උප්පන්නසඤ්ඤා සම්පරායිකා. යත සයමච්ච
ධීෙති එත්ථ ආණාති යධෙයුං, ආණාපවත්තිට්ඨානුං. මාරස්ස යධෙයන්ති 

මාරයෙෙයං තස්ස ඉස්සරිෙපවත්තනත්තා. යතනාහ ‘‘යෙහී’’තිආදි.  හිතන්ති
විසෙවිසයීභායවන  හිතුං, ආරම්මණවයසන ආරම්මණකරණවයසන ච
 හිතන්ති අත්යථො. තත්ථ ආරම්මණකරණවයසන  හණුං නාම ‘‘ඉෙුං
මය්හ’’න්ති අවිභාය න පරිග් හකරණුං; ආරම්මණවයසන පන  හණුං
භා යසො ආරම්මණානුභවනන්ති වෙන්ති. උභෙස්සපි පන තණ්හාරා වයසන

 හණුං සන්ධාෙ, ‘‘උභෙයමතං  හිත’’න්ති වුත්තුං. මායරොති කියලසමායරො.
ෙෙග්ය නකියලසමායරො, තෙග්ය න යෙවපුත්තමායරොපි යත අත්තයනො වසුං

වත්යතති. තංසන්ොොතිධම්මමුයඛනපුග් ලග් හණුංසන්ධාෙ. 

අප්පහීනවිපල්ලාසා හි පුග් ලා කාමාධිමුත්තා මාරස්ස 
ඉස්සරිෙවත්තනට්ඨානතාෙ ‘‘මාරයධෙය’’න්ති වුත්තා, තථා මාරස්ස 

නිවාපය ොචරපරිොයෙහිපි යත එවුං වුත්තාති ෙස්යසන්යතො, ‘‘ෙථා 

යචොළස්සා’’තිආදිමාහ.නිවපතීතිනිවායපො, යසොඑවබීජන්ති නිවාපබීජං.යතති

කාමගුණා. ෙත්ථාති ෙස්මිුංපයෙයස. 

මනසි භවාති මානසාති ආහ ‘‘චිත්තසම්භූතා’’ති. යත පන අවිජ්ජාෙයෙො
පාළිෙුං ආ තා. එවඤ්හි යලොහිතසන්නිස්සයෙො පුබ්යබො විෙ

අනුයරොධූපනිස්සයෙො වියරොයධොති ෙස්යසන්යතො, ‘‘මමායියත



මජ්ඣිමනිකායෙ උපරිපණ්ණාස-ටීකා යෙවෙහවග්ය ො 

36 

පටුන 

වත්ථුස්මි’’න්තිආදිමාහ. යතොති එත්ථ ඉොති නිපාතමත්තුං ‘‘ඉධාහුං, 

භික්ඛයව, භුත්තාවී අස්ස’’න්තිආදීසු (ම. නි. 1.30) විෙ. කාමය ොකන්ති
කාමගුණසඞ්ඛාතුංසඞ්ඛාරයලොකුං, ෙත්ථවායලොයක කාමගුණවන්තුංයලොකුං. 

චිත්යතන අධිට්ඨහිත්වාති ඣානාරම්මණුං පටිභා නිමිත්තුං භාවනාචිත්යතන

උප්පායෙත්වා. පරිත්තං නාම වික්ඛම්භනඅසමත්ථත්තා කියලයසහි පරියතො

ඛණ්ඩිතුං විෙ යහොති. තස්ස පටික්යඛයපනාති පරිත්තභාවපටික්යඛයපන. 

පමාණන්තිපි කාමාවචරයමව පාපකානුං පමාණකරණධම්මානුං

වික්ඛම්භනවයසන අප්පජහනයතො. තප්පටික්යඛපවයසන අප්පමාණං නාම

මහග් තන්ති ආහ – ‘‘රූපාවචරං අරූපාවචර’’න්ති. සමුච්යඡෙවයසන
කියලසානුං අප්පහායනන මහග් තජ්ඣානම්පි සුභාවිතුං නාම න යහොති, 

පය ව පරිත්තජ්ඣානන්ති ආහ – ‘‘සුභාවිතන්ති…යප.… 

ය ොකුත්තරස්යසයවතංනාම’’න්ති. එතස්සවයසනාති ‘‘සුභාවිත’’න්තිපෙස්ස
වයසන. 

තයමවපටිපෙන්තිතයමවඅභිජ්ඣාදිපහානාවහුං ඣානපටිපෙුං.අරහත්යත
තස්ස උපාෙභූතාෙ විපස්සනාෙ වා චතුත්ථජ්ඣායන තස්ස උපාෙභූයත

උපචායරවාසතිචිත්තුංපසන්නයමවයහොතීතිආහ– ‘‘අරහත්තංවා…යප.… 

උපචාරංවා’’ති. අධියමොක්ඛසම්පසායෙොති‘‘අජ්යජවඅරහත්තුං ණ්හිස්සාමී’’ති
වා විපස්සනාෙ වීථිපටිපන්නත්තා; ‘‘අජ්යජව චතුත්ථජ්ඣානුං
නිබ්බත්යතස්සාමී’’ති වා උපචාරසමාධිනා චිත්තස්ස සමාහිතත්තා

අධිමුච්චනභූයතො සම්පසායෙො. පටි ාභසම්පසායෙොති අරහත්තස්ස
චතුත්ථජ්ඣානස්ස වා අධි මසඞ්ඛායතො සම්පසායෙො. පටිලායභොපි හි
කියලසකාලුසිොභිභවනයතො චිත්තස්ස සුප්පසන්නභාවාවහත්තා

‘‘සම්පසායෙො’’තිවුත්යතො. පච්චොති නාමරූපපච්චොඅවිජ්ජාෙයෙො. සබ්බථාති
සමුෙෙයතො අත්ථඞ් මයතො අස්සාෙයතො ආදීනවයතො නිස්සරණයතොති

සබ්බප්පකායරන. ආසාති අධිමුච්චනවයසන ආසීසනා. යතනාහ – ‘‘ආසා

සන්තිට්ඨති, අධියමොක්ඛං පටි භතී’’ති. 

පාෙකන්ති පෙට්ඨානුං. කිය සා සන්නිසීෙන්තීති නීවරණසහ තා එව

කියලසා වික්ඛම්භනවයසන වූපසමන්ති. සතීති උපචාරජ්ඣානාවහා සති 

සන්තිට්ඨති. සඞ්ඛාර තන්ති භාවනාෙ සමතාෙ පවත්තමානත්තා, ඉයම 
ධම්මවිචෙසම්යබොජ්ඣඞ් ාෙයෙො එකරසා හුත්වා පවත්තන්තීති, 

භාවනාචිත්තුප්පාෙපරිොපන්නුං සඞ්ඛාර තුං විභූතං පාකටං හත්වා උපට්ඨාති.

චිත්තුප්පායෙොති භාවනාචිත්තුප්පායෙො. ය පපිණ්යඩති සියලසපිණ්යඩ 

 ග් මායනො විෙ අප්පියතො විෙ යහොති. උපචායරන සමාධිෙති 

උපචාරජ්ඣායනන සමාධිෙති. අෙන්ති අෙුං දුවියධොපි අධිමුච්චනාකායරො 

අධියමොක්ඛසම්පසායෙො නාම. තස්මිං සම්පසායෙ සතීති එතස්මිුං 
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විපස්සනාලක්ඛයණ, උපචාරජ්ඣායනවාඅධියමොක්ඛසම්පසායෙසති. යෙොපන 

අරහත්තං වා පටි භති චතුත්ථජ්ඣානං වා, තස්ස චිත්තං විප්පසන්නං 

යහොතියෙව, අෙුං නිප්පරිොෙයතො පටි ාභසම්පසායෙො, එවුං සන්යතපි

ඉධාමිප්යපතයමව ෙස්යසතුුං, ‘‘ඉෙ පනා’’තිආදි වුත්තුං. විපස්සනා හීතිආදි

වුත්තස්ස සමත්ථනුං.තත්ථ පඤ්ඤාොතිඅරහත්තපඤ්ඤාෙ. අධිමුච්චනස්සාති

සද්ෙහනුං උස්සුක්කාපජ්ජනස්ස. උපචාරන්ති උපචාරජ්ඣානුං.
ආයනඤ්ජසමාපත්තිොඅධිමුච්චනස්ස කාරණන්තියෙොජනා. 

එතරහි වාති ඉොනියමව. ආයනඤ්ජං වාති චතුත්ථජ්ඣානුං වා. 

සමාපජ්ජතීති අධි ච්ඡති. ඉෙං හීතිආදිනා සඞ්යඛපයතො වුත්තමත්ථුං විවරති.
අරහත්තසච්ඡිකිරිොනාමඅග් මග් භාවනාෙසති අත්ථයතොආපන්නායහොති, 

අග් මග් පඤ්ඤා එව තෙත්ථුං අධිමුච්චිතබ්බාති ෙස්යසන්යතො, ‘‘අථ වා’’ති
විකප්පන්තරමාහ. තත්ථ ෙථා නාම පාසාෙස්ස අත්ථාෙ
සමානීතෙබ්බසම්භාරාවෙයව අප්පයහොන්යත කූටා ාරුං කාතුුං න 

පයහොන්තියෙව, එවුංසම්පෙමිෙන්ති ෙස්යසන්යතො, ‘‘තං අනභිසම්භුණන්යතො

ආයනඤ්ජං වා සමාපජ්ජතී’’ති ආහ. චතුසච්චං වා සච්ඡිකයරොති 
යහට්ඨිමමග් ාධි මනවයසන ආයනඤ්ජුං වා සමාපජ්ජති උභෙස්සපි 
යහතුපරිග් හිතත්තා. 

තත්රාති තස්මිුං ‘‘පඤ්ඤාෙ වා අධිමුච්චති, ආයනඤ්ජුං වා සමාපජ්ජතී’’ති

ෙථාවුත්යත වියසසාධි යම අෙුං ඉොනි වුච්චමායනො යෙොජනානයෙො. එවං

යහොතීති ඉොනි වුච්චමානාකායරන චිත්තාභිනීහායරො යහොති. කිච්චන්ති

පබ්බජිතකිච්චුං. තයතොති අරහත්තාධි මනයතො. ඔසක්කිතමානයසොති 

සුංකුචිතචිත්යතො. අන්තරා න තිට්ඨතීති අසමාහිතභූමිෙුං න තිට්ඨති. ඉොනි

ෙථාවුත්තමත්ථුං උපමාෙ විභායවතුුං ‘‘ෙථා’’තිආදි වුත්තුං. තත්රාෙුං
සඞ්යඛපත්යථො – ෙථා තස්ස පුරිසස්ස වනමහිුංසුං  යහතුුං උස්සාහවයතො
ඔසක්කන්තස්ස සසය ොධාදිග් හයණ වත්තබ්බයමව නත්ථි, එවුං ඉමස්සපි
භික්ඛුයනො අරහත්තුං  යහතුුං උස්සාහවයතො තයතො ඔසක්කිත්වා 

චතුත්ථජ්ඣානසමාපජ්ජයන වත්තබ්බයමව නත්ථීති. එයසව නයෙොති 
ෙථාවුත්තුං උපමුං උපමාසුංසන්ෙනඤ්ච මග් භාවනායෙොජනාෙුං 
චතුසච්චසච්ඡිකිරිොයෙොජනාෙඤ්චඅතිදිසති. 

යහතුඅත්ථයජොතයනො ෙන්තිනිපායතො, කරයණවා එතුංපච්චත්තවචනන්ති

ආහ ‘‘යෙන කාරයණනා’’ති. තස්ස සුංවත්තනුං අරහති, තුං වා පයෙොජනුං

එතස්සාති තංසංවත්තනිකං. විඤ්ඤාණන්ති විපාකවිඤ්ඤාණුං.

ආයනඤ්ජසභාවුංඋප ච්ඡතීති ආයනඤ්ජූප ං. ෙථාකුසලුංආයනඤ්ජසභාවුං, 
එවුං තුං විපාකවිඤ්ඤාණම්පි ආයනඤ්ජසභාවුං උප තුං අස්ස භයවෙය.

යතනාහ – ‘‘කාදිසයමව භයවෙයාති අත්යථො’’ති. යකචීති අභෙගිරිවාසියනො. 



මජ්ඣිමනිකායෙ උපරිපණ්ණාස-ටීකා යෙවෙහවග්ය ො 
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පටුන 

කුස විඤ්ඤාණන්ති විපාකවිඤ්ඤාණම්පි තුං කුසලුං විෙ වෙන්ති. 

තන්නාමකයමවාති කුසලුං විෙ ආයනඤ්ජනාමකයමව සිො. එත්ථ ච
පුරිමවිකප්යප ‘‘ආයනඤ්ජූප ’’න්ති තුංසදිසතා වුත්තා, දුතිෙවිකප්යප තයතො

එව තුංසමඤ්ඤතා. යසො පනාෙමත්යථොති ආයනඤ්ජසදිසතාෙ විපාකකායලපි

තුංනාමකයමව අස්සාති ෙථාවුත්යතො අත්යථො. ඉමිනා නයෙනාති ඉමිනා
වුත්තනයෙන. එත්ථ හි ආයනඤ්ජාභිසඞ්ඛාරයහතුවිපාකවිඤ්ඤාණුං
‘‘ආයනඤ්ජූප ුං යහොති විඤ්ඤාණ’’න්ති වුත්තත්තා තුංනාමකයමව කත්වා

දීපිතුං. අරහත්තස්සාපීති අපිසද්යෙන අග් මග් භාවනාෙපි

යහට්ඨිමමග් භාවනාෙපීති අත්යථො සඞ් හියතොති ෙට්ඨබ්යබො. සමාධිවයසන

ඔසක්කනා කථිතාති ‘‘විපුයලන මහග් යතන යචතසා විහයරෙය’’න්ති
සමථනෙුංෙස්යසත්වායෙසනාකථිතා. 

67. අෙඤ්හි භික්ඛූති ෙුං උද්දිස්ස අෙුං දුතිොයනඤ්ජසප්පාෙයෙසනාෙ

භික්ඛු වුත්යතො. පඤ්ඤවන්තතයරොති වත්වා තුං ෙස්යසතුුං, ‘‘ද්වින්නම්පි

කම්මට්ඨානං එකයතො කත්වා සම්මසතී’’ති වුත්තුං. යහට්ඨිමස්ස හි ‘‘යෙ ච
දිට්ඨධම්මිකා කාමා’’තිආදිනා රූපසද්ෙ න්ධරසයඵොට්ඨබ්බායනව රූපමුයඛන
විපස්සනාභිනියවයසො කයතො, ඉමස්ස පන ‘‘ෙුං කිඤ්චි රූප’’න්තිආදිනා
සකලරූපධම්මවයසන. භ වාහිකම්මට්ඨානුංකයථන්යතොකම්මට්ඨානිකස්ස
භික්ඛුයනො කාරණබලානුරූපයමව පඨමුං භාවනාභිනියවසුං ෙස්යසති; යසො
පච්ඡා ඤායණ විපුලුං  ච්ඡන්යත අනවයසසයතො ධම්මුං පරිග් ණ්හාති. 

රූපපටිබාහයනනාති රූපවිරා භාවනාෙ සබ්බයසො සමතික්කයමන. 

සබ්බත්ථාතිසබ්යබසුතතිොයනඤ්ජාදීසු. 

පඤ්ඤවන්තතයරොති පඤ්ඤුත්තයරො. තිණ්ණම්පි කම්මට්ඨානං එකයතො

කත්වාතිකාමගුණා සබ්බරූපධම්මා කාමසඤ්ඤාති එවුං තිණ්ණුං පුග් ලානුං
කම්මට්ඨානවයසන තිධා වුත්යත සම්මසනූප ධම්යම එකයතො කත්වා, 
‘‘සබ්බයමතුංඅනිච්ච’’න්තිඑකජ්ඣුං යහත්වා, සම්මසතිෙථා– ‘‘ෙුං කිඤ්චි
සමුෙෙධම්මුං, සබ්බුං තුං නියරොධධම්ම’’න්ති (දී. නි. 1.298; සුං. නි. 5.1081; 
මහාව. 16; චූළනි. අජිතමාණවපුච්ඡානිද්යෙස 4, 7, 8; 
තිස්සයමත්යතෙයමාණවපුච්ඡානිද්යෙස 10, 11; පටි. ම. 2.30). යතනාහ – 

‘‘උභෙයමතං අනිච්ච’’න්තිආදි. කාමරූපසඤ්ඤාවයසන 
දිට්ඨධම්මිකසම්පරායිකයභෙයතො අට්ඨ එයකකයකොට්ඨාසාති එවුං කතුං

උභෙන්ති වුත්තන්ති ආහ – ‘‘දිට්ඨෙම්මික…යප.… වයසන සඞ්ඛිපිත්වා

උභෙන්ති වුත්ත’’න්ති. තණ්හාදිට්ඨිවයසනාති තණ්හාභිනන්ෙනාවයසන ‘‘එතුං

මමා’’ති, දිට්ඨාභිනන්ෙනාවයසන ‘‘එයසො යම අත්තා’’ති එවුං අභිනන්දිතුං.

එයසව නයෙොතිඉමිනාතණ්හාදිට්ඨිවයසන ‘‘එතුංමම, එයසො යමඅත්තා’’ති
අභිනන්දිතුුං අජ්යඣොසාෙ ගිලිත්වා පරිනිට්ඨායපත්වා ඨාතුන්ති ඉමමත්ථුං
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අතිදිසති. කාමපටිබාහයනනාති ඉෙුං ආ මනපටිපොෙස්සනත්ථුං, 

වණ්ණභණනත්ථඤ්ච වුත්තුං. රූපපටිබාහනං හිස්ස ආසන්නුං, තයතොපි 
ආකාසානඤ්චාෙතනසමතික්කයමො, තුංසමතික්කයමන සයහව සබ්යබ තා 

විපස්සනාවයසනඔසක්කනාකථිතා ‘‘උභෙයමතුං අනිච්ච’’න්තිආදිවචනයතො. 

68. ඉධ අත්තයනො චාති ආකිඤ්චඤ්ඤාෙතනකම්මට්ඨානුං සන්ධාොහ. 

නිරුජ්ඣන්ති තප්පටිබද්ධඡන්ෙරා නියරොයධන, සමාපජ්ජනක්ඛයණ පන

අනුප්පාෙයනනපි. යතනාහ ‘‘ආකිඤ්චඤ්ඤාෙතනං පත්වා’’ති. 

අතප්පකට්යඨනාති උළාරතරභායවන ඣානසමාපත්තිො අතිත්තිකරභායවන. 

තයමව පටිපෙන්ති ආකිඤ්චඤ්ඤාෙතනභාවනමාහ. සමාධිවයසන ඔසක්කනා

කථිතා තතිොරුප්පකම්මට්ඨානස්සවුත්තත්තා ‘‘ෙත්යථතා’’තිආදිනා. 

ඉධ අත්තයනොති ද්වියකොටිකසුඤ්ඤතාමනසිකාරසඞ්ඛාතුං

විපස්සනාකම්මට්ඨානුං. යහට්ඨා වුත්තපටිපෙන්ති අනන්තරුං
වුත්තආකිඤ්චඤ්ඤාෙතනකම්මට්ඨානුං. සති සමථභාවනාෙුං

සුඤ්ඤතාමනසිකාරස්ස ඉධ සාතිසෙත්තා වුත්තුං. ‘‘දුතිොකිඤ්චඤ්ඤාෙතයන

විපස්සනාවයසනඔසක්කනාකථිතා’’ති. 

70. තතිොකිඤ්චඤ්ඤාෙතයන අත්තයනොති 

චතුයකොටිකසුඤ්ඤතාමනසිකාරසඞ්ඛාතුං විපස්සනාකම්මට්ඨානුං. එත්ථාති

එතස්මිුංසුඤ්ඤතානුපස්සනාධිකායර. ක්වචීතිකත්ථචිඨායන, කායල, ධම්යම

වා. අථ වා ක්වචීති අජ්ඣත්තුං, බහිද්ධා වා. අත්තයනො අත්තානන්ති
සකත්තානුං. ‘‘අෙුං යඛො, යභො බ්රහ්මා…යප.… වසී පිතා 
භූතභබයාන’’න්තිආදිනා (දී. නි. 1.42) පරපරිකප්පිතුං අත්තානඤ්ච කස්සචි 

කිඤ්චනභූතුංනපස්සතීතිෙස්යසන්යතො ‘‘කස්සචී’’තිආදිමාහ. තත්ථ පරස්සාති

‘‘පරාපජා’’ති‘‘පයරොපුරියසො’’තිචඑවුං  හිතස්ස. නචමමක්වචනීතිඑත්ථ 

මම-සද්යෙො අට්ඨානපයුත්යතොති ආහ ‘‘මමසද්ෙං තාව ඨයපත්වා’’ති. පරස්ස

චාති අත්තයතො අඤ්ඤස්ස, ‘‘පයරො පුරියසො නාම අත්ථි මමත්ථාෙ සජියතො, 
තස්ස වයසන මය්හුං සබ්බුං ඉජ්ඣතී’’ති එවුං
එකච්චදිට්ඨි තිකපරිකප්පිතවයසන පරුං අත්තානුං, තඤ්ච අත්තයනො

කිඤ්චනභූතුංනපස්සතීති ෙස්යසන්යතො, ‘‘නච ක්වචනී’’තිආදිමාහ. එත්ථච 

නාහංක්වචනීති සකඅත්තයනොඅභාවුංපස්සති. නකස්සචිකිඤ්චනතස්මින්ති 

සකඅත්තයනො එව කස්සචි අනත්තනිෙතුං පස්සති. න ච, මමාති එතුං ද්වෙුං

ෙථාසඞ්ඛයුංසම්බන්ධිතබ්බුං, අත්ථීතිපච්යචකුං. ‘‘නචක්වචනිපරස්සඅත්තා
අත්ථී’’ති පරස්ස අත්තයනො අභාවුං පස්සති, ‘‘තස්ස පරස්ස අත්තයනො මම
කිස්මිඤ්චිකිඤ්චනතානචත්ථී’’තිපරස්සඅත්තයනොඅනත්තනිෙතුං පස්සති.
එවුං අජ්ඣත්තුං බහිද්ධා ච ඛන්ධානුං අත්තත්තනිෙසුඤ්ඤතා 
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සුද්ධසඞ්ඛාරපුඤ්ජතා චතුයකොටිකසුඤ්ඤතාපරිග් ණ්හයනන දිට්ඨා යහොති. 

යහට්ඨා වුත්තපටිපෙන්ති ඉධාපි ආකිඤ්චඤ්ඤාෙතනකම්මට්ඨානයමව වෙති. 

විපස්සනාවයසයනව ඔසක්කනා කථිතා 
චතුයකොටිකසුඤ්ඤතාෙස්සනවියසසභාවයතො, තප්පධානත්තා චස්ස
මනසිකාරස්ස. 

ඉධ අත්තයනොති යනවසඤ්ඤානාසඤ්ඤාෙතනකම්මට්ඨානමාහ. 

සබ්බසඤ්ඤාති රූපසඤ්ඤාපටිඝසඤ්ඤානානත්තසඤ්ඤායහට්ඨිමාතිස්යසො
අරූපසඤ්ඤාති එවුං සබ්බසඤ්ඤා අනවයසසා නිරුජ්ඣන්තීති වෙන්ති. 

‘‘යහට්ඨා වුත්තා’’ති පන වියසසිතත්තා ඉමස්මිුං ආ තා

චතුත්ථජ්ඣානසඤ්ඤාෙයෙො අපි සඤ්ඤාති අපයර. තන්ති සම්මුතිමත්තුං 
කාමසඤ්ඤාපටිබාහනවයසයනව යතසුං නානත්තසඤ්ඤාදිනියරොධස්ස

අත්ථසිද්ධත්තා. සමාධිවයසන ඔසක්කනා කථිතා 
යනවසඤ්ඤානාසඤ්ඤාෙතනභාවනාෙ සමථකම්මට්ඨානභාවයතො. 

71. පුබ්යබපඤ්චවිෙං කම්මවට්ටන්තිපුරිමකම්මභවස්මිුංයමොයහොඅවිජ්ජා
ආයූහනා සඞ්ඛාරා නිකන්තිතණ්හා උප මනුං උපාොනුං යචතනා භයවොති

එවමා යතො සපරික්ඛායරොකම්මප්පබන්යධො. නආයූහිතංඅස්සාතිනයචතිතුං 

පකප්පිතුං භයවෙය. එතරහි එවං පඤ්චවිෙං විපාකවට්ටන්ති 
විඤ්ඤාණනාමරූපසළාෙතනඵස්සයවෙනාසඞ්ඛායතො පච්චුප්පන්යනො

විපාකප්පබන්යධො නප්පවත්යතෙය කාරණස්සඅනිප්ඵන්නත්තා. සයච ආයූහිතං

න භවිස්සතීති ෙදි යචතිතුං පකප්පිතුං න සිො. ෙං අත්ථීති ෙුං පරමත්ථයතො

විජ්ජමානකුං. යතනාහ ‘‘භූත’’න්ති. තඤ්හි පච්චෙනිබ්බත්තතාෙ ‘‘භූත’’න්ති

වුච්චති. තං පජහාමීති තප්පටිබද්ධඡන්ෙරා ප්පහායනන තයතො එව ආෙතිුං 
අනුප්පත්තිධම්මතාපාෙනවයසනපජහාමිපරිච්චජාමි. 

පරිනිබ්බායීති සහ පරිකප්පයනනඅතීතත්යථතිආහ ‘‘පරිනිබ්බායෙෙයා’’ති. 

පරිනිබ්බායෙෙය නු යඛොති වා පායඨො, යසො එවත්යථො. න කිඤ්චි කථිතන්ති
යනවසඤ්ඤානාසඤ්ඤාෙතනසමාපත්තිො සඞ්ඛාරාවයසසසුඛුමභායවන 
ඤාණුත්තරස්යසවවිසෙභාවයතොසරූපයතොනකිඤ්චිකථිතුං, නයෙනපනස්ස
වියසසුං ඤායපතුකාමත්තා.භ වයතොකිරඑතෙයහොසි– ‘‘ඉමිස්සුංයෙවපරිසති
නිසින්යනො ආනන්යෙො අනුසන්ධිකුසලතාෙ යනවසඤ්ඤානාසඤ්ඤාෙතනුං
පාෙකුං කත්වා ඨිතස්ස භික්ඛුයනො පටිසන්ධිුං අරහත්තඤ්ච සන්ධාෙ පඤ්හුං
පුච්ඡිස්සති, ඉමිනාපුච්ඡානුසන්ධිනාතමත්ථුං යෙයසස්සාමී’’ති.ඔසක්කනාෙච
ඉධාධිප්යපතත්තාභින්නරසයෙසනායහොතීති පුච්ඡානුසන්ධිපුච්ඡිතා.තස්මිඤ්හි
අසති අනුසන්ධියභෙභින්යනසා යෙසනා, න ච බුද්ධාචිණ්ණා

භින්නරසයෙසනාති. විපස්සනානිස්සිතන්ති තන්නිස්සිතුං. තස්ස භික්ඛුයනො.

උපාදිෙති එයතනාති ච උපාොනං. න පරිනිබ්බාෙති පහාතබ්බස්ස
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පටුන 

අප්පජහනයතො.යතනාහභ වා– ‘‘ධම්මාපියඛො, භික්ඛයව, පහාතබ්බා, පය ව

අධම්මා’’ති (ම. නි. 1.240). උපාොනයසට්ඨන්ති ඉෙුං
යනවසඤ්ඤානාසඤ්ඤාෙතනභවස්ස සබ්බභවග් තාෙස්සනපරුං, න පන
අරිෙභවග් ස්සඋපාොනයසට්ඨතාපටියසධපරුං. 

73. නිස්සාොති භවපරිොපන්නුං නාම ධම්මුං නිස්සාෙ තප්පරිොපන්නුං
නාමනිස්සාෙඔඝනිත්ථරණාභ වතාඅක්ඛාතා; අයහො අච්ඡරිෙයමතුං, අයහො
අබ්භුතයමතන්ති. 

නවසුපිඨායනසුසමථොනිකස්යසවවයසනයෙසනාෙආ තත්තා, ඉධච 

කස්සචිපි පාෙකජ්ඣානස්ස අනාමට්ඨත්තා වුත්තුං – ‘‘අරිෙසාවයකොති 

සුක්ඛවිපස්සයකොඅරිෙසාවයකො’’ති. නවන්නම්පිකම්මට්ඨානං එකයතොකත්වා

සම්මසතීති ඉෙුං ඣානධම්යමපි අනුස්සවලද්යධ  යහත්වා සම්මසනුං 
සම්භවතීතිකත්වාවුත්තුං; යතභූමකසඞ්ඛාර තුංඉධවුත්තන්තිඅනවයසසයතො

පරිග් හණුං සන්ධාෙවුත්තුං– ‘‘ොවතාසක්කායෙො’’ති. 

එතං අමතන්ති අමතුං නිබ්බානුං ආරබ්භ පවත්තිො එතුං අරහත්තුං

අමතරසුං. යතනාහ – ‘‘එතං අමතං සන්තං, එතං පණීත’’න්ති. ‘‘අනුපාොෙ 

කිඤ්චිපි අග් යහත්වා චිත්තුං විමුච්චී’’ති වුත්තත්තාපි අනුපාො චිත්තස්ස

වියමොක්යඛො නිබ්බානුංඅඤ්ඤත්ථසුත්යත වුච්චති. 

තිණ්ණං භික්ඛූනන්තිඅභිනියවසයභයෙනතිවිධානුං.පාෙකුංකත්වාඨිතස්ස 
ඔසක්කනාෙ අභායව කාරණුං යහට්ඨා වුත්තනයෙයනව යවදිතබ්බුං. 

සයමොොයනත්වාති සම්මයෙව ඔෙහිත්වා තස්මිුං තස්මිුං ඨායන අසඞ්කරයතො

වවත්ථයපත්වා. සුකථිතං නාම යහොති කයථතබ්බස්ස අනවයසයසත්වා
කථිතත්තා. 

ආයනඤ්ජසප්පාෙසුත්තවණ්ණනාෙලීනත්ථප්පකාසනාසමත්තා. 

7.  ණකයමොග් ල් ානසුත්තවණ්ණනා 

74. ෙථා යහට්ඨිමයසොපානඵලකුං ඔයරොහන්තස්ස පච්ඡිමුං නාම යහොති, 

එවුං ආයරොහන්තස්ස පඨමුං නාම යහොතීති වුත්තුං – ‘‘ොව

පච්ඡිමයසොපානකයළවරාති ොව පඨමයසොපානඵ කා’’ති. වත්ථුං

යසොයෙත්වාතිවත්ථුවිජ්ජාචරියෙනවුත්තවිධිනා පාසාෙවත්ථුයනොයසොධනවිධිුං

කත්වා. එත්ථාති පාසාෙකරයණ. සත්තධා භින්නස්ස වාලග් ස්ස

අුංසුයකොටියවධයකො වා යවධි නාම. ඨානසම්පාෙනන්ති යවසාඛමණ්ඩලාදීනුං

සම්පාෙනුං. මුට්ඨිකරණාදීහීති උසුමුට්ඨිකරණජිො ාහජිොවිජ්ඣාදීහි. එවං
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 ණායපමාති එකුං නාම එකයමව, ද්යව දුකා චත්තාරි, තීණි තිකානි නව, 
චත්තාරිචතුක්කානියසොළසාතිආදිනාඑවුං ණනුංසික්ඛායපම. 

75. යකරාටිකා යහොන්තීති සමෙස්ස 

අනුපක්කිලිට්ඨකරණමාොසායඨයෙයන සමන්නා තා යහොන්ති. තං ෙමනුං 

ජීවිතයහතුපිනාතික්කමති, අෙමස්සජාතියෙොසාභායවො. 

76. සතිසම්පජඤ්ඤාහි සමඞ්ගිභාවත්ථාොති සතතවිහාරිභාවසාධයනහි
සතිසම්පජඤ්යඤහිසමන්නා මත්ථාෙ. නනුචඛීණාසවාසතියවපුල්ලප්පත්තා
පඤ්ඤායවපුල්ලප්පත්තා ච, කථුං තස්ස සතිසම්පජඤ්ඤුං පයෙො සාධනීෙුං

පවත්තන්තිආහ ‘‘ද්යව හී’’තිආදි. සතතවිහාරීතිසතතුංසමාපත්තිවිහාරිබහුලා, 
තස්මා යත ඉච්ඡිතිච්ඡිතක්ඛයණ ඵලසමාපත්තිුං සමාපජ්ජන්ති.

වුත්තවිපරිොයෙන යනොසතතවිහාරියනො ෙට්ඨබ්බා. යතනාහ ‘‘තත්ථා’’තිආදි. 

අප්යපතුංනසක්යකොති අනාචිණ්ණභාවයතො. 

තං විතක්යකන්යතොති ‘‘සාමයණරස්ස යසනාසනුං නත්ථි, අරඤ්ඤඤ්ච
සීහාදීහි සපරිස්සෙුං, කිුං නු යඛො තස්ස භවිස්සතී’’ති තුං විතක්යකන්යතො. 

එවරූයපොති එදියසො ෙථාවුත්තසාමයණරසදියසො ඛීණාසයවො. ඉයම ෙම්යමති

ඉමස්මිුං සුත්යත ආ යත සීලාදිධම්යම. ආවජ්ජිත්වාවාති අත්තයනො 
පරිසුද්ධසීලතාදිආවජ්ජනයහතුඑවසමාපජ්ජිතුුංසක්ඛිස්සති. 

78. ‘‘යෙයම, යභොය ොතමා’’තිවචනස්ස සම්බන්ධුංෙස්යසතුුං, ‘‘තථා යත

කිරා’’තිආදි වුත්තුං. එවන්ති ‘‘යෙයම, යභො ය ොතමා’’තිආදිආකායරහි 

වත්තුමාරද්යෙො. 

අජ්ජෙම්යමසූති අපුරාතනධම්යමසු.තක්කනමත්තානිහියතහිකප්යපත්වා
සෙුංපටිභානුං විරචිතානි. පුරාතනතාෙ පරිපුණ්ණතාෙ එකන්තනිෙයානිකතාෙ
ච පරයමො උත්තයමො. යතනාහ – ‘‘යතසු…යප.… උත්තයමොති අත්යථො’’ති.
යසසුංසුවිඤ්යඤෙයයමව. 

 ණකයමොග් ල්ලානසුත්තවණ්ණනාෙලීනත්ථප්පකාසනාසමත්තා. 

8. ය ොපකයමොග් ල් ානසුත්තවණ්ණනා 

79. කම්මුංයෙව කම්මන්යතො, යසො එත්ථ අත්ථීති කම්මකරණට්ඨානුං 

‘‘කම්මන්යතො’’තිවුත්තුං. යතනාහ ‘‘කම්මන්තට්ඨාන’’න්ති. යතහි ෙම්යමහීති
බුද්ධගුයණහි. යත පන සබ්බඤ්ඤුතඤ්ඤාණප්පමුඛාති කත්වා ආහ 

‘‘සබ්බඤ්ඤුතඤ්ඤාණෙම්යමහී’’ති. සබ්යබන සබ්බන්ති සබ්බප්පකායරන
අනවයසසුං, එත්තයකො ගුණානුං පකාරයභයෙො, යතසු කිඤ්චිපි පකාරුං
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අනවයසයසත්වා. සබ්බයකොට්ඨායසහි සබ්බන්ති ෙත්තකා ගුණභා ා, යතහි

සබ්යබහි අනවයසසුං නිස්යසසයමව කත්වා. යෙොපි අයහොසීති යෙොපි

යකොසම්බිවාසීනුං භික්ඛූනුං වයසන යකොසම්බිෙුං කලයහො අයහොසි. යසොපි

තත්යථව උප්පන්නට්ඨායනයෙව උප්පන්නමත්යතො වූපසමියතො. 

පරිනිබ්බුතකාය  පනස්සාති අස්ස සම්මාසම්බුද්ධස්ස පරිනිබ්බුතකායල පන.
භියෙයොයසොමත්තාෙ භික්ඛූ සමග් ා ජාතා, කථඤ්ච සුංයවය ො ජායතොති 

ෙස්යසතුුං ‘‘අට්ඨසට්ඨී’’තිආදි වුත්තුං. සාතිසෙුං අභිණ්හඤ්ච උපසමප්පත්තිො 

අතිවිෙඋපසන්තුපසන්තා. අනුසංොෙමායනොතිඅනුඅනුසම්මයෙවජානන්යතො
විචායරන්යතොයවොසාසමායනො. ‘‘අනුසඤ්ඤාෙමායනො’’තිවාපායඨො.තත්ථෙ-

කාරස්සඤ-කාරුංකත්වානිද්යෙයසොතිආහ ‘‘අනුවිචරමායනො’’ති. 

80. යහට්ඨිමපුච්ඡයමවාති ය ොපකයමොග් ල්ලායනන පුච්ඡිතපුච්ඡයමව.
යසො හි ‘‘යතහි ධම්යමහී’’තිආදිනා, ‘‘අත්ථි යකොචි තුම්හාකුං සාසනස්ස
සාරභූයතොභික්ඛූ’’තිපුච්ඡි. අෙඤ්චතයමව‘‘පටිසරයණො’’තිපරිොයෙනපුච්ඡි. 

අප්පටිසරයණති ෙුං තුම්යහ භික්ඛුුං පටියබොයධෙයාථ, තාදිසස්ස අභායවන
අප්පටිසරයණ. තථා යතන පයවදියතො ධම්යමො පටිසරණුං එයතසන්ති 

ෙම්මපටිසරණා. යතනාහ ‘‘ෙම්යමොඅවස්සයෙො’’ති. 

81. ආ ච්ඡතීති වාචුග් තභායවන ආ ච්ඡති. වත්ථුවීතික්කමසඞ්ඛායත
 රු රුතරලහුලහුතරාදියභයෙ අජ්ඣාචායර ආපත්තිසමඤ්ඤාති ආහ – 

‘‘ආපත්ති…යප.… ආණාතික්කමනයමවා’’ති. ෙථාෙම්මන්ති ධම්මානුරූපුං. 

ෙථාසිට්ඨන්ති ෙථානුසිට්ඨුං. ෙම්යමො යනොති එත්ථ යනො-සද්යෙො අවධාරයණ
‘‘න යනො සමුං අත්ථි තථා යතනා’’තිආදීසු (ඛු. පා. 6.3; සු. නි. 226) විෙ.

යතයනවාහ ‘‘ෙම්යමොවකායරතී’’ති. 

83. ‘‘ෙථා තුං තුම්හාදියසහි රක්ඛයකහි ය ොපයකහී’’ති එවුං 
පසන්නයවයසන අත්තානුං උක්කුංසායපතුකායමො. අරියූපවාෙපාපුං ඛමාපයන 

සති අන්තරාොෙ න යහොතීති ආහ – ‘‘ඉච්යචතං කුස ’’න්ති. 

ය ොනඞ්  මක්කයටොතිය ොනඞ්ගුට්ඨමක්කයටො. 

84. අෙුං උක්කුංසායපතුුං ඉච්ඡිතුං ෙථාරද්ධමත්ථුං විසුංවායෙති 
අවණ්ණිතම්පිවණ්ණිතුංකත්වාකයථන්යතො; ඉමස්සවචනස්සපටික්යඛයපන
ඉමිනා ොතබ්බපිණ්ඩපාතස්ස අන්තරායෙො මා යහොතූති එවුං පිණ්ඩපාතුං

රක්ඛිතුුං න යඛො පන සක්කාති යෙොජනා. ඉෙන්ති ‘‘න යඛො, බ්රාහ්මණ, යසො 

භ වා’’තිආදියෙසනුං. අබ්භන්තරං කරිත්වාති නිබ්බානන්යතො ධුං කත්වා, 
අන්තරුං වා තස්ස නිජ්ඣානස්ස කාරණුං කත්වා. කාමරා වයසන හි තුං

නිජ්ඣානුං යහොතීති. ඉොතිඉමස්මිුංසුත්තපයෙයස. සබ්බසඞ් ාහිකජ්ඣානන්ති
යලොකිෙයලොකුත්තරස්ස අන්තරායෙො මා යහොතූති එවුංකත්වාපිරූපාවචරස්ස
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පටුන 

මග් ඣානස්ස ඵලඣානස්සාති සබ්බස්සපි සඞ් ණ්හනවයසන යෙසිතත්තා
සබ්බසඞ් ාහකජ්ඣානුංනාමකථිතුං. 

ෙංයනොමෙන්තිඑත්ථ යනොතිනිපාතමත්තුං. තංයනොතිඑත්ථපන යනොති

අම්හාකන්ති අත්යථො. උසූෙති රාජකිච්චපසුතතාධීනතාෙ
එකත්ථාභිනියවසභාවයතො. මන්ෙපඤ්ඤතාෙ 
වස්සකාර තඉස්සාභිභූතචිත්තතාෙ පරිපුණ්ණුං කත්වා වුත්තම්පි අත්ථුං 

අනුපධායරන්යතො ආහ – ‘‘එකයෙසයමව කයථසී’’ති. යසසුං 
සුවිඤ්යඤෙයයමව. 

ය ොපකයමොග් ල්ලානසුත්තවණ්ණනාෙලීනත්ථප්පකාසනාසමත්තා. 

9. මහාපුණ්ණමසුත්තවණ්ණනා 

85. තස්මිං අහූති තස්මිුං අහනීතිආහ ‘‘තස්මිං දිවයස’’ති. අනසයනනාති
සබ්බයසො ආහාරස්ස අභුඤ්ජයනන සාසනිකසීයලන බාහිරකඅනසයනන

උයපතාහුත්වාතියෙොජනා. වා-සද්යෙනඛීරපානමධුසාෙනාදිවිධිුංසඞ් ණ්හාති.

උයපච්ච වසිතබ්බයතො උයපොසයථො, පාතියමොක්ඛුද්යෙයසො. උයපයතන

සමන්නා යතන හුත්වාවසිතබ්බයතොසන්තායනවායසතබ්බයතො උයපොසයථො, 

සීලුං. අනසනාදිධම්මාදිුංවාඋයපච්චවසනුංඋපවායසො උයපොසයථො. තථාරූයප 

හත්ථිජාතිවියසයස උයපොසයථොති සමඤ්ඤාමත්තන්ති ආහ – ‘‘උයපොසයථො

නාම නා රාජාතිආදීසු පඤ්ඤත්තී’’ති. වුත්තනයෙන උපවසන්ති එත්ථාති 

උයපොසයථො, දිවයසො. යසො පයනස උයපොසයථො. මාසපුණ්ණතාොති මාසස්ස

පූරිතභායවන. සම්පුණ්ණාති සබ්බයසො පුණ්ණා. තාෙ හි රත්තිො වයසන
මායසො අනවයසසයතො පුණ්යණො යහොති. මාසද්ධමාසාදියභෙුං කාලුං මාති

මිනන්යතො විෙ යහොතීති ච ‘‘මා’’ඉති චන්යෙො වුච්චති. එත්ථාති එතිස්සා

රත්තිො. පුණ්යණො පරිපුණ්ණකයලො ජායතොති පුණ්ණමා. තඤ්හි
චන්ෙපාරිපූරිො මාසපාරිපූරිොඑවමාහ.එයතනතස්සඋයපොසථභාවුංෙස්යසති. 

දිස්සති ඵලුං සන්දිස්සතීති යෙයසො, යහතූතිආහ ‘‘යෙසන්තිකාරණ’’න්ති. 

සබ්බං කයථන්ති සබ්බුං අත්තනා පරිග් හිතප්පකාරුංකයථන්ති. කයථතුංන

සක්යකොන්ති අවිසෙත්තා. පාසාෙපරියවයණතිපාසාෙස්සපුරයතොවිවටඞ් යණ. 

යහට්ඨා වුත්තනයෙනාති යසඛසුත්යත (ම. නි. අට්ඨ. 2.22) වුත්තනයෙන
විත්ථායරතබ්බුං. 

86. ඉයමනුයඛොතිඑත්ථනූති සුංසෙයජොතයනොතිආහ– ‘‘විමතිපුච්ඡාවිෙ

කථිතා’’ති. ජානන්යතනාතිආදිපුච්ඡාවත්තෙස්සනපරුංෙට්ඨබ්බුං, න පුච්ඡකස්ස

සත්ථුඅත්තයනොඅජානනභාවදීපනපරුං. ජානාතිහිභ වා. අජානන්යතනවිෙ

හත්වා පුච්ඡියත.ෙථාභූතසභාවුං ජානන්යතොවිෙපුච්ඡති යකොහඤ්යඤඨත්වා.
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යතනාහ – ‘‘යථයරො එවරූපං වචනං කිං කරිස්සතී’’ති කාරණස්ස
සුප්පහීනත්තාති අධිප්පායෙො. 

ඡන්ෙමූ කාති තණ්හාඡන්ෙමූලකා. තණ්හා හි දුක්ඛසමුෙයෙො.
කුසලසඤ්යඤො වා ථිරවිසෙනිපුණසඤ්යඤො වා, කුසලසඞ්ඛායරො වා 
තිඛිණථිරවිසෙසඞ්ඛායරො වා; සුවිසුද්ධවිපුයලොොරවිඤ්ඤායණො වාති ඉමමත්ථුං 

‘‘සඤ්ඤාදීසුපි එයසව නයෙො’’ති ඉමිනා අතිදිසති. කස්මා පයනත්ථ

අනා තකාලවයසයනවයෙසනාආ තාතිආහ ‘‘ෙස්මා පනා’’තිආදි. 

ඛන්ොනං ඛන්ෙපණ්ණත්තීති ඛන්ධසද්ොභියධෙයානුං
රුප්පනානුභවනසඤ්ජානනාභිසඞ්ඛරවිජානනසභාවානුං අත්ථානුං 

‘‘ඛන්යධො’’ති අෙුං සමඤ්ඤා. කිත්තයකනාති කිුංපරිමායණන අත්යථන, 
රාසත්ථභා ත්ථාදීසුකීදියසනාතිඅධිප්පායෙො. 

යහතුයහතූතියහතුපච්චෙභූයතොයහතු.යෙොහි යලොභාදීනුංසහජාතධම්යමසු
මූලට්යඨනුපකාරකභායවො නිප්පරිොයෙන යහතුත්යථො; යසො පථවීආදීසුපි
පච්චෙභාවමත්යතන යහතුපරිොෙෙස්සනයතො දුතියෙන යහතු-සද්යෙන

වියසයසත්වා වුත්යතො ‘‘යහතුයහතූ’’ති. අවිජ්ජා පුඤ්ඤාභිසඞ්ඛාරාදීනුං 
සාධාරණපච්චෙත්තා සාධාරණයහතු, ‘‘අතීතානා තපච්චුප්පන්නානුං
කම්මසමාොනානුං ඨානයසො යහතුයසො විපාක’’න්ති එත්ථ විජ්ජමායනසුපි
අඤ්යඤසු පච්චයෙසු ඉට්ඨානිට්ඨවිපාකනිොමකත්තා කම්මුං තස්ස

පධානකාරණන්ති ආහ – ‘‘කුස ාකුස ං අත්තයනො අත්තයනො විපාකොයන

උත්තමයහතූ’’ති. ‘‘මහාභූතායහතූ’’තිඅෙයමවත්යථො‘‘මහාභූතාපච්චයෙො’’ති
ඉමිනාපි වුත්යතොති යහතුසද්ෙපච්චෙසද්ොනුං සමානත්ථත්තා පච්චයෙො එව

යහතු පච්චෙයහතු, යෙොචරූපක්ඛන්ධස්සයහතු, යසොඑවතස්සපඤ්ඤාපනාෙ 

පච්චයෙොති වුත්යතොතිආහ – ‘‘ඉෙ පච්චෙයහතු අධිප්යපයතො’’ති. ෙෙග්ය න
පච්චෙධම්යමො අත්තයනො පච්චයුප්පන්නස්ස උප්පාොෙ ඨිතිො ච පච්චයෙො, 
තෙග්ය න තස්ස භාවයතො සමඤ්ඤායතො පඤ්ඤාපනාෙපි යසො පච්චයෙොති
වත්තබ්බතුං අරහතීති. පාළිෙුං අවිභාය න වුත්තමත්ථුං විභාය න ෙස්යසතුුං, 

‘‘තත්ථ පථවීොතූ’’තිආදි වුත්තුං. තත්ථ පඤ්ඤාපනාොති 
සයහතුඅයහතුකන්තිආදිආකායරහියබොධනාෙ. තුංපනසබ්යබොධනුංඤායණන 

ෙස්සනුංයහොතීතිවුත්තුං ‘‘ෙස්සනත්ථාො’’ති. 

ඵස්යසොති ඵස්සසමඞ්ගීභායවො. යසො යචත්ථ සකිච්චනිප්ඵාෙනසමත්ථස්ස
ඵස්සස්ස නිබ්බත්ති. නිබ්බත්යතො හි ඵස්යසො තථාරූපාෙ යවෙනාෙ පච්චයෙො
යහොතීති. එතෙත්ථයමයවත්ථ භ වතා පුග් ලාධිට්ඨානා යෙසනාකතා, තස්මා 
පච්චුප්පන්නාතීතකාලවයසන ද්විකාලියකො ඵස්සසද්යෙො යවදිතබ්යබො. ඵස්යස
සති යවයෙති ඵස්සපච්චො යවෙනාඉච්යචව වුත්තුං යහොති. යසසපෙද්වයෙපි
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එයසව නයෙො. ෙයථව හි යවෙනාෙ එවුං සඤ්ඤාෙ සඞ්ඛාරානම්පි ඵස්යසො
වියසසපච්චයෙො තස්මිුං අසති අභාවයතො. යචතනාග් හයණන
ආයූහනානුරූපතාෙ තප්පධානත්තා සඞ්ඛාරක්ඛන්ධධම්මා  හිතා. තථා හි 
සුත්තන්තභාජනීයෙ සඞ්ඛාරක්ඛන්ධභාජනීයෙ (විභ. 21, 22) ච
‘‘චක්ඛුසම්ඵස්සජා යචතනා’’තිආදිනා යචතනාව නිද්දිට්ඨා. 

විඤ්ඤාණක්ඛන්ෙස්සාති එත්ථ එකස්මිුං භයව ආදිභූතවිඤ්ඤාණස්ස 

නාමරූපපච්චෙතුං ෙස්යසතුුං, ‘‘පටිසන්ධිවිඤ්ඤායණන තාවා’’තිආදි වුත්තුං.
තත්ථ  බ්භයසෙයකස්ස සභාවකස්ස රූපපවත්තිුං සන්ධාෙ 

‘‘උපරිමපරිච්යඡයෙනා’’ති වුත්තුං සමතිුංසයතො උපරි පටිසන්ධික්ඛයණ තස්ස
රූපානුං අසම්භවයතො. ඉොනි පවත්තිවිඤ්ඤාණස්ස නාමරූපපච්චෙුං 

ද්වාරවයසන ෙස්යසතුුං, ‘‘චක්ඛුද්වායර’’තිආදිවුත්තුං.නනු චවිඤ්ඤාණස්සපි
ඵස්යසො පච්චයෙො, කස්මා තයෙො එව ඛන්ධා ඵස්සපච්චො වුත්තාති? 
සච්චයමතුං, ෙථා පන විඤ්ඤාණසහියතො ඵස්යසො යවෙනාදීනුං පච්චයෙො, න
එවුං විඤ්ඤාණස්ස. යතනාහභ වා – ‘‘තිණ්ණුංසඞ් තිඵස්යසො’’ති (ම.නි.
1.204; ම. නි. 3.421, 425, 426; සුං. නි. 2.44, 45; 2.4.60) ඵස්යසො විෙ
නාමරූපුං විඤ්ඤාණස්ස වියසසපච්චයෙො ෙථා නාමරූපපච්චොපි
විඤ්ඤාණන්ති. තස්මා ඉමුං වියසසුං ෙස්යසතුුං නාමරූපස්යසව 
විඤ්ඤාණපච්චෙතාවුත්තා, නඵස්සස්ස. 

87. ොව සක්කාෙදිට්ඨි සමුප්පජ්ජති, තාව වට්ටස්ස පරිෙන්යතො

නත්යථවාති අප්පහීනසක්කාෙදිට්ඨියකො වට්යට පරිබ්භමතීති ආහ – ‘‘කථං

පන, භන්යතති වට්ටං පුච්ඡන්යතො’’ති. ෙථා ච සක්කාෙදිට්ඨියජොතනා

වට්ටපුච්ඡා, එවුංතබ්යභෙනයජොතනාවිවට්ටපුච්ඡාතිආහ– ‘‘සක්කාෙදිට්ඨින

යහොතීතිවිවට්ටංපුච්ඡන්යතො’’ති. 

88. අෙං රූයප අස්සායෙොති ොථාවයතො ෙස්සනුං පරිඤ්ඤාභිසමයෙො, 

දුක්ඛසච්චපරිොපන්නඤ්චරූපන්තිආහ– ‘‘ඉමිනාපරිඤ්ඤාපටියවයෙො යචව

දුක්ඛසච්චඤ්ච කථිත’’න්ති. ‘‘ෙුං රූපුං අනිච්ච’’න්තිආදිවචනයතො 
අනිච්චාදිභායවො තත්ථආදීනයවො, යසො චස්ස පච්චොධීනවුත්තිතාෙ පච්චයෙො 
සමුෙෙසච්චන්ති සමුෙෙප්පහායනන ආදීනවසමතික්කයමොති

ආදීනවග් හයණන සිද්ධමත්ථමාහ – ‘‘පහානපටියවයෙො යචව

සමුෙෙසච්චඤ්චා’’ති. සබ්බසඞ්ඛතනිස්සරණුං නිබ්බානඤ්ච

සච්ඡිකිරිොභිසමෙවයසන පටිවිජ්ඣිතබ්බන්ති ආහ – ‘‘ඉමිනා

සච්ඡිකිරිොපටියවයෙො යචව නියරොෙසච්චඤ්චා’’ති. ඉයමසු තීසු ඨායනසූති

ෙථාවුත්යතසු දුක්ඛාදීසු තීසු අභිසමෙට්ඨායනසු. යෙ සම්මාදිට්ඨිආෙයෙො

ෙම්මාති යෙ අරිෙමග් සඤ්ඤිතා සම්මාදිට්ඨිආෙයෙො අට්ඨ, සත්ත වා ධම්මා. 
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පටුන 

භාවනාපටියවයෙො මග් සච්චන්තිභාවනාභිසමෙවයසන පවත්තුං මග් සච්චුං. 

යසසපයෙසුපීති, ‘‘අෙුංයවෙනාෙ අස්සායෙො’’තිආදිපයෙසුපි. 

89. ඉමස්මින්ති ආසන්නපච්චක්ඛතාෙ සකඅත්තභායවො  හියතො, තයෙව

අජ්ඣත්තා ඛන්ධාති තප්පටියෙොගිතාෙ, ‘‘බහිද්ොති පරස්ස සවිඤ්ඤාණයක

කායෙ’’ති වුත්තුං. සබ්බනිමිත්යතසූති සබ්යබසු රූපනිමිත්තාදීසුපි. තානි පන

ඉන්ද්රිෙබද්ධානිපි අනින්ද්රිෙබද්ධානිපි තුංසභාවානීති ආහ ‘‘අනින්ද්රිෙබද්ෙම්පි

සඞ් ණ්හාතී’’ති. විඤ්ඤාණග් හයණයනයවත්ථ යවෙනාෙයෙොපි  හිතා

අවිනාභාවයතොති, ‘‘සවිඤ්ඤාණයක කායෙ’’ති වුත්තුං. ‘‘කායෙො’’ති වා
ඛන්ධසමූයහොතිඅත්යථො. 

90. අනත්තනි ඨත්වාති අත්තරහියත අනත්තසභායව ඛන්ධයකොට්ඨායස

ඨත්වාතුංආධාරුංකත්වා කතානි කම්මානි. කතරස්මිංඅත්තනිඨත්වාතිකීදියස
අත්තනි නිස්සෙවිපාකුං ෙස්සන්ති විපච්චිස්සන්ති. එයතන
කාරකයවෙකරහිතත්තා අත්තපක්ඛකම්මකානි න යුජ්ජන්තීති ෙස්යසති, 
ඛන්ධානුංඛණිකත්තාච කතනාසඅකතබ්භා මයෙොයසොචආපජ්ජතීති. 

තත්රාෙුං (ඉතිවු. අට්ඨ. 74; සාරත්ථ. ටී. 1.5) යචොෙනායසොධනාවිධි – 
පාණාතිපාතවයසන තාව කම්මපථසම්බන්ධවිභාවනා, ඛයණ ඛයණ හි
නිරුජ්ඣනසභායවසු සඞ්ඛායරසු යකො හන්ති, යකො වා හඤ්ඤති, ෙදි
චිත්තයචතසිකසන්තායනො, යසො අරූපත්තා න යඡෙනයභෙනාදිවයසන
වියකොපනසමත්යථො, නපි වියකොපනීයෙො. අථ රූපසන්තායනො, යසො
අයචතනත්තා කට්ඨකලිඞ් රූපයමොති න තත්ථ යඡෙනාදිනා
පාණාතිපාතාපුඤ්ඤුං පසවති ෙථා මතසරීයර. පයෙොය ොපි පාණාතිපාතස්ස
පහරණප්පහාරාදියකො අතීයතසු වා සඞ්ඛායරසු භයවෙය, අනා යතසු, 
පච්චුප්පන්යනසු වා, තත්ථ න තාව අතීතානා යතසු සම්භවති යතසුං
අභාවයතො, පච්චුප්පන්යනසු ච සඞ්ඛාරානුං ඛණිකත්තා සරයසයනව
නිරුජ්ඣනසභාවතාෙ විනාසාභිමුයඛසු නිප්පයෙොජයනො පයෙොය ො සිො, 
විනාසස්ස ච කාරණරහිතත්තා න පහරණප්පහාරාදිප්පයෙො යහතුකුං මරණුං, 
නිරීහකතාෙ ච සඞ්ඛාරානුං කස්ස යසො පයෙොය ො? ඛණිකත්තා 
වධාධිප්පාෙසමකාලභිජ්ජනකස්ස කිරිොපරියෙොසානකාලානවට්ඨානයතො
කස්ස පාණාතිපාතකම්මබද්යධොති? 

වුච්චයතෙථාවුත්තවධකයචතනාසහියතො සඞ්ඛාරපුඤ්යජො සත්තසඞ්ඛායතො 
හන්ති. යතන පවත්තිතවධප්පයෙො නිමිත්තුං
අප තඋස්මාවිඤ්ඤාණජීවිතින්ද්රියෙො මතයවොහාරපවත්තිනිබන්ධයනො
ෙථාවුත්තවප්පයෙො කරයණ උප්පජ්ජනාරයහො රූපාරූපධම්මසමූයහො 
හඤ්ඤති, යකවයලොවාචිත්තයචතසිකසන්තායනො.වධප්පයෙො ාවිසෙභායවපි



මජ්ඣිමනිකායෙ උපරිපණ්ණාස-ටීකා යෙවෙහවග්ය ො 

48 

පටුන 

තස්ස පඤ්චයවොකාරභයව රූපසන්තානාධීනවුත්තිතාෙරූපසන්තායන පයරන
පයෙොජිතජීවිතින්ද්රියුපච්යඡෙකපයෙො වයසන 
තන්නිබ්බත්තිතවිබන්ධකවිසදිරූපුප්පත්තිො වි යත විච්යඡයෙො යහොතීති න 
පාණාතිපාතස්සඅසම්භයවො; නාපිඅයහතුයකොපාණාතිපායතො, නචපයෙොය ො
නිප්පයෙොජයනො පච්චුප්පන්යනසුසඞ්ඛායරසුකතප්පයෙො වයසනතෙනන්තරුං
උප්පජ්ජනාරහස්ස සඞ්ඛාරකලාපස්ස තථා අනුප්පත්තියතො. ඛණිකානුං
සඞ්ඛාරානුං ඛණිකමරණස්ස ඉධ මරණභායවන අනධිප්යපතත්තා
සන්තතිමරණස්සචෙථාවුත්තනයෙනසයහතුකභාවයතොනඅයහතුකුංමරණුං; 
න ච කත්තුරහියතො පාණාතිපාතප්පයෙොය ො නිරීහයකසුපි සඞ්ඛායරසු 
සන්නිහිතතාමත්යතන උපකාරයකසු අත්තයනො අත්තයනො
අනුරූපඵලුප්පාෙයන නිෙයතසු කාරයණසු කත්තුයවොහාරසිද්ධියතො ෙථා – 
‘‘පදීයපො පකායසති, නිසාකයරො චන්දිමා’’ති. න ච යකවලස්ස 
වචාධිප්පාෙසහභුයනො චිත්තයචතසිකකලාපස්ස පාණාතිපායතො ඉච්ඡියතො
සන්තානවයසන අවට්ඨිතස්යසව පටිජානනයතො; සන්තානවයසන
පවත්තමානානඤ්ච පදීපාදීනුං අත්ථකිරිෙසිද්ධි දිස්සතීති අත්යථව
පාණාතිපායතන කම්මුනා බද්යධො; තයතො එව ෙස්මිුං සන්තායන
පාණාතිපාතයචතනා පවත්තා; තත්යථව සන්තායන පච්චෙන්තරසමවායෙන
භවන්තයර නිරොදීසු තස්සා ඵලප්පවත්තීති නත්යථව කතවිනායසො
අකතබ්භා යමො ච. ඉමිනා නයෙන අදින්නාොනාදීනඤ්ච වයසන ෙථාරහුං 
කම්මපථසම්බන්ධවිභාවනායවදිතබ්බාති. 

සබ්යබො දිට්ඨිග් ායහො තණ්හාවස තස්යසව යහොතීති ආහ 

‘‘තණ්හාධිපයතයෙයනා’’ති. යතසු යතසු ෙම්යමසූති මො

යෙසිෙමානෙස්සනධම්යමසු. පකතිකම්මට්ඨානන්ති තස්ස යථරස්ස සන්තියක

 යහත්වා පරිහරිෙමානකම්මට්ඨානුං. අඤ්ඤං නවකම්මට්ඨානන්ති භ වයතො 
යෙසනානුසායරන  හිතුං අඤ්ඤුං නවුං කම්මට්ඨානුං. යසසුං
සුවිඤ්යඤෙයයමව. 

මහාපුණ්ණමසුත්තවණ්ණනාෙලීනත්ථප්පකාසනාසමත්තා. 

10. චූළපුණ්ණමසුත්තවණ්ණනා 

91. තුණ්හීභූතං තුණ්හීභූතන්ති ආයමඩිතවචනුං බයාපනිච්ඡාවයසන

වුත්තන්තිආහ– ‘‘ෙංෙංදිස’’න්තිආදි. අනුවිය ොයකත්වාතිඑත්ථ අනුසද්යෙොපි 
බයාපනිච්ඡාෙයමවාති අනු අනු වියලොයකත්වාති අත්යථො. යතයනවාහ – 

‘‘තයතොතයතො විය ොයකත්වා’’ති. අසන්යතොනීයචො පුරියසොති අසප්පුරියසොති

ආහ– ‘‘පාපපුරියසො  ාමකපුරියසො’’ති. යසොතිඅසප්පුරියසො. තන්තිඅසප්පුරිසුං 

ජානිතුං න සක්යකොති අසප්පුරිසධම්මානුං ොථාවයතො අජානනයතො. 

පාපෙම්මසමන්නා යතොති 
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කාෙදුච්චරිතාදිඅසන්තුට්ඨිතාදිලාමකධම්මසමන්නා යතො. අසප්පුරියස භත්ති

එතස්සාති අසප්පුරිසභත්ති. යතනාහ – ‘‘අසප්පුරිසයසවයනො’’ති.
අසප්පුරිසධම්යමො අසප්පුරියසො උත්තරපෙයලොයපන, යතසුං චින්තනසීයලොති 

අසප්පුරිසචින්තී. යතනාහ ‘‘අසප්පුරිසචින්තාෙ චින්තයකො’’ති, 

දුච්චින්තිතචින්තීති අත්යථො. අසප්පුරිසමන්තනන්ති අසාධුජනවිචාරුං

අසප්පුරිසවීමුංසුං. අසප්පුරිසවාචන්ති චතුබ්බිධුං දුබ්භාසිතුං. අසප්පුරිසකම්මං 

නාම තිවිධම්පි කාෙදුච්චරිතුං. අසප්පුරිසදිට්ඨි නාම වියසසයතො ෙසවත්ථුකා 

මිච්ඡාදිට්ඨි, තාෙ සමන්නා යතො අසප්පුරිසදිට්ඨිො සමන්නා යතො, 

අසප්පුරිසොනං නාම අසක්කච්චොනාදි. සබ්යබොපාෙමත්යථො පාළියතො එව
විඤ්ඤාෙති. 

‘‘පාණුංහනිස්සාමී’’තිආදිකායචතනාකාමුංපරබයාබාධාෙපියහොතියෙව, 
ෙථා පන සා අත්තයනො බලවතරදුක්ඛත්ථාෙ යහොති, තථා න පරස්සාති

ඉමමත්ථුං ෙස්යසතුුං, ‘‘අත්තයනො දුක්ඛත්ථාෙ චින්යතති’’ඉච්යචව වුත්යතො. 

ෙථාඅසුයකොඅසුකන්තිආදීහිපාපයකොපාපවිපායකකයෙසුංබලවුං රුතරුංවා 
පච්චනුයභොන්යතොපි ෙථා පයරො පච්චනුයභොති, න තථා සෙන්ති ෙස්යසති.

යතනාහ ‘‘පරබයාබාොො’’ති.  යහත්වාති පාපකිරිොෙ සහාෙභායවන
 යහත්වා. 

අසක්කච්චන්ති අනාෙරුං කත්වා. යෙෙයධම්මස්ස අසක්කරණුං
අප්පසන්නාකායරො, පුග් ලස්ස අසක්කරණුං අ රුකරණන්ති ඉමමත්ථුං

ෙස්යසන්යතො, ‘‘යෙෙයෙම්මංනසක්කයරොති නාමා’’තිආදිමාහ. අචිත්තීකත්වාති
න චිත්යත කත්වා, න පූයජත්වාති අත්යථො. පූයජන්යතො හි පූයජතබ්බවත්ථුුං
චිත්යතඨයපති, තයතොනබහි කයරොති.චිත්තුංවාඅච්ඡරිෙුංකත්වාපටිපත්ති 

චිත්තීකරණං, සම්භාවනකිරිො. තප්පටික්යඛපයතො අචිත්තීකරණං, 

අසම්භාවනකිරිො. අපවිද්ෙන්ති උච්ඡිට්ඨාදිඡඩ්ඩනීෙධම්මුං විෙ අවඛිත්තකුං.

යතනාහ – ‘‘ඡඩ්යඩතුකායමො විො’’තිආදි. යරො ං පක්ඛිපන්යතො විොති
යරොගිකසරීරුං ඔෙනාදීහිපමජ්ජිත්වාවම්මියකයරො ුංපක්ඛිපන්යතොවිෙ.අද්ධා
ඉමස්ස ොනස්ස ඵලුං මයමව ආ ච්ඡතීති එවුං ෙස්ස තථා දිට්ඨි අත්ථි, යසො

ආ මනදිට්ඨියකො, අෙුං පන න තාදියසොති ආහ ‘‘අනා මනදිට්ඨියකො’’ති.

යතනාහ– ‘‘යනොඵ පාටිකඞ්ඛීහත්වායෙතී’’ති. 

කාමඤ්චාෙුං ෙථාවුත්තපුග් යලො අසද්ධම්මාදීහි පාපධම්යමහි 
සමන්නා යතො, යතහිපනසබ්යබහිපිමිච්ඡාෙස්සනුංමහාසාවජ්ජන්තිෙස්යසතුුං, 

‘‘තාෙ මිච්ඡාදිට්ඨිො නිරයෙ උපපජ්ජතී’’ති වුත්තුං. වුත්තපටිපක්ඛනයෙනාති
කණ්හපක්යඛ වුත්තස්ස අත්ථස්ස විපරිොයෙන සුක්කපක්යඛ අත්යථො
යවදිතබ්යබො. ‘‘සයෙවකුං යලොක’’න්තිආදීසු (පාරා. 1) යෙවසද්යෙො

ඡකාමාවචරයෙයවසු, එවමිධාති ආහ ‘‘ඡකාමාවචරයෙවා’’ති. තත්ථ බ්රහ්මානුං



මජ්ඣිමනිකායෙ උපරිපණ්ණාස-ටීකා යෙවෙහවග්ය ො 

50 

පටුන 

විසුුං  හිතත්තා කාමාවචරයෙවග් හණන්ති යච? ඉධ ොනඵලස්ස 
අධිප්යපතත්තා කාමාවචරයෙවග් හණුං, තත්ථාපි ඡකාමාවචරග් හණුං 

ෙට්ඨබ්බුං යෙවමහත්තතාදිවචනයතො. තිණ්ණං කු ානං සම්පත්තීති
ඛත්තිෙමහත්තාදීනුංතිණ්ණුංකුලානුං සම්පත්ති, නයකවලුං කුලසම්පො එව
අධිප්යපතා, අථ යඛො තත්ථ ආයුවණ්ණෙසයභො ඉස්සරිොදිසම්පොපි 
අධිප්යපතාති ෙට්ඨබ්බුං උළාරස්ස ොනමෙපුඤ්ඤස්ස වයසන යතසම්පි

සමිජ්ඣනයතො. සුද්ෙවට්ටවයසයනව කථිතං සුක්කපක්යඛපි සබ්බයසො
විවට්ටස්ස අනාමට්ඨත්තා. සද්ධාෙයෙො හි යලොකිෙකුසලසම්භාරා එයවත්ථ
අධිප්යපතාති.යසසුං සුවිඤ්යඤය්ෙයමව. 

චූළපුණ්ණමසුත්තවණ්ණනාෙලීනත්ථප්පකාසනාසමත්තා. 

නිට්ඨිතාචයෙවෙහවග් වණ්ණනා. 
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2. අනුපෙවග්ය ො 

1. අනුපෙසුත්තවණ්ණනා 

93. ඉද්ධිමාති ගුයණො පාකයටො පරයතොයඝොයසන විනා
පාසාෙකම්පනයෙවචාරිකාදීහි සෙයමව පකාසභාවයතො; ධුතවාොදිගුණානම්පි
තථාභායව එයතයනව නයෙන යතසුං ගුණානුං පාකටයෙො යතො ච පයරසුං

නිච්ඡිතභාවයතොච. පඤ්ඤවයතොගුණාතිපඤ්ඤාපයභෙපභාවියතගුණවියසයස

සන්ධාෙ වෙති. යත හි යෙභුයෙයන පයරසුං අවිසො. යතනාහ – ‘‘නසක්කා

අකථිතා ජානිතු’’න්ති. විසභා ා සභා ා නාම අයෙොනියසොමනසිකාරබහුයලසු
පුථුජ්ජයනසු, යත පන අප්පහීනරා යෙොසතාෙ පරස්ස විජ්ජමානම්පි ගුණුං
මක්යඛත්වා අවිජ්ජමානුං අවණ්ණයමව යඝොයසන්තීති ආහ – 

‘‘විසභා …යප.… කයථන්තී’’ති. 

ො අට්ඨාරසන්නුං ධාතූනුං සමුෙෙයතො අත්ථඞ් මයතො අස්සාෙයතො

ආදීනවයතො ෙථාභූතුං පජානනා, අෙුං ොතුකුස තා. ආෙතනකුස තාෙපි
එයසව නයෙො. අවිජ්ජාදීසු ද්වාෙසසු පටිච්චසමුප්පාෙඞ්ය සු යකොසල්ලුං 

පටිච්චසමුප්පාෙකුස තා. ඉෙුං ඉමස්ස ඵලස්ස ඨානුං කාරණුං, ඉෙුං අට්ඨානුං
අකාරණන්ති එවුං ඨානඤ්ච ඨානයතො, අට්ඨානඤ්ච අට්ඨානයතො ෙථාභූතුං

පජානනා, අෙුං ඨානාට්ඨානකුස තා. යෙො පන ඉයමසු ධාතුආදීසු 
පරිඤ්ඤාභිසමොදිවයසන නිස්සඞ්  තිො පණ්ඩාති ලද්ධනායමන ඤායණන

ඉයතො  යතො පවත්යතො, අෙුං පණ්ඩියතො නාමාති ආහ – ‘‘ඉයමහි චතූහි 

කාරයණහි පණ්ඩියතො’’ති. මහන්තානුං අත්ථානුං පරිග් ණ්හනයතො මහතී

පඤ්ඤා එතස්සාති මහාපඤ්යඤො. යසසපයෙසුපි එයසව නයෙොති ආහ – 

‘‘මහාපඤ්ඤාදීහිසමන්නා යතොතිඅත්යථො’’ති. 

නානත්තන්ති ොහි මහාපඤ්ඤාදීහි සමන්නා තත්තා යථයරො
‘‘මහාපඤ්යඤො’’තිආදිනා කිත්තීෙති, තාසුං මහාපඤ්ඤාදීනුං ඉෙුං නානත්තුං
අෙුංයවමත්තතා.ෙස්සකස්සචි(දී.නි.ටී.3.216; සුං.නි.ටී.1.1.110; අ.නි.ටී.
1.1.584) වියසසයතො අරූපධම්මස්ස මහත්තුං නාම කිච්චසිද්ධිො 

යවදිතබ්බන්ති තෙස්ස කිච්චසිද්ධිො ෙස්යසන්යතො, ‘‘මහන්යත සී ක්ඛන්යෙ 

පරිග් ණ්හාතීති මහාපඤ්ඤා’’තිආදිමාහ. තත්ථ යහතුමහන්තතාෙ
පච්චෙමහන්තතාෙ නිස්සෙමහන්තතාෙ පයභෙමහන්තතාෙ කිච්චමහන්තතාෙ 
ඵලමහන්තතාෙ ආනිසුංසමහන්තතාෙ ච සීලක්ඛන්ධස්ස මහන්තභායවො

යවදිතබ්යබො. තත්ථ යහතූ අයලොභාෙයෙො, පච්චො 

හියරොත්තප්පසද්ධාසතිවීරිොෙයෙො. නිස්සො 
සාවකයබොධිපච්යචකයබොධිසම්මාසම්යබොධිනිෙතතා තුංසමඞ්ගියනො ච

පුරිසවියසසා. පයභයෙො චාරිත්තාදිවිභාය ො. කිච්චං තෙඞ් ාදිවයසන

පටිපක්ඛස්ස විධමනුං. ඵ ං සග් සම්පො නිබ්බානසම්පො ච. ආනිසංයසො 
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පිෙමනාපතාදි.අෙයමත්ථ සඞ්යඛයපො, විත්ථායරොපනවිසුද්ධිමග්ය  (විසුද්ධි.
1.9) ආකඞ්යඛෙයසුත්තාදීසු (ම. නි. 1.64 ආෙයෙො) ච ආ තනයෙන

යවදිතබ්යබො. ඉමිනා නයෙන සමාධික්ඛන්ොදීනම්පි මහන්තතා ෙථාරහුං

නිද්ධායරත්වා යවදිතබ්බා, ඨානාට්ඨානාදීනුංපනමහන්තභායවොමහාවිසෙතාෙ 
යවදිතබ්යබො. තත්ථ ඨානාට්ඨානානුං මහාවිසෙතා බහුධාතුකසුත්යත (ම. නි.

3.124 ආෙයෙො) සෙයමව ආ මිස්සති. විහාරසමාපත්තීනං සමාධික්ඛන්යධ 

නිද්ධාරිතනයෙන යවදිතබ්බා, අරිෙසච්චානං සකලසාසනසඞ් හණයතො 
සච්චවිභඞ්ය (විභ.189ආෙයෙො)තුංසුංවණ්ණනාසු(විභ.අට්ඨ.189ආෙයෙො)

ආ තනයෙන. සතිපට්ඨානාදීනුං විභඞ් ාදීසු (විභ. 355 ආෙයෙො) 
තුංසුංවණ්ණනාදීසු (විභ. අට්ඨ. 355 ආෙයෙො) ච ආ තනයෙන. 

සාමඤ්ඤඵ ානං මහයතොහිතස්සමහයතොසුඛස්සමහයතොඅත්ථස්සමහයතො 
යෙො ක්යඛමස්ස නිප්ඵත්තිභාවයතො

සන්තපණීතනිපුණඅතක්කාවචරපණ්ඩිතයවෙනීෙභාවයතො ච. අභිඤ්ඤානං 
මහාසම්භාරයතො මහාවිසෙයතො මහාකිච්චයතො මහානුභාවයතො 

මහානිප්ඵත්තියතො ච. නිබ්බානස්ස මෙනිම්මෙනාදිමහත්ථසිද්ධියතො මහන්තතා
යවදිතබ්බා. 

පුථුපඤ්ඤාතිඑත්ථාපිවුත්තනොනුසායරන අත්යථොයවදිතබ්යබො.අෙුංපන

වියසයසො – නානාඛන්යෙසු ඤාණං පවත්තතීති, ‘‘අෙුං රූපක්ඛන්යධො
නාම…යප.… අෙුංවිඤ්ඤාණක්ඛන්යධොනාමා’’ති, එවුංපඤ්චන්නුංඛන්ධානුං
නානාකරණුං පටිච්චඤාණුං පවත්තති. යතසුපි ‘‘එකවියධන රූපක්ඛන්යධො, 
එකාෙසවියධන රූපක්ඛන්යධො, එකවියධන යවෙනාක්ඛන්යධො, බහුවියධන 
යවෙනාක්ඛන්යධො, එකවියධන සඤ්ඤාක්ඛන්යධො…යප.… එකවියධන
විඤ්ඤාණක්ඛන්යධො, බහුවියධන විඤ්ඤාණක්ඛන්යධො’’ති එවුං එයකකස්ස
ඛන්ධස්සඑකවිධාදිවයසනඅතීතාදියභෙවයසනපි නානාකරණුංපටිච්චඤාණුං
පවත්තති. තථා ‘‘ඉෙුං චක්ඛාෙතනුං නාම…යප.… ඉෙුං ධම්මාෙතනුං නාම.
තත්ථ ෙසාෙතනා කාමාවචරා, ද්යව චතුභූමකා’’ති එවුං ආෙතනනානත්තුං
පටිච්චඤාණුං පවත්තති. 

නානාොතූසූති ‘‘අෙුං චක්ඛුධාතුනාම…යප.… අෙුංමයනොවිඤ්ඤාණධාතු
නාම. තත්ථ යසොළස ධාතුයෙො කාමාවචරා, ද්යව චතුභූමකා’’ති එවුං
නානාධාතූසු පටිච්ච ඤාණුං පවත්තති. තයිෙුං උපාදිණ්ණකධාතුවයසන
වුත්තන්ති යවදිතබ්බුං. පච්යචකබුද්ධානඤ්හි ද්වින්නඤ්ච අග් සාවකානුං
උපාදිණ්ණකධාතූසුයෙව නානාකරණුං පටිච්චඤාණුං පවත්තති. තඤ්ච යඛො
එකයෙසයතොව, යනොනිප්පයෙසයතො, අනුපාදිණ්ණකධාතූනුංපනනානාකරණුං
න ජානන්තියෙව. සබ්බඤ්ඤුබුද්ධානුංයෙව පන, ‘‘ඉමාෙ නාම ධාතුො
උස්සන්නත්තා ඉමස්සරුක්ඛස්ස ඛන්යධො යසයතො යහොති, ඉමස්සකණ්යහො, 
ඉමස්ස බහලත්තයචො, ඉමස්ස තනුත්තයචො, ඉමස්ස පත්තුං
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වණ්ණසණ්ඨානාදිවයසනඑවරූපුං, ඉමස්සපුප්ඵුංනීලුංපීතුංයලොහිතුංඔොතුං 
සු න්ධුං දුග් න්ධුං, ඵලුං ඛුද්ෙකුං මහන්තුං දීඝුං වට්ටුං සුසණ්ඨානුං මට්ඨුං
ඵරුසුං සු න්ධුංමධුරුංතිත්තකුංඅම්බිලුංකටුකුංකසාවුං, කණ්ටයකොතිඛියණො
අතිඛියණො උජුයකො කුටියලො යලොහියතො ඔොයතො යහොතී’’ති ධාතුනානත්තුං
පටිච්චඤාණුංපවත්තති. 

අත්යථසූති රූපාදීසු ආරම්මයණසු. නානාපටිච්චසමුප්පායෙසූති
අජ්ඣත්තබහිද්ධායභෙයතො සන්තානයභෙයතො ච නානප්පයභයෙසු
පටිච්චසමුප්පාෙඞ්ය සු. අවිජ්ජාදිඅඞ් ානඤ්හි පච්යචකුං 
පටිච්චසමුප්පාෙසඤ්ඤිතාති. යතනාහ – සඞ්ඛාරපිටයක ‘‘ද්වාෙස පච්චො

ද්වාෙස පටිච්චසමුප්පාො’’ති. නානාසුඤ්ඤතමනුප බ්යභසූති නානාසභායවසු
නිච්චසාරාදිවිරහයතො සුඤ්ඤසභායවසු, තයතො එව 
ඉත්ථිපුරිසඅත්තඅත්තනිොදිවයසනඅනුපලබ්යභසුසභායවසු.ම-කායරොයහත්ථ

පෙසන්ධිකයරො. නානාඅත්යථසූති අත්ථපටිසම්භිොවිසයෙසු 

පච්චයුප්පන්නාදිනානාඅත්යථසු. ෙම්යමසූති ධම්මපටිසම්භිොවිසයෙසු

පච්චොදිනානාධම්යමසු. නිරුත්තීසූති යතසුංයෙව අත්ථධම්මානුං

නිද්ධාරණවචනසඞ්ඛාතාසු නානානිරුත්තීසු. පටිභායනසූති එත්ථ
අත්ථපටිසම්භිොදීසු විසෙභූයතසු, ‘‘ඉමානි ඉෙමත්ථයජොතකානී’’ති (විභ. 725-

745) තථා තථා පටිභානයතො පටිභානානීති ලද්ධනායමසු ඤායණසු. පුථු 

නානාසී ක්ඛන්යෙසූතිආදීසු සීලස්ස පුථුත්තුං නානත්තඤ්ච වුත්තයමව.
ඉතයරසුං පන වුත්තනොනුසායරන සුවිඤ්යඤෙයත්තා පාකටයමව. ෙුං පන
අභින්නුං එකයමව නිබ්බානුං, තත්ථ උපචාරවයසන පුථුත්තුං  යහතබ්බන්ති

ආහ – ‘‘පුථු නානාජනසාොරයණ ෙම්යම සමතික්කම්මා’’ති. යතනස්ස
මෙනිම්මෙනාදිපරිොයෙන පුථුත්තුංපරිදීපිතුංයහොති. 

එවුං විසෙවයසන පඤ්ඤාෙ මහත්තුං පුථුත්තඤ්ච ෙස්යසත්වා ඉොනි
සම්පයුත්තධම්මවයසන හාසභාවුං, පවත්තිආකාරවයසන ජවනභාවුං, 

කිච්චවයසනතික්ඛාදිභාවඤ්ච ෙස්යසතුුං, ‘‘කතමා හාසපඤ්ඤා’’තිආදිවුත්තුං.

තත්ථ හාසබහය ොති පීතිබහුයලො. යසසපොනි තස්යසව යවවචනානි. සී ං

පරිපූයරතීති හට්ඨපහට්යඨො උෙග්ගුෙග්ය ො හුත්වා පීතිසහ තාෙ පඤ්ඤාෙ.
පීතියසොමනස්සසහ තාහි පඤ්ඤාඅභිරතිවයසනආරම්මයණඵුල්ලාවිකසිතා
විෙ පවත්තති; න උයපක්ඛාසහ තාති පාතියමොක්ඛසීලුං ඨයපත්වා හාසනීෙුං

පරුංතිවිධම්පිසීලුංපරිපූයරතීතිඅත්යථො.විසුුං වුත්තත්තාපුන සී ක්ඛන්ෙමාහ. 

සමාධික්ඛන්ෙන්තිආදීසුපිඑයසවනයෙො. 

රූපං අනිච්චයතො ඛිප්පං ජවතීතිරූපක්ඛන්ධුං අනිච්චන්ති සීඝුං යවය න 
පවත්තිො පටිපක්ඛදූරීභායවන පුබ්බාභිසඞ්ඛාරස්ස සාතිසෙත්තා ඉන්යෙන 
විස්සට්ඨවජිරුං විෙ ලක්ඛණුං පටිවිජ්ඣන්තී අෙන්ධාෙන්තී රූපක්ඛන්යධ 
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පටුන 

අනිච්චලක්ඛණුං යව සා පටිවිජ්ඣති, තස්මා සා ජවනපඤ්ඤා නාමාති
අත්යථො. යසසපයෙසුපි එයසව නයෙො. එවුං
ලක්ඛණාරම්මණිකවිපස්සනාවයසන ජවනපඤ්ඤුං ෙස්යසත්වා

බලවවිපස්සනාවයසන ෙස්යසතුුං, ‘‘රූප’’න්තිආදි වුත්තුං. තත්ථ ඛෙට්යඨනාති
ෙත්ථ ෙත්ථ උප්පජ්ජති, තත්ථ තත්යථව භිජ්ජනයතො ඛෙසභාවත්තා. 

භෙට්යඨනාති භොනකභාවයතො. අසාරකට්යඨනාති අත්තසාරවිරහයතො

නිච්චසාරාදිවිරහයතො ච. තු යිත්වාති තුලාභූතාෙ විපස්සනාපඤ්ඤාෙ

තුයලත්වා. තීරයිත්වාති තාෙ එව තීරණභූතාෙ තීයරත්වා. විභාවයිත්වාති

ොථාවයතො පකායසත්වා පඤ්චක්ඛන්ධුං විභූතං කත්වා. රූපනියරොයෙති

රූපක්ඛන්ධස්ස නියරොධභූයත නිබ්බායන නින්නයපොණපබ්භාරවයසන. ඉොනි

සිඛාප්පත්තවිපස්සනාවයසන ජවනපඤ්ඤුං ෙස්යසතුුං, පුන ‘‘රූප’’න්තිආදි
වුත්තුං. වුට්ඨාන ාමිනිවිපස්සනාවයසනාතියකචි. 

ඤාණස්ස තික්ඛභායවො නාම සවියසසුං පටිපක්ඛසමුච්ඡින්ෙයනන 

යවදිතබ්යබොති, ‘‘ඛිප්පංකිය යස ඡින්ෙතීති තික්ඛපඤ්ඤා’’තිවත්වා යත පන

කියලයස විභාය න ෙස්යසන්යතො, ‘‘උප්පන්නං කාමවිතක්ක’’න්තිආදිමාහ.
තික්ඛපඤ්යඤො හි ඛිප්පාභිඤ්යඤො යහොති, පටිපො චස්ස න චලතීති ආහ – 

‘‘එකස්මිංආසයන චත්තායරොඅරිෙමග් ාඅධි තායහොන්තී’’තිආදි. 

‘‘සබ්යබ සඞ්ඛාරා අනිච්චා දුක්ඛා විපරිණාමධම්මා සඞ්ඛතා 
පටිච්චසමුප්පන්නා ඛෙධම්මා වෙධම්මා නියරොධධම්මා’’ති ොථාවයතො
ෙස්සයනන සච්චසම්පටියවයධො ඉජ්ඣති, න අඤ්ඤථාති කාරණමුයඛන

නිබ්යබධිකපඤ්ඤුං ෙස්යසතුුං, ‘‘සබ්බසඞ්ඛායරසු උබ්යබ බහය ො

යහොතී’’තිආදිවුත්තුං.තත්ථ උබ්යබ බහය ොතිවුත්තනයෙනසබ්බසඞ්ඛායරසු

අභිණ්හුං පවත්තසුංයවය ො. උත්තාසබහය ොති ඤාණුත්රාසවයසන 
සබ්බසඞ්ඛායරසු බහුයසො උත්රස්තමානයසො. යතන ආදීනවානුපස්සනමාහ. 

උක්කණ්ඨනබහය ොති පන ඉමිනා නිබ්බිොනුපස්සනුං ආහ – 

අරතිබහය ොතිආදිනා තස්සා එව අපරාපරුප්පත්තිුං. බහිමුයඛොති
සබ්බසඞ්ඛාරයතො බහිභූතුං නිබ්බානුං උද්දිස්ස පවත්තඤාණමුයඛො, තථා වා
පවත්තිතවියමොක්ඛමුයඛො. නිබ්බිජ්ඣනුං නිබ්යබයධො, යසො එතිස්සා අත්ථි, 

නිබ්බිජ්ඣතීති වා නිබ්යබධා, සාව පඤ්ඤා නිබ්යබධිකා. ෙුං පයනත්ථ
අත්ථයතොඅවිභත්තුං, තුංයහට්ඨා වුත්තනෙත්තාසුවිඤ්යඤෙයයමව. 

පජ්ජති එයතන විපස්සනාදියකොති පෙං, සමාපත්ති, තස්මා අනුපෙන්ති

අනුසමාපත්තියෙොති අත්යථො. පෙං වා සම්මසනුප ා ධම්මා විපස්සනාෙ

පවත්තිට්ඨානභාවයතො. යතනාහ ‘‘සමාපත්තිවයසන වා’’ති. ඣානඞ් වයසන

වාති ඣානඞ් වයසනාති ච අත්යථො. අට්ඨකථාෙුං පන කමත්යථො ඉධ
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පෙසද්යෙො, තස්මා අනුපෙුං අනුක්කයමනාති අෙයමත්ථ අත්යථොති ආහ 

‘‘අනුපටිපාටිො’’ති. ෙම්මවිපස්සනන්ති 

තුංතුංසමාපත්තිචිත්තුප්පාෙපරිොපන්නානුං ධම්මානුං විපස්සනුං. විපස්සතීති
සමාපත්තියෙො ඣානමුයඛන යත යත ධම්යම ොථාවයතො පරිග් යහත්වා, 

‘‘ඉතිපි දුක්ඛා’’තිආදිනා සම්මසති. අද්ෙමායසන අරහත්තං පත්යතො 
උක්කුංස තස්ස සාවකානුං සම්මසනචාරස්ස නිප්පයෙයසන 

පවත්තිෙමානත්තා, සාවකපාරමීඤාණස්ස ච තථා පටිපායෙතබ්බත්තා. එවං 

සන්යතපීති ෙදිපි මහායමොග් ල්ලානත්යථයරො න චිරස්යසව අරහත්තුං
පත්යතො; ධම්මයසනාපති පන තයතො චියරන, එවුං සන්යතපි ෙස්මා
යමොග් ල්ලානත්යථයරොපි මහාපඤ්යඤොව, තස්මා සාරිපුත්තත්යථයරොව
මහාපඤ්ඤතයරොති. ඉොනි තමත්ථුං පාකටතරුං කාතුුං, 

‘‘මහායමොග් ල් ානත්යථයරො හී’’තිආදි වුත්තුං. සම්මසනුං චරති එත්ථාති

සම්මසනචායරො, විපස්සනාභූමි, තුං සම්මසනචාරං. එකයෙසයමවාති
සකඅත්තභායව සඞ්ඛායර අනවයසසයතො පරිග් යහතුඤ්ච සම්මසිතුඤ්ච 
අසක්යකොන්තුං අත්තයනො අභිනීහාරසමුො තඤාණබලානුරූපුං එකයෙසයමව
පරිග් යහත්වා සම්මසන්යතො. නනු ච ‘‘සබ්බුං, භික්ඛයව, අනභිජානුං
අපරිජානුං අවිරාජෙුං අප්පජහුං අභබ්යබො දුක්ඛක්ඛොො’’ති (සුං. නි. 4.26) 
වචනයතො වට්ටදුක්ඛයතො මුච්චිතුකායමන සබ්බුං පරිඤ්යඤෙයුං
පරිජානිතබ්බයමව? සච්චයමතුං, තඤ්චයඛොසම්මසනුප ධම්මවයසන වුත්තුං.
තස්මා සසන්තාන යත සබ්බධම්යම, පරසන්තාන යත ච යතසුං 
සන්තානවිභා ුංඅකත්වාබහිද්ධාභාවසාමඤ්ඤයතොසම්මසනුං, අෙුංසාවකානුං
සම්මසනචායරො. යථයරොපනබහිද්ධාධම්යමපිසන්තානවිභාය නයකචියකචි
උද්ධරිත්වාසම්මසි, තඤ්චයඛො ඤායණනඵුට්ඨමත්තුංකත්වා.යතනවුත්තුං– 

‘‘ෙට්ඨියකොටිො උප්පීයළන්යතො විෙ එකයෙසයමව සම්මසන්යතො’’ති. තත්ථ
ඤායණන නාම ොවතා යනෙයුං පවත්තිතබ්බුං, තථා අපවත්තනයතො 

‘‘ෙට්ඨියකොටිො උප්පීයළන්යතො විො’’තිආදි වුත්තුං. අනුපෙධම්මවිපස්සනාෙ

අභාවයතො ‘‘එකයෙසයමවසම්මසන්යතො’’තිවුත්තුං. 

බුද්ධානුං සම්මසනචායරො ෙසසහස්සියලොකධාතුෙුං සත්තසන්තාන තා, 
අනින්ද්රිෙබද්ධාචසඞ්ඛාරාතිවෙන්ති, යකොටිසතසහස්සචක්කවායළසූතිඅපයර.
තථා හි අද්ධත්තෙවයසන පටිච්චසමුප්පාෙනෙුං ඔසරිත්වා
ඡත්තිුංසයකොටිසතසහස්සමුයඛන බුද්ධානුං මහාවජිරඤාණුං පවත්තුං.
පච්යචකබුද්ධානුං සසන්තාන යතහි සද්ධිුං 
මජ්ඣිමයෙසවාසිසත්තසන්තාන තා අනින්ද්රිෙබද්ධා ච සම්මසනචායරොති
වෙන්ති, ජම්බුදීපවාසිසත්තසන්තාන තාති යකචි. ධම්මයසනාපතියනොපි
ෙථාවුත්තසාවකානුං විපස්සනාභූමියෙව සම්මසනචායරො. තත්ථ පන යථයරො
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සාතිසෙුං නිරවයසසුං අනුපෙධම්මුං විපස්සි. යතන වුත්තුං – ‘‘සාවකානං

සම්මසනචාරංනිප්පයෙසං සම්මසී’’ති. 

තත්ථ ‘‘සාවකානුං විපස්සනාභූමී’’ති එත්ථ සුක්ඛවිපස්සකා 
යලොකිොභිඤ්ඤප්පත්තා පකතිසාවකා අග් සාවකා පච්යචකබුද්ධා 
සම්මාසම්බුද්ධාති ඡසු ජයනසු සුක්ඛවිපස්සකානුං ඣානාභිඤ්ඤාහි 
අනධි තපඤ්ඤායනපුඤ්ඤත්තා අන්ධානුං විෙ ඉච්ඡිතපයෙයසොක්කමනුං
විපස්සනාකායල ඉච්ඡිකිච්ඡිතධම්මවිපස්සනා නත්ථි. යත
ෙථාපරිග් හිතධම්මමත්යතයෙව ඨත්වා විපස්සනුං වඩ්යඪන්ති.
යලොකිොභිඤ්ඤප්පත්තාපනපකතිසාවකායෙනමුයඛනවිපස්සනුං ආරභන්ති; 
තයතොඅඤ්යඤනවිපස්සනුංවිත්ථාරිකුංකාතුුංසක්යකොන්තිවිපුලඤාණත්තා. 
මහාසාවකා අභිනීහාරසම්පන්නත්තා තයතො සාතිසෙුං විපස්සනුං විත්ථාරිකුං
කාතුුං සක්යකොන්ති. අග් සාවයකසු දුතියෙො අභිනීහාරසම්පත්තිො
සමාධානස්ස සාතිසෙත්තා විපස්සනුං තයතොපි විත්ථාරිකුං කයරොති. පඨයමො
පන තයතො මහාපඤ්ඤතාෙ සාවයකහි අසාධාරණුං විත්ථාරිකුං කයරොති.
පච්යචකබුද්යධොයතහිපිමහාභිනීහාරතාෙඅත්තයනොඅභිනීහාරානුරූපුං තයතොපි
විත්ථාරිකවිපස්සනුං කයරොන්ති. බුද්ධානුං, සම්මයෙව, 
පරිපූරිතපඤ්ඤාපාරමිපභාවිත-සබ්බඤ්ඤුතඤ්ඤාණාධි මනස්ස අනුරූපාොති.
ෙථා නාම කතවාලයවධපරිචයෙන සරභඞ් සදියසන ධනුග් යහන ඛිත්යතො
සයරො අන්තරාරුක්ඛලතාදීසුඅසජ්ජමායනොලක්ඛයණයෙවපතති; නසජ්ජති
න විරජ්ඣති, එවුං අන්තරා අසජ්ජමානා අවිරජ්ඣමානා විපස්සනා
සම්මසනීෙධම්යමසු ොථාවයතො නානානයෙහි පවත්තති. ෙුං මහාඤාණන්ති
වුච්චති, තස්සපවත්තිආකාරයභයෙො ණයතොවුත්යතොයෙව. 

එයතසු ච සුක්ඛවිපස්සකානුං විපස්සනාචායරො ඛජ්යජොතපභාසදියසො, 
අභිඤ්ඤප්පත්තපකතිසාවකානුං දීපපභාසදියසො, මහාසාවකානුං
ඔක්කාපභාසදියසො, අග් සාවකානුං ඔසධිතාරකාපභාසදියසො, 
පච්යචකබුද්ධානුං චන්ෙපභාසදියසො, සම්මාසම්බුද්ධානුං 
රස්මිසහස්සපටිමණ්ඩිතසරෙසූරිෙමණ්ඩලසදියසො උපට්ඨාසි. තථා
සුක්ඛවිපස්සකානුං විපස්සනාචායරො අන්ධානුං ෙට්ඨියකොටිො  මනසදියසො, 
යලොකිොභිඤ්ඤප්පත්තපකතිසාවකානුං ෙණ්ඩකයසතු මනසදියසො, 
මහාසාවකානුං ජඞ්ඝයසතු මනසදියසො, අග් සාවකානුං
සකටයසතු මනසදියසො, පච්යචකබුද්ධානුං මහාජඞ්ඝමග්  මනසදියසො, 
සම්මාසම්බුද්ධානුංමහාසකමග්  මනසදියසොති යවදිතබ්යබො. 

අරහත්තඤ්චකිරපත්වාතිඑත්ථ කිර-සද්යෙොඅනුස්සවලද්යධොෙමත්යථොති

දීයපතුුංවුත්යතො. පත්වාඅඤ්ඤාසි අත්තයනොවිපස්සනාචාරස්සමහාවිසෙත්තා 
තික්ඛවිසෙසූරභාවස්ස ච සල්ලක්ඛයණන. කථුං පනාෙුං මහායථයරො ෙන්ධුං
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පටුන 

අරහත්තුං පාපුණන්යතො සීඝුං අරහත්තුං පත්තයතො පඤ්ඤාෙ අත්තානුං

සාතිසෙුං කත්වා අඤ්ඤාසීති ආහ – ‘‘ෙථා හී’’තිආදි. මහාජටන්ති 

මහාජාලසාඛුං අතිවිෙ සිබ්බිතජාලුං. ෙට්ඨිං පන සාරං වා උජුං වා න  භති 

යවණුග් හයණඅනුච්චිනිත්වායවණුස්ස හිතත්තා. එවංසම්පෙන්තිෙථායතසු
පුරියසසු එයකො යවළුග් හයණ අනුච්චිනිත්වා යවළුෙට්ඨිුං  ණ්හාති, එයකො

උච්චිනිත්වා, එවුංනිප්ඵත්තිකුං. පොනන්තිභාවනානුයුඤ්ජනුං. 

සත්තසට්ඨි ඤාණානීතිපටිසම්භිොමග්ය (පටි.ම.1.73මාතිකා)ආ යතසු 
යතසත්තතිො ඤායණසු ඨයපත්වා ඡ අසාධාරණඤාණානි සුතමෙඤාණාදීනි 
පටිභානපටිසම්භිොඤාණපරියෙොසානානි සත්තසට්ඨි ඤාණානි. තානි හි

සාවයකහි පවිචිතබ්බානි, නඉතරානි. යසොළසවිෙංපඤ්ඤන්ති (සුං.නි. අට්ඨ.
3.5.379; සුං. නි. ටී. 3.5.379) මහාපඤ්ඤාදිකා, 
නවානුපුබ්බවිහාරසමාපත්තිපඤ්ඤාතිඉෙුංයසොළසවිධුංපඤ්ඤුං. 

තත්රාති තස්ස. ඉෙංයහොතීතිඉෙුංොනිවුච්චමානුංඅනුපුබ්බසම්මසනුංයහොති. 

විපස්සනායකොට්ඨාසන්ති විතක්කාදිසම්මසිතබ්බධම්මවිභාය න 
විභත්තවිපස්සනාභා ුං. 

94. පඨයම ඣායනති උපසියලයස භුම්මුං, තස්මා යෙ පඨයම ඣායන

ෙම්මාතියෙපඨමජ්ඣානසුංසට්ඨා ධම්මාතිඅත්යථො. අන්යතොසමාපත්තිෙන්ති
චසමාපත්තිසහ යත චිත්තුප්පායෙසමාපත්තිසමඤ්ඤුංආයරොයපත්වාවුත්තුං. 

වවත්ථිතාති කතවවත්ථනා නිච්ඡිතා. පරිච්ඡින්නාති ඤායණන පරිච්ඡින්නා

සලක්ඛණයතො පරිච්ඡිජ්ජ ඤාතා. ඔය ොයකන්යතොති ඤාණචක්ඛුනා

පච්චක්ඛයතො පස්සන්යතො. අභිනියරොපනං ආරම්මයණ චිත්තස්ස ආයරොපනුං. 

අනුමජ්ජනං ආරම්මයණචිත්තස්සඅනුවිචාරණුං. ඵරණං පණීතරූයපහිකාෙස්ස

බයාපනුං, විප්ඵාරිකභායවො වා. සාතන්ති සාතමධුරතා. අධික්යඛයපො 

වික්යඛපස්සපටිපක්ඛභූතුංසමාධානුං. ඵුසනං ඉන්ද්රිෙවිසෙවිඤ්ඤාණස්සතයතො

උප්පජ්ජිත්වා ආරම්මයණ ඵුසනාකායරන විෙ පවත්ති. යවෙයිතං 

ආරම්මණානුභවනුං. සඤ්ජානනං නීලාදිවයසන ආරම්මණස්ස සල්ලක්ඛණුං. 

යචතයිතං යචතයසො බයාපායරො. විජානනං ආරම්මණූපලද්ධි. කත්තුකමයතා 
චිත්තස්ස ආරම්මයණන අත්ථිකතා. තස්මිුං ආරම්මයණ අධිමුච්චනුං, 

සන්නිට්ඨානුං වා අධියමොක්යඛො. යකොසජ්ජපක්යඛ පතිතුුං අෙත්වා චිත්තස්ස

පග් ණ්හනුං පග් ායහො, අධිග් යහොති අත්යථො. ආරම්මණුං උප න්ත්වා

ඨානුං, අනිස්සජ්ජනුං වා උපට්ඨානං. සමප්පවත්යතසු අස්යසසු සාරථි විෙ

සකිච්චපසුයතසු සම්පයුත්යතසු අජ්ඣුයපක්ඛනුං මජ්ඣත්තතා. 

සම්පයුත්තධම්මානුංආරම්මයණඅනුනෙනුංසුංචරණුං අනුනයෙො. සභාවයතොති
ෙථාභූතසභාවයතො. යසොළසන්නුං එව යචත්ථ ධම්මානුං  හණුං යතසුංයෙව
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යථයරන වවත්ථාපිතභාවයතො, යත එවස්ස තො උපට්ඨහිුංසු, න ඉතයරති
වෙන්ති.වීරිෙසතිග් හයණන යචත්ථඉන්ද්රිෙභාවසාමඤ්ඤයතොසද්ධාපඤ්ඤා; 
සතිග් හයණයනව එකන්තානවජ්ජභාවසාමඤ්ඤයතො පස්සද්ධිආෙයෙො ඡ
යු ළා; අයලොභායෙොසා ච සඞ් හිතා ඣානචිත්තුප්පාෙපරිොපන්නත්තා යතසුං
ධම්මානුං. යථයරන ච ධම්මා වවත්ථානසාමඤ්ඤයතො ආරද්ධා. යත න
උපට්ඨහිුංසූතිනසක්කාවත්තුන්තිඅපයර. 

විදිතා උප්පජ්ජන්තීති උප්පායෙපි යනසුං යවෙනානුං පජානනුං
යහොතියෙවාති අත්යථො. යසසපෙද්වයෙපි එයසව නයෙො. තුං ජානාතීති

තුංඤායණො, තස්ස භායවො තංඤාණතා, ඤාණස්සඅත්තසුංයවෙනන්තිඅත්යථො.

තුංසමානයෙො ක්ඛමාහි සම්පයුත්තධම්මා. ඤාණබහතාති ඤාණස්ස
බහුභායවො, එකචිත්තුප්පායෙ අයනකඤාණතාති අත්යථො. ඉොනි තයමවත්ථුං

විවරිතුුං, ‘‘ෙථා හී’’තිආදි වුත්තුං. න සක්කා ජානිතුං ආරම්මණකරණස්ස

අභාවයතො. අසම්යමොහාවයබොයධො ච ඊදිසස්සඤාණස්ස නත්ථි. එයකකයමව 

ඤාණුං උප්පජ්ජති තස්මිුංඛයණඑකස්යසවආවජ්ජනස්ස උප්පජ්ජනයතො, නච
ආවජ්ජයනනවිනාචිත්තුප්පත්තිඅත්ථි.වුත්තඤ්යහතුං– 

‘‘චුල්ලාසීතිසහස්සානි, කප්පාතිට්ඨන්තියෙමරූ; 
නත්යවවයතපිජීවන්ති, ද්වීහිචිත්යතහිසුංයුතා’’ති.(මහානි. 10, 39) 
ච, 

‘‘නත්ථිචිත්යතයු ා හී’’තිච– 

වත්ථාරම්මණානං පරිග් හිතතාොති ෙස්මිඤ්ච ආරම්මයණ යෙ
ඣානධම්මාපවත්තන්ති, යතසුංවත්ථාරම්මණානුංපය වඤායණන පරිච්ඡිජ්ජ
 හිතත්තා. ෙථා නාම මි සූකරාදීනුං ආසයෙපරිග් හියත තත්ර ඨිතා මි ා වා 
සූකරා වා තයතො උට්ඨානයතොපි ආ මනයතොපි යනසාෙස්ස සුඛග් හණා

යහොන්ති, එවුංසම්පෙමිෙුං. යතනාහ ‘‘යථයරන හී’’තිආදි. යතනාති 

වත්ථාරම්මණානුං පරිග් හිතභායවන. අස්සාති යථරස්ස. යතසං ෙම්මානන්ති

ඣානචිත්තුප්පාෙපරිොපන්නානුං ධම්මානුං. උප්පාෙං ආවජ්ජන්තස්සාතිආදිනා
උප්පාොදීසුෙුංෙයෙවආරබ්භ ඤාණුංඋප්පජ්ජති; තස්මිුංතස්මිුංඛයණතස්ස
තස්යසව චස්ස පාකටභායවො දීපියතො. න හි ආවජ්ජයනන විනා ඤාණුං

උප්පජ්ජති. අහත්වා සම්යභොන්තීති පුබ්යබ අවිජ්ජමානා හුත්වා සම්භවන්ති, 

අනුප්පන්නාඋප්පජ්ජන්තීතිඅත්යථො. උෙෙංපස්සති යතසුංධම්මානුං, ‘‘අහුත්වා
සම්යභොන්තී’’ති උප්පාෙක්ඛණසමඞ්ගිභාවෙස්සනයතො.පුබ්යබඅභාවයබොධයකො

හි අත්තලායභො ධම්මානුං උෙයෙො. හත්වාති උප්පජ්ජිත්වා. පටියවන්තීති පටි

ඛයණ ඛයණ විනස්සන්ති. වෙං පස්සති, ‘‘හුත්වා පටියවන්තී’’ති යතසුං
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ධම්මානුං භඞ් ක්ඛණසමඞ්ගිභාවෙස්සනයතො. විද්ධුංසභාවයබොධයකො හි
ධම්මානුංවිජ්ජමානයතොවයෙො. 

යතසුධම්යමසුනත්ථිඑතස්සඋපයෙොරා වයසනඋප මනන්ති අනුපයෙො, 
අනනුයරොයධො. හුත්වා විහරතීති යෙොජනා. තථා නත්ථි එතස්ස අපායෙො

පටිඝවයසන අප මනන්ති අනපායෙො, අවියරොයධො. ‘‘එතුං මම, එයසො යම
අත්ථා’’ති තස්ස තණ්හාදිට්ඨිඅභිනියවසාභාවයතො තණ්හාදිට්ඨිනිස්සයෙහි 

අනිස්සියතො. අප්පටිබද්යෙොති අනුපොනිස්සිතභාවයතො විපස්සනාෙ

පරිබන්ධවයසන ඡන්ෙරාය නන පටිබද්යධො න විබන්ධියතො. විප්පමුත්යතොති

තයතො එව වික්ඛම්භනවිමුත්තිවයසන කාමරා යතො විමුත්යතො. විසංයුත්යතො 
වික්ඛම්භනවයසයනවපටිපක්ඛධම්යමහිවිසුංයුත්යතො. 

කිය සමරිොො යතන කතා භයවෙයාති අන්යතොසමාපත්තිෙුං පවත්යත
යසොළස ධම්යම ආරබ්භ පවත්තමානුං විපස්සනාවීථිුං භින්දිත්වා සයච
රා ාෙයෙො උප්පජ්යජෙයුං; තස්ස විපස්සනාවීථිො කියලසමරිොො යතන

චිත්යතන, චිත්තසමඞ්ගිනාවාකතාභයවෙය. යතසූතියතසු ධම්යමසු. අස්සාති

යථරස්ස. එයකොපීතිරා ාදීසුඑයකොපීතිචවෙන්ති.වුත්තාකායරනඑකච්චානුං 
අනාපාථ මයන සති විපස්සනා න යතසු ධම්යමසු නිරන්තරප්පවත්තාති 

ආරම්මණමරිොො භයවෙය. වික්ඛම්භිතපච්චනීකත්තාති විපස්සනාෙ 
පටිපක්ඛධම්මානුං පය ව වික්ඛම්භිතත්තා ඉොනිපි වික්ඛම්යභතබ්බාකියලසා 
නත්ථීතිවුත්තුං. 

ඉයතොති පඨමජ්ඣානයතො. අනන්තයරොති උපරියමො ඣානාදිවියසයසො. 

තස්ස පජානනස්සාති, ‘‘අත්ථිඋත්තරිනිස්සරණ’’න්තිඑවුංපවත්තජානනස්ස. 

බහලීකරයණනාතිපුනප්පුනුංඋප්පාෙයනන. 

සම්පසාෙනට්යඨනාති කියලසකාලුසිොප මයනන, තස්ස
විචාරක්යඛොභවි යමනවායචතයසොසම්මයෙවපාසාදිකභායවන. 

වීරිෙුං සති උයපක්ඛාති ආ තට්ඨායන පාරිසුද්ධිඋයපක්ඛා, 

අදුක්ඛමසුඛායවෙනාති එත්ථ ඣානුයපක්ඛාති, ‘‘සුඛට්ඨායන 

යවෙනුයපක්ඛාවා’’ති වුත්තුං. සුඛට්ඨායනති ච පඨමජ්ඣානාදීසු සුඛස්ස

වුත්තට්ඨායන. පස්සද්ෙත්තාති සමධුරයචතයිතභායවන ආරම්මයණ
විසටවිත්ථතභාවයතො යෙො යසො යචතයසො ආයභොය ො වුත්යතො. 
සාමඤ්ඤඵලාදීසුසතිො පාරිසුද්ධි, සා ථන අත්ථයතො සතිවිනිමුත්තානත්ථීති

ආහ ‘‘පරිසුද්ොසතියෙවා’’ති. පාරිසුද්ධිඋයපක්ඛා, නඣානුයපක්ඛාෙයෙො. 



මජ්ඣිමනිකායෙ උපරිපණ්ණාස-ටීකා අනුපෙවග්ය ො 

60 

පටුන 

95. ඊදියසසු ඨායනසු සතිො න කොචිපි ඤාණවිරයහො අත්ථීති ආහ – 

‘‘ඤායණන සම්පජායනො හත්වා’’ති. තථා හි තතිෙජ්ඣායන, ‘‘සතිමා

සුඛවිහාරී’’ති එත්ථ සම්පජායනොති අෙමත්යථො වුත්යතො එව යහොති. න

සාවකානං අනුපෙෙම්මවිපස්සනා යහොති සඞ්ඛාරාවයසසසුඛුමප්පවත්තිො
දුවිඤ්යඤෙයත්තා විනිබ්භුජිත්වා  යහතුුං අසක්කුයණෙයභාවයතො. යතනාහ – 

‘‘ක ාපවිපස්සනංෙස්යසන්යතො එවමාහා’’ති. 

96. පඤ්ඤාෙ චස්සදිස්වා ආසවා පරික්ඛීණා යහොන්තීති ෙස්සනසමකාලුං
ඛීෙමානා ආසවා, ‘‘දිස්වා පරික්ඛීණා යහොන්තී’’ති වුත්තා. සමානකායලපි හි
එදියසොසද්ෙප්පයෙොය ොදිස්සති– 

‘‘චක්ඛුඤ්ච පටිච්ච රූයප ච උප්පජ්ජති චක්ඛුවිඤ්ඤාණ’’න්ති (ම. නි.
1.204, 400; 3.421, 425, 426; සුං.නි.2.43-45; 2.4.60; කථා.465, 467). 

‘‘නිහන්ත්වාතිමිරුංසබ්බුං, උග් යතයජොසමුග් යතො; 
යවයරොචයනො රස්මිමාලී, යලොකචක්ඛුපභඞ්කයරො’’ති. (පට්ඨා. අනුටී. 
1.25-34; විසුද්ධි.මහාටී.2.580) ච– 

එවමාදීසු. යහතුඅත්යථො වා අෙුං දිස්වාසද්යෙො අසමානකත්තුයකො ෙථා – 
‘‘ඝතුං පිවිත්වා බලුං යහොති, සීහුං දිස්වා භෙුං යහොතී’’ති (විසුද්ධි. මහාටී.
2.802). ෙස්සනයහතුයකො හි ආසවානුං පරික්ඛයෙො
පරිඤ්ඤාසච්ඡිකිරිොභාවනාභිසමයෙ සති පහානාභිසමෙස්ස ලබ්භනයතො. 

යු නද්ෙං ආහරිත්වාති පඨමජ්ඣානුං සමාපජ්ජිත්වා වුට්ඨාෙ තත්ථ 
ඣානධම්යම සම්මසන්යතො සමථවිපස්සනුං යු නද්ධුං භායවති. එවුං ොව 
යනවසඤ්ඤානාසඤ්ඤාෙතනුං සමාපජ්ජිත්වා වුට්ඨාෙ තත්ථ සම්මසන්යතො
සමථවිපස්සනුං යු නද්ධුංකත්වාෙථායථයරොඅරහත්තුංපාපුණි.තුංසන්ධාෙ

වුත්තුං – ‘‘අරහත්තං පත්තවායරො ඉෙ  හියතො’’ති. ඉොති ඉමස්මිුං සුත්යත.
දීඝනඛසුත්තයෙසනාෙ(ම.නි.2.205-206) හියථයරොඅරහත්තුංපත්යතො. තො
චඅනා ාමීහුත්වානියරොධුංසමාපජ්ජතීතිවචනඅවසයරොනත්ථි, තස්මාවුත්තුං
– ‘‘අරහත්තුං පත්තවායරො ඉධ  හියතො’’ති. ෙදි එවුං – ‘‘සබ්බයසො
යනවසඤ්ඤානාසඤ්ඤාෙතනුං සමතික්කම්ම සඤ්ඤායවෙයිතනියරොධුං
උපසම්පජ්ජ විහරතී’’ති ඉෙුං කස්මා වුත්තන්ති? යථයර විජ්ජමායන
පණ්ඩිතගුයණ අනවයසසයතො ෙස්යසත්වා අරහත්තනිකූයටන යෙසනුං 
නිට්ඨායපතුුං. නියරොධසමාපජ්ජනුං පන යථරස්ස ආචිණ්ණසමාචිණ්ණුං.

යතනාහ ‘‘නියරොෙංපන…යප.… වෙන්තී’’ති.යතනඵලසමාපත්තිම්පිඅන්තරා 
සමාපජ්ජතියෙවාතිෙස්යසති. 
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යවොමිස්සුං විවරිතුුං ‘‘තත්ථස්සා’’තිආදි වුත්තුං. තත්ථ ‘‘නියරොධුං 
සමාපජ්ජිස්සාමී’’තිආයභොය නසමථවිපස්සනුංයු නද්ධුංආහරිත්වාඨිතස්ස 

නියරොෙසමාපත්තිසීසං නාමයහොති, තස්සආයභො වයසන නියරොෙස්සවායරො

ආ ච්ඡති.ඵ සමාපත්තිගූළ්යහොයහොති, ‘‘ඵලසමාපත්තිුංසමාපජ්ජිස්සාමී’’ති

ආයභො ස්ස අභාවයතො. ඵ සමාපත්ති සීසං යහොතීති එත්ථාපි වුත්තනයෙන
අත්යථො යවදිතබ්යබො. එයතන ආයභො පටිබද්ධයමයතසුං ආ මනන්ති

දීපිතන්තියවදිතබ්බුං. ජම්බුදීපවාසියනොයථරාපනාතිආදිඅට්ඨකථාරුළ්හයමව

තුං වචනුං. අන්යතොසමාපත්තිෙන්ති නියරොධුං සමාපන්නකායල. 

තිසමුට්ඨානිකරූපෙම්යමතිඋතුකම්මාහාරවයසන තිසමුට්ඨානිකරූපධම්යම. 

97. චිණ්ණවසිතන්ති පටිපක්ඛදූරිභායවන සුභාවිතවසීභාවුං. නිප්ඵත්තිං

පත්යතොති උක්කුංසපරිනිප්ඵත්තිුං පත්යතො. උයර වාොමජනිතාෙ ඔරයසො. 

පභාවිතන්තිඋප්පාදිතුං. ෙම්යමනාති අරිෙමග් ධම්යමන.තස්සහි අධි යමන

අරිොෙජාතිො ජායතොනිබ්බත්යතොතිකත්වා, ‘‘ෙම්මයජො ෙම්මනිම්මියතො’’ති

වුච්චති. ෙම්මොෙස්සාති නවවිධස්ස යලොකුත්තරධම්මොෙස්ස. ආදිෙනයතොති
 ණ්හනයතො, සසන්තායනඋප්පාෙනයතොතිඅත්යථො.යසසුං සුවිඤ්යඤෙයයමව. 

අනුපෙසුත්තවණ්ණනාෙලීනත්ථප්පකාසනාසමත්තා. 

2. ඡබ්බියසොෙනසුත්තවණ්ණනා 

98. ඛීණා ජාතීති අත්තයනො ජාතික්ඛෙුං පටිජානන්යතන අරහත්තුං

බයාකතුං යහොති අරහයතො තෙභාවයතො. තථා වුසිතං බ්රහ්මචරිෙන්ති 

මග් බ්රහ්මචරිෙවායසො යම පරියෙොසියතොති පටිජානන්යතනපි. කතං 

කරණීෙන්තිචතූහිමග්ය හිචතූසුසච්යචසුපරිඤ්ඤාදිවයසනයසොළසවිධස්සපි 

කිච්චස්ස අත්තනා නිට්ඨාපිතභාවුං පටිජානන්යතනපි. නාපරං ඉත්ථත්තාොති
ආෙතිුං පුනබ්භවාභාවුං, ආෙතිුං වා පරිඤ්ඤාදිකරණීොභාවුං 

පටිජානන්යතනපීතිආහ – ‘‘එයකනපි පයෙන අඤ්ඤා බයාකතාව යහොතී’’ති.

ද්වික්ඛත්තුුං බද්ධුං පන සුබද්ධුං විොති වුත්තුං. ඉෙ පන අඤ්ඤාබයාකරණං

චතූහි පයෙහි ආ තං, තස්මා වත්තබ්බයමව යචත්ථ නත්ථීති අධිප්පායෙො. 

යචතනාෙ දිට්ඨවාදිතානාම අරිෙයවොහායරො. සභායවොතිපකතිඅත්යථොහි අෙුං
ධම්මසද්යෙො, ‘‘ජාතිධම්මාජරාධම්මා’’තිආදීසු(ම.නි.1.274-275) විෙතස්මා, 

අනුෙම්යමොති අරිෙභාවුං අනු තා පකතීති අත්යථො. පරමප්පිච්ඡතාෙ අරිො
අත්තයනො ගුයණ අනාවිකයරොන්තාපි සාසනස්ස 
නිෙයානිකභාවපයවෙනත්ථඤ්යචව සබ්රහ්මචාරීනුං සම්මාපටිපත්තිෙුං 
උස්සාහජනනත්ථඤ්ච තාදිසානුං පරිනිබ්බානසමයෙයෙව ආවිකයරොන්තීති

අධිප්පායෙනාහ– ‘‘පරිනිබ්බුතස්ස…යප.… කාතබ්යබො’’ති. 
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99. දුබ්බ න්තියඵග්ගුවිෙ සුයභජ්ජනීෙුංබලවිරහිතුං, අසාරන්තිඅත්යථො. 

විරාගුතන්ති පලුජ්ජනසභාවුං. වි ච්ඡනසභාවන්ති විනාස මනසභාවුං. 

අනිච්චදුක්ඛවිපරිණාමත්තා අස්සාසයලසස්සපි අභාවයතො අස්සාසවිරහිතං. 
ආරම්මණකරණවයසන සමන්නා මනවයසන ච ෙථාරහුං උයපන්ති 

උප ච්ඡන්තීති උපො, ‘‘එතුං මම, එයසො යම අත්තා’’ති උපාදිෙන්ති

ෙළ්හග් ාහුං  ණ්හන්තීති උපාොනා. අධිතිට්ඨති යචතයසො අභිනන්ෙනභූතාති 

යචතයසො අධිට්ඨානං. තාහීති තණ්හාදිට්ඨීහි. තන්ති චිත්තුං. අභිනිවිසතීති
අභිරතිවයසන නිවිසති, අෙඤ්යහත්ථ අත්යථො – සක්කාෙධම්යමසු චිත්තුං
අභිනිවිසති ‘‘එතුං මමුං, එයසො යම අත්තා’’ති අජ්යඣොසාෙ තිට්ඨති එතාහි

අභිනියවසාහි, තථා සක්කාෙධම්යමසු චිත්තුං අනුයසති එතාහීති අනුසො, 
තණ්හාදිට්ඨියෙො. ෙෙග්ය න හි යතභූමකධම්යමසු රා ාෙයෙො අනුයසන්ති, 

තෙග්ය නතුංසහ තධම්මාතත්ථඅනුයසන්තීතිපරිොයෙන, ‘‘තංඅනුයසතී’’ති

වුත්තුං. ඛො විරා ාති යහතුම්හි නිස්සක්කවචනන්ති ‘‘ඛයෙන විරාය නා’’ති 

යහතුම්හි කරණවයසන අත්යථො වුත්යතො. විරාය නාති ච ඉතිසද්යෙො ආදි
අත්යථො. යතන ‘‘නියරොයධනා’’ති එවමාදිකුං  හිතුං යහොති. 

අඤ්ඤමඤ්ඤයවවචනායනව උපොදීනුං සමුච්යඡෙස්යසවයබොධනයතො. 

100. පතිට්ඨාති එත්ථ යසසභූතත්තෙුං උපාොරූපඤ්චාති පතිට්ඨානා, 

නිජ්ජීවට්යඨන ධාතුචාති පතිට්ඨානොතු. න්හානීෙචුණ්ණුං බාහිරඋෙකුං විෙ

යසසභූතත්තෙුං ආබන්ධතීති ආබන්ෙනං. පචනීෙභත්තුං බාහිරයතයජො විෙ

යසසභූතත්තෙුං පරිපායචතීති පරිපාචනං. බාහිරවායතො විෙ යසසභූතත්තෙුං

විත්ථම්යභතීති විත්ථම්භනං. ධාතුසද්ෙත්යථො වුත්යතොයෙව. අසම්ඵුට්ඨොතූති 

අසම්ඵුසිතභායවො යතසුං විපරිමට්ඨතාභාවයතො. විජානනං ආරම්මණූපලද්ධි. 

අහං අත්තාති අහුං, ‘‘රූපධම්යමො යම අත්තා’’ති අත්තයකොට්ඨායසන 

අත්තභායවන නඋප මිං න  ණ්හිුං.නිස්සිතනිස්සිතාපිනිස්සිතාඑවනාමාති

ආහ ‘‘පථවීොතුනිස්සිතාවා’’ති. අත්තනා වා පන තන්නිස්සිතාති ‘‘එයකන

පරිොයෙනා’’ති. උපාොරුපම්පි කාමුං නිස්සිතම්පි යහොති. තථාපි තුං නිස්සිතුං
යහොතියෙවාති තුං න උද්ධටුං. පරිච්යඡෙකරත්තා පරිච්යඡොකාසස්ස 

‘‘අවිනිබ්යභො වයසනා’’ති වුත්තුං. යතන ච තථා පරිච්ඡින්නත්තා සබ්බම්පි

භූතුපාොරූපංආකාසොතුනිස්සිතං නාම. තුංනිස්සාෙපවත්තිොඋපාොරූපුංවිෙ

භූතරූපානි, අරූපක්ඛන්ධා විෙ ච වත්ථුරූපානි, ‘‘තංනිස්සිතරූපවත්ථුකා

අරූපක්ඛන්ො’’ති වුත්තනයෙන ආකාසධාතුනිස්සිතචක්ඛාදිරූපධම්මවත්ථුකා

යවෙනාෙයෙො අරූපක්ඛන්ධා ආකාසධාතුනිස්සිතා නාමාති ඉමමත්ථුං තථා-

සද්යෙන උපසුංහරති. ඉොපීති ආකාසධාතුනිස්සිතපයෙපි, න

පථවීධාතුනිස්සිතපොදීසු එව. රූපාරූපන්ති සබ්බම්පි රූපාරූපුං  හිතයමව

යහොති, අග් හිතුංනත්ථි. සහජාතා…යප.… නිස්සිතන්තිඉෙුංනිප්පරිොෙසිද්ධුං
නිස්සෙත්තුං  යහත්වා වුත්තුං. යහට්ඨා වුත්තනයෙන පරිොෙසිද්යධ



මජ්ඣිමනිකායෙ උපරිපණ්ණාස-ටීකා අනුපෙවග්ය ො 

63 

පටුන 

නිස්සෙත්යත ය්හමායන– ‘‘පච්ඡාජාතපච්චයෙොති පච්ඡාජාතාචිත්තයචතසිකා
ධම්මා පුයරජාතස්ස ඉමස්ස කාෙස්ස පච්ඡාජාතපච්චයෙන පච්චයෙො’’ති
(පට්ඨා. 1.1.11) වචනයතො සබ්බුං චතුසමුට්ඨානිකරූපුං, 

‘‘විඤ්ඤාණොතුනිස්සිත’’න්ති වත්තබ්බුං. තථා 
අනන්තරවිඤ්ඤාණධාතුපච්චො පවත්තනයතො, ‘‘විඤ්ඤාණධාතුනිස්සිත’’න්ති 
වත්තබ්බුං. 

101. රුප්පති වණ්ණවිකාරුං ආපජ්ජමානුං හෙෙඞ් තභාවුං පකායසතීති 

රූපන්ති අෙමත්යථො චක්ඛුද්වායර ආපාථ යත රූපාෙතයන නිප්පරිොෙයතො
ලබ්භති, න ආපාථමනා යත. චක්ඛුවිඤ්ඤාණවිඤ්ඤාතබ්බභායවො පන 
ආපාථමනා යතපි තස්මිුං ලබ්භයතව තුංසභාවානතිවත්ථනයතො. රූපාෙතනුං 

ද්විො විභජිත්වා.යථයරොපනආපාථුංඅනා තස්සාපිරූපාෙතනස්ස රූපභාවුං
න සක්කා පටික්ඛිපිතුන්ති ද්විධාකරණුං නානුජානන්යතො ඡන්යනොවාෙුං 

නිෙස්යසති, ‘‘උපරි ඡන්යනොවායෙ කින්ති කරිස්සථා’’ති. තත්ථ හි ‘‘චක්ඛුුං, 
ආවුයසො ඡන්න, චක්ඛුවිඤ්ඤාණුං චක්ඛුවිඤ්ඤාණවිඤ්ඤාතබ්යබ ධම්යම’’ති
(ම.නි.3.391) ආ තුං, නයචත්ථචක්ඛුද්වායරආපාථුං ආ තයමවරූපාෙතනුං
චක්ඛුවිඤ්ඤාණවිඤ්ඤාතබ්බපයෙන  හිතුං, න ආපාථුං අනා තන්ති සක්කා 
විඤ්ඤාතුුං අවියසයසයනව රූපාෙතයනන තණ්හාමානදිට්ඨි ාහාභාවස්ස 

යජොතිතත්තා.යතනාහ ‘‘නයිෙං බ්භතී’’ති. රූපයමවාතිරූපාෙතනයමව.ෙදි
එවුං ‘‘චක්ඛුවිඤ්ඤාණවිඤ්ඤාතබ්යබසු ධම්යමසූ’’ති පෙුං කථුං යනතබ්බන්ති

ආහ – ‘‘චක්ඛුවිඤ්ඤාණසම්පයුත්තා පනා’’තිආදි. චක්ඛුවිඤ්ඤායණන සද්ධිං

විඤ්ඤාතබ්යබසූති යෙන මයනොවිඤ්ඤායණන චක්ඛුවිඤ්ඤාණුං
අනිච්චන්තිආදිනා චක්ඛුවිඤ්ඤායණන සද්ධිුං යතන විඤ්ඤාතබ්යබසු 

තුංසම්පයුත්තධම්යමසූති අත්යථො. තණ්හාඡන්යෙොති තස්සනසභායවො ඡන්යෙො, 

නකත්තුකමයතාඡන්යෙොයෙවාතිතණ්හාඡන්යෙො. රජ්ජනවයසනාතිවත්ථුංවිෙ

රඞ් ජාතුං චිත්තස්ස අනුරඤ්ජනවයසන. අභිනන්ෙනවයසනාති ආරම්මයණ

අභිරමිත්වා නන්ෙනවයසන. සප්පීතිකතණ්හා හි නන්දීති වුච්චති.

තණ්හාෙනවයසන තණ්හා. 

102. අහඞ්කායරොති ‘‘යසයෙයොහමස්මී’’තිආදිනා(ධ.ස.1121, 1239; විභ.
832, 866; සුං.නි.4.108; මහානි.21, 178) අහුංකරණුං.යෙනහිමමුංකයරොති, 

එතුං මමඞ්කායරො. ස්යවවාති ‘‘අහඞ්කායරො’’ති වුත්තමායනො. එවුං
චතුත්ථජ්ඣායනනිද්දිට්යඨ සබ්බාසු යලොකිොභිඤ්ඤාසු වුච්චමානාසු යහට්ඨා

විජ්ජාද්වෙුං වත්තබ්බන්ති අධිප්පායෙන, ‘‘පුබ්යබනිවාසං දිබ්බචක්ඛුඤ්ච

අවත්වා කස්මා වුත්ත’’න්ති ආහ? ඉතයරො ඉධ සබ්බවායරසුපි
යලොකුත්තරධම්මපුච්ඡාඅධිකතා තස්මා‘‘යසොඑවුංසමාහියත’’තිආදිනාතතිො

විජ්ජාකථිතාතිෙස්යසන්යතො, ‘‘භික්ඛූය ොකිෙෙම්මංනපුච්ඡන්තී’’තිආදිමාහ. 
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එකවිස්සජ්ජිතසුත්තං නායමතං තතිෙවිජ්ජාෙ එව ආ තත්තා. 
අරිෙධම්මවයසනපිස්ස සමඤ්ඤා අත්යථවාති ෙස්යසන්යතො, 

‘‘ඡබ්බියසොෙනන්තිපිස්ස නාම’’න්ති වත්වා යතසු ධම්යමසු යභෙුං ෙස්යසතුුං, 

‘‘එත්ථ හී’’තිආදි වුත්තුං. විසුද්ොති තස්සා යචොෙනාෙ යසොධනවයසන

වියසොධිතා. එකයමවකත්වාතිඑකවාරවයසයනවපාළිෙුංඑකජ්ඣුංආ තත්තා
එකයමව යකොට්ඨාසුං කත්වා. ෙදි එවුං කථුං වා ඡබ්බියසොධනතාති ආහ – 

‘‘චතූහි ආහායරහිසද්ධි’’න්තිකථුංපයනත්ථචත්තායරොආහාරා යහතබ්බාති? 
යකචි තාව ආහු – ‘‘සාධූති භාසිතුං අභිනන්දිත්වා අනුයමොදිත්වා උත්තරි
පඤ්යහො පුච්ඡිතබ්යබො’’තියහට්ඨාආ යතනනයෙනආහාරවායරොආහරිත්වා
වත්තබ්යබොති. ‘‘බහිද්ධා සබ්බනිමිත්යතසූ’’ති එත්ථ ආහාරානම්පි
සඞ් හිතත්තා ආහාරා අත්ථයතො ආ තා එවාති අඤ්යඤ. අපයර පන
රූපක්ඛන්ධග් හයණන කබළීකායරො ආහායරො, සඞ්ඛාරක්ඛන්ධග් හයණන
ඵස්සාහායරො, මයනොසඤ්යචතනාහාරග් හයණන විඤ්ඤාණාහායරො 
සරූපයතොපි හියතොතිවෙන්ති. 

‘‘ඡබ්බියසොධන’’න්ති ඉමස්ස සුත්තස්ස සමඤ්ඤාෙ අන්වත්ථතුං 
ෙස්යසත්වා ආෙතිම්පි තාදියසන බයාකරයණන භික්ඛූනුං පටිපත්තිම්පි

ෙස්සනත්ථුං, ‘‘ඉයම පනා’’තිආදි ආරද්ධුං. විනෙනිද්යෙසපරිොයෙනාති

විනෙනිද්යෙයසආ යතනකාරයණන. විනයෙ වාආ තනිද්යෙසානුක්කයමන. 

අධි න්තබ්බයතො අධි යමො, ඣානාදිඅධි මපුච්ඡා. යතනාහ – 

‘‘ඣානවියමොක්ඛාදීසූ’’තිආදි. උපාෙපුච්ඡාති අධි යමොපාෙපුච්ඡා. කින්තීති
යකනපකායරනවිධිනාතිඅත්යථො. 

කතයමසංත්වංෙම්මානං ාභීතිඉෙුංපන පුබ්යබ ‘‘කිුංයතඅධි ත’’න්ති
අනිද්ධාරිතයභො ඣානාදිවියසසා පුච්ඡිතාති ඉොනි යතසුං නිද්ධායරත්වා

පුච්ඡනාකාරෙස්සනුං. තස්මාති ෙස්මා ෙථාවුත්යතහි ආකායරහි

අධි මබයාකරණුං යසොයධතබ්බුං, තස්මා. එත්තාවතාවාති එත්තයකන
බයාකරණමත්යතයනවනසක්කායරොකාතබ්යබො. බයාකරණඤ්හි එකච්චස්ස
අොථාවයතොපි යහොති, ෙථා නාම ජාතරූපපතිරූපුං ජාතරූපුං විෙ ඛාෙතීති

ජාතරූපුංනිඝුංසනතාපනයඡෙයනහියසොයධතබ්බුංඑවයමවුං ඉයමසු ඉොයනව

වුත්යතසු ඡසුඨායනසු පක්ඛිපිත්වා යසොෙනත්ථං වත්තබ්යබො වියමොක්ඛාදීසූති 

ආදි-සද්යෙන සමාධි-සමාපත්ති-ඤාණෙස්සන-මග් භාවනා-ඵලසච්ඡිකිරිො 
සඞ් ණ්හාති. 

පාකයටො යහොති අධි තවියසසස්ස සතිසම්යමොසාභාවයතො. යසසපුච්ඡාසුපි

‘‘පාකයටො යහොතී’’ති පයෙ එයසව නයෙො. උග් හපරිපුච්ඡාකුස ාති
සජ්ඣාෙමග් සුංවණ්ණනාසු නිපුණා. ොෙ පටිපොෙ ෙස්ස අරිෙමග්ය ො
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ආ ච්ඡති, සාපුබ්බභා පටිපත්ති ආ මනපටිපො.යසොයෙතබ්බාතිසුද්ධාඋොහු

අසුද්ධාති විචාරණවයසන යසොයධතබ්බා. න සුජ්ඣතීති තත්ථ තත්ථ

පමාෙපටිපත්තිභාවයතො. අපයනතබ්යබො අත්තයනො පටිඤ්ඤාෙ. ‘‘සුජ්ඣතී’’ති

වත්වා සුජ්ඣනාකාරුං ෙස්යසතුුං, ‘‘දීඝරත්ත’’න්තිආදි වුත්තුං. පඤ්ඤාෙතීති
එත්ථ‘‘ෙදී’’තිපෙුංආයනත්වාෙදියසොභික්ඛුතාෙ පටිපොෙෙදිපඤ්ඤාෙතීති

සම්බන්යධො. ඛීණාසවපටිපත්තිසදිසා පටිපො යහොති දීඝරත්තුං
වික්ඛම්භිතකියලසත්තා. 

නදිො සමුද්ෙුංපක්ඛන්ෙනට්ඨානුං නදීමුඛද්වාරං.මද්ෙමායනොතිබෙරසාළවුං
සරසුංපත්යතපක්ඛිත්යතො හුත්වාමද්ෙමායනො.යසසුංසුවිඤ්යඤෙයයමව. 

ඡබ්බියසොධනසුත්තවණ්ණනාෙලීනත්ථප්පකාසනාසමත්තා. 

3. සප්පුරිසෙම්මසුත්තවණ්ණනා 

105. සප්පුරිසෙම්මන්ති සප්පුරිසභාවකරුං ධම්මුං. යසො පන ෙස්මා

සප්පුරිසානුං පයවණියකො ධම්යමො යහොති. තස්මා ආහ – ‘‘සප්පුරිසානං

ෙම්ම’’න්ති, එස නයෙො අසප්පුරිසෙම්මන්ති එත්ථාපි. එවුං පධානුං 
අනුට්ඨාතබ්බඤ්ච සප්පුරිසධම්මුං ආදිුං කත්වා මාතිකුං ඨයපත්වා

අෙථානුපුබ්බිො නිද්දිසන්යතො ‘‘කතයමො ච, භික්ඛයව, 

අසප්පුරිසෙම්යමො’’තිආදිමාහ. තථා පන නිද්දිසන්යතො උොහරණපුබ්බකුං

යහතුුං ෙස්යසතුුං, ‘‘ෙථා නාමා’’තිආදි වුත්තුං. යතන 
ඉච්ඡිතබ්බපරිච්චා පුබ්බකුං  යහතබ්බග් හණුං නාම ඤාෙපටිපත්ති, තස්මා 
සප්පුරිසධම්මා සම්පායෙතබ්බාති දීයපන්යතො සත්ථා අෙථානුපුබ්බිො
නිද්ධාරීෙතීති ඉමමත්ථුං ෙස්යසති.තථාඅඤ්ඤත්ථාපි ‘‘අයසවනාචබාලානුං, 

පණ්ඩිතානඤ්ච යසවනා’’ති. එතයෙව හි කු ද්වෙං ‘‘උච්චකු ’’න්ති වුච්චති 
නිප්පරිොෙයතො. තථාහි අන්තිමභවිකා යබොධිසත්තා තත්යථව පටිසන්ධිුං

 ණ්හන්ති. යසොතිසාමීචිප්පටිපන්යනොභික්ඛු. අන්තරං කරිත්වාතිතුංකාරණුං

කත්වා. පටිපො හි විඤ්ඤූනුං පූජාෙ කාරණුං, න උච්චකුලීනතා. මහාකු ාති
විපුලකුලා උපාදියතොදිතකුලසම්පවත්තිකාතිඅත්යථො. 

106. ෙසසද්යෙො පරිවාරවාචයකො. ෙසස්සීති ච සාතිසෙපරිවාරවන්තතා

වුච්චතීති ආහ ‘‘පරිවාරසම්පන්යනො’’ති. ආධිපයතෙයාභාවයතො පයරසුං

උපරිනත්ති එයතසුං ඊයසො ඊසනුං ඉස්සරිෙන්ති අක්ඛාතබ්බාති අප්යපසක්ඛා. 

යතනාහ ‘‘අප්පපරිවාරා’’ති.අභාවත්යථොහිඉධ අප්ප-සද්යෙො. 

107. නයවව ධුතඞ් ානි ආ තානීති එත්ථ ෙථා උක්කට්ඨපුංසුකූලිකස්ස
යතචීවරිකතාසුකරා. එවුංඋක්කට්ඨපිණ්ඩපාතිකස්ස සපොනචාරිකතාසුකරා.
එකාසනිකස්ස ච පත්තපිණ්ඩිකඛලුපච්ඡාභත්තිකතා සුකරා එවාති – 
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පටුන 

‘‘පුංසුකූලියකොයහොතී’’තිආදිවචයනයනවපාළිොඅනා තානම්පිආ තභායවො
යවදිතබ්යබො පරිහරණසුකරතාෙ යතසම්පි සමාොනසම්භවයතො. යතනාහ 

‘‘යතරස යහොන්තී’’ති. 

108. කාමතණ්හාදිකාෙ තාෙ තණ්හාෙනිබ්බත්තාති තම්මො, පුථුජ්ජනා, 

පකතිභාවූප මයනන යතසුංභායවොතම්මෙතා, තප්පටික්යඛපයතො අතම්මෙතා, 

නිත්තණ්හතා. තංයෙවකාරණංකත්වාතිපඨමජ්ඣායනපි තණ්හාපහානුංයෙව

කාරණුං කත්වා. චිත්යත උප්පායෙත්වාති අතම්මෙතාපරිොයෙන වුත්යත

තණ්හාෙ පටිපක්ඛධම්යම සම්පායෙත්වා. න මඤ්ඤතීති මඤ්ඤනානුං
අරිෙමග්ය න සබ්බයසො සමුච්ඡින්නත්තා කිස්මිඤ්චි ඔකායස කාමභවාදියක
යකනචි වත්ථුනා හත්ථිඅස්සයඛත්තවත්ථාදිනා පත්තචීවරවිහාරපරියවණාදිනා
චපුග් ලුංනමඤ්ඤති.යසසුංසුවිඤ්යඤෙයයමව. 

සප්පුරිසධම්මසුත්තවණ්ණනාෙලීනත්ථප්පකාසනාසමත්තා. 

4. යසවිතබ්බායසවිතබ්බසුත්තවණ්ණනා 

109. අඤ්ඤමඤ්ඤන්ති අඤ්ඤුං අඤ්ඤුං. යතනාහ ‘‘අඤ්ඤං 

යසවිතබ්බ’’න්තිආදි. සත්තහි පයෙහීති සත්තහි වායකයහි. පජ්ජති එයතන

ෙථාධිප්යපයතො අත්යථොති පෙුං, වාකයුං. සාරිපුත්තත්යථරස්ස ඔකාසකරණං 
ධම්මොොයෙ(ම.නි.1.31) වුත්තනයෙනයවදිතබ්බුං. 

113. දිට්ඨියෙව පච්චෙවයසන පටිලද්ධතාෙ දිට්ඨිපටි ායභො.

සඤ්ඤාපටි ායභපි එයසව නයෙො. මිච්ඡාදිට්ඨිසම්මාදිට්ඨියෙො…යප.… න

 හිතා කම්මපථප්පත්තානුං යතසුංමයනොසමාචාරභායවන හිතත්තා.ෙදිඑවුං
කස්මා දිට්ඨි චිත්තුප්පාෙවායරන  හිතාති? කාමුංමිච්ඡාදිට්ඨිො අවෙවිභායවො
ලබ්භති, තථාපි චිත්තුප්පාෙක්ඛයණ යලොකිෙයලොකුත්තරචිත්තුප්පායෙසු
කම්මපථයකොට්ඨායසොනඋද්ධයටො. 

115. කාමසඤ්ඤාදීනන්තිඑත්ථ ආදි-සද්යෙනෙථාබයාපාෙවිහිුංසාසඤ්ඤා
සඞ් හිතා, එවුං අනභිජ්ඣාඅබයාපාෙඅවිහිුංසාසඤ්ඤා සඞ් හිතා පඨයමන
ආදිසද්යෙන‘‘අනභිජ්ඣාසහ තාෙ සඤ්ඤාො’’තිආදිපාඨස්සසඞ් හිතත්තා. 

117. තිකාමභවාදීනුංඅපරියෙොසානාෙපරියෙොසානුංඉච්ඡයතොපි තාදිසස්ස

භවානුං අපරියෙොසානයමව යහොති. චත්තායරො යහොන්ති පුග් ලවයසන.

යතනාහ ‘‘පුථුජ්ජයනොපි හී’’තිආදි. අකුස ාෙම්මාවඩ්ඪන්තීතියතසුංපහානාෙ 

අප්පටිපජ්ජමානස්සාති අධිප්පායෙො, තයතො එව කුස ා ෙම්මා පරිහාෙන්ති. 

යතනස්ස කියලසදුක්යඛන විපාකදුක්යඛන ච සදුක්ඛයමව අත්තභාවං

අභිනිබ්බත්යතති. ඔරම්භාගිෙසුංයෙොජනානි පහාෙ සුද්ධාවායසසු



මජ්ඣිමනිකායෙ උපරිපණ්ණාස-ටීකා අනුපෙවග්ය ො 

67 

පටුන 

නිබ්බත්තනාරයහො අනා ාමී කථං…යප.… අභිවඩ්ඪන්තීති ආහ 

‘‘අනා ාමීපී’’තිආදි. සදුක්ඛයමව අත්තභාවං අභිනිබ්බත්යතති, ොෙ 
ලබ්භමානඅකුසලාභිවුද්ධිුං කුසලපරිහානිඤ්ච  යහත්වා අනා ාමියනොපි 
සබයාබජ්ඣඅත්තභාවාභිනිබ්බත්තනුං වුත්තුං. එවුං ෙථාලබ්භමානුං
අකුසලපරිහානිුං කුසලාභිවුද්ධිඤ්ච  යහත්වා පුථුජ්ජනස්සපි අන්තිමභවිකස්ස 
අබයාබජ්ඣඅත්තභාවාභිනිබ්බත්තනුං වුත්තන්ති ෙට්ඨබ්බුං. යතනාහ 

‘‘පුථුජ්ජයනොපී’’තිආදි. අකුස යමව හාෙති,න කුසලුං තස්ස බුද්ධිපක්යඛ

ඨිතත්තා. තත්ථාපි විපස්සනයමව  බ්භං  ණ්හායපති, න වට්ට බ්භුං
අන්තිමභවිකතාෙ විවට්ටූපනිස්සිතත්තා අජ්ඣාසෙස්ස, ඤාණස්ස ච
පාක මනයතො. 

119. එකච්චස්සාති සාමිවචනුං ‘‘අභිනන්ෙතී’’තිආදීසු පච්චත්තවයසන

පරිණායමතබ්බුං, තථා ‘‘නිබ්බින්ෙතී’’තිආදීසුපි. උග් ණ්හිත්වාපීති පි-සද්යෙො
ලුත්තනිද්දිට්යඨො. භ වයතො භාසිතස්ස අත්ථුං අජානන්තා තාව දීඝරත්තුං
හිතසුඛයතො පරිබාහිරා යහොන්තු ජානන්තානම්පි සබ්යබසුං දීඝරත්තුං හිතාෙ 

සුඛාෙ යහොතීති අයනකුංසිකතුං යචොයෙන්යතො ‘‘එවං සන්යතපී’’තිආදිමාහ.
ඉතයරො සබ්යබසම්පි දීඝරත්තුං හිතාෙ සුඛාෙ යහොතියෙවාති, 

‘‘අප්පටිසන්ධිකා’’තිආදිනා අයනකුංසිකතුං පරිහරති. යසසුං 
සුවිඤ්යඤෙයයමව. 

යසවිතබ්බායසවිතබ්බසුත්තවණ්ණනාෙලීනත්ථප්පකාසනා සමත්තා. 

5. බහොතුකසුත්තවණ්ණනා 

124. භෙන්ති (අ. නි.ටී.2.3.1) චිත්තසුංසප්පතාතිආහ ‘‘චිත්තුත්රායසො’’ති. 

උපද්ෙයවොති අන්තරායෙො. තස්ස පන වික්යඛපකාරණත්තා වුත්තුං 

‘‘අයනකග් තාකායරො’’ති. උපසග්ය ොති උපසජ්ජනුං. තයතො
අප්පතීකාරවිඝාතාපත්ති ෙස්මා පතීකාරාභායවන විහඤ්ඤමානස්ස කිඤ්චි

කාතුුං අසමත්ථස්ස ඔසීෙනකාරණුං, තස්මා වුත්තුං – ‘‘තත්ථ තත්ථ

 ග් නාකායරො’’ති. වඤ්යචත්වා ආ න්තුුං ෙථාවුත්යත දිවයස

අනා ච්ඡන්යතසු. බහිඅනික්ඛමනත්ථාෙ ද්වායරඅග්ගිංෙත්වා. 

නයළහීති නළච්ඡන්නසඞ්යඛයපන උපරි ඡායෙත්වා යතහියෙව

ොරුකච්ඡෙනනිොයමන පරියතොපි ඡාදිතා. එයසව නයෙොති ඉමිනා තියණහි

ඡන්නතුං, යසසසම්භාරානුං රුක්ඛමෙතඤ්ච අතිදිසති. විෙවාපුත්යතති
අෙන්තභායවොපලක්ඛණුං.යතහිනිප්පිතිකාඅවිනීතා අසුංෙතාඅකිච්චකාරියනො
යහොන්ති. 
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මත්ථකං අපායපත්වාව නිට්ඨාපිතාති කස්මා භ වා එවමකාසීති? 
ආනන්ෙත්යථරස්ස පුච්ඡායකොසල්ලදීපනත්ථයමව, තත්ථ නිසින්නානුං
සන්නිපතිතභික්ඛූනුං යෙසනාෙ ජානනත්ථඤ්ච. යත කිර සඞ්යඛපයතො 
වුත්තමත්ථුං අජානන්තා අන්ධකාරුං පවිට්ඨා විෙ ඨිතා. පුච්ඡානුසන්ධිවයසන 
පරිග් ය්හජානිස්සන්තීති. 

125. රූපපරිග් යහොවකථියතො, නඅඤ්ඤුං කිඤ්චීතිඅත්යථො.ඉොනිතයතො

සච්චානි නිද්ධායරත්වා චතුසච්චකම්මට්ඨානුං ෙස්යසතුුං, ‘‘සබ්බාපී’’තිආදි

වුත්තුං. පඤ්චක්ඛන්ො යහොන්තීති අද්යධකාෙස ධාතුයෙො රූපක්ඛන්යධො, 
අද්ධට්ඨමාධාතුයෙොෙථාරහුංයවෙනාෙයෙොචත්තායරොඅරූපියනොඛන්ධාතිඑවුං

අට්ඨාරස ධාතුයෙො පඤ්චක්ඛන්ධා යහොන්ති. පඤ්චපි ඛන්ො තණ්හාවජ්ජා 

දුක්ඛසච්චං. අප්පවත්තීති අප්පවත්තිනිමිත්තුං. නියරොෙපජානනාති

පඤ්ඤාසීයසනමග් කිච්චමාහ. සම්මාදිට්ඨිපමුයඛො හි අරිෙමග්ය ො. මත්ථකං

පායපත්වා කථිතං යහොති සම්මසනස්ස භූමිො නිප්ඵත්තිො ච කථිතත්තා. 

ජානාති පස්සතීති ඉමිනා ඤාණෙස්සනුං කථිතුං තුං පන යලොකිෙුං

යලොකුත්තරන්ති දුවිධන්ති තදුභෙම්පි ෙස්යසන්යතො ආහ – ‘‘සහ විපස්සනාෙ

මග්ය ොවුත්යතො’’ති. 

එත්තාවතාපි යඛොති පි-සද්ෙග් හයණන අඤ්යඤන පරිොයෙන සත්ථා

ධාතුයකොසල්ලුං යෙයසතුකායමොති යථයරො, ‘‘සිො පන, භන්යත’’ති පුච්ඡතීති

භ වා පථවීධාතුආදිවයසනපි ධාතුයකොසල්ලුං විභායවති. තත්ථ

පථවීධාතුආදිසද්යෙන යෙසනාකාරණුං විභායවන්යතො, ‘‘පථවීොතු…යප.… 

වුත්තා’’තිආහ. තාපි හිආදියතොඡධාතුයෙො. ‘‘විඤ්ඤාණොතුයතො නීහරිත්වා

පූයරතබ්බා’’තිවත්වාකථුං රූපධාතුයෙොනීහරීෙන්තීති යචොෙනුං සන්ධාෙතුං

නෙුං ෙස්යසතුුං, ‘‘විඤ්ඤාණොතූ’’තිආදි වුත්තුං .කාමඤ්යචත්ථ

කාෙවිඤ්ඤාණධාතුො ආරම්මණුං යඵොට්ඨබ්බධාතුපථවීධාතු ආදිවයසන

යෙසනාරුළයමව, කාෙධාතු පන නීහරිතබ්බාති එකුංසයමව නීහරණවිධිුං

ෙස්යසන්යතො, ‘‘එස නයෙො සබ්බත්ථා’’ති ආහ. පුරිමපච්ඡිමවයසන

මයනොොතූති පච්ඡිමභා වයසන කිරිොමයනොධාතු  යහතබ්බා

තස්සානුරූපභාවයතො  .නනු  යචත්ථ මයනොධාතු නාමාෙුං 

මයනොවිඤ්ඤාණධාතුො අසුංසට්ඨා, විසුුංයෙව යචසා ධාතූති? සච්චයමතුං

අට්ඨාරසධාතුයෙසනාෙ, චිත්තවිභත්තිනිද්යෙයස ඡවිඤ්ඤාණකාෙයෙසනාෙුං

පනසාමයනොවිඤ්ඤාණකාෙසඞ් හිතාවාති ෙට්ඨබ්බුං .ෙුංපයනත්ථවත්තබ්බුං

තුං විසුද්ධිමග් සංවණ්ණනාෙං (විසුද්ධි. මහාටී .2.517) වුත්තනයෙන 

යවදිතබ්බුං  .අථවා  පුරිමපච්ඡිමවයසනාතිපුයරචරානුචරවයසන. මයනොොතූති
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පටුන 

විපාකමයනොධාතු  යහතබ්බා පුයරචරණයතො, පරයතො 

උප්පජ්ජනකිරිොමයනොවිඤ්ඤාණධාතුො අනන්තරුං මයනොධාතුො, 

කිරිොමයනොධාතුොඅනන්තරුං මයනොවිඤ්ඤාණධාතුොඅනුප්පජ්ජනයතොච. 

ධම්මානුං ොවයෙව නිස්සත්තනිජ්ජීවවිභාවනත්ථාෙ සත්ථු ධාතුයෙසනාති
අඤ්යඤසු සභාවධාරණාදිඅත්යථසු ලබ්භමායනසුපි අෙයමත්ථ අත්යථො

පධායනොති ආහ – ‘‘එසනයෙො සබ්බත්ථා’’ති. සප්පටිපක්ඛවයසනාති
සප්පටිභා වයසන සුඛුං දුක්යඛන සප්පටිභා ුං, දුක්ඛුං සුයඛන, එවුං
යසොමනස්සයෙොමනස්සාති. ෙථා සුඛාදීනුංයෙව සමුොචායරො විභූයතො, න 
උයපක්ඛාෙ, එවුං රා ාදීනුංයෙව සමුොචායරො විභූයතො, න යමොහස්ස, යතන

වුත්තුං ‘‘අවිභූතභායවනා’’ති. කාෙවිඤ්ඤාණොතු පරිග් හිතාව යහොති 

තෙවිනාභාවයතො. යසසාසු යසොමනස්සධාතුආදීසු, පරිග් හිතාව යහොති 
අවිනාභාවයතො එව. න හි යසොමනස්සාෙයෙො මයනොධාතුො විනා වත්තන්ති. 

උයපක්ඛාොතුයතො නීහරිත්වාති එත්ථ චක්ඛුවිඤ්ඤාණධාතුආෙයෙො චතස්යසො
විඤ්ඤාණධාතුයෙො තාසුං වත්ථාරම්මණභූතා චක්ඛුධාතුආෙයෙො චාති අට්ඨ
රූපධාතුයෙො, මයනොධාතු, උයපක්ඛාසහ තා මයනොවිඤ්ඤාණධාතු, 
උයපක්ඛාසහ තාඑවධම්මධාතූතිඑවුංපන්නරසධාතුයෙොඋයපක්ඛාධාතුයතො 
නීහරිතබ්බා. යසොමනස්සධාතුආෙයෙො පන චතස්යසො ධාතුයෙො
ධම්මධාතුඅන්යතො ධා, එවුං සුඛධාතුයතො කාෙවිඤ්ඤාණධාතුො තස්සා
වත්ථාරම්මණභූතානුං කාෙධාතුයඵොට්ඨබ්බධාතූනඤ්ච නීහරණා යහට්ඨා

ෙස්සිතනොති, ‘‘උයපක්ඛාොතුයතොනීහරිත්වාපූයරතබ්බා’’ඉච්යචවවුත්තුං. 

කාමවිතක්කාෙයෙො ඉධ කාමධාතුආදිපරිොයෙන වුත්තාති 

‘‘කාමොතුආදීනං ද්යවොවිතක්යක කාමවිතක්කාදීසු වුත්තනයෙන අත්යථො

යවදිතබ්යබො’’ති ආහ. තත්ථ හි ‘‘කාමවිතක්යකොති කාමපටිසුංයුත්යතො
විතක්යකො, බයාපාෙවිතක්යකොති බයාපාෙපටිසුංයුත්යතො විතක්යකො, 
විහිුංසාවිතක්යකොතිවිහිුංසාපටිසුංයුත්යතොවිතක්යකො, යනක්ඛම්මපටිසුංයුත්යතො
විතක්යකො යනක්ඛම්මවිතක්යකො, යසො ොව පඨමජ්ඣානා වට්ටති. 
අබයාපාෙපටිසුංයුත්යතො විතක්යකො අබයාපාෙවිතක්යකො, යසො
යමත්තාපුබ්බභා යතො පට්ඨාෙ ොව පඨමජ්ඣානා වට්ටති.
අවිහිුංසාපටිසුංයුත්යතො විතක්යකො අවිහිුංසාවිතක්යකො, යසො කරුණාෙ
පුබ්බභා යතොපට්ඨාෙොවපඨමජ්ඣානාවට්ටතී’’තිවුත්තුං. අෙුං පනත්යථො 

අභිධම්යමවිත්ථාරයතොආ යතොඑවාති ෙස්යසතුුං, ‘‘අභිෙම්යම’’තිආදිවුත්තුං. 

කාමොතුයතො නීහරිත්වාතිඑත්ථ කාමග් හයණන හිතාරූපධාතුආෙයෙො ඡ, 
තුංවිසො සත්තවිඤ්ඤාණධාතුයෙො, තත්ථ පඤ්චන්නුං විඤ්ඤාණධාතූනුං
චක්ඛුධාතුආෙයෙො පඤ්චාති අට්ඨාරස. යනක්ඛම්මධාතුආෙයෙො පන
ධම්මධාතුඅන්යතො ධාඑව. 
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කාමතණ්හාෙ විසෙභූතා ධම්මා කාමධාතූති ආහ – ‘‘පඤ්ච

කාමාවචරක්ඛන්ොකාමොතූ’’ති.තථාරූපතණ්හාෙවිසෙභූතා ධම්මාරූපධාතු, 

අරූපතණ්හාෙ විසෙභූතා ධම්මා අරූපධාතූති ආහ – ‘‘චත්තායරො

අරූපාවචරක්ඛන්ො’’තිආදි. කාමතණ්හා කායමො උත්තරපෙයලොයපන, එවුං
රූපාරූපතණ්හාරූපාරූපුං.ආරම්මණකරණවයසනතාෙත්ථඅවචරන්ති, යත 
කාමාවචරාෙයෙොති එවුං කාමාවචරක්ඛන්ධාදීනුං කාමතණ්හාදිභායවො

යවදිතබ්යබො. ආදිනානයෙනාතිඑයතන‘‘උපරියතොපරනිම්මිතවසවත්තියෙයව 
අන්යතොකරිත්වා එත්ථාවචරා’’තිආදිපාළිුං (විභ. 1020) සඞ් ණ්හාති. 

එත්ථාවචරාති අවීචිපරනිම්මිතපරිච්ඡින්යනොකාසාෙ කාමතණ්හාෙ විසෙභාවුං
සන්ධාෙ වුත්තුං, තයෙොකාසතා ච තණ්හාෙ තන්නින්නත්තා යවදිතබ්බා. 
යසසපෙද්වයෙපි එයසව නයෙො. පරිපුණ්ණඅට්ඨාරසධාතුකත්තා

කාමාවචරධම්මානුං ‘‘කාමොතුයතො නීහරිත්වා පූයරතබ්බා’’ති වුත්තුං.
මයනොවිඤ්ඤාණධාතුධම්මධාතුඑකයෙසමත්තයමවහි රූපාරූපාවචරධම්මාති. 

සමා න්ත්වාතිසහිතාහුත්වා. ෙත්තකඤ්හිපච්චෙධම්මාඅත්තයනොඵලස්ස
කාරණුං, තත්ථ තන්නිබ්බත්තයන සමා තා විෙ යහොති යවකල්යල

තෙනිබ්බත්තනයතො. සඞ්ඛතොතුයතො නීහරිත්වා පූයරතබ්බා අසඞ්ඛතාෙ
ධාතුොධම්මධාතුඑකයෙසභාවයතො. 

126. එවුං පවත්තමානා මෙුං අත්තාති  හණුං  මිස්සාමාති ඉමිනා විෙ
අධිප්පායෙන අත්තානුං අධිකිච්ච උද්දිස්ස පවත්තා අජ්ඣත්තා, යතසු භවා 

තප්පරිොපන්නත්තාති අජ්ඣත්තිකානි. තයතො බහිභූතානි බාහිරානි. 

ආෙතනකථාපටිච්චසමුප්පාෙකථාච විසුද්ධිමග්ය  (විසුද්ධි.2.510, 570, 571) 
වුත්තනයෙයනව යවදිතබ්බාතිනවිත්ථාරිතා. 

127. අවිජ්ජමානුං ඨානුං අට්ඨානං (අ.නි.ටී.1.1.268; විභ.මූලටී.809), 

නත්ථි ඨානන්ති වා අට්ඨානං. අනවකායසොති එත්ථ එයසව නයෙො.
තෙත්ථනි මනයමව හි ‘‘යනතුං ඨානුං විජ්ජතී’’ති වචනන්ති. යතනාහ 

‘‘උභයෙනපී’’තිආදි. ෙන්ති කාරයණ පච්චත්තවචනුං, යහතුඅත්යථො ච

කාරණත්යථොතිආහ – ‘‘ෙන්ති යෙන කාරයණනා’’ති. උක්කට්ඨනිද්යෙයසන

එත්ථ දිට්ඨිසම්පත්ති යවදිතබ්බාති වුත්තුං ‘‘මග් දිට්ඨිො සම්පන්යනො’’ති.
කුයතො පනාෙමත්යථො ලබ්භතීති? ලිඞ් යතො. ලිඞ් ඤ්යහතුං, ෙදිෙුං නිච්චයතො

උප මනපටික්යඛයපො. චතුභූමයකසූති ඉෙුං චතුත්ථභූමකසඞ්ඛාරානුං
අරිෙසාවකස්ස විසෙභාවූප මනයතො වුත්තුං; න පන යත ආරබ්භ නිච්චයතො
උප මනසබ්භාවයතො. වක්ඛති ච ‘‘චතුත්ථභූමකසඞ්ඛාරා පනා’’තිආදිනා.
අභිසඞ්ඛතසඞ්ඛාරඅභිසඞ්ඛරණකසඞ්ඛාරානුං සප්පයෙසත්තා

නිප්පයෙසසඞ්ඛාරග් හණත්ථුං ‘‘සඞ්ඛතසඞ්ඛායරසූ’’ති වුත්තුං.
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යලොකුත්තරසඞ්ඛාරානුං පන නිවත්තයන කාරණුං සෙයමව වක්ඛති. එතං

කාරණං නත්ථි යසතුඝාතත්තා. යතජුස්සෙත්තාති සුංකියලසවිධමනයතජස්ස 

අධිකභාවයතො.තථාහියත ම්භීරභායවනදුද්ෙසා. අකුස ානංආරම්මණංන 

යහොන්තීති ඉෙුං පකරණවයසන වුත්තුං. අප්පහීනවිපල්ලාසානුං සත්තානුං 
කුසලධම්මානම්පියතආරම්මණුංනයහොන්ති. 

අසුයඛ ‘‘සුඛ’’න්ති විපල්ලායසො ච ඉධ සුඛයතො උප මනස්ස ඨානන්ති 

අධිප්යපතන්ති ෙස්යසන්යතො, ‘‘එකන්ත…යප.… වුත්ත’’න්ති. 

අත්තදිට්ඨිවයසනාති පධානදිට්ඨිමාහ. දිට්ඨිො නිබ්බානස්ස අවිසෙභායවො

යහට්ඨා වුත්යතො එවාති ‘‘කසිණාදිපණ්ණත්තිසඞ් හත්ථ’’න්ති වුත්තුං. 

පරිච්යඡයෙොති සඞ්ඛාරානුං පරිච්යඡයෙො සඞ්ඛාරානුං පරිච්ඡිජ්ජ හණුං. ස්වාෙුං
යෙසුං නිච්චාදියතො උප මනුං භවති යතසුංයෙව වයසන කාතබ්යබොති

ෙස්යසන්යතො ‘‘සබ්බවායරසූ’’තිආදිමාහ. සබ්බවායරසූති නිච්චාදිසබ්බවායරසු. 

පුථුජ්ජයනොහීති හි-සද්යෙොයහතුඅත්යථො.ෙස්මාෙුංෙුංසඞ්ඛාරුංනිච්චාදිවයසන 
පුථුජ්ජනකායල උප ච්ඡති, තුං තුං අරිෙමග් ාධි යමන අනිච්චාදිවයසන
 ණ්හන්යතො ොථාවයතො ජානන්යතො තුං  ාහුං තුං දිට්ඨිුං විනියවයඨති
විස්සජ්යජති. තස්මා ෙත්ථ  ායහො තත්ථ විස්සජ්ජනාති චතුත්ථභූමකසඞ්ඛාරා
ඉධසඞ්ඛාරග් හයණනන ය්හතීති අත්යථො. 

128. පුත්තසම්බන්යධන මාතාපිතුසමඤ්ඤා, ෙත්තකිත්තිමාදිවයසනපි
පුත්තයවොහායරො යලොයක දිස්සති, යසො ච යඛො පරිොෙයතො නිප්පරිොෙසිද්ධුං

තුං ෙස්යසතුුං, ‘‘ජනිකා ව මාතා ජනයකො පිතා’’ති වුත්තුං. තථා

ආනන්තරිෙකම්මස්ස අධිප්යපතත්තා ‘‘මනුස්සභූයතොව ඛීණාසයවො අරහාති

අධිප්යපයතො’’ති වුත්තුං. ‘‘අට්ඨානයමත’’න්තිආදිනා මාතුආදීනුංයෙව ජීවිතා
යවොයරොපයන අරිෙසාවකස්ස අභබ්බභාවෙස්සනයතො තෙඤ්ඤුං අරිෙසාවයකො
ජීවිතා යවොයරොයපතීති ඉෙුං අත්ථයතොආපන්නයමවාති මඤ්ඤමායනො වෙති – 

‘‘කිංපනඅරිෙසාවයකො අඤ්ඤංජීවිතා යවොයරොයපෙයා’’ති? ‘‘අට්ඨානයමතුං, 
භික්ඛයව, අනවකායසො, ෙුං දිට්ඨිසම්පන්යනොපුග් යලොසඤ්චිච්චපාණුංජීවිතා

යවොයරොයපෙය, යනතුං ඨානුං විජ්ජතී’’ති වචනයතො, ‘‘එතම්පි අට්ඨාන’’න්ති

වුත්තුං. යතනාහ ‘‘සයචපි හී’’තිආදි. බ දීපනත්ථන්ති
සද්ධාදිබලසමන්නා මදීපනත්ථුං. අරිෙමග්ය නා තසද්ධාදිබලවයසන හි
අරිෙසාවයකොතාදිසුංසාවජ්ජුංනකයරොති. 

පඤ්චහි කාරයණහීති ඉෙුං අත්ථනිප්ඵාෙකානි යතසුං පුබ්බභාගිොනි ච
කාරණානි කාරණභාවසාමඤ්යඤන එකජ්ඣුං  යහත්වා වුත්තුං, න පන 

සබ්යබසුං පඤ්චන්නුං සහයෙො ක්ඛමයතො. ආකායරහීති කාරයණහි. 

අනුස්සාවයනනාතිඅනුරූපුංසාවයනන.යභෙස්සඅනුරූපුංෙථායභයෙො යහොති, 
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පටුන 

එවුංභින්දිතබ්බානුංභික්ඛූනුංඅත්තයනොවචනස්සසාවයනනවිඤ්ඤාපයනන.

යතනාහ ‘‘නනු තුම්යහ’’තිආදි. කණ්ණමූය  වචීයභෙං කත්වාති එයතන 

‘‘පාකටුං කත්වා යභෙකරවත්ථුදීපනුං යවොහායරො, තත්ථ අත්තයනො

නිච්ඡිතමත්ථුංරහස්සවයසනවිඤ්ඤාපනුං අනුස්සාවන’’න්තිෙස්යසති. 

කම්මයමව උද්යෙයසො වා පමාණන්ති යතහි සඞ්ඝයභෙසිද්ධියතො වුත්තුං, 

ඉතයර පන යතසුං පුබ්බභා භූතා. යතනාහ ‘‘යවොහාරා’’තිආදි. තත්ථාති
යවොහායර. චුතිඅනන්තරුංඵලුංඅනන්තරුංනාම, තස්මිුංඅනන්තයරනියුත්තානි
තන්නිබ්බත්තයනන අනන්තරකරණසීලානි, අනන්තරප්පයෙොජනානි චාති

ආනන්තරිොනි, තානිඑව ‘‘ආනන්තරිෙකම්මානී’’තිවුත්තානි. 

කම්මයතොති ‘‘එවුං ආනන්තරිෙකම්මුං යහොති, එවුං

අනන්තරිෙකම්මසදිස’’න්ති එවුං කම්මවිභා යතො. ද්වාරයතොති

කාොදිද්වාරයතො. කප්පට්ඨිතිෙයතොති ‘‘ඉෙුං කප්පට්ඨිතිකවිපාකුං, ඉෙුං න 

කප්පට්ඨිතිකවිපාක’’න්ති එවුං කප්පට්ඨිතිෙවිභා යතො. පාකාති ‘‘ඉෙයමත්ථ

විපච්චති, ඉෙුං න විපච්චතී’’ති විපච්චනවිභා යතො. සාොරණාදීහීති

 හට්ඨපබ්බජිතානුං සාධාරණාසාධාරණයතො, ආදි-සද්යෙනයවෙනාදිවිභා යතො
ච. 

ෙස්මා මනුස්සත්තභායව ඨිතස්යසව ච කුසලධම්මානුං 
තික්ඛවිසෙසූරභාවාපත්ති, ෙථා තුං තිණ්ණම්පි යබොධිසත්තානුං
යබොධිත්තෙනිබ්බත්තිෙුං, එවුං මනුස්සභායව ඨිතස්යසව අකුසලධම්මානම්පි

තික්ඛවිසෙසූරභාවාපත්තීති ආහ ‘‘මනුස්සභූතස්යසවා’’ති.
පාකතිකමනුස්සානම්පි ච කුසලධම්මානුං වියසසප්පත්ති 

විමානවත්ථුඅට්ඨකථාෙං (වි. ව. අට්ඨ. 3) වුත්තනයෙන යවදිතබ්බා. ෙථා
වුත්යතො ච අත්යථො සමානජාතිෙස්ස වියකොපයන කම්මුං  රුතරුං, න තථා

විජාතිෙස්සාති වුත්තුං – ‘‘මනුස්සභූතං මාතරං වා පිතරං වා’’ති. ලිඞ්ය 
පරිවත්යත ච යසො එව එකකම්මනිබ්බත්යතො භවඞ් ප්පබන්යධො, 

ජීවිතින්ද්රිෙප්පබන්යධො ච, න අඤ්යඤොති ආහ ‘‘අපි පරිවත්තලිඞ් ’’න්ති.

අරහන්යතපි එයසව නයෙො. තස්ස විපාකන්තිආදි කම්මස්ස
ආනන්තරිෙභාවසමත්ථනුං, චතුයකොටිකඤ්යචත්ථ සම්භවති. තත්ථ පඨමා

යකොටිෙස්සිතා, ඉතරාසුවිසඞ්යකතුං ෙස්යසතුුං, ‘‘යෙොපනා’’තිආදිවුත්තුං.ෙදිපි
තත්ථ විසඞ්යකයතො, කම්මුං පන  රුතරුං ආනන්තරිෙසදිසුං භායිතබ්බන්ති

ආහ – ‘‘ආනන්තරිෙං ආහච්යචව තිට්ඨතී’’ති. අෙං පඤ්යහොති
ඤාපනිච්ඡානිබ්බත්තාකථා. 

ආනන්තරිෙං ඵුසති මරණාධිප්පායෙයනව ආනන්තරිෙවත්ථුයනො

වියකොපිතත්තා. ආනන්තරිෙංන ඵුසති ආනන්තරිෙවත්ථුඅභාවයතො. සබ්බත්ථ 
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හි පුරිමුං අභිසන්ධිචිත්තුං අප්පමාණුං, වධකචිත්තුං පන තොරම්මණුං
ජීවිතින්ද්රිෙඤ්ච ආනන්තරිෙනානන්තරිෙභායව පමාණන්ති ෙට්ඨබ්බුං.
සඞ් ාමචතුක්කුංසම්පත්තවයසනයෙොයජතබ්බුං. 

යතයනවාතියතයනව පයෙොය න. අරහන්තඝායතො යහොතියෙව අරහයතො

මාරිතත්තා. පුථුජ්ජනස්යසව දින්නං යහොතීති ෙස්මා ෙථා වධකචිත්තුං 
පච්චුප්පන්නාරම්මණම්පි පබන්ධවිච්යඡෙවයසන ච ජීවිතින්ද්රිෙුං ආරම්මණුං
කත්වා පවත්තති, න එවුං චා යචතනා, සා හි චජිතබ්බවත්ථුුං ආරම්මණුං
කත්වා චජනමත්තයමව යහොති, අඤ්ඤසන්තකභාවකරණඤ්ච තස්ස චජනුං, 
තස්මාෙස්සතුංසන්තකුංකතුං.තස්යසව දින්නුංයහොතීති. 

ය ොහිතං සයමො සරතීති අභිඝායතන පකුප්පමානුං සඤ්චිතුං යහොති. 

මහන්තතරන්ති  රුතරුං. සරීරපටිජග් යන විොතිසත්ථුරූපකාෙපටිජග් යන
විෙ. 

අසන්නිපතියතතිඉෙුංසාමග්ගිෙදීපනුං. යභයෙොචයහොතීතිසඞ්ඝස්සයභයෙො

යහොති. වට්ටතීති සඤ්ඤාොති ඊදිසකරණුං සඞ්ඝස්ස යභොෙ න යහොතීති

සඤ්ඤාෙ. නවයතොඌනපරිසාෙං කයරොන්තස්සතථාතියෙොයජතබ්බුං, තථාති
ඉමිනා ‘‘න ආනන්තරිෙකම්මන්ති’’ ඉමුං ආකඩ්ඪති, න පන ‘‘යභයෙො 
යහොතී’’ති ඉෙුං. යහට්ඨිමන්යතන හි නවන්නයමව වයසන සඞ්ඝයභයෙො. 

ෙම්මවාදියනොඅනවජ්ජා ෙථාධම්මුංඅවට්ඨානයතො.සඞ්ඝයභෙස්ස පුබ්බභාය ො 

සඞ්ඝරාජි. 

කාෙද්වාරයමවපූයරන්ති කාෙකම්මභායවයනව ලක්ඛිතබ්බයතො. 

‘‘සණ්ඨහන්යත හි…යප.… මුච්චතී’’ති ඉෙුං කප්පට්ඨකථාෙ න සයමති.
තථාහිකප්පට්ඨකථාෙුං(කථා.අට්ඨ.654-657) වුත්තුං– ‘‘ආපායියකොතිඉෙුං
සුත්තුංෙුංයසො එකුංකප්පුං අසීතිභාය කත්වා තයතොඑකභා මත්තුංකාලුං

තිට්යඨෙය, තුං ආයුකප්පුං සන්ධාෙ වුත්ත’’න්ති. කප්පවිනායසයෙවාති පන
ආයුකප්පවිනායසයෙවාති අත්යථ සති නත්ථි වියරොයධො. එත්ථ ච 

සණ්ඨහන්යතති ඉෙම්පි ‘‘ස්යවවවිනස්සිස්සතී’’ති විෙ අභූතපරිකප්පවයසන

වුත්තුං. එකදිවසයමවනිරයෙපච්චති තයතොපරුංකප්පාභායවආයුකප්පස්සපි 

අභාවයතොතිඅවියරොධයතො අත්ථයෙොජනා ෙට්ඨබ්බා. යසසානීතිසඞ්ඝයභෙයතො
අඤ්ඤානිආනන්තරිෙකම්මානි. 

අයහොසිකම්මං…යප.… සඞ්ඛයං  ච්ඡන්ති, එවුං සති කථුං යනසුං
ආනන්තරිෙතා චුතිඅනන්තරුං විපාකොනාභාවයතො. අථ සති ඵලොයන 
චුතිඅනන්තයරො එව එයතසුං ඵලකායලො, න අඤ්යඤොති ඵලකාලනිෙයමන
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නිෙතතා නිච්ඡිතා, න ඵලොනනිෙයමන, එවම්පි නිෙතඵලකාලානුං
අඤ්යඤසම්පි උපපජ්ජයවෙනීොනුං දිට්ඨධම්මයවෙනීොනඤ්ච නිෙතතා
ආපජ්යජෙය. තස්මා විපාකධම්මධම්මානුං පච්චෙන්තරවිකලතාදීහි
අවිපච්චමානානම්පි අත්තයනො සභායවන විපාකධම්මතා විෙ බලවතා 
ආනන්තරියෙන විපායක දින්යන අවිපච්චමානානම්පි ආනන්තරිොනුං
ඵලොයන නිෙතසභාවා ආනන්තරිෙසභාවා ච පවත්තීති අත්තයනො සභායවන
ඵලොනනිෙයමයනව නිෙතතා ආනන්තරිෙතා ච යවදිතබ්බා. අවස්සඤ්ච
ආනන්තරිෙසභාවා තයතො එව නිෙතසභාවා ච යතසුං පවත්තීති 
සම්පටිච්ඡිතබ්බයමතුං අඤ්ඤස්ස බලවයතො ආනන්තරිෙස්ස අභායව
චුතිඅනන්තරුංඑකන්යතන ඵලොනයතො. 

නනු එවුං අඤ්යඤසම්පි උපපජ්ජයවෙනීොනුං අඤ්ඤස්මිුං විපාකොෙයක 
අසතිචුතිඅනන්තරයමකන්යතනඵලොනයතොනිෙතසභාවා අනන්තරිෙසභාවා
ච පවත්ති ආපජ්ජතීති? නාපජ්ජති. අසමානජාතියකන යචයතොපණිධිවයසන
උපඝාතයකන ච නිවත්යතතබ්බවිපාකත්තා අනන්තයර
එකන්තඵලොෙකත්තාභාවා. න පන ආනන්තරිෙකානුං පඨමජ්ඣානාදීනුං 
දුතිෙජ්ඣානාදීනිවිෙඅසමානජාතිකුංඵලනිවත්තකුංඅත්ථිසබ්බානන්තරිොනුං 
අවීචිඵලත්තා. න ච යහට්ඨූපපත්තිුං ඉච්ඡයතො සීලවයතො යචයතොපණිධි විෙ 
උපරූපපත්තිජනකකම්මඵලුං ආනන්තරිෙඵලුං නිවත්යතතුුං සමත්යථො
යචයතොපණිධි අත්ථි අනිච්ඡන්තස්යසව අවීචිපාතනයතො, න ච
ආනන්තරියෙොපඝාතකුං කිඤ්චි කම්මුං අත්ථි, තස්මා යතසුංයෙව අනන්තයර
එකන්තවිපාකජනකසභාවා පවත්තීති. අයනකානි ච ආනන්තරිොනි කතානි
එකන්යතයනව විපායක නිෙතසභාවත්තා උපරතාවිපච්චනසභාවාසඞ්කත්තා
නිච්ඡිතානි සභාවයතො නිෙතායනව. යතසු පන සමානසභායවසු එයකන
විපායක දින්යන ඉතරානි අත්තනා කාතබ්බකිච්චස්ස යතයනව කතත්තා න
දුතිෙුංතතිෙුංවාපටිසන්ධිුංකයරොන්ති.න සමත්ථතාවිඝාතත්තාතිනත්ථියතසුං
ආනන්තරිෙකතා නිවත්ති;  රුතරභායවො පන යතසු ලබ්භයතවාති

සඞ්ඝයභෙස්ස සිො  රුතරභායවොති, ‘‘යෙන…යප.… විපච්චතී’’ති ආහ.
එකස්ස පන අඤ්ඤානි උපත්ථම්භකානි යහොන්තීති ෙට්ඨබ්බානි. 

පටිසන්ධිවයසන විපච්චතීති වචයනන ඉතයරසුං පවත්තිවිපාකොයිතා 

අනුඤ්ඤාතාවිෙදිස්සති. යනොවාතථාසී වතීතිෙථාපිතා සීලවා, තථාසීලවතී
යනොවායහොතීතියෙොජනා.සයචමාතාසීලවතී, මාතුඝායතොපටිසන්ධිවයසන 
විපච්චතීතියෙොජනා. 

පකතත්යතොති අනුක්ඛිත්යතො. සමානසංවාසයකොති අපාරාජියකො. 

සමානසීමාෙන්ති එකසීමාෙුං. 
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පටුන 

සත්ථුකිච්චංකාතුංඅසමත්යථොතිෙුං සත්ථාරාකාතබ්බකිච්චුංඅනුසාසනාදි, 

තුංකාතුුංඅසමත්යථොතිභ වන්තුංපච්චක්ඛාෙ. අඤ්ඤංතිත්ථකරන්තිඅඤ්ඤුං
සත්ථාරුං. 

129. අභිජාතිආදිසු (අ. නි. ටී. 1.1.277) පකප්පයනන 
යෙවතූපසඞ්කමනාදිනා ජාතචක්කවායළන සමානයෙො ක්යඛමුං

ෙසසහස්සපරිමාණුං ඨානුං ජාතියඛත්තං, සරයසයනව ආණාපවත්තිට්ඨානුං 

ආණායඛත්තං, විසෙභූතුංඨානුං විසෙයඛත්තං. ෙසසහස්සීය ොකොතූතිඉමාෙ
යලොකධාතුො සද්ධිුං ඉමුං යලොකධාතුුං පරිවායරත්වා ඨිතා ෙසසහස්සී
යලොකධාතු.තත්තකානුංයෙවජාතියඛත්තභායවොධම්මතාවයසනයවදිතබ්යබො. 
‘‘පරිග් හවයසනා’’ති යකචි. ‘‘සබ්යබසම්පි බුද්ධානුං තත්තකුං එව
ජාතියඛත්තුං තන්නිවාසීනුංයෙව ච යෙවතානුං ධම්මාභිසමයෙො’’ති ච වෙන්ති.
මාතුකුච්ඡිඔක්කමනකාලාදීනුං ඡන්නුං එව  හණුං නිෙස්සනමත්තුං

මහාභිනීහාරාදිකායලපිතස්සපකම්පනස්සලබ්භමානයතො. ආණායඛත්තංනාම 

ෙුං එකජ්ඣුං සුංවට්ටති ච විවට්ටති ච. ආණා වත්තති ආණාෙතන්නිවාසීනුං
යෙවතානුං සිරසා සම්පටිච්ඡයනන, තඤ්ච යඛො යකවලුං බුද්ධානුං
ආනුභායවයනව, න අධිප්පාෙවයසන, අධිප්පාෙවයසන පන ‘‘ොවතා වා පන
ආකඞ්යඛෙයා’’ති(අ.නි.3.81) වචනයතොතයතොපරම්පිආණාපවත්යතෙය. 

නඋප්පජ්ජන්තීතිපනඅත්ථීති, ‘‘නයම ආචරියෙොඅත්ථි, සදියසොයමන
විජ්ජතී’’තිආදිුං (ම.නි.1.285; 2.341; මහාව.11; කථා. 405; මි.ප.4.5.11) 
ඉමිස්සුංයලොකධාතුෙුංඨත්වාවෙන්යතනභ වතා, ‘‘කිුංපනාවුයසො සාරිපුත්ත, 
අත්යථතරහි අඤ්යඤ සමණා වා බ්රාහ්මණා වා භ වතා සමසමා
සම්යබොධිෙන්ති, එවුං පුට්යඨො අහුං, භන්යත, යනොති වයෙෙය’’න්ති (දී. නි. 
3.161), වත්වා තස්ස කාරණුං ෙස්යසතුුං, ‘‘අට්ඨානයමතුං අනවකායසො, ෙුං
එකිස්සා යලොකධාතුො ද්යව අරහන්යතො සම්මාසම්බුද්ධා’’තිඉමුං සුත්තුං (දී.
නි.3.161; මි. ප.5.1.1) ෙස්යසන්යතන ධම්මයසනාපතිනාචබුද්ධයඛත්තභූතුං
ඉමුං යලොකධාතුුංඨයපත්වාඅඤ්ඤත්ථඅනුප්පත්තිවුත්තායහොතීතිඅධිප්පායෙො. 

එකයතොති සහ, එකස්මිුං කායලති අත්යථො. යසො පන කායලො කථුං
පරිච්ඡින්යනොති චරිමභයව පටිසන්ධිග් හණයතො පට්ඨාෙ ොව 

ධාතුපරිනිබ්බානාති ෙස්යසන්යතො ‘‘තත්ථා’’තිආදිමාහ. නිසින්නකා යතො

පට්ඨාොති පටියලොමක්කයමන වෙති. පරිනිබ්බානයතො පට්ඨාොති

අනුපාදියසසාෙ නිබ්බානධාතුො පරිනිබ්බානයතො පට්ඨාෙ. එත්ථන්තයරති
චරිමභයව යබොධිසත්තස්ස පටිසන්ධිග් හණුං ධාතුපරිනිබ්බානන්ති එයතසුං
අන්තයර. 
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අඤ්ඤස්සබුද්ධස්සඋප්පත්තිනනිවාරිතා, තත්ථකාරණුං ෙස්යසතුුං ‘‘තීණි

හී’’තිආදි වුත්තුං. පටිපත්තිඅන්තරධායනන හි සාසනස්ස ඔසක්කිතත්තා

අපරස්ස බුද්ධස්ස උප්පත්ති ලද්ධාවසරා යහොති. පටිපොති පටියවධාවහා

පුබ්බභා පටිපො. ‘‘පරිෙත්ති පමාණ’’න්ති වත්වා තමත්ථුං යබොධිසත්තුං

නිෙස්සනුං කත්වා ෙස්යසතුුං, ‘‘ෙථා’’තිආදි වුත්තුං තයිෙුං හීනුං කතන්ති 
ෙට්ඨබ්බුං. නිෙයානිකධම්මස්ස ඨිතිඤ්හි ෙස්යසන්යතො අනිෙයානිකධම්මුං 
නිෙස්යසති. 

මාතිකාෙ අන්තරහිතාොති, ‘‘යෙො පන භික්ඛූ’’තිආදිනෙප්පත්තා
සික්ඛාපෙපාළි මාතිකා, තාෙ අන්තරහිතාෙ නිොනුද්යෙසසඞ්ඛායත
පාතියමොක්ඛුද්යෙයස පබ්බජ්ජායුපසම්පොකම්යමසු ච සාසනුං තිට්ඨතීති
අත්යථො.අථවාපාතියමොක්යඛධරන්යතයෙවපබ්බජ්ජාඋපසම්පොච, එවුංසති 
තදුභෙුං පාතියමොක්යඛ අන්යතො ධුං තදුභොභායව පාතියමොක්ඛාභාවයතො, 
තස්මා තයිෙුං තෙුං සාසනස්ස ඨිතියහතූති ආහ – 

‘‘පාතියමොක්ඛපබ්බජ්ජාඋපසම්පොසු ඨිතාසු සාසනං තිට්ඨතී’’ති. ෙස්මා වා
උපසම්පොධීනුං පාතියමොක්ඛුං, උපසම්පො ච පබ්බජ්ජාධීනා, තස්මා
පාතියමොක්යඛ සිද්යධ, සිද්ධාසු පබ්බජ්ජාඋපසම්පොසු ච සාසනුං තිට්ඨති.
පච්ඡිමපටියවධයතො හි පරුං පටියවධසාසනුං, පච්ඡිමසීලයතො ච පරුං 

පටිපත්තිසාසනුං විනට්ඨුං නාම යහොති. ඔසක්කිතං නාමාති 
පච්ඡිමකපටියවධසීලයභෙද්වෙුං එකයතො කත්වා තයතො පරුං විනට්ඨුං නාම
යහොතීතිඅත්යථො. 

යතන කාමුං‘‘සාසනට්ඨිතිොපරිෙත්ති පමාණ’’න්තිවුත්තුං, පරිෙත්තිපන
පටිපත්තියහතුකාති පටිපත්තිො අසති අප්පතිට්ඨා යහොති, තස්මා
පටිපත්තිඅන්තරධානුං සාසයනොසක්කනස්ස වියසසකාරණන්ති ෙස්යසත්වා

තයිෙුං සාසයනොසක්කනුං ධාතුපරිනිබ්බායනොසානන්ති ෙස්යසතුුං, ‘‘තීණි

පරිනිබ්බානානී’’තිවුත්තුං. 

කාරුඤ්ඤන්ති පරියෙවනකාරුඤ්ඤුං. ජම්බුදීයප දීපන්තයරසු
යෙවනා බ්රහ්මයලොයකසු ච විප්පකිරිත්වා ඨිතානුං ධාතූනුං
මහායබොධිපල්ලඞ්යක එකජ්ඣුං සන්නිපතනුං, රස්මිවිස්සජ්ජනුං, තත්ථ
යතයජොධාතුො උට්ඨානුං, එකජාලීභායවො චාති සබ්බයමතුං සත්ථු 
අධිට්ඨානවයසයනවයවදිතබ්බුං. 

අනච්ඡරිෙත්තාති ද්වීසුපි උප්පජ්ජමායනසු අච්ඡරිෙත්තාභාවයෙොසයතොති
අත්යථො. බුද්ධා නාම මජ්යඣ භින්නුං සුවණ්ණුං විෙ එකසදිසාති යතසුං

යෙසනාපිඑකරසා එවාතිආහ – ‘‘යෙසනාෙච වියසසාභාවයතො’’ති.එයතනපි
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අනච්ඡරිෙත්තයමව සායධති. විවාෙභාවයතොති එයතන විවාොභාවත්ථුං ද්යව
එකයතොනඋප්පජ්ජන්තීති ෙස්යසති. 

තත්ථාති මිලින්ෙපඤ්යහ. එකුං බුද්ධුං ධායරතීති එකබුද්ෙොරණී. එයතන
එවුංසභාවාඑයතබුද්ධගුණා, යෙනදුතිෙබුද්ධගුයණධායරතුුංඅසමත්ථාඅෙුං
යලොකධාතූතිෙස්යසති. පච්චෙවියසසනිප්ඵන්නානඤ්හිගුණධම්මානුංභාරියෙො

වියසයසොනසක්කාධායරතුන්ති, ‘‘නොයරෙයා’’තිවත්වාතයමව අධාරණුං

පරිොෙන්තයරනපි පකායසන්යතො ‘‘චය ෙයා’’තිආදිමාහ. තත්ථ චය ෙයාති

පරිප්ඵන්යෙෙය. කම්යපෙයාතිපයවයධෙය. නයමෙයාති එකපස්යසනනයමෙය. 

ඔනයමෙයාති ඔසීයෙෙය. විනයමෙයාති විවිධුං ඉයතොචියතො ච නයමෙය. 

විකියරෙයාතිවායතනථුසමුට්ඨිවිෙවිප්පකියරෙය. විෙයමෙයාතිවිනස්යසෙය. 

විද්ෙංයසෙයාති සබ්බයසො විද්ධස්තා භයවෙය. තථාභූතා ච කත්ථචි න

තිට්යඨෙයාතිආහ ‘‘නඨානමුප ච්යඡෙයා’’ති. 

ඉොනිතත්ථනිෙස්සනුංෙස්යසන්යතො, ‘‘ෙථා, මහාරාජා’’තිආදිමාහ.තත්ථ 

සමුපාදිකාති සමුං උද්ධුං පජ්ජති පවත්තතීති සමුපාදිකා, උෙකස්ස උපරි සමුං

 ාමිනීති අත්යථො. වණ්යණනාති සණ්ඨායනන. පමායණනාති ආයරොයහන. 

කිසථූය නාතිකිසථූලභායවන, පරිණායහනාති අත්යථො. 

ඡායෙන්තන්ති යරොයචන්තුං රුචිුං උප්පායෙන්තුං. තන්දීකයතොති යතන

යභොජයනන තන්දීභූයතො. අයනොනමිතෙණ්ඩජායතොති ොවෙත්ථුං යභොජයනන

ඔනමිතුුංඅසක්කුයණෙයතාෙ අයනොනමිතෙණ්යඩො විෙජායතො. සකිංභුත්යතො

වයමෙයාතිඑකම්පි ආයලොපුංඅජ්යඣොහරිත්වාවයමෙයාතිඅත්යථො. 

අතිෙම්මභායරන පථවී ච තීති ධම්යමන නාම පථවී තිට්යඨෙය. සා කිුං
යතයනවචලතිවිනස්සතීතිඅධිප්පායෙනපුච්ඡති. පුනයථයරො ‘‘රතනුංනාම
යලොයක කුටුම්බුං සන්ධායරන්තුං අභිමතඤ්ච යලොයකන අත්තයනො
 රුසභාවතාෙ සකටභඞ් ස්ස කාරණුං අතිභාරභූතුං දිට්ඨුං. එවුංධම්යමො ච 
හිතසුඛවියසයසහි තුංසමඞ්ගිනුං ධායරන්යතො අභිමයතො ච විඤ්ඤූනුං
 ම්භීරප්පයමෙයභායවන  රුසභාවත්තාඅතිභාරභූයතොපථවීචලනස්සකාරණුං

යහොතී’’ති ෙස්යසන්යතො, ‘‘ඉෙ, මහාරාජ, ද්යවසකටා’’තිආදිමාහ. එයතයනව
තථා තස්ස මාතුකුච්ඡිඔක්කමනාදිකායල පථවීකම්පනකාරණුං

සුංවණ්ණිතන්ති ෙට්ඨබ්බුං. එකසකටයතො රතනන්ති එකස්මා, එකස්ස වා
සකටස්සරතනුං, තස්මාසකටයතො  යහත්වාතිඅත්යථො. 

ඔසාරිතන්ති උච්චාරිතුං, වුත්තන්ති අත්යථො. අග්ය ොති සබ්බසත්යතහි
අග්ය ො. 
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සභාවපකතීති සභාවභූතා අකිත්තිමා පකති. කාරණමහන්තතාොති
මහන්යතහිබුද්ධකාරකධම්යමහි පාරමිතාසඞ්ඛායතහිකාරයණහිබුද්ධගුණානුං
නිබ්බත්තියතොති වුත්තුං යහොති. පථවිආදීනි මහන්තානි වත්ථූනි, මහන්තා ච
සක්කභාවාෙයෙො අත්තයනො අත්තයනො විසයෙ එයකකා එව, 
සම්මාසම්බුද්යධොපි මහන්යතො අත්තයනො විසයෙ එයකොව, යකො ච තස්ස
විසයෙො? බුද්ධභූමි, ොවතකුංවායඤෙයුං.එවුං‘‘ආකායසොවිෙඅනන්තවිසයෙො
භ වාඑයකොවයහොතී’’තිවෙන්යතො පරචක්කවායළසුදුතිෙස්සබුද්ධස්සඅභාවුං
ෙස්යසති. 

ඉමිනාව පයෙනාති ‘‘එකිස්සා යලොකධාතුො’’ති ඉමිනා එව පයෙන. 

ෙසචක්කවාළසහස්සානි  හිතානි ජාතියඛත්තත්තා. එකචක්කවායළයනවාති

ඉමිනා එකචක්කවායළයනව. ෙථා – ‘‘ඉමස්මිංයෙව චක්කවායළ

උප්පජ්ජන්තී’’ති වුත්යත ඉමස්මිම්පි චක්කවායළ ජම්බුදීයපයෙව, තත්ථපි
මජ්ඣිමපයෙයසඑවාතිපරිච්ඡින්දිතුුංවට්ටති; එවුං‘‘එකිස්සායලොකධාතුො’’ති
ජාතියඛත්යතඅධිප්යපයතපිඉමිනාවචක්කවායළන පරිච්ඡින්දිතුුංවට්ටති. 

විවාදූපච්යඡෙයතොතිවිවාදූපච්යඡෙකාරණා. ද්වීසුඋප්පන්යනසුයෙොවිවායෙො

භයවෙය, තස්සඅනුප්පායෙොයෙයවත්ථවිවාදුපච්යඡයෙො. එකස්මිං දීයපතිආදිනා

දීපන්තයරපි එකජ්ඣුං න උප්පජ්ජන්ති, පය ව එකදීයපති ෙස්යසති. යසො

පරිහායෙථාති චක්කවාළස්සපයෙයසඑවවත්තිතබ්බත්තාපරිහායෙෙය. 

130. මනුස්සත්තන්ති මනුස්සභායවො තස්යසව පබ්බජ්ජාදිගුණසම්පත්තිආදීනුං

යෙොග් භාවයතො. ලිඞ් සම්පත්තීති පුරිසභායවො. යහතූති 

මයනොවචීපණිධානපුබ්බිකා යහතුසම්පො. සත්ථාරෙස්සනන්ති 

සත්ථුසම්මුඛීභායවො. පබ්බජ්ජාති කම්මකිරිෙවාදීසු තාපයසසු, භික්ඛූසු වා

පබ්බජ්ජා. ගුණසම්පත්තීති අභිඤ්ඤාදිගුණසම්පො. අධිකායරොතිබුද්ධුංඋද්දිස්ස

අධියකො සක්කායරො. ඡන්ෙතාති සම්මාසම්යබොධිුං උද්දිස්ස සාතිසයෙො

කත්තුකමයතාකුසලච්ඡන්යෙො. අට්ඨෙම්මසයමොොනාති එයතසුං අට්ඨන්නුං

ධම්මානුං සමායෙොය න. අභිනීහායරොති කාෙපණිධානුං. සමිජ්ඣතීති 

නිප්ඵජ්ජතීති අෙයමත්ථ සඞ්යඛයපො, විත්ථායරො පන පරමත්ථදීපනිො 

චරිොපිටකවණ්ණනාෙ (චරිො  .අට්ඨ. පකිණ් ණකකථා  (වුත්තනයෙයනව  

යවදිතබ්යබො. 

සබ්බාකාරපරිපූරයමවාති පරිපුණ්ණලක්ඛණතාෙ සත්තුස්සොදීහි
සබ්බාකායරහි සම්පන්නයමව. න හි ඉත්ථිො යකොයසොහිතවත්ථගුය්හතා
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සම්භවති, දුතිෙපකති ච නාම පඨමපකතියතො නිහීනා එව. යතයනවාහ 

අනන්තරවායර ‘‘ෙස්මා’’තිආදි. 

ඉෙ පුරිසස්ස තත්ථ නිබ්බත්තනයතොති ඉමස්මිුං මනුස්සයලොයක
පුරිසභූතස්ස තත්ථ බ්රහ්මයලොයක බ්රහ්මත්තභායවන නිබ්බත්තනයතො. යතන
අසතිපි පුරිසලිඞ්ය  පුරිසාකාරා බ්රහ්මායනො යහොන්තීති ෙස්යසති. තුංයෙව හි

පුරිසාකාරුං සන්ධාෙ වුත්තුං – ‘‘ෙං පුරියසො බ්රහ්මත්තං කයරෙයා’’ති.

යතයනවාහ ‘‘සමායනපී’’තිආදි. ෙදි එවුං ඉත්ථියෙො බ්රහ්මයලොයක න 

උප්පජ්ජන්තීතිආහ ‘‘බ්රහ්මත්ත’’න්තිආදි. 

131. කාෙදුච්චරිතස්සාතිආදිපාළිො කම්මනිොයමො නාම කථියතො.

සමඤ්ජනුං සමඞ්ය ො, යසො එතස්ස අත්ථීති සමඞ්ගී, සමන්නා යතො.

සමඤ්ජනසීයලො වා සමඞ්ගී. පුබ්බභාය  ආයූහනසමඞ්ගිතා, 

සන්නිට්ඨාපකයචතනාවයසන යචතනාසමඞ්ගිතා. යචතනාසන්තතිවයසන වා 

ආයූහනසමඞ්ගිතා, තුංතුංයචතනාඛණවයසන යචතනාසමඞ්ගිතා. කතූපචිතස්ස

අවිපක්කවිපාකස්සකම්මස්ස වයසන කම්මසමඞ්ගිතා, කම්යම පනවිපච්චිතුුං

ආරද්යධ විපාකප්පවත්තිවයසන විපාකසමඞ්ගිතා. කම්මාදීනුං 

උපට්ඨානකාලවයසන උපට්ඨානසමඞ්ගිතා. 

කුස ාකුස කම්මායූහනක්ඛයණති කුසලකම්මස්ස ච අකුසලකම්මස්ස ච

සමීහනක්ඛයණ. තථාති ඉමිනා කුසලාකුසලකම්මපෙුං ආකඩ්ඪති. ෙථා කතුං

කම්මුං ඵලොනසමත්ථුං යහොති, තථා කතුං උපචිතං. විපාකාරහන්ති 
දුතිෙභවාදීසු විපච්චනාරහුං. උප්පජ්ජමානානුං උපපත්තිනිමිත්තුං උපට්ඨාතීති

යෙොජනා. ච තීති පරිවත්තති. එයකන හි කම්මුනා තජ්යජ නිමිත්යත 
උපට්ඨාපියත පච්චෙවියසසවයසන තයතො අඤ්යඤන කම්මුනා අඤ්ඤස්ස
නිමිත්තස්ස උපට්ඨානුංපරිවත්තනුං. 

සුනඛජීවියකොති සුනයඛහි ජීවනසීයලො. ත සන්ථරණපූජන්ති භූමිතලස්ස

පුප්යඵහි සන්තරණපූජුං. ආයූහනයචතනාකම්මසමඞ්ගිතාවයසනාති
කාෙදුච්චරිතස්ස අපරාපරුං ආයූහයනන සන්නිට්ඨාපකයචතනාෙ තස්යසව
පකප්පයන කම්මක්ඛෙකරඤායණන අයඛපිතත්තා ෙථූපචිතකම්මුනා ච
සමඞ්ගිභාවස්සවයසන. 

132. එවං සස්සිරිකන්ති වුත්තප්පකායරන අයනකධාතුවිභජනාදිනා
නානානෙවිචිත්තතාෙ පරමනිපුණ ම්භීරතාෙ ච අත්ථයතො බයඤ්ජනයතො ච
සයසොභුංකත්වා. 

නං ොයරහීති එත්ථ නන්තිනිපාතමත්තුං. ධාතුආදිවයසන පරිවට්ටීෙන්ති
අත්ථාඑයතහීති පරිවට්ටා, යෙසනායභො.චත්තායරොපරිවට්ටාඑතස්ස, එතස්මිුං
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වාති චතුපරිවට්යටො, ධම්මපරිොයෙො. ධම්යමො ච යසො පරිෙත්තිභාවයතො 

ෙථාවුත්යතනත්යථනආොයසොති ෙම්මාොයසො. උපට්ඨානට්යඨන ෙථාධම්මානුං

ආොයසොතිපි ෙම්මාොයසො. ෙථාහිආොයසන සත්තානුංමුයඛමලයෙොසහරණුං, 

එවුංඉමිනාපිසුත්යතනයෙොගීනුංමුයඛ මලයෙොසහරණුං. තස්මාතිෙස්මාඉමිනා
සුත්යතනකියලයස මද්දිත්වා සමථාධි යමනයෙොගියනො ජෙප්පත්තා; තස්මා

අමතපුරප්පයවසයන උග්යඝොසනමහායභරිතාෙ ච අමතදුන්දුභි. ඉෙවුත්තන්ති 

ඉමස්මිුං සුත්යත වුත්තුං. අනුත්තයරො සඞ් ාමවිජයෙොති අනුත්තරභාවයතො
කියලසසඞ් ාමවිජයෙො, ‘‘වියජති එයතනා’’ති කත්වා. යසසුං 
සුවිඤ්යඤෙයයමව. 

බහුධාතුකසුත්තවණ්ණනාෙලීනත්ථප්පකාසනාසමත්තා. 

6. ඉසිගිලිසුත්තවණ්ණනා 

133. සමඤ්ඤාෙති එතාොති සමඤ්ඤා, නාමන්ති අත්යථො. අෙමෙුං

නාමාති පඤ්ඤායපන්ති එතාෙ, තථාපඤ්ඤාපනමත්තන්ති වා පඤ්ඤත්ති, 

නාමයමව.යතනාහ ‘‘පුරිමපෙස්යසවයවවචන’’න්ති. යසයසසුපීති ‘‘පණ්ඩවස්ස
පබ්බතස්සා’’තිආදීසුතීසුවායරසුපි. 

සමුට්ඨානුං තාව සුත්තස්ස කයථත්වා අත්ථසුංවණ්ණනුං කාතුුං ‘‘තො

කිරා’’තිආදිවුත්තුං. නපබ්බයතහි අත්යථොතිනභ වයතොපබ්බයතහිකථියතහි

අත්යථොඅත්ථි. ඉසිගිලිභායවොතිඉසිගිලිනාමතා. ඉතීතිඉමිනා කාරයණන, ඉමුං
අට්ඨප්පත්තිුංඅයවක්ඛන්යතොතිඅත්යථො. 

යචතිෙ බ්යභතියචතිෙඝයරයචතිෙස්ස අබ්භන්තයර. ෙමකමහාද්වාරන්ති

ෙමකකවාටයුත්තුංමහන්තුං ද්වාරුං. ද්යවොකත්වාතිපබ්බතස්සඅබ්භන්තයර 
මණ්ඩපසඞ්යඛයපන යලණුං නිම්මිනිත්වා ද්යවධා කත්වා තො යත තත්ථ
වසිුංසු. 

වසිතකාලඤ්ච කයථන්යතො යතසුං මාතුො ොව තතිෙභවයතො පට්ඨාෙ

සමුො මුං ෙස්යසතුුං, ‘‘අතීයත කිරා’’තිආදි වුත්තුං. පත්යථසීති තස්සා කිර
යඛත්තකුටිොවීහයෙොභජ්ජන්තිොතත්ථ මහාකරඤ්ජපුප්ඵප්පමාණාමහන්තා
මයනොහරා පඤ්චසතමත්තා ලාජා ජායිුංසු. සා තා  යහත්වා මහන්යත
පදුමිනිපත්යත ඨයපසි. තස්මිඤ්ච සමයෙ එයකො පච්යචකබුද්යධො තස්සා 
අනුග් හත්ථුං අවිදූයර යඛත්තපාළිො  ච්ඡති. සා තුං දිස්වා පසන්නමානසා
සුපුප්ඵිතුං මහන්තුං එකුං පදුමුං  යහත්වා තත්ථ ලායජ පක්ඛිපිත්වා
පච්යචකබුද්ධුං උපසඞ්කමිත්වා පඤ්චපතිට්ඨියතන වන්දිත්වා, ‘‘ඉමස්ස, 
භන්යත, පුඤ්ඤස්ස ආනුභායවන ආනුභාවසම්පන්යන පඤ්චසතපුත්යත 

ලයභෙය’’න්ති පඤ්ච පුත්තසතානි පත්යථසි. තස්මිංයෙව ඛයණති ෙො සා
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ෙථාවුත්තුං පත්ථනුං පට්ඨයපසි; තස්මිුංයෙව ඛයණ පඤ්චසතා මි ලුද්ෙකා
සම්භතසම්භාරා පරිපක්කපච්යචකයබොධිඤාණා තස්යසව පච්යචකබුද්ධස්ස 
මධුරමුංසුං ෙත්වා, ‘‘එතිස්සා පුත්තා භයවෙයාමා’’ති පත්ථයිුංසු. අතීතාසු 
අයනකජාතීසුතස්සාපුත්තභායවනආ තත්තාතථායතසුංඅයහොසීතිවෙන්ති. 

පාදුද්ොයරතිපාදුද්ධායරපාදුද්ධායර.පාදුද්ධාරසීයසනයචත්ථ නික්ඛිපනුංආහ. 

 බ්භම ං නිස්සාොති බහි නික්ඛන්තුං  බ්භමලුං නිස්සෙුං කත්වා

සුංයසෙජභායවන නිබ්බත්තා. ඔපපාතිකභායවනාති යකචි. ඛෙවෙං

පට්ඨයපත්වාති විපස්සනුං ආරභිත්වා. විපස්සනාති අනිච්චානුපස්සනාපුබ්බිකා 
සප්පච්චෙනාමරූපෙස්සනපුබ්බිකා ච, සඞ්ඛායර සම්මසන්තස්ස
අනිච්චලක්ඛයණ දිට්යඨ, ‘‘ෙෙනිච්චුං තුං දුක්ඛුං, ෙුං දුක්ඛුං තෙනත්තා’’ති

යසසලක්ඛණානි සුවිඤ්යඤෙයායනව යහොන්ති. පච්යචකයබොධිඤාණං 

නිබ්බත්තයිංසූති ද්යව අසඞ්යඛයෙයානි කප්පානුං සතසහස්සඤ්ච 
පච්යචකයබොධිපාරමිතාෙ පරිනිප්ඵන්නත්තා ඤාණස්ස පරිපාකත්තා
වුත්තනයෙන සෙයමව විපස්සනුං පවත්යතත්වා මත්ථකුං පායපත්වා
පච්යචකයබොධිඤාණුංඅධි ච්ඡිුංසු.සබ්යබපි යතතුංයෙව ාථුංඅභාසිුංසූතිආහ

– ‘‘අෙංයතසංබයාකරණ ාථා අයහොසී’’ති. 

සයරොරුහන්ති සරසි ජාතුං. පදුමප ාසපත්තජන්ති ඛුද්ෙකමහන්යතහි
කමලෙයලහි සහජාතුං. ඛුද්ෙකමහන්තකමලෙලසඞ්ඛාතානි වා
පදුමපලාසපත්තානි එත්ථ සන්තීති පදුමපලාසපත්තුං, පදුම ච්ඡුං. තත්ථ

ජාතන්ති පදුමප ාසපත්තජං. සුපුප්ඵිතන්ති සුට්ඨ පුප්ඵිතුං සම්මා විකසිතුං. 

භමර ණානුචිණ්ණන්ති භමර යණහි අනුකුලඤ්යචව අනුපරිබ්භමිතඤ්ච. 

අනිච්චතායුප තන්තිඛයණඛයණවණ්ණයභොදිවයසනඅනිච්චතාෙ උප තුං. 

විදිත්වාති විපස්සනාපඤ්ඤාසහිතාෙ මග් පඤ්ඤාෙ ජානිත්වා. එයකො චයරති
තස්මා අඤ්යඤොපි මාදියසො යහොතුකායමො එවුං පටිපජ්ජිත්වා එයකො චයර
ඛග් විසාණකප්යපොති. 

135. සතිසාරසීලසාරාදිසමන්නා මයනන සත්යතසු සාරභූතා. සබ්බයසො 

වට්ටදුක්ඛස්ස වි තත්තා නිද්දුක්ඛා. සමුච්ඡින්නතණ්හතාෙ නිත්තණ්හා.

මානච්ඡියෙොති ථුතිවචනුං. 

එයතසංඑකනාමකායෙවාතිඑයතසුංආ තානුං පච්යචකබුද්ධානුංපාළිෙුං
අනා තා අඤ්යඤ පච්යචකබුද්ධා සමානනාමකා එව. වුත්තයමවත්ථුං

පාකටීකරණත්ථුං ‘‘ඉයමසු හී’’තිආදි වුත්තුං. විසුං විසුං අවත්වාති පච්යචකුං

සරූපයතො අවත්වා. අඤ්යඤ චාති අසාධාරණත්තා ආහ. යසසුං
සුවිඤ්යඤෙයයමව. 
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ඉසිගිලිසුත්තවණ්ණනාෙලීනත්ථප්පකාසනාසමත්තා. 

7. මහාචත්තාරීසකසුත්තවණ්ණනා 

136. යෙොයසහි ආරකාති අරිෙං. යතනාහ ‘‘නිද්යෙොස’’න්ති. සා පන 

නිද්යෙොසතා යලොකුත්තරභායවනසවියසසාතිආහ ‘‘ය ොකුත්තර’’න්ති. සම්මා

සුන්ෙයරො පසත්යථො නිෙයානියකො සමාධි සම්මාසමාධීති ආහ – 

‘‘සම්මාසමාධින්ති මග් සමාධි’’න්ති. උපනිසීෙති එත්ථ ඵලුං

තප්පටිබද්ධවුත්තිතාොති උපනිසං, කාරණන්ති ආහ – ‘‘සඋපනිසන්ති 

සප්පච්චෙ’’න්ති. පරිකයරොති පරිවායරතීති පරික්ඛායරොති ආහ – 

‘‘සපරික්ඛාරන්ති සපරිවාර’’න්ති. 

පරිවාරිතාති සහජාතාදිපච්චෙභායවන පරිවාරන්යතහි විෙ උප තා. 

පුයරචාරිකාති වුට්ඨාන ාමිනිභාවනා සහජාතාදිපච්චෙවයසන පච්චෙත්තා

පුරස්සරා. යතනාහ – ‘‘විපස්සනාසම්මාදිට්ඨි චා’’ති. ඉොනි තානි කිච්චයතො

ෙස්යසතුුං, ‘‘විපස්සනාසම්මාදිට්ඨී’’තිආදි වුත්තුං. තත්ථ පරිවීමංසග් හණුං
තත්ථ තත්ථ චිත්තුප්පායෙ වීමුංසාධිපයතයෙයන පවත්තිො සම්මාදිට්ඨිො
පුබ්බඞ් මභාවෙස්සනත්ථුං. යතනස්ස මග් සමාධිස්ස නානාඛණිකුං

පුබ්බඞ් මභාවුං ෙස්යසති. වීමංසනපරියෙොසායනති 

තථාපවත්තඅනුයලොමඤාණස්සඔසායන. භූමි ද්ෙංවට්ටං සමුග්ඝාටෙමානාති
අත්තයනො සන්තායන දීඝරත්තුං අනුසයිතුං කියලසවට්ටුං සමුච්ඡින්ෙන්ති. 

වූපසමෙමානාති තස්යසව යවවචනුං. වූපසමෙමානාති වා තයතො එව
අවසිට්ඨම්පි වට්ටුං අප්පවත්තිකරණවයසන වූපසයමන්ති. යතයනවාහ – 

‘‘මග් සම්මාදිට්ඨි…යප.… උප්පජ්ජතී’’ති. සාති සම්මාදිට්ඨි. දුවිොපීති 

ෙථාවුත්තා දුවිධාපි. ඉෙ අධිප්යපතා විපස්සනාපඤ්ඤාසහිතාෙ මග් පඤ්ඤාෙ
කිච්චස්ස ෙස්සිතත්තා. 

ලක්ඛයණපටිවිජ්ඣමායනලක්ඛණියකොධම්යමොපටිවිද්යධොයහොතීතිආහ

– ‘‘මිච්ඡාදිට්ඨිං…යප.… ආරම්මණයතො පජානාතී’’ති. 

විපස්සනාසම්මාදිට්ඨිෙම්පි එයසව නයෙො. කිච්චයතොති භාවනාකිච්චයතො.

සම්මාදිට්ඨිෙුංතෙධි තඅසම්යමොහතාෙ අසම්යමොහයතො පජානාති.කිච්චයතොති
පටියවධකිච්චයතො. තුං පන සබ්බථා අසම්මුය්හනයමවාති ආහ 

‘‘අසම්යමොහයතො’’ති. එවං පජානනාති මිච්ඡාදිට්ඨි මිච්ඡාදිට්ඨීති ොථාවයතො

අවයබොයධො. අස්සාති තුංසමඞ්ගියනොපුග් ලස්ස. 

ද්වාෙන්ති -කායරොදීඝුංකත්වාවුත්යතො. යතනාහ ‘‘ද්වෙංවොමී’’ති.ද්යව

අවෙවා එතස්සාති ද්වෙුං. යතනාහ ‘‘දුවිෙයකොට්ඨාසං වොමී’’ති. පුඤ්ඤස්ස
එයකො භාය ො යසො එව පුඤ්ඤභාගියකො, ක-කාරස්ස ෙ-කාරුං කත්වා
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පටුන 

ඉත්ථිලිඞ් වයසන ‘‘පුඤ්ඤභාගිො’’ති වුත්තුං. උපධිසඞ්ඛාතස්සාති
ඛන්ධපබන්ධසඞ්ඛාතස්ස. 

අමතද්වාරන්ති අරිෙමග් ුං. පඤ්ඤයපතීති නිෙයානාදිපකාරයතො

පඤ්ඤයපති. යතනාහ ‘‘විභජිත්වා ෙස්යසතී’’ති. තත්ථ සම්යමොහස්ස

විද්ධුංසයනන අසම්යමොහයතො ෙස්යසති. තස්මිං අත්යථති

අමතද්වාරපඤ්ඤාපයන අත්යථ. යබොජ්ඣඞ් ප්පත්තාති
යබොජ්ඣඞ් භාවප්පත්තා. මග් භායවන නිෙයානභායවන පවත්තිො
මග් පඤ්ඤාෙඅට්ඨන්නම්පිසාධාරණත්තා සමුොෙස්සචඅවෙයවොඅඞ් න්ති

කත්වා යසසධම්යම අඞ්ගිකභායවන ෙස්යසන්යතො ‘‘අරිෙමග් ස්ස අඞ් ’’න්ති

ආහ. යසො භික්ඛූතිමිච්ඡාදිට්ඨිුං ‘‘මිච්ඡාදිට්ඨී’’තිසම්මාදිට්ඨිුං ‘‘සම්මාදිට්ඨී’’ති

ජානන්යතො භික්ඛු. පජහනත්ථාොති සමුච්යඡෙවයසන පජහනාෙ. 

පටි ාභත්ථාොති මග් සම්මාදිට්ඨිො අධි මාෙ. කුස වාොයමොති 

විපස්සනාසම්පයුත්යතොව යකොසල්ලසම්භූයතො වාොයමො. සරතීති සයතො, තුං

පනස්ස සරණුං සතිසමඞ්ගිතාොති ආහ ‘‘සතිො සමන්නා යතො’’ති.
කාමඤ්යචත්ථ විපස්සනාසම්මාදිට්ඨිුං ෙථාභූතා සම්මාවාොමසතියෙො සහජාතා
ච පුයරජාතා ච හුත්වා පරිවායරන්ති, ‘‘ඉතියියම තයෙො ධම්මා සම්මාදිට්ඨිුං
අනුපරිධාවන්ති අනුපරිවත්තන්තී’’ති පන වචනයතො, ‘‘එත්ථ හී’’තිආදිනා 
මග් සම්මාදිට්ඨිො එව යසසධම්මානුං ෙථාරහුං සහචරණභායවන පරිවාරණුං

යෙොජිතුං. සම්මාසඞ්කප්පාදීනන්ති ආදි-සද්යෙන සම්මාවාචාකම්මන්තාජීවානුං
 හණුං ඉතයරසුං පරිවාරභායවන හිතත්තා. නහිසක්කා යත එව පරිවායර

පරිවාරවන්යතචකත්වා වත්තුුං සඞ්කරයතො සම්යමොහජනනයතො ච. තයෙොති

සම්මාදිට්ඨිවාොමසතියෙො සහජාතපරිවාරාවයහොන්ති මග් ක්ඛණිකානුංයතසුං
අධිප්යපතත්තා විපස්සනාඛණවිරතීනුංඅසම්භවයතො. 

137. තක්කනවයසන යලොකසිද්යධනාති අධිප්පායෙො. ‘‘එවඤ්යචවඤ්ච
භවිතබ්බ’’න්තිවිවිධුංතක්කනුංකූයපවිෙඋෙකස්ස ආරම්මණස්සආකඩ්ඪනුං

විතක්කනුං විතක්යකො. සඞ්කප්පනවයසනාති තුං තුං ආරම්මණුං  යහත්වා
කප්පනවයසන. තක්කනුං කප්පනන්ති ච අතුංසහජාතානයමවාති ෙට්ඨබ්බුං. 

එකග්ය ොතිඉමිනාසමාධිනා ලද්ධුපකාරස්යසවවිතක්කස්සඅප්පනාපරිොයෙො
යහොතීති ෙස්යසති. වියසයසන වා අප්පනා විතක්කස්ස වයසන චිත්තුං

ආරම්මණුං අභියරොයපති, විතක්යක අසති කථන්ති ආහ ‘‘විතක්යක

පනා’’තිආදි. අත්තයනොයෙවෙම්මතාෙ චිත්තංආරම්මණංඅභිරුහතීති, එයතන
ආරම්මණධම්මානුං  හණුං නාම සභාවසිද්ධුං, න ධම්මන්තරමයපක්ඛති, 
විතක්යකො පන පවත්තමායනො ආරම්මණාභිනියරොපනවයසයනව පවත්තතීති 
ෙස්යසති. එවුං සන්යතපි සභාවාවිතක්කචිත්තුප්පාෙයතො
සවිතක්කචිත්තුප්පාෙස්ස ආරම්මණග් හණවියසයසො විතක්යකන ජායතොති
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කත්වා විතක්යකො චිත්තස්ස ආරම්මණග් හයණ වියසසපච්චයෙොති
පාකයටොෙමත්යථො. අපයර පන භණන්ති – ෙථා යකොචි රාජවල්ලභුං, 
තුංසම්බන්ධීනුං මිත්තුං වා නිස්සාෙ රාජය හුං ආයරොහති අනුපවිසති, එවුං 
විතක්කුං නිස්සාෙ චිත්තුං ආරම්මණුං ආයරොහති විතක්කස්ස
ආරම්මණාභිනියරොපනසභාවත්තා, අඤ්යඤසුං ධම්මානඤ්ච
අවිතක්කසභාවයතො. යතනාහ භ වා – ‘‘යචතයසො අභිනියරොපනා’’ති (ධ. ස. 
7). 

ෙදි එවුං කථුං අවිතක්කචිත්තුං ආරම්මණුං ආයරොහතීති? 
විතක්කබයලයනව. ෙථාහියසොපුරියසොපරිචයෙනයතනවිනාපිනිරාසඞ්යකො
රාජය හුං පවිසති, එවුං පරිචයෙන විතක්යකන විනාපි අවිතක්කුං චිත්තුං

ආරම්මණුං ආයරොහති. පරිචයෙනාති ච සන්තායන
පවත්තවිතක්කභාවනාසඞ්ඛායතන පරිචයෙන. විතක්කස්ස හි සන්තායන
අභිණ්හුංපවත්තස්සවයසනචිත්තස්සආරම්මණාභිරුහනුං චිරපරිචිතුං; යතන
තුංකොචිවිතක්යකනවිනාපිතත්ථපවත්තයතව; ෙථාඤාණසහ තුංචිත්තුං 
සම්මසනවයසනචිරපරිචිතුංකොචි ඤාණරහිතම්පිසම්මසනවයසන පවත්තති; 
ෙථා වාකියලසසහිතුං හුත්වා පවත්තුං සබ්බයසොකියලසරහිතම්පි පරිචයෙන 
කියලසවාසනාවයසනපවත්තති, එවුංසම්පෙමිෙුංෙට්ඨබ්බුං. 

වාචං සඞ්ඛයරොතීතිවාචුං උප්පායෙති, වචීයඝොසුප්පත්තිො වියසසපච්චයෙො

යහොතීති අත්යථො. ය ොකිෙවිතක්යකො ද්වත්තිුංසචිත්තසහ යතො වාචං 

සඞ්ඛයරොති වචීවිඤ්ඤත්තිජනනයතො. වචීසඞ්ඛායරොත්යවව පනස්ස නාමං

යහොති රුළ්හියතො, තුංසමත්ථතානියරොධයතො වාසම්භවයතොපනසඞ්ඛායරොති. 

‘‘ය ොකුත්තරසම්මාසඞ්කප්පංපරිවායරන්තී’’තිවත්වාතිවියධ සම්මාසඞ්කප්යප

කොචි කතමුං පරිවායරන්තීති? යචොෙනුං සන්ධාොහ ‘‘එත්ථා’’තිආදි. 

නානාචිත්යතසු  බ්භන්ති නානාසමන්නාහාරයහතුකත්තා, පුබ්බභාය යෙව ච

යත උප්පජ්ජන්තීති. තීණි නාමානි  භති තිවිධස්සපි පටිපක්ඛස්ස
සමුච්ඡින්ෙයනන සාතිසෙුං තිණ්ණම්පි කිච්චකරණයතො. එස නයෙො
සම්මාවාචාදීසුපි. 

138. විරමතිඑතාොති යවරමණී විරති වුච්චති.සාමුසාවාෙයතොවිරමණස්ස
කාරණභාවයතොයචතනාපියවරස්සමණනයතොවිනාසනයතො විරතිපීතිආහ– 

‘‘විරතිපි යචතනාපි වට්ටතී’’ති. ආරකා රමතීති සමුච්ඡින්යනහි දූරයතො

සමුස්සායරති. විනා යතහි රමතීති අච්චන්තයමව යතහි විනා භවති. තයතො

තයතොති දිට්යඨ අදිට්ඨවාොදියතො මුසාවාො. වියසසයතො අනුප්පත්තිධම්මත්තා 

පටිනිවත්තාහත්වා. 
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140. තිවියෙන කුහනවත්ථුනාති පච්චෙපටියසවන-සාමන්තජප්පන-
ඉරිොපථපවත්තනසඞ්ඛායතන පාපිච්ඡතා නිබ්බත්යතන තිවියධන

කුහනවත්ථුනා. එතාෙ කුහනාෙ කරණභූතාෙ පච්චයුප්පාෙනත්ථුං නිමිත්තං 
සීලුං එයතසන්ති යෙොජනා. අත්තවිසෙලාභයහතු

අක්යකොසනඛුුංසනවම්භනාදිවයසන පිසනුං ඝට්ටනුං වියහඨනුං නිප්යපයසො. 
ඉයතො ලද්ධුං අඤ්ඤස්ස, තයතො ලද්ධුං පරස්ස ෙත්වා එවුං ලායභන ලාභුං

නිජිගීුංසතීති  ායභන  ාභං නිජිගීංසනා. පාළිෙං ආ යතො කුහනාදිවයසන 

මිච්ඡාආජීයවො. යකො පන යසොති ආහ ‘‘ආජීවයහතූ’’තිආදි. තාසංයෙවාති 
අවධාරණුං, ‘‘ආජීයවො කුප්පමායනො කාෙවචීද්වායරසු එව කුප්පතී’’තිකත්වා
වුත්තුං. 

141. සම්මා පසත්ථා යසොභනා නිෙයානිකා දිට්ඨි එතස්සාති සම්මාදිට්ඨි, 

පුග් යලො  .තස්ස පන  ෙස්මා සම්මාදිට්ඨි සච්චාභිසමෙස්ස

නිබ්බානසච්ඡිකිරිොෙ අවස්සයෙො, තස්මා වුත්තුං – ‘‘මග් සම්මාදිට්ඨිෙං

ඨිතස්සා’’ති. පයහොති භවති තාෙ සයහව උප්පජ්ජති පවත්තති .

පච්චයවක්ඛණඤාණුං  ොථාවයතො ජානනට්යඨන සම්මාඤාණන්ති

ඉධාධිප්යපතුං, තඤ්ච යඛො මග් සමාධිම්හි ඨියත එව යහොතීති ඉමමත්ථුං

ෙස්යසතුුංආහ– ‘‘මග් සම්මාසමාධිම්හි…යප.… සම්මාඤාණංපයහොතී’’තිආදි.

ඉමිනා කිුං ෙස්යසතීති? ෙථා මග් සම්මාදිට්ඨිෙුං ඨියතො පුග් යලො, 

‘‘සම්මාදිට්ඨී’’ති වුත්යතො, එවුං මග් ඵලපච්චයවක්ඛණඤායණ ඨියතො, 

‘‘සම්මාඤායණො’’තිවුත්යතො, තස්සචමග් ඵලසම්මාසමාධිපවත්තිොපයහොති 

සම්මාඤාණස්සසම්මාවිමුත්තිොපයහොතීතිඉමමත්ථුංෙස්යසති .ඵලසමාධිතාව

පවත්තතු, මග් සමාධි පන කථන්ති? තම්පි අකුප්පභාවතාෙ

අච්චන්තසමාධිභාවයතො කිච්චනිප්ඵත්තිො පවත්තයතවාති වත්තබ්බතුංලභති. 

ඨයපත්වා අට්ඨඵ ඞ් ානීති ඵලභූතානි සම්මාදිට්ඨිආදීනි අට්ඨඞ් ානි, 

‘‘සම්මාදිට්ඨිස්ස සම්මාසඞ්කප්යපො පයහොතී’’තිආදිනා විසුුං  හිතත්තා

ඨයපත්වා. සම්මාඤාණං පච්චයවක්ඛණං කත්වාති පච්චයවක්ඛණඤාණුං 

සම්මාඤාණුංකත්වා. ඵ ංකාතුන්තිඵලධම්මසහචරිතතාෙ විපාකසභාවතාෙච

‘‘ඵල’’න්තිලද්ධනායම ඵලසම්පයුත්තධම්යමසම්මාවිමුත්තිුංකාතුුං වට්ටතීති

වුත්තුං  .තථා ච වුත්තුං  සල්ය ඛසුත්තවණ්ණනාෙං (ම  .නි. අට්ඨ . 1.83) 

‘‘ඵලසම්පයුත්තානි පන සම්මාදිට්ඨිආදීනි අට්ඨඞ් ානි ඨයපත්වා යසසධම්මා

සම්මාවිමුත්තීතියවදිතබ්බා’’ති. 
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142. නිජ්ජිණ්ණාති නිජ්ජීරිතා, විද්ධස්තා විනාසිතාති අත්යථො. ඵ ං

කථිතන්ති ‘‘සම්මාදිට්ඨිස්ස, භික්ඛයව, මිච්ඡාදිට්ඨි නිජ්ජිණ්ණා යහොතී’’ති
ඉමිනා වායරන සාමඤ්ඤඵලුං කථිතන්ති වෙන්ති, නිජ්ජීරණුං
පටිප්පස්සම්භනන්ති අධිප්පායෙො. නිජ්ජීරණුං පන සමුච්ඡින්ෙනන්ති කත්වා, 

මජ්ඣිමභාණකා…යප.… මග්ය ො කථියතොති වෙන්ති. ෙස්සනට්යඨනාති
පරිඤ්ඤාභිසමොදිවයසන චතුන්නුං සච්චානුං පච්චක්ඛයතො ෙස්සනට්යඨන. 

විදිතකරණට්යඨනාති පච්චක්යඛන ෙථාදිට්ඨානුං මග් ඵලානුං

පාකටකරණට්යඨන. තෙධිමුත්තට්යඨනාති තස්මිුං ෙථාසච්ඡිකයත නිබ්බායන 
අධිමුච්චනභායවන. 

කුස පක්ඛාති අනවජ්ජයකොට්ඨාසා. මහාවිපාකොයනනාති මහයතො 
විපුලස්ස යලොකුත්තරස්ස සුඛවිපාකස්ස යචව කායිකාදිදුක්ඛවිපාකස්ස ච
ොයනන. 

ෙථා මහාවිපාකස්ස ොයනන මහාචත්තාරීසකුං, තථා බහුතාෙපි

මහාචත්තාරීසයකොති ෙස්යසතුුං, ‘‘ඉමස්මිඤ්ච පන සුත්යත පඤ්ච

සම්මාදිට්ඨියෙො කථිතා’’තිආදි වුත්තුං. බහුඅත්යථොපි හි මහා-සද්යෙො යහොති
‘‘මහාජයනො’’තිආදීසු (ම. නි. 2.65). එත්ථ ච ‘‘නත්ථි දින්න’’න්තිආදිනා
වත්ථුයභයෙන ෙස මිච්ඡාදිට්ඨිධම්මා කථිතා, වත්ථුයභයෙයනව, ‘‘අත්ථි
දින්න’’න්තිආදිනාෙසසම්මාදිට්ඨිධම්මාතිවීසතියහොති. ෙථා‘‘සම්මාදිට්ඨිස්ස, 
භික්ඛයව, සම්මාසඞ්කප්යපො පයහොතී’’තිආදිනා මග් වයසන ෙස 
සම්මත්තධම්මා, තප්පටිපක්ඛභූතා ‘‘මිච්ඡාදිට්ඨිස්ස මිච්ඡාසඞ්කප්යපො 
පයහොතී’’තිආදිනා අත්ථයතො ෙස මිච්ඡත්තධම්මාති වීසති, තථා ඵලවයසන
යතසු එවුං වීසති. කථුං වායරපි සම්මාදිට්ඨිආෙයෙො ෙසාති වීසති? එවයමයත
ද්යව චත්තාරීසකානි පුරියමන සද්ධිුං තයෙො චත්තාරීසකා විභාවිතාති
යවදිතබ්බා. 

143. පසුංසිෙස්සඋජුවිපච්චනීකුංනින්දිෙුංපසුංසන්යතොපි අත්ථයතොපසුංසිෙුං

නින්ෙන්යතොනාමයහොති  .පසුංසිෙස්සගුණපරිධුංසනමුයඛයනවහි  නින්දිෙස්ස

පසුංසාෙ පවත්තනයතොතිආහ – ‘‘මිච්ඡාදිට්ඨිනාමාෙං යසොභනාති වෙන්යතොපි

සම්මාදිට්ඨිං රහතිනාමා’’තිආදි. එවමාදීති ආදිසද්යෙන ‘‘නත්ථියහතුනත්ථි 

පච්චයෙො සත්තානුං සුංකියලසාො’’ති )දී.නි . 1.168; ම  .නි . 2.227) එවමාදිුං 

සඞ් ණ්හාති; තස්මා එවංවාදියනොතිඑවුංයහතු පටික්යඛපවාදියනොතිඅත්යථො. 

ඔක්කන්තනිොමාති ඔ ාළ්හමිච්ඡත්තනිොමා. එවරූපං ද්ධිං යහත්වාතිආදීසු 

ෙුංවත්තබ්බුං, තුං චූළපුණ්ණමසුත්තවණ්ණනාෙං වුත්තනෙයමව තස්මාතත්ථ
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වුත්තනයෙයනව යවදිතබ්බුං  .එදියසො හි ‘‘බුද්ධානම්පි අයතකිච්යඡො’’තිආදි 

වුත්තසදියසො. 

අත්තයනොනින්ොභයෙනාති ‘‘සම්මාදිට්ඨිඤ්චනායමයත රහන්තී’’ආදිනා

උපරි පයරහි වත්තබ්බනින්ොභයෙන. ඝට්ටනභයෙනාති තථා පයරසුං
ආසාෙනාභයෙන. සහධම්යමන පයරන අත්තයනො උපරි කාතබ්බනිග් යහො
උපාරම්යභො,  රහයතො පරිත්තායසො උපාරම්භභෙුං, තුං පන අත්ථයතො

උපවාෙභෙුංයහොතීතිආහ ‘‘උපවාෙභයෙනා’’ති.යසසුං සුවිඤ්යඤෙයයමව. 

මහාචත්තාරීසකසුත්තවණ්ණනාෙලීනත්ථප්පකාසනාසමත්තා. 

8. ආනාපානස්සතිසුත්තවණ්ණනා 

144. පුබ්යබනාති නිස්සක්යක කරණවචනුං. ‘‘අපරුං වියසස’’න්ති 

වුත්තත්තා වියසසවිසයෙො ච පුබ්බසද්යෙොති ආහ – ‘‘සී පරිපූරණාදියතො 

පුබ්බවියසසයතො’’ති. 

145. ආරද්යෙො ෙථානුසිට්ඨුං පටිපත්තිො ආරාධියතො. ෙෙත්ථාෙ සාසයන
පබ්බජ්ජා, වියසසාපත්ති ච, තයෙයවත්ථ අප්පත්තන්ති අධිප්යපතුං, තුං

ඣානවිපස්සනානිමිත්තන්තිආහ– ‘‘අප්පත්තස්සඅරහත්තස්සා’’ති. යකොමුදීති

කුමුෙවතී. තො කිර කුමුොනි සුපුප්ඵිතානි යහොන්ති. යතනාහ – ‘‘කුමුොනං

අත්ථිතාෙයකොමුදී’’ති.කුමුොනුංසමූයහො, කුමුොනිඑවවායකොමුො, යතඑත්ථ

අත්ථීති යකොමුදීති. පවාරණසඞ් හන්ති මහාපවාරණුං අකත්වා
ආ මනීෙසඞ් හණුං. 

ආරද්ෙවිපස්සකස්සාති ආරභිතවිපස්සනස්ස, විපස්සනුං වඩ්යඪත්වා

උස්සුක්කායපත්වා විපස්සිස්ස. භික්ඛූ ඉෙ ඔසරිස්සන්ති වුත්ථවස්සා
පවාරිතපවාරණා ‘‘භ වන්තුං වන්දිස්සාම, කම්මට්ඨානුං යසොයධස්සාම, 

ෙථාලද්ධුං වියසසඤ්ච පයවදිස්සාමා’’ති අජ්ඣාසයෙන. ඉයම භික්ඛූති ඉයම

තරුණසමථවිපස්සනා භික්ඛූ. වියසසං නිබ්බත්යතතුං න සක්ඛිස්සන්ති 

යසනාසනසප්පාොදිඅලායභන. අපලිබුද්ෙන්ති අඤ්යඤහි අනුපද්දුතුං. 

යසනාසනං  යහතුං න  භන්ති අන්යතොවස්සභාවයතො. එකස්ස දින්යනොපි

සබ්යබසංදින්යනොයෙවයහොති, තස්මා සුතසුතට්ඨායනයෙවඑකමාසුංවසිත්වා
ඔසරිුංසු. 

146. අ න්ති යුත්තං, ඔපායිකන්ති අත්යථො, ‘‘අලයමව
නිබ්බින්දිතු’’න්තිආදීසු (දී. නි. 2.272; සුං. නි. 2.124, 128, 134, 143) විෙ.

පුටබද්ධුං පරිහරිත්වා අසිතුං පුයටොසං අ-කාරස්ස ඔ-කාරුං කත්වා. යතනාහ 

‘‘පායථෙය’’න්ති. 
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147. විපස්සනා කථිතාති අනිච්චසඤ්ඤාමුයඛයනව විපස්සනාභාවනා

කථිතා.නහියකවලාෙඅනිච්චානුපස්සනාෙ විපස්සනාකිච්චුංසමිජ්ඣති. බහූ

භික්ඛූ යතච විත්ථාරරුචිකාතිඅධිප්පායෙො.යතනාහ ‘‘තස්මා’’තිආදි. 

149. සබ්බත්ථාති සබ්බවායරසු. ‘‘තස්මා තිහ, භික්ඛයව, 
යවෙනානුපස්සී’’තිආදීසුපි පීතිපටිසුංයවදිතාදිවයසයනව යවෙනානුපස්සනාෙ

වුත්තත්තා, ‘‘සුඛයවෙනං සන්ොයෙතං වුත්ත’’න්ති ආහ. 

සතිපට්ඨානභාවනාමනසිකාරතාෙ වුත්තුං – ‘‘සාධුකං මනසිකාර’’න්ති. 

සඤ්ඤානායමන පඤ්ඤා වුත්තා යතසුං පයෙො ත්තා. මනසිකාරනායමන

යවෙනා වුත්තා, භාවනාෙ පරිචිතත්තා ආරම්මණස්ස මනසිකාරන්ති කත්වා. 

විතක්කවිචායරඨයපත්වාති වුත්තුංවචීසඞ්ඛාරත්තායතසුං. 

එවං සන්යතපීති ෙදිපි මනසිකාරපරිොපන්නතාෙ ‘‘මනසිකායරො’’ති
වුත්තුං, එවුං සන්යත යවෙනානුපස්සනාභායවො න යුජ්ජති, අස්සාසපස්සාසා

හිස්ස ආරම්මණුං. වත්ථුන්ති සුඛාදීනුං යවෙනානුං පවත්තිට්ඨානභූතුං වත්ථුුං 

ආරම්මණංකත්වා යවෙනාවයවදිෙති, යවෙනාෙඑකන්තභාවෙස්සයනනතස්ස

යවෙනානුපස්සනාභායවො යුජ්ජති එවාති ඉමමත්ථුං ෙස්යසති. එතස්ස 
අනුයෙො ස්ස. 

ද්වීහාකායරහීති යෙ සන්ධාෙ වුත්තුං, යත ෙස්යසන්යතො ‘‘ආරම්මණයතො

අසම්යමොහයතො චා’’ති ආහ. සප්පීතියක ද්යව ඣායනති පීතිසහ තානි

පඨමදුතිෙජ්ඣානානි පටිපාටිො සමාපජ්ජති. සමාපත්තික්ඛයණති

සමාපජ්ජනක්ඛයණ. ඣානපටි ායභනාති ඣායනන සමඞ්ගීභායවන. 

ආරම්මණයතො ආරම්මණමුයඛන තොරම්මණඣානපරිොපන්නා පීති

පටිසංවිදිතායහොති ආරම්මණස්සපටිසුංවිදිතත්තා.ෙථානාම සප්පපරියෙසනුං
චරන්යතන තස්ස ආසයෙ පටිසුංවිදියත යසොපි පටිසුංවිදියතොව යහොති 
මන්තා ෙබයලන තස්ස  හණස්ස සුකරත්තා; එවුං පීතිො ආසෙභූයත
ආරම්මයණ පටිසුංවිදියත සා පීති පටිසුංවිදිතා එව යහොති සලක්ඛණයතො

සාමඤ්ඤලක්ඛණයතො ච තස්සා  හණස්ස සුකරත්තා. විපස්සනාක්ඛයණති
විපස්සනාපඤ්ඤාපුබ්බඞ් මාෙ මග් පඤ්ඤාෙ වියසසයතො ෙස්සනක්ඛයණ. 

 ක්ඛණපටියවොති පීතිො සලක්ඛණස්ස සාමඤ්ඤලක්ඛණස්ස ච
පටිවිජ්ඣයනන.ෙඤ්හිපීතිොවියසසයතොසාමඤ්ඤයතොච ලක්ඛණුං, තස්මිුං

විදියත සා ොථාවයතො විදිතා යහොති. යතනාහ – ‘‘අසම්යමොහයතො පීති

පටිසංවිදිතායහොතී’’ති. 

ඉොනි තමත්ථුං පාළිො විභායවතුුං, ‘‘වුත්තම්පි යචත’’න්තිආදි වුත්තුං.

තත්ථ දීඝං අස්සාසවයසනාති දීඝස්ස අස්සාසස්ස ආරම්මණභූතස්ස වයසන. 
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චිත්තස්ස එකග් තං අවික්යඛපං පජානයතොති ඣානපරිොපන්නුං
අවික්යඛයපොති ලද්ධනාමුං චිත්තස්යසකග් තුං තුංසම්පයුත්තාෙ පඤ්ඤාෙ
පජානයතො. ෙයථව හි ආරම්මණමුයඛන පීති පටිසුංවිදිතා යහොති, එවුං

තුංසම්පයුත්තධම්මාපි ආරම්මණමුයඛන පටිසුංවිදිතා එව යහොන්ති. සති

උපට්ඨිතා යහොතීති දීඝුං අස්සාසවයසන ඣානසම්පයුත්තා සති තස්මිුං
ආරම්මයණඋපට්ඨියතආරම්මණමුයඛනඣායනපි උපට්ඨිතාඑවනාමයහොති. 

තාෙ සතිොති එවුං උපට්ඨිතාෙ තාෙ සතිො ෙථාවුත්යතන යතන ඤායණන 

සුප්පටිවිදිතත්තා ආරම්මණස්සතස්සවයසනතොරම්මණා සාපීති පටිසංවිදිතා

යහොති.අවයසසපොනිපීති‘‘දීඝුංපස්සාසවයසනා’’තිආදිපොනිපි. 

එවුං පටිසම්භිොමග්ය  වුත්තමත්ථුං ඉමස්මිුං සුත්යත යෙොයජත්වා

ෙස්යසතුුං, ‘‘ඉතී’’තිආදි වුත්තුං. ඉමිනාපි යෙොගිනා මනසිකායරන

පටිලභිතබ්බයතො පටිලායභොති වුත්තුං – ‘‘ඣානසම්පයුත්යත

යවෙනාසඞ්ඛාතමනසිකාරපටි ායභනා’’ති. 

අස්සාසපස්සාසනිමිත්තන්ති අස්සාසපස්සායස නිස්සාෙ
පටිලද්ධපටිභා නිමිත්තුං ආරම්මණුං කිඤ්චාපි කයරොති; සතිඤ්ච
සම්පජඤ්ඤඤ්ච උපට්ඨයපත්වා පවත්තනයතො ආරම්මණමුයඛන
තොරම්මණස්ස පටිසුංවිදිතත්තා චිත්යත චිත්තානුපස්සීයෙව නායමස යහොති.

එවුංචිත්තානුපස්සනාපි සතිසම්පජඤ්ඤබයලයනවයහොතීතිආහ ‘‘නහී’’තිආදි.

පජහති එයතන, සෙුං වා පජහතීති පහානං, ඤාණුං. යෙොමනස්සවයසන 

බයාපාෙනීවරණං ෙස්සිතං තයෙකට්ඨභාවයතො. තස්සාති නීවරණපබ්බස්ස. 

පහානකරඤාණන්ති පජහනඤාණුං. විපස්සනාපරම්පරන්ති පටිපාටිො

විපස්සනමාහ. සමථපටිපන්නන්ති මජ්ඣිමසමථනිමිත්තුං පටිපන්නචිත්තුං 

අජ්ඣුයපක්ඛති. එකයතො උපට්ඨානන්ති පටිපක්ඛවි යමන එකභායවන 

උපට්ඨානුං. සහජාතානං අජ්ඣුයපක්ඛනා යහොතීති 
පග් හනිග් හසම්පහුංසයනසු බයාපාරස්ස අනාපජ්ජිතත්තා ආරම්මණානුං 
අජ්ඣුයපක්ඛනා, ‘‘ෙෙත්ථිෙුං භූතුංතුං පජහතිඋයපක්ඛුං පටිලභතී’’ති, එවුං 

වුත්තඅජ්ඣුයපක්ඛනා පවත්තාති පටිපන්නා. යකව ං නීවරණාදිෙම්යමති
නීවරණාදිධම්යම එව පහීයන දිස්වා, අථ යඛො යතසුං පජහනඤාණම්පි 
ොථාවයතො පඤ්ඤාෙ දිස්වා අජ්ඣුයපක්ඛිතා යහොති. වුත්තඤ්යහතුං භ වතා
‘‘ධම්මාපියඛො, භික්ඛයව, පහාතබ්බා, පය වඅධම්මා’’ති(ම.නි.1.240). 

150. අනිච්චාදිවයසන පවිචිනතීති අනිච්චාදිප්පකායරහි විචිනති පස්සති. 

නිරාමිසාති කියලසාමිසරහිතා. කායිකයචතසිකෙරථපටිප්පස්සද්ධිොති
කාෙචිත්තානුං සාධුභාවූප මයනන වික්ඛම්භිතත්තා. සහජාතධම්මානුං

එකසභායවනපවත්තිො සහජාතඅජ්ඣුයපක්ඛනාෙඅජ්ඣුයපක්ඛිතායහොති. 
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තස්මිං කායෙ පවත්තා කාොරම්මණා සති, පුබ්බභාගියෙො 

සතිසම්යබොජ්ඣඞ්ය ො. එස නයෙො යසයසසුපි.
යසොමනස්සසහ තචිත්තුප්පාෙවයසන යචතුං ඔක්කමනුං ඔලිෙනුං යකොසජ්ජුං, 
තයතො අතිවත්තනුං අතිධාවනුං උද්ධච්චුං, තදුභෙවිධුරා
යබොජ්ඣඞ්ගුයපක්ඛාභූතා අයනොසක්කනඅනතිවත්තනසඞ්ඛාතා

මජ්ඣත්තාකාරතා.ඉොනි ෙයථව හීතිආදිනාතයමවමජ්ඣත්තාකාරුං උපමාෙ

විභායවති. තුෙනංවා පයතොයෙන. ආකඩ්ඪනංවා රස්මිනා. නත්ථි නකාතබ්බුං

අත්ථි. එකචිත්තක්ඛණිකාති එයකකස්මිුං චිත්යත විපස්සනාවයසන සහ 

උප්පජ්ජනකා. නානාරස ක්ඛණාතිනානාකිච්චායචවනානාසභාවා ච. 

152. වුත්තත්ථායනව සබ්බාසවසුත්තවණ්ණනාෙුං (ම. නි. අට්ඨ. 27) 
ආනාපානාරම්මණා අපරාපරුං පවත්තසතියෙො ආරම්මණසීයසන තොරම්මණා

ධම්මා හිතා, තාපයනකසන්තායනයලොකිෙචිත්තසම්පයුත්තාති ය ොකිො, තා

වඩ්ඪමානා ය ොකිෙං චතුබ්බිධම්පි සතිපට්ඨානං පරිපූයරන්ති. 

විජ්ජාවිමුත්තිඵ නිබ්බානන්ති විමුත්තීනුං ඵලභූතුං යතහියෙව යවදිතබ්බුං 
කියලසනිබ්බානුං, අමතමහානිබ්බානයමව විජ්ජාවිමුත්තීනුං අධි යමන
අධි න්තබ්බතාෙ තථා වුත්තුං. පරිපූරණඤ්චස්ස ආරම්මණුං කත්වා
අමතස්සානුභවනයමව. ඉධ සුත්යත යලොකිොපි යබොජ්ඣඞ් ා කථිතා

යලොකුත්තරාපීති එත්තකුං  යහත්වා, ‘‘ඉති ය ොකිෙස්ස ආ තට්ඨායන

ය ොකිෙංකථිත’’න්තිචඅත්ථවණ්ණනාවයසනඅට්ඨකථාෙුං කථිතුං. යථයරොති

මහාධම්මරක්ඛිතත්යථයරො. අඤ්ඤත්ථ එවං යහොතීති අඤ්ඤස්මිුං
යලොකිෙයලොකුත්තරධම්මානුං තත්ථ තත්ථ යවොමිස්සකනයෙන ආ තසුත්යත
එවුං යලොකිෙුං ආ තුං, ඉධ යලොකුත්තරුං ආ තන්ති කයථතබ්බුං යහොති. 

ය ොකුත්තරංඋපරිආ තන්තිවිජ්ජාවිමුත්තිුං පරිපූයරන්තීතිඑවුංයලොකුත්තරුං
උපරි යෙසනාෙුං ආ තුං; තස්මා යලොකිො එව යබොජ්ඣඞ් ා විජ්ජාවිමුත්ති
පරිපූරිකා කයථතබ්බා යලොකුත්තරානුං යබොජ්ඣඞ් ානුං විජ්ජා හයණන
 හිතත්තා, තස්මා යථයරන වුත්යතොයෙයවත්ථ අත්යථො  යහතබ්යබො. යසසුං
වුත්තනෙත්තාසුවිඤ්යඤෙයයමව. 

ආනාපානස්සතිසුත්තවණ්ණනාෙලීනත්ථප්පකාසනාසමත්තා. 

9. කාෙ තාසතිසුත්තවණ්ණනා 

153-4. තප්පටිසරණානුං කාමාවචරසත්තානුං පටිසරණට්යඨන ය හා

කාමගුණා, ය යහසිතාආරබ්භපවත්තිො අල්ලීනාති ය හස්සිතා. සරන්තීති

යව සා පවත්තන්ති. යවය න හි පවත්ති ධාවතීති වුච්චති. සඞ්කප්පාති යෙ
යකචි මිච්ඡාසඞ්කප්පා, බයාපාෙවිහිුංසාසඞ්කප්පාෙයෙොපි කාමගුණසිතා එවාති. 

ය ොචරජ්ඣත්තස්මිංයෙවාතිපරිග් හියතකම්මට්ඨායනඑව වත්තන්ති.තඤ්හි
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පටුන 

ධම්මවයසන උපට්ඨිතාෙ භාවනාෙ ය ොචරභාවයතො ‘‘ය ොචරජ්ඣත්ත’’න්ති 

වුත්තුං. අස්සාසපස්සාසකායෙ  තා පවත්තාති කාෙ තා, තුං කාෙ තාසතිං. 
සතිසීයසන තුංසහ යත භාවනාධම්යම වෙති අස්සාසපස්සාසකාොදියක
තුංතුංයකොට්ඨායස සමථවත්ථුභායවන පරිග් යහත්වා සතිො පරිග් හිතත්තා; 
තථාපරිග් හියත වා යත ආරබ්භ අනිච්චාදිමනසිකාරවයසන පවත්තා 
කාොරම්මණා සතී සතිභායවන වත්වා එකජ්ඣුං ෙස්යසන්යතො 

‘‘කාෙපරිග් ාහික’’න්තිආදිමාහ. 

සතිපට්ඨායනති මහාසතිපට්ඨානසුත්යත (දී. නි. 2.378; ම. නි. 1.111), 

චුද්ෙසවියෙන කාොනුපස්සනා කථිතා, චුණ්ණකජාතානි අට්ඨිකානි
පරියෙොසානුං කත්වා කාොනුපස්සනා නිද්දිට්ඨා, ඉධ පන යකසාදීසු
වණ්ණකසිණවයසන නිබ්බත්තිතානුං චතුන්නුං ඣානානුං වයසන 
උපරියෙසනාෙවඩ්ඪිතත්තාඅට්ඨාරසවියධනකාෙ තාසතිභාවනා. 

156. තස්ස භික්ඛුයනොති යෙො කාෙ තාසතිභාවනාෙ වසීභූයතො, තස්ස

භික්ඛුයනො. සම්පයෙො වයසන විජ්ජං භජන්තීති සහජාත-අඤ්ඤමඤ්ඤ-
නිස්සෙ-සම්පයුත්ත-අත්ථි-අවි තපච්චෙවයසන විජ්ජුං භජන්ති, තාෙ සහ

එකීභාවමිව  ච්ඡන්තීති අත්යථො. විජ්ජාභාය  විජ්ජායකොට්ඨායස වත්තන්තීති

විජ්ජාසභා තාෙ තයෙකයෙයස විජ්ජායකොට්ඨායස වත්තන්ති. තාහි

සම්පයුත්තෙම්මා ඵස්සාෙයෙො. නනු යචත්ථ විජ්ජානුං විජ්ජාභාගිෙතා න
සම්භවතීති? යනො න සම්භවති. ොෙ හි විජ්ජාෙ විජ්ජාසම්පයුත්තානුං

විජ්ජාභාගිෙතා, සා තුංනිමිත්තාෙ විජ්ජාෙ උපචරීෙතීති. එකා විජ්ජා විජ්ජා, 

යසසාවිජ්ජාභාගිොතිඅට්ඨසුවිජ්ජාසුඑකුං ‘‘විජ්ජා’’ති යහත්වාඉතරාතස්සා
භා තාෙ ‘‘විජ්ජාභාගිො’’ති යවදිතබ්බා. සද්ධිුං පවත්තනසභාවාසු අෙයමව
විජ්ජාති වත්තබ්බාති නිෙමස්ස අභාවයතො විජ්ජාභාය ො විෙ විජ්ජාභාගිොපි

පවත්තති එවාති වත්තබ්බුං. ආයපොඵරණන්ති පටිභා නිමිත්තභූයතන
ආයපොකසියණන සබ්බයසො මහාසමුද්ෙඵරණුං ආයපොඵරණුං නාම.
දිබ්බචක්ඛුඤාණස්ස කිච්චුං ඵරණන්ති කත්වා, දිබ්බචක්ඛුඅත්ථුං වා

ආයලොකඵරණුං දිබ්බචක්ඛුඵරණන්ති ෙට්ඨබ්බුං. උභෙස්මිම්පි පක්යඛ 
සමුද්ෙඞ් මානුං කුන්නදීනුං සමුද්ෙන්යතො ධත්තා යතසුං යචතසා ඵුටතා

යවදිතබ්බා. කුන්නදිග් හණඤ්යචත්ථ කඤ්චියමව කාලුං සන්දිත්වා තාසුං 
උෙකස්ස සමුද්ෙපරිොපන්නභාවූප මනත්තා, න බහි මහානදියෙො විෙ 
පරිත්තකාලට්ඨිතිකාති. 

ඔතාරන්ති කියලසුප්පත්තිො අවසරුං, තුං පන විවරුං ඡිද්ෙන්ති ච වුත්තුං. 

ආරම්මණන්ති කියලසුප්පත්තිො ඔලම්බනුං. ොව පරියෙොසානාති 
මත්තිකාපුඤ්ජස්සොවපරියෙොසානා. 
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158. අභිඤ්ඤාොති ඉද්ධිවිධාදිඅභිඤ්ඤාෙ. සච්ඡිකාතබ්බස්සාති

පච්චක්ඛයතො කාතබ්බස්ස අධිට්ඨානවිකුබ්බනාදිධම්මස්ස. අභිඤ්ඤාව 

කාරණන්තිආහ – ‘‘සච්ඡිකිරිොයපක්ඛාෙ, අභිඤ්ඤාකාරණස්ස පන සිද්ධිො 

පාකටා’’ති. මරිොෙබද්ොතිඋෙකමාතිකාමුයඛකතා. 

යුත්තොනං විෙ කතාෙ ඉච්ඡිතිච්ඡියත කායල සුයඛන

පච්චයවක්ඛිතබ්බත්තා. පතිට්ඨාකතාොති සම්පත්තීනුංපතිට්ඨාභාවුං පාපිතාෙ. 

අනුප්පවත්තිතාොති භාවනාබහුලීකායරහි අනුප්පවත්තිතාෙ. පරිචෙකතාොති 

ආයසවනෙළ්හතාෙ සුචිරුං පරිචොෙ. සුසම්පග් හිතාොතිසබ්බයසො උක්කුංසුං

පාපිතාෙ. සුසමාරද්ොොති අතිවිෙ සම්මයෙව නිබ්බත්තිකතාෙ. යසසුං
සුවිඤ්යඤෙයයමව. 

කාෙ තාසතිසුත්තවණ්ණනාෙලීනත්ථප්පකාසනාසමත්තා. 

10. සඞ්ඛාරුපපත්තිසුත්තවණ්ණනා 

160. සඞ්ඛාරුපපත්තින්ති විපාකක්ඛන්ධසඤ්ඤිතානුං සඞ්ඛාරානුං 
උප්පත්තිුං, නිබ්බත්තින්ති අත්යථො. ෙස්මා අවධාරණුං එතස්මිුං පයෙ 

ඉච්ඡිතබ්බන්ති, ‘‘සඞ්ඛාරානංයෙව උපපත්ති’’න්ති වත්වා යතන නිවත්තිතුං

ෙස්යසන්යතො, ‘‘න සත්තස්සා’’ති ආහ. යතන සත්යතො ජීයවො උප්පජ්ජතීති
මිච්ඡාවාෙුං පටික්ඛිපති. එවුං උප්පජ්ජනකධම්මවයසන උප්පත්තිුං ෙස්යසත්වා

ඉොනි උප්පත්තිජනකධම්මවයසනපි තුං ෙස්යසතුුං, ‘‘පුඤ්ඤාභිසඞ්ඛායරන

වා’’තිආදිවුත්තුං.තත්ථකායමසු පුඤ්ඤාභිසඞ්ඛායරනපිඋපපත්තියහොති, සා

පන ඉමස්මිුං සුත්යත  හිතාති. පුඤ්ඤාභිසඞ්ඛායරන වාති වා-සද්යෙො 
අවුත්තත්ථායපක්ඛණවිකප්පත්යථො, අවුත්තත්ථායපක්ඛාෙ පන න ආ යතො 
‘‘ආයනඤ්ජාභිසඞ්ඛායරනා’’ති.අථවාඋපපත්තිආ තා, එවුංකිච්චුංආ තුං, 
ආයනඤ්ජාභිසඞ්ඛායරො පයනත්ථ සරූයපන අනා යතොපි
පුඤ්ඤාභිසඞ්ඛාරග් හයණයනව  හියතොති ෙට්ඨබ්බුං. යකචි පන

‘‘පුඤ්ඤායනඤ්ජාභිසඞ්ඛායරනා’’ති පඨන්ති. භවූප ක්ඛන්ොනන්ති
සු තිභවූප ානුංඋපාොනක්ඛන්ධානුං. 

161. ය ොකිකාවට්ටන්ති කම්මවට්ටස්ස හණයතො.භවූපපත්තියහතුභූතා
ඔකප්පනීෙසද්ධා චතුපාරිසුද්ධිසීලුං තාදිසුං බුද්ධවචනබාහුසච්චුං

ආමිසපරිච්චාය ො කම්මස්සකතාඤාණුං කම්මඵලදිට්ඨි ච ඉයම සද්ොෙයෙො 

යවදිතබ්බා. ඨයපතීති පණිෙහනවයසන ඨයපති. පණිෙහතීති හි අෙයමත්ථ

අත්යථො. පතිට්ඨායපතීතිතත්ථසුප්පතිට්ඨිතුංකත්වාඨයපති. සහපත්ථනාොති, 
‘‘අයහො වතාහුං…යප.… උපපජ්යජෙය’’න්ති එවුං පවත්තපත්ථනාෙ සහ. 

සද්ොෙයෙොවාති ෙථාවුත්තා සද්ධාෙයෙො එව පඤ්ච ෙම්මා උපපත්තිො
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සඞ්ඛරණට්යඨන සඞ්ඛාරා, තස්මා එව අඤ්යඤහි විසිට්ඨභවූපහරණට්යඨන

විහාරානාමාති. තස්මිං ඨායනතිතස්මිුංඋපපත්තිට්ඨායන. 

පඤ්චෙම්මාව තුංසමඞ්ගීපුග් යලො උපපත්තිුං මග් ති යවසති එයතනාති 

මග්ය ො. පටිපජ්ජති එතාොති පටිපො. යචතනා පයනත්ථ සුද්ධසඞ්ඛාරතාෙ 
සද්ධාදිග් හයණයනව  හිතා, තස්මා අවධාරණුං කතුං.
උපපත්තිපකප්පනවයසයනව පවත්තිො පත්ථනා හයණයනව තස්සා
 හණන්ති යකචි. චිත්තකරයුත්ත තිනිබ්බත්තනධම්මවයසන අවධාරණස්ස
කතත්තා. යචතනා හි නාම කම්මුං, තස්සා උපපත්තිනිබ්බත්තයන 
වත්තබ්බයමවනත්ථි, තස්සාපනකිච්චකරණාසද්ධාෙයෙොපත්ථනාචාතිඉයම
ධම්මා සහකාරියනො භවූපපත්තිො නිොමකා යහොන්තීති තත්රූපපත්තිො

පවත්තන්තීතියතසුං මග් ාදිභායවොවුත්යතො.යතනාහ ‘‘ෙස්ස හී’’තිආදි.යතන
සද්ධා පත්ථනා චාතිඋභයෙධම්මාසහිතා හුත්වාකම්මුං වියසයසන්තා  තිුං
නිෙයමන්තීති ෙස්යසති, පටිසන්ධිග් හණුං අනිෙතුං යකවලස්ස කම්මස්ස
වයසනාති අධිප්පායෙො. කාමඤ්යචත්ථ ‘‘කම්මුං කත්වා’’ති වුත්තුං, 

කම්මායූහනයතොපනපය වපත්ථනුංඨයපතුම්පිවට්ටතියෙව. කම්මංකත්වාති
යචත්ථ ‘‘තායපත්වා භුඤ්ජති, භුත්වා සෙතී’’තිආදීසු විෙ න කාලනිෙයමො, 
කම්මුංකත්වාෙොකොචිපත්ථනුංකාතුුංවට්ටතීතිච ඉෙුංචාරිත්තෙස්සනුංවිෙ
වුත්තුං. ෙථා හි භවපත්ථනා ොව මග්ය න න සමුච්ඡිජ්ජති, තාව
අනුප්පන්නාභිනවකතූපචිතස්ස කම්මස්ස පච්චයෙො යහොතියෙව. පුන තථා

වියසසපච්චයෙො, ෙථානිෙයමත්වා උප්පාදිතා. යතන වුත්තුං – ‘‘ෙස්ස පඤ්ච

ෙම්මා අත්ථි, නපත්ථනාතස්ස තිඅනිබද්ො’’ති. 

165. සබ්බයසොවාති ‘‘ඉෙුං කාළකුං සාමුං යසතුං හරිතුං මණ්ඩලුං
අපරිමණ්ඩලුං චතුරුංසුං පරිපුණ්ණුං ඛුද්ෙකුං මහන්ත’’න්තිආදිනා සබ්බයසොව 

පාකටංයහොති. 

167. සුන්ෙයරොති කාළකාදියෙොසරහිතතාෙ යසොභයනො. ආකරසම්පන්යනො 

සම්පන්නආකරුප්පත්තිො. යෙොවනාදීහීතියධොවනතාපනමජ්ජනාදීහි. 

168. යලොකධාතූනුං සතසහස්සුං අත්තයනො වයස වත්තනයතො 

සතසහස්යසො. තස්ස පන තත්ථ ඔභාසකරණුං පාකටන්ති ආහ 

‘‘ආය ොකඵරණබ්රහ්මා’’ති. අෙයමව නයෙො යහට්ඨා ‘‘සහස්යසො 

බ්රහ්මා’’තිආදීසුපි. නික්යඛනකතන්තිනික්ඛපරිමායණන ජම්යබොනයෙනකතුං.
නික්ඛුං පන වීසතිසුවණ්ණන්ති යකචි. පඤ්චවීසතිසුවණ්ණන්ති අපයර. 

සුවණ්ණුං නාම චතුධරණන්ති වෙන්ති. ඝට්ටනමජ්ජනක්ඛමං න යහොති 

පරිත්තභාවයතො. අතියරයකනාති පඤ්චසුවණ්ණඅතියරයකන නික්ඛප්පමාණුං

අසම්පත්යතන. වණ්ණවන්තං පන න යහොති අවිපුලතාෙ උළාරුං හුත්වා
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අනුපට්ඨානයතො. අවණ්ණවන්තතාෙ එව ඵරුසොතුකං ඛාෙති. තාසූති තාසු

භූමීසු, ෙත්ථ සාඛා වඩ්ඪිත්වා ඨිතා. යතති සුවණ්ණඞ්කුරා. පචිත්වාති

තායපත්වා. සම්පහට්ඨන්ති සමුජ්ජලීකතන්ති ආහ – 

‘‘යෙොතඝට්ටිතපමජ්ජිත’’න්ති, තම්බමත්තිකයලපුං කත්වා යධොතඤ්යචව
පාසාණාදිනාඝට්ටිතඤ්චඑළකයලොමාදිනා පමජ්ජිතඤ්චාතිඅත්යථො. 

එතයෙවාති ආයලොකුං වඩ්යඪත්වා එත්ථ ආයලොකඵරණයමව. අථ වා ෙුං

දිබ්බචක්ඛුඵරණුං, ආයලොකඵරණම්පි එතයෙව. ෙත්තකඤ්හි ඨානුං යෙොගී
කසිණායලොයකන ඵරති; තත්තකුං ඨානුං දිබ්බචක්ඛුඤාණුං ඵුසතීති
දිබ්බචක්ඛුඵරයණ ෙස්සියත ආයලොකඵරණුං ෙස්සිතයමවාති අත්යථො. 

සබ්බත්ථාති සබ්බස්මිුං ‘‘ඵරිත්වා’’ති ආ තට්ඨායන. අවිනායසන්යතනාති
අසම්භින්යනන. 

කසිණඵරණං විොති කසියණොභායසන ඵරණුං විෙ දිස්සති උපට්ඨාති, 
මණිපභාඵරණස්සවිෙබ්රහ්මයලොයකධාතුඵරණස්සෙස්සිතත්තාතිඅධිප්පායෙො. 

සරීරපභාපනනික්ඛපභාසදිසාති, ‘‘නික්යඛොපම්යමසරීරඵරණංවිෙ දිස්සතී’’ති

වුත්තුං. අට්ඨකථානාමනත්ථීති පාළිපෙස්සඅත්ථවණ්ණනාෙනාමනිච්ඡිතාෙ
භවිතබ්බුං, අවිනිච්ඡිතාෙ පන නත්ථි විොති අකථනුං නාම අට්ඨකථාෙ

අනාචිණ්ණන්ති තස්ස වාෙුං පටික්ඛිපිත්වා. ෙථා හි වත්තබ්බුං, තථා අවත්වා
‘‘විො’’ති වචනුං කිමත්ථිෙන්ති අධිප්පායෙො. බුද්ධානුං බයාමප්පභා

බයාමප්පයෙයස සබ්බකාලුං අධිට්ඨාති විෙ තස්ස බ්රහ්මුයනො සරීරඵරණං 

සරීරාභාෙ පත්ථරණුං සබ්බකාලිකං. චත්තාරිමානි ඉතරානි ඵරණානි 

අවිනායසත්වා අඤ්ඤමඤ්ඤමභින්දිත්වා කයථතබ්බං. ඵරණපෙස්යසව

යවවචනං ‘‘අධිමුච්චයනයනව ඵරණ’’න්ති. පත්ථරතීති ෙථාවුත්තුං

ඵරණවයසනපත්ථරති. ජානාතීතිඅධිමුච්චනවයසනජානාති. 

169. ආෙයෙොති ආදි-සද්යෙන සුයභ සඞ් ණ්හාති. ආභාති 
දුතිෙජ්ඣානභූමියකයෙයව එකජ්ඣුං  යහත්වා සාධාරණයතො වුත්තුං. තයතො 

සුභාති තතිෙජ්ඣානභූමියක. යතනාහ – ‘‘පාටියෙක්කා යෙවා නත්ථී’’තිආදි.
සාධාරණයතො කතාෙපි පත්ථනාෙ ඣානඞ් ුං පරිත්තුං භාවිතඤ්යච, 
පරිත්තායභසුඋපපත්ති යහොති, මජ්ඣිමඤ්යච, අප්පමාණායභසු, පණීතඤ්යච, 

ආභස්සයරසු උපපත්ති යහොතීති ෙට්ඨබ්බුං. සුභාති එත්ථාපි එයසව නයෙො.

යහට්ඨා වුත්තනයෙයනව සුවිඤ්යඤයෙයොති ආහ – ‘‘යවහප්ඵ ාදිවාරා

පාකටායෙවා’’ති. 

කාමාවචයරසුනිබ්බත්තතූතිආදිනා සද්ධාදීනුංඅජ්ඣානවිපස්සනානුංකථුං
තෙධිට්ඨානුං යහොතීති ආසඞ්කති. ඉතයරො සද්ධාදීනුං අජ්ඣානසභාවත්යතපි
ඣානවිපස්සනානුං අධිට්ඨානුං නිස්සෙපච්චොදිවයසන සප්පච්චෙත්තා
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බ්රහ්මයලොකූපපත්තිුං නිබ්බානඤ්ච ආවහන්තීති ෙස්යසන්යතො, ‘‘ඉයම පඤ්ච

ෙම්මා’’තිආදිමාහ. තත්ථ සී න්ති සම්භාරසීලුං. අනා ාමී
සමුච්ඡින්නඔරම්භාගිෙසුංයෙොජයනො සමායනො සයච සබ්බයසො උපපත්තියෙො
අතික්කමිතුුං න සක්යකොති, අරිෙභූමීසු එව නිබ්බත්තති 

ෙථූපචිතඣානකම්මුනාති ආහ – ‘‘අනා ාමි…යප.… නිබ්බත්තතී’’ති. 

උපරිමග් න්ති අග් මග් ුං භායවත්වා. ආසවක්ඛෙන්ති සබ්බයසො ආසවානුං
ඛෙුංපහානුං පාපුණාති.යසසුංසුවිඤ්යඤෙයයමව. 

සඞ්ඛාරුපපත්තිසුත්තවණ්ණනාෙලීනත්ථප්පකාසනාසමත්තා. 

නිට්ඨිතාචඅනුපෙවග් වණ්ණනා. 
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3. සුඤ්ඤතවග්ය ො 

1. චූළසුඤ්ඤතසුත්තවණ්ණනා 

176. කා පරිච්යඡෙං කත්වාති සමාපජ්ජන්යතහි නාම කාලපරිච්යඡයෙො
කාතබ්යබො.යථයරොපනභ වයතොවත්තකරණත්ථුං කාලපරිච්යඡෙුංකයරොති, 
‘‘එත්තයක කායල වීතිවත්යත ඉෙුං නාම භ වයතො කාතබ්බ’’න්ති. යසො 
තත්ථකුංයෙව සමාපත්තිුං සමාපජ්ජිත්වා වුට්ඨාති, තුං සන්ධාෙ වුත්තුං 

‘‘කාලපරිච්යඡෙුං කත්වා’’ති. සුඤ්ඤතාඵ සමාපත්තිං අප්යපත්වාති එයතන
ඉතයර, ‘‘නයසොතාපන්නසකො ාමීඵලසමාපත්තිුං සමාපජ්ජන්තී’’තිවෙන්ති, 

තුං වාෙුං පටියසයධති. සුඤ්ඤයතොති අත්තසුඤ්ඤයතො ච නිච්චසුඤ්ඤයතො ච
සඞ්ඛාරා උපට්ඨහිුංසු. යසක්ඛානඤ්හි සුඤ්ඤතාපටියවයධො පායෙසියකො
සුභසුඛසඤ්ඤානුං අප්පහීනත්තා, තස්මා යසො යථයරො සුඤ්ඤතාකථුං

යසොතුකායමො ජායතො. ධුයරන ධුරං පහරන්යතන විොති රථධුයරන රථධුරුං
පහරන්යතන විෙ කත්වා උජුකයමව සුඤ්ඤතා…යප.… වත්ථුුං න සක්කාති 

යෙොජනා. එකංපෙන්තිඑකුංසුඤ්ඤතාපෙුං. 

පුබ්යබපාහන්තිආදිනා භ වා පඨමයබොධිෙම්පි අත්තයනො

සුඤ්ඤතාවිහාරබාහුල්ලුංපකායසතීතිෙස්යසන්යතො ‘‘පඨමයබොධිෙම්පී’’තිආහ. 

එයකොතිආදි යථරස්ස සුඤ්ඤතාකථාෙ භාජනභාවෙස්සනත්ථුං. යසොතුන්ති
අට්ඨිුං කත්වා මනසි කත්වා සබ්බයචතසා සමන්නාහරිත්වා යසොතුම්පි. 

උග් යහතුම්පිති ෙථාභූතුං ධම්මුං ධාරණපරිපුච්ඡාපරිචෙවයසන හෙයෙන 
උග් හිතුං සුවණ්ණභාජයන පක්ඛිත්තසීහවසා විෙ අවිනට්යඨ කාතුම්පි. 

කයථතුම්පීති විත්ථායරන පයරසුං ෙස්යසතුම්පි සක්කා. තත්ථාති

මි ාරමාතුපාසායෙ. කට්ඨරූපයපොත්ථකරූපචිත්තරූපවයසන කතාති ථම්භාදීසු
උත්තිරිත්වා කතානුං කට්ඨරූපානුං, නිෙූහාදීසු පටිමාවයසන රචිතානුං
යපොත්ථකරූපානුං, සිත්තිපස්යස චිත්තකම්මවයසන විරචිතානුං

චිත්තරූපානඤ්ච කතා නිට්ඨපිතා. යවස්සවණමන්ොතාදීනන්ති පටිමාරූයපන

කතානුං යවස්සවණමන්ධාතුසක්කාදීනුං. චිත්තකම්මවයසනාති 

ආරාමාදිචිත්තකම්මවයසන. සණ්ඨිතම්පීති අවෙවභායවන සණ්ඨිතුං හුත්වා

ඨිතම්පි. ජිණ්ණපටිසඞ්ඛරණත්ථන්ති ජිණ්ණානුං 
නිෙූහකූටා ාරපාසාොවෙවානුං අභිසඞ්ඛරණත්ථාෙ තස්මිුං තස්මිුං ඨායන 
රහස්සසඤ්ඤායණන ඨපිතුං. ‘‘පරිභුඤ්ජිස්සාමී’’ති තස්මිුං තස්මිුං කිච්යච

විනියුඤ්ජනවයසන පරිභුඤ්ජිතබ්බස්ස. එතං වුත්තන්ති, ‘‘අෙුං
මි ාරමාතුපාසායෙො සුඤ්යඤො’’තිආදිකුංවුත්තුං. 

නිච්චන්ති සබ්බකාලුං රත්තිඤ්ච දිවා ච. එකභාවං එකං අසුඤ්ඤතන්ති

පච්චත්යතඋපයෙො වචනුං, එකත්තුං එයකොඅසුඤ්ඤයතොතිඅත්යථො.  ායමොති

පවත්තනවයසනාති ය හසන්නියවසවීථිචච්චරසිඞ්ඝාටකාදියක උපාොෙ
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 ායමොති යලොකුප්පත්තිවයසන. කිය සවයසනාතිතත්ථ අනුනෙපටිඝවයසන. 

එයසව නයෙොති ඉමිනා ‘‘පවත්තවයසන වා කියලසවයසන වා උප්පන්නුං
මනුස්සසඤ්ඤ’’න්ති ඉමමත්ථුං අතිදිසති. එත්ථ ච ෙථා  ාමග් හයණන
ඝරාදිසඤ්ඤා සඞ් හිතා, එවුං මනුස්සග් හයණන ඉත්ථිපුරිසාදිසඤ්ඤා
සඞ් හිතා. ෙස්මා රුක්ඛාදියක පටිච්ච අරඤ්ඤසඤ්ඤා තත්ථ
පබ්බතවනසණ්ඩාෙයෙො අන්යතො ධා, තස්මා තත්ථ විජ්ජමානම්පි තුං විභා ුං
අග් යහත්වා එකුං අරඤ්ඤුංයෙව පටිච්ච අරඤ්ඤසඤ්ඤුං මනසි කයරොති. 

ඔතරතීති අනුප්පවිසති. අධිමුච්චතීති නිච්ඡියනොති. පවත්තෙරථාති තථාරූපාෙ

පස්සද්ධිො අභාවයතො ඔළාරිකධම්මප්පවත්තිසිද්ධා ෙරථා. කිය සෙරථාති 

අනුනෙපටිඝසම්භවා කියලසෙරථා. දුතිෙපයෙති ‘‘යෙ අස්සු ෙරථා 
මනුස්සසඤ්ඤුං පටිච්චා’’ති ඉමස්මිුං පයෙ. මනසිකාරසන්තතාෙ, – ‘‘නාෙුං
පුබ්යබ විෙ ඔළාරිකා, ධම්මප්පවත්තී’’ති සඞ්ඛාරෙස්සනෙරථානුං සුඛුමතා

සල්ලහුකතාච චරිතත්ථාතිආහ ‘‘පවත්තෙරථමත්තාඅත්ථී’’ති. 

ෙුං කියලසෙරථජාතුං, තුං ඉමිස්සා ෙරථසඤ්ඤාෙ න යහොතීති යෙොජනා. 
පවත්තෙරථමත්තුං අවසිට්ඨුං යහොති, විජ්ජමානයමව අත්ථි ඉෙන්ති පජානාතීති

යෙොජනා. සුඤ්ඤතානිබ්බත්තීතිසුඤ්ඤතන්තිපවත්ති.සුඤ්ඤතා සහචරිතඤ්හි
සුඤ්ඤුං, ඉධසුඤ්ඤතාතිවුත්තා. 

177. අස්සාති භ වයතො එවං ඉොනි වුච්චමානාකායරන චිත්තප්පවත්ති

අයහොසි. අච්චන්තසුඤ්ඤතන්ති ‘‘පරමානුත්තර’’න්ති වුත්තුං අරහත්තුං 

යෙයසස්සාමීති. අරඤ්ඤසඤ්ඤාෙ වියසසානධි මනයතොති, ‘‘අරඤ්ඤුං 
අරඤ්ඤ’’න්ති මනසිකායරනඣානාදිවියසසස්ස අධි මාභාවයතො, ‘‘පථවී’’ති
මනසිකායරන වියසසාධි මනයතො. ඉොනි තයමවත්ථුං උපමාෙ විභායවතුුං 

‘‘ෙථා හී’’තිආදිවුත්තුං. එවංසන්යතතිඑවුංවපියතසාලිආෙයෙො සම්පජ්ජන්ති.

ධුවයසවනන්ති නිෙතයසවනුං පාරිහාරිෙකම්මට්ඨානුං. පටිච්චාති එත්ථ

‘‘සම්භූත’’න්ති වචනයසයසො ඉච්ඡියතොති ආහ ‘‘පටිච්ච සම්භූත’’න්ති. පථවිුං 
පටිච්චසම්භූතාහිසඤ්ඤාති. 

පථවීකසියණ යසො පථවීසඤ්ඤී යහොති, න පකතිපථවිෙුං. තස්සාති

පථවීකසිණස්ස. යතහීති  ණ්ඩාදීහි. සුට්ඨුවිහතන්තිෙථාවලීනුං යලයසොපින
යහොති, එවුං සම්මයෙව ආයකොටිතුං. නදීතළාකාදීනුං තීරප්පයෙයසො උෙකස්ස

ආකරට්යඨන කූලුං, උන්නතභාවයතොඋග් තුංකූලුං විොති උක්කූ ං, භූමිො 

උච්චට්ඨානුං.වි තුංකූලන්ති වික්කූ ං, නීචට්ඨානුං.යතනාහ ‘‘උච්චනීච’’න්ති. 

එකංසඤ්ඤන්ති එකුංපථවීතිසඤ්ඤුංයෙව. 

182. සතිපි සඞ්ඛාරනිමිත්තවිරයහ ොදිසානුං නිමිත්තානුං අභායවන 

‘‘අනිමිත්ත’’න්ති වුච්චති, තානි ෙස්යසතුුං, ‘‘නිච්චනිමිත්තාදිවිරහියතො’’ති
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වුත්තුං. චතුමහාභූතිකං චතුමහාභූතනිස්සිතුං. සළාෙතනපටිසංයුත්තං 
චක්ඛාෙතනාදිසළාෙතනසහිතුං. 

183. විපස්සනාෙ පටිවිපස්සනන්ති ධම්මානඤ්ච පුන විපස්සනුං. ඉොති

අත්තයනො පච්චක්ඛභූතෙථාධි තමග් ඵලුංවෙතීතිආහ– ‘‘අරිෙමග්ය යචව

අරිෙඵය  චා’’ති. උපාදියසසෙරථෙස්සනත්ථන්ති සබ්බයසො කියලසුපධිො
පහීනාෙ ඛන්යධොපධි අවිසිට්ඨා, තප්පච්චො ෙරථා උපාදියසසෙරථා, තුං 
ෙස්සනත්ථුං. ෙස්මා විසෙයතො  ාමසඤ්ඤා ඔළාරිකා, මනුස්සසඤ්ඤා සුඛුමා, 

තස්මා මනුස්සසඤ්ඤාෙ  ාමසඤ්ඤං නිවත්යතත්වා. ෙස්මා පන 
මනුස්සසඤ්ඤාපි සභා වත්ථුපරිග් හයතො ඔළාරිකා, සභා වත්ථුයතො

අරඤ්ඤසඤ්ඤා සුඛුමා, තස්මා අරඤ්ඤසඤ්ඤාෙ මනුස්සසඤ්ඤං

නිවත්යතත්වා. පථවීසඤ්ඤාදිනිවත්තයන කාරණුං යහට්ඨා සුත්තන්තයරසු ච

වුත්තයමව. අනුපුබ්යබනාති මග් ප්පටිපාටිො. නිච්චසාරාදීනුං සබ්බයසො 

අවත්ථුතාෙඅච්චන්තයමවසුඤ්ඤත්තා අච්චන්තසුඤ්ඤතා. 

184. සුඤ්ඤතඵ සමාපත්තින්ති සුඤ්ඤතවියමොක්ඛස්ස ඵලභූතත්තා, 
සුඤ්ඤතානුපස්සනාෙ වයසන සමාපජ්ජිතබ්බත්තා ච 
සුඤ්ඤතඵලසමාපත්තින්තිලද්ධනාමුං අරහත්තඵලසමාපත්තිුං. ෙස්මා අතීයත 
පච්යචකසම්බුද්ධාඅයහසුුං, අනා යතභවිස්සන්ති, ඉොනිපනබුද්ධසාසනස්ස 
ධරමානත්තා පච්යචකබුද්ධා න වත්තන්ති, තස්මා පච්යචකබුද්ධග් හණුං

අකත්වා, ‘‘එතරහිපි බුද්ෙබුද්ෙසාවකසඞ්ඛාතා’’ඉච්යචව වුත්තුං. න හි 
බුද්ධසාසයනධරන්යතපච්යචකබුද්ධාභවන්ති.යසසුංසුවිඤ්යඤෙයයමව. 

චූළසුඤ්ඤතසුත්තවණ්ණනාෙලීනත්ථප්පකාසනාසමත්තා. 

2. මහාසුඤ්ඤතසුත්තවණ්ණනා 

185. ඡවිවණ්යණන යසොකායළො, නනායමන. ප ා සන්ථායරොතිආදීනීති 

ආදි-සද්යෙන යකොච්ඡචිමිලිකාකටසාරාදීනුං  හණුං.  ණභික්ඛූනන්ති 
 ණබන්ධනවයසනභික්ඛූනුං. 

ෙදි සුංසයෙො නාම නත්ථි, ‘‘සම්බහුලා නු යඛො’’ති ඉෙුං කථන්ති ආහ 

‘‘විතක්කපුබ්බභා ා’’තිආදි. තත්ථ විතක්යකො පුබ්බභාය ො එතිස්සාති 

විතක්කපුබ්බභා ා, පුච්ඡා. සා ‘‘සම්බහුලා යනො එත්ථ භික්ඛූවිහරන්තී’’ති
වචනුං, විතක්යකො පන ‘‘සම්බහුලා නු යඛො ඉධ භික්ඛූ විහරන්තී’’ති ඉමිනා
ආකායරනතොභ වයතොඋප්පන්යනොචිත්තසඞ්කප්යපො, තස්ස පරිවිතක්කස්ස
තබ්භාවයජොතයනොෙුං නු-කායරො වුත්යතොති ෙස්යසන්යතො ආහ – 

‘‘විතක්කපුබ්බභාය චාෙංනු-කායරොනිපාතමත්යතො’’ති.කිඤ්චාපි  ච්ඡන්යතො
දිස්වා, ‘‘සම්බහුලා යනො එත්ථ භික්ඛූ විහරන්තී’’ති පුච්ඡාවයසන භ වතා 
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වුත්යතො, අථයඛො‘‘නයඛො, ආනන්ෙ, භික්ඛුයසොභතිසඞ් ණිකාරායමො’’තිආදි
(ම.නි.3.185) උපරියෙසනාවයසනමත්ථකුං ච්ඡන්යතඅවිනිච්ඡියතොනාමන
යහොති, අථ යඛො විසුුං විනිච්ඡියතො එව යහොති, දිස්වා නිච්ඡිනිත්වාව
කථාසමුට්ඨාපනත්ථුං තථා පුච්ඡති. තථා හි වුත්තුං – ‘‘ජානන්තාපි තථා තා

පුච්ඡන්තී’’ති(පාරා.16). යතනාහ ‘‘ඉයතොකිරා’’තිආදි. 

ෙථානදීඔතිණ්ණුං උෙකුං ෙථානින්නුං පක්ඛන්ෙති, එවුං සත්තා ධාතුයසො 

සුංසන්ෙන්ති, තස්මා ‘‘ ණවායසොනදීඔතිණ්ණඋෙකසදියසො’’ති වුත්තුං. ඉොනි

තමත්ථුං විත්ථාරයතො ෙස්යසතුුං – ‘‘නිරෙතිරච්ඡානයෙොනී’’තිආදි වුත්තුං. 
කුරුවින්ොදින්හානීෙචුණ්ණානි සණ්හසුඛුමභාවයතො නාළිෙුං පක්ඛිත්තානි

නිරන්තරායනව තිට්ඨන්තීති ආහ – ‘‘චුණ්ණභරිතා නාළි විො’’ති. 

සත්තපණ්ණාස කු සතසහස්සානීති සත්තසතසහස්සාධිකානි පඤ්ඤාස 
කුලානුංයෙව සතසහස්සානි, මනුස්සානුං පන වයසන සත්ත යකොටියෙො තො
තත්ථවසිුංසු. 

තයතො චින්යතසි, කථුං? කාමඤ්චාෙුං යලොකපකති, මය්හුං පන සාසයන

අයුත්යතොව යසොතිආහ – ‘‘මො’’තිආදි. ෙම්මන්ති සභාවසිද්ධුං. සංයවය ොති 

සයහොත්තප්පඤාණුං වුච්චති. න යඛො පයනතං සක්කා 
ගිලානුපට්ඨානඔවාොනුසාසනිආදිවයසන සමා මස්ස ඉච්ඡිතබ්බත්තා. 

 ණයභෙනන්ති ණසඞ් ණිකාෙවියවචනුං. 

186. කතපරිභණ්ඩන්ති පුබ්යබකතසුංවිධානස්ස චීවරස්ස වුත්තාකායරන 

පටිසඞ්ඛරණුං. යනොතිඅම්හාකුං. අනත්තමයනොතිඅනාරාධිතචිත්යතො. 

සක යණන සහභාවයතො සඞ් ණිකාති ආහ ‘‘සකපරිසසයමොොන’’න්ති. 

 යණොතිපනඉධ ජනසමූයහොතිවුත්තුං ‘‘නානාජනසයමොොන’’න්ති. යසොභති 

ෙථානුසිට්ඨුං පටිපජ්ජමානයතො. කාමයතො නික්ඛමතීති නික්ඛයමො, එවුං

නික්ඛමවයසනඋප්පන්නුං සුඛං.  ණසඞ් ණිකාකියලසසඞ් ණිකාහිපවිවිත්ති 

පවියවයකො. පවියවකවයසන උප්පන්නුං සුඛං. රා ාදීනුං උපසමාවහුං සුඛුං 

උපසමසුඛං. මග් සම්යබොධාවහුං සුඛුං සම්යබොධිසුඛං. නිකායමතබ්බස්ස, 

නිකාමුංවාලාභී නිකාම ාභී. නිදුක්ඛුංසුයඛයනවලභතීති අදුක්ඛ ාභී. කසිරුං

වුච්චතිඅප්පකන්තිආහ– ‘‘අකසිර ාභීතිවිපු  ාභී’’ති. 

සාමායිකන්ති සමයෙ කියලසවිමුච්චනුං අච්චන්තයමවාති සාමායිකුං ම-

කායර අ-කාරස්ස දීඝුං කත්වා. යතනාහ – ‘‘අප්පිතප්පිතසමයෙ කිය යසහි

විමුත්ත’’න්ති. කන්තන්ති අඞ් සන්තතාෙ ආරම්මණසන්තතාෙ ච කමනීෙුං

මයනොරම්මුං. අසාමායිකං අච්චන්තවිමුත්තුං. 
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එත්තාවතාතිආදිනා සඞ් ණිකාරාමස්ස වියසසාධි මස්ස අන්තරායිකභාවුං
අන්වෙයතො බයතියරකයතො ච සහ නිෙස්සයනන ෙස්යසති. තත්ථ සා දුවිධා
අන්තරායිකතා යවොොනධම්මානුං අනුප්පත්තියහතුකා, සුංකියලසධම්මානුං 
උප්පත්තියහතුකාච. 

යත පඨමුං ‘‘සඞ් ණිකාරායමො’’තිආදිනා විභායවත්වා ඉතරුං විභායවතුුං, 

‘‘ඉොනි යෙොසුප්පත්තිං ෙස්යසන්යතො’’තිආදි වුත්තුං. ‘‘අට්ඨිඤ්ච පටිච්ච
න්හාරුඤ්ච පටිච්ච චම්මඤ්ච පටිච්ච මුංසඤ්ච පටිච්ච ආකායසො පරිවාරියතො

රූපන්ත්යවව සඞ්ඛුං  ච්ඡතී’’තිආදීසු (ම. නි. 1.306) විෙ ඉධ රූපසද්යෙො

කරජකාෙපරිොයෙොති ‘‘රූපන්ති සරීර’’න්ති ආහ. ‘‘නාහුං, ආනන්ෙ…යප.… 
යෙොමනස්සුපාොසා’’ති කස්මා වුත්තුං? නනු කායෙ ච ජීවියත ච
අනයපක්ඛචිත්තානුං ආරද්ධවිපස්සකානම්පි 
අසප්පාෙවජ්ජනසප්පාෙයසවනවයසනකාෙස්සපරිහරණුංයහොතීති? සච්චුං, තුං
පන යෙො කල්ලසරීරුං නිස්සාෙ ධම්මසාධනාෙ අනුයුඤ්ජිතුකායමො යහොති, 
තස්යසවධම්මසාධනතාවයසන. ධම්මසාධනභාවඤ්හිඅයපක්ඛිත්වාඅසප්පාෙුං
වජ්යජත්වා සප්පාෙවයසන යපොයසත්වා සුට්ඨතරුං හුත්වා අනුයුඤ්ජනයතො
කාෙස්ස පරිහරණුං, න යසො කායෙ අභිරයතො නාම යහොති
පච්චයවක්ඛණාෙත්තත්තා අයපක්ඛාෙ වියනොදිතබ්යබො තාදියසොති. 

උපාලි හපතියනොති එත්ථාපි ‘‘ෙසබලසාවකත්තුප මනසඞ්ඛායතනා’’ති 
ආයනත්වායෙොයජතබ්බුං. 

187. මහාකරුණාවයසන පරිවුතාෙ පරිසාෙ මජ්යඣ නිසින්යනොපි 

එකන්තවියවකජ්ඣාසෙත්තා එකයකොව. එයතන සත්ථුයනො පවිවිත්තස්ස
පවියවකත්යතන විවිත්තතුං ෙස්යසති. රූපාරූපපටිභා නිමිත්යතහි

නිවත්තනත්ථුං ‘‘රූපාදීනං සඞ්ඛතනිමිත්තාන’’න්ති වුත්තුං. අතිවිෙ

සන්තතරපණීතතමභායවනවියසසයතොසියනොති බන්ධතීති විසයෙො, යසො එව

සසන්තතිපරිොපන්නතාෙ අජ්ඣත්තං. කිුං පනතන්තිආහ – ‘‘සුඤ්ඤතන්ති 

සුඤ්ඤතඵ සමාපත්ති’’න්ති.උපධිවියවකතාෙඅසඞ්ඛතාධාතුඉධවියවයකොති 

අධිප්යපයතොතිආහ– ‘‘වියවකනින්යනනා’’තිආදි. භඞ් මත්තම්පිඅයසයසත්වා

ආසවට්ඨානිොනඤ්චධම්මානුංතත්ථවි තත්තායතසුංවයසන වි තන්යතන, 
එවුංභූතුංයතසුංබයන්තිභාවුංපත්තන්තිපාළිෙුං ‘‘බයන්තිභූයතනා’’තිවුත්තුං.
උයෙයොජනුං විස්සජ්ජනුං, තුං එතස්ස අත්ථි, උයෙයොයජති විස්සජ්යජතීති වා
උයෙයොජනිකුං. ෙස්මා න සබ්බකථා උයෙයොජනවයසයනව පවත්තති, තස්මා

වුත්තුං ‘‘උයෙයොජනිකපටිසංයුත්ත’’න්ති. 

යත පාකං ණ්හන්යතොවිොතිෙථායතලපායකො නාමපරිච්ඡින්නකායලො
නඅතික්කමිතබ්යබො, එවුංඅත්තයනොසමාපත්තිකාලුං අනතික්කමිත්වා.ෙථාහි
කුසයලො යවජ්යජො යතලුං පචන්යතො තුං තුං යතලකිච්චුං චින්යතත්වා ෙදි වා
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පත්ථින්නපායකො, ෙදි වා මජ්ඣිමපායකො, ෙදි වා ඛරපායකො ඉච්ඡිතබ්යබො, 
තස්ස කාලුං උපධායරත්වා පචති, එවුං භ වා ධම්මුං යෙයසන්යතො
යවයනෙයානුං ඤාණපරිපාකුං උපධායරත්වා තුං තුං කාලුං අනතික්කමිත්වා

ධම්මුං යෙයසත්වා පරිසුං උයෙයොයජන්යතො ච වියවකනින්යනයනවචිත්යතන

උයෙයොයජති. ද්යව පඤ්චවිඤ්ඤාණානිපි තෙභිනීහතමයනොවිඤ්ඤාණවයසන 

නිබ්බානනින්නායනව. බුද්ධානඤ්හි සඞ්ඛාරානුං සුට්ඨ පරිඤ්ඤාතතාෙ
පණීතානම්පිරූපාදීනුංආපාථ මයනපය ව ඉතයරසුං පටිකූලතාවසුපාකටා
හුත්වා උපට්ඨාති, තස්මා ඝම්මාභිතත්තස්ස විෙ සීතජලට්ඨානනින්නතා
නිබ්බානනින්නයමව චිත්තුංයහොති, තස්සඅතිවිෙසන්තපණීතභාවයතො. 

188. අජ්ඣත්තයමවාති ඉධ ඣානාරම්මණුං අධිප්යපතන්ති ආහ 

‘‘ය ොචරජ්ඣත්තයමවා’’ති. ඉෙ නිෙකජ්ඣත්තං සුඤ්ඤතුං.
අපගුණපාෙකජ්ඣානඤ්හි එත්ථ ‘‘නිෙකජ්ඣත්ත’’න්ති අධිප්යපතුං 

විපස්සනාවියසසස්ස අධිප්යපතත්තා, නිෙකජ්ඣත්තං නිජ්ජීවනිස්සත්තතුං, 

අනත්තතන්තිඅත්යථො. අසම්පජ්ජනභාවජානයනනාතිඉොනියමකම්මට්ඨානුං
වීථිපටිපන්නුංන යහොති, උප්පථයමවපවත්තතීතිජානයනන. 

කස්මා පයනත්ථ භ වතා විපස්සනාෙ එව පාෙයක ඣායන අවත්වා 

පාෙකජ්ඣානුං  හිතන්ති ආහ – ‘‘අප්පගුණපාෙකජ්ඣානයතො’’තිආදි. න

පක්ඛන්ෙති සම්මානසමාහිතත්තා.යසොපන ‘‘අජ්ඣත්තධම්මා මය්හුංනිජ්ජටා
නිගුම්බා හුත්වා න උපට්ඨහන්ති, හන්ොහුං බහිද්ධාධම්යම මනසි කයරෙයුං
එකච්යචසු සඞ්ඛායරසු උපට්ඨියතසු ඉතයරපි උපට්ඨයහෙයයමවා’’ති 

පරස්ස…යප.… මනසි කයරොති. පාෙකජ්ඣානවයසන විෙ
සම්මසිතජ්ඣානවයසනපි උභයතොභා විමුත්යතො යහොතියෙවාති ආහ – 

‘‘අරූපසමාපත්තිෙං නු යඛො කථන්ති ආයනඤ්ජං මනසි කයරොතී’’ති. න යම

චිත්තංපක්ඛන්ෙතීතිමය්හුං විපස්සනාචිත්තුංවීථිපටිපන්නුංහුත්වානවහතීති. 

පාෙකජ්ඣානයමවාති විපස්සනාෙ පාෙකභූතයමව ඣානුං. පුනප්පුනං මනසි

කාතබ්බන්ති පුනප්පුනුං සමාපජ්ජිතබ්බුං විපස්සනාෙ තික්ඛවිසෙතාපාෙනාෙ. 

අවහන්යත නිපුණාභායවන යඡෙනකිරිොෙ අප්පවත්තන්යත. සමාපජ්ජිත්වා
විපස්සනාෙ තික්ඛකම්මකරණුං සමථවිපස්සනාවිහායරනාති ආහ – 

‘‘කම්මට්ඨායනමනසිකායරො වහතී’’ති. 

189. සම්පජ්ජති යමති වීථිපටිපත්තිො පුබ්යබනාපරුං වියසසාභාවයතො

සම්පජ්ජති යම කම්මට්ඨානන්ති ජානයනන. ඉරිොපථං අහායපත්වාති ෙථා
පරිස්සයමො නා ච්ඡති, එවුං අත්තයනො බලානුරූපුං තස්ස කාලුං යනත්වා

පමාණයමව පවත්තයනන ඉරිොපථුං අයහොයපත්වා. සබ්බවායරසූති
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ඨානනිසජ්ජාසෙනවායරසු.කථාවායරසුපනවියසසුං තත්ථතත්ථවෙන්ති. ඉෙං

වුත්තන්තිඉෙුං, ‘‘ඉමිනා විහායරනා’’තිආදිවචනුංවුත්තුං. 

190. කාමවිතක්කාෙයෙො ඔළාරිකකාමරා බයාපාෙසභා ාති ආහ – 

‘‘විතක්කපහායනන ද්යව මග්ය  කයථත්වා’’ති. කාමගුයණසූති නිද්ධාරයණ

භුම්මුං. කිස්මිඤ්චියෙව කිය සුප්පත්තිකාරයණති තස්ස පුග් ලස්ස
කියලසුප්පත්තිකාරණුං සන්ධාෙ වුත්තුං, අඤ්ඤථා සබ්යබපිපඤ්චකාමගුණා 

කියලසුප්පත්තිකාරණයමව. සමුොචරතීති සමුොචායරොති ආහ 

‘‘සමුොචරණයතො’’ති. යසො පනෙස්මා චිත්තස්ස, නසත්තස්ස, තස්මා වුත්තුං
පාළිෙුං ‘‘යචතයසො’’ති. ම-කායරො පෙසන්ධිකයරො එ-කාරස්ස ච අකායරො

කයතොතිආහ ‘‘එවංසන්යතඑතන්ති. 

191. අනුසයෙොති මානානුසයෙො භවරා ානුසයෙො අවිජ්ජානුසයෙොති

තිවියධොපි අනුසයෙො පහීෙති අරහත්තමග්ය න. වුත්තනයෙයනවාති, ‘‘තයතො
මග් ානන්තරුංඵලුං, ඵලයතොවුට්ඨාෙ පච්චයවක්ඛමායනොපහීනභාවුංජානාති, 
තස්සජානයනනසම්පජායනොයහොතී’’තිවුත්තනයෙන. 

කුසලයතො ආොතීති ආෙයතො, යසො එයතසන්ති කුස ාෙතිකා. යතනාහ 

‘‘කුස යතො ආ තා’’ති. තුං පන යනසුං කුසලාෙතිකත්තුං උපනිස්සෙවයසන

යහොතිසහජාතවයසනපීතිතදුභෙුංෙස්යසතුුං, ‘‘යසෙයථිෙ’’න්තිආදිවුත්තුං. 

ෙස්මා පන ෙථාවුත්තධම්යමසු යකචි යලොකිො, යකචි යලොකුත්තරා; අථ

කස්මා වියසයසන ‘‘යලොකුත්තරා’’ති වුත්තන්ති ආහ – ‘‘ය ොයක උත්තරා

විසිට්ඨා’’ති.යතනයලොකිෙධම්යමසුඋත්තමභායවන ඣානාෙයෙොයලොකුත්තරා
වුත්තා, න යලොකස්ස උත්තරණයතොති ෙස්යසති. ෙුං කිඤ්චි මහග් තචිත්තුං
මාරස්ස අවිසයෙො අකාමාවචරත්තා, පය ව තුං විපස්සනාෙ පාෙකභූතුං 

සුවික්ඛාලිතමලන්ති ආහ – ‘‘ජානිතුං න සක්යකොතී’’ති. එයකො ආනිසංයසො

අත්ථි භාවනානුයෙො ස්සසප්පාෙධම්මකථාපටිලායභො. 

192. එතෙත්ථන්තියකවලස්සසුතස්ස අත්ථාෙ. සප්පාොසප්පාෙවයසනාති
කස්මාවුත්තුං? නනු සප්පාෙවයසනෙසකථාවත්ථූනිආ තානීති? සච්චයමතුං, 
අසප්පාෙකථාවජ්ජනපුබ්බිකාෙ සප්පාෙ කථාෙ වයසන ආ තත්තා 

‘‘සප්පාොසප්පාෙවයසන ආ තානී’’ති වුත්තුං. සුතපරිෙත්තිවයසනාති
සරූයපන තත්ථඅනා තානිපිෙසකථාවත්ථූනිසුත්තය ෙයාදිඅන්යතො ධත්තා, 

‘‘සුතපරිෙත්තිවයසන ආ තානී’’ති වුත්තුං. පරිපූරණවයසන සරූපයතො 

ආ තත්තා ඉමස්මිංඨායනඨත්වාකයථතබ්බානි.අත්යථොති සාමඤ්ඤත්යථො. 
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193. අනුආවත්තන්තීති අනුඅනු අභිමුඛා හුත්වා වත්තන්ති, 

පයිරුපාසනාදිවයසන අනුකූලෙන්ති. මුච්ඡනතණ්හන්ති පච්චයෙසු
මුච්ඡනාකාරුං. තණ්හාෙ පත්ථනා නාම යතනාකායරන පවත්තීති ආහ – 

‘‘පත්යථති පවත්යතතී’’ති. කිය සූපද්ෙයවනාති කියලසසඞ්ඛායතන 
උපද්ෙයවන. කියලසා හි සත්තානුං මහානත්ථකරණයතො ‘‘උපද්ෙයවො’’ති
වුච්චන්ති. අත්තයනො අබ්භන්තයර උප්පන්යනන කියලසූපද්ෙයවන

අන්යතවාසියනො, උපද්ෙයවො අන්යතවාසූපද්ෙයවො, බ්රහ්මචරිෙස්ස උපද්ෙයවො 

බ්රහ්මචාරුපද්ෙයවොති ඉමමත්ථුං ‘‘යසසුපද්ෙයවසුපි එයසව නයෙො’’ති ඉමිනා

අතිදිසති. ගුණමරණංකථිතං, නජීවිතමරණුං. 

අප්ප ාභාති අප්පමත්තකලාභී වියසසානුං. එවං වුත්යතොති
ෙථාවුත්තබ්රහ්මචාරුපද්ෙයවො දුක්ඛවිපාකතයරො යචව කටුකවිපාකතයරො චාති
එවුං වුත්යතො. ආචරිෙන්යතවාසිකූපද්ෙයවො හි බාහිරකසමෙවයසන වුත්යතො, 
බ්රහ්මචාරුපද්ෙයවොපනසාසනවයසන.දුරක්ඛායතහිධම්මවිනයෙ දුප්පටිපත්ති
න මහාසාවජ්ජා මිච්ඡාභිනියවසස්ස සිථිලවාොමභාවයතො; ස්වාඛයායත පන 
ධම්මවිනයෙදුප්පටිපත්තිමහාසාවජ්ජාමහයතොඅත්ථස්සබාහිරභාවකරණයතො.

යතනාහ ‘‘සාසයනපනා’’තිආදි. 

196. තස්මාතිඉෙුංපුබ්බපරායපක්ඛුං පුරිමස්සචඅත්ථස්සකාරණභායවන

පච්චාමසනන්ති ආහ ‘‘ෙස්මා’’තිආදි. මිත්තුං එතස්ස අත්ථීති මිත්තවා, තස්ස

භායවො මිත්තවතා, තාෙ. මිත්තවයසන පටිපජ්ජනන්ති ආහ 

‘‘මිත්තපටිපත්තිො’’ති. සපත්තවතාොති එත්ථාපිඑයසවනයෙො. 

දුක්කටදුබ්භාසිතමත්තම්පීති ඉමිනා පය ව ඉතරුං වීතික්කමන්යතොති
ෙස්යසති. සාවයකසු හිතපරක්කමනුං ඔවාොනුසාසනීහි පටිපජ්ජනන්ති ආහ – 

‘‘තථා න පටිපජ්ජිස්සාමී’’ති. ආමකමත්තන්ති කුලාලභාජනුං වුච්චති. නාහං 

තුම්යහසු තථා පටිපජ්ජිස්සාමීති කුම්භකායරො විෙ ආමකභාජයනසු අහුං

තුම්යහසු යකවලුං ජානායපන්යතො න පටිපජ්ජිස්සාමි. නිග් ණ්හිත්වාති 

නීහරිත්වා. ය ොකිෙගුණාපිඉෙසායරොත්යවවඅධිප්යපතා යලොකුත්තරගුණානුං
අධිට්ඨානභාවයතො.යසසුංසුවිඤ්යඤෙයයමව. 

මහාසුඤ්ඤතසුත්තවණ්ණනාෙලීනත්ථප්පකාසනාසමත්තා. 

3. අච්ඡරිෙබ්භුතසුත්තවණ්ණනා 

197. විභත්තිපතිරූපකා ච නිපාතා යහොන්තීති ෙථාරහුං

තුංතුංවිභත්තිඅත්ථදීපකා, ඉධ පච්චත්තවචයනො ෙත්රසද්යෙො, හිසද්යෙො

යහතුඅත්යථො, නාමසද්යෙො අච්ඡරිෙත්යථො, පෙත්තෙස්ස පන

අච්ඡරිෙත්ථනිද්දිට්ඨතාෙ ‘‘අච්ඡරිෙත්යථ නිපායතො’’ති වුත්තුං. එකුංසයතො
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පටුන 

පයනතුං පෙත්තෙුං. තථා හි වක්ඛති, ‘‘ෙත්රාති නිපාතවයසන

අනා තවචන’’න්ති. පපඤ්චසද්යෙො යහට්ඨා වුත්යතො. ඡින්නවටුයමති ඉමිනා
සබ්බකියලසවට්ටස්ස අකුසලකම්මවට්ටස්ස ච ඡින්නත්තා විපාකවට්ටස්ස ච

උපරි වක්ඛමානත්තා ආහ – ‘‘වටුමන්ති කුස ාකුස කම්මවට්ටං වුච්චතී’’ති. 

නිපාතවයසන ෙත්රසද්ෙයෙොය න. අනා තවචනන්ති ඉෙුං
අනා තවචනසදිසත්තා වුත්තුං. අනා තත්ථවාචී හි අනා තවචනුං, අත්යථො

යචත්ථ අතීයතොති. අනුස්සරීති ඉෙුං අනුස්සරිතභාවුං සන්ධාෙ වුත්තුං – ‘‘න 
අනුස්සරිස්සතී’’තිසද්ෙපයෙො ස්සඅතීතවිසෙත්තා.ෙොපනයතහිභික්ඛූහිො
කථා පවත්තිතා, තයතො පච්ඡාපි භ වයතො යතසුං බුද්ධානුං අනුස්සරණුං
යහොතියෙව. 

ඛත්තිෙජච්චාතිආදිකාලයතො පට්ඨාෙ අසම්භින්නාෙ ඛත්තිෙජාතිො

උදියතොදිතාෙ. බ්රහ්මජච්චාති බ්රාහ්මණජච්චා. එවංය ොත්යතපි එයසව නයෙො. 

ය ොකිෙය ොකුත්තරසීය නාති පාරමිතාසම්භූයතන බුද්ධායවණිකත්තා 

අනඤ්ඤසාධාරයණන යලොකියෙන යලොකුත්තයරන ච සීයලන. එවංසී ාති 
අනවයසසසීලානුං විසුුං පච්චයවක්ඛණකරයණන එවුංසීලාති අනුස්සරිස්සති.
එස නයෙො යසයසසු. ෙථා විජ්ජාභාගිො විජ්ජාසම්පයුත්තධම්මා, එවුං

සමාධිපක්ඛා සමාධිසම්පයුත්තධම්මාපි සතිවීරිොෙයෙොති ආහ – ‘‘යහට්ඨා 

සමාධිපක්ඛානං ෙම්මානං  හිතත්තා විහායරො  හියතොවා’’ති. තස්මා 

සමාධිපක්ඛධම්මවිනිමුත්යතො එව ඉධ විහායරො අධිප්යපයතොති වුත්තුං ‘‘ඉෙං

හී’’තිආදි. 

ෙථා වා අට්ඨසමාපත්තිවිපස්සනාමග් ඵලසඞ් හිතා යලොකිෙයලොකුත්තරා 
සමාධිපඤ්ඤා ‘‘එවුංධම්මා එවුංපඤ්ඤා’’තිපයෙහි යහට්ඨා හිතාපිෙථාසකුං
පටිපක්ඛයතො මුච්චනස්සපවත්තිවියසසුංඋපාොෙ‘‘එවුංවිමුත්තා’’තිඑත්ථපුන
 හිතා, තථා ‘‘එවුංධම්මා’’ති එත්ථ  හිතාපි සමාධිපක්ඛධම්මා 
දිබ්බබ්රහ්මආයනඤ්ජඅරිෙවිහාරසඞ්ඛාතුං අත්තයනො පවත්තිවියසසුං උපාොෙ, 
‘‘එවුංවිහාරී’’ති එත්ථ පුන  හිතාති වුච්චමායන න යකොචි වියරොයධො.
ඵලධම්මානුං පවත්තිකායලපි කියලසානුං පටිප්පස්සද්ධි න තුංආනුභාවජාතා, 
අථ යඛො අරිෙමග්ය න කියලසානුං සමුච්ඡින්නත්තාති ආහ – 

‘‘මග් ානුභායවන කිය සානං පටිපස්සද්ෙන්යත උප්පන්නත්තා’’ති. යෙො ෙුං
පජහති, යසො පහාෙයකො පහාතබ්බයතො විමුත්යතොති වුච්චති
විසුංසට්ඨභාවයතොති පහානවිභාය න වුච්චමායන අපහාෙකස්ස නිබ්බානස්ස
කථුං විමුත්තතා? විසුංසට්ඨාභාවයතො එව. තඤ්හි පකතිොව සබ්බයසො
කියලයසහි විසුංසට්ඨුං විනිස්සටුං සුවිදූරවිදූයර ඨිතුං, තස්මාස්ස තයතො
නිස්සටත්තා නිස්සරණවිමුත්ති නිස්සරණපහානන්ති වුච්චතීති ආහ 

‘‘නිබ්බාන’’න්තිආදි. 
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199. ඉයම තථා තස්ස අච්ඡරිෙඅබ්භුතෙම්මා, න සාවකවිසො, මම පන

යෙසනා තො සුතා එවාති යත යථරස්යසව භාරුං කයරොන්යතො, ‘‘තං

භියෙයොයසොමත්තාෙ පටිභන්තූ’’ති ආහ. සයතො සම්පජායනොති එත්ථ
කාලයභෙවයසන ලබ්භමානම්පිසම්පජානභාවුංඅනාමසිත්වා තිවිභාය නතුං

ෙස්යසතුුං, ‘‘ද්යව සම්පජඤ්ඤානී’’තිආදි වුත්තුං – අට්ඨ වයර  ණ්හන්යතොති
එත්ථ කථුං වරුං යෙවතා යෙති, පරස්ස දීෙමානඤ්ච තුං කථුං පරස්ස
සමිජ්ඣතීති? කම්මබයලයනව. ෙදි හි තුං කම්මුං කයතොකාසුං ෙස්ස
තෙපයෙයසන ඵලුං විපච්චති, එවුං යෙවතාෙ තස්ස වරුං දින්නුං, ඉතයරන ච
ලද්ධන්තියවොහායරොයහොතීති.අපිච පරස්සපත්ථිතවරානිනාමවිපච්චමානස්ස
කම්මස්ස පච්චෙභූයතො පයෙො වියසයසොති ෙට්ඨබ්බුං. තානි විපච්චයන
එකන්තිකානිපි අප්යපසක්ඛා යෙවතා – ‘‘අෙමස්ස පත්ථනා සමිජ්ඣිස්සති, 
යනො’’ති න ජානන්ති, සක්යකො පන පඤ්ඤවා තානි එකච්චුං ජානාතියෙව.

යතන වුත්තුං– ‘‘සක්යකනපසීදිත්වාදින්යනඅට්ඨවයර  ණ්හන්යතො’’තිආදි. 

පඨමජවනවායරතිඋප්පන්නස්ස සබ්බපඨමජවනවායර.යසොහිපටිසන්ධිො
ආසන්නභාවයතොඅවිසයෙොයහොති, යෙවභායවනිකන්තිවයසන උප්පජ්ජනයතො

න ජානාති. අඤ්ඤාහි යෙවතාහි අසාොරණජානනං යහොති දුතිෙජවනවාරයතො
පට්ඨාෙපවත්තනයතො. 

අඤ්යඤපි යෙවාතිආදිනා යබොධිසත්තස්ස තත්ථ සම්පජඤ්යඤයනව

ඨිතභාවුං බයතියරකමුයඛන විභායවති. ආහාරූපච්යඡයෙනකා ඞ්කයරොන්තීති
ඉෙුං ඛිඩ්ඩාපයෙොසිකවයසන වුත්තුං. ඉතයරසම්පි දිබ්බයභොය හි මුච්ඡිතතුං

අජ්ඣාපන්නානුංතිට්ඨන්තානුංසම්පජඤ්ඤාභායවො යහොතියෙව. කිංතථාරූපං

ආරම්මණං නත්ථීතිෙථාරූපුංඋළාරුංපණීතඤ්චආරම්මණුංපටිච්චයතයෙවා 
සුංමුච්ඡිතා ආහාරූපච්යඡෙම්පි කයරොන්ති, කිුං තථාරූපුං උළාරුං පණීතඤ්ච
ආරම්මණුං යබොධිසත්තස්ස නත්ථීති යබොධිසත්තස්ස සම්පජඤ්ඤානුභාවුං
විභායවතුුංයචොෙනුං සමුට්ඨායපති? යබොධිසත්යතොහිෙත්ථෙත්ථනිබ්බත්තති, 
තත්ථ තත්ථ අඤ්යඤ සත්යත ෙසහි වියසයසහි අධිග් ණ්හාති, පය ව තත්ථ
යෙවභූයතො, තථාපි ‘‘සයතො සම්පජායනො’’ති අෙයමත්ථ අච්ඡරිෙධම්යමො
වුත්යතො. 

200. සම්පත්තිභයව දීඝායුකතානාම පඤ්ඤාබයලනයහොති, යබොධිසත්යතො
ච මහාපඤ්යඤො, තස්මා තත්ථ තත්ථ භයව යතන දීඝායුයකන භවිතබ්බන්ති

අධිප්පායෙන, ‘‘යසසත්තභායවසු කිං ොවතායුකං න තිට්ඨතී’’ති යචොයෙති.

ඉතයරො ‘‘ආම න තිට්ඨතී’’ති පටිජානිත්වා, ‘‘අඤ්ඤො හී’’තිආදිනා තත්ථ
කාරණමාහ. ‘‘ඉධ න භවිස්සාමී’’ති අධිමුච්චනවයසන කාලකිරිො 

අධිමුත්තිකා කිරිො. පාරමිධම්මානඤ්හි උක්කුංසප්පත්තිො තස්මිුං තස්මිුං
අත්තභායවඅභිඤ්ඤාසමාපත්තීහිසන්තානස්සවියසසිතත්තා අත්තසියනහස්ස
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තනුභායවන සත්යතසු ච මහාකරුණාෙ උළාරභායවන අධිට්ඨානස්ස 
තික්ඛවිසෙභාවාපත්තිො යබොධිසත්තානුං අධිප්පාො සමිජ්ඣන්ති, චිත්යත විෙ 
කම්යමසු ච යතසුං වසිභායවො, තස්මා ෙත්ථුපපන්නානුං පාරමියෙො සම්මයෙව 
පරිබ්රයූහන්ති, වුත්තනයෙන කාලුං කත්වා තත්ථ උපපජ්ජන්ති. තථා හි අෙුං
මහාසත්යතො ඉමස්මිුංයෙව කප්යප නානාජාතීසු අපරිහීනජ්ඣායනො කාලුං
කත්වා බ්රහ්මයලොයක නිබ්බත්යතො අප්පකයමව කාලුං තත්ථ ඨත්වා තයතො

චවිත්වා ඉධ නිබ්බත්යතො. යතනාහ – ‘‘අෙං කා කිරිො අඤ්යඤසං න

යහොතී’’ති. සබ්බපාරමීනංපූරිතත්තාතිඉමිනාපයෙොජනාභාවයතොතත්ථඨත්වා 
අධිමුත්තිකාලකිරිො නාම න යහොතීති ෙස්යසති. අපිච චරිමභයව 
චතුමහානිධිසමුට්ඨානපුබ්බිකාෙ දිබ්බසම්පත්තිසදිසාෙ මහාසම්පත්තිො
නිබ්බත්ති විෙබුද්ධභූතස්සඅසදිසොනාදිවයසනඅනඤ්ඤසාධාරණලාභුප්පත්ති
විෙ ච ඉයතො පරුං මහාපුරිසස්ස දිබ්බසම්පත්තිඅනුභවනුං නාම නත්ථීති
ොවතායුකට්ඨානුං උස්සාහජාතස්ස පුඤ්ඤසම්භාරස්ස වයසනාති ෙට්ඨබ්බුං.
අෙඤ්යහත්ථධම්මතා. 

මනුස්ස ණනාවයසන, න යෙව ණනාවයසන. පුබ්බනිමිත්තානීති චුතිො

පුබ්බනිමිත්තානි. අමි ායිත්වාතිඑත්ථ අමි ාතග් හයණයනව තාසුං මාලානුං
වණ්ණසම්පොපි  න්ධසම්පොපි යසොභාසම්පොපි ෙස්සිතාති ෙට්ඨබ්බුං. 
බාහිරබ්භන්තරානුං රයජොජල්ලානුංයලසස්සපිඅභාවයතොයෙවානුං සරීර තානි
වත්ථානි සබ්බකාලුං පරිසුද්ධපභස්සරායනව හුත්වා තිට්ඨන්තීති ආහ 

‘‘වත්යථසුපි එයසව නයෙො’’ති. යනව සීතං න උණ්හන්ති ෙස්ස සීතස්ස
පතීකාරවයසන අධිකුං යසවිෙමානුං උණ්හුං, සෙයමව වා ඛරතරුං හුත්වා
අධිභවන්තුංසරීයරයසෙුංඋප්පායෙෙය, තාදිසුං යනවසීතුංනඋණ්හුංයහොති. 

තස්මිං කාය ති ෙථාවුත්යත මරණාසන්නකායල. බින්දුබින්දුවයසනාති
මුත්තගුළිකාවිෙබින්දුබින්දුහුත්වා යසොමුච්චන්ති.ෙන්තානුංඛණ්ඩිතභායවො 

ඛණ්ඩිච්චං. යකසානුං පලිතභායවො පාලිච්චං. ආදි-සද්යෙන වලිත්තචතුං 

සඞ් ණ්හාති. කි න්තරූයපො අත්තභායවො යහොති, න පන 

ඛණ්ඩිච්චපාලිච්චාදීහීති අධිප්පායෙො. උක්කණ්ඨිතාති අනභිරති, සා නත්ථි
උපරූපරි උළාරුළාරානයමව යභො ානුං වියසසයතො රුචිජනකානුං 
උපතිට්ඨනයතො. 

පණ්ඩිතාඑවාතිබුද්ධිසම්පන්නාඑව යෙවතා.ෙථායෙවතා ‘‘සම්පතිජාතා
කීදියසන පුඤ්ඤකම්යමන ඉධ නිබ්බත්තා’’ති චින්යතත්වා, ‘‘ඉමිනා නාම
පුඤ්ඤකම්යමනඉධනිබ්බත්තා’’ති ජානන්ති, එවුං අතීතභයවඅත්තනාකතුං

එකච්චුං අඤ්ඤම්පි පුඤ්ඤුං ජානන්තියෙව මහාපුඤ්ඤාති ආහ – ‘‘යෙ

මහාපුඤ්ඤා’’තිආදි. 
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න පඤ්ඤාෙන්ති චිරතරකාලත්තා පරමායුයනො. අනිෙයානිකන්ති න
නිෙයානාවහුං සත්තානුං අභාජනභාවයතො. සත්තා න පරමායුයනො යහොන්ති

නාම පාපුස්සන්නතාොති ආහ – ‘‘තො හි සත්තා උස්සන්නකිය සා

යහොන්තී’’ති.එත්ථාහ– ‘‘කස්මාසම්බුද්ධා මනුස්සයලොයකඑවඋප්පජ්ජන්ති, 
නයෙවබ්රහ්මයලොයකසූ’’ති.යෙවයලොයකතාව නුප්පජ්ජන්තිබ්රහ්මචරිෙවාසස්ස
අයනොකාසභාවයතො තථා අනච්ඡරිෙභාවයතො. අච්ඡරිෙධම්මා හි බුද්ධා
භ වන්යතො, යතසුං සා අච්ඡරිෙධම්මතා යෙවත්තභායව ඨිතානුං න පාකටා
යහොති ෙථා මනුස්සභූතානුං. යෙවභූයත හි සම්මාසම්බුද්යධ දිස්සමානුං 
බුද්ධානුභාවුංයෙවානුභාවයතොවයලොයකොෙහති, නබුද්ධානුභාවයතො, තථාසති 
සම්මාසම්බුද්යධ නාධිමුච්චති න සම්පසීෙති ඉස්සරකුත්තග් ාහුං න
විස්සජ්යජති, යෙවත්තභාවස්ස ච චිරකාලපවත්තනයතො එකච්චසස්සතවාෙයතො
න පරිමුච්චති. ‘‘බ්රහ්මයලොයක නුප්පජ්ජන්තී’’ති එත්ථාපි එයසව නයෙො.
සත්තානුං තාදිස ාහවියමොචනත්ථඤ්හිබුද්ධාභ වන්යතොමනුස්සසු තිෙුංයෙව
උප්පජ්ජන්ති; න යෙවසු තිෙුං, මනුස්සසු තිෙුංඋප්පජ්ජන්තාපිඔපපාතිකාන
යහොන්ති, සති ච ඔපපාතිකූපපත්තිෙුං වුත්තයෙොසානතිවත්තනයතො.
ධම්මයවයනෙයානුං අත්ථාෙ ධම්මතන්තිො ඨපනස්ස විෙ ධාතුයවයනෙයානුං
අත්ථාෙ ධාතූනුං ඨපනස්ස ඉච්ඡිතබ්බත්තා ච. න හි ඔපපාතිකානුං
පරිනිබ්බානයතො උද්ධුං සරීරධාතුයෙො තිට්ඨන්ති, තස්මා න ඔපපාතිකා 
යහොන්ති, චරිමභයව ච මහායබොධිසත්තා, මනුස්සභාවස්ස පාකටකරණාෙ
ොරපරිග් හම්පි කයරොන්තා ොව පුත්තමුඛෙස්සනා අ ාරමජ්යඣ තිට්ඨන්ති. 
පරිපාක තසීලයනක්ඛම්මපඤ්ඤාදිපාරමිකාපි න අභිනික්ඛමන්ති, කිුං වා
එතාෙ කාරණචින්තාෙ? සබ්බබුද්යධහි ආචිණ්ණසමාචිණ්ණා, ෙදිෙුං
මනුස්සභූතානුංයෙව අභිසම්බුජ්ඣනා, නයෙවභූතානන්තිඅෙයමත්ථධම්මතා.
තථාහිතෙත්යථොමහාභිනීහායරොපි මනුස්සභූතානුංයෙවඉජ්ඣති, නඉතයරසුං. 

කස්මා පන සම්මාසම්බුද්ධා ජම්බුදීයපයෙව උප්පජ්ජන්ති, න 
යසසදීයපසූති? යකචිතාවආහු– ‘‘ෙස්මාපථවිොනාභිභූතාබුද්ධානුභාවසහිතා 
අචලට්ඨානභූතා යබොධිමණ්ඩභූමි ජම්බුදීයපයෙව උප්පජ්ජති, තස්මා
ජම්බුදීයපයෙව උප්පජ්ජන්තී’’ති; ‘‘තථා ඉතයරසම්පි අවිජහිතට්ඨානානුං
තත්යථව ලබ්භමානයතො’’ති. අෙුං පයනත්ථ අම්හාකුං ඛන්ති – ෙස්මා
පුරිමබුද්ධානුං මහායබොධිසත්තානුං පච්යචකබුද්ධානඤ්ච නිබ්බත්තිො
සාවකයබොධිසත්තානුංසාවකයබොධිො අභිනීහායරො සාවකපාරමීනුංසම්භරණුං
පරිපාචනඤ්චබුද්ධයඛත්තභූයතඉමස්මිුංචක්කවායළ ජම්බුදීයපයෙව ඉජ්ඣති, 
න අඤ්ඤත්ථ. යවයනෙයානුං විනෙනත්යථො ච බුද්ධුප්පායෙොති
අග් සාවකාදියවයනෙයවියසසායපක්ඛාෙ එකස්මිුං ජම්බුදීයපයෙව බුද්ධා
නිබ්බත්තන්ති, න යසසදීයපසු. අෙඤ්ච නයෙො සබ්බබුද්ධානුං 
ආචිණ්ණසමාචිණ්යණොති යතසුං උත්තමපුරිසානුං තත්යථව උප්පත්ති
සම්පත්තිචක්කානුං විෙ අඤ්ඤමඤ්ඤුපනිස්සෙයතො අපරාපරුං වත්තතීති
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ෙට්ඨබ්බුං. යතනාහ – ‘‘තීසු දීයපසු බුද්ො න නිබ්බත්තන්ති, ජම්බුදීයපයෙව 

නිබ්බත්තන්තීති දීපං පස්සතී’’ති. ඉමිනා නයෙන යෙසනිෙයමපි කාරණුං 
වත්තබ්බුං. 

ඉොනි ච ඛත්තිෙකු ං ය ොකසම්මතං බ්රාහ්මණානම්පි පූජනීෙභාවයතො. 

රාජා යම පිතා භවිස්සතීති කු ං පස්සි පිතුවයසනකුලස්ස නිද්දිසිතබ්බයතො. 

ෙසන්නං මාසානං උපරි සත්ත දිවසානීති පස්සි යතන අත්තයනො 
අන්තරාොභාවුංඅඤ්ඤාසි, තස්සාචතුසිතභයවදිබ්බසම්පත්තිපච්චනුභවනුං. 

තා යෙවතාති ෙසසහස්සිචක්කවාළයෙවතා. කථුං පන තා යබොධිසත්තස්ස
පූරිතපාරමිභාවුං භාවිනඤ්ච සම්බුද්ධභාවුං ජානන්තීති? මයහසක්ඛානුං
යෙවතානුං වයසන, යෙභුයෙයන ච තා යෙවතා අභිසමෙභාගියනො. තථා හි
භ වයතො ච ධම්මොනසුංවිභාය  අයනකවාරුං
ෙසසහස්සචක්කවාළවාසියෙවතාසන්නිපායතොඅයහොසි. 

චවාමීති පජානාති චුතිආසන්නජවයනහි ඤාණසහියතහි චුතිො

උපට්ඨිතභාවස්ස පටිසුංවිදිතත්තා. චුතිචිත්තං න ජානාති චුතිචිත්තක්ඛණස්ස
ඉත්තරභාවයතො. තථා හි තුං චුතූපපාතඤාණස්සපි අවිසයෙො එව. 

පටිසන්ධිචිත්යතපි එයසව නයෙො. ආවජ්ජනපරිොයෙොති ආවජ්ජනක්කයමො.
ෙස්මා එකවාරුංආවජ්ජිතමත්යතන ආරම්මණුංනිච්ඡිනිතුුංන සක්කා, තස්මා
තයමවාරම්මණුං දුතිෙුං තතිෙඤ්ච ආවජ්ජිත්වා නිච්ඡීෙති, ආවජ්ජනසීයසන

යචත්ථ ජවනවායරො  හියතො. යතනාහ – ‘‘දුතිෙතතිෙචිත්තවායරයෙව

ජානිස්සතී’’ති. චුතිො පුයරතරුං කතිපෙචිත්තවාරයතො පට්ඨාෙ මරණුං යම

ආසන්නන්ති ජානනයතො, ‘‘චුතික්ඛයණපි චවාමීති පජානාතී’’ති වුත්තුං.

පටිසන්ධිො පන අපුබ්බභාවයතො පටිසන්ධිචිත්තං න ජානාති. නිකන්තිො 

උප්පත්තියතො පරයතො අසුකස්මිං ඨායන මො පටිසන්ධි  හිතාති පජානාති, 

දුතිෙජවනයතො පට්ඨාෙ ජානාතීති වුත්යතොවාෙමත්යථො. තස්මිං කාය ති

පටිසන්ධිග් හණකායල. ෙසසහස්සී කම්පතීති එත්ථ කම්පනකාරණුං යහට්ඨා
වුත්තයමව. මහාකාරුණිකා බුද්ධා භ වන්යතො සත්තානුං
හිතසුඛවිධානතප්පරතාෙ බහුලුං යසොමනස්සිකාව යහොන්තීති යතසුං 
පඨමමහාවිපාකචිත්යතනපටිසන්ධිග් හණුංඅට්ඨකථාෙුං (දී.නි.අට්ඨ.2.17; 

ධ. ස. 498; ම. නි. අට්ඨ. 3.199) වුත්තුං. මහාසීවත්යථයරො පන ෙදිපි
මහාකාරුණිකා බුද්ධා භ වන්යතො සත්තානුං හිතසුඛවිධානතප්පරා, 
වියවකජ්ඣාසො පන විසඞ්ඛාරනින්නා සබ්බසඞ්ඛායරසු
අජ්ඣුයපක්ඛණබහුලාති පඤ්චයමන මහාවිපාකචිත්යතන
පටිසන්ධිග් හණමාහ. 
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පුයර පුණ්ණමාෙ සත්තමදිවසයතො පට්ඨාොති පුණ්ණමාෙ පුයර
සත්තමදිවසයතො පට්ඨාෙ, සුක්කපක්යඛ නවමියතො පට්ඨාොති අත්යථො. 

සත්තයමදිවයසති ආසාළ්හීපුණ්ණමාෙ. ඉෙංසුපිනන්තිඉොනිවුච්චමානාකාරුං

සුපිනුං. යනසංයෙවියෙොතිමහාරාජූනුංයෙවියෙො. 

යසො ච යඛො පුරිස බ්යභො, න ඉත්ථි බ්යභො, පුත්යතො යත භවිස්සතීති

එත්තකයමව යත බ්රාහ්මණා අත්තයනො සුපිනසත්ථනයෙන කයථසුුං. සයච

අ ාරංඅජ්ඣාවසිස්සතීතිආදිපනයෙවතාවිග් යහන භාවිනමත්ථුංොථාවයතො
පයවයෙසුුං. 

 බ්භාවක්කන්තියෙොති එත්ථ  බ්යභො වුච්චති මාතුකුච්ඡි, තත්ථ උප්පත්ති

අවක්කන්ති, තාව  බ්භාවක්කන්ති, ොවන නික්ඛමති. ඨිතකාවනික්ඛමන්ති 
ධම්මාසනයතොඔතරන්යතො ධම්මකථියකොවිෙ. 

201. වත්තමානසමීයප වත්තමායන විෙ යවොහරීෙතීති ඔක්කමතීති

වුත්තන්ති ආහ – ‘‘ඔක්කන්යතො යහොතීති අත්යථො’’ති. එවං යහොතීති එවුං

වුත්තප්පකායරනස්ස සම්පජානනා යහොති. න ඔක්කමමායන 
පටිසන්ධික්ඛණස්ස දුවිඤ්යඤෙයත්තා.තථාච වුත්තුං– ‘‘පටිසන්ධිචිත්තුංන

ජානාතී’’ති. ෙසසහස්සචක්කවාළපත්ථරයණන වා අප්පමායණො. අතිවිෙ 

සමුජ්ජලභායවන උළායරො.යෙවානුභාවන්තියෙවානුංපභානුභාවුං. යෙවානඤ්හි

පභුංයසොඔභායසොඅධිභවති, නයතසුංආධිපච්චුං.යතනාහ ‘‘යෙවාන’’න්තිආදි. 

රුක්ඛ ච්ඡාදිනා යකනචි න හඤ්ඤතීති අඝා, අබාධා. යතනාහ 

‘‘නිච්චවිවටා’’ති. අසංවුතාති යහට්ඨා උපරි ච යකන චි න පිහිතා. යතනාහ 

‘‘යහට්ඨාපිඅප්පතිට්ඨා’’ති.තත්ථ පි-සද්යෙනෙථායහට්ඨාඋෙකස්සපිධායිකා
පථවී නත්ථීති අසුංවුතා යලොකන්තරිකා, එවුං උපරිපි චක්කවායළසු විෙ
යෙවවිමානානුංඅභාවයතොඅසුංවුතා අප්පතිට්ඨාතිෙස්යසති.අන්ධකායරොඑත්ථ

අත්ථීති අන්ෙකාරා. චක්ඛුවිඤ්ඤාණං න ජාෙති ආයලොකස්සාභාවයතො, න
චක්ඛුයනො.තථාහි‘‘යතනඔභායසන අඤ්ඤමඤ්ඤුංසඤ්ජානන්තී’’තිවුත්තුං.
ජම්බුදීයප ඨිතමජ්ඣන්හිකයවලාෙුං පුබ්බවියෙහවාසීනුං අත්ථඞ් මනවයසන
උපඩ්ඪුං සූරිෙමණ්ඩලුං පඤ්ඤාෙති, අපරය ොොනවාසීනුං උග් මනවයසන, 

එවුංයසසදීයපසුපීතිආහ– ‘‘එකප්පහායරයනවතීසුදීයපසුපඤ්ඤාෙන්තී’’ති.
ඉයතො අඤ්ඤථා පන ද්වීසු එව දීයපසු එකප්පහායරයනව පඤ්ඤාෙතීති. 

එයකකාෙදිසාෙනවනව යෙොජනසතසහස්සානිඅන්ෙකාරවිෙමනම්පි ඉමිනා

නයෙන ෙට්ඨබ්බුං. පභාෙ නප්පයහොන්තීති අත්තයනො පභාෙ ඔභාසිතුුං න 
අභිසම්භුණන්ති. යු න්ධරපබ්බතමත්ථකප්පමායණ ආකායස විචරණයතො, 

‘‘චක්කවාළපබ්බතස්සයවමජ්යඣනචරන්තී’’තිවුත්තුං. 
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පටුන 

වාවටාති ඛාෙනත්ථුං  ණ්හිතුුං උපක්කමන්තා. විපරිවත්තිත්වාති

විවට්ටිත්වා. ඡිජ්ජිත්වාති මුච්ඡාපත්තිො ඨිතට්ඨානයතො මුච්චිත්වා, 

අඞ් පච්චඞ් ච්යඡෙනවයසන වා ඡිජ්ජිත්වා. අච්චන්තඛායරති
ආතපසන්තාපාභායවනඅතිසීතභාවුංසන්ධාෙඅච්චන්තඛාරතා වුත්තාසිො.න
හි තුං කප්පසණ්ඨානඋෙකුං සම්පත්තිකරමහායමඝවුට්ඨුං පථවීසන්ධාරකුං 
කප්පවිනාසකඋෙකුං විෙ ඛාරුං භවිතුමරහති. තථා හි සති පථවීපි විලීයෙෙය.
යතසුංවා පාපකම්මබයලනයපතානුංපකතිඋෙකස්සපුබ්බයඛළභාවාපත්තිවිෙ

තස්ස උෙකස්ස තො ඛාරභාවාපත්ති යහොතීති වුත්තුං ‘‘අච්චන්තඛායර

උෙයක’’ති. සමන්තයතොතිසබ්බභා යතොඡප්පකාරම්පි. 

202. චතුන්නං මහාරාජූනං වයසනාති 
යවස්සවණාදිචතුමහාරාජභාවසාමඤ්යඤන. 

203. සභායවයනවාති පරස්ස සන්තියක  හයණන විනා අත්තයනො
සභායවයනවසෙයමවඅධිට්ඨහිත්වාසීලසම්පන්නා. 

මනුස්යසසූති ඉෙුං පකතිචාරිත්තවයසන වුත්තුං – ‘‘මනුස්සිත්ථිො නාම
මනුස්සපුරියසසු පුරිසාධිප්පාෙචිත්තුං උප්පජ්යජෙයා’’ති, යබොධිසත්තමාතු පන
යෙයවසූපි තාදිසුං චිත්තුං නුප්පජ්ජයතව. ෙථා යබොධිසත්තස්ස ආනුභායවන
යබොධිසත්තස්ස මාතු පුරිසාධිප්පාෙචිත්තුං නුප්පජ්ජති, එවුං තස්ස

ආනුභායවයනව සා යකනචි පුරියසන අනතික්කමනීොති ආහ – ‘‘පාො න

වහන්ති, දිබ්බසඞ්ඛලිකාවිෙබජ්ඣන්තී’’ති. 

පුබ්යබ ‘‘කාමගුණූපසුංහිතුං චිත්තුංනුප්පජ්ජතී’’ති වුත්තුං, පුන ‘‘පඤ්චහි
කාමගුයණහි සමප්පිතා සමඞ්ගීභූතා පරිචායරතී’’ති වුත්තුං, කථමිෙුං 

අඤ්ඤමඤ්ඤුං න විරුජ්ඣතීති ආහ ‘‘පුබ්යබ’’තිආදි. වත්ථුපටික්යඛයපොති

අබ්රහ්මචරිෙවත්ථුපටියසයධො. යතනාහ ‘‘පුරිසාධිප්පාෙවයසනා’’ති. 

ආරම්මණපටි ායභොතිරූපාදිපඤ්චකාමගුණාරම්මණස්යසවපටිලායභො. 

204. කි මයථොති යඛයෙො. කාෙස්ස හි  රුභාවකඨිනභාවාෙයෙොපි තස්සා

තො න යහොන්ති එව. ‘‘තියරොකුච්ඡි තං පස්සතී’’ති වුත්තුං, කො පට්ඨාෙ

පස්සතීති ආහ – ‘‘ක  ාදිකා ං අතික්කමිත්වා’’තිආදි. ෙස්සයන පයෙොජනුං

සෙයමව වෙති, තස්ස අභාවයතො කලලාදිකායල න පස්සති. පුත්යතනාති

ෙහයරන මන්යෙන උත්තානයසෙයයකන. ෙං තං මාතූතිආදි
පකතිචාරිත්තවයසන වුත්තුං. චක්කවත්ති බ්භයතොපි හි සවියසසුං
යබොධිසත්ත බ්යභො පරිහාරුං ලභති පුඤ්ඤසම්භාරස්ස සාතිසෙත්තා, තස්මා
යබොධිසත්තමාතා අතිවිෙ සප්පාොහාරාචාරා ච හුත්වා සක්කච්චුං පරිහරති. 

පුරත්ථාභිමුයඛොති මාතු පුරත්ථාභිමුයඛො. ඉොනි තියරොකුච්ඡි තස්ස
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දිස්සමානතාෙ අබ්භන්තරුං බාහිරඤ්ච කාරණුං ෙස්යසතුුං, ‘‘පුබ්යබ

කතකම්ම’’න්තිආදි වුත්තුං. අස්සාති යෙවිො. වත්ථුන්ති කුච්ඡිුං. 
ඵලිකඅබ්භපටලාදියනො විෙ යබොධිසත්තමාතුකුච්ඡිතචස්ස පටලභායවන
ආයලොකස්ස විබන්ධාභාවයතො ෙථා යබොධිසත්තමාතාකුච්ඡි තුං යබොධිසත්තුං
පස්සති, කියමවුංයබොධිසත්යතොපිමාතරුං අඤ්ඤඤ්චපුරයතොරූප තුංපස්සති, 

යනොතිආහ, ‘‘යබොධිසත්යතො පනා’’තිආදි.කස්මාපනසතිචක්ඛුම්හිආයලොයක

චනපස්සතීතිආහ– ‘‘නහිඅන්යතොකුච්ඡිෙංචක්ඛුවිඤ්ඤාණංඋප්පජ්ජතී’’ති. 
අස්සාසපස්සාසා විෙ හි තත්ථ චක්ඛුවිඤ්ඤාණම්පි න උප්පජ්ජති 
තජ්ජාසමන්නාහාරස්සාභාවයතො. 

205. ෙථාඅඤ්ඤාඉත්ථියෙොවිජාතපච්චොතාදියසනයරොය න අභිභූතාපි
හුත්වා මරන්ති, යබොධිසත්තමාතු පන යබොධිසත්යත කුච්ඡි යත න යකොචි
යරොය ො උප්පජ්ජති; යකවලුං ආයුපරික්ඛයෙයනව කාලුං කයරොති, 

ස්වාෙමත්යථොයහට්ඨාවුත්යතොයෙව. යබොධිසත්යතනවසිතට්ඨානංහීතිආදිනා

තත්ථ කාරණමාහ. අපයනත්වාති අග් මයහසිට්ඨානයතො නීහරිත්වා. 

අනුරක්ඛිතුංනසක්යකොතීතිසම්මා බ්භපරිහාරුංනානුයුඤ්ජති, යතන  බ්යභො

බහ්වාබායෙොයහොති.වත්ථුවිසෙංයහොතීති බ්භාසයෙො පරිසුද්යධොයහොති.මාතු 

මජ්ඣිමවෙස්ස තතිෙයකොට්ඨායස යබොධිසත්තස්ස  බ්යභොක්කමනම්පි තස්සා
ආයුපරිමාණවියලොකයනයනව සඞ් හිතුං වයෙොවයසන උප්පජ්ජනකවිකාරස්ස
පරිවජ්ජනයතො, ඉත්ථිසභායවන උප්පජ්ජනකවිකායරො පන යබොධිසත්තස්ස
ආනුභායවයනවවූපසම්මති. 

සත්තමාසජායතොති පටිසන්ධිග් හණයතො සත්තයම මායස ජායතො. යසො 

සීතුණ්හක්ඛයමො න යහොති අතිවිෙ සුඛුමාලතාෙ. අට්ඨමාසජායතො කාමුං
සත්තමාසජාතයතො බුද්ධිඅවෙයවො, එකච්යච පන චම්මපයෙසා බුද්ධිුං

පාපුණන්තාඝට්ටනුංනසහන්ති, යතන යසොනජීවති. සත්තමාසජාතස්සපන
නතාවයතජාතාතිවෙන්ති. 

ඨිතාවහත්වාතිනිද්දුක්ඛතාෙඨිතාඑව හුත්වා. දුක්ඛස්සහිබලවභාවයතො
තුංදුක්ඛුංඅසහමානා අඤ්ඤා ඉත්ථියෙොනිසින්නාවානිපන්නාවාවිජාෙන්ති. 

උපවිජඤ්ඤාති උප තවිජාෙනකාලා. සක න රවාසියනොති කපිලවත්ථුුං
පරිවායරත්වාඨියතසුයෙවෙහාදීසුඡසු න යරසුවසන්තා. 

යෙවානංපඨමංපටිග් ණ්හන්තීතියලොකනාථුං මහාපුරිසුංමෙයමවපඨමුං
පටිග් ණ්හාමාති සඤ්ජාත ාරවබහුමානා අත්තයනො පීතිුං පයවයෙන්තා 

ඛීණාසවා සුද්ොවාසබ්රහ්මායනො ආදියතො පටිග් ණ්හන්ති. සූතියවසන්ති

සූතිජග් නධාතියවසුං. එයකති උත්තරවිහාරවාසියනො. මච්ඡක්ඛිසදිසං 
ඡවිවයසන. 
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206. අජිනප්පයවණිොති අජිනචම්යමහි සිබ්යබත්වා කතපයවණිො. 

මහායතයජොති මහානුභායවො. මහාෙයසොති මහාපරිවායරො විපුලකිත්තියඝොයසො
ච. 

භග් විභග් ාති සම්බාධට්ඨානයතො නික්ඛමයනන විභාවිතත්තා භග් ා

විභග් ා විෙ ච හුත්වා. යතන යනසුං අවිසෙභාවයමව ෙස්යසති. අ ග්ය ො

හත්වාති  බ්භාසයෙ යෙොනිපයෙයස ච කත්ථචි අලග්ය ො අසත්යතො හුත්වා. 

උෙයකනාති බ්භාසෙ යතනඋෙයකන අමක්ඛියතොනික්ඛමති සම්මක්ඛිතස්ස
තාදිසස්ස උෙකයසම්හාදිකස්යසව තත්ථ අභාවයතො. යබොධිසත්තස්ස හි
පුඤ්ඤානුභායවන පටිසන්ධිග් හණයතො පට්ඨාෙ තුං ඨානුං විසුද්ධුං

පරමසු න්ධ න්ධකුටිවිෙචන්ෙන න්ධුං වාෙන්තුංතිට්ඨති. උෙකවට්ටියෙොති
උෙකක්ඛන්ධා. 

207. මුහත්තජායතොති මුහුත්යතන ජායතො හුත්වා මුහුත්තමත්යතොව. 

අනුොරිෙමායනති අනුකූලවයසන නීෙමායන. ආ තායනවාති තුං ඨානුං
උප තානිඑව. 

අයනකසාඛන්ති රතනමොයනකසතපතිට්ඨානහීරකුං. සහස්සමණ්ඩ න්ති

යතසුංඋපරිපතිට්ඨිතුං අයනකසහස්සමණ්ඩලහීරකුං. මරූතියෙවා. 

න යඛො පයනවං ෙට්ඨබ්බන්ති සත්තපෙවීතිහාරයතො පය ව

දිසාවියලොකනස්ස කතත්තා.යතනාහ ‘‘මහාසත්යතොහී’’තිආදි. එකඞ් ණානීති
විවටභායවන විහාරඞ් ණපරියවණඞ් ණානි විෙ එකඞ් ණසදිසානි අයහසුුං. 

සදියසොපිනත්ථීතිතුම්හාකුං ඉෙුං වියලොකනුං විසිට්යඨ පස්සිතුුං ඉධතුම්යහහි

සදියසොපි නත්ථි, කුයතො උත්තරිතයරොති ආහුංසු. සබ්බපඨයමොති
සබ්බප්පධායනො. පධානපරිොයෙො හි ඉධ පඨමසද්යෙො. යතනාහ 

‘‘ඉතරානී’’තිආදි. එත්ථ ච මයහසක්ඛා තාව යෙවා තථා වෙන්ති, ඉතයර පන
කථන්ති? මහාසත්තස්ස ආනුභාවෙස්සයනයනව. මයහසක්ඛානඤ්හි යෙවානුං
මහාසත්තස්ස ආනුභායවො විෙ යතන සදිසානම්පි ආනුභායවො පච්චක්යඛො
අයහොසි. ඉතයර පන යතසුං වචනුං සුත්වා සද්ෙහන්තා අනුමිනන්තා තථා
ආහුංසු. 

ජාතමත්තස්යසව යබොධිසත්තස්ස ඨානාදීනි යෙසුං වියසසාධි මානුං 

පුබ්බනිමිත්තභූතානීතියතනිද්ධායරත්වාෙස්යසන්යතො, ‘‘එත්ථ චා’’තිආදිමාහ.

තත්ථ පතිට්ඨානං චතුඉද්ධිපාෙපටි ාභස්ස පුබ්බනිමිත්තං ඉද්ධිපාෙවයසන

යලොකුත්තරධම්යමසු සුප්පතිට්ඨිතභාවසමිජ්ඣනයතො. උත්තරාභිමුඛභායවො 

යලොකස්ස උත්තරණවයසන  මනස්ස පුබ්බනිමිත්තං. සත්තපෙ මනං 

සත්තයබොජ්ඣඞ් ාදි මනස්ස පුබ්බනිමිත්තං, විසුද්ධඡත්තධාරණුං
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පටුන 

සුවිසුද්ධවිමුත්තිඡත්තධාරණස්ස පුබ්බනිමිත්තං, පඤ්චරාජකකුෙභණ්ඩානි 

පඤ්චවිධවිමුත්තිගුණපරිවාරතාෙ පුබ්බනිමිත්තං, අනාවටදිසානුවිය ොකනං 

අනාවටඤාණතාෙ පුබ්බනිමිත්තං, ‘‘අග්ය ොහමස්මී’’තිආදිවචනුං 

අප්පටිවත්තිෙෙම්මචක්කපවත්තනස්ස පුබ්බනිමිත්තං; අෙමන්තිමා ජාතීති

ආෙතිුංජාතිොඅභාවකිත්තනා අනුපාදි…යප.… පුබ්බනිමිත්තන්තියවදිතබ්බං; 
තස්ස තස්ස අනා යත ලද්ධබ්බවියසසස්ස තුං තුං නිමිත්තුං

අබයභිචාරීනිමිත්තන්තිෙට්ඨබ්බුං. නආ යතොතිඉමස්මිුංසුත්යතඅඤ්ඤත්ථච

වක්ඛමානාෙ අනුපුබ්බිො අනා තතුං සන්ධාෙ වුත්තුං. ආහරිත්වාති තස්මිුං
තස්මිුං සුත්යතඅට්ඨකථාසුචආ තනයෙනආහරිත්වාදීයපතබ්යබො. 

ෙසසහස්සිය ොකොතු කම්පීති පන ඉෙුං සතිපි ඉධ පාළිෙුං ආ තත්යත
වක්ඛමානානමච්ඡරිොනුං මූලභූතුං ෙස්යසතුුං වුත්තුං, එවුං අඤ්ඤම්පීදිසුං

ෙට්ඨබ්බුං. තන්ති බද්ො වීණා, චම්මබද්ො යභරියෙොති පඤ්චඞ්ගිකතූරිෙස්ස

නිෙස්සනමත්තුං, ච-සද්යෙන වා ඉතයරසම්පි සඞ් යහො ෙට්ඨබ්යබො. භිජ්ජිංසූති

පායෙසු බද්ධට්ඨායනසුයෙව භිජ්ජිුංසු. වි ච්ඡිංසූති වූපසමිුංසු. 

සකයතයජොභාසිතානීති අතිවිෙ සමුජ්ජලාෙ අත්තයනො පභාෙ ඔභාසිතානි 

අයහසුුං. න පවත්තීති න සන්දී. වායතො න වායීති ඛයරො වායතො න වායි, 

මුදුසුයඛොපනසත්තානුංසුඛාවයහොවායි. පථවී තාඅයහසුං උච්චට්ඨායනඨාතුුං

අවිසහන්තා. උතුසම්පන්යනොති අනුණ්හාසීතතාසඞ්ඛායතන උතුනා
සම්පන්යනො. වාමහත්ථුං උයර ඨයපත්වා ෙක්ඛියණන පුථුපාණිනා

හත්ථතාළයනනසද්ෙකරණුං අප්යඵොටනං. මුයඛනඋස්යසළනුංසද්ෙමුඤ්චනුං 

යසළනං. එකද්ෙජමා ා අයහොසීති එත්ථ ඉති-සද්යෙො ආදිඅත්යථො. යතන
විචිත්තපුප්ඵසු න්ධපුප්ඵවස්සයෙවා වස්සිුංසු, සූරියෙ දිබ්බමායන එව තාරකා 
ඔභාසිුංසු, අච්ඡුං විප්පසන්නුං උෙකුං පථවියතො උබ්භිජ්ජි, බිලාසො ෙරිසො
තිරච්ඡානා ආසෙයතොනික්ඛමිුංසු; රා යෙොසයමොහාපිතනුභවිුංසු, පථවිෙුංරයජො
වූපසමි, අනිට්ඨ න්යධො වි ච්ඡි, දිබ්බ න්යධො වායි, රූපියනො යෙවා
සරූයපයනව මනුස්සානුං ආපාථම මුංසු, සත්තානුං චුතුපපාතා නායහසුන්ති
ඉයමසුං සඞ් යහො ෙට්ඨබ්යබො. ොනි මහාභිනීහාරසමයෙ උප්පන්නානි
ද්වත්තිුංසපුබ්බනිමිත්තානි, තානිඅනවයසසානිතො අයහසුන්ති. 

තත්රාපීතියතසුපිපථවිකම්පාදීසුඑවුං පුබ්බනිමිත්තභායවොයවදිතබ්යබො, න
යකවලුං සම්පතිජාතස්ස ඨානාදීසු එවාති අධිප්පායෙො. 

සබ්බඤ්ඤුතඤ්ඤාණපටි ාභස්ස පුබ්බනිමිත්තං සබ්බස්ස යඤෙයස්ස
තිත්ථකරමතස්ස ච චාලනයතො. යකනචි අනුස්සාහිතානුංයෙව ඉමස්මිුංයෙව 
එකචක්කවායළ සන්නිපායතො, යකනචි අනුස්සාහිතානුංයෙව

එකප්පහායරයනවසන්නිපතිත්වා ෙම්මපටිග් ණ්හනස්සපුබ්බනිමිත්තං, පඨමං

යෙවතානං පටිග් හණං දිබ්බවිහාරපටිලාභස්ස, පච්ඡාමනුස්සානුංපටිග් හණුං
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පටුන 

තත්යථව ඨානස්ස නිච්චලසභාවයතො ආයනඤ්ජවිහාරපටි ාභස්ස 

පුබ්බනිමිත්තං. වීණානුං සෙුං වජ්ජනුං පරූපයෙයසන විනා සෙයමව 

අනුපුබ්බවිහාරපටි ාභස්ස පුබ්බනිමිත්තං. යභරීනුං වජ්ජනුං 

චක්කවාළපරිෙන්තාෙපරිසාෙපයවෙනසමත්ථස්ස ෙම්මයභරිො අනුසාවනස්ස 

අමතදුන්දුභියඝොසනස්ස පුබ්බනිමිත්තං. අන්දුබන්ෙනාදීනං යඡයෙො 

මානවිනිබන්ධයඡෙනස්ස පුබ්බනිමිත්තං; සුපට්ටනසම්පාපුණනං අත්ථාදි

අනුරූපුං අත්ථාදීසුඤාණස්සයභොධි මස්ස පුබ්බනිමිත්තං. 

නිබ්බානරයසනාති කියලසානුං නිබ්බාෙනරයසන. එකරසභාවස්සාති
සාසනස්සසබ්බත්ථඑකරසභාවස්ස.වාතස්ස අවාෙනුංකිස්සපුබ්බනිමිත්තන්ති

ආහ ‘‘ද්වාසට්ඨිදිට්ඨි තභින්ෙනස්සා’’ති. 

ආකාසාදිඅප්පතිට්ඨවිසමචඤ්චලට්ඨානුං පහාෙ සකුණානං පථවී මනං තාදිසුං

මිච්ඡා ාහුං පහාෙ සත්තානුං පායණහි රතනත්තෙසරණ මනස්ස

පුබ්බනිමිත්තං. යෙවතානං අප්යඵොටනාදීහි කීළනං පයමොෙනුප්පත්තිඋොනස්ස 
භවවන්ත මයනන ධම්මසභාවයබොධයනන ච පයමොෙවිභාවනස්ස 

පුබ්බනිමිත්තං. ෙම්මයව වස්සනස්සාති යෙසනාඤාණයවය න ධම්මාමතස්ස

වස්සනස්ස පුබ්බනිමිත්තං. කාෙ තාසතිවයසන ලද්ධජ්ඣානුං පාෙකුං කත්වා

උප්පාදිතමග් ඵලසුඛානුභයවො කාෙ තාසතිඅමතපටි ායභො, තස්ස පන

කාෙස්සපි අතප්පකසුඛාවහත්තා ඛුොපිපාසාපීළනාභායවො පුබ්බනිමිත්තුං

වුත්යතො. අරිෙද්ෙජමා ාමාලිතාොති සයෙවකස්ස යලොකස්ස 

අරිෙමග් යබොජ්ඣඞ් ධජමාලාහි මාලිතභාවස්ස පුබ්බනිමිත්තං. ෙුං පයනත්ථ
අනුද්ධටුං, තුංසුවිඤ්යඤෙයයමව. 

එත්ථාති ‘‘සම්පතිජායතො’’තිආදිනා ආ යත ඉමස්මිුං ඨායන. 

විස්සජ්ජියතොව, තස්මා අම්යහහි ඉධ අපුබ්බුං වත්තබ්බුංනත්ථීති අධිප්පායෙො.
තො පථවිෙුං  ච්ඡන්යතොපි මහාසත්යතො ආකායසන  ච්ඡන්යතො විෙ
මහාජනස්ස උපට්ඨාසීති අෙයමත්ථ නිෙති ධම්මනිොයමො යබොධිසත්තානුං

ධම්මතාති ඉෙුං නිෙතිවාෙවයසන කථනුං. ‘‘පුබ්යබ පුරිමජාතීසු තාදිසස්ස
පුඤ්ඤසම්භාරකම්මස්සකතත්තා උපචිතත්තාමහාජනස්සතථාඋපට්ඨාසී’’ති

ඉෙුං පුබ්යබකතකම්මවාෙවයසන කථනුං. ඉයමසුං සත්තානුං උපරි
ඊසනසීලතාෙ ෙථාසකුංකම්මයමවඉස්සයරොනාම, තස්සනිම්මානුංඅත්තයනො
ඵලස්ස නිබ්බත්තනුං, මහාපුරියසොපි සයෙවකුං යලොකුං අභිභවිතුුං සමත්යථන
උළායරන පුඤ්ඤකම්මුනා නිබ්බත්තියතො යතන ඉස්සයරන නිම්මියතො නාම, 
තස්ස චාෙුං නිම්මානවියසයසො, ෙදිෙුං මහානුභාවතා. ොෙ මහාජනස්ස තථා

උපට්ඨාසීතිඉෙුං ඉස්සරනිම්මානවාෙවයසන කථනුං. එවංතංතංබහංවත්වා කිුං

ඉමාෙ පරිොෙකථාොති අවසායන උජුකයමව එවුං බයාකාසි. සම්පතිජායතො
පථවිෙුංකථුං පෙසා ච්ඡති, එවුංමහානුභායවොආකායසනමඤ්යඤ ච්ඡතීති 
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පරිකප්පනස්ස වයසන ආකායසන  ච්ඡන්යතො විෙ අයහොසි. සීඝතරුං පන 

සත්තපෙවීතිහායරන තත්තාදිස්සමානරූයපොපි මහාජනස්සඅදිස්සමායනො විෙ

අයහොසි. අයචලකභායවො ඛුද්ෙකසරීරතා ච තාදිසස්ස ඉරිොපථස්ස

අනනුච්ඡවිකාති කම්මානුභාවසඤ්ජනිතපාටිහාරිෙවයසන අ ඞ්කාරපටිෙත්යතො

විෙ; යසොළසවස්සුද්යෙසියකො විෙ ච මහාජනස්ස උපට්ඨාසීති යවදිතබ්බුං; 
බුද්ධභාවානුච්ඡවිකස්ස යබොධිසත්තානුභාවස්ස ොථාවයතො පයවදිතත්තා 

බුද්යෙනවිෙ…යප.… අත්තමනාඅයහොසි. 

පාකටා හත්වාති විභූතා හුත්වා. බුද්ධානුං යෙ යෙ සඞ්ඛායර
වවත්ථයපතුකාමා, යතයතඋප්පාෙක්ඛයණපිසබ්බයසො සුප්පටිවිදිතාසුපාකටා

හත්ථතයලආමලකුංවිෙසුට්ඨවිභූතාඑවහුත්වා උපට්ඨහන්ති.යතනාහ ‘‘ෙථා

හී’’තිආදි. අයනොකාස යතති පරිග් හස්ස අයනොකාසකායල පවත්යත. 

නිප්පයෙයසතිනිරවයසයස. ඔකාසප්පත්යතති ඨාන මනාදිකායලඋප්පන්යන, 
යතහිසම්මසනස්සයෙො යකායලඋප්පත්තිො ඔකාසප්පත්තාතිඅධිප්පායෙො. 

සත්තදිවසබ්භන්තයරති ඉෙුං බුද්ධානුං පාකතිකසම්මසනවයසන වුත්තුං, 
ආකඞ්ඛන්තාපනයතෙොකොචි උප්පන්නසඞ්ඛායරසම්මසන්තියෙව.යසසුං
සුවිඤ්යඤෙයයමව. 

අච්ඡරිෙබ්භුතසුත්තවණ්ණනාෙලීනත්ථප්පකාසනාසමත්තා. 

4. බාකු සුත්තවණ්ණනා 

209. ෙථා ‘‘ද්වත්තිුංසා’’ති වත්තබ්යබ ද්වි-සද්ෙස්ස බා-ආයෙසුං කත්වා 

බාත්තිංසාති වුච්චති, එවුං එත්ථ බා-කාරායෙසුං කත්වා බාකුයලොති සමඤ්ඤා

අයහොසි, සාෙුං තස්ස අන්වත්ථසඤ්ඤාති ෙස්යසතුුං, ‘‘තස්ස හී’’තිආදි වුත්තුං. 

සීසං න්හායපත්වාති මඞ් ලත්ථුං මහා ඞ් ාෙ සීසුං න්හායපත්වා. 

නිමුජ්ජනවයසනාති ජණ්ණුපමායණ උෙයක යථොකුංයෙව නිමුජ්ජනවයසන. 

ඡඩ්යඩත්වා ප ාතා මරණභෙතජ්ජිතා. පහරිෙමානා මරන්ති, න ජායලන

බන්ධිතමත්යතන. ොරකස්ස යතයජනාති ොරකස්ස පුඤ්ඤයතයජන. 

නීහටමත්යතොව මයතො, තස්ස මරණත්ථුං උපක්කයමො න කයතො, යෙන

උපක්කයමන ොරකස්ස බායධො සිො. තන්ති මච්ඡුං. සක යමවාති
පරිපුණ්ණාවෙවයමව. 

න යක ාෙතීති න මමාෙති කිස්මිඤ්චි න මඤ්ඤති. ොරකස්ස

පුඤ්ඤයතයජන පිට්ඨියතො ඵාය න්තී. ොරකං  භතීති උග්යඝොසනවයසන

යභරිුංචරායපත්වා. පවත්තිං ආචික්ඛි, අත්තයනොපුත්තභාවුංකයථසි. කුච්ඡිො

ොරිතත්තා අමාතා කාතුං න සක්කා ජනනීභාවයතො. මච්ඡං  ණ්හන්තාපීති
මච්ඡුං කිණිත්වා  ණ්හන්තාපි. තථා  ණ්හන්තා ච තප්පරිොපන්නුං සබ්බුං
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පටුන 

 ණ්හාති නාමාති ආහ – ‘‘වක්කෙකනාදීනි බහි කත්වා  ණ්හන්තා නාම

නත්ථී’’ති. අෙම්පි අමාතා කාතුං න සක්කා සාමිකභාවයතො. ොරයකො 

උභින්නම්පිකු ානංොොයෙොයහොතු ද්වින්නුංපුත්තභාවයතො. 

අසීතියමති ජාතිො අසීතියම වස්යස. පබ්බජ්ජාමත්යතන කියලසානුං
අසමුච්ඡිජ්ජනයතො වීතික්කමිතුුං කාමසඤ්ඤා උප්පන්නපුබ්බාති පුච්ඡා පන
පුච්ඡිතබ්බා.යතනාහ– ‘‘එවඤ්චයඛොමුං, ආවුයසො කස්සප, පුච්ඡිතබ්බ’’න්ති. 

210. නිෙයමත්වාති තුං තුංවායර යසසවායරන නිෙයමත්වා. 

කම්මපථයභෙයකොති කම්මපථවියසසකයරො. තත්ථ කාමවිතක්යකො ෙථා
කාෙවචීද්වායරසු යචොපනප්පත්යතො කම්මපථප්පත්යතො නාම යහොති; 
මයනොද්වායර පරභණ්ඩස්ස අත්තයනො පරිණාමනවයසන
පවත්තඅභිජ්ඣාසහ යතො; එවුං කාමසඤ්ඤාති, තථා

බයාපාෙවිහිුංසාවිතක්කසඤ්ඤාති යථයරො, ‘‘උභෙම්යපතං 

කම්මපථයභෙකයමවා’’ති ආහ. කම්මපථුං අප්පත්තුං සඤ්ඤුං සන්ධාෙ, 
‘‘සඤ්ඤා උප්පන්නමත්තාවා’’තිවුච්චමායනවිතක්කිතම්පිසමානුංකම්මපථුං
අප්පත්තයමව, උභෙස්ස පන වයසන සුත්තපෙුං පවත්තන්ති යථරස්ස
අධිප්පායෙො. 

211. ආයූහනකම්මන්ති අත්තනා ආයූහිතබ්බකම්මුං. ය ොමකිලිට්ඨානීති
කිලිට්ඨයලොමානි, කිලිට්ඨුංසූනීතිඅත්යථො.කියමවුං යභොය සුපරනිම්මිතභයව
වසවත්තියෙවානුං විෙ සබ්බයසො ආයූහනකම්යමන විනා අඤ්ඤස්සපි 
පබ්බජිතස්ස පච්චෙලායභො දිට්ඨපුබ්යබො සුතපුබ්යබොති ආහ 

‘‘අනච්ඡරිෙඤ්යචත’’න්ති.කුලූපකයථරානයමතුංකම්මුං, යථයරොපන කොචිපි
කුලූපයකොනායහොසි. 

 ද්දුහනමත්තන්ති ය ොදුහනමත්තකාලුං. ඉධ පන සකයලො ය ොදුහයනො

අධිප්යපයතොති ෙස්යසන්යතො, ‘‘ ාවිං…යප.… කා මත්තම්පී’’ති ආහ. 

නිබන්ධීතිනිබද්ධොතබ්බුං කත්වාඨයපසි. 

සකියලසපුග් ලස්ස අයසරිභාවකරයණන රයණන සදිසතාෙ රයණො, 

සුංකියලයසො. අඤ්ඤා උෙපාදීති පනාහ, තස්මා අරහත්තුං න පටිඤ්ඤාතන්ති

ෙස්යසති.නනුතථාවචනුංපටිජානනුංවිෙයහොතීතිආහ ‘‘අපිචා’’තිආදි. 

212. අවාපුරති ද්වාරුං එයතනාති අවාපුරණං. පඨමසඞ් හයතො පච්ඡා

යෙසිතත්තා දුතිෙසඞ් යහසඞ්ගිතං. යසසුංසුවිඤ්යඤෙයයමව. 

බාකුලසුත්තවණ්ණනාෙලීනත්ථප්පකාසනාසමත්තා. 
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5. ෙන්තභූමිසුත්තවණ්ණනා 

213. ඵුයසෙයාති ඤාණඵුසනා නාම අධිප්යපතා, තස්මා  යභෙයාති

අධි ච්යඡෙය. එවං පටිපන්යනොති, ‘‘අප්පමත්යතො ආතාපී පහිතත්යතො’’ති

වුත්තප්පකායරන පටිපන්යනො. අජානනයකොට්ඨායසයෙවාති අවධාරයණන
අත්තනිකතුංයෙොසායරොපනුං නිවත්යතති. 

214. අප්පනාඋපචාරන්තිඅප්පනඤ්යචව උපචාරඤ්චපායපත්වාකයථසීති
අත්ථුං වෙන්ති, අප්පනාසහියතො පන උපචායරො අප්පනාඋපචායරො, තුං
පායපත්වාකයථසීතිඅත්යථො. 

නික්ඛමතීති නික්ඛයමො, අවග් ාහකාමයතො නික්ඛමනුං නික්ඛයමො එව 

යනක්ඛම්යමො, පඨමජ්ඣානාදි. සති කියලසකායම අත්තයනො උපහාරුං 

උපචායරත්වා අස්සායෙත්වා පරිභුඤ්ජති නාමාති ආහ – ‘‘දුවියෙපි කායම

පරිභුඤ්ජමායනො’’ති. දුවියෙපීතිහීනපණීතාදිවයසන දුවියධ. 

215. කූටාකාරන්ති  ාළ්හසායඨෙයුං අප්පතිරූයප ඨායන

ඛන්ධ තපාතනාදි. ෙන්ත මනන්ති ෙන්යතහි නිබ්බියසවයනහි  න්ධබ්බ තිුං. 

පත්තබ්බංභූමින්ති සම්මාකිරිොෙලද්ධබ්බසම්පත්තිුං. 

216. බයතිහරණවයසනලඞ්ඝකුං වි ඞ්ඝකං, අඤ්ඤමඤ්ඤහත්ථග් හණුං.

යතනාහ– ‘‘හත්යථනහත්ථං යහත්වා’’ති. 

217.  යහතුං සමත්යථොති  ණිකාරහත්ථිනීහි උපලායපත්වා

අරඤ්ඤහත්ථිුං වචනවයසන  යහතුුං සමත්යථො. අතිපස්සිත්වා 

අතිට්ඨානවයසන පස්සිත්වා. එත්ථය ොති එතස්මිුං අරඤ්යඤ නා වයන

පවත්තය ධා. සුඛාෙතීති සුඛුං අෙති පවත්යතති, ‘‘සුඛුං හරතී’’ති වා පායඨො. 

ඩිණ්ඩියමො ආනයකො. නිහිතසබ්බවඞ්කයෙොයසොති අප තසබ්බසායඨෙයයෙොයසො. 

අපනීතකසායවොතිඅයපතසාරම්භකසායවො. 

219. පඤ්චකාමගුණනිස්සිතසී ානන්ති අකුසලානුං. ය හස්සිතසී ානන්ති
වා වට්ටසන්නිස්සිතසීලානුං. 

222. එස නයෙො සබ්බත්ථාති, ‘‘මජ්ඣියමො, ෙහයරො’’ති ආ යතසු
උපමාවායරසු, ‘‘යථයරො’’තිආදිනා ආ යතසු උපයමෙයවායරසූති පඤ්චසු
සුංකියලසපක්ඛියෙසුවායරසුඑස ෙථාවුත්යතොවනයෙොතියවදිතබ්යබො.යසසුං
සුවිඤ්යඤෙයයමව. 

ෙන්තභූමිසුත්තවණ්ණනාෙලීනත්ථප්පකාසනාසමත්තා. 
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6. භූමිජසුත්තවණ්ණනා 

223. ආසඤ්යචපි කරිත්වාති, ‘‘ඉමිනාහුං බ්රහ්මචරියෙන යෙයවො වා
භයවෙයුං යෙවඤ්ඤතයරො වා, දුක්ඛයතො වා මුච්යචෙය’’න්ති පත්ථනුංකත්වා 

යචපිචරන්ති, අභබ්බාඵ ස්සඅධි මාෙ තණ්හාෙ බ්රහ්මචරිෙස්සවිදූසිතත්තාති

අධිප්පායෙො. අනාසඤ්යචපි කරිත්වාතිවුත්තනයෙනපත්ථනුංඅකත්වා. අභබ්බා

ඵ ස්ස අධි මාෙ අනිෙමිතභාවයතො. පණිධානවයසන හි පුඤ්ඤඵලුං නිෙතුං
නාමයහොති, තෙභාවයතොකතුං පුඤ්ඤුංනලභතීතිඅධිප්පායෙො.තතිෙපක්යඛ
උභෙට්ඨායනහි වුත්තුං, චතුත්ථපක්යඛො සම්මාවතායරො ඉති චතුයකොටියකො
පඤ්යහොජාලවයසනආහයටො, තත්ථආසානාමපත්ථනා, මිච්ඡා ාහස්මිුංසති
නවිපච්චති, සම්මා ාහස්මිුංසතිවිපච්චති, උභෙථාපි උභොයපක්ඛානාම, යෙො
මිච්ඡත්තධම්යම පුරක්ඛත්වා බ්රහ්මචරිෙුං චරති, තස්ස ෙථාධිප්පාෙඵලුං
සමිජ්ඣතීතින වත්තබ්බුං අයෙොනියසො බ්රහ්මචරිෙස්ස චිණ්ණත්තා; යෙො පන
සම්මත්තුංපුරක්ඛත්වාබ්රහ්මචරිෙුංචරති, තස්සෙථාධිප්පාෙුං බ්රහ්මචරිෙඵලුංන
සමිජ්ඣතීතිනවත්තබ්බුංයෙොනියසොබ්රහ්මචරිෙස්සචිණ්ණත්තා. යතනවුත්තුං

– ‘‘ආසඤ්යචපි කරිත්වා අයෙොනියසො බ්රහ්මචරිෙං චරන්තී’’තිආදි. යසසුං
සුවිඤ්යඤෙයයමව. 

භූමිජසුත්තවණ්ණනාෙලීනත්ථප්පකාසනාසමත්තා. 

7. අනුරුද්ෙසුත්තවණ්ණනා 

230. උපසඞ්කමිත්වා එවමාහංසූති වුත්තුං උපසඞ්කමනකාරණුං

ෙස්යසන්යතො, ‘‘තස්ස උපාසකස්ස අඵාසුකකාය ො අයහොසී’’ති ආහ. 

අවිරාධිතන්තිඅවිරජ්ඣනකුං.ෙදිවායත ධම්මානානත්ථා, ෙදිවාඑකත්ථා, ෙුං

තත්ථ අවිරජ්ඣනකුං, තුං තුංයෙව පටිභාතූති යෙොජනා. ඣානයමවාති
අප්පමාණජ්ඣානයමව, ‘‘යචයතොවිමුත්තී’’ති පන වුත්තත්තා 

චිත්යතකග් තායෙවඑවංවුච්චතීතිඋපාසකස්ස අධිප්පායෙො. 

231. ොවතා මජ්ඣන්හියක කායල ඡාො ඵරති, නිවායත පණ්ණානි 

පතන්ති, එත්තාවතා ‘‘රුක්ඛමූ ’’න්ති වුච්චතීති එවුං වුත්තුං 

එකරුක්ඛමූ ප්පමාණට්ඨානං. කසිණනිමිත්යතන ඔත්ථරිත්වාති

කසිණාරම්මණුං ඣානුං සමාපජ්ජන්යතො තස්මිං කසිණ…යප.… විහරතීති

වුත්යතො. ආයභොය ො නත්ථි ඣානක්ඛයණ. කාමුං සමාපත්තික්ඛයණ
ආයභොය ොනත්ථිතයතොපනපුබ්යබවාසිොයසොආයභොය ො, තම්පිසන්ධාෙ
මහග් තන්තියකචි.ඉොනිතාසුංයචයතොවිමුත්තීනුංසතිපියකනචිවියසයසන 

අයභයෙ විසොදියතො ලබ්භමානයභෙුං ෙස්යසතුුං, ‘‘එත්ථා’’තිආදි වුත්තුං. 

නිමිත්තං න වඩ්ඪති වඩ්යඪතබ්බස්ස නිමිත්තස්යසව අභාවයතො.

පථවීකසිණාදීනුංවිෙආකාසභාවනාෙ උග්ඝාටනංන ජාෙති.තානිඣානානීති
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බ්රහ්මවිහාරජ්ඣානානි. චුද්ෙසවියධනපරිෙමනාභාවයතො අභිඤ්ඤානං පාෙකානි

න යහොන්ති. නිමිත්තුග්ඝාටස්යසව අභාවයතො අරූපජ්ඣානානුං

අනධිට්ඨානතාෙ නියරොෙස්ස පාෙකානි න යහොන්තීති. කම්මවට්ටභායවන

කියලසවට්ටවිපාකවට්ටානුං තිණ්ණුං වට්ටානුං පච්චෙභායවො වට්ටපාෙකතා. 

උපපජ්ජනවයසයනව තුං තුං භවුං ඔක්කමති එයතහීති භයවොක්කමනානි. 
දුතිෙනෙස්ස වුත්තවිපරිොයෙන අත්යථො යවදිතබ්යබො. උග්ඝාටනස්ස
ලබ්භනයතො අරූපජ්ඣායනොපරි සමතික්කයමො යහොතීති අෙයමව වියසයසො. 

එවන්ති ෙථාවුත්යතන නිමිත්තාවඩ්ඪනනිමිත්තවඩ්ඪනාදිප්පකායරන. 

නානත්ථාති නානාසභාවා. එවන්ති අප්පමාණමහග් තසද්ෙවචනීෙතාෙ 

නානාබයඤ්ජනා. කාමඤ්යචත්ථ අප්පමාණසමාපත්තියතොපි නීහරිත්වා 
වක්ඛමානභවූපපත්තිකාරණුං ෙස්යසතුුං සක්කා, අට්ඨකථාෙුං පන
කසිණඣානයතොව නීහරිත්වා යෙොජනා කතාති තථා වුත්තුං. අථ වා
මහග් ත හයණයනත්ථ අප්පමාණාති වුත්තබ්රහ්මවිහාරානම්පි සඞ් යහො
යවදිතබ්යබොතස්සාසමඤ්ඤාෙඋභයෙසම්පි සාධාරණභාවයතො. 

232. එවං වුත්යතොතිඅසතිපිතථාරූයපආයභොය  ‘‘පරිත්තාභාතිඵරිත්වා 
අධිමුච්චිත්වා විහරතී’’ති වුත්යතො. අප්පමාණුං කත්වා කසිණුං වඩ්යඪන්තස්ස
කසිණවඩ්ඪනවයසන බහුලීකාරසම්භවයතො සිො ඣානස්ස බලවතරතා, 
තෙභායව ච දුබ්බලතා, ආචිණ්ණවසිතාෙ පන පච්චනීකධම්මානුං සම්මා
අපරියසොධයනවත්තබ්බයමව නත්ථීතිපඤ්චහාකායරහිඣානස්සඅප්පගුණතුං

ෙස්යසන්යතො, ‘‘සුප්පමත්යත වා’’තිආදිමාහ. ඣානස්ස අප්පානුභාවතාෙ එව 

තන්නිමිත්තාපභාපිඅප්පතරාඅපරිසුද්ධාවයහොතීතිආහ– ‘‘වණ්යණො…යප.… 

සංකිලිට්යඨො චා’’ති. දුතිෙනයෙො වුත්තවිපරිොයෙන යවදිතබ්යබො. තත්ථාපි
කසිණස්ස පරිත්තභායවන වණ්ණස්ස පරිත්තතා, පරිත්තාරම්මණාෙ 
අනුරූපතාෙ වානිමිත්තුං පභාමණ්ඩලකම්පි පරිත්තයමව සිොති අධිප්පායෙො. 

විපු පරිකම්මන්ති විපුලභායවන පරිකම්මුං. යසසුං තතිෙචතුත්ථනයෙසු 
වත්තබ්බුංපඨමදුතිෙනයෙසුවුත්තසදිසයමව. 

වණ්ණනානත්තන්ති ෙදි පීතුං ෙදි යලොහිතුං ෙදි වා ඔොතන්ති

සරීරවණ්ණනානත්තුං. ආභානානත්තන්ති පරිත්තවිපුලතාවයසන පභාෙ

නානත්තුං. අච්චිනානත්තන්ති යතයජොධාතුස්ස දීඝාදිවයසන යවමත්තතා. 

අභිනිවිසන්තීති අභිරතිවයසන නිවිසන්ති නිසීෙන්ති තිට්ඨන්ති  .යතනාහ  

‘‘වසන්තී’’ති. 

234. ආභන්තිදිබ්බන්තීති ආභාතිආහ ‘‘ආභාසම්පන්නා’’ති. තෙඞ්ය නාති 
වා තස්සා පරිත්තතාෙ අප්පමාණතාෙ ච ආභාකාරණුං, තුං පන අත්ථයතො



මජ්ඣිමනිකායෙ උපරිපණ්ණාස-ටීකා සුඤ්ඤතවග්ය ො 

120 

පටුන 

භවූපපත්තිකාරණයමවාති ආහ – ‘‘තස්සා භවූපපත්තිො අඞ්ය නා’’ති. 

කාො සිෙභායවො තන්දීආදීනුංයහතුභූතාකාෙස්සවිත්ථායිතතා. 

235. පාරමියෙොති මහාසාවකසුංවත්තනිකා සාවකපාරමියෙො පූයරන්යතො. 

බ්රහ්මය ොයකතිබ්රහ්මත්තභායව, බ්රහ්මයලොයකවාඋප්පත්තිුංපටිලභි, වුත්තම්පි

යචතං යථර ාථාසු. අයවොකිණ්ණන්ති අඤ්යඤහි අසම්මිස්සන්ති අත්යථො. 

පුබ්යබසඤ්චරිතන්තිඅතීතභයවසුජාතිවයසනසඤ්චරණුං මම, සඤ්චරිතන්ති
තුංමමස්සාතිඅත්යථො.යසසුංසුවිඤ්යඤෙයයමව. 

අනුරුද්ධසුත්තවණ්ණනාෙලීනත්ථප්පකාසනාසමත්තා. 

8. උපක්කිය සසුත්තවණ්ණනා 

236. තස්මාති අත්ථකාමත්තාඑවමාහ, නභ වයතොවචනුංඅනාදිෙන්යතො.
යෙ පන තො සත්ථුවචනුං න  ණ්හිුංසු, යත කිඤ්චි අවත්වා තුණ්හීභූතා
මඞ්කුභූතාඅට්ඨුංසු, තස්මාඋභයෙසම්පිසත්ථරිඅ ාරවපටිපත්තිනායහොසි. 

යෙනපි ජයනන න දිට්යඨොති යෙන උභෙජයනන අඤ්ඤවිහිතතාෙ

කුඩ්ඩකවාටාදිඅන්තරිකතාෙ වා න දිට්යඨො. ෙමනත්ථන්ති යතහි උපාසයකහි

නිම්මෙභාවුංආපාදිතානුං යතසුං භික්ඛූනුං ෙමනත්ථුං. ඨපයිංසූති යෙො ඉයමසුං
භික්ඛූනුංයෙති, තස්සසතුං ෙණ්යඩොති, සහස්සන්තිචවෙන්ති. 

237. වග් භායවයනව (සාරත්ථ. ටී. මහාවග්ය ො 3.464) නානාසද්යෙො 

අස්සාති පුථුසද්යෙො. සමජයනොති භණ්ඩයන සමජ්ඣාසයෙො ජයනො. 
බාලලක්ඛයණඨියතොපි‘‘අහුංබායලො’’තිනමඤ්ඤති.භියෙයොචාතිඅත්තයනො
බාලභාවස්ස අජානනයතොපි භියෙයො ච භණ්ඩනස්ස උපරි යඵොයටො විෙ

සඞ්ඝයභෙස්සඅත්තයනොකාරණභාවම්පි උප්පජ්ජමානුං නමඤ්ඤි නඤ්ඤාසි. 

කලහවයසනපවත්තවාචායෙවය ොචයරොඑයතසන්ති වාචාය ොචරා හුත්වා. 

මුඛාොමන්ති විවාෙවයසනමුඛුංආෙයමත්වාභාණියනො. නතංජානන්තීතිතුං
කලහුං නජානන්ති.කලහුංකයරොන්යතො ච තුං න ජානන්යතො නාමනත්ථි.

ෙථාපනනජානන්ති, තුං ෙස්යසතුුංආහ – ‘‘එවංසාදීනයවො අෙ’’න්ති. අෙුං
කලයහො නාම අත්තයනො පයරසඤ්ච අත්ථජාපනයතො අනත්ථුප්පාෙනයතො

දිට්යඨවධම්යමසම්පරායෙච සාදීනයවො, සයෙොයසොතිඅත්යථො. 

උපනය්හන්තීති උපනාහවයසන අනුබන්ධන්ති. යපොරායණොති පුරියමහි
බුද්ධාදීහිආචිණ්ණසමාචිණ්ණතාෙ පුරාතයනො. 

නජානන්තීතිඅනිච්චසඤ්ඤුංන පච්චුපට්ඨායපන්ති. 
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පටුන 

තථා පවත්තයවරානන්ති අට්ඨිඡින්නාදිභාවුං නිස්සාෙ උපනෙවයසන
චිරකාලුංපවත්තයවරානුං. 

බාලසහාෙතාෙ ඉයම භික්ඛූ කලහපසුතා, පණ්ඩිතසහාොනුං පන ඉෙුං න

සිොති පණ්ඩිතසහාෙස්ස බා සහාෙස්ස ච වණ්ණාවණ්ණදීපනත්ථං වුත්තා.

සීහබයග්ඝාදියක පාකටපරිස්සයෙ රා යෙොසාදියක පටිච්ඡන්නපරිස්සයෙ ච

අභිභවිත්වා. 

මාතඞ්ය ො අරඤ්යඤ මාතඞ් රඤ්යඤති සරයලොයපන සන්ධි.
මාතඞ් සද්යෙයනව හත්ථිභාවස්ස වුත්තත්තා නා වචනුං තස්ස 

මහත්තවිභාවනත්ථන්ති ආහ – ‘‘නාය ොති මහන්තාධිවචනයමත’’න්ති.
මහන්තපරිොයෙොපි හි නා -සද්යෙො යහොති ‘‘එවුං නා ස්ස නාය න, 
ඊසාෙන්තස්සහත්ථියනො’’තිආදීසු(උො.25; මහාව.467). 

238. කිරසද්යෙො අනුස්සවසූචනත්යථො නිපායතො. යතන අෙයමත්ථ
සුතිපරම්පරාති ෙස්යසති.භ වතා හියසොආදීනයවො පය ව පරිඤ්ඤායතො, න
යතන සත්ථා නිබ්බිණ්යණො යහොති; තස්මිුං පන අන්යතොවස්යස යකචි 
බුද්ධයවයනෙයා නායහසුුං; යතන අඤ්ඤත්ථ  මනුං යතසුං භික්ඛූනුං
ෙමනුපායෙොති පාලියලෙයකුං උද්දිස්ස  ච්ඡන්යතො එකවිහාරිුං ආෙස්මන්තුං
භගුුං, සමග් වාසුං වසන්යත ච අනුරුද්ධත්යථරාදියක සම්පහුංයසතුුං
අනුරුද්ධත්යථරස්ස ච. ඉමුං උපක්කියලයසොවාෙුං ොතුුං තත්ථ  යතො, තස්මා 

ක හකාරයක කිරස්සාති එත්ථාපි කිරසද්ෙග් හයණ එයසව නයෙො. 

වුත්තනෙයමව ය ොසිඞ් සාලසුත්යත(ම.නි.1.325ආෙයෙො). 

241. ‘‘ෙථා කථුං පනා’’ති වුත්තපුච්ඡානුං පච්ඡිමභාවයතො ‘‘අත්ථි පන

යවොති පච්ඡිමපුච්ඡාො’’ති වුත්තුං, න පුන ‘‘අත්ථි පන යවො’’ති පවත්තනස්ස

පුච්ඡනස්ස අත්ථිභාවයතො. යසො පන යලොකුත්තරධම්යමො. යථරානන්ති

අනුරුද්ධත්යථරාදීනුං නත්ථි. පරිකම්යමොභාසං පුච්ඡතීති දිබ්බචක්ඛුඤායණ
කතාධිකාරත්තා තස්ස උප්පාෙනත්ථුං පරිකම්යමොභාසුං පුච්ඡති. 

පරිකම්යමොභාසන්ති පරිකම්මසමාධිනිබ්බත්තුං ඔභාසුං, 
උපචාරජ්ඣානසඤ්ජනිතුං ඔභාසන්ති අත්යථො. චතුත්ථජ්ඣානලාභී හි 
දිබ්බචක්ඛුපරිකම්මත්ථුං ඔභාසකසිණුං භායවත්වා උපචායර ඨපියතො සමාධි
පරිකම්මසමාධි, තත්ථඔභායසොපරිකම්යමොභායසොතිවුත්යතො.තුංසන්ධාොහ– 

‘‘ඔභාසඤ්යචව සඤ්ජානාමාතිපරිකම්යමොභාසංසඤ්ජානාමා’’ති.ෙත්තයකහි
ඨායන දිබ්බචක්ඛුනා රූප තුං ෙට්ඨකායමො, තත්තකුං ඨානුං ඔභාසකසිණුං
ඵරිත්වා ඨියතො. තුං ඔභාසුං තත්ථ ච රූප තුං දිබ්බචක්ඛුඤායණන පස්සති, 

යථරා ච තථා පටිපජ්ජිුංසු. යතන වුත්තුං – ‘‘ඔභාසඤ්යචව සඤ්ජානාම

ෙස්සනඤ්ච රූපාන’’න්ති. ෙස්මා පන යතසුං රූප තුං පස්සන්තානුං
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පරිකම්මවායරො අතික්කමි, තයතො ඔභායසො අන්තරධායි, තස්මිුං අන්තරහියත
රූප තම්පි න පඤ්ඤාෙති. පරිකම්මන්ති හි ෙථාවුත්තකසිණාරම්මණුං
උපචාරජ්ඣානුං, රූප තුංපස්සන්තානුංකසියණොභාසවයසන රූප තෙස්සනුං, 
කසියණොභායසො ච පරිකම්මවයසනාති තදුභෙම්පි පරිකම්මස්ස අප්පවත්තිො
නායහොසි, තයිෙුං කාරණුං ආදිකම්මිකභාවයතො යථරා න මඤ්ඤිුංසු, තස්මා

වුත්තුං ‘‘නප්පටිවිජ්ඣාමා’’ති. 

නිමිත්තං පටිවිජ්ඣිතබ්බන්ති කාරණුං පච්චක්ඛයතො ෙස්යසත්වා

සුවිසුද්ධදිබ්බචක්ඛුඤායණ යථරුං පතිට්ඨායපතුකායමො සත්ථා වෙති. කිං න

ආළුය ස්සන්තීති කිුං න බයායමොයහස්සන්ති, බයායමොයහස්සන්ති එවාති

අත්යථො. විචිකිච්ඡා උෙපාදීති දිබ්බචක්ඛුයනො ෙථාඋපට්ඨියතසු රූප යතසු
අපුබ්බතාෙ, ‘‘ඉෙුං නු යඛො රූප තුං කිුං, ඉෙුං නු යඛො කි’’න්ති මග්ය න

අසමුච්ඡින්නත්තා විචිකිච්ඡා සුංසයෙො උප්පජ්ජි. සමාධි චවීති විචිකිච්ඡාෙ
උප්පන්නත්තා පරිකම්මසමාධි වි ච්ඡි. තයතො එව හි පරිකම්යමොභායසොපි

අන්තරධායි, දිබ්බචක්ඛුනාපි රූපුං න පස්සි. න මනසි කරිස්සාමීති
මනසිකාරවයසන යම රූපානි උපට්ඨහිුංසු, රූපානි පස්සයතො විචිකිච්ඡා
උප්පජ්ජති, තස්මාඉොනිකිඤ්චිනමනසිකරිස්සාමීති තුණ්හීඅයහොසිතුංපන

තුණ්හීභාවප්පත්තිුංසන්ධාොහ ‘‘අමනසිකායරො උෙපාදී’’ති. 

තථාභූතස්සඅමනසිකාරස්සඅභාවුංආ ම්ම උප්පි ං උෙපාදි.වීරිෙං ාළ්හං

පග් හිතන්තිථිනමිද්ධඡම්භිතත්තානුංවූපසමනත්ථුං අච්චාරද්ධවීරිෙුංඅයහොසි, 
යතන චිත්යත සමාධිදූසිකා ය හස්සිතා බලවපීති උප්පන්නා. යතනාහ 

‘‘උප්පි ං උප්පන්න’’න්ති. තයතොති සිථිලවීරිෙත්තා. පතයමෙයාති අතිවිෙ
ඛින්නුං භයවෙය. තුං මමාති පත්ථනාඅභිභවනීෙමනසීයසන ජප්යපතීති 

අභිජප්පා, තණ්හා.නානත්තානානාසභාවාසඤ්ඤා නානත්තසඤ්ඤා. අතිවිෙ

උපරිකත්වානිජ්ඣානුංයපක්ඛනුං අතිනිජ්ඣායිතත්තං. 

243. පරිකම්යමොභාසයමවාති පරිකම්මසමුට්ඨිතුංඔභාසයමව. නචරූපානි

පස්සාමීති ඔභාසමනසිකාරපසුතතාෙ දිබ්බචක්ඛුනා රූපානි න පස්සාමි. 

විසෙරූපයමවාති යතන ඵරිත්වා ඨිතට්ඨායනව දිබ්බචක්ඛුයනො විසෙභූතුං 
රූප තයමවමනසිකයරොමි. 

කසිණරූපානුං වයසයනත්ථ ඔභාසස්ස පරිත්තතාති ආහ ‘‘පරිත්තට්ඨායන

ඔභාස’’න්ති. පරිත්තානි රූපානීති කතිපොනි, සා ච යනසුං පරිත්තතා

ඨානවයසයනවාති ආහ ‘‘පරිත්තකට්ඨායන රූපානී’’ති. 

‘‘අප්පමාණඤ්යචවා’’තිආදිනාවුත්යතො දුතිෙවායරො. ඔභාසපරිත්තතුංසන්ධාෙ
පරිකම්මසමාධි ‘‘පරිත්යතො’’ති වුත්යතො තස්යසව ඔභාසස්ස අප්පමාණතාෙ
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අප්පමාණසමාධීති වචනයතො. තස්මිං සමයෙති තස්මිුං පරිත්තසමාධියනො

උප්පන්නසමයෙ. දිබ්බචක්ඛුපිපරිත්තකං යහොති පරිත්තරූප තෙස්සනයතො. 

245. දුකතිකජ්ඣානසමාධින්ති චතුක්කනයෙ දුකජ්ඣානසමාධිුං, 

පඤ්චකනයෙ තිකජ්ඣානසමාධින්ති යෙොජනා. දුකජ්ඣානසමාධින්ති
චතුක්කනයෙ තතිෙචතුත්ථවයසන දුකජ්ඣානසමාධිුං, පඤ්චකනයෙ

චතුත්ථපඤ්චමවයසන දුකජ්ඣානසමාධිුං. තිකචතුක්කජ්ඣානසමාධින්ති
චතුක්කනයෙ තිකජ්ඣානසමාධිුං, පඤ්චකනයෙ චතුක්කජ්ඣානසමාධින්ති
යෙොජනා. 

තිවිෙන්ති සප්පීතිකවයසන තිප්පකාරුං සමාධිුං. තෙන්යතො ොති
සප්පීතිකාදිසභාවා. කාමුං භ වා පුරිමොයම පුබ්යබනිවාසානුස්සතිඤාණුං, 
පච්ඡිමොයම දිබ්බචක්ඛුඤාණුං නිබ්බත්යතන්යතොපි ඉමානි ඤාණානි

භායවසියෙව. විපස්සනාපාෙකානි පන ඤාණානි සන්ධාෙ, ‘‘පච්ඡිමොයම’’ති

වුත්තුං, යතනාහ ‘‘භ වයතො හී’’තිආදි. පඤ්චමජ්ඣානස්සාති

පඤ්චමජ්ඣානිකස්ස වයසන පඨමජ්ඣානියකො මග්ය ො නත්ථි. යසොති

පඤ්චකනයෙො භ වයතො යලොකියෙො අයහොසි. එතන්ති එතුං, ‘‘සවිතක්කම්පි

සවිචාරුං සමාධිුං භායවමී’’තිආදිවචනුං. ය ොකිෙය ොකුත්තරමිස්සකං සන්ොෙ 

වුත්තං, න ‘‘යලොකිෙුං වා යලොකුත්තරයමව වා’’ති. යසසුං
සුවිඤ්යඤෙයයමවාති. 

උපක්කියලසසුත්තවණ්ණනාෙලීනත්ථප්පකාසනාසමත්තා. 

9. බා පණ්ඩිතසුත්තවණ්ණනා 

246. එයතහීති දුචින්තිතාදීහි. එයතන ලක්ඛණසද්ෙස්ස කරණත්ථතමාහ. 

තායනවාති ලක්ඛණානි එව. තස්සාති බාලස්ස. ‘‘අෙුං බායලො’’ති නිමීෙති

සඤ්චානීෙති එයතහීති බා නිමිත්තානි. අපොනං වුච්චති විඛයාතුං කම්මුං. 

දුචින්තිතාදීනි ච බායල විඛයාතානි, අවධාරණභායව වා, තස්මා බාලස්ස

අපොනානීති බා ාපොනානි. අභිජ්ඣාදීහි දුට්ඨුං දූසිතුං චින්යතතීති 

දුචින්තිතචින්තී. යලොභාදීහි දුට්ඨුං භාසිතුං මුසාවාොදිුං භාසතීති දුබ්භාසිතභාසී. 
යතසුං යතසුංයෙව වයසන කත්තබ්බයතො දුක්කටකම්මුං පාණාතිපාතාදිුං

කයරොතීති දුක්කටකම්මකාරී. යතනාහ ‘‘චින්තෙන්යතො’’තිආදි. තානි
උපනිස්සාෙ ජාතන්ති තජ්ජුං. තයතො එව යතසුං සාරුප්පුං අනුරූපන්ති 

තස්සාරුප්පං. යතනාහ ‘‘තජ්ජාතික’’න්තිආදි. කච්ඡමානාොති කථිෙමානාෙ. 

248. ෙස්මා සත්තානුං ෙථූපචිතානි කම්මානි කයතොකාසානි 
තදුපට්ඨාපිතානි කම්මනිමිත්ත තිනිමිත්තානි මරණස්ස ආසන්නකායල
චිත්තස්සආපාථුං ආ ච්ඡන්තානි, තො ඔලම්බන්තානි විෙ අභිභවන්තානි විෙ
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අජ්යඣොත්ථරන්තානි විෙ උපට්ඨහන්ති, තස්මා වුත්තුං – 

‘‘ඔ ම්බනාදිආකායරනහිතානි උපට්ඨහන්තී’’ති.උපට්ඨානාකායරොඑවතො

චිත්තස්ස ය ොචරභාවුං  ච්ඡතීති ආහ – ‘‘තස්මිං උපට්ඨානාකායර

ආපාථ යත’’ති. 

249. න සක්කාති න වෙතීති එයතන ද්යවපි පටියසධා පකතිඅත්ථාති

අෙමත්යථො වුත්යතො යහොති. න සුකරාති පන ඉමිනා දුක්කරභායවො දීපියතො, 

දුක්කරඤ්චතාවඋපායෙනසක්කා කාතුන්තිෙස්යසන්යතොආහ– ‘‘නසුකරං

පනා’’තිආදි. යතනාතිවිනිවිජ්ඣිත්වා මයනනඅඤ්ඤමඤ්ඤුංසුංවිජ්ඣයනන. 

අස්සාති යචොරස්ස. ඉයතො උත්තරිපීති මජ්ඣන්හිකසමෙුං සාෙන්හසමෙඤ්ච
සත්තිසයතන. 

250. සඞ්ඛම්පි න උයපතීති ඉමිනා සඞ්ඛාතබ්බමත්තුං නත්ථීති දීපිතුං

යහොතීති ආහ – ‘‘ ණනාමත්තම්පි න  ච්ඡතී’’ති. උපනික්යඛපනමත්තම්පීති

එත්ථාපිඑයසව නයෙො. ක භා න්තිකලානුංසඞ් ණනයකොට්ඨාසුං.යතනාහ 

‘‘සතිමං ක ’’න්තිආදි. ඔය ොකිතමත්තම්පීති උපනික්යඛපනවයසන

ඔයලොකනමත්තකම්පි. තං කම්මකාරණන්ති තුං 
පඤ්චවිධබන්ධනකම්මකාරණුං චතුන්නම්පි පස්සානුං වයසන
සම්පරිවත්යතත්වා කයරොන්තියෙව, පාළිෙුං පන එකපස්සවයසන ආ තා. 

ය හස්සාති මහයතො ය හස්ස. සබ්බයතොති සබ්බාවෙවයතො. සම්පජ්ජලියත 

එකජාලීභූයත. සුපක්කුථිතාොතිසුට්ඨනිපක්කාෙ. 

විභත්යතොතිතත්ථනිබ්බත්තකසත්තානුං සාධාරණකම්මුනාවිභත්යතොවිෙ
නිබ්බත්යතො. අයෙොපාකායරන පරියතො අත්යතො  හියතොති 

අයෙොපාකාරපරිෙත්යතො පරික්ඛිත්යතො. 

ෙමකය ොළකාති ොරකානුං කීළනයු ළා. එවම්පි දුක්යඛොති
ෙථාවුත්තඋස්සෙනිරෙවයසනපි යසොත-ඝාන-ජිව්හා-කාෙ-මයනො-
ය ොචරතාවයසනපිඉමිනාආකායරනදුක්යඛොති. 

251. ෙන්යතහි උල්ය හිත්වාති උත්තරෙන්යතහි අඤ්ඡිත්වා. රසවයසන

අතිත්යතොඅස්සායෙො රසායෙො. යතනාහ ‘‘රසය යෙන පරිභුත්තරයසො’’ති. 

252. දුරූයපොති විරූයපො. දුද්ෙයසොති යතයනව විරූපභායවන

අනිට්ඨෙස්සයනො.  කුණ්ඨයකොති රස්යසො. පවිට්ඨගීයවොති ඛන්ධන්තරුං

අනුපවිට්ඨගීයවො. මයහොෙයරොතිවිපුලකුච්ඡි. යෙභුයෙයනහිලකුණ්ටකාසත්තා
රස්සගීවා පුථුලකුච්ඡිකාව යහොන්තීති තථා වුත්තුං. කායණො නාම

චක්ඛුවිකයලොති වුත්තුං – ‘‘එකක්ඛිකායණො වා උභෙක්ඛිකායණො වා’’ති. 
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කුණීති හත්ථවිකයලො වුච්චතීති ආහ – ‘‘එකහත්ථකුණී වා උභෙහත්ථකුණී

වා’’ති. වාතාදිනා උපහතකාෙපක්යඛො ඉධ පක්ඛහයතොති අධිප්යපයතො, න

පක්ඛිහයතොති ආහ – ‘‘පක්ඛහයතොති පීඨසප්පී’’ති. 

දුක්ඛානුපබන්ෙෙස්සනත්ථන්ති අපරාපරජාතීසු විපාකදුක්ඛස්ස
අනුපබන්ධවයසනපවත්තිෙස්සනත්ථුං. 

කලීෙතිඛලීෙතිඅප්පහීෙතිසාසනුංඑයතනාති කලි, ජුතපරාජයෙො.යසොඑව

 හසදිසතාෙ ‘‘කලිග් යහො’’තිවුත්යතො. අධිබන්ෙන්ති කුටුම්බස්සඅධිවුත්ථස්ස

මූලභූතස්ස අත්තයනො බන්ධිතබ්බතුං. යතනාහ ‘‘අත්තනාපි බන්ෙං

නි ච්යඡෙයා’’ති. බාලභූමිො බාලභාවස්ස මත්ථකප්පත්ති

නිරෙ ාමිකම්මකාරිතාති ‘‘නිරයෙ නිබ්බත්තති’’ච්යචව වුත්තුං.
තග් හයණයනව පන තයතො මුදුමුදුතරාදිකම්මවයසන යසසාපායෙසු
අපරාපරනිබ්බත්තාදිබාලභූමිවිභාවිතායහොතීති. 

253. වුත්තානුසායරනාති ‘‘බායලො අෙ’’න්තිආදිනා වුත්තස්ස
අත්ථවචනස්ස ‘‘පණ්ඩියතො අෙ’’න්ති එයතහි ලක්ඛීෙතීතිආදිනා අනුසායරන. 

මයනොසුචරිතාදීනං වයසනාති චින්යතන්යතො අනභිජ්ඣා-අබයාපාෙ-
සම්මාෙස්සනුං සුචින්තිතයමව චින්යතතීතිආදිනා මයනොසුචරිතානුං තිණ්ණුං
සුචරිතානුංවයසනයෙොයජතබ්බානි. 

චක්කරතනවණ්ණනා 

256. උයපොසථුං (දී. නි. ටී. 2.243) වුච්චති අට්ඨඞ් සමන්නා තුං
සබ්බදිවයසසු හට්යඨහි රක්ඛිතබ්බසීලුං, සමාොනවයසනතුංඑතස්සඅත්ථීති 

උයපොසථියකො, තස්ස.යතනාහ ‘‘සමාදින්නඋයපොසථඞ් ස්සා’’ති. තොතිතස්මිුං
කායල, ෙස්මිුං පන කායල චක්කවත්තිභාවසුංවත්තනිෙ-ොන-සීලාදි-
පුඤ්ඤසම්භාරසමුො මසම්පන්යනො පූරිතචක්කවත්තිවත්යතො
කාදීපයෙසවියසසපච්චාජාතිො යචව 
කුලරූපයභො ාධිපයතෙයාදිගුණවියසසසම්පත්තිො ච තෙනුරූයප අත්තභායව
ඨියතොයහොති, තස්මිුංකායල.තාදියසහිකායලචක්කවත්තිභාවීපුරිසුත්තයමො
ෙථාවුත්තගුණසමන්නා යතො රාජා ඛත්තියෙො හුත්වා මුද්ධාවසිත්යතො
විසුද්ධසීයලො අනුයපොසථුං සතසහස්සවිස්සජ්ජනාදිනා සම්මාපටිපත්තිුං
පටිපජ්ජති, න ෙො චක්කරතනුං උප්පජ්ජති, තො එව. යතනාහ – 

‘‘පායතො…යප.… ෙම්මතා’’ති. (තත්ථ ෙයමො ඉන්ද්රිෙසුංවයරො, සංෙයමො 
සීලසුංවයරො.) 

වුත්තප්පකාරපුඤ්ඤකම්මපච්චෙන්ති 
චක්කවත්තිභාවාවහොනෙමසුංෙමාදිපුඤ්ඤකම්මයහතුකුං. 

නී මණිසඞ්ඝාටසදිසන්ති ඉන්ෙනීලමණිසඤ්චෙසමානුං. 
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දිබ්බානුභාවයුත්තත්තාති ෙස්සනීෙතා මනුඤ්ඤයඝොසතා ආකාස ාමිතා 
ඔභාසවිස්සජ්ජනා අප්පටිඝාතතා රඤ්යඤො ඉච්ඡිතත්ථනිප්ඵත්තිකාරණතාති

එවමාදීහි දිබ්බසදියසහිආනුභායවහි සමන්නා තත්තා. සබ්යබහි ආකායරහීති

සබ්යබහි සුන්ෙයරහි ආකායරහි. පරිපූරන්ති පරිපුණ්ණුං. සා චස්ස පාරිපූරි
ඉොයනවවිත්ථාරීෙති. 

පනාළීති ඡිද්ෙුං. සුද්ෙසිනිද්ෙෙන්තපන්තිො නිබ්බිවරාොති අධිප්පායෙො. 

නාභිපනාළි පරික්යඛපපට්යටසූති නාභිපරික්යඛපපට්යට යචව නාභිො 

පනාළිපරික්යඛපපට්යට ච. සුවිභත්තාවාති අඤ්ඤමඤ්ඤුං අසුංකිණ්ණත්තා
සුට්ඨ විභත්තා. පරිච්යඡෙයලඛන්තයරසු මණිකා සුවිභත්තා හුත්වා 
පඤ්ඤාෙන්තීතිවෙන්ති. 

පරිච්යඡෙය ඛාදීනීති ආදි-සද්යෙන මාලාකම්මාදිුං සඞ් ණ්හාති. 

සුරත්තාතිආදීසු සුරත්තග් හයණන මහානාමවණ්ණතුං පටික්ඛිපති, 

සුද්ෙග් හයණන සුංකිලිට්ඨතුං, සිනිද්ෙග් හයණන ලූඛතුං. කාමුං තස්ස
චක්කරතනස්ස යනමිමණ්ඩලුං අසන්ධිකුංවනිබ්බත්තුං, සබ්බත්ථකයමව පන
යකවලුං පවාළවණ්යණොව න යසොභතීති පකතිචක්කස්ස සන්ධියුත්යතසු

ඨායනසු රත්තජම්බුනෙපරික්ඛතුං අයහොසි, තුං සන්ධාෙ වුත්තුං ‘‘සන්ධීසු 

පනස්සා’’තිආදි. 

යනමිමණ්ඩ පිට්ඨිෙන්ති යනමිමණ්ඩලස්ස පිට්ඨිපයෙයස. ෙසන්නං

ෙසන්නං අරානමන්තයරති ෙසන්නුං ෙසන්නුං අරානුං අන්තරසමීයප පයෙයස. 

ඡිද්ෙමණ්ඩ චිත්යතොති මණ්ඩලසණ්ඨානඡිද්ෙවිචිත්යතො. 

සුකුස සමන්නාහතස්සාති සුට්ඨ කුසයලන සිප්පිනා පහතස්ස, වාදිතස්සාති

අත්යථො. වග්ගූති මයනොරයමො රජනීයෙොති සුණන්තානුං රාගුප්පාෙයකො. 

කමනීයෙොති කන්යතො. සයමොසරිතකුසුමොමාති ඔලම්බිතසු න්ධකුසුමොමා. 

යනමිපරික්යඛපස්සාති යනමිපරිෙන්තපරික්යඛපස්ස. නාභිපනාළිො ද්වින්නුං

පස්සානුං වයසන ‘‘ද්වින්නම්පි නාභිපනාළීන’’න්ති වුත්තුං. එකා එව හි සා

පනාළි. යෙහීතියෙහිද්වීහිසීහමුයඛහි.පුන යෙහීතිමුත්තාකලායපහි. 

ඔොපෙමානන්ති යසොතුුං අවහිතානි කුරුමානුං. චන්යෙො පුරයතො, 

චක්කරතනුංපච්ඡාතිඑවුං පුබ්බාපරියෙන පුබ්බාපරභාය න. 

අන්යත පුරස්සාති අනුරාධපුයර රඤ්යඤො අන්යතපුරස්ස 

උත්තරසීහපඤ්ජරආසන්යන තො රඤ්යඤො පාසායෙ තාදිසස්ස උත්තරදිසාෙ

සීහපඤ්ජරස්සලබ්භමානත්තා වුත්තුං. සුයඛන සක්කාතිකිඤ්චි අනාරුහිත්වා
සරීරඤ්ච අනුල්ලඞ්ඝිත්වා ෙථාඨියතයනව හත්යථන පුප්ඵමුට්ඨියෙො ඛිපිත්වා
සුයඛනසක්කායහොතිපූයජතුුං. 
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නානාවිරා රතනප්පභාසමුජ්ජ න්ති 

නානාවිධචිත්තවණ්ණරතයනොභාසපභස්සරුං. ආකාසං අබ්භුග් න්ත්වා 

පවත්යතති. ආ න්ත්වා ඨිතට්ඨානයතො උපරි ආකාසුං අබ්භුග් න්ත්වා 
පවත්යත. 

සන්නියවසක්ඛයමොති ඛන්ධවාරසන්නියවසයෙොය යො. 

සු භාහාරූපකරයණොති සුයඛයනව 

ලද්ධබ්බධඤ්ඤය ොරසොරුතිණාදියභොජනසාධයනො. පරචක්කන්ති පරස්ස
රඤ්යඤොයසනා, ආණාවා. 

ආ තනන්ෙයනොති ආ යතො හුත්වා නන්දිජනයනො. ආ තුං වා ආ මනුං, 

යතන නන්ෙතීති ආ තනන්ෙයනො.  මයනන යසොයචතීති  මනයසොචයනො.

උපකප්යපථාති උපරූපරි කප්යපථ සුංවිෙහථ, උපයනථාති අත්යථො. 

උපපරික්ඛිත්වාති යහතුයතොපි සභාවයතොපි ඵලයතොපි
දිට්ඨධම්මිකසම්පරායිකආදීනවයතොපිවීමුංසිත්වා. 

විභායවන්ති පඤ්ඤාෙ අත්ථුං විභූතුං කයරොන්තීති විභාවියනො, 

පඤ්ඤවන්යතො. අනුෙන්තාති අනුවත්තකා. ඔ ච්ඡමානන්ති ඔසීෙන්තුං. 

යෙොජනමත්තන්ති විත්ථාරයතො යෙොජනමත්තුං පයෙසුං.  ම්භීරභායවන පන

ෙථා භූමි දිස්සති, එවුං ඔ ච්ඡති. යතනාහ ‘‘මහාසමුද්ෙත ’’න්තිආදි. අන්යත 

චක්කරතනං උෙයකනයසනාෙඅනජ්යඣොත්ථරණත්ථුං. 

257. පුරත්ථියමොසමුද්යෙොපරිෙන්යතොඅස්සාති පුරත්ථිමසමුද්ෙපරිෙන්යතො, 

පුරත්ථිමසමුද්ෙුං පරිෙන්තුං කත්වා. චාතුරන්තාොති චාතුසමුද්ෙන්තාෙ 
පුබ්බවියෙහාදිචතුයකොට්ඨාසන්තාෙ. 

හත්ථිරතනවණ්ණනා 

258. හරිචන්ෙනාදීහීති ආදි-සද්යෙන චතුජ්ජාතිෙ න්ධාදිුං සඞ් ණ්හාති. 

ආ මනං චින්යතථාති වෙන්ති චක්කවත්තිවත්තස්ස පූරිතතාෙ පරිචිතත්තා.
භූමිඵුසනයකහි වාලධි, වරඞ් ුං හත්යථොති ඉයමහි ච තීහි, චතූහි පායෙහි චාති

සත්තහි අවෙයවහි ඨිතත්තා සත්තපතිට්යඨො. ඉතයරසං අමච්චාදීනුං

චින්තෙන්තානුං න ආ ච්ඡති. අපයනත්වාති අත්තයනො ආනුභායවන
අපයනත්වා. න්ධයමවහිතස්සඉතයරහත්ථියනොනසහන්ති. 

අස්සරතනවණ්ණනා 

සින්ෙවකු යතොති සින්ධවස්සාජානීෙකුලයතො. 
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මණිරතනවණ්ණනා 

සකටනාභිසමප්පමාණන්ති පරිණාහයතො මහාසකටස්ස නාභිො

සමප්පමාණුං. උයභොසු අන්යතසූති යහට්ඨා උපරි චාති ද්වීසු අන්යතසු. 

කණ්ණිකපරිෙන්තයතොති ද්වින්නුං කඤ්චනපදුමානුං කණ්ණිකාෙ

පරිෙන්තයතො. මුත්තාජා යක ඨයපත්වාති සුවිසුද්යධ මුත්තාමයෙ ජාලයක
පතිට්ඨයපත්වා. 

ඉත්ථිරතනවණ්ණනා 

‘‘ඉත්ථිරතනං පාතුභවතී’’ති වත්වා අස්ස පාතුභවනාකාරුං ෙස්යසතුුං, 

‘‘මද්ෙරාජකු යතො වා’’තිආදි වුත්තුං. මද්ෙරට්ඨුං කිර අභිරූපානුං ඉත්ථීනුං

උප්පත්තිට්ඨානුං. සණ්ඨානපාරිපූරිොති හත්ථපාොදිසරීරාවෙවානුං

සුසණ්ඨිතතාෙ. අවෙවපාරිපූරිො හි සමුොෙපාරිපූරිසිද්ධි. රූපන්ති සරීරුං. 

ෙස්සනීොති සුරූපභායවන පස්සිතබ්බයුත්තා. යසොමනස්සවයසන චිත්තං 

පසායෙති යෙොනියසො චින්යතන්තානුං කම්මඵලසද්ධාෙ වයසන. 

පසාොවහත්තාතිකාරණවචයනනෙථා පාසාදිකතාෙ වණ්ණයපොක්ඛරතාසිද්ධි
වුත්තා, එවුං ෙස්සනීෙතාෙ පාසාදිකතාසිද්ධි, අභිරූපතාෙ ච ෙස්සනීෙතාසිද්ධි
වත්තබ්බාති නෙුං ෙස්යසති. පටියලොමයතො වා වණ්ණයපොක්ඛරතාෙ 
පාසාදිකතාසිද්ධි, පාසාදිකතාෙෙස්සනීෙතාසිද්ධි, ෙස්සනීෙතාෙඅභිරූපතාසිද්ධි 
යෙොයජතබ්බා. එවුං සරීරසම්පත්තිවයසන අභිරූපතාදියක ෙස්යසත්වා ඉොනි

සරීයර යෙොසාභාවවයසනපි යත ෙස්යසතුුං, ‘‘අභිරූපා වා’’තිආදි වුත්තුං. තත්ථ
ෙථා පමාණයුත්තා, එවුං ආයරොහපරිණාහයෙො යතො ච පාසාදිකා

නාතිදීඝතාෙයෙො. එවුං මනුස්සානුං දිබ්බරූපතාසම්පත්තිපීති ‘‘අප්පත්තා 

දිබ්බවණ්ණ’’න්ති වුත්තුං. කාෙවිපත්තිොති සරීරයෙොසස්ස. අභායවොති
අච්චන්තයමවදූරීභායවො. 

සතවිහතස්සාති සතක්ඛත්තුුං විහතස්ස. සතවිහතස්සාති ච ඉෙුං
කප්පාසපිචුවයසන වුත්තුං, තූලපිචුයනො පන විහනනයමව නත්ථි.

කුඞ්කුමත රතුරුක්ඛෙවනපුප්ඵානි චතුජ්ජාති. 
තමාලත රතුරුක්ඛෙවනපුප්ඵානීතිඅපයර. 

අග්ගිෙඩ්ඪා විොති ආසන යතන අග්ගිනා ෙඩ්ඪා විෙ. පඨමයමවාති
අඤ්ඤකිච්චයතොපඨමයමව, ෙස්සනසමකාලයමවාතිඅත්යථො.තුංතුංඅත්තනා
රඤ්යඤො කාතබ්බකිච්චුං කිුං කයරොමීති පුච්ඡිතබ්බතාෙ කිුං කරණන්ති

පටිස්සායවතීති කිඞ්කාරපටිස්සාවිනී. 

මාතු ායමො නාම යෙභුයෙයන සඨජාතියකො, ඉත්ථිරතනස්ස පන තුං

නත්ථීති ෙස්යසතුුං, ‘‘ස්වාස්සා’’තිආදි වුත්තුං. ගුණාති රූපගුණා යචව

ආචාරගුණා ච. පුරිමකම්මානුභායවනාති තස්සා පුරිමකම්මානුභායවන.
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ඉත්ථිරතනස්ස තබ්භාවසුංවත්තනිෙපුරිමකම්මස්ස ආනුභායවන, 
චක්කවත්තියනොපිපරිවාරසුංවත්තනිෙුං පුඤ්ඤකම්මුංතාදිසස්සඵලවියසසස්ස

උපනිස්සයෙො යහොතියෙව. යතනාහ ‘‘චක්කවත්තියනො පුඤ්ඤං

උපනිස්සාො’’ති. එයතන යසසරතයනසුපි යතසුං වියසසානුං තදුපනිස්සෙතා
විභාවිතාඑවාතිෙට්ඨබ්බුං.පුබ්යබ එකයෙසවයසනලබ්භමානපාරිපූරීරඤ්යඤො 

චක්කවත්තිභාවූප මනයතොපට්ඨාෙ සබ්බාකාරපාරිපූරාජාතා. 

 හපතිරතනවණ්ණනා 

පකතිොවාතිසභායවයනව, චක්කරතනපාතුභාවයතො පුබ්යබපි. 

පරිණාෙකරතනවණ්ණනා 

නිස්සාොතිඋපනිස්සාෙ. 

260. කටග් යහො වුච්චති ජෙග් යහො සකානුං පණානුං කටභායවන

අත්ථසිද්ධිවයසන සඞ් ණ්හනන්ති කත්වා. යතනාහ ‘‘ජෙග් ායහනා’’ති. 

එකප්පහායරයනවාති එකප්පයෙොය යනව සතසහස්සානි අධි ච්යඡෙයාති 
යෙොජනා.යසසුංවුත්තනෙත්තාසුවිඤ්යඤෙයයමව. 

බාලපණ්ඩිතසුත්තවණ්ණනාෙලීනත්ථප්පකාසනාසමත්තා. 

10. යෙවදූතසුත්තවණ්ණනා 

261. ද්යව අ ාරාතිආදීති ආදි-සද්යෙන ‘‘සද්වාරා…යප.… 
අනුවිචරන්යතපී’’ති එතමත්ථුං සඞ් ණ්හාති. එත්තකයමව හි අස්සපුරසුත්යත
(ම. නි. 1.432; ම. නි. අට්ඨ. 1.432) විත්ථාරිතුං යවදිතබ්බුං. ‘‘දිබ්යබන
චක්ඛුනා’’තිආදි පන විසුද්ධිමග්ය  (විසුද්ධි. 2.397) තථා විත්ථාරිතම්පි

සුත්තසුංවණ්ණනා යහොතීති කත්වා, ‘‘අස්සපුරසුත්යත විත්ථාරිතයමවා’’ති
වුත්තුං. 

262. නිරෙයතො පට්ඨාෙ යෙසනං යෙවය ොයකන ඔසායපතීති
සුංකියලසධම්යමහි සුංයවයජත්වා යවොොනධම්යමහි නිට්ඨායපන්යතො. දුතිෙුං
පන වුත්තවිපරිොයෙන යවදිතබ්බුං, තදිෙුං යවයනෙයජ්ඣාසෙවිසිට්ඨන්ති 

ෙට්ඨබ්බුං. ඉොනි සඞ්ඛිපිත්වා වුත්තමත්ථුං විවරිතුුං, ‘‘සයච’’තිආදි වුත්තුං. 

යසොතිභ වා. 

එකච්යච යථරාති(කථා.අනුටී.866-868; අ.නි.ටී.2.3.36) අන්ධකාදියක, 
විඤ්ඤාණවාදියනො ච සන්ධාෙ වෙති. යනරයියක නිරයෙ පායලන්ති තයතො 

නිග් න්තුමප්පොනවයසන රක්ඛන්තීති නිරෙපා ා. යනරයිකානුං 

නරකදුක්යඛනපරියෙොනද්ධාෙඅලුංසමත්ථාතිවා නිරෙපා ා. තන්ති‘‘නත්ථි
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නිරෙපාලා’’තිවචනුං. පටියසධිතයමවාති ‘‘අත්ථිනිරයෙනිරෙපාලා, අත්ථි ච

කාරණිකා’’තිආදිනා නයෙන අභිෙම්යම (කථා. 866) පටියසධිතයමව. ෙදි
නිරෙපාලා නාම න සියුුං, කම්මකාරණාපි න භයවෙය. සති හි කාරණියක

කම්මකාරණාෙභවිතබ්බන්තිඅධිප්පායෙො. යතනාහ ‘‘ෙථාහී’’තිආදි.එත්ථාහ– 
‘‘කිුංපයනයතනිරෙපාලා යනරයිකා, උොහුඅයනරයිකා’’ති.කිඤ්යචත්ථ– ෙදි
තාව යනරයිකා, ඉයම නිරෙසුංවත්තනියෙන කම්මුනා නිබ්බත්තාති සෙම්පි
නිරෙදුක්ඛුං අනුභයවෙයුං, තථා සති අඤ්යඤසුං යනරයිකානුං ොතනාෙ
අසමත්ථාසියුුං, ‘‘ඉයමයනරයිකා, ඉයමනිරෙපාලා’’තිවවත්ථානඤ්චන සිො, 
යෙචයෙොයතන්ති, යතහිසමානරූපබලප්පමායණහිඉතයරසුංභෙසන්තාසා
න සියුුං. අථ අයනරයිකා, යනසුං තත්ථ කථුං සම්භයවොති වුච්චයත – 
අයනරයිකා නිරෙපාලා අනිරෙ තිසුංවත්තනිෙකම්මනිබ්බත්තියතො.
නිරයූපපත්තිසුංවත්තනිෙකම්මයතො හි අඤ්යඤයනව කම්මුනා යත
නිබ්බත්තන්තිරක්ඛසජාතිකත්තා.තථාහිවෙන්තිසබ්බත්ථිවාදියනො – 

‘‘යකොධනා කුරූරකම්මන්තා, පාපාභිරුචියනො සො; 
දුක්ඛියතසුචනන්ෙන්ති, ජාෙන්තිෙමරක්ඛසා’’ති.(කථා. අනුටී.866-
868; අ.නි.ටී.2.3.36); 

තත්ථ ෙයෙයක වෙන්ති ‘‘ොතනාදුක්ඛුං පටිසුංයවයෙෙයුං, අථ වා 
අඤ්ඤමඤ්ඤුං ොයතෙය’’න්තිආදි, තයිෙුං අසාරුං නිරෙපාලානුං
යනරයිකභාවස්යසවඅභාවයතො. ෙදිපිඅයනරයිකානිරෙපාලා, අයෙොමොෙපන
ආදිත්තාෙ සම්පජ්ජලිතාෙ සයජොතිභූතාෙ නිරෙභූමිො පරික්කමමානා කථුං
ොහදුක්ඛුං නානුභවන්තීති? කම්මානුභාවයතො. ෙථා හි ඉද්ධිමන්යතො
යචයතොවසිප්පත්තා මහායමොග් ල්ලානාෙයෙො යනරයියක අනුකම්පන්තා 
ඉද්ධිබයලන නිරෙභූමිුං උප තා ොහදුක්යඛන න බාධීෙන්ති, එවුංසම්පෙමිෙුං 
ෙට්ඨබ්බුං. 

ඉද්ධිවිසෙස්ස අචින්යතෙයභාවයතොති යච? ඉෙම්පි තුංසමානුං
කම්මවිපාකස්සඅචින්යතෙයභාවයතො.තථාරූයපනහිකම්මුනායත නිබ්බත්තා.
ෙථා නිරෙදුක්යඛන අබාධිතා එව හුත්වා යනරයියක ොයතන්ති, න
යචත්තයකන බාහිරවිසොභායවො යුජ්ජති ඉට්ඨානිට්ඨතාෙ පච්යචකුං
ද්වාරපුරියසසු විභත්තසභාවත්තා. තථා හි එකච්චස්ස ද්වාරස්ස පුරිසස්ස ච
ඉට්ඨුං එකච්චස්ස අනිට්ඨුං, එකච්චස්ස ච අනිට්ඨුං එකච්චස්ස ඉට්ඨුං යහොති.
එවඤ්ච කත්වා ෙයෙයක වෙන්ති – ‘‘නත්ථි කම්මවයසන යතජසා
පරූපතාපන’’න්තිආදි, තෙපාහතුං යහොති. ෙුං පන වෙන්ති – ‘‘අයනරයිකානුං
යනසුං කථුං තත්ථ සම්භයවො’’ති නිරයෙ යනරයිකානුං ොතනාසබ්භාවයතො.
යනරයිකසත්තොතනායෙො යඤ්හි අත්තභාවුං නිබ්බත්යතන්තුං කම්මුං 
තාදිසනිකන්තිවිනාමිතුංනිරෙට්ඨායනයෙවනිබ්බත්යතති.යතචයනරයියකහි 
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පටුන 

අධිකතරබලායරොහපරිණාහා අතිවිෙ භොනකෙස්සනා කුරූරතරපයෙො ා ච
යහොන්ති.එයතයනවතත්ථ යනරයිකානුංවිබාධකකාකසුනඛාදීනම්පිනිබ්බත්ති
සුංවණ්ණිතාතිෙට්ඨබ්බුං. 

කථුං අඤ්ඤ තියකහි අඤ්ඤ තිකබාධනන්ති ච න වත්තබ්බුං 
අඤ්ඤත්ථාපි තථා ෙස්සනයතො. ෙුං පයනයක වෙන්ති – ‘‘අසත්තසභාවා එව
නිරෙපාලා නිරෙසුනඛාෙයෙො චා’’තිතම්පි යතසුං මතිමත්තුං අඤ්ඤත්ථතථා
අෙස්සනයතො. න හි කාචි අත්ථි තාදිසී ධම්මප්පවත්ති, ො අසත්තසභාවා, 
සම්පතිසත්යතහිඅප්පයෙොජිතාච සත්තකිච්චුංසායධන්තීදිට්ඨපුබ්බා.යපතානුං
පානීෙනිවාරකානුං ෙණ්ඩාදිහත්ථපුරිසානම්පි සබ්භායව, අසත්තභායව ච
වියසසකාරණුං නත්ථි. සුපියනොපඝායතොපි අත්ථි, කිච්චසමත්ථතා පන
අප්පමාණුං ෙස්සනාදිමත්යතනපි තෙත්ථසිද්ධියතො. තථා හි සුපියන
ආහාරූපයභො ාදිනානඅත්ථසිද්ධි, ඉද්ධිනිම්මානරූපුං පයනත්ථලද්ධපරිහාරුං
ඉද්ධිවිසෙස්ස අචින්යතෙයභාවයතො. ඉධාපි කම්මවිපාකස්ස
අචින්යතෙයභාවයතොතියච? තුංන, අසිද්ධත්තා.යනරයිකානුං කම්මවිපාකයතො
නිරෙපාලාතිඅසිද්ධයමතුං, වුත්තනයෙනපනපාළියතොචයතසුංසත්තභායවො
එව සිද්යධොති. සක්කා හි වත්තුුං, ‘‘සත්තසඞ්ඛාතා නිරෙපාලසඤ්ඤිතා
ධම්මප්පවත්ති සාභිසන්ධිකපරූපඝාතී අත්ථි කිච්චසබ්භාවයතො
ඔජාහාරාදිරක්ඛසසන්තති විො’’ති. අභිසන්ධිපුබ්බකතා යචත්ථ න සක්කා
පටික්ඛිපිතුුං තථා තථා අභිසන්ධිො ොතනයතො, තයතො එව න
සඞ්ඝාතපබ්බතාදීහි අයනකන්තිකතා. යෙ පන වෙන්ති – ‘‘භූතවියසසා එව
එයතවණ්ණසණ්ඨානාදිවියසසවන්යතොයභරවාකාරා‘නරකපාලා’තිසමඤ්ඤුං 
ලභන්තී’’ති.තෙසිද්ධුංඋජුකයමවපාළිෙුං, – ‘‘අත්ථිනිරයෙසුනිරෙපාලා’’ති
(කථා. 866) වාෙස්සපතිට්ඨාපිතත්තා. 

අපිච ෙථා අරිෙවිනයෙ නරකපාලානුං භූතමත්තතා අසිද්ධා, තථා 
පඤ්ඤත්තිමත්තවාදියනොපි යතසුං භූතමත්තතා අසිද්ධාව සබ්බයසො
රූපධම්මානුං අත්ථි භාවස්යසව අප්පටිජානනයතො. න හි තස්ස භූතානි නාම
පරමත්ථයතො සන්ති. ෙදි පරමත්ථුං  යහත්වා යවොහරති, අථ කස්මා
චක්ඛුරූපාදීනි පටික්ඛිපතීති? තිට්ඨයතසා අනවට්ඨිතතක්කානුං
අප්පහීනසම්යමොහවිපල්ලාසානුං වාෙවීමුංසා, එවුං, ‘‘අත්යථව නිරයෙ 
නිරෙපාලා’’ති නිට්ඨයමත්ථ  න්තබ්බුං. සති ච යනසුං සබ්භායව, අසතිපි
බාහියරවිසයෙ නරයකවිෙයෙසාදිනිෙයමො යහොතීතිවායෙොනසිජ්ඣති, සති
එවපනබාහියරවිසයෙ යෙසාදිනිෙයමොතිෙට්ඨබ්බුං. 

යෙවදූතසරාපනවයසන සත්යත ෙථූපචියත පුඤ්ඤකම්යම ෙයමති
නිෙයමතීති ෙයමො, තස්ස ෙමස්ස යවමානිකයපතානුං රාජභාවයතො රඤ්යඤො.

යතනාහ – ‘‘ෙමරාජා නාම යවමානිකයපතරාජා’’ති. කම්මවිපාකන්ති
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අකුසලකම්මවිපාකුං. යවමානිකයපතාති කණ්හසුක්කවයසන මිස්සකකම්මුං
කත්වා විනිපාතිකයෙවතාවිෙසුක්යකනකම්මුනාපටිසන්ධිුං ණ්හන්ති.තථා
හි යත මග් ඵලභාගියනොපි යහොන්ති, පවත්තිෙුං පන කම්මානුරූපුං කොචි
පුඤ්ඤඵලුං, කොචි අපුඤ්ඤඵලුං පච්චනුභවන්ති. යෙසුං පන අරිෙමග්ය ො
උප්පජ්ජති, යතසුං මග් ාධි මයතො පට්ඨාෙ පුඤ්ඤඵලයමව උප්පජ්ජතීති
ෙට්ඨබ්බුං. අපුඤ්ඤඵලුං පුබ්යබ විෙ කටුකුං න යහොති. මනුස්සත්තභායව

ඨිතානුං මුදුකයමව යහොතීති අපයර. ෙම්මියකො රාජාති එත්ථ තස්ස
ධම්මිකභායවො ධම්මයෙවපුත්තස්ස විෙ උප්පත්තිනිෙමිතධම්මවයසයනව

යවදිතබ්යබො. ද්වායරසූති අවීචිමහානරකස්සචතූසුද්වායරසු. 

ජාතිෙම්යමොති කම්මකියලසවයසන ජාතිපකතියකො. යතනාහ 

‘‘ජාතිසභායවො’’ති. සභායවො ච නාම යතයජොධාතුොඋණ්හතා විෙනකොචිපි

වි ච්ඡතීතිආහ ‘‘අපරිමුත්යතො ජාතිො’’තිආදි. 

263. ඉොනි ජාතිො යෙවදූතභාවුං නිද්ධායරත්වා ෙස්යසතුුං, 

‘‘ෙහරකුමායරො’’තිආදි වුත්තුං. අත්ථයතො එවං වෙති නාමාති වාචාෙ
අවෙන්යතොපිඅත්ථාපත්තියතො එවුංවෙන්යතොවිෙයහොතිවිඤ්ඤූනන්තිඅත්යථො. 

එවං තුම්හාකම්පි ජාති ආ මිස්සතීති එවුං
සුංකිලිට්ඨයජගුච්ඡඅසමත්ථෙහරාවත්ථා ජාති තුම්හාකුං ආ මිස්සති.
කාමඤ්චාෙුංආ තාඑව, සාපනඅතීතානා තාෙඋපරිපිආ මනාෙපයෙොය ො 

ඉච්ඡිතබ්යබො, අනා තාෙ න ඉච්ඡිතබ්යබොති ආහ ‘‘ජාති ආ මිස්සතී’’ති.

යතයනවාහ– ‘‘ඉතිතස්සා…යප.… කයරොථා’’ති. යතනාතියතනකාරයණන
විඤ්ඤූනුං යවෙවත්ථුභායවනාතිඅත්යථො. 

ඌරුබ න්ති ඌරුබලී. යතන දූයරපි  මනා මනලඞ්ඝනාදිසමත්ථතුං

ෙස්යසති, බාහබ න්ති පන ඉමිනා හත්යථහි කාතබ්බකිච්චසමත්ථතුං, 

ජවග් හයණන යව ස්ස පවත්තිසමත්ථතුං. අන්තරහිතා නට්ඨා. යසසුං
පඨමයෙවදූයතවුත්තනෙයමව. 

විවිධුං දුක්ඛුං ආෙහතීති බයාධි, වියසයසන වා ආධීෙති එයතනාති බයාධි, 

යතන බයාධිනා.අභිහයතොතිබාධියතො, උපද්දුයතොති අත්යථො. 

265. කාරණා නාම ‘‘හත්ථච්යඡොදියභො අධිකපීළා කරීෙති එතාො’’ති

කත්වාොතනා, සාඑවකාරණියකහිකාතබ්බට්යඨනකම්මන්ති කම්මකාරණා 
ොතනාකම්මන්තිඅත්යථො. 

266. බහං පාපං කතන්ති බහුයසො පාපුං කතුං. යතන පාපස්ස

බහුලීකරණමාහ. බහූතිවාමහන්තුං. මහත්යථොපි හිබහුසද්යෙො දිස්සති, ‘‘බහු
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වතකතුංඅස්සා’’තිආදීසු,  රුකන්තිවුත්තුංයහොති. යසොති රුකුංබහුලුංවා

පාපුංකත්වාඨියතො නිරයෙනිබ්බත්තතියෙව, නෙමපුරියසහිෙමස්සසන්තිකුං

නීෙති. පරිත්තන්තිපමාණපරිත්තතාෙකාලපරිත්තතාෙච පරිත්තුං, පුරිමස්මිුං
පක්යඛ අ රුන්ති අත්යථො, දුතිෙස්මිුං අබහුලන්ති. ෙථාවුත්තමත්ථුං උපමාෙ

විභායවතුුං, ‘‘ෙථා හී’’තිආදි වුත්තුං. කත්තබ්බයමවාති ෙණ්ඩයමව. 

අනුවිජ්ජිත්වා වීමුංසිත්වා. විනිච්ඡෙට්ඨානන්ති අට්ටකරණට්ඨානුං. 

පරිත්තපාපකම්මාති දුබ්බලපාපකම්මා. යත හි පාපකම්මස්ස දුබ්බලභාවයතො
කතූපචිතස්ස ච ඔකාසාරහකුසලකම්මස්ස බලවභාවයතො අත්තයනො
ධම්මතාෙපි සරන්ති. 

ආකාසයචතිෙන්ති ගිරිසිඛයරවිවටඞ් යණකතයචතිෙුං. අග්ගිජා සද්ෙන්ති
‘‘පටපටා’’ති පවත්තමානුං අග්ගිජාලාෙ සද්ෙුං සුත්වා, ‘‘මො තො

ආකාසයචතියෙ පූජිතරත්තපටා විො’’ති අත්තයනො පූජිතපටං අනුස්සරි.

පඤ්චහිපිනසරතීතිබලවතාපාපකම්යමනබයායමොහියතොපඤ්ච සඤ්ඤාණානි

න ණ්හාති. තුණ්හීයහොති කම්මාරයහොඅෙන්ති තත්ථපතීකාරුංඅපස්සන්යතො. 

267. අවීචිමහානිරයෙො උබ්යබයධනපි යෙොජනසතයමවාති වෙන්ති. 

නවනවයෙොජනිකා යහොති පුථුලයතො. මහානිරෙස්ස මහන්තත්තා තථාපි 
භිත්තිසතුං යෙොජනසහස්සුං යහොතීති උස්සෙස්ස සබ්බස්ස පරික්යඛපයතො 

‘‘ෙසයෙොජනසහස්සංයහොතී’’තිවුත්තුං. 

268. ඣාෙතීති පටිපාකතිකුං යහොති. තාදිසයමවාති පුරිමසදිසත්තා

‘‘උබ්භතුංසදිසයමවයහොතී’’තිඑවුං වුත්තුං. බහසම්පත්යතොතිවාබහුට්ඨානුං
අතික්කමිත්වා පුරත්ථිමද්වාරුංසම්පත්යතොයහොති. 

ඡන්නං ජා ානන්ති චතූහි දිසාහි යහට්ඨා උපරි ච උබ්භතානුං ඡන්නුං
ජාලානුං. සත්තානුං නිරන්තරතා නිරෙසුංවත්තනිෙකම්මකතානඤ්ච 
බහුභාවයතොජාලානුංතාවසත්තානඤ්චනිරන්තරත්තාඅවීචියහොතු; දුක්ඛස්ස

පන කථුං නිරන්තරතාති තුං ෙස්යසන්යතො, ‘‘කාෙද්වායර…යප.… එකං 

දුක්ඛසහ ත’’න්තිආදිමාහ. තත්ථ ආවජ්ජනුං සම්පටිච්ඡනුං සන්තීරණුං 

යවොට්ඨබ්බනුං ද්යව තොරම්මණචිත්තානීති ඡ උයපක්ඛාසහ තානි. එවං 

සන්යතපීති ෙදිපි තත්ථ උයපක්ඛාසහ තචිත්තානිපි පවත්තන්ති 
උයපක්ඛායවෙනාපි ලද්ධාවසරා; දුක්ඛයවෙනා පන බලවතරා නිසිතනිසියතන
තිඛියණනසත්යථන නිරන්තරුංසරීරුංඡින්ෙන්තීවිෙදුක්ඛුංඋපයනන්තීවිෙතා
යවෙනා අභිභවන්තී අජ්යඣොත්ථරන්තී උප්පජ්ජන්තී නිරන්තරා විෙ යහොති.

යතනාහ ‘‘අනුෙහනබ වතාො’’තිආදි. උයපක්ඛායවෙනාති වා තත්ථ අතිවිෙ
අනිට්ඨඵලතාෙ අනිට්ඨාරම්මණා උයපක්ඛායවෙනා දුක්ඛාති වුච්චති, ෙථා
ඉට්ඨඵලබහුතාෙ ඉට්ඨාරම්මණා ඣානාදිපරිොපන්යන ච සු තිභයව ච
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උයපක්ඛායවෙනා සුඛාති වුච්චති, එවුං දුක්ඛස්ස නිරන්තරතාෙ අවීචීති 
යවදිතබ්බුං. 

269. එයකො පායෙො මහානිරයෙ යහොති, එයකො ගූථනිරයෙ නිපතති, 

කම්මයවගුක්ඛිත්යතො අන්තරා පෙමාවහති යසසාරම්භතාෙ. හත්ථිගීවප්පමාණා 

පරිණායහන. එකයෙොණිකනාවාප්පමාණා ආොයමන. 

යපොක්ඛරපත්තානීති ඛුරධාරාසදිසානි තිඛිණග් ානි අයෙොසූලමොයනව

පදුමපත්තානි. යහට්ඨාඛුරොරාතියහට්ඨාභූමිෙුංනික්ඛිත්තා, යවත්තලතායෙොච 

තිඛිණධාරකණ්ටකා අයෙොමො එව. යතනාහ – ‘‘යසො තත්ථ දුක්ඛා’’තිආදි. 

කුසතිණානීති කුසතිණජාතිතාෙ තථා වුත්තානි. ඛරවාලිකාති ඛරා
තිඛිණයකොටිකාසිඞ්ඝාටකසණ්ඨානා වාලිකා. 

270. ෙන්යතසම්ඵුයසතීති යහට්ඨිමෙන්යතෙථාකිඤ්චිමුයඛපක්ඛිපිතුුංන

සක්කා, එවුං සුඵුසියත කයරොති. තම්බය ොහපානයතො පට්ඨාොති
වුත්තකාරණයතො පටියලොමයතොපි එවුං කම්මකාරණානුං කාරණමාහ. 

දුතියෙනාතිකුඨාරීහිතච්ඡයනන. තතියෙනාතිවාසීහිතච්ඡයනන. අවිජහිතයමව 
සුංයව යහතුතාෙයලොකස්සමහයතොඅත්ථස්සසුංවත්තනයතො. 

271. හීනකාෙං හීනුං වා අත්තභාවුං උප තා. උපාොයනති චතුබ්බියධපි
උපාොයන. තුං අත්ථයතො තණ්හාදිට්ඨිග් ායහොති ආහ 

‘‘තණ්හාදිට්ඨි හයණ’’ති. සම්භවති ජරාමරණුං එයතනාති සම්භයවො, 

උපාොනන්ති ආහ – ‘‘ජාතිො මරණස්ස ච කාරණභූයත’’ති. අනුපාොති

අනුපාොෙ.යතනාහ ‘‘අනුපාදියිත්වා’’ති. 

සබ්බදුක්ඛාතික්කන්තා නාමාති සකලම්පි වට්ටදුක්ඛුං අතික්කන්තා එව
යහොන්තිචරිමචිත්තනියරොයධනවට්ටදුක්ඛයලසස්සපි අසම්භවයතො. 

යෙවදූතසුත්තවණ්ණනාෙලීනත්ථප්පකාසනාසමත්තා. 

නිට්ඨිතාචසුඤ්ඤතවග් වණ්ණනා. 
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4. විභඞ් වග්ය ො 

1. භද්යෙකරත්තසුත්තවණ්ණනා 

272. එකා රත්ති එකරත්යතො, භද්යෙො එකරත්යතො එතස්සාති 

භද්යෙකරත්තං, විපස්සනුං පරිබ්රූයහන්යතො පුග් යලො. යතනාහ – 

‘‘විපස්සනානුයෙො සමන්නා තත්තා’’ති. තුං උද්දිස්ස පවත්තිො පන 
භද්යෙකරත්තසහචරණයතො භද්යෙකරත්යතො. යතනාහ භ වා – 
‘‘භද්යෙකරත්තස්සයවො, භික්ඛයව, උද්යෙසඤ්චවිභඞ් ඤ්චයෙයසස්සාමී’’ති.

යෙයසතබ්බමත්ථුංඋද්දිසතිඑයතනාති උද්යෙයසො, සඞ්යඛපයෙසනාඑව.ෙස්මා

පන නිද්යෙසපොනුං ජනනිට්ඨායන ඨිතත්තා මාතා විොති මාතිකාති වුච්චති, 

තස්මාහ ‘‘උද්යෙසන්ති මාතික’’න්ති. උද්දිට්ඨමත්ථුං විභජති එයතනාති 

විභඞ්ය ො විත්ථාරයෙසනා, යතනාහ – ‘‘විත්ථාරභාජනිෙ’’න්ති 
‘‘ෙථාඋද්දිට්ඨමත්ථුංවිත්ථාරයතොභායජතිවිභජතිඑයතනා’’තිකත්වා. 

උප්පාොදිඛණත්තෙුං පත්වා අතික්කමුං අතික්කන්තුං අතීතං. තුං පන

අත්ථයතො වි තුං ඛන්ධපඤ්චකන්ති ආහ ‘‘අතීයත ඛන්ෙපඤ්චයක’’ති. 

තණ්හාදිට්ඨීහි නානු ච්යඡෙයාති තණ්හාදිට්ඨාභිනන්ෙනාහි නානුභයවෙය, 
නාභිනන්යෙෙයාති අත්යථො. ෙථා ‘‘නිච්ච’’න්තිආදිනා විපරීතග් ාහවයසන
අතීයතසු රූපාදීසු මිච්ඡාඅභිනිවිසනුං පරාමායසො දිට්ඨාභිනන්ෙනා; එවුං
‘‘නිච්ච’’න්තිආදිනා විපරීතග් ාහවයසන අනා යතසු රූපාදීසු
මිච්ඡාඅභිනිවිසනුං පරාමායසො දිට්ඨි කම්මසමාොනුං දිට්ඨිපත්ථනාති තුං

පටික්ඛිපන්යතො ආහ – ‘‘තණ්හාදිට්ඨීහි න පත්යථෙයා’’ති. ෙෙතීතන්ති එත්ථ 

ඉති-සද්යෙො ආදිඅත්යථො. යතන ‘‘අපත්ත’’න්ති පෙුං සඞ් ණ්හාති. තම්පි හි

කාරණවචනුං. යතනාහ ‘‘ෙස්මා චා’’ති. තත්ථාෙමධිප්පායෙො, ‘‘අතීතුං
තණ්හාදිවයසන නාභිනන්දිතබ්බුංසබ්බයසොඅවිජ්ජමානත්තාසසවිසාණුංවිෙ, 
තථාඅනා තම්පින පත්යථතබ්බ’’න්ති.තත්ථසිො– අතීතුංනාභිනන්දිතබ්බුං
අභිනන්ෙනාෙ නිප්පයෙොජනත්තා, අනා තපත්ථනා පන සඵලාපි සිොති න
සබ්බයසොපටික්ඛිපිතබ්බාති? න, තස්සාපිසවිඝාතභායවනපටික්ඛිපිතබ්බයතො.

යතනාහ ‘‘ෙස්මා’’තිආදි. තත්ථ පහීනන්ති නිස්සට්ඨසභාවුං. නිරුද්ෙන්ති 

භග් ුං. අත්ථඞ් තන්තිවිනාසුං. අප්පත්තන්තිසභාවුංඋප්පාොදිකුංඅසම්පත්තුං. 

අජාතන්තිනජාතුං. අනිබ්බත්තන්ති තස්යසවයවවචනුං. 

ෙත්ථ ෙත්ථාති ෙස්මිුං ෙස්මිුං ඛයණ, ෙස්මිුං ෙස්මිුං වා ධම්මපුඤ්යජ

උප්පන්නුං, තුං සබ්බම්පි අයසයසත්වා. අරඤ්ඤාදීසු වාති වා-සද්යෙො
අනිෙමත්යථො. යතන අරඤ්යඤ වා රුක්ඛමූයල වා පබ්බතකන්ෙරාදීසු වාති 
ඨානනිෙමාභාවා අනුපස්සනාෙ සාතච්චකාරිතුං ෙස්යසති. ෙමකාදිවයසන
පරිබ්රහූිෙමානා විපස්සනා විෙ පටිපක්යඛහි අයකොපනිොව යහොතීති ආහ – 

‘‘අසංහීරං අසංකුප්පන්ති ඉෙං විපස්සනාපටිවිපස්සනාෙස්සනත්ථං වුත්ත’’න්ති. 
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 ාථාෙමෙමත්යථොවිපස්සනාවයසනයුජ්ජතීතිආහ– ‘‘විපස්සනා හී’’තිආදි.කිුං

එතාෙපරිොෙකථාොතිනිප්පරිොෙයතොවඅසුංහීරුංඅසුංකුප්පුං ෙස්යසතුුං, ‘‘අථ

වා’’තිආදි වුත්තුං. කථුං පන නිච්චස්ස නිබ්බානස්ස අනුබ්රූහනා යහොතීති ආහ 

‘‘පුනප්පුන’’න්තිආදි. එයතනතොරම්මණධම්මාබ්රහූනාෙ, යතසුංආරම්මණම්පි
අත්ථයතොඅනුබ්රූහිතුංනාමයහොති බහුලුංමනසිකායරනාතිෙස්යසති. 

ආදියතො තාපනුං ආතාපනං, යතන ආරම්භධාතුමාහ. පරියතො තාපනුං 

පරිතාපනං, යතනනික්කමධාතුපරක්කමධාතුයෙො චාති. තස්ස යසනාතිතස්ස

මච්චුයනො සහකරණට්යඨන යසනා විොති යසනා. සඞ් යරොතිආදීසු

මිත්තාකාරග් හයණනසාමපයෙො මාහ.  ඤ්ජග් හයණනලඤ්ජොනුං, යතන

ොනප්පයෙො ුං. බ රාසීතිහත්ථිඅස්සාදිබලකායෙො. යතන ෙණ්ඩයභොනිවෙති.
යභයෙොපි හි බලවයතො එව ඉජ්ඣති, ස්වාෙුං චතුබ්බියධොපි උපාෙයෙොය න

සම්පවත්තීෙති. තත්ථ තත්ථ ච සඞ් ුං ආසත්තිුං අරති යෙතීති සඞ් යරො 
පුබ්බභාය වා සඞ් රණවයසනතස්සපටිජානනවයසනපවත්තනයතො. 

උට්ඨාහකං උට්ඨානවීරිෙසම්පන්නුං. සපරහිතසීවනලක්ඛයණන

අසාධුභාවපරම්මුඛභාව මයනනවා සන්යතො. 

273. මනුඤ්ඤරූපවයසයනවඑවංරූයපො අයහොසීන්තිඅතීතුංඅන්වා යමති

තත්ථ නන්දිොසමන්වානෙනයතො. යවෙනාදීසුපි එයසව නයෙො. 

කුස සුඛයසොමනස්සයවෙනාවයසනාතිකුසලයවෙනාවයසනසුඛයවෙනාවයසන 
යසොමනස්සයවෙනාවයසනාති පච්යචකුං යවෙනාසද්යෙො යෙොයජතබ්යබො.

තණ්හාභිනන්ෙනාෙ සති දිට්ඨාභිනන්ෙනා සිද්ධා එවාති – ‘‘තණ්හං 

සමන්වායනති’’ඉච්යචව වුත්තුං. හීනරූපාදි…යප.… න මඤ්ඤති 
අමනුඤ්යඤොපි සමායනො සමනුඤ්ඤභාවස්යසව වයසන මඤ්ඤනාෙ

පවත්තනයතො. නානුපවත්තෙති වික්ඛම්භනවයසනනන්දිොදූරීකතත්තා. 

274. උළාරසුන්ෙරභාවමුයඛයනව අනා යතසුපි රූපාදීසු

තණ්හාදිට්ඨිකප්පනාපවත්තතීතිආහ– ‘‘එවංරූයපො…යප.… යවදිතබ්බා’’ති. 

275. වත්තබ්බං සිොති ෙථා නන්දිො අසමන්වානෙනයජොතනුං
බයතියරකමුයඛන පතිට්ඨයපතුුං, ‘‘අතීතුං න න්වා යමෙයා’’ති උද්යෙසස්ස, 
‘‘කථඤ්ච, භික්ඛයව, අතීතුංඅන්වා යමතී’’තිආදිනා(ම.නි.3.273) විභඞ්ය ො
වුත්යතො, එවුං ‘‘පච්චුප්පන්නඤ්ච යෙො ධම්ම’’න්තිආදිකස්ස උද්යෙසස්ස 
බයතියරකමුයඛන විභඞ්ය  වුච්චමායන විපස්සනාපටික්යඛපවයසන, 
‘‘කථඤ්ච…යප.… වත්තබ්බුං සිො’’ති වුත්තුං. තයිෙුං පරම ම්භීරුං
සත්ථුයෙසනානෙුං අනුපධායරත්වා යචොදිතුං, ෙස්මා ‘‘පච්චුප්පන්නඤ්ච යෙො
ධම්ම’’න්තිආදිකස්ස උද්යෙසස්ස බයතියරකමුයඛයනව
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විපස්සනාපටික්යඛපවයසන, ‘‘කථඤ්ච, භික්ඛයව, පච්චුප්පන්යනසූ’’ති

විභඞ් යෙසනා සම්පවත්තති. යතනාහ ‘‘ෙස්මා පනා’’තිආදි. තත්ථ තස්සා

එවාති විපස්සනාෙ එව. අභාවං ෙස්යසතුං සංහීරතීති මාතිකං උද්ෙරිත්වාති 
කයථතුකමයතාෙ මාතිකාවයසන පදුද්ධාරුං කත්වා, ‘‘ඉධ, භික්ඛයව, අසුතවා

සුතවා’’තිච ආදිනා විත්ථායරොවුත්යතො.විපස්සනාෙඅභාවයතොතිවිපස්සනාෙ 
අභාවිතතාෙ අවික්ඛම්භිතතාෙ තණ්හාදිට්ඨීහි සපත්යතහි විෙ තත්ථ තත්ථ
ඨපනාෙ ආකඩ්ඪීෙති, තත්ථ තත්ථ විසයෙ තයතො එව අපාෙසමුද්ෙුං
සුංසාරසමුද්ෙුංආනීෙති. සුක්කපක්යඛොවුත්තවිපරිොයෙනයවදිතබ්යබො.යසසුං
සුවිඤ්යඤෙයයමව. 

භද්යෙකරත්තසුත්තවණ්ණනාෙලීනත්ථප්පකාසනාසමත්තා. 

2. ආනන්ෙභද්යෙකරත්තසුත්තවණ්ණනා 

276. බහිද්ධා පුථුත්තාරම්මණයතො නිවත්යතත්වා එකස්මිුංයෙව
ආරම්මයණ චිත්තස්ස සම්මයෙව ලෙනුං අප්පනුං පටිසල්ලානුං, යෙො යකොචි

සමාපත්තිවිහායරො, ඉධපනඅරිෙවිහායරොඅධිප්යපයතොතිආහ– ‘‘පටිසල් ානා

වුට්ඨියතො’’තිආදි. ජානන්යතොව භ වා කථාසමුට්ඨාපනත්ථං පුච්ඡි. 
වුත්තඤ්යහතුං – ‘‘ජානන්තාපි තථා තා පුච්ඡන්ති, ජානන්තාපි න 
පුච්ඡන්තී’’තිආදි(පාරා.16). 

278. සාධුකාරමොසීති සාධුසද්ෙුං සායවසි. තුං පන පසුංසා යහොතීති

පසුංසත්යථො සාධුසද්යෙො. යතනාහ ‘‘යෙසනං පසංසන්යතො’’ති. විජ්ජමායනහි
වණ්යණහි ගුණවන්යත උෙග් තාකරණුං සම්පහුංසනුං, යකවලුං
ගුණසුංකිත්තනවයසනයථොමනාපසුංසාතිඅෙයමයතසුං වියසයසො. 

ආනන්ෙභද්යෙකරත්තසුත්තවණ්ණනාෙලීනත්ථප්පකාසනාසමත්තා. 

3. මහාකච්චානභද්යෙකරත්තසුත්තවණ්ණනා 

279. උණ්හභායවන තපනයතො තපුං උෙකුං එතස්සාති තයපොො, රහයෙො.

යතනාහ ‘‘තත්යතොෙකස්සරහෙස්සා’’ති.සඞ්යඛයපනවුත්තමත්ථුංවිත්ථාරයතො 

ෙස්යසතුුං, ‘‘යවභාරපබ්බතස්සා’’තිආදිවුත්තුං. තයතො උෙකරහෙයතො, තුංරහෙුං
උපනිස්සාොති අත්යථො. නා භවනා යතොපි හි යසො රහයෙො තයතො උපරි

මනුස්සයලොයකජලාසයෙනසම්බද්යධොයහොති.යතනවුත්තුං– ‘‘තයපොොනාම

නදී සන්ෙතී’’ති. එදිසාති කුථිතා උණ්හා, අන්වත්ථනාමවයසන තයපොොති ච

වුච්චතීති අත්යථො. යපතය ොයකොති යපතානුං වසනට්ඨානුං පච්යචකනිරෙුං

සන්ධාොහ. ඉමස්ස පන ආරාමස්සාති තයපොොරාමස්ස. තයතොති

තයපොොසඞ්ඛාතනදියතො. මහාඋෙකරහයෙොති මහාඋෙකභරිතුංපල්ලලුං. 
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280. සමිද්යෙොති උළායරො, පරිපුණ්යණොයෙවාති අත්යථො. ආදිම්හි

බ්රහ්මචරිෙමස්සාති ආදිබ්රහ්මචරියෙො, යසො එව ආදිබ්රහ්මචරිෙයකො. යතනාහ 

‘‘පුබ්බභා ප්පටිපත්තිභූයතො’’ති. ‘‘අතීතුං අනා තුං පච්චුප්පන්න’’න්ති
අද්ධයභෙමුයඛනසඞ්ඛතධම්මයබොධවචනුං. 

282. කාමුංඛන්ධාදිවයසනවිභජනුංසාධාරණුං, පඨමදුතිෙචතුත්ථසුත්යතසු
පන ඛන්ධවයසන විභජනුං කත්වා ඉධ තථා අකත්වා එවුං යෙසනාෙ ඨපනුං
තයතො අඤ්ඤථා ආෙතනවයසන විභජනත්ථුං. එවුං විභින්නා හි
සඞ්යඛපවිත්ථාරයතො අනවයසසා සම්මසනුප ා ධම්මා විභජිත්වා ෙස්සිතා
යහොන්ති; අෙුංකියරත්ථභ වයතොඅජ්ඣාසයෙො යථයරනනෙයතො හියතොති

ෙස්යසතුුං, ‘‘ඉමස්මිං කිරා’’තිආදි වුත්තුං. තත්ථ ද්වාෙසාෙතනවයසයනව

මාතිකං ඨයපසීතියලොකිොනි ද්වාෙසාෙතනානි එව සන්ධාෙ මාතිකුං ඨයපසි, 
ෙථා තීසු සුත්යතසු ඛන්ධවයසන විභත්තුං, එවුං ෙදි භ වතා ඉධාපි විභජනුං
ඉච්ඡිතුං සිො, තථා විභයජෙය, ෙස්මා පන තථා අවිභජිත්වාව  න්ධකුටිුං
පවිට්යඨො, තස්මා ද්වාෙසාෙතනවයසයනයවත්ථ විභජනුං භ වතා ච

අධිප්යපතන්තිනෙග් ායහඨත්වායථයරොවිභජි.යතනාහ– ‘‘නෙංපටි භිත්වා

එවමාහා’’ති. භාරිෙං කතන්තිදුක්කරුංකතුං. අපයෙපෙංෙස්සිතං ආකායසපෙුං 
කතුං සාධාරණස්ස අත්ථස්ස විසිට්ඨවිසෙතාෙ ෙස්සිතත්තා. 

නිකන්තිවිඤ්ඤාණන්ති නිකන්තිතණ්හාෙ සම්පයුත්තුං විඤ්ඤාණුං, 

‘‘ඡන්ෙරා ප්පටිබද්ධුං යහොතී’’ති වචනයතො. මයනොති භවඞ් චිත්තං 
මයනොද්වාරිකජවනානුංද්වාරභූතුං. 

283. පත්ථනාවයසනඨයපසීතිපත්ථනාවයසන චිත්තුංපවත්යතසි. 

මහාකච්චානභද්යෙකරත්තසුත්තවණ්ණනාෙලීනත්ථප්පකාසනා 

සමත්තා. 

4. ය ොමසකකඞ්ගිෙභද්යෙකරත්තසුත්තවණ්ණනා 

286. ඝනනිචිතයලොයමො යලොමයසො, අෙුංපනඅප්පතාෙ ය ොමසයකොතිආහ

– ‘‘ඊසකය ොමසාකාරතාො’’ති, යලොමසයකො අඞ්ගියකො ය ොමසකකඞ්ගියෙො, 
පඨයමො ක-කායරො අප්පත්යථො, දුතිෙුං පන පෙවඩ්ඪනයමව. 

රත්තකම්බ සි ාෙන්ති රත්තකම්බලවණ්ණසිලාෙුං. ඔරුය්හාති ආකාසයතො

ඔතරිත්වා.පාටිහාරිෙුංදිස්වා දින්නලාභසක්කාරස්සඅසාදිෙනයතො මනුස්සපයථ

නවසන්ති. 

ෙසහි චක්කවාළසහස්යසහීති නිස්සක්කවචනයතො ආ න්ත්වාති

අධිප්පායෙො. සන්නිපතිතාහි යෙවතාහීතිකරණවචනුං.පඤ්ඤාපයෙො මන්ෙතාෙ 
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පටිවිජ්ඣිතුං අසක්යකොන්තානං යෙවානං ඤාණස්ස තික්ඛවිසෙභාවාපාෙයනන

සමුත්යතයජතුුං සංයව ජනනත්ථං…යප.… අභාසි. තත්රාති තස්මිුං

යෙවසන්නිපායත, තිස්සුං වා යෙසනාෙුං. යෙවත්තස්සාති යෙවභාවස්ස, 
දිබ්බසම්පත්තිොති අත්යථො. භද්යෙකරත්තස්ස සුත්තස්ස එතාති 

භද්යෙකරත්තිො. 

සවනමුයඛනබයඤ්ජනයසොඅත්ථයසොචඋපධාරණුංඋග් ණ්හනන්තිආහ

– ‘‘තුණ්හීභූයතො නිසීදිත්වා සුණන්යතො උග් ණ්හාති නාමා’’ති. 

වාචුග් තකරණුං පරිොපුණනන්ති ආහ – ‘‘වාචාෙ සජ්ඣාෙං කයරොන්යතො 

පරිොපුණාති නාමා’’ති.  න්ථස්ස පරිහණුං ධාරණුං, තුං පන පයරසු

පතිට්ඨාපනුං පාකටුං යහොතීති ආහ – ‘‘අඤ්යඤසං වායචන්යතො ොයරති 

නාමා’’ති.යසසුංයහට්ඨාවුත්තනෙයමව. 

යලොමසකකඞ්ගිෙභද්යෙකරත්තසුත්තවණ්ණනාෙලීනත්ථප්පකාසනා 

සමත්තා. 

5. චූළකම්මවිභඞ් සුත්තවණ්ණනා 

289. අඞ් සුභතාොති අඞ් ානුංහත්ථපාොදිසරීරාවෙවානුංසුන්ෙරභායවන.
ෙුංඅපච්චුං කුච්ඡිතුංමුද්ධුංවා, තත්ථයලොයකමාණවයවොහායරො, යෙභුයෙයන

සත්තා ෙහරකායල සුද්ධධාතුකා යහොන්තීති වුත්තුං, ‘‘තරුණකාය 

යවොහරිංසූ’’ති. අධිපතිත්තාතිඉස්සරභාවයතො. 

සමාහාරන්ති සන්නිචෙුං. පණ්ඩියතො ඝරමාවයසති ෙස්මා අප්පතයරපි
බයෙමායන යභො ා ඛීෙන්ති, අප්පතයරපි සඤ්චෙමායන වඩ්ඪන්ති, තස්මා
විඤ්ඤුජාතියකො කිඤ්චි බයෙුං අකත්වා අෙයමව උප්පායෙන්යතො ඝරාවාසුං
අනුතිට්යඨෙයාතියලොභායෙසිතමත්ථුංවෙති. 

ෙනය ොයභන…යප.… නිබ්බත්යතො. යලොභවසිකස්ස හි  ති නිරයෙො වා
තිරච්ඡානයෙොනි වා. වුත්තඤ්යහතුං – ‘‘නිමිත්තස්සාෙ ථිතුං වා, භික්ඛයව, 
විඤ්ඤාණුං තිට්ඨමානුං තිට්ඨති අනුබයඤ්ජනස්සාෙ ථිතුං වා. තස්මිුං සමයෙ 
කාලඞ්කයරෙය, ද්වින්නුං  තීනුං අඤ්ඤතරුං  තිුං වොමි – නිරෙුං වා

තිරච්ඡානයෙොනිුං වා’’ති (සුං. නි. 4.235). නිරයෙ නිබ්බත්තිස්සති 
කයතොකාසස්සකම්මස්සපටිබාහිතුුංඅසක්කුයණෙයභාවයතො. 

පත්තක්ඛන්ධඅයධොමුඛභාවුං සන්ධාෙ ‘‘ඔනායමත්වා’’ති වුත්තුං.

බ්රාහ්මණචාරිත්තස්සභාවිතතුං සන්ධාොහ ‘‘බ්රහ්මය ොයකනිබ්බත්යතො’’ති. තං
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පවත්තිංපුච්ඡීතිසුතයමතුංමො, ‘‘මය්හුංපිතාසුනයඛොහුත්වා නිබ්බත්යතො’’ති, 
එතුංයභොතාය ොතයමනවුත්තන්ති.කිමිෙුංවුත්තන්තිඉමුංපවත්තිුං පුච්ඡි. 

තයථවවත්වාතිෙථාසුනඛස්සවුත්තුං, තයථවවත්වා. අවිසංවාෙනත්ථන්ති, 
‘‘යතොයෙෙයබ්රාහ්මයණො සුනයඛො ජායතො’’ති අත්තයනො වචනස්ස

අවිසුංවාෙනත්ථුං, විසුංවාෙනාභාවෙස්සනත්ථන්ති අධිප්පායෙො. ඤායතොම්හි 

ඉමිනාතිඉමිනාමමපුත්යතනමය්හුංපුරිමජාතිෙුංපිතාතිඑවුංඤායතො අම්හීති
ජානිත්වා. බුද්ධානුභායවන කිර සුනයඛො තථා ෙස්යසති, න ජාතිස්සරතාෙ. 

භ වන්තුං දිස්වා භුක්කරණුංපනපුරිමජාතිසිද්ධවාසනාෙ. භවපටිච්ඡන්නන්ති

භවන්තරභායවනපටිච්ඡන්නුං. නාම-සද්යෙොසම්භාවයන. පටිසන්ධිඅන්තරන්ති

අඤ්ඤජාතිපටිසන්ධිග් හයණන යහට්ඨිමජාතුං  තිුං. අඞ් විජ්ජාපාඨයකො

කියරස, යතන අප්පායුකදීඝායුකතාදිවයසන චුද්ෙස පඤ්යහ අභිසඞ්ඛරි; එවුං
කිරස්ස අයහොසි, ‘‘ඉයමසුං සත්තානුං අප්පායුකතාෙයෙො වියසසා
අඞ් පච්චඞ් වයසන සල්ලක්ඛිෙන්ති. න යඛො පයනතුං යුත්තුං
‘අඞ් පච්චඞ් ානි ොව යතසුං යතසුං කාරණ’න්ති; තස්මා භවිතබ්බයමත්ථ
අඤ්යඤයනව කාරයණන. සමයණො ය ොතයමො තුං කාරණුං විභජිත්වා 
කයථස්සති, එවාෙුං සබ්බඤ්ඤූති නිච්ඡයෙො යම අපණ්ණයකො භවිස්සතී’’ති.
අපයර පන භණන්ති, ‘‘තිරච්ඡාන තුං මනුස්සුං වා ආවිසිත්වා
ඉච්ඡිතත්ථකසාවනුංනාම මහාමන්තවිජ්ජාවයසනයහොති; තස්මානඑත්තාවතා
සමණස්ස ය ොතමස්ස සබ්බඤ්ඤුතා සුනිච්ඡිතා යහොති. ෙුං නූනාහුං
කම්මඵලමස්සඋද්දිස්සපඤ්හුංපුච්යඡෙයුං, තත්ථච යමචිත්තුංආරායධන්යතො
පඤ්හුං බයාකරිස්සති. එවාෙුං සබ්බඤ්ඤූති විනිච්ඡයෙො යම භවිස්සතීති යත
පඤ්යහපුච්ඡතී’’ති. 

භණ්ඩකන්ති සාපයතෙයුං, සන්තකන්ති අත්යථො  .කම්මුනා ොතබ්බුං

ආදිෙන්තීති  කම්මොොො, අත්තනාකතූපචිතකම්මඵලභාගීතිඅත්යථො .තුංපන

කම්මොෙජ්ජුං කාරයණොපචායරන වෙන්යතො , ‘‘කම්මං එයතසං ොෙජ්ජං

භණ්ඩකන්ති අත්යථො’’ති ආහ – ෙථා ‘‘කුසලානුං, භික්ඛයව, ධම්මානුං

සමාොනයහතු එවමිෙුං පුඤ්ඤුං පවඩ්ඪතී’’ති )දී. නි.  3.80). ෙවති ඵලුං

සභාවයතොභින්නම්පිඅභින්නුංවිෙමිස්සිතුංයහොති, එයතනාති යෙොනීතිආහ– 

‘‘කම්මං එයතසං යෙොනි කාරණ’’න්ති  .මමත්තවයසනබජ්ඣතිසුංබජ්ඣතීති  

බන්ධු, ඤාති සායලොහියතො ච  .කම්මුං පන එකන්තසම්බන්ධයමවාති ආහ – 

‘‘කම්මංඑයතසංබන්ධූ’’ති. පතිට්ඨාතිඅවස්සයෙො .කම්මසදියසොහිසත්තානුං

අවස්සයෙො නත්ථි, අඤ්යඤො යකොචි ඉස්සයරො බ්රහ්මා වා න කයරොති තාදිසුං

කත්තුුං සජ්ජිතුුං අසමත්ථභාවයතො. ෙුං පයනත්ථ වත්තබ්බුං, තුං 

විසුද්ධිමග් සංවණ්ණනාෙං වුත්තනයෙන යවදිතබ්බුං. කම්මයමවාති කස්මා
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අවධාරිතුං, නනු කියලසාපිසත්තානුංහීනපණීතභාවකාරණුං, නයකවලන්ති? 

සච්චයමතුං, කියලසපයෙොය න විපාකවට්ටුං නිබ්බත්තුං

කම්මපවත්තිතයමවාති කත්වා වුත්තුං. ‘‘කථිතස්ස අත්ථං න සඤ්ජානාසී’’ති

සඞ්යඛපයතො වත්වා නනු භ වා මහාකාරුණියකො පයරසුං ඤාපනත්ථයමව

ධම්මුංයෙයසතීතිආහ– ‘‘මානනිස්සියතොකියරසා’’තිආදි. 

290. සමත්යතනාතිපරිෙත්යතන, ෙථාතුං ඵලුංොතුුංසමත්ථුංයහොති, එවුං
කයතන, උපචියතනාති අත්යථො. තාදිසුං පන අත්තයනොකිච්යච අනූනුංනාම

යහොතීති ආහ ‘‘පරිපුණ්යණනා’’ති. සමාදින්යනනාති එත්ථ සමාොනුං නාම

තණ්හාදිට්ඨීහි  හණුං පරාමසනන්ති ආහ – ‘‘ හියතන පරාමට්යඨනා’’ති.

පටිපජ්ජති එතාෙසු තිදුග් තීති පටිපො, කම්මුං.තථාහිතුං ‘‘කම්මපයථො’’ති
වුච්චති. 

එසාති පටිපො. දුබ්බලුං උපඝාතකයමව සිොති උපපීළකස්ස විසෙුං

ෙස්යසතුුං, ‘‘බ වකම්යමනා’’තිආදිවුත්තුං. බ වකම්යමනාතිපුඤ්ඤකම්යමන. 

වෙති නාමාතිවෙන්යතොවිෙයහොති. නිබ්බත්තායපෙයන්තිකස්මාවුත්තුං, නනු
උපපීළකසභාවුං කම්මුං ජනකසභාවුං න යහොතීති? සබ්බයමතුං
පරිකප්පනවචනුං, ෙථා මනුස්සා පච්චත්ථිකුං පටිපක්ඛුං කිඤ්චි කාතුුං
අසමත්ථාපි යකචි ආලම්බනවයසන සමත්ථා විෙ අත්තානුං ෙස්යසන්ති, 
එවුංසම්පෙමිෙන්ති යකචි. අපයර පන භණන්ති – ෙස්සිෙුං කම්මස්සවිපාකුං
පීයළති, සයච තස්මිුං අයනොකායස එව සෙුං විපච්චිතුුං ඔකාසුං ලයභෙය, 
අපායෙසු එව තුංසමඞ්ගිපුග් ලුං නිබ්බත්තායපෙය, ෙස්මා තුං කම්මුං බලවුං
හුත්වා අවයසසපච්චෙසමවායෙන විපච්චිතුුං ආරද්ධුං, තස්මා ඉතරුං තස්ස
විපාකුං විබායධන්තුං උපපීළකුං නාම ජාතුං. එතෙත්ථයමව යචත්ථ
‘‘බලවකම්යමනනිබ්බත්ත’’න්තිබලවග් හණුංකතුං.කිච්චවයසනහියනසුං 
කම්මානුං එතා සමඤ්ඤා, ෙදිෙුං උපපීළකුං උපච්යඡෙකුං ජනකුං
උපත්ථම්භකන්ති, නකුසලානි විෙ උපත්ථම්භානි යහොන්ති නිබ්බත්තත්ථාෙ. 

පීයළත්වාති වියහයඨත්වා පටිඝාටනාදිවයසන උච්ඡුයතලෙන්තාෙයෙො විෙ

උච්ඡුතිලාදියක විබායධත්වා. නියරොජන්ති නිත්යතජුං. නියූසන්ති නිරසුං. 

කසටන්තිනිස්සාරුං. පරිස්සෙන්තිඋපද්ෙවුං. 

ඉොනි පරිස්සෙස්ස උපනෙනාකාරුං ෙස්යසන්යතන තත්ථ, 

‘‘ොරකස්සා’’තිආදිුං වත්වා යභො ානුං විනාසනාකාරුං ෙස්යසතුුං, පුන 

‘‘ොරකස්සා’’තිආදි වුත්තුං. කුම්භයෙොහනාති කුම්භපූරඛීරා. ය ොමණ්ඩය ති 
ය ොයූයථ. 

අට්ඨුසභ මනං කත්වාතිඅට්ඨඋසභප්පමාණුංපයෙසුංපච්චත්ථිකුංඋද්දිස්ස 

ධනුග් යහොඅනුොයිුංකත්වා. තන්තිසරුං. අඤ්යඤොතිපච්චත්ථියකො. තත්යථව
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පටුන 

පායතෙය අච්චාසන්නුං කත්වා සරස්ස ඛිත්තත්තා. වාළමච්යඡොෙකන්ති 
මකරාදිවාළමච්ඡවන්තුංඋෙකුං. 

පටිසන්ධිනිබ්බත්තකං කම්මං ජනකකම්මං නාම 
පරිපුණ්ණවිපාකොයිභාවයතො, න පවත්තිවිපාකමත්තනිබ්බත්තකුං. 

යභො සම්පොදීති ආදි-සද්යෙන ආයරො යසම්පොදි-පරිවාරසම්පොදීනි  ණ්හාති.
න දීඝායුකතාදීනි හි අප්පායුකතාසුංවත්තනියකන කම්මුනා නිබ්බත්තානි; 
අඤ්ඤුං දීඝායුකතාකරයණන උපත්ථම්යභතුුං සක්යකොති; න අතිදුබ්බණ්ණුං
අප්යපසක්ඛුං නීචකුලීනුං දුප්පඤ්ඤුං වා වණ්ණවන්තතාදිවයසන. තථා හි
වක්ඛති, ‘‘ඉමස්මිුං පන පඤ්හවිස්සජ්ජයන’’තිආදි, තුං පන නිෙස්සනවයසන
වුත්තන්තිෙට්ඨබ්බුං. 

පුරිමානීති උපපීළයකොපච්යඡෙකානි. උපපීළකුපඝාතා නාම

කුසලවිපාකපටිබාහකාති අධිප්පායෙන ‘‘ද්යව අකුස ායනවා’’ති වුත්තුං. 

උපත්ථම්භකංකුස යමවාති එත්ථෙථාජනකුංඋභෙසභාවුං, එවුංඉතයරසම්පි
උභෙසභාවතාෙ වුච්චමානාෙ න යකොචි වියරොයධො. යෙවෙත්තාදීනඤ්හි
නා ාදීනුං ඉයතො අනුප්පවච්ඡිතානුං යපතාදීනඤ්ච නරකාදීසු
අකුසලකම්මවිපාකස්ස උපත්ථම්භනුපපීළනුපඝාතනානි න න සම්භවන්ති.
එවඤ්ච කත්වාොයහට්ඨාබහූසුආනන්තරියෙසුඑයකන හිතපටිසන්ධිකස්ස
ඉතයරසුං තස්ස අනුබලප්පොයිතා වුත්තා, සාපි සමත්ථිතා යහොති. ෙස්මිඤ්හි
කම්යම කයත ජනකනිබ්බත්තුං කුසලඵලුං වා අකුසලඵලුං වා
බයාධිධාතුසමතාදිනිමිත්තුං විබාධීෙති, තමුපත්ථම්භකුං. ෙස්මිුං පන කයත
ජාතිසමත්ථස්ස පටිසන්ධිෙුං පවත්තිෙඤ්ච විපාකකටත්තාරූපානුං උප්පත්ති
යහොති, තුං ජනකුං. ෙස්මිුං පන කයත අඤ්යඤන ජනිතස්ස ඉට්ඨස්ස වා
අනිට්ඨස්ස වා ඵලස්ස විබාධාවිච්යඡෙපච්චොනුප්පත්තිො 
උපබ්රූහනපච්චයුප්පත්තිො ච ජනකසාමත්ථිොනුරූපුං පරිවුත්තිචිරතරපබන්ධා
යහොති, එතුං උපත්ථම්භකුං. තථා ෙස්මිුං කයත ජනකනිබ්බත්තුං කුසලඵලුං
අකුසලඵලුං වා බයාධිධාතුසමතාදිනිමිත්තුං විබාධීෙති, තුං උපපීළකුං. ෙස්මිුං
පන කයත ජනකසාමත්ථිෙවයසන චිරතරපබන්ධාරහම්පි සමානුං ඵලුං
විච්යඡෙකපච්චයුප්පත්තිො විච්ඡිජ්ජති, තුංඋපඝාතකන්තිඅෙයමත්ථසායරො. 

තත්ථාති යතසු කම්යමසු. උපච්යඡෙකකම්යමනාති ආයුයනො
උපඝාතකකම්යමන. ස්වාෙමුපඝාතකභායවො ද්විධා ඉච්ඡිතබ්යබොති තුං

ෙස්යසතුුං ‘‘පාණාතිපාතිනා’’තිආදිවුත්තුං. න සක්යකොති පාණාතිපාතකම්මුනා
සන්තානස්සතථාභිසඞ්ඛතත්තා.ෙස්මිඤ්හි සන්තායනනිබ්බත්තුං, තස්සයතන
අභිසඞ්ඛතතාඅවස්සුංඉච්ඡිතබ්බාතත්යථවතස්ස විපාකස්සවිනිබන්ධනයතො.
එයතන කුසලස්ස කම්මස්ස ආයූහනක්ඛයණයෙව පාණාතිපායතො තාදිසුං 
සාමත්ථියුපඝාතුං කයරොතීති ෙස්යසති, තයතො කම්මුං අප්පඵලුං යහොති.
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‘‘දීඝායුකා’’තිආදිනා උපඝාතසාමත්ථියෙන යඛත්යත උප්පන්නසස්සුං විෙ
උපපත්තිනිොමකා ධම්මාති ෙස්යසති. උපපත්ති නිෙතවියසයස විපච්චිතුුං
ඔකායස කයරොන්යත එව කුසලකම්යම ආකඩ්ඪිෙමානපටිසන්ධිකුං

පාණාතිපාතකම්මුං අප්පායුකත්ථාෙ නිෙයමතීති ආහ – ‘‘පටිසන්ධියමව වා

නිොයමත්වා අප්පායුකං කයරොතී’’ති. පාණාතිපාතයචතනාෙ
අච්චන්තකටුකවිපාකත්තා සන්නිට්ඨානයචතනාෙ නිරයෙ නිබ්බත්තති තස්සා

අත්ථස්සඛීණාභාවයතො; ඉතයරපනනතථාභාරිොතිආහ– ‘‘පුබ්බා…යප.… 

යහොතී’’ති.ඉධපනෙුංයහට්ඨාවුත්තසදිසුං, තුං වුත්තනයෙනයවදිතබ්බුං. 

මනුස්සාමනුස්සපරිස්සොති මානුසකා අමානුසකා ච උපද්ෙවා. පුරයතොති

පුබ්බද්වාරයතො. පච්ඡයතොති පච්ඡිමවත්ථුයතො. පවට්ටමානාති පරිජනස්ස, 

යෙවතානුං වා යෙයසන පවට්ටමානා. පයරහීති පුරාතයනහි පයරහි. 

සම්මුඛීභාවන්තිසාමිභාවවයසනපච්චක්ඛත්තුං. ආහරිත්වා යෙන්ති ඉණායිකා. 

කම්මන්තාති වණිජ්ජාදිකම්මානි. අපාණාතිපාතකම්මන්ති පාණාතිපාතස්ස 
පටිපක්ඛභූතුංකම්මුං; පාණාතිපාතාවිරතිවයසනපවත්තිතකම්මන්තිඅත්යථො. 

දීඝායුකසංවත්තනිකං යහොති විපාකස්ස කම්මසරික්ඛභාවයතො. ඉමිනා

නයෙනාති ඉමිනා අප්පායුකදීඝායුකසුංවත්තනියකසු කම්යමසු ෙථාවුත්යතන
තුංසුංවත්තනිකවිභාවනනයෙන. 

වියහඨනකම්මාදීනිපීති පි-සද්යෙන
යකොධඉස්සාමනකමච්යඡරථද්ධඅවිද්ෙසුභාවවයසන පවත්තිතකම්මානි

සඞ් ණ්හාති. තයථවාතිෙථා පාණාතිපාතකම්මුංඅත්ථයතොඑවුංවෙතිනාමාති

වුත්තුං, තයථව වෙමානානි විෙ. ‘‘ෙුං ෙයෙවාතිපත්යථන්ති, සබ්බයමයතන
ලබ්භතී’’ති (ඛු. පා. 8.10) වචනයතො ෙථාසබ්බකුසලුංසබ්බාසුංසම්පත්තීනුං
උපනිස්සයෙො, එවුං සබ්බුං අකුසලුං සබ්බාසුං විපත්තීනුං උපනිස්සයෙොති, 

‘‘උපපීළයනන නිබ්යභො තං ආපායෙත්වා’’තිආදි වුත්තුං. තථා හි 

පාණාතිපාතකම්මවයසනපිඅෙුංනයෙොෙස්සියතො. අවියහඨනාදීනීති එත්ථ ආදි-
සද්යෙන අක්යකොධන-අනිස්සාමන-ොන-අනතිමාන-විද්ෙසුභායවන
පවත්තකම්මානිසඞ් ණ්හාති. 

293. ඉස්සා මයනො එතස්සාති ඉස්සාමනයකොති ආහ 

‘‘ඉස්සාසම්පයුත්තචිත්යතො’’ති. උපක්යකොසන්යතොති අක්යකොසවත්ථූහි

අක්යකොසන්යතො. ඉස්සංබන්ෙතීතිඉස්සුංඅනුබන්ධතිඉස්සාසහිතයමවචිත්තුං 

අනුපවත්යතති. අප්යපසක්යඛොතිඅප්පානුභායවොඅප්පඤ්ඤායතො. යතනාහ ‘‘න

පඤ්ඤාෙතී’’ති. සා පනස්ස අප්පානුභාවතා පරිවාරාභායවන පාකටා යහොතීති

ආහ ‘‘අප්පපරිවායරො’’ති. 
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294. මච්ඡරිෙවයසනනොතායහොතීති සබ්බයසොයෙෙයධම්මස්සඅභායවන
නොතානයහොති.අමච්ඡරීහිපුග් යලොසති යෙෙයධම්යමෙථාරහුංයෙතියෙව. 

295. අභිවායෙතබ්බුං යඛත්තවයසන මත්ථකප්පත්තුං ෙස්යසතුුං, ‘‘බුද්ෙං

වා’’තිආදි වුත්තුං. අඤ්යඤපි මාතුපිතුයජට්ඨභාතරාෙයෙො අභිවාෙනාදිඅරහා
සන්ති, යතසුථද්ධාදිවයසනකරණුං නීචකුලසුංවත්තනිකයමව.නහිපවත්යත
සක්කාකාතුන්තිසම්බන්යධො.යතන පවත්තිවිපාකොයියනොකම්මස්සවිසයෙො

එයසොතිෙස්යසති.යතනාහ ‘‘පටිසන්ධියමවපනා’’තිආදි. 

296. අපරිපුච්ඡයනනාති අපරිපුච්ඡාමත්යතන නිරයෙ න නිබ්බත්තති; 
අපරිපුච්ඡායහතුපනකත්තබ්බාකරණාදීහි සිොනිරෙනිබ්බත්තීතිපාළිෙුං, ‘‘න

පරිපුච්ඡිතා යහොතී’’තිආදි වුත්තන්ති ෙස්යසන්යතො, ‘‘අපරිපුච්ඡයකො

පනා’’තිආදිමාහ. ෙථානුසන්ධිං පායපසීති යෙසනුං ෙථානුසන්ධිනිට්ඨානුං
පායපසි.යසසුං වුත්තනෙත්තාසුවිඤ්යඤෙයයමව. 

චූළකම්මවිභඞ් සුත්තවණ්ණනාෙලීනත්ථප්පකාසනාසමත්තා. 

6. මහාකම්මවිභඞ් සුත්තවණ්ණනා 

298. කම්මස්ස යමොඝභායවො නාම ඵයලන තුච්ඡතා ඵලාභායවොති ආහ – 

‘‘යමොඝන්ති තුච්ඡං අඵ ’’න්ති. තථං භූතන්ති සච්චසද්ෙස්ස අත්ථමාහ.
පරිබ්බාජයකො පන ‘‘සච්ච’’න්ති ඉමිනා තයමව සඵලන්ති වෙති. සඵලඤ්හි

කම්මුං සත්ථු අභිමතමයනොකම්මන්ති අධිප්පායෙො. ඉෙඤ්ච ‘‘යමොඝුං 

කාෙකම්ම’’න්තිආදිවචනුං. තං  යහත්වාති පරම්පරාෙ  යහත්වා. එසාති

යපොතලිපුත්යතොපරිබ්බාජයකො. අභිසඤ්ඤානියරොෙකථංසන්ොෙවෙති. සාපිහි

තිත්ථිොනුංඅන්තයර පාකටාජාතාති. යථයරොතිසමිද්ධිත්යථයරො.ෙථාභ වතා
වුත්තුං, තයතොචඅඤ්ඤථාවයෙොසායරොපනභයෙන යහත්වාතයතොභ වන්තුං
යථයරො රක්ඛතීති අධිප්පායෙන පරිබ්බාජයකො, ‘‘පරිරක්ඛිතබ්බුං

මඤ්ඤිස්සතී’’තිඅයවොචාතිආහ– ‘‘පරිරක්ඛිතබ්බන්ති රහයතොයමොචයනන

රක්ඛිතබ්බ’’න්ති. සඤ්යචතනා අස්ස අත්ථීති සඤ්යචතනිකං. කම්මන්ති 
සඤ්යචතනිකස්සපි කම්මස්ස අත්තයනො සමයෙ ඉච්ඡිතත්තා පරිබ්බාජයකන
වුත්තුං. 

සඞ්ඛතසඞ්ඛාරතාෙ රූපයමව ‘‘ති මත්තම්පි සඞ්ඛාර’’න්ති වුත්තුං.

යතනාහ– ‘‘මංසචක්ඛුනාව පස්සතී’’ති. සමා මෙස්සනංසන්ොොතිකත්ථචිපි 
තස්ස ෙස්සනුං සන්ධාෙ, න පරිඤ්ඤාෙස්සනුං. යතනාහ භ වා – ‘‘කුයතො
පයනවරූපුං කථාසල්ලාප’’න්ති. 
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299. වට්ටදුක්ඛන්ති සුංසාරදුක්ඛුං. කිය සදුක්ඛන්ති

කියලසසම්භවරා පරිළාහදුක්ඛුං. සඞ්ඛාරදුක්ඛන්ති ෙෙනිච්චුං, තුං දුක්ඛන්ති

එවුං වුත්තදුක්ඛුං. සයච භාසිතං භයවෙයාති ඉමුං ඊදිසුං දුක්ඛුං සන්ධාෙ
ආෙස්මතා සමිද්ධිනා භාසිතුං සිො නු භ වා, අවිභජිත්වා බයාකරණුං
යුත්තයමවාති අධිප්පායෙො. 

300. උම්මඞ් න්ති උම්මුජ්ජනුං, කථාමුළ්යහන අන්තරා

අඤ්ඤාණවිසෙපඤ්හා උම්මඞ් ුං. යතනාහ – ‘‘පඤ්හාඋම්මඞ් ’’න්ති යනව 

දිබ්බචක්ඛුනාති කස්මා වුත්තුං. න හි තුං අයෙොනියසො උම්මුජ්ජනුං 
දිබ්බචක්ඛුවිසෙන්ති? කාමඤ්යචතුං න දිබ්බචක්ඛුවිසෙුං, 

දිබ්බචක්ඛුපරිභණ්ඩඤාවිසෙුං පන සිොති තථා වුත්තුං. අධිප්පායෙයනවාති
උොයිත්යථරස්ස අධිප්පායෙයනව  ය්හමායනන තුං අයෙොනියෙො උම්මුජ්ජනුං

අඤ්ඤාසි. සන්නිසීදිතුං පුබ්යබ නිසින්නාකායරන සන්නිසීදිතුුං නසක්යකොති. 

සමිද්ධිත්යථයරන අනභිසඞ්ඛතස්යසව අත්ථස්ස කථිතත්තා, ‘‘ෙං අභූතං, 

තයෙව කයථස්සතී’’ති වුත්තුං. යතනාහ ‘‘අයෙොනියසො උම්මුජ්ජිස්සතී’’ති. 

තිස්යසො යවෙනා පුච්ඡිතා, ‘‘කිුං යසො යවදිෙතී’’ති අවිභාය න යවදිෙමානස්ස

ජාතිතත්තා.සුඛාෙයවෙනාෙහිතන්ති සුඛයවෙනිෙං. යතනාහ – ‘‘සුඛයවෙනාෙ

පච්චෙභූත’’න්ති. යසයසසූති, ‘‘දුක්ඛයවෙනිෙ’’න්තිආදීසු. 

යහට්ඨා තිකජ්ඣානයචතනාති එත්ථ, ‘‘කුසලයතො’’ති අධිකාරයතො

රූපාවචරකුසලයතො යහට්ඨා තිකජ්ඣානයචතනාති අත්යථො. එත්ථාති එයතසු

කාමාවචරරූපාවචරසුඛයවෙනිෙකම්යමසු. අදුක්ඛමසුඛම්පීති පි-සද්යෙන 
ඉට්ඨාරම්මයණසුඛම්පීතිඉමමත්ථුංසම්පිණ්යඩති. 

ෙදිකාෙද්වායරපවත්තයතොඅඤ්ඤත්ථඅදුක්ඛමසුඛුංජයනති, අථ කස්මා, 

‘‘දුක්ඛස්යසවජනනයතො’’තිවුත්තන්තිආහ– ‘‘සාපන යවෙනා’’තිආදි. 

චතුත්ථජ්ඣානයචතනාති එත්ථ අරූපාවචරකුසලයචතනාතිපි වත්තබ්බුං.
ෙථා හි ‘‘කායෙන වාචාෙ මනසා’’ති එත්ථ ෙථාලාභග් හණවයසන මනසා
සුඛයවෙනිෙුං අදුක්ඛමසුඛයවෙනිෙන්ති අෙමත්යථො අරූපාවචරකුසයලපි 
ලබ්භතීති සුඛම්පි ජයනති උක්කට්ඨස්ස ඤාණසම්පයුත්තකුසලස්ස 
යසොළසවිපාකචිත්තනිබ්බත්තනයතො, අෙඤ්ච නයෙො යහට්ඨා, 
‘‘අදුක්ඛමසුඛම්පී’’ති එත්ථාපි වත්තබ්යබො. පුබ්යබ පරිොෙයතො දුක්ඛයවෙනා
වුත්තා, සුත්තන්තසුංවණ්ණනා යහසාතිඉොනිනිප්පරිොෙයතොපුනෙස්යසතුුං, 

‘‘අපිචා’’තිආදි වුත්තුං.යතනඑත්ථදුක්ඛයවෙනිෙුංපවත්තිවයසයනවවට්ටතීති. 

එතස්සාති දුක්ඛයවෙනිෙස්ස පවත්තිවයසයනවයුජ්ජමානත්තා එතස්ස වයසන
සබ්බුංසුඛයවෙනිෙුංඅදුක්ඛමසුඛයවෙනිෙඤ්චපවත්තිවයසයනවවත්තුුංවට්ටති. 
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ආ යෙොති අභිරුචි. මහාකම්මවිභඞ් ඤාණන්ති මහති කම්මවිභජයන
ඤාණුං, මහන්තුංවා කම්මවිභජනඤාණුං.භාජනුංනාමනිද්යෙයසො, අෙුංපන

උද්යෙයසොතිකත්වාආහ– ‘‘කතයමචත්තායරො…යප.… මාතිකාට්ඨපන’’න්ති. 

301. පාටියෙක්යකොඅනුසන්ධි ෙථාඋද්දිට්ඨස්සමහාකම්මවිභඞ් ඤාණස්ස
අභාජනභාවයතො, පුච්ඡානුසන්ධිඅජ්ඣාසොනුසන්ධීසු ච අනන්යතො ධත්තා.

යතනාහ ‘‘ඉෙං හී’’තිආදි. ඉෙං ආරම්මණං කත්වාති ඉධ, ‘‘පාණාතිපාතිුං 
අදින්නාොයි’’න්තිආදිනා පුග් ලාධිට්ඨායනන වුත්තුං කම්මවිභඞ් ුං ආරබ්භ. 

ඉමං පච්චෙං  භිත්වාති තස්යසව යවවචනුං. ඉෙං ෙස්සනං  ණ්හන්තීති ඉෙුං, 
‘‘අත්ථිකිර, යභො, පාපකානිකම්මානි, නත්ථිකිර, යභො, පාපකානිකම්මානී’’ති
චආදීනි හත්ථිෙස්සකඅන්ධාවිෙ දිට්ඨමත්යත එව ඨත්වා අචිත්තකෙස්සනඤ්ච

 ණ්හන්ති. වීරිෙුං කියලසානුං ආතාපනවයසන ආතප්පං, තයෙව පෙහවයසන 

පොනං, පුනප්පුනුංයුඤ්ජනවයසන අනුයෙොය ො, තථාභාවනාෙනප්පමජ්ජති

එයතනාති අප්පමායෙො, සම්මා යෙොනියසො මනසි කයරොති එයතනාති 

සම්මාමනසිකායරොතිවුච්චතීතිඅධිප්පායෙන, ‘‘පඤ්චපිවීරිෙස්යසවනාමානී’’ති

ආහ. අප්පමායෙො වා සතිො අවිප්පවායසො. ෙස්මිුං මනසිකායර සති තස්ස 
දිබ්බචක්ඛුඤාණුං ඉජ්ඣති, අෙයමත්ථ සම්මාමනසිකායරොති එත්ථ අත්යථො

ෙට්ඨබ්යබො. යචයතොසමාධින්තිදිබ්බචක්ඛුඤාණසහ තුංචිත්තසමාධිුං.යතනාහ 

‘‘දිබ්බචක්ඛුසමාධි’’න්ති. අඤ්ඤථාති අකුසලකම්මකරණයතො අඤ්ඤථා, තුං

පන කුසලකම්මකරණුං යහොතීති ආහ – ‘‘යෙ ෙස්සන්නං කුස ානං

කම්මපථානං පූරිතත්තා’’ති දිට්ඨිථායමනාති දිට්ඨිවයසන දිට්ඨිබයලන. 

දිට්ඨිපරාමායසනාති දිට්ඨිවයසන ධම්මසභාවුං අතික්කමිත්වා පරාමායසන. 

අධිට්ඨහිත්වාති, ‘‘ඉෙයමවසච්චුං, යමොඝමඤ්ඤ’’න්තිඅධිට්ඨාෙඅභිනිවිසිත්වා. 

ආදියිත්වාති ෙළ්හග් ාහුං  යහත්වා. යවොහරතීති අත්තයනො  හිතග් හණුං
පයරසුං දීයපන්යතොයවොහරති. 

302. තත්රානන්ොති එත්ථ ඉති-සද්යෙො ආදිඅත්යථො. ඉෙම්පීති ඉෙුං වචනුං.

‘‘තත්රානන්ො’’ති එවමාදිවචනම්පීති අත්යථො. න මහාකම්මවිභඞ් ඤාණස්ස

භාජනං තස්ස අනිද්යෙසභාවයතො. අස්සාති මහාකම්මවිභඞ් ඤාණස්ස 

මාතිකාට්ඨපනයමව දිබ්බචක්ඛුකානුං සමණබ්රාහ්මණානුං වයසන 

අනුඤ්ඤාතබ්බස්ස ච ෙස්සනවයසන උද්යෙසභාවයතො. යතනාහ ‘‘එත්ථ 

පනා’’තිආදි. තත්ථ එත්ථ පනාති ‘‘තත්රානන්ො’’තිආදිපායඨ. එයතසං

දිබ්බචක්ඛුකානන්ති එයතසුං යහට්ඨා චතූසුපි වායරසු ආ තානුං

දිබ්බචක්ඛුකානුං. එත්තකාතිඑකච්චිො සච්චගිරා. අනුඤ්ඤාතාති අනුජානිතා. 

අනනුඤ්ඤාතාති පටික්යඛපිතා. ඉධ අනනුඤ්ඤාතමුයඛන දීපිතුං

අනනුඤ්ඤාතභාවමත්තුං. තත්රානන්ොතිආදියක තත්රාතිනිද්ධාරයණ භුම්මන්ති

ෙස්යසන්යතො, ‘‘යතසු චතූසු සමණබ්රාහ්මයණසූ’’ති ආහ. ඉෙං වචනං ‘‘අත්ථි
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කිර, යභො…යප.… විපායකො’’ති ඉෙුං එවුං වුත්තුං. අස්සාති තථාවාදියනො 

සමණබ්රාහ්මණස්ස. අඤ්යඤනාකායරනාති ‘‘යෙො කිර, යභො’’තිආදිනා 

වුත්තකාරණයතො අඤ්යඤන කාරයණන. ද්වීසු ඨායනසූති ‘‘අත්ථි කිර, 
යභො…යප.… විපායකො’’ති ච, ‘‘අපාෙුං…යප.… නිරෙුං උපපන්න’’න්ති ච

ඉයමසු ද්වීසු පාඨපයෙයසසු. අනුඤ්ඤාතා තෙත්ථස්ස අත්ථිභාවයතො. තීසු

ඨායනසූති‘‘යෙොකිර, යභො…යප.… නිරෙුංඋපපජ්ජති’’, ‘‘ෙම්පියසො…යප.… 
යත සඤ්ජානන්ති’’, ‘‘ෙම්පි යසො ෙයෙව…යප.… යමොඝමඤ්ඤ’’න්ති ඉයමසු

තීසු පාඨපයෙයසසු. අනනුඤ්ඤාතා තෙත්ථස්සායනකන්තිකත්තා
මිච්ඡාභිනියවසයතොච.යතනාහභ වා– ‘‘අඤ්ඤථාහි, ආනන්ෙ, තථා තස්ස
මහාකම්මවිභඞ් ඤාණ’’න්ති. ෙථා යත අප්පහීනවිපල්ලාසා 
පයෙසඤාණසමණබ්රාහ්මණා කම්මවිභඞ් ුං සඤ්ජානන්ති, තයතො අඤ්ඤථාව
සබ්බයසො පහීනවිපල්ලාසස්ස තථා ආ මනාදිඅත්යථන තථා තස්ස
සම්මාසම්බුද්ධස්ස මහාකම්මවිභඞ් ඤාණුංයහොතීතිඅත්යථො. 

303. ඉමිනා දිබ්බචක්ඛුයකන ෙුං කම්මුං කයරොන්යතො දිට්යඨො, තයතො

පුබ්යබති යෙොජනා. තයතොති තයතො කරිෙමානකම්මයතො පුබ්යබ. ඛන්යෙොති

කුමායරො. සියවොති ඉස්සයරො. පිතාමයහොති බ්රහ්මා. ඉස්සරාදීහීති

ඉස්සරබ්රහ්මපජාපතිආදීහි. විසට්යඨොති නිම්මියතො. මිච්ඡාෙස්සයනනාති 

මිච්ඡාෙස්සනවයසන. ෙන්ති ෙුං කම්මුං. තත්ථාති යතසු පාණාතිපාතාදිවයසන

පවත්තකම්යමසු. දිට්යඨව ෙම්යමති තස්මිුංයෙව අත්තභායව විපාකුං

පටිසුංයවයෙතීති යෙොජනා. උපපජ්ජිත්වාතිදුතිෙභයවනිබ්බත්තිත්වා. අපරස්මිං

පරිොයෙතිඅඤ්ඤස්මිුංෙත්ථකත්ථචිභයව. 

එකං කම්මරාසින්ති පාණාතිපාතාදියභයෙන එකුං කම්මසමුොෙුං. එකං

විපාකරාසින්තිතස්යසවඅඞ්ය නඑකුං විපාකසමුොෙුං. ඉමිනාතිෙථාවුත්යතන

දිබ්බචක්ඛුයකනසමයණන බ්රාහ්මයණනවාඅදිට්ඨා. තයෙොති ‘‘පුබ්යබවාස්ස

තුං කතුං යහොතී’’තිආදිනා වුත්තා තයෙො. ද්යව විපාකරාසීති 
දිට්ඨධම්මයවෙනියෙො අපරාපරිොෙයවෙනියෙොති ද්යව විපාකරාසී.
උපපජ්ජයවෙනිෙුංපනයතන දිට්ඨුං, තස්මා ‘‘ද්යව’’තිවුත්තුං.දිට්යඨොඑයකො, 

අදිට්ඨා තයෙොති දිට්යඨ ච අදිට්යඨ ච චත්තායරො කම්මරාසී, තථා දිට්යඨො

එයකො, අදිට්ඨාද්යවති තයෙොවිපාකරාසී.ඉමානිසත්තඨානානීති ෙථාවුත්තානි
සත්ත ඤාණස්ස පවත්තනට්ඨානානි. ‘‘ඉමස්ස නාම කම්මස්ස ඉෙුං ඵලුං 

නිබ්බත්ත’’න්ති කම්මස්ස, ඵලස්ස වා අදිට්ඨත්තා, ‘‘දුතිෙවායර 

දිබ්බචක්ඛුයකන කිඤ්චි න දිට්ඨ’’න්ති වුත්තුං. පඨමුං වුත්තනයෙන තයෙො 
කම්මරාසී යවදිතබ්බා, ඉධ දිබ්බචක්ඛුයකන දිට්ඨස්ස අභාවයතො, 

‘‘පච්චත්තට්ඨානානී’’තිවුත්තුං. 
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පටුන 

භවතිවඩ්ඪතිඑයතනාතිභබ්බුං, වඩ්ඪිනිමිත්තුං.නභබ්බුං අභබ්බන්තිආහ 

‘‘භූතවිරහිත’’න්ති. අත්තයනො ඵයල භාසනුං දිබ්බනුං ආභාසනන්ති ආහ – 

‘‘ආභාසති අභිභවති පටිබාහතී’’ති. බ වකම්මන්ති මහාසාවජ්ජුං කම්මුං

 රුසමායසවිතාදියභෙුං. ආසන්යනතිමරයණ, අභිණ්හුංඋපට්ඨායනනවා තස්ස

මරණචිත්තස්ස ආසන්යන. බ වකම්මන්ති  රුසමායසවිතතාදිවයසන බලවුං

කුසලකම්මුං. දුබ්බ කම්මස්සාති අත්තයනො දුබ්බලස්ස. ආසන්යන කුස ං

කතන්තිඉධාපිආසන්නතාපුබ්යබවුත්තනයෙයනව යවදිතබ්බා. 

උපට්ඨානාකායරනාති මරණස්ස ආසන්නකායල කම්මස්ස

උපට්ඨානාකායරන. තස්සාති තස්ස පුග් ලස්ස. නිබ්බත්තිකාරණභූතුං හුත්වා
උපට්ඨාති අකුසලන්ති යෙොජනා. තිත්ථිො කම්මන්තරවිපාකන්තයරසු
අකුසලතාෙ ෙුං කිඤ්චි කම්මුං ෙස්ස කස්සචි විපාකස්ස කාරණුං කත්වා
 ණ්හන්ති හත්ථිෙස්සකඅන්ධාෙයෙො විෙ දිට්ඨමත්තාභිනියවසියනොති, 

‘‘අඤ්ඤතිත්ථිො…යප.… උපට්ඨාතී’’ති වුත්තුං. ඉතරස්මින්ති භබ්බඤ්යචව

භබ්බාභාසඤ්ච, භබ්බුං අභබ්බාභාසන්ති ඉමස්මිුං ද්වයෙ. එයසව නයෙො 
පඨමදුතිෙපුග් ලවයසනපුරිමානුංද්වින්නුංකම්මානුංයෙොජනානයෙොවුත්යතො 
උපට්ඨානාකාරවයසන. අෙයමව තතිෙචතුත්ථපුග් ලවයසන පච්ඡිමානුං
ද්වින්නුංකම්මානුං යෙොජනානයෙො.තතිෙස්සහිකම්මස්සකුසලත්තාතස්සච
සග්ය  නිබ්බත්තත්තා තත්ථ කාරණභූතුං කුසලුං හුත්වා උපට්ඨාති; තථා
චතුත්ථස්සපි කම්මස්ස කුසලත්තා, තස්ස පන නිරයෙ නිබ්බත්තත්තා තත්ථ
නිබ්බත්තිකාරණභූතුං අඤ්ඤතිත්ථිොනුං අකුසලුං හුත්වා උපට්ඨාතීති. ෙුං
පයනත්ථඅත්ථයතොඅවිභත්තුං, තුංසුවිඤ්යඤෙයයමව. 

මහාකම්මවිභඞ් සුත්තවණ්ණනාෙලීනත්ථප්පකාසනාසමත්තා. 

7. සළාෙතනවිභඞ් සුත්තවණ්ණනා 

304. යවදිතබ්බානීති එත්ථ ෙථා විදිතානි ඡ අජ්ඣත්තිකානි ආෙතනානි 
වට්ටදුක්ඛසමතික්කමාෙ යහොන්ති, තථා යවෙනුං අධිප්යපතන්ති ආහ – 

‘‘සහවිපස්සයනන මග්ය න ජානිතබ්බානී’’ති. තත්ථ විපස්සනාෙ 
ආරම්මණයතො මග්ය න අසම්යමොහයතො ජානනුං ෙට්ඨබ්බුං. යසසපයෙසුපි
එයසව නයෙො. මයනො සවියසසුං උපවිචරති ආරම්මයණ පවත්තති එයතහීති 

මයනොපවිචාරා, විතක්කවිචාරා. ආරම්මයණ හි අභිනියරොපනානුමජ්ජයනහි
විතක්කවිචායරහි සහ චිත්තුං පවත්තති, න තබ්බිරහිතුං. යතනාහ 

‘‘විතක්කවිචාරා’’තිආදි. සත්තාපජ්ජන්තිඑයතහිෙථාරහුංවට්ටුංවිවට්ටඤ්චාති 

සත්තපො, ය හනිස්සිතා වට්ටපො. යෙොග් ානුං ෙමනආචරිො යෙොග් ාචරිො. 

යතනාහ ‘‘ෙයමතබ්බෙමකාන’’න්ති. යසසන්ති වුත්තාවයසසුං
එකසත්තතිවිධවිඤ්ඤාණුංසඵස්සරූපකස්යසවඅධිප්යපතත්තා. 
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305. ඉොති ඉමිස්සුං ඡවිඤ්ඤාණකාෙයෙසනාෙුං.
මයනොධාතුත්තෙවිනිමුත්තයමවමයනොවිඤ්ඤාණධාතූතියවදිතබ්බුං. 

චක්ඛුම්හිසම්ඵස්යසොතිචක්ඛුුං නිස්සාෙඋප්පන්යනොසම්ඵස්යසො.යතනාහ

– ‘‘චක්ඛුවිඤාණසම්පයුත්තසම්ඵස්සස්යසතංඅධිවචන’’න්ති. 

ෙථා යකවයලන විඤ්ඤායණන රූපෙස්සනුං න යහොති, එවුං යකවයලන 

චක්ඛුපසායෙනපීතිවුත්තුං ‘‘චක්ඛුවිඤ්ඤායණනා’’ති.යතන පාළිෙුං චක්ඛුනාති

නිස්සෙමුයඛන නිස්සිතකිච්චුං වුත්තන්ති ෙස්යසති. ආරම්මණවයසනාති
ආරම්මණපච්චෙභායවන. ‘‘උපවිචරති’’ච්යචව කස්මා වුත්තුං, නනු තත්ථ
විතක්කබයාපායරොපිඅත්ථීති? සච්චුං අත්ථි.යසොපයනත්ථතග් තියකොතිආහ– 

‘‘විතක්යකො තංසම්පයුත්යතො චා’’ති. සම්පයුත්තධම්මානම්පි උපවිචරණුං

විතක්කවිචාරානුංයෙයවත්ථ කිච්චන්ති ‘‘විතක්කවිචාරසඞ්ඛාතා

මයනොපවිචාරා’’ති වුත්තුං. යසොමනස්සයුත්යතො උපවිචායරො 

යසොමනස්සූපවිචායරො ෙථා ‘‘ආජඤ්ඤරයථො’’ති ආහ ‘‘යසොමනස්යසන

සද්ධි’’න්තිආදි. 

306. උපවිචාරානුංඋපස්සෙට්යඨනය හුංවිොතිය හුං, රූපාෙයෙොති ආහ

– ‘‘ය හස්සිතානීති කාමගුණනිස්සිතානී’’ති. නිච්චසඤ්ඤාදිනික්ඛමනයතො

යනක්ඛම්මුං විපස්සනාති, ‘‘යනක්ඛම්මස්සිතානීති විපස්සනානිස්සිතානී’’ති

වුත්තුං. ඉට්ඨානන්ති කසිවණිජ්ජාදිවයසන පරියිට්ඨානන්ති ආහ 

‘‘පරියෙසිතාන’’න්ති. පිෙභායවො පන කන්තසද්යෙයනව කථියතොති 

කාමිතබ්බානුං මයනො රයමතීති මයනොරමානං. යලොයකන ආමසීෙතීති 

ය ොකාමිසං, තණ්හා.තාෙ යහතබ්බතාෙඉට්ඨභාවාපාෙයනනපටිසඞ්ඛතතාෙ 

ච පටිසංයුත්තානං. අතීයත කතං උප්පජ්ජති ආරම්මණිකඅනුභවනස්ස
අසම්භවයතොති අධිප්පායෙො. එදිසුං අනුස්සරණුං දිට්ඨග් හණානුස්සයරන ච

යහොතීතිෙස්යසතුුං, ‘‘ෙථාහ’’න්තිආදිවුත්තුං. 

අනිච්චාකාරන්ති හුත්වා අභාවාකාරුං. විපරිණාමවිරා නියරොෙන්ති ජරාෙ
මරයණන චාති ද්යවධා විපරිණායමතබ්බඤ්යචව, තයතො එව පයලොකිතුං
භඞ් ඤ්ච. අට්ඨකථාෙුං පන ෙස්මා උප්පන්නුං රූපුං යතයනවාකායරන න
තිට්ඨති, අථ යඛො උප්පාොවත්ථාසඞ්ඛාතුං පකතිුං විජහති, විජහිතඤ්ච
ජරාවත්ථාෙ තයතො වි ච්ඡති, වි ච්ඡන්තඤ්ච භඞ්ගුප්පත්තිො නිරුජ්ඣතීති

ඉමුං වියසසුං ෙස්යසතුුං, ‘‘පකතිවිජහයනනා’’තිආදි වුත්තුං. කාමඤ්යචත්ථ
‘‘ෙථාභූතුං සම්මප්පඤ්ඤාෙ පස්සයතො’’ති වුත්තුං, අනුයබොධඤාණුං පන

අධිප්යපතුං වීථිපටිපන්නාෙ විපස්සනාෙ වයසනාති ‘‘විපස්සනාපඤ්ඤාො’’ති
වුත්තුං උපවිචාරනිද්යෙසභාවයතො. තථා හි වක්ඛති – ‘‘ඡසුද්වායරසු

ඉට්ඨාරම්මයණ ආපාථ යත’’තිආදි. සඞ්ඛාරානං යභෙං පස්සයතොතිසබ්යබසුං 
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සඞ්ඛාරානුංඛයණඛයණභිජ්ජනසභාවුංවීථිපටිපන්යනනවිපස්සනාඤායණන

පස්සයතො. යතනාහ ‘‘සඞ්ඛාර තම්හි තික්යඛ’’තිආදි. තත්ථ සඞ්ඛා තම්හීති

සඞ්ඛාර යත විසෙභූයත. තික්යඛති භාවනාබයලන ඉන්ද්රිොනඤ්ච සමතාෙ

තිබ්යබ. සූයරති පටිපක්යඛහි අනභිභූතතාෙ, යතසඤ්ච අභිභවනසමත්ථතාෙ
විසයෙ පටුභූයතපවත්තන්යත. 

කියලසානුං වික්ඛම්භනවයසන වූපසන්තතාෙ සන්තචිත්තස්ස, සුංසායර

භෙස්සඉක්ඛනයතො භික්ඛුයනො, උත්තරිමනුස්සධම්මසන්නිස්සිතත්තා අමානුසී

රතීති වියවකරති යනක්ඛම්මරති. ෙයතො ෙයතොතිෙථා ෙථානෙවිපස්සනාදීසු

යෙන යෙන සම්මසනාකායරනාති අත්යථො. ඛන්ොනං උෙෙබ්බෙන්ති

පඤ්චුපාොනක්ඛන්ධානුං උප්පාෙඤ්ච භඞ් ඤ්ච. අමතන්තං විජානතන්ති
විජානන්තානුං විඤ්ඤූනුං ආරද්ධවිපස්සනානුං තුං පීතිපායමොජ්ජුං
අමතාධි මයහතුතාෙඅමතන්තියවදිතබ්බුං. 

ඡසු ද්වායරසු ඉට්ඨාරම්මයණ ආපාථ යතති රූපාදිවයසන ඡබ්බියධ
ඉට්ඨාරම්මයණෙථාරහුංඡසුද්වායරසුආපාථ යත.විසයෙයචතුං භුම්මවචනුං. 

307. පච්චුප්පන්නන්ති සන්තතිපච්චුප්පන්නුං. අනුත්තරවියමොක්යඛො නාම

අරහත්තං ඉධ අධිප්යපතුං උක්කට්ඨනිද්යෙයසන. කථුං පන තත්ථ පිහුං
උපට්ඨයපති, නහිඅධි තුං අරහත්තුංආරම්මණුංයහොති, න චතුංආරබ්භපිහා
පවත්තතීති? යකො වා එවමාහ – ‘‘අරහත්තුං ආරම්මණුං කත්වා පිහුං
උපට්ඨයපතී’’ති. අනුස්සුතිලද්ධුං පන පරිකප්පසිද්ධුං අරහත්තුං උද්දිස්ස
පත්ථනුංඨයපති, තත්ථචිත්තුංපණිෙහති.යතනාහ භ වා– ‘‘කුොස්සුනාමාහුං

තොෙතනුං උපසම්පජ්ජ විහරිස්සාමී’’ති. ආෙතනන්ති අරහත්තයමව
ඡළඞ් සමන්නා මාදිකාරණභාවයතො, මනාෙතනධම්මාෙතනභාවයතො ච තථා
වුත්තුං, තුං පයනතුං යෙොමනස්සුං පත්ථනුං පට්ඨයපන්තස්ස උප්පජ්ජති
පත්ථනාෙ සහාවත්තනයතො. න හි යලොභයෙොසානුං සහ වුත්ති අත්ථි. 

පත්ථනාමූ කත්තාතිඉමිනා උපට්ඨාපෙයතොපෙස්සයහතුඅත්ථයජොතකතමාහ. 

එවන්ති ‘‘කුොස්සුනාමා’’තිආදිනා වුත්තාකායරන. උස්සුක්කායපතුන්ති ෙථා
මග්ය නඝයටති, එවුං උස්සුක්කායපතුුං. 

308. අඤ්ඤාණුයපක්ඛාති අඤ්ඤාණසහිතා උයපක්ඛා
අසමයපක්ඛනපවත්තා. යතන යතන මග්ය ොධිනා තස්ස තස්ස
අපාෙ මනීෙකියලයසොධිස්ස අනවයසසයතො ජිතත්තා ඛීණාසයවො
නිප්පරිොෙයතො ඔධිජියනො නාම; තෙභාවයතො පුථුජ්ජයනො නිප්පරිොෙයතොව
අයනොධිජියනො නාම; යසයඛො පන සිො පරිොෙයතො ඔධිජියනොති. තම්පි 

නිවත්යතන්යතො, ‘‘අඛීණාසවස්සාති අත්යථො’’ති ආහ. ආෙතිං විපාකං

ජිනිත්වාතිඅප්පවත්තිකරණවයසනසබ්බයසොආෙතිුං විපාකුංජිනිත්වාඨිතත්තා
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පටුන 

ඛීණාසයවොව නිප්පරිොෙයතො විපාකජියනො නාම; තෙභාවයතො පුථුජ්ජයනො
නිප්පරිොෙයතො අවිපාකජියනො නාම; යසයඛො පන සිො පරිොෙයතො

විපාකජියනොති. තම්පිනිවත්යතන්යතො ‘‘අඛීණාසවස්යසවාතිඅත්යථො’’තිආහ. 
අපස්සන්තස්ස රූපන්ති පාළියතො පෙුං ආයනත්වා සම්බන්ධිතබ්බුං. පාළිෙුං
පුබ්යබ ‘‘පුථුජ්ජනස්සා’’තිවත්වාපුන‘‘අස්සුතවයතොපුථුජ්ජනස්සා’’තිවචනුං 
අන්ධපුථුජ්ජනස්සාෙුං උයපක්ඛා, න කලයාණපුථුජ්ජනස්සාති ෙස්සනත්ථුං. 
ය හස්සිතා උයපක්ඛා හි ෙුං කිඤ්චි ආරම්මණවත්ථුුං අයපක්ඛස්යසව, න 
නිරයපක්ඛස්සාති ඉට්යඨ, ඉට්ඨමජ්ඣත්යත වා ආරම්මයණ සිොති වුත්තුං 

‘‘ඉට්ඨාරම්මයණ ආපාථ යත’’ති. අඤ්ඤායණන පන තත්ථ 

අජ්ඣුයපක්ඛනාකාරප්පත්තියහොති.යතනාහ ‘‘ගුළපිණ්ඩයක’’තිආදි. 

ඉට්යඨ අරජ්ජන්තස්ස අනිට්යඨ අදුස්සන්තස්සාති ඉෙුං යෙභුයෙයන
සත්තානුං ඉට්යඨ රජ්ජනුං, අනිට්යඨ දුස්සනන්ති කත්වා වුත්තුං.
අයෙොනියෙොමනසිකායරො හි තුංතුංආරම්මණවයසනනකත්ථචිපි ජවනනිෙමුං
කයරොතීති වුත්තවිපරීයතපි ආරම්මයණ රජ්ජනදුස්සනුං සම්භවති, තථාපිස්ස 

රජ්ජනදුස්සනුං අත්ථයතො පටික්ඛිත්තයමවාති ෙට්ඨබ්බුං. අසමයපක්ඛයනති
අසමුංඅයුත්තෙස්සයනඅයෙොනියසොසම්යමොහපුබ්බකුං ආරම්මණස්ස හයණ. 

309. පවත්තනවයසනාති උප්පාෙනවයසන යචව බහුලීකරණවයසන ච. 

නිස්සාෙයචවආ ම්ම චාතිආ මනට්ඨානභූයතනිස්සෙපච්චෙභූයතච කත්වා. 

අතික්කන්තානිනාමයහොන්ති වික්ඛම්භයනනඋස්සායරන්තාසමුස්සායරන්තා. 

යසොමනස්සභාවසාමඤ්ඤුං  යහත්වා, ‘‘සරික්ඛයකයනව සරික්ඛකං

ජහායපත්වා’’ති වුත්තුං. ඉධාපි පහාෙකුං නාම පහාතබ්බයතො බලවයමව, 

සුංකියලසධම්මානුං බලවභාවයතො සාතිසෙුං පනබලවභාවුං සන්ධාෙ ‘‘ඉොනි 

බ වතා’’තිආදි වුත්තුං. බලවභාවයතො යවොොනධම්මානුං අධි මස්ස
අධිප්යපතත්තා යහත්ථයනක්ඛම්මස්සිතයෙොමනස්සානම්පිපහානුංයජොතිතුං. 

උයපක්ඛාෙ පහාෙකභායවන අධිප්යපතත්තා ‘‘උයපක්ඛාකථා

යවදිතබ්බා’’ති වුත්තුං. ඣානස්ස අලාභියනො ච ලාභියනො ච

පකිණ්ණකසඞ්ඛාරසම්මසනුංසන්ධාෙ, ‘‘සුද්ෙසඞ්ඛායරචපාෙයක කත්වා’’ති. 

උයපක්ඛාසහ තාති භාවනාෙ පගුණභාවුං ආ ම්ම කොචි
අජ්ඣුයපක්ඛනවයසනපි හි සම්මසනුං යහොතීති. පාෙකජ්ඣානවයසන, 
සම්මසිතධම්මවයසන වා ආ මනවිපස්සනාෙ බහුලුං

යසොමනස්සසහ තභාවයතො ‘‘වුට්ඨාන ාමිනී පන විපස්සනා

යසොමනස්සසහ තාවා’’ති නිෙයමත්වා වුත්තුං. උයපක්ඛාසහ තා යහොතීති

එත්ථාපි එයසව නයෙො. චතුත්ථජ්ඣානාදීනීති ආදි-සද්යෙන අරූපජ්ඣානානි

සඞ් ණ්හාති. පුරිමසදිසාවාති පුරිමසදිසා එව, උයපක්ඛාසහ තා වා යහොති
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යසොමනස්සසහ තා වාති අත්යථො. ඉෙං සන්ොොති ෙුං
චතුත්ථජ්ඣානාදිපාෙකයතො එව උයපක්ඛාසහ තුං වුට්ඨාන ාමිනිවිපස්සනුං

නිස්සාෙයසොමනස්සසහ තාෙවිපස්සනාෙපහානුං, ඉෙුංසන්ධාෙ. පහානන්ති
යචත්ථසමතික්කමලක්ඛණුංයවදිතබ්බුං. 

එතං වියසසං විපස්සනාෙ ආවජ්ජනට්ඨානභූතුං. වුට්ඨාන ාමිනිො
ආසන්යන සමාපන්නජ්ඣානවිපස්සනා පාෙකජ්ඣානවිපස්සනා, 

සම්මසිතධම්යමොති විපස්සනාෙ ආරම්මණභූතා ඛන්ො. පුග්  ජ්ඣාසයෙොති
පාෙකජ්ඣානස්ස සම්මසිතජ්ඣානස්ස ච යභයෙ සති පටිපජ්ජනකස්ස
පුග් ලස්ස, ‘‘අයහො වත මය්හුං පඤ්චඞ්ගිකුං ඣානුං භයවෙය 

චතුරඞ්ගික’’න්තිආදිනා පුබ්යබ පවත්තඅජ්ඣාසයෙො. යතසම්පි වායෙති එත්ථ

පඨමයථරවායෙ. අෙයමව…යප.… නිෙයමති තයතො තයතො
දුතිොදිපාෙකජ්ඣානයතො උප්පන්නස්ස සඞ්ඛාරුයපක්ඛාඤාණස්ස 
පාෙකජ්ඣානාතික්කන්තානුං අඞ් ානුං අසමාපජ්ජිතුකාමතා 
විරා භාවනාභාවයතොඉතරස්සචඅතබ්භාවයතො.එයතයනවහිපඨමයථරවායෙ 
අපාෙකපඨමජ්ඣානපාෙකමග් ා පඨමජ්ඣානිකාව යහොන්ති, ඉතයර ච
දුතිෙජ්ඣානිකාදිමග් ා පාෙකජ්ඣානවිපස්සනානිෙයමහිතුංතුංඣානිකාව.එවුං
යසසවායෙසුපි විපස්සනානිෙයමො ෙථාසම්භවුං යෙොයජතබ්යබො. යතනාහ – 

‘‘යතසම්පිවායෙඅෙයමවපුබ්බභාය  වුට්ඨාන ාමිනිවිපස්සනාවනිෙයමතී’’ති. 

වුත්තාව, තස්මානඉධවත්තබ්බාතිඅධිප්පායෙො. 

310. නානත්තාදි කාමාවචරාදිකුසලාදිවිභා යතො නානාවිධා. යතනාහ 

‘‘අයනකප්පකාරා’’ති. නානත්තසිතාති රූපසද්ොදිනානාරම්මණනිස්සො. 

එකත්තා එකසභාවා ජාතිභූමිආදිවිභා ාභාවයතො. එකාරම්මණනිස්සිතාති 

එකප්පකායරයනව ආරම්මයණ පවත්තා. යහට්ඨා අඤ්ඤාණුයපක්ඛා වුත්තා 

‘‘බාලස්සමුළ්හස්සා’’තිආදිනා (ම.නි. 3.308). උපරිඡළඞ්ගුයපක්ඛා වක්ඛති 

‘‘උයපක්ඛයකො විහරතී’’තිආදිනා (ම. නි. 3.311). ද්යව උයපක්ඛා  හිතා 
ද්වින්නම්පි එකත්තා, එකජ්ඣුං  යහතබ්බයතො, නානත්තසිතාෙ උයපක්ඛාෙ
පකාසිතභාවයතොච. 

අඤ්ඤාණුයපක්ඛා අඤ්ඤා සද්ොදීසු තත්ථ තත්යථව විජ්ජමානත්තා. 

රූයපසූති ච ඉමිනා න යකවලුං රූපාෙතනවියසසා එව  හිතා, අථ යඛො

කසිණරූපානිපීති ආහ – ‘‘රූයප උයපක්ඛාභාවඤ්ච අඤ්ඤා’’තිආදි.
එකත්තසිතභායවොපි ඉධ එකත්තවිසෙසම්පයෙො වයසයනව ඉච්ඡියතො, න

ආරම්මණවයසන චාති ෙස්යසතුුං, ‘‘ෙස්මා පනා’’තිආදි වුත්තුං. යතයනවාහ 

‘‘තත්ථා’’තිආදි. සම්පයුත්තවයසනාති සම්පයෙො වයසන.

ආකාසානඤ්චාෙතනුං නිස්සෙතීති ආකාසානඤ්චාෙතනනිස්සිතා, 
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ආකාසානඤ්චාෙතනඛන්ධනිස්සිතා. යසසාසුපීති
විඤ්ඤාණඤ්චාෙතනනිස්සිතාදීසුපි. 

අරූපාවචරවිපස්සනුයපක්ඛාොති අරූපාවචරධම්මාරම්මණාෙ

විපස්සනුයපක්ඛාෙ. රූපාවචරවිපස්සනුයපක්ඛන්ති එත්ථාපි එයසව නයෙො.
තාෙ කාමරූපාරූපයභොෙ තණ්හාෙ නිබ්බත්තාති තම්මො, යතභූමකධම්මා, 

යතසුංභායවො තම්මෙතා, තණ්හාෙස්සගුණස්සවයසනඅත්යථසද්ෙනියවයසො, 

තෙභිධානයකොතිආහ– ‘‘තම්මෙතානාමතණ්හා’’ති. අතම්මෙතා තම්මෙතාෙ

පටිපක්යඛොති කත්වා. විපස්සනුයපක්ඛන්ති, ‘‘ෙෙත්ථි ෙුං භූතුං, තුං පජහති 
උයපක්ඛුංපටිලභතී’’ති(දී.නි.3.71; අ.නි.7.55) එවමා තුංසඞ්ඛාරවිචිනයන 
මජ්ඣත්තභූතුංඋයපක්ඛුං. 

311. ෙෙරියෙොතිඑත්ථ ෙ-කායරොපෙසන්ධිකයරො, උපයෙො පුථුවචයනච ෙ-

සද්යෙොති ෙස්යසන්යතො, ‘‘යෙ සතිපට්ඨායන අරියෙො’’ති ආහ. කාමුං
‘‘අරියෙො’’තිපෙුංසබ්යබසම්පිපටිවිද්ධසච්චානුං සාධාරණුං, වක්ඛමානස්සපන

වියසසස්ස බුද්ධායවණිකත්තා, ‘‘අරියෙො සම්මාසම්බුද්යෙො’’ති වුත්තුං. න හි

පච්යචකබුද්ධාදීනුංඅෙමානුභායවොඅත්ථි. තීසුඨායනසූතිනසුස්සූසන්තීතිවා, 
එකච්යච න සුස්සූසන්ති එකච්යච සුස්සූසන්තීති වා, සුස්සූසන්තීති වා, 
පටිපන්නාපටිපන්නානුං සාවකානුං පටිපත්තිසඞ්ඛායතසු තීසු සතිපට්ඨායනසු. 

සතිං පට්ඨයපන්යතොති පටිඝානුනයෙහි අනවස්සුතත්තා තදුභෙනිවත්තත්තා
සබ්බො සතිුං උපට්ඨයපන්යතො. බුද්ධානයමව සා නිච්චුං උපට්ඨිතසතිතා, න
ඉතයරසුං ආයවණිකධම්මභාවයතො. ආෙයරන යසොතුමිච්ඡා ඉධ සුස්සූසාති 

තෙභාවුං ෙස්යසන්යතො, ‘‘සද්ෙහිත්වායසොතුංන ඉච්ඡන්තී’’තිආහ. නඅඤ්ඤාති

‘‘න අඤ්ඤාො’’ති වත්තබ්යබ ෙකාරයලොයපන නිද්යෙයසොති ආහ ‘‘න

ජානනත්ථාො’’ති. සත්ථු ඔවාෙස්ස අනාදිෙනයමව යවොක්කමනන්ති ආහ – 

‘‘අතික්කමිත්වා…යප.… මඤ්ඤන්තී’’ති. 

ය හස්සිතයෙොමනස්සවයසනාති ඉෙුං ඉධ පටික්ඛිපිතබ්බමත්තෙස්සනපෙුං
ෙට්ඨබ්බුං. යනක්ඛම්මස්සිතයෙොමනස්සස්සපි සත්ථු පසඞ් වයසන ‘‘න යචව
අත්තමයනො යහොතී’’ති අත්තමනපටික්යඛයපන අනත්තමනතා වුත්තා විෙ 

යහොතීති තුං පටියසයධන්යතො – ‘‘අප්පතීයතො යහොතීති න එවමත්යථො 

ෙට්ඨබ්යබො’’ති. තස්ස යසතුඝායතො හි තථා තානුං. ෙදි එවුං කස්මා 

අත්තමනතාපටික්යඛයපොති ආහ – ‘‘අප්පටිපන්නයකසු පන 

අනත්තමනතාකාරණස්ස අභායවයනතං වුත්ත’’න්ති. පටිඝඅවස්සයවනාතිඡහි

ද්වායරහිපටිඝවිස්සන්ෙයනන, පටිඝප්පවත්තිොතිඅත්යථො. උප්පි ාවියතොතින
එවමත්යථො ෙට්ඨබ්යබො උප්පිලාවිතත්තස්ස යබොධිමූයල එව පහීනත්තා. 

පටිපන්නයකසූතිඉෙුංඅධිකාරවයසනවුත්තුං, අප්පටිපන්නයකසුපි තථා තස්ස

අනත්තමනතාකාරණුං නත්යථව. එතං වුත්තන්ති එතුං ‘‘අත්තමයනො යචව
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යහොතී’’තිආදිවචනුං වුත්තුං සාවකානුං සම්මාපටිපත්තිො සත්ථු අනවජ්ජාෙ
චිත්තාරාධනාෙසම්භවයතො. 

312. ෙමියතොති නිබ්බියසවනභාවාපාෙයනන සික්ඛාපියතො.
ඉරිොපථපරිවත්තනවයසනඅපරිවත්තිත්වාඑකදිසාෙඑවසත්තදිසාවිධාවනස්ස 
ඉධාධිප්යපතත්තා සාරිතානුං හත්ථිෙම්මාදීනුං එකදිසාධාවනම්පි

අනිවත්තනවයසයනව යුත්තන්තිආහ– ‘‘අනිවත්තිත්වාොවන්යතොඑකංයෙව

දිසං ොවතී’’ති. කායෙන අනිවත්තිත්වාවාති කායෙන අපරිවත්තිත්වා එව. 

වියමොක්ඛවයසන අට්ඨ දිසා විොවති, න පුරත්ථිමාදිදිසාවයසන. 

එකප්පහායරයනවාතිඑකනීහායරයනව, එකස්මිුංයෙවවා දිවයසඑකභාය න.
‘‘පහායරො’’ති හි දිවසස්ස තතියෙො භාය ො වුච්චති. විධාවනඤ්යචත්ථ
ඣානසමාපජ්ජනවයසන අකලඞ්කමප්පතිසාතුං ජවනචිත්තපවත්තන්ති ආහ 

‘‘සමාපජ්ජතියෙවා’’ති.යසසුංසුවිඤ්යඤෙයයමව. 

සළාෙතනවිභඞ් සුත්තවණ්ණනාෙලීනත්ථප්පකාසනාසමත්තා. 

8. උද්යෙසවිභඞ් සුත්තවණ්ණනා 

313. යෙයසතබ්බස්ස අත්ථස්සඋද්දිසනුං උද්යෙයසො, විභජනුං විභඞ්ය ොති

ආහ – ‘‘මාතිකඤ්ච විභජනඤ්චා’’ති තුය ෙයාතිආදීනි චත්තාරිපි පොනි

පඤ්ඤායවවචනානි.අථවා තුය ෙයාතිතුලනභූතාෙපඤ්ඤාෙතස්සධම්මස්ස

පග් හාදිවිධිනා පරිතුයලෙය. තීයරෙයාති තීරණභූතාෙ පඤ්ඤාෙ තත්ථ 

ඤාණකිරිොසමාපනවයසන තීයරෙය. පරිග් ණ්යහෙයාති තථාසමාපන්යනො

ආනිසුංයසඅස්සාෙආදීනයවචවිචියනෙය. පරිච්ඡින්යෙෙයාතිපරිච්ඡින්ෙභූයතන

ඤායණන අත්ථුං පරිච්ඡින්දිත්වා ජායනෙය. ආරම්මයණසූති 

රූපාදිපුථුත්තාරම්මයණසු. නිකන්තිවයසනාති නිකාමනවයසන 

අයපක්ඛාවයසන. තිට්ඨමානන්ති පවත්තමානුං. ය ොචරජ්ඣත්යතති
ඣානාරම්මණභූයත. තඤ්හි භාවනාචිත්යතනාභිභුෙය අවිස්සජ්ජිත්වා
 ය්හමානුං අජ්ඣත්තුං විෙ යහොතීති ‘‘ය ොචරජ්ඣත්ත’’න්ති වුච්චති. භාවනුං
ආරද්ධස්ස භික්ඛුයනො ෙදි භාවනාරම්මයණ නිකන්ති උප්පජ්යජෙය, තාෙ
නිකන්තිොඋපරිභාවනුංවිස්සජ්යජත්වාචිත්තසුංයකොචවයසනසණ්ඨිතුංනාම, 

තෙභායවන අසණ්ඨිතං නාමයහොතීති, ‘‘අජ්ඣත්තුංඅසණ්ඨිත’’න්ති වුත්තන්ති

ෙස්යසන්යතො, ‘‘ය ොචරජ්ඣත්යතනිකන්තිවයසන අසණ්ඨිත’’න්ති ආහ.තථා
හි වක්ඛති – ‘‘නිකන්තිවයසන හි අතිට්ඨමානුං හානභාගිෙුං න යහොති, 

වියසසභාගිෙයමව යහොතී’’ති. අග් යහත්වාති රූපාදීසු කිඤ්චි
තණ්හාදිග් ාහවයසන අග් යහත්වා. තථා අග් හයණයනව හි

තණ්හාපරිතාසාදිවයසන න පරිතස්යසෙය. අවයසසස්ස ච දුක්ඛස්සාති
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පටුන 

යසොකාදිදුක්ඛස්ස. අවයසසස්ස ච දුක්ඛස්සාති වා ජාතිජරාමරණසීයසන
විපාකදුක්ඛස්ස  හිතත්තාකියලසදුක්ඛස්සයචවසුංසාරදුක්ඛස්සචාතිඅත්යථො. 

316. රූපයමව කියලසුප්පත්තිො කාරණභාවයතො රූපනිමිත්තං. 

රා ාදිවයසනතුංඅනුධාවතීති රූපනිමිත්තානුසාරී. 

318. නිකන්තිවයසනඅසණ්ඨිතන්ති අයපක්ඛාවයසනසණ්ඨිතුංනිකන්තිුං

පහාෙ පවත්තමානුං උපරි වියසසාවහයතොති. යතනාහ ‘‘නිකන්තිවයසන

හී’’තිආදි. 

320. අග් යහත්වා අපරිතස්සනාති පඤ්චුපාොනක්ඛන්යධ, ‘‘එතුං
මමා’’තිආදිනා තණ්හාදිග් ාහවයසන උපාදියිත්වා තණ්හාපරිතාසාදිවයසන

පරිතස්සනා, වුත්තවිපරිොයෙනඅග් යහත්වා අපරිතස්සනා යවදිතබ්බා. කථං

පයනසාඅනුපාොපරිතස්සනායහොතීතිමහායථරස්ස අධිප්පාෙුං විවරිතුුංයචොෙනුං

සමුට්ඨයපති? උපාොතබ්බස්ස අභාවයතොති තස්ස අනුපාොපරිතස්සනාභායව

කාරණවචනුං. ෙදි හීතිආදි තස්ස සමත්ථනුං. උපාොපරිතස්සනාව අස්ස තථා

උපාොතබ්බස්ස තයථව උපාදින්නත්තා. එවන්ති නිච්චාදිආකායරන. 

උපාදින්නාපීති  හිතපරාමට්ඨාපි. අනුපාදින්නාව යහොන්ති අයෙොනියසො

 හිතත්තා, විඤ්ඤූසුනිස්සාෙජානිතබ්බත්තාච. දිට්ඨිවයසනාතිමිච්ඡාදිට්ඨිො
 හණාකාරවයසන, තස්සපන අෙථාභූත ාහිතාෙපරමත්ථයතොචඅභාවයතො. 

අත්ථයතොති පරමත්ථයතො. අනුපාොපරිතස්සනායෙව නාම යහොති 
උපාොතබ්බාකාරස්සඅභායවන තුංඅනුපාදියිත්වාඑවපරිතස්සනාතිකත්වා. 

පරිවත්තතීති න තයෙව රූපුං අඤ්ඤථා පවත්තුං පරිවත්තති, අථ යඛො

පකතිජහයනන සභාවවි යමන නස්සති භිජ්ජති. විපරිණතන්ති අඤ්ඤථත්තුං

 තුං විනට්ඨුං. කම්මවිඤ්ඤාණන්ති අභිසඞ්ඛාරවිඤ්ඤාණුං. ‘‘රූපුං
අත්තා’’තිආදි මිච්ඡා ාහවයසන විඤ්ඤාණස්ස රූපයභයෙන වුත්තස්ස 

යභොනුපරිවත්ති යහොති. විපරිණාමුං අනු න්ත්වා විපරිවත්තනතුං ආරබ්භ
පවත්තුං විපරිණාමානුපරිවත්තුං; තයතො සමුප්පන්නා පරිතස්සනා 

විපරිණාමානුපරිවත්තජා පරිතස්සනාති ෙස්යසන්යතො ආහ – 

‘‘විපරිණාමස්ස…යප.… පරිතස්සනා’’ති. අකුස ෙම්මසමුප්පාොචාති, ‘‘ෙුංඅහු
වත යම, තුං වත යම නත්ථී’’තිආදිනා පවත්තා අකුසලචිත්තුප්පාෙධම්මා. 

යඛයපත්වාතිපවත්තිතුුං අප්පොනවයසනඅනුප්පත්තිනිමිත්තතාෙ යඛයපත්වා. 

භෙතායසනාතිභාෙනවයසනපිචිත්තුත්රායසන. තණ්හාතායසනාතිතස්සයනන. 

සවිඝායතොති චිත්තවිඝාතනවිඝායතනසවිඝායතො. තයතො එව යචයතොදුක්යඛන 

සදුක්යඛො. මණිකරණ්ඩකසඤ්ඤාොති රිත්තකරණ්ඩුංයෙව

මණිපරිපුණ්ණකරණ්යඩොති උප්පන්නසඤ්ඤාෙ. අග් යහත්වා පරිතස්සනාති
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 යහතබ්බස්ස අභායවන  හණම්පි අවිජ්ජමානපක්ඛිෙයමවාති අග් යහත්වා
පරිතස්සනානාමයහොති. 

321. කම්මවිඤ්ඤාණයමව නත්ථි සති කම්මවිඤ්ඤායණ
රූපයභොනුපරිවත්ති සිොති කම්මවිඤ්ඤාණාභාවෙස්සනමුයඛන ඛීණාසවස්ස 
සබ්බයසොකියලසාභාවුංෙස්යසති.යසසුංසුවිඤ්යඤෙයයමව. 

උද්යෙසවිභඞ් සුත්තවණ්ණනාෙලීනත්ථප්පකාසනාසමත්තා. 

9. අරණවිභඞ් සුත්තවණ්ණනා 

323. ය හස්සිතවයසනාති කියලසනිස්සිතවයසනඅනුයරොධවයසන. යනව 

උක්ඛියපෙයාති න අනුග් ණ්යහෙය. න අවක්ඛියපෙයාති ය හස්සිතවයසන
වියරොධවයසන න නිග් ණ්යහෙය. අනුයරොයධන විනා සම්පහුංසනවයසන
ෙථාභූතගුණකථනුං යනවුස්සාෙනා වජ්ජාභාවයතො; තථා වියරොයධන විනා 

වියවචනවයසන ෙථාභූතයෙොසකථනුං න අපසාෙනුං. සභාවයමවාති 

ෙථාභූතසභාවයමව කස්සචි පුග් ලස්ස අනායෙසකරණවයසන කයථෙය, 

යසෙයථාපි ආෙස්මා සුභූතිත්යථයරො. විනිච්ඡිතසුඛන්ති, ‘‘අජ්ඣත්තුං

අනවජ්ජ’’න්තිආදිනා වියසසයතො විනිච්ඡිතසුඛාෙ යහොති. පරම්මුඛා

අවණ්ණන්ති ස්වාෙුං රයහොවායෙො යපසුඤ්ඤූපසුංහාරවයසන පවත්යතො

ඉධාධිප්යපයතොති ආහ ‘‘පිසුණවාචන්ති අත්යථො’’ති. ඛීණාතීති ඛීයණො, යෙො
භාසති, ෙඤ්චඋද්දිස්සභාසති, ද්යවපි හිුංසතිවිබාධතීතිඅත්යථො, තුංඛීණවාෙුං.
ස්වාෙුං ෙස්මා කියලයසහි ආකිණ්යණො සුංකිලිට්යඨො එව ච යහොති, තස්මා

වුත්තුං – ‘‘ආකිණ්ණං සංකිලිට්ඨං වාච’’න්ති. යතන අවසිට්ඨුං තිවිධම්පි

වචීදුච්චරිතමාහ. අධිට්ඨහිත්වාති, ‘‘ඉෙයමව සච්ච’’න්තිඅජ්යඣොසාෙ. ආොොති

පග් ය්හ. යවොහයරෙයාතිසමුොචයරෙය. ය ොකසමඤ්ඤන්තියලොකසඞ්යකතුං. 

324. ආරම්මණයතො සම්පයෙො යතො කායමහි පටිසුංහිතත්තා 

කාමපටිසන්ධි, කාමසුඛුං.යතනාහ ‘‘කාමූපසංහියතන සුයඛනා’’ති. සදුක්යඛොති

විපාකදුක්යඛන සුංකියලසදුක්යඛන සදුක්යඛො. තථා සපරිළායහොති
විපාකපරිළායහන යචවකියලසපරිළායහනචසපරිළායහො. 

326. වට්ටයතො නිස්සරිතුුං අෙත්වා තත්යථව සීොපනයතො 
මිච්ඡාපටිපොභායවන සත්යත සුංයෙොයජතීති සුංයෙොජනුං, වියසසයතො

භවසුංයෙොජනුං තණ්හාති ආහ ‘‘තණ්හායෙතං නාම’’න්ති. න තණ්හායෙව
මානාෙයෙොපි සුංයෙොජනත්තුංසායධන්තිනාමසබ්බයසොසුංයෙොජනයතොසුට්ඨ
බන්ධනයතො. යතන වුත්තුං – ‘‘අවිජ්ජානීවරණානුං, භික්ඛයව, සත්තානුං
තණ්හාසුංයෙොජනාන’’න්ති(සුං.නි. 2.125-126). 
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ඉමං චතුක්කන්ති, ‘‘යෙ කාමපටිසන්ධිසුඛියනො යසොමනස්සානුයෙො ුං
අනුයුත්තා, යෙ අත්තකිලමථානුයෙො ුං අනුයුත්තා’’ති එවමා තුං ඉමුං
චතුක්කුං නිස්සාෙ. ‘‘එතෙග්ය  ඨපියතො’’ති, වත්වා තුං නිස්සාෙ ඨපිතභාවුං

විත්ථාරයතො ෙස්යසතුුං, ‘‘භ වයතො හී’’තිආදි වුත්තුං. උස්සාෙනාඅපසාෙනා 

පඤ්ඤාෙන්ති තථා යතන වියනතබ්බපුග් ලවයසන ධම්මයෙසනාෙ 

පවත්යතතබ්බයතො. අෙං පුග් ය ො…යප.… ආචාරසම්පන්යනොති වා නත්ථි 
පයරසුංඅනුද්යෙසකවයසනධම්මයෙසනාෙපවත්තනයතො. 

329. පරම්මුඛා අවණ්ණන්ති නින්දිෙස්සයෙොසස්සනින්ෙනුං.නහිකොචි
නින්දියෙො පසුංසියෙො යහොති, තුං පන කාලුං ඤත්වාව කයථතබ්බන්ති ආහ, 

‘‘යුත්තපත්තකා ං ඤත්වාවා’’ති. ඛීණවායෙපි එයසව නයෙො තස්ස
රයහොවායෙනසමානයෙො ක්ඛමත්තා. 

330. ඝාතීෙතීති වධීෙති. සද්යෙොපි භිජ්ජති නස්සති, යභයෙො යහොතීති

අත්යථො. ය  ඤ්ඤප්පත්යතොති යඛෙුං පරිස්සමුං පත්යතො. අපලිබුද්ෙන්ති
යෙොයසහිඅනනුපතිතුං. 

331. අභිනිවිස්ස යවොහරතීති එවයමතුං, න ඉයතො අඤ්ඤථාති තුං 

ජනපෙනිරුත්තිුං අභිනිවිසිත්වා සමුොචරති. අතිොවනන්ති සමඤ්ඤුංනායමතුං
යලොකසඞ්යකතසිද්ධාපඤ්ඤත්තීතිපඤ්ඤත්තිමත්යතඅට්ඨත්වා පරමත්ථයතො
ථාමසාපරාමස්සයවොහරණුං. 

332. අපරාමසන්යතොතිඅනභිනිවිසන්යතො සමඤ්ඤාමත්තයතොව යවොහරති. 

333. මරිොෙභාජනීෙන්ති ෙථාවුත්තසම්මාපටිපොෙ මිච්ඡාපටිපොෙ ච
අඤ්ඤමඤ්ඤුං සඞ්කරභාවවිභාජනුං. රණන්ති සත්තා එයතහි කන්ෙන්ති
අකන්ෙන්තාපි කන්ෙනකාරණභාවයතොති රණා; රා යෙොසයමොහා, ෙසපි වා 
කියලසා, සබ්යබපිවාඑකන්තාකුසලා, යතහිනානප්පකාරදුක්ඛනිබ්බත්තයකහි

අභිභූතා සත්තා කන්ෙන්ති; සහ රයණහීති සරයණො. රණසද්යෙො වා 

රා ාදියරණූසු නිරුළ්යහො. යතනාහ ‘‘සරයජො සකිය යසො’’ති. පාළිෙුං පන
‘‘සදුක්යඛො එයසො ධම්යමො’’තිආදිනා ආ තත්තා කාමසුඛානුයෙො ාෙයෙොපි
‘‘සරයණො’’ති වුත්තාති දුක්ඛාදීනුං රණභායවො තන්නිබ්බත්තකසභාවානුං

අකුසලානුං සරණතා ච යවදිතබ්බා. අරයණොතිආදීනුං පොනුං
වුත්තවිපරිොයෙනඅත්යථොයවදිතබ්යබො. 

වත්ථුං යසොයෙතීති නියරොධසමාපජ්ජයනන මහප්ඵලභාවකරයණන
ෙක්ඛියණෙයවත්ථුභූතුං අත්තානුං වියසොයධති; නියරොධසමාපත්තිො 
වත්ථුවියසොධනුං නියරොධුං සමාපජ්ජිත්වා වුට්ඨිතානුං පච්යචකබුද්ධානුං 
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මහාකස්සපත්යථරාදීනුං දින්නෙක්ඛිණාවිසුද්ධිො දීයපතබ්බුං. යතනාහ ‘‘තථා

හී’’තිආදි. තයථවාති ඉමිනා ‘‘පිණ්ඩාෙ චරන්යතො’’තිආදිුං උපසුංහරති.
යමත්තාභාවනාෙ මුදුභූතචිත්තබහුමානපුබ්බකුං යෙන්තීති, ‘‘සුභූතිත්යථයරො
ෙක්ඛිණුංවියසොයධතී’’තිවුත්තුං. යතනොෙකයතොපිෙක්ඛිණාවිසුද්ධිුංෙස්යසති.

වත්ථුයසොධනුං පන පටිභා යතො. එවං පන කාතුං සක්කාති සාවකානම්පි
කියමවුංලහුවුට්ඨානාධිට්ඨානුං සාවයකසුචිණ්ණවසීභායවොසම්භවතීතිපුච්ඡති.
ඉතයරො අග් සාවකමහාසාවයකසු කිුං වත්තබ්බුං, පකතිසාවයකසුපි

වසිප්පත්යතසු ලබ්භතීති යත ෙස්යසන්යතො, ‘‘ආම සක්කා’’තිආදිමාහ. යසසුං
සුවිඤ්යඤෙයයමව. 

අරණවිභඞ් සුත්තවණ්ණනාෙලීනත්ථප්පකාසනාසමත්තා. 

10. ොතුවිභඞ් සුත්තවණ්ණනා 

342. අපරික්ඛීණායුකුං පුක්කුසාතිකුලපුත්තුං උද්දිස්ස  මනන්ති කත්වා

වුත්තුං ‘‘තුරිත මනචාරික’’න්ති. මම වාසුප මයනනතව චිත්තස්ස අඵාසුකුං 

අනිට්ඨුං සයච නත්ථි. යසොති පුබ්බුප යතො. දින්නං දින්නයමව වට්ටතීති

එකවාරුං දින්නුං දින්නයමව යුත්තුං, න පුන ොතබ්බන්ති අධිප්පායෙො. කතං

කතයමවාති සඞ් හත්ථුං කතුං අනුච්ඡවිකකම්මුං කතයමව, න තුං පුන
විපරිවත්යතතබ්බන්තිඅධිප්පායෙො. 

පුක්කුසාතිම්හි උභෙථාපි කුලපුත්තභායවො පරිපුණ්යණො එවාති ආහ – 

‘‘ජාතිකු පුත්යතොපි ආචාරකු පුත්යතොපී’’ති. තත්රාති තස්මිුං තක්කසීලයතො

ආ මයන. අඞ්යක නිපන්නොරකංවිෙජනංයතොයසති තුට්ඨිුංපායපති. රතනානි 

උප්පජ්ජන්ති පබ්බතසමුද්ොදිසන්නිස්සිතත්තා පච්චන්තයෙසස්ස. ෙස්සනීෙන්ති

ෙස්සයනයනවසුඛාවහුං. එවරූපන්තිෙස්සනීෙුංසවනීෙඤ්ච. 

අනග්ඝකම්බයල මහග්ඝකම්බයල. සාරකරණ්ඩයකති

චන්ෙනසාරාදිසාරමෙකරණ්ඩයක. ලිඛායපත්වා උක්කිරායපත්වා.  ාඛාෙ 

වට්ටායපත්වාතිමුඛුංපිෙහිත්වාලාඛාපරිකම්මුංකායරත්වා. 

අන්යතො දුස්සභණ්ඩිකං අත්ථීති අඤ්ඤාසි නාති රුකභාවයතො. අනග්ඝා

අයහසුන්ති වණ්ණසම්පත්තිඵස්සසම්පත්තිපමාණමහත්තදුන්නිම්මාපිෙතාහි
මහග්ඝාඅයහසුුං, මහාපුඤ්යඤොරාජාතස්සඅත්යථවාතිඅධිප්පායෙො. 

ෙදිඑවුං, ‘‘කින්නුයඛොයපයසමී’’තිකස්මාවීමුංසුංආපජ්ජීතිආහ– ‘‘අපිච

යඛො පනා’’තිආදි. යසොති බිම්බිසායරො රාජා. විචිනිතුං ආරද්යෙො රතනස්ස

අයනකවිධත්තා උත්තරුත්තරිඤ්ච පණීතතරාදිභාවයතො. සුවණ්ණරජතාදීති 
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සුවණ්ණරජතපවාළමණිමුත්තායවළුරිොදි. ඉන්ද්රිෙබද්ෙන්ති 

චක්ඛාදිඉන්ද්රිෙපටිබද්ධුං. පයෙසන්තිගුණවයසනඑකයෙසුංන පාපුණාති. 

සාමුං සච්චානුං අභිසම්බුද්ධතාසාමඤ්යඤන, ‘‘බුද්ෙරතනම්පි දුවිෙ’’න්ති

වුත්තුං. බුද්ෙරතනසමං රතනං නාම නත්ථි, ෙස්මා පන ඉමස්මිුං යලොයක
පරස්මිුං වාපනබුද්යධනසදියසොනවිජ්ජතීති.පඨමයබොධිෙුංයෙවපවත්තතීති

කත්වාවුත්තුං ‘‘යඝොයසොපී’’තිආදි. 

රාජා තුට්යඨොචින්යතසි, ‘‘තත්ථඅවිජ්ජමානුංයෙවයපයසතුුංලද්ධ’’න්ති. 

තස්මාති ෙස්මා පරිපුණ්ණුං එකදිවසම්පි තස්මිුං පයෙයස බුද්ධානුං

ආවාසපරිග් යහො නත්ථි, තස්මා. පුබ්බදිසාමුඛන්ති පුබ්බදිසාභිමුඛුං
සීහපඤ්ජරුං.යතනස්ස සුවිභූතායලොකතුංෙස්යසති. 

එවුං අනඤ්ඤසාධාරණස්ස භ වයතො ඊදියසො සමුො යමොති ෙස්යසතුුං, 

‘‘එවං ෙස පාරමියෙො පූයරත්වා’’තිආදි වුත්තුං. එවුං සම්පන්නසමුො මස්ස

තෙනුරූපාඅෙුංඵලසම්පොතිෙස්යසතුුං, ‘‘තුසිතභවනයතො’’තිආදිවුත්තුං. 

අරිෙධම්යමො නාම අරිෙමග් ප්පධායනො, අරිෙමග්ය ො ච 
සත්තතිුංසයබොධිපක්ඛිෙසඞ් යහො, යතචඋද්යෙසමත්යතයනව හිතාතිආහ– 

‘‘සත්තතිංසයබොධිපක්ඛියෙ එකයෙයසනලිඛිත්වා’’ති. චූළසීලාදීනි බ්රහ්මජාය  

(දී.නි.1.8-9) ආ තනයෙනයවදිතබ්බානි. ඡද්වාරසංවරංසතිසම්පජඤ්ඤන්ති
මනච්ඡට්ඨානුං ද්වාරානුං සුංවරණවයසන සත්තට්ඨානිකුං සතිසම්පජඤ්ඤුං.

ද්වාෙසප්පයභෙුං චීවරාදිචතුප්පච්චෙසන්යතොසං. අරඤ්ඤරුක්ඛමූලාදීනඤ්ච

විභඞ් ුං භාවනානුකූලුං යසනාසනං. ‘‘අභිජ්ඣුං යලොයක පහාො’’තිආදිනා 

වුත්තුං නීවරණප්පහානං. පරිකම්මන්ති කසිණාදිපරිකම්මුං. පාළිෙුං

ආ තනයෙන අට්ඨතිංස කම්මට්ඨානානි. විසුද්ධිපටිපාටිො ොව ආසවක්ඛො 

ඉමුං පටිපත්තිුං එකයෙයසන ලිඛි. යසොළසවිෙන්ති යසොළසවිධභාවනාෙ
පයෙො ුං. 

කි ඤ්ජමයෙති නානාවිධභිත්තිවිභත්යත සණ්හසුඛුමරතනපරිසිබ්බියත

කිලඤ්ජමෙසමුග්ය . බහි වත්යථන යවයඨත්වාති පඨමුං සුඛුමකම්බයලන
යවයඨත්වා පටිපාටිො යතත්තිුංසාෙ සමුග්ය සු පක්ඛිපිත්වා තයතො බහි
සුඛුමවත්යථන යවයඨත්වා ඡායෙත්වා. තිණ ච්ඡපහානසම්මජ්ජනාදිනා 

යසොධිතමත්තකයමව යහොතු, 
කෙලිපුණ්ණඝටඨපනධජපටාකුස්සාපනාදිඅලඞ්කරයණන මා නිට්ඨායපථාති

අත්යථො. රාජානුභායවන පටිොයෙථාති මම රාජානුරූපුං සජ්යජථ, 

අලඞ්කයරොථාති අත්යථො. අන්තරයභොගිකානන්ති අනුයුත්තරාජමහාමත්තානුං. 
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ජවනදූයතති ඛිප්පුං  ච්ඡන්තකදූතපුරියස. තායළහි සහ අවචරන්තීති 

තාළාවචරා. 

රඤ්ඤා පණ්ණාකාරුං උද්දිස්ස කතපූජාසක්කාරස්ස අමච්චයතො සුතත්තා 

පණ්ණාකාරං උච්චට්ඨායන ඨයපත්වා සෙං නීචාසයන නිසින්යනො. නාෙං

අඤ්ඤස්ස රතනස්ස භවිස්සතීති අෙුං පරිහායරො අඤ්ඤස්ස 
මණිමුත්තාදියභෙස්ස රතනස්ස න භවිස්සති මණිමුත්තාදීහි අභිසඞ්ඛතත්තා. 

බ වයසොමනස්සං උප්පජ්ජි චිරතනකාලුං බුද්ධසාසයන භාවිතභාවනතාෙ
වාසිතවාසනතාෙ ඝයට දීයපො විෙ අබ්භන්තයර එව
සමුජ්ජලමානපරිපක්කතියහතුකභාවයතො. 

ොයරමීති ඉච්ඡාමි,  ණ්හාමීති අත්යථො. ද්යවජ්ඣවචනන්ති

ද්යවළ්හකභායවො. අන්තරං කයරොතීති ද්වින්නුං පාොනුං අන්තරුං තුං යලඛුං

කයරොති, එයකන පායෙන අතික්කමීති අත්යථො. තස්සා  තමග්ය නාති තාෙ 

යෙවිොවිවට්ටමානාෙනාසිතාෙ තමග්ය න. තංපනය ඛන්ති පුක්කුසාතිනා
කතයලඛුං.පණ්ණච්ඡත්තකන්තිතාලපත්තමුට්ඨිුං. 

සත්ථු ාරයවනාති සත්ථරි උප්පන්නපසාෙයපමබහුමානසම්භයවන. තො
සත්ථාරුංයෙව මනසි කත්වා තන්නින්නභායවන  ච්ඡන්යතො, 
‘‘පුච්ඡිස්සාමී’’තිපි චිත්තුං න උප්පායෙසි, ‘‘එත්ථ නු යඛො සත්ථා වසතී’’ති
පරිවිතක්කස්යසව අභාවයතො; රාජ හුං පන පත්වා රඤ්යඤො

යපසිතසාසනවයසන තත්ථ ච විහාරස්ස බහුභාවයතො සත්ථා කහං වසතීති

පුච්ඡි. සත්ථු එකකස්යසව නික්ඛමනුං පඤ්චචත්තාලීස යෙොජනානි පෙසා
 මනඤ්ච ධම්මපූජාවයසන කතන්ති ෙට්ඨබ්බුං. ධම්මපූජාෙ ච බුද්ධානුං
ආචිණ්ණභායවො යහට්ඨා විත්ථාරියතොයෙව. බුද්ධයසොභුං පන පටිච්ඡායෙත්වා
අඤ්ඤාතකයවයසන තත්ථ  මනුං තස්ස කුලපුත්තස්ස විස්සත්ථවයසන
මග් ෙරථපටිපස්සම්භනත්ථුං. අප්පටිපස්සද්ධමග් ෙරයථො හි ධම්මයෙසනාෙ
භාජනුංනයහොතීති.තථාහිවක්ඛති, ‘‘නනුචභ වා’’තිආදි. 

උරුද්ෙන්ති විසාලන්ති යකචි. අතියරකතියෙොජනසතන්තිආදිනා
අන්වෙයතො බයතියරකයතො ච මච්යඡරවිනෙයන සබ්රහ්මචාරීනුං ඔවාෙොනුං. 

අච්චන්තසුඛුමාය ොතිආදිනා සත්ථු ධම්ම ාරයවන සද්ධිුං කුලපුත්තස්සපි
ධම්ම ාරවුං සුංසන්ෙති සයමතීති ෙස්යසති. යතන භ වයතො කතස්ස
පච්චුග් මනස්ස ඨාන තභාවුං විභායවන්යතො අඤ්යඤසම්පි භබ්බරූපානුං 
කුලපුත්තානුංෙථාරහුංසඞ් යහොකාතබ්යබොතිෙස්යසති. 

බ්රහ්මය ොකප්පමාණන්ති උච්චභායවන. ආනුභායවනාති ඉද්ධානුභායවන
ෙථා යසො යසොතපථුං න උප ච්ඡති, එවුං වූපසයමතුුං සක්යකොති. 
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අවිබ්භන්තන්ති විබ්භමරහිතුං නිල්යලොලුප්පුං. ‘‘භාවනපුංසකං පයනත’’න්ති
වත්වා තස්ස විවරණත්ථුං, ‘‘පාසාදියකන ඉරිොපයථනා’’ති වුත්තුං.

ඉත්ථම්භූතලක්ඛයණ එතුං කරණවචනුං ෙට්ඨබ්බුං. යතනාහ ‘‘ෙථා

ඉරිෙයතො’’තිආදි. අමනායපො යහොති පස්සන්තානුං.සීහයසෙයාෙනිපන්නස්සපි
හිඑකච්යචසරීරාවෙවා අයධොඛිත්තවික්ඛිත්තාවිෙදිස්සන්ති.කටිෙුංද්වින්නුං

ඌරුසන්ධීනුං ද්වින්නඤ්ච ජාණුසන්ධීනුං වයසන චතුසන්ධිකපල් ඞ්කං. න 

පතිට්ඨාතීතිනප්පවත්තති, ‘‘කුංසිත්ව’’න්තිආදිනාඅපුච්ඡියතකථාපවත්ති එව

නයහොති. අප්පතිට්ඨිතාෙකථාෙනසඤ්ජාෙතීතිතථාපන පුච්ඡාවයසනකථාෙ

අප්පවත්තිතාෙ උපරි ධම්මකථා න සඤ්ජාෙති න උප්පජ්ජති. ඉතීති තස්මා. 

කථාපතිට්ඨාපනත්ථං කථාපවත්තනත්ථුංකථාසමුට්ඨාපනත්ථුංවාපුච්ඡි. 

සභාවයමව කයථතීති අත්තයනො භ වයතො අදිට්ඨපුබ්බත්තා
‘‘අදිට්ඨපුබ්බකුං කථමහුං ජායනෙය’’න්ති සභාවයමව යකවලුං අත්තයනො
අජ්ඣාසෙයමවකයථති; නපනසයෙවකස්ස යලොකස්සසුපාකටුංසභාවසිද්ධුං

බුද්ධරූපකාෙසභාවුං. අථ වා සභාවයමව කයථතීති ‘‘ඉෙයමව’’න්ති
ජානන්යතොපි තො භ වයතො රුචිො තථාපවත්තමානුං රූපකාෙසභාවයමව

කයථති අප්පවික්ඛම්භන්ති අධිප්පායෙො. යතනාහ – ‘‘තථා හි න’’න්තිආදි, 
විපස්සනාලක්ඛණයමවපටිපෙන්ති අධිප්පායෙො. 

343. ‘‘පුබ්බභා පටිපෙං අකයථත්වා’’ති වත්වා පුබ්බභා පටිපොෙ

අකථයනකාරණුංපුබ්බභා පටිපෙඤ්චසරූපයතොෙස්යසතුුං, ‘‘ෙස්සහී’’තිආදි
වුත්තුං.අපරිසුද්ධාෙපිපුබ්බභා පටිපොෙ විපස්සනාතථානකිච්චකාරී, පය ව

අවිජ්ජමානාොති, ‘‘ෙස්ස හි…යප.… අපරිසුද්ො යහොති’’ච්යචව වුත්තුං.
පුබ්බභා පටිපො ච නාම සඞ්යඛපයතො පන්නරස චරණධම්මාති ආහ – 

‘‘සී සංවරං…යප.… ඉමංපුබ්බභා පටිපෙං ආචික්ඛතී’’ති. ොනකිච්චංසායෙති 
මග්  මයනන අකිලන්තභාවසාධනත්තා. චිරකාලුං පරිභාවිතාෙ

පරිපක්ක තාෙ යහතුසම්පොෙ උපට්ඨාපිතුං සාමයණරසී ම්පි පරිපුණ්ණං 
අඛණ්ඩාදිභාවප්පත්තිො, ෙුං පුබ්බයහතුත්තා‘‘සීල’’න්තිවුච්චති. 

ොතුයෙො පරමත්ථයතො විජ්ජමානා, පඤ්ඤත්තිමත්යථො පුරියසො

අවිජ්ජමායනො. අථ කස්මා භ වා අරහත්තස්ස පෙට්ඨානභූතුං විපස්සනුං
කයථන්යතො ‘‘ඡධාතුයරො’’ති අවිජ්ජමානප්පධානුං යෙසනුං ආරභීති ආහ – 

‘‘භ වා හී’’තිආදි. කත්ථචි ‘‘යතවිජ්යජො ඡළභිඤ්යඤො’’තිආදීසු විජ්ජමායනන

අවිජ්ජමානං ෙස්යසති. කත්ථචි – ‘‘ඉත්ථිරූපුං, භික්ඛයව, පුරිසස්ස චිත්තුං

පරිොොෙ තිට්ඨතී’’තිආදීසු (අ. නි. 1.1) අවිජ්ජමායනන විජ්ජමානං ෙස්යසති.

කත්ථචි ‘‘චක්ඛුවිඤ්ඤාණුං යසොතවිඤ්ඤාණ’’න්තිආදීසු (විභ. 121) 

විජ්ජමායනන විජ්ජමානං ෙස්යසති. කත්ථචි – ‘‘ඛත්තිෙකුමායරො
බ්රාහ්මණකඤ්ඤාෙ සද්ධිුං සුංවාසුං කප්යපතී’’තිආදීසු (දී. නි. 1.275) 
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පටුන 

අවිජ්ජමායනන අවිජ්ජමානං ෙස්යසති. ඉධ පන විජ්ජමායනන අවිජ්ජමානුං
ෙස්යසති. ‘‘ඡධාතුයරො’’ති හි සමාසත්යථො අවිජ්ජමායනො පුග් ලවිසෙත්තා, 
තස්ස පෙස්ස අවෙවත්යථො පන අප්පධානත්යථො විජ්ජමායනො, යසො

සද්ෙක්කයමනඅප්පධායනොපිඅත්ථක්කයමනපධායනොතිආහ – ‘‘විජ්ජමායනන

අවිජ්ජමානං ෙස්යසන්යතො’’ති. පුග් ලාධිට්ඨානායෙත්ථ යෙසනාෙ කාරණුං

ෙස්යසතුුං, ‘‘සයච හී’’තිආදි වුත්තුං. උපට්ඨායපෙයාති – ‘‘ධාතුයෙො’’ඉච්යචව
කුලපුත්තස්සචිත්තුංනියවයසෙයතථාසඤ්ජායනෙය, එවුංධම්මුං යෙයසෙයාති

අත්යථො. සන්යෙහං කයරෙයාති අසති පුරියස යකො කයරොති? යකො
පටිසුංයවයෙති, ධාතුයෙොඑවාතිකිුංනුයඛොඉෙුං, කථුංනුයඛොඉෙන්තිසුංසෙුං 

උප්පායෙෙය? සම්යමොහං ආපජ්යජෙයාති චතුරඞ් සමන්නා යත අන්ධකායර
වත්තමානුං විෙ යෙසිෙමායන අත්යථ සම්යමොහුං ආපජ්යජෙය. තථාභූයතො ච

යෙසනාෙඅභාජනභූතත්තා යෙසනං සම්පටිච්ඡිතුංනසක්කුයණෙය.එවමාහාති
එවුං‘‘ඡධාතුයරො’’තිආහ. 

ෙං ත්වං පුරියසොති සඤ්ජානාසීති ෙුං රූපාරූපධම්මසමූහුං පබන්ධවයසන
පවත්තමානුං අධිට්ඨානවියසසවිසිට්ඨුං – ‘‘පුරියසො සත්යතො ඉත්ථී’’තිආදිනා

ත්වුං සඤ්ජානාසි, යසො ඡොතුයරො. සන්යතසුපි ඡධාතුවිනිමුත්යතසු
ධාත්වන්තයරසු සුඛාවග් හණත්ථුං තථා වුත්තුං තග් හයණයනව ච යතසුං

 යහතබ්බයතො, ස්වාෙමත්යථො යහට්ඨා ෙස්සියතො එව. යසසපයෙසූති
‘‘ඡඵස්සාෙතයනො’’තිආදිපයෙසුපි. චත්තාරි අධිට්ඨානානි චතස්යසො පතිට්ඨා

එතස්සාති චතුරාධිට්ඨායනො, අධිතිට්ඨති පතිට්ඨහති එයතනාති අධිට්ඨානං, 
යෙසු පතිට්ඨාෙ උත්තමත්ථුං අරහත්තුං අධි ච්ඡති, යතසුං පඤ්ඤාදීනුං එතුං

අධිවචනුං.යතනාහ ‘‘ස්වාෙංභික්ඛූ’’තිආදි. එත්යතොති වට්ටයතො. විවට්ටිත්වාති

විනිවට්ටිත්වා අපසක්කිත්වා. එත්යතොති වා එයතහි ඡධාතුආදීහි. එත්ථ හි

නිවිට්ඨස්ස ආෙත්තස්ස උත්තමාෙ සිද්ධිො අසම්භයවොති. පතිට්ඨිතන්ති 
අරිෙමග් ාධි මවයසන සුප්පතිට්ඨිතුං. එවඤ්හි සබ්බයසො

පටිපක්ඛසමුච්ඡින්ෙයනන තත්ථ පතිට්ඨියතො යහොති. මඤ්ඤස්සවා

නප්පවත්තන්තීති ඡහිපි ද්වායරහි පවත්තමානයසොතාෙ මග්ය න වියසොසිතාෙ
සබ්බයසො වි තාෙ සබ්බයසො විච්යඡෙප්පත්තිො න සන්ෙන්ති. යතනාහ 

‘‘නප්පවත්තන්තී’’ති. ෙස්මා මායන සබ්බයසො සමුච්ඡින්යන අසමුච්ඡින්යනො

අනුපසන්යතො කියලයසො නාම නත්ථි, තස්මා ආහ – ‘‘මුනි සන්යතොති

වුච්චතී’’තිරා ග්ගිආදීනුංනිබ්බායනන නිබ්බුයතො. 

පඤ්ඤං නප්පමජ්යජෙයාති, ‘‘දිවසුං චඞ්කයමන නිසජ්ජාෙ ආවරණීයෙහි
ධම්යමහි චිත්තුං පරියසොයධතී’’තිආදිනෙප්පවත්තාෙ (ම. නි. 1.423; 2.24; 
3.75; සුං. නි. 4.120; අ. නි. 3.15; විභ. 519; මහානි. 161) 
අප්පමාෙප්පටිපත්තිො සමාධිවිපස්සනාපඤ්ඤුං නප්පමජ්යජෙය. එයතන
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පටුන 

පුබ්බභාගිෙුං සමථවිපස්සනාභාවනමාහ. සච්චමනුරක්යඛෙයාති 
සච්චානුරක්ඛනාපයෙයසන සීලවියසොධනමාහ; සච්යච ඨියතො සමාදින්නසීලුං
අවියකොයපත්වා පරිපූයරන්යතො සමාධිසුංවත්තනිෙතුං කයරොති. යතනාහ 

‘‘වචීසච්චං රක්යඛෙයා’’ති. කිය සපරිච්චා ං බ්රූයහෙයාති තෙඞ් ාදිවයසන

කියලසානුං පරිච්චජනවිධිුං වඩ්යඪෙය. කිය සවූපසමනං සික්යඛෙයාති ෙථා
යතකියලසාතෙඞ් ාදිවයසනපරිච්චත්තා ෙථාසමුොචාරප්පවත්තිොසන්තායන
පරිළාහුං න ජයනන්ති; එවුං කියලසානුං වූපසමනවිධිුං සික්යඛෙය 

පඤ්ඤාධිට්ඨානාදීනන්ති යලොකුත්තරානුං පඤ්ඤාධිට්ඨානාදීනුං. 

අධි මත්ථාොතිපටිලාභත්ථාෙ. 

347. පුබ්යබ වුත්තානන්ති, ‘‘චතුරාධිට්ඨායනො, ෙත්ථ ඨිතුං මඤ්ඤස්සවා
නප්පවත්තන්තී’’ති(ම.නි.3.343) එවුංපුබ්යබවුත්තානුං. 

348. වත්තබ්බං භයවෙයාති නිද්යෙසවයසන වත්තබ්බුං භයවෙය. ආදීහීති

එවමාදීහි. කිච්චං නත්ථි කිච්චාභාවයතො. උප්පටිපාටිොතුකන්ති

අෙථානුපුබ්බිකුං. ෙථාෙම්මවයසයනවාති යෙයසතබ්බධම්මානුං

ෙථාසභායවයනව. සප්පාෙං ධුතඞ් න්ති අත්තයනො

කියලසනිග් ණ්හනයෙොග් ුං ධුතඞ් ුං. චිත්තරුචිතන්ති අත්තයනො
චිත්තපකතිො ආචරියෙහි වියරොයචතබ්බුං, චරිොනුකූලන්ති අත්යථො. 

හත්ථිපයෙොපමසුත්තාදීසූති ආදි-සද්යෙන විසුද්ධිමග් ධාතුවිභඞ් ාදිුං
සඞ් ණ්හාති. 

354. අෙම්යපත්ථාති පි-සද්යෙො සම්පිණ්ඩනත්යථො. යතන ‘‘අථාපරුං
උයපක්ඛායෙව අවසිස්සතී’’ති උපරියෙසනුං සම්පිණ්යඩති. යසොපි හි
පාටියෙක්යකො අනුසන්ධීති. නනු චාෙුං ෙථාඋද්දිට්ඨාෙ විඤ්ඤාණධාතුො
නිද්යෙයසොපි භවිස්සතීති ෙථානුසන්ධිනයෙො විජ්ජතීති? න, 
විඤ්ඤාණධාතුනිද්යෙසනයෙන යෙසනාෙ අප්පවත්තත්තා යතනාහ 

‘‘යහට්ඨයතො’’තිආදි. ෙං වා පනාතිආදිනා පන යෙසනාෙ සානුසන්ධිතුං
විභායවති. න හි බුද්ධා භ වන්යතො අනනුසන්ධිකුං යෙසනුං යෙයසන්ති. 

ආ මනීෙවිපස්සනාවයසනාති ෙස්සා පුබ්යබ පවත්තත්තා ආ මනීෙට්ඨායන

ඨිතා විපස්සනා, තස්සා වයසන. කම්මකාරකවිඤ්ඤාණන්ති ‘‘යනතුං මම
යනයසොහමස්මි, න යමයසො අත්තා’’ති එවුං විපස්සනාකිච්චකාරකුං

විපස්සනාසහිතුං විඤ්ඤාණුං. විඤ්ඤාණොතුවයසනාති ෙථාඋද්දිට්ඨාෙ

විඤ්ඤාණධාතුොභාජනවයසන. සත්ථුකථනත්ථාොතිසත්ථාරාඋද්යෙසයමව
කත්වා ඨපිතත්තා නිද්යෙසවයසන කථනත්ථාෙ. අකථිතභායවො එව හිස්ස
අවසිට්ඨතා කථනත්ථාෙ පටිවිජ්ඣනත්ථාෙ ච. පටිපක්ඛවි යමන තස්ස

චිත්තස්ස පරිසුද්ධතාති ආහ ‘‘නිරුපක්කිය ස’’න්ති. උපක්කියලසානුං පන

පහීනභාවයතො පරියෙොොතං. සමුෙෙවයසන උෙෙෙස්සනත්ථඤ්යචව 
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පච්චෙනියරොධවයසන අත්ථඞ් මෙස්සනත්ථඤ්ච. කාරණභායවන සුඛාෙ 

යවෙනාෙහිතන්ති සුඛයවෙනිෙං. යතනාහ ‘‘සුඛයවෙනාෙපච්චෙභූත’’න්ති. 

360. රූපකම්මට්ඨානම්පි චතුධාතුවවත්ථානවයසන, අරූපකම්මට්ඨානම්පි 

සුඛදුක්ඛයවෙනාමුයඛන පගුණංජාතං. 

සත්ථුකථනත්ථංයෙවඅවසිස්සතීති, ‘‘කුලපුත්තස්සපටිවිජ්ඣනත්ථ’’න්ති

වුත්තයමවත්ථුං නියසයධති, තස්මා වුත්තයමවත්ථුං සමත්යථතුුං, ‘‘ඉමස්මිං

හී’’තිආදි වුත්තුං. කු පුත්තස්ස රූපාවචරජ්ඣායනති කුලපුත්යතන 

අධි තරූපාවචරජ්ඣායන. යතනාහ – ‘‘භික්ඛු පගුණං තව ඉෙං 

රූපාවචරචතුත්ථජ්ඣාන’’න්ති. ෙුං කිඤ්චි සුවණ්ණතාපනයෙො යුං 

අඞ් ාරභාජනුං ඉධ ‘‘උක්කා’’ති අධිප්යපතන්ති ආහ ‘‘අඞ් ාරකපල් ’’න්ති. 

සජ්යජෙයාති ෙථා තත්ථ පක්ඛිත්තසුවණ්ණඤ්ච තප්පති, එවුං පටිොදියෙෙය. 

නීහටයෙොසන්තිවි තීභූතකාළකුං. අපනීතකසාවන්තිඅප තසුඛුමකාළකුං. 

අරිෙමග්ය  පතිට්ඨායපතුකායමන නාම සබ්බස්මිම්පි යලොකිෙධම්යම 

විරජ්ජනත්ථාෙධම්යමොකයථතබ්යබොතිඅධිප්පායෙන, ‘‘කස්මා පනා’’තිආදිනා
යචොෙනා කතා. වියනෙයෙමනකුසයලන භ වතා යවයනෙයජ්ඣාසෙවයසන
තාව චතුත්ථජ්ඣානුයපක්ඛාෙවණ්යණොකථියතොතිතස්සපරිහාරුංවෙන්යතො, 

‘‘කු පුත්තස්සා’’තිආදිමාහ. 

361. තෙනුෙම්මන්ති තස්ස අරූපාවචරස්ස කුසලස්ස අනුරූපධම්මුං, ොෙ
පටිපොෙතස්ස අධි යමොයහොති, තස්සපුබ්බභා පටිපෙන්තිඅත්යථො.යතනාහ 

‘‘රූපාවචරජ්ඣාන’’න්ති. තග් හණාති තස්ස  හයණන තස්සා පටිපත්තිො

පටිපජ්ජමායනන. ඉයතොඋත්තරින්ති ‘‘විඤ්ඤාණඤ්චාෙතන’’න්තිආදීසු. 

362. තස්යසවාති අරූපාවචරජ්ඣානස්ස. එතුං පන සවිපාකුං

අරූපාවචරජ්ඣානුං සයමච්ච සම්භුෙය පච්චයෙහි කතත්තා සඞ්ඛතං.

පකප්පිතන්තිපච්චෙවයසනසවිහිතුං. ආයූහිතන්තිසම්පිණ්ඩිතුං. කයරොන්යතන 

කරීෙතීතිපටිපජ්ජනයකනපටිපජ්ජීෙතිසඞ්ඛරීෙති.නිබ්බානුංවිෙනනිච්චුංන 

සස්සතුං. අථ යඛො ඛයණ ඛයණ භිජ්ජනසභාවතාෙ තාවකාලිකං. තයතො එව 

චවනාදිසභාවන්ති සබ්බයමතුං රූපාවචරධම්යමසු ආදීනවවිභාවනුං. දුක්යඛ 

පතිට්ඨිතන්ති සඞ්ඛාරදුක්යඛ පතිට්ඨිතුං. අතාණන්ති චවනසභාවාදිතාෙ

තාණරහිතුං. අය ණන්ති තයතො අරක්ඛත්තා ලීෙනට්ඨානරහිතුං. අසරණන්ති

අප්පටිසරණුං. අසරණීභූතන්ති සබ්බකාලම්පිඅප්පටිසරණුං. 

සමත්තපත්තවියසඛන්ධාදීසු හියතදුත්තිකිච්ඡාසිොති, ‘‘ඛන්ෙංවාසීසං

වා  යහතුං අෙත්වා’’ති වුත්තුං. එවයමවාති එත්ථාෙුං උපමාසුංසන්ෙනා – 
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යඡයකො භිසක්යකො විෙ සම්මාසම්බුද්යධො. විසවිකායරො විෙ
කියලසදුක්ඛානුබන්යධො, භිසක්කස්ස විසුං ඨානයතො චායවත්වා උපරි
ආයරොපනුංවිෙභ වයතොයෙසනානුභායවනකුලපුත්තස්සකාමභයවනිකන්තිුං 
පරිොොෙ අරූපජ්ඣායන භවනුං. භිසක්කස්ස විසුං ඔතායරත්වා පථවිෙුං
පාතනුංවිෙ කුලපුත්තස්සඔරම්භාගිෙකියලසදුක්ඛාපනෙනුං. 

අසම්පත්තස්සාති අරූපාවචරජ්ඣානුං අනධි තස්ස. අප්පටි ද්ෙස්යසවාති

තස්ස යවවචනුං. සබ්බයමතන්ති ‘‘අනිච්චුං අධුව’’න්තිආදිනා විත්ථාරයතො

වුත්තුං සබ්බයමතුං ආදීනවං. එකපයෙයනව ‘‘සඞ්ඛතයමත’’න්ති කයථසි 
සඞ්ඛතපයෙයනවතස්සඅත්ථස්සඅනවයසසයතොපරිොදින්නත්තා. 

නායූහතීති භවකාරණයචතනාවයසන බයාපාරුං න සමූයහති න

සම්පිණ්යඩති. යතනාහ – ‘‘න රාසිං කයරොතී’’ති. අභිසඞ්ඛරණුං නාම

යචතනාබයාපායරොති ආහ – ‘‘න අභිසඤ්යචතෙතී’’ති. තුං පන

ඵලුප්පාෙනසමත්ථතාෙ ඵයලන කප්පනන්ති ආහ ‘‘න කප්යපතී’’ති. සයච
අභිසඞ්ඛාරයචතනාඋළාරා, ඵලමහත්තසඞ්ඛාතාෙ වුඩ්ඪිොයහොති, අනුළාරාච

අවුඩ්ඪිොතිආහ– ‘‘වුඩ්ඪිොවා පරිහානිොවා’’ති. බුද්ෙවිසයෙඨත්වාතිභ වා 
අත්තයනො බුද්ධසුබුද්ධතාෙ සීහසමානවුත්තිතාෙ ච යෙසනුං උක්කුංසයතො 
සාවයකහි පත්තබ්බුං වියසසුං අනවයසයසන්යතො තථා වෙති, නසාවකවිසෙුං
අතික්කමිත්වා අත්තයනො බුද්ධවිසෙයමව යෙයසන්යතො. යතනාහ – 

‘‘අරහත්තනිකූටං  ණ්හී’’ති. ෙදි කුලපුත්යතො අත්තයනො…යප.… පටිවිජ්ඣි, 

අථකස්මාභ වායෙසනාෙ අරහත්තනිකූටුං ණ්හීතිආහ ‘‘ෙථානාමා’’තිආදි. 

ඉයතො පුබ්යබති ඉයතො අනා ාමිඵලාධි මයතො උත්තරි උපරි. අස්සාති

කුලපුත්තස්ස. කයථන්තස්ස භ වයතො ධම්යම යනව කඞ්ඛා න විමති 

පඨමමග්ය යනව කඞ්ඛාෙ සමුච්ඡින්නත්තා. එකච්යචසු ඨායනසූති තථා
වියනෙයඨායනසු.තථාහිඅෙම්පිකුලපුත්යතොඅනා ාමිඵලුංපත්වා භ වන්තුං

සඤ්ජානි.යතනවුත්තුං ‘‘ෙයතොඅයනනා’’තිආදි. 

363. අනජ්යඣොසිතාතිඅනජ්යඣොසනීොති අෙමත්යථොතිආහ– ‘‘ගිලිත්වා

පරිනිට්ඨායපත්වා යහතුංන යුත්තා’’ති. 

364. රාය ොව අනුසයෙො රා ානුසයෙො, යසො ච පච්චෙසමවායෙ

උප්පජ්ජනාරයහොති වත්තබ්බතුං ලභතීති වුත්තුං – ‘‘සුඛයවෙනං ආරබ්භ

රා ානුසයෙො උප්පජ්යජෙයා’’ති. න පන තස්ස උප්පාෙනුං අත්ථි

ඛණත්තෙසමායෙො ාසම්භවයතො. එස නයෙො යසයසසුපි. ඉතරන්ති

අදුක්ඛමසුඛයවෙනුං. විසංයුත්යතොති යකනචි සඤ්යඤොජයනන අසුංයුත්තතාෙ
එව නිෙතවිප්පයුත්යතො. කාෙස්ස යකොටි පරයමො අන්යතො එතස්සාති 
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කාෙයකොටිකං. දුතිෙපයෙති ‘‘ජීවිතපරිෙන්තික’’න්ති ඉමස්මිුං පයෙ. 

වියසවනස්සාති උපාොනස්ස. සීතීභවිස්සන්තීති පෙස්ස ‘‘නිරුජ්ඣිස්සන්තී’’ති
අත්යථො වුත්යතො, කථුං පන යවෙයිතානුං ද්වාෙසසු ආෙතයනසු නිරුජ්ඣනුං

සීතිභාවප්පත්තීති යචොෙනුං සන්ධාොහ – ‘‘කිය සා හී’’තිආදි. 

සමුෙෙපඤ්යහනාති මහාසතිපට්ඨායන (දී. නි. 2.400; ම. නි. 1.133) 
සමුෙෙසච්චනියරොධපඤ්යහන.නනුසබ්බයසොකියලසපරිළාහවි යමසීතිභායවො 
නාමයවෙනානියරොධමත්යතනඅධිප්යපයතො; යතනඉධයවෙයිතානිවුත්තානි, 
න කියලසාති යවෙයිතානුං අච්චන්තනියරොධසඞ්ඛායතො සීතිභායවොපි

කියලසසමුච්යඡයෙයනවාතිආහ ‘‘යවෙයිතානිපී’’තිආදි. 

365. ඉෙං ඔපම්මසංසන්ෙනන්ති එත්ථ සඤ්යඤොජනා දීපසිඛා විෙ, 
අධිට්ඨානකපල්ලිකාවිෙයවෙනාෙනිස්සෙභූතාචත්තායරොඛන්ධා, යතලුංවිෙ
කියලසා, වට්ටිවිෙකම්මවට්ටුං, උපහරණකපුරියසොවිෙවට්ට ාමීපුථුජ්ජයනො, 
තස්ස සීසච්යඡෙකපුරියසො විෙ අරහත්තමග්ය ො සන්තානස්ස
සමුච්යඡෙකරණයතො, අනාහාරාෙ දීපසිඛාෙ නිබ්බාෙනුං විෙකම්මකියලසානුං
අනන්තරපච්චෙයතොඅනාහාරාෙයවෙනාෙඅනුපාදියසසවයසන නිබ්බාෙනුං. 

ආදිම්හි සමාධිවිපස්සනාපඤ්ඤාහීති පුබ්බභා පටිපොභූතා තො
පගුණසමාධියතො අරහත්තස්ස පෙට්ඨානභූතවිපස්සනාපඤ්ඤායතො ච. 

උත්තරිතරාති විසිට්ඨතරා. එවං සමන්නා යතොති එත්ථ එවං-සද්යෙො

ඉෙුංසද්ෙත්ථවචයනොති ආහ – ‘‘ඉමිනා උත්තයමන

අරහත්තඵ පඤ්ඤාධිට්ඨායනනා’’ති. සබ්බුං වට්ටදුක්ඛුං යඛයපතීති 

සබ්බදුක්ඛක්ඛයෙො, අග් මග්ය ො, තුංපරිොපන්නතාෙතත්ථඤාණන්තිආහ– 

‘‘සබ්බදුක්ඛක්ඛයෙඤාණංනාමඅරහත්තමග්ය ඤාණ’’න්ති. අරහත්තඵය 

ඤාණං අධිප්යපතං වුත්තනයෙනසබ්බදුක්ඛක්ඛයෙසන්යත තන්නිමිත්තුං වා

උප්පන්නඤාණන්ති කත්වා. තස්සාති, ‘‘එවුං සමන්නා යතො භික්ඛු ඉමිනා
පරයමනපඤ්ඤාධිට්ඨායනනසමන්නා යතොයහොතී’’ති වුත්තභික්ඛුයනො. 

366. හීතිෙස්මා. විමුත්තීතිඅරහත්තඵලවිමුත්ති, තස්මාසබ්බදුක්ඛක්ඛයෙ 

ඤාණන්ති අරහත්තඵලඤාණුං අධිප්යපතුං. සච්චන්ති පරමත්ථසච්චං 

නිබ්බානං, න මග් සච්චුං. කාමුං අරහත්තඵලවිමුත්ති පටිපක්යඛහි
අයකොපනීෙතාෙ අකුප්පා, ‘‘සච්යච ඨිතා’’ති පන වචනයතො, 

‘‘අකුප්පාරම්මණකරයණන අකුප්පාතිවුත්තා’’තිආහ. විතථන්තිනට්ඨුං, ජරාෙ 
මරයණන ච විපරිණායමතබ්බතාෙ ොදිසුං උප්පාොවත්ථාෙ ජාතුං, තයතො
අඤ්ඤාදිසන්ති අත්යථො. තථා හි තුං ජරාමරයණහි පරිමුසිතබ්බරූපතාෙ

‘‘මුසා’’ති වුත්තුං. යතනාහ – ‘‘යමොසෙම්මන්ති නස්සනසභාව’’න්ති. තං 

අවිතථන්තිතුංවුත්තනයෙනඅවිතථුංනාම, තංසභායවො සබ්බකාලුංයතයනව

ලබ්භනයතො. සමථවිපස්සනාවයසනවචීසච්චයතොති සමථවිපස්සනාවයසනෙුං
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විසුද්ධිමත්තුං වචීසච්චුං, තයතො. දුක්ඛසච්චසමුෙෙසච්යචහි 
තච්ඡවිපල්ලාසභූතසභායවහි. ඉති යනසුං ෙථාසකුං සභායවන අවිතථභායව
අයමොසධම්මතාෙ යතහිපි අවිතථභාවා පරමත්ථසච්චුං නිබ්බානයමව 

උත්තරිතරං.තස්මාතිනිබ්බානස්යසවඋත්තරිතරභාවයතො. 

367. උපධීෙති එත්ථ දුක්ඛන්ති උපධී, ඛන්ධා කාමගුණා ච. උපෙහන්ති

දුක්ඛන්ති උපධී, කියලසාභිසඞ්ඛාරා. පරිපූරා  හිතා පරාමට්ඨාති

පරිෙත්තභායවන තණ්හාෙ  හිතා දිට්ඨිො පරාමට්ඨා. සමථවිපස්සනාවයසන

කිය සපරිච්චා යතොති වික්ඛම්භනවයසන තෙඞ් ප්පහානවයසන ච

කියලසානුං පරිච්චජනයතො. උත්තරිතයරො විසිට්ඨතරස්ස පහානප්පකාරස්ස
අභාවයතො. 

368. ආඝාතකරණවයසනාති යචතසිකාඝාතස්ස උප්පජ්ජනවයසන. 

බයාපජ්ජනවයසනාති චිත්තස්ස විපත්තිභාවවයසන. සම්පදුස්සනවයසනාති

සබ්බයසො දුස්සනවයසන. තීහි පයෙහි ෙදි අරහත්තමග්ය න කියලසානුං
පරිච්චාය ො චා ාධිට්ඨානුං, අරහත්තමග්ය යනව යනසුං වූපසයමො
උපසමාධිට්ඨානුංයහොතීතිෙස්යසති. එත්ථවියසයසනපරිච්චාය ොසම්පජහනුං
අනුප්පත්තිධම්මතාපාෙනුංචාය ො, තථාපන පරිච්චාය නයෙොයසොයනසුංතො
වූපසන්තතාෙඅභායවො, අෙුංඋපසයමොතිඅෙයමයතසුංවියසයසො. 

369. මඤ්ඤිතන්තිමඤ්ඤනා, ‘‘එතුං මමා’’තිආදිනාකප්පනාතිඅත්යථො.

අවිජ්ජාවිබන්ධනතණ්හා ාහාදීනුංසාධාරණභාවයතො අෙමහන්තිඑත්ථ අහන්ති 
දිට්ඨිමඤ්ඤනාෙස්සනුං, සා පන දිට්ඨි මානමඤ්ඤනාෙ අත්තනිෙ ාහවයසන

යහොතීති ස්යවව ‘‘අෙ’’න්ති ඉමිනා  හියතොති ආහ – ‘‘අෙමහන්ති එකං

තණ්හාමඤ්ඤිතයමව වට්ටතී’’ති. ආබාෙට්යඨනාති පටිපීළනට්යඨන. 

මඤ්ඤනාවයසන හි සත්තානුං තථා යහොති. අන්යතොයෙොසට්යඨනාති 
අබ්භන්තරදුට්ඨභායවන. මඤ්ඤනාදූසිතත්තා හි සත්තානුං අත්තභායවො 
දුක්ඛතාමූලාෙත්යතො, කියලසාසුචිපග්ඝරණයතො උප්පාෙනියරොධභඞ්ය හි
උද්ධමුද්ධුං පක්කපභින්යනො යහොතීති ඵලූපචායරන ‘‘මඤ්ඤිතුං  ණ්යඩො’’ති

වුත්යතො. අනුපවිට්ඨට්යඨනාති අනුපවිසිත්වා හෙෙමාහච්ච අධිට්ඨායනන. 
මඤ්ඤිතඤ්හි පීළාජනනයතො අන්යතොතුෙනයතො දුරුද්ධරණයතො සල්ලුං. 

ඛීණාසවමුනි සබ්බයසො කියලසානුං සන්තත්තා, තයතො එව පරිළාහානුං 

පරිනිබ්බුතත්තා වූපසන්තත්තා සන්යතො උපසන්යතො නිබ්බුයතොති වුච්චති.

ෙත්ථ ඨිතන්ති ෙස්මිුං අයසක්ඛභූමිෙුං ඨිතුං. ෙදි භ වා අත්තයනො
යෙසනාඤාණානුරූපුංයෙසනුං පවත්තායපෙය, මහාපථවිුං පත්ථරන්තස්ස විෙ, 
ආකාසුංපසායරන්තස්සවිෙ, අනන්තාපරියමෙයයලොකධාතුයෙොපටිච්ච යතසුං
ඨිතාකාරුං අනුප්පූරුං විචිනන්තස්ස විෙ යෙසනා පරියෙොසානුං න  ච්යඡෙය.
ෙස්මා පනස්ස වියනය්ෙජ්ඣාසොනුරූපයමවයෙසනාපවත්ති, නතයතො පරුං 
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අණුමත්තම්පි වඩ්ඪති. තස්මා වුත්තුං – ‘‘සබ්බාපි ෙම්මයෙසනා සංඛිත්තාව, 

විත්ථාරයෙසනානාමනත්ථී’’ති.නනුසත්තපකරණයෙසනා විත්ථාරකථාති? න

සාපි විත්ථාරකථාති ආහ – ‘‘සමන්තපට්ඨානකථාපි සංඛිත්තායෙවා’’ති.
සන්නිපතිතයෙවපරිසාෙ අජ්ඣාසොනුරූපයමව හි තස්සාපි පවත්ති, න

සත්ථුයෙසනාඤාණානුරූපන්ති. ෙථානුසන්ධිං පායපසි ෙථාඋද්දිට්යඨ
අනුපුබ්යබන අනවයසසයතො විභජනවයසන යෙසනාෙ නිට්ඨාපිතත්තා. 

විපඤ්චිතඤ්ඤූ…යප.… කයථසි නාතිසඞ්යඛපවිත්ථාරවයසනයෙසිතත්තා. 

370. අට්ඨන්නං පරික්ඛාරානන්ති නයිෙමනවයසසපරිොොනුං, 
ලක්ඛණවචනුං පයනතුං, අඤ්ඤතරස්සාති වචනයසයසො. තථා හි, ‘‘මය්හුං 
ඉද්ධිමෙපරික්ඛාරලාභාෙ පච්චයෙො යහොතූ’’ති පත්ථනුං පට්ඨයපත්වා
පත්තචීවරුං, පත්තුං, චීවරයමව වා දින්යන චරිමභයව ඉද්ධිමෙපරික්ඛායරො

නිබ්බත්තතීති වෙන්ති. අදින්නත්තාති යකචිවායෙො, යතනාහ 

‘‘කු පුත්යතො’’තිආදි. ඔකාසාභාවයතොති උපසම්පොලක්ඛණස්ස අසම්භවයතො.

යතනාහ– ‘‘කු පුත්තස්ස ආයුපරික්ඛීණ’’න්ති. උෙකතිත්ථ…යප.… ආරද්යෙො 
පරමප්පිච්ඡභාවයතො. 

විබ්භන්තාති භන්තචිත්තා. සිඞ්ය න විජ්ඣිත්වා ඝායතසි 
පුරිමජාතිබද්ධාඝාතතාොති වෙන්ති. 

මානුසං යෙො න්ති මනුස්සත්තභාවුං. අත්තභායවො හි යුජ්ජති

කම්මකියලයසහීති ‘‘යෙොය ො’’ති වුච්චති. උපච්චගුන්ති උප ච්ඡිුංසු. 

උපයකොතිආදි යතසුංනාමානි. 

 න්ෙකට්යඨහීති චන්ෙනා රුසළලයෙවොරුආදීහි  න්ධොරූහි. යසසුං
සුවිඤ්යඤෙයයමව. 

ධාතුවිභඞ් සුත්තවණ්ණනාෙලීනත්ථප්පකාසනාසමත්තා. 

11. සච්චවිභඞ් සුත්තවණ්ණනා 

371. ආචික්ඛනාති – ‘‘ඉෙුං දුක්ඛුං අරිෙසච්චුං, අෙුං දුක්ඛනියරොධ ාමිනී

පටිපො අරිෙසච්ච’’න්ති ආදියතො කථනුං. යෙසනාති තස්යසව අත්ථස්ස

අතිසජ්ජනුං පයබොධනුං. පඤ්ඤාපනාති පකායරහි ඤාපනා, සා පන ෙස්මා
ඉත්ථමිෙන්ති යවයනෙයානුං පච්චක්ඛයතො ෙස්සනා, යතසුං වා සන්තායන

පතිට්ඨාපනා යහොති, තස්මා ආහ – ‘‘දුක්ඛසච්චාදීනං ඨපනා’’ති. පට්ඨපනාති
පතිට්ඨාපනා. ෙස්මා පට්ඨපිෙමානසභාවා යෙසනා භාජනුං උප ච්ඡන්තී විෙ

යහොති, තස්මාවුත්තුං– ‘‘පඤ්ඤාපනා’’ති, ජානාපනාතිඅත්යථො. විවටකරණාති

යෙසිෙමානස්ස අත්ථස්ස විවටභාවකරණුං. විභා කිරිොති ෙථාවුත්තස්ස
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අත්ථවිභා ස්ස විත්ථාරකරණුං. පාකටභාවකරණන්ති අ ම්භීරභාවාපාෙනුං.
අපයරො නයෙො – චතුසච්චසඤ්ඤිතස්ස අත්ථස්ස පච්යචකුං සරූපයතො

ෙස්සනවයසන ඉෙන්ති ආදියතො සික්ඛාපනුං කථනුං ආචික්ඛනා, එවුං

පරසන්තායන පයබොධනවයසන පවත්තාපනා යෙසනා, එවුං වියනෙයානුං

චිත්තපරියතොසජනයනනයතසුං බුද්ධිපරිපාචනුං ‘‘පඤ්ඤාපනා’’තිවුච්චති.එවුං 
පඤ්ඤායපන්තී ච සා යෙසිෙමානුං අත්ථුං යවයනෙයසන්තායන පකාරයතො

ඨයපති පතිට්ඨයපතීති ‘‘පට්ඨපනා’’ති වුච්චති. පකාරයතො ඨයපන්තී පන

සුංඛිත්තස්ස විත්ථාරයතො පටිවුත්තස්ස පුනාභිධානයතො ‘‘විවරණා’’ති, 

තස්යසවත්ථස්ස විභා කරණයතො ‘‘විභජනා’’ති, වුත්තස්ස 
විත්ථායරනාභිධානයතො විභත්තස්ස යහතුොහරණෙස්සනයතො, 

‘‘උත්තානීකම්ම’’න්ති වුච්චති. යතනාහ – ‘‘පාකටභාවකරණ’’න්ති, 
යහතූපමාවයසනත්ථස්සපාකටභාවකරණයතොති අත්යථො. 

අනුග් ාහකාති අනුග් ණ්හනකාමා. ස්වාෙමනුග් යහො

සඞ් හවත්ථුවයසන පාකයටො යහොතීති ආහ ‘‘ආමිසසඞ් යහනා’’තිආදි.

ජයනතා ජයනත්තීති ආහ ‘‘ජනිකා මාතා’’ති. වුද්ධිුං පරිසුං ආපායෙතීති 

ආපායෙතා. යතනාහ ‘‘යපොයසතා’’ති.ඉොනි ද්වින්නුංමහායථරානුංෙථාක්කමුං
සබ්රහ්මචාරීනුං භ වතා වුත්යතහි ජනිකයපොසිකමාතුට්ඨානියෙහි සඞ් ාහකතුං

විත්ථාරයතොෙස්යසතුුං, ‘‘ජනිකමාතාහී’’තිආදිවුත්තුං.පරයතොයඝොයසනවිනාපි

උපරිමග් ාධි යමො යහොතීති ‘‘පච්චත්තපුරිසකායරනා’’තිවුත්තුං.පඨමමග්ය ො

එව හි සාවකානුං එකන්තයතො යඝොසායපක්යඛොති. පත්යතසුපීති පි-සද්යෙන
පය ව අප්පත්යතසූති ෙස්යසති. භවස්ස අප්පමත්තකතා නාම

ඉත්තරකාලතාොති ආහ ‘‘අච්ඡරාසඞ්ඝාතමත්තම්පී’’ති. ජයනතාති ජනයකො, 

යථයරො පන අරිොෙ ජනයිතා. ආපායෙතාති වඩ්යඪතා පරිබ්රයූහතා. පුරිමස්මිුං
සච්චද්වයෙසම්මසනග් හණුංයලොකිෙත්තාතස්ස, ඉතරස්මිුං තස්සඅග් හණුං
යලොකුත්තරත්තා. 

කායමහි නික්ඛන්යතො සඞ්කප්යපො යනක්ඛම්මසඞ්කප්යපො. ස්වාෙමස්ස
තයතො නික්ඛමනත්යථො යතසුං පටිපක්ඛභාවයතො යතහි විසුංසග් යතො
විරජ්ජනයතොසමුච්ඡින්ෙනයතොසබ්බයසොවිවිත්තභාවයතො චයහොතීතිෙස්යසතුුං, 

‘‘කාමපච්චනීකට්යඨනා’’තිආදි වුත්තුං. තත්ථ කාමපෙඝාතන්ති ෙථා කායමො
පෙුං පතිට්ඨුං න ලභති, එවුං හනනුං, කාමසමුච්යඡෙන්ති අත්යථො. කායමහි
සබ්බයසොවිවිත්තත්තාකාමවිවිත්යතො, අරිෙමග්ය ො, තස්සඅන්යතො, අරිෙඵලුං, 

තස්මිුං කාමවිවිත්තන්යත. එයසව නයෙොති ඉමිනා
‘‘බයාපාෙපච්චනීකට්යඨනා’’තිආදියෙොජනුං අතිදිසති. සබ්යබ යචයත
යනක්ඛම්මසඞ්කප්පාෙයෙො නානාචිත්යතසු ලබ්භන්තීති යෙොජනා. ෙදි

එකචිත්යත ලබ්භන්ති, කථුංතිවිධමිච්ඡාසඞ්කප්පානුංසමුග්ඝායතොතිආහ ‘‘තත්ර 
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හී’’තිආදි. න නානා  බ්භතීති ඉමිනා තිවිධකිච්චකාරිතුං සම්මාසඞ්කප්පස්ස
ෙස්යසති. කිච්චවයසන හි තස්ස නාමස්ස ලායභො. සම්මාවාචාදීනම්පි
මග් ක්ඛයණ එකචිත්යත ලබ්භමානානම්පි චතුකිච්චකාරිතාෙ 
චතුබ්බිධනාමාදිතායවදිතබ්බා.යසසුංසුවිඤ්යඤෙයයමව. 

සච්චවිභඞ් සුත්තවණ්ණනාෙලීනත්ථප්පකාසනාසමත්තා. 

12. ෙක්ඛිණාවිභඞ් සුත්තවණ්ණනා 

376. මහාපජාපතිය ොතමීති එත්ථ ය ොතමීති තස්ස ය ොතමය ොත්තයතො

ආ තුං නාමුං, මහාපජාපති පන ගුණයතො. තුං විවරිතුුං, ‘‘නාමකරණදිවයස 

පනස්සා’’තිආදි වුත්තුං. මහතිුං උළාරුං පජුං ජනනයපොසයනහි පරිරක්ඛතීති 

මහාපජාපති. පරියභො වයසන න හඤ්ඤතීති අහතං. සිප්පිකානන්ති

තන්තවාොනුං. වාෙනට්ඨානන්ති වීනට්ඨානුං. තානි මං න යතොයසන්ති 

කායිකස්ස පුඤ්ඤස්ස අභාවයතො. යතනාහ – ‘‘සහත්ථා කතයමව මං

යතොයසතී’’ති. පිසිත්වා නිබ්බත්තනුං කත්වා. යපොයථත්වාති

සුඛුමභාවාපාෙනත්ථුං ධනුයකන යනත්වා. කා ානුකා ඤ්ච ොති ණපරිවුතා

 න්ත්වා යවමයකොටිං අග් යහසි එකදිවසන්ති අධිප්පායෙො. එවඤ්හි
‘‘එකදිවසුංපන…යප.… අකාසී’’තිපුරිමවචයනනතුංන විරුජ්යඣෙය. 

ඡයචතනාතිඡබ්බිධායචතනා.නහිතාඡයෙව යචතනාති. සඞ්යඝය ොතමි

යෙහි…යප.… සඞ්යඝො චාති ඉෙයමව සුත්තපෙුං. සඞ්යඝ ය ොතමි යෙහීති
සඞ්ඝස්ස ොනාෙ නියෙොයජසි, තස්මා සඞ්යඝොව ෙක්ඛියණෙයතයරොති

අෙයමයවත්ථ අත්යථො. ෙදි එවන්තිආදිනා තත්ථ බයභිචාරුං ෙස්යසති. 

රාජමහාමත්තාෙයෙොතිආදිනා තත්ථ බයතියරකයතො නිෙස්සනුං ආහ. 

මහන්තතරා භයවෙුන්ති ආනුභාවාදිනා මහන්තතරා භයවෙයුං, න ච තුං 

අත්ථීති. තස්මාති ෙස්මා ගුණවිසිට්ඨයහතුකුං ෙක්ඛියණෙයතුං අනයපක්ඛිත්වා

අත්තයනො දීෙමානස්ස ොපනුං ලභති, තස්මා. මා එවං  ණ්හාති
සම්මාසම්බුද්ධයතොසඞ්යඝොවෙක්ඛියණයෙයො’’තිමා  ණ්හ. 

තත්ථ නිච්ඡෙසාධකුං සුත්තපෙුං ෙස්යසන්යතො, ‘‘නයිමස්මිං

ය ොයක…යප.… විපු ඵය සින’’න්ති ආහ. ස්වාෙමත්යථො රතනසුත්යත (ඛු.
පා. 6.3; සු. නි. 226), ‘‘ෙුංකිඤ්චි විත්ත’’න්ති  ාථාෙ, අග් පසාෙසුත්තාදීහි

(ඉතිවු. 90) ච විභායවතබ්යබොති. යතනාහ – ‘‘සත්ථාරා උත්තරිතයරො

ෙක්ඛියණයෙයොනාමනත්ථී’’ති. 

ය ොතමිො අන්තිමභවිකතාෙ ොනස්ස දීඝරත්තුං හිතාෙ සුඛාෙ 
අනුප්පාෙනයතො න තුං  රුතරුං සඞ්ඝස්ස පාොපයන කාරණන්ති ආහ – 
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‘‘පච්ඡිමාෙ ජනතාො’’තිආදි. වචනයතොපීති තස්ස වත්ථයු ස්ස සත්ථු එව

පටිග් හණාෙවචනයතොපි.යතනාහ ‘‘න හී’’තිආදි. 

සත්ථා සඞ්ඝපරිොපන්යනොව ඊදියස ඨායන අග් ඵලට්ඨතාෙ අට්ඨ-
අරිෙපුග් ලභාවයතො, සයචපනස්සනසෙුංසඞ්ඝපරිොපන්නතා, කථුංසඞ්යඝ

පූජියත සත්ථා පූජියතො නාම සිොති අධිප්පායෙො. තීණි සරණ මනානි තයෙො 
එවඅග් පසාොතිවක්ඛතීතිඅධිප්පායෙො.අභියධෙයානුරූපානිහිලිඞ් වචනානි. 

න රුහති අොථාවපටිපත්තිභාවයතො, න ගිහියවසග් හණාදිනා ගිහිභාවස්ස 

පටික්ඛිපිතත්තා. න වත්තබ්බයමතං ‘‘සත්ථා සඞ්ඝපරිොපන්යනො’’ති
සත්ථුභාවයතො.සාවකසමූයහොහිසඞ්යඝො. සඞ්ඝ යණහිසත්ථාඋත්තරිතයරො
අනඤ්ඤසාධාරණගුයණහි සමන්නා තභාවයතොමූලරතනභාවයතොච. 

377. සම්පතිජාතස්සමහාසත්තස්සසත්තපෙවීතිහාර මනුං ධම්මතාවයසන

ජාතුං, පරුං තෙඤ්ඤෙහරසදිසී පටිපත්තීති ආහ – ‘‘හත්ථපාෙකිච්චං

අසායෙන්යතසූ’’ති. 

378. පච්චූපකාරං න සුකරං වොමි අනුච්ඡවිකකිරිොෙ කාතුුං

අසක්කුයණෙයත්තා. අභිවායෙන්ති එයතනාති අභිවාෙනං. වන්ෙමායනහි
අන්යතවාසියකහි ආචරිෙුං ‘‘සුඛී යහොතූ’’තිආදිනා අභිවායෙන්ති නාම. යතන

වුත්තුං ‘‘අභිවාෙන’’න්ති. තෙභිමුයඛො…යප.… වන්දිත්වා නිපජ්ජති, යසෙයථාපි
ආෙස්මා සාරිපුත්යතො. කාලානුකාලුං උපට්ඨානුං බීජෙනපාෙසම්බාහනාදි 

අනුච්ඡවිකකම්මස්ස කරණං නාම. අනුච්ඡවිකං කිරිෙං කාතුං න

සක්යකොතියෙව, ෙස්මා ආචරියෙනකතස්ස ධම්මානුග් හස්ස අන්යතවාසිනා
කරිෙමායනො ආමිසානුග් යහො සඞ්ඛම්පි කලම්පි කලභා ම්පි න

උයපතියෙවාති.යතනවුත්තුං ‘‘නසුප්පතිකාරං වොමී’’ති. 

379. පාටිපුග් ලිකං ෙක්ඛිණං ආරබ්භ සමුට්ඨිතං, ‘‘තුං යම භ වා
පටිග් ණ්හතූ’’ති මහාපජාපතිය ොතමිො වචනුං නිමිත්තුං කත්වා යෙසනාෙ
උට්ඨිතත්තා. න යකවලඤ්ච තස්සා එව වචනුං, අථ යඛො 

ආනන්ෙත්යථයරොපි…යප.… සමාෙයපසි, තස්මා විභා යතො චුද්ෙසසු…යප.… 

යහොතීති ෙස්යසතුං, ඉමං යෙසනංආරභි. තත්ථ පතිපච්යචකුංපුග් ලුං දීෙතීති 

පාටිපුග් ලිකං. පඨමසද්යෙො ෙථා අග් ත්යථො, එවුං යසට්ඨපරිොයෙොපීතිආහ 

‘‘යජට්ඨකවයසනපී’’ති. අග් ා උත්තයම යඛත්යත පවත්තත්තා. දුතිෙතතිොපි

පරමෙක්ඛිණායෙව සබ්බයසො සම්මාවික්ඛම්භිතරා ාදිකියලසත්තා. රා ාෙයෙො
හි අෙක්ඛියණෙයභාවස්ස කාරණුං. යතයනවාහ – ‘‘තිණයෙොසානි යඛත්තානි, 
රා යෙොසා අෙුං පජා’’තිආදි (ධ. ප. 356). ෙස්මා පන සවාසනුං සබ්බයසො
සමුච්ඡින්නකියලයසහි තයතො එව සබ්බයසො අප්පටිහතඤාණචායරහි 
අනන්තාපරියමෙයගුණ ණාධායරහි සම්මාසම්බුද්යධහි සදියසො සයෙවයක
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යලොයක යකොචි ෙක්ඛියණයෙයො නත්ථි. තස්මා ‘‘පරමෙක්ඛිණායෙවා’’ති 
සාසඞ්කුං වෙති. ෙස්මා පඤ්චාභිඤ්යඤො අට්ඨසමාපත්තිලාභී එව යහොති
යලොකිොභිඤ්ඤානුං අට්ඨසමාපත්තිඅධිට්ඨානත්තා, තස්මා 

‘‘ය ොකිෙපඤ්චාභිඤ්යඤ’’ඉච්යචව වුත්තුං, න ‘‘අට්ඨසමාපත්තිලාභිම්හී’’ති

තාෙ අවුත්තසිද්ධත්තා. ය ොසී ොතුයකොති ය ොසීලසභායවො, සීලවතා

සදිසසීයලොති අත්යථො. යතනාහ ‘‘අසයඨො’’තිආදි. යතන න අලජ්ජිධාතුයකො 
පකතිසිද්යධොඉධපුථුජ්ජනසීලවාතිඅධිප්යපයතොතිෙස්යසති. 

පරිච්ඡින්ෙන්යතොති එත්තයකොති පච්යචකප්පමාණයතො තයතො එව
අඤ්ඤමඤ්ඤුං අසඞ්කරයතොව පරිච්ඡින්ෙන්යතො. කථුං පන 
අසඞ්යඛයෙයභායවනවුච්චමායනොවිපායකොපරිච්ඡින්යනොයහොති? යසොපිතස්ස
පරිච්යඡයෙො එව ඉතයරහි අසුංකිණ්ණභාවදීපනයතො, එතෙත්ථයමව පුබ්යබ

අසඞ්කරග් හණුං කතුං. ගුණවයසනාති ලක්ඛණසම්පන්නාදිගුණවයසන. 

උපකාරවයසනාතියභො රක්ඛාදිඋපකාරවයසන. ෙංයපොසනත්ථං දින්නං, ඉෙං

න  හිතං ොනලක්ඛණායෙො යතො. අනුග් හපූජනිච්ඡාවයසන හි අත්තයනො 
යෙෙයවත්ථුපරිච්චාය ොොනුංභෙරා ලද්ධුකාමකුලාදිවයසනසාවජ්ජාභාවයතො. 

තම්පි න  හිතං අොවෙත්ථතාඅපරිපුණ්ණභායවන 

ෙථාධිප්යපතඵලොනාසමත්ථභාවයතො. සම්පත්තස්සාති සන්තිකා තස්ස.යතන

සම්පත්තිපයෙොජයන අනයපක්ඛතුං ෙස්යසති. ඵ ං පටිකඞ්ඛිත්වාති ‘‘ඉෙුං යම
ොනමෙුංපුඤ්ඤුංආෙතිුංසුඛහිතභාවාෙයහොතූ’’තිආදිනා ඵලුංපච්චාසීසිත්වා.

යතනස්සඵලොයනනමිෙතුංෙස්යසති, ොවෙත්ථන්තිඉමිනාපරිපුණ්ණඵලතුං. 

සතගුණාතිඑත්ථ ගුණසද්යෙොන ‘‘ගුයණනනාමුං උද්ධයරෙය’’න්තිආදීසු(ධ.
ස.අට්ඨ.1313; උො.අට්ඨ.53; පටි.ම.අට්ඨ. 1.1.76; යනත්ති.අට්ඨ.4.38) 
විෙ සම්පත්තිඅත්යථො, ‘‘තද්දිගුණ’’න්තිආදීසු විෙ න වඩ්ඪනත්යථො, ‘‘පඤ්ච
කාමගුණා යලොයක, මයනොඡට්ඨා පයවදිතා’’තිආදීසු (සු. නි. 173) විෙ න
යකොට්ඨාසත්යථො, ‘‘අන්තුංඅන්තගුණ’’න්තිආදීසු(දී.නි.2.377; ම.නි.1.110; 
ඛු. පා. 3) විෙන අන්තභා ත්යථො, අථ යඛොආනිසුංසත්යථොති ෙස්යසන්යතො, 

‘‘සතානිසංසා’’තිආහ, යතආනිසුංයසසරූපයතොෙස්යසතුුං, ‘‘ආයුසත’’න්තිආදි

වුත්තුං. සතගුණාති වා සතවඩ්ඪිකාති එවයමත්ථ අත්යථො ෙට්ඨබ්යබො. 

නිප්පරිතසං කයරොතීතිආයුආදීනුංආනිසුංසානුං අපරිත්තාසුංකයරොති.අථවා 

නිප්පරිතසං කයරොතීති ආයුආදිනිමිත්තුං අපරිත්තාසුං කයරොති. අථ වා 

නිප්පරිතසංකයරොතීතිආයුආදීනිතයතො උත්තරිම්පිආහාරාදියහතුඅපරිත්තාසුං

කයරොති. අත්තභාවවිනිමුත්තසඤ්චරණස්ස අභාවා, ‘‘භවසයතපි වුත්යත 

අෙයමවත්යථො’’ති වුත්තුං. සබ්බත්ථාති, ‘‘පුථුජ්ජනදුස්සීයල’’තිආදීසු

සබ්බවායරසු. නයෙො යනතබ්යබොති, ‘‘ආයුසහස්සුං
වණ්ණසහස්ස’’න්තිආදියකොනයෙො. 
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සාසනාවතරණුං නාම ොවයෙව වට්ටදුක්ඛනිත්ථරණත්ථුං, තඤ්ච 
මග් පටියවධනුං, තස්මා නිබ්යබධභාගිෙසරණ මනුං සික්ඛාපෙසමාොනුං
පබ්බජ්ජා උපසම්පො සීලපරිපූරණුං අධිචිත්තසික්ඛානුයෙොය ො
විපස්සනාභාවනාති සබ්බායපසා යසොතාපත්තිඵලසච්ඡිකිරිොෙ පටිපත්ති එව

යහොතීති ආහ – ‘‘තිසරණං  යතො උපාසයකොපී’’තිආදි. තත්ථ ෙථා
නිබ්යබධභාගියෙො සමාධි තාව නාම පරම්පරාෙ අරිෙමග් ාධි මස්ස
පච්චෙභාවයතොඋපනිස්සයෙො; තථානිබ්යබධභාගිෙුං සීලපරිපූරණුංඋපසම්පො
පබ්බජ්ජා උපාසකස්ස ෙසසු පඤ්චසු සීයලසු පතිට්ඨානුං අන්තමයසො
සරණාදි මනම්පි නිබ්යබධභාගිෙුං අරිෙමග් ාධි මස්ස උපනිස්සයෙො 
යහොතියෙවාති, ‘‘සබ්බායපසා යසොතාපත්තිඵලසච්ඡිකිරිොෙ පටිපත්තී’’ති
වුත්තා.තත්ථ අනඤ්ඤසාධාරණ-විජ්ජාචරණාදි-අසඞ්යඛයෙයඅපරියමෙය-ගුණ-
සමුෙෙපූරියතභ වති සද්ධම්යමඅරිෙසඞ්යඝඋළාරතරබහුමාන ාරවතුං යතො.
‘‘සම්මාසම්බුද්යධො භ වා, ස්වාඛායතො ධම්යමො, සුප්පටිපන්යනො සඞ්යඝො’’ති
තප්පරාෙණතාදිආකාරප්පත්යතො ඤාණපරියසොධියතොපසායෙොසරණ මනන්ති
යතන වත්ථු යතන පසායෙන පරිභාවියත සන්තායන කතුං 
පුඤ්ඤක්යඛත්තසම්පත්තිො මහප්ඵලුං මහානිසුංසයමව යහොතීති ආහ – 

‘‘තස්මිං දින්නොනම්පි අසඞ්යඛයෙයං අප්පයමෙය’’න්ති. තයිෙුං සරණුං
වත්ථුත්තයෙ පසාෙභායවන අජ්ඣාසෙසම්පත්තිමත්තුං, තාදිසස්ස පන 
පඤ්චසීලුං අජ්ඣාසෙසම්පත්තිඋපථම්භියතොකාෙවචීසුංෙයමොතිතත්ථ දින්නුං
තයතොඋත්තරි මහප්ඵලන්ති, ෙසසීලුංපනපරිපුණ්ණුයපොසථසීලුං, තත්ථදින්නුං

මහප්ඵලන්ති, ‘‘තයතොඋත්තරිමහප්ඵ ’’න්තිවුත්තුං.සාමයණරසීලාදීනුංපන
උත්තරි විසිට්ඨතරාදිභාවයතොතත්ථතත්ථදින්නස්සවියසසමහප්ඵලතාවුත්තා. 

මග් සමඞ්ගිතානාමමග් චිත්තක්ඛණපරිච්ඡින්නා, තස්මිඤ්ච ඛයණකථුං

ොතුුංපටිග් යහතුඤ්චසම්භවතීතියචොයෙති ‘‘කිංපන මග් සමඞ්ගිස්සසක්කා

ොනංොතු’’න්ති.ඉතයරොතාදියසසතිසමයෙති ෙස්යසන්යතො, ‘‘ආමසක්කා’’ති

පටිජානිත්වා, ‘‘ආරද්ෙවිපස්සයකො’’තිආදිනාතමත්ථුං විවරති. තස්මිංඛයණති
තස්මිුං පක්ඛිපනක්ඛයණ. ෙදි අට්ඨමකස්ස යසොතාපන්නස්ස දින්නොනුං 

ඵලයතො අසඞ්යඛයෙයයමව, යකො යනසුං වියසයසොති ආහ ‘‘තත්ථා’’තිආදි.
යතන සතිපි අසඞ්යඛයෙයභාවසාමඤ්යඤ අත්ථි යනසුං අප්පබහුභායවො
සුංවට්ටට්ඨායී අසඞ්යඛයෙයමහාකප්පාසඞ්යඛයෙයානුං විොති ෙස්යසති.
මග් සමඞ්ගීනුං යතන යතන ඔධිනා සුංකියලසධම්මානුං පහීෙමානත්තා
යවොොනධම්මානුං වඩ්ඪමානත්තා අපරියෙොසිතකිච්චත්තා අපරිපුණ්ණගුණතා, 
පරියෙොසිතකිච්චත්තා ඵලසමඞ්ගීනුං පරිපුණ්ණගුණතාති තුංතුංමග් ට්යඨහි
ඵලට්ඨානුං යඛත්තාතිසෙතා යවදිතබ්බා. යහට්ඨිමයහට්ඨියමහි පන
මග් ට්යඨහි උපරිමානුං මග් ට්ඨානුං ඵලට්යඨහි ඵලට්ඨානුං උත්තරිතරතා
පාකටාඑව.තථාහිඋපරිමානුංදින්නොනස්සමහප්ඵලතාවුත්තා. 
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380. කාමඤ්යචත්ථ බුද්ධප්පමුයඛ උභයතොසඞ්යඝ යකවයල ච 
භික්ඛුසඞ්යඝ ොනුං අත්ථි එව, න පන බුද්ධප්පමුයඛ භික්ඛුසඞ්යඝ, තුං පන 

බුද්ධප්පමුඛඋභයතොසඞ්යඝයනව සඞ් හිතන්ති අවිරුද්ධුං. න පාපුණන්ති 
මහප්ඵලභායවනසදිසතම්පි, කුයතොඅධිකතුං. 

‘‘තථා යත පරිනිබ්බුයත උභයතොසඞ්ඝස්ස’’ ඉච්යචව වුත්තත්තා – ‘‘කිං

පනා’’තිආදිනා යචොයෙති. ඉතයරො පරිනිබ්බුයත තථා යත තුං උද්දිස්ස
 න්ධපුප්ඵාදිපරිච්චාය ො විෙ චීවරාදිපරිච්චාය ොපි මහප්ඵයලො යහොතියෙවාති

කත්වා පටිපජ්ජනවිධිුං ෙස්යසතුුං, ‘‘උභයතොසඞ්ඝස්සා’’තිආදි වුත්තුං.
‘‘එත්තකායෙව, භික්ඛූ උද්දිසථා’’ති එවුං පරිච්යඡෙස්ස අකරයණන
උපචාරසීමාපරිොපන්නානුං යඛත්තපරිොපන්නානුං වයසන 

අපරිච්ඡින්නකමහාභික්ඛුසඞ්යඝ. 

ය ොත්තං වුච්චති සාධාරණනාමුං, මත්තසද්යෙො ලුත්තනිද්දිට්යඨො, තස්මා

සමණාති ය ොත්තමත්තුං අනුභවන්ති ධායරන්තීති ය ොත්රභුයනො. යතනාහ 

‘‘නාමමත්තසමණා’’ති.දිට්ඨිසීලසාමඤ්යඤනසුංහයතොසමණ යණො සඞ්යඝො, 

තස්මා සඞ්යඝො දුස්සීයලො නාම නත්ථි. ගුණසඞ්ඛාොති ආනිසුංස ණනාෙ, 

මහප්ඵලතාොති අත්යථො. කාසාව…යප.… අසඞ්යඛයෙයාති වුත්තා සඞ්ඝුං
උද්දිස්ස දින්නත්තා.ෙථාපනසඞ්ඝුංඋද්දිස්සොනුංයහොති, තුංවිධිුංෙස්යසතුුං, 

‘‘සඞ්ඝ තාෙක්ඛිණා’’තිආදිවුත්තුං.තත්ථ චිත්තීකාරන්ති ාරවුං. 

සඞ්ඝයතො නපුග් ලයතො. අඤ්ඤථත්තංආපජ්ජතීති‘‘ඉමස්සමොදින්නුං
සඞ්ඝස්සදින්නුං යහොතී’’තිඑවුංචිත්තුංඅනුප්පායෙත්වා, ‘‘සඞ්ඝස්සෙස්සාමී’’ති
යෙෙයධම්මුං පටිොයෙත්වාසාමයණරස්සනාමොතබ්බුංජාතන්තිඅඤ්ඤථත්තුං 
ආපජ්ජති; තස්මා තස්ස ෙක්ඛිණා සඞ්ඝ තා න යහොතියෙව පුග් ලවයසන

චිත්තස්ස පරිණාමිතත්තා. නිබ්යබමතියකොහත්වාති ‘‘කිුංනුයඛොමො ඉමස්ස
දින්නුං යහොති වා න වා’’ති විමතිුං අනුප්පායෙත්වා, ‘‘යෙො පනා’’තිආදිනා 
වුත්තාකායරනකයරොති. 

තත්ථාතිආදිනා වුත්තස්යසවත්ථස්ස පාකටකරණත්ථුං වත්ථුුං නිෙස්යසති, 

‘‘පරසමුද්ෙවාසියනො’’තිආදිනා. ඔපුඤ්ජායපත්වා පරිභණ්ඩුං කායරත්වා, 

හරිතය ොමයෙන උපලිම්පිත්වාති අත්යථො. කාසාවකණ්ඨසඞ්ඝස්සාති 

කාසාවකණ්ඨසමූහස්ස. යකො යසොයෙතීති මහප්ඵලභාවකරයණන යකො 
වියසොයධති.මහප්ඵලභාවාපත්තිොහි ෙක්ඛිණාවිසුජ්ඣතිනාම.තත්ථයෙසුං
හත්යථ දින්නුං, යතසුං වයසන පටිග් ාහකයතො ෙක්ඛිණාෙ විසුද්ධත්තා, – 
‘‘තොපාහුං, ආනන්ෙ, සඞ්ඝ තුංෙක්ඛිණුංඅසඞ්යඛයෙයුංඅප්පයමෙයුංවොමී’’ති
(ම. නි. 3.380) ච වුත්තුං, තස්මා කම්මවයසයනව ෙක්ඛිණාවිසුද්ධිුං පුච්ඡති.
ඉතයරො අරිෙසඞ්යඝ දින්නෙක්ඛිණාෙ නිබ්බිසිට්ඨුං කත්වා වුත්තත්තා
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පටුන 

මත්ථකප්පත්තස්යසව අරිෙසඞ්ඝස්ස වයසන ෙක්ඛිණාවිසුද්ධිුං ෙස්යසන්යතො, 

‘‘සාරිපුත්ත…යප.… යසොයෙන්තී’’ති වත්වා පුන, ‘‘යෙ යකචි අරහන්යතො 

යසොයධන්තී’’තිෙස්යසන්යතො, ‘‘අපිචා’’තිආදිමාහ. යථරාචිරපරිනිබ්බුතාතිඉෙුං
අජ්ජතනානම්පි අරිොනුං සාවකතුං ෙස්යසන්යතන මග් යසොධනවයසන
වුත්තන්ති ෙට්ඨබ්බුං, න උද්දිස්ස පුඤ්ඤකරයණ සති අකරණප්පත්තිො.
එවඤ්හි‘‘අසීතිමහායථරායසොයධන්තී’’තිඉෙුංසුවුත්තුංයහොති, න අඤ්ඤථා. 

‘‘සඞ්ඝ තාෙ ෙක්ඛිණාො’’තිකාමඤ්යචතුං සාධාරණවචනුං, තථාපිතත්ථ

තත්ථ පුග් ලවියසයසො ඤාතබ්යබොති ෙස්යසන්යතො, ‘‘අත්ථි බුද්ෙප්පමුයඛො

සඞ්යඝො’’තිආදිමාහ. න උපයනතබ්යබො භ වයතො කායල භික්ඛූනුං
අභිඤ්ඤාපටිසම්භිොගුණවයසන අතිවිෙ උළාරභාවයතො, එතරහි තෙභාවයතො. 

එතරහි සඞ්යඝො…යප.… න උපයනතබ්යබොති එත්ථ නොනුසායරන අත්යථො

වත්තබ්යබො. යතන යතයනව සමයෙනාති තස්ස තස්ස කාලස්ස
සම්පත්තිවිපත්තිමුයඛන පටිපත්තිො උළාරතුං අනුළාරතඤ්ච උල්ලිඞ්ය ති.
ෙත්ථ හි භික්ඛූ ගුයණහි සබ්බයසො පරිපුණ්ණා යහොන්ති, තස්මිුං සමයෙ
සඞ්ඝ තා ෙක්ඛිණා ඉතරස්මිුං සමයෙ ෙක්ඛිණයතො මහප්ඵලතරාති ෙට්ඨබ්බා. 

සඞ්යඝ චිත්තීකාරං කාතුං සක්යකොන්තස්සාති සුප්පටිපන්නතාදිුං සඞ්යඝ
ආවජ්ජිත්වාසඞ්ඝ යතන පසායෙන සඞ්ඝස්සසම්මුඛාවිෙතස්මිුංපුග් යලච
 ාරවවයසන යෙන්තස්ස පුථුජ්ජනසමයණ දින්නුං මහප්ඵලතරුං සඞ්ඝයතො
උද්දිසිත්වා හිතත්තා, ‘‘සඞ්ඝස්සයෙමී’’තියෙව දින්නත්තාච. 

එයසව නයෙොති ඉමිනා, ‘‘යසොතාපන්යන දින්නුං මහප්ඵලතර’’න්ති

එවමාදිුං අතිදිසති. ආදි-සද්යෙන උද්දිසිත්වා  හියතො සකො ාමී, 

පාටිපුග් ලියකො අනා ාමීති එවමාදි සඞ් හිතුං. මහප්ඵ තරයමව. යතනාහ
භ වා– ‘‘නත්යවවාහුං, ආනන්ෙ, යකනචි පරිොයෙනසඞ්ඝ තාෙෙක්ඛිණාෙ
පාටිපුග් ලිකුං ොනුං මහප්ඵලතරුං වොමී’’ති (ම. නි. 3.380). ෙදි ඛීණාසයව
දින්නොනයතො සඞ්ඝයතො උද්දිසිත්වා  හිතදුස්සීයලපි දින්නොනුං මහප්ඵලුං, 
එවුංසන්යත– ‘‘සීලවයතො, මහාරාජ, දින්නුංමහප්ඵලුං, යනොතථාදුස්සීයල’’ති 

ඉෙුං කථන්ති ආහ – ‘‘තං ඉමං නෙං  හාො’’තිආදි. සඞ්ඝයතො උද්දිසිත්වා

 හණවිධිුං පහාෙ දුස්සීලස්යසව  හණවයසන වුත්තුං. ඉමස්මිං චතුක්යක

ෙට්ඨබ්බන්තිඉමස්සපෙස්සවයසනෙට්ඨබ්බුං. තත්ථහි‘‘පටිග් ාහකායහොන්ති
දුස්සීලාපාපධම්මා’’තිආ තුං. 

381. විසුජ්ඣතීති න කිලිස්සති, මහාජුතිකාරී මහාවිප්ඵාරා යහොතීති

අත්යථො. සුචිෙම්යමොති රා ාදිඅසුචිවිධමයනනසුචිසභායවො. නපාපෙම්යමොතින
නිහීනසභායවො පාපකිරිොෙ. අකුසලධම්යමො හි එකන්තනිහීයනො. ජූජයකො
සීලවා කලයාණධම්යමො න යහොති. තස්ස මහායබොධිසත්තස්ස අත්තයනො
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පුත්තොනුංොනපාරමිොමත්ථකුං ණ්හන්තුං මහාපථවීකම්පනසමත්ථුංජාතුං, 
ස්වාෙුංොනගුයණොයවස්සන්තරමහාරඤ්ඤාකයථතබ්යබොති. 

උද්ෙරතීතිබහුලුංකතපාපකම්මවයසන ලද්ධවිනිපාතයතොඋද්ධරති.තස්මා
නත්ථිමය්හුංකිඤ්චිචිත්තස්සඅඤ්ඤථත්තන්ති අධිප්පායෙො. 

යපතෙක්ඛිණන්ති යපයත උද්දිස්ස ොතබ්බෙක්ඛිණුං. පාපිතකාය යෙවාති, 
‘‘ඉෙුං ොනුං අසුකස්ස යපතස්ස යහොතූ’’ති උද්දිසනවයසන පත්යත

පාපිතකායලයෙව. අස්සාති යපතස්ස. පාපුණීති ඵලසමාපත්තිො වයසන
පාපුණි.අෙඤ්හියපයතඋද්දිස්ස ොයනධම්මතා. 

තො යකොසලරඤ්යඤො පරිච්චා වයසන අතිවිෙ උළාරජ්ඣාසෙතුං, 
බුද්ධප්පමුඛස්ස ච භික්ඛුසඞ්ඝස්ස උක්කුංස තගුණවිසිට්ඨතුං සන්ධාොහ, 

‘‘අසදිසොනංකයථතබ්බ’’න්ති. 

අසාරම්පියඛත්තන්තිසාරහීනුං දුක්යඛත්තුං. සමයෙතිකසනාරයහකායල. 

පංසුං අපයනත්වාති නිස්සාරුං පුංසුුං නීහරිත්වා. සාරබීජානීති සභාවයතො

අභිසඞ්ඛාරයතොචසාරභූතානිබීජානි. පතිට්ඨයපත්වාතිවපිත්වා. එවන්තිෙථා 
කස්සයකොඅත්තයනොපයෙො සම්පත්තිොඅසායරපියඛත්යතඵලුංඅධි ච්ඡති.
එවුං සීලවා අත්තයනො පයෙො සම්පත්තිො දුස්සීලස්සපි ෙත්වා ඵලුං මහන්තුං

අධි ච්ඡති. ඉමිනාඋපායෙනාතිඉමිනාපඨමපයෙවුත්තනයෙන. සබ්බපයෙසූති

සබ්බයකොට්ඨායසසු විසුජ්ඣනං වුත්තුං, තතිෙපයෙ පන විසුජ්ඣනුං
පටික්ඛිත්තයමව. 

382. අරහයතො දින්නොනයමව අග් ුං ොනයචතනාෙ යකනචි
උපක්කියලයසන අනුපක්කිලිට්ඨත්තා, පටිග් ාහකස්සඅග් ෙක්ඛියණෙයත්තා.

යතනාහ – ‘‘භවා ෙස්ස භවපත්ථනාෙ අභාවයතො’’ති, ‘‘උභින්නම්පී’’ති

වචනයසයසො. ඛීණාසයවො ොනඵ ං න සද්ෙහතීති ඉෙුං තස්ස
අප්පහීනකියලසජනස්ස විෙ කම්මකම්මඵලානුං සද්ෙහනාකායරන පවත්ති
නත්ථීති කත්වා වුත්තුං, ෙයතො අරහා ‘‘අසද්යධො අකතඤ්ඤූ ච…යප.… 
යපොරියසො’’ති (ධ. ප. 97) යථොමීෙති. අසද්ෙහනුං අනුමානපක්ඛිකුං, 
අනුමානඤ්ච සුංසෙපුබ්බකුං, නිස්සන්දිද්යධො ච කම්මකම්මඵයලසු 
පච්චක්ඛභාවුං යතො.තයමවහිනිච්ඡිතභාවසිද්ධුංනිස්සන්දිද්ධතුංසන්ධාෙ– 

‘‘ොනඵ ං සද්ෙහන්තා’’තිආදි වුත්තුං. ෙදි එවුං යතන කතකම්මුං 

කම්මලක්ඛණප්පත්තුං යහොතීති ආහ ‘‘ඛීණාසයවනා’’තිආදි. යතයනවාහ – 

‘‘නිච්ඡන්ෙරා ත්තා’’ති, එතඤ්ච ලක්ඛණවචනුං, යකනචි කියලයසන

අනුපක්කිලිට්ඨත්තාතිඅධිප්පායෙො. අස්සාති ඛීණාසවස්සොනුං. 
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කිං පනසම්මාසම්බුද්යෙනාතිආදිනා ොෙකයතො ෙක්ඛිණාවිසුද්ධි යචොදිතා, 

සාරිපුත්තත්යථයරනාතිආදිනා පන පටිග් ාහකයතොති වෙන්ති; තෙයුත්තුං, 
සාවකස්ස මහප්ඵලභායව සුංසොභාවයතො, යහට්ඨා නිච්ඡිතත්තා ච, තස්මා 
උභයෙනපිොෙකයතොෙක්ඛිණාවිසුද්ධිඑවයචොදිතා.සාහිඉධසාධාරණවයසන

නිච්ඡිතත්තා සුංසෙවත්ථු.යතනාහ – ‘‘සම්මාසම්බුද්යෙන…යප.… වෙන්තී’’ති. 

සම්මාසම්බුද්ෙං හීතිආදි ෙථාවුත්තඅත්ථස්ස කාරණවචනුං. අඤ්යඤො ොනස්ස

විපාකං ජානිතුං සමත්යථො නාම නත්ථි සබ්බයසො සත්තානුං
කම්මවිපාකවිභා ජානනඤාණස්ස අනනුඤ්ඤාතත්තා. යතනාහ භ වා – 
‘‘ෙස්මා ච යඛො, භික්ඛයව, සත්තා න ජානන්ති, ොනසුංවිභා ස්ස විපාකුං
ෙථාහුං ජානාමි, තස්මා අෙත්වා භුඤ්ජන්තී’’තිආදි (ඉතිවු. 26). එයතන එත්ථ
ඤාණවියසොධනුං නාම කථිතුං, න ෙක්ඛිණාෙ විසුද්ධි නාම ොෙකයතො
පටිග් ාහකයතො ච වයසන යහොතීති; සම්මාසම්බුද්යධන සාරිපුත්තත්යථරස්ස
දින්නොනුං සබ්බයසො උපක්කියලසවිසුද්ධිො ඤාණස්ස ච අතිවිෙ උළාරත්තා
මහානුභාවුං නාම සිො මහායතජවන්තඤ්ච; න මහප්ඵලුං යතසුං සන්තායන
පරිපුණ්ණඵලස්ස අසම්භවයතො. ෙදි දින්නොනුං පරිපුණ්ණඵලුං න යහොති 

උභෙවිපාකොනාභාවයතො, පවත්තිවිපාකොයීපනයහොතීතිෙස්යසන්යතො, ‘‘ොනං

හී’’තිආදිමාහ. 

චතූහීතිසහයෙොය කරණවචනුං, චතූහිසම්පොහි සහ තාසහිතුංකත්වාති
අත්යථො. ඉමා චතස්යසො සම්පො සබ්බසාධාරණවයසන වුත්තා, න 

ෙථාධි තපුග් ලවයසන. යතනාහ – ‘‘යෙෙයෙම්මස්ස ෙම්යමනා’’තිආදි. 

තස්මිංයෙවඅත්තභායවතිෙස්මිුං අත්තභායවතුංොනමෙුංපුඤ්ඤුංඋප්පන්නුං, 
තස්මිුංයෙව අත්තභායව විපාකුං යෙති, යචතනාෙ මහන්තත්තා

දිට්ඨධම්මයවෙනීෙුං හුත්වා විපච්චතීති අත්යථො. පුබ්බයචතනාදිවයසනාති
සන්නිට්ඨාපකජවනවීථියතො පුබ්බාපරවීථියචතනාවයසන, අඤ්ඤථා
සන්නිට්ඨාපකවීථිෙුංයෙව පුබ්බයචතනාදිවයසනාති වත්තබ්බුං සිො. සා හි
යචතනා දිට්ඨධම්මයවෙනීෙභූතා තස්මිුංයෙව අත්තභායව විපාකුං යෙති, න

ඉතරා. මහත්තතාති පුබ්බාභිසඞ්ඛාරවයසන ඤාණසම්පයෙො ාදිවයසන

යචතනාෙඋළාරතා. ඛීණාසවභායවනාතිෙස්ස යෙති, තස්සඛීණාසවභායවන. 

වත්ථුසම්පන්නතාති එත්ථ ෙථා පටිඝසඤ්ඤා නානත්තසඤ්ඤානුං වි යමන
දිබ්බවිහාරානුංවයසන, බයාපාෙසඤ්ඤාදීනුංවි යමන බ්රහ්මවිහාරානුංවයසන, 
සබ්බයසො රූපසඤ්ඤානානත්තසඤ්ඤානුං වි යමන ආයනඤ්ජවිහාරානුං 
වයසන සබ්බයසො නිච්චසඤ්ඤාදීනුං පටිප්පස්සද්ධිො සබ්බසඞ්ඛාරවිමුඛතාෙ 
අරිෙවිහාරානුං වයසන වත්ථුසම්පන්නතා ඉච්ඡිතා.
තුංතුංසමාපත්තිසමාපජ්ජයනන සන්තානස්ස නියරොධසාධනතා තුං දිවසුං

නියරොධස්ස සාධනතා නාම. වත්ථුසම්පන්නතාති සබ්බයසො
නියරොධසමාපත්තිසමාපජ්ජයනන වත්ථුසම්පන්නතා ඉච්ඡිතා; න සබ්බයසො
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අනවයසසසඤ්ඤානියරොධතාොති ආහ – ‘‘තං දිවසං නියරොෙයතො

වුට්ඨිතභායවන වත්ථුසම්පන්නතා’’ති. සඤ්ඤානියරොධස්ස යචත්ථ

අච්චාසන්නතුං සන්ධාෙ, ‘‘තං දිවස’’න්ති වුත්තුං. ෙුං පයනත්ථ අත්ථයතො
අවිභත්තුං, තුං සුවිඤ්යඤෙයයමව. 

ෙක්ඛිණාවිභඞ් සුත්තවණ්ණනාෙලීනත්ථප්පකාසනාසමත්තා. 

නිට්ඨිතාචවිභඞ් වග් වණ්ණනා. 
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5. සළාෙතනවග්ය ො 

1. අනාථපිණ්ඩියකොවාෙසුත්තවණ්ණනා 

383. අධිමත්තගි ායනොති අධිකාෙ මත්තාෙ මරණස්ස ආසන්නතාෙ

අතිවිෙ ගිලායනොති අත්යථො. යතනාහ ‘‘මරණයසෙයංඋප යතො’’ති. අඛණ්ඩං

අකාසි  හපතියනො සත්ථරි පරමයපමත්තා. ෙත්තකං චස්සාති, ‘‘සකිුං වා
ද්වික්ඛත්තුුංවා’’තිවුත්තුං ෙත්තකුංඅස්ස හපතිස්ස. 

384. ඔසක්කන්තීති පරිහාෙන්ති. ඔත්ථරන්තීති අභිභවන්ති. උස්මා නාම
කම්මජයතයජොධාතු, සා සහ ජීවිතින්ද්රිෙනියරොධා පරිොදිෙති, ොව තා
ආයුඋස්මාවත්තන්ති, තාවමරණන්තිකා යවෙනාවත්තන්යතවවිඤ්ඤාණස්ස

අනිරුද්ධත්තා.යතනාහ ‘‘ොව උස්මා’’තිආදි. 

385. තීහි ායහහීති තණ්හාමානදිට්ඨිග් ායහහි. පටිබාහිතුං වික්ඛම්යභතුුං. 

චක්ඛුංතීහි ායහහින ණ්හිස්සාමීති මානග් ාහපටික්යඛපමුයඛනචක්ඛුස්මිුං
අනිච්චානුපස්සනාති ෙස්යසති. අනිච්චානුපස්සනාෙ හි සති අප්පතිට්යඨො
මානග් ායහො, දුක්ඛානුපස්සනාෙ සති අප්පතිට්යඨො තණ්හාග් ායහො, 
අනත්තානුපස්සනාෙ සති අප්පතිට්යඨො දිට්ඨිග් ායහොති,  ායහො ච නාම
ඔළාරියකො, තස්මිුංවි යතපිනිකන්තිතිට්යඨෙයාතිතුංවිජහායපතුකායමන, – 
‘‘න ච යම චක්ඛුනිස්සිතුං විඤ්ඤාණුං භවිස්සතී’’ති වුත්තන්ති ආහ – 

‘‘විඤ්ඤාණඤ්චාපියමචක්ඛුනිස්සිතංනභවිස්සතී’’ති. සබ්බංකාමභවරූපන්ති
කාමභූමිපරිොපන්නුං සබ්බුං රූපක්ඛන්ධමාහ – ‘‘කාමරූපභවරූප’’න්ති වා
පායඨො. යසො යුත්යතො ඉමස්ස වාරස්ස එව 
අනවයසසපඤ්චයවොකාරභවපරිොපන්නයතො.තථාහිඋපරි චතුයවොකාරභයවො
අනවයසසයතොවුත්යතො. 

386. ඉෙය ොකන්ති එත්ථ සඞ්ඛාරයලොකවිසයෙොති අධිප්පායෙන, 

‘‘වසනට්ඨානං වා’’තිආදි වුත්තුං, තඤ්ච යඛො පඨමදුතිෙවායරහි ඉධයලොයකො
 හියතොතිකත්වා.පඨමදුතිෙවායරහිපනඉධයලොයකො පරයලොයකොතිවිභාය න
විනා පඤ්චයවොකාරභයවො  හියතො; තථා තතිෙවායර පඤ්චයවොකාරභයවො
චතුයවොකාරභයවො ච  හියතොති පුන දිට්ඨධම්මසම්පරාෙවයසනතුං විභජිත්වා 

ෙස්යසතුුං, ‘‘න ඉෙය ොක’’න්තිආදි වුත්තුං. ඉධයලොකන්ති ච
සත්තසඞ්ඛාරවයසයනව  හිතුං. සබ්බම්පි සඞ්ඛාරවයසන පරිග් යහත්වා

ෙස්යසතුුං, ‘‘ෙම්පි යම දිට්ඨ’’න්තිආදි වුත්තන්ති යකචි. අපරිතස්සනත්ථං 
තණ්හාපරිතස්සනාෙ අනුප්පාෙනත්ථුං.ෙස්සදිට්ඨධම්යමොතිවුච්චති, තස්සපන

අභාවයතො, ‘‘මනුස්සය ොකං ඨයපත්වා යසසා පරය ොකා නාමා’’ති වුත්තුං.
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යෙසුංපන ‘‘ඉධයලොක’’න්තිඉමිනාසත්තයලොකස්සපි හණුංඉච්ඡිතුං.යතසුං
මයතන, ‘‘මනුස්සයලොකුං ඨයපත්වා’’තියෙොජනා. 

387. අල්ලීෙසීති අත්තභායව යභොය සු ච අයපක්ඛුං කයරොසීති අත්යථො. 

එවරූපීති ොදිසී තො ධම්මයසනාපතිනා කථිතා, එවරූපී. ෙම්මකථා න

සුතපුබ්බාති ෙථාකථිතාකාරයමව සන්ධාෙ පටික්යඛයපො, න

සුඛුම ම්භීරසුඤ්ඤතාපටිසුංයුත්තතාසාමඤ්ඤුං. යතනාහ ‘‘එවංපනා’’තිආදි. 

මො  තමග් යමව අනු ච්ඡසීති ොනමෙපුඤ්ඤභාවසාමඤ්ඤුං  යහත්වා

වෙති, න යබොධිසත්තොනභූතුං ොනපාරමිතුං. න පටිභාතීති රුච්චනවයසන

චිත්යතනඋපතිට්ඨති. යතනාහ ‘‘නරුච්චතී’’ති.තථා යහසවට්ටාභිරයතොති.
උජුමග් ාවහාවිපස්සනා භ වතාපනස්සකථිතපුබ්බා. 

388. එසිතගුණත්තා එසිෙමානගුණත්තා ච ඉසි, අයසක්ඛා යසක්ඛා 

කලයාණපුථුජ්ජනාච, ඉසීනුංසඞ්යඝො, යතනනියසවිතන්ති ඉසිසඞ්ඝනියසවිතං. 
කාමුං තස්ස විහාරස්ස  න්ධකුටිපාසාෙකූටා ාරාදිවයසන නිසීෙනනිපජ්ජනාෙ
රුක්ඛලතාදිවයසන භූමිසොදිවයසන ච අනඤ්ඤසාධාරණා මහතී රමණීෙතා
අත්යථව, සාපනය හස්සිතභායවනඅරිොනුංචිත්තුංතථාන යතොයසති; ෙථා

අරිොනුං නියසවිතභායවනාති ආහ – ‘‘පඨම ාථාෙ යජතවනස්ස වණ්ණං

කයථත්වා’’ති. යතනාහ භ වා – ‘‘ෙත්ථ අරහන්යතො විහරන්ති, තුං 
භූමිරාමයණෙයක’’න්ති(ධ.ප.98; යථර ා.991; සුං.නි.1.261). අපචෙ ාමිනී

යචතනා සත්තානුං සුද්ධිමාවහතීති ආහ – ‘‘කම්මන්ති මග් යචතනා’’ති.
චතුන්නුං අරිෙසච්චානුං විදිතකරණට්යඨන කියලසානුං වික්ඛම්භනට්යඨන ච 

විජ්ජා, මග් සම්මාදිට්ඨීතිආහ– ‘‘විජ්ජාතිමග් පඤ්ඤා’’ති. සමාධිපක්ඛියකො

ෙම්යමො නාම සම්මාවාොමසතිසමාධයෙො. තථා හි විජ්ජාභාගියෙො සමාධිපි

සමාධිපක්ඛියකො. සීලුං තස්ස අත්ථීති සී න්ති ආහ – ‘‘සීය  පතිට්ඨිතස්ස

ජීවිතං උත්තම’’න්ති. දිට්ඨිසඞ්කප්යපොති සම්මාසඞ්කප්යපො. තත්ථ
සම්මාසඞ්කප්පස්ස උපකාරකභායවන විජ්ජාභාය ො. තථා හි යසො
පඤ්ඤාක්ඛන්ධසඞ් හියතොති වුච්චති, ෙථා සම්මාසඞ්කප්යපො
පඤ්ඤාක්ඛන්යධන සඞ් හියතො, එවුං වාොමසතියෙො 

සමාධික්ඛන්ධසඞ් හිතාති. යතනාහ – ‘‘ෙම්යමොති වාොමසතිසමාෙයෙො’’ති.
‘‘ධම්යමො’’තිහිඉධසම්මාසමාධිඅධිප්යපයතො, – ‘‘එවුං ධම්මායතභ වන්යතො
අයහසු’’න්තිආදීසු (දී. නි. 2.13; ම. නි. 3.198; සුං. නි. 5.378) විෙ. 

වාචාකම්මන්තාජීවාති සම්මාවාචාකම්මන්තාජීවා මග් පරිොපන්නා එව, යත

සබ්යබපි හිතාති.යතනාහ– ‘‘එයතන අට්ඨඞ්ගියකනමග්ය නා’’ති. 
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උපායෙනාති යෙන විධිනා අරිෙමග්ය ො භායවතබ්යබො, යතන 

සමාධිපක්ඛිෙං විපස්සනාධම්මඤ්යචව මග් ධම්මඤ්ච.‘‘අරිෙුංයවො, භික්ඛයව, 
සම්මාසමාධිුං යෙයසස්සාමි සඋපනිසුං සපරික්ඛාර’’න්ති (ම. නි. 3.136) හි

වචනයතො සම්මාසමාධිආෙයෙො මග් ධම්මාපි සමාධිපක්ඛිො. විචියනෙයාති

වීමුංයසෙය, භායවෙයාති අත්යථො. තත්ථාති යහතුම්හි භුම්මවචනුං.

අරිෙමග් යහතුකා හි සත්තානුං විසුද්ධි. යතනාහ – ‘‘තස්මිං අරිෙමග්ය  

විසුජ්ඣතී’’ති. පඤ්චක්ඛන්ෙෙම්මං විචියනෙය, පඤ්චුපාොනක්ඛන්යධ
විපස්යසෙය. යතසු හි විපස්සිෙමායනසු විපස්සනා උක්කුංස තා. ෙෙග්ය න
දුක්ඛසච්චුං පරිඤ්ඤාපටියවයධන පටිවිජ්ඣීෙති, තෙග්ය න සමුෙෙසච්චුං 
පහානපටියවයධන නියරොධසච්චුං සච්ඡිකිරිොපටියවයධන, මග් සච්චුං
භාවනාපටියවයධන පටිවිජ්ඣීෙති, එවුංඅච්චන්තවිසුද්ධිොසුජ්ඣති.යතනාහ– 

‘‘එවං යතසු චතූසු සච්යචසු විසුජ්ඣතී’’ති. ඉධාපි නිමිත්තත්යථ භුම්මවචනුං. 
සච්යචසුවාපටිවිජ්ඣිෙමායනසූතිවචනයසයසො. 

අවොරණවචනන්ති වවත්ථාපනවචනුං, අවධාරණන්ති අත්යථො. 

සාරිපුත්යතොවාතිචඅවධාරණුංතස්ස සාවකභාවයතොසාවයකසුසාරිපුත්යතොව

යසයෙයොති ඉමමත්ථුං දීයපති. කිය සඋපසයමනාති ඉමිනා මහායථරස්ස
තාදියසො කියලසූපසයමොති ෙස්යසති, ෙස්ස සාවකස්ස විසයෙ පඤ්ඤාෙ
පාරමිප්පත්ති අයහොසි. ෙදි එවුං – ‘‘යෙොපි පාරඞ් යතො භික්ඛු, එතාවපරයමො
සිො’’ති ඉෙුං කථන්ති? යතසුං යතසුං බුද්ධානුං සාසයන පඤ්ඤාෙ 
පාරමිප්පත්තසාවකවයසයනතුං වුත්තන්ති ෙට්ඨබ්බුං. අථ වා – ‘‘නත්ථි
විමුත්තිො නානත්ත’’න්ති (දී. නි. ටී. 3.141; විභ. මූලටී.
සුත්තන්තභාජනීෙවණ්ණනා) වචනයතො සාවයකහි විමුත්තිපඤ්ඤාමත්තුං

සන්ධායෙතුං වුත්තුං. යතනාහ – ‘‘පාරඞ් යතොති නිබ්බානං  යතො’’තිආදි.
යසසුංසුවිඤ්යඤෙයයමව. 

අනාථපිණ්ඩියකොවාෙසුත්තවණ්ණනාෙලීනත්ථප්පකාසනාසමත්තා. 

2. ඡන්යනොවාෙසුත්තවණ්ණනා 

389. ඡන්යනොති ඉෙුං තස්ස නාමන්ති ආහ ‘‘එවංනාමයකො යථයරො’’ති.
ෙස්සපනසත්ථාරාපරිනිබ්බානකායලබ්රහ්මෙණ්යඩොආණත්යතො, අෙුං යසොන

යහොතීති ෙස්යසන්යතො ආහ – ‘‘න අභිනික්ඛමනං නික්ඛන්තත්යථයරො’’ති, 
යලොකනාථස්ස අභිනික්ඛමනකායල කපිලපුරයතො නික්ඛන්යතොති අත්යථො. 

ගි ානපුච්ඡකාතිගිලානස්ස පුච්ඡනකා, ගිලානභාවස්ස අවත්ථුං යසොතුකාමාති

අත්යථො.සසනයතොහිුංසනයතො සත්ථන්තිආහ ‘‘ජීවිතහාරකසත්ථ’’න්ති. 
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390. උපවජ්ජුං එතස්ස නත්ථීති අනුපවජ්ජං, කරජකාෙුං කත්වා ආෙතිුං

උප්පත්තිරහිතන්තිඅත්යථො. යතනාහ ‘‘අනුප්පත්තික’’න්ති. 

391. ඛෙවෙං ඤත්වාති සඞ්ඛාර තුං ඛණභඞ් ුං යනත්වා ඤායණන

ොථාවයතො ඤත්වා. යනතං මමාති දුක්ඛයතො සමනුපස්සනා සඞ්ඛායරසු

දිට්යඨසු මමුංකාරාභාවයතො. යනයසොහමස්මීති අනිච්චයතො සමනුපස්සනා

අනිච්චයතොයතසුදිට්යඨසු අහුංකාරාභාවයතො. නයමයසොඅත්තාතිඅනත්තයතො
සමනුපස්සනා අනත්තයතො යතසු දිට්යඨසු අත්තග් ාහාභාවයතොති ආහ – 

‘‘යනතංමම…යප.… අත්තාතිසමනුපස්සාමී’’ති. 

393. තස්මා පුථුජ්ජයනොතිෙස්මා අරියෙොසබ්බයසො පරිඤ්ඤාතවත්ථුයකො
දුක්ඛයවෙනුං අධිවායසතුුං අසක්යකොන්යතො නාම නත්ථි, තස්මා පුථුජ්ජයනො, 
යකවලුංපනඅධිමායනයනව– ‘‘නාභිකඞ්ඛාමිජීවිතුං, පරිචිණ්යණොයම සත්ථා, 

නියරොධුං දිස්වා’’ති වෙතීති අධිප්පායෙො. ඉෙම්පීති ඉෙම්පි, ‘‘නිස්සිතස්ස
චලිත’’න්තිආදි. තණ්හානිස්සිතභායවන හි ආෙස්මා ඡන්යනො මාරණන්තිකුං
යවෙනුං අධිවායසතුුං අසක්යකොන්යතො ඉයතො චියතො පරිවත්තන්යතො චලති 
විප්ඵන්ෙති, තස්මා ‘‘නිස්සිතස්ස චලිත’’න්තිආදි මනසිකාතබ්බුං, යතන ඉෙුං

සබ්බුං තුං විප්ඵන්දිතුං න භවිස්සතීති අධිප්පායෙො. කප්පසද්යෙො 

කාලපරිොයෙොපියහොති, නකාලවියසසවාචයකොඑවාතිආහ– ‘‘නිච්චකප්පන්ති 

නිච්චකා ’’න්ති. ෙථා අප්පහීනතණ්හාදිට්ඨියකො පුග් යලො තුංනිස්සියතො 

අල්ලියනො, එවුං තාහිපි නිස්සියතො අමුත්තභාවයතොති ආහ – ‘‘තණ්හාදිට්ඨීහි

නිස්සිතස්සා’’ති. චලිතන්ති ෙථා ෙථා අසමාරද්ධාෙ සම්මාපටිපත්තිො
ආදීනවවයසන චලන්තුං පන ෙස්මා අරිෙස්ස විනයෙ විරූපුං චලිතුං නාම

යහොති, තස්මා ආහ – ‘‘විප්ඵන්දිතං යහොතී’’ති. තාදියස පන 
පපඤ්චවික්ඛම්භනවයසනචිත්තස්සචලියත අසති භාවනාෙවීථිපටිපන්නතාෙ
කියලසපටිප්පස්සද්ධි එව යහොතීති ආහ ‘‘චලියත අසති පස්සද්ධී’’ති. යතන

වුත්තුං– ‘‘කිය සපස්සද්ධිනාම යහොතී’’ති. 

භවන්තරුංදිස්වානමනට්යඨන නති. යතනාහ– ‘‘නතිොඅසතීතිභවත්ථාෙ

ආ ෙනිකන්තිපරියුට්ඨායනසු අසතී’’ති. පටිසන්ධිවයසන ආ ති නාමාති 

පටිසන්ධිග් හණවයසන භවන්තරයතො ඉයධව ආ මනුං නාම, චුතිවයසන 

චවනවයසන ඉයතො භවන්තරස්ස  මනං නාම න යහොති ආ ති තිො අසති 
කතූපචිතස්සපි කම්මස්ස උප්පත්තිපරිකප්පවයසන පවත්තිො අභාවයතො. 

චවනවයසනාතිනිබ්බත්තභවයතොචවනවයසන චුති, ආෙතිුංඋපපජ්ජනවයසන
උපපායතොනයහොති.ෙයතො තිආ තිචවනුංඋපපායතොනයහොති, තයතොඑව
යනවිධ, නහුරුං, නඋභෙමන්තයරන, කාෙස්ස තිොආ තිොචඅභාවයතො
සබ්බයසො චුතූපපායතොනත්ථි; යතනනඉධයලොයකඨියතොතිවත්තබ්යබො.න
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පරයලොයක ඨියතොති වත්තබ්යබො, න උභෙමන්තයරන ඨියතොති වත්තබ්යබො.

යතනාහ ‘‘නයිෙ ය ොයක’’තිආදි. තත්ථ ඉධයලොකපරයලොකවිනිමුත්තස්ස
සුංසරණපයෙසස්ස අභාවයතො, ‘‘න උභෙමන්තයරනා’’ති වුත්යතොති 

උභෙපරිොපන්යනොනයහොතීතිපටික්ඛිපන්යතො, ‘‘නඋභෙත්ථ යහොතී’’තිආහ. 

අෙයමව අන්යතොති යෙො ඉධයලොයක පරයලොයක ච අභායවො අවිජ්ජමානතා
අනුප්පජ්ජනුං, අෙයමවසකලස්සදුක්ඛමූලස්සඅන්යතො පරියෙොසානුං. 

394. කණ්ඨනාළිං ඡින්දීති නාළිුං ඡින්දිතුුං ආරභි. තස්මිං ඡින්දිතුුං

ආරද්ධක්ඛයණයඡයෙො ච වත්තති; මරණභෙඤ්ච ඔක්කමි අවීතරා භාවයතො, 

තයතොඑව  තිනිමිත්තංඋපට්ඨාති. ‘‘යසොපිනාමසබ්රහ්මචාරීනුංඅනුපවජ්ජතුං 

බයාකරිත්වා සරා මරණුං මරිස්සතී’’ති සුංවිග් මානයසො සඞ්ඛායර 

අනිච්චාදිවයසන පරිග් ණ්හන්යතො. අරහත්තං පත්වාති පුබ්යබ බහුයසො
විපස්සනාෙ උෙෙබ්බෙඤාණුං පාවිතත්තා තාවයෙව අරහත්තුං පත්වා
අරහත්තඵලපච්චයවක්ඛණානන්තරුං කණ්ඨනාළිච්යඡෙපච්චො 

ජීවිතනියරොයධන සමසීසීහත්වාපරිනිබ්බායි. නහි අන්තිමභවිකස්සඅරහත්තුං

අප්පත්වා ජීවිතන්තරායෙො යහොති. යථරස්සාති ආෙස්මයතො ඡන්නත්යථරස්ස. 

බයාකරයණනාති යහතුම්හි කරණවචනුං ‘‘බයාකරයණන යහතුනා’’ති. 
තන්නිමිත්තඤ්හි යථයරො වීරිෙුං පග් ණ්හන්යතො විපස්සනුං උස්සුක්කායපති. 

ඉමිනාති, ‘‘අත්ථි, භන්යත’’තිආදිවචයනන. යථයරොති ආෙස්මා

සාරිපුත්තත්යථයරො. පුච්ඡතීති, භන්යත, තථා කුලසුංසග් පසුයතො කථුං 
පරිනිබ්බායිස්සතීතිපුච්ඡති. ‘‘පුබ්යබකුයලසුසුංසට්ඨවිහාරී’’ති සබ්රහ්මචාරීනුං

පඤ්ඤාතස්සපි ඉමස්මිං ‘‘යහොන්ති යහයත සාරිපුත්තා’’තිආදිනා භ වයතො

වුත්ත-ට්ඨායන අසංසට්ඨභායවො පාකයටො අයහොසි. පක්කම්පි නිපක්කුං විෙ
සම්මාපටිපජ්ජමානාපි යකචි අසඤ්ඤතා උපට්ඨහන්ති. යසසුං
සුවිඤ්යඤෙයයමව. 

ඡන්යනොවාෙසුත්තවණ්ණනාෙලීනත්ථප්පකාසනාසමත්තා. 

3. පුණ්යණොවාෙසුත්තවණ්ණනා 

395. අනන්තරසුත්යත ‘‘පටිසල්ලානාති ඵලසමාපත්තියතො’’ති වුත්තුං, 
තත්ථ ධම්මයසනාපතියනො අරිෙවිහාරස්ස අධිප්යපතත්තා, ඉධ පන

අකතකිච්චස්ස පටිසල්ලානුං නාම කාෙවියවයකොති ආහ – ‘‘පටිසල් ානාති

එකීභාවා’’ති. ‘‘චක්ඛුවිඤ්යඤෙයා රූපා’’ති පයනත්ථ විඤ්යඤෙයරූපුං
විජානන්තස්සද්වාරභූතුංචක්ඛුන්තිඋභෙුංඅජ්ඣත්තිකුං බාහිරඤ්චආෙතනුං

අභිනන්දිතාදිසාමඤ්යඤන තඤ්යචති එත්ථ තං-සද්යෙන එකජ්ඣුං

පච්චාමට්ඨන්තිආහ– ‘‘තඤ්යචතිතංචක්ඛුඤ්යචවරූපඤ්චා’’ති.ෙුංපයනත්ථ 
විඤ්යඤෙයසද්යෙන යජොතිතුං විඤ්ඤාණුං තුං සම්පයුත්තධම්මාති තදුභෙුං, 
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‘‘මයනොවිඤ්යඤෙයාධම්මා’’තිපයෙනකථිතයමවාතිඉධන හිතුං.එසනයෙො

යසයසසුපි. සයමොොයනනාති සහාවට්ඨායනන, චිත්යතන නන්දිො තණ්හාෙ
සහ පවත්තිො චිත්තසහුප්පත්තිොති අත්යථො. යතනාහ – ‘‘උප්පජ්ජති

නන්දී’’ති. පඤ්චක්ඛන්ෙදුක්ඛස්ස සයමොොනන්ති පඤ්චක්ඛන්ධසඞ්ඛාතස්ස 
දුක්ඛසච්චස්සපච්චයවොකායරසහප්පවත්තියහොති.ෙස්මාදුක්ඛුංඋප්පජ්ජමානුං 

ඡන්නුංද්වාරානුංයෙවවයසනඋප්පජ්ජති, තථාසමුෙයෙොති, තස්මාආහ– ‘‘ඉති

ඡසු ද්වායරසූ’’තිආදි. කියලසවට්ටස්ස කම්මවට්ටස්ස විපාකවට්ටස්ස ච

කථිතත්තා ආහ – ‘‘වට්ටං මත්ථකං පායපත්වා ෙස්යසතී’’ති. දුතිෙනයෙති

‘‘සන්ති ච යඛො’’තිආදිනා වුත්යත දුතියෙ යෙසනානයෙ. පාටියෙක්යකො

අනුසන්ධීති න ෙථානුසන්ධි නාපි අජ්ඣාසොනුසන්ධීති අධිප්පායෙො, 

පුච්ඡානුසන්ධිස්ස පන ඉධ සම්භයවො එව නත්ථීති. සත්තසු ඨායනසූති
අක්යකොසයන පරිභාසයන පාණිප්පහායර යලඩ්ඩුප්පහායර ෙණ්ඩප්පහායර
සත්ථප්පහායර ජීවිතායවොයරොපයනති ඉයමසු සත්තසු. ‘‘භද්ෙකා

වතියම’’තිආදිනාඛන්තිපටිසුංයුත්තුං සීහනාෙං නොයපතුං. 

396. චණ්ඩාති යකොධනා, යතනදූසිතචිත්තතාෙදුට්ඨාතිවුත්තා. කිබ්බිසාති

පාපා. ඵරුසාති ඊසකම්පි පසාෙසියනහාභායවන ලුද්ො. ඵරුසවචනතාෙ වා 

ඵරුසා, තථාභූතා පන ලුද්ො නාම යහොන්ති, තස්මා වුත්තුං ‘‘කක්ඛළා’’ති. 

ඉෙඤ්ච යතති, ‘‘හත්ථච්යඡෙුං නාසිකච්යඡෙ’’න්ති එවමාදිුං ඉෙඤ්ච අනිට්ඨුං
කරිස්සාමාතිභෙෙස්සයනනතජ්යජස්සන්ති. 

ඝටිකමුග් යරනාති ෙණ්ඩානුං කිර අග් පස්යස ඝටාකාරුං ෙස්යසන්ති, 

යතන යසො ‘‘ඝටිකමුග් යරො’’ති වුච්චති. එකයතොොරාදිනා සත්යථන

කරවාලඛග් ාදිනා. ‘‘ඉන්ද්රිෙසංවරාදීනං එතං නාම’’න්ති වත්වා ෙත්ථ ෙත්ථ 
ඉන්ද්රිෙසුංවරාෙයෙො ‘‘ෙයමො’’ති වුත්තා, තුං පාඨපයෙසුං ෙස්යසන්යතො 

‘‘සච්යචනා’’තිආදිමාහ. මනච්ඡට්ඨානි ඉන්ද්රිොනි ෙයමති සුංවයරතීති 

ඉන්ද්රිෙසංවයරො, ෙයමො. රා ාදිපාපධම්යමෙයමතිඋපසයමතීති ෙයමො, පඤ්ඤා. 

පාණාතිපාතාදිකම්මකියලයස ෙයමති උපසයමති වික්ඛම්යභතීති ෙයමො 

උයපොසයථො. බයාපාෙවියහසාදියක ෙයමති වියනතීති ෙයමොතිආහ – ‘‘ඉමස්මිං

පන සුත්යත ඛන්ති ‘ෙයමො’ති යවදිතබ්බා’’ති. උපසයමොති තස්යසව ෙමස්ස 

යවවචනං, තස්මා ෙයමො ච යසො බයාපාොදීනුං විනෙනට්යඨන යතසුංයෙව

උපසමනට්යඨනඋපසයමොචාති ෙමූපසයමො, අධිවාසනඛන්ති. 

397. තත්ථ ඛන්තිෙුං කතාධිකායරො තුං ජනපෙුං  න්ත්වා මහාජනස්ස 
අවස්සයෙො යහොති, තස්මා තෙස්ස අපොනුං සමුො මයතො පට්ඨාෙ විභායවතුුං, 

‘‘යකො පයනස පුණ්යණො’’තිආදි ආරද්ධුං. එත්ථාති එතස්මිුං
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සුනාපරන්තජනපයෙ. අසප්පාෙවිහාරන්ති භාවනාභියෙො ස්ස න සප්පාෙුං
විහාරුං. 

ද්යවභාතයරොතිඅවිභත්තසාපයතෙයා අවිභත්තයවොහාරසුංයෙො ා.යතනාහ 

‘‘යතසූ’’තිආදි. ජනපෙචාරිකංචරන්යතො භණ්ඩුං යහත්වාජනපයෙසුවික්කෙුං 
කයරොන්යතො. 

‘‘බුද්ධපූජුං ධම්මපූජුං සඞ්ඝපූජුං කරිස්සාමා’’ති තන්නින්නා. අට්ඨිමිඤ්ජං

ආහච්ච අට්ඨාසීති, ‘‘බුද්යධො’’ති වචනුං අස්සුතපුබ්බුං යසොතපථුං උප තුං
අනප්පකුං පීතියසොමනස්සුං සමුට්ඨායපන්තුං පීතිසමුට්ඨානපණීතරූයපහි

ඡවිචම්මාදීනි ඡින්දිත්වා අට්ඨිමිඤ්ජුං ආහච්ච අට්ඨාසි. විස්සජ්ජිතන්ති

වික්කිණනවයසන විනියෙොජිතුං. කම්මට්ඨානං න උපට්ඨාතීති භාවනාවීථිුං න

ඔතරති. මය්හං අසප්පායෙොති මය්හුං කම්මට්ඨානභාවනාෙ සප්පායෙො
උපකායරොන යහොති. 

යකොචි චඞ්කමිතුං සමත්යථො නාම නත්ථි මහතා සමුද්ෙවීචිසද්යෙන 
උපද්දුතත්තා භාවනාමනසිකාරස්ස අනභිසම්භුණනයතො. යතනාහ 

‘‘සමුද්ෙවීචියෙො’’තිආදි. යසොති මකුළවිහායරො. 

උත්තමජයවන ච්ඡමානා ෙථාධිප්යපතුං මග් ුංඅතික්කමිත්වා අඤ්ඤතරං

දීපකංපාපුණි. 

උප්පාදිකං උට්ඨායපත්වාති මහාවාතමණ්ඩලසමුට්ඨාපයනන තස්මිුං
පයෙයසමහාසමුද්ෙුංසුංයඛොයභන්යතොමහන්තුංඋප්පාෙුං උට්ඨයපත්වා. 

යථයරො, ‘‘අම්යහ ආවජ්යජෙයාථා’’ති කනිට්ඨස්ස වචනුං සරිත්වා 
අන්තරන්තරා ආවජ්යජති, තස්මා තොපි ආවජ්යජති, තුං සන්ධාෙ වුත්තුං – 

‘‘තස්මිංයෙව ඛයණආවජ්ජිත්වා’’ති. සම්මුයඛතිසීසට්ඨායන. පටියවයෙසුන්ති 

පයවයෙසුුං, උපාසකා මෙන්ති පටිජානිුංසු. ඉමිනාති ඉමිනා මය්හුං 

පරිච්චත්තයකොට්ඨායසන. මණ්ඩ මාළන්ති මුණ්ඩමණ්ඩලමාළසදිසුං

පටිස්සෙුං. පරිචාරකාති අවයසස ාමියනො. 

සච්චබන්ධස්ස ඔකාසුං කයරොන්යතො ‘‘එකූනපඤ්චසතාන’’න්ති ආහ. තං

දිවසං…යප.… අග් යහසි, යතනයසොයථයරොපඨමුංසලාකුං ණ්හන්තානුං
එතෙග්ය ඨපියතො. 

වාණිජ ාමං  න්ත්වාති වාණිජ ාමසමීපුං  න්ත්වා. බුද්ෙයකො ාහ න්ති
බුද්ධානුංඋප ම්මසත්තානුං උප්පජ්ජනකුතූහලුං. 
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මහා න්ෙකුටිෙංයෙවාති යජතවනමහාවිහායර මහා න්ධකුටිෙුංයෙව. 

පරිචරිතබ්බන්තිඋපට්ඨාතබ්බුං. 

 න්ෙකට්ඨානීති චන්ෙනඅ රුසලළාදීනි සු න්ධකට්ඨානි. යසසුං
සුවිඤ්යඤෙයයමවාති. 

පුණ්යණොවාෙසුත්තවණ්ණනාෙලීනත්ථප්පකාසනාසමත්තා. 

4. නන්ෙයකොවාෙසුත්තවණ්ණනා 

398. සඞ්ඝස්ස භාරං අකාසි උපායෙන නන්ෙකත්යථරස්ස ඔවායෙන

වියනතබ්බානුංභික්ඛුනීනුංවිනෙත්ථුං.යතනාහ ‘‘ඉමං පනා’’තිආදි.පරිොෙති 

පවත්තතීති පරිොයෙො, පටිපාටීතිආහ– ‘‘පරිොයෙනාති වායරනා’’ති. අස්සාති

නන්ෙකත්යථරස්ස. වොයපසි අඤ්යඤහි අත්තයනො අයනොකාසභාවුං. 

පරිොයෙන ඔවෙන්තීති ඔවදිතුුං සමත්ථා භික්ඛුනියෙො වායරන ඔවෙන්ති. ඉෙුං

පරිොයෙන ඔවෙනුං. චිත්තං එකග් ං යහොති පසීෙති පුබ්බචරිෙසිද්යධන 
 ාරවබහුමායනනය හස්සිතයපමවයසන. 

ය ොතමීතිමහාපජාපතිය ොතමී. යසට්ඨිස්සාතිබාරාණසියසට්ඨියනො. 

යතති පච්යචකබුද්යධ. කිං නු යඛොති පුච්ඡි චිරතරකාලුං පුඤ්ඤකිරිොෙ

පරිභාවිතසන්තානතාෙ, පච්යචකබුද්යධසු ච  ාරවබහුමානතාෙ. දුග් යතහිපි

සක්කා කාතුන්තිදුග් යතහිපිෙථාවිභවුංකතාකුටිතුම්හාකුංවසිතුුංසක්කාති 
පුච්ඡි. 

හත්ථකම්මං යෙථාති හත්ථකම්මුං කත්වා යෙථාති අත්යථො. ආනිසංසං

ආචික්ඛිත්වාති ‘‘තාදිසානුං මයහසීනුං කතුං යවෙයාවච්චුං අම්හාකම්පි
දීඝරත්තුං හිතාෙ යහොති. ආවාසොනඤ්ච නාම මහප්ඵලුං මහානිසුංසුං
නිබ්බත්තට්ඨායන මහාසම්පත්තිආවහුං භවිස්සතී’’තිආදිනා ආනිසුංසුං 

ආචික්ඛිත්වා.  ාළ්යහනඔවායෙනතජ්යජත්වාති, ‘‘ඉයමසුනාම කයරොන්යතසු
ත්වුංකස්මානකයරොසි, මමයජට්ඨකොසස්සභරිෙභාවුංනජානාසි.සබ්යබහිපි 
කරිෙමානස්ස හත්ථකම්මස්ස අකරයණ තුය්හුං ඉෙඤ්චිෙඤ්ච දුක්ඛුං

ආ මිස්සතී’’ති භයෙනතජ්යජත්වා. සතංසතංහත්වාතිසතුංසතුංොසපුත්තා 

එකජ්ඣුංහුත්වාඑකඤ්චඑකඤ්චකුටිුංකත්වාඅොසි. චඞ්කමනාදිපරිවාරන්ති 

චඞ්කමනරත්තිට්ඨානදිවාට්ඨානයභොජනාදිපරිවාරට්ඨානසහිතුං. ජග්ගිත්වා 

උපට්ඨායපත්වා. විස්සජ්ජායපසීති පරිච්චජායපසි. පරිවත්තායපත්වාති

යචතායපත්වා. තිචීවරානීති සහස්සග්ඝනිකානි තිචීවරානි කත්වා අොසි. 
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පටුන 

කාය න කා න්ති කායල කායල, කිස්මිඤ්චි කායලති අත්යථො. රජ්යජ

ඨිතස්සාතිසබ්බභූතූපකාරරජ්යජඨිතස්ස. 

නන්ෙකත්යථයරොපීති තො යජට්ඨකොයසො එතරහි නන්ෙකත්යථයරො

පබ්බජිත්වා අරහත්තුං පත්යතො. යජට්ඨකොසිධීතා …යප.… 

අග් මයහසිට්ඨායනඨිතාතිමහාපජාපතිය ොතමිුං සන්ධාෙ වෙති. අෙමාෙස්මා

නන්ෙයකොති අෙයමව සමුො මයතො ආෙස්මා නන්ෙකත්යථයරො. එතාව තා

භික්ඛුනියෙොතිඑතාවතාසමුො මයතො පඤ්චසතා භික්ඛුනියෙො. 

399. යහතුනාති ඤායෙනඅවිපරීතපටිපත්තිො.පුබ්බභා ාහිපුරිමාපුරිමා

පටිපො පච්ඡිමාෙ කාරණුං. ොථාවසරසයතො දිට්ඨන්ති ෙථාභූතසභාවයතො 
පච්චක්ඛුංවිෙ. 

401. තංසභාවංතංසභාවන්තිතස්සා යවෙනාෙපච්චෙභායවනඅනුරූපුං. 

403. පඨමතරංයෙව අනිච්චාති තස්සාපි ඡාොෙ අනිච්චභායවො
පඨමතරුංයෙවසිද්යධො.නහිකොචිඅනිච්චුංනිස්සාෙපවත්තුං කිඤ්චිනිච්චුං
නාමඅත්ථීති. 

404. අනුපහනිත්වාතිඅවිනායසත්වා. කථුං පනමුංසකාෙුං චම්මකාෙඤ්ච
අවිනායසත්වා ඉතයරසුං කන්තනුං යහොතීති බයතියරකමුයඛන ෙස්යසතුුං, 

‘‘තත්ථා’’තිආදි වුත්තුං. චම්මං අල්ලිොයපන්යතොති චම්යම ලග් ායපන්යතො

චම්මපටිබද්ධුං කයරොන්යතො. චම්මං බද්ෙං කත්වාති විවරකායල න

ඵායලන්යතො චම්මබද්යධ කත්වා. එවං අකත්වාති එවුං මුංසචම්මකාොනුං 
විනාසනුං අකත්වා, විලිමුංසාදිවිකන්තයනන අඤ්ඤමඤ්ඤුං වියවයචත්වා.

තත්ථ විලිමංසන්ති චම්මනිස්සිතමුංසුං, පටිච්ඡන්නකියලොමකන්ති ච වෙන්ති. 

න්හාරූති සුඛුමන්හාරු. බන්ෙනන්ති චම්මමුංසානුං සම්බන්ධුං. යතනාහ – 

‘‘සබ්බචම්යම  ග් විලිපනමංසයමවා’’ති. අන්තරකිය සයමවාති අන්තයර
චිත්යතජාතත්තා සත්තසන්තානන්යතො ධතාෙඅබ්භන්තරභූතකියලසයමව. 

405. තජ්ජං වාොමන්ති නිෙස්සනමත්තුං ෙට්ඨබ්බුං. තථා හි පුරියසන
කුඨාරිනායඡජ්ජුංඡින්දියත යඡජ්ජට්ඨානස්සසල්ලක්ඛණුංඉච්ඡිතබ්බුං, තස්ස
පටිඝාතභායවො ඉච්ඡිතබ්යබො, කාෙපරිළාහාභායවො ඉච්ඡිතබ්යබො, තස්ස
අවට්ඨානුං ඉච්ඡිතබ්බුං, කිච්චන්තයර අජ්ඣුයපක්ඛණුං ඉච්ඡිතබ්බුං, එවුං
පඤ්ඤාෙ කියලයස ඡින්ෙන්තස්ස යෙොගියනො වීරිෙබයලන සද්ධිුං සති-පීති-

පස්සද්ධි-සමාධි-උයපක්ඛාසම්යබොජ්ඣඞ් ුං ඉච්ඡිතබ්බන්ති ආහ – ‘‘එවං න

විනාඡහි…යප.… සක්යකොතී’’ති. 
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407. යතන කාරයණනාති යෙන තාසුං භික්ඛුනීනුං සා ධම්මයෙසනා
සප්පාො, ආයසවනමන්ෙතාෙ පන අජ්ඣාසයෙන පරිපුණ්ණසඞ්කප්පා න
ජාතායෙව; පුන තථා යෙසනාෙ සති ආයසවනබලවතාෙ පරිපුණ්ණසඞ්කප්පා
භවිස්සන්ති; යතන කාරයණන ත්වම්පි තා භික්ඛුනියෙො යතයනව ඔවායෙන
ඔවයෙෙයාසීති. 

415. සබ්බපච්ඡිමිකාති සබ්බාසුං කනිට්ඨා යසොතාපන්නා, අනරිො තත්ථ

කාචිනත්ථීති අත්යථො.යතනාහ– ‘‘යසසාපන…යප.… ඛීණාසවාචා’’ති. ෙදි

එවන්තිඅඛීණාසවාපිතාදිසාභික්ඛුනීඅත්ථි.එවුංසති සුක්ඛවිපස්සකභායවනපි
සති ඛීණාසවභායව අරිෙස්ස විනයෙ අපරිපුණ්ණසඞ්කප්පාවාති අධිප්පායෙන

යචොයෙති, ‘‘කථං පරිපුණ්ණසඞ්කප්පා’’ති? ඉතයරො අජ්ඣාසෙපාරිපූරිොති

කාරණුං වත්වා, ‘‘ෙස්ස හී’’තිආදිනා තමත්ථුං විවරති. අජ්ඣාසෙපාරිපූරිොති
තත්ථ අධිප්පාෙපාරිපූරිො, නසබ්බයසොගුණපාරිපූරිොතිඅධිප්පායෙො.යතනාහ 

‘‘කො නු යඛො’’තිආදි. එයතන පාෙකජ්ඣානසම්මසිතජ්ඣානානුං විසදිසතාෙ 
පුග් ලස්ස විපස්සනාකායල පවත්තඅජ්ඣාසෙවයසන අරිෙමග්ය  
යබොජ්ඣඞ් මග් ඞ් ඣානඞ් ානුං වියසසතාති අෙමත්යථො දීපියතොති
යවදිතබ්යබො.යසසුං සුවිඤ්යඤෙයයමව. 

නන්ෙයකොවාෙසුත්තවණ්ණනාෙලීනත්ථප්පකාසනාසමත්තා. 

5. රාහය ොවාෙසුත්තවණ්ණනා 

416. විමුත්තිං පරිපායචන්තීති කියලසානුං පටිප්පස්සද්ධිවිමුත්තිභූතුං

අරහත්තුංසබ්බයසොපායචන්තිසායධන්ති නිබ්බායපන්තීති විමුත්තිපරිපාචනීො.

ෙම්මාති කාරණධම්මා. යතනාහ – ‘‘විසුද්ධිකාරණවයසනා’’ති, 
අරහත්තසඞ්ඛාතාෙ විසුද්ධිො සම්පාෙනවයසනාති අත්යථො. සද්ධින්ද්රිොෙයෙො 
විසුජ්ඣමානාමග් පටිපාටිොවසබ්බයසොඅස්සද්ධිොදීහිචිත්තුංවියමොයචන්තා 
අග් ඵලවිමුත්තිුං සම්පායෙන්ති. යතසුං පන විසුද්ධි බාලපරිවජ්ජයනන 
පණ්ඩිතපයිරුපාසයනනපසාොවහධම්මපච්චයවක්ඛණාෙචයහොති.තයතොඉධ

පන්නරසධම්මා අධිප්යපතාතිෙස්යසන්යතො, ‘‘වුත්තඤ්යහත’’න්තිආදිමාහ. 

තත්ථ අස්සද්යෙ පුග් ය ති සද්ධාරහියත පුග් යල. යත හි නිස්සාෙ න
කොචි සද්ධා සම්භවති, යතසුං පන දිට්ඨානු තිආපජ්ජයනන අඤ්ඤෙත්ථු
අසද්ධිෙයමව වඩ්ඪති, තස්මා යත පටිභෙමග්ය ො විෙ දූරයතො වජ්යජතබ්බා. 

අස්සද්ධිෙන්ති ච සද්ධාෙ පටිපක්ඛභූතා අසද්යධෙයවත්ථුස්මිුං

අධිමුච්චනාකායරන පවත්තා සුංකියලසධම්මා යවදිතබ්බා. සද්යෙ පුග් ය ති
සද්ධාසම්පන්යනපුග් යල.යතහිනිස්සාෙ සද්යධෙයවත්ථුස්මිුං අනුප්පන්නා

උප්පජ්ජති, උප්පන්නාභියෙයොභාවුං යවපුල්ලුංආපජ්ජති. සද්යෙෙයවත්ථූතිච
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බුද්ධාදීනි රතනානිකම්මකම්මඵලානිච. යසවයතොතිලබ්භමානුංසද්ධාසම්පෙුං 
උප්පායෙතුුං වඩ්යඪතුඤ්චනියසවයතො. යසසපොනිතස්යසව යවවචනානි. අථ

වා යසවයතො උපසඞ්කමයතො. භජයතො යතසුං පටිපත්තිෙුං භත්තිුං කුබ්බයතො. 

පයිරුපාසයතොති යතසුං ඔවාොනුසාසනිකරණවයසන උපට්ඨහයතො. 

පසාෙනීෙසුත්තන්තා නාම බුද්ධාදිගුණපටිසුංයුත්තා පසාොවහා
සම්පසාෙනීෙසුත්තාෙයෙො. යත හි පච්චයවක්ඛයතො බුද්ධාදීසු අනුප්පන්නා

පසන්නා උපජ්ජති, උප්පන්නා භියෙයොභාවුං යවපුල්ලුං ආපජ්ජති. ඉයමහි

තීහාකායරහීති ඉයමහි ෙථාවුත්යතහි තීහි කාරයණහි. පටිපක්ඛදූරීභාවයතො

පච්යචකුං සූපහාරයතො ච ආයසවනුං භාවනුං ලභන්ති. සද්ධින්ද්රිෙං විසුජ්ඣති 
මග් ඵලාවහභායවන අච්ඡතිවිසුද්ධිුංපාපුණාති.ඉමිනානයෙනයසසපයෙසුපි
අත්යථොයවදිතබ්යබො. 

අෙුංපනවියසයසො– කුසීයතතිඅලයස සම්මාපටිපත්තිෙුංනික්ඛිත්තධුයර. 

ආරද්ෙවීරියෙති පග් හිතවීරියෙ සම්මාපටිපන්යන. සම්මප්පොයනති 
අනුප්පන්නානුං අකුසලානුං අනුප්පාෙනාදිවයසන පවත්යත චත්තායරො

උපාෙප්පධායන. පච්චයවක්ඛයතො පටිපත්තිුං අයවක්ඛයතො. යත හි
පච්චයවක්ඛයතො ලීනුං අභිභවිත්වා සම්මයෙවආරම්භධාතුආදි අනුප්පන්නානුං

විධිනා සතිසම්පොෙ උප්පාොෙ භියෙයොභාවාෙ සුංවත්තති. අසමාහියත 

භන්තමි භන්තය ොණසප්පටිභාය  විබ්භන්තචිත්යත. සමාහියත 
උපචාරසමාධිනා අප්පනාසමාධිනා ච සම්මයෙව සමාහිතචිත්යත. 

ඣානවියමොක්යඛති සවිතක්කසවිචාරාදිඣානානි පඨමාදිවියමොක්යඛ ච. 
යතසඤ්හි පච්චයවක්ඛණා උපරූපරි අච්චන්තයමව සමාධානාෙ සුංවත්තති. 

දුප්පඤ්යඤති නිප්පඤ්යඤ, අරිෙධම්මස්ස 
උග් හපරිපුච්ඡාසවනසම්මසනාභායවන සබ්බයසො පඤ්ඤාරහියත ච. 

පඤ්ඤවන්යතති විපස්සනාපඤ්ඤාෙ යචව මග් පඤ්ඤාෙ ච සමන්නා යත. 

 ම්භීරඤාණචරිෙන්ති  ම්භීරුං ඛන්ධාෙතනධාතුසච්චපටිච්චසමුප්පාොදියභෙුං
ඤාණස්සචරිතබ්බට්ඨානුං, ෙත්ථවා  ම්භීරඤාණස්සචරිෙුංපවත්තති.තත්ථ
හි පච්චයවක්ඛණා සම්යමොහුං විධමති, අනුප්පන්නාෙ පඤ්ඤාෙ උප්පාොෙ

භියෙයොභාවාෙසුංවත්තති. සුත්තන්තක්ඛන්යෙතිසුත්තසමූයහ. 

පුබ්යබ සද්ධින්ද්රිොදීනුං විසුද්ධිකාරණානි, ‘‘විමුත්තිපරිපාචනීො ධම්මා’’ති

වුත්තානීති ඉධ සද්ධාදියක අඤ්යඤ ච ධම්යම ෙස්යසන්යතො, 

‘‘අපයරපී’’තිආදිමාහ  .තත්ථ සද්ධාදීනුං  විමුත්තිපරිපාචනීෙතා ෙස්සිතා එව, 

අනිච්චසඤ්ඤාදීනුං පන විමුත්තිපරිපාචනීෙතාෙ වත්තබ්බයමව නත්ථි

විපස්සනාභාවයතො  .යතනාහ – ‘‘ඉයම පඤ්ච නිබ්යබෙභාගිො සඤ්ඤා’’ති. 

ක යාණමිත්තතාෙයෙොති කලයාණමිත්තතා සීලසුංවයරො අභිසල්යලඛකථා 
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පටුන 

වීරිොරම්යභොනිබ්යබධිකාපඤ්ඤාඉයමකලයාණමිත්තතාෙයෙොපඤ්චධම්මා.

අෙයමත්ථ  සඞ්යඛයපො, විත්ථායරො පන ‘‘යමඝිෙසුත්තසංවණ්ණනාෙං’’ (උො. 

අට්ඨ .31) වුත්තනයෙන යවදිතබ්යබො. ය ොකං යවොය ොයකන්තස්සාති 

බුද්ධයවයනෙයසත්තයලොකුංබුද්ධචක්ඛුනාවියසසයතොඔයලොයකන්තස්ස. 

419. ආෙස්මයතො රාහුලස්ස ඉන්ද්රිොනුං පරිපක්කත්තා සද්ධිුං 
පට්ඨපිතපත්ථනා යෙවතා උදික්ඛමානා තිට්ඨන්ති, – ‘‘කො නු යඛො උත්තරි
ආසවානුංඛයෙ වියනස්සතී’’ති.ෙොපනසත්ථාඑවුංපරිවිතක්යකසි, තාවයෙව
සමානජ්ඣාසෙතාෙසබ්බකාලුං තඞ්ඛණුංආ යමන්තියෙොතායෙවතායෙොතුං
සමවාෙුං දිස්වා එකස්මිුං අන්ධවනස්මිුංයෙව සන්නිපතිතා. උපාලිස්ස
 හපතියනො දීඝනඛපරිබ්බාජකස්ස චතුසච්චධම්යමසු ෙස්සනකිච්යචන
පවත්යතො යසොතාපත්තිමග්ය ොති යතසු සුත්යතසු (පටි. ම. අට්ඨ. 2.2.30) 

පඨමමග්ය ො ‘‘ෙම්මචක්ඛු’’න්ති වුත්යතො, තස්ස ෙස්සනත්ථස්ස සාතිසෙත්තා, 
බ්රහ්මායුයනො පන ඵලඤාණානි යහට්ඨිමානි තීණි සාතිසොනීති 

බ්රහ්මායුසුත්යත(ම. නි. 2.383 ආෙයෙො) තීණි ඵ ානි ‘‘ෙම්මචක්ඛු’’න්ති

වුත්තානි. ඉෙුං පයනත්ථ ආෙස්මයතො රාහුලස්ස මග් ඤාණුං ඵලඤාණඤ්ච
ෙස්සනත්යථො සාතිසයෙො, තාහි ච යෙවතාහි ෙුං ඤාණුං අධි තුං, තුං

සාතිසෙයමවාති වුත්තුං – ‘‘ඉමස්මිං සුත්යත චත්තායරො මග් ා, චත්තාරි ච

ඵ ානි ෙම්මචක්ඛුන්ති යවදිතබ්බානී’’ති. කිුං පන සාවකානුං 
සච්චාභිසමෙඤායණ අත්ථි යකොචි වියසයසොති? ආම අත්ථි. යසො ච යඛො
පුබ්බභාය  වුට්ඨාන ාමිනිවිපස්සනාෙපවත්තිොකාරවියසයසනලයභෙයකාචි

වියසසමත්තා. ස්වාෙමත්යථො අභිෙම්යම ‘‘යනො ච යඛො ෙථා 
දිට්ඨිප්පත්තස්සා’’ති සද්ධාවිමුත්තයතො දිට්ඨිප්පත්තස්ස කියලසප්පහානුං පති 
වියසසකිත්තයනන දීයපතබ්යබො. කිුං පන ආෙස්මා රාහුයලො විෙ තා යෙවතා
සබ්බාඑකචිත්තා පය වචත්තාරිඵලානිඅධි ණ්හිුංසූති? යනොතිෙස්යසන්යතො 

‘‘තත්ථ හී’’තිආදිමාහ.කිත්තකාපනතායෙවතාතිආහ ‘‘තාසඤ්ච පනා’’තිආදි. 

රාහුයලොවාෙසුත්තවණ්ණනාෙලීනත්ථප්පකාසනාසමත්තා. 

6. ඡඡක්කසුත්තවණ්ණනා 

420. ආදිම්හි ක යාණන්ති ආදියකොට්ඨායස කලයාණුං එතස්සාති වා

ආදිකලයායණො, තුං ආදික යාණං, ආදිකලයාණභායවො ච යෙොසවි යමන
ඉච්ඡිතබ්යබො. ෙඤ්හි සබ්බයසො වි තයෙොසුං, තුං පරිපුණ්ණගුණයමව යහොතීති 

‘‘නිද්යෙොස’’න්ති වුත්තුං. කත්වාති ච පෙුං, ‘‘ක යාණං කත්වා භද්ෙකං 

කත්වා’’ති පුරිමපෙද්වයෙනපි යෙොයජතබ්බුං. යෙසනාකායරො හි ඉධ
කලයාණසද්යෙන  හියතො. යතයනවාහ – ‘‘යෙයසතබ්බධම්මස්ස කලයාණතා
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ෙස්සිතායහොතී’’ති, දුතියෙපන අත්ථවිකප්යපයෙයසතබ්බධම්මස්සකලයාණතා

මුයඛයයනව කථිතා ඉතරස්ස අත්ථාපත්තියතො. මජ්යඣක යාණං

පරියෙොසානක යාණන්ති එත්ථාපිඑයසවනයෙො.අෙඤ්චයෙසනාෙයථොමනා

බුද්ධානුංආචිණ්ණසමාචිණ්ණාවාති ෙස්යසතුුං, ‘‘ඉතිභ වාඅරිෙවංස’’න්තිආදි

වුත්තුං. ධම්මග් හණම්පියෙසනාෙයථොමනාඑවාති ‘‘නවහිපයෙහී’’ති වුත්තුං. 

යවෙනා ොථාවයතො ජානනුං, තඤ්ච මග් කිච්චුං, තස්ස උපායෙො 

විපස්සනාතිආහ – ‘‘සහවිපස්සයනන මග්ය න ජානිතබ්බානී’’ති. 
පරිඤ්ඤාභිසමොදිකිච්යචනනිබ්බත්තිොඅසම්යමොහයතොචපටිවිජ්ඣිතබ්යබො. 

යතභූමකචිත්තයමව කථිතං සම්මසනට්ඨානස්ස අධිප්යපතත්තා. එස නයෙො 

ධම්මාෙතනාදීසුපි. ධම්මාෙතනස්ස වා ආෙතනභාවයතො බහිද්ො හණුං, න

සබ්බයසො අනජ්ඣත්තභාවයතො. විපාකයවෙනාපච්චො ජවනක්ඛයණ

උප්පන්නතණ්හාති ඡත්තිුංසවිපාකයවෙනුං නිස්සාෙ එවුං අස්සායෙන්තී
අනුභයවෙයන්තිඅකුසලජවනක්ඛණයතො උප්පන්නතණ්හා. 

422. පාටියෙක්යකො අනුසන්ධීති ෙථානුසන්ධිආදීනුං අසම්භවයතොති

අධිප්පායෙන වුත්තුං. යහට්ඨාති විඤ්ඤාණඵස්සයවෙනාතණ්හානුං 
පච්චොෙත්තවුත්තිතාෙස්සයනන චක්ඛාෙතනාදීනුං රූපාෙතනාදීනඤ්ච 
පච්චොෙත්තවුත්තිතා දීපිතා අපච්චයුප්පන්නස්ස පච්චොභාවයතො, ෙඤ්ච 
පච්චොෙත්තවුත්තිකුං, තුංඅනිච්චුංඋප්පාෙසම්භවයතො, ෙෙනිච්චුංතුංදුක්ඛුං, ෙුං 
දුක්ඛුං තෙනත්තාති ඛන්ධපඤ්චයක ච ඡන්නුං ඡක්කානුං වයසන
ඝනවිනිබ්යභො කරයණන අත්ථයතො අනත්තලක්ඛණුං විභාවිතුං. න
සරූපයතොති සරූපයතොපි තුං විභායවතුකායමො යතයනව ඡඡක්කානුං වයසන 
ඝනවිනිබ්යභො නයෙනබයතියරකයතොචඅන්වෙයතොචෙස්යසන්යතොභ වා– 
‘‘චක්ඛු අත්තාති යෙො වයෙෙයා’’තිආදිමාහාති ෙථානුසන්ධිකාව යෙසනා

විභාවිතා. යතනාහ ‘‘යහට්ඨා කථිතානං හී’’තිආදි. යහට්ඨා පන ඡන්නුං 
ඡක්කානුං වයසන විනිබ්යභො ෙස්සනමත්තුං, න අනත්තලක්ඛණුං විභාවිතුං, 
ඉධ පන සරූපයතො අනත්තලක්ඛණුං විභාවිතන්ති අධිප්පායෙන 
අනුසන්ධන්තරභාවයජොතනා. ෙදිපි අනත්තභායවො නාම චතූසුපි සච්යචසු
ලබ්භයතව, සබ්යබපි හි ධම්මා අනත්තා, ඉයම පයනත්ථ ද්යවපි නො

සම්මසනවයසන පවත්තාති වුත්තුං – ‘‘ද්වින්නං සච්චානං

අනත්තභාවෙස්සනත්ථ’’න්ති. න උපපජ්ජතීති උපපත්තිසඞ්ඛාතයුත්තිො න

සයමතීතිඅෙයමත්ථ අත්යථොතිආහ ‘‘නයුජ්ජතී’’ති.අත්තවාදිනා– ‘‘නිච්යචො 
ධුයවො සස්සයතො’’ති අභිමයතො, චක්ඛුඤ්ච උප්පාෙවන්තතාෙ අනිච්චුං, ෙුං 
පච්චොෙත්ථවුත්තිතා, තස්මා ‘‘චක්ඛු අත්තාති යෙො වයෙෙය, තුං න 
උපපජ්ජතී’’තිආදි. සක්කාෙවත්ථු චක්ඛු අනත්තා අනිච්චභාවයතො යසෙයථාපි
ඝයටො, චක්ඛුුං අනිච්චුං පච්චොෙත්තවුත්තිභාවයතො යසෙයථාපි ඝයටො, චක්ඛු 
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පච්චොෙත්තවුත්ති උප්පාොදිසම්භවයතො යසෙයථාපි ඝයටො. වි ච්ඡතීති

භඞ්ගුප්පත්තිොසභාවාවි යමනවි ච්ඡති.යතනාහ ‘‘නිරුජ්ඣතී’’ති. 

424. ෙස්මා කියලසවට්ටමූලකුං කම්මවට්ටුං, කම්මවට්ටමූලකඤ්ච 

විපාකවට්ටුං. කියලසුප්පත්ති ච තණ්හාදිග් ාහපුබ්බිකා, තස්මා ‘‘තිණ්ණං වා

 ාහානංවයසනවට්ටංෙස්යසතු’’න්තිආහ.ෙස්මාපන තණ්හාපක්ඛිකාධම්මා

සමුෙෙසච්චුං, චක්ඛාෙයෙො දුක්ඛසච්චුං, තස්මා වුත්තුං – ‘‘ද්වින්නං සච්චානං

වයසන වට්ටං ෙස්යසතු’’න්ති. තණ්හාමානදිට්ඨිග් ාහාව යවදිතබ්බා 
සක්කාෙ ාමිනිපටිපොෙ අධිප්යපතත්තා. ‘‘එතුං මමා’’තිආදිනා

 හණයමයවත්ථඅනුපස්සනාතිආහ– ‘‘ ාහත්තෙවයසනපස්සතී’’ති. 

තිණ්ණං  ාහානං පටිපක්ඛවයසනාති තණ්හාදිග් ාහපටිපක්ඛභූතානුං
දුක්ඛානිච්චානත්තානුපස්සනානුං වයසන, තාහි වා තිණ්ණුං  ාහානුං
පටිපක්ඛවයසන විනියවඨනවයසන අනුප්පාෙනවයසනාති අත්යථො.

පටිපක්ඛවයසන විවට්ටුං ෙස්යසතුන්ති යෙොජනා. සක්කාෙනියරොෙ ාමිනී

පටිපොති එත්ථ නියරොධධම්යමො සරූයපයනව ෙස්සියතොති ආහ – 

‘‘නියරොයෙො…යප.… ෙස්යසතු’’න්ති. පටියසෙවචනානීති පටික්යඛපවචනානි. 

425. තණ්හාදීනුං අනුපාදිෙනවචනානි තණ්හාදිට්ඨිවයසයනව වුත්තානි 
තණ්හාදිට්ඨීනුංයෙව අභිනන්ෙනාදිවයසනපවත්තිසබ්භාවයතො. අප්පහීනත්යථො

අනුසෙත්යථොති ආහ – ‘‘අනුයසතීති අප්පහීයනො යහොතී’’ති අරිෙමග්ය න හි
අප්පහීයනො ථාම යතො රා ාදිකියලයසො අනුසයෙො කාරණලායභ සති 
උප්පජ්ජනාරහභාවයතො. ෙුං පයනත්ථ වත්තබ්බුං, තුං යහට්ඨා වුත්තයමව. 

වට්ටදුක්ඛකිය සදුක්ඛස්සාති වට්ටදුක්ඛස්ස යචව කියලසදුක්ඛස්ස ච.
සඋපාදියසසනිබ්බානඤ්හි කියලසදුක්ඛස්ස අන්තකරණුං, 
අනුපාදියසසනිබ්බානුංවට්ටදුක්ඛස්ස. 

426. යතසන්ති අනුසොනුං. පටික්යඛපවයසනාති පජහනවයසන, 

අප්පවත්තිකරණවයසනාති අත්යථො. අවිජ්ජං පජහිත්වාති අනවයසසයතො
අවිජ්ජුං අප්පවත්තිධම්මතුං ආපායෙත්වා. කාමුං යහට්ඨිමමග් ඤාණම්පි 
අවිජ්ජාපහායිනීවිජ්ජාඑව, තුංපනඤාණුංඅවිජ්ජාෙඅනවයසසප්පහාෙකුංන
යහොති, අග් මග් ඤායණපනඋප්පන්යනඅවිජ්ජාෙයලයසොපිනාවසිස්සතීති

තයෙවඅවිජ්ජාෙ පහාෙකන්තිආහ– ‘‘අරහත්තමග් විජ්ජං උප්පායෙත්වා’’ති. 

427. සෙයමව තථා යත අත්තයනො බුද්ධානුභායවන යෙයසන්යත සට්ඨි 

භික්ඛූ අරහත්තුං පත්තාති අනච්ඡරිෙයමතං, අථ කිුං අච්ඡරිෙන්ති ආහ 

‘‘ඉම’’න්තිආදි. කයථන්යතපීති එත්ථ ඉතිසද්යෙො පකාරත්යථො, ඉමිනාව
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පටුන 

පකායරනාති අත්යථො. පත්තා එවාති සට්ඨි භික්ඛූ අරහත්තුං පත්තා එවාති

යෙොජනා. එතම්පි අනච්ඡරිෙං, සත්ථු සම්මුඛා සාවකා සමුො මා මහාභිඤ්ඤා
පභින්නපටිසම්භිො තථා තථා සප්පාටිහාරිෙුං ධම්මුං යෙයසන්තීති. යතනාහ – 

‘‘මහාභිඤ්ඤප්පත්තාහියත සාවකා’’ති. 

මහාමණ්ඩයපති යලොහපාසාෙස්ස පුරයතො එව මහාභික්ඛුසන්නිපායතො
ජායතොති යතසුං පයහොනකවයසන කයත මහති සාණිමණ්ඩයපති වෙන්ති. 

යතසුපි ඨායනසූති යතසු ෙථාවුත්තමහාමණ්ඩපාදීසු ඨායනසු. මහායථයරො 
අත්ථීති පෙුං ආයනත්වා සම්බන්ධිතබ්බුං. යෙවත්යථරස්ස ගුයණ සුත්වා

පසන්නමානයසො මහායථයරො, තථාපි වත්ථසම්පත්තිො පසීදිත්වා ‘‘ත්වං පන 

න්හායපහී’’තිආහ. 

යහට්ඨාපාසායෙති ච කලයාණිෙමහාවිහායර උයපොසථා ායර
යහට්ඨාපාසායෙඑකොඋපරිපාසායෙඑකො, කයථසීති.චූළනා ස්සතථාමහතී 
පරිසා යෙවතානුභායවන අභිඤ්ඤාපාෙනුං අයහොසීති යකචි. යථයරො පන 
මහිද්ධියකොඅයහොසි, තස්මාතාවමහතිුංපරිසුංඅභිඤ්ඤායපසීතිඅපයර. 

තයතො තයතොති තස්සුං තස්සුං දිසාෙුං. එයකොවාති එකච්යචො එව, න
බහුයසො, කතිපොව පුථුජ්ජනා අයහසුන්ති අත්යථො. යසසුං යහට්ඨා
වුත්තනෙත්තාසුවිඤ්යඤෙයයමව. 

ඡඡක්කසුත්තවණ්ණනාෙලීනත්ථප්පකාසනාසමත්තා. 

7. මහාසළාෙතනිකසුත්තවණ්ණනා 

428. මහන්තානි සළාෙතනානි අධිකිච්ච පවත්තත්තා මහාසළාෙතනිකං, 
මහන්තතා ච යතසුං මහන්තුං යලොකසන්නිවාසුං අභිබයායපත්වා ඨිතත්තා
අයෙොනියසො  ය්හමානානුං මහයතො අනත්ථාෙ සුංවත්තනයතො, යෙොනියසො
 ය්හමානානුං මහයතො අත්ථාෙ හිතාෙ සුඛාෙ සුංවත්තනයතො ච ෙට්ඨබ්බා. 

යජොතකන්තියබොධකුං. 

429. සිඛාප්පත්තාෙවිපස්සනාෙජානනම්පිෙථාභූතජානනයමව මග්ය න

ජානනස්ස ආසන්නකාරණභාවයතොති ආහ – ‘‘සහවිපස්සයනන මග්ය න 

අජානන්යතො’’ති. වුඩ්ඪිං  ච්ඡන්තීති පච්චෙසයමොධායනන
භවයෙොනි තිඨිතිසත්තාවාසපාළිො අපරාපරුං පරිවුද්ධිුං  ච්ඡන්ති. එවුංභූතා
පගුණභාවමාපාදිතා සමථවිපස්සනාධම්මා විෙ සුට්ඨතරුං වසීභාවුං පාපිතා 

ඣානාභිඤ්ඤාවිෙචවසීභූතාහුත්වාඋපරූපරිබ්රූයහන්තීතිආහ– ‘‘වසීභාවං

 ච්ඡන්තී’’ති. තථා හි යත කොචි භවපත්ථනාෙ අනුප්පාදිතාෙපි
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අප්පහීනභායවයනවස්සා තිට්ඨන්ති. අකුසලා ධම්මාව යෙභුයෙයන 
ෙස්සනාෙතයනන විනාසෙස්සනයතො පවත්තන්ති පරිවඩ්ඪන්ති ච. 

පඤ්චද්වාරිකෙරථාති පඤ්චද්වාරිකජවනසහ තා අකුසලෙරථා. එවුං 

මයනොද්වාරිකෙරථා යවදිතබ්බා. සන්තාපාති ෙරයථහි බලවන්යතො
සම්පයුත්තධම්මානුං නිස්සෙස්ස ච සන්තාපනකරා. පරිළාහාති තයතොපි 
බලවතරායතසුංයෙවපරිෙහනකරා. 

430. පඤ්චද්වාරිකසුඛං, න කාෙප්පසාෙසන්නිස්සිතසුඛයමව. 

මයනොද්වාරිකසුඛන්ති මයනොද්වාරිකචිත්තසන්නිස්සිතසුඛුං, න ෙුං කිඤ්චි
යචතසිකසුඛුං තස්ස කායිකසුඛග් හයණයනව  හිතත්තා. 

පඤ්චද්වාරිකජවයනන සමාපජ්ජනං වා වුට්ඨානං වා නත්ථීති ඉෙුං 
මයනොද්වාරිකජවයනනතස්සසම්භවුංෙස්යසතුුං, මග් ස්සවයසනවුත්තුං, න
පන තප්පසඞ් සඞ්කානිවත්තනත්ථුං. විඤ්ඤත්තිමත්තම්පි ජයනතුුං අසමත්ථුං 
සමාපජ්ජනස්ස කථුං පච්චයෙො යහොති, බුද්ධානුං පන භ වන්තානුං යහොතීති
යච? තථාපිතස්ස ආසන්නට්ඨායනපඤ්චද්වාරිකචිත්තප්පවත්තිොඅසම්භයවො
එව තාදිසස්ස පුබ්බායභො ස්ස තස්මිුං කායල අසම්භවයතො. එයතයනව ො
යකසඤ්චි අරිෙධම්යම අයකොවිොනුං ඝටසභාවාදීසු
බුද්ධිතුලයකාරිතාපත්තියචොෙනා; සා පටික්ඛිත්තාති ෙට්ඨබ්බා 
තුංතුංපුරිමායභො වයසන යතන යතන
පඤ්චද්වාරිකාභිනිෙතමයනොවිඤ්ඤාණස්ස පරයතො
පවත්තමානමයනොවිඤ්ඤායණන තස්මිුං තස්මිුං අත්යථ 

වණ්ණසණ්ඨානාදිවියසසස්ස විනිච්ඡිනිතබ්බයතො. උප්පන්නමත්තකයමව 

යහොතීති පඤ්චද්වාරිකජවනුං තාදිසුං කිඤ්චි අත්ථනිච්ඡෙකිච්චුං කාතුුං න 

සක්යකොති, යකවලුං උප්පන්නමත්තයමව යහොති. අෙන්ති 
‘‘ආදීනවානුපස්සියනො’’තිආදිනාවුත්තා. 

431. කුස චිත්ත…යප.… භූතස්සාති 
වුට්ඨාන ාමිනිවිපස්සනාසහ තකුසලචිත්තස්ස

සම්පයුත්තයචයතොසුඛසමඞ්ගීභූතස්ස. පුබ්බසුද්ධිකාති මග්ගුප්පත්තියතො, 

විපස්සනාරම්භයතොපි වා පුබ්යබව සුද්ධා. යතනාහ – ‘‘ආදියතො පට්ඨාෙ

පරිසුද්ොව යහොන්තී’’ති. සබ්බත්ථකකාරාපකඞ් ානීති සීලවියසොධනස්ස
චිත්තසමාධානස්ස විපස්සනාභියෙො ස්ස මග්ය න 
පහාතබ්බකියලසපහානස්සාති සබ්බස්සපි මග් සම්භාරකිච්චස්ස

කාරාපකඞ් ානි. අට්ඨඞ්ගියකො වාති පඨමජ්ඣානියකො වා අට්ඨඞ්ගියකො, 

දුතිෙජ්ඣානියකො වා සත්තඞ්ගියකොයහොති. 
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ඉමයමව සුත්තපයෙසං  යහත්වාති, ‘‘ො තථාභූතස්ස දිට්ඨී’’තිආදිනා
සම්මාදිට්ඨිආදීනුං පඤ්චන්නුංයෙව තස්මිුං ඨායන  හිතත්තා

යලොකුත්තරමග්ය ොපඤ්චඞ්ගියකොතිවෙති. යසොතිතථා වෙන්යතොවිතණ්ඩවාදී. 

අනන්තරවචයනයනවාති, ‘‘ො තථාභූතස්ස දිට්ඨී’’තිආදිවචනස්ස, 

‘‘එවමස්සාෙ’’න්තිආදිනා අනන්තරවචයනන. පටියසධිතබ්යබොති
පටික්ඛිපිතබ්යබො. ‘‘අරියෙො අට්ඨඞ්ගියකො මග්ය ො’’ති හි ඉෙුං වචනුං
අරිෙමග් ස්ස පඤ්චඞ්ගිකභාවුං උජුකයමව පටික්ඛිපති. ෙදි එවුං ‘‘ො
තථාභූතස්ස දිට්ඨී’’තිආදිනා තත්ථ පඤ්චන්නුං එව අඞ් ානුං  හණුං 

කිමත්ථිෙන්තිආහ ‘‘උත්තරිචා’’තිආදි. සම්මාවාචංභායවති අරිෙමග් සමඞ්ගී.

යතනාහ ‘‘මිච්ඡාවාචංපජහතී’’ති.ෙස්මිඤ්හි ඛයණ සම්මාවාචාභාවනාපාරිපූරිුං

 ච්ඡති, තස්මිුංයෙව මිච්ඡාවාචා පජහීෙතීති. සයහව විරතිො පූයරන්ති 

සමුච්යඡෙවිරතිො විනා දුක්ඛපරිඤ්ඤාදීනුං අසම්භවයතො. ආදියතො පට්ඨාෙ

පරිසුද්ොයනව වට්ටන්ති පරිසුද්යධ සීයල පතිට්ඨිතස්යසව භාවනාෙ
ඉජ්ඣනයතො. ෙථාවුත්තමත්ථුං  න්ථන්තයරනපි සමත්යථතුුං, 

‘‘සුභද්ෙසුත්යතපි චා’’තිආදි වුත්තුං. අයනයකසු සුත්තසයතසු අට්ඨඞ්ගියකොව

මග්ය ොආ යතො, නපඤ්චඞ්ගියකොති අධිප්පායෙො. 

සම්මාසති මග් ක්ඛයණ කාොනුපස්සනාදිචතුකිච්චසාධිකා යහොතීති තුං 

චතුබ්බිධුං කත්වා ෙස්යසන්යතො, ‘‘මග් සම්පයුත්තාව චත්තායරො 

සතිපට්ඨානා’’ති ආහ. න චතුමග් සම්පයුත්තතාවයසන. එස නයෙො 

සම්මප්පොනාදීසුපි. අඤ්ඤමඤ්ඤානතිවත්තමානා යු නද්ධා යුත්තා විෙ
අරිෙමග් යු නද්ධා අඤ්ඤමඤ්ඤුං පටිබද්ධාති යු නද්ධා. යතනාහ – 

‘‘එකක්ඛණිකයු නන්ො’’ති අරිෙමග් ක්ඛයණ එව හි සමථවිපස්සනා

එකක්ඛණිකා හුත්වා සමධුරුං වත්තන්ති. යතයනවාහ ‘‘එයත හී’’තිආදි. 

අඤ්ඤස්මිංඛයණ සමාපත්ති, අඤ්ඤස්මිංවිපස්සනාතිඉෙුංයතසුංතත්ථතත්ථ
කිච්චයතො අධිකභාවුං සන්ධාෙ වුත්තුං, න අඤ්ඤථා. න හි පඤ්ඤාරහිතා

සමාපත්ති, සමාධිරහිතා ච විපස්සනා අත්ථි. අරිෙමග්ය  පන එකක්ඛණිකා 

සමධුරතාෙ එකරසභායවනාති අත්යථො. ඵ විමුත්තීති අරහත්තඵලවිමුත්ති.
යසසුංයහට්ඨා වුත්තනෙත්තාසුවිඤ්යඤෙයයමව. 

මහාසළාෙතනිකසුත්තවණ්ණනාෙලීනත්ථප්පකාසනාසමත්තා. 

8. න රවින්යෙෙයසුත්තවණ්ණනා 

435. සමවිසමං චරන්තීති කාෙසමාදිුං සමඤ්යඤව, කාෙවිසමාදිුං
විසමඤ්යඤව චරන්ති කයරොන්ති පටිපජ්ජන්ති. තුං පන සමවිසමුං
අඤ්ඤමඤ්ඤුං විරුද්ධත්තාවිසදිසත්තානඑකස්මිුංකායලසම්භවතීතිආහ– 
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‘‘කාය න සමං කාය න විසම’’න්ති. සමචරිෙම්පි හි එතන්ති පුබ්යබ
සමචරිොෙයජොතිතත්තාවුත්තුං. 

437. ආකයරොන්ති අධිප්යපතමත්ථුංඤායපන්ති පයබොයධන්තීති ආකාරා, 

ඤාපකකාරණන්තිආහ– ‘‘යකආකාරාතිකානි කාරණානී’’ති. අනුබුද්ධියෙොති 
අනුමානඤාණානි.තඤ්හිෙථාදිට්ඨමත්ථුං දිට්ඨභායවනඅන්යවති අනු ච්ඡතීති

‘‘අන්වො’’ති වුච්චති. හරිතතිණචම්පකවනාදිවයසනාති
හරිතකම්බලාදිසදිසතිණාදිවයසන 
විත්ථාරිතකනකපටාදිසදිවිකසිතචම්පකවනාදිවයසන. ආදිසද්යෙන යචත්ථ 
කීචකයවණුසද්ෙමධුරසඵලාඵලවයසන සද්ෙරසානුං අත්ථිභායවො
යවදිතබ්යබොති. චම්පකවයසයනව පන ඵස්ස න්ධානම්පි අත්ථිභායවො

වුත්යතොති.යතනාහ– ‘‘රූපාෙයෙොපඤ්ච කාමගුණාඅත්ථී’’ති. ‘‘ඉත්ථිරූපාදීනි

සන්ොයෙතං කථිත’’න්ති වත්වා ඉන්ද්රිෙබද්ධා වා යහොන්තු රූපාෙයෙො
අනින්ද්රිෙබද්ධා වා, සබ්යබපි යචයත කියලසුප්පත්තිනිමිත්තතාෙ කාමගුණා
එවාති යචොෙනුං සන්ධාෙ විසභාගිත්ථි තා රූපාෙයෙො සවියසසුං

කියලසුප්පත්තිනිමිත්තන්තිෙස්යසන්යතො, ‘‘තානිහී’’තිආදිමාහ. 

තත්ථ තානීති රූපාදීනි. හි-සද්යෙො යහතුඅත්යථො. යතන ෙථාවුත්තමත්ථුං
සමත්යථති, ‘‘ෙස්මා පුරිසස්සචිත්තුංපරිොොෙතිට්ඨන්ති, තස්මාඉත්ථිරූපාදීනි

සන්ධාෙ එතුං කථිත’’න්ති. පුරිසස්ස චිත්තන්ති පුරිසස්ස චතුභූමකුං 

කුසලචිත්තුං පරිොොෙ  යහත්වාඅන්යතොමුට්ඨි තුංවිෙ කත්වා.‘‘හත්ථිකාෙුං
පරිොදියිත්වා’’තිආදීසු (සුං. නි. 1.126) හි  හණුං පරිොොනුං නාම, 
‘‘අනිච්චසඤ්ඤාභාවිතාබහුලීකතාසබ්බුංකාමරා ුංපරිොදිෙතී’’තිආදීසු(සුං.
නි. 3.102) යඛපනුංපරිොොනුං, ඉධඋභෙම්පිවට්ටති.ඉොනිෙථාවුත්තමත්ථුං

සුත්යතයනව සායධතුුං, ‘‘ෙථාහා’’තිආදි වුත්තුං. තත්ථ ‘‘නාහං, 

භික්ඛයව’’තිආදීසු න-කායරො පටියසධත්යථො. අහන්ති භ වා අත්තානුං

නිද්දිසති. භික්ඛයවති භික්ඛූ ආලපති. අඤ්ඤන්ති ඉොනි වත්තබ්බුං

ඉත්ථිරූපයතොඅඤ්ඤුං. එකරූපම්පීතිඑකම්පි රූපුං. සමනුපස්සාමීතිඤාණස්ස

සමනුපස්සනා අධිප්යපතා, යහට්ඨා න-කාරුං ආයනත්වා සම්බන්ධිතබ්බුං.
අෙඤ්යහත්ථ අත්යථො– ‘‘අහුං, භික්ඛයව, සබ්බඤ්ඤුතඤ්ඤායණනසබ්බයසො 

ඔයලොයකන්යතො අඤ්ඤුං එකරූපම්පි න සමනුපස්සාමී’’ති. ෙං එවං පුරිසස්ස

චිත්තං පරිොොෙ තිට්ඨතීති ෙුං රූපුං රූප රුකස්ස පුරිසස්ස සබ්බම්පි
කුසලචිත්තුංපවත්තිතුුංඅප්පොනවයසනපරිොදියිත්වා යහත්වායඛයපත්වා ච

තිට්ඨති. ෙථයිෙං ඉත්ථිරූපන්ති ඉත්ථිො රූපකාෙුං. රූපසද්යෙො
ඛන්ධාදිඅයනකත්ථවාචයකො, ඉධ පන ඉත්ථිො චතුසමුට්ඨායන රූපාෙතයන
වණ්ණධාතුෙුං ෙට්ඨබ්යබො. ‘‘ඉත්ථිරූපුං, භික්ඛයව, පුරිසස්ස චිත්තුං පරිොොෙ
තිට්ඨතී’’ති ඉෙුං පුරිමස්යසව ෙළ්හීකරණත්ථුං වුත්තුං. පුරිමුං ‘‘ෙථයිෙුං, 
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භික්ඛයව, ඉත්ථිරූප’’න්ති ඉෙුං ඔපම්මවයසන වුත්තුං, ඉෙුං පරිොොනභායව
නිෙස්සනන්තිෙට්ඨබ්බුං.යසසුංසුවිඤ්යඤෙයයමව. 

න රවින්යෙෙයසුත්තවණ්ණනාෙලීනත්ථප්පකාසනාසමත්තා. 

9. පිණ්ඩපාතපාරිසුද්ධිසුත්තවණ්ණනා 

438. ධම්මයසනාපතියනො පටිසල්ලීෙනස්ස අධිප්යපතත්තා, උපරි ච
පාළිෙුං, ‘‘සුඤ්ඤතාවිහායරන යඛො අහුං, භන්යත, එතරහි බහුලුං විහරාමී’’ති

(ම.නි.3.438) වුත්තත්තා ‘‘පටිසල් ානාති ඵ සමාපත්තියතො’’තිආහ. 

විප්පසන්නානීති වියසසයතො පසන්නානි. ඔකාසවයසනාති ඉන්ද්රිොනුං
පතිට්ඨියතොකාසවයසන. නනු තානි ඉන්ද්රිොනි සභාවයතො විප්පසන්නානි
යහොන්තීති? සච්චුං යහොන්ති.නහිෙුංතාදිසුං පසන්නතුංසන්ධාෙවුත්තුං, ඉෙුං
පන සන්තපණීතසමාපත්තිසමුට්ඨිතානුං පච්චුපට්ඨිතානුං චිත්තජරූපානුං
වයසනයසසතිසන්තතිරූපානුංයසට්ඨතරුංපණීතභාවාපත්තිුංසන්ධාෙවුත්තුං. 

ඵ සමාපත්තියතොති සුඤ්ඤතානුපස්සනාවයසන සමාපන්නඵලසමාපත්තියතො.

මහන්තානුං බුද්ධාදීනුං පුරිසානුං විහායරො මහාපුරිසවිහායරො. යතනාහ – 

‘‘බුද්ෙ…යප.… විහායරො’’ති. විහාරයතො පට්ඨාොති පරික්ඛිත්යත ච විහායර
පරික්යඛපයතො පට්ඨාෙ, අපරික්ඛිත්යත ච පරික්යඛපාරහට්ඨානයතො පට්ඨාෙ.

යකචි පන‘‘විහාරබ්භන්තරයතොපට්ඨාො’’තිවෙන්ති. ොව ාමස්ස ඉන්ෙඛී ාති

 ාමස්සඅබ්භන්තරින්ෙඛීයලො. ය හපටිපාටිොචරිත්වාතිපිණ්ඩාෙචරිත්වා. ොව 

න රද්වායරන නික්ඛමනාති න රද්වායරන ොව නික්ඛමනපයෙසා. ොව

විහාරාති ොව විහාරබ්භන්තරා. පටික්කන්තමග්ය ොති නිවත්තනමග්ය ො.
ආරම්මයණ පටිහඤ්ඤනාකායරන පවත්තමානම්පි පටිඝසම්පයුත්තුං චිත්යත

පටිහනන්තුං විෙ පවත්තතීතිආහ – ‘‘චිත්යත පටිහඤ්ඤනකිය සජාත’’න්ති. 

දිවසඤ්ච රත්තිඤ්ච අනුසික්ඛන්යතනාති එතුංයෙව රා ාදිප්පහායිනිුං
සම්මාපටිපත්තිුං දිවා ච රත්තිඤ්ච අනු අනු සික්ඛන්යතන උපරූපරි
වඩ්යඪන්යතන. 

440. පහීනානුයඛොයමපඤ්චකාමගුණාති එත්ථකාමගුණප්පහානුංනාම
තප්පටිබද්ධඡන්ෙරා ප්පහානුං. තථා හි වුත්තුං – ‘‘තිට්ඨන්ති චිත්රානි තයථව 

යලොයක, අයථත්ථ ධීරා විනෙන්ති ඡන්ෙ’’න්ති. එකභික්ඛුස්ස පච්චයවක්ඛණා

නානාති එකස්යසව භික්ඛුයනො, ‘‘පහීනා නු යඛො යම පඤ්ච
කාමගුණා’’තිආදිනා පාළිෙුං ආ තා නානාපච්චයවක්ඛණා යහොන්ති. 

නානාභික්ඛූනන්ති විසුුං විසුුං අයනයකසුං භික්ඛූනුං. පච්චයවක්ඛණා නානාති
වුත්තනානාපච්චයවක්ඛණා. ඉොනි තයමව සඞ්යඛපයතො වුත්තමත්ථුං

විත්ථාරයතො ෙස්යසතුුං, ‘‘කථ’’න්තිආදි වුත්තුං. තත්ථ ‘‘පච්චයවක්ඛතී’’ති
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වුත්තුං, කථුං පන පච්චයවක්ඛතීති ආහ ‘‘පහීනා නු යඛො’’තිආදි. වීරිෙං 

පග් ය්හාති චතුබ්බිධසම්මප්පධානවීරිෙුං ආරභිත්වා විපස්සනුං වඩ්ඪිත්වා.

මග් ානන්තරුං අනා ාමිඵලුං පත්වාති වචනයසයසො. ඵ ානන්තරං මග් න්ති
තස්මිුං අනා ාමිමග්ය  ඨියතො ඵලසමාපත්තියතො වුට්ඨාෙ අග් මග් ත්ථාෙ
විපස්සනුං ආරභිත්වා තස්මිුංයෙව ආසයන න චියරයනව විපස්සනුං
උස්සුක්කායපත්වා අරහත්තමග් ුං  ණ්හන්යතො නියරොධධම්මානුප්පත්තිො 
විපස්සනාපරිවාසාභාවයතොඵලානන්තරුංමග් ප්පත්යතොනාමයහොතීතිකත්වා. 

තයතො වුට්ඨාොති මග් ානන්තරඵලයතො වුට්ඨාෙ. මග් ානන්තරයතො හි

වුට්ඨියතො මග් යතො වුට්ඨියතො විෙ යහොතීති තථා වුත්තුං. ‘‘ඵ ානන්තරං

මග් ’’න්ති එත්ථ ඵලුං අනන්තරුං එතස්සාති ඵලානන්තරුං. ‘‘ඵලානන්තරුං
මග් ’’න්ති පෙද්වයෙනපි අනා ාමිමග් ඵලානි යචව වෙතීති එවයමත්ථ

අත්යථොෙට්ඨබ්යබො. නීවරණාදීසුපිඑයසවනයෙොති එත්ථ, ‘‘පහීනානුයඛොයම

පඤ්ච නීවරණා’’තිආදිනා යෙොජනා යවදිතබ්බා. එයතසන්ති එත්ථ එයතසුං

නීවරණපඤ්චුපාොනක්ඛන්ධසතිපට්ඨානාදීනුං. පහානාදීනීති

පහානපරිඤ්ඤාභාවනාසච්ඡිකිරිො. නානාපච්චයවක්ඛණා යහොතීති තා

පච්චයවක්ඛණා නානාති අධිප්පායෙො. එතාසු පන පච්චයවක්ඛණාසූති එතාසු

කාමගුණපච්චයවක්ඛණාදීසු ද්වාෙසසුපච්චයවක්ඛණාසු. එකංපච්චයවක්ඛණං 

පච්චයවක්ඛති ද්වාෙසසුනයෙසු එයකයනවකිච්චසිද්ධියතො. අඤ්යඤො භික්ඛු. 

එකන්ති අඤ්ඤුං පච්චයවක්ඛති. අඤ්ඤත්යථො හි අෙුං එකසද්යෙො 
‘‘ඉත්යථයක’’තිආදීසු (ම. නි. 3.21, 27) විොති. නානාභික්ඛූනුං පන එකා 
පච්චයවක්ඛණා, නානාභික්ඛූනුං නානාපච්චයවක්ඛණාති එවුං
චතුක්කපච්චයවක්ඛණම්පි එත්ථ සම්භවති. ඉමස්ස පන ද්වෙස්ස වයසන
අභිසමයෙො නත්ථීති තදුභෙුං අට්ඨකථාෙුං න උද්ධටුං. යසසුං
සුවිඤ්යඤෙයයමව. 

පිණ්ඩපාතපාරිසුද්ධිසුත්තවණ්ණනාෙලීනත්ථප්පකාසනා සමත්තා. 

10. ඉන්ද්රිෙභාවනාසුත්තවණ්ණනා 

453. එවංනාමයකති ‘‘ ජඞ් ලා’’තිඑවුංඉත්ථිලිඞ් වයසන ලද්ධනාමයක

මජ්ඣිමපයෙසස්ස මරිොෙට්ඨානභූයත නි යම. සුයවළු නාම නිචලරුක්යඛොති

වෙන්ති.තයතොඅඤ්ඤුංඑවාතිපනඅධිප්පායෙන ‘‘එකාරුක්ඛජාතී’’තිවුත්තුං.
චක්ඛුයසොතානුංෙථාසකවිසෙයතොනිවාරණුං ෙමනුංඉන්ද්රිෙභාවනා, තඤ්චයඛො

සබ්බයසො අෙස්සයනන අසවයනනාති ආහ – ‘‘චක්ඛුනා රූපං න පස්සති, 

යසොයතන සද්ෙං න සුණාතී’’ති. සති හි ෙස්සයන සවයන ච තානි අෙන්තානි
අභාවිතායනවාති අධිප්පායෙො. චක්ඛුයසොතානි ච අසම්පත්තග් ාහිතාෙ

දුරක්ඛිතානීති බ්රාහ්මයණො යතසුංයෙව විසෙග් හණුං පටික්ඛිපි. අසදිසාොති
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අඤ්ඤතිත්ථිෙසමයෙහි අසාධාරණාෙ. ආ ෙන්ති කයථතුකාමතාකාරන්ති
අත්යථො. 

454. විපස්සනුයපක්ඛාති ආරද්ධවිපස්සකස්ස විපස්සනාඤායණන
ලක්ඛණත්තයෙ දිට්යඨ සඞ්ඛාරානුං අනිච්චභාවාදිවිචිනයන මජ්ඣත්තභූතා
විපස්සනාසඞ්ඛාතා උයපක්ඛා. සා පන ෙස්මා භාවනාවියසසප්පත්තිො
යහට්ඨියමහි විපස්සනාවායරහි සන්තා යචව පණීතා ච, පය ව 

චක්ඛුවිඤ්ඤාණාදිසහ තාහි උයපක්ඛාහි, තස්මා ආහ – ‘‘එසා සන්තා එසා

පණීතා’’ති. අතප්පිකාති සන්තපණීතභාවනාරසවයසන තිත්තිුං න ජයනති.
යතයනවාහ– 

‘‘සුඤ්ඤා ාරුංපවිට්ඨස්ස, සන්තචිත්තස්සභික්ඛුයනො; 
අමානුසීරතීයහොති, සම්මාධම්මුංවිපස්සයතො’’ති.(ධ.ප. 373); 

ඉතීති එවුං වක්ඛමානාකායරනාති අත්යථො. අෙං භික්ඛූති අෙුං

ආරද්ධවිපස්සයකො භික්ඛූති යෙොජනා. චක්ඛුද්වායර රූපාරම්මණම්හීති

චක්ඛුද්වායර ආපාථ යත රූපාරම්මයණ. මනාපන්ති මනාපභායවන

පවත්තනකුං. මජ්ඣත්යතමනාපාමනාපන්තිඉට්ඨමජ්ඣත්යතමනාපභායවන
අමනාපභායවන ච පවත්තනකුං මනාපාමනාපුං නාමාති. යතනාහ (‘‘යනව
මනාපුංනඅමනාප’’න්ති).ඉමිනා මනාපභායවො හියතො, ‘‘යනවමනාප’’න්ති
ඉමිනා මනාපභායවො මජ්ඣත්යතො ච උභෙුං එකයෙසයතො ලබ්භතීති, 

‘‘මනාපාමනාප’’න්ති වුත්තුං. එවුං ආරම්මයණ ලබ්භමානවියසසවයසන
තොරම්මණස්ස චිත්තස්ස පාකතිකුං පවත්තිආකාරුං ෙස්යසත්වා ඉොනි

තප්පටියසයධනඅරිෙස්ස විනයෙඅනුත්තරුංඉන්ද්රිෙභාවනුං ෙස්යසතුුං, ‘‘තස්ස

රජ්ජිතුංවා’’තිආදිවුත්තුං.තත්රාෙුං යෙොජනා– තස්සචිත්තුංඉට්යඨආරම්මයණ 
රජ්ජිතුුංවාඅනිට්යඨ ආරම්මයණදුස්සිතුුංවාමජ්ඣත්යතආරම්මයණමුය්හිතුුං

වා. අෙත්වාති නියසයධත්වා. පරිග් යහත්වාති පරිජානනවයසන ඤායණන

 යහත්වා ඤාතතීරණපහානපරිඤ්ඤාහි පරිජානිත්වා. විපස්සනං මජ්ඣත්යත

ඨයපතීතිඅනුක්කයමනවිපස්සනුයපක්ඛුං නිබ්බත්යතත්වාතුංසඞ්ඛාරුයපක්ඛුං

පායපත්වාඨයපති. චක්ඛුමාතිනපසාෙචක්ඛුයනොඅත්ථිතාමත්තයජොතනුං; අථ
යඛො තස්ස අතිසයෙන අත්ථිතායජොතනුං, ‘‘සීලවා’’තිආදීසු විොති ආහ – 

‘‘චක්ඛුමාති සම්පන්නචක්ඛුවිසුද්ෙයනත්යතො’’ති. 

456. ඊසකං යපොයණති මජ්යඣ උච්චුං හුත්වා ඊසකුං යපොයණ, න

අන්තන්යතනවඞ්යක.යතනාහ– ‘‘රථීසාවිෙ උට්ඨහිත්වාඨියත’’ති. 
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461. පටිකූය ති අමනුඤ්යඤ ආරම්මයණ. අප්පටිකූ සඤ්ඤීති න

පටිකූලසඤ්ඤී. තුං පන අප්පටිකූලසඤ්ඤිතුං ෙස්යසතුුං, ‘‘යමත්තාඵරයණන

වා’’තිආදි වුත්තුං. තත්ථ පටිකූයල අනිට්යඨ වත්ථුස්මිුං සත්තසඤ්ඤියත
යමත්තාඵරයණන වා ධාතුයසො උපසුංහායරන වා සඞ්ඛාරසඤ්ඤියත පන

ධාතුයසො උපසුංහායරන වාති යෙොයජතබ්බුං. අප්පටිකූ සඤ්ඤී විහරතීති
හියතසිතාෙ ධම්මසභාවචින්තනාෙ ච නප්පටිකූලසඤ්ඤී හුත්වා

ඉරිොපථවිහායරන විහරති. අප්පටිකූය  ඉට්යඨ වත්ථුස්මිුං සත්තසඤ්ඤියත 

යකසාදිඅසුචියකොට්ඨාසමත්තයමවාති අසුභඵරයණන වාති අසුභයතො 

මනසිකාරවයසන. ඉෙුං රූපාරූපමත්තුං අනිච්චුං සඞ්ඛතන්ති අනිච්චයතො 

උපසංහායරන වා. තයතො එව, ‘‘දුක්ඛුං විපරිණාමධම්ම’’න්ති මනසි

කයරොන්යතො පටිකූ සඤ්ඤීවිහරති.යසසපයෙසූති, ‘‘පටිකූයලචඅප්පටිකූයල 
චා’’තිආදිනා ආ යතසු යසයසසු ද්වීසු පයෙසු. තත්ථ හි ඉට්ඨානිට්ඨවත්ථූනි
එකජ්ඣුං  යහත්වා වුත්තුංෙථා සත්තානුං පඨමුං පටිකූලයතොඋපට්ඨිතයමව
පච්ඡා හණාකාරවයසන අවත්ථන්තයරනවාඅප්පටිකූලයතොඋපට්ඨාති.ෙඤ්ච
අප්පටිකූලයතො උපට්ඨිතයමව පච්ඡා පටිකූලයතො උපට්ඨාති, තදුභයෙපි
ඛීණාසයවො සයච ආකඞ්ඛති, වුත්තනයෙන අප්පටිකූලසඤ්ඤී විහයරෙය
පටිකූලසඤ්ඤීවාති. 

තදුභෙං අභිනිවජ්යජත්වාති සභාවයතො භාවනානුභාවයතො ච උපට්ඨිතුං
ආරම්මණුං පටිකූලසභාවුං අප්පටිකූලසභාවුං වාති තුං උභෙුං පහාෙ

අග් යහත්වා.සබ්බස්මිුං වත්ථුස්මිුංපන, ‘‘මජ්ඣත්යතොහත්වාවිහරිතුකායමො

කිං කයරොතී’’ති, වත්වා තත්ථ පටිපජ්ජනවිධිුං ෙස්යසන්යතො, 

‘‘ඉට්ඨානිට්යඨසු…යප.… යෙොමනස්සියතො යහොතී’’ති ආහ. ඉොනි 

ෙථාවුත්තමත්ථුං පටිසම්භිොමග් පාළිො විභායවතුුං, ‘‘වුත්තං 

යහත’’න්තිආදිමාහ. තස්සත්යථො යහට්ඨා වුත්තනයෙො එව. සයතොති

සතියවපුල්ලප්පත්තිො සතිමා. සම්පජායනොති පඤ්ඤායවපුල්ලප්පත්තිො

සම්පජානකාරී. චක්ඛුනා රූපං දිස්වාති කාරණවයසන චක්ඛූති
ලද්ධයවොහායරන රූපෙස්සනසමත්යථන චක්ඛුවිඤ්ඤායණන, චක්ඛුනා වා

කරණභූයතන රූපුං පස්සිත්වා. යනව සුමයනො යහොති 
ය හස්සිතයසොමනස්සපටික්යඛයපන යනක්ඛම්මපක්ඛිකාෙ 
කිරිොයසොමනස්සයවෙනාෙ. 

ඉයමසු චාති ‘‘අඤ්ඤථා ච පනානන්ෙ, අරිෙස්ස විනයෙ අනුත්තරා
ඉන්ද්රිෙභාවනා යහොතී’’තිආදිනා (ම. නි. 3.453), – ‘‘කථඤ්චානන්ෙ, යසයඛො
යහොතිපටිපයෙො’’තිආදිනා (ම.නි.3.460); – ‘‘කථඤ්චානන්ෙ, අරියෙොයහොති

භාවිතින්ද්රියෙො’’තිආදිනා(ම.නි.3.461) චආ යතසුතිවියධසුනයෙසු. මනාපං
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පටුන 

අමනාපං මනාපාමනාපන්ති එත්ථ මනාපග් හයණන

යසොමනස්සයුත්තකුසලාකුසලානුං, අමනාපග් හයණන

යෙොමනස්සයුත්තඅකුසලානුං, මනාපාමනාපග් හයණන

තබ්බිධුරුයපක්ඛායුත්තානුං සඞ් හිතත්තා පඨමනයෙ ‘‘සංකිය සං වට්ටති, 

නික්කිය සං වට්ටතී’’ති වුත්තුං. පඨමනයෙ හි පුථුජ්ජනස්ස අධිප්යපතත්තා

සුංකියලසකියලසවිප්පයුත්තම්පි යුජ්ජති. දුතිෙනයෙ පන ‘‘යසො…යප.… 

අඩ්ඩීෙතී’’තිආදිවචනයතො ‘‘පඨමං සංකිය සං වට්ටතී’’ති වුත්තුං. යසක්ඛස්ස 

අධිප්යපතත්තා චස්ස අප්පහීනකියලසවයසන, ‘‘සංකිය සම්පි වට්ටතී’’ති

වුත්තුං. තතිෙනයෙ අරහයතො අධිප්යපතත්තා, ‘‘තතිෙං නික්කිය සයමව

වට්ටතී’’ති වුත්තුං. යසක්ඛවායර පන ‘‘චක්ඛුමා පුරියසො’’තිආදිකා උපමා
එකයමවඅත්ථුංඤායපතුුංආහ.තස්මා චක්ඛුද්වාරස්ස උප්පන්යනරා ාදියක
වික්ඛම්යභත්වා විපස්සනුයපක්ඛාෙ පතිට්ඨානුං අරිො ඉන්ද්රිෙභාවනාති.
පඨමනයෙො විපස්සකවයසන ආ යතො, දුතියෙො යසක්ඛස්ස වයසන, 
පඨමදුතියෙො ච යසක්ඛපුථුජ්ජනානුං මූලකම්මට්ඨානවයසන, තතියෙො
ඛීණාසවස්ස අරිෙවිහාරවයසන ආ යතො. පඨමනයෙ ච පුථුජ්ජනස්ස වයසන, 
දුතිෙනයෙයසක්ඛස්සවයසන කුසලුංවුත්තුං, තතිෙනයෙඅයසක්ඛස්සවයසන
කිරිොබයාකතුංවුත්තන්තිඅෙුංවියසයසො යවදිතබ්යබො. 

පපඤ්චසූෙනිොමජ්ඣිමනිකාෙට්ඨකථාෙ 

ඉන්ද්රිෙභාවනාසුත්තවණ්ණනාෙලීනත්ථප්පකාසනාසමත්තා. 

නිට්ඨිතාචසළාෙතනවග් වණ්ණනා. 

උපරිපණ්ණාසටීකාසමත්තා. 
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