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ධම්මං විසුද්ධංභවනාසයහතුං, 

සඞ්ඝඤ්ච යසට්ඨංහතසබ්බපාපං. 

කස්සපං තංමහායථරං, සඞ්ඝස්ස පරිණායකං; 
දීපස්තංතම්බපණ්ණිම්හි, සාසයනොදයකාරකං. 

පටිපත්තිපරාධීනං, සදාරඤ්ඤනිවාසිනං; 
පාකටංගගයනචන්ද-මණ්ඩල්ංවියසාසයන. 

සඞ්ඝස්ස පිතරංවන්යද, විනයයසුවිසාරදං; 
යංනිස්සායවසන්යතොහං, වුඩ්ඪිප්පත්යතොස්තසාසයන. 

අනුයථරංමහාපඤ්ඤං, සුයමධං සුතිවිස්සුතං; 
අවිඛණ්ඩිතසීල්ාදි-පරිසුද්ධගුයණොදයං. 

බහුස්සුතංසතිමන්තං, දන්තංසන්තංසමාහිතං; 
නමාතසිරසාධීරං, ගරුංයමගණවාචකං. 

ආගතාගමතක්යකසු, සද්දසත්ථනයඤ්ඤුසු; 
යස්සන්යතවාසිභික්ඛූසු, සාසනංසුප්පතිට්ඨිතං. 

යයොසීහළින්යදොධිතිමායසස්සී, 
උළාරපඤ්යඤොනිපුයණොකල්ාසු; 
ජායතොවිසුද්යධරවියසොමවංයස, 
මහබ්බයල්ොඅබ්භුතවුත්තියතයජො. 

ජිත්වාරිවග්ගංඅතිදුප්පසය්හං, 
අනඤ්ඤසාධාරණවික්කයමන; 
පත්තාභියසයකොජිනධම්මයසවී, 
අභිප්පසන්යනොරතනත්තයම්හි. 

චිරංවිභින්යනජිනසාසනස්තං, 
පච්චත්ථියකසුට්ඨුවිනිග්ගයහත්වා; 
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සුධංවසාමග්ගිරසංපසත්ථං, 
පායයසිභික්ඛූපරිසුද්ධසීයල්. 

කත්වාවිහායරවිපුයල්චරම්යම, 
තත්රප්පියතයනකසහස්සසඞ්යඛ; 
භික්ඛූ අයසයසචතුපච්චයයහි, 
සන්තප්පයන්යතොසුචිරංඅඛණ්ඩං. 

සද්ධම්මවුද්ධිංඅභිකඞ්ඛමායනො, 
සයම්පිභික්ඛූඅනුසාසයිත්වා; 
නියයොජයංගන්ථවිපස්සනාසු, 
අකාසිවුද්ධිංජිනසාසනස්ස. 

යතනාහමච්චන්තමනුග්ගහීයතො, 
අනඤ්ඤසාධාරණසඞ්ගයහන; 
යස්මාපරක්කන්තභුජව්හයයන, 
අජ්යෙසියතොභික්ඛුගණස්සමජ්යෙ. 

තස්මා අනුත්තානපදානමත්ථං, 
යසට්ඨායඅඞ්ගුත්තරවණ්ණනාය; 
සන්දස්සයිස්සංසකල්ංසුයබොද්ධං, 
නිස්සායපුබ්බාචරියප්පභාවං. 

ගන්ථාරම්භකථාවණ්ණනා 
1. සංවණ්ණනාරම්යභ රතනත්තයං නමස්සිතුකායමො තස්ස 

විසිට්ඨගුණයයොගසන්දස්සනත්ථං ‘‘කරුණාසීතලහදෙ’’න්තිආදිමාහ.
විසිට්ඨගුණයයොයගනහි වන්දනාරහභායවො, වන්දනාරයහ චකතා වන්දනා
යථාධිප්යපතමත්ථං සායධති. එත්ථ ච සංවණ්ණනාරම්යභ 
රතනත්තයප්පණාමකරණප්පයයොජනං තත්ථ තත්ථ බහුධා පපඤ්යචන්ති
ආචරියා, මයං පන ඉධාධිප්යපතයමව පයයොජනං දස්සයිස්සාම, තස්මා
සංවණ්ණනාරම්යභ රතනත්තයප්පණාමකරණං 
යථාපටිඤ්ඤාතසංවණ්ණනාය අනන්තරායයන පරිසමාපනත්ථන්ති
යවදිතබ්බං. ඉදයමව හි පයයොජනං ආචරියයන ඉධාධිප්යපතං. තථා හි
වක්ඛති– 

‘‘ඉතියමපසන්නමතියනො, රතනත්තයවන්දනාමයංපුඤ්ඤං; 
යංසුවිහතන්තරායයො, හුත්වාතස්සානුභායවනා’’ති. 

රතනත්තයප්පණාමකරයණන යචත්ථ යථාපටිඤ්ඤාතසංවණ්ණනාය
අනන්තරායයන පරිසමාපනං රතනත්තයපූජාය පඤ්ඤාපාටවයතො, තාය 
පඤ්ඤාපාටවඤ්චරාගාදිමල්විධමනයතො.වුත්තඤ්යහතං– 
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‘‘යස්තං, මහානාම, සමයය අරියසාවයකො තථාගතං අනුස්සරති, 
යනවස්ස තස්තං සමයය රාගපරියුට්ඨිතං චිත්තං යහොති, න
යදොසපරියුට්ඨිතං චිත්තං යහොති, න යමොහපරියුට්ඨිතං චිත්තං යහොති, 
උජුගතයමවස්ස තස්තං සමයය චිත්තං යහොතී’’තිආදි (අ. නි. 6.10; 
11.11). 

තස්මාරතනත්තයපූජයනනවික්ඛාලිතමල්ායපඤ්ඤායපාටවසිද්ධි. 

අථ වා රතනත්තයපූජනස්ස පඤ්ඤාපදට්ඨානසමාධියහතුත්තා 
පඤ්ඤාපාටවං.වුත්තඤ්හිතස්සසමාධියහතුත්තං– 

‘‘උජුගතචිත්යතො යඛො පන, මහානාම, අරියසාවයකො ල්භති 
අත්ථයවදං, ල්භති ධම්මයවදං, ල්භති ධම්මූපසංහිතං පායමොජ්ජං, 
පමුදිතස්සපීතිජායති, පීතිමනස්සකායයොපස්සම්භති, පස්සද්ධකායයො
සුඛංයවදියති, සුඛියනොචිත්තං සමාධියතී’’ති(අ.නි.6.10; 11.11). 

සමාධිස්ස ච පඤ්ඤාය පදට්ඨානභායවො වුත්යතොයයව – ‘‘සමාහියතො 
යථාභූතංපජානාතී’’ති(සං.නි.3.5; 4.99; 5.1071). තයතොඑවංපටුභූතාය
පඤ්ඤාය පටිඤ්ඤාමහත්තකතංයඛදමභිභුයයඅනන්තරායයනසංවණ්ණනං
සමාපයිස්සති. 

අථවාරතනත්තයපූජායආයුවණ්ණසුඛබල්වඩ්ඪනයතොඅනන්තරායයන 
පරිසමාපනං යවදිතබ්බං. රතනත්තයප්පණායමන හි ආයුවණ්ණසුඛබල්ානි
වඩ්ඪන්ති. වුත්තඤ්යහතං– 

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

තයතොආයුවණ්ණසුඛබල්වුද්ධියායහොයතවකාරියනිට්ඨානං. 

අථ වා රතනත්තයගාරවස්ස පටිභානාපරිහානාවහත්තා.
අපරිහානාවහඤ්හිතීසුපිරතයනසුගාරවං.වුත්තඤ්යහතං– 

‘‘සත්තියම, භික්ඛයව, අපරිහානීයා ධම්මා. කතයම සත්ත? 
සත්ථුගාරවතා, ධම්මගාරවතා, සඞ්ඝගාරවතා, සික්ඛාගාරවතා, 
සමාධිගාරවතා, යසොවචස්සතා, කල්යාණතත්තතා’’ති(අ.නි.7.34). 

යහොයතව චතයතොපටිභානාපරිහායනනයථාපටිඤ්ඤාතපරිසමාපනං. 

අථ වා පසාදවත්ථූසු පූජාය පුඤ්ඤාතිසයභාවයතො. වුත්තඤ්හි තස්සා 
පුඤ්ඤාතිසයත්තං– 
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‘‘පූජාරයහපූජයයතො, බුද්යධයදිවසාවයක; 
පපඤ්චසමතික්කන්යත, තිණ්ණයසොකපරිද්දයව. 

යත තාදියසපූජයයතො, නිබ්බුයතඅකුයතොභයය; 
නසක්කාපුඤ්ඤංසඞ්ඛාතුං, ඉයමත්තමපියකනචී’’ති.(ධ.ප. 195-
196; අප.යථර1.10.1-2); 

පුඤ්ඤාතිසයයොචයථාධිප්යපතපරිසමාපනූපායයො.යථාහ– 

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

උපායයසුචපටිපන්නස්සයහොයතවකාරියනිට්ඨානං.රතනත්තයපූජාහි 
නිරතිසයපුඤ්ඤක්යඛත්තසම්බුද්ධියා අපරියමයයප්පභායවො
පුඤ්ඤාතිසයයොති බහුවිධන්තරායයපි යල්ොකසන්නිවායස
අන්තරායනිබන්ධනසකල්සංකියල්සවිද්ධංසනායපයහොති, භයාදිඋපද්දවඤ්ච
නිවායරති. තස්මා වුත්තං – ‘‘සංවණ්ණනාරම්යභ 
රතනත්තයප්පණාමකරණං යථාපටිඤ්ඤාතසංවණ්ණනාය අනන්තරායයන
පරිසමාපනත්ථ’’න්ති. 

එවඤ්ච සප්පයයොජනං රතනත්තයවන්දනං කත්තුකායමො පඨමං තාව
භගවයතො වන්දනං කාතුං තම්මූල්කත්තා යසසරතනානං 

‘‘කරුණාසීතලහදෙං…යප.… ගතිවිමුත්ත’’න්ති ආහ. තත්ථ යස්සා
යදසනාය සංවණ්ණනං කත්තුකායමො, සා න විනයයදසනා විය
කරුණාපධානා, නාපි අභිධම්මයදසනා විය පඤ්ඤාපධානා, අථ යඛො
කරුණාපඤ්ඤාපධානාති තදුභයප්පධානයමව තාව සම්මාසම්බුද්ධස්ස 

යථොමනං කාතුං ‘‘කරුණාසීතලහදෙං, 

පඤ්ඤාපජ්ය ොතවිහතයමොහතම’’න්ති වුත්තං. තත්ථ කිරතීති කරුණා, 
පරදුක්ඛං වික්ඛිපති අපයනතීති අත්යථො. අථ වා කිණාතීති කරුණා, 
පරදුක්යඛසතිකාරුණිකංහිංසති විබාධතීතිඅත්යථො.පරදුක්යඛසතිසාධූනං
කම්පනං හදයයඛදං කයරොතීති වා කරුණා. අථ වා කතති සුඛං, තං
රුන්ධතීති කරුණා. එසා හි පරදුක්ඛාපනයනකාමතාල්ක්ඛණා 
අත්තසුඛනිරයපක්ඛතායකාරුණිකානංසුඛංරුන්ධතිවිබන්ධතීතිඅත්යථො.
කරුණාය සීතල්ං කරුණාසීතල්ං, කරුණාසීතල්ං හදයං අස්සාති

කරුණාසීතල්හදයයො, තං කරුණාසීතලහදෙං. 

තත්ථ කිඤ්චාපි පයරසං හියතොපසංහාරසුඛාදිඅපරිහානිච්ඡනසභාවතාය, 
බයාපාදාරතීනං උජුවිපච්චනීකතාය ච
සත්තසන්තානගතසන්තාපවිච්යඡදනාකාරප්පවත්තියා යමත්තාමුදිතානම්පි
චිත්තසීතල්භාවකාරණතාඋපල්බ්භති, තථාපි දුක්ඛාපනයනාකාරප්පවත්තියා
පරූපතාපාසහනරසා අවිහිංසභූතා කරුණා වියසයසන භගවයතො චිත්තස්ස
චිත්තප්පස්සද්ධි විය සීතිභාවනිතත්තන්ති වුත්තං – 
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‘‘කරුණාසීතලහදෙ’’න්ති. කරුණාමුයඛන වා යමත්තාමුදිතානම්පි 
හදයසීතල්භාවකාරණතා වුත්තාති දට්ඨබ්බං. අථ වා
අසාධාරණඤාණවියසසනිබන්ධනභූතා සාතිසයං නිරවයසසඤ්ච
සබ්බඤ්ඤුතඤ්ඤාණං විය සවිසයබයාපිතාය මහාකරුණාභාවං උපගතා
කරුණාව භගවයතො අතිසයයන හදයසීතල්භාවයහතූති ආහ – 

‘‘කරුණාසීතලහදෙ’’න්ති. අථ වා සතිපි යමත්තාමුදිතානං සාතිසයය 
හදයසීතිභාවනිබන්ධනත්යත සකල්බුද්ධගුණවියසසකාරණතාය තාසම්පි
කාරණන්ති කරුණාව භගවයතො ‘‘හදයසීතල්භාවකාරණ’’න්ති වුත්තා.
කරුණානිදානා හි සබ්යබපි බුද්ධගුණා. 
කරුණානුභාවනිබ්බාපියමානසංසාරදුක්ඛසන්තාපස්ස හි භගවයතො
පරදුක්ඛාපනයනකාමතාය අයනකානිපි අසඞ්යඛයයයානි කප්පානං
අකිල්න්තරූපස්යසව නිරවයසසබුද්ධකරධම්මසම්භරණනිරතස්ස
සමධිගතධම්මාධිපයතයයස්ස ච සන්නිහියතසුපි 
සත්තසඞ්ඛාරසමුපනීතහදයූපතාපනිතත්යතසුන ඊසකම්පි චිත්තසීතිභාවස්ස 
අඤ්ඤථත්තමයහොසීති.එතස්තඤ්චඅත්ථවිකප්යපතීසුපිඅවත්ථාසුභගවයතො
කරුණා සඞ්ගහිතාතිදට්ඨබ්බං. 

පජානාතීති පඤ්ඤා, යථාසභාවං පකායරහි පටිවිජ්ෙතීති අත්යථො. 
පඤ්ඤාව යඤයයාවරණප්පහානයතො පකායරහි
ධම්මසභාවාවයජොතනට්යඨන පජ්යජොයතොති පඤ්ඤාපජ්යජොයතො.
සවාසනප්පහානයතො වියසයසන හතං සමුග්ඝාතිතං විහතං.
පඤ්ඤාපජ්යජොයතන විහතංපඤ්ඤාපජ්යජොතවිහතං, මුය්හන්තියතන, සයං
වා මුය්හති, යමොහනමත්තයමව වා තන්ති යමොයහො, අවිජ්ජා. ස්යවව
විසයසභාවප්පටිච්ඡාදනයතො අන්ධකාරසරික්ඛතාය තයමො වියාති
යමොහතයමො, පඤ්ඤාපජ්යජොතවිහයතො යමොහතයමො එතස්සාති 

පඤ්ඤාපජ්යජොතවිහතයමොහතයමො, තං පඤ්ඤාපජ්ය ොතවිහතයමොහතමං. 
සබ්යබසම්පිහිඛීණාසවානංසතිපිපඤ්ඤාපජ්යජොයතනඅවිජ්ජන්ධකාරස්ස
විහතභායව සද්ධාධිමුත්යතහි විය දිට්ඨිප්පත්තානං සාවයකහි
පච්යචකසම්බුද්යධහි ච සවාසනප්පහායනන සම්මාසම්බුද්ධානං
කියල්සප්පහානස්ස වියසයසො විජ්ජතීති සාතිසයයන අවිජ්ජාපහායනන

භගවන්තංයථොයමන්යතොආහ– ‘‘පඤ්ඤාපජ්ය ොතවිහතයමොහතම’’න්ති. 

අථ වා අන්තයරන පයරොපයදසං අත්තයනො සන්තායන අච්චන්තං
අවිජ්ජන්ධකාරවිගමස්සනිබ්බත්තිතත්තා, තත්ථචසබ්බඤ්ඤුතායබයල්සු ච
වසීභාවස්ස සමධිගතත්තා, පරසන්තතියඤ්ච ධම්මයදසනාතිසයානුභායවන
සම්මයදව තස්ස පවත්තිතත්තා භගවාව වියසසයතො යමොහතමවිගයමන

යථොයමතබ්යබොති ආහ – ‘‘පඤ්ඤාපජ්ය ොතවිහතයමොහතම’’න්ති.
ඉමස්තඤ්ච අත්ථවිකප්යප ‘‘පඤ්ඤාපජ්යජොයතො’’ති පයදන භගවයතො
පටියවධපඤ්ඤා විය යදසනාපඤ්ඤාපි සාමඤ්ඤනිද්යදයසන, 
එකයසසනයයනවාසඞ්ගහිතාතිදට්ඨබ්බං. 
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අථ වා භගවයතො ඤාණස්ස යඤයයපරියන්තිකත්තා 
සකල්යඤයයධම්මසභාවාවයබොධනසමත්යථන අනාවරණඤාණසඞ්ඛායතන
පඤ්ඤාපජ්යජොයතන සබ්බයඤයයධම්මසභාවච්ඡාදකස්සයමොහන්ධකාරස්ස
විධතතත්තා අනඤ්ඤසාධාරයණො භගවයතො යමොහතමවිනායසොති කත්වා

වුත්තං – ‘‘පඤ්ඤාපජ්ය ොතවිහතයමොහතම’’න්ති. එත්ථ ච
යමොහතමවිධමනන්යත අධිගතත්තා අනාවරණඤාණං කාරයණොපචායරන
සසන්තානයමොහතමවිධමනං දට්ඨබ්බං. අභිනීහාරසම්පත්තියා
සවාසනප්පහානයමව හි කියල්සානං යඤයයාවරණප්පහානන්ති, 
පරසන්තායන පන යමොහතමවිධමනස්ස කාරණභාවයතො අනාවරණඤාණං
‘‘යමොහතමවිධමන’’න්ති වුච්චතීති. 

කිංපනකාරණංඅවිජ්ජාසමුග්ඝායතොයයයවයකොපහානසම්පත්තිවයසන
භගවයතො යථොමනානිතත්තං ගය්හති, න පන
සාතිසයනිරවයසසකියල්සප්පහානන්ති? තප්පහානවචයනයනව 
තයදකට්ඨතාය සකල්සංකියල්සගණසමුග්ඝාතස්ස වුත්තත්තා. න හි යසො
තාදියසොකියල්යසොඅත්ථි, යයොනිරවයසසඅවිජ්ජාපහායනනනපහීයතීති. 

අථ වා විජ්ජා විය සකල්කුසල්ධම්මසමුප්පත්තියා, 
නිරවයසසාකුසල්ධම්මනිබ්බත්තියා සංසාරප්පවත්තියා ච අවිජ්ජා 
පධානකාරණන්ති තබ්බිඝාතවචයනන සකල්සංකියල්සගණසමුග්ඝායතො

වුත්යතොඑවයහොතීතිවුත්තං– ‘‘පඤ්ඤාපජ්ය ොතවිහතයමොහතම’’න්ති. 

නරාචඅමරාචනරාමරා, සහනරාමයරහීතිසනරාමයරො, සනරාමයරොච
යසො යල්ොයකො චාති සනරාමරයල්ොයකො, තස්ස ගරූති සනරාමරයල්ොකගරු, 

තං සනරාමරයලොකගරුං. එයතන යදවමනුස්සානං විය
තදවසිට්ඨසත්තානම්පි යථාරහං ගුණවියසසාවහතාය භගවයතො උපකාරතං 
දස්යසති. න යචත්ථ පධානප්පධානභායවො යචොයදතබ්යබො. අඤ්යඤො හි
සද්දක්කයමො, අඤ්යඤො අත්ථක්කයමො. ඊදියසසු හිසමාසපයදසු පධානම්පි
අප්පධානං විය නිද්දිසීයති යථා ‘‘සරාජිකාය පරිසායා’’ති (චූළව. 336). 
කාමඤ්යචත්ථ සත්තසඞ්ඛාරභාජනවයසන තිවියධො යල්ොයකො, ගරුභාවස්ස
පන අධිප්යපතත්තා ගරුකරණසමත්ථස්යසව යුජ්ජනයතො සත්තයල්ොකස්ස
වයසන අත්යථො ගයහතබ්යබො. යසො හි යල්ොකීයන්ති එත්ථ පුඤ්ඤපාපානි
තබ්බිපායකො චාති ‘‘යල්ොයකො’’ති වුච්චති. අමරග්ගහයණන යචත්ථ
උපපත්තියදවාඅධිප්යපතා. 

අථ වා සමූහත්යථො යල්ොකසද්යදො සමුදායවයසන යල්ොකීයති
පඤ්ඤාපීයතීති.සහ නයරහීතිසනරා, සනරාචයතඅමරාචාතිසනරාමරා, 
යතසං යල්ොයකොති සනරාමරයල්ොයකොති පුරිමනයයයනව යයොයජතබ්බං.
අමරසද්යදනයචත්ථවිසුද්ධියදවාපිසඞ්ගය්හන්ති.යතපිහිමරණාභාවයතො 
පරමත්ථයතො අමරා. නරාමරානංයයව ච ගහණං උක්කට්ඨනිද්යදසවයසන
යථා ‘‘සත්ථා යදවමනුස්සාන’’න්ති (දී. නි. 1.157). තථා හි
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සබ්බානත්ථපරිහරණපුබ්බඞ්ගමාය නිරවයසසහිතසුඛවිධානතප්පරාය
නිරතිසයායපයයොගසම්පත්තියාසයදවමනුස්සායපජාය අච්චන්තූපකාරිතාය
අපරිතතනිරුපමප්පභාවගුණවියසසසමඞ්ගිතායචසබ්බසත්තුත්තයමො භගවා
අපරිමාණාසු යල්ොකධාතූසු අපරිමාණානං සත්තානං උත්තමගාරවට්ඨානං.

යතනවුත්තං– ‘‘සනරාමරයලොකගරු’’න්ති. 

යසොභනං ගතං ගමනං එතස්සාති සුගයතො. භගවයතො හි
යවයනයයජනූපසඞ්කමනං එකන්යතන යතසං හිතසුඛනිප්ඵාදනයතො
යසොභනං, තථා ල්ක්ඛණානුබයඤ්ජනප්පටිමණ්ඩිතරූපකායතාය 
දුතවිල්ම්බිතඛලිතානුකඩ්ඪනනිප්පීළනුක්කුටිකකුටිල්ාකුටිල්තාදි- 
යදොසරහිතමවහසිතරාජහංසවසභවාරණතගරාජගමනං කායගමනං
ඤාණගමනඤ්ච 
විපුල්නිම්මල්කරුණාසතිවීරියාදිගුණවියසසසහිතමභිනීහාරයතො යාව
මහායබොධි අනවජ්ජතාය යසොභනයමවාති. අථ වා සයම්භුඤායණන
සකල්ම්පියල්ොකං පරිඤ්ඤාභිසමයවයසනපරිජානන්යතොඤායණන සම්මා
ගයතො අවගයතොති සුගයතො, තථා යල්ොකසමුදයං පහානාභිසමයවයසන
පජහන්යතො අනුප්පත්තිධම්මතං ආපායදන්යතො සම්මා ගයතො අතීයතොති
සුගයතො, යල්ොකනියරොධංනිබ්බානං සච්ඡිකිරියාභිසමයවයසනසම්මා ගයතො
අධිගයතොති සුගයතො, යල්ොකනියරොධගාතනිපටිපදං භාවනාභිසමයවයසන
සම්මාගයතො පටිපන්යනොතිසුගයතො. ‘‘යසොතාපත්තිමග්යගනයයකියල්සා
පහීනා, යත කියල්යස න පුයනති න පච්යචති න පච්චාගච්ඡතීති
සුගයතො’’තිආදිනා (චූළනි. යමත්තගූමාණවපුච්ඡානිද්යදයසො 27) නයයන
අයමත්යථො විභායවතබ්යබො. අථ වා සුන්දරං ඨානං සම්මාසම්යබොධිං, 
නිබ්බානයමව වා ගයතො අධිගයතොති සුගයතො, යස්මා වා භූතං තච්ඡං
අත්ථසංහිතං යවයනයයානං යථාරහං කාල්යුත්තයමව ච ධම්මං භාසති, 
තස්මා සම්මා ගදතීති සුගයතො, ද-කාරස්ස ත-කාරං කත්වා. ඉති

යසොභනගමනතාදීහිසුගයතො, තං සුගතං. 

පුඤ්ඤපාපකම්යමහි උපපජ්ජනවයසන ගන්තබ්බයතො ගතියයො, 
උපපත්තිභවවියසසා. තා පන නිරයාදිවයසන පඤ්චවිධා. තාහි සකල්ස්සපි
භවගාතකම්මස්ස අරියමග්ගාධිගයමන අවිපාකාරහභාවකරයණන
නිවත්තිතත්තාභගවාපඤ්චහිපිගතීහිසුට්ඨු මුත්යතොවිසංයුත්යතොතිආහ– 

‘‘ගතිවිමුත්ත’’න්ති. එයතන භගවයතො කත්ථචිපි ගතියා අපරියාපන්නතං
දස්යසති, යයතොභගවා‘‘යදවාතියදයවො’’ති වුච්චති.යතයනවාහ– 

‘‘යයනයදවූපපතයස්ස, ගන්ධබ්යබොවාවිහඞ්ගයමො; 
යක්ඛත්තංයයනගච්යඡයයං, මනුස්සත්තඤ්චඅබ්බයජ; 
යතමය්හංආසවාඛීණා, විද්ධස්තාවිනළීකතා’’ති.(අ.නි. 4.36); 

තංතංගතිසංවත්තනිකානඤ්හි කම්මකියල්සානං අග්ගමග්යගන 
යබොධිමූයල්යයව සුප්පහීනත්තා නත්ථි භගවයතො ගතිපරියාපන්නතාති
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අච්චන්තයමව භගවා 
සබ්බභවයයොනිගතිවිඤ්ඤාණට්ඨිතිසත්තාවාසසත්තනිකායයහිසුපරිමුත්යතො, 

තං ගතිවිමුත්තං.වන්යදතිනමාත, යථොයමමීතිවාඅත්යථො. 

අථ වා ගතිවිමුත්තන්ති අනුපාදියසසනිබ්බානධාතුප්පත්තියා භගවන්තං
යථොයමති. එත්ථ හි ද්වීහි ආකායරහි භගවයතො යථොමනා යවදිතබ්බා
අත්තහිතසම්පත්තියතො පරහිතප්පටිපත්තියතො ච. යතසු අත්තහිතසම්පත්ති
අනාවරණඤාණාධිගමයතො සවාසනානං සබ්යබසං කියල්සානං 
අච්චන්තප්පහානයතො අනුපාදියසසනිබ්බානප්පත්තියතො ච යවදිතබ්බා, 
පරහිතප්පටිපත්ති ල්ාභසක්කාරාදිනිරයපක්ඛචිත්තස්ස
සබ්බදුක්ඛනියයානිකධම්මයදසනයතොවිරුද්යධසුපි නිච්චංහිතජ්ොසයයතො
ඤාණපරිපාකකාල්ාගමනයතො ච. සා පයනත්ථ ආසයයතො පයයොගයතො ච
දුවිධා, පරහිතප්පටිපත්ති තිවිධා ච, අත්තහිතසම්පත්ති පකාසිතා යහොති. 
කථං? ‘‘කරුණාසීතල්හදය’’න්ති එයතන ආසයයතො පරහිතප්පටිපත්ති, 
සම්මාගදනත්යථන සුගතසද්යදන පයයොගයතො පරහිතප්පටිපත්ති, 
‘‘පඤ්ඤාපජ්යජොතවිහතයමොහතමං ගතිවිමුත්ත’’න්ති එයතහි
චතුසච්චසම්පටියවධනත්යථනචසුගතසද්යදනතිවිධාපි අත්තහිතසම්පත්ති, 
අවසිට්යඨන ‘‘පඤ්ඤාපජ්යජොතවිහතයමොහතම’’න්ති එයතන චාපි 
අත්තහිතසම්පත්තිපරහිතප්පටිපත්තිපකාසිතායහොතීති. 

අථ වා තීහි ආකායරහි භගවයතො යථොමනා යවදිතබ්බා යහතුයතො, 

ඵල්යතො, උපකාරයතොච.තත්ථ යහතු මහාකරුණා, සාපඨමපයදනදස්සිතා. 

ඵලං චතුබ්බිධං ඤාණසම්පදා, පහානසම්පදා, ආනුභාවසම්පදා, 
රූපකායසම්පදා චාති. තාසු ඤාණප්පහානසම්පදා දුතියපයදන
සච්චප්පටියවධනත්යථන ච සුගතසද්යදන පකාසිතා යහොන්ති, 
ආනුභාවසම්පදා තතියපයදන, රූපකායසම්පදා 
යථාවුත්තකායගමනයසොභනත්යථන සුගතසද්යදන

ල්ක්ඛණානුබයඤ්ජනපාරිපූරියා විනා තදභාවයතො. උපකායරො අනන්තරං
අබාහිරං කරිත්වා තිවිධයානමුයඛන විමුත්තිධම්මයදසනා. යසො
සම්මාගදනත්යථනසුගතසද්යදනපකාසියතොයහොතීති යවදිතබ්බං. 

තත්ථ ‘‘කරුණාසීතල්හදය’’න්ති එයතන සම්මාසම්යබොධියා මූල්ං 
දස්යසති. මහාකරුණාසඤ්යචොදිතමානයසො හි භගවා සංසාරපඞ්කයතො
සත්තානංසමුද්ධරණත්ථං කතාභිනීහායරොඅනුපුබ්යබනපාරතයයොපූයරත්වා
අනුත්තරං සම්මාසම්යබොධිං අධිගයතොති කරුණා සම්මාසම්යබොධියා මූල්ං.
‘‘පඤ්ඤාපජ්යජොතවිහතයමොහතම’’න්ති එයතන සම්මාසම්යබොධිං දස්යසති.
අනාවරණඤාණපදට්ඨානඤ්හි මග්ගඤාණං, මග්ගඤාණපදට්ඨානඤ්ච 
අනාවරණඤාණං ‘‘සම්මාසම්යබොධී’’ති වුච්චතීති. සම්මාගමනත්යථන
සුගතසද්යදන සම්මාසම්යබොධියා පටිපත්තිං දස්යසති 
ලීනුද්ධච්චපතිට්ඨානායූහනකාමසුඛල්ලිකත්තකිල්මථානුයයොගසස්සතුච්යඡ
දාභිනියවසාදිඅන්තද්වයරහිතාය කරුණාපඤ්ඤාපරිග්ගහිතාය මජ්ඣිමාය



අඞ්ගුත්තරනිකායය එකකනිපාත-ටීකා ගන්ථාරම්භකථා 

9 

පටුන 

පටිපත්තියා පකාසනයතො සුගතසද්දස්ස. ඉතයරහි සම්මාසම්යබොධියා
පධානප්පධානයභදං පයයොජනං දස්යසති. සංසාරමයහොඝයතො 
සත්තසන්තාරණඤ්යහත්ථ පධානං පයයොජනං, තදඤ්ඤමප්පධානං. යතසු
පධායනන පරහිතප්පටිපත්තිං දස්යසති, ඉතයරන අත්තහිතසම්පත්තිං.
තදුභයයන අත්තහිතාය පටිපන්නාදීසු චතූසු පුග්ගයල්සු භගවයතො
චතුත්ථපුග්ගල්භාවං දස්යසති. යතන ච අනුත්තරදක්ඛියණයයභාවං
උත්තමවන්දයනයයභාවං අත්තයනො ච වන්දනකිරියාය යඛත්තඞ්ගතභාවං
දස්යසති. 

එත්ථ ච කරුණාගහයණන යල්ොකියයසු
මහග්ගතභාවප්පත්තාසාධාරණගුණදීපනයතො භගවයතො
සබ්බයල්ොකියගුණසම්පත්ති දස්සිතා යහොති, පඤ්ඤාගහයණන 
සබ්බඤ්ඤුතඤ්ඤාණපදට්ඨානමග්ගඤාණදීපනයතො
සබ්බයල්ොකුත්තරගුණසම්පත්ති. තදුභයග්ගහණසිද්යධො හි අත්යථො
‘‘සනරාමරයල්ොකගරු’’න්තිආදිනා පපඤ්චීයතීති. කරුණාගහයණන ච
උපගමනං නිරුපක්කියල්සං දස්යසති, පඤ්ඤාගහයණන අපගමනං. තථා
කරුණාගහයණන යල්ොකසමඤ්ඤානුරූපං භගවයතො පවත්තිං දස්යසති 
යල්ොකයවොහාරවිසයත්තා කරුණාය, පඤ්ඤාගහයණන සමඤ්ඤාය
අනතිධාවනං. සභාවානවයබොයධන හි ධම්මානං සමඤ්ඤං අතිධාවිත්වා
සත්තාදිපරාමසනං යහොතීති. තථා කරුණාගහයණන 
මහාකරුණාසමාපත්තිවිහාරං දස්යසති, පඤ්ඤාගහයණන තීසු කායල්සු
අප්පටිහතඤාණං චතුසච්චඤාණං, චතුපටිසම්භිදාඤාණං, 
චතුයවසාරජ්ජඤාණං. කරුණාගහයණන මහාකරුණාසමාපත්තිඤාණස්ස
ගහිතත්තා යසසාසාධාරණඤාණානි, ඡ අභිඤ්ඤා, අට්ඨසු පරිසාසු 
අකම්පනඤාණානි, දසබල්ානි, චුද්දසබුද්ධඤාණානි, යසොළසඤාණචරියා, 
අට්ඨාරස බුද්ධධම්මා, චතුචත්තාලීස ඤාණවත්ථූනි, සත්තසත්තති
ඤාණවත්ථූනීති එවමාදීනං අයනයකසං පඤ්ඤාපයභදානං වයසන
ඤාණචාරං දස්යසති. තථා කරුණාගහයණන චරණසම්පත්තිං, 
පඤ්ඤාගහයණන විජ්ජාසම්පත්තිං. කරුණාගහයණන අත්තාධිපතිතා, 
පඤ්ඤාගහයණන ධම්මාධිපතිතා. කරුණාගහයණන යල්ොකනාථභායවො, 
පඤ්ඤාගහයණන අත්තනාථභායවො. තථා කරුණාගහයණන 
පුබ්බකාරිභායවො, පඤ්ඤාගහයණන කතඤ්ඤුතා. තථා කරුණාගහයණන
අපරන්තපතා, පඤ්ඤාගහයණන අනත්තන්තපතා. කරුණාගහයණන වා
බුද්ධකරධම්මසිද්ධි, පඤ්ඤාගහයණන බුද්ධභාවසිද්ධි. තථා
කරුණාගහයණන පයරසං තාරණං, පඤ්ඤාගහයණන සයංතරණං. තථා
කරුණාගහයණන සබ්බසත්යතසු අනුග්ගහචිත්තතා, පඤ්ඤාගහයණන
සබ්බධම්යමසුවිරත්තචිත්තතාදස්සිතායහොති. 

සබ්යබසඤ්ච බුද්ධගුණානං කරුණා ආදි තන්නිදානභාවයතො, පඤ්ඤා 
පරියයොසානං තයතො උත්තරිකරණීයාභාවයතො. ඉති
ආදිපරියයොසානදස්සයනන සබ්යබ බුද්ධගුණා දස්සිතා යහොන්ති. තථා
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කරුණාගහයණන සීල්ක්ඛන්ධපුබ්බඞ්ගයමො සමාධික්ඛන්යධො දස්සියතො
යහොති.කරුණානිදානඤ්හිසීල්ංතයතො පාණාතිපාතාදිවිරතිප්පවත්තියතො, සා
චොනත්තයසම්පයයොගිනීති.පඤ්ඤාවචයනන පඤ්ඤාක්ඛන්යධො.සීල්ඤ්ච
සබ්යබසං බුද්ධගුණානං ආදි, සමාධි මජ්යෙ, පඤ්ඤා පරියයොසානන්ති
එවම්පිආදිමජ්ෙපරියයොසානකල්යාණාසබ්යබබුද්ධගුණාදස්සිතා යහොන්ති
නයයතො දස්සිතත්තා. එයසො එව හි නිරවයසසයතො බුද්ධගුණානං
දස්සනුපායයො, යදිදං නයග්ගහණං, අඤ්ඤථායකොනාමසමත්යථොභගවයතො
ගුයණඅනුපදංනිරවයසසයතොදස්යසතුං? යතයනවාහ – 

‘‘බුද්යධොපිබුද්ධස්සභයණයයවණ්ණං, 
කප්පම්පියචඅඤ්ඤමභාසමායනො; 
ඛීයයථ කප්යපොචිරදීඝමන්තයර, 
වණ්යණොනඛීයයථතථාගතස්සා’’ති.(දී.නි.අට්ඨ.1.304; 3.141; 
ම.නි.අට්ඨ.2.425; උදා.අට්ඨ.53; බු.වං.අට්ඨ.4.4; අප.අට්ඨ. 
2.7.පරප්පසාදකත්යථරඅපදානවණ්ණනා); 

යතයනවචආයස්මතාසාරිපුත්තත්යථයරනපිබුද්ධගුණපරිච්යඡදනංපති 
අනුයුත්යතන‘‘යනොයහතං, භන්යත’’තිපටික්ඛිපිත්වා‘‘අපිචයම, භන්යත, 
ධම්මන්වයයො විදියතො’’තිවුත්තං. 

2. එවං සඞ්යඛයපනසකල්සබ්බඤ්ඤුගුයණහිභගවන්තං අභිත්ථවිත්වා

ඉදානි සද්ධම්මං යථොයමතුං ‘‘බුද්යධොපී’’තිආදිමාහ. තත්ථ බුද්යධොති 

කත්තුනිද්යදයසො. බුද්ධභාවන්තිකම්මනිද්යදයසො. භායවත්වාසච්ඡිකත්වාති

ච පුබ්බකාල්කිරියානිද්යදයසො. ෙන්ති අනියමයතො කම්මනිද්යදයසො. 

උපගයතොති අපරකාල්කිරියානිද්යදයසො. වන්යදති කිරියානිද්යදයසො. තන්ති

නියමනං. ධම්මන්ති වන්දනකිරියාය කම්මනිද්යදයසො. ගතමලං

අනුත්තරන්තිචතබ්බියසසනං. 

තත්ථ බුද්ධසද්දස්ස තාව ‘‘බුජ්ඣිතා සච්චානීති බුද්යධො, යබොයධතා
පජායාති බුද්යධො’’තිආදිනා (මහානි. 192; චූළනි.
පාරායනත්ථුතිගාථානිද්යදයසො 97; පටි.ම.1.162) නිද්යදසනයයනඅත්යථො
යවදිතබ්යබො. අථ වා සවාසනාය අඤ්ඤාණනිද්දාය අච්චන්තවිගමයතො, 

බුද්ධියාවාවිකසිතභාවයතොබුද්ධවාති බුද්යධො ජාගරණවිකසනත්ථවයසන.
අථ වා කස්සචිපි යඤයයධම්මස්ස අනවබුද්ධස්ස අභායවන
යඤයයවියසසස්සකම්මභායවනඅග්ගහණයතොකම්මවචනිච්ඡායඅභායවන 
අවගමනත්ථවයසයනව කත්තුනිද්යදයසොල්බ්භතීතිබුද්ධවාතිබුද්යධො යථා
‘‘දික්ඛියතො න දදාතී’’ති. අත්ථයතො පන පාරතතාපරිභාවියතො
සයම්භුඤායණන සහ වාසනාය විහතවිද්ධංසිතනිරවයසසකියල්යසො
මහාකරුණාසබ්බඤ්ඤුතඤ්ඤාණාදිඅපරියමයයගුණගණාධායරො 
ඛන්ධසන්තායනොබුද්යධො.යථාහ– 
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‘‘බුද්යධොති යයො යසො භගවා සයම්භූ අනාචරියයකො පුබ්යබ
අනනුස්සුයතසු ධම්යමසු සාමං සච්චානි අභිසම්බුජ්ඣි, තත්ථ ච
සබ්බඤ්ඤුතංපත්යතොබයල්සුච වසීභාව’’න්ති (මහානි.192; චූළනි.
පාරායනත්ථුතිගාථානිද්යදයසො97; පටි.ම. 1.161). 

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

භගවා’’ති වක්ඛමානගුණධම්යම සම්භාවනං දීයපති. බුද්ධභාවන්ති 

සම්මාසම්යබොධිං. භායවත්වාති උප්පායදත්වා වඩ්යඪත්වා ච. සච්ඡිකත්වාති

පච්චක්ඛං කත්වා. උපගයතොති පත්යතො, අධිගයතොති අත්යථො. එතස්ස

බුද්ධභාවන්ති එයතන සම්බන්යධො. ගතමලන්ති විගතමල්ං, නිද්යදොසන්ති

අත්යථො. වන්යදති පණමාත, යථොයමත වා. අනුත්තරන්ති උත්තරරහිතං, 

යල්ොකුත්තරන්තිඅත්යථො. ධම්මන්තියථානුසිට්ඨංපටිපජ්ජමායනඅපායයතො
ච සංසාරයතො ච අපතමායන කත්වා ධායරතීති ධම්යමො. අයඤ්යහත්ථ
සඞ්යඛපත්යථො – එවං විවිධගුණගණසමන්නාගයතො බුද්යධොපි භගවා යං
අරියමග්ගසඞ්ඛාතං ධම්මං භායවත්වා, ඵල්නිබ්බානං පන සච්ඡිකත්වා
අනුත්තරං සම්මාසම්යබොධිං අධිගයතො, තයමවං බුද්ධානම්පි 
බුද්ධභාවයහතුභූතං සබ්බයදොසමල්රහිතං අත්තයනො උත්තරිතරාභායවන
අනුත්තරං පටියවධසද්ධම්මං නමාමීති. පරියත්තිසද්ධම්මස්සපි
තප්පකාසනත්තාඉධසඞ්ගයහො දට්ඨබ්යබො. 

අථ වා ‘‘අභිධම්මනයසමුද්දං අධිගඤ්ඡි, තීණි පිටකානි සම්මසී’’ති ච
අට්ඨකථායං වුත්තත්තා පරියත්තිධම්මස්සපි සච්ඡිකිරියාසම්මසනපරියායයො 
ල්බ්භතීතියසොපිඉධවුත්යතොඑවාතිදට්ඨබ්බං.තථා‘‘යංධම්මංභායවත්වා 
සච්ඡිකත්වා’’ති ච වුත්තත්තා බුද්ධකරධම්මභූතාහි පාරතතාහි සහ
පුබ්බභායග අධිසීල්සික්ඛාදයයොපිඉධධම්මසද්යදනසඞ්ගහිතාතියවදිතබ්බා.
තාපි හි විගතප්පටිපක්ඛතාය ගතමල්ා, අනඤ්ඤසාධාරණතාය අනුත්තරා
චාති. තථා හි සත්තානං සකල්වට්ටදුක්ඛනිස්සරණාය කතමහාභිනීහායරො
මහාකරුණාධිවාසනයපසල්ජ්ොසයයො 
පඤ්ඤාවියසසපරියයොදාතනිම්මල්ානං දානදමසඤ්ඤමාදීනං
උත්තමධම්මානං සතසහස්සාධිකානි කප්පානං චත්තාරි අසඞ්යඛයයයානි
සක්කච්චං නිරන්තරං නිරවයසසානං භාවනාපච්චක්ඛකරයණහි කම්මාදීසු
අධිගතවසීභායවො අච්ඡරියාචින්යතයයමහානුභායවො අධිසීල්අධිචිත්තානං
පරමුක්කංසපාරතප්පත්යතො භගවා පච්චයාකායර
චතුවීසතියකොටිසතසහස්සමුයඛන මහාවජිරඤාණං යපයසත්වා අනුත්තරං 
සම්මාසම්යබොධිංඅභිසම්බුද්යධොති. 

එත්ථ ච ‘‘භායවත්වා’’ති එයතන විජ්ජාසම්පදාය ධම්මං යථොයමති, 
‘‘සච්ඡිකත්වා’’ති එයතනවිමුත්තිසම්පදාය.තථා පඨයමනොනසම්පදාය, 
දුතියයන වියමොක්ඛසම්පදාය. පඨයමන වා සමාධිසම්පදාය, දුතියයන
සමාපත්තිසම්පදාය. අථ වා පඨයමන ඛයඤාණභායවන, දුතියයන
අනුප්පාදඤාණභායවන.පඨයමනවාවිජ්ජූපමතාය, දුතියයන වජිරූපමතාය.
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පටුන 

පුරියමනවාවිරාගසම්පත්තියා, දුතියයනනියරොධසම්පත්තියා.තථාපඨයමන 
නියයානභායවන, දුතියයන නිස්සරණභායවන. පඨයමන වා යහතුභායවන, 
දුතියයන අසඞ්ඛතභායවන. පඨයමන වා දස්සනභායවන, දුතියයන
වියවකභායවන.පඨයමනවාඅධිපතිභායවන, දුතියයනඅමතභායවන ධම්මං
යථොයමති.අථවා ‘‘යංධම්මංභායවත්වාබුද්ධභාවංඋපගයතො’’තිඑයතන 
ස්වාක්ඛාතතායධම්මංයථොයමති, ‘‘සච්ඡිකත්වා’’ති එයතන සන්දිට්ඨිකතාය.
තථා පුරියමන අකාලිකතාය, පච්ඡියමන එහිපස්සිකතාය. පුරියමන වා 
ඔපයනයයිකතාය, පච්ඡියමන පච්චත්තං යවදිතබ්බතාය ධම්මං යථොයමති.
‘‘ගතමල්’’න්ති ඉතනා සංකියල්සාභාවදීපයනන ධම්මස්ස පරිසුද්ධතං
දස්යසති, ‘‘අනුත්තර’’න්ති එයතන අඤ්ඤස්ස විසිට්ඨස්ස අභාවදීපයනන
විපුල්පරිපුණ්ණතං.පඨයමනවාපහානසම්පදං ධම්මස්සදස්යසති, දුතියයන
පභවසම්පදං. භායවතබ්බතාය වා ධම්මස්ස ගතමල්භායවො යයොයජතබ්යබො.
භාවනාගුයණන හි යසො යදොසානං සමුග්ඝාතයකො යහොතීති.
සච්ඡිකාතබ්බභායවන අනුත්තරභායවො යයොයජතබ්යබො.
සච්ඡිකිරියානිබ්බත්තියතො හි තදුත්තරිකරණීයාභාවයතො 
අනඤ්ඤසාධාරණතාය අනුත්තයරොති. තථා ‘‘භායවත්වා’’ති එයතන සහ
පුබ්බභාගසීල්ාදීහි යසක්ඛා සීල්සමාධිපඤ්ඤාක්ඛන්ධා දස්සිතා යහොන්ති.
‘‘සච්ඡිකත්වා’’ති එයතන සහ අසඞ්ඛතාය ධාතුයා අයසක්ඛා
සීල්සමාධිපඤ්ඤාක්ඛන්ධාදස්සිතායහොන්තීති. 

3. එවං සඞ්යඛයපයනව සබ්බධම්මගුයණහි සද්ධම්මං අභිත්ථවිත්වා

ඉදානි අරියසඞ්ඝං යථොයමතුං ‘‘සුගතස්සා’’තිආදිමාහ. තත්ථ සුගතස්සාති 
සම්බන්ධනිද්යදයසො. ‘‘තස්ස පුත්තාන’’න්ති එයතන සම්බන්යධො. 

ඔරසානන්ති පුත්තවියසසනං. මාරයසනමථනානන්ති ඔරසපුත්තභායව
කාරණනිද්යදයසො යතන කියල්සප්පහානයමව භගවයතො ඔරසපුත්තභායව

කාරණං අනුජානාතීති දස්යසති. අට්ඨන්නන්ති ගණනපරිච්යඡදනිද්යදයසො.
යතන ච සතිපි යතසං සත්තවියසසභායවන අයනකසතසහස්සභායව ඉමං
ගණනපරිච්යඡදං නාතිවත්තන්තීති දස්යසති 

මග්ගට්ඨඵල්ට්ඨභාවානතිවත්තනයතො. සමූහන්ති සමුදායනිද්යදයසො. 

අරිෙසඞ්ඝන්ති ගුණවිසිට්ඨසංහතභාවනිද්යදයසො. යතන අසතිපි
අරියපුග්ගල්ානං කායසාමග්ගියං අරියසඞ්ඝභාවං දස්යසති
දිට්ඨිසීල්සාමඤ්යඤනසංහතභාවයතො. 

තත්ථඋරසිභවාජාතාසංබද්ධාචඔරසා.යථාහිසත්තානං ඔරසපුත්තා
අත්තජතාය පිතු සන්තකස්ස දායජ්ජස්ස වියසයසන භාගියනො යහොන්ති, 
එවයමයතපි අරියපුග්ගල්ා සම්මාසම්බුද්ධස්ස සවනන්යත අරියාය ජාතියා
ජාතතාය භගවයතො සන්තකස්ස විමුත්තිසුඛස්ස අරියධම්මරතනස්ස
එකන්යතන භාගියනොති ඔරසා විය ඔරසා. අථ වා භගවයතො
ධම්මයදසනානුභායවනඅරියභූතංඔක්කමමානාඔක්කන්තා ච අරියසාවකා
භගවයතො උයර වායාමජනිතාභිජාතිතාය නිප්පරියායයන ඔරසපුත්තාති
වත්තබ්බතං අරහන්ති. සාවයකහි පවත්තියමානාපි හි ධම්මයදසනා



අඞ්ගුත්තරනිකායය එකකනිපාත-ටීකා ගන්ථාරම්භකථා 
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පටුන 

‘‘භගවයතො ධම්මයදසනා’’ඉච්යචව වුච්චති තංමූල්කත්තා 
ල්ක්ඛණාදිවියසසාභාවයතොච. 

යදිපි අරියසාවකානං අරියමග්ගාධිගමසමයය භගවයතො විය 
තදන්තරායකරණත්ථං යදවපුත්තමායරො, මාරවාහිනී වා න එකන්යතන 
අපසායදති, යතහිපනඅපසායදතබ්බතායකාරයණවිමථියතයතපිවිමථිතා
එවනාම යහොන්තීතිආහ – ‘‘මාරයසනමථනාන’’න්ති. ඉමස්තං පනත්යථ
‘‘මාරමාරයසනමථනාන’’න්ති වත්තබ්යබ ‘‘මාරයසනමථනාන’’න්ති
එකයදසසරූයපකයසයසො කයතොති දට්ඨබ්බං. අථ වා 
ඛන්ධාභිසඞ්ඛාරමාරානං විය යදවපුත්තමාරස්සපි ගුණමාරයණ
සහායභාවූපගමනයතො කියල්සබල්කායයො ‘‘යසනා’’ති වුච්චති. යථාහ –
‘‘කාමායතපඨමායසනා’’තිආදි (සු. නි.438; මහානි.28, 68, 149). සාච
යතහි දියඩ්ඪසහස්සයභදා, අනන්තයභදා වා කියල්සවාහිනී
සතිධම්මවිචයවීරියසමථාදිගුණප්පහරයණහි ඔධියසො විමථිතා විහතා

විද්ධස්තා චාති මාරයසනමථනා, අරියසාවකා. එයතන යතසං භගවයතො 
අනුජාතපුත්තතංදස්යසති. 

ආරකත්තා කියල්යසහි, අනයය න ඉරියනයතො, අයය ච ඉරියනයතො
අරියා නිරුත්තිනයයන. අථ වා සයදවයකන යල්ොයකන සරණන්ති
අරණීයයතො උපගන්තබ්බයතො, උපගතානඤ්ච තදත්ථසිද්ධියතො අරියා, 
අරියානං සඞ්යඝොති අරියසඞ්යඝො, අරියයො ච යසො සඞ්යඝො චාති වා 

අරියසඞ්යඝො, තං අරිෙසඞ්ඝං. භගවයතො අපරභායග බුද්ධධම්මරතනානම්පි
සමධිගයමොසඞ්ඝරතනාධීයනොතිඅස්සඅරියසඞ්ඝස්සබහූපකාරතං දස්යසතුං

ඉයධව ‘‘සිරසාවන්යද’’තිවුත්තන්ති දට්ඨබ්බං. 

එත්ථ ච ‘‘සුගතස්ස ඔරසානං පුත්තාන’’න්ති එයතන අරියසඞ්ඝස්ස 
පභවසම්පදං දස්යසති, ‘‘මාරයසනමථනාන’’න්ති එයතන පහානසම්පදං 
සකල්සංකියල්සප්පහානදීපනයතො. ‘‘අට්ඨන්නම්පි සමූහ’’න්ති එයතන
ඤාණසම්පදං මග්ගට්ඨඵල්ට්ඨභාවදීපනයතො. ‘‘අරියසඞ්ඝ’’න්ති එයතන
පභවසම්පදංදස්යසති සබ්බසඞ්ඝානංඅග්ගභාවදීපනයතො.අථවා‘‘සුගතස්ස
ඔරසානං පුත්තාන’’න්ති අරියසඞ්ඝස්ස විසුද්ධනිස්සයභාවදීපනං, 
‘‘මාරයසනමථනාන’’න්ති සම්මාඋජුඤායසාමීචිප්පටිපන්නභාවදීපනං, 
‘‘අට්ඨන්නම්පි සමූහ’’න්ති ආහුයනයයාදිභාවදීපනං, ‘‘අරියසඞ්ඝ’’න්ති
අනුත්තරපුඤ්ඤක්යඛත්තභාවදීපනං. තථා ‘‘සුගතස්ස ඔරසානං
පුත්තාන’’න්ති එයතන අරියසඞ්ඝස්ස යල්ොකුත්තරසරණගමනසබ්භාවං 
දීයපති. යල්ොකුත්තරසරණගමයනන හි යත භගවයතො ඔරසපුත්තා ජාතා.
‘‘මාරයසනමථනාන’’න්ති එයතන අභිනීහාරසම්පදාසිද්ධං පුබ්බභායග
සම්මාපටිපත්තිංදස්යසති.කතාභිනීහාරාහි සම්මාපටිපන්නාමාරංමාරපරිසං
වා අභිවිජිනන්ති. ‘‘අට්ඨන්නම්පි සමූහ’’න්ති එයතන විද්ධස්තවිපක්යඛ
යසක්ඛායසක්ඛධම්යම දස්යසති පුග්ගල්ාධිට්ඨායනන මග්ගඵල්ධම්මානං
පකාසිතත්තා. ‘‘අරියසඞ්ඝ’’න්ති අග්ගදක්ඛියණයයභාවං දස්යසති. 
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සරණගමනඤ්චසාවකානංසබ්බගුණානංආදි, සපුබ්බභාගප්පටිපදායසක්ඛා
සීල්ක්ඛන්ධාදයයො මජ්යෙ, අයසක්ඛා සීල්ක්ඛන්ධාදයයො පරියයොසානන්ති 
ආදිමජ්ෙපරියයොසානකල්යාණා සඞ්යඛපයතො සබ්යබ අරියසඞ්ඝගුණා
පකාසිතායහොන්ති. 

4. එවං ගාථාත්තයයන සඞ්යඛපයතො සකල්ගුණසංකිත්තනමුයඛන
රතනත්තයස්ස පණාමං කත්වා ඉදානි තංනිපච්චකාරං යථාධිප්යපයත 

පයයොජයනපරිණායමන්යතො ‘‘ඉතියම’’තිආදිමාහ.තත්ථ රතිජනනට්යඨන 

රතනං, බුද්ධධම්මසඞ්ඝා. යතසඤ්හි ‘‘ඉතිපි යසො භගවා’’තිආදිනා
යථාභූතගුයණ ආවජ්යජන්තස්ස අමතාධිගමයහතුභූතං අනප්පකං
පීතිපායමොජ්ජං උප්පජ්ජති.යථාහ– 

‘‘යස්තං, මහානාම, සමයය අරියසාවයකො තථාගතං අනුස්සරති, 
යනවස්ස තස්තං සමයය රාගපරියුට්ඨිතං චිත්තං යහොති, න
යදොස…යප.… න යමොහපරියුට්ඨිතං චිත්තං යහොති, උජුගතයමවස්ස
තස්තං සමයයචිත්තං යහොතිතථාගතංආරබ්භ.උජුගතචිත්යතො යඛො
පන, මහානාම, අරියසාවයකො ල්භති අත්ථයවදං, ල්භති ධම්මයවදං, 
ල්භතිධම්මූපසංහිතංපායමොජ්ජං, පමුදිතස්සපීතිජායතී’’තිආදි(අ.නි.
6.10; 11.11). 

චිත්තීකතාදිභායවොවාරතනට්යඨො.වුත්තඤ්යහතං– 

‘‘චිත්තීකතංමහග්ඝඤ්ච, අතුල්ංදුල්ල්භදස්සනං; 
අයනොමසත්තපරියභොගං, රතනං යතන වුච්චතී’’ති. (දී. නි. අට්ඨ. 
2.33; සං. නි. අට්ඨ. 3.5.223; ඛු. පා. අට්ඨ. 6.3; සු. නි. අට්ඨ.
1.226); 

චිත්තීකතභාවාදයයොචඅනඤ්ඤසාධාරණාබුද්ධාදීසුඑව ල්බ්භන්තීති. 

වන්දනාව වන්දනාමෙං යථා ‘‘දානමයං, සීල්මය’’න්ති (දී. නි. 3.305; 
ඉතිවු. 60). වන්දනා යචත්ථ කායවාචාචිත්යතහි තිණ්ණං රතනානං

ගුණනින්නතා, යථොමනා වා. පුජ්ජභාවඵල්නිබ්බත්තනයතො පුඤ්ඤං, 

අත්තයනො සන්තානං පුනාතීති වා. සුවිහතන්තරායෙොති සුට්ඨු
විහතන්තරායයො. එයතන අත්තයනො පසාදසම්පත්තියා, රතනත්තයස්ස ච
යඛත්තභාවසම්පත්තියා තං පුඤ්ඤං අත්ථප්පකාසනස්ස

උපඝාතකඋපද්දවානං විහනයන සමත්ථන්ති දස්යසති. හුත්වාති
පුබ්බකාල්කිරියා. තස්ස ‘‘අත්ථං පකාසයිස්සාමී’’ති එයතන සම්බන්යධො. 

තස්සාති යං රතනත්තයවන්දනාමයං පුඤ්ඤං, තස්ස. ආනුභායවනාති
බයල්න. 

5. එවං රතනත්තයස්ස නිපච්චකාරකරයණපයයොජනංදස්යසත්වාඉදානි
යස්සා ධම්මයදසනාය අත්ථං සංවණ්යණතුකායමො, තස්සා තාව
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ගුණාභිත්ථවනවයසන උපඤ්ඤාපනත්ථං 

‘‘එකකදුකාදිපටිමණ්ඩිතස්සා’’තිආදිමාහ, එකකාදීනි අඞ්ගානි උපරූපරි 
වඩ්යඪත්වායදසියතහිසුත්තන්යතහිපටිමණ්ඩිතස්සවිසිට්ඨස්සාතිඅත්යථො.
එයතන ‘‘අඞ්ගුත්තයරො’’තිඅයංඉමස්සආගමස්සඅත්ථානුගතාසමඤ්ඤාති
දස්යසති.නනු ච එකකාදිවයසනයදසිතානිසුත්තානියයවආගයමො. කස්ස
පනඑකකදුකාදීහිපටිමණ්ඩිතභායවොති? සච්චයමතංපරමත්ථයතො, සුත්තානි
පන උපාදාය පඤ්ඤත්යතො ආගයමො. යයථව හි අත්ථබයඤ්ජනසමුදායය
සුත්තන්තියවොහායරො, එවංසුත්තසමුදායයආගයමොතියවොහායරො. එකකාදීහි
අඞ්යගහිඋපරූපරිඋත්තයරොඅධියකොතිඅඞ්ගුත්තයරො, ආගතස්සන්තිඑත්ථ, 
එයතන, එතස්මා වා අත්තත්ථපරත්ථාදයයොති ආගයමො, 
ආදිකල්යාණාදිගුණසම්පත්තියා උත්තමට්යඨන
තංතංඅභිපත්ථිතසතද්ධියහතුතායපණ්ඩියතහිවරිතබ්බයතොවයරො, ආගයමො
චයසො වයරොචයසට්ඨට්යඨනාතිආගමවයරො, ආගමසම්මයතහිවාවයරොති

ආගමවයරො. අඞ්ගුත්තයරො ච යසො ආගමවයරො චාති අඞ්ගුත්තරාගමවයරො, 
තස්ස. 

පුඞ්ගවා වුච්චන්ති උසභා, අසන්තසනපරිස්සයසහනස්ස 
පරිපාල්නාදිගුයණහි තංසදිසතාය ධම්මකථිකා එව පුඞ්ගවාති 

ධම්මකථිකපුඞ්ගවා, යතසං. 
යහතූපමාදිප්පටිමණ්ඩිතනානාවිධයදසනානයවිචිත්තතාය 

විචිත්තපටිභාන නනස්ස. සුමඞ්ගලවිලාසිනීආදීසු (දී. නි. අට්ඨ. 
1.ගන්ථාරම්භකථා; ම. නි. අට්ඨ. 1.ගන්ථාරම්භකථා; සං. නි. අට්ඨ. 
1.1.ගන්ථාරම්භකථා) පන ‘‘බුද්ධානුබුද්ධසංවණ්ණිතස්සා’’ති වුත්තං. 
බුද්ධානඤ්හි සච්චප්පටියවධං අනුගම්ම පටිවිද්ධසච්චා අග්ගසාවකාදයයො
අරියා බුද්ධානුබුද්ධා. අයම්පි ආගයමො යතහි අත්ථසංවණ්ණනාවයසන
ගුණසංවණ්ණනාවයසනච සංවණ්ණියතොඑව.අථවාබුද්ධාචඅනුබුද්ධාච
බුද්ධානුබුද්ධාතියයොයජතබ්බං. සම්මාසම්බුද්යධයනවහිතිණ්ණංපිටකානං
අත්ථවණ්ණනාක්කයමො භාසියතො, යා ‘‘පකිණ්ණකයදසනා’’ති වුච්චති.
තයතො සඞ්ගායනාදිවයසයනව සාවයකහීති ආචරියා වදන්ති. ඉධ පන
‘‘ධම්මකථිකපුඞ්ගවානංවිචිත්තපටිභානජනනස්ස’’ඉච්යචවයථොමනාකතා.
සංවණ්ණනාසු චායං ආචරියස්ස පකති, යා තංතංසංවණ්ණනාසු ආදියතො
තස්ස තස්ස සංවණ්යණතබ්බස්ස ධම්මස්ස වියසසගුණකිත්තයනන
යථොමනා. තථා හි සුමඞ්ගල්විල්ාසිනීපපඤ්චසූදනීසාරත්ථප්පකාසනීසු
අට්ඨසාලිනීආදීසු ච යථාක්කමං ‘‘සද්ධාවහගුණස්ස, පරවාදමථනස්ස, 
ඤාණප්පයභදජනනස්ස, තස්ස ගම්භීරඤායණහි ඔගාළ්හස්ස අභිණ්හයසො
නානානයවිචිත්තස්සා’’තිආදිනායථොමනා කතා. 

6. අත්යථොකථීයතිඑතායාතිඅත්ථකථා, සාඑව අට්ඨකථා, ත්ථ-කාරස්ස
ට්ඨ-කාරං කත්වා යථා ‘‘දුක්ඛස්ස පීළනට්යඨො’’ති (පටි. ම. 1.17; 2.8). 

ආදියතොතිආදිම්හි පඨමසඞ්ගීතියං. ඡළභිඤ්ඤතාය පරයමන
චිත්තවසීභායවන සමන්නාගතත්තා ොනාදීසු පඤ්චවිධවසිතාසබ්භාවයතො
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පටුන 

ච වසියනො, යථරා මහාකස්සපාදයයො, යතසං සයතහි පඤ්චහි. ොති යා

අට්ඨකථා. සඞ්ගීතාති අත්ථං පකායසතුං යුත්තට්ඨායන ‘‘අයං එතස්ස 

අත්යථො, අයං එතස්ස අත්යථො’’ති සඞ්ගයහත්වා වුත්තා. අනුසඞ්ගීතා ච 

යසත්යථරාදීහි පච්ඡාපි දුතියතතියසඞ්ගීතීසු. ඉතනා අත්තයනො
සංවණ්ණනායආගමනවිසුද්ධිංදස්යසති. 

7. සීහස්සල්ානයතොගහණයතොසීහයළො, සීහකුමායරො.තංවංසජාතතාය 
තම්බපණ්ණිදීයප ඛත්තියානං, යතසං නිවාසතාය තම්බපණ්ණිදීපස්ස ච

සීහළභායවො යවදිතබ්යබො. ආභතාති ජම්බුදීපයතො ආනීතා. අථාති පච්ඡා.
අපරභායග හි අසඞ්කරත්ථං සීහළභාසාය අට්ඨකථා ඨපිතාති. යතන සා
මූල්ට්ඨකථාසබ්බසාධාරණානයහොතීතිඉදං අත්ථප්පකාසනං එකන්යතන 

කරණීයන්ති දස්යසති. යතයනවාහ – ‘‘දීපවාසීනමත්ථාො’’ති. තත්ථ 

දීපවාසීනන්ති ජම්බුදීපවාසීනං, දීපවාසීනන්ති වා සීහළදීපවාසීනං අත්ථාය
සීහළභාසායඨපිතාති යයොජනා. 

8. අපයනත්වානාති කඤ්චුකසදිසං සීහළභාසංඅපයනත්වාන. තයතොති

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

යතයනවාහ – ‘‘තන්තිනොනුච්ඡවික’’න්ති, පාළිගතියා අනුයල්ොතකං

පාළිච්ඡායානුවිධායිනින්ති අත්යථො. විගතයදොසන්ති 
අසභාවනිරුත්තිභාසන්තරරහිතං. 

9. සමෙං අවියලොයමන්යතොති සිද්ධන්තං අවියරොයධන්යතො. එයතන
අත්ථයදොසාභාවමාහ.අවිරුද්ධත්තාඑවහියථරවාදාපිඉධ පකාසීයිස්සන්ති. 

යථරවංසදීපානන්ති ථියරහි සීල්ක්ඛන්ධාදීහි සමන්නාගතත්තා යථරා, 
මහාකස්සපාදයයො, යතහි ආගතා ආචරියපරම්පරා යථරවංයසො.
තප්පරියාපන්නා හුත්වා ආගමාධිගමසම්පන්නත්තා පඤ්ඤාපජ්යජොයතන
තස්ස සමුජ්ජල්නයතො යථරවංසදීපා, මහාවිහාරවාසියනො යථරා, යතසං. 
විවියධහි ආකායරහි නිච්ඡීයතීති විනිච්ඡයයො, ගණ්ඨිට්ඨායනසු
ඛීල්මද්දනාකායරන පවත්තා විමතිච්යඡදකථා. සුට්ඨු නිපුයණො සණ්යහො

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

විනිච්ඡයයො එයතසන්ති සුනිපුණවිනිච්ඡො. එයතන
මහාකස්සපාදිත්යථරපරම්පරාභයතො, තයතොයයව ච අවිපරීයතො
සණ්හසුඛුයමොමහාවිහාරවාසීනංවිනිච්ඡයයොතිතස්සපමාණභූතතංදස්යසති. 

10. සු නස්ස චාති ච-සද්යදො සම්පිණ්ඩනත්යථො. යතන ‘‘න යකවල්ං
ජම්බුදීපවාසීනංයයව අත්ථාය, අථ යඛො සාධජනානං යතොසනත්ථඤ්චා’’ති
දස්යසති. යතන ච ‘‘තම්බපණ්ණිදීපවාසීනම්පි අත්ථායා’’ති අයමත්යථො
සිද්යධො යහොති උග්ගහණාදිසුකරතාය යතසම්පි බහූපකාරත්තා. 

චිරට්ඨිතත්ථන්ති චිරට්ඨිතිඅත්ථං, චිරකාල්ාවට්ඨානායාති අත්යථො. ඉදඤ්හි
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අත්ථප්පකාසනං අවිපරීතබයඤ්ජනසුනික්යඛපස්ස අත්ථසුනීතස්ස ච 
උපායභාවයතොසද්ධම්මස්සචිරට්ඨිතියාසංවත්තති.වුත්තඤ්යහතංභගවතා
– 

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

11-12. යංඅත්ථවණ්ණනංකත්ථුකායමො, තස්සාමහන්තත්තං පරිහරිතුං 

‘‘සාවත්ථිපභූතීන’’න්තිආදිමාහ.යතනාහ–‘‘නඉධ විත්ථාරකථංකරිස්සාත, 

න තං ඉධ විචාරයිස්සාමී’’ති ච. තත්ථ දීඝස්සාති දීඝනිකායස්ස. 

මජ්ඣිමස්සාති මජ්ඣිමනිකායස්ස. ‘‘සඞ්ගීතීනං ද්වින්නං යා යම අත්ථං

වදන්යතනා’’තිපි පායඨො. තත්ථපි සඞ්ගීතීනං ද්වින්නන්ති

දීඝමජ්ඣිමනිකායානන්ති අත්යථො ගයහතබ්යබො. යමති කරණත්යථ

සාතවචනං, මයාති අත්යථො. සුදන්ති නිපාතමත්තං. යහට්ඨා දීඝස්ස
මජ්ඣිමස්සච අත්ථංවදන්යතනසාවත්ථිපභුතීනංනගරානංයාවණ්ණනා
කතා, තස්සාවිත්ථාරකථංනඉධ භියයයොකරිස්සාමීති යයොයජතබ්බං.යානි
ච තත්ථ වත්ථූනි විත්ථාරවයසන වුත්තානි, යතසම්පි විත්ථාරකථං න ඉධ
භියයයොකරිස්සාමීති සම්බන්යධො. 

13. ඉදානි‘‘නඉධවිත්ථාරකථංකරිස්සාමී’’තිසාමඤ්ඤයතො වුත්තස්ස

අත්ථස්සපවරං දස්යසතුං– ‘‘සුත්තානං පනා’’තිආදිවුත්තං.සුත්තානංයය
අත්ථාවත්ථූහිවිනානපකාසන්තීති යයොයජතබ්බං. 

14. යංඅට්ඨකථංකත්තුකායමො, තයදකයදසභායවනවිසුද්ධිමග්යගොච 
ගයහතබ්යබොති කථිකානං උපයදසං කයරොන්යතො තත්ථ විචාරිතධම්යම

උද්යදසවයසන දස්යසති – ‘‘සීලකථා’’තිආදිනා. තත්ථ සීලකථාති 

චාරිත්තවාරිත්තාදිවයසන සීල්ස්ස විත්ථාරකථා. ධුතධම්මාති 

පිණ්ඩපාතිකඞ්ගාදයයො යතරස කියල්සධනනකධම්මා. කම්මට්ඨානානි 

සබ්බානීති පාළියං ආගතානි අට්ඨතිංස, අට්ඨකථායං ද්යවතිනිරවයසසානි 

යයොගකම්මස්ස භාවනාය පවත්තිට්ඨානානි. චරිොවිධානසහියතොති 

රාගචරිතාදීනං සභාවාදිවිධායනන සහියතො. ඣානානි චත්තාරි 

රූපාවචරජ්ොනානි, සමාපත්තියෙො චතස්යසො ආරුප්පසමාපත්තියයො. 

අට්ඨපි වා පටිල්ද්ධමත්තානි ඣානානි සමාපජ්ජනවසීභාවප්පත්තියා 

සමාපත්තියෙො. ඣානානි වා රූපාරූපාවචරජ්ොනානි, සමාපත්තියෙො 
ඵල්සමාපත්තිනියරොධසමාපත්තියයො. 

15. යල්ොකියයල්ොකුත්තරයභදා ඡ අභිඤ්ඤායයො සබ්බා අභිඤ්ඤායෙො. 
ඤාණවිභඞ්ගාදීසු ආගතනයයන එකවිධාදිනා පඤ්ඤාය සංකයල්ත්වා 

සම්පිණ්යඩත්වානිච්ඡයයො පඤ්ඤාසඞ්කලනනිච්ඡයෙො. 
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16. පච්චයධම්මානං යහතුආදීනං පච්චයුප්පන්නධම්මානං 

යහතුපච්චයාදිභායවො පච්චයාකායරො, තස්ස යදසනා පච්චොකාරයදසනා, 
පටිච්චසමුප්පාදකථාති අත්යථො. සා පන ඝනවිනිබ්යභොගස්ස සුදුක්කරතාය
සණ්හසුඛුමා, නිකායන්තරල්ද්ධිසඞ්කරරහිතා, එකත්තනයාදිසහිතාචතත්ථ

විචාරිතාති ආහ – ‘‘සුපරිසුද්ධනිපුණනො’’ති. පටිසම්භිදාදීසු ආගතනයං 

අවිස්සජ්යජත්වාවවිචාරිතත්තා අවිමුත්තතන්තිමග්ගා. 

17. ඉති පන සබ්බන්ති ඉති-සද්යදො පරිසමාපයන, පන-සද්යදො 

වචනාල්ඞ්කායර, එතං සබ්බන්ති අත්යථො. ඉධාති ඉතස්සා අට්ඨකථාය න

විචාරයිස්සාමි පුනරුත්තිභාවයතොති අධිප්පායයො. 

18. ඉදානි තස්යසව අවිචාරණස්ස එකන්තකාරණං නිද්ධායරන්යතො 

‘‘මජ්යඣ විසුද්ධිමග්යගො’’තිආදිමාහ. තත්ථ ‘‘මජ්යෙ ඨත්වා’’ති එයතන
මජ්ෙභාවදීපයනන වියසසයතො චතුන්නං ආගමානං සාධාරණට්ඨකථා
විසුද්ධිමග්යගො, න සුමඞ්ගල්විල්ාසිනීආදයයො විය අසාධාරණට්ඨකථාති
දස්යසති. ‘‘වියසසයතො’’ති ච ඉදං විනයාභිධම්මානම්පි විසුද්ධිමග්යගො
යථාරහංඅත්ථවණ්ණනායහොතිඑවාතිකත්වාවුත්තං. 

19. ඉච්යචවාති ඉති එව. තම්පීති විසුද්ධිමග්ගම්පි. එතාොති 
මයනොරථපූරණියා. එත්ථ ච ‘‘සීහළදීපං ආභතා’’තිආදිනා
අත්ථප්පකාසනස්ස නිතත්තං දස්යසති, ‘‘දීපවාසීනමත්ථාය සුජනස්ස ච
තුට්ඨත්ථංචිරට්ඨිතත්ථඤ්ච ධම්මස්සා’’තිඑයතනපයයොජනං, අපයනත්වාන
තයතොහං, සීහළභාස’’න්තිආදිනා. ‘‘සාවත්ථිපභුතීන’’න්තිආදිනා ච
කරණප්පකාරං. යහට්ඨිමනිකායයසුවිසුද්ධිමග්යගච විචාරිතානං අත්ථානං
අවිචාරණම්පිහිඉධකරණප්පකායරොඑවාති. 

ගන්ථාරම්භකථාවණ්ණනානිට්ඨිතා. 
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1. රූපාදිවග්ගවණ්ණනා 
නිදානවණ්ණනා 

විභාගවන්තානං සභාවවිභාවනං විභාගදස්සනවයසයනවයහොතීතිපඨමං

තාව නිපාතසුත්තවයසන විභාගං දස්යසතුං ‘‘තත්ථ අඞ්ගුත්තරාගයමො

නාමා’’තිආදිමාහ. තත්ථ තත්ථාති ‘‘අඞ්ගුත්තරාගමස්ස අත්ථං
පකාසයිස්සාමී’’ති යදිදං වුත්තං, තස්තං වචයන, ‘‘යස්ස අත්ථං
පකාසයිස්සාමී’’ති පටිඤ්ඤාතං, යසො අඞ්ගුත්තරාගයමො නාම

නිපාතසුත්තවයසන එවං විභායගොති අත්යථො. අථ වා තත්ථාති
‘‘අඞ්ගුත්තරනිස්සිතං අත්ථ’’න්ති එතස්තං වචයන යයො අඞ්ගුත්තරාගයමො
වුත්යතො, යසොනිපාතසුත්තාදිවයසනඑදියසොතිඅත්යථො. 

ඉදානිතංආදියතොපට්ඨායසංවණ්ණිතුකායමොඅත්තයනොසංවණ්ණනාය 

පඨමමහාසඞ්ගීතියං නික්ඛිත්තානුක්කයමන පවත්තභාවදස්සනත්ථං ‘‘තස්ස

නිපායතසු…යප.…වුත්තංනිදානමාදී’’තිආදිමාහ.තත්ථ යථාපච්චයංතත්ථ
තත්ථ යදසිතත්තා පඤ්ඤත්තත්තා ච විප්පකිණ්ණානං ධම්මවිනයානං 
සඞ්ගයහත්වා ගායනං කථනං සඞ්ගීති. එයතන තංතංසික්ඛාපදානං
සුත්තානඤ්ච ආදිපරියයොසායනසු අන්තරන්තරා ච සම්බන්ධවයසන ඨපිතං 
සඞ්ගීතිකාරවචනංසඞ්ගහිතංයහොති.සඞ්ගීයමානස්සඅත්ථස්සමහන්තතාය
පූජනීයතාය ච මහතී සඞ්ගීති මහාසඞ්ගීති, පඨමා මහාසඞ්ගීති
පඨමමහාසඞ්ගීති, තස්සා පවත්තිකායල්ො පඨමමහාසඞ්ගීතිකායල්ො, තස්තං 

පඨමමහාසඞ්ගීතිකායල. නිදදාති යදසනංයදසකාල්ාදිවයසන අවිදිතං විදිතං

කත්වා නිදස්යසතීති නිදානං. යයො යල්ොකියයහි උයපොග්ඝායතොති වුච්චති, 
ස්වායයමත්ථ ‘‘එවං යම සුත’’න්තිආදියකො ගන්යථො යවදිතබ්යබො. න
‘‘සනිදානාහං, භික්ඛයව, ධම්මං යදයසමී’’තිආදීසු (අ. නි. 3.126) විය

අජ්ොසයාදියදසනුප්පත්තියහතු. යතයනවාහ – ‘‘එවං යම සුතන්තිආදිකං

ආෙස්මතාආනන්යදනපඨමමහාසඞ්ගීතිකායල වුත්තංනිදානමාදී’’ති. 

1. ‘‘සා පයනසා’’තිආදිනාබාහිරනිදායනවත්තබ්බං අතිදිසිත්වා ඉදානි

අබ්භන්තරනිදානංආදියතොපට්ඨායසංවණ්ණිතුං ‘‘ෙං පයනත’’න්තිවුත්තං.
තත්ථයස්මාසංවණ්ණනංකයරොන්යතනසංවණ්යණතබ්යබ ධම්යමපදානි
පදවිභාගංතදත්ථඤ්චදස්යසත්වාතයතොපරංපිණ්ඩත්ථාදිනිදස්සනවයසනච 

සංවණ්ණනා කාතබ්බා, තස්මා පදානි තාව දස්යසන්යතො ‘‘එවන්ති 

නිපාතපද’’න්තිආදිමාහ. තත්ථ පදවිභායගොති පදානං වියසයසො, න

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

පදවිභායගො ච පදවිභායගොති වා එකයසසවයසන පදපදවිග්ගහා
පදවිභාගසද්යදනවුත්තාති යවදිතබ්බං.තත්ථපදවිග්ගයහො ‘‘යජතස්සවනං
යජතවන’’න්තිආදිනාසමාසපයදසු දට්ඨබ්යබො. 
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අත්ථයතොති පදත්ථයතො. තං පන පදත්ථං අත්ථුද්ධාරක්කයමන පඨමං

එවං-සද්දස්ස දස්යසන්යතො ‘‘එවං-සද්යදො තාවා’’තිආදිමාහ. අවධාරණාදීති

එත්ථ ආදි-සද්යදනඉදමත්ථපුච්ඡාපරිමාණාදිඅත්ථානංසඞ්ගයහොදට්ඨබ්යබො. 
තථා හි ‘‘එවංගතානි පුථුසිප්පායතනානි, එවමාදීනී’’තිආදීසු ඉදං-සද්දස්ස
අත්යථ එවං-සද්යදො.ගත-සද්යදොහිපකාරපරියායයො, තථාවිධාකාර-සද්දාච.
තථා හි විධයුත්තගතසද්යද යල්ොකියා පකාරත්යථ වදන්ති. ‘‘එවං සු යත
සුන්හාතා සුවිලිත්තා කප්පිතයකසමස්සූ ආමුක්කමණිකුණ්ඩල්ාභරණා
ඔදාතවත්ථවසනාපඤ්චහිකාමගුයණහි සමප්පිතාසමඞ්ගීභූතාපරිචායරන්ති
යසයයථාපිත්වං එතරහි සාචරියයකොති. යනො හිදං, යභො යගොතමා’’තිආදීසු
(දී. නි. 1.286) පුච්ඡායං. ‘‘එවං ල්හුපරිවත්තං (අ. නි. 1.48), 
එවමායුපරියන්යතො’’ති(දී.නි.1.244; පාරා.12) චආදීසුපරිමායණ. 

නනුච‘‘එවංසුයතසුන්හාතාසුවිලිත්තාඑවමායුපරියන්යතො’’ති එත්ථ
එවං-සද්යදන පුච්ඡනාකාරපරිමාණාකාරානං වුත්තත්තා ආකාරත්යථො එව 
එවං-සද්යදොති? න, වියසසසබ්භාවයතො.ආකාරමත්තවාචයකොහිඑවං-සද්යදො
ආකාරත්යථොති අධිප්යපයතො යථා ‘‘එවං බයායඛො’’තිආදීසු (ම.නි. 1.234; 
පාචි.417; චූළව.65), නපන ආකාරවියසසවාචයකො.එවඤ්චකත්වා‘‘එවං
ජායතනමච්යචනා’’තිආදීනි (ධ. ප. 53) උපමාදිඋදාහරණානිඋපපන්නානි
යහොන්ති. තථා හි ‘‘යථා හි…යප.… බහු’’න්ති (ධ. ප. 53) එත්ථ 
පුප්ඵරාසිට්ඨානියයතො 
මනුස්සූපපත්තිසප්පුරිසූපනිස්සයසද්ධම්මස්සවනයයොනියසොමනසිකාරයභොග
සම්පත්ති- ආදිදානාදිපුඤ්ඤකිරියායහතුසමුදායයතො
යසොභාසුගන්ධතාදිගුණයයොගයතො මාල්ාගුණසදිසියයො පහූතා පුඤ්ඤකිරියා
මරිතබ්බසභාවතාය මච්යචන සත්යතන කත්තබ්බාති යජොතිතත්තා 
පුප්ඵරාසිමාල්ාගුණාවඋපමා.යතසංඋපමාකායරොයථා-සද්යදනඅනියමයතො
වුත්යතොති ‘‘එවං-සද්යදො උපමාකාරනිගමනත්යථො’’ති වත්තුං යුත්තං, යසො
පන උපමාකායරො නියතයමායනො අත්ථයතො උපමාව යහොතීති ආහ – 

‘‘උපමාෙං ආගයතො’’ති. තථා ‘‘එවං ඉතනා ආකායරන
අභික්කතතබ්බ’’න්තිආදිනා උපදිසියමානාය සමණසාරුප්පාය 
ආකප්පසම්පත්තියායයොතත්ථඋපදිසනාකායරො, යසොඅත්ථයතොඋපයදයසො

එවාති වුත්තං – ‘‘එවං යත…යප.…උපයදයස’’ති. තථා එවයමතං භගවා, 

එවයමතං සුගතාති එත්ථ භගවතා යථාවුත්තමත්ථං අවිපරීතයතො
ජානන්යතහි කතං තත්ථ සංවිජ්ජමානගුණානං පකායරහි හංසනං 
උදග්ගතාකරණං සම්පහංසනං, යයො තත්ථ සම්පහංසනාකායරොති
යයොයජතබ්බං. 

එවයමවං පනාෙන්ති එත්ථ ගරහණාකායරොති යයොයජතබ්බං, යසො ච
ගරහණාකායරො ‘‘වසලී’’තිආදිඛුංසනසද්දසන්නිධානයතොඉධඑවං-සද්යදන 
පකාසියතොති විඤ්ඤායති. යථා යචත්ථ, එවං උපමාකාරාදයයොපි
උපමාදිවයසනවුත්තානං පුප්ඵරාසිආදිසද්දානංසන්නිධානයතොතිදට්ඨබ්බං. 

එවං, භන්යතති ය ොතිආදීසු පන ධම්මස්ස සාධකං සවනමනසිකායරන
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පටුන 

නියයොජියතහි භික්ඛූහි අත්තයනො තත්ථ ඨිතභාවස්ස පටිජානනවයසන
වුත්තත්තා එත්ථ එවං-සද්යදො වචනසම්පටිච්ඡනත්යථො වුත්යතො, යතන

‘‘එවං, භන්යත, සාධ භන්යත, සුට්ඨු භන්යත’’ති වුත්තං යහොති. එවඤ්ච

වයදහීති ‘‘යථාහං වදාත, එවං සමණං ආනන්දං වයදහී’’ති වදනාකායරො

ඉදානිවත්තබ්යබොඑවං-සද්යදනනිදස්සීයතීති නිදස්සනත්යථොවුත්යතො. එවං

යනොති එත්ථාපි යතසං යථාවුත්තධම්මානං අහිතදුක්ඛාවහභායව
සන්නිට්ඨානජනනත්ථංඅනුමතිග්ගහණවයසන‘‘යනො වා, කථංයවොඑත්ථ
යහොතී’’ති පුච්ඡාය කතාය ‘‘එවං යනො එත්ථ යහොතී’’ති වුත්තත්තා 
තදාකාරසන්නිට්ඨානං එවං-සද්යදන විභාවිතන්ති විඤ්ඤායති. යසො පන
යතසං ධම්මානං අහිතාය දුක්ඛාය සංවත්තනාකායරො නියතයමායනො

අවධාරණත්යථො යහොතීති ආහ – ‘‘එවං යනො එත්ථ යහොතීතිආදීසු

අවධාරයණ’’ති. 

නානානෙනිපුණන්ති එකත්තනානත්තඅබයාපාරඑවංධම්මතාසඞ්ඛාතා, 
නන්දියාවට්ටතිපුක්ඛල්සීහවික්කීළිතඅඞ්කුසදිසායල්ොචනසඞ්ඛාතා වා
ආධාරාදියභදවයසන නානාවිධානයානානානයා.නයාවාපාළිගතියයො, තා
ච පඤ්ඤත්තිආදිවයසන 
සංකියල්සභාගියාදියල්ොකියාදිතදුභයයවොතස්සකතාදිවයසන කුසල්ාදිවයසන
ඛන්ධාදිවයසන සඞ්ගහාදිවයසන සමයවිමුත්තාදිවයසන පධානාදිවයසන
කුසල්මූල්ාදිවයසන තිකපට්ඨානාදිවයසන ච නානප්පකාරාති නානානයා, 
යතහිනිපුණංසණ්හංසුඛුමන්තිනානානයනිපුණං.ආසයයොව අජ්ොසයයො, 
යත ච සස්සතාදියභයදන තත්ථ ච අප්පරජක්ඛතාදියභයදන ච අයනයක, 
අත්තජ්ොසයාදයයො එව වා සමුට්ඨානං උප්පත්තියහතු එතස්සාති 

අයනකජ්ඣාසෙසමුට්ඨානං. අත්ථබයඤ් නසම්පන්නන්ති 
අත්ථබයඤ්ජනපරිපුණ්ණං උපයනතබ්බාභාවයතො. 
සඞ්කාසනපකාසනවිවරණවිභජනඋත්තානීකරණපඤ්ඤත්තිවයසන ඡහි
අත්ථපයදහි අක්ඛරපදබයඤ්ජනාකාරනිරුත්තිනිද්යදසවයසන ඡහි
බයඤ්ජනපයදහිචසමන්නාගතන්ති වාඅත්යථොදට්ඨබ්යබො. 

විවිධපාටිහාරිෙන්ති එත්ථ පාටිහාරියපදස්ස වචනත්ථං
‘‘පටිපක්ඛහරණයතොරාගාදිකියල්සාපනයනයතොචපාටිහාරිය’’න්ති වදන්ති.
භගවයතො පන පටිපක්ඛා රාගාදයයො න සන්ති, යය හරිතබ්බා. 
පුථුජ්ජනානම්පි විගතූපක්කියල්යස අට්ඨගුණසමන්නාගයත චිත්යත
හතපටිපක්යඛ ඉද්ධිවිධං පවත්තති, තස්මා තත්ථ පවත්තයවොහායරන චන
සක්කා ඉධ ‘‘පාටිහාරිය’’න්ති වත්ථුං. සයච පන මහාකාරුණිකස්ස
භගවයතො යවයනයයගතා ච කියල්සා පටිපක්ඛා, යතසං හරණයතො
‘‘පාටිහාරිය’’න්ති වුත්තං, එවං සති යුත්තයමතං. අථ වා භගවයතො ච
සාසනස්ස ච පටිපක්ඛා තිත්ථියා, යතසං හරණයතො පාටිහාරියං. යත හි
දිට්ඨිහරණවයසන ච දිට්ඨිප්පකාසයන අසමත්ථභායවන ච
ඉද්ධිආයදසනානුසාසනීහි හරිතා අපනීතා යහොන්තීති. ‘‘පටී’’ති වා අයං
සද්යදො ‘‘පච්ඡා’’ති එතස්ස අත්ථං යබොයධති ‘‘තස්තං පටිපවිට්ඨම්හි, 
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අඤ්යඤො ආගඤ්ඡි බ්රාහ්මයණො’’තිආදීසු (සු. නි. 985; චූළනි.
පාරායනවග්යගො, වත්ථුගාථා 4) විය, තස්මා සමාහියත චිත්යත 
විගතූපක්කියල්යස කතකිච්යචන පච්ඡා හරිතබ්බං පවත්යතතබ්බන්ති
පටිහාරියං, අත්තයනො වාඋපක්කියල්යසසුචතුත්ථජ්ොනමග්යගහිහරියතසු
පච්ඡා හරණං පටිහාරියං, ඉද්ධිආයදසනානුසාසනියයො ච
විගතූපක්කියල්යසන කතකිච්යචන ච සත්තහිතත්ථං පුන පවත්යතතබ්බා, 
හරියතසුචඅත්තයනොඋපක්කියල්යසසුපරසත්තානංඋපක්කියල්සහරණානි 
යහොන්තීතිපටිහාරියානිභවන්ති. පටිහාරියයමවපාටිහාරියං, පටිහාරියයවා 
ඉද්ධිආයදසනානුසාසනිසමුදායය භවං එකයමකං පාටිහාරියන්ති වුච්චති.
පටිහාරියංවා චතුත්ථජ්ොනංමග්යගොචපටිපක්ඛහරණයතො, තත්ථජාතං, 
තස්තං වා නිතත්තභූයත, තයතො වා ආගතන්ති පාටිහාරියං. තස්ස පන
ඉද්ධිආදියභයදන විසයයභයදන ච බහුවිධස්ස භගවයතො යදසනායං

ල්බ්භමානත්තාආහ– ‘‘විවිධපාටිහාරිෙ’’න්ති. 

නඅඤ්ඤථාතිභගවයතොසම්මුඛාසුතාකාරයතොන අඤ්ඤථාතිඅත්යථො, 
න පන භගවයතො යදසිතාකාරයතො. අචින්යතයයානුභාවා හි භගවයතො
යදසනා. එවඤ්චකත්වා‘‘සබ්බප්පකායරනයකොසමත්යථොවිඤ්ඤාතු’’න්ති
ඉදං වචනං සමත්ථිතං භවති, ධාරණබල්දස්සනඤ්ච න විරුජ්ෙති
සුතාකාරාවිරුජ්ෙනස්සඅධිප්යපතත්තා.න යහත්ථඅත්ථන්තරතාපරිහායරො
ද්වින්නං අත්ථානං එකවිසයත්තා, ඉතරථා යථයරො භගවයතො යදසනාය
සබ්බථාපටිග්ගහයණසමත්යථොඅසමත්යථොචාතිආපජ්යජයයාති. 

‘‘යයො පයරො න යහොති, යසො අත්තා’’ති එවං වුත්තාය 
නියකජ්ෙත්තසඞ්ඛාතාය සසන්තතියං වත්තනයතො තිවියධොපි යම-සද්යදො
කිඤ්චාපි එකස්තංයයවඅත්යථදිස්සති, කරණසම්පදානසාතනිද්යදසවයසන

පනවිජ්ජමානයභදං සන්ධායාහ– ‘‘යම-සද්යදොතීසුඅත්යථසුදිස්සතී’’ති. 

කිඤ්චාපි උපසග්යගො කිරියං වියසයසති, යජොතකභාවයතො පන සතිපි
තස්තං සුත-සද්යදො එව තං තමත්ථං වදතීති අනුපසග්ගස්ස සුත-සද්දස්ස
අත්ථුද්ධායර සඋපසග්ගස්ස ගහණං න විරුජ්ෙතීති දස්යසන්යතො 

‘‘සඋපසග්යගො ච අනුපසග්යගො චා’’ති ආහ. අස්සාති සුතසද්දස්ස.

කම්මභාවසාධනානි ඉධසුතසද්යදසම්භවන්තීතිවුත්තං– ‘‘උපධාරිතන්තිවා 

උපධාරණන්ති වා අත්යථො’’ති. මොති අත්යථ සතීති යදා යම-සද්දස්ස

කත්තුවයසනකරණනිද්යදයසො, තදාති අත්යථො. මමාති අත්යථ සතීතියදා
සම්බන්ධවයසනසාතනිද්යදයසො, තදා. 

සුතසද්දසන්නිට්ඨායන පයුත්යතන එවං-සද්යදන

සවනකිරියායජොතයකන භවිතබ්බන්ති වුත්තං – ‘‘එවන්ති

යසොතවිඤ්ඤාණාදිවිඤ්ඤාණකිච්චනිදස්සන’’න්ති. ආදි-සද්යදන
සම්පටිච්ඡනාදීනං යසොතද්වාරිකවිඤ්ඤාණානං තදභිනීහටානඤ්ච
මයනොද්වාරිකවිඤ්ඤාණානං ගහණං යවදිතබ්බං. සබ්යබසම්පි වාකයානං 
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එවකාරත්ථසහිතත්තා‘‘සුත’’න්තිඑතස්සසුතයමවාතිඅයමත්යථොල්බ්භතීති

ආහ– ‘‘අස්සවනභාවප්පටික්ය පයතො’’ති.එයතනඅවධාරයණනනියාමතං

දස්යසති. යථාචසුතංසුතයමවාතිනියායමතබ්බං, තං සම්මාසුතංයහොතීති 

ආහ – ‘‘අනූනාධිකාවිපරීතග්ගහණනිදස්සන’’න්ති. අථ වා 
සද්දන්තරත්ථායපොහනවයසන සද්යදො අත්ථං වදතීති සුතන්ති අස්සුතං න
යහොතීති අයයමතස්ස අත්යථොති වුත්තං – 

‘‘අස්සවනභාවප්පටික්ය පයතො’’ති. ඉතනා දිට්ඨාදිවිනිවත්තනං කයරොති.
ඉදංවුත්තංයහොති–නඉදංමයාදිට්ඨං, නසයම්භුඤායණනසච්ඡිකතං, අථ
යඛො සුතං, තඤ්ච සම්මයදවාති. යතයනවාහ – 

‘‘අනූනාධිකාවිපරීතග්ගහණනිදස්සන’’න්ති. අවධාරණත්යථ වා එවං-සද්යද

අයමත්ථයයොජනා – ‘‘කරීයතී’’ති තදයපක්ඛස්ස සුත-සද්දස්ස අයමත්යථො
වුත්යතො ‘‘අස්සවනභාවප්පටික්යඛපයතො’’ති. යතයනවාහ – 

‘‘අනූනාධිකාවිපරීතග්ගහණනිදස්සන’’න්ති. සවන-සද්යදො යචත්ථ
කම්මත්යථොයවදිතබ්යබො‘‘සුයයතී’’ති. 

එවං සවනයහතුසවනවියසසවයසන පදත්තයස්ස එයකන පකායරන

අත්ථයයොජනං දස්යසත්වා ඉදානි පකාරන්තයරහි තං දස්යසතුං – ‘‘තථා 

එව’’න්තිආදි වුත්තං. තත්ථ තස්සාති යා සා භගවයතො සම්මුඛා
ධම්මස්සවනාකායරන පවත්තා මයනොද්වාරවිඤ්ඤාණවීථි, තස්සා. සා හි 
නානප්පකායරන ආරම්මයණ පවත්තිතුං සමත්ථා. තථා ච වුත්තං – 

‘‘යසොතද්වාරානුසායරනා’’ති. නානප්පකායරනාති වක්ඛමානානං
අයනකවිහිතානං බයඤ්ජනත්ථග්ගහණානංනානාකායරන.එයතනඉතස්සා
යයොජනාය ආකාරත්යථො එවං-සද්යදො ගහියතොති දීයපති. 

පවත්තිභාවප්පකාසනන්ති පවත්තියා අත්ථිභාවප්පකාසනං. සුතන්ති

ධම්මප්පකාසනන්ති යස්තං ආරම්මයණ වුත්තප්පකාරා විඤ්ඤාණවීථි
නානප්පකායරන පවත්තා, තස්ස ධම්මත්තා වුත්තං, න සුතසද්දස්ස 

ධම්මත්ථත්තා. වුත්තස්යසවත්ථස්ස පාකටීකරණං ‘‘අෙඤ්යහත්ථා’’තිආදි.

තත්ථ විඤ්ඤාණවීථිොතිකරණත්යථකරණවචනං, මොති කත්තුඅත්යථ. 

එවන්තිනිද්දිසිතබ්බප්පකාසනන්ති නිදස්සනත්ථංඑවං-සද්දංගයහත්වා
වුත්තං නිදස්යසතබ්බස්ස නිදස්සිතබ්බත්තාභාවාභාවයතො. යතන එවං-
සද්යදන සකල්ම්පි සුත්තං පච්චාමට්ඨන්ති දස්යසති. සුතසද්දස්ස
කිරියාසද්දත්තා සවනකිරියාය ච 
සාධාරණවිඤ්ඤාණප්පබන්ධප්පටිබද්ධත්තා තත්ථ ච පුග්ගල්යවොහායරොති

වුත්තං – ‘‘සුතන්ති පුග්ගලකිච්චප්පකාසන’’න්ති. න හි
පුග්ගල්යවොහාරරහියත ධම්මප්පබන්යධසවනකිරියාල්බ්භතීති. 

ෙස්ස චිත්තසන්තානස්සාතිආදිපි ආකාරත්ථයමව එවං-සද්දං ගයහත්වා
පුරිමයයොජනාය අඤ්ඤථා අත්ථයයොජනං දස්යසතුං වුත්තං. තත්ථ 

ආකාරපඤ්ඤත්තීති උපාදාපඤ්ඤත්ති එව ධම්මානං
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පටුන 

පවත්තිආකාරුපාදානවයසන තථා වුත්තා. සුතන්ති විසෙනිද්යදයසොති
යසොතබ්බභූයතො ධම්යමො සවනකිරියාකත්තුපුග්ගල්ස්ස සවනකිරියාවයසන
පවත්තිට්ඨානන්තිකත්වාවුත්තං.චිත්තසන්තානවිනිමුත්තස්ස පරමත්ථයතො
කස්සචි කත්තුඅභායවපි සද්දයවොහායරන බුද්ධිපරිකප්පිතයභදවචනිච්ඡාය 
චිත්තසන්තානයතො අඤ්ඤං විය තංසමඞ්ගිං කත්වා වුත්තං – 

‘‘චිත්තසන්තායනන තංසමඞ්ගීයනො’’ති. සවනකිරියාවිසයයොපි 
යසොතබ්බධම්යමො සවනකිරියාවයසන පවත්තචිත්තසන්තානස්ස ඉධ
පරමත්ථයතො කත්තුභාවයතො, සවනවයසන චිත්තපවත්තියා එව වා
සවනකිරියාභාවයතො තංකිරියාකත්තු ච විසයයො යහොතීති කත්වා වුත්තං – 

‘‘තංසමඞ්ගීයනො කත්තුවිසයෙ’’ති. සුතාකාරස්ස ච යථරස්ස

සම්මානිච්ඡිතභාවයතො ආහ – ‘‘ගහණසන්නිට්ඨාන’’න්ති. එයතන වා
අවධාරණත්ථංඑවං-සද්දං ගයහත්වාඅයමත්ථයයොජනාකතාතිදට්ඨබ්බං. 

පුබ්යබ සුතානං නානාවිහිතානං සුත්තසඞ්ඛාතානං අත්ථබයඤ්ජනානං 
උපධාරිතරූපස්ස ආකාරස්ස නිදස්සනස්ස, අවධාරණස්ස වා
පකාසනසභායවො එවං-සද්යදොති තදාකාරාදිඋපධාරණස්ස
පුග්ගල්පඤ්ඤත්තියා උපාදානභූතධම්මප්පබන්ධබයාපාරතාය වුත්තං – 

‘‘එවන්ති පුග්ගලකිච්චනිද්යදයසො’’ති. සවනකිරියා පන පුග්ගල්වාදියනොපි 
විඤ්ඤාණනිරයපක්ඛා නත්ථීති වියසසයතො විඤ්ඤාණබයාපායරොති ආහ – 

‘‘සුතන්ති විඤ්ඤාණකිච්චනිද්යදයසො’’ති. යමති සද්දප්පවත්තියා 
එකන්යතයනව සත්තවිසයත්තා විඤ්ඤාණකිච්චස්ස ච තත්යථව

සයමොදහිතබ්බයතො ‘‘යමති උභෙකිච්චයුත්තපුග්ගලනිද්යදයසො’’ති වුත්තං. 
අවිජ්ජමානපඤ්ඤත්තිවිජ්ජමානපඤ්ඤත්තිසභාවා යථාක්කමං
එවංසද්දසුතසද්දානං අත්ථාති යත

තථාරූපපඤ්ඤත්තිඋපාදානබයාපාරභායවන දස්යසන්යතො ආහ – ‘‘එවන්ති

පුග්ගලකිච්චනිද්යදයසො, සුතන්ති විඤ්ඤාණකිච්චනිද්යදයසො’’ති. එත්ථ ච 
කරණකිරියාකත්තුකම්මවියසසප්පකාසනවයසන 
පුග්ගල්බයාපාරවිසයපුග්ගල්බයාපාරනිදස්සනවයසන 
ගහණාකාරග්ගාහකතබ්බිසයවියසසනිද්යදසවයසන
කත්තුකරණබයාපාරකත්තුනිද්යදසවයසන ච දුතියාදයයො චතස්යසො
අත්ථයයොජනාදස්සිතාතිදට්ඨබ්බං. 

සබ්බස්සපි සද්දාධිගමනීයස්ස අත්ථස්ස පඤ්ඤත්තිමුයඛයනව 
පටිපජ්ජිතබ්බත්තා සබ්බපඤ්ඤත්තීනඤ්ච විජ්ජමානාදිවයසන ඡසු
පඤ්ඤත්තියභයදසුඅන්යතොගධත්තායතසු‘‘එව’’න්තිආදීනංපඤ්ඤත්තීනං

සරූපං නිද්ධායරන්යතොආහ– ‘‘එවන්තිචයමතිචා’’තිආදි.තත්ථ එවන්තිච
යමති ච වුච්චමානස්සත්ථස්ස ආකාරාදියනො ධම්මානං
අසල්ල්ක්ඛණභාවයතො අවිජ්ජමානපඤ්ඤත්තිභායවොති ආහ – 

‘‘සච්චිකට්ඨපරමත්ථවයසන අවිජ් මානපඤ්ඤත්තී’’ති. තත්ථ 

සච්චිකට්ඨපරමත්ථවයසනාතිභූතත්ථඋත්තමත්ථවයසන.ඉදංවුත්තං යහොති
– යයො මායාමරීචිආදයයො විය අභූතත්යථො, අනුස්සවාදීහි ගයහතබ්යබො විය



අඞ්ගුත්තරනිකායය එකකනිපාත-ටීකා  රූපාදි-එකපුග්ගල්(වග්ග) 

25 

පටුන 

අනුත්තමත්යථො ච න යහොති, යසො රූපසද්දාදිසභායවො, 
රුප්පනානුභවනාදිසභායවො වා අත්යථො සච්චිකට්යඨො පරමත්යථො චාති
වුච්චති, නතථා ‘‘එවං යම’’තිපදානං අත්යථොති. එතයමවත්ථං පාකටතරං 

කාතුං ‘‘කිඤ්යහත්ථ ත’’න්තිආදි වුත්තං. සුතන්ති පන සද්දායතනං

සන්ධායාහ – ‘‘විජ් මානපඤ්ඤත්තී’’ති. යතයනව හි ‘‘ෙඤ්හි තං එත්ථ

යසොයතන උපලද්ධ’’න්ති වුත්තං. ‘‘යසොතද්වාරානුසායරන උපල්ද්ධ’’න්ති

පන වුත්යත අත්ථබයඤ්ජනාදි සබ්බං ල්බ්භති. තං තං උපාදාෙ

වත්තබ්බයතොති යසොතපථමාගයත ධම්යම උපාදාය යතසං 
උපධාරිතාකාරාදියනො පච්චාමසනවයසන එවන්ති, සසන්තතිපරියාපන්යන
ඛන්යධ උපාදාය යමති වත්තබ්බත්තාති අත්යථො. දිට්ඨාදිසභාවරහියත
සද්දායතයන පවත්තමායනොපි සුතයවොහායරො ‘‘දුතියං තතිය’’න්තිආදියකො
විය පඨමාදීනි දිට්ඨමුතවිඤ්ඤායත අයපක්ඛිත්වා පවත්යතොති ආහ – 

‘‘දිට්ඨාදීනි උපනිධාෙ වත්තබ්බයතො’’ති. අස්සුතං න යහොතීති හි සුතන්ති
පකාසියතො අයමත්යථොති. 

අත්තනා පටිවිද්ධා සුත්තස්ස පකාරවියසසා එවන්ති යථයරන 

පච්චාමට්ඨාති ආහ – ‘‘අසම්යමොහං දීයපතී’’ති. 

නානප්පකාරප්පටියවධසමත්යථො යහොතීති එයතන වක්ඛමානස්ස සුත්තස්ස 

නානප්පකාරතං දුප්පටිවිජ්ෙතඤ්ච දස්යසති. සුතස්සඅසම්යමොසං දීයපතීති

සුතාකාරස්ස යාථාවයතො දස්සියමානත්තා වුත්තං. අසම්යමොයහනාති
සම්යමොහාභායවන, පඤ්ඤාය එව වා සවනකාල්සම්භූතාය 

තදුත්තරිකාල්පඤ්ඤාසිද්ධි. එවං අසම්යමොයසනාති එත්ථාපි වත්තබ්බං.
බයඤ්ජනානං පටිවිජ්ඣිතබ්යබො ආකායරො නාතිගම්භීයරො, 
යථාසුතධාරණයමව තත්ථකරණීයන්තිසතියාබයාපායරොඅධියකො, පඤ්ඤා

තත්ථ ගුණීභූතාති වුත්තං – ‘‘පඤ්ඤාපුබ්බඞ්ගමාො’’තිආදි ‘‘පඤ්ඤාය
පුබ්බඞ්ගමා’’ති කත්වා. පුබ්බඞ්ගමතා යචත්ථ පධානභායවො
‘‘මයනොපුබ්බඞ්ගමා’’තිආදීසු (ධ. ප. 1, 2) විය, පුබ්බඞ්ගමතාය වා
චක්ඛුවිඤ්ඤාණාදීසුආවජ්ජනාදීනංවියඅප්පධානත්යතපඤ්ඤා පුබ්බඞ්ගමා

එතිස්සාති අයම්පි අත්යථො යුජ්ජති, එවං සතිපුබ්බඞ්ගමාොති එත්ථාපි
වුත්තනයානුසායරන යථාසම්භවමත්යථො යවදිතබ්යබො. 

අත්ථබයඤ් නසම්පන්නස්සාති අත්ථබයඤ්ජනපරිපුණ්ණස්ස, 
සඞ්කාසනප්පකාසනවිවරණවිභජනඋත්තානීකරණපඤ්ඤත්තිවයසන ඡහි
අත්ථපයදහි අක්ඛරපදබයඤ්ජනාකාරනිරුත්තිනිද්යදසවයසන ඡහි
බයඤ්ජනපයදහිච සමන්නාගතස්සාතිවාඅත්යථොදට්ඨබ්යබො. 

යෙොනියසොමනසිකාරං දීයපති එවං-සද්යදන වුච්චමානානං 
ආකාරනිදස්සනාවධාරණත්ථානං අවිපරීතසද්ධම්මවිසයත්තාති අධිප්පායයො. 

අවික්ය පං දීයපතීති ‘‘චිත්තපරියාදානං කත්ථ භාසිත’’න්තිආදිපුච්ඡාවයස
පකරණප්පත්තස්සවක්ඛමානස්සසුත්තස්සසවනං සමාධානමන්තයරනන

සම්භවතීති කත්වා වුත්තං. වික්ඛිත්තචිත්තස්සාතිආදි තස්යසවත්ථස්ස
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සමත්ථනවයසන වුත්තං. සබ්බසම්පත්තිොති 
අත්ථබයඤ්ජනයදසකප්පයයොජනාදිසම්පත්තියා. අවිපරීතසද්ධම්මවිසයයහි
විය ආකාරනිදස්සනාවධාරණත්යථහි යයොනියසොමනසිකාරස්ස, 
සද්ධම්මස්සවයනන විය ච අවික්යඛපස්ස යථා යයොනියසොමනසිකායරන
ඵල්භූයතන අත්තසම්මාපණිධිපුබ්යබකතපුඤ්ඤතානං සිද්ධි වුත්තා 
තදවිනාභාවයතො. එවං අවික්යඛයපන ඵල්භූයතන කාරණභූතානං
සද්ධම්මස්සවනසප්පුරිසූපනිස්සයානංසිද්ධිදස්යසතබ්බාසියා අස්සුතවයතො

සප්පුරිසූපනිස්සයරහිතස්ස ච තදභාවයතො. න හි වික්ඛිත්තචිත්යතොතිආදිනා
සමත්ථනවචයනනපනඅවික්යඛයපනකාරණභූයතන සප්පුරිසූපනිස්සයයන
චඵල්භූතස්සසද්ධම්මස්සවනස්සසිද්ධිදස්සිතා.අයං පයනත්ථඅධිප්පායයො
යුත්යතො සියා, සද්ධම්මස්සවනසප්පුරිසූපනිස්සයා න එකන්යතන 
අවික්යඛපස්ස කාරණං බාහිරඞ්ගත්තා, අවික්යඛයපො පන
සප්පුරිසූපනිස්සයයො විය සද්ධම්මස්සවනස්ස එකන්තකාරණන්ති. එවම්පි
අවික්යඛයපන සප්පුරිසූපනිස්සයසිද්ධියජොතනා න සමත්ථිතාව. යනො න
සමත්ථිතාවික්ඛිත්තචිත්තානං සප්පුරිසපයිරුපාසනාභාවස්සඅත්ථසිද්ධත්තා.
එත්ථ ච පුරිමං ඵයල්න කාරණස්ස සිද්ධිදස්සනං නදීපූයරන විය උපරි
වුට්ඨිසබ්භාවස්ස, දුතියං කාරයණන ඵල්ස්ස සිද්ධිදස්සනං දට්ඨබ්බං
එකන්තවස්සිනාවියයමඝවුට්ඨායනන වුට්ඨිප්පවත්තියා. 

භගවයතො වචනස්ස අත්ථබයඤ්ජනප්පයභදපරිච්යඡදවයසන 
සකල්සාසනසම්පත්තිඔගාහනාකායරො

නිරවයසසපරහිතපාරිපූරිතාකාරණන්ති වුත්තං – ‘‘එවං භද්දයකො

ආකායරො’’ති. යස්මා න යහොතීති සම්බන්යධො. 

පච්ඡිමචක්කද්වෙසම්පත්තින්ති 
අත්තසම්මාපණිධිපුබ්යබකතපුඤ්ඤතාසඞ්ඛාතගුණද්වයං. අපරාපරං
වුත්තියායචත්ථ චක්කභායවො, චරන්තිඑයතහිසත්තාසම්පත්තිභයවසූතිවා.
යය සන්ධාය වුත්තං – ‘‘චත්තාරිමානි, භික්ඛයව, චක්කානි, යයහි
සමන්නාගතානංයදවමනුස්සානංචතුචක්කං වත්තතී’’තිආදි (අ.නි.4.31). 
පුරිමපච්ඡිමභායවො යචත්ථ යදසනාක්කමවයසන දට්ඨබ්යබො. 

පච්ඡිමචක්කද්වෙසිද්ධිොති පච්ඡිමචක්කද්වයස්ස අත්ථිතාය.
සම්මාපණිහිතත්යතො පුබ්යබ ච කතපුඤ්යඤො සුද්ධාසයයො යහොති

තදසිද්ධියහතූනං කියල්සානං දූරීභාවයතොති ආහ – ‘‘ආසෙසුද්ධි සිද්ධා

යහොතී’’ති. තථාහිවුත්තං–‘‘සම්මාපණිහිතංචිත්තං, යසයයයසොනංතයතො
කයර’’ති (ධ. ප. 43), ‘‘කතපුඤ්යඤොසි ත්වං, ආනන්ද, පධානමනුයුඤ්ජ, 
ඛිප්පං යහොහිසි අනාසයවො’’ති (දී. නි. 2.207) ච. යතයනවාහ – 

‘‘ආසෙසුද්ධිො අධිගමබයත්තිසිද්ධී’’ති. පයෙොගසුද්ධිොති 
යයොනියසොමනසිකාරපුබ්බඞ්ගමස්ස ධම්මස්සවනප්පයයොගස්ස විසදභායවන.

තථා චාහ – ‘‘ආගමබයත්තිසිද්ධී’’ති, සබ්බස්ස වා කායවචීපයයොගස්ස
නිද්යදොසභායවන. පරිසුද්ධකායවචීපයයොයගො හි විප්පටිසාරාභාවයතො 
අවික්ඛිත්තචිත්යතොපරියත්තියංවිසාරයදොයහොතීති. 
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නානප්පකාරපටියවධදීපයකනාතිආදිනා අත්ථබයඤ්ජයනසු යථරස්ස
එවං-සද්දසුත-සද්දානං අසම්යමොහදීපනයතො චතුප්පටිසම්භිදාවයසන

අත්ථයයොජනං දස්යසති. තත්ථ යසොතප්පයභදපටියවධදීපයකනාති එයතන
අයං සුත-සද්යදො එවං-සද්දසන්නිධානයතො, වක්ඛමානායපක්ඛාය වා
සාමඤ්යඤයනව යසොතබ්බධම්මවියසසං ආමසතීති දස්යසති.
මයනොදිට්ඨිකරණානං පරියත්තිධම්මානං අනුයපක්ඛනසුප්පටියවධා 
වියසසයතො මනසිකාරප්පටිබද්ධාති යත වුත්තනයයන
යයොනියසොමනසිකාරදීපයකන එවං-සද්යදන යයොයජත්වා, 
සවනධාරණවචීපරිචයා පරියත්තිධම්මා වියසයසන
යසොතාවධානප්පටිබද්ධාති යත අවික්යඛපදීපයකන සුත-සද්යදන
යයොයජත්වා දස්යසන්යතො සාසනසම්පත්තියා ධම්මස්සවයන උස්සාහං

ජයනති.තත්ථ ධම්මාතිපරියත්තිධම්මා. මනසාඅනුයපක්ඛිතාති‘‘ඉධසීල්ං
කථිතං, ඉධ සමාධි, ඉධ පඤ්ඤා, එත්තකා එත්ථ අනුසන්ධයයො’’තිආදිනා

නයයන මනසා අනු අනු යපක්ඛිතා. දිට්ඨිො සුප්පටිවිද්ධාති
නිජ්ොනක්ඛන්තිභූතාය, ඤාතපරිඤ්ඤාසඞ්ඛාතායවාදිට්ඨියාතත්ථතත්ථ
වුත්තරූපාරූපධම්යම ‘‘ඉති රූපං, එත්තකං රූප’’න්තිආදිනා සුට්ඨු
වවත්ථයපත්වාපටිවිද්ධා. 

සකයලන වචයනනාති පුබ්යබ තීහි පයදහි විසුං විසුං යයොජිතත්තා

වුත්තං. අසප්පුරිසභූමින්ති අකතඤ්ඤුතං, ‘‘ඉයධකච්යචො පාපභික්ඛු
තථාගතප්පයවදිතං ධම්මවිනයං පරියාපුණිත්වා අත්තයනො දහතී’’ති (පාරා.
195) එවං වුත්තං අනරියයවොහාරාවත්ථං. සා එව අනරියයවොහාරාවත්ථා 
අසද්ධම්යමො.නනුචආනන්දත්යථරස්ස‘‘මයමදංවචන’’න්තිඅධිමානස්ස, 
මහාකස්සපත්යථරාදීනඤ්ච තදාසඞ්කාය අභාවයතො
අසප්පුරිසභූතසමතික්කමාදිවචනං නිරත්ථකන්ති? නයිදයමවං, ‘‘එවං යම
සුත’’න්ති වදන්යතනඅයම්පි අත්යථො විභාවියතොති දස්සනයතො. යකචිපන
‘‘යදවතානං පරිවිතක්කායපක්ඛං තථාවචනන්ති එදිසී යචොදනා 
අනවකාසා’’ති වදන්ති. තස්තං කිර ඛයණ එකච්චානං යදවතානං එවං
යචතයසො පරිවිතක්යකො උදපාදි ‘‘භගවා පරිනිබ්බුයතො, අයඤ්ච ආයස්මා
යදසනාකුසයල්ො ඉදානි ධම්මං යදයසති, සකයකුල්ප්පසුයතො තථාගතස්ස
භාතා චූළපිතුපුත්යතො, කිංනු යඛො සයං සච්ඡිකතං ධම්මං යදයසති, උදාහු
භගවයතො එව වචනං යථාසුත’’න්ති, එවං තදාසඞ්කිතප්පකාරයතො 

අසප්පුරිසභූතසයමොක්කමාදියතො අතික්කමාදි විභාවිතන්ති. අත්තයනො 

අදහන්යතොති‘‘මයමද’’න්තිඅත්තනිඅට්ඨයපන්යතො. අප්යපතීති නිදස්යසති. 
දිට්ඨධම්තකසම්පරායිකපරමත්යථසු යථාරහං සත්යත යනතීති යනත්ති, 

ධම්යමොයයව යනත්ති ධම්මයනත්ති. 

දළ්හතරනිවිට්ඨා විචිකිච්ඡා කඞ් ා. නාතිසංසප්පනං මතියභදමත්තං 

විමති. අස්සද්ධිෙං විනායසති භගවතා භාසිතත්තා සම්මුඛා චස්ස
පටිග්ගහිතත්තා ඛලිතදුරුත්තාදිග්ගහණයදොසාභාවයතො ච. එත්ථ ච
පඤ්චමාදයයො තිස්යසො අත්ථයයොජනා ආකාරාදිඅත්යථසු
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පටුන 

අග්ගහිතවියසසයමව එවං-සද්දං ගයහත්වා දස්සිතා, තයතො පරා චතස්යසො 
ආකාරත්ථයමව එවං-සද්දං ගයහත්වා විභාවිතා, පච්ඡිමා පන තිස්යසො
යථාක්කමං ආකාරත්ථං නිදස්සනත්ථං අවධාරණත්ථඤ්ච එවං-සද්දං
ගයහත්වායයොජිතාති දට්ඨබ්බං. 

එක-සද්යදො අඤ්ඤයසට්ඨඅසහායසඞ්ඛාදීසු දිස්සති. තථා යහස 
‘‘සස්සයතො අත්තා ච යල්ොයකො ච, ඉදයමව සච්චං යමොඝමඤ්ඤන්ති
ඉත්යථයක අභිවදන්තී’’තිආදීසු (ම. නි. 3.27) අඤ්ඤත්යථ දිස්සති, 
‘‘යචතයසො එයකොදිභාව’’න්තිආදීසු (දී. නි. 1.228; පාරා. 11) යසට්යඨ, 
‘‘එයකො වූපකට්යඨො’’තිආදීසු (දී.නි. 1.405; 2.215; ම.නි. 1.80; සං. නි.
3.63; චූළව.445) අසහායය‘‘එයකොවයඛො, භික්ඛයව, ඛයණොචසමයයොච
බ්රහ්මචරියවාසායා’’තිආදීසු (අ. නි. 8.29) සඞ්ඛායං. ඉධාපි සඞ්ඛායන්ති

දස්යසන්යතො ආහ – ‘‘එකන්ති ගණනපරිච්යඡදනිද්යදයසො’’ති. කාලඤ්ච

සමෙඤ්චාති යුත්තකාල්ඤ්ච පච්චයසාමග්ගිඤ්ච.  යණොති ඔකායසො. 
තථාගතුප්පාදාදියකො හි මග්ගබ්රහ්මචරියස්ස ඔකායසො
තප්පච්චයප්පටිල්ාභයහතුත්තා. ඛයණො එව ච සමයයො. යයො ඛයණොති ච

සමයයොති ච වුච්චති, යසො එයකො එවාති හි අත්යථො. මහාසමයෙොති

මහාසමූයහො. සමයෙොපිය ොති සික්ඛාපදපූරණස්සයහතුපි. සමෙප්පවාදයකති 
දිට්ඨිප්පවාදයක. තත්ථ හි නිසින්නා තිත්ථියා අත්තයනො අත්තයනො සමයං

පවදන්තීති. අත්ථාභිසමොතිහිතප්පටිල්ාභා. අභිසයමතබ්යබොතිඅභිසමයයො, 

අභිසමයයො අත්යථො අභිසමෙට්යඨොති පීළනාදීනි අභිසයමතබ්බභායවන 
එකීභාවං උපයනත්වා වුත්තානි. අභිසමයස්ස වා පටියවධස්ස විසයභූයතො

අත්යථො අභිසමෙට්යඨොතිතායනවතථාඑකත්යතනවුත්තානි.තත්ථ පීළනං 

දුක්ඛසච්චස්ස තංසමඞ්ගියනො හිංසනං අවිප්ඵාරිකතාකරණං. සන්තායපො 
දුක්ඛදුක්ඛතාදිවයසනසන්තපනං පරිදහනං. 

තත්ථ සහකාරිකාරයණ සනිජ්ෙං සයමති සමයවතීති සමයෙො, 
සමවායයො.සයමතිසමාගච්ඡතිඑත්ථමග්ගබ්රහ්මචරියං තදාධාරපුග්ගයල්හීති 

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

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

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

සමාගයමඑතිඵල්ංඑතස්මාඋප්පජ්ජතිපවත්තතිචාති සමයෙො, යහතුයථා
‘‘සමුදයයො’’ති. සයමති සංයයොජනභාවයතො සම්බද්යධො එති අත්තයනො
විසයය පවත්තති, දළ්හග්ගහණභාවයතො වා සංයුත්තා අයන්ති පවත්තන්ති

සත්තා යථාභිනියවසං එයතනාති සමයෙො, දිට්ඨි. දිට්ඨිසංයයොජයනන හි 

සත්තා අතිවිය බජ්ෙන්තීති. සතති සඞ්ගති සයමොධානන්ති සමයෙො, 

පටිල්ායභො. සමස්ස යානං, සම්මා වා යානං අපගයමොති සමයෙො, පහානං.
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අභිමුඛං ඤායණන සම්මා එතබ්යබො අභිසයමතබ්යබොති අභිසමයෙො, 
ධම්මානංඅවිපරීයතොසභායවො.අභිමුඛභායවනසම්මාඑති ගච්ඡතිබුජ්ෙතීති 

අභිසමයෙො, ධම්මානංඅවිපරීතසභාවාවයබොයධො. එවංතස්තංතස්තංඅත්යථ
සමයසද්දස්ස පවත්ති යවදිතබ්බා. සමයසද්දස්ස අත්ථුද්ධායර

අභිසමයසද්දස්ස උදාහරණං වුත්තනයයන යවදිතබ්බං. අස්සාති

සමයසද්දස්ස. කායලො අත්යථො සමවායාදීනං අත්ථානං ඉධ අසම්භවයතො, 
යදසයදසකපරිසානංවියසුත්තස්සනිදානභායවන කාල්ස්සඅපදිසිතබ්බයතො
ච. 

කස්මා පයනත්ථ අනියතතවයසයනව කායල්ො නිද්දිට්යඨො, න 

උතුසංවච්ඡරාදිවයසන නියයමත්වාති ආහ – ‘‘තත්ථ කිඤ්චාපී’’තිආදි.
උතුසංවච්ඡරාදිවයසනනියමංඅකත්වාසමයසද්දස්සවචයන අයම්පිගුයණො

ල්ද්යධොයහොතීතිදස්යසන්යතො ‘‘යෙවා ඉයම’’තිආදිමාහ.සාමඤ්ඤයජොතනා

හි වියසයස අවතිට්ඨතීති. තත්ථ දිට්ඨධම්මසු විහාරසමයෙො යදවසිකං
ොනසමාපත්තීහි වීතිනාමනකායල්ො, වියසසයතො සත්තසත්තාහානි. 

සුප්පකාසාති දසසහස්සියල්ොකධාතුයා පකම්පනඔභාසපාතුභාවාදීහි පාකටා.
යථාවුත්තයභයදසු එව සමයයසු එකයදසං පකාරන්තයරහි සඞ්ගයහත්වා

දස්යසතුං ‘‘යෙො චාෙ’’න්තිආදිමාහ. තථා හි ඤාණකිච්චසමයයො
අත්තහිතප්පටිපත්තිසමයයොච අභිසම්යබොධිසමයයො, අරියතුණ්හීභාවසමයයො
දිට්ඨධම්මසුඛවිහාරසමයයො, 
කරුණාකිච්චපරහිතප්පටිපත්තිධම්තකථාසමයයොයදසනාසමයයොයයව. 

කරණවචයනන නිද්යදයසො කයතොති සම්බන්යධො. තත්ථාති

අභිධම්මවිනයයසු. තථාති භුම්මකරයණහි. අධිකරණත්යථො ආධාරත්යථො.

භායවො නාම කිරියා, කිරියාය කිරියන්තරල්ක්ඛණං භායවනභාවලක් ණං. 
තත්ථ යථා කායල්ො සභාවධම්මපරිච්ඡින්යනො සයං පරමත්ථයතො
අවිජ්ජමායනොපි ආධාරභායවන පඤ්ඤායතො තඞ්ඛණප්පවත්තානං තයතො
පුබ්යබපරයතොචඅභාවයතො‘‘පුබ්බණ්යහජායතො, සායන්යහ ගච්ඡතී’’තිච
ආදීසු, සමූයහොචඅවයවවිනිමුත්යතොඅවිජ්ජමායනොපිකප්පනාමත්තසිද්යධො 
අවයවානං ආධාරභායවන පඤ්ඤාපීයති ‘‘රුක්යඛ සාඛා, යවරාසියං

සම්භූයතො’’තිආදීසු, එවං ඉධාපීතිදස්යසන්යතොආහ– ‘‘අධිකරණං…යප.…

ධම්මාන’’න්ති. යස්තං කායල්, ධම්මපුඤ්යජ වා කාමාවචරං කුසල්ං චිත්තං
උප්පන්නං යහොති, තස්තං එව කායල්, ධම්මපුඤ්යජ ච ඵස්සාදයයොපි
යහොන්තීතිඅයඤ්හිතත්ථ අත්යථො.යථා‘‘ගාවීසුදුය්හමානාසුගයතො, දුද්ධාසු
ආගයතො’’ති යදොහනකිරියාය ගමනකිරියා ල්ක්ඛීයති, එවං ඉධාපි ‘‘යස්තං
සමයය, තස්තංසමයය’’තිචවුත්යත‘‘සතී’’ති අයමත්යථොවිඤ්ඤායමායනො
එව යහොති පදත්ථස්ස සත්තාවිරහාභාවයතොති සමයස්ස සත්තාකිරියාය

චිත්තස්ස උප්පාදකිරියා, ඵස්සාදීනං භවනකිරියා ච ල්ක්ඛීයතීති. ෙස්මිං

සමයෙති යස්තං නවයම ඛයණ, යස්තං යයොනියසොමනසිකාරාදියහතුම්හි, 
පච්චයසමවායය වා සති කාමාවචරං කුසල්ං චිත්තං උප්පන්නං යහොති, 
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තස්තංයයව ඛයණ යහතුම්හි පච්චයසමවායය ච ඵස්සාදයයොපි යහොන්තීති
උභයත්ථ සමයසද්යද භුම්මනිද්යදයසො කයතො ල්ක්ඛණභූතභාවයුත්යතොති

දස්යසන්යතොආහ– ‘‘ ණ…යප.…ලක්ඛීෙතී’’ති. 

යහතුඅත්යථොකරණත්යථොචසම්භවති ‘‘අන්යනනවසති, අජ්යෙයනන
වසති, ඵරසුනා ඡින්දති, කුදායල්න ඛණතී’’තිආදීසු විය. වීතික්කමඤ්හි
සුත්වා භික්ඛුසඞ්ඝං සන්නිපාතායපත්වා ඔතිණ්යණ වත්ථුස්තං තං පුග්ගල්ං
පටිපුච්ඡිත්වා විගරහිත්වා චතංතං වත්ථුං ඔතිණ්ණකාල්ං අනතික්කතත්වා
යතයනව කායල්න සික්ඛාපදානි පඤ්ඤායපන්යතො භගවා විහරති 
සික්ඛාපදපඤ්ඤත්තියහතුඤ්චඅයපක්ඛමායනොතතියපාරාජිකාදීසුවිය. 

අච්චන්තයමව ආරම්භයතො පට්ඨාය යාව යදසනානිට්ඨානං

පරහිතප්පටිපත්තිසඞ්ඛායතන කරුණාවිහායරන. තදත්ථය ොතනත්ථන්ති

අච්චන්තසංයයොගත්ථයජොතනත්ථං. උපයෙොගවචනනිද්යදයසො කයතො යථා

‘‘මාසං අජ්යෙතී’’ති. යපොරාණාති අට්ඨකථාචරියා. අභිලාපමත්තයභයදොති
වචනමත්යතන වියසයසො. යතන සුත්තවිනයයසු විභත්තිබයත්තයයො
කයතොතිදස්යසති. 

ඉදානි ‘‘භගවා’’ති ඉමස්ස අත්ථං දස්යසන්යතො ආහ – ‘‘භගවාති

ගරූ’’තිආදි. භගවාති වචනං යසට්ඨන්ති යසට්ඨවාචකං වචනං, 
යසට්ඨගුණසහචරණංයසට්ඨන්තිවුත්තං.අථවා වුච්චතීතිවචනං, අත්යථො.
යස්මා යයො ‘‘භගවා’’ති වචයනන වචනීයයො අත්යථො, යසො යසට්යඨොති 

අත්යථො. භගවාතිවචනමුත්තමන්තිඑත්ථාපිඑයසවනයයො. ගාරවයුත්යතොති
ගරුභාවයුත්යතො ගරුගුණයයොගයතො. ගරුකරණං වා සාතිසයං අරහතීති
ගාරවයුත්යතො, ගාරවාරයහොතිඅත්යථො.සිප්පාදිසික්ඛාපකාගරූයහොන්ති, න
ච ගාරවයුත්තා, අයං පන තාදියසො න යහොති, තස්මා ගරූති වත්වා

ගාරවයුත්යතොති වුත්තන්ති යකචි. වුත්යතොයෙව, න ඉධ වත්තබ්යබො
විසුද්ධිමග්ගස්ස ඉතස්සාඅට්ඨකථායඑකයදසභාවයතොතිඅධිප්පායයො. 

ධම්මසරීරංපච්චක් ංකයරොතීති ‘‘යයොයවො, ආනන්ද, මයාධම්යමොච
විනයයොචයදසියතොපඤ්ඤත්යතො, යසොයවො මමච්චයයනසත්ථා’’ති(දී.නි.
2.216) වචනයතො ධම්මස්ස සත්ථුභාවපරියායයො විජ්ජතීති කත්වා වුත්තං. 

වජිරසඞ්ඝාතසමානකායෙො පයරහි අයභජ්ජසරීරත්තා. න හි භගවයතො

රූපකායය යකනචි සක්කා අන්තරායයො කාතුන්ති. යදසනාසම්පත්තිං

නිද්දිසති වක්ඛමානස්ස සකල්සුත්තස්ස එවන්ති නිද්දිසනයතො. 

සාවකසම්පත්තිං නිද්දිසති පටිසම්භිදාපත්යතන පඤ්චසු ඨායනසු භගවතා
එතදග්යග ඨපියතන මයා මහාසාවයකන සුතං, තඤ්ච යඛො මයා සුතං, න
අනුස්සුතිකං, න පරම්පරාභතන්ති ඉමස්ස අත්ථස්ස දීපනයතො. 

කාලසම්පත්තිං නිද්දිසති ‘‘භගවා’’ති පදස්ස සන්නිධායන පයුත්තස්ස
සමයසද්දස්ස කාල්ස්ස බුද්ධප්පාදප්පටිමණ්ඩිතභාවදීපනයතො. 
බුද්ධප්පාදපරමාහිකාල්සම්පදා.යතයනතංවුච්චති– 
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‘‘කප්පකසායයකලියුයග, බුද්ධප්පායදොඅයහොමහච්ඡරියං; 
හුතාවහමජ්යෙ ජාතං, සමුදිතමකරන්දමරවින්ද’’න්ති. (දී. නි. ටී. 
1.1; සං.නි.ටී.1.1.1යදවතාසංයුත්ත); 

භගවාති යදසකසම්පත්තිං නිද්දිසති 
ගුණවිසිට්ඨසත්තුත්තමගරුගාරවාධිවචනභාවයතො. 

එවංනාමයක නගයරති කථං පයනතං නගරං එවංනාමකං ජාතන්ති? 
වුච්චයත, යථාකාකන්දස්සඉසියනොනිවාසට්ඨායනමාපිතානගරීකාකන්දී, 
මාකන්දස්ස නිවාසට්ඨායන මාපිතා මාකන්දී, කුසම්බස්ස නිවාසට්ඨායන
මාපිතා යකොසම්බීතිවුච්චති, එවංසවත්ථස්සඉසියනොනිවාසට්ඨායනමාපිතා
නගරීසාවත්ථීති වුච්චති.එවංතාවඅක්ඛරචින්තකාවදන්ති.අට්ඨකථාචරියා
පනභණන්ති– ‘‘යං කිඤ්චිමනුස්සානංඋපයභොගපරියභොගං, සබ්බයමත්ථ
අත්ථී’’ති සාවත්ථි. සත්ථසමායයොයග ච ‘කිං භණ්ඩමත්ථී’ති පුච්ඡියත
‘සබ්බමත්ථී’තිවචනමුපාදායසාවත්ථි. 

‘‘සබ්බදාසබ්බූපකරණං, සාවත්ථියංසයමොහිතං; 
තස්මා සබ්බමුපාදාය, සාවත්ථීති පවුච්චති. (ම.නි. අට්ඨ. 1.14; ඛු.
පා. අට්ඨ. 5.මඞ්ගල්සුත්තවණ්ණනා; උදා. අට්ඨ. 5; පටි. ම.
2.1.184); 

‘‘යකොසල්ානංපුරංරම්මං, දස්සයනයයංමයනොරමං; 
දසහිසද්යදහිඅවිවිත්තං, අන්නපානසමායුතං. 

‘‘වුද්ධිං යවපුල්ල්තංපත්තං, ඉද්ධංඵීතං මයනොරමං; 
ආළකමන්දාව යදවානං, සාවත්ථිපුරමුත්තම’’න්ති. (ම. නි. අට්ඨ. 
1.14; ඛු.පා.අට්ඨ.5.මඞ්ගල්සුත්තවණ්ණනා); 

අවියසයසනාති න වියසයසන, විහාරභාවසාමඤ්යඤනාති අත්යථො. 

ඉරිොපථවිහායරො…යප.… විහායරසූති ඉරියාපථවිහායරො දිබ්බවිහායරො

බ්රහ්මවිහායරො අරියවිහායරොති එයතසු චතූසු විහායරසු. සමඞ්ගිපරිදීපනන්ති

සමඞ්ගිභාවපරිදීපනං. එතන්තිවිහරතීතිඑතංපදං.තථාහිතං‘‘ඉයධකච්යචො 
ගිහිසංසට්යඨො විහරති සහනන්දී සහයසොකී’’තිආදීසු (සං. නි. 4.241) 
ඉරියාපථවිහායර ආගතං, ‘‘යස්තං සමයය, භික්ඛයව, භික්ඛු විවිච්යචව
කායමහි … පඨමං ොනංඋපසම්පජ්ජවිහරතී’’තිආදීසු (ධ. ස. 499; විභ.
624) දිබ්බවිහායර, ‘‘යසො යමත්තාසහගයතන යචතසා එකං දිසං ඵරිත්වා
විහරතී’’තිආදීසු(දී.නි.1.556; 3.308; ම. නි.1.77, 459, 509; 2.309, 315, 
451, 471; 3.230, විභ. 642, 643) බ්රහ්මවිහායර, ‘‘යසො යඛොහං, 
අග්ගියවස්සන, තස්සායයව කථාය පරියයොසායන තස්තංයයව පුරිමස්තං 
සමාධිනිතත්යතඅජ්ෙත්තයමවචිත්තංසණ්ඨයපතසන්නිසායදත එයකොදිං
කයරොත, සමාදහාත, යයනසුදංනිච්චකප්පංවිහරාමී’’තිආදීසු(ම.නි.1.387) 
අරියවිහායර. 
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පටුන 

තත්ථ ඉරියනං පවත්තනං ඉරියා, කායප්පයයොයගො. තස්සා 

පවත්තනූපායභාවයතො ඨානාදි ඉරිොපයථො. ඨානසමඞ්ගී වා හි කායයන 
කිඤ්චි කයරයය ගමනාදීසු අඤ්ඤතරසමඞ්ගී වා. අථ වා ඉරියති පවත්තති
එයතන අත්තභායවො, කායකිච්චං වාති ඉරියා, තස්සා පවත්තියා
උපායභාවයතො පයථොති ඉරියාපයථො, ඨානාදි එව. යසො ච අත්ථයතො
ගතිනිවත්තිආදිආකායරන පවත්යතො චතුසන්තතිරූපප්පබන්යධො එව. 

විහරණං, විහරති එයතනාති වා විහායරො. දිවි භයවො දිබ්යබො, තත්ථ 
බහුල්ප්පවත්තියාබ්රහ්මපාරිසජ්ජාදියදවයල්ොයකභයවොතිඅත්යථො.තත්ථයයො 
දිබ්බානුභායවො, තදත්ථායසංවත්තතීතිවාදිබ්යබො, අභිඤ්ඤාභිනීහාරවයසන

මහාගතිකත්තා වා දිබ්යබො, දිබ්යබො ච යසො විහායරො චාති දිබ්බවිහායරො, 
චතස්යසොරූපාවචරසමාපත්තියයො. අරූපසමාපත්තියයොපි එත්යථවසඞ්ගහං

ගච්ඡන්ති. බ්රහ්මානං, බ්රහ්මායනො වා විහාරා බ්රහ්මවිහාරා, චතස්යසො

අප්පමඤ්ඤායයො. අරියයො, අරියානං වා විහායරො අරිෙවිහායරො, චත්තාරි

සාමඤ්ඤඵල්ානි. යසොහිඑකං ඉරිොපථබාධනන්තිආදියදිපිභගවාඑයකනපි
ඉරියාපයථන චිරතරං කාල්ං අත්තභාවං පවත්යතතුං සක්යකොති, තථාපි
උපාදින්නකසරීරස්ස අයං සභායවොති දස්යසතුං වුත්තං. යස්මා වා භගවා
යත්ථ කත්ථචි වසන්යතො යවයනයයානං ධම්මං යදයසන්යතො 
නානාසමාපත්තීහි චකාල්ංවීතිනායමන්යතොවසතීතිසත්තානංඅත්තයනො ච
විවිධහිතසුඛං හරති උපයනති උප්පායදති, තස්මා විවිධං හරතීති විහරතීති
එවයමත්ථ අත්යථොයවදිතබ්යබො. 

ය තස්ස රා කුමාරස්සාති එත්ථ අත්තයනො පච්චත්ථිකජනං ජිනාතීති
යජයතො. යසොතසද්යදො වියහිකත්තුසාධයනොයජතසද්යදො. අථවා රඤ්ඤා
පයසනදියකොසයල්න අත්තයනො පච්චත්ථිකජයන ජියත ජායතොති යජයතො.
රඤ්යඤො හි ජයං ආයරොයපත්වා කුමායරො ජිතවාති යජයතොති වුත්යතො.
මඞ්ගල්කාමතායවාතස්සඑවංනාමයමවකතන්තියජයතො.මඞ්ගල්කාමතාය

හි යජයයයොති එතස්තං අත්යථ යජයතොති වුත්තං. විත්ථායරො පනාතිආදිනා 
‘‘අනාථපිණ්ඩිකස්ස ආරායම’’ති එත්ථ සුදත්යතො නාම යසො, ගහපති, 
මාතාපිතූහි කතනාමවයසන, සබ්බකාමසතද්ධතාය පන විගතමච්යඡරතාය
කරුණාදිගුණසමඞ්ගිතාය ච නිච්චකාල්ං අනාථානං පිණ්ඩමදාසි. යතන
අනාථපිණ්ඩියකොතිසඞ්ඛංගයතො.ආරමන්තිඑත්ථපාණියනො, වියසයසනවා 

පබ්බජිතාති ආරායමො, තස්ස පුප්ඵඵල්ාදියසොභාය 
නාතිදූරනච්චාසන්නතාදිපඤ්චවිධයසනාසනඞ්ගසම්පත්තියාචතයතොතයතො
ආගම්ම රමන්ති අභිරමන්ති, අනුක්කණ්ඨිතා හුත්වා නිවසන්තීති අත්යථො.
වුත්තප්පකාරාය වා සම්පත්තියා තත්ථ තත්ථ ගයතපි අත්තයනො
අබ්භන්තරංයයවආයනත්වාරයමතීතිආරායමො.යසො හිඅනාථපිණ්ඩියකන
ගහපතිනා යජතස්ස රාජකුමාරස්ස හත්ථයතො අට්ඨාරසහිරඤ්ඤයකොටීහි 
සන්ථායරන කිණිත්වා අට්ඨාරසහිරඤ්ඤයකොටීහි යසනාසනානි
කාරායපත්වා අට්ඨාරසහිරඤ්ඤයකොටීහි විහාරමහං නිට්ඨායපත්වා එවං 
චතුපඤ්ඤාසහිරඤ්ඤයකොටිපරිච්චායගන බුද්ධප්පමුඛස්ස භික්ඛුසඞ්ඝස්ස
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නියයාතියතො, තස්මා ‘‘අනාථපිණ්ඩිකස්සආරායමො’’තිවුච්චතීතිඉමමත්ථං
නිදස්යසති. 

තත්ථාති ‘‘එකං සමයං භගවා සාවත්ථියං විහරති යජතවයන

අනාථපිණ්ඩිකස්ස ආරායම’’ති යං වුත්තං වාකයං, තත්ථ. සිොති කස්සචි
එවංපරිවිතක්යකොසියා, වක්ඛමානාකායරනකදාචි යචොයදයයවාතිඅත්යථො. 

අථතත්ථවිහරතීතියදියජතවයන අනාථපිණ්ඩිකස්සආරායමවිහරති. න

වත්තබ්බන්ති නානාඨානභූතත්තාසාවත්ථියජතවනානං, ‘‘එකංසමය’’න්ති
චවුත්තත්තාතිඅධිප්පායයො. ඉදානියචොදයකොතයමවඅත්තයනොඅධිප්පායං 

‘‘න හි සක්කා’’තිආදිනා විවරති. ඉතයරො සබ්බයමතං අවිපරීතං අත්ථං

අජානන්යතන තයා වුත්තන්ති දස්යසන්යතො ‘‘න ය ො පයනතං එවං 

දට්ඨබ්බ’’න්තිආදිමාහ. තත්ථ එතන්ති ‘‘සාවත්ථියං විහරති යජතවයන

අනාථපිණ්ඩිකස්ස ආරායම’’ති එතං වචනං. එවන්ති ‘‘යදි තාව
භගවා’’තිආදිනා යං තං භවතා යචොදිතං, තං අත්ථයතො එවං න යඛො පන
දට්ඨබ්බං, නඋභයත්ථඅපුබ්බංඅචරිමං විහාරදස්සනත්ථන්තිඅත්යථො.ඉදානි
අත්තනා යථාධිප්යපතං අවිපරීතමත්ථං, තස්ස ච පටිකච්යචව වුත්තභාවං, 

යතන ච අප්පටිවිද්ධතං පකායසන්යතො ‘‘නනු අයවොචුම්හ…යප.…

ය තවයන’’ති ආහ. එවම්පි ‘‘යජතවයන අනාථපිණ්ඩිකස්ස ආරායම
විහරති’’ච්යචව වත්තබ්බං, න ‘‘සාවත්ථිය’’න්ති යචොදනං මනසි කත්වා

වුත්තං– ‘‘යගොචරගාමනිදස්සනත්ථ’’න්තිආදි. 

අවස්සඤ්යචත්ථ යගොචරගාමකිත්තනං කත්තබ්බං. තථා හි තං යථා 
යජතවනාදිකිත්තනං පබ්බජිතානුග්ගහකරණාදිඅයනකප්පයයොජනං, එවං
යගොචරගාමකිත්තනම්පි ගහට්ඨානුග්ගහකරණාදිවිවිධපයයොජනන්ති

දස්යසන්යතො ‘‘සාවත්ථිවචයනනා’’තිආදිමාහ. තත්ථ පච්චයග්ගහයණන 
උපසඞ්කමපයිරුපාසනානංඔකාසදායනනධම්මයදසනායසරයණසුසීයල්සු
ච පතිට්ඨාපයනන යථූපනිස්සයං උපරිවියසසාධිගමාවහයනන ච 

ගහට්ඨානුග්ගහකරණං, උග්ගහපරිපුච්ඡානං කම්මට්ඨානානුයයොගස්ස ච

අනුරූපවසනට්ඨානපරිග්ගයහයනත්ථ පබ්බජිතානුග්ගහකරණං යවදිතබ්බං. 

කරුණාෙ උපගමනං, න ල්ාභාදිනිතත්තං. පඤ්ඤාෙ අපගමනං, න 
වියරොධාදිනිතත්තන්ති උපගමනාපගමනානං නිරුපක්කියල්සතං විභායවති. 

ධම්මිකසු ං නාම අනවජ්ජසුඛං. යදවතානං උපකාරබහුලතා 
ජනවිවිත්තතාය. පචුරජනවිවිත්තඤ්හි ඨානං යදවා උපසඞ්කතතබ්බං 

මඤ්ඤන්ති. තදත්ථපරිනිප්ඵාදනන්ති යල්ොකත්ථනිප්ඵාදනං, 

බුද්ධකිච්චසම්පාදනන්ති අත්යථො. එවමාදිනාති ආදි-සද්යදන
සාවත්ථිකිත්තයනන රූපකායස්ස අනුග්ගණ්හනං දස්යසති, 
යජතවනාදිකිත්තයනනධම්මකායස්ස.තථාපුරියමනපරාධීනකිරියාකරණං, 
දුතියයන අත්තාධීනකිරියාකරණං. පුරියමන වා කරුණාකිච්චං, ඉතයරන
පඤ්ඤාකිච්චං. පුරියමන චස්ස පරමාය අනුකම්පාය සමන්නාගමං, 
පච්ඡියමනපරමායඋයපක්ඛායසමන්නාගමංදීයපති.භගවා හිසබ්බසත්යත
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පරමාය අනුකම්පාය අනුකම්පති, න ච තත්ථ සියනහයදොසානුපතියතො 
පරමුයපක්ඛකභාවයතො. උයපක්ඛයකො ච න පරහිතසුඛකරයණ
අප්යපොස්සුක්යකො මහාකාරුණිකභාවයතො. තස්ස මහාකාරුණිකතාය
යල්ොකනාථතා, උයපක්ඛකතායඅත්තනාථතා. 

තථා යහස යබොධිසත්තභූයතො මහාකරුණාය සඤ්යචොදිතමානයසො
සකල්යල්ොකහිතාය උස්සුක්කමාපන්යනො මහාභිනීහාරයතො පට්ඨාය 
තදත්ථනිප්ඵාදනත්ථං පුඤ්ඤඤාණසම්භායර සම්පායදන්යතො අපරිතතං
කාල්ංඅනප්පකංදුක්ඛමනුයභොසි, උයපක්ඛකතායසම්මාපතියතහිදුක්යඛහි
නවිකම්පිතතා.මහාකාරුණිකතායසංසාරාභිමුඛතා, උයපක්ඛකතායතයතො
නිබ්බින්දනා. තථා උයපක්ඛකතාය නිබ්බානාභිමුඛතා, මහාකාරුණිකතාය 
තදධිගයමො. තථා මහාකාරුණිකතාය පයරසං අහිංසාපනං, උයපක්ඛකතාය
සයං පයරහි අභායනං. මහාකාරුණිකතාය පරං රක්ඛයතො අත්තයනො
රක්ඛණං, උයපක්ඛකතායඅත්තානංරක්ඛයතොපයරසං රක්ඛණං.යතනස්ස
අත්තහිතාය පටිපන්නාදීසු චතුත්ථපුග්ගල්භායවො සිද්යධො යහොති. තථා 
මහාකාරුණිකතාය සච්චාධිට්ඨානස්ස ච චාගාධිට්ඨානස්ස ච පාරිපූරී, 
උයපක්ඛකතාය උපසමාධිට්ඨානස්සචපඤ්ඤාධිට්ඨානස්සචපාරිපූරී. එවං 
පුරිසුද්ධාසයප්පයයොගස්ස මහාකාරුණිකතාය යල්ොකහිතත්ථයමව 
රජ්ජසම්පදාදිභවසම්පත්තියා උපගමනං, උයපක්ඛකතාය තිණායපි
අමඤ්ඤමානස්ස තයතො අපගමනං. ඉති සුවිසුද්ධඋපගමාපගමස්ස
මහාකාරුණිකතායයල්ොකහිතත්ථයමවදානවයසන සම්පත්තීනංපරිච්චජනා, 
උයපක්ඛකතාය චස්ස ඵල්ස්ස අත්තයනො අපච්චාසීසනා. එවං 
සමුදාගමනයතො පට්ඨාය අච්ඡරියබ්භුතගුණසමන්නාගතස්ස
මහාකාරුණිකතායපයරසං හිතසුඛත්ථංඅතිදුක්කරකාරිතා, උයපක්ඛකතාය
කායම්පිඅනල්ඞ්කාරිතා. 

තථා මහාකාරුණිකතාය චරිමත්තභායව ජිණ්ණාතුරමතදස්සයනන 
සඤ්ජාතසංයවයගො, උයපක්ඛකතායඋළායරසුයදවයභොගසදියසසුයභොයගසු
නිරයපක්යඛො මහාභිනික්ඛමනංනික්ඛත.තථාමහාකාරුණිකතාය ‘‘කිච්ඡං
වතායං යල්ොයකො ආපන්යනො’’තිආදිනා (දී. නි. 2.57; සං. නි. 2.4, 10) 
කරුණාමුයඛයනව විපස්සනාරම්යභො, උයපක්ඛකතාය බුද්ධභූතස්ස සත්ත
සත්තාහානි වියවකසුයඛයනව වීතිනාමනං. මහාකාරුණිකතාය 
ධම්මගම්භීරතං පච්චයවක්ඛිත්වා ධම්මයදසනාය අප්යපොස්සුක්කනං
ආපජ්ජිත්වාපි මහාබ්රහ්මුයනො අජ්යෙසනාපයදයසන ඔකාසකරණං, 
උයපක්ඛකතාය පඤ්චවග්ගියාදියවයනයයානං අනනුරූපසමුදාචායරපි
අනඤ්ඤථාභායවො. මහාකාරුණිකතාය කත්ථචි පටිඝාතාභායවනස්ස 
සබ්බත්ථ අතත්තසඤ්ඤාභායවො, උයපක්ඛකතාය කත්ථචිපි
අනුයරොධාභායවන සබ්බත්ථ සියනහසන්ථවාභායවො. මහාකාරුණිකතාය
පයරසං පසාදනා, උයපක්ඛකතාය පසන්නාකායරහි න විකම්පනා.
මහාකාරුණිකතාය ධම්මානුරාගාභායවන තත්ථ ආචරියමුට්ඨිඅභායවො, 
උයපක්ඛකතාය සාවකානුරාගාභායවන පරිවාරපරිකම්මතාභායවො. 
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පටුන 

මහාකාරුණිකතාය ධම්මං යදයසතුං පයරහි සංසග්ගමුපගච්ඡයතොපි
උයපක්ඛකතාය න තත්ථ අභිරති. මහාකාරුණිකතාය ගාමාදීනං
ආසන්නට්ඨායනවසයතොපිඋයපක්ඛකතාය අරඤ්ඤට්ඨායනඑව විහරණං.

යතනවුත්තං– ‘‘පුරියමනස්සපරමාෙඅනුකම්පාෙසමන්නාගමං දීයපතී’’ති. 

තන්ති තත්රාති පදං. ‘‘යදසකාල්පරිදීපන’’න්ති යය යදසකාල්ා ඉධ
විහරණකිරියාවියසසනභායවන වුත්තා, යතසං පරිදීපනන්ති දස්යසන්යතො 

‘‘ෙං සමෙං…යප.… දීයපතී’’ති ආහ. තං-සද්යදො හි වුත්තස්ස අත්ථස්ස
පටිනිද්යදයසො, තස්මාඉධකාල්ස්සයදසස්සවා පටිනිද්යදයසොභවිතුමරහති, 
න අඤ්ඤස්ස. අයං තාව තත්ර-සද්දස්ස පටිනිද්යදසභායව අත්ථවිභාවනා.
යස්මා පන ඊදියසසු ඨායනසු තත්ර-සද්යදො ධම්මයදසනාවිසිට්ඨං 

යදසකාල්ඤ්චවිභායවති, තස්මාවුත්තං– ‘‘භාසිතබ්බයුත්යතවා යදසකායල

දීයපතී’’ති.යතන තත්රාතියත්රභගවා ධම්මයදසනත්ථංභික්ඛූආල්පතිභාසති, 

තාදියසයදයස, කායල්වාතිඅත්යථො. නහීතිආදිනාතයමවත්ථංසමත්යථති.
නනු ච යත්ථ ඨියතො භගවා ‘‘අකායල්ො යඛො තාවා’’තිආදිනා බාහියස්ස
ධම්මයදසනං පටික්ඛිපි, තත්යථව අන්තරවීථියං ඨියතො තස්ස ධම්මං
යදයසසීති? සච්චයමතං, අයදයසතබ්බකායල් අයදසනාය ඉදං උදාහරණං.

යතයනවාහ– ‘‘අකායලොය ොතාවා’’ති. 

යං පන තත්ථ වුත්තං – ‘‘අන්තරඝරං පවිට්ඨම්හා’’ති, තම්පි තස්ස
අකාල්භාවස්යසව පරියායයන දස්සනත්ථං වුත්තං. තස්ස හි තදා
අද්ධානපරිස්සයමන රූපකායය අකම්මඤ්ඤතා අයහොසි, බල්වපීතියවයගන
නාමකායය. තදුභයස්ස වූපසමං ආගයමන්යතො පපඤ්චපරිහාරත්ථං භගවා
‘‘අකායල්ො යඛො’’ති පරියායයන පටික්ඛිපි. අයදයසතබ්බයදයස අයදසනාය
පන උදාහරණං ‘‘අථ යඛො භගවා මග්ගා ඔක්කම්ම අඤ්ඤතරස්තං
රුක්ඛමූයල්නිසීදි (සං.නි. 2.154), විහාරපච්ඡායායංපඤ්ඤත්යතආසයන
නිසීදී’’ති(දී.නි.1.363) ච එවමාදිකංඉධආදිසද්යදනසඞ්ගහිතං.‘‘අථයඛො
යසො, භික්ඛයව, බායල්ො ඉධ පුබ්යබ යනසායදො ඉධ පාපානි කම්මානි
කරිත්වා’’තිආදීසු(ම.නි.3.251) පදපූරණමත්යතයඛො-සද්යදො, ‘‘දුක්ඛංයඛො
අගාරයවො විහරති අප්පතිස්යසො’’තිආදීසු (අ. නි. 4.21) අවධාරයණ, 
‘‘කිත්තාවතා නු යඛො, ආවුයසො, සත්ථු පවිවිත්තස්ස විහරයතො සාවකා 
වියවකං නානුසික්ඛන්තී’’තිආදීසු (ම. නි. 1.31) ආදිකාල්ත්යථ, 
වාකයාරම්යභති අත්යථො. තත්ථ පදපූරයණන වචනාල්ඞ්කාරමත්තං කතං
යහොති, ආදිකාල්ත්යථන වාකයස්ස උපඤ්ඤාසමත්තං. අවධාරණත්යථන
පන නියමදස්සනං, තස්මා ආමන්යතසි එවාති ආමන්තයන නියයමො
දස්සියතොයහොති. 

භගවාති යලොකගරුදීපනන්ති කස්මා වුත්තං, නනු පුබ්යබපි
භගවාසද්දස්ස අත්යථො වුත්යතොති? යදිපි වුත්යතො, තං පනස්ස යථාවුත්යත
ඨායන විහරණකිරියාය කත්තු වියසසදස්සනත්ථං කතං, න
ආමන්තනකිරියාය, ඉධ පන ආමන්තනකිරියාය, තස්මා තදත්ථං පුන
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පටුන 

‘‘භගවා’’ති පාළියං වුත්තන්ති තස්සත්ථං දස්යසතුං ‘‘භගවාති
යල්ොකගරුදීපන’’න්තිආහ.යතනයල්ොකගරුභාවයතොතදනුරූපංපටිපත්තිං 
පත්යථන්යතොඅත්තයනොසන්තිකංඋපගතානංභික්ඛූනංඅජ්ොසයානුරූපං
ධම්මං යදයසතුං යත ආමන්යතසීති දස්යසති. 

කථාසවනයුත්තපුග්ගලවචනන්ති වක්ඛමානාය චිත්තපරියාදානයදසනාය
සවනයයොග්ගපුග්ගල්වචනං.චතූසුපිපරිසාසුභික්ඛූඑව එදිසානංයදසනානං
වියසයසන භාජනභූතාති සාතිසයං සාසනසම්පටිග්ගාහකභාවදස්සනත්ථං
ඉධ භික්ඛුග්ගහණන්ති දස්යසත්වා ඉදානි සද්දත්ථං දස්යසතුං 

‘‘අපිචා’’තිආදිමාහ. තත්ථ භික් යකොති භික්ඛූති භික්ඛනධම්මතාය භික්ඛූති

අත්යථො. භික් ාචරිෙං අජ්ඣුපගයතොතිබුද්ධාදීහිඅජ්ඣුපගතංභික්ඛාචරියං, 
උඤ්ඡාචරියං, අජ්ඣුපගතත්තා අනුට්ඨිතත්තා භික්ඛු. යයො හි අප්පං වා
මහන්තං වා යභොගක්ඛන්ධං පහාය අගාරස්මා අනගාරියං පබ්බජියතො, යසො
කසියගොරක්ඛාදිජීවිකාකප්පනංහිත්වා ලිඞ්ගසම්පටිච්ඡයනයනව භික්ඛාචරියං
අජ්ඣුපගතත්තා භික්ඛු, පරප්පටිබද්ධජීවිකත්තා වා විහාරමජ්යෙ
කාජභත්තං භුඤ්ජමායනොපි භික්ඛාචරියං අජ්ඣුපගයතොති භික්ඛු, 
පිණ්ඩියායල්ොපයභොජනං නිස්සාය පබ්බජ්ජාය උස්සාහජාතත්තා වා 
භික්ඛාචරියං අජ්ඣුපගයතොති භික්ඛූති එවයමත්ථ අත්යථො දට්ඨබ්යබො. 

ආදිනා නයෙනාති ‘‘ඡින්නභින්නපටධයරොති භික්ඛු, භින්දති පාපයක 
අකුසයල් ධම්යමති භික්ඛු, භින්නත්තා පාපකානං අකුසල්ානං ධම්මානං

භික්ඛූ’’තිආදිනා (විභ. 510) විභඞ්යග ආගතනයයන. ඤාපයනති
අවයබොධයන, පටියවදයනතිඅත්යථො. 

භික් නසීලතාති භික්ඛයනන ජීවනසීල්තා, න කසිවාණිජ්ජාදිනා

ජීවනසීල්තා. භික් නධම්මතාති‘‘උද්දිස්සඅරියාතිට්ඨන්තී’’ති(ජා. 1.7.59) 

එවං වුත්තා භික්ඛනසභාවතා, න යාචනයකොහඤ්ඤසභාවතා. භික් යන 

සාධුකාරිතාති ‘‘උත්තිට්යඨ නප්පමජ්යජයයා’’ති (ධ. ප. 168) වචනං 

අනුස්සරිත්වාතත්ථඅප්පමජ්ජනා.අථවා සීලං නාම පකතිසභායවො, ඉධපන

තදධිට්ඨානං. ධම්යමොති වතං. සාධුකාරිතාති සක්කච්චකාරිතා ආදරකිරියා. 

හීනාධික නයසවිතන්ති යය භික්ඛුභායව ඨිතාපි ජාතිමදාදිවයසන උද්ධතා 
උන්නළා, යයචගිහිභායවපයරසංඅධිකභාවම්පිඅනුපගතත්තාභික්ඛාචරියං
පරමකාරුඤ්ඤතං මඤ්ඤන්ති, යතසං උභයයසම්පි යථාක්කමං
‘‘භික්ඛයවො’’තිවචයනනහීනජයනහිදලිද්යදහි පරමකාරුඤ්ඤතංපත්යතහි
පරකුයල්සු භික්ඛාචරියාය ජීවිකං කප්යපන්යතහි යසවිතං වුත්තිං

පකායසන්යතො උද්ධතභාවනිග්ගහං කයරොති. අධිකජයනහි 
උළාරයභොගඛත්තියකුල්ාදියතො පබ්බජියතහි බුද්ධාදීහි ආජීවවියසොධනත්ථං
යසවිතං වුත්තිං පකායසන්යතො දීනභාවනිග්ගහං කයරොතීති යයොයජතබ්බං.
යස්මා ‘‘භික්ඛයවො’’ති වචනං ආමන්තනභාවයතො අභිමුඛීකරණං, 
පකරණයතො සාමත්ථියයතො ච සුස්සුසාජනනං 
සක්කච්චසවනමනසිකාරනියයොජනඤ්ච යහොති, තස්මා තමත්ථං

දස්යසන්යතො ‘‘භික් යවොති ඉමිනා’’තිආදිමාහ. තත්ථ සාධුකං 
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සවනමනසිකායරති සාධකසවයන සාධකමනසිකායර ච. කථං පන
පවත්තිතා සවනාදයයො සාධකං පවත්තිතා යහොන්තීති? ‘‘අද්ධා ඉමාය
සම්මාපටිපත්තියා සකල්සාසනසම්පත්ති හත්ථගතා භවිස්සතී’’ති
ආදරගාරවයයොයගන කථාදීසු අපරිභවාදිනා ච. වුත්තඤ්හි ‘‘පඤ්චහි, 
භික්ඛයව, ධම්යමහි සමන්නාගයතො සුණන්යතො සද්ධම්මං භබ්යබොනියාමං
ඔක්කතතුං කුසයල්සු ධම්යමසු සම්මත්තං. කතයමහි පඤ්චහි? කථං න
පරියභොති, කථිතංනපරියභොති, න අත්තානංපරියභොති, අවික්ඛිත්තචිත්යතො
ධම්මං සුණාති එකග්ගචිත්යතො, යයොනියසො ච මනසිකයරොති. ඉයමහි යඛො, 
භික්ඛයව, පඤ්චහි ධම්යමහිසමන්නාගයතො සුණන්යතො සද්ධම්මං භබ්යබො
නියාමං ඔක්කතතුං කුසයල්සු ධම්යමසු සම්මත්ත’’න්ති (අ. නි. 5.151). 

යතයනවාහ– ‘‘සාධුකංසවනමනසිකාරාෙත්තාහි සාසනසම්පත්තී’’ති. 

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

‘‘කිමත්ථං පන භගවා’’ති යචොදනං සමුට්ඨායපති. තත්ථ අඤ්ඤං

චින්යතන්තාති අඤ්ඤවිහිතා. වික්ඛිත්තචිත්තාති අසමාහිතචිත්තා. ධම්මං 

පච්චයවක් න්තාති හියයයො තයතො පරං දිවයසසු වා සුතධම්මං පති පති
මනසා අයවක්ඛන්තා. භික්ඛූආමන්යතත්වා ධම්යම යදසියමායනආදියතො
පට්ඨායයදසනං සල්ල්ක්යඛතුංසක්යකොන්තීතිඉමමත්ථංබයතියරකමුයඛන

දස්යසතුං ‘‘යතඅනාමන්යතත්වා’’තිආදිවුත්තං. 

භික් යවොතියචත්ථසන්ධිවයසනඉ-කාරයල්ොයපො දට්ඨබ්යබො. භික් යවො

ඉතීති අයං ඉති-සද්යදො 
යහතුපරිසමාපනාදිඅත්ථපදත්ථවිපරියායපකාරාවධාරණනිදස්සනාදිඅයනකත්
ථප්පයභයදො. තථා යහස ‘‘රුප්පතීති යඛො, භික්ඛයව, තස්මා රූපන්ති
වුච්චතී’’තිආදීසු (සං. නි. 3.79) යහත්වත්යථ දිස්සති. ‘‘තස්මාතිහ යම, 
භික්ඛයව, ධම්මදායාදා භවථ, මා ආතසදායාදා. අත්ථි යම තුම්යහසු
අනුකම්පා. කින්ති යම සාවකා ධම්මදායාදා භයවයයං, යනො 
ආතසදායාදා’’තිආදීසු (ම. නි. 1.19) පරිසමාපයන. ‘‘ඉති වා ඉති එවරූපා 
නච්චගීතවාදිතවිසූකදස්සනා පටිවිරයතො’’තිආදීසු (දී.නි. 1.13) ආදිඅත්යථ. 
‘‘මාගණ්ඩියයොතිතස්සබ්රාහ්මණස්සසඞ්ඛාසමඤ්ඤාපඤ්ඤත්තියවොහායරො
නාමං නාමකම්මං නාමයධයයං නිරුත්ති බයඤ්ජනමභිල්ායපො’’තිආදීසු
(මහානි. 73, 75) පදත්ථවිපරියායය. ‘‘ඉති යඛො, භික්ඛයව, සප්පටිභයයො
බායල්ො, අප්පටිභයයො පණ්ඩියතො, සඋපද්දයවො බායල්ො, අනුපද්දයවො
පණ්ඩියතො, සඋපසග්යගොබායල්ො, අනුපසග්යගො පණ්ඩියතො’’තිආදීසු(ම.නි.
3.124) පකායර. ‘‘අත්ථි ඉදප්පච්චයා ජරාමරණන්ති පුට්යඨන සතා, 
‘ආනන්ද, අත්ථී’තිස්ස වචනීයං. ‘කිං පච්චයා ජරාමරණ’න්ති ඉති යච 
වයදයය.ජාතිපච්චයාජරාමරණංඉච්චස්සවචනීය’’න්තිආදීසු(දී.නි.2.96) 
අවධාරයණ. ‘‘අත්ථීතියඛො, කච්චාන, අයයමයකො අන්යතො, නත්ථීතියඛො, 
කච්චාන, අයං දුතියයො අන්යතො’’තිආදීසු (සං. නි. 2.15; සං. නි. 3.90) 
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නිදස්සයන. ඉධාපි නිදස්සයන එව දට්ඨබ්යබො. භික්ඛයවොති හි
ආමන්තනාකායරො. තයමස ඉති-සද්යදො නිදස්යසති ‘‘භික්ඛයවොති 
ආමන්යතසී’’ති. ඉතනා නයයන ‘‘භද්දන්යත’’තිආදීසුපි යථාරහං ඉති-
සද්දස්ස අත්යථො යවදිතබ්යබො. පුබ්යබ ‘‘භගවාආමන්යතසී’’ති වුත්තත්තා
‘‘භගවයතො පච්චස්යසොසු’’න්ති ඉධ ‘‘භගවයතො’’ති සාතවචනං
ආමන්තනයමව සම්බන්ධිඅන්තරං අයපක්ඛතීති ඉතනා අධිප්පායයන 

‘‘භගවයතොආමන්තනං පටිඅස්යසොසු’’න්තිවුත්තං.‘‘භගවයතො’’තිපනඉදං
පටිස්සවසම්බන්යධන සම්පදානවචනං යථා ‘‘යදවදත්තාය

පටිස්සුයණොතී’’ති. යං නිදානං භාසිතන්ති සම්බන්යධො. ඉමස්ස සුත්තස්ස

සු ාවගාහණත්ථන්ති කමල්කුවල්යුජ්ජල්විමල්සාදුරසසලිල්ාය
යපොක්ඛරණියා සුඛාවතරණත්ථං 
නිම්මල්සිල්ාතල්රචනාවිල්ාසයසොභිතරතනයසොපානං 
විප්පකිණ්ණමුත්තාතල්සදිසවාලුකාචුණ්ණපණ්ඩරභූතභාගං තිත්ථං විය 
සුවිභත්තභිත්තිවිචිත්රයවදිකාපරික්ඛිත්තස්ස නක්ඛත්තපථං ඵුසිතුකාමතාය
විය පටිවිජම්භිතසමුස්සයස්ස පාසාදවරස්ස සුඛායරොහනත්ථං 
දන්තමයසණ්හමුදුඵල්කඤ්චනල්තාවිනද්ධමණිගණප්පභාසමුදයුජ්ජල්යසොභං
යසොපානං විය සුවණ්ණවල්යනූපුරාදිසඞ්ඝට්ටනසද්දසම්තස්සිතස්ස 
කථිතහසිතමධරස්සරයගහජනවිජම්භිතවිචරිතස්ස
උළාරඉස්සරියවිභවයසොභිතස්ස මහාඝරස්ස සුඛප්පයවසනත්ථං 
සුවණ්ණරජතමණිමුත්තාපවාළාදිජුතිවිස්සරවිජ්යජොතිතසුප්පතිට්ඨිතවිසාල්ද්
වාරබාහං මහාද්වාරං විය ච අත්ථබයඤ්ජනසම්පන්නස්ස බුද්ධානං 
යදසනාඤාණගම්භීරභාවසංසූචකස්සඉමස්සසුත්තස්සසුඛාවගාහත්ථං. 

එත්ථාහ – ‘‘කිමත්ථං පන ධම්මවිනයසඞ්ගයහ කයිරමායන
නිදානවචනං, නනු භගවතා භාසිතවචනස්යසව සඞ්ගයහො කාතබ්යබො’’ති? 
වුච්චයත, යදසනාය ඨිතිඅසම්යමොසසද්යධයයභාවසම්පාදනත්ථං.
කාල්යදසයදසකනිතත්තපරිසාපයදයසහි උපනිබන්ධිත්වා ඨපිතා හි යදසනා
චිරට්ඨිතිකා යහොති අසම්යමොසධම්මා සද්යධයයා ච. 
යදසකාල්කත්තුයහතුනිතත්යතහි උපනිබද්යධො විය යවොහාරවිනිච්ඡයයො.
යතයනව ච ආයස්මතා මහාකස්සයපන ‘‘චිත්තපරියාදානසුත්තං, ආවුයසො
ආනන්ද, කත්ථභාසිත’’න්තිආදිනා යදසාදිපුච්ඡාසුකතාසුතාසංවිස්සජ්ජනං
කයරොන්යතන ධම්මභණ්ඩාගාරියකන ‘‘එවං යම සුත’’න්තිආදිනා ඉමස්ස
සුත්තස්සනිදානංභාසිතං.අපිච සත්ථුසම්පත්තිප්පකාසනත්ථංනිදානවචනං.
තථාගතස්ස හි භගවයතො පුබ්බචරණානුමානාගමතක්කාභාවයතො
සම්මාසම්බුද්ධභාවසිද්ධි.නහිසම්මාසම්බුස්ස පුබ්බචරණාදීහිඅත්යථොඅත්ථි
සබ්බත්ථ අප්පටිහතඤාණචාරතාය එකප්පමාණත්තා ච යඤයයධම්යමසු.
තථා ආචරියමුට්ඨිධම්මමච්ඡරියසාසනසාවකානානුරාගාභාවයතො 
ඛීණාසවභාවසිද්ධි. න හි සබ්බයසො ඛීණාසවස්ස යත සම්භවන්තීති
සුවිසුද්ධස්ස පරානුග්ගහප්පවත්ති. එවං යදසකසංකියල්සභූතානං 
දිට්ඨිසීල්සම්පදාදූසකානං අවිජ්ජාතණ්හානං අච්චන්තාභාවසංසූචයකහි 
ඤාණප්පහානසම්පදාභිබයඤ්ජනයකහි ච සම්බුද්ධවිසුද්ධභායවහි 
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පටුන 

පුරිමයවසාරජ්ජද්වයසිද්ධි, තයතො ච අන්තරායිකනියයානිකධම්යමසු 
සම්යමොහාභාවසිද්ධියතො පච්ඡිමයවසාරජ්ජද්වයසිද්ධීති භගවයතො
චතුයවසාරජ්ජසමන්නාගයමො අත්තහිතපරහිතප්පටිපත්ති චනිදානවචයනන
පකාසිතා යහොති. තත්ථ තත්ථ සම්පත්තපරිසාය අජ්ොසයානුරූපං
ඨානුප්පත්තිකප්පටිභායනනධම්මයදසනාදීපනයතො, ඉධපනරූපගරුකානං 
පුග්ගල්ානං අජ්ොසයානුරූපං ඨානුප්පත්තිකප්පටිභායනන
ධම්මයදසනාදීපනයතොති යයොයජතබ්බං. යතන වුත්තං –
‘‘සත්ථුසම්පත්තිප්පකාසනත්ථංනිදානවචන’’න්ති. 

තථා සාසනසම්පත්තිප්පකාසනත්ථං නිදානවචනං. 
ඤාණකරුණාපරිග්ගහිතසබ්බකිරියස්ස හි භගවයතො නත්ථි නිරත්ථකා 
පටිපත්ති, අත්තහිතත්ථා වා. තස්මා පයරසං එව අත්ථාය
පවත්තසබ්බකිරියස්ස සම්මාසම්බුද්ධස්ස සකල්ම්පි කායවචීමයනොකම්මං
යථාපවත්තං වුච්චමානං දිට්ඨධම්තකසම්පරායිකපරමත්යථහි යථාරහං
සත්තානං අනුසාසනට්යඨන සාසනං, න කප්පරචනා. තයිදං සත්ථුචරිතං
කාල්යදසයදසකපරිසාපයදයසහි සද්ධිං තත්ථ තත්ථ නිදානවචයනහි
යථාරහං පකාසීයති. ‘‘ඉධ පන රූපගරුකානං පුග්ගල්ාන’’න්තිආදි සබ්බං 
පුරිමසදිසයමව. යතන වුත්තං – ‘‘සාසනසම්පත්තිප්පකාසනත්ථං
නිදානවචන’’න්ති. අපිච සත්ථුයනො පමාණභාවප්පකාසයනන වචයනන
සාසනස්ස පමාණභාවදස්සනත්ථං නිදානවචනං, තඤ්ච 
යදසකප්පමාණභාවදස්සනං යහට්ඨා වුත්තනයානුසායරන ‘‘භගවා’’ති ච
ඉතනා පයදන විභාවිතන්ති යවදිතබ්බං. භගවාති හි තථාගතස්ස 
රාගයදොසයමොහාදිසබ්බකියල්සමල්දුච්චරිතයදොසප්පහානදීපයනන වචයනන 
අනඤ්ඤසාධාරණසුපරිසුද්ධඤාණකරුණාදිගුණවියසසයයොගපරිදීපයනන
තයතො එව සබ්බසත්තුත්තමභාවදීපයනන අයමත්යථො සබ්බථා පකාසියතො
යහොතීති.ඉදයමත්ථ නිදානවචනප්පයයොජනස්සමුඛමත්තනිදස්සනං. 

නික්ඛිත්තස්සාති යදසිතස්ස. යදසනා හි යදයසතබ්බස්ස සීල්ාදිඅත්ථස්ස
යවයනයයසන්තායනසු නික්ඛිපනයතො ‘‘නික්යඛයපො’’ති වුච්චති. 

සුත්තනික්ය පං විචායරත්වාව වුච්චමානා පාකටා යහොතීති සාමඤ්ඤයතො
භගවයතො යදසනාය සමුට්ඨානස්ස විභාගං දස්යසත්වා ‘‘එත්ථායං යදසනා
එවංසමුට්ඨානා’’ති යදසනාය සමුට්ඨායන දස්සියත සුත්තස්ස සම්මයදව 
නිදානපරිජානයනන වණ්ණනාය සුවිඤ්යඤයයත්තා වුත්තං. තත්ථ යථා 
අයනකසතඅයනකසහස්සයභදානිපි සුත්තන්තානි 
සංකියල්සභාගියාදිපට්ඨානනයවයසන යසොළසවිධතං නාතිවත්තන්ති, එවං 
අත්තජ්ොසයාදිසුත්තනික්යඛපවයසන චතුබ්බිධභාවන්ති ආහ – 

‘‘චත්තායරො හි සුත්තනික්ය පා’’ති. එත්ථ ච යථා අත්තජ්ොසයස්ස 
අට්ඨුප්පත්තියා ච පරජ්ොසයපුච්ඡාහි සද්ධිං සංසග්ගයභයදො සම්භවති 
‘‘අත්තජ්ොසයයො චපරජ්ොසයයො ච, අත්තජ්ොසයයො චපුච්ඡාවසියකො
ච, අට්ඨුප්පත්තියකොචපරජ්ොසයයොච, අට්ඨුප්පත්තියකොචපුච්ඡාවසියකො
චා’’ති අජ්ොසයපුච්ඡානුසන්ධිසබ්භාවයතො, එවං යදිපි අට්ඨුප්පත්තියා



අඞ්ගුත්තරනිකායය එකකනිපාත-ටීකා  රූපාදි-එකපුග්ගල්(වග්ග) 
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පටුන 

අත්තජ්ොසයයනපි සංසග්ගයභයදො සම්භවති, අත්තජ්ොසයාදීහි පන
පුරයතො ඨියතහි අට්ඨුප්පත්තියා සංසග්යගො නත්ථීති න ඉධ නිරවයසයසො
විත්ථාරනයයො සම්භවතීති ‘‘චත්තායරො සුත්තනික්යඛපා’’ති වුත්තං.
තදන්යතොගධත්තා වා යසසනික්යඛපානං මූල්නික්යඛපවයසන චත්තායරොව
දස්සිතා.යථාදස්සනඤ්යහත්ථඅයංසංසග්ගයභයදොගයහතබ්යබොති. 

තත්රායං වචනත්යථො – නික්ඛිපීයතීති නික්යඛයපො, සුත්තං එව 

නික්යඛයපො සුත්තනික්ය යපො. අථ වා නික්ඛිපනං නික්යඛයපො, සුත්තස්ස

නික්යඛයපො සුත්තනික්ය යපො, සුත්තයදසනාති අත්යථො. අත්තයනො
අජ්ොසයයො අත්තජ්ොසයයො, යසො අස්ස අත්ථි කාරණභූයතොති 

අත්තජ්ඣාසයෙො. අත්තයනොඅජ්ොසයයොඑතස්සාති වා අත්තජ්ඣාසයෙො.

පරජ්ඣාසයෙපි එයසව නයයො. පුච්ඡාය වයසො පුච්ඡාවයසො, යසො එතස්ස

අත්ථීති පුච්ඡාවසියකො. සුත්තයදසනාවත්ථුභූතස්ස අත්ථස්ස උප්පත්ති
අත්ථුප්පත්ති, අත්ථුප්පත්තියයව අට්ඨුප්පත්ති ත්ථ-කාරස්ස ට්ඨ-කාරං

කත්වා. සා එතස්ස අත්ථීති අට්ඨුප්පත්තියකො. අථ වා නික්ඛිපීයති සුත්තං 

එයතනාති සුත්තනික්ය යපො, අත්තජ්ොසයාදිඑව.එතස්තං අත්ථවිකප්යප

අත්තයනො අජ්ොසයයො අත්තජ්ඣාසයෙො. පයරසං අජ්ොසයයො 

පරජ්ඣාසයෙො. පුච්ඡීයතීති පුච්ඡා, පුච්ඡිතබ්යබො අත්යථො. පුච්ඡාවයසන
පවත්තං ධම්මප්පටිග්ගාහකානං වචනං පුච්ඡාවසිකං, තයදව 

නික්යඛපසද්දායපක්ඛායපුල්ලිඞ්ගවයසනවුත්තං– ‘‘පුච්ඡාවසියකො’’ති.තථා

අට්ඨුප්පත්තිඑව අට්ඨුප්පත්තියකොතිඑවයමත්ථඅත්යථොයවදිතබ්යබො. 

අපියචත්ථ පයරසං ඉන්ද්රියපරිපාකාදිකාරණනිරයපක්ඛත්තා 
අත්තජ්ොසයස්ස විසුංසුත්තනික්යඛපභායවොයුත්යතොයකවල්ංඅත්තයනො
අජ්ොසයයයනව ධම්මතන්තිට්ඨපනත්ථං පවත්තිතයදසනත්තා.
පරජ්ොසයපුච්ඡාවසිකානං පන පයරසං අජ්ොසයපුච්ඡානං
යදසනාපවත්තියහතුභූතානං උප්පත්තියං පවත්තිතානං කථමට්ඨුප්පත්තියා
අනවයරොයධො, පුච්ඡාවසිකඅට්ඨුප්පත්තිකානං වා පරජ්ොසයානුයරොයධන
පවත්තිතානං කථං පරජ්ොසයය අනවයරොයධොති? න යචොයදතබ්බයමතං. 
පයරසඤ්හි අභිනීහාරපරිපුච්ඡාදිවිනිමුත්තස්යසව
සුත්තයදසනාකාරණුප්පාදස්ස අට්ඨුප්පත්තිභායවන ගහිතත්තා
පරජ්ොසයපුච්ඡාවසිකානං විසුං ගහණං. තථා හි 
බ්රහ්මජාල්ධම්මදායාදසුත්තාදීනං
වණ්ණාවණ්ණආතසුප්පාදාදියදසනානිතත්තං ‘‘අට්ඨුප්පත්තී’’ති වුච්චති.
පයරසං පුච්ඡං විනා අජ්ොසයං එව නිතත්තං කත්වා යදසියතො
පරජ්ොසයයො, පුච්ඡාවයසන යදසියතො පුච්ඡාවසියකොති

පාකයටොයමත්යථොති. අත්තයනො අජ්ඣාසයෙයනව කයථසීති

ධම්මතන්තිට්ඨපනත්ථං කයථසි. විමුත්තිපරිපාචනීො ධම්මා 

සද්ධින්ද්රියාදයයො. අජ්ඣාසෙන්ති අධිමුත්තිං.  න්තින්ති 

දිට්ඨිනිජ්ොනක්ඛන්තිං. මනන්ති පඤ්ඤත්තිචිත්තං. අභිනීහාරන්ති
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පණිධානං. බුජ්ඣනභාවන්ති බුජ්ෙනසභාවං, පටිවිජ්ෙනාකාරං වා. 

රූපගරුකානන්ති පඤ්චසු ආරම්මයණසු රූපාරම්මණගරුකා රූපගරුකා. 
චිත්යතනරූපනින්නාරූපයපොණාරූපපබ්භාරාරූපදස්සනප්පසුතාරූයපන
ආකඩ්ඪිතහදයා, යතසංරූපගරුකානං. 

පටියසධත්යථොති පටික්යඛපත්යථො. කස්ස පන පටික්යඛපත්යථොති? 
කිරියාපධානඤ්හි වාකයං, තස්මා ‘‘න සමනුපස්සාමී’’ති 

සමනුපස්සනාකිරියාපටියසධත්යථො.යතනාහ– ‘‘ඉමස්සපන පදස්සා’’තිආදි.
යයො පයරො න යහොති, යසො අත්තාති යල්ොකසමඤ්ඤාමත්තසිද්ධං 
සත්තසන්තානංසන්ධාය–‘‘අහ’’න්තිසත්ථාවදති, නබාහිරකපරිකප්පිතං
අහංකාරවිසයං අහංකාරස්ස යබොධිමූයල්යයව සමුච්ඡින්නත්තා.
යල්ොකසමඤ්ඤානතික්කමන්තා එව හි බුද්ධානං යල්ොකියය විසයය

යදසනාපවත්ති. භික් යවති ආල්පයන කාරණං යහට්ඨා වුත්තයමව.

අඤ්ඤන්ති අයපක්ඛාසිද්ධත්තා අඤ්ඤත්ථස්ස ‘‘ඉදානි

වත්තබ්බඉත්ථිරූපයතො අඤ්ඤ’’න්ති ආහ. එකම්පි රූපන්ති එකං
වණ්ණායතනං. සමං විසමං සම්මා යාථාවයතො අනු අනු පස්සතීති 

සමනුපස්සනා, ඤාණං. සංකිලිස්සනවයසන අනු අනු පස්සතීති 

සමනුපස්සනා, දිට්ඨි. යනො නිච්චයතොති එත්ථ ඉති-සද්යදො ආදිඅත්යථො, 
එවමාදියකොති අත්යථො. යතන ‘‘දුක්ඛයතො සමනුපස්සතී’’ති එවමාදීනි

සඞ්ගණ්හාති. ඔයලොයකන්යතොපීති 
යදවමනුස්සවිමානකප්පරුක්ඛමණිකනකාදිගතානි රූපානි අනවයසසං
සබ්බඤ්ඤුතඤ්ඤායණන ඔයල්ොයකන්යතොපි.සාමඤ්ඤවචයනොපියං-සද්යදො

‘‘එකරූපම්පී’’ති රූපස්ස අධිගතත්තා රූපවිසයයො ඉච්ඡියතොති ‘‘ෙං 

රූප’’න්ති වුත්තං. තථා පුරිසසද්යදො පරියාදියිතබ්බචිත්තපුග්ගල්විසයයොති 

රූපගරුකස්සාති වියසසිතං. ගහණං ‘‘යඛපන’’න්ති ච අධිප්යපතං, 

පරිොදානඤ්ච උප්පත්තිනිවාරණන්ති ආහ – ‘‘චතුභූමකකුසලචිත්ත’’න්ති. 
තඤ්හිරූපංතාදිසස්සපරිත්තකුසල්ස්සපිඋප්පත්තිංනිවායරති, කිමඞ්ගංපන 
මහග්ගතානුත්තරචිත්තස්සාති යල්ොකුත්තරකුසල්චිත්තස්සපි උප්පත්තියා
නිවාරණං යහොතුං සමත්ථං, යල්ොකියකුසලුප්පත්තියා නිවාරකත්යත

වත්තබ්බයමවනත්ථීති ‘‘චතුභූමකකුසලචිත්තංපරිොදියිත්වා’’තිවුත්තං.න
හි කාමගුණස්සාදප්පසුතස්ස පුරිසස්ස දානාදිවයසන සවිප්ඵාරිකා

කුසලුප්පත්ති සම්භවති. ගණ්හිත්වා ය යපත්වාති අත්තානං අස්සායදත්වා 
පවත්තමානස්ස අකුසල්චිත්තස්ස පච්චයයො යහොන්තං පවත්තිනිවාරයණන
මුට්ඨිගතංවිය ගයහත්වාඅනුප්පාදනියරොයධනයඛයපත්වාවියතිට්ඨති.තාව
මහති යල්ොකසන්නිවායස තස්ස පරියාදියට්ඨානං අවිච්යඡදයතො ල්බ්භතීති

ආහ – ‘‘තිට්ඨතී’’ති යථා ‘‘පබ්බතා තිට්ඨන්ති, නජ්යජො සන්දන්තී’’ති.

යතනාහ– ‘‘ඉධ උභෙම්පිවට්ටතී’’තිආදි. 

ෙථයිදන්තිසන්ධිවයසනආකාරස්ස රස්සත්තංයකාරාගයමොචාතිආහ– 

‘‘ෙථා ඉද’’න්ති. ඉත්ථිො රූපන්ති ඉත්ථිසරීරගතං තප්පටිබද්ධඤ්ච
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රූපායතනං. පරමත්ථස්ස නිරුළ්යහො, පඨමං සාධාරණයතො
සද්දසත්ථල්ක්ඛණානි විභායවතබ්බානි, පච්ඡා අසාධාරණයතොති තානි
පාළිවයසන විභායවතුං – ‘‘රුප්පතීති යඛො…යප.… යවදිතබ්බ’’න්ති ආහ. 

තත්ථ රුප්පතීති සීතාදිවියරොධිපච්චයයහි විකාරං ආපාදීයති, ආපජ්ජතීති වා
අත්යථො. විකාරුප්පත්ති ච වියරොධිපච්චයසන්නිපායත විසදිසුප්පත්ති 
විභූතතරා, කුයතො පනායං වියසයසොති යච? ‘‘සීයතනා’’තිආදිවචනයතො.
එවඤ්ච කත්වා යවදනාදීසු අනවයසසරූපසමඤ්ඤා සාමඤ්ඤල්ක්ඛණන්ති
සබ්බරූපධම්මසාධාරණං රූප්පනං. ඉදානි අත්ථුද්ධාරනයයන රූපසද්දං

සංවණ්යණන්යතො ‘‘අෙං පනා’’තිආදිමාහ. රූපක් න්යධ වත්තතීති
‘‘ඔළාරිකංවා සුඛුමංවා’’තිආදිවචනයතො(ම.නි.1.361; 2.113; 3.86, 89; 

විභ. 2). රූපූපපත්තිොති එත්ථ රූපභයවො රූපං උත්තරපදයල්ොයපන. 

රූපභවූපපත්තියාති අයඤ්යහත්ථ අත්යථො. කසිණනිමිත්යතති 
පථවීකසිණාදිසඤ්ඤියත පටිභාගනිතත්යත. රූප්පති අත්තයනො ඵල්ස්ස

සභාවං කයරොතීති රූපං, සභාවයහතූති ආහ – ‘‘සරූපා…යප.… එත්ථ

පච්චයෙ’’ති. කරචරණාදිඅවයවසඞ්ඝාතභායවන රූපීයති නිරූපීයතීතිරූපං, 

රූපකායයොතිආහ– ‘‘ආකායසො…යප.…එත්ථ සරීයර’’ති. 

රූපයතිවණ්ණවිකාරංආපජ්ජමානංහදයඞ්ගතභාවංපකායසතීතිරූපං, 
වණ්ණායතනං. ආයරොහපරිණාහාදියභදරූපගතං සණ්ඨානසම්පත්තිං

නිස්සාය පසාදංආපජ්ජමායනො රූපප්පමායණොති වුත්යතොතිආහ – ‘‘එත්ථ

සණ්ඨායන’’ති. පිෙරූපන්තිආදීසු සභාවත්යථො රූපසද්යදො. ආදිසද්යදන
රූපජ්ොනාදීනං සඞ්ගයහො. ‘‘රූපී රූපානි පස්සතී’’ති එත්ථ අජ්ෙත්තං
යකසාදීසු පරිකම්මසඤ්ඤාවයසන පටිල්ද්ධරූපජ්ොනං රූපං, තං අස්ස

අත්ථීති රූපීති වුත්යතො. ඉත්ථිො චතුසමුට්ඨායන වණ්යණති
ඉත්ථිසරීරපරියාපන්නයමව රූපං ගහිතං, 
තප්පටිබද්ධවත්ථාල්ඞ්කාරාදිරූපම්පි පන පුරිසචිත්තස්ස පරියාදායකං

යහොතීති දස්යසතුං – ‘‘අපිචා’’තිආදි වුත්තං. ගන්ධවණ්ණග්ගහයණන 
වියල්පනංවුත්තං.කාමං ‘‘අසුකායඉත්ථියාපසාධන’’න්තිසල්ල්ක්ඛිතස්ස 
අකායප්පටිබද්ධස්සපි වණ්යණො පටිබද්ධචිත්තස්ස පුරිසස්ස චිත්තං
පරියාදාය තිට්යඨයය, තං පනන එකන්තිකන්ති එකන්තිකං දස්යසන්යතො 

‘‘කාෙප්පටිබද්යධො’’තිආහ. උපකප්පතීති චිත්තස්සපරියාදානායඋපකප්පති. 

පුරිමස්යසවාති පුබ්යබ වුත්තඅත්ථස්යසව දළ්හීකරණත්ථං වුත්තං යථා
‘‘ද්වික්ඛත්තුං බන්ධං සුබන්ධ’’න්ති. නිගමනවයසන වා එතං වුත්තන්ති

දට්ඨබ්බං. ඔපම්මවයසන වුත්තන්ති ‘‘යං එවං පුරිසස්ස චිත්තං පරියාදාය 
තිට්ඨතී’’ති සකල්යමවිදං පුරිමවචනං උපමාවයසන වුත්තං, තත්ථ පන

උපමාභූතං අත්ථං දස්යසතුං – ‘‘ෙථයිදං…යප.… ඉත්ථිරූප’’න්ති වුත්තං. 

පරියාදායනආනුභායවොසම්භයවො පරිොදානානුභායවො, තස්ස දස්සනවයසන
වුත්තං. 
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පටුන 

ඉදං පන ‘‘ඉත්ථිරූප’’න්තිආදිවචනං පරියාදානානුභායව සායධතබ්යබ

දීයපතබ්යබ වත්ථු කාරණං. නායගො නාම යසො රාජා, දීඝදාඨිකත්තා පන

‘‘මහාදාඨිකනාගරාජා’’ති වුත්යතො. අසංවරනියායමනාති චක්ඛුද්වාරියකන

අසංවරනීහායරන. නිතත්තං ගයහත්වාති රාගුප්පත්තියහතුභූතං රූපං

සුභනිතත්තං ගයහත්වා. විසිකාදස්සනංගන්ත්වාතිසිවථිකදස්සනං ගන්ත්වා.

තත්ථ හි ආදීනවානුපස්සනා ඉජ්ෙති. වත්ථුයල්ොයභන කුයතො තාදිසාය

මරණන්ති අසද්දහන්යතො ‘‘මුඛං තුම්හාකං ධූමවණ්ණ’’න්ති යත 

දහරසාමයණයරඋප්පණ්යඩන්යතොවදති. 

රතනත්තයය සුප්පසන්නත්තා කාකවණ්ණතිස්සාදීහි වියසසනත්ථඤ්ච 

යසො තිස්සමහාරාජා සද්ධාසද්යදන වියසයසත්වා වුච්චති. දහරස්ස චිත්තං

පරිොදාෙ තිට්ඨතීති අධිකාරවයසන වුත්තං. නිට්ඨිතුද්යදසකිච්යචොති ගායම 
අසප්පායරූපදස්සනං ඉමස්ස අනත්ථාය සියාති ආචරියයන
නිවාරිතගාමප්පයවයසො පච්ඡා නිට්ඨිතුද්යදසකිච්යචො හුත්වා ඨියතො. යතන

වුත්තං – ‘‘අත්ථකාමානං වචනං අග්ගයහත්වා’’ති. නිවත්ථවත්ථං 

සඤ් ානිත්වාති අත්තනා දිට්ඨදිවයස නිවත්ථවත්ථං තස්සා මතදිවයස 

සිවථිකදස්සනත්ථං ගයතන ල්ද්ධං සඤ්ජානිත්වා. එවම්පීති එවං
මරණසම්පාපනවයසනපි.අයංතායවත්ථඅට්ඨකථායඅනුත්තානත්ථදීපනා. 

යනත්තිනෙවණ්ණනා 

ඉදානි පකරණනයයන පාළියා අත්ථවණ්ණනං කරිස්සාම. සා පන 
අත්ථසංවණ්ණනා යස්මා යදසනාය සමුට්ඨානප්පයයොජනභාජයනසු
පිණ්ඩත්යථසු ච නිද්ධාරියතසු සුකරා යහොති සුවිඤ්යඤයයා ච, තස්මා

සුත්තයදසනාය සමුට්ඨානාදීනි පඨමං නිද්ධාරයිස්සාම. තත්ථ සමුට්ඨානං 
නාම යදසනානිදානං, තං සාධාරණමසාධාරණන්ති දුවිධං. තත්ථ

සාධාරණම්පි අජ්ෙත්තිකබාහිරයභදයතො දුවිධං. තත්ථ සාධාරණං

අජ්ඣත්තිකසමුට්ඨානං නාම යල්ොකනාථස්ස මහාකරුණා. තාය හි
සමුස්සාහිතස්සභගවයතොයවයනයයානංධම්මයදසනායචිත්තංඋදපාදි, යං
සන්ධායවුත්තං–‘‘සත්යතසුචකාරුඤ්ඤතංපටිච්චබුද්ධචක්ඛුනායල්ොකං 
යවොයල්ොයකසී’’තිආදි (ම. නි. 1.283; මහාව. 9; සං. නි. 1.173). එත්ථ ච
යහතාවත්ථායපි මහාකරුණාය සඞ්ගයහො දට්ඨබ්යබො යාවයදව
සංසාරමයහොඝයතො සද්ධම්මයදසනාහත්ථදායනහි සත්තසන්තාරණත්ථං
තදුප්පත්තියතො. යථා ච මහාකරුණා, එවං සබ්බඤ්ඤුතඤ්ඤාණං 
දසබල්ඤාණාදයයො ච යදසනාය අබ්භන්තරසමුට්ඨානභායවන වත්තබ්බා.
සබ්බඤ්හි යඤයයධම්මං යතසං යදයසතබ්බාකාරං සත්තානඤ්ච
ආසයානුසයාදිං යාථාවයතො ජානන්යතො භගවා ඨානාට්ඨානාදීසු
යකොසල්යල්නයවයනයයජ්ොසයානුරූපංවිචිත්තනයයදසනංපවත්යතසීති. 

බාහිරං පන සාධාරණං සමුට්ඨානං දසසහස්සමහාබ්රහ්මපරිවාරස්ස
සහම්පතිබ්රහ්මුයනො අජ්යෙසනං. තදජ්යෙසනුත්තරකාල්ඤ්හි
ධම්මගම්භීරතාපච්චයවක්ඛණාජනිතං අප්යපොස්සුක්කතං 
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පටිප්පස්සම්යභත්වා ධම්මස්සාමී ධම්මයදසනාය උස්සාහජායතො අයහොසි.

අසාධාරණම්පි අබ්භන්තරබාහිරයභදයතොදුවිධයමව.තත්ථ අබ්භන්තරං යාය 
මහාකරුණාය යයන ච යදසනාඤායණන ඉදං සුත්තං පවත්තිතං, තදුභයං 

යවදිතබ්බං. බාහිරං පන රූපගරුකානං පුග්ගල්ානං අජ්ොසයයො. 
ස්වායමත්යථොඅට්ඨකථායංවුත්යතොඑව. 

පයෙො නම්පි සාධාරණාසාධාරණයතො දුවිධං. තත්ථ සාධාරණං යාව
අනුපාදාපරිනිබ්බානං විමුත්තිරසත්තා භගවයතො යදසනාය. යතයනවාහ –

‘‘එතදත්ථා කථා, එතදත්ථා මන්තනා’’තිආදි. අසාධාරණං පන යතසං
රූපගරුකානං පුග්ගල්ානං රූයප ඡන්දරාගස්ස ජහාපනං, උභයම්යපතං
බාහිරයමව.සයචපනයවයනයයසන්තානගතම්පි යදසනාබල්සිද්ධිසඞ්ඛාතං
පයයොජනං අධිප්පායසතජ්ෙනභාවයතො යථාධිප්යපතත්ථසිද්ධියා 
මහාකාරුණිකස්ස භගවයතොපි පයයොජනයමවාති ගණ්යහයය, ඉතනා
පරියායයනස්සඅබ්භන්තරතාපි සියා. 

අපිච යතසං රූපගරුකානං පුග්ගල්ානං රූපස්තං විජ්ජමානස්ස
ආදීනවස්ස යාථාවයතො අනවයබොයධො ඉතස්සා යදසනාය සමුට්ඨානං, 
තදවයබොයධො පයයොජනං. යසො හි ඉමාය යදසනාය භගවන්තං පයයොයජති
තන්නිප්ඵාදනපරායංයදසනාතිකත්වා. යඤ්හියදසනායසායධතබ්බංඵල්ං, 
තං ආකඞ්ඛිතබ්බත්තා යදසකං යදසනාය පයයොයජතීති පයයොජනන්ති
වුච්චති.තථායතසංපුග්ගල්ානංතදඤ්යඤසඤ්චයවයනයයානංරූපමුයඛන 
පඤ්චසු උපාදානක්ඛන්යධසු ආදීනවදස්සනඤ්යචත්ථ පයයොජනං. තථා 
සංසාරචක්කනිවත්තිසද්ධම්මචක්කප්පවත්තිසස්සතාදිතච්ඡාවාදනිරාකරණං 
සම්මාවාදපුයරක්ඛායරො අකුසල්මූල්සමූහනනං කුසල්මූල්සමායරොපනං
අපායද්වාරපිදහනං සග්ගමග්ගද්වාරවිවරණං පරියුට්ඨානවූපසමනං
අනුසයසමුග්ඝාතනං ‘‘මුත්යතො යමොයචස්සාමී’’ති පුරිමපටිඤ්ඤාවිසංවාදනං
තප්පටිපක්ඛමාරමයනොරථවිසංවාදනං තිත්ථියධම්මනිම්මථනං
බුද්ධධම්මපතිට්ඨාපනන්තිඑවමාදීනිපිපයයොජනානිඉධ යවදිතබ්බානි. 

යථා යත පුග්ගල්ා රූපගරුකා, එවං තදඤ්යඤ ච සක්කායගරුකා 
සක්කායස්තං අල්ලීනා සඞ්ඛතධම්මානං සම්මාසම්බුද්ධස්ස ච පටිපත්තිං 
අජානන්තා අසද්ධම්මස්සවනසාධාරණපරිචරියමනසිකාරපරා 
සද්ධම්මස්සවනධාරණපරිචයප්පටියවධවිමුඛා ච භවවිප්පයමොක්යඛසියනො

යවයනයයාඉතස්සා යදසනාය භා නං. 

පිණ්ඩත්තා යචත්ථ රූපග්ගහයණන
රූපධාතුරූපායතනරූපක්ඛන්ධපරිග්ගණ්හනං රූපමුයඛන චතුධම්මානං 
වට්ටත්තයවිච්යඡදනූපායයො ආසයවොඝාදිවියවචනං
අභිනන්දනනිවාරණසඞ්ගතික්කයමො විවාදමූල්පරිච්චායගො
සික්ඛත්තයානුයයොයගො පහානත්තයදීපනා සමථවිපස්සනානුට්ඨානං 
භාවනාසච්ඡිකිරියාසිද්ධීතිඑවමාදයයොයවදිතබ්බා. 
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ඉයතොපරංපනයසොළසහාරාදස්යසතබ්බා.තත්ථ‘‘රූප’’න්තිසහජාතා 
තස්ස නිස්සයභූතා තප්පටිබද්ධා ච සබ්යබ රූපාරූපධම්මා තණ්හාවජ්ජා 
දුක්ඛසච්චං. තංසමුට්ඨාපිකා තදාරම්මණා ච තණ්හා සමුදයසච්චං.
තදුභයයසං අප්පවත්ති නියරොධසච්චං. නියරොධප්පජානනා පටිපදා
මග්ගසච්චං. තත්ථ සමුදයයන අස්සායදො, දුක්යඛන ආදීනයවො, 
මග්ගනියරොයධහි නිස්සරණං, රූපාරම්මණස්ස අකුසල්චිත්තස්ස
කුසල්චිත්තස්ස ච පරියාදානං ඵල්ං. යඤ්හි යදසනාය සායධතබ්බං
පයයොජනං, තංඵල්න්තිවුත්යතොවායමත්යථො.තදත්ථංහිදංසුත්තංභගවතා
යදසිතන්ති. යථා තං කුසල්චිත්තං න පරියාදියති, එවං
පටිසඞ්ඛානභාවනාබල්පරිග්ගහිතා ඉන්ද්රියයසු ගුත්තද්වාරතා උපායයො.
පුරිසස්ස කුසල්චිත්තපරියාදායනනස්ස රූපස්ස 
අඤ්ඤරූපාසාධාරණතාදස්සනාපයදයසන අත්ථකායමහි තයතො චිත්තං 

සාධකංරක්ඛිතබ්බං. අයයමත්ථභගවයතොආණත්තීතිඅයං යදසනාහායරො. 
අස්සාදාදිසන්දස්සනවිභාවනල්ක්ඛයණො හි යදසනාහායරො. වුත්තඤ්යහතං 

යනත්තිප්පකරයණ – 

‘‘අස්සාදාදීනවතා, නිස්සරණම්පිචඵල්ංඋපායයොච; 
ආණත්තී ච භගවයතො, යයොගීනං යදසනාහායරො’’ති. (යනත්ති. 4 
නිද්යදසවාර); 

යදසීයති සංවණ්ණීයති එතාය සුත්තත්යථොති යදසනා, යදසනාය
සහචරණයතො වා යදසනා. නනු ච අඤ්යඤපි හාරා යදසනාසඞ්ඛාතස්ස
සුත්තස්ස අත්ථසංවණ්ණනායතො යදසනායසහචාරියනො වාති? සච්චයමතං, 
අයංපනහායරොයයභුයයයනයථාරුතවයසයනව විඤ්ඤායමායනොයදසනාය
සහ චරතීති වත්තබ්බතං අරහති, න තථාපයර. න හි 
අස්සාදාදීනවනිස්සරණාදිසන්දස්සනරහිතා සුත්තයදසනා අත්ථි. කිං පන
යතසං අස්සාදාදීනං අනවයසසානං වචනං යදසනාහායරො, උදාහු 
එකච්චානන්ති? නිරවයසසානංයයව. යස්තඤ්හි සුත්යත
අස්සාදාදීනවනිස්සරණානිසරූපයතොආගතානි, තත්ථ වත්තබ්බයමවනත්ථි.
යත්ථ පන එකයදයසන ආගතානි, න ච සරූයපන, තත්ථ අනාගතං
අත්ථවයසන නිද්ධායරත්වාහායරොයයොයජතබ්යබො. 

සයං සමන්තචක්ඛුභාවයතො තංදස්සයනන සභාවයතො ච ‘‘අහ’’න්ති

වුත්තං.භික්ඛනසීල්තාදිගුණයයොගයතොඅභිමුඛීකරණත්ථඤ්ච, ‘‘භික් යව’’ති

වුත්තං. අත්තාභාවයතො අපරතාදස්සනත්ථඤ්ච ‘‘අඤ්ඤ’’න්ති වුත්තං.
එකස්ස අනුපල්බ්භදස්සනත්ථං අයනකභාවප්පටියසධනත්ථඤ්ච 

‘‘එකරූපම්පී’’ති වුත්තං. තාදිසස්සරූපස්ස අභාවයතො අදස්සනයතො ච ‘‘න

සමනුපස්සාමී’’ති වුත්තං. තස්ස පච්චාමසනයතො අනියමයතො ච ‘‘ෙ’’න්ති
වුත්තං. ඉදානි වුච්චමානාකාරපරාමසනයතො තදඤ්ඤාකාරනියසධනයතො ච 

‘‘එව’’න්ති වුත්තං. විසභාගින්ද්රියවත්ථුයතො සභාගවත්ථුස්තං තදභාවයතො ච 

‘‘පුරිසස්සා’’ති වුත්තං. නිතත්තග්ගාහස්ස වත්ථුභාවයතො තථා
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පටුන 

පරිකප්පිතත්තා ච ‘‘චිත්තං පරිොදාෙ තිට්ඨතී’’ති වුත්තං. එවන්ති

වුත්තාකාරපරාමසනත්ථඤ්යචව නිදස්සනත්ථඤ්ච ‘‘ෙථා’’ති වුත්තං.

අත්තයනො පච්චක්ඛභාවයතො භික්ඛූනං පච්චක්ඛකරණත්ථඤ්ච ‘‘ඉද’’න්ති
වුත්තං. ඉත්ථිසන්තානපරියාපන්නයතො තප්පටිබද්ධභාවයතො ච 

‘‘ඉත්ථිරූප’’න්තිවුත්තන්තිඑවංඅනුපදවිචයයතො විචයෙොහායරො. විචීයන්ති
එයතන, එත්ථවාපදපඤ්හාදයයොතිවිචයයො, විචිතිඑවවායතසන්තිවිචයයො.
පදපුච්ඡාවිස්සජ්ජනපුබ්බාපරානුග්ගහනං අස්සාදාදීනඤ්ච
වියසසනිද්ධාරණවයසන පවිචයල්ක්ඛයණො හි විචයයො හායරො. වුත්තම්පි
යචතං – 

‘‘යං පුච්ඡිතඤ්චවිස්සජ්ජිතඤ්ච, සුත්තස්සයාචඅනුගීති; 
සුත්තස්සයයොපවිචයයො, හායරොවිචයයොතිනිද්දිට්යඨො’’ති. (යනත්ති.
4නිද්යදසවාර); 

අනාදිමති සංසායර ඉත්ථිපුරිසානං අඤ්ඤමඤ්ඤරූපාභිරාමතාය 
‘‘ඉත්ථිරූපං පුරිසස්ස චිත්තං පරියාදාය තිට්ඨතී’’ති යුජ්ජතීති අයං 

යුත්තිහායරො. බයඤ්ජනත්ථානං යුත්තායුත්තවිභාගවිභාවනල්ක්ඛයණො හි
යුත්තිහායරො.වුත්තම්පියචතං– 

‘‘සබ්යබසංහාරානං, යාභූමීයයොචයගොචයරොයතසං; 
යුත්තායුත්තිපරික්ඛා, හායරො යුත්තීති නිද්දිට්යඨො’’ති. (යනත්ති. 4
නිද්යදසවාර); 

යුත්තීති ච උපපත්ති සාධනයුත්ති, ඉධ පන යුත්තිවිචාරණා යුත්ති
උත්තරපදයල්ොයපන ‘‘රූපභයවො රූප’’න්ති යථා. යුත්තිසහචරණයතො වා
යුත්ති. 

ඉත්ථිරූපං අයයොනියසො ඔයල්ොකියමානං ඉන්ද්රියයසු අගුත්තද්වාරතාය 
පදට්ඨානං, සා කුසල්ානං ධම්මානං අභාවනාය පදට්ඨානං, සා සබ්බස්සපි 
සංකියල්සපක්ඛස්ස පරිවුද්ධියා පදට්ඨානං. බයතියරකයතො පන ඉත්ථිරූපං
යයොනියසො ඔයල්ොකියමානං සතිපට්ඨානභාවනාය පදට්ඨානං, සා
යබොජ්ෙඞ්ගානංභාවනාපාරිපූරියා පදට්ඨානං, සාවිජ්ජාවිමුත්තීනංපාරිපූරියා
පදට්ඨානං, කුසල්ස්ස චිත්තස්ස පරියාදානං සම්යමොහාභිනියවසස්ස
පදට්ඨානං, යසො සඞ්ඛාරානං පදට්ඨානං, සඞ්ඛාරා විඤ්ඤාණස්සාති සබ්බං
ආවත්තතිභවචක්කං.බයතියරකයතොපනකුසල්ස්සචිත්තස්ස අපරියාදානං
යතසං යතසංකුසල්ානංධම්මානං උප්පාදාය පාරිපූරියා පදට්ඨානන්ති අයං
තාව අවියසසයතො නයයො. වියසසයතො පන සීල්ස්ස අපරියාදානං
අවිප්පටිසාරස්ස පදට්ඨානං, අවිප්පටිසායරො පායමොජ්ජස්සාතිආදිනා යාව

අනුපාදාපරිනිබ්බානං යනතබ්බං. අයං පදට්ඨායනො හායරො. සුත්යත
ආගතධම්මානං පදට්ඨානභූයත ධම්යම යතසඤ්ච පදට්ඨානභූයතති
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සම්භවයතො පදට්ඨානභූතධම්මනිද්ධාරණල්ක්ඛයණො හි පදට්ඨායනො හායරො. 
වුත්තඤ්යචතං– 

‘‘ධම්මංයදයසතිජියනො, තස්සචධම්මස්සයංපදට්ඨානං; 
ඉති යාව සබ්බධම්මා, එයසො හායරො පදට්ඨායනො’’ති. (යනත්ති. 4 
නිද්යදසවාර); 

පදට්ඨානන්ති ආසන්නකාරණං. ඉධ පන පදට්ඨානවිචාරණා
පදට්ඨායනොතිආදියුත්තිහායර වුත්තනයයයනවයවදිතබ්බං. 

එකරූපන්තිචරූපායතනග්ගහයණනඡන්නම්පි බාහිරානංආයතනානං

ගහණං බාහිරායතනභායවන එකල්ක්ඛණත්තා. චිත්තන්ති
මනායතනග්ගහයණන ඡන්නම්පි අජ්ෙත්තිකානං ආයතනානං ගහණං
අජ්ෙත්තිකායතනභායවන එකල්ක්ඛණත්තා. එවං ඛන්ධධාතාදිවයසනපි

එකල්ක්ඛණතා වත්තබ්බා. අයං ලක් යණො හායරො. ල්ක්ඛීයන්ති එයතන, 
එත්ථ වා එකල්ක්ඛණධම්මා අවුත්තාපි එකච්චවචයනනාති ල්ක්ඛයණො.
සුත්යත අනාගයතපිධම්යම වුත්තප්පකායරආගයතවියනිද්ධායරත්වා යා
සංවණ්ණනා, යසොල්ක්ඛයණොහායරො. වුත්තම්පියචතං– 

‘‘වුත්තම්හි එකධම්යම, යයධම්මාඑකල්ක්ඛණා යකචි; 
වුත්තාභවන්තිසබ්යබ, යසොහායරොල්ක්ඛයණොනාමා’’ති.(යනත්ති.
4 නිද්යදසවාර); 

නිදායන ඉතස්සා යදසනාය රූපගරුකානං පුග්ගල්ානං රූපස්තං 
අනාදීනවදස්සිතා වුත්තා, ‘‘කථංනු යඛො ඉයම ඉමං යදසනං සුත්වාරූයප
ආදීනවදස්සනමුයඛන සබ්බස්තම්පි ඛන්ධපඤ්චයක සබ්බයසො ඡන්දරාගං
පහායසකල්වට්ටදුක්ඛයතො මුච්යචයයං, පයරචතත්ථපතිට්ඨායපයය’’න්ති

අයයමත්ථ භගවයතො අධිප්පායෙො. පදනිබ්බචනං නිරුත්තං, තං 
‘‘එව’’න්තිආදිනිදානපදානං ‘‘නාහ’’න්තිආදිපාළිපදානඤ්ච අට්ඨකථායං
තස්සා ලීනත්ථවණ්ණනාය ච වුත්තනයානුසායරන සුකරත්තා න
විත්ථාරයිම්හ. 

පදපදත්ථයදසනායදසනානික්යඛපසුත්තසන්ධිවයසන පඤ්චවිධා සන්ධි. 

තත්ථපදස්සපදන්තයරනසම්බන්යධො පදසන්ධි. පදත්ථස්සපදත්ථන්තයරන

සම්බන්යධො පදත්ථසන්ධි, යයො ‘‘කිරියාකාරකසම්බන්යධො’’ති වුච්චති. 
නානානුසන්ධිකස්ස සුත්තස්ස තංතංඅනුසන්ධීහි සම්බන්යධො, 

එකානුසන්ධිකස්ස ච පුබ්බාපරසම්බන්යධො යදසනාසන්ධි, යා අට්ඨකථායං 
‘‘පුච්ඡානුසන්ධි, අජ්ොසයානුසන්ධි, යථානුසන්ධී’’ති තිධා විභත්තා.
අජ්ොසයයො යචත්ථඅත්තජ්ොසයයොපරජ්ොසයයොතිද්විධායවදිතබ්යබො. 

යදසනානික්ය පසන්ධි චතුන්නං සුත්තනික්යඛපානං වයසන යවදිතබ්බා. 

සුත්තසන්ධි ඉධ පඨමනික්යඛපවයසයනව යවදිතබ්බා. ‘‘කස්මා පයනත්ථ
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ඉදයමව චිත්තපරියාදානසුත්තං පඨමං නික්ඛිත්ත’’න්ති නායමනුයයොයගො
කත්ථචින පවත්තති. අපිචඉයමසත්තා අනාදිමතිසංසායරපරිබ්භමන්තා
ඉත්ථිපුරිසා අඤ්ඤමඤ්යඤසං පඤ්චකාමගුණසඞ්ඛාතරූපාභිරාමා, තත්ථ
ඉත්ථී පුරිසස්ස රූයප සත්තා ගිද්ධා ගධිතා ල්ග්ගා ල්ග්ගිතා ආසත්තා, සා
චස්සාතත්ථආසත්තිදුබ්බියවචනීයා. තථාපුරියසොඉත්ථියාරූයප, තත්ථච
දස්සනසංසග්යගො ගරුතයරො ඉතයරසඤ්ච මූල්භූයතො. යතයනව හි භගවා
‘‘කථං නු යඛො මාතුගායම පටිපජ්ජිතබ්බ’’න්ති (දී. නි. 2.203) පුට්යඨො
‘‘අදස්සනයමවා’’ති අයවොච. තස්මා භගවා පඤ්චසු කාමගුයණසු රූයප 
ඡන්දරාගහාපනත්ථං ඉදයමව සුත්තං පඨමං යදයසසි. නිබ්බානාධිගමාය
පටිපත්තියා ආදි යරසා පටිපත්තීති. යං පන එකිස්සා යදසනාය
යදසනන්තයරනසංසන්දනං, අයම්පි යදසනාසන්ධි.සාඉධඑවංයවදිතබ්බා. 

‘‘නාහං, භික් යව…යප.… තිට්ඨතී’’තිඅයංයදසනා. ‘‘යයයඛො, භික්ඛයව, 
චක්ඛුවිඤ්යඤයයා රූපා ඉට්ඨා කන්තා මනාපා පියරූපා කාමූපසංහිතා
රජනීයා, තඤ්යචභික්ඛු අභිනන්දතිඅභිවදතිඅජ්යෙොසායතිට්ඨති, තස්සතං
අභිනන්දයතො අභිවදයතො අජ්යෙොසාය තිට්ඨයතො උප්පජ්ජන්ති අයනයක
පාපකාඅකුසල්ාධම්මා’’ති(සං.නි.4.118) ඉමාය යදසනායසංසන්දති.තථා
‘‘රූයප මඤ්ඤති, රූයපසු මඤ්ඤති, රූපයතො මඤ්ඤති, රූපං ‘යම’ති 
මඤ්ඤති. රූපං, භික්ඛයව, අනභිජානං අපරිජානං අවිරාජයං අප්පජහං
අභබ්යබො දුක්ඛක්ඛයායා’’ති(සං.නි.4.112) එවමාදීහියදසනාහිසංසන්දතීති

අයං චතුබූයහොහායරො. වියූහීයන්තිවිභායගනපිණ්ඩීයන්තිඑයතන, එත්ථ 
වාතිබූයහො, නිබ්බචනාදීනංචතුන්නංබූයහොතිචතුබූයහො, චතුන්නංවා
බූයහො එත්ථාති චතුබූයහො. නිබ්බචනාධිප්පායාදීනං චතුන්නං
විභාගල්ක්ඛයණොහිචතුබූයහො හායරො.වුත්තඤ්යහතං– 

‘‘යනරුත්තමධිප්පායයො, බයඤ්ජනමථයදසනානිදානඤ්ච; 
පුබ්බාපරානුසන්ධී, එයසො හායරො චතුබූයහො’’ති. (යනත්ති. 4 
නිද්යදසවාර); 

‘‘නාහං, භික් යව, අඤ්ඤං…යප.… ඉත්ථිරූප’’න්ති එයතන
අයයොනියසොමනසිකායරො දීපියතො. යං තත්ථ චිත්තං පරියාදියති, යතන
යයොනියසොමනසිකායරො. තත්ථ අයයොනියසොමනසිකයරොයතො තණ්හාවිජ්ජා 
පරිවඩ්ඪන්ති, තාසුතණ්හාගහයණනනවතණ්හාමූල්කාධම්මාආවට්ටන්ති, 
අවිජ්ජාගහයණන අවිජ්ජාමූල්කං සබ්බං භවචක්කං ආවට්ටති, 
යයොනියසොමනසිකාරග්ගහයණන ච යයොනියසොමනසිකාරමූල්කා ධම්මා

ආවට්ටන්ති, චතුබ්බිධඤ්ච සම්පත්තිචක්කන්ති. අයං ආවට්යටො හායරො. 
ආවට්ටයන්ති එයතන, එත්ථ වා සභාගවිසභාගා ච ධම්මා, යතසං වා
ආවට්ටනන්ති ආවට්යටො. යදසනාය ගහිතධම්මානං
සභාගාසභාගධම්මවයසන ආවට්ටනල්ක්ඛයණො හි ආවට්යටො හායරො.
වුත්තම්පියචතං– 

‘‘එකම්හිපදට්ඨායන, පරියයසතියසසකංපදට්ඨානං; 
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ආවට්ටතිපටිපක්යඛ, ආවට්යටොනාමයසොහායරො’’ති. (යනත්ති.4 
නිද්යදසවාර); 

රූපං චතුබ්බිධං කම්මසමුට්ඨානං, චිත්තසමුට්ඨානං, උතුසමුට්ඨානං, 
ආහාරසමුට්ඨානං, තථා ඉට්ඨං ඉට්ඨමජ්ෙත්තං අනිට්ඨං
අනිට්ඨමජ්ෙත්තන්ති. ඉධ පන ඉට්ඨං අධිප්යපතං. චිත්තං 
කුසල්චිත්තයමත්ථ යවදිතබ්බං. තං කාමාවචරං, රූපාවචරං, අරූපාවචරං, 
යල්ොකුත්තරන්ති චතුබ්බිධං. යවදනාදිසම්පයුත්තධම්මයභදයතො

අයනකවිධන්ති අයං විභත්තිහායරො. විභජීයන්ති එයතන, එත්ථ වා
සාධාරණාසාධාරණානං සංකියල්සයවොදානධම්මානං භූතයයොති විභත්ති.
විභජනංවාඑයතසංභූතයයොතිවිභත්ති. සංකියල්සධම්යමයවොදානධම්යමච
සාධාරණාසාධාරණයතො පදට්ඨානයතො භූතයතො විභජනල්ක්ඛයණො හි 
විභත්තිහායරො.වුත්තම්පියචතං– 

‘‘ධම්මඤ්චපදට්ඨානං, භූතඤ්චවිභජ්ජයතඅයංහායරො; 
සාධාරයණ අසාධාරයණ ච යනයයයො විභත්තී’’ති. (යනත්ති. 4 
නිද්යදසවාර); 

ඉත්ථිරූපං පුරිසස්ස චිත්තං පරියාදාය තිට්ඨති අයයොනියසො 
මනසිකයරොයතො, යයොනියසො මනසිකයරොයතො න පරියාදියති

සුසංවුතින්ද්රියත්තා සීයල්සු සමාහිතස්සාති අයං පරිවත්යතො හායරො. 
පටිපක්ඛවයසන පරිවත්තීයන්ති ඉතනා, එත්ථ වා සුත්යත වුත්තධම්මා, 
පරිවත්තනංවායතසන්ති පරිවත්යතො.නිද්දිට්ඨානංධම්මානංපටිපක්ඛයතො
පරිවත්තනල්ක්ඛයණොහිපරිවත්යතො හායරො.වුත්තඤ්යහතං– 

‘‘කුසල්ාකුසයල්ධම්යම, නිද්දිට්යඨභාවියතපහීයනච; 
පරිවත්තතිපටිපක්යඛ, හායරොපරිවත්තයනොනාමා’’ති.(යනත්ති.4 
නිද්යදසවාර); 

භික්ඛයව, සමණා පබ්බජිතාති පරියායවචනං. අඤ්ඤං පරං කිඤ්චීති 
පරියායවචනං. රූපං වණ්ණං චක්ඛුවිඤ්යඤයයන්ති පරියායවචනං.
සමනුපස්සාත ඔයල්ොයකස්සාත ජානාමීති පරියායවචනං. එවං ඉත්ථං ඉමං
පකාරන්ති පරියායවචනං. පුරිසස්ස පුග්ගල්ස්සාති පරියායවචනං. චිත්තං
විඤ්ඤාණං මයනොති පරියායවචනං. පරියාදාය ගයහත්වා යඛයපත්වාති
පරියායවචනං. තිට්ඨති ධරති ඨාතීති පරියායවචනං. යථා යයන පකායරන 
යයනාකායරනාතිපරියායවචනං.ඉත්ථීනාරීමාතුගායමොතිපරියායවචනන්ති

අයං යවවචයනො හායරො. විවිධං වචනං එකස්යසවත්ථස්ස වාචකයමත්ථාති
විවචනං, විවචනයමව යවවචනං. විවිධං වුච්චති එයතන අත්යථොති වා
විවචනං, විවචනයමව යවවචනං. එකස්තං අත්යථ
අයනකපරියායසද්දප්පයයොජනල්ක්ඛයණො හි යවවචයනො හායරො.
වුත්තඤ්යහතං – 
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‘‘යවවචනානි බහූනිතු, සුත්යතවුත්තානි එකධම්මස්ස; 
යයොජානාතිසුත්තවිදූ, යවවචයනොනාමයසොහායරො’’ති. (යනත්ති.
4 නිද්යදසවාර); 

රූපං කාළසාමාදිවයසන අයනකධා පඤ්ඤත්තං. පුරියසො
ඛත්තියාදිවයසනඅයනකධාපඤ්ඤත්යතො.චිත්තංපරිත්තමහග්ගතාදිවයසන
අයනකධා පඤ්ඤත්තං. ‘‘පරියාදායා’’ති එත්ථ පරියාදානං පරියාදායකානං
පාපධම්මානංවයසන වීතික්කමපරියුට්ඨානාදිනාච අයනකධාපඤ්ඤත්තං.

අයං පඤ්ඤත්තිහායරො. පකායරහි, පයභදයතොවාඤාපීයන්තිඉතනා, එත්ථ
වා අත්ථාති පඤ්ඤත්ති. එයකකස්ස ධම්මස්ස අයනකාහි පඤ්ඤත්තීහි 
පඤ්ඤායපතබ්බාකාරවිභාවනල්ක්ඛයණො හි පඤ්ඤත්තිහායරො.
වුත්තඤ්යහතං– 

‘‘එකංභගවාධම්මං, පඤ්ඤත්තීහිවිවිධාහියදයසති; 
යසො ආකායරො යඤයයයො, පඤ්ඤත්තී නාම යසො හායරො’’ති.
(යනත්ති.4 නිද්යදසවාර); 

වියරොධිපච්චයසමවායය විසදිසුප්පත්තිරුප්පනවණ්ණවිකාරාපත්තියා 
තංසමඞ්ගියනො හදයඞ්ගතභාවප්පකාසනං රූපට්යඨොති අනිච්චතාමුයඛන
ඔතරණං, අනිච්චස්ස පන දුක්ඛත්තා දුක්ඛතාමුයඛන, දුක්ඛස්ස ච
අනත්තකත්තා සුඤ්ඤතාමුයඛන ඔතරණං. චිත්තං මයනොවිඤ්ඤාණධාතු, 
තස්සා පරියාදායිකා තණ්හා තයදකට්ඨා ච පාපධම්මා ධම්මධාතූති
ධාතුමුයඛනඔතරණං. එවංඛන්ධායතනාදිමුයඛහිපිඔතරණංවත්තබ්බන්ති

අයං ඔතරයණො හායරො. ඔතාරීයන්ති අනුප්පයවසීයන්ති එයතන, එත්ථ වා 
සුත්තාගතා ධම්මා පටිච්චසමුප්පාදාදීසූති ඔතරයණො.
පටිච්චසමුප්පාදාදිමුයඛන සුත්තත්ථස්ස ඔතරණල්ක්ඛයණො හි ඔතරයණො
හායරො.වුත්තඤ්යහතං– 

‘‘යයොචපටිච්චුප්පායදො, ඉන්ද්රියඛන්ධාචධාතුආයතනා; 
එයතහිඔතරතියයො, ඔතරයණොනාමයසොහායරො’’ති. (යනත්ති.4 
නිද්යදසවාර); 

නාහං, භික් යව…යප.… සමනුපස්සාමීති ආරම්යභො. එවං පුරිසස්ස

චිත්තං පරිොදාෙ තිට්ඨතීති පදසුද්ධි, න පන ආරම්භසුද්ධි. ෙථයිදන්තිආදි

පදසුද්ධි යචව ආරම්භසුද්ධි චාති අයං යසොධයනො හායරො. යසොධීයන්ති 
සමාධීයන්තිඑයතන, එත්ථවාසුත්යතපදපදත්ථපඤ්හාරම්භාතියසොධයනො.
සුත්යත පදපදත්ථපඤ්හාරම්භානංයසොධනල්ක්ඛයණොහියසොධයනොහායරො.
වුත්තඤ්යහතං– 

‘‘විස්සජ්ජිතම්හි පඤ්යහ, ගාථායං පුච්ඡිතායමාරබ්භ; 
සුද්ධාසුද්ධපරික්ඛා, හායරො යසො යසොධයනොනාමා’’ති. (යනත්ති. 4 
නිද්යදසවාර); 
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අඤ්ඤන්ති සාමඤ්ඤයතොඅධිට්ඨානංකස්සචිවියසසස්සඅනාමට්ඨත්තා. 

එකරූපම්පීති තං අවිකප්යපත්වා වියසසවචනං. ෙථයිදන්ති සාමඤ්ඤයතො

අධිට්ඨානං අනියමවචනභාවයතො. ඉත්ථිරූපන්ති තං අවිකප්යපත්වා

වියසසවචනන්තිඅයං අධිට්ඨායනොහායරො. අධිට්ඨීයන්තිඅනුප්පවත්තීයන්ති
එයතන, එත්ථ වා සාමඤ්ඤවියසසභූතා ධම්මා විනා විකප්යපනාති
අධිට්ඨායනො. සුත්තාගතානං ධම්මානං අවිකප්පනවයසයනව
සාමඤ්ඤවියසසනිද්ධාරණල්ක්ඛයණො හි අධිට්ඨායනො හායරො. වුත්තම්පි 
යචතං– 

‘‘එකත්තතායධම්මා, යයපිචයවමත්තතායනිද්දිට්ඨා; 
යතනවිකප්පයිතබ්බා, එයසො හායරො අධිට්ඨායනො’’ති. (යනත්ති. 4 
නිද්යදසවාර); 

රූපස්ස කම්මාවිජ්ජාදයයො කම්මචිත්තාදයයො ච යහතු. සමනුපස්සනාය 
ආවජ්ජනාදයයො. කුසල්ස්ස චිත්තස්ස යයොනියසො මනසිකාරාදයයො. 

පරිොදාොති එත්ථ පරියාදානස්ස අයයොනියසොමනසිකාරාදයයොති අයං 

පරික් ායරොහායරො. පරිකයරොතිඅභිසඞ්ඛයරොතිඵල්න්තිපරික්ඛායරො, යහතු 
පච්චයයො ච. පරික්ඛාරං ආචික්ඛතීති පරික්ඛායරො, හායරො.
පරික්ඛාරවිසයත්තා, පරික්ඛාරසහචරණයතො වා පරික්ඛායරො. සුත්යත
ආගතධම්මානං පරික්ඛාරසඞ්ඛාතයහතුපච්චයය නිද්ධායරත්වා
සංවණ්ණනාල්ක්ඛයණොහිපරික්ඛායරොහායරො.වුත්තඤ්යහතං– 

‘‘යයධම්මායංධම්මං, ජනයන්තිප්පච්චයාපරම්පරයතො; 
යහතුමවකඩ්ඪයිත්වා, එයසො හායරො පරික්ඛායරො’’ති. (යනත්ති. 4 
නිද්යදසවාර); 

පුරිසස්ස චිත්තං පරිොදාෙ තිට්ඨතීති එත්ථ පරියාදායිකා වියසසයතො
තණ්හාවිජ්ජායවදිතබ්බාතාසංවයසනපරියාදානසම්භවයතො. තාසුතණ්හාය
රූපමධිට්ඨානං, අවිජ්ජායඅරූපං.වියසසයතොතණ්හායසමයථොපටිපක්යඛො, 
අවිජ්ජාය විපස්සනා. සමථස්ස යචයතොවිමුත්ති, ඵල්විපස්සනාය
පඤ්ඤාවිමුත්ති. තථා හි තා රාගවිරාගා අවිජ්ජාවිරාගාති වියසයසත්වා

වුච්චන්තීතිඅයං සමායරොපයනොහායරො. සමායරොපීයන්තිඑයතන, එත්ථවා
පදට්ඨානාදිමුයඛන ධම්මාති සමායරොපයනො. සුත්යත ආගතධම්මානං 
පදට්ඨානයවවචනභාවනාපහානසමායරොපනවිචාරණල්ක්ඛයණො හි
සමායරොපයනොහායරො.වුත්තඤ්යහතං– 

‘‘යය ධම්මායංමූල්ා, යය යචකත්ථාපකාසිතාමුනිනා; 
යතසමායරොපයිතබ්බා, එසසමායරොපයනොහායරො’’ති. (යනත්ති.4 
නිද්යදසවාර); 

එත්තාවතාච– 
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‘‘යදසනාවිචයයොයුත්ති, පදට්ඨායනොචල්ක්ඛයණො; 
චතුබූයහොචආවට්යටො, විභත්තිපරිවත්තයනො. 

යවවචයනොචපඤ්ඤත්ති, ඔතරයණොචයසොධයනො; 
අධිට්ඨායනො පරික්ඛායරො, සමායරොපයනො යසොළයසො’’ති. (යනත්ති.
1 උද්යදසවාර)– 

එවංවුත්තායසොළසහාරාදස්සිතාතියවදිතබ්බා.හරීයන්ති එයතහි, එත්ථවා
සුත්තයගයයාදිවිසයා අඤ්ඤාණසංසයවිපල්ල්ාසාති හාරා. හරන්ති වා සයං
තානි, හරණමත්තයමව වාති හාරා ඵලූපචායරන. අථ වා හරීයන්ති
යවොහරීයන්ති ධම්මසංවණ්ණකධම්මප්පටිග්ගාහයකහි ධම්මස්ස
දානග්ගහණවයසනාති හාරා. අථ වා හාරා වියාති හාරා. යථා හි
අයනකරතනාවලිසමූයහො හාරසඞ්ඛායතො අත්තයනො
අවයවභූතරතනසම්ඵස්යසහි සමුපජනියමානහිල්ාදසුයඛො හුත්වා
තදුපයභොගිජනසරීරසන්තාපං නිදාඝපරිළාහූපජනිතං වූපසයමති, එවයමව
යතපි නානාවිධපරමත්ථරතනප්පබන්ධා සංවණ්ණනාවියසසා අත්තයනො 
අවයවභූතපරමත්ථරතනාධිගයමන සමුප්පාදියමානනිබ්බුතිසුඛා 
ධම්මප්පටිග්ගාහකජනහදයපරිතාපං කාමරාගාදිකියල්සයහතුකං
වූපසයමන්තීති. අථ වා හාරයන්ති අඤ්ඤාණාදිනීහාරං අපගමං කයරොන්ති
ආචික්ඛන්තීතිවාහාරා.අථවා යසොතුජනචිත්තස්සහරණයතොරමණයතොච
හාරා නිරුත්තිනයයන යථා ‘‘භයවසු වන්තගමයනො භගවා’’ති (විසුද්ධි.
1.144; පාරා.අට්ඨ.1.යවරඤ්ජකණ්ඩවණ්ණනා). 

ඉයතො පරං පන නන්දියාවට්ටාදිපඤ්චවිධනයා යවදිතබ්බා – තත්ථ 
තණ්හාවිජ්ජා සමුදයසච්චං, තාසං අධිට්ඨානාදිභූතා රූපධම්මා දුක්ඛසච්චං, 
යතසං අප්පවත්ති නියරොධසච්චං, නියරොධප්පජානනා පටිපදා මග්ගසච්චං.
තණ්හාගහයණන යචත්ථ 
මායාසායඨයයමානාතිමානමදප්පමාදපාපිච්ඡතාපාපතත්තතාඅහිරිකඅයනොත්
තප්පාදිවයසන අකුසල්පක්යඛො යනතබ්යබො. අවිජ්ජාගහයණන 
විපරීතමනසිකාරයකොධූපනාහමක්ඛපළාසඉස්සාමච්ඡරිය- 
සාරම්භයදොවචස්සතාභවදිට්ඨිවිභවදිට්ඨිආදිවයසන අකුසල්පක්යඛො
යනතබ්යබො. වුත්තවිපරියායයතො කුසල්පක්යඛො යනතබ්යබො. කථං? 
අමායාඅසායඨයයාදිවයසන අවිපරීතමනසිකාරාදිවයසන ච. තථා
සමථපක්ඛියානං සද්ධින්ද්රියාදීනං, විපස්සනාපක්ඛියානං 
අනිච්චසඤ්ඤාදීනඤ්ච වයසන යවොදානපක්යඛො යනතබ්යබොති අයං 

නන්දිොවට්ටස්සනෙස්සභූමි. යයොහිතණ්හාඅවිජ්ජාහි සංකියල්සපක්ඛස්ස
සුත්තත්ථස්සසමථවිපස්සනාහියවොදානපක්ඛස්සච චතුසච්චයයොජනමුයඛන
නයනල්ක්ඛයණො සංවණ්ණනාවියසයසො, අයං නන්දියාවට්ටනයයො නාම. 
වුත්තඤ්යහතං– 

‘‘තණ්හඤ්චඅවිජ්ජම්පිච, සමයථනවිපස්සනායයයොයනති; 
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සච්යචහියයොජයිත්වා, අයංනයයොනන්දියාවට්යටො’’ති.(යනත්ති.4 
නිද්යදසවාර); 

නන්දියාවට්ටස්ස විය ආවට්යටො එතස්සාති නන්දියාවට්යටො. යථා හි 
නන්දියාවට්යටො අන්යතො ඨියතන පධානාවයයවන බහිද්ධා ආවට්ටති, 
එවමයම්පි නයයොති අත්යථො. අථ වා නන්දියා තණ්හාය පයමොදස්ස වා
ආවට්යටොඑත්ථාතිනන්දියාවට්යටො. 

යහට්ඨා වුත්තනයයන ගහියතසු තණ්හාවිජ්ජාතප්පක්ඛියධම්යමසු 
තණ්හායල්ොයභො, අවිජ්ජායමොයහො, අවිජ්ජායසම්පයුත්යතොයල්ොහියතසති
පුබ්යබො විය තණ්හාය සති සිජ්ෙමායනො ආඝායතො යදොයසො ඉති තීහි
අකුසල්මූයල්හිගහියතහි, තප්පටිපක්ඛයතො කුසල්චිත්තග්ගහයණනච තීණි
කුසල්මූල්ානි ගහිතානි එව යහොන්ති. ඉධාපි යල්ොයභො සබ්බානි වා 
සාසවකුසල්මූල්ානි සමුදයසච්චං, තන්නිබ්බත්තා යතසං
අධිට්ඨානයගොචරභූතා උපාදානක්ඛන්ධාදුක්ඛසච්චන්තිආදිනාසච්චයයොජනා
යවදිතබ්බා. ඵල්ං පයනත්ථ වියමොක්ඛත්තයවයසන නිද්ධායරතබ්බං, තීහි
අකුසල්මූයල්හි 
තිවිධදුච්චරිතසංකියල්සමල්විසමඅකුසල්සඤ්ඤාවිතක්කාදිවයසන
අකුසල්පක්යඛො යනතබ්යබො, තථා තීහි කුසල්මූයල්හි
තිවිධසුචරිතසමකුසල්සඤ්ඤාවිතක්කසද්ධම්මසමාධිවියමොක්ඛමුඛාදිවයසන 

යවොදානපක්යඛො යනතබ්යබොති අයං තිපුක් ලස්ස නෙස්ස භූමි. යයො හි
අකුසල්මූයල්හි සංකියල්සපක්ඛස්ස කුසල්මූයල්හි යවොදානපක්ඛස්ස
සුත්තත්ථස්ස ච චතුසච්චයයොජනාමුයඛන නයනල්ක්ඛයණො

සංවණ්ණනාවියසයසො, අයං තිපුක් ලනයෙො නාම.තීහිඅවයයවහි යල්ොභාදීහි 
සංකියල්සපක්යඛ, අයල්ොභාදීහි ච යවොදානපක්යඛ පුක්ඛයල්ො යසොභයනොති
තිපුක්ඛයල්ො. වුත්තඤ්යහතං– 

‘‘යයොඅකුසයල්සමූයල්හි, 
යනතිකුසයල්චකුසල්මූයල්හි; 
භූතංතථංඅවිතථං, 
තිපුක්ඛල්ංතංනයංආහූ’’ති.(යනත්ති.4නිද්යදසවාර); 

වුත්තනයයන ගහියතසු තණ්හාවිජ්ජාතප්පක්ඛියධම්යමසු වියසසයතො
තණ්හාදිට්ඨීනං වයසන අසුයභ ‘‘සුභ’’න්ති, දුක්යඛ ‘‘සුඛ’’න්ති ච
විපල්ල්ාසා, අවිජ්ජාදිට්ඨීනං වයසන අනිච්යච ‘‘නිච්ච’’න්ති, අනත්තනි
‘‘අත්තා’’ති විපල්ල්ාසා යවදිතබ්බා. යතසං පටිපක්ඛයතො 
කුසල්චිත්තග්ගහයණන සිද්යධහි සතිවීරියසමාධිපඤ්ඤින්ද්රියයහි චත්තාරි 
සතිපට්ඨානානිසිද්ධානියයවයහොන්ති. 

තත්ථචතූහිඉන්ද්රියයහිචත්තායරොපුග්ගල්ානිද්දිසිතබ්බා. කථං? දුවියධො
හි තණ්හාචරියතො මුදින්ද්රියයො තික්ඛින්ද්රියයොති, තථා දිට්ඨිචරියතො. යතසු
පඨයමො අසුයභ ‘‘සුභ’’න්ති විපරියයසග්ගාහී සතිබයල්න යථාභූතං



අඞ්ගුත්තරනිකායය එකකනිපාත-ටීකා  රූපාදි-එකපුග්ගල්(වග්ග) 

54 

පටුන 

කායසභාවං සල්ල්ක්යඛන්යතො භාවනාබයල්න තං විපල්ල්ාසං
සමුග්ඝායතත්වා සම්මත්තනියාමං ඔක්කමති. දුතියයො අසුයඛ ‘‘සුඛ’’න්ති
විපරියයසග්ගාහී ‘‘උප්පන්නංකාමවිතක්කං නාධිවායසතී’’තිආදිනා (ම.නි.
1.26; අ. නි. 4.14; 6.58) වුත්යතන වීරියසංවරභූයතන වීරියබයල්න
පටිපක්ඛං වියනොයදන්යතො භාවනාබයල්න තං විපල්ල්ාසං විධයමත්වා 
සම්මත්තනියාමං ඔක්කමති. තතියයො අනිච්යච ‘‘නිච්ච’’න්ති
විපල්ල්ාසග්ගාහී සමථබයල්න සමාහිතචිත්යතො සඞ්ඛාරානං ඛණිකභාවං
සල්ල්ක්යඛන්යතො භාවනාබයල්න තං විපල්ල්ාසං සමුග්ඝායතත්වා
සම්මත්තනියාමං ඔක්කමති. චතුත්යථො 
සන්තතිසමූහකිච්චාරම්මණඝනවඤ්චිතතාය ඵස්සාදිධම්මපුඤ්ජමත්යත
අනත්තනි ‘‘අත්තා’’ති තච්ඡාභිනියවසී චතුයකොටිකසුඤ්ඤතාමනසිකායරන
තං තච්ඡාභිනියවසං විද්ධංයසන්යතො සාමඤ්ඤඵල්ං සච්ඡිකයරොති.
සුභසඤ්ඤාදීහි චතූහිපි වා විපල්ල්ායසහි සමුදයසච්චං, 
යතසමධිට්ඨානාරම්මණභූතා පඤ්චුපාදානක්ඛන්ධා දුක්ඛසච්චන්තිආදිනා 
සච්චයයොජනා යවදිතබ්බා. ඵල්ං පයනත්ථ චත්තාරි සාමඤ්ඤඵල්ානි, චතූහි
යචත්ථ විපල්ල්ායසහි
චතුරාසයවොඝයයොගගන්ථඅගතිතණ්හුපාදානසල්ල්විඤ්ඤාණට්ඨිතිඅපරිඤ්ඤා
දිවයසන අකුසල්පක්යඛො යනතබ්යබො, තථා චතූහි සතිපට්ඨායනහි 
චතුබ්බිධජ්ොනවිහාරාධිට්ඨානසුඛභාගියධම්මඅප්පමඤ්ඤාසම්මප්පධානඉද්

ධිපාදාදිවයසන යවොදානපක්යඛො යනතබ්යබොති අයං සීහවික්කීළිතස්ස

නෙස්ස භූමි. යයො හි සුභසඤ්ඤාදීහි විපල්ල්ායසහි සකල්ස්ස
සංකියල්සපක්ඛස්ස සද්ධින්ද්රියාදීහි ච යවොදානපක්ඛස්ස
චතුසච්චයයොජනාවයසන නයනල්ක්ඛයණො සංවණ්ණනාවියසයසො, අයං
සීහවික්කීළියතො නාම.වුත්තඤ්යහතං– 

‘‘යයොයනතිවිපල්ල්ායසහි, 
කියල්යසඉන්ද්රියයහිසද්ධම්යම; 
එතංනයංනයවිදූ, 
සීහවික්කීළිතංආහූ’’ති.(යනත්ති.4නිද්යදසවාර); 

අසන්තාසනජවපරක්කමාදිවියසසයයොයගන සීයහො භගවා, තස්ස
වික්කීළිතං යදසනා වචීකම්මභූයතො විහායරොති කත්වා 
විපල්ල්ාසතප්පටිපක්ඛපරිදීපනයතො සීහස්ස වික්කීළිතං එත්ථාති
සීහවික්කීළියතො, නයයො. බල්වියසසයයොගදීපනයතො වා
සීහවික්කීළිතසදිසත්තා නයයො සීහවික්කීළියතො. බල්වියසයසො යචත්ථ 
සද්ධාදිබල්ං, දසබල්ානිඑවවා. 

ඉයමසං පන තිණ්ණං අත්ථනයානං සිද්ධියා යවොහාරනයද්වයං
සිද්ධයමව යහොති. තථා හි අත්ථනයත්තයදිසාභායවන කුසල්ාදිධම්මානං

ආයල්ොචනං දිසායලොචනං. වුත්තඤ්යහතං– 
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‘‘යවයයාකරයණසුහියය, 
කුසල්ාකුසල්ාතහිංතහිංවුත්තා; 
මනසාඔයල්ොකයයත, 
තංඛුදිසායල්ොචනංආහූ’’ති.(යනත්ති.4නිද්යදසවාර); 

තථා ආයල්ොචිතානං යතසං ධම්මානං අත්ථනයත්තයයයොජයන

සමානයනයතො අඞ්කුයසොවිය අඞ්කුයසො. වුත්තඤ්යහතං– 

‘‘ඔයල්ොයකත්වාදිසයල්ොචයනන, උක්ඛිපියයංසමායනති; 
සබ්යබකුසල්ාකුසයල්, අයංනයයොඅඞ්කුයසොනාමා’’ති.(යනත්ති.4 
නිද්යදසවාර); 

තස්මාමනසාවඅත්ථනයානංදිසාභූතධම්මානංයල්ොචනංදිසායල්ොචනං, 
යතසං සමානයනංඅඞ්කුයසොතිපඤ්චපිනයානියුත්තානියහොන්ති. 

එත්තාවතා ච– 

‘‘පඨයමොනන්දියාවට්යටො, දුතියයොචතිපුක්ඛයල්ො; 
සීහවික්කීළියතොනාම, තතියයොනයල්ඤ්ජයකො. 

දිසායල්ොචනමාහංසු, චතුත්ථංනයමුත්තමං; 
පඤ්චයමොඅඞ්කුයසොනාම, සබ්යබපඤ්චනයාගතා’’ති.(යනත්ති.1 
උද්යදසවාර)– 

එවං වුත්තපඤ්චනයාපි එත්ථ දස්සිතාති යවදිතබ්බා. නයති සංකියල්සං
යවොදානඤ්ච විභාගයතො ඤායපතීති නයයො, ල්ඤ්යජති පකායසති 

සුත්තත්ථන්තිල්ඤ්ජයකො, නයයො ච යසො ල්ඤ්ජයකො චාති නෙලඤ් යකො. 
ඉදඤ්ච සුත්තං යසොළසවියධ සුත්තන්තපට්ඨායන සංකියල්සභාගියං
බයතියරකමුයඛන නිබ්යබධායසක්ඛභාගියන්ති දට්ඨබ්බං. අට්ඨවීසතිවියධ
පන සුත්තන්තපට්ඨායන යල්ොකියයල්ොකුත්තරං සත්තධම්මාධිට්ඨානං
ඤාණඤ්යඤයයං දස්සනභාවනං සකවචනං විස්සජ්ජනීයං කුසල්ාකුසල්ං
අනුඤ්ඤාතංපටික්ඛිත්තඤ්චාතියවදිතබ්බං. 

තත්ථයසොළසවිධසුත්තන්තංපට්ඨානංනාම‘‘සංකියල්සභාගියංසුත්තං, 
වාසනාභාගියං සුත්තං, නිබ්යබධභාගියං සුත්තං, අයසක්ඛභාගියං සුත්තං, 
සංකියල්සභාගියඤ්ච වාසනාභාගියඤ්ච සුත්තං, සංකියල්සභාගියඤ්ච
නිබ්යබධභාගියඤ්ච සුත්තං, සංකියල්සභාගියඤ්ච අයසක්ඛභාගියඤ්ච
සුත්තං, වාසනාභාගියඤ්ච නිබ්යබධභාගියඤ්ච සුත්තං, වාසනාභාගියඤ්ච
අයසක්ඛභාගියඤ්චසුත්තං, නිබ්යබධභාගියඤ්චඅයසක්ඛභාගියඤ්චසුත්තං, 
සංකියල්සභාගියඤ්ච වාසනාභාගියඤ්ච නිබ්යබධභාගියඤ්ච සුත්තං, 
සංකියල්සභාගියඤ්ච වාසනාභාගියඤ්ච අයසක්ඛභාගියඤ්ච සුත්තං, 
සංකියල්සභාගියඤ්ච නිබ්යබධභාගියඤ්ච අයසක්ඛභාගියඤ්ච සුත්තං, 
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වාසනාභාගියඤ්ච නිබ්යබධභාගියඤ්ච අයසක්ඛභාගියඤ්ච සුත්තං, 
සංකියල්සභාගියඤ්ච වාසනාභාගියඤ්ච නිබ්යබධභාගියඤ්ච
අයසක්ඛභාගියඤ්ච සුත්තං, යනව සංකියල්සභාගියං න වාසනාභාගියං න
නිබ්යබධභාගියං න අයසක්ඛභාගියං සුත්ත’’න්ති (යනත්ති. 89) එවං 
වුත්තයසොළසසාසනපට්ඨානානි. 

තත්ථ සංකිලිස්සන්ති එයතනාති සංකියල්යසො, සංකියල්සභායග 

සංකියල්සයකොට්ඨායස පවත්තං සංකියලසභාගිෙං. වාසනා පුඤ්ඤභාවනා, 

වාසනාභායග පවත්තං වාසනාභාගිෙං, වාසනං භජායපතීති වා 

වාසනාභාගිෙං. නිබ්බිජ්ෙනං යල්ොභක්ඛන්ධාදීනං පදාල්නං නිබ්යබයධො, 

නිබ්යබධභායග පවත්තං, නිබ්යබධං භජායපතීති වා නිබ්යබධභාගිෙං. 
පරිනිට්ඨිතසික්ඛා ධම්මා අයසක්ඛා, අයසක්ඛභායග පවත්තං, අයසක්යඛ

භජායපතීති වා අයසක් භාගිෙං. යතසු යත්ථ තණ්හාදිසංකියල්යසො
විභත්යතො, ඉදංසංකියල්සභාගියං. යත්ථ දානාදිපුඤ්ඤකිරියවත්ථු විභත්තං, 
ඉදං වාසනාභාගියං. යත්ථ යසක්ඛා සීල්ක්ඛන්ධාදයයො විභත්තා, ඉදං
නිබ්යබධභාගියං. යත්ථ පන අයසක්ඛා සීල්ක්ඛන්ධාදයයො විභත්තා, ඉදං 
අයසක්ඛභාගියං. ඉතරානි යතසං යවොතස්සකනයවයසන වුත්තානි.
සබ්බාසවසංවරපරියායාදීනං වයසන සබ්බභාගියං යවදිතබ්බං. තත්ථ හි
සංකියල්සධම්මා යල්ොකියසුචරිතධම්මා යසක්ඛා ධම්මා අයසක්ඛා ධම්මා ච
විභත්තා. සබ්බභාගියං පන ‘‘පස්සං න පස්සතී’’තිආදිකං 
උදකාදිඅනුවාදවචනංයවදිතබ්බං. 

අට්ඨවීසතිවිධං සුත්තන්තපට්ඨානං පන ‘‘යල්ොකියං, යල්ොකුත්තරං, 
යල්ොකියඤ්ච යල්ොකුත්තරඤ්ච, සත්තාධිට්ඨානං, ධම්මාධිට්ඨානං, 
සත්තාධිට්ඨානඤ්ච ධම්මාධිට්ඨානඤ්ච, ඤාණං, යඤයයං, ඤාණඤ්ච
යඤයයඤ්ච, දස්සනං, භාවනා, දස්සනඤ්චභාවනාච, සකවචනං, පරවචනං, 
සකවචනඤ්චපරවචනඤ්ච, විස්සජ්ජනීයං, අවිස්සජ්ජනීයං, විස්සජ්ජනීයඤ්ච
අවිස්සජ්ජනීයඤ්ච, කම්මං, විපායකො, කම්මඤ්ච විපායකො ච කුසල්ං, 
අකුසල්ං, කුසල්ඤ්ච අකුසල්ඤ්ච අනුඤ්ඤාතං, පටික්ඛිත්තං, 
අනුඤ්ඤාතඤ්ච පටික්ඛිත්තඤ්ච, ථයවො’’ති (යනත්ති. 112) එවමාගතානි 

අට්ඨවීසති සාසනපට්ඨානානි. තත්ථ යලොකිෙන්ති යල්ොයක නියුත්යතො, 
යල්ොයකවාවිදියතොයල්ොකියයො.ඉධපනයල්ොකියයොඅත්යථොයස්තංසුත්යත

වුත්යතො, තං සුත්තං යල්ොකියං. තථා යලොකුත්තරං. යස්තං පන සුත්යත 

පයදයසන යල්ොකියං, පයදයසන යල්ොකුත්තරං වුත්තං, තං යලොකිෙඤ්ච 

යලොකුත්තරඤ්ච. සත්තඅධිප්පායසත්තපඤ්ඤත්තිමුයඛන යදසිතං 

සත්තාධිට්ඨානං. ධම්මවයසනයදසිතං ධම්මාධිට්ඨානං. උභයවයසනයදසිතං 

සත්තාධිට්ඨානඤ්චධම්මාධිට්ඨානඤ්ච. ඉතනානයයනසබ්බපයදසු අත්යථො

යවදිතබ්යබො. බුද්ධාදීනංපනගුණාභිත්ථවනවයසනපවත්තංසුත්තං ථයවො 
නාම– 

‘‘මග්ගානට්ඨඞ්ගියකොයසට්යඨො, සච්චානංචතුයරොපදා; 
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පටුන 

විරායගො යසට්යඨො ධම්මානං, ද්විපදානඤ්ච චක්ඛුමා’’ති. (ධ. ප. 
273; යනත්ති.170; යපටයකො.30) ආදිකංවිය– 

යනත්තිනයවණ්ණනානිට්ඨිතා. 

2. සද්දගරුකාදීනන්ති ආදිසද්යදන ගන්ධරසයඵොට්ඨබ්බගරුයක

සඞ්ගණ්හාති. ආසෙවයසනාති අජ්ොසයවයසන. උතුසමුට්ඨායනොපි
ඉත්ථිසන්තානගයතො සද්යදො ල්බ්භති, යසො ඉධ නාධිප්යපයතොති 

‘‘චිත්තසමුට්ඨායනො’’ති වුත්තං. කථිතසද්යදො ආල්ාපාදිසද්යදො. ගීතසද්යදො 
සයරන ගායනසද්යදො.ඉත්ථියාහසනසද්යදොයපත්ථසඞ්ගයහතබ්යබොතස්සපි
පුරියසන අස්සායදතබ්බයතො. යතනාහ – ‘‘අපිච යඛො මාතුගාමස්ස සද්දං
සුණාති තියරොකුට්ටා වා තියරොපාකාරා වා හසන්තියා වා භණන්තියා වා

ගායන්තියා වා, යසො තදස්සායදතී’’තිආදි. නිවත්ථනිවාසනස්සාති

ඛලිත්ථද්ධස්ස නිවාසනස්ස. අලඞ්කාරස්සාති නූපුරාදිකස්ස අල්ඞ්කාරස්ස. 

ඉත්ථිසද්යදොත්යවව යවදිතබ්යබොති ඉත්ථිපටිබද්ධභාවයතො වුත්තං. යතනාහ

– ‘‘සබ්යබොපී’’තිආදි. අවිදූරට්ඨායනතිතස්සහත්ථිකුල්ස්සවසනට්ඨානයතො

අවිදූරට්ඨායන. කායූපපන්යනොති සම්පන්නකායයො ථිරකථිනමහාකායයො. 

මහාහත්ථීතිමහානුභායවොහත්ථී. ය ට්ඨකං කත්වාතියූථපතිංකත්වා. 

කථිනතික්ඛභායවන සිඞ්ගසදිසත්තා අළසඞ්ඛාතානි සිඞ්ගානි එතස්ස

අත්ථීති සිඞ්ගී, සුවණ්ණවණ්ණතාය මහාබල්තාය ච

සීහහත්ථිආදිතගසදිසත්තා තයගො වියාති මියගො. තත්ථ තත්ථ කිච්චං
යනතුභායවන චක්ඛුයයව යනත්තං, තං උග්ගතට්යඨන ආයතං එතස්සාති 

ආෙතචක්ඛුයනත්යතො. අට්ඨි එව තයචො එතස්සාති අට්ඨිත්තයචො.

යතනාභිභූයතොති යතන තයගන අභිභූයතො අජ්යෙොත්ථයටො

නිච්චල්ග්ගහියතො හුත්වා. කරුණං රුදාමීති කාරුඤ්ඤපත්යතො හුත්වා
යරොදාත විරවාත. පච්චත්ථිකභයයතො මුත්ති නාම යථා තථා සහායවයතො

යහොති, නඑකාකියනොතිආහ– ‘‘මායහවමංපාණසමං  යහෙයා’’ති.තත්ථ 

මායහවමන්තිමංඑවරූපං බයසනංපත්තංඅත්තයනොපාණසමංපියසාතකං
ත්වංමායහවජහි. 

කුඤ්යච ගිරිකූයට රමති අභිරමති, තත්ථ වා විචරති, යකොඤ්ජනාදං 

නදන්යතො වා විචරති, කු වා පථවී, තදභිඝායතන ජීරතීති කුඤ් යරො. 

සට්ඨිහාෙනන්තිජාතියාසට්ඨිවස්සකාල්ස්තංකුඤ්ජරාථායමනපරිහායන්ති, 

තං සන්ධාය එවමාහ. පථබයා චාතුරන්තාොති චතූසු දිසාසු සමුද්දං පත්වා

ඨිතායචාතුරන්තායපථවියා. සුප්පියෙොති සුට්ඨුපියයො. යතසංත්වංවාරිය ො

යසට්යඨොතියයසමුද්යදවා ගඞ්ගායවායමුනායවානම්මදානදියාවාකුළීරා, 
යතසං සබ්යබසං වණ්ණසම්පත්තියා මහන්තත්යතන ච වාරිම්හි ජාතත්තා

වාරියජො ත්වයමව යසට්යඨො පසත්ථතයරො. මුඤ්ච යරොදන්තිො පතින්ති
සබ්යබසං යසට්ඨත්තාතයමවයාචාත, යරොදමානායමය්හංසාතකංමුඤ්ච. 
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පටුන 

අථාති ගහණස්ස සිථිල්කරණසමනන්තරයමව. එතස්සාති
පටිසත්තුමද්දනස්ස. 

පබ්බතගහනං නිස්සාොති තිස්යසො පබ්බතරාජියයො අතික්කතත්වා

චතුත්ථායපබ්බතරාජියංපබ්බතගහනංඋපනිස්සාය. එවංවදතීති‘‘උයදතයං
චක්ඛුමා’’තිආදිනා(ජා.1.2.17) ඉමං බුද්ධමන්තංමන්යතන්යතොවදති. 

තත්ථ උයදතීති පාචීනයල්ොකධාතුයතො උග්ගච්ඡති. චක්ඛුමාති
සකල්චක්කවාළවාසීනං අන්ධකාරං විධතත්වා චක්ඛුප්පටිල්ාභකරයණන

යන්යතන යතසං දින්නං චක්ඛු, යතන චක්ඛුනා චක්ඛුමා. එකරා ාති
සකල්චක්කවායළආයල්ොකකරානංඅන්තයර යසට්ඨට්යඨනරඤ්ජනට්යඨන

ච එකරාජා. හරිස්සවණ්යණොති හරිසමානවණ්යණො, සුවණ්ණවණ්යණොති

අත්යථො.පථවිංපභායසතීති පථවිප්පභායසො.තංතංනමස්සාමීතිතස්මාතං

එවරූපං භවන්තං නමස්සාත වන්දාත. තොජ්  ගුත්තා විහයරම්හ දිවසන්ති 
තයා අජ්ජ රක්ඛිතා හුත්වා ඉමං දිවසං චතුඉරියාපථවිහායරන සුඛං
විහයරයයාම. 

එවං යබොධිසත්යතො ඉමාය ගාථාය සූරියං නමස්සිත්වා දුතියගාථාය

අතීයත පරිනිබ්බුයත බුද්යධ යචව බුද්ධගුයණ ච නමස්සති ‘‘යෙ

බ්රාහ්මණා’’තිආදිනා. තත්ථ යෙ බ්රාහ්මණාති යය බාහිතපාපා පරිසුද්ධා

බ්රාහ්මණා. යවදගූතියවදානංපාරංගතා, යවයදහිපාරංගතාතිවායවදගූ.ඉධ
පන සබ්යබ සඞ්ඛතධම්යම විදියත පාකයට කත්වා කතාති යවදගූ.

යතයනවාහ – ‘‘සබ්බධම්යම’’ති. සබ්යබ ඛන්ධායතනධාතුධම්යම 
සල්ක්ඛණසාමඤ්ඤල්ක්ඛණවයසන අත්තයනො ඤාණස්ස විදියත පාකයට
කත්වා තිණ්ණං මාරානං මත්ථකං මද්දිත්වා සම්මාසම්යබොධිං පත්තා, 

සංසාරං වා අතික්කන්තාති අත්යථො. යත යම නයමොති යත මම ඉමං

නමක්කාරං පටිච්ඡන්තු. යතචමංපාලෙන්තූතිඑවංමයානමස්සිතාචයත

භගවන්යතො මං පාල්යන්තු රක්ඛන්තු. නමත්තු බුද්ධානං…යප.… 

විමුත්තිොති අයං මම නමක්කායරො අතීතානං පරිනිබ්බුතානං බුද්ධානං
අත්ථු, යතසංයයව චතූසු ඵයල්සු ඤාණසඞ්ඛාතාය යබොධියා අත්ථු, තථා
යතසඤ්යඤව අරහත්තඵල්විමුත්තියා විමුත්තානං අත්ථු, යා ච යනසං 
තදඞ්ගවික්ඛම්භනසමුච්යඡදප්පටිප්පස්සද්ධිනිස්සරණසඞ්ඛාතා පඤ්චවිධා 

විමුත්ති, තායවිමුත්තියාපිඅයංමය්හංනමක්කායරො අත්ථූතිඅත්යථො. ඉමං

යසො පරිත්තං කත්වා, යමොයරො චරති එසනාති ඉදං පන පදද්වයං සත්ථා 
අභිසම්බුද්යධො හුත්වා ආහ. තස්සත්යථො – භික්ඛයව, යසො යමොයරො ඉමං
පරිත්තංඉමං රක්ඛංකත්වාඅත්තයනොයගොචරභූතයංපුප්ඵඵල්ාදීනංඅත්ථාය
නානප්පකාරායඑසනාය චරතීති. 

එවංදිවසංචරිත්වාසායංපබ්බතමත්ථයකනිසීදිත්වාඅත්ථං ගච්ඡන්තං
සූරියං ඔයල්ොයකන්යතො බුද්ධගුයණ ආවජ්යජත්වා නිවාසට්ඨායන 

රක්ඛාවරණත්ථාය පුන බ්රහ්මමන්තං වදන්යතො ‘‘අයපතෙ’’න්තිආදිමාහ.
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යතයනවාහ – ‘‘දිවසං යගොචරං ගයහත්වා’’තිආදි. තත්ථ අයපතීති අපයාති

අත්ථං ගච්ඡති. ඉමං යසො පරිත්තං කත්වා යමොයරො වාසමකප්පයීති ඉදම්පි
අභිසම්බුද්යධො හුත්වා ආහ. තස්සත්යථො – භික්ඛයව, යසො යමොයරො ඉමං
පරිත්තං ඉමං රක්ඛං කත්වා අත්තයනො නිවාසට්ඨායන වාසං

සංකප්පයිත්ථාති. පරිත්තකම්මයතොපුයරතරයමවාතිපරිත්තකම්මකරණයතො

පුයරතරයමව. යමොරකුක්කුටිකාොතිකුක්කුටිකාසදිසායයමොරච්ඡාපිකාය. 

3. තතියය රූපායතනස්ස විය ගන්ධායතනස්සපි 

සමුට්ඨාපකපච්චයවයසනවියසයසොනත්ථීතිආහ– ‘‘චතුසමුට්ඨානික’’න්ති.
ඉත්ථියා සරීරගන්ධස්ස කායාරුළ්හඅනුයල්පනාදිගන්ධස්ස ච
තප්පටිබද්ධභාවයතො අවියසයසන ගහණප්පසඞ්යග ඉධාධිප්යපතගන්ධං

නිද්ධායරන්යතො ‘‘ස්වාෙ’’න්තිආදිමාහ. තත්ථ ඉත්ථිොති පාකතිකාය

ඉත්ථියා. දුග්ගන්යධොතිපාකතිකායඉත්ථියාසරීරගන්ධභාවයතොදුග්ගන්යධො 

යහොති. ඉධාධිප්යපයතොති ඉට්ඨභාවයතො අස්සායදතබ්බත්තා වුත්තං. කථං

පන ඉත්ථියා සරීරගන්ධස්ස දුග්ගන්ධභායවොතිආහ – ‘‘එකච්චා හී’’තිආදි.

තත්ථඅස්සස්සවියගන්යධො අස්සාඅත්ථීති අස්සගන්ධිනී. යමණ්ඩකස්සවිය

ගන්යධො අස්සා අත්ථීති යමණ්ඩකගන්ධිනී. යසදස්ස විය ගන්යධො අස්සා

අත්ථීති යසදගන්ධිනී. යසොණිතස්ස විය ගන්යධො අස්සා අත්ථීති 

යසොණිතගන්ධිනී.රජ් යතවාති අනාදිමතිසංසායරඅවිජ්ජාදිකියල්සවාසනාය
පරිකඩ්ඪිතහදයත්තා යඵොට්ඨබ්බස්සාදගධිතචිත්තතාය ච අන්ධබායල්ො
එවරූපායපි දුග්ගන්ධසරීරාය ඉත්ථියා රජ්ජතියයව. පාකතිකාය ඉත්ථියා
සරීරගන්ධස්සදුග්ගන්ධභාවංදස්යසත්වාඉදානි විසිට්ඨායඑකච්චායඉත්ථියා

තදභාවං දස්යසතුං – ‘‘චක්කවත්තියනො පනා’’තිආදිමාහ. යදි එවං ඊදිසාය

ඉත්ථියා සරීරගන්යධොපි ඉධ කස්මා නාධිප්යපයතොති ආහ – ‘‘අෙං න

සබ්බාසංයහොතී’’තිආදි. තිරච්ඡානගතායඉත්ථියාඑකච්චායචමනුස්සිත්ථියා
සරීරගන්ධස්සඅතිවිය අස්සායදතබ්බභාවදස්සනයතොපුනතම්පිඅවියසයසන

අනුජානන්යතො ‘‘ඉත්ථිකායෙ ගන්යධො වා යහොතූ’’තිආදිමාහ. 

ඉත්ථිගන්යධොත්යවවයවදිතබ්යබොතිතප්පටිබද්ධභාවයතොවුත්තං. 

4. චතුත්ථාදීසු කිං යතනාති ජිව්හාවිඤ්යඤයයරයස ඉධාධිප්යපයත කිං
යතන අවයවරසාදිනා වුත්යතන පයයොජනං. ඔට්ඨමංසං සම්මක්යඛතීති 

ඔට්ඨමංසසම්මක් යනො, යඛළාදීනි. ආදිසද්යදන ඔට්ඨමංසමක්ඛයනො

තම්බුල්මුඛවාසාදිරයසො ගය්හති. සබ්යබො යසො ඉත්ථිරයසොති ඉත්ථියාවස්ස
ගයහතබ්බත්තා. 

5. ඉත්ථියඵොට්ඨබ්යබොති එත්ථාපි එයසව නයයො. යදි පයනත්ථ
ඉත්ථිගතානි රූපාරම්මණාදීනි අවියසසයතො පුරිසස්ස චිත්තං පරියාදාය 
තිට්ඨන්ති, අථකස්මාභගවතාතානිවිසුංවිසුංගයහත්වායදසිතානීතිආහ– 

‘‘ඉති සත්ථා’’තිආදි. ෙථා හීතිආදිනා තයමවත්ථං සමත්යථති. ගයමතීති

වික්යඛපං ගයමති, අයයමව වා පායඨො. ගයමතීති ච සඞ්ගයමති. න තථා
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යසසා සද්දාදයෙො, න තථා රූපාදීනි ආරම්මණානීති එයතන සත්යතසු
රූපාදිගරුකතා අසංකිණ්ණා විය දස්සිතා, නයඛො පයනතං එවං දට්ඨබ්බං

අයනකවිධත්තා සත්තානං අජ්ොසයස්සාති දස්යසතුං – ‘‘එකච්චස්ස

චා’’තිආදි වුත්තං. පඤ්චගරුකවයසනාති පඤ්චාරම්මණගරුකවයසන. 
එකච්චස්ස හි පුරිසස්ස යථාවුත්යතසු පඤ්චසුපි ආරම්මයණසු ගරුකතා
යහොති, එකච්චස්ස තත්ථ කතිපයයසු, එකස්තං එව වා, යත සබ්යබපි

පඤ්චගරුකාත්යවව යවදිතබ්බායථා ‘‘සත්තිසයයො අට්ඨවියමොක්ඛා’’ති. න 

පඤ්චගරුක ාතකවයසන එයකකාරම්මයණගරුකස්යසවනාධිප්යපතත්තා. 
එයකකාරම්මණගරුකානඤ්හිපඤ්චන්නංපුග්ගල්ානංතත්ථආගතත්තාතං

ජාතකං ‘‘පඤ්චගරුක ාතක’’න්ති වුත්තං. යදි එවං යතන ඉධ පයයොජනං

නත්ථීති ආහ – ‘‘සක්ඛිභාවත්ථාො’’ති. ආහරිත්වා කයථතබ්බන්ති
රූපාදිගරුකතායඑයතඅනයබයසනංපත්තාතිදස්යසතුං කයථතබ්බං. 

6-8. යතසන්ති සුත්තානං. උප්පණ්යඩත්වා ගණ්හිතුං න ඉච්ඡීති තස්ස

යථොකං විරූපධාතුකත්තා න ඉච්ඡි. අනතික්කමන්යතොති සංසන්යදන්යතො. 

ද්යව හත්ථං පත්තානීති ද්යව උප්පල්ානි හත්ථං ගතානි. පහට්ඨාකාරං 

දස්යසත්වාති අපරාහි ඉත්ථීහි එයකකං ල්ද්ධං, මයා ද්යව ල්ද්ධානීති 

සන්තුට්ඨාකාරං දස්යසත්වා. පයරොදීති තස්සා පුබ්බසාතකස්ස මුඛගන්ධං

සරිත්වා.තස්සහිමුඛයතොඋප්පල්ගන්යධොවායති. හායරත්වාතිතස්මාඨානා
අපයනත්වා, ‘‘හරායපත්වා’’තිවාපායඨො, අයයමවත්යථො. 

සාධුසාධූතිභාසයතොතිධම්මකථාය අනුයමොදනවයසන ‘‘සාධසාධූ’’ති

භාසයතො. උප්පලංව ෙයථොදයකති යථා උප්පල්ං උප්පල්ගන්යධො මුඛයතො

නිබ්බත්යතොති. වට්ටයමව කථිතන්ති යථාරුතවයසන වුත්තං. යදිපි එවං
වුත්තං, තථාපි යථාරුතමත්යථ අවත්වා විවට්ටං නීහරිත්වා කයථතබ්බං
විමුත්තිරසත්තාභගවයතොයදසනාය. 

රූපාදිවග්ගවණ්ණනානිට්ඨිතා. 

ඉතිමයනොරථපූරණියාඅඞ්ගුත්තරනිකාය-අට්ඨකථාය 

පඨමවග්ගවණ්ණනායඅනුත්තානත්ථදීපනානිට්ඨිතා. 

2. නීවරණප්පහානවග්ගවණ්ණනා 
11. දුතිෙස්සාති දුතියවග්ගස්ස. එකධම්මම්පීතිඑත්ථ ‘‘එකසභාවම්පී’’ති

ඉතනාසභාවත්යථොයංධම්මසද්යදො‘‘කුසල්ාධම්මා’’තිආදීසුවියාති දස්සිතං
යහොති. යදග්යගන ච සභාවත්යථො, තදග්යගන නිස්සත්තත්යථො සිද්යධො

එවාති ‘‘නිස්සත්තට්යඨනධම්යමොයවදිතබ්යබො’’තිවුත්තං. සුභනිමිත්තන්ති
ධම්මපරියායයනවුත්තං. තඤ්හි අත්ථයතො කාමච්ඡන්යදො වා සියා. යසො හි
අත්තයනො ගහණාකායරන සුභන්ති, යතනාකායරන පවත්තනකස්ස 
අඤ්ඤස්සකාමච්ඡන්දස්සනිතත්තත්තා‘‘සුභනිතත්ත’’න්තිචවුච්චති.තස්ස 
ආරම්මණං වා සුභනිතත්තං. ඉට්ඨඤ්හි ඉට්ඨාකායරන වා ගය්හමානං
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පටුන 

රූපාදිආරම්මණං ‘‘සුභනිතත්ත’’න්ති වුච්චති. ආරම්මණයමව යචත්ථ
නිතත්තං. තථා හි වක්ඛති – ‘‘සුභනිතත්තන්ති රාගට්ඨානියං
ආරම්මණ’’න්ති. සමුච්චයත්යථො වා-සද්යදො අයනකත්ථත්තා නිපාතානං. 

භියෙයොභාවාොතිපුනප්පුනංභාවාය. යවපුල්ලාොතිවිපුල්භාවාය, වඩ්ඪියාති

අත්යථො. අ ායතො නිජ්ජායතො.යසසපදානිතස්යසව යවවචනානි. කායමසූති

පඤ්චසු කාමගුයණසු. කාමච්ඡන්යදොති කාමසඞ්ඛායතො ඡන්යදො, න
කත්තුකමයතාඡන්යදො න ධම්මච්ඡන්යදො. කාමනවයසන රජ්ජනවයසන ච

කායමොඑවරායගො කාමරායගො. කාමනවයසනනන්දනවයසනචකායමොඑව

නන්දීති කාමනන්දී. කාමනවයසන තණ්හායනවයසන ච කාමතණ්හා. 
ආදිසද්යදන ‘‘කාමස්යනයහො කාමපරිළායහො කාමමුච්ඡා 
කාමජ්යෙොසාන’’න්ති එයතසං පදානං සඞ්ගයහො දට්ඨබ්යබො. තත්ථ

වුත්තනයයයනව කාමත්ථං විදිත්වා සියනහනට්යඨන කාමස්යනයහො, 

පරිළාහනට්යඨන කාමපරිළායහො, මුච්ඡනට්යඨන කාමමුච්ඡා, ගිලිත්වා

පරිනිට්ඨාපනට්යඨන කාමජ්යඣොසානං යවදිතබ්බං. කාමච්ඡන්යදො එව

කුසල්ප්පවත්තියතො චිත්තස්ස නීවරණට්යඨන කාමච්ඡන්දනීවරණං, යසොති

කාමච්ඡන්යදො. අසමුදාචාරවයසනාති අසමුදාචාරභායවන. 

අනනුභූතාරම්මණවයසනාති ‘‘ඉදං නායමත’’න්ති වත්ථුවයසන උත්වා 
තස්තංඅත්තභායවඅනනුභූතස්සආරම්මණස්සවයසන.රූපසද්දාදියභදංපන
ආරම්මණං එකස්තම්පිඅත්තභායවඅනනුභූතංනාමනත්යථව, කිමඞ්ගංපන
අනාදිමතිසංසායර. 

යං වුත්තං – ‘‘අසමුදාචාරවයසන චා’’තිආදි, තං අතිසංඛිත්තන්ති 

විත්ථාරයතො දස්යසතුං – ‘‘තත්ථා’’තිආදිමාහ. තත්ථ භවග්ගහයණන
මහග්ගතභයවො ගහියතො. යසො හි ඔළාරිකකියල්සසමුදාචාරරහියතො. 

තජ්ජනීයකම්මකතාදිකායල් පාරිවාසිකකායල් ච චරිතබ්බානි ද්යවඅසීති 

ඛුද්දකවත්තානි නාම. න හි තානි සබ්බාසු අවත්ථාසු චරිතබ්බානි, තස්මා 

තානි න මහාවත්යතසු අන්යතොගධානීති ‘‘චුද්දස මහාවත්තානී’’ති වුත්තං.
තථා ආගන්තුකවත්තආවාසිකගතක-අනුයමොදනභත්තග්ග- 
පිණ්ඩචාරිකආරඤ්ඤකයසනාසනජන්තාඝරවච්චකුටිඋපජ්ොය- 
සද්ධිවිහාරිකආචරිය-අන්යතවාසිකවත්තානීති එතානි චුද්දස මහාවත්තානි
නාමාති වුත්තං. ඉතරානි පන ‘‘පාරිවාසිකානං භික්ඛූනං වත්තං 
පඤ්ඤායපස්සාමී’’ති (චූළව. 75) ආරභිත්වා ‘‘න උපසම්පායදතබ්බං, න
ඡමායං චඞ්කමන්යත චඞ්කයම චඞ්කතතබ්බ’’න්ති (චූළව. 81) වුත්තානි
පකතත්යත චරිතබ්බවත්තානි ඡසට්ඨි, තයතො පරං ‘‘න, භික්ඛයව, 
පාරිවාසියකන භික්ඛුනා පාරිවාසිකවුඩ්ඪතයරන භික්ඛුනා සද්ධිං, 
මූල්ායපටිකස්සනාරයහන, මානත්තාරයහන, මානත්තචාරියකන, 
අබ්භානාරයහනභික්ඛුනාසද්දිංඑකච්ඡන්යනආවායස වත්ථබ්බ’’න්තිආදීනි
පකතත්යත චරිතබ්යබහි අනඤ්ඤත්තා විසුං විසුං අගයණත්වා 
පාරිවාසිකවුඩ්ඪතරාදීසු පුග්ගල්න්තයරසු චරිතබ්බත්තා යතසං වයසන
සම්පිණ්යඩත්වා එයකකං කත්වා ගණිතානි පඤ්චාති එකසත්තතිවත්තානි. 
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උක්යඛපනීයකම්මකතවත්යතසු වත්තපඤ්ඤාපනවයසන වුත්තං – ‘‘න
පකතත්තස්ස භික්ඛුයනො අභිවාදනං පච්චුට්ඨානං…යප.… පිට්ඨිපරිකම්මං
සාදිතබ්බ’’න්ති ඉදං අභිවාදනාදීනං අස්සාදියනං එකං, ‘‘න පකතත්යතො
භික්ඛුසීල්විපත්තියාඅනුද්ධංයසතබ්යබො’’තිආදීනි (චූළව.51) චදසාතිඑවං
ද්වාසීති යහොන්ති. එයතස්යවව පන කානිචි තජ්ජනීයකම්මකතාදිවත්තානි
කානිචි පාරිවාසිකාදිවත්තානීති අග්ගහිතග්ගහයණන ද්වාවීසතිවත්තන්ති
යවදිතබ්බං. ‘‘චුද්දස මහාවත්තානී’’ති වත්වාපි ‘‘ආගන්තුකගතකවත්තානි
චා’’ති ඉයමසං විසුං ගහණං ඉමානි අභිණ්හං සම්භවන්තීති කත්වා. 

කියලයසො ඔකාසං න ලභති සබ්බදා වත්තප්පටිපත්තියංයයව

බයාවටචිත්තතාය. අයෙොනියසොමනසිකාරන්ති අනිච්චාදීසු

‘‘නිච්ච’’න්තිආදිනාපවත්තං අනුපායමනසිකාරං. සතියවොස්සග්ගන්තිසතියා

විස්සජ්ජනං, සතිවිරහන්ති අත්යථො. එවම්පීති වක්ඛමානායපක්ඛාය 

අවුත්තසම්පිණ්ඩනත්යථො පි-සද්යදො. 

අනුසන්ධිවයසනාති පුච්ඡානුසන්ධිආදිඅනුසන්ධිවයසන. 

පුබ්බාපරවයසනාති පුබ්බාපරගන්ථසල්ල්ක්ඛණවයසන. ගණ්හන්තස්සාති

ආචරියමුඛයතො ගණ්හන්තස්ස. සජ්ඣාෙන්තස්සාති ආචරියමුඛයතො 

උග්ගහිතගන්ථං සජ්ොයන්තස්ස. වායචන්තස්සාති පාළිං තදත්ථඤ්ච

උග්ගණ්හාපනවයසන පයරසං වායචන්තස්ස. යදයසන්තස්සාති

යදසනාවයසනපයරසංධම්මංයදයසන්තස්ස. පකායසන්තස්සාතිඅත්තයනො
අත්තයනොසංසයට්ඨායනපුච්ඡන්තානං යාථාවයතොඅත්ථංපකායසන්තස්ස. 

කියලයසො ඔකාසං න ලභති රත්තින්දිවං ගන්ථකම්යමසුයයව

බයාවටචිත්තතාය. එවම්පීති වුත්තසම්පිණ්ඩනත්යථො පි-සද්යදො. එවං
යසයසසුපි. 

ධුතඞ්ගධයරොයහොතීතිවුත්තයමවත්ථං පකායසති ‘‘යතරසධුතඞ්ගගුයණ

සමාදාෙ වත්තතී’’ති. බාහුල්ලාොති චීවරාදිපච්චයබාහුල්ල්ාය. යථා

චීවරාදයයො පච්චයා බහුල්ං උප්පජ්ජන්ති, තථා ආවත්තස්ස පවත්තස්සාති

අත්යථො. පරිහීනජ්ඣානස්සාති ොනන්තරායකයරන
විසභාගරූපදස්සනාදිනා යකනචි නිතත්යතන පරිහීනජ්ොනස්ස. 

විස්සට්ඨජ්ඣානස්සාති අසමාපජ්ජනවයසන පරිච්චත්තජ්ොනස්ස. 

භස්සාදීසූති ආදි-සද්යදන ගණසඞ්ගණිකනිද්දානවකම්මාදිං සඞ්ගණ්හාති. 

සත්තසු වා අනුපස්සනාසූති එත්ථ සත්ත අනුපස්සනා නාම 
අනිච්චානුපස්සනා දුක්ඛානුපස්සනා අනත්තානුපස්සනා නිබ්බිදානුපස්සනා 
විරාගානුපස්සනා නියරොධානුපස්සනා පටිනිස්සග්ගානුපස්සනා 
ඛයානුපස්සනා වයානුපස්සනා විපරිණාමානුපස්සනා අනිතත්තානුපස්සනා 
අප්පණිහිතානුපස්සනා සුඤ්ඤතානුපස්සනා අධිපඤ්ඤාධම්මවිපස්සනා
යථාභූතඤාණදස්සනං ආදීනවානුපස්සනා පටිසඞ්ඛානුපස්සනා
විවට්ටානුපස්සනාති ඉමාසු අට්ඨාරසසු මහාවිපස්සනාසු ආදියතො වුත්තා 
අනිච්චානුපස්සනාදි-පටිනිස්සග්ගානුපස්සනාපරියන්තා සත්ත. එත්ථ යං
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වත්තබ්බං, තං විසුද්ධිමග්ගසංවණ්ණනායතො (විසුද්ධි. මහාටී. 2.741) 
ගයහතබ්බං. 

අනායසවනතාොති පුරිමත්තභායව ොයනන වික්ඛම්භිතකියල්සස්ස

කාමච්ඡන්දාදිආයසවනායඅභාවයතො. අනනුභූතපුබ්බන්තිතස්තංඅත්තභායව

අනනුභූතපුබ්බං.  ායතොති එතස්යසව යවවචනං සඤ් ායතොතිආදි. නනු ච
ඛණිකත්තා සබ්බධම්මානං උප්පන්නස්ස කාමච්ඡන්දස්ස තඞ්ඛණංයයව
අවස්සං නියරොධසම්භවයතො නිරුද්යධ ච තස්තං පුන අඤ්ඤස්යසව
උප්පජ්ජනයතො ච කථං තස්ස පුනප්පුනභායවො රාසිභායවො චාති ආහ – 

‘‘තත්ථ සකිං උප්පන්යනො කාමච්ඡන්යදො’’තිආදි. අට්ඨානයමතන්ති
අකාරණයමතං. යයන කාරයණන උප්පන්යනො කාමච්ඡන්යදො න
නිරුජ්ෙති, නිරුද්යධො ච ස්යවව පුන උප්පජ්ජිස්සති, තාදිසං කාරණං
නත්ථීතිඅත්යථො. 

රාගට්ඨානිෙන්ති රාගජනකං. අනිච්චාදීසු නිච්චාදිවයසන

විපරීතමනසිකායරො, ඉධ අයයොනියසොමනසිකායරොති ආහ – ‘‘අනිච්යච

නිච්ච’’න්තිආදි. අයෙොනියසොමනසිකායරොති අනුපායමනසිකායරො, 
කුසල්ධම්මප්පවත්තියා අකාරණභූයතො මනසිකායරොති අත්යථො. 

උප්පථමනසිකායරොති කුසල්ධම්මප්පවත්තියා අමග්ගභූයතො මනසිකායරො. 

සච්චවිප්පටිකූයලනාති සච්චාභිසමයස්ස අනුනුයල්ොමවයසන. 

ආවජ් නාතිආදිනා ආවජ්ජනාය පච්චයභූතා තයතො පුරිමුප්පන්නා 
මයනොද්වාරිකාඅකුසල්ජවනප්පවත්තිඵල්යවොහායරනතථාවුත්තා.තස්සහි

වයසන සා අකුසල්ප්පවත්තියා උපනිස්සයයො යහොති. ආවජ් නාති 
භවඞ්ගචිත්තං ආවජ්ජයතීති ආවජ්ජනා. අනු අනු ආවජ්යජතීති 

අන්වාවජ් නා. භවඞ්ගාරම්මණයතො අඤ්ඤං ආභුජතීති ආයභොයගො. 

සමන්නාහරතීති සමන්නාහායරො. තයදවාරම්මණං අත්තානං අනුබන්ධිත්වා

උප්පජ්ජමායනො මනසි කයරොති ඨයපතීති මනසිකායරො. අෙං වුච්චති

අයෙොනියසොමනසිකායරොති අයං අනුපායඋප්පථමනසිකාරල්ක්ඛයණො
අයයොනියසොමනසිකායරොනාමවුච්චති. 

12. දුතියය භත්තබයාපත්ති විොති භත්තස්ස පූතිභායවන

විප්පකාරප්පත්ති විය, චිත්තස්ස බයාපජ් නන්ති චිත්තස්ස 

විකාරභාවාපාදනං. යතයනවාහ – ‘‘පකතිවි හනභායවො’’ති. බයාපජ්ජති

යතන චිත්තං පූතිකුම්මාසාදයයො විය පුරිමපකතිං ජහතීති බයාපායදො. 
පටියඝොයයව උපරූපරි උප්පජ්ජමානස්ස පටිඝස්ස නිතත්තභාවයතො 

පටිඝනිමිත්තං, පටිඝස්සචකාරණභූතංආරම්මණං පටිඝනිතත්තන්තිආහ– 

‘‘පටිඝස්සපි පටිඝාරම්මණස්සපි එතං අධිවචන’’න්ති. අට්ඨකථාෙන්ති
මහාඅට්ඨකථායං. 
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13. තතියයථිනතා ථිනං, සප්පිපිණ්යඩො වියඅවිප්ඵාරිකතායචිත්තස්ස

ඝනභායවො බද්ධතාති අත්යථො. යමධතීති මිද්ධං, අකම්මඤ්ඤභායවන
හිංසතීතිඅත්යථො.‘‘යාතස්තංසමයය චිත්තස්සඅකල්යතා’’තිආදිනා(ධ.ස.
1162) ථිනස්ස, ‘‘යා තස්තං සමයය කායස්ස අකල්යතා’’තිආදිනා (ධ. ස.

1163) ච තද්ධස්ස අභිධම්යම නිද්දිට්ඨත්තා වුත්තං – ‘‘චිත්තස්ස

අකම්මඤ්ඤතාථිනං, තිණ්ණං න්ධානංඅකම්මඤ්ඤතා මිද්ධ’’න්ති.සතිපි
අඤ්ඤමඤ්ඤාවිප්පයයොයග චිත්තකායල්හුතාදීනං විය චිත්තයචතසිකානං
යථාක්කමංතංතංවියසයසොසියා, යායතසංඅකල්යතාදීනංවියසසපච්චයතා, 

අයයමයතසං සභායවොති දට්ඨබ්බං. කපිමිද්ධස්සාති වුත්තයමවත්ථං

විභායවති ‘‘පචලායිකභාවස්සා’’ති. අක්ඛිදල්ානං පචල්භාවං කයරොතීති

පචල්ායියකො, පචල්ායිකස්ස භායවො පචලායිකභායවො, පචල්ායිකත්තන්ති

වුත්තං යහොති. උභින්නන්ති ථිනතද්ධානං. ‘‘විත්ථායරො යවදිතබ්යබො’’ති

ඉතනා සම්බන්යධො යවදිතබ්යබො. චිත්තස්ස අකලයතාති චිත්තස්ස 
ගිල්ානභායවො. ගිල්ායනො හි අකල්යයකොති වුච්චති. විනයයපි වුත්තං –
‘‘නාහං, භන්යත, අකල්යයකො’’ති (පාරා. 151). කාල්ං ඛමතීති හි කල්යං, 

අයරොගතා, තස්සං නියුත්යතො කල්යයකො, න කල්යයකො අකලයයකො.

අකම්මඤ්ඤතාති චිත්තයගල්ඤ්ඤසඞ්ඛායතොව අකම්මඤ්ඤතාකායරො. 

ඔලීෙනාති ඔලීයනාකායරො. ඉරියාපථූපත්ථම්භිතඤ්හි චිත්තං ඉරියාපථං
සන්ධායරතුං අසක්යකොන්තං රුක්යඛ වග්ගුලි විය ඛීයල්
ල්ග්ගිතඵාණිතවාරයකොවියචඔලීයතිල්ම්බති, තස්සතංආකාරං සන්ධාය–

‘‘ඔලීයනා’’ති වුත්තං. දුතියපදං උපසග්යගන වඩ්ඪිතං. කාෙස්සාති

යවදනාදික්ඛන්ධත්තයසඞ්ඛාතස්ස නාමකායස්ස. අකලයතා

අකම්මඤ්ඤතාතියහට්ඨාවුත්තනයයමව.යමයඝොවියආකාසං ඔනය්හතීති 

ඔනායහො.ඔනය්හතීතිචඡායදතිඅවත්ථරතිවාති අත්යථො. සබ්බයතොභායගන

ඔනායහොති පරියෙොනායහො. අරතිආදීනං අත්යථො විභඞ්යග (විභ. 856) 

වුත්තනයයයනව යවදිතබ්යබොති තත්ථ වුත්තපාළියා දස්යසතුං – ‘‘වුත්තං

යහත’’න්තිආදිමාහ. 

තත්ථ පන්යතසූති දූයරසු, විවිත්යතසු වා. අධිකුසයලසූති

සමථවිපස්සනාධම්යමසු. අරතීති රතිප්පටික්යඛයපො. අරතිතාති 

අරමනාකායරො. අනභිරතීති අනභිරතභායවො. අනභිරමනාති

අනභිරමනාකායරො. උක්කණ්ඨිතාති උක්කණ්ඨනාකායරො. පරිතස්සිතාති
උක්කණ්ඨනවයසයනව පරිතස්සනා, උක්කණ්ඨිතස්යසව තත්ථ තත්ථ

තණ්හායනාති වුත්තං යහොති. පරිතස්සිතාති වා කම්පනා. තන්දීති
ජාතිආල්සියං, පකතිආල්සියන්ති අත්යථො. තථා හි කුසල්කරයණ කායස්ස
අවිප්ඵාරිකතා ලීනතා ජාතිආල්සියං තන්දී නාම, න යරොගඋතුජාදීහි 

කායයගල්ඤ්ඤං. තන්දිෙනාති තන්දියනාකායරො. තන්දිමනතාති තන්දියා

අභිභූතචිත්තතා. අල්සස්ස භායවො ආලසයං, ආල්සයායනාකායරො 

ආලසයාෙනා. ආල්සයායිතස්ස භායවො ආලසයායිතත්තං. ඉති සබ්යබහිපි
ඉයමහි පයදහිකියල්සවයසනකායාල්සියංකථිතං. ථිනතද්ධකාරණානඤ්හි
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පටුන 

රාගාදිකියල්සානං වයසන නාමකායස්ස ආල්සියං, තයදව රූපකායස්සාපීති

දට්ඨබ්බං.  ම්භනාති ඵන්දනා. පුනප්පුනං ජම්භනා වි ම්භනා. ආනමනාති

පුරයතො නමනා. විනමනාති පච්ඡයතො නමනා. සන්නමනාති සමන්තයතො

නමනා. පණමනාති යථා තන්තයතො උට්ඨිතයපසකායරො කිස්තඤ්චියදව
ගයහත්වා උජුං කායං උස්සායපති, එවං කායස්ස උද්ධං ඨපනා. 

බයාධිෙකන්ති උප්පන්නබයාධිතා. ඉති සබ්යබහිපි ඉයමහි පයදහි 
ථිනතද්ධකාරණානං රාගාදිකියල්සානං වයසන කායබද්ධනයමව කථිතං. 

භුත්තාවිස්සාතිභුත්තවයතො. භත්තමුච්ඡාතිභත්තයගල්ඤ්ඤං.බල්වභත්යතන

හි මුච්ඡාපත්යතො විය යහොති. භත්තකිලමයථොති භත්යතනකිල්න්තභායවො. 

භත්තපරිළායහොති භත්තදරයථො. තස්තඤ්හි සමයය පරිළාහුප්පත්තියා 

උපහතින්ද්රියයො යහොති, කායයො ජීරතීති. කාෙදුට්ඨුල්ලන්ති භත්තං නිස්සාය

කායස්සඅකම්මඤ්ඤතං. අකලයතාතිආදි යහට්ඨාවුත්තනයයමව. ලීනන්ති

අවිප්ඵාරිකතාය පටිකුටිතං. ඉතයර ද්යව ආකාරභාවනිද්යදසා. ථිනන්ති

සප්පිපිණ්යඩො විය අවිප්ඵාරිකතාය ඝනභායවන ඨිතං. ථිෙනාති

ආකාරනිද්යදයසො. ථියිභායවො ථියිතත්තං, අවිප්ඵාරවයසයනව බද්ධතාති
අත්යථො. ඉයමහි පන සබ්යබහිපි පයදහි ථිනතද්ධකාරණානං
රාගාදිකියල්සානංවයසන චිත්තස්සගිල්ානාකායරොකථියතොතියවදිතබ්යබො. 

පුරිමා චත්තායරො ධම්මාති අරති, තන්දී, විජම්භිතා, භත්තසම්මයදොති එයත
චත්තායරො ධම්මා. යදා ථිනතද්ධං උප්පන්නං යහොති, තදා අරතිආදීනම්පි

සම්භවයතො ‘‘උපනිස්සෙයකොටිො පන යහොතී’’ති වුත්තං, 
උපනිස්සයයකොටියාපච්චයයො යහොතීතිඅත්යථො. 

14. චතුත්යථ උද්දතස්ස භායවො උද්ධච්චං. යස්ස ධම්මස්ස වයසන

උද්ධතං යහොති චිත්තං, තංසම්පයුත්තා වා ධම්මා, යසො ධම්යමො උද්දච්චං. 
කුච්ඡිතං කතං කුකතං, දුච්චරිතං සුචරිතඤ්ච. අකතම්පි හි කුකතයමව.
එවඤ්හි වත්තායරො යහොන්ති ‘‘යං මයා න කතං, තං කුකත’’න්ති. එවං
කතාකතං දුච්චරිතං සුචරිතඤ්ච කුකතං, තං ආරබ්භ විප්පටිසාරවයසන

පවත්තං පනචිත්තංඉධකුකතන්තියවදිතබ්බං.තස්සභායවො කුක්කුච්චං.

චිත්තස්ස උද්ධතාකායරොති චිත්තස්ස අවූපසමාකායරොව වුත්යතො.
අවූපසමල්ක්ඛණඤ්හි උද්ධච්චං. යථාපවත්තස්ස කතාකතාකාරවිසිට්ඨස්ස

දුච්චරිතසුචරිතස්ස අනුයසොචනවයසන විරූපං පටිසරණං විප්පටිසායරො. 
කුක්කුච්චස්සපි කතාකතානුයසොචනවයසන චිත්තවික්යඛපභාවයතො

අවූපසමාකායරො සම්භවතීති ආහ – ‘‘යචතයසො අවූපසයමොති

උද්ධච්චකුක්කුච්චස්යසවතං නාම’’න්ති. ස්යවව ච යචතයසො අවූපසයමොති
උද්ධච්චකුක්කුච්චයමවනිද්දිට්ඨං.තඤ්චඅත්තයනොවඅත්තනාසහජාතංන 

යහොතීති ආහ – ‘‘අෙං පන උපනිස්සෙයකොටිො පච්චයෙො යහොතී’’ති. 
උපනිස්සයපච්චයතාචපුරිමුප්පන්නවයසනයවදිතබ්බා. 

15. පඤ්චයම විගතා චිකිච්ඡා අස්සාති විචිකිච්ඡා. සභාවං විචිනන්යතො

තායකිච්ඡතීතිවා විචිකිච්ඡා. 



අඞ්ගුත්තරනිකායය එකකනිපාත-ටීකා  රූපාදි-එකපුග්ගල්(වග්ග) 

66 

පටුන 

16. ඡට්යඨ යහතුං වා පච්චෙං වා න ලභතීති එත්ථ යහතුග්ගහයණන

ජනකංකාරණමාහ, පච්චයග්ගහයණනඅනුපාල්නකංකාරණං. යහතුන්තිවා

උපාදානකාරණං. පච්චෙන්ති සහකාරණං වුත්තං. තන්ති කියල්සං. 

විවට්යටත්වා අරහත්තං ගණ්හාතීති විවට්ටාභිමුඛං චිත්තං යපයසත්වා
විපස්සනංවඩ්යඪන්යතොඅරහත්තඵල්ංගණ්හාති.භික්ඛායචරන්ති එත්ථාති 

භික් ාචායරො, යගොචරගාමස්යසතං අධිවචනං, තස්තං භික්ඛාචායර. වෙං

ආගම්මාති දාරභරණානුරූපං වයං ආගම්ම. ආයූහන්යතොති උපචිනන්යතො. 

අඞ්ගාරපක්කන්ති වීතච්චිකඞ්ගායරසු පක්කං. කිං නායමතන්ති භික්ඛූ

ගරහන්යතො ආහ. ජීවමානයපතකසත්යතොති ජීවමායනො හුත්වා ‘‘යතයනව 
අත්තභායවන යපතභාවං පත්තසත්යතො භවිස්සතී’’ති පරිකප්පවයසන

වුත්තං. කුටන්ති පානීයඝටං. ොව දාරුණන්ති අතිවිය දාරුණං. විපායකො

කීදියසො භවිස්සතීති තයා කතකම්මස්ස ආයතිං අනුභවිතබ්බවිපායකො
කීදියසොභවිස්සති. 

විසඞ් රිත්වාති යඡදනයභදනාදීහි විනායසත්වා. දීපකමිගපක්ඛියනොති
අත්තයනොනිසින්නභාවස්ස දීපනයතොඑවංල්ද්ධනාමාතගපක්ඛියනො, යයන
අරඤ්ඤං යනත්වා යනසායදො යතසං සද්යදන ආගතාගයත තගපක්ඛියනො

වධිත්වා ගණ්හාති. යථරන්ති චූළපිණ්ඩපාතිකතිස්සත්යථරං. ඉද්ධිො

අභිසඞ් රිත්වාති අධිට්ඨානාදිවයසනඉද්ධිං අභිසඞ්ඛරිත්වා. උපයයොගත්යථ

යචතංකරණවචනං. අග්ගිපපටිකන්තිඅච්චිකරණං, විප්ඵුලිඞ්ගන්තිඅත්යථො. 

පස්සන්තස්යසවාති අනාදයර සාතවචනං. තස්ස යථරස්සාති තස්ස

තල්ක්ඛතිස්සත්යථරස්ස. තස්සාති තස්සා අග්ගිපපටිකාය. පටිබලස්සාති
උග්ගහණසජ්ොයාදීසු පටිබල්ස්ස. දුක්ඛං උපනිසා කාරණයමතිස්සාති 

දුක්ඛූපනිසා, දුක්ඛනිබන්ධනා දුක්ඛයහතුකා සද්ධාති වුත්තං යහොති.

වත්තමුයඛන කම්මට්ඨානස්ස කථිතත්තා ‘‘වත්තසීයස ඨත්වා’’ති වුත්තං. 

පලාලවරණකන්තිපල්ාල්පුඤ්ජං. 

ආරම්භථාති සමථවිපස්සනාදීසු වීරියං කයරොථ. නික්කමථාති
යකොසජ්ජයතො නික්ඛමථ, කාමානං වා පනූදනාය නික්ඛමථ, උභයයනපි
වීරියයමව වුත්තං. වීරියඤ්හි ආරම්භනකවයසන ආරම්යභො, යකොසජ්ජයතො

නික්ඛමනවයසන‘‘නික්කයමො’’තිවුච්චති. යුඤ් ථබුද්ධසාසයනතිබුද්ධස්ස
භගවයතො පරියත්තිපටිපත්තිපටියවධසඞ්ඛායත තිවිධසාසයන යුඤ්ජථ

යයොගං කයරොථ. එවමනුයුඤ්ජන්තා මච්චුයනො යසනං ධුනාථ විද්ධංයසථ.

තත්ථ මච්චුයනොයසනන්ති– 

‘‘කාමායතපඨමායසනා, දුතියාඅරතිවුච්චති; 
තතියාඛුප්පිපාසායත, චතුත්ථීතණ්හාපවුච්චති. 

‘‘පඤ්චමංථිනතද්ධංයත, ඡට්ඨාභීරූපවුච්චති; 
සත්තමීවිචිකිච්ඡායත, මක්යඛොථම්යභොයතඅට්ඨයමො. 
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‘‘ල්ායභො සියල්ොයකොසක්කායරො, 
තච්ඡාල්ද්යධොචයයොයයසො; 
යයොචත්තානංසමුක්කංයස, 
පයරචඅවජානාති. 

‘‘එසානමුචියතයසනා, කණ්හස්සාභිප්පහාරිනී; 
නනංඅසූයරොජිනාති, යජත්වාචල්භයතසුඛ’’න්ති. (සු.නි. 438-
441) – 

එවමාගතං කාමාදියභදං මච්චුයනො යසනං. එත්ථ ච යස්මා ආදියතොව 
අගාරියභූයතසත්යතවත්ථුකායමසුකියල්සකාමායමොසයන්ති, යතඅභිභුයය
අනගාරියභාවං උපගතානං පන්යතසු යසනාසයනසු අඤ්ඤතරඤ්ඤතයරසු
වාඅධිකුසයල්සුධම්යමසුඅරති උප්පජ්ජති.වුත්තඤ්යහතං–‘‘පබ්බජියතන
යඛො, ආවුයසො, අභිරති දුක්කරා’’ති (සං. නි. 4.331). තයතො යත
පරප්පටිබද්ධජීවිකත්තා ඛුප්පිපාසා බාධති, තාය බාධිතානං 
පරියයසනතණ්හාචිත්තංකිල්මයති.අථයනසංකිල්න්තචිත්තානංථිනතද්ධං
ඔක්කමති, තයතො වියසසමනධිගච්ඡන්තානං දුරභිසම්භයවසු
අරඤ්ඤවනපත්යථසුපන්යතසුයසනාසයනසුවිහරතං උත්රාසසඤ්ඤිතාභීරු
ජායති. යතසං උස්සඞ්කිතපරිසඞ්කිතානං දීඝරත්තං 
වියවකරසමනස්සාදයමානානං විහරතං ‘‘න සියා නු යඛො එස මග්යගො’’ති
පටිපත්තියං විචිකිච්ඡා උප්පජ්ජති. තං වියනොයදත්වා විහරතං
අප්පමත්තයකන වියසසාධිගයමන මානමක්ඛථම්භා ජායන්ති. යතපි
වියනොයදත්වා විහරතං තයතො අධිකතරං වියසසාධිගමනං නිස්සාය
ල්ාභසක්කාරසියල්ොකාඋප්පජ්ජන්ති.ල්ාභාදීහිමුච්ඡිත්වා ධම්මප්පතිරූපකානි
පකායසන්යතො තච්ඡායසං අධිගන්ත්වා තත්ථ ඨිතා ජාතිආදීහි අත්තානං
උක්කංයසන්ති, පරං වම්යභන්ති, තස්මා කාමාදීනං පඨමයසනාදිභායවො 

යවදිතබ්යබො. නළාගාරන්තිනයළහිවිනද්ධතිණච්ඡන්නයගහං. 

විහස්සතීති උග්ගහණසජ්ොයනමනසිකාරාදීහි විහරිස්සති. 

 ාතිසංසාරන්ති පුනප්පුනං ජාතිසඞ්ඛාතසංසාරවට්ටං. දුක් ස්සන්තං

කරිස්සතීති දුක්ඛස්ස අන්තසඞ්ඛාතං නිබ්බානං සච්ඡිකරිස්සති. 

පලාලපුඤ් ාහන්ති පල්ාල්පුඤ්ජං අහන්ති පදච්යඡයදො. තතිෙං ඨානන්ති
අනාගාතඵල්ංසන්ධායවදති. 

තිවස්සභික්ඛුකායලතිඋපසම්පදයතො තීණි වස්සානි අස්සාති තිවස්යසො, 
තිවස්යසොචයසොභික්ඛුචාතිතිවස්සභික්ඛු, තස්ස, යතනවා උපල්ක්ඛියතො
කායල්ොතිවස්සභික්ඛුකායල්ො, තස්තං.යදායසො තිවස්යසොභික්ඛුනාමයහොති, 

තදාති වුත්තං යහොති. කම්මං කයරොතීති භාවනාකම්මං කයරොති. 

ගන්ථකම්මන්ති ගන්ථවිසයං උග්ගහණාදිකම්මං. පිණ්ඩාපචිතිං කත්වාති 
අන්යතොවස්යස යතමාසං දින්නපිණ්ඩස්ස කියල්සක්ඛයකරයණන අපචිතිං
පූජං කත්වා. පිණ්ඩාපචිතිං කයරොන්යතො හි භික්ඛු යයහි අත්තයනො යයො
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පටුන 

පිණ්ඩපායතො දින්යනො, යතසං තස්ස මහප්ඵල්භාවං ඉච්ඡන්යතො අත්තයනො
සන්තානයමවකියල්සක්ඛයකරයණනවියසොයධත්වාඅරහත්තං ගණ්හාති. 

මහාභූතීතිඑත්ථපූජාවචයනොමහන්තසද්යදො, භූතීතිචනායමකයදයසන
තිස්සභූතිත්යථරං ආල්පති. භවති හි නායමකයදයසනපි යවොහායරො යථා 

‘‘යදවදත්යතො දත්යතො’’ති. මහාභූතීති වා පියසමුදාහායරො, යසො මහති භූති

විභූති පුඤ්ඤඤාණාදිසම්පදා අස්සාති මහාභූති. ඡන්නං 

යසපණ්ණිගච්ඡමූලන්ති සාඛාපල්ාසාදීහි ඡන්නං ඝනච්ඡායං

යසපණ්ණිගච්ඡමූල්ං. අසුභකම්මට්ඨානං පාදකං කත්වාති
යකසාදිඅසුභයකොට්ඨාසභාවනාය පටිල්ද්ධං උපචාරසමාධිං අප්පනාසමාධිං
වා පාදකං කත්වා. අසුභවිසයං උපචාරජ්ොනාදිකම්මයමයවත්ථ උපරි
පවත්යතතබ්බභාවනාකම්මස්සකාරණභාවයතොඨානන්ති කම්මට්ඨානං. 

සහස්සද්විසහස්සසඞ්ඛාමත්තත්තා ‘‘මහාගයණ’’ති වුත්තං. අත්තයනො

වසනට්ඨානයතො යථරස්සසන්තිකංගන්ත්වාතිඅත්තයනොවසනට්ඨානයතො
ආකායසනගන්ත්වා විහාරසමීයපඔතරිත්වාදිවාට්ඨායනනිසින්නත්යථරස්ස

සන්තිකං ගන්ත්වා. කිං ආගයතොසීති කිංකාරණා ආගයතොසි. සබ්යබසු 

රත්තිදිවසභායගසු ඔකාසං අලභන්යතොති යසො කිර යථයරො ‘‘තුය්හං
ඔකායසොන භවිස්සති, ආවුයසො’’ති වුත්යතපි ‘‘විතක්කමාළයකඨිතකායල් 
පුච්ඡිස්සාත, භන්යත’’ති වත්වා ‘‘තස්තං ඨායන අඤ්යඤ පුච්ඡිස්සන්තී’’ති 
වුත්යත ‘‘භික්ඛාචාරමග්යග, භන්යත’’ති වත්වා ‘‘තත්රාපි අඤ්යඤ
පුච්ඡන්තී’’ති වුත්යත දුපට්ටනිවාසනට්ඨායන, සඞ්ඝාටිපාරුපනට්ඨායන, 
පත්තනීහරණට්ඨායන, ගායම චරිත්වා ආසනසාල්ාය යාගුපීතකායල්, 
භන්යතති. තත්ථාපි යථරා අත්තයනො කඞ්ඛං වියනොයදන්ති, ආවුයසොති.
අන්යතොගාමයතො නික්ඛමනකායල් පුච්ඡිස්සාත, භන්යතති. තත්රාපි අඤ්යඤ
පුච්ඡන්ති, ආවුයසොති. අන්තරාමග්යග, භන්යතති. යභොජනසාල්ාය 
භත්තකිච්චපරියයොසායන, භන්යත. දිවාට්ඨායන පාදයධොවනකායල්, 
භන්යතති. තයතො පට්ඨාය යාව අරුණා අපයර පුච්ඡන්ති, ආවුයසොති.
දන්තකට්ඨං ගයහත්වා මුඛයධොවනත්ථං ගමනකායල්, භන්යතති. තදාපි
අඤ්යඤ පුච්ඡන්තීති. මුඛං යධොවිත්වා ආගමනකායල්, භන්යතති. තත්රාපි
අඤ්යඤ පුච්ඡිස්සන්තීති. යසනාසනං පවිසිත්වා නිසින්නකායල්, භන්යතති.
තත්රාපි අඤ්යඤ පුච්ඡන්ති, ආවුයසොති. එවං සබ්යබසු රත්තිදිවසභායගසු
යාචමායනොඔකාසංනල්භි, තංසන්ධායයතංවුත්තං–‘‘එවංඔකායසඅසති 
මරණස්ස කථං ඔකාසං ල්භිස්සථා’’ති. භන්යත, නනු මුඛං යධොවිත්වා
යසනාසනං පවිසිත්වා තයයො චත්තායරො පල්ල්ඞ්යක උණ්හායපත්වා
යයොනියසොමනසිකාරකම්මංකයරොන්තානංඔකාසල්ායභන භවිතබ්බංසියාති

අධිප්පායයනවදති. මණිවණ්යණති ඉන්දනීල්මණිවණ්යණ. 

ඝයටන්තස්යසවාතිවායාමන්තස්යසව. විසුද්ධිපවාරණන්ති ‘‘පරිසුද්යධො
අහ’’න්තිඑවංපවත්තං විසුද්ධිපවාරණං.අරහන්තානයමවයහසාපවාරණා. 
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කාළකං වාති මහන්තං කාළකං සන්ධාය වදති, තිලයකො වාති ඛුද්දකං
සන්ධාය. උභයයනපිසීල්ස්සපරිසුද්ධභාවයමවවිභායවති. 

පධානකම්මිකාති පධානකම්යම නියුත්තා. ලද්ධමග්ගන්ති ල්ද්ධූපායං, 

පඨමයමව ල්ද්ධූපයදසන්ති වුත්තං යහොති. අපත්තානීති ඡඩ්ඩිතානි. 

අලාබූයනව සාරයදති සරදකායල් වාතාතපහතානි තත්ථ තත්ථ 

විප්පකිණ්ණඅල්ාබූනි විය. කායපොතකානීති කයපොතකවණ්ණානි. තානි

දිස්වානකා රතීතිතානි එවරූපානි අට්ඨීනි දිස්වා තුම්හාකං කානාම රති, 

නනු අප්පමත්තකාපි රති කාතුං න වට්ටතියයවාති අත්යථො. දුතිෙකථං

අකථිතපුබ්යබොති අත්තයනො වුඩ්ඪතයරන සද්ධිං වුත්තවචනස්ස පච්චනීකං
දුතියකථංඅකථිතපුබ්යබො. 

තදඞ්යගන, තදඞ්ගස්ස පහානං තදඞ්ගප්පහානං. යඤ්හි රත්තිභායග
සමුජ්ජලියතන දීයපන අන්ධකාරස්ස විය යතන යතන විපස්සනාය
අවයවභූයතන ඤාණඞ්යගන පටිපක්ඛවයසයනව තස්ස තස්ස
පහාතබ්බධම්මස්සපහානතදංතදඞ්ගප්පහානංනාම.යථාකාමච්ඡන්දාදයයො
න චිත්තං පරියුට්ඨාය තිට්ඨන්ති, එවං පරියුට්ඨානස්ස නියසධනං

අප්පවත්තිකරණං වික්ඛම්භනං වික් ම්භනප්පහානං. යඤ්හි සයසවායල්
උදයකපක්ඛිත්යතනඝයටනයසවාල්ස්සවියයතනයතන යල්ොකියසමාධිනා
නීවරණාදීනංපච්චනීකධම්මානංවික්ඛම්භනතදංවික්ඛම්භනප්පහානං නාම.
සම්මා උපච්ඡිජ්ජන්ති එයතන කියල්සාති සමුච්යඡයදො, පහීයන්ති එයතන
කියල්සාති පහානං, සමුච්යඡදසඞ්ඛාතං පහානං නිරවයසසප්පහානන්ති 

සමුච්යඡදප්පහානං. යඤ්හි අසනිවිචක්කාභිහතස්ස රුක්ඛස්ස විය 
අරියමග්ගඤායණනසංයයොජනාදීනංධම්මානංයථානපුනවත්තන්ති, එවං
පහානතදං සමුච්යඡදප්පහානං නාම. පටිප්පස්සම්භති වූපසම්මති
කියල්සදරයථො එතායාති පටිප්පස්සද්ධි, ඵල්ං, සායයව පහානන්ති 

පටිප්පස්සද්ධිප්පහානං. සබ්යබ කියල්සා සබ්බසඞ්ඛතා වා නිස්සරන්ති
අපගච්ඡන්ති එයතනාති නිස්සරණං, නිබ්බානං, තයදව පහානන්ති 

නිස්සරණප්පහානං.පටිප්පස්සම්භෙමානන්තිපටිප්පස්සම්භං කියල්සවූපසමං

කුරුමානං. යලොකිෙයලොකුත්තයරහීති තදඞ්ගවික්ඛම්භනප්පහානානං
යල්ොකියත්තා, ඉතයරසංයල්ොකුත්තරත්තාවුත්තං. 

නිමීයති ඵල්ං එයතන උප්පජ්ජනට්ඨායන පක්ඛිපමානං විය යහොතීති 
නිතත්තං, කාරණස්යසතං අධිවචනං. අසුභස්ස නිතත්තං, අසුභයමව වා

නිතත්තන්ති අසුභනිමිත්තං. අසුභනිස්සිතම්පි හි ොනං නිස්සියත 
නිස්සයයවොහායරන අසුභන්ති යවොහරීයති යථා ‘‘මඤ්චා උක්කුට්ඨිං

කයරොන්තී’’ති. යතයනවාහ – ‘‘දසසු අසුයභසු උප්පන්නං සාරම්මණං 

පඨමජ්ඣාන’’න්ති. අනිච්යචඅනිච්චන්තිආදිනානයෙන වුත්තස්සාතිඉතනා
චතුබ්බිධං යයොනියසොමනසිකාරං දස්යසති. යහට්ඨා යචත්ථ ඉධ ච
චතුබ්බිධස්ස අයයොනියසොමනසිකාරස්ස යයොනියසොමනසිකාරස්ස ච ගහණං
නිරවයසසදස්සනත්ථං කතන්ති දට්ඨබ්බං. යතසු පන අසුයභ ‘‘අසුභ’’න්ති
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මනසිකායරො ඉධාධිප්යපයතො, තදනුකූල්ත්තා වා ඉතයරසම්පි ගහණං
දට්ඨබ්බං. 

එකාදසසු අසුයභසු පටිකූල්ාකාරස්ස උග්ගණ්හනං, යථා වා තත්ථ 

උග්ගහනිතත්තං උප්පජ්ජති, තථා පටිපත්ති අසුභනිමිත්තස්ස උග්ගයහො. 

උපචාරප්පනාවහාය අසුභභාවනාය අනුයුඤ්ජනං අසුභභාවනානුයෙොයගො. 
යභොජයන මත්තඤ්ඤුයනො ථිනතද්ධාභිභවාභාවා ඔතාරං අල්භමායනො
කාමච්ඡන්යදො පහීයතීති වදන්ති. යභොජනනිස්සිතං පන ආහායර
පටිකූල්සඤ්ඤං, තබ්බිපරිණාමස්ස තදාධාරස්ස තස්ස ච උදරියභූතස්ස
අසුභතාදස්සනං, කායස්සච ආහාරට්ඨිතිකතාදස්සනංයයොඋප්පායදති, යසො
වියසසයතොයභොජයනපමාණඤ්ඤූනාම, තස්සච කාමච්ඡන්යදොපහීයයතව. 

දසවිධඤ්හි අසුභනිමිත්තන්ති පාකටවයසන වුත්තං. කායගතාසතිං පන
ගයහත්වාඑකාදසවිධම්පිඅසුභනිතත්තං යවදිතබ්බං. 

අභුත්වා උදකං පියවති පානීයස්ස ඔකාසදානත්ථං චත්තායරො පඤ්ච

ආයල්ොයපඅභුත්වාපානීයං පියවයයාතිඅත්යථො.යතනවුත්තං– ‘‘චතුන්නං 

පඤ්චන්නං ආයලොපානං ඔකායස සතී’’ති. අභිධම්මටීකාකායරන පයනත්ථ
‘‘චත්තායරො පඤ්ච ආයල්ොයප, භුත්වාන උදකං පියව’’ති පාඨං
පරිකප්යපත්වාඅඤ්ඤථාඅත්යථොවණ්ණියතො, යසොඅට්ඨකථාය නසයමති. 

අසුභකම්මිකතිස්සත්යථයරො දන්තට්ඨිදස්සාවී. 

17. සත්තයම තජ්ජති හිතඵරණවයසන සිනිය්හතීති තත්යතො, හියතසී

පුග්ගයල්ො, තස්තං තත්යත භවා, තත්තස්ස වා එසාති යමත්තා, හියතසිතා.
තත්ථ ‘‘යමත්තා’’ති වුත්යත අප්පනාපි උපචායරොපි වට්ටති

සාධාරණවචනභාවයතොති ආහ – ‘‘යමත්තාති එත්තාවතා පුබ්බභායගොපි

වට්ටතී’’ති. අපි-සද්යදො අප්පනං සම්පිණ්යඩති. අප්පනං අප්පත්තාය

යමත්තාය සුට්ඨු මුච්චනස්ස අභාවයතො යචයතොවිමුත්තීති ‘‘අප්පනාව

අධිප්යපතා’’තිවුත්තං. 

සත්යතසු යමත්තායනස්ස හිතූපසංහාරස්ස උප්පාදනං පවත්තනං 

යමත්තානිමිත්තස්ස උග්ගයහො. පඨමුප්පන්යනො යමත්තාමනසිකායරො
පරයතො උප්පජ්ජනකස්ස කාරණභාවයතො යමත්තාමනසිකායරොව
යමත්තානිතත්තං. කම්මංයයව සකං එයතසන්ති කම්මස්සකා, සත්තා, 

තබ්භායවො කම්මස්සකතා, කම්මදායාදතා. යදොසයමත්තාසු යාථාවයතො

ආදීනවානිසංසානං පටිසඞ්ඛානවීමංසා ඉධ පටිසඞ් ානං. 

යමත්තාවිහාරීකල්යාණතත්තවන්තතා ඉධ කලයාණමිත්තතා.

ඔදිස්සකඅයනොදිස්සකදිසාඵරණානන්ති අත්තඅතිපියමජ්ෙත්තයවරිවයසන
ඔදිස්සකතා, සීමාසම්යභයදකයත අයනොදිස්සකතා, එකාදිදිසාඵරණවයසන
දිසාඵරණතායමත්තායඋග්ගහයණයවදිතබ්බා.විහාරරච්ඡගාමාදිවයසනවා 
ඔදිස්සකදිසාඵරණං. විහාරාදිඋද්යදසරහිතං පුරත්ථිමාදිදිසාවයසන
අයනොදිස්සකදිසාඵරණං. එවං වා ද්විධා උග්ගහණං සන්ධාය –
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පටුන 

‘‘ඔදිස්සකඅයනොදිස්සකදිසාඵරණ’’න්ති වුත්තං. උග්ගයහො චයාවඋපචාරා
දට්ඨබ්යබො. උග්ගහිතායආයසවනා භාවනා. තත්ථ සබ්යබ සත්තා, පාණා, 
භූතා, පුග්ගල්ා, අත්තභාවපරියාපන්නාති එයතසං වයසන පඤ්චවිධා.
එයකකස්තං අයවරා යහොන්තු, අබයාපජ්ො, අනීඝා, සුඛී අත්තානං

පරිහරන්තූති චතුධා පවත්තියතො වීසතිවිධා අයනොධියසොඵරණා යමත්තා.
සබ්බා ඉත්ථියයො, පුරිසා, අරියා, අනරියා, යදවා, මනුස්සා, විනිපාතිකාති
සත්තාධිකරණවයසන පවත්තා සත්තවිධා අට්ඨවීසතිවිධා වා, දසහි දිසාහි
දිසාධිකරණවයසන පවත්තා දසවිධා ච, එයකකාය වා දිසාය
සත්තාදිඉත්ථාදිඅයවරාදියභයදන අසීතාධිකචතුසතප්පයභදා ච 

ඔධියසොඵරණා යවදිතබ්බා. යමත්තං භායවන්තස්සාති යමත්තාොනං

භායවන්තස්ස. ත්වං එතස්ස කුද්යධොතිආදි පච්චයවක්ඛණාවිධිදස්සනං. 

අප්පටිච්ඡිතපයහණකං විොති අසම්පටිච්ඡිතපණ්ණාකාරං විය. 

පටිසඞ් ායනතිවීමංසායං.වත්තනිඅටවියං අත්තගුත්තත්යථරසදියස. 

18. අට්ඨයම කුසල්ධම්මසම්පටිපත්තියා පට්ඨපනසභාවතාය
තප්පටිපක්ඛානං වියසොසනසභාවතාය ච ආරම්භධාතුආදියතො

පවත්තවීරියන්ති ආහ– ‘‘පඨමාරම්භවීරිෙ’’න්ති.යස්මාපඨමාරම්භමත්තස්ස 

යකොසජ්ජවිධමනං ථාමගමනඤ්ච නත්ථි, තස්මා වුත්තං – ‘‘යකොසජ් යතො 

නික් න්තත්තා තයතො බලවතර’’න්ති. යස්මා පන අපරාපරුප්පත්තියා 
ල්ද්ධායසවනං උපරූපරි වියසසං ආවහන්තං අතිවිය ථාමගතයමව යහොති, 

තස්මා වුත්තං – ‘‘පරං පරං ඨානං අක්කමනයතො තයතොපි බලවතර’’න්ති. 

පනූදනාොති නීහරණාය. යථා මහයතො පලිඝස්ස උග්ඝාටකජනස්ස

මහන්යතො උස්සායහො ඉච්ඡිතබ්යබො, එවතධාපීති ‘‘නික්කයමො යචතයසො 

පලිඝුග්ඝාටනාො’’ති වුත්තං. මහාපරක්කයමො එව පයරන කතං බන්ධනං

ඡින්යදයය, එවතධාපීති වුත්තං – ‘‘පරක්කයමො යචතයසො 

බන්ධනච්යඡදනාො’’ති. 

ආරද්ධං සංසාධිතං පරිපූරිතං වීරියං එතස්සාති ආරද්ධවීරියෙො, 

නිප්ඵන්නවීරියයො, ආරද්ධං පට්ඨපිතං වීරියං එතස්සාති ආරද්ධවීරියෙො. 

වීරියාරම්භප්පසුයතොති ආහ – ‘‘ආරද්ධවීරිෙස්සාති පරිපුණ්ණවීරිෙස්සයචව

පග්ගහිතවීරිෙස්ස චා’’ති. චතුයදොසාපගතන්තිඅතිලීනතාදීහිචතූහියදොයසහි 

අපගතං. චතුයදොසාපගතත්තයමව විභායවති ‘‘න ච අතිලීන’’න්තිආදිනා.
අතිලීනඤ්හි භාවනාචිත්තං යකොසජ්ජපක්ඛිකං සියා, අතිපග්ගහිතඤ්ච
උද්ධච්චපක්ඛිකං. භාවනාවීථිං අනජ්යෙොගායහත්වා සඞ්යකොචාපත්ති 

අතිලීනතා. අජ්යෙොගායහත්වා අන්යතොසඞ්යකොයචො අජ්ඣත්තං

සංඛිත්තතා. අතිපග්ගහිතතා අච්චාරද්ධවීරියතා. බහිද්ධා වික්ඛිත්තතා 
බහිවිසටවිතක්කානුධාවනා. තයදතං වීරියං චඞ්කමාදිකායිකප්පයයොගාවහං 

කායිකං, තදඤ්ඤං යචතසිකං. රත්තිදිවස්ස පඤ්ච යකොට්ඨායසති 
පුබ්බණ්හසායන්හපඨමමජ්ඣිමපච්ඡිමයාමසඞ්ඛායත පඤ්ච යකොට්ඨායස. 
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පටුන 

තදුභෙම්පීති කායිකං යචතසිකඤ්ච වීරියං. මිලක් තිස්සත්යථරස්ස

මහාසීවත්යථරස්ස චවත්ථුයහට්ඨා දස්සිතයමව. 

පීතිමල්ලකත්යථරස්ස වත්ථුපනඑවංයවදිතබ්බං.යසොකිරගිහිකායල්
මල්ල්යුද්ධාය ආහිණ්ඩන්යතො තීසු රජ්යජසු පටාකං ගයහත්වා
තම්බපණ්ණිදීපංආගම්ම රාජානං දිස්වා රඤ්ඤාකතානුග්ගයහො එකදිවසං
කිල්ඤ්චකාසනසාල්ාද්වායරනගච්ඡන්යතො ‘‘රූපං, භික්ඛයව, නතුම්හාකං, 
තං පජහථ, තං යවො පහීනං දීඝරත්තං හිතායසුඛායභවිස්සතී’’ති (සං.නි. 
3.33-34; 4.102; ම.නි.1.247) නතුම්හාකවග්ගංසුත්වාචින්යතසි–‘‘යනව
කිර රූපං අත්තයනො, න යවදනා’’ති. යසො තංයයව අඞ්කුසං කත්වා
නික්ඛතත්වා මහාවිහාරං ගන්ත්වා පබ්බජ්ජං යාචිත්වා පබ්බජියතො
උපසම්පන්යනො ද්යවමාතිකා පගුණං කත්වා තිංස භික්ඛූ ගයහත්වා
අවරවාලියඅඞ්ගණං ගන්ත්වා සමණධම්මං අකාසි. පායදසු අවහන්යතසු 
ජණ්ණුයකහි චඞ්කමති. තයමනං රත්තිං එයකො තගලුද්දයකො ‘‘තයගො’’ති
මඤ්ඤමායනො පහරි, සත්ති විනිවිජ්ඣිත්වා ගතා. යසො තං සත්තිං
හරායපත්වා පහාරමුඛානි තිණවට්ටියා පූරායපත්වා පාසාණපිට්ඨියං
අත්තානං නිසීදායපත්වා ඔකාසං කායරත්වා විපස්සනං වඩ්යඪත්වා සහ
පටිසම්භිදාහි අරහත්තං පත්වා උක්කාසිතසද්යදන ආගතානං භික්ඛූනං
බයාකරිත්වාඉමංඋදානංඋදායනසි– 

‘‘භාසිතංබුද්ධයසට්ඨස්ස, සබ්බයල්ොකග්ගවාදියනො; 
න තුම්හාකං ඉදං රූපං, තං ජයහයයාථ භික්ඛයවො. (දී. නි. අට්ඨ. 
2.373; ම.නි.අට්ඨ.1.106); 

‘‘අනිච්චාවතසඞ්ඛාරා, උප්පාදවයධම්තයනො; 
උප්පජ්ජිත්වා නිරුජ්ෙන්ති, යතසං වූපසයමො සුයඛො’’ති. (දී. නි. 
අට්ඨ.2.373; ම.නි.අට්ඨ.1.106; යථරගා.1168); 

කුටුම්බිෙපුත්තතිස්සත්යථරස්සපි වත්ථුඑවංයවදිතබ්බං.සාවත්ථියංකිර
තිස්යසො නාම කුටුම්බියපුත්යතො චත්තාලීස හිරඤ්ඤයකොටියයො පහාය
පබ්බජිත්වාඅගාමයකඅරඤ්යඤවිහරති, තස්සකනිට්ඨභාතුභරියා ‘‘ගච්ඡථ, 
නං ජීවිතා යවොයරොයපථා’’ති පඤ්චසයත යචොයර යපයසසි, යත ගන්ත්වා
යථරං පරිවායරත්වා නිසීදිංසු. යථයරො ආහ – ‘‘කස්මා ආගතත්ථ
උපාසකා’’ති? තං ජීවිතා යවොයරොයපස්සාමාති. පාටියභොගං යම උපාසකා
ගයහත්වාඅජ්යජකරත්තිංජීවිතංයදථාති.යකො යත, සමණ, ඉමස්තංඨායන
පාටියභොයගො භවිස්සතීති? යථයරො මහන්තං පාසාණං ගයහත්වා ඌරුට්ඨීනි
භින්දිත්වා ‘‘වට්ටති උපාසකා පාටියභොයගො’’ති ආහ. යත අපක්කතත්වා 
චඞ්කමනසීයස අග්ගිං කත්වා නිපජ්ජිංසු. යථරස්ස යවදනං වික්ඛම්යභත්වා 
සීල්ංපච්චයවක්ඛයතොපරිසුද්ධසීල්ංනිස්සායපීතිපායමොජ්ජං උප්පජ්ජි.තයතො
අනුක්කයමන විපස්සනං වඩ්යඪන්යතො තියාමරත්තිං සමණධම්මං කත්වා 
අරුණුග්ගමයනඅරහත්තංපත්යතොඉමංඋදානංඋදායනසි– 
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‘‘උයභොපාදානිභින්දිත්වා, සඤ්ඤයපස්සාතයවොඅහං; 
අට්ටියාතහරායාත, සරාගමරණංඅහං. 

‘‘එවාහංචින්තයිත්වාන, යථාභූතංවිපස්සිසං; 
සම්පත්යතඅරුණුග්ගම්හි, අරහත්තංඅපාපුණි’’න්ති. (විසුද්ධි.1.20; 
දී.නි.අට්ඨ.2.373; ම.නි.අට්ඨ.1.106); 

අතියභො යන නිමිත්තග්ගායහොති අතියභොජයන ථිනතද්ධස්ස
නිතත්තග්ගායහො, ‘‘එත්තයක භුත්යත තං යභොජනං ථිනතද්ධස්ස කාරණං
යහොති, එත්තයක න යහොතී’’ති ථිනතද්ධස්ස කාරණාකාරණග්ගායහො
යහොතීතිඅත්යථො.බයතියරකවයසනයචතංවුත්තං, තස්මා එත්තයකභුත්යත
තං යභොජනං ථිනතද්ධස්ස කාරණං න යහොතීති යභොජයන මත්තඤ්ඤුතාව 

අත්ථයතො දස්සිතාති දට්ඨබ්බං. යතනාහ – ‘‘චතුපඤ්ච…යප.… තං න 

යහොතී’’ති. දිවාසූරිොයලොකන්තිදිවාගහිතනිතත්තං සූරියායල්ොකංරත්තියං
මනසිකයරොන්තස්සපීති එවයමත්ථ අත්යථො යවදිතබ්යබො. ධතඞ්ගානං 

වීරියනිස්සිතත්තාවුත්තං– ‘‘ධුතඞ්ගනිස්සිතසප්පාෙකථාෙපී’’ති. 

19. නවයම ඣායනන වා විපස්සනාෙ වා වූපසමිතචිත්තස්සාති
ොයනන වා විපස්සනාය වා අවූපසමකරකියල්සවිගමයනන 
වූපසතතචිත්තස්ස. කුක්කුච්චම්පි කතාකතානුයසොචනවයසන පවත්තමානං
යචතයසො අවූපසමාවහතාය උද්ධච්යචන සමානල්ක්ඛණන්ති උභයස්ස
පහානකාරණංඅභින්නංකත්වා වුත්තං.බහුස්සුතස්සගන්ථයතොඅත්ථයතොච
සුත්තාදීනි විචායරන්තස්ස තබ්බහුල්විහාරියනො
අත්ථයවදාදිප්පටිල්ාභසම්භවයතො වික්යඛයපො න යහොති. යථා 
විධිප්පටිපත්තියා යථානුරූපපත්තිකාරප්පවත්තියා ච වික්යඛයපො ච

කතාකතානුයසොචනඤ්ච න යහොතීති ‘‘බාහුසච්යචනපි උද්ධච්චකුක්කුච්චං

පහීෙතී’’ති ආහ. යදග්යගන බාහුසච්යචන උද්ධච්චකුක්කුච්චං පහීයති, 
තදග්යගන පරිපුච්ඡකතාවිනයප්පකතඤ්ඤුතාහිපි තං පහීයතීති දට්ඨබ්බං.
වුද්ධයසවිතා ච වුද්ධසීලිතං ආවහතීති යචතයසො වූපසමකරත්තා
‘‘උද්ධච්චකුක්කුච්චප්පහානකාරී’’ති වුත්තං, වුද්ධතං පන අනයපක්ඛිත්වා
කුක්කුච්චවියනොදකා විනයධරා කල්යාණතත්තාති වුත්තාති දට්ඨබ්බං.
වික්යඛයපො ච පබ්බජිතානං යයභුයයයන කුක්කුච්චයහතුයකො යහොතීති 

‘‘කප්පිොකප්පිෙපරිපුච්ඡාබහුලස්සා’’තිආදිනා විනයනයයයනව 
පරිපුච්ඡකතාදයයොනිද්දිට්ඨා. 

20. දසයම බහුස්සුතානං ධම්මසභාවාවයබොධසම්භවයතො විචිකිච්ඡා 

අනවකාසා එවාති ආහ – ‘‘බාහුසච්යචනපි…යප.… විචිකිච්ඡා පහීෙතී’’ති.
කාමං බාහුසච්චපරිපුච්ඡකතාහි සබ්බාපි අට්ඨවත්ථුකා විචිකිච්ඡා පහීයති, 

තථාපිරතනත්තයවිචිකිච්ඡාමූලිකායසසවිචිකිච්ඡාතිආහ– ‘‘තීණිරතනානි

ආරබ්භ පරිපුච්ඡාබහුලස්සපී’’ති. රතනත්තයගුණාවයබොයධහි ‘‘සත්ථරි
කඞ්ඛතී’’තිආදිවිචිකිච්ඡාය අසම්භයවොති. විනයය පකතඤ්ඤුතා ‘‘සික්ඛාය
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කඞ්ඛතී’’ති(ධ.ස.1008; විභ.915) වුත්තායවිචිකිච්ඡාය පහානංකයරොතීති

ආහ – ‘‘විනයෙ චිණ්ණවසීභාවස්සපී’’ති. 

ඔකප්පනිෙසද්ධාසඞ් ාතඅධියමොක් බහුලස්සාති සද්යධයයවත්ථුයනො 
අනුප්පවිසනසද්ධාසඞ්ඛාතඅධියමොක්යඛන අධිමුච්චනබහුල්ස්ස.
අධිමුච්චනඤ්ච අධියමොක්ඛුප්පාදනයමවාති දට්ඨබ්බං. සද්ධාය වා
තංනින්නයපොණතා අධිමුත්ති අධියමොක්යඛො. නීවරණානං පච්චයස්ස යචව

පච්චයඝාතස්සච විභාවිතත්තාවුත්තං– ‘‘වට්ටවිවට්ටංකථිත’’න්ති. 

නීවරණප්පහානවග්ගවණ්ණනානිට්ඨිතා. 

3. අකම්මනිෙවග්ගවණ්ණනා 
21. තතියස්ස පඨයම අභාවිතන්ති සමථවිපස්සනාභාවනාවයසන න

භාවිතං තථා අභාවිතත්තා. තඤ්හි ‘‘අවඩ්ඪිත’’න්ති වුච්චති

පටිපක්ඛාභිභයවන පරිබ්රූහනාභාවයතො. යතනාහ භගවා – ‘‘අකම්මනිෙං

යහොතී’’ති. 

22. දුතියය වුත්තවිපරියායයන අත්යථො යවදිතබ්යබො. පඨයමති

තතියවග්ගස්ස පඨමසුත්යත. වට්ටවයසනාති විපාකවට්ටවයසන. 

යතභූමකවට්ටන්ති යතභූමකවිපාකවට්ටං. වට්ටපටිලාභාෙ කම්මන්ති
විපාකවට්ටස්ස පටිල්ාභාය උපනිස්සයභූතං කම්මං, තස්ස සහායභූතං
කියල්සවට්ටම්පි කම්මග්ගහයණයනව සඞ්ගහිතන්ති දට්ඨබ්බං. 

විවට්ටපටිලාභාෙ කම්මන්ති විවට්ටාධිගමස්ස උපනිස්සයභූතං කම්මං. යං
පනචරිමභවනිබ්බත්තකංකම්මං, තංවිවට්ටප්පටිල්ාභායකම්මංයහොති, න 
යහොතීති? න යහොති වට්ටපාදකභාවයතො. චරිමභවපටිසන්ධි විය පන 
විවට්ටූපනිස්සයයොති සක්කා විඤ්ඤාතුං. න හිකදාචි තියහතුකපටිසන්ධියා

විනා වියසසාධිගයමො සම්භවති. ඉයමසු සුත්යතසූති ඉයමසු පන 
පඨමදුතියසුත්යතසුයථාක්කමංවට්ටවිවට්ටයමවකථිතං. 

23. තතියය අභාවිතන්ති එත්ථ භාවනා නාම සමාධිභාවනා. සා යත්ථ
ආසඞ්කිතබ්බා, තං කාමාවචරපඨමමහාකුසල්චිත්තාදිඅභාවිතන්ති 

අධිප්යපතන්තිආහ– ‘‘යදවමනුස්සසම්පත්තියෙො’’තිආදි. 

24. චතුත්යථ යස්මා චිත්තන්ති විවට්ටවයසයනව උප්පන්නචිත්තං
අධිප්යපතං, තස්මා ජාතිජරාබයාධිමරණයසොකාදිදුක්ඛස්සඅනිබ්බත්තනයතො
මහයතොඅත්ථායසංවත්තතීතියයොජනා යවදිතබ්බා. 

25-26. පඤ්චමඡට්යඨසු උප්පන්නන්ති අවිගතුප්පාදාදිඛණත්තයම්පි
අභාවිතං භාවනාරහිතං අපාතුභූතයමව පණ්ඩිතසම්මතස්ස 
උප්පන්නකිච්චස්ස අසාධනයතො යථා ‘‘අපුත්යතො’’ති. යසො හි සමත්යථො
හුත්වා පිතු පුත්තකිච්චං අසායධන්යතො අපුත්යතොති යල්ොයක වුච්චති, එවං

සම්පදතදං. යතනාහ – ‘‘කස්මා’’තිආදි. යතසු ධම්යමසූති 
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යල්ොකුත්තරපාදකජ්ොනාදීසු. යථයරො පන මත්ථකප්පත්තයමව භාවිතං

චිත්තංදස්යසන්යතො ‘‘මග්ගචිත්තයමවා’’තිආහ. 

27-28. සත්තමට්ඨයමසු පුනප්පුනං අකතන්තිභාවනාබහුලීකාරවයසන

පුනප්පුනං න කතං. ඉමානිපි ද්යවති ඉයමසු ද්වීසු සුත්යතසු ආගතානි
ඉමානිපිද්යව චිත්තානි. 

29-30. නවයම අධිවහතීති ආයනති. දුක්ය නාති කිච්යඡන. 

දුප්යපසනයතොති දුක්යඛනයපයසතබ්බයතො.මත්ථකප්පත්තංවිපස්සනාසුඛං

පාකතිකජ්ොනසුඛයතො සන්තතරපණීතතරයමවාතිආහ– ‘‘ඣානසු යතො

විපස්සනාසු ’’න්ති. යතනාහභගවා– 

‘‘සුඤ්ඤාගාරංපවිට්ඨස්ස, සන්තචිත්තස්සභික්ඛුයනො; 
අමානුසීරතියහොති, සම්මාධම්මංවිපස්සයතො. 

‘‘යයතො යයතොසම්මසති, ඛන්ධානංඋදයබ්බයං; 
ල්භතීපීතිපායමොජ්ජං, අමතංතංවිජානත’’න්ති.(ධ.ප.374); 

තඤ්හිචිත්තංවිස්සට්ඨඉන්දවජිරසදිසංඅයමොඝභාවයතො. 

අකම්මනියවග්ගවණ්ණනානිට්ඨිතා. 

4. අදන්තවග්ගවණ්ණනා 
31-36. චතුත්ථස්ස පඨයම අදන්තන්තිචිත්තභාවනායවිනා න දන්තං. 

යතනාහ – ‘‘සතිසංවරරහිත’’න්ති. චතුත්යථ තතියය වුත්තවිපරියායයන

අත්යථො යවදිතබ්යබො. පඤ්චමඡට්යඨසු පුරිමසදියසොයෙවාති
තතියචතුත්ථසදියසොඑව. 

37-38. සත්තමට්ඨයමසු උපමා පයනත්ථාති යථා පඨමාදීසු
අදන්තහත්ථිඅස්සාදයයො උපමාභායවන ගහිතා, එවයමත්ථ සත්ථමට්ඨයමසු 

‘‘අසංවුතඝරද්වාරාදිවයසනයවදිතබ්බා’’ති වුත්තං. 

39-40. නවමදසයමසු චතූහිපි පයදහීති අදන්තාදීහි චතූහි පයදහි
යයොයජත්වානවමදසමානිසුත්තානිවුත්තානීතියයොජනා. 

අදන්තවග්ගවණ්ණනානිට්ඨිතා. 

5. පණිහිතඅච්ඡවග්ගවණ්ණනා 
41. පඤ්චමස්ස පඨයම උපමාව ඔපම්මං, යසො එව අත්යථො, තස්තං 

ඔපම්මත්යථ යබොයධතබ්යබ නිපායතො.යසෙයථාපීතියථාතිඅත්යථො.එත්ථ
චතත්රභගවාකත්ථචි අත්යථනඋපමංපරිවායරත්වාදස්යසතිවත්ථසුත්යත

විය, පාරිච්ඡත්තයකොපම (අ.නි.7.69) අග්ගික් න්යධොපමාදි (අ.නි.7.72) 
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සුත්යතසු විය ච. කත්ථචි උපමාය අත්ථං පරිවායරත්වා දස්යසති 

යලොණම්බිලසුත්යත (අ. නි. 3.101) විය, 

සුවණ්ණකාරසත්තසූරියෙොපමාදිසුත්යතසු (අ.නි.7.66) වියච.ඉමස්තංපන

සාලිසූයකොපයම උපමාය අත්ථං පරිවායරත්වා දස්යසන්යතො ‘‘යසෙයථාපි, 

භික් යව’’තිආදිමාහාති යපොත්ථයකසු ලිඛන්ති, තං මජ්ඣිමට්ඨකථාය 
වත්ථසුත්තවණ්ණනාය(ම.නි.අට්ඨ.1.70) නසයමති.තත්ථහිඉදංවුත්තං
– 

යසයයථාපි, භික්ඛයව, වත්ථන්ති උපමාවචනයමයවතං. උපමං
කයරොන්යතො ච භගවා කත්ථචි පඨමංයයව උපමං දස්යසත්වා පච්ඡා
අත්ථං දස්යසති, කත්ථචි පඨමං අත්ථං දස්යසත්වා පච්ඡා උපමං, 
කත්ථචි උපමාය අත්ථං පරිවායරත්වා දස්යසති, කත්ථචි අත්යථන
උපමං.තථායහස ‘‘යසයයථාපිස්සු, භික්ඛයව, ද්යවඅගාරාසද්වාරා, 
තත්ථ චක්ඛුමා පුරියසො මජ්යෙ ඨියතො පස්යසයයා’’ති සකල්ම්පි
යදවදූතසුත්තං(ම.නි. 3.261ආදයයො)උපමංපඨමංදස්යසත්වාපච්ඡා
අත්ථංදස්යසන්යතොආහ.‘‘තියරොකුට්ටං තියරොපාකාරංතියරොපබ්බතං
අසජ්ජමායනො ගච්ඡති, යසයයථාපි, ආකායස’’තිආදිනා පන නයයන 
සකල්ම්පි ඉද්ධිවිධං අත්ථං පඨමං දස්යසත්වා පච්ඡා උපමං
දස්යසන්යතො ආහ. ‘‘යසයයථාපි, බ්රාහ්මණපුරියසො සාරත්ථියකො
සාරගයවසී’’තිආදිනා (ම. නි. 1.314) නයයන සකල්ම්පි
චූළසායරොපමසුත්තංඋපමායඅත්ථංපරිවායරත්වාදස්යසන්යතොආහ.
‘‘ඉධ පන, භික්ඛයව, එකච්යච කුල්පුත්තා ධම්මං පරියාපුණන්ති
සුත්තං…යප.… යසයයථාපි, භික්ඛයව, පුරියසො
අල්ගද්දත්ථියකො’’තිආදිනානයයනසකල්ම්පි අල්ගද්දසුත්තං (ම.නි. 
1.238) මහාසායරොපමසුත්තන්තිඑවමාදීනිසුත්තානිඅත්යථනඋපමං
පරිවායරත්වා දස්යසන්යතොආහ.ස්වායංඉධපඨමංඋපමංදස්යසත්වා
පච්ඡාඅත්ථංදස්යසතීති. 

එත්ථ හි චූළසායරොපමාදීසු (ම. නි. 1.312) පඨමං උපමං වත්වා
තදනන්තරං උපයමයයත්ථං වත්වා පුන උපමං වදන්යතො උපමාය අත්ථං 
පරිවායරත්වා දස්යසතීති වුත්යතො. අල්ගද්දූපමසුත්තාදීසු පන අත්ථං පඨමං
වත්වා තදනන්තරං උපමං වත්වා පුන අත්ථං වදන්යතො අත්යථන උපමං 
පරිවායරත්වා දස්යසතීති වුත්යතො. යතයනයවත්ථ ලීනත්ථප්පකාසිනියං
වුත්තං – ‘‘උපයමයයත්ථං පඨමං වත්වා තදනන්තරං අත්ථං වත්වා පුන
උපමං වදන්යතො උපමාය අත්ථං පරිවායරත්වා දස්යසතී’’ති වුත්යතො. 

අත්යථනඋපමංපරිවායරත්වාතිඑත්ථාපිඑයසවනයයොති.ඉධපනකත්ථචි 
අත්යථන උපමං පරිවායරත්වා දස්යසති. ‘‘වත්ථසුත්යත විය 
පාරිච්ඡත්තයකොපමඅග්ගික්ඛන්යධොපමාදිසුත්යතසුවියචා’’තිවුත්තං.තත්ථ 
වත්ථසුත්යතතාව ‘‘යසයයථාපි, භික්ඛයව, වත්ථංසංකිලිට්ඨංමල්ග්ගහිතං, 
තයමනං රජයකොයස්තංයස්තංරඞ්ගජායතඋපසංහයරයය.යදිනීල්කාය, යදි
පීතකාය, යදි යල්ොහිතකාය, යදි මඤ්ජිට්ඨකාය, දුරත්තවණ්ණයමවස්ස
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අපරිසුද්ධවණ්ණයමවස්ස. තං කිස්ස යහතු? අපරිසුද්ධත්තා, භික්ඛයව, 
වත්ථස්ස. එවයමව යඛො, භික්ඛයව, චිත්යත සංකිලිට්යඨ දුග්ගති
පාටිකඞ්ඛා’’තිආදිනා (ම. නි. 1.70) පඨමං උපමං දස්යසත්වා පච්ඡා
උපයමයයත්යථොවුත්යතො, නපනපඨමංඅත්ථංවත්වාතදනන්තරංඋපමං
දස්යසත්වා පුන අත්යථො වුත්යතො. යයන කත්ථචි අත්යථන උපමං
පරිවායරත්වාදස්යසති.වත්ථසුත්යත වියාතිවයදයය. 

තථා පාරිච්ඡත්තයකොපයමපි ‘‘යස්තං, භික්ඛයව, සමයය යදවානං 
තාවතිංසානං පාරිච්ඡත්තයකො යකොවිළායරො පණ්ඩුපල්ායසො යහොති, 
අත්තමනා, භික්ඛයව, යදවා තාවතිංසා, තස්තං සමයය යහොන්ති
පණ්ඩුපල්ායසො දානි පාරිච්ඡත්තයකො යකොවිළායරො, න චිරස්යසව දානි
පන්නපල්ායසො භවිස්සති…යප.… එවයමව යඛො, භික්ඛයව, යස්තං සමයය 
අරියසාවයකො අගාරස්මා අනගාරියං පබ්බජ්ජාය යචයතති. පණ්ඩුපල්ායසො, 
භික්ඛයව, අරියසාවයකො තස්තං සමයය යහොතී’’තිආදිනා (අ. නි. 7.69) 
පඨමං උපමං දස්යසත්වා පච්ඡා අත්යථො වුත්යතො. අග්ගික්ඛන්යධොපයම
‘‘පස්සථ යනො තුම්යහ, භික්ඛයව, අමුං මහන්තං අග්ගික්ඛන්ධං ආදිත්තං
සම්පජ්ජලිතංසයජොතිභූතන්ති.එවං, භන්යතති.තංකිං මඤ්ඤථ, භික්ඛයව, 
කතමංනුයඛොවරංයංඅමුංමහන්තංඅග්ගික්ඛන්ධංආදිත්තං සම්පජ්ජලිතං
සයජොතිභූතං ආලිඞ්යගත්වා උපනිසීයදයය වා උපනිපජ්යජයය වා, යං 
ඛත්තියකඤ්ඤං වා බ්රාහ්මණකඤ්ඤං වා ගහපතිකඤ්ඤං වා
මුදුතලුනහත්ථපාදං ආලිඞ්යගත්වා උපනිසීයදයය වා උපනිපජ්යජයය
වා’’තිආදිනා (අ. නි. 7.72) පඨමං උපමංයයව දස්යසත්වා පච්ඡා අත්යථො
වුත්යතො, නපන පඨමං අත්ථං වත්වා තදනන්තරං උපමං දස්යසත්වා පුන
අත්යථොවුත්යතො, තස්මා ‘‘කත්ථචිඅත්යථනඋපමංපරිවායරත්වා දස්යසති
වත්ථසුත්යත විය පාරිච්ඡත්තයකොපමඅග්ගික්ඛන්යධොපමාදිසුත්යතසු විය 
චා’’තිනවත්තබ්බං. 

යකචි පයනත්ථඑවංවණ්ණයන්ති‘‘අත්ථංපඨමං වත්වාපච්ඡාචඋපමං
දස්යසන්යතො අත්යථන උපමං පරිවායරත්වා දස්යසති නාම, උපමං පන 
පඨමං වත්වා පච්ඡා අත්ථං දස්යසන්යතො උපමාය අත්ථං පරිවායරත්වා
දස්යසති නාම, තදුභයස්සපි ආගතට්ඨානං නිදස්යසන්යතො ‘වත්ථසුත්යත
වියා’තිආදිමාහා’’ති.තම්පි‘‘කත්ථචිඅත්යථනඋපමංපරිවායරත්වා දස්යසති
වත්ථසුත්යත විය පාරිච්ඡත්තයකොපමඅග්ගික්ඛන්යධොපමාදිසුත්යතසු විය 
චා’’ති වත්තබ්බං, එවඤ්ච වුච්චමායන ‘‘කත්ථචි උපමාය අත්ථං
පරිවායරත්වා දස්යසති යල්ොණම්බිල්සුත්යත වියා’’ති විසුං න වත්තබ්බං 
‘‘අග්ගික්ඛන්යධොපමාදිසුත්යත වියා’’ති එත්ථ ආදිසද්යදයනව
සඞ්ගහිතත්තා. යල්ොණම්බිල්සුත්යතපිහි– 

‘‘යසයයථාපි, භික්ඛයව, පණ්ඩියතො බයත්යතො කුසයල්ො සූයදො
රාජානං වා රාජමහාමත්තං වා නානච්චයයහි සූයපහි පච්චුපට්ඨියතො
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අස්සඅම්බිල්ග්යගහිපි තිත්තකග්යගහිපිකටුකග්යගහිපිමධරග්යගහිපි
ඛාරියකහිපිඅඛාරියකහිපියල්ොණියකහිපි අයල්ොණියකහිපි. 

‘‘ස යඛො යසො, භික්ඛයව, පණ්ඩියතො බයත්යතො කුසයල්ො සූයදො
සකස්ස භත්තස්ස නිතත්තං උග්ගණ්හාති ‘ඉදං වා යම අජ්ජ
භත්තසූයපයයං රුච්චති, ඉමස්ස වා අභිහරති, ඉමස්ස වා බහුං
ගණ්හාති, ඉමස්ස වා වණ්ණං භාසති. අම්බිල්ග්ගං වා යම අජ්ජ
භත්තසූයපයයංරුච්චති, අම්බිල්ග්ගස්සවාඅභිහරති, අම්බිල්ග්ගස්ස වා
බහුං ගණ්හාති, අම්බිල්ග්ගස්ස වා වණ්ණං භාසති…යප.…
අයල්ොණිකස්ස වා වණ්ණං භාසතී’ති. ස යඛො යසො, භික්ඛයව, 
පණ්ඩියතොබයත්යතොකුසයල්ොසූයදොල්ාභීයචවයහොති අච්ඡාදනස්ස, 
ල්ාභී යවතනස්ස, ල්ාභී අභිහාරානං. තං කිස්ස යහතු? තථා හි යසො, 
භික්ඛයව, පණ්ඩියතොබයත්යතොකුසයල්ොසූයදොසකස්සභත්තනිතත්තං
උග්ගණ්හාති. එවයමව යඛො, භික්ඛයව, ඉයධකච්යචො පණ්ඩියතො
බයත්යතො කුසයල්ො භික්ඛු කායය කායානුපස්සී විහරති…යප.…
යවදනාසු…යප.… චිත්යත…යප.… ධම්යමසු ධම්මානුපස්සී විහරති
ආතාපී සම්පජායනො සතිමා වියනයය යල්ොයක අභිජ්ොයදොමනස්සං.
තස්ස ධම්යමසු ධම්මානුපස්සියනො විහරයතො චිත්තං සමාධියති, 
උපක්කියල්සාපහීයන්ති, යසොතංනිතත්තං උග්ගණ්හාති. 

‘‘ස යඛො, භික්ඛයව, පණ්ඩියතො බයත්යතො කුසයල්ො භික්ඛු ල්ාභී
යචව යහොති දිට්යඨව ධම්යම සුඛවිහාරානං, ල්ාභී යහොති
සතිසම්පජඤ්ඤස්ස. තං කිස්ස යහතු? තථා හි යසො, භික්ඛයව, 
පණ්ඩියතො බයත්යතො කුසයල්ො භික්ඛු සකස්ස චිත්තස්ස නිතත්තං
උග්ගණ්හාතී’’ති(සං.නි.5.374) – 

එවං පඨමං උපමං දස්යසත්වා පච්ඡා අත්යථො වුත්යතො. 
‘‘සුවණ්ණකාරසූරියයොපමාදිසුත්යතසුවියචා’’ති ඉදඤ්ච උදාහරණමත්යතන
සඞ්ගහං ගච්ඡති සුවණ්ණකාරසුත්තාදීසු පඨමං උපමාය අදස්සිතත්තා. 
එයතසුහිසුවණ්ණකායරොපමසුත්යත(අ.නි.3.103) තාව– 

‘‘අධිචිත්තමනුයුත්යතන, භික්ඛයව, භික්ඛුනා තීණි නිතත්තානි 
කායල්න කාල්ං මනසි කාතබ්බානි, කායල්න කාල්ං සමාධිනිතත්තං
මනසි කාතබ්බං, කායල්න කාල්ං පග්ගහනිතත්තං මනසි කාතබ්බං, 
කායල්නකාල්ංඋයපක්ඛානිතත්තංමනසිකාතබ්බං.සයච, භික්ඛයව, 
අධිචිත්තමනුයුත්යතො භික්ඛු එකන්තං සමාධිනිතත්තංයයව මනසි
කයරයය, ඨානං තං චිත්තං යකොසජ්ජාය සංවත්යතයය. සයච, 
භික්ඛයව, අධිචිත්තමනුයුත්යතො භික්ඛුඑකන්තංපග්ගහනිතත්තංයයව
මනසි කයරයය, ඨානං තං චිත්තං උද්ධච්චාය සංවත්යතයය. සයච, 
භික්ඛයව, අධිචිත්තමනුයුත්යතො භික්ඛු එකන්තං 
උයපක්ඛානිතත්තංයයව මනසිකයරයය, ඨානං තං චිත්තං න සම්මා
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සමාධියයයය ආසවානං ඛයාය. යයතො ච යඛො, භික්ඛයව, 
අධිචිත්තමනුයුත්යතො භික්ඛුකායල්නකාල්ං සමාධිනිතත්තං…යප.…
පග්ගහනිතත්තං…යප.… උයපක්ඛානිතත්තං මනසි කයරොති, තං
යහොති චිත්තං මුදුඤ්ච කම්මනියඤ්ච පභස්සරඤ්ච, න ච පභඞ්ගු, 
සම්මාසමාධියතිආසවානං ඛයාය. 

‘‘යසයයථාපි, භික්ඛයව, සුවණ්ණකායරො වා
සුවණ්ණකාරන්යතවාසී වා උක්කං බන්යධයය, උක්කං බන්ධිත්වා
උක්කාමුඛං ආලිම්යපයය, උක්කාමුඛං ආලිම්පිත්වා සණ්ඩායසන
ජාතරූපං ගයහත්වා උක්කාමුයඛ පක්ඛියපයය, උක්කාමුයඛ 
පක්ඛිපිත්වා කායල්න කාල්ං අභිධමති, කායල්න කාල්ං උදයකන
පරිප්යඵොයසති, කායල්න කාල්ං අජ්ඣුයපක්ඛති. සයච, භික්ඛයව, 
සුවණ්ණකායරොවාසුවණ්ණකාරන්යතවාසීවාතංජාතරූපං එකන්තං
අභිධයමයය, ඨානං තං ජාතරූපං දයහයය. සයච, භික්ඛයව, 
සුවණ්ණකායරොවාසුවණ්ණකාරන්යතවාසීවාතංජාතරූපංඑකන්තං
උදයකන පරිප්යඵොයසයය, ඨානං තං ජාතරූපං නිබ්බායපයය. සයච, 
භික්ඛයව, සුවණ්ණකායරොවාසුවණ්ණකාරන්යතවාසී වාතංජාතරූපං
එකන්තං අජ්ඣුයපක්යඛයය, ඨානංතං ජාතරූපංනසම්මා පරිපාකං 
ගච්යඡයය. යයතො ච යඛො, භික්ඛයව, සුවණ්ණකායරො වා
සුවණ්ණකාරන්යතවාසී වා තං ජාතරූපං කායල්න කාල්ං අභිධමති, 
කායල්න කාල්ං උදයකන පරිප්යඵොයසති, කායල්න කාල්ං
අජ්ඣුයපක්ඛති, තං යහොති ජාතරූපං මුදුඤ්ච කම්මනියඤ්ච
පභස්සරඤ්ච, නචපභඞ්ගු, සම්මාඋයපති කම්මාය.යස්සායස්සාච
පිළන්ධනවිකතියා ආකඞ්ඛති, යදි පට්ටිකාය යදි කුණ්ඩල්ාය යදි
ගීයවයයයකනයදිසුවණ්ණමාල්ාය, තඤ්චස්සඅත්ථංඅනුයභොති. 

‘‘එවයමව යඛො, භික්ඛයව, අධිචිත්තමනුයුත්යතන භික්ඛු…යප.…
සම්මා සමාධියති ආසවානං ඛයාය. යස්ස යස්ස ච
අභිඤ්ඤාසච්ඡිකරණීයස්ස ධම්මස්ස චිත්තං අභිනින්නායමති
අභිඤ්ඤාසච්ඡිකිරියාය, තත්ර තයත්රව සක්ඛිභබ්බතං පාපුණාති සති
සතිආයතයන’’ති(අ.නි.3.103) – 

එවංපඨමංඅත්ථංදස්යසත්වාතදතන්තරංඋපමංවත්වාපුනපිඅත්යථො 
එවං පඨමං අත්ථං දස්යසත්වා තදනන්තරං උපමං වත්වා පුනපි අත්යථො
වුත්යතො. 

සත්තසූරියයොපයමච– 

‘‘අනිච්චා, භික්ඛයව, සඞ්ඛාරා, අධවා, භික්ඛයව, සඞ්ඛාරා, 
අනස්සාසිකා, භික්ඛයව, සඞ්ඛාරා, යාවඤ්චිදං, භික්ඛයව, අල්යමව
සබ්බසඞ්ඛායරසු නිබ්බින්දිතුංඅල්ංවිරජ්ජිතුංඅල්ංවිමුච්චිතුං.සියනරු, 
භික්ඛයව, පබ්බතරාජා චතුරාසීතියයොජනසහස්සානි ආයායමන, 
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චතුරාසීතියයොජනසහස්සානි විත්ථායරන, චතුරාසීතියයොජනසහස්සානි
මහාසමුද්යද අජ්යෙොගාළ්යහො, චතුරාසීතියයොජනසහස්සානි 
මහාසමුද්දා අච්චුග්ගයතො. යහොති යසො යඛො, භික්ඛයව, සමයයො, යං
කදාචි කරහචි දීඝස්ස අද්ධයනො අච්චයයන බහූනි වස්සානි බහූනි
වස්සසතානි බහූනි වස්සසහස්සානි බහූනි වස්සසතසහස්සානි යදයවො
න වස්සති, යදයව යඛො පන, භික්ඛයව, අවස්සන්යත යය යකචියම
බීජගාමභූතගාමා ඔසධිතිණවනප්පතයයො, යත උස්සුස්සන්ති 
විසුස්සන්තිනභවන්ති.එවංඅනිච්චා, භික්ඛයව, සඞ්ඛාරා, එවංඅධවා, 
භික්ඛයව, සඞ්ඛාරා’’තිආදිනා(අ.නි.7.66) – 

පඨමං අත්ථං දස්යසත්වා තදනන්තරං උපමං වත්වා පුනපි අත්යථො 
වුත්යතො. අථ වා ‘‘සූරියස්ස, භික්ඛයව, උදයයතො එතං පුබ්බඞ්ගමං එතං 
පුබ්බනිතත්තං, යදිදං අරුණුග්ගං. එවයමව යඛො, භික්ඛයව, භික්ඛුයනො
අරියස්ස අට්ඨඞ්ගිකස්ස මග්ගස්ස උප්පාදාය එතං පුබ්බඞ්ගමං එතං

පුබ්බනිතත්තං, යදිදං කල්යාණතත්තතා’’ති යයදතං සංයුත්තනිකායෙ (සං.
නි. 5.49) ආගතං, තං ඉධ සූරියයොපමසුත්තන්ති අධිප්යපතං සියා. තම්පි
‘‘කත්ථචිඋපමායඅත්ථං පරිවායරත්වාදස්යසතී’’තිඉතනානසයමතිපඨමං
උපමං වත්වා තදනන්තරං අත්ථං දස්යසත්වා පුන උපමාය අවුත්තත්තා.
පඨමයමවහිතත්ථඋපමාදස්සිතා, ‘‘ඉමස්තංපන සාලිසූයකොපයමඋපමාය
අත්ථං පරිවායරත්වා දස්යසන්යතො යසයයථාපි, භික්ඛයවති ආදිමාහා’’ති.
ඉදම්පි වචනමසඞ්ගහිතං වත්ථසුත්තස්ස ඉමස්ස ච වියසසාභාවයතො. 
උභයත්ථාපි හි පඨමං උපමං දස්යසත්වා පච්ඡා අත්යථො වුත්යතො, තස්මා
එවයමත්ථ පායඨන භවිතබ්බං ‘‘තත්ර භගවා කත්ථචි පඨමංයයව උපමං

දස්යසත්වා පච්ඡාඅත්ථංදස්යසතිවත්ථසුත්යතවිය පාරිච්ඡත්තයකොපම- (අ.

නි. 7.69) අග්ගික් න්යධොපමාදිසුත්යතසු (අ. නි. 7.72) විය ච, කත්ථචි
අත්යථන උපමං පරිවායරත්වා දස්යසති 

සුවණ්ණකාරසත්තසූරියෙොපමාදිසුත්යතසු (අ. නි. 7.66) විය, ඉමස්තං පන
සාලිසූයකොපයම පඨමං උපමං දස්යසත්වා පච්ඡා අත්ථං දස්යසන්යතො

යසයයථාපි, භික්ඛයවති ආදිමාහා’’ති. අඤ්ඤථා මජ්ඣිමට්ඨකථාෙ 
විරුජ්ෙති. ඉධාපි ච පුබ්යබනාපරං න සයමති. මජ්ඣිමට්ඨකථාය
වුත්තනයයයනවවාඉධාපි පායඨොගයහතබ්යබො. 

කණසදියසො සාලිඵල්ස්ස තුණ්යඩ උප්පජ්ජනකවායල්ො සාලිසූකං, තථා 

ෙවසූකං. සූකස්සතනුකභාවයතො යභදවයතොයභයදොනාතිමහායහොතීතිආහ

– ‘‘භින්දිස්සති, ඡවිං ඡින්දිස්සතීති අත්යථො’’ති. යථා තච්ඡාඨපිතසාලිසූකාදි
අක්කන්තම්පි හත්ථාදිංනභින්දතිභින්දිතුංඅයයොග්ගභායවනඨිතත්තා, එවං
ආචයගාතචිත්තං අවිජ්ජං න භින්දති භින්දිතුං අයයොග්ගභායවන

උප්පන්නත්තාති ඉමමත්ථං දස්යසති ‘‘මිච්ඡාඨපියතනා’’තිආදිනා. අට්ඨසු

ඨායනසූති ‘‘දුක්යඛ අඤ්ඤාණ’’න්තිආදිනා වුත්යතසු දුක්ඛාදීසු චතූසු

සච්යචසු පුබ්බන්තාදීසු චතූසු චාති අට්ඨසු ඨායනසු. ඝනබහලන්ති
චිරකාල්පරිභාවනාය අතිවිය බහල්ං. මහාවිසයතාය මහාපටිපක්ඛතාය
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බහුපරිවාරතාය බහුදුක්ඛතාය ච මහතී අවිජ්ජාති මහාඅවිජ්ජා. තං 

මහාඅවිජ් ං. මහාසද්යදො හි බහුභාවත්යථොපි යහොති ‘‘මහාජයනො’’තිආදීසු 

විය. තණ්හාවානයතො නික් න්තභායවනාති තත්ථ තණ්හාය අභාවයමව 
වදති. 

42. දුතියයපායදයනවඅවමද්දියතඅක්කන්තන්තිවුච්චමායන හත්යථන
අවමද්දිතං අක්කන්තං විය අක්කන්තන්ති රුළ්හී යහසාති ආහ – 

‘‘අක්කන්තන්යතව වුත්ත’’න්ති. අරිෙයවොහායරොති අරියයදසවාසීනං
යවොහායරො.මහන්තංඅග්ගයහත්වා අප්පමත්තකස්යසවගහයණපයයොජනං

දස්යසතුං – ‘‘කස්මා පනා’’තිආදිආරද්ධං. යතන ‘‘විවට්ටූපනිස්සයකුසල්ං
නාම යයොනියසො උප්පාදිතං අප්පක’’න්ති න චින්යතතබ්බං, අනුක්කයමන
ල්ද්ධපච්චයං හුත්වා වඩ්ඪමානං ඛුද්දකනදී විය පක්ඛන්දමයහොඝා සමුද්දං, 
අනුක්කයමන නිබ්බානමහාසමුද්දයමව පුරිසං පායපතීති දීයපති. 

පච්යචකයබොධිං බුද්ධභූමින්ති ච පච්චත්යත උපයයොගවචනං. වට්ටවිවට්ටං

කථිතන්තියථාක්කයමන වුත්තං. 

43. තතියය යදොයසන පදුට්ඨචිත්තන්ති සම්පයුත්තධම්මානං, යස්තං
සන්තායන උප්පජ්ජති, තස්ස ච දූසයනන විසසංසට්ඨපූතිමුත්තසදියසන

යදොයසන පදූසිතචිත්තං. අත්තයනො චිත්යතනාති අත්තයනො
යචයතොපරියඤායණන සබ්බඤ්ඤුතඤ්ඤායණන වා සහියතන චිත්යතන. 

පරිච්ඡින්දිත්වාති ඤායණන පරිච්ඡින්දිත්වා. ඉට්ඨාකායරන එතීති අයයො, 

සුඛං.සබ්බයසොඅයපයතොඅයයොඑතස්ස, එතස්මාතිවා අපායෙො, කායිකස්ස

යචතසිකස්ස ච දුක්ඛස්ස ගති පවත්තිට්ඨානන්ති දුග්ගති, කාරණාවයසන

විවිධං විකායරන ච නිපාතියන්ති එත්ථාති විනිපායතො, අප්පයකොපි නත්ථි

අයයොසුඛං එත්ථාති නිරයෙොතිඑවයමත්ථඅත්යථොයවදිතබ්යබො. 

44. චතුත්යථ සද්ධාපසායදන පසන්නන්තිසද්ධාසඞ්ඛායතනපසායදන

පසන්නං, න ඉන්ද්රියානං අවිප්පසන්නතාය. සු ස්ස ගතින්ති සුඛස්ස

පවත්තිට්ඨානං. සුඛයමයවත්ථ ගච්ඡන්ති, න දුක්ඛන්ති වා සුගති. 

මනාපියරූපාදිතායසහඅග්යගහීති සග්ගං, යල්ොකං. 

45. පඤ්චයම පරිළාහවූපසමකයරො රහයදො එත්ථාති රහයදො, 

උදකපුණ්යණො රහයදො උදකරහයදො. උදකං දහති ධායරතීති උදකදයහො.

ආවියලොති කල්ල්බහුල්තාය ආකුයල්ො. යතනාහ – ‘‘අවිප්පසන්යනො’’ති. 

ලුළියතොති වායතන ආයල්ොළියතො. යතනාහ – ‘‘අපරිසණ්ඨියතො’’ති.
වාතාභිඝායතන වීචිතරඞ්ගමල්සමාකුල්තාය හි පරියතො න සණ්ඨියතො වා 

අපරිසණ්ඨියතො. වාතාභිඝායතන උදකස්ස ච අප්පභායවන කල්ලීභූයතො 

කද්දමභාවප්පත්යතොති ආහ – ‘‘කද්දමීභූයතො’’ති. සිප්පියෙො 

මුත්තසිප්පිආදයයො. සම්බුකා සඞ්ඛසල්ාකවියසසා. චරන්තම්පි
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තිට්ඨන්තම්පීති යථාල්ාභවචනයමතං දට්ඨබ්බං.තයමවහියථාල්ාභවචනතං

දස්යසතුං– ‘‘එත්ථා’’තිආදිආරද්ධං. 

පරියෙොනද්යධනාති පටිච්ඡාදියතන. තයිදං කාරයණන ආවිල්භාවස්ස

දස්සනං. දිට්ඨධම්යමඉමස්තං අත්තභායවභයවො දිට්ඨධම්මියකො, යසොපන
යල්ොකියයොපි යහොති යල්ොකුත්තයරොපීති ආහ – 

‘‘යලොකිෙයලොකුත්තරමිස්සයකො’’ති.යපච්චසම්පයරතබ්බයතො සම්පරායෙො, 

පරයල්ොයකො. යතනාහ – ‘‘යසො හි පරත්ථ අත්යථොති පරත්යථො’’ති. ඉති
ද්විධාපි සකසන්තතිපරියාපන්යනො එව ගහියතොති ඉතරම්පි සඞ්ගයහත්වා

දස්යසතුං– ‘‘අපිචා’’තිආදිමාහ. අෙන්තිකුසල්කම්මපථසඞ්ඛායතොදසවියධො

ධම්යමො. සත්ථන්තරකප්පාවසායනති ඉදං තස්ස ආසන්නභාවං සන්ධාය

වුත්තං. යස්ස කස්සචි අන්තරකප්පස්සාවසායනති යවදිතබ්බං. අරිොනං 

යුත්තන්ති අරියානං අරියභාවාය යුත්තං, තයතො එව අරිෙභාවං කාතුං

සමත්ථං. ඤාණයමවයඤයයස්සපච්චක්ඛකරණට්යඨන දස්සනන්තිආහ– 

‘‘ඤාණයමවහී’’තිආදි.කිං පනතන්තිආහ– ‘‘දිබ්බචක්ඛූ’’තිආදි. 

46. ඡට්යඨ අච්යඡොතිතනුයකො.තනුභාවයමව හිසන්ධාය ‘‘අබහයලො’’ති

වුත්තං.යස්මාපසන්යනොනාමඅච්යඡො නබහයල්ො, තස්මා ‘‘පසන්යනොතිපි

වට්ටතී’’තිවුත්තං. විප්පසන්යනොතිවියසයසනපසන්යනො. යසොපන සම්මා

පසන්යනො නාම යහොතීති ආහ – ‘‘සුට්ඨු පසන්යනො’’ති. අනාවියලොති

අකලුයසො. යතනාහ – ‘‘පරිසුද්යධො’’තිආදි. සඞ් න්ති ඛුද්දකයසවාල්ං, යං

‘‘තිල්බීජක’’න්ති වුච්චති. යසවාලන්ති කණ්ණිකයසවාල්ං. පණකන්ති
උදකමල්ං. චිත්තස්ස ආවිල්භායවො නීවරණයහතුයකොති ආහ – 

‘‘අනාවියලනාති පඤ්චනීවරණවිමුත්යතනා’’ති. 

47. සත්තයම රුක්  ාතානීතිඑත්ථජාතසද්යදනපදවඩ්ඪනයමවකතං

යථා ‘‘යකොසජාත’’න්තිආහ– ‘‘රුක් ානයමයවතංඅධිවචන’’න්ති. යකොචි

හි රුක්ය ො වණ්යණන අග්යගො යහොති යථා තං රත්තචන්දනාදි. යකොචි

ගන්යධන යථාතංයගොසීතචන්දනං. යකොචිරයසන ඛදිරාදි. යකොචිථද්ධතාෙ 

චම්පකාදි. මග්ගඵල්ාවහතාය විපස්සනාවයසන භාවිතම්පි ගහිතං. ‘‘තත්ථ
තත්යථව සක්ඛිභබ්බතං පාපුණාතී’’ති (අ. නි. 3.103) වචනයතො 

‘‘අභිඤ්ඤාපාදකචතුත්ථජ්ඣානචිත්තයමව, ආවුයසො’’ති 
ඵුස්සතත්තත්යථයරොවදති. 

48. අට්ඨයමචිත්තස්සපරිවත්තනංඋප්පාදනියරොධාඑවාතිආහ– ‘‘එවං

ලහුං උප්පජ්ජිත්වා ලහුං නිරුජ්ඣනක’’න්ති. අධිමත්තපමාණත්යථති

අතික්කන්තපමාණත්යථ, පමාණාතීතතායන්ති අත්යථො.යතනාහ– ‘‘අතිවිෙ

න සුකරා’’ති. චක්ඛුවිඤ්ඤාණම්පි අධිප්යපතයමවාති සබ්බස්සපි චිත්තස්ස 
සමානඛණත්තා වුත්තං. චිත්තස්ස අතිවිය ල්හුපරිවත්තිභාවං යථරවායදන

දීයපතුං– ‘‘ඉමස්මිංපනත්යථ’’තිආදිවුත්තං. චිත්තසඞ් ාරාතිසසම්පයුත්තං
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චිත්තංවදති. වාහසතානංය ො, මහාරා , වීහීනන්තියපොත්ථයකසුලිඛන්ති, 
‘‘වාහසතං යඛො, මහාරාජ, වීහීන’’න්ති පන පායඨන භවිතබ්බං. 

මිලින්දපඤ්යහපි (ත. ප. 4.1.2) හි කත්ථචි අයයමව පායඨො දිස්සති. 
‘‘වාහසතාන’’න්ති වා පච්චත්යත සාතවචනං බයත්තයයන වුත්තන්ති

දට්ඨබ්බං. අඩ්ඪචූළන්තියථොයකනඌනංඋපඩ්ඪං.කස්සපනඋපඩ්ඪන්ති? 
අධිකාරයතො වාහස්සාති විඤ්ඤායති. ‘‘අඩ්ඪචුද්දස’’න්ති යකචි. 
‘‘අඩ්ඪචතුත්ථ’’න්ති අපයර. සාධිකං දියඩ්ඪසතං වාහාති දළ්හං කත්වා

වදන්ති, වීමංසිතබ්බං.චතුනාළියකො තුම්යබො.පුච්ඡාෙඅභායවනාති ‘‘සක්කා

පන, භන්යත, උපමංකාතු’’න්තිඑවංපවත්තායපුච්ඡායඅභායවන නකතා

උපමා. ධම්මයදසනාපරියෙොසායනති සන්නිපතිතපරිසාය 
යථාරද්ධධම්මයදසනායපරියයොසායන. 

49. නවයම පභස්සරන්තිපරියයොදාතං සභාවපරිසුද්ධට්යඨන.යතනාහ– 

‘‘පණ්ඩරං පරිසුද්ධ’’න්ති. පභස්සරතාදයයො නාම වණ්ණධාතුයං

ල්බ්භනකවියසසාතිආහ – ‘‘කිං පන චිත්තස්ස වණ්යණොනාම අත්ථී’’ති? 
ඉතයරො අරූපතාය ‘‘නත්ථී’’ති පටික්ඛිපිත්වා පරියායකථා අයං තාදිසස්ස

චිත්තස්ස පරිසුද්ධභාවනාදීපනායාති දස්යසන්යතො ‘‘නීලාදීන’’න්තිආදිමාහ.
තථා හි ‘‘යසො එවං සමාහියත චිත්යත පරිසුද්යධ පරියයොදායත’’ති (දී. නි. 
1.243-244; ම.නි.1.384-386, 431-433; පාරා.12-13) වුත්තං. යතයනවාහ

– ‘‘ඉදම්පි නිරුපක්කියලසතාෙ පරිසුද්ධන්ති පභස්සර’’න්ති. කිං පන
භවඞ්ගචිත්තං නිරුපක්කියල්සන්ති? ආම සභාවයතො නිරුපක්කියල්සං, 

ආගන්තුකඋපක්කියල්සවයසනපනසියාඋපක්කිලිට්ඨං.යතනාහ– ‘‘තඤ්ච

ය ො’’තිආදි.තත්ථඅත්තයනොයතසඤ්චභික්ඛූනං පච්චක්ඛභාවයතොපුබ්යබ

‘‘ඉද’’න්ති වත්වා ඉදානි පච්චාමසනවයසන ‘‘ත’’න්ති ආහ. ච-සද්යදො
අත්ථූපනයයන. යඛො-සද්යදො වචනාල්ඞ්කායර, අවධාරයණ වා.
වක්ඛමානස්ස අත්ථස්ස නිච්ඡිතභාවයතො භවඞ්ගචිත්යතන
සහාවට්ඨානාභාවයතො උපක්කියල්සානං ආගන්තුකතාති ආහ – 

‘‘අසහ ායතහී’’තිආදි. රාගාදයයො උයපච්ච චිත්තසන්තානං කිලිස්සන්ති

විබායධන්ති උපතායපන්ති චාති ආහ – ‘‘උපක්කියලයසහීති රාගාදීහී’’ති.
භවඞ්ගචිත්තස්ස නිප්පරියායයතො උපක්කියල්යසහි උපක්කිලිට්ඨතා නාම
නත්ථි අසංසට්ඨභාවයතො, එකසන්තතිපරියාපන්නතාය පන සියා

උපක්කිලිට්ඨතාපරියායයොති ආහ – ‘‘උපක්කිලිට්ඨං නාමාති වුච්චතී’’ති.

ඉදානි තමත්ථං උපමාය විභායවතුං ‘‘ෙථා හී’’තිආදිමාහ. යතන
භින්නසන්තානගතායපි නාම ඉරියාය යල්ොයක ගාරය්හතා දිස්සති, පයගව
එකසන්තානගතාය ඉරියායාති ඉමං වියසසං දස්යසති. යතනාහ – 

‘‘ වනක් යණ…යප.…උපක්කිලිට්ඨංනාම යහොතී’’ති. 

50. දසයම භවඞ්ගචිත්තයමව චිත්තන්ති ‘‘පභස්සරතදං, භික්ඛයව, 
චිත්ත’’න්ති වුත්තං භවඞ්ගචිත්තයමව. යදග්යගන භවඞ්ගචිත්තං
තාදිසපච්චයසමවායය උපක්කිලිට්ඨං නාම වුච්චති, තදග්යගන 
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පටුන 

තබ්බිධරපච්චයසමවායයඋපක්කියල්සයතොවිමුත්තන්තිවුච්චති.යතනාහ– 

‘‘උපක්කියලයසහි විප්පමුත්තං නාම යහොතී’’ති. යසසයමත්ථ නවමසුත්යත
වුත්තනයානුසායරනයවදිතබ්බං. 

පණිහිතඅච්ඡවග්ගවණ්ණනානිට්ඨිතා. 

6. අච්ඡරාසඞ්ඝාතවග්ගවණ්ණනා 
51. ඡට්ඨස්ස පඨයම අස්සුතවාති එත්ථ ‘‘සාධ පඤ්ඤාණවා

නයරො’’තිආදීසු (ජා. 2.18.101) අත්ථිතාමත්තස්ස යබොධයකො වා-සද්යදො.
‘‘සීල්වා යහොතිකල්යාණධම්යමො’’තිආදීසු (ම.නි. 3.381) පසංසාවිසිට්ඨාය
අත්ථිතාය. ‘‘පඤ්ඤවා යහොති උදයත්ථගාතනියා පඤ්ඤාය
සමන්නාගයතො’’තිආදීසු (දී. නි. 3.317; ම. නි. 2.25) අතිසයත්ථවිසිට්ඨාය
අත්ථිතාය, තස්මා යස්ස පසත්ථං අතිසයයන වා සුතං අත්ථි, යසො සුතවා, 
සංකියල්සවිද්ධංසනසමත්ථං පරියත්තිධම්මස්සවනං, තං සුත්වා තථත්තාය
පටිපත්ති ච ‘‘සුතවා’’ති ඉතනා පයදන පකාසිතා. යසොතබ්බයුත්තං සුත්වා 
කත්තබ්බනිප්ඵත්තිවයසනසුණීතිවාසුතවා, තප්පටික්යඛයපනනසුතවාති 

අස්සුතවා. 

අයඤ්හිඅකායරො‘‘අයහතුකාධම්මා(ධ.ස.2දුකමාතිකා), අභික්ඛුයකො 
ආවායසො’’තිආදීසු (පාචි. 1047) තංසමායයොගනිවත්තියං දිට්යඨො.
‘‘අප්පච්චයා ධම්මා’’ති (ධ. ස. 7 දුකමාතිකා) තංසම්බන්ධිභාවනිවත්තියං.
පච්චයුප්පන්නඤ්හි පච්චයසම්බන්ධීතිඅපච්චයුප්පන්නත්තාඅතංසම්බන්ධිතා
එත්ථ යජොතිතා. ‘‘අනිදස්සනා ධම්මා’’ති (ධ. ස. 9 දුකමාතිකා)
තංසභාවනිවත්තියං. නිදස්සනඤ්හි එත්ථ දට්ඨබ්බතා. අථ වා පස්සතීති
නිදස්සනං, චක්ඛුවිඤ්ඤාණං. තග්ගයහතබ්බතානිවත්තියං, තථා ‘‘අනාසවා
ධම්මා’’ති(ධ.ස.15දුකමාතිකා). ‘‘අප්පටිඝාධම්මා(ධ.ස.10දුකමාතිකා)
අනාරම්මණා ධම්මා’’ති (ධ. ස. 55 දුකමාතිකා) තංකිච්චනිවත්තියං.
‘‘අරූපියනොධම්මාඅයචතසිකාධම්මා’’ති තංසභාවනිවත්තියං.තදඤ්ඤතාහි
ඉධපකාසිතා.‘‘අමනුස්යසො’’ති තබ්භාවමත්තනිවත්තියං.මනුස්සත්තමත්තං
නත්ථි, අඤ්ඤං තංසදිසන්ති. සදිසතා හි එත්ථ සූචිතා. ‘‘අස්සමයණො
සමණපටිඤ්යඤො අබ්රහ්මචාරී බ්රහ්මචාරිපටිඤ්යඤො’’ති (අ. නි. 3.13) ච
තංසම්භාවනීයගුණනිවත්තියං. ගරහා හි ඉධ ඤායති. ‘‘කච්චි යභොයතො
අනාමයං (ජා. 1.15.146; 2.20.129) අනුදරා කඤ්ඤා’’ති ච
තදනප්පභාවනිවත්තියං. ‘‘අනුප්පන්නා ධම්මා’’ති (ධ. ස. 17 තිකමාතිකා)
තංසදිසභාවනිවත්තියං. අතීතානඤ්හි උප්පන්නපුබ්බත්තා
උප්පාදිධම්මානඤ්ච පච්චයයකයදසසිද්ධියා ආරද්ධප්පාදභාවයතො 
කාල්විනිමුත්තස්ස ච විජ්ජමානත්තා උප්පන්නානුකූල්තා, පයගව
පච්චුප්පන්නානන්ති තබ්බිධරතායහත්ථවිඤ්ඤායති.‘‘අයසක්ඛාධම්මා’’ති
(ධ. ස. 11 තිකමාතිකා) තදපරියයොසානනිවත්තියං. තන්නිට්ඨානඤ්යහත්ථ
පකාසිතන්ති එවං අයනයකසං අත්ථානං යජොතයකො. ඉධ පන ‘‘අරූපියනො
ධම්මා (ධ. ස. 11 දුකමාතිකා), අයචතසිකා ධම්මා’’තිආදීසු (ධ. ස. 57
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දුකමාතිකා) විය තංසභාවනිවත්තියං දට්ඨබ්යබො, අඤ්ඤත්යථති අත්යථො.

එයතනස්සසුතාදිඤාණවිරහංදස්යසති.යතනවුත්තං– ‘‘ආගමාධිගමාභාවා

යඤයෙයොඅස්සුතවාඉතී’’ති. 

ඉදානි තස්සත්ථං විවරන්යතො ‘‘යෙො හී’’තිආදිමාහ. තත්ථ යස්මා
ඛන්ධධාතාදියකොසල්යල්නපි උපක්කියල්සඋපක්කිලිට්ඨානං
ජානනයහතුභූතංබාහුසච්චංයහොති.යථාහ–‘‘කිත්තාවතානු යඛො, භන්යත, 
බහුස්සුයතොයහොති? යයතොයඛො, භික්ඛු, ඛන්ධකුසයල්ොයහොති.ධාතු…යප.… 
ආයතන…යප.… පටිච්චසමුප්පාදකුසයල්ො යහොති. එත්තාවතා යඛො, භික්ඛු, 

බහුස්සුයතො යහොතී’’ති. තස්මා ‘‘ෙස්ස ච 

 න්ධධාතුආෙතනපච්චොකාරසතිපට්ඨානාදීසූ’’තිආදි වුත්තං. තත්ථ 

වාචුග්ගතකරණං උග්ගයහො. අත්ථපරිපුච්ඡනං පුරිපුච්ඡා. කුසයල්හි සහ

යචොදනාපරිහරණවයසන විනිච්ඡයකරණං විනිච්ඡයෙො. ආචරියය පන
පයිරුපාසිත්වා අත්ථධම්මානං ආගමනං සුතමයඤාණවයසන අවබුජ්ෙනං 

ආගයමො. මග්ගඵල්නිබ්බානානං සච්ඡිකිරියා අධිගයමො. 

බහූනංනානප්පකාරානංසක්කායදිට්ඨාදීනංඅවිහතත්තාතාජයනන්ති, 

තාහි වා ජනිතාති පුථුජ් නා. අවිඝාතයමව වා ජන-සද්යදො වදති. පුථු

සත්ථාරානං මුඛුල්යලොකිකාති එත්ථ පුථූ ජනා සත්ථුපටිඤ්ඤා එයතසන්ති 

පුථුජ් නා. සබ්බගතීහි අවුට්ඨිතාති එත්ථ ජයනතබ්බා, ජායන්ති වා එත්ථ

සත්තාතිජනා, ගතියයො, තා පුථූඑයතසන්ති පුථුජ් නා. ඉයතොපයරජායන්ති

එයතහීති ජනා, අභිසඞ්ඛාරාදයයො, යත එයතසං පුථූ විජ්ජන්තීති පුථුජ් නා. 

අභිසඞ්ඛාරාදිඅත්යථො එව වා ජන-සද්යදො දට්ඨබ්යබො. ඔඝා කායමොඝාදයයො.

රාගග්ගිආදයයො සන්තාපා. යත එව සබ්යබපි වා කියල්සා පරිළාහා. පුථු

පඤ්චසු කාමගුයණසු රත්තාති එත්ථ ජායතීති ජයනො, රායගො යගයධොති

එවමාදියකො, පුථු ජයනො එයතසන්ති පුථුජ් නා. පුථූසු ජනා ජාතා රත්තාති
එවංරාගාදිඅත්යථොඑවවා ජන-සද්යදොදට්ඨබ්යබො. 

රත්තාති වත්ථං විය රඞ්ගජායතන චිත්තස්ස විපරිණාමකයරන

ඡන්දරායගන රත්තා සාරත්තා. ගිද්ධාති අභිකඞ්ඛනසභායවන

අභිගිජ්ෙයනන ගිද්ධා යගධං ආපන්නා. ගධිතාති ගන්ථිතා විය

දුම්යමොචනීයභායවන තත්ථ පටිබද්ධා. මුච්ඡිතාති කියල්සවයසන

විසඤ්ඤිභූතා විය අනඤ්ඤකිච්චා යමොහමාපන්නා. අජ්යඣොපන්නාති

අනඤ්ඤසාධාරයණ වියකත්වා ගිලිත්වා පරිනිට්ඨායපත්වා ඨිතා. ලග්ගාති
වඞ්කකණ්ටයක විය ආසත්තා, මහාපලියප යාව නාසිකග්ගා

පලිපන්නපුරියසොවියඋද්ධරිතුං අසක්කුයණයයභායවනනිමුග්ගා. ලග්ගිතාති
මක්කටායල්යප ආල්ග්ගභායවන සම්මසියතො විය මක්කයටො පඤ්චන්නං

ඉන්ද්රියානං වයසන ආල්ග්ගිතා. පලිබුද්ධාති සම්බද්ධා, උපද්දුතා වා. 

ආවුතාතිආවරිතා. නිවුතාතිනිවාරිතා. ඔවුතාතිපලිගුණ්ඨිතා, පරියයොනද්ධා

වා. පිහිතාතිපිදහිතා. පටිච්ඡන්නාතිඡාදිතා. පටිකුජ්ජිතාතියහට්ඨාමුඛජාතා. 
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‘‘අස්සුතවා’’තිඑයතනඅවිජ්ජන්ධතාවුත්තාතිආහ– ‘‘අන්ධපුථුජ් යනො

වුත්යතො’’ති. චිත්තට්ඨිති චිත්තපරිග්ගයහො නත්ථීති යාය පටිපත්තියා
චිත්තස්සඋපක්කියල්සංතයතො විප්පමුත්තිඤ්චයථාසභාවයතොජායනයය, සා
චිත්තභාවනා චිත්තට්ඨිති. එකාරම්මයණ සුට්ඨු සමාධානවයසන අවට්ඨිතිං
පාදකංකත්වාපවත්තිතාසම්පයුත්තධම්යමහි නිස්සයාරම්මයණහිචසද්ධිං
චිත්තස්ස පරිග්ගහසඤ්ඤිතා විපස්සනාභාවනාපි නත්ථි, යාය වුත්තමත්ථං
යථාසභාවයතොජායනයය. 

52. දුතියය සුතවාති පදස්ස අත්යථො අනන්තරසුත්යත වුත්යතොයයව. 

අරිෙසාවයකොති එත්ථ චතුක්කං සම්භවතීති තං දස්යසතුං – ‘‘අත්ථි

අරියෙො’’තිආදිආරද්ධං. පච්යචකංසච්චානිබුද්ධවන්යතොති පච්යචකබුද්ධා. 
නනු සබ්යබපි අරියා පච්යචකයමව සච්චානි පටිවිජ්ෙන්ති ධම්මස්ස 
පච්චත්තයවදනීයභාවයතො? නයිදමීදිසංපටියවධංසන්ධායවුත්තං.යථාපන
සාවකා අඤ්යඤසං නිස්සයයන සච්චානි පටිවිජ්ෙන්ති පරයතොයඝොයසන
විනා යතසං දස්සනමග්ගස්ස අනුප්පජ්ජනයතො. යථා ච සම්මාසම්බුද්ධා
අඤ්යඤසංනිස්සයභායවනසච්චානි අභිසම්බුජ්ෙන්ති, නඑවයමයත, එයත
පනඅපරයනයයාහුත්වාඅපරනායකභායවනසච්චානි පටිවිජ්ෙන්ති.යතන
වුත්තං–‘‘පච්යචකංසච්චානිබුද්ධවන්යතොති පච්යචකබුද්ධා’’ති. 

අත්ථි සාවයකො න අරියෙොති එත්ථ යපොථුජ්ජනිකාය සද්ධාය

රතනත්තයය අභිප්පසන්යනො සද්යධොපි ගහියතො එව. ගිහී අනාගතඵයලොති
ඉදංපනනිදස්සනමත්තංදට්ඨබ්බං. යථාවුත්තපුග්ගයල්ොහිසරණගමනයතො
පට්ඨාය යසොතාපත්තිඵල්සච්ඡිකිරියාය පටිපන්යනොඉච්යචව වත්තබ්බතං

ල්භති. ස්වායමත්යථො දක්ඛිණාවිසුද්ධිසුත්යතන (ම. නි. 3.376 ආදයයො)

දීයපතබ්යබො. සුතවාතිඑත්ථ වුත්තඅත්යථොනාමඅත්තහිතපරහිතප්පටිපත්ති, 
තස්ස වයසන සුතසම්පන්යනො. යං සන්ධාය වුත්තං – ‘‘යසො ච යහොති
සුයතන උපපන්යනො, අප්පම්පි යච සහිතං භාසමායනො’’ති ච ආදි. 

අරිෙසාවයකොති යවදිතබ්යබොති අරියස්ස භගවයතො ධම්මස්සවනකිච්යච
යුත්තප්පයුත්තභාවයතො වුත්තං. උපක්කියල්යසහි විප්පමුත්ති
අනුපක්කිලිට්ඨතා, තස්සායථාසභාවජානනංදළ්හතරායඑවචිත්තභාවනාය 

සතියහොති, නඅඤ්ඤථාති ‘‘බලවවිපස්සනාකථිතා’’ති වුත්තං. 

53. තතියය අග්ගික් න්යධොපමසුත්තන්තඅට්ඨුප්පත්තිෙන්ති 
අග්ගික්ඛන්යධොපමසුත්යත (අ. නි. 7.72) යදසනාඅට්ඨුප්පත්තියං. 
තංයදසනායහතුකඤ්හි එකච්චානං භික්ඛූනං තච්ඡාපටිපත්තිං නිතත්තං

කත්වා භගවා ඉමං සුත්තං යදයසසි. අවි හිතයමව යහොති සබ්බකාල්ං
සුප්පතිට්ඨිතසතිසම්පජඤ්ඤත්තා. යස්මා බුද්ධානං රූපකායයො 
බාහිරබ්භන්තයරහි මයල්හි අනුපක්කිලිට්යඨො සුයධොතජාතිමණිසදියසො, 

තස්මා වුත්තං – ‘‘උපට්ඨාකානුග්ගහත්ථං සරීරඵාසුකත්ථඤ්චා’’ති. 

වීතිනායමත්වාති ඵල්සමාපත්තීහි වීතිනායමත්වා. කාල්පරිච්යඡදවයසන 
විවිත්තාසයන වීතිනාමනං වියවකනින්නතාය යචව පයරසං
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පටුන 

දිට්ඨානුගතිආපජ්ජනත්ථඤ්ච. නිවායසත්වාති
විහාරනිවාසනපරිවත්තනවයසන නිවායසත්වා. කදාචි එකකස්ස, කදාචි
භික්ඛුසඞ්ඝපරිවුතස්ස, කදාචිපකතියා, කදාචිපාටිහාරියයහි වත්තමායනහිච

ගාමප්පයවයසො තථා තථා වියනතබ්බපුග්ගල්වයසන. උපසංහරිත්වාති
හිමවන්තාදීසුපුප්ඵිතරුක්ඛාදියතොආයනත්වා. ඔණතුණ්ණතායභූතයාසත්ථු
පදනික්යඛපසමයය සමභාවාපත්ති, 
සුඛසම්ඵස්සවිකසිතපදුමසම්පටිච්ඡනඤ්ච සුප්පතිට්ඨිතපාදතාය
නිස්සන්දඵල්ං, න ඉද්ධිනිම්මානං. නිදස්සනමත්තඤ්යචතං
සක්ඛරාකඨල්කණ්ටකසඞ්කුකල්ල්ාදිඅපගයමො සුචිභාවාපත්තීතිඑවමාදීනම්පි
තදාල්බ්භනයතො. 

ඉන්දඛීලස්ස අන්යතො ඨපිතමත්යතති ඉදං යාවයදව
යවයනයයජනවිනයත්ථාය සත්ථු පාටිහාරියං පවත්තන්ති කත්වා වුත්තං. 

දක්ඛිණපායදතිඉදංබුද්ධානංසබ්බපදක්ඛිණතාය. ‘‘ඡබ්බණ්ණරස්මියෙො’’ති

වත්වාපි ‘‘සුවණ්ණරසපිඤ් රානි විො’’ති ඉදං බුද්ධානං සරීයර පීතාභාය 

යයභුයයතාය වුත්තං. මධුයරනාකායරන සද්දං කයරොන්ති දට්ඨබ්බසාරස්ස

දිට්ඨතාය. යභරිආදීනං පන සද්දායනං ධම්මතාව. පටිමායනන්තීති
‘‘සුදුල්ල්භං ඉදං අජ්ජ අම්යහහි ල්බ්භති, යය මයං ඊදියසන පණීයතන
ආහායරන භගවන්තං උපට්ඨහාමා’’ති පතීතමානසා මායනන්ති පූයජන්ති. 

යතසංසන්තානානිඔයලොයකත්වාති යතසංතථා උපට්ඨාකානංපුග්ගල්ානං
අතීයත එතරහි ච පවත්තචිත්තසන්තානානි ඔයල්ොයකත්වා. අරහත්යත 

පතිට්ඨහන්තීති සම්බන්යධො. තත්ථාති විහායර. ගන්ධමණ්ඩලමායළති
චතුජ්ජාතියගන්යධනකතපරිභණ්යඩ මණ්ඩල්මායළ. 

දුල්ලභා  ණසම්පත්තීති සතිපි මනුස්සත්තප්පටිල්ායභ
පතිරූපයදසවාසඉන්ද්රියායවකල්ල්සද්ධාපටිල්ාභාදයයො ගුණා දුල්ල්භාති

අත්යථො. චාතුමහාරාජික…යප.… වසවත්තිභවනං ගච්ඡන්තීති ඉදං තත්ථ
සුඤ්ඤවිමානානිසන්ධායවුත්තං.භගවාගන්ධකුටිං පවිසිත්වාපච්ඡාභත්තං
තයයො භායග කත්වා පඨමභායග සයච ආකඞ්ඛති, දක්ඛියණන පස්යසන 
සීහයසයයං කප්යපති. සයච ආකඞ්ඛති, බුද්ධාචිණ්ණඵල්සමාපත්තිං
සමාපජ්ජති. අථ යථාකාල්පරිච්යඡදං තයතො වුට්ඨහිත්වා දුතියභායග
පච්ඡිමයායම තතියයකොට්ඨායස විය යල්ොකං යවොයල්ොයකති යවයනයයානං

ඤාණපරිපාකංපස්සිතුං.යතනාහ– ‘‘සයච ආකඞ් තී’’තිආදි. 

කාලයුත්තන්ති පත්තකල්ල්ං, ‘‘ඉතස්සා යවල්ාය ඉමස්ස එවං

වත්තබ්බ’’න්ති තංකාල්ානුරූපං. සමෙයුත්තන්ති තස්යසව යවවචනං, 

අට්ඨුප්පත්තිඅනුරූපං වා. සමෙයුත්තන්ති වා අරියසමයසංයුත්තං.
යදසකාල්ානුරූපයමවහිබුද්ධාභගවන්යතොධම්මංයදයසන්ති, යදයසන්තාච
අරියසම්මතං පටිච්චසමුප්පාදනයං දීයපන්තාව යදයසන්ති. අථ වා 

සමෙයුත්තන්ති යහතූදාහරණසහිතං. කායල්න සාපයදසඤ්හි භගවා ධම්මං 
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යදයසති, කාලං විදිත්වා පරිසං උයෙයොය ති, න යාව සමන්ධකාරා ධම්මං
යදයසති. 

උතුං ගණ්හායපති, න පන මල්ං පක්ඛායල්තීති අධිප්පායයො. න හි

භගවයතො කායය රයජොජල්ල්ං උපලිම්පතීති. තයතො තයතොති අත්තයනො

අත්තයනො දිවාට්ඨානාදියතො. ඔකාසං ලභමානාති
පුයරභත්තපච්ඡාභත්තපුරිමයායමසුඔකාසං අල්භිත්වා ඉදානි මජ්ඣිමයායම
ඔකාසං ල්භමානා, භගවතා වා කයතොකාසතාය ඔකාසං ල්භමානා.
පච්ඡාභත්තස්සතීසු භායගසුපඨමභායගසීහයසයයකප්පනං එකන්තිකංන

යහොතීති ආහ – ‘‘පුයරභත්තයතො පට්ඨාෙ නිසජ් ාපීළිතස්ස සරීරස්සා’’ති.
යතයනව හි තත්ථ ‘‘සයච ආකඞ්ඛතී’’ති තදා සීහයසයයකප්පනස්ස

අනිබද්ධතා විභාවිතා. කිලාසුභායවො පරිස්සයමො. සීහයසයයං කප්යපති 

සරීරස්ස කිල්ාසුභාවයමොචනත්ථන්ති යයොයජතබ්බං. බුද්ධචක්ඛුනා යලොකං 

යවොයලොයකතීති ඉදං පච්ඡිමයායම භගවයතො බහුල්ං ආචිණ්ණවයසන
වුත්තං. අප්යපකදා අවසිට්ඨබල්ඤායණහි සබ්බඤ්ඤුතඤ්ඤායණයනව ච
භගවාතමත්ථංසායධතීති. 

ඉමස්මිංයෙව කිච්යචති පච්ඡිමයාමකිච්යච. බල්වතා පච්චනුතායපන
සංවඩ්ඪමායනන කරජකායය මහාපරිළායහො උප්පජ්ජතීති ආහ – 

‘‘නාමකායෙ සන්තත්යත කර කායෙො සන්තත්යතො’’ති. නිධානගතන්ති

සන්නිචිතයල්ොහිතං සන්ධායවුත්තං. උණ්හංයලොහිතංමු යතොඋග්ගඤ්ඡීති

යල්ොහිතං උණ්හංහුත්වාමුඛයතොඋග්ගඤ්ඡි. ඨානන්ති භික්ඛුපටිඤ්ඤං. තං

පාපංවඩ්ඪමානන්තිභික්ඛුපටිඤ්ඤාය අවිජහිතත්තාතථාපවඩ්ඪමානපාපං.
අන්තිමවත්ථුඅජ්ොපන්නානම්පි උපායයන පවත්තියමායනො
යයොනියසොමනසිකායරො සාත්ථයකො යහොතියයවාති දස්යසන්යතො 

‘‘ ාතසංයවගා’’තිආදිමාහ. අයහො සල්යලඛිතන්ති අයහො අතිවිය

සල්යල්යඛන ඉතං පවත්තං. කාසාවපජ්ය ොයතොති භික්ඛූනං බහුභාවයතො
ඉයතො චියතො ච විචරන්තානං යතසං කාසාවජුතියා පජ්යජොතියතො. 

ඉසිවාතපරිවායතොති සීල්ක්ඛන්ධාදීනං නිබ්බානස්ස ච එසනයතො ඉසීනං
භික්ඛූනංගුණගන්යධනයචවගුණගන්ධවාසියතනසරීරගන්යධන චපරියතො
සමන්තයතොවායියතො. 

ධම්මසංයවයගො උප්පජ්ජි අනාවජ්ජයනන පුබ්යබ තස්ස අත්ථස්ස

අසංවිදිතත්තා. ධම්මසංයවයගොති ච තාදියස අත්යථ ධම්මතාවයසන

උප්පජ්ජනකං සයහොත්තප්පඤාණං. අස්සාසට්ඨානන්ති චිත්තස්සාසකාරණං

කම්මට්ඨානං.සබ්යබසං කිච්චානංපුබ්බභායගො සබ්බපුබ්බභායගො. ‘‘සබ්යබ
සත්තා අයවරා යහොන්තූ’’තිආදිනා හි චිත්තස්ස පට්ඨානං උපට්ඨානං 

හිතඵරණං. ඉතරං ඉයතො යථොකං මහන්තන්ති කත්වා ඉදං 

‘‘චූළච්ඡරාසඞ්ඝාතසුත්ත’’න්ති වුත්තං. අච්ඡරාසඞ්ඝායතො වුච්චති
අඞ්ගුලියඵොටනක්ඛයණො අක්ඛිනිතසකායල්ො, යයො එකස්ස අක්ඛරස්ස 
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උච්චාරණක්ඛයණො. යතනාහ – ‘‘ද්යව අඞ්ගුලියෙො පහරිත්වා 

සද්දකරණමත්ත’’න්ති. සබ්බසත්තානං හිතඵරණචිත්තන්ති සබ්යබසම්පි

සත්තානං සම්මයදව හියතසිතවයසන පවත්තචිත්තං. ආවජ්ය න්යතො

ආයසවතීති හියතසිතවයසන ආවජ්යජන්යතො. ආවජ්ජයනන ආභුජන්යතොපි

ආයසවති නාම ඤාණවිප්පයුත්යතන.  ානන්යතොති තථා ඤාණමත්තං

උප්පායදන්යතොපි. පස්සන්යතොති තථා ඤාණචක්ඛුනා පච්චක්ඛයතො විය

විපස්සන්යතොපි. පච්චයවක් න්යතොති තමත්ථං පති පති අයවක්ඛන්යතොපි. 

සද්ධාෙ අධිමුච්චන්යතොතිආදි පඤ්චන්නං ඉන්ද්රියානං වයසන වුත්තං. 

අභිඤ්යඤෙයන්තිආදි චතුසච්චවයසන වුත්තං. සබ්බයමව යචතං
විත්ථාරයතො, සාමඤ්යඤන ආයසවනදස්සනයමවාති ඉධාධිප්යපතයමව

ආයසවනත්ථංදස්යසතුං– ‘‘ඉධපනා’’තිආදි වුත්තං. 

අරිත්තජ්ඣායනොති අවිරහිතජ්ොයනො. අතුච්ඡජ්ඣායනොති ොයනන

අතුච්යඡො. චායගො වා යවවචනන්ති ආහ – ‘‘අපරිච්චත්තජ්ඣායනො’’ති. 

විහරතීති පදස්ස විභඞ්යග (විභ. 540) ආගතනයයන අත්ථං දස්යසන්යතො 

‘‘විහරතීතිඉරිෙතී’’තිආදිමාහ.අයංපයනත්ථසද්දත්යථො– විහරතීතිඑත්ථ 

වි-සද්යදො විච්යඡදත්ථයජොතයනො. හරතීති යනති, පවත්යතතීති අත්යථො, 
විච්ඡින්දිත්වා හරති විහරතීතිවුත්තං යහොති. යසො හි එකං ඉරියාපථබාධනං
අඤ්යඤන ඉරියාපයථන විච්ඡින්දිත්වා අපරිපතන්තං අත්තභාවං හරති

පවත්යතති, තස්මා ‘‘විහරතී’’ති වුච්චති. ඉරිෙතීති ඨානනිසජ්ජාදිකිරියං 

කයරොන්යතො පවත්තති. පවත්තතීති ඨානාදිසමඞ්ගී හුත්වා පවත්තති. 

පායලතීති එකං ඉරියාපථබාධනං ඉරියාපථන්තයරහි රක්ඛන්යතො පායල්ති. 

ෙයපතිොයපතීතිතස්යසවයවවචනං.එකඤ්හි ඉරියාපථබාධනංඅඤ්යඤන
ඉරියාපයථන විච්ඡින්දිත්වා අපරිපතන්තං අත්තභාවං පායල්න්යතො යයපති

යායපතීති වුච්චති. චරතීති ඨානනිසජ්ජාදීසු අඤ්ඤතරසමඞ්ගී හුත්වා

පවත්තති. ඉමිනාපයදනාති ‘‘විහරතී’’තිඉතනාපයදන. 

ඉරිොපථවිහායරොති එත්ථ ඉරියනං පවත්තනං ඉරියා, කායප්පයයොයගො
කායිකකිරියා. තස්සා පවත්තනූපායභාවයතො ඉරියාය පයථො ඉරියාපයථො, 
ඨානනිසජ්ජාදි.නහිඨානනිසජ්ජාදීහි අවත්ථාහි විනාකිඤ්චිකායිකකිරියං 
පවත්යතතුංසක්කා.ඨානසමඞ්ගීවාහිකායයනකිඤ්චිකයරයය, ගමනාදීසු 
අඤ්ඤතරසමඞ්ගීවා.විහරණං, විහරතිඑයතනාතිවාවිහායරො, ඉරියාපයථොව

විහායරො ඉරිොපථවිහායරො, යසො ච අත්ථයතො
ඨානනිසජ්ජාදිආකාරප්පවත්යතො චතුසන්තතිරූපප්පබන්යධො එව.
ඔවාදානුසාසනීනං එකායනකවාරාදිවිසිට්යඨොයයව යභයදො, න පන

පරමත්ථයතො යතසං නානාකරණන්ති දස්යසතුං – ‘‘පරමත්ථයතො

පනා’’තිආදිමාහ. තත්ථ එයස එයක එකට්යඨතිආදීසු එයසො එයකො
එකත්යථොතිආදිනාඅත්යථොයවදිතබ්යබො. 
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පටුන 

රට්ඨස්ස, රට්ඨයතො වා ල්ද්යධො පිණ්යඩො රට්ඨපිණ්යඩො. යතනාහ – 

‘‘ඤාතිපරිවට්ටංපහාො’’තිආදි.තත්ථ ‘‘අම්හාකයමයත’’තිවිඤ්ඤායන්තීති
ඤාතී, පිතාමහපිතුපුත්තාදිවයසනපරිවට්ටනට්යඨන පරිවට්යටො, ඤාතියයව

පරිවට්යටො ඤාතිපරිවට්යටො. යථෙයපරියභොයගො නාම අනරහස්ස
පරියභොයගො.භගවතාහිඅත්තයනොසාසයනසීල්වයතොපච්චයාඅනුඤ්ඤාතා, 
න දුස්සීල්ස්ස. දායකානම්පි සීල්වයතො එව පරිච්චායගො, න දුස්සීල්ස්ස
අත්තයනො කාරානං මහප්ඵල්භාවස්ස පච්චාසීසනයතො. ඉති සත්ථාරා
අනනුඤ්ඤාතත්තා දායයකහිච අපරිච්චත්තත්තාසඞ්ඝමජ්යෙපිනිසීදිත්වා
පරිභුඤ්ජන්තස්ස දුස්සීල්ස්ස පරියභොයගො යථයයාය පරියභොයගො

යථයයපරියභොයගො. ඉණවයසන පරියභොයගො ඉණපරියභොයගො 
පටිග්ගාහකයතො දක්ඛිණාවිසුද්ධියා අභාවයතො ඉණංගයහත්වා පරියභොයගො
වියාතිඅත්යථො. 

දාතබ්බට්යඨනදායං, තංආදියන්තීතිදායාදා, පුත්තානයමතං අධිවචනං, 

යතසං භායවො දායජ්ජං, දායජ්ජවයසන පරියභොයගො දාෙජ් පරියභොයගො, 
පුත්තභායවන පරියභොයගොති වුත්තං යහොති. යසක්ඛා හි භික්ඛූ භගවයතො
ඔරසපුත්තා, යතපිතුසන්තකානංදායාදාහුත්වායතපච්චයය පරිභුඤ්ජන්ති.
කිං පන යත භගවයතො පච්චයය පරිභුඤ්ජන්ති, උදාහු ගිහීනන්ති? ගිහීහි 
දින්නාපි භගවතා අනුඤ්ඤාතත්තා භගවයතො සන්තකා අනනුඤ්ඤායතසු
සබ්යබන සබ්බං පරියභොගාභාවයතො, අනුඤ්ඤායතසුයයව ච

පරියභොගසම්භවයතො. ධම්මදාොදසුත්තඤ්යචත්ථසාධකං. 

වීතරාගා එව තණ්හාය දාසබයං අතීතත්තා සාතයනො හුත්වා 

පරිභුඤ්ජන්තීතිආහ– ‘‘ඛීණාසවස්සපරියභොයගොසාමිපරියභොයගො නාමා’’ති.
අවීතරාගානඤ්හි තණ්හාපරවසතාය පච්චයපරියභොයග සාතභායවො නත්ථි, 
තදභායවන වීතරාගානං තත්ථ සාතභායවො යථාරුචිපරියභොගසම්භවයතො.
තථා හි යත පටිකූල්ම්පි අප්පටිකූල්ාකායරන, අප්පටිකූල්ම්පි
පටිකූල්ාකායරන, තදුභයම්පි වජ්යජත්වා අජ්ඣුයපක්ඛනාකායරන පච්චයය
පරිභුඤ්ජන්ති, දායකානඤ්ච මයනොරථං පූයරන්ති. යයො පනායං සීල්වයතො
පච්චයවක්ඛිතපරියභොයගො, යසො ඉණපරියභොගස්ස පච්චනීකත්තා
ආණණයපරියභොයගො නාම යහොති. යථා හි ඉණායියකො අත්තයනො රුචියා
ඉච්ඡිතං යදසං ගන්තුං න ල්භති, එවං ඉණපරියභොගයුත්යතො යල්ොකයතො 
නිස්සරිතුංනල්භතීතිතප්පටිපක්ඛත්තා සීල්වයතොපච්චයවක්ඛිතපරියභොයගො
‘‘ආණණයපරියභොයගො’’ති වුච්චති, තස්මා නිප්පරියායයතො 
චතුපරියභොගවිනිමුත්යතො විසුංයයවායංපරියභොයගොතියවදිතබ්යබො.යසොඉධ 
විසුං න වුත්යතො, දායජ්ජපරියභොයගයයව වා සඞ්ගහං ගච්ඡති. සීල්වාපි හි
ඉමාය සික්ඛාය සමන්නාගතත්තා ‘‘යසයඛො’’ත්යවව වුච්චති. ඉයමසු
පරියභොයගසු සාතපරියභොයගො දායජ්ජපරියභොයගො ච අරියානං
පුථුජ්ජනානඤ්ච වට්ටති, ඉණපරියභොයගො න වට්ටති. යථයයපරියභොයග
කථායයව නත්ථි. කථං පයනත්ථ සාතපරියභොයගො දායජ්ජපරියභොයගො ච 
පුථුජ්ජනානං සම්භවති? උපචාරවයසන. යයො හි පුථුජ්ජනස්සපි
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පටුන 

සල්යල්ඛප්පටිපත්තියං ඨිතස්ස පච්චයයගධං පහාය තත්ථ අනුපලිත්යතන
චිත්යතන පරියභොයගො, යසො සාතපරියභොයගො විය යහොති. සීල්වයතො පන
පච්චයවක්ඛිතපරියභොයගො දායජ්ජපරියභොයගො විය යහොති දායකානං
මයනොරථස්ස අවිරාධනයතො. කල්යාණපුථුජ්ජනස්ස පරියභොයග

වත්තබ්බයමව නත්ථි තස්ස යසක්ඛසඞ්ගහයතො. යසක් සුත්තං (සං. නි.
5.13) යහතස්ස අත්ථස්සසාධකං. 

ඉමස්ස භික්ඛුයනොති අච්ඡරාසඞ්ඝාතමත්තම්පි කාල්ං යමත්තචිත්තං

ආයසවන්තස්ස භික්ඛුයනො. අයමොයඝො රට්ඨපිණ්ඩපරියභොයගොති ‘‘අයං
පබ්බජියතො සමයණො භික්ඛූති ආතසං යදන්තානං තාය යමත්තායසවනාය
අත්තයනො සන්තායන යදොසමල්ස්ස වා තයදකට්ඨානඤ්ච පාපධම්මානං
පබ්බාජනයතො වූපසමනයතො සංසායර ච භයස්ස සම්මාව ඉක්ඛණයතො
අජ්ොසයස්ස අවිසංවාදයනනස්ස අයමොයඝො රට්ඨපිණ්ඩපරියභොයගො. 

මහට්ඨිෙන්ති මහත්ථිකං මහාපයයොජනං. මහප්ඵලන්ති විපුල්ප්ඵල්ං. 

මහානිසංසන්ති මහානිස්සන්දප්ඵල්ං. මහාජුතිකන්ති මහානුභාවං. 

මහාවිප්ඵාරන්ති මහාවිත්ථාරං. එත්ථ ච පඨමං කාරණං යමත්තායසවනාය 
තස්සභික්ඛුයනොසාතආදිභායවනරට්ඨපිණ්ඩපරියභොගාරහතා, දුතියංපයරහි

දින්නස්ස දානස්ස මහට්ඨියභාවකරණං. යකො පන වායදොති යමත්තාය 
ආයසවනමත්තම්පි එවංමහානුභාවං, යකො පන වායදො බහුලීකායර, එත්ථ
වත්තබ්බයමව නත්ථී’’තිඅත්යථො. 

54. චතුත්යථ උප්පායදති වඩ්යඪතීති එත්ථ භාවනාසද්දස්ස
උප්පාදනවඩ්ඪනත්ථතාපුබ්යබවුත්තාඑව. 

55. පඤ්චයම ඉයමසු ද්වීසූති චතුත්ථපඤ්චයමසු. ‘‘තතියය
වුත්තනයයයනව යවදිතබ්බ’’න්ති වත්වා තථා යවදිතබ්බතං දස්යසතුං – 

‘‘යෙො හි ආයසවතී’’තිආදි වුත්තං. යතන ආයසවනාභාවනාමනසිකාරානං
අත්ථවියසසාභාවමාහ. යදි එවං සුත්තන්තස්ස යදසනා කථන්ති ආහ – 

‘‘සම්මාසම්බුද්යධො පනා’’තිආදි. ොෙ ධම්මධාතුොති
සබ්බඤ්ඤුතඤ්ඤාණමාහ. යතන හි ධම්මානං ආකාරයභදං ඤත්වා

තදනුරූපං එකම්පි ධම්මං තථා විභජිත්වා භගවා දස්යසති. තීහි

යකොට්ඨායසහීති ආයසවනාභාවනාමනසිකාරභායගහි. යමත්තා හි
සබ්බවත්ථුයනො යමත්තායනවයසන ආනීතා යසවනා ආයසවනා, තස්සා
වඩ්ඪනාභාවනා, අවිස්සජ්යජත්වාමනසි ඨපනංමනසිකායරො. 

56. ඡට්යඨ අනිෙමිතවචනං ‘‘ඉයම නාමා’’තිනියයමත්වාඅවුත්තත්තා. 

නිෙමිතවචනං ‘‘අකුසල්ා’’ති සරූයපයනව වුත්තත්තා. අයසසයතො

පරිොදින්නායහොන්ති අප්පකස්සපිඅකුසල්භාගස්සඅග්ගහිතස්සඅභාවයතො.

අකුසල්ං භජන්තීති අකුසලභාගිො. අකුසල්පක්යඛ භවාති අකුසලපක්ඛිකා. 

යතනාහ– ‘‘අකුසලායෙවා’’තිආදි. පඨමතරංගච්ඡතීති පඨමතරංපවත්තති, 
පඨයමොපධායනොහුත්වාවත්තතීතිඅත්යථො.එකුප්පාදාදිවයසනහි එකජ්ෙං
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පවත්තමායනසු චතූසු අරූපක්ඛන්යධසු අයයමව පඨමං උප්පජ්ජතීති ඉදං
නත්ථි, යල්ොකුත්තරමග්යගසු විය පන පඤ්ඤින්ද්රියස්ස, යල්ොකියධම්යමසු

මනින්ද්රියස්ස පුයරතරස්ස භායවො සාතිසයයොති ‘‘සබ්යබයත

මයනොපුබ්බඞ්ගමා’’ති වුත්තං.තථාහි අභිධම්යමපි (ධ.ස.1) ‘‘යස්තංසමයය 
කාමාවචරංකුසල්ංචිත්තංඋප්පන්නංයහොතී’’තිචිත්තංපුබ්බඞ්ගමංයජට්ඨං
කත්වා යදසනාපවත්තා.සුත්යතසුපිවුත්තං–‘‘මයනොපුබ්බඞ්ගමාධම්මා(ධ.
ප. 1, 2), ඡද්වාරාධිපති රාජා’’ති (ධ. ප. අට්ඨ. 2.බුද්ධවග්යගො, 

එරකපත්තනාගරාජවත්ථු). යතනාහ – ‘‘එයත හී’’තිආදි. යතසං මයනො 

උප්පාදයකොතිචයදග්යගනමයනොසම්පයුත්තධම්මානංයජට්ඨයකොහුත්වා
පවත්තති, තදග්යගන යත අත්තානං අනුවත්තායපන්යතො යත තථා
උප්පායදන්යතො නාම යහොතීති කත්වා වුත්තං. අට්ඨකථායං පන චිත්තස්ස
යජට්ඨකභාවයමවසන්ධායරාජගමනඤ්ඤායයන සහුප්පත්තිපිපඨමුප්පත්ති

විය කත්වා වුත්තාති අයමත්යථො දස්සියතො. අන්වයදවාති එයතයනව
චිත්තස්ස ඛණවයසන පඨමුප්පත්තියා අභායවො දීපියතොති දට්ඨබ්යබො.

යතයනවාහ– ‘‘එකයතොයෙවාති අත්යථො’’ති. 

57. සත්තයම චතුභූමකාපි කුසලා ධම්මාකථිතාති ‘‘යය යකචිකුසල්ා
ධම්මා’’තිඅනවයසසපරියාදානයතො වුත්තං. 

58. අට්ඨයම ඉදන්ති ලිඞ්ගවිපල්ල්ායසනනිද්යදයසො, නිපාතපදංවාඑතං

‘‘යදිද’’න්තිආදීසු වියාති ආහ – ‘‘අෙං පමායදොති අත්යථො’’ති. 

පමජ් නාකායරොති පමාදාපත්ති. චිත්තස්ස යවොස්සග්යගොති ඉයමසු
එත්තයකසු ඨායනසු සතියා අනිග්ගණ්හිත්වා චිත්තස්ස යවොස්සජ්ජනං

සතිවිරයහො. යවොස්සග්ගානුප්පදානන්ති යවොස්සග්ගස්ස අනු අනු පදානං

පුනප්පුනං විස්සජ්ජනං. අසක්කච්චකිරිෙතාති එයතසං දානාදීනං
කුසල්ධම්මානං පවත්තයන පුග්ගල්ස්ස වා යදයයධම්මස්ස වා
අසක්කච්චකිරියා.සතතභායවොසාතච්චං, සාතච්යචන කිරියාසාතච්චකිරියා, 

සායයව සාතච්චකිරියතා, න සාතච්චකිරියතා අසාතච්චකිරිෙතා.

අනට්ඨිතකිරිෙතාති අනිට්ඨිතකිරියතා නිරන්තරං න අනුට්ඨිතකිරියතා ච. 

ඔලීනවුත්තිතාති නිරන්තරකරණසඞ්ඛාතස්ස විප්ඵාරස්ස අභායවන 

ඔලීනවුත්තිතා. නික්ඛිත්තඡන්දතාති කුසල්කිරියාය වීරියඡන්දස්ස

නික්ඛිත්තභායවො. නික්ඛිත්තධුරතාති වීරියධරස්ස ඔයරොපනං, 

ඔසක්කිතමානසතාති අත්යථො. අනධිට්ඨානන්ති කුසල්කරයණ

අප්පතිට්ඨිතභායවො. අනනුයෙොයගොති අනනුයුඤ්ජනං. කුසල්ධම්යමසු

ආයසවනාදීනං අභායවො අනායසවනාදයෙො. පමායදොති සරූපනිද්යදයසො. 

පමජ් නාති ආකාරනිද්යදයසො. පමජ්ජිතත්තන්ති භාවනිද්යදයසො. 

පරිහාෙන්තීති ඉතනා පමාදස්ස සාවජ්ජතං දස්යසති. තයිදං යල්ොකියානං 

වයසන, නයල්ොකුත්තරානන්තිආහ– ‘‘උප්පන්නා…යප.… ඉද’’න්තිආදි. 
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59. නවයම න පමජ්ජති එයතනාති අප්පමායදො, පමාදස්ස පටිපක්යඛො
සතියා අවිප්පවායසො. අත්ථයතො නිච්චං උපට්ඨිතාය සතියා එතං නාමං.
පමායදො පන සතියා සතිසම්පජඤ්ඤස්ස වා පටිපක්ඛභූයතො

අකුසල්චිත්තුප්පායදො දට්ඨබ්යබො. යතනාහ – ‘‘පමාදස්ස පටිපක් වයසන

විත්ථාරයතොයවදිතබ්යබො’’ති. 

60. දසයමකුච්ඡිතංසීදතීතිකුසීයතොද-කාරස්සත-කාරංකත්වා, තස්ස

භායවො යකොසජ් ං, ආල්සියන්තිඅත්යථො. 

අච්ඡරාසඞ්ඝාතවග්ගවණ්ණනානිට්ඨිතා. 

7. වීරිොරම්භාදිවග්ගවණ්ණනා 
61. සත්තමස්ස පඨයම වීරානංකම්මන්තිවීරියං, විධිනාවාඊරයිතබ්බං

පවත්යතතබ්බන්ති වීරියං, තයදව කුසල්කිරියාය පධානට්යඨන ආරම්යභො 

වීරිොරම්යභො. ආරද්ධවීරියතා පග්ගහිතවීරියතා පරිපුණ්ණවීරියතාති
පච්යචකංවීරියතාසද්යදො යයොයජතබ්යබො. 

62. දුතියයමහතී ඉච්ඡා එතස්සාති මහිච්යඡො, තස්ස භායවො මහිච්ඡතා. 

මහාවිසයයො යල්ොයභො මහායලොයභො මහන්තානං වත්ථූනං බහූනඤ්ච

අභිගිජ්ෙනයතො. ඉතරීතරාතිආදිනා පබ්බජිතානං උප්පජ්ජනමහිච්ඡතා

වුත්තා. පඤ්චහි කාමගුයණහීතිආදි ගහට්ඨානං වයසන වුත්තං. ඉච්ඡාති 

සභාවනිද්යදයසො. ඉච්ඡාගතාති ඉච්ඡාපවත්තා. මහිච්ඡතාති මහාඉච්ඡතා.

අත්ථයතොපනායංරායගොඑවාතිවුත්තං– ‘‘රායගොසාරායගො’’තිආදි. 

63. තතියය අප්පිච්ඡස්සාති එත්ථ අප්ප-සද්යදො අභාවත්යථො
‘‘අප්පාබායධොයහොති අප්පාතඞ්යකො’’තිආදීසු (ම.නි.2.304) වියාතිආහ– 

‘‘අනිච්ඡස්සා’’ති. යල්ොයක පාකටස්ස හි අක්ඛියරොගකුච්ඡියරොගාදියභදස්ස
ආබාධස්සඅභාවංසන්ධාය‘‘අප්පාබායධො’’තිවුත්තං. ඉදානිවුත්තයමවත්ථං

පාකටතරං කාතුං ‘‘එත්ථ හී’’තිආදි වුත්තං. බයඤ්ජනං සාවයසසං විය
පරිත්තයකපි අප්පසද්දස්ස දිස්සමානත්තා. අත්යථො පන නිරවයසයසො

සබ්බයසොපච්චයිච්ඡායඅභාවස්සඅධිප්යපතත්තා.යතනාහ– ‘‘නහී’’තිආදි. 

ඉච්ඡාය අභායවයනව අප්පිච්යඡො නාම යහොතීති ඉමමත්ථං

පකාරන්තයරන දීයපතුං – ‘‘අපිචා’’තිආදි වුත්තං. අත්රිච්ඡතා නාම අත්ර අත්ර

ඉච්ඡා. අසන්තගුණසම්භාවනතාය පාපා ල්ාතකා නිහීනා ඉච්ඡා පාපිච්ඡතා. 
යාය පච්චයුප්පාදනත්ථං අත්තනි විජ්ජමානගුයණ සම්භායවති, පච්චයානං

පටිග්ගහයණ ච න මත්තං ජානාති, අයං මහිච්ඡතා.

අසන්තගුණසම්භාවනතාති අත්තනි අවිජ්ජමානානං ගුණානං විජ්ජමානානං

වියපයරසංපකාසනා. සන්තගුණසම්භාවනතාතිඉච්ඡාචායරඨත්වාඅත්තනි 
විජ්ජමානසීල්ධතධම්මාදිගුණවිභාවනා. තාදිසස්සපි පටිග්ගහයණ
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පටුන 

අමත්තඤ්ඤුතාපි යහොති, සාපි අභිධම්යම ආගතායයවාති සම්බන්යධො. 

දුස්සන්තප්පයෙොති දුත්තප්පයයො. 

අතිලූ භාවන්ති පත්තචීවරවයසන අතිවිය ලූඛභාවං. තදස්ස දිස්වා
මනුස්සා ‘‘අයං අමඞ්ගල්දිවයසො, සුම්භකසිනිද්ධපත්තචීවයරො අයයයො
පුබ්බඞ්ගයමො කාතබ්යබො’’තිචින්යතත්වා, ‘‘භන්යත, යථොකංබහියහොථා’’ති

ආහංසු. උම්මුජ්ජීති මනුස්සානං අජානන්තානංයයව පථවියං නිමුජ්ජිත්වා 
ගණ්හන්යතොයයව උම්මුජ්ජි. යදි යථයරො ‘‘ඛීණාසවභාවං ජානන්තූ’’ති
ඉච්යඡයය, න නං මනුස්සා ‘‘බහි යහොථා’’ති වයදයයං, ඛීණාසවානං පන
තථාචිත්තයමවන උප්පජ්යජයය. 

අප්පිච්ඡතාපධානං පුග්ගල්ාධිට්ඨානං චතුබ්බිධඉච්ඡාපයභදං දස්යසත්වා

පුනපි පුග්ගල්ාධිට්ඨායනන චතුබ්බිධං ඉච්ඡායභදං දස්යසන්යතො ‘‘අපයරොපි

චතුබ්බියධො අප්පිච්යඡො’’තිආදිමාහ. පච්චෙඅප්පිච්යඡොති පච්චයයසු

ඉච්ඡාරහියතො. ධුතඞ්ගඅප්පිච්යඡොති ධතගුණසම්භාවනාය ඉච්ඡාරහියතො. 

පරිෙත්තිඅප්පිච්යඡොති බහුස්සුතසම්භාවනාය ඉච්ඡාරහියතො. 

අධිගමඅප්පිච්යඡොති ‘‘අරියයො’’ති සම්භාවනාය ඉච්ඡාරහියතො. දාෙකස්ස

වසන්ති අප්පං වා යං දාතුකායමො බහුං වාති දායකස්ස චිත්තස්ස වසං, 

අජ්ොසයන්තිඅත්යථො. යදෙයධම්මස්ස වසන්තියදයයධම්මස්සඅබහුභාවං. 

අත්තයනො ථාමන්ති අත්තයනො පමාණං. යත්තයකන අත්තා යායපති, 

තත්තකස්යසව ගහණං. ෙදි හීතිආදි සඞ්යඛපයතො වුත්තස්ස අත්ථස්ස

විවරණං. පමායණයනවාතියාපනප්පමායණයනව. 

එකභික්ඛුපි නාඤ්ඤාසීති යසොසානිකවත්යත සම්මයදව වත්තිතත්තා

එයකොපි භික්ඛු න අඤ්ඤාසි. අබ්යබොකිණ්ණන්ති අවිච්යඡදං. දුතියෙො මං 

 ායනෙයාතිදුතියයොසහායභූයතොපියථාමංජානිතුංනසක්කුයණයය, තථා

සට්ඨි වස්සානි නිරන්තරං සුසායන වසාත, තස්මා අහං අයහො

යසොසානිකුත්තයමො. උපකායරො හුත්වාති උග්ගහපරිපුච්ඡාදීහි

පරියත්තිධම්මවයසනඋපකායරොහුත්වා. ධම්මකථාෙ නපදංය ොයභත්වාති 
යල්ොමහංසනසාධකාරදානයචලුක්යඛපාදිවයසන සන්නිපතිතං ඉතරඤ්ච
‘‘කථං නු යඛො අප්පං අයයස්ස සන්තියක ධම්මං යසොස්සාමා’’ති
යකොල්ාහල්වයසන මහාජනං යඛොයභත්වා? යදි යථයරො බහුස්සුතභාවං
ජානායපතුං ඉච්යඡයය, පුබ්යබව ජනපදං යඛොයභන්යතො ධම්මං කයථයය. 

ගයතොති ‘‘අයං යසො, යයන රත්තියං ධම්මකථා කතා’’ති ජානනභායවන 
පරියත්තිඅප්පිච්ඡතායපුරාරුණාවගයතො. 

තයෙො කුලපුත්තා විොති පාචීනවංසදායය සාමග්ගිවාසංවුට්ඨා
අනුරුද්යධො, නන්දියයො, කිතයල්ොතිඉයමතයයොකුල්පුත්තාවිය.එයතසුපිහි
අනුරුද්ධත්යථයරන භගවතා ‘‘අත්ථි පන යවො අනුරුද්ධා එවං
අප්පමත්තානංආතාපීනංපහිතත්තානංවිහරන්තානං උත්තරිමනුස්සධම්යමො
අල්මරියඤාණදස්සනවියසයසො අධිගයතො ඵාසුවිහායරො’’ති (ම. නි. 1.328) 
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පුට්යඨන‘‘ඉධපනමයං, භන්යත, යාවයදවආකඞ්ඛාම, විවිච්යචවකායමහි
විවිච්ච අකුසයල්හිධම්යමහිසවිතක්කංසවිචාරං වියවකජං පීතිසුඛං පඨමං
ොනං උපසම්පජ්ජ විහරාමා’’තිආදිනා (ම. නි. 1.328) 
අනුපුබ්බවිහාරසමාපත්තීසු ආයරොචිතාසු ඉතයර යථරා න ඉච්ඡිංසු. තථා හි
යත පක්කන්යත භගවති ආයස්මන්තං අනුරුද්ධං එතදයවොචුං – ‘‘කින්නු
මයං ආයස්මයතො අනුරුද්ධස්ස එවමායරොචිම්හ ‘ඉමාසඤ්ච ඉමාසඤ්ච
විහාරසමාපත්තීනං මයං ල්ාභියනො’ති? යං යනො ආයස්මා අනුරුද්යධො
භගවයතොසම්මුඛාපිආසවානංඛයංපකායසතී’’ති? ඝටීකායරොපිඅත්තයනො
අරියභායව කිකිස්සරඤ්යඤොභගවතාආයරොචියතනඅත්තමයනොඅයහොසි? 

යතනාහ – ‘‘ඝටීකාරකුම්භකායරො විො’’ති. ඉමස්මිං පනත්යථති ‘‘යථයිදං, 
භික්ඛයව, අප්පිච්ඡතා’’ති වුත්යත අප්පිච්ඡතාසඞ්ඛායත අත්යථ. 

බලවඅයලොයභනාති දළ්හතරප්පවත්තියකනඅයල්ොයභන. 

64. චතුත්යථ නත්ථි එතස්ස සන්තුට්ඨීති අසන්තුට්ඨි, තස්ස භායවො 

අසන්තුට්ඨිතා. තං පන සරූපයතො දස්යසන්යතො ‘‘අසන්තුට්යඨ

පුග්ගයල…යප.… යලොයභො’’ති ආහ. යසවන්තස්සාතිආදීනි
අඤ්ඤමඤ්ඤයවවචනානි. 

65-67. පඤ්චයම තුස්සනං තුට්ඨි, සමං, සයකන, සන්යතන වා තුට්ඨි

එතස්සාති සන්තුට්ඨි, තස්ස භායවො සන්තුට්ඨිතා. යස්ස සන්යතොසස්ස
අත්ථිතාය භික්ඛු ‘‘සන්තුට්යඨො’’ති වුච්චති, තං දස්යසන්යතො 

‘‘ඉතරීතරපච්චෙසන්යතොයසන සමන්නාගතස්සා’’ති ආහ – චීවරාදියක 
යත්ථකත්ථචිකප්පියයපච්චයයසන්තුස්සයනනසමඞ්ගීභූතස්සාතිඅත්යථො.
අථ වා ඉතරං වුච්චතිහීනං පණීතයතො අඤ්ඤත්තා, තථා පණීතම්පි ඉතරං
හීනයතො අඤ්ඤත්තා. අයපක්ඛාසිද්ධා හි ඉතරතා. ඉති යයන ධම්යමන
හීයනනවාපණීයතනවාචීවරාදිපච්චයයන සන්තුස්සති, යසොතථාපවත්යතො

අයල්ොයභො ඉතරීතරපච්චෙසන්යතොයසො, යතන සමන්නාගතස්ස. යථාල්ාභං

අත්තයනො ල්ාභානුරූපං සන්යතොයසො ෙථාලාභසන්යතොයසො. 
යසසපදද්වයයපි එයසව නයයො. ල්බ්භතීති වා ල්ායභො, යයො යයො ල්ායභො

යථාල්ායභො, යතනසන්යතොයසො ෙථාලාභසන්යතොයසො. බලන්ති කායබල්ං. 

සාරුප්පන්තිභික්ඛුයනොඅනුච්ඡවිකතා. 

යථාල්ද්ධයතො අඤ්ඤස්ස අපත්ථනා නාම සියා අප්පිච්ඡතාපි 
පවත්තිආකායරොති තයතො විනියවචිතයමව සන්යතොසස්ස සරූපං

දස්යසන්යතො ‘‘ලභන්යතොපි න ගණ්හාතී’’ති ආහ. තං පරිවත්යතත්වා 
පකතිදුබ්බල්ාදීනං ගරුචීවරං අඵාසුභාවාවහං සරීරයඛදාවහඤ්ච යහොතීති
පයයොජනවයසන න අත්රිච්ඡතාදිවයසන තං පරිවත්යතත්වා

ල්හුකචීවරපරියභොයගො සන්යතොසවියරොධි න යහොතීති ආහ – ‘‘ලහුයකන

ොයපන්යතොපි සන්තුට්යඨොව යහොතී’’ති. මහග්ඝචීවරං බහූනි වා චීවරානි
ල්භිත්වා තානි විස්සජ්යජත්වා තදඤ්ඤස්ස ගහණං යථාසාරුප්පනයය 

ඨිතත්තා න සන්යතොසවියරොධීති ආහ – ‘‘යතසං…යප.… ධායරන්යතොපි 
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සන්තුට්යඨොවයහොතී’’ති.එවංයසසපච්චයයසුපියථාසාරුප්පනිද්යදයස අපි-

සද්දග්ගහයණ අධිප්පායයො යවදිතබ්යබො. මුත්තහරීතකන්ති

යගොමුත්තපරිභාවිතං, පූතිභායවන වා ඡඩ්ඩිතං හරීතකං. බුද්ධාදීහි

වණ්ණිතන්ති අප්පිච්ඡතාසන්තුට්ඨීසු භික්ඛූ නියයොයජතුං
‘‘පූතිමුත්තයභසජ්ජං නිස්සාය පබ්බජ්ජා’’තිආදිනා (මහාව. 73, 128) 

බුද්ධාදීහි පසත්ථං. පරමසන්තුට්යඨොව යහොති පරයමන උක්කංසගයතන

සන්යතොයසන සමන්නාගතත්තා. ෙථාසාරුප්පසන්යතොයසොව අග්යගොති
තත්ථ තත්ථ භික්ඛු සාරුප්පංයයව නිස්සාය සන්තුස්සනවයසන
පවත්තනයතොඅග්යගො.ඡට්ඨසත්තයමසු නත්ථිවත්තබ්බං. 

68-69. අට්ඨමනවයමසුනසම්පජානාතීතිඅසම්පජායනො, තස්සභායවො 

අසම්ප ඤ්ඤං. වුත්තප්පටිපක්යඛන සම්ප ඤ්ඤං යවදිතබ්බං. 

70. දසයම පාපමිත්තා යදවදත්තසදිසා. යත හි හීනාචාරතාය, දුක්ඛස්ස

වාසම්පාපකතාය‘‘පාපා’’තිවුච්චන්ති. යතනාකායරනපවත්තානන්තියයො
පාපතත්තස්ස ඛන්ති රුචි අධිමුත්ති 
තන්නින්නතාතංසම්පවඞ්කතාදිආකායරො, යතනාකායරන පවත්තානං. 

චතුන්නං  න්ධානයමයවතං නාමන්ති චතුන්නං අරූපක්ඛන්ධානං 
‘‘පාපතත්තතා’’ති එතං නාමං. යස්මා අස්සද්ධියාදිපාපධම්මසමන්නාගතා
පුග්ගල්ා වියසසයතො පාපා පුඤ්ඤධම්මවියමොක්ඛතාය, යත යස්ස තත්තා

සහායා, යසොපාපතත්යතො, තස්සභායවො පාපමිත්තතා. යතනාහ– ‘‘යෙයත

පුග්ගලා අස්සද්ධා’’තිආදි. 

වීරියාරම්භාදිවග්ගවණ්ණනානිට්ඨිතා. 

8. කලයාණමිත්තාදිවග්ගවණ්ණනා 
71. අට්ඨමස්ස පඨයම බුද්ධා, සාරිපුත්තාදයයො වා කලයාණමිත්තා.

වුත්තපටිපක් නයෙනාති ‘‘පාපතත්තතා’’ති පයද වුත්තස්ස
පටිපක්ඛනයයන. 

72-73. දුතියය යෙොයගොති සමඞ්ගීභායවො. පයෙොයගොති පයුඤ්ජනං

පටිපත්ති. අයෙොයගොති අසමඞ්ගීභායවො. අප්පයෙොයගොති අප්පයුඤ්ජනං

අප්පටිපත්ති. අනුයෙොයගනාතිඅනුයයොගයහතු. 

74. චතුත්යථ බුජ්ඣනකසත්තස්සාති චතුන්නං අරියසච්චානං

පටිවිජ්ෙනකපුග්ගල්ස්ස. අඞ්ගභූතාති තස්යසව පටියවධස්ස කාරණභූතා.
එත්ථචචත්තාරිඅරියසච්චානිබුජ්ෙති, අඤ්ඤාණනිද්දායවාපිබුජ්ෙතීති
යබොධීති ල්ද්ධනායමො අරියසාවයකො බුජ්ෙනකසත්යතො, තස්ස 

බුජ්ෙනකසත්තස්ස. යබොධිොති තස්සා ධම්මසාමග්ගිසඞ්ඛාතාය යබොධියා.
බුජ්ෙනට්යඨන යබොධියයො, යබොධියයො එව සච්චසම්පටියබොධස්ස අඞ්ගාති

වුත්තං. ‘‘බුජ්ඣන්තීති යබොජ්ඣඞ්ගා’’ති. විපස්සනාදීනං කාරණානං 
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පටුන 

බුජ්ඣිතබ්බානඤ්ච සච්චානං අනුරූපං බුජ්ෙනයතො අනුබුජ්ඣන්තීති 

යබොජ්ඣඞ්ගා, පටිමුඛං පච්චක්ඛභායවන අභිමුඛං බුජ්ෙනයතො 

පටිබුජ්ඣන්තීති යබොජ්ඣඞ්ගා, සම්මා අවිපරීතයතො බුජ්ෙනයතො 

සම්බුජ්ඣන්තීති යබොජ්ඣඞ්ගාති එවං අත්ථවියසසදීපයකහි උපසග්යගහි 

අනුබුජ්ඣන්තීතිආදි වුත්තං. යබොධිසද්යදො සබ්බවියසසයුත්තං

බුජ්ෙනසාමඤ්යඤනසඞ්ගණ්හාති. යබොධාෙ සංවත්තන්තීතිඉතනාතස්සා

ධම්මසාමග්ගියාබුජ්ෙනස්සඑකන්තකාරණතං දස්යසති. එවංපයනතංපදං

විභත්තයමවාති වුත්තප්පකායරන එතං ‘‘යබොජ්ෙඞ්ගා’’ති (පටි. ම. 2.17) 

පදංනිද්යදයස පටිසම්භිදාමග්යග විභත්තයමව. 

75. පඤ්චයම ොථාවසරසභූමීති යාථාවයතො සකිච්චකරණභූත. සාති

යාථාවසරසභූත. විපස්සනාති බල්වවිපස්සනා. යකචි ‘‘භඞ්ගඤාණයතො
පට්ඨායා’’ති වදන්ති. විපස්සනාය පාදකජ්ොයන ච සතිආදයයො

යබොජ්ෙඞ්ගපක්ඛිකා එව පරියායයබොධිපක්ඛියභාවයතො. තත්ථාතිආදි
චතුබ්බිධානංයබොජ්ෙඞ්ගානංභූතවිභාගදස්සනං. 

76. ඡට්යඨ යතසං අන්තයරති යතසං භික්ඛූනං අන්තයර. කාමං
සඞ්ගීතිආරුළ්හවයසන අප්පකතදං සුත්තපදං, භගවා පයනත්ථ 
සන්නිපතිතපරිසාය අජ්ොසයානුරූපං විත්ථාරිකං කයරොතීති කත්වා ඉදං

වුත්තං – ‘‘මහතී යදසනා භවිස්සතී’’ති. ගාමනිගමාදිකථා නත්ථීති තස්සා
කථාය අතිරච්ඡානකථාභාවමාහු. තථා හි සා පුබ්යබ බහුඤාතිකං අයහොසි
බහුපක්ඛං, ඉදානි අප්පඤාතිකං අප්පපක්ඛන්ති අනිච්චතාමුයඛන

නියයානිකපක්ඛිකාජාතා. එතාොති යථාවුත්තායපරිහානියා. පතිකිට්ඨන්ති

නිහීනං. මම සාසයනති ඉදං කම්මස්සකතජ්ොනපඤ්ඤානම්පි
වියසසනයමව. තදුභයම්පිහිබාහිරකානංතප්පඤ්ඤාද්වයයතොසාතිසයයමව
සබ්බඤ්ඤුබුද්ධානංයදසනාය ල්ද්ධවියසසයතොවිවට්ටූපනිස්සයයතොච. 

77. සත්තයම යතසං චිත්තාචාරං ඤත්වාති තථා කයථන්තානං යතසං
භික්ඛූනං තත්ථ උපගමයනන අත්තයනො යදසනාය භාජනභූතං

චිත්තප්පවත්තිං ඤත්වා. කම්මස්සකතාදීති ආදිසද්යදන ොනපඤ්ඤාදීනං
චතුන්නම්පිපඤ්ඤානංගහණං. 

78-80. අට්ඨමාදීසු යහට්ඨා වුත්තනයෙයනවාති ‘‘යා එස මම
සාසයන’’තිආදිනා යහට්ඨා වුත්තනයයයනව. යසසයමත්ථ 
උත්තානත්ථයමව. 

කල්යාණතත්තාදිවග්ගවණ්ණනානිට්ඨිතා. 

81-82. නවයමවග්යගනත්ථිවත්තබ්බං. 
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10. දුතිෙපමාදාදිවග්ගවණ්ණනා 
98-115. දසයම වග්යග අජ්ෙත්තසන්තායන භවං අජ්ඣත්තිකං. 

අජ්ෙත්තසන්තානයතො බහිද්ධා භවං බාහිරං. වුත්තපටිපක් නයෙනාති

‘‘අවිනාසායා’’ති එවමාදිනා අත්යථො ගයහතබ්යබො. චතුක්යකොටියකති
‘‘අනුයයොයගො අකුසල්ානං, අනනුයයොයගො කුසල්ානං, අනුයයොයගො
කුසල්ානං, අනනුයයොයගො අකුසල්ාන’’න්ති (අ. නි. 1.96) එවං
පරියයොසානසුත්යත ආගතනයං ගයහත්වා ‘‘නාහං, භික්ඛයව, අඤ්ඤං 
එකධම්මම්පි සමනුපස්සාමී’’තිආදිනා (අ. නි. 1.11) ආගතසුත්තානං
සමඤ්ඤාජාතා. 

130. සුත්තන්තනයය යථායචොදනා සංකියල්සධම්මානං විපරියයසනං, 

තංතංධම්මයකොට්ඨාසානඤ්ච ඌනයතො අධිකයතො ච පයවදනං අධම්මං

ධම්යමොති දීපනං. යතසංයයවපනඅවිපරීතයතොඅනූනාධිකයතොචපයවදනං 

ධම්මං ධම්යමොති දීපනං. එවං විනයප්පටිපත්තියා අයථාවිධිප්පයවදනං 

අධම්මං ධම්යමොති දීපනං. යථාවිධිප්පයවදනං ධම්මං ධම්යමොති දීපනං. 

සුත්තන්තනයයන පඤ්චවියධො සංවරවිනයයො පහානවිනයයො ච විනයෙො, 

තප්පටිපක්යඛන අවිනයෙො. විනයනයයන වත්ථුසම්පදාදිනා
යථාවිධිප්පටිපත්ති එව විනයයො, තබ්බිපරියායයන අවිනයයො යවදිතබ්යබො. 

තිංස නිස්සග්ගිො පාචිත්තිොති එත්ථ ඉති-සද්යදො ආදයත්යථො. යතන
ද්යවනවුති පාචිත්තියා, චත්තායරො පාටියදසනියා, සත්ත අධිකරණසමථාති

ඉයමසං සඞ්ගයහො. එකතිංස නිස්සග්ගිොති එත්ථ ‘‘යතනවුති
පාචිත්තියා’’තිආදිනාවත්තබ්බං. යසසයමත්ථසුවිඤ්යඤයයයමව. 

අධිගන්තබ්බයතො අධිගයමො, මග්ගඵල්ානි. නිබ්බානං පන

අන්තරධානාභාවයතො ඉධ න ගය්හති. පටිපජ්ජනං පටිපත්ති, 

සික්ඛත්තයසමායයොයගො. පටිපජ්ජිතබ්බයතො වා පටිපත්ති. 

පරියාපුණිතබ්බයතො පරිෙත්ති, පිටකත්තයං. මග්ගග්ගහයණන ගහිතාපි

තතියවිජ්ජාඡට්ඨාභිඤ්ඤා විජ්ජාභිඤ්ඤාසාමඤ්ඤයතො ‘‘තිස්යසො විජ් ා ඡ

අභිඤ්ඤා’’ති පුනපිගහිතා. තයතොපරංඡඅභිඤ්ඤාතිවස්සසහස්සයතොපරං
ඡ අභිඤ්ඤා නිබ්බත්යතතුං සක්යකොන්ති, න පටිසම්භිදාති අධිප්පායයො. 

තයතොති අභිඤ්ඤාකාල්යතො පච්ඡා. තාති අභිඤ්ඤායයො. පුබ්බභායග
ොනසියනහාභායවන යකවල්ාය විපස්සනාය ඨත්වා අග්ගඵල්ප්පත්තා 

සුක් විපස්සකා නාම, මග්ගක්ඛයණ පන ‘‘ොනසියනයහො නත්ථී’’ති න
වත්තබ්යබො ‘‘සමථවිපස්සනං යුගනද්ධං භායවතී’’ති (අ. නි. 4.170) 

වචනයතො. පච්ඡිමකස්සාති සබ්බපච්ඡිමස්ස. කිඤ්චාපි අරියයො 
අපරිහානධම්යමො, යසොතාපන්නස්ස පන උද්ධං ජීවිතපරියාදානා
අධිගතධම්යමො උප්පන්යනො නාම නත්ථි, පච්චයසාමග්ගියා අසති යාව 
උපරිවියසසං නිබ්බත්යතතුං න සක්යකොන්ති, තාව අධිගමස්ස අසම්භයවො

එවාති ආහ – ‘‘යසොතාපන්නස්ස…යප.… නාම යහොතී’’ති. තස්සිදං
මනුස්සයල්ොකවයසන වුත්තන්තිදට්ඨබ්බං. 
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න යචොයදන්තීති අඤ්ඤමඤ්ඤස්තං විජ්ජමානං යදොසං ජානන්තාපි න

යචොයදන්ති න සායරන්ති. අකුක්කුච්චකා යහොන්තීති කුක්කුච්චං න
උප්පායදන්ති. ‘‘අසක්කච්චකාරියනො යහොන්තී’’ති ච පඨන්ති, සාථලිකතාය

සික්ඛාසු අසක්කච්චකාරියනො යහොන්තීති අත්යථො. භික්ඛූනං සයතපි

සහස්යසපි ධරමායනති ඉදං බාහුල්ල්වයසන වුත්තං.
අන්තිමවත්ථුඅනජ්ොපන්යනසු කතිපයමත්යතසුපි භික්ඛූසු ධරන්යතසු, 
එකස්තංවාධරන්යතපටිපත්තිඅනන්තරහිතාඑවනාමයහොති.යතයනවාහ

– ‘‘පච්ඡිමකස්ස…යප.…අන්තරහිතායහොතී’’ති. 

අන්යතවාසියක ගයහතුන්ති අන්යතවාසියක සඞ්ගයහතුං. 

අත්ථවයසනාති අට්ඨකථාවයසන. මත්ථකයතො පට්ඨාොති උපරියතො

පට්ඨාය. උයපොසථක් න්ධකමත්තන්ති විනයමාතිකාපාළිමාහ.
ආළවකපඤ්හාදීනංවිය යදයවසුපරියත්තියාපවත්තිඅප්පමාණන්තිආහ– 

‘‘මනුස්යසසූ’’ති. 

ඔට්ඨට්ඨිවණ්ණන්තිඔට්ඨානං අට්ඨිවණ්ණං, දන්තකසාවංඑකංවාද්යව

වාවායරරජිත්වාදන්තවණ්ණංකත්වා ධායරන්තීතිවුත්තංයහොති. යකයසසු

වා අල්ලීොයපන්තීති යතන කාසාවඛණ්යඩන යකයස බන්ධන්තා

අල්ලීයායපන්ති.භික්ඛුයගොත්තස්සඅභිභවනයතො විනාසනයතො යගොත්රභුයනො. 
අථ වා යගොත්තං වුච්චති සාධාරණංනාමං, මත්තසද්යදො ලුත්තනිද්දිට්යඨො, 

තස්මා ‘‘සමණා’’ති යගොත්තමත්තං අනුභවන්ති ධායරන්තීති යගොත්රභුයනො, 
නාමමත්තසමණාති අත්යථො. කාසාවගතකණ්ඨතාය, 

කාසාවග්ගහණයහතුඋප්පජ්ජනකයසොකතාය වා කාසාවකණ්ඨා.

සඞ්ඝගතන්ති සඞ්ඝං උද්දිස්ස දින්නත්තා සඞ්ඝගතං. තං සරීරන්ති තං
ධාතුසරීරං. 

යතයනවාති පරියත්තිඅන්තරධානමූල්කත්තා එව ඉතරඅන්තරධානස්ස.
සක්යකො යදවරාජා ඡාතකභයය පරතීරගමනාය භික්ඛූ උස්සුක්කමකාසීති 

අධිප්පායයො. යනති උභයයපි පංසුකූලිකත්යථයර ධම්මකථිකත්යථයර ච. 

යථරාතිතත්ථඨිතාසක්ඛිභූතායථරා.ධම්මකථිකත්යථරා ‘‘ොවතිට්ඨන්ති 

සුත්තන්තා…යප.… යෙොගක්ය මා න ධංසතී’’ති ඉදං සුත්තං ආහරිත්වා 

‘‘සුත්තන්යත රක්ඛියත සන්යත, පටිපත්ති යහොති රක්ඛිතා’’ති ඉතනා
වචයනන පංසුකූලිකත්යථයර අප්පටිභායන අකංසු. ඉදානි පරියත්තියා
අනන්තරධානයමව ඉතයරසං අනන්තරධානයහතූති ඉමමත්ථං

බයතියරකයතො අන්වයයතො ච උපමාහි විභායවතුං ‘‘ෙථා හී’’තිආදි වුත්තං.
තංසුවිඤ්යඤයයයමව. 

දුතියපමාදාදිවග්ගවණ්ණනානිට්ඨිතා. 

140-150. එකාදසමද්වාදසමවග්ගාසුවිඤ්යඤයයාඑව. 



අඞ්ගුත්තරනිකායය එකකනිපාත-ටීකා  රූපාදි-එකපුග්ගල්(වග්ග) 
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13. එකපුග්ගලවග්ගවණ්ණනා 
170. එකපුග්ගලස්සාති එකපුග්ගල්වග්ගස්ස. යතනාහ – ‘‘පඨයම’’ති. 

එයකොති ගණනපරිච්යඡයදො, තයතො එව දුතිොදිපටික්ය පත්යථො. 
පධානාසහායත්යථොපි එකසද්යදො යහොතීති තන්නිවත්තනත්ථං 

‘‘ගණනපරිච්යඡයදො’’ති ආහ. සම්මුතියා යදසනා සම්මුතියදසනා. 

පරමත්ථස්ස යදසනා පරමත්ථයදසනා. තත්ථාති සම්මුතිපරමත්ථයදසනාසු, 

න සම්මුතිපරමත්යථසු. යතනාහ – ‘‘එවරූපා සම්මුතියදසනා, එවරූපා 

පරමත්ථයදසනා’’ති.තත්රිදංසම්මුතිපරමත්ථානංල්ක්ඛණං–යස්තංභින්යන, 
බුද්ධියාවාඅවයවවිනිබ්යභොයගකයතනතංසමඤ්ඤා, සාඝටපටාදිප්පයභදා
සම්මුති, තබ්බිපරියායයන පරමත්ථා. න හි කක්ඛළඵුසනාදිසභායව යසො
නයයො ල්බ්භති. තත්ථ රූපාදිධම්මසමූහං සන්තානවයසන පවත්තමානං

උපාදාය පුග්ගල්යවොහායරොති පුග්ගයලොති සම්මුතියදසනා. යසසපයදසුපි
එයසවනයයො.උප්පාදවයවන්යතො සභාවධම්මානනිච්චාතිඅනිච්චාතිආහ– 

‘‘අනිච්චන්ති පරමත්ථයදසනා’’ති. එස නයයො යසසපයදසුපි. නනු
ඛන්ධයදසනාපි සම්මුතියදසනාව. රාසට්යඨො වා හි ඛන්ධට්යඨො
යකොට්ඨාසට්යඨො වාති? සච්චයමතං, අයං පන ඛන්ධසමඤ්ඤා ඵස්සාදීසු
පවත්තතජ්ජාපඤ්ඤත්ති විය පරමත්ථසන්නිස්සයා තස්ස ආසන්නතරා, 
පුග්ගල්සමඤ්ඤාදයයොවියනදූයරතිපරමත්ථසඞ්ගහාවුත්තා.ඛන්ධසීයසන
වා තදුපාදානසභාවධම්මා එව ගහිතා. නනු ච සභාවධම්මා සබ්යබපි
සම්මුතිමුයඛයනව යදසනං ආයරොහන්ති, න සමුයඛනාති සබ්බාපි යදසනා
සම්මුතියදසනාව සියාති? නයිදයමවං, යදයසතබ්බධම්මවිභායගන
යදසනාවිභාගස්සඅධිප්යපතත්තා.නහිසද්යදොයකනචි පවත්තිනිතත්යතන
විනාඅත්ථංපකායසතීති. 

සම්මුතිවයසන යදසනංසුත්වාති‘‘ඉයධකච්යචොපුග්ගයල්ොඅත්තන්තයපො
යහොති අත්තපරිතාපානුයයොගමනුයුත්යතො’’තිආදිනා (පු. ප. 174) 

සම්මුතිමුයඛන පවත්තිතයදසනං සුතමයඤාණුප්පාදවයසන සුත්වා. අත්ථං

පටිවිජ්ඣිත්වාති තදනුසායරන චතුසච්චසඞ්ඛාතං අත්ථං සහ විපස්සනාය

මග්ගපඤ්ඤායපටිවිජ්ඣිත්වා. යමොහංපහාොතිතයදකට්ඨකියල්යසහිසද්ධිං

අනවයසසං යමොහං පජහිත්වා. වියසසන්ති අග්ගඵල්නිබ්බානසඞ්ඛාතං

වියසසං. යතසන්ති තාදිසානං යවයනයයානං. පරමත්ථවයසනාති
‘‘පඤ්චිමානි, භික්ඛයව, ඉන්ද්රියානී’’තිආදිනා (සං.නි.5.471-476ආදයයො)
පරමත්ථධම්මවයසන.යසසංඅනන්තරනයයවුත්තසදිසයමව. 

තත්රාති තස්සං සම්මුතිවයසන පරමත්ථවයසන ච යදසනායං. 

යදසභාසාකුසයලොති නානායදසභාසාසු කුසයල්ො. තිණ්ණං යවදානන්ති 
නිදස්සනමත්තං, තිණ්ණංයවදානංසිප්පුග්ගහණට්ඨානානම්පීතිඅධිප්පායයො.
යතයනව සිප්පුග්ගහණං පරයතො වක්ඛති. සිප්පානි වා විජ්ජාට්ඨානභායවන
යවදන්යතොගධානි කත්වා ‘‘තිණ්ණං යවදාන’’න්ති වුත්තං. 

කයථතබ්බභායවන ඨිතානි, න කත්ථචි සන්නිචිතභායවනාති යවදානම්පි
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කයථතබ්බභායවයනව ඨානං දීයපන්යතො ‘‘ගුහා තීණි නිහිතා න
ගය්හන්තී’’තිආදිතච්ඡාවාදං පටික්ඛිපති. නානාවිධා යදසභාසා එයතසන්ති 

නානායදසභාසා. 

පරයමො උත්තයමො අත්යථො පරමත්යථො, ධම්මානං යථාභූතසභායවො.

යල්ොකසඞ්යකතමත්තසිද්ධා සම්මුති. යදිඑවංකථං සම්මුතිකථායසච්චතාති

ආහ – ‘‘යලොකසම්මුතිකාරණා’’ති, යල්ොකසමඤ්ඤං නිස්සාය
පවත්තනයතොති අත්යථො. යල්ොකසමඤ්ඤා හි අභිනියවයසන විඤ්යඤයයා, 
නාඤ්ඤාපනා එකච්චස්ස සුතස්ස සාවනා වියනමුසා අනතිධාවිතබ්බයතො
තස්සා. යතනාහ භගවා – ‘‘ජනපදනිරුත්තිං නාභිනියවයසයය, සමඤ්ඤං

නාතිධාවයය’’ති. ධම්මානන්ති සභාවධම්මානං. භූතකාරණාති 

යථාභූතකාරණා යථාභූතං නිස්සාය පවත්තනයතො. සම්මුතිං 

යවොහරන්තස්සාති ‘‘පුග්ගයල්ො, සත්යතො’’තිආදිනා යල්ොකසමඤ්ඤං
කයථන්තස්ස. 

හියරොත්තප්පදීපනත්ථන්ති යල්ොකපාල්නකිච්යච හියරොත්තප්පධම්යම
කිච්චයතො පකායසතුං. යතසඤ්හි කිච්චං සත්තසන්තායන එව පාකටං
යහොතීති පුග්ගල්ාධිට්ඨානාය කථාය තං වත්තබ්බං. එස නයයො යසයසසුපි.
යස්තඤ්හි චිත්තුප්පායදකම්මංඋප්පන්නං, තංසන්තායනඑවතස්සඵල්ස්ස

උප්පත්ති කම්මස්සකතා. එවඤ්හි කතවිඤ්ඤාණනායසො අකතාගයමො ච
නත්ථීති සා පුග්ගල්ාධිට්ඨානාය එව යදසනාය දීයපතබ්බා. යතහි සත්යතහි

කාතබ්බපුඤ්ඤකිරියා පච්චත්තපුරිසකායරො. යසොපි සන්තානවයසන
නිට්ඨයපතබ්බයතො පුග්ගල්ාධිට්ඨානාය එව කථාය දීයපතබ්යබො. 

ආනන්තරිෙදීපනත්ථන්ති චුතිඅනන්තරං ඵල්ං අනන්තරං නාම, තස්තං 
අනන්තයර නියුත්තානි තංනිබ්බත්තයනන අනන්තරකරණසීල්ානි, 

අනන්තරකරණපයයොජනානි වාති ආනන්තරිොනි, මාතුඝාතාදීනි, යතසං
දීපනත්ථං. තානිපි හි සන්තානවයසන නිට්ඨයපතබ්බයතො ‘‘මාතරං ජීවිතා
යවොයරොයපතී’’තිආදිනා (පට්ඨා. 1.1.423) පුග්ගල්ාධිට්ඨානාය එව කථාය
දීයපතබ්බානි, තථා ‘‘යසො යමත්තාසහගයතන යචතසා එකං දිසං ඵරිත්වා
විහරතී’’තිආදිනා (දී.නි. 1.556; 3.308; ම.නි. 1.77; 2.309; 3.230; විභ. 
642-643) ‘‘යසො අයනකවිහිතං පුබ්යබනිවාසං අනුස්සරති එකම්පි
ජාති’’න්තිආදිනා (දී. නි.1.244-245; ම.නි.1.148, 384, 431; පාරා.12), 
‘‘අත්ථිදක්ඛිණාදායකයතො විසුජ්ෙති, යනොපටිග්ගාහකයතො’’තිආදිනා(ම.

නි. 3.381) ච පවත්තා බ්රහ්මවිහාරපුබ්යබනිවාසදක්ඛිණාවිසුද්ධිකථා 
පුග්ගල්ාධිට්ඨානා එව කත්වා දීයපතබ්බා සත්තසන්තානවිසයත්තා. ‘‘අට්ඨ 
පුරිසපුග්ගල්ා(සං.නි.1.249) නසමයවිමුත්යතොපුග්ගයල්ො’’තිආදිනා(පු.ප.
2) ච පරමත්ථකථං කයථන්යතොපි යල්ොකසම්මුතියා අප්පහානත්ථං
පුග්ගල්කථංකයථති.එයතන වුත්තාවයසසායකථායපුග්ගල්ාධිට්ඨානභායව
පයයොජනං සාමඤ්ඤවයසන සඞ්ගහිතන්ති දට්ඨබ්බං. කාමඤ්යචතං සබ්බං
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අපරිඤ්ඤාතවත්ථුකානංවයසනවුත්තං, පරිඤ්ඤාතවත්ථුකානම්පිපනඑවං
යදසනාසුඛාවහායහොති. 

එකපුග්ගයලොති විසිට්ඨසමාචාරාපස්සයවිරහියතො එකපුග්ගයල්ො.
බුද්ධානඤ්හි සීල්ාදිගුයණන සයදවයක යල්ොයක විසිට්යඨො නාම යකොචි
නත්ථි, තථා සදියසොපි සමානකායල්. යතනාහ – ‘‘න ඉමස්තං යල්ොයක 
පරස්තංවාපනබුද්යධනයසට්යඨොසදියසොචවිජ්ජතී’’ති(වි.ව.1047; කථා.
799), තස්මා සදියසොපි යකොචි නත්ථි. හීයනොපි අපස්සයභූයතො නත්යථව.
යතනවුත්තං– ‘‘විසිට්ඨසමාචාරාපස්සයවිරහියතොඑකපුග්ගයල්ො’’ති.යය ච 
සීල්ාදිගුයණහිනත්ථිඑයතසංසමාතිඅසමා, පුරිමකාසම්මාසම්බුද්ධා.යතහි
සයමො මජ්යෙ භින්නසුවණ්ණයනක්ඛං විය නිබ්බිසිට්යඨොති
අසමසමට්යඨනපිඑකපුග්ගයල්ොඅඤ්ඤස්ස තාදිසස්සඅභාවා.යතනවුත්තං

– ‘‘අසදිසට්යඨනා’’තිආදි. 

සත්තයලොයකො අධිප්යපයතො සත්තනිකායය උප්පජ්ජනයතො. 

මනුස්සයලොයක එව උප්පජ් ති යදවබ්රහ්මයල්ොකානං බුද්ධානං උප්පත්තියා
අයනොකාසභාවයතො. කාමයදවයල්ොයක තාව නුප්පජ්ජති බ්රහ්මචරියවාසස්ස
අට්ඨානභාවයතො තථා අනච්ඡරියභාවයතො. අච්ඡරියධම්මා හි බුද්ධා
භගවන්යතො.යතසංසාඅච්ඡරියධම්මතායදවත්තභායවඨිතානංයල්ොයකන
පාකටා යහොති යථා මනුස්සභූතානං. යදවභූයත හි සම්මාසම්බුද්යධ
දිස්සමානං බුද්ධානුභාවං යදවානුභාවයතොව යල්ොයක දහති, න
බුද්ධානුභාවයතො. තථා සති ‘‘අයං සම්මාසම්බුද්යධො’’ති නාධිමුච්චති න
සම්පසීදති, ඉස්සරකුත්තග්ගාහං න විස්සජ්යජති, යදවත්තභාවස්ස ච 

චිරකාල්ාවට්ඨානයතො එකච්චසස්සතවාදයතො න පරිමුච්චති. බ්රහ්මයලොයක 

නුප්පජ් තීති එත්ථාපි එයසව නයයො. සත්තානං
තාදිසග්ගාහවිනියමොචනත්ථඤ්හි බුද්ධා භගවන්යතො මනුස්සසුගතියංයයව
උප්පජ්ජන්ති, න යදවසුගතියං. යස්මා ඉමං චක්කවාළං මජ්යෙ කත්වා
ඉතනාසද්ධිංචක්කවාළානංදසසහස්සස්යසව ජාතික්යඛත්තභායවොදීපියතො
ඉයතො අඤ්ඤස්ස බුද්ධානං උප්පත්තිට්ඨානස්ස යතපිටයක බුද්ධවචයන

ආගතට්ඨානස්ස අභාවයතො. තස්මා වුත්තං – ‘‘ඉමස්මිංයෙව චක්කවායළ

උප්පජ් තී’’ති. 

ඉධ උප්පජ්ජන්යතොපි කස්මා ජම්බුදීයප එව උප්පජ්ජති, න 
යසසදීයපසූති? යකචිතාවආහු– ‘‘යස්මාපථවියානාභිභූතාබුද්ධභාවසහා
අචල්ට්ඨානභූතා යබොධිමණ්ඩභූත ජම්බුදීයප එව, තස්මා ජම්බුදීයප එව 
උප්පජ්ජතී’’ති.එයතයනව‘‘තත්ථමජ්ඣිමයදයසඑවඋප්පජ්ජතී’’තිඑතම්පි 
සංවණ්ණිතන්ති දට්ඨබ්බං තථා ඉතයරසම්පි අවිජහිතට්ඨානානං තත්යථව
ල්බ්භනයතො. යස්මා පුරිමබුද්ධානං මහායබොධිසත්තානං
පච්යචකබුද්ධානඤ්ච නිබ්බත්තියා සාවකයබොධිසත්තානං සාවකයබොධියා
අභිනීහායරො සාවකපාරතයා සම්භරණපරිපාචනඤ්ච බුද්ධක්යඛත්තභූයත
ඉමස්තංයයව චක්කවායළ ජම්බුදීයප එව ඉජ්ෙති, න අඤ්ඤත්ථ. 
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පටුන 

යවයනයයජනවිනයනත්යථො ච බුද්ධප්පායදො, තස්මා 
අග්ගසාවකමහාසාවකාදියවයනයයවියසසායපක්ඛායඉමස්තංජම්බුදීයපඑව
බුද්ධා නිබ්බත්තන්ති, න යසසදීයපසු. අයඤ්ච නයයො සබ්බබුද්ධානං
ආචිණ්ණසමාචිණ්යණොති යතසං උත්තමපුරිසානං තත්යථව උප්පත්ති
සම්පත්තිචක්කානංවිය අඤ්ඤමඤ්ඤූපනිස්සයතායදට්ඨබ්බා.යතනවුත්තං

– අට්ඨකථාෙං ‘‘තීසු දීයපසු බුද්ධා න නිබ්බත්තන්ති, ජම්බුදීයප එව
නිබ්බත්තන්තීති දීපං පස්සී’’ති (දී. නි. අට්ඨ. 2.17; බු. වං. අට්ඨ. 27 
අවිදූයරනිදානකථා). 

උභෙම්පිදං විප්පකතවචනයමව උප්පාදකිරියාය වත්තමානකාලිකත්තා. 

උප්පජ් මායනොති වා උප්පජ්ජිතුං සමත්යථො. සත්තිඅත්යථො චායං මාන-
සද්යදො. යාවතා හි සාමත්ථියයන මහායබොධිසත්තානං චරිමභයව උප්පත්ති
ඉච්ඡිතබ්බා, තත්ථයකන යබොධිසම්භාරසම්භූයතන පරිපුණ්යණන

සමන්නාගයතොති අත්යථො. යභයදොති වියසයසො. තයමව හි තිවිධං වියසසං

දස්යසතුං– ‘‘එසහී’’තිආදිවුත්තං.අට්ඨඞ්ගසමන්නාගතස්සමහාභිනීහාරස්ස 
සිද්ධකාල්යතො පට්ඨාය මහායබොධිසත්යතො බුද්ධභාවාය
නියතභාවප්පත්තතාය යබොධිසම්භාරපටිපදං පටිපජ්ජමායනො
යථාවුත්තසාමත්ථියයයොයගන උප්පජ්ජමායනො නාමාති අත්යථො උප්පාදස්ස

එකන්තිකත්තා. පරියෙසන්යතොති විචිනන්යතො. පරිපක්කගයත ඤායණති
ඉතනා තයතො පුබ්යබ ඤාණස්ස අපරිපක්කතාය එව ල්ද්ධාවසරාය
කම්මපියල්ොතියා වයසන යබොධිසත්යතො තථා මහාපධානං පදහීති දස්යසති. 

අරහත්තඵලක් යණ උප්පන්යනො නාම ‘‘උප්පන්යනො යහොතී’’ති

වත්තබ්බත්තා. ආගයතොවනාම යහතුසම්පදායසම්මයදව නිප්ඵන්නත්තා. 

හිතත්ථාොති යල්ොකියයල්ොකුත්තරස්ස හිතස්ස සිද්ධියා. සු ත්ථාොති

එත්ථාපි එයසව නයයො. තස්සාති තස්ස සත්තයල්ොකස්ස. යසො පනායං
සත්තයල්ොයකො යයන අනුක්කයමන ධම්මාභිසමයං පාපුණි, තං යතයනව

අනුක්කයමනදස්යසන්යතො ‘‘මහායබොධිමණ්යඩ’’තිආදිමාහ. ොවජ් දිවසාති

එත්ථ අජ් -සද්යදන සාසනස්ස අවට්ඨානකාල්ං වදති. යදවමනුස්සානන්ති 

උක්කට්ඨනිද්යදයසොති දස්යසතුං – ‘‘න යකවල’’න්තිආදි වුත්තං. 

එයතසම්පීතිනාගසුපණ්ණාදීනම්පි. 

අෙං පුච්ඡාති ඉතනා ‘‘කතයමො’’ති පදස්ස සාමඤ්ඤයතො පුච්ඡාභායවො
දස්සියතො, න වියසසයතොති තස්ස පුච්ඡාවියසසභාවඤාපනත්ථං 

මහානිද්යදයස (මහානි. 150) ආගතා සබ්බාපි පුච්ඡා අත්ථුද්ධාරනයයන

දස්යසති ‘‘පුච්ඡා ච නායමසා’’තිආදිනා. අදිට්ඨං යජොතීයති එතායාති 

අදිට්ඨය ොතනා. දිට්ඨං සංසන්දීයති එතායාති දිට්ඨසංසන්දනා. 
සංසන්දනඤ්ච සාකච්ඡාවයසන විනිච්ඡයකරණං. විමතිං ඡින්දති එතායාති 

විමතිච්යඡදනා. අනුමතියා පුච්ඡා අනුමතිපුච්ඡා. ‘‘තං කිං මඤ්ඤථ, 
භික්ඛයව’’තිආදිපුච්ඡාය‘‘කා තුම්හාකංඅනුමතී’’තිඅනුමතිපුච්ඡිතායහොති. 
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කයථතුකමයතාපුච්ඡාති කයථතුකමයතාය පුච්ඡා. ලක් ණන්ති ඤාතුං

ඉච්ඡියතො යයො යකොචි සභායවො. අඤ්ඤාතන්ති යයන යකනචි ඤායණන

අඤ්ඤාතභාවමාහ. අදිට්ඨන්ති දස්සනභූයතන ඤායණන පච්චක්ඛං විය

අදිට්ඨතං. අතුලිතන්ති ‘‘එත්තකං එත’’න්ති තුල්ාභූයතන අතුලිතතං. 

අතීරිතන්ති තීරණභූයතන අකතඤාණකිරියාසමාපනතං. අවිභූතන්ති

ඤාණස්සඅපාකටභාවං. අවිභාවිතන්තිඤායණනඅපාකටකතභාවං. 

යයහි ගුණවියසයසහි නිතත්තභූයතහි භගවති ‘‘තථාගයතො’’ති අයං

සමඤ්ඤා පවත්තා, තංදස්සනත්ථං ‘‘අට්ඨහි කාරයණහි භගවා 

තථාගයතො’’තිආදි වුත්තං. ගුණවියසසයනතත්තිකායනව හි භගවයතො
සබ්බානිනාමානි. යථාහ– 

‘‘අසඞ්යඛයයයානිනාමානි, සගුයණනමයහසියනො; 
ගුයණන නාමමුද්යධයයං, අපි නාමසහස්සයතො’’ති. (ධ. ස. අට්ඨ. 
1313; උදා.අට්ඨ.53; පටි.ම.අට්ඨ.1.1.76); 

තථාආගයතොතිඑත්ථආකාරනියමනවයසන ඔපම්මසම්පටිපාදනත්යථො 

තථා-සද්යදො. සාමඤ්ඤයජොතනාපි හි වියසයස අවතිට්ඨතීති.

පටිපදාගමනත්යථො ආගත-සද්යදො, න ඤාණගමනත්යථො ‘‘තථල්ක්ඛණං
ආගයතො’’තිආදීසු (දී. නි. අට්ඨ. 1.7; ම. නි. අට්ඨ. 1.12; සං. නි. අට්ඨ.
2.3.78; අ.නි.අට්ඨ.1.1.170; උදා.අට්ඨ.18) විය, නාපි කායගමනත්යථො
‘‘ආගයතො යඛො මහාසමයණො, මගධානං ගිරිබ්බජ’’න්තිආදීසු (මහාව. 63) 
විය. තත්ථයදාකාරනියමනවයසනඔපම්මසම්පටිපාදනත්යථොතථා-සද්යදො, 
තංකරුණාපධානත්තා මහාකරුණාමුයඛන පුරිමබුද්ධානං ආගමනප්පටිපදං
උදාහරණවයසන සාමඤ්ඤයතො දස්යසන්යතො යං-තං-සද්දානං

එකන්තසම්බන්ධභාවයතො ‘‘ෙථා සබ්බයලොක…යප.… ආගතා’’ති

සාධාරණයතො වත්වා පුන තං පටිපදං මහාපධානසුත්තාදීසු (දී. නි. 2.1
ආදයයො) සම්බහුල්නිද්යදයසන සුපාකටානං ආසන්නානඤ්ච විපස්සිආදීනං

ඡන්නං සම්මාසම්බුද්ධානං වයසන නිදස්යසන්යතො ‘‘ෙථා විපස්සී

භගවා’’තිආදිමාහ. තත්ථ යෙන අභිනීහායරනාති 
මනුස්සත්තලිඞ්ගසම්පත්තියහතුසත්ථුදස්සනපබ්බජ්ජාඅභිඤ්ඤාදිගුණසම්පත්
තිඅධිකාරච්ඡන්දානං වයසන අට්ඨඞ්ගසමන්නාගයතන මහාපණිධායනන.
සබ්යබසඤ්හි බුද්ධානංකායප්පණිධානංඉතනාවඅභිනීහායරනසතජ්ෙතීති.
එවං මහාභිනීහාරවියසයසන ‘‘තථාගයතො’’ති පදස්ස අත්ථං දස්යසත්වා

ඉදානි පාරතපූරණවයසන දස්යසතුං – ‘‘ෙථා විපස්සී භගවා…යප.…

කස්සයපොභගවාදානපාරමිං පූයරත්වා’’තිආදිමාහ. 

එත්ථචසුත්තන්තිකානංමහායබොධිප්පටිපදායයකොසල්ල්ජනනත්ථංකා 
පයනතා පාරතයයො, යකනට්යඨන පාරතයයො, කතිවිධා යචතා, යකො තාසං
කයමො, කානි ල්ක්ඛණරසපච්චුපට්ඨානපදට්ඨානානි, යකො පච්චයයො, යකො
සංකියල්යසො, කිංයවොදානං, යකො පටිපක්යඛො, කාපටිපත්ති, යකොවිභායගො, 



අඞ්ගුත්තරනිකායය එකකනිපාත-ටීකා  රූපාදි-එකපුග්ගල්(වග්ග) 

105 

පටුන 

යකො සඞ්ගයහො, යකො සම්පාදනූපායයො, කිත්තයකන කායල්න සම්පාදනං, 
යකො ආනිසංයසො, කිඤ්යචතාසං ඵල්න්ති පාරමීසු අයං විත්ථාරකථා 

යවදිතබ්බා. සා පයනසා ඉච්ඡන්යතන දීඝාගමටීකාෙං (දී. නි. ටී. 1.7) 
වුත්තනයයයනව යවදිතබ්බා, න ඉධ දස්සිතා. යථාවුත්තාය පටිපදාය 

යථාවුත්තවිභාගානංපාරමීනංපූරිතභාවංසන්ධායාහ– ‘‘සමතිංසපාරමියෙො 

පූයරත්වා’’ති. 

සතිපි මහාපරිච්චාගානං දානපාරතභායව 
පරිච්චාගවියසසභාවදස්සනත්ථඤ්යචව සුදුක්කරභාවදස්සනත්ථඤ්ච
මහාපරිච්චායගහි විසුං ගහණං. තයතොයයව ච අඞ්ගපරිච්චාගයතො විසුං
නයනපරිච්චාගග්ගහණං, පරිච්චාගභාවසාමඤ්යඤපි ධනරජ්ජපරිච්චාගයතො
පුත්තදාරපරිච්චාගග්ගහණඤ්ච කතං. ගතපච්චාගතිකවත්තසඞ්ඛාතාය

පුබ්බභාගප්පටිපදාය සද්ධිං අභිඤ්ඤාසමාපත්තිනිප්ඵාදනං පුබ්බයෙොයගො. 

දානාදීසුයයව සාතිසයප්පටිපත්තිනිප්ඵාදනං පුබ්බචරිො, යා වා 
චරියාපිටකසඞ්ගහිතා. ‘‘අභිනීහායරො පුබ්බයයොයගො, දානාදිප්පටිපත්ති වා
කායවියවකවයසන එකචරියා වා පුබ්බචරියා’’ති යකචි. දානාදීනඤ්යචව
අප්පිච්ඡතාදීනඤ්ච සංසාරනිබ්බායනසු ආදීනවානිසංසානඤ්ච
විභාවනවයසන සත්තානං යබොධිත්තයය පතිට්ඨාපනපරිපාචනවයසන ච

පවත්තා කථා ධම්මක් ානං. ඤාතීනං අත්ථචරියා ඤාතත්ථචරිො. සාපි

කරුණායනවයසයනව. ආදි-සද්යදන යල්ොකත්ථචරියාදයයො සඞ්ගණ්හාති.
කම්මස්සකතඤාණවයසන 
අනවජ්ජකම්මායතනසිප්පායතනවිජ්ජාට්ඨානපරිචයවයසන
ඛන්ධායතනාදිපරිචයවයසන ල්ක්ඛණත්තයතීරණවයසන ච ඤාණචායරො 

බුද්ධිචරිො. සාපනඅත්ථයතො පඤ්ඤාපාරමීයයව, ඤාණසම්භාරදස්සනත්ථං

විසුං ගහණං. යකොටීති පරියන්යතො, උක්කංයසොති අත්යථො. චත්තායරො

සතිපට්ඨායන භායවත්වාති සම්බන්යධො. තත්ථ භායවත්වාති උප්පායදත්වා. 

බූ්රයහත්වාති වඩ්යඪත්වා. සතිපට්ඨානාදිග්ගහයණන ආගමනප්පටිපදං
මත්ථකං පායපත්වා දස්යසති. විපස්සනාසහගතා එව වා සතිපට්ඨානාදයයො 
දට්ඨබ්බා.එත්ථච‘‘යයනඅභිනීහායරනා’’තිආදිනාආගමනප්පටිපදායආදිං
දස්යසති, ‘‘දානපාරත’’න්තිආදිනා මජ්ෙං, ‘‘චත්තායරො
සතිපට්ඨායන’’තිආදිනාපරියයොසානන්ති යවදිතබ්බං. 

සම්පති ායතොති මුහුත්තජායතොනික්ඛන්තමත්යතො.නික්ඛන්තමත්තඤ්හි
මහාසත්තං පඨමං බ්රහ්මායනො සුවණ්ණජායල්න පටිග්ගණ්හිංසු, යතසං
හත්ථයතො චත්තායරො මහාරාජායනො අජිනප්පයවණියා, යතසං හත්ථයතො
මනුස්සාදුකූල්චුම්බටයකනපටිග්ගණ්හිංසු, මනුස්සානංහත්ථයතොමුච්චිත්වා

පථවියං පතිට්ඨියතො. ෙථාහාතිආදිනා මහාපදානයදසනාය වුත්තවචනං

නිදස්යසති. යසතම්හි ඡත්යතති දිබ්බයසතච්ඡත්යත. අනුධාරිෙමායනති
ධාරියමායන.එත්ථචඡත්තග්ගහයණයනවඛග්ගාදීනි පඤ්චකකුධභණ්ඩානි
වුත්තායනවාති දට්ඨබ්බං. 
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ඛග්ගතාල්වණ්ටයමොරහත්ථකවාල්බීජනිඋණ්හීසපට්ටාපි හි ඡත්යතන සහ
තදා උපට්ඨිතා අයහසුං. ඡත්තාදීනියයව ච තදා පඤ්ඤායිංසු, න

ඡත්තාදිග්ගාහකා. සබ්බා ච දිසාති දස දිසා, නයිදං සබ්බදිසාවියල්ොකනං 
සත්තපදවීතිහාරුත්තරකාල්ං. මහාසත්යතො හි මනුස්සානං හත්ථයතො
මුච්චිත්වා පුරත්ථිමං දිසං ඔයල්ොයකසි, තත්ථ යදවමනුස්සා ගන්ධමාල්ාදීහි
පූජයමානා, ‘‘මහාපුරිස, ඉධ තුම්යහහි සදියසොපි නත්ථි, කුයතො
උත්තරිතයරො’’ති ආහංසු. එවං චතස්යසො දිසා චතස්යසො අනුදිසා යහට්ඨා
උපරීති සබ්බා දිසා අනුවියල්ොයකත්වා සබ්බත්ථ අත්තනා සදිසං අදිස්වා

‘‘අයං උත්තරා දිසා’’ති සත්තපදවීතිහායරන අගමාසි. ආසභින්තිඋත්තමං. 

අග්යගොති සබ්බපඨයමො. ය ට්යඨොති යසට්යඨොති ච තස්යසව යවවචනං. 

අෙමන්තිමා ාති, නත්ථිදානිපුනබ්භයවොතිඉමස්තං අත්තභායවපත්තබ්බං

අරහත්තං බයාකාසි. ‘‘අයනයකසං වියසසාධිගමානං 

පුබ්බනිමිත්තභායවනා’’ති සංඛිත්යතන වුත්තමත්ථං ‘‘ෙඤ්හී’’තිආදිනා

විත්ථාරයතොදස්යසති.තත්ථ එත්ථාති– 

‘‘අයනකසාඛඤ්ච සහස්සමණ්ඩල්ං, 
ඡත්තංමරූධාරයුමන්තලික්යඛ; 
සුවණ්ණදණ්ඩාවීතිපතන්තිචාමරා, 
නදිස්සයරචාමරඡත්තගාහකා’’ති.(සු.නි.693) – 

ඉතස්සා ගාථාය. සබ්බඤ්ඤුතඤ්ඤාණයමව සබ්බත්ථ අප්පටිහතචාරතාය

අනාවරණඤාණන්ති ආහ – ‘‘සබ්බඤ්ඤුතානාවරණඤාණපටිලාභස්සා’’ති. 

තථා අෙං භගවාපි ගයතො…යප.… පුබ්බනිමිත්තභායවනාති එයතන
අභිජාතියං ධම්මතාවයසන උප්පජ්ජනකවියසසා සබ්බයබොධිසත්තානං
සාධාරණාතිදස්යසති.පාරතතානිස්සන්දාහි යතති. 

වික්කමීති අගමාසි. මරූති යදවා. සමාති වියල්ොකනසමතාය සමා 
සදිසියයො. මහාපුරියසො හියථා එකං දිසං වියල්ොයකසි, එවං යසසදිසාපි, න

කත්ථචි වියල්ොකයන විබන්යධො තස්ස අයහොසීති. සමාති වා වියල්ොයකතුං
යුත්තාති අත්යථො. න හි තදා යබොධිසත්තස්ස විරූපබීභච්ඡවිසමරූපානි 
වියල්ොයකතුංඅයුත්තානිදිසාසුඋපට්ඨහන්තීති. 

‘‘එවං තථා ගයතො’’ති කායගමනට්යඨන ගතසද්යදන තථාගතසද්දං 

නිද්දිසිත්වාඉදානිඤාණගමනට්යඨනතං දස්යසතුං– ‘‘අථ වා’’තිආදිමාහ.

තත්ථ යනක් ම්යමනාති අයල්ොභප්පධායනන කුසල්චිත්තුප්පායදන. කුසල්ා
හි ධම්මා ඉධ යනක්ඛම්මං, න පබ්බජ්ජාදයයො. ‘‘පඨමජ්ොයනනා’’ති ච

වදන්ති. පහාොති පජහිත්වා. ගයතො අධිගයතො, පටිපන්යනො

උත්තරිවියසසන්ති අත්යථො. පහාොති වා පහානයහතු, පහානල්ක්ඛණං වා.
යහතුල්ක්ඛණත්යථොහිඅයං පහායසද්යදො.කාමච්ඡන්දාදිප්පහානයහතුකඤ්හි
‘‘ගයතො’’ති එත්ථ වුත්තං ගමනං අවයබොයධො, පටිපත්ති එව වා

කාමච්ඡන්දාදිප්පහායනන ච ල්ක්ඛීයති. එස නයයො පදායලත්වාතිආදීසුපි. 
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පටුන 

අබයාපායදනාති යමත්තාය. ආයලොකසඤ්ඤාොති විභූතං කත්වා

මනසිකරයණන උපට්ඨිතආයල්ොකසඤ්ජානයනන. අවික්ය යපනාති

සමාධිනා. ධම්මවවත්ථායනනාති කුසල්ාදිධම්මානං යාථාවනිච්ඡයයන. 
‘‘සප්පච්චයනාමරූපවවත්ථායනනා’’තිපි වදන්ති. එවං
කාමච්ඡන්දාදිනීවරණප්පහායනන ‘‘අභිජ්ෙං යල්ොයක පහායා’’තිආදිනා
(විභ. 508) වුත්තාය පඨමජ්ොනස්ස පුබ්බභාගප්පටිපදාය භගවයතො
තථාගතභාවං දස්යසත්වා ඉදානි සහ උපායයන අට්ඨහි සමාපත්තීහි

අට්ඨාරසහි ච මහාවිපස්සනාහි තං දස්යසතුං – ‘‘ඤායණනා’’තිආදිමාහ.
නාමරූපපරිග්ගහකඞ්ඛාවිතරණානඤ්හි විබන්ධභූතස්ස යමොහස්ස
දූරීකරයණන ඤාතපරිඤ්ඤායං ඨිතස්ස අනිච්චසඤ්ඤාදයයො සිජ්ෙන්ති, 
තථාොනසමාපත්තීසුඅභිරතිනිතත්යතනපායමොජ්යජනතත්ථඅනභිරතියා 
වියනොදිතාය ොනාදීනං සමධිගයමොති සමාපත්තිවිපස්සනානං 
අරතිවියනොදනඅවිජ්ජාපදාල්නාදිඋපායයො, උප්පටිපාටිනිද්යදයසො පන
නීවරණසභාවාය අවිජ්ජාය යහට්ඨා නීවරයණසුපි සඞ්ගහදස්සනත්ථන්ති
දට්ඨබ්යබො. සමාපත්තිවිහාරප්පයවසවිබන්ධයනන නීවරණානි

කවාටසදිසානීතිආහ– ‘‘නීවරණකවාටංඋග්ඝායටත්වා’’ති. 

‘‘රත්තිංවිතක්යකත්වාවිචායරත්වාදිවාකම්මන්යත පයයොයජතී’’ති(ම.
නි. 1.251) වුත්තට්ඨායන විතක්කවිචාරා ධූමායනා අධිප්යපතාති ආහ – 

‘‘විතක්කවිචාරධූම’’න්ති. කිඤ්චාපි පඨමජ්ොනූපචායරයයව දුක්ඛං, 
චතුත්ථජ්ොයනොපචායරයයව ච සුඛං පහීයති, අතිසයප්පහානං පන

සන්ධායාහ – ‘‘චතුත්ථජ්ඣායනන සු දුක් ං පහාො’’ති. රූපසඤ්ඤාති
සඤ්ඤාසීයසන රූපාවචරජ්ොනානි යචව තදාරම්මණානි ච වුත්තානි.
රූපාවචරජ්ොනම්පි හි ‘‘රූප’’න්ති වුච්චති උත්තරපදයල්ොයපන ‘‘රූපී 
රූපානිපස්සතී’’තිආදීසු(ම.නි.2.248; 3.312; ධ.ස.248; පටි.ම.1.209). 
තස්ස ආරම්මණම්පි කසිණරූපං ‘‘රූප’’න්ති වුච්චති පුරිමපදයල්ොයපන 
‘‘බහිද්ධාරූපානිපස්සතිසුවණ්ණදුබ්බණ්ණානී’’තිආදීසු(දී.නි.2.173-174; 
ම. නි. 2.249; ධ. ස. 244-245). තස්මා ඉධ රූයප රූපජ්ොයන
තංසහගතසඤ්ඤා රූපසඤ්ඤාති එවං සඤ්ඤාසීයසන රූපාවචරජ්ොනානි
වුත්තානි. රූපං සඤ්ඤා අස්සාති රූපසඤ්ඤං, රූපස්ස නාමන්ති වුත්තං
යහොති. එවං පථවීකසිණාදියභදස්ස තදාරම්මණස්ස යචතං අධිවචනන්ති

යවදිතබ්බං. පටිඝසඤ්ඤාතිචක්ඛාදීනංවත්ථූනං රූපාදීනංආරම්මණානඤ්ච
පටිඝායතන පටිහනයනන විසයිවිසයසයමොධායන සමුප්පන්නා 

ද්විපඤ්චවිඤ්ඤාණසහගතා සඤ්ඤා පටිඝසඤ්ඤා. නානත්තසඤ්ඤායෙොති
නානත්යත යගොචයර පවත්තා සඤ්ඤා, නානත්තා වා සඤ්ඤා
නානත්තසඤ්ඤා, අට්ඨ කාමාවචරකුසල්සඤ්ඤා, ද්වාදස අකුසල්සඤ්ඤා, 
එකාදස කාමාවචරකුසල්විපාකසඤ්ඤා, ද්යවඅකුසල්විපාකසඤ්ඤා, එකාදස
කාමාවචරකිරියසඤ්ඤාති එතාසං චතුචත්තාලීසසඤ්ඤානයමතං අධිවචනං.
එතා හි යස්මා රූපසඤ්ඤාදියභයද නානත්යත නානාසභායව යගොචයර
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පවත්තන්ති, යස්මා ච නානත්තා නානාසභාවා අඤ්ඤමඤ්ඤං අසදිසා, 

තස්මා ‘‘නානත්තසඤ්ඤා’’ති වුච්චන්ති. 

අනිච්චස්ස, අනිච්චන්ති වා අනුපස්සනා අනිච්චානුපස්සනා, 
යතභූමකධම්මානංඅනිච්චතංගයහත්වාපවත්තාය අනුපස්සනායයතංනාමං. 

නිච්චසඤ්ඤන්ති සඞ්ඛතධම්යම ‘‘නිච්චා සස්සතා’’ති පවත්තං
තච්ඡාසඤ්ඤං. සඤ්ඤාසීයසන දිට්ඨිචිත්තානම්පි ගහණං දට්ඨබ්බං. එස

නයයො ඉයතො පයරසුපි. නිබ්බිදානුපස්සනාොති සඞ්ඛායරසු

නිබ්බිජ්ජනාකායරනපවත්තාය අනුපස්සනාය. නන්දින්තිසප්පීතිකතණ්හං. 

විරාගානුපස්සනාොති සඞ්ඛායරසු විරජ්ජනාකායරන පවත්තාය 

අනුපස්සනාය. නියරොධානුපස්සනාොති සඞ්ඛාරානං නියරොධස්ස 
අනුපස්සනාය. ‘‘යතසඞ්ඛාරානිරුජ්ෙන්තියයව, ආයතිංසමුදයවයසනන 
උප්පජ්ජන්තී’’ති එවං වා අනුපස්සනා නියරොධානුපස්සනා. යතයනවාහ – 
‘‘නියරොධානුපස්සනාය නියරොයධති, යනො සමුයදතී’’ති. මුච්චිතුකමයතා හි
අයං බල්ප්පත්තාති. පටිනිස්සජ්ජනාකායරන පවත්තා අනුපස්සනා 

පටිනිස්සග්ගානුපස්සනා. පටිසඞ්ඛා සන්තිට්ඨනා හි අයං. ආදානන්ති
නිච්චාදිවයසන ගහණං. සන්තතිසමූහකිච්චාරම්මණානං වයසන 

එකත්තග්ගහණං ඝනසඤ්ඤා. ආයූහනං අභිසඞ්ඛරණං. 

අවත්ථාවියසසාපත්ති විපරිණායමො. ධුවසඤ්ඤන්ති ථිරභාවග්ගහණං. 

නිමිත්තන්ති සමූහාදිඝනවයසන සකිච්චපරිච්යඡදතාය ච සඞ්ඛාරානං

සවිග්ගහග්ගහණං. පණිධින්තිරාගාදිපණිධිං.සාපනත්ථයතොතණ්හාවයසන

සඞ්ඛායරසු නන්දිතා. අභිනියවසන්තිඅත්තානුදිට්ඨිං. 

අනිච්චදුක්ඛාදිවයසන සබ්බධම්මතීරණං අධිපඤ්ඤාධම්මවිපස්සනා.

සාරාදානාභිනියවසන්ති අසායර සාරග්ගහණවිපල්ල්ාසං.
ඉස්සරකුත්තාදිවයසන යල්ොයකො සමුප්පන්යනොති අභිනියවයසො 

සම්යමොහාභිනියවයසො. යකචි පන ‘‘අයහොසිං නු යඛො 
අහමතීතමද්ධානන්තිආදිනා පවත්තසංසයාපත්ති සම්යමොහාභිනියවයසො’’ති

වදන්ති. සඞ්ඛායරසු යල්ණතාණභාවග්ගහණං ආලොභිනියවයසො. 
‘‘ආල්යරතා ආල්යසම්මුදිතා’’ති(දී.නි.2.64; ම.නි.1.281; 2.337; සං.නි.
1.172; මහාව.7) වචනයතොආල්යයොතණ්හා, සායයවචක්ඛාදීසුරූපාදීසුච
අභිනියවසවයසනපවත්තියා ආල්යාභිනියවයසොතියකචි.‘‘එවංවිධාසඞ්ඛාරා

පටිනිස්සජ්ජීයන්තී’’ති පවත්තං ඤාණං පටිසඞ් ානුපස්සනා. වට්ටයතො
විගතත්තා විවට්ටං, නිබ්බානං. තත්ථ ආරම්මණකරණසඞ්ඛායතන

අනුපස්සයනන පවත්තියා විවට්ටානුපස්සනා, යගොත්රභූ. 

සංයෙොගාභිනියවසන්ති සංයුජ්ජනවයසන සඞ්ඛායරසු අභිනිවිසනං. 

දිට්යඨකට්යඨති දිට්ඨියා සහජායතකට්යඨ පහායනකට්යඨ ච. ඔළාරියකති
උපරිමග්ගවජ්යෙ කියල්යස අයපක්ඛිත්වා වුත්තං, අඤ්ඤථා

දස්සනපහාතබ්බාපි දුතියමග්ගවජ්යෙහි ඔළාරිකාති. අණුසහගයතති
අණුභූයත. ඉදං යහට්ඨිමමග්ගවජ්යෙ අයපක්ඛිත්වා වුත්තං. 
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සබ්බකියලයසති අවසිට්ඨසබ්බකියල්යස. න හි පඨමාදිමග්යගහිපි පහීනා

කියල්සා පුන පහීයන්තීති. 

කක් ළත්තං කථිනභායවො. පග්ඝරණං ද්රවභායවො. යල්ොකියවායුනා
භස්තාය විය යයන තංතංකල්ාපස්ස උද්ධමායනං, ථද්ධභායවො වා, තං 

විත්ථම්භනං. විජ්ජමායනපි කල්ාපන්තරභූතානං කල්ාපන්තරභූයතහි
ඵුට්ඨභායව තංතංභූතවිවිත්තතා රූපපරියන්යතො ආකායසොති යයසං යයො
පරිච්යඡයදො, යතහියසො අසම්ඵුට්යඨොව, අඤ්ඤථාභූතානං පරිච්යඡදභායවො 
නසියාබයාපිතභාවාපත්තියතො.යස්තංකල්ායපභූතානංපරිච්යඡයදො, යතහි 

අසම්ඵුට්ඨභායවො අසම්ඵුට්ඨලක් ණං. යතනාහ – භගවා 

ආකාසධාතුනිද්යදයස (ධ.ස.637) ‘‘අසම්ඵුට්යඨොචතූහි මහාභූයතහී’’ති. 

වියරොධිපච්චයසන්නිපායත විසදිසුප්පත්ති රුප්පනං. යචතනාපධානත්තා

සඞ්ඛාරක්ඛන්ධධම්මානං යචතනාවයසයනතං වුත්තං – ‘‘සඞ් ාරානං

අභිසඞ් රණලක් ණ’’න්ති. තථා හි සුත්තන්තභාජනීයය 

සඞ් ාරක් න්ධවිභඞ්යග (විභ. 92) ‘‘චක්ඛුසම්ඵස්සජා යචතනා’’තිආදිනා
යචතනාව විභත්තා. අභිසඞ්ඛරල්ක්ඛණා ච යචතනා. යථාහ – ‘‘තත්ථ

කතයමො පුඤ්ඤාභිසඞ්ඛායරො, කුසල්ා යචතනා කාමාවචරා’’තිආදි. ඵරණං 

සවිප්ඵාරිකතා. අස්සද්ධියෙති අස්සද්ධියයහතු. නිතත්තත්යථ භුම්මං. එස

නයයො යකොසජ්ය තිආදීසු. වූපසමලක් ණන්ති 
කායචිත්තපරිළාහූපසමල්ක්ඛණං. ලීනුද්ධච්චරහියත අධිචිත්යත
පවත්තමායන පග්ගහනිග්ගහසම්පහංසයනසුඅබයාවටතායඅජ්ඣුයපක්ඛනං 

පටිසඞ් ානං පක්ඛපාතුපච්යඡදයතො. 

මුසාවාදාදීනං විසංවාදනාදිකිච්චතාය ලූඛානං අපරිග්ගාහකානං 

පටිපක්ඛභාවයතො පරිග්ගාහකසභාවා සම්මාවාචා, සිනිද්ධභාවයතො
සම්පයුත්තධම්යම සම්මාවාචාපච්චයසුභාසිතානං යසොතාරඤ්ච පුග්ගල්ං

පරිග්ගණ්හාතීති සා පරිග්ගහලක් ණා. කායිකකිරියා කිඤ්චි කත්තබ්බං
සමුට්ඨායපති, සයඤ්ච සමුට්ඨහනං ඝටනං යහොතීති

සම්මාකම්මන්තසඞ්ඛාතා විරතීපි සමුට්ඨානලක් ණා දට්ඨබ්බා, 
සම්පයුත්තධම්මානං වා උක්ඛිපනං සමුට්ඨාපනං කායිකකිරියාය
භාරුක්ඛිපනං විය. ජීවමානස්ස සත්තස්ස, සම්පයුත්තධම්මානං වා

ජීවිතින්ද්රියපවත්තියා, ආජීවස්යසව වා සුද්ධි යවොදානං. ‘‘සඞ්ඛාරා’’ති ඉධ

යචතනා අධිප්යපතාති වුත්තං – ‘‘සඞ් ාරානං යචතනාලක් ණ’’න්ති. 

නමනං ආරම්මණාභිමුඛභායවො. ආෙතනං පවත්තනං. ආයතනවයසන හි

ආයසඞ්ඛාතානං චිත්තයචතසිකානං පවත්ති. තණ්හාෙ යහතුලක් ණන්ති
වට්ටස්ස ජනකයහතුභායවො, මග්ගස්ස පන නිබ්බානසම්පාපකත්තන්ති
අයයමයතසංවියසයසො. 

තථලක් ණං අවිපරීතසභායවො. එකරයසො අඤ්ඤමඤ්ඤනාතිවත්තනං

අනූනාධිකභායවො. යුගනද්ධා සමථවිපස්සනාව. ‘‘සද්ධාපඤ්ඤා
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පටුන 

පග්ගහාවික්යඛපා’’තිපි වදන්ති.  යෙොති කියල්සක්ඛයයො මග්යගො.

අනුප්පාදපරියයොසානතාය අනුප්පායදො ඵල්ං. පස්සද්ධි කියල්සවූපසයමො. 

ඡන්දස්සාති කත්තුකාමතාඡන්දස්ස. මූලලක් ණං පතිට්ඨාභායවො. 

සමුට්ඨානලක් ණං ආරම්මණප්පටිපාදකතාය සම්පයුත්තධම්මානං 

උප්පත්තියහතුතා. සයමොධානං විසයාදිසන්නිපායතන ගයහතබ්බාකායරො, යා
සඞ්ගතීති වුච්චති. සමං, සහ ඔදහන්ති අයනන සම්පයුත්තධම්මාති වා 

සයමොධානං, ඵස්යසො. සයමොසරන්ති සන්නිපතන්ති එත්ථාති සයමොසරණං. 
යවදනාය විනා අප්පවත්තමානා සම්පයුත්තධම්මා යවදනානුභවනනිතත්තං
සයමොසටා විය යහොන්තීති එවං වුත්තං. යගොපානසීනං කූටං විය 

සම්පයුත්තානං පායමොක්ඛභායවො පමු ලක් ණං. තයතො, යතසං වා 

සම්පයුත්තධම්මානංඋත්තරිපධානන්ති තතුත්තරි. පඤ්ඤුත්තරාහිකුසල්ා

ධම්මා. විමුත්තිොතිඵල්ස්ස. තඤ්හි සීල්ාදිගුණසාරස්ස පරමුක්කංසභායවන 

සාරං. අයඤ්ච ල්ක්ඛණවිභායගො ඡධාතුපඤ්චොනඞ්ගාදිවයසන
තංතංසුත්තපදානුසායරන යපොරාණට්ඨකථායං ආගතනයයන ච කයතොති
දට්ඨබ්බං. තථා හි පුබ්යබ වුත්යතොපි යකොචි ධම්යමො 
පරියායන්තරප්පකාසනත්ථං පුන දස්සියතො, තයතො එව ච ‘‘ඡන්දමූල්කා
කුසල්ා ධම්මා මනසිකාරසමුට්ඨානා ඵස්සසයමොධානා
යවදනාසයමොසරණා’’ති, ‘‘පඤ්ඤුත්තරා කුසල්ා ධම්මා’’ති, 
‘‘විමුත්තිසාරතදං බ්රහ්මචරිය’’න්ති, ‘‘නිබ්බායනොගධඤ්හි, ආවුයසො, 
බ්රහ්මචරියං නිබ්බානපරියයොසාන’’න්ති (සං. නි. 5.512) ච සුත්තපදානං
වයසන ‘‘ඡන්දස්සමූල්ල්ක්ඛණ’’න්තිආදිවුත්තං. 

තථධම්මා නාම චත්තාරි අරියසච්චානි අවිපරීතසභාවත්තා. තථානි 

තංසභාවත්තා, අවිතථානි අමුසාසභාවත්තා, අනඤ්ඤථානි 

අඤ්ඤාකාරරහිතත්තා.  ාතිපච්චෙසම්භූතසමුදාගතට්යඨොති ජාතිපච්චයා 
සම්භූතං හුත්වා සහිතස්ස අත්තයනො පච්චයානුරූපස්ස උද්ධං උද්ධං
ආගතභායවො, අනුපවත්තත්යථොති අත්යථො. අථ වා සම්භූතට්යඨො ච
සමුදාගතට්යඨොච සම්භූතසමුදාගතට්යඨො, නජාතියතොජරාමරණංනයහොති, 

න ච ජාතිං විනා අඤ්ඤයතො යහොතීති  ාතිපච්චෙසම්භූතට්යඨො, ඉත්ථඤ්ච

ජාතියතො සමුදාගච්ඡතීති  ාතිපච්චෙසමුදාගතට්යඨො. යා යා ජාති යථා යථා

පච්චයයො යහොති, තදනුරූපං පාතුභායවොති අත්යථො. අවිජ් ාෙ සඞ් ාරානං 

පච්චෙට්යඨොති එත්ථාපි න අවිජ්ජා සඞ්ඛාරානං පච්චයයො න යහොති, න ච
අවිජ්ජං විනාසඞ්ඛාරාඋප්පජ්ජන්ති.යායාඅවිජ්ජායයසංයයසංසඞ්ඛාරානං
යථා යථා පච්චයයො යහොති, අයං අවිජ්ජාය සඞ්ඛාරානං පච්චයට්යඨො, 
පච්චයභායවොතිඅත්යථො. 

භගවා තං ජානාති පස්සතීති සම්බන්යධො. යතනාති භගවතා. තං

විභජ්ජමානන්ති යයොයජතබ්බං. තන්ති රූපායතනං. ඉට්ඨානිට්ඨාදීති ආදි-
සද්යදන මජ්ෙත්තං සඞ්ගණ්හාති, තථා 
අතීතානාගතපච්චුප්පන්නපරිත්තඅජ්ෙත්තබහිද්ධාතදුභයාදියභදං. 
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ලබ්භමානකපදවයසනාති ‘‘රූපායතනං දිට්ඨං, සද්දායතනං සුතං, 
ගන්ධායතනං රසායතනං යඵොට්ඨබ්බායතනං මුතං, සබ්බං රූපං මනසා
විඤ්ඤාත’’න්ති (ධ. ස. 966) වචනයතො දිට්ඨපදඤ්ච විඤ්ඤාතපදඤ්ච

රූපාරම්මයණ ල්බ්භති. අයනයකහි නායමහීති ‘‘රූපාරම්මණං ඉට්ඨං
අනිට්ඨං මජ්ෙත්තං පරිත්තං අතීතං අනාගතං පච්චුප්පන්නං අජ්ෙත්තං
බහිද්ධා දිට්ඨං විඤ්ඤාතං රූපං රූපායතනං රූපධාතු වණ්ණනිභා
සනිදස්සනං සප්පටිඝං නීල්ං පීතක’’න්ති එවමාදීහි අයනයකහි නායමහි. 

යතරසහිවායරහීතිරූපකණ්යඩආගයතයතරස නිද්යදසවායරසන්ධායාහ. 

ද්යවපඤ්ඤාසාෙ නයෙහීති එයකකස්තං වායර චතුන්නං චතුන්නං

වවත්ථාපනනයානං වයසන ද්විපඤ්ඤාසාය නයයහි. තථයමවාති

අවිපරීතදස්සිතාය අප්පටිවත්තියයදසනතාය ච තථයමව යහොති.  ානාමි

අබ්භඤ්ඤාසින්ති වත්තමානාතීතකායල්සු ඤාණප්පවත්තිදස්සයනන

අනාගයතපි ඤාණප්පවත්ති වුත්තායයවාති දට්ඨබ්බා. විදිත-සද්යදො
අනාමට්ඨකාල්වියසයසො යවදිතබ්යබො ‘‘දිට්ඨං සුතං මුත’’න්තිආදීසු (දී. නි.

3.188; ම. නි. 1.7-8; සං. නි. 3.208; අ. නි. 4.23) විය. න උපට්ඨාසීති
අත්තත්තනියවයසනනඋපගඤ්ඡි. යථාරූපාරම්මණාදයයොධම්මායංසභාවා

යංපකාරා ච, තථා යන පස්සති ජානාති ගච්ඡතීති තථාගයතොති එවං
පදසම්භයවො යවදිතබ්යබො. යකචි පන ‘‘නිරුත්තිනයයන 

පියසොදරාදිපක්ය යපන වා දස්සීසද්දස්ස යල්ොපං, ආගත-සද්දස්ස චාගමං
කත්වාතථාගයතො’’තිවණ්යණන්ති. 

ෙං රත්තින්ති යස්සං රත්තියං. අච්චන්තසංයයොයග යචතං

උපයයොගවචනං. තිණ්ණං මාරානන්ති 

කියල්සාභිසඞ්ඛාරයදවපුත්තසඞ්ඛාතානං තිණ්ණං මාරානං. අනුපවජ් න්ති

නිද්යදොසතාය න උපවජ්ජං. අනූනන්ති පක්ඛිපිතබ්බාභායවන න ඌනං. 

අනධිකන්ති අපයනතබ්බාභායවන න අධිකං. සබ්බාකාරපරිපුණ්ණන්ති 

අත්ථබයඤ්ජනාදිසම්පත්තියා සබ්බාකායරන පරිපුණ්ණං. යනො අඤ්ඤථාති
‘‘තයථවා’’ති වුත්තයමවත්ථං බයතියරයකන සම්පායදති. යතන යදත්ථං
භාසිතං, තදත්ථනිප්ඵාදනයතො යථා භාසිතං භගවතා, තයථවාති

අවිපරීතයදසනතං දස්යසති. ගදත්යථොතිඑයතනතථංගදතීති තථාගයතොතිද-
කාරස්ස ත-කාරං කත්වා නිරුත්තිනයයන වුත්තන්ති දස්යසති. තථා

ගතමස්සාතිතථාගයතො. ගතන්තිචකායස්සවාචාය වාපවත්තීතිඅත්යථො. 

තථාති ච වුත්යත යං-තං-සද්දානං අබයභිචාරිතසම්බන්ධතාය යථාති
අයමත්යථො උපට්ඨියතොයයව යහොති. කායවාචාකිරියානඤ්ච 
අඤ්ඤමඤ්ඤානුයල්ොයමන වචනිච්ඡායං කායස්ස වාචා, වාචාය ච කායයො

සම්බන්ධභායවන උපතිට්ඨතීතිඉමමත්ථං දස්යසන්යතොආහ – ‘‘භගවයතො

හී’’තිආදි. ඉමස්තං පන අත්යථ තථාවාදිතාය තථාගයතොති අයම්පි අත්යථො

සිද්යධොයහොති.යසොපන පුබ්යබපකාරන්තයරනදස්සියතොතිආහ– ‘‘එවං

තථාකාරිතාෙ තථාගයතො’’ති. 
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තිරිෙංඅපරිමාණාසුයලොකධාතූසූතිඑයතන යයදයක‘‘තිරියංවියඋපරි
අයධො ච සන්ති යල්ොකධාතුයයො’’ති වදන්ති, තං පටියසයධති. 

යදසනාවිල්ායසොයයව යදසනාවිලාසමයෙො යථා ‘‘පුඤ්ඤමයං 
දානමය’’න්තිආදීසු (දී. නි. 3.305; ඉතිවු. 60; යනත්ති. 33). නිපාතානං 
වාචකසද්දසන්නිධායන තදත්ථයජොතනභායවන පවත්තනයතො ගත-

සද්යදොයයව අවගතත්ථං අතීතත්ථඤ්ච වදතීතිආහ – ‘‘ගයතොති අවගයතො

අතීයතො’’ති. අථ වා අභිනීහාරයතො පට්ඨාය යාව සම්යබොධි, එත්ථන්තයර 
මහායබොධියානපටිපත්තියාහානට්ඨානසංකියල්සනිවත්තීනංඅභාවයතොයථා

පණිධානං, තථාගයතො අභිනීහාරානුරූපංපටිපන්යනොති තථාගයතො. අථවා
මහිද්ධිකතාය පටිසම්භිදානං උක්කංසාධිගයමන අනාවරණඤාණතාය ච
කත්ථචිපි පටිඝාතාභාවයතො යථා රුචි, තථා කායවාචාචිත්තානං ගතානි

ගමනානි පවත්තියයො එතස්සාති තථාගයතො. යස්මා ච යල්ොයක
විධයුත්තගතපකාරසද්දා සමානත්ථා දිස්සන්ති, තස්මා යථාවිධා 

විපස්සිආදයයො භගවන්යතො, අයම්පි භගවා තථාවියධොති තථාගයතො. යථා 
යුත්තාචයතභගවන්යතො, අයම්පිභගවාතථායුත්යතොතිතථාගයතො.අථවා
යස්මා සච්චං තත්වං තච්ඡං තථන්ති ඤාණස්යසතං අධිවචනං, තස්මා

තයථනඤායණනආගයතොති තථාගයතොතිඑවම්පිතථාගතසද්දස්සඅත්යථො
යවදිතබ්යබො. 

‘‘පහායකාමාදිමයල්යථාගතා, 
සමාධිඤායණහිවිපස්සිආදයයො; 
මයහසියනොසකයමුනීජුතින්ධයරො, 
තථාගයතොයතනතථාගයතොමයතො. 

‘‘තථඤ්ච ධාතායතනාදිල්ක්ඛණං, 
සභාවසාමඤ්ඤවිභාගයභදයතො; 
සයම්භුඤායණනජියනොයමාගයතො, 
තථාගයතොවුච්චතිසකයපුඞ්ගයවො. 

‘‘තථානිසච්චානිසමන්තචක්ඛුනා, 
තථාඉදප්පච්චයතාචසබ්බයසො; 
අනඤ්ඤයනයයයනයයතොවිභාවිතා, 
යාථාවයතොයතනජියනොතථාගයතො. 

‘‘අයනකයභදාසුපියල්ොකධාතුසු, 
ජිනස්සරුපායතනාදියගොචයර; 
විචිත්තයභයදතථයමවදස්සනං, 
තථාගයතොයතනසමන්තයල්ොචයනො. 

‘‘යයතො චධම්මංතථයමවභාසති, 
කයරොතිවාචායනුයල්ොමමත්තයනො; 
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ගුයණහියල්ොකංඅභිභුයයිරීයති, 
තථාගයතොයතනපියල්ොකනායයකො. 

‘‘යථාභිනීහාරමයතොයථාරුචි, 
පවත්තවාචාතනුචිත්තභාවයතො; 
යථාවිධායයනපුරාමයහසියනො, 
තථාවියධොයතනජියනොතථාගයතො’’ති.(දී.නි.ටී.1.7) – 

සඞ්ගහගාථා මුඛමත්තයමව, කස්මා? අප්පමාදපදං විය 
සකල්කුසල්ධම්මසම්පටිපත්තියා සබ්බබුද්ධගුණානං සඞ්ගාහකත්තා.

යතයනවාහ– ‘‘සබ්බාකායරනා’’තිආදි.යසසයමත්ථඋත්තානත්ථයමව. 

171. දුතියය උප්පත්තීති පඨමාය ජාතියා නිබ්බත්තිං වත්වා අරියාය

ජාතියා නිබ්බත්තිං දස්යසතුං – ‘‘නිප්ඵත්තී’’ති ආහ. තදා හිස්ස
බුද්ධභාවනිප්ඵත්තීති. ‘‘දුල්ල්යභො’’තිආදිං වත්වා කාරණස්ස

දූරසම්භාරභාවයතො තත්ථ කාරණං දස්යසන්යතො ‘‘එකවාර’’න්තිආදිමාහ.
ඉදංවුත්තංයහොති – තත්ථවාරගණනානාමමාසසංවච්ඡරකප්පගණනාදිකා, 
කප්පානංඑකංඅසඞ්යඛයයයංද්යව අසඞ්යඛයයයානිතීණිඅසඞ්යඛයයයානිපි
පාරතයයො පූයරත්වාපි බුද්යධන භවිතුං න සක්කා, යහට්ඨිමයකොටියා පන
චත්තාරි අසඞ්යඛයයයානි කප්පසතසහස්සඤ්ච නිරන්තරං දස පාරතයයො
පූයරත්වාබුද්ධභාවංපත්තුංසක්කා, නඉයතොඅඤ්ඤථාතිඉතනාකාරයණන 
දුල්ල්යභොපාතුභායවොබුද්ධානන්ති. 

172. තතියය නිච්චං න යහොතීති අභිණ්හප්පවත්තිකං න යහොති
කදාචියදව සම්භවයතො. යයභුයයයන මනුස්සා අච්ඡරියං දිස්වා අච්ඡරං

පහරන්ති, තං සන්ධාය වුත්තං – ‘‘අච්ඡරං පහරිත්වා පස්සිතබ්යබො’’ති. 

සමන්නාගතත්තාති එයතන අච්ඡරියා ගුණධම්මා එතස්තං සන්තීති 

අච්ඡරියෙොති දස්යසති.අපිචආදියතොපභුතිඅභිනීහාරාවයහො, තයතොපරම්පි

අනඤ්ඤසාධාරයණ ගුණධම්යම ආචිණ්ණවාති අච්ඡරියෙොති ආහ – 

‘‘ආචිණ්ණමනුස්යසොතිපි අච්ඡරිෙමනුස්යසො’’තිආදි. මහායබොධිඤාණයමව 

මණ්ඩභූතං මහායබොධිමණ්යඩො. සබ්බඤ්ඤුතඤ්ඤාණපදට්ඨානඤ්හි 
මග්ගඤාණං, මග්ගඤාණපදට්ඨානඤ්ච සබ්බඤ්ඤුතඤ්ඤාණං 

‘‘මහායබොධී’’ති වුච්චති. අනිවත්තයකනාති යබොධියා නියතභාවාපත්තියා

මහායබොධිසත්තභාවයතො අනිවත්තනසභායවන. බුද්ධකාරකධම්මානං

පූරණම්පි න අඤ්ඤස්ස කස්සචි ආචිණ්ණන්තිආදිනා යහතුඅවත්ථාය
ඵල්ාවත්ථායසත්තානංඋපකාරාවත්ථායචාති තීසුපිඅවත්ථාසුයල්ොකනායථො
අනඤ්ඤසාධාරණානං ගුණධම්මානං ආචිණ්ණතාය අච්ඡරියමනුස්යසො 
වුත්යතොතිදස්යසති. 

173. චතුත්යථ කායල් කිරියාති කාලකිරිො. කතරස්තං කායල් කීදිසී
කිරියා. සාමඤ්ඤයජොතනා හි වියසයස අවතිට්ඨති, වියසසත්ථිනා ච
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වියසයසොඅනුප්පයයොජිතබ්යබොතිආහ– ‘‘එකස්මිංකායලපාකටාකිරිො’’ති.
කතරස්තං පන එකස්තං කායල්, කථඤ්ච පාකටාති? කප්පානං
සතසහස්සාධිකානි අයනකානි අසඞ්යඛයයයානි අභික්කතත්වා
යථාධිප්යපතමයනොරථපාරිපූරිවයසන සමුපල්ද්යධ එකස්තං කායල්, 
සයදවයල්ොයක අතිවියඅච්ඡරියමනුස්සස්සපරිනිබ්බානන්තිඅච්චන්තපාකටා. 

අනුතාපකරාති යචයතොදුක්ඛාවහා. දසසහස්සචක්කවායළසූති වුත්තං තස්ස
බුද්ධක්යඛත්තභායවන පරිච්ඡින්නත්තා, තදඤ්යඤසඤ්චඅවිසයත්තා. 

174. පඤ්චයම දුතිෙස්ස බුද්ධස්සාති දුතියස්ස සබ්බඤ්ඤුබුද්ධස්ස

අභාවා. සුතබුද්යධො නාම සුතමයයනඤායණනබුජ්ඣිතබ්බස්සබුද්ධත්තා. 

චතුසච්චබුද්යධො නාම චතුන්නං අරියසච්චානං අනවයසසයතො බුද්ධත්තා. 

පච්යචකබුද්යධො නාමපච්යචකං අත්තයනොයයවයථා චතුසච්චසම්යබොයධො
යහොති, එවං බුද්ධත්තා.සම්මාසම්බුද්යධොඑව හියථාසයදවකස්සයල්ොකස්ස

චතුසච්චසම්යබොයධොයහොති, එවංසච්චානිඅභිසම්බුජ්ෙති. චත්තාරිවාඅට්ඨ

වා යසොළස වාති ඉදං කතමහාභිනීහාරානං මහායබොධිසත්තානං
පඤ්ඤාධිකසද්ධාධිකවීරියාධිකවිභාගවයසන වුත්තං. ‘‘පඤ්ඤාධිකානඤ්හි 
සද්ධා මන්දා යහොති, පඤ්ඤා තික්ඛා. සද්ධාධිකානං පඤ්ඤා මජ්ඣිමා
යහොති. වීරියාධිකානංපඤ්ඤාමන්දා, පඤ්ඤානුභායවනචසම්මාසම්යබොධි

අධිගන්තබ්බා’’ති අට්ඨකථාෙං වුත්තං. අවියසයසන පන 
විමුත්තිපරිපාචනීයධම්මානං තික්ඛමජ්ඣිමමුදුභායවන තයයොයපයත යභදා
යුත්තාති වදන්ති. තිවිධා හි යබොධිසත්තා අභිනීහාරක්ඛයණ භවන්ති 
උග්ඝටිතඤ්ඤුවිපඤ්චිතඤ්ඤුයනයයයභයදන. යතසු උග්ඝටිතඤ්ඤූ 
සම්මාසම්බුද්ධස්ස සම්මුඛා චාතුප්පදිකං ගාථං සුණන්යතො තතියපයද
අපරියයොසියතයයව ඡහි අභිඤ්ඤාහි සහ පටිසම්භිදාහි අරහත්තං පත්තුං
සමත්ථූපනිස්සයයො යහොති. දුතියයො සත්ථු සම්මුඛා එකං ගාථං සුණන්යතො
අපරියයොසියතයයව චතුත්ථපයද ඡහි අභිඤ්ඤාහි අරහත්තං පත්තුං
සමත්ථූපනිස්සයයො යහොති. ඉතයරො භගවයතො සම්මුඛා චාතුප්පදිකගාථං 
සුත්වා පරියයොසිතාය ගාථාය ඡහි අභිඤ්ඤාහි අරහත්තං පත්තුං
සමත්ථූපනිස්සයයො යහොති. තයයොයපයත විනාකාල්යභයදනකතාභිනීහාරා
ල්ද්ධබයාකරණා පාරතයයො පූයරන්යතො යථාක්කමං යථාවුත්තයභයදන
කායල්න සම්මාසම්යබොධිං පාපුණන්ති, යතසු යතසු පන කාල්යභයදසු 
අපරිපුණ්යණසු යත යත මහාසත්තා දිවයස දිවයස යවස්සන්තරදානසදිසං
දානං යදන්තාපි තදනුරූපං සීල්ාදියසසපාරතධම්යම ආචිනන්තාපි අන්තරා
බුද්ධා භවිස්සන්තීති අකාරණයමතං. කස්මා? ඤාණස්ස අපරිපච්චනයතො.
පරිච්ඡින්නකාල්නිප්ඵාදිතං විය හි සස්සං පරිච්ඡින්නකායල් නිප්ඵාදිතා
සම්මාසම්යබොධි තදන්තරා සබ්බුස්සායහන වායමන්යතනපි න සක්කා
පාපුණිතුන්ති පාරතපූරී යථාවුත්තකාල්වියසයසන සම්පජ්ජතීති යවදිතබ්බං. 

සද්ධින්තිසමානකායල්. 

අසහායෙොති නිප්පරියායයතො වුත්තං. සහඅයනට්යඨො හි සහායට්යඨො.
පටිපත්තිවයසන භගවතා සහ සමං අයනං නාම කස්සචිපි නත්යථව. 
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හත්ථාදිඅවයවයතො පටි පටි තනිතබ්බයතො පටිමා වුච්චති අත්තභායවො. 

සමත්යථො නාම නත්ථීති යදයවො වා මායරො වා බ්රහ්මා වා යකොචි නත්ථි. 

පටිසයමොති පටිනිධිභායවන සයමො. පටිභාගං දාතුන්ති ‘‘චත්තායරො
සතිපට්ඨානා’’තිආදිනා වුත්තස්ස ධම්මභාගස්ස ධම්මයකොට්ඨාසස්ස
පටිපක්ඛභූතං කත්වා භාගං යකොට්ඨාසං පටිවචනං දාතුං සමත්යථො නාම
නත්ථි. නත්ථි එතස්ස සීල්ාදිගුයණහි පටිබිම්බභූයතො පුග්ගයල්ොති 

අප්පටිපුග්ගයලො. යතනාහ – ‘‘අඤ්යඤො යකොචී’’තිආදි.
තිසහස්සිමහාසහස්සීනං විභායගො පරයතො ආවි භවිස්සති. යසසයමත්ථ 
සුවිඤ්යඤයයයමව. 

175. ඡට්ඨාදීසු තස්මිං පුග්ගයලති සම්මාසම්බුද්යධ. තන්ති

පඤ්ඤාචක්ඛු. පාතුභූතයමව යහොති තස්ස සහස්ස උප්පජ්ජනයතො. 

උප්පත්තීති උප්පජ්ජනං. නිප්ඵත්තීති පරිවුද්ධි. කීවරූපස්සාති කීදිසස්ස.
සාවකවිසයයව හත්ථගතං පඤ්ඤාචක්ඛු නාම ද්වින්නං

අග්ගසාවකානංයයවාති ආහ – ‘‘සාරිපුත්තත්යථරස්සා’’තිආදි. 

සමාධිපඤ්ඤාති සමාධිසහගතා පඤ්ඤා. ‘‘සමාධිසංවත්තනිකා 

ඛිප්පනිසන්තිආදිවියසසාවහා පඤ්ඤා’’ති යකචි. ආයලොයකොති

පඤ්ඤාආයල්ොයකො එව. තථා ඔභායසො. තීණිපීති තීණිපි සුත්තානි. 

යලොකිෙයලොකුත්තරමිස්සකානීතිපුබ්බභාගපඤ්ඤායඅධිප්යපතත්තා වුත්තං. 

උත්තමධම්මානන්ති අත්තයනො උත්තරිතරස්ස අභායවන
යසට්ඨධම්මානං. දට්ඨබ්බයතො දස්සනං, භගවයතො රූපකායයො. තත්ථපි 

වියසසයතොරූපායතනං. යතනාහ – ‘‘චක්ඛුවිඤ්ඤායණන දට්ඨුං ලභතී’’ති.
නත්ථි ඉයතො උත්තරන්ති අනුත්තරං, තයදව අනුත්තරියං, දස්සනඤ්ච තං

අනුත්තරියඤ්චාති දස්සනානුත්තරිෙං. යසසපයදසුපිඑයසව නයයො.අයංපන

පදවියසයසො–සුයයතීති සවනං, භගවයතොවචනං. ල්බ්භතීති ලායභො, භගවති

සද්ධා. සික්ඛිතබ්බයතො සික් ා. සීල්සමාධිපඤ්ඤාපරිචරණං පාරිචරිො, 

උපට්ඨානං. අනුස්සරණං අනුස්සති, සත්ථු ගුණානුස්සරණං. ඉයමසන්ති

යථාවුත්තානං ඡන්නං අනුත්තරියානං. පාතුභායවො යහොතීති තථාගතස්ස
පාතුභාවා තප්පටිබද්ධත්තා තබ්බිසයත්තා ච පාතුභායවො යහොති.
‘‘දස්සනානුත්තරිය’’න්ති ච සයදවයක යල්ොයක උත්තරිතරස්ස භගවයතො
රූපස්ස න දස්සනමත්තං අධිප්යපතං, අථ යඛො තස්ස රූපදස්සනමුයඛන
අයවච්චප්පසායදන බුද්ධගුයණ ඔකප්යපත්වා ඔගායහත්වා දස්සනං 

දට්ඨබ්බං. යතනාහ – ‘‘ආෙස්මා හී’’තිආදි. ඉදම්පි දස්සනානුත්තරිෙන්ති

පුබ්යබ වුත්තයතො නිබ්බියසසත්තා වුත්තං. දසබලං දස්සනාෙ ලභිත්වාති
ආනන්දත්යථයරො විය පසාදභත්තියමත්තාපුබ්බකං දසබල්ං දස්සනාය

ල්භිත්වා. දස්සනං වඩ්යඪත්වාති දස්සනමුයඛන පවත්තං විපස්සනාචාරං
වඩ්යඪත්වා. දස්සනමුයඛන යාව අනුයල්ොමඤාණං විපස්සනාචාරං
වඩ්යඪත්වා තදනන්තරං අට්ඨමකමහාභූතං ඔක්කමන්යතො දස්සනං

යසොතාපත්තිමග්ගංපායපතිනාම.ඉධපරයතොපවත්තංදස්සනං දස්සනයමව
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පටුන 

නාම, මූලදස්සනංපන සච්චදස්සනස්සපිකාරණභාවයතො දස්සනානුත්තරිෙං

නාම. එසනයයොයසසානුත්තරියයසුපි. 

දසබයල සද්ධං පටිලභතීති සම්මාසම්බුද්යධ භගවති සද්ධං පටිල්භති. 

තිස්යසොසික් ා සික්ඛිත්වාතිතිස්යසොපුබ්බභාගසික්ඛාසික්ඛිත්වා. පරිචරතීති
උපට්ඨානං කයරොති. ‘‘ඉතිපි යසො භගවා’’තිආදිනා බුද්ධානුස්සතිවයසන
අනුස්සතිජ්ොනං උප්පායදත්වා තං පදට්ඨානං කත්වා විපස්සනං 

වඩ්යඪන්යතො ‘‘අනුස්සතිංවඩ්යඪත්වා’’තිවුත්යතො. 

සච්ඡිකිරිො යහොතීති පච්චක්ඛකරණං යහොති. මග්ගක්ඛයණ හි
ල්බ්භමානා පටිසම්භිදා ඵල්ක්ඛයණ සච්ඡිකතා නාම යහොති තයතො පරං

අත්ථාදීසු යථිච්ඡිතං විනියයොගක්ඛමභාවයතො. චතස්යසොති

ගණනපරිච්යඡයදො. පටිසම්භිදාති පයභදා. කස්ස පන පයභදාති? ‘‘අත්යථ
ඤාණං අත්ථපටිසම්භිදා’’තිආදිවචනයතො (විභ. 718-721) ඤාණස්යසතා

පයභදා.තස්මා චතස්යසොපටිසම්භිදාතිචත්තායරොඤාණප්පයභදාතිඅත්යථො. 

අත්ථපටිසම්භිදාති අත්යථ පටිසම්භිදා, අත්ථපයභදස්ස 
සල්ක්ඛණවිභාවනවවත්ථානකරණසමත්ථං අත්යථ පයභදගතං ඤාණන්ති
අත්යථො. තථා ධම්මපයභදස්ස සල්ක්ඛණවිභාවනවවත්ථානකරණසමත්ථං

ධම්යම පයභදගතං ඤාණං ධම්මපටිසම්භිදා. නිරුත්තිපයභදස්ස 
සල්ක්ඛණවිභාවනවවත්ථානකරණසමත්ථං නිරුත්තාභිල්ායප පයභදගතං

ඤාණං නිරුත්තිපටිසම්භිදා. පටිභානපයභදස්ස 
සල්ක්ඛණවිභාවනවවත්ථානකරණසමත්ථං පටිභායන පයභදගතං ඤාණං 

පටිභානපටිසම්භිදා. 

අත්යථසු ඤාණන්තිආදීසු අත්යථොති සඞ්යඛපයතො යහතුඵල්ං. තඤ්හි
යහතුවයසන අරණීයං ගන්තබ්බං පත්තබ්බං, තස්මා ‘‘අත්යථො’’ති වුච්චති.
පයභදයතො පන යං කිඤ්චි පච්චයුප්පන්නං, නිබ්බානං, භාසිතත්යථො, 
විපායකො, කිරියාතිඉයමපඤ්චධම්මා ‘‘අත්යථො’’ති යවදිතබ්බා.තංඅත්ථං

පච්චයවක්ඛන්තස්ස තස්තං පයභදගතංඤාණං අත්ථපටිසම්භිදා. ධම්යමොති
සඞ්යඛපයතොපච්චයයො.යසොහියස්මා තන්තිදහතිවිදහතිපවත්යතතියචව
පායපති ච ඨයපති ච, තස්මා ‘‘ධම්යමො’’ති වුච්චති. පයභදයතො පන යයො
යකොචි ඵල්නිබ්බත්තයකො යහතු අරියමග්යගො භාසිතං කුසල්ං අකුසල්න්ති 
පඤ්චවියධොති යවදිතබ්යබො, තං ධම්මං පච්චයවක්ඛන්තස්ස තස්තං ධම්යම

පයභදගතං ඤාණං ධම්මපටිසම්භිදා. 

අත්ථධම්මනිරුත්තාභිලායප ඤාණන්ති තස්තං අත්යථ ච ධම්යම ච
සභාවනිරුත්තිසද්දං ආරම්මණං කත්වා පච්චයවක්ඛන්තස්ස තස්තං
සභාවනිරුත්තිඅභිල්ායප පයභදගතං ඤාණං. එවමයං නිරුත්තිපටිසම්භිදා
සද්දාරම්මණානාම ජාතා, නපඤ්ඤත්තිආරම්මණා.කස්මා? යස්මා සද්දං
සුත්වා ‘‘අයං සභාවනිරුත්ති, අයං න සභාවනිරුත්තී’’ති පජානාති. 
පටිසම්භිදාපත්යතො හි ‘‘ඵස්යසො’’ති වුත්යත ‘‘අයං සභාවනිරුත්තී’’ති
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පටුන 

ජානාති, ‘‘ඵස්සා’’ති වා ‘‘ඵස්ස’’න්ති වා වුත්යත ‘‘අයං න
සභාවනිරුත්තී’’ති ජානාති. යවදනාදීසුපි එයසව නයයො. අයං පයනස 
නාමාඛයායතොපසග්ගාබයයපදම්පිජානාතියයවසභාවනිරුත්තියා යාථාවයතො

ජානනයතො. ඤායණසු ඤාණන්ති සබ්බත්ථකඤාණං ආරම්මණං කත්වා
පච්චයවක්ඛන්තස්සපයභදගතංඤාණං. 

ඉමා පන චතස්යසො පටිසම්භිදා යසක්ඛභූතයං අයසක්ඛභූතයන්ති ද්වීසු
ඨායනසු පයභදං ගච්ඡන්ති. අධිගයමො පරියත්ති සවනං පරිපුච්ඡා

පුබ්බයයොයගොති ඉයමහිපඤ්චහිකාරයණහිවිසදා යහොන්ති. අධිගයමො නාම

සච්චප්පටියවයධො. පරිෙත්ති නාම බුද්ධවචනං. තඤ්හි ගණ්හන්තස්ස

පටිසම්භිදා විසදා යහොන්ති. සවනං නාම ධම්මස්සවනං. සක්කච්චං ධම්මං

සුණන්තස්සපි හි පටිසම්භිදා විසදා යහොන්ති. පරිපුච්ඡා නාම අට්ඨකථා. 
උග්ගහිතපාළියා අත්ථං කයථන්තස්සපි හි පටිසම්භිදා විසදා යහොන්ති. 

පුබ්බයෙොයගො නාම පුබ්බයයොගාවචරතා. හරණපච්චාහරණනයයන 
පටිපාකටකම්මට්ඨානස්සපි පටිසම්භිදා විසදා යහොන්තීති. 

යලොකිෙයලොකුත්තරා වාති එත්ථ තිස්යසො පටිසම්භිදා යල්ොකියා, 
අත්ථපටිසම්භිදාසියායල්ොකියා, සියායල්ොකුත්තරාතිඑවංවිභජිත්වාඅත්යථො 
යවදිතබ්යබො. 

බුද්ධුප්පායදයෙවාති අවධාරයණන බුද්ධප්පායද එව ල්බ්භනයතො, 
අබුද්ධප්පායද අල්බ්භනයතොඅනඤ්ඤසාධාරයණොපටියවයධො අධිප්යපයතො.
එවඤ්ච කත්වා ‘‘මහයතො චක්ඛුස්සා’’තිආදීසු පඤ්ඤාමහත්තාදිකම්පි 
අනඤ්ඤසාධාරණයමව අධිප්යපතන්ති දට්ඨබ්බං. තථා 
විජ්ජාවිමුත්තිඵල්සච්ඡිකිරියාදයයොපිපයරසංතබ්භාවාවහාදට්ඨබ්බා.යාකාචි
ධාතුයයො යල්ොකියා යල්ොකුත්තරා වා, සබ්බා තා ඉමායහව සඞ්ගහිතා, 

එත්යථව අන්යතොගධාති වුත්තං – ‘‘ඉමාව අට්ඨාරස ධාතුයෙො

නානාසභාවයතො නානාධාතුයෙො’’ති. ස්වායමත්යථො
අයනකධාතුනානාධාතුඤාණවිභඞ්යගන (විභ. 751) දීයපතබ්යබො. 

‘‘සච්ඡිකිරියා’’තිවුත්තත්තා ‘‘විජ් ාතිඵයලඤාණ’’න්ති වුත්තං. 

187. යස්මාචක්කතිඅපරාපරංපරිවත්තතීති චක්කං, තස්මාඉරියාපථාපි

අපරාපරං පරිවත්තනට්යඨන චක්කසදිසත්තා චක්කන්ති වුත්තා, තථා 

පතිරූපයදසවාසාදිසම්පත්තියයො. තයතො පට්ඨාෙ ධම්මචක්කං අභිනීහරති 

නාමාති එත්ථ තදා මහාසත්යතො අත්තානං අභිනීහාරයයොගං කයරොන්යතො
‘‘ධම්මචක්කං අභිනීහරති නාමා’’ති වුත්යතො තයතො පට්ඨාය 

ධම්මචක්කාභිනීහාරවිබන්ධකරධම්මානුප්පජ්ජනයතො. අභිනීහටං නාමාති

එත්ථපි අයයමව නයයො. අරහත්තමග්ගං පටිවිජ්ඣන්යතොපි ධම්මචක්කං

උප්පායදතියෙව නාම තදත්ථං ඤාණං පරිපායචතීති කත්වා. 

අරහත්තඵලක් යණ ධම්මචක්කං උප්පාදිතං නාම තස්තං ඛයණ
ධම්මචක්කස්ස උප්පාදනාය කාතබ්බකිච්චස්ස කස්සචි අභාවා.



අඞ්ගුත්තරනිකායය එකකනිපාත-ටීකා  රූපාදි-එකපුග්ගල්(වග්ග) 

118 

පටුන 

පටියවධඤාණඤ්හි ඉධ ‘‘ධම්මචක්ක’’න්ති අධිප්යපතං. ඉදානි 

යදසනාඤාණවයසන ධම්මචක්කං දස්යසතුං – ‘‘කදා පවත්යතති 

නාමා’’තිආදිමාහ. න යකවල්ං යථරස්යසව, අථ යඛො සබ්යබසම්පි
සාසනිකානං ධම්මකථා භගවයතො ධම්මයදසනා චතුන්නං අරියසච්චානං

චතුන්නඤ්චඑකත්තාදිනයානංඅවිරාධනයතොති දස්යසතුං– ‘‘යෙොහියකොචි

භික්ඛුවා’’තිආදිආරද්ධං.යසසං සුවිඤ්යඤයයයමව. 

එකපුග්ගල්වග්ගවණ්ණනානිට්ඨිතා. 
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14. එතදග්ගවග්යගො 

(14) 1. පඨමඑතදග්ගවග්යගො 

එතදග්ගපදවණ්ණනා 

188. එතදග්යගසු පඨමවග්ගස්ස පඨයම ආදිම්හි දිස්සතීති එත්ථ

අග්ගසද්යදොති ආයනත්වා යයොයජතබ්බං. අජ් තග්යගති අජ්ජදිවසං ආදිං

කත්වාති අත්යථො. අඞ්ගුලග්යගනාති අඞ්ගුලියකොටියා. අම්බිලග්ගන්ති

අම්බිල්යකොට්ඨායසො. යකොටිභූතාතිපරමයකොටිභූතාතස්තංඨායනතාදිසානං

අඤ්යඤසං අභාවයතො. තයතො එව යසට්ඨභූතාතිපි අග්ගා.

එතදග්ගසන්නික්ය යපොති එතදග්යග ඨපනං අට්ඨුප්පත්තිආදීහි චතූහිපි
කාරයණහි. මහාපඤ්ඤතාය යථයරන එතදග්ගට්ඨානස්ස ල්ද්ධභාවං

විත්ථාරයතො දස්යසතුං – ‘‘කථ’’න්තිආදිමාහ. ද්යව පදන්තරානීති 
කණ්ඩම්බමූයල්යුගන්ධරපබ්බයතතිද්වීසුඨායනසුද්යවපදානිදස්යසත්වා. 

මුණ්ඩපීඨකන්ති යං සත්තඞ්ගං පඤ්චඞ්ගං වා න යහොති, යකවල්ං 

මුණ්ඩකපීඨං, තං සන්ධායයතං වුත්තං. අවත්ථරිත්වා නිසීදීති

බුද්ධානුභායවන අජ්යෙොත්ථරිත්වා නිසීදි. යතනාහ – ‘‘එවං

නිසීදන්යතො’’තිආදි. කාෙසක්ඛිං කත්වාති නාමකායයන යදසනාය

සම්පටිච්ඡනවයසන සක්ඛිභූතං කත්වා. කුසලා ධම්මා අකුසලා ධම්මා

අබයාකතාධම්මාති ඉති-සද්යදොආදයත්යථො, යතනසබ්බංඅභිධම්මයදසනං 
සඞ්ගණ්හාති. 

පාටිහාරිෙට්ඨායනතියමකපාටිහාරියස්ස කතට්ඨායන. පස්සථාතියතසං

බහුභාවංසන්ධායවුත්තං. අස්සාතිමනුස්සසමූහස්සඑකභාවං. ආකප්පන්ති 

ආකාරං. මහා යනොති සයදවයක යල්ොයක සබ්යබො මහාජයනො. යථා
නිරයදස්සනං සංයවගජනනත්ථං, එවං යදවයල්ොකදස්සනම්පි
සංයවගජනනත්ථයමව ‘‘අනුපුබ්බිකථායං සග්ගකථා විය එවං
සබ්බසම්පත්තිසමුයපයතොපි සග්යගො අනිච්යචො අද්ධයවො චවනධම්යමො’’ති. 

සජ්ය ත්වාතිසමපණ්ණාසායමුච්ඡනාහියථාකායමනනිවායදතුං සක්කා, 
එවංසජ්යජත්වා. 

පුථුජ් නපඤ්චකං පඤ්හන්ති පුථුජ්ජනපඤ්හං ආදිං කත්වා පවත්තිතං

ඛීණාසවපඤ්හපරියන්තං පඤ්හපඤ්චකං. පඨමං…යප.… පුච්ඡීති
පුථුජ්ජනවිසයය පඤ්හං පුච්ඡි. පටිසම්භිදා යථාභිනීහාරං යථාසකං

විපස්සනාභිනීහායරනපඨමභූතයාදයයොවිය පවත්තිතවිසයාතිවුත්තං– ‘‘යත

අත්තයනො අත්තයනො පටිසම්භිදාවිසයෙ ඨත්වා කථයිංසූ’’ති. බුද්ධවිසයෙ

පඤ්හංපුච්ඡීති – 

‘‘යයචසඞ්ඛාතධම්මායස, යයචයසඛාපුථූඉධ; 
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යතසංයමනිපයකොඉරියං, පුට්යඨොපබූ්රහිමාරිසා’’ති.(සු.නි. 1044) 
– 

ඉදං පඤ්හං පුච්ඡි. තත්ථ සඞ් ාතධම්මාතිසඞ්ඛාතාඤාතා චතුසච්චධම්මා, 
යය ච සඞ්ඛාතධම්මා චතූහි මග්යගහි පටිවිද්ධචතුසච්චධම්මාති අත්යථො.
ඉතනාඅයසක්ඛා කථිතා.පුථු-සද්යදොඋභයත්ථපියයොයජතබ්යබො ‘‘යයපුථූ

සඞ්ඛාතධම්මා, යය ච පුථූ යසඛා’’ති. යතසන්ති යතසං ද්වින්නං 
යසක්ඛායසක්ඛපුග්ගල්ානං යම පුට්යඨොති යයොයජතබ්බං, මයා පුට්යඨොති

අත්යථො. ඉරිෙන්ති යසක්ඛායසක්ඛභූතයාආගමනප්පටිපදං. ඉරියති ගච්ඡති 
යසක්ඛභූතං අයසක්ඛභූතඤ්ච එතායාති ඉරියා, තං යතසං ඉරියං
ආගමනප්පටිපදං මයා පුට්යඨො පබූ්රහි කයථහීති අත්යථො. එවං භගවා
බුද්ධවිසයය පඤ්හං පුච්ඡිත්වා ‘‘ඉමස්ස නු යඛො, සාරිපුත්ත, සංඛිත්යතන
භාසිතස්ස කථං විත්ථායරන අත්යථො දට්ඨබ්යබො’’ති ආහ. යථයරො පඤ්හං
ඔයල්ොයකත්වා ‘‘සත්ථා මං යසක්ඛායසක්ඛානං භික්ඛූනං ආගමනප්පටිපදං
පුච්ඡතී’’ති පඤ්යහ නික්කඞ්යඛො හුත්වා ‘‘ආගමනප්පටිපදා නාම 
ඛන්ධාදිවයසන බහූහිපි මුයඛහි සක්කා කයථතුං, කතරාකායරන නු යඛො
කයථන්යතො සත්ථු අජ්ොසයං ගණ්හිතුං සක්ඛිස්සාමී’’ති අජ්ොසයය

කඞ්ඛි, තං සන්ධායයතං වුත්තං – ‘‘ධම්මයසනාපති…යප.… න

සක්යකොතී’’ති.පුච්ඡිතපඤ්හං විස්සජ්යජතුංපටිභායනඅසතිදිසාවියල්ොකනං

සත්තානං සභායවොති දස්යසන්යතො, ‘‘පුරත්ථිම…යප... නාසක්ඛී’’ති ආහ.

තත්ථ පඤ්හුප්පත්තිට්ඨානන්තිපඤ්හුප්පත්තිකාරණං. 

යථරස්ස කිලමනභාවං ානිත්වාති‘‘සාරිපුත්යතොපඤ්යහනික්කඞ්යඛො, 
අජ්ොසයය යමකඞ්ඛමායනොකිල්මතී’’ති යථරස්සකිල්මනභාවංඤත්වා. 

චතුමහාභූතිකකාෙපරිග්ගහන්ති එයතන ඛන්ධමුයඛන නාමරූපපරිග්ගයහො 

වුත්යතො. ‘‘භූතමිදන්ති, සාරිපුත්ත, සමනුපස්සසී’’ති හි වදන්යතන භගවතා
ඛන්ධවයසනනාමරූපපරිග්ගයහොදස්සියතො.එවංකිරස්සභගවයතොඅයහොසි 
‘‘සාරිපුත්යතො මයා නයය අදින්යනකයථතුං න සක්ඛිස්සති, දින්යන පන
නයය මමජ්ොසයං ගයහත්වා ඛන්ධවයසනකයථස්සතී’’ති. යථරස්ස සහ
නයදායනනයසොපඤ්යහොනයසයතනනයසහස්යසන උපට්ඨාසි.යතනාහ– 

‘‘අඤ්ඤාතංභගවා, අඤ්ඤාතං සුගතා’’ති. 

අරූපාවචයර පටිසන්ධි නාම න යහොතීති යබොධිසම්භාරසම්භරණස්ස

අයනොකාසභාවයතො වුත්තං. යතනාහ – ‘‘අභබ්බට්ඨානත්තා’’ති, 
ල්ද්ධබයාකරණානං යබොධිසත්තානං උප්පත්තියා අභබ්බයදසත්තාති

අත්යථො. රූපාවචයර නිබ්බත්තීති කම්මවසිතාසම්භවයතො අරූපාවචයර 
අනිබ්බත්තිත්වාරූපාවචයරනිබ්බත්ති. 

පයරොසහස්සන්තිආදිනා පයරොසහස්සජාතකං දස්යසති. තත්ථ 

පයරොසහස්සම්පීති අතියරකසහස්සම්පි. සමාගතානන්ති සන්නිපතිතානං

භාසිතස්ස අත්ථං ජානිතුං අසක්යකොන්තානං බාල්ානං. කන්යදෙයං යත
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පටුන 

වස්සසතංඅපඤ්ඤාති යතඑවංසමාගතාඅපඤ්ඤාඉයමබාල්ත්තාසසාවිය
වස්සසතම්පි වස්සසහස්සම්පි යරොයදයයං පරියදයවයයං. යරොදමානාපි පන

අත්ථං වා කාරණං වා යනව ජායනයයන්ති දීයපති. එයකොව යසයෙයො

පුරියසො සපඤ්යඤොති එවරූපානං බාල්ානං පයරොසහස්සයතොපි එයකො
පණ්ඩිතපුරියසොවයසයයයොවරතයරොතිඅත්යථො.කීදියසොසපඤ්යඤොතිආහ

– ‘‘යෙො භාසිතස්ස වි ානාති අත්ථ’’න්ති, අයං යජට්ඨන්යතවාසියකො විය
යයො භාසිතස්ස අත්ථං ජානාති, යසො තාදියසො සපඤ්යඤො වරතයරොති 

අත්යථො.දුතියයපයරොසතජාතයක ඣායෙෙයන්තියාථාවයතොඅත්ථං ජානිතුං
සමාහිතාහුත්වාචින්යතයයං.යසසයමත්ථවුත්තනයයමව. 

තතියජාතයක යෙ සඤ්ඤියනොති ඨයපත්වා 
යනවසඤ්ඤානාසඤ්ඤායතනල්ාභියනො අවයසසචිත්තකසත්යත දස්යසති. 

යතපි දුග්ගතාති තස්සා යනවසඤ්ඤානාසඤ්ඤායතනසමාපත්තියා
අල්ාභයතො යතපි දුග්ගතා දුක්ඛං උපගතා සඤ්ඤීභයව. ‘‘සඤ්ඤා යරොයගො
සඤ්ඤා ගණ්යඩො සඤ්ඤා සල්ල්’’න්ති (ම. නි. 3.24) හි යත සඤ්ඤාය

ආදීනවදස්සියනො. යෙපි අසඤ්ඤියනොති අසඤ්ඤීභයව නිබ්බත්යත
අචිත්තකසත්යත දස්යසති. යතපි ඉතස්සායයව සමාපත්තියා අල්ාභයතො

දුග්ගතායයව. ොනසුඛං අනඞ්ගණං නිද්යදොසං යථාවුත්තයදොසාභාවයතො. 

බල්වචිත්යතකග්ගතාසභායවනපි තං අනඞ්ගණං නාම ජාතං. යනවසඤ්ඤී 

නාසඤ්ඤීතිආහාතිඅතීයතකිරබාරාණසියංබ්රහ්මදත්යතරජ්ජංකායරන්යත 
යබොධිසත්යතො අරඤ්ඤායතයන කාල්ං කයරොන්යතො අන්යතවාසියකහි
පුට්යඨො ‘‘යනවසඤ්ඤී නාසඤ්ඤී’’ති ආහ. පුරිමජාතයක වුත්තනයයයනව
තාපසා යජට්ඨන්යතවාසිකස්ස කථං න ගණ්හිංසු. යබොධිසත්යතො
ආභස්සරයතොආගන්ත්වා ආකායස ඨත්වා ඉමං ගාථමාහ. යතන වුත්තං – 

‘‘යසසංවුත්තනයෙයනවයවදිතබ්බ’’න්ති. 

චතුත්ථජාතයක (ජා.1.1.135) චන්දස්සවියආභාඑතස්සාති චන්දාභං, 

ඔදාතකසිණං. සූරිොභන්ති සූරියස්ස විය ආභා එතස්සාති සූරියාභං, 

පීතකසිණං. යෙොධපඤ්ඤාෙ ගාධතීතියයොපුග්ගයල්ොඉධසත්තයල්ොයකඉදං
කසිණද්වයං පඤ්ඤාය ගාධති, ආරම්මණං කත්වා අනුප්පවිසති, තත්ථ වා

පතිට්ඨහති. අවිතක්යකන දුතිෙජ්ඣායනන ආභස්සරූපයගො යහොතීති යසො
පුග්ගයල්ො තථා කත්වා පටිල්ද්යධන දුතියයන ොයනන

ආභස්සරබ්රහ්මයල්ොකූපයගො යහොති. යසසං පුරිමනයෙයනව යවදිතබ්බන්ති 
ඉතනාඉමංදස්යසති(ජා.අට්ඨ.1.1.135චන්දාභජාතකවණ්ණනා)–අතීයත
බාරාණසියං බ්රහ්මදත්යතරජ්ජංකායරන්යතයබොධිසත්යතොඅරඤ්ඤායතයන
කාල්ං කයරොන්යතො අන්යතවාසියකහි පුච්ඡියතො ‘‘චන්දාභං සූරියාභ’’න්ති
වත්වාආභස්සයරනිබ්බත්යතො. තාපසායජට්ඨන්යතවාසිකස්සනසද්දහිංසු.
යබොධිසත්යතොආගන්ත්වාආකායසඨියතොඉමං ගාථංඅභාසි. 
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පඤ්චමජාතයක ආසීයසයථවාති ආසාච්යඡදං අකත්වා අත්තයනො

කම්යමසුආසංකයරයයයව. න නිබ්බින්යදෙයාතිනනිබ්යබදංඋප්පායදයය, 

නඋක්කණ්යඨයයාතිඅත්යථො. යවොතිනිපාතමත්තං. ෙථාඉච්ඡින්ති අහඤ්හි
සට්ඨිහත්ථා නරකා උට්ඨානං ඉච්ඡිං, යසොම්හි තයථව ජායතො, තයතො 
උට්ඨියතොයයවාතිදීයපති. 

අතීයත (ජා. අට්ඨ. 4.13.සරභතගජාතකවණ්ණනා) කිර බාරාණසියං 
බ්රහ්මදත්යත රජ්ජං කායරන්යත යබොධිසත්යතො සරභතගයයොනියං
නිබ්බත්තිත්වා අරඤ්යඤ පටිවසති. රාජා තගවිත්තයකො අයහොසි 
ථාමසම්පන්යනො. එකදිවසං ගන්ත්වා අමච්යච ආහ – ‘‘යස්ස පස්යසන
තයගො පල්ායති, යතයනව යසො දාතබ්යබො’’ති. අයථකදිවසං සරභතයගො
උට්ඨාය රඤ්යඤො ඨිතට්ඨායනන පල්ායි. අථ නං අමච්චා උප්පණ්යඩසුං. 
රාජා චින්යතසි – ‘‘ඉයම මං පරිහාසන්ති, මම පමාණං න ජානන්තී’’ති
ගාළ්හං නිවායසත්වා පත්තියකොව ඛග්ගං ආදාය ‘‘සරභං ගණ්හිස්සාමී’’ති
යවයගන පක්ඛන්දි. අථ නං දිස්වා තීණි යයොජනානි අනුබන්ධි. සරයභො
අරඤ්ඤං පාවිසි. රාජාපි පාවිසියයව. තත්ථ සරභතගස්ස ගමනමග්යග
සට්ඨිහත්ථමත්යතොමහාපූතිපාතනරකආවායටොඅත්ථි, යසො තිංසහත්ථමත්තං
උදයකන පුණ්යණො තියණහි ච පටිච්ඡන්යනො. සරයභො උදකගන්ධං
ඝායිත්වාව ආවාටභාවං ඤත්වා යථොකං ඔසක්කිත්වා ගයතො. රාජා පන
උජුකයමවආගච්ඡන්යතොතස්තං පති. 

සරයභො තස්ස පදසද්දං අසුණන්යතො නිවත්තිත්වා තං අපස්සන්යතො 
‘‘නරකආවායටපතියතොභවිස්සතී’’තිඤත්වාආගන්ත්වාඔයල්ොයකන්යතො
තංගම්භීයරඋදයක අප්පතිට්යඨකිල්මන්තංදිස්වායතනකතාපරාධංහදයය
අකත්වා සඤ්ජාතකාරුඤ්යඤො ‘‘මා මයි පස්සන්යත වරායකො නස්සතු, 
ඉමම්හාතංදුක්ඛායමොයචස්සාමී’’තිආවාටතීයරඨියතො ‘‘මාභායි, මහාරාජ, 
අහං තං දුක්ඛා යමොයචස්සාමී’’ති වත්වා අත්තයනො පියපුත්තං උද්ධරිතුං
උස්සාහං කයරොන්යතො විය තස්සුද්ධරණත්ථාය සිල්ාය යයොග්ගං කත්වා 
‘‘විජ්ඣිස්සාමී’’ති ආගතං රාජානං සට්ඨිහත්ථා නරකා උද්ධරිත්වා
අස්සායසත්වා පිට්ඨිං ආයරොයපත්වා අරඤ්ඤා නීහරිත්වා යසනාය අවිදූයර
ඔතායරත්වා ඔවාදමස්ස දත්වා පඤ්චසු සීයල්සු පතිට්ඨායපසි. රාජා
යසනඞ්ගපරිවුයතො නගරං ගන්ත්වා ‘‘ඉයතො පට්ඨාය සකල්රට්ඨවාසියනො
පඤ්ච සීල්ානි රක්ඛන්තූ’’ති ධම්මයභරිං චරායපසි. මහාසත්යතන පන
අත්තයනො කතගුණං කස්සචි අකයථත්වා සායං නානග්ගරසයභොජනං 
භුඤ්ජිත්වා අල්ඞ්කතසයයන සයිත්වා පච්චූසකායල් මහාසත්තස්ස ගුණං
සරිත්වා උට්ඨාය සයනපිට්යඨ පල්ල්ඞ්යකන නිසීදිත්වා පීතිපුණ්යණන
හදයයන උදානං උදායනන්යතො ‘‘ආසීයසයථව පුරියසො’’තිආදිනා ඉමා ඡ
ගාථාඅභාසි. 

තත්ථ අහිතා හිතා චාති දුක්ඛඵස්සා සුඛඵස්සා ච, මරණඵස්සා, 
ජීවිතඵස්සාතිපිඅත්යථො.සත්තානඤ්හිමරණඵස්යසොඅහියතො, ජීවිතඵස්යසො
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හියතො. යතසං අචින්තියතො මරණඵස්යසො ආගච්ඡතීති දස්යසති. 

අචින්තිතම්පීති මයා ‘‘ආවායට පතිස්සාමී’’ති න චින්තිතං, ‘‘සරභං

මායරස්සාමී’’ති චින්තිතං. ඉදානි පන යම චින්තිතංනට්ඨං, අචින්තිතයමව

ජාතන්ති උදානවයසන වදති. යභොගාති යසපරිවාරා, එයත චින්තාමයා න 
යහොන්ති. තස්මා ඤාණවතා වීරියයමව කාතබ්බන්ති වදති. වීරියවයතො හි
අචින්තිතම්පි යහොතියයව. 

තස්යසතං උදානං උදායනන්තස්යසව අරුණං උට්ඨහි. පුයරොහියතො
පායතොව සුඛයසයයපුච්ඡනත්ථං ආගන්ත්වා ද්වායර ඨියතො තස්ස
උදානගීතසද්දං සුත්වා චින්යතසි – ‘‘රාජා හියයයො තගවං අගමාසි, තත්ථ
සරභතගං විද්යධො භවිස්සති, යතන මඤ්යඤ උදානං උදායනතී’’ති. එවං
බ්රාහ්මණස්ස රඤ්යඤො පරිපුණ්ණබයඤ්ජනං උදානං සුත්වා සුමජ්ජියත
ආදායස මුඛං ඔයල්ොයකන්තස්ස ඡායා විය රඤ්ඤා ච සරයභන ච
කතකාරණං පාකටං අයහොසි, යසො නඛග්යගන ද්වාරං ආයකොයටසි. රාජා
‘‘යකොඑයසො’’තිපුච්ඡි.අහං, යදව, පුයරොහියතොති.අථස්සද්වාරංවිවරිත්වා
‘‘ඉයතොඑහාචරියා’’තිආහ.යසොපවිසිත්වා රාජානංජයායපත්වාඑකමන්තං
ඨියතො ‘‘අහං, මහාරාජ, තයා අරඤ්යඤ කතකාරණං ජානාත, ත්වං එකං
සරභතගං අනුබන්ධන්යතො නරයක පතියතො, අථ නං යසො සරයභො සිල්ාය
යයොග්ගංකත්වානරකයතො උද්ධරි, යසොත්වංතස්සගුණංසරිත්වාඋදානං

උදායනසී’’තිවත්වා ‘‘සරභංගිරිදුග්ගස්මි’’න්තිආදිනාද්යවගාථාඅභාසි. 

තත්ථ අනුසරීති අනුබන්ධි. වික්කන්තන්ති උද්ධරණත්ථාය

කතපරක්කමං. අනුජීවසීතිඋපජීවසි, තස්සානුභායවනතයාජීවිතංල්ද්ධන්ති

අත්යථො. සමුද්ධරීතිඋද්ධරණංඅකාසි. සිලාෙයෙොග්ගං සරයභොකරිත්වාති
සිල්ාය යසොපානසදිසාය නරකයතො උද්ධරණයයොග්ගතං කරිත්වා. 

අලීනචිත්තන්ති සඞ්යකොචං අප්පත්තචිත්තං. ත මිගං වයදසීති
සුවණ්ණසරභතගංඉධසිරිසයයනනිපන්යනොවණ්යණසි.තංසුත්වා රාජා, 
‘‘අයංමයාසද්ධිංනතගවංආගයතො, සබ්බඤ්චපවත්තිංජානාති, කථංනු

යඛො ජානාති, පුච්ඡිස්සාතන’’න්තිචින්යතත්වා– ‘‘කිංත්වංනු තත්යථවා’’ති

නවමගාථමාහ. තත්ථ භිංසරූපන්ති කිං නු යත ඤාණං බල්වජාතිකං, 
යතයනතං ජානාසීති වදති. බ්රාහ්මයණො ‘‘නාහං සබ්බඤ්ඤුබුද්යධො, 
බයඤ්ජනං අමක්යඛත්වා තයා කථිතගාථාය පන මය්හං අත්යථො

උපට්ඨාතී’’ති දීයපන්යතො ‘‘න යචවහ’’න්ති දසමගාථමාහ. තත්ථ 

සුභාසිතානන්ති බයඤ්ජනං අමක්යඛත්වා සුට්ඨු භාසිතානං. අත්ථං 

තදායනන්තීතියයොයතසංඅත්යථො, තංආයනන්තිඋපධායරන්තීතිඅත්යථො.

තදා පුයරොහියතොධම්මයසනාපතිඅයහොසි.යතයනවාහ– ‘‘අතීයතපී’’තිආදි. 
යසසංඋත්තානත්ථයමව. 
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පටුන 

අඤ්ඤාසියකොණ්ඩඤ්ඤත්යථරවත්ථු 

අඤ්ඤාසියකොණ්ඩඤ්ඤත්යථරාදයෙොතිආදීසු පන 

ොථාවසරසගුණවයසනාති යථාසභාවගුණවයසන. පබ්බජ්ජාවයසන 
පටියවධවයසන සුචිරං සුනිපුණං රත්තින්දිවපරිච්යඡදජානනවයසන ච

රත්තඤ්ඤුතා යවදිතබ්බාති තං දස්යසන්යතො ‘‘ඨයපත්වා හි 

සම්මාසම්බුද්ධ’’න්තිආදිමාහ. පාකයටොව යහොතීති 
සතිපඤ්ඤායවපුල්ල්ප්පත්තියකො පාකයටො විභූයතො යහොති. 

අඤ්ඤාසියකොණ්ඩඤ්යඤොති සාවයකසු සබ්බපඨමං චත්තාරි අරියසච්චානි 

ඤාතයකොණ්ඩඤ්යඤො. සබ්යබසුපි එතදග්යගසූති සබ්යබසුපි 
එතදග්ගසුත්යතසු, සබ්යබසුවාඑතදග්ගට්ඨපයනසු. 

ධුරපත්තානීති පත්තානං පමුඛභූතානි බාහිරපත්තානි. නවුතිහත්ථානීති
මජ්ඣිමපුරිසස්ස හත්යථන නවුතිරතනානි. පදුයමයනව තං තං පයදසං

උත්තරති අතික්කමතීති පදුමුත්තයරො, භගවා. ගන්ධදාමමාලාදාමාදීහීති
ආදිසද්යදන පත්තදාමාදිං සඞ්ගණ්හාති. තත්ථ ගන්ධදායමහි කතමාල්ා 

ගන්ධදාමං. ල්වඞ්ගතක්යකොල්ජාතිපුප්ඵාදීහි කතමාල්ා මාලාදාමං. 

තමාල්පත්තාදීහි කතමාල්ා පත්තදාමං. වඞ්ගපට්යටති වඞ්ගයදයස 

උප්පන්නඝනසුඛුමවත්යථ. උත්තමසුඛුමවත්ථන්ති කාසිකවත්ථමාහ. 

යතපරිවට්ටධම්මචක්කප්පවත්තනසුත්තන්තපරියෙොසායනතිඑත්ථ‘‘ඉදං 
දුක්ඛං අරියසච්ච’’න්තිආදිනා සච්චවයසන, ‘‘දුක්ඛං අරියසච්චං 
පරිඤ්යඤයය’’න්තිආදිනා කිච්චවයසන, ‘‘දුක්ඛං අරියසච්චං
පරිඤ්ඤාත’’න්තිආදිනා කතවයසන ච තීහි ආකායරහි පරිවට්යටත්වා
චතුන්නංසච්චානංයදසිතත්තාතයයොපරිවට්ටා එතස්සඅත්ථීතිතිපරිවට්ටං, 
තිපරිවට්ටයමව යතපරිවට්ටං, යතපරිවට්ටඤ්ච තං 

ධම්මචක්කප්පවත්තනඤ්චාති යතපරිවට්ටධම්මචක්කප්පවත්තනං, තයදව
සුත්තන්තං, තස්ස පරියයොසායනතිඅත්යථො. 

සාලිගබ්භං ඵායලත්වා ආදාොති සාලිගබ්භං ඵායල්ත්වා තත්ථ

ල්බ්භමානං සාලිඛීරරසං ආදාය. අනුච්ඡවිකන්ති බුද්ධානං අනුච්ඡවිකං
ඛීරපායසංපචායපම.යවණියයො පුරිසභාවවයසනබන්ධිත්වා කල්ාපකරයණ 

කලාපග්ගං. ඛයල් කල්ාපානං ඨපනදිවයස  ලග්ගං. මද්දිත්වා වීහීනං

රාසිකරණදිවයස  ලභණ්ඩග්ගං. යකොට්යඨසු හිධඤ්ඤස්සපක්ඛිපනදිවයස 

යකොට්ඨග්ගං. 

ද්යවගතියෙොතිද්යවඑවනිප්ඵත්තියයො, ද්යවනිට්ඨාතිඅත්යථො. තස්මිං

කුමායර සබ්බඤ්ඤුතං පත්යතති යකොණ්ඩඤ්ඤමාණවස්යසව ල්ද්ධියං
ඨත්වාඉතයරපිඡජනාපුත්යත අනුසාසිංසු.යබොධිරුක්ඛමූයල්පාචීනපස්සං 

අචලට්ඨානං නාම, යං ‘‘වජිරාසන’’න්තිපිවුච්චති.මහතංමහතියයොවහතීති

‘‘පාචීනමුයඛො’’ති අවත්වා ‘‘පාචීනයලොකධාතුඅභිමුය ො’’ති වුත්තං.



අඞ්ගුත්තරනිකායය එකකනිපාත-ටීකා  එතදග්ගවග්යගො 

125 

පටුන 

මංසචක්ඛුපි යල්ොකනාථස්ස අප්පටිඝාතං මහාවිසයඤ්චාති. 

චතුරඞ්ගසමන්නාගතන්ති ‘‘කාමං තයචො ච න්හාරු ච, අට්ඨි ච
අවසිස්සතූ’’තිආදිනා(ම.නි.2.184; සං.නි.2.22, 237; අ.නි.2.5; මහානි.
196) වුත්තචතුරඞ්ගසමන්නාගතං. 

ඉදං පන සබ්බයමවාති ‘‘කස්ස නු යඛො අහං පඨමං ධම්මං
යදයසස්සාමී’’තිආදිනයප්පවත්තං (ම. නි. 1.284; 2.341; මහාව. 10) 

සබ්බයමව. පරිවිතක්කමත්තයමව තථා අත්ථසිද්ධියා අභාවයතො. 

පුප්ඵිතඵලිතංකත්වාතිඅභිඤ්ඤාපටිසම්භිදාහි සබ්බපාලිඵුල්ල්ං, මග්ගඵයල්හි
සබ්බයසො ඵල්භාරභරිතඤ්ච කයරොන්යතො පුප්ඵිතං ඵලිතං කත්වා. 

අපක්කමිතුකායමො හුත්වාති ද්යවපි අග්ගසාවයක අත්තයනො නිපච්චකාරං
කයරොන්යත දිස්වා යතසං ගුණාතියරකතං බහු මඤ්ඤන්යතො බුද්ධානං 

සන්තිකාඅපක්කතතුකායමොහුත්වා. තත්යථවාති ඡද්දන්තදහතීයරයයව. 

සාරිපුත්ත-යමොග්ගල්ල්ානත්යථරවත්ථු 

189-190. දුතියතතියයසු ඉද්ධිමන්තානන්ති එත්ථ මන්ත-සද්යදො 

අතිසයත්ථවිසයයොති යථරස්ස අතිසයිකඉද්ධිතං දස්යසතුං – ‘‘ඉද්ධිො 

සම්පන්නාන’’න්ති වුත්තං. සහ පංසූහි කීළිංසූති සහපංසුකීළිතා.

ඉධයලොකත්තභාවයමවාති දිට්ඨධම්තකඅත්තභාවයමව. යසොළස පඤ්ඤා

පටිවිජ්ඣිත්වා ඨියතොති මජ්ඣිමනිකායය අනුපදසුත්තන්තයදසනාෙ 
‘‘මහාපඤ්යඤො, භික්ඛයව, සාරිපුත්යතො, පුථුපඤ්යඤො, භික්ඛයව, 
සාරිපුත්යතො, හාසපඤ්යඤො, භික්ඛයව, සාරිපුත්යතො, ජවනපඤ්යඤො, 
භික්ඛයව, සාරිපුත්යතො, තික්ඛපඤ්යඤො, භික්ඛයව, සාරිපුත්යතො, 
නිබ්යබධිකපඤ්යඤො, භික්ඛයව, සාරිපුත්යතො’’ති (ම. නි. 3.93) එවමාගතා 
මහාපඤ්ඤාදිකා ඡ, තස්තංයයව සුත්යත ආගතා 
නවානුපුබ්බවිහාරසමාපත්තිපඤ්ඤා, අරහත්තමග්ගපඤ්ඤාති ඉමා
යසොළසවිධාපඤ්ඤා පටිවිජ්ඣිත්වාසච්ඡිකත්වාඨියතො. 

පඤ්හසාකච්ඡන්ති පඤ්හස්ස පුච්ඡනවයසන විස්සජ්ජනවයසන ච

සාකච්ඡංකයරොති. අත්ථියකහිඋපඤ්ඤාතංමග්ගන්තිඑතංඅනුබන්ධනස්ස
කාරණවචනං. ඉදඤ්හි වුත්තං යහොති – යංනූනාහං ඉමං භික්ඛුං පිට්ඨියතො
පිට්ඨියතො අනුබන්යධයයං. කස්මා? යස්මා ඉදං පිට්ඨියතො පිට්ඨියතො
අනුබන්ධනංනාමඅත්ථියකහිඋපඤ්ඤාතං මග්ගං, ඤායතොයචවඋපගයතො
චමග්යගොතිඅත්යථො.අථවාඅත්ථියකහිඅම්යහහිමරයණසති අමයතනපි
භවිතබ්බන්ති එවං යකවල්ං අත්ථීති උපඤ්ඤාතං, අනුමානඤායණන
උපගන්ත්වාඤාතං නිබ්බානංනාමඅත්ථි, තංමග්ගන්යතොපරියයසන්යතොති
එවම්යපත්ථඅත්යථො දට්ඨබ්යබො. 

යනසං පරිසාොති ද්වින්නං අග්ගසාවකානං පරිවාරභූතපරිසාය. ද්යව

අග්ගසාවයකති සාරිපුත්තයමොග්ගල්ල්ායන ද්යව මහානුභායව සාවයක. 

ඨානන්තයරති අග්ගසාවකත්තසඤ්ඤියත ඨානන්තයර ඨයපසි. කස්මා 
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පයනත්ථ ‘‘අග්ගසාවයක’’ති අවත්වා ‘‘මහාසාවයක’’ති වුත්තං. යදි
අඤ්යඤපි මහායථරා අභිඤ්ඤාතාදිගුණවියසසයයොයගන ‘‘මහාසාවකා’’ති
වත්තබ්බතං ල්භන්ති, ඉයමයයව පන සාවයකසු අනඤ්ඤසාධාරණභූතා

වියසසයතො ‘‘මහාසාවකා’’ති වත්තබ්බාති දස්සනත්ථං ‘‘ද්යවපි

මහාසාවයක’’තිවුත්තං. 

මහාකස්සපත්යථරවත්ථු 

191. චතුත්යථ යස්මා ධතවාදධතධම්මධතඞ්ගානි ධතමූල්කානි, තස්මා 

‘‘ධුයතො යවදිතබ්යබො’’ති ආරද්ධං, තත්ථ කියල්යස ධනි ධතවාති ධුයතො, 

ධතකියල්යසො පුග්ගයල්ො, කියල්සධනයනො වා ධම්යමො, කියලසධුනයනො

ධම්යමොති ච සපුබ්බභායගො අරියමග්යගො දට්ඨබ්යබො. තං ධතසඤ්ඤිතං

කියල්සධනනධම්මං වදති, පයර තත්ථ පතිට්ඨායපතීති ධුතවායදො. 

චතුක්කඤ්යචත්ථසම්භවතීතිතංදස්යසතුං– ‘‘එත්ථපනා’’තිආදිආරද්ධං. 

තයිදන්ති නිපායතො, තස්සයසොඅයන්තිඅත්යථො.ධතභූතස්සධතභූතාධම්මා 

ධුතධම්මා. අප්පිච්ඡතා සන්තුට්ඨිතා යහට්ඨා වුත්තා එව. කියල්යස සම්මා

ලිඛති තච්ඡතීති සල්යල්යඛො, කියල්සයජගුච්ඡී, තස්ස භායවො සල්යල තා. 
ද්වීහිපි කායමහි විවිච්චතීති පවියවයකො, යයොනියසොමනසිකාරබහුයල්ො

පුග්ගයල්ො, තස්සභායවො පවියවකතා. ඉතනා සරීරට්ඨපනමත්යතනඅත්ථීති

ඉදමට්ඨිත්ථ-කාරස්ස ට්ඨ-කාරංකත්වා, තස්ස භායවො ඉදමට්ඨිතා, ඉයමහි
වා කුසල්ධම්යමහි අත්ථි ඉදමට්ඨි, යයන ඤායණන ‘‘පබ්බජියතන නාම
පංසුකූලිකඞ්ගාදීසු පතිට්ඨියතන භවිතබ්බ’’න්ති යථානුසිට්ඨං ධතගුයණ

සමාදියතියචවපරිහරතිච, තංඤාණං ඉදමට්ඨිතා. යතනාහ– ‘‘ඉදමට්ඨිතා 

ඤාණයමවා’’ති. ධුතධම්මා නාමාති ධතඞ්ගයසවනාය පටිපක්ඛභූතානං
පාපධම්මානං ධනනවයසන පවත්තියා ධයතොති ල්ද්ධනාමාය

ධතඞ්ගයචතනාය උපකාරකාධම්මාතිකත්වාධතධම්මානාම. අනුපතන්තීති
තදන්යතොගධා තප්පරියාපන්නා යහොන්ති තදුභයස්යසව 

පවත්තිවියසසභාවයතො. පටික්ය පවත්ථූසූති ධතඞ්ගයසවනාය 
පටික්ඛිපිතබ්බවත්ථූසුපහාතබ්බවත්ථූසු. 

පංසුකූලිකඞ්ගං…යප.… යනසජ්ජිකඞ්ගන්ති උද්යදයසොපි

යපයයාල්නයයන දස්සියතො. යයදත්ථ වත්තබ්බං, තං සබ්බං විසුද්ධිමග්යග 
(විසුද්ධි.1.22ආදයයො)විත්ථාරයතොවුත්තං. ධතවාදග්ගහයණයනවයථරස්ස

ධතභායවොපි ගහියතො යහොතීති ‘‘ධුතවාදාන’’න්යතව වුත්තං. අෙං මහාති 
අභිනීහාරාදිමහන්තතායපි සාසනස්ස උපකාරිතායපි අයං යථයරො මහා, 
ගුණමහන්තතාය පසංසාවචනයමවවාඑතංයථරස්සයදිදංමහාකස්සයපොති
යථා‘‘මහායමොග්ගල්ල්ායනො’’ති. 

සත්ථු ධම්මයදසනාය වත්ථුත්තයය සඤ්ජාතප්පසාදතාය උපාසකභායව 

ඨිතත්තා වුත්තං – ‘‘උයපොසථඞ්ගානි අධිට්ඨාො’’තිආදි. එතස්ස

අග්ගභාවස්සාති යයොයජතබ්බං. සච්චකායරොති සච්චභාවාවයහො කායරො, 
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පටුන 

අවිසංවාදනවයසන වා තදත්ථසාධයනොති අත්යථො. යකොලාහලන්ති
කුතූහල්විප්ඵායරො.සත්ථාසත්තයමසත්තයමසංවච්ඡයර ධම්මංකයථන්යතො
සත්තානං සවනයයොග්ගං කාල්ං සල්ල්ක්යඛන්යතො දිවා සායන්හසමයං

කයථති, රත්තියං සකල්යාමං. යතනාහ – ‘‘බ්රාහ්මයණො බ්රාහ්මයණආහ –

‘යභොති කිං රත්තිං ධම්මං සුණිස්සසි දිවා’’’ති. විස්සාසියකොති
විස්සාසිකභායවො.‘‘තයතොපට්ඨායයසො’’තිවාපායඨො. 

ද්යව අසඞ්ය යෙයානිපූරිතපාරමිස්සාතිඉදංසාපරම්පරායයසොතපතිතං 

අත්ථං ගයහත්වා ආහ. අදින්නවිපාකස්සාති අවිපක්කවිපාකස්ස. භද්දයක

කායලති යුත්යත කායල්. නක් ත්තන්ති නක්ඛත්යතන ල්ක්ඛිතං ඡණං.
තස්තං තස්තඤ්හි නක්ඛත්යත අනුභවිතබ්බඡණානි නක්ඛත්තානි නාම, 
ඉතරානි පන ඡණානි නාම. සම්මාපතිතදුක්ඛයතො වියමොචයනන තයතො

නියයානාවහතාය ඉච්ඡිතත්ථස්ස ල්භාපනයතො ච නිෙයානිකං. යතසන්ති

සුවණ්ණපදුමානං. ඔලම්බකාති සුවණ්ණරතනවිචිත්තා රතනදාමා. 

පුඤ්ඤනිොයමනාති පුඤ්ඤානුභාවසිද්යධන නියායමන. ස්වස්ස 

බාරාණසිරජ්ජං දාතුං කයතොකායසො. ඵුස්සරථන්ති මඞ්ගල්රථං. 

යසතච්ඡත්තඋණ්හීසවාල්බීජනිඛග්ගමණිපාදුකානි පඤ්චවිධං 

රා කකුධභණ්ඩන්ති වදන්ති. ඉධ පන යසතච්ඡත්තං විසුං ගහිතන්ති

සීහාසනං පඤ්චමං කත්වා වදන්ති. පාරුපනකණ්ණන්ති පාරුපනවත්ථස්ස 

දසන්තං.දිබ්බවත්ථදායිපුඤ්ඤානුභාවයචොදියතො ‘‘නනුතාතා ථූල’’න්තිආහ. 

අයහොතපස්සීතිඅයහොකපයණොඅහංරාජාති අත්යථො. බුද්ධානංසද්දහිත්වාති

බුද්ධානං සාසනං සද්දහිත්වා. චඞ්කමනසතානීති ඉති-සද්යදො ආදයත්යථො.
යතනහිඅග්ගිසාල්ාදීනි පබ්බජිතසාරුප්පානිඨානානිසඞ්ගණ්හාති. 

සාධුකීළිතන්ති අරියානං පරිනිබ්බුතට්ඨායන කාතබ්බසක්කාරං වදති. 

නප්පමජ්ජි, නියරොගාඅෙයාතිපුච්ඡිතාකාරදස්සනං. පරිනිබ්බුතායදවාතියදවී

පටිවචනං අදාසි. පටිොයදත්වාති නියයායතත්වා. සමණකපබ්බජ් න්ති
සතතපායපහි අරියයහි අනුට්ඨාතබ්බපබ්බජ්ජං. යසො හි රාජා
පච්යචකබුද්ධානං යවසස්ස දිට්ඨත්තා ‘‘ඉදයමව භද්දක’’න්ති තාදිසංයයව 

ලිඞ්ගංගණ්හි. තත්යථවාතිබ්රහ්මයල්ොයකඑව.වීසතියම වස්යසසම්පත්යතති
ආහරිත්වා සම්බන්යධො. බ්රහ්මයල්ොකයතො චවිත්වා නිබ්බත්තත්තා, 

බ්රහ්මචරියාධිකාරස්සචචිරකාල්සම්භූතත්තා ‘‘එවරූපංකථංමාකයථථා’’ති

ආහ. වීසති ධරණානි නික් න්ති වදන්ති, පඤ්චපල්ං නික් න්ති අපයර. 

ඉත්ථාකයරොති ඉත්ථිරතනස්ස උප්පත්තිට්ඨානං. අෙයධීතාති අම්හාකං 

අයයස්ස ධීතා, භද්දකාපිල්ානීති අත්යථො. සමානපණ්ණන්ති සදිසපණ්ණං
සදිසයල්ඛං කුමාරස්ස කුමාරිකාය ච යුත්තං පණ්ණයල්ඛං. යත පුරිසා 
සමාගතට්ඨානයතොමගධරට්යඨමහාතිත්ථගාමංමද්දරට්යඨසාගල්නගරඤ්ච
උද්දිස්ස අපක්කමන්තා අඤ්ඤමඤ්ඤං විස්සජ්ජන්තා නාම යහොන්තීති 

‘‘ඉයතොච එත්යතොචයපයසසු’’න්තිවුත්තා. 
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පටුන 

පුප්ඵදාමන්ති හත්ථිහත්ථප්පමාණං පුප්ඵදාමං. තානීති තානි උයභොහි

ගන්ථාපිතානිද්යව පුප්ඵදාමානි. යතතිඋයභොභද්දායචවපිප්පලිකුමායරොච. 

යලොකාමියසනාති කාමස්සායදන. අසංසට්ඨාති න සංයුත්තා ඝයට
ජල්න්යතන විය පදීයපන අජ්ොසයය සමුජ්ජල්න්යතන වියමොක්ඛබීයජන

සමුස්සාහිතචිත්තත්තා. ෙන්තබද්ධානීති සස්සසම්පාදනත්ථං තත්ථ තත්ථ 

ද්වාරකවාටයයොජනවයසන බද්ධානි නික්ඛමනතුම්බානි. කම්මන්යතොති

කසිකම්මකරණට්ඨානං. දාසිකගාමාති දාසානං වසනගාමා. ඔසායරත්වාති 

පක්ඛිපිත්වා. ආකප්පකුත්තවයසනාති ආකාරවයසන කිරියාවයසන. 

අනනුච්ඡවිකන්ති පබ්බජිතභාවස්ස අනනුරූපං. තස්ස මත්ථයකති
ද්යවධාපථස්සද්විධාභූතට්ඨායන.එයතසංසඞ්ගහං කාතුංවට්ටතීතිනිසීදතීති

සම්බන්යධො.සාපනතත්ථසත්ථුනිසජ්ජාඑදිසීති දස්යසතුං– ‘‘නිසීදන්යතො

පනා’’තිආදි වුත්තං. තත්ථ යා බුද්ධානං
අපරිතතකාල්සම්භූතාචින්යතයයාපරිඤ්යඤයයපුඤ්ඤසම්භාරූපචයනිබ්බත්
තා රූපප්පභාවබුද්ධගුණවිජ්යජොතිතා 
ද්වත්තිංසමහාපුරිසල්ක්ඛණඅසීතිඅනුබයඤ්ජනසමුජ්ජලිතා 
බයාමප්පභායකතුමාල්ාල්ඞ්කතා සභාවසිද්ධිතාය අකිත්තිමා රූපකායසිරී, 
තංයයව මහාකස්සපස්ස අදිට්ඨපුබ්බප්පසාදසංවද්ධනත්ථං අනිග්ගූහිත්වා

නිසින්යනො භගවා ‘‘බුද්ධයවසං ගයහත්වා…යප.… නිසීදී’’ති වුත්යතො. 

අසීතිහත්ථප්පයදසං බයායපත්වා පවත්තියා අසීතිහත්ථාති වුත්තා. 

සතසාය ොති බහුසායඛො අයනකසායඛො. සුවණ්ණවණ්යණොව අයහොසි 
නිරන්තරංබුද්ධරස්මීහිසමන්තයතො සයමොකිණ්ණභාවයතො. 

තීසු ඨායනසූති දූරයතො නාතිදූයර ආසන්යනති තීසු ඨායනසු. තීහි

ඔවායදහීති ‘‘තස්මාතිහ යත, කස්සප, එවං සික්ඛිතබ්බං ‘තිබ්බං යම
හියරොත්තප්පං පච්චුපට්ඨිතං භවිස්සති යථයරසු නයවසු මජ්ඣියමසූ’ති.
එවඤ්හි යත, කස්සප, සික්ඛිතබ්බං. තස්මාතිහ යත, කස්සප, එවං
සික්ඛිතබ්බං‘යංකිඤ්චිධම්මංසුණිස්සාතකුසලූපසංහිතං, සබ්බංතං අට්ඨිං
කත්වා මනසි කරිත්වා සබ්බං යචතසා සමන්නාහරිත්වා ඔහිතයසොයතො
ධම්මං සුණිස්සාමී’ති, එවඤ්හි යත, කස්සප, සික්ඛිතබ්බං. තස්මාතිහ යත, 
කස්සප, එවං සික්ඛිතබ්බං ‘සාතසහගතා ච යම කායගතාසති න
විජහිස්සතී’ති, එවඤ්හි යත, කස්සප, සික්ඛිතබ්බ’’න්ති (සං. නි. 2.154) 
ඉයමහි තීහි ඔවායදහි. එත්ථ හි භගවා පඨමං ඔවාදං යථරස්ස
බ්රාහ්මණජාතිකත්තාජාතිමානප්පහානත්ථමභාසි, දුතියංබාහුසච්චංනිස්සාය 
උප්පජ්ජනකඅහංකාරප්පහානත්ථං, තතියං උපධිසම්පත්තිං නිස්සාය 

උප්පජ්ජනකඅත්තසියනහප්පහානත්ථං. මුදුකා ය ො තයාෙන්ති මුදුකා යඛො
යත අයං. කස්මා පන භගවා එවමාහ? යථයරන සහ චීවරං 
පරිවත්යතතුකාමතාය. කස්මා පරිවත්යතතුකායමො ජායතොති? යථරං
අත්තයනොඨායනඨයපතුකාමතාය. කිංසාරිපුත්තයමොග්ගල්ල්ානානත්ථීති? 
අත්ථි, එවං පනස්ස අයහොසි ‘‘ඉයමන චිරං ඨස්සන්ති, කස්සයපො පන
වීසතිවස්සසතායුයකො, යසො මයි පරිනිබ්බුයත සත්තපණ්ණිගුහායං වසිත්වා
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ධම්මවිනයසඞ්ගහං කත්වා මම සාසනං
පඤ්චවස්සසහස්සපරිමාණකාල්ප්පවත්තනකං කරිස්සතීතිඅත්තයනොඨායන
ඨයපසි. එවං භික්ඛූ කස්සපස්ස සුස්සූසිතබ්බං මඤ්ඤිස්සන්තී’’ති. තස්මා
එවමාහ. 

චන්දූපයමොතිචන්දසදියසොහුත්වා.කිං පරිමණ්ඩල්තාය? යනො, අපිචයඛො
යථා චන්යදො ගගනතල්ං පක්ඛන්දමායනො න යකනචි සද්ධිං සන්ථවං වා
සියනහංවාආල්යංවාකයරොති, නචනයහොතිමහාජනස්සපියයොමනායපො, 
අයම්පි එවං යකනචි සද්ධිං සන්ථවාදීනං අකරයණන බහුජනස්ස පියයො
මනායපොචන්දූපයමොහුත්වා ඛත්තියකුල්ාදීනිචත්තාරිකුල්ානිඋපසඞ්කමතීති

අත්යථො. අපකස්යසව කාෙං අපකස්ස චිත්තන්ති යතයනව සන්ථවාදීනං
අකරයණන කායඤ්ච චිත්තඤ්ච අපකඩ්ඪිත්වා, අපයනත්වාති අත්යථො. 

නිච්චං නයවොති නිච්චනවයකොව, ආගන්තුකසදියසො හුත්වාති අත්යථො.
ආගන්තුයකො හි පටිපාටියා සම්පත්තයගහං පවිසිත්වා සයචනං ඝරසාතකා
දිස්වා ‘‘අම්හාකම්පි පුත්තභාතයරො විප්පවාසං ගන්ත්වා එවං විචරිංසූ’’ති
අනුකම්පමානා නිසීදායපත්වා යභොයජන්ති, භුත්තමත්යතොයයව ‘‘තුම්හාකං
භාජනං ගණ්හථා’’ති උට්ඨාය පක්කමති, න යතහි සද්ධිං සන්ථවං වා
කයරොති, කිච්චකරණීයානි වා සංවිදහති, එවමයම්පි පටිපාටියා සම්පත්තං
ඝරං පවිසිත්වා යං ඉරියාපයථ පසන්නා මනුස්සා යදන්ති, තං ගයහත්වා
ඡින්නසන්ථයවො යතසං කිච්චකරණීයය අබයාවයටො හුත්වා නික්ඛමතීති
දීයපති. 

අප්පගබ්යභොති නප්පගබ්යභො, අට්ඨට්ඨායනන කායපාගබ්භියයන, 
චතුට්ඨායනන වචීපාගබ්භියයන, අයනකට්ඨායනන මයනොපාගබ්භියයන ච
විරහියතොති අත්යථො. අට්ඨට්ඨානං කායපාගබ්භියං නාම 
සඞ්ඝගණපුග්ගල්යභොජනසාල්ජන්තාඝරනහානතිත්ථභික්ඛාචාරමග්යගසු 
අන්තරඝරපයවසයන ච කායයන අප්පතිරූපකරණං. චතුට්ඨානං
වචීපාගබ්භියං නාම සඞ්ඝගණපුග්ගල්අන්තරඝයරසු
අප්පතිරූපවාචානිච්ඡාරණං. අයනකට්ඨානං මයනොපාගබ්භියං නාම යතසු
යතසු ඨායනසු කායවාචාහි අජ්ොචාරං අනාපජ්ජිත්වාපි මනසා
කාමවිතක්කාදීනංවිතක්කනං.සබ්යබසම්පිඉයමසංපාගබ්භියානං අභායවන
අප්පගබ්යභොහුත්වාකුල්ානිඋපසඞ්කමතීතිඅත්යථො.කස්සපසංයුත්යතනච 
චන්දූපමප්පටිපදාදියථරස්ස ධතවායදසු අග්ගභාවස්ස යබොධිතත්තා වුත්තං 

‘‘එතයදවකස්සපසංයුත්තංඅට්ඨුප්පත්තිංකත්වා’’ති. 

අනුරුද්ධත්යථරවත්ථු 

192. පඤ්චයම යභො නපපඤ්චමත්තන්ති යගොචරගායම පිණ්ඩාය

චරණාහාරපරියභොගසඤ්ඤිතං යභොජනපපඤ්චමත්තං. දීපරුක් ානන්ති
යල්ොහදන්තකට්ඨමයානංමහන්තානංදීපරුක්ඛානං. යල්ොහමයයසුපිහියතසු
දීපාධායරසු දීපරුක්ඛකාති රුළ්හියරසා දට්ඨබ්බා. 

ඔල්ම්බකදීපමණ්ඩල්දීපසඤ්චරණදීපාදිකා යසසදීපා. 
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අනුපරිොයි පදක්ඛිණකරණවයසන. අහං යතනාති යයන තුය්හං
අත්යථො, අහංයතනපවායරත, තස්මාතං ආහරායපත්වාගණ්හාතිඅත්යථො. 

සුවණ්ණපාතිෙංයෙවස්ස භත්තං උප්පජ්ජීති යදවතානුභායවන උප්පජ්ජි, න

කිඤ්චි පචනකිච්චං අත්ථි. සත්ත මහාපුරිසවිතක්යක විතක්යකසීති
‘‘අප්පිච්ඡස්සායං ධම්යමො, නායං ධම්යමො මහිච්ඡස්සා’’තිආදියක සත්ත

මහාපුරිසවිතක්යක විතක්යකසි. අට්ඨයමති ‘‘නිප්පපඤ්චාරාමස්සායං
ධම්යමො, නායංධම්යමො පපඤ්චාරාමස්සා’’තිඑතස්තංපුරිසවිතක්යක. 

මම සඞ්කප්පමඤ්ඤාොති ‘‘අප්පිච්ඡස්සායං ධම්යමො, නායං ධම්යමො
මහිච්ඡස්සා’’තිආදිනා (දී.නි.3.358; අ. නි.8.30) මහාපුරිසවිතක්කවයසන
ආරද්ධමත්තං මත්ථකං පායපතුං අසමත්ථභායවන ඨිතං මම සඞ්කප්පං

ජානිත්වා. මයනොමයෙනාති මයනොමයයන විය මනසා නිම්තතසදියසන, 

පරිණාතයතනාති අත්යථො. ඉද්ධිොති ‘‘අයං කායයො ඉදං චිත්තං විය
යහොතූ’’තිඑවංපවත්තායඅධිට්ඨානිද්ධියා. 

ෙදා යම අහු සඞ්කප්යපොති යස්තං කායල් මය්හං ‘‘කීදියසො නු යඛො
අට්ඨයමො මහාපුරිසවිතක්යකො’’ති පරිවිතක්යකො අයහොසි, යදා යම අහු 
සඞ්කප්යපො, තයතො මම සඞ්කප්පමඤ්ඤාය ඉද්ධියා උපසඞ්කත, උත්තරි

යදසයීති යයොජනා. උත්තරි යදසයීති ‘‘නිප්පපඤ්චාරාමස්සායං ධම්යමො
නිප්පපඤ්චරතියනො, නායං ධම්යමොපපඤ්චාරාමස්සපපඤ්චරතියනො’’ති(දී.
නි.3.358; අ.නි.8.30) ඉමං අට්ඨමං මහාපුරිසවිතක්කංපූයරන්යතොඋපරි

යදසයි. තං පන යදසිතං දස්යසන්යතො ආහ – ‘‘නිප්පපඤ්චරයතො බුද්යධො, 

නිප්පපඤ්චමයදසයී’’ති, පපඤ්චා නාම රාගාදයයො කියල්සා, යතසං
වූපසමනතායතදභාවයතොචයල්ොකුත්තරධම්මානිප්පපඤ්චානාම.යථා තං
පාපුණාති, තථාධම්මංයදයසසි, සාමුක්කංසිකංචතුසච්චයදසනංඅයදසයීති
අත්යථො. 

තස්සාහං ධම්මමඤ්ඤාොති තස්ස සත්ථු යදසනාධම්මං ජානිත්වා. 

විහාසින්ති යථානුසිට්ඨං පටිපජ්ජන්යතො විහරිං. සාසයන රයතොති

සික්ඛත්තයසඞ්ගයහ සාසයන අභිරයතො. තිස්යසො විජ් ා අනුප්පත්තාති 
පුබ්යබනිවාසඤාණං, දිබ්බචක්ඛුඤාණං, ආසවක්ඛයඤාණන්තිඉමාතිස්යසො

විජ්ජා මයා අනුප්පත්තා සච්ඡිකතා. තයතො එව කතං බුද්ධස්ස සාසනං, 
අනුසිට්ඨිඔවායදොඅනුට්ඨියතොතිඅත්යථො. 

භද්දියත්යථරවත්ථු 

193. ඡට්යඨ උච්ච-සද්යදන සමානත්යථො උච්චා-සද්යදොති ආහ – 

‘‘උච්චාකුලිකානන්ති උච්යච කුයල  ාතාන’’න්ති. කාළී සා යදවීති
කාළවණ්ණතාය කාළී සා යදවී. කුල්ානුක්කයමන රජ්ජානුප්පත්ති

මහාකුලිනස්යසවාතිවුත්තං– ‘‘යසොයෙව චා’’තිආදි. 
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ල්කුණ්ඩකභද්දියත්යථරවත්ථු 

194. සත්තයම රිත්තයකොති යදයයවත්ථුරහියතො. ගුයණආවජ්ය ත්වාති
භගවයතො රූපගුයණ යචව ආකප්පසම්පදාදිගුයණ ච අත්තයනො අධිප්පායං
ඤත්වා අම්බපක්කස්ස පටිග්ගහණං පරිභුඤ්ජනන්ති එවමාදියක
යථාඋපට්ඨියතගුයණආවජ්යජත්වා. 

පිණ්යඩොල්භාරද්වාජත්යථරවත්ථු 

195. අට්ඨයම අභීතනාදභායවන සීහස්ස විය නායදො සීහනායදො, යසො 

එයතසං අත්ථීති සීහනාදිකා, යතසං සීහනාදිකානං. 
ගරහිතබ්බපසංසිතබ්බධම්යම යාථාවයතො ජානන්තස්යසව ගරහා පසංසා ච

යුත්තරූපාති ආහ – ‘‘බුද්ධා ච නාමා’’තිආදි. ඛීණා  ාතීතිආදීහි
පච්චයවක්ඛණඤාණස්ස භූතං දස්යසති. යතන හිඤායණන අරියසාවයකො 
පච්චයවක්ඛන්යතො ‘‘ඛීණා ජාතී’’තිආදිං පජානාති. කතමා පනස්ස ජාති
ඛීණා, කථඤ්ච පජානාතීති? නතාවස්සඅතීතාඛීණාපුබ්යබවඛීණත්තා, න
අනාගතා අනාගයත වායාමාභාවයතො, න පච්චුප්පන්නා විජ්ජමානත්තා. යා
පන මග්ගස්ස අභාවිතත්තා උප්පජ්යජයය එකචතුපඤ්චයවොකාරභයවසු
එකචතුපඤ්චක්ඛන්ධප්පයභදා ජාති, සා මග්ගස්ස භාවිතත්තා 
අනුප්පාදධම්මතං ආපජ්ජයනන ඛීණා. තං යසො මග්ගභාවනාය
පහීනකියල්යස පච්චයවක්ඛිත්වා ‘‘කියල්සාභායව විජ්ජමානම්පි කම්මං
ආයතිංඅප්පටිසන්ධිකංයහොතී’’තිජානන්යතො පජානාති. 

වුසිතන්ති වුට්ඨං පරිවුට්ඨං, කතං චරිතං නිට්ඨිතන්ති අත්යථො. 

බ්රහ්මචරිෙන්ති මග්ගබ්රහ්මචරියං. පුථුජ්ජනකල්යාණයකන හි සද්ධිං සත්ත
යසක්ඛා මග්ගබ්රහ්මචරියං වසන්ති නාම, ඛීණාසයවො වුට්ඨවායසො. තස්මා
අරියසාවයකො අත්තයනො බ්රහ්මචරියවාසං පච්චයවක්ඛන්යතො ‘‘වුසිතං

බ්රහ්මචරිය’’න්තිපජානාති. කතංකරණීෙන්තිචතූසුසච්යචසුචතූහිමග්යගහි 
පරිඤ්ඤාපහානසච්ඡිකිරියාභාවනාභිසමයවයසන යසොළසවිධං කිච්චං
නිට්ඨාපිතන්තිඅත්යථො. පුථුජ්ජනකල්යාණකාදයයොහිතංකිච්චංකයරොන්ති, 
ඛීණාසයවො කතකරණීයයො. තස්මා අරියසාවයකො අත්තයනො කරණීයං

පච්චයවක්ඛන්යතො ‘‘කතංකරණීය’’න්තිපජානාති. නාපරංඉත්ථත්තාොති
ඉදානි පුන ඉත්ථභාවාය එවං යසොළසවිධකිච්චභාවාය, කියල්සක්ඛයාය වා

මග්ගභාවනාය කිච්චං යම නත්ථීති පජානාති. අථ වා ඉත්ථත්තාොති
ඉත්ථභාවයතොඉමස්මාඑවංපකාරාඉදානි වත්තමානක්ඛන්ධසන්තානාඅපරං
ඛන්ධසන්තානං මය්හං නත්ථි, ඉයම පන පඤ්චක්ඛන්ධා පරිඤ්ඤාතා
තිට්ඨන්ති ඡින්නමූල්කා රුක්ඛා විය, යත චරිමකවිඤ්ඤාණනියරොයධන 
අනුපාදායනොවියජාතයවයදොනිබ්බායිස්සන්තීතිපජානාති. 

මන්තාණිපුත්තපුණ්ණත්යථරවත්ථු 

196. නවයම අට්ඨාරසසුපි විජ්ජාට්ඨායනසු නිප්ඵත්තිං ගතත්තා 

‘‘සබ්බසිප්යපසු යකොවියදො හුත්වා’’ති වුත්තං. අභිදයාඅබ්භඤ්ඤාවහස්යසව
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ධම්මස්ස තත්ථ උපල්බ්භනයතො ‘‘යමොක් ධම්මං අදිස්වා’’ති වුත්තං.

යතනාහ – ‘‘ඉදං යවදත්තෙං නාමා’’තිආදි. තථා හි අයනන 
දුග්ගතිපරිමුච්චනම්පිදුල්ල්භං, අභිඤ්ඤාපරිවාරානංඅට්ඨන්නංසමාපත්තීනං 
ල්ාභිතායසයංඑකයදයසනඋපසන්යතොපරමුක්කංසගතංඋත්තමදමථසමථං

අනඤ්ඤසාධාරණං භගවන්තං සම්භායවන්යතො ‘‘අෙං පුරියසො’’තිආදිමාහ. 

පිටකානි ගයහත්වා ආගච්ඡන්තීති ඵල්භාජනානි ගයහත්වා අස්සාතකාය 

ආගච්ඡන්ති. බුද්ධානන්ති ගාරවවයසන බහුවචනනිද්යදයසො කයතො. 

පරිභුඤ්ජීතියදවතාහි පක්ඛිත්තදිබ්යබොජංවනමූල්ඵල්ාඵල්ංපරිභුඤ්ජි.පත්යත
පතිට්ඨාපිතසමනන්තරයමව හි යදවතා තත්ථ දිබ්යබොජං පක්ඛිපිංසු. 

සම්මසිත්වාති පච්චයවක්ඛිත්වා, පරිවත්යතත්වාති ච වදන්ති. අරහත්තං 

පාපුණිංසූති මහායදවත්යථරස්ස අනුයමොදනකථාය අනුපුබ්බිකථාසක්ඛිකාය 
සුවියසොධිතචිත්තසන්තානාඅරහත්තංපාපුණිංසු. 

දසහි කථාවත්ථූහීති අප්පිච්ඡකථා සන්තුට්ඨිකථා පවියවකකථා
අසංසග්ගකථා වීරියාරම්භකථා සීල්සම්පදාකථා සමාධිසම්පදාකථා
පඤ්ඤාසම්පදාකථා විමුත්තිසම්පදාකථා විමුත්තිඤාණදස්සනසම්පදාකථාති

ඉයමහි දසහි කථාවත්ථූහි.  ාතිභූමිරට්ඨවාසියනොති
ජාතිභූතවන්තයදසවාසියනො, සත්ථු ජාතයදසවාසියනොති අත්යථො. 

සීසානුයලොකියකොති පුරයතො ගච්ඡන්තස්ස සීසං අනු අනු පස්සන්යතො. 

ඔකාසං සල්ලක්ය ත්වාති සාකච්ඡාය අවසරං සල්ල්ක්යඛත්වා. 

සත්තවිසුද්ධික්කමං පුච්ඡීති‘‘කිංනුයඛො, ආවුයසො, සීල්විසුද්ධත්ථංභගවති
බ්රහ්මචරියං වුස්සතී’’තිආදිනා (ම. නි. 1.257) සත්ත විසුද්ධියයො පුච්ඡි. 

ධම්මකථිකානංඅග්ගට්ඨායනඨයපසි සවියසයසන දසකථාවත්ථුල්ාභිතාය. 

මහාකච්චානත්යථරවත්ථු 

197. දසයම සංඛිත්යතන කථිතධම්මස්සාති

මධපිණ්ඩිකසුත්තන්තයදසනාසු විය සඞ්යඛයපන යදසිතධම්මස්ස. තං

යදසනං විත්ථායරත්වාති තං සඞ්යඛපයදසනං ආයතනාදිවයසන

විත්ථායරත්වා. අත්ථං විභ මානානන්ති තස්සා සඞ්යඛපයදසනාය අත්ථං

විභජිත්වා කයථන්තානං. අත්ථවයසන වාති ‘‘එත්තකා එතස්ස අත්ථා’’ති

අත්ථවයසන වා යදසනං පූයරතුං සක්යකොන්ති. බයඤ් නවයසන වාති
‘‘එත්තකානි එත්ථ බයඤ්ජනානි යදසනාවයසන වත්තබ්බානී’’ති

බයඤ්ජනවයසනවාපූයරතුංසක්යකොන්ති. අෙංපනමහාකච්චානත්යථයරො

උභෙවයසනපිසක්යකොතිතස්සසඞ්යඛයපන උද්දිට්ඨස්සවිත්ථායරනසත්ථු
අජ්ොසයානුරූපං යදසනයතො, තස්මා තත්ථ අග්යගොති වුත්යතො. 

වුත්තනයෙයනවාති ‘‘පායතොව සුයභොජනං භුඤ්ජිත්වා උයපොසථඞ්ගානි

අධිට්ඨායා’’තිආදිනා යහට්ඨා වුත්තනයයයනව. අඤ්යඤහීති අඤ්ඤාසං
ඉත්ථීනං යකයසහි අතිවිය දීඝා. න යකවල්ඤ්ච දීඝා එව, අථ යඛො

සිනිද්ධනීල්මුදුකඤ්චිකා ච. නික්යකසීති අප්පයකසී යථා ‘‘අනුදරා
කඤ්ඤා’’ති. 
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පණිෙන්තිවික්යකතබ්බභණ්ඩං. ආවජ්ය ත්වාතිඋපනිස්සයංයකසානං

පකතිභාවාපත්තිඤ්ච ආවජ්යජත්වා. ගාරයවනාති මුණ්ඩසීසාපි යථයර

ගාරයවන එකවචයනයනව ආගන්ත්වා. නිමන්යතත්වාති ස්වාතනාය 

නිමන්යතත්වා. ඉමිස්සා ඉත්ථිොති යථාවුත්තයසට්ඨිධීතරමාහ. 

දිට්ඨධම්මියකොවාති අවධාරණං අට්ඨානපයුත්තං, දිට්ඨධම්තයකො

යසපටිල්ායභොව අයහොසීති අත්යථො. ෙසපටිලායභොති ච
භවසම්පත්තිපටිල්ායභො. සත්තසු හි ජවනයචතනාසු පඨමා 
දිට්ඨධම්මයවදනීයඵල්ා, පච්ඡිමා උපපජ්ජයවදනීයඵල්ා, මජ්යෙ පඤ්ච
අපරාපරියයවදනීයඵල්ා, තස්මා පඨමං එකං යචතනං ඨයපත්වා යසසා
යථාසකං පරිපුණ්ණඵල්දායියනො යහොන්ති, පඨමයචතනාය පන
දිට්ඨධම්තයකොයසපටිල්ායභොවඅයහොසි. 

පඨමඑතදග්ගවග්ගවණ්ණනානිට්ඨිතා. 

14. එතදග්ගවග්යගො 

(14) 2. දුතිෙඑතදග්ගවග්ගවණ්ණනා 
චූළපන්ථකත්යථරවත්ථු 

198-200. දුතියස්ස පඨයම මයනනනිබ්බත්තිතන්ති අභිඤ්ඤාමයනන

උප්පාදිතං. මයනන කතකායෙොති අභිඤ්ඤාචිත්යතන යදසන්තරං

පත්තකායයො. මයනනනිබ්බත්තිතකායෙොතිඅභිඤ්ඤාමනසානිම්තතකායයො
‘‘අඤ්ඤංකායං අභිනිම්තනාතී’’තිආදීසු (දී.නි.1.236-237; පටි.ම.3.14) 

විය. එකසදියසයෙවාති අත්තසදියසයයව. එකවිධයමවාති අත්තනා
කතප්පකාරයමව.එතප්පරයමොහියයභුයයයනසාවකානංඉද්ධිනිම්මානවිධි. 

අග්යගොනාම ායතො එකයදයසනසත්ථුඉද්ධිනිම්මානානුවිධානයතො. 

ලාභිතාොති එත්ථ ල්ාභීති ඊකායරො අතිසයත්යථො. යතන යථරස්ස
චතුන්නං රූපාවචරජ්ොනානං අතිසයයන සවියසසල්ාභිතං දස්යසති. 

අරූපාවචරජ්ඣානානං ලාභිතාොති එත්ථාපි එයසව නයයො. න
යකවල්ඤ්යචතා යචයතොසඤ්ඤාවිවට්ටකුසල්තා රූපාරූපජ්ොනල්ාභිතාය 

එව, අථයඛොඉයමහිපිකාරයණහීතිදස්යසතුං– ‘‘චූළපන්ථයකො චා’’තිආදි

වුත්තං. යචයතොති යචත්ථ චිත්තසීයසන සමාධි වුත්යතො, තස්මා යචතයසො
සමාධිස්සවිවට්ටනංයචයතොවිවට්යටො, එකස්තංයයවාරම්මයණ සමාධිචිත්තං
විවට්යටත්වා යහට්ඨිමස්ස යහට්ඨිමස්ස උපරූපරි හාපනයතො 

රූපාවචරජ්ොනල්ාභී යචයතොවිවට්ටකුසයලො නාම. ‘‘සබ්බයසො 
රූපසඤ්ඤාන’’න්තිආදිනා (ධ. ස. 265) වුත්තසඤ්ඤා අතික්කතත්වා 
‘‘ආකාසානඤ්චායතනසඤ්ඤාසහගතං…යප.…
යනවසඤ්ඤානාසඤ්ඤායතනසඤ්ඤාසහගත’’න්ති (ධ. ස. 265-268) 
සඤ්ඤාසීයසනවුත්තජ්ොනානංවිවට්ටකුසයල්ො, තථාඉත්ථිපුරිසාදිසඤ්ඤා 
නිච්චසඤ්ඤාදියතො චිත්තං විවට්යටත්වා යකවයල් රූපාරූපධම්මමත්යත
අසඞ්ඛයත නිබ්බායන ච වියසසයතො වට්ටනයතො ච
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පටුන 

සුඤ්ඤතානුපස්සනාබහුයල්ො සඤ්ඤාවිවට්ටකුසයලො. සමාධිකුසලතාෙ 

යචයතොවිවට්ටකුසල්තා තබ්බහුල්විහාරිතාය. තථා විපස්සනාකුසලතාෙ 

සඤ්ඤාවිවට්ටකුසල්තා. එයකොති චූළපන්ථකත්යථරං වදති. 

සමාධිලක් යණති සවිතක්කසවිචාරාදිසමාධිසභායව. පුන එයකොති

මහාපන්ථකත්යථරමාහ. විපස්සනාලක් යණති සත්තඅනුපස්සනා 

අට්ඨාරසමහාවිපස්සනාදිවිපස්සනාසභායව. සමාධිගාළ්යහොති සමාධිස්තං

ඔගාළ්හචිත්යතො සුභාවිතභාවනතා. අඞ්ගසංඛිත්යතති 
චතුරඞ්ගිකතිවඞ්ගිකාදිවයසන ොනඞ්ගානං සඞ්ඛිපයන. 

ආරම්මණසංඛිත්යතති කසිණුග්ඝාටිමාකාසාදිනිබ්බත්තයනන

කසිණාදිආරම්මණානං සංඛිපයන. අඞ්ගවවත්ථාපයනති විතක්කාදීනං

ොනඞ්ගානං වවත්ථාපයන. ආරම්මණවවත්ථාපයනති
පථවීකසිණාදිජ්ොනාරම්මණානංවවත්ථාපයන. 

ඣානඞ්යගහීති රූපාවචරජ්ොනඞ්යගහි, ොනඞ්ගායනවොනං. පුන 

ඣානඞ්යගහීති අරූපාවචරජ්ොනඞ්යගහි. භාතාති යජට්ඨභාතා. අස්සාති 

කුටුම්බියස්ස. සුවණ්ණපූ න්ති යසොවණ්ණමයං පුප්ඵපූජං කත්වා. 

යදවපුයරතිතාවතිංසභවයනසුදස්සනමහානගයර. අග්ගද්වායරනාතිතස්තං
දිවයසඅග්ගංසබ්බපඨමංවිවයටන නගරද්වායරනනික්ඛතත්වා. 

යකොකනදන්ති පදුමවියසසනං යථා ‘‘යකොකාසක’’න්ති. තං කිර
බහුපත්තං වණ්ණසම්පන්නං අතිසුගන්ධඤ්ච යහොති. ‘‘යකොකනදං නාම

යසතපදුම’’න්තිපි වදන්ති. පායතොති පයගව. අයඤ්යහත්ථ අත්යථො – යථා
යකොකනදසඞ්ඛාතං පදුමං පායතො සූරියුග්ගමනයවල්ායං ඵුල්ල්ං විකසිතං
අවීතගන්ධං සියා වියරොචමානං, එවං සරීරගන්යධන ගුණගන්යධන ච
සුගන්ධංසරදකායල්අන්තලික්යඛආදිච්චතවඅත්තයනොයතජසා තපන්තං
අඞ්යගහිනිච්ඡරණකජුතියාඅඞ්ගීරසංසම්මාසම්බුද්ධංපස්සාති. 

චූළපන්ථයකො කිර කස්සපසම්මාසම්බුද්ධකායල් පබ්බජිත්වා පඤ්ඤවා 
හුත්වා අඤ්ඤතරස්ස දන්ධභික්ඛුයනො උද්යදසගහණකායල් පරිහාසයකළිං
අකාසි.යසොභික්ඛු යතනපරිහායසනල්ජ්ජියතොයනවඋද්යදසංගණ්හි, න
සජ්ොයමකාසි. යතනකම්යමනායං පබ්බජිත්වාව දන්යධො ජායතො, තස්මා

ගහිතගහිතපදං උපරිඋපරිපදං ගණ්හන්තස්ස නස්සති. ඉද්ධිො

අභිසඞ් රිත්වා සුද්ධං යචොළ ණ්ඩං අදාසීති තස්ස පුබ්බයහතුං දිස්වා
තදනුරූයපකම්මට්ඨායනනියයොයජන්යතොසුද්ධංයචොළඛණ්ඩංඅදාසි. යසො
කිරපුබ්යබරාජාහුත්වානගරංපදක්ඛිණංකයරොන්යතොනල්ාටයතොයසයද
මුච්චන්යත පරිසුද්යධන සාටයකන නල්ාටං පුඤ්ඡි, සාටයකො කිලිට්යඨො
අයහොසි. යසො ‘‘ඉමං සරීරං නිස්සාය එවරූයපො පරිසුද්ධසාටයකො පකතිං
ජහිත්වා කිලිට්යඨො ජායතො, අනිච්චා වත සඞ්ඛාරා’’ති අනිච්චසඤ්ඤං
පටිල්භි.යතනකාරයණනස්සරයජොහරණයමවපච්චයයොජායතො. 
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යලොමානීතියචොළඛණ්ඩතන්තගතඅංසුයකවදති. ‘‘කිලිට්ඨධාතුකානී’’ති

කිලිට්ඨසභාවානි. එවංගතිකයමවාති ඉදං චිත්තම්පි භවඞ්ගවයසන පකතියා
පණ්ඩරං පරිසුද්ධං රාගාදිසම්පයුත්තධම්මවයසන සංකිලිට්ඨං ජාතන්ති

දස්යසති. නක් ත්තං සමායනත්වාති නක්ඛත්තං සමන්නාහරිත්වා, 

ආවජ්යජත්වාති අත්යථො. බිළාරස්සත්ථාොති බිළාරස්ස යගොචරත්ථාය. 

 ලපථකම්මියකනාති සමුද්දකම්තයකන. චාරින්ති ඛාදිතබ්බතිණං. 

සච්චකාරන්ති සච්චභාවාවහංකාරං, ‘‘අත්තනාගහියතභණ්යඩඅඤ්යඤසං

න දාතබ්බ’’න්ති වත්වා දාතබ්බල්ඤ්ජන්ති වුත්තං යහොති. තතියෙන

පටිහායරනාතිතතියයන සාසයනන. පත්තිකාහුත්වාතිසාතයනොහුත්වා. 

අප්පයකනපීති යථොයකනපි පරිත්යතනපි. යමධාවීති පඤ්ඤවා. 

පාභයතනාතිභණ්ඩමූයල්න. විචක් යණොතියවොහාරකුසයල්ො. සමුට්ඨායපති 

අත්තානන්ති මහන්තං ධනං යසඤ්ච උප්පායදත්වා තත්ථ අත්තානං

සණ්ඨයපති පතිට්ඨායපති. යථා කිං? අණුං අග්ගිංව සන්ධමං, යථා
පණ්ඩියතො පුරියසො පරිත්තකං අග්ගිං අනුක්කයමන යගොමයචුණ්ණාදීනි 
පක්ඛිපිත්වා මුඛවායතන ධයමන්යතො සමුට්ඨායපති වඩ්යඪති, මහන්තං
අග්ගික්ඛන්ධං කයරොති, එවයමව පණ්ඩියතො යථොකම්පි පාභතං ල්භිත්වා
නානාඋපායයහිපයයොයජත්වාධනඤ්ච යසඤ්චවඩ්යඪති, වඩ්යඪත්වා පුන
තත්ථ අත්තානං පතිට්ඨායපති. තාය එව වා පන ධනස්ස මහන්තතාය
අත්තානංසමුට්ඨායපති, අභිඤ්ඤාතංපාකටංකයරොතීතිඅත්යථො. 

සුභූතිත්යථරවත්ථු 

201-202. තතියය රණාති හි රාගාදයෙොකියලසා වුච්චන්තීති ‘‘සරණා
ධම්මා’’තිආදීසු (ධ. ස. 100 දුකමාතිකා) රාගාදයයො කියල්සා ‘‘රණා’’ති

වුච්චන්ති.රණන්තිඑයතහීති රණා. යයහිඅභිභූතා සත්තානානප්පකායරන
කන්දන්ති පරියදවන්ති, තස්මා යත රාගාදයයො ‘‘රණා’’ති වුත්තා. 

යදසිතනිොමයතො අයනොක්කමිත්වාති යදසිතායනොක්කමනයතො 
අනුපගන්ත්වායදයසති, සත්ථාරායදසිතනියායමයනවඅයනොදිස්සකංකත්වා

ධම්මං යදයසතීති වුත්තං යහොති. එවන්ති එවං යමත්තාොනයතො වුට්ඨාය 

භික්ඛාගහයණ සති. භික් ාදාෙකානං මහප්ඵලං භවිස්සතීති ඉදං 

චූළච්ඡරාසඞ්ඝාතසුත්යතන (අ. නි. 1.51 ආදයයො) දීයපතබ්බං. 
අච්ඡරාසඞ්ඝාතමත්තම්පිහිකාල්ංයමත්තචිත්තංආයසවන්තස්සභික්ඛුයනො
දින්නදානං මහප්ඵල්ං යහොති මහානිසංසං, යතන ච යසො අයමොඝං

රට්ඨපිණ්ඩං භුඤ්ජතීති අයමත්යථො තත්ථ ආගයතොයයව. නිමිත්තං

ගණ්හිත්වාතිආකාරං සල්ල්ක්යඛත්වා. 

ඛදිරවනියයරවතත්යථරවත්ථු 

203. පඤ්චයම වනසභාගන්තිසභාගං වනං, සභාගන්තිචසප්පායන්ති
අත්යථො. යඤ්හි පකතිවිරුද්ධං බයාධිවිරුද්ධඤ්ච න යහොති, තං

‘‘සභාග’’න්ති වුච්චති. උදකසභාගන්තිආදීසුපි ඉතනාව නයයන අත්යථො
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යවදිතබ්යබො. කලයාණකම්මායූහනක් යණොති කල්යාණකම්මූපචයස්ස

ඔකායසො. තිණ්ණං භාතිකානන්ති උපතිස්යසො, චුන්යදො, උපයසයනොති

ඉයමසං තිණ්ණං යජට්ඨභාතිකානං. තිස්සන්නඤ්ච භගිනීනන්ති චාල්ා, 
උපචාල්ා, සීසුපචාල්ාති ඉයමසං තිස්සන්නං යජට්ඨභගිනීනං. එත්ථ ච
සාරිපුත්තත්යථයරොසයං පබ්බජිත්වා චාල්ා, උපචාල්ා, සීසුපචාල්ාතිතිස්යසො
භගිනියයො, චුන්යදො උපයසයනොති ඉයම භාතයරො පබ්බායජසි, 
යරවතකුමායරො එයකොව යගයහ අවසිස්සති. යතන වුත්තං – 

‘‘අම්හාකං…යප.… පබ්බාය න්තී’’ති. මහල්ලකතරාති වුද්ධතරා. ඉදඤ්ච
කුමාරිකාය චිරජීවිතං අභිකඞ්ඛමානා ආහංසු. සා කිර තස්ස අයයිකා
වීසතිවස්සසතිකා ඛණ්ඩදන්තා පලිතයකසා වලිත්තචා තිල්කාහතගත්තා

යගොපානසිවඞ්කා අයහොසි. විධාවනිකන්ති විධාවනකීළිකං. තිස්සන්නං

සම්පත්තීනන්තිඅනුස්සවවයසන මනුස්සයදවයමොක්ඛසම්පත්තියයොසන්ධාය

වදති, මනුස්සයදවබ්රහ්මසම්පත්තියයො වා. සීවලිස්ස පුඤ්ඤං වීමංසිස්සාමාති
‘‘සීවලිනා කතපුඤ්ඤස්ස විපාකදානට්ඨානතද’’න්ති ඤත්වා එවමාහ. 

සභාගට්ඨානන්ති සමංයදසං. 

තංභූමිරාමයණෙයකන්තිකිඤ්චාපි අරහන්යතොගාමන්යතකායවියවකං
න ල්භන්ති, චිත්තවියවකං පන ල්භන්යතව. යතසඤ්හි දිබ්බප්පටිභාගානිපි
ආරම්මණානි චිත්තං චායල්තුං න සක්යකොන්ති, තස්මා ගායමො වා යහොතු
අරඤ්ඤාදීනං වා අඤ්ඤතරං, ‘යත්ථ අරහන්යතො විහරන්ති, තං
භූතරාමයණයයකං’, යසො භූතප්පයදයසොරමණීයයොඑවාතිඅත්යථො. 

කඞ්ඛායරවතත්යථරවත්ථු 

204. ඡට්යඨ අකප්පියෙො, ආවුයසො, ගුයළොති එකදිවසං යථයරො
අන්තරාමග්යග ගුළකරණං ඔක්කතත්වා ගුයළ පිට්ඨම්පි ඡාරිකම්පි 
පක්ඛිත්යත දිස්වාන ‘‘අකප්පියයො ගුයළො, සාතයසො න කප්පති ගුයළො

විකායල් පරිභුඤ්ජිතු’’න්තිකුක්කුච්චායන්යතො එවමාහ. අකප්පිො මුග්ගාති
එකදිවසං අන්තරාමග්යග වච්යච මුග්ගං ජාතං දිස්වා ‘‘අකප්පියා මුග්ගා, 
පක්කාපි මුග්ගා ජායන්තී’’ති කුක්කුච්චායන්යතො එවමාහ. යසසයමත්ථ 
සබ්බංඋත්තානයමව. 

යසොණයකොළිවිසත්යථරවත්ථු 

205. සත්තයම හායපතබ්බයමවඅයහොසි අච්චාරද්ධවීරියත්තා. උදයකන

සමුපබූළ්යහති උදයකන ථල්ං උස්සායරත්වා තත්ථ තත්ථ රාසිකයත. 

හරිතූපලිත්තාොති යගොමයපරිභණ්ඩකතාය. තිවියධන උදයකන 

යපොයසන්තීති ඛීයරොදකං ගන්යධොදකං යකවයල්ොදකන්ති එවං තිවියධන

උදයකන යපොයසන්ති පරිපායල්න්ති. පරිස්සායවත්වාති පරියසොයධත්වා 

ගහියත තණ්ඩුයල්ති යයොයජතබ්බං. යදයවො මඤ්යඤති යදයවො විය. 

වීයණොවායදනාති ‘‘තං කිං මඤ්ඤසි, යසොණ, යදා යත වීණාය තන්තියයො
අච්චායතා යහොන්ති, අපි නු යත වීණා තස්තං සමයය සරවතී වා යහොති
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පටුන 

කම්මඤ්ඤා වාති? යනො යහතං, භන්යතති. එවයමව යඛො, යසොණ, 
අච්චාරද්ධවීරියං උද්ධච්චාය සංවත්තති, අතිසිථිල්වීරියං යකොසජ්ජාය
සංවත්තති. තස්මාතිහ ත්වං, යසොණ, වීරියසමතං අධිට්ඨහ, ඉන්ද්රියානඤ්ච
සමතංපටිවිජ්ො’’ති (මහාව.243) එවංවීණං උපමංකත්වාපවත්තියතන

වීයණොපයමොවායදන. වීරිෙසමථයෙො නත්ථාොති වීරියස්ස සමයථන
යයොජනත්ථාය. 

යසොණකුටිකණ්ණත්යථරවත්ථු 

206. අට්ඨයම කුටිකණ්යණොති වුච්චතීති ‘‘යකොටිකණ්යණො’’ති

වත්තබ්යබ ‘‘කුටිකණ්යණො’’ති යවොහරීයති. කුල්ඝයර භවා කුලඝරිකා. සා

කිර අවන්තිරට්යඨ කුල්ඝයර මහාවිභවස්ස යසට්ඨිස්ස භරියා. දසබලස්ස

ධම්මකථං සුත්වා යසොතාපත්තිඵයල පතිට්ඨාෙ චින්යතසීති ඉදං

අඞ්ගුත්තරභාණකානං මයතන වුත්තං. සුත්තනිපාතට්ඨකථාෙං පන
‘‘සපරියසො භගවන්තං උපසඞ්කම්ම ධම්මයදසනං අස්යසොසි, න ච කඤ්චි
වියසසං අධිගඤ්ඡි. කස්මා? යසො හි ධම්මං සුණන්යතො යහමවතං
අනුස්සරිත්වා ‘ආගයතො නු යඛො යම සහායයකො, යනො’ති දිසාදිසං
ඔයල්ොයකත්වා තං අපස්සන්යතො ‘වඤ්චියතො යම සහායයො, යයො එවං
විචිත්තප්පටිභානං භගවයතො යදසනං න සුණාතී’ති වික්ඛිත්තචිත්යතො
අයහොසී’’තිවුත්තං. 

යස්මා පටිසන්ධිජාතිඅභිනික්ඛමනයබොධිපරිනිබ්බායනස්යවව ද්වත්තිංස
පුබ්බනිතත්තානි හුත්වාව පටිවිගච්ඡන්ති, න චිරට්ඨිතිකානි යහොන්ති, 

ධම්මචක්කප්පවත්තයන (සං. නි. 5.1081; පටි. ම. 2.30) පන තානි
සවියසසානි හුත්වා චිරතරං ඨත්වා නිරුජ්ෙන්ති, තස්මා වුත්තං – 

‘‘තියෙො නසහස්සං හිමවන්තං අකාලපුප්ඵිතං දිස්වා’’තිආදි. 

අග්ගබලකාොති සබ්බපුරයතො ගච්ඡන්තා බල්කායා. යකන පුප්ඵිතභාවං

 ානාසීති යකන කාරයණන හිමවන්තස්ස පුප්ඵිතභාවං ජානාසීති, යයන
කාරයණනඉමං අකාල්පුප්ඵපාටිහාරියංජාතං, තංජානාසීතිවුත්තංයහොති. 

තස්ස පවත්තිතභාවන්ති තස්ස ධම්මචක්කස්ස භගවතා පවත්තිතභාවං. 

සද්යදනිමිත්තංගණ්හීතිසද්යදආකාරං සල්ල්ක්යඛසි. තයතොති‘‘අහං‘එතං
අමතධම්මං තම්පි ජානායපස්සාමී’ති තව සන්තිකං ආගයතොස්මී’’ති යං
වුත්තං, තදනන්තරන්තිඅත්යථො. 

සාතාගියරො යහමවතස්සබුද්ධප්පාදංකයථත්වා තංභගවයතොසන්තිකං

ආයනතුකායමො ‘‘අජ්  පන්නරයසො’’තිආදිගාථමාහ. තත්ථ (සු. නි. අට්ඨ.

1.153) අජ් ාති අයං රත්තින්දියවො පක්ඛගණනයතො පන්නරයසො, 

උපවසිතබ්බයතො උයපොසයථො. තීසු වා උයපොසයථසු අජ්ජ පන්නරයසො
උයපොසයථො, න චාතුද්දසිඋයපොසයථො, න සාමග්ගීඋයපොසයථො. දිවි භවානි 

දිබ්බානි, දිබ්බානිඑත්ථඅත්ථීති දිබ්බානි. කානිතානි? රූපානි.තඤ්හිරත්තිං
යදවානං දසසහස්සියල්ොකධාතුයතො සන්නිපතිතානං 
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සරීරවත්ථාභරණවිමානප්පභාහි අබ්භාදිඋපක්කියල්සවිරහිතාය චන්දප්පභාය
ච සකල්ජම්බුදීයපො අල්ඞ්කයතො අයහොසීති අතිවිය අල්ඞ්කයතො ච

පරිවිසුද්ධියදවස්ස භගවයතො සරීරප්පභාය. යතනාහ – ‘‘දිබ්බා රත්ති

උපට්ඨිතා’’ති. 

එවං රත්තිගුණවණ්ණනාපයදයසනපි සහායස්ස චිත්තං පසාදං

ජයනන්යතො බුද්ධප්පාදංකයථත්වාආහ– ‘‘අයනොමනාමංසත්ථාරං, හන්ද

පස්සාම යගොතම’’න්ති.තත්ථඅයනොයමහිඅල්ාමයකහිසබ්බාකාරපරිපූයරහි
ගුයණහිනාමං අස්සාති අයනොමනායමො. තථා හිස්ස ‘‘බුජ්ඣිතා සච්චානීති
බුද්යධො, යබොයධතා පජායාති බුද්යධො’’තිආදිනා (මහානි. 192; චූළනි.
පාරායනත්ථුතිගාථානිද්යදයසො 97; පටි. ම. 1.162) නයයන බුද්යධොති
අයනොයමහි ගුයණහි නාමං. ‘‘භග්ගරායගොති භගවා, භග්ගයදොයසොති 
භගවා’’තිආදිනා (මහානි.84) නයයනභගවාතිඅයනොයමහිගුයණහිනාමං.
එස නයයො ‘‘අරහං සම්මාසම්බුද්යධො විජ්ජාචරණසම්පන්යනො’’තිආදීසු.
දිට්ඨධම්තකාදිඅත්යථහි යදවමනුස්යස අනුසාසති ‘‘ඉමං පජහථ, ඉමං

සමාදාය වත්තථා’’ති සත්ථා. තං අයනොමනාමං සත්ථාරං. හන්දාති

වචසායත්යථ නිපායතො. පස්සාමාති යතන අත්තානං සහ සඞ්ගයහත්වා

පච්චුප්පන්නබහුවචනං. යගොතමන්තියගොතමයගොත්තං.ඉදංවුත්තංයහොති–
‘‘සත්ථා, න සත්ථා’’තිමා විමතිං අකාසි, එකන්තබයවසියතොහුත්වාව එහි
පස්සාමයගොතමන්ති. 

එවංවුත්යතයහමවයතො‘‘අයංසාතාගියරො‘අයනොමනාමංසත්ථාර’න්ති 
භණන්යතො තස්ස සබ්බඤ්ඤුතං පකායසති, සබ්බඤ්ඤුයනො ච දුල්ල්භා
යල්ොයක, සබ්බඤ්ඤුපටිඤ්යඤහි පූරණාදිසදියසයහව යල්ොයකො උපද්දුයතො.
යසොපනයදිසබ්බඤ්ඤූ, අද්ධාතාදිල්ක්ඛණංපත්යතොභවිස්සති, යතනඑවං

ගයහස්සාමී’’ති චින්යතත්වා තාදිල්ක්ඛණං පුච්ඡන්යතො ආහ – ‘‘කච්චි

මයනො’’තිආදි.තත්ථ කච්චීති පුච්ඡා. මයනොතිචිත්තං. සුපණිහියතොතිසුට්ඨු

ඨපියතො අචයල්ො අසම්පයවධී. සබ්යබසු භූයතසු සබ්බභූයතසු. තාදියනොති
තාදිල්ක්ඛණං පත්තස්යසව සයතො. පුච්ඡා එව වා අයං ‘‘යසො තව සත්ථා

සබ්බභූයතසු තාදී, උදාහු යනො’’ති. ඉට්යඨ අනිට්යඨචාති එවරූයප

ආරම්මයණ. සඞ්කප්පාති විතක්කා. වසීකතාති වසං ගතතා. ඉදං වුත්තං
යහොති – යංතං සත්ථාරං වදසි, තස්ස යතසත්ථුයනො කච්චිතාදිල්ක්ඛණං
සම්පත්තස්සසයතොසබ්බභූයතසුමයනොසුපණිහියතො, උදාහුයාවපච්චයංන
ල්භති, තාවසුපණිහියතොවියඛායති.යසොවායතසත්ථාකච්චි සබ්බභූයතසු
සත්යතසු තාදී, උදාහු යනො, යය ච ඉට්ඨානිට්යඨසු ආරම්මයණසු
රාගයදොසවයසන සඞ්කප්පා උප්පජ්යජයයං, තයාස්ස කච්චි වසීකතා, උදාහු
කදාචියතසම්පිවයසන වත්තතීති. 

තීණි වස්සානීති යසොණස්ස පබ්බජිතදිවසයතො පට්ඨාය තීණි වස්සානි.
තදා කිර භික්ඛූ යයභුයයයන මජ්ඣිමයදයසයයව වසිංසු, තස්මා තත්ථ
කතිපයාඑවඅයහසුං.යතචඑකස්තංනිගයමඑයකොද්යවතිඑවංවිසුංවිසුං
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වසිංසු, යථරානඤ්ච කතිපයය භික්ඛූආයනත්වා අඤ්යඤසුආනීයමායනසු
පුබ්බං ආනීතා යකනචියදව කරණීයයන පක්කතංසු, කඤ්චි කාල්ං
ආගයමත්වා පුන යතසුආනීයමායනසු ඉතයර පක්කතංසු, එවං පුනප්පුනං
ආනයයනන සන්නිපායතො චියරයනව අයහොසි, යථයරො ච තදා එකවිහාරී

අයහොසි. යතන වුත්තං – ‘‘තීණි වස්සානි ගණං පරියෙසිත්වා’’ති. තීණි

වස්සානීති ච අච්චන්තසංයයොයග උපයයොගවචනං. සත්ථු අධිප්පාෙං

ඤත්වාති අත්තයනො ආණාපයනයනව ‘‘ඉතනා සද්ධිං එකගන්ධකුටියං
වසිතුකායමොභගවා’’තිසත්ථුඅධිප්පායංජානිත්වා.භගවාකිරයයන සද්ධිං
එකගන්ධකුටියං වසිතුකායමො, තස්ස යසනාසනපඤ්ඤත්තියං
ආනන්දත්යථරං ආණායපති. 

අජ්යඣොකායස වීතිනායමත්වාති අජ්යෙොකායස නිසජ්ජාය
වීතිනායමත්වා. යස්මා භගවා ආයස්මයතො යසොණස්ස
සමාපත්තිසමාපජ්ජයනන පටිසන්ථාරංකයරොන්යතොසාවකසාධාරණාසබ්බා
සමාපත්තියයො අනුයල්ොමප්පටියල්ොමං සමාපජ්ජන්යතො බහුයදව රත්තිං
අජ්යෙොකායස නිසජ්ජාය වීතිනායමත්වා පායද පක්ඛායල්ත්වා විහාරං
පාවිසි, තස්මාආයස්මාපියසොයණොභගවයතොඅධිප්පායංඤත්වා තදනුරූපං
සබ්බා තා සමාපත්තියයො සමාපජ්ජන්යතො බහුයදව රත්තිං අජ්යෙොකායස
නිසජ්ජාය වීතිනායමත්වා පායද පක්ඛායල්ත්වා විහාරං පාවිසීති වදන්ති. 
පවිසිත්වා ච භගවතා අනුඤ්ඤායතො චීවරතියරොකරණියං කත්වා භගවයතො

පාදපස්යස නිසජ්ජාය වීතිනායමසි. අජ්යඣසීති ආණායපසි. පටිභාතු තං

භික්ඛු ධම්යමො භාසිතුන්ති භික්ඛු තුය්හං ධම්යමො භාසිතුං උපට්ඨාතු, 
ඤාණමුඛං ආගච්ඡතු, යථාසුතං යථාපරියත්තං ධම්මං භණාහීති අත්යථො. 

අට්ඨකවග්ගිොනීති අට්ඨකවග්ගභූතානි කාමසුත්තාදියසොළසසුත්තානි

(මහානි. 1). සුග්ගහියතොති සම්මා උග්ගහියතො. සබ්යබ වයර ොචීති
විනයධරපඤ්චයමන ගයණන උපසම්පදා ධවන්හානං චම්මත්ථරණං 

ගණඞ්ගණූපාහනං චීවරවිප්පවායසොති ඉයම පඤ්ච වයර යාචි. සුත්යත 

ආගතයමවාතිඋදානපාළියංආගතසුත්තංසන්ධායවදති. 

සීවලිත්යථරවත්ථු 

207. නවයම සාකච්ඡිත්වා සාකච්ඡිත්වාති රඤ්ඤා සද්ධිං

පටිවිරුජ්ෙනවයසන පුනප්පුනං සාකච්ඡං කත්වා. ගුළදධින්ති පත්ථින්නං

ගුළසදිසං කඨිනදධිං. අතිඅඤ්ඡිතුන්ති අතිවිය ආකඩ්ඪිතුං. කඤ්ජිෙං 

වායහත්වාති දධිමත්ථුං පවායහත්වා, පරිස්සායවත්වාති අත්යථො. ‘‘දධියතො 

කඤ්ජියංගයහත්වා’’තිපිපායඨො. නන්තිසුප්පවාසං. බීජපච්ඡිංඵුසායපන්තීති

ඉතනාසම්බන්යධො. ොවන උක්කඩ්ඪන්තීතියාවදායනනඋක්කඩ්ඪන්ති, 

දාතුකාමාවයහොන්තීති අධිප්පායයො මහාදුක් ංඅනුයභොසීතිපසවනිබන්ධනං

මහන්තං දුක්ඛං අනුයභොසි. සාමිකංආමන්යතත්වාතිසත්තාහං මූළ්හගබ්භා
තිබ්බාහි ඛරාහි දුක්ඛයවදනාහි ඵුට්ඨා ‘‘සම්මාසම්බුද්යධො වත යසො භගවා, 
යයොඉමස්සඑවරූපස්සදුක්ඛස්සපහානායධම්මංයදයසති.සුප්පටිපන්යනො
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වත තස්ස භගවයතො සාවකසඞ්යඝො, යයො ඉමස්ස එවරූපස්ස දුක්ඛස්ස
පහානාය පටිපන්යනො. සුසුඛං වත නිබ්බානං, යත්ථිදං එවරූපං දුක්ඛං න
සංවිජ්ජතී’’ති (උදා. 18) ඉයමහි තීහි විතක්යකහි තං දුක්ඛං අධිවායසන්තී

සත්ථු සන්තිකං යපයසතුකාමතාය සාතකං ආමන්යතත්වා. පුයර මරණාති

මරණයතොපුයරතරයමව. ඉඞ්ගිතන්තිආකාරං. ජීවිතභත්තන්ති ජීවිතසංසයය

දාතබ්බභත්තං. සබ්බකම්මක් යමො අයහොසීති සත්තවස්සියකහි දාරයකහි
කාතබ්බං යං කිඤ්චිකම්මං කාතුං සමත්ථතාය සබ්බස්ස කම්මස්ස ඛයමො
අයහොසි. යතයනව යසො සත්තාහං මහාදායන දීයමායන ජාතදිවසයතො
පට්ඨායධම්මකරණංආදායසඞ්ඝස්සඋදකංපරිස්සායවත්වාඅදාසි. 

යෙොමන්තිආදිගාථාය ‘‘යයො භික්ඛු ඉමං රාගපලිපථඤ්යචව
කියල්සදුග්ගඤ්ච සංසාරවට්ටඤ්ච චතුන්නං සච්චානං 
අප්පටිවිජ්ෙනකයමොහඤ්චඅතීයතොචත්තායරොඔයඝතිණ්යණොහුත්වාපාරං

අනුප්පත්යතො, දුවියධන ොයනන ඣායී, තණ්හාය අභායවන අයනය ො, 

කථංකථාය අභායවන අකථංකථී, උපාදානානං අභායවන අනුපාදියිත්වා 
කියල්සනිබ්බායනනනිබ්බුයතො, තමහං බ්රාහ්මණංවදාමී’’තිඅත්යථො. 

සබ්යබසංයෙව පන යකසානං ඔයරොපනඤ්ච අරහත්තසච්ඡිකිරිො ච

අපච්ඡාඅපුරිමා අයහොසීති ඉතනා යථරස්ස ඛුරග්යගයයව අරහත්තුප්පත්ති
දීපිතා. එකච්යච පන ආචරියා එවං වදන්ති ‘‘යහට්ඨා වුත්තනයයන 
ධම්මයසනාපතිනා ඔවායද දින්යන ‘යං මයා කාතුං සක්කා, තමහං
ජානිස්සාමී’ති පබ්බජිත්වාවිපස්සනාකම්මට්ඨානංගයහත්වාතං දිවසංයයව
අඤ්ඤතරං විචිත්තං කුටිකං දිස්වා පවිසිත්වා මාතුකුච්ඡියං සත්ත වස්සානි
අත්තනා අනුභූතදුක්ඛං අනුස්සරිත්වා තදනුසායරන අතීතානාගයත ඤාණං
යනන්තස්ස ආදිත්තා විය තයයො භවා උපට්ඨහිංසු. ඤාණස්ස පරිපාකං
ගතත්තා විපස්සනාවීථිං ඔතරිත්වා තාවයදව මග්ගප්පටිපාටියා සබ්යබපි
ආසයව යඛයපන්යතො අරහත්තං පාපුණී’’ති. උභයථාපි යථරස්ස
අරහත්තුප්පත්තියයව පකාසිතා, යථයරො පන පභින්නප්පටිසම්භියදො 
ඡළභිඤ්යඤොඅයහොසි. 

වක්කලිත්යථරවත්ථු 

208. දසයම ආහාරකරණයවලන්ති යභොජනකිච්චයවල්ං. අධිගච්යඡපදං

සන්තන්ති සඞ්ඛාරූපසමං සුඛන්ති ල්ද්ධනාමං සන්තං පදං නිබ්බානං

අධිගච්යඡයය. පඨමපායදන පබ්බයත ඨියතොයෙවාති පඨයමන පායදන
ගිජ්ෙකූයටපබ්බයතඨියතොයයව.යසසයමත්ථ සුවිඤ්යඤයයයමව. 

දුතියඑතදග්ගවග්ගවණ්ණනානිට්ඨිතා. 
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පටුන 

14. එතදග්ගවග්යගො 

(14) 3. තතිෙඑතදග්ගවග්ගවණ්ණනා 
රාහුල්-රට්ඨපාල්ත්යථරවත්ථු 

209-210. තතියස්ස පඨමදුතියයසු තිස්යසො සික් ාති 

අධිසීල්අධිචිත්තඅධිපඤ්ඤාසඞ්ඛාතා තිස්යසො සික්ඛා. චුද්දස භත්තච්යඡයද

කත්වාති සත්තාහං නිරාහාරතාය එයකකස්තං දිවයස ද්වින්නං 
භත්තච්යඡදානංවයසනචුද්දසභත්තච්යඡයදකත්වා. 

යතසන්ති යතසං තාපසානං. ලාබුභා නාදිපරික් ාරං සංවිධාොති

ල්ාබුභාජනාදිතාපසපරික්ඛාරං සංවිදහිත්වා. සපරිළාහකාෙධාතුයකොති

උස්සන්නපිත්තතාය සපරිළාහකායසභායවො. සතසහස්සාති
සතසහස්සපරිමාණා. සතසහස්සං පරිමාණං එයතසන්ති සතසහස්සා
උත්තරපදයල්ොයපන යථා ‘‘රූපභයවො රූප’’න්ති, අත්ථිඅත්යථ වා
අකාරපච්චයයො දට්ඨබ්යබො. පාණාතිපාතාදිඅකුසල්ධම්මසමුදාචාරසඞ්ඛායතො

ආමගන්යධො කුණපගන්යධො නත්ථි එයතසන්ති නිරාමගන්ධා, 
යථාවුත්තකියල්සසමුදාචාරරහිතාති අත්යථො. කියල්සසමුදාචායරො යහත්ථ
‘‘ආමගන්යධො’’ති වුත්යතො. කිංකාරණා? අමනුඤ්ඤත්තා, 
කියල්සඅසුචිතස්සත්තා, සබ්භි ජිගුච්ඡිතත්තා, පරමදුග්ගන්ධභාවවහත්තා ච.
තථාහියයයයඋස්සන්නකියල්සාසත්තා, යතයත අතිදුග්ගන්ධායහොන්ති.
යතයනව නික්කියල්සානං මතසරීරම්පි දුග්ගන්ධං න යහොති. 

දානග්ගපරිවහනයකති දානග්ගධරවහනයක. මාපයකොති දිවයස දිවයස
පරිතතපරිබ්බයදානවයසනධඤ්ඤමාපයකො. 

පාළියන්ති විනයපාළියං. තගජාතකං ආහරිත්වා කයථසීති අතීයත කිර

යබොධිසත්යතො තගයයොනියං නිබ්බත්තිත්වා තගගණපරිවුයතො අරඤ්යඤ

වසති. අථස්ස භගිනී අත්තයනො පුත්තකං උපයනත්වා ‘‘භාතික ඉමං

භාගියනයයං තගමායං සික්ඛායපහී’’ති ආහ. යබොධිසත්යතො ‘‘සාධූ’’ති

පටිස්සුණිත්වා ‘‘ගච්ඡ තාත, අසුකයවල්ායං නාම ආගන්ත්වා 

සික්යඛයයාසී’’ති ආහ. යසො මාතුයල්න වුත්තයවල්ං අනතික්කතත්වා තං

උපසඞ්කතත්වා තගමායංසික්ඛි.යසොඑකදිවසංවයනවිචරන්යතොපායසන

බද්යධො බද්ධරවං විරවි. තගගයණො පල්ායිත්වා ‘‘පුත්යතො යත පායසන

බද්යධො’’තිතස්සමාතුයාආයරොයචසි.සාභාතුසන්තිකං ගන්ත්වා‘‘භාතික

භාගියනයයයො යතතගමායංසික්ඛාපියතො’’ති පුච්ඡි.යබොධිසත්යතො‘‘මාත්වං

පුත්තස්ස කිඤ්චි පාපකං ආසඞ්කි, සුග්ගහිතා යතන තගමායා, ඉදානි තං

හාසයමායනොආගච්ඡිස්සතී’’තිවත්වා ‘‘තගංතිපල්ල්ත්ථ’’න්තිආදිමාහ. 

තත්ථ මිගන්ති භාගියනයයතගං. තිපල්ල්ත්ථං වුච්චති සයනං, උයභොහි
පස්යසහි උජුකයමව ච නිපන්නකවයසන තීහාකායරහි පල්ල්ත්ථං අස්ස, 

තීණි වා පල්ල්ත්ථානි අස්සාති තිපල්ල්ත්යථො, තං තිපල්ලත්ථං.

අයනකමාෙන්ති බහුමායං බහුවඤ්චනං. අට්ඨක්ඛුරන්ති එයකකස්තං පායද
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ද්වින්නං ද්වින්නං වයසන අට්ඨහි ඛුයරහි සමන්නාගතං. 

අඩ්ඪරත්තාපපායින්ති පුරිමයාමංඅතික්කතත්වාමජ්ඣිමයායමඅරඤ්ඤයතො
ආගම්ම පානීයස්ස පිවනයතො අඩ්ඪරත්යතආපං පිවතීති අඩ්ඪරත්තාපපායී.
‘‘අඩ්ඪරත්යතආපපායි’’න්තිපිපායඨො.මම භාගියනයයංතගංඅහංසාධකං
තගමායං උග්ගණ්හායපසිං. කථං? යථා එයකන යසොයතන ඡමායං 
අස්සසන්යතො ඡහි කල්ාහි අතියභොති භාගියනයයයො. ඉදං වුත්තං යහොති –
අයඤ්හි තව පුත්තං තථා උග්ගණ්හායපසිං, යථා එකස්තං
උපරිමනාසිකායසොයතවාතංසන්නිරුම්භිත්වාපථවියං අල්ලීයනනඑයකන
යහට්ඨිමනාසිකායසොයතනතයථවඡමායංඅස්සසන්යතොඡහිකල්ාහිලුද්දකං 
අතියභොති, ඡහි යකොට්ඨායසහි අජ්යෙොත්ථරති වඤ්යචතීති අත්යථො.
කතයමහි ඡහි? චත්තායරො පායද පසායරත්වා එයකන පස්යසන යසයයාය, 
ඛුයරහි තිණපංසුඛණයනන, ජිව්හානින්නාමයනන, උදරස්ස
උද්ධමාතභාවකරයණන, උච්චාරපස්සාවවිස්සජ්ජයනන, වාතස්ස
නිරුම්භයනනාති. අථවාතථානංඋග්ගණ්හායපසිං, යථාඑයකනයසොයතන

ඡමායං අස්සසන්යතො. ඡහීති යහට්ඨා වුත්යතහි ඡහි කාරයණහි. කලාහීති

කල්ායිස්සති, ලුද්දකං වඤ්යචස්සතීති අත්යථො. යභොතීති භගිනිං ආල්පති. 

භාගියනයෙයොතිඑවං ඡහිකාරයණහිවඤ්චකංභාගියනයයංනිද්දිසති. 

එවං යබොධිසත්යතො භාගියනයයස්ස තගමායං සාධකං උග්ගහිතභාවං 
වදන්යතො භගිනිං සමස්සායසසි. යසොපි තගයපොතයකො පායස බද්යධො
අනිබන්ධිත්වායයව භූතයං මහාඵාසුකපස්යසන පායද පසායරත්වා
නිපන්යනොපාදානංආසන්නට්ඨායනඛුයරහිඑව පහරිත්වාපංසුඤ්චතිණානි
ච උප්පායටත්වා උච්චාරපස්සාවං විස්සජ්යජත්වා සීසං පායතත්වා ජිව්හං
නින්නායමත්වා සරීරං යඛළකිලින්නං කත්වා වාතග්ගහයණන උදරං 
උද්ධමාතකංකත්වාඅක්ඛීනිපරිවත්යතත්වායහට්ඨානාසිකායසොයතනවාතං 
සඤ්චරායපන්යතො උපරිමනාසිකායසොයතන වාතං සන්නිරුම්භිත්වා 
සකල්සරීරං ථද්ධභාවං ගාහායපත්වා මතකාකාරං දස්යසසි, නීල්මක්ඛිකාපි
නං සම්පරිවායරසුං, තස්තං තස්තං ඨායන කාකා නිලීයිංසු. ලුද්යදො
ආගන්ත්වා උදයර හත්යථන පහරිත්වා ‘‘පායතොව බද්යධො භවිස්සති, 
පූතියකො ජායතො’’ති තස්ස බන්ධනරජ්ජුං යමොයචත්වා ‘‘එත්යථව දානි නං
උක්කන්තිත්වාමංසංආදායගතස්සාමී’’ති නිරාසඞ්යකොහුත්වාසාඛාපල්ාසං
ගයහතුං ආරද්යධො. තගයපොතයකොපි උට්ඨාය චතූහි පායදහි ඨත්වා කායං
විධනිත්වා ගීවං පසායරත්වා මහාවායතන ඡින්නවල්ාහයකො විය යවයගන
මාතු සන්තිකං අගමාසි. සත්ථා ‘‘න, භික්ඛයව, රාහුයල්ො ඉදායනව
සික්ඛාකායමො, පුබ්යබපිසික්ඛාකායමොයයවා’’තිඑවංතගජාතකංආහරිත්වා
කයථසි. 

අම්බලට්ඨිෙරාහුයලොවාදං යදයසසීති ‘‘පස්සසි යනො ත්වං, රාහුල්, ඉමං
පරිත්තං උදකාවයසසං උදකාදායන ඨපිතන්ති? එවං, භන්යත. එවං
පරිත්තකංයඛො, රාහුල්, යතසංසාමඤ්ඤං, යයසංනත්ථිසම්පජානමුසාවායද 

ල්ජ්ජා’’ති එවමාදිනා අම්බලට්ඨිෙරාහුයලොවාදං (ම. නි. 2.107 ආදයයො)
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කයථසි. යගහසිතං විතක්කං විතක්යකන්තස්සාති ආයස්මා කිර රාහුයල්ො
භගවයතො පිට්ඨියතො පිට්ඨියතො ගච්ඡන්යතොව පාදතල්යතො යාව උපරි
යකසන්තා තථාගතං ඔයල්ොයකසි, යසො භගවයතො බුද්ධයවසවිල්ාසං දිස්වා
‘‘යසොභති භගවා ද්වත්තිංසමහාපුරිසල්ක්ඛණවිචිත්තසරීයරො
බයාමප්පභාපරික්ඛිත්තතාය විප්පකිණ්ණසුවණ්ණචුණ්ණමජ්ෙගයතො විය
විජ්ජුල්තාපරික්ඛිත්යතො කනකපබ්බයතො විය 
යන්තසමාකඩ්ඪිතරතනවිචිත්තසුවණ්ණඅග්ඝිකං විය
පංසුකූල්චීවරප්පටිච්ඡන්යනොපි රත්තකම්බල්පරික්ඛිත්තකනකපබ්බයතො විය
පවාළල්තාපටිමණ්ඩිතසුවණ්ණඝටිකං විය 
චීනපිට්ඨචුණ්ණපූජිතසුවණ්ණයචතියංවියල්ාඛාරසානුලිත්යතොකනකථූයපො
විය රත්තවල්ාහකන්තරගයතො තඞ්ඛණමුග්ගතපුණ්ණචන්යදො විය අයහො
සමතිංසපාරතතානුභායවන සජ්ජිතස්ස අත්තභාවස්ස සිරිසම්පත්තී’’ති
චින්යතසි. තයතො අත්තානම්පි ඔයල්ොයකත්වා ‘‘අහම්පි යසොභාත, සයච
භගවා චතූසු මහාදීයපසු චක්කවත්තිරජ්ජං අකරිස්ස, මය්හං
පරිණායකට්ඨානන්තරමදස්ස, එවං සන්යත අතිවිය ජම්බුදීපතල්ං 
අතියසොභිස්සා’’තිඅත්තභාවංනිස්සායයගහසිතංඡන්දරාගංඋප්පායදසි.තං

සන්ධායයතං වුත්තං – ‘‘සත්ථු යචව අත්තයනො ච රූපසම්පත්තිං දිස්වා

යගහසිතං විතක්කංවිතක්යකන්තස්සා’’ති. 

භගවාපි පුරයතො ගච්ඡන්යතොව චින්යතසි – 
‘‘පරිපුණ්ණච්ඡවිමංසයල්ොහියතො දානි රාහුල්ස්ස අත්තභායවො, රජනීයයසු
රූපාරම්මණාදීසු චිත්තස්සපක්ඛන්දනකායල්ොජායතො, නිප්ඵල්තායනුයඛො
රාහුයල්ො වීතිනායමතී’’ති. අථ සහාවජ්ජයනයනව පසන්යන උදයක මච්ඡං
විය පරිසුද්යධ ආදාසමණ්ඩයල් මුඛනිතත්තං විය ච තස්ස තං චිත්තුප්පාදං
අද්දස, දිස්වා ච ‘‘අයං රාහුයල්ො මය්හං අත්රයජො හුත්වා මම පච්ඡයතො
ආගච්ඡන්යතො ‘අහං යසොභාත, මය්හං වණ්ණායතනං පසන්න’න්ති
අත්තභාවං නිස්සායයගහසිතංඡන්දරාගංඋප්පායදති, අතිත්යථපක්ඛන්යදො, 
උප්පථංපටිපන්යනො, අයගොචයරචරති, දිසාමූළ්හඅද්ධියකොවියඅගන්තබ්බං
දිසං ගච්ඡති, අයං යඛො පනස්ස කියල්යසො අබ්භන්තයර වඩ්ඪන්යතො
අත්තත්ථම්පි යථාභූතං පස්සිතුං න දස්සිස්සති පරත්ථම්පි උභයත්ථම්පි, 
තයතො නිරයයපි පටිසන්ධිං ගණ්හායපස්සති, තිරච්ඡානයයොනියම්පි
යපත්තිවිසයයපි අසුරකායයපි සම්බායධපි මාතුකුච්ඡිස්තන්ති අනමතග්යග
සංසාරවට්යට පරිපායතස්සති. යථා යඛො පන අයනකරතනපූරා මහානාවා
භින්නඵල්කන්තයරනඋදකංආදියමානාමුහුත්තම්පිනඅජ්ඣුයපක්ඛිතබ්බා
යහොති, යවයගන යවයගනස්සා විවරං පිදහිතුං වට්ටති, එවයමව අයම්පි න
අජ්ඣුයපක්ඛිතබ්යබො. යාවස්ස අයං කියල්යසො අබ්භන්තයර සීල්රතනාදීනි
නවිනායසති, තාවයදවනං නිග්ගණ්හිස්සාමී’’තිඅජ්ොසයංඅකාසි.තයතො
රාහුල්ංආමන්යතත්වා‘‘යංකිඤ්චි, රාහුල්, රූපංඅතීතානාගතපච්චුප්පන්නං
අජ්ෙත්තං වා බහිද්ධා වා ඔළාරිකං වා සුඛුමං වාහීනංවා පණීතං වායං
දූයර සන්තියක වා, සබ්බං රූපං ‘යනතං මම, යනයසොහමස්ත, න යමයසො
අත්තා’ති එවයමතං යථාභූතං සම්මප්පඤ්ඤාය දට්ඨබ්බන්ති. රූපයමව නු
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පටුන 

යඛො භගවා රූපයමව නු යඛො සුගතාති. රූපම්පි රාහුල්, යවදනාපි රාහුල්, 
සඤ්ඤාපි රාහුල්, සඞ්ඛාරාපි රාහුල්, විඤ්ඤාණම්පි රාහුල්ා’’ති 

මහාරාහුයලොවාදසුත්තං (ම. නි.2.113ආදයයො)අභාසි.තංදස්යසතුං– ‘‘ෙං

කිඤ්චිරාහුල…යප.… කයථසී’’තිවුත්තං. 

සංයුත්තයක පන රාහුයලොවායදොති රාහුල්සංයුත්යත වුත්තරාහුයල්ොවාදං
සන්ධාය වදන්ති. තත්ථ ‘‘සාධ යම, භන්යත, භගවා සංඛිත්යතන ධම්මං
යදයසතු, යමහං, භන්යත, භගවයතො ධම්මං සුත්වා එයකො වූපකට්යඨො 
අප්පමත්යතො ආතාපී පහිතත්යතො විහයරයය’’න්ති යථයරන යාචියතො ‘‘තං
කිංමඤ්ඤසි, රාහුල්, චක්ඛුනිච්චංවාඅනිච්චංවාති? අනිච්චං, භන්යත.යං
පනානිච්චං, දුක්ඛංවාතංසුඛංවාති? දුක්ඛං, භන්යත.යංපනානිච්චං දුක්ඛං
විපරිණාමධම්මං, කල්ල්ං නු තං සමනුපස්සිතුං ‘එතං මම, එයසොහමස්ත, 

එයසොයම අත්තා’’’තිආදිනා රාහුයලොවාදං (සං.නි.2.188 ආදයයො)ආරභි. 

යථරස්ස විපස්සනාචායරොයෙව, න පන මහාරාහුයල්ොවායදො විය 
විතක්කූපච්යඡදායවුත්යතොතිඅධිප්පායයො. 

අථස්ස සත්ථා ඤාණපරිපාකං ඤත්වාතිආදීසු භගවයතො කිර
රයහොගතස්ස පටිසල්ලීනස්ස එවං යචතයසො පරිවිතක්යකො උදපාදි
‘‘පරිපක්කායඛො රාහුල්ස්සවිමුත්තිපරිපාචනීයාධම්මා, යන්නූනාහංරාහුල්ං
උත්තරි ආසවානං ඛයය වියනයය’’න්ති? අථස්ස භගවා පුබ්බණ්හසමයං
නිවායසත්වා පත්තචීවරමාදාය සාවත්ථියං පිණ්ඩාය චරිත්වා පච්ඡාභත්තං
පිණ්ඩපාතපටික්කන්යතො ආයස්මන්තං රාහුල්ං ආමන්යතසි – ‘‘ගණ්හාහි, 
රාහුල්, නිසීදනං, යයන අන්ධවනං යතනුපසඞ්කතස්සාම දිවාවිහාරායා’’ති.
‘‘එවං, භන්යත’’ති යඛොආයස්මා රාහුයල්ො භගවයතො පටිස්සුත්වා නිසීදනං
ආදායභගවයතොපිට්ඨියතොපිට්ඨියතො අනුබන්ධි.යතනයඛොපනසමයයන
අයනකානි යදවතාසහස්සානිභගවන්තංඅභිවන්දිත්වාඅනුබන්ධිතායහොන්ති
‘‘අජ්ජභගවා ආයස්මන්තංරාහුල්ං උත්තරිආසවානංඛයයවියනස්සතී’’ති.
අථ යඛො භගවා අන්ධවනං අජ්යෙොගායහත්වා අඤ්ඤතරස්තං රුක්ඛමූයල්
පඤ්ඤත්යත ආසයන නිසීදි. ආයස්මාපි රාහුයල්ො භගවන්තං අභිවායදත්වා
එකමන්තං නිසීදි. අථ ආයස්මන්තං රාහුල්ං ආමන්යතත්වා ‘‘තං කිං
මඤ්ඤසි, රාහුල්, චක්ඛු නිච්චං වා අනිච්චං වාති? අනිච්චං, භන්යත. යං
පනානිච්චං, දුක්ඛංවාතංසුඛංවාති? දුක්ඛං, භන්යත.යංපනානිච්චං දුක්ඛං
විපරිණාමධම්මං, කල්ල්ං නු තං සමනුපස්සිතුං ‘එතං මම, එයසොහමස්ත, 

එයසො යම අත්තා’’’තිආදිනා රාහුයලොවාදං (සං. නි. 4.121) අදාසි. තං 

සන්ධායයතං වුත්තං – ‘‘අන්ධවයන නිසින්යනො චූළරාහුයලොවාදං 

කයථසී’’ති. 

යකොටිසතසහස්සයදවතාහීති ආයස්මතා රාහුයල්න පදුමුත්තරස්ස
භගවයතො පාදමූයල් පථවින්ධරරාජකායල් පත්ථනං ඨයපන්යතන සද්ධිං
පත්ථනං ඨපිතයදවතායයයවතා. තාසු පන කාචි භූමට්ඨයදවතා, කාචි
අන්තලික්ඛට්ඨකා, කාචි චාතුමහාරාජිකාදියදවයල්ොයක, කාචිබ්රහ්මයල්ොයක
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නිබ්බත්තා, ඉමස්තං පන දිවයස සබ්බා එකට්ඨායන අන්ධවනස්තංයයව
සන්නිපතිතා. 

ආභියදොසිකන්ති පාරිවාසිකං එකරත්තාතික්කන්තං පූතිභූතං. 
එකරත්තාතික්කන්තස්යසව හි නාමසඤ්ඤා එසා, යදිදං ආභියදොසියකොති.
අයං පයනත්ථ වචනත්යථො – පූතිභාවයදොයසන අභිභූයතොති අභියදොයසො, 

අභියදොයසොයයව ආභියදොසියකො. කුම්මාසන්තියවකුම්මාසං. අධිවායසත්වාති
‘‘යතන හි, තාත රට්ඨපාල්, අධිවායසහි ස්වාතනාය භත්ත’’න්ති පිතරා
නිමන්තියතො ස්වාතනාය භික්ඛං අධිවායසත්වා. එත්ථ ච යථයරො පකතියා
උක්කට්ඨසපදානචාරියකො ස්වාතනාය භික්ඛං නාම නාධිවායසති, මාතු
අනුග්ගයහන පන අධිවායසති. මාතු කිරස්ස යථරං අනුස්සරිත්වා 
අනුස්සරිත්වා මහායසොයකො උප්පජ්ජති, යරොදයනයනව දුක්ඛී විය ජාතා, 
තස්මා යථයරො ‘‘සචාහං තං අපස්සිත්වා ගතස්සාත, හදයම්පිස්සා
ඵයල්යයා’’ති අනුග්ගයහන අධිවායසසි. පණ්ඩිතා හි භික්ඛූ මාතාපිතූනං
ආචරියුපජ්ොයානං වා කාතබ්බං අනුග්ගහං අජ්ඣුයපක්ඛිත්වා
ධතඞ්ගසුද්ධිකානභවන්ති. 

අලඞ්කතපටිෙත්යතඉත්ථි යනතිපිතරා උයයයොජියතඉත්ථිජයන.පිතා
කිරස්ස දුතියදිවයස සකනියවසයන මහන්තං හිරඤ්ඤසුවණ්ණස්ස පුඤ්ජං
කාරායපත්වා කිල්ඤ්යජහි පටිච්ඡාදායපත්වා ආයස්මයතො රට්ඨපාල්ස්ස
පුරාණදුතියිකායයො‘‘එථතුම්යහවධූ, යයනඅල්ඞ්කායරනඅල්ඞ්කතාපුබ්යබ 
රට්ඨපාල්ස්ස කුල්පුත්තස්ස පියා යහොථ මනාපා, යතන අල්ඞ්කායරන
අල්ඞ්කයරොථා’’ති ආණායපත්වා පණීතං ඛාදනීයං යභොජනීයං
පටියාදායපත්වා කායල් ආයරොචියත ආගන්ත්වා පඤ්ඤත්යත ආසයන
නිසින්නං‘‘ඉදංයත, රට්ඨපාල්, මත්තිකංධනං, අඤ්ඤංයපත්තිකං, අඤ්ඤං
පිතාමහං; සක්කා, තාතරට්ඨපාල්, යභොයග චභුඤ්ජිතුං, පුඤ්ඤානිචකාතුං? 
එහිත්වං, තාතරට්ඨපාල්, සික්ඛංපච්චක්ඛාය හීනායාවත්තිත්වායභොයගච
භුඤ්ජස්සු, පුඤ්ඤානි චකයරොහී’’ති යාචිත්වා යතන පටික්ඛිපිත්වා ධම්යම
යදසියත ‘‘අහං ඉමං උප්පබ්බායජස්සාමී’’ති ආනයිං, යසො ‘‘දානි යම
ධම්මකථං කාතුං ආරද්යධො, අල්ං යම වචනං න කරිස්සතී’’ති උට්ඨාය
ගන්ත්වා තස්ස ඔයරොධානං ද්වාරං විවරායපත්වා ‘‘අයං යවො සාතයකො, 
ගච්ඡථ, යංකිඤ්චිකත්වාන ගණ්හිතුංවායමථා’’තිඋයයයොයජසි.තීසුවයයසු
ඨිතානාටකිත්ථියයොයථරංපරිවාරයිංසු. තාසුඅයංඅසුභසඤ්ඤංඋප්පායදසි.

යතන වුත්තං – ‘‘අලඞ්කතපටිෙත්යත ඉත්ථි යන අසුභසඤ්ඤං

උප්පායදත්වා’’ති. 

ඨිතයකොව ධම්මංයදයසත්වාති– 

‘‘පස්සචිත්තකතංබිම්බං, අරුකායංසමුස්සිතං; 
ආතුරංබහුසඞ්කප්පං, යස්සනත්ථිධවංඨිති. 
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‘‘පස්සචිත්තකතංරූපං, මණිනාකුණ්ඩයල්නච; 
අට්ඨිංතයචනඔනද්ධං, සහවත්යථහියසොභති. 

‘‘අල්ත්තකකතාපාදා, මුඛංචුණ්ණකමක්ඛිතං; 
අල්ංබාල්ස්සයමොහාය, යනොචපාරගයවසියනො. 

‘‘අට්ඨාපදකතායකසා, යනත්තාඅඤ්ජනමක්ඛිතා; 
අල්ංබාල්ස්සයමොහාය, යනොචපාරගයවසියනො. 

‘‘අඤ්ජනීවණ්ණවාචිත්තා, පූතිකායයොඅල්ඞ්කයතො; 
අල්ංබාල්ස්සයමොහාය, යනොචපාරගයවසියනො. 

‘‘ඔදහිතගයවොපාසං, නාසදාවාගුරංතයගො; 
භුත්වා නිවාපං ගච්ඡාත, කන්දන්යත තගබන්ධයක’’ති. (ම. නි. 
2.302; යථරගා.769-774) – 

ඉමාහිගාථාහිධම්මංයදයසත්වා. 

ආකාසං උප්පතිත්වාති ආකාසං පක්ඛන්දිත්වා. කස්මා පන යථයරො
ආකායසන ගයතො? පිතා කිරස්ස යසට්ඨි සත්තසු ද්වාරයකොට්ඨයකසු
අග්ගළානි දායපත්වා මල්යල් ආණායපසි ‘‘සයච නික්ඛතත්වා ගච්ඡති, 
හත්ථපායදසුනංගයහත්වාකාසායානිහරිත්වා ගිහියවසංගණ්හායපථා’’ති.
තස්මායථයරො‘‘එයතමාදිසංමහාඛීණාසවංහත්යථවාපායදවා ගයහත්වා
අපුඤ්ඤං පසයවයයං, තං යනසං මා අයහොසී’’ති චින්යතත්වා ආකායසන

අගමාසි. මිගචීරන්ති එවංනාමකං උයයානං. චතුපාරිජුඤ්ඤපටිමණ්ඩිතන්ති
ජරාපාරිජුඤ්ඤං, බයාධිපාරිජුඤ්ඤං, යභොගපාරිජුඤ්ඤං, ඤාතිපාරිජුඤ්ඤන්ති

ඉයමහි චතූහි පාරිජුඤ්යඤහි පටිමණ්ඩිතං. පාරිජුඤ්ඤන්ති ච පරිහානීති 
අත්යථො.යසසයමත්ථසුවිඤ්යඤයයයමව. 

කුණ්ඩධානත්යථරවත්ථු 

211. තතියයසල්ාකං ගණ්හන්තීති සලාකගාහකා. සුනාපරන්තජනපදං

ගච්ඡන්යතපි පඨමයමව සල්ාකං ගණ්හීති සම්බන්යධො. ඡබ්බස්සන්තයරති

ඡන්නං වස්සානං අබ්භන්තයර. යමත්තීති තත්තභායවො. යභදයක සතීති

යභදකරයණ සති. ගුම්බසභාගයතොති ගුම්බසමීපයතො, අයයමව වා පායඨො. 

ඉත්ථීහුත්වාතිඉත්ථීවියහුත්වා, මනුස්සිත්ථිවණ්ණං මායපත්වාතිඅත්යථො. 

දීඝරත්තානුගයතොති දීඝකාල්ං අනුබන්යධො. එත්තකං අද්ධානන්තිඑත්තකං

කාල්ං. හන්දාවුයසොතිගණ්හාවුයසො. අත්ථං ගයහත්වාතිභූතත්ථංගයහත්වා, 

අයයමවවාපායඨො. යකොණ්යඩො  ායතොතිධත්යතොජායතො. 

මායවොචඵරුසංකඤ්චීතිකඤ්චිඑකපුග්ගල්ං ඵරුසංමාඅයවොච. වුත්තා

පටිවයදෙය තන්ති තයා පයර දුස්සීල්ාති වුත්තා තම්පි තයථව පටිවයදයයං. 

දුක් ා හි සාරම්භකථාති එසා කාරණුත්තරා යුගග්ගාහකථා නාම දුක්ඛා. 
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පටිදණ්ඩා ඵුයසෙය තන්ති කායදණ්ඩාදීහි පරං පහරන්තස්ස තාදිසාව
පටිදණ්ඩාතවමත්ථයකපයතයයං. 

සයචයනයරසිඅත්තානන්තිසයචඅත්තානං නිච්චල්ංකාතුංසක්ඛිස්සසි. 

කංයසො උපහයතො ෙථාති මුඛවට්ටියං ඡින්දිත්වා තල්මත්තං කත්වා ඨපිතං
කංසතාල්ංවිය.තාදිසඤ්හිහත්යථහිපායදහි දණ්යඩනවාපහතම්පිසද්දංන

කයරොති. එස පත්යතොසි නිබ්බානන්ති සයච එවරූයපො භවිතුං සක්ඛිස්සසි, 
ඉමං පටිපදං පූරයමායනො එයසො ත්වං ඉදානි අප්පත්යතොපි නිබ්බානං

පත්යතොසිනාම. සාරම්යභොයතන විජ් තීති‘‘එවඤ්චසතිත්වංදුස්සීයල්ො, 
අහංසුසීයල්ො’’තිඑවමාදියකො උත්තරිකරණවාචාල්ක්ඛයණොසාරම්යභොයත

න විජ්ජති, න භවිස්සතියයවාති අත්යථො. පරික්කියලයසනාති
සංකියල්සයහතුනා. 

වඞ්ගීසත්යථරවත්ථු 

212. චතුත්යථ සම්පන්නපටිභානානන්ති පරිපුණ්ණපටිභානානං. චුතිං

යෙො යවදි…යප.… සබ්බයසොති යයො සත්තානං චුතිඤ්ච පටිසන්ධිඤ්ච 

සබ්බාකායරන පාකටං කත්වා ජානාති, තං අහං අල්ග්ගනතාය අසත්තං, 

පටිපත්තියාසුට්ඨුගතත්තා සුගතං, චතුන්නංසච්චානංසම්බුද්ධත්තා බුද්ධං 

බ්රාහ්මණං වදාමීති අත්යථො. ෙස්ස ගතින්ති යස්යසයත යදවාදයයො ගතිං න

ජානන්ති, තමහං ආසවානං ඛීණතාය ඛීණාසවං, කියල්යසහි ආරකත්තා 

අරහන්තං බ්රාහ්මණංවදාමීතිඅත්යථො. 

උපයසනවඞ්ගන්තපුත්තත්යථරවත්ථු 

213. පඤ්චයම සබ්බපාසාදිකානන්ති සබ්බයසො පසාදං ජයනන්තානං. 

කින්තාෙන්තිකිංයතඅයං. අතිලහුන්ති අතිසීඝං.යස්සතස්තං අත්තභායව
උප්පජ්ජනාරහානං මග්ගඵල්ානං උපනිස්සයයො නත්ථි, තං බුද්ධා
‘‘යමොඝපුරියසො’’ති වදන්ති අරිට්ඨල්ාළුදායිආදියක විය. උපනිස්සයය සතිපි 
තස්තං ඛයණ මග්යග වා ඵයල් වා අසති ‘‘යමොඝපුරිසා’’ති වදන්තියයව
ධනියත්යථරාදියක විය. ඉමස්සපි තස්තං ඛයණ මග්ගඵල්ානං අභාවයතො 

‘‘යමොඝපුරිසා’’ති ආහ, තුච්ඡමනුස්සාති අත්යථො. බාහුල්ලාොති

පරිසබාහුල්ල්ාය. අයනකපරිොයෙනාතිඅයනකකාරයණන. 

ඉච්ඡාමහං, භික්ඛයවති භගවා කිර තං අද්ධමාසං න කඤ්චි

යබොධයනයයසත්තං අද්දස, තස්මා එවමාහ, එවං සන්යතපි තන්තිවයසන 

ධම්මයදසනා කත්තබ්බා සියා. යස්මා පනස්ස එතදයහොසි – ‘‘මයි ඔකාසං

කායරත්වා පටිසල්ලීයන භික්ඛූ අධම්තකං කතිකවත්තං කරිස්සන්ති, තං

උපයසයනො භින්දිස්සති, අහං තස්ස පසීදිත්වා භික්ඛූනං දස්සනං

අනුජානිස්සාත. තයතො මං පස්සිතුකාමා බහූ භික්ඛූ ධතඞ්ගානි

සමාදියිස්සන්ති, අහඤ්ච යතහි උජ්ඣිතසන්ථතපච්චයා සික්ඛාපදං 

පඤ්ඤයපස්සාමී’’ති, තස්මා එවමාහ. යථරස්සාති උපයසනත්යථරස්ස. 
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මනාපානියතභික්ඛුපංසුකූල්ානීති ‘‘භික්ඛුතවඉමානිපංසුකූල්ානිමනාපානි

අත්තයනො රුචියා ඛන්තියා ගහිතානී’’ති පුච්ඡති. න යඛො යම, භන්යත, 

මනාපානි පංසුකූල්ානීති, භන්යත, න මයා අත්තයනො රුචියා ඛන්තියා

ගහිතානි, ගල්ග්ගායහන විය මත්ථකතාළයනන විය ච ගාහියතො මයාති

දස්යසති. පාළියංආගතයමවාතිවිනයපාළිංසන්ධාය වදති. 

දබ්බත්යථරවත්ථු 

214. ඡට්යඨ අට්ඨාරසසු මහාවිහායරසූති රාජගහස්ස සමන්තයතො ඨියතසු

අට්ඨාරසසු මහාවිහායරසු. උපවිජඤ්ඤාති ආසන්නපසූතිකාල්ා. 

රයහොගයතොති රහසි ගයතො. සඞ්ඝස්ස යවයයාවච්චකරයණ කායං

යයොයජතුකායමො චින්යතසීති යථයරො කිර අත්තයනොකතකිච්චභාවං දිස්වා

‘‘අහං ඉමං සරීරං ධායරත, තඤ්ච යඛො වාතමුයඛ ඨිතපදීයපො විය

අනිච්චතාමුයඛඨිතංනචිරස්යසවනිබ්බායනධම්මංයාව නනිබ්බායති, තාව

කිංනුයඛොඅහංසඞ්ඝස්සයවයයාවච්චං කයරයය’’න්තිචින්යතන්යතොඉති

පටිසඤ්චික්ඛති ‘‘තියරොරට්යඨසු බහූ කුල්පුත්තා භගවන්තං අදිස්වාව

පබ්බජන්ති, යත ‘භගවන්තං පස්සිස්සාම යචව වන්දිස්සාමා’ති ච දූරයතොපි

ආගච්ඡන්ති, තත්ර යයසං යසනාසනං නප්පයහොති, යත සිල්ාපත්තයකපි

යසයයං කප්යපන්ති. පයහොත යඛො පනාහං අත්තයනො ආනුභායවන යතසං

යතසං කුල්පුත්තානං ඉච්ඡාවයසන පාසාදවිහාරඅඩ්ඪයයොගාදීනි

මඤ්චපීඨත්ථරණානිනිම්තනිත්වාදාතුං? පුනදිවයසයචත්ථ එකච්යචඅතිවිය

කිල්න්තරූපායහොන්ති, යතගාරයවනභික්ඛූනංපුරයතොඨත්වාභත්තානිපි න

උද්දිසායපන්ති, අහංයඛොපනයතසංභත්තානිපිඋද්දිසිතුංපයහොමී’’ති.ඉති 

පටිසඤ්චික්ඛන්යතො ‘‘යංනූනාහං සඞ්ඝස්ස යසනාසනඤ්ච පඤ්ඤයපයයං, 

භත්තානි ච උද්දියසයය’’න්ති චින්යතසි. සභාගසභාගානන්ති 

සුත්තන්තිකාදිගුණවයසන සභාගානං, න තත්තසන්ථවවයසන. යථයරො හි

යාවතිකා සුත්තන්තිකා යහොන්ති, යත උච්චිනිත්වා උච්චිනිත්වා එකයතො

යතසං අනුරූපයමව යසනාසනං පඤ්ඤයපති.

යවනයිකාභිධම්තකකම්මට්ඨානිකකායදළ්හිබහුයල්සුපි එයසව නයයො. 

යතයනව පාළියං (පාරා.380) වුත්තං–‘‘යයයතභික්ඛූ සුත්තන්තිකා, යතසං

එකජ්ෙංයසනාසනංපඤ්ඤයපතී’’තිආදි. 

අඞ්ගුලිො  ලමානාොති යතයජොකසිණචතුත්ථජ්ොනං සමාපජ්ජිත්වා
වුට්ඨාය අභිඤ්ඤාඤායණන අඞ්ගුලිජල්නං අධිට්ඨහිත්වා යතයනව

යතයජොධාතුසමාපත්තිජනියතන අග්ගිජායල්න අඞ්ගුලියා ජල්මානාය. අෙං

මඤ්යචොතිආදීසු පන යථයර ‘‘අයං මඤ්යචො’’තිආදිං වදන්යත නිම්තතාපි
අත්තයනොඅත්තයනොගතට්ඨායන‘‘අයංමඤ්යචො’’තිආදිංවදන්ති.අයඤ්හි 
නිම්තතානංධම්මතා. 

‘‘එකස්තංභාසමානස්තං, සබ්යබභාසන්තිනිම්තතා; 
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එකස්තං තුණ්හිමාසියන, සබ්යබ තුණ්හී භවන්ති යත’’ති. (දී. නි.
2.286); 

යස්තං පන විහායර මඤ්චපීඨාදීනි න පරිපූයරන්ති, තත්ථ අත්තයනො 

ආනුභායවන පූයරන්ති, යතන නිම්තතානං අවත්ථුකං වචනං න යහොති

සබ්බත්ථ මඤ්චපීඨාදීනං සබ්භාවයතො. සබ්බවිහායරසු ච ගමනමග්යග 

සමප්පමායණ කත්වා අධිට්ඨාති. කතිකසණ්ඨානාදීනං පන

නානප්පකාරත්තා තස්තං තස්තං විහායර කතිකවත්තානි විසුං විසුං

කථායපතීති යවදිතබ්බං. අනියයමත්වා නිම්තතානඤ්හි ‘‘එකස්තං

භාසමානස්ත’’න්තිආදිධම්මතා වුත්තා. තථා හි යය

වණ්ණවයසරීරාවයවපරික්ඛාරකිරියාවියසසාදීහි නියමං අකත්වා නිම්තතා

යහොන්ති, යත අනියයමත්වා නිම්තතත්තා ඉද්ධිමතා සදිසාව යහොන්ති. 

ඨානනිසජ්ජාදීසුභාසිතතුණ්හීභාවාදීසුවායංයංඉද්ධිමාකයරොති, තංතයදව

කයරොන්ති. සයචපනනානප්පකායරකාතුකායමොයහොති, යකචිපඨමවයය, 

යකචි මජ්ඣිමවයය, යකචි පච්ඡිමවයය, තථා දීඝයකයස උපඩ්ඪමුණ්යඩ

තස්සකයකයස උපඩ්ඪරත්තචීවයර පණ්ඩුකචීවයර, 

පදභාණධම්මකථාසරභඤ්ඤපඤ්හපුච්ඡනපඤ්හවිස්සජ්ජනරජනපචනචීවරසි

බ්බනයධොවනාදීනි කයරොන්යත, අපයරපි වා නානප්පකායර කාතුකායමො

යහොති, යතන පාදකජ්ොනයතො වුට්ඨාය ‘‘එත්තකා භික්ඛූ පඨමවයා

යහොන්තූ’’තිආදිනා නයයන පරිකම්මං කත්වා පුන සමාපජ්ජිත්වා වුට්ඨාය

අධිට්ඨියත අධිට්ඨානචිත්යතන සද්ධිං ඉච්ඡිතිච්ඡිතප්පකාරායයව යහොන්ති. 

පුන අත්තයනො වසනට්ඨානයමව ආගච්ඡතීති යතහි සද්ධිං ජනපදකථං

කයථන්යතො අනිසීදිත්වා අත්තයනො වසනට්ඨානං යවළුවනයමව

පච්චාගච්ඡති. පාළියන්තිවිනයපාළියං. 

පිලින්දවච්ඡත්යථරවත්ථු 

215. සත්තයම පිොනන්ති පියායිතබ්බානං. මනාපානන්ති

මනවඩ්ඪනකානං. පිලින්යදොතිපනස්සයගොත්තං, වච්යඡොතිනාමන්තිඑත්ථ 
වුත්තවිපරියායයනපිවදන්ති ‘‘පිලින්යදොතිනාමං, වච්යඡොතියගොත්ත’’න්ති.

යතයනව ආචරියධම්මපාල්ත්යථයරන යථරගාථාසංවණ්ණනාෙ (යථරගා.
අට්ඨ. 1.8 පිලින්දවච්ඡත්යථරගාථාවණ්ණනා) වුත්තං – ‘‘පිලින්යදොතිස්ස
නාමං අකංසු, වච්යඡොති පන යගොත්තං. යතන යසො අපරභායග

පිලින්දවච්යඡොතිපඤ්ඤායිත්ථා’’ති. සංසන්යදත්වාතිඑකයතොකත්වා. 

සත්ථු ධම්මයදසනං සුත්වා පටිලද්ධසද්යධො පබ්බජිත්වාති ඉදං
අඞ්ගුත්තරභාණකානං කථාමග්යගන වුත්තං. අපයර පන භණන්ති – 
අනුප්පන්යනයයව අම්හාකං භගවති සාවත්ථියං බ්රාහ්මණයගයහ
නිබ්බත්තිත්වා පිලින්දවච්යඡොති පඤ්ඤායතො සංසායර සංයවගබහුල්තාය
පරිබ්බාජකපබ්බජ්ජං පබ්බජිත්වා චූළගන්ධාරං නාම විජ්ජං සායධත්වා
ආකාසචාරී පරචිත්තවිදූ ච හුත්වා රාජගයහ ල්ාභග්ගයසග්ගප්පත්යතො
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පටුන 

පටිවසති. අථ යදා අම්හාකං භගවා අභිසම්බුද්යධො හුත්වා අනුක්කයමන
රාජගහං උපගයතො, තයතො පට්ඨාය බුද්ධානුභායවන තස්ස සා විජ්ජා න
සම්පජ්ජති, අත්ථකිච්චංනසායධති.යසොචින්යතසි–‘‘සුතංයඛොපනයමතං 
‘ආචරියපාචරියානං භාසමානානං යත්ථ මහාගන්ධාරවිජ්ජා ධරති, තත්ථ
චූළගන්ධාරවිජ්ජා න සම්පජ්ජතී’ති. සමණස්ස පන යගොතමස්ස
ආගතකාල්යතො පට්ඨායනායං මමවිජ්ජාසම්පජ්ජති, නිස්සංසයංසමයණො
යගොතයමොමහාගන්ධාරවිජ්ජංජානාති, යන්නූනාහංතංපයිරුපාසිත්වාතස්ස
සන්තියක විජ්ජං පරියාපුයණයය’’න්ති. යසො භගවන්තං උපසඞ්කතත්වා
එතදයවොච – ‘‘අහං, මහාසමණ, තව සන්තියක එකං විජ්ජං 
පරියාපුණිතුකායමො, ඔකාසංයමකයරොහී’’ති.භගවා‘‘යතනහිපබ්බජා’’ති
ආහ. යසො ‘‘විජ්ජාය පරිකම්මං පබ්බජ්ජා’’ති මඤ්ඤමායනො පබ්බජීති. 

පරවම්භනවයසනාතිපයරසංගරහනවයසන. 

අකක්කසන්ති අඵරුසං. විඤ්ඤාපනින්ති අත්ථවිඤ්ඤාපනිං. සච්චන්ති

භූතත්ථං. නාභිසය තියායගිරාය අඤ්ඤංකුජ්ොපනවයසනනල්ගායපයය, 
ඛීණාසයවො නාම එවරූපයමව ගිරං න භායසයය, තස්මා තමහං බ්රූත
බ්රාහ්මණංවදාමීතිඅත්යථො. 

අනුවිචිනිත්වාති අනුවිචායරත්වා. චණ්ඩිකතං ගච්ඡන්තන්ති සීඝගතියා
ගච්ඡන්තං. 

බාහියදාරුචීරියත්යථරවත්ථු 

216. අට්ඨයම එකරත්තිවායසන ගන්ත්වාතියදවතානුභායවනගන්ත්වා.
‘‘බුද්ධානුභායවනා’’තිපිවදන්ති.එවං ගයතොචවිහාරංපවිසිත්වාසම්බහුයල්
භික්ඛූ භුත්තපාතරායස කායාල්සියවියමොචනත්ථාය අබ්යභොකායස
චඞ්කමන්යත දිස්වා ‘‘කහං එතරහි සත්ථා’’ති පුච්ඡි. භික්ඛූ ‘‘සාවත්ථියං
පිණ්ඩායපවිට්යඨො’’තිවත්වාතංපුච්ඡිංසු–‘‘ත්වංපනකුයතො ආගයතො’’ති? 
සුප්පාරකා ආගයතොම්හීති. කදා නික්ඛන්යතොසීති? හියයයො සායං 
නික්ඛන්යතොම්හීති. දූරයතො ආගයතො, තව පායද යධොවිත්වා යතයල්න
මක්යඛත්වා යථොකං විස්සමාහි, ආගතකායල් සත්ථාරං දක්ඛිස්සතීති. අහං, 
භන්යත, සත්ථු වා අත්තයනො වා ජීවිතන්තරායං න ජානාත, 
එකරත්යතයනවම්හි කත්ථචි අට්ඨත්වා අනිසීදිත්වා වීසයයොජනසතිකං
මග්ගං ආගයතො, සත්ථාරං පස්සිත්වාව විස්සතස්සාමීති. යසො එවං වත්වා 
තරමානරූයපො සාවත්ථිං පවිසිත්වා භගවන්තං අයනොපමාය බුද්ධසිරියා
පිණ්ඩාය චරන්තං දිස්වා ‘‘චිරස්සං වත යම දිට්යඨො සම්මාසම්බුද්යධො’’ති 
දිට්ඨට්ඨානයතො පට්ඨාය ඔණතසරීයරො ගන්ත්වා අන්තරවීථියයමව
පඤ්චපතිට්ඨියතන වන්දිත්වා යගොප්ඵයකසු දළ්හං ගයහත්වා එවමාහ –
‘‘යදයසතු යම, භන්යත, භගවා ධම්මං, යදයසතු යම සුගයතො ධම්මං, යං
මමස්සදීඝරත්තංහිතායසුඛායා’’ති. 
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අථනංසත්ථා ‘‘අකායල්ොයඛොතාව, බාහිය, අන්තරඝරංපවිට්යඨොම්හි 
පිණ්ඩායා’’ති පටික්ඛිපි. තං සුත්වා බාහියයො, ‘‘භන්යත, සංසායර
සංසරන්යතනකබළීකාරාහායරොනයනොල්ද්ධපුබ්යබො, තුම්හාකංවාමය්හං
වා ජීවිතන්තරායං න ජානාත, යදයසථ යම ධම්ම’’න්ති. සත්ථා දුතියම්පි
පටික්ඛිපියයව. එවං කිරස්ස අයහොසි ‘‘ඉමස්ස මං දිට්ඨකාල්යතො පට්ඨාය
සකල්සරීරං පීතියා නිරන්තරං අජ්යෙොත්ථටං යහොති, බල්වපීතියවයගන
ධම්මංසුත්වාපිනසක්ඛිස්සතිපටිවිජ්ඣිතුං, මජ්ෙත්තුයපක්ඛාතාවතිට්ඨතු, 
එකරත්යතයනව වීසයයොජනසතං මග්ගං ආගතත්තා දරයථොපිස්ස බල්වා, 
යසොපි තාව පටිප්පස්සම්භතූ’’ති. තස්මා ද්වික්ඛත්තුං පටික්ඛිපිත්වා තතියං
යාචියතො අන්තරවීථියංඨියතොව ‘‘තස්මාතිහයත, බාහිය, එවං සික්ඛිතබ්බං
දිට්යඨදිට්ඨමත්තංභවිස්සතී’’තිආදිනා (උදා.10) නයයනධම්මං යදයසති.

ඉමමත්ථං සංඛිපිත්වා දස්යසන්යතො ‘‘සත්ථාරං පිණ්ඩාෙ 

පවිට්ඨ’’න්තිආදිමාහ.තත්ථ අන්තරඝයරති අන්තරවීථියං. 

අපරිපුණ්ණපත්තචීවරතාෙ පත්තචීවරං පරියෙසන්යතොති යසො කිර
වීසතිවස්සසහස්සානිසමණධම්මංකයරොන්යතො ‘‘භික්ඛුනා නාමඅත්තයනො
පච්චයයල්භිත්වාඅඤ්ඤංඅයනොයල්ොයකත්වාසයයමවභුඤ්ජිතුංවට්ටතී’’ති 
එකභික්ඛුස්සපි පත්යතන වා චීවයරන වා සඞ්ගහං නාකාසි. යතනස්ස 
‘‘ඉද්ධිමයපත්තචීවරං න උප්පජ්ජිස්සතී’’ති ඤත්වා එහිභික්ඛුභායවන
පබ්බජ්ජං න අදාසි. තාවයදව ච පබ්බජ්ජං යාචියතො ‘‘පරිපුණ්ණං යත
පත්තචීවර’’න්ති පුච්ඡිත්වා ‘‘අපරිපුණ්ණ’’න්ති වුත්යත ‘‘යතන හි
පත්තචීවරං පරියයසාහී’’ති වත්වා පක්කාත. තස්මා යසො පත්තචීවරං
පරියයසන්යතොසඞ්කාරට්ඨානයතොයචොළඛණ්ඩානිසංකඩ්ඪති. 

සහස්සමපීති පරිච්යඡදවචනං. එකසහස්සං ද්යවසහස්සානීති එවං

සහස්යසන යච පරිච්ඡින්නා ගාථා යහොන්ති, තා ච අනත්ථපදසංහිතා 
ආකාසවණ්ණපබ්බතවණ්ණාදීනි පකාසයකහි අනිබ්බානදීපයකහි
අනත්ථයකහි පයදහි සංහිතා යාව බහුකා යහොන්ති, තාව පාපිකා එවාති 

අත්යථො. එකං ගාථාපදං යසයෙයොති ‘‘අප්පමායදො අමතපදං…යප.… යථා
මතා’’ති(ධ.ප.21) එවරූපාඑකගාථාපියසයයයොති අත්යථො. 

කුමාරකස්සපත්යථරවත්ථු 

217. නවයම එකං බුද්ධන්තරං සම්පත්තිං අනුභවමායනොති
සාවකයබොධියා නියතතාය පුඤ්ඤසම්භාරස්ස ච සාතිසයත්තා විනිපාතං 
අගන්ත්වා එකං බුද්ධන්තරං යදයවසු ච මනුස්යසසු ච සම්පත්තිං

අනුභවමායනො. ‘‘එකිස්සා කුලදාරිකාෙ කුච්ඡිම්හි උප්පන්යනො’’ති වත්වා 

තයමවස්ස උප්පන්නභාවං මූල්යතො පට්ඨාය දස්යසතුං – ‘‘සා චා’’තිආදි

වුත්තං. තත්ථ සාති කුල්දාරිකා. ච-සද්යදො බයතියරකත්යථො. යතන

වුච්චමානංවියසසං යජොතයති. කුලඝරන්තිපතිකුල්යගහං. ගබ්භනිමිත්තන්ති
ගබ්භස්ස සණ්ඨිතභාවවිග්ගහං. සතිපි විසාඛාය 
සාවත්ථිවාසිකුල්පරියාපන්නත්යත තස්සා තත්ථ පධානභාවදස්සනත්ථං 
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‘‘විසා ඤ්චා’’තිආදි වුත්තං යථා ‘‘බ්රාහ්මණා ආගතා, වාසිට්යඨොපි 
ආගයතො’’ති. භගවතා එවං ගහිතනාමත්තාති යයොජනා. යස්මා රාජපුත්තා
යල්ොයක ‘‘කුමාරා’’ති යවොහරීයන්ති, අයඤ්ච රඤ්යඤො කිත්තිමපුත්යතො, 

තස්මාආහ– ‘‘රඤ්යඤො…යප.…සඤ් ානිංසූ’’ති. 

පඤ්චදස පඤ්යහ අභිසඞ් රිත්වාති ‘‘භික්ඛු, භික්ඛු, අයං වම්තයකො

රත්තිං ධූපායති, දිවා පජ්ජල්තී’’තිආදිනා වම්මිකසුත්යත (ම. නි. 1.249) 

ආගතනයයනපඤ්චදසපඤ්යහ අභිසඞ්ඛරිත්වා. පාොසිරඤ්යඤොති‘‘නත්ථි
පරයල්ොයකො, නත්ථි සත්තා ඔපපාතිකා, නත්ථිසුකතදුක්කටානංකම්මානං
ඵල්ංවිපායකො’’ති(දී.නි.2.410, 412) එවංල්ද්ධිකස්සපායාසිරාජස්ස.රාජා
හිතදාඅනභිසිත්යතොහුත්වාපයසනදිනා යකොසයල්නදින්නයසතබයනගරං

අජ්ොවසන්යතොඉමංදිට්ඨිංගණ්හි. පඤ්චදසහිපඤ්යහහිපටිමණ්යඩත්වාති
‘‘තං කිං මඤ්ඤසි, රාජඤ්ඤ, ඉයම චන්දිමසූරියා ඉමස්තං වා යල්ොයක
පරස්තංවායදවා වායතමනුස්සා’’තිඑවමාදීහි (දී.නි. 2.411) පඤ්චදසහි

පඤ්යහහි පටිමණ්ඩිතං කත්වා. සුත්තන්යතති පායාසිසුත්තන්යත (දී. නි.
2.406ආදයයො). 

මහායකොට්ඨිකත්යථරවත්ථු 

218. දසමංඋත්තානත්ථයමව. 

තතියඑතදග්ගවග්ගවණ්ණනානිට්ඨිතා. 

14. එතදග්ගවග්යගො 

(14) 4. චතුත්ථඑතදග්ගවග්ගවණ්ණනා 
ආනන්දත්යථරවත්ථු 

219-223. චතුත්ථවග්ගස්ස පඨයම යහට්ඨාවුත්තප්පමාණන්තියහට්ඨා 
යකොණ්ඩඤ්ඤත්යථරස්ස වත්ථුම්හි ‘‘තස්ස ධරපත්තානි නවුතිහත්ථානි
යහොන්ති, යකසරං තිංසහත්ථං, කණ්ණිකා ද්වාදසහත්ථා, පායදන

පතිට්ඨිතට්ඨානං එකාදසහත්ථ’’න්ති එවං වුත්තප්පමාණං. රඤ්යඤො

යපයසසීති පච්චන්තස්ස කුපිතභාවං ආයරොයචත්වා යපයසසි. 

යථරගාථාසංවණ්ණනාෙං (යථරගා. අට්ඨ. 2.1016 
ආනන්දත්යථරගාථාවණ්ණනා) පන ‘‘පච්චන්තස්ස කුපිතභාවං රඤ්යඤො
අනායරොයචත්වා සයයමව තං වූපසයමසි, තං සුත්වා රාජා තුට්ඨමානයසො
පුත්තං පක්යකොසායපත්වා ‘වරං යත, සුමන, දම්ත, ගණ්හාහී’ති ආහා’’ති

වුත්තං. නයමතංචිත්තං අත්ථීතිමමඑවරූපංචිත්තංනත්ථි. අවඤ්ඣන්ති 

අතුච්ඡං. අඤ්ඤං වයරහීති අඤ්ඤං පත්යථහි, අඤ්ඤං ගණ්හාහීති වුත්තං

යහොති. උදකං අධිට්ඨාොති ‘‘උදකං යහොතූ’’ති අධිට්ඨහිත්වා. ගයතනාති

ගමයනන. න ආමිසචක්ඛුකාති චීවරාදිපච්චයසඞ්ඛාතං ආතසං න
ඔයල්ොයකන්ති. 
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වසනට්ඨානසභායගයෙවාති වසනට්ඨානසමීයපයයව. 

එකන්තවල්ලයභොති උපට්ඨාකට්ඨායන එකන්යතන වල්ල්යභො. 

එතස්යසවාති එතස්යසව භික්ඛුස්ස. ද්යවජ්ඣකථා න යහොන්තීති
ද්විධාභූතකථානයහොන්ති, අයනකන්තිකකථානයහොන්තීතිවුත්තං යහොති. 

අනිබද්ධාති අනියතා. යලොහියතන ගලන්යතනාති ඉත්ථම්භූතක්ඛායන

කරණවචනං, ගල්න්යතනයල්ොහියතනයුත්යතොති අත්යථො. අන්වාසත්යතොති

අනුගයතො. උට්යඨහි, ආවුයසො ආනන්ද, උට්යඨහි, ආවුයසො ආනන්දාති

තුරියතඉදමායමඩිතවචනං. දුවියධනඋදයකනාතිසීතුදයකනඋණ්හුදයකන

ච. තිවියධන දන්තකට්යඨනාති ඛුද්දකං මහන්තං මජ්ඣිමන්ති එවං

තිප්පකායරන දන්තකට්යඨන. නව වායර අනුපරිොෙතීති සත්ථරි
පක්යකොසන්යත පටිවචනදානාය ථිනතද්ධවියනොදනත්ථං නවක්ඛත්තුං

අනුපරියායති. යතයනවාහ – ‘‘එවඤ්හිස්ස අයහොසී’’තිආදි. යසසයමත්ථ
සුවිඤ්යඤයයයමව. 

උරුයවල්කස්සපත්යථරවත්ථු 

224. දුතියය යංවත්තබ්බං, තං විත්ථාරයතොවිනයපාළියංආගතයමව. 

කාළුදායිත්යථරවත්ථු 

225. තතියය ගමනාකප්පන්තිගමනාකාරං.යසසයමත්ථඋත්තානයමව. 

බාකුල්ත්යථරවත්ථු 

226. චතුත්යථ නිරාබාධානන්ති ආබාධරහිතානං. යථා ‘‘ද්වාවීසති
ද්වත්තිංසා’’තිආදිම්හි වත්තබ්යබ ‘‘බාවීසති බාත්තිංසා’’තිආදීනි වුච්චන්ති, 
එවයමවං ද්යව කුල්ානි අස්සාති ද්විකුයල්ො, ද්යවකුයල්ොති වා වත්තබ්යබ

බාකුයල්ොති වුත්තන්ති ආහ – ‘‘බාකුයලොති ද්වීසු කුයලසු වඩ්ඪිතත්තා

එවංලද්ධනායමො’’ති. උපයෙොයගනාති ආනුභායවන. ඵාසුකකායලති 

අයරොගකායල්. ගද්දුහනමත්තම්පීති යගොදුහනමත්තම්පි කාල්ං. ඉධ පන න
සකයල්ො යගොදුහනක්ඛයණො අධිප්යපයතො, අථ යඛො ගාවිං ථයන ගයහත්වා 

එකඛීරබින්දුදුහනකාල්මත්තං අධිප්යපතං. ආයරොගයසාලන්ති ආතුරානං
අයරොගභාවකරණත්ථායකතසාල්ං. 

නිමුජ් නුම්මුජ් නවයසනාති ජාණුප්පමායණ උදයක යථොකංයයව

නිමුජ්ජනුම්මුජ්ජනවයසන. ඡඩ්යඩත්වා පලායීති මච්ඡස්ස මුඛසමීයපයයව

ඡඩ්යඩත්වා පල්ායි. දාරකස්ස යතය නාති දාරකස්ස පුඤ්ඤයතයජන. 

මාරිෙමානාව මරන්තීති දණ්ඩාදීහි යපොයථත්වා මාරියමානාව මරන්ති, න

ජායල්න බද්ධතාමත්යතන අමාරියමානා. නීහටමත්යතොව මයතොති
නීහටක්ඛයණයයව මයතො. යතනස්ස මාරණත්ථං උපක්කයමො න කයතො, 

යයනඋපක්කයමනදාරකස්සආබායධොසියා. තන්තිමච්ඡං. සකලයමවාති

අවිකල්යමව පරිපුණ්ණාවයවයමව. නයකළාෙතීතිනනන්දති, කිස්තඤ්චින 

මඤ්ඤති. පිට්ඨියතො ඵායලන්තීති දාරකස්ස පුඤ්ඤයතයජන පිට්ඨියතො
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ඵායල්න්තී. යභරිං චරායපත්වාති ‘‘පුත්තං ල්භි’’න්ති උග්යඝොසනවයසන

යභරිං චරායපත්වා. පකතිං ආචික්ඛීති අත්තයනො පුත්තභාවං කයථසි. 

කුච්ඡිොධාරිතත්තා අමාතාකාතුංනසක්කාතිජනනීභාවයතොඅමාතාකාතුං

න සක්කා. මච්ඡං ගණ්හන්තාපීති මච්ඡං වික්කිණිත්වා ගණ්හන්තාපි. තථා 
ගණ්හන්තා ච තප්පරියාපන්නං සබ්බං ගණ්හන්ති නාමාති ආහ – 

‘‘වක්කෙකනාදීනි බහිකත්වා ගණ්හන්තානාමනත්ථී’’ති. අෙම්පි අමාතා

කාතුංනසක්කාතිදින්නපුත්තභාවයතොනසක්කා. 

යසොභිතත්යථරවත්ථු 

227. පඤ්චමං උත්තානත්ථයමව. 

උපාලිත්යථරවත්ථු 

228. ඡට්යඨ භාරුකච්ඡකවත්ථුන්ති අඤ්ඤතයරො කිර භාරුකච්ඡයදසවාසී

භික්ඛු සුපිනන්යත පුරාණදුතියිකාය යමථුනං ධම්මං පටියසවිත්වා

‘‘අස්සමයණො අහං විබ්භතස්සාමී’’ති භාරුකච්ඡං ගච්ඡන්යතො 

අන්තරාමග්යග ආයස්මන්තං උපාලිං පස්සිත්වා එතමත්ථං ආයරොයචසි.

ආයස්මාඋපාලි, එවමාහ–‘‘අනාපත්ති, ආවුයසො, සුපිනන්යතනා’’ති.යස්මා

සුපිනන්යත අවිසයත්තා එවං යහොති. තස්මා උපාලිත්යථයරො භගවතා

අවිනිච්ඡිතපුබ්බම්පි ඉමං වත්ථුංනයග්ගායහන එවං විනිච්ඡිනි. ගහපතියනො

ද්යව දාරකා යහොන්ති පුත්යතො ච භාගියනයයයො ච. අථ යසො ගහපති

ගිල්ායනොහුත්වාආයස්මන්තංඅජ්ජුකංඑතදයවොච–‘‘ඉමං, භන්යත, ඔකාසං

යයො ඉයමසං දාරකානං සද්යධො යහොති පසන්යනො, තස්ස

ආචික්යඛයයාසී’’ති.යතනචසමයයනතස්සච ගහපතියනොභාගියනයයයො

සද්යධොයහොතිපසන්යනො.අථායස්මාඅජ්ජුයකොතංඔකාසංතස්ස දාරකස්ස

ආචික්ඛි. යසො යතන සාපයතයයයන කුටුම්බඤ්ච සණ්ඨයපසි, දානඤ්ච

පට්ඨයපසි. අථ තස්ස ගහපතියනො පුත්යතො ආයස්මන්තං ආනන්දං

එතදයවොච– ‘‘යකොනුයඛො, භන්යතආනන්ද, පිතුයනොදායජ්යජොපුත්යතො

වා භාගියනයයයො වා’’ති. පුත්යතො යඛො, ආවුයසො, පිතුයනො දායජ්යජොති.

ආයස්මා, භන්යත, අයයයො අජ්ජුයකො අම්හාකං සාපයතයයං අම්හාකං 

යමථුනකස්සආචික්ඛීති.අස්සමයණො, ආවුයසො, යසොඅජ්ජුයකොති.අථායස්මා

අජ්ජුයකො ආයස්මන්තංආනන්දංඑතදයවොච–‘‘යදහියම, ආවුයසොආනන්ද, 

විනිච්ඡය’’න්ති.යතඋයභොපි උපාලිත්යථරස්සසන්තිකංඅගමංසු.අථායස්මා

උපාලි, ආයස්මන්තං ආනන්දං එතදයවොච – ‘‘යයො නු යඛො, ආවුයසො

ආනන්ද, සාතයකන ‘ඉමං ඔකාසං ඉත්ථන්නාමස්ස ආචික්ඛා’ති වුත්යතො, 

තස්ස ආචික්ඛති, කිං යසො ආපජ්ජතී’’ති? න, භන්යත, කිඤ්චි ආපජ්ජති 

අන්තමයසො දුක්කටමත්ථම්පීති. අයං, ආවුයසො, ආයස්මා අජ්ජුයකො

සාතයකන ‘‘ඉමං ඔකාසං ඉත්ථන්නාමස්ස ආචික්ඛා’’ති වුත්යතො තස්ස

ආචික්ඛති, අනාපත්ති, ආවුයසො, ආයස්මයතො අජ්ජුකස්සාති.භගවාතංසුත්වා
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‘‘සුකථිතං, භික්ඛයව, උපාලිනා’’තිවත්වා සාධකාරමදාසි, තංසන්ධායයතං

වුත්තං. කුමාරකස්සපවත්ථු (අ.නි.අට්ඨ.1.1.217) පනයහට්ඨා ආගතයමව. 

ඡන්නං ඛත්තියානන්ති භද්දියයො සකයරාජා අනුරුද්යධො ආනන්යදො භගු

කිතයල්ො යදවදත්යතොති ඉයමසං ඡන්නං ඛත්තියානං. පසාධයකොති

මණ්ඩයිතා. පාළියන්තිසඞ්ඝයභදක්ඛන්ධකපාළියන්ති(චූළව.330 ආදයයො). 

නන්දකත්යථරවත්ථු 

229. සත්තයම එකසයමොධායනති එකස්තං සයමොධායන, එකස්තං
සන්නිපායතතිඅත්යථො.යසසංසුවිඤ්යඤයයයමව. 

නන්දත්යථරවත්ථු 

230. අට්ඨයම න තං චතුසම්ප ඤ්ඤවයසන අපරිච්ඡින්දිත්වා

ඔයලොයකතීති සාත්ථකසප්පායයගොචරඅසම්යමොහසම්පජඤ්ඤසඞ්ඛාතානං
චතුන්නංසම්පජඤ්ඤානංවයසන අපරිච්ඡින්දිත්වාතංදිසංනඔයල්ොයකති.
යසොහිආයස්මා ‘‘යයමවාහංඉන්ද්රියයසු අගුත්තද්වාරතංනිස්සායසාසයන
අනභිරතිආදිවිප්පකාරප්පත්යතො, තයමව සුට්ඨු නිග්ගයහස්සාමී’’ති
උස්සාහජායතො බල්වහියරොත්තප්යපො, තත්ථ ච කතාධිකාරත්තා 
ඉන්ද්රියසංවයරො උක්කංසපාරතප්පත්යතො චතුසම්පජඤ්ඤං අමුඤ්චිත්වාව
සබ්බදිසං ආයල්ොයකති.වුත්තඤ්යචතංභගවතා– 

‘‘සයච, භික්ඛයව, නන්දස්ස පුරත්ථිමා දිසා ආයල්ොයකතබ්බා
යහොති, සබ්බං යචතයසො සමන්නාහරිත්වා නන්යදො පුරත්ථිමං දිසං
ආයල්ොයකති ‘එවං යම පුරත්ථිමං දිසං ආයල්ොකයයතො
නාභිජ්ොයදොමනස්සා පාපකා අකුසල්ා ධම්මා අන්වාසවිස්සන්තී’ති.
ඉතිහ තත්ථ සම්පජායනො යහොති. සයච, භික්ඛයව, නන්දස්ස පච්ඡිමා
දිසා, උත්තරා දිසා, දක්ඛිණා දිසා, උද්ධං, අයධො, අනුදිසා
අනුවියල්ොයකතබ්බා යහොති, සබ්බං යචතයසො සමන්නාහරිත්වා
නන්යදො අනුදිසං අනුවියල්ොයකති ‘එවං යම අනුදිසං
අනුවියල්ොකයයතො…යප.… සම්පජායනොයහොතී’’’ති(අ.නි.8.9). 

අභියසකයගහපයවසනආවාහමඞ්ගයලසු වත්තමායනසූති ඉධ තීණි
මඞ්ගල්ානි වුත්තානි, විනයට්ඨකථායං පන ‘‘තං දිවසයමවනන්දකුමාරස්ස
යකසවිස්සජ්ජනං, පට්ටබන්යධො, ඝරමඞ්ගල්ං, ඡත්තමඞ්ගල්ං, 
ආවාහමඞ්ගල්න්ති පඤ්ච මඞ්ගල්ානි යහොන්තී’’ති වුත්තං. තත්ථ

කුල්මරියාදවයසන යකයසොයරොපනං යකසවිස්සජ් නං. 

යුවරාජපට්ටබන්ධනං පට්ටබන්යධො. අභිනවඝරප්පයවසනමයහො 

ඝරමඞ්ගලං. විවාහකරණමයහො ආවාහමඞ්ගලං. යුවරාජඡත්තමයහො 

ඡත්තමඞ්ගලං. 

නන්දකුමාරං අභියසකමඞ්ගල්ංනතථාපීයළසි, යථාජනපදකල්යාණියා
වුත්තවචනන්තිඅජ්ොහරිතබ්බං.තයදවපනවචනංසරූපයතොදස්යසතුං – 
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පටුන 

‘‘පත්තං ආදාෙ ගමනකායල’’තිආදි වුත්තං.  නපදකලයාණීති ජනපදම්හි
කල්යාණීඋත්තමා ඡසරීරයදොසරහිතාපඤ්ච කල්යාණසමන්නාගතා.සාහි
යස්මානාතිදීඝානාතිරස්සානාතිකිසානාතිථූල්ානාතිකාළී නාච්යචොදාතාති

අතික්කන්තා මානුසවණ්ණං, අසම්පත්තා දිබ්බවණ්ණං, තස්මා ඡ

සරීරයදොසරහිතා. ඡවිකල්යාණං මංසකල්යාණං න්හාරුකල්යාණං 
අට්ඨිකල්යාණංවයකල්යාණන්තිඉයමහිපනකල්යායණහිසමන්නාගතත්තා 

පඤ්ච කලයාණසමන්නාගතා නාම. තස්සා හි ආගන්තුයකොභාසකිච්චං 
නත්ථි, අත්තයනො සරීයරොභායසයනව ද්වාදසහත්යථ ඨායන ආයල්ොකං
කයරොති, පියඞ්ගුසාමා වා යහොති සුවණ්ණසාමා වා, අයමස්සා 

ඡවිකලයාණතා. චත්තායරො පනස්සා හත්ථපාදා මුඛපරියයොසානඤ්ච
ල්ාඛාරසපරිකම්මකතංවිය රත්තපවාළරත්තකම්බල්සදිසංයහොති, අයමස්සා 

මංසකලයාණතා. වීසති පන නඛපත්තානි මංසයතො අමුත්තට්ඨායන
ල්ාඛාරසපූරිතානි විය, මුත්තට්ඨායන ඛීරධාරාසදිසානි යහොන්ති, අයමස්සා 

න්හාරුකලයාණතා. ද්වත්තිංස දන්තා සුඵුසිතා සුයධොතවජිරපන්ති විය

ඛායන්ති, අයමස්සා අට්ඨිකලයාණතා. වීසංවස්සසතිකාපි සමානා

යසොළසවස්සුද්යදසිකාවිය යහොතිනිප්පලියතන, අයමස්සා වෙකලයාණතා. 
ඉති ඉයමහි පඤ්චහි කල්යායණහි සමන්නාගතත්තා ‘‘ජනපදකල්යාණී’’ති

වුච්චති. තුවටන්තිසීඝං. 

ඉමස්මිං ඨායන නිවත්යතස්සති, ඉමස්මිං ඨායන නිවත්යතස්සතීති

චින්යතන්තයමවාති යසො කිර තථාගයත ගාරවවයසන ‘‘පත්තං යවො, 
භන්යත, ගණ්හථා’’ති වත්තුං අවිසහන්යතො එවං චින්යතසි –
‘‘යසොපානසීයසපත්තං ගණ්හිස්සතී’’ති. සත්ථාතස්තම්පිඨායනනගණ්හි.
ඉතයරො ‘‘යසොපානපාදමූයල් ගණ්හිස්සතී’’ති චින්යතසි. සත්ථා තත්ථාපින
ගණ්හි.ඉතයරො ‘‘රාජඞ්ගයණගණ්හිස්සතී’’තිචින්යතසි.සත්ථාතත්ථාපින
ගණ්හි. එවං ‘‘ඉධ ගණ්හිස්සති, එත්ථ ගණ්හිස්සතී’’ති චින්යතන්තයමව
සත්ථාවිහාරංයනත්වා පබ්බායජසි. 

මහාකප්පිනත්යථරවත්ථු 

231. නවයම සුතවිත්තයකොති ධම්මස්සවනපියයො. පටිහාරකස්සාති

යදොවාරිකස්ස. සච්චකායරනාති සච්චකිරියාය. සත්ථා ‘‘උප්පලවණ්ණා

ආගච්ඡතූ’’ති චින්යතසි. යථරී ආගන්ත්වා සබ්බා පබ්බාය ත්වා 

භික්ඛුනීඋපස්සෙං ගතාති ඉදං අඞ්ගුත්තරභාණකානං කථාමග්ගං

දස්යසන්යතන වුත්තං. යතයනව ධම්මපදට්ඨකථාෙං (ධ. ප. අට්ඨ. 
1.මහාකප්පිනත්යථරවත්ථු)වුත්තං– 

‘‘තා සත්ථාරංවන්දිත්වාඑකමන්තංඨිතා පබ්බජ්ජංයාචිංසු.එවං
කිර වුත්යත සත්ථා උප්පල්වණ්ණායආගමනං චින්යතසීති එකච්යච
වදන්ති. සත්ථා පන තා උපාසිකායයො ආහ – ‘සාවත්ථිං ගන්ත්වා 
භික්ඛුනීඋපස්සයය පබ්බායජථා’ති. තා අනුපුබ්යබන ජනපදචාරිකං
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චරමානාඅන්තරාමග්යග මහාජයනනඅභිහටසක්කාරසම්මානාපදසාව
වීසයයොජනසතිකං මග්ගං ගන්ත්වා භික්ඛුනීඋපස්සයය පබ්බජිත්වා
අරහත්තංපාපුණිංසූ’’ති. 

ධම්මපීතීති ධම්මපායයකො, ධම්මං පිවන්යතොති අත්යථො. ධම්යමො ච
නායමස න සක්කා භාජයනන යාගුආදීනි විය පාතුං, නවවිධං පන 
යල්ොකුත්තරධම්මං නාමකායයන ඵුසන්යතො ආරම්මණයතො
සච්ඡිකයරොන්යතො පරිඤ්ඤාභිසමයාදීහි දුක්ඛාදීනි අරියසච්චානි

පටිවිජ්ෙන්යතො ධම්මං පිවති නාම. සු ං යසතීති යදසනාමත්තයමතං, 

චතූහිපිඉරියාපයථහිසුඛංවිහරතීතිඅත්යථො. විප්පසන්යනනාතිඅනාවියල්න

නිරුපක්කියල්යසන. අරිෙප්පයවදියතති බුද්ධාදීහි අරියයහි පයවදියත

සතිපට්ඨානාදියභයද යබොධිපක්ඛියධම්යම. සදා රමතීති එවරූයපො ධම්මපීති 
විප්පසන්යනනයචතසාවිහරන්යතොපණ්ඩිච්යචනසමන්නාගයතොසදාරමති

අභිරමති. බාහිතපාපත්තා ‘‘බ්රාහ්මණා’’තියථරංආල්පති. 

සාගතත්යථරවත්ථු 

232. දසයම ඡබ්බග්ගිොනං වචයනනාති යකොසම්බිකා කිර උපාසකා
ආයස්මන්තං සාගතං උපසඞ්කතත්වා අභිවායදත්වා එකමන්තං ඨිතා
එවමාහංසු – ‘‘කිං, භන්යත, අයයානං දුල්ල්භඤ්ච මනාපඤ්ච, කිං
පටියායදමා’’ති? එවං වුත්යත ඡබ්බග්ගියා භික්ඛූ යකොසම්බියක උපාසයක
එතදයවොචුං– ‘‘අත්ථාවුයසොකායපොතිකා, නාමපසන්නාභික්ඛූනං දුල්ල්භා
ච මනාපා ච, තං පටියායදථා’’ති. අථ යකොසම්බිකා උපාසකා ඝයර ඝයර
කායපොතිකං පසන්නංපටියායදත්වාආයස්මන්තංසාගතංපිණ්ඩායචරන්තං
දිස්වා එතදයවොචුං – ‘‘පිවතු, භන්යත, අයයයො සාගයතො කායපොතිකං
පසන්නං, පිවතු, භන්යත, අයයයො සාගයතො කායපොතිකං පසන්න’’න්ති.
අථායස්මා සාගයතො ඝයර ඝයර කායපොතිකං පසන්නං පිවිත්වා නගරම්හා

නික්ඛමන්යතොනගරද්වායරපති.යතනවුත්තං– ‘‘ඡබ්බග්ගිොනංවචයනන

සබ්බයගයහසු කායපොතිකං පසන්නං පටිොයදත්වා’’තිආදි. තත්ථ 

කායපොතිකා නාම කයපොතපාදසමානවණ්ණා රත්යතොභාසා. පසන්නාති

සුරාමණ්ඩස්යසතං අධිවචනං. විනයෙ සමුට්ඨිතන්ති සුරාපානසික්ඛාපයද
(පාචි. 326 ආදයයො)ආගතං. 

රාධත්යථරවත්ථු 

233. එකාදසයම සත්ථා සාරිපුත්තත්යථරස්සසඤ්ඤංඅදාසීතිබ්රාහ්මණං
පබ්බායජතුං සඤ්ඤං අදාසි, ආණායපසීති වුත්තං යහොති. භගවා කිර තං
බ්රාහ්මණං පබ්බජ්ජං අල්භිත්වා කිසං ලූඛං දුබ්බණ්ණං
උප්පණ්ඩුප්පණ්ඩුකජාතං දිස්වා භික්ඛූ ආමන්යතසි – ‘‘යකො, භික්ඛයව, 
තස්ස බ්රාහ්මණස්ස අධිකාරං සරතී’’ති. එවං වුත්යතආයස්මා සාරිපුත්යතො
භගවන්තං එතදයවොච – ‘‘අහංයඛො, භන්යත, තස්සබ්රාහ්මණස්සඅධිකාරං
සරාමී’’ති.කිංපනත්වං, සාරිපුත්ත, බ්රාහ්මණස්සඅධිකාරංසරසීති.ඉධයම, 
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භන්යත, යසො බ්රාහ්මයණො රාජගයහ පිණ්ඩාය චරන්තස්ස කටච්ඡුභික්ඛං
දායපසි, ඉමං යඛො අහං, භන්යත, තස්ස බ්රාහ්මණස්ස අධිකාරං සරාමී’’ති.
සාධසාධ, සාරිපුත්ත.කතඤ්ඤුයනොහි, සාරිපුත්ත, සප්පුරිසාකතයවදියනො, 
යතන හි ත්වං, සාරිපුත්ත, තං බ්රාහ්මණං පබ්බායජහි උපසම්පායදහීති. 

අට්ඨුප්පත්තිෙං ආගයතොති අලීනචිත්තජාතකස්ස (ජා. 1.2.11-12) 
අට්ඨුප්පත්තියං(ජා.අට්ඨ. 2.2.අලීනචිත්තජාතකවණ්ණනා)ආගයතො. 

නිධීනන්ති තත්ථ තත්ථනිදහිත්වාඨපිතානංහිරඤ්ඤසුවණ්ණාදිපූරානං

නිධිකුම්භීනං. පවත්තාරන්තිකිච්ඡජීවියකදුග්ගතමනුස්යසඅනුකම්පංකත්වා 
‘‘එහි, යතසුයඛනජීවනුපායංදස්යසස්සාමී’’තිනිධිට්ඨානංයනත්වාහත්ථං 
පසායරත්වා ‘‘ඉමං ගයහත්වා සුඛං ජීවා’’ති ආචික්ඛිතාරං විය. 

වජ් දස්සිනන්ති ද්යව වජ්ජදස්සියනො ‘‘ඉතනා නං අසාරුප්යපන වා 
ඛලියතන වා සඞ්ඝමජ්යෙ නිග්ගණ්හිස්සාමී’’ති රන්ධගයවසයකො ච, 
අනඤ්ඤාතං ඤාපනත්ථාය ඤාතං අනුග්ගණ්හනත්ථාය සීල්ාදීනමස්ස
වුද්ධිකාමතායතංතංවජ්ජංඔයල්ොකයනන උල්ලුම්පනසභාවසණ්ඨියතොච.
අයං ඉධ අධිප්යපයතො. යථා හි දුග්ගතමනුස්යසො ‘‘ඉමං ගණ්හාහී’’ති
තජ්යජත්වාපි යපොයථත්වාපි නිධිං දස්යසන්යත යකොපං න කයරොති, 
පමුදියතොව යහොති, එවයමවං එවරූයප පුග්ගයල් අසාරුප්පං වා ඛලිතං වා
දිස්වා ආචික්ඛන්යත යකොයපො න කාතබ්යබො, තුට්යඨයනව භවිතබ්බං.
‘‘භන්යත, මහන්තංයවොකම්මංකතංමය්හං ආචරියුපජ්ොයට්ඨායනඨත්වා
ඔවදන්යතහි, පුනපිමංවයදයයාථා’’ති පවායරතබ්බයමව. 

නිග්ගය්හවාදින්තිඑකච්යචොහි සද්ධිවිහාරිකාදීනංඅසාරුප්පංවාඛලිතං
වා දිස්වා ‘‘අයං යම මුයඛොදකදානාදීහි සක්කච්චං උපට්ඨහති, සයච නං
වක්ඛාත, නමං උපට්ඨහිස්සති, එවං යම පරිහානි භවිස්සතී’’ති තං වත්තුං
අවිසහන්යතොනනිග්ගය්හවාදීනාමයහොති, යසොඉමස්තංසාසයන කචවරං
ආකිරති. යයො පන තථාරූපං වජ්ජං දිස්වා වජ්ජානුරූපං තජ්යජන්යතො
පණායමන්යතො දණ්ඩකම්මංකයරොන්යතොවිහාරානීහරන්යතොසික්ඛායපති, 
අයං නිග්ගය්හවාදී නාම යසයයථාපි, සම්මාසම්බුද්යධො. වුත්තඤ්යහතං –
‘‘නිග්ගය්හ නිග්ගය්හාහං, ආනන්ද, වක්ඛාත, පවය්හ පවය්හ, ආනන්ද, 

වක්ඛාත, යයො සායරො, යසො ඨස්සතී’’ති (ම. නි. 3.196). යමධාවින්ති

ධම්යමොජපඤ්ඤාය සමන්නාගතං. තාදිසන්ති එවරූපං පණ්ඩිතං භය ෙය 

පයිරුපායසයය.තාදිසඤ්හිආචරියං භ මානස්ස අන්යතවාසිකස්ස යසයෙයො

යහොතිනපාපියෙො, වඩ්ඪියයවයහොති, යනො පරිහානීති. 

යමොඝරාජත්යථරවත්ථු 

234. ද්වාදසයම කට්ඨවාහනනගයරති කට්ඨවාහයනන ගහිතත්තා
එවංල්ද්ධනාමයකනගයර. අතීයතකිරබාරාණසිවාසීඑයකො රුක්ඛවඩ්ඪකී
සයක ආචරියයක අදුතියයො. තස්ස යසොළස සිස්සා එකයමකස්ස සහස්සං 
අන්යතවාසිකා. එවං යත සත්තරසාධිකා යසොළස සහස්සා
ආචරියන්යතවාසිකා සබ්යබපි බාරාණසිං උපනිස්සාය ජීවිකං කප්යපන්තා
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පටුන 

පබ්බතසමීපං ගන්ත්වාරුක්යඛ ගයහත්වා තත්යථවනානාපාසාදවිකතියයො
නිට්ඨායපත්වාකුල්ල්ං බන්ධිත්වාගඞ්ගායබාරාණසිංආයනත්වාසයචරාජා
අත්ථියකො යහොති, රඤ්යඤො එකභූමකං වා සත්තභූමකං වා පාසාදං
යයොයජත්වා යදන්ති. යනො යච, අඤ්යඤසම්පි වික්කිණිත්වා පුත්තදාරං
යපොයසන්ති.අථයනසංඑකදිවසංආචරියයො ‘‘නසක්කාවඩ්ඪකිකම්යමන
නිච්චං ජීවිතුං, දුක්කරඤ්හි ජරාකායල් එතං කම්ම’’න්ති චින්යතත්වා
අන්යතවාසියක ආමන්යතසි – ‘‘තාතා, උදුම්බරාදයයො අප්පසාරරුක්යඛ
ආයනථා’’ති. යත ‘‘සාධූ’’ති පටිස්සුණිත්වා ආනයිංසු. යසො යතහි
කට්ඨසකුණං කත්වා තස්සබ්භන්තරං පවිසිත්වා වායතන යන්තං පූයරසි.
කට්ඨසකුයණො සුවණ්ණහංසරාජා විය ආකායස ල්ඞ්ඝිත්වා වනස්ස උපරි 
චරිත්වාඅන්යතවාසීනංපුරයතොඔරුහි. 

අථාචරියයො සිස්යස ආහ – ‘‘තාතා ඊදිසානි කට්ඨවාහනානි කත්වා 
සක්කා සකල්ජම්බුදීයප රජ්යජ ගයහතුං, තුම්යහපි තාතා එතානි කයරොථ, 
රජ්ජංගයහත්වා ජීවිස්සාම, දුක්කරංවඩ්ඪකිසිප්යපනජීවිතු’’න්ති.යතතථා
කත්වාආචරියස්ස පටියවයදසුං.තයතොයනආචරියයොආහ–‘‘කතමංතාතා
රජ්ජං ගණ්හාමා’’ති? බාරාණසිරජ්ජං ආචරියාති. අල්ං තාතා, මා එතං
රුචිත්ථ, මයඤ්හි තං ගයහත්වාපි ‘‘වඩ්ඪකිරාජා, වඩ්ඪකියුවරාජා’’ති
වඩ්ඪකිවාදා න මුච්චිස්සාම, මහන්යතො ජම්බුදීයපො, අඤ්ඤත්ථ ගච්ඡාමාති.
තයතො සපුත්තදාරකා කට්ඨවාහනානි අභිරුහිත්වා සජ්ජාවුධා හුත්වා 
හිමවන්තාභිමුඛා ගන්ත්වා හිමවති අඤ්ඤතරං නගරං පවිසිත්වා රඤ්යඤො
නියවසයනයයව පච්චුට්ඨංසු. යත තත්ථ රජ්ජං ගයහත්වා ආචරියං රජ්යජ
අභිසිඤ්චිංසු. යසො ‘‘කට්ඨවාහයනො රාජා’’ති පාකයටො අයහොසි, තං නගරං
යතනගහිතත්තා‘‘කට්ඨවාහනනගර’’න්යතව නාමංල්භි. 

තපචාරන්ති තපචරණං. පාසාණයචතියෙ පිට්ඨිපාසායණ නිසීදීති
පාසාණකයචතියන්ති ල්ද්ධයවොහායර පිට්ඨිපාසායණ සක්යකන මාපියත
මහාමණ්ඩයප නිසීදි. තත්ථ කිර මහයතො පාසාණස්ස උපරි පුබ්යබ
යදවට්ඨානං අයහොසි, උප්පන්යන පන භගවති විහායරො ජායතො, යසො 

යතයනවපුරිමයවොහායරන ‘‘පාසාණයචතිෙ’’න්තිවුච්චති. 

යතන පුච්ඡියතදුතියෙොහුත්වාසත්ථාරංපඤ්හංපුච්ඡීති– 

‘‘මුද්ධංමුද්ධාධිපාතඤ්ච, බාවරීපරිපුච්ඡති; 
තංබයාකයරොහිභගවා, කඞ්ඛංවිනයයනොඉයස’’ති.(සු.නි.1031) 
– 

එවංයතනපඤ්යහපුච්ඡියතභගවතාච– 

‘‘අවිජ්ජාමුද්ධාතිජානාහි, විජ්ජාමුද්ධාධිපාතිනී; 
සද්ධාසතිසමාධීහි, ඡන්දවීරියයනසංයුතා’’ති.(සු.නි.1032) – 
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පඤ්යහවිස්සජ්ජියතදුතියයොහුත්වාපඤ්හංපුච්ඡි. 

අථස්ස…යප.…පඤ්හංකයථසීති– 

‘‘කථංයල්ොකංඅයවක්ඛන්තං, මච්චුරාජානපස්සතී’’ති.(සු.නි. 1124) – 

යතනපඤ්යහපුච්ඡියත– 

‘‘සුඤ්ඤයතොයල්ොකංඅයවක්ඛස්සු, යමොඝරාජසදාසයතො; 
අත්තානුදිට්ඨිංඌහච්ච, එවංමච්චුතයරොසියා; 
එවංයල්ොකංඅයවක්ඛන්තං, මච්චුරාජානපස්සතී’’ති.(සු.නි. 1125) 
– 

පඤ්හංවිස්සජ්යජසි. 

යසසජනාති තස්තං සමාගයම සන්නිපතිතා යසසජනා. න කථීයන්තීති

‘‘එත්තකා යසොතාපන්නා’’තිආදිනා න වුච්චන්ති. එවං පාරායයන වත්ථු 

සමුට්ඨිතන්තිපාරායනවග්යගඉදංවත්ථුසමුට්ඨිතං. 

චතුත්ථඑතදග්ගවග්ගවණ්ණනානිට්ඨිතා. 

යථරපාළිසංවණ්ණනානිට්ඨිතා. 

14. එතදග්ගවග්යගො 

(14) 5. පඤ්චමඑතදග්ගවග්ගවණ්ණනා 
මහාපජාපතියගොතමීයථරීවත්ථු 

235. යථරිපාළිසංවණ්ණනාය පඨයම ෙදිදංමහායගොතමීතිඑත්ථ‘‘යදිදං

මහාපජාපති යගොතමී’’ති ච පඨන්ති. තත්ථ යගොතමීති යගොත්තං.
නාමකරණදිවයස පනස්සා ල්ද්ධසක්කාරා බ්රාහ්මණා ල්ක්ඛණසම්පත්තිං
දිස්වා ‘‘සයචඅයංධීතරංල්භිස්සති, චක්කවත්තිරඤ්යඤොමයහසීභවිස්සති.
සයච පුත්තං ල්භිස්සති, චක්කවත්තිරාජා භවිස්සතී’’ති උභයථාපි
‘‘මහතීයයවස්සා පජා භවිස්සතී’’ති බයාකරිංසු, තස්මා පුත්තපජාය යචව
ධීතුපජාය ච මහන්තතාය ‘‘මහාපජාපතී’’ති යවොහරිංසු. තදුභයං පන

සංසන්යදත්වා ‘‘මහාප ාපතියගොතමී’’ති වුත්තං. වාරභික් න්ති වායරන

දාතබ්බං භික්ඛං. නාමං අකංසූතියගොත්තංයයවනාමං අකංසු. මාතුච්ඡන්ති 
චූළමාතරං. මාතුභගිනී හි මාතුච්ඡාති වුච්චති. 

කලහවිවාදසුත්තපරියෙොසායනති ‘‘කුයතොපහූතා කල්හා විවාදා’’තිආදිනා 

සුත්තනිපායත ආගතස්ස කලහවිවාදසුත්තස්ස (සු. නි. 868 ආදයයො)
පරියයොසායන. ඉදඤ්ච අඞ්ගුත්තරභාණකානංකථාමග්ගානුසායරන වුත්තං.
අපයර පන ‘‘තස්තංයයවසුත්තනිපායත ‘අත්තදණ්ඩාභයං ජාත’න්තිආදිනා

ආගතස්ස අත්තදණ්ඩසුත්තස්ස (සු. නි. 941 ආදයයො) පරියයොසායන’’ති

වදන්ති. නික් මිත්වා පබ්බජිතානන්ති එත්ථ එහිභික්ඛුපබ්බජ්ජාය එයත
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පබ්බජිතාති වදන්ති. යතයනව සුත්තනිපායත 

අත්තදණ්ඩසුත්තසංවණ්ණනාෙ (සු. නි. අට්ඨ. 2.942 ආදයයො) වුත්තං – 
‘‘යදසනාපරියයොසායන පඤ්චසතා සාකියකුමාරා යකොළියකුමාරා ච
එහිභික්ඛුපබ්බජ්ජාය පබ්බජිතා. යත ගයහත්වා භගවා මහාවනං පාවිසී’’ති.
යසසයමත්ථසුවිඤ්යඤයයයමව. 

යඛමායථරීවත්ථු 

236. දුතියය පරපරිොපන්නා හුත්වාති පයරසං දාසී හුත්වා. 

සුවණ්ණරසපිඤ් යරොඅයහොසීති සුවණ්ණරසපිඤ්ජයරොවියඅයහොසි. 

මක්කටයකොව  ාලන්ති යථා නාම මක්කටයකො සුත්තජාල්ං කත්වා
මජ්ෙට්ඨායන නාභිමණ්ඩයල් නිපන්යනො පරියන්යත පතිතං පටඞ්ගං වා
මක්ඛිකංවායවයගනගන්ත්වා විජ්ඣිත්වාතස්සරසංපිවිත්වාපුනාගන්ත්වා
තස්තංයයවඨායනනිපජ්ජති, එවයමව යයසත්තා රාගරත්තා යදොසපදුට්ඨා
යමොහමූළ්හාසයංකතංතණ්හායසොතංඅනුපතන්ති, යතතං සමතික්කතතුංන

සක්යකොන්ති, එවංදුරතික්කමං. එතම්පියඡත්වාන ව න්තිධීරාතිපණ්ඩිතා

එතංබන්ධනංඡින්දිත්වා අනයපක්ඛියනො නිරාල්යාහුත්වාඅරහත්තමග්යගන
සබ්බංදුක්ඛංපහාය වජන්තිගච්ඡන්තීතිඅත්යථො. 

උප්පල්වණ්ණායථරීවත්ථු 

237. තතියං උත්තානත්ථයමව. 

පටාචාරායථරීවත්ථු 

238. චතුත්යථ පටිහාරසයතනපීති ද්වාරසයතනපි. පටිහාරසද්යදො හි

ද්වායරයදොවාරියකචදිස්සති. කුලසභාගන්තිඅත්තයනොයගහසමීපං. 

තාණාොතිතාණභාවායපතිට්ඨානත්ථාය. බන්ධවාතිපුත්යතචපිතයරො

ච ඨයපත්වා අවයසසාඤාතිසුහජ්ජා. අන්තයකනාධිපන්නස්සාතිමරයණන
අභිභූතස්ස. පවත්තියඤ්හි පුත්තාදයයො අන්නපානාදිදායනන යචව
උප්පන්නකිච්චනිත්ථරයණන ච තාණා හුත්වාපි මරණකායල් යකනචි
උපායයන මරණං පටිබාහිතුං අසමත්ථතාය තාණත්ථාය යල්ණත්ථාය න

සන්ති නාම.යතයනවවුත්තං– ‘‘නත්ථිඤාතීසුතාණතා’’ති. 

එතමත්ථවසන්ති එතං යතසං අඤ්ඤමඤ්ඤස්ස තාණං භවිතුං

අසමත්ථභාවසඞ්ඛාතං කාරණං ජානිත්වා පණ්ඩියතො චතුපාරිසුද්ධිසීයල්න

සංවුයතොරක්ඛිතයගොපියතොහුත්වා නිබ්බානගමනං අට්ඨඞ්ගිකං මග්ගං සීඝං 
යසොයධයයාතිඅත්යථො. 

ධම්මදින්නායථරීවත්ථු 

239. පඤ්චයම පරාෙත්තට්ඨායනති පයරසං දාසිට්ඨායන. 

සු ාතත්යථරස්ස අධිකාරකම්මං කත්වාති සා කිර අත්තයනො යකයස
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පටුන 

වික්කිණිත්වා සුජාතත්යථරස්ස නාම අග්ගසාවකස්ස දානං දත්වා පත්ථනං

අකාසි. තං සන්ධායයතං වුත්තං. හත්යථ පසාරියතති තස්ස
හත්ථාවල්ම්බනත්ථං පුබ්බාචිණ්ණවයසන හත්යථ පසාරියත. යසො කිර
අනාගාමීහුත්වායගහංආගච්ඡන්යතොයථාඅඤ්යඤසුදිවයසසුඉයතොචියතො
ච ඔයල්ොයකන්යතො සිතං කුරුමායනො හසමායනො ආගච්ඡති, එවං
අනාගන්ත්වා සන්තින්ද්රියයො සන්තමානයසො හුත්වා අගමාසි. ධම්මදින්නා
සීහපඤ්ජරංඋග්ඝායටත්වාවීථිංඔයල්ොකයමානාතස්ස ආගමනාකාරංදිස්වා
‘‘කිං නු යඛො එත’’න්ති චින්යතත්වා තස්ස පච්චුග්ගමනං කුරුමානා
යසොපානසීයසඨත්වාඔල්ම්බනත්ථංහත්ථංපසායරසි.උපාසයකොඅත්තයනො
හත්ථං සතඤ්යජසි. සා ‘‘පාතරාසයභොජනකායල් ජානිස්සාමී’’ති චින්යතසි. 
උපාසයකො පුබ්යබ තාය සද්ධිං එකයතො භුඤ්ජති. තං දිවසං පන තං
අනපයල්ොයකත්වා යයොගාවචරභික්ඛු විය එකයකොව භුඤ්ජි. යතනාහ – 

‘‘භුඤ් මායනොපිඉමං යදථ, ඉමංහරථාතිනබයාහරී’’ති.තත්ථ ඉමංයදථාති 

ඉමං ඛාදනීයං වා යභොජනීයං වා යදථ. ඉමං හරථාති ඉමං ඛාදනීයං වා 

යභොජනීයං වා අපහරථ. සන්ථවවයසනාති කියල්සසන්ථවවයසන. 
චිරකාල්පරිභාවිතාය ඝටදීපජාල්ාය විය අබ්භන්තයර දිබ්බමානාය

යහතුසම්පත්තියා යචොදියමානා ආහ – ‘‘එවං සන්යත…යප.… මය්හං

පබ්බජ් ං අනු ානාථා’’ති. 

අෙං තාව යසට්ඨි ඝරමජ්යඣඨියතොව දුක් ස්සන්තං අකාසීති සාකිර
‘‘ධම්මදින්යන තුය්හං යදොයසො නත්ථි, අහං පන අජ්ජ පට්ඨාය 
සන්ථවවයසන…යප.… කුල්ඝරං ගච්ඡා’’ති වුත්යත එවං චින්යතසි –
‘‘පකතිපුරියසොඑවං වත්තානාමනත්ථි, අද්ධාඑයතනයල්ොකුත්තරධම්යමො
නාමපටිවිද්යධො’’ති.යතනස්සාඅයං සඞ්කප්යපොඅයහොසි‘‘අයංතාවයසට්ඨි

ඝරමජ්යෙ ඨියතොව දුක්ඛස්සන්තං අකාසී’’ති. මජ්ඣිමනිකාෙට්ඨකථාෙං 
(ම. නි. අට්ඨ. 1.460) පන ‘‘අථ කස්මා මයා සද්ධිං යථාපකතියා
ආල්ාපසල්ල්ාපමත්තම්පි න කයරොථාති යසො චින්යතසි – ‘අයං 
යල්ොකුත්තරධම්යමො නාම ගරු භාරියයො න පකායසතබ්යබො; සයච යඛො
පනාහංනකයථස්සාත, අයං හදයංඵායල්ත්වාඑත්යථවකාල්ංකයරයයා’ති
තස්සා අනුග්ගහත්ථාය කයථසි – ‘ධම්මදින්යන අහං සත්ථු ධම්මයදසනං
සුත්වා යල්ොකුත්තරධම්මං නාම අධිගයතො, තං අධිගතස්ස එවරූපා
යල්ොකියකිරියානවට්ටතී’’’තිවුත්තං. 

පඤ්චක් න්ධාදිවයසන පඤ්යහ පුච්ඡීති ‘‘සක්කායයො සක්කායයොති
අයයය වුච්චති, කතයමො නු යඛො අයයය සක්කායයො වුත්යතො 
භගවතා’’තිආදිනා චූළයවදල්ල්සුත්යත (ම. නි. 1.460 ආදයයො)

ආගතනයයන පුච්ඡි. පුච්ඡිතං පුච්ඡිතං විස්සජ්ය සීති ‘‘පඤ්ච යඛො ඉයම, 
ආවුයසො විසාඛ, උපාදානක්ඛන්ධා සක්කායයො වුත්යතො භගවතා’’තිආදිනා

(ම. නි. 1.460 ආදයයො) තත්යථවආගතනයයන විස්සජ්යජසි. සූරභාවන්ති
තික්ඛභාවං. අනධිගතඅරහත්තමග්ගස්සඋග්ගයහන විනාතත්ථපඤ්යහොන 

උපට්ඨාතීති ආහ – ‘‘උග්ගහවයසන අරහත්තමග්යගපි පුච්ඡී’’ති. තං
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නිවත්යතන්තීති ‘‘විමුත්තියා පනායයය කිං පටිභායගො’’ති පුච්ඡියත
‘‘විමුත්තියායඛො, ආවුයසොවිසාඛ, නිබ්බානං පටිභායගො’’ති (ම.නි.1.466) 
වුත්යත ‘‘නිබ්බානස්ස, පනායයය, කිං පටිභායගො’’ති පුන පුච්ඡියත තං

නිවත්යතන්තී ‘‘අච්චසරාවුයසො විසා ා’’තිආදිමාහ. තත්ථ අච්චසරාති

අපුච්ඡිතබ්බංපුච්ඡන්යතොපඤ්හංඅතික්කාතතා අයහොසීතිඅත්යථො. නාසක්ඛි

පඤ්හානං පරිෙන්තං ගයහතුන්ති පඤ්හානං පරිච්යඡදප්පමාණං ගයහතුං
නාසක්ඛි.පඤ්හානඤ්හිපරිච්යඡදංගයහතුං යුත්තට්ඨායනඅට්ඨත්වාතයතො
පරං පුච්ඡන්යතො නාසක්ඛි පඤ්හානං පරියන්තං ගයහතුං. 
අප්පටිභාගධම්මස්සචපටිභාගංපුච්ඡි.නිබ්බානංනායමතංඅප්පටිභාගං, න
සක්කා නීල්ං වා පීතකං වාති යකනචි ධම්යමන සද්ධිං පටිභාගං කත්වා
දස්යසතුං, තඤ්ච ත්වං ඉතනා අධිප්පායයන පුච්ඡසීති අත්යථො. 

නිබ්බායනොගධන්ති නිබ්බානං ඔගායහත්වා ඨිතං, නිබ්බානන්යතොගධං

නිබ්බානං අනුප්පවිට්ඨන්ති අත්යථො. නිබ්බානපරාෙණන්ති නිබ්බානං පරං
අයනමස්ස පරාගති, න තයතො පරං ගච්ඡතීති අත්යථො. නිබ්බානං

පරියයොසානංඅවසානංඅස්සාති නිබ්බානපරියෙොසානං. 

පුයරති අතීයතසු ඛන්යධසු. පච්ඡාති අනාගයතසු ඛන්යධසු. මජ්යඣති 

පච්චුප්පන්යනසු ඛන්යධසු. අකිඤ්චනන්ති යස්ස එයතසු තීසු
තණ්හාගාහසඞ්ඛාතංකිඤ්චනංනත්ථි, තමහං රාගකිඤ්චනාදීහිඅකිඤ්චනං

කස්සචි ගහණස්සඅභායවන අනාදානං බ්රාහ්මණංවදාමීතිඅත්යථො. 

පණ්ඩිතාති ධාතුආයතනාදිකුසල්තාසඞ්ඛායතන පණ්ඩිච්යචන
සමන්නාගතා.වුත්තඤ්යහතං– 

‘‘කිත්තාවතා නු යඛො, භන්යත, පණ්ඩියතො යහොති? යයතො යඛො, 
ආනන්ද, භික්ඛු ධාතුකුසයල්ො ච යහොති ආයතනකුසයල්ො ච
පටිච්චසමුප්පාදකුසයල්ො ච ඨානාට්ඨානකුසයල්ො ච, එත්තාවතා යඛො, 
ආනන්ද, භික්ඛුපණ්ඩියතොයහොතී’’ති. 

මහාපඤ්ඤාතිමහන්යතඅත්යථමහන්යත ධම්යමමහන්තානිරුත්තියයො
මහන්තානි පටිභානානි පරිග්ගහයණ සමත්ථාය පඤ්ඤාය සමන්නාගතා.
ඉතස්සා හි යථරියා අයසක්ඛප්පටිසම්භිදාප්පත්තතාය පටිසම්භිදායයො 

පූයරත්වා ඨිතතාය පඤ්ඤාමහත්තං. ෙථා තං ධම්මදින්නාොති යථා
ධම්මදින්නායභික්ඛුනියාබයාකතං, අහංඑවයමවබයාකයරයයන්තිඅත්යථො. 

තන්තිනිපාතමත්ථං. 

නන්දායථරීවත්ථු 

240. ඡට්යඨ අඤ්ඤංමග්ගංඅපස්සන්තීතිඅඤ්ඤංඋපායං අපස්සන්තී. 

විස්සත්ථාති නිරාසඞ්කා. ඉත්ථිනිමිත්තන්ති ඉත්ථියා සුභනිතත්තං, 

සුභාකාරන්තිවුත්තං යහොති. ධම්මපයදගාථංවත්වාති– 
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‘‘අට්ඨීනංනගරංකතං, මංසයල්ොහිතයල්පනං; 
යත්ථජරාචමච්චුච, මායනොමක්යඛොචඔහියතො’’ති.(ධ.ප.150) – 

ඉමංගාථංවත්වා.තත්රායමධිප්පායයො–යයථවහි පුබ්බණ්ණාපරණ්ණාදීනං
ඔදහනත්ථාය කට්ඨානි උස්සායපත්වා වල්ලීහි බන්ධිත්වා මත්තිකාය
විලිම්පිත්වා නගරසඞ්ඛාතං බහිද්ධා යගහං කයරොන්ති, එවතදං 
අජ්ෙත්තිකම්පි තීණි අට්ඨිසතානි උස්සායපත්වා න්හාරුවිනද්ධං
මංසයල්ොහිතයල්පනං තචපටිච්ඡන්නං ජීරණල්ක්ඛණාය ජරාය
මරණල්ක්ඛණස්ස මච්චුයනො ආයරොගයසම්පදාදීනි පටිච්ච
උප්පජ්ජනල්ක්ඛණස්සමානස්සසුකතකාරණවිනාසනල්ක්ඛණස්සමක්ඛස්ස
ච ඔදහනත්ථාය නගරං කතං. එවරූයපො එව හි එත්ථ කායිකයචතසියකො
ආබායධොඔහියතො, ඉයතොඋද්ධං කිඤ්චිගය්හූපගංනත්ථීති. 

සුත්තංඅභාසීති– 

‘‘චරංවායදිවාතිට්ඨං, නිසින්යනොඋදවාසයං; 
සතඤ්යජතිපසායරති, එසාකායස්සඉඤ්ජනා. 

‘‘අට්ඨිනහාරුසංයුත්යතො, තචමංසාවයල්පයනො; 
ඡවියාකායයොපටිච්ඡන්යනො, යථාභූතංනදිස්සතී’’ති.(සු.නි. 195-
196) – 

ආදිනාසුත්තමභාසි. 

යසොණායථරීවත්ථු 

241. සත්තයම සබ්යබපි විසුං විසුං ඝරාවායස පතිට්ඨායපසීති එත්ථ
සබ්යබපි විසුං විසුං ඝරාවායස පතිට්ඨායපත්වා ‘‘පුත්තාව මං
පටිජග්ගිස්සන්ති, කිං යම විසුං කුටුම්යබනා’’ති සබ්බං සාපයතයයම්පි
විභජිත්වාඅදාසීතියවදිතබ්බං.යතයනවහිතයතොපට්ඨාය ‘‘අයං අම්හාකං
කිං කරිස්සතී’’ති අත්තයනො සන්තිකං ආගතං ‘‘මාතා’’ති සඤ්ඤම්පි න
කරිංසු. තථා හි නං කතිපාහච්චයයන යජට්ඨපුත්තස්ස භරියා ‘‘අයහො
අම්හාකංඅයංයජට්යඨපුත්යතො යමතිද්යවයකොට්ඨායසදත්වාවියඉමයමව
යගහං ආගච්ඡතී’’ති ආහ. යසසපුත්තානං භරියායයොපි එවයමවං වදිංසු.
යජට්ඨධීතරංආදිංකත්වාතාසංයගහංගතකායල් තාපිනංඑවයමවවදිංසු.
සාඅවමානප්පත්තාහුත්වා‘‘කිංයමඉයමසංසන්තියක වුත්යථන, භික්ඛුනී
හුත්වා ජීවිස්සාමී’’ති භික්ඛුනීඋපස්සයං ගන්ත්වා පබ්බජ්ජං යාචි, තා නං

පබ්බායජසුං. ඉමයමව වත්ථුං දස්යසන්යතො ‘‘බහුපුත්තිකයසොණා යතසං

අත්තනි අගාරවභාවං ඤත්වා ‘ඝරාවායසන කිං කරිස්සාමී’ති නික් මිත්වා

පබ්බජී’’තිආහ. 

විහාරං ගච්ඡන්තියෙොති භික්ඛුවිහාරං ගච්ඡන්තියයො. ධම්මමුත්තමන්ති
නවවිධයල්ොකුත්තරධම්මං. යසො හි උත්තමධම්යමො නාම යයො හි තං න
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පස්සති, තස්ස වස්සසතම්පි ජීවනයතො තං ධම්මං පස්සන්තස්ස

පටිවිජ්ෙන්තස්ස එකාහම්පි එකක්ඛණම්පි ජීවිතං යසයයයො. 

ආගන්තුක යනොති විහාරගතං භික්ඛුනීජනං සන්ධාය වදති. 

අනුපධායරත්වාතිඅසල්ල්ක්යඛත්වා. 

බකුල්ායථරීවත්ථු 

242. අට්ඨමංඋත්තානත්ථයමව. 

කුණ්ඩල්යකසායථරීවත්ථු 

243. නවයම චතුක්යකතිවීථිචතුක්යක. චතුන්නංසමාහායරොචතුක්කං. 

චාරකයතොතිබන්ධනාගාරයතො. උබ්බට්යටත්වාතිඋද්ධරිත්වා. 

මුහුත්තමපි චින්තයෙති මුහුත්තං තඞ්ඛණම්පි ඨානුප්පත්තිකපඤ්ඤාය

තඞ්ඛණානුරූපං අත්ථං චින්තිතුං සක්කුයණයය. සහස්සමපි යච ගාථා, 

අනත්ථපදසංහිතාතිඅයංගාථා දාරුචීරියත්යථරස්සභගවතාභාසිතා, ඉධාපි

ච සායයව ගාථා දස්සිතා. යථරිගාථාසංවණ්ණනාෙං 
ආචරියධම්මපාල්ත්යථයරනපි කුණ්ඩල්යකසිත්යථරියා වත්ථුම්හි අයයමව

ගාථාවුත්තා. ධම්මපදට්ඨකථාෙං පනකුණ්ඩල්යකසිත්යථරියාවත්ථුම්හි– 

‘‘යයොචගාථාසතංභායස, අනත්ථපදසංහිතා; 
එකං ධම්මපදං යසයයයො, යං සුත්වා උපසම්මතී’’ති. (ධ. ප. අට්ඨ. 
1.102) – 

අයංගාථාආගතා.තංතංභාණකානංකථාමග්ගානුසායරනතත්ථතත්ථතථා 
වුත්තන්තිනඉධආචරියස්සපුබ්බාපරවියරොයධොසඞ්කිතබ්යබො. 

භද්දාකාපිල්ානීයථරී-භද්දාකච්චානායථරීවත්ථු 

244-245. දසමං එකාදසමඤ්ච උත්තානත්ථයමව. 

කිසායගොතමීයථරීවත්ථු 

246. ද්වාදසයම තීහි ලූය හීති වත්ථලූඛසුත්තලූඛරජනලූඛසඞ්ඛායතහි

තීහිලූයඛහි. සිද්ධත්ථකන්තිසාසපබීජං. 

තං පුත්තපසුසම්මත්තන්ති තං රූපබල්ාදිසම්පන්යන පුත්යත ච පසූ ච
ල්භිත්වා‘‘මමපුත්තාඅභිරූපාබල්සම්පන්නා පණ්ඩිතාසබ්බකිච්චසමත්ථා, 
මමයගොයණොඅයරොයගොඅභිරූයපොමහාභාරවයහො, මමගාවී බහුඛීරා’’තිඑවං

පුත්යතහි ච පසූහි ච සම්මත්තං නරං. බයාසත්තමනසන්ති
චක්ඛුවිඤ්යඤයයාදීසුආරම්මයණසු හිරඤ්ඤසුවණ්ණාදීසුපත්තචීවරාදීසුවා

යං යං ල්ද්ධං යහොති, තත්ථ තත්යථව ල්ග්ගනාය සත්තමානසං. සුත්තං

ගාමන්ති නිද්දං උපගතං සත්තකායං. මයහොයඝොවාති යථා එවරූපං ගාමං
ගම්භීරයතොවිත්ථාරයතොචමහන්යතො මහානදිඔයඝො අන්තමයසොසුනඛම්පි
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අයසයසත්වා සබ්බංආදාය ගච්ඡති, එවං වුත්තප්පකාරං නරං මච්චුආදාය

ගච්ඡතීති අත්යථො. අමතං පදන්ති මරණරහිතං යකොට්ඨාසං, අමතං
මහානිබ්බානන්තිඅත්යථො.යසසයමත්ථඋත්තානයමව. 

සිඞ්ගාල්කමාතායථරීවත්ථු 

247. යතරසමං උත්තානත්ථයමව. 

(පඤ්චමඑතදග්ගවග්ගවණ්ණනානිට්ඨිතා(. 

යථරිපාළිසංවණ්ණනානිට්ඨිතා. 

14. එතදග්ගවග්යගො 

(14) 6. ඡට්ඨඑතදග්ගවග්ගවණ්ණනා 
තපුස්ස-භල්ලිකවත්ථු 

248. උපාසකපාළිසංවණ්ණනාය පඨයම සබ්බපඨමං සරණං

ගච්ඡන්තානන්ති සබ්යබසං පඨමං හුත්වා සරණං ගච්ඡන්තානං. ඉයතො

පරන්ති සත්තසත්තාහයතො පරං. ගමනූපච්යඡදං අකාසීති ගමනවිච්යඡදං 
අකාසි.යථායතයගොණාධරංඡඩ්යඩත්වායපොථියමානාපිනගච්ඡන්ති, තථා

අකාසීති අත්යථො. යතසන්තිතපුස්සභල්ලිකානං. අධිමුච්චිත්වාතිආවිසිත්වා.

යක්ඛස්ස ආවට්යටො ෙක් ාවට්යටො. එවං යසයසසුපි. අතීතබුද්ධානං 

ආචිණ්ණං ඔයලොයකසීති අතීතබුද්ධා යකන භාජයනන පටිග්ගණ්හිංසූති 

බුද්ධාචිණ්ණං ඔයල්ොයකසි. ද්යවවාචියක සරයණ පතිට්ඨාොති සඞ්ඝස්ස
අනුප්පන්නත්තා බුද්ධධම්මවයසන ද්යවවාචියක සරයණ පතිට්ඨහිත්වා. 

යචතිෙන්ති පූජනීයවත්ථුං. ජීවයකසධාතුොති ජීවමානස්ස භගවයතො
යකසධාතුයා. 

අනාථපිණ්ඩිකයසට්ඨිවත්ථු 

249. දුතියය යතයනව ගුයණනාති යතයනව දායකභාවසඞ්ඛායතන
ගුයණන. යසො හි සබ්බකාමසතද්ධතාය විගතමච්යඡරතාය 
කරුණාදිගුණසමඞ්ගිතාය ච නිච්චකාල්ං අනාථානං පිණ්ඩමදාසි. යතන
සබ්බකාල්ං උපට්ඨියතො අනාථානං පිණ්යඩො එතස්ස අත්ථීති

අනාථපිණ්ඩියකොතිසඞ්ඛංගයතො. යෙො නිකවිහායරකායරත්වාතියයොජයන

යයොජයන එකයමකං විහාරං කායරත්වා. ‘‘එවරූපං දානං පවත්යතසී’’ති

වත්වා තයමව දානං විභජිත්වා දස්යසන්යතො ‘‘යදවසිකං පඤ්ච

සලාකභත්තානි යහොන්තී’’තිආදිමාහ. තත්ථ සල්ාකාය ගායහතබ්බං භත්තං 

සලාකභත්තං. එකස්තං පක්යඛ එකදිවසං දාතබ්බං භත්තං පක්ඛිකභත්තං. 

ධරයගයහ ඨයපත්වා දාතබ්බං භත්තං ධුරභත්තං. ආගන්තුකානං දාතබ්බං

භත්තං ආගන්තුකභත්තං. එවං යසයසසුපි. පඤ්ච ආසනසතානි යගයහ

නිච්චපඤ්ඤත්තායනව යහොන්තීති යගයහ නිසීදායපත්වා භුඤ්ජන්තානං 
පඤ්චන්නංභික්ඛුසතානංපඤ්චආසනසතානිනිච්චපඤ්ඤත්තානියහොන්ති. 
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පටුන 

චිත්තගහපතිවත්ථු 

250. තතියය තගා එව මිගරූපානි. භික් ං සමාදායපත්වාති, ‘‘භන්යත, 
මය්හං අනුග්ගහං කයරොථ, ඉධ නිසීදිත්වා භික්ඛං ගණ්හථා’’ති
භික්ඛාගහණත්ථං සමාදායපත්වා. විවට්ටං උද්දිස්ස උපචිතං

නිබ්යබධභාගියකුසල්ං උපනිස්සයෙො. සළාෙතනවිභත්තියමව යදයසසීති 

සළායතනවිභාගප්පටිසංයුත්තයමව ධම්මකථං කයථසි. යථයරනාති තත්ථ

සන්නිහිතානං සබ්යබසං යජට්යඨන මහායථයරන. පඤ්හං විස්සජ්ය තුං

අසක්යකොන්යතනාති චිත්යතන ගහපතිනා ‘‘යා ඉමා, භන්යත යථර, 
අයනකවිහිතා දිට්ඨියයොයල්ොයකඋප්පජ්ජන්ති, ‘සස්සයතොයල්ොයකො’තිවා, 
‘අසස්සයතො යල්ොයකො’ති වා, ‘අන්තවා යල්ොයකො’ති වා, ‘අනන්තවා
යල්ොයකො’තිවා, ‘තංජීවංතංසරීර’න්තිවා, ‘අඤ්ඤංජීවංඅඤ්ඤංසරීර’න්ති
වා, ‘යහොති තථාගයතො පරං මරණා’ති වා, ‘න යහොති තථාගයතො පරං
මරණා’තිවා, ‘යහොතිචනයහොතිචතථාගයතොපරංමරණා’තිවා, ‘යනව
යහොති න න යහොති තථාගයතො පරං මරණා’ති වා යානි චිමානි ද්වාසට්ඨි
දිට්ඨිගතානිබ්රහ්මජායල්ගණිතානි, ඉමානුයඛො, භන්යත, දිට්ඨියයොකිස්තං
සති යහොන්ති, කිස්තං අසති න යහොන්තී’’ති එවමාදිනා (සං. නි. 4.345) 
පඤ්යහ පුට්යඨ තං පඤ්හං විස්සජ්යජතුං අසක්යකොන්යතන. ඉමං කිර
පඤ්හං යාවතතියං පුට්යඨො මහායථයරො තුණ්හී අයහොසි. අථ
ඉසිදත්තත්යථයරො චින්යතසි – ‘‘අයං යථයරො යනවඅත්තනාබයාකයරොති, 
න අඤ්ඤං අජ්යෙසති, උපාසයකො ච භික්ඛුසඞ්ඝං වියහසති, අහයමතං
බයාකරිත්වාඵාසුවිහාරංකත්වාදස්සාමී’’ති.එවං චින්යතත්වාචආසනයතො
වුට්ඨාය යථරස්ස සන්තිකං ගන්ත්වා ‘‘බයාකයරොමහං, භන්යත, චිත්තස්ස
ගහපතියනො එතං පඤ්හ’’න්ති (සං. නි. 4.345) ආහ. එවං වුත්යත යථයරො 
‘‘බයාකයරොහි ත්වං, ආවුයසො ඉසිදත්ත, චිත්තස්ස ගහපතියනො එතං

පඤ්හ’’න්ති ඉසිදත්තං අජ්යෙසි. යතන වුත්තං – ‘‘පඤ්හං විස්සජ්ය තුං 

අසක්යකොන්යතනඅජ්ඣිට්යඨො’’ති. 

පඤ්හං විස්සජ්ය ත්වාති ‘‘යා ඉමා, ගහපති, අයනකවිහිතා දිට්ඨියයො
යල්ොයකඋප්පජ්ජන්ති‘සස්සයතොයල්ොයකො’තිවා, ‘අසස්සයතො යල්ොයකො’ති
වා…යප.…යානිචිමානිද්වාසට්ඨිදිට්ඨිගතානිබ්රහ්මජායල්ගණිතානි, ඉමා 
යඛො, ගහපති, දිට්ඨියයො සක්කායදිට්ඨියා සති යහොන්ති, සක්කායදිට්ඨියා
අසති න යහොන්තී’’තිආදිනා නයයන පඤ්හං විස්සජ්යජත්වා. 

ගිහිසහාෙකභායව ඤායතතියථරස්සගිහිසහායකභායවචිත්යතනගහපතිනා
ඤායත. චිත්යතො කිර, ගහපති, තස්ස පඤ්හයවයයාකරයණ තුට්යඨො
‘‘කුයතො, භන්යත, අයයයොඉසිදත්යතොආගච්ඡතී’’ති වත්වා‘‘අවන්තියායඛො
අහං, ගහපති, ආගච්ඡාමී’’ති වුත්යතො ‘‘අත්ථි, භන්යත, අවන්තියා 
ඉසිදත්යතොනාමකුල්පුත්යතොඅම්හාකංඅදිට්ඨසහායයො පබ්බජියතො, දිට්යඨො
යසො ආයස්මතා’’ති පුච්ඡි. යථයරො ච ‘‘එවං, ගහපතී’’ති වත්වා ‘‘කහං නු
යඛො, භන්යත, යසොආයස්මාඑතරහිවිහරතී’’තිපුනපුට්යඨො තුණ්හීඅයහොසි.
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අථ චිත්යතො ගහපති ‘‘අයයයො යනො, භන්යත, ඉසිදත්යතො’’ති පුච්ඡිත්වා
‘‘එවං, ගහපතී’’තිවුත්යතඅත්තයනොගිහිසහායභාවං අඤ්ඤාසි. 

යතයජොසමාපත්තිපාටිහාරියං දස්යසත්වාති එකස්තං කිර දිවයස චිත්යතො

ගහපති ‘‘සාධයම, භන්යත, අයයයොඋත්තරිමනුස්සධම්මා ඉද්ධිපාටිහාරියං

දස්යසතූ’’ති මහායථරං යාචි. යථයරො ‘‘යතන හි ත්වං, ගහපති, ආළින්යද 

උත්තරාසඞ්ගංපඤ්ඤායපත්වාතත්ථතිණකල්ාපංඔකිරා’’තිවත්වායතනච

තථාකයතසයං විහාරංපවිසිත්වාචඝටිකංදත්වාතථාරූපංඉද්ධාභිසඞ්ඛාරං

අභිසඞ්ඛායරසි, යථා තාළච්ඡිග්ගයළන ච අග්ගළන්තරිකාය ච අච්චි

නික්ඛතත්වා තිණානිොයපති, උත්තරාසඞ්ගං නොයපති. අථ චිත්යතො

ගහපති උත්තරාසඞ්ගං පප්යඵොයටත්වා සංවිග්යගො යල්ොමහට්ඨජායතො

එකමන්තං ඨියතො යථරං බහි නික්ඛමන්තං දිස්වා ‘‘අභිරමතු, භන්යත, 

අයයයොමච්ඡිකාසණ්යඩ, රමණීයංඅම්බාටකවනං, අහංඅයයස්සඋස්සුක්කං

කරිස්සාත 

චීවරපිණ්ඩපාතයසනාසනගිල්ානපච්චයයභසජ්ජපරික්ඛාරාන’’න්ති ආහ.

තයතොයථයරො‘‘නදානිඉධ වසිතුංසක්කා’’තිතම්හාවිහාරාපක්කාත.තං

සන්ධායයතං වුත්තං – ‘‘යතයජොසමාපත්ති පාටිහාරියං දස්යසත්වා ‘ඉදානි

ඉධවසිතුංනයුත්ත’න්ති යථාසුඛංපක්කාමී’’ති. ද්යවඅග්ගසාවකාතිආදීසු

යං වත්තබ්බං, තංවිත්ථාරයතො විනයපාළියං ආගතයමව. 

සද්යධොති යල්ොකියයල්ොකුත්තරාය සද්ධාය සමන්නාගයතො. සීයලනාති
අගාරියසීල්ං අනගාරියසීල්න්ති දුවිධං සීල්ං, යතසු ඉධ අගාරියං සීල්ං

අධිප්යපතං, යතන සමන්නාගයතොති අත්යථො. ෙයසොයභොගසමප්පියතොති
යාදියසොඅනාථපිණ්ඩිකාදීනං පඤ්චඋපාසකසතපරිවාරසඞ්ඛායතොඅගාරියයො
යයසො, තාදියසයනව යයසන, යයො ච ධනධඤ්ඤාදියකො යචව 
සත්තවිධඅරියධනසඞ්ඛායතො චාති දුවියධො යභොයගො, යතන ච

සමන්නාගයතොතිඅත්යථො. ෙංෙංපයදසන්තිපුරත්ථිමාදීසුදිසාසුඑවරූයපො
කුල්පුත්යතොයංයං පයදසංභජති, තත්ථතත්ථඑවරූයපනල්ාභසක්කායරන
පූජියතොවයහොතීතිඅත්යථො. 

හත්ථකආළවකවත්ථු 

251. චතුත්යථ චතුබ්බියධන සඞ්ගහවත්ථුනාති 

දානපියවචනඅත්ථචරියාසමානත්තතාසඞ්ඛායතන චතුබ්බියධන

සඞ්ගහවත්ථුනා. ‘‘ස්යව භත්තචාටියා සද්ධිං ආළවකස්ස යපයසතබ්යබො

අයහොසී’’ති වුත්තමත්ථං පාකටං කත්වා දස්යසතුං – ‘‘තත්රායං 

අනුපුබ්බිකථා’’තිආදිමාහ. තගවත්ථායඅරඤ්ඤං ගන්ත්වාතිආළවයකොරාජා

විවිධනාටකූපයභොගං ඡඩ්යඩත්වා යචොරප්පටිබාහනත්ථඤ්ච 

පටිරාජනියසධනත්ථඤ්චබයායාමකරණත්ථඤ්චසත්තයමසත්තයමදිවයස

තගවං ගච්ඡන්යතො එකදිවසං බල්කායයන සද්ධිං ‘‘යස්ස පස්යසන තයගො

පල්ායති, තස්යසව යසොභායරො’’තිකතකතිකවත්යතොතගවත්ථායඅරඤ්ඤං
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ගන්ත්වා. එකං තගන්ති අත්තයනො ඨිතට්ඨායනන පල්ාතං එණිතගං. 

අනුබන්ධිත්වාතිතියයොජනමග්ගංඑකයකොවඅනුබන්ධිත්වා. ජවසම්පන්යනො

හි රාජා ධනුං ගයහත්වා පත්තියකොව තියයොජනං තං තගමනුබන්ධි. 

ඝායතත්වාති යස්මා එණිතගා තියයොජනයවගා එව යහොන්ති, තස්මා 

පරික්ඛිණජවං තං තගං උදකං පවිසිත්වා ඨිතං ඝායතත්වා. ද්විධා යඡත්වා

ධනුයකොටියං ල්යගත්වා නිවත්යතත්වා ආගච්ඡන්යතොති අනත්ථියකොපි

මංයසන ‘‘නාසක්ඛි තගං ගයහතු’’න්ති අපවාදයමොචනත්ථං ද්විධා ඡින්නං

ධනුයකොටියං ල්යගත්වා ආගච්ඡන්යතො. සන්දච්ඡායන්ති ඝනච්ඡායං 

බහල්පත්තපල්ාසං. 

රුක්ය  අධිවත්ථා යදවතාති ආළවකං යක්ඛං සන්ධාය වදති. යසො හි
මහාරාජූනං සන්තිකා වරං ල්භිත්වා මජ්ෙන්හිකසමයය තස්ස රුක්ඛස්ස
ඡායාය ඵුට්යඨොකාසං පවිට්යඨ පාණියනො ඛාදන්යතො තත්ථ පටිවසති. 

ආළවකස්ස නිසීදනපල්ලඞ්යක නිසීදීති යත්ථ අභිල්ක්ඛියතසු 
මඞ්ගල්දිවසාදීසු ආළවයකො නිසීදිත්වා සිරිං අනුයභොති, තස්තංයයව

දිබ්බරතනපල්ල්ඞ්යක නිසීදි. අත්තයනො ගමයන අසම්පජ් මායන ‘‘කිං නු

ය ො කාරණ’’න්ති ආවජ්ය න්තාති තදා කිර සාතාගිරයහමවතා භගවන්තං
යජතවයනයයව වන්දිත්වා ‘‘යක්ඛසමාගමං ගතස්සාමා’’ති සපරිවාරා
නානායායනහි ආකායසන ගච්ඡන්ති, ආකායස ච යක්ඛානං න සබ්බත්ථ
මග්යගො අත්ථි, ආකාසට්ඨානි විමානානි පරිහරිත්වා මග්ගට්ඨායනයනව
මග්යගො යහොති, ආළවකස්ස පන විමානං භූමට්ඨං සුගුත්තං 
පාකාරපරික්ඛිත්තං සුසංවිහිතද්වාරට්ටාල්කයගොපුරං උපරි 
කංසජාල්සඤ්ඡන්නමඤ්ජූසාසදිසං තියයොජනං උබ්යබයධන, තස්ස උපරි
මග්යගො යහොති, යත තං පයදසමාගම්ම ගන්තුමසමත්ථා අයහසුං.
බුද්ධානඤ්හි නිසින්යනොකාසස්ස උපරිභායගන යාව භවග්ගා යකොචි
ගන්තුමසමත්යථො, තස්මාඅත්තයනොගමයන අසම්පජ්ජමායන‘‘කිංනුයඛො

කාරණ’’න්ති ආවජ්යජසුං. යතසං කථං සුත්වා චින්යතසීති යස්මා
අස්සද්ධස්ස සද්ධාකථා දුක්කථා යහොති දුස්සීල්ාදීනං සීල්කථාදයයො විය, 
තස්මා යතසං යක්ඛානං සන්තිකා භගවයතො පසංසං සුත්වා එව අග්ගිම්හි
පක්ඛිත්තයල්ොණසක්ඛරා විය අබ්භන්තයර උප්පන්නයකොයපන

පටපටායමානහදයයො හුත්වා චින්යතසි. පබ්බතකූටන්ති
යකල්ාසපබ්බතකූටං. 

ඉයතො පට්ඨාෙ ආළවකයුද්ධං විත්ථායරතබ්බන්ති යසො කිර
මයනොසිල්ාතයල් වාමපායදන ඨත්වා ‘‘පස්සථ දානි තුම්හාකං වා සත්ථා
මහානුභායවො, අහං වා’’ති දක්ඛිණපායදන සට්ඨියයොජනමත්තං 
යකල්ාසකූටපබ්බතං අක්කත, තං අයයොකූටප්පහයතො විය
නිද්ධන්තඅයපිණ්යඩො පපටිකායයො මුඤ්චි. යසො තත්ර ඨත්වා ‘‘අහං
ආළවයකො’’ති උග්යඝොයසසි, සකල්ජම්බුදීපං සද්යදො ඵරි. 
තියයොජනසහස්සවිත්ථතහිමවාපි සම්පකම්පි යක්ඛස්සානුභායවන. යසො 

වාතමණ්ඩලං සමුට්ඨායපසි ‘‘එයතයනව සමණං පල්ායපස්සාමී’’ති. යත
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පටුන 

පුරත්ථිමාදියභදා වාතා සමුට්ඨහිත්වා 
අඩ්ඪයයොජනයයොජනද්වියයොජනතියයොජනප්පමාණානි පබ්බතකූටානි
පදායල්ත්වා වනගච්ඡරුක්ඛාදීනි උම්මූයල්ත්වා ආළවිනගරං පක්ඛන්දා
ජිණ්ණහත්ථිසාල්ාදීනි චුණ්යණන්තාඡදනිට්ඨකාආකායසභයමන්තා.භගවා
‘‘මා කස්සචි උපයරොයධො යහොතූ’’ති අධිට්ඨාසි. යත වාතා දසබල්ං පත්වා

චීවරකණ්ණමත්තම්පිචායල්තුංනාසක්ඛිංසු.තයතො මහාවස්සං සමුට්ඨායපසි
‘‘උදයකන අජ්යෙොත්ථරිත්වා සමණං මායරස්සාමී’’ති. තස්සානුභායවන
උපරූපරි සතපටල්සහස්සපටල්ාදියභදා වල්ාහකා උට්ඨහිත්වා පවස්සිංසු.
වුට්ඨිධාරායවයගන පථවී ඡිද්දා අයහොසි. වනරුක්ඛාදීනං උපරි මයහොයඝො 
ආගන්ත්වා දසබල්ස්ස චීවයර උස්සාවබින්දුමත්තම්පි යතයමතුං නාසක්ඛි.

තයතො පාසාණවස්සං සමුට්ඨායපසි. මහන්තානි මහන්තානි පබ්බතකූටානි 
ධූමායන්තානි පජ්ජල්න්තානි ආකායසනාගන්ත්වා දසබල්ං පත්වා

දිබ්බමාල්ාගුළානි සම්පජ්ජිංසු. තයතො පහරණවස්සං සමුට්ඨායපසි.
එකයතොධාරා උභයතොධාරා අසිසත්තිඛුරප්පාදයයො ධූමායන්තා පජ්ජල්න්තා
ආකායසනාගන්ත්වාදසබල්ස්ස පාදමූයල්දිබ්බපුප්ඵානිඅයහසුං. 

තයතො අඞ්ගාරවස්සං සමුට්ඨායපසි. කිංසුකවණ්ණා අඞ්ගාරා
ආකායසනාගන්ත්වා දසබල්ස්ස පාදමූයල් දිබ්බපුප්ඵානි හුත්වා විකිරිංසු.

තයතො කුක්කුළවස්සං සමුට්ඨායපසි. අච්චුණ්යහො කුක්කුයළො
ආකායසනාගන්ත්වා දසබල්ස්ස පාදමූයල් චන්දනචුණ්ණං හුත්වා නිපති.

තයතො වාලිකවස්සං සමුට්ඨායපසි. අතිසුඛුමා වාලිකා ධූමායන්තා
පජ්ජල්න්තා ආකායසනාගන්ත්වා දසබල්ස්ස පාදමූයල් දිබ්බපුප්ඵානි හුත්වා

නිපතිංසු. තයතො කලලවස්සං සමුට්ඨායපසි. තං ධූමායන්තං පජ්ජල්න්තං
ආකායසනාගන්ත්වා දසබල්ස්සපාදමූයල් දිබ්බගන්ධංහුත්වානිපති.තයතො 

අන්ධකාරං සමුට්ඨායපසි ‘‘භිංයසත්වා සමණං පල්ායපස්සාමී’’ති.
චතුරඞ්ගසමන්නාගතං අන්ධකාරසදිසං හුත්වා දසබල්ං පත්වා
සූරියප්පභාවිහතතවන්ධකාරං අන්තරධායි. එවං යක්යඛො ඉමාහි නවහි 
වාතවස්සපාසාණපහරණඞ්ගාරකුක්කුළවාලිකකල්ල්න්ධකාරවුට්ඨීහි
භගවන්තං පල්ායපතුමසක්යකොන්යතො
නානාවිධප්පහරණහත්ථඅයනකප්පකාරරූපභූතගණසමාකුල්ාය
චතුරඞ්ගිනියා යසනාය සයයමව භගවන්තං අභිගයතො. යත භූතගණා
අයනකප්පකාරවිකායර කත්වා ‘‘ගණ්හථ හනථා’’ති භගවයතො උපරි
ආගච්ඡන්තාවියචයහොන්ති.අපිචයඛොනිද්ධන්තයල්ොහපිණ්ඩංවිය මක්ඛිකා
භගවන්තංඅල්ලීයිතුමසමත්ථාඑවඅයහසුං. 

එවං සබ්බරත්තිං අයනකප්පකාරවිභිංසාකාරදස්සයනනපි භගවන්තං 
චායල්තුමසක්යකොන්යතො ආළවයකො චින්යතසි – ‘‘යංනූනාහං යකනචි
අයජයයං දුස්සාවුධං මුඤ්යචයය’’න්ති. සයච හි යසො දුට්යඨො ආකායස තං
දුස්සාවුධංමුඤ්යචයය, ද්වාදස වස්සානියදයවොනවස්යසයය.සයචපථවියං
මුඤ්යචයය, සබ්බරුක්ඛතිණාදීනි සුස්සිත්වා ද්වාදසවස්සන්තරං න පුන
රුයහයයං.සයච සමුද්යදමුඤ්යචයය, තත්තකපායල්උදකබින්දුවියසබ්බං
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සුස්යසයය. සයච සියනරුපබ්බයත මුඤ්යචයය, ඛණ්ඩාඛණ්ඩං හුත්වා
විකියරයය. යසො එවංමහානුභාවං දුස්සාවුධං උත්තරිසාටකං මුඤ්චිත්වා
අග්ගයහසි.යයභුයයයන දසසහස්සියල්ොකධාතුයදවතායවයගනසන්නිපතිංසු
‘‘අජ්ජ භගවා ආළවකං දයමස්සති, තත්ථ ධම්මං යසොස්සාමා’’ති.
යුද්ධදස්සනකාමාපියදවතාසන්නිපතිංසු.එවංසකල්ම්පිආකාසං යදවතාහි
පරිපුණ්ණං අයහොසි. අථාළවයකො භගවයතො සමීයප උපරූපරි විචරිත්වා
වත්ථාවුධං මුඤ්චි. තං අසනිචක්කං වියආකායස යභරවසද්දං කයරොන්තං 
ධූමායන්තං පජ්ජල්න්තං භගවන්තං පත්වා යක්ඛස්ස මානමද්දනත්ථං
පාදපුඤ්ඡනයචොළං හුත්වා පාදමූයල් නිපති. ආළවයකො තං දිස්වා
ඡින්නවිසායණො විය උසයභො, උද්ධටදායඨො විය සප්යපො නිත්යතයජො
නිම්මයදො නිපාතිතමානද්ධයජො අයහොසි. එවතදං ආළවකයුද්ධං 
විත්ථායරතබ්බං. 

අට්ඨපඤ්යහපුච්ඡීති– 

‘‘කිංසූධවිත්තංපුරිසස්සයසට්ඨං, 
කිංසුසුචිණ්ණංසුඛමාවහාති; 
කිංසුහයවසාදුතරංරසානං, 
කථංජීවිංජීවිතමාහුයසට්ඨ’’න්ති.(සං.නි.1.246; සු.නි. 183) – 

ආදිනාඅට්ඨපඤ්යහපුච්ඡි. සත්ථා විස්සජ්ය සීති– 

‘‘සද්ධීධවිත්තංපුරිසස්සයසට්ඨං, 
ධම්යමොසුචිණ්යණොසුඛමාවහාති; 
සච්චංහයවසාදුතරංරසානං, 
පඤ්ඤාජීවිංජීවිතමාහුයසට්ඨ’’න්ති.(සං.නි.1.246; සු.නි. 184) – 

ආදිනාවිස්සජ්යජසි. වික්කන්දමානාොතිඅච්චන්තංපරියදවමානාය. 

මහානාමසක්කවත්ථු 

252. පඤ්චයම සත්ථාතයතො පරංපටිඤ්ඤංනාදාසීතිසංවච්ඡරයතොපරං
සික්ඛාපදපඤ්ඤත්තියා පච්චයප්පවාරණාසාදියනස්සවාරිතත්තා‘‘පටිඤ්ඤං
නාදාසී’’ති වුත්තං. තථා හි භගවා තතියවායරපි මහානායමන සක්යකන
‘‘ඉච්ඡාමහං, භන්යත, සඞ්ඝං යාවජීවං යභසජ්යජන පවායරතු’’න්ති (පාචි.
304-305) වුත්යත ‘‘සාධසාධ, මහානාම, යතනහිත්වං, මහානාම, සඞ්ඝං
යාවජීවං යභසජ්යජන පවායරහී’’ති පටිඤ්ඤං අදාසියයව. එවං පටිඤ්ඤං 
දත්වා පච්ඡා ඡබ්බග්ගියයහි භික්ඛූහි මහානාමස්ස සක්කස්ස වියහඨිතභාවං
සුත්වා ඡබ්බග්ගියයභික්ඛූවිගරහිත්වාසික්ඛාපදංපඤ්ඤයපසි‘‘අගිල්ායනන
භික්ඛුනා චාතුමාසප්පච්චයපවාරණා සාදිතබ්බා අඤ්ඤත්ර පුනප්පවාරණාය
අඤ්ඤත්ර නිච්චප්පවාරණාය.තයතොයචඋත්තරිසාදියයයය, පාචිත්තිය’’න්ති.
තස්මා පඨමං අනුජානිත්වාපි පච්ඡා සික්ඛාපදබන්ධයනන වාරිතත්තා
‘‘පටිඤ්ඤංනාදාසී’’ති වුත්තං. 
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උග්ගගහපතයාදිවත්ථු 

253-256. ඡට්ඨසත්තමඅට්ඨමනවමානි සුවිඤ්යඤයයායනව. 

නකුල්පිතුගහපතිවත්ථු 

257. දසයම සුසුමාරගිරිනගයරති එවංනාමයක නගයර. තස්ස කිර
නගරස්ස වත්ථුපරිග්ගහදිවයස අවිදූයර උදකරහයද සුසුමායරො සද්දමකාසි, 
ගිරං නිච්ඡායරසි. අථ නගයර අනන්තරායයන මාපියත තයමව
සුසුමාරගිරකරණං සුභනිතත්තං කත්වා ‘‘සුසුමාරගිරී’’ත්යවවස්ස නාමං
අකංසු.යකචිපන‘‘සුසුමාරසණ්ඨානත්තා සුසුමායරොනාමඑයකොගිරි, යසො
තස්සනගරස්සසමීයප, තස්මාතංසුසුමාරගිරිඑතස්ස අත්ථීතිසුසුමාරගිරීති

වුච්චතී’’ති වදන්ති. යභසකළාවයනති යභසකළානාමයක වයන.
‘‘යභසකල්ාවයන’’තිපි පායඨො. කථං පන භගවති යනසං පුත්තසඤ්ඤා 

පතිට්ඨාසීති ආහ – ‘‘අෙං කිරා’’තිආදි. දහරස්යසව දහරා ආනීතාති යම

දහරස්යසව සයතො දහරා ආනීතාති අත්යථො. අතිචරිතාති අතික්කතත්වා
චරන්යතො. 

(ඡට්ඨඑතදග්ගවග්ගවණ්ණනානිට්ඨිතා(. 

උපාසකපාළිසංවණ්ණනානිට්ඨිතා. 

14. එතදග්ගවග්යගො 

(14) 7. සත්තමඑතදග්ගවග්ගවණ්ණනා 
සුජාතාවත්ථු 

258. උපාසිකාපාළිසංවණ්ණනාය පඨමං සුවිඤ්යඤයයයමව. 

විසාඛාවත්ථු 

259. දුතියය මහාලතාපසාධනස්සාති මහාල්තාපිළන්ධනස්ස. තස්තඤ්ච
පිළන්ධයනචතස්යසොවජිරනාළියයොඋපයයොගංඅගමංසු. මුත්තානංඑකාදස
නාළියයො, පවාළස්ස ද්වාවීසති නාළියයො, පදුමරාගමණීනං යතත්තිංස 
නාළියයො. ඉති එයතහි ච අඤ්යඤහි ච ඉන්දනීල්ාදීහි 
නීල්පීතයල්ොහියතොදාතමඤ්ජිට්ඨසාමකබරවණ්ණවයසන සත්තවණ්යණහි
වරරතයනහි නිට්ඨානං අගමාසි, තං සීයස පටිමුක්කං යාව පාදපිට්ඨියා
භස්සති, පඤ්චන්නං හත්ථීනං බල්ං ධාරයමානාව නං ඉත්ථී ධායරතුං

සක්යකොති. අන්යතොඅග්ගිබහිනනීහරිතබ්යබොතිආදීනංඅත්යථොඋපරිආවි 
භවිස්සති.යසසයමත්ථසුවිඤ්යඤයයයමව. 

ඛුජ්ජුත්තරා-සාමාවතීවත්ථු 

260-261. තතියචතුත්යථසු පාොසස්සාති බහල්තරස්ස පායාසස්ස. තං

පාොසංභුඤ් න්යතසූතිතංබහල්තරං ගරුසිනිද්ධංපායාසංභුඤ්ජන්යතසු. 

ජීරායපතුං අසක්යකොන්යතොති අන්තරාමග්යග අප්පාහාරතාය

මන්දගහණිකත්තා ජීරායපතුං අසක්යකොන්යතො. වාළමිගට්ඨායනති
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වාළතයගහි අධිට්ඨිතට්ඨායන. අනුවිජ් න්යතොති විචායරන්යතො. සාලාති

නළකාරසාල්ා. මුධානකරිස්සතීති මූල්යංවිනානකරිස්සති. ආලිම්යපසීති

අග්ගිංඅදාසි, අග්ගිංජායල්සීතිඅත්යථො. යපක් ාතිආගයමහි. උපධිසම්පදාති

සරීරසම්පත්ති. වටරුක් ං පත්වාති නියරොධරුක්ඛං පත්වා. 

සුවණ්ණකටයකති සුවණ්ණවල්යය. අබ්භුං යමති යම අවඩ්ඪීති අත්යථො. 

අන්යතො අයසොයධත්වාති පණ්ණසාල්ාය අන්යතො කස්සචි අත්ථිභාවං වා
නත්ථිභාවංවාඅනුපධායරත්වා.යසසංසුවිඤ්යඤයයයමව. 

උත්තරානන්දමාතාවත්ථු 

262. පඤ්චයම උපනිස්සෙංදිස්වාති ඉතනායථාවියසසාධිගමස්සසතිපි
පච්චුප්පන්නපච්චයසමවායය අවස්සං උපනිස්සයසම්පදා ඉච්ඡිතබ්බා, එවං
දිට්ඨධම්මයවදනීයභායවන විපච්චනකස්ස කම්මස්සපි
පච්චුප්පන්නසමවායයො විය උපනිස්සයසම්පදාපි සවියසසා ඉච්ඡිතබ්බාති 
දස්යසති. තථා හි උක්කංසගතසප්පුරිසූපනිස්සයයයොනියසොමනසිකායරසු
ල්බ්භමායනසුපි උපනිස්සයරහිතස්ස වියසසාධිගයමො න සම්පජ්ජයතවාති. 

කප්පිෙං කත්වාති යථා කප්පියං යහොති, තථා කත්වා. පත්යත 

පතිට්ඨයපෙයාති ආහාරං දානමුයඛ විස්සජ්යජයය. තීහි යචතනාහීති
පුබ්බභාගමුඤ්චඅනුයමොදනායචතනාහි.වුත්තඤ්යහතං– 

‘‘පුබ්යබවදානාසුමයනො, දදංචිත්තංපසාදයය; 
දත්වාඅත්තමයනොයහොති, එසාපුඤ්ඤස්සසම්පදා’’ති.(අ.නි. 6.37; 
යප.ව.305); 

තව මනංසන්ධායරහීති‘‘අජ්ජභත්තංචිරායිත’’න්තියකොධයතොතවචිත්තං 

සන්ධායරහි, මා කුජ්ඣීති අත්යථො. ඔයල්ොකියතොයල්ොකිතට්ඨානං…යප.… 

සම්පරිකිණ්ණං විය අයහොසීති යතන කසිතට්ඨානං සබ්බං

සුවණ්ණභාවාපත්තියා මහායකොසාතකිපුප්යඵහි සඤ්ඡන්නං විය අයහොසි. 

තාදියසතිතයා සදියස. නයකොයපමීතිනවිනායසත, ජාතියානහීයළත. පූජං

කයරොතීතිසම්මාසම්බුද්ධස්සපූජංකයරොති. අන්තරවත්ථුන්තියගහඞ්ගණං. 

යභොති සම්යබොධයන නිපායතො. යජති අවඤ්ඤාල්පනං. සයං

අරියසාවිකාභාවයතො සත්ථුවයසන ‘‘සපිතිකාධීතා’’තිවත්වාසත්ථුසම්මුඛා 

ධම්මස්සවයනන තස්සා වියසසාධිගමං පච්චාසීසන්තී ‘‘දසබයල් 

ඛමන්යතයයවඛතස්සාමී’’තිආහ. කදරියන්ති ථද්ධමච්ඡරිං. 

සුප්පවාසාවත්ථු 

263. ඡට්යඨ පණීතදායිකානන්ති පණීතරසවත්ථූනංදායිකානං.ආයුයනො

ඨිතියහතුං යභොජනං යදන්තී ආයුං යදති නාම. එස නයයො වණ්ණං

යදතීතිආදීසු. යතනාහ – ‘‘පඤ්ච ඨානානී’’ති. කම්මසරික්ඛකඤ්යචතං 

ඵල්න්ති දස්යසන්යතො ‘‘ආයුං ය ො පන දත්වා’’තිආදිමාහ. තත්ථ දත්වාති

දානයහතු. භාගිනීතිභාගවතීල්ද්ධංභබ්බා. 
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සුප්පියාවත්ථු 

264. සත්තයම ඌරුමංසං ඡින්දිත්වා දාසිො අදාසීති ආගතඵල්ා
විඤ්ඤාතසාසනා අරියසාවිකා අත්තයනො සරීරදුක්ඛං අචින්යතත්වා තස්ස
භික්ඛුයනොයරොගවූපසමයමවපච්චාසීසන්තීඅත්තයනොඌරුමංසංඡින්දිත්වා
දාසියා අදාසි.සත්ථාපිතස්සාතථාපවත්තංඅජ්ොසයසම්පත්තිංදිස්වා‘‘මම 
සම්මුඛීභාවූපගමයනයනවස්සා වයණොරුහිත්වාසඤ්ඡවි ජායති, ඵාසුභායවො

යහොතී’’ති ච දිස්වා ‘‘පක්යකොසථ න’’න්ති ආහ. සා චින්යතසීති
‘‘සබ්බයල්ොකස්සහිතානුකම්පයකොසත්ථානමංදුක්ඛායපතුං පක්යකොසති, 

අත්යථත්ථකාරණ’’න්තිචින්යතසි. අත්තනාකතකාරණං සබ්බංකයථසීති
බුද්ධානුභාවවිභාවනත්ථං කයථසි, න අත්තයනො දළ්හජ්ොසයතාය 

විභාවනත්ථං. ගිලානුපට්ඨාකීනං අග්ගට්ඨායන ඨයපසීති අගණිතත්තදුක්ඛා
ගිල්ානානං භික්ඛූනං යගල්ඤ්ඤවූපසමයන යුත්තප්පයුත්තාති 
ගිල්ානුපට්ඨාකීනංඅග්ගට්ඨායනඨයපසීති. 

කාතියානීවත්ථු 

265. අට්ඨයම අයවච්චප්පසන්නානන්ති රතනත්තයගුයණ යාථාවයතො
ඤත්වා පසන්නානං, යසො පනස්ස පසායදො මග්යගනාගතත්තා යකනචි

අකම්පනීයයො. අධිගයතනාති මග්ගාධිගයමයනව අධිගයතන.
‘‘අවිගයතනා’’තිවාපායඨො, තස්සත්යථො‘‘කදාචිඅවිගච්ඡන්යතනා’’ති.යසො

අප්පධංසියයොචයහොති, තස්මාවුත්තං– ‘‘අධිගයතනඅචලප්පසායදනා’’ති.

තත්ථ කාෙසක්ඛිංකත්වාතිපමුඛංකත්වා, වචනත්ථයතොපනනාමකායයන

යදසනාය සම්පටිච්ඡනවයසන සක්ඛිභූතං කත්වාති අත්යථො. උම්මග්ගං 

 නිත්වාති ඝරසන්ධිච්යඡදයනන අන්යතොපවිසනමග්ගං ඛනිත්වා. 

දුල්ලභස්සවනන්ති දුල්ල්භසද්ධම්මස්සවනං. මහාපථවී පවිසිතබ්බා

භයවෙයාතිඅවීචිප්පයවසනංවදති. 

නකුල්මාතාවත්ථු 

266. නවයම විස්සාසකථයනයනව නකුල්මාතා නකුල්පිතා ච 

සත්ථුවිස්සාසිකා නාම ජාතාති වුත්තං – ‘‘විස්සාසිකානන්ති විස්සාසකථං

කයථන්තීනං උපාසිකාන’’න්ති. ගහපතානීති යගහසාතනී. වුත්තයමවාති
උපාසකපාළියංනකුල්පිතුකථායං වුත්තනයයමව. 

කාළීකුරරඝරිකාවත්ථු 

267. දසයම අනුස්සයවයනවාති පච්චක්ඛයතො රූපදස්සයනන සත්ථු
සම්මුඛා ධම්මස්සවයනනචවිනායකවල්ංඅනුස්සවයනයනවපරස්සවචනං

අනුගතස්සවයනයනව උප්පන්යනන පසායදන. අනුස්සවිකප්පසාදන්ති
අනුස්සවයතො ආගතප්පසාදං. 

(සත්තමඑතදග්ගවග්ගවණ්ණනානිට්ඨිතා(. 

උපාසිකාපාළිසංවණ්ණනාසමත්තා. 
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නිට්ඨිතාචමයනොරථපූරණියා 

අඞ්ගුත්තරනිකාය-අට්ඨකථාය 

එතදග්ගවග්ගවණ්ණනායඅනුත්තානත්ථදීපනා. 
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15. අට්ඨානපාළි(පඨමවග්ග) 

(15) 1. අට්ඨානපාළි-පඨමවග්ගවණ්ණනා 

268. අට්ඨානපාළිවණ්ණනායං අවිජ්ජමානං ඨානං අට්ඨානං, නත්ථි 

ඨානන්ති වා අට්ඨානං. අනවකායසොති එත්ථාපි එයසව නයයො. 
තදත්ථනිගමනයමව හි ‘‘යනතං ඨානං විජ්ජතී’’ති වචනන්ති. යතනාහ – 

‘‘උභයෙනපී’’තිආදි. ෙන්ති කාරණත්යථ පච්චත්තවචනං. යහතුඅත්යථො

යචත්ථ කාරණත්යථොති ආහ – ‘‘ෙන්ති යෙන කාරයණනා’’ති.
උක්කට්ඨනිද්යදයසයනත්ථ දිට්ඨිසම්පත්ති යවදිතබ්බාති වුත්තං – 

‘‘මග්ගදිට්ඨිොසම්පන්යනො’’ති.කුයතො පනායමත්යථොල්බ්භතීති? ලිඞ්ගයතො, 

ලිඞ්ගං යචතස්ස නිච්චයතො උපගමනප්පටික්යඛයපො. චතුභූමයකසූති ඉදං
චතුත්ථභූමකසඞ්ඛාරානං අරියසාවකස්ස විසයභාවූපගමනයතො වුත්තං, න
පන යත ආරබ්භ නිච්චයතො උපගමනසබ්භාවයතො. වක්ඛති හි ‘‘තදභායව
චතුත්ථභූමකසඞ්ඛාරා පනා’’තිආදිනා.
අභිසඞ්ඛතසඞ්ඛාරඅභිසඞ්ඛරණකසඞ්ඛාරානං සප්පයදසත්තා

නිප්පයදසසඞ්ඛාරග්ගහණත්ථං ‘‘සඞ් තසඞ් ායරසූ’’ති වුත්තං, 

යල්ොකුත්තරසඞ්ඛාරානං පන නිවත්තයන කාරණං සයයමව වක්ඛති. එතං

කාරණං නත්ථීති තථා උපගමයන යසතුඝායතො නත්ථි. යතජුස්සදත්තාති 
සංකියල්සවිධමනයතජස්ස අධිකභාවයතො. තථා හි යත ගම්භීරභායවන
දුද්දසා අකුසල්ානං ආරම්මණං න යහොන්තීති. ඉදං පන පකරණවයසන
වුත්තං. අප්පහීනවිපල්ල්ාසානඤ්හි සන්තායනසු කුසල්ධම්මානම්පි යත
ආරම්මණංනයහොන්ති. 

269. අසුයඛසුඛන්තිවිපල්ල්ායසොචඉධසුඛයතොඋපගමනස්ස ඨානන්ති

දස්යසන්යතො ‘‘එකන්ත…යප.… අත්තදිට්ඨිවයසනා’’ති පධානදිට්ඨිමාහ. 

ගූථන්ති ගූථට්ඨානං, දිට්ඨියා නිබ්බානස්ස අවිසයභායවො යහට්ඨා වුත්යතො
එවාතිකසිණාදිපණ්ණත්තිසඞ්ගහත්ථන්ති වුත්තං. 

270. පරිච්යඡයදොතිපරිච්ඡින්දනං පරිච්ඡිජ්ජතස්සගහණං.ස්වායංයයසු
නිච්චාදියතො උපගමනං සම්භවති, යතසං වයසනයයව කාතබ්යබොති

දස්යසන්යතො ‘‘සබ්බවායරසු වා’’තිආදිමාහ. සබ්බවායරසූති ‘‘නිච්චයතො

උපගච්යඡයයා’’තිආදිනාආගයතසු සබ්යබසු සුත්තපයදසු. පුථුජ් යනො හීති 

හි-සද්යදොයහතුඅත්යථො.යස්මායංයංසඞ්ඛාරංපුථුජ්ජයනො නිච්චාදිවයසන
ගණ්හාති, තංතං අරියසාවයකො අනිච්චාදිවයසනගණ්හන්යතො යාථාවයතො 
ජානන්යතො තං ගාහං තං දිට්ඨිං විස්සජ්යජති, තස්මා යත්ථ ගායහො, තත්ථ
විස්සජ්ජනාති චතුභූමකසඞ්ඛාරා ඉධ සඞ්ඛාරග්ගහයණන න ගය්හන්තීති
අත්යථො. 

271. පුත්තසම්බන්යධන මාතුපිතුසමඤ්ඤා දත්තකිත්තිමාදිවයසනපි
පුත්තයවොහායරොයල්ොයකදිස්සති, යසොචයඛොපරියායයනාති නිප්පරියායයන
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පටුන 

සිද්ධං තං දස්යසතුං – ‘‘ නිකාව මාතා,  නයකොව පිතා’’ති වුත්තං. තථා

ආනන්තරියකම්මස්ස අධිප්යපතත්තා ‘‘මනුස්සභූයතොවඛීණාසයවො අරහාති

අධිප්යපයතො’’ති වුත්තං. ‘‘අට්ඨානයමත’’න්තිආදිනා ‘‘මාතුආදීනංයයව
ජීවිතා යවොයරොපයන අරියසාවකස්ස අභබ්බභාවදස්සනයතො තදඤ්ඤං
අරියසාවයකො ජීවිතා යවොයරොයපතීති ඉදං අත්ථයතො ආපන්නයමවා’’ති 

මඤ්ඤමායනො වදති – ‘‘කිං පන අරිෙසාවයකො අඤ්ඤං ජීවිතා 

යවොයරොයපෙයා’’ති? ‘‘අට්ඨානයමතං අනවකායසො, යං දිට්ඨිසම්පන්යනො
පුග්ගයල්ො සඤ්චිච්චපාණංජීවිතායවොයරොයපයය, යනතංඨානංවිජ්ජතී’’ති

වචනයතො ‘‘එතම්පි අට්ඨාන’’න්ති වුත්තං. යතයනවාහ – ‘‘සයච හී’’තිආදි.
එවං සන්යත කස්මා ‘‘මාතර’’න්තිආදිනා වියසයසත්වා වුත්තන්ති ආහ – 

‘‘පුථුජ් නභාවස්ස පනා’’තිආදි. තත්ථ බලදීපනත්ථන්ති 
සද්ධාදිබල්සමන්නාගමදීපනත්ථං. අරියමග්යගනාගතසද්ධාධිබල්වයසන හි
අරියසාවයකොතාදිසං සාවජ්ජංනකයරොති. 

275. පඤ්චහි කාරයණහීති ඉදයමත්ථ නිප්ඵාදකානි යතසං
පුබ්බභාගියානි ච කාරණානි කාරණභාවසාමඤ්යඤන එකජ්ෙං ගයහත්වා 

වුත්තං, නපනසබ්යබසංසමානයයොගක්ඛමත්තා. ආකායරහීති කාරයණහි. 

අනුස්සාවයනනාති අනුරූපං සාවයනන. යභදස්ස අනුරූපං යථා යභයදො

යහොති, එවං භින්දිතබ්බානං භික්ඛූනං අත්තයනො වචනස්ස සාවයනන 

විඤ්ඤාපයනන. යතනාහ – ‘‘නනු තුම්යහ’’තිආදි. කණ්ණමූයල වචීයභදං

කත්වාති එයතන පාකටං කත්වා යභදකරවත්ථුදීපනං යවොහායරො, තත්ථ
අත්තයනො නිච්ඡිතමත්ථං රහස්සවයසන විඤ්ඤාපනං අනුස්සාවනන්ති
දස්යසති. 

කම්මයමවඋද්යදයසොවාපමාණන්තියතහි සඞ්ඝයභදසිද්ධියතොවුත්තං, 

ඉතයර පන යතසං සම්භාරභූතා. යතනාහ – ‘‘යවොහාරා’’තිආදි. තත්ථාති
යවොහරයණ. චුතිඅනන්තරං ඵල්ං අනන්තරං නාම, තස්තං අනන්තයර
නියුත්තානි, තන්නිබ්බත්තයනන අනන්තරකරණසීල්ානි, 
අනන්තරප්පයයොජනානි චාති ආනන්තරියානි, තානි එව කම්මානීති 

ආනන්තරිෙකම්මානි. 

කම්මයතොති ‘‘එවං ආනන්තරියකම්මං යහොති, එවං

ආනන්තරියකම්මසදිස’’න්ති එවං කම්මවිභාගයතො. ද්වාරයතොති

කායද්වාරයතො. කප්පට්ඨිතිෙයතොති ‘‘ඉදං කප්පට්ඨිතියවිපාකං, ඉදං න 

කප්පට්ඨිතියවිපාක’’න්ති එවං කප්පට්ඨිතියවිභාගයතො. පාකසාධාරණාදීහීති
‘‘ඉදයමත්ථ විපච්චති, ඉදං න විපච්චතී’’ති විපච්චනවිභාගයතො, 

ගහට්ඨපබ්බජිතානං සාධාරණාසාධාරණයතො, ආදි-සද්යදන
යවදනාදිවිභාගයතොච. 

කම්මයතො තාව විනිච්ඡයයො වුච්චතීති සම්බන්යධො. යස්මා 
මනුස්සත්තභායව ඨිතස්යසව කුසල්ධම්මානං තික්ඛවිසදභාවාපත්ති, යථා
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තිණ්ණං යබොධිසත්තානං යබොධිත්තයනිබ්බත්තියං, එවං මනුස්සභායව
ඨිතස්යසව එදිසානං අකුසල්ධම්මානම්පි තික්ඛවිසදභාවාපත්තීති ආහ – 

‘‘මනුස්සභූතස්යසවා’’ති. පාකතිකමනුස්සානම්පි ච කුසල්ධම්මානං 
වියසසප්පත්ති විමානවත්ථුඅට්ඨකථායං වුත්තනයයයනව යවදිතබ්බා.
යථාවුත්යතො ච අත්යථො සමානජාතියස්ස වියකොපයන ගරුතයරො, න තථා

විජාතියස්සාති වුත්තං – ‘‘මනුස්සභූතං මාතරං වා පිතරං වා’’ති.
ලිඞ්ගපරිවත්යත ච යසො එව එකකම්මනිබ්බත්යතො භවඞ්ගප්පබන්යධො

ජීවිතින්ද්රියපබන්යධො ච, න අඤ්යඤොති ආහ – ‘‘අපි පරිවත්තලිඞ්ග’’න්ති.

අරහත්තං පත්යතපි එයසව නයයො. තස්ස විපාකන්තිආදි කම්මස්ස
ආනන්තරියභාවසමත්ථනං. චතුක්යකොටියඤ්යචත්ථසම්භවති.තත්ථපඨමා

යකොටි දස්සිතා, ඉතරාසු විසඞ්යකතභාවං දස්යසතුං – ‘‘යෙො පනා’’තිආදි
වුත්තං. යදිපි තත්ථ විසඞ්යකයතො, කම්මං පන ගරුතරංආනන්තරියසදිසං

භායිතබ්බන්ති ආහ – ‘‘භාරිෙං…යප.… තිට්ඨතී’’ති. අෙං පඤ්යහොති 
ඤාපනිච්ඡානිබ්බත්තාකථා. 

අභිසන්ධිනාති අධිප්පායයන. ආනන්තරිෙං ඵුසතීති
මරණාධිප්පායයයනව ආනන්තරියවත්ථුයනො වියකොපිතත්තා වුත්තං. 

ආනන්තරිෙංනඵුසතීති ආනන්තරියවත්ථුඅභාවයතොආනන්තරියංනයහොති.
සබ්බත්ථ හි පුරිමං අභිසන්ධිචිත්තං අප්පමාණං, වධකචිත්තං පන
තදාරම්මණං ජීවිතින්ද්රියඤ්ච ආනන්තරියභායව පමාණන්ති දට්ඨබ්බං.
සඞ්ගාමචතුක්කං සම්පත්තවයසන යයොයජතබ්බං. යයො හි පරයසනාය
අඤ්ඤඤ්ච යයොධං පිතරඤ්ච කම්මං කයරොන්යත දිස්වා යයොධස්ස උසුං
ඛිපති ‘‘එතං විජ්ඣිත්වා මම පිතරං විජ්ඣිස්සතී’’ති, යථාධිප්පායං ගයත
පිතුඝාතයකොයහොති.‘‘යයොයධවිද්යධමමපිතා පල්ායිස්සතී’’තිඛිපති, උසුං
අයථාධිප්පායං ගන්ත්වා පිතරං මායරති, යවොහාරවයසන පිතුඝාතයකොති
වුච්චති, ආනන්තරියං පන නත්ථීති. යචොරචතුක්කං පන යයො ‘‘යචොරං 
මායරස්සාමී’’ති යචොරයවයසන ගච්ඡන්තං පිතරං මායරති, ආනන්තරියං 

ඵුසතීතිආදිනා යයොයජතබ්බං. යතයනවාති යතයනව පයයොයගන. 

අරහන්තඝාතයකො යහොතියෙවාති අරහයතො මාරිතත්තා වුත්තං, 

පුථුජ් නස්යසව තං දින්නං යහොතීති එත්ථායමධිප්පායයො – යථා 
වධකයචතනාපච්චුප්පන්නාරම්මණාපිපබන්ධවිච්යඡදනවයසනජීවිතින්ද්රියං
ආරම්මණං කත්වා පවත්තති, න එවං චාගයචතනා. සා හි චජිතබ්බවත්ථුං
ආරම්මණං කත්වා චජනමත්තයමව යහොති, අඤ්ඤසන්තකභාවකරණඤ්ච
තස්සචජනං, තස්මායස්සතංසන්තකංකතං, තස්යසවදින්නංයහොතීති. 

යලොහිතං සයමොසරතීති අභිඝායතන පකුප්පමානං සඤ්චිතං යහොති. 

මහන්තතරන්ති ගරුතරං. සරීරප්පටි ග්ගයන විොති
සත්ථුරූපකායප්පටිජග්ගයනවිය. 

අසන්නිපතියතති ඉදං සාමග්ගියදීපනං. යභයදො ච යහොතීති සඞ්ඝස්ස

යභයදො ච යහොති. වට්ටතීති සඤ්ඤාොති ‘‘ඊදිසං කරණං සඞ්ඝයභදාය න
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යහොතී’’ති සඤ්ඤාය. තථා නවයතොඌනපරිසාොති නවයතොඌනපරිසාය

කයරොන්තස්ස තථාති යයොයජතබ්බං. තථාති ච ඉතනා ‘‘න
ආනන්තරියකම්ම’’න්ති ඉමංආකඩ්ඪති, නපන‘‘යභයදොවයහොතී’’තිඉදං.

යහට්ඨිමන්යතන හි නවන්නයමව වයසන සඞ්ඝයභයදො. ධම්මවාදියනො

අනවජ් ාති යථාධම්මං අනවට්ඨානයතො. සඞ්ඝයභදස්ස පුබ්බභායගො 

සඞ්ඝරාජි. 

කාෙද්වාරයමව පූයරන්ති කායකම්මභායවයනව ල්ක්ඛිතබ්බයතො. 

සණ්ඨහන්යතහිකප්යප…යප.…මුච්චතීතිඉදං කප්පට්ඨකථාෙ (කථා.654

ආදයයො)නසයමති.තත්ථහි අට්ඨකථාෙ (කථා.අට්ඨ.654-657) වුත්තං–
‘‘ආපායියකොතිඉදං සුත්තංයංයසොඑකංකප්පංඅසීතිභායගකත්වාතයතො
එකභාගමත්තං කාල්ං තිට්යඨයය, තං ආයුකප්පං සන්ධාය වුත්ත’’න්ති. 

කප්පවිනායසයෙවාති ච ආයුකප්පවිනායස එවාති අත්යථ සති නත්ථි

වියරොයධො. එත්ථ ච සණ්ඨහන්යතති ඉදම්පි ‘‘ස්යවව විනස්සිස්සතී’’ති විය 

අභූතපරිකප්පවයසන වුත්තං. එකදිවසයමව නිරයෙ පච්චති, තයතො පරං
කප්පාභායව ආයුකප්පස්සපි අභාවයතොති අවියරොධයතො අත්ථයයොජනා

දට්ඨබ්බා. යසසානීතිසඞ්ඝයභදයතොඅඤ්ඤානිආනන්තරියකම්මානි. 

යදි තානි අයහොසිකම්මසඞ්ඛං ගච්ඡන්ති, එවං සති කථං යනසං 
ආනන්තරියතා චුතිඅනන්තරං විපාකදානාභාවයතො. අථ සති ඵල්දායන
චුතිඅනන්තයරො එව එයතසං ඵල්කායල්ො, නඅඤ්යඤොතිඵල්කාල්නියයමන
නියතතා ඉච්ඡිතා, න ඵල්දානනියයමන. එවම්පි නියතඵල්කාල්ානං
අඤ්යඤසම්පි උපපජ්ජයවදනීයානං දිට්ඨධම්මයවදනීයානඤ්ච නියතතා
ආපජ්යජයය, තස්මා විපාකධම්මධම්මානං පච්චයන්තරවිකල්තාදීහි
අවිපච්චමානානම්පි අත්තයනො සභායවන විපාකධම්මතා විය බල්වතා 
ආනන්තරියයන විපායක දින්යන අවිපච්චමානානම්පි ආනන්තරියානං
ඵල්දායනනියතසභාවා ආනන්තරියසභාවාචපවත්තීතිඅත්තයනොසභායවන
ඵල්දානනියයමයනව නියතා ආනන්තරියතා ච යවදිතබ්බා. අවස්සඤ්ච
ආනන්තරියසභාවා තයතො එව නියතසභාවා ච යතසං පවත්තීති 
සම්පටිච්ඡිතබ්බයමතං, අඤ්ඤස්ස බල්වයතො ආනන්තරියස්ස අභායව සති
චුතිඅනන්තරං එකන්යතනඵල්දානයතො. 

නනු එවංඅඤ්යඤසම්පිඋපපජ්ජයවදනීයානං අඤ්ඤස්තංවිපාකදායයක
අසති චුතිඅනන්තරයමව එකන්යතන ඵල්දානයතො නියතසභාවා 
ආනන්තරියසභාවා ච පවත්ති ආපජ්ජතීති? නාපජ්ජති අසමානජාතියකන
යචයතොපණිධිවයසන උපඝාතයකන ච නිවත්යතතබ්බවිපාකත්තා
අනන්තයර එකන්තඵල්දායකත්තාභාවා, න පන ආනන්තරියානං
පඨමජ්ොනාදීනං දුතියජ්ොනාදීනි විය අසමානජාතිකං ඵල්නිවත්තකං
අත්ථි සබ්බානන්තරියානං අවීචිඵල්ත්තා, න ච යහට්ඨූපපත්තිං ඉච්ඡයතො
සීල්වයතොයචයතොපණිධිවිය උපරූපපත්තිජනකකම්මඵල්ංආනන්තරියඵල්ං
නිවත්යතතුං සමත්යථො යචයතොපණිධි අත්ථි අනිච්ඡන්තස්යසව
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පටුන 

අවීචිපාතනයතො, නචආනන්තරියයොපඝාතකංකිඤ්චිකම්මංඅත්ථි, තස්මා
යතසංයයවඅනන්තයරඑකන්තවිපාකජනකසභාවාපවත්තීති.අයනකානිච
ආනන්තරියානි කතානි එකන්යතන විපායක නියතසභාවත්තා
උපරතාවිපච්චනසභාවාසඞ්කත්තානිච්ඡිතානි සභාවයතොනියතායනව.යතසු
පන සමානසභායවසු එයකන විපායක දින්යන ඉතරානි අත්තනා 
කත්තබ්බකිච්චස්ස යතයනව කතත්තා න දුතියං තතියම්පි ච පටිසන්ධිං
කයරොන්ති, න සමත්ථතාවිඝාතත්තාති නත්ථි යතසං
ආනන්තරියකතානිවත්ති, ගරුගරුතරභායවො පන යතසං ල්බ්භයතවාති

සඞ්ඝයභදස්ස සියා ගරුතරභායවොති ‘‘යෙන…යප.… විපච්චතී’’ති ආහ.
එකස්ස පන අඤ්ඤානි උපත්ථම්භකානි යහොන්තීති දට්ඨබ්බානි. 

පටිසන්ධිවයසන විපච්චතීති වචයනන ඉතයරසං පවත්තිවිපාකදායිතා

අනුඤ්ඤාතා විය දිස්සති. යනො වා තථා සීලවතීති යථා පිතා සීල්වා, තථා
සීල්වතී යනො වා යහොතීති යයොජනා. සයච මාතා සීල්වතී, මාතුඝායතො
පටිසන්ධිවයසනවිපච්චතීතියයොජනා. 

පකතත්යතොති අනුක්ඛිත්යතො. සමානසංවාසයකොති අපාරාජියකො. 

සමානසීමාෙන්ති එකසීමායං. 

276. සත්ථු කිච්චං කාතුං අසමත්යථොති යං සත්ථාරා කාතබ්බකිච්චං

අනුසාසනාදි, නං කාතුං අසමත්යථොති භගවන්තං පච්චක්ඛාය. අඤ්ඤං

තිත්ථකරන්තිඅඤ්ඤංසත්ථාරං.වුත්තඤ්යහතං– 

‘‘තිත්ථං ජානිතබ්බං, තිත්ථකයරො ජානිතබ්යබො, තිත්ථියා 

ජානිතබ්බා, තිත්ථියසාවකාජානිතබ්බා.තත්ථ තිත්ථං නාම ද්වාසට්ඨි
දිට්ඨියයො. එත්ථ හි සත්ථා තරන්ති උප්ල්වන්ති උම්මුජ්ජනිමුජ්ජං 
කයරොන්ති, තස්මා තිත්ථන්ති වුච්චන්ති. තාදිසානං දිට්ඨීනං

උප්පායදතා තිත්ථකයරො නාම පූරණකස්සපාදියකො. තස්ස ල්ද්ධිං

ගයහත්වාපබ්බජිතා තිත්ථිො නාම.යතහිතිත්යථජාතාතිතිත්ථියා.
යථාවුත්තං වා දිට්ඨිගතසඞ්ඛාතං තිත්ථං එයතසං අත්ථීති තිත්ථිකා, 

තිත්ථිකා එව තිත්ථියා. යතසං පච්චයදායකා තිත්ථිෙසාවකාති 
යවදිතබ්බා’’ති(ම.නි.අට්ඨ.1.140). 

277. අභිජාතිආදීසු පකම්පනයදවතූපසඞ්කමනාදිනා ජාතචක්කවායළන 

සමානයයොගක්ඛමං දසසහස්සපරිමාණං චක්කවාළං  ාතිය ත්තං. 

සරයසයනව ආණාපවත්තනට්ඨානං ආණාය ත්තං. විසයභූතං ඨානං 

විසෙය ත්තං. දසසහස්සී යලොකධාතූති ඉමාය යල්ොකධාතුයා සද්ධිං ඉමං 
යල්ොකධාතුං පරිවායරත්වා ඨිතා දසසහස්සී යල්ොකධාතු. තත්තකානංයයව
ජාතියඛත්තභායවො ධම්මතාවයසන යවදිතබ්යබො. ‘‘පරිග්ගහවයසනා’’ති
යකචි, ‘‘සබ්යබසංයයව බුද්ධානං තත්තකංයයව ජාතියඛත්තං
තන්නිවාසීනංයයව යදවතානං ධම්මාභිසමයයො’’ති ච වදන්ති. මාතුකුච්ඡි
ඔක්කමනකාල්ාදීනං ඡන්නං එව ගහණං නිදස්සනමත්තං
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මහාභිනීහාරාදිකායල්පි තස්සපකම්පනස්සල්බ්භනයතො. ආණාය ත්තංනාම 

යං එකජ්ෙං සංවට්ටති විවට්ටති ච, ආණා පවත්තති ආණාය 
තන්නිවාසියදවතානංසිරසාසම්පටිච්ඡයනන, තඤ්චයඛොයකවල්ංබුද්ධානං
ආනුභායවයනව, න අධිප්පායවයසන.අධිප්පායවයසන පන‘‘යාවතාවාපන 
ආකඞ්යඛයයා’’ති (අ. නි. 3.81) වචනයතො තයතො පරම්පි ආණා
වත්යතයයයව. 

නඋප්පජ් න්තීතිපනඅත්ථීති‘‘නයම ආචරියයොඅත්ථි, සදියසොයමන
විජ්ජතී’’තිආදිං(ම.නි.1.285; මහාව.11; කථා.405) ඉතස්සායල්ොකධාතුයා
ඨත්වා වදන්යතන භගවතා ‘‘කිං පනාවුයසො, සාරිපුත්ත, අත්යථතරහි 
අඤ්යඤ සමණා වා බ්රාහ්මණා වා භගවතා සමසමා සම්යබොධියන්ති, එවං
පුට්යඨොඅහං, භන්යත, ‘යනො’තිවයදයය’’න්ති (දී.නි.3.161) වත්වාතස්ස
කාරණං දස්යසතුං – ‘‘අට්ඨානයමතං අනවකායසො, යං එකිස්සා
යල්ොකධාතුයා ද්යව අරහන්යතො සම්මාසම්බුද්ධා අපුබ්බං අචරිමං

උප්පජ්යජයය’’න්තිඉමං සුත්තං (අ. නි.1.277; විභ.809; ම.නි.3.129; ත.
ප. 5.1.1) ආහරන්යතන ධම්මයසනාපතිනා ච බුද්ධයඛත්තභූතං ඉමං
යල්ොකධාතුංඨයපත්වාඅඤ්ඤත්ථඅනුප්පත්තිවුත්තායහොතීති අධිප්පායයො. 

එකයතොති සහ, එකස්තං කායල්ති අත්යථො, යසො පන කායල්ො කථං
පරිච්ඡින්යනොති චරිමභයව පටිසන්ධිග්ගහණයතො පට්ඨාය යාව 

ධාතුපරිනිබ්බානාති දස්යසන්යතො, ‘‘තත්ථා’’තිආදිමාහ. අනච්ඡරිෙත්තාති
ද්වීසුපි උප්පජ්ජමායනසු අච්ඡරියත්තාභාවයතොති අත්යථො. ද්වීසුපි

උප්පජ්ජමායනසු අනච්ඡරියතා, කිමඞ්ගං පන බහූසූති දස්යසන්යතො, ‘‘ෙදි

චා’’තිආදිමාහ.බුද්ධානාමමජ්යෙභින්නසුවණ්ණංවිය එකසදිසාතියතසං

යදසනාපි එකරසා එකධාති ආහ – ‘‘යදසනාෙ ච වියසසාභාවයතො’’ති. 

එයතනපි අනච්ඡරියත්තයමව සායධති. විවාදභාවයතොති එයතන

විවාදාභාවත්ථං ද්යව බුද්ධා එකයතො න උප්පජ්ජන්තීති දස්යසති. එතං

කාරණන්තිඑතං අනච්ඡරියතාදිකාරණං. තත්ථාතිතලින්දපඤ්යහ. 

එකං එව බුද්ධං ධායරතීති එකබුද්ධධාරණී. එයතන එවංසභාවා එයත
බුද්ධගුණා, යයන දුතියබුද්ධගුයණ ධායරතුං අසමත්ථා අයං යල්ොකධාතූති 
දස්යසති. පච්චයවියසසනිප්ඵන්නානඤ්හි ගුණධම්මානං භාරියයො වියසයසො
මහාපථවියාපි දුස්සයහොති සක්කා විඤ්ඤාතුං. තථා හි අභිසම්යබොධිසමයය
උපගතස්සයල්ොකනාථස්සගුණභාරං යබොධිරුක්ඛස්සතීසුපිදිසාසුමහාපථවී
සන්ධායරතුං නාසක්ඛි. තස්මා ‘‘න ධායරයයා’’ති වත්වා තයමව අධාරණං

පරියායන්තයරහි පකායසන්යතො ‘‘චයලෙයා’’තිආදිමාහ. තත්ථ චයලෙයාති 

පරිප්ඵන්යදයය. කම්යපෙයාති පයවයධයය. නයමෙයාති එකපස්යසන

නයමයය. ඔනයමෙයාති ඔසීයදයය. විනයමෙයාති විවිධං ඉයතො චියතො ච

නයමයය. විකියරෙයාතිවායතනථුසමුට්ඨි වියවිප්පකියරයය. විධයමෙයාති
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විනස්යසයය. විද්ධංයසෙයාතිසබ්බයසොවිද්ධස්තාභයවයය.තථාභූතාචන 

කත්ථචිතිට්යඨයයාතිආහ– ‘‘න ඨානමුපගච්යඡෙයා’’ති. 

ඉදානි තත්ථ නිදස්සනං දස්යසන්යතො, ‘‘ෙථා, මහාරා ා’’තිආදිමාහ.

තත්ථ එයක පුරියසති එකස්තං පුරියස. සමුපාදිකාති සමං උද්ධං පජ්ජති
පවත්තතීති සමුපාදිකා, උදකස්ස උපරි සමං ගාතනීති අත්යථො.

‘‘සමුප්පාදිකා’’තිපි පඨන්ති, අයයමවත්යථො. වණ්යණනාති සණ්ඨායනන. 

පමායණනාතිආයරොයහන. කිසථූයලනාති කිසථූල්භායවන, පරිණායහනාති

අත්යථො. ද්වින්නම්පීති ද්යවපි, ද්වින්නම්පි වාසරීරභාරං. 

ඡායදන්තන්ති යරොයචන්තං රුචිං උප්පායදන්තං. තන්දිකයතොති යතන

යභොජයනනතන්දිභූයතො. අයනොනමිතදණ්ඩ ායතොතියාවදත්ථංයභොජයනන

ඔනතතුං අසක්කුයණයයතාය අයනොනමනදණ්යඩො විය ජායතො. සකිං

භුත්යතොවයමෙයාතිඑකම්පි ආයල්ොපංඅජ්යෙොහරිත්වාවයමයයාතිඅත්යථො. 

අතිධම්මභායරනපථවීචලතීතිධම්යමනනාම පථවීතිට්යඨයය.සාකිං
යතයනවචල්තිවිනස්සතීතිඅධිප්පායයනපුච්ඡති.පුනයථයරො ‘‘රතනංනාම
යල්ොයක කුටුම්බං සන්ධායරන්තං අභිමතඤ්ච යල්ොයකන අත්තයනො
ගරුසභාවතාය සකටභඞ්ගස්සකාරණංඅතිභාරභූතං දිට්ඨං.එවංධම්යමොච
හිතසුඛවියසයසහි තංසමඞ්ගීනං ධායරන්යතො අභිමයතො ච විඤ්ඤූනං
ගම්භීරප්පයමයයභායවන ගරුසභාවත්තා අතිභාරභූයතො පථවීචල්නස්ස

කාරණංයහොතී’’ති දස්යසන්යතො, ‘‘ඉධ, මහාරා , ද්යව සකටා’’තිආදිමාහ. 
එයතයනව තථාගතස්ස මාතුකුච්ඡිඔක්කමනාදිකායල් පථවීකම්පනකාරණං

සංවණ්ණිතන්තිදට්ඨබ්බං. එකස්සාතිඑකස්මා, එකස්ස වාසකටස්ස රතනං, 
තස්මාසකටාගයහත්වාතිඅත්යථො. 

ඔසාරිතන්ති උච්චාරිතං, වුත්තන්ති අත්යථො. අග්යගොති සබ්බසත්යතහි

අග්යගො. ය ට්යඨොති වුද්ධතයරො. යසට්යඨොති පසත්ථතයරො. විසිට්යඨහි

සීල්ාදීහි ගුයණහි සමන්නාගතත්තා විසිට්යඨො. උග්ගතතයමොති උත්තයමො.

පවයරොති තස්යසව යවවචනං. නත්ථි එතස්ස සයමොති අසයමො. අසමා

පුබ්බබුද්ධා, යතහි සයමොති අසමසයමො. නත්ථි එතස්ස පටිසයමො

පටිපුග්ගයල්ොති අප්පටිසයමො. නත්ථි එතස්ස පටිභායගොති අප්පටිභායගො. 

නත්ථිඑතස්සපටිපුග්ගයල්ොති අප්පටිපුග්ගයලො. 

සභාවපකතිකාති සභාවභූතා අකිත්තිමා පකති. කාරණමහන්තත්තාති
කාරණානං මහන්තතාය, මහන්යතහි බුද්ධකරධම්යමහි පාරතසඞ්ඛායතහි
කාරයණහි බුද්ධගුණානං නිබ්බත්තියතොති වුත්තං යහොති. පථවීආදීනි
මහන්තානිවත්ථූනි, මහන්තාචක්කවාළාදයයොඅත්තයනොඅත්තයනොවිසයය 
එයකකාව, එවංසම්මාසම්බුද්යධොපිමහන්යතොඅත්තයනොවිසයයඑයකොඑව.
යකො ච තස්ස විසයයො? බුද්ධභූත, යාවතකං වා යඤයයං. ‘‘ආකායසො විය
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පටුන 

අනන්තවිසයයො භගවා එයකො එව යහොතී’’ති වදන්යතො පරචක්කවායළසුපි
දුතියස්සබුද්ධස්සඅභාවංදස්යසති. 

ඉමිනාවපයදනාති ‘‘එකිස්සායල්ොකධාතුයා’’ති ඉතනාඑවපයදන. දස

චක්කවාළසහස්සානි ගහිතානීති ජාතියඛත්තායපක්ඛාය ගහිතානි. 

එකචක්කවායළයනවාති ඉතනා එව එකචක්කවායළන, න යයන යකනචි.
යථා ‘‘ඉමස්තංයයව චක්කවායළ උප්පජ්ජන්තී’’ති වුත්යත ඉමස්තම්පි
චක්කවායළ ජම්බුදීයප එව, තත්ථාපි මජ්ඣිමයදයස එවාති පරිච්ඡින්දිතුං
වට්ටති, එවං ‘‘එකිස්සා යල්ොකධාතුයා’’ති ජාතියඛත්යත අධිප්යපයතපි 
ඉතනාවචක්කවායළනපරිච්ඡින්දිතුංවට්ටති. 

පඨමවග්ගවණ්ණනානිට්ඨිතා. 

15. අට්ඨානපාළි(දුතිෙවග්ග) 

(15) 2. අට්ඨානපාළි-දුතිෙවග්ගවණ්ණනා 

278. විවාදුපච්යඡදයතොති විවාදුපච්යඡදකාරණා.ද්වීසුඋප්පන්යනසුයයො

විවායදො භයවයය, තස්ස අනුප්පායදොයයයවත්ථ විවාදුපච්යඡයදො. එකස්මිං 

දීයපතිආදිනා දීපන්තයරපි එකජ්ෙං න උප්පජ්ජති, පයගව එකදීයපති

දස්යසති. යසොපිපරිහායෙථාතිචක්කවාළස්සපයදයසඑවපවත්තිතබ්බත්තා 
පරිහායයයය. 

279-280. මනුස්සත්තන්ති මනුස්සභායවො තස්යසව පබ්බජ්ජාදිගුණානං

යයොග්ගභාවයතො. ලිඞ්ගසම්පත්තීති පුරිසභායවො. යහතූති 

මයනොවචීපණිධානපුබ්බිකා යහතුසම්පදා. සත්ථාරදස්සනන්ති 

සත්ථුසම්මුඛීභායවො. පබ්බජ් ාති කම්මකිරියවාදීසු තාපයසසු, භික්ඛූසු වා

පබ්බජ්ජා. ගුණසම්පත්තීති අභිඤ්ඤාදිගුණසම්පදා. අධිකායරොති බුද්යධ
උද්දිස්ස අධියකො කායරො, සවියසසා උපකාරකිරියා අධියකො සක්කායරොති

වුත්තං යහොති. ඡන්යදොව ඡන්දතා, සම්මාසම්යබොධිං උද්දිස්ස සාතිසයයො 

කත්තුකමයතාකුසල්ච්ඡන්යදො. අට්ඨධම්මසයමොධානාති එයතසං අට්ඨන්නං

ධම්මානං සමායයොයගන. අභිනීහායරොති කායපණිධානං. සමිජ්ඣතීති
නිප්ඵජ්ජති. අයයමත්ථ සඞ්යඛයපො, විත්ථායරො පන පරමත්ථදීපනියා 

චරිොපිටකවණ්ණනාෙ (චරියා. අට්ඨ. පකිණ්ණකකථා) වුත්තනයයන

යවදිතබ්යබො. සබ්බාකාරපරිපූරයමවාති පරිපුණ්ණල්ක්ඛණතාය
සත්තුත්තමාදීහි සබ්බාකායරන සම්පන්නයමව. න හි ඉත්ථියා 
යකොයසොහිතවත්ථගුය්හතාදි සම්භවති. දුතියපකති ච නාම පඨමපකතියතො

නිහීනාඑව.යතයනවාහ– අනන්තරවායර ‘‘ෙස්මා’’තිආදි. 

281. ඉධ පුරිසස්ස තත්ථ නිබ්බත්තනයතොති ඉමස්තං මනුස්සයල්ොයක
පුරිසභූතස්සතත්ථබ්රහ්මයල්ොයක බ්රහ්මත්තභායවනනිබ්බත්තනයතො.යතන
අසතිපිපුරිසලිඞ්යගපුරිසාකාරාබ්රහ්මායනො යහොන්තීතිදස්යසති.තංයයවච
පුරිසාකාරංසන්ධායවුත්තංභගවතා‘‘යංපුරියසො බ්රහ්මත්තංකායරයයා’’ති.
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යතයනවාහ – ‘‘සමායනපී’’තිආදි. යදි එවං ඉත්ථියයො බ්රහ්මයල්ොයක න

උප්පජ්යජයයන්තිආහ– ‘‘බ්රහ්මත්ත’’න්තිආදි. 

290-295. ‘‘කායදුච්චරිතස්සා’’තිආදිපාළියා කම්මනියායමො නාම
කථියතො. සමඤ්ජනං සමඞ්යගො, සමන්නාගයමො, යසො එතස්ස අත්ථීති
සමඞ්ගී, සමන්නාගයතො, සමඤ්ජනසීයල්ො වා සමඞ්ගී, පුබ්බභායග

උපකරණසමුදායයතො පභුති ආයූහනවයසන ආයූහනසමඞ්ගීතා, 

සන්නිට්ඨාපකයචතනාවයසන යචතනාසමඞ්ගිතා. යචතනාසන්තතිවයසන

වා ආයූහනසමඞ්ගිතා, තංතංයචතනාක්ඛණවයසන යචතනාසමඞ්ගීතා. 

කතූපචිතස්සඅවිපක්කවිපාකස්සකම්මස්සවයසන කම්මසමඞ්ගිතා. කම්යම

පනවිපච්චිතුංආරද්යධ විපාකප්පවත්තිවයසන විපාකසමඞ්ගිතා. කම්මාදීනං 

උපට්ඨානකාල්වයසන උපට්ඨානසමඞ්ගිතා. 

කුසලාකුසලකම්මායූහනක් යණති කුසල්කම්මස්ස අකුසල්කම්මස්ස ච

සමීහනක්ඛයණ. තථාතිඉතනා කුසල්ාකුසල්කම්මපදංආකඩ්ඪති.යථාකතං

කම්මං ඵල්දානසමත්ථං යහොති, තථා කතං උපචිතං. විපාකාරහන්ති
දුතියභවාදීසුවිපච්චනාරහං. උප්පජ්ජමානානංඋපපත්තිනිතත්තංඋපට්ඨාතීති
යයොජනා. උපපත්තියා උප්පජ්ජනස්ස නිතත්තං කාරණන්ති 

උපපත්තිනිමිත්තං, කම්මං, කම්මනිතත්තං, ගතිනිතත්තඤ්ච. අට්ඨකථායං
පන ගතිනිතත්තවයසයනව යයොජනා දස්සිතා. කම්මකම්මනිතත්තානම්පි
උපට්ඨානං යථාරහං දට්ඨබ්බං. ‘‘යානිස්ස තානි පුබ්යබ කතානි කම්මානි, 
තානිස්සතස්තංසමයයඔල්ම්බන්තිඅජ්යෙොල්ම්බන්ති අභිල්ම්බන්ති’’ති(ම.
නි. 3.248) වචනයතො සායන්යහ මහන්තානං පබ්බතකූටානං ඡායා විය 
ආසන්නමරණස්ස සත්තස්ස චිත්යත සුපියන විය විපච්චිතුං කයතොකාසං

කම්මං, තස්ස නිතත්තං ගතිනිතත්තං උපතිට්ඨයතව. චලතීති පරිවත්තති. 
එයකන හි කම්මුනා තජ්යජ නිතත්යත උපට්ඨියත පච්චයවියසසවයසන
තයතො අඤ්යඤන කම්මුනා තදඤ්ඤස්ස නිතත්තස්ස උපට්ඨානං

පරිවත්තනං. යසසා නිච්චලා අවයසසා චතුබ්බිධාපි සමඞ්ගිතා නිච්චල්ා
අපරිවත්තනයතො. 

සුන වාජියකොති සුනයඛහි තගවාජවයසන වජනසීයල්ො, 

සුනඛලුද්දයකොති අත්යථො. තලසන්ථරණපූ න්ති භූතතල්ස්ස පුප්යඵහි

සන්ථරණපූජං. ආයූහනයචතනා කම්මසමඞ්ගිතාවයසනාතිකායදුච්චරිතස්ස
අපරාපරං ආයූහයනන සන්නිට්ඨාපකයචතනාය තස්යසව පකප්පයන
කම්මක්ඛයකරඤායණනඅයඛපිතත්තා යථූපචිතකම්මුනාචසමඞ්ගිභාවස්ස
වයසන. 

කම්මන්ති අකුසල්කම්මං. තස්තංයයව ඛයණති ආයූහනක්ඛයණයයව. 

තස්සාති කම්මසමඞ්ගියනො පුග්ගල්ස්ස සග්යගො වාරියතො, තඤ්යච කම්මං

විපාකවාරංල්යභයයාතිඅධිප්පායයො. සග්යගොවාරියතොතිච නිදස්සනමත්තං.

මනුස්සයල්ොයකොපිස්ස වාරියතොවාති. අපයර පන පුරියමහි විපාකාවරණස්ස 
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අනුද්ධටත්තා‘‘තස්තංයයවඛයණ’’තිචඅවියසයසනවුත්තත්තාතංයදොසං

පරිහරිතුං ‘‘ආයූහිතකම්මං නාමා’’තිආදිමාහ. යදා කම්මං විපාකවාරං

ල්භතීති ඉදං කයතොකාසස්ස අප්පටිබාහියත්තා වුත්තං. තථා හි භගවා 

තතියපාරාජිකවත්ථුස්තං (පාරා.162ආදයයො)පටිසල්ලීයි, ඉමස්තංසුත්යත

‘‘කායදුච්චරිතසමඞ්ගී’’ති ආගතත්තාවිපාකූපට්ඨානසමඞ්ගිතානල්බ්භන්ති. 

(දුතියවග්ගවණ්ණනානිට්ඨිතා(. 

අට්ඨානපාළිවණ්ණනායංඅනුත්තානත්ථදීපනානිට්ඨිතා. 
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16. එකධම්මපාළි 

(16) 1. එකධම්මපාළි-පඨමවග්ගවණ්ණනා 

296. එකධම්මපාළිවණ්ණනායං ඉධධම්ම-සද්යදොසභාවත්යථො‘‘කුසල්ා

ධම්මා’’තිආදීසුවියාතිආහ– ‘‘එකසභායවො’’ති. එකන්යතනාතිඑකංයසන, 

අවස්සන්ති අත්යථො. වට්යටති සංසාරවට්යට. නිබ්බින්දනත්ථාොති

අනභිරමනත්ථාය. විරජ් නත්ථාොති අරජ්ජනත්ථාය. විරජ් නාොති

පලුජ්ජනාය. යතයනවාහ – ‘‘විගමාො’’ති. රාගාදීනං නියරොධාොති 
මග්ගඤායණන රාගාදීනං නියරොධනත්ථාය. මග්ගඤායණන නියරොධනං

නාම අච්චන්තං අප්පවත්තිකරණන්තිආහ– ‘‘අප්පවත්තිකරණත්ථාො’’ති.
යථා ඛාදනීයස්ස මුයඛ කත්වා ඛාදනං නාම යාවයදව අජ්යෙොහරණත්ථං, 
එවං රාගාදීනං නියරොධනං වට්ටනියරොධනත්ථයමවාති වුත්තං – 

‘‘වට්ටස්යසව වා නිරුජ්ඣනත්ථාො’’ති. යස්මාකියල්යසසු ඛීයණසුඉතරං

වට්ටද්වයම්පිඛීණයමව යහොති, තස්මාමූල්යමවගණ්හන්යතො ‘‘උපසමාොති 

කියලසවූපසමනත්ථාො’’ති ආහ. සඞ්ඛතධම්මානං අභිජානනං නාම තත්ථ 

ල්ක්ඛණත්තයායරොපනමුයඛයනවාති ආහ – ‘‘අනිච්චාදි…යප.… 

අභි ානනත්ථාො’’ති. සම්බුජ්ඣිතබ්බානි නාම චත්තාරි අරියසච්චානි 

තබ්බිනිමුත්තස්ස යඤයයස්ස අභාවයතො. ‘‘චතුන්නං සච්චානං 

බුජ්ඣනත්ථාො’’ති වත්වා තයිදං බුජ්ෙනං යස්ස ඤාණස්ස වයසන

ඉජ්ෙති, තස්සඤාණස්සවයසනදස්යසතුං– ‘‘යබොධිවුච්චතී’’තිආදි වුත්තං. 

අප්පච්චෙනිබ්බානස්සාතිඅමතධාතුයා. 

උස්සාහ නනත්ථන්ති කම්මට්ඨායන අභිරුචිඋප්පාදනාය. 

විසකණ්ටයකොති ගුළස්සවාණිජසමඤ්ඤා. ‘‘කිස්තඤ්චියදයසයදසභාසා’’ති
යකචි. උච්ඡුරයසො සමපාකපක්යකො චුණ්ණාදීහි තස්යසත්වා පිණ්ඩීකයතො 

ගුයළො, අපිණ්ඩීකයතො ඵාණිතං. පාකවියසයසන ඛණ්ඩඛණ්ඩයසදියතො 

 ණ්යඩො, මල්ාභාවංආපන්යනො සක්කරා. 

සරතීතිසති.අනුඅනුසරතීති අනුස්සති, අනුඅනුරූපාසතීතිපි අනුස්සති.

දුවිධං යහොතීති පයයොජනවයසන දුවිධං යහොති. චිත්තසම්පහංසනත්ථන්ති
පසාදනීයවත්ථුස්තං පසාදුප්පාදයනන භාවනාචිත්තස්ස පරියතොසනත්ථං. 

විපස්සනත්ථන්තිවිපස්සනාසුඛත්ථං.උපචාරසමාධිනාහිචිත්යත සමාහියත

විපස්සනාසුයඛන ඉජ්ෙති. චිත්තුප්පායදොති භාවනාවයසන පවත්යතො

චිත්තුප්පායදො. උපහඤ්ඤති පතිහඤ්ඤතිපටිකූල්ත්තාආරම්මණස්ස.තයතො 

එව උක්කණ්ඨති, කම්මට්ඨානංරිඤ්චති, නිරස්සායදොයහොති භාවනස්සාදස්ස

අල්බ්භනයතො. පසීදති බුද්ධගුණානං පසාදනීයත්තා. තථා ච

කඞ්ඛාදියචයතොඛිල්ාභායවන විනීවරයණො යහොති. දයමත්වාති
නීවරණනිරාකරයණන නිබ්බියසවනං කත්වා. එවං
කම්මට්ඨානන්තරානුයුඤ්ජයනන චිත්තපරිදමනස්ස උපමං දස්යසන්යතො, 

‘‘කථ’’න්තිආදිමාහ. 
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යකො අෙං…යප.… අනුස්සරීති යකො අයං මම අබ්භන්තයර ඨත්වා

අනුස්සරි. පරිග්ගණ්හන්යතොති බාහිරකපරිකප්පිතස්ස අනුස්සරකස්ස

සබ්බයසොඅභාවදස්සනයමතං.යතනාහ– ‘‘නඅඤ්යඤොයකොචී’’ති. දිස්වාති 
පරියයසනනයයන වුත්තප්පකාරං චිත්තයමව අනුස්සරීති දිස්වා 

සබ්බම්යපතන්ති එතං හදයවත්ථුආදිප්පයභදං සබ්බම්පි. ඉදඤ්ච රූපං

පුරිමඤ්ච අරූපන්ති ඉදං රුප්පනසභාවත්තා රූපං, පුරිමං අතංසභාවත්තා
අරූපන්ති සඞ්යඛපයතො රූපාරූපං වවත්ථයපත්වා. පඤ්චක්ඛන්යධ 

වවත්ථයපත්වාති යයොජනා. සම්භාවිකාති සමුට්ඨාපිකා. තස්සාති

සමුදයසච්චස්ස. නියරොයධොති නියරොධනිතත්තං. අප්පනාවායරොතියථාරද්ධාය
යදසනාය නිගමනවායරො. 

297. එයසව නයෙොති ඉතනා ය්වායං ‘‘තං පයනත’’න්තිආදිනා
අත්ථනයයො බුද්ධානුස්සතියං විභාවියතොති අතිදිසති, ස්වායං අතියදයසො 
පයයොජනවයසන නවසුපි අනුස්සතීසු සාධාරණවයසන වුත්යතොපි
ආනාපානස්සතිආදීසුතීසු විපස්සනත්ථායනවයහොන්තීතිඉතනාඅපවායදන
නිවත්තියතොති තාසං එකප්පයයොජනතාව දට්ඨබ්බා. ධම්යම අනුස්සති
ධම්මානුස්සතීති සමාසපදවිභාගදස්සනම්පි වචනත්ථදස්සනපක්ඛිකයමවාති

ආහ – ‘‘අෙං පයනත්ථ වචනත්යථො’’ති. ධම්මං ආරබ්භාති හි ධම්මස්ස 

අනුස්සතියාවිසයභාවදස්සනයමතං.එසනයයොයසයසසුපි. සීලං ආරබ්භාති

අත්තයනො පාරිසුද්ධිසීල්ං ආරබ්භ. චාගං ආරබ්භාති අත්තයනො චාගගුණං

ආරබ්භ. යදවතා ආරබ්භාති එත්ථ යදවතාගුණසදිසතාය අත්තයනො
සද්ධාසීල්සුතචාගපඤ්ඤාසු යදවතාසමඤ්ඤා. භවති හි තංසදියසපි
තබ්යබොහායරො යථා ‘‘තානි ඔසධානි, එස බ්රහ්මදත්යතො’’ති ච. යතනාහ – 

‘‘යදවතා සක්ඛිට්ඨායන ඨයපත්වා’’තිආදි. තත්ථ යදවතා සක්ඛිට්ඨායන

ඨයපත්වාති ‘‘යථාරූපාය සද්ධාය සමන්නාගතා තා යදවතා ඉයතො චුතා
තත්ථඋපපන්නා, මය්හම්පිතථාරූපාසද්ධාසංවිජ්ජති.යථාරූයපන සීයල්න, 
යථාරූයපන සුයතන, යථාරූයපන චායගන, යථාරූපාය පඤ්ඤාය 
සමන්නාගතාතායදවතාඉයතොචුතාතත්ථඋපපන්නා, මය්හම්පිතථාරූපා
පඤ්ඤා සංවිජ්ජතී’’ති එවං යදවතා සක්ඛිට්ඨායන ඨයපත්වා. 

අස්සාසපස්සාසනිමිත්තං නාම තත්ථ ල්ද්ධබ්බප්පටිභාගනිතත්තං. ගතාති
ආරම්මණකරණවයසනඋපගතාපවත්තා. 

උපසම්මති එත්ථ දුක්ඛන්තිඋපසයමො, නිබ්බානං. අච්චන්තයමවඑත්ථ

උපසම්මති වට්ටත්තයන්ති අච්චන්තූපසයමො, නිබ්බානයමව. ඛියණොති
යඛයපතිකියල්යසතිඛයයො, අරියමග්යගො.යතඑවඋපසයමතීතිඋපසයමො, 

අරියමග්යගො එව. ඛයයො ච යසො උපසයමො චාති  යූපසයමො. තත්රචායං
උපසයමොධම්යමොඑවාතිධම්මානුස්සතියා උපසමානුස්සතිඑකසඞ්ගයහොති? 
සච්චං එකසඞ්ගයහො ධම්මභාවසාමඤ්යඤ අධිප්යපයත, සඞ්ඛතධම්මයතො
පනඅසඞ්ඛතධම්යමොසාතිසයයොඋළාරතමපණීතතමභාවයතොතිදීයපතුංවිසුං 
නීහරිත්වාවුත්තං.ඉමයමවහිවියසසංසන්ධායභගවා–‘‘ධම්මානුස්සතී’’ති



අඞ්ගුත්තරනිකායය එකකනිපාත-ටීකා  එකධම්මපාළි 
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පටුන 

වත්වාපි උපසමානුස්සතිං අයවොච අනුස්සරන්තස්ස සවියසසං
සන්තපණීතභායවන උපට්ඨානයතො. එවඤ්ච කත්වා ඉධ
ඛයූපසමග්ගහණම්පි සමත්ථිතන්ති දට්ඨබ්බං. යයථව හි සමායනපි 
යල්ොකුත්තරධම්මභායව ‘‘යාවතා, භික්ඛයව, ධම්මා සඞ්ඛතා වා අසඞ්ඛතා
වා, විරායගො යතසං අග්ගමක්ඛායතී’’තිආදිවචනයතො (ඉතිවු. 90) 
මග්ගඵල්ධම්යමහි නිබ්බානධම්යමො සාතිසයයො, එවං ඵල්ධම්මයතො
මග්ගධම්යමො කියල්සප්පහායනන අච්ඡරියධම්මභාවයතො, තස්මා 
අච්චන්තූපසයමන සද්ධිං ඛයූපසයමොපි ගහියතොති දට්ඨබ්බං. 

විපස්සනත්ථායනව යහොන්තීති කස්මා වුත්තන්ති? 
‘‘එකන්තනිබ්බිදායාතිආදිවචනයතො’’ති යකචි, තං අකාරණං
බුද්ධානුස්සතිආදීසුපි තථා යදසනාය ආගතත්තා. යථා පන
බුද්ධානුස්සතිආදීනි කම්මට්ඨානානි විපස්සනත්ථානි යහොන්ති, 
නිතත්තසම්පහංසනත්ථානිපි යහොන්ති, න එවයමතානි, එතානි පන 
විපස්සනත්ථායනවාතිතථාවුත්තං. 

පඨමවග්ගවණ්ණනානිට්ඨිතා. 

16. එකධම්මපාළි 

(16) 2. එකධම්මපාළි-දුතිෙවග්ගවණ්ණනා 

298. තච්ඡා පස්සතිතාය, සයංවා තච්ඡාපස්සති, තච්ඡාදස්සනයමවවා

තන්ති මිච්ඡාදිට්ඨි, යං කිඤ්චි විපරීතදස්සනං. යතනාහ – 

‘‘ද්වාසට්ඨිවිධාො’’තිආදි. තච්ඡාදිට්ඨි එතස්සාති තච්ඡාදිට්ඨියකො. තස්ස 

මිච්ඡාදිට්ඨිකස්ස. 

299. සම්මා පස්සති තාය, සයං වා සම්මා පස්සති, 

සම්මාදස්සනමත්තයමව වා තන්ති සම්මාදිට්ඨි. පඤ්චවිධාොති
කම්මස්සකතාොනවිපස්සනාමග්ගඵල්වයසන පඤ්චවිධාය. තත්ථ 

ොනචිත්තුප්පාදපරියාපන්නං ඤාණං ඣානසම්මාදිට්ඨි, විපස්සනාඤාණං 

විපස්සනාසම්මාදිට්ඨි. 

302. පඤ්චසු ඛන්යධසු ‘‘නිච්ච’’න්තිආදිනා පවත්යතො 

අනුපාෙමනසිකායරො. 

303. ‘‘අනිච්ච’’න්තිආදිනා පවත්යතො උපාෙමනසිකායරො. ොව

නිොයමොක්කමනාති යාව තච්ඡත්තනියායමොක්කමනා. 
තච්ඡත්තනියායමොක්කමනනයයො පන සාමඤ්ඤඵල්සුත්තවණ්ණනායං
තට්ටීකායචවුත්තනයයයනව යවදිතබ්යබො. 

304. අයං තිවිධා සග්ගාවරණා යචව යහොතීති කම්මපථප්පත්තියා

මහාසාවජ්ජභාවයතො වුත්තං. සග්ගාවරණාය යහොන්තියා 

මග්ගවිබන්ධකභායව වත්තබ්බයමව නත්ථීති වුත්තං – ‘‘මග්ගාවරණා 
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චා’’ති. ‘‘සස්සයතො යල්ොයකො’’තිආදිකා දසවත්ථුකා අන්තග්ගාහිකා 

තච්ඡාදිට්ඨි. මග්ගාවරණාව යහොති විපරීතදස්සනභාවයතො, න සග්ගාවරණා 

අකම්මපථපත්තියතොති අධිප්පායයො. ඉදං පන විධානං පටික්ඛිපිත්වාති

විපරීතදස්සනඤ්ච න මග්ගාවරණඤ්චාති විරුද්ධයමතං උද්ධම්මභාවයතො.

තථාහිසතිඅප්පහීනායඑවසක්කායදිට්ඨියාමග්ගාධිගයමන භවිතබ්බන්ති

අධිප්පායයන යථාවුත්තවිධානං පටික්ඛිපිත්වා. ‘‘න සග්ගාවරණා’’ති 

සග්ගූපපත්තියා අවිබන්ධකත්තං වදන්යතහි දිට්ඨියා සග්ගාවහතාපි නාම

අනුඤ්ඤාතා යහොතීති තං වාදං පටික්ඛිපන්යතන ‘‘දිට්ඨි නාම සග්ගං

උපයනතුං සමත්ථා නාම නත්ථී’’ති වුත්තං. කස්මා? 

එකන්තගරුතරසාවජ්ජභාවයතො. යතනාහ – ‘‘එකන්තං නිරයස්තංයයව

නිමුජ්ජායපතී’’තිආදි. 

305. වට්ටං විද්ධංයසතීතිමග්ගසම්මාදිට්ඨි කියල්සවට්ටංකම්මවට්ටඤ්ච
විද්ධංයසති. විපාකවට්ටං කා නු විද්ධංයසති නාම. එවං පන අත්තයනො
කාරයණනවිද්ධස්තභවංඵල්සම්මාදිට්ඨිපටිබාහතීතිවුත්තංඅවසරදානයතො. 

ඉච්යචතං කුසලන්ති අරහත්තං පායපතුං සයච සක්යකොති, එවයමතං 

විපස්සනාය පටිසන්ධිඅනාකඩ්ඪනං කුසල්ං අනවජ්ජං. සත්ත භයව යදතීති
යසොතාපත්තිමග්ගස්ස පච්චයභූතා විපස්සනාසම්මාදිට්ඨි තස්ස පුග්ගල්ස්ස

සත්ත භයව යදති. එවමෙන්ති පඤ්චවිධම්පි සම්මාදිට්ඨිං සන්ධාය වුත්තං.

යතනාහ – ‘‘යලොකිෙයලොකුත්තරා සම්මාදිට්ඨි කථිතා’’ති. ඉමස්මිං

පනත්යථති ‘‘නාහං, භික්ඛයව, අඤ්ඤං එකධම්මම්පි 
සමනුපස්සාමී’’තිආදිනාවුත්යතගතිමග්ගසඞ්ඛායතඅත්යථ.‘‘සුගතිංසග්ගං

යල්ොකං උපපජ්ජන්තී’’ති වුත්තත්තා ‘‘යලොකිකා භවනිප්ඵාදිකාව 

යවදිතබ්බා’’තිවුත්තං. 

306. ෙථාදිට්ඨීති අත්ථබයාපනිච්ඡායං ෙථා-සද්යදො, යතන

උත්තරපදත්ථප්පධායනො සමායසොතිආහ– ‘‘ොොදිට්ඨී’’ති. තස්සා තස්සා

අනුරූපන්ති තංතංදිට්ඨිඅනුරූපන්ති අත්යථො. සමත්තන්ති අනවයසසං.

යතනාහ– ‘‘පරිපුණ්ණ’’න්ති. සමාදින්නන්ති ආදිමජ්ෙපරියයොසායනසුසමං

එකසදිසං කත්වා ආදින්නං ගහිතං අනිස්සට්ඨං. තයදතන්ති යයදතං
‘‘යඤ්යචව කායකම්ම’’න්තිආදිනා වුත්තං, තයදතං කායකම්මං. 

ෙථාදිට්ඨිෙං ඨිතකාෙකම්මන්ති යා පන දිට්ඨි ‘‘නත්ථි තයතොනිදානං
පාප’’න්තිආදිනා පවත්තා, තස්සං දිට්ඨියං ඨිතකස්ස ඨිතමත්තස්ස

අනිස්සට්ඨස්ස තංදිට්ඨිකස්ස කායකම්මං. දිට්ඨිසහ ාතං කාෙකම්මන්ති
තස්ස යථාදිට්ඨිකස්ස පයරසං හත්ථමුද්දාදිනා විඤ්ඤාපනකායල් තාය
දිට්ඨියා සහජාතං කායකම්මං. න යචත්ථ වචීකම්මාසඞ්කා උප්පායදතබ්බා

පාණඝාතාදීනංයයව අධිප්යපතත්තා. දිට්ඨානුයලොමිකංකාෙකම්මන්ති යථා
පයරසං පාකටං යහොති, එවං දිට්ඨියා අනුයල්ොතකං කත්වා පවත්තිතං

කායකම්මං. යතනාහ – ‘‘සමාදින්නං ගහිතං පරාමට්ඨ’’න්ති. තත්ථාතිආදි

සුවිඤ්යඤයයයමව. එයසව නයෙොති ඉතනා යථාවුත්තාය දිට්ඨියා
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ඨිතවචීකම්මං, දිට්ඨිසහජාතං වචීකම්මං, දිට්ඨානුයල්ොතකං වචීකම්මන්ති

තිවිධං යහොතීති එවමාදි අතිදිසති. මිච්ඡාදිට්ඨිකස්සාති කම්මපථප්පත්තාය
තච්ඡාදිට්ඨියා තච්ඡාදිට්ඨිකස්ස.‘‘යායකායචිතච්ඡාදිට්ඨියාතච්ඡාදිට්ඨිකස්ස
සයතො’’ති අපයර. 

දිට්ඨිසහ ාතාති යථාවුත්තාය දිට්ඨියා සහජාතා යචතනා. එස නයයො

යසසපයදසුපි. පත්ථනාති ‘‘ඉදං නාම කයරයය’’න්ති තණ්හාපත්ථනා. 

යචතනාපත්ථනානං වයසනාති 

යථාවුත්තදිට්ඨිගතනිස්සිතයචතසිකනිකාමනානං වයසන. චිත්තට්ඨපනාති

චිත්තස්ස පණිදහනා. ඵස්සාදයෙොති යචතනාදිට්ඨිතණ්හාදිවිනිමුත්තා
ඵස්සාදිධම්මා. යස්මා දිට්ඨි පාපිකා, තස්මා තස්ස පුග්ගල්ස්ස සබ්යබ යත

ධම්මා අනිට්ඨාය…යප.… සංවත්තන්තීති යයොජනා. පුරිමස්යසවාති 
තිත්තකපදස්යසව. තිත්තකං කටුකන්ති ච උභයං ඉධ අනිට්ඨපරියායං
දට්ඨබ්බං‘‘පච්ඡායතකටුකංභවිස්සතී’’තිආදීසුවිය. 

අම්යබොෙන්ති අම්යබො අයං. තයමව පූ න්ති තයමව පුබ්යබ

ල්ද්ධපරිසිඤ්චනදානාදිපූජං. නියවසයරති පවිසිංසු. අසාතසන්නිවායසනාති 
අමධරනිම්බමූල්සංසග්යගන. 

තං පන පටික්ඛිපිත්වා…යප.… වුත්තන්ති සබ්බාපි තච්ඡාදිට්ඨි
එකන්තසාවජ්ජත්තා අනිට්ඨාය දුක්ඛාය සංවත්තතීති අධිප්පායයන වුත්තං. 

අනන්තරසුත්යතති දසමසුත්යත. යෙොය ත්වා යවදිතබ්බානීතිනවමසුත්යත

වියයයොයජත්වායවදිතබ්බානි. චිත්තට්ඨපනාවපත්ථනාතිඑත්ථපණිධිචාති
වත්තබ්බං. 

දුතියවග්ගවණ්ණනානිට්ඨිතා. 

16. එකධම්මපාළි 

(16) 3. එකධම්මපාළි-තතිෙවග්ගවණ්ණනා 

308. තතියස්ස පඨයම අොථාවදිට්ඨියකොති අනිච්චාදිභායවසු ධම්යමසු

නිච්චාතිආදිනා උප්පන්නදිට්ඨියකො. යතනාහ – ‘‘තායෙව මිච්ඡාදිට්ඨිො 

විපරීතදස්සයනො’’ති සද්ධම්මාතිඑත්ථසන්යතො පසත්යථොසුන්දයරොධම්යමො, 
යයොමනුස්සධම්යමොතිපිවුච්චති.තයතොහිතච්ඡාදිට්ඨියකො පරංවුට්ඨායපයය, 

න අරියධම්මයතො. යතනාහ – ‘‘දසකුසලකම්මපථධම්මයතො’’ති. එවරූපාති 
ඉතනාපාථිකපුත්තාදියකසඞ්ගණ්හාති. 

309. සබ්බඤ්ඤුයබොධිසත්යතොති සබ්බඤ්ඤුභාගී යබොධිසත්යතො. ආදි-
සද්යදන පූරිතපාරතකා පච්යචකයබොධිසත්තා එකච්චසාවකයබොධිසත්තා ච
සඞ්ගය්හන්ති. 
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පටුන 

310. පරමාති මහාසාවජ්ජභායවන පරමා, උක්කංසගතාති අත්යථො. 

යතසන්තිආනන්තරියකම්මානං. පරිච්යඡයදොතිවිපාකවයසනපරියයොසානං. 

වට්ටස්ස මූලං, තයතොතංසමඞ්ගීපුග්ගයල්ොවට්ටස්සඛාණූතිවුච්චති.යතනාහ

– ‘‘තාො’’තිආදි. තඤ්යච ගාහං න විස්සජ්යජති, තස්ස පුනපි 

තබ්භාවාවහත්තාවුත්තං– ‘‘භවයතොවුට්ඨානංනත්ථී’’ති, න පනසබ්බයසො
වුට්ඨානස්ස අභාවයතො. යාදියස හි පච්චයය පටිච්ච අයං තං දස්සනං 
ඔක්කන්යතො පුන කදාචි තප්පටිපක්යඛ පච්චයය පටිච්ච තයතො
සීසුක්ඛිපනමස්ස න යහොතීති න වත්තබ්බං. අකුසල්ඤ්හි නායමතං අබල්ං
දුබ්බල්ං, න කුසල්ං විය මහාබල්ං. අඤ්ඤථා සම්මත්තනියායමො විය
තච්ඡත්තනියායමොපි අච්චන්තියකො සියා, න ච තච්ඡත්තනියායමො

අච්චන්තියකො.යතයනව පපඤ්චසූදනිෙං (ම. නි.අට්ඨ.2.100) – 

‘‘කිං පයනස එකස්තංයයව අත්තභායව නියයතො යහොති, උදාහු 
අඤ්ඤස්තම්පීති? එකස්තංයයව නියයතො, ආයසවනවයසන
භවන්තයරපිතංදිට්ඨිංයරොයචති එවා’’ති– 

වුත්තං. තයතොයයව ච සුමඞ්ගලවිලාසිනිෙම්පි (දී. නි. අට්ඨ. 1.170-172) 
වුත්තං– 

‘‘යය වාපනයතසංල්ද්ධිංගයහත්වා රත්තිට්ඨායනදිවාට්ඨායන
නිසින්නා සජ්ොයන්ති වීමංසන්ති, යතසං ‘කයරොයතො න කරීයති
පාපං, නත්ථි යහතු, නත්ථි පච්චයයො, මයතො උච්ඡිජ්ජතී’ති තස්තං
ආරම්මයණ තච්ඡාසතිසන්තිට්ඨති, චිත්තං එකග්ගං යහොති, ජවනානි
ජවන්ති.පඨමජවයන සයතකිච්ඡායහොන්ති, තථාදුතියාදීසු.සත්තයම
බුද්ධානම්පි අයතකිච්ඡා අනිවත්තියනො අරිට්ඨකණ්ටකසදිසා, තත්ථ
යකොචිඑකංදස්සනංඔක්කමති, යකොචිද්යව, යකොචිතීණිපි, එකස්තං
ඔක්කන්යතපි ද්වීසු තීසු ඔක්කන්යතසුපි නියතතච්ඡාදිට්ඨියකොව
යහොති. පත්යතො සග්ගමග්ගාවරණඤ්යචව යමොක්ඛමග්ගාවරණඤ්ච, 
අභබ්යබො තස්සත්තභාවස්ස අනන්තරං සග්ගම්පි ගන්තුං, පයගව
යමොක්ඛං, වට්ටඛාණුනායමසසත්යතොපථවියගොපයකො, යයභුයයයන
එවරූපස්සභවයතොවුට්ඨානංනත්ථී’’ති. 

පිට්ඨිචක්කවායළතිොයමානචක්කවාළස්ස පරයතොඑකස්තංඔකායස.
යං ොයමානානං අජ්ොයමානානඤ්ච චක්කවාළානමන්තරං, යත්ථ 

යල්ොකන්තරිකනිරයසමඤ්ඤා, තාදියස එකස්තං ඔකායස. පච්චතියෙවාති
චක්කවායළ ොයමායන අජ්ොයමායනපි අත්තයනො කම්මබයල්න 
පච්චතියයව. 

311. චතුත්යථ ‘‘මා ලී’’තිවචනංඋපාදාෙ එවංලද්ධනායමොතිතංකිර
සකද්දමාය භූතයා යතල්ඝටං ගයහත්වා ගච්ඡන්තං, ‘‘තාත, මා ඛලී’’ති
සාතයකොආහ.යසොපමායදනඛලිත්වාපතිත්වාසාතකස්සභයයනපල්ායිතුං 
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ආරද්යධො.සාතයකොඋපධාවිත්වාසාටකකණ්යණඅග්ගයහසි.යසොසාටකං
ඡඩ්යඩත්වා අයචල්යකො හුත්වා පල්ායතො පණ්යණන වා තියණන වා
පටිච්ඡායදතුම්පිඅජානන්යතොජාතරූයපයනවඑකං ගාමං පාවිසි.මනුස්සාතං
දිස්වා ‘‘අයං සමයණො අරහා අප්පිච්යඡො, නත්ථි ඉතනා සදියසො’’ති
පූවභත්තාදීනිගයහත්වාඋපසඞ්කතත්වා ‘‘මය්හංසාටකංඅනිවත්ථභායවන
ඉදංඋප්පන්න’’න්තිතයතොපට්ඨායසාටකංල්භිත්වාපින නිවායසසි, තයදව
චපබ්බජ්ජංඅග්ගයහසි.තස්සසන්තියකඅඤ්යඤපිඅඤ්යඤපීති පඤ්චසතා
මනුස්සා පබ්බජිංසු.තංසන්ධායයතං වුත්තං – ‘‘මා ඛලීතිවචනංඋපාදාය 
එවංල්ද්ධනායමොතිත්ථකයරො’’ති. 

සමාගතට්ඨායනතිද්වින්නංනදීනං උදකප්පවාහස්සසන්නිපාතට්ඨායන. 

ද්වින්නං උදකානන්ති ද්වින්නං උදකප්පවාහානං. යථාවුත්තට්ඨායන

මච්ඡග්ගහණත්ථං ඛිපිතබ්බයතො ඛිප්පං, කුතනං, තයදව ඉධ ඛිප්පන්ති

වුත්තං. යතනාහ – ‘‘කුමින’’න්ති. උච්ඡූහීති උදකඋච්ඡූහි. තුච්ඡපුරියසො 
අරියධම්මාභාවයතො. ොනමත්තම්පි හි තස්ස නත්යථව, කුයතො

අරියමග්යගො. මනුස්සඛිප්පං මඤ්යඤති මනුස්සා පතිත්වා

බයසනප්පත්තිඅත්ථං ඔට්ටිතංකුතනංවිය.යතනාහ– ‘‘මහා නස්සා’’තිආදි. 

312. පඤ්චමාදීසු බාහිරකසාසනන්ති අවියසයසන වුත්තං – තස්ස
සබ්බස්සපි අනියයානිකත්තා සත්ථුපටිඤ්ඤස්සපි අසබ්බඤ්ඤුභාවයතො.

යතනාහ – ‘‘තත්ථ හී’’තිආදි. ගයණොති සාවකගයණො. තථාභාවාොති

ආචරියයන වුත්තාකාරතාය සමඞ්ගිභාවත්ථං.  ඞ්ඝසතන්ති බහූ අයනයක 

සත්යත. සමකයමව අකුසලං පාපුණාතීති යතසං සබ්යබසං එකජ්ෙං 
සමාදපයනපි යතසං අකුසයල්න සමකයමව අකුසල්ං පාපුණාති එකජ්ෙං
බහූනංසමාදපයනපිතථා උස්සහනස්සබල්වභාවයතො.විසුංවිසුංසමාදපයන
වත්තබ්බයමව නත්ථි. යථා හි ධම්මචරියායං සමකයමවාති වත්තබ්බා
කල්යාණතත්තතා, එවංඅධම්මචරියායං අකල්යාණතත්තතාති. 

313. සුට්ඨු අක් ායතති එකන්තයතො නියයානිකභායවන අක්ඛායත. 

සත්ථාචසබ්බඤ්ඤූයහොතීති අසබ්බඤ්ඤුයනොනියයානිකභායවනකයථතුං

අසක්කුයණයයත්තා. ධම්යමො ච ස්වාක් ායතො 

සම්මාසම්බුද්ධප්පයවදිතත්තා. ගයණො ච සුප්පටිපන්යනො සත්ථාරා

සුවිනීතත්තා. සමාදපයකො හීතිආදිසුප්පටිපත්තියානිදස්සනංදට්ඨබ්බං. 

314. පමාණං  ානිතබ්බන්ති ‘‘අයං එත්තයකන යායපති, ඉමස්ස

එත්තකං දාතුං යුත්ත’’න්ති එවං පමාණං ජානිතබ්බං. අතියරයක…යප.…

නිබ්බානසම්පත්ති වා නත්ථි දුරක්ඛාතත්තා ධම්මස්ස. තස්සාති

පටිග්ගාහකස්ස. අප්පිච්ඡපටිපදා නාම නත්ථි දුරක්ඛායත ධම්මවිනයයති 
අධිප්පායයො. 
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315. දාෙකස්ස වයසො නාම උළාරුළාරතායභයදො අජ්ොසයයො. 

යදයයධම්මස්ස පන යථොකබහුතාව යදෙයධම්මස්ස වයසො නාම. අත්තයනො

ථායමොති යාපනප්පමාණං. ෙදි හීතිආදි ‘‘කථ’’න්තිආදිනා සඞ්යඛපයතො

වුත්තස්ස අත්ථස්ස විවරණං. අනුප්පන්නස්සාති අනුප්පන්යනො අස්ස

පුග්ගල්ස්ස. චක්ඛුභූයතො යහොතීති මහාජනස්ස චක්ඛු විය යහොති. සාසනං

චිරට්ඨිතිතං කයරොතීති අනුප්පන්නල්ාභුප්පාදයනන මහාජනස්ස 
පසාදුප්පාදයනනචචිරට්ඨිතිකංකයරොති. 

කුටුම්බරිෙවිහායරති කුටුම්බරියගාමසන්නිස්සිතවිහායර. 

භුඤ් නත්ථාොති තස්තංයයව යගයහනිසීදිත්වා භුඤ්ජනත්ථාය. ගයහත්වා 

ගමනත්ථාොති යගහයතො බහි ගයහත්වා ගමනත්ථාය. ධුරභත්තානීති

නිච්චභත්තානි. චූළුපට්ඨාකන්ති යවයයාවච්චකරං. වීමංසිත්වාති යථා

උද්දිස්ස කතං න යහොති, එවං වීමංසිත්වා. මහා යනො අප්පිච්යඡො භවිතුං

මඤ්ඤතීති මහාජයනො සයං අප්පිච්යඡො භවිතුං මඤ්ඤති දිට්ඨානුගතිං

ආපජ්ජයනන. මහා නස්සාති බහුජනස්ස. අවත්ථරිත්වාති විත්ථාරිකං
කත්වා. 

316. පඤ්චාතපතප්පනං චතූසු පස්යසසු අග්ගිසන්තාපස්ස උපරි
සූරියසන්තාපස්ස ච තප්පනං, තඤ්ච යඛො ගිම්හකායල්. 

ඡින්නප්පපාතපබ්බතසිඛරයතො පතනං මරුප්පපාතපතනං. පුබ්බණ්හාදීසු

ආදිච්චාභිමුඛාවට්ටනං ආදිච්චානුපරිවත්තනං. 

317. අෙම්පීති ස්වාක්ඛායත ධම්මවිනයය කුසීයතොපි. සාමඤ්ඤන්ති

තපචරණං. දුප්පරාමට්ඨන්ති තච්ඡාචරිතං සංකිලිට්ඨං. නිරොයුපකඩ්ඪතීති
නිරයදුක්ඛායනංකඩ්ඪති. 

318. වුත්තප්පකායරති පඤ්චාතපතප්පනාදියකවුත්තප්පකායර. 

319. එවන්ති වුත්තප්පකාරාය චිත්තප්පසාදව්හයසුප්පටිපත්තියා. යතන
සමණධම්මකරණසුඛඤ්චසඞ්ගණ්හාති. 

320. නවකනිපායතති ඉමස්තංයයව අඞ්ගුත්තරනිකායය වක්ඛමානං

නවකනිපාතං සන්ධායාහ. නව පුග්ගලාති

සත්තක්ඛත්තුපරමයකොල්ංයකොල්ාදයයො නව පුග්ගල්ා. සබ්බත්ථාති ඉමස්තං
සුත්යතවුත්තාවසිට්යඨසුසබ්යබසු සුත්යතසු. 

තතියවග්ගවණ්ණනානිට්ඨිතා. 
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16. එකධම්මපාළි 

(16) 4. එකධම්මපාළි-චතුත්ථවග්ගවණ්ණනා 

322. චතුත්ථස්ස පඨයම සඤ්ඤාණභූතාති උපල්ක්ඛණභූතා. 

පඤ්චදසයෙො නාවට්ටක් න්ධාතිපඤ්චදසයයොජනක්ඛන්ධපරික්යඛපා. ෙථා

චාති ච-සද්යදන කදම්බරුක්ඛාදීනං කප්පට්ඨායිභාවං විය
යයොජනසතුබ්යබධාදිභාවං සමුච්චියනොති, න පන ජම්බුයා ජම්බුදීපස්ස විය

යතහිඅපරයගොයානාදීනංසඤ්ඤාණභාවං. රාමයණෙයකන්තිරමණීයභාවං. 

යසසපයදසූති වනරාමයණයයකාදිපයදසු. උග්ගතං කූල්ං උස්සිතභායවො

එතස්සාති උක්කූලං, විගතං අපගතං කූල්ං එතස්සාති විකූලන්ති ආහ – 

‘‘උන්නතට්ඨානං නින්නට්ඨාන’’න්ති ච. නන්දිොවට්ටමච්ඡපිට්යඨයනවාති 
කුජ්ජකකුලිසකමච්ඡසඞ්ඝාතපිට්යඨයනව. 

323. දුතියාදීසු චත්තායරොඅපාොඅඤ්ඤත්ර මනුස්යසහීතිඅධිප්යපතා, න
යදවා අඤ්ඤත්ර මනුස්යසහීති හීනාය ජාතියා අධිප්යපතත්තා. 

උපාදායුපාදාොපි මජ්ඣිමයදයසො ලබ්භති, යත්ථ ගති භික්ඛූනං භික්ඛුනීනං
උපාසකානං උපාසිකානං අඤ්යඤසම්පි 
කම්මවාදිකිරියවාදිවිඤ්ඤුජාතිකානං, යයොපතිරූපයදයසොතිවුච්චති.යතනාහ

– ‘‘සකයලොපිහී’’තිආදි. 

324. එළාතියදොයසො.යතනාහ– ‘‘නිද්යදොසමු ාතිඅත්යථො’’ති. 

326. තථාගතස්ස ගුයණ ජානිත්වා චක්ඛුනාපි දස්සනං දස්සනයමව, 

අජානිත්වා පන දස්සනං තිරච්ඡානගතානම්පි යහොතියයවාති ආහ – ‘‘යෙ 

තථාගතස්සගුයණ ානිත්වා’’තිආදි. 

327. පකායසත්වාකථිතන්තිසච්චානි පකායසත්වාකථිතං. 

328. සුතානංධම්මානංඅසම්යමොයසොධාරණන්තිආහ– ‘‘ධායරන්තීති

නපම්මුස්සන්තී’’ති. 

329. අත්ථානත්ථං උපපරික් න්තීති ‘‘අයං ඉතස්සා පාළියා අත්යථො, 
අයං න අත්යථො’’ති අත්ථානත්ථං උපපරික්ඛන්ති. අනත්ථපරිහායරන හි
අත්ථග්ගහණංයථාඅධම්මපරිවජ්ජයනන ධම්මප්පටිපත්ති. 

330. අනුයලොමපටිපදන්තිනිබ්බානස්ස අනුයල්ොතකංපටිපදං. 

331. සංයවග නයකසු කාරයණසූති සංයවගජනයකසු ජාතිආදීසු
කාරයණසු. සංයවජනීයයසුඨායනසුසයහොත්තප්පඤාණංසංයවයගො. 
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332. උපායෙනාති යයනඋපායයන වට්ටූපච්යඡයදො, යතනඋපායයන. 

පධානවීරිෙං කයරොන්තීති සම්මප්පධානසඞ්ඛාතං වීරියං කයරොන්ති
උප්පායදන්ති. 

333. වවස්සජීයන්ති විස්සජ්ජීයන්ති එත්ථ සඞ්ඛාරාති වවස්සග්යගො, 

අසඞ්ඛතාධාතූතිආහ– ‘‘වවස්සග්යගොවුච්චතිනිබ්බාන’’න්ති. 

334. උත්තමන්නානන්ති උත්තමානං පඤ්චන්නං යභොජනානං. 

උත්තමරසානන්ති උත්තමානං රසානං. උඤ්ඡාචායරනාති උඤ්ඡාචරියාය

කස්සචි අපරිග්ගහභූතස්ස කිඤ්චි අයාචිත්වා ගහණං උඤ්ඡාචායරො. එත්ථ

චාතිආදිනා අන්නාදීනං අග්ගභායවො නාම මනාපපරයමො

ඉච්ඡිතක්ඛණල්ායභො, න යතසං ල්ාභිතාමත්තන්ති දස්යසති. පටිලභන්තීති

යදන්ති පණීතභායවන. භත්තස්ස එකපාතීති එකපාතිපූරං භත්තං. ඉදං කිං 

නාමාති ‘‘ඉදං අන්නග්ගරසග්ගං නාම යහොති, න යහොතී’’ති පුච්ඡති. 

උඤ්යඡනකපාලාභයතනාතිතස්සකභත්යතන. ොයපන්යතතියාපනසීයසන

යාපනයහතුංභත්තංවදති. උපාදාෙඅග්ගරසංනාමාතිතංතංඋපාදායුපාදාය
අන්නග්ගරසග්ගං දට්ඨබ්බන්ති දස්යසති. චක්කවත්තිආහාරයතො හි
චාතුමහාරාජිකානංආහායරො අග්යගොති එවං යාව පරනිම්තතවසවත්තියදවා
යනතබ්බං. 

335. අත්ථරයසො නාම චත්තාරි සාමඤ්ඤඵලානි ‘‘අරියමග්ගානං

ඵල්භූයතො රයසො’’ති කත්වා. ධම්මරයසො නාම චත්තායරො මග්ගා 

‘‘සාමඤ්ඤඵල්ස්සයහතුභූයතොරයසො’’ති කත්වා විමුත්තිරයසොනාමඅමතං

නිබ්බානං ‘‘සබ්බසඞ්ඛාරසමයථො’’තිකත්වා. 

චතුත්ථවග්ගවණ්ණනානිට්ඨිතා. 

ජම්බුදීපයපයයායල්ොනිට්ඨියතො. 
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17. පසාදකරධම්මවග්ගවණ්ණනා 
366. අද්ධමිදන්ති සන්ධිවයසනපාළියංරස්සංකත්වාවුත්තං, ම-කායරො

පදසන්ධිකයරොති ආහ– ‘‘අද්ධාඉද’’න්ති. එකංයසො එසාතිඑකංයසොයහතු 

එසල්ාභානං. පාපකං නාමාතිඅප්පකම්පිපාපංනාමබයත්තංඑකංයසනන

කයරොති. තථස්සාති තථා සම්මාපටිපජ්ජමානස්ස අස්ස.
ආරඤ්ඤිකත්තං…යප.… යතචීවරිකත්තන්ති ඉයමසං ධතධම්මානං
ගහයණයනව ඉතයරසම්පි තංසභාගානං ගහිතභායවො දට්ඨබ්යබො. 

ථාවරප්පත්තභායවොති සාසයන ථිරභාවප්පත්ති යථරභායවො. ආකප්පස්ස

සම්පත්තීති ‘‘අඤ්යඤො යම ආකප්යපො කරණීයයො’’ති එවං වුත්තස්ස

ආකප්පස්ස සම්පත්ති. යකොලපුත්තීති යකොල්පුත්තියන්ති ආහ – 

‘‘කුලපුත්තභායවො’’ති. සම්පන්නරූපතාති උපධිසම්පදා. වචනකිරිොොති

වචනප්පයයොගස්ස මධරභායවො මඤ්ජුස්සරතා. යතනස්ස ලායභො

උප්පජ් තීති ඉදං න ල්ාභුප්පාදනූපායදස්සනපරං, අථ යඛො එවං
සම්මාපටිපජ්ජමානස්ස අනිච්ඡන්තස්යසව ල්ායභො උප්පජ්ජතීති ල්ාභස්ස
අබයභිචාරයහතුදස්සනපරංදට්ඨබ්බං.යථාහ– 

‘‘ආකඞ්යඛයය යච, භික්ඛයව, භික්ඛු ල්ාභී අස්සං 
චීවරපිණ්ඩපාතයසනාසනගිල්ානප්පච්චයයභසජ්ජපරික්ඛාරානන්ති, 
සීයල්ස්යවවස්ස පරිපූරකාරී’’ති(ම.නි.1.65). 

පසාදකරධම්මවග්ගවණ්ණනානිට්ඨිතා. 

18. අපරඅච්ඡරාසඞ්ඝාතවග්ගවණ්ණනා 
382. ඉදම්පි සුත්තන්ති එත්ථ පි-සද්යදො යහට්ඨා

වුත්තචූළච්ඡරාසඞ්ඝාතසුත්තං සම්පිණ්යඩති. චූළච්ඡරාසඞ්ඝාතසුත්යත
අප්පනංඅප්පත්තායයමත්තායතාවමහන්යතොවිපායකොදස්සියතො, කිමඞ්ගං

පනඉතස්සාඅප්පනාප්පත්තායයමත්තායාතිදස්යසතුං– ‘‘අප්පනාප්පත්තාෙ

හී’’තිආදිමාහ. විපාකකථායෙව නත්ථීතිවිපායකකථායයවනත්ථි, අයයමව

වාපායඨො. ගණනානුපුබ්බතාතිගණනානුපුබ්බතාය. පඨමංඋප්පන්නන්තිපි
පඨමං, පඨමංසමාපජ්ජතීතිඉදංපනනඑකන්තල්ක්ඛණං.චිණ්ණවසීභායවො
හිඅට්ඨසමාපත්තිල්ාභී ආදියතොපට්ඨායමත්ථකංපායපන්යතොපිසමාපජ්ජිතුං
සක්යකොති, මත්ථකයතො පට්ඨාය ආදිං පායපන්යතොපි, අන්තරන්තරා
ඔක්කන්යතොපි සමාපජ්ජිතුං සක්යකොති එව. පුබ්බුප්පත්තියට්යඨන පන

පඨමං නාම යහොති. විභඞ්යගති ොනවිභඞ්යග. විපස්සනං කයිරමානං 

ලක් ණූපනිජ්ඣානකිච්චං මග්යගන සිජ්ඣති 

තග්ගතසම්යමොහවිද්ධංසනයතො. අපිච විපස්සනාෙ ලක් ණූපනිජ්ඣානං

මග්යගන උප්පන්යනන සිජ්ඣති ඉතරථා පරිවත්තනයතො, තස්මා මග්යගො

ලක් ණූපනිජ්ඣානං, න අනිච්චාදිල්ක්ඛණානං ආරම්මණකරණයතො. යථා
ඵල්ං නිබ්බානස්ස අසඞ්ඛතල්ක්ඛණං ආරම්මණකරණවයසන
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උපනිජ්ොයති, එවං මග්යගොපි. එවම්පිස්ස ල්ක්ඛණූපනිජ්ොනතං 

යවදිතබ්බං. වත්තබ්බයමව නත්ථි අරිත්තජ්ොනතාය. යසසං වියසසං, 
අරිත්තජ්ොනාඑවාතිඅත්යථො. 

386-387. හිතඵරණන්ති සත්යතසු හිතානුරූපං ොනස්ස ඵරිත්වා

පවත්තනං. යචයතොපටිපක්ඛයතො විමුච්චති එතායාති යචයතොවිමුත්ති, 

අප්පනාප්පත්තායමත්තා.යතනාහ– ‘‘ඉධා’’තිආදි. එයසවනයෙොතිඉතනා 

කරුණාදීනම්පි අප්පනාප්පත්තතං අතිදිසති. වට්ටං යහොන්ති 

කම්මවට්ටභාවයතො. වට්ටපාදායහොන්තීතිවිපාකවට්ටස්සකාරණං යහොන්ති. 

390. අජ්ඣත්තපරිකම්මවයසනාති අත්තයනො යකසාදීසු

පරිකම්මකරණවයසන. අට්ඨාරසවියධති අට්ඨාරසප්පයභයද. කායෙති
රූපකායය. රූපකායයො හි ඉධ අඞ්ගපච්චඞ්ගානං යකසාදීනඤ්ච ධම්මානං
සමූහට්යඨන හත්ථිකායරථකායාදයයො විය කායයොති අධිප්යපයතො.
සමූහවිසයතාය චස්ස කායසද්දස්ස සමුදායූපාදනතාය ච අසුභාකාරස්ස 
‘‘කායය’’ති එකවචනං. තථා ආරම්මණාදිවිභායගන අයනකයභදභින්නම්පි
චිත්තං චිත්තභාවසාමඤ්යඤනඑකජ්ෙංගයහත්වා‘‘චිත්යත’’තිඑකවචනං

කතං. කාොනුපස්සීතිඉමස්සඅත්ථං දස්යසතුං– ‘‘තයමව කාෙංපඤ්ඤාෙ

අනුපස්සන්යතො’’ති ආහ. තයමව කාෙන්ති ච අවධාරයණන
යවදනාදිඅනුපස්සනංනිවත්යතති.යතනචපුන කායග්ගහණස්සපයයොජනං
සූචිතන්ති දට්ඨබ්බං. ‘‘කායය’’තිහිවත්වාපිපුන ‘‘කායානුපස්සී’’ති දුතියං
කායග්ගහණංඅසම්තස්සයතො වවත්ථානඝනවිනිබ්යභොගාදිදස්සනත්ථංකතං.
යතන යවදනාදයයොපි එත්ථ සිතා, එත්ථ පටිබද්ධාති
කායයවදනාදිඅනුපස්සනප්පසඞ්යගපි ආපන්යන න කායය යවදනානුපස්සී 
චිත්තානුපස්සී ධම්මානුපස්සී වා. අථ යඛො කායානුපස්සීයයවාති 
කායසඞ්ඛාතවත්ථුස්තං කායානුපස්සනාකාරස්යසව දස්සයනන
අසම්තස්සයතො වවත්ථානං දස්සිතං යහොති. තථා න කායය
අඞ්ගපච්චඞ්ගවිනිමුත්තඑකධම්මානුපස්සී, නාපි 
යකසයල්ොමාදිවිනිමුත්තඉත්ථිපුරිසානුපස්සී. යයොපි යචත්ථ
යකසයල්ොමාදියකො භූතුපාදායසමූහසඞ්ඛායතො කායයො, කත්ථපි න
භූතුපාදායවිනිමුත්තඑකධම්මානුපස්සී, අථයඛො රථසම්භාරානුපස්සයකොවිය
අඞ්ගපච්චඞ්ගසමූහානුපස්සී, නාගරාවයවානුපස්සයකො විය
යකසයල්ොමාදිසමූහානුපස්සී, කදලික්ඛන්ධපත්තවට්ටිවිනිබ්භුජ්ජයකො
රිත්තමුට්ඨිවිනියවඨයකො විය ච භූතුපාදායසමූහානුපස්සීයයවාති
නානප්පකාරයතො සමූහවයසයනව කායසඞ්ඛාතස්ස වත්ථුයනො දස්සයනන
ඝනවිනිබ්යභොයගො දස්සියතො යහොති.න යහත්ථයථාවුත්තසමූහවිනිමුත්යතො
කායයො වා ඉත්ථී වා පුරියසො වා අඤ්යඤො වා යකොචි ධම්යමො දිස්සති, 
යථාවුත්තධම්මසමූහමත්යතයයව පන තථා තථා සත්තා තච්ඡාභිනියවසං
කයරොන්ති. 
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පටුන 

අට්ඨාරසවියධනාති අට්ඨාරසවිධා. සතිපට්ඨානභාවකස්සාති
සතිපට්ඨානභාවං භායවන්තස්ස. තීසු භයවසු කියල්යස ආතයපතීති 

ආතායපො, වීරියස්යසතං නාමං. යදිපි හි කියල්සානං පහානංආතාපනන්ති, 
තං සම්මාදිට්ඨිආදීනම්පි අත්යථව. ආතපසද්යදො විය පන ආතාපසද්යදොපි
වීරියයව නිරුළ්යහො. අථ වා පටිපක්ඛප්පහායන සම්පයුත්තධම්මානං 
අබ්භුස්සහනවයසන පවත්තමානස්ස වීරියස්ස සාතිසයං තදාතාපනන්ති
වීරියයමවතථා වුච්චති, නඅඤ්ඤධම්මා, තස්මාආතායපොතිවීරියස්සනාමං, 

යසො අස්ස අත්ථීති ආතාපී. අයඤ්ච ඊකායරො පසංසාය අතිසයස්ස වා
දීපයකොතිආතාපිග්ගහයණන සම්මප්පධානසමඞ්ගිතං දස්යසති.යතයනවාහ

– ‘‘ආතාපීති…යප.… වීරියෙන වීරිෙවා’’ති. සම්ප ායනොති
සම්පජඤ්ඤසඞ්ඛායතන ඤායණන සමන්නාගයතො. යතනාහ – 

‘‘අට්ඨාරසවියධන…යප.… සම්මා ප ානන්යතො’’ති. අයං පයනත්ථ

වචනත්යථො – සම්මා සමන්තයතො සාමඤ්ච පජානන්යතො සම්ප ායනො, 
අසම්තස්සයතොවවත්ථායන අඤ්ඤධම්මානුපස්සිතාභායවනසම්මාඅවිපරීතං
සබ්බාකාරප්පජායනන සමන්තයතො උපරූපරිවියසසාවහභායවන පවත්තියා
සම්මාපජානන්යතොතිඅත්යථො. 

කායයොචඉධලුජ්ජනප්පලුජ්ජනට්යඨනයල්ොයකොතිඅධිප්යපයතොතිආහ

– ‘‘තස්මිංයෙව කාෙසඞ් ායත යලොයක’’ති. පඤ්චකාමගුණිකතණ්හන්ති
රූපාදීසු පඤ්චසු කාමගුයණසු පවත්තමානං තණ්හං. යස්මා පයනත්ථ
අභිජ්ොගහයණන කාමච්ඡන්යදො, යදොමනස්සග්ගහයණන බයාපායදො
සඞ්ගහං ගච්ඡති, තස්මා නීවරණපරියාපන්නබල්වධම්මද්වයදස්සයනන
නීවරණප්පහානං වුත්තං යහොතීති යවදිතබ්බං. වියසයසන යචත්ථ
අභිජ්ොවිනයයන කායසම්පත්තිමූල්කස්ස අනුයරොධස්ස, 
යදොමනස්සවිනයයන කායවිපත්තිමූල්කස්සවියරොධස්ස, අභිජ්ොවිනයයනච
කායය අභිරතියා, යදොමනස්සවිනයයන කායභාවනාය අනභිරතියා, 
අභිජ්ොවිනයයන කායය අභූතානං සුභසුඛභාවාදීනං පක්යඛපස්ස, 
යදොමනස්සවිනයයන කායය භූතානං අසුභාසුඛභාවාදීනං අපනයනස්ස ච
පහානං වුත්තං. යතන යයොගාවචරස්ස යයොගානුභායවො යයොගසමත්ථතා ච
දීපිතා යහොති. යයොගානුභායවො හි එස, යදිදං අනුයරොධවියරොධවිප්පමුත්යතො 
අරතිරතිසයහො අභූතපක්යඛපභූතාපනයනවිරහියතො ච යහොති.
අනුයරොධවියරොධවිප්පමුත්යතො යචස අරතිරතිසයහො අභූතං අපක්ඛිපන්යතො

භූතඤ්ච අනපයනන්යතො යයොගසමත්යථො යහොතීති. සුද්ධරූපසම්මසනයමව

කථිතන්තියකවල්ංකායානුපස්සනාභාවයතො වුත්තං. 

සු ාදියභදාසු යවදනාසූති සුඛදුක්ඛඅදුක්ඛමසුඛසාතසනිරාතසයභදාසු

යවදනාසු. තත්ථ සුඛයතීති සු ා, සම්පයුත්තධම්යමකායඤ්ච ල්ද්ධස්සායද
කයරොතීති අත්යථො. සුට්ඨු වා ඛාදති, ඛනති වා කායිකං යචතසිකඤ්ච

ආබාධන්ති සු ා, සුකරංඔකාසදානංඑතිස්සාතිවා සු ා. දුක්ඛයතීති දුක් ා, 
සම්පයුත්තධම්යම කායඤ්ච පීයළති විබාධතීති අත්යථො. දුට්ඨු වා ඛාදති, 
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ඛනති වා කායිකං යචතසිකඤ්ච සාතන්ති දුක් ා, දුක්කරං ඔකාසදානං

එතිස්සාති වා දුක් ා. දුක්ඛසුඛප්පටික්යඛයපන අදුක් මසු ාති උයපක්ඛා

වුත්තා. යවදියති ආරම්මණරසං අනුභවතීති යවදනා. යවදිෙමායනොති

අනුභවමායනො. සු ංයවදනං යවදිොමීතිප ානාතීතිකායිකංවායචතසිකං
වාසුඛංයවදනංයවදියමායනො‘‘අහංසුඛං යවදනංයවදියාමී’’තිපජානාතීති
අත්යථො. තත්ථ කාමං උත්තානයසයයකාපි දාරකා ථඤ්ඤපිවනාදිකායල්
සුඛං යවදනං යවදියමානා ‘‘සුඛං යවදනං යවදියාමා’’ති පජානන්ති, න 
පයනතං එවරූපං පජානනං සන්ධාය වුත්තං. එවරූපඤ්හි ජානනං
සත්තුපල්ද්ධිං න ජහති, අත්තසඤ්ඤං න උග්ඝායටති, කම්මට්ඨානං වා
සතිපට්ඨානභාවනා වා න යහොති. ඉමස්ස පන භික්ඛුයනො ජානනං
සත්තුපල්ද්ධිං ජහති, අත්තසඤ්ඤං උග්ඝායටති, කම්මට්ඨානඤ්යචව 
සතිපට්ඨානභාවනා ච යහොති. ඉදඤ්හි ‘‘යකො යවදියති, තස්ස යවදනා, කිං
කාරණායවදනා’’ති එවංසම්පජානන්තස්සයවදියනංසන්ධායවුත්තං. 

තත්ථ යකො යවදියතීති? නයකොචි සත්යතො වා පුග්ගයල්ො වා යවදියති. 
කස්ස යවදනාති? න කස්සචි සත්තස්ස වා පුග්ගල්ස්ස වා යවදනා. කිං
කාරණායවදනාති? වත්ථුආරම්මණාචපනස්සයවදනාති.තස්මාඑසඑවං
පජානාති‘‘තංතංසුඛාදීනං වත්ථුභූතංරූපාදිංආරම්මණංකත්වායවදනාව 
යවදියති, තංපන යවදනාපවත්තිංඋපාදාය‘අහංයවදියාමී’ති යවොහාරමත්තං
යහොතී’’ති. එවං ‘‘සුඛාදීනංවත්ථුභූතංරූපාදිංආරම්මණංකත්වායවදනාව
යවදියතී’’ති සල්ල්ක්යඛන්යතොඑස‘‘සුඛංයවදනංයවදියාමී’’තිපජානාතීති
යවදිතබ්යබො. 

අථවා සු ංයවදනංයවදිොමීතිප ානාතීති සුඛයවදනාක්ඛයණදුක්ඛාය
යවදනාය අභාවයතො සුඛං යවදනං යවදියමායනො ‘‘සුඛං යවදනංයයව 
යවදියාමී’’ති පජානාති. යතනයා පුබ්යබභූතපුබ්බා දුක්ඛා යවදනා, තස්සා
ඉදානි අභාවයතොඉතස්සාචසුඛායයවදනායඉයතොපරංපඨමං අභාවයතො
‘‘යවදනා නාම අනිච්චා අද්ධවා විපරිණාමධම්මා’’ති ඉතිහ තත්ථ

සම්පජායනො යහොති. දුක් ං යවදනං යවදිොමීති ප ානාතීතිආදීසුපි එයසව
නයයො. 

සාමිසංවාසු න්තිආදීසුයස්මාකියල්යසහි ආමසිතබ්බයතොආතසානාම
පඤ්ච කාමගුණා. ආරම්මණකරණවයසන සහආතයසහීති සාතසා, තස්මා 

සාමිසා සු ා නාම පඤ්චකාමගුණාතසනිස්සිතා ඡසු ද්වායරසු උප්පන්නා

ඡයගහස්සිතා යසොමනස්සයවදනා. සාමිසා දුක් ා නාම ඡයගහස්සිතා
යදොමනස්සයවදනා. සා ච ඡසු ද්වායරසු ‘‘ඉට්ඨාරම්මණං නානුභවිස්සාත 
නානුභවාමී’’ති විතක්කයයතො උප්පන්නා කාමගුණනිස්සිතා

යදොමනස්සයවදනා යවදිතබ්බා. නිරාමිසා සු ා නාම ඡයනක්ඛම්මස්සිතා
යසොමනස්සයවදනා. සා ච ඡසු ද්වායරසු ඉට්ඨාරම්මයණ ආපාථගයත
අනිච්චාදිවයසනවිපස්සනංපට්ඨයපත්වා උස්සුක්කායපතුංසක්යකොන්තස්ස
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‘‘උස්සක්කිතා යම විපස්සනා’’ති යසොමනස්සජාතස්ස උප්පන්නා
යසොමනස්සයවදනාදට්ඨබ්බා. 

නිරාමිසා දුක් ා නාම ඡයනක්ඛම්මස්සිතා යදොමනස්සයවදනා. සා පන
ඡසු ද්වායරසු ඉට්ඨාරම්මයණ ආපාථගයත 
අනුත්තරවියමොක්ඛසඞ්ඛාතඅරියඵල්ධම්යමසු පිහං පට්ඨයපත්වා තදධිගමාය
අනිච්චාදිවයසන විපස්සනං පට්ඨයපත්වා උස්සුක්කායපතුං
අසක්යකොන්තස්ස ‘‘ඉමම්පි පක්ඛං ඉමම්පි මාසං ඉමම්පි සංවච්ඡරං
විපස්සනං උස්සුක්කායපත්වා අරියභූතං පාපුණිතුං නාසක්ඛි’’න්ති
අනුයසොචයතොඋප්පන්නායදොමනස්සයවදනා. 

සාමිසා අදුක් මසු ා නාම ඡයගහස්සිතා උයපක්ඛායවදනා. සා ච ඡසු
ද්වායරසු ඉට්ඨාරම්මයණ ආපාථගයත ගුළපිණ්ඩයක නිලීනමක්ඛිකා විය
රූපාදීනි අනුවත්තමානා තත්යථව ල්ග්ගා ල්ග්ගිතා හුත්වා උප්පන්නා

කාමගුණනිස්සිතා උයපක්ඛායවදනා. නිරාමිසා අදුක් මසු ා නාම
ඡයනක්ඛම්මස්සිතා උයපක්ඛායවදනා. සා පන ඡසු ද්වායරසු
ඉට්ඨාදිආරම්මයණ ආපාථගයත ඉට්යඨ අරජ්ජන්තස්ස, අනිට්යඨ 
අදුස්සන්තස්ස, අසමයපක්ඛයනන අමුය්හන්තස්ස උප්පන්නා 

විපස්සනාඤාණසම්පයුත්තා උයපක්ඛායවදනා. එවං වුත්තන්ති

මහාසතිපට්ඨානසුත්යත වුත්තං. සාව යවදනා යවදිතබ්බාති
ලුජ්ජනප්පලුජ්ජනට්යඨනසායවදනා‘‘යල්ොයකො’’තියවදිතබ්බා. 

එවං විත්ථාරියතති ‘‘සරාගං වා චිත්තං සරාගං චිත්තන්ති පජානාති, 
වීතරාගං වා චිත්තං…යප.… සයදොසං වා චිත්තං, වීතයදොසං වා චිත්තං, 
සයමොහංවාචිත්තං, වීතයමොහංවාචිත්තං, සංඛිත්තංවාචිත්තං, වික්ඛිත්තං
වා චිත්තං, මහග්ගතං වා චිත්තං, අමහග්ගතං වා චිත්තං, සඋත්තරං වා 
චිත්තං, අනුත්තරං වා චිත්තං, සමාහිතං වා චිත්තං, අසමාහිතං වා චිත්තං, 
විමුත්තං වා චිත්තං, අවිමුත්තං වා චිත්තන්ති පජානාතී’’ති එවං 
සතිපට්ඨානසුත්යත (දී. නි. 2.381; ම. නි. 1.114) විත්ථායරත්වා දස්සියත
යසොළසවියධ චිත්යත. 

තත්ථ සරාගන්ති අට්ඨවිධං යල්ොභසහගතං. වීතරාගන්ති
යල්ොකියකුසල්ාබයාකතං. ඉදං පන යස්මා සම්මසනං න ධම්මසයමොධානං, 
තස්මා ඉධ එකපයදපි යල්ොකුත්තරං න ල්බ්භති. යසසානි චත්තාරි 

අකුසල්චිත්තානියනව පුරිමපදං, නපච්ඡිමපදං භජන්ති. සයදොසන්ති දුවිධං

යදොමනස්සසහගතං. වීතයදොසන්ති යල්ොකියකුසල්ාබයාකතං. යසසානි දස

අකුසල්චිත්තානි යනව පුරිමපදං, න පච්ඡිමපදං භජන්ති. සයමොහන්ති 
විචිකිච්ඡාසහගතඤ්යචවඋද්ධච්චසහගතඤ්චාතිදුවිධං.යස්මාපනයමොයහො
සබ්බාකුසයල්සු උප්පජ්ජති, තස්මා යසසානිපි ඉධ වත්තන්තියයව.
ඉමස්තඤ්යඤව හි දුයක ද්වාදසාකුසල්චිත්තානි පරියාදින්නානීති. 

වීතයමොහන්ති යල්ොකියකුසල්ාබයාකතං. 



අඞ්ගුත්තරනිකායය එකකනිපාත-ටීකා  පසාදකරධම්ම-අමත(වග්ග) 

201 

පටුන 

සංඛිත්තන්ති ථිනතද්ධානුපතිතං. එතඤ්හි සඞ්කුචිතචිත්තං නාම

ආරම්මයණ සඞ්යකොචවයසන පවත්තනයතො. වික්ඛිත්තන්ති
උද්ධච්චසහගතං. එතඤ්හි පසටචිත්තං නාම ආරම්මයණ සවියසසං

වික්යඛපවයසන විසටභායවන පවත්තනයතො. මහග්ගතන්ති රූපාවචරං

අරූපාවචරඤ්ච. අමහග්ගතන්ති කාමාවචරං. සඋත්තරන්ති කාමාවචරං. 

අනුත්තරන්ති රූපාවචරං අරූපාවචරඤ්ච. තත්රාපි සඋත්තරං රූපාවචරං, 

අනුත්තරං අරූපාවචරයමව. සමාහිතන්ති යස්ස අප්පනාසමාධි වා

උපචාරසමාධි වා අත්ථි. අසමාහිතන්ති උභයසමාධිවිරහිතං. විමුත්තන්ති 

තදඞ්ගවික්ඛම්භනවිමුත්තීහි විමුත්තං. අවිමුත්තන්ති උභයවිමුත්තිරහිතං. 
සමුච්යඡදප්පටිප්පස්සද්ධිනිස්සරණවිමුත්තීනං පන ඉධ ඔකායසොව නත්ථි, 
ඔකාසාභායවොච සම්මසනචාරස්සඅධිප්යපතත්තායවදිතබ්යබො. 

උපාදානස්ස ඛන්ධා උපාදානක් න්ධා, උපාදානස්ස පච්චයභූතා
ධම්මපුඤ්ජා ධම්මරාසයයොති අත්යථො. උපාදායනහි 

ආරම්මණකරණාදිවයසන උපාදාතබ්බා වා ඛන්ධා උපාදානක් න්ධා. ඡ 

අජ්ඣත්තිකබාහිරාෙතනානීති චක්ඛු යසොතං ඝානං ජිව්හා කායයො මයනොති
ඉමානි ඡ අජ්ෙත්තිකායතනානි යචව, රූපං සද්යදො ගන්යධො රයසො
යඵොට්ඨබ්යබො ධම්මාති ඉමානි ඡ බාහිරායතනානි ච. එත්ථ පන

යල්ොකුත්තරධම්මා න ගයහතබ්බා සම්මසනචාරස්ස අධිප්යපතත්තා. සත්ත

සම්යබොජ්ඣඞ්ගාති සතිසම්යබොජ්ෙඞ්ගාදයයො සත්ත සම්යබොජ්ෙඞ්ගා.

සතිආදයයොහිසම්යබොධිස්ස, සම්යබොධියා වාඅඞ්ගාති සම්යබොජ්ඣඞ්ගා. තථා
හි සම්බුජ්ෙති ආරද්ධවිපස්සකයතො පට්ඨාය යයොගාවචයරොති සම්යබොධි, 
යාය වා යසො සතිආදිකාය සත්තධම්මසාමග්ගියා සම්බුජ්ෙති, 
කියල්සනිද්දායතො උට්ඨාති, සච්චානි වා පටිවිජ්ෙති, සා ධම්මසාමග්ගී
සම්යබොධි, තස්ස සම්යබොධිස්ස, තස්සා වා සම්යබොධියා අඞ්ගාති 

සම්යබොජ්ඣඞ්ගා. 

චත්තාරි අරිෙසච්චානීති ‘‘දුක්ඛං දුක්ඛසමුදයයො දුක්ඛනියරොයධො
දුක්ඛනියරොධගාතනිපටිපදා’’ති (සං. නි. 5.1071-1072) එවං වුත්තානි
චත්තාරි අරියසච්චානි. තත්ථ පුරිමානි ද්යව සච්චානි වට්ටං 
පවත්තියහතුභාවයතො.පච්ඡිමානිවිවට්ටංනිවට්ටතදධිගමූපායභාවයතො.යතසු
භික්ඛුයනො වට්යට කම්මට්ඨානාභිනියවයසො යහොති සරූපයතො
පරිග්ගහසම්භවයතො.විවට්යටනත්ථි අභිනියවයසොඅවිසයත්තාඅවිසයත්යත

ච පයයොජනාභාවයතො. පඤ්චධා වුත්යතසූති සතිපට්ඨානසුත්යත වුත්යතසු. 

සුද්ධඅරූපසම්මසනයමවාති රූයපන අතස්සිතත්තා යකවල්ං 
අරූපසම්මසනයමව. ඛන්ධායතනසච්චයකොට්ඨාසානං

පඤ්චක්ඛන්ධසඞ්ගහයතො ‘‘රූපාරූපසම්මසන’’න්ති වුත්තං.
පුබ්බභාගියානම්පි සතිපට්ඨානානං සඞ්ගහිතත්තා 

‘‘යලොකිෙයලොකුත්තරමිස්සකායනව කථිතානී’’තිආහ. 
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394. අනිබ්බත්තානන්තිඅජාතානං. පයෙොගංපරක්කමන්තිඑත්ථභුසං
යයොයගො පයයොයගො, පයයොයගොව පරක්කයමො, පයයොගසඞ්ඛාතං

පරක්කමන්ති අත්යථො. චිත්තං උක්ඛිපතීති යකොසජ්ජපක්යඛ පතිතුං

අපදානවයසන උක්ඛිපති. පධානවීරිෙන්ති 

සම්මප්පධානල්ක්ඛණප්පත්තවීරියං. යලොකිොති යල්ොකියසම්මප්පධානකථා. 

සබ්බපුබ්බභායගති සබ්බමග්ගානං පුබ්බභායග. 

කස්සපසංයුත්තපරිොයෙනාති කස්සපසංයුත්යත ආගතසුත්යතන 
‘‘උප්පන්නා යම පාපකා අකුසල්ා ධම්මා අප්පහීයමානා අනත්ථාය
සංවත්යතයය’’න්ති (සං.නි.2.145) ආගතත්තා.සායල්ොකියාතියවදිතබ්බා. 

සමථවිපස්සනාවාති අවධාරයණන මග්ගං නිවත්යතත්වා තස්ස

නිවත්තයන කාරණං දස්යසන්යතො, ‘‘මග්යගො පනා’’තිආදිමාහ. සකිං

උප්පජ්ජිත්වාතිඉදං භූතකථනමත්තං.නිරුද්ධස්සපුනඅනුප්පජ්ජනයතො‘‘න

යකොචි ගුයණො’’ති ආසඞ්යකයයාති ආහ – ‘‘යසො හී’’තිආදි. අනන්තරයමව

යථා ඵල්ං උප්පජ්ජති, තථා පවත්තියයවස්ස පච්චයදානං. පුරිමස්මිම්පීති 
‘‘අනුප්පන්නා යම කුසල්ා ධම්මා උප්පජ්ජමානා අනත්ථාය

සංවත්යතයය’’න්ති එත්ථපි. වුත්තන්ති යපොරාණට්ඨකථායං. තං පන 

තථාවුත්තවචනං න යුත්තං දුතියස්තං විය පුරිමස්තං මග්ගස්ස අග්ගහයණ
කාරණාභාවයතො. පුරිමස්තං අග්ගහියත මග්යග අනුප්පජ්ජමායනො මග්යගො
අනත්ථාය සංවත්යතයයාති ආපජ්යජයය, න යචතං යුත්තං ආපජ්ජමායන

තස්තං පධානත්ථසම්භවයතො. චතුකිච්චසාධනවයසනාති 
අනුප්පන්නාකුසල්ානුප්පාදනාදිචතුකිච්චසාධනවයසන. 

වුත්තනයෙනාති ‘‘අසමුදාචාරවයසන වා අනනුභූතාරම්මණවයසන

වා’’තිආදිනා වුත්තනයයන. විජ් මානාති ධරමානසභාවා.
ඛණත්තයපරියාපන්නත්තා උප්පාදාදිසමඞ්ගියනො වත්තමානභායවන

උප්පන්නං වත්තමානුප්පන්නං. තඤ්හි උප්පාදයතො පට්ඨාය යාව භඞ්ගා 

උද්ධං පන්නං පත්තන්ති නිප්පරියායයතො ‘‘උප්පන්න’’න්ති වුච්චති.
අනුභවිත්වා භවිත්වා ච විගතං භුත්වාවිගතං. අනුභවනභවනානි හි 
භවනසාමඤ්යඤන භුත්වා-සද්යදන වුත්තානි. සාමඤ්ඤයමව හි
උපසග්යගන වියසසීයති. ඉධ විපාකානුභවනවයසන තදාරම්මණං
අවිපක්කවිපාකස්ස සබ්බථා අවිගතත්තා භවිත්වාවිගතමත්තවයසන

කම්මඤ්ච ‘‘භුත්වාවිගතුප්පන්න’’න්ති වුත්තං. න අට්ඨසාලිනියං විය 
රජ්ජනාදිවයසන අනුභූතාපගතං ජවනං උප්පජ්ජිත්වා නිරුද්ධතාවයසන

භූතාපගතඤ්ච සඞ්ඛතං භූතාපගතුප්පන්නන්ති. තස්මා ඉධ 

ඔකාසකතුප්පන්නං විපාකයමව වදති, න තත්ථ විය කම්මම්පි. 
අට්ඨසාලිනියඤ්හි භූතාවිගතුප්පන්නං ඔකාසකතුප්පන්නඤ්ච අඤ්ඤථා
දස්සිතං. වුත්තඤ්හිතත්ථ(ධ.ස.අට්ඨ.1කාමාවචරකුසල්පදභාජනීය)– 
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‘‘ආරම්මණරසං අනුභවිත්වා නිරුද්ධං අනුභූතාපගතසඞ්ඛාතං
කුසල්ාකුසල්ං, උපාදාදිත්තයංඅනුප්පත්වානිරුද්ධං භූතාපගතසඞ්ඛාතං
යසසසඞ්ඛතඤ්ච භූතාපගතුප්පන්නං නාම. ‘යානිස්ස තානි පුබ්යබ 
කතානි කම්මානී’ති එවමාදිනා නයයන වුත්තං කම්මං අතීතම්පි
සමානං අඤ්ඤං විපාකං පටිබාහිත්වා අත්තයනො විපාකස්යසොකාසං
කත්වාඨිතත්තා, තථාකයතොකාසඤ්චවිපාකං අනුප්පන්නම්පිසමානං
එවං කයත ඔකායස එකන්යතන උප්පජ්ජනයතො ඔකාසකතුප්පන්නං 
නාමා’’ති. 

ඉධ පන සම්යමොහවියනොදනියං වුත්තනයයයනව භුත්වාවිගතුප්පන්නං 

ඔකාසකතුප්පන්නඤ්ච දස්සිතං. වුත්තඤ්හි, සම්යමොහවියනොදනිෙං (විභ.
අට්ඨ.406) – 

‘‘කම්යම පන ජහියත ආරම්මණරසං අනුභවිත්වා නිරුද්යධො
විපායකො භුත්වාවිගතං නාම. කම්මං උප්පජ්ජිත්වා නිරුද්ධං
භුත්වාවිගතං නාම. තදුභයම්පි භුත්වාවිගතුප්පන්නන්ති සඞ්ඛයං
ගච්ඡති. කුසල්ාකුසල්ං කම්මං අඤ්ඤකම්මස්ස විපාකං පටිබාහිත්වා
අත්තයනොවිපාකස්ස ඔකාසංකයරොති.එවංකයත ඔකායසවිපායකො
උප්පජ්ජමායනොඔකාසකරණයතොපට්ඨායඋප්පන්යනොතිවුච්චති.ඉදං 
ඔකාසකතුප්පන්නංනාමා’’ති. 

තත්ථ අට්ඨසාලිනියා අයමධිප්පායයො – ‘‘සතිපි සබ්යබසම්පි 
චිත්තුප්පාදානං සංයවදයිතසභාවා ආරම්මණානුභවයන සවිපල්ල්ායස පන
සන්තායන චිත්තාභිසඞ්ඛාරවයසන පවත්තියතො අබයාකයතහි විසිට්යඨො
කුසල්ාකුසල්ානං සාතිසයයො විසයානුභවනාකායරො. යථා
විකප්පග්ගාහවයසන රාගාදීහි තබ්බිපක්යඛහි ච අකුසල්ං කුසල්ඤ්ච 
නිප්පරියායයතො ආරම්මණරසං අනුභවති, න තථා විපායකො
කම්මයවගක්ඛිත්තත්තා, නාපි කිරියා අයහතුකානං අතිදුබ්බල්තාය, 
සයහතුකානඤ්ච ඛීණකියල්සස්ස ඡළඞ්ගුයපක්ඛාවයතො උප්පජ්ජමානානං
අතිසන්තවුත්තිත්තා, තස්මා රජ්ජනාදිවයසන ආරම්මණරසානුභවනං 
සාතිසයන්ති අකුසල්ං කුසල්ඤ්ච උප්පජ්ජිත්වා නිරුද්ධතාසාමඤ්යඤන
යසසසඞ්ඛතඤ්ච භූතාපගත’’න්ති වුත්තං. සම්යමොහවියනොදනියා පන
විපාකානුභවනවයසනතදාරම්මණං අවිපක්කපාකස්ස සබ්බථා අවිගතත්තා
භවිත්වාවිගතමත්තවයසන කම්මඤ්ච භුත්වාපගතන්ති වුත්තං. යතයනව
තත්ථ ඔකාසකතුප්පන්නන්ති විපාකයමවාහ, න කම්මම්පි, තස්මා ඉධාපි
සම්යමොහවියනොදනියං වුත්තනයයයනව භුත්වාපගතුප්පන්නං
ඔකාසකතුප්පන්නඤ්චවිභත්තන්තිදට්ඨබ්බං. 

පඤ්චක් න්ධාපනවිපස්සනාෙභූමි නාමාතිසම්මසනස්සඨානභාවයතො

වුත්තං. යතසූති අතීතාදියභයදසු. අනුසයිතකියලසාති අප්පහීනා මග්යගන 

පහාතබ්බා අධිප්යපතා. යතනාහ – ‘‘අතීතා වා…යප.… න වත්තබ්බා’’ති.
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යහොන්තු තාව ‘‘අතීතා’’ති වා ‘‘පච්චුප්පන්නා’’ති වා න වත්තබ්බා, 
‘‘අනාගතා’’තිපනකස්මානවත්තබ්බා, නනුකාරණල්ායභඋප්පජ්ජනාරහා 
අප්පහීනට්යඨන ථාමගතා කියල්සා අනුසයාති වුච්චන්තීති? සච්චයමතං, 
අනාගතභායවොපි යනසං න පරිච්ඡින්යනො ඉතරානාගතක්ඛන්ධානං වියාති
‘‘අනාගතා වාති න වත්තබ්බා’’ති වුත්තං. යදි හි යනසං පරිච්ඡින්යනො
අනාගතභායවොසියා, තයතො ‘‘පච්චුප්පන්නා, අතීතා’’තිචවත්තබ්බාසියුං, 
පච්චයසමවායය පන උප්පජ්ජනාරහතං උපාදාය අනාගතයවොහායරො තත්ථ
යවදිතබ්යබො. 

ඉදං භූමිලද්ධුප්පන්නං නාමාති ඉදං යථාවුත්තං කියල්සජාතං
අප්පහීනට්යඨන භූතල්ද්ධප්පන්නං නාම කාරණල්ායභ සති 

විජ්ජමානකිච්චකරණයතො. තාසු තාසු භූමිසූති 
මනුස්සයදවාදිඅත්තභාවසඞ්ඛායතසු උපාදානක්ඛන්යධසු.

ආරම්මණකරණවයසන හි භවන්ති එත්ථ කියල්සාති භූමියෙො, 

උපාදානක්ඛන්ධා. අසමුග්ඝාතගතාති තස්තං තස්තං සන්තායන
අනුප්පත්තිධම්මතං අනාපාදිතතාය සමුග්ඝාතං සමුච්යඡදං න ගතාති 

අසමුග්ඝාතගතා. භූමිලද්ධුප්පන්නංනාමාතිඑත්ථල්ද්ධභූතකං භූතල්ද්ධන්ති

වුත්තං අග්ගිආහියතොවිය. ඔකාසකතුප්පන්නසද්යදපි ච අට්ඨසාලිනිෙං (ධ.
ස. අට්ඨ. 1 කාමාවචරකුසල්පදභාජනීය) ආගතනයයන ඔකායසො කයතො
එයතන කුසල්ාකුසල්කම්යමන, ඔකායසො කයතො එතස්ස විපාකස්සාති ච 
දුවිධත්යථපි එවයමව කතසද්දස්ස පරනිපායතො යවදිතබ්යබො. ඉධ පන
ඔකාසකතුප්පන්නසද්යදන විපාකස්යසව ගහිතත්තා ‘‘ඔකායසො කයතො
එතස්සවිපාකස්සා’’තිඑවංවිග්ගයහො දට්ඨබ්යබො. 

ඛණත්තයසමඞ්ගිතායසමුදාචාරප්පත්තං සමුදාචාරුප්පන්නං. යතනාහ– 

‘‘සම්පති වත්තමානංයෙවා’’ති. ආරම්මණං අධිග්ගය්හ දළ්හං ගයහත්වා

පවත්තං ආරම්මණාධිග්ගහිතුප්පන්නං. වික්ඛම්භනප්පහානවයසනඅප්පහීනා 

අවික් ම්භිතා. සමුච්යඡදප්පහානවයසන අප්පහීනා අසමුග්ඝාතිතා. 
නිතත්තග්ගාහවයසන ආරම්මණස්ස අධිග්ගහිතත්තා තං ආරම්මණං
අනුස්සරිතානුස්සරිතක්ඛයණ කියල්සුප්පත්තියහතුභායවන උපතිට්ඨනයතො

අධිග්ගහිතයමවනාමං යහොතීතිආහ – ‘‘ආරම්මණස්ස අධිග්ගහිතත්තා’’ති.
එත්ථ ච ආහටඛීරරුක්යඛො විය නිතත්තග්ගාහවයසන අධිග්ගහිතං
ආරම්මණං, අනාහටඛීරරුක්යඛො විය අවික්ඛම්භිතතාය 
අන්යතොගතකියල්සආරම්මණං දට්ඨබ්බං. නිතත්තග්ගාහිකා
අවික්ඛම්භිතකියල්සා වා පුග්ගල්ා වා ආහටානාහටඛීරරුක්ඛසදිසා. 

පුරිමනයෙයනවාති අවික්ඛම්භිතුප්පන්යන වුත්තනයයයනව. 

විත්ථායරතබ්බන්ති ‘‘ඉමස්තං නාම ඨායන නුප්පජ්ජිස්සන්තී’’ති න
වත්තබ්බා. කස්මා? අසමුග්ඝාතිතත්තා. යථා කිං? යථා සයච ඛීරරුක්ඛං
කුඨාරියා ආහයනයයං, ඉමස්තං නාම ඨායන ඛීරං න නික්ඛයමයයාති න
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පටුන 

වත්තබ්බං, එවං. ඉදං අසමුග්ඝාතිතුප්පන්නං නාමාති එවං යයොයජත්වා
විත්ථායරතබ්බං. 

ඉයමසු උප්පන්යනසූති යථාවුත්යතසු අට්ඨසු උප්පන්යනසු. ඉදං න

මග්ගවජ්ඣං අප්පහාතබ්බවත්ථුත්තා. මග්ගවජ්ඣං මග්යගන 

පයහයයවත්ථුත්තා. රත්යතොති රායගනසමන්නාගයතො. එසනයයො දුට්යඨො

මූළ්යහොති එත්ථාපි. විනිබද්යධොති මානසංයයොජයනන විරූපංනිබන්ධියතො. 

පරාමට්යඨොතිදිට්ඨිපරාමායසනධම්මසභාවංඅතික්කම්මපරයතො ආමට්යඨො. 

අනිට්ඨඞ්ගයතොතිනිට්ඨං අගයතො, සංසයාපන්යනොති අත්යථො. ථාමගයතොති

අනුසයවයසන දළ්හතං උපගයතො. යුගනද්ධාති පහාතබ්බප්පහායකයුයග

නද්ධා විය වත්තනකා එකකාලිකත්තා. සංකියලසිකාති
සංකියල්සධම්මසහිතා. 

පාළියන්ති පටිසම්භිදාපාළියං (පටි. ම. 3.21). තිකාලියකසුපි කියල්යසසු

වායාමාභාවදස්සනත්ථං අජාතඵල්තරුණරුක්යඛො පාළියං නිදස්සියතො, 

අට්ඨකථායං පන ජායතො සත්යතො අසමුදාහටකියල්යසො නාම නත්ථීති 

‘‘ජාතඵල්රුක්යඛන දීයපතබ්බ’’න්ති වත්වා තමත්ථං විවරිතුං ‘‘යථා

හී’’තිආදි වුත්තං. අථ වා මග්යගන පහීනකියල්සානයමව අතීතාදියභයදන

තිධා නවත්තබ්බතංපාකටංකාතුංඅජාතඵල්රුක්යඛො උපමාවයසනපාළියං

ආභයතො, අතීතාදීනං අප්පහීනතාදස්සනත්ථම්පි ‘‘ජාතඵල්රුක්යඛන

දීයපතබ්බ’’න්ති අට්ඨකථායං වුත්තං. තත්ථ යථා අච්ඡින්යන රුක්යඛ

නිබ්බත්තනාරහානි ඵල්ානි ඡින්යන අනුප්පජ්ජමානානි කදාචි සසභාවානි

අයහසුං, යහොන්ති, භවිස්සන්ති වාති අතීතාදිභායවන න වත්තබ්බානි, එවං 

මග්යගනපහීනකියල්සාචදට්ඨබ්බාමග්යගඅනුප්පන්යනඋප්පත්තිරහානං

උප්පන්යන සබ්යබන සබ්බං අභාවයතො. යථා ච යඡයද අසති ඵල්ානි 

උප්පජ්ජිස්සන්තීතියඡදනස්සසාත්ථකතා, එවංමග්ගභාවනායචසාත්ථකතා 

යයොයජතබ්බා. නාපි න පජහතීති උප්පජ්ජනාරහානං පජහනයතො වුත්තං. 

උප්පජ්ජිත්වාති ල්ක්ඛයණ ත්වා-සද්යදො. මග්ගස්ස උප්පජ්ජනකිරියාය හි

සමුදයප්පහානනිබ්බානසඡිකරණකිරියා විය ඛන්ධානං පරිජානනකිරියා

ල්ක්ඛීයති. 

යතපි ප හතියෙවාති යය යතහි කියල්යසහි ජයනතබ්බා
උපාදින්නක්ඛන්ධා, යතපි පජහතියයව තන්නිතත්තස්ස 

අභිසඞ්ඛාරවිඤ්ඤාණස්ස නියරොධනයතො. යතනාහ – ‘‘වුත්තම්පි 

යචත’’න්තිආදි. අභිසඞ් ාරවිඤ්ඤාණස්ස නියරොයධනාති 

කම්මවිඤ්ඤාණස්ස අනුප්පත්තිධම්මතාපාදයනන. එත්ථාති එතස්තං

යසොතාපත්තිමග්ගඤායණයහතුභූයත. එයතති නාමරූපසඤ්ඤිතා සඞ්ඛාරා. 

සබ්බභයවහි වුට්ඨාතියෙවාතිපි වදන්තීති අරහත්තමග්යගො සබ්බභයවහි
වුට්ඨාතියයවාති වදන්ති තදුප්පත්තියතො උද්ධං භවූපපත්තියා කියල්සස්සපි
අභාවයතො. 
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එකචිත්තක්ඛණිකත්තා මග්ගස්සාති අධිප්පායයන ‘‘කථං

අනුප්පන්නානං…යප.… ඨිතිො භාවනා යහොතී’’ති පුච්ඡති. 
මග්ගප්පවත්තියායයව උභයකිච්චසිද්ධියතො ආහ – 

‘‘මග්ගප්පවත්තිොයෙවා’’ති. මග්යගො හීතිආදිනා තමත්ථං විවරති.
අනුප්පන්යනොනාමවුච්චති, තස්මාතස්සභාවනා අනුප්පන්නානංඋප්පාදාය

භාවනා වුත්තාති යයොයජතබ්බා. වත්තුං වට්ටතීති යාවතා මග්ගස්ස
පවත්තියයවඨිති, තත්තකායනව නිබ්බත්තිතයල්ොකුත්තරානි. 

398-401. කත්තුකමයතාඡන්දං අධිපතිං කරිත්වා පටිල්ද්ධසමාධි 

ඡන්දසමාධීති ආහ – ‘‘ඡන්දං නිස්සාෙ පවත්යතො සමාධි ඡන්දසමාධී’’ති 

පධානසඞ් ාරාති චතුකිච්චසාධකස්ස සම්මප්පධානවීරියස්යසතං අධිවචනං.

යතනාහ – ‘‘පධානභූතා සඞ් ාරා පධානසඞ් ාරා’’ති. තත්ථ පධානභූතාති
වීරියභූතා. සඞ්ඛතසඞ්ඛාරාදිනිවත්තනත්ථං පධානග්ගහණන්ති. අථ වා තං

තං වියසසං සඞ්ඛයරොතීති සඞ් ායරො, සබ්බං වීරියං. තත්ථ
චතුකිච්චසාධකයතො යසසනිවත්තනත්ථං පධානග්ගහණන්ති, පධානභූතා
යසට්ඨභූතාති අත්යථො. චතුබ්බිධස්ස පන වීරියස්ස අධිප්යපතත්තා

බහුවචනනිද්යදයසො කයතො. යතහි ධම්යමහීති ඡන්දසමාධිනා

පධානසඞ්ඛායරහි ච. ඉද්ධිපාදන්ති එත්ථ ඉජ්ෙතීති ඉද්ධි, සතජ්ෙති 
නිප්ඵජ්ජතීති අත්යථො. ඉජ්ෙන්ති වා එතාය සත්තා ඉද්ධා වුද්ධා 
උක්කංසගතා යහොන්තීතිපි ඉද්ධි. පඨයමනත්යථන ඉද්ධි එව පායදො 

ඉද්ධිපායදො, ඉද්ධියකොට්ඨායසොතිඅත්යථො. දුතියයනත්යථනඉද්ධියාපායදොති 

ඉද්ධිපායදො, පායදොති පතිට්ඨා, අධිගමූපායයොති අත්යථො. යතන හි යස්මා
උපරූපරිවියසසසඞ්ඛාතං ඉද්ධිං පජ්ජන්ති පාපුණන්ති, තස්මා පායදොති

වුච්චති.යතනාහ– ‘‘ඉද්ධිොපාදං, ඉද්ධිභූතංවාපාදංඉද්ධිපාද’’න්ති. 

අථ වා ඉද්ධිපාදන්ති නිප්ඵත්තිපරියායයන ඉජ්ෙනට්යඨන, ඉජ්ෙන්ති
එතායසත්තාඉද්ධාවුද්ධා උක්කංසගතායහොන්තීතිඉතනාවාපරියායයන
ඉද්ධීති සඞ්ඛං ගතානං උපචාරජ්ොනාදිකුසල්චිත්තසම්පයුත්තානං
ඡන්දසමාධිපධානසඞ්ඛාරානං අධිට්ඨානට්යඨන පාදභූතං

යසසචිත්තයචතසිකරාසින්ති අත්යථො. යතයනව ඉද්ධිපාදවිභඞ්යග (විභ.
434-437) ‘‘ඉද්ධිපායදොති තථාභූතස්ස යවදනාක්ඛන්යධො…යප.…
විඤ්ඤාණක්ඛන්යධො’’තිවුත්තං.සාඑවචතථාවුත්තාඉද්ධි යස්මායහට්ඨිමා
යහට්ඨිමා උපරිමාය උපරිමාය තයයො ඡන්දසමාධිප්පධානසඞ්ඛාරා පාදභූතා 
අධිට්ඨානභූතා, තස්මාවුත්තං‘‘ඉද්ධිභූතංවාපාද’’න්ති.තථායහට්ඨාධම්මා 
ඉද්ධිපි යහොන්ති ඉද්ධිපාදාපි, යසසා පන සම්පයුත්තකා චත්තායරො ඛන්ධා 
ඉද්ධිපාදායයව. වීරියචිත්තවීමංසාසමාධිප්පධානසඞ්ඛාරසඞ්ඛාතාපි තයයො
තයයො ධම්මා ඉද්ධිපි යහොන්ති ඉද්ධිපාදාපි, යසසා පන සම්පයුත්තකා
චත්තායරොඛන්ධා ඉද්ධිපාදායයව. 

අපිචපුබ්බභායගොපුබ්බභායගො ඉද්ධිපායදොනාම, පටිල්ායභොපටිල්ායභො 
ඉද්ධි නාමාති යවදිතබ්බා. අයමත්යථො උපචායරන වා විපස්සනාය වා
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දීයපතබ්යබො. පඨමජ්ොනපරිකම්මඤ්හි ඉද්ධිපායදො නාම, පඨමජ්ොනං
ඉද්ධි නාම. දුතියොන… තතියොන… චතුත්ථොන…
ආකාසානඤ්චායතන… විඤ්ඤාණඤ්චායතන… ආකිඤ්චඤ්ඤායතන… 
යනවසඤ්ඤානාසඤ්ඤායතනපරිකම්මං ඉද්ධිපායදො නාම, 
යනවසඤ්ඤානාසඤ්ඤායතනංඉද්ධිනාම. යසොතාපත්තිමග්ගස්සවිපස්සනා
ඉද්ධිපායදො නාම, යසොතාපත්තිමග්යගො ඉද්ධි නාම. සකදාගාත-අනාගාත-
අරහත්තමග්ගස්සවිපස්සනාඉද්ධිපායදොනාම, අරහත්තමග්යගොඉද්ධි නාම.
පටිල්ායභනපි දීයපතුං වට්ටතියයව. පඨමජ්ොනඤ්හි ඉද්ධිපායදො නාම, 
දුතියජ්ොනං ඉද්ධි නාම. දුතියජ්ොනං ඉද්ධිපායදො නාම, තතියජ්ොනං
ඉද්ධි නාම…යප.… අනාගාතමග්යගො ඉද්ධිපායදො නාම, අරහත්තමග්යගො
ඉද්ධිනාම. 

යසයසසුපීතිවීරියසමාධිආදීසුපි.තත්ථහි වීරියං, චිත්තං, වීමංසංඅධිපතිං
කරිත්වා පටිල්ද්ධසමාධි වීරියසමාධි, චිත්තසමාධි, වීමංසාසමාධීති අත්යථො

යවදිතබ්යබො. ඡන්දාදීසු එකන්ති ඡන්දාදීසුචතූසුආදියතොවුත්තත්තාආදිභූතං 

එකං පධානං ඡන්දන්ති අධිප්පායයො. යතයනවාහ – ‘‘තදාස්ස 

පඨමිද්ධිපායදො’’ති. එවං යසසාපීති එයතන වීරියං චිත්තං වීමංසං නිස්සාය
විපස්සනං වඩ්යඪත්වා අරහත්තං පාපුණන්තානං වයසන 
දුතියවීරියිද්ධිපාදාදයයො යයොයජතබ්බාති දස්යසති. ඉතනා හි සුත්තන්යතන
චතුන්නං භික්ඛූනංමත්ථකප්පත්තංකම්මට්ඨානං දස්සිතං. එයකොහිභික්ඛු
ඡන්දං අවස්සයති, කත්තුකමයතාකුසල්ධම්මච්ඡන්යදන අත්ථනිප්ඵත්තියං
සති ‘‘අහං යල්ොකුත්තරධම්මං නිබ්බත්යතස්සාත, නත්ථි මය්හං එතස්ස
නිබ්බත්තයන භායරො’’ති ඡන්දං යජට්ඨකං ඡන්දං ධරං ඡන්දං පුබ්බඞ්ගමං
කත්වා යල්ොකුත්තරධම්මං නිබ්බත්යතති. එයකො වීරියං අවස්සයති, එයකො
චිත්තං, එයකොපඤ්ඤංඅවස්සයති, පඤ්ඤාය අත්ථනිප්ඵත්තියංසති ‘‘අහං
යල්ොකුත්තරධම්මං නිබ්බත්යතස්සාත, නත්ථි මය්හං එතස්ස නිබ්බත්තයන
භායරො’’ති පඤ්ඤං යජට්ඨකං පඤ්ඤං ධරං පඤ්ඤං පුබ්බඞ්ගමං කත්වා
යල්ොකුත්තරධම්මංනිබ්බත්යතති. 

කථං? යථා හි චතූසු අමච්චපුත්යතසු ඨානන්තරං පත්යථත්වා 
විචරන්යතසු එයකො උපට්ඨානං අවස්සයති, එයකො සූරභාවං, එයකො ජාතිං, 
එයකො මන්තං. කථං? යතසු හි පඨයමො උපට්ඨායන අප්පමාදකාරිතාය
අත්ථනිප්ඵත්තියා සති ල්බ්භමානං ‘‘ල්ච්ඡායමතං ඨානන්තර’’න්ති
උපට්ඨානං අවස්සයති. දුතියයො උපට්ඨායන අප්පමත්යතොපි ‘‘එකච්යචො
සඞ්ගායම පච්චුපට්ඨියත සණ්ඨාතුං න සක්යකොති, අවස්සං පන රඤ්යඤො 
පච්චන්යතො කුප්පිස්සති, තස්තං කුප්පියත රථස්ස පුරයතො කම්මං කත්වා
රාජානං ආරායධත්වා ආහරායපස්සායමතං ඨානන්තර’’න්ති සූරභාවං
අවස්සයති.තතියයො‘‘සූරභායවපි සතිඑකච්යචොහීනජාතියකොයහොති, ජාතිං
යසොයධත්වා ඨානන්තරං යදන්යතො මය්හං දස්සතී’’ති ජාතිං අවස්සයති.
චතුත්යථො ‘‘ජාතිමාපි එයකො අමන්තනීයයො යහොති, මන්යතන 
කත්තබ්බකිච්යචඋප්පන්යනආහරායපස්සායමතංඨානන්තර’’න්තිමන්තං



අඞ්ගුත්තරනිකායය එකකනිපාත-ටීකා  පසාදකරධම්ම-අමත(වග්ග) 

208 

පටුන 

අවස්සයති. යත සබ්යබපි අත්තයනො අත්තයනො අවස්සයබයල්න
ඨානන්තරානිපාපුණිංසු. 

තත්ථඋපට්ඨායනඅප්පමත්යතොහුත්වාඨානන්තරංපත්යතොවිය ඡන්දං
අවස්සායකත්තුකමයතාකුසල්ධම්මච්ඡන්යදන‘‘අත්ථනිප්ඵත්තියංසතිඅහං 
යල්ොකුත්තරධම්මං නිබ්බත්යතස්සාත, නත්ථි මය්හං එතස්ස නිබ්බත්තයන
සායරො’’ති ඡන්දං යජට්ඨකං ඡන්දං ධරං ඡන්දං පුබ්බඞ්ගමං කත්වා 

යල්ොකුත්තරධම්මනිබ්බත්තයකො දට්ඨබ්යබො රට්ඨපාලත්යථයරො (ම. නි.
2.293 ආදයයො) විය. යසො හි ආයස්මා ‘‘ඡන්යද සති කථං
නානුජානිස්සන්තී’’ති සත්තාහම්පි භත්තානි අභුඤ්ජිත්වා මාතාපිතයරො
අනුජානායපත්වා පබ්බජිත්වා ඡන්දයමව අවස්සාය යල්ොකුත්තරධම්මං
නිබ්බත්යතසි. සූරභායවන රාජානං ආරායධත්වා ඨානන්තරං පත්යතො විය 
වීරියං යජට්ඨකං වීරියං ධරං වීරියං පුබ්බඞ්ගමං කත්වා 

යල්ොකුත්තරධම්මනිබ්බත්තයකො දට්ඨබ්යබො යසොණත්යථයරො (මහාව. 243
ආදයයො) විය. යසො හි ආයස්මා වීරියං ධරං කත්වා යල්ොකුත්තරධම්මං 
නිබ්බත්යතසි. 

ජාතිසම්පත්තියාඨානන්තරංපත්යතොවියචිත්තංයජට්ඨකංචිත්තං ධරං
චිත්තං පුබ්බඞ්ගමං කත්වා යල්ොකුත්තරධම්මනිබ්බත්තයකො දට්ඨබ්යබො 

සම්භූතත්යථයරො (යථරගා.අට්ඨ.2සම්භූතත්යථරගාථාවණ්ණනා)විය. යසො
හි ආයස්මා චිත්තං යජට්ඨකං චිත්තං ධරං චිත්තං පුබ්බඞ්ගමං කත්වා 
යල්ොකුත්තරධම්මංනිබ්බත්යතසි.මන්තංඅවස්සායඨානන්තරංපත්යතොවිය
වීමංසං යජට්ඨකං වීමංසං ධරං වීමංසං පුබ්බඞ්ගමං කත්වා

යල්ොකුත්තරධම්මනිබ්බත්තයකො දට්ඨබ්යබො යථයරොයමොඝරා ා (සු.නි.1122 
ආදයයො; චූළනි. යමොඝරාජමාණවපුච්ඡානිද්යදයසො85) විය.යසොහිආයස්මා
වීමංසංයජට්ඨකංවීමංසංධරං වීමංසංපුබ්බඞ්ගමංකත්වායල්ොකුත්තරධම්මං
නිබ්බත්යතසි.තස්සහිභගවා ‘‘සුඤ්ඤයතොයල්ොකංඅයවක්ඛස්සූ’’ති(සු.නි.
1125; චූළනි. යමොඝරාජමාණවපුච්ඡානිද්යදයසො88) සුඤ්ඤතාකථංකයථසි. 
පඤ්ඤානිස්සිතමානනිග්ගහත්ථඤ්ච ද්වික්ඛත්තුං පුච්ඡියතො පඤ්හං න
කයථසි.එත්ථ චපුනප්පුනංඡන්දුප්පාදනංයතොසනංවියයහොතීතිඡන්දස්ස
උපට්ඨානසදිසතා වුත්තා, ථාමභාවයතො වීරියස්ස සූරත්තසදිසතා, 
‘‘ඡද්වාරාධිපති රාජා’’ති (ධ. ප. අට්ඨ. 2.එරකපත්තනාගරාජවත්ථු)
වචනයතොපුබ්බඞ්ගමතාචිත්තස්සවිසිට්ඨජාතිසදිසතා. 

402-406. අත්තයනො සද්ධාධුයරති අත්තයනො සද්ධාකිච්යච

සද්දහනකිරියාය. ඉන්දට්ඨං කායරතීති අනුවත්තනවයසන
සම්පයුත්තධම්යමසු ඉන්දට්ඨං කායරති, තස්මා ආධිපයතයයට්යඨන සද්ධා

එව ඉන්ද්රියන්ති සද්ධින්ද්රිෙං. තථා වීරියාදීනං සකසකකිච්යචසූති ආහ – 

‘‘වීරියින්ද්රිොදීසුපි එයසව නයෙො’’ති. වියසොයධන්යතොති 
විපක්ඛවිවජ්ජනසපක්ඛනියසවනසරික්ඛූපනිස්සයසඞ්ගණ්හනල්ක්ඛයණහි
තීහිකාරයණහි වියසොධනවයසනයසොයධන්යතො. 
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පටුන 

අස්සද්යධ පුග්ගයල පරිවජ් ෙයතොති බුද්ධාදීසු පසාදසියනහාභායවන

සද්ධාරහියත ලූඛපුග්ගයල් සබ්බයසො වජ්ජයයතො. සද්යධ පුග්ගයල

යසවයතොති බුද්ධාදීසු සද්ධාධිමුත්යත වක්කලිත්යථරසදියස යසවයතො. 

පසාදනීයෙති පසාදාවයහසම්පසාදනීයසුත්තාදියක (දී.නි. 3.141ආදයයො). 

පච්චයවක් යතොති පාළියතො අත්ථයතො ච පති පති අයවක්ඛන්තස්ස 

චින්යතන්තස්ස. විසුජ්ඣතීති පටිපක්ඛමල්විගමයතො පච්චයවයසන 
සභාවසංසුද්ධියතො විසුද්ධඵල්නිබ්බත්තියතො ච සද්ධින්ද්රියං විසුජ්ෙති. එස

නයයො යසයසසුපි. සම්මප්පධායනති සම්මප්පධානප්පටිසංයුත්යත (සං. නි.
5.651-662 ආදයයො) සුත්තන්යත. එස නයයො යසයසසුපි. 

ඣානවියමොක්ය ති පඨමජ්ොනාදිජ්ොනානි යචව 
පඨමවියමොක්ඛාදිවියමොක්යඛ ච. කාමඤ්යචත්ථ ොනානියයව වියමොක්ඛා, 
පවත්තිආකාරවයසනපන විසුංගහණං. 

ගම්භීරඤාණචරිෙන්තිගම්භීරානංඤාණානං පවත්තිට්ඨානං.යතනාහ– 

‘‘සණ්හසුඛුම’’න්තිආදි.  න්ධන්තරන්තිසභාවජාතිභූතආදිවයසනඛන්ධානං

නානත්තං. එස නයයො යසයසසුපි. අකතාභිනියවයසොති පුබ්යබ

අකතභාවනාභිනියවයසො. සද්ධාධුරාදීසූති සද්ධාධයර පඤ්ඤාධයර ච. 

අවසායනති භාවනාපරියයොසායන. විවට්යටත්වාති සඞ්ඛාරාරම්මණයතො

විවට්යටත්වා නිබ්බානං ආරම්මණං කත්වා. අරහත්තං ගණ්හාතීති

මග්ගපරම්පරාය අරහත්තං ගණ්හාති. අකම්පිෙට්යඨනාති පටිපක්යඛහි
අකම්පියභායවන.එයතයනවස්ස සම්පයුත්තධම්යමසුථිරභායවොපිවිභාවියතො
දට්ඨබ්යබො. න හි සම්පයුත්තධම්යමසු ථිරභායවන විනා පටිපක්යඛහි
අකම්පියතා සම්භවති. සම්පයුත්තධම්යමසු ථිරභායවයනව හි අකුසල්ානං

අබයාකතානඤ්ච යනසං බල්වභාවූපපත්ති. අස්සද්ධියෙති අස්සද්ධියයහතු.
නිතත්තත්යථයහතංභුම්මවචනං. එසනයයොයසයසසුපි. 

418. ආදිපදානන්ති සතිආදිපදානං. සරණට්යඨනාති

චිරකතචිරභාසිතානං අනුස්සරණට්යඨන. උපට්ඨානලක් ණාති කායාදීසු
අසුභාකාරාදිසල්ල්ක්ඛණමුයඛන තත්ථ උපතිට්ඨනසභාවා. උපතිට්ඨනඤ්ච
ආරම්මණං උපගන්ත්වා ඨානං, අවිස්සජ්ජනං වා ආරම්මණස්ස. 

අපිලාපනලක් ණාති අසම්මුස්සනසභාවා, උදයක අල්ාබු විය ආරම්මයණ
ප්ල්විත්වා ගන්තුං අප්පදානං, පාසාණස්ස විය නිච්චල්ස්ස ආරම්මණස්ස

ඨපනං සාරණං අසම්මුට්ඨකරණං අපිල්ාපනං. සාපයතෙයන්ති සන්තකං.

අපිල්ාපනං අසම්මුට්ඨං කයරොති අපිලායපති, සායං පාතඤ්ච රාජානං
ඉස්සරියසම්පත්තිං සල්ල්ක්ඛායපති සායරතීති අත්යථො. 

කණ්හසුක්කසප්පටිභායග ධම්යමති කණ්හසුක්කසඞ්ඛායත සප්පටිභායග
ධම්යම. කණ්යහො හි ධම්යමො සුක්යකන, සුක්යකො ච කණ්යහන

සප්පටිභායගො. විත්ථාර-සද්යදො ආදිසද්දත්යථො. යතන ‘‘ඉයම චත්තායරො
ධම්මා සම්මප්පධානා, ඉයම චත්තායරො ඉද්ධිපාදා, ඉමානි පඤ්චින්ද්රියානි, 
ඉමානිපඤ්ච බල්ානි, ඉයමසත්තයබොජ්ෙඞ්ගා, අයංඅරියයොඅට්ඨඞ්ගියකො
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මග්යගො, අයං සමයථො, අයං විපස්සනා, අයං විජ්ජා, අයං විමුත්ති, ඉයම
යල්ොකුත්තරධම්මාතිඑවංයඛො, මහාරාජ, අපිල්ාපනල්ක්ඛණාසතී’’ති(ත.ප.

2.1.13) ඉමං පාළියසසං සඞ්ගණ්හාති. යථයරනාති නාගයසනත්යථයරන.
යසො හි ධම්මානං කිච්චං ල්ක්ඛණං කත්වා අස්යසති ‘‘අපිල්ාපනල්ක්ඛණා
සති, ආයකොටනල්ක්ඛයණො විතක්යකො’’තිආදිනා. එවඤ්හි ධම්මා සුයබොධා
යහොන්තීති. සම්යමොසපච්චනීකං කිච්චං අසම්යමොයසො, න

සම්යමොසාභාවමත්තන්ති ආහ – ‘‘අසම්යමොසරසා වා’’ති. යස්ස ධම්මස්ස
බයල්න සම්පයුත්තධම්මා ආරම්මණාභිමුඛා භවන්ති, සා සති. තස්මා සා
යතසං ආරම්මණාභිමුඛභාවං පච්චුපට්ඨායපසි, සයං වා
ආරම්මණාභිමුඛභායවන පච්චුපතිට්ඨතීති වුත්තං – 

‘‘යගොචරාභිමුඛීභාවපච්චුපට්ඨානා’’ති. සම්මා පසත්යථො යබොජ්ෙඞ්යගොති 

සම්යබොජ්ඣඞ්යගො. යබොධිො වක්ඛමානාය ධම්මසාමග්ගියා, යබොධිස්ස වා 

අරියසාවකස්ස අඞ්යගොති යබොජ්ෙඞ්යගො. ො හීතිආදිනා තයමව
සඞ්යඛපයතො වුත්තමත්ථං විවරති. ‘‘යා හි අයං ධම්මසාමග්ගී’’ති එතස්ස

‘‘යබොධීතිවුච්චතී’’තිඉතනා සම්බන්යධො. ධම්මසාමග්ගිොතිධම්මසමූයහන, 

යාය ධම්මසාමග්ගියාති සම්බන්යධො. පතිට්ඨානායූහනා 

ඔඝතරණසුත්තවණ්ණනාෙං (සං. නි. අට්ඨ. 1.1.1) ‘‘කියල්සවයසන
පතිට්ඨානං, අභිසඞ්ඛාරවයසනආයූහනා. තණ්හා දිට්ඨිවයසන පතිට්ඨානං, 
අවයසසකියල්සාභිසඞ්ඛායරහි ආයූහනා. තණ්හාවයසන පතිට්ඨානං, 
දිට්ඨිවයසනආයූහනා.සස්සතදිට්ඨියාපතිට්ඨානං, උච්යඡදදිට්ඨියාආයූහනා.
ලීනවයසන පතිට්ඨානං, උද්ධච්චවයසන ආයූහනා. 
කාමසුඛල්ලිකානුයයොගවයසන පතිට්ඨානං, අත්තකිල්මථානුයයොගවයසන
ආයූහනා. සබ්බාකුසල්ාභිසඞ්ඛාරවයසන පතිට්ඨානං, 
සබ්බයල්ොකියකුසල්ාභිසඞ්ඛාරවයසන ආයූහනා’’ති එවං වුත්යතසු සත්තසු

පකායරසු ඉධ අවුත්තානං වයසන යවදිතබ්බා. පටිපක් භූතාොති එත්ථ 
ලීනප්පතිට්ඨානකාමසුඛල්ලිකානුයයොගඋච්යඡදාභිනියවසානං
ධම්මවිචයවීරියපීතිප්පධානා ධම්මසාමග්ගී පටිපක්යඛො, 
උද්ධච්චායූහනඅත්තකිල්මථානුයයොගසස්සතාභිනියවසානං 
පස්සද්ධිසමාධිඋයපක්ඛාපධානා ධම්මසාමග්ගී පටිපක්යඛො. සති පන
උභයත්ථාපි ඉච්ඡිතබ්බා.තථාහිසා‘‘සබ්බත්ථිකා’’තිවුත්තා. 

කියලසසන්තානනිද්දාෙ උට්ඨහතීති එයතන සිඛාප්පත්තවිපස්සනාය 
සහගතානම්පි සතිආදීනං යබොජ්ෙඞ්ගභාවං දස්යසති.

වුට්ඨානගාතනිවිපස්සනාහිකියල්යස නියරොයධන්තීඑවපවත්තතීති. චත්තාරි

වාතිආදිනා පන මග්ගඵල්සහගතානං යබොජ්ෙඞ්ගභාවං දස්යසති. සත්තහි
යබොජ්ෙඞ්යගහි භාවියතහි සච්චප්පටියවයධො යහොතීති කථතදං

ජානිතබ්බන්ති යචොදනං සන්ධායාහ – ‘‘ෙථාහා’’තිආදි. 

ඣානඞ්ගමග්ගඞ්ගාදයෙො විොති එයතන යබොධියබොජ්ෙඞ්ගසද්දානං

සමුදායාවයවවිසයතං දස්යසති. යසනඞ්ගරථඞ්ගාදයෙො විොති එයතන
පුග්ගල්පඤ්ඤත්තියා අවිජ්ජමානපඤ්ඤත්තිභාවංදස්යසති. 
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යබොධාෙ සංවත්තන්තීති යබොජ්ඣඞ්ගාති කාරණත්යථො අඞ්ගසද්යදොති
කත්වා වුත්තං. බුජ්ෙන්තීති යබොධියයො, යබොධියයො එව අඞ්ගානි 

යබොජ්ෙඞ්ගානීතිවුත්තං– ‘‘බුජ්ඣන්තීති යබොජ්ඣඞ්ගා’’ති.විපස්සනාදීනං
කාරණාදීනං බුජ්ඣිතබ්බානඤ්ච සච්චානං අනුරූපං පච්චක්ඛභායවන
පටිමුඛං අවිපරීතතාය සම්මා ච බුජ්ෙන්තීති එවං අත්ථවියසසදීපයකහි

උපසග්යගහි ‘‘අනුබුජ්ඣන්තී’’තිආදි වුත්තං. යබොධිසද්යදො හි
සබ්බවියසසයුත්තබුජ්ෙනං සාමඤ්යඤන සඞ්ගණ්හාති. සං-සද්යදො

පසංසායං සුන්දරභායව ච දිස්සතීති ආහ – ‘‘පසත්යථො සුන්දයරො ච

යබොජ්ඣඞ්යගොසම්යබොජ්ඣඞ්යගො’’ති. 

ධම්යම විචිනතීති ධම්මවිචයෙො. තත්ථ ධම්යමති චතුසච්චධම්යම
තබ්බිනිමුත්තස්ස සභාවධම්මස්ස අභාවයතො. තයතො එව යසො 

පවිචෙලක් යණො. ඔභාසනරයසොති විසයයොභාසනරයසො.

අසම්මුය්හනාකායරන පච්චුපතිට්ඨතීති අසම්යමොහපච්චුපට්ඨායනො. 

වීරස්සභායවො, කම්මංවාති වීරිෙං. ඊරයිතබ්බයතොතිපවත්යතතබ්බයතො. 

පග්ගහලක් ණන්ති යකොසජ්ජපක්යඛ පතිතුං අදත්වා සම්පයුත්තධම්මානං

පග්ගහල්ක්ඛණං. තයතො එව සම්පයුත්තධම්යම උපත්ථම්භනරසං.

අයනොසීදනං අසංසීදනං. 

පීණෙතීති තප්යපති. පීණනකිච්යචන සම්පයුත්තධම්මානං විය
තංසමුට්ඨානපණීතරූයපහි කායස්සාබයපනං. ඵරණපීතිවයසන යහතං 

ල්ක්ඛණංවුත්තං, තථා රයසොති.උදග්ගභායවොඔදගයං, තං පච්චුපට්ඨයපතීති 

ඔදගයපච්චුපට්ඨානා. උබ්යබගපීතිවයසන යචතංවුත්තං. 

කාෙචිත්තදරථප්පස්සම්භනයතොති කායදරථස්ස චිත්තදරථස්ස ච

පස්සම්භනයතො වූපසමනයතො. යතනාහ – ‘‘උපසමලක් ණා’’ති, 

කායචිත්තදරථානං වූපසමනල්ක්ඛණාති අත්යථො. කායෙොති යචත්ථ 

යවදනාදයයොතයයොඛන්ධා. දරයථො සාරම්යභො, දුක්ඛයදොමනස්සපච්චයානං
උද්ධච්චාදිකානංකියල්සානං, තථාපවත්තානං වා චතුන්නං ඛන්ධානයමතං
අධිවචනං. දරථනිම්මද්දයනන පරිළාහපරිප්ඵන්දනවිරහියතො සීතිභායවො 

අපරිප්ඵන්දනසීතිභායවො. 

සම්මා චිත්තස්ස ඨපනං සමාධානං. අවික්ය යපො සම්පයුත්තානං
අවික්ඛිත්තතා. යයන සම්පයුත්තා අවික්ඛිත්තා යහොන්ති, යසො ධම්යමො 

අවික්ය යපො. අවිසායරො අත්තයනො එව අවිසරණභායවො. අථ වා

වික්යඛපප්පටිපක්ඛතාය අවික්ය පලක් යණො. න්හානීයචුණ්ණස්ස උදකං
විය සම්පයුත්තධම්මානං සම්පිණ්ඩනකිච්චතාය අවිසාරභායවන

ල්ක්ඛිතබ්යබො අවිසාරලක් යණො. නිවායත දීපච්චිට්ඨිති විය යචතයසො

ඨිතිභායවන පච්චුපතිට්ඨතීති චිත්තට්ඨිතිපච්චුපට්ඨායනො. 
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පටුන 

අජ්ඣුයපක් නයතොති සමප්පවත්යතසු අස්යසසු සාරථි විය

සම්පයුත්තධම්මානං අජ්ඣුයපක්ඛනයතො. පටිසඞ් ානලක් ණාති
මජ්ෙත්තභායව ඨත්වා වීමංසනසඞ්ඛාතප්පටිසඞ්ඛානල්ක්ඛණා. 

සමවාහිතලක් ණාති සමං අවිසමං යථාසකකිච්යචසු සම්පයුත්තධම්මානං
පවත්තනල්ක්ඛණා. උදාසීනභායවන පවත්තමානාපියසසසම්පයුත්තධම්යම
යථාසකකිච්යචසුපවත්යතති, යථාරාජාතුණ්හී නිසින්යනොපිඅත්ථකරයණ
ධම්මට්යඨ යථාසකං කිච්යචසු අප්පමත්යතො පවත්යතති. 

අලීනානුද්ධතප්පවත්තිපච්චයත්තා ඌනාධිකනිවාරණරසා. 

පක් පාතුපච්යඡදනරසාති ‘‘ඉදං නිහීනකිච්චං යහොතු, ඉදං 
අතියරකතරකිච්ච’’න්තිඑවංපක්ඛපාතනවයසනවියපවත්තිපක්ඛපායතො, 

තං උපච්ඡින්දන්තී විය යහොතීති පක් පාතුපච්යඡදනරසා. 
සම්පයුත්තධම්මානං සකසකකිච්යච මජ්ෙත්තභායවන පච්චුපතිට්ඨතීති 

මජ්ඣත්තභාවපච්චුපට්ඨායනො. යබොජ්ෙඞ්ගානං උපරූපරි උප්පාදනයමව 

බූ්රහනංවඩ්ඪනඤ්චාතිආහ– ‘‘උප්පායදතී’’ති. 

සතිචසම්පජඤ්ඤඤ්ච සතිසම්ප ඤ්ඤං, සතිපධානං වා සම්පජඤ්ඤං 

සතිසම්ප ඤ්ඤං. තං සබ්බත්ථ සයතොකාරිභාවාවහත්තා
සතිසම්යබොජ්ෙඞ්ගස්ස උප්පාදාය යහොති. යථා පච්චනීකධම්මප්පහානං
අනුරූපධම්මයසවනා ච අනුප්පන්නානං කුසල්ානං ධම්මානං උප්පාදාය
යහොති, එවංසතිරහිතපුග්ගල්විවජ්ජනා, සයතොකාරිපුග්ගල්යසවනා, තත්ථච 
යුත්තතා සතිසම්යබොජ්ෙඞ්ගස්ස උප්පාදාය යහොතීති ඉමමත්ථං දස්යසති, 

‘‘සතිසම්ප ඤ්ඤ’’න්තිආදිනා. සත්තසු ඨායනසූති ‘‘අභික්කන්යත
පටික්කන්යත සම්පජානකාරී යහොති, ආයල්ොකියත වියල්ොකියත
සම්පජානකාරී යහොති, සතඤ්ජියත පසාරියත සම්පජානකාරී යහොති, 
සඞ්ඝාටිපත්තචීවරධාරයණ සම්පජානකාරී යහොති, අසියත පීයත ඛායියත
සායියතසම්පජානකාරී යහොති, උච්චාරපස්සාවකම්යමසම්පජානකාරීයහොති, 
ගයත ඨියත නිසින්යන සුත්යත ජාගරියත භාසියත තුණ්හීභායව
සම්පජානකාරී යහොතී’’ති (දී. නි. 2.376; ම. නි. 1.109) එවං වුත්යතසු

අභික්කන්තාදීසු සත්තසු ඨායනසු. තිස්සදත්තත්යථයරො නාම යයො
යබොධිමණ්යඩසුවණ්ණසල්ාකංගයහත්වා ‘‘අට්ඨාරසසුභාසාසුකතරභාසාය

ධම්මංකයථමී’’ති පරිසං පධායරසි. අභෙත්යථයරොති දත්තාභයත්යථරමාහ. 

අභිනියවසන්තිවිපස්සනාභිනියවසං. 

පරිපුච්ඡකතාති පරියයොගායහත්වා පුච්ඡකභායවො. ආචරියය
පයිරුපාසිත්වාපඤ්චපිනිකායයසහඅට්ඨකථායපරියයොගායහත්වායං යං
තත්ථ ගණ්ඨිට්ඨානභූතං, තං තං ‘‘ඉදං, භන්යත, කථං, ඉමස්ස යකො
අත්යථො’’ති ඛන්ධායතනාදිඅත්ථං පුච්ඡන්තස්ස හි

ධම්මවිචයසම්යබොජ්ෙඞ්යගො උප්පජ්ජති. යතනාහ – ‘‘ න්ධධාතු…යප.…

බහුලතා’’ති. 
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වත්ථුවිසදකිරියාති එත්ථ චිත්තයචතසිකානං පවත්තිට්ඨානභාවයතො සරීරං

තප්පටිබද්ධානි චීවරාදීනි ච වත්ථූනීති අධිප්යපතානි. තානි යථා චිත්තස්ස

සුඛාවහානි යහොන්ති, තථා කරණං යතසං විසදකිරියා. යතනාහ – 

‘‘අජ්ෙත්තිකබාහිරාන’’න්තිආදි. උස්සන්නයදොසන්ති වාතපිත්තාදිවයසන

උපචිතයදොසං. යසදමල්මක්ඛිතන්ති යසයදන යචව ජල්ලිකාසඞ්ඛායතන

සරීරමයල්න ච මක්ඛිතං. ච-සද්යදන අඤ්ඤම්පි සරීරස්ස පීළාවහං 

අච්චාසනාදිං සඞ්ගණ්හාති. යසනාසනං වාති වා-සද්යදන

මල්ග්ගහිතපත්තාදීනං සඞ්ගයහො දට්ඨබ්යබො. පරිභණ්ඩකරණාදීහීති ආදි-

සද්යදන පත්තපචනාදීනංසඞ්ගයහොදට්ඨබ්යබො. අවිසයදතිවත්ථුම්හි අවිසයද

සති, විසයභූයත වා. කථං භාවනමනුයුත්තස්ස තානි 

අජ්ෙත්තිකබාහිරවත්ථූනි විසයයො? අන්තරන්තරා

පවත්තනකචිත්තුප්පාදවයසයනව වුත්තං. යත හි චිත්තුප්පාදා

චිත්යතකග්ගතාය අපරිසුද්ධභාවාය සංවත්තන්ති. චිත්තයචතසියකසූති

නිස්සයාදිපච්චයභූයතසු චිත්තයචතසියකසු. ඤාණම්පීති අපි-සද්යදො 

සම්පිණ්ඩනත්යථො. යතන ‘‘න යකවල්ං වත්ථුයයව, අථ යඛො තස්තං

අපරිසුද්යධ ඤාණම්පි අපරිසුද්ධං යහොතී’’ති නිස්සයාපරිසුද්ධියා 

තංනිස්සිතාපරිසුද්ධි විය විසයස්ස අපරිසුද්ධතාය විසයියනො අපරිසුද්ධිං 

දස්යසති. 

සමභාවකරණන්තිකිච්චයතොඅනූනාධිකභාවකරණං. සද්ධින්ද්රිෙංබලවං

යහොති, සද්යධයයවත්ථුස්තං පච්චයවයසන අධියමොක්ඛකිච්චස්ස
පටුතරභායවනපඤ්ඤායඅවිසදතායවීරියාදීනඤ්ච සිථිල්තාදිනාසද්ධින්ද්රියං

බල්වං යහොති. යතනාහ – ‘‘ඉතරානි මන්දානී’’ති. තයතොති තස්මා, 
සද්ධින්ද්රියස්ස බල්වභාවයතො ඉතයරසඤ්ච මන්දත්තාති අත්යථො.
යකොසජ්ජපක්යඛ පතිතුං අදත්වා සම්පයුත්තධම්මානං පග්ගණ්හනං

අනුබල්ප්පදානං පග්ගයහො. පග්ගයහොව කිච්චං පග්ගහකිච්චං. කාතුං න
සක්යකොතීති ආයනත්වා සම්බන්ධිතබ්බං. ආරම්මණං උපගන්ත්වා ඨානං, 

අනිස්සජ්ජනංවා උපට්ඨානං. වික්යඛපප්පටිපක්යඛො, යයනවාසම්පයුත්තා

අවික්ඛිත්තා යහොන්ති, යසො අවික්ය යපො. රූපගතං විය චක්ඛුනා යයන

යාථාවයතො විසයසභාවං පස්සති, තං දස්සනකිච්චං කාතුං න සක්යකොති 
බල්වතා සද්ධින්ද්රියයන අධිභූතත්තා. සහජාතධම්යමසු හි ඉන්දට්ඨං
කායරන්තානං සහපවත්තමානානං ධම්මානං එකයදසතාවයසයනව

අත්ථසිද්ධි, න අඤ්ඤථා. තස්මාති වුත්තයමවත්ථං කාරණභායවන

පච්චාමසති. තන්ති සද්ධින්ද්රියං. ධම්මසභාවපච්චයවක් යණනාති යස්ස 
සද්යධයයස්සවත්ථුයනොඋළාරතාදිගුයණඅධිමුච්චනස්සසාතිසයප්පවත්තියා 
සද්ධින්ද්රියං බල්වං ජාතං, තස්ස පච්චයපච්චයුප්පන්නතාදිවිභාගයතො
යාථාවයතො වීමංසයනන. එවඤ්හි එවංධම්මතානයයන යාථාවසරසයතො
පරිග්ගය්හමායන සවිප්ඵායරො අධියමොක්යඛො න යහොති ‘‘අයං ඉයමසං
ධම්මානං සභායවො’’ති පරිජානනවයසන පඤ්ඤාබයාපාරස්ස සාතිසයත්තා.
ධරියධම්යමසු හි යථා සද්ධාය බල්වභායව පඤ්ඤාය මන්දභායවො යහොති, 
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එවං පඤ්ඤායබල්වභායවසද්ධායමන්දභායවොයහොති.යතනවුත්තං– ‘‘තං 

ධම්මසභාවපච්චයවක් යණනහායපතබ්බ’’න්ති. 

තථා අමනසිකායරනාති යයනාකායරන භාවනමනුයුඤ්ජන්තස්ස
සද්ධින්ද්රියං බල්වං ජාතං, යතනාකායරන භාවනාය අනනුයුඤ්ජනයතොති
වුත්තං යහොති. ඉධ දුවියධන සද්ධින්ද්රියස්ස බල්වභායවො අත්තයනො වා 
පච්චයවියසයසන කිච්චුත්තරියයතො වීරියාදීනං වා මන්දකිච්චතාය. තත්ථ
පඨමවිකප්යප හාපනවිධිදස්සියතො, දුතියවිකප්යපපනයථාමනසිකයරොයතො
වීරියාදීනං මන්දකිච්චතාය සද්ධින්ද්රියං බල්වං ජාතං, තථා අමනසිකායරන
වීරියාදීනං පටුකිච්චභාවාවයහන මනසිකායරන සද්ධින්ද්රියං යතහි සමරසං
කයරොන්යතන හායපතබ්බං. ඉතනා නයයන යසසින්ද්රියයසුපි හාපනවිධි
යවදිතබ්යබො. 

වක්කලිත්යථරවත්ථූතියසොහිආයස්මා සද්ධාධිමුත්තතායකතාධිකායරො
සත්ථු රූපදස්සනප්පසුයතො එව හුත්වා විහරන්යතො සත්ථාරා ‘‘කිං යත, 
වක්කලි, ඉතනාපූතිකායයනදිට්යඨන, යයොයඛො, වක්කලි, ධම්මං පස්සති, 
යසොමංපස්සතී’’තිආදිනා (සං.නි.3.87) නයයනඔවදිත්වාකම්මට්ඨායන 
නියයොජියතොපි තං අනනුයුඤ්ජන්යතො පණාතයතො අත්තානං විනිපායතතුං
පපාතට්ඨානංඅභිරුහි. අථනංසත්ථායථානිසින්යනොවඔභාසවිස්සජ්ජයනන
අත්තානංදස්යසත්වා– 

‘‘පායමොජ්ජබහුයල්ොභික්ඛු, පසන්යනොබුද්ධසාසයන; 
අධිගච්යඡපදංසන්තං, සඞ්ඛාරූපසමංසුඛ’’න්ති.(ධ.ප.381) – 

ගාථං වත්වා ‘‘එහි, වක්කලී’’තිආහ. යසො යතයනවඅමයතනඅභිසිත්යතො 

හට්ඨතුට්යඨො හුත්වා විපස්සනං පට්ඨයපසි, සද්ධාය පන බල්වභායවන

විපස්සනාවීථිංන ඔතරි.තංඤත්වාභගවාතස්සඉන්ද්රියසමත්තප්පටිපාදනාය

කම්මට්ඨානං යසොයධත්වා අදාසි. යසො සත්ථාරා දින්නනයය ඨත්වා

විපස්සනං උස්සුක්කායපත්වා මග්ගප්පටිපාටියා අරහත්තං පාපුණි. යතන

වුත්තං – ‘‘වක්කලිත්යථරවත්ථු යචත්ථ නිදස්සන’’න්ති. එත්ථාති

සද්ධින්ද්රියස්ස අධිමත්තභායව යසසින්ද්රියානං සකිච්චාකරයණ. 

ඉතරකිච්චයභදන්ති උපට්ඨානාදිකිච්චවියසසං. පස්සද්ධාදීති ආදි-සද්යදන 

සමාධිඋයපක්ඛාසම්යබොජ්ෙඞ්ගානං සඞ්ගයහො. හායපතබ්බන්ති යථා

සද්ධින්ද්රියස්ස බල්වභායවො ධම්මසභාවපච්චයවක්ඛයණන හායති, එවං 

වීරියින්ද්රියස්ස අධිමත්තතා පස්සද්ධිආදිභාවනාය හායති සමාධිපක්ඛියත්තා 

තස්සා. තථා හි සමාධින්ද්රියස්ස අධිමත්තතං යකොසජ්ජපාතයතො රක්ඛන්තී 

වීරියාදිභාවනා විය වීරියින්ද්රියස්ස අධිමත්තතං උද්ධච්චපාතයතො රක්ඛන්තී 

පස්සද්ධාදිභාවනාඑකංසයතොහායපති.යතනවුත්තං– ‘‘පස්සද්ධාදිභාවනාය

හායපතබ්බ’’න්ති. 
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පටුන 

යසොණත්යථරස්සවත්ථූති සුඛුමාල්යසොණත්යථරස්සවත්ථු.යසොහිආයස්මා

සත්ථුසන්තියකකම්මට්ඨානංගයහත්වා සීතවයනවිහරන්යතො‘‘මමසරීරං

සුඛුමාල්ං, න ච සක්කා සුයඛයනව සුඛං අධිගන්තුං, කිල්යමත්වාපි

සමණධම්යමො කාතබ්යබො’’ති ඨානචඞ්කමයමව අධිට්ඨාය 

පධානමනුයුඤ්ජන්යතො පාදතයල්සු යඵොයටසු උට්ඨියතසුපි යවදනං

අජ්ඣුයපක්ඛිත්වා දළ්හවීරියං කයරොන්යතො අච්චාරද්ධවීරියතාය වියසසං

නිබ්බත්යතතුංනාසක්ඛි.සත්ථා තත්ථගන්ත්වාවීණූපයමොවායදනඔවදිත්වා 

වීරියසමතායයොජනවිධිං දස්යසන්යතො කම්මට්ඨානං වියසොයධත්වා

ගිජ්ෙකූටං ගයතො. යථයරොපි සත්ථාරා දින්නනයයන වීරියසමතං

යයොයජත්වා භායවන්යතො විපස්සනම්පි උස්සුක්කායපත්වා අරහත්යත 

පතිට්ඨාසි. යතන වුත්තං – ‘‘යසොණත්යථරස්ස වත්ථු දස්යසතබ්බ’’න්ති. 

යසයසසුපීති සතිසමාධිපඤ්ඤින්ද්රියයසුපි. 

සමතන්ති සද්ධාපඤ්ඤානං අඤ්ඤමඤ්ඤං අනූනාධිකභාවං, තථා
සමාධිවීරියානං.යථාහිසද්ධාපඤ්ඤානංවිසුංධරියධම්මභූතානං කිච්චයතො
අඤ්ඤමඤ්ඤානතිවත්තනං වියසසයතො ඉච්ඡිතබ්බං, යයතො යනසං
සමධරතාය අප්පනා සම්පජ්ජති, එවං සමාධිවීරියානං
යකොසජ්ජුද්ධච්චපක්ඛිකානං සමරසතාය සති අඤ්ඤමඤ්ඤූපත්ථම්භනයතො
සම්පයුත්තධම්මානං අන්තද්වයපාතාභායවන සම්මයදව අප්පනා ඉජ්ෙති. 

බලවසද්යධොතිආදි බයතියරකමුයඛන වුත්තස්යසවත්ථස්ස සමත්ථනං.
තස්සත්යථො–යයොබල්වතියාසද්ධායසමන්නාගයතො අවිසදඤායණො, යසො
මුධප්පසන්යනොයහොති, නඅයවච්චප්පසන්යනො.තථාහිඅවත්ථුස්තං පසීදති

යසයයථාපි තිත්ථියසාවකා. යකරාටිකපක් න්ති සායඨයයපක්ඛං භජති.
සද්ධාහීනාය පඤ්ඤාය අතිධාවන්යතො ‘‘යදයයවත්ථුපරිච්චායගන විනා
චිත්තුප්පාදමත්යතනපි දානමයං පුඤ්ඤං යහොතී’’තිආදීනි පරිකප්යපති 
යහතුප්පටිරූපයකහි වඤ්චියතො, එවංභූයතො සුක්ඛතක්කවිලුත්තචිත්යතො
පණ්ඩිතානං වචනං නාදියති, සඤ්ඤත්තිං න ගච්ඡති. යතනාහ – 

‘‘යභසජ් සමුට්ඨියතො විෙ යරොයගො අයතකිච්යඡො යහොතී’’ති. යථා යචත්ථ
සද්ධාපඤ්ඤානං අඤ්ඤමඤ්ඤං සමභායවො අත්ථාවයහො, අනත්ථාවයහො
විසමභායවො, එවං සමාධිවීරියානං අඤ්ඤමඤ්ඤං අවික්යඛපාවයහො 

සමභායවො, ඉතයරො වික්යඛපාවයහො චාති යකොසජ් ං අභිභවති, යතන 

අප්පනංන පාපුණාතීති අධිප්පායයො. උද්ධච්චං අභිභවතීති එත්ථාපි එයසව

නයයො. තං උභෙන්ති සද්ධාපඤ්ඤාද්වයං සමාධිවීරියද්වයඤ්ච. සමං

කත්තබ්බන්තිසමරසං කාතබ්බං. 

සමාධිකම්මිකස්සාති සමථකම්මට්ඨානිකස්ස. එවන්ති එවං සන්යත, 

සද්ධායයථොකං බල්වභායවසතීතිඅත්යථො. සද්දහන්යතොති ‘‘පථවීපථවීති 
මනසිකරණමත්යතන කථං ොනුප්පත්තී’’ති අචින්යතත්වා ‘‘අද්ධා 
සම්මාසම්බුද්යධන වුත්තවිධි ඉජ්ඣිස්සතී’’ති සද්දහන්යතො සද්ධං

ජයනන්යතො. ඔකප්යපන්යතොති ආරම්මණං අනුප්පවිසිත්වා විය 
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අධිමුච්චනවයසන අවකප්යපන්යතො පක්ඛන්දන්යතො. එකග්ගතා බලවතී 

වට්ටති සමාධිප්පධානත්තා ොනස්ස. උභින්නන්ති සමාධිපඤ්ඤානං.
සමාධිකම්තකස්ස සමාධියනො අධිමත්තතා විය පඤ්ඤාය අධිමත්තතාපි 

ඉච්ඡිතබ්බාති ආහ – ‘‘සමතාෙපී’’ති, සමභායවනපීති අත්යථො. අප්පනාති

යල්ොකියඅප්පනා. තථා හි ‘‘යහොතියෙවා’’ති සාසඞ්කං වදති.
යල්ොකුත්තරප්පනා පන යතසං සමභායවයනව ඉච්ඡිතා. යථාහ –
‘‘සමථවිපස්සනංයුගනද්ධංභායවතී’’ති(අ.නි.4.170; පටි.ම. 2.5). 

යදි වියසසයතො සද්ධාපඤ්ඤානං සමාධිවීරියානඤ්ච සමතාව ඉච්ඡිතා, 

කථං සතීති ආහ – ‘‘සති පන සබ්බත්ථ බලවතී වට්ටතී’’ති. සබ්බත්ථාති 
ලීනුද්ධච්චපක්ඛියකසු පඤ්චසු ඉන්ද්රියයසු. උද්ධච්චපක්ඛියක ගණ්හන්යතො 

‘‘සද්ධාවීරිෙපඤ්ඤාන’’න්තිආහ.අඤ්ඤථාපීතිචගයහතබ්බාසියා. තථාහි 

යකොසජ් පක්ඛියකන ච සමාධිනාඉච්යචව වුත්තං, න 

‘‘පස්සද්ධිසමාධිඋයපක්ඛාහී’’ති. සාති සති. සබ්යබසු රාජකම්යමසු

නියුත්යතො සබ්බකම්මියකො. යතනාති යතන සබ්බත්ථ ඉච්ඡිතබ්බත්යථන

කාරයණන. ආහ අට්ඨකථායං. සබ්බත්ථ නියුත්තා සබ්බත්ථිකා සබ්බත්ථ
ලීයන උද්ධයත ච චිත්යත ඉච්ඡිතබ්බත්තා, සබ්යබන වා
ලීනුද්ධච්චපක්ඛියයනයබොජ්ෙඞ්ගගයණනඅත්යථතබ්බාති සබ්බත්ථා, සාව 

සබ්බත්ථිකා. චිත්තන්ති කුසල්චිත්තං. තස්ස හි සතිපටිසරණං පරායණං
අප්පත්තස්ස පත්තියා අනධිගතස්ස අධිගමාය. යතනාහ – 

‘‘ආරක් පච්චුපට්ඨානා’’තිආදි. 

 න්ධාදියභයදසු අයනොගාළ්හපඤ්ඤානන්ති පරියත්තිබාහුසච්චවයසනපි
ඛන්ධායතනාදීසු අප්පතිට්ඨිතබුද්ධීනං. බහුස්සුතයසවනා හි
සුතමයඤාණාවහා. තරුණවිපස්සනාසමඞ්ගීපි භාවනාමයඤායණ ඨිතත්තා

එකංසයතො පඤ්ඤවා එව නාම යහොතීති ආහ – ‘‘සමපඤ්ඤාස…යප.…

පුග්ගලයසවනා’’ති. යඤයයධම්මස්ස ගම්භීරභාවවයසන

තප්පරිච්යඡදකඤාණස්ස ගම්භීරභාවග්ගහණන්ති ආහ – ‘‘ගම්භීයරසු

 න්ධාදීසු පවත්තාෙ ගම්භීරපඤ්ඤාො’’ති. තඤ්හි යඤයයං තාදිසාය
පඤ්ඤාය චරිතබ්බයතො ගම්භීරඤාණචරියං. තස්සා වා පඤ්ඤාය තත්ථ
පයභදයතො පවත්ති ගම්භීරඤාණචරියා, තස්සා පච්චයවක්ඛණාති ආහ – 

‘‘ගම්භීරපඤ්ඤාෙපයභදපච්චයවක් ණා’’ති. 

පඤ්චවිධබන්ධනකම්මකාරණං නිරයය නිබ්බත්තසත්තස්සයයභුයයයන
සබ්බපඨමං කයරොන්තීති යදවදූතසුත්තාදීසු ආදියතො වුත්තත්තා ච ආහ – 

‘‘පඤ්චවිධබන්ධනකම්මකාරණයතො පට්ඨාො’’ති. සකටවහනාදිකායලති 

ආදි-සද්යදන තදඤ්ඤං මනුස්යසහි තිරච්ඡායනහි ච විබාධිතබ්බකාල්ං 

සඞ්ගණ්හාති. එකං බුද්ධන්තරන්ති ඉදං අපරාපයරසු යපයතසුයයව
උප්පජ්ජනකසත්තවයසන වුත්තං, එකච්චානං වා යපතානං
එකච්චතිරච්ඡානානං විය දීඝායුකතා සියාති තථා වුත්තං. තථා හි කායළො
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පටුන 

නාගරාජා චතුන්නං බුද්ධානං සම්මුඛීභාවං ල්භිත්වා ඨියතොපි
යමත්යතයයස්සපි භගවයතො සම්මුඛීභාවං ල්භිස්සතීති වදන්ති, යතස්ස
කප්පායුකතාවුත්තා. 

එවං ආනිසංසදස්සාවියනොති වීරියායත්යතො එව සබ්යබො යල්ොකියයො
යල්ොකුත්තයරො ච වියසසාධිගයමොති එවං වීරියය ආනිසංසදස්සනසීල්ස්ස. 

ගමනවීථින්ති සපුබ්බභාගං නිබ්බානගාතනිපටිපදං, සහ විපස්සනාය
අරියමග්ගප්පටිපාටි, සත්තවිසුද්ධිපරම්පරා වා. සා හි ‘‘භික්ඛුයනො
වට්ටනියයානාය ගන්තබ්බා පටිපජ්ජිතබ්බා පටිපදා’’ති කත්වා ගමනවීථි
නාම. 

කාෙදළ්හීබහුයලොති යථා තථා කායස්ස දළ්හීකම්මප්පසුයතො. 

පිණ්ඩපාතන්ති රට්ඨපිණ්ඩං. පච්චයදායකානං අත්තනි කාරස්ස අත්තයනො
සම්මාපටිපත්තියාමහප්ඵල්භාවස්සකරයණන පිණ්ඩස්සභික්ඛායපටිපූජනා 

පිණ්ඩපාතාපචාෙනං. 

නීහරන්යතොති පත්තත්ථවිකයතො නීහරන්යතො. තං සද්දං සුත්වාති තං
උපාසිකාය වචනං පණ්ණසාල්ාද්වායර ඨියතොව පඤ්චාභිඤ්ඤතාය
දිබ්බයසොයතන සුත්වා. මනුස්සසම්පත්ති, දිබ්බසම්පත්ති, 

නිබ්බානසම්පත්තීති ඉමා තිස්යසො සම්පත්තියෙො. දාතුං සක්ඛිස්සසීති තයි
කයතන දානමයයන යවයයාවච්චමයයන ච පුඤ්ඤකම්යමන 
යඛත්තවියසසභාවූපගමයනන අපරාපරං යදවමනුස්සානං සම්පත්තියයො
අන්යත නිබ්බානසම්පත්තිඤ්චදාතුංසක්ඛිස්සසීතියථයරොඅත්තානංපුච්ඡති. 

සිතංකයරොන්යතොති ‘‘අකිච්යඡයනවමයා වට්ටදුක්ඛං සමතික්කන්ත’’න්ති
පච්චයවක්ඛණාවසායනසඤ්ජාතපායමොජ්ජවයසනසිතංකයරොන්යතො. 

නිප්පරිස්සෙකායලොති නිරුපද්දවකායල්ො, තදා භික්ඛුසඞ්ඝස්ස සුල්භා
පච්චයා යහොන්තීති පච්චයයහතුකා චිත්තපීළා නත්ථීති අධිප්පායයො. 

පස්සන්තානංයෙවාතිඅනාදයරසාතවචනං. ඛීරයධනුන්තිඛීරදායිකංයධනුං. 

කිඤ්චියදව කත්වාති කිඤ්චියදව භතිකම්මං කත්වා. උච්ඡුෙන්තකම්මන්ති

උච්ඡුයන්තසාල්ාය කාතබ්බං කිච්චං. තයමව මග්ගන්ති උපාසයකන

පටිපන්නමග්ගං. උපකට්ඨාොති ආසන්නාය. විප්පටිපන්නන්ති

ජාතිධම්මකුල්ධම්මාදිල්ඞ්ඝයනන අසම්මාපටිපන්නං. එවන්ති යථා
අසම්මාපටිපන්යනොපුත්යතො තායඑවඅසම්මාපටිපත්තියාකුල්සන්තානයතො

බාහියරොහුත්වාපිතුසන්තිකාදායජ්ජස්ස නභාගී, එවං කුසීයතොපි යතයනව
කුසීතභායවන න සම්මාපටිපන්යනො සත්ථු සන්තිකා

ල්ද්ධබ්බඅරියධනදායජ්ජස්ස න භාගී. ආරද්ධවීරියෙොව ලභති 
සම්මාපටිපජ්ජනයතො. උප්පජ්ජති වීරියසම්යබොජ්ෙඞ්යගොති යයොජනා, එවං 
සබ්බත්ථ. 
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පටුන 

මහාති සීල්ාදිගුයණහි මහන්යතො විපුයල්ො අනඤ්ඤසාධාරයණො. තං
පනස්සගුණමහත්තං දසසහස්සියල්ොකධාතුකම්පයනනයල්ොයකපාකටන්ති 

දස්යසන්යතො ‘‘සත්ථුයනොහී’’තිආදිමාහ. 

යස්මා සත්ථුසාසයන පබ්බජිතස්ස පබ්බජ්ජූපගමයනන
සකයපුත්තියභායවො සඤ්ජායති, තස්මා බුද්ධපුත්තභාවං දස්යසන්යතො 

‘‘අසම්භින්නාො’’තිආදිමාහ. 

අල්සානං භාවනාය නාමමත්තම්පි අජානන්තානං කායදළ්හීබහුල්ානං 
යාවදත්ථං භුඤ්ජිත්වා යසයයසුඛාදිඅනුයුඤ්ජනකානං තිරච්ඡානගතිකානං

පුග්ගල්ානං දූරයතො වජ්ජනා කුසීතපුග්ගලපරිවජ් නාති ආහ – ‘‘කුච්ඡිං

පූයරත්වා ඨිතඅ ගරසදියස’’තිආදි. ‘‘දිවසං චඞ්කයමන නිසජ්ජාය
ආවරණීයයහි ධම්යමහි චිත්තං පරියසොයධස්සාමා’’තිආදිනා
භාවනාරම්භවයසන ආරද්ධවීරියානං දළ්හපරක්කමානං කායල්න කාල්ං

උපසඞ්කමනා ආරද්ධවීරිෙපුග්ගලයසවනාතිආහ – ‘‘ආරද්ධවීරියෙ’’තිආදි. 

විසුද්ධිමග්යග (විසුද්ධි. 1.64-65) පන ජාතිමහත්තපච්චයවක්ඛණා 
සබ්රහ්මචාරිමහත්තපච්චයවක්ඛණාති ඉදං ද්වයං න ගහිතං, 
ථිනතද්ධවියනොදනතා සම්මප්පධානපච්චයවක්ඛණතාති ඉදං ද්වයං ගහිතං.
තත්ථආනිසංසදස්සාවිතායඑව සම්මප්පධානපච්චයවක්ඛණාගහිතායහොති
යල්ොකියයල්ොකුත්තරවියසසාධිගමස්ස වීරියායත්තතාදස්සනභාවයතො, 
ථිනතද්ධවියනොදනං පන තදධිමුත්තතාය එව ගහිතං යහොති. වීරියුප්පාදයන
යුත්තප්පයුත්තස්ස ථිනතද්ධවියනොදනං අත්ථසිද්ධයමවාති. තත්ථ 
ථිනතද්ධවියනොදනකුසීතපුග්ගල්පරිවජ්ජනආරද්ධවීරියපුග්ගල්යසවනතදධි- 
මුත්තතාපටිපක්ඛවිධමනපච්චයූපසංහාරවයසන
අපායභයපච්චයවක්ඛණාදයයො සමුත්යතජනවයසන 
වීරියසම්යබොජ්ෙඞ්ගස්සඋප්පාදකාදට්ඨබ්බා. 

බුද්ධානුස්සතියා උපචාරසමාධිනිට්ඨත්තා වුත්තං – ‘‘ොව උපචාරා’’ති. 

සකලසරීරං ඵරමායනොති පීතිසමුට්ඨායනහි පණීතරූයපහි සකල්සරීරං
ඵරමායනො, ධම්මසඞ්ඝගුයණ අනුස්සරන්තස්සපි යාව උපචාරා සකල්සරීරං
ඵරමායනො පීතිසම්යබොජ්ෙඞ්යගො උප්පජ්ජතීති එවං යසසඅනුස්සතීසු, 
පසාදනීයසුත්තන්තපච්චයවක්ඛණාය ච යයොයජතබ්බං තස්සාපි

විමුත්තායතනභායවන තග්ගතිකත්තා. එවරූයප කායලති

‘‘දුබ්භික්ඛභයාදීසූ’’ති වුත්තකායල්. සමාපත්ති…යප.… න සමුදාචරන්තීති
ඉදං උපසමානුස්සතියා වයසන වුත්තං. සඞ්ඛාරානඤ්හි වයසන
සප්පයදසවූපසයමපි නිප්පයදසවූපසයම විය තථා සඤ්ඤාය පවත්තියතො
භාවනාමනසිකායරො කියල්සවික්ඛම්භනසමත්යථො හුත්වා උපචාරසමාධිං
ආවහන්යතොතථාරූපපීතියසොමනස්සසමන්නාගයතොපීතිසම්යබොජ්ෙඞ්ගස්ස 

උපාදාය යහොතීති. තත්ථ ‘‘වික්ඛම්භිතා කියල්සා’’ති පායඨො. න 

සමුදාචරන්තීති ඉති-සද්යදොකාරණත්යථො.යස්මාන සමුදාචරන්ති, තස්මාතං
යනසං අසමුදාචාරං පච්චයවක්ඛන්තස්සාති යයොජනා. න හි කියල්යස
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පටුන 

පච්චයවක්ඛන්තස්ස යබොජ්ෙඞ්ගුප්පත්ති යුත්තා, පසාදනීයයසු ඨායනසු 
පසාදසියනහාභායවනලූඛහදයතායලූඛතා.සාතත්ථආදරගාරවාකරයණන

විඤ්ඤායතීතිආහ– ‘‘අසක්කච්චකිරිොෙසංසූචිතලූ භායව’’ති. 

පණීතයභො නයසවනතාති පණීතසප්පායයභොජනයසවනතා. 

උතුඉරිොපථසු ග්ගහයණනසප්පායඋතුඉරියාපථග්ගහණංදට්ඨබ්බං. තඤ්හි
තිවිධම්පි සප්පායං යසවියමානං කායස්ස කල්යතාපාදනවයසන චිත්තස්ස
කල්යතං ආවහන්තං දුවිධායපි පස්සද්ධියා කාරණං යහොති.
අයහතුකසත්යතසු ල්බ්භමානං සුඛදුක්ඛන්ති අයයමයකො අන්යතො, 
ඉස්සරාදිවිසමයහතුකන්තිපනඅයංදුතියයො.එයතඋයභො අන්යතඅනුපගම්ම
යථාසකං කම්මුනා යහොතීති අයං මජ්ඣිමා පටිපත්ති. මජ්ෙත්යතො
පයයොයගො යස්ස යසො මජ්ෙත්තපයයොයගො, තස්ස භායවො 

මජ්ඣත්තපයෙොගතා. අයඤ්හි සභාවාසාරද්ධතාය තංපස්සද්ධකායතාය
කාරණං යහොති, පස්සද්ධිද්වයං ආවහති. එයතයනව 
සාරද්ධකායපුග්ගල්පරිවජ්ජනපස්සද්ධකායපුග්ගල්යසවනානං තදාවහනතා
සංවණ්ණිතාති දට්ඨබ්බං. 

වත්ථුවිසදකිරියාඉන්ද්රියසමත්තප්පටිපාදනාචපඤ්ඤාවහා වුත්තා, 

සමාධානාවහාපිතායහොන්ති.සමාධානාවහභායවයනව

පඤ්ඤාවහභාවයතොතිවුත්තං– ‘‘වත්ථුවිසදකිරියා…යප.…යවදිතබ්බා’’ති. 

කාරණයකොසල්ල්භාවනායකොසල්ල්ානං නානන්තරියභාවයතො

රක්ඛනායකොසල්ල්ස්ස ච තංමූල්කත්තා ‘‘නිමිත්තකුසලතා නාම

කසිණනිමිත්තස්ස උග්ගහකුසලතා’’ඉච්යචව වුත්තං. කසිණනිමිත්තස්සාති 
ච නිදස්සනමත්තං දට්ඨබ්බං. අසුභනිතත්තාදිකස්සපි හි යස්ස කස්සචි 
ොනුප්පත්තිනිතත්තස්ස උග්ගහයකොසල්ල්ං නිතත්තකුසල්තා එවාති. 

අතිසිථිලවීරිෙතාදීහීති ආදි-සද්යදන පඤ්ඤාපයයොගමන්දතං

පයයොගයවකල්ල්ඤ්ච සඞ්ගණ්හාති. තස්ස පග්ගණ්හනන්ති තස්ස ලීනස්ස
චිත්තස්ස ධම්මවිචයසම්යබොජ්ෙඞ්ගාදිසමුට්ඨාපයනන ල්යාපත්තියතො
සමුද්ධරණං.වුත්තඤ්යහතං භගවතා– 

‘‘යස්තඤ්ච යඛො, භික්ඛයව, සමයයලීනංචිත්තංයහොති, කායල්ො
තස්තං සමයය ධම්මවිචයසම්යබොජ්ෙඞ්ගස්ස භාවනාය, කායල්ො
වීරියසම්යබොජ්ෙඞ්ගස්ස භාවනාය, කායල්ො පීතිසම්යබොජ්ෙඞ්ගස්ස
භාවනාය. තං කිස්ස යහතු? ලීනං, භික්ඛයව, චිත්තං, තං එයතහි
ධම්යමහිසුසමුට්ඨාපයංයහොති.යසයයථාපි, භික්ඛයව, පුරියසොපරිත්තං
අග්ගිං උජ්ජායල්තුකායමො අස්ස. යසො තත්ථ සුක්ඛානි යචව තිණානි
පක්ඛියපයය, සුක්ඛානි ච යගොමයානි පක්ඛියපයය, සුක්ඛානි ච
කට්ඨානි පක්ඛියපයය, මුඛවාතඤ්ච දයදයය, න ච පංසුයකන
ඔකියරයය, භබ්යබො නු යඛො යසො පුරියසො පරිත්තං අග්ගිං
උජ්ජායල්තුන්ති? එවං, භන්යත’’ති(සං.නි.5.234). 
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පටුන 

එත්ථ ච යථාසකංආහාරවයසන ධම්මවිචයසම්යබොජ්ෙඞ්ගාදීනං
භාවනාසමුට්ඨාපනාතියවදිතබ්බා, සාඅනන්තරං විභාවිතාඑව. 

අච්චාරද්ධවීරිෙතාදීහීති ආදි-සද්යදන පඤ්ඤාපයයොගබල්වතං

පයමොදුප්පිල්ාපනඤ්චසඞ්ගණ්හාති. තස්සනිග්ගණ්හනන්තිතස්සඋද්ධතස්ස
චිත්තස්ස සමාධිසම්යබොජ්ෙඞ්ගාදිසමුට්ඨාපයනන උද්ධතාපත්තියතො
නියසධනං.වුත්තම්පියචතං භගවතා– 

‘‘යස්තඤ්ච යඛො, භික්ඛයව, සමයය උද්ධතං චිත්තං යහොති, 
කායල්ොතස්තංසමයයපස්සද්ධිසම්යබොජ්ෙඞ්ගස්සභාවනාය, කායල්ො 
සමාධිසම්යබොජ්ෙඞ්ගස්ස භාවනාය, කායල්ො
උයපක්ඛාසම්යබොජ්ෙඞ්ගස්ස භාවනාය. තං කිස්ස යහතු? උද්ධතං, 
භික්ඛයව, චිත්තං, තංඑයතහිධම්යමහිසුවූපසමංයහොති. යසයයථාපි, 
භික්ඛයව, පුරියසො මහන්තං අග්ගික්ඛන්ධංනිබ්බායපතුකායමො අස්ස, 
යසො තත්ථ අල්ල්ානි යචව තිණානි පක්ඛියපයය, අල්ල්ානි ච
යගොමයානි නික්ඛියපයය, අල්ල්ානි ච කට්ඨානි පක්ඛියපයය, 
මුඛවාතඤ්චනදයදයය, පංසුයකනචඔකියරයය, භබ්යබොනුයඛොයසො
පුරියසො මහන්තං අග්ගික්ඛන්ධං නිබ්බායපතුන්ති? එවං, භන්යත’’ති 
(සං.නි.5.234). 

එත්ථාපි යථාසකංආහාරවයසනපස්සද්ධිසම්යබොජ්ෙඞ්ගාදීනං භාවනා 
සමුට්ඨාපනාති යවදිතබ්බා. තත්ථ පස්සද්ධිසම්යබොජ්ෙඞ්ගස්ස භාවනා
වුත්තා එව, සමාධිසම්යබොජ්ෙඞ්ගස්ස වුච්චමානා, ඉතරස්ස අනන්තරං
වක්ඛති. 

පඤ්ඤාපයෙොගමන්දතාොති පඤ්ඤාබයාපාරස්සඅප්පකභායවන.යථාහි
දානංඅයල්ොභප්පධානං, සීල්ංඅයදොසප්පධානං, එවං භාවනාඅයමොහප්පධානා.
තත්ථ යදා පඤ්ඤා න බල්වතී යහොති, තදා භාවනා පුබ්යබනාපරං 
වියසසාවහා න යහොති. අනභිසඞ්ගයතො වියආහායරො පුරිසස්ස, යයොගියනො
චිත්තස්ස අභිරුචිංන ජයනති, යතනතංනිරස්සාදං යහොති.තථාභාවනාය
සම්මයදව අවීථිපටිපත්තියා උපසමසුඛං න වින්දති, යතනපි චිත්තං

නිරස්සාදං යහොති. යතන වුත්තං – ‘‘පඤ්ඤාපයෙොගමන්දතාො…යප.…

නිරස්සාදංයහොතී’’ති.තස්ස සංයවගුප්පාදනංපසාදුප්පාදනඤ්චතිකිච්ඡනන්ති

තං දස්යසන්යතො, ‘‘අට්ඨ සංයවගවත්ථූනී’’තිආදිමාහ. තත්ථ
ජාතිජරාබයාධිමරණානි යථාරහං සුගතියං දුග්ගතියඤ්ච යහොන්තීති
තදඤ්ඤයමව 
පඤ්චවිධබන්ධනාදිඛුප්පිපාසාදිඅඤ්ඤමඤ්ඤවියහඨනාදියහතුකං
අපායදුක්ඛං දට්ඨබ්බං. තයිදං සබ්බං යතසං යතසං සත්තානං
පච්චුප්පන්නභවනිස්සිතං ගහිතන්ති අතීයත අනාගයත ච කායල්
වට්ටමූල්කදුක්ඛානිවිසුංගහිතානි. යයපනසත්තා ආහාරූපජීවියනො, තත්ථ
ච උට්ඨානඵලූපජීවියනො, යතසං අඤ්යඤහි අසාධාරණජීවිතදුක්ඛං අට්ඨමං
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සංයවගවත්ථුගහිතන්තිදට්ඨබ්බං. අෙංවුච්චතිසමයෙ සම්පහංසනතාතිඅයං
භාවනාචිත්තස්ස සම්පහංසිතබ්බසමයය වුත්තනයයයනව 
සංයවගජනනවයසන යචව පසාදුප්පාදනවයසන ච සම්මයදව පහංසනා, 
සංයවගජනනපුබ්බකපසාදුප්පාදයනනයතොසනාතිඅත්යථො. 

සම්මාපටිපත්තිංආගම්මාති ලීනුද්ධච්චවිරයහන සමථවීථිපටිපත්තියා ච

සම්මා අවිසමං සම්මයදව භාවනාපටිපත්තිං ආගම්ම. අලීනන්තිආදීසු

යකොසජ්ජපක්ඛියානංධම්මානං අනධිමත්තතාය අලීනං, උද්ධච්චපක්ඛිකානං

අනධිමත්තතාය අනුද්ධතං, පඤ්ඤාපයයොගසම්පත්තියාඋපසමසුඛාධිගයමන

ච අනිරස්සාදං, තයතො එව ආරම්මයණ සමප්පවත්තං සමථවීථිපටිපන්නං. 

අලීනානුද්ධතාහි වා ආරම්මයණ සමප්පවත්තං, අනිරස්සාදතාය 

සමථවීථිපටිපන්නං. සමප්පවත්තියා වා අලීනං අනුද්ධතං, 

සමථවීථිපටිපත්තියා අනිරස්සාදන්ති දට්ඨබ්බං. තත්ථ අලීනතාය පග්ගයහ, 

අනුද්ධතතාය නිග්ගයහ, අනිරස්සාදතාය සම්පහංසයන න බයාපාරං

ආපජ්ජති. අෙං වුච්චති සමයෙ අජ්ඣුයපක් නතාති අයං
අජ්ඣුයපක්ඛිතබ්බසමයය භාවනාචිත්තස්ස පග්ගහනිග්ගහසම්පහංසයනසු 
බයාවටතාසඞ්ඛාතං පටිපක්ඛං අභිභුයය අජ්ඣුයපක්ඛනා වුච්චති. 
පටිපක්ඛවික්ඛම්භනයතො විපස්සනාය අධිට්ඨානභාවූපගමනයතො ච
උපචාරජ්ොනම්පි සමාධානකිච්චනිප්ඵත්තියා පුග්ගල්ස්ස

සමාහිතභාවසාධනයමවාතිතත්ථසමධරභායවනාහ– ‘‘උපචාරංවාඅප්පනං

වා’’ති. එස උප්පජ් තීති එස සමාධිසම්යබොජ්ෙඞ්යගො අනුප්පන්යනො
උප්පජ්ජති. 

අනුයරොධවියරොධප්පහානවයසන මජ්ෙත්තභායවො 
උයපක්ඛාසම්යබොජ්ෙඞ්ගස්ස කාරණං තස්තං සති සිජ්ෙනයතො, අසති ච
අසිජ්ෙනයතො, යසො ච මජ්ෙත්තභායවො විසයවයසන දුවියධොති ආහ – 

‘‘සත්තමජ්ඣත්තතා සඞ් ාරමජ්ඣත්තතා’’ති. තදුභයයන ච විරුජ්ෙනං 
පස්සද්ධිසම්යබොජ්ෙඞ්ගභාවනාය එව දූරීකතන්ති අනුරුජ්ෙනස්යසව

පහානවිධිං දස්යසතුං – ‘‘සත්තමජ්ඣත්තතා’’තිආදි වුත්තං. යතනාහ – 

‘‘සත්තසඞ් ාරයකලාෙනපුග්ගලපරිවජ් නතා’’ති. උයපක්ඛාය හි 
වියසසයතො රායගො පටිපක්යඛො. තථා චාහ – ‘‘උයපක්ඛා රාගබහුල්ස්ස

විසුද්ධිමග්යගො’’ති (විසුද්ධි. 1.269). ද්වීහාකායරහීති 
කම්මස්සකතාපච්චයවක්ඛණං, අත්තසුඤ්ඤතාපච්චයවක්ඛණන්ති, ඉයමහි

ද්වීහි කාරයණහි. ද්වීයහවාති අවධාරණං සඞ්ඛයාසමානතාදස්සනත්ථං. 
සඞ්ඛයා එව යහත්ථ සමානා, න සඞ්යඛයයයං සබ්බථා සමානන්ති. 

අස්සාමිකභායවො අනත්තනියතා. සති හි අත්තනි තස්ස කිඤ්චනභායවන 
චීවරංඅඤ්ඤංවාකිඤ්චිඅත්තනියංනාමසියා, යසො පනයකොචි නත්යථවාති

අධිප්පායයො. අනද්ධනිෙන්ති න අද්ධානක්ඛමං, න චිරට්ඨායී ඉත්තරං

අනිච්චන්තිඅත්යථො. තාවකාලිකන්ති තස්යසවයවවචනං. 
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පටුන 

මමාෙතීති මමත්තං කයරොති, මමාති තණ්හාය පරිග්ගය්හ තිට්ඨති. 

ධනාෙන්තාති ධනංදබ්බංකයරොන්තා. 

419. සම්මාදස්සනලක් ණාති සම්මා අවිපරීතං අනිච්චාදිවයසන

දස්සනසභාවා. සම්මාඅභිනියරොපනලක් යණොති සම්මයදව ආරම්මයණ
චිත්තස්ස අභිනියරොපනසභායවො. චතුරඞ්ගසමන්නාගතා වාචා ජනං
සඞ්ගණ්හාතීති තබ්බිපක්ඛවිරතිසභාවා සම්මාවාචා
යභදකරතච්ඡාවාචාපහායනන ජයන සම්පයුත්යත ච පරිග්ගණ්හනකිච්චවතී 

යහොතීති ‘‘පරිග්ගහලක් ණා’’ති වුත්තා. විසංවාදනාදිකිච්චතාය හි ලූඛානං
අපරිග්ගාහකානං මුසාවාදාදීනං පටිපක්ඛභූතා සිනිද්ධභායවන
පරිග්ගහණසභාවා සම්මාජප්පනකිච්චා සම්මාවාචා 
තප්පච්චයසුභාසිතසම්පටිග්ගාහයක ජයන සම්පයුත්තධම්යම ච

පරිග්ගණ්හන්තී පවත්තතීති පරිග්ගහලක් ණා. යථා 
චීවරකම්මාදිප්පයයොගසඞ්ඛායතො කම්මන්යතො කාතබ්බං චීවරරජනාදිකං
සමුට්ඨායපති නිප්ඵායදති, තංතංකිරියානිප්ඵාදයකො වා යචතනාසඞ්ඛායතො
කම්මන්යතො හත්ථචල්නාදිකං කිරියං සමුට්ඨායපති, එවං 
සාවජ්ජකත්තබ්බකිරියාසමුට්ඨාපකතච්ඡාකම්මන්තප්පහායනන
සම්මාකම්මන්යතො නිරවජ්ජස්ස කත්තබ්බස්ස නිරවජ්ජාකායරන

සමුට්ඨාපනකිච්චවා යහොතීති ආහ – ‘‘සම්මාසමුට්ඨාපනලක් යණො’’ති.

සම්පයුත්තධම්මානං වා උක්ඛිපනං සමුට්ඨාපනං කායිකකිරියාය

භාරුක්ඛිපනං විය. සම්මායවොදාපනලක් යණොති ජීවමානස්ස පුග්ගල්ස්ස, 
සම්පයුත්තධම්මානං වා ජීවිතින්ද්රියවුත්තියා, ආජීවස්යසව වා සම්මයදව
යසොධනං යවොදාපනං ල්ක්ඛණං එතස්සාති සම්මායවොදාපනල්ක්ඛයණො. අථ
වාකායවාචානංඛන්ධසන්තානස්ස චසංකියල්සභූතතච්ඡාආජීවප්පහායනන

සම්මාආජීයවො ‘‘යවොදාපනලක් යණො’’තිවුත්යතො.සම්මාවායාමසතිසමාධීසු
වත්තබ්බං යහට්ඨාවුත්තයමව. 

පඤ්ඤාය කුසල්ානං ධම්මානං පුබ්බඞ්ගමභාවයතො සබ්යබපි අකුසල්ා 

ධම්මා තස්සා පටිපක්ඛාවාති වුත්තං – ‘‘අඤ්යඤහිපි අත්තයනො 

පච්චනීකකියලයසහි සද්ධි’’න්ති. අථ වා අත්තයනො පච්චනීකකියලසා 

දිට්යඨකට්ඨා අවිජ්ජාදයයො පඤ්ඤාය උජුපච්චනීකභාවයතො. පස්සතීති

පස්සන්තී වියයහොති විබන්ධාභාවයතො.යතනාහ– ‘‘තප්පටිච්ඡාදක…යප.… 

අසම්යමොහයතො’’ති. සම්මාසඞ්කප්පාදීනං තච්ඡාසඞ්කප්පාදයයො 

උජුවිපච්චනීකාති ආහ – ‘‘සම්මාසඞ්කප්පාදයෙො…යප.… ප හන්තී’’ති. 

තයථවාති ඉතනා අත්තයනො පච්චනීකකියල්යසහි සද්ධින්ති ඉමමත්ථං

අනුකඩ්ඪති. වියසසයතොති සම්මාදිට්ඨියා වුත්තකිච්චයතො වියසයසන. 

එත්ථාතිඑයතසුසම්මාසඞ්කප්පාදීසු. 

එසා සම්මාදිට්ඨි නාමාති යල්ොකියං යල්ොකුත්තරඤ්ච එකජ්ෙං කත්වා

වදති තස්සකතාභාවයතො. යතනාහ – ‘‘පුබ්බභායග’’තිආදි. එකාරම්මණා 
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නිබ්බානාරම්මණත්තා. කිච්චයතොති පුබ්බභායග දුක්ඛාදීහි ඤායණහි
කාතබ්බකිච්චස්ස ඉධ නිප්ඵත්තියතො, ඉමස්යසව වා ඤාණස්ස 

දුක්ඛාදිප්පකාසනකිච්චයතො. චත්තාරි නාමානි ලභති 

දුක්ඛපරිඤ්ඤාදිචතුකිච්චසාධනයතො. තීණි නාමානි ලභති 

කාමසඞ්කප්පාදිප්පහානකිච්චනිප්ඵත්තියතො. සික් ාපදවිභඞ්යග (විභ. 703
ආදයයො)‘‘විරතියචතනාතංසම්පයුත්තාච ධම්මාසික්ඛාපදානී’’තිවුත්තානි, 

තත්ථ පධානානං විරතියචතනානං වයසන ‘‘විරතියෙොපි යහොන්ති

යචතනාදයෙොපී’’ති ආහ. ‘‘සම්මා වදති එතායා’’තිආදිනා අත්ථසම්භවයතො 

සම්මාවාචාදයෙො තයෙො විරතියෙොපි යහොන්ති යචතනාදයෙොපි. මුසාවාදාදීහි
විරමණකායල් විරතියයො, සුභාසිතාදිවාචාභාසනාදිකායල් යචතනාදයයො

යයොයජතබ්බා. මග්ගක් යණපනවිරතියෙොව මග්ගල්ක්ඛණප්පත්තියතො.න
හියචතනානියයානසභාවා.අථවාඑකස්සඤාණස්ස දුක්ඛාදිඤාණතාවිය
එකාය විරතියා මුසාවාදාදිවිරතිභායවො විය ච එකාය යචතනාය 
සම්මාවාචාදිකිච්චත්තයසාධනසභාවා සම්මාවාචාදිභාවාසිද්ධියතො 

‘‘මග්ගක් යණවිරතියෙොවා’’තිවුත්තං. 

චත්තාරිනාමානිලභතීති චතුසම්මප්පධානචතුසතිපට්ඨානවයසනල්භති.

මග්ගක්ඛයණති ආයනත්වා සම්බන්යධො. පුබ්බභායගපි මග්ගක් යණපි

සම්මාසමාධි එවාති යදිපි සමාධිඋපකාරකානං
අභිනියරොපනානුමජ්ජනසම්පියායනබ්රූහනසන්තසුඛානංවිතක්කාදීනංවයසන 
චතූහි ොයනහි සම්මාසමාධි විභත්යතො, තථාපි වායායමො විය 
අනුප්පන්නාකුසල්ානුප්පාදනාදිචතුවායාමකිච්චං, සති විය ච
අසුභාසුඛානිච්චානත්යතසු කායාදීසු සුභාදිසඤ්ඤාපහානල්ක්ඛණං
චතුසතිකිච්චං, එයකො සමාධි චතුජ්ොනසමාධිකිච්චං න සායධතීති
පුබ්බභායගපි පඨමජ්ොනසමාධි, පඨමජ්ොනසමාධි එව මග්ගක්ඛයණපි, 
තථා පුබ්බභායගපි චතුත්ථජ්ොනසමාධි, චතුත්ථජ්ොනසමාධි එව 
මග්ගක්ඛයණපීතිඅත්යථො. 

‘‘කිං පනායං මග්ගධම්මානං යදසනානුක්කයමො, යකවල්ං වාචාය 
කමවත්තිනිභාවයතො, උදාහුකඤ්චිවියසසංඋපාදායා’’තිවිචාරණායංකඤ්චි

වියසසං උපාදායාති දස්යසන්යතො ආහ – ‘‘ඉයමසූ’’තිආදි. තත්ථ 
භාවනානුභාවා හිතඵල්ාය සාතිසයං තික්ඛවිසදභාවප්පත්තියා
අච්ඡරියබ්භුතසමත්ථතායයොයගන සබ්බයසො පටිපක්ඛවිධමයනන
යාථාවයතොධම්මසභාවයබොධයනනචසම්මාදිට්ඨියාබහුකාරතා යවදිතබ්බා.

යතනාහ– ‘‘අෙංහී’’තිආදි. 

තස්සාති සම්මාදිට්ඨියා. බහුකායරොති ධම්මසම්පටියවයධ බහූපකායරො.

ඉදානිතමත්ථංඋපමාහිවිභායවතුං, ‘‘ෙථා හී’’තිආදිවුත්තං. 

වචීයභදස්ස කාරයකො විතක්යකො 
සාවජ්ජානවජ්ජවචීයභදනිවත්තනප්පවත්තනාකාරාය සම්මාවාචායපි



අඞ්ගුත්තරනිකායය එකකනිපාත-ටීකා  පසාදකරධම්ම-අමත(වග්ග) 

224 

පටුන 

උපකාරයකො එවාති ආහ – ‘‘ස්වාෙං…යප.… සම්මාවාචාෙපි

උපකාරයකො’’ති. සම්මාසඞ්කප්යපො හි සච්චවාචාය විරතිවාචායපි
වියසසපච්චයයො තච්ඡාසඞ්කප්පතයදකට්ඨකියල්සප්පහානයතො. 

සංවිදහිත්වාතිආදීසු සම්මා විදහනං කම්මන්තප්පයයොජනඤ්ච
එකන්තානවජ්ජවචීකායකම්මවයසන ඉච්ඡිතබ්බන්ති විරතිවාචාවයසන
සංවිදහනං විරතිකම්මන්තස්යසව පයයොජනඤ්ච නිදස්සිතන්ති දට්ඨබ්බං. 
එවං හිස්ස සම්මාවාචාය සම්මාකම්මන්තස්සාපි බහුකාරතා යජොතිතා සියා. 
වචීයභදනියාතකා හි වචීදුච්චරිතවිරති කායිකකිරියනියාතකාය
කායදුච්චරිතවිරතියා උපකාරිකා. තථා හි විසංවාදනාදිතච්ඡාවාචයතො
අවිරයතො තච්ඡාකම්මන්තයතොපි න විරමයතව. යථාහ – ‘‘එකං ධම්මං
අතීතස්ස…යප.… නත්ථි පාපං අකාරිය’’න්ති. තස්මා 
අවිසංවාදනාදිසම්මාවාචාය ඨියතො සම්මාකම්මන්තම්පි පූයරතියයවාති
වචීදුච්චරිතවිරති කායදුච්චරිතවිරතියාඋපකාරිකා. 

යස්මා ආජීවපාරිසුද්ධි නාම දුස්සීල්යප්පහානපුබ්බිකා, තස්මා 
සම්මාවාචාකම්මන්තානන්තරං සම්මාආජීයවො යදසියතොති දස්යසතුං – 

‘‘චතුබ්බිධංපනා’’තිආදි වුත්තං. එත්තාවතාතිපරිසුද්ධසීල්ාජීවිකාමත්යතන. 

ඉදං වීරිෙන්තිචතුසම්මප්පධානවීරියං. 

වීරියාරම්යභොපි සම්මාසතිපරිග්ගහියතො එව නිබ්බානාවයහො, න

යකවයල්ොති දස්යසතුං – ‘‘තයතො’’තිආදි වුත්තං. සූපට්ඨිතාති

බහිද්ධාවික්යඛපංපහායසුට්ඨුඋපට්ඨිතාකාතබ්බා. සමාධිස්සඋපකාරධම්මා 

නාම යථාවුත්තවත්ථුවිසදකිරියාදයයො. තප්පටිපක්ඛයතො අනුපකාරධම්මා 

යවදිතබ්බා. ගතියෙොතිනිප්ඵත්තියයො. සමන්යවසිත්වාති සම්මාපරියයසිත්වා. 

427. යථා ඉත්ථීසු කථා පවත්තා අධිත්ථීති වුච්චති, එවං අත්තානං

අධිකිච්චපවත්තා අජ්ඣත්තං. ‘‘එවංපවත්තමානා මයං ‘අත්තා’තිගහණං
ගතස්සාමා’’ති ඉතනා විය අධිප්පායයන අත්තානං අධිකිච්ච උද්දිස්ස

පවත්තා සත්තසන්තතිපරියාපන්නා අජ්ෙත්තං. තස්තං අජ්ඣත්තරූයප, 

අත්තයනො යකසාදිවත්ථුයක කසිණරූයපති අත්යථො. පරිකම්මවයසන

අජ්ඣත්තං රූපසඤ්ඤීති පරිකම්මකරණවයසන අජ්ෙත්තංරූපසඤ්ඤී, න
අප්පනාවයසන. න හි පටිභාගනිතත්තාරම්මණා අප්පනා අජ්ෙත්තවිසයා
සම්භවති. තං පන අජ්ෙත්තං පරිකම්මවයසන ල්ද්ධං කසිණනිතත්තං
අවිසුද්ධයමව යහොති, න බහිද්ධා පරිකම්මවයසන ල්ද්ධං විය විසුද්ධං.

යතනාහ– ‘‘තංපනා’’තිආදි. 

ෙස්යසවං පරිකම්මං අජ්ඣත්තං උප්පන්නන්ති යස්ස පුග්ගල්ස්ස එවං

වුත්තප්පකායරන අජ්ෙත්තං පරිකම්මං ජාතං. නිමිත්තං පන බහිද්ධාති

පටිභාගනිතත්තං සසන්තතිපරියාපන්නං න යහොතීති බහිද්ධා. පරිත්තානීති 

යථාල්ද්ධානි සුප්පසරාවමත්තානි. යතනාහ – ‘‘අවඩ්ඪිතානී’’ති. 
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පටුන 

පරිත්තවයසයනවාති වණ්ණවයසන ආයභොයග විජ්ජමායනපි
පරිත්තවයසයනවඉදංඅභිභායතනංවුත්තංපරිත්තතා යහත්ථඅභිභවනස්ස
කාරණං.වණ්ණායභොයගසතිපිඅසතිපිඅභිභවතීතිඅභිභු, පරිකම්මං, ඤාණං

වා. අභිභු ආයතනං එතස්සාති අභිභාෙතනං, ොනං. අභිභවිතබ්බං වා

ආරම්මණසඞ්ඛාතං ආයතනං එතස්සාති අභිභාෙතනං. අථ වා
ආරම්මණාභිභවනයතො අභිභු චතංආයතනඤ්ච යයොගියනො සුඛවියසසානං
අධිට්ඨානභාවයතො මනායතනධම්මායතනභාවයතො චාති

සසම්පයුත්තජ්ොනං අභිභාෙතනං. අභිභායතනභාවනා නාම

තික්ඛපඤ්ඤස්යසව සම්භවති, න ඉතරස්සාති ආහ – ‘‘ඤාණුත්තරියකො

පුග්ගයලො’’ති. අභිභවිත්වා සමාපජ් තීති එත්ථ අභිභවනං සමාපජ්ජනඤ්ච
උපචාරජ්ොනාධිගමනසමනන්තරයමව අප්පනාොනුප්පාදනන්ති ආහ – 

‘‘සහ නිමිත්තුප්පායදයනයවත්ථ අප්පනං පායපතී’’ති. සහ

නිමිත්තුප්පායදනාති ච අප්පනාපරිවාසාභාවස්ස ල්ක්ඛණවචනයමතං. යයො
ඛිප්පාභිඤ්යඤොති වුච්චති, තයතොපි ඤාණුත්තරස්යසව අභිභායතනභාවනා. 

එත්ථාතිඑතස්තං නිතත්යත. අප්පනංපායපතීතිභාවනාඅප්පනංයනති. 

එත්ථ ච යකචි ‘‘උප්පන්යන උපචාරජ්ොයන තං ආරබ්භ යය 
යහට්ඨිමන්යතන ද්යව තයයො ජවනවාරා පවත්තන්ති, යත
උපචාරජ්ොනපක්ඛිකා එව, තදනන්තරං භවඞ්ගපරිවායසන
උපචාරයසවනායචවිනාඅප්පනායහොති, සහනිතත්තුප්පායදයනව අප්පනං
පායපතී’’ති වදන්ති, තං යතසං මතිමත්තං. න හි පාරිවාසිකපරිකම්යමන 
අප්පනාවායරො ඉච්ඡියතො, නාපි මහග්ගතප්පමාණජ්ොයනසු විය
උපචාරජ්ොයන එකන්තයතො පච්චයවක්ඛණා ඉච්ඡිතබ්බා. තස්මා
උපචාරජ්ොනාධිගමයතො පරං කතිපයභවඞ්ගචිත්තාවසායන අප්පනං

පාපුණන්යතො ‘‘සහ නිමිත්තුප්පායදයනයවත්ථඅප්පනංපායපතී’’තිවුත්යතො. 

සහ නිමිත්තුප්පායදනාති ච අධිප්පායිකතදං වචනං, න නීතත්ථං, තත්ථ

අධිප්පායයො වුත්තනයයයනව යවදිතබ්යබො. න අන්යතොසමාපත්තිෙං තදා 

තථාරූපස්ස ආයභොගස්ස අසම්භවයතො. සමාපත්තියතො වුට්ඨිතස්ස 

ආයභොයගො පුබ්බභාගභාවනාවයසනොනක්ඛයණපවත්තංඅභිභවනාකාරං
ගයහත්වා පවත්යතොති දට්ඨබ්බං. අභිධම්මට්ඨකථායං පන ‘‘ඉතනාස්ස
පුබ්බායභොයගො කථියතො’’ති වුත්තං. අන්යතොසමාපත්තියං තදා තථා
ආයභොගාභායව කස්මා ොනසඤ්ඤායපීති වුත්තන්ති ආහ – 

‘‘අභිභවසඤ්ඤාහිස්සඅන්යතොසමාපත්තිෙම්පි අත්ථී’’ති. 

වඩ්ඪිතප්පමාණානීති විපුල්ප්පමාණානීති අත්යථො, න
එකඞ්ගුල්ද්වඞ්ගුල්ාදිවඩ්ඪිංපාපිතානිතථාවඩ්ඪනස්යසයවත්ථඅසම්භවයතො. 

යතනාහ – ‘‘මහන්තානී’’ති. භත්තවඩ්ඪිතකන්ති භුඤ්ජනභාජයන
වඩ්යඪත්වා දින්නං භත්තං, එකාසයන පුරියසන භුඤ්ජිතබ්බභත්තයතො
උපඩ්ඪභත්තන්තිඅත්යථො. 
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රූයපසඤ්ඤාරූපසඤ්ඤා, සාඅස්සඅත්ථීතිරූපසඤ්ඤී, න රූපසඤ්ඤී 

අරූපසඤ්ඤී. සඤ්ඤාසීයසන ොනං වදති. රූපසඤ්ඤාය 

අනුප්පාදනයමයවත්ථ අලාභිතා. බහිද්ධාව උප්පන්නන්ති 
බහිද්ධාවත්ථුස්තංයයවඋප්පන්නං.එත්ථච– 

‘‘අජ්ෙත්තං රූපසඤ්ඤී බහිද්ධා රූපානි පස්සති පරිත්තානි 
සුවණ්ණදුබ්බණ්ණානි.අජ්ෙත්තංරූපසඤ්ඤීබහිද්ධාරූපානිපස්සති
අප්පමාණානි සුවණ්ණදුබ්බණ්ණානි. අජ්ෙත්තංඅරූපසඤ්ඤීබහිද්ධා
රූපානි පස්සති පරිත්තානි සුවණ්ණදුබ්බණ්ණානි. අජ්ෙත්තං
අරූපසඤ්ඤී බහිද්ධා රූපානි පස්සති අප්පමාණානි
සුවණ්ණදුබ්බණ්ණානී’’ති(දී.නි.3.338, 358; අ.නි.8.65; 10.29) – 

එවතධචත්තාරිඅභිභායතනානිආගතානි. අභිධම්යම (ධ.ස.244-245) පන
‘‘අජ්ෙත්තං අරූපසඤ්ඤී බහිද්ධා රූපානි පස්සති පරිත්තානි
සුවණ්ණදුබ්බණ්ණානි, අප්පමාණානි සුවණ්ණදුබ්බණ්ණානී’’ති
එවමාගතානි. තත්ථ ච කාරණං අභිධම්මට්ඨකථායං වුත්තයමව. තථා හි
වුත්තංඅට්ඨසාලිනියං(ධ.ස.අට්ඨ.204) – 

‘‘කස්මා පන යථා සුත්තන්යත ‘අජ්ෙත්තං රූපසඤ්ඤී එයකො
බහිද්ධා රූපානි පස්සති පරිත්තානී’තිආදි වුත්තං, එවං අවත්වා ඉධ
චතූසුපි අභිභායතයනසු අජ්ෙත්තං අරූපසඤ්ඤිතාව වුත්තාති.
අජ්ෙත්තරූපානං අනභිභවනීයයතො. තත්ථ වා හි ඉධ වා බහිද්ධා
රූපායනවඅභිභවිතබ්බානි, තස්මාතානිනියමයතොවත්තබ්බානී’’ති. 

තත්රාපි ඉධපි වුත්තානි ‘‘අජ්ෙත්තං රූපසඤ්ඤී අජ්ෙත්තං 
අරූපසඤ්ඤීතිඉදංපනසත්ථුයදසනාවිල්ාසමත්තයමවා’’ති.අයංපයනත්ථ
අධිප්පායයො – ඉධ වණ්ණායභොගරහිතානි සහිතානි ච සබ්බානි පරිත්තානි
සුවණ්ණදුබ්බණ්ණානි අභිභුයයාති. පරියායකථා හි සුත්තන්තයදසනාති.
අභිධම්යම පන නිප්පරියායයදසනත්තාවණ්ණායභොගරහිතානිවිසුංවුත්තානි, 
තථා සහිතානි. අත්ථි හි උභයත්ථ අභිභවනවියසයසොති. තථා ඉධ
පරියායයදසනත්තා වියමොක්ඛානම්පි අභිභවනපරියායයො අත්ථීති
‘‘අජ්ෙත්තං රූපසඤ්ඤී’’තිආදිනා පඨමදුතියඅභිභායතයනසු
පඨමවියමොක්යඛො, තතියචතුත්ථඅභිභායතයනසු දුතියවියමොක්යඛො, 
වණ්ණාභිභායතයනසුතතියවියමොක්යඛොච අභිභවනපත්තියතොසඞ්ගහියතො.
අභිධම්යම පන නිප්පරියායයදසනත්තා වියමොක්ඛාභිභායතනානි 
අසඞ්කරයතො යදයසතුං වියමොක්යඛ වජ්යජත්වා අභිභායතනානි කථිතානි.
සබ්බානි ච වියමොක්ඛකිච්චානි ොනානි වියමොක්ඛයදසනායං වුත්තානි.
තයදතං ‘‘අජ්ෙත්තං රූපසඤ්ඤී’’ති ආගතස්ස අභිභායතනද්වයස්ස
අභිධම්යම අභිභායතයනසු අවචනයතො ‘‘රූපී රූපානි පස්සතී’’තිආදීනඤ්ච
සබ්බවියමොක්ඛකිච්චසාධාරණවචනභාවයතො වවත්ථානං කතන්ති 
විඤ්ඤායති. 
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අජ්ඣත්තරූපානං අනභිභවනීෙයතොති ඉදං අභිධම්යම කත්ථචිපි 
‘‘අජ්ෙත්තරූපානි පස්සතී’’ති අවත්වා සබ්බත්ථ යං වුත්තං – ‘‘බහිද්ධා
රූපානි පස්සතී’’ති, තස්ස කාරණවචනං. යතන යං අඤ්ඤයහතුකං
සුත්තන්යත‘‘බහිද්ධාරූපානි පස්සතී’’තිවචනං, තංයතනයහතුනාවුත්තං.
යංපනයදසනාවිල්ාසයහතුකංඅජ්ෙත්තං අරූපසඤ්ඤිතායඑවඅභිධම්යම
වචනං, න තස්ස අඤ්ඤං කාරණං මග්ගිතබ්බන්ති දස්යසති. 
අජ්ෙත්තරූපානං අනභිභවනීයතා ච යතසං බහිද්ධාරූපානං විය
අවිභූතත්තා. යදසනාවිල්ායසො ච යථාවුත්තවවත්ථානවයසන යවදිතබ්යබො
යවයනයයජ්ොසයවයසන විජ්ජමානපරියායකථනභාවයතො. 
යදසනාවිල්ායසො හි නාම යවයනයයජ්ොසයානුරූපං විජ්ජමානස්ස ච
පරියායස්ස විභාවනං, න යස්ස කස්සචි, තස්මා ‘‘ඉධ
පරියායයදසනත්තා’’තිආදිනා වුත්තප්පකාරං වවත්ථානං 
යදසනාවිල්ාසනිබන්ධනන්තිදට්ඨබ්බං. 

සුවණ්ණදුබ්බණ්ණානීති එයතයනව සිද්ධත්තානනීල්ාදිඅභිභායතනානි
වත්තබ්බානීති යච? න නීල්ාදීසු කතාධිකාරානං නීල්ාදිභාවස්යසව
අභිභවනකාරණත්තා. න හි යතසං පරිසුද්ධාපරිසුද්ධවණ්ණානං පරිත්තතා 
අප්පමාණතාවාඅභිභවනකාරණං, අථයඛොනීල්ාදිභායවොඑවාති.එයතසුච
පරිත්තාදිකසිණරූයපසු යංයංචරිතස්සඉමානිඅභිභායතනානිඉජ්ෙන්ති, තං

දස්යසතුං– ‘‘ඉයමසුපනා’’තිආදිවුත්තං. 

සබ්බසඞ්ගාහිකවයසනාති නීල්වණ්ණනීල්නිදස්සනනීල්නිභාසානං

සාධාරණවයසන. වණ්ණවයසනාති සභාවවණ්ණවයසන. 

නිදස්සනවයසනාති පස්සිතබ්බතාවයසන, චක්ඛුවිඤ්ඤාණවීථියා

ගයහතබ්බතාවයසන. ඔභාසවයසනාති සප්පභාසතාය අවභාසනවයසන. 

වණ්ණධාතුො වාති අඤ්ජනරජතවත්ථාදිවණ්ණධාතුයා. යලොකිොයනව 
රූපාවචරජ්ොනභාවයතො. 

435. රූපීති එත්ථ යයනායං සසන්තතිපරියාපන්යනන රූයපන
සමන්නාගයතො, තංයස්සොනස්සයහතුභායවනවිසිට්ඨරූපං යහොති.යයන
විසිට්යඨන රූපීති වුච්යචයය, තයදව සසන්තතිපරියාපන්නරූපනිතත්තං 

ොනං. ඉධ පන පරමත්ථයතො රූපිභාවසාධකන්ති ආහ – ‘‘අජ්ඣත්තං 

යකසාදීසූ’’තිආදි. රූපජ්ඣානං රූපන්ති උත්තරපදයල්ොයපන වුත්තං –
‘‘රූපූපපත්තියා’’තිආදීසු (ධ. ස. 160-161, 185-190 ආදයයො, 244-245
ආදයයො; විභ.625) විය. 

සුභන්ත්යවව අධිමුත්යතො යහොතීති අයං තතියවියමොක්යඛො. ඉධ 
සුපරිසුද්ධනීල්ාදිවණ්ණකසිණජ්ොනවයසන වුත්යතොති දස්යසත්වා ඉදානි 
පටිසම්භිදාපාළියංතස්ස බ්රහ්මවිහාරජ්ොනවයසනආගතභාවං දස්යසතුං – 

‘‘පටිසම්භිදාමග්යග පනා’’තිආදි ආරද්ධං. ඉධ පන උපරිපාළියංයයව 
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පටුන 

බ්රහ්මවිහාරානං ආගතත්තා තං නයං පටික්ඛිපිත්වා
පරිසුද්ධනීල්ාදිවණ්ණකසිණවයසයනව සුභවියමොක්යඛොඅනුඤ්ඤායතො. 

443. පරිකම්මපථවිොපීති අකතාය වා කතාය වා
දළ්හමණ්ඩල්ාදිසඞ්ඛාතපරිකම්මපථවියාපි. උග්ගහනිතත්තාදීනං
පථවීකසිණන්ති නාමං නිස්සියත නිස්සයයවොහාරවයසන වුත්තන්ති
දට්ඨබ්බං, යථා‘‘මඤ්චා උක්කුට්ඨිංකයරොන්තී’’ති. 

සීලානීති පාතියමොක්ඛසංවරාදීනි චත්තාරි සීල්ානි. යසොයධත්වාති
අනාපජ්ජයනන ආපන්නවුට්ඨාපයනන කියල්යසහි අප්පටිපීළයනන ච
වියසොයධත්වා. තිවිධඤ්හි සීල්ස්ස වියසොධනං නාම – අනාපජ්ජනං
ආපන්නවුට්ඨාපනං කියල්යසහි ච අප්පටිපීළනන්ති. කම්මට්ඨානභාවනං 

පරිබුන්යධති උපයරොයධති පවත්තිතුං න යදතීති පලියබොයධො රකාරස්ස

ල්කාරං කත්වා, පරිබන්යධොති අත්යථො. උපච්ඡින්දිත්වාති සමාපන්යනන
සඞ්ගාහයණන වා උපරුන්ධිත්වා, අපලියබොධං කත්වාති අත්යථො. 

කලයාණමිත්තංඋපසඞ්කමිත්වාති – 

‘‘පියයොගරුභාවනීයයො, වත්තාචවචනක්ඛයමො; 
ගම්භීරඤ්චකථංකත්තා, යනොචට්ඨායනනියයොජයකො’’ති. (අ.නි. 
7.37) – 

එවමාදිගුණසමන්නාගතං එකන්තහියතසිං වුද්ධිපක්යඛ ඨිතං 
කල්යාණතත්තංඋපසඞ්කතත්වා. 

අනනුරූපං විහාරන්ති අට්ඨාරසන්නං යදොසානං අඤ්ඤතයරන
සමන්නාගතං. වුත්තඤ්යහතංඅට්ඨකථාසු– 

‘‘මහාවාසංනවාවාසං, ජරාවාසඤ්චපන්ථනිං; 
යසොණ්ඩිංපණ්ණඤ්චපුප්ඵඤ්ච, ඵල්ංපත්ථිතයමවච. 

‘‘නගරංදාරුනායඛත්තං, විසභායගනපට්ටනං; 
පච්චන්තසීමාසප්පායං, යත්ථතත්යතොනල්බ්භති. 

‘‘අට්ඨාරයසතානිඨානානි, ඉතිවිඤ්ඤායපණ්ඩියතො; 
ආරකාපරිවජ්යජයය, මග්ගංසප්පටිභයංයථා’’ති.(විසුද්ධි. 1.52); 

අනුරූයපති යගොචරගාමයතො නාතිදූරනච්චාසන්නතාදීහිපඤ්චහිඅඞ්යගහි
සමන්නාගයත.වුත්තඤ්යහතංභගවතා– 

‘‘කථඤ්ච, භික්ඛයව, යසනාසනංපඤ්චඞ්ගසමන්නාගතංයහොති? 
ඉධ, භික්ඛයව, යසනාසනං නාතිදූරං යහොති නච්චාසන්නං
ගමනාගමනසම්පන්නං දිවා අප්පාකිණ්ණං රත්තිං අප්පසද්දං
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අප්පනිග්යඝොසං අප්පඩංසමකසවාතාතපසරීසපසම්ඵස්සං.තස්තංයඛො
පන යසනාසයන විහරන්තස්ස අප්පකසියරන උප්පජ්ජන්ති
චීවරපිණ්ඩපාතයසනාසනගිල්ානපච්චයයභසජ්ජපරික්ඛාරා. තස්තං
යඛො පන යසනාසයන යථරා භික්ඛූ විහරන්ති බහුස්සුතා ආගතාගමා
ධම්මධරාවිනයධරාමාතිකාධරා.යත කායල්නකාල්ංඋපසඞ්කතත්වා
පරිපුච්ඡතිපරිපඤ්හති ‘ඉදං, භන්යත, කථං ඉමස්ස යකො අත්යථො’ති.
තස්සයතආයස්මන්යතොඅවිවටඤ්යචවවිවරන්ති, අනුත්තානීකතඤ්ච 
උත්තානිං කයරොන්ති, අයනකවිහියතසු ච කඞ්ඛාඨානියයසු ධම්යමසු
කඞ්ඛං පටිවියනොයදන්ති. එවං යඛො, භික්ඛයව, යසනාසනං
පඤ්චඞ්ගසමන්නාගතංයහොතී’’ති(අ.නි. 10.11). 

එත්ථචනාතිදූරංනච්චාසන්නංගමනාගමනසම්පන්නන්තිඑකං අඞ්ගං, 
දිවා අප්පාකිණ්ණං රත්තිං අප්පසද්දං අප්පනිග්යඝොසන්ති එකං, 
අප්පඩංසමකසවාතාතපසරීසපසම්ඵස්සන්ති එකං, තස්තං යඛො පන
යසනාසයන විහරන්තස්ස…යප.… පරික්ඛාරාති එකං, තස්තං යඛො පන
යසනාසයන යථරා…යප.… කඞ්ඛං පටිවියනොයදන්තීති එකන්ති එවං
පඤ්චඞ්ගානියවදිතබ්බානි. 

ඛුද්දකපලියබොධං උපච්ඡින්දිත්වාති දීඝයකසනඛයල්ොමානං යඡදයනන
චීවරකම්මචීවරරජනපත්තපචනමඤ්චපීඨාදියසොධනවයසන
ඛුද්දකපලියබොධං උපච්ඡින්දිත්වා. 

453. උද්ධුමාතකාදීසූති එත්ථ ආදි-සද්යදන 
විනීල්කවිපුබ්බකවිච්ඡිද්දකවික්ඛායිතකහතවික්ඛිත්තකයල්ොහිතකපුළවකඅට්
ඨිකානං සඞ්ගයහො දට්ඨබ්යබො. තත්ථ භස්තා විය වායුනා උද්ධං
ජීවිතපරියාදානා යථානුක්කමං සමුග්ගයතන සූනභායවන ධමාතත්තා

උද්ධමාතං, උද්ධමාතයමව උද්ධුමාතකං, පටිකූල්ත්තා වා කුච්ඡිතං

උද්ධමාතන්ති උද්ධුමාතකං, තථාරූපස්සඡවසරීරස්යසතංඅධිවචනං.විනීල්ං

වුච්චති විපරිභින්නනීල්වණ්ණං, විනීල්යමව විනීලකං, පටිකූල්ත්තා වා 

කුච්ඡිතං විනීල්න්ති විනීලකං, මංසුස්සදට්ඨායනසු රත්තවණ්ණස්ස, 
පුබ්බසන්නිචයට්ඨායනසු යසතවණ්ණස්ස, යයභුයයයන ච නීල්වණ්ණස්ස
නිල්ට්ඨායන නීල්සාටකපාරුතස්යසව ඡවසරීරස්යසතං අධිවචනං. 

පරිභින්නට්ඨායනසු විස්සන්දමානපුබ්බං විපුබ්බං, විපුබ්බයමව විපුබ්බකං, 

පටිකූල්ත්තා වා කුච්ඡිතං විපුබ්බන්ති විපුබ්බකං, තථාරූපස්ස
ඡවසරීරස්යසතං අධිවචනං. විච්ඡිද්දං වුච්චති ද්විධා ඡින්දයනන අපධාරිතං, 

විච්ඡිද්දයමව විච්ඡිද්දකං, පටිකූල්ත්තාවාකුච්ඡිතංවිච්ඡිද්දන්ති විච්ඡිද්දකං, 
යවමජ්යෙ ඡින්නස්ස ඡවසරීරස්යසතං අධිවචනං. ඉයතො ච එත්යතො ච
විවිධාකායරන යසොණසිඞ්ගාල්ාදීහි ඛායිතං වික්ඛායිතං, වික්ඛායිතයමව 

වික් ායිතකං, පටිකූල්ත්තා වා කුච්ඡිතං වික්ඛායිතන්ති වික් ායිතකං, 
තථාරූපස්සඡවසරීරස්යසතංඅධිවචනං. 
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විවිධාඛිත්තංවික්ඛිත්තං, වික්ඛිත්තයමව වික්ඛිත්තකං, පටිකූල්ත්තාවා

කුච්ඡිතං වික්ඛිත්තන්ති වික්ඛිත්තකං, අඤ්යඤන හත්ථං, අඤ්යඤන පාදං, 
අඤ්යඤන සීසන්ති එවං තයතො තයතො වික්ඛිත්තස්ස ඡවසරීරස්යසතං
අධිවචනං. හතඤ්ච තං පුරිමනයයයනව වික්ඛිත්තකඤ්චාති 

හතවික්ඛිත්තකං, කාකපදාකායරන අඞ්ගපච්චඞ්යගසු සත්යථන හනිත්වා
වුත්තනයයයනවවික්ඛිත්තස්ස ඡවසරීරස්යසතං අධිවචනං. යල්ොහිතංකිරති

වික්ඛිපති ඉයතො චියතො ච පග්ඝරතීති යලොහිතකං, 
පග්ඝරිතයල්ොහිතමක්ඛිතස්ස ඡවසරීරස්යසතං අධිවචනං. පුළවා වුච්චන්ති

කිමයයො, පුළයව කිරතීති පුළවකං, කිතපරිපුණ්ණස්ස ඡවසරීරස්යසතං

අධිවචනං. අට්ඨියයව අට්ඨිකං, පටිකූල්ත්තා වා කුච්ඡිතං අට්ඨීති අට්ඨිකං, 
අට්ඨිසඞ්ඛලිකායපි එකට්ඨිකස්සපි එතං අධිවචනං. ඉයමසු දසසු අසුයභසු
පඨමජ්ොනයමව උප්පජ්ජති, න දුතියාදීනි. යතනාහ – ඉධ 

‘‘පඨමජ්ඣානසහගතාසඤ්ඤා’’ති.තථාහිඅපරිසණ්ඨිතජල්ායසීඝයසොතාය 
නදියාඅරිත්තබයල්යනවනාවාතිට්ඨති, විනාඅරිත්යතනනසක්කාඨයපතුං.
එවයමවං දුබ්බල්ත්තා ආරම්මණස්ස විතක්කබයල්යනව චිත්තං එකග්ගං
හුත්වා තිට්ඨති, විනා විතක්යකන න සක්කා ඨයපතුං. තස්මා
පඨමජ්ොනයමයවත්ථ යහොති, න දුතියාදීනි. ආරම්මණස්ස දුබ්බල්තා
යචත්ථපටිකූල්භායවනචිත්තංඨයපතුං අසමත්ථතා. 

‘‘රුක්යඛොමයතො, යල්ොහංමත’’න්තිආදීසුයංඛන්ධප්පබන්ධංඋපාදාය 
රුක්ඛාදිසමඤ්ඤා, තස්තං අනුපච්ඡින්යනපි අල්ල්තාදිවිගමනං නිස්සාය

මතයවොහායරො සම්මුතිමරණං. සඞ්ඛාරානං ඛණභඞ්ගසඞ්ඛාතං 

 ණිකමරණං. සමුච්යඡදමරණන්ති අරහයතො සන්තානස්ස සබ්බයසො 
උච්යඡදභූතං මරණං. විපස්සනාභාවනාවයසන යචතං වුත්තං.
මරණානුස්සතිභාවනායංපන තිවිධම්යපතංනාධිප්යපතං අසංයවගවත්ථුයතො
අනුපට්ඨහනයතො අබාහුල්ල්යතො ච. මරණානුස්සතියඤ්හි එයකන භයවන
පරිච්ඡින්නස්ස ජීවිතින්ද්රියප්පබන්ධස්ස විච්යඡයදො මරණන්ති අධිප්යපයතො
සංයවගවත්ථුයතො උපට්ඨහනයතො බාහුල්ල්යතො ච. ඉදානි ඉමයමව මරණං

සන්ධාය විකප්පන්තරං දස්යසන්යතො, ‘‘යහට්ඨා වුත්තලක් ණා

වා’’තිආදිමාහ. 

අසිතපීතාදියභයදති අසිතපීතඛායිතසායිතප්පයභයද, 
අසිතබ්බඛාදිතබ්බසායිතබ්බවිභායගති අත්යථො කාල්යභදවචනිච්ඡාය
අභාවයතො යථා ‘‘දුද්ධ’’න්ති. කබළං කරීයතීති කබළීකායරො, ආහරීයතීති 

ආහායරො, කබළීකායරො ච යසො ආහායරො චාති කබළීකාරාහායරො. 
වත්ථුවයසන යචතං වුත්තං. සවත්ථුයකො එව හි ආහායරො ඉධ
කම්මට්ඨානභායවන අධිප්යපයතො. ඔජාල්ක්ඛයණො පන ආහායරො
ඔජට්ඨමකං රූපං ආහරතීති ආහායරොති වුච්චති. යසො ඉධ නාධිප්යපයතො 

පටිකූල්ාකාරග්ගහණස්ස අසම්භවයතො. නව පටිකූලානීති 
ගමනපරියයසනපරියභොගාසයනිදානඅපරිපක්කපරිපක්කඵල්නිස්සන්දප්පටිකූ
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පටුන 

ල්වයසන නව පටිකූල්ානි. සමක්ඛනප්පටිකූල්ං පන පරියභොගාදීසු
ල්බ්භමානත්තා ඉධ විසුං න ගහිතං, අඤ්ඤථා යතන සද්ධිං ‘‘දස

පටිකූල්ානී’’ති වත්තබ්බං. විසුද්ධිමග්යග (විසුද්ධි. 1.303-304) පන
සමක්ඛනං පරියභොගාදීසු ල්බ්භමානම්පි නිස්සන්දවයසන වියසසයතො
පටිකූල්න්තිවිසුංගයහත්වාදසහාකායරහිපටිකූල්තාවුත්තා. 

උප්පජ් නකසඤ්ඤන්ති පටිකූල්ාකාරග්ගහණවයසන
උප්පජ්ජනකසඤ්ඤං. සඤ්ඤාසද්යදො චායං ‘‘රූපසඤ්ඤා 
සද්දසඤ්ඤා’’තිආදීසු(සං.නි.3.57) සඤ්ජානනල්ක්ඛයණධම්යමආගයතො, 
‘‘අනිච්චසඤ්ඤා දුක්ඛසඤ්ඤා’’තිආදීසු විපස්සනාය ආගයතො, 
‘‘උද්ධමාතකසඤ්ඤාතිවායසොපාකරූපසඤ්ඤාති වාඉයමධම්මාඑකට්ඨා, 
උදාහු නානට්ඨා’’තිආදීසු සමයථ ආගයතො. ඉධ පන සමථස්ස පරිකම්යම
දට්ඨබ්යබො. ආහායරහි පටිකූල්ාකාරග්ගහණං, තප්පභාවිතං වා
උපචාරජ්ොනංඉධ ‘‘ආහායරපටිකූල්සඤ්ඤා’’තිඅධිප්යපතං. 

උක්කණ්ඨිතසඤ්ඤන්ති නිබ්බින්දනාකායරන උප්පජ්ජනකසඤ්ඤං. 

අනිච්චසඤ්ඤන්ති එත්ථ අනිච්චං ඛන්ධපඤ්චකං 
උප්පාදවයඤ්ඤථත්තභාවයතො, හුත්වා අභාවයතො වා, තස්තං අනිච්යච
ඛන්ධපඤ්චයක අනිච්චන්ති උප්පජ්ජමානා අනිච්චල්ක්ඛණපරිග්ගාහිකා

සඤ්ඤා අනිච්චසඤ්ඤා. යතනාහ – ‘‘පඤ්චන්නං

උපාදානක් න්ධාන’’න්තිආදි. තත්ථ උදයෙො නිබ්බත්තිල්ක්ඛණං, වයෙො 

විපරිණාමල්ක්ඛණං, අඤ්ඤථත්තං ජරා. උදයබ්බයඤ්ඤථත්තග්ගහයණන
අනිච්චල්ක්ඛණංදස්යසති.උප්පාදවයඤ්ඤථත්තභාවයතොහි ඛන්ධපඤ්චකං
අනිච්චන්තිවුච්චති.යස්සචසභායවනඛන්ධපඤ්චකංඅනිච්චන්ති වුච්චති, 

තං අනිච්චලක් ණං. යතන හි තං අනිච්චන්ති ල්ක්ඛීයති, 
අනිච්චල්ක්ඛණඤ්චඋදයබ්බයානංඅමනසිකාරාසන්තතියාපටිච්ඡන්නත්තා
න උපට්ඨාති, උදයබ්බයං පන පරිග්ගයහත්වා සන්තතියා වියකොපිතාය
අනිච්චල්ක්ඛණං යාථාවසරසයතො උපට්ඨාති. න හි සම්මයදව උදයබ්බයං
සල්ල්ක්යඛන්තස්ස පුබ්බාපරියයන පවත්තමානානං ධම්මානං
අඤ්යඤොඤ්ඤභාවං සල්ල්ක්ඛයණන සන්තතියා උග්ඝාටිතාය ධම්මා 
සම්බන්ධභායවන උපට්ඨහන්ති, අථ යඛො අයයොසල්ාකා විය
අසම්බන්ධභායවනාතිසුට්ඨුතරං අනිච්චල්ක්ඛණංපාකටංයහොති. 

‘‘යදනිච්චං, තංදුක්ඛ’’න්ති(සං.නි.3.15, 45, 46, 76, 77, 85; 2.4.1, 4) 
වචනයතො තයදව ඛන්ධපඤ්චකං අභිණ්හප්පටිපීළනයතො දුක්ඛං, 

අභිණ්හප්පටිපීළනාකායරො පන දුක්ඛල්ක්ඛණං. යතයනවාහ – ‘‘අනිච්යච 

 න්ධපඤ්චයක…යප.… සඤ්ඤං භායවතී’’ති. තත්ථ පටිපීළනං නාම
යථාපරිග්ගහිතං උදයවයවයසන සඞ්ඛාරානං නිරන්තරං පටිපීළියමානතා
විබාධියමානතා. දුක්ඛල්ක්ඛණඤ්ච අභිණ්හසම්පටිපීළනස්ස අමනසිකාරා
ඉරියාපයථහිපටිච්ඡන්නත්තානඋපට්ඨාති, අභිණ්හසම්පටිපීළනංපනමනසි
කරිත්වා ඉරියාපයථ ල්බ්භමානදුක්ඛප්පටිච්ඡාදකභායව උග්ඝාටියත
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දුක්ඛල්ක්ඛණං යාථාවසරසයතො උපට්ඨාති. තථා හි ඉරියාපයථහි 
පටිච්ඡන්නත්තා දුක්ඛල්ක්ඛණං න උපට්ඨාති, යත ච ඉරියාපථා 
අභිණ්හසම්පටිපීළනාමනසිකායරන පටිච්ඡාදකා ජාතා. එකස්තඤ්හි
ඉරියාපයථ උප්පන්නස්ස දුක්ඛස්ස වියනොදකං ඉරියාපථන්තරං තස්ස
පටිච්ඡාදකං විය යහොති, එවං යසසාපි. ඉරියාපථානං පන
තංතංදුක්ඛපතිතාකාරභායව යාථාවයතො ඤායත යතසං 
දුක්ඛප්පටිච්ඡාදකභායවො උග්ඝාටියතො නාම යහොති සඞ්ඛාරානං නිරන්තරං 
දුක්ඛාභිතුන්නතාය පාකටභාවයතො. තස්මා අභිණ්හසම්පටිපීළනං මනසි
කරිත්වා ඉරියාපයථ ල්බ්භමානදුක්ඛප්පටිච්ඡාදකභායව උග්ඝාටියත
දුක්ඛල්ක්ඛණංයාථාවසරසයතො උපට්ඨාති. 

‘‘යං දුක්ඛං, තදනත්තා’’ති වචනයතො තයදව ඛන්ධපඤ්චකං
අවසවත්තනයතො අනත්තා, අවසවත්තනාකායරො පන අනත්තල්ක්ඛණං.

යතනාහ – ‘‘පටිපීළනට්යඨනා’’තිආදි. අනත්තල්ක්ඛණඤ්ච 
නානාධාතුවිනිබ්යභොගස්ස අමනසිකාරා ඝයනන පටිච්ඡන්නත්තා න 
උපට්ඨාති, නානාධාතුයයොපනවිනිබ්භුජ්ජිත්වා‘‘අඤ්ඤාපථවීධාතු, අඤ්ඤා 
ආයපොධාතූ’’තිආදිනා, ‘‘අඤ්යඤො ඵස්යසො, අඤ්ඤා යවදනා’’තිආදිනා ච
විසුංවිසුංකත්වා ඝනවිනිබ්යභොයගකයතසමූහඝයනකිච්චාරම්මණඝයනච
යභදියත අනත්තල්ක්ඛණං යාථාවසරසයතො උපට්ඨාති. යා යහසා
අඤ්ඤමඤ්ඤූපත්ථම්යභසු සමුදියතසු රූපාරූපධම්යමසු 
එකත්තාභිනියවසවයසන අපරිමද්දිතසඞ්ඛායරහි මමායමානා සමූහඝනතා, 
තථා යතසං යතසං ධම්මානංකිච්චයභදස්ස සතිපි පටිනියතභායව එකයතො
ගය්හමානා කිච්චඝනතා, තථා සාරම්මණධම්මානං සතිපි
ආරම්මණකරණයභයද එකයතො ගය්හමානා ආරම්මණඝනතා. සා චතූසු 
ධාතූසු ඤායණන විනිබ්භුජිත්වා දිස්සමානාසු හත්යථන පරිමද්දියමායනො
යඵණපිණ්යඩො විය විලීනං ආගච්ඡති, යථාපච්චයං පවත්තමානා සුඤ්ඤා
එයත ධම්මමත්තාති අවසවත්තනාකාරසඞ්ඛාතං අනත්තල්ක්ඛණං
පාකටතරංයහොති. 

අපරඅච්ඡරාසඞ්ඝාතවග්ගවණ්ණනානිට්ඨිතා. 

19. කාෙගතාසතිවග්ගවණ්ණනා 
563. යචතසා ඵුයටොතිචිත්යතනඵරියතො.චිත්යතනඵරණඤ්චසමුද්දස්ස

ද්විධා සම්භවතීති ආහ – ‘‘දුවිධං ඵරණ’’න්තිආදි. පුරියමන අත්යථනාති

‘‘සම්පයයොගවයසන විජ්ජං භජන්තී’’ති වුත්යතන අත්යථන. පච්ඡියමනාති
‘‘විජ්ජාභායගවිජ්ජායකොට්ඨායස වත්තන්තී’’තිවුත්යතන. 

564. මහයතො සංයවගාෙ සංවත්තතීතිආදීසු අයං පන අපයරො නයයො.
යාථාවයතො කායසභාවප්පයවදනයතො මහයතො සංයවගාය සංවත්තති. 

අත්ථාොති දිට්ඨධම්තකාදිඅත්ථාය. යෙොගක්ය මාොති චතූහි යයොයගහි

යඛමභාවාය. සතිසම්ප ඤ්ඤාොති සබ්බත්ථ සතිඅවිප්පවාසාය 
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සත්තට්ඨානියසම්පජඤ්ඤාය ච. ඤාණදස්සනප්පටිලාභාොති 

විපස්සනාඤාණාධිගමාය. විජ් ාවිමුත්තිඵලසච්ඡිකිරිොොති තිස්යසො විජ්ජා
චිත්තස්ස අධිමුත්ති නිබ්බානං චත්තාරි සාමඤ්ඤඵල්ානීති එයතසං 
පච්චක්ඛකරණාය. 

584. පඤ්ඤාපටිලාභාොතිආදීසු යසොළසසු පයදසු පඤ්ඤාපටිල්ාභාය
පඤ්ඤාවුද්ධියා පඤ්ඤායවපුල්ල්ාය පඤ්ඤාබාහුල්ල්ායාති ඉමානි චත්තාරි
පඤ්ඤාවයසනභාවවචනානි, යසසානිද්වාදස පුග්ගල්වයසනභාවවචනානි. 

සප්පුරිසසංයසයවොති සප්පුරිසානං භජනං. සද්ධම්මස්සවනන්ති යතසං
සප්පුරිසානං සන්තියක සීල්ාදිප්පටිපත්තිදීපකස්සසද්ධම්මවචනස්සසවනං. 

යෙොනියසො මනසිකායරොති සුතානං ධම්මානං අත්ථූපපරික්ඛාවයසන

උපායයන මනසිකායරො. ධම්මානුධම්මප්පටිපත්තීති යල්ොකුත්තරධම්යම
අනුගතස්ස සීල්ාදිප්පටිපදාධම්මස්සපටිපජ්ජනං. 

ඡන්නං අභිඤ්ඤාඤාණානන්ති 

ඉද්ධිවිධදිබ්බයසොතයචයතොපරියපුබ්යබනිවාසදිබ්බචක්ඛුආසවක්ඛයඤාණා

නං. යතසත්තතීනංඤාණානන්ති පටිසම්භිදාපාළියං (පටි.ම.1.1-2මාතිකා)

‘‘යසොතාවධායන පඤ්ඤා සුතමයය ඤාණං, සුත්වාන සංවයර පඤ්ඤා 

සීල්මයය ඤාණ’’න්තිආදිනා ඤාණකථාය නිද්දිට්ඨානං

සාවකසාධාරණාසාධාරණානංඤාණානං. ඉයමසඤ්හියතසත්තතිඤාණානං

සුතමයඤාණාදීනි සත්තසට්ඨිඤාණානි සාවකස්ස සාධාරණානි, 

‘‘ඉන්ද්රියපයරොපරියත්යත ඤාණං, සත්තානං ආසයානුසයය ඤාණං, 

යමකපාටිහීයර ඤාණං, මහාකරුණාසමාපත්තියා ඤාණං, 

සබ්බඤ්ඤුතඤ්ඤාණං, අනාවරණඤාණ’’න්ති (පටි. ම. 1.68-73 මාතිකා)

ඉමානිඡඅසාධාරණඤාණානිසාවයකහි. 

සත්තසත්තතීනං ඤාණානන්තිඑත්ථ– 

‘‘ජාතිපච්චයා ජරාමරණන්ති ඤාණං, අසති ජාතියා නත්ථි
ජරාමරණන්ති ඤාණං.අතීතම්පිඅද්ධානංජාතිපච්චයාජරාමරණන්ති
ඤාණං, අසති ජාතියා නත්ථි ජරාමරණන්ති ඤාණං. අනාගතම්පි
අද්ධානං ජාතිපච්චයා ජරාමරණන්ති ඤාණං, අසති ජාතියා නත්ථි
ජරාමරණන්ති ඤාණං. යම්පිස්ස තං ධම්මට්ඨිතිඤාණං, තම්පි
ඛයධම්මං වයධම්මං විරාගධම්මං නියරොධධම්මන්ති ඤාණං.
භවපච්චයාජාතීතිඤාණං…යප.… උපාදානපච්චයාභයවොතිඤාණං, 
තණ්හාපච්චයා උපාදානන්ති ඤාණං, යවදනාපච්චයා තණ්හාති 
ඤාණං, ඵස්සපච්චයායවදනාතිඤාණං, සළායතනපච්චයා ඵස්යසොති
ඤාණං, නාමරූපපච්චයා සළායතනන්ති ඤාණං, විඤ්ඤාණපච්චයා
නාමරූපන්ති ඤාණං, සඞ්ඛාරපච්චයා විඤ්ඤාණන්ති ඤාණං, 
අවිජ්ජාපච්චයා සඞ්ඛාරාතිඤාණං, අසති අවිජ්ජායනත්ථි සඞ්ඛාරාති
ඤාණං, අතීතම්පි අද්ධානං අවිජ්ජාපච්චයා සඞ්ඛාරාතිඤාණං, අසති 
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පටුන 

අවිජ්ජාය නත්ථි සඞ්ඛාරාති ඤාණං, අනාගතම්පි අද්ධානං
අවිජ්ජාපච්චයා සඞ්ඛාරාති ඤාණං, අසති අවිජ්ජායනත්ථි සඞ්ඛාරාති
ඤාණං, යම්පිස්ස තං ධම්මට්ඨිතිඤාණං, තම්පි ඛයධමං වයධම්මං
විරාගධම්මංනියරොධධම්මන්තිඤාණ’’න්ති– 

භගවතා නිදානවග්යග (සං. නි. 2.34-35) ජරාමරණාදීසු එකාදසසු
පටිච්චසමුප්පාදඞ්යගසු පච්යචකං සත්ත සත්ත කත්වා වුත්තානි
සත්තසත්තතිඤාණානි. 

තත්ථ ධම්මට්ඨිතිඤාණන්ති පච්චයාකාරඤාණං. පච්චයාකායරො හි
ධම්මානං පවත්තිසඞ්ඛාතාය ඨිතියා කාරණත්තා ‘‘ධම්මට්ඨිතී’’ති වුච්චති, 
තත්ථ ඤාණං ධම්මට්ඨිතිඤාණං, ‘‘ජාතිපච්චයා ජරාමරණ’’න්තිආදිනා

වුත්තස්යසව ඡබ්බිධස්ස ඤාණස්යසතං අධිවචනං.  ෙධම්මන්ති

ඛයගමනසභාවං. වෙධම්මන්ති වයගමනසභාවං. විරාගධම්මන්ති

විරජ්ජනසභාවං. නියරොධධම්මන්තිනිරුජ්ෙනසභාවන්තිඅත්යථො. 

ලායභොතිආදීසු ල්ායභොයයව උපසග්යගන වියසයසත්වා ‘‘පටිලායභො’’ති

වුත්යතො. පුන තස්යසව අත්ථවිවරණවයසන ‘‘පත්ති සම්පත්තී’’ති වුත්තං. 

ඵුසනාති අධිගමනවයසන ඵුසනා. සච්ඡිකිරිොති පටිල්ාභසච්ඡිකිරියා. 

උපසම්පදාතිනිප්ඵාදනා. 

සත්තන්නඤ්ච යසක් ානන්ති තිස්යසො සික්ඛා සික්ඛන්තීති
යසක්ඛසඤ්ඤිතානං යසොතාපත්තිමග්ගට්ඨාදීනං සත්තන්නං. 

පුථුජ් නකලයාණකස්ස චාති නිබ්බානගාතනියා පටිපදාය යුත්තත්තා
සුන්දරට්යඨන කල්යාණසඤ්ඤිතස්ස පුථුජ්ජනස්ස. වඩ්ඪිතං වඩ්ඪනං

එකායාති වඩ්ඪිතවඩ්ඪනා. යථාවුත්තානං අට්ඨන්නම්පි පඤ්ඤානං වයසන 

වියසසයතොව අරහයතො පඤ්ඤාවයසන පඤ්ඤාවුද්ධිො. තථා 

පඤ්ඤායවපුල්ලාෙ. 

යස්ස කස්සචිපි වියසසයතො අනුරූපධම්මස්ස මහන්තං නාම 

කිච්චසිද්ධියායවදිතබ්බන්තිතදස්සකිච්චසිද්ධියා දස්යසන්යතො ‘‘මහන්යත

අත්යථ පරිග්ගණ්හාතී’’තිආදිමාහ. තත්ථ අත්ථාදීනං මහන්තභායවො
මහාවිසයතාය යවදිතබ්යබො, මහාවිසයතා ච යතසං පටිසම්භිදාමග්යග
ආගතනයයන යවදිතබ්බා. සීල්ක්ඛන්ධස්ස පන යහතුමහන්තතාය, 
පච්චයමහන්තතාය, නිස්සයමහන්තතාය, පයභදමහන්තතාය, 
කිච්චමහන්තතාය, ඵල්මහන්තතාය, ආනිසංසමහන්තතායචමහන්තභායවො

යවදිතබ්යබො. තත්ථ යහතු අයල්ොභාදයයො. පච්චයෙො 

හියරොත්තප්පසද්ධාසතිවීරියාදයයො. නිස්සයෙො 
සාවකයබොධිපච්යචකයබොධිනියතතා තංසමඞ්ගියනො ච පුරිසවියසසා. 

පයභයදො චාරිත්තවාරිත්තාදිවිභායගො. කිච්චං තදඞ්ගාදිවයසන

පටිපක්ඛවිධමනං. ඵලං සග්ගසම්පදා නිබ්බානසම්පදා ච. ආනිසංයසො 
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පියමනාපතාදි. අයයමත්ථ සඞ්යඛයපො, විත්ථායරො පන විසුද්ධිමග්යග 

(විසුද්ධි.1.9) ආකඞ්ය ෙයසුත්තාදීසු(ම.නි.1.64 ආදයයො)චආගතනයයන 
යවදිතබ්යබො. ඉතනා නයයන සමාධික්ඛන්ධාදීනම්පි මහන්තතා යථාරහං
නිද්ධායරත්වා වත්තබ්බා. ඨානාට්ඨානාදීනං මහන්තභායවො පන
මහාවිසයතාය යවදිතබ්යබො. තත්ථ ඨානාට්ඨානානං මහාවිසයතා
බහුධාතුකසුත්තාදීසුආගතනයයනයවදිතබ්බා. 

විහාරසමාපත්තීනං මහාවිසයතා සමාධික්ඛන්යධ 
මහාවිසයතානිද්ධාරණනයයන යවදිතබ්බා, අරියසච්චානං

සකල්යානසඞ්ගාහකයතො සච්චවිභඞ්යග (විභ. 189 ආදයයො) 

තංසංවණ්ණනාසු (විභ. අට්ඨ. 189 ආදයයො) ච ආගතනයයන, 

සතිපට්ඨානාදීනං සතිපට්ඨානවිභඞ්ගාදීසු (විභ. 355 ආදයයො) 

තංසංවණ්ණනාදීසු (විභ. අට්ඨ. 355 ආදයයො) ච ආගතනයයන, 
සාමඤ්ඤඵල්ානං මහයතො හිතස්ස මහයතො සුඛස්ස මහයතො අත්ථස්ස
මහයතො යයොගක්යඛමස්ස නිප්ඵත්තිභාවයතො 
සන්තපණීතඅතක්කාවචරපණ්ඩිතයවදනීයභාවයතො, අභිඤ්ඤානං
මහාසම්භාරයතො මහාවිසයයතො මහාකිච්චයතො මහානුභාවයතො
මහානිප්ඵත්තියතො, නිබ්බානස්ස මදනිම්මදනාදිමහත්ථසිද්ධියතො ච

මහන්තභායවො යවදිතබ්යබො. පරිග්ගණ්හාතීති සභාවාදියතො පරිච්ඡිජ්ජ
ගණ්හාතිජානාති, පටිවිජ්ෙතීතිඅත්යථො. 

පුථුපඤ්ඤාති එත්ථාපි වුත්තනයානුසායරන අත්යථො යවදිතබ්යබො. අයං

පන වියසයසො – පුථු නානාක් න්යධසු ඤාණං පවත්තතීති ‘‘අයං
රූපක්ඛන්යධො නාම…යප.… අයං විඤ්ඤාණක්ඛන්යධො නාමා’’ති එවං
පඤ්චන්නං ඛන්ධානං නානාකරණං පටිච්ච ඤාණං පවත්තති. යතසුපි
එකවියධන රූපක්ඛන්යධො…යප.… එකාදසවියධන රූපක්ඛන්යධො.
එකවියධන යවදනාක්ඛන්යධො…යප.… බහුවියධන යවදනාක්ඛන්යධො.
එකවියධන සඤ්ඤාක්ඛන්යධො…යප.… බහුවියධන සඤ්ඤාක්ඛන්යධො.
එකවියධන සඞ්ඛාරක්ඛන්යධො…යප.… බහුවියධන සඞ්ඛාරක්ඛන්යධො.
එකවියධන විඤ්ඤාණක්ඛන්යධො…යප.… බහුවියධන 
විඤ්ඤාණක්ඛන්යධොති එවං එයකකස්ස ඛන්ධස්ස එකවිධාදිවයසන 
අතීතාදිවයසනපිනානාකරණංපටිච්චඤාණංපවත්තති. 

පුථු නානාධාතූසූති ‘‘අයං චක්ඛුධාතු නාම…යප.… අයං
මයනොවිඤ්ඤාණධාතු නාම. තත්ථ යසොළස ධාතුයයො කාමාවචරා, ද්යව 
චාතුභූතකා’’ති එවං ධාතූසු නානාකරණං පටිච්ච ඤාණං පවත්තති. තයිදං 
උපාදින්නධාතුවයසන වුත්තං. පච්යචකබුද්ධානඤ්හි ද්වින්නඤ්ච
අග්ගසාවකානං උපාදින්නධාතූසුඑවනානාකරණංපටිච්චඤාණංපවත්තති, 
තඤ්චයඛොඑකයදසයතොව, න නිප්පයදසයතො.බහිද්ධා අනුපාදින්නධාතූනං
නානාකරණං යතසං අවිසයයොව, සබ්බඤ්ඤුබුද්ධානංයයව පන ‘‘ඉමාය
ධාතුයා උස්සන්නත්තා ඉමස්සරුක්ඛස්ස ඛන්යධො යසයතො යහොති, ඉමස්ස
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කායළො, ඉමස්ස මට්යඨො, ඉමස්ස ඛයරො, ඉමස්ස බහල්තයචො, ඉමස්ස 
සුක්ඛතයචො. ඉමස්ස පත්තං වණ්ණසණ්ඨානාදිවයසන එවරූපං. ඉමස්ස
පුප්ඵං නීල්ං, පීතං, යල්ොහිතං, ඔදාතං, සුගන්ධං, දුග්ගන්ධං, තස්සකගන්ධං.
ඵල්ංඛුද්දකං, මහන්තං, දීඝං, වට්ටං, සුවණ්ණං, දුබ්බණ්ණං, මට්ඨං, ඵරුසං, 
සුගන්ධං, දුග්ගන්ධං, මධරං, තිත්තකං, අම්බිල්ං, කටුකං, කසාවං.
කණ්ටයකො තිඛියණො, අතිඛියණො, උජුයකො, කුටියල්ො, තම්යබො, නීයල්ො, 
යල්ොහියතො, ඔදායතො’’තිආදිනාධාතුනානත්තංපටිච්චඤාණංපවත්තති. 

පුථු නානාආෙතයනසූති ‘‘ඉදං චක්ඛායතනං නාම…යප.… ඉදං
ධම්මායතනංනාම.තත්ථදසායතනාකාමාවචරා, ද්යවචාතුභූමකා’’තිඑවං 
ආයතනනානත්තංපටිච්චඤාණංපවත්තති. 

පුථු නානාපටිච්චසමුප්පායදසූති අජ්ෙත්තබහිද්ධායභදයතො
සන්තානයභදයතො ච නානප්පයභයදසු පටිච්චසමුප්පාදඞ්යගසු. 
අවිජ්ජාදිඅඞ්ගානි හි පච්යචකං පටිච්චසමුප්පාදසඤ්ඤිතානි. යතනාහ –
සඞ්ඛාරපිටයක ‘‘ද්වාදස පච්චයා ද්වාදස පටිච්චසමුප්පාදා’’ති (සං. නි. ටී.
1.1.110). 

පුථු නානාසුඤ්ඤතමනුපලබ්යභසූති නානාසභායවසු
නිච්චසාරාදිවිරහියතසු සුඤ්ඤසභායවසු, තයතො එව 

ඉත්ථිපුරිසඅත්තත්තනියාදිවයසන අනුපල්බ්භමානසභායවසු. ම-කායරො
යහත්ථපදසන්ධිකයරො. 

පුථු නානාඅත්යථසූති අත්ථපටිසම්භිදාවිසයයසු 

පච්චයුප්පන්නාදිනානාඅත්යථසු. ධම්යමසූති ධම්මපටිසම්භිදාවිසයයසු

පච්චයාදිනානාධම්යමසු. නිරුත්තීසූති යතසංයයව අත්ථධම්මානං 

නිද්ධාරණවචනසඞ්ඛායතසු නානානිරුත්තීසු. පුථු නානාපටිභායනසූති
අත්ථපටිසම්භිදාදිවිසයයසුඉමානිඤාණානිඉදමත්ථයජොතකානීති තථාතථා
පටිභානයතොඋපතිට්ඨනයතොපටිභානානීතිල්ද්ධනායමසුනානාඤායණසු. 

පුථු නානාසීලක් න්යධසූතිආදීසු සීල්ස්ස පුථුත්තං නානත්තඤ්ච
වුත්තයමව, ඉතයරසං පන වුත්තනයානුසායරන සුවිඤ්යඤයයත්තා 
පාකටයමව. යං පන අභින්නං එකයමව නිබ්බානං, තත්ථ උපචාරවයසන

පුථුත්තං ගයහතබ්බන්ති ආහ – ‘‘පුථු නානා නසාධාරයණ ධම්යම

සමතික්කම්මා’’ති. යතනස්ස මදනිම්මදනාදිපරියායයන පුථුත්තං පරිදීපිතං
යහොති. 

විපුයල අත්යථති මහන්යත අත්යථ. මහන්තපරියායයො හි විපුල්සද්යදො. 

ගම්භීයරසූති සසාදීහි විය මහාසමුද්යදො අනුපචිතඤාණසම්භායරහි
අල්බ්භයනයයප්පතිට්යඨසු ඛන්යධසු ඤාණං පවත්තතීති විසයස්ස
ගම්භීරතායඤාණස්සගම්භීරතාවිභාවිතා. 
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පටුන 

තික්ඛවිසදභාවාදිගුයණහි අසාධාරණත්තා පයරසං පඤ්ඤාය න

සාමන්තා, අථ යඛො සුවිදූරවිදූයරති අසමන්තපඤ්ඤා ආකාරස්ස රස්සත්තං 
කත්වා. යකචි ‘‘අසමත්ථපඤ්ඤා’’ති පඨන්ති, යතසං යථාවුත්තගුයණහි
අඤ්යඤහි අසාධාරණත්තා නත්ථි එතිස්සා කායචි සමත්ථන්ති අසමත්ථා

පඤ්ඤාති යයොජනා. අත්ථවවත්ථානයතොති අත්ථප්පයභදස්ස යාථාවයතො

සන්නිට්ඨානයතො. න අඤ්යඤො යකොචි සක්යකොති අභිසම්භවිතුන්ති
ඤාණගතියා සම්පාපුණිතුං න අඤ්යඤො යකොචිපි සක්යකොති, තස්මා අයං
සුවිදූරවිදූයරති අසමන්තපඤ්ඤා. ඉදානි පුග්ගල්න්තරවයසන

අසමන්තපඤ්ඤංවිභායවතුං, ‘‘පුථුජ් නකලයාණකස්සා’’තිආදිආරද්ධං. 

‘‘පඤ්ඤාපයභදකුසයල්ො අභින්නඤායණො අධිගතප්පටිසම්භියදො 
චතුයවසාරජ්ජප්පත්යතො දසබල්ධාරී පුරිසාසයභො පුරිසසීයහො
පුරිසනායගො පුරිසාජඤ්යඤො පුරිසයධොරය්යහො අනන්තඤායණො
අනන්තයතයජො අනන්තයයසො අඩ්යඪො මහද්ධයනො බල්වා යනතා
වියනතා අනුයනතා පඤ්ඤායපතා විනිජ්ොයපතා යපක්ඛතා
පසායදතා. යසො හි භගවා අනුප්පන්නස්ස මග්ගස්ස උප්පායදතා, 
අසඤ්ජාතස්ස මග්ගස්ස සඤ්ජයනතා, අනක්ඛාතස්ස මග්ගස්ස 
අක්ඛාතා, මග්ගඤ්ඤූ මග්ගවිදූ මග්ගයකොවියදො. මග්ගානුගාමී ච පන
එතරහිසාවකා විහරන්තිපච්ඡාසමන්නාගතා. 

‘‘යසො හි භගවා ජානං ජානාති, පස්සං පස්සති, චක්ඛුභූයතො
ඤාණභූයතො ධම්මභූයතො බ්රහ්මභූයතො වත්තා පවත්තා අත්ථස්ස
නින්යනතා අමතස්ස දාතා ධම්මස්සාමී තථාගයතො, නත්ථි තස්ස
භගවයතො අඤ්ඤාතංඅදිට්ඨංඅවිදිතංඅසච්ඡිකතංඅඵස්සිතංපඤ්ඤාය.
අතීතංඅනාගතං පච්චුප්පන්නංඋපාදායසබ්යබධම්මාසබ්බාකායරන
බුද්ධස්ස භගවයතො ඤාණමුයඛ ආපාථං ආගච්ඡන්ති, යං කිඤ්චි
යනයයංනාමඅත්ථිතංසබ්බංජානිතබ්බං, අත්තත්යථොවා පරත්යථො
වා උභයත්යථො වා දිට්ඨධම්තයකො වා අත්යථො සම්පරායියකො වා
අත්යථො උත්තායනො වා අත්යථො ගම්භීයරො වා අත්යථො ගූළ්යහො වා
අත්යථො පටිච්ඡන්යනො වා අත්යථො යනයයයො වා අත්යථො නීයතො වා
අත්යථොඅනවජ්යජොවාඅත්යථොනික්කියල්යසොවාඅත්යථොයවොදායනො
වා අත්යථො පරමත්යථො වා අත්යථො, සබ්බංතං අන්යතොබුද්ධඤායණ
පරිවත්තති. 

‘‘සබ්බංකායකම්මංබුද්ධස්සභගවයතොඤාණානුපරිවත්ති, සබ්බං 
වචීකම්මංබුද්ධස්සභගවයතොඤාණානුපරිවත්ති, සබ්බංමයනොකම්මං
බුද්ධස්ස භගවයතො ඤාණානුපරිවත්ති. අතීයත බුද්ධස්ස භගවයතො
අප්පටිහතංඤාණං, අනාගයතබුද්ධස්සභගවයතො අප්පටිහතංඤාණං, 
පච්චුප්පන්යන බුද්ධස්ස භගවයතො අප්පටිහතං ඤාණං, යාවතකං 
යනයයං, තාවතකං ඤාණං. යාවතකං ඤාණං, තාවතකං යනයයං.
යනයයපරියන්තිකං ඤාණං, ඤාණපරියන්තිකං යනයයං, යනයයං
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අතික්කතත්වා ඤාණං නප්පවත්තති, ඤාණං අතික්කතත්වා
යනයයපයථො නත්ථි, අඤ්ඤමඤ්ඤපරියන්තට්ඨායියනො යත ධම්මා, 
යථා ද්වින්නං සමුග්ගපටල්ානං සම්මා ඵුසිතානං යහට්ඨිමං
සමුග්ගපටල්ංඋපරිමං නාතිවත්තති, උපරිමං සමුග්ගපටල්ංයහට්ඨිමං
නාතිවත්තති, අඤ්ඤමඤ්ඤපරියන්තට්ඨායියනො, එවයමවං බුද්ධස්ස
භගවයතො යනයයඤ්ච ඤාණඤ්ච අඤ්ඤමඤ්ඤපරියන්තට්ඨායියනො.
යාවතකං යනයයං, තාවතකං ඤාණං. යාවතකං ඤාණං, තාවතකං 
යනයයං, යනයයපරියන්තිකං ඤාණං, ඤාණපරියන්තිකං යනයයං, 
යනයයං අතික්කතත්වා ඤාණං නප්පවත්තති, ඤාණං අතික්කතත්වා
යනයයපයථො නත්ථි. අඤ්ඤමඤ්ඤපරියන්තට්ඨායියනො යත ධම්මා.
සබ්බධම්යමසුබුද්ධස්සභගවයතොඤාණං පවත්තති. 

‘‘සබ්යබ ධම්මා බුද්ධස්ස භගවයතො ආවජ්ජනප්පටිබද්ධා
ආකඞ්ඛප්පටිබද්ධා මනසිකාරප්පටිබද්ධා චිත්තුප්පාදප්පටිබද්ධා, 
සබ්බසත්යතසු බුද්ධස්ස භගවයතො ඤාණං පවත්තති. සබ්යබසං
සත්තානං බුද්යධොආසයං ජානාති, අනුසයං ජානාති, චරිතං ජානාති, 
අධිමුත්තිං ජානාති, අප්පරජක්යඛ මහාරජක්යඛ තික්ඛින්ද්රියය
මුදින්ද්රියයස්වාකායර ද්වාකායරසුවිඤ්ඤාපයයදුවිඤ්ඤාපයයභබ්බා
සබ්යබ සත්යත පජානාති, සයදවයකො යල්ොයකො සමාරයකො
සබ්රහ්මයකො සස්සමණබ්රාහ්මණී පජා සයදවමනුස්සා 
අන්යතොබුද්ධඤායණපරිවත්තති. 

‘‘යථායයයකචිමච්ඡකච්ඡපාඅන්තමයසොතිතතිතඞ්ගල්ංඋපාදාය 
අන්යතොමහාසමුද්යද පරිවත්තන්ති, එවයමව සයදවයකො යල්ොයකො
සමාරයකො සබ්රහ්මයකො සස්සමණබ්රාහ්මණී පජා සයදවමනුස්සා
අන්යතොබුද්ධඤායණ පරිවත්තති. යථා යය යකචි පක්ඛියනො
අන්තමයසො ගරුළං යවනයතයයං උපාදාය ආකාසස්ස පයදයස
පරිවත්තන්ති, එවයමව යයපි යත සාරිපුත්තසමා පඤ්ඤාය, යතපි
බුද්ධඤාණස්ස පයදයස පරිවත්තන්ති, බුද්ධඤාණං යදවමනුස්සානං
පඤ්ඤං ඵරිත්වා අතිඝංසිත්වා තිට්ඨති. යයපි යත ඛත්තියපණ්ඩිතා
බ්රාහ්මණපණ්ඩිතා ගහපතිපණ්ඩිතා සමණපණ්ඩිතා නිපුණා
කතපරප්පවාදා වාල්යවධිරූපා, යවොභින්දන්තා මඤ්යඤ චරන්ති
පඤ්ඤාගයතන දිට්ඨිගතානි, යත යත පඤ්හං අභිසඞ්ඛරිත්වා
අභිසඞ්ඛරිත්වා’’ති(පටි.ම.3.5) – 

ආදිනා නිද්දිට්ඨපාළිං යපයයාල්මුයඛන සංඛිපිත්වා දස්යසන්යතො 

‘‘පඤ්ඤාපයභදකුසයලො පභින්නඤායණො…යප.… යත පඤ්හං

අභිසඞ් රිත්වා අභිසඞ් රිත්වා’’තිආදිමාහ. 

තත්ථ පභින්නඤායණොති අත්ථාදීසු පයභදගතඤායණො.

‘‘පයභදඤායණො’’තිපිපඨන්ති, යසොයයවඅත්යථො. යත පඤ්හන්තියතයත
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අත්තනා අධිප්යපතං පඤ්හං. නිද්දිට්ඨකාරණාති විස්සජ්ජිතකාරණා. 

උපක්ඛිත්තකාති භගවයතො පඤ්ඤායවයයත්තියයන සමීයප ඛිත්තකා 
අන්යතවාසිකාසම්පජ්ජන්ති. 

භවති අභිභවතීති භූරි. කිං? රාගාදිං. උපසග්යග සතිපි තයදව පදං
තමත්ථං වදතීති උපසග්යගන විනාපි යසො අත්යථො විඤ්යඤයයයො 

අයනකත්ථත්තා ධාතූනන්ති වුත්තං – ‘‘අභිභුෙයතී’’ති. කාරකබයත්තයයන

යචතං වුත්තං, තස්මා රාගං අභිභුෙයතීති සා සා මග්ගපඤ්ඤා අත්තනා
අත්තනාවජ්ෙංරාගංඅභිභුයයතිඅභිභවති, මදතීති අත්යථො.අභිභවතීතිසා

සාඵල්පඤ්ඤාතංතංරාගංභවිඅභිභවිමද්දීති භූරිපඤ්ඤා. ‘‘අභිභවිතා’’ති
වා පායඨො, ‘‘අභිභවිත්වා’’තිපි පඨන්ති. අභිභවිත්වාති ච කිරියාය
සිද්ධභාවදස්සනං. පඤ්ඤා යච සිද්ධා, රාගාභිභයවො ච සිද්යධො එවාති.
යසයසසුපිඑයසවනයයො. 

රාගාදීසු පන රජ්ජනල්ක්ඛයණො රායගො. දුස්සනල්ක්ඛයණො යදොයසො. 

මුය්හනල්ක්ඛයණො යමොයහො. කුජ්ෙනල්ක්ඛයණො යකොයධො, 

උපනන්ධනල්ක්ඛයණො උපනායහො. පුබ්බකාල්ං යකොයධො, අපරකාල්ං 

උපනායහො. පරගුණමක්ඛනල්ක්ඛයණො මක්ය ො, යුගග්ගාහල්ක්ඛයණො 

පලායසො. පරසම්පත්තිඛීයනල්ක්ඛණා ඉස්සා, අත්තයනො

සම්පත්තිනිග්ගූහනල්ක්ඛණං මච්ඡරිෙං. අත්තනා 

කතපාපප්පටිච්ඡාදනල්ක්ඛණා මාො, අත්තයනො 

අවිජ්ජමානගුණප්පකාසනල්ක්ඛණං සායඨෙයං. චිත්තස්ස 

උද්ධමාතභාවල්ක්ඛයණො ථම්යභො, කරණුත්තරියල්ක්ඛයණො සාරම්යභො. 

උන්නතිල්ක්ඛයණො මායනො, අබ්භුන්නතිල්ක්ඛයණො අතිමායනො. 

මත්තභාවල්ක්ඛයණො මයදො, පඤ්චකාමගුයණසුචිත්තයවොස්සග්ගල්ක්ඛයණො 

පමායදො. භවතිඅභිභවතිඅරින්ති භූරි අසරූපයතො පරස්ස අකාරස්සයල්ොපං

කත්වා. යතනාහ – ‘‘අරිං මද්දනිපඤ්ඤාති භූරිපඤ්ඤා’’ති. භවති එත්ථ

ථාවරජඞ්ගමන්ති භූරි වුච්චති පථවී යථා ‘‘භූමී’’ති භූරි වියාති භූරිපඤ්ඤා 

විත්ථතවිපුල්ට්යඨන සබ්බං සහතාය ච. යතනාහ – ‘‘තාො’’තිආදි. තත්ථ 

පථවිසමාොති විත්ථතවිපුල්ට්යඨයනව පථවිසමාය. විත්ථතාොති

පජානිතබ්යබ විසයය විත්ථතාය, න එකයදයස වත්තමානාය. විපුලාොති 

උළාරභූතාය. සමන්නාගයතොතිපුග්ගයල්ො. ඉති-සද්යදොකාරණත්යථ, ඉතනා
කාරයණන පුග්ගල්ස්ස භූරිපඤ්ඤාය සමන්නාගතත්තා තස්ස පඤ්ඤා
භූරිපඤ්ඤානාමාතිඅත්යථො.‘‘භූරිපඤ්ඤස්සපඤ්ඤා භූරිපඤ්ඤපඤ්ඤා’’ති
වත්තබ්යබඑකස්සපඤ්ඤාසද්දස්සයල්ොපංකත්වා ‘‘භූරිපඤ්ඤා’’තිවුත්තං. 

අපිචාති පඤ්ඤාපරියායදස්සනත්ථං වුත්තං. පඤ්ඤාෙයමතන්ති

පඤ්ඤායඑතං. අධිවචනන්ති අධිකංවචනං. භූරීතිභූයතඅත්යථඛන්ධාදියක

රමති සච්චසභායවන, දිට්ඨි විය න අභූයතති භූරි. යමධාති අසනි විය 
සිලුච්චයයකියල්යසයමධතිහිංසතීතියමධා, ඛිප්පංගහණධාරණට්යඨනවා
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පටුන 

යමධා. පරිණායිකාති යස්සුප්පජ්ජති, තං සත්තං අත්තහිතප්පටිපත්තියං 
සම්පයුත්තධම්යම ච යාථාවල්ක්ඛණප්පටියවයධ පරියණතීති පරිණායිකා.
ඉයමයහවඅඤ්ඤානිපි පඤ්ඤාපරියායවචනානියහොන්ති. 

පඤ්ඤාබාහුල්ලන්ති පඤ්ඤා බහුල්ා අස්සාති පඤ්ඤාබහුයල්ො, තස්ස
භායවොපඤ්ඤාබාහුල්ල්ං.තඤ්චපඤ්ඤායබාහුල්ල්ං පවත්තිඑවාතිතමත්ථං

පඤ්ඤාගරුකස්ස පුග්ගල්ස්ස වයසන දස්යසන්යතො, ‘‘ඉයධකච්යචො

පඤ්ඤාගරුයකො යහොතී’’තිආදිමාහ. තත්ථ ඉයධකච්යචොති
පුථුජ්ජනකල්යාණයකො, අරියයො වා. පඤ්ඤා ගරු එකස්සාති 

පඤ්ඤාගරුයකො. පඤ්ඤායචරියතොපවත්තියතො පඤ්ඤාචරියතො, පඤ්ඤාය

චරිතං පවත්තං අස්සාති වා පඤ්ඤාචරියතො. අනුයල්ොතකඛන්තිආදිවිභාගා

පඤ්ඤා ආසයයො එතස්සාති පඤ්ඤාසයෙො. පඤ්ඤාය අධිමුත්යතො

තන්නින්යනොති පඤ්ඤාධිමුත්යතො. සමුස්සිතට්යඨන පඤ්ඤා ධයජො

එතස්සාති පඤ්ඤාධය ො. පඤ්ඤායකතූති තස්යසව යවවචනං.

පඤ්ඤානිතත්තං ආධිපයතයයං එතස්සාති පඤ්ඤාධිපයතයෙයො. 
පඤ්ඤාසඞ්ඛායතො විචයයො, ධම්මසභාවවිචිනනං වා බහුල්ං එතස්සාති 

විචෙබහුයලො. නානප්පකායරන ධම්මසභාවවිචිනනං බහුල්ං අස්සාති 

පවිචෙබහුයලො. ඔක්ඛායනං යාථාවයතො ධම්මානං උපට්ඨානං බහුල්ං 

එතස්සාති ඔක් ාෙනබහුයලො. පඤ්ඤාය තස්ස තස්ස ධම්මස්ස 
සම්මායපක්ඛනා සම්යපක්ඛා, සම්යපක්ඛාය අයනං පවත්තනං
සම්යපක්ඛායනං, සම්යපක්ඛායනං ධම්යමො පකති අස්සාති 

සම්යපක් ාෙනධම්යමො. සම්යපක්ඛායනං වා යාථාවයතො දස්සනධම්යමො

සභායවො එතස්සාති සම්යපක් ාෙනධම්යමො. සබ්බං ධම්මජාතං විභූතං

විභාවිතංකත්වා විහරණසීයල්ොති විභූතවිහාරී. 

තච්චරියතොතිආදීසු තං-සද්යදන පඤ්ඤා පච්චාමට්ඨා, තස්මා තත්ථ 
‘‘පඤ්ඤාචරියතො’’තිආදිනාඅත්යථොයවදිතබ්යබො.සාපඤ්ඤාචරිතාගරුකා

බහුල්ා අස්සාති තච්චරියතො තග්ගරුයකො තබ්බහුයලො. තස්සං පඤ්ඤායං

නින්යනො යපොයණො පබ්භායරො අධිමුත්යතොති තන්නින්යනො තප්යපොයණො

තප්පබ්භායරො තදධිමුත්යතො. සා පඤ්ඤා අධිපති තදධිපති, තදධිපතියතො

ආගයතො තදාධිපයතයෙයො.පඤ්ඤාගරුයකොතිආදීනි‘‘කාමං යසවන්තංයයව
ජානාති, අයං පුග්ගයල්ො යනක්ඛම්මගරුයකො’’තිආදීසු (පටි.ම. 1.114) විය 

පුරිමජාතියතොපභුතිවුත්තානි. තච්චරියතොතිආදීනිඉතස්සා ජාතියාවුත්තානි.

ඉදානිවුත්තයමවත්ථංනිදස්සනවයසනපි දස්යසතුං– ‘‘ෙථා’’තිආදිවුත්තං. 

එවයමවන්තිආදීනි දස්සිතබ්බනිගමනං. 

සීඝපඤ්ඤාතිඅත්තයනොවිසයය සීඝප්පවත්තිකාපඤ්ඤා, යාසමාරද්ධා
අත්තයනො පඤ්ඤාකිච්චං අදන්ධායන්තී අවිත්ථායන්තී ඛිප්පයමව

සම්පායපති. යතනාහ – ‘‘සීඝං සීඝං සීලානි පරිපූයරතී’’තිආදි. තත්ථ සීඝං

සීඝන්ති බහූනං සීල්ාදීනං සඞ්ගහත්ථං ද්වික්ඛත්තුං වුත්තං. සීලානීති 
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පටුන 

චාරිත්තවාරිත්තවයසන පඤ්ඤත්තානි පාතියමොක්ඛසංවරසීල්ානි, ඨයපත්වා
වා ඉන්ද්රියසංවරං තස්ස විසුං ගහිතත්තා ඉතරානි තිවිධසීල්ානි. 

ඉන්ද්රිෙසංවරන්ති චක්ඛාදීනං ඡන්නං ඉන්ද්රියානං රාගප්පටිඝප්පයවසං

අකත්වා සතිකවායටන නිවාරණං ථකනං. යභො යන මත්තඤ්ඤුතන්ති
පච්චයවක්ඛිතපරියභොගවයසන යභොජයන පමාණඤ්ඤුභාවං. 

 ාගරිොනුයෙොගන්ති දිවසස්ස තීසු යකොට්ඨායසසු රත්තියා 
පඨමමජ්ඣිමයකොට්ඨායසසු ච ජාගරති න නිද්දායති, සමණධම්මයමව
කයරොතීති ජාගයරො, ජාගරස්ස භායවො, කම්මං වා ජාගරියං, ජාගරියස්ස

අනුයයොයගො ජාගරියානුයයොයගො, තං ජාගරියානුයයොගං. සීලක් න්ධන්ති
යසක්ඛං වා අයසක්ඛං වා සීල්ක්ඛන්ධං. එවතතයරපි ඛන්ධා යවදිතබ්බා. 

පඤ්ඤාක් න්ධන්ති මග්ගපඤ්ඤාචයසක්ඛායසක්ඛානංයල්ොකියපඤ්ඤාච. 

විමුත්තික් න්ධන්ති ඵල්විමුත්ති. විමුත්තිඤාණදස්සනක් න්ධන්ති
පච්චයවක්ඛණඤාණං. සීඝපඤ්ඤානිද්යදසසදියසොයයව
ල්හුපඤ්ඤානිද්යදයසො, තථා හාසපඤ්ඤානිද්යදයසො. 
ජවනපඤ්ඤානිද්යදයසො පන කල්ාපසම්මසනනයයන පවත්යතො.
තික්ඛපඤ්ඤානිද්යදයසො වීරියස්ස උස්සුක්කාපනවයසන, 
නිබ්යබධිකපඤ්ඤානිද්යදයසො සබ්බයල්ොයක අනභිරතසඤ්ඤාවයසන

පවත්යතො. තත්ථ තුරිතකිරියා සීඝතා. අදන්ධතා ලහුතා. යවගායිතත්තං 

ඛිප්පතා. 

හාසබහුයලොති පීතිබහුයල්ො. යසසපදානි තස්යසව යවවචනානි. අථ වා 

හාසබහුයලොති මූල්පදං. යවදබහුයලොති තස්සා එව පීතියා

සම්පයුත්තයසොමනස්සයවදනාවයසන නිද්යදසපදං. තුට්ඨිබහුයලොති

නාතිබල්වපීතියා තුට්ඨාකාරවයසන. පායමොජ් බහුයලොති බල්වපීතියා

පමුදිතභාවවයසන. සීලානි පරිපූයරතීති හට්ඨප්පහට්යඨො උදග්ගූදග්යගො 
සම්පියායමායනො සීල්ානි සම්පායදති. පීතියසොමනස්සසහගතා හි පඤ්ඤා 
අභිරතිවයසන ආරම්මයණ ඵුල්ලිතා විකසිතා විය පවත්තති, න එවං
උයපක්ඛාසහගතාති. 

අනිච්චයතොඛිප්පං වතීති‘‘ඛන්ධපඤ්චකං අනිච්ච’’න්තියවගායියතන
පවත්තති, පටිපක්ඛදූරීභායවන පුබ්බාභිසඞ්ඛාරස්ස සාතිසයත්තා ඉන්යදන
විස්සට්ඨවජිරං වියල්ක්ඛණං අවිරජ්ෙන්තීඅදන්ධායන්තී අනිච්චල්ක්ඛණං
යවගසාපටිවිජ්ෙති, තස්මාසාජවනපඤ්ඤානාමාතිඅත්යථො.යසසපයදසුපි 
එයසව නයයො. එවං ල්ක්ඛණාරම්මණිකවිපස්සනාවයසන ජවනපඤ්ඤං

දස්යසත්වා බල්වවිපස්සනාවයසනදස්යසතුං– ‘‘රූප’’න්තිආදිවුත්තං. තත්ථ 

 ෙට්යඨනාති යත්ථ යත්ථ උප්පජ්ජති, තත්ථ තත්යථව භිජ්ජනයතො

ඛයසභාවත්තා. භෙට්යඨනාති භයානකභාවයතො. අසාරකට්යඨනාති

අත්තසාරවිරහයතො නිච්චසාරාදිවිරහයතො ච. තුලයිත්වාති තුල්ාභූතාය

විපස්සනාපඤ්ඤායතුයල්ත්වා. තීරයිත්වාතිතායඑවතීරණභූතායතීයරත්වා. 

විභාවයිත්වාතියාථාවයතොපකායසත්වාපාකටංකත්වා.අථවා තුලයිත්වාති
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කල්ාපසම්මසනවයසනතුල්යිත්වා. තීරයිත්වාතිඋදයබ්බයානුපස්සනාවයසන

තීයරත්වා. විභාවයිත්වාති භඞ්ගානුපස්සනාදිවයසන පාකටං කත්වා. විභූතං

කත්වාති සඞ්ඛාරුයපක්ඛානුයල්ොමවයසන ඵුටං කත්වා. රූපනියරොයධති

රූපක්ඛන්ධස්ස නියරොධභූයත නිබ්බායන. ඛිප්පං  වතීති
නින්නයපොණපබ්භාරවයසන ජවති පවත්තති. ඉදානි 

සිඛාප්පත්තවිපස්සනාවයසන ජවනපඤ්ඤං දස්යසතුං, පුන ‘‘රූප’’න්තිආදි
වුත්තං. 

ඤාණස්ස තික්ඛභායවො නාම සවියසසං පටිපක්ඛසමුච්ඡින්දයනන 

යවදිතබ්යබොති ‘‘ඛිප්පංකියලයසඡින්දතීතිතික් පඤ්ඤා’’ති වත්වායතපන

කියල්යසවිභායගන දස්යසන්යතො, ‘‘උප්පන්නං කාමවිතක්ක’’න්තිආදිමාහ.
සමථවිපස්සනාහි වික්ඛම්භනතදඞ්ගවයසන පහීනම්පි අරියමග්යගන
අසමූහතත්තා උප්පත්තිධම්මතං අනතීතතාය අසමූහතුප්පන්නන්ති වුච්චති, 

තං ඉධ ‘‘උප්පන්න’’න්ති අධිප්යපතං. නාධිවායසතීති සන්තානං

ආයරොයපත්වානවායසති. ප හතීතිසමුච්යඡදවයසනපජහති. වියනොයදතීති 

ඛිපති. බයන්තිං කයරොතීති විගතන්තං කයරොති. අනභාවං ගයමතීති අනු
අභාවං ගයමති, විපස්සනාක්කයමනඅරියමග්ගංපත්වාසමුච්යඡදවයසයනව
අභාවං ගමයතීති අත්යථො. එත්ථ ච කාමප්පටිසංයුත්යතො විතක්යකො 

කාමවිතක්යකො. ‘‘ඉයම සත්තා මරන්තූ’’ති පයරසං මරණප්පටිසංයුත්යතො

විතක්යකො බයාපාදවිතක්යකො. ‘‘ඉයම සත්තා විහිංසියන්තූ’’ති පයරසං 

විහිංසාපටිසංයුත්යතො විතක්යකො විහිංසාවිතක්යකො. පාපයකති ල්ාමයක. 

අකුසයල ධම්යමති අයකොසල්ල්සම්භූයත ධම්යම. තික්ඛපඤ්යඤො නාම

ඛිප්පාභිඤ්යඤො යහොති, පටිපදා චස්සන චල්තීතිආහ – ‘‘එකම්හිආසයන

චත්තායරොඅරිෙමග්ගා’’තිආදි. 

‘‘සබ්යබ සඞ්ඛාරා අනිච්චා දුක්ඛා විපරිණාමධම්මා සඞ්ඛතා 
පටිච්චසමුප්පන්නා ඛයධම්මා වයධම්මා විරාගධම්මා නියරොධධම්මා’’ති
යාථාවයතො දස්සයනන සච්චප්පටියවයධො ඉජ්ෙති, න අඤ්ඤථාති

කාරණමුයඛන නිබ්යබධිකපඤ්ඤං දස්යසතුං – ‘‘සබ්බසඞ් ායරසු

උබ්යබගබහුයලො යහොතී’’තිආදි වුත්තං. තත්ථ උබ්යබගබහුයලොති ‘‘සබ්යබ
සඞ්ඛාරා අනිච්චා’’තිආදිනා (ධ. ප. 277) නයයන සබ්බසඞ්ඛායරසු

අභිණ්හප්පවත්තසංයවයගො. උත්තාසබහුයලොති ඤාණභයවයසන
සබ්බසඞ්ඛායරසු බහුයසො උත්රස්තමානයසො. යතන ආදීනවානුපස්සනමාහ. 

උක්කණ්ඨනබහුයලොති සඞ්ඛාරයතො උද්ධං විසඞ්ඛාරාභිමුඛතාය

උක්කණ්ඨනබහුයල්ො. ඉතනා නිබ්බිදානුපස්සනමාහ. අරතිබහුයලොතිආදිනා

තස්සා එව අපරාපරූපපත්තිං. බහිමුය ොති සබ්බසඞ්ඛාරයතො බහිභූතං
නිබ්බානං උද්දිස්ස පවත්තඤාණමුයඛො. තථා පවත්තිතවියමොක්ඛමුයඛො.
නිබ්බිජ්ෙනංපටිවිජ්ෙනංනිබ්යබයධො, යසො එතිස්සාඅත්ථීතිනිබ්යබධිකා, 

නිබ්බිජ්ෙතීති වා නිබ්යබධිකා, සා එව පඤ්ඤා නිබ්යබධිකපඤ්ඤා.

අනිබ්බිද්ධපුබ්බන්ති අනමතග්යග සංසායර අන්තං පායපත්වා
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පටුන 

අනිවිද්ධපුබ්බං. අප්පදාලිතපුබ්බන්ති තස්යසව අත්ථවචනං, 

අන්තකරයණයනව අප්පදාලිතපුබ්බන්ති අත්යථො. යලොභක් න්ධන්ති
යල්ොභරාසිං, යල්ොභයකොට්ඨාසංවා. 

කායගතාසතිවග්ගවණ්ණනානිට්ඨිතා. 

20. අමතවග්ගවණ්ණනා 
600-611. නත්ථි එත්ථ මතං මරණං විනායසොති අමතං, නිබ්බානන්ති

ආහ– ‘‘මරණවිරහිතං නිබ්බානංපරිභුඤ් න්තී’’ති.අමතස්සවානිබ්බානස්ස
අධිගමයහතුතාය අමතසදිසඅතප්පකසුඛපතිතතාය ච කායගතාසති 

‘‘අමත’’න්ති වුත්තා. පරිභුඤ් න්තීති ොනසමාපජ්ජයනන වළඤ්ජන්ති. 

විරද්ධන්ති අනධිගයමන විරජ්ඣිතං. යතනාහ – ‘‘විරාධිතංනාධිගත’’න්ති. 

ආරද්ධන්ති සාධිතං නිප්ඵාදිතං. තඤ්ච පරිපුණ්ණං නාම යහොතීති ආහ – 

‘‘ආරද්ධන්ති පරිපුණ්ණ’’න්ති. පමාදිංසූති කාල්බයත්තයයයනදං වුත්තන්ති

ආහ– ‘‘පමජ් න්තී’’ති. 

අමතවග්ගවණ්ණනානිට්ඨිතා. 

ඉතිමයනොරථපූරණියාඅඞ්ගුත්තරනිකාය -අට්ඨකථාය  

එකකනිපාතවණ්ණනායඅනුත්තානත්ථදීපනාසමත්තා. 

පඨයමොභායගොනිට්ඨියතො. 
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