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ෙයමොතස්සභගවයතොඅරහයතොසම්මාසම්බුද්ධස්ස 

ඛුද්දකනිකායෙ 

යෙත්තිප්පකරණ-ටීකා 

ගන්ථාරම්භකථාවණ්ණො 
සංවණ්ණොරම්යභ (දී. නි.ටී. 1.ගන්ථාරම්භකථාවණ්ණො; ම.නි. ටී.

1.1 ගන්ථාරම්භකථාවණ්ණො; සං. නි. ටී. 1.1.1
ගන්ථාරම්භකථාවණ්ණො) රතෙත්තයවන්දො සංවණ්යණතබ්බස්ස
ධම්මස්ස පභවනිස්සයවිසුද්ධිපටියවදෙත්ථං, තං පෙ ධම්මසංවණ්ණොසු
විඤ්ඤූෙං බහුමානුප්පාදෙත්ථං, තං සම්මයදව යතසං
උග්ගහණධාරණාදික්කමලද්ධබ්බාය සම්මාපටිපත්තියා
සබ්බහිතසුෙනිප්ඵාදෙත්ථං. අථ වා මඞ්ගලභාවයතො, සබ්බකිරියාසු 
පුබ්බකිච්චභාවයතො, පණ්ඩියතහි සම්මාචරිතභාවයතො, ආයතිං පයරසං
දිට්ඨානුගතිආපජ්ජෙයතො ච සංවණ්ණොයං රතෙත්තයපණාමකිරියා. අථ
වා රතෙත්තයපණාමකරණං පූජනීයපූජාපුඤ්ඤවියසසනිබ්බත්තෙත්ථං, තං
අත්තයෙො යථාලද්ධසම්පත්තිනිමිත්තස්ස කම්මස්ස බලානුප්පදාෙත්ථං, 
අන්තරා ච තස්ස අසඞ්යකොචෙත්ථං, තදුභයං අෙන්තරායයෙ අට්ඨකථාය
පරිසමාපෙත්ථං. ඉදයමව ච පයයොජෙංආචරියයෙඉධාධිප්යපතං. තථා හි
වක්ෙති ‘‘වන්දොජනිතං…යප.… තස්ස යතජසා’’ති. වත්ථුත්තයපූජා හි
නිරතිසයපුඤ්ඤක්යෙත්තසම්බුද්ධියා අපරියමයයප්පභායවො
පුඤ්ඤාතිසයයොති බහුවිධන්තරායයපි යලොකසන්නිවායස
අන්තරායනිබන්ධෙසකලසංකියලසවිද්ධංසොයපයහොති, භයාදිඋපද්දවඤ්ච
නිවායරති.යථාහ– 

‘‘පූජාරයහපූජයයතො, බුද්යධයදිවසාවයක’’ති. (ධ.ප.195; අප.
යථර 1.10.1) ච, 

තථා – 

‘‘යය, භික්ෙයව, බුද්යධ පසන්ො, අග්යගයත පසන්ො, අග්යග
යෙොපෙ පසන්ොෙංඅග්යගොවිපායකොයහොතී’’ති(අ.නි.4.34; ඉතිවු.
90) ච, 

තථා– 

‘‘‘බුද්යධො’තිකිත්තයන්තස්ස, කායයභවතියාපීති; 
වරයමවහිසාපීති, කසියණෙපිජම්බුදීපස්ස; 
‘‘‘ධම්යමො’ති…යප.… ‘සඞ්ය ො’ති…යප.… දීපස්සා’’ති. (දී. නි. 
අට්ඨ.1.6; ඉතිවු.අට්ඨ90; දී.නි.ටී.1.ගන්ථාරම්භකථාවණ්ණො; 
ම.නි.ටී. 1.1; අ.නි.ටී.2.4.34) ච, 
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තථා– 

‘‘යස්මිං, මහාොම, සමයය අරියසාවයකො තථාගතං අනුස්සරති, 
යෙවස්ස තස්මිං සමයය රාගපරියුට්ඨිතං චිත්තං යහොති, ෙ
යදොස…යප.…ෙ යමොහපරියුට්ඨිතං චිත්තං යහොතී’’ති (අ. නි. 6.10; 
11.11) ච, 

තථා– 

‘‘අරඤ්යඤ රුක්ෙමූයලවා…යප.…; 
භයං වා ඡම්භිතත්තං වා, යලොමහංයසො ෙ යහස්සතී’’ති. (සං. නි. 
1.249) ච; 

තත්ථ යස්ස රතෙත්තයස්ස වන්දෙං කත්තුකායමො, තස්ස 

ගුණාතිසයයයොගසන්දස්සෙත්ථං ‘‘මහාකාරුණික’’න්තිආදිො 
ගාථාත්තයමාහ.ගුණාතිසයයයොයගෙහිවන්දොරහභායවො, වන්දොරයහච
කතා වන්දො යථාධිප්යපතප්පයයොජෙං සායධතීති. තත්ථ යස්සා
සංවණ්ණෙං කත්තුකායමො, සා යෙත්ති වියසසයතො
යථානුයලොමසාසෙසන්නිස්සයා, තස්ස ච විචිත්තාකාරප්පවත්තිවිභාවිනී.
තථා හි සුත්තන්තයදසො ෙ විෙයයදසො විය කරුණාප්පධාො, ොපි
අභිධම්මයදසො විය පඤ්ඤාප්පධාො, අථයෙොකරුණාපඤ්ඤාප්පධාොති
තදුභයප්පධාෙයදසොවියසසවිභාවෙං තාව සම්මාසම්බුද්ධස්ස යථොමෙං

කාතුං තම්මූලකත්තා යසසරතොෙං ‘‘මහාකාරුණිකං ොථ’’න්තිආදි
වුත්තං. 

තත්ථකිරතීති (දී.නි. ටී. 1.ගන්ථාරම්භකථාවණ්ණො; ම.නි.ටී. 1.1; 

සං.නි.ටී.1.1.1; අ.නි.ටී.1.1.1) කරුණා, පරදුක්ෙංවික්ඛිපතිඅපයෙතීති

අත්යථො. අථ වා කිණාතීති කරුණා, පරදුක්යෙ සති කාරුණිකං හිංසති

විබාධතීතිඅත්යථො. කම්පෙංකයරොතීතිවා කරුණා, පරදුක්යෙ සතිසාධූෙං

හදයයෙදංකයරොතීතිඅත්යථො.කමිතිවාසුෙං, තංරුන්ධතීති කරුණා. එසා
හි පරදුක්ොපෙයෙකාමතාලක්ෙණා, අත්තසුෙනිරයපක්ෙතාය 
කාරුණිකාෙං සුෙං රුන්ධති විබන්ධතීති අත්යථො. කිරියති දුක්ඛියතසු

පසාරියතීති වා කරුණා, කරුණාය නියුත්යතොති කාරුණියකො යථා
‘‘යදොවාරියකො’’ති (අ. නි. 7.67). යථා හි ද්වාරට්ඨාෙයතො අඤ්ඤත්ථ
වත්තමායෙොපි ද්වාරපටිබද්ධජීවියකො පුරියසො ද්වාරාෙතිවත්තවුත්තිතාය
ද්වායරනියුත්යතොති ‘‘යදොවාරියකො’’තිවුච්චති, එවංභගවායමත්තාදිවයසෙ
කරුණාවිහාරයතො අඤ්ඤත්ථ වත්තමායෙොපි කරුණාෙතිවත්තවුත්තිතාය
කරුණායනියුත්යතොති‘‘කාරුණියකො’’තිවුච්චති. මහාභිනීහාරයතොපට්ඨාය
හි යාව මහාපරිනිබ්බාො යලොකහිතත්ථයමව යලොකොථා තිට්ඨන්තීති. 

මහන්යතො කාරුණියකොති මහාකාරුණියකො. සතිපි භගවයතො 
තදඤ්ඤගුණාෙම්පි වයසෙ මහන්තභායව කාරුණිකසද්දසන්නිධායෙෙ
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පටුෙ 

වුත්තත්තා කරුණාවයසයෙයවත්ථ මහන්තභායවො යවදිතබ්යබො යථා
‘‘මහායවයයාකරයණො’’ති. එවඤ්ච කත්වා ‘‘මහාකාරුණියකො’’ති ඉමිො
පයදෙපුග්ගලාධිට්ඨායෙෙසත්ථුමහාකරුණාවුත්තා යහොති. 

අපයරො ෙයයො – අත්ථසාධෙයතො කරුණං කරුණායෙං

කරුණාසම්පවත්තෙං අරහතීති කාරුණියකො. භගවයතො හි සබ්බඤ්ඤුතාය
අෙවයසසයතො සත්තාෙං හිතං, හිතුපායඤ්ච ජාෙයතො, තත්ථ ච
අකිලාසුයෙො හියතසිතාසත්ථිකා, ෙතථා අඤ්යඤසන්ති. අථ වාකරුණා

කරුණායෙං සීලං පකති සභායවො එතස්සාති කාරුණියකො. භගවා හි
පථවීඵස්සාදයයො විය කක්ෙළඵුසොදිසභාවා කරුණාසභායවො
සභාවභූතකරුයණොතිඅත්යථො.යසසංපුරිමසදිසයමව.අථවා මහාවිසයතාය, 

මහානුභාවතාය, මහප්ඵලතායචමහතීකරුණාති මහාකරුණා. භගවයතොහි
කරුණා නිරවයසයසසු සත්යතසු පවත්තති, පවත්තමාො ච
අෙඤ්ඤසාධාරණා පවත්තති, දිට්ඨධම්මිකාදියභදඤ්ච මහන්තයමව
සත්තාෙං හිතසුෙං එකන්තයතො නිප්ඵායදති, මහාකරුණාය නියුත්යතොති 

මහාකාරුණියකො, තං මහාකාරුණිකං. යසසං සබ්බං වුත්තෙයයයෙව 
යවදිතබ්බං.සුමාගධාදිපදාෙංවියයචත්ථසද්දසිද්ධියවදිතබ්බා. 

ොථතීති ොයථො, යවයෙයයාෙංහිතසුෙංආසීසතිපත්යථතීතිඅත්යථො, 
යමත්තායෙවයසෙ යචත්ථ හිතසුොසීසෙං යවදිතබ්බං, ෙ
කරුණායෙවයසෙ පඨමපයදෙ වුත්තත්තා. අථ වාොථති යවයෙයයගතං 

කියලසබයසෙං උපතායපතීති ොයථො, ොථතීති වා ොයථො, යාචතීති
අත්යථො.භගවාහි‘‘සාධු, භික්ෙයව, භික්ඛුකායලෙ කාලංඅත්තසම්පත්තිං
පච්චයවක්ඛිතා’’තිආදිො (අ.නි.8.7, 8) සත්තාෙංතංතං හිතප්පටිපත්තිං
යාචිත්වාපිමහාකරුණායසමුස්සාහියතොයතතත්ථනියයොයජති.පරයමෙවා 
චිත්තිස්සරියයෙ සමන්ොගයතො, සබ්බසත්යත වා සීලාදිගුයණහි ඊසති

අභිභවතීති පරමිස්සයරොභගවා ‘‘ොයථො’’තිවුච්චති, තංොථං. 

ඤාතබ්බන්ති යෙෙයං, අතීතාදියභදභින්ෙං සබ්බං සඞ්ෙතං, 

අසඞ්ෙතඤ්ච. සඞ්ගරණට්යඨෙ සාගයරො, පතිතපතිතාෙං අත්තයෙො

පුථුලගම්භීරභායවහිසංසීදෙංනිම්මුජ්ජෙංකයරොතීති අත්යථො. සං-සද්දස්ස
යචත්ථ ‘‘සාභායවො, සාරායගො’’තිආදීසු (ධ. ස. 389, 391) විය

නිරුත්තිෙයයෙ දට්ඨබ්යබො. සඞ්ගරණට්යෙොති වා සඞ්ගරකරණට්යඨෙ, 
ඨිතධම්මතාය‘‘අයංයමමරියාදා, ඉමංයවලංොතික්කමාමී’’තියලොයකෙ 
සඞ්ගරං සඞ්යකතං කයරොන්යතො විය යහොතීති අත්යථො. සඞ්ගරණං වා

සමන්තයතො ගලෙං සන්දෙං උදයකෙ කයරොතීති සාගයරො. 
කප්පවුට්ඨාෙකායල හි මහාසමුද්යදො ඉයතො චියතො ච පග් රිත්වා සකලං
යලොකධාතුං එයකො ං කයරොතීති. යලොකියා පෙ වදන්ති ‘‘සාගරස්ස 

රඤ්යඤොපුත්යතහිසාගයරහිනිබ්බත්තියතොෙයතොති සාගයරො, පුරත්ථියමො
සමුද්දප්පයදයසො, තංසම්බන්ධතාය රුළ්හිවයසෙ සබ්යබොපි සමුද්යදො තථා 

යවොහරීයතී’’ති. සාගරසදිසත්තා සාගයරො, යඤයයයමව සාගයරොති 
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පටුෙ 

යෙෙයසාගයරො. සදිසතා යචත්ථ පුථුලදුත්තරගම්භීරාොදිකාලිකතාහි
යවදිතබ්බා, නිහීෙං යචතයමොපම්මං. තථා හි යඤයයස්යසව සාතිසයා
පුථුලතා අපරිමාණයලොකධාතුබයාපෙයතො, සබ්බඤ්ඤුතඤ්ඤාණස්යසව 
තරණීයතාය දුත්තරතා, ගම්භීරතා, ආදියකොටිරහිතාචපවත්ති, ෙඉතරස්ස 
පරිච්ඡින්ෙයදසත්තා බාහිරකවීතරායගහිපි ඉත්තයරෙ ෙයණෙ 
අතික්කමිතබ්බත්තා, පරිමිතගම්භීරත්තා, පරිමිතකාලත්තා ච.

යඤයයසාගරස්ස පාරං පරියන්තං ගයතොති යෙෙයසාගරපාරූ, තං
යඤයයසාගරපාරගුං. 

ගමෙඤ්යචත්ථ ඤාණගමෙයමව, ෙ ඉතරං යඤයයග්ගහණයතො, තං
පෙ ඤාණං දුවිධං සම්මසෙපටියවධයභදයතො, තථා යහතුඵලයභදයතො.
තත්ථ ‘‘කිච්ඡංවතායංයලොයකොආපන්යෙො’’තිආදිො(දී.නි.2.57; සං.නි.
2.4, 10; යපටයකො. 23) කරුණායෙවයසයෙව අභිනිවිසිත්වා

අයෙකාකාරයවොකායර සඞ්ොයර සම්මසන්තං භගවයතො සම්මසෙොණං 
ඡත්තිංසයකොටිසතසහස්සමුයෙෙ යඤයයසාගරං අජ්ය ොගායහත්වා තස්ස

පාරංපරියන්තංඅගමාසි, යං‘‘මහාවජිරඤාණ’’න්තිවුච්චති. පටියවධොණං 
පෙ සබ්බඤ්ඤුතඤ්ඤාණපදට්ඨාෙං ආසවක්ෙයඤාණං, 
ආසවක්ෙයඤාණපදට්ඨාෙඤ්ච සබ්බඤ්ඤුතඤ්ඤාණං, යං ‘‘මහායබොධී’’ති
වුච්චති. පාරගමෙඤ්චතස්සකිච්චසිද්ධියා, සමත්ථතායචයවදිතබ්බං.තථා

යථාවුත්තං සම්මසෙඤාණං යහතු, ඉතරං ඵලං. සහ සම්මසෙඤායණෙවා

ආසවක්ෙයඤාණං යහතු, සබ්බඤ්ඤුතඤ්ඤාණං ඵලං තදානිසංසභාවයතොති
යවදිතබ්බං. 

වන්යදති ෙමාමි, අභිත්ථවාමි වා. සණ්හට්යඨෙ නිපුණා, 

අනුපචිතඤාණසම්භාරාෙං අගාධට්යඨෙ ගම්භීරා, එකත්තාදියභදයතො

ෙන්දියාවට්ටාදිවිභාගයතො ච විචිත්රා විසිට්ඨා ොොවිධා ෙයා එතිස්සාති 

නිපුණගම්භීරවිචිත්රෙො, නිපුණගම්භීරවිචිත්රෙයා යදසො අස්සාති 

නිපුණගම්භීරවිචිත්රෙෙයදසයෙො, තං නිපුණ…යප.… යදසෙං. ෙයතීති වා 

ෙයෙො, පාළිගති, සා ච වුත්තෙයයෙ අත්ථයතො නිපුණා, අත්ථයතො

බයඤ්ජෙයතො ච ගම්භීරා, සඞ්යෙපවිත්ථාරානුයලොමාදිප්පවත්තියා

ොොවිධතාය විචිත්රා. තථා හි පඤ්ඤත්තිඅනුපඤ්ඤත්තිආදිවයසෙ, 
සංකියලසභාගියාදියලොකියාදිතදුභයයවොමිස්සතාදිවයසෙ, 
කුසලාදිෙන්ධාදිසඞ්ගහාදිසමයවිමුත්තාදිඨපොදිකුසලමූලාදිතිකපට්ඨාොදිව
යසෙච අයෙකවිධාපාළිගතීති. 

තත්ථ(දී.නි.ටී.1.ගන්ථාරම්භකථාවණ්ණො)ද්වීහාකායරහි භගවයතො
යථොමොයවදිතබ්බාඅත්තහිතසම්පත්තියතො, පරහිතප්පටිපත්තියතොච.යතසු 
අත්තහිතසම්පත්ති අොවරණඤාණාධිගමයතො, සවාසොෙං සබ්යබසං
කියලසාෙං අච්චන්තප්පහාෙයතො ච යවදිතබ්බා, පරහිතප්පටිපත්ති 
ලාභසක්කාරාදිනිරයපක්ෙචිත්තස්ස සබ්බදුක්ෙනියයානිකධම්මයදසෙයතො, 
පටිවිරුද්යධසුපි නිච්චං හිතජ් ාසයඤාණපරිපාකකාලාගමෙයතො ච
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පටුෙ 

යවදිතබ්බා. සා පයෙත්ථ පයයොගයතො, ආසයයතො ච දුවිධා, 
පරහිතප්පටිපත්ති, යථාවුත්තයභදා දුවිධා ච අත්තහිතසම්පත්ති පකාසිතා 
යහොති. කථං? ‘‘මහාකාරුණික’’න්ති ඉමිො ආසයයතො, ‘‘නිපුණ…යප.…
යදසෙ’’න්ති ඉමිො පයයොගයතො, ‘‘ොථ’’න්ති ඉමිො පෙ උභයථාපි
භගවයතො පරහිතප්පටිපත්ති පකාසිතා කරුණාකිච්චදීපෙයතො, 
‘‘යඤයයසාගරපාරගු’’න්ති ඉමිො සාතිසයං අත්තහිතසම්පත්ති 
පරමුක්කංසගතඤාණකිච්චදීපෙයතො. 

අථවාතීහාකායරහිභගවයතොයථොමොයවදිතබ්බායහතුයතො, ඵලයතො, 

උපකාරයතො ච.තත්ථ යහතු මහාකරුණා, සාපෙපඨමපයදෙසරූයපයෙව

දස්සිතා. ඵලං චතුබ්බිධං ඤාණසම්පදා පහාෙසම්පදා ආනුභාවසම්පදා 

රූපකායසම්පදා චාති. තාසු පධාෙභූතා ොණපහාෙසම්පදා 
‘‘යඤයයසාගරපාරගු’’න්ති ඉමිො පයදෙ පකාසිතා. පධායෙ හි දස්සියත
අවිොභාවයතො ඉතරම්පි ද්වයං දස්සිතයමව යහොති. ෙ හි බුද්ධාෙං
ආනුභාවරූපකායසම්පත්තීහි විො කදාචිපි ධම්මකායසිරී වත්තතීති. 

උපකායරො අෙන්තරං අබාහිරං කත්වා තිවිධයාෙමුයෙෙ
විමුත්තිධම්මයදසො, සා‘‘ොථං, නිපුණ…යප.…යදසෙ’’න්ති පදද්වයයෙ
පකාසිතාතියවදිතබ්බං. 

තත්ථ (දී. නි. ටී. 1.ගන්ථාරම්භකථාවණ්ණො) ‘‘මහාකාරුණික’’න්ති
එයතෙසම්මාසම්යබොධියාමූලංදස්යසති.මහාකරුණාසඤ්යචොදිතමාෙයසො 
හි භගවා සංසාරපඞ්කයතො සත්තාෙං සමුද්ධරණත්ථං කතාභිනීහායරො
අනුපුබ්යබෙ පාරමියයො පූයරත්වා අනුත්තරං සම්මාසම්යබොධිං අධිගයතොති
කරුණා සම්මාසම්යබොධියා මූලං. ‘‘යඤයයසාගරපාරගු’’න්ති එයතෙ
පුබ්බභාගප්පටිපත්තියා සද්ධිං සම්මාසම්යබොධිං දස්යසති.
අොවරණඤාණපදට්ඨාෙඤ්හි මග්ගඤාණං, මග්ගඤාණපදට්ඨාෙඤ්ච
අොවරණඤාණං ‘‘සම්මාසම්යබොධී’’ති වුච්චති. වුත්තප්පයභදං පෙ
සම්මසෙඤාණං සහ පඤ්ඤාපාරමියා තස්සා පුබ්බභාගපටිපදා. තස්සා හි
ආනුභායවෙ 
ලීනුද්ධච්චපතිට්ඨාොයූහෙකාමසුෙල්ලිකත්තකිලමථානුයයොගසස්සතුච්යඡ
දාදිඅන්තද්වයවිරහිතා උක්කංසපාරමිප්පත්තා මජ්ඣිමා පටිපදා
භාවොපාරිපූරිංගතා. ‘‘ොථ’’න්තිඉමිො සම්මාසම්යබොධියාඵලංදස්යසති
යලොකත්තයොයකභාවදීපෙයතො. තථා හි සබ්බාෙත්ථපරිහාරපුබ්බඞ්ගමාය
නිරවයසසහිතසුෙවිධාෙතප්පරාය නිරතිසයාය පයයොගසම්පත්තියා, 
සයදවමනුස්සාය පජාය අච්චන්තුපකාරිතාය 
අපරිමිතනිරුපමභාවගුණවියසසසමඞ්ගිතාය ච සබ්බසත්තුත්තයමො භගවා
අපරිමාණාසු යලොකධාතූසු අපරිමාණාෙං සත්තාෙං
අනුත්තරගාරවට්ඨාෙභූතතාය ච ‘‘ොයථො’’ති වුච්චතීති. ‘‘නිපුණ…යප.…
යදසෙ’’න්ති ඉමිො සම්මාසම්යබොධියා පයයොජෙං දස්යසති.
සංසාරමයහො යතො සත්තසන්තාරණත්ථඤ්හි භගවතා සම්මාසම්යබොධි
අභිපත්ථිතා, තඤ්ච සත්තසන්තාරණං යථාවුත්තයදසොසම්පත්තියා 
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පටුෙ 

සමිජ් ති තදවිොභාවයතො. ඉමිො භගවයතො සාතිසයා පරහිතප්පටිපත්ති
දස්සිතා, ඉතයරහි අත්තහිතසම්පත්තීතිතදුභයයෙඅත්තහිතායපටිපන්ොදීසු
චතූසු පුග්ගයලසු භගවයතො චතුත්ථපුග්ගලභාවං දීයපති, යතෙ ච
අනුත්තරදක්ඛියණයයභාවං, උත්තමවන්දනීයභාවං, අත්තයෙො ච
වන්දෙකිරියායයෙත්තඞ්ගතභාවංදීයපති. 

එත්ථ ච යථා ‘‘මහාකාරුණික’’න්ති ඉමිො පයදෙ භගවයතො
මහාකරුණා දස්සිතා, එවං ‘‘යඤයයසාගරපාරගු’’න්තිඑයතෙමහාපඤ්ඤා

දස්සිතා. යතසු කරුණාග්ගහයණෙ යලොකියයසු
මහග්ගතභාවප්පත්තාසාධාරණගුණදීපෙයතො භගවයතො 

සබ්බයලොකියගුණසම්පත්ති දස්සිතා යහොති, පේොග්ගහයණෙ 
සබ්බඤ්ඤුතඤ්ඤාණපදට්ඨාෙමග්ගඤාණදීපෙයතො

සබ්බයලොකුත්තරගුණසම්පත්ති. තදුභයග්ගහණසිද්යධො එව චත්යථො
ොථසද්යදෙ පකාසීයති. කරුණාවචයෙෙ උපගමෙං නිරුපක්කියලසං
දස්යසති, පඤ්ඤාවචයෙෙ අපගමෙං. තථා කරුණාග්ගහයණෙ 
යලොකසමඤ්ඤානුරූපං භගවයතො පවත්තිං දස්යසති
යලොකයවොහාරවිසයත්තා කරුණාය, පඤ්ඤාග්ගහයණෙ සමඤ්ඤාය
අෙතිධාවෙං. සභාවාෙවයබොයධෙ හි ධම්මාෙං සමඤ්ඤං අතිධාවිත්වා 
සත්තාදිසම්මසෙං යහොතීති. තථා කරුණාග්ගහයණෙ
මහාකරුණාසමාපත්තිවිහාරං දස්යසති, පඤ්ඤාග්ගහයණෙ තීසු කායලසු
අප්පටිහතඤාණං, චතුසච්චඤාණං, චතුපටිසම්භිදාඤාණං, 
චතුයවසාරජ්ජඤාණං. කරුණාග්ගහයණෙ මහාකරුණාසමාපත්තිඤාණස්ස
ගහිතත්තා යසසාසාධාරණඤාණානි, ඡ අභිඤ්ඤා, අට්ඨසු පරිසාසු (ම. නි.
1.151, 178) අකම්පෙඤාණානි, දසබලානි, චුද්දසබුද්ධඤාණානි, යසොළස
ඤාණචරියා, අට්ඨාරස බුද්ධධම්මා (මහානි. 69, 156; චූළනි.
යමො රාජමාණවපුච්ඡානිද්යදස 85; පටි. ම. 3.5; දී.නි. අට්ඨ. 3.305; විභ.
මූලටී. සුත්තන්තභාජනීයවණ්ණො; දී. නි. ටී. 3.141), චතුචත්තාලීස 
ඤාණවත්ථූනි සත්තසත්තති ඤාණවත්ථූනීති (සං. නි. 2.34) එවමාදීෙං
අයෙයකසං පඤ්ඤාප්පයභදාෙංවයසෙඤාණචාරංදස්යසති. 

තථා කරුණාග්ගහයණෙ චරණසම්පත්ති, පඤ්ඤාග්ගහයණෙ 
විජ්ජාසම්පත්ති. කරුණාග්ගහයණෙ සත්තාධිපතිතා, පඤ්ඤාග්ගහයණෙ
ධම්මාධිපතිතා. කරුණාග්ගහයණෙ යලොකොථභායවො, පඤ්ඤාග්ගහයණෙ
අත්තොථභායවො. තථා කරුණාග්ගහයණෙ පුබ්බකාරිභායවො, 
පඤ්ඤාග්ගහයණෙ කතඤ්ඤුතා. කරුණාග්ගහයණෙ අපරන්තපතා, 
පඤ්ඤාග්ගහයණෙ අෙත්තන්තපතා. කරුණාග්ගහයණෙ වා
බුද්ධකරධම්මසිද්ධි, පඤ්ඤාග්ගහයණෙ බුද්ධභාවසිද්ධි. තථා
කරුණාග්ගහයණෙ පයරසං තාරණං, පඤ්ඤාග්ගහයණෙ සයං තාරණං.
තථා කරුණාග්ගහයණෙ සබ්බසත්යතසු අනුග්ගහචිත්තතා, 
පඤ්ඤාග්ගහයණෙ සබ්බධම්යමසු විරත්තචිත්තතා දස්සිතා යහොති.
සබ්යබසඤ්ච බුද්ධගුණාෙං කරුණා ආදි තංනිදාෙභාවයතො, පඤ්ඤා
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පරියයොසාෙං තයතො උත්තරි කරණීයාභාවයතො, ඉති
ආදිපරියයොසාෙදස්සයෙෙ සබ්යබ බුද්ධගුණා දස්සිතා යහොන්ති. තථා
කරුණාවචයෙෙ සීලක්ෙන්ධපුබ්බඞ්ගයමො සමාධික්ෙන්යධො දස්සියතො
යහොති.කරුණානිදාෙඤ්හිසීලංතයතො පාණාතිපාතාදිවිරතිප්පවත්තියතො, සා 
ච ාෙත්තයසම්පයයොගිනීති. පඤ්ඤාවචයෙෙපඤ්ඤාක්ෙන්යධො.සීලඤ්ච
සබ්බබුද්ධගුණාෙං ආදි, සමාධි මජ්ය , පඤ්ඤා පරියයොසාෙන්ති එවම්පි
ආදිමජ් පරියයොසාෙකලයාණා සබ්යබ බුද්ධගුණා දස්සිතා යහොන්ති
ෙයයතො දස්සිතත්තා. එයසො එව හි නිරවයසසයතො බුද්ධගුණාෙං
දස්සනුපායයො, යදිදං ෙයග්ගාහණං, අඤ්ඤථා යකො ොම සමත්යථො
භගවයතොගුයණඅනුපදංනිරවයසසයතොදස්යසතුං. යතයෙවාහ– 

‘‘බුද්යධොපි බුද්ධස්ස භයණයය වණ්ණං, කප්පම්පි යච 
අඤ්ඤමභාසමායෙො; 
ඛීයයථ කප්යපො චිරදී මන්තයර, වණ්යණො ෙ ඛීයයථ
තථාගතස්සා’’ති. (දී.නි.අට්ඨ.1.304; 3.141; ම.නි.අට්ඨ.3.425; 
උදා.අට්ඨ.53; අප.අට්ඨ. 2.7.20; බු.වං.අට්ඨ.4.4; චරියා.අට්ඨ.
නිදාෙකථා, පකිණ්ණකකථා; දී. නි. ටී. 
1.ගන්ථාරම්භකථාවණ්ණො; ම.නි.ටී.1.1; සං.නි.ටී.1.1.1; අ.නි.
ටී. 1.1.1; වජිර. ටී. ගන්ථාරම්භකථා; සාරත්ථ. ටී.
1.ගන්ථාරම්භකථාවණ්ණො); 

යතයෙව ච ආයස්මතා සාරිපුත්තත්යථයරොපි බුද්ධගුණපරිච්යඡදෙං 
පතිඅනුයුත්යතෙ ‘‘යෙොයහතං, භන්යත’’ති (දී.නි. 2.145) පටික්ඛිපිත්වා
‘‘අපිචයම, භන්යත, ධම්මන්වයයොවිදියතො’’ති(දී.නි.2.146) වුත්තං. 

එවං සඞ්යෙයපෙ සකලසබ්බඤ්ඤුගුයණහි භගවන්තං අභිත්ථවිත්වා 

ඉදානි සද්ධම්මං යථොයමතුං ‘‘විජ්ජාචරණසම්පන්ො’’තිආදිමාහ. තත්ථ
විජ්ජාචරණසම්පන්ො හුත්වාති වචෙයසයසො. වින්දියං ධම්මාෙං

සලක්ෙණං, සාමඤ්ඤලක්ෙණඤ්ච වින්දතීති විජ්ජා, යලොභක්ෙන්ධාදීනිවා 

විජ් ෙට්යඨෙ විජ්ජා, චතුන්ෙං වා අරියසච්චාෙං විදිතකරණට්යඨෙ 

විජ්ජාති එවං තායවත්ථ වචෙත්ථයතො විජ්ජා යවදිතබ්බා. පයභදයතො පෙ

තිස්යසොපිවිජ්ජා විජ්ජා භෙයභරවසුත්යත ආගතනියායමයෙව, අට්ඨපිවිජ්ජා 

විජ්ජා අම්බට්ෙසුත්තාදීසු (දී. නි. 1.278 ආදයයො) ආගතනියායමයෙව.

චරන්ති යතහීති චරණානි, සීලසංවරාදයයො පඤ්චදස ධම්මා, ඉති ඉමාහි
විජ්ජාහි, ඉයමහි ච චරයණහි සම්පන්ො සම්පන්ොගතාති 

විජ්ජාචරණසම්පන්ො. 

යෙොති යයෙ ධම්යමෙ කරණභූයතෙ, යහතුභූයතෙ ච. තත්ථ
මග්ගධම්මස්සකරණත්යථොයවදිතබ්යබොනියයාෙකිරියාසාධකතමභාවයතො, 
නිබ්බාෙධම්මස්ස යහතුඅත්යථො ආරම්මණපච්චයභාවයතො. පච්චයත්යථො හි 
අයංයහත්වත්යථො.පරියත්තිධම්මස්සපියහතුඅත්යථොයුජ්ජයතව පරම්පරාය
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යහතුභාවයතො. ඵලධම්යම පෙ උභයම්පි සම්භවති. කථං? ‘‘තාය සද්ධාය 
අවූපසන්තායා’’ති වචෙයතො මග්යගෙ සමුච්ඡින්ොෙං කියලසාෙං 
පටිප්පස්සද්ධිප්පහාෙකිච්චතාය ඵලස්ස නියයාොනුගුණතා, 
නියයාෙපරියයොසාෙතා චාති ඉමිො පරියායයෙ සියා කරණත්යථො
නියයාෙකිරියාය. සකදාගාමිමග්ගවිපස්සොදීෙං පෙ 
උපනිස්සයපච්චයභාවයතො සියා යහතුඅත්යථො. එවඤ්ච කත්වා 

අග්ගප්පසාදසුත්තාදීසු (ඉතිවු. 90) අග්ගාදිභායවෙ අග්ගහිතාපි 

ඵලපරියත්තිධම්මා ඡත්තමාණවකවිමාොදීසු (වි. ව. 886 ආදයයො) 
සරණීයභායවෙ ගහිතාති යතසං මග්ගනිබ්බාොෙං විය මහාඅට්ඨකථායං
සරණභායවො උද්ධයටො. වියසසයතො යචත්ථ මග්ගපරියාපන්ො එව
විජ්ජාචරණධම්මා යවදිතබ්බා. යත හි නිප්පරියායයෙ නියයාෙකිරියාය
සාධකතමභූතා, ෙඉතයර.ඉතයරසංපෙනියයාෙත්ථතාය නියයාෙතා.යදි
එවං කස්මා ‘‘විජ්ජාචරණසම්පන්ො හුත්වා’’ති වුත්තං, 
නියයාෙසමකාලයමව හි යථාවුත්තවිජ්ජාචරණසම්පත්තිසමධිගයමොති? 
ොයං වියරොයධො සමාෙකාලතාය එව අධිප්යපතත්තා යථා ‘‘චක්ඛුඤ්ච
පටිච්ච රූයප ච උප්පජ්ජති චක්ඛුවිඤ්ඤාණ’’න්ති (ම. නි. 1.204, 400; 

3.421, 425, 426; සං.නි.2.43-45; 4.60; කථා.465, 467). සම්පන්ොතිවා
පදස්ස වත්තමාෙකාලත්ථතා යවදිතබ්බා ‘‘උප්පන්ො ධම්මා’’ති (ධ. ස.
තිකමාතිකා 17) එත්ථ උප්පන්ෙසද්දස්ස විය. එවඤ්ච කත්වා
වචෙයසසමන්තයරයෙව පදයයොජො සිද්ධා යහොති. ‘‘යයො’’ති ච පදං
උභයත්ථ සම්බන්ධිතබ්බං ‘‘යයෙ ධම්යමෙ විජ්ජාචරණසම්පන්ො, යයෙ
ධම්යමෙනියයන්තී’’ති. 

යලොකයතොති ෙන්ධාදියලොකයතො, වට්ටයතොති අත්යථො. න්ති තං

මග්ගනිබ්බාෙඵලපරියත්තියභදං ධම්මං. උත්තමන්ති යසට්ඨං. තථා යහස
අත්තොඋත්තරිතරස්සඅභායවෙ ‘‘අනුත්තයරො’’තිවුච්චති.තත්ථමග්ගස්ස
නියයාෙයහතුආදිඅත්යථෙ, නිබ්බාෙස්ස නිස්සරණවියවකාදිඅත්යථෙ, 
ඵලස්ස අරියසන්තභාවාදිඅත්යථෙ ච යසට්ඨතා යවදිතබ්බා. ස්වායමත්යථො
‘‘යාවතා, භික්ෙයව, ධම්මා සඞ්ෙතා, අරියයො අට්ඨඞ්ගියකො මග්යගො යතසං 
අග්ගමක්ොයතී’’ති (ඉතිවු. 90; අ. නි. 4.34) ආදිසුත්තපදානුසායරෙ 
විභායවතබ්යබො. 

ධම්මන්ති යථානුසිට්ඨං පටිපජ්ජමායෙ අපායයතො, සංසාරයතො ච

අපතමායෙ කත්වා ධායරතීති ධම්යමො. සම්මා, සාමඤ්ච සබ්බධම්මාෙං

බුද්ධත්තා සම්මාසම්බුද්යධො, සබ්බඤ්ඤුතාඅොවරණඤායණොසමන්තචක්ඛු
භගවා, යතෙ යථා සම්මාසම්යබොධිසමධිගයමයෙව සබ්යබ බුද්ධගුණා
සම්පාපුණීයන්ති, එවං සම්මයදව ආයසවොය භාවොය බහුලීකිරියාය 
සම්මාපටිපත්තියා සම්මයදව පච්චයවක්ෙණාය සක්කච්චං ධම්මයදසොය 
යවයෙයයසන්තායෙසුපතිට්ඨාපයෙෙ– 
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පටුෙ 

‘‘අරියං, යවොභික්ෙයව, සම්මාසමාධිං යදයසස්සාමි(ම.නි.3.136; 
යපටයකො.24). මග්ගාෙට්ඨඞ්ගියකොයසට්යඨො (ධ.ප.273; යෙත්ති.
170; යපටයකො.30). යාවතා, භික්ෙයව, ධම්මාසඞ්ෙතාවාඅසඞ්ෙතා
වා, විරායගො යතසං අග්ගමක්ොයති (ඉතිවු. 90; අ. නි. 4.34). 
එකායයෙො අයං, භික්ෙයව, මග්යගො සත්තාෙං විසුද්ධියා (දී. නි.
2.373; ම. නි. 1.106; සං. නි. 5.367, 384). ධම්මං, යවො භික්ෙයව, 
යදයසස්සාමිආදිකලයාණ’’න්ති(ම.නි.3.420; යෙත්ති.5) – 

ආදිවචයෙහි, අභිත්ථවයෙෙ ච පූජියතො මානියතො අපචියතොති 

සම්මාසම්බුද්ධපූජියතො, තං සම්මාසම්බුද්ධපූජිතං ධම්මං වන්යදති
සම්බන්යධො. 

අයං පයෙත්ථ සඞ්යෙපත්යථො – යස්ස ධම්මස්ස අධිගමයෙ 
විජ්ජාසම්පන්ො යචවයහොන්ති චරණසම්පන්ො ච, සබ්බවට්ටදුක්ෙයතො ච
නියයන්ති, තයමව අරියාෙං සකලගුණසමඞ්ගිභාවනිමිත්තං, 
අෙවයසසදුක්ෙනිස්සරණයහතුභූතඤ්ච උත්තමං පවරං සද්ධිං
පරියත්තිධම්යමෙ ෙවවිධං යලොකුත්තරධම්මං භගවතාපි 
සම්මාපටිපත්තිආදිවිධිොපූජිතංෙමාමි, අභිත්ථවාමිවාති. 

එත්ථ ච ‘‘යයෙ යලොකයතො නියයන්ති, විජ්ජාචරණසම්පන්ො ච 
යහොන්තී’’ති පදද්වයයෙ යථාක්කමං ධම්මස්ස භායවතබ්බභායවො, 
සච්ඡිකාතබ්බභායවො ච වුත්යතො. යතසු පඨයමෙ විජ්ජාසම්පත්තියා ධම්මං
යථොයමති, දුතියයෙ විමුත්තිසම්පත්තියා. තථා පඨයමෙ  ාෙසම්පදාය, 
දුතියයෙ වියමොක්ෙසම්පදාය. පඨයමෙ වා සමාධිසම්පදාය, දුතියයෙ
සමාපත්තිසම්පදාය. පඨයමෙ වා ෙයඤාණභායවෙ, දුතියයෙ 
අනුප්පාදඤාණභායවෙ. අථ වා පුරියමෙ විජ්ජූපමතාය, දුතියයෙ
වජිරූපමතාය.පුරියමෙවා විරාගසම්පත්තියා, දුතියයෙනියරොධසම්පත්තියා.
තථා පඨයමෙනියයාෙභායවෙ, දුතියයෙ නිස්සරණභායවෙ. පඨයමෙ වා
යහතුභායවෙ, දුතියයෙ අසඞ්ෙතභායවෙ. පඨයමෙ වා දස්සෙභායවෙ, 
දුතියයෙ වියවකභායවෙ. පඨයමෙ වා අධිපතිභායවෙ, දුතියයෙ
අමතභායවෙධම්මංයථොයමති.අථවා පඨයමෙනියයානිකභාවදස්සෙයතො
ස්වාක්ොතතාය ධම්මං යථොයමති, දුතියයෙ සච්ඡිකාතබ්බභාවයතො
සන්දිට්ඨිකතාය. තථා පුරියමෙ අකාලිකතාය, පච්ඡියමෙ එහිපස්සිකතාය.
පුරියමෙවාඔපයෙයයිකතාය, පච්ඡියමෙපච්චත්තංයවදිතබ්බතාය ධම්මං
යථොයමති. 

‘‘උත්තම’’න්ති ච එයතෙ අඤ්ඤස්ස විසිට්ඨස්ස අභාවදීපයෙෙ 
පරිපුණ්ණතාය ධම්මං යථොයමති, ‘‘සම්මාසම්බුද්ධපූජිත’’න්ති එයතෙ
පරිසුද්ධතාය. සබ්බයදොසාපගයමෙ හිස්ස පූජනීයතා. පරිසුද්ධතාය චස්ස 
පහාෙසම්පදා, පරිපුණ්ණතාය පභවසම්පදා. පහාෙසම්පත්තියා ච
භාවොපාරිපූරී අෙවයසසයදොසසමුග් ාටෙයතො, පභවසම්පත්තියා
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සච්ඡිකිරියනිබ්බත්තිතතුත්තරි කරණීයාභාවයතො.අෙඤ්ඤසාධාරණතායහි
උත්තයමොති. තථා භායවතබ්බභායවෙස්ස සහ පුබ්බභාගසීලාදීහි යසක්ො
සීලසමාධිපඤ්ඤාක්ෙන්ධා, සච්ඡිකාතබ්බභායවෙ සහ අසඞ්ෙතාය ධාතුයා
අයසක්ොසීලසමාධිපඤ්ඤාක්ෙන්ධාදස්සිතායහොන්තීති. 

එවං සඞ්යෙයපෙ සබ්බසද්ධම්මගුයණහි සද්ධම්මං යථොයමත්වා ඉදානි 

අරියසඞ් ං යථොයමතුං ‘‘සීලාදිගුණසම්පන්යෙො’’තිආදි වුත්තං. තත්ථ 

සීලාදිගුණසම්පන්යෙොති සීලසමාධිපඤ්ඤාවිමුත්තියාදිගුයණහි සම්පන්යෙො
සමන්ොගයතො, සම්පන්ෙසීලාදිගුයණො වා. අරියාෙඤ්හි
තංතංමග්ගවජ් කියලසප්පහායෙෙ හතපටිපක්ො සුවිසුද්ධා සීලාදයයො 
‘‘සම්පන්ො’’ති වත්තබ්බතං අරහන්ති, ෙ පුථූජ්ජොෙං, යයතො 
‘‘සුප්පටිපන්යෙො’’තිආදිො (ම. නි. 1.74; අ. නි. 6.10; උදා. 18) 

අරියසඞ්ය ො යථොමීයති. අථ වා සීලාදිගුණසම්පන්යෙොති
පරිපුණ්ණසීලාදිගුයණො. අරියපුග්ගලාෙඤ්හිඅරියසච්චප්පටියවයධෙසයහව

යථාරහංයසක්ොයසක්ො සීලාදිධම්මක්ෙන්ධා පාරිපූරිංගච්ඡන්තීති. ඨියතො 

මග්ගඵයලසූති මග්යගසු, ඵයලසු ච ඨියතො, මග්ගට්යඨො, ඵලට්යඨො චාති

අත්යථො. යෙොති අනියමයතො අරියසඞ් ං නිද්දිසති, තස්ස ‘‘ත’’න්ති ඉමිො
නියමංයවදිතබ්බං. 

ෙනු ච අරියසඞ්ය  ෙ සබ්යබ අරියපුග්ගලා මග්ගට්ඨා, ොපි සබ්යබ 
ඵලට්ඨාති? සච්චයමතං, අවයවධම්යමෙපෙසමුදායංනිද්දිසන්යතොඑවමාහ
යථා‘‘සමං චුණ්ණ’’න්ති.යථාහියයොගචුණ්ණස්සඅවයයවසුලබ්භමායෙො
සමභායවො සමුදායය අපදිසීයති ‘‘සමං චුණ්ණ’’න්ති, එවං අරියසඞ් ස්ස
අවයවභූයතසු අරියපුග්ගයලසු ලබ්භමායෙො මග්ගට්ඨඵලට්ඨභායවො
සමුදායභූයතඅරියසඞ්ය ඨියතො‘‘මග්ගඵයලසූ’’තිඅපදිට්යඨොති යවදිතබ්බං. 

ආරකත්තා කියලයසහි, අෙයය ෙ ඉරියෙයතො, අයය ච ඉරියෙයතො, 

සයදවයකෙ ච යලොයකෙ ‘‘සරණ’’න්ති අරණීයයතො අරියෙො, 

දිට්ඨිසීලසාමඤ්යඤෙ සංහතත්තා සඞ්ය ො, අරියයො ච යසො සඞ්ය ො චාති 

අරිෙසඞ්ය ො, තං අරියසඞ් ං. පුජ්ජභවඵලනිබ්බත්තෙයතො අත්තයෙො 

සන්තාෙං පුොතීති වා පුේෙං, ඛිත්තං වුත්තං බීජං විරුහෙට්ඨාෙතාය

තායති රක්ෙතීති යෙත්තං යකදාරාදි, යෙත්තං වියාති යෙත්තං, සත්තාෙං
පුඤ්ඤස්ස මහප්ඵලභාවකරයණෙ විරුහෙට්ඨාෙතාය යෙත්තන්ති 

පුේෙක්යෙත්තං. අනුත්තරං වන්යදතිසම්බන්යධො. 

එත්ථ ච ‘‘සීලාදිගුණසම්පන්යෙො’’ති එයතෙ අරියසඞ් ස්ස භගවයතො
අනුජාතපුත්තතං දස්යසති, යතෙස්ස පභවසම්පදා දීපිතා යහොති. ‘‘ඨියතො
මග්ගඵයලසූ’’ති එයතෙ පහාෙසම්පදං, ඤාණසම්පදඤ්ච දස්යසති
කියලසාෙං සමුච්යඡදප්පටිප්පස්සද්ධිප්පහාෙදීපෙයතො, 
මග්ගඵලඤාණාධිගමදීපෙයතො ච. ‘‘අරියසඞ් ’’න්ති එයතෙ පභවසම්පදං
සබ්බසඞ් ාෙං අග්ගභාවදීපෙයතො, සයදවයකෙ ච යලොයකෙ 
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අරණීයභාවදීපෙයතො. ‘‘පුඤ්ඤක්යෙත්තං අනුත්තර’’න්ති එයතෙ
යලොකස්සබහූපකාරතං දස්යසතිඅග්ගදක්ඛියණයයභාවදීපෙයතො. 

තථා ‘‘සීලාදිගුණසම්පන්යෙො’’ති ඉදං අරියසඞ් ස්ස
සම්මාඋජුඤායසාමීචිප්පටිපන්ෙභාවදීපෙං. ‘‘ඨියතො මග්ගඵයලසූ’’ති ඉදං 
සතිපි සන්තාෙවිභායගෙ අයෙකභායව
චතුපුරිසයුගඅට්ඨපුරිසපුග්ගලභාවදීපෙං. ‘‘අරියසඞ් ’’න්ති ඉදං
ආහුයෙයයාදිභාවදීපෙං. ‘‘පුඤ්ඤක්යෙත්තංඅනුත්තර’’න්ති ඉදංයලොකස්ස
හිතසුොය පටිපන්ෙතාදීපෙං. තථා ‘‘ඨියතො මග්ගඵයලසූ’’ති ඉදං 
අරියසඞ් ස්ස යලොකුත්තරසරණගමෙසබ්භාවදීපෙං, යතෙස්ස භගවයතො
ඔරසපුත්තභායවො දස්සියතො යහොති. ‘‘සීලාදිගුණසම්පන්යෙො’’ති ඉමිො
පෙස්ස විහතවිධස්තකියලසා අෙවයසසා යසක්ොයසක්ො
සීලාදිධම්මක්ෙන්ධා දස්සිතා. ‘‘අරියසඞ් ං පුඤ්ඤක්යෙත්තං 
අනුත්තර’’න්ති ඉමිො යතසං යතසඤ්යඤව යථාවුත්තගුණවියසසාෙං
සුපරිසුද්ධතං දීයපති. යතෙස්ස මහානුභාවතං, අනුත්තරදක්ඛියණයයභාවං, 
වන්දොරහභාවං, අත්තයෙො ච වන්දොකිරියාය යෙත්තඞ්ගතභාවං දීයපති.
සරණගමෙඤ්චසාවකාෙංසබ්බගුණාෙංආදි, සපුබ්බභාගප්පටිපදායසක්ො
සීලක්ෙන්ධාදයයො මජ්ය , අයසක්ො සීලක්ෙන්ධාදයයො පරියයොසාෙන්ති
ආදිමජ් පරියයොසාෙකලයාණා සබ්යබ අරියසඞ් ගුණා ඉමාය ගාථාය
පකාසිතාති යවදිතබ්බං. 

එවං ගාථාත්තයයෙ සඞ්යෙපයතො සකලගුණසංකිත්තෙමුයෙෙ
රතෙත්තයස්ස පණාමං කත්වා ඉදානි තං නිපච්චකාරං යථාධිප්යපයත

පයයොජයෙ පරිණායමන්යතො ‘‘වන්දොජනිත’’න්ති ගාථමාහ. තත්ථ 

වන්දොජනිතන්ති වන්දොකායරෙ නිබ්බත්තිතං, 
රතෙත්තයගුණාභිත්ථවෙවයසෙ, නිපච්චකාරවයසෙ වා උප්පාදිතන්ති

අත්යථො. ඉතීතිඑවං‘‘මහාකාරුණික’’න්තිආදිප්පකායරෙ.රතිජෙෙට්යඨෙ 

රතෙං, බුද්ධධම්මසඞ් ා, චිත්තීකතාදිභායවොවාරතෙට්යඨො. වුත්තඤ්යහතං
– 

‘‘චිත්තීකතංමහග් ඤ්ච, අතුලංදුල්ලභදස්සෙං; 
අයෙොමසත්තපරියභොගං, රතෙං යතෙ වුච්චතී’’ති. (ඛු. පා. අට්ඨ.
6.3; දී.නි.අට්ඨ.2.33; සං.නි.5.223; සු.නි.අට්ඨ.1.226; මහානි.
අට්ඨ.50; දී. නි.ටී.1.ගන්ථාරම්භකථා; ම.නි.ටී.1.4; සං.නි.ටී.
1.1.4; අ.නි.ටී.1.1.4; සාරත්ථ.ටී.1.ගන්ථාරම්භකථාවණ්ණො); 

චිත්තීකතභාවාදයයො ච අෙඤ්ඤසාධාරණා බුද්ධාදීසු එව ලබ්භන්ති, 

රතොෙං තයං රතෙත්තෙං, තස්මිං රතෙත්තයය. හතන්තරායෙොති
විධස්තඋපද්දයවො හුත්වාති සම්බන්යධො, එයතෙ අත්තයෙො
පසාදසම්පත්තියා, රතෙත්තයස්ස ච යෙත්තභාවසම්පත්තියා තස්ස
පුඤ්ඤස්ස අත්ථසංවණ්ණොයඋප ාතකඋපද්දවාෙං විහෙයෙ සමත්ථතං
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පටුෙ 

දස්යසති. සබ්බත්ථාති සබ්බස්මිං අන්යතො යචව බහි ච, 

අජ් ත්තිකබාහිරවත්ථූසූති අත්යථො. සබ්බත්ථාති වා සබ්බස්මිං කායල, 

සංවණ්ණොය ආදිමජ් පරියයොසාෙකායලසූති වුත්තං යහොති. හුත්වාති
පුබ්බකාලකිරියා, තස්ස‘‘කරිස්සාමත්ථවණ්ණෙ’’න්ති එයතෙසම්බන්යධො. 

තස්සාති යං රතෙත්තයය වන්දොජනිතං පුඤ්ඤං, තස්ස. යතජසාති
ආනුභායවෙබයලෙ. 

එවං රතෙත්තයවන්දොය පයයොජෙං දස්යසත්වා ඉදානි 
යෙත්තිප්පකරණස්ස ගම්භීරත්ථත්තා අත්ථසංවණ්ණොය දුක්කරභාවං

දස්යසතුං ‘‘ඨිති’’න්තිආදිමාහ. තත්ථ ඨිතින්ති ඨාෙං අෙන්තරධාෙං

අවිච්යඡදප්පවත්තිං. ආකඞ්ෙමායෙොති ඉච්ඡමායෙෙ පත්ථයන්යතෙ, 
‘‘අයහොවතායංසද්ධම්මයෙත්තිචිරංතිට්යඨයයා’’තිඑවං පත්ථයන්යතොති

වුත්තං යහොති. චිරන්ති දී කාලං, පඤ්චවස්සසහස්සපරිමාණං කාලන්ති

අත්යථො. සද්ධම්මයෙත්තිොතිසද්ධම්මසඞ්ොතායයෙත්තියා.සද්ධම්යමො හි

යවයෙයයසන්තායෙසු අරියගුණාෙං ෙයෙයතො යෙත්ති, සද්ධම්මස්ස වා

යෙත්ති සද්ධම්මයෙත්ති, තස්සා සද්ධම්මයෙත්තියා, ස්වායමත්යථො 

අට්ෙකථාෙං විචාරියතො එව. යථයරොති ථිරගුණයුත්යතෙ. අභිොචියතොති
ආදරගාරයවෙයාචියතො.අභිමුෙංවායාචියතො, අනුත්තරං කත්වායාචියතොති
අත්යථො. උද්දිස්ස වා යාචියතො, ගරුතරං කත්වා යාචියතොති අත්යථො, 
‘‘කයරොතු ආයස්මා යෙත්තිප්පකරණස්ස කඤ්චි අත්ථසංවණ්ණෙ’’න්ති
එවංයෙත්තියා අත්ථසංවණ්ණෙංපතිඅජ්ය සියතොතිවුත්තංයහොති.එත්ථ
ච සද්ධම්මස්ස චිරං ඨිතිකායමෙ අජ් ාසයසම්පන්යෙෙ සාසයෙ
ථිරගුණයුත්යතෙසබ්රහ්මචාරිොආදරගාරයවෙ, අභිමුෙංවායාචියතෙයම

ෙ සක්කා තස්ස අභියාචෙං පටික්ඛිපිතුන්ති දස්යසති ‘‘ඨිතිං

ආකඞ්ෙමායෙො’’තිගාථාය. 

පදුමුත්තරොථස්සාති පදුමුත්තරස්ස සම්මාසම්බුද්ධස්ස. පස්සතාති
පුබ්යබනිවාසචක්ඛුො, සමන්තචක්ඛුො එව වා හත්ථතයල ඨපිතආමලකං

විය අභිනීහාරං පස්සන්යතෙ. තාදිොති තාදිභාවයුත්යතෙ, සබ්බත්ථ වා 

නිබ්බිකායරෙ, ‘‘අම්හාකංභගවතා’’තිවචෙයසයසො. ෙස්සාති ආයස්මයතො

මහාකච්චාෙත්යථරස්ස. ෙපියතොති– 

‘‘එතදග්ගං, භික්ෙයව, මම සාවකාෙං භික්ඛූෙං සංඛිත්යතෙ
භාසිතස්ස විත්ථායරෙඅත්ථංවිභජන්තාෙංයදිදංමහාකච්චායෙො’’ති
(අ.නි.1.188, 197) – 

එවං ඨපියතො.සීලාදිගුණවියසයසහිමහන්තා සාවකාති මහාසාවකා (යථරගා.
අට්ඨ. 2.1288; අ. නි. ටී. 2.3.59), මහාකස්සපාදයයො, යතසු අයමායස්මා
අඤ්ඤතයරොති, මහාසාවයකොචයසොගුණවියසසයයොගයතො උත්තයමොචාති 

මහාසාවකුත්තයමො. 
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පටුෙ 

 ාොදීසුසාතිසයාෙංආවජ්ජොදිවසීභාවාෙං, අරියිද්ධිවයසෙපරමස්ස 

ච යචයතොවසීභාවස්ස අධිගතත්තා වසිප්පත්යතො. අත්ථාදීසු 

සවියසසයභදගතපටිසම්භිදාඤාණත්තා පභින්ෙපටිසම්භියදො. ‘‘පණ්ඩියතො, 
භික්ෙයව, මහාකච්චායෙො, මහාපඤ්යඤො, භික්ෙයව, 
මහාකච්චායෙො’’තිආදිො (ම. නි. 1.205) අයෙයකසු ඨායෙසු භගවතා

පසංසිතත්තා සම්බුද්යධෙ පසංසියතො. යතෙ වුත්තං ‘‘සත්ථු යචව
සංවණ්ණියතොසංභාවියතො, විඤ්ඤූෙඤ්ච සබ්රහ්මචාරිෙ’’න්ති. 

අනුයමොදිතාති ‘‘සාධු සාධු, කච්චාෙ, සාධු යෙො, ත්වං කච්චාෙ, ඉමං
ධම්මසංවණ්ණෙං අභාසී’’ති එවං අනුයමොදිතා. එකස්මිං කිර සමයය අයං
මහායථයරො ජම්බුවෙසණ්යෙ විහරන්යතො අත්තයෙො සන්තිකාවචරාෙං
භික්ඛූෙංඉමං හාරෙයපටිමණ්ඩිතංපකරණංඅභාසි.භාසිත්වාචභගවයතො
සන්තිකං උපසඞ්කමිත්වා භගවන්තං අභිවායදත්වා එකමන්තං නිසින්යෙො
යථාභාසිතං ඉමං පකරණං භගවයතො නියවයදසි. තං සුත්වා භගවා ‘‘සාධු
සාධූ’’තිආදිො අනුයමොදිත්වා ‘‘තස්මාතිහ, ත්වං කච්චාෙ, ඉමං 
ධම්මසංවණ්ණෙං ධම්මයෙත්තිත්යවව ධායරහී’’ති ොමග්ගහණං අකාසීති
වදන්ති. යදසොහාරාදිෙන්දියාවට්ටෙයාදිහාරෙයානුසායරයෙව

සබ්බධම්මසංවණ්ණොෙං ගතියයොති ආහ ‘‘සාසෙස්ස සදාෙත්තා, 

ෙවඞ්ගස්සත්ථවණ්ණො’’ති. 

ගම්භීරොයණහීහි ගම්භීයරහි ඤායණහි, ෙ සද්ධාමත්තයකෙ, 
ගම්භීරඤායණහි වා මහාපඤ්යඤහි අරියයහි. පකරණස්ස ගම්භීරත්ථතං, 
අත්තයෙො ච ඤාණස්ස ොතිවිසයතං විදිත්වා සංවණ්ණොරම්යභ
සංසීදන්තම්පි මං සාසෙගුණාදිඋපනිස්සයසම්පදා උස්සායහසීති ඉමමත්ථං

දස්යසති ‘‘කිේචාපී’’තිආදිො. 

‘‘පේචපි නිකායෙ ඔගායහත්වා’’ති ඉමිො යෙත්තියා පඤ්චපි
මහානිකායය අනුපවිසිත්වාඅවට්ඨාෙං, යතසංසංවණ්ණොභාවඤ්චදීයපති.
තත්ථ ‘‘කතයමො අස්සායදො ච ආදීෙයවො චා’’තිආදියපටයකොපයදසපාළිං
(යපටයකො. 23) ආයෙත්වා ඉධ යදසොහාරාදීෙං පදත්ථවිනිච්ඡයයො

යපටයකෙ සංසන්දෙං ොම. ‘‘ෙථාබල’’න්ති ඉමිො සබ්බථා
සබ්බභායගොපි යෙත්තියාසංවණ්ණො මයාෙසුකරාකාතුං, අත්තයෙො
පෙඤාණබලානුරූපංකරිස්සාමීතිනිරතිමාෙතංදීයපති. 

සුවිසුද්ධන්ති සුට්ඨු විසුද්ධං, නිකායන්තරලද්ධියදොයසහි අන්තරන්තරා

අනුප්පයවසියතහිඅසම්මිස්සන්තිඅධිප්පායයො. අසංකිණ්ණන්තිසනිකායයපි
පදත්ථන්තරපරිකප්පොදිො අසංකිණ්ණං තාදිසසඞ්කරරහිතං අොකුලං

සුපරිච්ඡින්ෙං. විවියධහි ආකායරහි නිච්ඡියෙොතීති විනිච්ඡයෙො. අත්ථාෙං

විනිච්ඡයයො අත්ථවිනිච්ඡයෙො. ගණ්ඨිට්ඨාෙභූයතසු අත්යථසු
ඛිලමද්දොකායරෙ පවත්තා විමතිච්යඡදකථා, නිපුයණො සුඛුයමො සණ්යහො

අත්ථවිනිච්ඡයයො එතස්සාති නිපුණත්ථවිනිච්ඡයෙො. අථ වා අත්යථ
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පටුෙ 

විනිච්ඡියෙොතීති අත්ථවිනිච්ඡයෙො, යථාවුත්තඅත්ථවිසයඤාණං, නිපුයණො

යඡයකො අත්ථවිනිච්ඡයයො එතස්සාති නිපුණත්ථවිනිච්ඡයෙො, තං 

නිපුණත්ථවිනිච්ඡයං. සමෙන්ති සිද්ධන්තං. ඉදං වුත්තං යහොති –
මහාවිහාරවාසීෙං සිද්ධන්යතො වුත්තෙයයෙ සුපරිසුද්යධො, අොකුයලො, 
සණ්හසුඛුමවිනිච්ඡයයො ච, සිද්ධන්තං තං අවියලොයමන්යතො අනුකූලයතො
තත්ථ සිද්ධංයයව ධම්මයෙත්තිං පකාසයන්යතො යෙත්තිප්පකරණස්ස
අත්ථසංවණ්ණෙංකරිස්සාමීති. 

පමාදයලෙන්ති අපරභායග යපොත්ථකාරුළ්හකායල පමජ්ජිත්වා

ලිෙෙවයසෙ පවත්තප්පමාදපාඨං. වජ්යජත්වාති අපයෙත්වා. පාළං සම්මා

නියෙොජෙන්ති තං තං යෙත්තිපාළිං තත්ථ තත්ථ උදාහරණභායවෙ
ආනීතසුත්යත සම්මයදව නියයොයජන්යතො, අත්ථසංවණ්ණොය වා තං තං
උදාහරණසුත්තසඞ්ොතංපාළිංතස්මිංතස්මිංලක්ෙණභූයතයෙත්තිගන්යථ

සම්මයදව නියයොයජන්යතො. උපයදසන්ති යෙත්තිඋපනිසං යෙත්තිහදයං. 
ය්වායං සපට්ඨාෙවිභාගස්ස යතත්තිංසවිධස්ස යෙත්තිපදත්ථස්ස සහ

නිමිත්තවිභායගෙ අසඞ්කරයතො වවත්ථියතො විසයයො, තං. විභායවන්යතො 
පකායසන්යතො. තස්සා යෙත්තියා කරිස්සාමි අත්ථවණ්ණෙන්ති
සම්බන්යධො. 

එත්ථ ච ‘‘අභියාචියතො’’ති ඉමිො අත්ථසංවණ්ණොය නිමිත්තං 
දස්යසති, ‘‘ඨිතිං ආකඞ්ෙමායෙෙ චිරං සද්ධම්මයෙත්තියා’’ති ඉමිො
පයයොජෙං, ‘‘කරිස්සාමත්ථවණ්ණෙ’’න්ති ඉමිො පිණ්ෙත්ථං. 
සංවණ්ණියමාො හි පකරණත්ථා සංවණ්ණොය පිණ්ෙත්යථො.
‘‘තමුපනිස්සායා’’තිආදිො කරණප්පකාරං. 

ඉදානි සංවණ්ණොය සවයෙ නියයොයජන්යතො ‘‘ඉති අත්ථ’’න්ති

ඔසාෙගාථමාහ. තත්ථ ‘‘සක්කච්ච’’න්ති පදං උභයත්ථ යයොයජතබ්බං
‘‘සක්කච්චං විභජන්තස්ස, සක්කච්චංනිසාමයථා’’ති. 

ගන්ථාරම්භකථාවණ්ණොනිට්ඨිතා. 

නිදාෙකථාවණ්ණො 
වචෙත්ථජාෙයෙෙ විදිතප්පකරණත්ථසාමඤ්ඤත්ථස්ස පකරණකථා 

වුච්චමාො යසොයභයයාති යෙත්තිපදත්ථපරිජාෙෙයමව ආදිම්හි

යුත්තරූපන්ති තදත්ථං පුච්ඡති ‘‘තත්ථ යකෙට්යෙෙ යෙත්තී’’ති. තත්ථ 

තත්ථාති ‘‘තස්සා යෙත්තියා කරිස්සාමත්ථවණ්ණෙ’’න්ති යදිදං වුත්තං, 
තස්මිං; යස්සා කරිස්සාමත්ථවණ්ණෙන්ති පටිඤ්ඤාතං, සා යෙත්ති 

යකෙට්යඨෙ යෙත්තීති අත්යථො. තත්ථාති වා ‘‘යෙත්තිප්පකරණස්සා’’ති
එතස්මිං වචයෙ යා යෙත්ති වුත්තා, සා යකෙට්යඨෙ යෙත්තීති අත්යථො. 

‘‘ෙෙෙට්යෙො’’තිඉදං කත්තුකරණාධිකරණසාධොෙංසාධාරණවචෙන්ති 

‘‘අරිෙධම්මං ෙෙතී’’ති කත්තුසාධෙවයසෙ තාව යෙත්තිසද්දස්ස අත්ථං
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පටුෙ 

වත්වා ඉදානි කරණාධිකරණසාධෙවයසෙ වත්තුං ‘‘ෙෙන්ති තාො’’තිආදි 
වුත්තං. 

තථා හි වුත්තන්ති යෙත්තිඋපයදසාධීෙත්තා එව සුත්තාවයබොධස්ස

වුත්තං. යපටයක ‘‘තස්මා නිබ්බායිතුකායමෙ සුතමයයෙ අත්ථා
පරියයසිතබ්බා, තත්ථ පරියයසොය අයං අනුපුබ්බී භවති යසොළස හාරා
පඤ්ච ෙයා අට්ඨාරස මූලපදානී’’තිආදි (යපටයකො. 3). හාරෙයවිචාරණා

විනිමුත්යතො අත්ථසංවණ්ණොවියසයසො ෙත්ථීති ආහ ‘‘සුත්තස්ස

අත්ථසංවණ්ණො යෙත්තිඋපයදසාෙත්තා’’ති. ස්වායමත්යථො පරයතො
පකිණ්ණකකථායං ආවි භවිස්සති. එවං මහාවිසයා චායං යෙත්ති කුයතො 

පභවාතිආහ ‘‘සුත්තප්පභවා’’ති, එයතෙයෙත්තියාපමාණභූතතං දස්යසති.
ඉදඤ්ච සුත්තස්ස යෙත්තිසන්නිස්සයතාපරිදීපෙපරං, ෙ 
යථරප්පභවතාපටික්යෙපපරං. යථයරො හි පඤ්ච මහානිකායය ඔගායහත්වා
තංසන්නිස්සයයයෙව යතසංසංවණ්ණොභූතංඉමංපකරණංඅභාසි, තස්මා
අයයමව සංවණ්ණොධම්යමො, යදිදංසංවණ්යණතබ්බධම්මසන්නිස්සයතා. 

පකරණපරිච්යඡදයතොති පකරණස්ස විභාගයතො. හාරවිචාරාදයයො හි
තයයො යෙත්තිප්පකරණස්ස විභාගා, පකරණභූතපරිච්යඡදයතො වා. තීණිහි 
එතානි පකරණානි තයයො අධිකාරා, යදිදං හාරවිචාරාදයයො. 

පාළවවත්ථාෙයතොතිපාඨසන්නියවසයතො. 

‘‘සබ්යබො හිපකරණත්යථො’’තිආදිොසඞ්ගහවාරස්සඅන්වත්ථසඤ්ඤතං

දස්යසති. ‘‘ෙනුයචත්ථපට්ොෙංඅසඞ්ගහිත’’න්තියචොදයකො බයභිචාරමාහ.
ඉතයරො යදිපි සරූපයතො අසඞ්ගහිතං, අත්ථයතො පෙ සඞ්ගහිතන්ති

දස්යසන්යතො ‘‘ෙයිදයමව’’තිආදිො පරිහරති. පුෙ ‘‘තථා හී’’තිආදිො

තයමවත්ථං පාළියා පාකටතරං කයරොති. අත්ථෙො ෙන්දියාවට්ටාදයයො. 

සඞ්ොරත්තිකා පුඤ්ඤාභිසඞ්ොරාදයයො, කායසඞ්ොරාදයයො ච. යතසු 
අත්ථෙයාෙං අඤ්ඤමඤ්ඤසඞ්ගයහො පරයතො ආවි භවිස්සති. ඉතයර පෙ

කාමාවචරා, රූපාවචරා ච කුසලා යචතො පුේොභිසඞ්ොයරො, අකුසලා

යචතො අපුේොභිසඞ්ොයරො, අරූපාවචරා කුසලා යචතො 

ආයෙේජාභිසඞ්ොයරො. පුඤ්ඤාභිසඞ්ොයරො ච අපුඤ්ඤාභිසඞ්ොයරො ච 

කායද්වාරප්පවත්යතො කාෙසඞ්ොයරො, යසො එව වචීද්වාරප්පවත්යතො 

වචීසඞ්ොයරො, මයෙොද්වාරප්පවත්යතො පෙ තිවියධොපි චිත්තසඞ්ොයරො. ඉති
ජාතිවයසෙ පුරිමත්තියක වුත්තා එව ධම්මා ද්වාරවයසෙ දුතියත්තියක
වුත්තා, යතඑවචපුරිමත්තියකති අඤ්ඤමඤ්ඤසඞ්ගයහොයවදිතබ්යබො. 

ෙත්ථාති යස්මිං වායර. යපටයකති යපටයකොපයදයස. සම්පතමාොති 

සංවණ්ණොවයසෙ සන්නිපතන්තා. ‘‘බයේජෙවිධිපුථුත්තා’’ති ඉදං
එකස්මිංසුත්යතඅයෙයකසංහාරාෙංසන්නිපතෙස්සකාරණවචෙං.තථා
හි ‘‘අයෙකසාමත්ථියනිචිතාසද්දා’’තිඅක්ෙරචින්තකාවදන්ති. 
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පටුෙ 

‘‘ෙ සරූපයතො’’ති ඉමිො සඞ්ගහවායර විය උද්යදසනිද්යදසවායරසුපි
පට්ඨාෙස්සඅත්ථයතොඋද්ධටතංදස්යසති.මූලපදග්ගහයණයෙව ගහිතත්තා
උද්යදසවායර තාව එවං යහොතු, නිද්යදසවායර පෙ කථන්ති? තත්ථාපි 
ෙයග්ගහයණයෙවමූලපදානිපිගහිතානීතියවදිතබ්බං.ෙහිමූලපයදහිවිො
කාචි ෙයයයොජො සම්භවති. අපයර පෙ ‘‘හාරෙයා විය පට්ඨාෙං ෙ 
සුත්තස්ස සංවණ්ණොවියසයසො, අථ යෙො තස්මිං තස්මිං සුත්යත 
සංකියලසභාගියතාදිලබ්භමාෙවියසසමත්තන්ති ෙ තස්ස පකරණස්ස
පදත්ථසඞ්ගයහො. එවඤ්ච කත්වා යතත්තිංසාය යෙත්තිපදත්යථසු පට්ඨාෙං
අසඞ්ගහිතං, උද්යදසනිද්යදසවායරසුච අනුද්ධටයමවා’’තිවදන්ති. 

‘‘පාළයතො එව විේොෙතී’’ති වුත්තමත්ථං සමත්යථන්යතො ‘‘තථා

හි…යප.… ආභත’’න්ති ආහ, යතෙ යථයරෙ භාසිතභායවො විය භගවතා
අනුයමොදිතභායවොපි පාළිඅනුගයතො එවාති දස්යසති. සාවකභාසිතත්තා 

නිදාෙංෙවුත්තන්තිෙසක්කාවත්තුන්තියචොයදන්යතො ‘‘සාවක…යප.… 

භාසිත’’න්ති ආහ. ෙයිදං එකන්තිකන්ති ච සාවකභාසිතබුද්ධභාසිතභායවො
නිදාොවචෙස්ස, නිදාෙවචෙස්ස ච අකාරණං උභයත්ථාපි උභයස්ස 
දස්සෙයතො. තස්මා නිදාොවචයෙෙ යෙත්තියා අසාවකභාසිතතා ෙ

සිජ් තීති දස්යසති. යතොහ ‘‘ෙ ච තාවතා තානි අප්පමාණං, එවමිධාපි

දට්ෙබ්බ’’න්ති.  

යයයෙව කාරයණෙ නිදාොවචෙස්ස පමාණභාවසාධෙතා, යතයෙව

කාරයණෙ ඉමස්ස පකරණස්ස පමාණභාවසිද්ධීති දස්යසති ‘‘නිදාෙේච

ොමා’’තිආදිො. ඉදානි ‘‘අථ වා’’තිආදිො යෙත්තියා නිදාොවචයෙෙ
අබයභිචාරයහතුමාහ. අයඤ්යහත්ථ පයයොයගො ෙ යෙත්තියා නිදාෙං
වත්තබ්බං පාළියා අත්ථසංවණ්ණොභාවයතො. යා හි පාළියා
අත්ථසංවණ්ණොෙතස්සානිදාෙවචෙං දිට්ඨං යථා පටිසම්භිදාමග්ගස්ස, 
නිද්යදසාදීෙඤ්චාති. 

‘‘අෙං විභායගො’’තිආදිො එකවිධයතො පට්ඨාය යාව
චතුරාසීතිසහස්සප්පයභදා, තාව යථාදස්සිතස්ස පකරණවිභාගස්ස පුෙ 

‘‘ආදිො ෙයෙෙ පකරණවිභායගො යවදිතබ්යබො’’ති ඉදං නිගමෙං. තත්ථ 

ආදිො ෙයෙොති ආදිසද්යදෙ අභිඤ්යඤයයධම්මනිද්යදසයතො
පඤ්ඤත්තිපඤ්ඤයපතබ්බධම්මවිභජෙයතො 
තියද්ධපරියාපන්ෙධම්මවිචාරයතො චතුයරො නිත්ථරණත්ථයතො
පඤ්චාභිෙන්දොදිප්පහාෙයතො ඡතණ්හාකායුපසමෙයතො
සඞ්ගහවාරාදිසත්තවාරසඞ්ගහයතො අට්ඨමිච්ඡත්තසමුග් ාතදීපෙයතොති 
එවමාදීෙංසඞ්ගයහොදට්ඨබ්යබො. 

1. සඞ්ගහවාරවණ්ණො 

ෙන්ති අනියමත්යථො සබ්බොමසද්යදො කම්මසාධෙවයසෙ වුත්යතො.
අත්ථාවයබොධෙත්යථො සද්දප්පයයොයගො අත්ථපරාධීයෙො යකවයලො 
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පටුෙ 

අත්ථපදත්ථයකො, යසො පදත්ථවිපරියයසකාරිො ඉති-සද්යදෙ පරභූයතෙ 

සද්දපදත්ථයකොජායතීතිආහ ‘‘ෙන්තිඅනිෙමයතො උපයෙොගනිද්යදයසො’’ති. 

යලොයකොති කත්තුනිද්යදයසොතිආදීසුපිඑයසවෙයයො. 

එවං ‘‘ෙ’’න්තිආදීෙං ගාථාපදාෙං 
කම්මකත්තුකිරියාකත්තුවියසසොදිදස්සෙවයසෙ අත්ථං වත්වා ඉදානි

අවයවයජොතෙවයසෙ පදත්ථං දස්යසතුං ‘‘යලොකිෙන්ති එත්ථා’’තිආදිමාහ. 
යලොකසද්යදොඉධසාමත්ථියයතොසත්තයලොකවචයෙො දට්ඨබ්යබො.යතොහ 

‘‘පූජෙකිරිොයෙොගයභූතතතාවයසො’’ති. සාසෙන්තරධාෙයතො පරං පූජො 
අඤ්ඤබුද්ධුප්පායදෙ යවදිතබ්බා, යයථතරහි විපස්සීආදිසම්මාසම්බුද්ධාෙං. 

‘‘දීපඞ්කයරො’’තිආදිො යදිපි බුද්ධවංසයදසොෙං (බු. වං. 2.75) භගවතාව
වුත්තං, සුයමධපණ්ඩිතත්තභායවෙ පෙ පවත්තිං සන්ධාය වුත්තන්ති ආහ 

‘‘ෙථාහ භගවාසුයමධභූතයතො’’ති. 

පරිේොක්කයමොති ඤාතපරිඤ්ඤාදිපටිපාටියා. 

ලක්ෙණාවයබොධප්පටිපත්තිොති විපස්සොය. යතෙ වුත්තං 

‘‘සුේෙතමුොදීහී’’ති. තථා ච වුත්තන්ති විඤ්ඤූහි යවදනීයතාය එව
සාසෙවරස්සවුත්තංභගවතා– 

‘‘එතු විඤ්ඤූ පුරියසො අසයඨො අමායාවී උජුජාතියකො, 
අහමනුසාසාමි, අහං ධම්මං යදයසමි, යථානුසිට්ඨං තථා
පටිපජ්ජමායෙො ෙ චිරස්යසව සාමඤ්යඤව උස්සති, සාමං 
දක්ඛිතී’’තිආදි(ම.නි.2.281). 

යං-සද්යදො සාසෙවිසයයො, යලොකපාලසද්යදො සත්ථුවිසයයොපි යලොකං

පති ගුණීභූයතොති ‘‘තස්සා’’තිපටිනිද්යදසස්සකථං සත්ථුවිසයතාතියචොදෙං

මෙසිකත්වා ආහ ‘‘සයලොකපායලොති යචත්ථා’’තිආදි, ගුණීභූයතොපි
යලොකපාලසද්යදො පධාෙභූයතො විය පටිනිද්යදසං අරහති. අඤ්යඤො හි
සද්දක්කයමො, අඤ්යඤොඅත්ථක්කයමොති. 

ධම්මගාරයවෙ භගවා ධම්මං පූයජන්යතො යවයෙයයබන්ධයව 
අචින්යතත්වා සමාපත්තිසමාපජ්ජෙධම්මපච්චයවක්ෙණාහි සත්තසත්තාහං

වීතිොයමසීති ආහ ‘‘භගවයතො…යප.…දීයපතබ්බා’’ති.තත්ථ ආදිසද්යදෙ
සාවයකහි ධම්මස්සවෙස්ස, යතසං පච්චුග්ගමොදීෙඤ්ච සඞ්ගයහො
යවදිතබ්යබො. 

ඉච්චස්සාති ඉති අස්ස, එවං භගවයතො
අවිපරීතඅෙන්තරායිකනියයානිකධම්මයදසොය 

සබ්බඤ්ඤුතාොවරණභාවදීපයෙොති අත්යථො. යතොති 

චතුයවසාරජ්ජයයොයගෙ. තදවිොභාවිො දසබල…යප.… පකාසිතා යහොති. 

ආයවණිකබුද්ධධම්මාදීති එත්ථ ආදිසද්යදෙ තීසු කායලසු
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අප්පටිහතඤාණානි, චතුසච්චඤාණානි, චතුපටිසම්භිදාඤාණානි, 
පඤ්චගතිපරිච්යඡදකඤාණානි, ඡ අභිඤ්ඤාඤාණානි, සත්ත අරියධොනි, 
සත්තයබොජ් ඞ්ගා, අට්ඨවිජ්ජා, අට්ඨසුපරිසාසුඅකම්පෙඤාණානි, අට්ඨ
වියමොක්ො, ෙවසමාධිචරියා, ෙව අනුපුබ්බවිහාරා, දසොථකරණාධම්මා, 
දස අරියවාසා, ද්වාදස ධම්මචක්කාකාරා, යතරස ධුතධම්මා, චුද්දස
බුද්ධඤාණානි, පන්ෙරස චරණධම්මා, යසොළස ඤාණචරියා, යසොළස 
ආොපාෙස්සතී, එකූෙවීසති පච්චයවක්ෙණඤාණානි, චතුවීසති
පච්චයවිභාවෙඤාණානි, චතුචත්තාරීස ඤාණවත්ථූනි, සත්තසත්තති
ඤාණවත්ථූනි, 
චතුවීසතියකොටිසතසහස්සසමාපත්තිසඤ්චාරිමහාවජිරඤාණං, 
අෙන්තෙයසමන්තපට්ඨාෙපවිචයයදසොකාරප්පවත්තඤාණානි චාති
එවමාදීෙංභගවයතො ගුණවියසසාෙංසඞ්ගයහොදට්ඨබ්යබො. 

අපයරො ෙයයො – ගුණවිසිට්ඨතං දීයපති, සා ච ගුණවිසිට්ඨතා
මහාකරුණාමහාපඤ්ඤාහියවදිතබ්බාතාහිසත්ථුසම්පත්තිසිද්ධියතො. තත්ථ 

මහාකරුණාෙ පවත්තියභයදො‘‘බහුයකහිආකායරහි පස්සන්තාෙංබුද්ධාෙං

භගවන්තාෙංසත්යතසුමහාකරුණාඔක්කමතී’’තිආදිො පටිසම්භිදාමග්යග 

(පටි. ම. 1.117) වුත්තෙයයෙ යවදිතබ්යබො. මහාපේොෙ පෙ
පවත්තියභයදො වුත්යතො එව. තත්ථ කරුණාය භගවයතො චරණසම්පත්ති, 
පඤ්ඤාය විජ්ජාසම්පත්ති. කරුණාය සත්තාධිපතිතා, පඤ්ඤාය 
ධම්මාධිපතිතා.කරුණායයලොකොථතා, පඤ්ඤායඅත්තොථතා.කරුණාය
පුබ්බකාරිතා, පඤ්ඤාය කතඤ්ඤුතා. කරුණාය අපරන්තපතා, පඤ්ඤාය
අෙත්තන්තපතා. කරුණාය බුද්ධකරධම්මසිද්ධි, පඤ්ඤාය බුද්ධභාවසිද්ධි.
කරුණාය පයරසං තාරණං, පඤ්ඤාය සයං තාරණං. කරුණාය
සබ්බසත්යතසු අනුග්ගහචිත්තතා, පඤ්ඤාය සබ්බධම්යමසු විරත්තචිත්තතා
පකාසිතායහොතීතිඅෙවයසසයතොපරහිතපටිපත්තියා, අත්තහිතසම්පත්තියා

ච පාරිපූරීයවදිතබ්බා. තීසුපිඅවත්ථාසූති යහතුඵලසත්තූපකාරාවත්ථාසු. 

අභිසමයෙො පටියවධසාසෙස්ස, මෙසිකරණං පටිපත්තිසාසෙස්ස, 
සවොදීහි පරිචයකරණං පරියත්තිසාසෙස්සාති තිණ්ණම්පි වයසෙ

යයොයජතබ්යබො.යතොහ ‘‘ෙථාරහ’’න්ති. ‘‘සක්කච්චං ධම්මයදසයෙො’’ති
ඉමිො ඉධ ‘‘සාසෙ’’න්ති වුත්තස්ස තිවිධස්සාපි සද්ධම්මස්ස අවියසයසෙ
යදසොපූජං වත්වා යථොමොපූජෙස්ස වයසෙ තං විභජිත්වා දස්යසන්යතො 

‘‘අරිෙං, යවො භික්ෙයව’’තිආදිමාහ. තත්ථ ‘‘යථොමයෙො’’ති පයදොපි
‘‘සක්කච්ච’’න්ති පදං යයොයජතබ්බං. පූජොද්වයස්සාපි වා වයසෙ ඉධාපි

පදයයොජො යවදිතබ්බා. අරිෙභාවාදයෙොති අරියයසට්ඨඅග්ගභාවාදයයො. 

නිෙයාොදයෙොති නියයාෙයහතුදස්සොදයයො. ස්වාක්ොතතාදයෙොති
ස්වාක්ොතසන්දිට්ඨිකතාදයයො. 



ඛුද්දකනිකායය   යෙත්තිප්පකරණ-ටීකා 

19 

පටුෙ 

ඉදානි අරියසඞ් ගුණාෙම්පි ඉමාය ගාථාය පකාසිතභාවං දස්යසතුං 

‘‘ෙස්මා පො’’තිආදි වුත්තං. බාලයාදිසමතික්කමෙයතොති
බාලඅබයත්තභාවාදිසමතික්කමෙයතො. 

ොණවියසයසො සුතචින්තාභාවොමයඤාණානි. 

යසොතබ්බමෙසිකාතබ්බපටිවිජ්ඣිතබ්බාවත්ථා අවත්ථායභයදො. උභෙන්ති

බයඤ්ජෙපදං, අත්ථපදඤ්ච. උභෙථාති කරණකම්මසාධෙවයසෙපච්යචකං

යයොයජතබ්බං. පටිපජ්ජිතබ්බත්තාතිඤාතබ්බත්තා. 

‘‘අෙේච ගාථා’’තිආදි යකසඤ්චි වායදො. තථා හි අපයර
‘‘යථයරයෙවායං ගාථා භාසිතා’’ති වදන්ති. අත්තූපොයිකාපි හි කදාචි 
ධම්මයදසොයහොතිඑවයථා‘‘දසබලසමන්ොගයතො, භික්ෙයව, තථාගයතො 
චතුයවසාරජ්ජවිසාරයදො’’තිආදි(සං.නි.2.21-22). එවඤ්චකත්වා‘‘කතයම
යසොළස හාරා’’තිආදිවචෙංසමත්ථිතංයහොති. 

ෙථාවුත්තඅත්ථමුයෙයෙවාති මූලපදසඞ්ොතඅත්ථුද්ධායරයෙව. පරයතො

ආගමිස්සතීති නිද්යදසවාරස්ස පරියයොසායෙ ආගමිස්සති ‘‘තීණි ච ෙයා
අනූො’’තිආදිො(යෙත්ති.4 ද්වාදසපද). 

වුච්චතීතිකත්තරි කම්මනිද්යදයසොති ආහ ‘‘වදතී’’ති. අථ වා වුච්චතීති 
කම්මකත්තුනිද්යදයසොයං.අයඤ්යහත්ථඅත්යථො–හාරා, ෙයාචාතිඋභයං
පරිග්ගහිතං සංවණ්ණයකෙසබ්බථාගහිතඤ්යච, වුච්චතිසුත්තං, සයයමව
සුත්තං සංවණ්යණතීති, එයතෙ හාරෙයයසු වසීභායවෙ
සුත්තසංවණ්ණොයසුකරතංදස්යසති. 

පකාරන්තයරොති පුබ්යබ ‘‘සාසෙ’’න්ති වුත්තමත්ථං ‘‘යදසො, 

යදසිත’’න්තිතයතොඅඤ්යඤෙපකායරෙ. නිෙයමත්වාතිතස්සඑකන්තයතො

විඤ්යඤයයතං අවධායරත්වා. විේයෙෙයතා විසිට්යඨසු යදසොයදසියතසු
විඤ්යඤයයපයද ලබ්භමාොවිජාෙෙකිරියා. 

යදසොයදසිතානි ච යාවයදව විජාෙෙත්ථානීති විජාෙෙං පධාෙන්ති

තයමව නිද්ධායරන්යතො ‘‘තත්රාතිතස්මිංවිජාෙයෙ’’තිආහ. 

එත්ථාහාතිෙවඞ්ගසාසෙෙවවිධසුත්තන්තාති එතස්මිංඅත්ථවචයෙආහ
යචොදයකො. තස්සායං අධිප්පායයො – ෙවහි අඞ්යගහි වවත්ථියතහි 
අඤ්ඤමඤ්ඤසඞ්කරරහියතහි භවිතබ්බං, තථා ච සති අසුත්තසභාවායෙව
යගයයඞ්ගාදීනීති ෙවවිධසුත්තන්තවචෙංවිරුජ්ය යය.අථසුත්තසභාවානි
යගයයඞ්ගාදීනි, එවං සති ‘‘සුත්ත’’න්ති විසුං සුත්තඞ්ගං ෙ සියා, එවං

සන්යත අට්ඨඞ්ගසාසෙං ආපජ්ජතීති. යතොහ ‘‘කථං පො’’තිආදි.
යගයයඞ්ගාදීසුකතිපයාෙම්පි සුත්තභායවයථාවුත්තයදොසාෙතිවත්ති, පයගව

සබ්යබසන්ති දස්යසති ‘‘ෙේචා’’තිආදිො. සඞ්ගයහසූති අට්ඨකථාසු.
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පටුෙ 

යපොරාණට්ඨකථාෙඤ්හි සඞ්යෙපභූතා ඉදානි අට්ඨකථා ‘‘සඞ්ගහා’’ති
වුත්තා. සුත්තංොමසගාථකංවාසියා, නිග්ගාථකංවාතිඅඞ්ගද්වයයයෙව
තදුභයඞ්ගං කතන්ති විසුං සුත්තඞ්ගස්ස අසම්භයවො තදුභයවිනිමුත්තස්ස

සුත්තස්ස අභාවයතො. යතෙ වුත්තං ‘‘සුත්තඞ්ගයමව ෙ සිො’’ති. අථාපි 

කථඤ්චි. සිොති වක්ෙමාෙං සාමඤ්ඤවිධිං සන්ධායාහ. එවම්පි අයං

යදොයසොතිදස්යසන්යතො ‘‘මඞ්ගලසුත්තාදීෙ’’න්තිආදිමාහ. 

තබ්භාවනිමිත්තන්ති යගයයඞ්ගභාවනිමිත්තං. යවයයාකරණස්ස
තබ්භාවනිමිත්තන්ති සම්බන්යධො. යචොදයකො ‘‘ගාථාවිරයහ’’ති වචෙං
අග්ගණ්හන්යතො ‘‘පුච්ඡාවිස්සජ්ජෙං බයාකරණ’’න්ති වචෙමත්තයමව

ගයහත්වා ‘‘එවං සන්යත’’තිආදිො යචොයදති. ඉතයරො පෙ ඔකාසවිධියතො
අයෙොකායසො විධි බලවාති ඤායං ගාථාවිරහිතංයයව යවයයාකරණන්ති, 

ඉධාධිප්යපතන්තිචදස්යසන්යතො ‘‘ොපජ්ජතී’’තිආදිොපරිහරති. තථාහීති 
යතයෙව කාරයණෙ, සතිපි සඤ්ඤන්තරනිමිත්තයයොයග
අයෙොකාසසඤ්ඤාෙංබලවභායවයෙවාති අත්යථො. 

සඞ්ගහවාරවණ්ණොනිට්ඨිතා. 

2. උද්යදසවාරවණ්ණො 

1. විභායගොති සරූපවිභායගෙ. අදිට්ඨං යජොතීයති එතායාති 

අදිට්ෙයජොතො. දිට්ඨං සංසන්දීයති එතායාති දිට්ෙසංසන්දො, සංසන්දෙං
යචත්ථ සාකච්ඡාවයසෙ විනිච්ඡයකරණං. විමති ඡිජ්ජති එතායාති 

විමතිච්යඡදො. අනුමතියාපුච්ඡා අනුමතිපුච්ඡා. ‘‘තංකිංමඤ්ඤථා’’තිහිකා

තුම්හාකං අනුමතීතිඅනුමතිපුච්ඡිතා. කයථතුකමයතාති කයථතුකමයතාය. 

‘‘හරීෙන්ති එයතහී’’තිආදිො කරණාධිකරණකත්තුභාවකම්මසාධොෙං

වයසෙ හාර-සද්දස්ස අත්ථං වත්වා සදිසකප්පොවයසෙ දස්යසතුං ‘‘හාරා

විො’’තිආදි වුත්තං. පුෙ ගන්ථකරණාදිඅත්යථෙ ගන්ථාදිසද්දාෙං විය

හාරකරණාදිඅත්යථෙ හාරසද්දසිද්ධිං දස්යසතුං ‘‘හාරෙන්තී’’තිආදිමාහ. 

‘‘හරණයතො, රමණයතො චා’’ති ඉමිො මයෙොහරා මයෙොරමා යචයත 
සංවණ්ණොවියසසාතිදස්යසති. 

උපපත්තිසාධෙයුත්තීති ලක්ෙණයහතු. වුත්තෙයෙොති ‘‘ෙනු ච
අඤ්යඤපි හාරා යුත්තිසහිතා එවා’’තිආදිො යදසොහායර
වුත්තෙයානුසායරෙ. 

චතුන්ෙං බූයහො එත්ථාති භින්ොධිකරණාෙම්පි පදාෙං
අඤ්ඤපදත්ථසමායසො ලබ්භති ‘‘උරසියලොයමො’’තිආදීෙං (දී. නි. ටී. 3.54, 
303) වියාතිවුත්තං. 

යසසන්ති‘‘විවචෙයමවයවවචෙ’’න්ති එවමාදි. 
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පටුෙ 

අනුප්පයවසීෙන්තීති අවගාහීයන්ති. සමාධීෙන්තීති පරිහරීයන්ති. විො

විකප්යපොති ජාති සාමඤ්ඤං, යභයදො සාමඤ්ඤං, සම්බන්යධො
සාමඤ්ඤන්තිආදිොපදත්ථන්තරභාවවිකප්පෙමන්තයරෙ. 

පදට්ොොදිමුයෙොති පදට්ඨාෙයවවචෙභාවොපහාෙමුයෙෙ. යකචීති 
පදට්ඨාෙපරික්ොරආවට්ටපරිවත්තෙපඤ්ඤත්තිඔතරයණසන්ධායවදති. 

2. සම්බන්යධොති යහතුඵලභාවයයොයගො. තථාභූතාෙඤ්හි ධම්මාෙං 

එකසන්තාෙසිද්ධතා එකත්තෙයයො. විභායගො සතිපි යෙසං යහතුඵලභායව 

විභත්තසභාවතා. අඤ්යඤො එවහි යහතු, අඤ්ඤංඵලන්ති. බයාපාරවිරයහො 
නිරීහතා.ෙහියහතුඵලාෙංඑවංයහොති‘‘අහංඉමං නිබ්බත්යතමි, ඉමිොහං

නිබ්බත්යතො’’ති. අනුරූපඵලතා පච්චයුප්පන්ොෙං පච්චයානුකූලතා.

සමූහාදිං උපාදාය යලොකසඞ්යකතසිද්ධා යවොහාරමත්තතා සම්මුතිසභායවො. 

පථවීඵස්සාදීෙං කක්ෙළඵුසොදිලක්ෙණං පරමත්ථසභායවො. අයඤ්යහත්ථ
සඞ්යෙයපො – යස්මිං භින්යෙ, ඉතරායපොයහ වා චිත්යතෙ කයතෙ තථා

බුද්ධි, ඉදං සම්මුතිසච්චං යථා  යට, සසම්භාරජයල ච, තබ්බිපරියායයෙ 

පරමත්ථසච්චන්ති. පරමත්ථසච්චප්පටියවධාොතිනිබ්බාොධිගමාය. 

අන්යතොති අබ්භන්තයරො. පධාොවෙයවොති මූලභායවෙ. ‘‘ෙන්දී
දුක්ෙස්ස මූල’’න්තිආදීසු (ම. නි. 1.13) තණ්හා ‘‘ෙන්දී’’ති වුත්තා.

‘‘සඞ්ගායමචෙන්දිංචරතී’’තිආදීසු පයමොයදොතිආහ ‘‘තණ්හාෙ, පයමොදස්ස

වා’’ති. 

3. ජාතියභදයතොති කුසලා, අකුසලාති ඉමස්මා වියසසා. යුජ්ජන්තීති

එත්ථ යහතුඅත්යථො අන්යතොනීයතො යවදිතබ්යබොති ආහ ‘‘යෙොජීෙන්තී’’ති.

යකහියයොජීයන්ති? සංවණ්ණෙයකහීතිඅධිප්පායයො. යුජ්ජන්තීතිවායුත්තා
යහොන්ති, යතහි සමාෙයයොගක්ෙමා තග්ගහයණයෙව ගහිතා යහොන්තීති

අත්යථොතයදකට්ඨභාවයතො.ඉමස්මිංඅත්යථ ‘‘ෙවහිපයදහී’’තිසහයයොයග

කරණවචෙං, පුරිමස්මිං කරයණ. ‘‘එයත යෙො’’ති ච පායඨො. තත්ථ යෙො-

සද්දස්ස පදපූරණතා, අවධාරණත්ථතා වා යවදිතබ්බා. එයත එවාති එයත 

තණ්හාදයයො එව, ෙ ඉයතො අඤ්යඤති අත්යථො. අට්ොරයසව ෙ තයතො 
උද්ධං, අයධොවාති.පුරිමස්මිංපක්යෙමූලපදන්තරාභායවො, දුතියස්මිංයතසං 
අනූොධිකතාදීපිතායහොති. 

උද්යදසවාරවණ්ණොනිට්ඨිතා. 

3. නිද්යදසවාරවණ්ණො 

4. නිද්යදසවායර සාමේෙයතොති සාධාරණයතො. වියසයසොති

අසාධාරණයතො. පදත්යථොති සද්දත්යථො. ලක්ෙණන්ති සභායවො. කයමොති

අනුපුබ්බී. එත්තාවතාති එත්තකප්පමාණභායවො. යහත්වාදීති 



ඛුද්දකනිකායය   යෙත්තිප්පකරණ-ටීකා 

22 

පටුෙ 

යහතුඵලභූමිඋපනිසාසභාගවිසභාගලක්ෙණෙයා. වියසසයතො පෙ
ලක්ෙණන්තිසම්බන්යධො. 

හාරසඞ්යෙපවණ්ණො 

1. ෙං, භික්ෙයවති එත්ථ ෙන්ති පච්චත්තවචෙං, තඤ්ච සුෙං, 

යසොමෙස්සන්ති ද්වයයෙ සමාොධිකරණන්ති කත්වා ‘‘අස්සාදීෙතීති

අස්සායදො, සුෙං, යසොමෙස්සේචා’’ති වුත්තං. සුොදියවදො විය

මොපියරූපාදිපි අවීතරාගස්ස අස්සායදතබ්බන්ති ආහ ‘‘එවං

ඉට්ොරම්මණම්පී’’ති. ‘‘අස්සායදති එතාොති වා අස්සායදො, තණ්හා’’ති

එයතෙ ‘‘ෙ’’න්තියහතුඅත්යථනිපායතොතිදස්යසති.තත්රායමත්යථො–යයෙ 
යහතුොපඤ්චුපාදාෙක්ෙන්යධපටිච්චඅස්සාදනීයභායවෙඋප්පජ්ජතිසුෙං
යසොමෙස්සං, අයං තණ්හාසඞ්ොයතො අස්සායදො අස්සාදෙකිරියාය
කාරණන්ති. ඉති කත්වා අයමත්යථො දිට්ඨාභිෙන්දොදිභාවයතො

විපල්ලායසසුපි සම්භවතීති ආහ ‘‘එවං විපල්ලාසාපී’’ති. අනිට්ෙම්පීති පි-
සද්යදෙ ඉට්ඨම්පීති යයොයජතබ්බං, අෙවයසසා සාසවා ධම්මා ඉධ 

ආරම්මණග්ගහයණෙගහිතාතිආහ ‘‘සබ්යබසං යතභූතමකසඞ්ොරාෙ’’න්ති. 

දුක්ොදුක්ෙමසුෙයවදොෙන්ති එත්ථ දුක්ෙසභාවා එව අදුක්ෙමසුො
යවදො ගහිතා අනිට්ඨාරම්මණස්ස අධිප්යපතත්තා, ෙ සුෙසභාවා. යං
සන්ධාය වුත්තං ‘‘යායං, භන්යත, අදුක්ෙමසුො යවදො, සන්තස්මිං එසා 
පණීයත සුයෙ වුත්තා භගවතා’’ති (ම. නි. 2.88; සං. නි. 4.267). 

‘‘සුෙපරිොෙසබ්භාවයතො’’තිඉමිොඉට්ඨතාමත්තයතොපියලයසෙසත්තාෙං 
ආරම්මණස්සඅස්සාදනීයතාසම්භවතීතිදස්යසති. 

ආදීෙයවො යදොසනිස්සන්දෙතාය යදොයසො, ස්වායං පීළෙවුත්තියා 

යවදිතබ්යබොතිආහ ‘‘ආදීෙයවො දුක්ො යවදො, තිස්යසොපි වා දුක්ෙතා’’ති.

එවංයදොසත්ථතංආදීෙවස්සදස්යසත්වාඉදානිකපණත්ථතං දස්යසතුං ‘‘අථ

වා’’තිආදිවුත්තං. ෙයතොතියස්මායදොසකපණසභාවත්තාතිවුත්තංයහොති. 

නිස්සරතීති විවිත්ති, සබ්බසඞ්ොරවියවයකොති අත්යථො. 

සාමේෙනිද්යදයසොති නිස්සරණසද්දවචනීයතාසාමඤ්යඤෙ. 

පුරිමාෙන්ති අස්සාදාදීෙවතාෙං. උපායෙො චාතිආදීසු ච-සද්යදො

පදපූරණමත්තන්තිකත්වාආහ ‘‘පච්ඡිමාෙේචා’’ති, ඵලාදීෙන්ති අත්යථො. 

තදන්යතොගධයභදාෙන්තිඅරියමග්ගපරියාපන්ෙවියසසාෙං. 

කාමභවාදීෙන්ති ආදි-සද්යදෙෙරූපාරූපභවාඑවගහිතා, අථයෙොයත

චසඤ්ඤීභවාදයයො ච එකයවොකාරභවාදයයො ච ගහිතා. යතොහ ‘‘තිණ්ණං

තිණ්ණං භවාෙ’’න්ති. 

යාවයදව අනුපාදාපරිනිබ්බාෙත්ථා භගවයතො යදසොති ආහ ‘‘ෙනු

ච…යප.… නිප්ඵාදීෙතී’’ති. ‘‘වුත්තයමවා’’ති ඉමිො පුෙරුත්තියදොසං
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යචොයදති. ඉතයරො ‘‘සච්චයමත’’න්ති අනුජානිත්වා ‘‘තේච යෙො’’තිආදිො

පරිහරති. ‘‘පරම්පරාො’’තිඑයතෙ අජ් ත්තං යයොනියසොමෙසිකායරො විය
ෙ පරයතොය ොයසො ආසන්ෙකාරණං ධම්මාධිගමස්ස ධම්මස්ස පච්චත්තං
යවදනීයත්තාති දස්යසති. තථා හි ‘‘අක්ොතායරො තථාගතා, පටිපන්ො 
පයමොක්ෙන්ති,  ායියෙො මාරබන්ධො’’ති (ධ. ප. 276) වුත්තං. 

තදධිගමකාරණං අරියමග්ගාධිගමකාරණං සියා. කිං පෙ තන්ති ආහ 

‘‘සම්පත්තිභවයහතූ’’ති, යතෙ චරිමත්තභාවයහතුභූතං පුඤ්ඤසම්පත්තිං
වදති. 

‘‘අත්තානුදිට්ඨිං ඌහච්ච, එවං මච්චුතයරො සිො’’ති ඉදං අරියමග්ගස්ස
පුබ්බභාගපටිපදාය ඵලභාවසාධෙං. යයෙ හි විධිො 
අත්තානුදිට්ඨිසමුග් ායතො, මච්චුතරණඤ්ච සියා, යසො ‘‘එව’’න්ති ඉමිො
පකාසියතොති. අත්තානුදිට්ඨිසමුග් ාතමච්චුතරණාෙං ඵලභායව
වත්තබ්බයමවෙත්ථි. 

‘‘ධම්යමොහයව’’තිපෙගාථායංයලොකියස්සපුඤ්ඤඵලස්සවුත්තත්තා 

ආහ ‘‘ඉදංඵල’’න්ති.යංනිබ්බත්යතතබ්බං, තං ඵලං. යංනිබ්බත්තකං, යසො 

උපායෙො. අයයමත්ථ විනිච්ඡයයො. යතොහ ‘‘එයතෙ ෙයෙො’’තිආදි. 

උපධිසම්පත්තීතිඅත්තභාවයසොභා. 

විසුද්ධීති ඤාණදස්සෙවිසුද්ධි අධිප්යපතාති ආහ – ‘‘එත්ථාපි…යප.…

විේොතු’’න්ති. ‘‘ෙස්මා පො’’තිආදිොපි තයමවත්ථං වචෙන්තයර
පාකටතරංකයරොති. 

සරූපයතො ආගතානි ‘‘යයතො යෙො, භික්ෙයව, භික්ඛු පඤ්චන්ෙං
උපාදාෙක්ෙන්ධාෙං සමුදයඤ්ච අත්ථඞ්ගමඤ්ච අස්සාදඤ්ච ආදීෙවඤ්ච

නිස්සරණඤ්චයථාභූතංපජාොතී’’තිආදීසු(සං.නි.3.26-28). එකයදයසෙ 

ආගතානි ‘‘සංයයොජනියයසු, භික්ෙයව, ධම්යමසු අස්සාදානුපස්සියෙො
විහරයතො (සං.නි. 2.53), බහුදුක්ොබහුපායාසා, ආදීෙයවො එත්ථභියයයො
(ම. නි. 1.117), සඞ්ොරාෙයමතං නිස්සරණං, යදිදං නිබ්බාෙ’’න්තිආදීසු

(පටි.ම.1.24; 3.41). ෙ සරූයපෙආගතානි යථාසාමඤ්ඤඵලසුත්තාදීසු. 

අත්ථවයසොති අස්සායදතබ්බාදිඅත්ථවයසෙ. ෙ පපේචියතොති ෙ
විත්ථාරියතො. 

2. එයසව ෙයෙොති අතියදයසෙ විචියමාෙවචෙයසයසො අතිදිට්යඨො.

භාවත්යථ යතොහිආහ ‘‘විස්සජ්ජිතන්ති විස්සජ්ජො’’ති. සුත්යතආගතං ෙ 
අත්ථසංවණ්ණොවයසෙ අට්ඨකථායං ආගතන්ති අධිප්පායයො. 

පුච්ඡානුරූපතා ඉධ පුබ්බාපරන්ති චතුබූහපුබ්බාපරයතො ඉමං වියසයසත්වා

දස්යසති. පුච්ඡානුසන්ධීති පුච්ඡාය විස්සජ්ජයෙෙ අනුසන්ධාෙං. 

අට්ෙකථාෙං පෙ යහට්ඨිමයදසොය පුච්ඡානිමිත්තපවත්තඋපරියදසොය

සම්බන්යධො ‘‘පුච්ඡානුසන්ධී’’ති වුත්තං. පුබ්බායපක්ෙන්ති
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පුච්ඡිතවිස්සජ්ජිතපදායපක්ෙං. ‘‘සුත්තස්සා’’ති වා ඉමිො
පුච්ඡාවිස්සජ්ජොඅනුගීතියයො ඨයපත්වා යසයසො විචයහාරපදත්යථො

සඞ්ගහියතොතිපදස්සාපිසඞ්ගයහොයවදිතබ්යබො.ඉමස්මිං පක්යෙගාථායං ච-
සද්යදොපදපූරණමත්යතදට්ඨබ්යබො. 

‘‘චක්ඛු අනිච්ච’’න්ති පුට්යඨ ‘‘ආම, චක්ඛු අනිච්චයමවා’’ති 

එකන්තයතො විස්සජ්ජෙං එකංසබයාකරණං. ‘‘අඤ්ඤින්ද්රියං භායවතබ්බං, 
සච්ඡිකාතබ්බඤ්චා’’ති පුට්යඨ ‘‘මග්ගපරියාපන්ෙං භායවතබ්බං, 
ඵලපරියාපන්ෙං සච්ඡිකාතබ්බ’’න්ති විභජිත්වා විස්සජ්ජෙං 

විභජ්ජබයාකරණං. ‘‘අඤ්ඤින්ද්රියංකුසල’’න්තිපුට්යඨ‘‘කිං අෙවජ්ජට්යඨො
කුසලට්යඨො, උදාහු සුෙවිපාකට්යඨො’’ති පටිපුච්ඡිත්වා විස්සජ්ජෙං 

පටිපුච්ඡාබයාකරණං. ‘‘සස්සයතො අත්තා, අසස්සයතො වා’’ති වුත්යත

‘‘අබයාකතයමත’’න්තිආදිොඅවිස්සජ්ජෙං ෙපෙං. ‘‘කිංපයෙයතකුසලාති

වා ධම්මාති වා එකත්ථා, උදාහු ොෙත්ථා’’ති ඉදං පුච්ඡෙං සාවයසසං. 
විස්සජ්ජෙස්ස පෙ සාවයසසතා යවයෙයයජ් ාසයවයසෙ යදසොයං

යවදිතබ්බා. අප්පාටිහීරකං සඋත්තරං. සප්පාටිහීරකං නිරුත්තරං. යසසං
විචයහාරනිද්යදයසසුවිඤ්යඤයයයමව. 

එත්ථච අස්සායදො අස්සාදයහතුයාවආණත්තියහතූතිඑවං යහතූෙම්පි 
අස්සාදාදයයො යවදිතබ්බා. තත්ථ සඞ්යෙපයතො සුෙසුෙපච්චයලක්ෙයණො 

අස්සායදො, යසො වියසසයතො සග්ගසම්පත්තියා දීයපතබ්යබො. සා හි තස්ස 
උක්කංයසො, යසසා පයෙත්ථ භවසම්පත්තිතදන්වායිකා යවදිතබ්බා. තස්ස
යහතුදාෙමයං, සීලමයඤ්චපුඤ්ඤකිරියවත්ථු.දුක්ෙදුක්ෙපච්චයලක්ෙයණො 

ආදීෙයවො. විපරිණාමසඞ්ොරදුක්ෙතාෙං තදවයරොධයතො වට්ටදුක්ෙස්සාපි 
එත්ථ සඞ්ගයහො. වියසසයතො පෙකාමාෙං ඔකායරොති දට්ඨබ්යබො, ස්වායං 
සංකියලසවත්ථුො, ඉත්තරපච්චුපට්ඨාෙතාදීහි ච විභායවතබ්යබො, තස්ස

යහතුදස අකුසලකම්මපථා.යෙක්ෙම්මං නිස්සරණං, තස්සයහතුයථාරහං 

තදනුච්ඡවිකා පුබ්බභාගප්පටිපදා. ඵලං යදසොඵලයමව, තස්ස යහතු

යදසො. උපායෙො යථාවුත්තඋපායයොව, තස්ස යහතු චත්තාරි චක්කානි. 

ආණත්ති උපයදයසො, තස්ස රාගග්ගිආදීහි යලොකස්ස ආදිත්තතා, සත්ථු
මහාකරුණායයොයගොචයහතු. 

තථා චතූසු අරියසච්යචසු සමුදයයෙ අස්සායදො, දුක්යෙෙ ආදීෙයවො, 

මග්ගනියරොයධහි නිස්සරණං, මග්යගො වා උපායෙො, තදුපයදයසො ආණත්ති, 

අනුපාදියසසා නිබ්බාෙධාතු ඵලං. ඉති අනුපුබ්බකථාය සද්ධිං බුද්ධාෙං
සාමුක්කංසිකාය ධම්මයදසොය නිද්ධාරණභායවෙ විචයයො යවදිතබ්යබො.

පදස්ස පදත්ථසම්බන්යධො යහතු. යසො හිතස්ස පවත්තිනිමිත්තං, පඤ්හස්ස
ඤාතුකාමතා, කයථකුකාමතා ච. අදිට්ඨයජොතොදීෙඤ්හි චතුන්ෙං

ඤාතුකාමතා, ඉතරස්ස ඉතරා. විස්සජ්ජෙස්ස පඤ්යහො යහතු. එවං
යසසාෙම්පියථාරහං වත්තබ්බං. 
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පටුෙ 

3. බයේජෙත්ථාෙං යුත්තායුත්තපරික්ොති බයේජෙග්ගහයණෙ පදං

ගහිතං, අත්ථග්ගහයණෙ පඤ්හාදීහි සද්ධිං අස්සාදාදයයො ගහිතා. 
විචයහාරපදත්ථාඑවහියුත්තායුත්තාදිවියසසසහිතායුත්තිහාරාදීෙංපදත්ථා.
තථාහි පදට්ඨාෙපදට්ඨානිකභාවවිසිට්ඨායතයයවපදට්ඨාෙහාරස්සපදත්ථා. 
ලක්ෙණලක්ඛිතබ්බතාවිසිට්ඨා, නිද්ධාරිතා ච ලක්ෙණහාරස්ස, 
නිබ්බචොදිවිභාවොවිසිට්ඨා චතුබූහහාරස්ස, සභාගධම්මවයසෙ, 
විසභාගධම්මවයසෙ ච ආවට්ටෙවිසිට්ඨා ආවට්ටහාරස්ස, 
භූමිවිභාගාදිවිසිට්ඨා විභත්තිහාරස්ස, පටිපක්ෙයතො පරිවත්තෙවිසිට්ඨා
පරිවත්තෙහාරස්ස, පරියායයවවචෙවිසිට්ඨා යවවචෙහාරස්ස, 
පභවාදිපඤ්ඤාපෙවිසිට්ඨා පඤ්ඤත්තිහාරස්ස, ෙන්ධාදිමුයෙහි 
ඔතරණවිසිට්ඨා ඔතරණහාරස්ස, පදපදත්ථපඤ්හාරම්භයසොධෙවිසිට්ඨා
යසොධෙහාරස්ස, සාමඤ්ඤවියසසනිද්ධාරණවිසිට්ඨා අධිට්ඨාෙහාරස්ස, 
පච්චයධම්යමහි පරික්ෙරණවිසිට්ඨා පරික්ොරහාරස්ස, 
පහාතබ්බභායවතබ්බතානිද්ධාරණවිසිට්ඨා සමායරොපෙහාරස්ස පදත්ථා. 

‘‘බයේජෙස්ස සභාවනිරුත්තිතා, අත්ථස්ස සුත්තාදීහි අවියලොමෙං

යුත්තභායවො’’ති ඉමිො අසභාවනිරුත්තිතා, සුත්තාදීහි වියලොමෙඤ්ච
අයුත්තභායවොතිදීයපති, යතෙයුත්තායුත්තීෙංයහතුං දස්යසති. 

4. යෙොනියසොමෙසිකාරාදීති ආදිසද්යදෙ 
සද්ධම්මස්සවෙසප්පුරිසූපනිස්සයාදිසාධාරණං, අසාධාරණඤ්ච

යදයයපටිග්ගාහකාදිං සඞ්ගණ්හාති. සම්භවයතොති යථාරහං තස්ස ධම්මස්ස

අනුරූපං. ොව සබ්බධම්මාති එත්ථ සබ්බං ොම පයදසසබ්බං, ෙ

සබ්බසබ්බන්ති. අයඤ්හි සබ්බසද්යදො යථා පඨමවිකප්යප සුත්යත
ආගතධම්මවයසෙ පයදසවිසයයො, එවං දුතියවිකප්යප
පදට්ඨාෙපදට්ඨානිකනිද්ධාරයණෙ 
තංතංපකරණපරිච්ඡින්ෙධම්මග්ගහණයතො පයදසවිසයයො එව, ෙ 
අෙවයසසධම්මවිසයයොති.සුත්තාගතධම්මාෙංයානිපදට්ඨාොනි, යතසඤ්ච
යානීති එවං කාරණපරම්පරානිද්ධාරණලක්ෙයණො පදට්ඨාෙහායරො, 
පරික්ොරහායරො පෙ සුත්තාගතධම්මාෙං තංතංපච්චයුප්පන්ොෙං
පටියහතුපච්චයතාවියසසවිභාවෙලක්ෙයණොති සතිපි කාරණවිචාරණභායව 
අයංපදට්ඨාෙහාරපරික්ොරහාරාෙංවියසයසො. 

5. යථා ‘‘සමාොධිකරණසමාෙපයද’’තිආදීසු එකසද්දස්ස අත්යථො 

සමාෙසද්යදො, එවංඑකරසට්යඨෙභාවො‘‘එකුප්පාදා’’තිආදීසු(කථා. 473) 

විය එකලක්ෙණාති එත්ථ එකසද්යදො සමාෙත්යථොති ආහ 

‘‘සමාෙලක්ෙණා’’ති. සංවණ්ණොවයසොති එත්ථකම්මත්යථ අෙ-සද්යදො, 

සංවණ්යණතබ්බතාවයසොති අත්යථො. ලක්ෙණාති උපලක්ෙණා.
‘‘ොෙත්තකායොෙත්තසඤ්ඤියෙො (දී.නි.3.341, 357, 359; අ.නි.9.24), 

ොෙත්තසඤ්ඤාෙං අමෙසිකාරා’’තිආදීසු සහචාරිතා දට්ඨබ්බා.
සඤ්ඤාසහගතාහිධම්මාතත්ථසඤ්ඤාග්ගහයණෙ ගහිතා.‘‘දදංමිත්තානි
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පටුෙ 

ගන්ථතී’’තිආදීසු (සං. නි. 1.246; සු. නි. 189) සමාෙකිච්චතා. 
පියවචෙත්ථචරියා සමාෙත්තතාපි හි තත්ථ මිත්තගන්ථෙකිච්යචෙ
සමාෙකිච්චා ගය්හන්ති සඞ්ගහවත්ථුභාවයතො. ‘‘ඵස්සපච්චයා 
යවදො’’තිආදීසු(ම.නි.3.126; සං.නි.2.1, 39; මහාව.1; විභ.225; උදා.

1; යෙත්ති. 24) සමාෙයහතුතා. යථා හි ඵස්යසො යවදොය, එවං 
සඤ්ඤාදීෙම්පිසහජාතාදිොපච්චයයොයහොතිඑවාතියතපිසමාෙයහතුතාය
වුත්තාඑව යහොන්ති.තථාහිවුත්තං‘‘තජ්ජාමයෙොවිඤ්ඤාණධාතුසම්ඵස්සජා
යචතො’’ති(ධ.ස.5), ‘‘ඵුට්යඨොසඤ්ජාොති, ඵුට්යඨොයචයතතී’’තිආදි(සං.
නි.4.93). එවං‘‘තණ්හාපච්චයා උපාදාෙ’’න්ති(ම.නි.3.126; සං.නි.2.1, 
39; මහාව. 1; විභ. 225; උදා. 1; යෙත්ති. 24) එවමාදිපි උදාහරිතබ්බං.
‘‘අවිජ්ජාපච්චයාසඞ්ොරා’’තිආදීසු(ම.නි. 3.126; සං.නි.2.1, 39; මහාව.

1; විභ.225; උදා.1; යෙත්ති.24) සමාෙඵලතා දට්ඨබ්බා.යථාහිසඞ්ොරා
අවිජ්ජාය ඵලං, එවං තණ්හුපාදාදීෙම්පීති යතපි තත්ථ ගහිතාව යහොන්ති.
යතොහ ‘‘පුරිමකම්මභවස්මිංයමොයහො අවිජ්ජාආයූහොසඞ්ොරානිකන්ති
තණ්හා උපගමෙං උපාදාෙ’’න්ති. ‘‘රූපං අස්සායදති අභිෙන්දති, තං
ආරබ්භ රායගො උප්පජ්ජතී’’ති (පට්ඨා. 1.1.424) වුත්යත තංසම්පයුත්තා
යවදොදයයොවුත්තාඑවයහොන්තිසමාොරම්මණභාවයතො.ෙහියතහි විො

තස්ස උප්පත්ති අත්ථි. එවමාදීහීති එත්ථ ආදිසද්යදෙ 
අත්ථප්පකරණලිඞ්ගසද්දන්තරසන්නිධාෙසාමත්ථියාදීෙම්පි සඞ්ගයහො
දට්ඨබ්යබො. අත්ථාදිවයසෙපි හි සුත්යත අවුත්තාෙම්පි වුත්තාෙං විය 

නිද්ධාරණං සම්භවතීති. වුත්තප්පකායරොති ‘‘වධකට්යඨෙ 
එකලක්ෙණානී’’තිආදිො පාළියං, ‘‘සහචාරිතා’’තිආදිො අට්ඨකථායඤ්ච
වුත්යතෙ පකායරෙ. 

6. ‘‘ඵුසෙට්යඨෙ ඵස්යසො’’තිආදිො නිද්ධායරත්වා වචෙං නිබ්බචෙං, 

තං පෙ පදස්යසව, ෙ වාකයස්සාති ආහ ‘‘පදනිබ්බචෙ’’න්ති. 
අධිප්පායනිදාොනියපත්ථ බයඤ්ජෙමුයෙයෙව නිද්ධායරතබ්බානි. 

නිබ්බචෙපුබ්බාපරසන්ධීසු වත්තබ්බයමව ෙත්ථීති ආහ ‘‘වියසසයතො 

බයේජෙද්වායරයෙවඅත්ථපරියෙසො’’ති. පවත්තිනිමිත්තං අජ් ාසයාදි. 

7. ‘‘පදට්ොයෙ’’ති ඉදං සුත්යතආගතධම්මාෙංකාරණභූයතපි ධම්යම 
නිද්ධායරත්වා සභාගයතො, විසභාගයතො ච ආවට්ටෙං කාතබ්බන්ති
දස්සෙත්ථංවුත්තං, ෙ තන්තිවයසෙ.තස්මාපදට්ඨාෙනිද්ධාරණායවිොපි
ආවට්ටෙං යුත්තයමවාති සිද්ධං යහොති. පදස්ස වා සද්දපවත්තිට්ඨාෙං 

පදට්ොෙං පදත්යථො. එතස්මිං පක්යෙ ‘‘ආරම්භථ නික්කමථාති (සං. නි.
1.185; යෙත්ති.29; යපටයකො.38; මි.ප.5.1.4) වීරියස්සපදට්ඨාෙ’’න්ති
(යෙත්ති. 29) එත්ථ ය්වායමාරම්භධාතුආදියකො අත්යථො වුත්යතො, තං
වීරියසද්දස්ස පවත්තිට්ඨාෙං වීරියසද්දාභියධයයයො අත්යථොති එවමත්යථො

යවදිතබ්යබො.යසයසසුපිඑයසවෙයයො. යසසකං ොමගහිතයතොඉතරං, තං

පෙ තස්ස පටිපක්ෙභූතං වා සියා, අඤ්ඤං වාති ආහ ‘‘විසභාගතාෙ
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අග්ගහයණෙ වා’’ති. සංවණ්ණොෙ යෙොයජන්යතොති
යථාවුත්තවිසභාගධම්මනිද්ධාරණභූයතෙ අත්ථකථයෙෙ පාළියං

යයොයජන්යතො. යතොහ ‘‘යදසෙ’’න්ති. ‘‘පටිපක්යෙ’’ති ඉදං
නිදස්සෙමත්තංදට්ඨබ්බංසභාගධම්මවයසෙපි ආවට්ටෙස්සඉච්ඡිතත්තා. 

8. ොමවයසොති සාධාරණොමවයසෙ. පාළියං පෙ
‘‘මිච්ඡත්තනියතාෙං සත්තාෙං, අනියතාෙඤ්චසත්තාෙංදස්සෙපහාතබ්බා
කියලසා සාධාරණා’’තිආගතත්තා (යෙත්ති. 34) 

‘‘දස්සෙපහාතබ්බාදිොමවයසො’’ති වුත්තං. වත්ථුවයසොති 
සත්තසන්තාෙවයසෙ.යසොහි ධම්මාෙංපවත්තිට්ඨාෙතායඉධ‘‘වත්ථූ’’ති
අධිප්යපයතො. යතොහ – ‘‘පුථුජ්ජෙස්ස, යසොතාපන්ෙස්ස ච

කාමරාගබයාපාදා සාධාරණා’’තිආදි (යෙත්ති. 34). වුත්තවිපරිොයෙොති
ොමයතො, වත්ථුයතො ච ආයවණිකතාය. තංතංමග්ගඵලට්ඨාෙඤ්හි
තංතංමග්ගඵලට්ඨතා, භබ්බාෙංභබ්බතා, අභබ්බාෙංඅභබ්බතා අසාධාරණා. 

9. ‘‘භාවියත’’ති ඉදං භාවොකිරියාය උපලක්ෙණං, ෙ එත්ථ

කාලවචනිච්ඡාති ආහ ‘‘භායවතබ්යබති අත්යථො’’ති. භාවො යචත්ථ

ආයසවොති, කුසලසද්යදොපිඅෙවජ්ජට්යඨොතියවදිතබ්යබො. පටිපක්ෙයතොති
විපක්ෙයතො. විසදිසූදාහරයණෙ බයතියරකයතො 
යථාධිප්යපතධම්මප්පතිට්ඨාොයහසා. 

10. පදත්ථස්සාතිපදාභියධයයස්සඅත්ථස්ස, සභාවධම්මස්සවා. 

11. 

නික්යෙයපො යදසො. පභයවො සමුදයයො. 

12. ‘‘අවුත්තාෙම්පි සඞ්ගයහො’’ති ඉමිො අවුත්තසමුච්චයත්යථො ච-
සද්යදොතිදස්යසති. 

13. ‘‘ගාථාරුළ්යහ’’තිඉමිොපාළිආගයතොවපඤ්යහොයවදිතබ්යබො, ෙ

ඉතයරොති දස්යසති. යතොහ ‘‘බුද්ධාදීහි බයාකයත’’ති. තස්ස අත්ථස්සාති
ආරද්ධස්ස අත්ථස්ස, යතෙ ආරම්භයසොධෙස්ස විසයමාහ. එත්ථ ච

අත්ථද්වායරයෙවපදපුච්ඡායසොධෙම්පිකරීයතීතිපුෙ ‘‘තස්සඅත්ථස්සා’’ති

වුත්තං. අථ වා විස්සජ්ජිතම්හීති විස්සජ්ජයෙ. විස්සජ්ජෙයසොධයෙෙ හි 

පඤ්හායසොධෙං. පේයහති පුච්ඡායං. ගාථාෙන්ති උපලක්ෙණං, යතෙ

ගාථායං, සුත්තයගයයාදීසුචාති වුත්තංයහොති. ෙමාරබ්භාතියංසීලාදිමාරබ්භ

ගාථාදීසු යදසිතං, තස්මිංආරම්යභතිඅත්යථො. පුච්ඡිතාති පුච්ඡාකාරිනී, ‘‘කා
එත්ථ පදසුද්ධි, කා පඤ්හාසුද්ධි, කා ආරම්භසුද්ධී’’ති එවං පුච්ඡාකාරිනී
පුච්ඡංකත්වාපවත්තිතාසුද්ධාසුද්ධපරික්ොතියයොජො. 
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14. ෙ විකප්පයිතබ්බාති යථා යලොයක ‘‘ජාති සාමඤ්ඤං, යභයදො
සාමඤ්ඤං, සම්බන්යධො සාමඤ්ඤ’’න්තිආදිො සාමඤ්ඤං ජාතිආදිං, 
තබ්බිධුරඤ්ච වියසසං විකප්යපන්ති පරිකප්යපන්ති, එවං ෙ
විකප්පයිතබ්බාති අත්යථො. යදා යයො කාලවියසයසො ‘‘ස්යව’’ති
ලද්ධයවොහායරො, තදා යසො තංදිවසාතික්කයම ‘‘අජ්ජා’’ති, පුෙ
තංදිවසාතික්කයම ‘‘හියයයො’’ති යවොහරීයතීති අෙවට්ඨිතසභාවා එයත
කාලවියසසා. දිසායපි ‘‘එකං අවධිං අයපක්ඛිත්වා පුරත්ථිමා දිසා, තයතො
අඤ්ඤං අයපක්ඛිත්වා පච්ඡිමා ොම යහොතී’’තිආදිො අෙවට්ඨිතසභාවතා

යවදිතබ්බා. ජාතිආදිඅයපක්ොොති ජාතිආදිදුක්ෙවියසසායපක්ොය. 

සච්චායපක්ොොති සච්චසාමඤ්ඤායපක්ොය. ‘‘තණ්හා’’ති වුච්චමාෙං
කාමතණ්හාදිඅයපක්ොය සාමඤ්ඤම්පි සමාෙං සච්චායපක්ොය වියසයසො

යහොතීති එවමාදිංසන්ධායාහ ‘‘එසෙයෙොසමුදොදීසුපී’’ති. 

16. එත්ථාති එතස්මිං බුද්ධවචයෙ. යතොහ 

‘‘සික්ෙත්තෙසඞ්ොතස්සා’’තිආදි. යථාරුතං යථාකථිතං සද්දයතො අධිගතං
නිද්ධාරිතං, ෙ 
අත්ථප්පකරණලිඞ්ගසද්දන්තරසන්නිධාොදිප්පමාණන්තරාධිගතං. 

‘‘අත්ථයතොදස්සිතා’’තිඉදංයස්මිංසුත්යතභාවොවකථිතා, ෙපහාෙං, තං
සන්ධායවුත්තං. 

ෙයසඞ්යෙපවණ්ණො 

17. තණ්හාවිජ්ජාහි කරණභූතාහි. සංකියලයසො පක්යෙො එතස්සාති 

සංකියලසපක්යෙො, සංකියලසපක්ඛියකො සුත්තත්යථො, තස්ස
ෙයෙලක්ෙයණොති යයොජො. යවොදාෙපක්ෙස්ස සුත්තත්ථස්සාති
සම්බන්යධො. වුට්ඨාෙගාමිනියා, බලවවිපස්සොය ච දුක්ොදීසු

පරිඤ්යඤයයතාදීනි මග්ගානුගුයණො ගහණාකායරො අනුගාහණෙයෙො. යදි

එවං කථං ෙයයොති ආහ ‘‘තස්ස පො’’තිආදි. තත්ථ ‘‘ෙෙයවොහායරො’’ති
ඉමිො ෙයාධිට්ඨාෙංෙයයොතිවුත්තන්තිදස්යසති. 

18. බාධකාදිභාවයතොති බාධකපභවසන්තිනියයාෙභාවයතො. 

අේෙථාභාවාභායවොති අබාධකඅප්පභවඅසන්ති අනියයාෙභාවාභායවෙ. 

සච්චසභාවත්තාතිඅමුසාසභාවත්තා. අවිසංවාදෙයතොතිඅරියසභාවාදිභාවස්ස
ෙවිසංවාදෙයතොඑකන්තිකත්තාති අත්යථො. 

19. සංකිලිට්ෙධම්මාති සංකියලසසමන්ොගතා ධම්මා 

සද්ධම්මෙෙයකොවිදාති සච්චපටිච්චසමුප්පාදාදිධම්මෙයකුසලා, 
එකත්තාදිෙයකුසලාවා. 

20. අත්ථවිස්සජ්ජයෙසූති ‘‘ඉයම ධම්මා කුසලා’’තිආදිො (ධ. ස. 1) 
සුත්යතකතපඤ්හවිස්සජ්ජයෙසුයචවඅට්ඨකථාය කතඅත්ථසංවණ්ණොසු

ච. ‘‘යවොදානිො’’ති ඉමිො අෙවජ්ජධම්මා ඉධ කුසලාති අධිප්යපතා, ෙ
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සුෙවිපාකාති දස්යසති. තස්ස තස්ස අත්ථෙයස්ස යයොජෙත්ථං මෙසා
යවොයලොකයයතතියයොජො. 

21. යදි කරණභූතං, කථං තස්ස අත්ථන්තරාභායවොති ආහ ‘‘යෙෙ

හී’’තිආදි. දිසාභූතධම්මාෙං යවොයලොකයෙසමාෙයෙභාවයතො
යවොහාරභූයතො, කම්මභූයතො ච ෙයයො, ෙ ෙන්දියාවට්ටාදයයො විය

අත්ථභූයතොති ‘‘යවොහාරෙයෙො, කම්මෙයෙො’’තිචවුච්චති. 

ද්වාදසපදවණ්ණො 

23. අපරියෙොසියත පයදති උච්චාරණයවලායං පයද අසමත්යත, 
විප්පකයතති අත්යථො. පරියයොසියත හි ‘‘පද’’න්ත්යව සමඤ්ඤා සියා, ෙ
‘‘අක්ෙර’’න්ති අධිප්පායයො. පදස්ස යවවචෙතාය අත්ථවයසෙ පරියායං
ෙරන්තංසඤ්චරන්තංවිය යහොති, ෙඑවංවණ්යණොඅයවවචෙත්තාතිආහ 

පරිොෙවයසෙ අක්ෙරණයතො’’ති. ෙ හි වණ්ණස්ස පරිොයෙො විජ්ජතී’’ති 
ඉදං අකාරාදිවණ්ණවියසසං සන්ධාය වදති, ෙවණ්ණසාමඤ්ඤං. තස්ස හි
වණ්යණො අක්ෙරන්තිපරියායයොවුත්යතොඑවාති. 

අක්ෙරසද්දස්ස අත්ථං වත්වා තප්පසඞ්යගෙ වණ්ණසද්දස්සපි වත්තුං 

‘‘යකෙට්යෙෙ වණ්යණො’’තිආදිමාහ. තත්ථ ෙනු පයදෙ, වායකයෙ වා
අත්යථො සංවණ්ණීයති, ෙ අක්ෙයරොති යචොදෙං මෙසි කත්වා ආහ 

‘‘වණ්යණො එව හී’’තිආදි. පදාදිභායවොති පදවාකයභායවෙ. 

ෙථාසම්බන්ධන්ති යථාසඞ්යකතං. අෙං-සද්යදො ඉමස්සත්ථස්ස වාචයකො, 
අයං අත්යථො ඉමස්ස සද්දස්ස වචනීයයොති යථාගහිතසඞ්යකතානුරූපං
සද්දත්ථාෙං වාචකවචනීයභායවො. අථ වා ය්වායං සද්දත්ථාෙං

අඤ්ඤමඤ්ඤං අවිොභායවො, යසො සම්බන්යධො. තදනුරූපං එකක්ෙරං

ොමපදං‘‘මාඑවංමඤ්ඤසී’’තිආදීසු මා-කාරාදි. යකචීතිඅභයගිරිවාසියෙො.
යත හි අභිධම්මයදසෙං ‘‘මෙසායදසො’’ති වදන්ති, යයතො රාහුලාචරියයො
‘‘විසුද්ධකරුණාෙං මෙසායදසො වාචාය අක්ෙරණයතො
අක්ෙරසඤ්ඤිතා’’තිආහ. 

සත්වප්පධාෙන්ති ද්රබයප්පධාෙං.ොමපයදහිද්රබයමාවිභූතරූපං, කිරියා 
අොවිභූතරූපායථා‘‘ඵස්යසො’’ති(ම.නි.3.126; සං.නි.2.1, 39; මහාව.1; 
විභ. 225; උදා. 1; යෙත්ති. 24). ආෙයාතපයද පෙ කිරියා ආවිභූතරූපා, 
ද්රබයමොවිභූතරූපං යථා ‘‘ඵුසතී’’ති. යතෙ යෙසං සත්වකිරියාප්පධාෙතා

වුත්තා. කිරිොවියසසග්ගහණනිමිත්තන්ති කිරියාවියසසාවයබොධයහතු 

කිරියාවියසසදීපෙයතො, යථා ‘‘චිරප්පවාසි’’න්ති (ධ. ප. 219) එත්ථ ප-
සද්යදො වසෙකිරියාය වියයොගවිසිට්ඨතං දීයපති. ‘‘එවං මෙසිකයරොථ, මා 

එවං මෙසාකත්ථා’’තිආදීසු කිරියාවියසසස්ස යජොතයකො එවං-සද්යදො. 
‘‘එවංසීලා(දී.නි.3.142) එවංධම්මා’’තිආදීසු(දී.නි.2.13; ම.නි.3. 198; 
සං. නි. 5.378) සත්වවියසසස්ස. එවං යසසනිපාතපදාෙම්පීති අධිප්පායයො.

යතොහ ‘‘කිරිොෙ…යප.…නිපාතපද’’න්ති. 
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සඞ්යෙපයතො වුත්තං, කිං පෙ තන්ති ආහ ‘‘පදාභිහිත’’න්ති. අථ වා 

සඞ්යෙපයතො වුත්තං, යයො අක්ෙයරහි සඞ්කාසියතොති වුච්චති. පදාභිහිතං 
පයදහිකථිතං, යයොපයදහිපකාසියතොතිවුච්චති.තදුභයං, යදි පදසමුදායයො
වාකයං, තස්සයකොපරිච්යඡයදො.යාවතාඅධිප්යපතත්ථපරියයොසාෙං, තාවතා 
එකවාකයන්තිපි වදන්ති, බහූයපත්ථ පකායර වණ්යණන්ති. කිං යතහි, 
සාෙයාතං සාබයයංසකාරකංසවියසසෙං ‘‘වාකය’’න්ති දට්ඨබ්බං.ෙනුච 
පයදෙපි අත්යථො බයඤ්ජීයතීති යචොදෙං මෙසි කත්වා ආහ 

‘‘පදමත්තසවයෙපි හී’’තිආදි. ආකායරසු වාකයවිභායගසු අභිහිතං කථිතං 

නිබ්බචෙං ආකාරාභිහිතං නිබ්බචෙං. ‘‘අභිහිතන්ති ච පාළිආගත’’න්ති
වදන්ති. 

‘‘නිබ්බාෙං මග්ගති, නිබ්බාෙත්ථියකහි වා මග්ගීයති, කියලයස වා 

මායරන්යතො ගච්ඡතීති මග්යගො’’තිආදිො (ධ. ස. අට්ඨ. 16) නිබ්බචොෙං
විත්ථායරො. තංනිද්යදසකථෙත්තා නිද්යදයසොති ඉමමත්ථමාහ 

‘‘නිබ්බචෙවිත්ථායරො නිරවයසසයදසෙත්තා නිද්යදයසො’’ති. පයදහීති
වාකයාවයවභූයතහි, වාකයයතො විභජ්ජමායෙහි වා ආෙයාතාදිපයදහි.

යතොහ ‘‘වාකයස්සවිභායගො’’ති, තථාචාහ ‘‘අපරියෙොසියත’’තිආදි.අපයර

පෙ ‘‘පකතිපච්චයයලොපායදසාදිවයසෙ අක්ෙරවිභායගො ආකායරො, 

නිරුත්තිෙයයෙ පදවිභායගො නිබ්බචෙං, වාකයවිභායගො නිද්යදයසො. 

වණ්ණපදවාකයානි හි අවිභත්තානි, විභත්තානි ච ඡ බයේජෙපදානී’’ති

වදන්ති. ඡට්ෙං වචෙන්තිඡට්ඨංපදං. කාතබ්බන්ති‘‘අක්ෙරං පදංබයඤ්ජෙං
ආකායරො තයථව නිරුත්ති නිද්යදයසො ඡට්ඨවචෙ’’න්ති ගාථායං එවං
කත්තබ්බං, සංවණ්ණොවයසෙ වා ආකාරපදං චතුත්ථං කාතබ්බන්ති
අත්යථො. සබ්යබො සද්දයවොහායරො විභත්යතහි, අවිභත්යතහි ච

අක්ෙරපදවායකයයහව, තදඤ්ඤප්පකායරො ෙත්ථීතිආහ ‘‘ොනිමානී’’තිආදි. 

24. කාසොසද්යදො කම්මත්යථොති දස්යසතුං ‘‘කාසීෙතී’’තිආදි වුත්තං.
පයදහි තාව අත්ථස්ස සඞ්කාසො, පකාසො ච යහොතු, පදාවධිකාපි

සංවණ්ණො ඉච්ඡිතාති අක්ෙයරහි පෙ කථන්ති ආහ ‘‘අක්ෙයරහි

සුෙයමායෙහී’’තිආදි. පදත්ථසම්පටිපත්තීති පදාභියධයයඅත්ථාවයබොයධො. 

‘‘අක්ෙයරහි සඞ්කායසතී’’තිආදිො අක්ෙරකරණං සඞ්කාසෙභූතං 
උග් ටෙකිරියං වදන්යතෙ යථාවුත්යතො අත්යථො සාධියතොති දස්යසතුං 

‘‘තථාහී’’තිආදිවුත්තං. 

විභජනුත්තානීකම්මපේෙත්තීති එකත්තනිද්යදයසො සමාහායරොති අයං

ද්වන්දසමායසො. උභයෙොති ‘‘විවරණා, විභජො’’ති ඉමිො ද්වයයෙ. 

එයතහීති එත්ථ එව-කායරො ලුත්තනිද්දිට්යඨොති ආහ ‘‘එයතහි එවා’’ති. 

‘‘සඞ්කාසො…යප.… අභාවයතො’’ති ඉමිො 

යථාධිප්යපතඅනූොවධාරණඵලං දස්යසති. උග් ටොදීති ආදිසද්යදෙ
විපඤ්චෙෙයානිසඞ්ගණ්හාති. 
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පටුෙ 

25. සම්මා යුත්යතොති සම්මා අවිපරීතං, අෙවයසසයතො ච යුත්යතො

සහියතො. තථා හි වුත්තං ‘‘අනූො’’ති. සබ්යබො හි පාළිඅත්යථො

අත්ථපදඅත්ථෙයයහි අෙවයසසයතො සඞ්ගහියතො. යතොහ ‘‘සබ්බස්ස

හී’’තිආදි. 

26. කස්මා පයෙත්ථ මූලපදපදට්ඨාොනි අසඞ්ගහිතානීති? 
පදත්ථන්තරාභාවයතො. මූලපදානි හි ෙයාෙං සමුට්ඨාෙමත්තත්තා

පදට්ඨාොනීතිදස්සියතොයංෙයයො.යතෙවුත්තං ‘‘ඉයතොවිනිමුත්යතොයකොචි

යෙත්තිපදත්යථොෙත්ථී’’ති. 

යෙත්තිො කාරණභූතාය. හාරා සංවණ්යණතබ්බාති සුත්තස්ස

අත්ථසංවණ්ණොවයසෙ හාරා විත්ථායරතබ්බා. ස්වාෙන්ති යසො අයං
සංවණ්ණොක්කයමො. යයෙ අනුක්කයමෙ යෙත්තියං යදසිතා, යතයෙව

සුත්යත අත්ථසංවණ්ණොවයසෙ යයොයජතබ්බාති. එවං සිද්යධති

යදසොක්කයමයෙවසිද්යධ. අෙං ආරම්යභොති ‘‘යසොළසහාරාපඨම’’න්ති

එවං පවත්යතො ආරම්යභො. ඉමමත්ථන්ති ඉමං වුච්චමාෙනියමසඞ්ොතං
අත්ථං. 

යදි යදසිතක්කයමයෙවහාරෙයාසුත්යත යයොයජතබ්බාසියුං, කිංයසො
කයමො කාරණනිරයපක්යෙො, උදාහු කාරණසායපක්යෙොති? කිඤ්යචත්ථ – 
යදි තාව කාරණනිරයපක්යෙො හාරෙයාෙං අනුක්කයමො, අයෙයක අත්ථා
වුච්චමාොඅවස්සං එයකෙකයමෙවුච්චන්තීති.එවංසන්යතයයෙයකෙචි
කයමෙසුත්යතයයොයජතබ්බාසියුං, තථා සතිනියයමොනිරත්ථයකොසියා.
අථ කාරණසායපක්යෙො, කිං තං කාරණන්ති? ඉතයරො කාරණගයවසෙං 
අකත්වා අත්යථො එයවත්ථ ගයවසිතබ්යබොති අධිප්පායයෙ 

‘‘ොෙමනුයෙොයගොෙ කත්ථචිඅනුක්කයමනිවිසතී’’තිවත්වා‘‘ෙපෙමයං
යදවාෙංපියස්ස මයෙොරථවි ාතායයචයතමා’’තිකමකාරණංවිචායරන්යතො 

‘‘අපිචා’’තිආදිො යදසොහාරස්ස තාව ආදියතො යදසොය කාරණං 

පතිට්ඨයපති. තත්ථ ධම්මයදසොෙ නිස්සයෙො අස්සාදාදීෙවනිස්සරණානි, 

සරීරංආණත්ති. පකතිො සභායවෙ. නිද්ධාරයණෙවිොපි පතිට්ොභාවයතො 
නිස්සයභාවයතො. 

‘‘තථාහිවක්ෙතී’’තිආදිොයථාවුත්තං අත්ථංපාකටතරංකයරොති.එස
ෙයයොඉතයරසුපි. 

විචොෙන්තරන්ති විචයහාරාෙන්තරං. යසයසසුපි එයසව ෙයයො. තථා 

හීති ලක්ෙණහාරවිභඞ්යග යුත්තායුත්තාෙං කාරණපරම්පරාය
පරිග්ගහිතසභාවාෙං අවුත්තාෙම්පිඑකලක්ෙණතායගහණංවුත්තං. 

අත්ථයතො නිද්ධාරිතාෙන්ති අත්ථුද්ධාරපුබ්බාපරානුසන්ධිආදිඅත්ථයතො
සුත්තන්තරයතො උද්ධටාෙං සංවණ්ණියමාෙසුත්යත ආනීතාෙං
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පාළිධම්මාෙං. සද්දයතො, පමාණන්තරයතො ච ලද්ධාෙං ඉධ 

විචායරතබ්බත්තාආහ ‘‘නිරවයසසයතො’’ති. අත්ථස්සාති අභියධයයත්ථස්ස. 

ධම්මස්සාතිසභාවධම්මස්ස. තත්ථතත්ථතං අභිනියරොයපතීතිතස්මිංතස්මිං
අත්යථ, ධම්යම ච තං ොමං අභිනියරොයපති, ‘‘අයයමවංොයමො’’ති
යවොහරති. ‘‘අත්ථස්ස, ධම්මස්සා’’ති පදද්වයයෙ සාමඤ්ඤයතො අත්යථො, 

ධම්යමො ච අෙවයසයසත්වා ගහියතොති ආහ ‘‘අෙවයසසපරිොදාෙ’’න්ති, 

යයතොවුත්තං‘‘තත්ථතත්ථා’’ති. තථාතියථා අෙවයසසත්ථාවයබොධදීපකං

අෙවයසසපරියාදාෙංකතංචතුබූහපාළියං, එවං පුෙප්පුෙංගබ්භමුයපතීති
එත්ථඅසද්දවතීඅත්ථාපවත්තිවයසෙ ලබ්භමාොසම්මාපටිපත්තිඋද්ධටාති
උපසංහාරත්යථොතථා-සද්යදො. 

යතයෙවාති සුත්තන්තරසංසන්දෙස්ස

සභාගවිසභාගධම්මන්තරාවට්ටනූපායභාවයතො එව. ෙයතොති
සභාගවිසභාගධම්මාවට්ටෙස්ස සාධාරණාදිධම්මවිභජනූපායත්තා. 

පටිවිභත්තසභායවති පටිභාගභායවෙවිභත්තසභායව. 

යත ධම්මාති පටිපක්ෙයතො පරිවත්තිතධම්මා. ෙ පරියායවිභාවො

පඤ්ඤත්තිවිභාගපරිග්ගාහිකාතිආහ ‘‘පරිො…යප.…සුයබොධෙේචා’’ති. 

පුච්ඡාවියසොධෙං විස්සජ්ජෙං. ආරම්භවියසොධෙං යදසොයඅත්ථකථෙං.
තදුභයවිචායරො ධාතාදීසු අසම්මුය්හන්තස්යසව සම්භවතීති ආහ 

‘‘ධාතාෙතො…යප.… සම්පායදතු’’න්ති. සුද්යධො 

ආරම්යභොතිආදිපාළිනිදස්සයෙෙපිඅයයමවත්යථොඋදාහයටොතියවදිතබ්බං. 

‘‘කාරණාකායරො’’ති පදට්ඨාෙං සන්ධාය වදති. පයභදයතො

යදසොකායරොති යවවචෙං. නිද්ධායරත්වා වුච්චමාොනීති උද්ධරිත්වා

සමායරොපියමාොනීති අධිප්පායයො. සුත්තස්ස අත්ථං තථත්තාවයබොධාොති
සුත්තස්සපදත්ථාවගමමුයෙෙ චතුසච්චාභිසමයාය. 

යවයෙයයත්තයයුත්යතො අත්ථෙයත්තයූපයදයසො 

‘‘යවයෙෙයත්තෙප්පයෙොජියතො’’ති වුත්යතො. යවයෙයයත්තයඤ්හි 
පච්චයසමවායය තදුපයදසඵලං අධිගච්ඡන්තං අත්ථං පයයොයජති ොමාති. 

තදනුක්කයමයෙවාති යතසං උග් ටිතඤ්ඤුආදීෙං යදසොනුක්කයමයෙව. 

යතතිතයයොඅත්ථෙයා. යතසන්ති උග් ටිතඤ්ඤුආදීෙං.යථාඋද්යදසාදීෙං
සඞ්යෙපමජ්ඣිමවිත්ථාරවුත්තියා තිණ්ණං පුග්ගලාෙං උපකාරතා, එවං

යතසං අත්ථෙයාෙං. තස්සාති අත්ථෙයත්ථස්ස. තත්ථාති තස්සං තස්සං
භූමියං. 

සමුට්ොෙං නිදාෙං. අයෙකධා සද්දෙයයතො, නිරුත්තිෙයයතො චාති

අයෙකප්පකාරං. පදත්යථො සද්දත්යථො. විධි අනුවායදොති ඉදයමත්ථ

විධිවචෙං, අයමනුවායදොති අයං විභායගො යවදිතබ්යබො. සමාධාතබ්යබොති
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පරිහරිතබ්යබො. අනුසන්ධීො අනුරූපං නිගයමතබ්බන්ති යාය අනුසන්ධියා
සුත්යත උපරි යදසො පවත්තා, තදනුරූපං සංවණ්ණො නිගයමතබ්බා. 

පයෙොජෙන්ති ඵලං. පිණ්ඩත්යථොති සඞ්යෙපත්යථො. අනුසන්ධීති 

පුච්ඡානුසන්ධිආදිඅනුසන්ධි. උයපොග් ායටොතිනිදස්සෙං. චාලොතියචොදො. 

පච්චුපට්ොෙං පරිහායරො. 

පකතිආදිපදාවයවං භින්දිත්වා කථෙං යභදකථා යථා ‘‘දිබ්බන්තීති

යදවා’’ති (ම. නි. අට්ඨ. 1.153). පදස්ස අත්ථකථෙං තත්වකථා යථා
‘‘බුද්යධොතියයොයසොභගවා සයම්භූඅොචරියයකො’’ති(මහානි.192; චූළනි.

පාරායෙත්ථුතිගාථානිද්යදස 97; පටි. ම. 1.161). පරිොෙවචෙං 
යවවචෙග්ගහණං යථා ‘‘පඤ්ඤා පජාෙො’’ති (ධ. ස. 16). 
විචයයුත්තිචතුබූහපරිවත්තෙහායරකයදසසඞ්ගහිතා, 

යවවචෙහාරසඞ්ගහිතා චාතිආහ ‘‘යතඉධකතිපෙහාරසඞ්ගහිතා’’ති. 

අත්තයෙො ඵලං ධායරතීති ධම්යමොති යහතුයෙො ධම්මභායවො
යවදිතබ්යබො.ඤාපකයහතූපිඤාණකරණට්යඨෙකාරයකපක්ඛිපිත්වාආහ 

‘‘කාරයකො සම්පාපයකොති දුවියධො’’ති. පුෙ චක්ඛුබීජාදිනිබ්බත්තකයමව 

කාරණංකත්වා දස්යසන්යතො ‘‘පුෙ…යප.… තිවියධො’’තිආදිමාහ. ‘‘තයයො
කුසලයහතූ’’තිආදිො (ධ. ස. 1059-1060) ආගතා අයලොභාදයයො, 

යලොභාදයයො ච යහතුයහතු ොම. ‘‘චත්තායරො යෙො, භික්ෙයව, මහාභූතා
යහතු, චත්තායරො මහාභූතා පච්චයයො රූපක්ෙන්ධස්ස

පඤ්ඤාපොයා’’තිආදිො (ම. නි. 3.86) ආගයතො පච්චෙයහතු ොම.

කුසලාකුසලං කම්මං අත්තයෙො විපාකං පති උත්තමයහතු ොම.

චක්ොදිබීජාදි චක්ඛුවිඤ්ඤාණඅඞ්කුරාදීෙං අසාධාරණයහතු ොම.
කුසලාකුසලාෙං සතිපි පච්චයධම්මභායව 
ඉට්ඨානිට්ඨඵලවියසසයහතුභාවදස්සෙත්ථංවිසුංගහණං, සද්දමග්ගාෙංපෙ 
ඤාපකසම්පාපකයහතුභාවදස්සෙත්ථන්ති දට්ඨබ්බං. අඞ්කුරාදිකස්ස

අසාධාරණයහතු බීජාදිසමාෙජාතියයහතුතාය සභාගයහතු. සාධාරණයහතු

භුසසලිලාදිඅසමාෙජාතියතාය අසභාගයහතු. ඉන්ද්රියබද්ධසන්තානියකො 

අජ්ඣත්තිකයහතු, ඉතයරො බාහිරයහතු. යකචි පෙ ‘‘සසන්තානියකො

අජ් ත්තිකයහතු, ඉතයරො බාහිරයහතූ’’ති වදන්ති. පරිග්ගාහයකො 

උපත්ථම්භයකො. පරම්පරයහතු උපනිස්සයපච්චයයො. 

නිබ්බාෙස්ස අනිබ්බත්තනියයපි සමුදයප්පහාෙසමුදයනියරොධාෙං 
අධිගමාධිගන්තබ්බභාවයතොනිබ්බාෙංපතිමග්ගස්සයහතුභායවොවියමග්ගං

පති නිබ්බාෙස්ස ඵලභායවො උපචාරසිද්යධොති ආහ ‘‘ඵලපරිොයෙො 

ලබ්භතී’’ති. 

පටිපජ්ජමාෙභූතමි මග්ගධම්මා. පටිපන්ෙභූතමි ඵලධම්මා. 
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කිච්චයතොති සරසයතො. ලක්ෙණයතොති උපලක්ෙණයතො. 

සාමේෙයතොති සමාෙභාවයතො. යතෙ සමාෙයහතුතා, සමාෙඵලතා, 
සමාොරම්මණතා ච ගහිතා යහොතීති. තත්ථ යං වත්තබ්බං, තං යහට්ඨා 

ලක්ෙණහාරනිද්යදසවණ්ණොෙං වුත්තයමව. 

අපියචත්ථ 
සම්පයයොගවිප්පයයොගවියරොධපකරණලිඞ්ගසද්දන්තරසන්නිධාෙසාමත්ථියා

දීෙම්පි වයසෙ ෙයවිභායගො යවදිතබ්යබො. තත්ථ සම්පයෙොගයතො 
තාවෙයවිභායගො– ‘‘ොහං, භික්ෙයව, අඤ්ඤංඑකධම්මම්පිසමනුපස්සාමි, 
යං එවං ලහුපරිවත්තං, යථයිදං චිත්ත’’න්ති (අ. නි. 1.48) චිත්තස්ස
ලහුපරිවත්තිතා ගහිතා, තංසම්පයයොගයතො යචතසිකාෙම්පි ගහිතාව යහොති
අඤ්ඤත්ථයෙසංචිත්යතෙසම්පයයොගදීපෙයතො.අථවා ‘‘සඤ්ඤියෙො’’ති.
සඤ්ඤාසහිතතාවචයෙෙ හි යෙසං යවදොයචතොදිවන්තතාපි
සම්පයයොගයතො දීපිතායහොති. 

විප්පයෙොගයතො – ‘‘අයහතුකා’’ති. යහතුසම්පයුත්තා හි ධම්මා
‘‘සයහතුකා’’ති වුත්තාති තබ්බිධුරා ධම්මා විප්පයයොගයතො ‘‘අයහතුකා’’ති
වුත්තාති විඤ්ඤායති. අථ වා ‘‘අසඤ්ඤියෙො’’ති. සඤ්ඤාවිප්පයුත්තා හි
ධම්මපවත්තිඉධාධිප්යපතා, ෙසඤ්ඤායඅභාවමත්තන්තිවිඤ්ඤායති. 

වියරොධයතො – ‘‘අට්ඨමයකො (යම. 3.ඉන්ද්රියයමකපාළි.439), 
සද්ධානුසාරී’’ති (පු. ප. මාතිකා 7.36) ච වුත්යත තං සන්තතියං
සංයයොජෙත්තයප්පහාෙං විඤ්ඤායති, තථා ‘‘සති වා උපාදියසයස
අොගාමිතා’’ති (දී. නි. 2.404; ම. නි. 1.137) වුත්යත
පඤ්යචොරම්භාගියසංයයොජෙප්පහාෙං, ‘‘දිට්යඨවධම්යමඅඤ්ඤා’’ති(දී.නි.
2.404; ම.නි.1.137) වුත්යතඅෙවයසසසංයයොජෙප්පහාෙංවිඤ්ඤායති. 

පකරණයතො – ‘‘අබයාකතාධම්මා’’ති(ධ.ස. මාතිකා).අධිකාරයතොහි
කුසලාකුසලභායවෙෙ කථිතාතිඤායති. ‘‘උපධී හි ෙරස්ස යසොචො’’ති 
(සං. නි. 1.12, 144) ච. බාහිරා හි ධම්මා ඉධ ‘‘උපධී’’ති අධිප්යපතාති 
විඤ්ඤායති. 

ලිඞ්ගයතො – ‘‘සීයතෙපිරුප්පති, උණ්යහෙපිරුප්පතී’’තිආදි (සං. නි.
3.79). සීතාදිග්ගහයණෙ හි ලිඞ්යගෙ භූතුපාදායප්පකාරස්යසව ධම්මස්ස
රූපභායවො, ෙඉතරස්ස. 

සද්දන්තරසන්නිධාෙයතො – ‘‘කායපස්සද්ධි, කායායතෙ’’න්ති. ‘‘යා
යවදොක්ෙන්ධස්සා’’තිආදිවචෙයතො හි පුරියමො කායසද්යදො සමූහවාචී, 
ඉතයරොආයතෙසද්දසන්නිධාෙයතොපසාදවාචී. 

සාමත්ථිෙයතො – ‘‘සබ්බං, භික්ෙයව, ආදිත්තං (සං. නි. 4.28; මහාව.
54), සබ්යබ තසන්ති දණ්ෙස්සා’’ති (ධ. ප. 129) ච, තථා ‘‘සබ්බාවන්තං
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යලොකංයමත්තාසහගයතෙයචතසා…යප.… ඵරිත්වාවිහරතී’’තිආදි(දී.නි.
1.556; 3.308; ම.නි.1.77, 232, 459, 509; 2.309; 3.230; විභ.642). එත්ථ
හි සතිපි සබ්බසද්දස්ස අෙවයසසසත්තවාචකත්යත ආදිත්තතා 
සායපක්ෙස්යසව අත්ථස්ස වාචකත්තා පයදසවාචී සබ්බසද්යදො, 
යලොකසද්යදොපිසත්තවාචී. සත්තාරම්මණාහිඅප්පමඤ්ඤාති.තථා‘‘මාතරං
පිතරංහන්ත්වා’’ති (ධ.ප.294-295) සබ්යබෙසබ්බංහිසපටික්යෙපයතො, 
මාතුපිතු ාතකම්මස්ස ච මහාසාවජ්ජතාපයවදෙයතො, ඉධ ච තදනුඤ්ඤාය
කතායමාතුපිතුට්ඨානියාතාදිසායකචිපාපධම්මායවයෙයයවයසෙගහිතා 
විඤ්ඤායති. යක පෙ යතති? තණ්හාමාො. තණ්හා හි ජෙනී සත්තාෙං.
‘‘තණ්හා ජයෙති පුරිස’’න්ති (සං. නි. 1.55-57) හි වුත්තං. පිතුට්ඨානියයො
මායෙො තං නිස්සාය අත්තසම්පග්ගණ්හයතො ‘‘අහං අසුකස්ස රුඤ්යඤො, 

රාජමහාමත්තස්ස වා පුත්යතො’’ති යථා. සාමත්ථිොදීෙන්ති ආදිසද්යදෙ 
යදසපකතිආදයයොසඞ්ගය්හන්ති. 

ලබ්භමාෙපදත්ථනිද්ධාරණමුයෙොති තස්මිං තස්මිං සුත්යත

ලබ්භමාෙඅස්සාදාදිහාරපදත්ථනිද්ධාරණද්වායරෙ. ෙථාලක්ෙණන්තියංයං

ලක්ෙණං, ලක්ෙණානුරූපං වා ෙථාලක්ෙණං. යහතුඵලාදීනි උපධායරත්වා
යයොයජතබ්බානි යතසං වයසොති අධිප්පායයො. ඉදානි යහතුඵලාදයයො යය

යස්මිං හායර සවියසසං ඉච්ඡිතබ්බා, යත දස්යසතුං ‘‘වියසසයතො

පො’’තිආදිමාහ.තං සුවිඤ්යඤයයයමව. 

නිද්යදසවාරවණ්ණොනිට්ඨිතා. 

4. පටිනිද්යදසවාරවණ්ණො 

1. යදසොහාරවිභඞ්ගවණ්ණො 

5. අන්වත්ථසේෙතන්තිඅත්ථානුගතසඤ්ඤභාවං, ‘‘යදසොහායරො’’ති
අයං සඤ්ඤාඅන්වත්ථාඅත්ථානුගතාතිඅත්යථො. 

අවුත්තයමවාති පුබ්යබ අසංවණ්ණිතපදයමව. ‘‘ධම්මං යවො’’තිආදි (ම.

නි. 3.420) වචෙස්ස සම්බන්ධං දස්යසතුං ‘‘කත්ථ පො’’තිආදි වුත්තං.
යතපිටකස්ස හි බුද්ධවචෙස්ස සංවණ්ණොලක්ෙණං යෙත්තිප්පකරණං, 
තඤ්ච පරියත්තිධම්මසඞ්ගාහයක සුත්තපයද සංවණ්යණතබ්බභායවෙ

ගහියතගහිතයමවයහොති.යතොහ ‘‘යදසොහායරෙ…යප.… දස්යසතී’’ති. 

යයසං අස්සාදාදීෙං විභජෙලක්ෙයණො යදසොහායරො, යත ගාථාය, 
ඉධාපිච ආගයත ‘‘අස්සාදංආදීෙව’’න්තිආදිොඋදාහරණවයසෙවිභජිතුං 

‘‘තත්ථ කතයමො අස්සායදො’’තිආදි ආරද්ධං. තත්ථ තත්ථාති තස්සං
‘‘අස්සාදාදීෙවතා’’තිගාථායංවුත්යතොකතයමොඅස්සායදො.අථවා‘‘අස්සාදං 
ආදීෙව’’න්තිආදිො යයො ඉධ අස්සාදාදීෙං උද්යදයසො, තත්ථ කතයමො
අස්සායදොතියචති අත්යථො.එසෙයයොයසයසසුපි.කම්මකරණත්ථභින්ෙස්ස
විසයවිසයිතාලක්ෙණස්ස අස්සාදද්වයස්සනිදස්සෙත්ථංගාථාද්වයුදාහරණං, 
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පටුෙ 

තථා කාමවිපරිණාමලක්ෙණස්ස, වට්ටදුක්ෙලක්ෙණස්ස චාති දුවිධස්සාපි
ආදීෙවස්ස නිදස්සෙත්ථං ‘‘අරියමග්යගො නිබ්බාෙ’’න්ති දුවිධස්සාපි
නිස්සරණස්සනිදස්සෙනිදස්සෙත්ථඤ්චද්යවද්යව ගාථාඋදාහටා. 

ධම්යමො හයව රක්ෙති ධම්මචාරින්ති (ජා. 1.10.102-103; යෙත්ති. 5, 
26, 31; යපටයකො. 22) එත්ථ ධම්මචාරියෙො මග්ගඵලනිබ්බායෙහි
සාතිසයාරක්ො සම්භවති, සම්පත්තිභවස්සාපි විපරිණාමසඞ්ොරදුක්ෙතාහි

දුග්ගතිභායවො ඉච්ඡියතොවාති අධිප්පායයොහ ‘‘නිස්සරණං අොමසිත්වා’’ති.
තථාහිවක්ෙති ‘‘නිබ්බාෙංවාඋපනිධායසබ්බාඋපපත්තියයොදුග්ගතී’’ති. 

අයවක්ෙස්සූති විධාෙං. තස්සා පෙ අයවක්ොය පවත්තිආකායරො, 
විසයයො, කත්තා ච ‘‘සුඤ්ඤයතො, යලොකං, යමො රාජා’’ති පදත්තයයෙ 

වුත්තාති ආහ – ‘‘සුේෙයතො…යප.… ආණත්තී’’ති. තත්ථ සඞ්ොරාෙං
සුඤ්ඤතා අෙත්තසභාවතාය, අත්තසුඤ්ඤතාය ච සියා. යයතො යත ෙ
වසවත්තියෙො, අත්තසාරවිරහිතා ච, යයතො යත අෙත්තා, රිත්තා, තුච්ඡා ච

අත්තො, තදුභයංදස්යසති ‘‘අවසවත්තිතා’’තිආදිො. එවංමච්චුතයරො සිොති
එවං පටිපත්තියා මච්චුතයරො භයවයයාති අත්යථො. පරිකප්යපත්වා 
විධියමාෙස්ස මච්චුතරණස්ස පුබ්බභාගපටිපදා යදසොය පච්චක්ෙයතො

සිජ් මාෙංසාතිසයං ඵලන්තිආහ ‘‘තස්සෙං…යප.…ඵල’’න්ති. 

6. උදාහරණවයසොති නිදස්සෙවයසෙ. තත්ථ ‘‘පුග්ගලවිභායගො’’ති
ඉමිො උග් ටිතඤ්ඤුආදිපුග්ගලපයයොජියතො අස්සාදාදීසු භගවයතො
යදසොවියසයසොතිදස්යසති. 

 ටිතමත්තන්ති යසොතද්වාරානුසායරෙ 
මයෙොද්වාරිකවිඤ්ඤාණසන්තායෙෙ ආලම්බිතමත්තං. 

සස්සතාදිආකාරස්සාතිසස්සතුච්යඡදාකාරස්ස.ඉදඤ්හිද්වයං ධම්මයදසොය
චායලතබ්බං, ෙ අනුයලොමිකෙන්ති, යථාභූතඤාණං වා. එතස්මිඤ්හි
චතුක්යක ආසයසාමඤ්ඤතා.වුත්තඤ්යහතං– 

‘‘සස්සතුච්යඡදදිට්ඨීච, ෙන්තියචවානුයලොමිකා; 
යථාභූතඤ්චයංඤාණං, එතංආසයසඤ්ඤිත’’න්ති.(විසුද්ධි.මහාටී. 
1.136; දී. නි. ටී. 1.පඨමමහාසඞ්ගීතිකථාවණ්ණො; සාරත්ථ. ටී. 
1.පඨමමහාසඞ්ගීතිකථාවණ්ණො, යවරඤ්ජකණ්ෙවණ්ණො; වි.වි.
ටී. 1.යවරඤ්ජකණ්ෙවණ්ණො); 

චලොොතිවික්ෙම්භොය. පරානුවත්තිොතිසමුච්යඡදොය. උග් ටියත

ජාොතීති උග් ටිතේඤූති මූලවිභුජාදිපක්යෙයපෙ සද්දසිද්ධි යවදිතබ්බා. 

විපේචිතන්ති ‘‘විසමං චන්දිමසූරියා පරිවත්තන්තී’’තිආදීසු (අ. නි. 4.70) 

විය භාවෙපුංසකනිද්යදයසොති ආහ ‘‘මන්දං සණික’’න්ති. 
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නිස්සරණආදීෙවනිස්සරණඅස්සාදාදීෙවනිස්සරණාෙං විභාවො 
යවයෙයයත්තයවිෙයෙසමත්ථා. 

චත්තායරොතිඅස්සායදොචආදීෙයවොචඅස්සායදො ආදීෙයවොචඅස්සායදො
නිස්සරණඤ්චාති එයත චත්තායරො. යදි නිස්සරණවිභාවො 
යවයෙයයවිෙයෙසමත්ථා, කස්මා පඤ්චයමො ෙ ගහියතොති ආහ 

‘‘ආදීෙවාවචෙයතො’’ති.යදිහිඋග් ටිතඤ්ඤුංසන්ධායඅයංෙයයො වුච්චති, 
නිස්සරණමත්යතෙසිද්ධංසියා.අථවිපඤ්චිතඤ්ඤුං, යෙයයංවා, ආදීෙයවො
ච නිස්සරණඤ්ච අස්සායදො චආදීෙයවොනිස්සරණඤ්ච වත්තබ්යබො සියා? 
තථා අප්පවත්තත්තා ෙ ගහියතො. යතොහ ‘‘ආදීෙවාවචෙයතො’’තිආදි. 

යදසෙන්තිසාමඤ්ඤයතො ගහිතං‘‘සුත්යතකයදසංගාථංවා’’තිවියසයසති.
පදපරමඅග්ගහණඤ්යචත්ථසඋපායස්ස නිස්සරණස්සඅොමට්ඨත්තා. 

‘‘කලයාණ’’න්ති ඉමිො ඉට්ඨවිපායකො, ‘‘පාපක’’න්ති අනිට්ඨවිපායකො

අධිප්යපයතොති ආහ ‘‘අෙං අස්සායදො, අෙං ආදීෙයවො’’ති. ලාභාදීෙං

පුඤ්ඤඵලත්තා තදනුයරොධං වා සන්ධාය ‘‘අෙං අස්සායදො’’ති වුත්තං.

තබ්බිපරියායයෙ අලාභාදීෙං ආදීෙවතායවදිතබ්බා. 

කාමාති කියලසකාමසහිතා වත්ථුකාමා. විරූපරූයපොති 

අප්පතිරූපාකායරෙ. මයථන්තීති මද්දන්ති. පබ්බජියතොම්හීති පබ්බජ්ජං

උපගයතො අම්හි. අපණ්ණකන්ති අවිරජ් ෙකං. සාමේෙන්ති 

සමණභායවො.සමිතපාපභායවොයයව යසයෙයො සුන්දරතයරො. 

තත්ථ ‘‘කාමා හි චිත්රා මධුරා මයෙොරමා’’ති අයං අස්සායදො, 
‘‘විරූපරූයපෙ මයථන්ති චිත්ත’’න්ති අයං ආදීෙයවො, ‘‘අපණ්ණකං

සාමඤ්ඤ’’න්තිඉදං නිස්සරණන්තිආහ ‘‘අෙං…යප.…නිස්සරණේචා’’ති. 

ඵලාදීෙං එකකවයසෙ ච තිකවයසෙ ච පාළියං උදාහටත්තා වුත්තං 

‘‘දුකවයසෙපී’’ති. 

සුො පටිපදා, දුක්ො පටිපදාති යා ද්යව පටිපදා, තාසු එයකකා 

දන්ධඛිප්පාභිඤ්ඤතාය ද්යව ද්යව යහොන්තීති ආහ ‘‘පටිපදාභිේොකයතො

විභායගො පටිපදාකයතො යහොතී’’ති. කතපුබ්බකිච්චස්ස පථවීකසිණාදීසු

සබ්බපඨමං ‘‘පථවී’’තිආදිො පවත්තමෙසිකායරො පෙමසමන්ොහායරො.

උපචාරන්ති උපචාරජ් ාෙං. පටිපජ්ජිතබ්බතාය  ාෙම්පි ‘‘පටිපදා’’ති 
වුච්චති. තදඤ්ඤා යහට්ඨිමපඤ්ඤයතො අධිකා පඤ්ඤාති කත්වා 

‘‘අභිේො’’තිවුච්චති. 

කියලයසතිනීවරණප්පකායර, තංසහගතකියලයසච. අඞ්ගපාතුභාවන්ති
විතක්කාදි ාෙඞ්ගපටිලාභං. 
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අභිනිවිසන්යතොති පට්ඨයපන්යතො. රූපාරූපං පරිග්ගණ්හන්යතොති
රූපාරූපධම්යම ලක්ෙණාදීහි පරිච්ඡින්දිත්වා ගණ්හන්යතො.
පරිග්ගහිතරූපාරූපස්ස මග්ගපාතුභාවදන්ධතා ච ොමරූපවවත්ථාොදීෙං
කිච්ඡසිද්ධියා සියාති ෙ රූපාරූපපරිග්ගහකිච්ඡතාය එව දුක්ොපටිපදතා
වත්තබ්බාති යච? ෙ, ොමරූපවවත්ථාපොදීෙං පච්චනීකකියලසමන්දතාය 
සුෙසිද්ධියම්පි තථාසිද්ධවිපස්සොසහගතාෙං ඉන්ද්රියාෙං මන්දතාය 

මග්ගපාතුභාවයතො. රූපාරූපංපරිග්ගයහත්වාතිඅකිච්යඡෙපි පරිග්ගයහත්වා, 

කිච්යඡෙ පරිග්ගහියත වත්තබ්බයමව ෙත්ථි. එවං යසයසසුපි. ොමරූපං

වවත්ථායපන්යතොති ‘‘ොමරූපමත්තයමතං, ෙ අඤ්යඤො යකොචි 
සත්තාදියකො’’ති වවත්ථාපෙං කයරොන්යතො. කතයරො පයෙත්ථ වායරො
යුත්තරූයපොති? යයො යකොචි සකිං, ද්වික්ෙත්තුං, අයෙකසතක්ෙත්තුන්ති
එවමාදීසු හි වික්ෙම්භෙවායරසු සකිං, ද්වික්ෙත්තුඤ්ච වික්ෙම්භෙවායරො
සුො පටිපදා එව, ෙතයතො උද්ධං සුො පටිපදා යහොති, තස්මා තික්ෙත්තුං
වික්ෙම්භෙවාරයතො පට්ඨාය දුක්ො පටිපදා යවදිතබ්බා. අපිච
කලාපසම්මසොවසායෙ උදයබ්බයානුපස්සොය උප්පන්ෙස්ස 
විපස්සනුපක්කියලසස්ස තික්ෙත්තුං වික්ෙම්භයෙෙ කිච්ඡතාවායරො දුක්ො
පටිපදා යවදිතබ්බා. එත්ථ දන්ධත්තා පටිපදාය එතස්ස අකිච්ඡත්යතපි
පුරිමාෙං කිච්ඡත්යත දුක්ොපටිපදතා වුත්තෙයාව. යස්ස පෙ සබ්බත්ථ
අකිච්ඡතා, තස්සපරමුක්කංසගතා සුොපටිපදායවදිතබ්බා. 

යථාොමරූපපරිග්ගහකිච්ඡතායමග්ගපාතුභාවදන්ධතායදුක්ො පටිපදා
දන්ධාභිඤ්ඤා වුත්තා, තථා තබ්බිපරියායයෙ චතුත්ථී, 
තදුභයයවොමිස්සතාවයසෙ දුතියා, තතියා චඤාතබ්බාති දස්යසන්යතොආහ 

‘‘ඉමිො…යප.… යවදිතබ්බා’’ති. වට්ටදුක්ෙයතො නියයාෙස්ස

අධිප්යපතත්තා ‘‘විපස්සොපක්ඛිකාඑවා’’තිවුත්තං. 

යහතුපාෙඵයලහීති එත්ථ තණ්හාචරිතතා, මන්දපඤ්ඤතා ච පඨමාය

පටිපදාය යහතු, තණ්හාචරිතතා, උදත්ථපඤ්ඤතාච දුතියාය, දිට්ඨිචරිතතා, 
මන්දපඤ්ඤතා ච තතියාය, දිට්ඨිචරිතතා, උදත්ථපඤ්ඤතා ච චතුත්ථියා. 

උපායෙො පෙ යථාක්කමං සතිසමාධිවීරියපඤ්ඤින්ද්රියානි, 

සතිපට්ඨාෙ ාෙසම්මප්පධාෙසච්චානි ච උපනිස්සයභූතානි. ඵලං 
වට්ටදුක්ෙයතොනියයාෙං. 

සමාධිමුයෙොති සමාධිමුයෙෙ භාවොනුයයොයගෙ. යතයෙවාහ 

‘‘සමථපුබ්බඞ්ගමාෙ විපස්සොො’’ති. ඉධාති ඉමස්මිං යෙත්තිප්පකරයණ.
වක්ෙති ‘‘රාගවිරාගා යචයතොවිමුත්ති යසක්ෙඵල’’න්ති, ‘‘රාගවිරාගා

යචයතොවිමුත්තිකාමධාතුසමතික්කම’’න්ති ච. යසොතිඅොගාමී. 

යතොතිපටිපක්යෙෙ. තයතොතිපටිපක්ෙයතො.සමාොධිකරණවයසෙච

යචයතොවිමුත්තිසද්දාෙංසමාසං කත්වාභින්ොධිකරණවයසෙවත්තුං ‘‘අථ

වා’’තිආදි වුත්තං. පුෙ ‘‘යචතයසො වා’’තිආදිො අඤ්ඤපදත්ථවයසෙ 
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පටුෙ 

යචයතොවිමුත්තිපදාෙං සමාසං දස්යසති. විඤ්ඤාණපරියායයෙ යචයතො-

සද්යදෙවුත්තයයොජොෙ සම්භවතීතිආහ ‘‘ෙථාසම්භව’’න්ති. 

හා-සද්යදො ගතිඅත්යථො, ගති යචත්ථ ඤාණගති අධිප්යපතාති ආහ 

‘‘හාතබ්බාතිගයමතබ්බා’’ති. යෙතබ්බාතිඤායපතබ්බා. 

7. තන්ති පුග්ගලවිභාගං. ොණවිභායගොති

සුතමයාදිඤාණප්පයභයදෙ. නිබ්බත්තෙන්ති උප්පාදෙං. තත්ථාති තස්මිං

උග් ටිතඤ්ඤුතාතිආදිපුග්ගලවිභාගභූයත යදසොභාජයෙ. යදසොෙන්ති

සුත්යත. තංදස්යසතුන්තිතං පුග්ගලවිභාගංදස්යසතුං.‘‘ස්වායංහායරොකථං
සම්භවතී’’තියකචිපඨන්ති. 

සාති වුත්තප්පකාරධම්මත්ථාෙං වීමංසෙපඤ්ඤා. අධිකාරයතොති

‘‘සත්ථා වා ධම්මං යදසයතී’’තිආදිඅධිකාරයතො. සාමත්ථිෙයතො 

උග් ටිතඤ්ඤුආදියවයෙයයවිෙයෙසමත්ථභාවයතො. පරිෙත්තිධම්මස්ස 

උපධාරණන්ති එත්ථාපි ‘‘අධිකාරයතො සාමත්ථියයතො වා’’ති ආයෙත්වා 
යයොයජතබ්බං. 

‘‘වීමංසාදිපරිොෙවතී පඨමවිකප්පවයසෙ, වීමංසාදිවිභාගවතී 

දුතියවිකප්පවයසෙ, චින්තාය යහතුභූතාය නිබ්බත්තා චින්තාමයී’’ති

එවමාදිවුත්තෙයානුසායරෙ සක්කා යයොයජතුන්ති ආහ ‘‘යසසං

වුත්තෙෙයමවා’’ති. 

සුතචින්තාමෙොයණසූති සුතමයඤායණ ච චින්තාමයඤායණ ච
සුතචින්තාමයඤායණසු ච සුතචින්තාමයඤායණසූති
එකයදසසරූයපකයසයසො යවදිතබ්යබො.චින්තාමයඤායණයයවහිපතිට්ඨිතා
මහායබොධිසත්තා චරිමභයව විපස්සෙං ආරභන්ති, ඉතයර

සුතචින්තාමයඤායණසූති. යතහීති තථා පඨන්යතහි. වුත්තෙයෙොති 

‘‘උපාදාරූපංපරිග්ගණ්හාති, අරූපංපරිග්ගණ්හාතී’’තිආදිො පටිපදාකථාෙං 
(යෙත්ති.අට්ඨ.5) වුත්තෙයයෙ. 

8. පරයතො ය ොයසො පච්චයභූයතො එතිස්සාති අධිප්පායයො. 

‘‘පච්චත්තසමුට්ඨියතෙච යෙොනියසොමෙසිකායරො’’තිඉදංආවුත්තිෙයයෙ
දුතියං ආවට්ටතීති යවදිතබ්බං. යතෙ සාවකාෙං භාවොමයඤාණුප්පත්ති
සඞ්ගහිතා යහොති. සාවකාෙයමව වා ඤාණුප්පත්ති ඉධාධිප්යපතා
උග් ටිතඤ්ඤුආදිවිභාගකථෙයතො. එතස්මිං පක්යෙ පුබ්යබ 

වුත්තඑකයසසෙයයොපිපටික්ඛිත්යතොදට්ඨබ්යබො. ‘‘ආසෙපයෙොගපයබොධස්ස 

නිප්ඵාදිතත්තා’’ති එයතෙ පච්ඡිමචක්කද්වයපරියාපන්ොනි 

පුබ්බයහතුසඞ්ගහානි සුතචින්තාමයඤාණානි සන්ධාය ‘‘ඉමා ද්යව පේො

අත්ථී’’ති වුත්තන්ති දස්යසති. අත්ථිභායවො යචතාසං පටිපක්යෙෙ 
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අනුපද්දුතතා යවදිතබ්බා. අපරික්ෙතත්තා අෙභිසඞ්ෙතත්තා. 

සුතමෙොණස්සාපි පුරිමසිද්ධස්ස. 

9. යදසොපටිපදාොණවිභායගහීති නිස්සරණයදසොදියදසොවිභායගහි, 
දුක්ොපටිපදාදිපටිපදාවිභායගහි, සුතමයඤාණාදිඤාණවිභායගහි. 

අවසිට්ෙපාරිසජ්යජොති ෙත්තියගහපතිපරිසපරියාපන්යෙෙ. 

අට්ෙන්ෙන්ති ෙත්තියපරිසා 
බ්රාහ්මණගහපතිසමණචාතුමහාරාජිකතාවතිංසමාරබ්රහ්මපරිසාති ඉමාසං
අට්ඨන්ෙං. 

සමත්යථතීතිසමත්ථංසම්බන්ධත්ථං කයරොති. 

තයමව ද්වාදසපදභාවං දීයපත්වාති සම්බන්යධො. තදත්ථස්සාති
ඡඡක්කපරියායත්ථස්ස (ම. නි. 3.420 ආදයයො). 
සබ්බපරියත්තිධම්මසඞ්ගාහකත්තා ඡඡක්කපරියායස්ස, තදත්ථස්ස ච 
ධම්මචක්කප්පවත්යතෙ සුත්යතෙ (සං. නි. 5.1081; මහාව. 13; පටි. ම.

2.30) සඞ්ගහිතත්තා වුත්තං ‘‘සබ්බස්සාපි…යප.… විභායවන්යතො’’ති.
විසයිභායවෙ බයඤ්ජෙපදාෙං, විසයභායවෙ අත්ථපදාෙං සම්බන්ධං

සන්ධායාහ ‘‘යතසං…යප.…සම්බන්ධභාව’’න්ති. 

පදාවෙයවො අක්ෙරානි. පදත්යථොති පදත්ථාවයයවො. 

පදත්ථග්ගහණස්සාති පදත්ථාවයබොධස්ස. වියසසාධාෙං වියසසුප්පත්ති. 

වාකයයභයදති වාකයවියසයස. චිත්තපරියතොසෙං චිත්තාරාධෙං. 

බුද්ධිනිසාෙං පඤ්ඤාය යතජෙං තික්ෙභාවකරණං. ොොවාකයවිසෙතාපි

සිද්ධා යහොති පදාදීහිපි සඞ්කාසෙස්ස සිද්ධත්තා. එකවාකයවිසයතාය හි
අත්ථපදාෙං සඞ්කාසොදයයො යථාක්කමං අක්ෙරාදිවිසයා එවාති නියයමො

සියා. එයතොති අත්ථපදාෙංොොවාකයවිසයත්යථෙ. 

උග් ටොදිඅත්ථානීති උග් ටෙවිපඤ්චෙෙයෙප්පයයොජොනි. 

10. උපතිට්ඨති එත්ථාති උපට්ඨිතන්ති උපට්ඨිතසද්දස්ස

අධිකරණත්ථතං දස්යසතුං ‘‘උපතිට්ෙෙට්ොෙ’’න්ති වුත්තං යථා 

‘‘පදක්කන්ත’’න්ති. යතොහ ‘‘ඉදං යෙස’’න්තිආදි. 

පටිපත්තියදසොගමයෙහීති පටිපත්තිගමෙයදසොගමයෙහි. ‘‘කිච්ඡං
වතායං යලොයකො ආපන්යෙො ජායති ච…යප.… ජරාමරණස්සා’’තිආදිො
ජරාමරණයතො පට්ඨාය පටිච්චසමුප්පාදමුයෙෙ විපස්සෙං අභිනිවිසිත්වා
මහාගහෙං ඡින්දිතුං නිසාෙසිලායං ඵරසුං නියසන්යතො විය කියලසගහෙං
ඡින්දිතුං යලොකොයථො ඤාණඵරසුං යතයජන්යතො බුද්ධභාවාය 
යහතුසම්පත්තියා පරිපාකගතත්තා සබ්බඤ්ඤුතඤ්ඤාණාධිගමාය
විපස්සොගබ්භං ගණ්හායපන්යතො අන්තරන්තරා ොොසමාපත්තියයො
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සමාපජ්ජිත්වා අනුපදධම්මවිපස්සොවයසෙ අයෙකාකාරයවොකාරසඞ්ොයර
සම්මසන්යතො ඡත්තිංසයකොටිසතසහස්සමුයෙෙ යංඤාණං පවත්යතසි, තං 

‘‘මහාවජිරොණ’’න්ති වදන්ති. අට්ෙකථාෙං පෙ
‘‘චතුවීසතියකොටිසතසහස්සසමාපත්තිසඤ්චාරිමහාවජිරඤාණ’’න්ති (දී. නි.
අට්ඨ. 3.141) ආගතං, තං යදවසිකං වළඤ්ජෙකසමාපත්තීෙං
පුයරචරානුචරඤාණං සන්ධාය වුත්තං. යං පෙ වක්ෙති
‘‘ඤාණවජිරයමොහජාලපදාලෙ’’න්ති, තං සහ විපස්සොය මග්ගඤාණං

යවදිතබ්බං. එතං බ්රහ්මචරිෙන්ති සාසෙබ්රහ්මචරියං අධිප්යපතන්ති තං 

දස්යසන්යතො ‘‘බ්රහ්මුයෙො’’තිආදිමාහ. 

යදසොොති කරණත්යථ ඉදං කරණවචෙං. නියුත්යතොති එත්ථ

යහතුඅත්යථොඅන්යතොනීයතොති දස්යසන්යතො ‘‘නිද්ධායරත්වායෙොජියතො’’ති
ආහ. 

යදසොහාරවිභඞ්ගවණ්ණොනිට්ඨිතා. 

2. විචයහාරවිභඞ්ගවණ්ණො 

11. ජාතිලිඞ්ගකාලසාධෙවිභත්තිසඞ්ෙයාවියසසාදියතො සද්දයතො
පදවිචයයො කාතබ්යබො. තත්ථ කරියමායෙො ච යථාසභාවනිරුත්තියා එව

කයතො සුකයතො යහොතීති දස්යසන්යතො ‘‘ඉදං ොමපදං …යප.… අෙං 

සද්දයතො පදවිචයෙො’’ති වත්වා ‘‘යසො පොෙ’’න්තිආදිමාහ. 

වත්තබ්බඅත්ථසංවණ්ණොති තංතංපදවචනීයස්ස අත්ථස්ස යභදං වත්වා
පරියායයහිවිවරිත්වාකථෙං. 

විචිෙමාෙස්ස සුත්තපදස්සාති පුච්ඡාවයසෙ පවත්තසුත්තපදස්ස.
‘‘සුත්තන්තරපදානිපි පුච්ඡාවයසයෙවපවත්තානී’’ති වදන්ති ‘‘ෙසබ්බම්පි
සුත්තපද’’න්ති. එකස්යසව පදස්ස සම්භවන්තාෙං අයෙයකසං අත්ථාෙං

උද්ධායරො අත්ථුද්ධායරො. එකස්යසව පෙ අත්ථස්ස සම්භවන්තාෙං

අයෙයකසං පදාෙං උද්ධායරො පදුද්ධායරො. සබ්යබ හි සංවණ්ණියමායෙ

සුත්යත ලබ්භමායෙ සබ්යබ පදත්යථ. ෙව සුත්තන්යතති
සුත්තයගයයාදිවයසෙ ෙවප්පකායර සුත්තස්මිං ආයෙත්වා විචිෙතීති 

යයොජො. අථ වා ‘‘සබ්යබෙව සුත්තන්යත’’ති ඉමිො පවිචයලක්ෙයණෙ
හායරෙ සුත්තයගයයාදීනි සබ්බානිපි ෙවප්පකාරානි සුත්තානි විචිෙතීති

අත්යථො.යතොහ ‘‘සුත්තයගෙයාදියක’’තිආදි. 

‘‘යකොසලාෙං පුරා රම්මා’’තිආදිකා (සු. නි. 982) ඡපඤ්ඤාස ගාථා 

වත්ථුගාථා. ‘‘පාරායෙමනුගායිස්ස’’න්ති(සු.නි.1137 ආදයයො)පෙආදිකා

එකූෙවීසති ගාථා අනුගීතිගාථා. ඉදං ොමං කතන්ති ඉදං ‘‘පාරායෙ’’න්ති
ොමං කතං. යතොහ ‘‘පාරං ගමනීයා ඉයම ධම්මා, තස්මා ඉමස්ස
ධම්මපරියායස්ස ‘පාරායෙන්ත්යවව අධිවචෙ’’’න්ති (සු. නි. 

පාරායෙත්ථුතිගාථා; චූළනි. පාරායෙත්ථුතිගාථා 149 ආදයයො). බුද්ධිෙං 
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විපරිවත්තමාෙන්ති ඉමස්ස විචයහාරවිභඞ්ගස්ස යදසොකායල ආයස්මා 
මහාකච්චායෙොඅත්තයෙොබුද්ධියංවත්තමාෙංකත්වාඑවමාහාතියයොජො. 

එකංසබයාකරණස්ස අයන්ති එකංසබයාකරයො, එකංයසෙ වා

බයාකාතබ්බත්තා එකංසබයාකරයො, එකංසබයාකරණයයොග්ගාතිඅත්යථො.

යසසපදද්වයයපි එයසවෙයයො. ෙපනීොතිඨයපතබ්බත්තාඅබයාකරණීයාති
අත්යථො. සමයන්තරපරිචයයෙ නිවාරණධම්මං පති සංසයපක්ෙන්යදො

පුච්ඡතීති අධිප්පායයොහ ‘‘විමතිච්යඡදෙ’’න්ති. පකතියා පෙ
නිවාරණධම්මං අජාෙන්යතො ඤාතුකාමතාය පුච්ඡතීති අදිට්ඨයජොතොය
පුච්ඡාපිසියා.තථාහිවක්ෙති‘‘යලොකස්ස නිවාරණාදීනිඅජාෙන්යතො’’ති. 

එකවත්ථුපරිග්ගහාතිඑකස්ස අභියධයයත්ථස්සගහණයතො. 

විමුත්තිපරිපාචකඉන්ද්රියානි විවට්ටපක්යෙ ඨිතස්ස සද්ධාදයයො ධම්මා, 
කිං පයෙත්ථ අරියාෙම්පි ඉන්ද්රියයලොයකෙ සඞ්ගයහො යහොතීති ආහ 

‘‘පරිොපන්ෙධම්මවයසො’’තිආදි. 

කාළපක්ෙචාතුද්දසී ෙවෙසණ්ෙයම පටලච්ඡාදෙඅඩ්ඪරත්තීෙං 

වයසෙ චතුරඞ්ගසමන්ොගයතෙ. විවිච්ඡාති විචිකිච්ඡාය. යතොහ 

‘‘විචිකිච්ඡායහතූ’’ති. දුක්ෙමස්සමහබ්භෙන්තිඑත්ථවුත්තං‘‘අස්සා’’තිපදං 
‘‘ජප්පාභියලපෙංඅස්සබ්රූමී’’තිආයෙත්වාසම්බන්ධිතබ්බන්තිදස්යසන්යතො 

‘‘ජප්පා තණ්හා අස්ස යලොකස්සා’’ති ආහ. ‘‘සබ්බසත්තාෙ’’න්තිආදිො, 

‘‘සබ්බයසොවා’’තිආදිොචඅන්වයයතො, බයතියරකයතොචසාතිසයං අවිජ්ජාය
නීවරණභාවං දස්යසති. ‘‘දූයර සන්යතො පකාසන්ති (ධ. ප. 304; යෙත්ති.
11), රත්යතො අත්ථං ෙ ජාොතී’’ති (යෙත්ති. 11, 27) ගාථාද්වයයොපි 
අනුගීතිවිචයංදස්යසතීතියයොයජතබ්බං. 

රූපාවචරාති රූපාවචරසත්තා. විපරිණාමදුක්ෙතාය මුච්චෙස්ස

කාරණවචෙන්ති සම්බන්යධො. ෙයතො වට්ටදුක්ෙයතො මුච්චෙං. තං 

වට්ටදුක්ෙං අෙවයසසපරිොදාෙවයසෙ සඞ්ොරදුක්ෙතාගහයණෙ. 

එකාධාරන්ති එකවත්ථු අධිට්ඨාෙං. නිවාරණං වික්ෙම්භෙං පිධාෙං

සමුච්යඡයදොති අත්ථද්වයස්ස පුච්ඡිතත්තා ‘‘අයෙකාධාරං දස්යසතු’’න්ති

වුත්තං. යතොහ ‘‘නිවාරණසඞ්ොතං සංවරං…යප.… පිධිෙයන්ති

පච්ඡිජ්ජන්තී’’ති (සු. නි. අට්ඨ. 2.1041; චූළනි. අට්ඨ. 3). තස්සත්යථො
‘‘නිවාරණසඞ්ොතං වික්ෙම්භෙං, සංවරං, පිධාෙඤ්චකයථහී’’ති. 

‘‘යවොදාෙ’’න්ති ඉමිො යසොතාෙං වික්ෙම්භෙවිසුද්ධි, ‘‘වුට්ොෙ’’න්ති

ඉමිො සමුච්යඡදවිසුද්ධි අධිප්යපතාති ආහ ‘‘පුච්ඡාෙ දුවිධත්ථවිසෙතං 

විවරිතුං ‘එව’න්තිආදි වුත්ත’’න්ති. තථා චාහ ‘‘යවොදාෙති…යප.…

අරිෙමග්යගො’’ති. 
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දිට්ඨිමාොවිජ්ජායසොතාපි තණ්හායසොතානුගාති ආහ ‘‘යෙභුයෙයෙ

අනුයරොධවයසො’’ති. උපචාරවයසොති නිස්සිතුපචාරවයසෙ. සබ්බස්මාති

චක්ඛුයතො යාව මෙයතොති සබ්බස්මා ද්වාරයතො. සබ්බප්පකායරොත්ති 
තණ්හායෙමිච්ඡාභිනියවසෙඋන්ෙමොදිප්පකායරෙ. 

තයමව සතින්ති යායං සති පුබ්බභායග යසොතාෙං වික්ෙම්භෙවයසෙ
වුත්තා, තයමවසතිං. මග්ගක්ෙයණයසොතාෙං සංවරං පිධාෙං බූ්රමි. යස්මා
පෙ පිධායිකාපි සති මග්ගක්ෙයණ පඤ්ඤානුගා, පඤ්ඤාකිච්චයමයවත්ථ 

අධිකං, තස්මාවුත්තං ‘‘පේොයෙයතපිධීෙයර’’ති. 

සංවරපිධාොෙන්තිඑත්ථසංවරසද්යදෙ නිවාරණංවුත්තං. 

යස්මිං යස්මිං අරියමග්යග අෙධිගයත යං යං අභිසඞ්ොරවිඤ්ඤාණං
උප්පජ්ජොරහං, තස්මිං තස්මිං අධිගයත තං තං විඤ්ඤාණං 
අනුප්පාදනියරොයධෙනිරුජ් තිසද්ධිංඅත්තොසම්පයුත්තොමරූයපොති

ආහ ‘‘තස්ස තස්ස විේොණස්ස නියරොයධෙ සයහවා’’ති.
අනුප්පාදනියරොයධො හි එත්ථ ‘‘නියරොයධො’’ති අධිප්යපයතො
අනුපාදියසසනිබ්බාෙස්ස අධිප්යපතත්තාති. අනුසන්ධීයති එයතොති 

අනුසන්ධි, ඉධපුච්ඡියමායෙො අත්යථො. 

සහ විසයෙෙදස්යසතුන්තිඑත්ථසච්චානිඑවවිසයයො.පහාතබ්බසභාවං 
සමුදයසච්චං, තස්ස විසයයො දුක්ෙසච්චං. ‘‘සංයයොජනියයසු, භික්ෙයව, 
ධම්යමසු අස්සාදානුපස්සියෙොවිහරයතොතණ්හාපවඩ්ඪතී’’ති(සං.නි.2.53, 
57) හිවුත්තං. පහායකසභාවංමග්ගසච්චං, තස්සවිසයයොනියරොධසච්චන්ති

ආහ ‘‘සහ විසයෙෙ…යප.…සච්යචසූ’’ති.කාමඤ්යචත්ථ ‘‘සමුදයයොද්වීසු
භූමීසු පහීයතී’’ති ආරද්ධං, ‘‘දස්සයෙෙ තීණි සංයයොජොනි පහීයන්ති, 
භාවොයසත්තසංයයොජොනි පහීයන්තී’’තිපෙවිභාගවචෙයමවවත්තන්ති

ආහ ‘‘පහාෙකවිභාගමුයෙෙ පහාතබ්බවිභාගංදස්යසතු’’න්ති. 

නිරවයසසකාමරාගබයාපාදා තතියමග්යගෙ පහීයන්ති, ඉතයර 

චතුත්ථමග්යගොති වුත්තං ‘‘ඉතයරහි පෙ නිරවයසස’’න්ති. තත්ථාති

කම්මවිපාකවට්ටප්පයභයදෙ යතධාතුයකභවත්තයය. සංයෙොජෙවයසොති
සබ්බදායයොජෙවයසෙබන්ධෙවයසෙ. 

12. අග්ගඵලඤාණතාය එකම්පි සමාෙං තන්නිමිත්තස්ස
ෙයානුප්පාදාරම්මණස්ස පච්චයවක්ෙණඤාණස්ස වයසෙ ඵලයවොහායරෙ
ද්යවොමානිලභති. 

යසොමෙස්සොමලායභො ඉමිො ආරම්මණසඞ්යකයතොති තදත්ථං

විවරන්යතො ‘‘ෙයෙ…යප.…සමේොො’’තිආහ. 
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පටුෙ 

13. තග්ගහයණයෙවාති ඵස්සපඤ්චමකපඤ්චරූපින්ද්රියග්ගහයණයෙව. 

සහචරණාදිොති සහජාතාදිඅෙන්තරාදිපච්චයභායවෙ යචව 

නිස්සයාරම්මණාදිො ච. ‘‘සම්පයුත්ත’’න්ති ඉමිො සහිතතා අවිසිට්ඨතා

ඉධාධිප්යපතාතිආහ ‘‘අවිභායගෙගහයෙභාවං සන්ධාො’’ති. 

කථං සමාධින්ද්රියං උප්පායදතීති ආහ ‘‘සතිග්ගහයණෙ යචත්ථ

පරියුට්ොෙප්පහාෙං ඉධාධිප්යපත’’න්ති. ෙ හි සමාධිො
පරියුට්ඨාෙප්පහාෙංසම්භවති. 

පදහති එයතොති පධාෙං, වීරියං. යතති වීරියසඞ්ොරා. එකරයසොති
යථා ඉන්ද්රියානි එකරසානි යහොන්ති, එවං එකරසභායවෙ සරණයතො
පවත්තෙයතො. තථා පවත්තියා එව සුට්ඨු වත වීරියං වායහසීති යයොගිො 

සඞ්කප්යපතබ්බයතො තදුපගවීරියවාහෙට්යඨෙ ‘‘සම්පහංසො’’ති වුත්තං.

යතොහ ‘‘එවංයම…යප.…යහතුභාවයතො’’ති. 

ඉද්ධිසද්දස්ස පඨයමො කත්තුඅත්යථො, දුතියයො කරණත්යථො වුත්යතො, 

පාදසද්දස්ස එයකො කරණත්යථො එව. පජ්ජිතබ්බා ච ඉද්ධී වුත්තා, ෙ ච
ඉජ් න්ති.පජ්ජිතබ්බාචඉද්ධීපජ්ජෙකරයණෙපායදෙසමාොධිකරණා

ෙයහොන්තීති ‘‘පෙයමෙඅත්යථෙඉද්ධිඑවපායදො’’තිකථංසක්කාවත්තුං, 
තථා ඉද්ධිකිරියාකරයණෙ සායධතබ්බා බුද්ධිසඞ්ොතා ඉද්ධි
පජ්ජෙකිරියාකරයණෙ පජ්ජිතබ්බාති ද්වින්ෙං කරණාෙං ෙ

සමාොධිකරණතාසම්භවතීති ‘‘දුතියෙෙඅත්යථෙඉද්ධිොපායදො’’තිකථං
සක්කා වත්තුන්ති යච? සක්කා, පාදස්ස ඉජ් මාෙයකොට්ඨාස
ඉජ් ෙකරණූපායභාවයතො. අථ වා ‘‘පඨයමෙ අත්යථෙ ඉද්ධියා පායදො, 
දුතියයෙඅත්යථෙඉද්ධිඑවපායදොඉද්ධිපායදො’’තිඑවංයයොජෙයතො.කථං? 
අෙන්තරත්යථො පච්චාසත්තිඤායයෙ ඉධ පඨයමොති අධිප්යපයතො, තයතො
පුරියමොදුතියයොති. 

‘‘ඡන්දංයචභික්ඛුඅධිපතිංකරිත්වාලභතිසමාධි’’න්තිආදි (විභ.432) 

වචෙයතො ඡන්දසමාධිප්පධාෙසඞ්ොරසමන්ොගතං ඉද්ධිපාදං භායවතීති

එත්ථාපිඡන්දාධිපතිසමාධි ඡන්දසමාධීති අධිපතිසද්දයලොපංකත්වාසමායසො
වුත්යතොති විඤ්ඤායති. අධිපතිසද්දත්ථදස්සෙවයසයෙව පෙ

‘‘ඡන්දයහතුයකො, ඡන්දාධියකො වා සමාධී’’ති සම්යමොහවියෙොදනිෙං (විභ.

අට්ඨ. 431) වුත්තං, තස්මා ඉධාපි ඡන්දාධිපති සමාධි ඡන්දසමාධීති
යවදිතබ්යබො. තං පෙ ඡන්දං වුත්තෙයයෙ සද්ධාසීයසෙ දස්යසන්යතො 

‘‘සද්ධාධිපයතෙයා චිත්යතකග්ගතා’’තිවුත්තං. ‘‘ඉදංපධාෙ’’න්තිවා වීරියං
වුත්තං. වීරියසද්දායපක්ොසහිතං එකවචයෙෙ වත්වා චතුබ්බිධස්සපි

වීරියස්ස අධිප්යපතත්තා නිබ්බත්යතතබ්බධම්මවිභායගෙ ච ‘‘ඉයම 

සඞ්ොරා’’ති වුත්තං. යතෙ පධාෙභූතා සඞ්ොරාති එවං සමායසො
යවදිතබ්යබො. සඞ්ෙතසඞ්ොරාදිනිවත්තෙත්ථඤ්යචත්ථපධාෙග්ගහණං.අථ

වා තං තං වියසසං සඞ්ෙයරොතීති සඞ්ොයරො, සබ්බම්පි වීරියං. තත්ථ 
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පටුෙ 

චතුකිච්චසාධකයතො අඤ්ඤස්ස නිවත්තෙත්ථං පධාෙග්ගහණන්ති
පධාෙභූතායසට්ඨභූතාති අත්යථො. 

වීරියිද්ධිපාදනිද්යදයස ‘‘වීරිෙසමාධිප්පධාෙසඞ්ොරසමන්ොගත’’න්ති
(විභ. 435) ද්වික්ෙත්තුං වීරියං ආගතං. තත්ථ පුරිමං සමාධිවියසසෙං

‘‘වීරියාධිපති සමාධි වීරිෙසමාධී’’ති, දුතියං සමන්ොගමඞ්ගදස්සෙත්ථං.
ද්යව එව හි සබ්බත්ථ සමන්ොගමඞ්ගානි සමාධි, පධාෙසඞ්ොයරො ච.
ඡන්දාදයයො සමාධිවියසසොනි. පධාෙසඞ්ොයරො පෙ පධාෙවචයෙයෙව
වියසසියතො, ෙ ඡන්දාදීහීතිෙ ඉධ වීරියාධිපතිතා පධාෙසඞ්ොරස්ස වුත්තා
යහොති. වීරියඤ්ච සමාධිං වියසයසත්වා ඨිතයමව සමන්ොගමඞ්ගවයසෙ 
පධාෙසඞ්ොරවචයෙෙ වුත්තන්ති ොපි ද්වීහි වීරියයහි සමන්ොගයමො
වුත්යතොයහොති.යස්මා පෙඡන්දාදීහි විසිට්යඨොසමාධිතථාවිසිට්යඨයෙව
යතෙ සම්පයුත්යතො පධාෙසඞ්ොයරො, යසසධම්මා ච, තස්මා

සමාධිවියසසොෙං වයසෙ ‘‘චත්තායරො ඉද්ධිපාදා’’ති වුත්තා.
වියසසෙභායවො ච ඡන්දාදීෙං තංතංඅපස්සයෙවයසෙ යහොතීති 

ඡන්දසමාධි…යප.… ඉද්ධිපාදන්ති එත්ථ නිස්සයත්යථපි පාදසද්යදෙ 
උපායත්යථෙ ඡන්දාදීෙං ඉද්ධිපාදතා වුත්තා යහොති. තථා හි අභිධම්යම 

උත්තරචූළභාජනීයෙ ‘‘චත්තායරොඉද්ධිපාදාඡන්දිද්ධිපායදො’’තිආදිො (විභ.

457) ඡන්දාදීෙයමව ඉද්ධිපාදතා වුත්තා. පේහාපුච්ඡයක ච ‘‘චත්තායරො
ඉද්ධිපාදා – ඉධ භික්ඛු ඡන්දසමාධී’’ති (විභ. 462) ආරභිත්වාපි පුෙ
ඡන්දාදීෙංයයව කුසලාදිභායවො විභත්යතො. උපායිද්ධිපාදදස්සෙත්ථයමව හි
නිස්සයිද්ධිපාදදස්සෙංකතං.අඤ්ඤථාචතුබ්බිධතාව ෙයහොතීති.අයයමත්ථ
පාළිවයසෙඅත්ථවිනිච්ඡයයොයවදිතබ්යබො. 

තදඞ්ගසමුච්යඡදනිස්සරණවියවකනිස්සිතත්තං වත්වා 
පටිප්පස්සද්ධිවියවකනිස්සිතස්ස අවචෙං ‘‘ඡන්දසමාධි…යප.… ඉද්ධිපාදං
භායවතී’’ති (විභ. 432) භායවතබ්බාෙං ඉද්ධිපාදාෙං වුත්තත්තා.
භාවිතිද්ධිපාදස්සහි සච්ඡිකාතබ්බාඵලපරියාපන්ොඉද්ධිපාදාති. 

යවොස්සග්ගසද්යදො පරිච්චාගත්යථො, පක්ෙන්දෙත්යථො චාති 

යවොස්සග්ගස්ස දුවිධතා වුත්තා. ෙථාවුත්යතෙ පකායරොති 
තදඞ්ගසමුච්යඡදප්පකායරෙ, තන්නින්ෙභාවාරම්මණප්පකායරෙ ච. 

පරිණමන්තං විපස්සෙක්ෙයණ. 

14. පුබ්බභාගපේොොති එකාවජ්ජෙොොවජ්ජෙවීථීසු 

පවත්තඋපචාරපඤ්ඤාය. අධිගමපේොොති අප්පොපඤ්ඤාය. පුෙ 

පුබ්බභාගපේොොති ොොවජ්ජනුපචාරපඤ්ඤාය, පටිසන්ධිපඤ්ඤාය වා. 

උපචාරපේොොතිඑකාවජ්ජයෙ, සබ්බත්ථවාපවත්තඋපචාරපඤ්ඤාය. 
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පටුෙ 

පුච්ඡාවිස්සජ්ජෙවිචයෙොපීති යථාවුත්තාය පුච්ඡාය විස්සජ්ජෙවිචයයොපි. 

වුත්තෙොනුසායරොති අදිට්ඨයජොතො, විමතිච්යඡදො චාති යහට්ඨා
වුත්තෙයානුගමයෙෙ. 

15. යසයෙ අයසයෙති යසක්යෙ අරියපුග්ගයල, අයසක්යෙ

අරියපුග්ගයල. විපස්සොපුබ්බඞ්ගමප්පහායෙති විපස්සෙං පුයරචාරිකං
කත්වා පවත්තකියලසප්පහායෙ, පහාොභිසමයයතිඅත්යථො. 

‘‘යං අනිච්චං දුක්ෙං අෙත්තා’’තිපාළිං දස්යසත්වා පුෙ ‘‘යං අනිච්යච
දුක්යෙඅෙත්තනී’’තිවචෙංඑවම්යපත්ථපඨන්තීති දස්යසතුං. 

යසසසංකියලසයවොදාෙධම්මාති යගධයතො අවසිට්ඨසංකියලසධම්මා ච

සබ්බයවොදාෙධම්මාච. අභායවොති අභාවයෙෙඅභාවකරයණෙ. 

පයෙොගපරක්කමන්තිභුසංයයොයගො පයෙොයගො, පයයොයගොවපරක්කයමො 

පයෙොගපරක්කයමො, චිත්තං. උක්ඛිපතීති යකොසජ්ජපක්යෙ පතිතුං

අයදන්යතො කුසලපක්යෙඋද්ධංඛියපන්යතොවියපවත්තති. පධාෙවීරිෙන්ති 

අකුසලාෙං අනුප්පාදෙට්යඨෙ උත්තමවීරියං. යෙොයජතබ්බානීති 

‘‘ආයසවමායෙො වායමතී’’තිආදිො යයොයජතබ්බානි. අනුප්පන්ොති 

අවත්තබ්බතං ආපන්ොෙන්ති 
භූමිලද්ධාරම්මණාධිග්ගහිතාවික්ෙම්භිතාසමුග් ාටිතුප්පන්ොෙං. 

16. ‘‘අට්ඨමකස්ස ඉන්ද්රියානී’’ති වුත්තත්තා ‘‘පෙමමග්යග 

සද්ධාදයෙො’’තිආදි වුත්තං. ඉන්ද්රියග්ගහණඤ්ච පාළියං නිදස්සෙමත්තං 
දට්ඨබ්බං. 

අසුභානුපස්සො කායානුපස්සොසතිපට්ඨාෙන්ති ආහ 

‘‘සතිපට්ොෙභාවොෙ සුනිග්ගහියතො කාමවිතක්යකො’’ති. සමාධි 
උප්පජ්ජමායෙො කාමවිතක්කම්පි නිග්ගයහත්වා එව උප්පජ්ජතීති

දස්යසන්යතො ‘‘අෙවජ්ජසුෙපදට්ොයෙො’’තිආදිමාහ. ‘‘කුසයලසු ධම්යමසු

ආරද්ධවීරියෙො’’තිආදිො ධම්මච්ඡන්දයතො උප්පජ්ජමායෙො වීරියච්ඡන්යදො
ෙන්තිං පරිබූ්රයහතීති දස්යසති. අෙවජ්ජධම්මාෙං උපකාරකධම්මායසවෙං
විය අනුපකාරකධම්මපරිවජ්ජෙම්පි පඤ්ඤානියසවයෙයෙව යහොතීති ආහ 

‘‘සමාධිආදීෙ’’න්තිආදි. 

17. සබ්බධම්මාධිට්ඨාෙං යදසෙං පුග්ගලාධිට්ඨායෙෙ විභජිතුං 

‘‘යලොයකො ොමා’’තිආදි වුත්තන්ති දස්යසන්යතො 

‘‘සබ්බධම්මාෙන්ති…යප.… දස්යසතු’’න්ති ආහ. මහග්ගතධම්යමසු ඨාෙං

තංසම්පාදොව. තථා යසයසසු. වඩ්ඪිෙමායෙසූති යථා විමුත්තිං
පරිපාචයන්ති, එවංබ්රූහියමායෙසු. 
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පටුෙ 

දස්සෙපරිේොති රූපාරූපධම්මාෙං සලක්ෙණයතො, පච්චයයතො ච

පරිජාෙො. යතොහ ‘‘ොතපරිේො’’ති. පටිපක්ෙවිධමයෙෙ සද්ධිං
ලක්ෙණත්තයවිභාවො ඉධ ‘‘භාවොපරිඤ්ඤා’’ති අධිප්යපතාති ආහ 

‘‘භාවො…යප.…පරිේොචා’’ති. දස්සෙත්ථාපරිඤ්ඤා දස්සෙපරිේො, 

භාවෙත්ථාපරිඤ්ඤා භාවොපරිේොතිඑවංවාඑත්ථඅත්යථොදට්ඨබ්යබො. 

කක්ෙළඵුසොදීති කක්ෙළාදිඵුසොදි. අභිජානිත්වාති අභිඤ්ඤාය

පඤ්ඤායජානිත්වා, ඨිතස්සඅභිජාෙෙයහතුවාතිඅත්යථො. අත්යථොතිඵලං. 

ෙයෙොතිවුත්තෙයයො. 

‘‘ෙං අසඞ්ෙත’’න්තිපි පඨන්ති. චතුෙෙයකොවියදොති

එකත්තොෙත්තාදිෙයචතුක්යක නිපුයණො. යදසොයුත්තිකුසයලොති
ධම්මාෙංයදසොවිධිම්හිකුසයලො. 

සදිසී කාතබ්බා සංසන්දෙවයසොති අධිප්පායයො. ආයෙතබ්බා ‘‘අයං

යදසො ඉමාය යදසොය එවං සංසන්දතී’’ති. අත්ථයතො අයපතන්ති

අයුත්තත්ථං. අසම්බන්ධත්ථන්ති අඤ්ඤමඤ්ඤං අසම්බන්ධපදත්ථං. ෙනු 
පට්ඨාෙවිචායරො ෙයවිචායරො විය හායරහි අසම්මිස්යසො විචාරණන්තයරොති

යචොදෙං මෙසි කත්වා ආහ ‘‘ෙස්මා පො’’තිආදි. ඉධ නික්ඛිත්යතොති ඉධ
සුත්තවිචයයසුත්තත්ථවිචාරභාවයතොනික්ඛිත්යතො, එයතෙවා පට්ඨාෙස්ස
හාරන්යතොගධභාවදස්සයෙයෙව මූලපදාෙං විය පට්ඨාෙස්ස
පදත්ථන්තරාභායවො දස්සියතොතියවදිතබ්බං. 

ඉමස්ස සුත්තස්සාති සංවණ්ණියමාෙසුත්තං සන්ධායාහ. කස්මිං වා

පයදති සංවණ්ණියමාෙංගාථංසන්ධායාහ. තබ්බිචයෙොති පුච්ඡාදිවිචයයෙ, 
අස්සාදාදිවිචයයෙච. 

විචයහාරවිභඞ්ගවණ්ණොනිට්ඨිතා. 

3. යුත්තිහාරවිභඞ්ගවණ්ණො 

18. එවයමතස්ස සුත්තස්ස අත්යථො ෙ ගයහතබ්යබො, එවං පෙ
ගයහතබ්යබොති අග්ගයහතබ්බගයහතබ්බාෙං අත්ථාෙං
විජහෙග්ගහණත්ථාය යුත්තායුත්තිවිචාරණායං වජ්යජතබ්යබසුතාව පඨමං 

පටිපත්තීති දස්යසන්යතො ආහ ‘‘අතථාකායරෙ ගය්හමාො සුත්තත්ථා 

විසයෙො’’ති යථා ‘‘වාමං මුඤ්ච, දක්ඛිණං ගණ්හා’’ති (ධ. ස. අට්ඨ. 498; 
විසුද්ධි. මහාටී. 1.14; සං. නි. ටී. 1.1.213). වජ්යජතබ්බභාවයතො හි
සුත්තපයදහි සුත්තත්යථ වියවචියතගයහතබ්බභායවොච අවසිට්යඨොයහොති.
තථා හි වක්ෙති ‘‘යමත්තාවිහාරස්ස සයතො බයාපායදො චිත්තං පරියාදාය
ඨස්සතී’ති ෙ යුජ්ජති යදසො, ‘බයාපායදො පහාෙං අබ්භත්ථං ගච්ඡතී’ති
යුජ්ජතියදසො’’ති(යෙත්ති. 21). 



ඛුද්දකනිකායය   යෙත්තිප්පකරණ-ටීකා 

48 

පටුෙ 

යුත්තිනිද්ධාරයණෙ අයථාසභාවයතො වියවචිත්වා යථාසභාවයතො
ධම්මස්සගහණකාරණානිකයථන්යතො‘‘මහන්තාඅපදිසිතබ්බාඑයතසන්ති 

මහාපයදසා’’ති ඉමමත්ථමාහ ‘‘බුද්ධාදයෙො’’තිආදිො. පතිට්ොොනීති 

පතිට්ඨාෙසාධොනි. යසයසසූති සඞ් ාපයදසාදීසු. පඨමත්යථො එව හි ඉධ
පාළි ආගයතො, විනිච්ඡයයෙ කාරණං මහාපයදයසොති අධිප්පායයො. 

සුත්යතොතරණාදීති ආදිසද්යදෙ සුත්තායෙොතරණාදිපි සඞ්ගය්හති.
සුත්යතොතරණවිෙයසන්දස්සොනි හි යකෙචි යථාභතස්ස ගන්ථස්ස
‘‘ධම්යමො’’ති විනිච්ඡයයෙ කාරණං. සුත්තායෙොතරණවිෙයාසන්දස්සොනි 

‘‘අධම්යමො’’ති. ෙදි එවන්ති යදි යථාභතස්ස ගන්ථස්ස සුත්තවිෙයයහි
සංසන්දෙං ‘‘ධම්යමො’’ති, අසංසන්දෙං ‘‘අධම්යමො’’ති විනිච්ඡයකාරණං, 

එවං සන්යතති අත්යථො. සම්පදීයතිඤාපීයති ධම්යමො එයතහීති සම්පදාො, 
අක්ොතායරො. 

විනීයන්ති රාගාදයයො එයතොති විෙයෙො, කාරණං. යතොහ 

‘‘රාගාදිවූපසමනිමිත්ත’’න්ති. කිං පෙ තං? 
සාධිට්ඨාෙසමථවිපස්සොදිධම්මා.යයපරයතො‘‘යතචත්තාලීසංයබොධඞ්ගමා
ධම්මා’’ති (යෙත්ති.24) වක්ෙති. 

විෙයමහාපයදසා කප්පියානුයලොමයතො අනුයලොමකප්පියං ොම, 

තංසදිසතාය සුත්තන්තමහාපයදසාපි අනුයලොමකප්පිෙන්ති

අට්ඨකථායවොහායරො. යතෙවුත්තං ‘‘ෙංඅනුයලොමකප්පිෙන්තිවුච්චතී’’ති. 

යදිපිතත්ථතත්ථපවත්තාභගවයතොපකිණ්ණකයදසො අට්ෙකථා, සා
පෙ ධම්මසඞ්ගාහයකහි යතපිටකං බුද්ධවචෙං සඞ්ගායිත්වා තස්ස

අත්ථසංවණ්ණොනුරූයපෙ වාචොමග්ගං ආයරොපිතත්තා ආචරිෙවායදො 

ොම. යතෙ වුත්තං ‘‘ආචරිෙවායදො ොම අට්ෙකථා’’ති. තිස්යසොපි
සඞ්ගීතියයො ආරුළ්යහො එව හි බුද්ධවචෙස්ස අත්ථසංවණ්ණොභූයතො
කථාමග්යගො පච්ඡා තම්බපණ්ණියයහි මහායථයරහි සීහළභාසාය ඨපියතො. 

අත්තයෙොමති යථරවායදො. සයමන්තයමව ගයහතබ්බන්ති යථා පාළියා
සංසන්දති, එවං මහාපයදසයතො අත්ථා උද්ධරිතබ්බාති දස්යසති.
පමාදපාඨවයසෙආචරියවාදස්සකදාචිපාළියා අසංසන්දොපිසියා, යසොෙ

ගයහතබ්යබොති දස්යසන්යතො ආහ – ‘‘සුත්යතෙ සයමන්යතො එව

ගයහතබ්යබො’’ති. 

චතූහිමහාපයදයසහියුජ්ජතීතිචතූහි මහාපයදයසහිෙවිරුජ් ති.ඉදානි

තං අවිරුජ් ොකාරං දස්යසන්යතො ‘‘යෙෙ යෙො’’තිආදි වුත්තං.
සුත්යතොතරණාදි එව යහත්ථ කාරණං. තස්ස ච අයෙකාකාරතාය 

‘‘පකායරො’’ති වුත්යතො. සංවණ්ණියමායෙ සුත්යත සංවණ්ණොවයසෙ

ගයහතබ්බන්ති සම්බන්යධො. ආභයතොති ආනීයතෙ. සුත්තයතොති 
සුත්තන්තරයතො. අයඤ්යහත්ථ අත්යථො – යකෙචි පසඞ්යගෙ
සුත්තන්තරයතො උද්ධරිත්වා ආනීයතෙ සුත්තපයදෙ සුත්යතොතරණාදිො, 
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පටුෙ 

කාරණප්පකායරෙචචතුමහාපයදසාවියරොයධෙ සංවණ්ණියමායෙසුත්යත

සංවණ්ණොවයසෙ අත්ථජාතං ගයහතබ්බන්ති. යතොහ ‘‘යතෙ…යප.…

කාතබ්බා’’ති.තත්ථ යුත්තිහාරයෙොජො කාතබ්බාතියුත්තිනිද්ධාරණවයසෙ

අයං යුත්තිහායරො යයොයජතබ්යබො. අථ වා යුත්තිහාරයෙොජො කාතබ්බාති
ඉමිො හායරෙ වක්ෙමාෙෙයයෙ යුත්තිගයවසෙං කත්වා තාය යුත්තියා
සබ්බහාරයයොජොකාතබ්බාතිඅත්යථො. ලක්ෙණඤ්යහතංයුත්තිගයවසොය, 
යදිදංයුත්තිහායරො.යතොහ‘‘සබ්යබසංහාරාෙං, යා භූමී, යයොචයගොචයරො
යතසං. ‘‘යුත්තායුත්තපරික්ො’’ති (යෙත්ති. 4), ‘‘ඉමාය යුත්තියා
අඤ්ඤමඤ්යඤහිකාරයණහිගයවසිතබ්බ’’න්ති(යෙත්ති.20) ච. 

19. යදිවා සබ්බානිපදානිඑකංඅත්ථංඅභිවදන්තීතියයොජො. 

20. ජරාෙං ඨිතස්ස අේෙථත්තන්ති ඨිතස්ස යං අඤ්ඤථත්තං 

අඤ්ඤථාභායවො, අයං ජරා ොම. ෙණිකමරණං ෙණිකනියරොයධො. 

සමුච්යඡදමරණං ඛීණාසවාෙංෙන්ධපරිනිබ්බාෙං. 

යකවලස්සාති ජරාය අමිස්සස්ස. අේොව ජරා, අේෙං මරණන්ති

‘‘පටිඤ්ඤාතස්ස යකවලස්ස මරණස්ස දිට්ඨත්තා’’ති යහතු. ෙථා තං

යදවාෙන්ති සදිසූදාහරණං, විසදිසූදාහරණං පෙ ඉද්ධිපාදාදයයො, 
අන්වයබයතියරකාගයහත්වායයොයජතබ්බා. 

යතහීති ජරාමරයණහි. 

‘‘ජීරණභිජ්ජෙසභාවා’’ති ඉමිො යලයසෙ තණ්හාජරාමරණාෙං
අෙඤ්ඤත්තං යයොයජති. යදිපි ‘‘අඤ්ඤා තණ්හා, අඤ්ඤා ජරා, අඤ්ඤං 

මරණ’’න්ති සිද්යධොවායමත්යථො, යං සන්ධාය වුත්තං ‘‘ෙ ඉද’’න්තිආදි, 
තථාපි සක්කුයණයයපරිහාරායං යචොදොති අජ් ාරුළ්හං තත්ථ යදොසං
දස්යසතුං ‘‘යදි ච යථා ජරාමරණ’’න්ති පාළිපවත්තානි දස්යසන්යතො 

‘‘ෙදි…යප.… දස්යසතී’’ති ආහ. භායවොති අධිප්පායයො. එයතසන්ති
තණ්හාජරාමරණාෙං. 

‘‘ඉමාෙ යුත්තිො අේෙමේයෙහි කාරයණහි ගයවසිතබ්බ’’න්ති ච
යකචි පඨන්ති, බයඤ්ජෙයතොපි ගයවසිතබ්බං, අඤ්ඤත්ථ අත්ථයතො
අඤ්ඤත්ථම්පීති අධිප්පායයො. තයමව බයඤ්ජෙයතො අඤ්ඤත්ථං දස්යසතුං 

පාළියං ‘‘සල්යලොති වා’’තිආදි වුත්තං. ඉයමසන්ති සල්ලධූපායොෙං. 

ඉච්ඡාවිපරිොයෙති ඉච්ඡිතාලායභ, අප්පච්චයසමවායයවා. ඉදම්පිසමත්ථෙං

යහොති යථාධිප්යපතස්ස අඤ්ඤත්ථස්ස බයතියරකදස්සෙභාවයතො. 

ජරාමරණවිපරිොයෙති ජරාමරයණ අසති. ෙ හි
යථාධිප්යපතජරාමරණාභායව තණ්හාෙයහොතීති. 
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ද්විධා වුත්තාති ද්විප්පකායරෙ වුත්තා, ද්වික්ෙත්තුං වා වුත්තා. ෙං

ඉදං…යප.… ආරම්මණකරණවයසෙ වා අභිලපෙන්ති එවං

කිරියාපරාමසෙං යයොයජතබ්බන්ති යවදිතබ්බං. වියසයසොති අයං එතාසං

ඉච්ඡාතණ්හාෙංපකතිසඞ්ොයතොවියසයසො. ‘‘ද්වීහිොයමහී’’තිපිපාළි. ෙදිපි 

එවන්ති කාමං විසයවියසයසසු එවං යථාවුත්තඅවත්ථාවියසයසෙ
ඉච්ඡාතණ්හාෙං අත්ථිකාචියභදමත්තාතිඅත්යථො.සභාවයතොපෙයභයදො

ෙත්ථීතිදස්යසන්යතො ‘‘තථාපී’’තිආහ. 

ඉච්ඡන්තීතිකායමන්ති. තණ්හාෙො පාතුකාමතා. සන්තාපෙට්යෙොති 

පරිදහෙභායවෙ. ආකඩ්ඪෙට්යෙොති අවහරණට්යඨෙ. සරිතානීති

රාගවයසෙ අල්ලානි. තංසම්පයුත්තපීතිවයසෙ සිනිද්ධානි සියෙහිතානි.

විසත්තිකාති විත්ථතා රූපාදීසු යතභූමකධම්යමසු බයාපෙවයසෙ. විසටාති

පුරිමයවවචෙයමව ත-කාරස්ස ට-කාරං කත්වා වුත්තං. විසාලාති විපුලා. 

විසක්කතීති පරිසක්කති සහති. රත්යතො හි රාගවත්ථුො පායදෙ 
තාළියමායෙොපි සහති. ‘‘ඔසක්කෙං, විප්ඵන්දෙං වා විසක්කෙ’’න්ති

වදන්ති. අනිච්චාදිකංනිච්චාදියතො ගණ්හන්තී විසංවාදිකා යහොති. විසංහරතීති
තථා තථා කායමසු ආනිසංසං දස්යසන්තී විවියධහි ආකායරහි

යෙක්ෙම්මාභිමුෙප්පවත්තියතොචිත්තං සංහරතිසංඛිපති. විසං වාදුක්ෙං, තං
හරති, වහතීති අත්යථො. දුක්ෙනිබ්බත්තකස්ස කම්මස්ස යහතුභාවයතො 

විසමූලා, විසං වා දුක්ොදියභදා යවදො මූලං එතායාති විසමූලා, 

දුක්ෙසමුදයත්තා විසං ඵලං එතිස්සාති විසඵලා. රූපාදිදුක්ෙස්යසව

පරියභොයගොඑතාය, ෙඅමතස්සාති විසපරියභොගා. සබ්බත්ථනිරුත්තිවයසෙ
පදසිද්ධි යවදිතබ්බා. යයො පයෙත්ථ පධායෙො අත්යථො, තං දස්යසතුං පුෙ 

‘‘විසතාවාපො’’තිආදිවුත්තං. 

සියෙහෙං යපමකරණං. බන්ධෙට්යෙොති සංයයොජෙට්යඨෙ. 

ආසීසෙට්යෙොති ඉච්ඡෙට්යඨෙ. අභිෙන්දෙට්යෙොති අස්සාදෙට්යඨෙ, 
සම්පටිච්ඡෙට්යඨෙවා. 

21. අෙභිරතීතිඋක්කණ්ඨා. ොණනිබ්බිදාති නිබ්බිදානුපස්සො.යථාච
දුක්ඛූ…යප.…චායරසුයුත්තිවුත්තාතියයොජො. 

සුොපටිපදාදන්ධාභිඤ්ඤා සුොපටිපදාඛිප්පාභිඤ්ඤා සුොපටිපදාදයෙො. 
යයො දුක්ොය පටිපදාය වියසසං අධිගන්තුං භබ්යබො, තස්ස
සුොපටිපදායයොගයස්සවිය කරියමාොධම්මයදසොවියසසාවහාෙයහොති, 

තස්මා සා ෙ යුත්තාති ඉමමත්ථං දස්යසති ‘‘රාගචරියතො’’තිආදිො.
රාගචරිතස්ස තථා තථා කාමාෙං ආදීෙවං, ඔකාරං, සංකියලසං, 
යෙක්ෙම්යම ආනිසංසඤ්ච අවිභායවත්වා ආදියතො විපස්සොකථාව 
කරියමාො ෙ වියසසාවහා යහොති ආසයස්ස අයසොධිතත්තාති එතමත්ථං

දස්යසන්යතො පාළියං ‘‘විපස්සො…යප.… යදසො’’තිආහාති යවදිතබ්බං. 
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යසසපයදසුපීති යථා ‘‘රාගචරිතස්සා’’තිආදිො රාගචරිතයකොට්ඨාසවයසෙ 
පාළියං යදසොය අයුත්ති වුත්තා, ඉමිො ෙයයෙ යසසපයදසුපි
යදොසචරිතයකොට්ඨාසාදීසුපි ‘‘යදොසචරිතස්ස පුග්ගලස්ස අසුභං
යදයසයයා’’තිආදිොපාළියංඅවුත්යතොපි යථාසම්භවමත්යථොනිද්ධායරත්වා
වත්තබ්යබො. කස්මා පෙ යුත්තිහායර අයුත්තිනිද්ධාරණා කතාති යචොදෙං

මෙසිකත්වාආහ ‘‘එත්ථ චා’’තිආදි. යසයසසුපිඑයසවෙයෙොතියසයසසුපි 
යදොසචරිතාදිවයසෙ නිද්ධාරියතසු අයුත්තිගයවසයෙසු අයයමව උපායයො. 

අනුයලොමප්පහාෙ’’න්තිපිපාළි, යසොඑවත්යථො. 

‘‘ොවතිකා ොණස්ස භූතමී’’ති එයතෙ යුත්තිහාරස්ස මහාවිසයතං
දස්යසති. කස්මා පොයං මහාවිසයයොති? යුත්තිවිචාරභාවයතො, 
සංවණ්යණතබ්බස්සචධම්මස්ස ොොෙයනිපුණාදිගුණවියසසයයොගයතොති

දස්යසන්යතො ‘‘තංකිස්ස යහතූ’’තිආහ. 

අපරභායගති පච්ඡාභායග. යමත්තාවිහාරිභාගස්ස අපරිහීෙතාවචෙයතො

අයයොයගො වුත්යතො. යතොහ ‘‘සයතො’’ති. ෙථාවුත්තකාරණයතො එවාති 
පටිපක්ෙත්තාඑව. 

පහායෙකට්ෙභාවයතො දිට්ඨිමඤ්ඤිතස්ස. ආදීෙවදස්සයෙෙ විතක්කං
ජිගුච්ඡන්තා දුතියජ් ාෙස්ස ආසන්ෙඋපචාරජ් ාෙධම්මාපි 
විතක්කාරම්මණාෙයහොන්ති, පයගවදුතියජ් ාෙධම්මාතිඅධිප්පායයොහ 

‘‘ආරම්මණකරණත්යථොයහත්ථසහගතසද්යදො’’ති. 

එවං යුත්තිහාරලක්ෙණං ආගමයතො යුත්තායුත්තවිචාරං දස්යසත්වා 
ඉදානි ආගමානුගතාය යුත්තියාපි තං දස්යසතුං ගුණමුයෙෙ යදොසවිභජෙං

විභජන්යතො ‘‘අපියචත්ථා’’තිආදිමාහ.තංඋත්තාෙත්ථයමව. 

යුත්තිහාරවිභඞ්ගවණ්ණොනිට්ඨිතා. 

4. පදට්ඨාෙහාරවිභඞ්ගවණ්ණො 

22. යතසං යතසන්ති අෙවයසසපරියාදාෙං, යතෙයයසුත්යතවුත්තාච
ධම්මා, යය ච යතසං කාරණභූතං, යතසං සබ්යබසම්පීති වුත්තං යහොති. 

සබ්බධම්මොථාවඅසම්පටියවයධොති ඉමමත්ථං දස්යසතුං ‘‘කත්ථ පෙ

යසො’’තිආදිවුත්තං. 

පිොයිතබ්බජාතිෙන්ති යපමනීයසභාවං. මිච්ඡාපටිපදාති පමාදාපත්ති, 
මිච්ඡාභිනියවයසො වා. එකවාරං උප්පන්ොපි පාණාතිපාතයචතො
යවරප්පසවෙයතො යදොසස්ස, එකවාරං උප්පන්ොපි පමාදාපත්ති, 
මිච්ඡාභිනියවයසො වා යමොහස්ස උප්පත්තිකාරණන්ති පාළියං අවුත්තම්පි 

ෙයයතො නිද්ධායරතබ්බන්ති දස්යසන්යතො ‘‘යදොසස්ස…යප.… ඉමිොව

ෙයෙෙ අත්යථො යවදිතබ්යබො’’ති ආහ. නිමිත්තත්ථග්ගහණලක්ෙණං
වණ්ණසණ්ඨාෙං, අනුබයඤ්ජෙත්ථග්ගහණලක්ෙණං අනුබයඤ්ජෙන්ති 
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පටුෙ 

‘‘නිමිත්තානුබයේජෙග්ගහණලක්ෙණා’’ති වුත්තං. තත්ථ තත්ථ නිමිත්තං 

ඉත්ථිපුරිසනිමිත්තං. අනුබයේජෙං හත්ථපාදහසිතකථිතාදි. ඵස්යසො

පච්චයයො එතිස්සාති ඵස්සපච්චො, තංභායවො ඵස්සපච්චෙතා. අස්සායදති

එතායාති අස්සායදො, තණ්හා. 

වත්ථූනි යඤයයධම්යමොති ආහ ‘‘වත්ථුඅවිප්පටිපත්ති

විසෙසභාවපටියවයධො’’ති. ඉධාධිප්යපතං සම්මාපටිපත්තිං දස්යසතුං 

‘‘සීලසමාධිසම්පදාෙ’’න්ති වුත්තං. එකයදසුපලක්ෙණවයසෙ, 
වණ්ණගන්ධරාගිසප්පායවයසෙ වා පාළියං 

‘‘විනීලකවිපුබ්බකග්ගහණලක්ෙණා අසුභසේො’’ති වත්වා ‘‘තස්සා

නිබ්බිදාපදට්ොෙ’’න්ති වුත්තං නිබ්බිදං දස්යසන්යතො ‘‘නිබ්බිදා’’තිආදි

වුත්තං.තත්ථපරිතස්සෙයතොවියසයසතුං ‘‘ොයණො’’තිවියසසිතං. තථා

පවත්තන්ති නිබ්බිදොකායරෙපවත්තෙං. 

යයොනියසො උම්මුජ්ජන්තියා වියදහරඤ්යඤො ධීතාය රුචාෙ 
ජාතිස්සරඤාණං කම්මස්සකතඤ්ඤාණස්ස කාරණං අයහොසි, ෙ පෙ 
අසප්පුරිසූපනිස්සයයතො, අයයොනියසො උම්මුජ්ජන්තස්ස තස්යසව රඤ්යඤො

යසොපතියෙො අලාතස්ස බීජකස්ස දාසස්සාති ඉමමත්ථං දස්යසන්යතො 

‘‘ඉමස්ස ච…යප.… උදාහරිතබ්යබො’’ති ආහ. යසොති පසායදො. 

අවත්ථාවියසයසොති සම්පයුත්තධම්මාෙං අොවිලභාවලක්ඛියතො

අවත්ථායභයදො. ආෙතෙගයතොතිඨාෙගයතො, රතෙත්තයවිසයයොතිඅත්යථො. 

‘‘කායෙො’’තිආදිො අවත්ථාවියසයසෙ විො සභාවසිද්ධයමව පදට්ඨාෙං 
දස්යසති. 

ඉමස්මිංචඨායෙපාළියංපුබ්යබයයසංධම්මාෙංපදට්ඨාෙං නිද්ධාරිතං, 

යතධම්මායයසංධම්මාෙං පදට්ඨාොනියහොන්ති, යත දස්යසතුං ‘‘අපයරො

ෙයෙො’’තිආදි ආරද්ධන්ති යවදිතබ්බං. අස්සාදමෙසිකායරො
අයයොනියසොමෙසිකාරලක්ෙයණො වුත්යතො නිදස්සෙමත්තඅත්යථොති
යවදිතබ්යබො, යයභුයයයෙසත්තාෙං යලොභවයසෙ අයයොනියසොමෙසිකාරා

සංවත්තන්තීත්ති දස්සෙත්ථං වා එවං වුත්තං. උපපත්ති එව ඔපපච්චෙං, 

තස්ස භායවො ඔපපච්චයිකන්ති ආහ ‘‘උපපත්තිභවභායවො’’ති. 

වවත්ථිතභායවොති වවත්ථිතභායවො රූපස්ස

දස්සොදිපටිනියතාරම්මණකිච්චතා. භවස්ස අඞ්ගානීති භවස්ස කාරණානි.

දුතියය අඞ්ගානීති අවයවා, කම්මවට්ටම්පි වා කාරණඞ්ගභායවෙ
යයොයජතබ්බං. 

කම්මට්ොෙස්සාතිභාවොයබ්රූහො වඩ්ඪො. යතසූතිතිත්ථඤ්ඤුතාදීසු.
කලයාණමිත්තස්ස සම්මයදව පයිරුපාසොයපීති තං නිස්සාය ලද්යධෙ
සබ්බායධම්මස්සවයෙෙධම්මුපසංහිතං පායමොජ්ජංයහොතීතිතිත්ථඤ්ඤුතා
පීතඤ්ඤුතාය පදට්ඨාෙං. එවං යාය විමුත්තියා සති විමුත්තිඤාණදස්සෙං
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පටුෙ 

යහොතීති සා තස්ස පදට්ඨාෙන්ති අයමත්යථො පාකයටොති ආහ 

‘‘පුරිමාෙං…යප.… සුවිේයෙයෙයො එවා’’ති. සහ අධිට්ොයෙොති
ඤාතපරිඤ්ඤාය සද්ධිං. ඤාතපරිඤ්ඤා හි තීරණපරිඤ්ඤාය අධිට්ඨාෙං.
යසසංසුවිඤ්යඤයයයමව. 

පදට්ඨාෙහාරවිභඞ්ගවණ්ණොනිට්ඨිතා. 

5. ලක්ෙණහාරවිභඞ්ගවණ්ණො 

23. ‘‘ලක්ෙණහාරස්ස විසෙං පුච්ඡතී’’ති වුත්තං, ‘‘යකො පෙ තස්ස 
විසයයො’’ති වුත්යත සමාෙලක්ෙණා අවුත්තධම්මා. කායානුපස්සොය
සමාරද්ධාය යවදොනුපස්සොදයයො සුයෙයෙව සිජ් න්තීති තබ්බචයෙෙ

යවදොගතාසතිආදීෙං වුත්තභායවො දස්සියතො සතිපට්ොෙභායවෙ

එකලක්ෙණත්තාති කායානුපස්සොසතිපට්ඨාෙස්ස සද්ධානුග්ගහිතානි
වීරියසතිසමාධිපඤ්ඤින්ද්රියානි සාධෙං, එවං ඉතයරසම්පීති කත්වා වුත්තං.

අයං අත්යථො අට්ෙකථාෙයමව (යෙත්ති. අට්ඨ. 51) පරයතො ආගමිස්සති.
ඉමිොෙයයෙ යසයසසුපිඑකලක්ෙණතානිද්යදයසසුඅත්යථොයවදිතබ්යබො. 

පරයතොති චතුබූහහාරවණ්ණොෙං (යෙත්ති.අට්ඨ.20). 

අසම්මිස්සයතොති යවදොදයයොපි එත්ථ සිතා එත්ථ පටිසන්ධාති කායය
යවදොදිඅනුපස්සොපසඞ්යගපිආපන්යෙතදසම්මිස්සයතොති අත්යථො. 

අවයවිගාහසමඤ්ඤාතිධාවෙසාරාදාොභිනියවසනියසධෙත්ථං කායං
අඞ්ගපච්චඞ්යගහි, තානි ච යකසාදීහි, යකසාදියක ච භූතුපාදායරූයපහි

විනිබ්භුජිතුං ‘‘තථා ෙ කායෙ’’තිආදිමාහ. පාසාදාදිෙගරාවයවසමූයහ
අවයවිවාදියෙොපි අවයවිගාහණං කයරොන්ති. ෙගරං ොම යකොචි අත්යථො 
අත්ථීති පෙ යකසඤ්චි සමඤ්ඤාතිධාවෙං සියාති

ඉත්ථිපුරිසාදිසමඤ්ඤාතිධාවයෙ ෙගරනිදස්සෙං වුත්තං. අේයෙො යකොචි 

සත්තාදියකො. ෙංපස්සති ඉත්ථිං, පුරිසංවා.ෙනුචක්ඛුොඉත්ථිපුරිසදස්සෙං 
ෙත්ථීති? සච්චං ෙත්ථි, ‘‘ඉත්ථිං පස්සාමි, පුරිසං පස්සාමී’’ති පෙ 
පවත්තසමඤ්ඤාවයසෙ ‘‘යං පස්සතී’’ති වුත්තං. මිච්ඡාදස්සයෙෙ වා
දිට්ඨියායං පස්සති, ෙතංදිට්ඨංරූපායතෙංයහොති, රූපායතෙංවාතංෙ
යහොතීති අත්යථො. අථ වා තං යකොසාදිභූතුපාදායසමූහසඞ්ොතං දිට්ඨං ෙ

යහොති, දිට්ඨංවා යථාවුත්තංෙයහොතීතිඅත්යථො. ෙංදිට්ෙංතංෙපස්සතීති
යං රූපායතෙං, යකසාදිභූතුපාදායසමූහසඞ්ොතං වා දිට්ඨං, තං
පඤ්ඤාචක්ඛුොභූතයතොෙ පස්සතීතිඅත්යථො. 

ෙ අේෙධම්මානුපස්සීති ෙ අඤ්ඤසභාවානුපස්සී, අසුභාදියතො
අඤ්ඤාකාරානුපස්සීෙයහොතීතිවුත්තංයහොති. 

පථවීකාෙන්ති යකසාදිං පථවීධම්මසමූහත්තා ‘‘කායයො’’ති වදති, 
ලක්ෙණපථවියමව වා අයෙකයභදභින්ෙං සකලසරීරගතං
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පටුෙ 

පුබ්බාපරියභායවෙ පවත්තමාෙංසමූහවයසෙගයහත්වා‘‘කායයො’’තිවදති.
එවංඅඤ්ඤත්ථාපි. 

ආකාරසමූහසඞ්ොතස්සාති අනිච්චතාදිආකාරසමුදායපරියායස්ස. 

තීසු භයවසු කියලයසති භවත්තයවිසයකියලයස. සබ්බත්ථිකන්ති
සබ්බත්ථ ලීයෙ, උද්ධයත ච චිත්යත ඉච්ඡිතබ්බත්ථා, සබ්යබ වා ලීයෙ, 

උද්ධයත ච භායවතබ්බා යබොජ් ඞ්ගා අත්ථිකා එතායාති සබ්බත්ථිකා.

අන්යතොසඞ්යකොයචොතිඅන්යතොඔලීයො, යකොසජ්ජන්තිඅත්යථො. 

24. ගහියතසූති භාවොග්ගහයණෙ ගහියතසු, භාවියතසූති අත්යථො, 
වචයෙෙ වා ගහියතසු. භාවොග්ගහණදීපෙත්ථත්තා පෙ වචයෙෙ
ගහණස්සභාවොග්ගහණයමත්ථපධාෙං. යස්සසතිපට්ඨාොභාවිතා, තස්ස
සම්මප්පධාොදයයොයබොධිපක්ඛියධම්මාෙභාවිතාති යෙතංඨාෙංවිජ්ජතීති

ච සමාෙලක්ෙණතාපයදයසෙ ඉමමත්ථං දස්යසතුං පාළියං ‘‘චතූසු

සතිපට්ොයෙසු භාවිෙමායෙසු චත්තායරො සම්මප්පධාො භාවොපාරිපූරිං

ගච්ඡන්තී’’තිආදිවුත්තං. 

විපල්ලාසා පහීෙන්ති උජුවිපච්චනීකභාවයතො. ‘‘ආහාරසමුදයාකායස්ස
සමුදයයො, ඵස්සසමුදයායවදොෙංසමුදයයො(සං.නි.5.408), සඞ්ොරපච්චයා
විඤ්ඤාණං, විඤ්ඤාණපච්චයා ොමරූප’’න්ති (සං. නි. 1.1, 39; ම. නි.
3.126; මහාව. 1; උදා. 1; විභ. 225) වචෙයතො කායාදීෙං සමුදයභූතා 
කබළීකාරාහාරඵස්සමයෙොසඤ්යචතොවිඤ්ඤාණාහාරාකායාදීෙං
පරිජාෙයෙෙ පරිඤ්ඤාතා යහොන්ති තප්පටිපක්ෙප්පහාෙයතොති

දස්යසන්යතො ‘‘චත්තායරො ආහාරා’’තිආදිමාහ. සබ්බත්ථාති ‘‘උපාදායෙහි
අනුපාදායෙොභවතී’’තිඑවමාදීසු. 

තත්ථයස්මාපඤ්චකාමගුණාසවියසසාකායයලබ්භන්තීතිවියසයසෙ 
කායයො කාමුපාදාෙස්ස වත්ථු, සුෙයවදෙස්සාදවයසෙ
පරයලොකනිරයපක්යෙො ‘‘ෙත්ථි දින්ෙ’’න්තිආදි (දී. නි. 1.171; ම. නි.
1.445; 2.94-95, 225; 3.91, 116; සං.නි. 3.210; ධ.ස.1221; විභ.938) 
පරාමාසං උප්පායදතීති දිට්ඨුපාදාෙස්ස යවදො, චිත්යත
නිච්චග්ගහණවයසෙ සස්සතස්ස ‘‘අත්තයෙො සීලාදිවයසෙ
පරිසුද්ධපරාමසෙං යහොතී’’ති සීලබ්බතුපාදාෙස්ස චිත්තං, 
ොමරූපපරිච්යඡයදෙ භූතං භූතයතො අපස්සන්තස්ස ‘‘අත්තාභිනියවයසො

යහොතී’’ති අත්තවාදුපාදාෙස්සධම්මා වත්ථු, තස්මා ‘‘චතූසුසතිපට්ොයෙසු

භාවිෙමායෙසුඋපාදායෙහිඅනුපාදායෙොභවතී’’ති වුත්තං. 

යස්මා පෙ වුත්තෙයයයෙව කායයො කාමයයොගස්ස වත්ථු, භයවසු 
සුෙග්ගහණවයසෙ භවස්සායදො යහොතීති භවයයොගස්ස යවදො, 
සන්තති ෙග්ගහණවයසෙ චිත්යත අත්තාභිනියවයසො යහොතීති



ඛුද්දකනිකායය   යෙත්තිප්පකරණ-ටීකා 

55 

පටුෙ 

දිට්ඨියයොගස්සචිත්තං, ධම්මවිනිබ්යභොගස්ස දුක්කරත්තා, ධම්මාෙං
ධම්මමත්තතායචදුප්පටිවිජ් ත්තාසම්යමොයහොයහොතීතිඅවිජ්ජායයොගස්ස 
ධම්මා, වත්ථු, තස්මාචතුසතිපට්ඨාෙභාවොයයතසුයතසංපහාෙසිද්ධියතො
යයොයගහි විසංයුත්තතා වුත්තා. එයතයෙව ආසයවහි අොසවතා, ඔය හි
නිත්තිණ්ණතා ච සංවණ්ණිතා යහොති කාමරාගාදීෙං එව
කාමයයොගකාමාසවකායමො ාදිභාවයතො. 

වුත්තෙයයයෙව කායයො අභිජ් ාකායගන්ථස්ස වත්ථු, ‘‘දුක්ොය 
යවදොය පටි ානුසයයො අනුයසතී’’ති (ම. නි. 1.465) 
දුක්ෙදුක්ෙවිපරිණාමදුක්ෙසඞ්ොරදුක්ෙභූතා යවදො වියසයසෙ
බයාපාදකායගන්ථස්ස වත්ථු, චිත්යත නිච්චාභිනියවසවයසෙ සස්සතස්ස
‘‘අත්තයෙො සීයලෙ සුද්ධී’’තිආදිපරාමසෙං යහොතීති සීලබ්බතපරාමාසස්ස
චිත්තං වත්ථු, සප්පච්චයොමරූපදස්සොභාවයතො භවවිභවදිට්ඨිසඞ්ොයතො
ඉදංසච්චාභිනියවයසො යහොතීති තස්ස ධම්මා වත්ථූති චතුසතිපට්ඨාොති
යයොයජතබ්බං. 

වුත්තෙයයයෙව වියසසයතො කායයො රාගසල්ලස්ස වත්ථු, යවදො
යදොසසල්ලස්ස, ‘‘චිත්තං නිච්චග්ගහණවයසෙ අත්තාභිනියවසං අත්තාෙං
යසයයාදියතො දහතී’’ති චිත්තං මාෙසල්ලස්ස, වුත්තෙයයයෙව ධම්මා
යමොහසල්ලස්සවත්ථූතිචතුසතිපට්ඨාොතියයොයජතබ්බං. 

යස්මා පෙ කායානුපස්සොදීහි කායයවදොචිත්තධම්යමසු 
පරිඤ්ඤායතසු රූපයවදොසඤ්ඤාසඞ්ොරක්ෙන්ධා පරිඤ්ඤාතා යහොන්ති, 
චිත්යත හි පරිඤ්ඤායත සඤ්ඤාපි පරිඤ්ඤාතාව යහොති, තස්මා 

‘‘විේොණට්ඨිතියෙො චස්සපරිේෙංගච්ඡන්තී’’තිවුත්තං. 

තථා වියසසයතො කායය සායපක්ො ඡන්දාගතිං ගච්ඡතීති කායයො 
ඡන්දාගතියා වත්ථු, වුත්තෙයයයෙව යවදො බයාපාදස්ස නිමිත්තන්ති සා
යදොසාගතියා වත්ථු, සන්තති ෙග්ගහණවයසෙසරාගාදිචිත්යතසම්යමොයහො
යහොතීති යමොහාගතියා චිත්තං, ධම්මසභාවාෙවයබොයධෙ භයං යහොතීති
භයාගතියා ධම්මා වත්ථූති චතුසතිපට්ඨාෙභාවොය අගතිගමෙප්පහාෙං

යහොතීතිආහ ‘‘අගතිගමයෙහිචෙඅගතිං ගච්ඡතී’’ති. 

‘‘අකුසලස්සයසොමෙස්සස්සවයසො’’තිඉදං ‘‘අයම්පිඅත්යථොසම්භවතී’’ති

කත්වාවුත්තං.‘‘සුොයයවදොයරාගානුසයයො අනුයසතී’’ති(ම.නි.1.465) 

පෙ වචෙයතො සුෙයවදොග්ගහයණෙ තත්ථානුසයයෙෙ සමුදයසච්චං 

යදසිතන්තියවදිතබ්බං. යදසිතංදුක්ෙංඅරිෙසච්චන්ති දුක්ෙදුක්ෙග්ගහයණෙ

සාතිසයං දුක්ෙං අරියසච්චං පකාසිතං යහොතීති පාළියං ‘‘දුක්ෙං අරියසච්චං

යදසිත’’න්ති වුත්තං. සහචරණාදීසු යං වත්තබ්බං, තං යහට්ඨා 

නිද්යදසවාරවණ්ණොෙං (යෙත්ති.අට්ඨ.5ආදයයො)වුත්තං. 

ලක්ෙණහාරවිභඞ්ගවණ්ණොනිට්ඨිතා. 
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6. චතුබූහහාරවිභඞ්ගවණ්ණො 

25. හාරාෙන්ති නිද්ධාරයණ සාමිවචෙං. හායරසු ඉමස්ස
චතුබූහහාරස්ස වියසසයතො සුත්තස්ස බයඤ්ජෙවිචයභාවයතොති යයොජො.

යතෙවුත්තං ‘‘බයේජෙ…යප.…දස්යසතී’’ති. ොොති නිරුත්තියා. 

ෙථාරහන්ති සංවණ්ණියමායෙසුත්යතයංයංඅරහතිනිබ්බචෙංවත්තුං, 
තංතංයලොකසමඤ්ඤානුයරොයධයෙව. පුබ්බභාගපටිපදා සම්පායදත්වා පච්ඡා

සච්චාභිසමයං පාපුණාතීති ආහ ‘‘සම්මුති…යප.… යහොතී’’ති, 
තංතංපඤ්ඤත්තිග්ගහණමුයෙෙපරමත්ථග්ගහණංයහොතීතිඑවංවා ඉමිො
සම්බන්යධො. 

යමිදංඅනින්ද්රියබද්ධරූපසන්තාෙංසන්ධාය ‘‘උභෙමන්තයරො’’තිඉධ
වුත්තං. ඔතරණහායර (යෙත්ති. අට්ඨ. 42 ආදයයො) පෙස්ස
ද්වාරප්පවත්තඵස්සාදිධම්යම සන්ධාය වුත්තභාවං දස්යසතුං 
‘‘උභයමන්තයරොති ඵස්සසමුදියතසු ධම්යමසූ’’ති අත්යථො වුත්යතො.
අට්ඨකථාචරියාපොහු ‘‘අන්තයරොතිවචෙංපෙවිකප්පන්තරදීපෙ’’න්ති.
තස්මා අයයමත්ථ අත්යථො – ෙ ඉමං යලොකං, ෙ හුරං යලොකං, අථ යෙො

උභයමන්තයරොති. අපයරො විකප්යපො – උභෙමන්තයරොති වා වචෙං
විකප්පන්තරාභාවදීපෙං. තස්සත්යථො – ෙ ඉමං යලොකං, ෙ හුරං යලොකං
නිස්සාය ායති ායී, උභයමන්තයරෙපෙඅඤ්ඤංඨාෙං අත්ථීති. 

යයපි ච ‘‘අන්තරාපරිනිබ්බායී, සම්භයවසී’’ති ච ඉයමසං සුත්තපදාෙං
අත්ථං මිච්ඡා ගයහත්වා අත්ථි එව අන්තරාභයවොති වදන්ති, යතපි යස්මා 
අවිහාදීසු තත්ථ තත්ථ ආයුයවමජ් ං අෙතික්කමිත්වා අන්තරා
අග්ගමග්ගාධිගයමෙ අෙවයසසකියලසපරිනිබ්බායෙෙ පරිනිබ්බායන්තීති 

අන්තරාපරිනිබ්බායී, ෙඅන්තරාභවභූයතොතිපුරිමස්සසුත්තපදස්ස අත්යථො.
පච්ඡිමස්සචයයභූතාඑව, ෙපුෙභවිස්සන්ති, යතහි (කථා.අනුටී.507) 

ඛීණාසවා, පුරිමපයදහි ‘‘භූතතා’’තිවුත්තා.තබ්බිපරීතතාය සම්භවංඑසන්තීති 

සම්භයවසියෙො. අප්පහීෙභවසංයයොජෙත්තා යසක්ො, පුථුජ්ජොච.චතූසුවා
යයොනීසු අණ්ෙජජලාබුජසත්තා යාව අණ්ෙයකොසං, වත්ථියකොසඤ්ච ෙ

භින්දන්ති, තාව සම්භයවසී ොම. අණ්ෙයකොසයතො, වත්ථියකොසයතොචබහි

නික්ෙන්තා භූතතා ොම. සංයසදජඔපපාතිකාචපඨමචිත්තක්ෙයණ සම්භයවසී 

ොම, දුතියචිත්තක්ෙණයතො පට්ඨාය භූතතා ොම. යයෙ වා ඉරියාපයථෙ 

ජායන්ති, යාවතයතොඅඤ්ඤංෙපාපුණන්ති, තාව සම්භයවසී, තයතො පරං 

භූතතාති අත්යථො, තස්මා ෙත්ථීති පටික්ඛිපිතබ්බං. සති හි උජුයක
පාළිඅනුගයත අත්යථ කිං අනිද්ධාරිතසාමත්ථියයෙ අන්තරාභයවෙ 
අත්තභාවපරිකප්පියතෙපයයොජෙන්ති. 

යං පෙයය ‘‘සන්තාෙවයසෙපවත්තමාොෙං ධම්මාෙංඅවිච්යඡයදෙ
යදසන්තයරසුපාතුභායවොදිට්යඨො.යථාතං වීහිආදිඅවිඤ්ඤාණකසන්තායෙ, 
එවං සවිඤ්ඤාණකසන්තායෙපි අවිච්යඡයදෙ යදසන්තයරසු පාතුභායවෙ
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පටුෙ 

භවිතබ්බං.අයඤ්චෙයයොසතිඅන්තරාභයවයුජ්ජති, ොඤ්ඤථා’’තියුත්තිං 
වදන්ති. යතහි ඉද්ධිමයතො යචයතොවසිප්පත්තස්ස චිත්තානුගතිකං කායං
අධිට්ඨහන්තස්ස ෙයණෙ බ්රහ්මයලොකයතො ඉධූපසඞ්කමයෙ, ඉයතො වා
බ්රහ්මයලොකගමයෙ යුත්ති වත්තබ්බා. යදි සබ්බත්යථව විච්ඡින්ෙයදයස
ධම්මාෙංපවත්තිෙඉච්ඡිතා, යදිපිසියා ‘‘ඉද්ධිවිසයයොඅචින්යතයයයො’’ති, 
තංඉධාපිසමාෙං‘‘කම්මවිපායකො අචින්යතයයයො’’තිවචෙයතො, තස්මාතං
යතසං මතිමත්තයමව. අචින්යතයයසභාවා හි සභාවධම්මා, යත කත්ථචි
පච්චයවියසයසෙවිච්ඡින්ෙයදයසපාතුභවන්ති, කත්ථචි අවිච්ඡින්ෙයදයසච.
තථා හි මුෙය ොසාදීහි අඤ්ඤස්මිං යදයස ආදාසපබ්බතප්පයදසාදියක 
පටිබිම්බපටිය ොසාදිකං පච්චයුප්පන්ෙං නිබ්බත්තමාෙං දිස්සති, තස්මා ෙ
සබ්බං සබ්බත්ථඋපයෙතබ්බන්තිඅයයමත්ථසඞ්යෙයපො.විත්ථාරයතොපෙ
පටිබිම්බස්ස උදාහරණභාවසාධොදියකො අන්තරාභවවිචායරො 

කථාවත්ථුප්පකරණස්සටීකාෙං (කථා.අනුටී.507) ගයහතබ්යබො. 

අපයරපෙ ‘‘ඉධාතිකාමභයවො, හුරන්තිඅරූපභයවො, උභෙමන්තයරොති

රූපභයවො වුත්යතො’’ති වදන්ති, ‘‘ඉධාති පච්චයධම්මා, හුරන්ති 

පච්චයුප්පන්ෙධම්මා, උභෙමන්තයරොති පණ්ණත්තිධම්මා වුත්තා’’ති ච
වදන්ති, තං සබ්බඅට්ඨකථාසු ෙත්ථි, තස්මා වුත්තෙයයයෙව අත්යථො 

යවදිතබ්යබො. අවසිට්ෙං රූපන්ති ආයපොධාතුආකාසධාතූහි සද්ධිං 
ලක්ෙණරූපානි, ඔජඤ්චසන්ධායාහඅනින්ද්රියබද්ධරූපස්සඅධිප්යපතත්තා.
තස්ස ඛීණාසවස්සතංනිබ්බාොරම්මණංචිත්තංෙජාෙන්තිෙඤායන්ති
‘‘ ායමාො’’ති වුත්තත්තා.යසසංසුවිඤ්යඤයයයමව. 

චතුබූහහාරවිභඞ්ගවණ්ණොනිට්ඨිතා. 

7. ආවට්ටහාරවිභඞ්ගවණ්ණො 

29. අකුසලාෙං ධම්මාෙංවිද්ධංසෙසභාවත්තා, අකුසලාෙංවාපජහයෙ

කුසලාෙංසම්පාදයෙ පට්ඨපෙසභාවත්තා ආරම්භධාතු.තථාභූතතාතිසීලාදීහි 

සමඞ්ගීභූතා. කාමධාතුආදිකා තිධාතුයයොව යතධාතු. තස්ස අභිභවෙයතො 

යතධාතුඉස්සයරො මච්චුරාජා. අොදිමතිසංසායර චිරකාලං ලද්ධපතිට්ඨාපි
අචිරකාලං භාවියතහි කුසයලහි ධම්යමහි සමුච්ඡින්දනීයත්තා අබලා

කියලසාතිවුත්තං ‘‘අබලං දුබ්බල’’න්ති.යතොහ ‘‘අබලාෙංබලීෙන්තී’’ති. 

ඉදං වචෙං අයංගාථාපායදො. සමාධිස්ස පදට්ොෙන්තිඑත්ථසමාධිස්ස
කාරණං සමතානුයයොයග නියයොජෙයතොති යයොයජතබ්බං. එස ෙයයො

යසයසසුපි. පපේචාති රාගාදයයොව. තථා යචව සංවණ්ණිතන්ති යදසොය
පදට්ඨාෙභායවයෙවඅත්ථසංවණ්ණොකතාතිඅත්යථො. 

න්ති තං යදසෙං. තස්සාති සභාගාදිවයසෙ ආවට්ටෙස්ස.
පරිපක්කඤාණාෙං වියසසාධිගමාය. 

ලාභවිනිච්ඡෙපරිග්ගහමච්ඡරිොනීතිආදීසු ලායභොති
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රූපාදිආරම්මණප්පටිලායභො. යසො පරියයසොය සති යහොතීති 

පරියයසොග්ගහයණෙ ගහියතො. විනිච්ඡයෙොති ‘‘එත්තකං යම 
රූපාරම්මණත්ථාය භවිස්සති, එත්තකං සද්දාදිආරම්මණත්ථාය, එත්තකං
මය්හං, එත්තකංපරස්ස, එත්තකංපරිභුඤ්ජිස්සාමි, එත්තකංනිදහිස්සාමී’’ති
එවං පවත්යතො විතක්යකො විනිච්ඡයයො. යසො ලාපිතයහතුකත්තා
පරියයසෙමූලකතාය පරියයසොග්ගහයණයෙව ගහියතො, තථා

පරිග්ගහමච්ඡරියානි. තත්ථ පරිග්ගයහො ‘‘මම ඉද’’න්ති පරිග්ගණ්හෙං. 

මච්ඡරිෙං ‘‘මය්යහව යහොතූ’’ති පයරහි සාධාරණභාවාසහෙං. යතයෙවස්ස
යපොරාණා එවං වචෙත්ථං වදන්ති ‘‘මය්යහවිදමච්ඡරියං යහොතු, මා
අඤ්යඤසංඅච්ඡරියංයහොතූතිපවත්තත්තාමච්ඡරියන්තිවුච්චතී’’ති (දී.නි. 
අට්ඨ. 2.103; අ. නි. අට්ඨ. 3.9.23). පරියභොගත්ථාෙං පෙ විනිච්ඡයාදීෙං 

පරියභොගන්යතොගධතායවදිතබ්බා. ඡන්දරායගො දුබ්බලරායගො. අජ්යඣොසාෙං 
‘‘මම ඉද’’න්ති තණ්හාවයසෙ බලවසන්නිට්ඨාෙන්ති ආහ 

‘‘ඡන්දරාගඅජ්යඣොසාො තණ්හා එවා’’ති. ආරක්ෙනිමිත්තං 
ද්වාරපිදහෙමඤ්ජූසායගොපොදිො සුට්ඨු රක්ෙණනිමිත්තං. පාපානි
කයරොන්යතොපරියභොගනිමිත්තං රත්යතොගිද්යධොගධියතොමුච්ඡියතො හුත්වා
මියගොව පරිභුඤ්ජෙනිමිත්තං පමාදං ආපජ්ජතීති එවං පරියයොරක්ො 

පරියභොගනිමිත්තං. පමායදො තිවියධො තණ්හාය වයසෙ කථියතොති

දස්යසන්යතො ‘‘තිවියධොතණ්හාොතිවුත්ත’’න්තිආහ. 

අවියසයසෙ වුත්තන්ති ‘‘කතයමෙ උපාදායෙෙ සඋපාදාො’’ති
විභායගෙපුච්ඡිත්වාපි‘‘අවිජ්ජායචතණ්හායචා’’ති අවිනිබ්භුජිත්වාවුත්තං. 

තණ්හේච අවිජ්ජේච චතුරුපාදාෙං වයසොති කාමුපාදාොදීෙං චතුන්ෙං

උපාදාොෙං වයසෙ විභජිත්වා ෙන්ධාෙං දුක්ෙභායවෙ දුක්ෙසච්චභායවෙ

සහපරිඤ්යඤයයභාවං, උපාදාොෙං සමුදෙභායවෙ සමුදයසච්චභායවෙසහ
පහාතබ්බභාවංදස්යසතීති යයොජො. 

30. ‘‘යෙො’’තිආදිො වුත්යතො තිවියධො පමායදො පරියයසති, 
ආරක්ෙණඤ්ච කයරොති, පරියභොගනිමිත්තඤ්චාති සම්බන්යධො. පමායදො හි
පමජ්ජන්තස්ස පුග්ගලස්ස යභොගාෙං පරියයසොය, ආරක්ෙණාය ච
යහතුභූයතො කත්තුභායවෙ උපචරියතො, පරියභොගස්ස පෙ නිමිත්තං. 

‘‘තප්පටිපක්යෙො’’ති පදස්ස අත්ථං විවරති ‘‘අප්පමාදානුයෙොයගො’’ති, 

යතෙ සමථභාවං දස්යසති. යෙපොති ෙයපාපො. 

යවොදාෙපක්ෙවිසභාගධම්මවයසොති යවොදාෙපක්යෙො ච යසො පමාදස්ස 

විසභාගධම්යමොචාති යවොදාෙ…යප.…ධම්යමො, සමයථො, තස්ස වයසෙ. 

සමයථසතීතිඅධිට්ඨාෙභූයත ායෙසති, තං පාදකංකත්වාතිඅත්යථො. 

ො පේොති ොමරූපපරිච්යඡදාදිවයසෙ පවත්තපඤ්ඤා. යතොහ ‘‘අෙං

විපස්සො’’ති. පහීයෙසූතිපහීයමායෙසු. 
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යවොදාෙපක්ෙන්ති ආරම්භධාතුආදියවොදාෙපක්ෙං නික්ඛිපිත්වා. 

විසභාගධම්මවයසොති පමාදවයසයෙව. සභාගධම්මවයසොති පුබ්යබ
නික්ඛිත්තස්ස ආරම්භධාතුආදියවොදාෙධම්මස්සසමථාදිසභාගධම්මවයසෙ. 

පුෙඅපරියයොදාපනියංසිොප්පත්තපරියයොදාපෙංඉධාධිප්යපතන්තිආහ 

‘‘තංපෙඅරහත්යතෙයහොතී’’ති. 

යමොහසමුට්ොෙතා වුත්තා ‘‘යමොයහො එව සමුට්ඨාෙ’’න්ති කත්වා.
අඤ්ඤථා පිසුණාවාචාය යදොසසමුට්ඨාෙතා මුසාවාදස්ස විය 
යමොහසමුට්ඨාෙභාවාවත්තබ්බාසියා. 

කම්මපථභාවං පත්තාෙං, අප්පත්තාෙඤ්ච අකුසලධම්මාෙං 
‘‘සබ්බපාප’’න්ති පයදෙ පරිග්ගහිතත්තා වුත්තං 

‘‘කම්මපථකම්මවිභායගො’’ති. 

31. යසසපදාෙන්ති ‘‘කුසලස්සඋපසම්පදා’’තිආදීෙං (දී.නි. 2.90; ධ.
ප. 183; යෙත්ති.30, 50, 116, 124; යපටයකො.29) ගාථායඅවසිට්ඨපදාෙං. 

ෙථාධිගතන්තිඅත්තොඅධිගතප්පකාරං, පච්ඡාභූමිදිසා. 

උපරි ොයපන්තීතිමනුස්සයලොකයතොඋපරිට්ඨිමංයදවයලොකංගයමන්ති. 

32. ෙථාවුත්තස්ස ධම්මස්සාති සීලස්ස ච මග්ගස්ස ච. 

තණ්හාවිජ්ජාදීෙන්ති ආදිසද්යදෙ තයදකට්ඨකියලසා ගය්හන්ති, යතසං

පදට්ඨාෙධම්මා ච. සමථවිපස්සොදීෙන්ති ආදිසද්යදෙ සාමඤ්ඤඵලාෙං
සඞ්ගයහො.යදග්යගෙයචත්ථ ‘‘නියරොයධොරක්ෙතී’’තිවුත්යතො, තදග්යගෙ 

මග්යගො රක්ෙණකිරියාය කරණං වුත්තං ‘‘යෙෙ රක්ෙතී’’ති.
විසභාගධම්මවයසෙපුරිමානිසභාගධම්මාවට්ටෙවයසෙපච්ඡිමානි සච්චානි
නිද්ධාරිතානීතියයොයජතබ්බං. 

ආවට්ටහාරවිභඞ්ගවණ්ණොනිට්ඨිතා. 

8. විභත්තිහාරවිභඞ්ගවණ්ණො 

33. ධම්යමසූති පුඤ්ඤාදිදාොදියභදභින්යෙසු සභාවධම්යමසු. තත්ථ

ලබ්භමායෙොති යතසු යථාවුත්යතසු ධම්යමසු ලබ්භමායෙො. භූතමිවිභායගොති

කාමාවචරාදිදස්සොදිභූමිප්පයභයදො. පදට්ොෙවිභායගොති යත
පුඤ්ඤාදිධම්මා යයසං පදට්ඨාෙං, යතසං වා යය ධම්මා පදට්ඨාෙං, 

තබ්බිභායගො. යෙසං සුත්තාෙන්ති මූලපදට්ඨාෙභූතාෙං
සංකියලසභාගියාදීෙංචතුන්ෙංසුත්තාෙංවයසෙ.අසඞ්කරවවත්ථායෙෙ හි
එයතසු සුත්යතසු සාතිසයං ධම්මා විභත්තා ොම යහොන්ති. යතොහ 

‘‘වියසසයතො’’ති. යදි එවං කස්මා වාසොභාගියනිබ්යබධභාගියසුත්තානි 
එයවත්ථ ගහිතානීති? ෙයිදයමවං නික්ෙමෙපරියයොසාෙභායවෙ
ඉතයරසම්පි ගහිතත්තා. යයතො හි නිස්සටා වාසොභාගියා ධම්මා, යත
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පටුෙ 

සංකියලසභාගියා. යංපරියයොසාො නිබ්යබධභාගියා ධම්මා, යත
අයසක්ෙභාගියාති ද්වයග්ගහයණයෙව ඉතරම්පි ද්වයං ගහිතයමව යහොති.

යතොහ ‘‘ඉයමසං චතුන්ෙං සුත්තාෙං යදසොො’’ති. ඉමානි චත්තාරි

සුත්තානීති පාළියා, වක්ෙමාොය යදසොය වා ඉතරද්වයසඞ්ගයහො
දට්ඨබ්යබො, ෙපටික්යෙයපො. 

යතයෙවාති නියමස්ස අකතත්තා, තයතො ච යතෙ තන්නිස්සියතෙ ච

බ්රහ්මචාරීභවතීතිසිද්ධංයහොති. එව-සද්යදො වාසමුච්චයත්යථො දට්ඨබ්යබො. 

සිො තස්ස පටික්යෙයපොති තස්ස අට්ඨසමාපත්තිබ්රහ්මචරියස්ස සියා
පටික්යෙයපො. එවංසතිසාවයසසායදසොසියා. 

තදඞ්ගාදිප්පහාෙද්වයං පදට්ඨාෙභූතං ඉධ ගණනූපගං ෙ යහොතීති 

‘‘සමුච්යඡදපටිප්පස්සද්ධිප්පහාොෙං වයසො’’තිවුත්තං.තථායහත්ථයකචි

‘‘යතයෙවා’’ති පඨන්ති. ‘‘යතයෙව බ්රහ්මචරියෙොති පෙන්තී’’ති ඉදං
‘‘සංවරසීයලඨියතො’’ති (යෙත්ති. 33) එත්ථ වුත්තං පාළිවිකප්පං සන්ධාය

වදති. ‘‘ෙස්මා…යප.… වක්ෙතී’’ති ඉදං පච්ඡිමපාඨස්යසව යුත්තතාය 
කාරණවචෙං. 

කථං මන්තාති? අනිබ්යබධසභාවත්තා මහග්ගතපුඤ්ඤාෙං ෙ
නිබ්යබධභාගියසුත්යතෙ සඞ්ගයහො, වාසොභාගියත්තා පෙ 
වාසොභාගියසුත්යතයෙවසඞ්ගයහොති.තදුපසඞ්ගාහිපච්ඡියමොඑවපායඨො

යුත්තතයරො.ඉතරථා සාවයසසායදසොභයවයය.යතොහ ‘‘ෙහි…යප.…

යදයසතී’’ති. 

සංකියලසභාගියඅයසක්ෙභාගියාෙං පරයතො වක්ෙමාෙත්තා වුත්තං 

‘‘වක්ෙමාොෙං…යප.… වයසො’’ති. ‘‘සබ්බයතො’’ති ඉදං
පුබ්බපරායපක්ෙං. තස්ස පරායපක්ෙතාය ‘‘සබ්බයතොභායගෙ එකාදසසු
ඨායෙසු පක්ඛිපිත්වා’’ති අට්ඨකථායං යයොජිතං. තත්ථ පදාදියක 

විචයහාරපදත්යථසන්ධාය ‘‘එකාදසසුොයෙසූ’’තිවුත්තං. පුබ්බයපක්ෙතාය
පෙ‘‘සබ්බයතොභායගෙයදසොයඵයලො’’තිආදිොයයොයජතබ්බං. 

සංකියලසභාගියාෙංතණ්හාසංකියලසාදිොයදසොෙයයොයවදිතබ්යබො. 

ඵලං අපායදුක්යෙෙ මනුස්යසසු යදොභග්ගියයෙ. අයසක්ෙභාගියාෙං 

අයසක්යෙහි සීලක්ෙන්ධාදීහි යදසොෙයයො. ඵලං අග්ගඵයලෙ ච 
අනුපාදියසසායචනිබ්බාෙධාතුයායවදිතබ්බං.ඉතයරසංපාළියංවුත්තයමව. 
කාමරාගබයාපාදඋද්ධම්භාගියසංයයොජෙග්ගහයණෙ සංකියලසභාගියාෙං, 
විරාගග්ගහයණෙ අයසක්ෙග්ගහයණයෙව ච අයසක්ෙභාගියාෙං

වක්ෙමාෙත්තා වුත්තං ‘‘වක්ෙමාොෙං…යප.… වයසො’’ති. 
පදපදත්ථවිචාරයුත්තිනිද්ධාරණමුයෙෙ ධම්මවිභත්තිආදිවිචායරො

කාතබ්යබොති දස්යසතුං පාළියං ‘‘විචයෙෙ…යප.…තබ්බානී’’ති වුත්තන්ති

අට්ඨකථායං ‘‘විචයෙෙ…යප.…දස්යසතී’’තිවුත්තං. 
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34. එවන්ති ඉති. ධම්යමති වුත්තසභාගධම්යම. 

සාධාරණාසාධාරණභායවහීති සාමඤ්ඤවියසයසෙ විසිට්යඨහි. ද්යව ධම්මා

සාධාරණාතිද්යවඉයමධම්මායයහිසභාගධම්මාසාධාරණා ොමයහොන්ති.

කතයමද්යව? ොමං, වත්ථුච.තත්ථ ොමං ොමපඤ්ඤත්ති, තංමුයෙයෙව
සද්දයතො තදත්ථාවගයමො. සද්යදෙ ච සාමඤ්ඤරූයපයෙව තථාරූපස්ස
අත්ථස්ස ගහණං, ෙ වියසසරූයපෙ, තස්මා සද්දවචනීයා අත්ථා

සාධාරණරූපොමායත්තගහණීයතාය ොමසාධාරණා වුත්තා. වත්ථූති
පවත්තිට්ඨාෙං.යත්ථහියයධම්මාපවත්තන්ති, යතසං සබ්යබසංයතධම්මා
සාධාරණාති පවත්තිට්ඨාෙසඞ්ොතාෙං වත්ථූෙං සාධාරණා. යස්මා පනිදං
ද්වයංයතසංධම්මාෙංසාධාරණභායවපකතිභූතංසභාවභූතං, තස්මාවුත්තං 

‘‘ද්යව ධම්මාති දුයව පකතියෙො’’ති. එකසන්තතිපතිතතාොති

සමාෙසන්තතිපවත්තියා. යතොහ ‘‘සමාෙවත්ථුකා’’ති.
දස්සෙපහාතබ්බාෙඤ්හි යථා මිච්ඡත්තනියතසත්තා පවත්තිට්ඨාෙං, එවං
අනියතාපීති උභයය හි යත සමාෙවත්ථුකා. එස ෙයයො ඉතයරසුපි.
සක්කායදිට්ඨිවිචිකිච්ඡාසීලබ්බතපරාමාසා හි භින්ෙසභාවායපයත ධම්මා 
දස්සයෙෙ පහාතබ්බතං ොතිවත්තන්තීති යත ොමසාමඤ්ඤතං පත්තා, 

රූපරාගාදයයො ච භාවොය පහාතබ්බතන්ති ආහ ‘‘පහායෙකට්ො 

ොමසාධාරණා’’ති. යථා පෙ ‘‘වත්ථූෙං සාධාරණා වත්ථුසාධාරණා’’ති
අයමත්යථො ලබ්භති, එවං ‘‘වත්ථුොසාධාරණාවත්ථුසාධාරණා’’තිඅයම්පි

අත්යථො ලබ්භතීති දස්යසන්යතො ‘‘සහයජකට්ො වත්ථුසාධාරණා’’ති ආහ.
යතහි අඤ්ඤමඤ්ඤංඵුසොදිසභාවයතොභින්ොපියස්මිංපවත්තන්ති, යතෙ
වත්ථුො සාධාරණා ොම යහොන්ති. එත්ථ ච ලබ්භමාෙම්පි
කුසලාදිොමසාධාරණං අොමසිත්වා වත්ථුසාධාරණා තාව යයොජිතාති

යවදිතබ්බා. පටිපක්ොදීහීති ආදිසද්යදෙ සමාෙඵලතාසහබයතාදියක

සඞ්ගණ්හාති. යසසපයදසූති‘‘පුථුජ්ජෙස්සා’’තිආදිවායකයසු.කථං? තත්ථහි 
පුථුජ්ජෙස්ස, යසොතාපන්ෙස්ස ච සම්භවයතො අොගාමියෙො, අරහයතො ච
අසම්භවයතොතිආදිො යයොයජතබ්බං. 

කථං යත ඔධියසො ගහිතාති යකොකායරෙ යත ‘‘සාධාරණා’’ති
වුත්තධම්මා භාගයසො ගහිතා. ‘‘අමුකස්ස, අමුකස්ස චා’’ති අයඤ්යහත්ථ 

අත්යථො. සාමඤ්ඤභූතා ධම්මා සාධාරණා ොම, එවං සන්යතකථං යතසං
මිච්ඡත්තනියතානියතාදිවයසෙ විභායගෙ පවත්තිට්ඨාෙතා වුච්චති, ෙ 
වත්තබ්බන්ති අධිප්පායයො. අථ විභායගෙ තං වත්තබ්බං, ෙනු යත
සාධාරණාති ෙ වත්තබ්බයමවාති? එවං සාධාරණාති මිච්ඡත්තනියතාෙං, 
අනියතාෙන්ති ඉයමසං උභයයසංයයව යත ධම්මා සාධාරණා. යතොහ – 

‘‘ෙසබ්බසත්තාෙං සාධාරණතාෙ සාධාරණා’’ති. ‘‘ෙස්මා’’තිආදිො තත්ථ
කාරණමාහ, යතයෙතං දස්යසති ‘‘යකචි ධම්මා යකසඤ්චියදව ධම්මාෙං

සාධාරණා යහොන්ති, අඤ්යඤසං අසාධාරණා’’ති. යතොහ ‘‘පටිනිෙතේහි

යතසංපවත්තිට්ොෙ’’න්ති. 
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ඉතරථාති අනියතපවත්තිට්ඨාෙතාය සබ්යබසං සාධාරණා, අසාධාරණා

වාසියුං, තථාසති. තථායවොහායරොති ‘‘සාධාරණා, අසාධාරණා’’තිචඅයං

යවොහායරොසාමඤ්ඤාඑවෙභයවයය. එයත එවධම්මාති ‘‘සාධාරණා’’ති

වුත්තධම්මාඑව. එවන්ති ‘‘මිච්ඡත්තනියතාෙ’’න්තිආදිොවුත්තප්පකායරෙ. 

නිෙතවිසො පරිච්ඡින්ෙප්පවත්තිට්ඨාො. ‘‘යෙොපී’’තිආදි 

පුග්ගලාධිට්ඨායෙෙ වුත්තස්යසවත්ථස්ස පාකටකරණං. ‘‘ෙ හී’’තිආදිො

අන්වයයතො, බයතියරකයතො ච තයමවත්ථං විභායවති. යසයසපීති
‘‘භාවොපහාතබ්බා’’තිඑවමාදිම්හිපි. 

පච්චත්තනිෙයතොති පාටිපුග්ගලියකො. ඉතරස්සාති අපච්චත්තනියතස්ස. 

තථාති අසාධාරණභායවෙ. යකොචි ධම්යමො කඤ්චි ධම්මං උපාදාය
සාධාරයණොපි සමායෙො තදඤ්ඤං උපාදාය අසාධාරයණොපි යහොතීති ආහ 

‘‘සාධාරණාවිධුරතාො’’ති. යතොහ ‘‘තං තං උපාදාො’’තිආදි. තථා හි
‘‘ධම්මතා’’ති වුත්තපඨමමග්ගට්ඨතා දීපිතා, තාදිසාෙං එව අයෙයකසං

අරියාෙං වයසෙ සාධාරණාති. පෙමස්සාති අට්ඨමකස්ස. දුතිෙස්සාති

යසොතාපන්ෙස්ස. පුෙ අට්ෙමකස්සාති ‘‘අට්ඨමකස්ස, අොගාමිස්ස චා’’ති

එත්ථ වුත්තඅට්ඨමකස්ස. යතොහ ‘‘අොගාමිමග්ගට්ෙස්සා’’ති. 
අග්ගඵලට්ඨයතො පට්ඨාය පටියලොමයතො ගණියමායෙො පඨමමග්ගට්යඨො 

අට්ෙමයකො, මග්ගට්ඨතාය, පහීයමාෙකියලසතාය ච සබ්යබපි මග්ගට්ඨා 

අට්ඨමකා වියාති අට්ෙමකා, ‘‘එකචිත්තක්ෙණයතො උද්ධං ෙ තිට්ඨතීති 

අට්ෙමයකො’’තිඅපයරනිරුත්තිෙයයෙ. ‘‘යසක්ො’’ති ොමංසාධාරණන්ති

සම්බන්යධො. ඉතයරසූති ‘‘භබ්බාභබ්බා’’ති වුත්යතසු අෙරියයසු. යතොහ

පාළියං ‘‘හීනුක්කට්ෙමජ්ඣිමං උපාදාො’’ති. 

නිොමාවක්කන්තිොති අවක්කන්තනියාමතාය. ොණුත්ථරස්සාති

ඤාණාධිකස්ස. තථාවිධපච්චෙසමායෙොයගති ඤාණවියසසපච්චයසමවායය.
යථාහිඤාණබයලෙ දන්ධාභිඤ්ඤතාෙයහොති, එවංපටිපදාපටිපන්යෙොපි
සුයෙෙ වියසොසීයතීති. සා හි සුොපටිපදා ඛිප්පාභිඤ්ඤා තංසමඞ්ගියෙො
ඤාණුත්තරත්තාවිපස්සොයපදට්ඨාෙන්තිවුත්තා. 

ධම්මයතො අෙයපතා චින්තා ධම්මචින්තා, යයොනියසොමෙසිකායරෙ

පවත්තිතත්තා ධම්යමසු චින්තා, ධම්යමො වා ඤාණං, තස්මා ධම්මාවහා

චින්තා ධම්මචින්තා, චින්තාමයඤාණස්සයහතුභූතාචින්තාතිඅත්යථො. 

පාළියං සුතමයපඤ්ඤාග්ගහයණෙ ‘‘යය යත ධම්මා
ආදිකලයාණා…යප.… තථාරූපාස්ස ධම්මා බහුස්සුතා යහොන්තී’’තිආදි (අ.
නි. 8.2) සුත්තපදසඞ්ගයහො අත්යථො පරිග්ගහියතො, තථා
යයොනියසොමෙසිකාරග්ගහයණෙ ‘‘යසො ‘අනිච්ච’න්ති යයොනියසො මෙසි 
කයරොතී’’තිආදිො වුත්යතො උපායමෙසිකායරො පරිග්ගහියතො.
සම්මාදිට්ඨිග්ගහයණෙ ‘‘සම්මාදිට්ඨිං භායවති වියවකනිස්සිත’’න්තිආදිො



ඛුද්දකනිකායය   යෙත්තිප්පකරණ-ටීකා 

63 

පටුෙ 

වුත්තා සම්මාදිට්ඨි පරිග්ගහිතාති දස්යසන්යතො ආහ ‘‘අථ යෙො…යප.… 

දස්යසතු’’න්ති. යසසන්ති‘‘ධම්මස්වාක්ොතතා’’ති එවමාදි. 

යස්ස ච පුබ්යබ අත්යථො ෙ සංවණ්ණියතො, තත්ථ කලයාණමිත්තතාය 
ආයතෙගයතො පසායදො, චිත්තවූපසයමො ච ඵලන්ති දස්යසන්යතො 

‘‘සප්පුරිස…යප.… පදට්ොෙ’’න්ති ආහ. අත්තසම්මාපණිහිතත්තා 

පාපයජගුච්ඡිනිබ්බිදාදිබහුයලොවයහොතීතිදස්යසන්යතොආහ ‘‘අත්ථ…යප.… 
පදට්ඨාෙ’’න්ති.ධම්යමොස්වාක්ොයතොආදියතොපට්ඨායයාවපරියයොසාො 

සබ්බසම්පත්තිපාරිපූරියහතූති දස්යසන්යතො ‘‘ධම්මස්වාක්ොතතා…යප.…

පදට්ොෙ’’න්ති ආහ. කුසලමූලයරොපො හි සමාපත්තිපරියයොසාොති. 

සඞ් සුට්ඨුතාෙ සඞ් ස්ස සුට්ඨුභාවාය සඞ් ස්ස සප්පතිස්සතාය ‘‘සුට්ඨු, 
භන්යත’’ති වචෙසම්පටිච්ඡෙභාවාය.ඉතරංසුවිඤ්යඤයයයමව. 

විභත්තිහාරවිභඞ්ගවණ්ණොනිට්ඨිතා. 

9. පරිවත්තෙහාරවිභඞ්ගවණ්ණො 

35. සම්මාදිට්ඨිස්ස…යප.… නිජ්ජිණ්ණා භවතීති එත්ථ යථා 
මග්ගසම්මාදිට්ඨිවයසෙත්යථො වුත්යතො, එවං
කම්මස්සකතාකම්මපථසම්මාදිට්ඨීෙම්පි වයසෙ අත්යථො ලබ්භයතව.

කම්මපථකථා යහසා. ෙථාවුත්යතොකායරොති ‘‘අවිමුත්තාව සමාො’’ති, 

‘‘අවිමුත්තිය’’න්ති ච වුත්තප්පකායරෙ. මිච්ඡාභිනියවසවයසොති
අසම්මාසම්බුද්ධංඑව සම්මාසම්බුද්යධොති, අනියයානිකංඑවනියයානියකොති, 
අසන්තංඑවපෙසන්තන්ති, අෙරියංඑවඅරියයොතිවිපරීතාභිනියවසවයසෙ. 

මිච්ඡාධියමොක්යෙොති අයාථාවපසායදො, අයාථාවසන්නිට්ඨාෙං වා. 
උප්පන්ෙයමොයහොමිච්ඡාවිමුත්තිඤාණදස්සෙන්තිසම්බන්යධො. 

36. වාදාෙංවා අනුවාදා වාදානුවාදා, යතසංවාදාෙංඋපාදාතිඅත්යථො. 

වාදානුපවත්තියෙොතිවාදාෙංයදොසාෙංඅනුපවත්තියයො. 

අන්තද්වෙපරිවත්තෙන්ති කාමසුෙඅත්තකිලමථානුයයොගසඞ්ොතස්ස
අන්තද්වයස්සපටිපක්ෙවයසෙපරිවත්තෙං. 

එයතසුපි වායරසූති ‘‘නියයානියකො ධම්යමො යතසං අධම්යමො, සුයෙො

යතසංඅධම්යමො’’තිචඉයමසුවායරසු. වුත්තෙයෙොතියදිඅත්තපරිතාපෙං
අත්තයෙො දුක්ොපෙං ධම්යමො, ධම්මස්ස පටිවිරුද්යධො අධම්යමො සියා, 
දුක්ෙස්ස ච සුෙපටිවිරුද්ධන්ති  ාෙමග්ගඵලසුෙස්ස, 
අෙවජ්ජපච්චයපරියභොගසුෙස්ස ච යතසං අධම්මභායවො ආපජ්ජතීති එවං 

වත්තබ්බා. ‘‘ෙංෙංවාපොතිආදිො’’තිඉදංඅවයසසපාඨාමසෙං. එත්ථ ෙං

ෙංවාපෙධම්මන්තියංවාතංවාධම්මං, කුසලංවා අකුසලංවාඉට්ඨංවා

අනිට්ඨංවාතිවුත්තංයහොති. යරොචෙතිවා උපගච්ඡතිවාතිචිත්යතෙයරොචති, 

දිට්ඨියාඋපගච්ඡතීති. තස්සතස්සධම්මස්සයෙොපටිපක්යෙොතිතස්සතස්ස
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රුචිතස්ස, උපගතස්ස වා ධම්මස්ස යයො පටිපක්යෙො ොම. ස්වස්ස

අනිට්ෙයතො අජ්ඣාපන්යෙො භවතීති යයො ධම්යමො අස්ස රුචිතස්ස, 
උපගතස්ස වා ධම්මස්ස අනිට්ඨයතො පච්චනීකයතො අබ්භුපගයතො යහොති, 
යතෙපටිපක්යෙෙ යදසොයපරිවත්තෙංපරිවත්තයෙොහායරොතිඅත්යථො.

යතොහ ‘‘පටිපක්ෙස්ස ලක්ෙණංවිභායවතී’’ති. 

පරිවත්තෙහාරවිභඞ්ගවණ්ණොනිට්ඨිතා. 

10. යවවචෙහාරවිභඞ්ගවණ්ණො 

37. අේෙමේයෙහීති අඤ්යඤහි අඤ්යඤහි. ආෙතින්ති

පච්චයවක්ෙණකායල. කථේචීති යයෙයකෙචිපකායරෙ, පඨමංවුත්යතෙ
පරියායයෙ අප්පටිවිජ් න්යතො අපයරෙ පරියායයෙ පටිවිජ්ය යයාති

අධිප්පායයො. පරියායවචෙංනිද්දිසතීතිසම්බන්යධො. එවං සබ්බත්ථ. තස්මිං

ෙයණති පරියායවචෙස්ස වුත්තක්ෙයණ. වික්ඛිත්තචිත්තාෙන්ති

ආරම්මණන්තයරහි විවිධඛිත්තචිත්තාෙං. අේෙවිහිතාෙන්ති අඤ්ඤං 
චින්යතන්තාෙං. කස්මා පෙ අඤ්යඤෙ පරියායයෙ තදත්ථාවයබොධෙං, 
ෙනු යතෙ වුත්යත දළ්හීකරණං යහොතීති යචොදෙං සන්ධායාහ 

‘‘යතයෙවා’’තිආදි. තත්ථ තදේයෙසන්ති යතහි වික්ඛිත්තචිත්තාදීහි

අඤ්යඤසං, යයහි පඨමං වචෙං සම්මයදව ගහිතං. තත්ථාති
වුත්තවචයෙයෙව පුෙප්පුෙං වචයෙ. අධිගතඅන්වත්ථතාය පුෙරුත්ති 

පරිවජ්ජෙත්ථං වියසසෙභායවෙ තාහි තාහි සේොහිපි අයම්පි සද්යදො
ඉමස්සත්ථස්ස වාචයකො, අයම්පි සද්යදො ඉමස්සත්ථස්ස වාචයකොති
පඤ්ඤාපයෙහි. යදයසතබ්බස්ස තස්ස තස්ස අත්ථස්ස අත්තයෙො චිත්යත 

උපනිබන්ධෙං ඨපෙං. තත්ථාති ධම්මනිරුත්තිපටිසම්භිදායං. බීජාවාපෙං 
යහතුසම්පාදෙං. 

එවංභගවයතොපරියායයදසොයංඅයෙකානිපයයොජොනිවත්වාඉදානි
අත්තයෙො සම්මාසම්බුද්ධතාය එවං තථාගතා බුද්ධලීලාය අයෙයකහි

පරියායයහිධම්මංයදයසන්තීති දස්යසන්යතො ‘‘කිංබහුො’’තිආදිමාහ. 

පාළියං ‘‘පිහා ොම ො වත්තමාෙස්ස අත්ථස්ස පත්ථො’’ති
පච්චුප්පන්ෙවිසයතං දස්යසත්වා පුෙ අොගතවිසයතං දස්යසතුං 

‘‘යසෙයතරං වා’’තිආදි වුත්තන්ති ‘‘අොගතපච්චුප්පන්ෙත්ථවිසො තණ්හා

පිහා’’තිආහ. 

අත්ථනිප්ඵත්තිපටිපාලොති ඉමස්මිං වා පයද පිහාය එවත්ථවයසෙ 
අොගතපච්චුප්පන්ෙත්ථවිසයභාවදීපෙයතො. 

ධම්මාරම්මයණයෙව සඞ්ගහිතා ‘‘ධම්මාරම්මණ’’න්ත්යවව ගහණං

ගතා. චතුවීසති පදානීති එත්ථ යගහසිතයදොමෙස්සූපවිචාරාදීෙං චතුන්ෙං
ඡක්කාෙංවයසෙචතුවීසයකොට්ඨාසා. 
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38. සායෙවපත්ථොකායරෙධම්මෙන්දීතිආදිමාහාතිඑත්ථඅයමත්යථො
– සා එව පත්ථොකායරෙ පවත්තියා ආසාදිපරියායයෙ වුත්තා තණ්හා

රූපාදිධම්යමසු ෙන්දෙට්යඨෙ ධම්මෙන්දී. යතසං එව පියායෙට්යඨෙ 

ධම්මයපමං. ගිලිත්වාපරිනිට්ඨයපත්වාඨාෙයතො ධම්මජ්යඣොසාෙන්ති. 

ඉමිොපීති ෙ යකවලං ‘‘පඤ්ඤා 
පජාෙො’’තිආදිආයවණිකපරියායයයෙව යවවචෙං වත්තබ්බං, අථ යෙො
ඉමිො ආධිපයතයයාදිසාධාරණපරියායයෙපි යවවචෙං වත්තබ්බන්ති

අත්යථො. ඉමිොව ෙයෙොති එයතෙ පරියායවචයෙෙ. ෙ හි 
යදසෙත්ථසාධෙං ‘‘ඉතිපි යසො භගවා’’තිආදිපාළිෙයදස්සෙන්ති දස්යසති. 

බලනිප්ඵත්තිගයතොතිආදීසුදසසුතථාගතබයලසුනිප්ඵත්තිංපාරිපූරිං ගයතො.
සම්යබොධිපහාෙන්තරායයදසො වියසසයචොදොසු විසාරදභාවසඞ්ොතානි

චත්තාරිඤාණානි පත්යතොඅධිගයතොති යවසාරජ්ජප්පත්යතො. 

යලොභජ් ාසයාදිඅජ් ාසයං වියසයසෙ අතිවත්යතොති 

අජ්ඣාසෙවීතිවත්යතො. අතීතයහතුසඞ්යෙපාදිසඞ්යෙපවිරහිතතාය 

අසඞ්යෙපසඞ්ොතං නිබ්බාෙං, අකුප්පධම්මතාය ගුයණහි වා අසඞ්යෙපං 

අසඞ්යෙයයයං ගයතො උපගයතොති අසඞ්යෙපගයතො. යසසං 

සුවිඤ්යඤයයයමව. උද්යධෙයන්තිඋද්ධරිතබ්බං. 

ධම්මානුස්සතියං එවං අත්යථො දට්ඨබ්යබොති සම්බන්යධො. 

සංසාරදුක්ෙයතොපාති, සන්යතෙසුයෙෙරයමතිචාතිවා පාරං. 

අභූතතපුබ්බත්තාති අනුප්පන්ෙපුබ්බත්තා, යතෙස්සනිච්චතංවවිභායවති
යකෙචියදවයතොපසග්ගාදිො අනුපසජ්ජනීයත්තාඅනුපසට්ඨත්තා. 

‘‘දුප්පස්ස’’න්තිපි පාළි, දුරධිගමන්ති අත්යථො. 

ගුණයසොභාසුරභිභායවොතිගුයණහියසොභාය, සුගන්ධිභායවෙච. 

යථා අක්ෙණයවධී පුග්ගයලො සිප්පනිප්ඵත්තියා රත්තන්ධකාරතිමිසාය
අචිරක්ෙණායලොයකෙ අතිසුඛුමම්පි දූරගතං ලක්ෙං විජ් ති, එවං
අරියසාවයකො සීලසම්පත්තියා අතිසුඛුමං නිබ්බාෙං චතුසච්චධම්මං

එකපටියවයධයෙව පටිවිජ් තීති ආහ ‘‘සිප්පේච සීලං 

අක්ෙණයවධිතාො’’ති. යලොකිකන්ති නිදස්සෙමත්තං දට්ඨබ්බං
යලොකුත්තරධම්මඔයලොකෙස්සාපිඅධිට්ඨාෙභාවයතො. 

යවවචෙහාරවිභඞ්ගවණ්ණොනිට්ඨිතා. 

11. පඤ්ඤත්තිහාරවිභඞ්ගවණ්ණො 

39. භගවයතො සාභාවිකධම්මකථාොති අත්තයෙො භායවො සභායවො, 

සභායවෙනිබ්බත්තා, තයතො වාආගතාති සාභාවිකා, සා එව ධම්මකථාති 

සාභාවිකධම්මකථා, බුද්ධාෙං සාමුක්කංසිකධම්මකථාති අත්යථො, තාය
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පටුෙ 

කරණභූතාය ධම්මයදසොය අෙඤ්ඤත්යතපි කථායදසොෙං 
උපචාරසිද්යධෙයභයදයෙවංවුත්තං, අවයවසමුදායවිභායගෙවා.යතොහ 

‘‘කා ච පකතිකථාෙ යදසො? චත්තාරි සච්චානී’’ති. ඉදඤ්හි අත්ථස්ස

යදසොය අයභයදොපචාරංකත්වාවුත්තං. තස්සා යදසොයපඤ්ඤාපො. අෙං

පේෙත්තිහායරොති සඞ්යෙයපයෙව පඤ්ඤත්තිහාරස්ස සරූපමාහ. සාති

යථාවුත්තයදසො. තථා තථාති යථා යථා සච්චානි යදයසතබ්බානි, තථා
තථා. කථඤ්යචතානි යදයසතබ්බානි? පරිඤ්යඤයයාදිප්පකායරෙ. 

ෙථාධිප්යපතන්ති අධිප්යපතානුරූපං, යබොධයෙයයබන්ධවාෙං

යබොධොධිප්පායානුකූලන්ති අත්යථො. අත්ථන්ති යදයසතබ්බත්ථං, 

දුක්ොදිඅත්ථයමව වා. නික්ඛිපතීති පතිට්ඨායපති. යයතො ‘‘චත්තායරො 
සුත්තනික්යෙපා’’තිආදි (ම. නි. අට්ඨ. 1.මූලපරියායසුත්තවණ්ණො) 

අට්ෙකථාසු වුච්චති. 

තත්ථාති නික්යෙපයදසොයන්ති අත්යථො. මග්ගපක්ඛිොති
දුක්ෙසච්චයතොබහිකතාතිඅධිප්පායයො. 

ෙස්මිං ොයෙති යස්මිං භවාදිසඞ්ොයත ඨායෙ. ෙථාවුත්තා යදසොති
චතුරාහාරපටිබද්ධරාගාදිමුයෙෙ වට්ටදීපනීවුත්තප්පකාරායදසො. 

41. යතපරිවට්ටවයසොති එත්ථාපි ‘‘සච්යචසූ’’ති යයොයජතබ්බං. 

පරිඤ්ඤාපඤ්ඤත්තීති ආහාති සම්බන්යධො. අජ්ඣත්තරයතො, සමාහියතොති
පදද්වයයෙ සමාධාෙවිසිට්ඨං අජ් ත්තරතතාභාවෙං දීයපති
යගොචරජ් ත්තතාදීපෙයතො. යකවයලො හි අජ් ත්තසද්යදො 
අජ් ත්තජ් ත්තයගොචරජ් ත්යතසුපි වත්තති.
අජ් ත්තරතතාවිසිට්ඨඤ්ච සමාධාෙං සාතිසයං චිත්තට්ඨිතිං දීයපතීති

ඉමමත්ථංදස්යසති ‘‘සමාධාෙවිසිට්ෙස්සා’’තිආදිො. 

ආසජ්ජෙට්යෙොතිආසඞ්ගෙට්යඨෙ. තථාදස්සෙන්තිඅතථාභූතස්සාපි

භබ්බරූපස්සවියඅත්තයෙො විදංසෙං. අලක්ඛියකොතිවිලක්ඛියකො. 

කාමාෙන්ති කාමාවචරධම්මාෙං. රූපාෙන්ති රූපාවචරධම්මාෙං. 

නිස්සරණන්ති කාමාෙං රූපාවචරධම්මා නිස්සරණං, යතසං 

අරූපාවචරධම්මා නිස්සරණං. එවං තංසභාවාෙන්ති සඋත්තරසභාවාෙං. 

තථාති යථා සඞ්ෙතධම්මාෙං නිස්සරණභාවයතො, කියලසසමුච්යඡදකස්ස
අරියමග්ගස්ස ආරම්මණභාවයතො ච අත්යථව අසඞ්ෙතා ධාතු, තථා

වුච්චමායෙොපි කාරයණෙ අත්යථව අසඞ්ෙතා ධාතූති දස්යසති. කත්ථචි

විසයෙතිඅසඞ්ෙතධාතුංසන්ධායවදති. අවිපරීතත්යථොතිභූතත්යථො.‘‘යයතො
යෙො යභො අයං අත්තා පඤ්චහි කාමගුයණහි සමප්පියතො සමඞ්ගීභූයතො
පරිචායරති, එත්තාවතා යෙො යභො අයං අත්තා 
පරමදිට්ඨධම්මනිබ්බාෙප්පත්යතො යහොති (දී. නි. 1.94), 

සපකට්ඨනිබ්බාෙභාවියෙො’’ති ච එවමාදීසු උපචාරවුත්තිසබ්භාවයතො. ෙථා
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තං සීහසද්යදොති යථා ‘‘සීයහො මාණවයකො’’තිආදිො මාණවකාදීසු
උපචාරවුත්තිො වත්තමායෙො මිගරායජ භූතත්ථවිසයය දිට්යඨො, එවං
නිබ්බාෙසද්යදොපි කාමගුණරූපජ් ාෙසමඞ්ගිතාසු උපචාරවුත්තියා 
වත්තමායෙො කත්ථචි විසයය අවිපරීතත්යථො. යත්ථ ච විසයය
අවිපරීතත්යථො, සා අසඞ්ෙතා ධාතු. හත්ථතයල සආමලකං විය යඤයයං
පච්චක්ෙයතො පස්සන්තස්ස එකප්පමාණස්ස සත්ථුවචෙයමයවත්ථ

පමාණන්ති දස්යසන්යතො ‘‘කිං වා එතාෙ යුත්තිචින්තාො’’තිආදිමාහ. 

‘‘පටිේොතස්ස අත්ථස්ස සිද්ධිො පකාසොපේෙත්තී’’ති නිගමං
සන්ධායාහාති. 

පඤ්ඤත්තිහාරවිභඞ්ගවණ්ණොනිට්ඨිතා. 

12. ඔතරණහාරවිභඞ්ගවණ්ණො 

42. ඉන්ද්රියෙහීති කරයණකරණවචෙං‘‘මග්යගෙ ගච්ඡතී’’තිආදීසුවිය, 

‘‘ඵරසුොඡින්දතී’’තිඑවමාදීසුවියච. ඔතරණාතිඅනුප්පයවසො. 

පඤ්ඤාක්ෙන්යධ සඞ්ගණ්හෙවයසෙ සම්මාසඞ්කප්යපො වියාති
යයොජො. අධිචිත්තඅනුයුත්තාෙං සද්දහනුස්සහනුපට්ඨාෙසමාදහයෙහි
සද්ධාදීසු උපකයරොන්යතසු එව පඤ්ඤා දස්සෙකිච්චං සායධතීති

දස්යසන්යතො ‘‘සද්ධා..යප.… වුත්තානී’’තිආහ. යෙො ච භවඞ්ගාති යතසං
සඞ්ොරාෙං පවත්තිකාරණතාභාවංදස්යසති. 

43. තථා වුත්යතොති ‘‘නිස්සයයො’’ති වුත්යතො. යචතොසීයසෙතණ්හං

එවවදති යචතොසහචරණයතො. 

රත්තස්සාති මග්යගෙ අසමුච්ඡින්ෙරාගස්ස. යයෙ පුග්ගයලො
‘‘රත්යතො’’ති වුච්චති, තස්සරාගස්සසම්බන්ධිනීසුොයවදොවුත්තාතත්ථ

තස්ස අනුසයෙයතො. යතොහ ‘‘සුොෙ…යප.… වුත්ත’’න්ති. එස ෙයයො

යසයසසුපි.යතොහ ‘‘තථා’’තිආදි. 

තානි එව ඉන්ද්රිොනීති සුෙයසොමෙස්සුයපක්ඛින්ද්රියානි.

‘‘සඞ්ොරපරියාපන්ොනී’’ති වචෙං සන්ධායාහ ‘‘ඉධ යවදොසීයසෙ

යචතො වුත්තා’’ති. ෙ හි යවදො සඞ්ොරක්ෙන්ධපරියාපන්ො යහොති. 

තණ්හාෙ, දිට්ඨිොති ච උපයයොයග කරණවචෙන්ති දස්යසන්යතො 

‘‘තණ්හාො’’තිආදිමාහ. ඉදානි උපයයොගවයසයෙව ‘‘තණ්හායා’’තිආදීෙං

අත්ථං දස්යසතුං ‘‘ෙථා වා’’තිආදිමාහ. තත්ථ යසසධම්මාෙන්ති 

තණ්හාවජ්ජිතඅවිසිට්ඨධම්මාෙං. තණ්හාෙ නිස්සෙභායවති යදා තණ්හා
යතසංනිස්සයයොයහොති. 

තණ්හාෙයසසධම්මාෙංපච්චෙභායවතියදා යසසධම්මාතණ්හාපච්චයා

යහොන්ති. ‘‘කරජකාෙසන්නිස්සිතා’’ති ඉමිො
යවදොදික්ෙන්ධත්තයනිස්සිතාපි ගහිතා කායප්පස්සද්ධිභාවයතො. 
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කාරණභාවන්ති පරම්පරයහතුභාවං. තණ්හාදිට්ඨිඋපයෙොති දිට්ඨිඋපයයෙ
ච දිට්ඨිසහගතතණ්හාඋපයයෙච. 

‘‘ආගතීති ඉධාගති, ගතීතියපච්චභයවො’’තිපදද්වයයෙවුත්තයමවත්ථං

පාකටතරං කාතුංපාළියං ‘‘ආගතිගතීපිෙභවන්තී’’තිවුත්තං.ඉධ හුරන්ති

ද්වාරාරම්මණධම්මා දස්සිතා ආසන්ෙදූරභායවහි ද්වාරාරම්මයණහි

විනිවත්යතත්වාගහිතත්තා.ඉධ ද්වාරප්පවත්තධම්මා ‘‘උභයමන්තයරො’’ති
පදස්ස අත්ථභායවෙ වුත්තා. චතුබූහහායර පෙ අනින්ද්රියබද්ධරූපධම්මා

තථා වුත්තා. කාරණභූතයතෙ අෙන්තරපච්චයභූයතෙ, 
උපනිස්සයපච්චයභූයතෙ ච. යය ධම්මා උපාදාය ‘‘අත්තා’’ති සමඤ්ඤා, 

යතසං විඤ්ඤාණාදිධම්මාෙං අභායවෙ අනුප්පාදධම්මතං ආපාදිතත්තාති

අත්යථො. ‘‘අනිස්සිතස්සචලිතංෙත්ථී’’තිආදිොපටියලොමයතොපච්චයභායවො 

දස්සියතොති දස්යසන්යතො පාළියං ‘‘එයසවන්යතො දුක්ෙස්සාති 

පටිච්චසමුප්පායදො’’ති වත්වා ෙනු ‘‘අවිජ්ජාපච්චයා සඞ්ොරා’’තිආදියකො 
පටිච්චසමුප්පායදොති යචොදෙං සන්ධාය යථාවුත්තස්ස පටිච්චසමුප්පාදභාවං

දස්යසතුං ‘‘යසො දුවියධො’’තිආදිො යලොකියයලොකුත්තරවයසෙ

පටිච්චසමුප්පායදො විභත්යතො. තදත්ථතාොති වීතරාගවිමුත්තිඅත්ථතාය. 

තබ්භාවන්තියලොකුත්තරපටිච්චසමුප්පාදභාවං. 

ඔතරණහාරවිභඞ්ගවණ්ණොනිට්ඨිතා. 

13. යසොධෙහාරවිභඞ්ගවණ්ණො 

45. යසොයධති ොමාති පුච්ඡිතමත්ථං හත්ථතයල ඨපිතආමලකං විය
පච්චක්ෙයතො දස්යසන්යතො නිග්ගුම්බං නිජ්ජටං කත්වා විවරන්යතො
තබ්බිසයඅඤ්ඤාණසංසයාදිමලාපෙයයෙෙ යසොයධති, එවං යසොයධන්යතො 
චපදස්සඅත්යථෙඅයභයදොපචාරංකත්වා‘‘පදංයසොයධති’’ච්යචවවුච්චති.

යතොහ ‘‘පදං යසොයධති ොමා’’ති. පුච්ඡාය විස්සජ්ජෙයමයවත්ථ

යසොධෙන්ති ආහ ‘‘තදත්ථස්ස විස්සජ්ජෙයතො’’ති. ආරභීයතීති ආරම්යභො, 

යදසොය පකාසියමායෙො අත්යථො. යතොහ ‘‘ෙ තාව…යප.…

පයබොධිතත්තා’’ති. ඉධ යසොධෙං ොම පටිච්ඡන්ෙරූපස්ස අත්ථස්ස 
යදසොනුභායවෙ විවටභාවකරණන්ති තමත්ථං උපමාය විභායවතුං 

‘‘අේොණපක්ෙන්දාෙ’’න්තිආදිවුත්තං. 

යසොධෙහාරවිභඞ්ගවණ්ණොනිට්ඨිතා. 

14. අධිට්ඨාෙහාරවිභඞ්ගවණ්ණො 

46. ධාරයිතබ්බාති උපධායරතබ්බා, උපලක්ඛිතබ්බාති අත්යථො. 

වුත්තයමව ‘‘සාමඤ්ඤවියසසකප්පොය යවොහාරභායවෙ
අෙවට්ඨාෙයතො’’තිආදිො(යෙත්ති.අට්ඨ.14). 
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තං තං ඵලන්ති නිරයාදිං තං තං ඵලං. අේචිතාති ගතා. යෙොනීති

එකජාති.සමාෙවයසෙ මිස්සීභවතිඑතායාතිහි යෙොනි, උපපත්ති. යපච්චාති

මරිත්වා. උස්සන්ෙතාොති විතක්කබහුලතාය. ‘‘උස්සන්ෙත්තා’’තිපි
වදන්ති. සස්සතාදීහි වා උස්සන්ෙත්තා. අසුරජාතියා නිබ්බත්තාපෙයකො 

අසුරජාතිනිබ්බත්තෙයකො. 

සඞ්ොති පඤ්ඤා. පඤ්ඤාපධාො ච භාවොති ආහ ‘‘පටිසඞ්ොෙ

පටිපක්ෙභාවොො’’ති. 

47. පත්ථටභායවෙ පථවී. සභාවධාරණට්යඨෙ, නිස්සත්තනිජ්ජීවට්යඨෙ

ච ධාතු. ආපීයති, අප්පායතීති වා ආයපො. යතජෙවයසෙ තික්ෙතාවයසෙ, 

දහෙවයසෙවා යතයජො. වායෙවයසෙ යවගගමෙවයසෙ, සමුදීරණවයසෙ 

වා වායෙො. වීසති ආකාරාති යකසාදයයො වීසති යකොට්ඨාසා, පකාරා වා.
කක්ෙළලක්ෙණාධිකතායයකසාදී කක්ෙළලක්ෙණාවුත්තා. 

පාටියෙක්යකො පථවීධාතුයකොට්ොයසොති පථවීයකොට්ඨාසමත්යතො, 

අත්තසුඤ්ඤධම්මමත්යතොති අත්යථො. සන්තප්පතීති එත්ථ
සරීරපකතිමතික්කමිත්වා උණ්හභායවො සන්තායපො, සරීරදහෙවයසෙ

පවත්යතො මහාදායහො, අයයමයතසං වියසයසො. යෙෙ ච ජීරීෙතීති
එකාහිකාදිජරායරොයගෙජරීයතීතිචඅත්යථොයුජ්ජති.‘‘සතවාරං තායපත්වා
තායපත්වා උදයක පක්ඛිපිත්වා උද්ධටසප්පි සතයධොතසප්පී’’ති වදන්ති. 

රසරුධිරමංසයමදන්හාරුඅට්ඨිඅට්ඨිමිඤ්ජා රසාදයෙො. යකචි න්හාරුං

අපයෙත්වා සුක්කං සත්තමං ධාතුං වදන්ති. වියවකන්ති විසුංභාවං, 
විසදිසභාවන්තිඅත්යථො.වත්ථුසඞ්ොයතොහි ආහායරොපරිණාමංගච්ඡන්යතො
පාණභක්ෙගහණිපදනිය මුත්තකරීසභායවහි විය අත්තොපි 
විසදිසරසසඞ්ොතංවිසුංභාවංනිබ්බත්යතන්යතොතබ්භාවංගච්ඡතීතිවුච්චති, 

තථා රසාදයයොපි රුධිරාදියකොට්ඨාසං. යතොහ ‘‘රසාදිභායවෙ වියවකං 

ගච්ඡතී’’ති. 

සභාවලක්ෙණයතොතිඅසුචිභායවෙ ලක්ඛිතබ්බයතො. 

48. ොථාවසරසලක්ෙණන්ති රසිතබ්යබොති රයසො, පටිවිජ්ඣිතබ්යබො

සභායවො, අත්තයෙො රයසො සරයසො, යාථායවො සරයසො, ොථාවසරයසො 

යාථාවසරයසො එව ලක්ඛිතබ්බත්තා ලක්ෙණන්ති ොථාවසරසලක්ෙණංං.

අථ වා ොථාවසරසලක්ෙණන්ති අවිපරීතං අත්තයෙො පවත්තිසඞ්ොතං 
කිච්චඤ්යචවපීළෙසඞ්ොතංලක්ෙණඤ්ච.‘‘ඉදංකිච්චං, ඉදංලක්ෙණ’’න්ති 
අවිජ්ජායහතු ඤාතුං ෙ සක්යකොති, තබ්බිසයඤාණුප්පත්තිං නිවායරන්තී

ඡායදත්වා පරියයොෙන්ධිත්වා තිට්ඨතීති වුත්තා. යතෙ වුත්තං ‘‘ජානිතුං 

පටිවිජ්ඣිතුංෙයදතී’’ති.තයිදමස්සාකිච්චන්ති කිච්චයතො කථිතා.කථිතාති

චවුත්තා, යයතොචඅවිජ්ජාඅසම්පටියවධරසාතිවුච්චති.ජායති එත්ථාති ජාති, 
උප්පත්තිට්ඨාෙං.යදිපිනියරොධමග්යග අවිජ්ජාආරම්මණංෙකයරොති, යත
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පෙ ජානිතුකාමස්ස තප්පටිච්ඡාදෙවයසෙ අනියරොධමග්යගසු 
නියරොධමග්ගග්ගහණස්ස කාරණභායවෙ පවත්තමාො තත්ථ උප්පජ්ජතීති
වුච්චති, යතසම්පි අවිජ්ජාය උප්පත්තිට්ඨාෙතා යහොති, ඉතයරසං
ආරම්මණභායවෙචාති. 

අත්ථාෙත්ථන්ති හිතාහිතං. සම්යමොහවියෙොදනිෙං පෙ ‘‘අත්ථත්ථ’’න්ති

(විභ. අට්ඨ. 226) වුත්තං, තත්ථ අත්යථො එව අත්ථත්යථොති අත්ථස්ස
අවිපරීතතාදස්සෙත්ථං දුතියයෙ අත්ථසද්යදෙ වියසසෙං. ෙ හි ඤාණං

අෙත්යථ ‘‘අත්යථො’’ති ගණ්හාතීති. කාරණාකාරණන්ති එත්ථාපි එවං

දට්ඨබ්බං. අත්ථත්ථන්ති වා ආයමඩිතවචෙං සබ්යබසං අත්ථාෙං 
පාකටකරණභාවප්පකාසෙත්ථං, ඵලං ඵලන්ති අත්යථො, හිතපරියායයපි

එයසවෙයයො.න්ති අත්ථාෙත්ථාදිකං. ආකාරන්තිඅත්ථාදිකාරණයමව. 

පටිවිද්ධස්ස පුෙ අයවක්ෙො පච්චයවක්ෙණා. 

දුචින්තිතචින්තිතාදිලක්ෙණස්සබාලස්සභායවො බාලයං.සම්පජාොතීතිසමං

පකායරහි ජාොති. බලවයමොයහො පයමොයහො. සමන්තයතො යමොහෙං 

සම්යමොයහො. දුග්ගතිගාමිකම්මස්ස වියසසපච්චයත්තා අවින්දිෙං. වින්දතීති

ලභති.අෙවජ්ජධම්මාෙංවිජ්ජාවියවියසසපච්චයයොෙයහොතීති වින්දිෙංෙ

වින්දති.අෙංඅවිජ්ජාෙයවමත්තතාතිඅයං‘‘දුක්යෙ අඤ්ඤාණ’’න්තිආදිො

කිච්චජාතිලක්ෙයණහි වුත්යතො අවිජ්ජාය අවියසයසො. විජ්ජාතිආදීෙං
වුත්තෙයාෙසායරෙඅත්යථොයවදිතබ්යබො. 

පාසාණසක්ෙරවාලිකාවිරහිතාභූමිසණ්හාති ‘‘සණ්හට්යෙො’’තිවුත්තං. 

තත්තකයමව කාලන්ති පඤ්චකප්පසතානි. විභූතං සමත්තික්කන්තං 

රූපසඤ්ඤාසඞ්ොතංරූපංඑතායාති විභූතතරූපං, සමාපත්තින්ති පදත්යථො.ෙ
හිකාචිඅරූපසමාපත්තිරූපසඤ්ඤාසහගතාපවත්තීති.නියරොධසමාපත්තියං 
වත්තබ්බයමව ෙත්ථි, තත්ථ යෙවසඤ්ඤාොසඤ්ඤායතෙසමාපත්තියා

විසුංගහිතත්තා වුත්තං ‘‘යසසාරුප්පසමාපත්තියෙො’’ති. 

දමථං අනුපගච්ඡන්යතො දුට්ඨස්යසො ෙලුඞ්කස්යසො. උත්තරිදමථාොති
අරියමග්ගදමථාය. 

ඉතයරොති දුක්ොපටිපයදො ඛිප්පාභිඤ්යඤො, සුොපටිපයදො ච

ඛිප්පාභිඤ්යඤො. උභෙයතොභායගහීති රූපකායොමකායභායගහි. උභෙයතොති 
වික්ෙම්භෙසමුච්යඡදවිමුත්තිවයසෙ. 

අයෙයකොපීති සභායවෙ අයෙයකොපි. එකසද්දාභියධෙයතාොති 
සාමඤ්ඤසද්දාභියධයයතාය. 

අධිට්ඨාෙහාරවිභඞ්ගවණ්ණොනිට්ඨිතා. 



ඛුද්දකනිකායය   යෙත්තිප්පකරණ-ටීකා 

71 

පටුෙ 

15. පරික්ොරහාරවිභඞ්ගවණ්ණො 

49. ‘‘හියෙොතී’’තිපදස්සඅත්ථංදස්යසන්යතො ‘‘කාරණභාවංගච්ඡතී’’ති

ආහඅයෙකත්ථත්තාධාතූෙං. එතීතිආගච්ඡති, උප්පජ්ජතීතිඅත්යථො. 

අවිජ්ජාෙපි යහතුභායවති එත්ථ අවිජ්ජා අෙන්තරාය අවිජ්ජාය
අෙන්තරසමෙන්තරූපනිස්සයෙත්ථිවිගතායසවෙපච්චයයහි, අෙන්තරාය 
පෙ සහජාතාය
සහජාතඅඤ්ඤමඤ්ඤනිස්සයසම්පයුත්තඅත්ථිඅවිගතයහතුපච්චයයහි, 
අසහජාතාය උපනිස්සයයකොටියා එව පච්චයයො යහොතීති යවදිතබ්බං.

අත්තයෙො ඵලං කයරොතීති කාරණන්ති ආහ ‘‘කාරණභායවො ච 

ඵලායපක්ොො’’ති. 

නිබ්බත්තිඅත්යථොඵලත්යථො ඵලසඞ්ොයතො අත්යථො. 

යෙො සභායවොති පුඤ්ඤාදිඅභිසඞ්ොරාෙං යයො අභිසඞ්ෙරණසභායවො, 

යසො යහතු. යසසපයදසූති විඤ්ඤාණාදිපයදසු. ෙථාවුත්තප්පයභයදොති

‘‘අසාධාරණලක්ෙයණො යහතූ’’තිආදිො වුත්තප්පයභයදො. යෙො යකොචි 

පච්චයෙොති ජෙකාදියභදං යං කිඤ්චි කාරණං. අභිසඞ්ෙරණයතොති
පච්චක්ෙයතො, පරම්පරායචනිබ්බත්තෙයතො. 

පරික්ොරහාරවිභඞ්ගවණ්ණොනිට්ඨිතා. 

16. සමායරොපෙහාරවිභඞ්ගවණ්ණො 

50. සුත්යතෙ ගහියතති සුත්යත වුත්යත. පදට්ඨාෙග්ගහණං 
අධිට්ඨාෙවිසයදස්සෙත්ථං, යවවචෙග්ගහණංඅධිවචෙවිභාගදස්සෙත්ථන්ති

යයොජො. විසොධිට්ොෙභාවයතොති විසයසඞ්ොතපවත්තිට්ඨාෙභාවයතො. 

වනීෙතීති භජීයති. වෙතීති භජති යසවති. වනුයතති යාචති, පත්යථතීති

අත්යථො. පේච කාමගුණා කාමතණ්හාෙ කාරණං යහොති 

ආරම්මණපච්චයතාය. නිමිත්තග්ගායහො අනුබයේජෙග්ගාහස්ස කාරණං
යහොති උපනිස්සයතායාතිඑවංයසයසසුපියථාරහංකාරණතාවත්තබ්බා. 

51. ‘‘කායෙකාොනුපස්සීවිහරාහී’’තිආදීසුයංවත්තබ්බං, තංයහට්ඨා 

ලක්ෙණහාරවිභඞ්ගවණ්ණොෙං (යෙත්ති. අට්ඨ. 23) වුත්තෙයයයෙව

යවදිතබ්බං. අයං පෙ වියසයසො – රූපධම්මපරිේොොති
රූපූපිකවිඤ්ඤාණට්ඨිතිපරිඤ්ඤාය. 

‘‘දුක්ෙ’’න්ති පස්සන්තී සා යවදොනුපස්සොති යයොයජතබ්බං. 

යවදොයහතුපරිේොොති ඵස්සපරිඤ්ඤාය. ‘‘යවදොවයසො’’ති පයදෙ

අත්තො උප්පාදිතදුක්ෙවයසෙ. යවදොපරිේොොති

යවදනූපිකවිඤ්ඤාණට්ඨිතිපරිඤ්ඤාය. නිච්චාභිනියවසපටිපක්ෙයතො 

අනිච්චානුපස්සොයාති අධිප්පායයො. නිච්චසේොනිමිත්තස්සාති
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නිච්චසඤ්ඤායහතුකස්ස. සේොපරිේොොති
සඤ්ඤූපිකවිඤ්ඤාණට්ඨිතිපරිඤ්ඤාය. පඨමමග්ගවජ් ත්තාඅගතිගමෙස්ස

වුත්තං ‘‘දිට්ොභිනියවසස්ස…යප.… අගතිගමෙස්සචා’’ති. 

සඞ්ොරපරිේොොති සඞ්ොරූපිකවිඤ්ඤාණට්ඨිතිපරිඤ්ඤාය. 

සමායරොපෙහාරවිභඞ්ගවණ්ණොනිට්ඨිතා. 

නිට්ඨිතාචහාරවිභඞ්ගවණ්ණො. 

1. යදසොහාරසම්පාතවණ්ණො 

‘‘එව’’න්තිආදි හාරසම්පාතයදසොයසම්බන්ධදස්සෙං.තත්ථපුරියමෙ
උපමාද්වයයෙ සුපරිකම්මකතමණියකොට්ටිමසදිසී, 
සුවිරචිතජම්බුෙදාභරණසදිසී ච පාළි. තත්ථ 
කතොොවණ්ණපුප්ඵූපහාරසදිසී, 
විවිධරංසිජාලාසමුජ්ජලබද්ධොොරතොවලිසදිසී ච හාරවිභඞ්ගයදසොති
දස්යසති. පච්ඡියමෙ තස්ස පණීතමහාරයහ ජටාහි සද්ධිං දුක්කරතරතං 
දීයපති.යායංගාථාවුත්තාතියයොජො. 

52. යස්මායං හාරවිභඞ්ගවායරො ෙප්පයයොයජති යථාවුත්යතෙ
කාරයණෙ, තස්මා සා හාරවිභඞ්ගවාරස්ස ආදිම්හි ෙ පච්චාමට්ඨාති

අධිප්පායයො. හාරසම්පාතවායරො පෙ තං පයෙොයජතීති යස්මා පෙ
හාරසම්පාතවායරො තං ගාථං පයයොයජති යථාවුත්යතයෙව කාරයණෙ, 

තස්මා ‘‘යසොළස…යප.… ආහා’’ති ආහ. යෙොජොෙෙදස්සෙන්ති
යයොජොයෙයදස්සෙං. 

යතොති ‘‘තං මච්චුයෙො පද’’න්ති වචයෙෙ. සබ්බං විපල්ලාසන්ති

ද්වාදසවිධම්පි විපල්ලාසං. සාමේෙස්ස…යප.… යවොහරීෙති යත්ථ
පතිට්ඨිතං සාමඤ්ඤං, යසො වියසයසො. අත්ථයතො පෙ සඤ්ඤාදයයො එව
රූපාදිවිසයං විපරීතාකායරෙ ගණ්හන්යත විපල්ලායසොති දස්යසන්යතො 

‘‘සේොවිපල්ලායසො’’තිආදිමාහ. 

ඉන්දජාලාදිවයසෙ මණිආදිආකායරෙ උපට්ඨහන්යත 
උපාදාෙක්ෙන්ධපඤ්චයක අහංමමාදිකාරණතාය නිරුත්තිෙයයෙ
‘‘අත්තා’’තිවුච්චමායෙො තංබුද්ධියවොහාරප්පවත්තිනිමිත්තතායඅත්තභායවො

සුොදීෙං වත්ථුතාය ‘‘අත්තභාවවත්ථූ’’ති පවුච්චතීති ආහ ‘‘යතහී’’තිආදි. 

යතසන්ති උපාදාෙක්ෙන්ධාෙං. විපල්ලාසාෙං පවත්තිආකායරො ‘‘අසුයභ 

සුභ’’න්තිආදි. විසයෙො කායයවදොචිත්තධම්මා. අවිජ්ජා ච…යප.… එව 

සම්යමොහපුබ්බකත්තා සබ්බවිපල්ලාසාෙං. ච-සද්යදො සුභසුෙසේොෙන්ති
එත්ථාපි ආයෙත්වායයොයජතබ්යබො. 



ඛුද්දකනිකායය   යෙත්තිප්පකරණ-ටීකා 

73 

පටුෙ 

තත්ථායං යයොජො – ‘‘අවිජ්ජා ච සුභසුෙසඤ්ඤාෙං පච්චයයො එව, ෙ 
තණ්හා එව, අවිජ්ජා සුභසුෙසඤ්ඤාෙඤ්ච පච්චයයො, ෙ
නිච්චඅත්තසඤ්ඤාෙං එවා’’ති. එවං සන්යතපි පුරිමාෙං ද්වින්ෙං
විපරීතසඤ්ඤාෙං තණ්හා, පච්ඡිමාෙං අවිජ්ජා වියසසපච්චයයොති

දස්යසන්යතො ආහ ‘‘තථාපී’’තිආදි. අවිජ්ජාසීයසෙ යචත්ථ දිට්ඨියා ගහණං

යවදිතබ්බං.යතොහ ‘‘දිට්ඨිනිවුතංචිත්ත’’න්ති, ‘‘යෙො දිට්ඨිවිපල්ලායසො’’ති
චආදි, යථාචඅවිජ්ජාසීයසෙදිට්ඨියාගහණං, එවං දිට්ඨිසීයසෙඅවිජ්ජායපි

ගහණං සියාති ආහ ‘‘දිට්ඨිසීයසෙ අවිජ්ජා වුත්තා’’ති. තණ්හාවිජ්ජාසු
සුභසුෙසඤ්ඤාෙං යථා තණ්හා වියසසපච්චයයො, ෙ එවං අවිජ්ජා.
නිච්චඅත්තසඤ්ඤාෙංපෙයථාඅවිජ්ජාවියසසපච්චයයො, ෙතථාතණ්හාති 

දස්යසන්යතො ‘‘යමොයහොවියසසපච්චයෙො’’තිආහ. 

පච්ඡිමාෙං ද්වින්ෙං…යප.… යහොතීති අතීතංයස තණ්හාභිනියවසස්ස
බලවභාවාභාවයතො. යතයෙව හි ‘‘යසො අතීතං රූපං අත්තයතො 

සමනුපස්සති’’ච්යචව වුත්තං, ෙ ‘‘අභිෙන්දතී’’ති. තණ්හාවිපල්ලායසොති
තණ්හංඋපනිස්සායපවත්යතොවිපල්ලායසො, ෙහි තණ්හාසයංවිපල්ලායසො.

යතොහ ‘‘තණ්හාමූලයකො විපල්ලායසො’’ති. දිට්ොභිෙන්දෙවයසොති 
තණ්හුපනිස්සයදිට්ඨාභිෙන්දෙවයසෙ, යයතො යසො

‘‘තණ්හාවිපල්ලායසො’’ති වුත්යතො. එයතොති ‘‘යයො
තණ්හාවිපල්ලායසො’’තිආදිපායඨෙ. යසොළස සඤ්ඤීවාදා, අට්ඨ
අසඤ්ඤීවාදා, අට්ඨ යෙවසඤ්ඤීොසඤ්ඤීවාදා, පඤ්ච
පරමදිට්ඨධම්මනිබ්බාෙවාදා ච, යථාඅත්තයෙොගතාය, නිබ්බාෙප්පත්තියාච
පරිකප්පවයසෙසුභසුොකාරග්ගාහියෙො, ෙ එවංසත්තඋච්යඡදවාදාතිආහ 

‘‘යෙභුයෙයො’’ති. පටිපක්ෙවයසෙපීති විසුද්ධිවයසෙපි. යාව හි
උපක්කියලසා, තාව චිත්තං ෙ විසුජ් යතව. යදා ච යත පහීො, තදා

විසුද්ධයමව. යතොහ ‘‘ෙ හී’’තිආදි. ‘‘අරක්ඛියතෙ චිත්යතො’’ති පාළිං
නික්ඛිපිත්වා විපල්ලාසමුයෙයෙව යදසොය නිද්ධාරියමාෙත්තා වුත්තං 

‘‘ෙථානුසන්ධිොවගාථංනිට්ෙයපතු’’න්ති. 

මාරස්සාති කියලසමාරස්ස. තස්ස හි වයස ඨියතො යසසමාරාෙං

හත්ථගයතොඑවාති.යතොහ ‘‘කියලසමාරග්ගහයණයෙවා’’තිආදි. 

මාරබන්ධෙන්ති සත්තමාරපක්යෙ මාරස්ස බන්ධෙන්ති මාරබන්ධෙං. 
යසො හි කියලසබන්ධෙභූයත අත්තයෙො සමාරකපරියස මඤ්ඤති. යතෙ
වුත්තං ‘‘අන්තලි…යප.… යමොක්ෙසී’’ති (මහාව. 33). ඉතරමාරපක්යෙ

මායරොවබන්ධෙන්ති මාරබන්ධෙං.විසඞ්ොයරො නිබ්බාෙං. 

යමොහසම්පයයොගයතො චිත්තං ‘‘මූළ්හ’’න්ති වුත්තන්ති රත්තදුට්ඨාෙම්පි
මූළ්හතාය සබ්භායව ‘‘මූළ්හ’’න්ති විසුං වචෙං ආයවණිකයමොහවයසෙ 

වුත්තන්තිදස්යසන්යතො ‘‘ද්වින්ෙංයමොමූහචිත්තුප්පාදාෙං වයසො’’තිආහ. 

එවන්ති එවං රාගාදිඅකුසලප්පත්තියා කුසලභණ්ෙච්යඡදෙයතො අරක්ඛිතං
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චිත්තං යහොති, සබ්යබොපි මිච්ඡාභිනියවයසො එත්යථව සඞ්ගහං සයමොසරණං

ගච්ඡතීති ආහ ‘‘මිච්ඡාදිට්ඨි …යප.… යවදිතබ්බ’’න්ති. සබ්යබපීති
‘‘අරක්ඛිතං, මිච්ඡාදිට්ඨිහතං, ථිෙමිද්ධාභිභූත’’න්ති තීහිපි පයදහි
වුත්තධම්මා. 

චක්ඛුොති ද්වායරෙ. රූපන්ති විසභාගවත්ථුසන්නිස්සිතං රූපායතෙං. 

නිමිත්තග්ගාහීති‘‘ඉත්ථී’’තිවාපුරියසො’’තිවා‘‘සුභ’’න්තිවා ‘‘අසුභ’’න්ති
වා පරිකප්පිතනිමිත්තං ගණ්හාති, තස්ස වා ගහණසීයලො. 

අනුබයේජෙග්ගාහීති හත්ථපාදහසිතකථිතාදිප්පයභයදකියලසාෙංඅනුඅනු
බයඤ්ජෙයතො අනුබයඤ්ජෙසඤ්ඤියත ආකායර ගණ්හාති, යතසං වා

ගහණසීයලො. ෙත්වාධිකරණන්ති යං නිමිත්තං, 
නිමිත්තානුබයඤ්ජෙග්ගහණනිමිත්තන්ති අත්යථො. එවං ‘‘චක්ඛුන්ද්රියං
අසංවුතං විහරන්ත’’න්ති, යයො ‘‘නිමිත්තග්ගාහී, අනුබයඤ්ජෙග්ගාහී’’ති ච

වුත්යතො පුග්ගයලො, තයමෙං චක්ඛුන්ද්රිෙං චක්ඛුද්වාරං අසංවුතං 
සතිකවායටෙ අපිහිතං කත්වා වත්තන්තං, තස්ස ච රූපස්ස

ඉට්ඨාකාරග්ගහයණ අභිජ්ඣා, අනිට්ඨාකාරග්ගහයණ යදොමෙස්සං, 

අසමයපක්ෙයෙ යමොයහො මිච්ඡාභිනියවයස මිච්ඡාදිට්ඨීති එවං

අභිජ් ාබයාපාදා, අඤ්යඤ ච ලාමකට්යඨෙ පාපකා 

අයකොසල්ලසම්භූතට්යඨෙ අකුසලා ධම්මා අන්වාස්සයවෙයං අනු අනු
පවත්යතයයං. 

තස්ස සංවරාෙ ෙ පටිපජ්ජතීති තස්ස චක්ඛුද්වාරස්ස සංවරාය
සතිකවායටෙපිදහෙත්ථංෙපටිපජ්ජති.සාපෙඅප්පටිපත්ති චක්ඛුන්ද්රියස්ස

අොරක්ොසංවරස්ස අනුප්පායදොති දස්යසන්යතො ‘‘ෙ රක්ෙති…යප.…

ආපජ්ජතී’’තිආහ. ජවයෙඋප්පජ්ජමායෙොපි හි අසංවයරො යතෙ ද්වායරෙ
පවත්තෙයතො ‘‘චක්ඛුන්ද්රියාසංවයරො’’ත්යවව වුච්චතීති. යසසද්වායරසුපි

වුත්තෙයයයෙව අත්යථො යවදිතබ්යබො. ‘‘පුබ්බන්තකප්පෙවයසෙ

චා’’තිආදිො සඞ්යෙපයතො වුත්තමත්ථං විත්ථාරයතො දස්යසන්යතො

‘‘සඞ්යෙපයතොචවිත්ථායරොඅඤ්යඤො’’තිකත්වාතං සමුච්චිෙන්යතො ‘‘ොච

යෙොඉමා’’තිආදිමාහ. 

ෙථාවුත්තා අකුසලා ධම්මාති ද්වාදස අකුසලචිත්තුප්පාදධම්මා, යතසං

වත්ථූනි වා. යත හි සමුදයවජ්ජා පඤ්චුපාදාෙක්ෙන්ධා. ‘‘එව’’න්ති ඉමිො

යෙත්තිපාළියං, අට්ඨකථායඤ්ච නිද්ධාරිතප්පකායරෙ. ඉධාති ඉමිස්සං 
‘‘අරක්ඛියතෙචිත්යතො’’තිගාථායං. 

යදිපි යදසොහාරසම්පාතපාළියං ‘‘තස්මා රක්ඛිතචිත්තස්සා’’ති ගාථා

සරූපයතොෙගහිතා, අත්ථයතො පෙ ‘‘යතසං භගවා පරිේොො’’තිආදිො

ගහිතා එවාති තස්සා ගහිතභාවං විභායවතුං ‘‘කථං යදයසතී’’ති පුච්ඡිත්වා 

‘‘තස්මාරක්ඛිතචිත්තස්සා’’තිගාථංඋද්ධරි. 
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යෙොනියසොමෙසිකායරෙකම්මංකයරොන්යතොති ‘‘යසො ‘ඉදං දුක්ෙ’න්ති
යයොනියසො මෙසි කයරොතී’’තිආදිො ෙයයෙ විපස්සොසඞ්ොයතෙ
යයොනියසොමෙසිකායරෙ භාවොකම්මං කයරොන්යතො, භායවන්යතොති

අත්යථො. ෙථාභූතතොණන්ති ඤාතපරිඤ්ඤාය පුබ්බභාගවිපස්සොය
‘‘අවිජ්ජාසමුදයා රූපසමුදයයො, අවිජ්ජානියරොධා රූපනියරොයධො’’තිආදිො
(පටි. ම. 1.50) සමපඤ්ඤාසාය ආකායරහි. නිරයගතියං දුක්ෙදුක්ෙතා, 
සුගතිවියසයස බ්රහ්මයලොයකකයදයස සඞ්ොරදුක්ෙතා, ඉතරත්ථ ද්යව

තිස්යසොපීති දස්යසන්යතොආහ ‘‘ෙථාසම්භවංතිවිධදුක්ෙතායෙොයගො’’ති. 

යදසොහාරසම්පාතවණ්ණොනිට්ඨිතා. 

2. විචයහාරසම්පාතවණ්ණො 

53. කුසලධම්මාරම්මණාති කුසලධම්යම උද්දිස්ස පවත්තිමත්තං

සන්ධාය වුත්තං, ෙ යතසං ආරම්මණපච්චයතං ඉධ ‘‘කුසලා ධම්මා’’ති 
යලොකුත්තරධම්මාෙං අධිප්යපතත්තා. ෙ හි කදාචි අනුපාදානියා ධම්මා
උපාදාොරම්මණා යහොන්ති. ඵලධම්යම උද්දිස්ස පවත්තාය තණ්හාය

ගහිතත්තා ‘‘කුසල…යප.… දට්ෙබ්යබො’’ති වුත්තං. යදසොහායරති

යදසොහාරසම්පායත. කථං පෙ කුසලභායවොති ‘‘කුසලා’’ති වචෙමත්තං
ගයහත්වා යචොයදති, තඤ්ච නිදස්සෙමත්තං දට්ඨබ්බං, 

පහාෙයහතුභායවොපිස්සා සියා යචොදයකෙ සම්පටිච්ඡියතොව. ‘‘මායෙොපි

දුවියධො’’තිආදිො මාෙස්ස ච තස්සා තණ්හාය ච යසවිතබ්බභායවො
අකුසලාෙංපහාොය, කුසලාෙංඋප්පත්තියාචපච්චයභාවයතො. 

යෙක්ෙම්මස්සිතං යදොමෙස්සං ොම ‘‘අරියභූමිං පාපුණිතුං 
ොසක්ඛි’’න්ති අනුයසොචයතො උප්පන්ෙං යදොමෙස්සන්ති සම්බන්යධො. 

එවන්තිඉමිොපාළියංවුත්තප්පකායරෙ, පිහංඋපට්ඨයපත්වාඡසු ද්වායරසු
ඉට්ඨාරම්මයණ ආපාථගයත අනිච්චාදිවයසෙ විපස්සෙං පට්ඨයපත්වාති
යයොජො. ඉට්ඨාරම්මණඤ්යචත්ථ
යථාවුත්තඅනුයසොචෙයදොමෙස්සුප්පත්තීෙං යථාභිනිවිට්ඨස්ස ආරම්මණස්ස
අනිට්ඨතායාති දස්සෙත්ථං. ‘‘කථං යෙක්ෙම්මවයසො’’ති පදස්ස අත්ථං 

විවරිතුං ‘‘විපස්සොවයසො’’තිආදි වුත්තං. විපස්සොදිවිනිමුත්තා වා
පඨමජ් ාොදිවයසෙ වුත්තා කුසලා ධම්මා ඉධ යෙක්ෙම්මං. 
අනුස්සතිග්ගහයණෙ උපචාරජ් ාෙයමව ගහිතන්ති 

‘‘පෙමජ්ඣාොදිවයසො’’ති වුත්තං. ආදිසද්යදෙ දුතියජ් ාෙයතො පට්ඨාය

යාවඅග්ගඵලාඋපරිවියසසා සඞ්ගහිතා. ොෙ පඤ්ඤාවිමුත්තියා. 

උයපක්ොසතිපාරිසුද්ධිභායවොති 

උයපක්ොජනිතසතිපාරිසුද්ධිසබ්භායවෙ. කම්මයෙොග්ගන්ති

විපස්සොභාවොදිකම්මස්ස යයොග්ගං අනුරූපං අනුච්ඡවිකං. අස්සද්ධියෙති

අස්සද්ධියයහතු, ‘‘අස්සද්ධියෙො’’තිපි පඨන්ති, යසො එවත්යථො. 

ඔභාසගතන්ති ඤායණොභාසගතං. කාමං පුබ්යබපි පඤ්ඤා වුත්තා, 



ඛුද්දකනිකායය   යෙත්තිප්පකරණ-ටීකා 

76 

පටුෙ 

අස්සද්ධියාදීහිපෙඅඤ්යඤසංකියලසාෙංවිධමෙම්පිපඤ්ඤායඑවයහොති, 

සාචඑවංභූතාති දස්සෙත්ථං ‘‘ඔභාසගතංකියලසන්ධකායරෙඉේජතී’’ති 
වුත්තං. 

යකොයපො යකොයධො. අප්පච්චයෙො යදොමෙස්සං. ඉද්ධිවිධඤාණාදිකා ඡ
අභිඤ්ඤා පාකටා එවාති ‘‘ද්යව ච වියසයස’’ති වුත්තධම්යම දස්යසතුං 

‘‘මයෙොමයිද්ධි, විපස්සොොණේචා’’ති ආහ. අඞ්ගණානි රාගාදයයො. 

උපක්කියලසා අභිජ් ාවිසමයලොභාදයයො. අනුයලොමෙං තයදකට්ඨතා. 

ඵන්දො දුබ්බලා වික්යෙපප්පවත්ති. බලවතී අෙවට්ොෙං. සබ්යබො 
මිච්ඡාභිනියවයසො අයයොනියසොමෙසිකායරෙ යහොති, මිච්ඡාවිතක්යකෙ ච.

තත්ථ අයෙොනියසොමෙසිකායරො අකුසලචිත්තුප්පායදො තප්පරියාපන්යෙො 

මිච්ඡාවිතක්යකො වික්යෙපසහියතො එවාති වුත්තං ‘‘මිච්ඡාභිනියවසයහතුතාෙ

දිට්ඨිපක්යෙො’’ති වුත්තඤ්යහතං ‘‘විතක්යකොපි දිට්ඨිට්ඨාෙං, අයයොනියසො
මෙසිකායරොපිදිට්ඨිට්ඨාෙ’’න්ති(පටි.ම. 1.124). 

අථ වා ඉේජොති ඵන්දො, දිට්ඨපරිත්තායසො. යථාහ ‘‘තදපි යතසං
භවතං සමණබ්රාහ්මණාෙං අජාෙතං අපස්සතං යවදයිතං තණ්හාගතාෙං

පරිතස්සිතවිප්ඵන්දිතයමවා’’ති (දී. නි. 1.105 ආදයයො). අට්ඨිතීති
අෙවට්ඨාෙං, දිට්ඨිවිතක්යකො.යතෙහිපුථුජ්ජයෙොකායල සස්සතං, කායල
උච්යඡදන්ති තං තං දිට්ඨිග්ගහණං පක්ෙන්දන්යතො සත්තයතො 
පරිබ්භට්ඨඅන්යධො විය, සමුද්යද විස්සට්ඨවාහනිකා විය, යන්යත
යුත්තයගොයණො විය ච තථා තථා පරිබ්භමති. යතොහ ‘‘දිට්ඨියයොපි
දිට්ඨිට්ඨාෙං, විතක්යකොපි දිට්ඨිට්ඨාෙ’’න්ති(පටි.ම.1.124) ච.එතස්මිඤ්ච
පක්යෙ මිච්ඡාභිනියවසතාය, මිච්ඡාභිනියවසයහතුතාය ච තස්සා ද්යව
පක්ොතිඑකයදසසරූයපකයසයසොකයතොති යවදිතබ්බං. 

‘‘එව’’න්තිආදිො ‘‘යසො උපරිම’’න්තිආදිපාළියං සම්බන්ධං දස්යසති. 

පටි සේොති භුම්මත්යථපච්චත්තවචෙන්තිදස්යසන්යතො ‘‘පටි …යප.… 

සේොසූ’’තිආහ. රූපාවචරසේොතිසඤ්ඤාසීයසෙ රූපාවචරජ් ාොනි

වදති. ොෙත්තසේොති ොොසභාවා, ොොසභායව වා ආරම්මයණ

සඤ්ඤා. ඨයපත්වා පටි සඤ්ඤා අවසිට්ඨකාමාවචරසඤ්ඤා යහතා. තා

සමතික්කමතීති තා රූපසඤ්ඤාොෙත්තසඤ්ඤායයො ආරම්මයණහි සද්ධිං
සම්මයදවඅතික්කමති. 

රූපාවචරජ් ායෙොභායසොපි කසිණාරම්මණා. කසිණනිස්සන්යදො හි 

ආරුප්පජ් ානුප්පත්ති. දස්සෙන්ති කසිණරූපාෙං දස්සෙං. 
අභිජ් ාබයාපාදප්පහායෙෙ සද්ධිං වීරියාරම්යභො උපකාරයකො සමයථො 
සතිපස්සද්ධියයො පරික්ොරඞ්ගතා වුත්තා එව. සතිරහිතං සම්මසෙං ොම

ෙත්ථීති ‘‘ොඋපට්ඨිතාසතිඅසම්මුට්ො, අෙං විපස්සො’’තිවුත්තං. යතෙ
සතිසීයසෙ විපස්සො ගහිතාති දස්යසති. සම්යමොසාෙං පහාෙමාහාති
සම්බන්යධො. 
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54. 
පච්චුප්පන්ෙසුෙආයතිසුෙවිපාකකිරියනිරාමිසඅකාපුරිසයසවිතභායවහි එව
යසසාපාළියං එතස්සසමාධිස්සසන්තපණීතතාදිවියසසාවුත්තා, යතපිඉධ
සඞ්ගහිතාති යතසං පදාෙං අත්ථං දස්යසන්යතො 

‘‘අඞ්ගසන්තතාො’’තිආදිමාහ. තත්ථ අඞ්ගසන්තතාොති ඵල ාෙඞ්ගාෙං

උපසන්තතාය. කියලසදරථසන්තතාොති කියලසදරථපටිප්පස්සද්ධියා. 

පයයතොති උළායරො. එයකොදිභායවොති මග්ගසමාධිසඞ්ොයතෙ

එයකොදිභායවෙ. එයකොදිභාවන්ති සමාධාෙං. යලොකියසමාධිස්ස
පච්චනීකනීවරණපඨමජ් ාෙනිකන්තිආදීනිනිග්ගයහතබ්බානි, අඤ්යඤච 
කියලසා වායරතබ්බා. ඉමස්ස පෙ අරහත්තසමාධිස්ස
පටිප්පස්සද්ධකියලසත්තාෙ නිග්ගයහතබ්බං, වායරතබ්බඤ්චඅත්ථීතියසො
මග්ගාෙන්තරං සමාපත්තික්ෙයණව අප්පයයොයගයෙව අධිගතත්තා, 
ඨිතත්තා ච අපරිහානිවයසෙ වා අධිගතත්තා 

ෙසසඞ්ොරනිග්ගය්හවාරිතගයතො. 

‘‘සතියවපුල්ලප්පත්යතො’’ති එයතෙ අප්පවත්තමාොයපි සතියා

සතිබහුලතායසයතොඑවොමාතිදස්යසති. ‘‘ෙථාපරිච්ඡින්ෙකාලවයසො’’ති
එයතෙපරිච්ඡින්ෙසතියාසයතොති දස්යසති. 

වක්ෙමායෙොති ‘‘පීතිඵරණා’’තිආදිො අෙන්තරං වක්ෙමායෙෙ.
‘‘පීතිඵරණතා’’තිපෙපාළිආගතා.තං‘‘පඤ්චඞ්ගියකො සම්මාසමාධී’’ති(දී.
නි. 3.355) සමාධිඅඞ්ගභායවෙ පඤ්ඤා උද්දිට්ඨාති කත්වා වුත්තං. තයතො

එව අට්ෙකථාෙං‘‘පීතිඵරණතා’’තිආදීෙඤ්ච අත්ථසංවණ්ණොකතා.තත්ථ
‘‘යසො ඉමයමව කායං වියවකයජෙ පීතිසුයෙෙ අභිසන්යදතී’’තිආදිො (දී.
නි. 1.226) ෙයයෙ පීතියා, සුෙස්ස ච ඵරණං යවදිතබ්බං. යසසං
සුවිඤ්යඤයයයමව. 

සමාධිවයසෙසමයථොඋද්ධයටොතිසභාවවයසෙසමයථො උද්ධයටො, ෙ
උපකාරකධම්මවයසොතිඅධිප්පායයො. 

55. රාගපටිපක්ෙත්තා සමාධිස්ස ‘‘අධිචිත්තසික්ොෙ සික්ෙන්යතො’’ති

වුත්තං. වුත්තෙොනුසායරොති ‘‘සුෙපණිධිආදිසමුග් ාටයෙෙ
අප්පණිහියතො’’තිආදිො. එත්ථ ච සඞ්ොරාෙං ෙණභඞ්ගුරතං සම්මයදව
පස්සන්තස්ස ෙ රායගො පතිට්ඨං ලභතීති අනිච්චානුපස්සො රාගචරිතස්ස 
සප්පායා වුත්තා, තථා සඞ්ොරාෙං සභාවදුක්ෙතං සම්මයදව පස්සන්තස්ස
පකතියාපි දුක්ඛියතසු දුක්ඛුප්පාදෙං වයණ ොයරොදකයසකසදිසන්ති ෙ
යදොයසො පතිට්ඨං ලභතීති දුක්ොනුපස්සො යදොසචරිතස්ස සප්පායා වුත්තා, 
තථා සඞ්ොයරසු සම්මයදව  ෙවිනිබ්යභොයග කයත අත්තසුඤ්ඤතාය
උපට්ඨහමාොය ෙ යමොයහො පතිට්ඨං ලභතීති අෙත්තානුපස්සො
යමොහචරිතස්ස සප්පායා වුත්තාති යවදිතබ්බං. රාගපටිපක්ෙත්තා සමාධිස්ස 
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‘‘අධිචිත්තසික්ොෙ සික්ෙන්යතො’’ති වුත්තං. එස ෙයයො ඉතයරසු.
යසසයමත්ථසුවිඤ්යඤයයං. 

ෙන්තිබහුයලොඋප්පන්ෙංඅරතිංඅෙභිරතිංඅභිභුයයවිහරන්යතො සුයෙෙ
සමාධිං අධිගච්ඡතීති ෙන්තිප්පධාෙතාපි සමථපක්ෙභජෙස්ස කාරණං

වුත්තා. උට්ොෙං සම්පජ්ජතීති සම්පන්ෙකායිකවීරියං. 
සම්මාකම්මන්තවායාමාෙං යයො කායිකාදිවිකප්යපො වුත්යතො පාළියං, යසො
යෙසංකායිකස්ස පයයොගස්සසමුට්ඨාෙවයසෙයවදිතබ්යබො. 

‘‘ඛිප්පාධිගයමො’’ති ඉමිො මග්ගායසවෙභාවං දස්යසති. ‘‘විපස්සොෙ

විමුත්තාධිගයමො’’ති ඉමිො විපස්සොනුභායවෙ සමුච්යඡදවිමුත්ති

වික්ෙම්භෙවිමුත්ති විය සමථානුභායවොති දස්යසති. යලොකියෙහීති

නිස්සක්කවචෙං. මහන්තාෙන්තිඋළාරාෙං, පණීතාෙන්තිඅත්යථො. 

56. තන්ති විචයහාරං. විසංවාදෙයහතූෙං යලොභාදීෙං පාපධම්මාෙං. 

යසොයධන්යතොතියථාසරණාදිවිසයා අඤ්ඤාණාදිසංකියලසාෙපවත්තන්ති, 

එවංයසොයධන්යතො. පරිපූයරන්තාතියථාසීලංඅෙණ්ොදිභායවෙපරිපුණ්ණං
යහොතිඅනූෙං, එවංපරිපූයරන්තා. 

‘‘තථා පටිපජ්ජන්යතො’’තිඉමිොසත්ථුමහාපතිකාරභායවොපරිපුණ්යණො 

දස්සියතොතිපඨමවායද ‘‘දස්සොභූතමිේචභාවොභූතමිේචා’’ති වුත්තං. 

ෙස්සඅත්ථාොතියස්සයස්ස පහාෙත්ථාය. තථාපටිපන්ෙස්සාතියථා
අසුභජ් ාොදිං පාදකං කත්වා අොගාමිමග්ගාදිඅධිගයමො යහොති, තථා
පටිපන්ෙස්ස. 

වධිතන්ති ාතිතං. 

‘‘මනුස්සභූතයතො’’තිඉදංපුබ්බාපරායපක්ෙං කත්වා ‘‘පිතාමනුස්සභූයතො
ඛීණාසයවො’’ති ච තථා ‘‘මාතා මනුස්සභූතා’’ති යයොයජතබ්බං.

යභදානුරූපස්ස සාවෙං අනුස්සාවෙං, යභදානුරූයපෙ වා වචයෙෙ
විඤ්ඤාපෙං. 

57. මනුස්සත්තන්ති මනුස්සජාතිතා. ලිඞ්ගසම්පත්තීති පුරිසභායවො. 

යහතූති මයෙොවචීපණිධාෙසිද්ධියා සද්ධිං පුබ්බයහතුසම්පදා. 

සත්ථාරදස්සෙන්ති සත්ථු සම්මුඛීභායවො. ගුණසම්පත්තීති

අභිඤ්ඤාසමාපත්තිලායභො. අධිකායරොති අත්තයෙො සරීරනිරයපක්ෙං සත්ථු

උපකාරකරණං. ඡන්දතාතිබුද්ධභාවායදළ්හච්ඡන්දතාඅනිවත්තිධම්මතා. 

ෙඋප්පජ්ජන්තීතිපෙඅත්ථීති‘‘ෙයම ආචරියයොඅත්ථි, සදියසොයමෙ
විජ්ජතී’’තිආදි(ම.නි.1.285; 2.341; කථා.405; මහාව. 11; මි.ප.4.5.11) 
ඉමිස්සා යලොකධාතුයා ඨත්වා වදන්යතෙ භගවතා ‘‘කිං පොවුයසො 
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සාරිපුත්ත, අත්යථතරහි අඤ්යඤො සමයණො වා බ්රාහ්මයණො වා භගවයතො
සමසයමො සම්යබොධියන්ති එවං පුට්යඨො අහං, භන්යත, ‘යෙො’ති
වයදයය’’න්ති (දී. නි. 3.161) වත්වා තස්ස කාරණං දස්යසතුං
‘‘අට්ඨාෙයමතංඅෙවකායසො, යංඑකිස්සායලොකධාතුයාද්යවඅරහන්යතො 
සම්මාසම්බුද්ධා’’ති(දී.නි.3.161; අ.නි.1.277) ඉමංසුත්තංදස්යසන්යතෙ 
ධම්මයසොපතිොව බුද්ධයෙත්තභූතං ඉමං යලොකධාතුං ඨයපත්වා
අඤ්ඤත්ථඅනුප්පත්ති වුත්තායහොතීතිඅධිප්පායයො. 

යෙත්තපරිග්ගයහොකයතොොමයහොති ‘‘ඉදං බුද්ධයෙත්තංොමා’’ති. 

එවංොොට්ොෙභාවංගතාති වුත්තප්පකායරෙඨාෙභූතා, වුත්තෙයයෙ

වා අඤ්යඤපි යථාරහං ඨාොට්ඨාෙභායවෙ පවත්තා. සත්තපේෙත්තිො

උපාදාෙභූතතාතිඉන්ද්රියබද්යධෙන්යධ සන්ධායවදති. 

58. ඵලස්ස පච්චක්ෙකාරිතාති ‘‘ඉමස්ස කම්මස්ස ඉදං ඵල’’න්ති 

තංතංකම්මඵලාවයබොයධො. අප්පදාොභායවොති පච්චයසමවායය කම්මස්ස 

එකන්තයතොඵලුප්පාදෙං.යතොහ ‘‘කතූපචිතාෙ’’න්ති. 

59. අජ්යඣොසිතවත්ථුොතිතණ්හාභිනියවසවයසෙඅභිනිවිට්ඨවත්ථුො. 

රූපභවඅරූපභවාදිොතිභවතණ්හාවියසයංදස්යසති. 

ෙන්ධත්තෙවයසොති සීලාදික්ෙන්ධත්තයවයසෙ. පටිපදාවිභායගොති
‘‘සබ්බත්ථගාමිනී’’තිආදිපටිපදායයභයදෙ. 

තත්ථතත්ථගාමිනීති නිරයාදිනිබ්බාෙන්ති ද්වීසු ගන්ධබ්බට්ඨායෙසු

තත්ථතත්යථවගමෙසීලා. සබ්බත්ථගාමිනීතියථාවුත්යතසුසබ්බට්ඨායෙසු
චගමෙසීලා. 

සඤ්ජීයවො කාළසුත්තං සඞ් ායතො යරොරුයවො මහායරොරුයවො තාපයෙො

මහාතාපයෙො අවීචීතිඑයත අට්ෙමහානිරො. එයකකස්ස චත්තාරි චත්තාරි 
ද්වාරානි, එයකකස්මිංද්වායරචත්තායරොචත්තායරොගූථනිරයාදයයොතිඑවං 

යසොළසඋස්සදනිරයෙ වණ්යණන්ති. 

සක්කසුයාමාදියකො යජට්ෙකයදවරාජා. පජාපතිවරුණඊසාොදයයො විය

දුතියාදිට්ඨාෙන්තරකාරයකො පරිචාරයකො. 

කියලසකාමපක්යෙති ‘‘සඞ්කප්යපො කායමො, රායගො කායමො, 
සඞ්කප්පරායගොකායමොති (මහානි. 1) එත්ථ වුත්තසඞ්කප්පවයසෙවුත්තං. 
යසොපිහි විබාධති, උපතායපති චාතිකියලසත්තසම්භවයතොකියලසකායමො

වුත්යතො, ෙ කියලසවත්ථුභාවයතො. කාමපටිසංයුත්යතොති
කාමරාගසඞ්ොයතෙකායමෙ සම්පයුත්යතො, කාමපටිබද්යධොවා.අඤ්යඤසු
ච කාමපටිසංයුත්යතසු ධම්යමසු විජ්ජමායෙසු විතක්යක එව කාමසද්යදො
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ධාතුසද්යදො නිරුළ්යහොති යවදිතබ්යබො විතක්කස්ස කාමසඞ්කප්පවුත්තියා
සාතිසයත්තා.එසෙයයොබයාපාදධාතුආදීසු.පරස්ස, අත්තයෙොච දුක්ොපෙං 

විහිංසා. තංතුමිච්ඡාහිවිහිංසා. 

බීජාදිධාතුොෙත්තවයසෙ ෙන්ධාදිොෙත්තං යවදිතබ්බං. ෙන්යධොති
ද්විධාභූතග්යගො. 

60. අජ්ඣාසෙධාතූති අජ් ාසයසභායවො.යථාගූථාදීෙං සභායවොඑයසො
යං ගූථාදීයහව සංසන්දති, එවං පුග්ගලාෙං අජ් ාසයස්යසයවස සභායවො, 
යං දුස්සීලාදයයොදුස්සීලාදියකයහවසංසන්දන්ති. 

සද්ධාමූලකත්තාකුසලකිරියායවුත්තං ‘‘ෙං සද්ධාවයසො’’තිආදි.තථා
හිවුත්තං‘‘සද්ධාබීජ’’න්ති(සු.නි.77). යං යලොභවයසෙ, සද්ධාවයසෙච
යදොසවයසෙ, සද්ධාවයසෙ ච යමොහවයසෙ, සද්ධාවයසෙ චාති

යයොයජතබ්බං. වීරිෙවයසොති සම්මප්පධාෙවීරියවයසෙ. පේොවයසොති 
මග්ගසම්මාදිට්ඨිවයසෙ. 

අකුසලස්ස කම්මස්ස කයතොකාසතාය පාළියං වුත්තත්තා 

‘‘විපාකාවරයණෙ නිවුත’’න්ති වුත්තං. තං පෙ නිදස්සෙමත්තං දට්ඨබ්බං
කම්මාවරණාදීහිපි නිවුතතාය ඉච්ඡිතත්තා. තථා හි යථා යදවදත්තං
යකොකාලිකං සුෙක්ෙත්තං ලිච්ඡවිපුත්තන්ති උදාහටං, යදිපි භගවා
පටියවධස්ස අට්ඨාෙතං දිස්වා නිබ්යබධභාගියයදසෙං ෙ යදයසති, 
වාසොභාගියං පෙ තථාරූපස්ස යදයසති එවාති දස්යසන්යතො 

‘‘සච්චප්පටියවධ’’න්තිආදිමාහ. අජාතසත්තුආදීෙන්ති ආදිසද්යදෙ 
සච්චකාදීෙංසඞ්ගයහො දට්ඨබ්යබො.තස්සාපිභගවා අොගයතවාසෙත්ථාය
ධම්මං යදයසසි. සත්ථා හි ‘‘අොගයත තම්බපණ්ණිදීයප සාසෙං
පතිට්ඨහිස්සතී’’ති තත්ථායං කුල යර නිබ්බත්යතො පබ්බජිත්වා 

කාළබුද්ධරක්ඛිතත්යථයරො ොම පභින්ෙපටිසම්භියදො මහාඛීණාසයවො
භවිස්සතීතිඉදංදිස්වාධම්මංයදයසසි, යසොචතථා අයහොසීති. 

අසම්පුණ්යණති එකන්තයතො විපාකදාෙසමත්ථතාවයසෙ පාරිපූරිං

අනුපගයත. දිට්ඨුපනිස්සයදිට්ඨිසහගතස්ස කම්මං සන්ධාය ‘‘කම්යම

අසම්පුණ්යණ’’ති වුත්තං. යතොහ ‘‘කියලසන්තරාෙ මිස්සකං

කම්මන්තරාෙංදස්යසත්වා’’ති. 

61. දිට්ඨි පයෙත්ථපධාෙභායවෙපාළියංගහිතාසීලබ්බතපරාමාසස්ස

අධිප්යපතත්තා. තථා හි වුත්තං ‘‘ෙථා පුණ්ණේච යගොවතිකං, අයචලේච

කුක්කුරවතික’’න්ති. අසම්පුණ්ණත්තා එව හි තස්ස
මිච්ඡාදිට්ඨිකම්මසමාදාෙස්ස යතසං භගවා ‘‘චත්තාරිමානි, පුණ්ණ, 
කම්මානී’’තිආදිො(ම.නි.2.81) ධම්මංයදයසසි.තායච යදසොයයතතං
දිට්ඨිංපටිනිස්සජ්ජිත්වාසම්මත්යතපතිට්ඨහිංසු. 
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62. පගුණතාය යවොදාෙං පගුණයවොදාෙං. තයදව පඨමජ් ාොදීහි 
වුට්ඨහිත්වා දුතියජ් ාොදිඅධිගමස්ස පච්චයත්තා වුට්ඨාෙං ොම යහොතීති

ආහ ‘‘වුට්ොෙං පගුණයවොදාෙ’’න්ති. භවඞ්ගවුට්ොෙං භවඞ්ගුප්පත්ති.
භවඞ්ගචිත්යත හි උප්පන්යෙ තංසමඞ්ගිසමාපත්තියතො වුට්ඨියතො ොම

යහොති.සඤ්ඤායවදයිතඅපගයමොඑව අපගමවියමොක්යෙො. 

ඉදං වුට්ොෙන්ති ඉදං යථාවුත්තං යකොසල්ලං වුට්ඨාෙයහතුභාවයතො
වුට්ඨාෙං. තථා හි වුත්තං ‘‘යවොදාෙම්පි තම්හා තම්හා සමාධිම්හා
වුට්ඨාෙ’’න්ති (විභ. 828). ඉමාය පෙ වුට්ඨාෙපාළියා අසඞ්ගහිතත්තා 
‘‘නියරොධසමාපත්තියා වුට්ඨාෙං පාළිමුත්තකවුට්ඨාෙං ොමා’’ති 

සම්යමොහවියෙොදනිෙං (විභ. අට්ඨ. 828) වුත්තං. යය පෙ ‘‘නියරොධයතො
ඵලසමාපත්තියා වුට්ඨාෙ’’න්ති පාළියං ෙත්ථීති වයදයයං, යත ‘‘නියරොධා 
වුට්ඨහන්තස්ස යෙවසඤ්ඤාොසඤ්ඤායතෙං ඵලසමාපත්තියා
අෙන්තරපච්චයයෙ පච්චයයො’’ති (පට්ඨා. 1.1.417) ඉමාය පාළියා
පටියසයධතබ්බා. 

63. අෙං චස්ස ආසයෙොති එත්ථ ආසයජාෙොදිො යයහි ඉන්ද්රියයහි
යයහි පයරොපයරහිසත්තාකලයාණපාපාසයාදිකායහොන්ති, යතසංපජාෙෙං
විභායවතීති යවදිතබ්බං. එවඤ්ච කත්වා
ඉන්ද්රියපයරොපරියත්තආසයානුසයඤාණාෙං විසුං අසාධාරණතා, 
ඉන්ද්රියපයරොපරියත්තොොධිමුත්තිකතාඤාණාෙං විසුං බලතා ච සිද්ධා
යහොති. 

ථාමගයතොති එත්ථ ථාමගමෙං ොම අඤ්යඤසං අසාධාරයණො
කාමරාගාදීෙංඑවආයවණියකොසභායවොයවදිතබ්යබො, යයතො ‘‘ථාමගයතො
අනුසයංපජහතී’’ති (පටි.ම.3.21) වුත්තං. 

ආවජ්ජෙමත්යතයෙව සරති ආකඞ්ොයත්තවුත්තිකත්තා. වුත්තඤ්හි
‘‘ආකඞ්ෙපටිබද්ධං බුද්ධස්ස භගවයතො ඤාණං, මෙසිකාරපටිබද්ධං
බුද්ධස්ස භගවයතො ඤාණ’’න්තිආදි (මහානි. 156; චූළනි. 
යමො රාජමාණවපුච්ඡානිද්යදස85; පටි.ම.3.5). සබ්බඤ්ඤුතඤ්ඤාණංවිය
හිසබ්බං භගවයතොඤාණංපරිකම්මනිරයපක්ෙන්ති. 

64. උපක්කියලසවිමුත්තත්තාති එත්ථ චිත්තාදි එව උපක්කියලසා, 
නිබ්බත්තකස්ස වා කම්මස්ස පාරිබන්ධකියලසා. 
කසිණකම්මපරිකම්ම ාෙනිබ්බත්තෙකසිණභායවො චුද්දසවියධෙ
චිත්තපරිදමෙං අභිඤ්ඤාභිනීහායරොති සබ්බත්ථාපි වීරියබලස්ස

බහූපකාරත්තා වුත්තං ‘‘වීරිෙභාවොබලනිබ්බත්ත’’න්ති. දිබ්බසදිසත්තාති

දිබ්යබභවන්ති දිබ්බං, යථාවුත්තංපසාදචක්ඛු, දිබ්බංවියාති දිබ්බං, අග්ගතං

අභිඤ්ඤාණං. දිබ්බවිහායරො චත්තාරි රූපාවචරජ් ාොනි. යතසං වයසෙ 

නිබ්බත්තිත්වා පටිලද්ධබ්බත්තා දිබ්බං, යතෙ දිබ්බයහතුකත්තා දිබ්බන්ති
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වුත්තන්ති දස්යසති. දිබ්බවිහාරසන්නිස්සිතත්තාති
රූපාවචරචතුත්ථජ් ායෙෙ නිස්සයපච්චයයෙ නිබ්බත්තත්තා, යතෙ
දිබ්බනිස්සිතං දිබ්බන්ති දස්යසති. දිවුසද්දං අක්ෙරචින්තකා කීළාදීසු

පඨන්තීතිවුත්තං ‘‘තංසබ්බං සද්දසත්ථානුසායරෙයවදිතබ්බ’’න්ති.පුරිමා
හි තයයො අත්ථා කීළත්ථස්ස වයසෙ, ඉතයර ජුතිගතිඅත්ථවයසයෙව
දස්සිතාති. 

මනුස්සූපචාරන්ති මනුස්සයගොචරං. දට්ඨුං ෙ සක්කා ඉත්තරෙණත්තා

ෙණපච්චුප්පන්ෙස්ස. ‘‘ආසන්ෙචුතිකා’’තිආදිො 
සන්තතිපච්චුප්පන්ෙවයසෙ ‘‘චවමායෙ උපපජ්ජමායෙ’’ති වුත්තන්ති 

දස්යසති. ‘‘යමොහනිස්සන්දයුත්තත්තා’’තිආදිො සත්තාෙං 
හීෙපණීතත්තාදිභාවස්සයමොහාදිකම්මනිදාෙයහතුකතං, නිස්සන්දඵලතඤ්ච

දස්යසති. දිබ්බචක්ඛුස්ස පාදකං එයතසන්ති දිබ්බචක්ඛුපාදකානි. යතෙ 

වුත්තං ‘‘දිබ්බචක්ඛුො සයහව ඉජ්ඣන්තී’’ති. තානි හිස්ස 
පරිභණ්ෙඤාණානි. 

සමාදීයන්තීති සමාදාොනි, කම්මානි සමාදාොනි එයතසන්ති 

කම්මසමාදාො. සමාදාතබ්බොොවිධකම්මාති අත්යථො පුරියම අත්යථ, 

දුතියය පෙ කම්මානි සමාදායපන්තීති කම්මසමාදාො, මිච්ඡාදිට්ඨියා 

කම්මසමාදාො මිච්ඡාදිට්ඨිකම්මසමාදාො, යහතුඅත්යථයචතං කරණවචෙං. 

තං වාචන්ති තං අරියාෙං උපවදෙවාචං. තං චිත්තන්ති

සමුට්ඨාපකචිත්තං. තං දිට්ඨින්තියයෙමිච්ඡාගායහෙඅරියයඅනුද්ධංයසති, 
මිච්ඡාභිනියවසං. අයම්යපත්ථ අත්යථො – යථා ොම යහතුසම්පන්ෙස්ස
භික්ඛුයෙො විසුද්ධං සීලං, සමාධිඤ්ච සම්පායදත්වා ඨිතස්ස දන්යධො
සතුප්පායදොඛිප්පාභිඤ්ඤාය දිට්යඨව ධම්යමඅඤ්ඤා, සතිවාඋපාදියසයස
අොගාමිතා.එවයමවංයයොඅරියූපවාදී යථාවුත්තචිත්තදිට්ඨීහිඅපක්කමිත්වා
අප්පතිරූපං සභාවං ‘‘මයා, භන්යත, තුම්හාකං උපරි වුත්ත’න්ති
අච්චයයදසොයයතෙෙමායපති, යසොකායස්සයභදානිරයය එවාති.යතසු
පසන්ෙචිත්තස්ස ෙමාපෙඤ්යහත්ථ යතසං වාචාදීෙං පහාෙං

පටිනිස්සග්යගොව. ඉයතො සාවජ්ජතරං ොම අේෙං ෙත්ථි 
සබ්බාෙත්ථවිධාෙයතො, සබ්බහිතසුෙපරිධංසෙයතොච. 

කාෙස්ස යභදාති ඉධ කාෙසද්යදො අත්තභාවපරියායයොති ආහ 

‘‘උපාදින්ෙක්ෙන්ධපරිච්චාගා’’ති. තදෙන්තරන්ති තස්ස මරණසඞ්ොතස්ස

ෙන්ධපරිච්චාගස්ස අෙන්තරං. අභිනිබ්බත්තක්ෙන්ධත්යථො පරසද්යදො, 
අයෙොරිමභූතවත්ථුවිසයයො වා සියා, අවධිවියසසෙමත්තං වා. යතසු පුරිමං

සන්ධායාහ ‘‘අභිනිබ්බත්තක්ෙන්ධග්ගහයණ’’ති, පච්ඡිමස්ස පෙ වයසෙ 

‘‘චුතියතොඋද්ධ’’න්ති. 
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වුත්තවිපරිොයෙොති ‘‘සුට්ඨු චරිතං, යසොභෙං වා චරිත’’න්තිආදිො. 

හෙෙන්ති ාතෙං. 

කාරණාකාරණන්ති ඨාොට්ඨාෙං. යචතොයචතොසම්පයුත්තධම්යම
නිරයාදිනිබ්බාෙගාමිපටිපදාභූයත කම්මන්ති ගයහත්වා ආහ 

‘‘කම්මපරිච්යඡදයමවා’’ති. කම්මවිපාකන්තරං කම්මවිපාකවියසයසො

කම්මවිපාකස්සවිභායගො. අප්යපතුංෙසක්යකොති අට්ඨමෙවමබලානිවිය, 
තංසදිසං ඉද්ධිවිධඤාණං විය විකුබ්බිතුං, එයතෙස්ස බලසදිසතඤ්ච
නිවායරති.  ාොදිඤාණං විය වා අප්යපතුං, විකුබ්බිතුඤ්ච. යදිපි හි
 ාොදිපච්චයවක්ෙණාඤාණං ඉධ ඡට්ඨං බලන්ති තස්ස
සවිතක්කසවිචාරතාවුත්තා, තථාපි ාොදීහිවිොපච්චයවක්ෙණා ෙත්ථීති
 ාොදිසහගතං ඤාණං තදන්යතොගධං කත්වා එවං වුත්තං. අථ වා 
සබ්බඤ්ඤුතඤ්ඤාණං  ාොදිකිච්චං විය ෙ සබ්බං බලකිච්චං කාතුං

සක්යකොතීති දස්යසතුං ‘‘ඣාෙංහුත්වාඅප්යපතුං, ඉද්ධිහුත්වා විකුබ්බිතුේච

ෙ සක්යකොතී’’ති (විභ. මූලටී. 831) වුත්තං, ෙ පෙ කස්සචි බලස්ස
 ාෙඉද්ධිභායවොතිදට්ඨබ්බං. 

විචයහාරසම්පාතවණ්ණොනිට්ඨිතා. 

3. යුත්තිහාරසම්පාතවණ්ණො 

65. පටිපක්ෙපටිබාළ්හාකුසලාධම්මාඋප්පජ්ජිතුයමවෙසක්යකොන්ති, 
උප්පන්ොපි සම්මයදව අත්තයෙො කිච්චං කාතුං අසමත්ථතාය
අනුප්පන්ෙසදිසාති පටිපක්ෙනිවාරයණෙ කුසලාෙං ධම්මාෙං

කිච්චකරණභාවං දස්යසතුං ‘‘මෙච්ඡට්ොනි…යප.… භවිස්සතී’’ති වුත්තං. 

විහරන්තස්සාතිවිහරණයහතු. විහරන්යතොතිඑත්ථාපිඑයසවෙයයො, යතෙ
රක්ඛිතචිත්තතා වුත්තෙයයෙ එකන්තයතො සම්මාසඞ්කප්පයගොචරතාය ච

සංවත්තතීති දස්යසති. වුත්තෙයෙොති මිච්ඡාසඞ්කප්පාෙං අවසරං අදත්වා

වියසොධිතයෙක්ෙම්මාදිවිතක්කතාය. අවිපරීතයමවාති කායාදිඅසුභාදියතො

ආදාෙං. විනිපාතභෙන්ති දුග්ගතිභයං. සබ්යබොපි චාෙමත්යථොති
‘‘සම්මාසඞ්කප්පයගොචයරො සම්මාදිට්ඨි භවිස්සතී’’තිආදීසු අත්යථො යුත්තියා
යුත්යතොඑවඅෙරූපකාරණභාවයතො. 

යුත්තිහාරසම්පාතවණ්ණොනිට්ඨිතා. 

4. පදට්ඨාෙහාරසම්පාතාදිවණ්ණො 

66. යස්මාවා සංකියලසයතොරක්ඛිතචිත්තස්සතීණිසුචරිතානිපාරිපූරිං

ගච්ඡන්ති, තස්මා රක්ඛිතචිත්තස්සාති එත්ථ යායං රක්ඛිතචිත්තතා, සා 
කායසුචරිතාදීෙං තිණ්ණං සුචරිතාෙං පදට්ඨාෙන්ති එවයමත්ථ අත්යථො

යවදිතබ්යබො. අත්තාධීෙන්තිඅත්තපරාධීෙං. 

තයතොඑවාතිකාරණග්ගහයණෙඵලස්සගහිතත්තා එව. 
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පටුෙ 

68. තත්ථ ඉතිසද්යදොති ‘‘පරිපාලීයතී’’තිඉතිසද්යදො. 

73-4. පාළියං පේචින්ද්රිොනි තීහි ෙන්යධහි සඞ්ගහිතානීති එත්ථ 
සද්ධාවීරියසතින්ද්රියයහි පාතියමොක්ොදි තිවිධං සීලං ගහිතං
යසොයධතබ්බත්තා. යතසන්ති යතහි සීලක්ෙන්යධො සඞ්ගහියතො.
සමාධිපඤ්ඤින්ද්රියයහි සමාධිපඤ්ඤාක්ෙන්ධා ගහිතාති පාකයටොයමත්යථො, 

තථායසසම්පීතිආහ ‘‘ඉයතොපයරසු…යප.…වුත්තෙෙයමවා’’ති. 

76. යහතුයහතුසමුප්පන්ෙපච්චෙපච්චයුප්පන්ෙසඞ්ොතස්සාති එත්ථ 
යහතුපච්චයවිභායගොයහට්ඨාවුත්යතොයයව. 

පදට්ඨාෙහාරසම්පාතාදිවණ්ණොනිට්ඨිතා. 

මිස්සකහාරසම්පාතවණ්ණො 

ඉදානි යස්මා සුත්යතසු හාරාෙං යයොජොෙයදස්සෙත්තා 
හාරසම්පාතයදසො හාරවිභඞ්ගයදසො වියෙ හාරසරූපමත්තදස්සෙත්තා, 

තස්මා යපටයකොපයදයස ආගතෙයානුසායරෙ අපයරහි විපරියායයහි 

හාරසම්පාතයයොජොවිධිං දස්යසන්යතො ‘‘අපිචා’’තිආදිමාහ. තත්ථ 
විජ්ජාවිජ්ජාය කුසලාකුසලචිත්තප්පවත්තියා අයලොභායදොසයලොභයදොසාපි

පරම්පරභායවෙ පවත්තන්ති නිදාෙභාවයතොති දස්යසන්යතො ‘‘ඡ

ධම්මා…යප.… මූලානී’’තිආහ.යථාචනිදාෙභායවෙපුබ්බඞ්ගමතා, එවං
අත්තයෙො වයසවත්තයෙොපි පුබ්බඞ්ගමතා ලබ්භයතවාති වුත්තං 

‘‘සාධිපතිකාෙං අධිපති, සබ්බචිත්තුප්පාදාෙං ඉන්ද්රිොනී’’ති. අයලොභස්සාති

අයලොභයුත්තස්සචිත්තුප්පාදස්ස. යෙක්ෙම්මච්ඡන්යදොතිකුසලච්ඡන්යදෙ.
යෙක්ෙම්මසද්යදො පබ්බජ්ජාදීසුනිරුළ්යහො.වුත්තඤ්හි– 

‘‘පබ්බජ්ජාපඨමං ාෙං, නිබ්බාෙඤ්චවිපස්සො; 
සබ්යබපි කුසලා ධම්මා, ‘යෙක්ෙම්ම’න්ති පවුච්චයර’’ති. (ඉතිවු.
අට්ඨ.109; දී.නි.ටී.2.359; අ.නි.ටී.2.2.66) – 

යතසු ඉධ කුසලා ධම්මා අධිප්යපතා. යතෙ වුත්තං
‘‘කුසලච්ඡන්යදො’’ති. යෙක්ෙම්මච්ඡන්යදෙ උපනිස්සයභූයතෙ, ෙ 
අධිපතිභූයතෙ. ඉදං වුත්තං යහොති – අයලොභප්පධායෙො යච චිත්තුප්පායදො
යහොති, යෙක්ෙම්මච්ඡන්යදෙඋපනිස්සයභූයතෙමයෙොතස්සපුබ්බඞ්ගයමො
යහොති.යසසපදද්වයයපි එයසවෙයයො. 

යදග්යගෙ යතසං ධම්මාෙං මයෙො පුබ්බඞ්ගමං, තදග්යගෙ යතසං 

යජට්ඨං, පධාෙඤ්චාති වුත්තං ‘‘මයෙොයසට්ොති මයෙො යතසං 

ධම්මාෙ’’න්තිආදි. මයෙොමයතා මයෙෙ කතාදිභායවො, යසො ච මෙස්ස

යතසං සහජාතාදිො පච්චයභායවො එවාති වුත්තං ‘‘මයෙොමොති…යප.…

පච්චයෙො’’ති. යතපොතිඑත්ථ පෙ-සද්යදො වියසසත්ථදීපයකො, යතයෙතං
දස්යසති – යදිපි යතසං ධම්මාෙං ඡන්දාදයයොපි පච්චයා එව, 
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ඉන්ද්රියාදිපච්චයයෙ පෙ සවියසසං පච්චයභූතස්ස මෙස්යසව වයසයෙව

වුත්තං ‘‘මයෙොමයා’’ති. තත්ථ ඡන්දසමුදානීතාති 
යථාවුත්තයෙක්ෙම්මාදිඡන්යදෙ සම්මා උද්ධමුද්ධං නීතා, තයතො
සමුදාගතාතිඅත්යථො. තයතොඑවයෙක්ෙම්මවිතක්කාදියතොසමුප්පන්ෙත්තා 

අොවිලසඞ්කප්පසමුට්ොො. තජ්ජාමයෙොවිඤ්ඤාණධාතුසම්ඵස්යසෙ 

සහාධිට්ඨාෙයතො ඵස්සසයමොධාො. ‘‘ඵුට්යඨො, භික්ෙයව, යවයදති, ඵුට්යඨො

සඤ්ජාොති, ඵුට්යඨො යචයතතී’’ති (සං. නි. 4.93) හි වුත්තං. ඉදං

මයෙොකම්මන්ති කායඞ්ගවාචඞ්ගයචොපෙං අකත්වා සද්ධාසමන්ොගයතෙ 
පසන්යෙෙ මෙසා පවත්තං ඉදං කුසලං මයෙොකම්මං. තං පෙ 
අෙභිජ් ාසහගතං, අබයාපාදසහගතං, සම්මාදිට්ඨිසහගතන්තිතිවිධං යහොති. 

භාසතීති අවිසංවාදොදිො වාචඞ්ගයචොපොවයසෙ පවත්යතන්තියා
වචීවිඤ්ඤත්තියා සායධතබ්බං සායධතීති අත්යථො, යතෙ කායද්වාරයතො 
පවත්තකුසලවචීකම්මම්පි සඞ්ගහිතං යහොති. තථා හි වක්ෙති 
‘‘වචීවිඤ්ඤත්තිවිප්ඵාරයතො, තථා සාදියෙයතො ච භාසතී’’ති. සබ්බම්පි

වචීකම්මං සච්චාදිවයසෙ චතුබ්බිධං. කයරොතීති අත්තයෙො, පයරසඤ්ච 
හිතාහිතානි කාරණාකාරයණහි කායඞ්ගයචොපොවයසෙ පවත්යතන්තියා
කායවිඤ්ඤත්තියා සායධතබ්බං සායධතීති අත්යථො, යතෙ වචීද්වාරයතො
පවත්තකුසලකායකම්මම්පි සඞ්ගහිතං යහොති. තථා ච වක්ෙති
‘‘කායවිඤ්ඤත්තිවිප්ඵාරයතො, තථා සාදියෙයතො ච කයරොතී’’ති (යෙත්ති.
අට්ඨ. 76 මිස්සකහාරසම්පාතවණ්ණො). කම්මපථවයසෙ ගය්හමායෙ 

පාණාතිපාතාදිවයසෙ තං තිවිධං යහොති. යතොහ ‘‘ඉති 

දසකුසලකම්මපථාදස්සිතා’’ති. දසපුඤ්ඤකිරියවත්ථුවයසොපි ගාථාය
අත්යථො යුජ්ජති.තථාහිවක්ෙති ‘‘යසොපසන්ෙචිත්යතො’’තිආදි.භාසතිවා

කයරොතිවායකවලංමෙසා පවත්තතීතිඅනියමත්යථො වා-සද්යදො.තථායචව
සංවණ්ණිතං. 

දසවිධස්ස කුසලකම්මස්සාති දසවිධස්ස කුසලකම්මපථකම්මස්ස, 
වක්ෙමාෙෙයයෙවාදසපුඤ්ඤකිරියවත්ථුසඞ්ොතස්ස කුසලකම්මස්ස.ෙනු
තත්ථ දාොදිමයංතිවිධයමවපුඤ්ඤකිරියවත්ථු වුත්තන්ති? සච්චං, තංපෙ
ඉතයරසංතදන්යතොගධත්තා. 

‘‘සුෙමන්යවතී’’ති සඞ්යෙයපෙ වුත්තං සුොනුගමං විත්ථායරෙ 

දස්යසන්යතො ‘‘ඉධස්සුපුරියසො’’තිආදිමාහ.තත්ථ එවංසන්තන්තිඑවංභූතං, 
අප්පහීොනුසයයොහුත්වා සුෙයවදනීයඵස්සසම්භූතන්තිඅත්යථො. 

තත්ථ ‘‘ෙං මයෙො’’තිආදිො ගාථාත්ථවයසෙ චතුසච්චං නිද්ධායරති.
ආදියතො වවත්ථාපියතසු ෙන්ධාදීසු ෙන්ධමුයෙෙ සච්චාෙං කථිතත්තා
සත්තාෙං භින්ෙරුචිභාවයතො ොොෙයයහි විපස්සොභූමියකොසල්ලත්ථං, 

පුබ්බාපරසම්බන්ධදස්සෙත්ථඤ්ච එවං වුත්තං ‘‘එවං…යප.… 

නිද්ධායරතබ්බානී’’ති. සච්චමුයෙෙ අස්සාදාදියක නිද්ධායරත්වා 
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යදසොහාරසම්පාතං යයොයජතුං ‘‘තත්ථ සමුදයෙො’’තිආදිමාහ, තං 
වුත්තෙයයමව. යඤ්යහත්ථ අඤ්ඤම්පි අත්ථයතොෙ විභත්තං, තං යහට්ඨා
වුත්තෙයත්තා, උත්තාෙත්ථත්තාචාතියවදිතබ්බං. 

මෙෙලක්ෙයණති මෙෙලක්ෙණයහතු. ‘‘මෙෙලක්ෙයණො’’ති වා 

පායඨො. ඊහාභාවයතො බයාපාරාභාවයතො. යයෙ පසායදෙ සමන්ොගතත්තා 
මයෙො ‘‘පසන්යෙො’’ති වුත්යතො, තස්ස පසාදස්ස කිච්චං මයෙ

ආයරොයපත්වා ආහ ‘‘අකාලුසිෙයතො, ආරම්මණස්ස ඔකප්පෙයතො ච

පසන්යෙො’’ති. තථා සාදිෙෙයතොති වාචාය වත්තබ්බං අවත්වාව

ඵස්සසාදියෙයතො අනුජාෙයතො. දුතියය තථා සාදිෙෙයතොති කායයෙ

කාතබ්බං යථාකතං යහොති, තථා වාචායසංවිධාෙයතො. තථා පසුතත්තාති

යථා සුෙමන්යවති, තථා උපචිතත්තා එවාති අත්යථො. තයතොති තයතො 
කාරණා, මෙසා පසන්යෙෙ, භාසයෙෙ, කරයණෙ ච යහතුොති වුත්තං

යහොති. අෙේෙත්ථාතිඑතස්මිං පෙ අත්යථ. තයතොති තයතො එව. යයො හි
පසන්ෙමයෙොයතෙයංභාසෙං, කරණඤ්ච, තයතොඑවෙංසුෙමන්යවතීති

වුත්තං යහොති. සාතභාවයතොති සාතයවදොභාවයතො. ඉට්ෙභාවයතොති
මොපභාවයතො. කම්මයතො විපාකුප්පත්තිඵලදාෙසමත්ථභායවෙ කම්මස්ස

නිබ්බත්තත්තා විපාකස්යසව අනිබ්බත්තත්තාති ආහ ‘‘කතූ…යප.…

අන්යවතීති වුත්ත’’න්ති කාරණාෙත්ත වුත්තියතොති කතභාවයහතුකත්තා

කම්මස්සාති අධිප්පායයො. අසඞ්කන්තියතොති යස්මිං සන්තායෙ කම්මං
නිබ්බත්තං, තදඤ්ඤසන්තාොසඞ්කමෙයතො. 

ආධිපච්චයෙොගයතොති සහජාතාධිපතිවයසෙ ආධිපච්චයුත්තත්තා.
සහජාතධම්මාෙඤ්හි තංසම්පයුත්තස්ස මෙස්ස වයසෙ පුබ්බඞ්ගමතා

ඉධාධිප්යපතා. තයතො එවාති ආධිපච්චයයොගයතො එව. මෙස්සාති

උපයයොගත්යථ සාමිවචෙං. යතසං ධම්මාෙන්ති සම්බන්යධො. කුසලභායවො

යුජ්ජති පසාදස්ස යයොනියසොමෙසිකාරයහතුකත්තා. ෙනු
විභජ්ජබයාකරයණසු යතසං සාවකාෙං සද්ධා උප්පජ්ජතීති? ොයං සද්ධා, 
තදාකාරාපෙඅකුසලාධම්මාතථාවුච්චන්තීති යවදිතබ්බං.තථාහිවක්ෙති
‘‘ොයංපසායදො’’තිආදි(යෙත්ති.අට්ඨ.76 මිස්සකහාරසම්පාතවණ්ණො). 

සුෙංඅන්යවතීතියුජ්ජති කම්මස්සඵලදායෙසමත්ථභාවයතො.යථාහිකතං
කම්මංඵලදාෙසමත්ථංයහොති, තථාකතං උපචිතන්තිවුච්චතීති. 

මයෙොපවිචාරා ඉධ යෙක්ෙම්මසිතා යසොමෙස්සූපවිචාරා, 
උයපක්ඛූපවිචාරා ච යවදිතබ්බා කුසලාධිකාරත්තා. යත පෙ යස්මා චිත්තං

නිස්සායයව පවත්තන්ති, ොනිස්සාය, තස්මා වුත්තං ‘‘මයෙො

මයෙොපවිචාරාෙං පදට්ොෙ’’න්ති. කුසලපක්ෙස්ස පදට්ොෙන්ති එත්ථ 
කුසයලො තාව ඵස්යසො කුසලස්ස යවදොක්ෙන්ධස්ස සඤ්ඤාක්ෙන්ධස්ස
සඞ්ොරක්ෙන්ධස්ස සහජාතාදිො පච්චයයො යහොති. ‘‘ඵුට්යඨො, භික්ෙයව, 
යවයදති, ඵුට්යඨොසඤ්ජාොති, ඵුට්යඨොයචයතතී’’ති(සං.නි. 4.93) වුත්තං.



ඛුද්දකනිකායය   යෙත්තිප්පකරණ-ටීකා 

87 

පටුෙ 

එවං යවදොදීෙම්පි යවදිතබ්බං. සද්ධාදීෙම්පි පච්චයභායව වත්තබ්බයමව

ෙත්ථි. සබ්බස්සාති චතුභූමකස්ස. කාමාවචරා හි කුසලා ධම්මා යථාරහං
චතුභූමකස්සාපිකුසලස්සපච්චයායහොන්ති, එවං ඉතරභූමකාපි. 

‘‘පසන්යෙෙ මෙසා භාසතී’’ති වුත්තත්තා වියසසයතො 

සම්මාවාචාපච්චයං භාසෙං ඉධාධිප්යපතන්ති වුත්තං ‘‘භාසතීති 

සම්මාවාචා’’ති. තත්ථායමධිප්පායයො ‘‘භාසතීති යමිදං පදං, ඉමිො

සම්මාවාචා ගහිතා යහොතී’’ති. කයරොතීති සම්මාකම්මන්යතොති එත්ථාපි
එයසව ෙයයො. සුපරිසුද්යධ කායවචීකම්යම ඨිතස්ස ආජීවපාරිසුද්ධි, ෙ

ඉතරස්සාති වුත්තං ‘‘යත සම්මාආජීවස්ස පදට්ොෙ’’න්ති. තත්ථ යතති
සම්මාවාචාකම්මන්තා. යස්මා පෙ ආජීවට්ඨමයක සීයල පතිට්ඨිතස්ස
උප්පන්ොනුප්පන්ොෙං අකුසලධම්මාෙං පහාොනුප්පාදොනි, 
අනුප්පන්නුප්පන්ොෙං කුසලධම්මාෙං උප්පාදෙපාරිපූරියා ච සම්භවන්ති, 
තථා සම්මාවායායම ඨිතස්යසවකායාදීසු සුභසඤ්ඤාදිවිද්ධංසිනී සම්මාසති

සම්භවති, තස්මා වුත්තං ‘‘සම්මාආජීයවො…යප.…පදට්ොෙ’’න්ති. 

යජට්ඨකසීලං පාතියමොක්ෙසංවයරො, සද්ධාසාධයෙො ච යසොති ආහ ‘‘තං

සීලස්ස පදට්ොෙ’’න්ති. 

යතසන්ති කායවචීකම්මාෙං. කම්මපච්චෙතාොති
කුසලකම්මයහතුකතාය. 

පදත්යථො ච වුත්තෙයෙොති ‘‘මෙෙයතො 
ආරම්මණවිජාෙෙයතො’’තිආදිො. 

අෙං ආවට්යටොති අයං සභාගවිසභාගධම්මාවට්ටෙවයසෙ ආවට්යටො.
එත්ථ හි කුසලමූලසම්මත්තමග්ගාදිනිද්ධාරණා සභාගධම්මාවට්ටො.
අවිජ්ජාභවතණ්හාෙං නිද්ධාරණාවිසභාගධම්මාවට්ටො. 

විභත්තිහායර පදට්ඨාෙභූමිවිභාගා වුත්තෙයා, සුවිඤ්යඤයයා චාති 

ධම්මවිභාගයමව දස්යසන්යතො ‘‘ෙයිද’’න්තිආදිමාහ. තත්ථ ‘‘ෙයිදං

ෙථාරුතවයසෙ ගයහතබ්බ’’න්ති සුත්තස්ස යෙයයත්ථතං වත්වා 

‘‘යෙොහී’’තිආදිොතංවිවරති. ‘‘දුක්ෙයමවඅන්යවතී’’තිකස්මාවුත්තං, ෙනු
යත්ථ කත්ථචි හියතසිතා කුසලයමවාති? ෙයිදමීදිසං සන්ධාය වුත්තං, 
අධම්මං පෙ ධම්යමොති, ධම්මඤ්ච පෙ අධම්යමොති දීපයෙෙ යලොකස්ස
සබ්බාෙත්ථබීජභූයතසු සකලහිතසුඛුපායපටික්යෙපයකසු තිත්ථකයරසු
අසන්තගුණසම්භාවෙවයසෙ පවත්තමිච්ඡාධියමොක්ෙංසන්ධායවුත්තං.යයො
හි යලොයක අප්පමත්තකම්පි පුඤ්ඤං කාතුකාමං පාපිකං දිට්ඨිං නිස්සාය
පටිබාහති, යසොපි ගාරය්යහො, කිමඞ්ගං පෙ අරියවිෙයය සම්මාපටිපත්තිං
පටිබාහන්යතසූතිදුක්ෙඵලාවතත්ථසම්භාවොපසංසාපයිරුපාසො.තථා හි
වුත්තං – ‘‘ෙ යෙො අහං, යමො පුරිස, අරහත්තස්ස මච්ඡරායාමි, අපිච
තුය්යහයවතං පාපකං දිට්ඨිගතං…යප.… දී රත්තං අහිතාය දුක්ොය
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සංවත්තතී’’ති (දී.නි. 3.7), ‘‘යයොනින්දියං පසංසති (සු.නි. 663; සං.නි.
1.180, 181; අ. නි. 4.3; යෙත්ති. 92), සබ්බස්සාපි අෙත්ථස්ස මූලං
බාලූපයසවො’’තිච. 

ඉදේහි සුත්තන්ති ‘‘මයෙොපුබ්බඞ්ගමා…යප.…පද’’න්ති (ධ. ප. 1, 2) 

පඨමංගාථංසන්ධායවදති. එතස්සාතිසංවණ්ණියමාෙසුත්තස්ස. 

කිච්චපේෙත්තීති අධිපතිපච්චයසඞ්ොතස්ස කිච්චස්ස පඤ්ඤාපෙං. 

පධාෙපේෙත්තීතිපධාෙභාවස්සපඤ්ඤාපො. සහජාතපේෙත්තීතියතසං
ධම්මාෙංමෙසාසහභාවපඤ්ඤාපො. 

මහාභූතතාතීති ඉතිසද්යදොආදිඅත්යථො, යතෙමහාභූතාවිොභාවී සබ්යබො
රූපධම්යමො සඞ්ගය්හති. 

‘‘මයෙොපුබ්බඞ්ගමා’’ති සමාසපයද ‘‘මයෙො’’ති පදං තදවයවමත්තන්ති

ආහ ‘‘යෙව පදසුද්ධී’’ති. යතයෙවාහ ‘‘මයෙොපුබ්බඞ්ගමාති පදසුද්ධී’’ති. 

‘‘ඡාොව අෙපායිනී’’ති ඉදං සුොනුගමස්ස උදාහරණමත්තං, ෙ

යථාධිප්යපතත්ථපරිසමාපෙං. ‘‘සුෙමන්යවතී’’ති පෙ

යථාධිප්යපතත්ථපරිසමාපෙන්තිවුත්තං ‘‘පදසුද්ධියචවආරම්භසුද්ධිචා’’ති. 

එකත්තතාති මයෙොපුබ්බඞ්ගමාදිසාමඤ්ඤං සන්ධාය වදති. එවං

යසයසසුපි. යවමත්තතා ‘‘මයෙොපුබ්බඞ්ගමා’’තිආදිො සාමඤ්ඤයතො
වුත්තධම්යම පසායදො ධාරණාය නිවත්යතත්වා පසන්ෙසඞ්ොයත වියසයස
අවට්ඨාපෙයතො. යසයසසුපි එයසව ෙයයො. පසායදො සියෙහසභායවො, 
අස්සද්ධියං විය ලූෙසභාවං යදොසං වියෙොයදතීති ආහ 

‘‘බයාපාදවික්ෙම්භෙයතො’’ති. බහිද්ධාති සද්යධයයවත්ථුං සන්ධායාහ. 

ඔකප්පෙයතොතිආරම්මණං අනුපවිසිත්වාඅනුපක්ෙන්දිත්වාසද්දහෙයතො. 

යදෙයධම්මාදයෙොති එත්ථ ආදිසද්යදෙ 
සංයවගහියරොත්තප්පකසිණමණ්ෙලාදයයො සඞ්ගය්හන්ති. 

ඉට්ොරම්මණාදයෙොති ආදිසද්යදෙ ඉට්ඨමජ් ත්තාරම්මණා, ද්වාරධම්මා, 

මෙසිකායරොති එවමාදීෙං සඞ්ගයහො දට්ඨබ්යබො. තථා ඵස්යසොති යථා
යවදොදීෙං ඉට්ඨාරම්මණාදයයො පච්චයයො, එවං ඵස්යසොපීති

පච්චයතාසාමඤ්ඤයමව උපසංහරති තථා-සද්යදො. යවදොදීෙන්ති හි

යවදොදයයොතයයොෙන්ධාගහිතා. විේොණස්සයවදොදයෙොතිොමරූපං
සන්ධායවදති. 

‘‘සීලමෙස්සඅයදොයසොපදට්ොෙ’’න්ති වුත්තංෙන්තිපධාෙත්තාසීලස්ස. 

අධිට්ොතීතිඅනුයුඤ්ජති උප්පායදති. යසොතිඑවංකුසලචිත්තංභායවන්යතො. 

‘‘අනුප්පන්ොෙ’’න්තිආදිො භාවොපහාෙසමායරොපොනි දස්යසන්යතො 
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නිබ්යබධභාගියවයසෙ ගාථාය අත්ථං විචිනිත්වා සමායරොයපති, එවම්පි
සක්කායයොයජතුන්ති වාසොභාගියවයසෙපදට්ඨාෙනිද්යදයසඋදාහරීයති. 

එවං ‘‘මයෙොපුබ්බඞ්ගමා ධම්මා’’ති ගාථාය වයසෙ 

හාරසම්පාතයයොජොවිධිංදස්යසත්වාඉදානිගාථාන්තයරෙදස්යසතුං ‘‘තථා

දදයතොපුේෙ’’න්තිආදිමාහ.තත්ථ භාවොමෙන්තිපඤ්ඤාභාවොමයං. 

‘‘අයලොයභොකුසලමූල’’න්තිආදිදාොදීෙං අයලොභාදිපධාෙත්තාවුත්තං, 

සබ්බත්ථ ච ‘‘වුත්ත’’න්ති පදං ආයෙත්වා යයොයජතබ්බං. යතසන්ති

රාගාදීෙං. නිස්සරණන්තිච පරිනිබ්බාෙයමවසන්ධායවදති. 

පරිච්චාගසීයලො අයලොභජ් ාසයයො කායමසු ආදීෙවදස්සාවී සම්මයදව

සීලං පරිපූයරතීතිආහ ‘‘දදයතො…යප.…පදට්ොෙ’’න්ති.ඉධ ඔළාරිකා ොම
කියලසා වීතික්කමාවත්ථාෙං, තප්පහාෙං තදඞ්ගප්පහායෙෙ යවදිතබ්බං. 

මජ්ඣිමාෙන්ති පරියුට්ඨාොවත්ථාෙං. සුඛුමාෙන්ති අනුසයාවත්ථාෙං. 

කතාවීභූතමි න්තිඛීණාසවභූමිං. 

දදයතොති මග්ගසහගයතෙ අයලොයභෙ සයදවකස්ස යලොකස්ස

අභයදාෙං දදයතො. පුේෙන්ති යලොකුත්තරකුසලං. සංෙමයතොති
මග්ගපරියාපන්යෙහි සම්මාවාචාකම්මන්තාජීයවහි

දිට්යඨකට්ඨාදිසංකියලසයතො මග්ගසංයයමෙ සංයමන්තස්ස. යවරන්ති

පාණාතිපාතාදිපාපං. කුසයලොති මග්ගසම්මාදිට්ඨියා කුසයලො විචක්ෙයණො. 

ජහාති පාපකන්ති යතහි යතහි මග්යගහි තං තං පහාතබ්බං පාපධම්මං

ඔධියසොජහාතිසමුච්ඡින්දති.යතොහ ‘‘මග්යගොවුත්යතො’’ති. 

‘‘දදයතො’’තිආදිො පුබ්යබඅවිභායගෙ කුසලමූලානිඋද්ධටානීතිඉදානි

විභායගෙතානිඋද්ධරන්යතො ‘‘යලොකිෙකුසලමූල’’න්තිආදිමාහ. 

පුථුජ්ජෙභූතමි යසක්ෙභූතමි දස්සිතා පහාෙස්ස විප්පකතභාවදීපෙයතො. 

අයසක්ෙභූතමිදස්සිතා අනුපාදාපරිනිබ්බාෙදීපෙයතො. 

සග්ගගාමිනීපටිපදා පුබ්බභාගප්පටිපත්ති. 

පුඤ්යඤ කථියත පුඤ්ඤඵලම්පි කථිතයමව යහොතීති වුත්තං 

‘‘දදයතො…යප.… යදසෙමාහා’’ති. සච්චකම්මට්ඨායෙෙ විො 

සංකියලසප්පහාෙං ෙත්ථීති දස්යසන්යතො ආහ ‘‘කුසයලො…යප.… 

යදසෙමාහා’’ති. 

යවරසද්යදො අදින්ොදාොදිපාපධම්යමසුපි නිරුළ්යහොති වුත්තං ‘‘එවං

සබ්බානිපි සික්ොපදානි විත්ථායරතබ්බානී’’ති. ද්යවපි විමුත්තියෙො 
යසක්ොයසක්ෙවිමුත්තියයො, සඋපාදියසසඅනුපාදියසසවිමුත්තියයොච.තථාහි
වක්ෙති ‘‘නිබ්බුයතොතිද්යවනිබ්බාෙධාතුයයො’’තිආදි(යෙත්ති.අට්ඨ.76). 
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කාරණූපචායරෙ, කාරණග්ගහයණෙ වා ඵලං ගහිතන්ති ආහ ‘‘ද්යව

සුගතියෙො’’තිආදි. වට්ටවිවට්ටසම්පත්තියයො ඉමිස්සා යදසොය ඵලං, තස්ස

දාෙං සීලං භාවො උපායෙො, ‘‘සම්පත්තිද්වයං ඉච්ඡන්යතෙ දාොදීසු

අප්පමත්යතෙ භවිතබ්බ’’න්ති අයයමත්ථ භගවයතො ආණත්තීති ඉමමත්ථං 

සන්ධායාහ ‘‘ඵලාදීනිෙථාරහංයවදිතබ්බානී’’ති. 

විචයෙොතිවිචයහාරසම්පායතො, යසොවුච්චතීති අත්යථො.එසෙයයොඉයතො

පයරසුපි. ‘‘තිවිධම්පි දාෙමෙ’’න්තිආදිො පදත්ථවිචයං දස්යසති, යතෙ
අස්සාදාදයයො, ඉතයරච විචයහාරපදත්ථා අත්ථයතොවිචිතාඑවයහොන්තීති. 

රූපාදිආරම්මණස්සපරිච්චායගොවුත්යතොතිසම්බන්යධො. සබ්යබොතිසකයලො
අෙවයසසයතොකිච්චස්සවුත්තත්තා. 

දාොභිරතස්ස චාගාධිට්ඨාෙං පාරිපූරිං ගච්ඡතීති වුත්තං 

‘‘දදයතො…යප.… පදට්ොෙ’’න්ති. විරතිසච්යච, වචීසච්යච ච තිට්ඨයතො 

සච්චාධිට්ඨාෙංපාරිපූරිංගච්ඡතීතිවුත්තං ‘‘සංෙම…යප.… පදට්ොෙ’’න්ති. 
යකොසල්ලයයොගයතොචපාපප්පහාෙයතොචපඤ්ඤාපාරිපූරිංගච්ඡතීති වුත්තං 

‘‘කුසයලො…යප.…පදට්ොෙ’’න්ති.අෙවයසසරාගාදීසු පහීයෙසුඋපසයමො

උපට්ඨියතොොමයහොතීතිවුත්තං ‘‘රාග…යප.… පදට්ොෙ’’න්ති. 

කුසයලොති පුග්ගලාධිට්ඨායෙෙ යකොසල්ලසම්මාදිට්ඨි වුත්තාති ආහ 

‘‘කුසයලො…යප.… මග්ගඞ්ගාදිභායවෙ එකලක්ෙණත්තා’’ති. ආදිසද්යදෙ

යබොධිපක්ඛියභාවාදිං සඞ්ගණ්හාති. යෙයපතබ්බභායවොති
පහාතබ්බභායවෙ. 

අයවරතන්ති අසපත්තතං. කුසලධම්යමහීති අෙවජ්ජධම්යමහි, 
ඵලනිබ්බායෙහීති අධිප්පායයො. දාෙස්ස මහප්ඵලතා, සීලාදිගුයණහි සත්ථු
අනුත්තරදක්ඛියණයයභායවො, අනුපාදාපරිනිබ්බාෙන්ති ඉයමසං
පච්චයවක්ෙණා ඉමස්ස දාෙස්ස නිදාෙන්ති අයමත්යථො පාළියං
නිරුළ්යහොව. නිබ්බචෙනිදාෙසන්ධයයො සුවිඤ්යඤයයාවාති ආහ 

‘‘නිබ්බචෙනිදාෙසන්ධයෙොවත්තබ්බා’’ති. 

පටිපක්ෙනිද්යදයසෙ සමුදයෙොති යදසෙත්ථං පටිපක්ෙනිද්යදසයෙෙ
නිද්ධාරියතො අයං මච්ඡරියාදිසංකියලසපක්ඛියකො සමුදයයො. 

අයලොයභෙ…යප.… දාොදීහීති යයහි අයලොභාදීහි දාොදයයො ධම්මා 
සම්භවන්ති, තානිදාොදිග්ගහයණයෙවගහිතානීතිකුසලමූලානිනිද්ධායරති 

‘‘ඉමානිතීණිකුසලානී’’ති. යතසන්ති කුසලමූලාෙං. 

භෙයහතු යදති පණ්ණාකාරාදිවයසෙ. රාගයහතු යදති සභාගවත්ථුස්ස. 

ආමිසකිේචික්ෙයහතු යදති ලඤ්ජාදිවයසෙ. අනුකම්පන්යතො වා

කරුණායෙත්යත. අපචෙමායෙො ගුණයෙත්යත, උපකාරයෙත්යත වා. 
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භයූපරයතොති භයයෙ ඔරයතො. යතෙ තථාරූයපෙ සංයයමෙ යවරං ෙ
චියයතව.එවංසබ්බස්සඅකුසලස්සපාපයකොවිපායකොතියයොජො. 

‘‘දදයතො’’තිආදිො යථා දාෙපටික්යෙයපෙ පරිවත්තෙං දස්සිතං, එවං

පහාෙපටික්යෙයපෙපිපරිවත්තෙංදස්යසතබ්බන්තිවුත්තං ‘‘අකුසයලොපෙ

ෙජහාතී’’ති. 

කම්මඵලං සද්දහන්යතො දාෙකිරියායං පදහන්යතො යයෙ විධිො දාෙං
දාතබ්බං, තත්ථ සතිං උපට්ඨයපන්යතො චිත්තං සමාදහන්යතො සම්මාදිට්ඨිං

පුරක්ෙයරොන්යතො දායෙ සම්මාපටිපන්යෙො යහොතීති ආහ ‘‘දාෙං

ොම…යප.…යහොතී’’ති. 

භාවොපහාෙසමායරොපොනි පාළියං සරූපයතො විඤ්ඤායන්තීති 

පදට්ඨාෙයවවචෙසමායරොපොනිදස්යසතුං ‘‘තංසීලස්ස පදට්ොෙ’’න්තිආදි
වුත්තං, තංසුවිඤ්යඤයයං.අඤ්ඤඤ්චයයදත්ථඅත්ථයතො ෙවිභත්තං, තං
වුත්තෙයත්තා, උත්තාෙත්ථත්තාචාතියවදිතබ්බං. 

හාරසම්පාතවාරවණ්ණොනිට්ඨිතා. 

ෙයසමුට්ඨාෙවාරවණ්ණො 

79. ‘‘විසෙයභදයතො’’ති සඞ්යෙයපෙවුත්තමත්ථං විත්ථාරයතොවිවරිතුං 

‘‘ෙථාහී’’තිආදිමාහ.තත්ථ ෙෙයතොතිෙයග්ගාහයතො. ෙ හිපටියවධඤාණං

විය විපස්සොඤාණං පච්චක්ෙයතො පවත්තතීති. අනුබුජ්ඣිෙමායෙොති 
අභිසමයඤාණස්ස අනුරූපං බුජ්ඣියමායෙො. යථා එකපටියවයධයෙව
මග්ගඤාණං පවත්තති, එවං තදනුච්ඡවිකං විපස්සොඤායණෙ
ගය්හමායෙොති අත්යථො. එවඤ්ච කත්වා ෙන්දියාවට්ටාදීෙං තිණ්ණං
අත්ථෙයභායවොසමත්ථියතොයහොතීති.තථාහිඅත්ථවියසසසරූපතායතයයො
ෙයා ‘‘සුත්තත්යථො’’ති වුත්තා, පදත්ථවිචාරභායවපි පෙ හාරා
‘‘බයඤ්ජෙවිචයයො’’ති. යදි එවං කථං තයයොති යචොදෙං සන්ධායාහ 

‘‘පටිවිජ්ඣන්තාෙං පො’’තිආදි.තත්ථ එකයමයකො සංකියලසයවොදාොෙං

විභාගයතොද්විසඞ්ගයහොතියයොජො. චතුඡඅට්ෙදියසොචාතිෙපච්යචකංයත

ෙන්දියාවට්ටාදයයො චතුඡඅට්ඨදිසා, අථයෙොයථාක්කමන්ති. ‘‘එව’’න්තිආදි 
යථාවුත්තස්සඅත්ථස්සනිගමෙං. 

තථාචාතියථාවුත්තස්සඅත්ථස්සඋපචයයෙ සමත්ථො. පුබ්බායකොටි

ෙ පේොෙතීති එත්ථ යං වත්තබ්බං, තං පරයතො පට්ඨාෙකථායං ආවි
භවිස්සති. ‘‘අන්ධං තමං තදා යහොති, යං යලොයභො සහයත ෙර’’න්තිආදි
(චූළනි. ෙග්ගවිසාණසුත්තනිද්යදස 128) වචෙයතො කාමතණ්හාපි 
පටිච්ඡාදෙසභාවා, යයතො කාමච්ඡන්දං ‘‘නීවරණ’’න්ති වුත්තං. අවිජ්ජාය
පෙ භයවසු ආදීෙවප්පටිච්ඡාදෙං සාතිසයන්ති. තථා අවිජ්ජාපි
සංයයොජෙසභාවා, යයතො සා බහිද්ධා සංයයොජෙභායවෙ වුත්තා. එවං
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පටුෙ 

සන්යතපි තණ්හාය බන්ධෙට්යඨො සාතිසයයො අයපක්ඛිතභාවයතොති

ඉමමත්ථංදස්යසන්යතො ‘‘තථාපි…යප.… වුත්ත’’න්තිආහ. 

‘‘සංයුත්තා’’ති පදස්ස සම්පයුත්තාති අත්යථොති ආහ ‘‘මිස්සිතා’’ති. 

‘‘අවිජ්ජාභිභූතතා…යප.… අභිනිවිසන්තා’’ති එයතෙ අවිජ්ජාය 

අයාථාවගහණයහතුතං දස්යසති, තයතොයසො අවින්දියං වින්දතීති අවිජ්ජාති

වුච්චති. කිලිස්සෙං උපතාපෙන්ති ආහ ‘‘කිලිස්සෙප්පයෙොගං

අත්තපරිතාපෙපටිපත්ති’’න්ති. අල්ලීෙෙං යසවෙං. 

දුක්ෙන්ති …යප.… ජාෙන්තීති අත්තො අනුභූයමාෙං තථා තථා
උපට්ඨිතං කායිකයචතසිකදුක්ෙං, ඉතරම්පි වා එකයදසං ජාෙන්ති.
තණ්හායපි එයසව ෙයයො. සභාගවිසභාගපටිපජ්ජිතබ්බාකාරයතො තත්ථ

යතසං ඤාණං ෙත්යථවාතිදස්යසන්යතො ‘‘ඉදං දුක්ෙ’’න්තිආදිමාහ. 

පවත්තිපවත්තියහතුමත්තම්පීති ‘‘පවත්ති පවත්තියහතූ’’ති එත්තකම්පි. කා

පෙකථාතිපචුරජෙසාධාරයණයලොකියයපිොම අත්යථයයසංඤාණස්ස
පටි ායතො, පරමගම්භීයර අරියාෙං එව විසයභූයත යලොකුත්තයර 
නිවත්තිනිවත්තියහතුසඞ්ොයත අත්යථ කා ොම කථා, ඡින්ො කථාති
අත්යථො. අට්ඨසමාපත්තිපයභදස්ස යකවලස්ස සමථස්ස තාදියස කායල

බාහිරකාෙඤ්චඉජ් ෙයතො ‘‘විපස්සොධිට්ොෙ’’න්තිවියසසිතං. වූපසයමො 
සමුච්යඡයදො, පටිප්පස්සද්ධිච. 

‘‘සංසාරස්ස අනුපච්යඡදෙයතො’’ති ඉදං දිට්ඨිගතාෙං
දිට්ඨිගතිකමතදස්සෙං. යසො හි පුත්තමුෙදස්සයෙ අසති සංසායරො 
උච්ඡිජ්යජයයාතිභායති.යයතොවුත්තං– 

‘‘ගණ්ඩුප්පායදොකිකීයචව, කුන්තීබ්රාහ්මණධම්මියකො; 
එයත අභයං භායන්ති, සම්මූළ්හා චතුයරො ජො’’ති. (සු. නි. අට්ඨ. 
2.293; අ.නි.ටී.3.5.192); 

තදභිේොති තං යථාවුත්තඅන්තද්වයං අභිජාෙන්ති ගුණං
ආයරොයපත්වා ජාෙන්තීති තදභිඤ්ඤා. අත්ථභඤ්ජෙයතො, 
යරොගගණ්ෙසල්ලසදිසතාය අත්තභාවසංකියලසාෙඤ්ච 

යරොගගණ්ඩසල්ලතා. 

සක්කාෙදස්සයෙති එත්ථ දිට්ඨිදස්සෙං, සක්කායයොව දස්සෙං

සක්කායදස්සෙන්ති අත්යථො යවදිතබ්යබො. යතසන්ති දිට්ඨිචරිතාෙං. 

අත්තාභිනියවයසො බලවා. තස්මා යථාඋපට්ඨිතං රූපං ‘‘අත්තා’’ඉච්යචව 
ගණ්හන්තීති අධිප්පායයො. තථා යවදොදිං. තණ්හාචරියතො පෙ 
යථාඋපට්ඨිතං රූපං තණ්හාවත්ථුං කත්වා අත්තනියාභිනියවයසෙ
අභිනිවිසන්තා තදඤ්ඤයමව අත්තයතො සමනුපස්සන්ති. එවං යවදොදීසු.

යතොහ ‘‘තණ්හාචරිතා’’තිආදි. විජ්ජමායෙති පරමත්ථයතොඋපලබ්භමායෙ. 
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කායෙති සමූයහ. දිට්ඨියා පරිකප්පියතො අත්තාදි එව පරමත්ථයතො

නුපලබ්භති, දිට්ඨිපෙලබ්භයතවාතිආහ ‘‘සතීවාවිජ්ජමාො’’ති. 

සක්කාෙදස්සෙමුයෙොති සක්කායදිට්ඨිමුයෙෙ. 

උච්යඡදසස්සතන්ති තංසහචරණයතො උච්යඡදසස්සතදිට්ඨි වුත්තා. 
‘‘උච්යඡදසස්සතවාදා’’තිපිපායඨො. 

කසිණාෙතොනීතිකසිණජ් ාොනි. 

යතයජත්වාතිනිසායෙත්වා. 

81. එත්තාවතා ෙන්දියාවට්ටස්ස භූමිරචෙවයසෙ සංකියලසපක්යෙො

දස්සියතොතිආහ ‘‘තත්ථ දිට්ඨිචරියතොතිආදිො යවොදාෙපක්ෙං දස්යසතී’’ති. 

‘‘ෙස්මා සල්යලයෙ තිබ්බගාරයවො’’ති ඉමිො තත්ථ තිබ්බගාරවත්තා 
සංයලොනුසන්තතවුත්තිො භවතීති දස්යසති. යසයසසුපි එයසව ෙයයො. 

මිච්ඡාධියමොක්යෙො සද්ධාපතිරූපයකොඅවත්ථුස්මිංපසායදො. 

පුග්ගලාධිට්ඨායෙෙ ධම්මයමව විභජතීති ආහ ‘‘සත්තාපි…යප.…

දස්යසතී’’ති. 

යෙ හි යකචීති එත්ථ හි-සද්යදො නිපාතමත්තං. ‘‘ඉමාහි එව චතූහි 

පටිපදාහී’’තිපි පාළි. දුක්ොපටිපදාදිවිභායගෙ මග්යගො එව ඉධ වුත්යතොති

ආහ ‘‘පටිපදාහිමග්යගො’’ති චතුද්දිසාසඞ්ොතං මග්ගන්තිචතුද්දිසාසඞ්ොතං

පවත්තනුපායං. ද්යව දිසා එතිස්සාති ද්විදිසා. ෙන්දිොවට්ටස්සාති
ෙන්දියාවට්ටෙයස්ස. 

82. විවත්තති වට්ටං එත්ථාති විවත්තං, විවත්තං එව විවට්ටං, 

අසඞ්ෙතධාතු, නිබ්බුතිඑවවා.යතෙවුත්තං ‘‘නිබ්බාෙ’’න්ති. 

‘‘කත්ථ දට්ෙබ්බ’’න්තිවාපාළි. උපචයෙති උපචයාවත්ථායන්තිඅත්යථො. 

දසන්ෙන්ති යලොභාදිකියලසවත්ථූෙං. විපල්ලාසයහතුභාවයතොති 
සුභසඤ්ඤාදිවිපල්ලාසයහතුකභාවයතො. විපරියයසග්ගාහවයසෙ හි
ආදීෙයවසු එව සංයයොජනියයසු ධම්යමසු අස්සාදානුපස්සිතා. ෙ හි

යථාභූතඤායණ සති තථා සම්භයවො. යතෙ වුත්තං ‘‘දසන්ෙං…යප.…

භාවයතො’’ති. දසවිධකාරයණති දසවියධකාරයණ, දසවිධස්ස වා කාරයණ. 

අයෙොනියසොමෙසිකාරපරික්ෙතා ධම්මා සුභාරම්මණාදයයො. 

තබ්බිසො කියලසාති ආහාරපරිඤ්ඤාපරිබන්ධභූතා කියලසා. 

විේොණට්ඨිතීසුපි එයසව ෙයයො. කායය පවත්තමායෙො පඨයමො
විපල්ලායසො කායසමුදායය, කායයකයදයස ච කබළීකායර ආහායර 

පවත්යතො එව යහොතීති වුත්තං ‘‘පෙයම ආහායර විසෙභූතයත පෙයමො 
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විපල්ලායසො පවත්තතී’’ති.තථා යවදොයංපවත්තමායෙොදුතියවිපල්ලායසො
තප්පච්චයය ඵස්සාහායර, චිත්යත පවත්තමායෙො තතියවිපල්ලායසො
තප්පච්චයය මයෙොසඤ්යචතොහායර, ධම්යමසු පවත්තමායෙො 
චතුත්ථවිපල්ලායසො තප්පච්චයය විඤ්ඤාණාහායර පවත්යතො එව යහොතීති

වුත්තං ‘‘චතුත්යථ ආහායර චතුත්යථො විපල්ලායසො’’ති. යතොහ 

‘‘යසසාහායරසුපි එයසව ෙයෙො’’ති. ආහාරසීයසෙ වා ආහාරපටිබද්යධො 

ඡන්දරායගො ගහියතො. විේොණට්ඨිතීසුපි එයසව ෙයයො. යතයෙවාහ 

‘‘ආහාරසීයසෙ තබ්බිසො කියලසා අධිප්යපතා’’ති. පෙයම ආහායර

විසෙභූතයතතිචපඨයමආහායර ඡන්දරාගස්ස විසයභාවං පත්යත, තබ්භාවං
අෙතික්කන්යතති අත්යථො. අප්පහීෙච්ඡන්දරාගස්ස හි තත්ථ විපල්ලාසා
සම්භවන්ති, ෙ ඉතරස්ස. තථා දුතියවිපල්ලාසාදීසු අප්පහීයෙසු. ඉතයර 

උපාදාොනි පවත්තන්යතව අප්පහීෙත්තාති ආහ ‘‘යසසපයදසුපි එයසව 

ෙයෙො’’ති.යස්මාචඋපාදාොදීසුඅප්පහීයෙසුපියයොගාදයයොපවත්තන්යතව
යථාරහං තංසභාවත්තා, තයදකට්ඨසභාවයතො ච, තස්මා වුත්තං පාළියං 

‘‘පෙයම උපාදායෙපෙයමොයෙොයගො’’තිආදි.යතොහ ‘‘යසසපයදසුපිඑයසව 

ෙයෙො’’ති. 

83. අපරිජාෙන්තස්සාති ඤාතපරිඤ්ඤාය, තීරණපරිඤ්ඤාය, 
පහාෙපරිඤ්ඤායාති තීහි පරිඤ්ඤාහි පරිච්ඡින්දිත්වා අජාෙන්තස්ස, යතසං
සමුදයඤ්ච අත්ථඞ්ගමඤ්චඅස්සාදඤ්චආදීෙවඤ්චනිස්සරණඤ්චයථාභූතං

අෙවබුජ් න්තස්සාති අත්යථො. තිබ්යබො බහයලො ඡන්දරායගො යහොති 
තණ්හාචරිතභාවයතොති අධිප්පායයො. ඉති උපක්කියලසස්ස
දිට්ඨාභිනියවසස්ස යහතුභාවයතොති ඉමමත්ථං සන්ධායාහ 

‘‘වුත්තෙයෙයෙවා’’ති. 
සුභසුෙසඤ්ඤාකාමුපාදාෙකාමභවයයොගඅභිජ් ාකායගන්ථකාමභවාසව- 
කාමභයවො රාගසල්ලඡන්දාගතිගමොනි තණ්හාපක්ඛිකතාය, 

තණ්හාසභාවතාය ච තණ්හාපධාොනි. 
සීලබ්බතුපාදාෙබයාපාදකායගන්ථයදොසසල්ලයදොසාගතිගමොනි පෙ
තණ්හාභායවභාවයතො, විඤ්ඤාණට්ඨිතියයොතණ්හාවිසයයතො, සබ්යබසංවා
තණ්හාවිසයයතො තණ්හාපධාෙතා ලබ්භයතව. පච්ඡිමකාෙං දිට්ඨිපධාෙතා
වුත්තෙයානුසායරෙ යවදිතබ්බා. 

84. කබළීකායර ආහායරති කබළීකාරාහාරවිසයය ඡන්දරායග. 
‘‘අප්පහීයෙ’’තිආදිකං පරියායකථං මුඤ්චිත්වා නිප්පරියායයමව

දස්යසන්යතො කබළීකාරාහාරස්ස ‘‘අසුභසභාවත්තා, අසුභසමුට්ොෙත්තා

චා’’ති වුත්තං. ලබ්භමායෙ හි උජුයක අත්යථ කිං පරියායකථායාති.
ඡන්දරායගො වා තත්ථ අත්ථසිද්යධොති එවම්යපත්ථ අත්යථො වුත්යතො.ෙ හි

තත්ථ අසති ඡන්දරායග විපල්ලායසො සම්භවති. දුක්ෙසභාවත්තාති

සඞ්ොරදුක්ෙතාය දුක්ෙසභාවත්තා. දුක්ෙපච්චෙත්තාති

තිවිධදුක්ෙතාලක්ෙණස්ස දුක්ෙස්ස කාරණයතො. විේොයණ
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පටුෙ 

නිච්චසේඤියෙො. තථා හි සාති ොම භික්ඛු යකවට්ටපුත්යතො ‘‘තංයයව
විඤ්ඤාණං සන්ධාවති සංසරතී’’ති තත්ථ නිච්චාභිනියවසං සංයවයදසි.
යයභුයයයෙ සඞ්ොයරසු අත්තසඤ්ඤිතා දිට්ඨිගතිකාෙං ‘‘යචතො

අත්තා’’තිආදිදිට්ඨිපරිදීපයෙසු යවදිතබ්බා. ‘‘භවවිසුද්ධී’’ති පදස්ස

අත්ථවචෙං ‘‘නිබ්බුතිසුෙ’’න්ති. ‘‘සීලබ්බයතහි…යප.… සුෙන්ති දළ්හං

ගණ්හාතී’’තිඉමිො සීලබ්බතුපාදාෙං ඉධ භවුපාදාෙන්ති දස්යසති.තථා හි
වක්ෙති‘‘සීලබ්බතුපාදාෙසඞ්ොයතෙභවුපාදායෙො’’ති. 

පච්චො යහොන්ති උපනිස්සයපච්චයාදිො. පෙයම යෙොයග ඨියතොති
පඨයම යයොයග පතිට්ඨියතො. අප්පහීො හි කියලසා කම්මවට්ටාදීෙං
කාරණභූතා තංසමඞ්ගියෙො සත්තස්ස පතිට්ඨාති වුච්චන්ති. පරස්ස

අභිජ් ායෙං පරාභිජ්ඣාෙෙං. භවපත්ථොය භවදිට්ඨිභවරාගවයසෙ
පියායිතස්සවත්ථුයෙොවිපරිණාමඤ්ඤථාභායවයදොමෙස්සුප්පත්තිං සන්ධාය

වුත්තං ‘‘භවරාග…යප.…පදූයසන්තී’’ති. 

ගන්ථිත්වාති ගන්ථිං කත්වා. ද්විධාභූතං රජ්ජුආදියක විය
ගන්ථිකරණඤ්හි ගන්ථෙං. චිත්තං පරියාදාය තිට්ඨන්තා ආසවාෙං
උප්පත්තියහතු යහොන්තීති සම්බන්යධො. පරියුට්ඨාෙප්පත්තා එකච්යච
කියලසා වියසසයතොආසවුප්පත්තියහතුයහොන්තීතිදස්සෙත්ථංඅට්ඨකථායං
උප්පටිපාටිවචෙං. තප්පටිපක්යෙ විසයය පත්යථතීති යයොජො. 

තබ්බිසෙබහුයලභයව පත්යථතීතියථාමානුසයකහිකායමහිනිබ්බින්ෙරූපා

යදවූපපත්ති. තංසභාවත්තාතිදිට්ඨිසභාවත්තා. අපරාපරන්තිඅඤ්ඤමඤ්ඤං.
එකච්චා හි දිට්ඨි එකච්චස්ස දිට්ඨාභිනියවසස්ස කාරණං යහොති, යථා

සක්කායදිට්ඨි ඉතරාසං. අභිනිවිසන්තස්සාති අභිනියවසෙයහතු. 

‘‘අයෙොනියසොමෙසිකාරයතො…යප.… අවිජ්ජාසයවො උප්පජ්ජතී’’ති ඉදං 
සච්චාභිනියවසස්ස ඵලභූතං අවිජ්ජාසවං දස්යසති

එකන්තවස්සියම වුට්ඨායෙෙ විය මයහො ප්පවත්ති. අවිජ්ජාසයවො සිද්යධො

යහොති වුට්ඨියහතුකමයහො සිද්ධියාඋපරියම වුට්ඨාෙංවිය. 

‘‘ෙන්දීරාගසහගතා’’තිආදීසු (මහාව. 14) විය තබ්භාවත්යථො

සහගතසද්යදොති ආහ ‘‘අනුසෙ…යප.… භූතතා වා’’ති. චිත්තස්ස 

අබ්භන්තරසඞ්ොතං හදෙන්ති විපාකචිත්තප්පවත්තිං සන්ධාය වදති. 
විපාකවට්යටපිකියලසවාසොහිතාඅත්ථිකාචිවියසසමත්තා. 

යලොභසහගතස්ස විඤ්ඤාණස්ස. ඉතරස්ස යදොසසහගතාදිකස්ස.
බයඤ්ජයෙෙ විය යභොජෙස්ස ආරම්මණස්ස අභිසඞ්ෙරණං වියසසාපාදෙං 

උපයසචෙං, ෙන්දීසප්පීතිකතණ්හා උපයසචෙංඑතස්සාති ෙන්දූපයසචෙං 
උපයසචෙභූතායපි ෙන්දියා රාගසල්ලඋපනිසයතො. උපසිත්යත පෙ
වත්තබ්බයමවෙත්ථීතිදස්යසතුංපාළියා ‘‘රාගසල්යලෙෙන්දූපයසචයෙෙ

විඤ්ඤායණො’’ති වුත්තන්ති තමත්ථං පාකටං කාතුං ‘‘යකෙ පෙ තං

ෙන්දූපයසචෙ’’න්තිපුච්ඡති. 
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රාගසල්යලොති යහතුම්හි කරණවචෙන්ති දස්යසන්යතො 

‘‘රාගසල්යලෙ යහතුභූතයතො’’ති ආහ. උපනිස්සෙපච්චෙත්යථො යචත්ථ
යහත්වත්යථො. උපගන්තබ්බයතො විඤ්ඤායණොති විභත්තිං පරිණායමත්වා

යයොයජතබ්බං. ‘‘පතිට්ොභාවයතො’’ති ඉමිො විඤ්ඤාණස්ස

නිස්සයාදිපච්චයතංවදති. යතොහ ‘‘රූපක්ෙන්ධංනිස්සාෙතිට්ෙතී’’ති.එවං 
දුතියාදිවිඤ්ඤාණට්ඨිතීසුපිනිස්සයාදිපච්චයතාවත්තබ්බාපතිට්ඨාවචෙයතො. 

85. යදිපි අකුසලමූලාදියකතිපුක්ෙලස්ස, තණ්හාදියකෙන්දියාවට්ටස්ස
දිසාභායවෙ වක්ෙති, තථාපි අඤ්ඤමඤ්ඤානුප්පයවසයතො එකස්මිං ෙයය
සිද්යධ ඉතයරපි සිද්ධා එව යහොන්තීති ඉමස්ස වියසසස්ස දස්සෙත්ථං 

‘‘ආහාරාදයෙො…යප.… වවත්ථයපතු’’න්ති වුත්තං. වක්ෙමායෙ වා

අකුසලමූලතණ්හාදියක ආදිසද්යදෙ සඞ්ගයහත්වා ‘‘ආහාරාදයයො’’ති

වදන්යතො ‘‘ෙොෙ’’න්ති බහුවචෙමාහ. එකස්ස අත්ථස්සාති රාගචරිතස්ස

උපක්කියලසතාසඞ්ොතස්ස එකස්ස පයයොජෙස්ස. බයේජෙත්යථොපි

ගහියතො, ෙ බයඤ්ජෙයමව ගහිතන්ති සුත්තපදානි 
අඤ්ඤමඤ්ඤපරියායවචොනි යථාරහං තණ්හාවත්ථූෙං තත්ථ කථිතත්තා

වුත්තං ‘‘සවත්ථුකා තණ්හා වුත්තා’’ති. යදොසවත්ථූෙං, දිට්ඨිවත්ථූෙඤ්ච 
තත්ථ කථිතත්තා ‘‘සවත්ථුයකො යදොයසො, සවත්ථුකා දිට්ඨි ච වුත්තා’’ති

ඉමමත්ථං සන්ධායාහ ‘‘වුත්තෙොනුසායරො’’ති. 

දුක්ොකායරෙ සහ දුක්ොකාරංගයහත්වාතිඅත්යථො. එවේයචතන්තියදි 
තංතංඅනුපස්සොබහුලස්ස වයසෙ පුරිමාහාරද්වයාදීසු
වියමොක්ෙමුෙවියසසනිද්ධාරණං කතං, එතං එවයමව යවදිතබ්බං, ෙ

අඤ්ඤථා.තත්ථකාරණංවදන්යතො ‘‘ෙ හී’’තිආදිමාහ.තස්සත්යථො–යථා 
අරියමග්ගාෙංඔධියසො කියලසප්පජහෙයතොපහාතබ්යබසුධම්යමසුනියයමො
අත්ථි, ෙඑවංවිපස්සොය පරිඤ්ඤාපහාොෙංඅනිච්චන්තිකත්තාති. 

අපයර පොහු – පුරියම ආහාරද්වයය පරිකියලසභායවෙ, 
දුක්ෙපච්චයත්තා ච දුක්ෙලක්ෙණං සුපාකටං. තත්ථ පුරියම 
විඤ්ඤාණට්ඨිතිද්වයවිඤ්ඤාණාහායර තතියවිඤ්ඤාණට්ඨිතියං
අනිච්චලක්ෙණං, මයෙොසඤ්යචතොහායර චතුත්ථවිඤ්ඤාණට්ඨිතියං
අෙත්තලක්ෙණං සුපාකටන්ති තිස්සන්ෙං අනුපස්සොෙං පවත්තිමුෙතාය
යතහි අප්පණිහිතාදිවියමොක්ෙමුයෙහි පරිඤ්ඤං ගච්ඡන්තීති. තථා
විපල්ලාසාදීසු පුරිමද්වයං දුක්ොනුපස්සොය උජුවිපච්චනීකං, ඉතරද්වයං
අනිච්චාෙත්තානුපස්සොෙං. ඉති පවත්තිමුෙතාය ච උජුවිපච්චනීකතාය ච
ඉයම ධම්මා යථාරහං අප්පණිහිතාදිවියමොක්ෙමුයෙහි පරිඤ්යඤයයා, 
පහාතබ්බා ච වුත්තා. තත්ථ
සුභසුෙසඤ්ඤාකාමුපාදාෙසීලබ්බතුපාදාෙකාමයයොගභවයයොගඅභිජ් ාකාය
ගන්ථකාමාසවකායමො  භයවො  රාගසල්ලඡන්දඅගතිගමොනි
සුෙස්සාදවයසෙ පවත්තෙයතො දුක්ොනුපස්සොය පටිපක්ෙභාවයතො
බයාපාදකායගන්ථයදොසසල්ලයදොසඅගතිගමොනි පවත්තිමුෙතාය 
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අප්පණිහිතවියමොක්ෙමුයෙෙ පහාතබ්බානි. තතියසඤ්ඤාදයයො
නිච්චාභිනියවසතන්නිමිත්තාහි අනිච්චානුපස්සොය පටිපක්ෙභාවයතො
අනිමිත්තවියමොක්ෙමුයෙෙ පහාතබ්බා. චතුත්ථසඤ්ඤාදයයො
අත්තාභිනියවසතන්නිත්තාහි අෙත්තානුපස්සොය පටිපක්ෙභාවයතො 
සුඤ්ඤතවියමොක්ෙමුයෙෙ පහාතබ්බා. තත්ථ මාෙසල්ලභයඅගතිගමොෙං 
නිච්චාභිනියවසනිමිත්තතා යවදිතබ්බා. ෙ හි අනිච්චයතො පස්සයතො
මාෙජප්පෙං, භයං වා සම්භවති. අවිජ්ජායයොගාදීෙං
අත්තාභිනියවසනිමිත්තතාපාකටාඑවාති. 

86. අප්පමඤ්ඤාවජ්ජා රූපාවචරසමාපත්තියයො දිබ්බවිහාරා 
‘‘යදවූපපත්තිසංවත්තනිකකුසලසමාපත්තියයො චා’’ති කත්වා, සතිපි
තබ්භායව පරහිතපටිපත්තියතො, නිද්යදොසතායචයසට්ඨාවිහාරාතිචතස්යසො

අප්පමඤ්ඤා බ්රහ්මවිහාරා, චතස්යසොඵලසමාපත්තියයො අරිෙවිහාරා ‘‘ආරකා
කියලයසහි අරියාෙං විහාරා’’ති. චතස්යසො ආරුප්පසමාපත්තියයො 

ආයෙේජවිහාරා, සතිපි යදවූපපත්තිසංවත්තනිකකුසලසමාපත්තිභායව
ආයෙඤ්ජසන්තතාහියලොකියයසු සිොප්පත්තියතො. 

අධිකරණයභයදොතිවත්ථුයභයදෙ. 

යං අභිණ්හං ෙ පවත්තති, තං අච්ඡරිෙන්ති දස්යසතුං 

‘‘අන්ධස්ස…යප.… උප්පජ්ජෙක’’න්ති වුත්තං. අධිතිට්ෙති සීලාදි එයතෙ 

සච්යචෙ, එත්ථ වා සච්යච නිමිත්තභූයත, අධිට්ොෙමත්තයමව වා තං
සච්චන්ති එවං කරණාධිකරණභාවත්ථා පච්චයවයසෙ යවදිතබ්බා
සමාොධිකරණසමාසපක්යෙ. තථා අඤ්ඤපදත්ථසමාසපක්යෙ. ඉතරස්මිං
පෙ සමායස කරණාධිකරණත්ථා එව, යත ච යෙො සීලාදිවයසෙ ච
යවදිතබ්බා. සුෙන්ති  ාෙවිපස්සොමග්ගඵලනිබ්බාෙසුෙං. 
යලොකියවිපාකසුෙම්පි ලබ්භයතව. ‘‘ොඤ්ඤත්ර යබොජ් ා…යප.…
පාණිෙ’’න්ති (සං. නි. 1. 98) හි ඉමාය ගාථාය සඞ්ගහිතා
අෙත්තපරිහාරමුයෙෙ සත්තාෙං අභයා නිබ්බාෙසම්පත්තිසුොවහා

චත්තායරොධම්මාඉධ ‘‘සුෙභාගිො’’තිවුත්තාති. අෙවයසසපරිොදාෙයතොති
ඵරණවයසෙඅෙවයසසග්ගහණයතො. 

පෙමස්සසතිපට්ොෙස්ස පඨමපටිපදාවයසෙ පවත්තස්සාතිඅධිප්පායයො.

එවං යසයසසුපි. ‘‘ෙථා හී’’තිආදිො යථාවුත්තපටිපදාසතිපට්ඨාොෙං
ොෙන්තරියකතංඋපමායවිභායවති.සතිපිචසබ්බාහි පටිපදාහිසබ්යබසං
සතිපට්ඨාොෙං නියමාභායව ොෙන්තරිකභායවෙ
යදසොක්කයමයෙයවත්ථ යෙසං අයමනුක්කයමො කයතොති යවදිතබ්යබො.
අථ වා කායයවදොසු සුභසුෙසඤ්ඤාෙං දුබ්බිනියවඨියතාය
අසුභදුක්ොනුපස්සොෙං කිච්චසිද්ධියතො පුරියමෙ පටිපදාද්වයයෙ පුරිමං
සතිපට්ඨාෙද්වයංයයොජිතංතදභාවයතො.ඉතයරෙඉතරං.තානිහිපුරියමසු 
සතිපට්ඨායෙසු කතකම්මස්ස ඉච්ඡිතබ්බානි. අථ වා යථා
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පටුෙ 

තණ්හාචරිතදිට්ඨිචරිතාෙං මන්දතික්ෙපඤ්ඤාෙං වයසෙ චතස්යසො පටිපදා
යයොජිතා, එවං චත්තාරි සතිපට්ඨාොනි සම්භවන්තීති දස්යසතුං
පටිපදාසතිපට්ඨාොෙංඅයමනුක්කයමොකයතො. 

‘‘තථා’’ති ඉමිො යථා සමාෙපටිපක්ෙතාය පඨමස්ස සතිපට්ඨාෙස්ස
භාවො පඨමස්ස  ාෙස්ස වියසසාවහා, එවං පීතිසහගතාදිසමාෙතාය 
දුතියසතිපට්ඨාොදිභාවො දුතියජ් ාොදීෙං වියසසාවහාති ඉමමත්ථං

උපසංහරති. පීතිපටිසංයවදොදීති ආදිසද්යදෙ සුෙපටිසංයවදෙං, 
චිත්තසඞ්ොරපටිසංයවදෙං, පස්සම්භෙඤ්ච සඞ්ගණ්හාති. චිත්තස්ස 
අභිප්පයමොදෙග්ගහණඤ්යචත්ථ නිදස්සෙමත්තං දට්ඨබ්බං 
පටිසංයවදෙසමාදහෙවියමොචොෙම්පි වයසෙ පවත්තියා ඉච්ඡිතබ්බත්තා. 

අනිච්චවිරාගාදීති ආදිසද්යදෙ නියරොධපටිනිස්සග්ගාසඞ්ගය්හන්ති. 

රූපාවචරසමාපත්තීෙන්ති එත්ථ පටිලද්ධමත්තං පඨමජ් ාෙං
පඨමජ් ාෙසමාපත්තියා පගුණවසීභාවාපාදෙස්ස පච්චයයො යහොති, ෙ
ඉතරාසං. ඉතරාසං පෙ අධිට්ඨාෙභායවෙ පරම්පරාය පච්චයයො යහොතීති

යවදිතබ්බං. බයාපාදවිහිංසාවිතක්කඅරතිරාගා බයාපාදවිතක්කාදයෙො. 

සුයෙොතිඅකිච්යඡෙ, අකසියරොතිඅත්යථො. 

දිබ්බවිහාරාදියක චත්තායරො විහායර පදට්ඨාෙං කත්වා 
ොොසන්තායෙසු උප්පන්ොය වුට්ඨාෙගාමිනිවිපස්සොය යථාක්කමං
අනුප්පන්ොකුසලානුප්පාදොදිවයසෙ පවත්තවිසයං සන්ධාය පාළියං 

‘‘පෙයමො විහායරො භාවියතො බහුලීකයතො’’තිආදි වුත්තං. 
සම්මප්පධාෙසදිසඤ්යහත්ථ සම්මප්පධාෙං වුත්තං. අරියවිහායර ච
යහට්ඨියමනිස්සාය උපරිමග්ගාධිගමායවායමන්තස්සඅයංෙයයොලබ්භති.
මග්ගපරියාපන්ෙස්යසව වා සම්මප්පධාෙස්ස ොොසන්තානිකස්ස
යථාවුත්තවිපස්සොගමයෙෙ තංතංකිච්චාදිකස්ස වයසයෙතං වුත්තං.
සක්කා හි විපස්සොගමයෙෙ සද්ධින්ද්රියාදිතික්ෙතාවියසයසො විය වීරියස්ස
කිච්චවියසසවිසයයොමග්යගොවිඤ්ඤාතුං. 

තථාසිොප්පත්තඋයපක්ොසතිපාරිසුද්ධිදිබ්බවිහාරංනිස්සාය උප්පන්ෙං
පඨමං සම්මප්පධාෙං මාෙප්පහාෙං උක්කංයසති, බ්රහ්මවිහාරසන්නිස්සයය 
උප්පන්ෙං දුතියං සම්මප්පධාෙං කාමාලයසමුග් ාතං, 
අරියවිහාරසන්නිස්සයයෙ උප්පන්ෙංතතියංසම්මප්පධාෙංඅවිජ්ජාපහාෙං, 
සන්තවියමොක්ෙසන්නිස්සයයෙ උප්පන්ෙං චතුත්ථං සම්මප්පධාෙං

භවූපසමංඋක්කංයසතීතිදස්යසතුං ‘‘පෙමංසම්මප්පධාෙ’’න්තිආදිවුත්තං. 

පහීෙමායෙොෙවිසංවායදයයාති මාෙප්පහාෙං සච්චාධිට්ොෙං වඩ්යඪති
විසංවාදෙනිමිත්තස්යසව අභාවයතො. අප්පහීෙමායෙො හි මාෙනිස්සයයෙ
කිඤ්චි විසංවායදයය. කාමාලයය, දිට්ඨාලයය ච සමුග් ාටියත 

චාගපටිපක්ෙස්ස අවසයරො එව ෙත්ථීති ආලෙසමුග් ායතො චාගාධිට්ොෙං 
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වඩ්යඪති. අවිජ්ජාය සමුච්ඡින්ොය පඤ්ඤාබුද්ධියා පරිබන්යධොව ෙත්ථි, 
භවසඞ්ොයරසු ඔස්සට්යඨසු අභවූපසමස්ස ඔකායසොව ෙත්ථීති 
මාෙප්පහාොදයයො සච්චාධිට්ඨාොදියක සංවඩ්යඪන්තීති දස්යසතුං 

‘‘මාෙප්පහාෙ’’න්තිආදිවුත්තං. 

අවිසංවාදෙසීයලො ධම්මච්ඡන්දබහුයලො ඡන්දාධිපයතයයං සමාධිං
නිබ්බත්යතති. චාගාධිමුත්යතො යෙක්ෙම්මජ් ාසයයො අයකොසජ්ජබහුලතාය
වීරියාධිපයතයයං, ඤාණුත්තයරො චිත්තං අත්තයෙො වයස වත්යතන්යතො 
චිත්තාධිපයතයයං, වූපසන්තසභායවො උපසමයහතුභූතාය වීමංසාය
වීමංසයයතො වීමංසාධිපයතයයං සමාධිං නිබ්බත්යතතීති
සච්චාධිට්ඨාොදිපාරිසුද්ධිඡන්දසමාධිආදීෙංපාරිපූරියා සංවත්තතීතිදස්යසතුං 

‘‘සච්චාධිට්ොෙංභාවිත’’න්තිආදි වුත්තං. 

ධම්මච්ඡන්දබහුයලො ඡන්දසමාධිම්හි ඨියතො 
ඉට්ඨානිට්ඨඡළාරම්මණාපායත අෙවජ්ජයසවී යහොති. ආරද්ධවීරියයො
වීරියසමාධිම්හි ඨියතො සංකියලසපක්ෙස්ස සන්තපෙවයසයෙව පුඤ්ඤං
පරිපූයරති. චිත්තං අත්තයෙො වයස වත්යතන්යතො චිත්තසමාධිම්හි ඨියතො

පඤ්ඤාය උපකාරානුපකාරයක ධම්යම පරිග්ගණ්හන්යතො බුද්ධිං ඵාතිං
ගමිස්සති. වීමංසාසමාධිම්හි ඨියතො ධම්මවිචයබහුයලො
උපධිපටිනිස්සග්ගාවහයමව පටිපත්තිං බූ්රයහතීති ඉමමත්ථං දස්යසතුං 

‘‘ඡන්දසමාධිභාවියතො’’තිආදි වුත්තං. 

දූරාදූරපච්චත්ථිකනිවාරයණ බහූපකායරො ඉන්ද්රිෙසංවයරො යමත්තාය

වියසසුප්පත්තියහතුයතො යමත්තං වඩ්යඪති. තයපෙ සංකියලසධම්යම
වික්ෙම්යභන්යතො වීරියාධියකො පරදුක්ොපෙයෙකාමතං සාහත්ථිකං

කයරොතීති තයපො කරුණං සංවඩ්යඪති. පඤ්ඤා පරියයොදාපිතා

සාවජ්ජාෙවජ්ජධම්යම පරිග්ගණ්හන්තී පහාසනිපාතයතො මුදිතං රක්ෙන්තී 
පරිබ්රයූහති. උපධිනිස්සග්යගො පක්ෙන්යදො නින්ෙයපොණපබ්භායරොව

සම්මයදව සත්තසඞ්ොයරසු උදාසියෙො යහොතීති යසො උයපක්ොවිහාරං 

පරිවඩ්යඪතීතිඉමමත්ථංදස්යසතුං ‘‘ඉන්ද්රිෙසංවයරො භාවියතො’’තිආදිවුත්තං.

යතොහ ‘‘යෙොෙස්සවියසසපච්චයෙො, යසො තංපරිපූයරතීතිවුත්යතො’’ති. 

87. දිසාභායවොතිෙයාෙංදිසාභායවොතියයොයජතබ්බං.අත්යථොපිස්ස 

පුබ්යබ වුත්තෙයයයෙව යවදිතබ්යබො. යෙෙ චතුක්යකෙ ෙස්ස 

රාගචරිතාදිපුග්ගලස්ස යවොදාෙං විසුද්ධි. යථා අපරිඤ්ඤාතා, අප්පහීො ච
පඨමාහාරවිපල්ලාසාදයයො රාගචරිතාදීෙං පුග්ගලාෙං උපක්කියලසා, එවං
පඨමපටිපදාදයයො භාවිතා බහුලීකතා යෙසං විසුද්ධියයො යහොන්තීති

වුත්තෙයානුසායරෙ සක්කා විඤ්ඤාතුන්ති ආහ ‘‘යහට්ො 

වුත්තෙෙයමවා’’ති. 
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අථ වා පුරිමාහි ද්වීහි පටිපදාහි සිජ් මාො විපස්සො අත්තයෙො
කිච්චවුත්තිසඞ්ොතං පවත්තිදුක්ෙම්පි සඞ්ගණ්හන්තී 
දුක්ොනුපස්සොබාහුල්ලවියසසයතො දුක්ෙලක්ෙණං පටිවිජ් න්තී 

‘‘අප්පණිහිතං වියමොක්ෙමුෙ’’න්ති වුත්තා. තතියාය පටිපදාය සිජ් මාො
සුෙප්පවත්තිකතාය සම්මයදව සන්තති ෙං භින්දිත්වා අනිච්චලක්ෙණං 

විභායවන්තී ‘‘අනිමිත්තං වියමොක්ෙමුෙ’’න්ති වුත්තා. චතුත්ථාය පෙ
පටිපදාය සිජ් මාො සුෙප්පවත්තිකතාය, විසදඤාණතාය ච 
සමූහකිච්චාරම්මණ ෙංභින්දිත්වාසම්මයදවඅෙත්තලක්ෙණංවිභායවන්තී 

‘‘සුේෙතංවියමොක්ෙමුෙ’’න්තිවුත්තා. 

තථා කායයවදොනුපස්සො වියසසයතො දුක්ෙලක්ෙණං විභායවන්තී, 
චිත්තානුපස්සො අනිච්චලක්ෙණං, ධම්මානුපස්සො අෙත්තලක්ෙණන්ති
තායථාක්කමං ‘‘අප්පණිහිතාදිවියමොක්ෙමුෙ’’න්තිවුත්තා. 

සප්පීතිකතාය අස්සාදානි පඨමදුතියජ් ාොනි විරජ්ජෙවයසෙ

වියසසයතො දුක්ෙයතො පස්සන්තියා විපස්සොය වයසෙ ‘‘අප්පණිහිතං

වියමොක්ෙමුෙ’’න්ති වුත්තානි. තතියං සන්තසුෙතාය බාහිරකාෙං
නිච්චාභිනියවසවත්ථුභූතං සභාවයතො ‘‘අනිච්ච’’න්ති පස්සන්තියා 

විපස්සොය වයසෙ ‘‘අනිමිත්තං වියමොක්ෙමුෙ’’න්ති වුත්තං. චතුත්ථං
උපක්කියලසවිගමාදීහිපරිසුද්ධංසුසමාහිතංයථාපයරසං, එවංඅත්තයෙොච 
යථාභූතසභාවාවයබොධයහතුතාය සම්මයදව ‘‘සුඤ්ඤ’’න්ති පස්සන්තියා

විපස්සොයවයසෙ ‘‘සුේෙතංවියමොක්ෙමුෙ’’න්තිවුත්තං. 

එවං විහාරාෙං විපස්සොවයසයෙව වියමොක්ෙමුෙතා, තත්ථ 
‘‘දිබ්බබ්රහ්මවිහාරාෙං සන්තසුෙතාය අස්සාදනීයතා’’තිආදිො 
අප්පණිහිතවියමොක්ෙමුෙතා යයොයජතබ්බා. අරියවිහාරස්ස පඤ්ඤාධිකත්තා
වියසසයතො අෙත්තානුපස්සොසන්නිස්සයතාය සුඤ්ඤතවියමොක්ෙතා.
ආයෙඤ්ජවිහාරස්ස සන්තවියමොක්ෙතාය අනිච්චලක්ෙණප්පටියවධස්ස
වියසසපච්චයසභාවයතො අනිමිත්තවියමොක්ෙමුෙතායයොයජතබ්බා. 

තථා පුරිමාෙං ද්වින්ෙං සම්මප්පධාොෙං සංකියලසවිසයත්තා 
කියලසදුක්ෙවීතික්කමස්ස දුක්ොනුපස්සොබාහුල්ලත්තා
අප්පණිහිතවියමොක්ෙමුෙතා. තතියස්ස අනුප්පන්ෙකුසලුප්පාදයෙෙ
ධම්මාෙං උදයවයවන්තතාවිභාවෙයතො අනිච්චලක්ෙණං පාකටන්ති
අනිමිත්තවියමොක්ෙමුෙතා. චතුත්ථස්ස උප්පන්ොෙං ඨිතත්තං 
බයාපාරාපජ්ජයෙෙ ධම්මාෙං අවසවත්තිතාදීපෙයතො අෙත්තලක්ෙණං
සුපාකටන්ති සුඤ්ඤතවියමොක්ෙමුෙතා. 

මාෙප්පහාොලයසමුග් ාතාෙං සහායතණ්හාපහාෙතාය
තණ්හාපණිධිවියසොධෙයතො අප්පණිහිතවියමොක්ෙමුෙතා. අවිජ්ජාපහාෙස්ස
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පටුෙ 

පඤ්ඤාකිච්චාධිකතාය සුඤ්ඤතවියමොක්ෙමුෙතා. භවූපසමස්ස 
සඞ්ොරනිමිත්තපටිපක්ෙතායඅනිමිත්තවියමොක්ෙමුෙතා. 

පකතියා දුක්ෙසභායව සඞ්ොයර ඤාණසච්යචෙ අවිසංවායදන්යතො
දුක්ෙයතො එව පස්සති, චාගාධිවිමුත්තතාය තණ්හං විදූරීකයරොන්යතො

රාගප්පණිධිං වියසොයසතීති පුරිමං අධිට්ඨාෙද්වයං ‘‘අප්පණිහිතං

වියමොක්ෙමුෙ’’න්ති වුත්තං. ඉතරස්ස පෙ අධිට්ඨාෙද්වයස්ස
සුඤ්ඤතානිමිත්තවියමොක්ෙමුෙතාවුත්තෙයා එව. 

ඡන්දාධිපයතයයා චිත්යතකග්ගතා වියසසයතො ධම්මච්ඡන්දවයතො 
යෙක්ෙම්මවිතක්කබහුලස්ස යහොති, වීරියාධිපයතයයා පෙ
කාමවිතක්කාදියක වියෙොයදන්තස්සාතිතදුභයංනිස්සායපවත්තාවිපස්සො

වියසසයතො රාගාදිප්පණිධීෙං වියසොසෙයතො ‘‘අප්පණිහිතං

වියමොක්ෙමුෙ’’න්ති වුත්තා. චිත්තාධිපයතයයං, වීමංසාධිපයතයයඤ්ච
නිස්සාය පවත්තා යථාක්කමං අනිච්චාෙත්තානුපස්සොබාහුල්ලයතො 

‘‘අනිමිත්තං වියමොක්ෙමුෙං, අප්පණිහිතංවියමොක්ෙමුෙ’’න්තිචවුත්තා. 

අභිජ් ාවිෙයයෙොඉන්ද්රියසංවයරො, කාමසඞ්කප්පාදිවියෙොදයෙොතයපො

ච වුත්තෙයයයෙව පණිධිපටිපක්ෙයතො අප්පණිහිතං වියමොක්ෙමුෙං, බුද්ධි
අෙත්තානුපස්සොනිමිත්තං, උපධිපටිනිස්සග්යගො
නිමිත්තග්ගාහපටිපක්යෙොති තදුභයසන්නිස්සයා විපස්සො යථාක්කමං 

‘‘සුේෙතං, අනිමිත්තං වියමොක්ෙමුෙ’’න්තිවුත්තා. 

ආසන්ෙපච්චත්ථිකරාගං පටිබාහන්තී යමත්තා රාගපණිධියා

පටිපක්යෙො, කරුණා පරදුක්ොපෙයොකාරවුත්තිකා දුක්ෙසහගතාය
දුක්ොනුපස්සොය වියසසපච්චයයොති තදුභයසන්නිස්සයා විපස්සො 

‘‘අප්පණිහිතං වියමොක්ෙමුෙ’’න්ති වුත්තා. මුදිතා සත්තාෙං 
යමොදග්ගහණබහුලා තදනිච්චතාදස්සෙයතො අනිච්චානුපස්සොය

වියසසපච්චයයොති තන්නිස්සයා විපස්සො අනිමිත්තං වියමොක්ෙමුෙං.

උයපක්ො ඤාණකිච්චාධිකතාය අෙත්තානුපස්සොය වියසසපච්චයයොති

තන්නිස්සයාවිපස්සො ‘‘සුේෙතංවියමොක්ෙමුෙ’’න්තිවුත්තාතිඑවයමත්ථ
පවත්තිආකාරයතො විපස්සයතො නිස්සයයතො, කිච්චයතො ච භින්දිත්වා
වියමොක්ෙමුොනියයොජිතානීති. 

සමතික්කමෙං පරිඤ්ඤාපහාෙඤ්ච. සපරසන්තායෙති අත්තයෙො, 
පයරසඤ්ච සන්තායෙ, යතෙ කායියකො, වාචසියකො ච විහායරො
‘‘වික්කීළිත’’න්ති වුත්යතොති දස්යසති ‘‘විවියධො හායරො’’ති කත්වා. තස්ස

පෙවිභාවොඉධඅධිප්යපතාෙයස්ස භූමිභාවයතො. යෙෙ පටිපක්ෙභායවෙ. 

යතසං පටිපක්ෙභායවොති යතසං ආහාරාදීෙං පටිපක්ෙභායවො
පහාතබ්බභායවො පටිපදාදීෙං පටිපක්ෙභායවො පහායකභායවොති
යයොයජතබ්බං. තත්ථ පටිපදාග්ගහයණෙ විපස්සො කථිතා. විපස්සො ච
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චත්තායරොආහායරපරිජාෙන්තීතප්පටිබද්ධඡන්දරාගංපජහතීතිඋජුකයමව 
යතසං පටිපක්ෙතා, එවං  ාොදීෙම්පි උපාදාොදිපටිපක්ෙතා යවදිතබ්බා
තදුපයදයසෙ විපස්සොය කථිතත්තා. විපල්ලාසසතිපට්ඨාොෙං
පටිපක්ෙභායවො පාකයටො එව. න්ති සීහවික්කීළිතං. වීසතියා චතුක්යකහි
විසභාගයතො විත්ථායරෙ විභත්තන්තිතීහි පයදහි සඞ්ගයහත්වාකථිකත්තා

වුත්තං ‘‘සඞ්යෙයපෙ දස්යසන්යතො’’ති. 

ඉන්ද්රිොෙන්ති සද්ධාදිඉන්ද්රියාෙං. දසන්ෙං චතුක්කාෙං නිද්ධාරණාති
යයොජො. 

88. නිග්ගච්ඡතීති නික්ෙමති. තයතො නිද්ධායරත්වා වුච්චමායෙො හි

නිග්ගච්ඡන්යතො විය යහොතීති. චත්තායරො පුග්ගයලති ‘‘තණ්හාචරියතො
මන්යදො’’තිආදිො (යෙත්ති. 6) වුත්යත චත්තායරො පුග්ගයල.

පුග්ගලාධිට්ඨායෙෙයචත්ථධම්යමොවුත්යතොතිආහ ‘‘භූතමිංනිද්දිසිත්වා’’ති. 

තයතො එවාති යථාවුත්තපුග්ගලචතුක්කයතො එව. ඉතරත්ථාපීති

‘‘සුොය…යප.… පුග්ගලා’’ති එත්ථාපි. සාධාරණාොති පඨමචතුත්ථාහිපි 

විමිස්සාය. ෙථාවුත්තාසූතිදුතියතතියාසු. 

යහට්ොති යදසොහාරවිභඞ්ගවිචයහාරසම්පාතවණ්ණොසු. 

එයසව ෙයෙොති කුසලමූලාදිද්වාදසතිකසඞ්ගයහො අෙවජ්ජපක්යෙො.
‘‘යවොදායති සුජ් ති එයතොති යවොදාෙ’’න්ති (යෙත්ති. අට්ඨ. 11) වං 
යෙතබ්බතංසන්ධායාහ. 

යථා හාරඋද්යදයසො කයතො, එවං ෙයාෙං අකරයණ කාරණං, 

පයයොජෙඤ්ච විභායවතුකායමො ‘‘කස්මා පො’’තිආදිමාහ. ෙයෙහි 

ෙයන්තයරහි. සම්භවදස්සෙත්ථන්ති උපපත්තිදස්සෙත්ථං.තත්ථසම්භයවො
අනුද්යදසක්කයමෙ නිද්දිසයෙ කරණං දස්සෙං පයයොජෙං. යදි හි ඉයම
ෙයා උප්පත්තිට්ඨාෙවයසෙ අසංකිණ්ණා භයවයයං, හාරා විය 
උද්යදසානුක්කයමයෙව නිද්දිසිතබ්බා සියුං. තථා හි වුත්තං හාරාෙං
උද්යදසාවසායෙ ‘‘එයත යසොළස හාරා පකිත්තිතා අත්ථයතො
අසංකිණ්ණා’’ති(යෙත්ති. 1). 

යස්මා පයෙයත මූලපයදහි මූලපදන්තරනිද්ධාරයණෙ අඤ්ඤමඤ්ඤං
යත නිග්ගච්ඡන්ති, තස්මා එකස්මිං නිද්දිට්යඨ ඉතයරොපි අත්ථයතො
නිද්දිට්යඨොයයව ොම යහොතීති ඉමස්ස අත්ථස්ස දස්සෙත්ථං 

‘‘උද්යදසානුක්කයමෙ නිද්යදයසොෙකයතො’’ති. 

ඉදානි තයමව සඞ්යෙයපෙ වුත්තමත්ථං විත්ථායරෙ දස්යසතුං 

‘‘පෙමෙෙයතො හී’’තිආදි වුත්තං. තත්ථ තණ්හාදිට්ඨිචරිතවයසෙ ද්විධා
පුග්ගයලවිභජිත්වායතසංවයසෙෙන්දියාවට්ටෙයංනීහරිත්වාපුෙයතඑව 
තණ්හාදිට්ඨිචරියත චතුප්පටිපදාවිභායගෙ විභජිත්වා සීහවික්කීළිතස්ස
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ෙයස්ස සම්භයවොදස්සියතො, යතඑවචතුප්පටිපදායභදභින්යෙපුග්ගයලපුෙ 
උග් ටිතඤ්ඤුආදිවිභායගෙතිධාවිභජිත්වාතිපුක්ෙලස්සෙයස්සසම්භයවො

දස්සියතො. තංසන්ධායාහ ‘‘පෙමෙෙයතො…යප.…නිද්දිට්යෙො’’ති. 

යස්මාසුභසුෙසඤ්ඤාහියලොයභො, නිච්චසඤ්ඤායයදොයසො‘‘ඉමිොයම 
අෙත්යථොකයතො’’තිආ ාතුප්පත්තියතො, අත්තසඤ්ඤායයමොයහොගහියතො 
යහොති. තථා අසුභසඤ්ඤාදීහි අයලොභාදයයො, තස්මා ධම්මාධිට්ඨාෙවයසෙ
තතියෙයයතො දුතියෙයස්සසම්භයවො.යස්මාපෙයලොයභසතිසම්භවයතො
යලොභග්ගහයණයෙව යදොයසො ගය්හති. යලොයභො ච තණ්හා, යමොයහො
අවිජ්ජා, තප්පටිපක්ෙයතො අයලොභායදොයසහි සමයථො ගය්හති, අයමොයහෙ 
විපස්සො, තස්මා ධම්මාධිට්ඨාෙවයසයෙව දුතියෙයයතො පඨමෙයස්ස
සම්භයවොති ඉමං වියසසං දීයපතුං උද්යදසානුක්කයමෙ නිද්යදයසො ෙ

කයතොතිදස්යසන්යතො ‘‘ධම්මාධිට්ොෙවයසෙපො’’තිආදිමාහ. 

යතයෙවාති තතියෙයයතො දුතියෙයස්ස විය දුතියෙයයතො
පඨමෙයස්සපි සම්භවයතො. එවං පාළියං පුග්ගලාධිට්ඨාෙවයසෙ ආගතං
නිස්සාය අට්ඨකථායං ධම්මාධිට්ඨාෙවයසයෙව ෙයනිග්ගයමො

නිද්ධාරියතොති අයයමව වියසයසො. ෙදි එවන්ති පාළියං ආගතප්පකාරයතො
අඤ්යඤෙපි පකායරෙ ෙයා නිද්ධායරතබ්බා, එවං සන්යත යථා
පුග්ගලාධිට්ඨාෙවයසෙ පඨමෙයයතො තතියෙයස්ස, තතියෙයයතො
දුතියෙයස්ස සම්භයවො දස්සියතො, එවං ධම්මාධිට්ඨාෙවයසයෙව
පඨමෙයයතො තතියෙයදුතියෙයාෙං, ධම්මාධිට්ඨාෙවයසයෙව

දුතියෙයයතො තතියෙයස්ස සම්භයවො දීයපතබ්යබොති ඉමමත්ථමාහ ‘‘ද්යව

හුත්වා…යප.… සිො’’ති. 

තත්ථ ෙයෙොති පච්ඡා වුත්තදුතියෙයයො. අත්ථයතොති අත්ථාපත්තියතො, 
අත්ථයතො ලබ්භමාෙත්තා එව සරූයපෙ ෙකථියතොති අත්යථො. ඉදානි තං

අත්ථාපත්තිං එකන්තිකං කත්වා දස්යසතුං ‘‘ෙස්මා’’තිආදි වුත්තං. 

අනුප්පයවයසො ඉච්ඡියතො තංතංෙයමූලපදාෙං ෙයන්තරමූලපයදසු
සමවරුජ් ෙයතො. තථා හි ‘‘යත්ථ සබ්යබො අකුසලපක්යෙො සඞ්ගහං
සයමොසරණං ගච්ඡති, යත්ථ සබ්යබො කුසලපක්යෙො සඞ්ගහං සයමොසරණං

ගච්ඡතී’’ති (යෙත්ති. 3) ච වුත්තං. අෙේච අත්යථොති ‘‘ෙයාෙං
අඤ්ඤමඤ්ඤඅනුප්පයවයසොනිග්ගයමො’’තිඅයංදුවියධොඅත්යථො. පිටකාෙං

අත්ථකථෙං යපටකං, යසො එව උපයදයසොති යපටයකොපයදයසො, 
උපයදසභූතාපරියත්තිසංවණ්ණොතිඅත්යථො. 

ආදියතො පට්ොොති ෙයාෙං 
අඤ්ඤමඤ්ඤඅනුප්පයවසනිග්ගමමත්තයමව අවිභායවත්වා ෙයවිචාරස්ස

පඨමාවයවයතොපභුති විභාවො දීපොපකාසො. 
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පටුෙ 

යදොසදිට්ඨීති අප්පස්සාදතාදියදොසගාහිකදිට්ඨී, යදොසදස්සියෙොතිඅත්යථො.
යත හි අසමූහතානුසයා, කායමසු ච ආදීෙවදස්සියෙො. ඉදඤ්හි යෙසං

අඞ්ගද්වයංඅත්තකිලමථානුයයොගස්සකාරණංවුත්තං. ෙත්ථිඅත්යථොතියයො
රාගාභිභූයතහිඅන්ධබායලහිපරිකප්පියතො දිට්ඨධම්මියකොකායමහිඅත්යථො, 
යසො මධුබින්දුගිද්ධස්ස මධුලිත්තසත්ථධාරාවයලහෙසදියසො අප්පස්සායදො
බහුදුක්යෙො බහුපායායසො බහුආදීෙයවො සවි ායතො සපරිළායහො
සම්පරායියකොතයථවාතිසබ්බදාපිවිඤ්ඤූජාතිකස්ස කායමහිපයයොජෙංෙ

විජ්ජති. අෙජ්යඣොසිතාතිඅෙභිභූතා විහරන්ති. යතෙවුච්චතිසුොපටිපදාති 
යතෙ මන්දකියලසභායවෙ යතසං පුග්ගලාෙං අකිච්යඡෙ සිජ් මාො

විපස්සො පටිපදා ‘‘සුො පටිපදා’’ති වුච්චති. අජ්යඣොසිතාති අභිනිවිට්ඨා. 

ඉයම සබ්යබ සත්තාති ඉයම තණ්හාදිට්ඨිචරිතභායවෙ ද්විධා වුත්තා 
අපරිමාණප්පයභදාසබ්යබපිපටිපජ්ජන්තාසත්තා. 

සුයෙෙ පටිනිස්සජ්ජන්තීති කියලයස අකිච්යඡෙ පජහන්ති. ‘‘ඉමා

චතස්යසො පටිපදා’’තිආදි පටිපදාෙං එත්තාවතායං, විසයභාවකිච්යචසු ච

බයභිචාරාභාවදස්සෙං. අෙං පටිපදාති නිගමෙං, අයං පටිපදා යාය වයසෙ
සීහවික්කීළිතස්සෙයස්ස භූමිදස්සෙත්ථං චත්තායරො පුග්ගලානිද්ධාරිතාති

අධිප්පායයො. චතුක්කමග්යගෙ කියලයස නිද්දිසතීති අෙන්තරං
වක්ෙමායෙෙ ආහාරාදිචතුක්කමග්යගෙ දසවත්ථුයක කියලසසමූයහ

නිද්දිසති. චතුක්කමග්යගෙ අරිෙධම්යමසු නිද්දිසිතබ්බාති තප්පටිපක්යෙෙ
පටිපදාදිචතුක්කමග්යගෙ අරියධම්යමසු යබොධිපක්ඛියයසු විසයභූයතසු
නිද්ධායරත්වාකයථතබ්බා. 

ඉදේචපමාණංචත්තායරොආහාරාතිඉයමසං විපල්ලාසාෙංපවත්තියා
පමාණං, යදිදංචත්තායරොආහාරා.ඉදංවුත්තංයහොති–යාවයදව චත්තායරො
ආහාරාපරිඤ්ඤංෙගච්ඡන්ති, තාවයදවචත්තායරොවිපල්ලායසවිභජන්ති. 
යාවයදව චත්තායරො විපල්ලාසා අප්පහීො, තාවයදව චත්තාරි උපාදාොනි 

පරිබ්රහූන්තීති. එවං සබ්බත්ථ යථාරහං වත්තබ්බං. යතොහ ‘‘එවං ඉමානි

සබ්බානිදසපදානී’’ති.‘‘යයොයජතබ්බානී’’තිචවචෙයසයසො. 

‘‘අභිජ්ඣාෙ ගන්ථතී’’ති ඉමිො අභිජ් ායෙයමව ගන්ථෙන්ති

දස්යසති. එස ෙයයො යසයසසුපි. පපේයචන්යතොති දිට්ඨාභිනියවසං
විත්ථායරන්යතො. 

විප්පටිසාරුප්පත්තියහතුභායවො කියලසාෙං ආසවෙන්ති ආහ 

‘‘ආසවන්තී’’ති. කිංවිප්පටිසාරාතියතෙ කියලසාෙංවීතික්කමවත්ථුංවදති.

යස්මා අප්පහීොනුසයස්යසව විප්පටිසාරා, ෙ ඉතරස්ස, තස්මා ‘‘යෙ

විප්පටිසාරා, යත අනුසො’’ති වුත්තං. පදද්වයයෙපි ඵලූපචායරෙ කාරණං
වුත්තං. 
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පෙයමෙ පයදොති යථාවුත්යතසු දසසු සුත්තපයදසු පඨයමෙ පයදෙ. 

පෙමාෙ දිසාොති තදත්ථසඞ්ොතාය සීහවික්කීළිතස්ස සංකියලසපක්යෙ 
පඨමායදිසාය. 

ඉතීති එවං, වුත්තෙයයොති අත්යථො. කුසලාකුසලාෙන්ති

යථාවුත්තඅෙවජ්ජසාවජ්ජධම්මාෙං. පක්ෙපටිපක්ෙවයසොති

යවොදාෙපක්ෙතප්පටිපක්ෙවයසෙ. යෙොජොති පඨමදිසාදිභායවෙ යුත්යත
කත්වා මෙසානුයපක්ෙො. ‘‘මෙසා යවොයලොකයයත’’ති (යෙත්ති. 4) හි
වුත්තං. 

තස්සාති දිසායලොකෙස්ස. යසොතාපත්තිඵලාදීෙං පරියයොසාෙතා
ඉන්ද්රියවයසෙ යවදිතබ්බා. යයසඤ්හි සද්ධාදීෙං ඉන්ද්රියාෙං වයසෙ
සතිපට්ඨාොදීනි සිජ් න්ති, යතසං වයසෙ යසොතාපත්තිඵලාදීෙං
පරියයොසාෙතා. තත්ථ යසොතාපත්තිඵයල සද්ධින්ද්රියං පාරිපූරිං ගච්ඡති.
යසොතාපන්යෙොහිසද්ධායපරිපූරිකාරී.සකදාගාමිඵයල වීරියින්ද්රියංපාරිපූරිං
ගච්ඡති. සකදාගාමී හි ආරද්ධවීරියයො උපරිමග්ගාධිගමාය. අොගාමිඵයල
සමාධින්ද්රියං පාරිපූරිං ගච්ඡති. අොගාමී සමාධිස්මිං පරිපූරිකාරී. අග්ගඵයල
අරහත්යත සතින්ද්රියඤ්ච පඤ්ඤින්ද්රියඤ්ච පාරිපූරිං ගච්ඡති. අරහා හි
සතියවපුල්ලප්පත්යතො, පඤ්ඤායවපුල්ලප්පත්යතොචාති. 

අපයර පොහු – සද්ධාබයලෙ සුභසඤ්ඤාය පහාෙං. සද්දහන්යතො හි 
පටික්කූලමෙසිකායරකම්මං කයරොති. වීරියබයලෙ සුෙසඤ්ඤාය පහාෙං.
වීරියවා හි සුෙස්සාදං අභිභවිත්වා යයොනියසොමෙසිකාරමනුයුඤ්ජති.
සමාධිබයලෙනිච්චසඤ්ඤායපහාෙං. සමාහියතොහිසඞ්ොරාෙංඋදයබ්බයං
පරිග්ගණ්හන්යතොඅනිච්චසඤ්ඤංපටිලභති. පඤ්ඤාබයලෙඅත්තසඤ්ඤාය
පහාෙං. පඤ්ඤවා හි සඞ්ොරාෙං අවසවත්තිතං සල්ලක්යෙන්යතො 
අත්තසුඤ්ඤතං පටිවිජ් ති. සති පෙ සබ්බත්ථාපි ඉච්ඡිතබ්බා. යතොහ
‘‘සතිං ච ඛ්වාහං, භික්ෙයව, සබ්බත්ථිකං වදාමී’’ති (සං.නි. 5.234; මි. ප.
2.1.13). එවං චතුවිපල්ලාසප්පහායීෙංචතුන්ෙංඉන්ද්රියාෙංපාරිපූරිට්ඨාෙං
චත්තාරි සාමඤ්ඤඵලානි චතුවිපල්ලාසමුොෙං චතුන්ෙං දිසාෙං
පරියයොසාොනිවුත්තානීති. 

‘‘යලොයභො අකුසලමූල’’න්තිආදි යලොභාදීෙං යහතුඵලභායවෙ
සම්පයුත්තතායදස්සෙං. 

තත්ථ මොපියකොති යයභුයයවයසෙ වුත්තං. අමොපියකොපි හි

ආරම්මයණෙ විපරියයසවයසෙ යලොයභො උප්පජ්ජති. මොපියකොති වා
මොපිකාකායරෙ. ඵස්සයවදනූපවිචාරරාගවිතක්කපරිළාහා සහජාතාපි

ලබ්භන්ති, අසහජාතාපි. ‘‘උප්පායදො’’ති එයතෙ

උප්පජ්ජමාෙසඞ්ොරග්ගහණන්ති ‘‘උප්පජ්ජතී’’ති වුත්තං.
උප්පාදලක්ෙණස්යසවපෙගහයණ ‘‘උප්පජ්ජතී’’තිෙවත්තබ්බංසියා.ෙ
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හි උප්පායදො උප්පජ්ජති, රාගජපරිළාහයහතුකතා ච යතසං රාගස්ස
තණ්හාසභාවත්තා. තණ්හා හි දුක්ෙස්ස සමුදයයො, යංකිඤ්චි සමුදයධම්මං, 
සබ්බංතංදුක්ෙන්ති.තථාචවුත්තං‘‘තණ්හාසහජාතයවදොය පෙයලොයභො
සහජාතාදිපච්චයයහි ච පච්චයයො’’ති. එවං ඉට්ඨාරම්මයණ 

උප්පන්ෙයලොභසහගතසුෙයවදොය උදයයො ඉධ ‘‘උප්පායදො 

සඞ්ෙතලක්ෙණ’’න්තිවුත්යතො, තස්සාවිපරිණායමො ‘‘විපරිණාමදුක්ෙතා’’ති.
විපරිණාමාවත්ථා ච උදයාවත්ථං විො ෙ යහොතීති සා තං නිස්සාය

උප්පජ්ජන්තීවියවුත්තා ‘‘උප්පාදං…යප.… දුක්ෙතා’’ති. 

යදොයසො අකුසලමූලන්තිආදීසුපි වුත්තෙයානුසායරෙ අත්යථො

යවදිතබ්යබො. අයං පෙ වියසයසො – ඨිතස්ස අේෙථත්තං ොම ජරා, තං

නිස්සාය යදොමෙස්සස්ස උප්පජ්ජෙයතො වුත්තං ‘‘ඨිතස්ස…යප.…

දුක්ෙදුක්ෙතා’’ති. යදොසජපරිළාහයහතුකතා ජරායයදොසබහුලස්සපුග්ගලස්ස
ෙචියරෙජීරණයතො යවදිතබ්බා. 

වයෙොති සඞ්ොරාෙං නියරොයධො. අනිච්චතාවයසෙ ච සඞ්ෙතධම්මාෙං

සඞ්ොරදුක්ෙතාතිවුත්තං ‘‘වෙ…යප.… සඞ්ොරදුක්ෙතා’’ති.යතොහභගවා
‘‘යදනිච්චං තං දුක්ෙ’’න්ති (සං. නි. 3.15, 45, 76; පටි. ම. 2.10). 
යමොහජපරිළාහයහතුකතා වයලක්ෙණස්ස යයභුයයයෙ 
සම්යමොහනිමිත්තත්තා, මරණස්ස අවිජ්ජාපච්චයත්තා ච සංසාරප්පවත්තියා 
යවදිතබ්බා. 

අයලොභාදීෙං පඤ්ඤාදිපාරිපූරියහතුකතා යථාරහං 
උපනිස්සයයකොටිසහජාතයකොටියා ච පච්චයභායවෙයවදිතබ්බා. සබ්යබහි
කුසලා ධම්මා සබ්යබසං කුසලාෙං ධම්මාෙං යථාසම්භවං පච්චයවියසසා
යහොන්ති එවාති. අබයාපාදවිතක්කසන්නිස්සයයො උපවිචායරො 

අබයාපාදූපවිචායරො. අවිහිංසූපචායරපිඑයසවෙයයො. 

අෙං තිපුක්ෙයලො ොම දුතියෙො ෙයෙො සද්ධිං දිසායලොකෙෙයයෙ

නිද්දිට්යඨොති වචෙයසයසො. ‘‘ඉයම චත්තායරො’’තිආදි
පුග්ගලාධිට්ඨායෙයෙවෙන්දියාවට්ටස්සෙයස්ස භූමිදස්සෙත්ථංආරද්ධං. 

ඉයම යථාවුත්තපටිපදාචතුක්කස්ස වයසෙ චතුබ්බිධා. වියසයසොති 
දිට්ඨිතණ්හාසන්නිස්සයතාවියසයසෙ. දිට්ඨිචරියතො හි තික්ෙපඤ්යඤො, 
මන්දපඤ්යඤො ච සුොය පටිපදාය ඛිප්පාභිඤ්ඤාය ච දන්ධාභිඤ්ඤාය ච
නියයාතීති ද්විධා වුත්යතොති. තථා තණ්හාචරියතො දුක්ොය පටිපදාය
ඛිප්පාභිඤ්ඤායච දන්ධාභිඤ්ඤායචනියයාතීතිද්විධාවුත්යතොතිදස්සියතො

චායමත්යථො. යතොහ ‘‘ද්යව යහොන්ති දිට්ඨිචරියතො ච තණ්හාචරියතො

චා’’ති. 

චත්තායරො හුත්වාති සීහවික්කීළිතස්ස ෙයස්ස භූමිදස්සයෙ චත්තායරො

හුත්වා ඨිතා, චතුප්පටිපදාවයසෙචත්තායරොකත්වාවුත්තාතිඅත්යථො. තයෙො 
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පටුෙ 

යහොන්තීති තිපුක්ෙලස්ස ෙයස්ස භූමිදස්සයෙ උග් ටිතඤ්ඤුආදිවයසෙ

තයයො භවන්ති. තයෙො හුත්වාති තථා තයයො හුත්වා ඨිතා තයයො කත්වා 

කථිතා. ද්යවයහොන්තීතිඉදානිෙන්දියාවට්ටස්සෙයස්ස භූමිදස්සයෙද්යව

භවන්ති. අජ්යඣොසාෙන්ති දිට්ඨිඅජ්ය ොසාෙං. අභිනියවයසොති

තණ්හාභිනියවයසො. අහංකායරොති අහංමායෙො ‘‘අහ’’න්ති වා කරණං 

අහංකායරො. දිට්ඨිමාෙමඤ්ඤොෙං වයසෙ ‘‘අහමස්මී’’ති සමනුපස්සො 

මමංකායරො, මමායෙංතණ්හාග්ගායහො. 

දසපදානි ‘‘පෙමා දිසා’’ති කාතබ්බානීති ෙන්දියාවට්ටස්ස ෙයස්ස
‘‘පඨමාදිසා’’තිකරණීයානි, ‘‘පඨමාදිසා’’ති වවත්ථයපතබ්බානීතිඅත්යථො. 

සංඛිත්යතෙ…යප.… පක්ෙස්සාති අයෙකප්පයභදස්සපි කණ්හපක්ෙස්ස
සංකියලසපක්ෙස්ස අත්ථං සංඛිත්යතෙ සඞ්යෙයපෙ පටිපක්යෙ
වත්තමායෙ යවොදාෙධම්යම උද්දිස්ස ඤායපන්ති පකායසන්ති, පඨමා

කාතබ්බාති යයොජො. දස පදානි දුතිෙකානීති තණ්හාදිකා දස යකොට්ඨාසා 
‘‘දුතියා දිසා’’ති කාතබ්බා. ‘‘සංඛිත්යතෙ…යප.… කණ්හපක්ෙස්සා’’ති
ආයෙත්වා යයොයජතබ්බං. 

යෙොනියසොති උපායයසො. යෙොනියසො මෙසිකායරො අනිච්චාදිවයසෙ

පඨමමෙසිකායරො. පේොති සුතචින්තාමයී පඤ්ඤා,  ාොභිඤ්ඤා ච. 

නිබ්බිදාති නිබ්යබධඤාණං. යසොමෙස්සධම්මූපසඤ්හිතං පයමොදාදිසහගතං
යචතසිකසුෙං. 

කුසලපක්යෙ චාති ච-සද්යදො සමුච්චයත්යථො, යතෙ උභයපක්ෙයතො
සමුච්චයවයසෙචතස්යසො දිසා, ෙපච්යචකන්තිදස්යසති. 

යතසන්ති තණ්හාදීෙං, තණ්හාය, තණ්හාපක්ඛිකාෙඤ්චාති අත්යථො.
සතිපි අෙවයසසයතො රායග පහීයමායෙ අෙවයසසයතො අවිජ්ජාපි 
පහීයයතව, රාගස්ස පෙ යචයතොවිමුත්ති උජුපටිපක්යෙොති දස්සෙත්ථං 

‘‘රාගවිරාගා’’ති වුත්තං. අවිජ්ජාවිරාගාති එත්ථාපි එයසව ෙයයො. අයඤ්ච
අත්යථො ‘‘ආසවාෙං ෙයා අොසවං යචයතොවිමුත්තිං
පඤ්ඤාවිමුත්ති’’න්තිආදිො (ම. නි. 1.438) ආගතපාළියා 
අත්ථවණ්ණොවයසෙ වුත්තා, ඉධ පෙ ‘‘රාගවිරාගා යචයතොවිමුත්ති
යසක්ෙඵලං, අවිජ්ජාවිරාගා පඤ්ඤාවිමුත්ති අයසක්ෙඵල’’න්තිආදිො 
(යෙත්ති. 51) යවවචෙසමායරොපයෙ ආගතත්තා පුරිමා අොගාමිඵලං. 
තඤ්හි කාමරාගස්ස උජුවිපච්චනීකයතො සමාධිපාරිපූරියාව වියසසයතො
‘‘රාගවිරාගා යචයතොවිමුත්තී’’ති වුච්චති, පච්ඡිමා අරහත්තඵලං තණ්හාය, 
අවිජ්ජාය ච අෙවයසසප්පහාෙයතො, පඤ්ඤාපාරිපූරියා ච ‘‘අවිජ්ජාවිරාගා
පඤ්ඤාවිමුත්තී’’ති වුච්චති. 

තත්ථාති ෙන්දියාවට්ටෙයය. යතසූති ‘‘චත්තාරි පදානී’’ති වුත්යතසු
තණ්හාදීසුචතූසු මූලපයදසු.ඉධසයමොසරණන්තිසඞ්ගයහොවුත්යතො, යසොච
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සභාවයතො, සභාගයතො ච යහොතීති තණ්හාදීනි චත්තාරි දස්යසත්වා ‘‘යතසු

අට්ොරස මූලපදානි සයමොසරන්තී’’ති වුත්තං. සමථං භජන්ති සභාවයතො, 

සභාගයතො චාති අධිප්පායයො. විපස්සෙං භජන්තීති එත්ථාපි එයසව ෙයයො.
ෙයාධිට්ඨාොෙං ෙයාධිට්ඨායෙ අනුප්පයවයසො ෙයාෙං ෙයයසු

අනුප්පයවයසො එව ොම යහොතීති ආහ ‘‘තිපුක්ෙයලො…යප.…

අනුප්පවිසන්තී’’ති. 

අයලොභායමොහපක්ෙං අභජායපත්වා අයදොසපක්ෙං භජායපතබ්බස්ස 
ෙන්දියාවට්ටසීහවික්කීළිතමූලපදස්ස අභාවයතො අයදොයසො

එකසුත්තයකොටියා එකයකොව යහොතීති දස්යසන්යතො ආහ ‘‘අයදොයසො

අයදොයසො එවා’’ති. යදොයසො යදොයසො එවාති එත්ථාපි එයසව ෙයයො. 

සයමොසරන්ති සභාගයතොචසභාවයතොචසඞ්ගහං ගච්ඡන්තීතිඅත්යථො. 

භූතමි යගොචයරොති ච මූලපදානි එව සන්ධාය වදති. එයකකං ෙෙං

අනුප්පවිසති තංතංමූලපදානුප්පයවසයතො.කුසයල වාවිඤ්ඤායතඅකුසයලො

පටිපක්යෙො, අකුසයල වා කුසයලො පටිපක්යෙො අන්යවසිතබ්යබො 
සංවණ්ණියමාෙසුත්තපදානුරූපයතො උපපරික්ඛිතබ්යබො. අන්යවසො

උපපරික්ො‘‘දිසායලොකෙ’’න්තිවුච්චති. යසොෙයෙො නිද්දිසිතබ්යබොතිතථා
අන්යවසිත්වා යතහි ධම්යමහි දිසා වවත්ථයපත්වා යසො යසො ෙයයො
නිද්ධායරත්වා යයොයජතබ්යබො. යථා මූලපයදසු මූලපදාෙං අනුප්පයවයසො
සංවණ්ණියතො, ඉමිොව ෙයයෙ මූලපදයතො මූලපදාෙං නිද්ධාරණාති

යවදිතබ්බාතිදස්යසන්යතො ‘‘ෙථාඑකම්හි…යප.…නිද්දිසිතබ්බානී’’තිආහ. 

‘‘එයකකස්මිේහී’’තිආදිකාරණවචෙං. 

තත්ථ තත්ථාති එයකකස්මිං ෙයය. එකස්මිං ධම්යම විේොයතති
තණ්හාදියක එකස්මිං මූලපදධම්යම සරූපයතො, නිද්ධාරණවයසෙ වා

විඤ්ඤායත. සබ්යබ ධම්මා විේොතා යහොන්තීති තදඤ්ඤමූලපදභූතා
සබ්යබ යලොභාදයයො විඤ්ඤාතා ෙයස්ස භූමිචරණායයොගයතාය පකාසා

පාකටා යහොන්ති. ‘‘ඉයමස’’න්තිආදි ෙයත්තයදිසාභූතධම්මාෙං
මත්ථකපාපයෙෙ තිණ්ණං ෙයාෙං කූටග්ගහණං, තං යහට්ඨා 
වුත්තෙයයමව. 

පුෙ ‘‘ඉයමසූ’’තිආදි කම්මෙයද්වයස්ස විභාගවිභාවෙං, තං
විඤ්යඤයයයමව. 

ෙයසමුට්ඨාෙවාරවණ්ණොනිට්ඨිතා. 

සාසෙපට්ඨාෙවාරවණ්ණො 

89. සඞ්ගහවාරාදීසූතිසඞ්ගහවාරඋද්යදසනිද්යදසවායරසු. සරූපයතොෙ

දස්සිතං, අත්ථයතො පෙ දස්සිතයමවාති අධිප්පායයො. තයමව හි අත්ථයතො
දස්සෙත්ථං උදාහරණභායවෙ නික්ඛිපති, යථා මූලපයදහි පට්ඨාෙං 
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නිද්ධායරතබ්බන්ති. ‘‘අේෙමේෙසඞ්ගයහො’’ති ඉදං මූලපදපට්ඨාොෙං
අඤ්ඤමඤ්ඤයතො නිද්ධායරතබ්බතාය කාරණවචෙං ‘‘සති අනුප්පයවයස

තයතො විනිග්ගායමො සියා’’ති. පට්ොෙන්ති එත්ථ ප-ඉති උපසග්ගපදං, තං
පෙ ‘‘විභත්යතසු ධම්යමසු යං යසට්ඨං, තදුපාගමු’’න්තිආදීසු විය

පකාරත්ථයජොතකන්ති දස්යසන්යතො ‘‘පකායරහි ොෙ’’න්තිආදීසු විය

පකාරත්ථයජොතකන්ති දස්යසන්යතො ‘‘පකායරහි ොෙ’’න්ති ආහ. ඉධාති

ඉමස්මිං යෙත්තිප්පකරයණ. තස්සාති යදසොසඞ්ොතස්ස 

පරියත්තිසාසෙස්ස. තථාභාවදීපෙන්ති යවයෙයයජ් ාසයානුරූයපෙ
පවත්තිතත්තා සංකියලසභාගියතාදිප්පකායරහි ඨිතභායවෙ දීයපතබ්බත්තා

‘‘දීපිස්සතීති දීපෙ’’න්ති කත්වා. පතිට්ෙහන්ති අධිසීලසික්ොදයයො

සමුදායරූයපෙ ගහිතා. එයතහි සංකියලසධම්මාදීහි, සංකියලසධම්මාදීෙං
අධිසීලසික්ොදීෙං පවත්තනුපායතා අනුපුබ්බිකථාය සාමුක්කංසිකාය

ධම්මයදසොය දීයපතබ්බා. යතසන්තිසංකියලසධම්මාදීෙං. පුෙ යතසන්ති 
සුත්තානිසන්ධායාහ. 

යගොට්ොති වජා. පට්ඨිතගායවොති ගතගායවො. ආගතට්ොෙස්මින්ති
සීහොදසුත්තං (ම. නි. 1.156) වදති. පවත්තගමෙත්තා එත්ථාති

වචෙයසයසො. අථ වා ගච්ඡති එත්ථාති ගමෙං, යදසොඤාණස්ස
නිස්සඞ්ගවයසෙ පවත්තගමෙයදසභාවයතො පට්ඨාෙං ොමාති අත්යථො. 

යවොමිස්සාති ‘‘සංකියලසභාගියඤ්ච වාසොභාගියඤ්චා’’තිආදිො
දුකතිකචතුක්කභායවෙමිස්සිතා. 

සංකියලසභායව ඤායපතබ්යබ පවත්තං, තං විසයං කත්වා යදසිතන්ති
අත්යථො, අත්ථමත්තවචෙඤ්යචතං, සංකියලසභායග භවන්ති සද්දෙයයෙ

අත්යථො යවදිතබ්යබො. ‘‘සංකියලසභාගික’’න්තිපි පායඨො, තස්ස 
සංකියලසභායගො එතස්ස අත්ථි, සංකියලසභායග වා නියුත්තං, 

සංකියලසභාගස්ස වා පයබොධෙසීලං සංකියලසභාගිකං, තයදව

සංකියලසභාගියන්ති අත්යථො යවදිතබ්යබො. පදාලෙං සමුච්ඡින්දෙං, 
පදාලෙසන්නිස්සයතා යචත්ථ පදාලෙග්ගහයණෙ ගහිතාති දට්ඨබ්බං. 

අයසක්යෙති අයසක්ෙධම්යම. යතසං යවොමිස්සකෙෙවයසොති යතසං 
සංකියලසභාගියාදීෙං චතුන්ෙං
පටික්යෙපාපටික්යෙපයවොමිස්සකෙයවයසෙ. 

‘‘තානිපෙඡදුකා’’තිආදිොපදාෙං ගහණපරිච්යඡදයතොවවත්ථාපෙතං
වත්වා පරයතො ‘‘සාධාරණානි කතානී’’ති පදස්ස අත්ථසංවණ්ණොය

සයයමව සරූපයතො දස්යසස්සති. ‘‘අනුද්ධරයණ කාරණං ෙත්ථී’ති වත්වා

උද්ධරයණ පෙ කාරණං දස්යසන්යතො ‘‘තථා හි වක්ෙතී’’තිආදිො

පාළිමාහරි. යවොදාෙං ොම සංකියලසයතො යහොති සංකිලිට්ඨස්යසව
යවොදාෙස්ස ඉච්ඡිතත්තා. යස්මා යවොදාෙං තදඞ්ගාදිවයසෙ සංකියලසයතො

විසුජ් ෙං, තස්මා ‘‘තං පෙ අත්ථයතො වාසොභාගිොදි එව යහොතී’’ති
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වුත්තං. තත්ථ තදඞ්ගවික්ෙම්භයෙහි යවොදාෙං වාසොභාගියාදිවයසෙ 
යහොති, සමුච්යඡදපටිප්පස්සද්ධීහි යවොදාෙං නිබ්යබධභාගියවයසෙ, 
අයසක්ෙභාගියවයසෙ යවොදාෙං පටිප්පස්සද්ධියා එව යවදිතබ්බං. යායං

යදසො රාගාදිභාගිනී සියා, සා සංකියලසභාගිො. යායං යදසො

චාගාදිභාගිනීසියා, සා වාසොභාගිො. යාපෙආපත්තිවිච්යඡදනීසාවයසසං, 

අෙවයසසඤ්ච, සා නිබ්යබධභාගිො, අයසක්ෙභාගිොච. 

‘‘තණ්හාසංකියලසභාගියං සුත්ත’’න්තිආදිො පඨමයමව

සංකියලසභාගස්ස දස්සිතත්තා වුත්තං ‘‘සංකියලයසො තිවියධො…යප.…

විසෙදස්සෙත්ථං ආරද්ධ’’න්ති. භවරායගො භවපත්ථො. උප්පජ්ජතීති ෙ 

විගච්ඡති. තත්ර තත්ර භයවති යදි වා කාමභයව, යදි වා රූපභයව, යදි වා

අරූපභයව. පදන්තරසංයෙොජෙවයසොති දුකෙයයයෙව පදන්තයරෙ

යයොජෙවයසෙ. මිස්සිතානිකතානීතිසංසට්ඨානි කතානි. 

එකකචතුක්කවයසෙ දස්සිතබ්බානි පදානි එව ගයහත්වා 
ආවුත්තිෙයදස්සෙවයසෙ මිස්යසත්වා අවසිට්ඨදුකවයසෙ, 

තිකචතුක්කවයසෙචඉතයරඅට්ඨ පට්ඨාෙභාගාදස්සිතාතිආහ ‘‘තානියෙව

ෙථාවුත්තානිඅට්ෙ සුත්තානී’’තිආදි. චත්තායරො එකකායයවපාළියංආදියතො

දස්සිතා. ඡදුකා පාළියංආගතා චත්තායරො, අට්ඨකථායංද්යවති. චත්තායරො

තිකා පාළියං ආගතා ද්යව, අට්ඨකථායං ද්යවති. ද්යව චතුක්කා පෙ

අට්ඨකථායයමවආගතා. ‘‘පාළෙංඅොගතා’’තිඉදංසරූපයතො අොගමෙං 
සන්ධාය වුත්තං, ෙයයතො පෙ ආගතභායවො දස්සියතො එව. යය පයෙත්ථ
පාළියංඅොගතා, යතසං උදාහරණානිපරයතොදස්සයිස්සාම. 

යසොළසහීතියසොළසවියධහි.ෙහිතානි සුත්තානියසොළයසව, අථයෙො
යසොළසප්පකාරානීති මූලගණෙං ඨයපත්වා කාරණසුත්තලද්යධෙ 
සඞ්ොරගබ්යභෙ තදනුරූයපො යයො ගණෙවිත්ථායරො, තස්ස පත්ථරණවිධි

පට්ඨාෙෙයයො. ඉමිො…යප.… ෙත්ථීති යථාවුත්තපට්ඨාෙවිනිමුත්යතො 
පරියත්තිසාසෙප්පයදයසො ෙ විජ්ජති යථාරහං තංතංපට්ඨාෙභායවෙ
පවත්තත්තාති දස්යසති. යදි සුත්තයගයයාදි ෙවවිධං පරියත්තිසාසෙං
යථාවුත්තපට්ඨාෙවයසයෙව පවත්තං, තත්ථ කථමිධ අනිදස්සිතාෙං
ගාථාදීෙං සංකියලසභාගියාදිභායවො ගයහතබ්යබොති පඤ්හං සන්ධාය 

‘‘ගාථාය ගාථා අනුමිනිතබ්බා’’තිආදිපාළි පවත්තාති දස්යසතුං ‘‘කථං 

පො’’තිආදිවුත්තං. 

තත්ථ අෙංගාථාවිොති‘‘කාමන්ධා ජාලසඤ්ඡන්ො, මයෙොපුබ්බඞ්ගමා
ධම්මා, උද්ධං අයධො සබ්බධි විප්පමුත්යතො, යස්ස යසලූපමං

චිත්ත’’න්තිආදිො ඉධ උදාහටගාථා විය. ගාථාති අඤ්ඤාපි යතපිටයක
බුද්ධවචයෙ ආගතා ඉධ අනුදාහටා. සංවණ්ණොකායල සම්මුඛීභායවෙ
‘‘අයං ගාථා වියා’’ති වුත්තා යා කාචි ගාථා ‘‘සංකියලසභාගියා’’ති වා 

‘‘සංකියලසවාසොනිබ්යබධඅයසක්ෙභාගියා’’ති වා අනුමිනිතබ්බා 
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ෙයග්ගායහෙ ඤායපතබ්බාති දස්යසතුං වුත්තං ‘‘සංකියලස…යප.… 

ජානිතබ්බාති අත්යථො’’ති. වා-සද්යදො හි ඉධ අවුත්තවිකප්පෙත්යථො. 

යසසපයදසූති යවයයාකරණසුත්තපයදසු. 

90. අරිොෙං ධම්මන්ති චාරිත්තවාරිත්තයභදං සීලාචාරං. 

එකන්තකරණීයස්සඅකරණම්පි වීතික්කයමො එව. 

අවිජ්ජාදියකසංකියලසධම්යමතදඞ්ගාදිවයසෙධුොතීති යධොො වුච්චති

පඤ්ඤා. පච්චයවක්ඛිත්වා පරිභුේජෙපේොති පෙ පකරයණෙ

අවච්ඡින්ෙත්තා වුත්තං. තං අතික්කමිත්වා චරන්යතොති පච්චයාෙං
අපච්චයවක්ඛිත්වා පච්චයපරියභොයග ආදීෙවං අපස්සන්යතො
ඉණපරියභොගවයසෙ පරිභුඤ්ජන්යතො ෙ පරිමුච්චති නිරයාදිදුක්ෙයතො, 
වට්ටදුක්ෙයතොච. 

කුක්කුජෙකං ොම කදලියා පුප්ඵොළි. පරාභවාොති විොසාය. තථාති
යථා ඵලපාකන්තා කදලී, එවං යවළුෙළාපි ඔසධිජාතිකත්තාති 

උපසංහාරත්යථොතථා-සද්යදො.යතොහ ‘‘ඵලංයවළංඵලං ෙළ’’න්ති. 

සුයෙත්යතපීති පි-සද්යදෙ යකො පෙ වායදො ඌසරාදියදොසදුට්යඨසු

යෙත්යතසූති දස්යසති. ‘‘ඡකණ…යප.… අත්යථො’’ති එයතෙ
යථාවුත්තඅභිසඞ්ෙරණාභායවෙ බීජයදොසදුට්ඨන්තිදස්යසති. 

91. සජ්ජිතන්ති සඤ්ජිතං. අපරික්ෙයතති පටිපක්යෙහි ධම්යමහි
අවික්ෙම්භියතඅයරොයග. 

යාය සමන්ොගයතො පුග්ගයලො ‘‘කිං සුතං මයා, කිං වා සුණාමී’’ති 

කුසලංගයවසීචරති, සාධම්යමොජපඤ්ඤා කිස්සවා ොම. දුබ්භාසිතාතිදුට්ඨු
භාසිතා, ඉස්සාමච්ඡරියයදොසාදීහිදුට්ඨාවා භාසිතා. 

92. විචිොතීතිවියසසයතොචිොතිපසවති. 

විගතභූතතාතිවිගතසච්ච.යතොහ ‘‘අලීකවාදී’’ති. 

අවජාතපුත්තාති ලාමකපුත්ත. භගවයතො සාසයෙ පබ්බජිත්වා

නිහීෙවුත්තිතං සන්ධාය වදති. යෙරයියකොති නිරයය නිබ්බත්තෙයකො.

පාපකම්මියෙොපපතන්තිඑත්ථාති පපතං, ෙරකං. 

තණ්හාදීෙං සභාවයභදයතොති තණ්හාදිට්ඨිදුච්චරිතාෙං
තණ්හායෙවිපරීතදස්සෙදුට්ඨචරිතතාසඞ්ොතසභාවවිභාගයතො. 

අවත්ථායභදයතොති තණ්හාය ඡන්දයපමයලොභරාගෙන්දීපිපාසාමුච්ඡාදයයො, 
දිට්ඨියා ගාහපරාමාසමිච්ඡාභිනියවසවිසුකවිප්ඵන්දිතවිපරීතදස්සොදයයො, 
දුච්චරිතස්ස තිරච්ඡාෙයපත්තිවිසයඅසුරයයොනිගාමිතාදයයො අවත්ථාවියසසා. 
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පටුෙ 

ච-සද්යදෙ යතසං 
කාමතණ්හාදිරූපතණ්හාදිඅත්තානුදිට්ඨාදිසස්සතගාහාදිකායදුච්චරිතාදි- 
පාණාතිපාතාදිප්පකාරයභයදොසඞ්ගය්හති. 

93. විපුලන්ති උළාරං, යතලාදීහි යචව ධෙධඤ්ඤාදීහි ච

පහූතසන්නිචයන්ති අත්යථො. සම්බාධාතිජෙසංමද්දසඞ් ටා. 

දණ්යඩෙ ෙ හිංසතීති එත්ථ වුත්තං යං දණ්ෙනිධාෙං, තං

වට්ටවිවට්ටනිස්සිතං. තදුභයස්සාපි ඵලං දස්යසන්යතො ‘‘යසො

පුග්ගයලො’’තිආදිමාහ. 

94. කිඤ්චති තංසමඞ්ගිෙං විමද්දතීති කිේචෙං, රාගාදි, පලිබුන්ධති

කුසලප්පවත්තිං නිවායරතීති පලියබොයධො, රාගාදියයව, කිඤ්චෙයමව

පලියබොයධො කිේචෙපලියබොයධො. අථ වා කිඤ්චෙඤ්ච පලියබොයධො ච 

කිේචෙපලියබොයධො, ආමිසකිඤ්චික්ෙඤ්ච රාගාදිසංකියලයසො චාති 
අත්යථො. 

වියසසිතන්ති වියලොමං, විසමං කිරියන්ති අත්යථො. රාජභණ්ඩන්ති
ඔයරොයධසන්ධායවදන්ති. 

ොචයෙොයගොති යාචෙයයොයගො, යාචකාෙං මයෙොරථපරිපූරණයතො.

යතොහ ‘‘ොචිතබ්බයුත්යතො’’ති. දාෙයුත්යතොති සතතං දාෙකිරියාසමඞ්ගී. 

දාෙසංවිභාගරයතොති එත්ථ දාෙං ොම අත්ථිකාෙං

යථාධිප්පායපටියත්තපරිච්චායගො, සංවිභායගො අත්තො පරිභුඤ්ජිතබ්බයතො

අප්පමත්තකයතොපි සංවිභජෙං. ඉයමහි යෙො…යප.… යහොතීති එත්ථ
යහොතිසද්යදෙ ‘‘සමන්ොගයතො’’ති පදං සම්බන්ධිතබ්බං, ෙ 

‘‘යසොතාපන්යෙො’’ති දස්යසතුං ‘‘යසොතාපන්යෙො…යප.… යහොතී’’ති 
වුත්තං. යතහි ධම්යමහි සමන්ොගයමො හි ඉධ විධීයති, ෙ
යසොතාපන්ෙභායවො, යතෙ යසොතාපන්ෙලක්ෙණයමයත ධම්මා, ෙ

යසොතාපන්ෙභාවලක්ෙණන්තිදස්යසති.තථාහි ‘‘යසොතාපන්යෙෙ…යප.…

ලබ්භමාෙතංදස්යසතී’’තිවුත්තං. 

95. ලපතිකයථති එයතොති ලපෙං, ඔට්ඨං. 

97. මුදියතොතිදිබ්බසම්පත්තියාපමුදියතො. 

99. කිඤ්චාපි උදතාරීතිතරණකිරියා අතීතභායවෙවුත්තා, තරණයමව

පෙ ගයහත්වා ආහ ‘‘ඔ තරණස්ස අරිෙමග්ගකිච්චත්තා’’ති. එවං 

විප්පමුත්යතො, විමුත්යතොතිචඑත්ථමුච්චෙකිරියායපි වත්තබ්බං. 
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100. පාතු-සද්දපුබ්බයකො භවන්ති-සද්යදො සියා උප්පාදපරියායයො සියා

ආවිභාවපරියායයොති ‘‘පාතුභවන්තී’’ති පදස්ස ‘‘උප්පජ්ජන්ති, පකායසන්ති

චා’’ති අත්යථො වුත්යතො. පාතුභූතතධම්මස්සාති

උප්පන්ෙයබොධිපක්ඛියධම්මස්ස, විභූතචතුසච්චධම්මස්ස වා. යෙො

කල්යලොති ෙ යුත්යතො. සයහතුධම්මන්ති එත්ථ පච්චයුප්පන්ෙධම්මාව
ගහිතා, ෙ පච්චයධම්මාති? ෙයිදයමවං දට්ඨබ්බං පච්චයධම්මාෙම්පි 

පච්චයුප්පන්ෙභාවාෙතිවත්තෙයතො. අථ වා සයහතුධම්මන්ති 
පච්චයුප්පන්ෙධම්යමො පධාෙභායවෙ වුත්යතො, පච්චයධම්යමො පෙ
ගුණභායවොතිඑවයමත්ථ උභයයසංවුත්තභායවොයවදිතබ්යබො. 

ආරේෙකන්ති ආරඤ්ඤකඞ්ගසමන්ොගතං. අේොයතොති 
පරිචයවයසෙ ෙ ඤායතො, අසංසට්යඨොති අත්යථො. යතොහ 

‘‘නිච්චෙයවො’’ති. 

බයාපාදවිහිංසාවිතක්කවිරයහ යවරිපරිසඞ්කාය අභායව 

අකිත්තිපරිමුත්තීති එවමාදීහිපි කාරයණහි යකොධප්පහායෙෙ සුෙං සුපති.

යකොධපරිළාහාභායවො පෙ පාකටතයරොතිආහ ‘‘යකොධ…යප.… සෙතී’’ති. 

විසමූලස්සාති එත්ථ විසසරික්ෙතාය ‘‘විස’’න්ති දුක්ෙං අධිප්යපතන්තිආහ 

‘‘දුක්ෙවිපාකස්සා’’ති. සුෙන්ති යචතසිකසුෙං. අක්කුට්ඨස්ස
පච්චක්යකොසිත්වාචපච්චක්යකොසෙයහතුඋප්පජ්ජතීති යයොජො. 

101. සල්ලුබ්බාහෙං සල්ලුද්ධරණං. 

විසයයභයදෙ, පවත්තිආකාරයභයදෙ ච අයෙකයභදත්තා

කාමසඤ්ඤායවුත්තං ‘‘ොෙකාෙචී’’ති. 

දාෙමුයෙොතිදායෙෙමුෙභූයතෙ, දාෙංපමුෙං කත්වාතිඅත්යථො. 

‘‘අරිෙමග්ගසම්පාපෙවයසො’’ති ඉමිො අනුකම්පානුද්දයාෙං
එකන්තාෙවජ්ජතයමව විභායවති. ‘‘අනුකම්පා’’ති පදස්සත්ථවිවරණං 

‘‘කරුණාෙො’’ති, ඉතරස්ස ‘‘යමත්තාෙො’’ති. 

102. පකතිආදීති ආදිසද්යදෙ 
අණුඉස්සරපජාපතිපුරිසකාලාධිට්ඨායකාරිආදියකසඞ්ගණ්හාති. 

කායමසූතිකාමගුයණසුරූපාදිවිසයයසු. 

බහලකියලසතාොති බහුලකියලසභායවෙ. පුබ්බයහතුමන්දතාොති
විවට්ටූපනිස්සයස්සකුසලස්ස අකතත්තා. 

චිත්තවූපසමභාවොොති චිත්තවූපසමකරභාවොයසමථවිපස්සොය. 
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පරිස්සො සීලාදිපරිපූරණස්ස පරිබන්ධභූතා කියලසා එව. අෙරියා

පඤ්ඤාසීසං උක්ඛිපිත්වාඨාතුයමවෙසක්යකොන්තීතිවුත්තං ‘‘ොණසියරෙ

අයධොසිරා හුත්වා’’ති. 

103. භගවයතො, භික්ඛුසඞ් ස්ස ච වසෙයයොගයභායවො, යතහි

නිවුත්ථභායවො ච තස්ස සාතිසයයො වණ්යණොති වුත්තං ‘‘පෙමගාථාෙ

යජතවෙස්සවණ්ණංකයථත්වා’’ති. වුත්තඤ්යහතං– 

‘‘ගායම වායදිවාරඤ්යඤ, නින්යෙවායදිවා ථයල; 
යත්ථඅරහන්යතොවිහරන්ති, තංභූමිරාමයණයයක’’න්ති.(ධ.ප. 98; 
යථරගා.991); 

ඉධ ධම්මසද්යදොසමාධිපරියායයො‘‘එවංධම්මා යතභගවන්යතො’’තිආදීසු

(දී.නි.2.13; ම.නි.3.198; සං.නි.5.378) වියාතිආහ ‘‘ධම්යමොතිසමාධී’’ති 

සමාධිපක්ඛිකා ධම්මා සතිවායාමා. 

ොනුගච්යඡෙයාති ොනුතයසයය. අනුතසෙයමව හි තණ්හාදිට්ඨීහි

අනුගමෙං. පටිවිපස්යසෙයාති විපස්සොසම්මසෙමාහ. යමකයතො, හි
ෙණිකයතො, පටිපාටියතො ච සම්මසෙං විපස්සොයපි සම්මසෙයතො
පටිවිපස්සො ොම. සා හි විපස්සොය 
දිට්ඨිඋග් ාටෙමාෙසමුග් ාටෙනිකන්තිපරියාදාෙයහතුතාය වියසසයතො
පටිපක්යෙෙ අසංහීරඅසංකුප්පෙයහතුභූතා පරිබ්රූහො යහොති. 

‘‘පුෙප්පුෙං…යප.… අප්යපන්යතො’’ති එයතෙ
නිබ්බාොරම්මණධම්මානුබ්රහූෙං යථා ‘‘බූ්රයහතා සුඤ්ඤාගාරාෙ’’න්ති (ම.
නි.1.64) දස්යසති. 

යං කිඤ්චි අපදිසිත්වා පටිඤ්ඤාදාෙං සඞ්ගයරො. යසො පෙ අත්තයෙො
කිච්චවියසසං අපදිසිත්වා මිත්තසන්ථවවයසෙ වා කාලාගමෙං අපදිසිත්වා
කිඤ්චික්ොනුප්පදායෙෙවාපටිබාහකරණං අපදිසිත්වාබලග්ගයබොධවයසෙ

වාසියාතිතස්සමිත්තකරණාදිපරියායතංසන්ධායාහ ‘‘සඞ්ගයරොති…යප.…

ොම’’න්ති. එවං පටිපන්ෙත්තාති එවං අනිච්චසඤ්ඤාමුයෙෙතියද්ධයකසු
සඞ්ොයරසු අප්පමාදප්පටිපත්තියාපටිපන්ෙත්තා. 

දිබ්බචක්ඛු සුවිසුද්ධන්ති සාවයසසා යදසොති ආහ ‘‘ෙං

සච්ඡිකයරොතී’’ති.රූපායතෙඤ්යහත්ථ අධිප්යපතං. 

104. අන්තන්ති සඞ්ොරාෙං පාරිමන්තභූතං. යවදාෙන්ති

මග්ගඤාණයවදාෙයමව.අරහත්තාධිගයමෙ අන්තං පරියයොසාෙං ගතත්තා. 

කම්මවිපාකවට්ටාෙං, කියලසවට්ටස්සාපිචඋස්සයදෙඋපචයයෙ උස්සදා, 
රාගාදයයො. 
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සුක්යකොභාසතාය සුක්කා, අභිවිසිට්ඨග්ගහා. සබ්බානි වා තාරකරූපානි 

සුක්කා. වින්දතීතිඋපලභති, පටිවිජ් තීතිඅත්යථො. 

‘‘අජ්ඣත්තං විපස්සොභිනියවයසො යහොතී’’ති ඉදං ‘‘සයකසු
ධම්යමසූ’’ති පාරගුභාවස්ස වියසසිතත්තා වුත්තං, තඤ්ච යෙො 
අභිනියවයසයෙවයදසිතං.‘‘සබ්බං, භික්ෙයව, අභිඤ්යඤයය’’න්ති (සං.නි.
4.46; පටි. ම. 1.3) වුත්තං. පාරගුතා ච යතසං ෙන්ධාෙං
පරිඤ්ඤාභිසමයවයසෙ යහොති. තයතො ච යෙසං යහතුභූතසමුදයය, 
තදප්පවත්තිලක්ෙයණ නියරොයධ, නියරොධගාමිනියා පටිපදාය ච
පහාෙසච්ඡිකිරියාභාවොභිසමයපාරිපූරිවයසෙ ඉතරසච්යචසුපි පාරගුභායවො
වුත්යතො එව යහොති. සබ්බයසො හි සකඅත්තභාවයබොයධෙපි
චතුසච්චාභිසමයයොයහොතියයව.වුත්තඤ්යහතං ‘‘ඉමස්මිංයයවබයාමමත්යත
කයළවයර සසඤ්ඤිම්හි සමෙයක යලොකඤ්ච පඤ්ඤයපමි, 

යලොකසමුදයඤ්චා’’තිආදි (සං. නි. 1.107; අ. නි. 4.45). අථ වා සයකසු 

ධම්යමසූති අත්තයෙො ධම්යමසු. අත්තධම්මා ොම අත්ථකාමස්ස
කුලපුත්තස්ස සීලාදිධම්මා. සීලසමාධිපඤ්ඤාදයයො හි යවොදාෙධම්මා
එකන්තහිතසුෙසම්පාදෙයතො පුරිසස්ස සකධම්මා ොම, ෙ අෙත්ථාවහා
සංකියලසධම්මාවියපරධම්මා.යතසංසීලාදීෙංපාරිපූරියා පාරංපරියන්තං

ගයතොති පාරූ. ‘‘අක්කුල පක්කුල’’ඉති එවං විහිංසෙකපයයොගං. 

අජකලායපෙ (උදා. 7) හි තදා භගවන්තං භීසායපතුකායමෙ කතං
යක්ෙගජ්ජිතං ‘‘අක්කුල පක්කුල’’ ඉති ඉමිො ආකායරෙ සත්තාෙං 

යසොතපථංඅගමාසි, තස්මාතං ‘‘අක්කුලංපක්කුලකරණ’’න්ති වුත්තං. 

ොභිෙන්දතීති ‘‘අයං මං දට්ඨුං ආගතා’’ති ෙ තුස්සති. යස්මා පෙ
‘‘භගවයතො භාසිතං අභිෙන්දී’’තිආදීසු (ම. නි. 1.88) විය 

සම්පටිච්ඡෙත්යථොපි අභිෙන්දසද්යදො යහොති, තස්මා වුත්තං ‘‘චිත්යතෙ ෙ

සම්පටිච්ඡතී’’ති. ෙ යසොචතීති ‘‘මයා අසම්යමොදිතා ගච්ඡතී’’ති ෙ

චිත්තසන්තාපං ආපජ්ජති. ‘‘සඞ්ගා සඞ්ගාමජිං මුත්ත’’න්ති ඉදං
අභිෙන්දයසොචොෙංඅභාවස්ස කාරණවචෙං. 

යතොතිඋදයකන්හායෙෙ.යතයෙවාහ‘‘ෙඋදයකෙ සුචීයහොතී’’ති.
තස්සත්යථො–උදකුම්මුජ්ජොදිොයෙවසත්තාෙංසුචිපාපයතොසුද්ධි ොම

යහොතීති. උදකුම්මුජ්ජොදීනි හි ඉධ උත්තරපදයලොයපෙ ‘‘උදක’’න්ති

වුත්තං. උදයකොති වා උම්මුජ්ජොදිකිරියාසාධෙභූයතෙ උදයකෙ
සත්තාෙං සුචි පාපසුද්ධි ෙ යහොතීති. අථ වා සුචියතෙ යථාවුත්යතෙ
උදයකෙ පාපමලයතො සුද්යධො ොම සත්යතො ෙ යහොතීති. යදි සියා, 

සබ්යබසයමවමච්ඡබන්ධාෙංපාපසුද්ධිසියා.යතොහ ‘‘බහ්යවත්ථ න්හාෙතී

ජයෙො’’ති. මාතු ාතාදිපාපකම්මකාරීෙං, අඤ්යඤසඤ්ච යගොමහිංසාදීෙං
උදකං ඔයරොහන්තාෙං අන්තමයසො මච්ඡකච්ඡයප උපාදාය සබ්යබසම්පි
පාපසුද්ධි සියා, ෙ පයෙවං යහොති. කස්මා? න්හානීයපාපයහතූෙං
අප්පටිපක්ෙභාවයතො. යඤ්හි යං විොයසති, යසො තස්ස පටිපක්යෙො. යථා
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ආයලොයකොඅන්ධකාරස්ස, විජ්ජා අවිජ්ජාය, ෙඑවංන්හාෙංපාපස්ස, තස්මා
නිට්ඨයමත්ථගන්තබ්බං‘‘ෙඋදයකෙසුචී යහොතී’’ති.යයෙපෙසුචියහොති, 

තංදස්යසතුං ‘‘ෙම්හි සච්චේචා’’තිආදිවුත්තං.තත්ථ සච්චන්ති වචීසච්චඤ්ච

විරතිසච්චඤ්ච. අථ වා සච්චන්ති ඤාණසච්චඤ්යචව පරමත්ථසච්චඤ්ච. 

ධම්යමොති යසයසො අරියධම්යමො. සච්චස්ස පයෙත්ථ විසුං ගහණං තස්ස
බහුකාරතාදස්සෙත්ථං.යසසං සුවිඤ්යඤයයයමව. 

ජාතිබලනියසධකන්ති ජාතිමත්තබ්රාහ්මණාෙං යභොවාදිකාෙං
පටියසධකං. ජාතිවාදස්ස වානියසධකං, ‘‘ෙජච්චා බ්රාහ්මයණො යහොතී’’ති
(සු. නි. 655) හි වුත්තං. යථයරො හි තථාවායදෙ යත අනිග්ගණ්හන්යතොපි
නිග්ගණ්හන්යතොවියයහොතීතිකත්වාවුත්තං. 

105. විමුත්තිෙන්තිඅනුපාදියසසනිබ්බාෙධාතුයං. 

සවාසෙන්ති එත්ථ ඛීණාසවස්සාපි 

අඛීණාසවසදිසකායවචීපයයොගයහතුභූතාසන්තායෙකියලසභාවො වාසො 
ොම ආයස්මයතො පිලින්දවච්ඡස්ස (අ. නි. අට්ඨ. 1.1.215; ධ. ප. අට්ඨ. 

2.පිලින්දවච්ඡත්යථරවත්ථු)වසලයවොහායරොවිය, සහවාසොයාති සවාසෙං, 
භාවෙපුංසකඤ්යචතං ‘‘විසමං චන්දිමසූරියා පරිවත්තන්තී’’තිආදීසු (අ. නි.
4.70) විය. යථාවුත්තවාසෙම්පි අයසයසත්වාති අත්යථො.
කුම්මග්ගපරිහරණවයසෙ මග්ගසම්පටිපත්තීති මග්යග කුසයලො අමග්යගපි
කුසයලො එවයහොති.භගවාපෙසබ්බඤ්ඤුතායසබ්බත්යථවකුසයලොතිආහ 

‘‘මග්යගච අමග්යගචයකොවියදො’’ති. 

106. තයමෙ යුත්යතොති යථාවුත්තතයමො තස්ස අත්ථීති තයමො, 

පුග්ගයලො. අප්පකාසභායවෙ ඨිතා ෙන්ධාව තයමො. ආයලොකභූතයතොති
ජාතිගුණායලොයකො, පාකටගුයණොතිඅත්යථො. 

කියලසමයං බන්ධෙං ‘‘දළ්හ’’න්ති වදන්ති. යයතො සච්චානි
පටිවිජ් න්තාබුද්ධාවෙංඡින්දන්ති, ෙඅඤ්යඤ. 

දුච්යඡදෙත්යථෙ සතිපි දළ්හභායව සිථිලවුත්තිතං තස්ස දීයපතුං 

‘‘බන්ධෙභාවම්පී’’තිආදිමාහ. යතෙ ‘‘අයහො සුඛුමතරං යෙො, භික්ෙයව, 
මාරබන්ධෙ’’න්තිවුත්තං. 

107. යදිපි යචතො කුසලාකුසලසාධාරණා, අපුඤ්ඤාභිසඞ්ොයරො
ඉධාධිප්යපයතොති තස්ස වයසෙ අත්ථං දස්යසන්යතො 

‘‘අකුසලයචතොවයසෙ යචයතතී’’ති ආහ. යචතෙං අභිසන්දහෙං, 
චිත්තස්සබයාපාරාපත්තිභායවෙපවත්තීති අත්යථො.යස්මාපෙයචතොයදා
විඤ්ඤත්තිං සමුට්ඨායපති, තදා දිගුණුස්සාහාදිගුණවායාමා විය හුත්වා

පාකටං පයයොගං නිප්ඵායදති, තස්මා ‘‘පකප්යපතී’’ති වුත්තා.
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පාකටප්පයයොගකප්පෙඤ්යහත්ථ පකප්පෙං අධිප්යපතං. යතොහ ‘‘තයමව

පකප්යපතී’’ති. පච්චයට්යඨො ඉධ ආරම්මණත්යථොති වුත්තං ‘‘පවත්තිො

පච්චයෙොයහොතී’’ති. 

108. යථා ජලසමුද්දස්ස වීචිසමුට්ඨාෙවයසෙ ලබ්භමායෙො යවයගො
‘‘වීචිමයයො’’ති වුච්චති, එවං චක්ඛුසමුද්දස්සාපි රූපාවභාසෙවයසෙ

ලබ්භමායෙො යවයගො ‘‘රූපමයෙො’’ති වුත්යතො. එයසව ෙයයො යසයසසුපි. 

ආවිේඡෙයතොති ආකඩ්ඪෙයතො, ආකඩ්ඪෙඤ්යචත්ථ සන්තාෙස්ස 
තන්නින්ෙභාවයහතුතායදට්ඨබ්බං. 

සමුදෙං කියලසයතමෙං, අවස්සවයහතුතා, කියලසාෙංඌමිආදිසදිසතා
සමාවට්ටයෙෙ සත්තාෙං අෙත්ථාවහතාය යවදිතබ්බා. 
උපරූපරියවගුප්පත්තියා උපගතස්ස උට්ඨාතුං අප්පදායෙෙ, 
ගුණසාරවිොසයෙෙච යකොධුපොහාදීෙංඌමිආදිසදිසතාදට්ඨබ්බා. 

අභිමුයෙො ෙන්දතීති තදාරම්මණං සුෙං යසොමෙස්සං සාදියන්යතො

සම්පටිච්ඡති. අභිවදතීති තණ්හාභිනියවසවයසෙඅභිනිවිස්සවදති.තඤ්හිස්ස

අභිනියවසං දීයපතුං ‘‘අයහො සුෙ’’න්තිආදි වුත්තං. අජ්ය ොසාෙං
අධිමුච්චෙභූතාය තණ්හාය තණ්හාවත්ථුකස්ස අනුපවිසිත්වා

ආයවණිකතාකරණන්ති ආහ ‘‘අජ්යඣොසාෙ තිට්ෙතීති ගිලිත්වා

පරිනිට්ෙයපත්වා’’ති. 

109. ‘‘කස්මා’’තිආදිොසන්තාපදුක්ොෙංඅසුප්පතිකාරතංආහ ‘‘යෙෙ

වා පකායරො’’ති. යෙොති යයෙ වා 
කාමජ්ය ොසාෙදිට්ඨිජ්ය ොසාෙභූයතෙ මිච්ඡාභිනියවසප්පකායරෙ.

ගහට්ඨපබ්බජිතාතථාරූපං කත්වා අත්තයෙොවඩ්ඪිඤ්චමඤ්ඤන්ති. අවඩ්ඪි

එවපෙයහොති තස්සපකාරස්ස වඩ්ඪියං අනුපායභාවයතොචඋපායභාවයතො

ච අවඩ්ඪියං. තථාපීති තත්ථ තත්ථ ඉච්ඡාවි ාතං පාපුණන්යතොපි. යස්මා
ඉයතො බාහිරකා සබ්යබෙ සබ්බං භවනිස්සරණං අප්පජාෙන්යතො
මන්දකියලසං දී ායුකං සුෙබහුලං එකච්චං භවං යතයෙව
මන්දකියලසාදිභායවෙ ‘‘නිබ්බාෙ’’න්ති සමනුපස්සන්ති, තස්මා භයවෙ
භවවිප්පයමොක්ෙංවදන්තීති. 

භවදිට්ඨිසහගතා තණ්හා පුරිමපයද උත්තරපදයලොයපෙ භවතණ්හාති

වුත්තාතිආහ ‘‘භවතණ්හාතිආදීසු විො’’ති. 

ෙත්ථාතියස්මිංභයව. 

තයතො එවාතිභූතරතියා එව. අේෙමේෙේහි සත්තාෙං ඡන්දරායගො

බලවායහොති.අෙවයසසයතොති අෙවයසයසෙ, ෙකිඤ්චියසයසත්වා. 
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සංසාරයසොතස්ස අනුකූලභායවෙ ගච්ඡතීති අනුයසොතගාමී. තස්යසව

පටික්කූලවයසෙ නිබ්බිදානුපස්සොදීහි පවත්තතීති පටියසොතගාමී, 
අචලප්පසාදාදිසමන්ොගයමෙ ඨිතසභායවොතිඅත්යථො. 

110. ‘‘පලබ්භති, නිෙජ්ජතී’’තිආදීසු විය උපසග්යගො

පදවඩ්ඪෙමත්තන්ති ආහ ‘‘අභිජාතියකොති ජාතියෙො’’ති.

කණ්හධම්මසමන්ොගතත්තා වා කණ්යහො. පඨමවයයපි මජ්ඣිමවයයපි

පාපසමඞ්ගීහුත්වා ඨියතො කණ්හධම්යම අභිජාෙති, පච්ඡාපිපාපං පසවතීති

අත්යථො. සුක්යකොතිවාඑත්ථවුත්තවිපරියායයයෙවඅත්යථොයවදිතබ්යබො. 

111. පුරිමස්මින්තිපුරිමස්මිංපයද. විසයෙ භුම්මං තත්ථයදයයධම්මස්ස

පතිට්ඨාපෙයතො. දුතියෙ අධිකරයණ, තදධිකරණඤ්හි නිබ්බාෙන්ති.
ගහට්ඨපබ්බජිතකිච්යචසුවා විසිට්ඨධම්මදස්සෙත්ථංපච්චයදාොරහත්තාෙං

සමධුරතානිද්යදයසො. අථ වා යෙෙ යෙෙ පෙ වත්ථුොති

රූපාරූපනියරොධාදිො තණ්හාවත්ථුො. අමරාවික්යෙපවත්ථුආදිොති එත්ථ 

ආදි-සද්යදෙ සුභසුොදිමිච්ඡාභිනියවසවත්ථුං සඞ්ගණ්හාති. යථා වා 
තණ්හාදිට්ඨිදුච්චරිතාෙං වයසෙ සංකියලසභාගියස්ස සුත්තස්ස විභායගො, 
එවං සමථවිපස්සොසුචරිතවයසෙ තණ්හායවොදාෙභාගියාදිසුත්තවිභායගොති

දස්යසතුංපාළියං ‘‘තණ්හා…යප.…නිද්දිසිතබ්බ’’න්තිවුත්තං. 

ඉදං එවංපවත්තන්තියථාදුචින්තිතාදිවයසෙ බායලොයහොතිපුග්ගයලො, 
එවංතස්සදුචින්තිතචින්තිතාදිභාවොවයසෙපවත්තංඉදං සංකියලසභාගියං
ොම සුත්තන්ති පුබ්යබ සංකියලසධම්මවිභායගෙ වුත්තං ඉදානි 

සාමඤ්ඤයතො සඞ්ගයහත්වා වදති. ඉදං වාසොභාගිෙං සුත්තන්ති එත්ථාපි
ඉමිොෙයයෙඅත්යථොයවදිතබ්යබො. 

කියලසට්ොයෙහීති කියලසාෙං පවත්තිට්ඨායෙහි. කියලසාවත්ථාහීති

කියලසාෙං පවත්තිආකාරවියසයසහි. කාමරාගාදීහි සංයුජ්ජති 
කාමරාගාදියහතු කම්මවිපාකාදිො. සතිපි යතසං කාලන්තරවුත්තියං
සංයුත්යතොොමයහොති, යයතොකාමරාගාදයයො ‘‘සංයයොජෙ’’න්තිවුච්චන්ති. 

උපාදිෙතීති දළ්හං ගණ්හාති පවත්යතති. යසසං වුත්තෙයත්තා, 
උත්තාෙත්තාචසංවණ්ණිතං. 

112. උදාහරණවයසොති නිදස්සෙවයසෙ, එකයදසදස්සෙවයසොති
අත්යථො. සකලස්ස හි පරියත්තිසාසෙස්ස යසොළසහි පට්ඨාෙභායගහි
ගහිතත්තා. යථා තයදකයදසාෙං යසොළසන්ෙම්පි පට්ඨාෙභාගාෙං ගහණං
උදාහරණමත්තං, යතසංපෙයසොළසන්ෙංඑකයදසග්ගහණං උදාහරණන්ති
කියමත්ථවත්තබ්බං.යතෙවුත්තං‘‘එකයදසදස්සෙවයසොතිඅත්යථො’’ති. 
කස්මා පයෙත්ථ පාළියං පට්ඨාෙස්ස එකයදයසොව උදාහයටො, ෙ
අවයසයසොති? ෙයනිදස්සෙත්ථං. ඉමිො ෙයයෙ අවයසයසොපි
පට්ඨාෙභායවොයවදිතබ්යබොති. 
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තත්ථ ‘‘අප්පම්පි යච සංහිත භාසමායෙො…යප.… ස භාගවා
සාමඤ්ඤස්ස යහොතී’’ති (ධ. ප. 20) ඉදං වාසොභාගියඤ්ච
අයසක්ෙභාගියඤ්ච. එත්ථ හි ‘‘අප්පම්පි යච සංහිත භාසමායෙො’’ති ඉදං
වාසොභාගියං, ‘‘සභාගවාසාමඤ්ඤස්සයහොතී’’තිඉදං අයසක්ෙභාගියං. 

තථා ම යදවසුත්තං. තත්ථ හි ‘‘භූතපුබ්බං, ආෙන්ද, ඉමිස්සායයව
මිථිලායංම යදයවොොමරාජාඅයහොසිධම්මියකො ධම්මරාජාධම්යමඨියතො
මහාධම්මරාජා, ධම්මං චරති බ්රාහ්මණගහපතියකසු යෙගයමසු යචව 
ජෙපයදසු ච, උයපොසථඤ්ච උපවසති චාතුද්දසිං, පඤ්චදසිං, අට්ඨමිඤ්ච 
පක්ෙස්සා’’තිආදි(ම.නි.2.308), ඉදංවාසොභාගියං.‘‘ඉදංයෙොපොෙන්ද, 
එතරහි මයා කලයාණං වත්තං නීහරිතං එකන්තනිබ්බිදාය විරාගාය
නියරොධායඋපසමාය අභිඤ්ඤායසම්යබොධායනිබ්බාොයසංවත්තතී’’ති(ම.
නි. 3.189) ඉදං අයසක්ෙභාගියං. ‘‘පමාදං අප්පමායදෙ, යදා නුදති
පණ්ඩියතො’’ති (ධ. ප. 28) ඉදං නිබ්යබධභාගියං. ‘‘පඤ්ඤාපාසාද…යප.…
අයවක්ෙතී’’ති(ධ.ප.28) ඉදං අයසක්ෙභාගියන්තිඉදංනිබ්යබධභාගියඤ්ච
අයසක්ෙභාගියඤ්ච. 

තථා ‘‘තීණිමානි, භික්ෙයව, ඉන්ද්රියානී’’ති (සං. නි. 5.493) සුත්තං.
තත්ථ ‘‘තීණිමානි, භික්ෙයව, ඉන්ද්රියානි. කතමානි තීණීති? 

අෙඤ්ඤාතඤ්ඤස්සාමීතින්ද්රියං අේඤින්ද්රිෙ’’න්ති ඉදං නිබ්යබධභාගියං, 
‘‘අඤ්ඤාතාවින්ද්රිය’’න්ති(සං.නි.5.493) ඉදංඅයසක්ෙභාගියං. 

රට්ෙපාලසුත්තං (ම. නි. 2.293 ආදයයො) සංකියලසභාගියඤ්ච
වාසොභාගියඤ්ච අයසක්ෙභාගියඤ්ච. තත්ථ හි ‘‘ඌයෙො යලොයකො
අතිත්යතො තණ්හාදායසො’’තිආදිො (ම.නි.2.306) සංකියලයසොවිභත්යතො, 
‘‘එයකො වූපකට්යඨො’’තිආදිො (ම. නි. 2.299) අයසක්ෙධම්මා, ඉතයරෙ
වාසොධම්මාති. 

‘‘ධම්යමචයයඅරියපයවදියතරතා, අනුත්තයරොයතවචසාමෙසා
කම්මුො ච; 
යත සන්තියසොරච්චසමාධිසණ්ඨිතා, සුතස්ස පඤ්ඤාය ච 
සාරමජ් ගූ’’ති.(සු.නි.332); 

ඉදංවාසොභාගියඤ්චනිබ්යබධභාගියඤ්චඅයසක්ෙභාගියඤ්ච.එත්ථ හි
‘‘ධම්යමචයයඅරියපයවදියතරතා’’තිඅයංවාසො, ‘‘අනුත්තරා…යප.…
සණ්ඨිතා’’ති අයං නිබ්යබයධො, ‘‘සුතස්ස පඤ්ඤාය ච සාරමජ් ගූ’’ති
අයසක්ෙධම්මා. 

තථා ‘‘සද්යධො සුතවා නියාමදස්සී’’ති ගාථා (සු. නි. 373). තත්ථ හි
‘‘සද්යධොසුතවා’’තිවාසො, ‘‘නියාමදස්සීවග්ගගයතසුෙවග්ගසාරිධීයරො, 
යලොභං යදොසං වියෙයය පටි ’’න්ති නිබ්යබයධො, ‘‘සම්මා යසො යලොයක
පරිබ්බයජයයා’’ති අයසක්ෙධම්මා. 
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සබ්බාසවසංවයරොපරිස්සයාදීෙංවයසෙසබ්බභාගියංයවදිතබ්බං.තත්ථ 
හිසංකියලසධම්මා, යලොකියසුචරිතධම්මා, යසක්ෙධම්මා, අයසක්ෙධම්මාච
විභත්තා. අසබ්බභාගියං පෙ ‘‘පස්සං පස්සතී’’තිආදිකං (ම. නි. 1.203) 
උදකාදිඅනුවාදෙවචෙං යවදිතබ්බං. එවයමතස්මිං යසොළසවියධ
සාසෙපට්ඨායෙ එයත තණ්හාදිවයසෙ තයයො සංකියලසභාගා, 
යවොදාොදිවයසෙතයයොවාසොභාගා, යසක්ොෙං සීලක්ෙන්ධාදීෙංවයසෙ
තයයො නිබ්යබධභාගා, අයසක්ොෙං සීලක්ෙන්ධාදීෙං එව වයසෙ තයයො 
අයසක්ෙභාගා, යතසං වයසෙ මූලපට්ඨාොනි එව ද්වාදස යහොන්ති. තානි
පෙ විත්ථාරෙයයෙ විභජියමාොනි ඡන්ෙවුතාධිකානි චත්තාරි සහස්සානි
යහොන්ති. යථාදස්සෙං පයෙතානි උද්ධරිතබ්බානි. තානි පෙ යස්මා
සඞ්ගහයතො කාමතණ්හාදිවයසෙ තයයො තණ්හාසංකියලසභාගා, 
සස්සතුච්යඡදවයසෙ ද්යව දිට්ඨිසංකියලසභාගා, කායදුච්චරිතාදිවයසෙ
තයයො දුච්චරිතසංකියලසභාගාති අට්ඨ සංකියලසභාගා.
ධම්මාමිසාභයදාෙවයසෙ තිවිධං දාෙමයං පුඤ්ඤකිරියවත්ථු, 
කායසුචරිතාදිවයසෙ තිවිධං සීලමයං පුඤ්ඤකිරියවත්ථු, 
සමථවිපස්සොවයසෙ දුවිධං භාවොමයං පුඤ්ඤකිරියවත්ථූති අට්යඨව
වාසොභාගා. 

සද්ධානුසාරී සද්ධාවිමුත්යතො ධම්මානුසාරී දිට්ඨිප්පත්යතො කායසක්ඛීති
(පු. ප. මාතිකා 7.32-36; පු. ප. 26-30) පඤ්චන්ෙං යසක්ොෙං පච්යචකං 
තයයො සීලාදික්ෙන්ධාති පන්ෙරස නිබ්යබධභාගා, 
සුඤ්ඤතානිමිත්තාපණිහිතයභදා පඤ්ඤාවිමුත්තාෙං තයයො අග්ගඵලධම්මා, 
යතසු පච්යචකං තයයො තයයො සීලාදික්ෙන්ධා, තථා 
උභයතොභාගවිමුත්තාෙන්ති අට්ඨාරස, සික්ඛිතබ්බාභාවසාමඤ්යඤෙ
අසඞ්ෙතධාතුං පක්ඛිපිත්වා එකූෙවීසති අයසක්ෙභාගා, ඉති පුරිමානි
එකතිංස, ඉමානි එකූෙවීසතීති සමපඤ්ඤාස සංකියලසභාගියාදිධම්මා
යහොන්ති. තස්මා ඉයමසං සමපඤ්ඤාසාය සංකියලසභාගියාදිධම්මාෙං
වයසෙසමපඤ්ඤාසසුත්තානියහොන්ති. 

යස්මා ච යත පඤ්ඤාවිමුත්තා උභයතොභාගවිමුත්තවිභාගං අකත්වා 
අසඞ්ෙතාය ධාතුයා අග්ගහයණෙ නිප්පරියායයෙ අයසක්ෙභාගාභාවයතො

ෙයවව අයසක්ෙභාගාති සමචත්තාලීස යහොන්ති, තස්මා යපටයක 
‘‘චත්තාරීසාය ආකායරහි පරියයසිතබ්බං, පඤ්ඤාසාය ආකායරහි
සාසෙපට්ඨාෙංනිද්දිට්ඨ’’න්ති (යපටයකො. 21) ච වුත්තං. සඞ්ගහයතො එව
පෙ පුබ්යබ වුත්තවිත්ථාරෙයයෙ යසොළස යහොන්ති, පුෙ 
තිවිධසංකියලසභාගියාදිවයසෙ ද්වාදස යහොන්ති, පුෙ 
තණ්හාදිට්ඨිදුච්චරිතසංකියලසතණ්හාදිට්ඨිදුච්චරිතයවොදාෙභායවෙ ඡ
යහොන්ති, පුෙ සංකියලසභාගියංවාසොභාගියංදස්සෙභාගියං වාසොභාගියං 
අයසක්ෙභාගියන්ති පඤ්ච යහොන්ති, පුෙ මූලපට්ඨාෙවයසෙ චත්තාරි
යහොන්ති, පුථුජ්ජෙභාගියයසක්ෙභාගියඅයසක්ෙභාගියභායවෙ තීණි
යහොන්ති, පුෙ සංකියලසභාගියයවොදාෙභාගියභායවෙ ද්යව එව යහොන්ති.
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පට්ඨාෙභායවෙ පෙ එකවිධයමව, ඉති පට්ඨාෙභායවෙ එකවිධම්පි
සංකියලසයවොදාෙභාගියභායවෙ දුවිධන්ති විභාගයතො යාව ඡන්ෙවුතාධිකං
චතුසහස්සප්පයභදංයහොති, තාවයෙතබ්බං.එවයමතංපට්ඨාෙංසඞ්ගහයතො, 
විභාගයතොචයවදිතබ්බං. 

ඉමස්සාපි පට්ඨාෙවිභාගස්ස, ෙ පුරිමස්යසවාති අධිප්පායයො. යලොකිකං

අස්සත්ථීති, යලොකිකසහචරණයතො වා යලොකිෙං, සුත්තං පයදයසොති

එකයදයසෙ. සබ්බපයදසූති තංතංතිකාෙං තතියපයදසු. බුද්ධාදීෙන්ති
බුද්ධපච්යචකබුද්ධබුද්ධසාවකාෙං. ධම්යමො පයෙත්ථ බුද්ධාදිග්ගහයණෙ

යවදිතබ්යබො, ආදිසද්යදෙවා. 

පරිණමතීති පරිපච්චති. ධරන්තීති පබන්ධවයසෙ පවත්තන්ති. න්ති

පාපකම්මං. යතති කුසලාභිනිබ්බත්තක්ෙන්ධා. රක්ෙන්ති විපාකදාෙයතො 
විපච්චිතුං ඔකාසං ෙ යදන්තීති අත්යථො. අයඤ්ච අත්යථො
උපපජ්ජයවදනීයයසු යුජ්ජති, ඉතරස්මිම්පි යථාරහං ලබ්භයතව. යතොහ 

‘‘දුතියෙවාතතියෙවා අත්තභායව’’ති. 

113. අත්තයෙො අෙවජ්ජසුොවහං පටිපත්තිං පටිපජ්ජන්යතො

පරමත්ථයතො අත්තකායමො ොමාති ආහ ‘‘අත්තයෙො සුෙකායමො’’ති.

සුොනුබන්ධඤ්හිසුෙංකායමන්යතොසුෙයමව කායමතීතිච සුෙකායමොති. 

විත්ථතට්යෙොති සුවිප්ඵාරදිට්ඨීෙං පවත්තෙට්ඨාෙතාසඞ්ොයතෙ
විත්ථාරට්යඨෙ. 

114. දිට්යෙ දුක්ොදිධම්යමති භායවෙභාවලක්ෙයණ භුම්මං, 
දුක්ොදිධම්යමදිට්යඨඤායතතිඅත්යථො. 

‘‘උද්ධ’’න්තිආදිකාලයදසාෙං අෙවයසසපරියාදාෙන්තිආහ ‘‘උද්ධන්ති

අොගතං, උපරි චා’’තිආදි. ගමයෙොතිචුතූපපාතගමයෙෙ. 

115. ෙගරද්වාරථිරකරණත්ථන්ති ෙගරස්ස ද්වාරබාහථිරකරණත්ථං. 

ගම්භීරයෙමතාොති‘‘යෙමං’’වුච්චතිනිොතථම්භාදීෙංපථවිං අනුපවිසිත්වා

ඨිතප්පයදයසො, ගම්භීරං යෙමං එතස්සාති ගම්භීරයෙයමො, තස්ස භායවො 

ගම්භීරයෙමතා, තාය. කම්පෙං යථාඨිතස්සඉයතොචියතොචසඤ්යචොපෙං, 

චාලෙං ඨිතට්ඨාෙයතො චාවෙං. අජ්යඣොගායහත්වාති
අවිපරීතසභාවාභිසමයවයසෙ අනුපවිසිත්වා, අනුපවිට්යඨො විය හුත්වාති
අත්යථො. 

සංයෙොජොෙං පජහෙවයසොති ගාථාය වචෙයසසං ආයෙත්වා
දස්යසති.අථවාපහාතබ්බස්සපහායෙෙවිොෙභාවොසිද්ධීතිඅත්ථසිද්ධං 
පහාතබ්බපහාෙංඅජ් ත්තං, බහිද්ධාතිපදද්වයයෙයයොයජත්වා දස්යසතුං
අජ් ත්තං බහිද්ධාති ඔරම්භාගියඋද්ධම්භාගියසංයයොජොෙං
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විසංයයොගගහියතොති ඉමමත්ථං පාළියා සමත්යථතුං ‘‘යතොහ

සබ්බයලොයක’’තිවුත්තං. 

අයලොභසීයසොති අයලොයභෙ පුබ්බඞ්ගයමෙ, යයතො යයොගාවචයරො
‘‘යෙක්ෙම්මච්ඡන්යදො’’ති වුච්චති. අසුභසඤ්ඤා රාගප්පටිපක්ෙතාය 
‘‘වියසසයතො අයලොභප්පධාො’’ති වුත්තා, දසාසුභවයසෙ වා. 

අධිගතජ්ඣාොදීනීති ආදිසද්යදෙ විපස්සොදීනි සඞ්ගණ්හාති.
විහිංසාරතිරාගාෙං බයාපාදයහතුකයතො චත්තායරොපි බ්රහ්මවිහාරා

අබයාපාදපධාොති ආහ ‘‘චතු…යප.… අබයාපායදො ධම්මපද’’න්ති.

අධිගතානි ාොදීනීතියයොජො. දසානුස්සති…යප.…අධිගතානිසම්මාසති

ධම්මපදං සතිසීයසෙ යතසං අධිගන්තබ්බත්තාති අධිප්පායයො.
ආොපාෙභාවොයං සමාධිපි පධායෙො, ෙ සති එවාති දස්සෙත්ථං 

‘‘දසකසිණ…යප.… සම්මාසමාධි ධම්මපද’’න්ති වුත්තං.
චතුධාතුවවත්ථාෙවයසෙඅධිගතාෙම්පිඑත්යථවසඞ්ගයහොදට්ඨබ්යබො. 

116. උපලක්ෙණකාරණානීතිසඤ්ජාෙෙනිමිත්තානි. 

පාපයමව පාපියෙොති ආහ ‘‘පාපං යහොතී’’ති, ‘‘පාපියයො’’ති ච

ලිඞ්ගවිපල්ලාසවයසෙ වුත්තං. එකවචයෙ බහුවචෙන්ති එකවචයෙ
වත්තබ්යබබහුවචෙංවුත්තං. 

117. ඔලීෙෙතණ්හාභිනියවසවයසොති භවතණ්හාභවදිට්ඨිවයසෙ. තා

හි භයවසු සත්යත අල්ලීයායපන්ති. අතිධාවොභිනියවසවයසොති 
උච්යඡදදිට්ඨිවයසෙ. සා හි අවට්ටුපච්යඡදයමව වට්ටුපච්යඡදං කත්වා

අභිනිවිසෙයතො අතිධාවොභිනියවයසො ොම. ඔලීෙන්තීති

සම්මාපටිපත්තියතො සඞ්යකොචංආපජ්ජන්ති. අභිධාවන්තීතිසම්මාපටිපත්තිං 
අතික්කමන්ති. 

යතසේචාති යතසං උභින්ෙං අභිනියවසාෙං, තදඤ්යඤසඤ්ච
සබ්බමඤ්ඤිතාෙං. 

118. ඉදං ඉට්ෙවිපාකං අනිට්ෙවිපාකන්ති ඉදං ඉට්ඨවිපාකසඞ්ොතං 
අනිට්ඨවිපාකසඞ්ොතංඵලං. 

‘‘අකඞ්ෙයතො ෙ ජායෙෙය’’න්ති එයතෙ ‘‘ආකඞ්ෙයතො’’ති ඉමිො
පයදෙ සද්ධිං සම්බන්ධදස්සෙමුයෙෙ ‘‘ෙ ජඤ්ඤා’’ති පදස්ස අත්ථං
දස්යසති. 

ෙඋපලබ්භතීතිෙත්ථීතිඅත්යථො. 
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120. තානීතිකම්මකම්මනිමිත්තගතිනිමිත්තානි.පත්ථරණාකායරොයයව

යහස, යදිදං ඡායාෙං යවොලම්බෙං. එවං යහොතීති ‘‘අකතං වත යම
කලයාණ’’න්තිආදිප්පකායරෙවිප්පටිසායරොයහොති. 

122. එසයකහීති ගයවසයකහි සපරසන්තායෙ සම්පාදයකහි. 

දුක්ඛුද්රෙන්ති දුක්ෙඵලං. තීහි කාරයණහීති කායවාචාචිත්යතහි. තානි හි

තංතංසංවරාෙංද්වාරභායවෙකාරණානීති වුත්තානි. තීහිොයෙහීතිවාතීහි

උප්පත්තිට්ඨායෙහි. පිහිතන්තිපිධායකං. 

‘‘උට්ොෙට්ොෙසඞ්ොත’’න්ති ඉදං පාසාණභාවසාමඤ්ඤං ගයහත්වා
වුත්තං. 

123. රජමිස්සකන්ති පුප්ඵරජමිස්සකං. තස්සාති තස්ස
යසක්ොයසක්ෙමුනියෙො. මහිච්ඡාදීෙං විය ගායම චරණප්පච්චයා
ගාමවාසීෙං සද්ධාහානි වා යභොගහානි වා ෙ යහොති, අථ යෙො උපරූපරි 

වුද්ධියයව යහොතීති දස්යසන්යතො ‘‘පාකතිකයමව යහොතී’’ති ආහ. 

අජ්ඣත්තිකකම්මට්ොෙන්තිචතුසච්චකම්මට්ඨාෙං. 

යතොති කුසයලෙ කායවචීකම්යමෙ. ථිරභායවො ථාමං ොමාති තස්ස

අත්ථංදස්යසන්යතො ‘‘ථාමවාතිඨිතිමා’’ති ආහ. 

අත්තසංනිස්සයංයපමංඅත්තාතිගයහත්වා ‘‘අත්තසම’’න්ති වුත්තන්ති

ආහ ‘‘අත්තයපයමෙ සමං යපමං ෙත්ථී’’ති. භගවයතො 

විපස්සොඤායණොභාසප්පවත්තිං සන්ධායාහ ‘‘පේො පෙ…යප.… 

සක්යකොතී’’ති. සබ්බඤ්ඤුතඤ්ඤාණං, පෙ අභිඤ්ඤාඤාණානි ච
අෙන්තාපරිමාණං යලොකධාතුංඔභායසන්ති. 

124. කිස්සභීතාතියකෙකාරයණෙභීතා. 

ෙයපත්වාති පවත්යතත්වා. වචනීයයො යාචකාෙන්ති යයොජො, 

යාචිතබ්බයුත්යතොති අත්යථො. ෙේෙඋපක්ෙයරොති යඤ්යඤොපකරණං. 

‘‘එයතසු ධම්යමසු ඨියතො චතූසූ’’ති වුත්තං චතුක්කං වවත්ථයපතුං 

‘‘සද්යධොතිඑකංඅඞ්ග’’න්තිආදිවුත්තං. 

ගාථායංවුත්තධම්යමද්යවද්යවඑකංකත්වාඅඞ්ගකරණං දුකෙයෙො. 

ජාතිධම්මන්ති පවත්තිධම්මංසන්ධායවදති. 

125. සච්යචකයදසයතො සච්චසමුදායයො අෙවයසසපරියාදාෙයතො

විසිට්යඨොතිදස්යසන්යතො ‘‘පරමත්ථසච්චංවායහොතූ’’තිආහ. චතුයරො පදාති
චත්තාරි පදානි, ලිඞ්ගවිපල්ලායසෙ වුත්තං, චත්තායරො ධම්මයකොට්ඨාසාති
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පටුෙ 

අත්යථො. යකවලං සත්තවිභාගදස්සෙත්ථයමව චතුපදග්ගහණං, ෙ 
අධිගතධම්මානුරූපතාය. 

නිම්මදාතිෙමදා. 

‘‘සච්චවාදී ජියෙො යරොයමො’’තිපි පායඨො. තත්ථ යරොයමොති
දිට්ඨිරාගරත්තාෙං තිත්ථියාෙං, තිත්ථකරාෙඤ්ච අධම්මවාදීෙං
රාගවිපරීතධම්මයදසෙයතො භයජෙයකො, අධම්මවාදීෙං වා තත්ථ
ආදීෙවදස්සයෙෙ භායිතබ්යබො, අප්පහීොසංවරාෙං වා දුරුපසඞ්කමෙයතො
දුරාසයදොතිඅත්යථො. 

සච්යචො ච යසො ධම්යමො චාති සච්චධම්යමො. යතොහ 

‘‘එකන්තනිස්සරණභායවො’’තිආදි. 

එකාෙෙභාවන්තිඑකමග්ගභාවං, අඤ්ඤමග්ගභාවන්තිඅත්යථො. 

දස්සෙභාගියං භාවොභාගියන්ති නිබ්යබධභාගියයමව ද්විධා විභජිත්වා

වුත්තන්ති ආහ ‘‘සංකියලසභාගිොදීහි චතූහි පයදහී’’ති. යසසත්තිකාෙන්ති 

සත්තාධිට්ඨාෙත්තිකාදීෙං අට්ඨන්ෙං තිකාෙං. යසසපදාෙේචාති

සංකියලසභාගියඤ්ච වාසොභාගියඤ්චාතිආදිමිස්සකපදාෙඤ්ච. ච-සද්යදෙ 
සංකියලසභාගියාදිපදානි ච සඞ්ගණ්හාති. යලොකියත්තිකස්යසව හි
‘‘යසසපදානී’’ති වුත්යතහි මිස්සකපයදහි එවං සංසන්දයෙ ෙයදස්සෙං, 
ඉතයරසං පෙ තිකාෙං සංකියලසභාගියාදිපයදහි යචව යසසපයදහි ච

සංසන්දයෙඉදංෙයදස්සෙන්ති ‘‘වුත්තෙොනුසායරෙසුවිේයෙෙය’’න්ති

වුත්තං. සමතික්කමෙන්ති පහාෙං. සතිපි
වාසොභාගියසංකියලසභාගියධම්මාෙං යලොකියභායව පුරියමහිපෙපච්ඡිමා
පහාතබ්බා තදඞ්ගවයසෙ, වික්ෙම්භෙවයසෙ ච. එවං පජහෙසමත්ථතාය

පහාෙන්ති වුත්තං ‘‘වාසොභාගිෙං සුත්තං සංකියලසභාගිෙස්ස

සමතික්කමාෙයහොතී’’ති. සංකියලසධම්මාෙංසමතික්කයමෙඅධිගන්තබ්බා

යවොදාෙධම්මා වියාති යයොජො. භාවො ොම තිවිධා  ාෙභාවො, 
විපස්සොභාවො, මග්ගභාවොති. තාසු මග්ගභාවොය ගහිතාය
විපස්සොභාවො ගහිතා එව යහොතීති තං අොමසිත්වා ඉතරා ද්යව එව 
ගහිතා.තථාපි‘‘භාවොභාගියස්සසුත්තස්සපටිනිස්සග්ගායා’’තිවුත්යතකිං 
සබ්යබෙසබ්බංඅයසක්ෙස්ස ාෙභාවොපි පටිනිස්සට්ඨාතියචොදෙං මෙසි

කත්වා පාළියං ‘‘අයසක්ෙභාගිෙං සුත්තං දිට්ෙධම්මසුෙවිහාරත්ථ’’න්ති

වුත්තන්ති දස්යසන්යතො ‘‘අයසක්ෙධම්යමසු උප්පන්යෙසු

මග්ගභාවොකිච්චං ොම ෙත්ථී’’ති වත්වා ‘‘ඣාෙභාවොපි

දිට්ෙධම්මසුෙවිහාරත්ථාඑවා’’ති ආහ. 

එකං එව භවබීජං පටිසන්ධිවිඤ්ඤාණං එකබීජං, තං අස්ස අත්ථීති 

එකබීජී. සන්ධාවිත්වා සමාගන්ත්වා, නිබ්බත්තෙවයසෙ උපගන්ත්වාති
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අත්යථො. සංසරිත්වාති තස්යසව යවවචෙං. කුලං කුලං ගච්ඡතීති 

යකොලංයකොයලො. පුරිමපයදඅනුොසිකයලොපංඅකත්වානිද්යදයසො. 

යතසං යසොතාපන්ොෙං. එතං පයභදන්ති එකබීජිආදිවිභාගං.

පුරිමභවසිද්ධං විවට්ටූපනිස්සයපුඤ්ඤකම්මං ඉධ පුබ්බයහතු ොම. යයො
‘‘කතපුඤ්ඤතා’’ති වුච්චති, යසො පඨමමග්යග සාධියත චරිතත්ථතාය
විපක්කවිපාකං විය කම්මං උපරිමමග්ගාෙං උපනිස්සයයො ෙ සියාති

අධිප්පායයොහ ‘‘උපරි…යප.… ආපජ්ජතී’’ති. තිණ්ණං මග්ගාෙං

නිරත්ථකතා ආපජ්ජති පඨමමග්යගයෙව යතහි කාතබ්බකිච්චස්ස

සාධිතත්තා. පෙමමග්යග…යප.… ආපජ්ජතීති අනුප්පන්ෙස්ස
අත්ථකිරියාසම්භවයතො. එවං තිණ්ණං වාදාෙං යුත්තිඅභාවං දස්යසත්වා 

චතුත්ථවායදො එයවත්ථ යුත්යතොති දස්යසන්යතො ආහ ‘‘විපස්සො…යප.… 

යුජ්ජතී’’ති. ‘‘සයචහී’’තිආදිොතංයුත්තිං විභායවති.විමුත්තිපරිපාචනීයාෙං
ධම්මාෙං පරිපක්කතාය ඉන්ද්රියාෙං තික්ෙතාය ඤාණස්ස විසදතාය
විපස්සොය බලවභායවො යවදිතබ්යබො. යසො හි යවොමිස්සකෙයයෙ
සංසරණයකො ඉධාධිප්යපයතො ‘‘යදයව යචව මානුයස ච සන්ධාවිත්වා’’ති

වුත්තත්තා. ඉධ කාමභයව ඨියතො ඉධට්ෙයකො. 

මනුස්සයදවයලොකූපපජ්ජෙයතො ඔකායරෙ යවොකිණ්යණො. අරියසාවකස්ස
තංතංසත්තනිකායුපපත්ති තස්ස තස්ස යසොධෙසදිසං

කියලසමලාදිඅෙත්ථාපෙයෙයතොති ආහ ‘‘ඡ යදවයලොයකයසොයධත්වා’’ති. 

‘‘අකනිට්යෙෙත්වා’’තිඑයතෙ යහට්ඨාබ්රහ්මයලොකයසොධෙං වුත්තයමවාති
යවදිතබ්බං. 

සද්ධංධුරංකත්වාතිසද්ධංධුරං යජට්ඨකංපුබ්බඞ්ගමංකත්වා.සද්ධාය
අනුස්සති පටිපත්ති, සද්ධං වා පුබ්බභාගියං අනුස්සති, සද්ධාය වා

අනුසරණසීයලොති සද්ධානුසාරී. ධම්මානුසාරීති එත්ථාපි එයසව ෙයයො. 

ධම්යමොති පයෙත්ථ පඤ්ඤා යවදිතබ්බා. සද්දහන්යතො විමුත්යතොති 

සද්ධාවිමුත්යතො. යදිපිසබ්බථාඅවිමුත්යතො, සද්ධාමත්යතෙපෙ විමුත්යතොති

අත්යථො. සද්ධාය වා අධිමුත්යතොති සද්ධාවිමුත්යතො. වුත්තෙයෙොති
උපරිමග්ගවිපස්සොය බලවමන්දමන්දතරභායවෙ. දිට්ඨියා පත්යතොති 

දිට්ඨිප්පත්යතො, චතුසච්චදස්සෙසඞ්ොතාය දිට්ඨියා නියරොධප්පත්යතොති

අත්යථො. දිට්ඨන්තං වා පත්යතොති දිට්ඨිප්පත්යතො, දස්සෙසඞ්ොතස්ස
යසොතාපත්තිමග්ගඤාණස්ස අෙන්තරප්පවත්යතොති වුත්තං යහොති.

පඨමඵලයතො පට්ඨාය හි යාව අග්ගමග්ගා දිට්ඨිප්පත්තාති. ඉදන්ති

යථාවුත්තයසොතාපන්ොෙං සද්ධාවිමුත්තදිට්ඨිප්පත්තතාවචෙං. අට්ෙන්ෙං

වියමොක්ොෙන්ති චතස්යසො රූපාවචරසමාපත්තියයො, චතස්යසො 

අරූපාවචරසමාපත්තියයොති අට්ෙවියමොක්ො, යතසං. 

ඵුට්ඨන්තං සච්ඡිකයරොතීති කාෙසක්ඛී, ඵුට්ඨාෙං අන්යතො ඵුට්ෙන්යතො, 
ඵුට්ඨාෙං අරූපජ් ාොෙං අෙන්තයරො කායලොති අධිප්පායයො.
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අච්චන්තසංයයොයග යචතං උපයයොගවචෙං, ඵුට්ඨාෙන්තරකාලයමව 
සච්ඡිකාතබ්බං සච්ඡිකයරොතීති වුත්තං යහොති, ‘‘විසමං චන්දිමසූරියා 
පරිවත්තන්තී’’තිආදීසු (අ. නි. 4.70) විය වා භාවෙපුංසකන්ති එතං
දට්ඨබ්බං.යයොහි අරූපජ් ායෙෙරූපකායයතො, ොමකායයකයදසයතොච
වික්ෙම්භෙවියමොක්යෙෙවිමුත්යතො, යතෙ නියරොධසඞ්ොයතොවියමොක්යෙො
ආයලොචියතොපකාසියතොවියයහොති, ෙකායයෙසච්ඡිකයතො, නියරොධංපෙ 
ආරම්මණංකත්වාඑකච්යචසුආසයවසුයෙපියතසුයතෙයසොසච්ඡිකයතො
යහොති. තස්මා යසො සච්ඡිකාතබ්බංනියරොධං යථාආයලොචිතංොමකායයෙ

සච්ඡිකයරොතීති ‘‘කාෙසක්ඛී’’ති වුච්චති, ෙ තු විමුත්යතො එකච්චාෙං එව
ආසවාෙං අපරික්ඛීණත්තා. 

අයභයදොති අන්තරාපරිනිබ්බායිආදියභයදෙ විො. ‘‘අයභයදො’’ති ච
ඉදං ‘‘සද්ධාවිමුත්තදිට්ඨිප්පත්තකායසක්ඛියෙො’’ති ඉධාපි ආයෙත්වා
යයොයජතබ්බං. යයථව හි අන්තරාපරිනිබ්බායිආදියභදාොමසයෙයෙව
එයකොඅොගාමී යහොති, එවංයථාවුත්තයභදආමසයෙයෙවසද්ධාවිමුත්යතො, 
දිට්ඨිප්පත්යතො, කායසක්ඛීති තයයො අොගාමියෙො යහොන්ති. අයඤ්ච
අොගාමියෙො තාදිසමවත්ථායභදං ගයහත්වා ගණො කතාති යවදිතබ්බං. 

‘‘අවිහාදීසූ’’තිආදිසුවිඤ්යඤයයයමව. 

පඤ්ඤාය එව විමුත්යතො, ෙ යචයතොවිමුත්තිභූයතෙ සාතිසයයෙ 

සමාධිොපීති පේොවිමුත්යතො. උභයතොභාගවිමුත්යතොති උයභොහි භායගහි
උභයතොභාගයතො විමුත්යතො. කියලසාෙං වික්ෙම්භෙසමුච්ඡින්යෙහි
රූපකායොමකායයතො විමුත්යතොති ඉමමත්ථං දස්යසන්යතො 

‘‘වික්ෙම්භෙ…යප.… විමුත්යතො ොමා’’ති ආහ. අරූපසමාපත්තියා
රූපකායයතො, අග්ගමග්යගෙඅරූපකායයතොවිමුත්තං. යථාහ– 

‘‘ඉධ, භික්ෙයව, එකච්යචොපුග්ගයලොයයයතසන්තාවියමොක්ො 
අතික්කම්මරූයපආරුප්පා, යතකායයෙඵුසිත්වාවිහරති, පඤ්ඤාය
චස්ස දිස්වා ආසවා පරික්ඛීණා යහොන්ති, අයං වුච්චති, භික්ෙයව, 
පුග්ගයලොඋභයතොභාගවිමුත්යතො’’ති(ම. නි.2.182). 

යං පෙ මහානිදාෙසුත්යත ‘‘රූපී රූපානි පස්සතී’’තිආදියක (දී. නි.
2.129) නියරොධසමාපත්තිඅන්යතඅට්ඨවියමොක්යෙවත්වා– 

‘‘යයතො යෙො, ආෙන්ද, භික්ඛු ඉයම අට්ඨ වියමොක්යෙ
අනුයලොමම්පි සමාපජ්ජති…යප.… අයං වුච්චතාෙන්ද, භික්ඛු
උභයතොභාගවිමුත්යතො, ඉමාය ච, ආෙන්ද, උභයතොභාගවිමුත්තියා
අඤ්ඤාඋභයතොභාගවිමුත්තිඋත්තරිතරාවාපණීතතරාවාෙත්ථී’’ති 
(දී.නි.2.130) – 

වුත්තං, තං උභයතොභාගවිමුත්තයසට්ඨවයසෙ වුත්තං. තත්ථ යස්මා 
ආරුප්පසමාපත්තීසු එකායපි රූපකායයො වික්ෙම්භියතො එව ොම යහොති, 
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පටුෙ 

තස්මා චතුන්ෙං ආරුප්පසමාපත්තීෙං, නියරොධසමාපත්තියා ච ලාභීෙං

වයසෙපඤ්චඋභයතොභාගවිමුත්තා යවදිතබ්බා.එසෙයයො කාෙසක්ඛිම්හිපි. 
අට්ඨවියමොක්යෙකයදයසපි හි අට්ඨවියමොක්ෙසමඤ්ඤා යථා ‘‘යලොයක
සත්තා’’ති. 

යතරසසු සීයසසු පලියබොධසීසාදීනි, පවත්තසීසඤ්ච පරියාදියිතබ්බානි, 

අධියමොක්ෙසීසාදීනි පරියාදකානි, යගොචරසීසං පරියාදකඵලං. තඤ්හි 

විසයජ් ත්තං ඵලං, වියමොක්යෙො පරියාදකස්ස මග්ගස්ස, ඵලස්ස ච

ආරම්මණං. සඞ්ොරසීසං සඞ්ොරවියවකභූයතො නියරොයධොති
පරියාදියිතබ්බාෙං, පරියාදකඵලාෙඤ්ච සහ විසයසංසිද්ධිදස්සයෙෙ

සමසීසිභාවංදස්යසතුං පටිසම්භිදාෙං (පටි.ම.1.87) යතරසසීසානිවුත්තානි.
ඉධ පෙ ‘‘යස්ස පුග්ගලස්ස අපුබ්බං අචරිමං ආසවපරියාදාෙඤ්ච යහොති

ජීවිතපරියාදාෙඤ්චා’’ති (පු.ප.16) පුග්ගලපේෙත්තිෙං ආගතත්තායතසු 
කියලසපවත්තසීසාෙං එව වයසෙ යයොජෙං කයරොන්යතො 

‘‘කියලසසීස’’න්තිආදිමාහ. තත්ථ පවත්තසීසම්පි මග්යගො පවත්තියතො 
වුට්ඨහන්යතො චුතියතො උද්ධං අප්පවත්තිකරයණෙ යදිපි පරියාදියති, යාව

පෙ චුති, තාව පවත්තිසම්භවයතො ‘‘පවත්තසීසං ජීවිතින්ද්රිෙං චුතිචිත්තං 

පරිොදිෙතී’’තිආහ. 

කියලසපරියාදායෙෙ අත්තයෙො අෙන්තරං විය නිප්ඵායදතබ්බා, 
පච්චයවක්ෙණවාරා ච කියලසපරියාදාෙස්යසව වාරාති වත්තබ්බතං
අරහන්ති. ‘‘විමුත්තස්මිංවිමුත්තමිතිඤාණංයහොතී’’ති(ම.නි.1.78; සං.නි.
3.12, 14) හි වචෙයතො පච්චයවක්ෙණපරිසමාපයෙෙ කියලසපරියාදාෙං
සමාපිතං ොම යහොති. තං පෙ පරිසමාපෙං යදි චුතිචිත්යතෙ යහොති, 
යතයෙව ජීවිතපරිසමාපෙඤ්ච යහොතීති ඉමාය වාරචුතිසමතාය 
කියලසපරියාදාෙජීවිතපරියාදාොෙං අපුබ්බාචරිමතා යහොතීති ආහ 

‘‘වාරසමතාො’’ති. භවඞ්ගං ඔතරිත්වා පරිනිබ්බාෙයතොති එත්ථ
පරිනිබ්බාෙචිත්තයමවභඞ්යගොත්තරණභායවෙවුත්තන්ති දට්ඨබ්බං. 

චරිතන්තිචරිතාකායවචීමෙප්පවත්ති. එත්ථචයයෙරාගාධිකභායවෙ
පුග්ගයලො ‘‘රාගචරියතො’’ති ලක්ඛීයති, තයිදං ලක්ෙණං. යතොහ 

‘‘රාගජ්ඣාසයෙො රාගාධියකොති අත්යථො’’ති, යතෙ අප්පහීෙභායවෙ 
සන්තායෙ ථාමගතස්ස රාගස්ස බලභායවො ලක්ඛීයතීති දට්ඨබ්බං. එයසව
ෙයයොයසයසසුපි. 

සීලවන්යතහීති ආදිසද්දස්ස යලොපං කත්වා නිද්යදයසො කයතොති

දස්යසන්යතො ආහ ‘‘සීලවන්තාදීහී’’ති. ආදිසද්යදෙ දායකාදීෙං සඞ්ගයහො
දට්ඨබ්යබො. 

ආරම්මණභූතතා යෙෙයන්තිආරම්මණභූතාවයඤයයං. 
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පටුෙ 

පුථුජ්ජෙභූතමිආදීසූති පුථුජ්ජෙයසක්ොයසක්ෙභූමීසු. තත්ථ
පුථුජ්ජෙභූමිවයසෙ සංවයරො, යසක්ෙභූමිවයසෙ පහාෙභාවො, 
අයසක්ෙභූමිවයසෙසච්ඡිකිරියා, පුථුජ්ජෙභූමියසක්ෙභූමිවයසෙවායථාරහං 
සංවරපහාෙභාවො. පුබ්බභාගියා හි සංවරපහාෙභාවො පුථුජ්ජෙස්ස

සම්භවන්ති, ඉතරා යසක්ෙස්ස, අයසක්ෙභූමිවයසෙ සච්ඡිකිරියා. ෙෙයතො 

දස්සිතන්ති‘‘යං, භික්ෙයව, මයා‘ඉදංෙකප්පතී’තිඅප්පටික්ඛිත්තං, තං යච
කප්පියං අනුයලොයමති, අකප්පියං පටිබාහති, තං යවො කප්පතී’’තිආදිො

(මහාව. 305) ෙයදස්සෙවයසෙ පකාසිතං. සරාගාදිසංවත්තෙන්ති
සරාගාදිභාවාය සංවත්තෙං. 

අේෙමේෙං සංසග්ගයතොති ‘‘සංකියලසභාගියඤ්ච
වාසොභාගියඤ්චා’’තිආදිො සංකියලසභාගියාදීෙං පදාෙං 

අඤ්ඤමඤ්ඤසංසග්ගයතො. අයෙකවියධොති ද්වාදසවියධො යාව 
ද්වාෙවුතාධිකචතුසහස්සවියධොපි අයෙකප්පකායරො. 

යලොකිෙසත්තාධිට්ොොදිසංසග්ගයතොති ආදිසද්යදෙ යලොකියං ඤාණං, 
යලොකුත්තරං ඤාණං, යලොකියඤ්ච යලොකුත්තරඤ්ච ඤාණං, යලොකියං
යඤයයං, යලොකුත්තරං යඤයයං, යලොකියඤ්ච යලොකුත්තරඤ්ච යඤයයං, 
යලොකියං ඤාණඤ්ච යඤයයඤ්ච, යලොකුත්තරං ඤාණඤ්ච යඤයයඤ්ච, 
යලොකියඤ්ච යලොකුත්තරඤ්ච ඤාණඤ්ච යඤයයඤ්චාතිආදියකො

සම්භවන්යතො පට්ඨාෙයභයදො සඞ්ගහියතො. උභෙත්ථාති

සංකියලසභාගියාදියක, යලොකියාදියක ච. ෙථාරහන්ති යයො යයො
සංසග්ගවයසෙයයොජෙංඅරහති, යසොයසොධම්යමො. සම්භවාවියරොයධයෙව
හි යයොජො. ෙ හි ‘‘යලොකියං නිබ්යබධභාගිය’’න්තිආදිො යයොජො 
සම්භවති. 

තීසු පිටයකසු ලබ්භමාෙස්සාති තිස්යසො සඞ්ගීතියයො ආරුළ්යහ
යතපිටයක බුද්ධවචයෙඋපලබ්භමාෙස්සවිජ්ජමාෙස්ස, එයතෙෙයකවලං
සඞ්ගයහො එව යථාවුත්තයභදාෙං පට්ඨාෙභාගාෙං නිද්ධාරණාය කාරණං, 

අථයෙොපාළියං දස්සෙඤ්චාතිවිභායවති.යතොහ ‘‘ෙං දිස්සතිතාසුතාසු

භූතමීසූ’’ති. ‘‘යතයෙව හී’’තිආදිො යථාවුත්තස්ස අත්ථස්ස පාඨානුගමං 
දස්යසති. 

සාසෙපට්ඨාෙවාරවණ්ණොනිට්ඨිතා. 

නිගමෙකථාවණ්ණො 

සද්ධම්මාවතරට්ොයෙති යදසන්තරයතො ආගන්ත්වා සද්ධම්මස්ස
අවතරයණොකාසභූයත 
සද්ධම්මස්සවෙධාරණපරිචයපරිපුච්ඡාමෙසිකාරබහුලාෙං නිවාසට්ඨාෙතං
සන්ධායයතං වුත්තං, අත්තයෙො වා සන්තායෙ පරියත්තිසද්ධම්මස්ස
අනුප්පයවසෙට්ඨාෙතායඑවං වුත්තං.යසසංසුවිඤ්යඤයයයමවාති. 



ඛුද්දකනිකායය   යෙත්තිප්පකරණ-ටීකා 

129 

පටුෙ 

යෙත්තිඅට්ඨකථායලීෙත්ථවණ්ණොනිට්ඨිතා. 

යෙත්තිප්පකරණ -ටීකා නිට්ඨිතා. 
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