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1. යදසොහාරවිභඞ්ගවිභාවො ............................................................ 45 
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12. ඔතරණහාරවිභඞ්ගවිභාවො ........................................................169 
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7. ආවට්ටහාරසම්පාතවිභාවො .........................................................211 
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1. සඞ්ගහවාරඅත්ථවිභාවො 

තත්ථ යස්ස සික්ඛත්තයසඞ්ගහස්ස ෙවඞ්ගස්ස සත්ථුසාසෙවරස්ස 
අත්ථසංවණ්ණෙං යං යෙත්තිප්පකරණං කාතුකායමො, තස්ස
යෙත්තිප්පකරණස්ස නිස්සයං විසයභූතං සංවණ්යණතබ්බසහිතං, 
සංවණ්යණතබ්බංඑවවාසයලොකපායලෙතියලොයකෙසදා පූයජතබ්බස්ස
යචව ෙමස්සිතබ්බස්ස ච ෙරුත්තමස්ස සත්ථුයෙො සාසෙවරං විදූයහව 
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ඤාතබ්බං.එතංසාසෙවරංතාවදස්යසන්යතොතංජෙයකෙ, තංවිජාෙකවිදූහි
චනියයමතුං, රතෙත්තයගුණණපරිදීපෙඤ්චකාතුං– 

‘‘යංයලොයකොපූජයයත, සයලොකපායලොසදාෙමස්සතිච; 
තස්යසත සාසෙවරං, විදූහි යඤයයං ෙරවරස්සා’’ති. – 
පඨමගාථමාහ; 

ඉමාය හි පඨමගාථාය ‘‘එතං සාසෙවරං යෙෙය’’න්ති එත්තකයමව
එකන්තයතොකරණවියසසභායවෙඅධිප්යපතං.එයතයෙව වියසසකරයණෙ
එකන්තාධිප්යපතයෙත්තිවිසයසාසෙවරස්ස දස්සිතත්තා. 
එකන්තාධිප්යපතසාසෙවරයමව යෙත්තිසංවණ්ණොය

සංවණ්යණතබ්බත්තාවිසයංයතයෙව වක්ඛති අට්ඨකථාචරියෙො – 

‘‘එතං ඉදානි අම්යහහි
විභජිතබ්බහාරෙයපට්ඨාෙවිචාරණවිසයභූතං සාසෙං 
ආදිකලයාණතාදිගුණණසම්පත්තියා වරං අග්ගං උත්තමං
නිපුණඤාණයගොචරතාය පණ්ඩිතයවදනීයයමවා’’ති (යෙත්ති. අට්ඨ.
සඞ්ගහවාරවණ්ණො)ච, 

‘‘එතංතිවිධම්පි ‘සාසෙවර’න්තිපයදෙසඞ්ගණ්හිත්වාතත්ථයං 
පඨමං, තංඉතයරසංඅධිගමූපායයොතිසබ්බසාසෙමූලභූතං, අත්තයෙො
පකරණස්ස ච විසයභූතං පරියත්තිසාසෙයමවා’’ති (යෙත්ති. අට්ඨ.
සඞ්ගහවාරවණ්ණො)ච, 

‘‘ඉදානි යං වුත්තං ‘සාසෙවරං විදූහි යඤයය’න්ති, තත්ථ
යෙත්තිසංවණ්ණොයවිසයභූතංපරියත්තිධම්මයමවපකාරන්තයරෙ 
නියයමත්වාදස්යසතු’’න්ති(යෙත්ති.අට්ඨ.සඞ්ගහවාරවණ්ණො)ච. 

තත්ථ පරියත්තිසාසෙස්සාපි මූලං යහොතීති වුත්තං 

‘‘සබ්බසාසෙමූලභූත’’න්ති. එයතෙ කම්මසාධයෙෙපි අධිප්යපතත්යථ 
සිද්යධොොවිධසාධකවචෙංොොවාදාෙංඅයෙොකාසකරණත්ථායකතං.
ස්වාක්ඛාතතාදිධම්මගුණණා පෙ සාසෙස්ස වියසසයදසකෙරවරසද්යදෙ වා
පරිදීපකත්ථභායවෙ වා දීපිතා අවිොභාවයතො. සාසෙවරස්ස පෙ

ජෙකසම්බන්ධියපක්ඛත්තා ‘‘ෙරවරස්සා’’ති වුත්තං. යතෙ ච
අග්ගපුග්ගයලො සාසෙවරජෙයකො වාචකත්ථසම්බන්ධිභායවෙ වුත්යතො. 
අෙඤ්ඤසාධාරණමහාකරුණාසබ්බඤ්ඤුතඤ්ඤාණාදිගුණණවියසසා පෙ
ජෙකසම්බන්ධිභූතස්ස ෙරස්ස වියසසයකෙවරසද්යදෙ වා
පරිදීපකත්ථභායවෙවාදීපියතො. 

කිංනුභායසොසාසෙවරජෙයකොෙරවයරොපරමත්යථොව, උදාහුපූජනීයයො

යචව ෙමස්සනීයයො චාති වුත්තං ‘‘ෙං යලොයකො…යප.…ෙමස්සති චා’’ති, 
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පටුෙ 

යතෙ සාසෙවරජෙයකො ෙරවයරො පරමත්යථොව ෙ යහොති, අථ යඛො
සයලොකපායලෙ යලොයකෙ සදා සබ්බකායලසු පූජනීයයො යචව
ෙමස්සනීයයොචාතිවියසසියතොයථොමියතොති. 

එත්ථ ච පූජෙෙමස්සෙයචතොවාචයකෙ වා පූජෙෙමස්සෙසද්යදෙ
ඵලූපචාරත්යථො පුඤ්ඤමහත්තසඞ්ඛායතො පූජනීයභායවො යචව 
ආසවක්ඛයඤාණපදට්ඨාෙසබ්බඤ්ඤුතඤ්ඤාණාදිගුණණසඞ්ඛායතො
ෙමස්සනීයභායවො ච දීපකත්ථභායවෙ පරිග්ගයහත්වා දීපියතො. යතොහ 

අට්ඨකථාචරියෙො ‘‘භගවයතො සයදවකස්ස යලොකස්ස
පූජනීයවන්දනීයභායවො, අග්ගපුග්ගලභායවො ච වුච්චමායෙො ගුණණවිසිට්ඨතං
දීයපතී’’තිආදි(යෙත්ති.අට්ඨ.සඞ්ගහවාරවණ්ණො). 

තාදිසස්ස ෙරවරස්ස තාදිසං සාසෙවරං කිං යයෙ යකෙචි 

විඤ්යඤයයන්ති වුත්තං ‘‘විදූහී’’ති. යතෙ තිපිටකධරා අරියභූතා පණ්ඩිතා
වාචකත්ථභායවෙ ගහිතා, සුප්පටිපන්ෙතාදිසඞ්ඝගුණණා පෙ 
වන්දධාතුවචයෙෙ වා දීපකත්ථභායවෙ වා දීපිතාති. එවං පරිග්ගයහත්වා
දීපියත රතෙත්තයගුණයණ සන්ධාය ‘‘එවං පඨමගාථාය සාතිසයං
රතෙත්තයගුණණපරිදීපෙංකත්වා’’ති (යෙත්ති.අට්ඨ.සඞ්ගහවාරවණ්ණො)

වක්ඛති, ෙ ගාථාය නිරවයසසත්යථ. තත්ථ එවන්ති එවං
සාසෙවරදස්සෙභූතාය පඨමගාථායාති අත්යථොව දට්ඨබ්යබො. අපයර
පොචරියා ‘‘ඉමාය පඨමගාථාය එකන්තයතො 
අධිප්යපතාොධිප්යපතවචොනි යචව වාචකත්ථදීපකත්ථවියසසානි ච සුට්ඨු
අවිචායරත්වා ‘එවං පඨමගාථාය සාතිසයං රතෙත්තයගුණණපරිදීපෙං
කත්වා’ති වචෙච්ඡායං නිස්සාය සාතිසයං රතෙත්තයගුණණපරිදීපෙං කාතුං
‘යං යලොයකොතයාදිමාහා’ති ච සාතිසයරතෙත්තයගුණයණ දස්යසන්යතො ‘යං
යලොයකොතයාදිමාහා’ති’’ ච වදන්ති. යතසං වායදො අම්හාකං ෙක්ඛමති. 
කාරණං පෙ මයා යහට්ඨා වුත්තානුභාසායරෙ ඤාතබ්බන්ති අයං 
පදානුභාක්කමානුභාරූපානුභාසන්ධයත්යථො. 

අථ වා එකං සමයං ජම්බුවෙසණ්යෙ නිසීදිත්වා සිස්සාෙං හිතං 
චින්යතන්යතො, අත්තයෙො අභිනීහාරසම්පත්තිං පස්සන්යතො, 
සම්මාසම්බුද්යධෙ පසංසියතො, මහාකච්චායයෙො සත්ථාරා අනුභායමොදිතං
සාසොයත්තං ෙවඞ්ගස්සත්ථවණ්ණෙං යසොළසහාරාදිඅයෙකත්ථවිධං

යෙත්තිප්පකරණං ආරභන්යතො, ‘‘ෙං යලොයකො’’තයාදිමාහ. යදි එවං
යථාවුත්තප්පකාරං යෙත්තිප්පකරණභූතං යසොළසහාරාතයාදිකං
ආරභිතබ්බං, තං අොරභිත්වා කස්මා යෙත්තිප්පකරණයතො බහිභූතං ‘‘යං
යලොයකො’’තයාදිකං ආරභිතබ්බං, යසයයථාපි අම්බං පුට්යඨො ලබුජං
බයාකයරයය, ලබුජං පුට්යඨො අම්බං බයාකයරයය, එවයමව
යෙත්තිප්පකරණමාරභන්යතො අඤ්ඤං ආරභතීති? තථාපි යස්ස
යථාවුත්තස්ස සාසෙවරස්ස අත්ථසංවණ්ණෙං යං යෙත්තිප්පකරණං
කාතුකායමො යස්සයෙත්තිප්පකරණස්සවිසයභූතංසංවණ්යණතබ්බසහිතං, 
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සංවණ්යණතබ්බං එව වා තං සාසෙවරං තාව දස්යසන්යතො තංජෙයකෙ, 

තංවිජාෙකවිදූහි ච නියයමතුං, රතෙත්තයගුණණපරිදීපෙඤ්ච කාතුං ‘‘ෙං

යලොයකො’’තයාදිමාහ.අයං ලීෙන්තරයචොදොසහියතොඅනුභාසන්ධයත්යථො. 

‘‘යං යලොයකොපූජයයත, සයලොකපායලොසදාෙමස්සති ච; 
තස්යසතසාසෙවරං, විදූහියඤයයංෙරවරස්සා’’ති.– 

නිග්ගහිතයලොපං කත්වා රචිතා ගාථා අරියාසාමඤ්ඤලක්ඛයණෙ 
සම්පන්ො. කථං? පුබ්බඩ්යෙ තිංස මත්තා, අපරඩ්යෙ සත්තවීස මත්තා. 
සම්පිණ්ඩිතා සත්තපඤ්ඤාස මත්තාව භවන්ති. අක්ඛරාෙං පෙ ඉමිස්සං
ගාථායං සත්තතිංස. යතසු ගරුක්ඛරා වීසති, ලහුක්ඛරා සත්තරස භවන්ති.
‘‘තස්යසතං සාසෙවර’’න්තිපෙසානුභාොසිකංවිරුජ්ඣති. 

තත්ථ නිද්යදසත්යථො අට්ඨකථානුභාසායරෙ විජානිතබ්යබො. 

සයලොකපායලො සබ්යබො සත්තයලොයකො සක්කච්චං 
සබ්බඤ්ඤුතඤ්ඤාණාදිඅයෙකගුණණානුභාස්සරයණෙ වා පූයජතබ්බපූජයෙෙ

වාපටිපත්තිපූජයෙෙවා සදා සබ්බකායලසුසක්කච්චං ෙං ෙරවරං පූජෙයත 

යචව ෙමස්සතිච, තස්ස පූයජතබ්බස්සයචවෙමස්සිතබ්බස්සචසත්ථුයෙො 

ෙරවරස්ස තියලොකග්ගස්සමයාසංවණ්යණතබ්බසහිතං, සංවණ්යණතබ්බං

එවවා විදූයහවයෙෙයං ඤාතබ්බං.නිපුණඤාණයගොචරං එතං මයාබුද්ධියං

ඨපිතං සාසෙවරං මයා ආරභිතබ්බස්ස යෙත්තිප්පකරණස්ස විසයන්ති
පඨමං ජානිතබ්බං දස්යසත්වා තස්ස අත්ථසංවණ්ණොභූතං
යෙත්තිප්පකරණං අහං ආරභිස්සාමි, තං තුම්යහ සාධයවො සුණාථ මෙසි 
කයරොථාතිසමුදායයයොජො, අවයවයයොජොපිකාතබ්බා. 

කථං? ‘‘සයලොකපායලො යලොයකො’’ති වියසසෙවියසසිතබ්බභායවෙ
යයොජො. යලොකපායලොවජ්යජත්වා අවයසයසොයලොයකොචෙයහොති, අථ

යඛො යලොකපාලසහියතො යලොයකොති වියසයසති. ‘‘යලොයකො පූජෙයත යචව

ෙමස්සති චා’’ති කත්තුකාරකආඛයාතකිරියාභායවෙ යයොජො ‘‘යයො
කයරොති, ස කත්තා’’ති වුත්තත්තා. යයො යලොයකො කාරයකො, යසො කත්තා
යහොතු. යයො යලොයකො පූජයයත යචව ෙමස්සති ච, කථං යසො කත්තාති? 
‘‘යයොකයරොති, සකත්තා’’තිසුත්තස්ස‘‘යයොකයරොතිකිරියංනිප්ඵායදති, 
යසො කිරියානිප්ඵාදයකො කත්තා’’ති අත්ථසම්භවයතො
සයෙභුඤ්ජොදිසබ්බකිරියානිප්ඵාදයකො කත්තායයව යහොති. අයඤ්ච
යලොයකො පූජෙෙමස්සෙකිරියානිප්ඵාදයකොයයවාති. කථං අයං යලොයකො 

කිරියානිප්ඵාදයකොති? ‘‘යලොයකො’’ති සත්තපඤ්ඤත්තියා පරමත්ථයතො
අවිජ්ජමාොයපි පඤ්ඤායපතබ්යබො සන්තායෙ පවත්තමායෙො
හදයවත්ථුනිස්සියතො චිත්තුප්පායදො ගයහතබ්යබො, යසො යථාරහං
යහතාධිපතිසහජාතාදිපච්චයයෙ පච්චයයො නිප්ඵාදයකො භයව. එවං
යලොකස්ස කත්තුකාරකභායවො විජානිතබ්යබොති
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පච්චයපච්චයුප්පන්ෙභායවෙ යයොජො. එස ෙයයො තීසු පිටයකසුපි
එවරූයපසුඨායෙසු. 

‘‘ෙං ෙරවරං පූජෙයත යචව ෙමස්සති චා’’ති
කම්මකාරකආඛයාතකිරියාභායවෙ යයොජො‘‘යංකයරොති, තංකම්ම’’න්ති
වුත්තත්තා.යංකාතබ්බං, තංකම්මංයහොතු.යං පූජයතියචවෙමස්සතිච, 
කථංතංකම්මන්ති? ‘‘යං කයරොති, තං කම්ම’’න්තිසුත්තස්ස‘‘යංකයරොති
කිරියාය සම්බජ්ඣති, කිරියාය සම්බජ්ඣිතබ්බං කම්ම’’න්ති
අත්ථසම්භවයතො කරණවාචකවචනීයාදිසබ්බකිරියාය සම්බජ්ඣිතබ්බං
කම්මං යහොත්යවව. අයඤ්ච ෙරවයරො පූජෙෙමස්සෙකිරියාය
වාචකවචනීයභායවෙ සම්බජ්ඣිතබ්යබොයයවාති. කථං අයං ෙරවයරො
වචනීයයොති? පූජෙෙමස්සෙයචතොය ආරම්මණකරණවයසෙ ෙරවයරො

වචනීයයො, යචතො වාචකා, එවං වාචකවචිතබ්බභායවො යහොත්යවව. ‘‘ෙං

ෙරවර’’න්ති පඤ්ඤත්තියා පරමත්ථයතො අවිජ්ජමාොයපි
පඤ්ඤායපතබ්යබො සන්තාෙවයසෙ පවත්තමායෙො 
යලොකියයලොකුත්තරගුණණසහියතො ඛන්ධපඤ්චයකො වුත්යතො, යසො
ආරම්මණපච්චයයෙ පච්චයයො, යචතො පච්චයුප්පන්ොති
පච්චයපච්චයුප්පන්ෙභායවෙයයොජො.එසෙයයොතීසුපිටයකසු එවරූයපසු
ඨායෙසු. 

‘‘තස්ස ෙරවරස්සා’’ති වියසසෙවියසසිතබ්බභායවෙ යයොජො.
ෙරවයරො ොම නිමන්තිතබ්බාදියකො ෙ යහොති, අථ යඛො පූයජතබ්යබො
ෙමස්සිතබ්යබො එවාති වියසයසති. තස්ස පූයජතබ්බස්ස යචව 
ෙමස්සිතබ්බස්ස ච ෙරවරස්ස සාසෙවරන්ති ජඤ්ඤජෙකභායවෙ
යයොජො. සාසෙවරං ොම පච්යචකබුද්ධසාවකබුද්ධරාජරාජාදීෙං
සාසෙවරං ෙ යහොති, පූයජතබ්බස්ස යචව ෙමස්සිතබ්බස්ස ච ෙරවරස්ස
තියලොකස්යසවසාසෙවරන්තිනියයමති. 

‘‘විදූහි යෙෙය’’න්ති කත්තුකාරකකිතකිරියාභායවෙ යයොජො.

කත්තුභායවො යහට්ඨා වුත්යතොව. ‘‘විදූහී’’ති සත්තපඤ්ඤත්තියා
පරමත්ථයතොඅවිජ්ජමාොයපි පඤ්ඤායපතබ්යබොසන්තායෙපවත්තමායෙො
සාසෙවයර සම්යමොහධංසකඤාණසහියතො හදයවත්ථුනිස්සියතො
චිත්තුප්පායදො වුත්යතො, යසො යථාරහං යහතාධිපතිසහජාතාදිපච්චයයෙ 
පච්චයයො නිප්ඵාදයකො භයව. ඤා-ඉතිධාතුයා අත්ථභූතං ඤාණං
පච්චයුප්පන්ෙං නිප්ඵායදයයං භයව, එවං පච්චයපච්චයුප්පන්ෙභායවෙ
යයොජො. 

‘‘යෙෙයං සාසෙවර’’න්ති වියසසෙවියසසයභායවෙ යයොජො.
සාසෙවරං ොම ෙ යයෙ යකෙචි යඤයයං, අථ යඛො විදූයහව 
සණ්හසුඛුමඤායණෙයඤයයංසාසෙවරන්තිවියසයසති. 
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පටුෙ 

‘‘එතං සාසෙවර’’න්ති වියසසෙවියසසයභායවෙ යයොජො. සාසෙවරං
ොම මයා බුද්ධියං අට්ඨපිතං අප්පවත්යතතබ්බං යහොති, මයා ඉදානි 
යෙත්තිප්පකරණස්ස විසයභායවෙ බුද්ධියං විපරිවත්තමාෙං ඨයපතබ්බං
පවත්යතතබ්බං සාසෙවරන්ති වියසයසති. එතං සාසෙවරං
යෙත්තිප්පකරණස්ස විසයන්ති යයොජොකාතබ්බා. යතොහ ‘‘එතං ඉදානි
අම්යහහි විභජිතබ්බහාරෙයපට්ඨාෙවිචාරණවිසයභූතං සාසෙ’’න්ති
(යෙත්ති. අට්ඨ. සඞ්ගහවාරවණ්ණො). ඉච්යචවං යෙත්තියා පඨමගාථාය
සඞ්යඛයපෙයයොජෙත්යථොසමත්යතො. 

තත්ථ ෙන්ති අනියමෙරවරස්ස සත්ථුයෙො වාචකං
පයයොගවන්තසබ්බොමං. අනියයමො ච පූජෙෙමස්සෙකිරියාය
අනියමිතත්තා වුත්යතො, ෙ ෙරවරයතො අඤ්ඤසත්තස්ස සම්භවයතොති. එස
ෙයයො යසසානියයතසුපි තීසු පිටයකසු. යලොකියන්ති එත්ථ

පුඤ්ඤාපුඤ්ඤානි, තබ්බිපායකො චාති යලොයකො.එත්ථ සත්තනිකායය
පුඤ්ඤාපුඤ්ඤානි යලොකියන්ති පවත්තන්ති, තබ්බිපායකො ච යලොකියති 
පවත්තති, ඉති සත්තනිකායස්ස පුඤ්ඤාපුඤ්ඤාෙං, තබ්බිපාකස්ස ච
පවත්තෙස්ස ආධාරභාවයතො‘‘එත්ථා’’තිපයදෙනිද්දිට්යඨොසත්තනිකායයො 

යලොයකොොම. පූජෙයතති විග්ගහවිරහිතං ආඛයාතපදං, සක්කච්චං පූජෙං
කයරොති. 

යලොකං පායලන්තීති යලොකපාලා, පුඤ්ඤාපුඤ්ඤාෙඤ්යචව
තබ්බිපාකස්ස ච පවත්තොධාරත්තා යලොකා ච. යක යත? චත්තායරො 
මහාරාජායෙො, ඉන්දයමවරුණකුයවරා වා, 
ඛත්තියචතුමහාරාජසක්කසුයාමසන්තුසිතසුනිම්මිතපරනිම්මිතවසවත්තිමහා
බ්රහ්මාදයයො වා.පාලෙඤ්යචත්ථඉස්සරියාධිපච්යචෙතංතංසත්තයලොකස්ස 
අඤ්ඤමඤ්ඤවියහසෙනිවාරණාදිආණාපවත්තාපෙයසපරිවාරට්ඨාෙන්තරා

දිනියයාදො, සහ යලොකපායලහියයොවත්තතීති සයලොකපායලො. අථවායය
හියරොත්තප්පා යලොකං පායලන්ති, ඉති පාලෙයතො යත හියරොත්තප්පා 

යලොකපාලා. යතොහ භගවා ‘‘ද්යවයම, භික්ඛයව, සුක්කා ධම්මා යලොකං
පායලන්තී’’ති (අ. නි. 2.9; ඉතිවු. 42). යලොකපායලහි හියරොත්තප්යපහි

සමන්ොගයතොයලොයකො සයලොකපායලො ොම.හියරොත්තප්පසම්පන්යෙොහි
සප්පුරියසොයලොයකො සක්කච්චංසදාසබ්බකායලසුපූජයතියචවෙමස්සතිච
පාපහිරිජිගුණච්ඡෙයතො, ධම්මච්ඡන්දවන්තතායච. 

අඤ්යඤ පෙ පූයජන්තා ෙමස්සන්තාපි කදාචියයව පූයජන්ති 

ෙමස්සන්ති, ෙ සබ්බදාති. සදාති පූජෙෙමස්සෙකාලවාචකවිග්ගහවිරහිතං

විකප්පොමං, සබ්බොමං වා. ෙමස්සතීති විග්ගහවිරහිතං ආඛයාතපදං, 

සක්කච්චං ෙමස්සෙං කයරොති. තස්යසතාති එත්ථ තස්සාති නියමවාචකං
පයයොගවන්තසබ්බොමං විග්ගහවිරහිතයමව. නියයමො ච 
පූජෙෙමස්සෙකිරියාය වියසසියතො. තස්මා තස්ස පූජෙෙමස්සෙකිරියාය
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නියමිතබ්බස්ස පූයජතබ්බස්ස ෙමස්සිතබ්බස්ස ෙරවරස්සාති අත්යථො

යුත්යතොව. යසසනියයමසු අඤ්යඤසුපි එයසවෙයයො. එතන්තිආචරියයෙ 
විභජිතබ්බහාරෙයපට්ඨාෙවිචාරණවිසයභූතස්ස සාසෙවරපරාමසෙං 
පයයොගවන්තසබ්බොමංවිග්ගහවිරහිතං. 

සාසති එයතොති සාසෙං, එයතෙ ෙවවිධසුත්තන්යතෙ, 
ෙවවිධසුත්තන්තසහියතෙ වා වයරෙ සබ්යබෙ සමත්යථ යවයෙයයය 
දිට්ඨධම්මිකසම්පරායිකපරමත්යථහි තිවිධයාෙමුයඛෙ යථාරහං සත්යත
සාසති අනුභාසාසති වියෙති. ඉති සාසොනුභාසාසෙකිරියානුභාසායරෙ
යවයෙයයසත්තාෙං ජාෙෙපටිපජ්ජොධිගමස්ස කාරණකරණත්තා
‘‘එයතො’’තිපයදෙනිද්දිට්ඨංෙවවිධසුත්තන්තං, ෙවවිධසුත්තන්තසහිතං

වා වරං සබ්බං සාසෙං ොම. ෙවවිධසුත්තන්තයදසොය හි යවයෙයයාෙං
ජාෙෙං පුරිමජාෙයෙෙ පච්ඡිමජාෙෙං, ජාෙයෙෙ පටිපජ්ජයෙෙ
පච්ඡිමපටිපජ්ජයෙෙ අධිගයමො, පුරිමාධිගයමෙ පච්ඡිමාධිගයමො යහොති.
යතෙ වුත්තං ‘‘සද්ධා සීලං සුතං චායගො පඤ්ඤා සද්ධාය සීලස්ස සුතස්ස
චාගස්ස පඤ්ඤායා’’ති(පට්ඨා.1.1.423) ච‘‘පඨමස්සඣාෙස්සපරිකම්මං

පඨමස්ස ඣාෙස්ස’’තයාදි (පට්ඨා.1.1.423) ච. සාසධාතුයා යදසොසද්යදො
ච තංජෙයකො යදසොඤාණසම්පයුත්තචිත්තුප්පායදො ච මුඛයත්යථො, 
තංඋපනිස්සයපච්චයා යවයෙයයාෙං අත්ථජාෙෙපටිපජ්ජෙඅධිගමොදි
කාරණූපචාරත්යථො, ‘‘එයතො’’ති පයදෙ වුත්තාය සාසෙභූතාය
ොමපඤ්ඤත්තියා කරණසත්තිසඞ්ඛාතා උපනිස්සයපච්චයසත්ති
ඵලූපචාරත්යථො. ඉති-සද්යදොපි තයමව ොමපඤ්ඤත්තියා 
උපනිස්සයපච්චයසත්තිං යහතුභායවෙ පරාමසති, තස්සා සත්තියා
ආධාරභූතා ොමපඤ්ඤත්ති යු-පච්චයත්යථො. එයසව ෙයයො තීසු පිටයකසු
එවරූයපසුඨායෙසු. 

එකන්තනියයාෙට්යඨෙ, අෙඤ්ඤසාධාරණගුණණතාය ච උත්තමට්යඨෙ 

වරං උත්තමං, පරියත්තිසාසෙම්හි ඵලනිය්යාදෙයතො, 
මග්ගනියයාෙයහතුභාවයතො ච නියයාෙට්යඨෙ, සාවකාදීහි අජනියත්තා

අසාධාරණට්යඨෙ ච උත්තමට්යඨෙ වරං, වරිතබ්බන්ති වා වරං. 
යථාවුත්තස්ස සාසෙස්ස පණ්ඩියතහි අභිපත්ථිතසමිද්ධියහතුතාය

වරිතබ්බත්තා පත්යථතබ්බත්තා සාසෙවරං ොම, යථාවුත්තට්යඨෙ වා

සාසෙඤ්චතං වරඤ්චාති සාසෙවරං. ච-සද්යදෙසත්තියභදං, තං-සද්යදෙ
අත්ථායභදංයදස්යසති. 

විදන්තීති විදූ. යය පණ්ඩිතා යථාසභාවයතො කම්මකම්මඵලානි, 

කුසලාදියභයද ච ධම්යම විදන්ති, ඉති විදෙයතො යත පණ්ඩිතා විදූ ොම, 

යතහි. ඤාතබ්බන්ති යෙෙයං. ඤා-ධාතුයා නිප්පරියායයතො ආරම්මණිකං
ඤාණං වුත්තං, ඨානූපචාරයතො සාසෙවරස්ස ආරම්මණපච්චයභායවො
දස්සියතො, ඉති-සද්යදෙ ආරම්මණපච්චයභායවො පරාමසියතො. තස්ස ඉති-
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පටුෙ 

සද්යදෙපරාමසිතබ්බස්සආරම්මණපච්චයභාවස්සආධාරංසාසෙවරං ණය-

පච්චයත්යථොති දට්ඨබ්බං. ඤාණං අරහතීති වා යෙෙයං, විදූෙං ඤාණං
ජාෙෙං ආරම්මණභායවෙ අරහතීති අත්යථො. ඉමස්මිං ෙයය තද්ධිතපදං 
දට්ඨබ්බං. 

ෙරති යෙතීති ෙයරො. යයො පුරියසො අත්තාෙං ඉත්ථීෙං උච්චට්ඨාෙං

ෙරතියෙති, ඉතිෙරෙයතොෙයෙයතොයසොපුරියසො ෙයරො ොම.යසොහි
පුත්තභූයතොපි මාතුයා පිතුට්ඨායෙ තිට්ඨති, කනිට්ඨභාතුභූයතොපි
යජට්ඨභගිනීෙං පිතුට්ඨායෙ තිට්ඨති. අථ වා ෙරිතබ්යබො යෙතබ්යබොති 

ෙයරො. යසොහිජාතකාලයතොපට්ඨායයාව අත්තයෙොසභායවෙඅත්තාෙං 
ධායරතුංසමත්යථොෙයහොති, තාවපයරහියෙතබ්යබො, ෙතථා අඤ්යඤො
තිරච්ඡාොදියකොති. එත්ථ පෙ සත්ථුවිසයතාය ෙරති යවයෙයයසත්යතති 

ෙයරොති අත්යථො අධිප්යපයතො. සත්ථා හි සත්යත අපායාදියතො සුගතිං වා
මග්ගඵලනිබ්බාෙං වා යෙතීති. 

සබ්බඤ්ඤුතඤ්ඤාණාදිඅයෙකගුණණසමන්ොගතත්තා වයරො උත්තයමො, 

වරිතබ්යබො පත්යථතබ්යබොති වා වයරො, තියලොකග්යගො. පකතියා 

උච්චට්ඨාෙට්යඨො ෙයරො ගුණණුත්තයමෙසමන්ොගයතො වයරො, ෙයරොචයසො

වයරො චාති ෙරවයරො. ච-ත-සද්දාෙං අත්ථයභයදො වුත්යතොව, 
වියසසෙපරපදසමායසොයං. යයෙ වුත්තං ‘‘අග්ගපුග්ගලස්සාති අත්යථො’’ති
(යෙත්ති.අට්ඨ.සඞ්ගහවාරවණ්ණො).අඤ්යඤපෙ ‘‘ෙරාෙං, ෙයරසුවා
වයරොතිෙරවයරො’’ති වදන්ති, තං වචෙං ‘‘අග්ගපුග්ගලස්සාති අත්යථො’’ති
(යෙත්ති. අට්ඨ. සඞ්ගහවාරවණ්ණො) අට්ඨකථාවචයෙෙ විරුජ්ඣති
මඤ්යඤ. තස්ස ෙරවරස්සාති. ඉච්යචවං යෙත්තිප්පකරණස්ස ආදිගාථාය
සමායසෙචවචෙත්යථො සමත්යතො. 

සරූපත්යථොයයොජෙත්ථවචෙත්ථානුභාසායරෙවිජානිතබ්යබො.තථාපිවිසුං 

සුට්ඨු ජාෙෙත්ථාය පුෙ වත්තබ්යබො. ‘‘ෙ’’න්ති පදස්ස 
අෙඤ්ඤසාධාරණසබ්බඤ්ඤුතඤ්ඤාණාදිඅයෙකගුණණසම්පන්යෙො
සයලොකපායලෙ යලොයකෙ පූයජතබ්යබො යචව ෙමස්සිතබ්යබො ච

සාසෙවරයදසයකො තියලොකග්යගො සරූපත්යථො. ‘‘යලොයකො’’ති පදස්ස
යථාවුත්තයලොකපාලසහියතො සද්ධාචාගාදිසම්පන්යෙො සබ්බසත්තයලොයකො
සරූපත්යථො. යලොකසද්යදො එකවචෙයුත්යතොපි ජාතිසද්දත්තා
නිරවයසසයතො සත්යත සඞ්ගණ්හාති යථා ‘‘මහාජයෙො’’ති.කාමඤ්යචත්ථ 
යලොකසද්යදො ‘‘යලොකවිදූ’’තයාදීසු සඞ්ඛාරභාජයෙසුපි පවත්යතො, 
පූජෙෙමස්සෙකිරියාසාධෙත්තා පෙ සත්තයලොයකව වාචකභායවෙ
පවත්යතොති. යතොහ ‘‘පූජෙකිරියායයොගයභූතතාවයසො’’ති (යෙත්ති.
අට්ඨ.සඞ්ගහවාරවණ්ණො). 

පූජෙයතතිඑත්ථපූජෙකිරියායමුඛ්යයතො පූජෙසඞ්ඛායතොපූයජන්තාෙං
චිත්තුප්පායදො සරූපත්යථො, ඵලූපචායරෙ තංචිත්තුප්පාදස්ස 
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ආරම්මණපකතූපනිස්සයභූතා වුත්තප්පකාරාසබ්යබබුද්ධගුණණාසරූපත්ථා. 

යත-විභත්තිපච්චයස්ස පූජෙකිරියාසාධයකො වුත්තප්පකායරො යලොයකො ච 
සරූපත්යථො, එවංසතිඅත්ථයභදාභාවයතොද්වීසුවාචයකසුඑයකොවවාචයකො
වත්තබ්යබො, කස්මා එකස්මිංඅත්යථද්යවවාචකාවුත්තාති? ොයංයදොයසො
ද්වින්ෙං වාචකාෙං සාමඤ්ඤවියසසවාචකත්තා. යලොකසද්යදො හි
පූජෙකිරියාසාධයකො, අඤ්ඤකිරියාසාධයකොචවදතීති සාමඤ්ඤවාචයකොච
යහොති. පූජයයත-සද්යදො 
යලොකපූජෙඉත්ථිපූජෙපුරිසපූජෙතිරච්ඡාෙපූජොදිකිරියාසාධකඤ්ච වදතීති
සාමඤ්ඤවාචයකො. තස්මා පූජයයත-සද්යදො යලොකසද්දස්ස සරූපත්යථො, 
පූජෙකිරියාසාධයකො චෙඅඤ්ඤකිරියාසාධයකොතිනියයමති.යලොකසද්යදො
ච පූජයයතසද්දස්ස සරූපත්යථො පූජෙකිරියාසාධයකො. යලොයකො පෙ
පූජෙකිරියාසාධයකොඉත්ථිපුරිසතිරච්ඡාොදියකොතිනියයමති. තීසුපිටයකසු
අඤ්යඤසුපිඑවරූයපසුඨායෙසුඑයසවෙයයො. 

‘‘සයලොකපායලො’’ති පදස්ස යථාවුත්තයසට්ඨයලොකපාලසහගයතො, 

පූජෙෙමස්සෙකිරියාසාධයකො ච සත්තනිකායයො සරූපත්යථො. ‘‘සදා’’ති
පදස්සරත්තිදිවසකායලො අතීතභගවයතොධරමාෙකායලොතයතො පරකායලො
අභිනීහාරයතො යාව සාසෙන්තරධාො කායලො තයතො පරකායලො
සරූපත්යථො. යසො පෙ අොගතබුද්ධුප්පජ්ජෙකායලො අතීතසම්මාසම්බුද්යධ
ඉදානි පූජයන්ති ෙමස්සන්ති විය පූජයිස්සති යචව ෙමස්සිස්සති ච. 

ෙමස්සතීති එත්ථ ෙමස්සෙකිරියාය මුඛයයතො ෙමස්සෙසඞ්ඛායතො
චිත්තුප්පායදො සරූපත්යථො, ඵලූපචායරෙ තංචිත්තුප්පාදස්ස
ආරම්මණපකතූපනිස්සයභූතා වුත්තප්පකාරා සබ්යබ බුද්ධගුණණා 

සරූපත්යථො. ති-විභත්තිපච්චයස්ස ෙමස්සෙකිරියාසාධයකො
යථාවුත්තසත්තනිකායයො යලොයකො ච සරූපත්යථො, අත්ථයභදාභායවපි

ද්වින්ෙං වාචකාෙං පවත්තභායවො යහට්ඨා වුත්යතොව. ‘‘චා’’ති පදස්ස
ඉයධකච්යචොපූයජන්යතොපිෙෙමස්සති, ෙමස්සන්යතොපි ෙපූයජතිච, අයං
පෙසත්තනිකායයො යලොයකො පූජයති යචවෙමස්සති චාතිසමුච්චයත්යථො 
සරූපත්යථො. 

තස්සාති එත්ථ තං-සද්දස්ස 
සබ්බඤ්ඤුතඤ්ඤාණාදිඅයෙකගුණණසමන්ොගයතො පූයජතබ්යබො
ෙමස්සිතබ්යබො තියලොකග්යගො සත්ථා සරූපත්යථො, ඡට්ඨීවිභත්තියා
ජෙකස්ස ෙරවරස්ස ජඤ්යඤෙ සාසෙවයරෙ සම්බන්යධො 
පධාෙසරූපත්යථො, ජඤ්ඤසාසෙවරස්ස ජෙයකෙෙරවයරෙ සම්බන්යධො
අපධාෙසරූපත්යථො.තීසු පිටයකසුඑවරූයපසුඅඤ්යඤසුපිඑයසවෙයයො. 

‘‘එත’’න්ති පදස්ස ආචරියයෙ 
විභජිතබ්බහාරෙයපට්ඨාෙවිචාරණවිසයභූතං සාසෙං සරූපත්යථො. 

‘‘සාසෙවර’’න්ති පදස්සාපි තයමව සරූපත්යථො, එතං සාසෙවරං 
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පරියත්තිපටිපත්තිපටියවධයභයදෙ තිවිධම්පි පරියත්තිසාසෙයමව
සබ්බසාසෙමූලභූතත්තා, යෙත්තිප්පකරණස්සවිසයභූතත්තාචවියසසයතො
අධිප්යපතං තස්ස මූලභූතභාවයතො විෙයසංවණ්ණොදීසු බහූපකායරෙ
දස්සියතොති අම්යහහිෙ වත්තබ්යබො. වදන්යතොපි අඤ්ඤං රචිතබ්බං රචිතුං
අසමත්යථොවහුත්වාවදතීතිගහිතබ්යබොවයදයය. 

තංපෙපරියත්තිසාසෙංවිමුත්තිරසවයසෙඑකවිධං, ධම්මවිෙයවයසෙ 
දුවිධං, විෙයපිටකසුත්තන්තපිටකඅභිධම්මපිටකවයසෙ තිවිධං, 
ආණායදසොයවොහාරයදසොපරමත්ථයදසොවයසෙ තිවිධං, 
යථාපරාධසාසොයථානුභායලොමසාසොයථාධම්මසාසොයභයදෙපි තිවිධං, 
සංවරාසංවරකථාදිට්ඨිවිනියවඨෙකථාොමරූපපරිච්යඡදකථායභයදෙපි
තිවිධං. එත්ථ ච යදසො යදසකාධීො, සාසෙං සාසිතබ්බායත්තං, කථා
කයථතබ්බත්ථායපක්ඛාති වියසයසො. දීඝනිකායයො, මජ්ඣිමනිකායයො, 
සංයුත්තනිකායයො, අඞ්ගුණත්තරනිකායයො, ඛුද්දකනිකායයොති නිකායයභයදෙ
පෙ පඤ්චවිධං; 
සුත්තයගයයයවයයාකරණගාථාඋදාෙඉතිවුත්තකජාතකඅබ්භුතධම්මයවදල්ල
යභයදෙ පෙ ෙවවිධං; ධම්මක්ඛන්ධයභයදෙ පෙ
චතුරාසීතිධම්මක්ඛන්ධසහස්සවිධං; 
‘‘සංකියලසභාගියවාසොභාගියනිබ්යබධභාගියඅයසක්ඛභාගියාති අමිස්සානි
චත්තාරි; සංකියලසභාගියවාසොභාගියසංකියලසභාගියනිබ්යබධ 
භාගියසංකියලසභාගියඅයසක්ඛභාගියවාසොභාගියනිබ්යබධභාගියාති
මිස්සකදුකානි චත්තාරි; 
සංකියලසභාගියවාසොභාගියඅයසක්ඛභාගියසංකියලසභාගියවාසො
භාගියනිබ්යබධභාගියාති මිස්සකතිකානි ද්යව; 
තණ්හාසංකියලසදිට්ඨිසංකියලසදුච්චරිතසංකියලසතණ්හායවොදාෙභාගියදිට්
ඨිව- උදාෙභාගියදුච්චරිතයවොදාෙභාගියාතිඡා’’ති (යෙත්ති. 89) 
යසොළසන්ෙං සුත්තාෙං යභයදෙ යසොළසවිධං; 
‘‘යලොකියයලොකුත්තරයලොකියයලොකුත්තරසත්තාධිට්ඨාෙධම්මාධිට්ඨාෙසත්
තධම්මාධිට්ඨාෙඤාණයඤයය- 
ඤාණයඤයයදස්සෙභාවොදස්සෙභාවොසකවචෙපරවචෙසකවචෙපරවච
ෙ 
විස්සජ්ජනීයඅවිස්සජ්ජනීයවිස්සජ්ජනීයඅවිස්සජ්ජනීයකම්මවිපාකකම්මවිපා
කකුසල 
අකුසලකුසලාකුසලඅනුභාඤ්ඤාතපටික්ඛිත්තඅනුභාඤ්ඤාතපටික්ඛිත්තථවස්ස
යභයදෙ අට්ඨවීසතිවිධ’’න්ති (යෙත්ති. 112) එවමාදිබහුවිධං
පරියත්තිසාසෙං යෙත්තිප්පකරණස්සවියසසයතොවිසයං.තස්සවිසයභායව
සතිපටිපත්තිපටියවධසඞ්ඛාතං සාසෙද්වයම්පිතම්මූලකත්තාවිසයංයහොති
පරියායයතොතිදට්ඨබ්බං. 
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පටුෙ 

‘‘විදූහී’’ති පදස්ස යථාවුත්තසාසෙවරස්ස 
සපරසන්තාෙපවත්තෙපවත්තාපොදිවයසෙ විජාෙෙසමත්යථො
සණ්හසුඛුමඤාණාදිගුණණසම්පන්යෙො කලයාණපුථුජ්ජෙයසොතාපන්ොදියකො

පුග්ගයලො සරූපත්යථො. ‘‘යෙෙය’’න්ති පදස්ස තාදියසහි විදූහි
සණ්හසුඛුමඤාණාදිො විජානිතබ්බං සාසෙවරං සරූපත්යථො. 

‘‘ෙරවරස්සා’’ති පදස්ස එකවිධාදියභදස්ස සාසෙවරස්ස ජෙයකො
අයෙකගුණණසම්පන්යෙො තියලොකග්යගො සරූපත්යථො. ඉච්යචවං යෙත්තියා
ආදිගාථායසරූපත්යථොසඞ්යඛයපෙවිජානිතබ්යබො. 

එවං තස්සා අනුභාසන්ධයාදීෙං ජානිතබ්බභායව සතිපි අජාෙන්යතො විය
පුච්ඡිත්වා යදොසං ආයරොයපත්වා පරිහාරවයසොපි ගම්භීරාධිප්පායස්ස
අොකුලස්සවියසසජාෙෙංභවිස්සති.තස්මාපුච්ඡිත්වායදොසං යරොයපත්වා
පරිහාරවයසෙ ගම්භීරාධිප්පායං සම්පිණ්යෙත්වා කථයිස්සං. අම්හාකාචරිය 
කිමත්ථං ‘‘යං යලොයකො’’තයාදිමාහ? යෙත්තිප්පකරණං කාතුං. එවං සති 
යෙත්තිප්පකරණභූතං ‘‘යසොළසහාරා යෙත්ති’’තයාදිකං එව වත්තබ්බං, 
කස්මා තං අවත්වා තයතො යෙත්තිප්පකරණයතො අඤ්ඤං ‘‘යං යලොයකො
පූජයයත’’තයාදිමාහ. යසයයථාපි සමුද්දං ගච්ඡන්යතො හිමවන්තං ගච්ඡති, 
හිමවන්තං ගච්ඡන්යතො සමුද්දං ගච්ඡති, එවයමව යෙත්තිප්පකරණං
කයරොන්යතො සාසෙවරදස්සෙං කයරොතීති? සච්චං, තථාපි යස්ස
සංවණ්ණෙං යෙත්තිප්පකරණංකාතුකායමොතංසාසෙවරංපඨමංදස්යසතුං
‘‘යං යලොයකො’’තයාදිමාහ. එවං සති ‘‘එතං සාසෙවර’’න්ති එත්තකයමව
වත්තබ්බං, කස්මා ‘‘යං යලොයකො’’තයාදි වුත්තන්ති? තං සාසෙවරං
ජෙයකෙ ෙරවයරෙ නියයමත්වා යථොයමතුං වුත්තං. තථාපි ‘‘තස්ස 
ෙරවරස්සා’’ති එත්තකයමව වත්තබ්බං, කස්මා ‘‘යං යලොයකො’’තයාදි
වුත්තන්ති? තං ජෙකං ෙරවරං යලොකපායලෙ යලොකයසට්යඨෙ සද්ධිං
සබ්යබෙ යලොයකෙ පූජනීයෙමස්සනීයභායවෙ යථොයමතුං ‘‘යං
යලොයකො’’තයාදි වුත්තං. පූයජන්තාපි වන්දිත්වා පූයජන්ති, තස්මා 
‘‘පූජයයත’’ති එත්තකයමව වත්තබ්බන්ති? තථාපි යකචි යකසඤ්චි
පූජාසක්කාරාදීනි කයරොන්තාපි යතසං අපාකටගුණණතාය ෙමක්කාරං ෙ
කයරොන්ති. එවං භගවයතො යථාභූතඅබ්භුග්ගතසද්දතාය පෙ භගවන්තං
පූයජත්වාපිවන්දතියයවාතිදස්යසතුං ‘‘ෙමස්සතිචා’’තිවුත්තං.පූයජන්යතො, 
ෙමස්සන්යතොචෙකදාචියයව, අථයඛො සබ්බකාලන්තිදස්යසතුං‘‘සදා’’ති
වුත්තං. තාදිසස්ස ෙරවරස්ස තාදිසං සාසෙවරං 
සණ්හසුඛුමඤාණසම්පන්යෙහි විදූයහව සුඛුමඤායණයෙව යඤයයන්ති
සාසෙවරංයථොයමතුං ‘‘විදූහියඤයය’’න්තිවුත්තං. 

එත්ථ ච ‘‘පූජයයත, ෙමස්සතී’’ති එයතහි පූජෙෙමස්සෙකිරියාය 
යහතුභූතා සබ්බඤ්ඤුතඤ්ඤාණාදයයො අයෙයක යලොකියයලොකුත්තරගුණණා
පකාසිතා යහොන්ති යත ගුණයණ ආගම්ම සබ්බයලොකස්ස
පූජෙෙමස්සෙයචතොයපවත්තෙයතො.යතසුහිකිඤ්චිසරූපයතො, කිඤ්චි 
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අනුභාමාෙයතො සාරිපුත්තත්යථරාදයයො අනුභාස්සරන්ති, පූයජන්ති, ෙමස්සන්ති.
යතෙවුත්තං ‘‘අනුභාස්සයරථසම්බුද්ධ’’න්ති(සං.නි.1.249). එකයදසගුණණාපි
පූජාරහා ෙමස්සොරහා, කස්මා සබ්යබපි ගුණණා පකාසිතාති? 
සබ්බගුණණදස්සයෙෙ 
යබොධිසම්භාරසම්භරණමහාකරුණායයොගසඞ්ඛාතයහතුඤාණපහාෙ- 
ආනුභාභාවරූපකායසම්පත්තිසඞ්ඛාතඵලහිතජ්ඣාසයින්ද්රිය- 
පාකකාලාගමෙයදසොඤාණසඞ්ඛාතසත්තු- පකාරසම්පදාවයසෙයථොමො
දස්සිතා. යතෙ අත්තහිතපටිපත්ති, පරහිතපටිපත්ති ච
නිරුපක්කියලසූපගමොපගමෙඤ්ච යලොකසමඤ්ඤානුභාපපවත්ති, 
තදෙතිධාවෙඤ්ච චරණසම්පත්ති, විජ්ජාසම්පත්ති ච අත්තාධිපතිතා, 
ධම්මාධිපතිතා ච යලොකොථඅත්තොථතා ච පුබ්බකාරිකතඤ්ඤුතා ච 
අපරන්තපතා, අෙත්තන්තපතා ච බුද්ධකරණධම්මබුද්ධභාවසිද්ධි ච
පරතාරණඅත්තතාරණඤ්ච සත්තානුභාග්ගහචිත්තතා, ධම්මවිරත්තචිත්තතා ච
පකාසිතා භවන්ති. යතෙ සබ්බප්පකායරෙ 
අනුභාත්තරදක්ඛියණයයතාඋත්තමපූජනීයෙමස්සනීයභාවපූජෙෙමස්සෙකිරි
යාය ච යඛත්තඞ්ගතභාවං පකායසති. යතෙ පූජෙකෙමස්සෙකාෙං
යථිච්ඡිතබ්බපයයොජෙසම්පත්ති පකාසිතාතිසබ්බගුණණාපකාසිතාති. 

ආදිකලයාණතාදිගුණණසම්පත්තියා වරං අග්ගං උත්තමං, 
නිපුණඤාණයගොචරතාය පණ්ඩිතයවදනීයඤ්ච, තස්මා ‘‘වරං යඤයය’’න්ති
වචයෙහි ස්වාක්ඛාතතාදයයො සබ්යබ ධම්මගුණණා පකාසිතා. 
අරියසච්චපටියවයධෙ සමුග්ඝාතකියලසසම්යමොහායයව පරමත්ථයතො
පණ්ඩිතා බාලයාදිසමතික්කමෙයතො, තස්මා භාවිතයලොකුත්තරමග්ගා, 
සච්ඡිකතසාමඤ්ඤඵලා ච පුග්ගලා වියසසයතො ‘‘විදූ’’ති වුච්චන්ති. යත හි
යථාවුත්තසාසෙවරං අවිපරීතයතො ඤාතුං, යෙතුඤ්ච සපරසන්තායෙ
සක්කුණන්ති. තස්මා යය සුප්පටිපන්ෙතාදයයො අයෙයකහි සුත්තපයදහි
සංවණ්ණිතා, යත අරියසඞ්ඝගුණණාපි නිරවයසසයතො ‘‘විදූහී’’ති පයදෙ 
පකාසිතාති. එවං යෙත්තියා පඨමගාථාය ‘‘එතං සාසෙවර’’න්ති පයදෙ
සාසෙත්තයං සඞ්ගණ්හිත්වාතත්ථඉතයරසං ද්වින්ෙං අධිගමූපායභාවයතො
සබ්බසාසෙමූලභූතස්ස, අත්තයෙො යෙත්තිප්පකරණස්ස ච විසයභූතස්ස
පරියත්තිසාසෙවරස්ස දස්සෙමුයඛෙ සබ්යබ රතෙත්තයගුණණාපි
යථොමොවයසෙෙයයතොවපකාසිතායහොන්ති.ෙයයතොහි දස්සිතාසබ්යබ
ගුණණා නිරවයසසා ගහිතා භවන්ති, ෙ සරූපයතො. යතොහ භගවන්තං
ඨයපත්වාපඤ්ඤවන්තාෙං අග්ගභූයතොධම්මයසොපතිසාරිපුත්තත්යථයරොපි
බුද්ධගුණණපරිච්යඡදෙමනුභායුත්යතො ‘‘අපිච යම ධම්මන්වයයො විදියතො’’ති (දී.
නි.2.146) භගවතාපි– 

‘‘එවංඅචින්තියාබුද්ධා, බුද්ධධම්මාඅචින්තියා; 
අචින්තියයපසන්ොෙං, විපායකොයහොතිඅචින්තියයො’’ති.(අප.යථර 
1.1.82; යෙත්ති.95) – 
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ගාථා වුත්තා. තත්ථ බුද්ධධම්මාති බුද්ධගුණණා. අම්හාකං පෙ යාවජීවං
රතෙත්තයගුණණපරිදීපයෙ අතිඋස්සාහන්තාෙම්පි සරූපයතො නීහරිත්වා
දස්යසතුංඅසමත්ථභායවොපයගවපණ්ඩියතහියවදිතබ්යබොති. 

ඉච්යචවං – 

‘‘යංයලොයකොපූජයයත, සයලොකපායලොසදාෙමස්සතිච; 
තස්යසතසාසෙවරං, විදූහියඤයයංෙරවරස්සා’’ති.– 

නිග්ගහිතයලොපවයසෙ වුත්තාය ගාථාය සඞ්යඛයපෙ කථියතො 
අනුභාසන්ධයාදියකොසමත්යතොති. 

‘‘යංයලොයකොපූජයයත, සයලොකපායලොසදාෙමස්සතිච; 
තංතස්සසාසෙවරං, විදූහියඤයයංෙරවරස්සා’’ති.– 

ගාථං අපයර පඨන්ති. තස්සාපි අනුභාසන්ධයත්යථො වුත්තෙයයොව.
යයොජෙත්යථො පෙ වියසයසො. තත්ථ හි සයලොකපායලො යලොයකො යස්ස 

සත්ථුයෙො ෙරවරස්ස ෙං සාසෙවරං සංවණ්යණතබ්බසහිතං, 

සංවණ්යණතබ්බංඑවවාපූජයයතයචවෙමස්සතිච, තස්ස යලොකපාලස්ස

සත්ථුයෙො තං පූයජතබ්බං, ෙමස්සිතබ්බඤ්ච විදූයහව විඤ්ඤාතබ්බං, එතං
සාසෙවරං යෙත්තිප්පකරණස්ස විසයන්ති ගයහතබ්බන්ති යයොජො.
යයොජොකායරොපියහට්ඨාවුත්තෙයයොව. 

විග්ගහත්යථොපි වියසයසො. ඉමස්මිඤ්හි ෙයය යලොකං පායලන්තීති 

යලොකපාලා, යථාවුත්තචතුමහාරාජාදයයො. යතහි යලොකපායලහි සහිතං

සබ්බයලොකං පායලති යලොකග්ගොයකත්තාති යලොකපායලොති භගවාපි

යලොකපාලසද්යදෙ වුත්යතො. යසො හි ‘‘තස්සා’’ති එත්ථ තං-සද්යදෙ
පරාමසීයති, තස්මා තස්ස යලොකපාලස්ස සත්ථුයෙො ෙරවරස්සාති අත්යථො
ගහියතො. යදි එවං යලොකපායලොගුණණීභූයතො අපධායෙො පධාෙභූතං යලොකං 
වියසයසත්වා විනිවත්යතො, කථං තං-සද්යදෙ පරාමසීයතීති? 
යලොකවියසසයකො සමායෙොපි සාසෙවරායපක්ඛතාය ජෙකසාමිභායවෙ
සම්බන්ධිවියසසභූතත්තා පධාෙභූයතො විය පරාමසීයතීති. භගවා
සාසෙවරස්ස සාමිභායවෙ ගහියතො. කථං සාසෙවරස්ස සාමී භගවා
සාසෙවරං පූජයතීති? ෙ චායං වියරොයධො. බුද්ධා හි භගවන්යතො
ධම්මගරුයෙො, යත සබ්බකාලං ධම්මමපචයමාොව විහරන්තීති.
බුද්ධාෙඤ්හිධම්මගරුධම්මාපචයමාෙභායවො ‘‘යංනූොහං…යප.…තයමව
ධම්මං සක්කත්වා ගරුං කත්වා මායෙත්වා පූයජත්වා උපනිස්සාය
විහයරයය’’න්ති (අ. නි. 4.21) වුත්යතො, තස්මා යලොකපායලො භගවා
සාසෙවරං පූජයතීති දට්ඨබ්යබො. එවං සතියලොකපායලො භගවා සාසෙවරං
පූජයතීති අත්යථො යුත්යතො යහොතු, කථං යලොකපායලො භගවා සාසෙවරං
ෙමස්සතීති යුත්යතොති? යුත්යතොව ‘‘ෙමස්සතී’’ති පදස්ස ගරුකරයණෙ
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පටුෙ 

තන්නින්ෙයපොණපබ්භායරොති අත්ථස්සාපි ලබ්භෙයතො. භගවා හි
ධම්මගරුතාය සබ්බකාලං ධම්මනින්ෙයපොණපබ්භාරභායවෙ විහරතීති.
වුත්තඤ්යහතං ‘‘යයෙ සුදං නිච්චකප්පං විහරාමී’’තිආදි. යසසයමත්ථ
යහට්ඨා වුත්තෙයයෙ වා සංවණ්ණොසු වුත්තෙයයෙ වා ඤාතබ්බන්ති
අම්යහහිෙවිත්ථාරීයති. 

එවං පඨමගාථාය ‘‘සාසෙවර’’න්ති පයදෙ තිවිධම්පි සාසෙං 
සඞ්ගණ්හිත්වාතත්ථ පරියත්තිසාසෙයමව අත්තයෙො යෙත්තිප්පකරණස්ස

විසයං නියයමත්වා දස්යසන්යතො ‘‘ද්වාදස පදානි’’තයාදිමාහ. අථ වා 
පඨමගාථාය රතෙත්තයයථොමයෙෙ සහ යෙත්තිප්පකරණතාවිසයං
සාසෙවරං ආචරියයෙ දස්සිතං, ‘‘තස්ස සාසෙවරං කිං සබ්බංයයව
යෙත්තිප්පකරණස්ස විසයං, උදාහු පරියත්තිසාසෙයමවා’’ති

පුච්ඡිතබ්බත්තා පරියත්තිසාසෙභූතං සුත්තයමවාති දස්යසන්යතො ‘‘ද්වාදස

පදානිසුත්ත’’න්තිආදිමාහ.තත්ථ ‘‘සාසෙවර’’න්තිසාමඤ්යඤෙවුත්තම්පි
පරියත්තිසුත්තයමව සාසෙවරන්ති ගයහතබ්බන්ති අත්යථො. ‘‘තං පෙ

කතිවිධ’’න්ති වත්තබ්බත්තා ‘‘ද්වාදස පදානී’’ති වුත්තං, සඞ්යඛපයතො
පයභයදෙ ද්වාදසවිධන්ති අත්යථො. පයභදයතො ද්වාදසවිධම්පි

බයඤ්ජෙපදඅත්ථපදයතො පෙ දුවිධයමවාති දස්යසතුං ‘‘තං සබ්බං

බයේජෙේච අත්යථො චා’’තිවුත්තං. ‘‘තස්මිං ද්වයයඑකයමවසරූපයතො
යෙත්තිප්පකරණස්ස විසයන්ති විඤ්යඤයයං, උදාහු උභය’’න්ති

පුච්ඡිතබ්බත්තා උභයන්ති දස්යසතුං ‘‘තං විේයෙෙයං යභෙ’’න්ති වුත්තං.
වචෙවචනීයභායවෙ සම්බන්යධ යස්මිං බයඤ්ජයෙ, අත්යථ ච
‘‘සුත්ත’’න්ති යවොහායරො පවත්යතො, තං උභයං සරූපයතො
යෙත්තිප්පකරණස්ස විසයන්ති විඤ්යඤයයන්ති අත්යථො. ‘‘කින්ති 

විඤ්යඤයය’’න්ති වත්තබ්බත්තා ‘‘යකො අත්යථො, බයේජෙං කතම’’න්ති
වුත්තං. ඉදං වුත්තං යහොති – ඡබයඤ්ජෙපදඡඅත්ථපදයභයදෙ ද්වාදසවිධං
බයඤ්ජෙපදඅත්ථපදවයසෙ දුවිධං සබ්බපරියත්තිසඞ්ඛාතං සුත්තං මම 
යෙත්තිප්පකරණස්සවිසයංසාසෙවරන්තිඤාතබ්බං.සරූපයතොපුච්ඡිත්වා
අත්ථපදං, බයඤ්ජෙපදඤ්චසරූපයතොඤාතබ්බන්ති. 

එවං පඨමගාථාය ‘‘සාසෙවර’’න්ති වුත්තස්ස සුත්තස්ස 
පරියත්තිභාවඤ්යචව අත්ථපදබයඤ්ජෙපදභායවෙ යවදිතබ්බත්තඤ්ච
දස්යසත්වා ඉදානි තස්ස සුත්තස්ස පවිචයූපායං යෙත්තිප්පකරණං

පදත්ථවිභායගෙ දස්යසතුං ‘‘යසොළසහාරා’’තයාදිමාහ. අථ වා දුතියගාථාය 
යෙත්තිප්පකරණස්සවිසයංසාසෙවරංනියයමත්වාදස්සිතං, ‘‘යෙත්තිොම
කතමා, කතිවිධා’’ති පුච්ඡිතබ්බත්තා යෙත්තිොම එත්තිකාතිසඞ්යඛපයතො

දස්යසතුං ‘‘යසොළසහාරා’’තයාදිමාහ. තත්ථ තස්ස සාසෙස්ස සුත්තස්ස 
අත්ථපරියයට්ඨි යෙත්තිසංවණ්ණො මයා මහාකච්චායයෙෙ නිද්දිට්ඨා 

යෙත්ති ොම යසොළසහාරසමුදායා පඤ්චෙයසමුදායා 
අට්ඨාරසමූලපදසමුදායාතිවිජානිතබ්බාති. 
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යත හාරාදයයො යකෙට්යඨෙ යෙත්ති ොම? යවයෙයයසත්යත
අරියධම්මං යෙතීති යෙත්තීති එවමාදි අත්යථො සංවණ්ණොසු (යෙත්ති. 
අට්ඨ.ගන්ථාරම්භකථා)වුත්යතොව.ඉමායතතියගාථායපි‘‘මහාකච්චායෙෙ 
නිද්දිට්ඨා’’ති පායඨො සුන්දයරො. ‘‘මහාකච්චායයෙෙ නිද්දිට්ඨා’’ති වා
පායඨො, ෙ සුන්දයරො. ලක්ඛණඤ්හි මයා යහට්ඨා වුත්තන්ති.
‘‘යසොළසහාරාදිසමුදායා යෙත්තී’’ති වුත්තා, යත හාරා සුත්තස්ස
බයඤ්ජෙවිචයයො වා යහොන්ති, අත්ථවිචයයො වා, ෙයා ච බයඤ්ජෙවිචයයො
වායහොන්ති, අත්ථවිචයයොවාතිවිචාරණායංසති‘‘ඉයමඉමස්සවිචයයො’’ති 

නියයමත්වා දස්යසතුං ‘‘හාරා බයේජෙවිචයෙො’’තිආදිමාහ. තත්ථ හාරා
සුත්තස්ස බයඤ්ජෙවිචයයො යහොන්ති, ෙ අත්ථවිචයයො යසොළසහාරාෙං 
මූලපදනිද්ධාරණං වජ්යජත්වා බයඤ්ජෙමුයඛයෙව සංවණ්ණොභාවයතො.
තයයො පෙ ෙයා සුත්තස්ස අත්ථවිචයයො යහොන්ති, තිණ්ණං ෙයාෙං 
මූලපදසඞ්ඛාතඅවිජ්ජාදිසභාවධම්මනිද්ධාරණමුයඛයෙව සුත්තස්ස 
අත්ථසංවණ්ණොභාවයතොති. 

‘‘තං උභයං සුත්යත සංවණ්ණොභායවෙ යකෙචි කත්ථචියයව
යයොයජතබ්බං, උදාහු සබ්බථා සබ්බත්ථ යයොජිත’’න්ති පුච්ඡිතබ්බභාවයතො

තං උභයං සබ්බත්ථ සුත්යතසු සබ්බථා යයොජිතන්ති දස්යසතුං ‘‘යභෙං 

පරිග්ගහීත’’න්ති වුත්තං. හාරා යචව ෙයා ච උභයං සුත්තස්ස 
අත්ථනිද්ධාරණවයසෙ පරියතො සමන්තයතො ගහිතං සබ්බථා සුත්යතසු
යයොජිතන්ති. 

‘‘හාරාදිසමුදායභූතං යෙත්තිසඞ්ඛාතං සුත්තං කථං සංවණ්යණතබ්බං 

සුත්තං සංවණ්යණතී’’ති වත්තබ්බභාවයතො වුත්තං ‘‘වුච්චති සුත්තං 

ෙථාසුත්ත’’න්ති. යෙත්තිසඞ්ඛාතං සංවණ්ණොසුත්තං 
සංවණ්යණතබ්බසුත්තානුභාරූපං යථා යයෙ යයෙ යදසොහායරෙ වා

අඤ්යඤෙ වා සංවණ්යණතබ්බං, යතෙ යතෙ වුච්චති සංවණ්යණතීති 
අත්යථො. අථ වා ‘‘යෙත්තිසඞ්ඛාතං සුත්තං කිත්තකං සංවණ්යණතබ්බං

සුත්තං සංවණ්යණතී’’ති වත්තබ්බභාවයතො වුත්තං ‘‘වුච්චති සුත්තං 

ෙථාසුත්ත’’න්ති. තත්ථ ෙථාසුත්තං යං යං සුත්තං භගවතා වුත්තං, තං තං

සබ්බං සුත්තං යෙත්තිසඞ්ඛාතං සුත්තං වුච්චති වදති
අස්සාදාදීෙවදස්සෙවයසෙසංවණ්යණතීති.යතෙවුත්තං ‘‘යෙත්තිෙයයෙ
හි සංවණ්යණතුං අසක්කුයණයයංොම සුත්තංෙත්ථී’’ති (යෙත්ති. අට්ඨ.
සඞ්ගහවාරවණ්ණො). 

‘‘යංයංභගවතායදසිතංසුත්තංයෙත්තිසංවණ්ණොයසංවණ්ණිතං, සා 
සංවණ්යණතබ්බා යදසො ච විඤ්යඤයයා, උදාහු යදසිතබ්බඤ්චා’’ති

වත්තබ්බභාවයතො ‘‘ො යචව යදසො’’තයාදිමාහ. යා යචව යදසො පා 
සංවණ්ණිතා, සා ච, තාය යදසොය යදසිතං යං ධම්මජාතං, තඤ්ච උභයං
විමුත්තායතෙයදසොසීයසෙ පරිචයං කයරොන්යතහි එකන්යතෙ
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විඤ්යඤයයං උභයස්යසව අනුභාපාදියසසපරිනිබ්බාෙපරියයොසාොෙං 
සම්පත්තීෙං යහතුභාවයතො. ‘‘තස්ස උභයස්ස විජාෙයෙ සායධතබ්යබ
සායධතබ්බස්ස විජාෙෙස්ස යහතුභූතා කතමා අනුභාපුබ්බී’’ති

පුච්ඡිතබ්බභාවයතො වුත්තං ‘‘තත්රා’’තයාදි. තත්ථ තත්ර විජාෙයෙ 
සායධතබ්යබසුත්තාදිෙවඞ්ගස්සසාසෙස්සඅත්ථපරියයසොඅත්ථවිචාරණා

හාරෙයාෙං අෙංඅනුපුබ්බී විජාෙෙස්සසායධතබ්බස්සයහතුභූතා අනුභාපුබ්බී
ොමාති අත්යථො. අථ වා තස්ස උභයස්ස විජාෙයෙ සායධතබ්යබ 
සුත්තාදිෙවඞ්ගස්ස සාසෙස්ස අත්ථපරියයසොය අත්ථවිචාරණාය අයං
අනුභාපුබ්බී විජාෙෙස්ස සායධතබ්බස්ස යහතුභූතා අනුභාපුබ්බීොමාති. අථ වා
වක්ඛමාොය හාරෙයානුභාපුබ්බියා ෙවවිධසුත්තන්තපරියයසො විජාෙෙස්ස

යහතුභූතාතියවදිතබ්බා. යතොකායරයෙව අට්ඨකථාෙං තිධාවුත්තාති. 

සඞ්ගහවාරස්සඅත්ථවිභාවොනිට්ඨිතා. 

2. යද්යදසවාරඅත්ථවිභාවො 

1. එවං සඞ්ගහවායරෙ සඞ්යඛපයතො දස්සියත හාරාදයයො ඉදානි

විභායගෙ දස්යසතුං ‘‘තත්ථකතයමයසොළසහාරා’’තිආදියදසොආරද්ධා. 
අථ වා යසොළසහාරාදිසමුදායා යෙත්ති ොම මයා මහාකච්චායෙෙ 
නිද්දිට්ඨාතිවුත්තා, ‘‘කතයමයතයසොළසහාරා’’තිපුච්ඡිතබ්බත්තාවුත්තං 

‘‘තත්ථ යසොළස හාරා’’තයාදි. තත්ථ තත්ථාති යතසු යසොළසහාරාදීසු.
යදසො හායරො, විචයයො හායරො…යප.… සාමායරොපයෙො හායරොති ඉයම
යසොළසහාරාතිදට්ඨබ්බා. 

තත්ථ සබ්බසාධාරණත්තා හාරපදස්ස වචෙත්යථො පඨමං වත්තබ්යබො. 

යකෙට්යඨෙ හාරාති? හරීයන්ති එයතහීති හාරා. එයතහි 
සංවණ්ණොවියසයසහි සංවණ්ණියයසු සුත්තයගයයාදීසු
අඤ්ඤාණසංසයවිපල්ලාසා හරීයන්ති, ඉති අඤ්ඤාණාදිහරණකාරණත්තා

‘‘එයතහී’’තිපයදෙනිද්දිට්ඨා සංවණ්ණොවියසසා හාරා ොම, හර-ධාතුයා
ආචරියස්ස වචීයභදසද්යදො, තංසමුට්ඨාපයකො චිත්තුප්පායදො ච මුඛයත්යථො, 
යවයෙයයාෙං සංවණ්යණතබ්බසුත්තස්ස
අත්ථජාෙොදිඤාණසම්පයුත්තචිත්තුප්පායදො කාරණූපචාරත්යථො, තස්ස
උපනිස්සයපච්චයභූතාෙං සංවණ්ණොවියසසාෙං උපනිස්සයපච්චයසත්ති 
ඵලූපචාරත්යථො, ඉති-සද්යදෙ සා උපනිස්සයපච්චයසත්තියයව පරාමසීයති. 
තංසත්තිසම්පන්ො සංවණ්ණොවියසසා ණ-පච්චයත්ථා යහොන්ති. එස

ෙයයො එවරූයපසු ඨායෙසුපි. විත්ථායරො අට්ඨකථාෙං (යෙත්ති. අට්ඨ. 1) 
වුත්යතොඑව. 

අසාධාරණයතො පෙ යදසීයති එතායාති යදසො. එතාය සංවණ්ණොය
සංවණ්යණතබ්බසුත්තත්යථොයදසීයතිසංවණ්ණීයතිසංවණ්ණොනුභාසායරෙ 
ඤාපීයති, ඉති ඤාපෙකාරණත්තා ‘‘එතායා’’ති පයදෙ නිද්දිට්ඨා

වියසසසංවණ්ණො යදසො ොම, ෙ පා යදසො, පා යදසොය
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පටුෙ 

සංවණ්යණතබ්බසංවණ්ණොභායවෙ සහචරණයතො වා යදසො. කිඤ්චාපි
අඤ්යඤහාරායදසොපා සඞ්ඛාතස්සසුත්තස්ස අත්ථසංවණ්ණොභාවයතො
යදසොය සහචාරියෙො යහොන්ති, අයං පෙ හායරො යයභුයයයෙ
යථාරුතවයසයෙව විඤ්ඤායමාෙත්තා පා යදසොය සහ චරතීති
වත්තබ්බතං අරහති, ෙ තථා පයර. ෙ හි 
අස්සාදාදීෙවනිස්සරණාදිසන්දස්සෙලක්ඛණරහිතා පා යදසො අත්ථි, 
අයඤ්චහායරො අස්සාදාදිසන්දස්සෙලක්ඛයණොති. 

විචියන්ති එයතොති විචයෙො. එයතෙ සංවණ්ණොවියසයසෙ සුත්යත
පදපඤ්හාදයයො විචියන්ති, ඉති විචාරණකාරණත්තා යසො

සංවණ්ණොවියසයසො විචයෙො ොම. කත්වත්ථාධිකරණත්ථාපි ලබ්භන්ති. 
සංවණ්යණතබ්බසුත්යතෙ පදපඤ්හාදිවිචයෙලක්ඛයණො

සංවණ්ණොවියසයසො විචයෙොහායරො. 

යුත්තායුත්ති විචාරීයති එතායාති යුත්ති. එතාය වියසසසංවණ්ණොය
සබ්යබසං හාරාෙං භූමියගොචරාෙං යුත්තායුත්ති විචාරීයති, ඉති
විචාරණකාරණත්තා ‘‘එතායා’’ති පයදෙ නිද්දිට්ඨා වියසසසංවණ්ණො 

යුත්ති ොම. ඉධ උත්තරපදයලොයපො දට්ඨබ්යබො, යුත්තියා විචාරණා, 
විචාරණීයභායවෙ සහචරණයතො වා යුත්ති. සබ්බහාරාෙං භූමියගොචරාෙං 

යුත්තායුත්තිවිචාරණලක්ඛයණොසංවණ්ණොවියසයසො යුත්ති හායරො. 

පදතිපවත්යතතිඵලංඑයතොති පදං, කාරණං. ඨන්තිතිට්ඨන්තිඑත්ථ

ඵලානි තදායත්තවුත්තිතායාති ඨාෙං, කාරණං. පදඤ්ච තං ඨාෙඤ්චාති 

පදට්ඨාෙං, ආසන්ෙකාරණං. සුත්යතආගතධම්මාෙං පදට්ඨාෙං විචාරීයති 

එතායාති පදට්ඨාො, වියසසසංවණ්ණො, විචාරණයලොයපොව, සුත්යත 
ආගතධම්මාෙං පදට්ඨාොෙං, යතසඤ්ච පදට්ඨාොෙං විචාරණලක්ඛයණො

සංවණ්ණොවියසයසො පදට්ඨායෙොහායරො. 

සුත්යත අවුත්තාපි සමාෙලක්ඛණා ධම්මා ලක්ඛීයන්ති එයතෙ 

සංවණ්ණොවියසයසොති ලක්ඛය ො, සුත්යත වුත්යතෙ ධම්යමෙ 
සමාෙලක්ඛණාෙං ධම්මාෙං අවුත්තාෙම්පි නිද්ධාරණලක්ඛයණො

සංවණ්ණොවියසයසො ලක්ඛය ොහායරො. 

සුත්යතදස්සියමාොනිබ්බචොදයයොචත්තායරොපිවියූහීයන්ති විභායගෙ

සම්පිණ්ඩීයන්ති එත්ථ, එයතෙ වාති බූයහො, චතුන්ෙං නිබ්බචොදීෙං

බූයහො චතුබූයහො. නිබ්බචොධිප්පායබයඤ්ජොෙඤ්යචව
යදසොනිදාෙස්ස ච පුබ්බාපයරෙ සද්ධිං සන්දස්සෙලක්ඛයණො

සංවණ්ණොවියසයසො චතුබූයහොහායරො. 

යදසොය ගහිතධම්යමෙ සභාගා, විසභාගා ච ධම්මා ආවට්ටීයන්ති 

එත්ථ, එයතෙ වාති ආවට්ය ො, යදසොය ගහිතධම්මාෙං 
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සභාගවිසභාගධම්මවයසෙ ආවට්ටෙලක්ඛයණො සංවණ්ණොවියසයසො 

ආවට්ය ො හායරො. 

අසාධාරණාසාධාරණාෙං සංකියලසධම්යම, යවොදාෙධම්යම ච 
සාධාරණාසාධාරණයතො, පදට්ඨාෙයතො, භූමියතො ච විභජෙලක්ඛයණො

සංවණ්ණොවියසයසො විභත්තිහායරො. 

සුත්යත නිද්දිට්ඨා ධම්මාපටිපක්ඛවයසෙපරිවත්තීයන්තිඉමිො, එත්ථ

වාති පරිවත්යතො, සුත්යත නිද්දිට්ඨාෙං ධම්මාෙං පටිපක්ඛයතො 

පරිවත්තෙලක්ඛයණොසංවණ්ණොවියසයසො පරිවත්තයෙොහායරො. 

සුත්යත වුත්තස්ස එකස්යසව අත්ථස්ස වාචකං විවිධං වචෙං එත්ථ 

සංවණ්ණොවියසයසති විවචෙං, විවචෙයමව යවවචෙං, සුත්යත වුත්යත
එකස්මිං අත්යථ අයෙකපරියායසද්දයයොජොලක්ඛයණො

සංවණ්ණොවියසයසො යවවචයෙොහායරො. 

සුත්යත වුත්තා අත්ථා පකායරහි ඤාපීයන්ති ඉමිො, එත්ථ වාති 

පේෙත්ති, එයකකස්ස ධම්මස්ස අයෙකාහි පඤ්ඤත්තීහි 

පඤ්ඤායපතබ්බාකාරලක්ඛයණොසංවණ්ණොවියසයසො පේෙත්ති හායරො. 

සුත්තාගතා ධම්මා පටිච්චසමුප්පාදාදීසු ඔතරීයන්ති අනුභාප්පයවසීයන්ති

එත්ථ, එයතෙ වාති ඔතරය ො, පටිච්චසමුප්පාදාදිමුයඛහි සුත්තත්ථස්ස

ඔතරණලක්ඛයණොසංවණ්ණොවියසයසො ඔතරය ොහායරො. 

සුත්යතපදපදත්ථපඤ්හාරම්භායසොධීයන්තිසමාධීයන්තිඑත්ථ, එයතෙ

වාති යසොධයෙො, සුත්යත පදපදත්ථපඤ්හාරම්භාෙං යසොධෙලක්ඛයණො

සංවණ්ණොවියසයසො යසොධයෙොහායරො. 

සාමඤ්ඤවියසසභූතා ධම්මා විො විකප්යපෙ අධිට්ඨීයන්ති 

අනුභාප්පවත්තීයන්ති එත්ථ, එයතෙ වාති අධිට්ඨායෙො, සුත්තාගතාෙං
ධම්මාෙං අවිකප්පෙවයසෙ සාමඤ්ඤවියසසනිද්ධාරණලක්ඛයණො

සංවණ්ණොවියසයසො අධිට්ඨායෙොහායරො. 

යයොයහතුයචවපච්චයයොචඵලංපරිකයරොතිඅභිසඞ්ඛයරොති, ඉතියසො

යහතු යචව පච්චයයො ච පරික්ඛායරො, යයො සංවණ්ණොවියසයසො තං 
පරික්ඛාරං යහතුඤ්යචව පච්චයඤ්ච ආචික්ඛති, ඉති යසො

සංවණ්ණොවියසයසො පරික්ඛායරො ොම. සුත්යත ආගතධම්මාෙං
පරික්ඛාරසඞ්ඛායත යහතුපච්චයය නිද්ධායරත්වා සංවණ්ණොලක්ඛයණො

සංවණ්ණොවියසයසො පරික්ඛායරොහායරො. 
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සුත්යතආගතධම්මාපදට්ඨාොදිමුයඛෙසමායරොපීයන්තිඑත්ථ, එයතෙ 

වාති සමායරොපයෙො, සුත්යත ආගතධම්මාෙං 
පදට්ඨාෙයවවචෙභාවපහාෙසමායරොපෙවිචාරණලක්ඛයණො

සංවණ්ණොවියසයසො සමායරොපයෙො හායරො. භාවසාධෙවයසොපි
සබ්බත්ථ වචෙත්යථො වත්තබ්යබොති තස්සාපි වයසෙ යයොයජතබ්බන්ති.
යසසංසංවණ්ණොනුභාසායරෙඤාතබ්බන්ති. 

‘‘තත්ථ කතයම යසොළස හාරා යදසො’’තයාදිො හාරසරූපං වුත්තං, 
කිමත්ථං ‘‘තස්සානුභාගීති’’තයාදි වුත්තන්ති? අනුභාගීතිගාථාය සුඛග්ගහණත්ථං

පුෙ ‘‘තස්සානුගීති යදසො විචයෙො යුත්ති’’තයාදි වුත්තං. තත්ථ තස්සාති 

හාරුද්යදසස්ස. අනුගීතීති අනුභා පච්ඡා ගායෙගාථා. පේචදයසොති

පඤ්චදසයමො. යසොළයසොති යසොළසයමො. අත්ථයතො අසංකිණ් ාති
යදසොදිපදත්ථයතො ලක්ඛණත්ථයතො සඞ්කරයතො රහිතා. යතෙ වුත්තං 

අට්ඨකථාෙං ‘‘යසො ච යෙසං අසඞ්කයරො ලක්ඛණනිද්යදයස සුපාකයටො
යහොතී’’ති. යසසං සංවණ්ණොනුභාසායරෙ ඤාතබ්බන්ති. ‘‘යකචි හාරා
යකහිචි හායරහි සංකිණ්ණා විය දිස්සන්ති, කස්මා අසංකිණ්ණාති 

ඤාතබ්බ’’න්ති වත්තබ්බත්තා වුත්තං ‘‘එයතසේයචවා’’තිආදි. තත්ථ 

එයතසේයචව භවතීතිඑයතසංයසොළසන්ෙංහාරාෙංයථායයොකායරෙ
අසඞ්කයරො යහොති, තථා අසඞ්කරාකායරෙ භවති. අයති පවත්තති

ෙයවිභත්තීති අො, විත්ථායරෙ අයාති විත්ථාරතො, ත-කායරො
මිස්සකයදොසාපගමත්ථාය ආගයතො, ෙයවිභත්තිවියසසවචෙං. ෙයයෙ

ඤායයෙ විභත්ති ෙෙවිභත්ති, ෙ පඤ්චෙයවිභත්තාහාරාෙං විත්ථායරෙ
පවත්තා ඤායවිභත්තිතථා අසඞ්කරාකායරෙ භවතිතස්මිං අසංකිණ්ණාති
ඤාතබ්බාති අධිප්පායයො. 

2. යසොළස හාරා සරූපයතො වුත්තා, අම්යහහි ච විඤ්ඤාතා, ‘‘කතයම
පඤ්ච ෙයා’’ති වත්තබ්බභාවයතො තථා පුච්ඡිත්වා සරූපයතො උද්දිසිතුං 

‘‘තත්ථකතයමපේච ෙො’’තයාදි වුත්තං. අට්ඨකථාෙං පෙ ‘‘එවංහායර 
උද්දිසිත්වා ඉදානි ෙයය උද්දිසිතුං ‘තත්ථ කතයම’තිආදි වුත්ත’’න්ති
(යෙත්ති. අට්ඨ. 2) වුත්තං. ‘‘තත්ථ ෙයන්ති සංකියලයස, යවොදායෙ ච

විභාගයතො ඤායපන්තීති ෙො, නීයන්ති වා තානි එත්ථ, එයතහි වාති 

ෙො’’තිආදිො (යෙත්ති. අට්ඨ. 2) අට්ඨකථාෙං විත්ථායරෙ වචෙත්යථො

වුත්යතො. නී-ධාතුයාෙන්දියාවට්ටාදිෙයානුභාසායරෙසංකියලයස, යවොදායෙ
ච ආලම්බිත්වා පවත්යතො ඤාණසම්පයුත්තචිත්තුප්පායදො මුඛයත්යථො, 
ෙන්දියාවට්ටාදිෙයාෙං උපනිස්සයපච්චයසත්ති ඵලූපචාරයතො ගහිතා, ඉති-
සද්යදො තං ඵලූපචාරයතො ගහිතසත්තිං පරාමසි, තංසත්තිසහිතා
ෙන්දියාවට්ටාදිෙයා අ-පච්චයත්ථා. 

තණ්හාඅවිජ්ජාහි සංකියලසපක්ඛස්ස සුත්තස්ස, සමථවිපස්සොහි 
යවොදාෙපක්ඛස්ස සුත්තස්ස චතුසච්චයයොජෙමුයඛෙ ෙයෙලක්ඛයණො
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පටුෙ 

සංවණ්ණොවියසයසො ෙන්දිොවට්ය ොෙයෙො. තත්ථ චතුසච්චන්තිතණ්හා
ච අවිජ්ජා ච භවමූලත්තා සමුදයසච්චං, අවයසසා යතභූමකා ධම්මා
දුක්ඛසච්චං, සමථවිපස්සො මග්ගසච්චං, යතෙ පත්තබ්බා අසඞ්ඛතධාතු
නියරොධසච්චන්ති. 

තීහිඅවයයවහියලොභාදීහිසංකියලසපක්යඛ, තීහිඅවයයවහිඅයලොභාදීහි

ච යවොදාෙපක්යඛ පුක්ඛයලො යසොභයෙොති තිපුක්ඛයලො, අකුසලමූයලහි
සංකියලසපක්ඛස්ස, කුසලමූයලහි යවොදාෙපක්ඛස්ස සුත්තත්ථස්ස
චතුසච්චයයොජෙමුයඛෙ ෙයෙලක්ඛයණො සංවණ්ණොවියසයසො 

තිපුක්ඛයලො. 

සීහස්ස භගවයතො වික්කී තං එත්ථ ෙයයති සීහවික්කීළියතො, 
සුභසඤ්ඤාදීහි විපල්ලායසහි සකලසංකියලසපක්ඛස්ස, සද්ධින්ද්රියාදීහි
යවොදාෙපක්ඛස්ස සුත්තත්ථස්ස චතුසච්චයයොජෙමුයඛෙ ෙයෙලක්ඛයණො 

සංවණ්ණොවියසයසො සීහවික්කීළිතෙයෙො. 

අත්ථෙයත්තයදිසාභායවෙකුසලාදිධම්මාෙංආයලොචෙං දිසායලොචෙං. 
තස්ස තස්ස අත්ථෙයස්ස යයොජෙත්ථං කයතසු සුත්තස්ස 
අත්ථවිස්සජ්ජයෙසුයයයවොදාොදයයො, සංකියලසිකාචතස්සතස්සෙයස්ස
දිසාභූතා ධම්මාසුත්තයතොනිද්ධායරත්වාකථිතා, යතසංයථාවුත්තධම්මාෙං
චිත්යතයෙව ‘‘අයං පඨමා දිසා, අයං දුතියා දිසා’’තිආදිො ආයලොචෙං 

දිසායලොචෙං. 

තථාආයලොචිතාෙං ධම්මාෙං අත්ථෙයත්තයයයොජයෙ සමාෙයෙයතො

අඞ්කුයසො වියාති අඞ්කුයසො, තස්ස තස්ස ෙයස්ස දිසාභූතාෙං 

කුසලාදිධම්මාෙංසමාෙයෙං අඞ්කුයසොෙයෙො. 

ලඤ්යජතීති ලේජයකො. යයො ෙයයො සුත්තත්ථං ලඤ්යජති පකායසති, 
ඉතිලඤ්ජෙයතොපකාසෙයතොයසොෙයයොලඤ්ජයකොොම, ෙයයොචයසො

ලඤ්ජයකො චාති ෙෙලේජයකො. ෙයලඤ්ජයකො පඨයමො ෙන්දියාවට්යටො
ොම, ෙයලඤ්ජයකො දුතියයො තිපුක්ඛයලො ොම, ෙයලඤ්ජයකො තතියයො
සීහවික්කී යතොොමාතියයොයජතබ්යබො. 

උග්ගතාෙං වියසයසෙ උග්ගයතොති යත්තයමො, තං උත්තමං. ගතාති
ඤාතා, මතාති අත්යථො. ‘‘මතා’’ති වා පායඨො. යසසයමත්ථ
වුත්තෙයානුභාසායරෙපිසංවණ්ණොනුභාසායරෙපිජානිතබ්බන්ති. 

යථාවුත්තෙයවියසසසංවණ්ණොය ටීකායං– 

‘‘සමූහාදිං උපාදාය යලොකසඞ්යකතසිද්ධා යවොහාරමත්තතා 

සම්මුතිසභායවො, පථවීඵස්සාදීෙං කක්ඛළඵුසොදිලක්ඛණං 
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පරමත්ථසභායවො. අයඤ්යහත්ථ සඞ්යඛයපො – යස්මිං භින්යෙ, 

ඉතරායපොයහ වා චිත්යතෙ කයත ෙ තථා බුද්ධි, ඉදං සම්මුතිසච්චං 

යථා ඝයට, සසම්භාරජයලච, තබ්බිපරියායයෙ පරමත්ථසච්ච’’න්ති – 

වචයෙ ඝටකථලආපජලකද්දමාදිසඞ්ඛාතං සමූහාදිං උපාදාය යලොකස්ස
පුබ්යබ ඝටකථලආපජලකද්දමාදිසඞ්යකතසිද්ධා 

ඝටකථලආපජලකද්දමාදියවොහාරමත්තතා සම්මුතිසභායවො සඞ්යකතවයසෙ 
අවිතථත්තා. පථවීආදීෙංකක්ඛළාදිලක්ඛණං, ඵස්සාදීෙං ඵුසොදිලක්ඛණං 

පරමත්ථසභායවො. ‘‘යදි එවං ඝටාදියක අභින්යෙ වා ආපාදියක වා
අනුභාරූයපෙ ඌෙභායවෙ අප්පවත්තමායෙ වා සති සම්මුතිභායවො යහොතු, 
භින්යෙ වා ඌයෙ වා කථං සම්මුතිභායවො භයවයය, පථවීඵස්සාදීෙම්පි
භිජ්ජමාෙත්තා, කක්ඛළඵුසොදීෙඤ්ච පථවීඵස්සාදීහි අෙඤ්ඤත්තා කථං
පරමත්ථසභායවො භයවයය, කතයමෙ සඞ්යඛයපෙ අත්යථෙ 
සම්මුතිසභායවො, පරමත්ථසභායවො ච අම්යහහි ජානිතබ්යබො’’ති

වත්තබ්බභාවයතො ‘‘අෙේයහත්ථ සඞ්යඛයපො’’තිආදිමාහ. තත්ථ එත්ථාති

එයතසුසම්මුතිසභාවපරමත්ථසභායවසු අෙං ෙයයොවුච්චමායෙො සඞ්යඛයපො 
අත්යථො දට්ඨබ්යබො. 

යස්මිංඝටාදියකභින්යෙසතිතයතොඝටාදියතොඉතයරොකථලාදිභායවො 
චිත්යතෙ පුබ්යබ කයතෙ යථා යයෙ කථලාදියවොහායරෙ භවති, යස්මිං
ආපාදියක සම්භාරජලාදියක ඌෙභායවෙ පවත්තමායෙ සති වා තයතො
ආපාදියතො ඉතයරො කද්දමාදිභායවො චිත්යතෙ පුබ්යබ කයතෙ යථා යයෙ
කද්දමාදියවොහායරෙ භවති, තථා යතෙ යවොහායරෙ බුද්ධි
කථලාදිසභාවජාෙෙං කද්දමාදිසභාවජාෙෙංභවති, ඉදංඅභින්යෙඝටාදිකං
වා භින්යෙ කථලාදිකං වා අනූයෙ ආපාදිකං වා ඌයෙ කද්දමාදිකං වා
සබ්බංසම්මුතිසච්චංයහොත්යවව. ‘‘කද්දමස්මිං භින්යෙ, කද්දමස්මිංඌයෙ

වා සති ඉතයරො සම්මුතිසභායවො’’ති පුච්ඡිතබ්බභාවයතො ‘‘ඝය , 

සම්භාරජයලචා’’තිවුත්තං. 

සම්මුතිසච්චසභායවො තුම්යහහිවුත්යතො, අම්යහහිචඤායතො, ‘‘කතයමො

පරමත්ථසච්චසභායවො’’ති වත්තබ්බභාවයතො ‘‘තබ්බිපරිොයෙෙ

පරමත්ථසච්ච’’න්ති වුත්තං. පථවීආදීෙං කක්ඛළාදිලක්ඛණයතො ඉතරස්ස
ඵුසොදිලක්ඛණස්ස අසම්භවයතො, ඵස්සාදීෙඤ්ච ඵුසොදිලක්ඛණයතො
ඉතරස්ස කක්ඛළාදිලක්ඛණස්ස අසම්භවයතො පථවීඵස්සාදීෙං 
ලක්ඛළඵුසොදිලක්ඛණං පරමත්ථසච්චං යහොත්යවවාති ඉමස්මිං
සඞ්යඛපත්යථගහියතයකොචි වියරොයධොෙත්ථීතිඅධිප්පායයොති. 

3. පඤ්චෙයා සරූපයතොආචරියයෙඋද්දිට්ඨා, අම්යහහිචවිඤ්ඤාතා, 
‘‘යානි පදානි අට්ඨාරස මූලපදානි උද්දිට්ඨානි, කතමානි තානී’’ති

පුච්ඡිතබ්බත්තා තානි සරූපයතො දස්යසතුං ‘‘තත්ථ කතමානි අට්ඨාරස
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පටුෙ 

මූලපදානි’’තයාදිමාහ. අට්ඨකථාෙං පෙ ‘‘එවං ෙයයපි උද්දිසිත්වා ඉදානි
මූලපදානි උද්දිසිතුං ‘තත්ථ කතමානී’තිආදි ආරද්ධ’’න්ති වුත්තං. තත්ථ
කුසලානි ෙව පදානි, අකුසලානි ෙව පදානි අට්ඨාරස මූලපදානීති
දට්ඨබ්බානීති යයොජො. මූලන්ති පතිට්ඨහන්ති එයතහි ෙයා, 

පතිට්ඨාෙවිභාගා චාති මූලානි, පදන්ති පතිට්ඨහන්ති එත්ථ ෙයා, 

පට්ඨාෙවිභාගා, අධිගමා චාති පදානි, වුත්තප්පකාරට්යඨෙ මූලානි ච තානි

පදානි චාති මූලපදානි. කුච්ඡියත පාපධම්යම සලයන්තීති කුසලානි, කුයස

රාගාදයයො ලුෙන්තීති කුසලානි, කුසා විය ලුෙන්තීති කුසලානි, කුයසෙ

ඤායණෙ ලාතබ්බානි පවත්යතතබ්බානීති කුසලානි. කුසලාෙං 

පටිපක්ඛානීති අකුසලානි අ-සද්යදොයචත්ථ පටිපක්ඛත්යථොති. 

ෙව පදානි කුසලානි, ෙව පදානි අකුසලානීති ගණෙපරිච්යඡදයතො, 
ජාතියභදයතොචඋද්දිට්ඨානි, ‘‘කතමානිතානී’’තිපුච්ඡිතබ්බත්තා ෙවපදානි

අකුසලානිපච්චාසත්තිෙයායයෙසරූපයතොදස්යසතුං ‘‘කතමානි ෙවපදානි

අකුසලානී’’තිආදිවුත්තං. අට්ඨකථාෙං පෙ – 

‘‘එවංගණෙපරිච්යඡදයතො, ජාතියභදයතොචමූලපදානිදස්යසත්වා
ඉදානි සරූපයතො දස්යසන්යතොසංකියලසපක්ඛංයයවපඨමංඋද්දිසති
‘තණ්හා’තිආදිො’’ති(යෙත්ති. අට්ඨ.3) – 

වුත්තං. තත්ථ රූපාදියක ඛන්යධ තසති පරිතසතීති තණ්හා. අවින්දියං

කායදුච්චරිතාදිං වින්දතීති අවිජ්ජා, වින්දියං කායසුචරිතාදිං ෙ වින්දතීති 

අවිජ්ජා, විජ්ජාය පටිපක්ඛාති වා අවිජ්ජා. ලුබ්භන්ති යතොති යලොයභො, 

ලුබ්භතීති වා යලොයභො, ලුබ්භෙං වා යලොයභො. යදොසයමොයහසුපි එයසව

ෙයයො.අසුයභරූපක්ඛන්ධාදියක‘‘සුභ’’න්තිපවත්තාසඤ්ඤා සුභසේො. 

දුක්ඛදුක්ඛාදියක ‘‘සුඛ’’න්ති පවත්තා සඤ්ඤා සුඛසේො. අනිච්යච

සඞ්ඛාරධම්යම ‘‘නිච්ච’’න්ති පවත්තා සඤ්ඤා නිච්චසේො. 
අෙත්තසභායවසු චක්ඛාදීසු ඛන්යධසු ‘‘අත්තා’’ති පවත්තා සඤ්ඤා 

අත්තසේො. ෙත්ථාති යයසු පයදසු සබ්යබො අකුසලපක්යඛො සඞ්ගහං

සයමොසරණංගච්ඡති, තානිපදානිඅකුසලානීතියයොජො. සඞ්ගහං ගණෙං. 

සයමොසර ං සමායරොපෙං. 

පච්චනීකධම්යම උද්ධච්චාදියක නීවරයණ සයමති වූපසයමති 

තදඞ්ගවික්ඛම්භෙවයසොති සමයථො. සඞ්ඛායර අනිච්චාදීහි විවියධහි

ආකායරහිපස්සතීති විපස්සො. යලොභස්සපටිපක්යඛො අයලොයභො. යදොසස්ස

පටිපක්යඛො අයදොයසො. යමොහස්සපටිපක්යඛො අයමොයහො. එත්ථාපි අ-සද්යදො
පටිපක්ඛත්යථො, ෙ අභාවත්ථාදියකොති අධිප්පායයො. අසුයභ 
රූපක්ඛන්ධාදියක, චක්ඛාදිම්හි වා ‘‘අසුභ’’න්ති පවත්තා 

සඤ්ඤාපධාෙචිත්තුප්පාදා අසුභසේො, වියසසයතො 
කායානුභාපස්සොසතිපට්ඨාෙං. දුක්ඛදුක්ඛතාදීසු ‘‘දුක්ඛ’’න්ති පවත්තා
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සඤ්ඤාපධාෙචිත්තුප්පාදා දුක්ඛසේො, වියසසයතො 
යවදොනුභාපස්සොසතිපට්ඨාෙං. අනිච්යච ඛන්ධාදියක විපරිණාමධම්යම

‘‘අනිච්ච’’න්ති පවත්තා සඤ්ඤාපධාෙචිත්තුප්පාදා අනිච්චසේො, 
වියසසයතො චිත්තානුභාපස්සොසතිපට්ඨාෙං. අෙත්තසභායව ඛන්යධ, 
චක්ඛාදිම්හි වා ‘‘අෙත්තා’’ති පවත්තා සඤ්ඤාපධාෙචිත්තුප්පාදා 

අෙත්තසේො, වියසසයතො ධම්මානුභාපස්සොසතිපධාෙං.
පඤ්ඤාසතිසීයසෙ හි පවත්තා අයං යදසො. යතෙ වුත්තං භගවතා 
‘‘කථඤ්ච, භික්ඛයව, සතිබලං දට්ඨබ්බං? චතූසු සතිපට්ඨායෙසු, එත්ථ

සතිබලං දට්ඨබ්බ’’න්ති. ෙත්ථාති යයසු පයදසු සබ්යබො කුසලපක්යඛො 
සඞ්ගහංසයමොසරණංගච්ඡති, තානිපදානිකුසලානීතියයොජො. 

යද්දාෙන්තිඋද්ධංදාෙංරක්ඛණං උද්දාෙං, සඞ්ගහවචෙන්තිඅත්යථො.
උද්දායෙ අවුත්යත සති යහට්ඨා වුත්තස්ස අත්ථස්ස විප්පකිණ්ණභායවො
දින්යෙො විය භයවයය, තස්මා විප්පකිණ්ණභාවස්ස නිවාරණත්ථං

උද්දාෙන්තිඅධිප්පායයො. චතුයරොචවිපල්ලාසාති සුභසුඛනිච්චඅත්තසඤ්ඤා.

කියලසා භවන්ති එත්ථ ෙවපයදසූති භූමී, කියලසාෙං භූමීති කියලසභූමී, 
කියලසපවත්තෙට්ඨාොනිෙවපදානීතිවුත්තංයහොති. 

චතුයරො සතිපට්ඨාොති අසුභදුක්ඛඅනිච්චඅෙත්තසඤ්ඤා. ඉන්ද්රිෙභූමීති
සද්ධාදීෙං විමුත්තිපරිපාචනින්ද්රියාෙං භූමී පවත්තෙට්ඨාොනි
සයමොසරණට්ඨාොනි. 

ෙවහි කුසලපයදහි කුසලපක්ඛා යුජ්ජන්ති යයොජීයන්ති, ෙවහි 

අකුසලපයදහි අකුසලපක්ඛා යුජ්ජන්ති යයොජීයන්ති.ෙවහිකුසලපයදහිසහ 

කුසලපක්ඛා යුජ්ජන්ති යුජ්ජන්තා භවන්ති, ෙවහි අකුසලපයදහි සහ

අකුසලපක්ඛා යුජ්ජන්ති යුජ්ජන්තා භවන්තීතිඋද්යදසවායරවුත්තාවයසයසො
සංවණ්ණොනුභාසායරෙවිජානිතබ්යබො. 

ඉතිසත්තිබලානුභාරූපාරචිතා 

උද්යදසවාරස්සඅත්ථවිභාවොනිට්ඨිතා. 

3. නිද්යදසවාරඅත්ථවිභාවො 

යසොළසහාරනිද්යදසවිභාවො 

4. හාරාදීසු සමුදායස්ස යෙත්තිප්පකරණස්ස උද්යදයසො උද්දිට්යඨො, 
අම්යහහි ච ඤායතො, ‘‘කතයමො නිද්යදයසො’’ති පුච්ඡිතබ්බත්තා උද්දිට්යඨ

හාරාදයයො නිද්දිසිතුං ‘‘තත්ථ සඞ්යඛපයතො යෙත්තී’’තිආදි ආරද්ධං. 

අට්ඨකථාෙං පෙ ‘‘එවං උද්දිට්යඨ හාරාදයයො නිද්දිසිතුං ‘තත්ථ 

සඞ්යඛපයතො’තිආදිආරද්ධ’’න්ති(යෙත්ති.අට්ඨ.4) වුත්තං.තත්ථ තත්ථාති
තස්මිං ‘‘තත්ථ කතයම යසොළස හාරා? යදසො 

විචයයො’’තිආදිඋද්යදසපායඨ. සඞ්යඛපයතොති සමාසයතො. යෙත්තීති
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යෙත්තිප්පකරණං. කිත්තිතාති කථිතා, ඉදානි නිද්යදසයතො කයථස්සාමීති
වුත්තංයහොති. 

1. 
‘‘අස්සාදාදීෙවතා, නිස්සරණම්පිචඵලංඋපායයොච. 

ආණත්තීචභගවයතො, යයොගීෙංයදසොහායරො’’ති.– 

ගාථායං යයෙ සංවණ්ණොවියසයසෙ සුත්යත ආගතා අස්සායදොපි 

ආදීෙවතා ආදීෙයවොපිනිස්සරණම්පි ඵලම්පි උපායයොපි යෙොගීෙං අත්ථාය
භගවයතොආණත්තිපිඉයමධම්මාදස්සිතාසංවණ්ණිතා සංවණ්ණොවයසෙ

ඤාපිතා, යසොසංවණ්ණොවියසයසො යදසොහායරො ොමාති අත්ථයයොජො. 

වචෙත්ථාදයයො අට්ඨකථාෙං විත්ථාරයතො වුත්තාව, තස්මා

කිඤ්චිමත්තයමව කයථස්සාමි. අස්සාදීයයතති අස්සායදො, යකො යසො? සුඛං, 
යසොමෙස්සං, ඉට්ඨාරම්මණභූතා පඤ්චුපාදාෙක්ඛන්ධා ච. අස්සායදති

එතායාතිවා අස්සායදො, යකොයසො? තණ්හා, විපල්ලාසාච.විපල්ලාසවයසෙ
හිඑකච්යච සත්තාඅනිට්ඨම්පිආරම්මණංඉට්ඨාකායරෙඅස්සායදන්ති. 

ආභුසං කම්යමෙ දීෙං දුක්ඛාදි හුත්වා වාති පවත්තතීති ආදීෙයවො, 

දුක්ඛාදි. අථවාඅතිවියආදීෙංකපණංහුත්වාවාති පවත්තතීති ආදීෙයවො, 
කපණමනුභාස්යසො, තථාභාවාචයතභූමකාධම්මා අනිච්චතාදියයොගයතො. 

නිස්සරති එයතොති නිස්සර ං, අරියමග්යගො. නිස්සරතීති වා 

නිස්සර ං, නිබ්බාෙං. පි-සද්යදො සම්පිණ්ෙෙත්යථො. නිස්සරණයභයදො 

අට්ඨකථාෙං (යෙත්ති.අට්ඨ.4හාරසඞ්යඛප)බහුධා වුත්යතොව. 

ඵලතිපවත්තතීති ඵලං, යදසොයඵලං.යදිපි යදසොඵලනිප්ඵාදිකාෙ
යහොති, තථාපි භගවයතො ධම්මයදසෙං සුත්වා පුඤ්ඤසම්භාරා සම්භවන්ති, 
පුඤ්ඤසම්භාරයහතුයතො ඵලං පවත්තං, තස්මා යදසොය ඵලං ොමාති.
කතමං තං? යදවමනුභාස්යසසු 
ආයුවණ්ණසුඛබලයසපරිවාරඅධිපයතයයඋපධිසම්පත්තිචක්කවත්තිසිරියදවර
ජ්ජ- සිරිචතුසම්පත්තිචක්කසීලසමාධිසම්පදා විජ්ජාභිඤ්ඤා පටිසම්භිදා 
සාවකයබොධිපච්යචකයබොධිසම්මාසම්යබොධියයො. 

පච්චයසාමග්ගිංඋපගන්ත්වාඅයතිපවත්තතිඵලංඑයතොති යපායෙො, 
යකො යසො? අරියමග්ගස්ස පුබ්බභාගපටිපදා. පුරිමා පටිපදා හි පච්ඡිමාය
පටිපදාය අධිගමූපායයො, පරම්පරාය මග්ගනිබ්බාොධිගමස්ස ච උපායයො.
යකචි ‘‘මග්යගොපි උපායයො’’ති වදන්ති, යතසං මයතෙ නිබ්බාෙයමව
නිස්සරණන්තිවුත්තංසියා. ‘‘යතපහායතයරඔඝන්තිඉදංනිස්සරණ’’න්ති
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පටුෙ 

(යෙත්ති. 5) පෙඅරියමග්ගස්ස නිස්සරණභාවං වක්ඛති, තස්මා යකසඤ්චි
වායදොෙගයහතබ්යබො. 

ආ ත්තීති ආණාරහස්ස භගවයතො යවයෙයයාෙං හිතසිද්ධියා ‘‘එවං
සම්මාපටිපත්තිං පටිපජ්ජාහි, මිච්ඡාපටිපත්තිං මා පටිපජ්ජාහී’’ති විධාෙං
ආණාඨපෙංආණත්තිොම. 

යුජ්ජන්ති පයුජ්ජන්ති චතුසච්චකම්මට්ඨාෙභාවොසූති යෙොගියෙො, 
යවයෙයයා, යතසං යයොගීෙං අත්ථායාති වචෙයසසං නීහරිත්වා යයොජො
කාතබ්බා. සුත්යත ආගතාෙං සබ්යබසං අස්සාදාදීෙං එකයදසාගතාෙම්පි
නීහරිත්වා සබ්යබසං විභජෙසංවණ්ණොවියසයසො යදසොහායරොති
නිද්යදසයතො ගයහතබ්යබො, යසො ච විභජොකායරො යදසොහාරවිභඞ්යග
(යෙත්ති.5) ආගමිස්සතීතිඉධෙදස්සියතොති. 

යදසොහාරනිද්යදයසො නිද්දිට්යඨො, අම්යහහි ච ඤායතො, ‘‘කතයමො 
විචයහාරනිද්යදයසො’’තිපුච්ඡිතබ්බත්තා– 

2. 
‘‘යංපුච්ඡිතඤ්චවිස්සජ්ජිතඤ්ච, සුත්තස්සයාච අනුභාගීති. 

සුත්තස්සයයොපවිචයයො, හායරොවිචයයොතිනිද්දිට්යඨො’’ති.– 

ගාථා වුත්තා. තත්ථ සුත්තස්ස ෙං පුච්ඡිතේච යා පුච්ඡා විචයමාො ච

සුත්තස්ස ෙං විස්සජ්ජිතේච යා විස්සජ්ජො විචයමාො ච සුත්තස්ස යෙො 
පදාදිවිචයයො, අස්සාදාදිවිචයයො ච අත්ථි, යත වුත්තප්පකාරා විචයමාො
පුච්ඡාදයයො යයෙ සංවණ්ණොවියසයසෙ විචියන්ති, යසො
සංවණ්ණොවියසයසො විචයයො හායරොති නිද්දිට්යඨොති අත්ථයයොජො
කාතබ්බා. 

පුච්ඡීයයත පුච්ඡිතං. විස්සජ්ජීයයත විස්සජ්ජිතන්ති භාවසාධෙත්යථො

දට්ඨබ්යබො, ෙ කම්මසාධෙත්යථො.යතෙවුත්තං ටීකාෙං ‘‘භාවත්යථයතොති
ආහ– ‘විස්සජ්ජිතන්තිවිස්සජ්ජො’’’ති. 

‘‘සුත්තස්සා’’ති නියමිතත්තා සංවණ්ණොවයසෙ අට්ඨකථායං ආගතං

ෙ ගයහතබ්බන්ති දට්ඨබ්බං. යසො විචයයො හායරො අට්ඨකථාෙං (යෙත්ති.

අට්ඨ.4හාරසඞ්යඛප) වුත්යතොව.කථං? – 

‘‘අයං පුච්ඡා අදිට්ඨයජොතො දිට්ඨසංසන්දො විමතිච්යඡදො 
අනුභාමතිපුච්ඡා කයථතුකමයතාපුච්ඡා සත්තාධිට්ඨාො ධම්මාධිට්ඨාො
එකාධිට්ඨාො අයෙකාධිට්ඨාො සම්මුතිවිසයා පරමත්ථවිසයා

අතීතවිසයාඅොගතවිසයා පච්චුප්පන්ෙවිසයා’’තිආදිො පුච්ඡාවිචයෙො 
යවදිතබ්යබො. ‘‘ඉදංවිස්සජ්ජෙංඑකංසබයාකරණංවිභජ්ජබයාකරණං
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පටිපුච්ඡාබයාකරණං ඨපෙං සාවයසසං නිරවයසසං සඋත්තරං 

නිරුත්තරංයලොකියං යලොකුත්තර’’න්තිආදිො විස්සජ්ජෙවිචයෙො. 

‘‘අයං පුච්ඡා ඉමිො සයමති, එයතෙෙ සයමතී’’ති පුච්ඡිතත්ථං 
ආයෙත්වා, විචයයො පුබ්යබොපරං සංසන්දිත්වා ච විචයයො 

පුබ්බාපරවිචයෙො. ‘‘අයංඅනුභාගීතිවුත්තත්ථසඞ්ගහා අවුත්තත්ථසඞ්ගහා
තදුභයත්ථසඞ්ගහා කුසලත්ථසඞ්ගහා අකුසලත්ථසඞ්ගහා’’තිආදිො 

අනුගීතිවිචයෙො. අස්සාදාදීසු සුඛයවදොය 
‘‘ඉට්ඨාරම්මණානුභාභවෙලක්ඛණා’’තිආදිො, තණ්හාය
‘‘ආරම්මණග්ගහණලක්ඛණා’’තිආදිො, විපල්ලාසාෙං
‘‘විපරීතග්ගහණලක්ඛණා’’තිආදිො, අවසිට්ඨාෙං යතභූමකධම්මාෙං 
‘‘යථාසකලක්ඛණා’’තිආදිො සබ්යබසඤ්ච ද්වාවීසතියා තියකසු, 
ද්වාචත්තාලීසාධියක ච දුකසයත ලබ්භමාෙපදවයසෙ

තංතංඅස්සාදත්ථවියසසනිද්ධාරණං අස්සාදවිචයෙො. 

දුක්ඛයවදොය ‘‘අනිට්ඨානුභාභවෙලක්ඛණා’’තිආදිො, 
දුක්ඛසච්චාෙං ‘‘පටිසන්ධිලක්ඛණා’’තිආදිො, අනිච්චතාදීෙං
ආදිඅන්තවන්තතාය අනිච්චන්තිකතාය ච ‘‘අනිච්චා’’තිආදිො
සබ්යබසඤ්ච යලොකියධම්මාෙං 
සංකියලසභාගියහාෙභාගියතාදිවයසෙ ආදීෙවවුත්තියා

ඔකාරනිද්ධාරයණෙ ආදීෙවවිචයෙො. නිස්සරණපයද අරියමග්ගස්ස
ආගමෙයතො 
කායානුභාපස්සොදිපුබ්බභාගපටිපදාවිභාගවියසසනිද්ධාරණවයසෙ, 
නිබ්බාෙස්ස යථාවුත්තපරියායවිභාගවියසසනිද්ධාරණවයසොති එවං 

නිස්සර විචයෙො. ඵලාදීෙං තංතංසුත්තයදසොය සායධතබ්බඵලස්ස
තදුපායස්සතත්ථතත්ථසුත්තවිධිවචෙස්සචවිභාගනිද්ධාරණවයසෙ 

විචයෙො යවදිතබ්යබො. එවං 
පදපුච්ඡාවිස්සජ්ජෙපුච්ඡාපුබ්බාපරානුභාගීතීෙං, අස්සාදාදීෙඤ්ච 
වියසසනිද්ධාරණවයසයෙව විචයලක්ඛයණො ‘‘විචයයො හායරො’’ති
යවදිතබ්යබොති– 

එවංවුත්යතොව. 

විස්සජ්ජෙවියසයසොපෙ ටීකාෙං වුත්යතො. කථං? – 

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

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

විස්සජ්ජෙං විභජ්ජබයාකර ං, ‘‘අඤ්ඤින්ද්රියං කුසල’’න්ති පුට්යඨ
‘‘කිං අෙවජ්ජට්යඨො කුසලත්යථො, උදාහු සුඛවිපාකට්යඨො’’ති 
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පටිපුච්ඡිත්වා විස්සජ්ජෙං පටිපුච්ඡාබයාකර ං, ‘‘සස්සයතො අත්තා, 
අසස්සයතොවා’’තිවුත්යත‘‘අබයාකතයමත’’න්තිආදිො අවිස්සජ්ජෙං 

ඨපෙං, ‘‘කිං පයෙයත ‘කුසලා’ති වා ‘ධම්මා’ති වා එකත්ථා, උදාහු

ොෙත්ථා’’ති ඉදං පුච්ඡෙං සාවයසසං. විස්සජ්ජෙස්ස පෙ
සාවයසසයතො යවයෙයයජ්ඣාසයවයසෙ යදසොයං යවදිතබ්බා.

අපාටිහීරකං සයත්තරං සප්පාටිහීරකං නිරුත්තරං, යසසං
විචයහාරනිද්යදයසසුවිඤ්යඤයයයමවාති– 

වුත්යතොව. සංවණ්ණොසු වුත්යතො අත්යථො අොකුයලො පාකයටො
යතියපොයතහි විඤ්ඤායතො, යසො සබ්බත්ථ අම්යහහි ෙ විභත්යතොති
දට්ඨබ්යබො. 

විචයහාරනිද්යදයසො නිද්දිට්යඨො, අම්යහහි ච ඤායතො, ‘‘කතයමො 
යුත්තිහාරනිද්යදයසො’’තිපුච්ඡිතබ්බත්තා– 

3. 
‘‘සබ්යබසං හාරාෙං, යාභූමීයයොචයගොචයරො යතසං. 

යුත්තායුත්තපරික්ඛා, හායරොයුත්තීතිනිද්දිට්යඨො’’ති.– 

ගාථා වුත්තා. තත්ථ සබ්යබසං යසොළසන්ෙං හාරාෙං ො භූමි 

පවත්තෙට්ඨාෙභූතං බයඤ්ජෙං, යෙො යගොචයරො සුත්තත්යථො ච අත්ථි, 

යතසං භූමිසඞ්ඛාතබයඤ්ජෙයගොචරසඞ්ඛාතසුත්තත්ථාෙං ො

යුත්තායුත්තපරික්ඛා යුත්තායුත්තීෙං විචාරණා සංවණ්ණො කතා, යසො
යුත්තිඅයුත්තිපරික්ඛාවිචාරණසඞ්ඛායතො සංවණ්ණොවියසයසො ‘‘යුත්ති
හායරො’’ති නිද්දිට්යඨොතිඅත්ථයයොජො. 

යතසංහාරාෙංභූමිභූතස්සසුත්යතආගතස්සබයඤ්ජෙස්ස යුත්තිභායවො
දුවියධොසභාවනිරුත්තිභායවො, අධිප්යපතත්ථවාචකභායවොච.යගොචරභූතස්ස
පෙ සුත්යත ආගතස්ස යුත්තිභායවො සුත්තවිෙයධම්මතාහි අවියලොමෙං.
අයුත්තිභායවො වුත්තවිපරියායයෙගයහතබ්යබො. 

යුත්තිහාරනිද්යදයසො නිද්දිට්යඨො, අම්යහහි ච ඤායතො, ‘‘කතයමො 
පදට්ඨාෙහාරනිද්යදයසො’’තිපුච්ඡිතබ්බත්තා– 

4. 
‘‘ධම්මං යදයසතිජියෙො, තස්සචධම්මස්සයං පදට්ඨාෙං. 

ඉතියාවසබ්බධම්මා, එයසොහායරොපදට්ඨායෙො’’ති.– 

ගාථා වුත්තා. තත්ථ ධම්මන්ති යං කිඤ්චි කුසලාදිධම්මං සුත්යත ජියෙො

යදයසති, තස්ස සුත්යත ජියෙෙ යදසිතස්ස කුසලාදිධම්මස්ස යඤ්ච
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පදට්ඨාෙංනිද්ධායරතබ්බං, තංතං පදට්ඨාෙඤ්චාතිඑවංවුත්තෙයයෙ ොව 
යත්තකා සබ්යබ ධම්මා සුත්යත ජියෙෙ යදසිතා, තත්තකාෙං සබ්යබසං
ධම්මාෙං යඤ්ච පදට්ඨාෙං නිද්ධායරතබ්බං, තස්ස ච පදට්ඨාෙස්ස යඤ්ච
පදට්ඨාෙං නිද්ධායරතබ්බං, තං තං පදට්ඨාෙඤ්ච, ඉති එවං වුත්තෙයයෙ 

ොව යත්තකා සබ්යබ පදට්ඨාෙධම්මා නිද්ධායරතබ්බාව, තත්තකානි
සබ්බානි ධම්මපදට්ඨාොනි යථානුභාරූපං නිද්ධායරත්වා යයෙ
සංවණ්ණොවියසයසෙ කථිතානි, එයසො සංවණ්ණොවියසයසො
‘‘පදට්ඨායෙොහායරො’’තිනිද්දිට්යඨොතිඅත්ථයයොජො. 

සුත්යත යදසිතකුසලධම්මස්ස 
යයොනියසොමෙසිකාරසද්ධම්මස්සවෙසප්පුරිසූපනිස්සයාදිපදට්ඨාෙං, සුත්යත 
යදසිතඅකුසලධම්මස්ස
අයයොනියසොමෙසිකාරඅසද්ධම්මස්සවෙඅසප්පුරිසූපනිස්සයාදි පදට්ඨාෙං, 
අබයාකතස්සධම්මස්සයථාරහංකුසලාකුසලාබයාකතාපදට්ඨාෙන්තිආදිො 
නිද්ධායරතබ්බන්ති. 

පදට්ඨාෙහාරනිද්යදයසො නිද්දිට්යඨො, අම්යහහි ච ඤායතො, ‘‘කතයමො
ලක්ඛණහාරනිද්යදයසො’’තිපුච්ඡිතබ්බත්තා– 

5. 
‘‘වුත්තම්හිඑකධම්යම, යයධම්මාඑකලක්ඛණායකචි. 

වුත්තාභවන්තිසබ්යබ, යසොහායරොලක්ඛයණොොමා’’ති.– 

ගාථා වුත්තා. තත්ථ එකධම්යම සුත්යත භගවතා වුත්තම්හි, අට්ඨකථායං

නිද්ධාරියතවාසතියතෙධම්යමෙයයයකචි ධම්මා එකලක්ඛණාභවන්ති, 
සබ්යබ යත ධම්මා සුත්යත සරූපයතො අවුත්තාපි සමාෙලක්ඛණතාය
සංවණ්යණතබ්බභායවෙ ආයෙත්වා යයෙ සංවණ්ණොවියසයසෙ වුත්තා
භවන්ති, යසො සංවණ්ණොවියසයසො ‘‘ලක්ඛයණො ොම හායරො’’ති
නිද්දිට්යඨොති අත්ථයයොජො. 

එකං සමාෙං ලක්ඛණං එයතසන්ති එකලක්ඛ ා, සමාෙලක්ඛණා, 
සහචාරිතායවාසමාෙකිච්චතායවාසමාෙයහතුතායවාසමාෙඵලතායවා 
සමාොරම්මණතාය වා අවුත්තාපි නිද්ධාරිතාති. කථං? – 
‘‘ොෙත්තකායාොෙත්තසඤ්ඤියෙො (දී. නි. 3.341, 357, 359; අ. නි.

9.24), ොෙත්තසඤ්ඤාෙං අමෙසිකාරා’’තිආදීසු සහචාරිතාෙ සඤ්ඤාය 
සහගතාධම්මානිද්ධාරිතා.‘‘දදංමිත්තානිගන්ථතී’’තිආදීසු(සං.නි.1.246; 

සු. නි.189) සමාෙකිච්චතා, පියවචෙඅත්ථචරියාසමාෙත්ථතාපි නිද්ධාරිතා, 
‘‘ඵස්සපච්චයායවදො’’තිආදීසු(ම.නි.3.126; සං.නි.2.1; මහාව.1; විභ.

225; උදා. 1; යෙත්ති. 24) සමාෙයහතුතාෙ සඤ්ඤාදයයොපි නිද්ධාරිතා, 
‘‘අවිජ්ජාපච්චයා සඞ්ඛාරා’’තිආදීසු (ම.නි. 3.126; සං.නි. 2.1; මහාව. 1; 
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විභ. 225; උදා. 1; යෙත්ති. 24) සමාෙඵලතාෙ තණ්හුපාදාොදයයොපි
නිද්ධාරිතා, ‘‘රූපං අස්සායදති අභිෙන්දති, තං ආරබ්භ රායගො 

උප්පජ්ජතී’’තිආදීසු (පට්ඨා. 1.1.424) සමාොරම්ම තාෙ තංසම්පයුත්තා
යවදොදයයොපිනිද්ධාරිතා, නිද්ධායරත්වාවත්තබ්බාතිඅත්යථොති. විත්ථායරො 

විභඞ්ගවායර (යෙත්ති.23) ආගමිස්සති. 

ලක්ඛයණො හායරො නිද්දිට්යඨො, අම්යහහි ච ඤායතො, ‘‘කතයමො
චතුබූයහො හායරො’’තිපුච්ඡිතබ්බත්තා– 

6. 
‘‘යෙරුත්තමධිප්පායයො, බයඤ්ජෙමථ යදසොනිදාෙඤ්ච; 
පුබ්බාපරානුභාසන්ධී, එයසොහායරොචතුබූයහො’’ති.– 

ගාථාවුත්තා.තත්ථ යෙරුත්තං සුත්තපදනිබ්බචෙඤ්චබුද්ධාෙංතස්සතස්ස

සුත්තස්ස යදසකාෙං, සාවකාෙං වා අධිප්පායෙො ච අත්ථබයඤ්ජයෙෙ

බයඤ්ජෙමුයඛෙ යදසොනිදාෙේච පුබ්බාපයරෙ අනුභාසන්ධි ච එයත
නිරුත්තාදයයො යයෙ සංවණ්ණොවියසයසෙ විභාවීයන්ති, එයසො
සංවණ්ණොවියසයසො ‘‘චතුබූයහො හායරො’’ති නිද්දිට්යඨො.

යදසොපවත්තිනිමිත්තං යදසකස්ස අජ්ඣාසයාදි යදසොනිදාෙං ොම.

චතුබූහහාරස්ස බහුවිසයත්තා විභඞ්යග (යෙත්ති. 25 ආදයයො)
ලක්ඛණසම්පත්තිංකත්වා කථයිස්සාම. 

චතුබූහහාරනිද්යදයසො නිද්දිට්යඨො, අම්යහහි ච ඤායතො, ‘‘කතයමො 
ආවට්ටහාරනිද්යදයසො’’තිපුච්ඡිතබ්බත්තා– 

7. 
‘‘එකම්හිපදට්ඨායෙ, පරියයසතියසසකංපදට්ඨාෙං; 
ආවට්ටතිපටිපක්යඛ, ආවට්යටොොමයසොහායරො’’ති.– 

ගාථා වුත්තා. තත්ථ පරක්කමධාතුආදීෙං පදට්ඨායෙ එකම්හි 
ආරම්භධාතුආදියකයදසොරුළ්යහසතිවිසභාගතායවා යසසකංපදට්ඨාෙං
පරියයසති, යදසොය සරූපයතො අග්ගහයණෙ වා යසසකං පදට්ඨාෙං
පරියයසති, යයෙ සංවණ්ණොවියසයසෙ පරියයසිත්වා යයොයජන්යතො

යදසෙං පමාදාදීෙං පදට්ඨාෙභූයත යකොසජ්ජාදියක පටිපක්යඛ ආවට් ති 
ආවට්ටායපති, යසො සංවණ්ණොවියසයසො ‘‘ආවට්යටො හායරො ොමා’’ති
නිද්දිට්යඨොතිඅත්ථයයොජො. 

‘‘පටිපක්යඛ’’ති ඉදංනිදස්සෙමත්තං, යසයසපි සභායගආවට්ටෙයතො.
ෙ හි ආරම්භධාතුආදියක යදසොරුළ්යහ සති තප්පටිපක්යඛ 
යකොසජ්ජාදියකයයව යදසෙං ආවට්යටති, අථ යඛො
අවයසසවීරියාරම්භාදියකපියදසෙං ආවට්යටතීති. 
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ආවට්ටහාරනිද්යදයසො නිද්දිට්යඨො, අම්යහහි ච ඤායතො, ‘‘කතයමො 
විභත්තිහාරනිද්යදයසො’’තිපුච්ඡිතබ්බත්තා– 

8. 
‘‘ධම්මඤ්ච පදට්ඨාෙං, භූමිඤ්චවිභජයතඅයං හායරො. 

සාධාරයණඅසාධාරයණචයෙයයයොවිභත්තී’’ති.– 

ගාථා වුත්තා. තත්ථ කුසලාදිවයසෙ අයෙකවිධං සභාවධම්මේච 

දාෙසීලාදිපදට්ඨාෙේච ‘‘දස්සෙභූමි භාවොභූමී’’ති එවමාදිකං භූමිේච 
සාධාරයණච අසාධාරයණචයයෙසංවණ්ණොවියසයසෙවිභජයත, යසො
සංවණ්ණොවියසයසො‘‘විභත්තිහායරො’’ති යෙයයයොතිඅත්ථයයොජො. 

‘‘ඉමස්මිංසුත්යතවුත්තාකුසලාවාසොභාගියා, ඉමස්මිංසුත්යත වුත්තා
කුසලා නිබ්යබධභාගියා’’තයාදිො, ‘‘ඉමස්මිං සුත්යත වුත්තා අකුසලා 
කියලසභාගියා’’තයාදිොධම්මඤ්ච, ‘‘ඉදංසීලංඉමස්සමහග්ගතවියසසස්ස
පදට්ඨාෙං, ඉදං සීලං ඉදං ඣාෙං ඉමස්ස යලොකුත්තරස්ස
පදට්ඨාෙ’’න්තයාදිො පදට්ඨාෙඤ්ච, ‘‘දස්සෙපහාතබ්බස්ස පුථුජ්ජයෙො
භූමි, භාවොපහාතබ්බස්ස යසොතාපන්ොදයයො භූමි’’තයාදිො භූමිඤ්ච, 
‘‘කාමරාගබයාපාදා පුථුජ්ජෙයසොතාපන්ොෙං සාධාරණා’’තයාදිො
සාධාරයණ ච, ‘‘කාමරාගබයාපාදා අොගාමිඅරහන්තාෙං 
අසාධාරණා’’තයාදිො අසාධාරයණ ච යයෙ විභජති, යසො විභත්ති හායරො
ොමාතිආදිො (යෙත්ති. 33-34) විත්ථායරත්වා විභජොකායරො
ගයහතබ්යබො. 

විභත්තිහාරනිද්යදයසො නිද්දිට්යඨො, අම්යහහි ච ඤායතො, ‘‘කතයමො
පරිවත්තෙහාරනිද්යදයසො’’තිපුච්ඡිතබ්බත්තා– 

9. 
‘‘කුසලාකුසයලධම්යම, නිද්දිට්යඨභාවියතපහීයෙච. 

පරිවත්තතිපටිපක්යඛ, හායරොපරිවත්තයෙොොමා’’ති.– 

ගාථා වුත්තා. තත්ථ සුත්යත භාවියත භාවිතබ්යබ කුසයල අෙවජ්ජධම්යම 

නිද්දිට්යඨ කථියත, සංවණ්ණියත වා පහීයෙ පහාතබ්යබ අකුසයල 

සාවජ්ජධම්යම නිද්දිට්යඨ කථියත, සංවණ්ණියත වා යතසං ධම්මාෙං 

පටිපක්යඛ විපරීතධම්යම යයෙ සංවණ්ණොවියසයසෙ පරිවත්තති 
පරිවත්යතති, යසො සංවණ්ණොවියසයසො ‘‘පරිවත්තයෙො හායරො ොමා’’ති
යවදිතබ්යබොතිඅත්ථයයොජො. 

‘‘සම්මාදිට්ඨිස්ස පුරිසපුග්ගලස්ස මිච්ඡාදිට්ඨි නිජ්ජිණ්ණා
භවතී’’තිආදිො ච ‘‘යස්ස වා පාණාතිපාතා පටිවිරතස්ස පාණාතිපායතො 
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පහීයෙො’’තිආදිො ච ‘‘භුඤ්ජිතබ්බා කාමා …යප.… කායමහි යවරමණී 

යතසං අධම්යමො’’තිආදිො ච පටිපක්යඛ පරිවත්තෙභාවං විභඞ්ගවායර 
(යෙත්ති.35ආදයයො)වක්ඛතීතිෙවිත්ථාරිතා. 

පරිවත්තෙහාරනිද්යදයසො නිද්දිට්යඨො, අම්යහහි චඤායතො, ‘‘කතයමො 
යවවචෙහාරනිද්යදයසො’’තිපුච්ඡිතබ්බත්තා– 

10. 
‘‘යවවචොනිබහූනිතු, සුත්යතවුත්තානිඑකධම්මස්ස. 

යයොජාොතිසුත්තවිදූ, යවවචයෙොොමයසොහායරො’’ති.– 

ගාථා වුත්තා. තත්ථ එකධම්මස්ස පදත්ථස්ස සුත්යත වුත්තානිතු වුත්තානි

එව, බහූනි තු බහූනි එව යවවචොනි යයෙ සංවණ්ණොවියසයසෙ යයො
සුත්තවිදූ ජාොති, ජානිත්වා එකස්මිංයයව පදත්යථ යයොයජති, තස්ස
සුත්තවිදුයෙො යසො සංවණ්ණොවියසයසො ‘‘යවවචයෙො ොම හායරො’’ති
නිද්දිට්යඨොතිඅත්ථයයොජො. 

එත්ථචයයොයසො-සද්දාඅසමාෙත්ථාචයහොන්තීති‘‘යයො සුත්තවිදූ’’ති

වත්වා ‘‘යසො සංවණ්ණොවියසයසො’’ති වුත්තන්ති. ‘‘භගවා’’ති පදස්ස 
එකස්මිංයයව අත්යථ භගවති ‘‘අරහං සම්මාසම්බුද්යධො
විජ්ජාචරණසම්පන්යෙො සුගයතො යලොකවිදූ අනුභාත්තයරො පුරිසදම්මසාරථි
සත්ථා යදවමනුභාස්සාෙං බුද්යධො භගවා, ඵලනිප්ඵත්තිගයතො 
යවසාරජ්ජප්පත්යතො අධිගතපටිසම්භියදො චතුයයොගවිප්පහීයෙො
අගතිගමෙවීතිවත්යතො උද්ධටසල්යලො නිරුළ්හවයණො මද්දිතකණ්ටයකො
නිබ්බාපිතපරියුට්ඨායෙො බන්ධොතීයතො ගන්ථවිනියවඨයෙො
අජ්ඣාසයවීතිවත්යතො භින්ෙන්ධකායරො චක්ඛුමා
යලොකධම්මසමතික්කන්යතො අනුභායරොධවියරොධවිප්පයුත්යතො ඉට්ඨානිට්යඨසු
ධම්යමසු අසඞ්යඛපගයතො බන්ධොතිවත්යතො ඨපිතසඞ්ගායමො
අභික්කන්තතයරොඋක්කාධයරොආයලොකකයරොපජ්යජොතකයරොතයමොනුභායදො
රණඤ්ජයහො අපරිමාණවණ්යණො අප්පයමයයවණ්යණො
අසඞ්යඛයයවණ්යණො ආභඞ්කයරො පභඞ්කයරො 
ධම්යමොභාසපජ්යජොතකයරො’’ති (යෙත්ති.38) එවමාදීනිබහූනියවවචොනි

යයොජිතානි. විත්ථායරො විභඞ්ගවායර (යෙත්ති.37ආදයයො)ආගමිස්සති. 

යවවචෙහාරනිද්යදයසො නිද්දිට්යඨො, අම්යහහි ච ඤායතො, ‘‘කතයමො 
පඤ්ඤත්තිහාරනිද්යදයසො’’තිපුච්ඡිතබ්බත්තා– 

11. 
‘‘එකං භගවාධම්මං, පඤ්ඤත්තීහිවිවිධාහි යදයසති. 

යසොආකායරොයඤයයයො, පඤ්ඤත්තීොමයසොහායරො’’ති.– 
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ගාථා වුත්තා. තත්ථ භගවා එකං ඛන්ධාදිධම්මං විවිධාහි 
නික්යඛපප්පභවපඤ්ඤත්තාදීහි පඤ්ඤත්තීහි යයෙ
පඤ්ඤායපතබ්බාකායරෙ යදයසති, යසො පඤ්ඤායපතබ්බාකායරො යයෙ 
සංවණ්ණොවියසයසෙවිභාවියතො, යසොසංවණ්ණොවියසයසො‘‘පඤ්ඤත්ති
හායරොොමා’’ති යඤයයයොතිඅත්ථයයොජො. 

තත්ථ විවිධාහි පේෙත්තීහි 
නික්යඛපපඤ්ඤත්තිපභවපඤ්ඤත්තිපරිඤ්ඤාපඤ්ඤත්තිපහාෙපඤ්ඤත්ති- 
භාවොපඤ්ඤත්තිසච්ඡිකිරියාපඤ්ඤත්තිනියරොධපඤ්ඤත්තිනිබ්බිදාපඤ්ඤත්
තීති එවමාදිපඤ්ඤත්තීහි එකපදත්ථස්යසව
පඤ්ඤායපතබ්බාකාරවිභාවොලක්ඛයණො සංවණ්ණොවියසයසොපඤ්ඤත්ති
හායරොොමාති. 

තත්ථ‘‘ඉදංදුක්ඛ’’න්තිඅයංපඤ්ඤත්තිපඤ්චන්ෙංඛන්ධාෙං, ඡන්ෙං
ධාතූෙං, අට්ඨාරසන්ෙං ධාතූෙං, ද්වාදසන්ෙං ආයතොෙං, දසන්ෙං

ඉන්ද්රියාෙං නික්යඛපපේෙත්ති. 

‘‘කබළීකායරයච, භික්ඛයව, ආහායරඅත්ථිරායගො, අත්ථිෙන්දී, අත්ථි
තණ්හා, පතිට්ඨිතංතත්ථවිඤ්ඤාණංවිරුළ්හං.යත්ථපතිට්ඨිතංවිඤ්ඤාණං 
විරුළ්හං, අත්ථි තත්ථ ොමරූපස්ස අවක්කන්ති. යත්ථ අත්ථි ොමරූපස්ස
අවක්කන්ති, අත්ථිතත්ථසඞ්ඛාරාෙං වුද්ධී’’ති (සං.නි. 2.64; කථා. 296) 

එවමාදි පභවපේෙත්ති දුක්ඛස්සචසමුදයස්ස චාති. 

‘‘කබළීකායර යච, භික්ඛයව, ආහායර ෙත්ථි රායගො, ෙත්ථි ෙන්දී, 

ෙත්ථිතණ්හා’’ති (සං. නි. 2.64; කථා. 296) එවමාදි පරිේොපේෙත්ති 

දුක්ඛස්ස, ‘‘පහාෙපේෙත්ති සමුදයස්ස, භාවොපේෙත්ති මග්ගස්ස, 

සච්ඡිකිරිොපේෙත්ති නියරොධස්සා’’ති ච ‘‘නික්යඛපපඤ්ඤත්ති සුතමයියා
පඤ්ඤාය, සච්ඡිකිරියාපඤ්ඤත්ති අෙඤ්ඤාතඤ්ඤස්සාමීතින්ද්රියස්ස, 

පවත්තොපඤ්ඤත්ති ධම්මචක්කස්සා’’ති එවමාදිවිත්ථායරො විභඞ්යග 
(යෙත්ති.39ආදයයො)ආගමිස්සතීති. 

පණ්ණත්තිහාරනිද්යදයසො නිද්දිට්යඨො, අම්යහහි චඤායතො, ‘‘කතයමො 
ඔතරණහාරනිද්යදයසො’’තිපුච්ඡිතබ්බත්තා– 

12. 
‘‘යයො චපටිච්චුප්පායදො, ඉන්ද්රියඛන්ධාච ධාතුආයතො. 

එයතහිඔතරතියයො, ඔතරයණොොමයසොහායරො’’ති.– 

ගාථා වුත්තා. තත්ථ යයො පටිච්චසමුප්පායදො ච යය ඉන්ද්රියඛන්ධා ච යානි
ධාතුආයතොනි ච යයෙ සංවණ්ණොවියසයසෙ නිද්ධාරිතානි, එයතහි 
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පටිච්චසමුප්පාදාදින්ද්රියඛන්ධධාතායතයෙහි, සුත්යත ආගතපදත්ථමුයඛෙ 

නිද්ධාරියමායෙහි ච යයො සංවණ්ණොවියසයසො ඔතරති ඔගාහති 
පටිච්චසමුප්පාදාදියක තත්ථ වාචකවයසෙ, තත්ථ ඤාපකවයසෙ වා
අනුභාපවිසති, යසො සංවණ්ණොවියසයසො ඔතරයණො හායරො ොමාති
අත්ථයයොජො. 

තත්ථ ඉන්ද්රිෙඛන්ධාති ඉන්ද්රියානි ච ඛන්ධා චාති ඉන්ද්රියඛන්ධා. 

ධාතුආෙතොතිධාතුයයොච ආයතොනිචධාතුආයතො.කථංඔතරයණො? 
‘‘උද්ධංඅයධොසබ්බධිවිප්පමුත්යතො’’තිආදි (යෙත්ති.42) පායඨො. 

යද්ධන්ති රූපධාතු ච අරූපධාතු ච. අයධොති කාමධාතු. සබ්බධි

විප්පමුත්යතොති යතධාතුයකඅයං අයසක්ඛාවිමුත්ති.තානියයව අයසක්ඛානි
පඤ්චින්ද්රියානි, අයං ඉන්ද්රියයහිඔතරණා. 

තානියයව අයසක්ඛානි පඤ්චින්ද්රියානි විජ්ජා, විජ්ජුප්පාදා
අවිජ්ජානියරොයධො…යප.… දුක්ඛක්ඛන්ධස්ස නියරොයධො යහොති, අයං 
පටිච්චසමුප්පායදහිඔතරණා. 

තානියයව අයසක්ඛානි පඤ්චින්ද්රියානි තීහි ඛන්යධහි සඞ්ගහිතානි
සීලක්ඛන්යධෙ සමාධික්ඛන්යධෙ පඤ්ඤාක්ඛන්යධෙ, අයං ඛන්යධහි 
ඔතරණා. 

තානියයව අයසක්ඛානි පඤ්චින්ද්රියානි සඞ්ඛාරපරියාපන්ොනි යය 
සඞ්ඛාරාඅොසවා, යෙොචභවඞ්ගා, යතසඞ්ඛාරාධම්මධාතුසඞ්ගහිතා, අයං
ධාතූහි ඔතරණා. 

සාධම්මධාතුධම්මායතෙපරියාපන්ො, යංආයතෙංඅොසවං, යෙොච 

භවඞ්ගං, අයං ආයතයෙහි ඔතරණාති එවමාදීහි විභඞ්යග (යෙත්ති. 42
ආදයයො)ආගමිස්සතීති. 

ඔතරණහාරනිද්යදයසො නිද්දිට්යඨො, අම්යහහි ච ඤායතො, ‘‘කතයමො
යසොධෙහාරනිද්යදයසො’’තිපුච්ඡිතබ්බත්තා– 

13. 
‘‘විස්සජ්ජිතම්හිපඤ්යහ, ගාථායංපුච්ඡිතායමාරබ්භ. 

සුද්ධාසුද්ධපරික්ඛා, හායරොයසොයසොධයෙොොමා’’ති.– 

ගාථාවුත්තා.තත්ථතිස්සං ගාථාෙං ආරුළ්යහ පේයහ ඤාතුමිච්ඡියතඅත්යථ

භගවතා විස්සජ්ජෙගාථායං විස්සජ්ජිතම්හි ෙං සුත්තත්ථං ආරබ්භ අධිකිච්ච

සා ගාථා පුච්ඡිතා පුච්ඡෙත්ථාය ඨපිතා, තස්ස සුත්තත්ථස්ස යයෙ
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පටුෙ 

සංවණ්ණොවියසයසෙ සුද්ධාසුද්ධපරික්ඛා විචාරණා භයව, යසො
සංවණ්ණොවියසයසොයසොධයෙො හායරොොමාතිඅත්ථයයොජො. 

කථං? ‘‘අවිජ්ජාය නිවුයතො යලොයකො’’ති පදං යසොධිතං, ආරම්යභො ෙ
යසොධියතො. ‘‘විවිච්ඡා පමාදා ෙප්පකාසතී’’ති පදං යසොධිතං, ආරම්යභො ෙ
යසොධියතො. ‘‘ජප්පාභියලපෙං බූ්රමී’’ති පදං යසොධිතං, ආරම්යභො ෙ
යසොධියතො. ‘‘දුක්ඛමස්ස මහබ්භය’’න්ති පදඤ්ච යසොධිතං, ආරම්යභො ච
යසොධියතොති.එවංපදාදීෙංයසොධිතායසොධිතභාවවිචායරොහායරොයසොධයෙො

ොම. විත්ථාරයතොපෙ විභඞ්යග (යෙත්ති.45ආදයයො) ආගමිස්සතීති. 

යසොධෙහාරනිද්යදයසො නිද්දිට්යඨො, අම්යහහි ච ඤායතො, ‘‘කතයමො
අධිට්ඨාෙහාරනිද්යදයසො’’තිපුච්ඡිතබ්බත්තා– 

14. 
‘‘එකත්තතායධම්මා, යයපිචයවමත්තතායනිද්දිට්ඨා. 

යතෙවිකප්පයිතබ්බා, එයසොහායරොඅධිට්ඨායෙො’’ති.– 

ගාථාවුත්තා.තත්ථ යෙ දුක්ඛසච්චාදයයො ධම්මාඑකත්තතාෙ සාමඤ්යඤෙපි

ච යවමත්තතාෙ වියසයසෙපි නිද්දිට්ඨා, යයෙ සංවණ්ණොවියසයසෙ 

නිද්දිට්ඨා දුක්ඛසච්චාදයයො ධම්මා ෙ විකප්පයිතබ්බා 
සාමඤ්ඤවියසසකප්පොය යවොහාරභායවෙ අෙවට්ඨාෙයතො, 
කාලදිසාවියසසාදීෙං විය අයපක්ඛාසිද්ධියතො ච, එයසො
සංවණ්ණොවියසයසොඅධිට්ඨායෙොහායරොතිඅත්ථයයොජො. 

තත්ථ එකත්තතාොති එකස්සසමාෙස්සභායවො එකත්තං, එකත්තයමව 

එකත්තතා, තාය. එකසද්යදො යචත්ථ සමාෙත්ථවාචයකො, ෙ

සඞ්ඛයාවාචයකොති. යවමත්තතාොති විසිට්ඨාමත්තා විමත්තා, විමත්තා එව 

යවමත්තං, යවමත්තස්සභායවො යවමත්තතා, තාය.යථාහි‘‘අජ්ජස්යව’’ති
වුච්චමාොකාලවියසසාඅෙවට්ඨිතාභවන්ති, ‘‘පුරිමා දිසා, පච්ඡිමාදිසා’’ති
වුච්චමාොදිසාවියසසා, එවංසාමඤ්ඤවියසසාචඅත්ථස්ස සභාවාති.තථාහි
‘‘ඉදං දුක්ඛ’’න්ති වුච්චමාෙං ජාතිආදිං අයපක්ඛාය සාමඤ්ඤං සමාෙම්පි
සච්චායපක්ඛාය වියසයසො යහොති. එස ෙයයො සමුදයසච්චාදීසුපීති. 
‘‘දුක්ඛ’’න්ති එකත්තතා. ‘‘ජාති දුක්ඛා, ජරා දුක්ඛා, මරණං දුක්ඛ’’න්ති
එවමාදි යවමත්තතා. ‘‘දුක්ඛසමුදයයො’’ති එකත්තතා, ‘‘තණ්හා
යපොයෙොභවිකා ෙන්දීරාගසහගතා’’ති එවමාදි යවමත්තතාති එවමාදි

විත්ථායරො විභඞ්යග (යෙත්ති.46 ආදයයො)ආගමිස්සතීති. 

අධිට්ඨාෙහාරනිද්යදයසො නිද්දිට්යඨො, අම්යහහි ච ඤායතො, ‘‘කතයමො 
පරික්ඛාරහාරනිද්යදයසො’’තිපුච්ඡිතබ්බත්තා– 
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15. 
‘‘යයධම්මායංධම්මං, ජෙයන්තිප්පච්චයාපරම්පරයතො. 

යහතුමවකඩ්ෙයිත්වා, එයසොහායරොපරික්ඛායරො’’ති.– 

ගාථා වුත්තා. තත්ථ අවිජ්ජාදිකා යෙ පච්චයධම්මා සඞ්ඛාරාදිකං ෙං 

ඵලධම්මං පච්චො සහජාතපච්චයයෙ පරම්පරයතො පරම්පරපච්චයභායවෙ
ජෙයන්ති, තස්ස සඞ්ඛාරාදිඵලස්ස පච්චයං පරික්ඛාරභූතං පුරිමුප්පන්ෙං

අවිජ්ජාදිකං අසාධාරණං ජෙකං යහතුං, අයයොනියසොමෙසිකාරාදිකං

සාධාරණං පච්චයයහතුේච අවකඩ්ඪයිත්වා සුත්තයතො නිද්ධායරත්වා යයො 
සංවණ්ණොවියසයසො පරික්ඛාරසංවණ්ණොභායවෙ පවත්යතො, එයසො
සංවණ්ණොවියසයසො පරික්ඛායරො හායරො ොමාති අත්ථයයොජො.
අවිජ්ජාදයයො හි අවිජ්ජාදීෙං අසාධාරණයහතූ භවන්ති, 
අයයොනියසොමෙසිකාරාදයයො සාධාරණපච්චයා. යතොහ –
‘‘අසාධාරණලක්ඛයණොයහතු, සාධාරණලක්ඛයණො පච්චයයො’’ති, ‘‘අවිජ්ජා
අවිජ්ජායයහතු, අයයොනියසොමෙසිකායරොපච්චයයො’’තිආදිකං (යෙත්ති.49) 
විභඞ්ගවචෙඤ්ච. 

පරික්ඛාරහාරනිද්යදයසො නිද්දිට්යඨො, අම්යහහි ච ඤායතො, ‘‘කතයමො 
සමායරොපෙහාරනිද්යදයසො’’තිපුච්ඡිතබ්බත්තා– 

16. 
‘‘යය ධම්මායංමූලා, යයයචකත්ථාපකාසිතා මුනිො. 

යතසමායරොපයිතබ්බා, එසසමායරොපයෙොහායරො’’ති.– 

ගාථාවුත්තා.තත්ථ යෙ සීලාදයයො ධම්මාෙංමූලා යයසංසමාධිආදීෙංමූලා, 
යත සීලාදයයො ධම්මා යතසං සමාධිආදීෙං පදට්ඨාෙභායවෙ
සංවණ්ණොවියසයසෙ සමායරොපයිතබ්බා, යය ච 
රාගවිරාගයචයතොවිමුත්තියසක්ඛඵලකාමධාතුසමතික්කමොදිසද්දා

අොගාමිඵලත්ථතාය එකත්ථා සමාෙත්ථාති බුද්ධමුනිො පකාසිතා, යත
රාග…යප.… තික්කමොදිසද්දා අඤ්ඤමඤ්ඤයවවචෙභායවෙ
සමායරොපයිතබ්බා, එයසො සංවණ්ණොවියසයසො සමායරොපයෙො හායරො
ොමාතිඅත්ථයයොජො. 

එත්ථ ච සීලාදික්ඛන්ධත්තයස්ස පරියායන්තරවිභාවොපාරිපූරී කථිතා, 
භාවොපාරිපූරී ච පහාතබ්බස්ස පහායෙෙ යහොතීති
භාවොසමායරොපෙපහාෙසමායරොපොපි දස්සිතාති චතුබ්බියධො
සමායරොපයෙො පදට්ඨාෙසමායරොපයෙො, යවවචෙසමායරොපයෙො, 
භාවොසමායරොපයෙො, පහාෙසමායරොපයෙොති. 
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තත්ථ කායිකසුචරිතං, වාචසිකසුචරිතඤ්ච සීලක්ඛන්යධො, 
මයෙොසුචරියත අෙභිජ්ඣා, අබයාපායදො ච සමාධික්ඛන්යධො, සම්මාදිට්ඨි
පඤ්ඤාක්ඛන්යධො. සීලක්ඛන්යධො සමාධික්ඛන්ධස්ස පදට්ඨාෙං, 
සමාධික්ඛන්යධො පඤ්ඤාක්ඛන්ධස්ස පදට්ඨාෙං. සීලක්ඛන්යධො, 
සමාධික්ඛන්යධො ච සමථස්ස පදට්ඨාෙං, පඤ්ඤාක්ඛන්යධො විපස්සොය
පදට්ඨාෙං. සමයථො රාගවිරාගයචයතොවිමුත්තියා පදට්ඨාෙං, විපස්සො
අවිජ්ජාවිරාගපඤ්ඤාවිමුත්තියා පදට්ඨාෙන්ති එවමාදි 

පදට්ඨාෙසමායරොපයෙො. රාගවිරාගා යචයතොවිමුත්ති යසක්ඛඵලං, 
අවිජ්ජාවිරාගා පඤ්ඤාවිමුත්ති අයසක්ඛඵලං, ඉදං යවවචෙං. රාගවිරාගා
යචයතොවිමුත්ති අොගාමිඵලං, අවිජ්ජාවිරාගා පඤ්ඤාවිමුත්ති අග්ගඵලං
අරහත්තං, ඉදං යවවචෙං. රාගවිරාගා යචයතොවිමුත්ති
කාමධාතුසමතික්කමෙං, අවිජ්ජාවිරාගා යචයතොවිමුත්ති 
යතධාතුසමතික්කමෙං, ඉදං යවවචෙං. පඤ්ඤින්ද්රියං, පඤ්ඤාබලං, 
අධිපඤ්ඤාසික්ඛා, පඤ්ඤාක්ඛන්යධොති එවමාදි යවවචෙන්ති එවමාදි 

යවවචෙසමායරොපයෙො. කායය කායානුභාපස්සියෙො විහරයතො චත්තායරො
සතිපට්ඨාොභාවොපාරිපූරිංගච්ඡන්ති, චතූසු සතිපට්ඨායෙසුභාවියමායෙසු
චත්තායරොසම්මප්පධාොභාවොපාරිපූරිංගච්ඡන්ති, චතූසුසම්මප්පධායෙසු
භාවියමායෙසු චත්තායරො ඉද්ධිපාදා භාවොපාරිපූරිං ගච්ඡන්තීති එවමාදි 

භාවොසමායරොපයෙො. කායයකායානුභාපස්සී විහරන්යතොඅසුයභ‘‘සුභ’’න්ති
විපල්ලාසං පජහති, කබළීකායරො චස්ස ආහායරො පරිඤ්ඤං ගච්ඡති, 
කාමුපාදායෙෙචඅනුභාපාදායෙොභවති, කාමයයොයගෙචවිසංයුත්යතොභවති, 
අභිජ්ඣාකායගන්යථෙ ච විප්පයුජ්ජති, කාමාසයවෙ ච අොසයවො භවති, 
කායමොඝඤ්ච උත්තිණ්යණො භවති, රාගසල්යලෙ ච විසල්යලො භවති, 
රූපූපිකාචස්සවිඤ්ඤාණට්ඨිති පරිඤ්ඤංගච්ඡති, රූපධාතුයංචස්සරායගො
පහීයෙො භවති, ෙ ච ඡන්දාගතිං ගච්ඡති, යවදොසූති එවමාදි 

පහාෙසමායරොපයෙොති එවමාදිසමායරොපයෙොහායරොනියුත්යතොති. 

ඉතිසත්තිබලානුභාරූපාරචිතා. 

යසොළසහාරනිද්යදසවිභාවොනිට්ඨිතා. 

ෙෙනිද්යදසවිභාවො 

17. හාරනිද්යදසා නිද්දිට්ඨා, අම්යහහි ච ඤාතා, ‘‘කතයම

ෙයනිද්යදසා’’ති පුච්ඡිතබ්බත්තා ‘‘තණ්හේචා’’තිආදි වුත්තං. අථ වා එවං
උද්යදසක්කයමයෙව හායර නිද්දිසිත්වා ඉදානි ෙයය නිද්දිසිතුං 

‘‘තණ්හේචා’’තිආදි වුත්තං. තත්ථ යයො සංවණ්ණොවියසයසො සුත්යත

ආගතං තණ්හේච අවිජ්ජේච අත්ථයතො නිද්ධාරණවයසෙ ගහිතං
තණ්හඤ්චඅවිජ්ජඤ්ච සංකියලසපක්ඛංයෙති, සුත්යතආගයතෙ සමයථෙ, 
සුත්යත ආගතාය විපස්සොය අත්ථයතො නිද්ධාරණවයසෙ වා ගහියතෙ
සමයථෙ, ගහිතායවිපස්සොයයවොදාෙපක්ඛං යෙති, ෙයන්යතොචසච්යචහි
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යයොයජත්වායෙති, අයංසංවණ්ණොවියසයසොයසොෙන්දියාවට්යටො ෙයයො
ොමාතිඅත්ථයයොජො. 

එත්ථචඅත්ථෙයස්සභූමි, සංවණ්ණොචගාථායං‘‘ෙයයො’’ති වුත්තා, 
තස්මා ‘‘සංවණ්ණොවියසයසො’’තිවුත්තං.ෙහිඅත්ථෙයයොසංවණ්ණො, 
චතුසච්චපටියවධස්සඅනුභාරූයපොපුබ්බභායගඅනුභාගාහණෙයයොඅත්ථෙයයොව.
තස්ස පෙ අත්ථෙයස්ස යා සංවණ්ණො උග්ඝටිතඤ්ඤුආදීෙං වයසෙ
තණ්හාදිමුයඛෙෙයභූමිරචොපවත්තා, තස්ස සංවණ්ණොවෙයයවොහායරො

කයතොතිවිත්ථාරයතො හාරසම්පායත (යෙත්ති.78-79) ආගමිස්සති. 

ෙන්දියාවට්ටෙයනිද්යදයසොනිද්දිට්යඨො, අම්යහහිචඤායතො, ‘‘කතයමො 
තිපුක්ඛලෙයනිද්යදයසො’’තිපුච්ඡිතබ්බත්තා– 

18. 
‘‘යයොඅකුසයලසමූයලහි, යෙතිකුසයලචකුසලමූයලහි. 

භූතංතථංඅවිතථං, තිපුක්ඛලංතංෙයංආහූ’’ති.– 

ගාථා වුත්තා. තත්ථ යෙො සංවණ්ණොවියසයසො අකුසයල සමූයලහි 
අත්තයෙො අකුසලස්ස තීහි යලොභාදීහි මූයලහි සංකියලසපක්ඛං යෙති, 

කුසයලච කුසලමූයලහි තීහිඅයලොභාදීහියවොදාෙපක්ඛංයෙති, ෙයන්යතො

ච භූතං කුසලාකුසලං යෙති, ෙ අභූතං මායාමරීචිආදයයො විය, තථං 

කුසලාකුසලං යෙති, ෙ ඝටාදයයො විය සම්මුතිසච්චමත්තං, අවිතථං 
කුසලාකුසලංයෙති, ෙවිතථං.කුසලාකුසලාෙංසභාවයතො විජ්ජමාෙත්තා 

භූතා පරමත්ථසච්චත්තා තථා, අකුසලස්සඉට්ඨවිපාකතාභාවයතො, කුසලස්ස

ච අනිට්ඨවිපාකතාභාවයතොවිපායකසතිඅවිසංවාදකත්තා අවිතථා භවන්ති, 
කුසලාකුසලා හි එයතසං තිණ්ණං ‘‘භූතං, තථං, අවිතථ’’න්ති පදාෙං 
කුසලාකුසලවියසසෙතාදට්ඨබ්බා. 

අථවාඅකුසලමූයලහිඅකුසලානි, කුසලමූයලහිචකුසලානිෙයන්යතො
අයං ෙයයො භූතං තථං අවිතථං යෙති චත්තාරි සච්චානි නිද්ධායරත්වා 

යයොයජති. දුක්ඛාදීනි හි බාධකාදිභාවයතො අඤ්ඤථාභාවාභායවෙ භූතානි, 

සච්චසභාවත්තා තථානි, අවිසංවාදෙයතො අවිතථානි. වුත්තඤ්යහතංභගවතා
– ‘‘චත්තාරිමානි, භික්ඛයව, තථානි අවිතථානි අෙඤ්ඤථානී’’ති සං. නි.
5.1090; පටි. ම. 2.8). අකුසලාදිසුත්තත්ථස්ස චතුසච්චයයොජෙමුයඛෙ
ෙයෙලක්ඛණං තං සංවණ්ණොවියසසං තිපුක්ඛලං ෙයන්ති ආහූති
අත්ථයයොජො. 

තත්ථ තීහි යහතූහි පුක්ඛයලො යසොභයෙොති තිපුක්ඛයලො අකුසලාදියකො
අත්ථෙයයො සංවණ්ණොවියසයසොති ඨානූපචාරයතො තිපුක්ඛලෙයයො

ොමාති.විත්ථායරොපෙ හාරසම්පායත (යෙත්ති. 87-88) ආගමිස්සති. 
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තිපුක්ඛලෙයනිද්යදයසො නිද්දිට්යඨො, අම්යහහි ච ඤායතො, ‘‘කතයමො 
සීහවික්කී තෙයනිද්යදයසො’’තිපුච්ඡිතබ්බත්තා– 

19. 
‘‘යයොයෙතිවිපල්ලායසහි, කියලයසඉන්ද්රියයහිසද්ධම්යම. 

එතංෙයංෙයවිදූ, සීහවික්කී තංආහූ’’ති.– 

ගාථා වුත්තා. තත්ථ යෙො සංවණ්ණොවියසයසො සුත්යත වුත්යතහි
විපල්ලායසහි කියලයස සංකියලසපක්ඛං යෙති, සුත්යත වුත්යතහි

ඉන්ද්රියයහි සද්ධම්යම යවොදාෙපක්ඛං යෙති, එතං සංවණ්ණොවියසසං 

ෙෙවිදූ සද්ධම්මෙයයකොවිදා, අත්ථෙයකුසලා එව වා සීහවික්කී තං
ෙයන්තිආහූති අත්ථයයොජො. 

තත්ථ විපල්ලායසහීති අසුයභ සුභං, දුක්යඛ සුඛං, අනිච්යච නිච්චං, 

අෙත්තනිඅත්තාතිචතූහි විපල්ලායසහි. ඉන්ද්රියෙහීතිසද්ධාදීහි ඉන්ද්රියයහි. 

සද්ධම්යමති පටිපත්තිපටියවධසද්ධම්යම. යසසයමත්ථ වුත්තෙයයමව.

විත්ථායරොපෙ හාරසම්පායත (යෙත්ති. 86-87) ආගමිස්සතීති. 

සීහවික්කී තෙයනිද්යදයසොනිද්දිට්යඨො, අම්යහහිචඤායතො, ‘‘කතයමො 
දිසායලොචෙෙයනිද්යදයසො’’තිපුච්ඡිතබ්බත්තා– 

20. 
‘‘යවයයාකරයණසු හියය, කුසලාකුසලාතහිං තහිංවුත්තා. 

මෙසායවොයලොකයයත, තංඛුදිසායලොචෙංආහූ’’ති.– 

ගාථාවුත්තා.‘‘සීහයලොචෙංආහූ’’තිපායඨොලිඛියතො, යසොපෙෙ යථරස්ස
පායඨොතිදට්ඨබ්යබොභින්ෙලක්ඛණත්තා.තත්ථතහිංතහිංයවයයාකරයණසු 

යෙ කුසලාකුසලා ෙයස්ස දිසාභූතා ධම්මා වුත්තා, යත කුසලාකුසයල 
ෙයස්ස දිසාභූතධම්යම අබහි අබ්භන්තරං චිත්යත එව යං ඔයලොකෙං

කයරොති, තං ඔයලොකෙං ඛු ඔයලොකෙං එව දිසායලොචෙන්ති ආහූති
අත්ථයයොජො. 

තත්ථ යවෙයාකරය ූති තස්ස තස්ස අත්ථෙයස්ස යයොජෙත්ථං

කයතසු සුත්තස්ස අත්ථවිස්සජ්ජයෙසු. කුසලාති යවොදානියා. අකුසලාති

සංකියලසිකා. වුත්තාති සුත්තයතො නිද්ධායරත්වා කථිතා. ඔයලොකෙයතති
යත කුසලාදිධම්යම චිත්යතයෙව ‘‘අයං පඨමා දිසා, අයං දුතියා
දිසා’’තිආදිො තස්ස තස්ස ෙයස්ස දිසාභායවෙ උපපරික්ඛති, විචායරතීති 

අත්යථො. ඛූති අවධාරණත්යථ නිපායතො, යතෙ දිසායලොචෙෙයයො යකොචි 
අත්ථවියසයසොෙයහොතීතිදස්යසතීති. 
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21. දිසායලොචෙෙයනිද්යදයසො නිද්දිට්යඨො. අම්යහහි ච ඤායතො.
‘‘කතයමො අඞ්කුසෙයනිද්යදයසො’’ති පුච්ඡිතබ්බත්තා 

‘‘ඔයලොයකත්වා’’තිආදිගාථා වුත්තා. තත්ථ තංතංෙයදිසාභූයත සබ්යබ 

කුසලාකුසයල දිසායලොචයෙෙ ඔයලොයකත්වා යක්ඛිපිෙ සුත්තයතො

උද්ධරිත්වා ෙං සමායෙති යං සමාෙයෙං කයරොති, අයං
සමාෙයෙසඞ්ඛායතොෙයයොඅඞ්කුයසොෙයයොොමාති අත්ථයයොජො. 

එත්ථච අඞ්කුයසො ොමහත්ථීෙං ඉච්ඡිතට්ඨාෙංආෙයෙකාරණභූයතො
වජිරාදිමයයො තික්ඛග්යගො උජුවඞ්කභූයතො දබ්බසම්භාරවියසයසො, අයම්පි

ෙයයො අඞ්කුයසො වියාති අත්යථෙ අඞ්කුයසො. එයතෙ හි ෙයයෙ ඉච්ඡිතං
සුත්තත්ථංෙයතීති.මුඛයයතොපෙ අඞ්යකවිජ්ඣෙට්ඨායෙඋද්ධයටොඅසති

අන්යතො පවිසතීති අඞ්කුයසො. අඞ්කසද්දූපපදඋපුබ්බඅසධාතු අපච්චයයොති.
අයම්පිෙයයො යකොචිපිඅත්ථවියසයසොෙයහොතීති. 

යසොළස හාරනිද්යදසා යචව පඤ්ච ෙයනිද්යදසා ච ආචරියයෙ
නිද්දිට්ඨා. අම්යහහිචඤාතා, ‘‘සංවණ්යණතබ්බසුත්යතකිංයසොළසහාරා
පඨමංයයොයජතබ්බා, උදාහුෙයා’’ති පුච්ඡිතබ්බත්තා– 

22. 
‘‘යසොළසහාරාපඨමං, දිසායලොචෙයතොදිසාවියලොයකත්වා. 

සඞ්ඛිපියඅඞ්කුයසෙහි, ෙයයහිතිහිනිද්දියසසුත්ත’’න්ති. – 

ගාථමාහ. අට්ඨකථාෙං පෙ ‘‘එවං හායර, ෙයය ච නිද්දිසිත්වා ඉදානි 

යෙසංං යයොජෙක්කමං දස්යසන්යතො ‘යසොළස හාරා
පඨම’න්තිආදිමාහා’’ති (යෙත්ති. අට්ඨ. 22) වුත්තං. තත්ථ යසොළස හාරා 
බයඤ්ජෙපරියයට්ඨිභාවයතො සංවණ්යණතබ්බසුත්යත සංවණ්ණොභායවෙ
පඨමං යයොයජතබ්බා, යයොයජන්යතෙ නිද්දිට්ඨා හාරානුභාක්කයමයෙව
යයොයජතබ්බා, ෙ උප්පටිපාටියා. හාරසංවණ්ණොනුභාක්කයමෙ
සංවණ්යණතබ්බං පඨමං සංවණ්යණත්වා පච්ඡා දිසායලොචයෙෙ 
ඔයලොයකත්වා අඞ්කුසෙයයෙ යෙත්වා තීහි අත්ථෙයයහි නිද්දියසති
අධිප්පායයො. 

ඉතිසත්තිබලානුභාරූපාරචිතා 

ෙයනිද්යදසවිභාවොනිට්ඨිතා. 

ද්වාදසපදවිභාවො 
යෙත්තිවිසයං සාසෙවරසඞ්ඛාතං සංවණ්යණතබ්බසුත්තං යයසං 

බයඤ්ජෙපදාෙං, අත්ථපදාෙඤ්ච වයසෙ ‘‘ද්වාදස පදානි සුත්ත’’න්ති
සඞ්ගහවායර වුත්තං, ‘‘කතමානි තානී’’ති පුච්ඡිතබ්බත්තා සරූපයතො
නිද්දිසිතුං– 
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23. 
‘‘අක්ඛරංපදංබයඤ්ජෙං, නිරුත්තිතයථවනිද්යදයසො. 

ආකාරඡට්ඨවචෙං, එත්තාවබයඤ්ජෙංසබ්බං. 

24. 
සඞ්කාසොපකාසො, විවරණාවිභජනුභාත්තානීකම්මපඤ්ඤත්ති. 

එයතහිඡහිපයදහි, අත්යථොකම්මඤ්චනිද්දිට්ඨ’’න්ති.– 

ගාථාද්වයං වුත්තං. අට්ඨකථාෙං පෙ ‘‘ඉදානි යයසං බයඤ්ජෙපදාෙං, 
අත්ථපදාෙඤ්ච වයසෙ ‘ද්වාදස පදානි ‘සුත්ත’න්ති වුත්තං, තානි පදානි
නිද්දිසිතුං ‘අක්ඛරපද’න්තිආදිමාහා’’ති(යෙත්ති.අට්ඨ.23) වුත්තං. 

තත්ථ යකෙට්යඨෙ අක්ඛරන්ති? අක්ඛරට්යඨෙ අසඤ්චරණට්යඨෙ. 
අකාරාදිවණ්යණොහිඅකාරාදියතොඉකාරාදිපරියායංෙක්ඛරති, ෙසඤ්චරති, 

ෙසඞ්කමති. යතොහ අට්ඨකථාෙං ‘‘අපරියයොසියතපයදවණ්යණොඅක්ඛරං 
පරියායවයසෙ අක්ඛරණයතො අසඤ්චරණයතො’’ති (යෙත්ති. අට්ඨ. 23). 

අපරියෙොසියතපයදතිචවිභතයන්තභාවංඅප්පත්යත ද්විතිචතුක්ඛරවන්යතසු

පයදසුඑකද්විතික්ඛරමත්යතයයව අක්ඛරං ොම, පරියයොසියත පදංයයව, ෙ 
අක්ඛරන්ති අධිප්පායයො. පදං පෙ පයවසෙයතො අත්ථවයසෙ පරියායං
සඤ්චරන්තං විය යහොති, ෙ එවං අකාරාදිවණ්යණො අයවවචෙත්තා. ‘‘මා

එවං මඤ්ඤසී’’තිආදීසු වා එකක්ඛරපදා මා-කාරාදි අක්ඛරං ොම, 

විභතයන්තංපදං පෙ පදයමවයහොති. 

පජ්ජති අත්යථො එයතොති පදං. තං 
ොමාඛයායතොපසග්ගනිපාතප්පයභයදෙ චතුබ්බිධං. තත්ථ දබ්බපධාෙං

‘‘ඵස්යසො යවදො චිත්ත’’න්ති එවමාදිකං ොමපදං. තත්ථ හි
දබ්බමාවිභූතරූපං, කිරියා අොවිභූතරූපා. කිරියාපධාෙං ‘‘ඵුසති යවදයති

විජාොතී’’ති එවමාදිකං ආඛයාතපදං ොම. තත්ථ හි ඵුසොදිකිරියා
ආවිභූතරූපා, දබ්බමොවිභූතරූපං. කිරියාවියසසයබොධයහතුභූතං ප-උප-

ඉතිඑවමාදිකං යපසග්ගපදං ොම.‘‘චිරප්පවාසිං(ධ.ප.219) උපවුත්ථ’’න්ති
(අ. නි. 3.71; සු. නි. 405) එවමාදීසු හි ප-උපාදිසද්දා වසොදිකිරියාය 
වියයොගාදිවිසිට්ඨතං දීයපන්ති. වචෙත්යථො පෙ ොමපදආඛයාතපදද්වයං

උපගන්ත්වා තස්ස පදද්වයස්ස අත්ථං සජ්ජන්තීති යපසග්ගාති දට්ඨබ්යබො. 
කිරියාය යචව දබ්බස්ස ච සරූපවියසසපකාසෙයහතුභූතං ‘‘එවං, ඉතී’’ති

එවමාදිකං නිපාතපදං අස්සපිසංවණ්ණොයපිඉච්ඡිතත්තා, අක්ඛයරෙපෙ
කථං ගහියතොති යච? අක්ඛයරහි සුයයමායෙහි සුණන්තාෙං
වියසසවිධාෙස්ස කතත්තා පදපරියයොසායෙ පදත්ථසම්පටිපත්ති යහොති.
තස්මාඅක්ඛයරෙපිඅත්ථාකායරොගහියතොවාතියවදිතබ්යබො.යතෙ වුත්තං–
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පටුෙ 

‘‘අක්ඛයරහි සඞ්කායසති, පයදහි පකායසති, අක්ඛයරහි ච පයදහි ච 
උග්ඝයටතී’’ති(යෙත්ති.9) ච. 

විවර ා විත්ථාරණා. විභජො ච උත්තානීකම්මඤ්ච පඤ්ඤත්ති ච 

විභජනුත්තානීකම්මපේෙත්තීති සමාහායර අයං ද්වන්දසමායසො. තත්ථ 

විභාගකරණං විභජෙං ොම. බයඤ්ජොකායරහි යයො අත්ථාකායරො 
නිද්දිසියමායෙො, යසො අත්ථාකායරො විවරණවිභජොති ද්වීහි අත්ථපයදහි 

නිද්දිසියතො. පාකටකරණං යත්තානීකම්මං ොම. පකායරහි ඤාපෙං 

පේෙත්ති. නිරුත්තිනිද්යදසසඞ්ඛායතහි බයඤ්ජෙපයදහි පකාසියමායෙො
යයො අත්ථාකායරො අත්ථි, යසො අත්ථාකායරො උත්තානීකම්මපඤ්ඤත්තීහි

පටිනිද්දිසියතො.එයතහිසඞ්කාසොදීහිඡහි අත්ථපයදහි අත්යථො සුත්තත්යථො

ගහියතො, කම්මේච උග්ඝටොදිකම්මඤ්ච නිද්දිට්ඨන්ති අත්යථො. යයෙ 
සුත්තත්යථෙ උග්ඝටිතඤ්ඤුයෙො චිත්තසන්තාෙස්ස
සම්යබොධෙකිරියාසඞ්ඛාතස්ස උග්ඝටෙකම්මස්ස නිබ්බත්ති භයව, යසො
සුත්තත්යථො සඞ්කාසොපකාසොකායරො යහොති. යයෙ සුත්තත්යථෙ
විපඤ්චිතඤ්ඤුයෙො චිත්තසන්තාෙස්ස යබොධෙකිරියාසඞ්ඛාතස්ස 
විපඤ්චෙකම්මස්ස නිබ්බත්ති, යසො සුත්තත්යථො විවරණාවිභජොකායරො
යහොති. යයෙ සුත්තත්යථෙ යෙයයස්ස චිත්තසන්තාෙස්ස
පයබොධෙකිරියාසඞ්ඛාතස්ස ෙයකම්මස්ස නිබ්බත්ති, යසො සුත්තත්යථො
උත්තානීකම්මපඤ්ඤත්තාකායරො යහොතීති දට්ඨබ්යබො. යතොහ 

අට්ඨකථාචරියෙො ‘‘සුත්තත්යථෙ හි යදසොය පවත්තියමායෙෙ 
උග්ඝටිතඤ්ඤුආදියවයෙයයාෙං චිත්තසන්තාෙස්ස
පයබොධෙකිරියානිබ්බත්ති, යසො ච සුත්තත්යථො සඞ්කාසොදිආකායරො’’ති
(යෙත්ති.අට්ඨ.24). 

‘‘යථාවුත්යතහිතීහිඅත්ථෙයයහියචවඡහිඅත්ථපයදහි ච අයුත්යතොපි
අත්යථො කිං යකොචි අත්ථි, උදාහු සබ්යබො අත්යථො යුත්යතො එවා’’ති
පුච්ඡිතබ්බත්තා– 

25. 
‘‘තීණිචෙයාඅනූො, අත්ථස්සචඡප්පදානිගණිතානි. 

ෙවහිපයදහිභගවයතො, වචෙස්සත්යථොසමායුත්යතො’’ති.– 

ගාථමාහ. තත්ථ තීණීති ලිඞ්ගවිපල්ලාසනිද්යදයසො, තයයොති පෙ
පකතිලිඞ්ගනිද්යදයසොවත්තබ්යබො.ගණිතාඅනූො තයයොඅත්ථස්සෙයාච
ගණිතානි අනූොනි ඡ අත්ථස්ස පදානි ච නිද්දිට්ඨානි, නිද්දිට්යඨහි ච

අත්ථපයදහිභගවයතො වචෙස්ස සබ්යබො අත්යථො සමායුත්යතොව අයුත්යතො

යකොචි අත්යථො ෙත්ථීති යයොජො කාතබ්බා. අත්ථස්සාති සුත්තත්ථස්ස. 

ෙොතියෙත්තිඅත්ථෙයා. පදානීති යෙත්තිඅත්ථපදානි. 
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26. යය හාරාදයයො නිද්දිට්ඨා, යත හාරාදයයො සම්පිණ්යෙත්වා 
යෙත්තිප්පකරණස්ස පදත්යථ සුඛග්ගහණත්ථං ගණෙවයසෙ

පරිච්ඡින්දිත්වා දස්යසන්යතො ‘‘අත්ථස්සා’’තිආදිමාහ. තත්ථ අත්ථස්ස 
සමූහස්සඅවයවභූතානිෙවයභදානිඅත්ථපදානි සුත්තබයඤ්ජෙස්සඅත්ථස්ස
පරියයට්ඨිසඞ්ඛාතාය සංවණ්ණොය ගණෙයතො චතුවීසති බයඤ්ජෙපදානි
යහොන්ති, අත්ථපදබයඤ්ජෙපදභූතං උභයං සඞ්යඛපයයතො සම්පිණ්ෙයයතො 

යතත්තිංසා යතත්තිංසවිධා එත්තිකා යතත්තිංසවිධාවයෙත්තීතියයොජො. 

තත්ථ ෙවප්පදානීති තයයො අත්ථෙයා, ඡ අත්ථපදානි ච. චතුබ්බීසාති
යසොළස හාරා, ඡ බයඤ්ජෙපදානි, ද්යව දිසායලොචෙෙයඅඞ්කුසෙයා චාති
එවං යතත්තිංසවිධා ච යෙත්තිොම, ඉයතො විනිමුත්යතො අඤ්යඤො යකොචි
යෙත්තිපදත්යථොෙත්ථීතිඅත්යථොදට්ඨබ්යබො. 

‘‘එවං යතත්තිංසපදත්ථාය යෙත්තියා හාරෙයාෙං කතයමො 
යදසොහාරවිචයහායරො’’තිආදි යදසොක්කයමයෙව සිද්යධො, එවං සිද්යධ
සතිපි‘‘යසොළසහාරා පඨම’’න්තිආරම්යභො‘‘සබ්යබපියමහාරායචවෙයා
ච ඉමිො දස්සිතක්කයමයෙව සංවණ්යණතබ්යබසු සුත්යතසු
සංවණ්ණොවයසෙයයොයජතබ්බා, ෙඋප්පටිපාටියා’’ති ඉමමත්ථං දීයපති.
දීපෙවචෙසවොනුභාසායරෙ ඤායපති, තස්මා එවං කයමො දස්සියතො, 
අස්සාදාදීෙවනිස්සරණානි ධම්මයදසොය නිස්සයානි, ඵලඤ්ච
ධම්මයදසොය ඵලං, උපායයො ච ධම්මයදසොය උපායයො, ආණත්ති ච
ධම්මයදසොය සරීරං. යදසොහාරස්ස තාසං 
අස්සාදාදීෙවනිස්සරණඵලුපායාණත්තීෙංවිභාවෙසභාවත්තා. 

නිද්ධාරයණෙ විොපි පකතියා සබ්බසංවණ්යණතබ්බසුත්යතසු
අෙරූපාති සුවිඤ්යඤයයත්තා, සංවණ්ණොවියසසාෙං විචයහාරාදීෙං
නිස්සයභාවයතොචපඨමංයදසොහායරො දස්සියතො. 

පදපුච්ඡාවිස්සජ්ජොපුච්ඡාපදානුභාගීතීහි සද්ධිං යදසොහාරපදත්ථාෙං
අස්සාදාදීෙංපවිචයභාවයතොයදසොහාරාෙන්තරංවිචයයොහායරො. 

විචයහායරෙ පවිචිතාෙං අත්ථාෙං යුත්තායුත්තිවිචාරණභාවයතො 
විචයහාරාෙන්තරංයුත්තිහායරො. 

පදට්ඨාෙහාරස්ස යුත්තායුත්තාෙංයයව අත්ථාෙං උපපත්තිඅනුභාරූපං 
කාරණපරම්පරායනිද්ධාරණත්තායුත්තිහාරාෙන්තරංපදට්ඨාෙහායරො. 

යුත්තායුත්තාෙං කාරණපරම්පරාය පරිග්ගහිතසභාවාෙංයයව ච
ධම්මාෙං අවුත්තාෙම්පි සමාෙලක්ඛණතාය ගහණලක්ඛණත්තාය 
පදට්ඨාෙහාරාෙන්තරංලක්ඛණහායරො. 
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ලක්ඛණහායරෙ අත්ථයතො සුත්තන්තරයතො නිද්ධාරිතාෙම්පි ධම්මාෙං 
නිබ්බචොදීනි වත්තබ්බානි, ෙ සුත්යත සරූපයතො ආගතධම්මාෙංයයවාති
දස්සෙත්ථං ලක්ඛණහාරාෙන්තරං චතුබූයහො හායරො. එවඤ්හි
නිරවයසසයතොඅත්ථාවයබොයධොයහොති. 

චතුබූයහෙ හායරෙ වුත්යතහි නිබ්බචොධිප්පායනිදායෙහි සද්ධිං
සුත්යත පදත්ථාෙං සුත්තන්තරසංසන්දෙසඞ්ඛායත පුබ්බාපරවිචායර
දස්සියතයතසංසුත්තපදත්ථාෙංසභාගවිසභාගධම්මන්තරාවට්ටෙංසුයඛෙ 
සක්කා දස්යසතුන්ති චතුබූහහාරාෙන්තරං ආවට්යටො හායරො.
සුත්තන්තරසංසන්දෙස්ස හි සභාගවිසභාගධම්මන්තරාවට්ටෙයස්ස
උපායභාවයතො ‘‘ආරම්භථ නික්කමථා’’තිආදිගාථාය (සං. නි. 1.185; 
යෙත්ති.29; යපටයකො.38) ආරම්භෙනික්කමෙබුද්ධසාසෙයයොගධුෙයෙහි 
වීරියසමාධිපඤ්ඤින්ද්රියානි නිද්ධායරත්වා යතසු 
ආරම්භෙනික්කමෙබුද්ධසාසෙයයොගධුෙයෙසු අෙනුභායයොගස්ස මූලං
පමායදොතිසුත්තන්තයර දස්සියතොපමායදොආවට්ටියතොති. 

ආවට්යටෙ හායරෙ සභාගවිසභාගධම්මාවට්ටයෙෙ පයයොජියත 
සාධාරණාසාධාරණවයසෙසංකියලසයවොදාෙධම්මාෙංපදට්ඨාෙයතොයචව
භූමියතො ච විභායගො සක්කා සුයඛෙ යයොයජතුන්ති ආවට්ටහාරාෙන්තරං
විභත්තිහායරො. 

විභත්තිහායරෙ සංකියලසයවොදාෙධම්මාෙං විභායග කයත 
සංවණ්යණතබ්බසුත්යත ආගතා ධම්මා අකසියරෙ පටිපක්ඛයතො
පරිවත්යතතුං සක්කාති විභත්තිහාරාෙන්තරං පරිවත්තෙහායරො.
විභත්තිහායරෙහි ‘‘සම්මාදිට්ඨිස්ස පුරිසපුග්ගලස්සමිච්ඡාදිට්ඨිනිජ්ජිණ්ණා
යහොතී’’ති (යෙත්ති. 35) පටිවිභත්තසභායව එව ධම්යම
පරිවත්තෙහාරවිභඞ්යගඋදාහරීයිස්සති. 

පරිවත්තෙහායරෙ පටිපක්ඛයතො පරිවත්තිතාපිධම්මා පරියායවචයෙහි 
යබොයධතබ්බා, ෙසංවණ්යණතබ්බසුත්යතආගතධම්මායයවාතිදස්සෙත්ථං 
පරිවත්තෙහාරාෙන්තරංයවවචෙහායරො. 

යවවචෙහායරෙ පරියායයතො පකාසිතාෙං ධම්මාෙං පයභදයතො
පඤ්ඤත්තිවයසෙවිභජෙංසුයඛෙසක්කාඤාතුන්තියවවචෙහාරාෙන්තරං
පඤ්ඤත්ති හායරො. 

පඤ්ඤත්තිහායරෙ පභවපරිඤ්ඤාදිපඤ්ඤත්තිවිභාගමුයඛෙ 
පටිච්චසමුප්පාදසච්චාදිධම්මවිභායග කයත සුත්යත ආගතධම්මාෙං 
පටිච්චසමුප්පාදාදිමුයඛෙ අවතරණං සක්කා දස්යසතුන්ති
පඤ්ඤත්තිහාරාෙන්තරංඔතරයණො හායරො. 
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ඔතරයණෙ හායරෙ ධාතායතොදීසු ඔතාරිතාෙං
සංවණ්යණතබ්බසුත්යත පදත්ථාෙං පුච්ඡාරම්භයසොධෙං සක්කා සුයඛෙ
සම්පායදතුන්තිඔතරණහාරාෙන්තරංයසොධයෙො හායරො. 

යසොධයෙෙ හායරෙ සංවණ්යණතබ්බසුත්යත පදපදත්යථසු
වියසොධියතසු තත්ථ තත්ථ එකත්තතාය වා යවමත්තතාය වා 
ලබ්භමාෙසාමඤ්ඤවියසසභායවො සුකයරො යහොතීති දස්යසතුං
යසොධෙහාරාෙන්තරංඅධිට්ඨායෙො හායරො. 

සාමඤ්ඤවියසසභූයතසුසාධාරණාසාධාරයණසුධම්යමසු අධිට්ඨායෙෙ
හායරෙ පයවදියතසු පරික්ඛාරසඞ්ඛාතස්ස සාධාරණාසාධාරණරූපස්ස
පච්චයයහතුරාසිස්ස පයභයදො සුවිඤ්යඤයයයොති අධිට්ඨාෙහාරාෙන්තරං
පරික්ඛායරොහායරො. 

අසාධාරයණ, සාධාරයණ ච කාරයණ පරික්ඛායරෙ හායරෙ දස්සියත
තස්ස අත්තයෙො ඵයලසු කාරණාකායරො, යතසං යහතුඵලාෙං පයභදයතො
යදසොකායරො, භායවතබ්බපහාතබ්බධම්මාෙං භාවොපහාොනි ච
නිද්ධායරත්වා වුච්චමාොනි සම්මා සංවණ්යණතබ්බසුත්තස්ස අත්ථං
තථත්තාවයබොධාය සංවත්තන්තීති පරික්ඛාරහාරාෙන්තරං සමායරොපයෙො
හායරොදස්සියතොයහොති.ඉදංහාරාෙංදස්සොනුභාක්කමකාරණංදට්ඨබ්බං. 

උද්යදයසො උග්ඝටිතඤ්ඤුයෙො උපකාරාය සංවත්තති යථා, එවං 
ෙන්දියාවට්ටෙයයොඋග්ඝටිතඤ්ඤුයෙොඋපකාරායසංවත්තති, තස්මාපඨමං
ෙන්දියාවට්ටෙයයො දස්සියතො. නිද්යදයසො විපඤ්චිතඤ්ඤුයෙො උපකාරාය
සංවත්තති යථා, එවං තිපුක්ඛලෙයයො විපඤ්චිතඤ්ඤුයෙො උපකාරාය
සංවත්තති, තස්මා ෙන්දියාවට්ටෙයාෙන්තරං තිපුක්ඛලෙයයො. 
පටිනිද්යදයසො යෙයයස්ස උපකාරාය සංවත්තති යථා, එවං
සීහවික්කී තෙයයො යෙයයස්ස උපකාරාය සංවත්තති. තස්මා
තිපුක්ඛලාෙන්තරං සීහවික්කී තෙයයො දස්සියතොති තිණ්ණං අත්ථෙයාෙං
දස්සොනුභාක්කයමො යවදිතබ්යබො. අත්ථෙයාෙං දිසාභූතාය භූමියා
ආයලොයකත්වායතසංතස්සාදිසායභූමියාසමාෙයෙංයහොති.ෙහිසක්කා 
අයෙොයලොයකත්වා සමායෙතුන්ති දිසායලොචෙෙයං දස්යසත්වා
අඞ්කුසෙයයො දස්සියතො. යපොත්ථකාරුළ්හාවයඡකා සබ්බාසු දිසාසු
හත්ථිගමෙට්ඨාෙං ඔයලොයකත්වා අඞ්කුයසෙ ඉච්ඡිතට්ඨාෙං සමාෙයන්ති.
යකචිඅච්යඡකාඅයෙොයලොයකත්වාවිෙයන්ති.යතසං ෙයෙමත්තයමව, ෙ
සමාෙයෙං. එවයමව පණ්ඩිතා සුත්තත්ථං වණ්යණන්තා මෙසාව
ඔයලොයකත්වාව ෙයායෙතබ්බාතිදට්ඨබ්බා. 

සමුට්ඨාෙසංවණ්ණො අධිප්පායසංවණ්ණො පදත්ථසංවණ්ණො 
විධිඅනුභාවාදසංවණ්ණො නිගමෙසංවණ්ණොති වා, පයයොජෙසංවණ්ණො
පිණ්ෙත්ථසංවණ්ණො අනුභාසන්ධිසංවණ්ණො යචොදොසංවණ්ණො
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පරිහාරසංවණ්ණොති වා, උයපොග්ඝාටසංවණ්ණො පදවිග්ගහසංවණ්ණො
පදත්ථචාලෙසංවණ්ණො පච්චුපට්ඨාෙසංවණ්ණොති වා, තථා
එකො කාකථාචතුරස්සකථා නිසින්ෙවත්තිකාකථාතිවාආගතා. 

තත්ථ සමුට්ඨාෙං නිදාෙයමව. විධිඅනුවායදො වියසසවචෙයමව. 

යයපොග්ඝාය ො නිදාෙයමව. චාලො යචොදොයයව. පච්චුපට්ඨාෙං 
පරිහායරොව. 

පා ං වත්වා එයකකපදස්ස අත්ථකථෙසඞ්ඛාතා සංවණ්ණො 

එකොළිකාකථා ොම. 

පටිපක්ඛං දස්යසත්වා පටිපක්ඛස්ස උපමං දස්යසත්වා සපක්ඛං 
දස්යසත්වා සපක්ඛස්ස උපමං දස්යසත්වා කථෙසඞ්ඛාතා සංවණ්ණො 

චතුරස්සකථා ොම. 

විසභාගධම්මවයසයෙව පරියයොසාෙං ගන්ත්වා පුෙ
සභාගධම්මවයසයෙව පරියයොසාෙගමෙසඞ්ඛාතා සංවණ්ණො 

නිසින්ෙවත්තිකාකථා ොම. 

තා සබ්බා සංවණ්ණොයයොපි යදසොහාරාදීසු යෙත්තිසංවණ්ණොසු 
අන්යතොගධායයව. යතොහ ‘‘යත්තකා හි සුත්තස්ස සංවණ්ණොවියසසා, 
සබ්යබ යත යෙත්තිඋපයදසායත්තා’’ති. එවං එත්තාවතා එතපරමතා
දට්ඨබ්බා. යහතුඵලභූමිඋපනිසාසභාගවිසභාගලක්ඛණෙයාදයයො පෙ 

අට්ඨකථාෙං (යෙත්ති. අට්ඨ. 4 ද්වාදසපද) විත්ථාරයතො වුත්තාති ෙ
විත්ථාරයිස්සාමීති. 

ඉතිසත්තිබලානුභාරූපාරචිතා 

නිද්යදසවාරඅත්ථවිභාවොනිට්ඨිතා. 

4. පටිනිද්යදසවාරඅත්ථවිභාවො 

1. යදසොහාරවිභඞ්ගවිභාවො 

5. එවං හාරාදයයො සරූපයතො ආචරියයෙ උද්යදසයතො උද්දිට්ඨා, 
නිද්යදසයතො ච නිද්දිට්ඨා, අම්යහහි ච ඤාතා, අථ කස්මා පුෙ ‘‘තත්ථ
කතයමො යදසොහායරො’’තිආදියකො ආරද්යධොති යච? යවයෙයයාෙං
තිවිධත්තා. යවයෙයයා හි අතිතික්ඛපඤ්යඤො ොතිතික්ඛපඤ්යඤො
මන්දපඤ්යඤොති තිවිධා යහොන්ති. යතසඤ්හි අතිතික්ඛපඤ්ඤස්සානුභාරූපං
හාරාදයයො උද්යදසයතො උද්දිට්ඨා, ොතිතික්ඛපඤ්ඤස්ස අනුභාරූපං
නිද්යදසයතොනිද්දිට්ඨා, ඉදානිමන්දපඤ්ඤස්සානුභාරූපංහාරාදයයොවිභජිත්වා 

දස්යසතුං ‘‘තත්ථ කතයමො යදසොහායරො’’තිආදියකො විභඞ්ගවායරො 

ආරද්යධො. අට්ඨකථාෙං පෙ ‘‘එවං හාරාදයෙොසුඛග්ගහණත්ථං
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පටුෙ 

ගාථාබන්ධවයසෙ සරූපයතො නිද්දිසිත්වා ඉදානි යතසු හායර තාව
පටිනිද්යදසවයසෙ විභජිතුං ‘තත්ථ කතයමො යදසොහායරො’තිආදි
ආරද්ධ’’න්ති(යෙත්ති. අට්ඨ.5) වුත්තං. 

තත්ථ යය හාරාදයයො උද්යදසනිද්යදයසසු නිද්දිට්ඨා, තත්ථ හාරාදීසු
කතයමො යදසොහායරොතියච? යා ‘‘අස්සාදාදීෙවතා’’තිආදිගාථා (යෙත්ති.
4) වුත්තා, සා අයං ගාථා නිද්යදසවයසෙ යදසොහායරො ොම, තස්ස
‘‘අස්සාදාදීෙවතා’’තිආදි (යෙත්ති.4) නිද්යදසස්සඉදානිමයාවුච්චමායෙො
‘‘අයංයදසොහායරොකිං යදසයතී’’තිආදියකොවිත්ථාරසංවණ්ණොවියසයසො
යදසොහාරවිභඞ්යගො ොමාති යයොජො. ‘‘අයං යදසොහායරො කිං
යදසයතී’’ති පුච්ඡිතබ්බත්තා පුච්ඡං ඨයපත්වා ‘‘ඉමං යදසයතී’’ති 

නියයමත්වා දස්යසතුං ‘‘අෙං යදසොහායරො කිං යදසෙති? අස්සාදං 

ආදීෙව’’න්තිආදි වුත්තං. තත්ථ අයං යදසොහායරො කිං යදසයතීති යච? 

අස්සාදං යදසෙති සංවණ්යණති විත්ථායරති, ආදීෙවං යදසෙති…යප.…

විත්ථායරති, නිස්සර ං යදසෙති…යප.… විත්ථායරති, ඵලං 

යදසෙති…යප.… විත්ථායරති, යපාෙං යදසෙති…යප.… විත්ථායරති, 

ආ ත්තිංයදසෙති සංවණ්යණතිවිත්ථායරතීති යයොජයෙො. 

එත්ථ ච ‘‘අයං යදසොහායරො’’ති සද්යදො පුබ්බාපරායපක්යඛොති 
දට්ඨබ්යබො. ‘‘‘අස්සාදාදීෙවතා’තිආදිගාථායං (යෙත්ති. 4) දස්සිතා ඉයම
අස්සාදාදයයො කත්ථ සංවණ්යණතබ්යබ පා ධම්යම ආගතා’’ති

පුච්ඡිතබ්බත්තා ‘‘ධම්මං යවො, භික්ඛයව, යදයසස්සාමී’’තිආදි වුත්තං. 
‘‘‘අස්සාදාදීෙවතා’තිආදිගාථායං (යෙත්ති. 4) දස්සිතා ඉයම අස්සාදාදයයො
කත්ථ සංවණ්යණතබ්යබ පා ධම්යම ආගතා’’ති පුච්ඡිතබ්බත්තා ‘‘ධම්මං
යවො, භික්ඛයව, යදයසස්සාමි ආදිකලයාණං මජ්යඣකලයාණං
පරියයොසාෙකලයාණං සාත්ථං සබයඤ්ජෙං යකවලපරිපුණ්ණං පරිසුද්ධං
බ්රහ්මචරියං පකායසස්සාමී’’ති පටිඤ්ඤාතබ්යබ පා ධම්යම
සංවණ්යණතබ්යබ යය අස්සාදාදයයො ආගතා, යත අයං යදසොහායරො 
යදසයතීතිඅධිප්පායයො. 

තත්ථ ධම්මසද්යදො 
පරියත්තිසච්චසමාධිපඤ්ඤාපකතිපුඤ්ඤාපත්තියඤයයාදීසු බහූසු අත්යථසු
පවත්යතො, තථාපි ඉධ පරියත්තිධම්යමයයව පවත්යතොති දට්ඨබ්යබො.

අත්ථුද්යදයසො පෙ අට්ඨකථාෙං (යෙත්ති. අට්ඨ. 5) වුත්යතො, තස්මා ඉධ

මයා ෙ වුත්යතො. යවො-කායරොපි උපයයොගකරණපදපූරණසම්පදාෙත්යථසු
දිස්සති ච, තථාපි ඉධ සම්පදාෙත්යථවාති දට්ඨබ්යබො. භික්ඛන්ති යාචන්ති

සීලක්ඛන්ධාදයයො, පච්චයය වා කායවිඤ්ඤත්තියාති භික්ඛූ, සංසායර භයං 

ඉක්ඛන්ති පච්චයවක්ඛන්තීති වා භික්ඛූ. භික්ඛයවති යත භික්ඛූ ආලපති, 
කිමත්ථායාති අත්තයෙො මුඛාභිමුඛං කත්වා ධම්මස්සවයෙ අතිඋස්සාහයෙ 
නියයොයජතුංආලපතීතියවදිතබ්යබො. 
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ධම්මං යදයසස්සාමීති ොහං ඉස්සරතාය තුම්යහ අඤ්ඤං කිඤ්චි
කායරයයාමි, ධම්මංයයවයදයසස්සාමි, යදයසන්යතොචෙ අඤ්යඤසංධම්මං
සුත්වා සුතමයඤාණානුභාසායරෙ යදයසස්සාමි, අොවරණඤායණෙ 
සබ්බයඤයයධම්යමසු පච්චක්ඛකාරිතාය ඉදානි මයායයව පවත්තියමාෙං

ධම්මංඅහං යදයසස්සාමීතිපටිජාොති.ආදිම්හිකලයාණං ආදිකලයා ං, ආදි

කලයාණයමතස්සාති වා ආදිකලයා ං. යසයසසුපි එයසව ෙයයො. 
ආදිකලයාණාදයයො යචත්ථ අත්ථකලයාණාදිවයසෙ වුත්තාති දට්ඨබ්බා.
යතොහ–‘‘සීයලෙ ආදිකලයාණං, සමාධිොමජ්යඣකලයාණං, පඤ්ඤාය 
පරියයොසාෙකලයාණං.බුද්ධසුබුද්ධතායවාආදිකලයාණං, ධම්මසුධම්මතාය 
මජ්යඣකලයාණං, සඞ්ඝසුප්පටිපත්තියා පරියයොසාෙකලයාණං. අථ වා 
උග්ඝටිතඤ්ඤුවිෙයයෙෙ ආදිකලයාණං, විපඤ්චිතඤ්ඤුවිෙයයෙෙ
මජ්යඣකලයාණං, යෙයයපුග්ගලවිෙයයෙෙ පරියයොසාෙකලයාණං.
අයයමවත්යථොඉධාධිප්යපයතො’’ති(යෙත්ති. අට්ඨ.5). 

අරීයතිඤායතීති අත්යථො, අර-ධාතුයා නිප්පරියායයතොඤාණප්පධායෙො
ආරම්මණිකචිත්තුප්පායදො අත්යථො, ඨානූපචාරයතො අත්ථස්ස ඤාතබ්බස්ස
ආරම්මණපච්චයසත්ති අත්යථො, ඉති-සද්යදෙ සායයව සත්ති පරාමසීයති, 
ආරම්මණපච්චයසත්තිසහියතො ආරම්මණපච්චයසඞ්ඛායතො ඤාතබ්යබො
අත්යථොත-පච්චයස්ස අත්යථොතිධාතුපච්චයාෙංඅත්ථවියසයසොදට්ඨබ්යබො.

අසති භවතීති වා අත්යථො, සහ අත්යථෙ යයො ධම්යමො වත්තතීති යසො

ධම්යමො සාත්යථො, අත්යථෙ සමන්ොගයතො වා ධම්යමො සාත්යථො, 

සඞ්කාසොදිඡඅත්ථපදසමායයොගයතො වා සාත්යථො. අයයමවත්යථො
ඉධාධිප්යපයතොයෙත්තිවිසයත්තා.සම්පන්ෙං බයඤ්ජෙංයස්සධම්මස්සාති 

සබයේජයෙො. 
සිථිලධනිතදීඝරස්සගරුලහුසම්බන්ධවවත්ථිතවිමුත්තනිග්ගහිතසම්පන්ෙත්
තා, අකාරන්තාදිඉත්ථිලිඞ්ගාදිඑකවචොදිසම්පන්ෙත්තා, 
පමාදයලඛාදිරහිතත්තා ච අවයයවො සම්පන්යෙො තංසමූහත්තා ධම්යමො 

සම්පන්ෙබයේජයෙො ොම, අක්ඛරාදිඡබයඤ්ජෙපදසමායයොගා වා 

සබයේජයෙො. අයයමවත්යථො ඉධාධිප්යපයතො. ඉමස්මිං අයංඌයෙො, යසො 

යෙතබ්යබො පක්ඛිපිතබ්යබොති උපයෙතබ්බාභාවයතො යකවලපරිපුණ්ය ො, 
සීලක්ඛන්ධසමාධික්ඛන්ධපඤ්ඤාක්ඛන්ධ- 
විමුත්තික්ඛන්ධවිමුත්තිඤාණදස්සෙක්ඛන්ධපාරිපූරියා වා 

යකවලපරිපුණ්ය ො. ඉධායං අතියරයකො, යසො අපයෙතබ්යබොති වත්වා 

අපයෙතබ්බාභාවයතො පරිසුද්යධො, චතුයරොඝනිත්ථරණත්ථාය, 

යලොකාමිසනිරයපක්ඛතාය පවත්තියමාෙත්තා වා පරිසුද්යධො. යසට්ඨත්තා 

බ්රහ්මචරිෙං, බ්රහ්මාෙං වා යසට්ඨාෙං අරියාෙං චරියං බ්රහ්මචරිෙං, 
පබ්බජ්ජබ්රහ්මචරියමග්ගබ්රහ්මචරියසාසෙබ්රහ්මචරියාදීසු සාසෙබ්රහ්මචරියං 
පකාසයිස්සාමි, පරිදීපයිස්සාමීතිඅත්යථො. 
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‘‘ධම්මං යවො, භික්ඛයව, යදයසස්සාමි…යප.… පකායසස්සාමී’’ති 
පටිඤ්ඤාතබ්යබපා ධම්යමආගයතඅස්සාදාදයයොයදසොහායරොයදසයති
සංවණ්යණති විත්ථායරතීතිආචරියයෙසාමඤ්ඤවයසයෙවවුත්තං, තස්මා
යදසොහායරො ඉධපා යංආගතංඉමංඅස්සාදංයදසයති, ඉධපා යංආගතං
ඉමං ආදීෙවං යදසයතීතිආදි වියසයසො ෙ විඤ්ඤාතබ්යබො, ‘‘කථං
විඤ්ඤාතබ්යබො’’ති පුච්ඡිතබ්බත්තා ‘‘ඉධ පා යංආගයතො අයං අස්සායදො, 
ඉධ පා යං ආගයතො අයං ආදීෙයවො’’ති වියසසං නියයමත්වා

උපලක්ඛණෙයයෙ දස්යසතුං ‘‘තත්ථ කතයමො අස්සායදො? කාමං

කාමෙමාෙස්සා’’තිආදි ආරද්ධං. තත්ථ තත්ථාති තස්සං
‘‘අස්සාදාදීෙවතා’’තිආදිගාථායං නිද්දිට්යඨසුවිසයවිසයියභයදසුඅස්සායදසු
කතයමො අස්සායදො තත්ථ යතසු පා ධම්යමසු කත්ථ පා යං ආගයතොති
පුච්ඡිත්වා– 

‘‘කාමංකාමයමාෙස්ස, තස්සයචතංසමිජ්ඣති; 
අද්ධාපීතිමයෙොයහොති, ලද්ධාමච්යචොයදිච්ඡතී’’ති. (සු.නි. 772; 
මහානි.1) – 

ඉධ පා ගාථායං යයො විසයභූයතො අස්සායදො ආගයතො, යසො අයං 

අස්සායදතබ්යබොඅස්සායදොයදසොහාරස්සවිසයයොති. අට්ඨකථාෙං පෙ– 

‘‘එවං භගවතා යදසියතො, පකාසියතො ච සාසෙධම්යමො යයසං
අස්සාදාදීෙං දස්සෙවයසෙ පවත්යතො, යත අස්සාදාදයයො
යදසොහාරස්සවිසයභූතායත්ථයත්ථපායඨ සවියසසං වුත්තා, තයතො
තයතොනිද්ධායරත්වාඋදාහරණවයසෙ ඉධායෙත්වාදස්යසතුං‘තත්ථ
කතයමොඅස්සායදො’තිආදිආරද්ධ’’න්ති(යෙත්ති.අට්ඨ. 5) වුත්තං. 

තත්ථ අස්සාදීයයතති අස්සායදො, අස්සායදතබ්යබො වත්ථුකායමො.

කාමීයයතති කායමො, වත්ථුකායමො ච. තං කාමයතීති කාමෙමායෙො, 

සත්යතො. තස්ස පීතියා යුත්තං මයෙො එතස්සාති පීතිමයෙො. මෙති

ජාොතීතිආදිවචෙත්යථෙ මච්යචො. කාමංකාමිතබ්බංවත්ථුකාමයමාෙස්ස
තස්ස සත්තස්ස එතං කාමිතබ්බං වත්ථු සයච සමිජ්ඣති, එවං සති යසො
සත්යතොඅද්ධාපීතිමයෙොයහොති.යයො මච්යචොයංවත්ථුංඉච්ඡති, තංවත්ථුං
යසොමච්යචොලද්ධාඅද්ධාපීතිමයෙොයහොතීති ගාථායත්යථොදට්ඨබ්යබො. 

‘‘කාමං …යප.… පීතිමයෙො යහොතී’’ති එත්තකයමව අවත්වා ‘‘ලද්ධා
මච්යචොයදිච්ඡතී’’තිවුත්තත්තායලොභනීයංවත්ථුංයයවලද්ධා පීතිමයෙොෙ
යහොති, අථ යඛො පත්යථතබ්බං පූයජතබ්බන්ති සබ්බං ලද්ධා මච්යචො
පීතිමයෙොච යහොතීතිඅතියරකත්යථොදට්ඨබ්යබො. 

විසයභූයතොඅස්සායදතබ්යබොඅස්සායදොඉධපා යංගාථායංආගයතොති 
ආචරියයෙ විභත්යතො, අම්යහහි ච ඤායතො, ‘‘දුක්ඛයදොමෙස්සාදියභයදසු
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ආදීෙයවසු කතයමො ආදීෙයවො කත්ථ පා ධම්යම ආගයතො’’ති

පුච්ඡිතබ්බත්තා ‘‘තත්ථකතයමො ආදීෙයවො? තස්සයචකාමොෙස්සා’’තිආදි

ආරද්ධං. තත්ථ තත්ථාති තස්සං ‘‘අස්සාදාදීෙවතා’’තිආදිගාථායං
නිද්දිට්යඨසු දුක්ඛයදොමෙස්සාදීසු ආදීෙයවසු කතයමො ආදීෙයවො තත්ථ
යතසුපා ධම්යමසුකත්ථපා යං ආගයතොතිපුච්ඡිත්වා– 

‘‘තස්සයචකාමයාෙස්ස, ඡන්දජාතස්සජන්තුයෙො; 
යත කාමා පරිහායන්ති, සල්ලවිද්යධොව රුප්පතී’’ති. (සු. නි. 773; 
මහානි.2) – 

ඉධපා ගාථායංයයොයදොමෙස්සසඞ්ඛායතොආදීෙයවොආගයතො, යසොඅයං 
යදොමෙස්සසඞ්ඛායතොආදීෙයවොයදසොහාරස්සවිසයයොති. 

ගාථායං පෙ කාමයති ඉච්ඡතීති කාමොයෙො. අථ වා යායති ගච්ඡතීති 

ොයෙො, කායමෙ යායෙො කාමොයෙො, තස්ස. ඡන්යදො ජායතො යස්ස යසො 

ඡන්දජායතො, තස්ස. විජ්ඣීයයතති විද්යධො, සල්ලති පවිසතීති සල්යලො, 

සල්යලෙ විද්යධො සල්ලවිද්යධො. කාමං කාමයාෙස්ස ඡන්දජාතස්ස 
ජන්තුයෙො යය කාමා ලභිතබ්බා, යත කාමා යකෙචි අන්තරායයෙ යදා
පරිහායන්ති, තදා යසො ජන්තු රුප්පති. කීදියසොව රුප්පති? 
අයයොමයසල්ලවිද්යධො මියගොරුප්පති ඉව, පරිහීෙකායමො ජන්තුරුප්පතීති
දට්ඨබ්යබො. එත්ථ ච ‘‘රුප්පතී’’තිවචයෙෙ යදොමෙස්සුප්පත්ති දස්සිතාති
දට්ඨබ්බා. 

යදොමෙස්සභූයතො ආදීෙයවො ඉධ පා යං ආගයතොති ආචරියයෙ
විභත්යතො, අම්යහහි ච ඤායතො, ‘‘මග්ගනිබ්බාෙවයසෙ දුවියධසු
නිස්සරයණසුකතමංනිස්සරණංකත්ථ පා යංආගත’’න්තිපුච්ඡිතබ්බත්තා 

‘‘තත්ථකතමංනිස්සර ං? යෙො කායමපරිවජ්යජතී’’තිආදිආරද්ධං.තත්ථ 

තත්ථාති තස්සං ‘‘අස්සාදාදීෙවතා’’තිආදිගාථායං නිද්දිට්යඨසු 
මග්ගනිබ්බාෙවයසෙදුවියධසුනිස්සරයණසුකතමංනිස්සරණංතත්ථයතසු
පා ධම්යමසු කත්ථපා ධම්යමආගතන්තිපුච්ඡිත්වා– 

‘‘යයොකායමපරිවජ්යජති, සප්පස්යසවපදාසියරො; 
යසොමංවිසත්තිකංයලොයක, සයතොසමතිවත්තතී’’ති. (සු.නි.774; 
මහානි.3) – 

ඉධපා ගාථායංයංසමතිවත්තෙකරණංමග්ගසඞ්ඛාතංනිස්සරණං ආගතං, 
තං ඉදං මග්ගසඞ්ඛාතං සමතිවත්තෙකරණං නිස්සරණං යදසොහාරස්ස
විසයන්ති. 

ගාථායං යෙොති ඣාෙලාභී වා අරියයො වා. කායමති වුත්තප්පකායරො
වත්ථුකායමො.යතසුපවත්තඡන්දරාගස්ස වික්ඛම්භයෙෙවාසමුච්ඡින්දයෙෙ
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වාපරිවජ්යජති.කිංපරිවජ්යජතිඉවවජ්යජති? සප්පස්ස සියරො සිරංචක්ඛුමා

පුරියසො දිස්වා පදා පායදෙ පරිවජ්යජති ඉව, එවං පරිවජ්යජති. සයතො 

සතිසම්පන්යෙො යසො පුග්ගයලො යලොයක රූපාදීසු විසත්තිකං ඉමං තණ්හං

යයෙ මග්යගෙ සමතිවත්තති සං සුට්ඨු අතික්කමිත්වා වත්තති, ඉදං 
මග්ගසඞ්ඛාතං සමතිවත්තෙකරණං එකයදසං නිස්සරණං ොමාති
යයොයජතබ්බං. ‘‘පාදා’’ති වත්තබ්යබ ආකාරස්ස රස්සං කත්වා ‘‘පදා’’ති

වුත්තං. පාදාති ච පායදෙ යථා ‘‘අයමොහභාවා අයමොහභායවො’’ති. යතෙ
වුත්තං ‘‘අත්තයෙොපායදො’’ති(යෙත්ති.අට්ඨ.5). 

එකයදයසොවිසයසඞ්ඛායතොඅස්සායදොඉධපා යංආගයතොතිආචරියයෙ 
විභත්යතො, අම්යහහි ච ඤායතො, ‘‘එකයදයසො විසයිසඞ්ඛායතො අස්සායදො

කත්ථ පා යං ආගයතො’’ති පුච්ඡිතබ්බත්තා ‘‘තත්ථ කතයමො අස්සායදො? 

යඛත්තං වත්ථු’’න්තිආදි ආරද්ධං. අථ වා ‘‘තත්ථ කතයමො අස්සායදො? 
යඛත්තං වත්ථු’’න්තිආදි කස්මා එවං ආරද්ධං, ෙනුභා ‘‘තත්ථ කතයමො 
අස්සායදො? කාමං කාමයමාෙස්සා’’තිආදිො අස්සායදො විභත්යතො? සච්චං, 
අස්සායදොපෙ දුවියධොවිසයවිසයිවයසෙ, තස්මිංවිසයසඞ්ඛායතොඅස්සායදො

පුබ්යබවිභත්යතො, ඉදානි විසයිසඞ්ඛාතං අස්සාදං විභජිතුං ‘‘තත්ථකතයමො

අස්සායදො? යඛත්තං වත්ථු’’න්තිආදි ආරද්ධං. තත්ථ තත්ථාති තස්සං 
‘‘අස්සාදාදීෙවතා’’තිආදිගාථායංනිද්දිට්යඨසුවිසයවිසයියභයදසුඅස්සායදසු
කතයමො අස්සායදො තත්ථ යතසු පා ධම්යමසු කත්ථ පා යං ආගයතොති
පුච්ඡිත්වා– 

‘‘යඛත්තංවත්ථුං හිරඤ්ඤංවා, ගවාස්සං දාසයපොරිසං; 
ථියයොබන්ධූපුථූකායම, යයොෙයරොඅනුභාගිජ්ඣතී’’ති.(සු.නි.775; 
මහානි.4) – 

ඉධපා ගාථායංයයොඅනුභාගිජ්ඣෙසඞ්ඛායතොඅස්සායදොආගයතො, යසොඅයං 
අනුභාගිජ්ඣෙසඞ්ඛායතොවිසයිඅස්සායදොයදසොහාරස්සවිසයයොති. 

ගාථායං යඛත්තන්ති ඛිපීයන්ති බීජානි එත්ථ ඨායෙති යඛත්තං.
ඛිපන්තාෙං ජොෙං ඛිපෙකිරියා ඛිප-ධාතුයා මුඛයත්යථො, 
ඛිපෙකිරියාජෙයකො චිත්තුප්පායදො ඵලූපචාරත්යථො, තස්ස චිත්තුප්පාදස්ස 
උපනිස්සයපච්චයභූතස්ස යකදාරස්ස විරුළ්හාපෙසත්ති ඵලූපචාරත්යථො, 
ඉති-සද්යදෙ සා විරුළ්හාපෙසත්තියයව පරාමසීයති, තස්සා සත්තියා
පතිට්ඨංයකදාරසඞ්ඛාතංඨාෙං ත-පච්චයත්යථො. එසෙයයොතීසුපිටයකසු
එවරූයපසු ච වචෙත්යථසු යථාරහං නීහරිත්වා ගයහතබ්යබො. වපන්ති

පතිට්ඨහන්ති එත්ථාති වත්ථු. අපරණ්ණාදීෙං පතිට්ඨහෙං වප-ධාතුයා
මුඛයත්යථො, ඨාෙස්ස පතිට්ඨාපෙසත්ති ඵලූපචාරත්යථො, ඉති-සද්යදෙ සා
පතිට්ඨාපෙසත්ති පරාමසීයති. තස්සා සත්තියා පතිට්ඨට්ඨාෙං ත-
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පච්චයත්යථො. යඛත්තං පෙ පුබ්බණ්ණවිරූහෙට්ඨාෙං, වත්ථු 
අපරණ්ණවිරූහෙට්ඨාෙං. 

හියෙොති පවත්තති පීතියසොමෙස්සන්ති හි, කිං තං? පීතියසොමෙස්සං, 

රාති පවත්යතති ජාතරූපන්ති රං, කිං තං? ජාතරූපං, හිං රන්ති හිරං, 

දුතියාතප්පුරිසසමායසො.ඤායපතියතොයසතීති ෙං, කිං තං? ජාතරූපං.හිරං

හුත්වා ෙං හිරේෙං, පවත්තමාෙං පීතියසොමෙස්සං පවත්යතත්වා ජයෙ

වියසයසෙ යතොයසතීති අත්යථො ගයහතබ්යබො. වා-සද්යදො

වුත්තාවුත්තත්ථසමුච්චයත්යථො.ගච්ඡන්ති වියසයසොති ගායවො, රත්තින්දිවං

අසන්ති භක්ඛන්ති වියසයසොති අස්සා, ගායවො ච අස්සා ච ගවාස්සං. 

දාතබ්බං පඨමං යදන්තීති දා, අසන්ති භක්ඛන්තීති අසා, දත්වා අසා දාසා, 
සාමිකාෙං දාතබ්බං පඨමං දත්වා පච්ඡා අසන්ති භක්ඛන්තීති අත්යථො.

සාමියකහිවාදින්ෙංඅසන්තිභක්ඛන්තීති දාසා, දුක්යඛෙකසියරෙඅසන්ති

පවත්තන්තීතිවා දාසා,. මාතාපිතූෙංහදයංපුයරන්තීති පුරිසා, පුරංහිතංවා

ඉසන්ති ගයවසන්තීති පුරිසා. බුද්ධපච්යචකබුද්ධචක්කවත්තිභාවං පුයරති

කම්මන්ති පුරං, කිං තං? බලවකම්මං, පුරං ඉසන්ති සීයලොති වා පුරිසා. 
පුරිසා එවහි සම්මාසම්බුද්ධපච්යචකබුද්ධචක්කවත්තිභාවංගච්ඡන්ති. ‘‘පුරි

උච්චට්ඨායෙ යසන්තීති වා පුරිසා. පුරිසා හි මාතූෙං පිතුට්ඨායෙ ඨිතා’’ති
ඉයමවචෙත්ථාවුත්තප්පකාරායුත්තායයවඅත්ථසම්භවයතො.දාසා චපුරිසා

ච දාසයපොරිසං, මජ්යඣවුද්ධි.එත්ථචදාසග්ගහයණෙ දාසීපිගහිතා.දාසා
දුක්කටජො, පුරිසාසුඛිතජොතිවියසයසො දට්ඨබ්යබො.ඨන්ති පතිට්ඨහන්ති

එත්ථ මාතුගායම පුත්තධීතාති ථියෙො. ෙරසද්දස්ස විග්ගහත්යථො යහට්ඨා
වුත්යතොව. 

එකයදයසොයදොමෙස්සසඞ්ඛායතොආදීෙයවොඉධපා ගාථායංආගයතොති
ආචරියයෙ විභත්යතො, අම්යහහි ච ඤායතො, ‘‘දුක්ඛසඞ්ඛායතො ආදීෙයවො

කත්ථ පා යං ආගයතො’’ති පුච්ඡිතබ්බත්තා ‘‘තත්ථ කතයමො ආදීෙයවො? 

අබලාෙං බලීෙන්තී’’තිආදිආරද්ධං. අථ වා ‘‘තත්ථකතයමොආදීෙයවො? 
අබලා ෙං බලීයන්තී’’තිආදි කස්මා එවං ආරද්ධං, ෙනුභා ‘‘තත්ථ කතයමො
ආදීෙයවො? තස්ස යච කාමයාෙස්සා’’තිආදිො ආදීෙයවො විභත්යතොති? 
සච්චං, ආදීෙයවොපෙබහුවියධො දුක්ඛයදොමෙස්සාදිවයසෙ, තස්මිංබහුවියධ
ආදීෙයව එකයදයසො යදොමෙස්සසඞ්ඛායතො ආදීෙයවො පුබ්යබ විභත්යතො, 

ඉදානි දුක්ඛසඞ්ඛාතංආදීෙවංවිභජිතුං ‘‘තත්ථ කතයමොආදීෙයවො? අබලා

ෙං බලීෙන්තී’’තිආදි ආරද්ධං. තත්ථ තත්ථාති තස්සං
‘‘අස්සාදාදීෙවතා’’තිආදිගාථායං නිද්දිට්යඨසු දුක්ඛයදොමෙස්සාදීසු
ආදීෙයවසුකතයමොආදීෙයවොතත්ථයතසුපා ධම්යමසුකත්ථ පා ධම්යම
ආගයතොතිපුච්ඡිත්වා– 

‘‘අබලාෙංබලීයන්ති, මද්දන්යතෙංපරිස්සයා; 
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තයතොෙංදුක්ඛමන්යවති, ොවංභින්ෙමියවොදක’’න්ති.(සු.නි. 776; 
මහානි.5) – 

ඉධපා ගාථායංයයොදුක්ඛසඞ්ඛායතොඑකයදයසොආදීෙයවොආගයතො, යසො
අයං දුක්ඛසඞ්ඛායතොඑකයදයසොආදීෙයවොයදසොහාරස්සවිසයයොති. 

ගාථායං ෙත්ථි බලං එයතසං කියලසාෙන්ති අබලා. කස්මා කියලසා

අබලා යහොන්තීති? කුසයලහි පහාතබ්බත්තා. ෙරන්ති යඛත්තාදිකායම

අනුභාගිජ්ඣන්තං ෙරං, සද්ධාබලාදිවිරහයතො වා අබලං තං ෙරං බලීෙන්ති 
අභිභවන්ති. කිඤ්චාපි කියලසා කුසයලහි පහාතබ්බත්තා අබලා යහොන්ති, 
තථාපිකාමමනුභාගිජ්ඣන්තංසද්ධාබලාදිවිරහිතංඅභිභවිතුංසමත්ථා භවන්ති. 

මද්දන්යතෙං පරිස්සොති කාමගිද්ධං කායම පරියයසන්තං, කාමං
රක්ඛන්තඤ්ච එෙං ෙරං පරි සමන්තයතො පරිපීයළත්වා අයන්ති
පවත්තන්තීති පරිස්සයා, සීහබයග්ඝාදයයො යචව කායදුච්චරිතාදයයො ච

මද්දන්ති. තයතො යතහි පරිස්සයයහි අභිභූතං ෙං ෙරං ජාතිආදිදුක්ඛං 

අන්යවති අනුභාගච්ඡති. කිමිව අන්යවති? උදකං භින්ෙොවං අන්යවති ඉව, 
එවං අන්යවතීතිඅත්යථො. 

එකයදසං මග්ගසඞ්ඛාතං නිස්සරණං ඉධ පා ගාථායං ආගතන්ති
ආචරියයෙ විභත්තං, අම්යහතිචවිඤ්ඤාතං, ‘‘නිබ්බාෙසඞ්ඛාතංඑකයදසං

නිස්සරණංකත්ථ පා ධම්යමආගත’’න්ති පුච්ඡිතබ්බත්තා ‘‘තත්ථකතමං

නිස්සර ං? තස්මාජන්තුසදාසයතො’’තිආදිආරද්ධං.අථවා‘‘තත්ථකතමං
නිස්සරණං? තස්මා ජන්තු සදා සයතො’’තිආදි කස්මා එවං ආරද්ධං, ෙනුභා
‘‘තත්ථකතමංනිස්සරණං? යයො කායමපරිවජ්යජතී’’තිආදිොනිස්සරණං
විභත්තන්ති? සච්චං, නිස්සරණං පෙ දුවිධං මග්ගනිබ්බාෙවයසෙ, තත්ථ
දුවියධ නිස්සරයණ මග්ගසඞ්ඛාතං නිස්සරණං පුබ්යබ විභත්තං, ඉදානි

නිබ්බාෙසඞ්ඛාතං නිස්සරණං විභජිතුං ‘‘තත්ථ කතමං නිස්සර ං? තස්මා

ජන්තු සදා සයතො’’තිආදි ආරද්ධං. තත්ථ තත්ථාති තස්සං
‘‘අස්සාදාදීෙවතා’’තිආදිගාථායං නිද්දිට්යඨසු මග්ගනිබ්බායෙසු
නිස්සරයණසු එකයදසං නිබ්බාෙසඞ්ඛාතං නිස්සරණං තත්ථ යතසු 
පා ධම්යමසුකත්ථපා ධම්යමආගතන්තිපුච්ඡිත්වා– 

‘‘තස්මාජන්තුසදාසයතො, කාමානිපරිවජ්ජයය; 
යතපහායතයරඔඝං, ොවංසිත්වාවපාරගූ’’ති.– 

ඉධපා ගාථායංයංනිබ්බාෙසඞ්ඛාතංනිස්සරණංආගතං, ඉදං නිස්සරණං
යදසොහාරස්සවිසයන්ති. 

ගාථායං තස්මාතියස්මාකාමගිද්ධංෙරං දුක්ඛංඅන්යවති, තස්මාජන්තු 

සදා සබ්බකායල පුබ්බරත්තාපරරත්යත ජාගරියානුභායයොයගෙ සයතො 

සතිසම්පන්යෙො හුත්වා කාමානි කියලසකායම වික්ඛම්භෙවයසෙ වා
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සමුච්යඡදවයසෙ වා පරිවජ්ජයෙ පරිජයහයය. යත කායම අරියමග්යගෙ

පහාය චතුබ්බිධං ඔඝං තයරයය තරිතුං සක්කුයණයය. යකො තරති ඉව

තයරයය? ොවාසාමියකොොවංයංපවිසන්තංඋදකං සිත්වා බහිසිඤ්චිත්වා

ලහුකාය ොවාය අප්පකසියරෙ තරිත්වා පාරගූ පාරං ගච්ඡති ඉව, එවං
අත්තනිපවත්තංකියලසූදකං සිඤ්චිත්වාඅරියමග්යගෙනීහරිත්වාලහුයකෙ
අත්තභායවෙඅනුභාපාදියසසාය නිබ්බාෙධාතුයානිබ්බායෙෙපාරංනිබ්බාෙං
සන්තිං ගච්යඡයයාති අත්යථො. ඉදං නිබ්බාෙං කස්මා නිස්සරණං යහොති? 

සබ්බසඞ්ඛතනිස්සරණයතො නිස්සර ං ොම. 

ඉදං නිස්සරණං ඉධ පා ධම්යම ආගතන්ති ආචරියයෙ විභත්තං, 
අම්යහහි ච විඤ්ඤාතං, ‘‘කතමං ඵලං කත්ථ පා ධම්යම ආගත’’න්ති

පුච්ඡිතබ්බත්තා ‘‘තත්ථ කතමං ඵලං? ධම්යමො හයව රක්ඛති

ධම්මචාරි’’න්තිආදි ආරද්ධං. තත්ථ තත්ථාති තස්සං 
‘‘අස්සාදාදීෙවතා’’තිආදිගාථායං නිද්දිට්යඨසු
රක්ඛෙනිප්ඵාදෙමච්චුතරණාදීසු ඵයලසු කතමං ඵලං තත්ථ යතසු
පා ධම්යමසුකත්ථපා ධම්යමආගතන්තිපුච්ඡිත්වා– 

‘‘ධම්යමො හයව රක්ඛති ධම්මචාරිං, ඡත්තං මහන්තං යථ 
වස්සකායල; 
එසානිසංයසොධම්යමසුචිණ්යණ, ෙදුග්ගතිංගච්ඡති ධම්මචාරී’’ති.
(සු.නි.102, 103) – 

ඉධ පා ගාථායං යං අෙත්යථහි ධම්මස්ස රක්ඛෙඵලං ආගතං, 
රක්ඛාවහෙස්ස අබ්භුදයස්ස යඤ්ච නිප්ඵාදෙං ඵලං ආගතං, ඉදං
රක්ඛෙනිප්ඵාදෙංඵලං යදසොහාරස්සවිසයන්ති. 

ගාථායං ධම්යමොති යයෙ පුග්ගයලෙ යයො දාොදිප්පයභයදො

පුඤ්ඤධම්යමො නිබ්බත්තියතො, යසො ධම්යමො. ධම්මචාරිං ධම්මනිබ්බත්තකං

තංපුග්ගලංඅෙත්යථහි රක්ඛති. කිමිව? වස්සකායල යදයව වස්සන්යතසති
මහන්තං කුසයලෙ ධායරතබ්බං ඡත්තං ධායරන්තං කුසලං තං ජෙං 
වස්සයතමෙයතො රක්ඛති යථා, එවං රක්ඛිතබ්යබො ධම්යමොපි
අත්තසම්මාපණිධායෙෙ අප්පමත්යතොහුත්වාසුට්ඨුධම්මංරක්ඛන්තංයයව
රක්ඛති, තාදියසො ධම්මචාරීයයව දුග්ගතිං ෙ ගච්ඡති. එයසො ආනිසංයසො 

සුචිණ්ය  සුචිණ්ණස්ස ධම්යම ධම්මස්සආනිසංයසොතිඅත්යථො. 

එකයදසංඵලංඉධපා ධම්යමආගතන්තිආචරියයෙවිභත්තං, අම්යහහි
ච ඤාතං, ‘‘කතයමො උපායයො කත්ථ පා යං ආගයතො’’ති පුච්ඡිතබ්බත්තා 

‘‘තත්ථකතයමොයපායෙො? සබ්යබසඞ්ඛාරාඅනිච්චා’’තිආදිආරද්ධං. තත්ථ 

තත්ථාති තස්සං ‘‘අස්සාදාදීෙවතා’’තිආදිගාථායං නිද්දිට්යඨසු
විපස්සොපුබ්බඞ්ගමනිබ්බිදාදීසු උපායයසු කතයමො උපායයො තත්ථ යතසු 
පා ධම්යමසුකත්ථපා ධම්යමආගයතොතිපුච්ඡිත්වා– 



ඛුද්දකනිකායය   යෙත්තිවිභාවිනී 

54 

පටුෙ 

‘‘සබ්යබ සඞ්ඛාරා ‘අනිච්චා’ති…යප.…; 
සබ්යබධම්මා‘අෙත්තා’ති, යදාපඤ්ඤායපස්සතී’’ති.(ධ.ප. 277-
279) – 

ඉධපා ගාථාසුයයොවිපස්සොපුබ්බඞ්ගමනිබ්බිදාඤාණසඞ්ඛායතො විසුද්ධියා
අධිගමයහතුභාවයතො මග්යගො ආගයතො, අයං උපායයො යදසොහාරස්ස
විසයයොති. 

ගාථාසු සබ්යබ නිරවයසසා කම්මචිත්යතොතුආහායරහි සඞ්ඛරිතා

සඞ්ඛතසඞ්ඛාරා හුත්වා අභාවට්යඨෙ අනිච්චා ඉතියදාපඤ්ඤායපස්සති, අථ
අනිච්යච දුක්ඛසභායව නිබ්බින්දති, එයසො විපස්සොපුබ්බඞ්ගයමො
නිබ්බින්දෙඤාණසඞ්ඛායතො ධම්යමොවිසුද්ධියාමග්යගොති.‘‘සබ්යබසඞ්ඛාරා
අනිච්චා’’තිආදීසු සඞ්ඛාරාෙං සඞ්ඛතධම්මභායවො
පච්චයාකාරවිභඞ්ගට්ඨකථායං (විභ. අට්ඨ. 226 සඞ්ඛාරපදනිද්යදස) 
වුත්යතොව, තං විභඞ්ගට්ඨකථං අයෙොයලොයකත්වා එකච්යච ආචරියා 
‘‘විපස්සොඤාණාරම්මණත්තා යතභූමකධම්මායයවා’’ති වදන්ති, එවං සති
මග්ගඵලධම්මාෙං නිච්චාදිභායවොභයවයය, තස්මාවිභඞ්ගට්ඨකථානුභාරූයපොව

අත්යථොදට්ඨබ්යබො. දුක්ඛාතිදුක්ඛදුක්ඛවිපරිණාමදුක්ඛසඞ්ඛාරදුක්ඛභායවෙ

දුක්ඛා. අෙත්තාති නිච්චසාරසුඛසාරඅත්තසාරරහිතත්තා අසාරකට්යඨෙ 
අෙත්තා, අවසවත්තෙට්යඨෙවාඅෙත්තා. 

එකයදයසොඋපායයොඉධපා ධම්යමආගයතොතිආචරියයෙවිභත්යතො, 
අම්යහහි ච ඤායතො, ‘‘කතමා ආණත්ති කත්ථ පා ධම්යම ආගතා’’ති

පුච්ඡිතබ්බත්තා ‘‘තත්ථ කතමා ආ ත්ති? චක්ඛුමා විසමානීවා’’තිආදි

ආරද්ධං. තත්ථ තත්ථාති තස්සං ‘‘අස්සාදාදීෙවතා’’තිආදිගාථායං 
නිද්දිට්ඨාසුපාපදුච්චරිතපරිවජ්ජොණත්තිකලයාණසුචරිතචරණාණත්තිආදීසු 
කතමාණත්ති තත්ථ යතසු පා ධම්යමසු කත්ථ පා ධම්යම ආගතාති
පුච්ඡිත්වා– 

‘‘චක්ඛුමාවිසමානීව, විජ්ජමායෙපරක්කයම; 
පණ්ඩියතොජීවයලොකස්මිං, පාපානිපරිවජ්ජයය’’ති.(උදා.43) – 

ඉධ පා ධම්යම යා පාපදුච්චරිතපරිවජ්ජොණත්ති ආගතා, අයං 
පාපදුච්චරිතපරිවජ්ජොණත්තියදසොහාරස්සවිසයාති. 

ගාථායං චක්ඛුමා පුරියසො විජ්ජමායෙ පරක්කයම ආවහිතං සරීරං

ආවහන්යතොව හුත්වා විසමානි භූමිප්පයදසානි වා විසයම හත්ථිආදයයො වා 

පරිවජ්යජති ඉව, එවං ජීවයලොකස්මිං පණ්ඩියතො පාපානි ලාමකානි
දුච්චරිතානිපරිවජ්යජති.ආණත්තිොමආණාරහස්ස ධම්මරාජස්සභගවයතො
ආණා, සා බහුවිධා, තස්මා ‘‘කයරයය කලයාණ’’න්තිආදිගාථායං 
සුචරිතචරණාආණත්ති. 
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‘‘උයපථසරණංබුද්ධං, ධම්මංසඞ්ඝඤ්චතාදිෙං; 
සමාදියථසීලානි, තංයවොඅත්ථායයහහිතී’’ති.(යථරීගා.249-250, 
289-290) – 

ආදීසුගාථාසුසරණගමොණත්තිසීලසමාදාොණත්තිආදිආගතාති. 

‘‘සුඤ්ඤයතො යලොකං අයවක්ඛස්සූ’’තිආදි කස්මා එවං ආරද්ධං, ෙනුභා 
‘‘තත්ථකතමංඵලං? ධම්යමොහයව’’තිආදිො, ‘‘තත්ථකතයමොඋපායයො? 
සබ්යබ සඞ්ඛාරා’’තිආදිො, ‘‘තත්ථකතමාආණත්ති? චක්ඛුමා’’තිආදිොච
ඵලූපායාණත්තියයො විභත්තාති? සච්චං, විසුං විසුං පෙ සුත්යතසු ආගතා
ඵලූපායාණත්තියයො විභත්තා, ඉදානි එකයතො ආගතා ඵලූපායාණත්තියයො

විභජිතුං ‘‘සුේෙයතොයලොකං අයවක්ඛස්ූ ’’තිආදිආරද්ධං. 

තත්ථ සුේෙයතො යලොකං අයවක්ඛස්ූ ති සබ්බම්පි සඞ්ඛාරයලොකං
අත්තයතො සුඤ්යඤොති අවසවත්තිතාසල්ලක්ඛණවයසෙ වා 
තුච්ඡභාවසමනුභාපස්සෙවයසෙ වා පස්සාති ඉදං භගවයතො වචෙං

විධාෙභාවයතො ආ ත්ති ොම. නිච්චසාරසුඛසාරඅත්තසාරාදිරහිතත්තා 

‘‘යමොඝරාජා’’තිආලපති, සද්ධාසීලසුතචාගාදිරහිතත්තාවා යමොයඝො. 

‘‘සදා සයතො’’ති පුග්ගලවයසෙ වුත්තාය සතියා සුඤ්ඤතාදස්සෙස්ස

සම්පජාෙයහතුභාවයතො සතියයව යපායෙො, ෙ සතිමාති එත්ථ සතීති
අධිප්පායයො. 

අත්තානුදිට්ඨං ඌහච්චාති එත්ථ අත්තානුභාදිට්ඨි ොම ‘‘රූපං අත්තා, 
රූපවා අත්තා, රූපස්මිං අත්තා, අත්තනි රූප’’න්තිආදිප්පකාරා

වීසතිවත්ථුකා දිට්ඨි. මග්යගෙ ඌහච්ච සමුච්ඡින්දිත්වා එවං වුත්තවිධිො 

මච්චුතයරො මච්චුයෙො විසයාතික්කන්යතො සිො භයවයය. එත්ථ යං
මච්චුවිසයං තරණං අතික්කමෙං, තස්ස අතික්කමෙස්ස යඤ්ච

පුබ්බභාගපටිපදාසම්පජ්ජෙං, ඉදං භගවයතො යදසොය ඵලං යදසොහාරස්ස
විසයන්ති අධිප්පායයො.පුබ්යබවිසුංවිසුංඵලූපායාණත්තියයොවිභත්තාපි– 

‘‘සුඤ්ඤයතො යලොකංඅයවක්ඛස්සු, යමොඝරාජසදා සයතො; 
අත්තානුභාදිට්ඨිං ඌහච්ච, එවං මච්චුතයරො සියා’’ති. (සු. නි. 1125; 
මහානි. 186; චූළනි. පිඞ්ගියමාණවපුච්ඡා 144, 
යමොඝරාජමාණවපුච්ඡානිද්යදස88) – 

එකගාථායංපුෙඑකයතොවිභජෙයතොඵලාදීසුඑකයතොදස්සියතසුසබ්බත්ථ 
සුත්යතසුවාසබ්බත්ථගාථාසුවාඵලාදයයොදස්යසතබ්බාඅස්සාදාදයයොවිය
කත්ථචි නිද්ධායරත්වාති වියසයසො විජානිතබ්යබො. යතොහ
අට්ඨකථාචරියයො ‘‘යථා පෙ…යප.… එකයතො උදාහරණං කතන්ති
දට්ඨබ්බ’’න්ති(යෙත්ති.අට්ඨ.5). 
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6. යදසොහාරස්ස විසයභූතා අස්සාදාදයයො ‘‘ඉධ පා ධම්යම අයං
අස්සායදො ආගයතො, ඉධ පා ධම්යම අයං ආදීෙයවො ආගයතො’’තිආදිො
වියසසයතො නිදස්සෙවයසෙ සරූපයතො ආචරියයෙ විභත්තා, යත
අස්සාදාදයයො තිණ්ණං උග්ඝටිතඤ්ඤුආදීෙං පුග්ගලාෙං සාමඤ්ඤයතො
භගවා කිං නුභා යඛො යදයසති, උදාහු එකස්ස පුග්ගලස්ස යථාලාභං කිං නුභා
යදයසතීති අනුභායයොගස්ස සම්භවයතො ඉමස්ස පුග්ගලස්ස ඉමං යදයසති, 
ඉමස්සපුග්ගලස්සඉමංයදයසතීතිපුග්ගලයභයදෙඅස්සාදාදයයො විභජිත්වා

දස්යසතුං ‘‘තත්ථභගවා යග්ඝටිතේඤුස්සා’’තිආදිආරද්ධං.තත්ථ තත්ථාති 
යතසුඅස්සාදාදීසු.නිස්සරණංඋග්ඝටිතඤ්ඤුස්සපුග්ගලස්සභගවායදයසති, 
ආදීෙවඤ්චනිස්සරණඤ්චඉයමද්යවවිපඤ්චිතඤ්ඤුස්සපුග්ගලස්සභගවා
යදයසති, අස්සාදඤ්ච ආදීෙවඤ්ච නිස්සරණඤ්ච ඉයම තයයො යෙයයස්ස
පුග්ගලස්සභගවායදයසතීති යයොජෙත්යථොදට්ඨබ්යබො. 

අට්ඨකථාෙං පෙ ‘‘එවං අස්සාදාදයයො උදාහරණවයසෙ සරූපයතො
දස්යසත්වා ඉදානිතත්ථ පුග්ගලවිභායගෙයදසොවිභාගං දස්යසතුං ‘තත්ථ
භගවා’තිආදිවුත්ත’’න්තිවුත්තං. 

තත්ථ යග්ඝටිතේඤුස්සාති උග්ඝටීයයත පටිවිජ්ඣීයයත, ඨපීයයත වා

සප්පයභයදො විත්ථායරො අත්යථොති යග්ඝටියතො, ජාොතීති ඤූ, උග්ඝටිතං

අත්ථං ඤූ යග්ඝටිතේඤූ, උද්යදසමත්යතයෙව සප්පයභදං සවිත්ථාරං 
පටිවිජ්ඣිතබ්බං අත්ථං පටිවිජ්ඣතීති අත්යථො. යයො පුග්ගයලො 
උද්යදයසයෙව උද්දිට්ඨමත්යතයෙව අත්ථං ඤත්වා අත්ථසිද්ධිප්පත්යතො
යහොති, යසො උග්ඝටිතඤ්ඤූොම. 

විපඤ්චීයයත විත්ථරීයයත අත්යථොති විපේචියතො, තං ජාොතීති 

විපේචිතේඤූ. යයො පුග්ගයලො නිද්යදයසෙ නිද්දිට්ඨමත්තයමව අත්ථං
ඤත්වාඅත්ථසිද්ධිප්පත්යතො, යසොවිපඤ්චිතඤ්ඤූොම. 

පටිනිද්යදයසෙ අත්යථො යෙතබ්යබො පායපතබ්යබොති යෙයෙයො. යයො
පුග්ගයලොපටිනිද්යදයසෙවාපටියලොයමෙවාවිභත්තංඑව අත්ථංඤත්වා
අත්ථසිද්ධිප්පත්යතො, යසො යෙයයයො ොම. නිස්සරණයදසොයයව 
උග්ඝටිතඤ්ඤුස්සපටියවධාභිසමයයොසිද්යධොයහොති, ආදීෙවයදසොයයචව
නිස්සරණයදසොයච විපඤ්චිතඤ්ඤුස්සපටියවධාභිසමයයොසිද්යධොයහොති, 
අස්සාදයදසොය ච ආදීෙවයදසොය ච නිස්සරණයදසොය ච යෙයයස්ස
පටියවධාභිසමයයොසිද්යධොයහොතීතිඅධිප්පායයොඉධ ගයහතබ්යබො. 

පදපරයමො පයෙත්ථ පටියවධාභිසමයභජොභාවයතො ෙ ගහියතො.
තස්මිඤ්ච අග්ගහියත අස්සායදො, ආදීෙයවො, නිස්සරණං, අස්සාදාදීෙවා, 
අස්සාදනිස්සරණානි, ආදීෙවනිස්සරණානි, අස්සාදාදීෙවනිස්සරණානි චාති
සත්තසු පට්ඨාෙෙයයසු තතියඡට්ඨසත්තමාව ගහිතා, අවයසසා චත්තායරො
ෙයා ෙ ගහිතා. යවයෙයයවිෙයොභාවයතො හි ගහණාගහණං දට්ඨබ්බං.
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යවයෙයයවිෙයඤ්ච යවයෙයයාෙං සන්තායෙ අරියමග්ගස්සුප්පාදෙං, ෙ
සාසෙවිෙයෙමත්තං, අරියමග්ගුණප්පාදෙඤ්ච යථාවුත්යතහි එව තීහි
පදට්ඨාෙෙයයහිසිජ්ඣතීතිඉතයරෙයාඉධෙවුත්තා. 

යස්මාපෙ යප යක (යපටයකො.23) – 

‘‘තත්ථකතයමොඅස්සායදොචආදීෙයවොච? 
‘යානිකයරොතිපුරියසො, තානිපස්සතිඅත්තනි; 
කලයාණකාරීකලයාණං, පාපකාරීචපාපක’න්ති. 

‘‘තත්ථයංකලයාණකාරීකලයාණං පච්චනුභායභොති, අයං අස්සායදො.යං 
පාපකාරීපාපංපච්චනුභායභොති, අයංආදීෙයවො. 

‘‘අට්ඨියම, භික්ඛයව, යලොකධම්මා. කතයම අට්ඨ? ‘ලායභො’තිආදි (අ. 
නි.8.6). තත්ථලායභොයයසොසුඛංපසංසා, අයංඅස්සායදො.අලායභොඅයයසො
දුක්ඛංනින්දා, අයංආදීෙයවො. 

‘‘තත්ථ කතයමොඅස්සායදොචනිස්සරණඤ්ච? 

‘සුයඛො විපායකොපුඤ්ඤාෙං, අධිප්පායයොච ඉජ්ඣති; 
ඛිප්පඤ්චපරමංසන්තිං, නිබ්බාෙමධිගච්ඡතී’ති.– 

අයංඅස්සායදොචනිස්සරණඤ්ච. 

‘‘ද්වත්තිංසිමානි, භික්ඛයව, මහාපුරිසස්ස මහාපුරිසලක්ඛණානි, යයහි
සමන්ොගතස්ස මහාපුරිසස්ස ද්යවයයව ගතියයො භවන්ති…යප.…
විවටච්ඡයදොති සබ්බං ලක්ඛණසුත්තං (දී. නි. 3.199) අයං අස්සායදො ච
නිස්සරණඤ්ච. 

‘‘තත්ථකතයමොආදීෙයවොචනිස්සරණඤ්ච? 

‘භාරාහයවපඤ්චක්ඛන්ධා, භාරහායරොචපුග්ගයලො; 
භාරාදාෙංදුඛංයලොයක, භාරනික්යඛපෙංසුඛං. 

‘නික්ඛිපිත්වාගරුංභාරං, අඤ්ඤංභාරංඅොදිය; 
සමූලංතණ්හමබ්බුය්හ, නිච්ඡායතොපරිනිබ්බුයතො’ති.(සං.නි. 3.22) 
– 

අයංආදීෙයවොචනිස්සරණඤ්ච. 

‘‘තත්ථකතයමොඅස්සායදොචආදීෙයවොචනිස්සරණඤ්ච? 

‘කාමාහිචිත්රාමධුරාමයෙොරමා, විරූපරූයපෙමයථන්තිචිත්තං; 
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තස්මා අහං පබ්බජියතොම්හි රාජ, අපණ්ණකං සාමඤ්ඤයමව 
යසයයයො’ති.(ම.නි.2.307; යථරගා.787; යපටයකො.23) – 

අයංඅස්සායදොචආදීෙයවොචනිස්සරණඤ්චා’’තිවුත්තං, තස්මා යතපිෙයා
ඉධනිද්ධායරත්වායවදිතබ්බා.ඵලාදීසුපිඅයංෙයයොලබ්භතියයව. 

යස්මා යප යක (සං. නි. 1.23, 192; යපටයකො. 22; මි. ප. 2.1.9) – 
‘‘තත්ථ කතමං ඵලඤ්ච උපායයො ච? ‘සීයල පතිට්ඨාය ෙයරො
සප්පඤ්යඤො’තිගාථා, ඉදංඵලඤ්චඋපායයොච. 

‘‘තත්ථකතමංඵලඤ්චආණත්තිච? 

‘සයචභායථදුක්ඛස්ස, සයචයවොදුක්ඛමප්පියං; 
මාකත්ථපාපකංකම්මං, ආවිවායදිවාරයහො’ති.(උදා.44) – 

ඉදං ඵලඤ්චආණත්තිච. 

‘‘තත්ථකතයමොඋපායයොචආණත්තිච? 

‘කුම්භූපමංකායමිමංවිදිත්වා, ෙගරූපමංචිත්තමිදංඨයපත්වා; 
යයොයධථ මාරං පඤ්ඤාවුයධෙ, ජිතඤ්ච රක්යඛ අනියවසයෙො
සියා’ති.(ධ. ප.40) – 

අයං උපායයො ච ආණත්ති චා’’ති වුත්තං, තස්මා එවං ඵලාදීෙං 
දුක්ඛවයසොපිඋදාහරණංයවදිතබ්බං. 

‘‘උග්ඝටිතඤ්ඤුආදීෙං තිණ්ණං පුග්ගලාෙං ඉමස්ස පුග්ගලස්ස ඉමං 
යදයසති, ඉමස්ස පුග්ගලස්ස ඉමං යදයසතී’’ති යයහි පුග්ගයලහි
අස්සාදාදයයො යථාරහං ආචරියයෙ විභත්තා, යත පුග්ගලා යාහි පටිපදාහි
භින්ො, තාපටිපදාකිත්තිකා භවන්ති, තාහිභින්ොපුග්ගලාචකිත්තිකාති
විචාරණායසම්භවයතොතා පටිපදා, යත ච පුග්ගලා එත්තකාති ගණෙයතො

දස්යසතුං ‘‘තත්ථචතස්යසො පටිපදා’’තිආදිආරද්ධං. 

තත්ථ තත්ථාතියතසුඋග්ඝටිතඤ්ඤුආදීසු පුග්ගයලසු.යයපුග්ගලායාහි
පටිපදාහිභින්ො, තාපටිපදාචතස්යසොභවන්ති, යතච පුග්ගලාචත්තායරොති
යයොජො කාතබ්බා. කතමා චතස්යසො? දුක්ඛාපටිපදා දන්ධාභිඤ්ඤා, 
දුක්ඛාපටිපදා ඛිප්පාභිඤ්ඤා, සුඛාපටිපදා දන්ධාභිඤ්ඤා, සුඛාපටිපදා 
ඛිප්පාභිඤ්ඤාචාතිචතස්යසො.කතයමචත්තායරො? තණ්හාචරියතොමන්යදො 
පුග්ගයලො, තණ්හාචරියතො උදත්යතො පුග්ගයලො, දිට්ඨිචරියතො මන්යදො 
පුග්ගයලො, දිට්ඨිචරියතොඋදත්යතොපුග්ගයලොචාතිචත්තායරො. 
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පටුෙ 

පටිපදාභිඤ්ඤාහි කයතො විභායගොපි පටිපදාහි කයතො විභායගො ොම
යහොති අවිොභාවයතොති මෙසි කත්වා ‘‘චතස්යසො පටිපදාභිඤ්ඤා’’ති
අවත්වා‘‘චතස්යසො පටිපදා’’තිවුත්තා.තාපයෙතාසමථවයසොපිභින්ො, 
විපස්සොවයසොපි භින්ො. කථං සමථවයසෙ? පථවීකසිණාදීසු
සබ්බපඨමං ‘‘පථවී පථවී’’තිආදිො පවත්තමෙසිකාරයතො පට්ඨාය යාව
ඣාෙස්ස උපචාරං උප්පජ්ජති, තාව පවත්තා පඤ්ඤා සමථභාවො
‘‘පටිපදා’’ති වුච්චති.උපචාරයතොපෙපට්ඨායයාවඅප්පො, තාව පවත්තා
පඤ්ඤා ‘‘අභිඤ්ඤා’’ති වුච්චති යහට්ඨිමපඤ්ඤායතො
අධිගතපඤ්ඤාභාවයතො. 

සා ච පටිපදා කස්සචි දුක්ඛා කිච්ඡා යහොති 
නීවරණාදිපච්චනීකධම්මසමුදාචාරග්ගහණතාය, කස්සචි තදභාවයතො සුඛා
අකිච්ඡා යහොති, අභිඤ්ඤාපි කස්සචි දන්ධා අසීඝප්පවත්ති යහොති
අවිසදඤාණතාය, කස්සචිඛිප්පා සීඝප්පවත්තියහොතිවිසදඤාණතායාති. 

කථං විපස්සොවයසෙ? යයො රූපාරූපමුයඛෙ විපස්සෙං
අභිනිවිසන්යතො චත්තාරි මහාභූතානි පරිග්ගයහත්වා උපාදාරූපං
පරිග්ගණ්හාති, අරූපං පරිග්ගණ්හාති, රූපාරූපං පෙ පරිග්ගණ්හන්යතො

දුක්යඛෙ කසියරෙ කිලමන්යතො පරිග්ගහඑතඋං සක්යකොති, තස්ස 

දුක්ඛාපටිපදා ොම යහොති. පරිග්ගහිතරූපාරූපස්ස විපස්සොපරිවායස 

මග්ගපාතුභාවදන්ධතාය දන්ධාභිේො ොමයහොති. තබ්බිපරියායයෙඉතරා
ද්යව යහොන්ති. විපස්සොවයසෙ පෙ භින්ොයයව පටිපදාභිඤ්ඤායයො ඉධ

දට්ඨබ්බා අභිසමයාධිකාරත්තා, අට්ඨකථාෙං පෙ ‘‘එවං යයසං පුග්ගලාෙං
වයසෙයදසොවිභායගොදස්සියතො, යතපුග්ගයලපටිපදාවිභායගෙවිභජිත්වා 
දස්යසතුං ‘චතස්යසොපටිපදා’තිආදිවුත්ත’’න්ති (යෙත්ති.අට්ඨ.6) වුත්තං. 
යයොජොෙයයොවුත්තෙයානුභාසායරයෙවයවදිතබ්යබො. 

චතූහි පටිපදාභිඤ්ඤාහි චත්තායරො පුග්ගලා සබ්යබව අනියමයතො 
වට්ටදුක්ඛයතොකිංනුභායඛොනියයන්ති, උදාහු‘‘ඉමායපටිපදාභිඤ්ඤායඅයං
පුග්ගයලො නියයාති, ඉමාය පටිපදාභිඤ්ඤාය අයං පුග්ගයලො නියයාතී’’ති
නියමයතො ච නියයාතීති විචාරණාය සම්භවයතො ‘‘අයං පුග්ගයලො ඉයමහි
නිස්සයයහි උපනිස්සයපච්චයං ලභිත්වා ඉමාය පටිපදාභිඤ්ඤාය

වට්ටදුක්ඛයතො නියයාතී’’ති නියයමත්වා දස්යසතුං ‘‘තණ්හාචරියතො

මන්යදො’’තිආදිවුත්තං. 

තත්ථ තණ්හාචරියතො මන්යදො පුග්ගයලො සතිපට්ඨායෙහි නිස්සයෙහි 

උපනිස්සයපච්චයං ලභිත්වා සතින්ද්රියෙෙ සතින්ද්රියාධියකෙ අරියමග්යගෙ 
දුක්ඛාපටිපදාදන්ධාභිඤ්ඤාය වට්ටදුක්ඛයතො නියයාති, තණ්හාචරියතො

උදත්යතො පුග්ගයලො ඣායෙහි නිස්සයෙහි උපනිස්සයපච්චයං ලභිත්වා 

සමාධින්ද්රියෙෙ සමාධින්ද්රියාධියකෙ අරියමග්යගෙ 
දුක්ඛාපටිපදාඛිප්පාභිඤ්ඤාය වට්ටදුක්ඛයතොනියයාති, දිට්ඨිචරියතො මන්යදො
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පටුෙ 

පුග්ගයලො සම්මප්පධායෙහි නිස්සයෙහි උපනිස්සයපච්චයං ලභිත්වා 

වීරියින්ද්රියෙෙ වීරියින්ද්රියාධියකෙඅරියමග්යගෙසුඛාපටිපදාදන්ධාභිඤ්ඤාය
වට්ටදුක්ඛයතො නියයාති, දිට්ඨිචරියතො උදත්යතො පුග්ගයලො සච්යචහි 

නිස්සයෙහි උපනිස්සයපච්චයං ලභිත්වා පේඤින්ද්රියෙෙ 
පඤ්ඤින්ද්රියාධියකෙ අරියමග්යගෙ සුඛාපටිපදාඛිප්පාභිඤ්ඤාය

වට්ටදුක්ඛයතොනියයාතීතියයොජොකාතබ්බා. අට්ඨකථාෙං පෙ– 

‘‘චත්තායරො පුග්ගලාති යථාවුත්තපටිපදාවිභායගයෙව චත්තායරො 
පටිපන්ෙකපුග්ගලා, තං පෙ පටිපදාවිභාගං සද්ධිං යහතුපායඵයලහි
දස්යසතුං ‘තණ්හාචරියතො’තිආදිවුත්ත’’න්ති(යෙත්ති.අට්ඨ.6) – 

වුත්තං. තත්ථ තණ්හාචරියතොති තණ්හාය නිබ්බත්තිතං චරිතං එතස්ස

පුග්ගලස්සාති තණ්හාචරියතො. මන්යදොති මන්දියාය අවිජ්ජාය

සමන්ොගයතොති මන්යදො, යමොහාධිකපුග්ගයලො. යදත්යතොති උදඅත්යතො, 

උළාරපඤ්යඤොතිඅත්යථො. උළාරංඵලංයදතීති යයදො, යකොයසො? පවිචයයො, 

අත්තනි නිබ්බත්යතොති අත්යතො, උයදො අත්යතො යස්ස පුග්ගලස්සාති 

යදත්යතොතිවචෙත්යථොකාතබ්යබො. 

පඨමාය පටිපදාය යහතු ොම තණ්හාචරිතතා, මන්දපඤ්ඤතා ච, 
උපායයො සතින්ද්රියං, සබ්බාසම්පිඵලංනියයාෙයමව.දුතියායපටිපදායයහතු
ොම තණ්හාචරිතතා, උදත්තපඤ්ඤතා ච, උපායයො වීරියින්ද්රියං. තතියාය
පටිපදායයහතුොම දිට්ඨිචරිතතා, මන්දපඤ්ඤතාච, උපායයොසමාධින්ද්රියං.
චතුත්ථියාපටිපදායයහතු ොමදිට්ඨිචරිතතා, උදත්තපඤ්ඤතාච, උපායයො
පඤ්ඤින්ද්රියන්තියහතුපායඵලානි දට්ඨබ්බානි. 

එත්ථ ච දිට්ඨිචරියතො උදත්යතො පුග්ගයලො උග්ඝටිතඤ්ඤූ ොම, 
දිට්ඨිචරියතොමන්යදොයචවතණ්හාචරියතොඋදත්යතොචවිපඤ්චිතඤ්ඤූොම, 
තණ්හාචරියතො මන්යදො පුග්ගයලො යෙයයයො ොම, තස්මා ‘‘තත්ථ භගවා
උග්ඝටිතඤ්ඤුස්ස පුග්ගලස්ස නිස්සරණං යදසයතී’’තිආදිො ෙයයෙ
උග්ඝටිතඤ්ඤුආදියවයෙයයත්තයස්ස යභදදස්සයෙෙ නිස්සරණං යදසයති, 
‘‘ආදීෙවඤ්ච නිස්සරණඤ්ච යදසයති, අස්සාදඤ්ච ආදීෙවඤ්ච 
නිස්සරණඤ්ච යදසයතී’’ති යදසොවිභායගො දස්සියතො. ‘‘තත්ථ චතස්යසො 
පටිපදා’’තිආදිො පටිපදායභදදස්සයෙෙ ‘‘තණ්හාචරියතො මන්යදො 
පුග්ගයලො, තණ්හාචරියතො උදත්යතො පුග්ගයලො, දිට්ඨිචරියතො මන්යදො 
පුග්ගයලො, දිට්ඨිචරියතො උදත්යතො පුග්ගයලො’’ති චතුධා භින්ෙං
තණ්හාචරිතමන්දාදිකං පුග්ගලචතුක්කංදස්සිතන්තිදට්ඨබ්බං. 

ඉදානිචතූහිපටිපදාභිඤ්ඤාහිචතුධාභින්ෙං තණ්හාචරිතමන්දචතුක්කං

අත්ථෙයයයොජොය දුතියාය විසයං කත්වා දස්යසතුං ‘‘යයභො

තණ්හාචරිතා’’තිආදි වුත්තං. තත්ථ තණ්හාය සමාධිපටිපක්ඛත්තා
තණ්හාචරිතා මන්දඋදත්තා උයභො පුග්ගලා සමථපුබ්බඞ්ගමාය විපස්සොය
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පටුෙ 

උපනිස්සයං ලභිත්වා රාගවිරාගාය මග්ගපඤ්ඤාය නියයන්ති 
යචයතොවිමුත්තියා යසක්ඛඵලභාවාය. සම්මාදිට්ඨිසහියතයෙව
සම්මාසමාධිොනියයාෙං භවති, ෙසම්මාසමාධිොඑව, තස්මා දිට්ඨිචරිතා
මන්දඋදත්තා උයභො පුග්ගලා විපස්සොපුබ්බඞ්ගයමෙ සමයථෙ
අවිජ්ජාවිරාගාය මග්ගපඤ්ඤාය නියයන්ති පඤ්ඤාවිමුත්තියා
අයසක්ඛඵලභාවායාති චත්තායරොපි පුග්ගලා දුවිධායයව භවන්තීති වුත්තං
යහොති. 

රාගවිරාගාොති රඤ්ජතීති රායගො, යසො විරජ්ජති එතායාති විරාගා, 

රාගස්සවිරාගා රාගවිරාගා, තායරාගවිරාගාය. යචයතොතිචිත්තප්පයභයදෙ
චසමාධිවුච්චතියථා‘‘චිත්තංපඤ්ඤඤ්ච භාවය’’න්ති(සං.නි.1.23, 192; 

මි. ප. 2.1.9.). පටිප්පස්සද්ධිවයසෙ පටිපක්ඛයතො විමුච්චතීති විමුත්ති, 

යචතසා චිත්යතෙ සමාධිො විමුච්චතීති යචයතොවිමුත්ති, යචයතො එව වා

විමුත්ති යචයතොවිමුත්ති, අොගාමිඵලසමාධි. අොගාමිපුග්ගයලො හි

සමාධිස්මිං පරිපූරකාරිතාය යචයතොවිමුත්තියා නියයාති. අවිජ්ජාවිරාගාොති

අවින්දියංකායදුච්චරිතාදිංවින්දතීති අවිජ්ජා, වින්දියංවාකායසුචරිතාදිංෙ

වින්දතීති අවිජ්ජා නිරුත්තිෙයයෙ. විරජ්ජති එතායාති විරාගා, අවිජ්ජාය

විරාගා අවිජ්ජාවිරාගා, තාය අවිජ්ජාවිරාගාය. පකායරහි ජාොතීති පේො, 

විමුච්චතීති විමුත්ති, පඤ්ඤාය විමුච්චතීති පේොවිමුත්ති, පඤ්ඤා එව වා

විමුත්ති පේොවිමුත්ති, අරහත්තඵලපඤ්ඤා, තාය පඤ්ඤාවිමුත්තියා. 

‘‘යතසුකතයමපුග්ගලායකෙඅත්ථෙයයෙහාතබ්බා’’තිවත්තබ්බයතො 

‘‘තත්ථයෙසමථපුබ්බඞ්ගමාහී’’තිආදිවුත්තං.තත්ථ තත්ථාතියතසු‘‘උයභො
තණ්හාචරිතා’’තිආදිො විභත්යතසු පුග්ගයලසු යය උයභො තණ්හාචරිතා
මන්දඋදත්තා පුග්ගලා සමථ…යප.… නියයන්ති, යත උයභො තණ්හාචරිතා 

මන්දඋදත්තා පුග්ගලා ෙන්දියාවට්යටෙ ෙයයෙ හාතබ්බා ගයමතබ්බා
යෙතබ්බා.යයඋයභොදිට්ඨිචරිතාමන්දඋදත්තා පුග්ගලාවිපස්සො…යප.…
සමයථෙ නියයන්ති, යත උයභො දිට්ඨිචරිතා මන්දඋදත්තා පුග්ගලා

සීහවික්කී යතෙෙයයෙ හාතබ්බා ගයමතබ්බායෙතබ්බාතිඅත්යථො. 

7. ‘‘තත්ථ චතස්යසො පටිපදා’’තිආදිො යදසොහායරෙ
දුක්ඛාපටිපදායභයදෙ තණ්හාචරිතමන්දාදියභයදො පුග්ගයලො විභත්යතො, 
අම්යහහිචඤායතො, ‘‘තස්සවිභත්තාෙන්තරංස්වායංයදසොහායරො කත්ථ
සංවණ්යණතබ්යබ ධම්යම යකෙචි ආකායරෙ සම්භවතී’’ති

පුච්ඡිතබ්බභාවයතො ‘‘ස්වාෙං හායරො කත්ථ සම්භවතී’’තිආදිමාහ.
ෙවමක්ඛණසම්පන්ෙස්ස සත්ථා යං ධම්මං යදයසති, තස්මිං
සංවණ්යණතබ්යබ ධම්යම යා වීමංසාදිකා සුතමයාදිකා තිස්යසො පඤ්ඤා
විභත්තා, තාහි පඤ්ඤාහි යය උග්ඝටිතඤ්ඤුආදයයො තයයො පුග්ගලා 
විභත්තා, ඉති විභත්තාකායරෙ අයං යදසොහායරො සත්ථාරා යදයසතබ්යබ
ධම්යමසම්භවතීති දට්ඨබ්යබො. 
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පටුෙ 

තත්ථ ස්වාෙං හායරොති යදසොහායරෙ පටිපදාවිභායගෙ

යවයෙයයපුග්ගලවිභායගො දස්සියතො, යසො අයං යදසොහායරො. කත්ථ

සම්භවතීති කත්ථ සංවණ්යණතබ්යබ ධම්යම සංවණ්ණොභායවෙ 

සම්භවතීති. ෙස්සාති යයො යසො යවයෙයයයො පච්චන්තජාදීහි අට්ඨහි
අක්ඛයණහිවිමුත්යතො, සවෙධාරණාදීහිචසම්පත්තීහිසමන්ොගයතො, තස්ස 

යවයෙයයස්ස. සත්ථාති සයදවකං යලොකං සාසති අනුභාසාසතීති සත්ථා. 

ධම්මන්ති යදසිතං සංවණ්යණතබ්බං ධම්මං. යදසෙතීති

සඞ්යඛපෙයවිත්ථාරෙයයහිභාසති. අේෙතයරොතිභගවයතොසාවයකසුඑවං

ධම්මං යදයසතුං සමත්යථො සාවයකො. ගරුට්ඨානියෙොති ගාරවස්ස
ඨාෙභූයතහි සීලසුතචාගාදිගුණණවියසයසහි යුත්යතො මානියතො

සද්දහිතබ්බවචයෙො. සබ්රහ්මචාරීතිසමං, සහ වාබ්රහ්මංසත්ථුසාසෙංචරති

පටිපජ්ජතීති සබ්රහ්මචාරී. සද්ධං ලභති ‘‘යයො සත්ථා ධම්මං යදයසති, යසො
සත්ථාසම්මාසම්බුද්යධොයහොතී’’ති සත්ථරි, ‘‘ස්වාක්ඛායතොවතායංධම්යමො
සාත්යථො සබයඤ්ජයෙො එකන්තපරිපුණ්යණො එකන්තපරිසුද්යධො
අත්ථාවයහො හිතාවයහො සුඛාවයහොඣාෙමග්ගඵලනිබ්බත්තයකො, අම්යහහි
ච සද්දහිතබ්යබො’’ති යදසියත ධම්යම ච අචලසද්ධං ලභති, සද්දහෙං
අත්තයෙො සන්තායෙ පුෙප්පුෙං උප්පායදති. තථා ‘‘යයො සාවයකො ධම්මං
යදයසති, යසො සාවයකො සඞ්යඛපයතො වා විත්ථාරයතො වා ධම්මං යදයසතුං
සමත්යථොවතගරුට්ඨානියයො සබ්රහ්මචාරීමානියතොසද්දහිතබ්බවචයෙො’’ති
යදසයක සාවයක ච ‘‘තාදියසෙ සාවයකෙ යදසියතො යයො ධම්යමො, යසො
ධම්යමො සාත්යථො සබයඤ්ජයෙො එකන්තපරිපුණ්යණො එකන්තපරිසුද්යධො 
අත්ථාවයහො හිතාවයහො සුඛාවයහොඣාෙමග්ගඵලනිබ්බත්තයකො, අම්යහහි
චසද්දහිතබ්යබො’’ති සාවයකෙයදසිතධම්යමචසද්ධංසද්දහෙංඅත්තයෙො
සන්තායෙපුෙප්පුෙංඋප්පායදතීති අත්යථො. 

තත්ථාතිතස්මිං සද්දහිතබ්යබසත්ථාරා යදසිතධම්යම යචවසාවයකෙ
යදසිතධම්යමචසද්දහන්තස්සයවයෙයයස්ස යාවීමංසා, වීමංසන්තස්සයා
උස්සාහො, උස්සහන්තස්ස යා තුලො, තුලයන්තස්ස යා උපපරික්ඛා, සා

අයං වීමංසාදිකා පඤ්ඤා සද්ධානුභාසායරෙ පවත්තෙයතො සුතමයී පේො 

ොම.තත්ථවීමංසෙං විමංසා, පා යා, පා අත්ථස්සචවීමංසා.වීමංසතීති

වා වීමංසා, පදංපදන්තයරෙ, පදත්ථංපදත්ථන්තයරෙවිචාරණකාපඤ්ඤා. 
යථා යචත්ථ, එවං උස්සාහොදීසුපිභාවසාධෙකත්තුසාධොනිකාතබ්බානි. 

යස්සාහො ච උස්සායහෙ උපත්ථම්භිකා ධම්මස්ස ධාරණපරිචයසාධිකා 
පඤ්ඤා ච, ෙවීරියං, එත්ථචයා සුතමත්යතයයවපවත්තා, වීමංසාදිභාවං
අප්පත්තා නිවත්තා, සාසුතමයීපඤ්ඤාෙයහොති.යාචසුත්වාවීමංසිත්වා
උස්සාහොදිභාවං අප්පත්තානිවත්තා, යාචසුත්වාවීමංසිත්වාඋස්සහිත්වා
තුලොදිභාවං අප්පත්තා නිවත්තා, යා ච සුත්වා වීමංසිත්වා උස්සහිත්වා
තුලයිත්වා උපපරික්ඛෙභාවං අප්පත්තානිවත්තා, සාපි පඤ්ඤාෙ සුතමයී
පඤ්ඤා යහොතීති දට්ඨබ්බා. යා පෙ සුත්වා සද්දහන්තස්ස වීමංසා, 



ඛුද්දකනිකායය   යෙත්තිවිභාවිනී 

63 

පටුෙ 

වීමංසන්තස්ස උස්සාහො, උස්සහන්තස්ස තුලො, තුලයන්තස්ස

උපපරික්ඛායහොති, අයං සුතමයී පේො ොමයහොතීතිදට්ඨබ්බා. 

සුතමයී පඤ්ඤා ආචරියයෙ විභත්තා, අම්යහහි ච ඤාතා, ‘‘කතමා 
චින්තාමයී පඤ්ඤා’’ති වත්තබ්බභාවයතො සුතමයියා පඤ්ඤාය

විභජොෙන්තරං චින්තාමයිං පඤ්ඤං විභජිතුං ‘‘තථා සුයතෙ

නිස්සයෙො’’තිආදිමාහ.තත්ථ සුතන්තිසුයයයතපරියත්තිධම්යමොති සුයතො, 

සවෙං පරියත්තිධම්මස්සාති වා සුතං, දුවිධම්පි සුතං. නිස්සයෙෙ 
උපනිස්සායාති අත්යථො. ඉත්ථම්භූතලක්ඛයණ යචතං ‘‘සුයතෙ
නිස්සයයො’’ති කරණවචෙං. එත්ථ පෙ ‘‘ඉදං පාණාතිපාතාදිවිරමෙං
සීලෙට්යඨෙ සීලං, අයං එකග්ගතා සමාදහෙට්යඨෙ සමාධි, ඉමානි
භූතුපාදානිරුප්පෙට්යඨෙරූපානි, ඉයමඵස්සාදයයො ෙමෙට්යඨෙොමානි, 
ඉයමරූපාදයයොපඤ්චධම්මාරාසට්යඨෙඛන්ධා’’තියතසංයතසං ධම්මාෙං

පීළොදිසභාවස්ස වීමංසොභූතා පඤ්ඤා වීමංසා ොම. යතසංයයව

සීලසමාධිආදීෙංසීලතිපතිට්ඨහතිඑත්ථාති සීලන්තිආදිවචෙත්ථංපුච්ඡිත්වා 
සභාගලක්ඛණරසපච්චුපට්ඨාෙපදට්ඨාොෙං තුයලත්වා විය ගහණපඤ්ඤා 

තුලෙං ොම. යතසංයයව සීලසමාධිආදීෙං ධම්මාෙං සභාවලක්ඛණං 
අවිජහිත්වා අනිච්චතාදුක්ඛතාදිෙමෙරුප්පොදිසප්පච්චයසඞ්ඛතාදිආකායර 

විතක්යකත්වා උපපරික්ඛණපඤ්ඤා එව යපපරික්ඛා ොමාති වියසසයතො
දට්ඨබ්යබො. සුතධම්මස්ස ධාරණපරිචයවයසෙ පවත්තෙයතො සුතමයී
පඤ්ඤා උස්සාහො ජාතා විය ෙ චින්තාමයී පඤ්ඤා චින්තිතස්ස
ධාරණපරිචයවයසෙඅප්පවත්තෙයතොති ‘‘උස්සාහො’’තිෙවුත්තං. 

සුතමයී පඤ්ඤා යචව චින්තාමයී පඤ්ඤා ච ආචරියයෙ විභත්තා, 
අම්යහහි ච ඤාතා, ‘‘කතමා භාවොමයී පඤ්ඤා’’ති වත්තබ්බභාවයතො
කාරණභූතාෙං ද්වින්ෙං සුතමයිචින්තාමයිපඤ්ඤාෙං දස්සොෙන්තරං 

ඵලභූතංභාවොමයිං පඤ්ඤං විභජන්යතො ‘‘ඉමාහි ද්වීහී’’තිආදිමාහ.තත්ථ 

ඉමාහි ද්වීහි පේොහීති සුතමයිචින්තාමයිපඤ්ඤාහි කාරණභූතාහි. 
සුතමයිපඤ්ඤාය වා චින්තාමයිපඤ්ඤාය වා උභයත්ථ වා ඨියතොයයව

යයොගාවචයරොවිපස්සෙං ආරභතීති. මෙසිකාරසම්පයුත්තස්සාතිරූපාරූයපසු 
පරිග්ගහාදිවයසෙ සඞ්ඛායරසු අනිච්චතාදිවයසෙ මෙසිකායරෙ සම්මා
පකායරහි යුත්තප්පයුත්තස්ස. 
දිට්ඨිවිසුද්ධිකඞ්ඛාවිතරණවිසුද්ධිමග්ගාමග්ගඤාණදස්සෙවිසුද්ධි- 
පටිපදාඤාණදස්සෙවිසුද්ධිසම්පාදයෙෙ විපස්සෙං උස්සුක්කන්තස්ස

යයොගාවචරස්ස සන්තායෙ ඤාණදස්සෙවිසුද්ධිසඞ්ඛාතං ෙං 

අරියමග්ගො ං නිබ්බාොරම්මණදස්සෙභූමිෙං වා භාවොභූමිෙං වා

යප්පජ්ජති, අයං භාවොමයී පේොති අත්යථො දට්ඨබ්යබො. යදිපි

පඨමමග්ගඤාණං පඨමං නිබ්බාෙදස්සෙයතො ‘‘දස්සෙ’’න්ති වුත්තං, 

භාවොවයසෙ පෙ පවත්තෙයතො ‘‘භාවොමයී පේො’’ති යවදිතබ්බං. 

දස්සෙභූමීතිපඨමමග්ගඵලානි, යසසානි‘‘භාවොභූමී’’ති වුච්චන්ති. 
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8. අම්හාකාචරිය තුම්යහහි ‘‘යස්ස සත්ථා වා’’තිආදිො
සුතමයිපඤ්ඤාදිකා විභත්තා, එවං සති සුයතෙ විො චින්තාමයී පඤ්ඤා
ොමෙභයවයය, මහායබොධිසත්තාෙංපෙසුයතෙවිොචින්තාමයී පඤ්ඤා
යහොත්යවවාතියචොදෙංමෙසිකත්වාතස්මිංසඞ්ගයහත්වාපකාරන්තයරෙ

විභජිතුං ‘‘පරයතොයඝොසා’’තිආදිමාහ. 

තත්ථ පරයතොයඝොසාති පරයතො පවත්යතො යදසොයඝොයසො පච්චයයො

එතිස්සාති පරයතොයඝොසා. පච්චත්තසමුට්ඨතාති පති විසුං අත්තනියයව

සමුට්ඨිතා. යෙොනියසොමෙසිකාරාතියතසංයතසංචින්යතතබ්බාෙංරූපාදීෙං
ධම්මාෙං රුප්පෙෙමොදිසභාවපරිග්ගණ්හොදිො උපායයෙ
පවත්තමෙසිකාරාචින්තාමයීපඤ්ඤාොම, ඉමිොසාවකාපිසාමඤ්ඤයතො
ගහිතා, තථාපි උග්ඝටිතඤ්ඤුආදීෙංයයව වුත්තත්තා සාවකා ඉධ ගහිතා, 

තස්මා පුරිමෙයයො යුත්තතයරො. පරයතොති ධම්මයදසකයතො පවත්යතෙ
ධම්මයදසොයඝොයසෙ යහතුො යං ඤාණං උප්පජ්ජති, 
පච්චත්තසමුට්ඨියතෙ, යයොනියසොමෙසිකායරෙ ච යහතුො යං ඤාණං

උප්පජ්ජති, අෙං භාවොවයසෙ පවත්තෙයතො භාවොමයී පේො ොම, 
ඉමිො සාවකාපි සාමඤ්ඤයතො ගහිතා, තථාපි උග්ඝටිතඤ්ඤුආදීෙංයයව

වුත්තත්තා සාවකා ඉධ ගහිතා, තස්මා පුරිමෙයයො යුත්තතයරො. පරයතොති
ධම්මයදසකයතො පවත්යතෙ ධම්මයදසොයඝොයසෙ යහතුො යං ඤාණං
උප්පජ්ජති, පච්චත්තසමුට්ඨියතෙ, යයොනියසොමෙසිකායරෙච යහතුොයං
ඤාණං උප්පජ්ජති, අයං භාවොවයසෙ පවත්තෙයතො භාවොමයී පඤ්ඤා
ොමාති විභජිත්වා පණ්ඩියතහි යඤයයාති විත්ථායරෙ ගම්භීරත්ථං ඤාතුං 
ඉච්ඡන්යතහි ‘‘එවං පටිපදාවිභායගො’’තිආදිො (යෙත්ති. අට්ඨ. 9) 
අට්ඨකථාවචයෙෙ ජානිතබ්යබො. 

සුතමයිපඤ්ඤාදිකා තිස්යසොපඤ්ඤාආචරියයෙ ොොෙයයහිවිභත්තා, 
අම්යහහි ච ඤාතා, ‘‘තාසු යස්ස එකා වා ද්යව වා පඤ්ඤා අත්ථි, යසො
පුග්ගයලොයකොොයමො, යස්සඑකාපිෙත්ථි, යසොපුග්ගයලොයකොොයමො’’ති
පුච්ඡිතබ්බභාවයතො යස්ස අයං පඤ්ඤා, ඉමා වා අත්ථි, යසො පුග්ගයලො
ඉත්ථන්ොයමො, යස්ස ෙත්ථි, යසො පුග්ගයලො ඉත්ථන්ොයමොති

පටිපදාපඤ්ඤාප්පයභයදෙපුග්ගලංවිභජිතුං ‘‘ෙස්සඉමා’’තිආදිවුත්තං. 

තත්ථ ෙස්ස අතිතික්ඛපඤ්ඤස්ස සුතමයී පඤ්ඤා යචව චින්තාමයී
පඤ්ඤා ච ඉමා ද්යව පඤ්ඤා අත්ථි, අයං අතිතික්ඛපඤ්යඤො 

උද්යදසමත්යතයෙව ජාෙෙයතො යග්ඝටිතේඤූ ොම. ෙස්ස 
ොතිතික්ඛපඤ්ඤස්සඋද්යදසනිද්යදයසහිසුතමයීපඤ්ඤා අත්ථි, චින්තාමයී
පඤ්ඤා ෙත්ථි, අයං ොතිතික්ඛපඤ්යඤො උද්යදසනිද්යදයසහි ජාෙෙයතො 

විපේචිතේඤූ ොම. ෙස්ස මන්දපඤ්ඤස්ස උද්යදසනිද්යදයසහි යෙව
සුතමයී පඤ්ඤා අත්ථි, ෙ චින්තාමයී පඤ්ඤා ච, අයං මන්දපඤ්යඤො 
උද්යදසනිද්යදසපටිනිද්යදයසහි ජාෙෙයතො නිරවයසසවිත්ථාරයදසොය
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පටුෙ 

යෙතබ්බයතො යෙයෙයො ොමාති. අට්ඨකථාෙං පෙ ‘‘ඉදානි යදත්ථං ඉමා
පඤ්ඤා උද්ධටා, තයමව යවයෙයයපුග්ගලවිභාගං යයොයජත්වා දස්යසතුං
‘යස්සා’තිආදිවුත්ත’’න්තිආදි (යෙත්ති.අට්ඨ.8) වුත්තං. 

9. ‘‘තත්ථ භගවා උග්ඝටිතඤ්ඤුස්සා’’තිආදිො යදසෙං විභායවති, 
‘‘තත්ථ චතස්යසො පටිපදා’’තිආදිො පටිපදාවිභායගහි, ‘‘ස්වායං
හායරො’’තිආදිො ඤාණවිභායගහි ච යදසොභාජෙං යවයෙයයත්තයං 
ආචරියයෙවිභත්තං, අම්යහහිචඤාතං, ‘‘යායයදසොපා යායදසොහාරං
යයොයජතුං පුබ්යබ ‘ධම්මං යවො, භික්ඛයව, යදයසස්සාමී’තිආදිො
යදසොහාරස්ස විසයභායවෙ යා පා යදසො නික්ඛිත්තා, සා පා යදසො
යදසොහායරෙ නිද්ධාරියතසු අස්සාදාදීසු අත්යථසු කිමත්ථං යදසයතී’’ති

පුච්ඡිතබ්බත්තා ‘‘ඉමං අත්ථං යදසයතී’’ති නියයමත්වා දස්යසතුං ‘‘සාෙං

ධම්මයදසො’’තිආදිආරද්ධං. 

තත්ථ සාෙංධම්මයදසොතියාධම්මයදසො ආදිකලයාණාදිකාපුබ්යබ
යදසොහාරස්ස විසයභායවෙ නික්ඛිත්තා, සායං ධම්මයදසො අස්සාදාදීසු
කිමත්ථංයදසයතීතිකයථතුකාමතායපුච්ඡති, පුච්ඡිත්වා ‘‘චත්තාරි සච්චානි

යදසයතී’’ති විස්සජ්යජති, තානි සරූපයතො දස්යසතුං ‘‘දුක්ඛං සමුදෙං

නියරොධංමග්ග’’න්තිවුත්තං. පවත්තිපවත්තකනිවත්තිනිවත්තනුභාපායභායවෙ

අවිපරීතභාවයතො ‘‘සච්චානී’’තිවුත්තානි. 

යස්සං යදසොයං සච්චානි යදසොහායරෙ නිද්ධාරිතානි, සා යදසො 
චත්තාරිසච්චානියදසයතීති යුත්තංයහොතු.යස්සංයදසොයං අස්සාදාදයයො
නිද්ධාරිතා, සා යදසො චත්තාරි සච්චානි යදසයතීති ෙ සක්කා වත්තුං. 
යහට්ඨා ච අස්සාදාදයයො නිද්ධාරිතා, තස්මා ‘‘අස්සාදාදයයො’’තිපි

වත්තබ්බන්ති යචොදෙං මෙසි කත්වා ‘‘ආදීෙයවො ඵලේච දුක්ඛ’’න්තිආදි 
වුත්තං. යදසොහායරෙ සංවණ්ණොෙයයෙ යදසොයං නිද්ධාරියතො
ආදීෙයවො යචව ඵලඤ්ච දුක්ඛසච්චං යහොති, අස්සායදො සමුදයසච්චං, 
නිස්සරණං නියරොධසච්චං, උපායයො යචව ආණත්ති ච මග්ගසච්චං යහොති, 
තස්මා‘‘චත්තාරිසච්චානියදසයතී’’ති වත්තබ්බයමවාති. 

තණ්හාවජ්ජා යතභූමකධම්මා දුක්ඛං, යත ච අනිච්චාදීහි පී තත්තා 

ආදීෙවායයව. ඵලන්ති යදසොය ඵලං යලොකියං, ෙ යලොකුත්තරං, තස්මා

දුක්ඛන්ති වත්තබ්බයමව. අස්සායදොති තණ්හාස්සාදස්ස ගහිතත්තා 

‘‘අස්සායදො සමුදයෙො’’ති ච වත්තබ්බං. අස්සායදකයදයසො දුක්ඛයමව, 
අස්සායදකයදයසොදුක්ඛඤ්යචවසමුදයයොච.සහවිපස්සොයඅරියමග්යගොච

භගවයතො ආණත්ති ච යදසොය ඵලාධිගමස්ස උපායභාවයතො ‘‘යපායෙො, 

ආ ත්ති ච මග්යගො’’ති වුත්තං, නිස්සරයණකයදයසොපි මග්යගොති
දට්ඨබ්යබො. ‘‘ඉමානි චත්තාරි සච්චානි යා යදසො වියසසයතො යදසයති, 

කතමා සා’’ති පුච්ඡිතබ්බත්තා වියසසං නියයමත්වා දස්යසතුං ‘‘ඉමානි
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චත්තාරිසච්චානිඉදං ධම්මචක්ක’’න්තිවුත්තං. ඉදං වුච්චමාෙං ධම්මචක්කං
ඉමානිචත්තාරිසච්චානිවියසසයතොයදසයතීතියයොජොකාතබ්බා. 

‘‘යා යදසො ඉමානි චත්තාරි සච්චානි වියසසයතො යදසයති, තස්සා 

යදසොය ධම්මචක්කභාවං කිං භගවා ආහා’’ති වත්තබ්බභාවයතො ‘‘ෙථාහ 

භගවා’’තිආදි වුත්තං. තත්ථ ‘‘ජාතිපි දුක්ඛා’’තිආදිවචෙයතො (මහාව. 14) 
තණ්හාවජ්ජං ජාතිආදිකං යතභූමකධම්මජාතං දුක්ඛස්ස අධිට්ඨාෙභායවෙ, 

දුක්ඛදුක්ඛාදිභායවෙ ච ‘‘දුක්ඛ’’න්ති වුත්තං. යමති මයා පවත්තිතන්ති

යයොජො. භික්ඛයවති සවයෙ උස්සාහං ජයෙතුං ආලපති. බාරා සිෙන්ති

බාරාණසීෙගරස්ස අවිදූයර. ඉසිපතයෙති සීලක්ඛන්ධාදීෙං ඉසෙයතො

ගයවසෙයතො ‘‘ඉසී’’ති යවොහරිතාෙං පච්යචකබුද්ධාෙං පතෙට්ඨායෙ. 

මිගදායෙතිමිගාෙංඅභයදාෙට්ඨායෙකාරියතඅස්සයමව. 

අනුත්තරන්ති උත්තරිතරාභායවෙ අනුභාත්තරං අෙතිසයං. 

ධම්මචක්කන්ති සතිපට්ඨාොදියක සභාවධාරණාදිො අත්යථෙ ධම්යමො

යචව පවත්තෙට්යඨෙ චක්කඤ්චාති ධම්මචක්කං. අප්පටිවත්තිෙන්ති
අප්පටියසධනීයං. කස්මා? ජෙකස්ස භගවයතො ධම්මිස්සරත්තා
සම්මාසම්බුද්ධත්තා, ජඤ්ඤස්සචඅනුභාත්තරත්තා යකොණ්ෙඤ්ඤාදීෙඤ්යචව
අට්ඨාරසබ්රහ්මයකොටියා ච චතුසච්චපටියවධසාධෙයතො ච. ‘‘යකෙ 

අප්පටිවත්තිය’’න්ති පුච්ඡිතබ්බත්තා ‘‘සමය ෙ වා’’තිආදිමාහ. තත්ථ 

සමය ොති පබ්බජ්ජමත්තූපගයතෙ. බ්රාහ්මය ොති ජාතිබ්රාහ්මයණෙ.
පරමත්ථාෙඤ්හිසමණබ්රාහ්මණාෙංපටියසධයෙ චිත්තුප්පාදානුභාප්පජ්ජෙම්පි

ෙත්ථි. යදයවොති ඡකාමාවචරයදයවෙ. බ්රහ්මුොති රූපබ්රහ්මා ගහිතා.

‘‘සමයණෙ වා …යප.… බ්රහ්මුො’’ති එත්තකයමව අවත්වා‘‘යකෙචී’’ති
වුත්තවචයෙෙ අවයසසඛත්තියගහපතිපරිසජො සඞ්ගහිතා. තස්මා
ඛත්තියබ්රාහ්මණගහපතිසමණචාතුමහාරාජිකතාවතිංසමාරබ්රහ්මපරිසා

අට්ඨවිධාපි පටියසයධතුං අසමත්ථායයවාති යවදිතබ්බා. යලොකස්මින්ති 
සත්තසමූයහධම්මචක්කාධායර. 

‘‘ද්වාදස පදානි සුත්ත’’න්ති ගාථානුභාරූපං ධම්මචක්කසුත්යත පදානි

විභජන්යතො ‘‘තත්ථ අපරිමා ා’’තිආදිමාහ. තත්ථ තත්ථාති
ධම්මචක්කයදසොයං (සං.නි.5.1081; මහාව.13ආදයයො; පටි. ම.2.30). 
‘‘අපරිමාණා අක්ඛරා අපරිමාණා පදා’’ති අවත්වා ‘‘අපරිමාණා පදා
අපරිමාණා අක්ඛරා’’ති උප්පටිපාටිවචයෙහි යයභුයයයෙ පදසඞ්ගහිතානීති

දස්යසති. පදා, අක්ඛරා, බයේජොති ච ලිඞ්ගවිපල්ලාසානීති දට්ඨබ්බානි. 

එතස්යසවඅත්ථස්සාතිවත්තබ්බාකාරස්ස චතුසච්චසඞ්ඛාතස්සඅත්ථස්යසව 

සඞ්කාසො පකාසො පකාසොකායරො පඤ්ඤත්තාකායරොති

ආකාරවන්තආකාරසම්බන්යධ සාමිවචෙං. සඞ්කාසොකායරොති ච

සඞ්කාසනීයස්ස අත්ථස්ස ආකායරො. එස ෙයයො යසයසසුපි. ඉතිපීති ඉති
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ඉමිො පකායරෙපි, ඉමිො පකායරෙපි ඉදං ජාතිආදිකං දුක්ඛං
අරියසච්චන්තියවදිතබ්බං. 

අෙන්ති කාමතණ්හාදියභදා අයං තණ්හා. දුක්ඛසමුදයෙොති

දුක්ඛනිබ්බත්තෙස්ස යහතුභාවයතො දුක්ඛසමුදයයො. අෙන්ති

සබ්බසඞ්ඛතයතො නිස්සටා අයං අසඞ්ඛතා ධාතු. දුක්ඛනියරොයධොති
ජාතිආදිප්පයභදස්ස දුක්ඛස්ස අනුභාප්පාදෙනියරොධපච්චයත්තා

දුක්ඛනියරොයධො. අෙන්ති සම්මාදිට්ඨාදියකො අට්ඨඞ්ගියකො අරියයො මග්යගො.
දුක්ඛනියරොධභූතං නිබ්බාෙං ආරම්මණකරණවයසෙ ගතත්තා, 

දුක්ඛනියරොධප්පත්තියා පටිපදාභාවයතො ච දුක්ඛනියරොධගාමිනී පටිපදා. 
යසසංවුත්තෙයයමව. 

‘‘තත්ථඅපරිමාණා’’තිආදිොබයඤ්ජෙපදඅත්ථපදානිවිභජිත්වා යතසං

අඤ්ඤමඤ්ඤං විසයිවිසයභායවෙ සම්බන්ධභාවං දස්යසතුං ‘‘තත්ථ භගවා

අක්ඛයරහි සඞ්කායසතී’’තිආදි වුත්තං. අථ වා භගවා කිං සාමඤ්යඤහි 
අක්ඛරාදීහි සඞ්කායසති වා පකායසති වා, උදාහු යථාරහං සඞ්කායසති 
පකායසතීතිආදිවිචාරණාය සම්භවයතො විසයවිසයිභායවෙ සම්බන්ධභාවං

නියයමත්වාදස්යසතුං ‘‘තත්ථභගවාඅක්ඛයරහිසඞ්කායසතී’’තිආදිවුත්තං.
තත්ථ ‘‘අක්ඛයරහි සඞ්කායසතී’’ති කස්මා එවං වුත්තං, ෙනුභා
‘‘දුක්ඛසච්ච’’න්තිආදීසු පයදයෙව දුක්ඛසච්චත්ථත්තාදියකො
සඞ්කාසිතබ්යබොති? සච්චං, පදාවයවස්ස පෙ අක්ඛරස්ස ගහණමුයඛයෙව
අක්ඛරසමුදායස්සපි පදස්ස ගහණං යහොති, පයද ගහියත ච
දුක්ඛසච්චත්ථාදිකාවයබොයධොයහොත්යවව, එවං සතිපයදයෙවසිජ්ඣෙයතො
අක්ඛයරො විසුං ෙ ගයහතබ්යබොති? ෙ, දුක්ඛසච්චත්ථාදිකාවයබොධස්ස

වියසසුප්පත්තිභාවයතො. දු-ඉති අක්ඛයරෙහිඅයෙකුපද්දවාධිට්ඨාෙභායවෙ

කුච්ඡිතත්යථො ගහියතො, ඛ-ඉති අක්ඛයරෙ ධුවසුභසුඛත්තභාවවිරයහෙ
තුච්ඡත්යථොති එවමාදිකාවයබොධස්ස වියසසුප්පත්ති භවති. යතෙ වුත්තං
‘‘පදත්ථගහණස්ස වියසසාධාෙං ජායතී’’ති (යෙත්ති. අට්ඨ. 9). 
පදපරියයොසායෙ වාකයපරියයොසාොභාවයතො අක්ඛයරහි සංඛිත්යතෙ

දීපියමායෙො අත්යථො පයදහි පකාසියතොවාති වුත්තං ‘‘පයදහි පකායසතී’’ති.
වාකයපරියයොසායෙපෙසඞ්කාසියතොපකාසියතොඅත්යථොවිවරියතොවිවයටො 

කයතොවාති වුත්තං. ‘‘බයේජයෙහි විවරතී’’ති. පකායරහි ච වාකයයභයද

කයත යසො අත්යථො විභත්යතො ොමාති වුත්තං ‘‘ආකායරහි විභජතී’’ති.
වාකයාවයවාෙං පදාෙං පච්යචකං නිබ්බචෙවිභායග කයත යසො අත්යථො 

පාකයටො කයතොවාති වුත්තං ‘‘නිරුත්තීහි යත්තානීකයරොතී’’ති. 
කතනිබ්බචයෙහිවාකයාවයයවහිවිත්ථාරවයසෙනිරවයසසයතොයදසියතහි
යවයෙයයසත්තාෙං චිත්යත පරිසමන්තයතො යතොසෙං යහොති, 

පඤ්ඤායතජෙඤ්චාතිආහ ‘‘නිද්යදයසහිපේෙයපතී’’ති. 
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‘‘භගවා අක්ඛයරහි සඞ්කායසතී’’තිආදීසු ‘‘භගවා එවා’’ති වා 
‘‘අක්ඛයරහිඑවා’’තිවාඅවධාරයණයයොජියත ‘‘සාවයකොෙසඞ්කායසති, 
පදාදීහි ෙ සඞ්කායසතී’’ති අත්යථො භයවයය, සාවයකො ච සඞ්කායසති, 
පදාදීහි ච සඞ්කායසති. කත්ථ අවධාරණං යයොයජතබ්බන්ති යච? ‘‘භගවා
අක්ඛයරහි සඞ්කායසතියයවා’’ති අවධාරණං යයොයජතබ්බං. එවඤ්හි සති
සාවයකෙ සඞ්කාසියතො වා පදාදීහි සඞ්කාසියතො වා අත්යථො සඞ්ගහියතො
යහොති. අත්ථපදාෙඤ්ච අක්ඛරාදිොොවිසයතා සිද්ධා යහොති. යතෙ 
එකානුභාසන්ධියක සුත්යත ඡයළව අත්ථපදානි නිද්ධායරතබ්බානි, 
අයෙකානුභාසන්ධියකසුත්යත අනුභාසන්ධියභයදෙවිසුං විසුං ඡඡ අත්ථපදානි
නිද්ධායරතබ්බානි. 

‘‘ඡසු බයඤ්ජෙපයදසු කතයමෙ බයඤ්ජෙපයදෙ කතමං කිච්චං
සායධතී’’ති පුච්ඡිතබ්බත්තා ‘‘ඉමිො ඉදං කිච්චං, ඉමිො ඉදං කිච්චං 

සායධතී’’ති නියයමත්වා දස්යසතුං ‘‘තත්ථ භගවා අක්ඛයරහි ච පයදහි ච 

යග්ඝය තී’’තිආදිමාහ. තත්ථ තත්ථාති අක්ඛරාදීසු බයඤ්ජෙපයදසු. 

යග්ඝය තීති උග්ඝටෙකිච්චං සායධතීති අත්යථො. කිඤ්චාපි යදසොව
උග්ඝටෙකිච්චං සායධති, භගවා පෙ යදසොජෙකත්තා උග්ඝටෙකිච්චං
සායධතීතිවුච්චති.යසයසසුපිඑවමත්යථොදට්ඨබ්යබො. 

‘‘උග්ඝටෙකිච්චසාධිකා යදසොයයව කිං 
විපඤ්චෙවිත්ථාරණකිච්චසාධිකා යදසොජෙකත්තා, උදාහු විසුං විසුං
කිච්චසාධිකා අඤ්ඤා’’තිපුච්ඡිතබ්බභාවයතොවිසුංවිසුංකිච්චසාධිකාඅඤ්ඤා 

යදසොතිනියයමත්වාදස්යසතුං ‘‘තත්ථයග්ඝ ො ආදී’’තිආදිමාහ.අථවා
‘‘කතමා උග්ඝටො, කතමා විපඤ්චො, කතමා විත්ථාරණා’’ති 

පුච්ඡිතබ්බත්තා වුත්තං ‘‘තත්ථ යග්ඝ ො ආදී’’තිආදි. තත්ථ තත්ථාති

උග්ඝටොදිකිච්චසාධිකාසු යදසොසු. යග්ඝ ොති උග්ඝටෙකිච්චසාධිකා

යදසො ආදියදසො යහොති. විපේචොති විපඤ්චෙකිච්චසාධිකා යදසො

මජ්යඣයදසො යහොති. විත්ථාර ාති විත්ථාරණකිච්චසාධිකා යදසො
පරියයොසාෙයදසොයහොතීති අත්යථොදට්ඨබ්යබො. 

‘‘උග්ඝටියන්යතො උද්දිසියමායෙො පරියත්තිඅත්ථභූයතො ධම්මවිෙයයො 
කතමං පුග්ගලං වියෙති, විපඤ්චියන්යතො නිද්දිසියමායෙො
පරියත්තිඅත්ථභූයතො ධම්මවිෙයයො කතමං පුග්ගලං වියෙති, 
විත්ථාරියන්යතො පටිනිද්දිසියමායෙො පරියත්තිඅත්ථභූයතො ධම්මවිෙයයො

කතමං පුග්ගලං වියෙතී’’ති පුච්ඡිතබ්බත්තා ‘‘යසොෙං

ධම්මවිෙයෙො’’තිආදිමාහ. අට්ඨකථාෙං පෙ ‘‘එවං ‘අක්ඛයරහි
සඞ්කායසතී’තිආදීෙං ඡන්ෙං බයඤ්ජෙපදාෙං බයාපාරං දස්යසත්වා ඉදානි
අත්ථපදාෙං බයාපාරං දස්යසතුං ‘යසොයං ධම්මවිෙයයො’තිආදි වුත්ත’’න්ති
(යෙත්ති.අට්ඨ.9) වුත්තං. 
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පටුෙ 

තත්ථ යග්ඝටිෙන්යතො උද්දිසියමායෙො උද්යදසපරියත්තිඅත්ථභූයතො

යසො අයං ධම්මවිෙයෙො උග්ඝටිතඤ්ඤුපුග්ගලං වියෙති, යතෙ 

උග්ඝටිතඤ්ඤුයෙො පුග්ගලස්සවිෙයයෙෙ ෙං උග්ඝටියන්තංඋද්දිසියමාෙං 
උද්යදසපරියත්තිඅත්ථභූතං විෙයං ‘‘ආදිකලයායණො’’ති ආහු. 

විපේචිෙන්යතො නිද්දිසියමායෙො නිද්යදසපරියත්තිඅත්ථභූයතො යසො අයං 

ධම්මවිෙයෙො විපඤ්චිතඤ්ඤුපුග්ගලං වියෙති, යතෙ 

විපඤ්චිතඤ්ඤුපුග්ගලස්ස විෙයයෙෙ ෙං විපඤ්චියන්තං නිද්දිසියමාෙං
නිද්යදසපරියත්තිඅත්ථභූතං විෙයං ‘‘මජ්යඣකලයායණො’’ති ආහු. 

විත්ථාරිෙන්යතො පටිනිද්දිසියමායෙො පටිනිද්යදසපරියත්තිඅත්ථභූයතො යසො

අයං ධම්මවිෙයෙො යෙයයං පුග්ගලං වියෙති විෙයෙං ජයෙති, යතෙ 

යෙයයස්ස පුග්ගලස්ස විෙයයෙෙ ෙං විත්ථාරියන්තං පටිනිද්දිසියමාෙං 
පටිනිද්යදසපරියත්තිඅත්ථභූතං විෙයං ‘‘පරියයොසාෙකලයායණො’’ති ආහූති
යයොජෙත්යථොති දට්ඨබ්යබො. 

අථ වා ‘‘අක්ඛයරහි සඞ්කායසතී’’තිආදිො ඡන්ෙං පදාෙං බයාපායරො 
දස්සියතො, එවංසතිඅත්යථොනිබයාපායරොසියා, අත්යථොචනිප්පරියායයතො 

සබයාපායරොයයවාති යචොදෙං මෙසි කත්වා ආහ ‘‘යසොෙං 

ධම්මවිෙයෙො’’තිආදි. එයතෙ අත්යථොයයව මුඛයයතො යවයෙයයත්තයස්ස
විෙයෙකිච්චං සායධති, අත්ථවාචයකො පෙ සද්යදො ඨානූපචාරයතො
යවයෙයයත්තයස්ස විෙයෙකිච්චං සායධතීති දස්යසති. පදපරමස්ස පෙ
සච්චප්පටියවධස්ස පතිට්ඨාොභාවයතො යසො ඉධ ෙ වුත්යතො. 
යසක්ඛග්ගහයණෙ වා කලයාණපුථුජ්ජෙස්ස විය යෙයයග්ගහයණෙ

පදපරමස්ස පුග්ගලස්සාපිගහණං දට්ඨබ්බං. අක්ඛයරහීතිආදීසුකරණත්යථ
කරණවචෙං, ෙ යහත්වත්යථ. අක්ඛරාදීෙඤ්හි උග්ඝටොදීනි
පයයොජොනියයව යහොන්ති, ෙ උග්ඝටොදීෙං අක්ඛරාදීනි පයයොජොනීති
‘‘අන්යෙෙ වසතී’’තිආදීසු විය ෙ යහතුඅත්යථො ගයහතබ්යබො. තත්ථ හි
අන්යෙෙ යහතුො වසති, වසයෙෙ යහතුො අන්ෙං ලද්ධන්ති
වසෙකිරියාය ඵලං වසෙකිරියාය යහතුභායවෙ ගහිතං. ‘‘අජ්යඣසයෙෙ
වසතී’’තිආදීසුපිඑයසවෙයයො.යතොහ‘‘යදත්ථාචකිරියා, යසො යහතූ’’ති

(යෙත්ති. අට්ඨ. 9). තත්ථ ෙදත්ථාති යසො අන්ොදියකො අත්යථො යස්සා
වසොදිකිරියායාති යදත්ථා, වසොදිකිරියා, යසො අන්ොදියකො අත්යථො
තස්සාවසොදිකිරියායයහතූතිඅත්යථොයවදිතබ්යබො. 

10. ‘‘තත්ථ අපරිමාණා පදා’’තිආදිො ‘‘ධම්මං යවො භික්ඛයව
යදයසස්සාමී’’ති උද්දිට්ඨාය පා යා ද්වාදසපදසම්පත්තිසඞ්ඛාතං
තිවිධකලයාණතං දස්යසත්වා ඉදානි ඡඅත්ථපදඡබයඤ්ජෙපදයභයදෙ

සම්පත්තිසඞ්ඛාතං අත්ථපදබයඤ්ජෙපදකලයාණතං දස්යසන්යතො ‘‘තත්ථ

ඡප්පදානි අත්යථො’’තිආදිමාහ. අථ වා ‘‘ද්වාදස පදානි සුත්ත’’න්ති
වුත්තානුභාරූපං ‘‘තත්ථ අපරිමාණා’’තිආදිො ‘‘ධම්මං යවො භික්ඛයව
යදයසස්සාමී’’තිඋද්දිට්ඨායපා යාද්වාදසපදතා දස්යසත්වා‘‘ආදිකලයාණං
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මජ්යඣකලයාණංපරියයොසාෙකලයාණ’’න්ති වුත්තානුභාරූපං ‘‘තත්ථභගවා
අක්ඛයරහි චා’’තිආදිො තස්සා පා යා තිවිධකලයාණතා දස්සිතා, 
දස්යසත්වාඉදානි ‘‘සාත්ථංසබයඤ්ජෙංයකවලපරිපුණ්ණං පරිසුද්ධ’’න්ති
වුත්තානුභාරූපං තස්සා පා යා ඡඅත්ථපදබයඤ්ජෙපදසම්පන්ෙතං දස්යසතුං 

‘‘තත්ථ ඡප්පදානි අත්යථො’’තිආදි වුත්තං. තත්ථ තත්ථාති තිස්සං
යදසොහාරවිසයසඞ්ඛාතායංපා යංඡප්පදානි අත්යථො.කතමානිඡප්පදානි? 
සඞ්කාසො, පකාසො, විවරණා, විභජො, උත්තානීකම්මං, පඤ්ඤත්ති

ඉමානි ඡප්පදානි. අත්යථො යස්ස අත්ථි තස්මා සාත්ථං. තත්ථාති තිස්සං
යදසොහාරවිසයසඞ්ඛාතායං පා යං ඡප්පදානි බයඤ්ජෙං. කතමානි
ඡප්පදානි? අක්ඛරං, පදං, බයඤ්ජෙං, ආකායරො, නිරුත්ති, නිද්යදයසොඉමානි 

ඡප්පදානි. බයඤ්ජෙං යස්ස අත්ථීති සබයේජෙන්ති යයොජො කාතබ්බා. 

යතොති තස්සා පා යා 
තිවිධකලයාණඡඅත්ථපදසම්පන්ෙඡබයඤ්ජෙපදසම්පන්ෙට්යඨෙ, ‘‘ධම්මං
යවො, භික්ඛයව…යප.…සුද්ධ’’න්තිභගවාආහාතිඅත්යථො. 

යකවලසද්දස්ස සකලාදිඅත්ථවාචකත්තා අධිප්යපතත්ථං නියයමත්වා 

දස්යසතුං ‘‘යකවලන්ති යලොකුත්තරං ෙ මිස්සං යලොකියෙහි ධම්යමහී’’ති

වුත්තං. පරිපුණ් න්ති අධිප්යපතත්යථ එයකොපි අත්යථො ඌයෙො ෙත්ථි, 
වාචකසද්යදසුපිඅෙත්ථයකොඑයකොපිසද්යදො අධියකොෙත්ථීතිපරිපුණ්ණං

අනූෙං අෙතියරකං. පරිසුද්ධන්ති සද්දයදොසඅත්ථයදොසාදිවිරහයතො වා
පරිසුද්ධං, රාගාදිමලවිරහයතො වා පරියයොදාතාෙං 
උත්තරිමනුභාස්සධම්මවියසසාෙංඋපට්ඨිතට්ඨාෙත්තා පරිසුද්ධං පරියයොදාතං.

නිග්ගතං මලං එතස්ස ධම්මස්සාති නිම්මලං. සද්දයදොසාදිවිරහයතො වා
රාගාදිවිරහයතො වා සබ්බමයලහි අපගතං පරි සමන්තයතො ඔදාතන්ති 

පරියෙොදාතං. යපට්ඨතන්ති උපතිට්ඨන්ති එත්ථ සබ්බවියසසාති උපට්ඨිතං

යථා ‘‘පදක්කන්ත’’න්ති. පදක්කන්තං පදක්කන්තට්ඨාෙං. විසිසන්ති

මනුභාස්සධම්යමහීති වියසසා, සබ්යබ වියසසා සබ්බවියසසා, සබ්බයතො වා

වියසසාති සබ්බවියසසා, උත්තරිමනුභාස්සධම්මා. යතසං සබ්බවියසසාෙං

උපට්ඨිතන්ති යයොජො. ඉදන්ති සික්ඛත්තයසඞ්ගහං සාසෙබ්රහ්මචරියං.

තථාගතස්ස සම්මාසම්බුද්ධස්ස පදන්ති තථාගතපදං. පදන්ති ච
පටිපත්තිගමයෙෙ වා යදසොගමයෙෙ වා කියලසග්ගහණං. ඔත්ථරිත්වා

ගමෙට්ඨාෙං ඉතිපි වුච්චති පවුච්චති, තථාගයතෙ යගොචරායසවයෙෙ වා

භාවොයසවයෙෙ වා නියසවිතං භජිතං ඉතිපි වුච්චති, තථාගතස්ස

මහාවජිරඤාණසබ්බඤ්ඤුතඤ්ඤාණදන්යතහි ආරේජිතං ආරඤ්ජිතට්ඨාෙං

ඉතිපි වුච්චති, අයතො තථාගතපදාදිභායවෙ වත්තබ්බභාවයතො එතං 

සාසෙබ්රහ්මචරියං ඉති පඤ්ඤායති. බ්රහ්මචරිෙන්ති බ්රහ්මුයෙො
සබ්බසත්තුත්තමස්ස භගවයතො චරියං, බ්රහ්මං වා සබ්බයසට්ඨං චරියං 

බ්රහ්මචරිෙං. පේොෙතීති යථාවුත්යතහි පකායරහි ඤායතීති අත්යථො
යවදිතබ්යබො. 
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‘‘ඉමස්ස සික්ඛත්තයස්ස සඞ්ගහස්ස සාසෙස්ස 
පරිපුණ්ණභාවපරිසුද්ධභාවසඞ්ඛාතං තථාගතපදභාවං!තථාගතපදභාවං, 
තථාගතනියසවිතභාවං, තථාගතආරඤ්ජිතභාවං, යතහි පකායරහි

ඤාපිතභාවංකථංමයංනික්කඞ්ඛාජානිස්සාමා’’ති වත්තබ්බයතො ‘‘යතොහ

භගවා’’තිආදි වුත්තං, තබ්භාවදීපයකෙ භගවතා වුත්යතෙ වචයෙෙ
තුම්යහහිනික්කඞ්යඛහිජානිතබ්යබොතිවුත්තංයහොති. 

යදිභගවාඅක්ඛයරහිචපයදහිචඋග්ඝයටති, බයඤ්ජයෙහිචආකායරහි 
චවිපඤ්චයති, නිරුත්තීහිචනිද්යදයසහිචවිත්ථායරති, එවංසතිආචරියයෙ
රචියතෙ යදසොහායරෙ පයයොජෙං ෙ භවති, යදසොහායරෙ ෙ විො
භගවයතො යදසොයයමව අත්ථසිජ්ඣෙයතොති යචොදෙං මෙසි කත්වා 

‘‘යකසං අෙං ධම්මයදසො’’ති පුච්ඡිත්වා ‘‘යෙොගීෙ’’න්ති ආහ. තත්ථ 

යෙොගීෙන්තියුජ්ජන්තිචතුසච්චකම්මට්ඨාෙභාවොයන්ති යෙොගියෙො, යතසං
යයොගීෙං. යතෙ මයා රචියතෙ යදසොහායරෙ සංවණ්ණිතා අයං 
වුත්තප්පකාරා භගවයතො යදසො උග්ඝටොදිකිච්චං සායධතීති
යදසොහායරො යයොගීෙං සාත්ථයකොයයවාති දට්ඨබ්යබො. ‘‘යදසොහාරස්ස
අස්සාදාදියදසොහාරභායවොයකෙඅම්යහහි ජානිතබ්යබොසද්දහිතබ්යබො’’ති

වත්තබ්බත්තා ‘‘යතොහආෙස්මා…යප.… යදසොහායරො’’තිවුත්තං.තත්ථ 

යතෙ අස්සාදාදියදසොහාරභායවෙ ආයස්මා මහාකච්චායෙො
‘‘අස්සාදාදීෙවතා…යප.… යදසොහායරො’’ති යං වචෙං ආහ, යතෙ
වචයෙෙ තුම්යහහි යදසොහාරස්ස යයොගීෙං අස්සාදාදියදසොහාරභායවො 
ජානිතබ්යබොසද්දහිතබ්යබොතිවුත්තංයහොති. 

‘‘කිං පෙඑත්තාවතායදසොහායරොපරිපුණ්යණො, අඤ්යඤොනියුත්යතො

ෙත්ථී’’ති පුච්ඡිතබ්බත්තා ‘‘නියුත්යතො යදසොහායරො’’ති වුත්තං. තත්ථ
යස්සං යදසොයං අස්සාදාදයයො යයෙ යදසොහායරෙ නිද්ධාරිතා, තස්සං
යදසොයං යසො යදසොහායරො නිද්ධායරත්වා යයොජියතොති අත්යථො
දට්ඨබ්යබොති. 

ඉතියදසොහාරවිභඞ්යගසත්තිබලානුභාරූපාරචිතා 

විභාවොනිට්ඨිතා. 

පණ්ඩියතහි පෙ අට්ඨකථාටීකානුභාසායරෙ ගම්භීරත්යථො විත්ථාරයතො 
විභජිත්වාගයහතබ්යබොති. 

2. විචෙහාරවිභඞ්ගවිභාවො 

11. යයෙ යයෙ සංවණ්ණොවියසසභූයතෙ යදසොහාරවිභඞ්යගෙ
අස්සාදාදයයො සුත්තත්ථා ආචරියයෙ විභත්තා, යසො
සංවණ්ණොවියසසභූයතො යදසොහාරවිභඞ්යගො පරිපුණ්යණො, ‘‘කතයමො

විචයයො හායරො’’ති පුච්ඡිතබ්බත්තා ‘‘තත්ථකතයමො විචයෙොහායරො’’තිආදි 

වුත්තං. තත්ථ තත්ථාති යතසු නිද්දිට්යඨසු යසොළසසු යදසොහාරාදීසු
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පටුෙ 

හායරසුකතයමො සංවණ්ණොවියසයසො විචයයො හායරො විචයහාරවිභඞ්යගො
ොමාති පුච්ඡති. ‘‘යං පුච්ඡිතඤ්ච විස්සජ්ජිතඤ්චා’’තිආදිනිද්යදසගාථාය
ඉදානි මයා වුච්චමායෙො ‘‘අයං විචයයො හායරො කිං විචිෙතී’’තිආදියකො
සංවණ්ණොවියසයසොවිචයහාරවිභඞ්යගොොමාතියයොජො. 

‘‘අයංවිචයයොහායරොකිංවිචිෙතී’’තිඉමිොයයොවිචයයොවිචිනිතබ්යබො, 
තං විචයං විචිනිතබ්බං පුච්ඡති, තස්මා විචිනිතබ්බං විසයං විසුං විසුං

නියයමත්වා දස්යසතුං ‘‘පදං විචිෙති, පේහං විචිෙතී’’තිආදි වුත්තං. ‘‘කිං
විචයයො පදවිචයයො’’තිආදිං අවත්වා ‘‘කිං විචිෙති, පදං
විචිෙතී’’තිආදිවචයෙෙ විචයසද්දස්ස කත්තුසාධෙත්ථං දස්යසති. තත්ථ 

පදං විචිෙතීති ෙවවිධස්ස සුත්තන්තස්ස සබ්බං පදං යාව නිගමො 
ොමපදාදිජාතිසද්දාදිඉත්ථිලිඞ්ගාදිආකාරන්තාදිපඨමවිභතයන්තාදිඑකවචො

දිවයසෙ විචිෙති. පේහං විචිෙතීති 
අදිට්ඨයජොතොදිසත්තාධිට්ඨාොදිසම්මුතිවිසයාදිඅතීතවිසයාදිවයසෙ

විචිෙති. විස්සජ්ජෙං විචිෙතීති 
එකංසබයාකරණවිස්සජ්ජොදිසාවයසසබයාකරණවිස්සජ්ජොදි
සඋත්තරබයාකරණ විස්සජ්ජොදි යලොකියබයාකරණවිස්සජ්ජොදිවයසෙ

විචිෙති. පුබ්බාපරංවිචිෙතීති පුබ්යබෙඅපරං සංසන්දිත්වා විචිෙති. අස්සාදං 

විචිෙතීති අස්සාදකතණ්හාදිඅස්සායදතබ්බසුඛාදිවයසෙ විචිෙති. ආදීෙවං

විචිෙතීති දුක්ඛදුක්ඛවිපරිණාමදුක්ඛසඞ්ඛාරදුක්ඛවයසෙ වා 
අනිට්ඨානුභාභවොදිආදිඅන්තවන්තතාදිසංකියලසභාගියාදිවයසෙ වා විචිෙති. 

නිස්සර ං විචිෙතීති මග්ගවයසෙ වා නිබ්බාෙවයසෙ වා මග්ගස්ස වා 

ආගමවයසෙ, නිබ්බාෙස්සඅසඞ්ඛතධාතුආදිපරියායවයසෙවාවිචිෙති. ඵලං 

විචිෙතීති ධම්මචරණස්ස දුග්ගතිගමොභායවෙ වා මච්චුතරණාදිො වා

යදසොයඵලං, යදසොනුභාසායරෙචරණස්සඵලංවිචිෙති. යපාෙංවිචිෙතීති 
අනිච්චානුභාපස්සොදිවයසෙ පවත්තෙනිබ්බිදාඤාණාදිවයසෙ වා

සද්ධාසතිවයසෙ වා විසුද්ධියා උපායං විචිෙති. ආ ත්තිං විචිෙතීති 
පාපපරිවජ්ජොණත්තිවයසෙ වා යලොකස්ස

සුඤ්ඤතායපක්ඛොණත්තිවයසෙ වා විචිෙති. අනුගීතිං විචිෙතීති
වුත්තානුභාගීතිවයසෙ වා වුච්චමාොනුභාගීතිවයසෙ වා අනුභාරූපං ගීතිං විචිෙති. 

සබ්යබ ෙව සුත්තන්යත විචිෙතීති සුත්තයගයයාදියක ෙව සුත්යත
ආහච්චවචෙවයසෙ වා අනුභාසන්ධිවචෙවයසෙ වා නීතත්ථවචෙවයසෙ වා
යෙයයත්ථවචෙවයසෙවාසංකියලසභාගියාදිවයසෙවාවිචිෙති. 

කිඤ්චාපි පදවිචයයො පඨමං විභත්යතො, සුත්තස්ස පෙ අනුභාපදං 
විචිනිතබ්බතාය අතිභාරියයො, ෙ සුකයරො පදවිචයයොති තං අග්ගයහත්වා 

පඤ්හාවිචයවිස්සජ්ජෙවිචයයතාවවිභජන්යතො ‘‘ෙථාකිං භයව’’තිආදිමාහ.

තත්ථ ෙථා කිං භයවති යයෙ පකායරෙ යසො පඤ්හාවිචයයො
පවත්යතතබ්යබො, තං පකාරජාතං කීදිසං භයවයයාති අත්යථො දට්ඨබ්යබො. 
ආයස්මා අජියතො පාරායයෙ භගවන්තං පඤ්හං යථා යයෙ පකායරෙ
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පුච්ඡති, තථා යතෙ පකායරෙ පඤ්හාවිචයයො පවත්යතතබ්යබොති අත්යථො.

තත්ථ ආෙස්මාති පියවචෙං. අජියතොතිබාවරීබ්රාහ්මණස්ස පරිචාරකභූතාෙං 

යසොළසන්ෙං අඤ්ඤතයරො අජියතො. පාරාෙයෙති පාරං නිබ්බාෙං අයති 
ගච්ඡතිඑයතොතිපාරායෙං, අජිතසුත්තාදියසොළසසුත්තස්යසතංඅධිවචෙං. 

‘‘යකෙස්සුනිවුයතොයලොයකො, (ඉච්චායස්මාඅජියතො,) 
යකෙස්සුෙප්පකාසති; 
කිස්සාභියලපෙං බ්රූසි, කිං සුතස්ස මහබ්භය’’න්ති. (සු. නි. 1038; 
චූළනි.වත්ථුගාථා57, අජිතමාණවපුච්ඡානිද්යදස1) – 

ගාථාය ‘‘යකෙ ධම්යමෙ යලොයකො අරියවජ්යජො සත්යතො නිවුයතො 

පටිච්ඡාදියතො, ඉති ආයස්මා අජියතො පුච්ඡති. යකෙ යහතුො

යථාවුත්තයලොයකො ෙප්පකාසති, අස්ස යථාවුත්තයලොකස්ස කිං අභියලපෙං

ඉති ත්වං බ්රූසි, තස්ස යථාවුත්තයලොකස්ස කිං මහබ්භයන්ති ත්වං බ්රසූීති
පුච්ඡතී’’තිඅත්යථො. 

ඉති ඉමිො පයභයදෙ චත්තාරි ඉමානි ගාථාපාදපදානි පුච්ඡිතානි 
පුච්ඡාවයසෙ වුත්තානි, පුච්ඡිතත්ථදීපකානි වා, පධාෙවයසෙ පෙ යසො 

‘‘එයකො පේයහො’’ති මයතො, යදිපි චතුන්ෙං පදාෙං පුච්ඡෙවයසෙ
පවත්තත්තා චතුබ්බියධොති වත්තබ්යබො, ඤාතුං පෙ ඉච්ඡිතස්ස එකස්යසව

අත්ථස්ස සම්භවයතො ‘‘එයකො පේයහො’’ති වුත්තං. ‘‘කාරණං වයදහී’’ති

වත්තබ්බත්තා කාරණමාහ ‘‘එකවත්ථුපරිග්ගහා’’ති. ඉදං වුත්තං යහොති –
‘‘යදිපි නිවාරණාපකාසොභියලපෙමහබ්භයසඞ්ඛාතා චත්තායරො අත්ථා
පුච්ඡායං ගහිතා, එකස්ස පෙ අභියධයයත්ථස්ස ගහණයතො ‘එයකො
පඤ්යහො’තිපධාෙවයසෙගහියතොතිදට්ඨබ්යබො’’ති. ‘‘එකවත්ථුපරිග්ගහණං

කථං අම්යහහි සද්දහිතබ්බ’’න්ති වත්තබ්බභාවයතො ‘‘එවේහි ආහා’’ති

වුත්තං. එවං එකවත්ථුපරිග්ගහයණයෙවභගවා හි යස්මාආහ, ඉතිතස්මා 
එකවත්ථුපරිග්ගහණංතුම්යහහිසද්දහිතබ්බන්තිවුත්තංයහොති. 

‘‘යකෙස්සුනිවුයතො යලොයකො’’ති ඉමිො යලොකාධිට්ඨාෙං පටිච්ඡාදෙං

පුච්ඡති, ෙ ොොධම්මාධිට්ඨාෙං. ‘‘යකෙස්සු ෙප්පකාසතී’’ති ඉමිො

යලොකස්යසව අප්පකාසෙං පුච්ඡති, ෙ ොොසභාවධම්මස්ස. 

‘‘කිස්සාභියලපෙං බ්රූසී’’ති ඉමිො යලොකස්යසව අභියලපෙං පුච්ඡති, ෙ

ොොසභාවධම්මස්ස. ‘‘කිං සු තස්ස මහබ්භෙ’’න්ති ඉමිො තස්යසව

යලොකස්ස මහබ්භෙං පුච්ඡති, ෙ ොොසභාවධම්මස්ස. තස්මා ‘‘යකෙස්සු 
නිවුයතො යලොයකො’’තිආදිපඤ්යහො එකාධිට්ඨාෙොොධිට්ඨායෙසු
එකාධිට්ඨායෙො, ධම්මාධිට්ඨාෙසත්තාධිට්ඨායෙසු සත්තාධිට්ඨායෙො, 
අදිට්ඨයජොතොදීසු අදිට්ඨයජොතොපඤ්යහොතිආදිො යථාසම්භවං
විචිනිතබ්යබොතිඅධිප්පායයො. 
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‘‘පඤ්හස්ස යයො යලොයකො ‘අධිට්ඨායෙො’ති ගහියතො, යසො යලොයකො

තිවියධො’’ති වත්තබ්බභාවයතො ‘‘යලොයකො තිවියධො’’තිආදි වුත්තං. තත්ථ

තයයො විධා එතස්ස යලොකස්සාති තිවියධො. කිලිස්සති රාගාදිවයසෙ 

කාමාවචරසත්යතොති කියලයසො, කියලයසො ච යසො යලොයකො චාති 

කියලසයලොයකො, කාමාවචරසත්යතො. යසො හි රාගාදිකියලසබහුලතාය

කියලසයලොයකොති. භවතිඣාොභිඤ්ඤාහි බුද්ධීහීති භයවො, භයවො ච යසො

යලොයකො චාති භවයලොයකො, රූපාවචරසත්යතො. යසො හි ඣාොදිබුද්ධීහි

භවතීති.ඉන්ද්රියයෙසමන්ොගයතොති ඉන්ද්රියෙො, ඉන්ද්රියයොචයසොයලොයකො

චාති ඉන්ද්රිෙයලොයකො, අරූපාවචරසත්යතො. යසො හි
ආයෙඤ්ජසමාධිබහුලතාය විසුද්ධින්ද්රියයො යහොතීති යලොකසමඤ්ඤා
පරියාපන්ෙධම්මවයසෙපවත්තා, තස්මාඅරියා ෙගහිතාති. 

‘‘යකෙස්සු නිවුයතො යලොයකො’’තිආදිගාථාය පුච්ඡාවිචයයො හායරො
ආචරියයෙ විභත්යතො, අම්යහහි ච ඤායතො, ‘‘විස්සජ්ජොවිචයයො හායරො 

කත්ථ විස්සජ්ජොය විභත්යතො’’ති පුච්ඡිතබ්බත්තා ‘‘තත්ථ 

විස්සජ්ජො’’තිආදි වුත්තං. තත්ථ තත්ථාති තස්සං ‘‘යකෙස්සු නිවුයතො
යලොයකො’’තිආදිපුච්ඡායං– 

‘‘අවිජ්ජායනිවුයතොයලොයකො, (අජිතාතිභගවා,) 
විවිච්ඡාපමාදාෙප්පකාසති; 
ජප්පාභියලපෙං බ්රූමි, දුක්ඛමස්ස මහබ්භය’’න්ති. (සු. නි. 1039; 
චූළනි.වත්ථුගාථා58, අජිතමාණවපුච්ඡානිද්යදස)– 

අයං ගාථා විස්සජ්ජොති දට්ඨබ්බා. තත්ථ අවිජ්ජාෙ නිවුයතො යලොයකොති
කාළපක්ඛචතුද්දසී, ඝෙවෙසණ්ෙ, යමඝපටලච්ඡාදෙ, අඩ්ෙරත්තීෙංවයසෙ
චතුරඞ්ගසමන්ොගයතෙ අන්ධකායරෙ රථඝටාදි පටිච්ඡාදියතො විය

ධම්මසභාවපටිච්ඡාදෙලක්ඛණාය අවිජ්ජාෙ සත්තයලොයකො නිවුයතො 

පටිච්ඡාදියතො. ‘‘අජිතා’’ති ච ආලපෙං කත්වා භගවා ආහ. විවිච්ඡාති 

විචිකිච්ඡාය පමාදයහතු යථාවුත්තයලොයකො ෙප්පකාසති. ජප්පං තණ්හං

යථාවුත්තයලොකස්ස ‘‘අභියලපෙ’’න්ති අහං බ්රූමීති භගවා ආහ, දුක්ඛං 

ජාතිආදිවට්ටදුක්ඛං අස්ස යථාවුත්තයලොකස්ස ‘‘මහබ්භෙ’’න්ති අහං බ්රූමීති
භගවා අජිතංආහාතිඅත්යථො. 

‘‘ඉමාය විස්සජ්ජොය කථං විචියෙයයා’’ති පුච්ඡිතබ්බත්තා ‘‘ඉමානි

චත්තාරි පදානී’’තිආදි වුත්තං. තත්ථ ඉමානි චත්තාරි පදානීති ‘‘යකෙස්සු

නිවුයතො යලොයකො’’තිආදිපුච්ඡාගාථායං වුත්තානි ගාථාපදානි. ඉයමහි චතූහි 

පයදහීති ‘‘අවිජ්ජාය නිවුයතො යලොයකො’’ති විස්සජ්ජොගාථායං වුත්යතහි 

ගාථාපයදහි විස්සජ්ජිතානි.කථං? පඨමං පදං පඨයමෙ පයදෙ, දුතිෙං පදං 

දුතියෙෙ පයදෙ, තතිෙං පදං තතියෙෙ පයදෙ, චතුත්ථං පදං චතුත්යථෙ 
පයදෙ විස්සජ්ජිතං. 
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පටුෙ 

‘‘යකෙස්සු නිවුයතො යලොයකො’’ති පඨමපේයහ ‘‘අවිජ්ජාෙ නිවුයතො

යලොයකො’’තිපඨමා විස්සජ්ජො කතා, ෙඋප්පටිපාටියා.විජ්ජායපටිපක්ඛා 
අවිජ්ජා, තස්මා අවිජ්ජාය අජාෙයකො යලොයකො භයවයය. කථං නිවුයතො

සද්දහිතබ්යබොති ආහ ‘‘නීවරය හි නිවුයතො යලොයකො’’ති. යදි එවං
‘‘නීවරයණෙනිවුයතො යලොයකො’’තිවිස්සජ්ජොකාතබ්බාතියචොදෙංමෙසි 

කත්වා වුත්තං ‘‘අවිජ්ජානීවර ා හි සබ්යබ සත්තා’’ති. ‘‘සබ්බසත්තාෙං 
අවිජ්ජානීවරණභායවො යකෙ වචයෙෙ සද්දහිතබ්යබො’’ති වත්තබ්බත්තා 

‘‘ෙථාහභගවා’’තිආදිවුත්තං. 

‘‘සබ්බසත්තාෙං, භික්ඛයව, සබ්බපාණාෙං සබ්බභූතාෙං, පරියායයතො 
එකයමවනීවරණංවදාමි, යදිදංඅවිජ්ජා.අවිජ්ජානීවරණාහිසබ්යබසත්තා.
සබ්බයසොව භික්ඛයව අවිජ්ජාය නියරොධා චාගා පටිනිස්සග්ගා ෙත්ථි

සත්තාෙං නීවරණන්ති වදාමී’’ති යං වචෙං ෙථා යයෙ පකායරෙ භගවා
ආහ, තථා යතෙ පකායරෙ වුත්යතෙ යතෙ වචයෙෙ තුම්යහහි
සබ්බසත්තාෙංඅවිජ්ජානීවරණභායවො සද්දහිතබ්යබොති. 

‘‘අවිජ්ජාය නිවුයතො යලොයකො’’ති පයදෙ ‘‘යකෙස්සු නිවුයතො
යලොයකො’’ති පඨමස්යසව පදස්ස විස්සජ්ජො ෙ සියා, ‘‘යකෙස්සු
ෙප්පකාසතී’’ති දුතියපදස්සාපි විස්සජ්ජො සියාති යචොදෙං මෙසි කත්වා 

‘‘යතෙ චා’’තිආදි වුත්තං. තත්ථ යතෙ ‘‘අවිජ්ජාය නිවුයතො යලොයකො’’ති
පයදෙ ‘‘යකෙස්සු නිවුයතො යලොයකො’’ති පඨමස්ස පදස්ස විස්සජ්ජො 

යුත්තා යුත්තතරා යහොති, යුත්තතරත්තා ‘‘යකෙස්සුනිවුයතො යලොයකො’’ති
පඤ්යහ ‘‘අවිජ්ජාය නිවුයතො යලොයකො’’ති විස්සජ්ජොති මයා
වත්තබ්බායයවාති අධිප්පායයො. 

‘‘යකෙස්සු ෙප්පකාසතී’’ති ඉමස්මිං පේයහ ‘‘විවිච්ඡා පමාදා

ෙප්පකාසතී’’තිඅයං විස්සජ්ජො කාතබ්බා, විවිච්ඡායපවත්තත්තා, පමාදා ච 
යලොයකො ෙප්පකාසතීති අත්යථො. අවිජ්ජානීවරණාය නිවුයතො යලොයකො 
ෙප්පකාසතීති විස්සජ්ජො කාතබ්බා, ‘‘කථං විවිච්ඡා පමාදා යලොයකො

ෙප්පකාසතීති විස්සජ්ජොකතා’’ති වත්තබ්බත්තා ‘‘යෙො පුග්ගයලො’’තිආදි 

වුත්තං. තත්ථ යෙො පුථුජ්ජෙභූයතො පුග්ගයලො අවිජ්ජානීවරය හි නිවුයතො, 

යසො පුථුජ්ජෙභූයතො පුග්ගයලො විවිච්ඡාය විවිච්ඡති. ‘‘යාය විවිච්ඡාය

විවිච්ඡති, සා විවිච්ඡාකතමාොමා’’තිපුච්ඡිතබ්බත්තා ‘‘විවිච්ඡාොම වුච්චති

විචිකිච්ඡා’’ති වුත්තං. ‘‘තාය කස්මා ෙප්පකාසතී’’ති වත්තබ්බත්තා ‘‘යසො

විචිකිච්ඡන්යතො’’තිආදි වුත්තං. තාය විචිකිච්ඡන්යතො යසො පුථුජ්ජෙභූයතො

පුග්ගයලොසද්දහිතබ්යබසු ොභිසද්දහති; සද්දහිතබ්යබසුෙඅභිසද්දහන්යතො
අකුසලාෙං ධම්මාෙං පහාොය, කුසලාෙං ධම්මාෙං සච්ඡිකිරියාය

ආරභිතබ්බං වීරියං ොරභති; අොරභන්යතො යසො පුග්ගයලො ඉධ යලොයක
පමාදමනුභායුත්යතො විහරතීති, පමායදෙ විහරන්යතො පමත්යතො පුග්ගයලො 

සුක්යක ධම්යම ෙ උප්පාදියති; අනුභාප්පාදයන්තස්ස තස්ස පුග්ගලස්ස යත 
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සුක්කා ධම්මා අනුප්පාදිෙමාො හුත්වා ෙප්පකාසන්ති පකාසෙවයසෙ ෙ
පවත්තන්ති; තස්මා ‘‘විවිච්ඡාපමාදා යලොයකොෙප්පකාසතී’’තිවිස්සජ්ජො
කාතබ්බාතිඅධිප්පායයො. 

‘‘තාදිසස්ස සුක්කධම්මාෙං අප්පකාසෙභායවො අම්යහහි යකෙ

වචයෙෙ සද්දහිතබ්යබො’’ති වත්තබ්බභාවයතො ‘‘ෙථාහ භගවා’’තිආදි
වුත්තං.තත්ථ– 

‘‘දූයරසන්යතොපකාසන්ති, හිමවන්යතොවපබ්බයතො; 
අසන්යතත්ථෙදිස්සන්ති, රත්තිංඛිත්තායථාසරා; 
යතගුණයණහිපකාසන්ති, කිත්තියාචයයසෙචා’’ති.– 

යං ගාථාපාඨං භගවා ෙථා යයෙ අප්පකාසොකායරෙ ආහ, තථා යතෙ
අප්පකාසොකායරෙ වුත්යතෙ යතෙ ගාථාපායඨෙ තාදිසස්ස පුග්ගලස්ස
සුක්කධම්මාෙං අප්පකාසෙභායවො තුම්යහහි සද්දහිතබ්යබොයයව, තස්මා 
‘‘විවිච්ඡා පමාදා යලොයකො ෙප්පකාසතී’’ති විස්සජ්ජො කාතබ්බාවාති
අධිප්පායයො. 

ගාථාත්යථො පෙ – හිමවන්යතො පබ්බයතො දූයර ඨියතො දූයර ඨිතාෙම්පි 

සචක්ඛුකාෙං පුග්ගලාෙං පකාසති ඉව, එවං සන්යතො සප්පුරිසා දූයර
ඨිතාෙම්පි ගුණණවයසෙ පවත්තාය කිත්තියා ච ගුණණවයසෙ පවත්යතහි
යසපරියභොගපරිවායරහි චදූයරඨිතාෙංපණ්ඩිතාෙංපකාසන්ති, රත්තිකායල

ඛිත්තා සරා උසූ ෙ දිස්සන්ති යථා, එත්ථ සත්තයලොයක විවිච්ඡාපමාදාෙං
වයසෙවිහරන්යතො අසන්යතොෙ දිස්සන්ති. යයසන්යතො පකාසන්ති, යත

සන්යතො ගුණයණහි පකාසන්තීති දස්යසතුං ‘‘යත ගුය හි පකාසන්තී’’ති
වුත්තං. ගුණණා ොම අබ්භන්තයර ජාතා, ‘‘කථං ගුණයණහි පකාසන්තී’’ති 

වත්තබ්බත්තා ‘‘කිත්තිො ච ෙයසෙ චා’’ති වුත්තං. ගුණණානුභාභායවෙ
පවත්තාය කිත්තියා ච ගුණණානුභාභායවෙ පවත්යතෙ යයසෙ ච පකාසන්තා
පුග්ගලා ගුණයණහිපකාසන්තීතිවත්තබ්බාවාති. 

යදිවිවිච්ඡාපමාදාෙංවයසෙෙප්පකාසති, එවංසතියලොයකොනිවුයතො 
යහොති, තස්මා පඨමස්ස පදස්සාපි විස්සජ්ජො කාතබ්බාති යචොදෙං මෙසි

කත්වා ‘‘යතෙ චා’’තිආදි වුත්තං. තත්ථ යතොති ‘‘විවිච්ඡා පමාදා
ෙප්පකාසතී’’ති පයදෙ ‘‘යකෙස්සු ෙප්පකාසතී’’ති දුතියස්ස පදස්ස 

විස්සජ්ජො යුත්තා යුත්තතරාති අත්යථො. පයදොති ච පදත්ථට්යඨෙ

විස්සජ්ජොති අත්යථො. පදස්සාති පදත්ථස්ස පුච්ඡිතබ්බස්සාති අත්යථො
දට්ඨබ්යබො.එස ෙයයොයහට්ඨා, උපරිච. 

‘‘කිස්සාභියලපෙං බ්රූසී’’ති පඤ්යහ ‘‘ජප්පාභියලපෙං බූ්රමී’’ති
විස්සජ්ජො තස්සා අජියතෙ දට්ඨබ්බා. ‘‘කතමා ජප්පා ොමා’’ති 

පුච්ඡිතබ්බත්තා ‘‘ජප්පාොමවුච්චතිතණ්හා’’ති වුත්තං.සාතණ්හායලොකං
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අභිලිම්පතීති කථං විඤ්ඤායතීති යයොජො. යතෙ වුත්තං ‘‘ෙථාහ

භගවා’’තිආදි.තත්ථ ෙථා යයෙ තණ්හායඅභියලපෙභායවෙ– 

‘‘රත්යතො අත්ථංෙජාොති, රත්යතොධම්මංෙ පස්සති; 
අන්ධංතමංතදායහොති, යංරායගොසහයතෙර’’න්ති.– 

යංගාථංභගවාආහ, තථායතෙඅභියලපෙභායවෙවුත්තායතායගාථාය
සා තණ්හායලොකංඅභිලිම්පතීතිවිඤ්ඤායතීතිඅධිප්පායයො. 

ගාථායංපෙ–රජ්ජතිසත්යතොති රත්යතො, රාගසමඞ්ගීසත්යතො.කාරණං

පටිච්ච අසති පවත්තති ඵලන්ති අත්ථං, ඵලං. කාරණං ඵලං ධායරති, තං

කාරණං ධම්මං ොම. අන්ධකාරං අන්ධං. ෙන්ති යම්හි කායල. ෙන්ති හි

භුම්මත්යථපච්චත්තවචෙං.යම්හි කායලරායගො ෙරං රාගසමඞ්ගිං සහයත 

අභිභවති, තදා කායල අන්ධං අන්ධකාරං තමං යහොතීති යයොජො. රායගො 

ෙරං ෙං යස්මාසහයත, තස්මාඅන්ධංතමංතදායහොතීතිවා, රායගො යංෙරං

සහයත, තස්සෙරස්සඅන්ධංතමංතදායහොතීතිවා, රායගොෙරං ෙං සහයත 

අභිභූයයත යං සහෙං අභිභවෙංනිප්ඵායදති, තං සහෙං අභිභවෙං අන්ධං 
අන්ධකාරංතමංයහොතීතිවායයොජො. 

‘‘යදි රත්යතො අත්ථාදිකං ෙ ජාොති, එවං සති කථං ජප්පාභියලපෙං

භවතී’’තිවත්තබ්බත්තා ‘‘සාෙං තණ්හා’’තිආදිවුත්තං.තත්ථආරම්මයණසු 

ආසත්තිබහුලස්ස ආසඞ්ගබහුලස්ස තණ්හාසමඞ්ගිස්ස පුග්ගලස්ස සා අෙං

තණ්හා එවං බහුආසඞ්ගවයසෙ අභිජප්පා පරියුට්ඨාෙට්ඨායිනී යහොති. ඉති 

කරිත්වා ඉමිො කාරයණෙ තත්ථ තණ්හාය සත්තයලොයකො යකෙචි

සියලයසෙ අභිලිත්යතො මක්ඛියතො විය ජප්පාභියලයපෙ අභිලිත්යතො ොම
භවතීතියයොජො.‘‘ජප්පාභියලපෙංඅප්පකාසෙස්සපි කාරණංභවති, තස්මා
‘යකෙස්සු ෙප්පකාසතී’ති දුතියපදත්ථස්සපි විස්සජ්ජො සියා’’ති

වත්තබ්බත්තා ‘‘යතෙචා’’තිආදිවුත්තං. 

‘‘තස්ස යලොකස්ස මහබ්භයං කි’’න්ති ඉමස්මිං චතුත්ථපඤ්යහ ‘‘අස්ස
යලොකස්ස දුක්ඛං මහබ්භයං භයව’’ති අයං විස්සජ්ජො තස්සා අජියතෙ 

දට්ඨබ්බා. භායති යලොයකො එතස්මාති භෙං, මහන්තං භයං මහබ්භෙං. 

‘‘කතිවිධං දුක්ඛ’’න්තිපුච්ඡිතබ්බත්තා ‘‘දුවිධං දුක්ඛ’’න්තිආදිවුත්තං. ද්යව

විධා අස්ස දුක්ඛස්සාති දුවිධං. ‘‘කතමං දුවිධං දුක්ඛ’’න්ති පුච්ඡිතබ්බත්තා 

‘‘කායිකේච යචතසිකේචා’’ති වුත්තං. ‘‘කතමං කායිකං, කතමං

යචතසික’’න්තිපුච්ඡිතබ්බත්තා ‘‘ෙංකායිකං, ඉදංදුක්ඛංෙංයචතසිකං, ඉදං

යදොමෙස්ස’’න්තිවුත්තං. 

යරොගාදිසත්ථාදිඅනිට්ඨරූපංසත්තයලොකස්සමහබ්භයංභයවයය, ‘‘කථං 

දුක්ඛං මහබ්භයං භයවති සද්දයහතබ්බ’’න්ති වත්තබ්බභාවයතො ‘‘සබ්යබ
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සත්තා හී’’තිආදි වුත්තං. තත්ථ සබ්යබ සත්තා යථාවුත්තස්ස දුක්ඛස්ස 
උබ්බිජ්ජන්ති, දුක්යඛෙසමසමං අඤ්ඤං භයංසත්තාෙංෙත්ථි, දුක්ඛයතො 

යත්තරිතරං වා පෙභයං කුයතො අත්ථි. හි යස්මාෙත්ථි, තස්මා දුක්ඛයතො
අඤ්ඤස්ස භයස්ස අභාවයතො ‘‘දුක්ඛං යලොකස්ස මහබ්භය’’න්ති වචෙං
සද්දහිතබ්බන්ති අධිප්පායයො. 

‘‘සබ්යබ සත්තා’’තිආදිවචයෙෙ යරොගාදිසත්ථාදිඅනිට්ඨරූපං 
දුක්ඛමූලයමවාති දස්යසති. ‘‘කායිකයචතසිකවයසෙ දුවිධං දුක්ඛං

දුක්ඛයවදොයයව, එවංං සති සඞ්ඛාරදුක්ඛවිපරිණාමදුක්ඛාෙං

මහබ්භයභායවො ෙ ආපජ්යජයයා’’ති වත්තබ්බභාවයතො ‘‘තිස්යසො

දුක්ඛතා’’තිආදි වුත්තං. 

‘‘තිස්යසො දුක්ඛතා සබ්යබසං සත්තාෙං සබ්බකායලසු උප්පජ්ජන්ති, 

කදාචිකස්සචිෙඋප්පජ්ජන්තී’’තිපුච්ඡිතබ්බත්තා ‘‘තත්ථයලොයකො’’තිආදි

වුත්තං.තත්ථ තත්ථාතිතාසුතීසු දුක්ඛතාසු. යලොයකොති යභොගසම්පන්යෙො

යචව අප්පාබායධො ච සත්තයලොයකො. ඔධයසො ඔධියසො කදාචි කරහචි

අත්තූපක්කමමූලාය දුක්ඛදුක්ඛතාෙ මුච්චති, කදාචි පරූපක්කමමූලාය 

දුක්ඛදුක්ඛතාෙ මුච්චති, තථා ඔධයසො ඔධියසො කදාචි කරහචි දීඝායුයකො

යලොයකො විපරි ාමදුක්ඛතාෙ මුච්චති, ‘‘යකෙ යහතුො මුච්චතී’’ති 

පුච්ඡිතබ්බත්තා පුච්ඡං ඨයපත්වා යහතුං දස්යසතුං ‘‘තංකිස්ස යහතූ’’තිආදි

වුත්තං. සත්තයලොයක අප්යපකච්යච අප්පාබාධා යහොන්ති, යත
යභොගසම්පන්ෙත්තා යචව අප්පාබාධත්තා ච දුක්ඛදුක්ඛතාය මුච්චන්ති, 
වියසසයතො රූපාවචරසත්තා මුච්චන්ති. අප්යපකච්යච දීඝායුකාපි යහොන්ති, 
යත දීඝායුකත්තා විපරිණාමදුක්ඛතාය මුච්චන්ති; වියසසයතො
අරූපාවචරසත්තා මුච්චන්ති අරූපාවචරසත්තාෙං
උයපක්ඛාසමාපත්තිබහුලත්තා. 

යතසං තාහි දුක්ඛතාහි මුච්චෙං අයෙකන්තිකං යහොති, තස්මා තාහි 
අෙතික්කන්තත්තා අයෙකන්තිකං මුච්චෙං තුම්යහහි වුත්තං, අම්යහහි ච

ඤාතං, ‘‘කතමංඑකන්තිකමුච්චෙ’’න්තිපුච්ඡිතබ්බත්තා ‘‘සඞ්ඛාරදුක්ඛතාෙ

පො’’තිආදිවුත්තං.තත්ථ සඞ්ඛාරදුක්ඛතාොති දුක්ඛයවදොපිසඞ්ඛතත්තා 
සඞ්ඛාරපරියාපන්ො, තාදිසාය සඞ්ඛාරදුක්ඛතායාති අත්යථො ගයහතබ්යබො. 

යලොයකොති අරහා. උපාදීයති විපාකක්ඛන්ධචතුක්කකටත්තාරූපසඞ්ඛාතං 

ඛන්ධපඤ්චකන්ති යපාදි, උපාදියයව යසසං යපාදියසසං, ඛන්ධපඤ්චකං, 

තං ෙත්ථි එතිස්සා නිබ්බාෙධාතුයාති අනුපාදියසසා. අනුපාදියසසාෙ

නිබ්බාෙධාතුො අනුභාපාදියසසනිබ්බාෙධාතු හුත්වා මුච්චති, 

ඉත්ථම්භූතලක්ඛයණ චායං කරණනිද්යදයසො. නිබ්බාෙධාතූති ච

ඛන්ධපඤ්චකස්සනිබ්බායෙමත්තං අධිප්යපතං, ෙඅසඞ්ඛතධාතු. තස්මාති
සඞ්ඛාරදුක්ඛතාය සකලයලොකබයාපකභායවෙ සබ්බයලොකසඞ්ගාහකත්තා

වුත්තප්පකාරසඞ්ඛාරදුක්ඛතාෙ සබ්බයලොකස්ස දුක්ඛං යහොති, ඉති කත්වා 
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සඞ්ඛාරදුක්ඛතායසබ්බයලොකස්සදුක්ඛභාවයතො ‘‘දුක්ඛමස්ස මහබ්භෙ’’න්ති
භගවතාවුත්තං. 

‘‘යවදොපච්චයාතණ්හා’’ති(ම.නි.3.126; සං.නි.2.1, 3, 36; මහාව.
1; විභ. 225) වචෙයතො ‘‘දුක්ඛමස්ස මහබ්භය’’න්ති පයදෙ
‘‘කිස්සාභියලපෙං බූ්රසී’’ති තතියපදස්සාපි විස්සජ්ජො සියාති

ආසඞ්කභාවයතො ‘‘යතෙ ච චතුත්ථස්ස පදස්ස විස්සජ්ජො යුත්තා’’ති
වුත්තං. ‘‘යකෙ යථාක්කමං පුච්ඡාවිස්සජ්ජොෙං යුත්තතරභායවො

ජානිතබ්යබො’’ති වත්තබ්බත්තා ‘‘යතොහ භගවා’’තිආදි වුත්තං. යතෙ
යථාක්කමං පුච්ඡාවිස්සජ්ජොෙංයුත්තතරත්තායුත්තතරජාෙෙයකොභගවා
‘‘අවිජ්ජායනිවුයතො යලොයකො’’තිආදිමාහ, තස්මායුත්තතරභායවොතුම්යහහි
ජානිතබ්යබොති. 

එත්ථ ච යලොකස්ස නීවරණාදීනි අජාෙන්යතෙ ච තිත්ථියවායදසු 
සමයන්තයරසු පරිචයයෙ ච යතසු සමයන්තයරසු යචව නීවරණාදීසු ච
සංසයපක්ඛන්යදෙ එකංයසයෙව සත්තාධිට්ඨායෙෙ පුච්ඡිතබ්බත්තා, 
එකංයසයෙවසත්තාධිට්ඨායෙෙබයාකාතබ්බත්තා චසත්තාධිට්ඨාොපුච්ඡා
කතාති යවදිතබ්බා. සා චායං පුච්ඡා අජාෙන්තස්ස ජාෙෙත්ථාය, 
ජාතසංසයස්ස ච සංසයවියෙොදෙත්ථාය විස්සජ්යජතබ්බස්ස
නීවරණාදිවිසයස්ස චතුබ්බිධත්තා චතුබ්බිධා. නීවරණාදීෙං පෙ විසයාෙං
යලොයකො ච ආධාරභායවෙ ගාථායං වුත්යතොති ‘‘එයකො පඤ්යහො
දස්සියතො’’ති අයයමත්ථ පුච්ඡාවිචයයො, විස්සජ්ජොවිචයයො පෙ 
‘‘අදිට්ඨයජොතො විස්සජ්ජො, විමතිච්යඡදො විස්සජ්ජො’’තිආදිො
පුච්ඡාවිචයය වුත්තෙයානුභාසායරෙයවදිතබ්යබො. 

එකාධායරපුච්ඡාවිස්සජ්ජයෙවිචයයොආචරියයහිවිභත්යතො, අම්යහහි ච
ඤායතො, ‘‘අයෙකාධායර පුච්ඡාවිස්සජ්ජයෙ යයො විචයයො විභජොරයහො, 
යසොවිචයයොකථං අම්යහහිවිඤ්ඤායති, අම්හාකංවිඤ්ඤාපෙත්ථායතස්මිං
විචයං විභජථා’’ති වත්තබ්බභාවයතො අයෙකාධාරං පුච්ඡං තාව නීහරිත්වා
දස්යසතුං– 

‘‘සවන්තිසබ්බධියසොතා, (ඉච්චායස්මාඅජියතො,) 
යසොතාෙංකිංනිවාරණං; 
යසොතාෙං සංවරං බ්රූහි, යකෙ යසොතා පිධීයයර’’ති. (සු. නි. 1040; 
චූළනි.වත්ථුගාථා59, අජිතමාණවපුච්ඡානිද්යදස3) – 

ගාථමාහ. ගාථාත්යථොතාව දට්ඨබ්යබො. සවන්තීතිසන්දන්ති, පවත්තන්තීති

අත්යථො. සබ්බධීති තණ්හාදීෙං ආරම්මණභූයතසු සබ්යබසු රූපාදීසු

ආයතයෙසු. යසොතාති තණ්හාභිජ්ඣාබයාපාදාදයයො යසොතා. ඉච්චාෙස්මාති

ඉති එවංආයස්මා අජියතොආහ. යසොතාෙන්තිතණ්හාභිජ්ඣාබයාපාදාදීෙං

යසොතාෙං. කිං නිවාර න්ති කිං කතමං ධම්මජාතං ආවරණං භයව, කා
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කතමා ධම්මජාති රක්ඛා භයව. යසොතාෙං සංවරං බ්රූහීති යසොතාෙං 
තණ්හාභිජ්ඣාබයාපාදාදීෙං සංවරණං ආවරණං ඉදං ධම්මජාතං භයවති

සබ්බසත්තහිතත්ථං අම්හාකංත්වංකයථහි. යකෙයසොතා පිධීෙයරතියකෙ
පහායකධම්යමෙ තණ්හාභිජ්ඣාබයාපාදාදයයො යසොතා පණ්ඩියතහි
පිධීයයරතිපුච්ඡතීතිපුච්ඡිතානි. 

‘‘පුච්ඡාවයසෙ කථිතාය ‘සවන්ති…යප.… පිධීයයර’ති ඉමාය ගාථාය 

කිත්තකානිපදානිපුච්ඡිතානි, කිත්තකාපඤ්හා’’තිපුච්ඡිතබ්බත්තා ‘‘ඉමානි

චත්තාරි පදානි පුච්ඡිතානි, යත ද්යව පේහා’’ති වුත්තං. ‘‘පුච්ඡාවයසෙ
පවත්තායඉමිස්සාගාථායයදිචත්තාරිපදානිසියුං, එවං සන්යතසුපඤ්හාපි

චතුබ්බිධාසියුං, කස්මා‘ද්යව’තිවුත්තා’’තිවත්තබ්බත්තා ‘‘කස්මා? ඉයමහි

බහ්වාධිවචයෙෙ පුච්ඡිතා’’ති වුත්තං. ඉයම එතාය ගාථාය ගහිතා අත්ථා
බහ්වාධිවචයෙෙ පුච්ඡිතා. ඉදං වුත්තං යහොති – ‘‘සවන්ති…යප.…
පිධීයයරති බහූනි වචොනි අධිකිච්ච පවත්තා සංවරසඞ්ඛාතා සති යචව
පිදහෙයහතුභූතා පඤ්ඤා චාති ඉයම ද්යව අත්ථාව පුච්ඡිතා, තස්මා
අත්ථවයසෙ ද්යව පඤ්හා වුත්තා වා’’ති. ‘‘පුච්ඡාය දුවිධත්ථවිසයතා කථං 

වුත්තා’’ති වත්තබ්බත්තා පුච්ඡාය දුවිධත්ථවිසයතං විවරිතුං ‘‘එවං

සමාපන්ෙස්සා’’තිආදි වුත්තං. තත්ථ එවං සමාපන්ෙස්සාති ඉමාහි
දුග්ගතියහතුභූතාහි ඤාතිබයසොදිසඞ්ඛාතාහි ආපදාහි වා, පාණවධාදීහි
ආපදාහි වා, සමං සහ, සබ්බථා වා අයං සත්තයලොයකො ආපන්යෙො

අජ්යඣොත්ථයටො, එවං අජ්යඣොත්ථටස්ස වා සමාපන්ෙස්ස. එවං 

සංකිලිට්ඨස්සාති ඤාතිබයසොදයයො වා පාණවධාදීනි ආගම්ම පවත්යතහි
දසහි කියලසවත්ථූහිචඅයංසත්තයලොයකොසංකිලිට්යඨො, එවංසංකිලිට්ඨස්ස
ච යලොකස්සාති සමාපන්ෙස්ස අජ්යඣොත්ථටස්ස යලොකස්ස යවොදාෙං

වුට්ඨාෙං කිං කතමං ධම්මජාතං භයව. ඉති එවේහි සච්චං අජිතසුත්යත
ආහාති විත්ථාරත්යථො, පුච්ඡායදුවිධත්ථවිසයතාඤාතබ්බාතිඅධිප්පායයො. 

‘‘කිං නුභා යසොතා සබ්බස්ස යලොකස්ස සබ්බධි සවන්ති, උදාහු, 

එකච්චස්යසවා’’තිපුච්ඡිතබ්බත්තා ‘‘සවන්තිසබ්බධියසොතාති, අසමාහිතස්ස

සවන්ති අභිජ්ඣාබයාපාදප්පමාදබහුලස්සා’’ති වුත්තං. තත්ථ 
අභිජ්ඣාබයාපාදප්පමාදබහුලත්තා රූපාදීසු ොොරම්මයණසු

වික්ඛිත්තචිත්තස්යසව යසොතා සවන්ති පවත්තන්ති, ෙ සමාහිතස්ස 
අභිජ්ඣාබයාපාදප්පමාදවිරහිතස්සාති අධිප්පායයො දට්ඨබ්යබො. ‘‘කතමා

අභිජ්ඣා, කතයමො බයාපායදො, කතයමො පමායදො’’ති වත්තබ්බත්තා ‘‘තත්ථ

ො අභිජ්ඣා’’තිආදි වුත්තං. තත්ථ තත්ථාති යතසු

අභිජ්ඣාබයාපාදප්පමායදසු. ො අභිජ්ඣා, අෙං යලොයභො, ෙ

අභිජ්ඣායෙමත්තං. යලොයභො ච අකුසලමූලං, ෙ ලුබ්භෙමත්තං. යෙො 

බයාපායදො, අෙංයදොයසො, ෙ බයාපජ්ජෙමත්තං.යදොයසොච අකුසලමූලං, ෙ

දූසෙමත්තං. යෙොපමායදො, අෙංයමොයහො, ෙසතිවිප්පවාසමත්තං.යමොයහො

ච අකුසලමූලං, ෙමූහෙමත්තං. එවං ඉමිො වුත්තප්පකායරෙඅභිජ්ඣාදීෙං
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පටුෙ 

අකුසලමූලත්තා යස්ස අභිජ්ඣාබයාපාදප්පමාදබහුලස්ස අසමාහිතස්ස ඡසු

රූපාදීසු ආෙතයෙසු තණ්හාසවන්ති. 

‘‘කතිවිධා සා තණ්හා’’ති වත්තබ්බත්තා ‘‘රූපතණ්හා…යප.…

ධම්මතණ්හා’’ති වුත්තං. ‘‘ඡන්ෙං රූපතණ්හාදීෙං ඡසු රූපාදිආයතයෙසු

සවෙංයකෙචවචයෙෙඅම්යහහිසද්දහිතබ්බ’’න්ති වත්තබ්බත්තා ‘‘ෙථාහ

භගවා’’තිආදිවුත්තං. ‘‘සවතීතිචයඛො, භික්ඛයව…යප.…පටිහඤ්ඤතී’’ති

යං වචෙං භගවා ෙථා යයෙ පකායරෙ ආහ, තථා යතෙ පකායරෙ
වුත්තෙයයෙ වචයෙෙ තුම්යහහි සද්දහිතබ්බන්ති අධිප්පායයො. එත්ථ ච
චක්ඛාදීෙං රූපතණ්හාදීෙං ඡන්ෙං යසොතාෙං ද්වාරභායවෙ පවත්තත්තා

චක්ඛාදයයො නිස්සිතූපචාරවයසෙසයංසවන්යතොවියභගවතාවුත්තා. ඉතීති 

එවං වුත්තප්පකායරෙ සබ්බා සබ්බස්මා චක්ඛාදිද්වාරයතො ච සවති 

පවත්තති. සබ්බථා සබ්බප්පකායරෙ

තණ්හායෙමිච්ඡාභිනියවසෙඋන්ෙමොදිප්පකායරෙ සවති පවත්තතීති
අත්යථො. ‘‘කස්මා සබ්බස්මා චක්ඛාදිද්වාරයතො ච සවති පවත්තති, 
සබ්බප්පකායරෙ තණ්හායෙමිච්ඡාභිනියවසෙඋන්ෙමොදිප්පකායරෙ

සවෙභායවො විජානිතබ්යබො’’ති වත්තබ්බත්තා ‘‘යතොහා’’තිආදි වුත්තං. 

තත්ථ යතොති අසමාහිතස්ස අභිජ්ඣාබයාපාදාදීෙං චක්ඛාදිද්වාරයතො ච
තණ්හායෙමිච්ඡාභිනියවසඋන්ෙමොකායරෙ තණ්හාදිවයසෙ

පවත්තෙයතො පවත්තජාෙෙයකොභගවා ‘‘සවන්තිසබ්බධියසොතා’’තිආහ. 

‘‘යසොතාෙං ‘කිං නිවාරණ’න්ති ඉමිො කිං පුච්ඡති? යසොතාෙං 
අනුභාසයප්පහාෙං පුච්ඡති කිං? උදාහු වීතික්කමප්පහාෙං පුච්ඡතී’’ති

වත්තබ්බත්තා ‘‘යසොතාෙං කිංනිවාර න්ති පරියුට්ඨාෙවිඝාතං පුච්ඡතී’’ති 
වුත්තං. ‘‘ඉදං පරියුට්ඨාෙවිඝාතං යවොදාෙං, උදාහු වුට්ඨාෙං කි’’න්ති 

වත්තබ්බත්තා ‘‘ඉදංයවොදාෙ’’න්තිවුත්තං.‘‘යසොතාෙංසංවරං බූ්රහි, ‘යකෙ
යසොතාපිධීයයර’තිඉමිොකිංපුච්ඡති? යසොතාෙංපරියුට්ඨාෙංපුච්ඡති කිං? 
උදාහු වීතික්කමෙං, සමුග්ඝාටං වා පුච්ඡති කි’’න්ති වත්තබ්බත්තා 

යසොතාෙං…යප.… පිධීෙයරති අනුසෙසමුග්ඝා ං පුච්ඡතී’’ති වුත්තං. ‘‘ඉදං
අනුභාසයසමුග්ඝාටං යවොදාෙං කිං, උදාහු වුට්ඨාෙං කි’’න්ති වත්තබ්බත්තා 

‘‘ඉදංවුට්ඨාෙ’’න්තිවුත්තං. 

‘‘සවන්ති සබ්බධි යසොතා’’තිආදිපුච්ඡාවිචයයො ආචරියයෙ වුත්යතො, 
අම්යහහි ච ඤායතො; තාය පුච්ඡාය ‘‘කතයමො විස්සජ්ජෙවිචයයො’’ති

වත්තබ්බත්තා ‘‘තත්ථ විස්සජ්ජො’’තිආදිවුත්තං. තත්ථ පුච්ඡායං– 

‘‘යානියසොතානියලොකස්මිං, (අජිතාතිභගවා,) 
සතියතසංනිවාරණං; 
යසොතාෙං සංවරං බ්රූමි, පඤ්ඤායයයත පිධීයයර’’ති. (සු. නි. 1041 
චූළනි.වත්ථුගාථා60, අජිතමාණවපුච්ඡානිද්යදස4) – 
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ගාථා විස්සජ්ජොති දට්ඨබ්බා. තස්සං ගාථායං අජිත යලොකස්මිං යානි
යසොතානිසවන්ති, යතසංයසොතාෙංයංනිවාරණං, සා සතියහොති; තංසතිං

යසොතාෙංසංවරන්තිඅහංබ්රූමි; එයත යසොතා පඤ්ඤායපිධීයයරතියයොජො

කාතබ්බා. තත්ථ සතීති විපස්සොපඤ්ඤාය සම්පයුත්තා සති. පේොොති 

මග්ගපඤ්ඤාය. පිධීෙයරති උප්පජ්ජිතුං අප්පදාෙවයසෙ පිධීයන්ති
පච්ඡිජ්ජන්ති. 

‘‘සතියතසංනිවාරණංයසොතාෙංසංවරංබ්රූමී’’තිභගවාආහ– ‘‘යාය 
කායචි සතියා යසොතාෙං සංවරණකිච්චං සිද්ධං කිං, විසිට්ඨාය සතියා
යසොතාෙං සංවරණකිච්චං සිද්ධං කිං, කතමාය සතියා යසොතාෙං

සංවරණකිච්චං සිද්ධ’’න්ති පුච්ඡිතබ්බත්තා ‘‘කාෙගතාෙ සතිො’’තිආදි

වුත්තං.තත්ථ කාෙගතාෙසතිොතිරූපකායයගතංයකසාදිකංඅනිච්චාදියතො 

විපස්සිත්වා පවත්තාය විපස්සොඤාණසම්පයුත්තාය සතියා. භාවිතාොති
කායගතංඅනිච්චයතො දුක්ඛයතොඅෙත්තයතොනිබ්බින්දෙයතො විරජ්ජෙයතො
නියරොධෙයතො පටිනිස්සජ්ජෙයතො අනුභාපස්සොවයසෙ භාවිතාය. එවඤ්හි
අනිච්චයතො අනුභාපස්සන්යතො නිච්චසඤ්ඤං පජහති; දුක්ඛයතො
අනුභාපස්සන්යතො සුඛසඤ්ඤං පජහති; අෙත්තයතො අනුභාපස්සන්යතො
අත්තසඤ්ඤං පජහති; නිබ්බින්දන්යතොෙන්දිං පජහති; විරජ්ජන්යතො රාගං
පජහති; නියරොයධන්යතො සමුදයං පජහති; පටිනිස්සජ්ජන්යතො ආදාෙං 

පජහතීති. බහුලීකතාොති යථාවුත්තප්පකායරෙ දිවසම්පි මාසම්පි

සංවච්ඡරම්පි සත්තසංවච්ඡරම්පි බහුලීකතාය. චක්ඛුන්ති
අභිජ්ඣාදිපවත්තිද්වාරභායවෙ ඨිතං චක්ඛුං, නිග්ගහිතාගමං දට්ඨබ්බං. 

ොවිේඡතීති චක්ඛුද්වායර පවත්තං අභිජ්ඣාදිසහිතං චිත්තසන්තාෙං, 
තංසමඞ්ගීපුග්ගලං වා ොකඩ්ෙති, මොපියකසු රූයපසු ොවිඤ්ඡතීති

යයොජො. අමොපියකසු රූයපසු ෙ පටිහේෙති. කායගතාය සතියා 
භාවිතාය බහුලීකතාය යසොතං ොවිඤ්ඡති. මොපියකසු සද්යදසු…යප.… 
අමොපියකසු සද්යදසු ෙ පටිහඤ්ඤතීති යයොජො යථාසම්භවයතො
කාතබ්බා. 

‘‘යකෙ කාරයණෙ ොවිඤ්ඡති පටිහඤ්ඤතී’’ති පුච්ඡති, ඉන්ද්රියාෙං 
සංවුතනිවාරිතත්තා ොවිඤ්ඡති ෙ පටිහඤ්ඤතීති විස්සජ්යජති.
‘‘යකොරක්යඛෙ යත සංවුතනිවාරිතා’’ති පුච්ඡති, සතිආරක්යඛෙ යත
සංවුතනිවාරිතාති විස්සජ්යජති. ‘‘සතිආරක්යඛෙ සංවුතනිවාරිතභායවො

යකෙ අම්යහහි සද්දහිතබ්යබො’’ති වත්තබ්බත්තා යතොහා’’තිආදි වුත්තං.

තත්ථ යතොති තස්මා සතිආරක්යඛෙ සංවුතනිවාරිතත්තා
සංවුතනිවාරිතජාෙෙයකො භගවා ‘‘සති යතසං නිවාරණ’’න්ති යං වචෙං
ආහ, යතෙ වචයෙෙ තුම්යහහි සතිආරක්යඛෙ සංවුතනිවාරිතභායවො
සද්දහිතබ්යබොති පුබ්බභායග පඤ්ඤා සතයානුභාගාති කිච්චයමයවත්ථ 
අධිකන්තිදට්ඨබ්බං. 
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‘‘සති යතසං නිවාරණ’’න්ති විස්සජ්ජෙස්ස විත්ථාරත්යථො ආචරියයෙ 
වුත්යතො, අම්යහහිචඤායතො, ‘‘පඤ්ඤායයයතපිධීයයර’’තිවිස්සජ්ජෙස්ස
විත්ථාරත්යථො ‘‘කථං අම්යහහි ජානිතබ්යබො’’ති වත්තබ්බත්තා
‘‘පඤ්ඤායයයත පිධීයයර’’ති විස්සජ්ජෙස්ස විත්ථාරත්ථං දස්යසන්යතො 

‘‘පේොෙ අනුසො පහීෙන්තී’’තිආදිමාහ. තත්ථ පේොොති 

මග්ගපඤ්ඤාය. අනුසොති අනුභාරූපං කාරණං ලභිත්වා උප්පජ්ජොරහා

කාමරාගානුභාසයාදයයො. පහීෙන්ති සමුච්යඡදවයසෙ අනුභාසයයසු පඤ්ඤාය
පහීයෙසු පරියුට්ඨාොපි අත්ථයතො පහීයන්ති. කිස්ස පහීෙත්තා 
‘‘පහීයන්තී’’ති වුච්චති? අනුභාසයස්ස පහීෙත්තා පරියුට්ඨාො පහීයන්තීති 
විස්සජ්යජති. 

‘‘තං අනුභාසයප්පහායෙෙ පරියුට්ඨාෙප්පහාෙං කිං විය භවතී’’ති 

පුච්ඡිතබ්බත්තා ‘‘තං ෙථා ඛන්ධවන්තස්සා’’තිආදි වුත්තං. තත්ථ
ඛන්ධවන්තස්ස රුක්ඛස්ස කුදාලාදිො භූමිං ඛණිත්වා 
අෙවයසසමූලුද්ධරයණ කයත තස්ස රුක්ඛස්ස
පුප්ඵඵලපල්ලවඞ්කුරසන්තතිපි කුදාලාදිො සමුච්ඡින්ොව භවති යථා, එවං
අරහත්තමග්ගඤායණෙ අනුභාසයයසු පහීයෙසු අනුභාසයාෙං 
පරියුට්ඨාෙසන්තති සමුච්ඡින්ො පිදහිතා පටිච්ඡන්ො භවති. යකෙ

සමුච්ඡින්ො භවති? පේොෙ මග්ගපඤ්ඤාය සමුච්ඡින්ො භවතීති 
අත්ථයයොජො දට්ඨබ්බා. ‘‘පඤ්ඤාය පරිච්ඡින්ෙභායවො කථං

සද්දහිතබ්යබො’’ති වත්තබ්බත්තා ‘‘යතො’’තිආදි වුත්තං. ‘‘පඤ්ඤායයයත 
පිධීයයර’’ති වචෙයතො අනුභාසයාෙං පරියුට්ඨාෙසන්තතියා පඤ්ඤාය
පරිච්ඡින්ෙභායවො පණ්ඩියතහිසද්දහිතබ්යබොතිඅධිප්පායයො. 

ඉයමසු පඤ්හාවිස්සජ්ජයෙසු යසොතාෙං සංවරං, පිධාෙඤ්ච
අජාෙන්යතෙ වා සංසයියතෙ වා සංවරපිධාොෙං පුච්ඡිතබ්බත්තා 
ධම්මාධිට්ඨාො පුච්ඡාති පුච්ඡාවිචයයො යචව සතිපඤ්ඤාෙං
විස්සජ්යජතබ්බත්තා ධම්මාධිට්ඨාෙං විස්සජ්ජෙන්ති විස්සජ්ජෙවිචයයො ච
යවදිතබ්යබො. එයතසුච‘‘යකෙස්සුනිවුයතොයලොයකො’’තිආදියකොපඤ්යහො
නීවරණවිචිකිච්ඡාපමාදජප්පාෙං වයසෙ චතුබ්බියධොපි
යලොකාධිට්ඨාෙවයසෙ එයකො පඤ්යහොති වුත්යතො, එවං සති ‘‘සවන්ති
සබ්බධි යසොතා’’තිආදියකොපි පඤ්යහො සංවරපිධාොෙං වයසෙ දුවියධොපි
එකත්ථවයසෙ ගයහත්වා එකාධිට්ඨාෙවයසෙ ‘‘එයකො පඤ්යහො’’ති
වත්තබ්යබො, යසොතාෙංබහුභාවයතොවා‘‘බහුපඤ්යහො’’ති වත්තබ්යබො; තථා
පෙ අවත්වා යසොයත අොමසිත්වා සංවරපිධාොෙං වයසෙ ‘‘සවන්ති
සබ්බධි යසොතා’’තිආදිම්හි ‘‘ද්යව පඤ්හා’’ති වුත්තා. තදනුභාසායරෙ
‘‘යකෙස්සු නිවුයතො යලොයකො’’තිආදිම්හිපි යලොකං අොමසිත්වා
නීවරණාදීෙංචතුන්ෙංවයසෙ ‘‘චත්තායරො පඤ්හා’’තිපිවත්තබ්බාතිඅයං
ෙයයොදස්සියතොතිෙයදස්සෙංදට්ඨබ්බං. 
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පටුෙ 

යදසොකායල වුත්තධම්මස්ස අනුභාසන්ධිමග්ගයහත්වා අත්තො 
රචිතනියායමයෙව පුච්ඡිතපඤ්හස්ස යචව පඤ්හං අට්ඨයපත්වා, 
පටිඤ්ඤඤ්චඅකත්වා විස්සජ්ජෙස්සචවිචයහායරොආචරියයෙවිභත්යතො, 
අම්යහහි චඤායතො, ‘‘යදසොකායල වුත්තධම්මස්ස අනුභාසන්ධිං ගයහත්වා
පුච්ඡිතපඤ්හස්ස යචව තං පඤ්හං ඨයපත්වා, පටිඤ්ඤඤ්ච කත්වා
විස්සජ්ජෙස්ස ච යයො විචයයො හායරො විභත්යතො, යසො විචයහායරො කථං 
අම්යහහි විඤ්ඤායති, අම්හාකං විඤ්ඤාපෙත්ථාය තස්මිං විචයං
විභයජථා’’ති වත්තබ්බභාවයතොයතසුවියචතබ්බාකාරංදස්යසන්යතො‘‘යානි

යසොතානී’’තිආදිගාථාය විචයාකාරදස්සොෙන්තරං ‘‘පේො යචව සති

චා’’තිආදිමාහ. 

තත්ථ ගාථාත්යථො තාව විඤ්ඤාතබ්යබො – යාය පඤ්ඤාය
අනුභාසයප්පහායෙෙ යසොතනිරුජ්ඣෙං වුත්තං, යාය සතියා ච

පරියුට්ඨාෙප්පහායෙෙයසොතනිරුජ්ඣෙංවුත්තං, සායං පේොයචව සායං 

සතිච තාහි පඤ්ඤාසතීහිඅයසසංසහුප්පන්ෙං ොමේයචවරූපේච, එතං 

සබ්බං කත්ථ නිරුජ්ඣමායෙ අයසසං උපරුජ්ඣතීති මාරිස යම මයා

පුට්යඨොත්වං භගවාමය්හං එතං නිරුජ්ඣෙංපබ්රූහි, ඉතිආයස්මා අජියතො
භගවන්තංපුච්ඡති. 

අජිතත්වං ෙයමතං පඤ්හං පුච්ඡිතං නිරුජ්ඣෙං මං අපුච්ඡි, අහං යත 

තව තං නිරුජ්ඣෙං වදාමි. ෙත්ථ විඤ්ඤාණනියරොයධ පඤ්ඤාසතිසහිතං 

ොමේච රූපේච විඤ්ඤාණස්ස නියරොයධෙ සහ එකයතො අයසසං 

උපරුජ්ඣති, එත්ථ විඤ්ඤාණනියරොයධ එතං සබ්බංවිඤ්ඤාණනියරොයධෙ

එකයතොඑකක්ඛයණඅපුබ්බංඅචරිමං යපරුජ්ඣති, එතංවිඤ්ඤාණනියරොධං
තස්සොමරූපස්සනියරොයධො ොතිවත්තති, තංතංොමරූපනියරොධං යසො
යසොවිඤ්ඤාණනියරොයධොොතිවත්තතීති. 

‘‘තස්මිං පඤ්යහ අයං අජියතො කිං පුච්ඡති? උපරුජ්ඣෙයමව පුච්ඡති, 

උදාහු අඤ්ඤං පුච්ඡතී’’ති වත්තබ්බයතො ‘‘අෙං පේයහ අනුසන්ධිං

පුච්ඡතී’’තිආදිවුත්තං.තත්ථ අෙන්තියයොආයස්මාඅජියතොපඤ්හංඅපුච්ඡීති

අයං අජියතො. පේයහති ‘‘පඤ්ඤා යචව සති චා’’තිආදිපඤ්යහ. යදි
අනුභාසන්ධිං පුච්ඡති, එවංසති‘‘කත්යථතංඋපරුජ්ඣතී’’තිපුච්ඡෙංඅයුත්තං

භයවයයාති? ෙ, අනුභාසන්ධීයති එයතෙ උපනිරුජ්ඣයෙොති අනුසන්ධීති 

අත්ථසම්භවයතො. යතෙ වුත්තං ‘‘අනුසන්ධිං පුච්ඡන්යතො කිං…යප.… 

නිබ්බාෙධාතු’’න්ති. අනුභාසන්ධිපුච්ඡයෙෙ අනුභාපාදියසසනිබ්බාෙධාතුයාපි 
පුච්ඡෙයතො‘‘කත්යථතංඋපරුජ්ඣතී’’තිපුච්ඡෙංයුත්තයමව. 

‘‘යා අනුභාපාදියසසනිබ්බාෙධාතු පුච්ඡිතා, තං කතමාය පටිපදාය 
අධිගච්ඡතී’’තිපුච්ඡිතබ්බත්තාචතුසච්චකම්මට්ඨාෙභාවොසඞ්ඛාතං පටිපදං

විසයයෙ සහ දස්යසතුං ‘‘තීණී සච්චානී’’තිආදි වුත්තං. තත්ථ සඞ්ඛතානීති 
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කම්මාදිපච්චයයහි සයමච්ච සම්භූය දුක්ඛාදීනි කරීයන්තීති සඞ්ඛතානි. 

නියරොධධම්මානීති නිරුජ්ඣෙං නියරොයධො, ධම්යමොපි නියරොධධම්යමොව, 

තස්මානියරොයධොධම්යමොසභායවොයයසං දුක්ඛාදීෙන්ති නියරොධධම්මානීති

අත්යථොව ගයහතබ්යබො. තානි තීණි සච්චානි සරූපයතො දස්යසතුං ‘‘දුක්ඛං

සමුදයෙො මග්යගො’’ති වුත්තං. තීණි දුක්ඛසමුදයමග්ගසච්චානි සඞ්ඛතානීති

වුත්තානි, ‘‘කිං නියරොධසච්ච’’න්ති පුච්ඡිතබ්බත්තා ‘‘නියරොයධො 

අසඞ්ඛයතො’’ති වුත්තං. ඉධ ‘‘නියරොධධම්යමො’’තිපි වත්තබ්බං. 

කම්මාදිපච්චයයහි අසඞ්ඛතත්තා අසඞ්ඛයතො. උප්පාදනියරොධාභාවයතො 

අනියරොධධම්යමො. ‘‘පහායකපහාතබ්යබසු සච්යචසු කතයමෙ පහායයකෙ

කතයමොපහාතබ්යබො, කතමායභූමියාපහීයෙො’’තිපුච්ඡිතබ්බත්තා ‘‘තත්ථ

සමුදයෙො ද්වීසු භූමීූ’’තිආදි වුත්තං. තත්ථ ද්වීසු භූමීූති

දස්සෙභාවොභූමීසු. කාමච්ඡන්යදොති කාමභවරායගො. රූපරායගොති 

රූපභවරායගො. අරූපරායගොති අරූපභවරායගො. සංයයොජෙයභදයතො දස 
සංයයොජොනිපහීයන්තීතියයොජො. 

12. පහාතබ්බසංයයොජොනි දස්සෙභූමිභාවොභූමියභයදෙ විභත්තානි, 
අම්යහහිපි ඤාතානි, ‘‘ඉන්ද්රියයභදයතො කථං විභත්තානී’’ති

වත්තබ්බභාවයතො ‘‘තත්ථ තීණී’’තිආදි වුත්තං. අථ වා
‘‘පහාතබ්බසංයයොජයෙසු කතමානි සංයයොජොනි කතමං ඉන්ද්රියං

අත්තයෙො පහායකං කත්වා නිරුජ්ඣන්තී’’ති පුච්ඡිතබ්බත්තා ‘‘තත්ථ

තීණී’’තිආදි වුත්තං. අධිට්ඨාෙ අත්තයෙො පහායකං කත්වා නිරුජ්ඣන්ති 
අනුභාප්පාදවයසෙ. ‘‘අෙඤ්ඤාතඤ්ඤස්සාමීතින්ද්රියඤ්ච අඤ්ඤින්ද්රියඤ්ච
සංයයොජොෙංනිරුජ්ඣෙයහතු යහොතු, අඤ්ඤාතාවින්ද්රියංකිස්සයහතූ’’ති

පුච්ඡිතබ්බත්තා ‘‘ෙං පො’’තිආදි වුත්තං. තත්ථ ෙං යයෙ 

අඤ්ඤාතාවින්ද්රියයෙ අරහා ‘‘යම ජාති ඛීණා’’ති එවං ජාොති, ඉදං 

ජාෙෙයහතු අඤ්ඤාතාවින්ද්රියං ඛයෙ ජාතික්ඛයය අරහත්තඵයල පවත්තං 

ො ං. ෙං යයෙ අඤ්ඤාතාවින්ද්රියයෙ අරහා ‘‘ඉත්ථත්තාය අපරං ෙ

භවිස්සාමී’’ති පජාොති, ඉදං පජාෙෙයහතු අඤ්ඤාතාවින්ද්රියං. අනුප්පායද 

පෙ අනුභාප්පජ්ජයෙ අරහත්තඵයල පවත්තං ො ං අඤ්ඤාතාවින්ද්රියං
ජාෙෙයහතු යහොතීති වුත්තං යහොති. ඉන්ද්රියඤාණානි පහායකානි කත්වා
සංයයොජොනි නිරුජ්ඣන්ති, ‘‘තානි ඤාණානි කදා නිරුජ්ඣන්තී’’ති

වත්තබ්බභාවයතො ‘‘තත්ථෙේචා’’තිආදි වුත්තං. 

‘‘අෙඤ්ඤාතඤ්ඤස්සාමීතින්ද්රියං අඤ්ඤින්ද්රියං පාපුණන්තස්ස
නිරුජ්ඣතු, අඤ්ඤින්ද්රියං අරහත්තං පාපුණන්තස්ස නිරුජ්ඣතු, 

අඤ්ඤාතාවින්ද්රියං කදා නිරුජ්ඣතී’’ති පුච්ඡිතබ්බත්තා ‘‘තත්ථ ෙේච

ඛයෙ’’තිආදි වුත්තං. තත්ථ ද්යවති කිච්චයභයදෙ ද්යව, සභාවයතො පෙ
එකාව. 
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‘‘පජාෙෙකිච්චම්පි එකයමව, කථං ද්යව සියු’’න්ති වත්තබ්බත්තා 

‘‘අපිචා’’තිආදිවුත්තං.ආරම්මණපඤ්ඤායභයදෙද්යවොමානි ලබ්භන්තීති

වුත්තංයහොති. සාතියාපඤ්ඤාපුබ්බගාථායං යසොතපිධාෙකිච්යචෙවුත්තා, 

සාපඤ්ඤාපකායරහිජාෙෙසභායවෙ පේො ොම. ෙථාදිට්ඨං ආරම්මණං 

අපිලාපෙට්යඨෙ ඔගාහෙට්යඨෙ සති ොම. 

13. ‘‘පඤ්ඤායචව සතිචා’’ති පදස්ස අත්යථොආචරියයෙවිභත්යතො, 
අම්යහහි ච ඤායතො, ‘‘ොමරූපඤ්චා’ති පදස්ස අත්යථො කථං අම්යහහි

ඤාතබ්යබො’’ති වත්තබ්බත්තා ොමරූපං විභජන්යතො ‘‘තත්ථ යෙ

පේචුපාදාෙක්ඛන්ධා’’තිආදිමාහ. තත්ථ තත්ථාති කම්මවිපාකවට්ටයභයද

භවත්තයය. තත්ථාති පඤ්චුපාදාෙක්ඛන්ධසඞ්ඛාතොමරූපසමුදායය. 

පේචින්ද්රිොනීති චක්ඛාදිපඤ්චින්ද්රියානි. විේො සම්පයුත්තන්ති 
සම්පයුත්තපච්චයත්තං සන්ධාය ෙ වුත්තං, පචුරජෙස්ස පෙ අවිභජිත්වා 
ගහණීයසභාවමත්තං සන්ධාය වුත්තං. විභාගං ජාෙන්යතහි පෙ ‘‘ොමං 
විඤ්ඤාණසම්පයුත්තං, රූපං පෙෙ විඤ්ඤාණසම්පයුත්තං, සහජාත’’න්ති

විභජිත්වා ගයහතබ්බං. තස්සාති පඤ්ඤාසතිසහිතස්ස ොමරූපස්ස. 

නියරොධන්තිඅනුභාපාදියසසනිබ්බාෙධාතුං. 

භගවන්තං පුච්ඡන්යතො ආයස්මා අජියතො ‘‘පේො යචව…යප.…

කත්යථතං යපරුජ්ඣතී’’ති එවං පාරායයෙ ආහ. ‘‘පඤ්ඤා
යචවාතිආදිගාථාය යා අනුභාපාදියසසනිබ්බාෙධාතු පුච්ඡිතා, සා
අනුභාපාදියසසනිබ්බාෙධාතු කතයමෙ අධිගයමෙ පත්තබ්බා’’ති
පුච්ඡිතබ්බත්තා චතුරිද්ධිපාදමුයඛෙ අරියමග්ගාධිගමමුයඛෙ පත්තබ්බා, 
චතුරිද්ධිපාදභාවොයචචත්තාරින්ද්රියානිමූලභූතානි, තස්මා මූලභූතානිතානි

චත්තාරින්ද්රියානි නිද්ධායරත්වා දස්යසන්යතො ‘‘තත්ථ සති ච පේො

චා’’තිආදිමාහ. කුසලාකුසලධම්මගතියයො සමන්යවසමාොය සතියා
සිජ්ඣමාොය එකන්යතෙ සමාධි නිප්ඵායදතබ්යබො, සතිග්ගහයණෙ ච 
පරියුට්ඨාෙප්පහාෙං ගාථායං අධිප්යපතං, පරියුට්ඨාෙප්පහායෙෙ ච 

සමාධිකිච්චං පාකටන්ති ආහ ‘‘සති ද්යව ඉන්ද්රිොනි සතින්ද්රිෙේච

සමාධින්ද්රිෙේචා’’ති. පඤ්ඤාය අනුභාසයසමුග්ඝාතං
චතුබ්බිධසම්මප්පධාෙසඞ්ඛායතෙ වීරියයෙ සිජ්ඣති, ෙ විො යතොති 

වුත්තං ‘‘පේොද්යවඉන්ද්රිොනිපේඤින්ද්රිෙේච වීරියින්ද්රිෙේචා’’ති. 

ඉයමසුයථාවුත්යතසුචතූසුඉන්ද්රියයසුපුබ්බභායගවා මග්ගක්ඛයණවා
සිජ්ඣන්යතසු තංසම්පයුත්තා යා සද්දහො ඔකප්පො සිද්ධා, ඉදං 
සද්දහෙඔකප්පෙසඞ්ඛාතං ධම්මජාතං සද්ධින්ද්රියං සිද්ධං, ‘‘යතසු
මූලභූයතසු ඉන්ද්රියයසු සිද්යධසු කතයමෙ ඉන්ද්රියයෙ කතයමො ධම්යමො

සිද්යධො’’ති පුච්ඡිතබ්බත්තාඉමිොඅයංසිද්යධොතිදස්යසන්යතො ‘‘තත්ථො 

සද්ධාධිපයතෙයා’’තිආදිමාහ. තත්ථ තත්ථාති සතයාදීසු. සද්ධාධිපයතෙයාති

පච්චයභූතායසද්ධාය සිද්යධොඡන්යදොඅධිපතීති සද්ධාධිපති, සද්ධාධිපතිො 
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පටුෙ 

පවත්යතතබ්බා චිත්යතකග්ගතාති සද්ධාධිපයතෙයා. ඡන්දසමාධීති ඡන්දං
යජට්ඨකං කත්වා පවත්තියතො සමාධි වා ඡන්දාධිපතිො සම්පයුත්යතො
පුබ්බභායග පවත්යතො සමාධි වා ඡන්දසමාධි, පහාෙං පහාෙයහතුයහොතීති

යයොජො කාතබ්බා. පහාෙන්ති ච පජහති වික්ඛම්භිතකියලයස එයතෙ 

ඡන්දසමාධිොති පහාෙන්ති කරණසාධෙත්යථො ගයහතබ්යබො. 

පටිසඞ්ඛාෙබයලොති පරිකම්මබයලෙ. භාවොබයලොති
මහග්ගතභාවොබයලෙ. 

‘‘යසො ඡන්දසමාධිසයංයකවයලොවපහාෙ’’න්ති වත්තබ්බත්තා ‘‘තත්ථ

යෙ අස්සාසපස්සාසා’’තිආදි වුත්තං. තත්ථ තත්ථාති තස්මිං සමාහියත
චිත්යත චිත්තුප්පායද. ‘‘තස්මිං සමාහියත චිත්තුප්පායද අස්සාසා’’තිආදිො
අස්සාසාදිසීයසෙ අස්සාසාදිජෙකා වීරියසඞ්ඛාරා ගහිතා, යත ච යාව

භාවොපාරිපූරී, තාවපුෙප්පුෙංසරණයතො ච සරා, පුෙප්පුෙංසඞ්කප්පයතො

ච සඞ්කප්පා. යයො පෙ ‘‘සරසඞ්කප්පා, ඉයම සඞ්ඛාරා චා’’ති එවං 
වුත්තප්පකායරො පුරිමයකො ඡන්දසමාධි වා කියලසවික්ඛම්භෙතාය ච
තදඞ්ගප්පහාෙතායච පහාෙංපහාෙයහතුපධාෙංවා, ‘‘ඉයමවුත්තප්පකාරා

සඞ්ඛාරාදයයොකිං භායවන්තී’’ති පුච්ඡිතබ්බත්තා ‘‘ඉයම චසඞ්ඛාරා’’තිආදි
වුත්තං. තත්ථ ඉයම සඞ්ඛාරා ච තදුභයඤ්ච
ඡන්දසමාධිප්පධාෙසඞ්ඛාරසමන්ොගතං වියවකනිස්සිතං විරාගනිස්සිතං
නියරොධනිස්සිතංයවොස්සග්ගපරිණාමිංඉද්ධිපාදංභායවතීතියයොජො. 

ඡන්දසමාධිප්පධාෙසඞ්ඛාරසමන්ොගතන්ති ඡන්යදො එව අධිපති 

ඡන්දාධිපති, ඡන්දාධිපතිසමාධි. යතෙ වුත්තං භගවතා – ‘‘ඡන්දං යච, 
භික්ඛයව, භික්ඛු අධිපතිං කරිත්වා ලභති සමාධි’’න්ති (විභ. 432). 

ඡන්දයහතුයකො වා සමාධි, ඡන්දාදියකො වා සමාධි ඡන්දසමාධි, 
ඡන්දාධිපතිස්ස පච්චයුප්පන්යෙො සමාධීති වුත්තං යහොති. පධාෙභූතා

සඞ්ඛාරා පධාෙසඞ්ඛාරා, පධාෙසද්යදෙ සඞ්ඛතසඞ්ඛාරාදයයොනිවත්තාපිතා, 

ඡන්දසමාධි ච පධාෙසඞ්ඛාරා චාති ඡන්දසමාධිප්පධාෙසඞ්ඛාරා, යතහි

සමන්ොගයතො ඡන්ද…යප.…සමන්ොගයතො, තං…යප.…ගතං. ඉජ්ඣති

සමිජ්ඣති නිප්පජ්ජතීති ඉද්ධි, යකොට්ඨායසො, ඉද්ධි එව පායදො 

යකොට්ඨායසොති ඉද්ධිපායදො, ඉද්ධිපාදචතුත්යථො. ඉජ්ඣන්තිවා තායසත්තා

ඉද්ධා වුද්ධා උක්කංසගතා යහොන්තීති ඉද්ධි, පජ්ජති එයතොති පායදො, 

ඉද්ධියා පායදොති ඉද්ධිපායදො. ඉද්ධිපායදොති සාමඤ්ඤත්ථවයසෙ වුත්යතොපි 
‘‘ඡන්දසමාධිප්පධාෙසඞ්ඛාරසමන්ොගත’’න්ති වුත්තත්තා ඡන්දිද්ධිපායදොව 
ගයහතබ්යබො, තංඉද්ධිපාදංතංඡන්දිද්ධිපාදංභායවතිවඩ්යෙතීතිඅත්යථො. 

වියවකනිස්සිතං විරාගනිස්සිතන්ති විපස්සොක්ඛයණ කිච්චයතො
තදඞ්ගවියවකනිස්සිතං, අජ්ඣාසයයතො නිස්සරණවියවකනිස්සිතං, 
මග්ගක්ඛයණ පෙ කිච්චයතො සමුච්යඡදවියවකනිස්සිතං, ආරම්මණයතො

නිස්සරණවියවකනිස්සිතං. විරාගනිස්සිතන්ති විපස්සොක්ඛයණ කිච්චයතො
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තදඞ්ගවිරාගනිස්සිතං, අජ්ඣාසයයතො නිස්සරණවියවකනිස්සිතං, 
මග්ගක්ඛයණ පෙ කිච්චයතො සමුච්යඡදවිරාගනිස්සිතං, ආරම්මණයතො

නිස්සරණවිරාගනිස්සිතං. නියරොධනිස්සිතන්ති විපස්සොක්ඛයණකිච්චයතො 
තදඞ්ගනියරොධනිස්සිතං, අජ්ඣාසයයතො නිස්සරණනියරොධනිස්සිතං, 
මග්ගක්ඛයණ කිච්චයතො සමුච්යඡදනියරොධනිස්සිතං, ආරම්මණයතො

නිස්සරණනියරොධනිස්සිතං. යවොස්සග්ගපරි ාමින්ති එත්ථ 
පරිච්චාගයවොස්සග්ගපක්ඛන්දෙයවොස්සග්ගවයසෙ යවොස්සග්යගො දුවියධො.
තත්ථපි විපස්සොක්ඛයණ තදඞ්ගවයසෙ පරිච්චාගයවොස්සග්යගො, 
නිබ්බාෙනින්ෙභායවෙ පක්ඛන්දෙයවොස්සග්යගො, මග්ගක්ඛයණ
සමුච්යඡදවයසෙ පරිච්චාගයවොස්සග්යගො, ආරම්මණකරයණෙ
නිබ්බාෙපක්ඛන්දෙයවොස්සග්යගොති විභජිත්වා ගයහතබ්යබො. 
යථාවුත්තයවොස්සග්ගත්ථං පරිණමති, පරිණතං වා පරිපචති පරිපචෙං

කයරොතීති යවොස්සග්ගපරි ාමී, තංයවොස්සග්ගපරිණාමිං. 

ඡන්දිද්ධිපාදභාවොකායරො ආචරියයෙ වුත්යතො, අම්යහහි ච ඤායතො, 
‘‘කථං වීරියිද්ධිපාදභාවොකායරො අම්යහහි විජානිතබ්යබො’’ති

වත්තබ්බභාවයතො ‘‘තත්ථ ො වීරිොධිපයතෙයා’’තිආදි වුත්තං. තස්සත්යථො
යහට්ඨා වුත්තෙයානුභාසායරයෙවවිඤ්යඤයයයො.සංඛිත්තවයසෙපෙඨපිතං
පාඨංවිත්ථාරයතො ඨයපස්සාමි.කථං? – 

‘‘තත්ථ යා වීරියාධිපයතයයා චිත්යතකග්ගතා, අයං වීරියසමාධි. 
සමාහියතචිත්යතකියලසාෙංවික්ඛම්භෙතායපටිසඞ්ඛාෙබයලෙවා
භාවොබයලෙ වා, ඉදං පහාෙං. තත්ථ යය අස්සාසපස්සාසා
විතක්කවිචාරා සඤ්ඤායවදයිතා සරසඞ්කප්පා, ඉයම සඞ්ඛාරා. ඉති
පුරිමයකො ච වීරියසමාධි, කියලසවික්ඛම්භෙතාය ච පහාෙං ඉයම ච
සඞ්ඛාරා, තදුභයං වීරියසමාධිප්පධාෙසඞ්ඛාරසමන්ොගතං ඉද්ධිපාදං
භායවති වියවකනිස්සිතං විරාගනිස්සිතං නියරොධනිස්සිතං
යවොස්සග්ගපරිණාමිං. 

‘‘තත්ථයාචිත්තාධිපයතයයා චිත්යතකග්ගතා, අයංචිත්තසමාධි. 
සමාහියතචිත්යතකියලසාෙංවික්ඛම්භෙතායපටිසඞ්ඛාෙබයලෙවා
භාවොබයලෙ වා, ඉදං පහාෙං. තත්ථ යය අස්සාසපස්සාසා
විතක්කවිචාරා සඤ්ඤායවදයිතා සරසඞ්කප්පා, ඉයම සඞ්ඛාරා. ඉති
පුරිමයකොච චිත්තසමාධි, කියලසවික්ඛම්භෙතායච පහාෙං ඉයමච
සඞ්ඛාරා, තදුභයං චිත්තසමාධිප්පධාෙසඞ්ඛාරසමන්ොගතං ඉද්ධිපාදං
භායවති වියවකනිස්සිතං විරාගනිස්සිතං නියරොධනිස්සිතං
යවොස්සග්ගපරිණාමිං. 

‘‘තත්ථ යාවීමංසාධිපයතයයාචිත්යතකග්ගතා, අයංවීමංසාසමාධි, 
සමාහියතචිත්යතකියලසාෙංවික්ඛම්භෙතායපටිසඞ්ඛාෙබයලෙවා 
භාවොබයලෙ වා, ඉදං පහාෙං. තත්ථ යය අස්සාසපස්සාසා
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විතක්කවිචාරා සඤ්ඤායවදයිතා සරසඞ්කප්පා, ඉයම සඞ්ඛාරා. ඉති
පුරිමයකොචවීමංසාසමාධිකියලසවික්ඛම්භෙතායච පහාෙංඉයමච
සඞ්ඛාරා, තදුභයං වීමංසාසමාධිප්පධාෙසඞ්ඛාරසමන්ොගතං
ඉද්ධිපාදං භායවති වියවකනිස්සිතං විරාගනිස්සිතං නියරොධනිස්සිතං 
යවොස්සග්ගපරිණාමි’’න්ති. 

අයංපෙවියසයසො– වීරිෙසමාධීතිවීරියං යජට්ඨකංකත්වාපවත්තියතො
සමාධි වා වීරියාධිපතිො සම්පයුත්යතො පුබ්බභායග පවත්යතො සමාධි වා

වීරියසමාධි. චිත්තසමාධීතිචිත්තං යජට්ඨකං කත්වා පවත්තියතො සමාධි වා
චිත්තාධිපතිොසම්පයුත්යතොපුබ්බභායගපවත්යතොසමාධි වාචිත්තසමාධි. 

වීමංසාසමාධීති වීමංසං යජට්ඨකං කත්වා පවත්තියතො සමාධි වා
වීමංසාධිපතිො සම්පයුත්යතො පුබ්බභායග පවත්යතො සමාධි වා 
වීමංසාසමාධීති. 

සත්තිබලානුභාරූයපයෙත්ථ සඞ්යඛපවණ්ණො කතා, ගම්භීරඤායණහි
පෙ අට්ඨකථාටීකානුභාරූයපෙ විත්ථාරයතො වා ගම්භීරයතො වා විභජිත්වා
ගයහතබ්බා. 

14. ‘‘ඡන්දසමාධි වීරියසමාධි චිත්තසමාධි වීමංසාසමාධී’’ති වුත්යතො, 
‘‘එවං සති වීමංසාසමාධියයව ඤාණමූලයකො ඤාණපුබ්බඞ්ගයමො
ඤාණානුභාපරිවත්ති භයවයය, අඤ්යඤ තයයො සමාධයයො අඤ්ඤාණමූලකා 
අඤ්ඤාණපුබ්බඞ්ගමා අඤ්ඤාණපවත්තියයො භයවයු’’න්ති වත්තබ්බත්තා

සබ්යබ සමාධයයො ඤාණමූලකාදයයොයයවාති දස්යසතුං ‘‘සබ්යබො සමාධි 

ො මූලයකො’’තිආදි වුත්තං. තත්ථ සබ්යබො සමාධීති ඡන්දසමාධි, 
වීරියසමාධි, චිත්තසමාධි, වීමංසාසමාධීති චතුබ්බියධො සමාධි. 

ො මූලයකොති එකාවජ්ජෙවීථිොොවජ්ජෙවීථීසු පවත්තං 

උපචාරඤාණමූලයකො. ො පුබ්බඞ්ගයමොති අධිගමඤාණං පුබ්බඞ්ගමං 

අස්සාති ඤාණපුබ්බඞ්ගයමො. ො ානුපරිවත්තීති පච්චයවක්ඛණඤාණං
අනුභාපරිවත්ති අස්සාතිඤාණානුභාපරිවත්ති. අථ වා ොොවජ්ජනූපචාරඤාණං

වා පටිසන්ධිඤාණං වා මූලං අස්සාති ො මූලයකො, උපචාරඤාණං

පුබ්බඞ්ගමං අස්සාති ො පුබ්බඞ්ගයමො, අප්පොඤාණං අනුභාපරිවත්ති

අස්සාති ො ානුපරිවත්ති. සබ්බං වා උපචාරඤාණං මූලං අස්සාති 

ො මූලයකො. අප්පොඤාණං පුබ්බඞ්ගමං අස්සාති ො පුබ්බඞ්ගයමො. 

අභිඤ්ඤාඤාණං අනුභාපරිවත්ති අස්සාති ො ානුපරිවත්ති, අනුභාපරිවත්තෙං

වා අනුපරිවත්ති, ඤාණස්ස අනුභාපරිවත්ති ො ානුපරිවත්ති, 

ඤාණානුභාපරිවත්ති අස්සාති ො ානුපරිවත්ති. ඤාණං පෙ පුබ්යබ
වුත්තප්පකාරයමව. 

ෙථා පුයර තථා පච්ඡාති යථා ඡන්දසමාධිආදිචතුබ්බිධසමාධිස්ස
පුබ්යබනිවාසානුභාස්සතිඤාණානුභාපරිවත්තිභායවෙ පුයර අතීතාසු ජාතීසු
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අසඞ්යඛයයයයසුපිසංවට්ටවිවට්යටසුඅත්තයෙොඛන්ධපටිබද්ධස්ස, පයරසං
ඛන්ධපටිබද්ධස්ස ච සුට්ඨු පටිවිජ්ඣෙයමව, ෙ දුප්පටිවිජ්ඣෙං තථා 
තථාවුත්තසමාධිස්සඅොගතංසඤාණානුභාපරිවත්තිභායවෙපච්ඡාඅොගතාසු
ජාතීසු අසඞ්යඛයයයයසුපි සංවට්ටවිවට්යටසු අත්තයෙො ඛන්ධපටිබද්ධස්ස, 
පයරසං ඛන්ධපටිබද්ධස්සචසුට්ඨුපටිවිජ්ඣෙයමව, ෙදුප්පටිවිජ්ඣෙන්ති

අත්යථො දට්ඨබ්යබො. ෙථා පච්ඡා තථා පුයරති යථා යථාවුත්තසමාධිස්ස 
යචයතොපරියඤාණානුභාපරිවත්තිභායවෙ අොගයතසු සත්තසුයයව දිවයසසු
පරසත්තාෙංයයව චිත්තස්ස සුට්ඨු පටිවිජ්ඣෙයමව, ෙ දුප්පටිවිජ්ඣෙං, 
තථා තථාවුත්තසමාධිස්ස පුයර අතීයතසු සත්තසුයයව දිවයසසු
පරසත්තාෙංයයවචිත්තස්සසුට්ඨු පටිවිජ්ඣෙයමව, ෙ දුප්පටිවිජ්ඣෙන්ති
අත්යථො. 

ෙථා දිවා තථා රත්තින්ති යථා චක්ඛුමන්තාෙං සත්තාෙං දිවසභායග
සූරියායලොයකෙ අන්ධකාරස්ස විද්ධංසිතත්තා ආපාථගතං
චක්ඛුවිඤ්යඤයයං රූපං මයෙොවිඤ්ඤායණෙපි සුවිඤ්යඤයයං, තථා
රත්තිභායග චතුරඞ්ගසමන්ොගයතපි අන්ධකායර වත්තමායෙ
යථාවුත්තසමාධිස්ස දිබ්බචක්ඛුඤාණානුභාපරිවත්තිභායවෙ රූපායතෙස්ස

සුට්ඨු පටිවිජ්ඣෙයමව, ෙ දුප්පටිවිජ්ඣෙං. ෙථා රත්තිං තථා දිවාති යථා
රත්තිභායග චතුරඞ්ගසමන්ොගයතපි අන්ධකායර යථාවුත්තසමාධිස්ස 
දිබ්බචක්ඛුඤාණානුභාපරිවත්තිභායවෙරූපායතෙස්සසුට්ඨුපටිවිජ්ඣෙයමව, 
ෙ දුප්පටිවිජ්ඣෙං, තථා දිවසභායග සුඛුමස්ස රූපායතෙස්ස වා යකෙචි
පාකාරාදිො තියරොහිතස්ස රූපායතෙස්ස වා අතිදූරට්ඨායෙ පවත්තස්ස
රූපායතෙස්ස වා යථාවුත්තසමාධිස්ස දිබ්බචක්ඛුඤාණානුභාපරිවත්තිභායවෙ
සුට්ඨුපටිවිජ්ඣෙයමව, ෙ දුප්පටිවිජ්ඣෙන්තිඅත්යථොදට්ඨබ්යබො. 

යථා යථාවුත්තසමාධිස්ස දිවසභායග 
දිබ්බයසොතඤාණානුභාපරිවත්තිභායවෙ සුඛුමස්ස සද්දායතෙස්ස වා යකෙචි
පාකාරාදිො තියරොහිතස්ස සද්දායතෙස්ස වා අතිදූරට්ඨායෙ පවත්තස්ස 
සද්දායතෙස්ස වා සුට්ඨු පටිවිජ්ඣෙයමව, ෙ දුප්පටිවිජ්ඣෙං, තථා
රත්තිභායගපි යථාවුත්තසමාධිස්ස දිබ්බයසොතඤාණානුභාපරිවත්තිභායවෙ
සුඛුමස්ස සද්දායතෙස්ස වා යකෙචි පාකාරාදිො තියරොහිතස්ස
සද්දායතෙස්ස වා අතිදූරට්ඨායෙ පවත්තස්ස සද්දායතෙස්ස වා සුට්ඨු
පටිවිජ්ඣෙයමව, ෙ දුප්පටිවිජ්ඣෙන්ති අයං ෙයයොපි යෙතබ්යබො. යතෙ

වුත්තං අට්ඨකථාෙං – 

‘‘ෙථා පුයරති යථා සමාධිස්ස 
පුබ්යබනිවාසානුභාස්සතිඤාණානුභාපරිවත්තිභායවො’’තිආදිං වත්වා ‘‘යථා ච
රූපායතයෙ වුත්තං, තථා සමාධිස්ස දිබ්බයසොතඤාණානුභාපරිවත්තිතාය
සද්දායතයෙචයෙතබ්බ’’න්ති (යෙත්ති.අට්ඨ.14). 
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පටුෙ 

‘‘ඤාණමූලකාදිසමාධිො 
පුබ්යබනිවාසානුභාස්සතිඤාණානුභාපරිවත්තිභාවාදිසහියතෙ කිං භායවතී’’ති 

පුච්ඡිතබ්බත්තා ‘‘ඉති විවය ො’’තිආදි වුත්තං. තත්ථ ඉතීති එවං

වුත්තප්පකායරෙ. අපරියෙොෙද්යධොති නීවරණාදිවිගමයෙෙ. සප්පභාසං 

චිත්තන්ති ඉද්ධිපාදසම්පයුත්තං මග්ගචිත්තං භායවති. ඉද්ධිපාදසම්පයුත්යත

මග්ගචිත්යත උප්පජ්ජමායෙ හි මග්ගචිත්තසහභූනි කුසලානි 

සද්ධින්ද්රියවීරියින්ද්රියසතින්ද්රියසමාධින්ද්රියපඤ්ඤින්ද්රියභූතානි පේචින්ද්රිොනි

යප්පජ්ජන්ති. මග්ගචිත්යත නිරුජ්ඣමායෙ අනුභාප්පජ්ජෙභායවෙ 

නිරුජ්ඣන්ති එකචිත්තක්ඛණිකත්තා. එවං මග්ගවිේො ස්ස නියරොධා
පඤ්ඤාචසතිචනිරුජ්ඣතීතියයොජො. 

‘‘කස්සවිඤ්ඤාණස්සනියරොධාොමරූපංනිරුජ්ඣතී’’ති වත්තබ්බත්තා 

‘‘ොමරූපේචා’’තිආදි වුත්තං, පටිසන්ධිවිඤ්ඤාණස්ස නියරොධා
ොමරූපඤ්චනිරුජ්ඣතීතිවුත්තංයහොති.අථවා ‘‘විඤ්ඤාණස්සනියරොධා
පඤ්ඤා ච සති චාති වුත්තානි පඤ්චින්ද්රියානි එවං නිරුජ්ඣන්තී’’ති
වත්තබ්බත්තා ොමරූපඤ්ච නිරුජ්ඣති, නිරුජ්ඣමාෙං පෙ ොමරූපං 
පටිසන්ධිවිඤ්ඤාණස්ස නියරොධා නිරුජ්ඣතීති දස්යසතුං 

‘‘ොමරූපේචා’’තිආදි වුත්තං. තත්ථ ොමරූපේචාති මග්යගෙ
තණ්හාඅවිජ්ජාදියක අනුභාපච්ඡින්යෙ උප්පජ්ජොරහං

යවදොදික්ඛන්ධත්තයං, භූතුපාදාරූපඤ්ච. විේො යහතුකන්ති
උප්පජ්ජොරහං පටිසන්ධිවිඤ්ඤාණං යහතු අස්ස ොමරූපස්සාති

විඤ්ඤාණයහතුකං. විේො පච්චො නිබ්බත්තන්ති විඤ්ඤායණෙ

පච්චයයෙනිබ්බත්තං. තස්සාතිඋප්පජ්ජොරහස්සපටිසන්ධිවිඤ්ඤාණස්ස. 

යහතූති තණ්හාඅවිජ්ජාදියකො කියලයසො. විේො න්ති උප්පජ්ජොරහං

පටිසන්ධිවිඤ්ඤාණං. අොහාරන්ති අප්පච්චයං. අෙභිෙන්දිතන්ති

කාමතණ්හාදීහි අෙභිෙන්දිතබ්බං. අප්පටිසන්ධිකන්ති 

පුෙබ්භවාභිසන්දහෙරහිතං. න්ති තාදිසං විඤ්ඤාණං. අයහතූති ෙත්ථි
යහතුසඞ්ඛාතං පටිසන්ධිවිඤ්ඤාණං ඉමස්ස ොමරූපස්සාති අයහතු. 

අප්පච්චෙන්තිසහායවිරයහෙෙත්ථිපච්චයාසඞ්ඛාරා ඉමස්සාතිඅප්පච්චයං.
එවංපටිසන්ධිවිඤ්ඤාණස්සනියරොධාොමරූපඤ්ච නිරුජ්ඣතීති. 

‘‘පඤ්ඤාසතීෙඤ්යචව ොමරූපස්ස ච වුත්තප්පකායරෙ
නිරුජ්ඣෙභායවො කථං අම්යහහි සද්දහිතබ්යබො’’ති වත්තබ්බත්තා 

‘‘යතොහ භගවා’’තිආදි වුත්තං. වත්තබ්බාකායරෙ පඤ්ඤාසතීෙඤ්යචව
ොමරූපස්සච නිරුජ්ඣෙභාවජාෙෙයකොභගවායථානිරුජ්ඣෙභාවදීපකං 

‘‘ෙයමතං…යප.… එත්යථතං යපරුජ්ඣතී’’ති ගාථාවචෙං ආහ. යතෙ
ගාථාවචයෙෙ තුම්යහහි මයා වුත්යතො නිරුජ්ඣෙභායවො
සද්දහිතබ්යබොයයවාති. එත්ථාපි පඤ්ඤාසතිොමරූපාෙං නිරුජ්ඣෙං 
අජාෙන්යතෙ තත්ථ වා සංසයන්යතෙ අජියතෙ පුච්ඡිතබ්බත්තා
‘‘අදිට්ඨයජොතො පුච්ඡාති වා දිට්ඨසංසන්දො පුච්ඡාති වා පඤ්ඤාදීෙං
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අයෙකත්ථත්තාධම්මයතොවා අයෙකාධිට්ඨාොපුච්ඡාතිවාධම්මාධිට්ඨාො
පුච්ඡා’’ති වා ඉච්යචවමාදිපුච්ඡාවිචයයො නිද්ධායරතබ්යබො.
‘‘සරූපදස්සෙවිස්සජ්ජෙන්ති වා අයෙකාධිට්ඨාෙවිස්සජ්ජෙන්ති වා
ධම්මාධිට්ඨාෙවිස්සජ්ජෙ’’න්ති වා ඉච්යචවමාදිවිස්සජ්ජෙවිචයයො
නිද්ධායරතබ්යබො. 

එවං සත්තාධිට්ඨාොදිපුච්ඡාවිස්සජ්ජොනි යචව 
ධම්මාධිට්ඨාොදිපුච්ඡාවිස්සජ්ජොනි ච විසුං විසුං දස්යසත්වා පුච්ඡාවිචයයො 
යචව විස්සජ්ජෙවිචයයො ච ආචරියයෙ විභත්යතො, අම්යහහි ච ඤායතො, 
‘‘සත්තාධිට්ඨාෙධම්මාධිට්ඨායෙසු එකයතො දස්සියතසු පුච්ඡාවිස්සජ්ජයෙසු
කථං පුච්ඡාවිචයයොයචවවිස්සජ්ජෙවිචයයොචඅම්යහහිවිඤ්ඤාතබ්යබො’’ති
පුච්ඡිතබ්බත්තා සත්තාධිට්ඨාෙධම්මාධිට්ඨාෙංපුච්ඡංනීහරිත්වාතත්ථවිචයං

විභජන්යතො ‘‘යෙචසඞ්ඛතධම්මායස’’තිආදිමාහ. අට්ඨකථාෙං පෙ– 

‘‘එවං අනුභාසන්ධිපුච්ඡම්පි දස්යසත්වා යහට්ඨා සත්තාධිට්ඨාො, 
ධම්මාධිට්ඨාොචපුච්ඡාවිසුංවිසුංදස්සිතාතිඉදානිතාසහදස්යසතුං
‘‘යයච සඞ්ඛතධම්මායස’තිආදිආරද්ධ’’න්ති(යෙත්ති.අට්ඨ.14) – 

වුත්තං. තස්සායං අත්යථො – ඉධ සාසයෙ යෙ අරහන්යතො සඞ්ඛතධම්මා

යහොන්ති, පුථූ බහූයයව සත්ත ජො යසක්ඛා සීලාදිසික්ඛමාො යහොන්ති, 

යතසං අරහන්තාවඤ්යචව යසක්ඛාෙඤ්ච ඉරියං පටිපත්තිං යමං මහා
පුට්යඨොනිපයකොත්වංභගවාපබ්රූහිමාරිසඉතිආයස්මාඅජියතො පුච්ඡන්යතො
ආහාති. 

15. තස්සං ගාථායං ‘‘කිත්තකානි පුච්ඡිතානී’’ති වත්තබ්බත්තා 

‘‘ඉමානී’’තිආදිවුත්තං.පදත්ථානුභාරූපංපුච්ඡිතබ්බත්තා ‘‘ඉමානිතීණිපදානි

පුච්ඡිතානී’’ති වුත්තං. ‘‘යය ච …යප.… මාරිසා’’ති ගාථායං යය පඤ්හා
පුච්ඡිතා, යත පඤ්හා තයයො යහොන්ති, ‘‘කිස්ස යකෙ කාරයණෙ තයයො

යහොන්තී’’ති පුච්ඡිතබ්බත්තා ‘‘කිස්ස…යප.… යෙොයගො’’ති වුත්තං.
යසක්ඛා අරියා ච අයසක්ඛා අරියා ච විපස්සොපුබ්බඞ්ගමං පහාෙඤ්චාති 

යසඛායසඛවිපස්සොපුබ්බඞ්ගමප්පහාොනි, යතසං යයොයගොති 

යසඛා…යප.… යෙොයගො, යතෙ යසඛා…යප.… යයොයගෙ. එවං 

පුච්ඡාවිධිො හි යස්මා ‘‘යය ච සඞ්ඛතධම්මායස…යප.… මාරිසා’’ති
ගාථමාහ, තස්මාතයයොපඤ්හායහොන්තීතිදට්ඨබ්බා. 

‘‘යය ච සඞ්ඛතධම්මායස’’ති ඉමිො අයසක්ඛාෙං අරහත්තං පුච්ඡති, 
‘‘යයච යසක්ඛා පුථූ ඉධා’’ති ඉමිො යසක්ඛායසක්ඛාෙං යසක්ඛසික්ඛෙං
පුච්ඡති, ‘‘යතසං යම නිපයකො ඉරියං, පුට්යඨො පබූ්රහි මාරිසා’’ති ඉමිො
යසක්ඛායසක්ඛාෙං විපස්සො පුබ්බභායග තදඞ්ගප්පහාෙං පුච්ඡති.
‘‘අදිට්ඨයජොතො පුච්ඡාති වා දිට්ඨසංසන්දො පුච්ඡාති වා සත්තාධිට්ඨාො
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පුච්ඡාති වා අයෙකාධිට්ඨාො පුච්ඡා’’ති වා ඉච්යචවමාදිපුච්ඡාවිචයයො
නිද්ධායරතබ්යබො. 

සත්තධම්මාධිට්ඨාෙං පුච්ඡං නීහරිත්වා පුච්ඡාවිචයයො ආචරියයෙ 
විභත්යතො, අම්යහහි ච ඤායතො, ‘‘තස්සං පුච්ඡායං කතමා

විස්සජ්ජොගාථා’’ති පුච්ඡිතබ්බත්තා ‘‘තත්ථ විස්සජ්ජො’’තිආදි ආරද්ධං. 

තත්ථාති තස්සං ගාථායං. ‘‘කායමසු…යප.… පරිබ්බයජ’’ති 

විස්සජ්ජොගාථා භගවතා වුත්තා. කායමූති කාමීයන්තීති කාමා, යතසු
කායමසු. වත්ථුකායමසු කියලසකායමෙ පණ්ඩියතහි ොභිගිජ්යඣයය. 

මෙසා ොවියලොසිොති ආවිලභාවකයර බයාපාදවිතක්කාදයයො යචව
කායදුච්චරිතාදයයො ච ධම්යම පජහන්යතො පණ්ඩියතො මෙසා අොවියලො 

සුප්පසන්යෙො භයවයය. කුසයලො සබ්බධම්මාෙන්ති සබ්බධම්මාෙං
අනිච්චතාදිො පරිතුලිතත්තා අනිච්චතාදීසු පඤ්චසු ඛන්යධසු කුසයලො 

යඡයකො. සයතොති යකසාදීසු සරතීති සයතො. භික්ඛූති සඞ්ඛතධම්යම

භයාදියතො ඉක්ඛතීති භික්ඛු. පරිබ්බයජති 
තදඞ්ගවික්ඛම්භෙසමුච්යඡදප්පහාෙභායවෙ කියලසකාමවත්ථුකායම පරි 
සමන්තයතොවජ්යජයය. 

පුච්ඡාගාථායං ‘‘නිපයකො’’ති පයදෙ පසංසියතෙ භගවතා
විස්සජ්ජොගාථා වුත්තා, තස්ස භගවයතො යයෙ අොවරණඤායණෙ
උක්කංසගයතෙ පක්කභායවො දස්සියතො, තං අොවරණඤාණං තාව

කායකම්මාදියභයදහි විභජිත්වා දස්යසන්යතො ‘‘භගවයතො සබ්බං

කාෙකම්ම’’න්තිආදිමාහ.තත්ථඅොවරණඤායණෙජානිත්වාකතංසබ්බං 
කායකම්මං ඤාණපුබ්බඞ්ගමං ඤාණානුභාපරිවත්ති. එස ෙයයො යසයසසුපි. 

අතීයත අංයසති අතීතභයවසපරක්ඛන්ධාදියක යකොට්ඨායස අඤ්ඤායණෙ 

අප්පටිහතං භගවයතො ඤාණදස්සෙං. අොගයත අංයසති අොගතභයව

සපරක්ඛන්ධාදියක යකොට්ඨායස. පච්චුප්පන්යෙ අංයසති පච්චුප්පන්යෙ
භයවසපරක්ඛන්ධාදියක යකොට්ඨායස. 

‘‘ඤාණදස්සෙස්ස කතරස්මිං පටිඝායතො’’ති පුච්ඡිතබ්බත්තා පුච්ඡං

ඨයපත්වා පටිඝාතවිසයං දස්යසතුං ‘‘යකො චා’’තිආදි වුත්තං. අථ වා
‘‘පච්චුප්පන්ෙභයව සපරක්ඛන්ධාදියක යකොට්ඨායස අඤ්යඤසම්පි 
ඤාණදස්සෙං භයවයය, තදනුභාසායරෙ අතීතාොගතයකොට්ඨායසසුපි
කතරස්මිං අඤ්යඤසං ඤාණදස්සෙස්ස පටිඝායතො භයවයයා’’ති

පුච්ඡිතබ්බත්තාපුච්ඡංඨයපත්වා පටිඝාතවිසයංනියයමත්වාදස්යසතුං ‘‘යකො

චා’’ති වුත්තං. තත්ථ යකො චාති ක්ව කතරස්මිං සමයය අඤ්යඤසං
ඤාණදස්සෙස්ස පටිඝායතොභයවයයාතිපුච්ඡි. 

අනිච්යච, දුක්යඛ, අෙත්තනියයචඅඤ්යඤසංඅඤ්ඤාණංයංඅදස්සෙං 
අත්ථි, අඤ්ඤාණාදස්සෙසඞ්ඛායතො සභායවො ඤාණදස්සෙස්ස පටිඝායතො
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පටුෙ 

භවති, ෙ සපරක්ඛන්ධාදිදස්සෙමත්තපටිඝායතො. එයතෙ අනිච්චයතො
ලක්ඛණත්තයය පවත්තස්ස ඤාණදස්සෙස්ස අඤ්යඤසං දුරභිසම්භවං, 
භගවයතොචඤාණදස්සෙස්සඅඤ්යඤහිඅසාධාරණතං දස්යසති.භගවයතො
හි ලක්ඛණත්තයවිභාවයෙෙ යවයෙය්යා චතුසච්චප්පටියවධං ලභන්ති. 
‘‘භගවයතො ඤාණදස්සෙපටිඝාතාභායවෙ අඤ්යඤසඤ්ච ඤාණදස්සෙස්ස
පටිඝාතභායවො කතමාය උපමාය අම්හාකං පාකයටො’’ති වත්තබ්බභාවයතො

උපමායපාකටංකාතුං ‘‘ෙථා ඉධා’’තිආදිවුත්තං.තත්ථ ඉධ සත්තයලොයක

චක්ඛුමා පුරියසො ආකායස තාරකානි පස්යසෙය, ගණෙසඞ්යකයතෙ 

‘‘එත්තකානී’’තියෙොචජායෙයයයථා, එවංංඅඤ්යඤසංඤාණදස්සෙස්ස

පටිඝායතො අෙං අඤ්ඤාණදස්සෙසභායවොභවති. 

භගවයතො පෙ තථා අභාවයතො යකෙචි අඤ්ඤායණෙ අදස්සයෙෙ
අප්පටිහතං ඤාණදස්සෙං භවතීති අත්යථො දට්ඨබ්යබො. ‘‘භගවයතො
ඤාණදස්සෙස්ස අප්පටිහතභායවො කස්මා අම්යහහි සද්දහිතබ්යබො’’ති

පුච්ඡිතබ්බත්තා ‘‘අොවර ො දස්සො හිබුද්ධාභගවන්යතො’’තිවුත්තං.
‘‘නිපකස්ස…යප.… භගවයතො අොවරණඤාණං කායකම්මාදියභයදහි
ආචරියයෙවිභජිත්වාදස්සිතං, අම්යහහිචඤාතං, පච්ඡාගාථාය ‘ඉරිය’න්ති
පයදෙපුච්ඡිතායසක්ඛායසක්ඛපටිපදාකථංවිජානිතබ්බා’’ති වත්තබ්බත්තා

යසක්ඛායසක්ඛපටිපදං දස්යසතුං ‘‘තත්ථ යසයඛො’’තිආදි වුත්තං. තත්ථ 

තත්ථාති තස්මිං විස්සජ්ජයෙ. යසයඛොති සික්ඛෙසීයලෙ පුග්ගයලෙ
රජනීයයසු රූපාරම්මණාදීසු ධම්යමසු යගධා චිත්තං රක්ඛිතබ්බං, 
පරියුට්ඨානීයයසු ආඝාතවත්ථූසුයදොසාචිත්තංරක්ඛිතබ්බං. 

‘‘යතසු යගධයදොයසසුකතමංනිවායරන්යතොභගවා විස්සජ්ජෙගාථායං

කතමංපදමාහා’’තිපුච්ඡිතබ්බත්තා ‘‘තත්ථො ඉච්ඡා’’තිආදිවුත්තං.තත්ථ 

තත්ථාති යගධයදොයසසු. ඉච්ඡාති රාගිච්ඡා. මුච්ඡාති 

යලොභයමොහසහගතයමොහමුච්ඡා. පත්ථොති රාගපත්ථො. පිොෙොති

තණ්හාපියායොව, ෙ යමත්තාපියායො. කීළොති යගධකීළො. එතානි හි

යගධපරියායවචොනි. තං යගධසඞ්ඛාතං ඉච්ඡාදිකං නිවායරන්යතො භගවා

‘‘කායමසු ොභිගිජ්යඣයයා’’ති එවං විසුංවිසුංපකායරෙආහ. 

පරියුට්ඨාෙවිඝාතං යදොසං නිවායරන්යතො භගවා ‘‘මෙසාොවියලො
සියා’’ති එවං විසුං විසුං පකායරෙ ආහාති යයොජො. යගධයදොසාෙං විසුං
විසුංනිවායරන්යතොභගවාද්යව පදානිආහාතිවුත්තං, ‘‘තංයකෙඅත්යථෙ

සද්දහිතබ්බ’’න්තිවත්තබ්බත්තා ‘‘තථාහියසයඛො’’තිආදිවුත්තං.රජනීයයසු 

අභිගිජ්ඣන්යතො යසයඛො අනුභාප්පන්ෙං යලොභපධාෙං කියලසඤ්ච

උප්පායදති, උප්පන්ෙං කියලසඤ්ච ඵාතිං අභිවඩ්ෙෙං කයරොති, 
පරියුට්ඨානීයයසු ආවියලො යසයඛො අනුභාප්පන්ෙං යදොසපධාෙං කියලසඤ්ච

උප්පායදති, උප්පන්ෙං කියලසඤ්ච ඵාතිං වඩ්ෙෙං කයරොති, ඉති ඉමිො
පටික්යඛපඅත්යථෙතංමමවචෙං සද්දහිතබ්බන්තිඅධිප්පායයො. 
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‘‘කිං පෙ අෙභිගිජ්ඣන්යතො, අොවියලො ච යසක්යඛො
අයගධයදොසනිවාරණයමව කයරොති, උදාහු උත්තරිපි පටිපදං පූයරතී’’ති 

පුච්ඡිතබ්බත්තා උත්තරිපි පටිපදං පූයරතියයවාති දස්යසන්යතො ‘‘යෙො පෙ

අොවිලසඞ්කප්යපො’’තිආදිමාහ. තත්ථ අොවිලසඞ්කප්යපොති ෙත්ථි
ආවිලකරා සඞ්කප්පා බයාපාදසඞ්කප්පවිහිංසාසඞ්කප්පා එතස්සාති

අොවිලසඞ්කප්යපො, ඉච්ඡාදියගධස්ස අභායවෙ අෙභිගිජ්ඣන්යතොවාෙමති 

කුසලවායාමං පවත්යතති. ‘‘කථං වායමතී’’ති පුච්ඡිතබ්බත්තා ‘‘යසො

අනුප්පන්ොෙ’’න්තිආදි වුත්තං. තත්ථ යසොති උපරිභාවොමග්ගභාවත්ථාය

පටිපජ්ජමායෙො යසක්යඛො. අනුප්පන්ොෙන්තිආදීෙං අත්යථො සක්කා 
අට්ඨකථාවචයෙයෙව(යෙත්ති.අට්ඨ.15-16) ජානිතුන්තිෙවිභත්යතො. 

16. යෙොති අසුභාදීෙං අනුභාස්සරණලක්ඛයණෙ ඉන්ද්රියයෙ 

තණ්හාමයිතවත්ථූසු කාමතණ්හාය සහජාතං විතක්කං වායරති, ඉදං 

අසුභාදිඅනුභාස්සරණලක්ඛණං ඉන්ද්රියං සතින්ද්රිෙං. යෙෙ 

මහග්ගතභාවප්පත්යතෙ අවික්යඛයපෙ බයාපාදවිතක්කං වායරති, ඉදං 

අවික්යඛපසඞ්ඛාතං ඉන්ද්රියං සමාධින්ද්රිෙං. යෙෙ සම්මප්පධායෙෙ 

විහිංසාවිතක්කං වායරති, ඉදං සම්මප්පධාෙසඞ්ඛාතං ඉන්ද්රියං වීරියින්ද්රිෙං.

යෙෙ සම්මාදිට්ඨිසඞ්ඛායතෙ ඉන්ද්රියයෙ උප්පන්නුභාප්පන්යෙ…යප.…

ොධිවායසති, ඉදං සම්මාදිට්ඨිසඞ්ඛාතංඉන්ද්රියං පේඤින්ද්රිෙං. ඉයමසු චතූසු
ඉන්ද්රියයසු සහ උප්පජ්ජමාො යා සද්දහො ඔකප්පො උප්පජ්ජති, 

අොවිලභාවයතො ඉදං සද්දහෙසඞ්ඛාතං ඉන්ද්රියං සද්ධින්ද්රිෙං. ඉමානි 
යසක්ඛස්සපඤ්චින්ද්රියානි. 

එකස්මිංයයවවිසයයයජට්ඨකභාවංෙපාපුයණයුං, අත්තයෙොවිසයය 
යජට්ඨකභාවං පාපුණිතුං අරහන්ති, ‘‘කතමං ඉන්ද්රියං කත්ථ විසයය
යජට්ඨකභාවං පවත්ත’’න්ති පුච්ඡිතබ්බභාවයතො ඉදං ඉන්ද්රියං ඉමස්මිං

විසයය පවත්තන්ති දස්යසන්යතො ‘‘තත්ථ සද්ධින්ද්රිෙං කත්ථ 

දට්ඨබ්බ’’න්තිආදිමාහ. තත්ථ තත්ථාති යතසු ඉන්ද්රියයසු චතූසු
යසොතාපත්තියඞ්යගසුසද්ධින්ද්රියංයජට්ඨකභාවංපවත්තන්ති දට්ඨබ්බං.එවං
යසයසසුපියයොයජතබ්බං.කිංනුභායසක්යඛොපඤ්ඤින්ද්රියයව අප්පමත්යතො’ති
භගවතා වුත්යතො යථොමියතො, උදාහු සබ්යබහි කුසයලහි ධම්යමහීති 
පුච්ඡිතබ්බත්තා සබ්යබහි කුසයලහි ධම්යමහි පඤ්චින්ද්රියපමුයඛහි වුත්යතො 

යථොමියතො යහොතීති දස්යසතුං ‘‘එවං යසයඛො’’තිආදි වුත්තං. තත්ථ එවං 

පඤ්චින්ද්රියාෙංනිබ්බත්තිදස්සයෙෙ යසයඛො පුග්ගයලො සබ්යබහිකුසයලහි

ධම්යමහි අප්පමත්යතොතිභගවතා වුත්යතො යථොමියතොඅොවිලතායමෙසාති 
යයොජො. ‘‘යසක්ඛස්ස අොවිලතා යකෙ සද්දහිතබ්බා’’ති වත්තබ්බත්තා 

‘‘යතොහභගවාමෙසාොවියලොසිො’’තිවුත්තං.භගවතා‘‘මෙසාොවියලො 
සියා’’තිවුත්තත්තායසක්ඛස්සඅොවිලතාතුම්යහහිසද්දහිතබ්බාති. 
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17. යසක්ඛස්ස මත්ථකප්පත්තාපටිපදාආචරියයෙවිභත්තා, අම්යහහිච
ඤාතා, ‘‘කථං අයසක්ඛස්ස මත්ථකප්පත්තා පටිපදා ඤාතබ්බා’’ති
වත්තබ්බත්තා අයසක්ඛස්ස මත්ථකප්පත්තං පටිපදං විභජිත්වා දස්යසතුං 

‘‘කුසයලො සබ්බධම්මාෙ’’න්තිආදිමාහ. තත්ථ සබ්බධම්මාෙන්ති සබ්යබසු

ධම්යමසු මත්ථකප්පත්තාය පටිපදාය අයසක්යඛො කුසයලො යඡකතයරොති

භගවතා වුත්යතො යථොමියතො අොවිලතාය මෙසාති. අයසක්ඛස්ස
සබ්බධම්යමසු යං යකොසල්ලං දස්යසතුකායමො, තස්ස යකොසල්ලස්ස
විසයභූයත සබ්බධම්යම තාව පුග්ගලාධිට්ඨායෙෙ විභජිත්වා දස්යසතුං 

‘‘යලොයකො ොමා’’තිආදිමාහ. තත්ථ ‘‘සබ්බධම්මාෙ’’න්ති ඉමිො 
වුත්තධම්මසඞ්ඛායතො යලොයකො ොම කියලසයලොයකො, භවයලොයකො, 
ඉන්ද්රියයලොයකොති තිවියධො යහොතීති යයොජො. තත්ථ පරිත්තධම්මට්යඨො
කියලසජෙෙට්යඨෙ කියලයසො, කුසලාදිපවත්තෙට්යඨෙ යලොයකො චාති 

කියලසයලොයකො. මහග්ගතධම්මට්යඨො භවෙට්යඨෙ භයවො, වුත්තෙයයෙ

යලොයකො චාති භවයලොයකො. සද්ධින්ද්රියාදිධම්මට්යඨො 
ආධිපච්චට්ඨයයොගවයසෙ ඉන්ද්රියභූයතො හුත්වා සද්ධින්ද්රියාදිපත්තෙට්යඨෙ

යලොයකො චාති ඉන්ද්රිෙයලොයකො. 

‘‘තීසු යලොයකසු කතයමෙ කතයමො සමුදාගච්ඡතී’’ති පුච්ඡිතබ්බත්තා 

‘‘තත්ථා’’තිආදි වුත්තං. ‘‘සද්ධාදිඉන්ද්රියානි යකො නිබ්බත්යතතී’’ති

පුච්ඡිතබ්බත්තා ‘‘යසොඉන්ද්රිොනි නිබ්බත්යතතී’’තිවුත්තං. තත්ථ යසොතියයො
පුග්ගයලො කියලසයලොකසඞ්ඛායත පරිත්තධම්යම, භවයලොකසඞ්ඛායත 
මහග්ගතධම්යම ච තංතංසම්පාදෙවයසෙ ඨියතො, යසො පුග්ගයලො
සද්ධින්ද්රියාදීනි ඉන්ද්රියානිඅත්තසන්තායෙනිබ්බත්යතති. 

‘‘ඉන්ද්රියයසු අත්තසන්තායෙසු පුෙප්පුෙං නිබ්බත්තාපෙවයසෙ 

වුඩ්ොපියමායෙසුකාපඤ්ඤාභවතී’’තිපුච්ඡිතබ්බත්තා ‘‘ඉන්ද්රියෙූ’’තිආදි

වුත්තං. තත්ථ යෙෙයස්සාති අභිඤ්යඤයයස්ස. පරිේොතිරූපාරූපධම්යම
සලක්ඛණයතො, පච්චයයතො ච පරිග්ගහාදිවයසෙ පවත්තපඤ්ඤා. ‘‘සා

පරිඤ්ඤා කතිවියධෙ උපපරික්ඛිතබ්බා’’ති පුච්ඡිතබ්බත්තා ‘‘සා 

දුවියධො’’තිආදි වුත්තං. තත්ථ සා පරිඤ්ඤා දස්සෙපරිඤ්ඤාය ච 
භාවොපරිඤ්ඤාය ච දුවියධෙ විඤ්ඤූහි උපපරික්ඛිත්වා ගයහතබ්බාති. 

දස්සෙපරිේොොති ච දස්සෙමග්ගපඤ්ඤාජනිකාය ඤාතපරිඤ්ඤායාති 

අත්යථො ගයහතබ්යබො. යතෙ අට්ඨකථාෙං වුත්තං ‘‘දස්සෙපරිඤ්ඤාති

ඤාතපරිඤ්ඤා’’ති (යෙත්ති. අට්ඨ. 17). භාවොපරිේොොති
භාවොමග්ගපඤ්ඤාජනිකාය තීරණපරිඤ්ඤාය සද්ධිං පහාෙපරිඤ්ඤායාති
අත්යථො. 

‘‘සා දුවියධො’තිආදිො වුත්යතො අත්යථො අතිසඞ්යඛයපො ෙ සක්කා 

විඤ්ඤාතුං, විත්ථායරත්වාකයථහී’’තිවත්තබ්බත්තා ‘‘ෙදා හී’’තිආදිවුත්තං.

තත්ථ ෙදාති බලවවිපස්සනුභාප්පජ්ජෙකායල. යසයඛොති සික්ඛෙසීලතාය 
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පටුෙ 

කලයාණපුථුජ්ජයෙො යචව යසොතාපන්ොදියකො ච. යෙෙයන්ති ඤාතබ්බං

රූපාදිකං සඞ්ඛාරං. පරිජාොතීති පරිග්ගහාදිඤායණෙ පරිග්ගයහත්වා

ජාොති නිබ්බිදාඤාණසහගයතෙ. තස්සාති කලයාණපුථුජ්ජෙස්ස යචව

යසොතාපන්ොදිකස්ස ච. ද්යව ධම්මාති කලයාණපුථුජ්ජෙස්ස
බලවවිපස්සොධම්යමොයචවයසොතාපන්ොදිකස්සච බලවවිපස්සොධම්යමො

ච. යථාක්කමං දස්සෙයකොසල්ලං යසොතාපත්තිමග්ගඤාණඤ්යචව 

භාවොයකොසල්ලං සකදාගාමිමග්ගාදිකඤ්ච සන්තායෙ පවත්තාපෙවයසෙ
ගච්ඡන්ති. 

‘‘පුබ්යබ යං ඤාණං ‘යෙයයස්ස පරිඤ්ඤා’ති වුත්තං, තං ඤාණං 

කතිවියධෙ යවදිතබ්බ’’න්ති පුච්ඡිතබ්බත්තා ‘‘තං ො ං පේචවියධෙ 

යවදිතබ්බං…යප... සච්ඡිකිරිො’’ති වුත්තං. ‘‘තාසු විපස්සොයභයදෙ 
භින්ොසුපඤ්චසුඅභිඤ්ඤාදීසුකතමාඅභිඤ්ඤා, කතමාපරිඤ්ඤා, කතමං

පහාෙං, කතමා භාවො, කතමා සච්ඡිකිරියා’’ති පුච්ඡිතබ්බත්තා ‘‘තත්ථ 

කතමා’’තිආදි වුත්තං. තත්ථ තත්ථාති අභිඤ්ඤාදීසු. ෙං ධම්මාෙං

සලක්ඛය ො න්තිරූපධම්මාෙං කක්ඛළාදිසලක්ඛයණ, අරූපධම්මාෙං
ඵුසොදිසලක්ඛයණ ආරම්මණකරණවයසෙ පවත්තං යං ඤාණං 

යහතුඵලජාෙෙයහතුජාෙෙසඞ්ඛාතා ධම්මපටිසම්භිදා යචව 

යහතුඵලජාෙෙසඞ්ඛාතා අත්ථපටිසම්භිදා ච භවති. අෙං සලක්ඛයණෙ

සද්ධිංයහතුඵලජාෙොපඤ්ඤා අභිේො ොම. 

එවන්ති වුත්තප්පකායරෙ. අභිඤ්ඤාඤායණෙ අභිජානිත්වා. ො 

පරිජාෙොතිආදීසු ‘‘ඉදං අෙවජ්ජං කුසලං, ඉදං සාවජ්ජං අකුසලං, ඉදං

අකුසලවිපාකජෙකං සාවජ්ජං, ඉදං කුසලවිපාකජෙකං අෙවජ්ජං, ඉදං

සංකිලිට්ඨං කණ්හං, ඉදං අසංකිලිට්ඨං සුක්කං, ඉදං කුසලං අෙවජ්ජාදිකං 

යසවිතබ්බං, ඉදං අකුසලං සාවජ්ජාදිකං ෙ යසවිතබ්බ’’න්ති එවං

අනිච්චාදියතොකලාපසම්මසොදිවයසෙගහිතාසම්මසිතා ඉයම විපස්සොය

ආරම්මණභූතා සඞ්ඛතධම්මා ඉදං උදයබ්බයඤාණාදිඵලං ආනිසංසං
අනුභාක්කයමෙනිබ්බත්තායපන්ති. තන්නිබ්බත්තවිපස්සොයඋප්පජ්ජෙයතො

උපචාරං උප්පායදන්ති, එවං අනුභාක්කයමෙ ගහිතාෙං පවත්තිතාෙං යතසං 

උදයබ්බයඤාණාදීෙං අෙං සච්චානුභායබොධපටියවයධො අත්යථොති

පරිච්ඡින්දිත්වා යා පරිජාෙො පවත්තා, සා අෙං පරිජාෙො පරිේො 

ොමාතියයොයජත්වා, එවං වුත්තප්පකාරායපරිඤ්ඤාපඤ්ඤාය පරිජානිත්වා 
පහාතබ්බා, භායවතබ්බා, සච්ඡිකාතබ්බාචතයයොධම්මා අවසිට්ඨාභවන්ති.
‘‘යය අකුසලා, යත පහාතබ්බා’’ති යා පරිජාෙො පඤ්ඤා පවත්තා, ඉදං 
පහාෙං පහාෙඤාණං. ‘‘යය කුසලා, යත භායවතබ්බා’’ති යා පරිජාෙො
පඤ්ඤාපවත්තා, සා භාවොපඤ්ඤා. ‘‘යංඅසඞ්ඛතං, ඉදංසච්ඡිකිරිය’’න්ති
යා පරිජාෙො පඤ්ඤා පවත්තා, සා සච්ඡිකිරියාපඤ්ඤාති යයොයජත්වා
අට්ඨකථාධිප්පායයෙඅවිරුද්යධොඅත්යථො ගයහතබ්යබො. 
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අභිඤ්ඤාදයයො පඤ්චවිධා පඤ්ඤා ආචරියයෙ විභත්තා, අම්යහහි ච 
ඤාතා, ‘‘තාහි පරිඤ්ඤාහි ජාෙන්යතො පුග්ගයලො ‘කි’න්ති වුච්චති

යථොමීයතී’’ති වත්තබ්බත්තා ‘‘යෙො එව’’න්තිආදි වුත්තං. තත්ථ යෙො 

පුග්ගයලො එවං වුත්තප්පකායරෙ ජාොති, අෙං ජාෙන්යතො පුග්ගයලො
පච්චයුප්පන්යෙසු ධම්යමසු කුසලත්තා යඡකත්තා ‘‘අත්ථකුසයලො’’ති 

වුච්චති යථොමීයති, පච්චයධම්යමසු කුසලත්තා ‘‘ධම්මකුසයලො’’ති ච
චතුන්ෙං එකත්තාදීෙං ෙයාෙං යුත්තතාය යකොවිදත්තා 

‘‘කලයා තාකුසයලො’’ති ච ඵලසමාපත්තීසු යකොවිදත්තා 

‘‘ඵලතාකුසයලො’’ති ච වඩ්ඪීසු යකොවිදත්තා ‘‘ආෙකුසයලො’’ති ච අවඩ්ඪීසු

යකොවිදත්තා ‘‘අපාෙකුසයලො’’ති ච අච්චායියක කිච්යච වා භයය වා
උප්පන්යෙ සති තස්ස කිච්චස්ස, භයස්ස වා තිකිච්ඡෙසමත්යථ

ඨානුභාප්පත්තියකාරයණ යකොවිදත්තා ‘‘යපාෙකුසයලො’’ති ච මහන්යතසු

අභික්කමාදීසු සතිසම්පජඤ්ඤාය සම්පන්ෙත්තා ‘‘මහතා යකොසල්යලෙ

සමන්ොගයතො’’ති ච වුච්චති යථොමීයති. ‘‘තස්ස අයසක්ඛස්ස අත්ථාදීසු

කුසලභායවො කථං සද්දහිතබ්යබො’’ති වත්තබ්බත්තා ‘‘යතොහා’’තිආදි
වුත්තං. ‘‘කුසයලො සබ්බධම්මාෙ’’න්ති වුත්තත්තා සද්දහිතබ්යබොති
අධිප්පායයො. 

‘‘කුසයලො සබ්බධම්මාෙ’’න්ති පදස්ස අත්යථො ආචරියයෙ විභත්යතො, 
අම්යහහි ච ඤායතො, ‘‘සයතො භික්ඛු පරිබ්බයජ’’ති පදස්ස අත්යථො කථං 

අම්යහහි විත්ථාරයතො විඤ්ඤායතො’’ති වත්තබ්බත්තා ‘‘සයතො භික්ඛු 

පරිබ්බයජ’’තිආදි වුත්තං. අථ වා ‘‘සයතො භික්ඛු පරිබ්බයජ’’ති භගවතා 
වුත්තං, ‘‘කත්ථ පවත්යතෙ සතිසහියතෙ ඤායණෙ සම්පන්යෙො සයතො
කිමත්ථං පරිබ්බයජ’’ති පුච්ඡිතබ්බත්තා ‘‘ඉයමසු පවත්යතෙ
සතිසහිතඤායණෙ සම්පන්යෙො සයතො ඉමමත්ථං පරිබ්බයජ’’ති

නියයමත්වා දස්යසන්යතො ‘‘සයතො භික්ඛු පරිබ්බයජ’’තිආදිමාහ. තත්ථ 

යතොතියයොඅභික්කමාදීසු පවත්යතෙසතිසහිතඤායණෙසමන්ොගයතො
සයතො අයසක්ඛභික්ඛු, යතෙ අයසක්ඛභික්ඛුො පරිනිට්ඨිතසික්ඛත්තා

අඤ්ඤපයයොජොභාවයතො දිට්ඨධම්මසුඛවිහාරත්ථං අභික්කන්යත…යප.…

තුණ්හීභායවෙ සයතෙ සතිසහියතෙ සම්පජායෙෙ ඤායණෙ විහාතබ්බං 
චතුඉරියාපථපරිවත්තෙසඞ්ඛාතංවිහරණං පවත්යතතබ්බං. 

‘‘යා යසක්ඛායසක්ඛපටිපදා නිද්දිට්ඨා, ඉමා යසක්ඛායසක්ඛපටිපදා 
සඞ්යඛපයතො කතිවිධා’’ති පුච්ඡිතබ්බත්තා ඉමා පටිපදාසඞ්ඛාතා චරියා

සඞ්යඛපයතො පුග්ගලවයසෙද්යවතිදස්යසතුං ‘‘ඉමාද්යව චරිො’’තිආදිමාහ.
තත්ථ යා චරියා භායවතබ්බකුසලාදියභයදෙ වා අත්ථයකොසල්ලාදියභයදෙ
වාඅභික්කමාදීසුසතිසම්පජඤ්ඤයභයදෙවානිද්දිට්ඨා, ඉමා චරියාද්යවති

භගවතා අනුේොතා අනුභාජාෙෙවයසෙ යදසිතා, විසුද්ධාෙං අරහන්තාෙං 

එකා චරියා, විසුජ්ඣන්තාෙං යසක්ඛාෙං එකා චරියාති පුග්ගලවයසෙ
ද්යවතිදට්ඨබ්බා. 
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‘‘අයසක්යඛොයයව කස්මා ‘සයතො අභික්කමතී’තිආදිො වුච්චති
යථොමීයති, කලයාණපුථුජ්ජයෙොපි ‘සයතො අභික්කමතී’තිආදිො වුච්චති

යථොමීයතී’’ති වත්තබ්බත්තා ‘‘කතකිච්චානි හී’’තිආදි වුත්තං. අරහයතො
ඉන්ද්රියානි කතකිච්චානි, ඉන්ද්රියාෙං කතකිච්චත්තා යං පුච්ඡං පුච්ඡිතබ්බං, 
තංසබ්බං චතුබ්බිධංදුක්ඛස්සපරිඤ්ඤාභිසමයයෙයබොජ්ඣිතබ්බං…යප.…

නියරොධස්ස සච්ඡිකිරියාභිසමයයෙ යබොජ්ඣිතබ්බං භයව. චතුබ්බිධං ඉදං 

යබොජ්ඣං යබොජ්ඣිතබ්බං යෙො අයසක්යඛො සතියවපුල්ලප්පත්තත්තා එවං 

පරිඤ්ඤාභිසමයාදිො ජාොති, අෙං අයසක්යඛො නිප්පරියායයෙ ‘‘රාගස්ස
ඛයාය, යදොසස්ස ඛයාය, යමොහස්ස ඛයාය සයතො අභික්කමති, සයතො 

පටික්කමතී’’ති වුච්චති යථොමීයති. යසක්යඛොපි යථාවුත්තං යබොජ්ඣං 

යබොජ්ඣිතබ්බං අත්තයෙො පරිඤ්ඤාභිසමයාදිො ජාොති, තස්මා

‘‘සයතො…යප.… යමොහස්සා’’ති වුච්චති යථොමීයතීති යවදිතබ්යබො. යතෙ

වුත්තං ‘‘යක විසුජ්ඣන්තා? යසක්ඛා’’ති. 

‘‘කස්මා යසක්ඛායසක්ඛාෙං සතිසම්පජඤ්යඤෙ අභික්කමොදිභායවො, 

රාගාදීෙඤ්චඛයභායවො සද්දහිතබ්යබො’’තිවත්තබ්බත්තාවුත්තං ‘‘යතොහ

භගවා සයතො භික්ඛු පරිබ්බයජ’’ති. ‘‘භගවයතො සබ්බං කායකම්මං
ඤාණපුබ්බඞ්ගම’න්තිආදිො (යෙත්ති. 15) මොපියකසු කායමසු 
ොභිගිජ්ඣෙභායවො, අමොපියකසු කායමසු මෙසා අොවිලභායවො, 
සබ්බධම්යමසු කුසලභායවො, සතිසම්පජඤ්යඤෙ සමන්ොගතස්ස
පරිබ්බජෙභායවො ආචරියයෙ නිද්දිට්යඨො, යසො ොභිගිජ්ඣෙභාවාදියකො

කස්මා අම්යහහි සද්දහිතබ්යබො’’ති පුච්ඡිතබ්බත්තා වුත්තං ‘‘යතොහ

කායමසු…යප.…පරිබ්බයජ’’ති. ඉමිස්සා ගාථායපි පුච්ඡාවිස්සජ්ජෙවිචයයො
පුබ්යබ එකාධිට්ඨාොදිධම්මාධිට්ඨාොදිවයසෙ වුත්තෙයානුභාසායරෙ
යවදිතබ්යබො. 

විචයහාරවිභඞ්යග අජිතසුත්තං නීහරිත්වා පුච්ඡාවිස්සජ්ජෙවිචයයො 
ආචරියයෙ විභත්යතො, අම්යහහි ච ඤායතො, ‘‘කතයමො සුත්තන්තයරසු 
පුච්ඡාවිස්සජ්ජෙවිචයයො’’ති පුච්ඡිතබ්බත්තා අජිතසුත්යත 
පුච්ඡාවිස්සජ්ජෙවිචයෙයානුභාසායරෙ සුත්තන්තයරසුපි පුච්ඡාවිස්සජ්ජොනි 

නීහරිත්වා පුච්ඡාවිචයවිස්සජ්ජෙවිචයා යයොයජතබ්බාති දස්යසතුං ‘‘එවං

පුච්ඡිතබ්බං, එවංවිස්සජ්ජිතබ්බ’’න්තිවුත්තං. අට්ඨකථාෙං පෙ– 

එත්තාවතා ච මහායථයරො විචයහාරං විභජන්යතො
අජිතසුත්තවයසෙ පුච්ඡාවිචයං, විස්සජ්ජෙවිචයඤ්චදස්යසත්වාඉදානි
සුත්තන්තයරසුපි පුච්ඡාවිස්සජ්ජෙවිචයාෙං ෙයං දස්යසන්යතො එවං
පුච්ඡිතබ්බං, එවං විස්සජ්ජිතබ්බ’න්තිආහා’’ති(යෙත්ති.අට්ඨ.17) – 

වුත්තං.තත්ථ එවන්තිඅජිතසුත්යත (සු.නි.1038ආදයයො; චූළනි.වත්ථුගාථා
57, අජිතමාණවපුච්ඡානිද්යදස 1 ආදයයො) වුත්තපුච්ඡාවිචයානුභාසායරෙ
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පටුෙ 

පුච්ඡාවයසෙ පවත්තසුත්තං නීහරිත්වා පුච්ඡාවිචයයො විභයජතබ්යබො, එවං
අජිතසුත්යත (සු. නි. 1038 ආදයයො; චූළනි. වත්ථුගාථා 57 ආදයයො, 
අජිතමාණවපුච්ඡානිද්යදස 1 ආදයයො) වුත්තවිස්සජ්ජෙවිචයානුභාසායරෙ
සුත්තන්තයරසුපි විස්සජ්ජෙවයසෙ පවත්තසුත්තං නීහරිත්වා
විස්සජ්ජෙවිචයයොවිභයජතබ්යබො. 

පුච්ඡාවිස්සජ්ජෙවිචයා ආචරියයෙ විභත්තා, අම්යහහි ච ඤාතා, 

‘‘කතයමො සුත්තඅනුභාගීතිවිචයයො’’ති පුච්ඡිතබ්බත්තා ‘‘සුත්තස්ස ච

අනුගීතී’’තිආදි වුත්තං. තත්ථ සුත්තස්සාති නීහරිතසුත්තස්ස. අනුගීතීති

සුත්තන්තරයදසොසඞ්ඛාතා අනුභාගීති. අත්ථයතො ච බයේජෙයතො ච

සමායෙතබ්බාති තස්සා අනුභාගීතියා අත්ථයතො, බයඤ්ජෙයතො ච
සංවණ්යණතබ්බසුත්යතෙ සමාො සදිසී කාතබ්බා, තස්මිං වා 
සංවණ්ණියමාෙසුත්යත අනුභාගීති සුත්තත්ථයතො, බයඤ්ජෙයතො ච
සමායෙතබ්බා. ‘‘අත්ථයතොඅසමායෙයකොොමයදොයසොආපජ්යජයයා’’ති 

පුච්ඡිතබ්බත්තා අත්ථාපගතං හිබයේජෙංසම්ඵප්පලාපං භවතී’’තිවුත්තං.
‘‘අත්ථයතොඅසමායෙයදොයසොවුත්යතො, අම්යහහිචඤායතො, බයඤ්ජෙයතො
අසමායෙ පෙ යකො ොම යදොයසො ආපජ්ජතී’’ති පුච්ඡිතබ්බත්තා 

‘‘දුන්නික්ඛිත්තස්ස පදබයේජෙස්ස අත්යථොපි දුන්ෙයෙො භවතී’’ති වුත්තං. 

තස්මා සයදොසත්තා අනුභාගීතියා වා සුත්යතෙ අත්ථබයඤ්ජනූයපතං
සඞ්ගායිතබ්බං. 

අනුභාගීතිවිචයයොආචරියයෙ විභත්යතො, අම්යහහි චඤායතො, ‘‘කතයමො 

සුත්තස්ස විචයයො’’ති පුච්ඡිතබ්බත්තා සුත්තේචා’’තිආදි වුත්තං. තත්ථ 

සුත්තේචාති නිද්ධාරිතසුත්තඤ්ච. ‘‘ඉදං නිද්ධාරිතසුත්තං ොම භගවතා 

වුත්තං ආහච්චවචෙං කිං, උදාහු සඞ්ගායන්යතහි වුත්තං අනුසන්ධිවචෙං 

කි’’න්ති පවිචිනිතබ්බං, ‘‘ඉදං නිද්ධාරිතසුත්තං නීතත්ථං කිං, උදාහු 

යෙෙයත්ථං කි’’න්ති පවිචිනිතබ්බං, ‘‘ඉදං නිද්ධාරිතසුත්තං 

සංකියලසභාගිෙං කිං, උදාහු වාසොභාගිෙං කි’’න්ති පවිචිනිතබ්බං, ‘‘ඉදං 

නිද්ධාරිතසුත්තං නිබ්යබධභාගිෙං කිං, උදාහු අයසක්ඛභාගිෙං කි’’න්ති
පවිචිනිතබ්බං. එවං පවිචිනිත්වා යදි ආහච්චවචෙං භයව, එවං සති
‘‘ආහච්චවචෙ’’න්තිනිද්ධායරත්වා ගයහතබ්බං.යදිඅයසක්ඛසුත්තංභයව, 
එවං සති ‘‘අයසක්ඛසුත්ත’’න්ති නිද්ධායරත්වා ගයහතබ්බං, ඤාතන්ති
අත්යථො. 

‘‘සුත්තං පවිචිනිත්වා සුත්තස්ස අත්ථභූතානි සබ්බානි සච්චානි
නිද්ධායරත්වා කත්ථ පයදයස පස්සිතබ්බානී’’ති පුච්ඡිතබ්බත්තා පුච්ඡං 

ඨයපත්වා ඉමස්මිං පයදයස පස්සිතබ්බානීති දස්යසතුං ‘‘කුහිං ඉමස්ස

සුත්තස්ස සබ්බානි…යප.… පරියෙොසායෙ’’ති වුත්තං. තත්ථ ඉමස්ස

සුත්තස්සාති යං සුත්තං විචිනිතුං නිද්ධාරිතං, ඉමස්ස සුත්තස්ස
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චතුසච්චවිනිමුත්තස්ස සුත්තත්ථස්ස අභාවයතො සබ්බානි සච්චානි තස්යසව

සුත්තස්ස ආදිමජ්ඣපරියෙොසායෙ පස්සිතබ්බානීතිඅත්යථො. 

යථාවුත්තං සුත්තවිචයංනිගයමන්යතො ‘‘එවංසුත්තංපවියචතබ්බ’’න්ති
ආහ. ‘‘ෙ යථාවුත්තපුච්ඡාදීෙං පවියචතබ්බභායවො අම්යහහි ජානිතබ්යබො

සද්දහිතබ්යබො’’තිවත්තබ්බභාවයතො ‘‘යතොහ…යප.…අනුගීතී’’තිවුත්තං.

තත්ථ යතෙ යථාවුත්තපුච්ඡාදීෙං වියචතබ්බභායවෙ ආයස්මා
මහාකච්චායෙො ‘‘යංපුච්ඡිතඤ්ච…යප.…අනුභාගීතී’’තිආදිකංයංවචෙංආහ, 
යතෙවචයෙෙවියචතබ්බභායවො තුම්යහහිජානිතබ්යබොසද්දහිතබ්යබොවාති
වුත්තංයහොති. 

‘‘යථාවුත්තප්පකායරො ච විචයයො හායරො පරිපුණ්යණො කිං, උදාහු 
අඤ්යඤොපි නිද්ධායරත්වා යයොයජතබ්යබො අත්ථි කි’’න්ති පුච්ඡිතබ්බත්තා 

‘‘නියුත්යතො විචයෙො හායරො’’ති වුත්තං. තත්ථ 
පුච්ඡාවිචයවිස්සජ්ජෙවිචයපුබ්බාපරවිචයඅනුභාගීතිවිචයසුත්තවිචයා සරූපයතො
විභත්තා, යතහි අවයසයසො අස්සාදාදිවිචයයොපි යථාරහං නිද්ධායරත්වා 

යුත්යතො යුඤ්ජිතබ්යබොතිඅධිප්පායයො. 

ඉතිවිචයහාරවිභඞ්යගසත්තිබලානුභාරූපාරචිතා 

විභාවොනිට්ඨිතා. 

පණ්ඩියතහි පෙ අට්ඨකථාටීකානුභාසායරෙ ගම්භීරත්යථො විත්ථාරයතො
විභජිත්වාගයහතබ්යබොති. 

3. යුත්තිහාරවිභඞ්ගවිභාවො 

18. යයෙ යයෙ සංවණ්ණොවියසසභූයතෙ විචයහාරවිභඞ්යගෙ
පදපඤ්හාදයයො විචිතා, යසො සංවණ්ණොවියසසභූයතො විචයහාරවිභඞ්යගො

පරිපුණ්යණො, ‘‘කතයමො යුත්තිහාරවිභඞ්යගො’’ති පුච්ඡිතබ්බත්තා ‘‘තත්ථ

කතයමො යුත්තිහායරො’’තිආදි වුත්තං. තත්ථ තත්ථාති යතසු නිද්දිට්යඨසු

යසොළසසු හායරසු කතයමො සංවණ්ණොවියසයසො යුත්තිහායරො 
යුත්තිහාරවිභඞ්යගොතිපුච්ඡි.‘‘සබ්යබසංහාරාෙ’’න්තිආදිනිද්යදසස්සඉදානි 
වුච්චමායෙො ‘‘අයං යුත්තිහායරො’’තිආදියකො විත්ථාරසංවණ්ණොවියසයසො
යුත්තිහාරවිභඞ්යගො ොමාතිවිඤ්යඤයයයො. යතෙවුත්තං ‘‘තත්ථකතයමො
යුත්තිහායරොතිආදි යුත්තිහාරවිභඞ්යගො’’ති (යෙත්ති. අට්ඨ. 18). අයං

යුත්තිහායරො කිං ොම සුත්තත්ථං යුත්තායුත්තිවයසෙ යෙොජෙතීති
යුඤ්ජිතබ්බං සුත්තත්ථං පුච්ඡති. සුත්තත්යථො පෙ දුවියධො අතථාකායරෙ
ගය්හමායෙො, තථාකායරෙ ගය්හමායෙො අත්යථොති. තත්ථ අතථාකායරෙ
ගය්හමායෙොව අත්යථො යාථාවයතො යුත්තිනිද්ධාරයණෙ යයොයජතබ්යබො, 
ඉතයරො පෙ භූතකථෙමත්යතෙ යයොයජතබ්යබො. යස්මා පොයං
යුත්තිගයවසොොම සංවණ්ණොමහාපයදයසහිවිොෙසම්භවති, තස්මා
යුත්තිහාරං විභජන්යතො තස්ස යුත්තිහාරස්ස ලක්ඛණං පඨමං උපදිසිතුං 
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‘‘චත්තායරො මහාපයදසා’’තිආදිමාහ. තත්ථ මහාපයදසාති මහන්යත 
බුද්ධාදයයො අපදිසිත්වා වුත්තානි කාරණානි, මහන්තානි වා ධම්මස්ස

අපයදසානි පතිට්ඨාොනි. අපදිසීයයතති අපයදයසො, බුද්යධො අපයදයසො

එතස්ස කාරණස්සාති බුද්ධාපයදයසො. යසයසසුපිඑයසවෙයයොයෙතබ්යබො. 
‘‘බුද්ධස්සසම්මුඛාඑතංසුත්තංමයාසුත’’න්තිවත්වාආභතස්සගන්ථස්ස 
සුත්තවිෙයයහි සංසන්දෙං ධම්යමො, අසංසන්දෙං අධම්යමොති
විනිච්ඡයකාරණං මහාපයදයසොති අධිප්පායයො. ‘‘බුද්ධස්ස සම්මුඛා මයා
ආභතං, සඞ්ඝස්සසම්මුඛා මයාආභතං, සම්බහුලත්යථරාෙං සම්මුඛා මයා
ආභතං, එකත්යථරස්ස සම්මුඛාමයාආභත’’න්තිවත්වාආභතස්සගන්ථස්ස

යානිබයඤ්ජෙපදඅත්ථපදානි සන්ති, තානිපදබයේජොනි භගවතායදසියත 

සුත්යත ඔතරයිතබ්බානි අනුභාප්පයවසිතානි, විෙයෙ රාගාදිවිෙයය 

සන්දස්සයිතබ්බානි සංසන්යදතබ්බානි. ධම්මතායං යපනික්ඛිපිතබ්බානි 
පක්ඛිපිතබ්බානි.යදිසුත්තත්යථෙ, විෙයත්යථෙ, ධම්මතායචඅවිරුද්ධානි
යහොන්ති, එවං සති තවආභතපදබයඤ්ජොනි යුත්තානීති විනිච්ඡයන්යතහි
වත්වාගයහතබ්බානීති අධිප්පායයො. 

සුත්තවිෙයධම්මතාසු ඔතරයිතබ්බානි සන්දස්සයිතබ්බානි 
උපනික්ඛිපිතබ්බානීතිආචරියයෙවුත්තානි, ‘‘කත්ථසුත්යත, කත්ථවිෙයය, 

කත්ථ ධම්මතාය’’න්ති වත්තබ්බත්තා ‘‘කතමස්මිං සුත්යත’’තිආදි වුත්තං.

තත්ථ චතූසුඅරිෙසච්යචූතිචතුන්ෙංඅරියසච්චාෙං දස්සෙයකසුසුත්යතසු.

රායගො විෙස්සති වූපසමති එයතෙ අසුභාදිොති රාගවිෙෙං, කිං තං? 

අසුභාදිනිමිත්තං, තං අස්ස අත්ථීති රාගවිෙයෙො, යකො යසො? 
අසුභාදිනිමිත්තදස්සෙයකො සුත්තන්තවියසයසො. එස ෙයයො 

යදොසවිෙයෙොතිආදීසුපි. පටිච්චසමුප්පායදො ොම සස්සතදිට්ඨිඋච්යඡදදිට්ඨිං 
විවජ්යජත්වා එකත්තෙයාදීෙං දීපයෙෙ අවිජ්ජාදිසඞ්ඛාරාදිසභාවධම්මාෙං 

පච්චයපච්චයුප්පන්ෙභාවදීපයකොති වුත්තං ‘‘කතමිස්සං ධම්මතාෙං 

යපනික්ඛිපිතබ්බානි? පටිච්චසමුප්පායද’’ති. 

‘‘සුත්තාදීසු අවතරන්යත සන්දිස්සන්යත අවියලොයමන්යත කිං ෙ

ජයෙතී’’තිවත්තබ්බයතො ‘‘චතූූ’’තිආදි වුත්තං.තත්ථ‘‘බුද්ධාදීෙංසම්මුඛා
මයා ආභත’’න්ති වත්වා ආභතගන්යථො චතූසු අරියසච්යචසු යදි අවතරති, 
එවං සති ආභතගන්යථො ආසයව ෙ ජයෙති. රාගාදිකියලසවිෙයය යදි 
සන්දිස්සති, එවංසතිආභතගන්යථොආසයවෙජයෙති.ධම්මතඤ්චයදිෙ
වියලොයමති, එවං සති ආභතගන්යථො ආසයව ෙ ජයෙතීති අත්යථො
දට්ඨබ්යබො. 

‘‘කිමත්ථං යුත්තිහාරවිභඞ්යග චත්තායරො මහාපයදසා ආභතා’’ති 

වත්තබ්බත්තා ‘‘චතූහිමහාපයදයසහී’’තිආදිමාහ.තත්ථ ආභතගන්යථ ෙංෙං 

අත්ථජාතං, ෙං ෙං ධම්මජාතං වා චතූහි මහාපයදයසහි යුජ්ජති, තං තං 

අත්ථජාතං වා තං තං ධම්මජාතං වා සංවණ්යණතබ්බසුත්යත ගයහතබ්බං. 
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පටුෙ 

යෙෙ යෙෙ කාරයණෙ ච චතූහි මහාපයදයසහි යුජ්ජති, තං තං කාරණං

සංවණ්ණොවයසෙ සංවණ්යණතබ්බසුත්යත ගයහතබ්බං. ෙථා ෙථා 
පකායරෙ චතූහි මහාපයදයසහි යුජ්ජති, යසො යසො පකායරො 
සංවණ්ණොවයසෙ සංවණ්යණතබ්බසුත්යත ගයහතබ්යබො. එවං
ගාහණත්ථංචත්තායරොමහාපයදසා ආභතාතිඅත්යථො. 

19. චතූහි මහාපයදයසහි යුත්තං අවිරුද්ධං තං තං අත්ථජාතං
ගයහතබ්බන්ති ආචරියයෙ වුත්තං, ‘‘කත්ථ යකෙ යුත්තිනිද්ධාරණං

කාතබ්බ’’න්ති වත්තබ්බත්තා ‘‘පේහං පුච්ඡියතො’’තිආදි වුත්තං. පඤ්යහ

පඤ්හං පුච්ඡියතෙ පුග්ගයලෙ යුත්තිනිද්ධාරණං කාතබ්බන්ති. තත්ථ 

පේහන්ති පඤ්හිතබ්බං සභාවධම්මං. පුච්ඡියතොති විස්සජ්යජතුං

සමත්යථෙ පණ්ඩිතපුග්ගයලෙ. පේයහති පුච්ඡාවයසෙ පවත්තපායඨ.

පදානි කති කිත්තකානි යහොන්තීති පදයසො පඨමං පරියෙොගාහිතබ්බං 

යුත්තිහායරෙ වියචතබ්බං වීමංසිතබ්බං. ‘‘කථං වියචතබ්බ’’න්ති

පුච්ඡිතබ්බත්තා ‘‘ෙදි සබ්බානී’’තිආදි වුත්තං. තත්ථ සබ්බානි පදානීති 

පුච්ඡිතපායඨනිරවයසසානිපදානි එකං සමාෙංඅත්ථංයදි අභිවදන්ති, එවං

සති අත්ථවයසෙ එයකො පේයහො. එස ෙයයො යසයසසුපි. යතෙ වුත්තං
‘‘තදත්ථස්යසකස්සඤාතුංඉච්ඡිතත්තා’’ති(යෙත්ති.අට්ඨ. 19). 

එකන්ති අත්ථවයසෙඑකවිධං පඤ්හං. යපපරික්ඛමායෙෙ පුග්ගයලෙ 

අේොතබ්බං දළ්හං ජානිතබ්බං. ‘‘යකො ආජාෙොකායරො’’ති

පුච්ඡිතබ්බත්තාආජාෙොකාරංදස්යසන්යතො ‘‘කිංඉයමධම්මා’’තිආදිමාහ.
තත්ථ ‘‘යය හි පරියත්තිධම්මා සංවණ්යණතබ්බා, ඉයම පරියත්තිධම්මා
ොෙත්ථා යහොන්ති කිං, ොොබයඤ්ජො යහොන්ති කිං, උදාහු ඉයමසං
පරියත්තිධම්මාෙං එයකො අත්යථො යහොති, බයඤ්ජෙයමව ොෙං යහොති
කි’’න්ති යුත්තියතො වියචත්වා අඤ්ඤාතබ්බන්ති යයොජො. ‘‘යථාවුත්යතො
පඤ්යහො කිං භයව’’ති පුච්ඡිතබ්බත්තා යථාවුත්තං පඤ්හං එකයදසං 

දස්යසතුං ‘‘ෙථාකිංභයව’’තිපුච්ඡිත්වා ‘‘ෙථාසා’’තිආදිමාහ. 

තස්සං පුච්ඡාගාථායං – යචොරඝාතයකෙ මනුභාස්යසෙ යචොයරො

අබ්භාහයතො විය යකෙ ධම්යමෙ සත්තයලොයකො සදා අබ්භාහයතො, 
මාලුවලතාය අත්තයෙොනිස්සිතරුක්යඛො පරිවාරියතො අජ්යඣොත්ථයටො විය 

යකෙ ධම්යමෙ සත්තයලොයකො සදා පරිවාරියතො අජ්යඣොත්ථයටො, 

විසප්පීතඛුරප්යපෙ සල්යලෙ ඔතිණ්යණො අනුභාපවිට්යඨො විය යකෙ 

සල්යලෙ සත්තයලොයකො සදා ඔතිණ්ය ො අනුභාපවිට්යඨො, කිස්ස යකෙ

කාරයණෙසත්තයලොයකො සදා ධූපායියතො සන්තාපියතොතියයොජො. 

‘‘ඉමාය පුච්ඡාගාථාය කිත්තකානි පදානී’’ති පුච්ඡිතබ්බත්තා 

‘‘ඉමානී’’තිආදි වුත්තං. තත්ථ පුච්ඡිතානීති පුච්ඡිතත්ථානි පදානි චත්තාරි
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යහොන්ති. ‘‘කිත්තකා පඤ්හා’’ති පුච්ඡිතබ්බත්තා ‘‘යත තයෙො පේහා’’ති
වුත්තං. 

භගවා යදවතාය හි යස්මා විස්සජ්යජති, ඉති තස්මා විස්සජ්ජෙයතො
‘‘තයයොපඤ්හා’’ති විඤ්ඤායති. ‘‘කතමා විස්සජ්ජෙගාථා’’ති 
පුච්ඡිතබ්බත්තා– 

‘‘මච්චුොබ්භාහයතො යලොයකො, ජරායපරිවාරියතො; 
තණ්හාසල්යලෙඔතිණ්යණො, ඉච්ඡාධූපායියතොසදා’’ති.– 

වුත්තං. තස්සං විස්සජ්ජෙගාථායං – යචොරඝාතයකෙ මනුභාස්යසෙ යචොයරො 

අබ්භාහයතො විය මච්චුො සත්තයලොයකො සදා අබ්භාහයතො, මාලුවලතාය 
අත්තයෙො නිස්සිතරුක්යඛො පරිවාරියතො අජ්යඣොත්ථයටො විය ජරාය

සත්තයලොයකො සදා පරිවාරියතො අජ්යඣොත්ථයටො, විසප්පීතඛුරප්යපෙ

සල්යලෙ ඔතිණ්යණො අනුභාපවිට්යඨො විය තණ්හාසල්යලෙ සත්තයලොයකො 

සදා ඔතිණ්ය ො අනුභාපවිට්යඨො, ඉච්ඡාය සත්තයලොයකො සදා ධූපායියතො 
සන්තාපියතොතියයොජො. 

20. ‘‘කතමං මච්චු, කතමාජරා’’තිපුච්ඡිතබ්බත්තා ‘‘තත්ථජරා’’තිආදි 

වුත්තං.තත්ථ තත්ථාතිතිස්සංවිස්සජ්ජෙගාථායං. දුතියපයදවුත්තා ජරා ච

පඨමපයද වුත්තං මර ඤ්ච ඉමානි ද්යව සඞ්ඛතස්ස ඛන්ධපඤ්චකස්ස
සඞ්ඛතලක්ඛණානි යහොන්ති, සඞ්ඛතං ඛන්ධපඤ්චකං මුඤ්චිත්වා විසුං ෙ
උපලබ්භතීති අත්යථො. ‘‘සඞ්ඛතලක්ඛණාෙං ජරාමරණාෙං කථං යභයදො

ජානිතබ්යබො’’ති වත්තබ්බත්තා ‘‘ජරාෙං ඨතස්සා’’තිආදි වුත්තං. තත්ථ 

ජරාෙං ඨතස්ස අේෙථත්තන්ති ඨිතස්ස ඛන්ධප්පබන්ධස්ස යං

අඤ්ඤථත්තං, අයං පාකටජරා ොම, ෙ ඛණට්ඨිතිජරා. මර ං වයෙොති
සම්මුතිමරණංචුතියයවයහොති, ෙඛණිකමරණං, ෙසමුච්යඡදමරණං.යතෙ
වුත්තං ‘‘උප්පායදො පඤ්ඤායති, වයයො පඤ්ඤායති, ඨිතස්ස අඤ්ඤථත්තං
පඤ්ඤායතී’’ති(සං.නි. 3.38; අ.නි.3.47; කථා.214). 

යදිඨිතස්යසවමරණංසියා, එවංසතිජරාමරණාෙංොෙත්තංයුත්තංෙ 
සියා, අයුත්යත සති ‘‘යත තයයො පඤ්හා’’ති වචෙම්පි අයුත්තයමවාති

වත්තබ්බයතො ‘‘තත්ථ ජරාෙ චා’’තිආදි වුත්තං. තත්ථ තත්ථාති තිස්සං

විස්සජ්ජෙගාථායං වුත්තාය ජරාෙ ච වුත්තස්ස මර ස්ස ච අත්ථයතො 
ොෙත්තංයුත්තං. 

‘‘යකෙ කාරයණෙ යුත්තං, කථං කාරයණෙ ොෙත්තං 

සම්පටිච්ඡිතබ්බ’’න්ති වත්තබ්බත්තා ‘‘ගබ්භගතාපි හි මීෙන්තී’’ති වුත්තං.

ජරං අප්පත්තා ගබ්භගතාපි සත්තා හි යස්මා මීයන්ති, තස්මා ොෙත්තං
සම්පටිච්ඡිතබ්බං. ‘‘ගබ්භගතාපි ජරප්පත්තා භයවයු’’න්ති වත්තබ්බත්තා 

‘‘ෙ ච යත ජිණ් ා භවන්තී’’ති වුත්තං. ජරප්පත්තාපි අජිණ්ණත්තා
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ජිණ්ණජරං අප්පත්තාවමීයන්ති, එවංඉධාධිප්යපතස්සජිණ්ණජරාවිරහිතස්ස
මරණස්සසම්භවයතො අඤ්ඤාජරා, අඤ්ඤංමරණන්තිඤාතබ්බන්තිවුත්තං
යහොති. ‘‘ෙ ගබ්භගතාෙංයයව ජිණ්ණජරං අප්පත්තං මරණං අත්ථි, 

අඤ්යඤසම්පි අත්ථී’’ති වත්තබ්බභාවයතො ‘‘අත්ථි ච යදවාෙං මර ’’න්ති
වුත්තං. ‘‘යදවාපි චිරකාලසම්භවයතො ජරං පත්තා භයවයු’’න්ති

වත්තබ්බත්තා ‘‘ෙ ච යතසං සරීරානි ජීරන්තී’’ති වුත්තං. ‘‘ජරාමරණාෙං
ොෙත්යත කාරණං එත්තකයමවා’’ති වත්තබ්බත්තා අඤ්ඤම්පි අත්ථීති

දස්යසතුං ‘‘සක්කයත වා’’තිආදි වුත්තං. තත්ථ ජිණ්ණජරාය පටිකම්මං
කාතුං සක්කයතව, මරණස්ස පෙ පටිකම්මස්ස කාතුං ෙ සක්කයතව, 
ඉමිොපි කාරයණෙ ජරාමරණාෙං ොෙත්තං සම්පටිච්ඡිතබ්බයමවාති
අත්යථො.‘‘ෙසක්කයතමරණස්සපටිකම්මං කාතු’’න්තිකස්මාවුත්තං, ෙනුභා
ඉද්ධිපාදභාවොය වසීභායව සති සක්කා මරණස්සාපි පටිකම්මං කාතුන්ති

යචොදෙංමෙසිකත්වා ‘‘අේෙයත්රව ඉද්ධිමන්තාෙංඉද්ධිවිසො’’තිවුත්තං. 

ජරාමරණාෙං අඤ්ඤමඤ්ඤං ොොභායවො ආචරියයෙ දස්සියතො, 
අම්යහහි චඤායතො, ‘‘කථං පෙ තණ්හාය ජරාමරයණහිොොභායවො’’ති

වත්තබ්බයතො යතහි තණ්හාය ොෙත්තං දස්යසතුං ‘‘ෙං පොහා’’තිආදි 
වුත්තං. තණ්හාය අවිජ්ජමාොයපි ජීරන්තාපි මීයන්තාපි වීතරාගා යස්මා 
දිස්සන්ති, තස්මාතණ්හායජරාමරයණහිොොභායවොසම්පටිච්ඡිතබ්යබො. 

‘‘තණ්හාය ජීරණභිජ්ජෙලක්ඛණං අත්ථීති යතහි තණ්හාය
අෙඤ්ඤත්යත යකොොමයදොයසොසියා’’තිවත්තබ්බයතොයදොසං දස්යසතුං 

‘‘ෙදි චා’’තිආදි වුත්තං. ජරාමරණං ෙථා යයෙ ජීරණභිජ්ජෙලක්ඛයණෙ
පාකටං, එවංජීරණභිජ්ජෙලක්ඛයණෙතණ්හාපිපාකටා.යදිචසියා; එවං

සන්යත යෙොබ්බෙට්ඨාපි සබ්යබ මාණවා විගතතණ්හා සියුං, ෙ ච
විගතතණ්හා, තස්මා ොොභායවො සම්පටිච්ඡිතබ්යබො. තයතො අඤ්යඤොපි

යදොයසො ආපජ්යජයයාතිදස්යසතුං ‘‘ෙථාචතණ්හා දුක්ඛස්සා’’තිආදිවුත්තං.

තත්ථ ජරාමරණාෙං තණ්හාය අෙඤ්ඤත්යත සති තණ්හාෙ භවතණ්හාය
දුක්ඛසමුදයයො යහොති, එවං ජරාමරණම්පි දුක්ඛසමුදයයො සියා. යස්මා ෙ
ජරාමරණං දුක්ඛසමුදයයො, තස්මා ජරාමරයණහි තණ්හාය ොෙත්තං
යවදිතබ්බං. 

යතහිතායඅෙඤ්ඤත්යතසතිඑවම්පියදොයසොආපජ්යජයයාතිදස්යසතුං 

‘‘ෙථා ච තණ්හා මග්ගවජ්ඣා’’තිආදි වුත්තං. තත්ථ යතහි තාය 
අෙඤ්ඤත්යත සති යථා තණ්හා මග්ගවජ්ඣා යහොති, එවං ජරාමරණම්පි
මග්ගවජ්ඣංසියා. යථා ජරාමරණංමග්ගවජ්ඣංෙයහොති, එවංතණ්හාපි
මග්ගවජ්ඣා ෙ සියා, තථා ච ෙ යහොති පහාතබ්බාපහාතබ්බභාවයතො, 
තස්මාපිජරාමරයණහිතණ්හායොෙත්තංයවදිතබ්බං. 

‘‘යදි චාතිආදිො වුත්තාය යුත්තියා උපපත්තියා එව ජරාමරයණහි
තණ්හාය අඤ්ඤත්තං ගයවසිතබ්බ’’න්ති වත්තබ්බත්තා අඤ්යඤහිපි
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පටුෙ 

කාරයණහි ගයවසිතබ්බන්ති දස්යසතුං ‘‘ඉමාෙ යුත්තිො’’තිආදි වුත්තං.

තත්ථ ඉමාෙ යුත්තිොති යා යුත්ති ‘‘යදි චා’’තිආදිො වුත්තාය ඉමාය

යුත්තියා උපපත්තියා. අේෙමේයෙහි කාරය හි අඤ්යඤහි අඤ්යඤහි
කාරණභූයතහි උපපත්තීහි ජරාමරයණහි තණ්හාය අඤ්ඤත්තං
ගයවසිතබ්බන්තිඅත්යථො.‘‘අඤ්ඤමඤ්යඤහිකාරයණහි ගයවසිතබ්බ’’න්ති
කස්මා වුත්තං, ෙනුභා යුත්තියා, අත්ථයතො ච අඤ්ඤත්තං සන්දිස්සතීති

යචොදෙං මෙසි කත්වා ‘‘ෙදි ච සන්දිස්සතී’’තිආදිමාහ. තත්ථ
යුත්තිසමාරුළ්හං අත්ථයතො ච මරයණහි තණ්හාය ච අඤ්ඤත්තං යදි ච
සන්දිස්සති, බයඤ්ජෙයතොපි අඤ්ඤත්තංගයවසිතබ්බයමවාතිඅත්යථො. 

‘‘කථං බයඤ්ජෙයතො අඤ්ඤත්තං ගයවසිතබ්බ’’න්ති වත්තබ්බත්තා 

‘‘සල්යලොතිවා’’තිආදිවුත්තං.තත්ථ ‘‘සල්යලො’’තිවා ‘‘ධූපායෙ’’න්තිවා

ද්වීහි බයඤ්ජයෙහි වුච්චමාොෙං ඉයමසං ඉච්ඡාතණ්හාසඞ්ඛාතාෙං 

ධම්මාෙං අත්ථයතො එකත්තං සමාෙත්තං යුජ්ජති, ෙ අඤ්ඤත්තං. 
‘‘සල්යලො’’ති වා ‘‘ධූපායෙ’’න්ති වා ද්වීහි බයඤ්ජයෙහි අවුච්චමාොෙං

ජරාමරණාෙං තණ්හාය එකත්තං ෙ යුජ්ජති. තයමවත්ථං විවරිතුං ‘‘ෙ 

හී’’තිආදි වුත්තං. තත්ථ ඉච්ඡාය ච තණ්හාය ච අත්ථයතො අඤ්ඤත්තං ෙ 
යුජ්ජති, එකත්තයමව යුජ්ජතීති යයොජො. ඉච්ඡාය ච තණ්හාය ච
ජීරණභිජ්ජෙසම්භවයතො ජරාමරයණහි තණ්හාය එකත්තං සියා, ‘‘කස්මා

අඤ්ඤත්තංයුත්ත’’න්තිවත්තබ්බයතො ‘‘තණ්හාෙඅධිප්පායෙ’’තිආදිවුත්තං.
තත්ථතණ්හාය අධිප්පායයඅපරිපූරමායෙෙවසුආඝාතවත්ථූසුයකොයධොච
උප්පජ්ජති, උපොයහො ච උප්පජ්ජති. ජරාමරයණසු අපරිපූරමායෙසුෙවසු
ආඝාතවත්ථූසුයකොයධොචෙඋප්පජ්ජති, උපොයහොචෙඋප්පජ්ජති.ඉති
ඉමාය යුත්තියා ජරාය ච මරණස්ස ච තණ්හාය ච අත්ථයතො අඤ්ඤත්තං
යුජ්ජතියයවාතිදට්ඨබ්බං. 

යදිඉච්ඡාතණ්හායඅත්ථයතොඑකත්තංයුත්තං, එවංසතිකස්මා භගවතා
‘‘මච්චුොබ්භාහයතො යලොයකො’’තිආදිගාථායං ‘‘තණ්හාසල්යලෙ
ඔතිණ්යණො, ඉච්ඡාධූපායියතොසදා’’තිද්විධාවුත්තාතියචොදෙංපරිහරන්යතො 

‘‘ෙං පනිදං භගවතා’’තිආදිමාහ. තත්ථ ‘‘ඉච්ඡා’’තිපි ‘‘තණ්හා’’තිපි ද්වීහි

ොයමහි ෙං පනිදං අභිලපිතං යං පනිදං අභිලපෙං කතං, ඉදං අභිලපෙං

භගවතා බාහිරාෙං ඉච්ඡිතබ්බතසිතබ්බාෙං වත්ථූෙං රූපාදිආරම්මණාෙං

යභදාෙං වයසෙ ‘‘ඉච්ඡා’’තිපි ‘‘තණ්හා’’තිපි ද්වීහි ොයමහි අභිලපිතං 
අභිලපෙවයසෙ කතන්ති එකත්තං යුත්තයමව, ෙ ොෙත්තන්ති අත්යථො
දට්ඨබ්යබො. 

‘‘ොමවයසෙ ද්විධා වුත්තාෙං ඉච්ඡාතණ්හාදීෙං යකෙ එකත්තං

යුත්තන්තිසද්දහිතබ්බ’’න්තිවත්තබ්බත්තා ‘‘සබ්බාහී’’තිආදිවුත්තං.තත්ථ

ොොොමවයසෙ පයභදා සබ්බා ඉච්ඡාදිකා තණ්හා

අජ්යඣොසාෙලක්ඛයණෙ එකලක්ඛණා හි යස්මා යුත්තා, තස්මා
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ොමවයසෙ භින්ොෙම්පි එකලක්ඛයණෙ එකත්තං යුත්තන්ති

සද්දහිතබ්බන්ති දට්ඨබ්බං. ‘‘කිමිව යුත්ත’’න්ති පුච්ඡිතබ්බත්තා ‘‘ෙථා

සබ්යබො’’තිආදිවුත්තං.තත්ථ කට්ඨග්ගිආදිවයසෙඅයෙයකො සබ්යබො අග්ගි 
උණ්හත්තලක්ඛයණෙඑකලක්ඛයණොයථා, එවං අජ්යඣොසාෙලක්ඛයණෙ
එකලක්ඛණාති යයොජො. සබ්බස්ස අග්ගියෙො උපාදාෙවයසෙ අයෙකානි 

ොමානිසරූපයතො දස්යසතුං ‘‘අපිචා’’තිආදි වුත්තං. තස්සත්යථො පාකයටො.
ආරම්මණවයසෙතණ්හාඅඤ්යඤහිඅඤ්යඤහිොයමහිභගවතාඅභිලපිතා, 
උපාදාෙවයසෙඅග්ගිඅඤ්යඤහිඅඤ්යඤහිොයමහිඅභිලපියතොතියයොජො
කාතබ්බා. 

‘‘විස්සජ්ජෙගාථායං ආගතොයමහි එව තණ්හා අභිලපිතා’’ති 
පුච්ඡිතබ්බත්තා අයෙයකහි ොයමහි අභිලපිතාති දස්යසතුං 

‘‘ඉච්ඡාඉතිපී’’තිආදි වුත්තං. තත්ථ ඉච්ඡිතබ්බානි අත්ථානි රූපාදීනි

ආරම්මණානිසත්තාඉච්ඡන්තිඑතායාති ඉච්ඡා. තසන්තිඑතායාති තණ්හා. 

සල්ලතිපවිසතිවිසප්පීතංසල්ලං වියාති සල්ලා, සන්තාපංලාතිආදදාතීතිවා 

සල්ලා, සන්තාපං ලාති පවත්යතතීති වා සල්ලා. ධූපායති සන්තායපති

පරිදහතීති ධූපාෙො. සරති ආකඩ්ෙති අවහරති සීඝයසොතා සරිතා වියාති 

සරිතා, සරති සල්ලතීති වා සරිතා. විසරතීති විසත්තිකා. පීතිවයසෙ

සියෙහතීති සියෙයහො. තාසු තාසු ගතීසුකිලමථං උප්පායදතීති කිලමයථො. 

සත්තාරූපාදිආරම්මණානිමඤ්ඤන්තිඑතායාති මේෙො. භවංබන්ධතීති 

බන්යධො. ආසීයයත පත්ථීයයතති ආසා. ආසියති පත්යථතීති වා ආසා. 

පිපාසීයයතති පිපාසා, ආරම්මණරසං පිපාසතීතිවා පිපාසා. අභිෙන්දීයයතති 

අභිෙන්දො, අභිෙන්දතීති වා අභිෙන්දො. විත්ථාරයතො අට්ඨකථාවයසෙ
(යෙත්ති.අට්ඨ.20) යවදිතබ්යබො. 

‘‘තණ්හාය ඉච්ඡාදිප්පකාරවයසෙ ආලපිතභායවො යකෙ

සද්දහිතබ්යබො’’ති වත්තබ්බත්තා ‘‘ෙථා ච යවවචයෙ’’තිආදි වුත්තං. 
යවවචෙහාරවිභඞ්යග‘‘ආසාචපීහා…යප.…යවවචෙ’’න්ති(යෙත්ති.37) 

යා තණ්හා ෙථා යයෙ පකායරෙ වුත්තා, තථා යතෙ පකායරෙ වුත්තාය
තණ්හාය ඉච්ඡාදිප්පකාරවයසෙ ආලපිතභායවො සද්දහිතබ්යබො.
‘‘යවවචෙවිභඞ්යග ආචරියයෙ වුත්යතොපි භගවතා අවුත්යත යකෙ

සද්දහිතබ්යබො’’ති වත්තබ්බත්තා ‘‘ෙථාහ භගවා’’තිආදිවුත්තං. ෙථා යයෙ
පකායරෙ භගවා ‘‘රූයප තිස්සා’’තිආදිකං යං වචෙමාහ, තථා යතෙ

පකායරෙ වුත්යතෙ යතෙ වචයෙෙ සද්දහිතබ්යබො වාති. එවං යුජ්ජතීති
එවංවුත්තෙයයෙඉච්ඡාතණ්හාෙං අත්ථයතොඑකත්තා, ජරාය චමරණස්ස
ච තණ්හාය ච අත්ථයතො අඤ්ඤත්තා ච ‘‘තයයො පඤ්හා’’ති යං වචෙං
වුත්තං, තංවචෙං යුජ්ජතීතිඅත්යථොගයහතබ්යබො. 

21. ‘‘යකෙස්සුබ්භාහයතො යලොයකොතිආදිගාථාය තයයො පඤ්හා
වුත්තා’’තිපඤ්හත්තයභායවයුත්ති ආචරියයෙවිභත්තා, අම්යහහිචඤාතා.
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‘‘තයතො අඤ්යඤහි පකායරහියුත්තිකථං ඤාතබ්බා’’ති වත්තබ්බභාවයතො

අඤ්යඤහි පකායරහිපි යුත්තිගයවසෙං දස්යසන්යතො ‘‘සබ්යබො

දුක්ඛූපචායරො’’තිආදිමාහ. තත්ථ සබ්යබො දුක්ඛූපචායරො 
කාමතණ්හාසඞ්ඛාරමූලයකොති යුජ්ජති, සබ්යබො නිබ්බිදූපචායරො 
කාමතණ්හාපරික්ඛාරමූලයකොති ෙ යුජ්ජති. වචෙත්ථයතො පෙ දුක්ඛස්ස

උපචායරොපවත්තීති දුක්ඛූපචායරො. කාමතණ්හාපච්චයාපවත්යතොසඞ්ඛායරො

මූලං එතස්සාති කාමතණ්හාසඞ්ඛාරමූලයකො. නිබ්බිදායඋපචායරො පවත්තීති 

නිබ්බිදූපචායරො. කාමතණ්හායපරික්ඛාරභූයතො වත්ථුකායමොමූලංඑතස්සාති 

කාමතණ්හාපරික්ඛාරමූලයකොති. තත්ථ අෙභිරතිසඞ්ඛාතා උක්කණ්ඨා
නිබ්බිදා කාමතණ්හාපරික්ඛාරමූලිකා යුජ්ජති, ඤාණනිබ්බිදා
කාමතණ්හාපරික්ඛාරමූලිකා ෙ යුජ්ජති, තස්මා සබ්යබො නිබ්බිදූපචායරො 
කාමතණ්හාපරික්ඛාරමූලයකොතිෙපෙයුජ්ජතීතිවුත්තං. 

‘‘පඤ්හත්තයභායව යචව දුක්ඛූපචාරනිබ්බිදූපචායර ච යා යුත්ති 
ආචරියයෙ විභත්තා, සාව යුත්ති සල්ලක්යඛතබ්බා කිං, උදාහු ඉමාය
යුත්තියා අඤ්ඤාපි යුත්ති ගයවසිතබ්බා කි’’න්ති වත්තබ්බයතො ෙයං

දස්යසතුං ‘‘ඉමාො’’තිආදිමාහ.ඉදංවුත්තංයහොති–පඤ්හත්තයභායවයචව 
දුක්ඛූපචාරනිබ්බිදූපචායර ච යා යුත්ති මයා විභත්තා, ඉමාය යුත්තියා
අනුභාසායරෙ අඤ්ඤමඤ්යඤහි කාරයණහි යතසු යතසු පා ප්පයදයසසු
යුත්තිපිගයවසිතබ්බාති. 

‘‘ඉදං ෙයදස්සෙං සංඛිත්තං, ෙ සක්කා විත්ථාරයතො ගයවසිතු’’න්ති 

වත්තබ්බයතො තං ෙයදස්සෙං විත්ථාරයතො විභජිත්වා දස්යසතුං ‘‘ෙථා හි

භගවා’’තිආදි ආරද්ධං. අසුභස්ස ජිගුණච්ඡනීයභාවයතො රාගුණප්පායදො ෙ

යුත්යතො, තස්මා රාගචරිතස්සපුග්ගලස්ස අසුභයදසොරාගවිෙයාය යුත්තා.

යමත්තාය යදොසපටිපක්ඛත්තා යදොසචරිතස්ස පුග්ගලස්ස යමත්තායදසො

යදොසවිෙයායයුත්තා. පටිච්චසමුප්පාදස්ස පඤ්ඤාවිසයත්තා යමොහචරිතස්ස

පුග්ගලස්ස පටිච්චසමුප්පාදයදසොයමොහවිෙයායයුත්තා. ‘‘රාගචරිතස්සාපි
යමත්තාදියදසො යුජ්යජයය සබ්බසත්තසාධාරණත්තා’’ති වත්තබ්බත්තා 

‘‘ෙදි හිභගවා’’තිආදි වුත්තං.තිබ්බකියලසස්සරාගචරිතස්සඅධිප්යපතත්තා
තාදිසස්ස පුග්ගලස්ස යමත්තං යචයතොවිමුත්තිං යදි යදයසයය, එවං සති
යමත්තාවයසෙපිරාගුණප්පජ්ජෙයතොයදසො ෙයුජ්ජති.සුඛංපටිපදංවායදි
යදයසයය, එවං සති රාගචරිතස්ස දුක්ඛාපටිපදායුජ්ජෙයතො යදසො ෙ
යුජ්ජති. විපස්සොපුබ්බඞ්ගමං පහාෙං වා යදිපි යදයසයය, එවං සති
රාගචරිතස්ස අසුභානුභාපස්සෙං වජ්යජත්වා විපස්සොපුබ්බඞ්ගමස්ස
පහාෙස්සදුක්කරයතොයදසොෙයුජ්ජතීතියයොජො. 

‘‘භගවා රාගචරිතස්සා’’තිආදිො නිරවයසසවයසෙ යුත්ති ෙ විභත්තා, 
ෙයදස්සෙයමවාති යයො ෙයයො දස්සියතො, යතෙ ෙයයෙ අඤ්ඤාපි

ගයවසිතබ්බාතිදස්යසතුං ‘‘එවංෙංකිේචී’’තිආදිවුත්තං.රාගස්සයංකිඤ්චි 
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අනුභායලොමප්පහාෙං, යදොසස්ස යං කිඤ්චි අනුභායලොමප්පහාෙං, යමොහස්ස යං

කිඤ්චි අනුභායලොමප්පහාෙංයදසිතං, තංසබ්බං අනුභායලොමප්පහාෙංයත්තකා 
පා ප්පයදසා ඤාණස්ස භූමි, තත්තයකසු විචයයෙ හායරෙ විචිනිත්වා
යුත්තිහායරෙ යයොයජතබ්බන්තියයොජො. 

‘‘රාගාදිප්පහාෙවයසෙ යුත්ති ගයවසිතබ්බා’’ති වත්තබ්බභාවයතො 
අඤ්යඤහිපි
යමත්තාදිබ්රහ්මවිහාරඵලසමාපත්තිෙවානුභාපුබ්බසමාපත්තිවසීභායවහි 

විභජිත්වා යුත්තිගයවසෙං දස්යසතුං ‘‘යමත්තාවිහාරිස්සා’’තිආදි ආරද්ධං.

තත්ථ යමත්තාවිහාරිස්ස යමත්තාවිහාරලාභියෙො සයතො සංවිජ්ජමාෙස්ස

පුග්ගලස්ස යමත්තාය බයාපාදපටිපක්ඛත්තා බයාපායදො චිත්තං පරියාදාය
ඨස්සතීති යදසො ෙ යුජ්ජතීති ච, යමත්තාවිහාරිස්ස සයතො බයාපායදො

පහාෙං අබ්භත්ථං ගච්ඡතීති යදසො යුජ්ජති. කරු ාවිහාරිස්ස 

කරුණාවිහාරලාභියෙො සයතො සංවිජ්ජමාෙස්ස පුග්ගලස්ස කරුණාය

වියහසාය පටිපක්ඛත්තා වියහසා චිත්තං පරියාදාය ඨස්සතීති යදසො ෙ
යුජ්ජති, කරුණාවිහාරිස්ස සයතො වියහසා පහාෙං අබ්භත්ථං ගච්ඡතීති

යදසො යුජ්ජති. මුදිතාවිහාරිස්ස මුදිතාවිහාරලාභියෙො සයතො 

සංවිජ්ජමාෙස්ස පුග්ගලස්ස මුදිතාය අරතියා පටිපක්ඛත්තා අරති චිත්තං
පරියාදායඨස්සතීතියදසොෙයුජ්ජති, මුදිතාවිහාරිස්සසයතොඅරතිපහාෙං

අබ්භත්ථං ගච්ඡතීති යදසො යුජ්ජති. යයපක්ඛාවිහාරිස්ස 

උයපක්ඛාවිහාරලාභියෙො සයතො සංවිජ්ජමාෙස්ස පුග්ගලස්ස උයපක්ඛාය

රාගස්සපටිපක්ඛත්තා රායගො චිත්තංපරියාදායඨස්සතීතියදසොෙයුජ්ජති, 
උයපක්ඛාවිහාරිස්ස සයතො රායගො පහාෙං අබ්භත්ථං ගච්ඡතීති යදසො
යුජ්ජති. 

අනිමිත්තවිහාරිස්ස අනිච්චානුභාපස්සොමුයඛෙ

පටිලද්ධඵලසමාපත්තිවිහාරලාභියෙො සයතො සංවිජ්ජමාෙස්ස පුග්ගලස්ස

නිමිත්තානුභාසාරි යතෙ යතයෙව සඞ්ඛාරනිමිත්තානුභාසායරයෙව නිච්චාදීසු

පහීයෙෙ නිමිත්යතෙ විේො ං පවත්තතීති යදසො ෙ යුජ්ජති, 
අනිමිත්තානුභාපස්සොය නිච්චාදිවිපල්ලාසපටිපක්ඛත්තා අනිමිත්තවිහාරිස්ස
සයතො නිමිත්තං පහාෙං අබ්භත්ථං ගච්ඡතීති යදසො යුජ්ජති. ‘‘අස්මී’’ති
මඤ්ඤිතංඛන්ධපඤ්චකංඅත්තවිගතං‘‘අයංඛන්ධපඤ්චයකොඅහංඅස්මී’’ති 
ෙ සමනුභාපස්සාමි, අථ ච පෙ අසමනුභාපස්සයෙ සතිපි ‘‘යම කිං අස්මී’’ති
‘‘කථං අස්මී’’ති විචිකිච්ඡා කථංකථාසල්ලං චිත්තං පරියාදාය ඨස්සතීති
යදසො ෙ යුජ්ජති, විචිකිච්ඡාය පහායෙකට්ඨභාවයතො ‘‘අයං
ඛන්ධපඤ්චයකො අහං අස්මී’’ති අසමනුභාපස්සන්තස්ස විචිකිච්ඡා
කථංකථාසල්ලංපහාෙංඅබ්භත්ථංගච්ඡතීතියදසො යුජ්ජති. 

‘‘ඵලසමාපත්තිවයසයෙව යුත්ති ගයවසිතබ්බා කි’’න්ති වත්තබ්බත්තා

ඣාෙසමාපත්තිවයසෙපි යුත්ති ගයවසිතබ්බාති දස්යසතුං ‘‘ෙථා වා පෙ
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පටුෙ 

පඨමංඣාෙ’’න්තිආදිආරද්ධං. අථ වා ‘‘ඵලසමාපත්තිවිහාරිස්යසවයුත්ති
ගයවසිතබ්බා කි’’න්ති වත්තබ්බත්තා ඣාෙසමාපත්තිවයසෙපි යුත්ති

ගයවසිතබ්බාති දස්යසතුං ‘‘ෙථා වා පෙ පඨමං ඣාෙ’’න්තිආදි ආරද්ධං.
තත්ථ යථා පඨමං ඣාෙං සමාපන්ෙස්ස ඵලසමාපත්තිවිහාරිස්ස යුත්ති
ගයවසිතබ්බා, එවංඣාෙසමාපත්තිවිහාරිස්සපි යුත්ති ගයවසිතබ්බා. කථං? 

පඨමං ඣාෙං සමාපන්ෙස්ස පඨමජ්ඣාෙසමඞ්ගියෙො සයතො 

සංවිජ්ජමාෙස්ස පුග්ගලස්ස නීවරණවික්ඛම්භෙයතො කාමරාගබයාපාදා

වියසසාෙ දුතියජ්ඣාොය සංවත්තන්තීති යදසො ෙ යුජ්ජති, 
කාමරාගබයාපාදා ඣාෙස්ස හාොය සංවත්තන්තීති යදසො යුජ්ජති. 

විතක්කසහගතා සේොමෙසිකාරා උපචාරධම්යමෙ සහ
දුතියජ්ඣාෙධම්මා ඣාෙස්ස හාොය සංවත්තන්තීති යදසො ෙ යුජ්ජති, 

විතක්කසහගතා සඤ්ඤාමෙසිකාරා වියසසාෙ උපරිඣාෙත්ථාය
සංවත්තන්තීතියදසො යුජ්ජති. 

දුතියං ඣාෙං සමාපන්ෙස්ස සයතො සංවිජ්ජමාෙස්ස පුග්ගලස්ස 

විතක්කවිචාරසහගතා වා සේොමෙසිකාරා උපචාරධම්යමෙ සහ

පඨමජ්ඣාෙධම්මා වියසසාෙ උපරිඣාෙත්ථාය සංවත්තන්තීති යදසො ෙ
යුජ්ජති, විතක්කවිචාරසහගතා සඤ්ඤාමෙසිකාරා අවිතක්කඣාෙස්ස

හාොය සංවත්තන්තීති යදසො යුජ්ජති. යයපක්ඛාසහගතා වා 

සේොමෙසිකාරා උපචාරධම්යමෙ සහ චතුත්ථජ්ඣාෙධම්මා ඣාෙස්ස 
හාොය සංවත්තන්තීති යදසො ෙ යුජ්ජති, උයපක්ඛාසහගතා 

සඤ්ඤාමෙසිකාරා වියසසාෙ උපරිඣාෙත්ථාය සංවත්තන්තීති යදසො
යුජ්ජති.යසයසසුපිඅත්ථානුභාරූපංයයොජොකාතබ්බා. යථාවුත්තසමාපත්තීසු

වසීභායවෙපරිචිතං කල්ලතාපරිචිතං චිත්තං ොම. 

එත්තකයමව යුත්තිගයවසෙං ෙ කාතබ්බං, ෙවවිධසුත්තන්යතසු 

යථාලද්ධයුත්තිගයවසෙම්පි කාතබ්බන්ති දස්යසතුං ‘‘එවං සබ්යබ’’තිආදි
වුත්තං. ‘‘සබ්යබසං හාරාෙං යථාවුත්තභූමියගොචරාෙං විචයහායරෙ 
විචිනිත්වා යුත්තිහායරෙ යයොයජතබ්බභායවො යකෙ සද්දහිතබ්යබො’’ති

වත්තබ්බත්තා ‘‘යතොහා’’තිආදි වුත්තං.තත්ථ යතෙ යයොයජතබ්බභායවෙ
ආයස්මා මහාකච්චායෙො ‘‘සබ්යබස’’න්තිආදිකං යං වචෙං ආහ, යතෙ
වචයෙෙසද්දහිතබ්යබොතිවුත්තංයහොති. 

ඉතියුත්තිහාරවිභඞ්යගසත්තිබලානුභාරූපාරචිතා 

විභාවොනිට්ඨිතා. 

පණ්ඩියතහි පෙ අට්ඨකථාටීකානුභාසායරෙ ගම්භීරත්යථො විත්ථාරයතො 
විභජිත්වාගයහතබ්යබොති. 
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4. පදට්ඨාෙහාරවිභඞ්ගවිභාවො 

22. යයෙ යයෙ සංවණ්ණොවියසසභූයතෙ යුත්තිහාරවිභඞ්ගභූයතෙ
පඤ්හාවිස්සජ්ජොදීෙං යුත්තායුත්තභායවො විභත්යතො, යසො
සංවණ්ණොවියසසභූයතො යුත්තිහාරවිභඞ්යගො පරිපුණ්යණො, ‘‘කතයමො

පදට්ඨාෙහාරවිභඞ්යගො’’ති පුච්ඡිතබ්බත්තා ‘‘තත්ථ කතයමො පදට්ඨායෙො

හායරො’’තිආදි ආරද්ධං. තත්ථ තත්ථාති යතසු නිද්දිට්යඨසු යසොළසසු

යදසොහාරාදීසුහායරසු කතයමො සංවණ්ණොවියසයසො පදට්ඨායෙොහායරො 
පදට්ඨාෙහාරවිභඞ්යගොති පුච්ඡති. ‘‘ධම්මං යදයසසි
ජියෙො’’තිආදිනිද්යදසස්ස ඉදානි මයා වුච්චමායෙො ‘‘අයං පදට්ඨායෙො
හායරො’’තිආදියකො විත්ථාරසංවණ්ණොවියසයසො පදට්ඨාෙහාරවිභඞ්යගොති 
විඤ්යඤයයයො. යතෙ වුත්තං – ‘‘තත්ථකතයමො පදට්ඨායෙො හායරොතිආදි 
පදට්ඨාෙහාරවිභඞ්යගො’’ති (යෙත්ති. අට්ඨ. 22). ‘‘අයං ඉදානිවුච්චමායෙො 
විත්ථාරභූයතො පදට්ඨායෙො හායරො පිටකත්තයය යදසියතසු ධම්යමසු කිං 
ොම ධම්මං යදසයති සංවණ්යණතී’’ති පුච්ඡං ඨයපත්වා ‘‘ඉදං
ආසන්ෙකාරණං ඉමස්ස ආසන්ෙඵලස්ස පදට්ඨාෙ’’න්ති නියයමත්වා

විභජිතුං ‘‘අෙං පදට්ඨායෙො’’තිආදි වුත්තං. තස්සත්යථො – සබ්යබසු
විඤ්යඤයයධම්යමසු යාථාවයතො අසම්පටියවයධො ලක්ඛණං එතිස්සා

අවිජ්ජායාති සබ්බධම්මොථාවඅසම්පටියවධලක්ඛ ා, අවිජ්ජා, තස්සා 

අවිජ්ජාය අසුයභ ‘‘සුභ’’න්තිආදිවිපල්ලාසා පදට්ඨාෙං ආසන්ෙකාරණං.
විපල්ලායස සති අවිජ්ජා වත්තති උපරූපරි ජායති ෙ හායති, තස්මා
විපල්ලාසා අවිජ්ජාය පදට්ඨාෙං ආසන්ෙකාරණං භවන්ති. අවිජ්ජාය
වට්ටමූලකත්තාතංආදිංකත්වාපදට්ඨාෙංවිභත්තන්ති දට්ඨබ්බං. 

තණ්හායපි වට්ටමූලකත්තා තදෙන්තරං තණ්හාය පදට්ඨාෙං විභජිතුං 

‘‘අජ්යඣොසාෙලක්ඛ ා’’තිආදි වුත්තං. තත්ථ පිෙරූපං සාතරූපන්ති
පියසභාවං සාතසභාවං චක්ඛාදිධම්මජාතං. පියනීයසාතනීයය චක්ඛාදියක
සති තණ්හා වත්තති උපරූපරි ජායති, තස්මා පියරූපං සාතරූපං තණ්හාය 

පදට්ඨාෙං ආසන්ෙකාරණං භවති. 

අදින්ොදායෙ සති යලොයභො වත්තති, තස්මා අදින්ොදාෙං යලොභස්ස

පදට්ඨාෙං භවති. අදින්ොදාෙඤ්හි එකවාරං උප්පන්ෙම්පි
අොදීෙවදස්සෙයතොයලොභස්සආසන්ෙකාරණංභවත්යවව. 

යකසාදීසු අසුයභසු පවත්තායපි සුභසඤ්ඤාය 
නීලාදිවණ්ණදීඝාදිසණ්ඨාෙහසොදිබයඤ්ජෙග්ගහණලක්ඛණත්තා

චක්ඛුන්ද්රියාදීෙං අසංවයරොසුභසේොෙපදට්ඨාෙං භවති. 

දුක්ඛදුක්ඛාදීසු පවත්තායපි සුඛසඤ්ඤාය 

සාසවඵස්සූපගමෙලක්ඛණත්තාරූපාදීසු අස්සායදොසුඛසේොෙ පදට්ඨාෙං. 
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රූපක්ඛන්ධාදීසු අනිච්යචසු පවත්තායපි නිච්චසඤ්ඤාය 
සඞ්ඛතලක්ඛණාෙං ධම්මාෙං අසමනුභාපස්සෙලක්ඛණත්තා රූපක්ඛන්ධාදීසු

නිච්චග්ගහණං විේො ංනිච්චසේොෙපදට්ඨාෙං. 

අනිච්චදුක්ඛාෙත්තසඞ්ඛායතසු ඛන්ධාදීසු පවත්තායපි අත්තසඤ්ඤාය
අනිච්චසඤ්ඤාදුක්ඛසඤ්ඤාෙං අසමනුභාපස්සෙලක්ඛණත්තා

අහංමමාදිවයසෙ පවත්යතො ොමකායෙොඅත්තසේොෙපදට්ඨාෙං. 

එවං අවිජ්ජාදීෙං අකුසලපක්ඛාෙං ධම්මාෙං පදට්ඨාෙං දස්යසත්වා
ඉදානි තප්පටිපක්ඛාෙං විජ්ජාදීෙං ධම්මාෙං පදට්ඨාෙං දස්යසතුං 

‘‘සබ්බධම්මසම්පටියවධලක්ඛ ා’’තිආදි වුත්තං. සබ්යබසු යඤයයධම්යමසු

පවත්තාය විජ්ජාය සබ්බධම්මසම්පටියවධලක්ඛණත්තා සබ්බං යෙෙයං

විජ්ජාෙපදට්ඨාෙං. 

සමථස්ස 
චිත්තවික්යඛපසඞ්ඛාතඋද්ධච්චපටිසංහරණසඞ්ඛාතවික්ඛම්භෙලක්ඛණත්තා 

පටිභාගනිමිත්තභූතා අසුභා සමථස්ස පදට්ඨාෙං. අසුභාය හි 
තණ්හාපටිපක්ඛත්තා, තණ්හායචඅභායවසමයථොතිට්ඨතීති. 

අදින්ොදාො යවරමණිවයසෙ පවත්තස්ස අයලොභස්ස 

ඉච්ඡාවචරපටිසංහරණලක්ඛණත්තා අදින්ොදාො යවරමණී අයලොභස්ස 

පදට්ඨාෙං. 

පාණාතිපාතා යවරමණිවයසෙ පවත්තස්ස අයදොසස්ස 

අබයාපජ්ජලක්ඛණත්තා පා ාතිපාතායවරමණීඅයදොසස්ස පදට්ඨාෙං. 

සම්මාපටිපත්තිවයසෙ පවත්තස්ස අයමොහස්ස 

වත්ථුඅවිප්පටිපත්තිලක්ඛණත්තා සම්මාපටිපත්තිඅයමොහස්ස පදට්ඨාෙං. 

නිබ්බිදාවයසෙ පවත්තාය අසුභසඤ්ඤාය 

විනීලකවිපුබ්බකගහණලක්ඛණත්තා නිබ්බිදා අසුභසේොෙ පදට්ඨාෙං. 
නිබ්බිදාඤායණෙහිඅෙභිරතිපවත්තති, අෙභිරතියාචඅසුභසඤ්ඤා ඨිතාති. 

දුක්ඛයවදොවයසෙ පවත්තාය දුක්ඛසඤ්ඤාය 

සාසවඵස්සපරිජාෙෙලක්ඛණත්තා යවදොදුක්ඛසේොෙ පදට්ඨාෙං. 

උප්පාදවයවයසෙ පවත්තාය අනිච්චසඤ්ඤාය සඞ්ඛතලක්ඛණාෙං

ධම්මාෙං සමනුභාපස්සෙලක්ඛණත්තා යප්පාදවො අනිච්චසේොෙ 

පදට්ඨාෙං. උප්පාදවයඤ්හිසමනුභාපස්සිත්වාඅනිච්චසඤ්ඤාපවත්තා. 
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පටුෙ 

ධම්මමත්තසඤ්ඤාවයසෙ පවත්තාය අෙත්තසඤ්ඤාය 

සබ්බධම්මඅභිනියවසලක්ඛණත්තා ධම්මසේො අෙත්තසේොෙ 

පදට්ඨාෙං. 

කාමරාගස්ස රූපාදිපඤ්චකාමගුණණාරම්මණත්තා පේච කාමගු ා

කාමරාගස්සපදට්ඨාෙං. 

රූපසඞ්ඛායත කායය ආරබ්භ පවත්තස්ස රූපරාගස්ස 

චක්ඛාදිපඤ්චින්ද්රියාෙං අනුභාසායරෙ පවත්තෙයතො පේචින්ද්රිොනි රූපානි

රූපරාගස්සපදට්ඨාෙං. 

භවනිකන්තිවයසෙ පවත්තස්ස භවරාගස්ස ඡළාෙතෙං පදට්ඨාෙං.

නිබ්බත්තභවානුපස්සිතාති ‘‘එදිසං අනිට්ඨං රූපං මා නිබ්බත්තතු, එදිසං
ඉට්ඨං රූපං නිබ්බත්තතු එදිසී දුක්ඛා යවදො මා නිබ්බත්තතු, එදිසී සුඛා

යවදොනිබ්බත්තතූ’’ති එවමාදිො පකායරෙ පවත්තා රූපාභිෙන්දො, සා

පේචන්ෙංයපාදාෙක්ඛන්ධාෙං පදට්ඨාෙං. 

කම්මස්සකතඤ්ඤාණස්ස පුබ්යබනිවාසානුභාස්සතිඤාණානුභාගතත්තා 

පුබ්යබනිවාසානුස්සතිො දස්සෙංකම්මස්සකතේො ස්ස පදට්ඨාෙං. 

ඔකප්පෙං ලක්ඛණං යස්සා සද්ධායාති ඔකප්පෙලක්ඛ ා සද්ධා.

අධිමුත්තිපච්චුපට්ඨාෙංයස්සා සද්ධායාති අධිමුත්තිපච්චුපට්ඨාො චසද්ධා.

අොවිලං ලක්ඛණං යස්ස පසාදස්සාති අොවිලලක්ඛය ොති පසායදො. 

සම්පසීදෙං පච්චුපට්ඨාෙං යස්ස පසාදස්සාති සම්පසීදෙපච්චුපට්ඨායෙො ච
පසායදො. යසො පෙ පසායදො සද්ධාය එව අවත්ථාවියසයසොති යවදිතබ්යබො. 

අයවච්චපසායදො අභිපත්ථියෙලක්ඛණාය සද්ධාය පදට්ඨාෙං, 

ඔකප්පෙලක්ඛ ා සද්ධා අොවිලලක්ඛණස්ස පසාදස්ස පදට්ඨාෙං, 

චතුබ්බිධං සම්මප්පධාෙං වීරියං ආරම්භලක්ඛණස්ස වීරියස්ස පදට්ඨාෙං, 

කායාදිසතිපට්ඨාෙං අපිලාපෙලක්ඛණායසතියාපදට්ඨාෙං, ඣාෙසහිතස්ස

සමාධිස්ස එකග්ගලක්ඛණත්තා විතක්කාදිඣාොනි සමාධිස්ස පදට්ඨාෙං, 

පඤ්ඤායකිච්චපජාෙෙආරම්මණපජාෙෙලක්ඛණත්තා සච්චානි පඤ්ඤාය
පදට්ඨාෙං. 

‘‘යයසං අවිජ්ජාදීෙං පදට්ඨාොනි ආචරියයෙ විභත්තානි, යත 
අවිජ්ජාදයයො කතයමසං ධම්මාෙං පදට්ඨාොනී’’ති පුච්ඡිතබ්බත්තා යත

අවිජ්ජාදයයොපි ඉයමසං ධම්මාෙං පදට්ඨාොති දස්යසතුං ‘‘අපයරො

ෙයෙො’’තිආදි වුත්තං. අවිජ්ජා අස්සාදමෙසිකාරලක්ඛණස්ස 

අයෙොනියසොමෙසිකාරස්ස පදට්ඨාෙං. අවිජ්ජාය හි ආදීෙවච්ඡාදෙයතො 

අයයොනියසොමෙසිකායරො ජායතොති. සච්චසම්යමොහෙලක්ඛණා අවිජ්ජා 

පුඤ්ඤාපුඤ්ඤායෙඤ්ජාභිසඞ්ඛාරාෙං පදට්ඨාෙං, 
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පටුෙ 

පුෙබ්භවවියරොහෙලක්ඛණායතභූමකයචතො සඞ්ඛාරා විපාකවිේො ස්ස

පදට්ඨාෙං, ඔපපච්චයිකසඞ්ඛායතෙ උපපත්තිභවභායවෙ 

නිබ්බත්තිලක්ඛ ං පටිසන්ධිවිේො ං ොමරූපස්ස පදට්ඨාෙං, 

ොමකායරූපකායසඞ්ඝාතලක්ඛණං ොමරූපං ඡළාෙතෙස්ස පදට්ඨාෙං 
සහජාතාදිපච්චයභාවයතො, චක්ඛාදීෙං ඡන්ෙං ඉන්ද්රියාෙං පවත්තාෙං

ලක්ඛණං ඡළාෙතෙං ඡබ්බිධස්ස ඵස්සස්ස යථාක්කමං පදට්ඨාෙං 
නිස්සයාදිපච්චයභාවයතො, චක්ඛුපසාදරූපාරම්මණං

චක්ඛුවිඤ්ඤාණාදිසන්නිපාතලක්ඛයණො ඡබ්බියධො ඵස්යසො, තං යවදොෙ 
යතෙ ඡබ්බියධෙ ඵස්යසෙ සහජාතාය ඡබ්බිධාය යවදොය යථාක්කමං 

පදට්ඨාෙං සහජාතාදිපච්චයභාවයතො, 

ඉට්ඨානුභාභවෙඅනිට්ඨානුභාභවෙඉට්ඨානිට්ඨානුභාභවෙලක්ඛණා තිවිධා යවදො, 

තං තණ්හාෙ තායතිවිධායයවදොය වයසෙපවත්තාය තණ්හාය පදට්ඨාෙං 
උපනිස්සයාදිපච්චයභාවයතො, සපරසන්තායෙසු අජ්යඣොසාෙලක්ඛණා 

තණ්හා, තං යපාදාෙස්ස තාය තණ්හාය වයසෙ පවත්තස්ස චතුබ්බිධස්ස

උපාදාෙස්ස පදට්ඨාෙං උපනිස්සයාදිපච්චයභාවයතො.‘‘යසොයවදොයා’’තිච
‘‘සා තණ්හායා’’ති ච ‘‘සා උපාදාෙස්සා’’ති ච පායඨෙ භවිතබ්බං, 
ලිඞ්ගවිපල්ලාසනිද්යදයසොවාසියා. 

යං උපාදාෙං ඔපපච්චයිකං උපපත්තික්ඛන්ධනිබ්බත්තකං, තං යපාදාෙං 

දුවිධස්ස භවස්ස පදට්ඨාෙං. යයො කම්මභයවො

ොමකායරූපකායසම්භවෙලක්ඛයණො, යසොකම්මභයවොජාතිො පදට්ඨාෙං. 

යා උපපත්තිභූතා ජාති ඛන්ධපාතුභාවලක්ඛණා, තං සා ජාති ජරාෙ

පදට්ඨාෙං. යාජිණ්ණජරාඋපධික්ඛන්ධපරිපාකලක්ඛණා, තං සාජිණ්ණජරා

මර ස්ස පදට්ඨාෙං. යම්පි යස්ස සම්මුතිමරණං 

ජීවිතින්ද්රියුපච්යඡදලක්ඛණං, තම්පි තස්ස සම්මුතිමර ං යසොකස්ස

පදට්ඨාෙං. පියස්සමරණංචින්යතන්තස්සයයභුයයයෙ යසොකුප්පජ්ජෙයතො

යයො යසොයකො ඤාතිආදිපියයසු උස්සුක්කකාරයකො, තං යසො යසොයකො

පරියදවස්සපදට්ඨාෙං. යයොපරියදයවොලාලප්පකාරයකො, තංයසො පරියදයවො 

කායිකදුක්ඛස්සපදට්ඨාෙං. යං කායිකං දුක්ඛංකායසම්පීළෙලක්ඛණං, තං

කායිකං දුක්ඛං යදොමෙස්සස්ස පදට්ඨාෙං. යං යදොමෙස්සං

චිත්තසම්පීළෙලක්ඛණං, තං යදොමෙස්සං යපාොසස්ස පදට්ඨාෙං. යයො

උපායායසො ඔදහෙකාරයකො අවදහෙකාරයකො, තංයසො යපාොයසො භවස්ස 

උපායාසස්සනිස්සයසන්තාෙභවස්ස පදට්ඨාෙං. 

භවස්සාතිවුත්තභවංදස්යසතුං ‘‘ඉමානී’’තිආදිවුත්තං.තත්ථ භවඞ්ගානි 
කියලයසො භවස්ස අඞ්ගං කාරණංකම්මවට්ටවිපාකවට්ටානි භවසඞ්ඛාතානි
අඞ්ගානි අවයවානි. යදා පච්චුප්පන්ොදිකායල සමග්ගානි නිබ්බත්තානි
භවන්ති, තදා යසො කියලසවට්ටකම්මවට්ටවිපාකවට්ටසඞ්ඛායතො

ධම්මසමූයහො ‘‘භවස්සා’’ති එත්ථ භයවොති දට්ඨබ්යබො. තං භවසඞ්ඛාතං 
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පටුෙ 

කියලසවට්ටකම්මවට්ටවිපාකවට්ටත්තයං සංසාරස්සපදට්ඨාෙං පුරිමංපුරිමං
ජාතිනිප්ඵන්ෙකියලසාදිවට්යටෙ සංසාරස්ස අබ්යබොච්ඡින්නුභාප්පජ්ජෙයතො, 

යයොඅරියමග්යගොනියයානිකලක්ඛයණො, තං යසො අරියමග්යගො නියරොධස්ස 

නිබ්බාෙස්ස පදට්ඨාෙං සම්පාපකයහතුභාවයතො. 

බහුස්සුයතො සබ්බසිස්සාදීෙං පතිට්ඨාෙත්තා තිත්ථං වියාති තිත්ථං, 

ජාොතීති ඤූ, තිත්ථං ඤූති තිත්ථේඤූ, තිත්ථඤ්ඤුයෙො භායවො 

තිත්ථේඤුතා, සම්මාපයිරුපාසො, සා පීතේඤුතාෙ පදට්ඨාෙං. 
බහුස්සුතස්ස හි සම්මාපයිරුපාසොය ධම්මූපසඤ්හිතං පායමොජ්ජං ජායති, 
පායමොජ්යජෙච කම්මට්ඨාෙබ්රහූො ජායතීතිසප්පායධම්මස්සවයෙෙපීතිං

ජාොතීති පීතේඤූ, පීතඤ්ඤුයෙො භායවො පීතේඤුතා, කම්මට්ඨාෙස්ස

බූ්රහො, සා පත්තේඤුතාෙ පදට්ඨාෙං. කම්මට්ඨාෙබ්රහූොය හි

භාවොපත්තජාෙෙතා ජායතීති පත්තේඤුතා. භාවොපත්තජාෙෙතා 

අත්තේඤුතාෙ පදට්ඨාෙං. භාවොපත්තජාෙෙතාය හි පඤ්චහි

පධානියඞ්යගහිසමන්ොගතස්ස අත්තයෙොජාෙෙතාජායතීති අත්තේඤුතා

පුබ්යබකතපුේෙතාෙ පදට්ඨාෙං. 

පධානියඞ්යගසු සමන්ොගතත්තජාෙෙතාය හි පුබ්යබ පුඤ්ඤකරණං

ජාතං, පුබ්යබකතපුේෙතා පතිරූපයදසවාසස්ස පදට්ඨාෙං. පුබ්යබ හි 

කයතෙ පුඤ්යඤෙ පතිරූපයදසවායසො ලද්යධො, පතිරූපයදසවායසො 

සප්පුරිූපනිස්සෙස්ස පදට්ඨාෙං. පතිරූපයදසවායසෙ හි

සප්පුරිසූපනිස්සයයො ලද්යධො, සප්පුරිූපනිස්සයෙො අත්තසම්මාපණිධාෙස්ස

පදට්ඨාෙං. සප්පුරිසූපනිස්සයයෙ හි අත්තසම්මාපණිධාෙං ජාතං, 

අත්තසම්මාපණිධාෙං සීලාෙං පදට්ඨාෙං. අත්තසම්මාපණිධායෙෙ හි 

සීලානි සම්පතිට්ඨිතානි, සීලානි අවිප්පටිසාරස්ස පදට්ඨාෙං. අත්තනි හි
සම්පතිට්ඨිතං සීලං පච්චයවක්ඛන්තස්ස විප්පටිසායරො ෙත්යථවාති, 

අවිප්පටිසායරෙ පායමොජ්ජං ජායති, තස්මා අවිප්පටිසායරො පායමොජ්ජස්ස

පදට්ඨාෙං. පායමොජ්යජෙපීතිජායති, තස්මා පායමොජ්ජංපීතිොපදට්ඨාෙං. 

පීතියාපස්සද්ධි ජායති, තස්මා පීතිපස්සද්ධිොපදට්ඨාෙං. පස්සද්ධියා සුඛං

ජායති, තස්මා පස්සද්ධි සුඛස්ස පදට්ඨාෙං. සුයඛෙ සමාධි ජායති, තස්මා 

සුඛං සමාධිස්ස පදට්ඨාෙං. සමාධිො යථාභූතඤාණදස්සෙං ජායති, තස්මා 

සමාධි ෙථාභූතො ස්ස පදට්ඨාෙං. යථාභූතඤාණදස්සයෙෙ

නිබ්බිදාඤාණං ජායති, තස්මා ෙථාභූතො දස්සෙං නිබ්බිදාෙ පදට්ඨාෙං. 

නිබ්බිදාය විරායගො ජායති, තස්මා නිබ්බිදා විරාගස්ස පදට්ඨාෙං. විරායගෙ

විමුත්ති ජායති, තස්මා විරායගො විමුත්තිො පදට්ඨාෙං. විමුත්තියා 

විමුත්තිඤාණදස්සෙං ජායති, තස්මා විමුත්ති විමුත්තිො දස්සෙස්ස

පදට්ඨාෙං. එවං යථාවුත්තෙයයෙ යෙො යකොචි ධම්යමො උපනිස්සයයො

යහොති, යෙො යකොචි ධම්යමො පච්චයයො යහොති, සබ්යබො යසො ධම්යමො
අත්තයෙො පච්චයුප්පන්ෙස්සධම්මස්සපදට්ඨාෙන්තිදට්ඨබ්යබො. 
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‘‘උපනිස්සයධම්මස්ස, පච්චයධම්මස්ස වා පච්චයුප්පන්ෙධම්මස්ස

පදට්ඨාෙභායවො යකෙ සද්දහිතබ්යබො’’ති වත්තබ්බත්තා ‘‘යතොහා’’තිආදි

වුත්තං.තත්ථ යතොති යස්සකස්සචිඋපනිස්සයධම්මස්ස, පච්චයධම්මස්ස
ච පච්චයුප්පන්ෙධම්මස්ස පදට්ඨාෙභායවෙ ආයස්මා මහාකච්චායෙො
‘‘ධම්මංයදයසති ජියෙො’’තිආදිකංයංවචෙංආහ, යතෙවචයෙෙයතසං
උපනිස්සයධම්මපච්චයධම්මාෙං පදට්ඨාෙභායවො සද්දහිතබ්යබොති.
‘‘යථාවුත්යතො පදට්ඨායෙො හායරො පරිපුණ්යණො කිං, උදාහු අඤ්යඤො

නිද්ධායරත්වා යයොයජතබ්යබො අත්ථි කි’’න්ති වත්තබ්බත්තා ‘‘නියුත්යතො

පදට්ඨායෙො හායරො’’ති වුත්තං. ඉධ පා යං අවිභත්තම්පි යථාලාභවයසෙ
පදට්ඨායෙොහායරොනීහරිත්වායුත්යතොයුජ්ජිතබ්යබො, විභජිතබ්බන්ති වුත්තං
යහොති. 

ඉතිපදට්ඨාෙහාරවිභඞ්යගසත්තිබලානුභාරූපාරචිතා 

විභාවොනිට්ඨිතා. 

පණ්ඩියතහි පෙ අට්ඨකථාටීකානුභාසායරෙ ගම්භීරත්යථො විත්ථාරයතො 
විභජිත්වාගයහතබ්යබොති. 

5. ලක්ඛ හාරවිභඞ්ගවිභාවො 

23. යයෙ යයෙ සංවණ්ණොවියසසභූයතෙ පදට්ඨාෙවිභඞ්යගෙ
අවිජ්ජාදීෙං පදට්ඨාොනි විභත්තානි, යසො සංවණ්ණොවියසසභූයතො
පදට්ඨාෙහාරවිභඞ්යගො පරිපුණ්යණො, ‘‘කතයමො ලක්ඛණහාරවිභඞ්යගො’’ති

පුච්ඡිතබ්බත්තා ‘‘තත්ථ කතයමො ලක්ඛය ො හායරො’’තිආදි වුත්තං. තත්ථ 

තත්ථ-සද්දස්ස අත්යථො වුත්යතොව. කතයමො සංවණ්ණොවියසයසො 

ලක්ඛය ො හායරො ලක්ඛණහාරවිභඞ්යගොති පුච්ඡති. ‘‘වුත්තම්හි 
එකධම්යම’’තිආදිනිද්යදසස්ස ඉදානි මයා වුච්චමායෙො ‘‘යය
ධම්මා’’තිආදියකො විත්ථාරසංවණ්ණොවියසයසො ලක්ඛයණො හායරො
ලක්ඛණහාරවිභඞ්යගො ොමාති විඤ්යඤයයයොති. යතෙ වුත්තං –‘‘තත්ථ
කතයමොලක්ඛයණොහායරොතිආදිලක්ඛණහාරවිභඞ්යගොොමා’’ති(යෙත්ති. 
අට්ඨ. 23). අයං ඉදානි වුච්චමායෙො විත්ථාරභූයතො ලක්ඛයණො හායරො
පිටකත්තයයයදසියතසු ධම්යමසුකිංොමලක්ඛිතබ්බංධම්මංලක්ඛීයතීති

පුච්ඡිත්වාපුච්ඡියත ලක්ඛණහාරවිචයයධම්යමසඞ්යඛයපෙදස්යසතුං ‘‘යෙ 

ධම්මා’’තිආදිවුත්තං.තත්ථ යෙධම්මාතියයසමූහා ධම්මා. එකලක්ඛ ාති

සමාෙලක්ඛණා. යතසං ධම්මාෙන්ති සමාෙලක්ඛණාෙං යතසං

සමූහධම්මාෙං, නිද්ධාරයණ යචතං. එකස්මිං ධම්යමති සමාෙලක්ඛයණ 
එකස්මිං ධම්යම, පා යං භගවතා වුත්යත සති වුත්තධම්මයතො
අවසිට්ඨසමාෙලක්ඛණා ධම්මා සමාෙලක්ඛයණෙ වුත්තා භවන්තීති
අත්යථො. 
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ලක්ඛණහාරවිසයයධම්යමවිත්ථාරයතො ඉමස්මිං ධම්යමවුත්යතඉයම 

සමාෙලක්ඛණාධම්මාපිවුත්තාභවන්තීතිනියයමත්වාදස්යසතුං ‘‘ෙථාකිං

භයව’’තිආදිමාහ.තස්සත්යථො– ෙථා යයෙපකායරෙවුත්තාභවන්ති, යසො

පකායරො කිං භයවති පුච්ඡති. ෙථා යයෙ පකායරෙ වුත්තා භවන්ති, යසො
පකායරො සමාෙලක්ඛණාති භායවො භයවති අත්යථො. කින්ති භගවා ආහ? 
‘‘චක්ඛුං භික්ඛයව’’තිආදිං භගවා ආහ. ‘‘චක්ඛුං, භික්ඛයව, 
අෙවට්ඨිත’’න්තිආදිම්හි වුත්යත ‘‘යසොතං, භික්ඛයව, 
අෙවට්ඨිත’’න්තිආදිවචෙම්පිවුත්තයමවභවති. 

‘‘අෙවට්ඨිතාදිලක්ඛයණෙ සමාෙලක්ඛණත්තා වා
අජ්ඣත්තිකායතෙභායවෙ සමාෙලක්ඛණත්තා වාති ආයතෙවයසයෙව
එකලක්ඛණං වත්තබ්බ’’න්ති වත්තබ්බත්තා ඛන්ධවයසෙපි එකලක්ඛණං

දස්යසතුං ‘‘ෙථා චාහා’’තිආදි වුත්තං. ‘‘අතීයත, රාධ, රූයප අෙයපක්යඛො
යහොති, අොගතං රූපං මා අභිෙන්දි, පච්චුප්පන්ෙස්ස රූපස්ස නිබ්බිදාය
විරාගායනියරොධායචාගාය පටිනිස්සග්ගායපටිපජ්ජා’’තිවුත්යත‘‘අතීතාය, 
රාධ, යවදොය අෙයපක්යඛො යහොති, අොගතං යවදෙං මා අභිෙන්දි, 
පච්චුප්පන්ොය යවදොය නිබ්බිදාය විරාගාය නියරොධාය චාගාය
පටිනිස්සග්ගායපටිපජ්ජා’’තිආදිවුත්තංභයව. 

‘‘අෙයපක්ඛනීයලක්ඛයණෙසමාෙලක්ඛණත්තාවාඛන්ධලක්ඛයණෙ 
සමාෙලක්ඛණත්තා වාති ඛන්ධායතෙවයසයෙව එකලක්ඛණධම්මා
වත්තබ්බා’’ති වත්තබ්බත්තා සතිපට්ඨාෙවයසොපි වත්තබ්බාති දස්යසතුං 

‘‘ෙථාහා’’තිආදි වුත්තං. තත්ථ ෙථා යයෙ එකලක්ඛණත්යතෙ ච භගවා
ආහ, තථා ච යතෙ එකලක්ඛණත්යතෙ ච අවුත්තාපි ධම්මා වුත්තා 
භවන්තීති අත්යථො. යය විපස්සකා පුග්ගලා පඤ්චසු ඛන්යධසු නිච්චං

සුසමාරද්ධා නිච්චං කායගතාසතිං භායවන්ති, යත විපස්සකා අකිච්චං 

සුභසුඛාදිකං, කසිවාණිජ්ජාදිකම්මංවාෙයසවන්ති, කිච්යච අසුභාසුඛාදියක, 
කායාදියකවාසාතච්චකාරියෙොයහොන්තීතිභගවා ආහාතියයොජො. 

ඉතිසද්දස්ස යචත්ථ එකස්ස යලොයපො. ඉති එවං
‘‘යයසඤ්චා’’තිආදිගාථාය යකසාදියක කායය ගතාය පවත්තාය සතියා
භගවතා සරූයපෙ වුත්තාය විජ්ජමාොය තදවයසසා යවදොගතා සති ච
චිත්තගතාසතිච ධම්මගතාසතිචසතිපට්ඨාෙභායවෙඑකලක්ඛණත්යතෙ
වුත්තාභවන්තීතිසඞ්යඛපයතො නිච්චංසුසමාරද්ධානිච්චංයවදොගතාසති
ච…යප.… නිච්චං චිත්තගතා සති ච…යප.… නිච්චං ධම්මගතා සතීති
වත්තබ්බාති. 

‘‘සතිපට්ඨාෙවයසයෙව එකලක්ඛණා ධම්මා වත්තබ්බා’’ති 

වත්තබ්බත්තා ‘‘තථාෙංකිේචී’’තිආදිවුත්තං.තත්ථ ෙංකිේචි රූපායතෙං

චක්ඛුවිඤ්ඤායණෙ දිට්ඨං, ෙං කිේචි සද්දායතෙං යසොතවිඤ්ඤායණෙ

සුතං, ෙං කිේචි ගන්ධරසයඵොට්ඨබ්බායතෙං ඝාෙවිඤ්ඤාණාදිත්තයයෙ
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පටුෙ 

විඤ්ඤායණෙමුතං, ඉති එවංදිට්ඨාදිත්තයයභගවතාසරූයපෙවුත්යතසති
තදවයසසං යංකිඤ්චි විඤ්ඤාතංධම්මාරම්මණපරියාපන්ෙංරූපංභගවතා

ආලම්බිතබ්බභායවෙ එකලක්ඛණත්තාවුත්තංභවතීතිඅත්යථො.අථවා ෙං

කිේචි රූපායතෙං දිට්ඨං භගවතා වුත්තං, තස්මිං වුත්යත සති තදවයසසං
සුතාදිකම්පි වුත්තං යහොතීතිආදිඅත්යථො විසුං විසුං යයොයජතබ්යබො. යතෙ

වුත්තං– ‘‘දිට්ඨං වාසුතංවාමුතංවා’’ති. 

‘‘කායගතාය සතියා වුත්තාය තදවයසසා යවදොගතාසතිආදයයොයයව 
වත්තබ්බා’’ති පුච්ඡිතබ්බත්තා සත්තතිංසයබොධිපක්ඛියධම්මාපි වුත්තා

භවන්තීති දස්යසතුං ‘‘ෙථා චාහ භගවා’’තිආදි වුත්තං. තත්ථ ෙථා යයෙ
නියයානිකලක්ඛයණෙ එකලක්ඛණත්යතෙ ච භගවා ආහ, තථා යතෙ 
එකලක්ඛණත්යතෙ ච භගවා ආහ, තථා යතෙ එකලක්ඛණත්යතෙ ච

වුත්තාභවන්තීති අත්යථො. ‘‘තස්මා අභිජ්ඣායදොමෙස්යසෙ අභිභූතත්තා ඉහ 
මම සාසයෙ, භික්ඛු, ත්වං ආතාපී සම්පජායෙො සතිමා හුත්වා යලොයක
අභිජ්ඣායදොමෙස්සං තදඞ්ගප්පහායෙෙ වා වික්ඛම්භෙප්පහායෙෙ වා 

වියෙෙය විෙයිත්වා කායෙ යකසාදිරූපකායය කාොනුපස්සී 
යකසාදිරූපකායානුභාපස්සී හුත්වා විහරාහී’’ති භගවතා වුත්යත සති
‘‘තස්මාතිහ, ත්වං භික්ඛු, යවදොසු යවදොනුභාපස්සී විහරාහි ආතාපී
සම්පජායෙො සතිමා වියෙයය යලොයක අභිජ්ඣායදොමෙස්සං, තස්මාතිහ, 
ත්වං භික්ඛු, චිත්යත චිත්තානුභාපස්සී විහරාහි…යප.… යදොමෙස්සං, 
තස්මාතිහ, ත්වං භික්ඛු, ධම්යමසු ධම්මානුභාපස්සී විහරාහි…යප.…
යදොමෙස්ස’’න්ති වුත්තං භවතීති සඞ්යඛපත්යථො යවදිතබ්යබො.

විත්ථාරත්යථො පෙ අට්ඨකථාෙං (යෙත්ති. අට්ඨ. 23) බහුධා වුත්යතොති
අම්යහහිෙවිත්ථාරියතො. 

‘‘එකස්මිං සතිපට්ඨායෙවුත්යතකස්මා චත්තායරොසතිපට්ඨාොවුත්තා

භයවයු’’න්තිවත්තබ්බත්තා ‘‘ආතාපීතිවීරියින්ද්රිෙ’’න්තිආදිවුත්තං.තත්ථ 

‘‘ආතාපී’’ති ඉමිො පයදෙකායයවදොචිත්තධම්යමසුපවත්තං වීරියින්ද්රියං

වුත්තං. ‘‘සම්පජායෙො’’ති පයදෙ කායයවදොචිත්තධම්යමසු පවත්තං
පඤ්ඤින්ද්රියං වුත්තං. ‘‘සතිමා’’ති පයදෙ කායයවදොචිත්තධම්යමසු
පවත්තං සතින්ද්රියං වුත්තං. ‘‘වියෙයය යලොයක අභිජ්ඣායදොමෙස්ස’’න්ති
පයදෙ කායයවදොචිත්තධම්යමසු පවත්තං සමාධින්ද්රියං වුත්තං, ෙ

කායයයයව පවත්තං. එවං පකායරෙ කායය කාොනුපස්සියෙො 
යයොගාවචරස්ස චත්තායරො සතිපට්ඨාො භාවොපාරිපූරිං ගච්ඡන්තීති යච
වයදයය, එවංසතිචතුන්ෙංවීරියපඤ්ඤාසතිසමාධීෙංඉන්ද්රියාෙං චතුන්ෙං
සතිපට්ඨාොෙං සාධකභායවෙ එකලක්ඛණත්තා සමාෙලක්ඛණත්තා

පාරිපූරිං ගච්ඡන්තීති යයොජො. යතෙ වුත්තං අට්ඨකථාෙං – 
‘‘චතුසතිපට්ඨාෙසාධයෙ ඉයමසං ඉන්ද්රියාෙං සභාවයභදාභාවයතො
සමාෙලක්ඛණත්තා’’ති (යෙත්ති.අට්ඨ.23). 
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24. ‘‘එවං වුත්යතපිචත්තායරොසතිපට්ඨාොයයවවත්තබ්බාභයවයුං, 

කථං සත්තතිංසයබොධිපක්ඛියධම්මා වත්තබ්බා’’ති වත්තබ්බත්තා ‘‘චතූසු 

සතිපට්ඨායෙූ’’තිආදි වුත්තං. තත්ථ චතූසු සතිපට්ඨායෙසු යයෙ
යයොගාවචයරෙ භාවියමායෙසු තස්ස යයොගාවචරස්ස චත්තායරො
සම්මප්පධාො භාවොපාරිපූරිං ගච්ඡන්ති. එවං යසයසසුපි යයොජො

කාතබ්බා. චතුන්ෙංසච්චාෙංබුජ්ඣෙං යබොධං, අරියමග්ගඤාණං, යබොධං

ගච්ඡන්තීති යබොධඞ්ගමා. යබොධස්ස අරියමග්ගඤාණස්ස පක්යඛ භවාති 

යබොධිපක්ඛිො. 

‘‘කුසලායයවධම්මාඑකලක්ඛණභායවෙනීහරිතාකිං, උදාහුඅකුසලාපි 

ධම්මා’’ති පුච්ඡිතබ්බත්තා ‘‘එවං අකුසලාපී’’තිආදි වුත්තං. තත්ථ කුසලා
ධම්මා එකලක්ඛණත්යතෙ නිද්ධාරිතා යථා, එවං අකුසලාපි ධම්මා
එකලක්ඛණත්යතෙ නිද්ධාරිතබ්බායයවාති අත්යථො. ‘‘කථං 
නිද්ධායරතබ්බා’’තිපුච්ඡිතබ්බත්තාපහායෙකට්ඨභායවෙනිද්ධායරතබ්බාති 

දස්යසන්යතො ‘‘එකලක්ඛ ත්තා පහාෙං අබ්භත්ථං ගච්ඡන්තී’’ති ආහ.

තත්ථ එකලක්ඛ ත්තාති පහායෙකට්ඨභායවෙ සමාෙලක්ඛණත්තා.

‘‘කතමං පහාෙං අබ්භත්ථං ගච්ඡන්තී’’ති පුච්ඡිතබ්බත්තා ‘‘චතූසු

සතිපට්ඨායෙූ’’තිආදි වුත්තං. 

තත්ථ චතූසු…යප.… පරිේෙං ගච්ඡන්තීති කායාගතාසතිපට්ඨායෙ
යයොගාවචයරෙභාවියමායෙසතියතෙයයොගාවචයරෙ අසුයභයකසාදියක
රූපකායය ‘‘සුභ’’න්ති විපල්ලායසො පහීයති, අස්ස යයොගාවචරස්ස 
කබළීකාරාහායරොපරිඤ්ඤංගච්ඡති, ‘‘ආහාරසමුදයාරූපසමුදයයො’’ති (සං.
නි. 3.56) වුත්තත්තා රූපකායය ඡන්දරාගං පජහන්තස්ස තස්ස සමුදයය
කබළීකාරාහායරපිඡන්දරායගො පහීයතීතිඅත්යථො.යවදොගතාසතිපට්ඨායෙ
භාවියමායෙ සති දුක්යඛ ‘‘සුඛ’’න්ති විපල්ලායසො පහීයති, අස්ස
යයොගාවචරස්ස ඵස්සාහායරො පරිඤ්ඤං ගච්ඡති, ‘‘ඵස්සපච්චයා යවදො’’ති
(ම.නි. 3.126; සං.නි. 2.1, 39; මහාව. 1; උදා. 1; විභ. 225) වුත්තත්තා 
යවදොය ඡන්දරාගං පජහන්තස්ස තස්ස පච්චයය ඵස්සාහායර ඡන්දරායගො
පහීයති. චිත්තගතාසතිපට්ඨායෙ භාවියමායෙ අනිච්යච ‘‘නිච්ච’’න්ති
විපල්ලායසො පහීයති, අස්ස යයොගාවචරස්ස විඤ්ඤාණාහායරො පරිඤ්ඤං
ගච්ඡති. ධම්මගතාසතිපට්ඨායෙ භාවියමායෙ අෙත්තනි ‘‘අත්තා’’ති
විපල්ලායසො පහීයති, අස්ස යයොගාවචරස්ස මයෙොසඤ්යචතොහායරො 
පරිඤ්ඤංගච්ඡතීතිවිසුංවිසුංයයොයජත්වාඑයකකස්මිංපහාතබ්යබවුත්යත
තදවයසසා පහාතබ්බාවුත්තාභවන්තිපහාතබ්බභායවෙඑකලක්ඛණත්තාති
අත්යථොගයහතබ්යබො. 

‘‘ආහාරා චස්ස පරිේෙං ගච්ඡන්තී’’ති වචයෙ ආහායරසු පවත්තා
කාමරාගයදොසයමොහා බයන්තීකතා යහොන්තීති අත්යථො ගහියතො. 
කබළීකාරාහාරඤ්හි ආරබ්භ පවත්යත කාමරායග විජ්ජමායෙ
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කබළීකාරාහාරස්ස විජාෙො ෙත්යථව, තස්මිං කාමරායග පෙ පහීයෙ
පරිජාෙො භවතීති. යසසාහාරජාෙෙම්පි එයසව ෙයයො. යස්ස
යයොගාවචරස්ස සතිපට්ඨාො භාවිතා, විපල්ලාසා පහීො, ආහාරපරිජාෙො
උප්පන්ො, යසො යයොගාවචයරො උපාදායෙහි අනුභාපාදායෙො භවති.
සුභසඤ්ඤියත හි කායය කාමුපාදාෙං වියසයසෙ භවතීති සුභසඤ්ඤියතො
කායයො කාමුපාදාෙස්ස වත්ථු, කායගතාය සතියා අනුභාසරිතබ්යබො 
අසුභසඤ්ඤියතොයකසාදිකාමුපාදාෙස්සවත්ථුෙයහොත්යවව.සුඛයවදොය
අස්සාදවයසෙ දිට්ඨුපාදාෙං භවතීති සුඛසඤ්ඤිතා යවදො දිට්ඨුපාදාෙස්ස
වත්ථු, යවදොගතාය පෙ සතියා අනුභාපස්සිතබ්බා යවදො දිට්ඨුපාදාෙස්ස
වත්ථුෙයහොත්යවව. ‘‘චිත්තං නිච්ච’’න්ති දිට්ඨිගහණවයසෙතස්සතස්ස
අත්තයෙො සීලවතවයසෙ පරිසුද්ධීති පරාමසෙං යහොතීති චිත්තං
සීලබ්බතුපාදාෙස්ස වත්ථු, චිත්තගතාය පෙ සතියා අනුභාපස්සිතබ්බං චිත්තං
සීලබ්බතුපාදාෙස්ස වත්ථු ෙ යහොත්යවව. ධම්යම ොමරූපපරිච්යඡයදෙ
යථාභූතං අපස්සන්තස්ස ධම්යමසු අත්තාභිනියවයසො යහොතීති ධම්මා
අත්තවාදුපාදාෙස්ස වත්ථු, ධම්මගතාය පෙ සතියා අනුභාපස්සිතබ්බා ධම්මා
අත්තවාදුපාදාෙස්ස වත්ථු ෙ යහොන්ති එව. තස්මා චතූසු සතිපට්ඨායෙසු
භාවියමායෙසු උපාදායෙහි අනුභාපාදායෙො භවතීති වුත්තන්ති අධිප්පායයො 
ගයහතබ්යබො. 

‘‘යයෙ යයොගාවචයරෙ සතිපට්ඨාො භාවිතා, යසො යයොගාවචයරො
උපාදායෙහියයව අනුභාපාදායෙො භවතී’’ති පුච්ඡිතබ්බත්තා යයොගාදීහිපි

විසංයුත්යතො භවතීති දස්යසතුං ‘‘යෙොයගහි ච විසංයුත්යතො’’තිආදි වුත්තං.

තත්ථ යෙොයගහි චාති කාමයයොගභවයයොගදිට්ඨියයොගඅවිජ්ජායයොයගහි ච. 

විසංයුත්යතොති තදඞ්ගප්පහාෙවික්ඛම්භෙප්පහාෙසමුච්යඡදප්පහාෙවයසෙ
විගයතො, විමුත්යතො ච භවතීති අත්යථො. සුභසඤ්ඤියතො හි රූපකායයො
කාමරාගස්සවත්ථුයහොති, කායගතායපෙසතියා අනුභාපස්සිතබ්යබොකායයො
කාමරාගස්ස වත්ථු ෙ යහොත්යවව. ‘‘සුයඛො’’ති වා ‘‘සුඛයහතූ’’ති වා
ගහණීයයො භයවො භවරාගස්ස වත්ථු යහොති, යවදොගතාය පෙ සතියා
අනුභාපස්සිතබ්යබො භයවො භවරාගස්ස වත්ථු ෙ යහොති. ‘‘අත්තා’’ති
අභිනිවිසිතබ්බංචිත්තංදිට්ඨියයොගස්ස වත්ථුයහොති, චිත්තගතායපෙසතියා
අනුභාපස්සිතබ්බං චිත්තං දිට්ඨියයොගස්ස වත්ථු ෙ යහොති. විනිබ්යභොගස්ස
දුක්කරත්තා, ධම්මාෙං ධම්මමත්තතාය ච දුප්පටිවිජ්ඣත්තා 
අවිනිබ්භුජිතබ්බා, ධම්මමත්තතාය අප්පටිවිජ්ඣිතබ්බා ධම්මා
අවිජ්ජායයොගස්ස වත්ථු යහොන්ති, ධම්මගතාය පෙ සතියා අනුභාපස්සිතබ්බා
ධම්මා අවිජ්ජායයොගස්ස වත්ථු ෙ යහොන්ති. තස්මා

චතුසතිපට්ඨාොනුභාපස්සයකො ‘‘යෙොයගහි ච විසංයුත්යතො’’ති වුත්යතො. අයං

ෙයයො ආසයවහි ච අොසයවො භවති, ඔයඝහි ච නිත්ථිණ්ය ො භවතීති
එත්ථාපියයොයජතබ්යබො. 
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පටුෙ 

ගන්යථහිචවිප්පයුත්යතොභවතීතිඑත්ථ පෙසුභසඤ්ඤියතොරූපකායයො
අභිජ්ඣාකායගන්ථස්ස වත්ථු, කායගතාය පෙ සතියා අනුභාපස්සිතබ්යබො
රූපකායයො අභිජ්ඣාකායගන්ථස්ස වත්ථු ෙ යහොති. 
දුක්ඛදුක්ඛවිපරිණාමදුක්ඛසඞ්ඛාරදුක්ඛභූතා යවදො බයාපාදකායගන්ථස්ස
වත්ථු යහොන්ති, යතෙ වුත්තං – ‘‘දුක්ඛාය යවදොය පටිඝානුභාසයයො
අනුභායසතී’’ති (ම. නි. 1.465). යවදොගතාය පෙ සතියා අනුභාපස්සිතබ්බා
යවදො බයාපාදකායගන්ථස්ස වත්ථු ෙ යහොති. ‘‘චිත්තං නිච්ච’’න්ති
අභිනියවසවයසෙ සස්සතස්ස ‘‘අත්තයෙොසීයලෙසුද්ධි, වයතෙසුද්ධී’’ති
පරාමසෙං යහොති, තස්මා ‘‘නිච්ච’’න්ති ගහිතං චිත්තං
සීලබ්බතපරාමාසකායගන්ථස්ස වත්ථු, චිත්තගතාය පෙ සතියා
අනුභාපස්සිතබ්බං චිත්තං සීලබ්බතපරාමාසස්ස වත්ථු ෙ යහොති. ධම්මාෙං 
සප්පච්චයොමරූපසභාවස්සඅදස්සෙයතොභවදිට්ඨිවිභවදිට්ඨියහොති, තස්මා
‘‘ඉදං සච්ච’’න්ති අභිනිවිසිතබ්බා ධම්මා ඉදංසච්චාභිනියවසකායගන්ථස්ස
වත්ථු, ධම්මගතාය පෙ සතියා අනුභාපස්සිතබ්බා ධම්මා 
ඉදංසච්චාභිනියවසකායගන්ථස්ස වත්ථු ෙ යහොන්ති, තස්මා
චතුසතිපට්ඨාොනුභාපස්සයකො ‘‘ගන්යථහිචවිප්පයුත්යතො’’තිවුත්යතො. 

සුභසඤ්ඤියතො චකායයො රාගසල්ලස්ස වත්ථු, කායගතාය පෙසතියා 
අනුභාපස්සිතබ්යබො කායයො රාගසල්ලස්ස වත්ථු ෙ යහොති. සුඛසඤ්ඤිතාය
යවදොය යදොයසො යහොති, තස්මා යවදො යදොසසල්ලස්ස වත්ථු, 
යවදොගතායපෙසතියාඅනුභාපස්සිතබ්බායවදො යදොසසල්ලස්සවත්ථුෙ
යහොති. ‘‘චිත්තං අත්තා’’ති ගයහත්වා ‘‘අත්තා යසයයයො’’තිආදිවයසෙ
පවත්තස්ස මාෙසල්ලස්ස චිත්තං වත්ථු, චිත්තගතාය පෙ සතියා 
අනුභාපස්සිතබ්බං චිත්තං මාෙසල්ලස්ස වත්ථු ෙ යහොති. ධම්මාෙං 
සප්පච්චයොමරූපසභාවස්ස අජාෙෙයතො ධම්මා යමොහසල්ලස්ස වත්ථු, 
ධම්මගතාය පෙ සතියා අනුභාපස්සිතබ්බා ධම්මා යමොහසල්ලස්ස වත්ථු ෙ

යහොන්ති, තස්මා චතුසතිපට්ඨාොනුභාපස්සයකො ‘‘සල්යලහි ච විසල්යලො

භවතී’’ති වුත්යතො. 

‘‘ආහාරා චස්ස පරිඤ්ඤං ගච්ඡන්තී’’ති ආචරියයෙ වුත්තං, ‘‘කිං පෙ
ආහාරාව අස්ස යයොගාවචරස්ස පරිඤ්ඤං ගච්ඡන්ති, උදාහු අඤ්යඤපී’’ති 
පුච්ඡිතබ්බත්තා විඤ්ඤාණට්ඨිතියයො ච අස්ස යයොගාවචරස්ස පරිඤ්ඤං

ගච්ඡන්තීති දස්යසතුං ‘‘විේො ට්ඨතියෙො චස්ස පරිේෙං ගච්ඡන්තී’’ති
වුත්තං. යයෙ යයොගාවචයරෙ චත්තායරො සතිපට්ඨාො භාවිතා, තස්ස 
යයොගාවචරස්ස කායයවදොචිත්තධම්මාව පරිඤ්ඤං ගච්යඡයුං, ෙ
විඤ්ඤාණට්ඨිතියයොති යච වයදයය කායානුභාපස්සොදීහි ච
කායයවදොචිත්තධම්යමසු පරිඤ්ඤායතසු සඤ්ඤායපි 
පරිඤ්ඤාතබ්බභාවයතො. සා හි යවදොචිත්තසඞ්ඛායතෙ ධම්යමසු
පරිඤ්ඤායතසුඅවිොභාවයතො පරිඤ්ඤාතාවාති. 
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පටුෙ 

යයෙ චත්තායරොසතිපට්ඨාොභාවිතා, යසො යයොගාවචයරොඋපාදායෙහි
අනුභාපාදායෙො ච, යයොයගහි විසංයුත්යතො ච, ඛන්යධහි විප්පයුත්යතො ච, 
ආසයවහි අොසයවො ච, ඔයඝහි නිත්ථිණ්යණො ච, සල්යලහි විසල්යලො ච
භවතීති වුත්යතො, ‘‘කිං පෙ තථාවියධොව යහොති, උදාහු අඤ්ඤථාපී’’ති

පුච්ඡිතබ්බත්තා අගතිම්පි ෙ ගච්ඡතීති දස්යසන්යතො ‘‘අගතිගමයෙහි ච ෙ

අගතිං ගච්ඡතී’’ති ආහ. සුභාදිසඤ්ඤියත රූපකායය අයපක්ඛමායෙො
පුග්ගයලො ඡන්දාගතිං ගච්ඡතීති සුභාදිසඤ්ඤියතො රූපකායයො වියසසයතො
ඡන්දාගතියා වත්ථු යහොති, කායානුභාපස්සොසතිපට්ඨායෙෙ පෙ 
අනුභාපස්සිතබ්යබො අස්සාසපස්සාසාදියකො කායයො ඡන්දාගතියා වත්ථු ෙ
යහොති, තස්මා කායානුභාපස්සොසතිපට්ඨාෙභාවෙං භායවන්යතො පුග්ගයලො
ඡන්දාගතිං ෙ ගච්ඡති. සුඛයවදෙස්සාදවයසෙ යවදයමායෙො තදභායවෙ
බයාපාදං ආගච්ඡතීති සුඛයවදො යදොසාගතියා වත්ථු යහොති, 
යවදොනුභාපස්සොසතිපට්ඨායෙෙපෙඅනුභාපස්සිතබ්බායවදොයදොසාගතියා 
වත්ථුෙයහොති, තස්මා යවදොසතිපට්ඨාෙභාවෙං භායවන්යතො පුග්ගයලො
යදොසාගතිංෙගච්ඡති.සන්තතිඝෙවයසෙ‘‘නිච්චං, ධුව’’න්තිගහිතංචිත්තං 
යමොහස්ස වත්ථු යහොති, චිත්තානුභාපස්සොසතිපට්ඨායෙෙ පෙ
අනුභාපස්සිතබ්බං චිත්තං යමොහස්ස වත්ථු ෙ යහොති, තස්මා
චිත්තානුභාපස්සොසතිපට්ඨාෙභාවෙං භායවන්යතො පුග්ගයලො යදොසාගතිං ෙ
ගච්ඡති. විභජිත්වා ධම්මසභාවං අජාෙන්තස්ස භයං ජායතීති විභජිත්වා 
අජානියසභාවා ධම්මා භයස්ස වත්ථු යහොන්ති, 
ධම්මානුභාපස්සොසතිපට්ඨායෙෙ පෙ අනුභාපස්සිතබ්බා විභජිත්වා ජානිතබ්බා
ධම්මා රාගස්ස වත්ථු ෙ යහොන්ති, තස්මා 
ධම්මානුභාපස්සොසතිපට්ඨාෙභාවෙං භායවන්යතො පුග්ගයලො භයාගතිං ෙ
ගච්ඡති.එවං පහාතබ්බභායවෙඑකලක්ඛයණඅකුසයලපිධම්යමනීහරිත්වා

ඉදානි නිගයමතුං ‘‘එවං අකුසලාපි ධම්මා එකලක්ඛ ත්තා පහාෙං

අබ්භත්ථං ගච්ඡන්තී’’තිපුෙවුත්තං. 

භායවතබ්යබසුධම්යමසුඑකයදයසසුවුත්යතතදවයසසාපිභායවතබ්බා 
ධම්මා එකලක්ඛණත්තා නීහරිත්වා වත්තබ්බා, පහාතබ්යබසුපි ධම්යමසු
එකයදයස වුත්යත තදවයසසාපි ධම්මා පහාතබ්බා එකලක්ඛණත්තා
නීහරිත්වාවත්තබ්බාතිආචරියයෙ වුත්තා, අම්යහහිචඤාතා, ‘‘අඤ්ඤථාපි
යදි වත්තබ්බා සියුං, යතපි වදථා’’ති වත්තබ්බභාවයතො අඤ්යඤෙපි

පරියායයෙලක්ඛණහාරස්සඋදාහරණානිදස්යසතුං ‘‘ෙත්ථවාපො’’තිආදි

වුත්තං. තත්ථ ෙත්ථ යස්සං රූයපකයදසයදසොයං රූපින්ද්රිෙං 
රුප්පෙලක්ඛණං චක්ඛුන්ද්රියාදිජීවිතින්ද්රියපරියයොසාෙං අට්ඨවිධං ඉන්ද්රියං

රූයපකයදසං භගවතා යදසිතං. තත්යථව තස්සං රූයපකයදසයදසොයං 

රූපධාතු රුප්පෙලක්ඛණාචක්ඛුධාතාදියඵොට්ඨබ්බධාතුපරියයොසාො දසවිධා
රූපධාතු රුප්පෙලක්ඛයණෙ එකලක්ඛණත්තා යදසිතා. සබ්යබො 

රූපක්ඛන්යධො ච යදසියතො. රූපාෙතෙං රුප්පෙලක්ඛණං
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චක්ඛායතොදියඵොට්ඨබ්බායතෙපරියයොසාෙං දසවිධං ආයතෙං
රුප්පෙලක්ඛයණෙ එකලක්ඛණත්තාභගවතායදසිතං. 

ෙත්ථ වා පෙ යස්සං යවදයෙකයදසයදසොයං සුඛා යවදො භගවතා

යදසිතා, තත්ථ තස්සං යවදයෙකයදසයදසොයං සුඛින්ද්රිෙේච යදසිතං, 

යසොමෙස්සින්ද්රිෙේච යදසිතං, දුක්ඛසමුදයෙො අරිෙසච්චේච යදසිතං

සුඛයවදොභායවෙ එකලක්ඛණත්තා. ෙත්ථ වා පෙ යස්සං

යවදයෙකයදසයදසොයං දුක්ඛා යවදො භගවතා යදසිතා, තත්ථ තස්සං

යවදයෙකයදසයදසොයං දුක්ඛින්ද්රිෙේච යදසිතං යදොමෙස්සින්ද්රිෙේච 

යදසිතං, දුක්ඛං අරිෙසච්චේච යදසිතං දුක්ඛයවදොභායවෙ

එකලක්ඛණත්තා. ෙත්ථ වා පෙ යස්සං යවදයෙකයදසයදසොයං

අදුක්ඛමසුඛා යවදො භගවතා යදසිතා, තත්ථ තස්සං

යවදයෙකයදසයදසොයං යයපක්ඛින්ද්රිෙේච යදසිතං, සබ්යබො 

පටිච්චසමුප්පායදොච යදසියතොතියයොජොකාතබ්බා. 

යස්සං යදසොයං අදුක්ඛමසුඛා යවදො යදසිතා, තස්සං යදසොයං
උයපක්ඛින්ද්රියං යදසිතං යහොතු සමාෙලක්ඛණත්තා, ‘‘යකෙ 

පටිච්චසමුප්පායදො යදසියතො භයවයයා’’ති වත්තබ්බභාවයතො ‘‘යකෙ 

කාරය ො’’ති පුච්ඡිත්වා කාරණං දස්යසතුං ‘‘අදුක්ඛමසුඛාො’’තිආදි

වුත්තං.තත්ථඅදුක්ඛමසුඛායයවදොය හි යස්මාඅවිජ්ජා අනුභායසති, තස්මා
අවිජ්ජා යදසිතා යහොති. අවිජ්ජාය ච යදසිතාය අවිජ්ජාමූලයකො සබ්යබොපි
පටිච්චසමුප්පායදො ‘‘අවිජ්ජාපච්චයා සඞ්ඛාරා…යප.… දුක්ඛක්ඛන්ධස්ස
සමුදයයොයහොතී’’තියදසියතොවයහොතීතිඅධිප්පායයො දට්ඨබ්යබො. 

‘‘අවිජ්ජාපච්චයා සඞ්ඛාරා…යප.… සමුදයයො යහොතී’’ති
අනුභායලොමවයසෙ පවත්යතො යයො පටිච්චසමුප්පායදො යදසියතොතිආචරියයෙ
වුත්යතො, ‘‘යදිතථාපවත්යතොයසොච පටිච්චසමුප්පායදොයදසියතො, එවංසති
සබ්යබොචපටිච්චසමුප්පායදොයදසියතො’’තිෙ වත්තබ්යබොතියචොදෙංමෙසි

කත්වා ‘‘යසොචා’’තිආදිවුත්තං. තත්ථයයොචඅනුභායලොමවයසෙපවත්යතො, 

යසො ච සරාගසයදොසසයමොහසංකියලසපක්යඛෙ හාතබ්යබො. යයො ච 
පටියලොමවයසෙ ‘‘අවිජ්ජාය ත්යවව අයසසවිරාගනියරොධා

සඞ්ඛාරනියරොයධො’’තිආදියකො පවත්යතො, යසො ච 

වීතරාගවීතයදොසවීතයමොහඅරිෙධම්යමහි හාතබ්යබො. යයො ච
අනුභායලොමපටියලොමවයසෙපවත්යතො, යසොචතදුභයයහිහාතබ්යබො.තස්මා
‘‘සබ්යබො ච පටිච්චසමුප්පායදො යදසියතො’’ති වත්තබ්යබොවාති අධිප්පායයො
ගයහතබ්යබො. 

‘‘යය ධම්මා එකලක්ඛණා, යතසං ධම්මාෙං එකස්මිං ධම්යම වුත්යත 
අවසිට්ඨා ධම්මා වුත්තා භවන්තීතිආදිො (යෙත්ති. 23) ආචරියයෙ යා
ලක්ඛණහාරයයොජො වුත්තා, සාව කාතබ්බා, ෙ අඤ්ඤථා කාතබ්බා’’ති
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පුච්ඡිතබ්බභාවයතො අඤ්ඤථාපි ලක්ඛණහාරයයොජො කාතබ්බායයවාති

දස්යසතුං ‘‘එවං යෙ ධම්මා’’තිආදි වුත්තං. තත්ථ යෙ පථවීආදයයො

රූපධම්මා, යෙ ඵස්සාදයයො අරූපධම්මා සන්ධාරණාදිකිච්චයතො 

සඞ්ඝට්ටොදිකිච්චයතො එකලක්ඛණා, යතසං රූපාරූපධම්මාෙං එකස්මිං

ධම්යමවුත්යතඅවසිට්ඨාරූපාරූපධම්මා වුත්තාභවන්ති. යෙ පථවීආදයයො 

රූපධම්මා, යෙ ඵස්සාදයයො අරූපධම්මා කක්ඛළාදිලක්ඛ යතො 

ඵුසොදිලක්ඛ යතො එකලක්ඛණා, යතසං රූපාරූපධම්මාෙං එකස්මිං

ධම්යම වුත්යත අවසිට්ඨා රූපාරූපධම්මා වුත්තා භවන්ති. යෙ ධම්මා

රුප්පෙසාමේෙයතො ෙමෙසාමේෙයතො අනිච්චාදිසාමේෙයතො වා

ඛන්ධායතොදිසාමේෙයතො වා එකලක්ඛණා, යතසං සඞ්ඛතධම්මාෙං 

එකස්මිං සඞ්ඛතධම්යම වුත්යත අවසිට්ඨා ධම්මා වුත්තා භවන්ති. යෙ 

සඞ්ඛතධම්මා භඞ්ගුණප්පාදයතො සඞ්ඛයතො චුතූපපාතයතො 

සමාෙනියරොධුප්පාදසඞ්ඛතයතො වා චුතූපපාතයතො එකලක්ඛණා, යතසං 

සඞ්ඛතධම්මාෙං එකස්මිං සඞ්ඛතධම්යම වුත්යත අවසිට්ඨා සඞ්ඛතධම්මා 
වුත්තාභවන්තීතිඅත්ථයයොජොකාතබ්බා. 

කිච්චයතො ච ලක්ඛ යතො චාතිආදීසු ච-සද්යදෙ
සහචරණසමාෙයහතුතාදයයො සඞ්ගහිතාති දට්ඨබ්බා. සහචරණාදීසු ච යං
වත්තබ්බං, තං ‘‘ොෙත්තකායොෙත්තසඤ්ඤියෙො (දී. නි. 3.341, 357, 
359; අ.නි.9.24), ොෙත්තසඤ්ඤාෙංඅමෙසිකාරා’’තිආදීසු සහචාරිතාය
සඤ්ඤාසහගතාධම්මානිද්ධාරිතාතිආදිොවුත්තයමව. 

‘‘එකස්මිං ධම්යම සරූපයතො වුත්යත එකලක්ඛණාදියතො 
අවසිට්ඨධම්මාෙම්පි වුත්තභායවො යකෙ අම්යහහි ජානිතබ්යබො

සද්දහිතබ්යබො’’ති වත්තබ්බභාවයතො ‘‘යතො’’තිආදි වුත්තං. තත්ථ යතෙ 
අවසිට්ඨධම්මාෙම්පි වුත්තභායවෙ ‘‘වුත්තම්හි එකධම්යම’’තිආදිකං යං
වචෙං ආයස්මා මහාකච්චායෙො ආහ, යතෙ වචයෙෙ තුම්යහහි 
අවසිට්ඨාෙම්පිවුත්තභායවොජානිතබ්යබොසද්දහිතබ්යබොතිවුත්තංයහොති. 

‘‘එත්තාවතා ච ලක්ඛණහායරො පරිපුණ්යණො, අඤ්යඤො නියුත්යතො 

ෙත්ථී’’තිවත්තබ්බත්තා ‘‘නියුත්යතොලක්ඛය ොහායරො’’ති වුත්තං. තත්ථ
යස්සං පා යං එකස්මිං ධම්යම වුත්යත අවසිට්ඨධම්මාපි යයෙ 
ලක්ඛණහායරෙ නිද්ධාරිතා, තස්සං පා යං යසො ලක්ඛයණො හායරො 

නියුත්යතො නිද්ධායරත්වායයොජියතොතිඅත්යථොදට්ඨබ්යබොති. 

ඉතිලක්ඛණහාරවිභඞ්යගසත්තිබලානුභාරූපාරචිතා 

විභාවොනිට්ඨිතා. 

පණ්ඩියතහි පෙ අට්ඨකථාටීකානුභාසායරෙ ගම්භීරත්යථො විත්ථාරයතො 
විභජිත්වාගයහතබ්යබොති. 
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පටුෙ 

6. චතුබූහහාරවිභඞ්ගවිභාවො 

25. යයෙ යයෙ සංවණ්ණොවියසසභූයතෙ ලක්ඛණහාරවිභඞ්යගෙ
සුත්තත්යථහි සමාෙත්ථා විභත්තා, යසො සංවණ්ණොවියසසභූයතො
ලක්ඛණහාරවිභඞ්යගො පරිපුණ්යණො, ‘‘කතයමො චතුබූහහාරවිභඞ්යගො’’ති 

පුච්ඡිතබ්බත්තා ‘‘තත්ථ කතයමො චතුබූයහො හායරො’’තිආදි වුත්තං. තත්ථ 

තත්ථාතියතසුනිද්දිට්යඨසුයසොළසසු යදසොහාරාදීසු. කතයමොතිකතයමො
සංවණ්ණොවියසයසො චතුබූයහො හායරො චතුබූහහාරවිභඞ්යගො ොමාති
විඤ්යඤයයයො. යතෙ වුත්තං – ‘‘තත්ථ කතයමො චතුබූයහො හායරොති
චතුබූහහාරවිභඞ්යගො’’ති (යෙත්ති. අට්ඨ. 25). ‘‘ඉමිො චතුබූහහායරෙ
කතමස්ස යෙරුත්තාදයයො ගයවසිතබ්බා’’ති පුච්ඡිතබ්බත්තා 

‘‘බයේජයෙො’’තිආදි වුත්තං. තත්ථ බයේජයෙොති චතුබූහහාරස්ස
සුත්තස්ස වියසසයතො බයඤ්ජෙවිචයභාවයතො ‘‘බයඤ්ජො’’ති
යවොහාරියතෙ ඉමිො චතුබූහහායරෙ සුත්තස්ස යෙරුත්තඤ්ච, සුත්තස්ස
අධිප්පායයො ච, සුත්තස්ස නිදාෙඤ්ච, සුත්තස්ස පුබ්බාපරසන්ධි ච
සංවණ්යණන්යතහිගයවසිතබ්යබොතිඅත්යථො. 

‘‘චතුබූහහායරෙ ගයවසිතබ්යබසු යෙරුත්තාදීසු කතමං සුත්තස්ස

ගයවසිතබ්බං යෙරුත්ත’’න්ති පුච්ඡිතබ්බත්තා ‘‘තත්ථ කතමං

යෙරුත්ත’’න්තිආදි වුත්තං. තස්සත්යථො – තත්ථ යතසු ඉමිො
චතුබූහහායරෙ ගයවසිතබ්යබසු යෙරුත්තාදීසු කතමං සුත්තස්ස 

යෙරුත්තං නිබ්බචෙං ොමාති යච පුච්යඡයය? සුත්තස්ස යා නිරුත්ති 
නිද්ධායරත්වා වුත්තා සභාවපඤ්ඤත්ති ගයවසිතබ්බා, ඉදං
සභාවනිරුත්තිභූතං නිබ්බචෙං යෙරුත්තං ොමාති. ‘‘යා නිරුත්ති
යෙරුත්තං ොමාති වුත්තා, කා පෙ සා නිරුත්තී’’ති පුච්ඡිතබ්බත්තා 

‘‘පදසංහිතා’’ති වුත්තං. පයදසු සංහිතා යුත්තා පදසංහිතා. යථා යථා
සුත්තත්යථොවත්තබ්යබො, තථාතථා යාසභාවනිරුත්තිපවත්තා, සාපවත්තා
සභාවනිරුත්තියයව නිරුත්ති ොමාති යයොජො. ‘‘කා පෙ සා

සභාවනිරුත්තී’’ති පුච්ඡිතබ්බත්තා ච ‘‘ෙං ධම්මාෙං ොමයසොො ’’න්ති

වුත්තං. ෙං යාය කාරණභූතාය ොමපඤ්ඤත්තියා ධම්මාෙං යෙයයාෙං 

ොමයසො පථවීොමාදිොවාඵස්සොමාදිොවාඛන්ධොමාදිොවාවිවියධෙ 
ොයමෙ අත්ථධම්මාදීසු කුසලස්ස පුග්ගලස්ස ඤාණං පවත්තති, සා

කාරණභූතා ොමපඤ්ඤත්ති සභාවනිරුත්ති ොමාති අත්යථො. ෙන්ති ච 
ලිඞ්ගවිපල්ලායසො, යායාති අත්යථො. ‘‘ලිඞ්ගපකතිධම්මාෙං ොමයසො

පවත්තමාෙං ඤාණං විවරිත්වා කයථහී’’ති වත්තබ්බත්තා ‘‘ෙදා හී’’තිආදි 

වුත්තං. අට්ඨකථාෙං පෙ ‘‘යදා හි භික්ඛූතිආදිො ‘ධම්මාෙං ොමයසො
ඤාණ’න්ති පදස්ස අත්ථං විවරතී’’ති (යෙත්ති. අට්ඨ. 25) වුත්තං. 
තස්සත්යථොඅට්ඨකථායංවිභජිත්වාවුත්යතොවාතිෙවිචාරියතො. 

26. යෙරුත්තං ආචරියයෙ විභත්තං, අම්යහහි ච ඤාතං ‘‘කතයමො

සුත්යත ගයවසිතබ්යබො භගවයතො අධිප්පායයො’’ති පුච්ඡිතබ්බත්තා ‘‘තත්ථ
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කතයමො අධිප්පායෙො’’තිආදි වුත්තං. තස්සත්යථො පාකයටො. අපිච ‘‘ධම්යමො

හයව රක්ඛතී’’තිආදීසු යයෙ පුග්ගයලෙ අත්තො රක්ඛියතෙ ධම්යමෙ
රක්ඛිතබ්බභායවො ඉච්ඡියතො, යසො ධම්මං රක්ඛිස්සතීති භගවයතො
අධිප්පායයො. යයො පුග්ගයලො දුග්ගතියතො මුච්චිතුකායමො, යසො ධම්මං
රක්ඛිස්සතීතිභගවයතො අධිප්පායයො. 

යචොයරො ෙථා සන්ධිමුයඛ ගහියතොතිආදීසු යයො යචොයරො ඝාතෙයතො
මුච්චිතුකායමො, යසොයචොරකම්මංෙකරිස්සතීතිභගවයතොඅධිප්පායයො.යයො 
පුග්ගයලොඅපායාදිදුක්ඛයතොමුච්චිතුකායමො, යසොපාපකම්මංෙකරිස්සතීති
භගවයතො අධිප්පායයො. 

සුඛකාමානීතිආදීසු යය පුග්ගලා සුඛං ඉච්ඡන්ති, යත පරහිංසෙයතො
විවජ්ජිස්සන්තීති භගවයතොඅධිප්පායයො. 

මිද්ධී ෙදා යහොති මහග්ඝයසො චාතිආදීසු යය පුග්ගලා පුෙප්පුෙං
පවත්තමාෙජාතිජරාමරණයතොමුච්චිතුකාමා, යතයභොජයෙමත්තඤ්ඤුයෙො 
භවිස්සන්ති, සන්තුට්ඨා භවිස්සන්ති, සුද්ධාජීවා භවිස්සන්ති, 
පාතියමොක්ඛසංවරසීලසම්පන්ො භවිස්සන්ති, අතන්දියෙො භවිස්සන්ති, 

විපස්සකා භවිස්සන්ති, සගාරවා සප්පතිස්සා භවිස්සන්තීති භගවයතො 
අධිප්පායයො. 

අප්පමායදො අමතපදන්තිආදීසු යය පුග්ගලා මච්චුයෙො භායන්ති, 
නිබ්බාෙමිච්ඡන්ති, යත පුග්ගලා දාෙසීලභාවොකම්යමසු අප්පමත්තා
භවිස්සන්තීතිභගවයතොඅධිප්පායයො. 

27. සුත්යත ගයවසිතබ්යබොඅධිප්පායයොආචරියයෙවිභත්යතො, අම්යහහි
ච විඤ්ඤායතො, ‘‘කතමං සුත්තස්ස ගයවසිතබ්බං නිදාෙ’’න්ති

පුච්ඡිතබ්බත්තා ‘‘තත්ථ කතමං නිදාෙ’’න්තිආදි වුත්තං. තත්ථ නිදාෙන්ති

ඵලං නීහරිත්වා යදතීති නිදාෙං. කිං තං? කාරණං. ධනියෙොති 

ධෙවඩ්ෙෙකාරයණ නියුත්යතොති ධනියයො. යගොපාලයකොති ගායවො 

ඉස්සරභායවෙපායලතිරක්ඛතීතියගොපාලයකො. යපධීහීති පුත්තයගොණාදීහි

(සු. නි. අට්ඨ. 1.33). ෙරස්සාති පුත්තිමන්තස්ස වා යගොපාලකස්ස වා
ෙරස්සාතිචපදට්ඨාෙවයසෙවායයභුයයවයසෙවා ගාථායංආගතවයසෙ
වාවුත්තං, ොරියාපිඋපධීහිෙන්දොඅත්යථවාතිදට්ඨබ්බා. 

ඉමිො වත්ථුොති උපධිසඞ්ඛායතෙ ඉමිොව පුත්තගවාදිො වත්ථුො.

වසති පවත්තති ෙන්දො එත්ථ පුත්තයගොණාදියකති වත්ථු. ෙන්දෙං

නීහරිත්වායදතිපුත්තයගොණාදිකන්ති නිදාෙන්තිඅත්ථංගයහත්වාධනියයො
‘‘උපධීහිෙරස්සෙන්දො’’ති ආහ.භගවාපෙ ‘‘වසතිපවත්තතියසොචො

එත්ථ පුත්තයගොණාදියකහි වත්ථු, යසොචෙං නීහරිත්වා යදති

පුත්තයගොණාදිකන්ති නිදාෙ’’න්ති අත්ථං ගයහත්වා ‘‘උපධීහි ෙරස්ස
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යසොචො’’ති ආහ. පරිග්ගහීයයතති පරිග්ගහං. කිං තං? පුත්තයගොණාදිකං, 
තං පරිග්ගහං‘‘උපධී’’තිආහ, ෙකියලසූපධිකායඛන්ධූපධින්ති. 

යපධීූති ඛන්ධසඞ්ඛායතසු කායයසු. කාෙං ‘‘උපධී’’ති ආහ, ෙ
පුත්තගවාදිකං, ෙපරිග්ගහං. 

බාහියරසු වත්ථූූතිමණිකුණ්ෙලපුත්තදාරාදීසුවත්ථූසු. 

කාමසුඛන්ති කාමනීයයසු අස්සාදසුඛවයසෙ පවත්තා තණ්හා. 

බාහිරවත්ථුකාෙ තණ්හාොති කාමනීයයසු බාහිරවත්ථූසු අස්සාදසුඛවයසෙ
පවත්තායතණ්හාය. 

අජ්ඣත්තිකවත්ථුකාොති රූපකායසඞ්ඛායත අජ්ඣත්තිකවත්ථුම්හි
අභිෙන්දෙවයසෙපවත්තාය. 

පුෙ අජ්ඣත්තිකවත්ථුකාොති පඤ්චක්ඛන්ධසඞ්ඛායත
අජ්ඣත්තිකවත්ථුම්හිසියෙහවයසෙපවත්තාය. 

ගයවසිතබ්බං නිදාෙං විභත්තං, අම්යහහි ච ඤාතං, ‘‘කතයමො 

ගයවසිතබ්යබො පුබ්බාපරසන්ධී’’ති පුච්ඡිතබ්බත්තා තත්ථ කතයමො 

පුබ්බාපරසන්ධී’’තිආදි වුත්තං. තත්ථ තත්ථාති යතසු

යෙරුත්තාධිප්පායනිදාෙපුබ්බාපරසන්ධීසු. ෙථාති යයෙ අන්ධකාරාදිො
සභායවෙ ‘‘කාමන්ධා…යප.… මාතර’’න්ති යං කාමතණ්හං භගවා ආහ, 
අයං කාමතණ්හා තථා යතෙ අන්ධකාරාදිො සභායවෙ
‘‘කාමන්ධා…යප.…මාතර’’න්තිගාථා වුත්තාතියයොජො. 

ගාථාත්යථොපෙ–කායමතීති කායමො, කාමතණ්හා, කායමෙඅත්ථස්ස

අජාෙෙතාය ධම්මස්ස, අපස්සෙතාය ච අන්ධාති කාමන්ධා. 
කාමතණ්හාසඞ්ඛායතෙ ජායලෙ අත්ථධම්මාෙං අජාෙොපස්සයෙෙ 

සඤ්ඡන්ො පලිගුණණ්ඨිතාති ජාලසේඡන්ො. තණ්හාසඞ්ඛායතෙ ඡදයෙෙ
යතසංයයව අත්ථධම්මාෙං අජාෙොපස්සයෙෙ ඡාදිතා පිහිතාති 

තණ්හාඡදෙඡාදිතා. අත්ථධම්යමසු පමත්තසඞ්ඛායතෙ පමායදෙ

බන්ධයෙෙ බද්ධා බන්ධිතබ්බා පුග්ගලා ජරාමරණං අන්යවන්ති, 
කුමිොමුයඛ පවත්තා මච්ඡා මරණං අන්යවන්ති ඉව ච, ඛීරපයකො වච්යඡො
මාතරංඅන්යවතිඉවච, තථාජරාමරණංඅන්යවන්තීති ගයහතබ්යබො. 

‘‘කාමන්ධා…යප.…මාතර’න්තියායයදසොය, ගාථායවාකාමතණ්හා 
වුත්තා, සායදසො, ගාථාවාකතයමෙයදසොභූයතෙඅපයරෙයුජ්ජතී’’ති
පුච්ඡිතබ්බත්තා තථා පුච්ඡිත්වා ඉමාය යදසොය, ගාථාය වා යුජ්ජතීති

දස්යසතුං ‘‘සා කතයමො’’තිආදි වුත්තං. තත්ථ සාති ‘‘කාමන්ධා…යප.… 

අන්යවන්තී’’ති යදසො, ගාථා වා. පුබ්බාපයරොති තයතො යදසොයතො
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පුබ්යබෙ යදසොවචයෙෙ, ගාථාවචයෙෙ වා අපයරෙ යදසොවචයෙෙ, 

ගාථාවචයෙෙවා. යුජ්ජති යුජ්ජෙංඑතිසයමතීතිපුච්ඡති. 

ෙථාති යයෙ අන්ධකරණාදිො. ‘‘රත්යතො…යප.… ෙර’’න්ති යං
ගාථාවචෙං භගවා ආහ, යතෙ ගාථාවචයෙෙ තථා අන්ධකරණාදිො

යුජ්ජතීති යයොජො. ගාථාත්යථො පෙ – රත්යතො රඤ්ජන්යතො පුග්ගයලො 

අත්ථං අත්තහිතපයයොජෙං පරහිතපයයොජෙං ෙ ජාොති. රත්යතො 

රඤ්ජන්යතො ධම්මං යථාවුත්තස්ස අත්ථස්ස යහතුං පඤ්ඤාචක්ඛුො ෙ

පස්සති.රායගොයංෙරංයදාසහයත, තදාතස්සෙරස්ස අන්ධං අන්ධකාරං 

තමං අඤ්ඤාණංයහොතීති ගයහතබ්යබො. 

ඉතීති එවං. අන්ධතාෙ අන්ධකරණතාය සේඡන්ෙතාෙ 

සඤ්ඡන්ෙකරණතාය. සායෙවතණ්හාති ‘‘කාමන්ධා…යප.… මාතර’’න්ති

ගාථාවචයෙෙ යා කාමතණ්හා වුත්තා, සායයව කාමතණ්හා. අභිලපිතාති
‘‘රත්යතො…යප.…ෙර’’න්ති අපයරෙ ගාථාවචයෙෙභගවතා යවොහාරිතා
යවොහරයණෙ ඤාපිතා, අභිලපිතස්ස අත්ථස්ස සමාෙතා පුබ්බයදසො
අපරයදසොය යුජ්ජතීතිවුත්තංයහොති. 

‘‘ද්වීසු ගාථාසු කතයමහි පයදහි සායයව තණ්හා අභිලපිතා’’ති 

පුච්ඡිතබ්බත්තාඉයමහිඅභිලපිතාතිනියයමත්වාදස්යසතුං ‘‘ෙේචාහා’’තිආදි

වුත්තං. තත්ථ පඨමගාථායං ‘‘කාමන්ධා…යප.… ඡාදිතා’’ති ෙේච පදං

ආහ, දුතියගාථායඤ්ච ‘‘රත්යතො…යප.… ෙ පස්සතී’’ති ෙේච පදං ආහ. 

පරියුට්ඨායෙහි පරියුට්ඨාෙදීපයකහි ඉයමහි ‘‘කාමන්ධා…යප.…පස්සතී’’ති

පයදහි සායෙව පඨමගාථායවුත්තා කාමතණ්හා චභගවතාඅභිලපිතා. 

‘‘යංඅන්ධකාරංවුත්තං, කතමංතං? යාතණ්හායපොයෙොභවිකාවුත්තා, 

කතමා සා’’ති පුච්ඡිතබ්බත්තා ‘‘ෙං අන්ධකාර’’න්තිආදි වුත්තං. තත්ථ
අන්ධකාරංයංඅඤ්ඤාණංවුත්තං, අයංදුක්ඛසමුදයයොභයව.යාචතණ්හා 
යපොයෙොභවිකාවුත්තා, අයඤ්චදුක්ඛසමුදයයොභයවතියයොජො. 

‘‘කාමා’’ති යඤ්ච පදං භගවා ආහ, යතෙ පයදෙ ඉයම කියලසකාමා

වුත්තා. ‘‘ජාලසේඡන්ො’’ති යඤ්ච පදං භගවා ආහ, යතෙ පයදෙ 

යතසංයෙව කියලසකාමාෙං පයෙොයගෙ සමුදාචායරෙ පරියුට්ඨාෙං භගවා

දස්යසති. තස්මාති යස්මා යස්මිං සන්තායෙ තණ්හා උප්පන්ො, තං
සන්තාෙං සංසාරයතො නිස්සරිතුං අදත්වා රූපාරම්මණාදීහි පයලොභයමාො
හුත්වා චිත්තං කියලයසහි පරියාදාය තිට්ඨති, තස්මා තණ්හාය චිත්තං

පරියාදාය සන්තායෙ තිට්ඨමාෙත්තා. කියලසවයසොති

වීතික්කමකියලසවයසෙ. පරියුට්ඨාෙවයසොති වීතික්කමෙං අප්පත්වා 

උප්පජ්ජමාෙවයසෙ. යෙති වුත්තප්පකාරතණ්හාසහිතපුග්ගලසදිසා. යතති

යත තණ්හාබන්ධෙබද්ධා ච එදිසකා ච පුග්ගලා. ජරාමර ං අන්යවන්ති 
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ජරාමරණං අතික්කමිතුං ෙ සක්කුණන්ති. අෙන්ති ජරාමරණානුභාප්පවත්ති
‘‘ජරාමරණමන්යවන්තී’’තිඉමිොවචයෙෙ භගවතාදස්සිතාතියයොජො. 

‘‘කාමන්ධා’’තිආදිගාථාය යචව ‘‘රත්යතො’’තිආදිගාථාය ච 
පුබ්බාපරසන්ධිආචරියයෙ විභත්යතො, අම්යහහි චඤායතො, ‘‘කථං ‘යස්ස
පපඤ්චා ඨිතී චා’තිආදිගාථාසු පුබ්බාපරසන්ධි අම්යහහිවිඤ්ඤාතබ්යබො’’ති 

වත්තබ්බත්තා ෙස්සපපේචා’’තිආදිවුත්තං.තස්සාගාථාය – ෙස්ස මුනියෙො 

පපේචා තණ්හාමාෙදිට්ඨීචෙත්ථි, තණ්හාමාෙදිට්ඨීහිඅභිසඞ්ඛතාසඞ්ඛාරා

චෙත්ථි, ඨතී අනුභාසයාතණ්හාචෙත්ථි, සන්දාෙසදිසංතණ්හාපරියුට්ඨාෙං

ෙත්ථි, පලිඝසදියසො යමොයහො ච ෙත්ථි, යසො මුනි පපඤ්චාදිකං සබ්බං 

වීතිවත්යතො අතික්කන්යතොති වුච්චති. නිත්තණ්හං නිමාෙං නිදිට්ඨිං

නිසන්දාෙංනිපලිඝංයලොයකචරන්තං තංමුනිං සයදවයකො තණ්හාසහියතො
යලොයකොෙවිජාොතීතිඅත්යථො. 

ගාථායං පපඤ්චාදයයො භගවතා වුත්තා, ‘‘කතයම යත’’ති 

පුච්ඡිතබ්බත්තා ‘‘පපේචා ොමා’’තිආදි වුත්තං. අත්තයෙො ආධාරපුග්ගලං
සංසායර චිරං පපඤ්චන්තායපන්තී තණ්හාමාෙදිට්ඨියයො ච, තාහි 
තණ්හාමාෙදිට්ඨීහි සහජාතවයසෙ වා උපත්ථම්භෙවයසෙ වා අභිසඞ්ඛතා

සඞ්ඛාරා ච පපේචා ොම. සන්තායෙ අප්පහීෙට්යඨෙ අනුභාසයා තණ්හා

සත්තාෙං තිට්ඨෙයහතුත්තා ඨතී ොම. පවත්තමාොය තණ්හාය යං 
පරියුට්ඨාෙඤ්චඡත්තිංසතණ්හායජාලිනියායානිවිචරිතානිචවුත්තානි, ඉදං
සබ්බං අත්තයෙො ආධාරං පුග්ගලං බන්ධෙට්යඨෙ සන්දාෙසදිසත්තා 

සන්දාෙං ොම. යමොයහො අත්තයෙො ආධාරස්ස පුග්ගලස්ස 

නිබ්බාෙෙගරප්පයවසෙස්සපටියසධකත්තාපලිඝසදිසත්තා පලියඝො ොම.

‘‘යස්සපපඤ්චාදයයොෙත්ථි, යසොකිංවීතිවත්යතො’’තිපුච්ඡිතබ්බත්තා ‘‘යෙ

චා’’තිආදිවුත්තං. යෙ වුත්තප්පකාරාපපඤ්චාසඞ්ඛාරා, ොච වුත්තප්පකාරා 

ඨිති, ෙං වුත්තප්පකාරංසන්දාෙඤ්ච, ෙං වුත්තප්පකාරංපලිඝඤ්චෙත්ථීති

වුත්තා, සබ්බං එතං පපඤ්චාදිකං යයො මුනි සමතික්කන්යතො, අෙං මුනි 

‘‘නිත්තණ්යහො’’තිවුච්චතීති දට්ඨබ්යබො. 

28. ‘‘යස්ස පපඤ්චාතිආදිගාථායං යය පපඤ්චාදයයො වුත්තා, යතසු
තණ්හාමාෙදිට්ඨියහතුකා සඞ්ඛාරා කදා කතිවිධං ඵලං යදන්ති, 
තංසඞ්ඛාරසම්පයුත්තා තණ්හාකදා කතිවිධංඵලංයදතී’’තිපුච්ඡිතබ්බත්තා 

‘‘තත්ථ පරියුට්ඨාෙසඞ්ඛාරා’’තිආදි වුත්තං. තත්ථ තත්ථාති යතසු

පපඤ්චසඞ්ඛාරාදීසු. පරියුට්ඨාෙසඞ්ඛාරාති වීතික්කමවයසෙ පවත්තා

පරියුට්ඨාො අකුසලසඞ්ඛාරා යචතො. දිට්ඨධම්මයවදනීොදීති දිට්යඨ

පස්සිතබ්යබධම්යමඅත්තභායව යවදනීයංඵලංයදතීති දිට්ඨධම්මයවදනීො, 

දිට්යඨ ධම්යම ඵලං යවයදතීති වා දිට්ඨධම්මයවදනීො. කා සා? 
අපදුස්සනීයාදීසු අතිදුස්සොදිවයසෙපවත්තාපඨමජවෙයචතො.උපපජ්යජ

ඵලං යවයදතීති යපපජ්ජයවදනීො, සත්තමජවෙයචතො. අපරාපරියායය
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පටුෙ 

අත්තභායවඵලං යවයදතීති අපරාපරිොෙයවදනීො, මජ්යඣපවත්තාපඤ්ච 

ජවෙයචතො. තිඵලදාෙවයසෙ තිවිධා සඞ්ඛාරා. එවං ඉමාය තිවිධාය 

සඞ්ඛාරයචතොයසම්පයුත්තාතිවිධා තණ්හා තිවිධංඵලං දිට්යඨවාධම්යම 

අත්තභායව, යපපජ්යජ වා අෙන්තරභයව, අපයර වා පරිොයෙ භයව යදති 
නිබ්බත්යතතීතිඑවංඵලනිබ්බත්තකසඞ්ඛාරංවා තංසම්පයුත්තංතණ්හංවා
භගවාආහ. 

‘‘යායයදසොය, ගාථායවාඵලනිබ්බත්තකංසඞ්ඛාරංආහ, සායදසො, 
ගාථාවාකතයමෙයදසොභූයතෙවාඅපයරෙයුජ්ජතී’’තිපුච්ඡිතබ්බත්තා 

‘‘ෙං යලොභපකතං කම්මං කයරොතී’’තිආදි වුත්තං. යා ‘‘යස්ස…යප.… 
යලොයකො’’ති යදසො ච යා ‘‘යං යලොභපකතං කම්මං…යප.… අපයර වා

පරියායය’’තියදසොච වුත්තා, භගවයතො ඉදං යදසොද්වයංඅඤ්ඤමඤ්ඤං 

පුබ්බාපයරෙ පුබ්බංඅපයරෙඅපරංපුබ්යබෙ යුජ්ජති යුජ්ජෙංඑතිසයමති, 
යථාගඞ්යගොදකංයමුයෙොදයකෙ, යමුයෙොදකම්පිගඞ්යගොදයකෙසංසන්දති
සයමති. ‘‘යස්ස…යප.…යලොයකො’’තියදසො ‘‘යං යලොභපකතං…යප.…
පරියායය’’ති යදසොය සංසන්දති සයමති, ‘‘යං යලොභපකතං…යප.…
පරියායය’’ති යදසොපි ‘‘යස්ස…යප.… යලොයකො’’ති යදසොය සංසන්දති

සයමතීතිඅත්යථොගයහතබ්යබො. ‘‘කථං යුජ්ජතී’’තිපුච්ඡිතබ්බත්තා ‘‘තත්ථ 

පරියුට්ඨාෙ’’න්තිආදි වුත්තං, 
දිට්ඨධම්මයවදනීයාදිඵලත්තයනිබ්බත්තකට්යඨෙයුජ්ජතීතිවුත්තංයහොති. 

යංයංසුත්තංභගවතායදසිතං පුබ්බාපයරෙයුජ්ජති, තංතං සුත්තම්පි

නීහරිත්වා පුබ්බාපරසංසන්දෙං දස්යසතුං ‘‘ෙථාහා’’තිආදි වුත්තං.

සංසන්දොකායරො වුත්තෙයානුභාසායරෙ ගයහතබ්යබො. තත්ථාති යතසු 

පරියුට්ඨාෙසඞ්ඛාරතණ්හාවිචරියතසු. පරියුට්ඨාෙන්ති රූපාරම්මණාදීනි
අයයොනියසොමෙසිකායරෙආරබ්භසත්තසන්තායෙපවත්තංතණ්හාචරිතං. 

පටිසඞ්ඛාෙබයලොති අසුභානිච්චාදිදස්සෙබයලෙ තදඞ්ගප්පහාෙවයසෙ

පහාතබ්බං. සඞ්ඛාරාති දස්සෙපහාතබ්බා සඞ්ඛාරා. දස්සෙබයලොති

දස්සෙසඞ්ඛාතපඨමමග්ගඤාණබයලෙ පහාතබ්බා. ඡත්තිංස

තණ්හාවිචරිතානීති දස්සයෙෙ පහාතබ්බතණ්හාවිචරියතහි අවයසසානි

ඡත්තිංස තණ්හාවිචරිතානි. නිග්ගතා තණ්හා යස්ස යසො නිත්තණ්යහො, 

නිත්තණ්හස්සභායවො නිත්තණ්හතා, කාසා? සඋපාදියසසානිබ්බාෙධාතු. 

පපඤ්චසඞ්ඛාරාභිෙන්දෙත්තයං යදිපි අත්ථයතො එකං සමාෙං, 

යදසොය පෙ පදක්ඛරාදීහි වියසයසො අත්ථීති දස්යසතුං ‘‘අපිචා’’තිආදි 
වුත්තං. 

‘‘යයොයං පුබ්බාපරසන්ධි ආචරියයෙ විභත්යතො, යසොයං කතිවියධො’’ති 

පුච්ඡිතබ්බත්තා ‘‘යසොචාෙංපුබ්බාපයරොසන්ධී’’තිආදි වුත්තං. අට්ඨකථාෙං 
පෙවුත්තං–‘‘ෙයකවලං සුත්තන්තරසංසන්දෙයමවපුබ්බාපරසන්ධි, අථ
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යඛොඅඤ්යඤොපිඅත්ථීතිදස්යසතුං ‘යසොචාෙ’න්තිආදිවුත්ත’’න්ති(යෙත්ති.

අට්ඨ. 28). තත්ථ අත්ථසන්ධීතිකිරියාකාරකාදිවයසෙ අත්ථස්ස අත්යථෙ

සන්ධි. පදසන්ධීති ොමපදාදිකස්ස ොමපදාදිකන්තයරෙ සන්ධි. 

යදසොසන්ධීති වුත්තප්පකාරස්ස යදසෙන්තරස්ස වුත්තප්පකායරෙ

යදසෙන්තයරෙ සන්ධි. නිද්යදසසන්ධීති නිද්යදසන්තරස්ස
නිද්යදසන්තයරෙසන්ධි. 

සන්ධි ච ොම අත්ථාදයයො මුඤ්චිත්වා අඤ්යඤො සභාවධම්යමො ොම 

ෙත්ථි, අත්ථාදීෙඤ්ච ඡඅත්ථපදාදීසු අවයරොධෙයතො ‘‘අත්ථසන්ධි 

ඡප්පදානී’’තිආදිවුත්තං. 

අත්ථසන්ධිබයඤ්ජෙසන්ධයයොආචරියයෙවිභත්තා, අම්යහහිචඤාතා, 

‘‘කතමා යදසොසන්ධී’’ති පුච්ඡිතබ්බත්තා ‘‘යදසොසන්ධි ෙ ච 

පථවි’’න්තිආදි වුත්තං. තත්ථ ෙච පථවිංනිස්සාෙඣාෙති ඣායීඣාෙති

චාතිඑත්ථ ඣායී ඣාෙසමඞ්ගීපුග්ගයලො පථවිං නිස්සාෙ ආලම්බිත්වාෙච

ඣායති, සබ්බසඞ්ඛාරනිස්සටං පෙ නිබ්බාෙං නිස්සාෙ ආලම්බිත්වා 

ඵලසමාපත්තිං ඣාෙති සමාපජ්ජති එවාති අත්යථො දට්ඨබ්යබො. ෙ ච

ආපන්තිආදීසුපිඑසෙයයොයයොයජතබ්යබො.ඵලසමාපත්තිසමඞ්ගී පුග්ගයලො
හි පථවීආදයයො මුඤ්චිත්වා නිබ්බාෙයමව ආරබ්භ ඵලසමාපත්තිං
සමාපජ්ජතීති. එත්ථ ච පථවීආදීහි මහාභූයතහි කාමභවරූපභවා ගහිතා
රූපපටිබද්ධවුත්තිතාය. ආකාසාෙඤ්චායතොදීහිපි අරූපභයවො ගහියතො, 
භවත්තයං වජ්යජත්වා ච ඣායතීතිඅධිප්පායයො. යදි පථවීආදයයොනිස්සාය
ෙ ඣායී ඣායති ච, එවං සති ඉධයලොකසඞ්ඛාතං සත්තසන්තාෙං වා
පරයලොකසඞ්ඛාතං සත්තසන්තාෙං වා අනින්ද්රියසන්තාෙං වා නිස්සාය

ඣායී ඣායතීති ආසඞ්කනීයත්තා තං පරිහරන්යතො ‘‘ෙ ච ඉමං

යලොක’’න්තිආදිමාහ. තත්ථ ඉමං යලොකන්ති ඉධයලොකසඞ්ඛායතො දිට්යඨො
අත්තභායවො සත්තසන්තායෙො වුත්යතො, තස්මිං නිස්සායෙඣායතිඣායී

ඣායති ච. පරයලොකන්ති ඉධයලොකයතො අඤ්යඤො භවන්තරසඞ්ඛායතො
සත්තසන්තායෙොවුත්යතො, තස්මිංනිස්සායෙචඣායතිඣායීඣායති ච. 

ෙමිදංයභෙන්තිආදීසු ඉදං යභෙං ඉධයලොකපරයලොකද්වයං අන්තයරෙ 

වජ්යජත්වා ෙං රූපායතෙං දිට්ඨං, තං රූපායතෙම්පි. ෙං සද්දායතෙං සුතං, 

තං සද්දායතෙම්පි. ෙං ගන්ධායතෙරසායතෙයඵොට්ඨබ්බායතෙං මුතං, තං 
ගන්ධායතෙරසායතෙයඵොට්ඨබ්බායතෙම්පි. යං ආයපොධාතු ආකාසධාතු

ලක්ඛණරූපං ඔජාසඞ්ඛාතං ධම්මායතයෙකයදසරූපං විේොතං, තං 

ආයපොධාතාදිකං ධම්මායතයෙකයදසරූපම්පි. ෙං වත්ථු පරියයසිතං වා

අපරියයසිතං වා සන්තියක පත්තං, තං වත්ථුම්පි. ෙං වත්ථු පත්තං වා

අප්පත්තං වා පරියෙසිතං පරියයසොරහං සුන්දරං, තං වත්ථුම්පි. ෙං වත්ථු 

විතක්කිතං විතක්කෙවයසෙ ආලම්බිතබ්බං, තං වත්ථුම්පි. ෙං වත්ථු 

විචාරිතං අනුභාමජ්ජෙවයසෙ ආලම්බිතබ්බං, තං වත්ථුම්පි. ෙං වත්ථු මෙසා 
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චිත්යතයෙව අනුචින්තිතං අනුභාචින්තෙවයසෙආලම්බිතබ්බං, තං වත්ථුම්පි
නිස්සායෙඣායතිඣායීඣායතිචාතියයොජො කාතබ්බා. 

එත්ථ දිට්ඨාදිකං බහිද්ධාරූපයමව ගයහතබ්බං අනින්ද්රියබද්ධරූපස්ස
අධිප්යපතත්තා. යතොහ අට්ඨකථාචරියයො – ‘‘තදුභයවිනිමුත්යතො
අනින්ද්රියබද්යධො රූපසන්තායෙො’’ති (යෙත්ති. අට්ඨ. 28). ‘‘යදි ඣායී
පුග්ගයලොයථාවුත්යතපථවීආදයයොනිස්සායෙඣායතිඣායීඣායතිච, 
එවං සති අයං ඣායී පුග්ගයලො ඉදං ොම නිස්සාය ඣායතීති යලොයක
යකෙචි ඤායති කිං, උදාහු ෙ ඤායතී’’ති පුච්ඡිතබ්බත්තා ෙ ඤායතීති

දස්යසතුං ‘‘අෙං සයදවයක යලොයක’’තිආදිමාහ. තත්ථ

ඵලසමාපත්තිඣායෙෙ ඣාෙන්යතො අෙං ඛීණාසවපුග්ගයලො සයදවයක

යලොයක…යප.… සයදවමනුභාස්සාය පජාය යත්ථ කත්ථචිපි අනිස්සියතෙ 
චිත්යතෙ ඣායතීති සයදවයක යලොයක…යප.… සයදවමනුභාස්සාය පජාය
යකෙචිෙඤායතීතිඅත්යථොගයහතබ්යබො.යතෙ වුත්තං– 

‘‘ෙයමොයතපුරිසාජඤ්ඤ, ෙයමොයතපුරිසුත්තම; 
යස්සයතොභිජාොම, කිංත්වංනිස්සායඣායසී’’ති.(සං.නි. 3.79; 
යෙත්ති.104); 

‘‘යකෙචි අවිඤ්ඤායභායවො යකෙ සුත්යතෙ විභායවතබ්යබො’’ති 
පුච්ඡිතබ්බත්තාඉමිොයගොධිකසුත්යතෙ(සං.නි.1.159) විභායවතබ්යබොති

දස්යසතුං ‘‘ෙථා මායරො පාපිමා’’තිආදි වුත්තං. අට්ඨකථාෙං පෙ ‘‘ඉදානි
ඛීණාසවචිත්තස්ස කත්ථචිපි අනිස්සිතභාවං යගොධිකසුත්යතෙ (සං. නි.
1.159) වක්කලිසුත්යතෙ (සං.නි. 3.87) ච විභායවතුං ‘යථා මායරො’තිආදි
වුත්ත’’න්ති (යෙත්ති. අට්ඨ. 28) වුත්තං. තත්ථ දාොදිපුඤ්ඤකාරයක, 

පුඤ්යඤ වා මායරති නිවායරතීති මායරො, අත්තහිතපරහියත මායරතීති වා 

මායරො. පාපචිත්තුප්පාදවන්තතාය පාපිමා. පුබ්බත්තභායව යගොධස්ස

ඝාතකත්තා ‘‘යගොධියකො’’තිලද්ධොමස්සපරිනිබ්බායන්තස්සකුලපුත්තස්ස 

පරිනිබ්බාෙයතොඋද්ධංපටිසන්ධාදි විේො ං සමන්යවසන්යතො ෙජාොති
ෙ පස්සති. ‘‘පරචිත්තජාෙෙයකො මායරො කස්මා ෙ ජාොතී’’ති

වත්තබ්බත්තා ‘‘යසො හී’’තිආදි වුත්තං. යසො යගොධියකො හි යස්මා

පපඤ්චාතීයතො, තස්මාතණ්හාපහායෙෙ දිට්ඨිනිස්සයයොපි අස්ස යගොධිකස්ස
යස්මාෙත්ථි, තස්මාච ෙජාොතීති. 

‘‘යගොධිකසුත්යතයෙව විභායවතබ්යබො’’ති පුච්ඡිතබ්බත්තා ‘‘ෙථා

චා’’තිආදි වුත්තං. ‘‘යගොධිකසුත්තවක්කලිසුත්යතහි අනුභාපාදියසසාය
නිබ්බාෙධාතුයා අනිස්සිතභායවො විභාවියතො, එවං සති 
සඋපාදියසසනිබ්බාෙධාතුයා අනිස්සිතභායවො යකෙ විඤ්ඤායතීති අත්යථො
භයවයයා’’ති වත්තබ්බත්තා තදාපි ෙ විඤ්ඤායතියයවාති දස්යසතුං 

‘‘සයදවයකෙ යලොයකො’’තිආදි වුත්තං. තත්ථ සඋපාදියසසාය
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පටුෙ 

නිබ්බාෙධාතුයාඵලසමාපත්තිඣායෙෙ ඣාෙමාො ඉයමඛීණාසවාකත්ථචි
අනිස්සිතචිත්තා ඣායන්තීති සයදවයකෙ යලොයකෙ ෙ ඤායන්ති
සමාරයකෙ…යප.… සයදවමනුභාස්සාය ෙඤායන්තීති යයොජො කාතබ්බා. 

අනිස්සිතචිත්තාෙ ොෙන්තීතිඑත්ථහි ෙ-කායරොච‘‘ඣායමාො’’තිපයද
ෙ සම්බන්ධිතබ්යබො ‘‘ෙ ඣායමාො’’ති අත්ථස්ස සම්භවයතො. ‘‘ෙ

ඤායන්තී’’ති පෙ සම්බන්ධිතබ්යබො යහට්ඨා අට්ඨකථාෙං එව ‘‘යලොයක

යකෙචිපි ෙ ඤායතී’’ති වුත්තත්තා. අෙං යදසොසන්ධීති
යගොධිකසුත්තවක්කලිසුත්තාෙං අඤ්ඤමඤ්ඤං අත්ථවයසෙ සංසන්දො 
නිද්ධාරිතා විය ‘‘ෙ ච පථවිං නිස්සායා’’තිආදියදසොය ච ‘‘ෙ ච ඉමං 
යලොක’’න්තිආදියදසොය ච යාය යදසොය අත්ථවයසෙ සංසන්දො
නිද්ධාරිතා, තාය යදසොය යත්ථ කත්ථචි යං කිඤ්චි නිස්සාය ඣායී ෙ
ඣායති, නිබ්බාෙංනිස්සායඣායීඣායතීති අත්ථවයසෙනිද්ධාරිතා, අයං
සංසන්දොයදසොසන්ධිොමාතිඅත්යථොගයහතබ්යබො. 

යදසොසන්ධි ආචරියයෙ විභත්තා, අම්යහහි ච ඤාතා, ‘‘කතමා 

නිද්යදසසන්ධී’’ති පුච්ඡිතබ්බත්තා ‘‘තත්ථ කතමා නිද්යදසසන්ධීති

නිස්සිතචිත්තා’’තිආදි වුත්තං. තත්ථ තත්ථාති යතසු චතූසු 
අත්ථසන්ධිබයඤ්ජෙසන්ධියදසොසන්ධිනිද්යදසසන්ධීසු යා සන්ධි 
‘‘නිද්යදසසන්ධී’’තිඋද්දිට්ඨා, සානිද්යදසයතොකතමාතිපුච්ඡතීතිඅත්යථො. 

නිස්සිතචිත්තාති තණ්හාදිට්ඨිසහජාතවයසෙ වා උපනිස්සයවයසෙ වා 
නිස්සිතං චිත්තං යයසං පුථුජ්ජොෙන්තිනිස්සිතචිත්තා, පුථුජ්ජො පුග්ගලා 
නිද්දිසිතබ්බා ඉමාය යදසොය පුග්ගලාධිට්ඨාෙත්තා. යදි යදසො
ධම්මාධිට්ඨාො, එවං සති නිස්සිතං චිත්තං එත්ථ සුත්තප්පයදයසසු

යදසිතන්ති නිස්සිතචිත්තා නිස්සිතචිත්තජාෙෙත්ථාය යදසිතා
සුත්තප්පයදසා. අනිස්සිතං චිත්තං යයසං අරියපුග්ගලාෙන්ති 

අනිස්සිතචිත්තා, අරියපුග්ගලා නිද්දිසිතබ්බා ඉමාය යදසොය 
පුග්ගලාධිට්ඨාෙත්තා. ධම්මාධිට්ඨාොය පෙ අනිස්සිතං චිත්තං යත්ථ 

සුත්තප්පයදයසසු යදසිතන්ති අනිස්සිතචිත්තා, අනිස්සිතචිත්තජාෙෙත්ථාය
යදසිතාසුත්තප්පයදසා. 

‘‘නිස්සිතචිත්තා යකෙ නිද්යදයසෙ නිද්දිසිතබ්බා, අනිස්සිතචිත්තා

යකෙ නිද්යදයසෙ නිද්දිසිතබ්බා’’ති පුච්ඡිතබ්බත්තා ‘‘නිස්සිතචිත්තා

අකුසලපක්යඛෙනිද්දිසිතබ්බා’’තිආදිවුත්තං. අකුසලපක්යඛෙ නිද්යදයසෙ

නිද්දිසිතබ්බා. කුසලපක්යඛොතිආදීසුපි එස ෙයයො යයොයජතබ්යබො. 
අකුසලපක්ඛසාමඤ්ඤකුසලපක්ඛසාමඤ්යඤහි දස්යසත්වා

අකුසලවියසසකුසලවියසයසහි දස්යසතුං ‘‘නිස්සිතචිත්තා

සංකියලයසො’’තිආදි වුත්තං. අෙං නිද්යදසසන්ධීති අකුසලපක්ඛාදිකස්ස
පුරිමනිද්යදසස්ස සංකියලසාදියකෙ පච්ඡියමෙ නිද්යදයසෙ
නිස්සිතචිත්තවයසෙ අයං සංසන්දො ච නිද්යදසසන්ධි ොම.
කුසලපක්ඛාදිකස්ස පුරිමස්ස නිද්යදසස්ස යවොදාොදියකෙ පච්ඡියමෙ
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නිද්යදයසෙ අනිස්සිතචිත්තවයසෙ අයං සංසන්දො ච නිද්යදසසන්ධි
ොමාති විභජිත්වායවදිතබ්බා. 

‘‘චතුබූහහාරස්ස යෙරුත්තමධිප්පායනිදාෙපුබ්බාපරසන්ධිප්පයභයදෙ
යචව අත්ථබයඤ්ජෙසන්ධිනිද්යදසසන්ධියදසොසන්ධිප්පයභයදෙ ච
විභජිතබ්බභායවො යකෙ අම්යහහි ජානිතබ්යබො සද්දහිතබ්යබො’’ති

වත්තබ්බභාවයතො ‘‘යතොහා’’තිආදි වුත්තං. තත්ථ යතෙ තථා 
විභජිතබ්බභායවෙ ආයස්මා මහාකච්චායෙො
‘‘යෙරුත්තමධිප්පායයො’’තිආදිකං (යෙත්ති. 4 හාරසඞ්යඛප) යං වචෙං
ආහ, යතෙ වචයෙෙ තුම්යහහි චතුබූහහාරස්ස තථා විභජිතබ්බභායවො 
ජානිතබ්යබොසද්දහිතබ්යබොතිවුත්තංයහොති. 

‘‘එත්තාවතා ච චතුබූහහායරො පරිපුණ්යණො, අඤ්යඤො නියුත්යතො 

ෙත්ථී’’තිවත්තබ්බත්තා ‘‘නියුත්යතො චතුබූයහො හායරො’’ති වුත්තං.තත්ථ
යස්සං යස්සං පා යං යයො යයො චතුබ්බියධො, යසො යසො චතුබූහහායරො ච 
යථාලාභවයසෙ යයොජියතො, තස්සං තස්සං පා යං යසො යසො චතුබ්බියධො
චතුබූහහායරො තථා නිද්ධායරත්වා යුත්යතො යයොජියතොති අත්යථො
දට්ඨබ්යබො. 

ඉතිචතුබූහහාරවිභඞ්යගසත්තිබලානුභාරූපාරචිතා 

විභාවොනිට්ඨිතා. 

පණ්ඩියතහි පෙ අට්ඨකථාටීකානුභාසායරෙ ගම්භීරත්යථො විත්ථාරයතො 
විභජිත්වාගයහතබ්යබොති. 

7. ආවට් හාරවිභඞ්ගවිභාවො 

29. යයෙ යයෙ සංවණ්ණොවියසසභූයතෙ චතුබූහහාරවිභඞ්යගෙ
යෙරුත්තාදයයො විභත්තා, යසො…යප.… චතුබූහහාරවිභඞ්යගො

පරිපුණ්යණො, ‘‘කතයමොආවට්යටොහාරවිභඞ්යගො’’ති පුච්ඡිතබ්බත්තා තත්ථ

කතයමොආවට්ය ොහායරො’’තිආදිවුත්තං. තත්ථ තත්ථාතියතසුනිද්දිට්යඨසු

යසොළසසුයදසොහාරාදීසු කතයමො සංවණ්ණොවියසයසො ආවට්ය ොහායරො 
ආවට්ටහාරවිභඞ්යගො ොමාති පුච්ඡති. ‘‘එකම්හි
පදට්ඨායෙ’’න්තිආදිනිද්යදසස්ස ඉදානි මයා වුච්චමායෙො
‘‘ආරම්භථා’’තිආදියකොවිත්ථාරසංවණ්ණොවියසයසො ආවට්ටහාරවිභඞ්යගො
ොමාති ගහියතො. ‘‘තත්ථ යදසොයං එකස්මිං පදට්ඨායෙ යදසොරුළ්යහ
යසසකං පදට්ඨාෙං පරියයසති, පරියයසිත්වා කථං පටිපක්යඛ
ආවට්යටතී’’තිවත්තබ්බත්තා– 

‘‘ආරම්භථනික්කමථ, යුඤ්ජථබුද්ධසාසයෙ; 
ධුොථමච්චුයෙොයසෙං, ෙළාගාරංවකුඤ්ජයරො’’ති.– 
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ගාථා වුත්තා. ඉධ ගාථායං එකස්මිං පදට්ඨායෙ යදසොරුළ්යහ යසසකං

පදට්ඨාෙං පරියයසතීති වුත්තං යහොති. ගාථාත්යථො පෙ අට්ඨකථාෙං 
(යෙත්ති.අට්ඨ.29) වුත්යතො. 

‘‘ආරම්භථා’තිආදිගාථායංකතරස්මිංපදට්ඨායෙයදසොරුළ්යහකතමං 

යසසකං පදට්ඨාෙං පරියයසතී’’ති වත්තබ්බත්තා ‘‘ආරම්භථ නික්කමථාති

වීරිෙස්ස පදට්ඨාෙ’’න්තිආදි වුත්තං. තත්ථ ‘‘වීරිෙස්ස පදට්ඨාෙ’’න්ති
සාමඤ්ඤවයසෙ වුත්තම්පි ආරම්භධාතුසඞ්ඛාතං වීරියං
නික්කමධාතුසඞ්ඛාතස්ස වීරියස්ස පදට්ඨාෙං, නික්කමධාතුසඞ්ඛාතං වීරියං
පරක්කමධාතුසඞ්ඛාතස්සවීරියස්සපදට්ඨාෙං, පරක්කමධාතුසඞ්ඛාතංවීරියං
සමථභාවොසහිතස්ස වීරියස්ස පදට්ඨාෙන්තිආදිො පරියයසිතබ්බන්ති

ගයහතබ්බං. ‘‘යුේජථා’’ති ඉමිො වුත්තං සමථභාවොසහිතං වීරියං 

‘‘බුද්ධසාසයෙ’’ති ඉමිො වුත්තස්ස මහග්ගතසමාධිස්ස පදට්ඨාෙං, 

යදසොරුළ්හං සුඛාදිකං යසසකම්පි පදට්ඨාෙං පරියයසිතබ්බං. ‘‘ධුොථ

මච්චුයෙොයසෙ’’න්තිපයදෙගහිතං විපස්සොසහිතංවීරියංකියලසධුෙයෙ
සමත්ථාය පඤ්ඤාය පදට්ඨාෙං, යදසොරුළ්හං සමාධිආදිකං යසසකම්පි
පදට්ඨාෙංපරියයසිතබ්බං. 

‘‘යදි ‘ආරම්භථා’තිආදිකං වුත්තං වීරියං සාමඤ්ඤභූතාෙං 
වීරියසමාධිපඤ්ඤාෙංයයව පදට්ඨාෙං සියා, එවං සති කථං වට්ටමූලං

ඡින්දිත්වා විවට්ටං පායපස්සන්තී’’ති වත්තබ්බත්තා පුෙ ‘‘ආරම්භථ 

නික්කමථාති වීරියින්ද්රිෙස්ස පදට්ඨාෙ’’න්තිආදි වුත්තං. ආධිපච්චකිච්චතාය
යුත්තස්සාපි වීරියාධිකස්ස පදට්ඨාෙත්තා ආරභන්තා යයොගාවචරපුග්ගලා
වට්ටමූලං ඡින්දිත්වා විවට්ටං පායපන්තීති වුත්තං යහොති. 
‘‘ආරම්භථා’’තිආදිකාපෙයස්මාවීරියාරම්භවත්ථුආදියදසොයහොති, තස්මා 
ආරම්භවත්ථුආදීනියයවසංවණ්ණිතානිපදට්ඨාෙන්තියචොදෙංමෙසිකත්වා

ආහ ‘‘ඉමානි පදට්ඨාොනි යදසො’’ති. ‘‘ආරම්භථා’’තිආදිකා 
යථාවුත්තපදට්ඨාොනි යදසො යහොති, ෙ වීරියාරම්භවත්ථුආදීනි, තස්මා
පදට්ඨාෙංයයව සංවණ්ණිතන්තිදට්ඨබ්බං. 

එවං ‘‘ආරම්භථා’’තිආදියදසොය පදට්ඨාෙවයසෙ අත්යථො විභත්යතො, 
අම්යහහිචඤායතො, ‘‘කථංතස්සායයවයදසොයපටිපක්ඛවයසෙඅත්යථො 

විභජිතබ්යබො’’ති වත්තබ්බත්තා ‘‘අයුේජන්තාෙං වා’’තිආදි වුත්තං. තත්ථ 

යෙොයග භාවොයං අයුේජන්තාෙං සත්තාෙංඅපරිපක්කඤාණාෙං යෙොයග 
යයොගයහතු වාසොභාගියවයසෙ ආයතිං ජාෙෙත්ථාය 

‘‘ආරම්භථා’’තිආදියදසො ආරද්ධා. යුේජන්තාෙං පරිපක්කඤාණාෙං

සත්තාෙං ආරම්යභ ආරම්භයහතු දිට්යඨව ධම්යම පරිජාෙෙත්ථාය
‘‘ආරම්භථා’’තිආදියදසොආරද්ධා. 
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පටුෙ 

තත්ථ යතසුයුඤ්ජන්තායුඤ්ජන්යතසු පරිපක්කාපරිපක්කඤායණසු යෙ 

අපරිපක්කඤාණා සත්තා ෙ යුඤ්ජන්ති, යත අපරිපක්කඤාණා සත්තා 

පමාදමූලකා හුත්වායයොයගභාවොයංයයෙපමායදෙෙයුඤ්ජන්ති, යසො

පමායදො තණ්හාමූලයකො පමායදො, අවිජ්ජාමූලයකො පමායදොති දුබ්බියධො 

යහොති. තත්ථ තස්මිං දුබ්බියධ පමායද අේොය ෙ නිවුයතො

අවිජ්ජාමූලයකො සත්යතො යෙෙ පමායදෙ යෙෙයට්ඨාෙං ‘‘ඉයම 
උප්පාදවයධම්මා පඤ්චක්ඛන්ධා යඤයයට්ඨාෙං ොමා’’ති ෙප්පජාොති, 

අයං අඤ්ඤාණයහතුයකො පමායදො අවිජ්ජාමූලයකො පමාදා ොම. යයො
පමායදො තණ්හාමූලයකො, යසො පමායදො තිවියධො අනුභාප්පන්ොෙං යභොගාෙං
උප්පාදාය පරියයසන්යතො තණ්හියකො සත්යතො යං පමාදං ආපජ්ජති, අයං
පමායදො ච, උප්පන්ොෙං යභොගාෙං ඨිතත්ථාය රක්ඛන්යතො තණ්හියකො
සත්යතොආරක්ඛනිමිත්තංයංපමාදංආපජ්ජති, අයංපමායදොච, ඨිතං යභොගං
පරිභුඤ්ජන්යතොතණ්හියකොසත්යතොපරියභොගනිමිත්තංයංපමාදංආපජ්ජති, 

අයං පමායදො චාති තිවියධො යහොති. ඉති යලොයක අෙං පමායදො චතුබ්බියධො
අවිජ්ජාපදට්ඨායෙො එකවියධො පමායදො, තණ්හාපදට්ඨායෙො තිවියධො

පමායදොති චතුබ්බියධො යහොති. තත්ථ තාසු අවිජ්ජාතණ්හාසු ොමකායෙො 

ඵස්සාදිොමසමූයහො අවිජ්ජාය පදට්ඨාෙං, රූපකායෙො පථවීආදිරූපසමූයහො
තණ්හාය පදට්ඨාෙං යහොති. ඉදං වුත්තං යහොති –
ආරම්භධාතුනික්කමධාතුසඞ්ඛාතස්ස වීරියස්ස පටිපක්යඛො චතුබ්බියධො
පමායදො නිද්ධායරතබ්යබො, නිද්ධායරත්වා එකවිධස්ස පමාදස්ස අවිජ්ජා 
පදට්ඨාෙං, තිවිධස්ස පමාදස්ස තණ්හා පදට්ඨාෙං. අවිජ්ජාය ොමකායයො
පදට්ඨාෙං, තණ්හාය රූපකායයො පදට්ඨාෙන්ති පටිපක්යඛ ආවට්යටත්වා
පදට්ඨාෙං පරියයසිතබ්බන්ති. 

‘‘කස්මා ොමකායයො අවිජ්ජාය පදට්ඨාෙංභවති, රූපකායයොතණ්හාය

පදට්ඨාෙංභවතී’’තිපුච්ඡිතබ්බත්තා ‘‘තංකිස්ස යහතූ’’තිපුච්ඡිත්වා ‘‘රූපීසු

භයවසු අජ්යඣොසාෙං, අරූපීසු සම්යමොයහො’’ති වුත්තං. රූපීසු භයවසු 

රූපධම්යමසු අහංමමාදිවයසෙ අජ්යඣොසාෙං තණ්හාභිනියවයසොසත්යතසු 
පතිට්ඨියතො යස්මා යහොති, තස්මා රූපකායයො තණ්හාය පදට්ඨාෙං භවති.
අෙමතග්යග හි සංසායර ඉත්ථිපුරිසා අඤ්ඤමඤ්ඤරූපාභිරාමා භවන්ති. 

අරූපීසු ඵස්සාදීසු සුඛුමභාවයතො සම්යමොයහො සත්යතසු පතිට්ඨියතො යස්මා
යහොති, තස්මාොමකායයො අවිජ්ජායපදට්ඨාෙංභවතීතියයොජොකාතබ්බා.
ඉදංවුත්තංයහොති–රූපකායොමකායයසු ආරම්මණකරණවයසෙතණ්හාය 
චඅවිජ්ජායචඋප්පජ්ජෙයතොරූපකායයො තණ්හායපදට්ඨාෙං, ොමකායයො
අවිජ්ජායපදට්ඨාෙන්තිනීහරිතබ්බාවාති. 

‘‘කතයමොරූපකායයො, කතයමොොමකායයො’’තිපුච්ඡිතබ්බත්තා ‘‘තත්ථ

රූපකායෙො රූපක්ඛන්යධො, ොමකායෙො චත්තායරො අරූපියෙො ඛන්ධා’’ති

වුත්තං. තත්ථ යතසු රූපකායොමකායයසු රූපකායෙො රූපසමූයහො ොම

රූපක්ඛන්යධොයහොති, ොමකායෙො ොමසමූයහොොමචත්තායරොඅරූපියෙො
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ඛන්ධාති.ඉයම පඤ්චක්ඛන්ධාඅවිජ්ජාතණ්හාෙංආරම්මණත්තාසඋපාදාො
භයවයුං, ‘‘කතයමෙ උපාදායෙෙසඋපාදාොභවන්තී’’තිපුච්ඡිතබ්බත්තා

තයථව පුච්ඡිත්වා විස්සජ්යජතුං ‘‘ඉයම පේචක්ඛන්ධා කතයමෙ

යපාදායෙෙ සයපාදාො? තණ්හාෙ ච අවිජ්ජාෙ චා’’ති වුත්තං. තත්ථ
උපාදාෙභූතායතණ්හායචඋපාදාෙභූතාය අවිජ්ජායචඉයමපඤ්චක්ඛන්ධා
සඋපාදාොොමභවන්තීතියයොජොකාතබ්බා. 

‘‘කිත්තකානිඋපාදාොනිතණ්හාොමභවන්ති, කිත්තකානි උපාදාොනි

අවිජ්ජා ොම භවන්තී’’ති පුච්ඡිතබ්බත්තා ‘‘තත්ථ තණ්හා ද්යව’’තිආදි

වුත්තං. තත්ථාතිතාසු තණ්හාඅවිජ්ජාසු.කාමුපාදාෙඤ්චසීලබ්බතුපාදාෙඤ්ච
ද්යවඋපාදාොනිතණ්හාොම භවන්ති.තණ්හාවයසෙහි ‘‘මමසීලං, මම
වත’’න්ති පරාමසෙං භවති. දිට්ඨුපාදාෙඤ්ච අත්තවාදුපාදාෙඤ්ච ද්යව
උපාදාොනි අවිජ්ජා ොම භවන්ති. අවිජ්ජාවයසෙ හි සස්සතදිට්ඨි යචව
අහංමමාදිදිට්ඨි ච භවන්ති. ‘‘ඉයමහිචතූහිඋපාදායෙහි සඋපාදාෙක්ඛන්ධා

චතූසු සච්යචසු කිත්තකං සච්චං ොමා’’ති පුච්ඡිතබ්බත්තා ‘‘ඉයමහී’’තිආදි

වුත්තං. යෙ යලොකියක්ඛන්ධා සඋපාදාො ඛන්ධා භවන්ති, උපාදායෙෙ හි 

උපාදාොනිපි භවන්ති, ඉදං සඋපාදාෙක්ඛන්ධපඤ්චකං දුක්ඛං දුක්ඛසච්චං

ොම. යානි චත්තාරි උපාදාොනි දුක්ඛකාරණානි භවන්ති, අෙං 

උපාදාෙචතුක්යකො සමුදයෙො සමුදයසච්චං ොම භවති. පේචක්ඛන්ධාති

සඋපාදාො පඤ්චක්ඛන්ධා දුක්ඛවත්ථුභාවයතො දුක්ඛං. යතසන්ති

සඋපාදාොෙං පඤ්චක්ඛන්ධාෙං. ධම්මං යදයසතීති ‘‘ආරම්භථා’’තිආදිකං
ධම්මං යවයෙයයානුභාරූපං භගවා යදයසති. සාමඤ්යඤෙ පුබ්යබ වුත්තම්පි

අත්ථවයසෙ වියසසං දස්යසතුං පුෙ ‘‘දුක්ඛස්ස පරිේොෙ, සමුදෙස්ස

පහාොො’’තිවුත්තං. 

30. ආරම්භපටිපක්ඛභූතපමාදවයසෙ පුරිමසච්චද්වයං ආචරියයෙ
නිද්ධාරිතං, අම්යහහිචඤාතං, ‘‘ඉතරසච්චද්වයංකථංනිද්ධාරිතබ්බ’’න්ති
වත්තබ්බත්තා තං ද්වයම්පි පමාදමුයඛයෙව නිද්ධාරිතබ්බන්ති දස්යසතුං 

‘‘තත්ථ යෙො තිවියධො’’තිආදි වුත්තං. තත්ථ තත්ථාති යතසු 

තණ්හාමූලකඅවිජ්ජාමූලයකසුපමායදසු. තස්සාතිතිවිධස්ස තණ්හාමූලකස්ස

පමාදස්ස. සම්පටියවයධොති අස්සාදාදීෙං පරිජාෙයෙෙ. රක්ඛ ාති

අත්තචිත්තස්ස රක්ඛණසඞ්ඛාතා. පටිසංහර ාති ‘‘තස්සා’’ති ඉමිො 
වුත්තස්ස පමාදස්ස පටිපක්ඛභූයතෙ අප්පමාදාෙනුභායයොයගෙ සංහරණා යා

යඛපො අත්ථි, අෙං පමාදස්ස පටිපක්ඛභූයතෙ අප්පමාදානුභායයොයගෙ

පවත්තා යඛපෙසඞ්ඛාතාභාවො සමයථො ොමාතිපමාදස්සපටිපක්ඛමුයඛෙ
පුෙ ආවට්යටත්වාසමයථොනිද්ධාරියතොති. 

‘‘යසො සමයථො කථං යකෙ උපායයෙ භවතී’’ති පුච්ඡිතබ්බත්තා තථා 

පුච්ඡිත්වා උපායං දස්යසතුං ‘‘යසො කථ’’න්තිආදි වුත්තං. තත්ථ කථන්ති

යකෙඋපායයෙ.‘‘කායමන්තීති කාමා, කාමීයන්තීතිවා කාමා’’තිවුත්තාෙං 
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ද්වින්ෙං කාමාෙං පටිච්ච උප්පජ්ජමාෙං අස්සාදේච, ‘‘අප්පස්සාදා කාමා
බහුදුක්ඛා’’තිආදි (ම. නි. 1.235) වචෙයතො අප්පස්සාදනීයාෙං කාමාෙං

පටිච්ච උප්පජ්ජමාෙං ආදීෙවේච.කාමාෙන්ති චකම්මත්යථ සාමිවචෙං.
යතෙ වුත්තං –‘‘කායම පටිච්චා’’ති (යෙත්ති. අට්ඨ. 30). ‘‘කාමාෙයමතං

නිස්සරණං, යදිදං යෙක්ඛම්ම’’න්ති (ඉතිවු. 72) වචෙයතො නිස්සර න්ති

ඉධ පඨමජ්ඣාෙං අධිප්යපතං. යවොකාරන්ති එත්ථ ව-කායරොආගයමො, ඔ-

කාරං ලාමකභාවං. ආනිසංසන්ති චතුපාරිසුද්ධිසීලාදිකං. යදා ජාොති, තදා
යතෙඋපායයෙ සමයථොභවතීතිඅත්යථො. 

සමයථො ආචරියයෙ විභත්යතො, අම්යහහි ච ඤායතො, ‘‘කතමා

විපස්සො’’තිපුච්ඡිතබ්බත්තාවිපස්සෙංවිභජිතුං ‘‘තත්ථොවීමංසා’’තිආදි
වුත්තං. අථ වා කාමාෙං අස්සාදාදයයො යදා ජාොති, තදා සමයථො භවතීති
වුත්යතො, ‘‘තස්මිං සමයථ භවමායෙ සතිකතමා භවතී’’ති පුච්ඡිතබ්බත්තා 

‘‘තත්ථොවීමංසා’’තිආදිවුත්තං.තත්ථ තත්ථාතිතස්මිංසමයථභවමායෙ

සතිඅස්සාදාදීෙං ො අනිච්චාදිවීමංසායපපරික්ඛා පඤ්ඤා භවති, අෙං වීමංසා

උපපරික්ඛා පඤ්ඤා වියසයසෙ පස්සෙයතො විපස්සො ොම. අථ වා
තිවිධස්සතණ්හාමූලකස්සපමාදස්ස සම්පටියවයධෙරක්ඛණාපටිසංහරණා, 
අයංසමයථොතිආචරියයෙවුත්යතො, ‘‘කතමාවිපස්සො’’ති පුච්ඡිතබ්බත්තා 

‘‘තත්ථොවීමංසා’’තිආදිවුත්තං.තත්ථ තත්ථාතිතස්මිංයථාවුත්යතසමයථ

සතියථාවුත්තස්ස පමාදස්සඅනිච්චාදිවයසෙ ොවීමංසායපපරික්ඛා පඤ්ඤා 

උප්පන්ො, අෙං වීමංසා උපපරික්ඛා පඤ්ඤා වියසයසෙ පස්සෙයතො 

විපස්සො ොම.වීමංසාවදුබ්බලා, උපපරික්ඛාබලවතීති වියසයසො. 

සමයථොයචවවිපස්සොචද්යවධම්මාආචරියයෙනිද්ධාරිතා, ‘‘ඉයම 

නිද්ධාරිතාද්යවධම්මාකිංගච්ඡන්තී’’තිවත්තබ්බත්තා ‘‘ඉයම ද්යව’’තිආදි
වුත්තං. සමයථො සමථභාවොපාරිපූරිං ගච්ඡති, විපස්සො 
විපස්සොභාවොපාරිපූරිං ගච්ඡති. ‘‘ඉයමසු ද්වීසු ධම්යමසු භාවියමායෙසු

කතයම යයොගාවචයරෙපහීයන්තී’’තිවත්තබ්බත්තා ‘‘ඉයමූ’’තිආදි වුත්තං.
සමයථ ධම්යම භාවියමායෙ තණ්හා යයොගාවචයරෙ පහීයති, විපස්සොය
භාවියමාොයඅවිජ්ජායයොගාවචයරෙපහීයතීතිඉයමද්යවපහාතබ්බාධම්මා 
පහීයන්ති තණ්හා යචව අවිජ්ජා ච. ‘‘ඉයමසු ද්වීසු ධම්යමසු පහීයමායෙසු
කතයම ධම්මා නිරුජ්ඣන්තී’’ති පුච්ඡිතබ්බත්තා උපාදාොදයයොපි

නිරුජ්ඣන්තීති සකලවට්ටදුක්ඛනියරොධං දස්යසන්යතො ‘‘ඉයමසු ද්වීසු

ධම්යමසු පහීයෙූ’’තිආදිමාහ.තත්ථතණ්හායසමථභාවොයපහීයමාොය, 
අවිජ්ජාය විපස්සොභාවොය පහීයමාොය ඉයමසු ද්වීසු ධම්යමසු ද්වීහි

භාවොහි පහීයෙසු කාමුපාදාොදීනි චත්තාරි යපාදාොනි 

වික්ඛම්භෙසමුච්යඡදවයසෙ නිරුජ්ඣන්ති, ෙ භඞ්ගක්ඛණවයසෙ. 

එත්ථාහ – ‘‘තණ්හානියරොධා උපාදාෙනියරොයධො’’ති වුත්තත්තා 
‘‘තණ්හායපහීයමාොයඋපාදාොනිනිරුජ්ඣන්තී’’තිවචෙංයුත්තංයහොතු, 
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කථංඅවිජ්ජාය පහීයමාොයඋපාදාොනිනිරුජ්ඣන්තීති? ‘‘තණ්හානියරොධා
උපාදාෙනියරොයධො’’ති පායඨ අවිජ්ජාසහිතතණ්හානියරොධා
උපාදාෙනියරොයධොති අත්ථසම්භවයතො. යථා හි තණ්හාසහිතාව අවිජ්ජා
සඞ්ඛාරාෙං පච්චයයො, එවං අවිජ්ජාසහිතාවතණ්හා උපාදාොෙං පච්චයයො
යහොතීති අවිජ්ජාසහිතතණ්හානියරොධා උපාදාෙනියරොයධොති අත්යථො

සම්භවතීති ගයහතබ්යබො. වික්ඛම්භෙසමුච්යඡදවයසෙ යපාදාෙනියරොධා 

තයථව භවනියරොයධොති එස ෙයයො යසයසසුපි. එවයමතස්ස යකවලස්ස

දුක්ඛක්ඛන්ධස්ස නියරොයධොති එත්ථාපි තණ්හාසහිතඅවිජ්ජානියරොධා 

සඞ්ඛාරනියරොයධොතිආදියකො ගහියතොති දට්ඨබ්යබො. ඉතීති එවං 

විසභාගසභාගධම්මාෙං ආවට්ටෙවයසෙ නිද්ධාරිතානි ච පුරිමකානි ද්යව 

සච්චානි ච, සමයථො ච විපස්සො ච ඉයම ද්යව ධම්මා මග්යගො ච 

මග්ගසච්චඤ්ච, වට් නියරොයධො වට්ටනියරොධසච්චඤ්ච නිබ්බාෙන්ති
චත්තාරිසච්චානිනිද්ධාරිතානි. 

‘‘වීරියපටිපක්ඛභූතස්ස පමාදාදිධම්මස්ස වයසෙ වා සභාගභූතස්ස 
පමාදාදිධම්මස්ස වයසෙ වා ආවට්යටත්වා චතුන්ෙං සච්චාෙං
නිද්ධාරිතබ්බභායවො අම්යහහි යකෙ සද්දහිතබ්යබො’’ති වත්තබ්බත්තා 

‘‘යතොහා’’තිආදි වුත්තං. යතෙ තථා නිද්ධාරිතබ්බභායවෙ භගවා
‘‘ආරම්භථ නික්කමථා’’තිආදිගාථාවචෙං ආහ, යතෙ ‘‘ආරම්භථ 
නික්කමථා’’තිආදිගාථාවචයෙෙ තථා චතුන්ෙං සච්චාෙං
නිද්ධාරිතබ්බභායවොතුම්යහහි සද්දහිතබ්යබොතිවුත්තංයහොති. 

‘‘ආරම්භථ නික්කමථා’තිආදිො යවොදාෙපක්ඛංයයව නික්ඛිපිත්වා 
තස්යසව යවොදාෙපක්ඛස්ස විසභාගධම්මසභාගධම්මවයසයෙව
ආවට්යටත්වා චතුසච්චනිද්ධාරණං කාතබ්බ’’න්ති පුච්ඡිතබ්බත්තා
සංකියලසපක්ඛම්පි නික්ඛිපිත්වා තස්යසව සංකියලසස්ස
විසභාගධම්මසභාගධම්මවයසෙපි ආවට්යටත්වා චතුසච්චනිද්ධාරණං

දස්යසන්යතො ‘‘ෙථාපි මූයල’’තිආදිගාථාවචෙමාහ. අට්ඨකථාෙං පෙ– 

‘‘එවං යවොදාෙපක්ඛං නික්ඛිපිත්වා තස්ස විසභාගධම්මවයසෙ, 
සභාගධම්මවයසෙ ච ආවට්ටෙං දස්යසත්වා ඉදානි සංකියලසපක්ඛං 
නික්ඛිපිත්වා තස්ස විසභාගධම්මවයසෙ, සභාගධම්මවයසෙ ච
ආවට්ටෙං දස්යසතුං ‘යථාපි මූයල’ති ගාථමාහා’’ති (යෙත්ති. අට්ඨ.
30) – 

වුත්තං. ගාථාත්යථොපි අට්ඨකථායං වුත්යතො. තථාපි යතියපොතාෙං අත්ථාය
අට්ඨකථානුභාසායරයෙවකථයිස්සාම. 

සමූයහො රුක්යඛො මූලති පතිට්ඨාති එයතෙ අවයයවෙ භූමිභායග

ඨියතොති මූලං, කිං තං? භූමිභායග ඨියතො මූලසඞ්ඛායතො රුක්ඛාවයයවො, 
තස්මිං මූයල. ෙත්ථි උපද්දයවො ඵරසුයඡදාදිඅන්තරායයො අස්ස මූලස්සාති 
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පටුෙ 

අනුපද්දයවො. දළ්යහති උපද්දවාභායවෙ සභාවයතො ථියර සති. ඡින්දීයතීති 

ඡින්යෙො, යකො යසො? භූමියං පතිට්ඨිතමූලසහියතො රුක්ඛාවයයවො, ෙ

ඡින්දිත්වාගහියතොරුක්ඛාවයයවො.රුහතිවඩ්ෙතීති රුක්යඛො. යසොචභූමියං
පතිට්ඨිතමූලසහියතො රුක්ඛාවයයවො රුක්යඛොති වුත්යතො යථා ‘‘සමුද්යදො

දිට්යඨො’’ති. පුෙයරව රූහතීති පුෙ අඞ්කුරුප්පාදෙං සන්ධාය වුත්තං. 

තණ්හානුසයෙති අත්තභාවසඞ්ඛාතස්ස රුක්ඛස්ස මූයල. අනූහයතති 

අරහත්තමග්ගඤායණෙඅනුභාපච්ඡින්යෙසති ඉදං අත්තභාවසඞ්ඛාතං දුක්ඛං 

දුක්ඛයහතු පුෙප්පුෙං අබ්යබොච්ඡින්ෙං නිබ්බත්තති ෙ නිරුජ්ඣතියයවාති 
ගාථාත්යථො. 

‘‘ඉධ ගාථායං යයො තණ්හානුභාසයයො අනූහතභායවෙ දුක්ඛස්ස 

නිබ්බත්තෙස්සමූලන්තිවුත්යතො, අෙංතණ්හානුසයෙො කතමස්සාතණ්හාය
අනුභාසයයො’’ති පුච්ඡති, ‘‘තණ්හාය කාමතණ්හාදිවයසෙ බහුවිධත්තා 

භවතණ්හාෙ අනුභාසයයො’’ති විස්සජ්යජති භවස්සාදතණ්හාභාවයතො. යෙො 

අනුභාසයයො එතස්ස භවතණ්හාසඞ්ඛාතස්ස ධම්මස්ස පච්චයයො යහොති, අෙං 

අනුභාසයයො අවිජ්ජානුභාසයයො යහොති. ‘‘අනුභාසයයො බහුවියධො, කස්මා

අවිජ්ජානුභාසයයොති සද්දහිතබ්යබො’’ති වත්තබ්බත්තා ‘‘අවිජ්ජාපච්චො හි

භවතණ්හා’’ති වුත්තං. අවිජ්ජාය භවතණ්හාය පච්චයත්තා අවිජ්ජානුභාසයයො
සද්දහිතබ්යබො. අවිජ්ජාය හි භයවසු ආදීෙවස්ස අදස්සෙවයසෙ

භවස්සාදතණ්හා භවතීති. ඉයම ද්යව කියලසාතිආදිම්හි යහට්ඨා
වුත්තෙයානුභාසායරෙ චත්තාරි සච්චානි නිද්ධායරත්වා
විසභාගසභාගධම්මාවට්ටෙං විඤ්ඤාතබ්බං, සමථවිපස්සො පෙ 
මග්ගසම්පයුත්තාවගයහතබ්බා. 

‘‘සබ්බපාපස්සා’’තිආදිකස්ස අනුභාසන්ධයත්යථො අට්ඨකථාෙං (යෙත්ති.

අට්ඨ. 30) වුත්යතො. සබ්බපාපස්සාති කම්මපථභාවප්පත්තාපත්තස්ස

නිරවයසසස්ස අකුසලස්ස. අකර න්ති සපරසන්තායෙසු අනුභාප්පාදෙං. 

කුසලස්සාති කම්මපථභාවප්පත්තාපත්තස්ස යතභූමකකුසලස්ස යචව

යලොකුත්තරකුසලස්සච. යපසම්පදාතිසන්තායෙඋප්පාදෙවයසෙසම්පදා.

සස්ස අත්තයෙො චිත්තන්ති සචිත්තං, සචිත්තස්ස පරියයොදාපෙං යවොදාෙං 

අරහත්තඵලුප්පත්තියාති සචිත්තපරියෙොදාපෙං. අරහත්තමග්ගුණප්පායදො පෙ

‘‘කුසලස්ස උපසම්පදා’’ති පයදෙ ගහියතො. එතං අකරණාදිත්තයදීපෙං 

බුද්ධාෙං සම්මාසම්බුද්ධාෙං සාසෙං ඔවායදොතිගාථාත්යථො. 

ගාථායං යස්ස පාපස්ස අකරණං වුත්තං, තං පාපං 

දුච්චරිතකම්මපථවයසෙ විභජිතුං ‘‘සබ්බපාපං ොමා’’තිආදි වුත්තං. 

යදොසසමුට්ඨාෙන්ති යයභුයයවයසෙ වුත්තං, යලොභසමුට්ඨාෙම්පි භවති. 

යලොභසමුට්ඨාෙන්තිපි යයභුයයවයසෙ වුත්තං, යදොසසමුට්ඨාෙම්පි භවති. 

යමොහසමුට්ඨාෙම්පි තයථව වුත්තං. යලොභසමුට්ඨාෙයදොසසමුට්ඨාෙම්පි
සම්භවතීති දට්ඨබ්බං. සබ්බපායපො දුච්චරිතකම්මපථප්පයභයදෙ විභත්යතො, 
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‘‘එත්තයකයෙව විභජිතබ්යබො, උදාහු අඤ්යඤෙ විභජිතබ්යබො’’ති

පුච්ඡිතබ්බත්තා අඤ්යඤෙ අකුසලමූලඅගතිගමෙයභයදෙපි විභජිතුං ‘‘ො

අභිජ්ඣා’’තිආදි වුත්තං. අට්ඨකථාෙං පෙ ‘‘එවං
දුච්චරිතඅකුසලකම්මපථකම්මවිභායගෙ ‘සබ්බපාප’න්ති එත්ථ වුත්තපාපං 
විභජිත්වා ඉදානිස්ස අකුසලමූලවයසෙ අගතිගමෙවිභාගම්පි දස්යසතුං
‘අකුසලමූල’න්තිආදි වුත්ත’’න්ති (යෙත්ති. අට්ඨ. 30) අනුභාසන්ධයත්යථො
වුත්යතො. යමොහවයසෙ සභාවං අජාෙන්තස්ස භයසම්භවයතො යං භයා ච

යමොහාචඅගතිංගච්ඡති, ඉදං යමොහසමුට්ඨාෙන්තිවුත්තං. 

සබ්බපායපො ආචරියයෙ විභත්යතො, අම්යහහි ච ඤායතො, ‘‘කතමං 

සබ්බපාපස්සඅකරණ’’න්තිපුච්ඡිතබ්බත්තා තත්ථයලොයභො අසුභාො’’තිආදි

වුත්තං. අට්ඨකථාෙං පෙ– 

‘‘එත්තාවතා ‘සබ්බපාපස්ස අකරණ’න්තිඑත්ථපාපං දස්යසත්වා 
ඉදානිතස්සඅකරණංදස්යසන්යතො ‘යලොයභො…යප.…පඤ්ඤායා’ති
තීහිකුසලමූයලහිතිණ්ණං අකුසලමූලාෙංපහාෙවයසෙසබ්බපාපස්ස
අකරණංඅනුභාප්පාදෙමාහා’’ති(යෙත්ති.අට්ඨ.30) – 

වුත්තං. සුභාධිමුත්තවයසෙ පවත්යතො යලොයභො අසුභාෙ අසුභභාවොය

තථාපවත්යතෙ අයලොයභෙ තදඞ්ගවික්ඛම්භෙප්පහායෙෙ පහීෙති, 

සත්යතසු කුජ්ඣෙදුස්සෙවයසෙ පවත්යතො යදොයසො යමත්තාෙ 
යමත්තාභාවොය තථාපවත්යතෙ අයදොයසෙ ච 

තදඞ්ගවික්ඛම්භෙප්පහායෙෙ පහීෙති, සත්යතසු යචව සඞ්ඛායරසු ච

මුය්හෙවයසෙ පවත්යතො යමොයහො පේොෙ විචාරණපඤ්ඤාය ච

භාවොමග්ගපඤ්ඤායච තදඞ්ගවික්ඛම්භෙසමුච්යඡදප්පහායෙෙ පහීෙති. 

‘‘යදි තීහි කුසලමූයලයහව අකුසලමූලානි පහීයන්ති, එවං සති

උයපක්ඛාකරුණාමුදිතා නිරත්ථකා භයවයු’’න්ති වත්තබ්බත්තා ‘‘තථා

යලොයභො යයපක්ඛාො’’තිආදි වුත්තං. යයපක්ඛාොති ‘‘සබ්යබ සත්තා
කම්මස්සකා’’තිආදිො භාවිතාය උයපක්ඛාය. මුදිතා අරතිං වූපසයමත්වා

අරතියා මූලභූතං යමොහම්පි පජහතීති මෙසි කත්වා ‘‘යමොයහො මුදිතාෙ

පහාෙං අබ්භත්ථං ගච්ඡතී’’ති වුත්තං. ‘‘අකුසලමූලාෙං කුසලමූලාදීහි
පහාතබ්බත්තං යකෙ අම්යහහි සද්දහිතබ්බ’’න්ති වත්තබ්බත්තා 

‘‘යතොහා’’තිආදි වුත්තං. යතෙ තථා පහාතබ්බත්යතෙ භගවා
‘‘සබ්බපාපස්ස අකරණ’’න්ති වචෙං ආහ, යතෙ ‘‘සබ්බපාපස්ස
අකරණ’’න්ති වචයෙෙ තථා පහාතබ්බත්තං තුම්යහහි සද්දහිතබ්බන්ති
වුත්තංයහොති. 

31. ‘‘එත්තාවතා චසබ්බපායපොවිභත්යතො, තස්සඅකරණඤ්චවිභත්තං
සියා, එවං සති අට්ඨමිච්ඡත්තාෙං අකරණං අනිවාරිතං සියා’’ති
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වත්තබ්බත්තා ‘‘සබ්බපාපං ොම අට්ඨ මිච්ඡත්තානී’’තිආදි වුත්තං. 

මිච්ඡාසතීති අනිච්චාදීසු ‘‘නිච්ච’’න්ති අනුභාස්සරණචින්තොදිවයසෙ
පවත්තඅකුසලප්පවත්ති. 

සබ්බපාපස්ස අකරණං බහුධා ආචරියයෙ විභත්තං, අම්යහහි ච 
විඤ්ඤාතං, ‘‘කථං කුසලස්ස සම්පදා විභජිතබ්බා විඤ්ඤාතබ්බා’’ති

වත්තබ්බත්තා කුසලස්ස සම්පදං විභජිත්වා දස්යසන්යතො ‘‘අට්ඨසු

මිච්ඡත්යතසු පහීයෙූ’’තිආදිමාහ. අට්ඨ සම්මත්තානීති සම්මාදිට්ඨි
සම්මාසඞ්කප්යපො සම්මාවාචා සම්මාකම්මන්යතො සම්මාආජීයවො 
සම්මාවායායමො සම්මාසති සම්මාසමාධීති අට්ඨසම්මත්තානි

විසභාගපරිවත්තෙධම්මවයසෙ සම්පජ්ජන්ති. අතීතස්සාති අතීයතෙ
සම්මාසම්බුද්යධෙ යදසිතස්ස. විපස්සියෙො හි භගවයතො අයං

පාතියමොක්ඛුද්යදසගාථා. චිත්යත පරියෙොදාපියතති චිත්තපටිබද්ධා
පඤ්චක්ඛන්ධාපි පරියයොදාපිතා භවන්ති. ‘‘චිත්තපරියයොදාපියතෙ
පඤ්චන්ෙංඛන්ධාෙංපරියයොදාපිතභායවොකථං අම්යහහිසද්දහිතබ්යබො’’ති

වත්තබ්බත්තා ‘‘එවේහී’’තිආදි වුත්තං. එවං වුත්තප්පකායරෙ භගවා යං
‘‘යචයතොවිසුද්ධත්ථං භික්ඛයව තථාගයත බ්රහ්මචරියං වුස්සතී’’ති වචෙං
ආහ, යතෙ ‘‘යචයතො…යප.… වුස්සතී’’ති වචයෙෙ තුම්යහහි 
සද්දහිතබ්යබොති වුත්තං යහොති. ‘‘පරියයොදාපො කතිවිධා භවන්තී’’ති

වත්තබ්බත්තා ‘‘දුවිධා හී’’තිආදි වුත්තං. සමථවිපස්සොය 
නීවරණප්පහාෙඤ්ච අරියමග්ගභාවොය අනුභාසයසමුග්ඝායතො චාති 
පරියයොදාපෙස්සදුවිධත්තාපඤ්චක්ඛන්ධාපරියයොදාපිතාභවන්තීතිඅත්යථො. 
පහීෙනීවරණානුභාසයාහිපුග්ගලාපසාදනීයවණ්ණායහොන්ති. 

‘‘පරියයොදාපෙස්ස කිත්තිකා භූමියයො’’ති පුච්ඡිතබ්බත්තා ‘‘ද්යව

පරියෙොදාපෙභූමියෙො’’තිආදි වුත්තං. ‘‘‘සබ්බපාපස්ස 
අකරණ’න්තිආදිගාථාය යදසියතසු ධම්යමසු කතමං දුක්ඛසච්චං, කතමං
සමුදයසච්චං, කතමංමග්ගසච්චං, කතමංනියරොධසච්ච’’න්තිපුච්ඡිතබ්බත්තා 

‘‘තත්ථෙංපටියවයධො’’තිආදිවුත්තං. තත්ථාතිගාථායයදසියතසුධම්යමසු 

ෙං ඛන්ධපඤ්චකං පටියවයධෙ පරිඤ්ඤාභිසමයයෙ පරියයොදායපති, ඉදං 

ඛන්ධපඤ්චකං දුක්ඛං දුක්ඛසච්චං භයව. ෙයතො තණ්හාසංකියලසයතො

ඛන්ධපඤ්චකං පරියයොදායපති, අෙං තණ්හාසංකියලයසො සමුදයෙො 

සමුදයසච්චං. යෙෙ අරියමග්ගඞ්යගෙ පරියයොදායපති, අෙං අරිෙමග්යගො 

මග්ගසච්චං. ෙං අසඞ්ඛතධාතුං අධිගයතෙ පුග්ගයලෙ පරියයොදාපිතං, අෙං 

අසඞ්ඛතධාතුධම්යමො නියරොයධො නියරොධසච්චං භයව. ඉමානි චත්තාරි 

සච්චානි ගාථාය යදසිතධම්මාෙං සභාගවිසභාගධම්මාවට්ටෙවයසෙ

නිද්ධාරිතානි. ‘‘යතොහා’’තිආදිකස්ස අත්යථො යහට්ඨා වුත්තෙයයෙ 
යවදිතබ්යබො. 
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පටුෙ 

‘‘සබ්බපාපස්ස අකරණ’’න්තිආදිගාථාය යදසිතාෙං ධම්මාෙං 
සභාගවිසභාගධම්මාවට්ටෙවයසෙ චත්තාරි සච්චානි ආචරියයෙ
නිද්ධාරිතානි, අම්යහහිච විඤ්ඤාතානි. 

‘‘‘ධම්යමො හයව රක්ඛති ධම්මචාරිං, ඡත්තං මහන්තං යථ 
වස්සකායල; 
එසානිසංයසොධම්යමසුචිණ්යණ, ෙදුග්ගතිංගච්ඡතිධම්මචාරී’ති – 

ගාථායයදසිතාෙංධම්මාෙංවිසභාගසභාගධම්මාෙංආවට්ටෙවයසෙකථං 

චත්තාරි සච්චානි නිද්ධාරිතානී’’ති වත්තබ්බත්තා ‘‘ධම්යමො 

හයව’’තිආදිමාහ. තාය ගාථාය යදසියත ධම්යම විභජිත්වා දස්යසන්යතො 

‘‘ධම්යමො ොමා’’තිආදිමාහ. තත්ථ ධම්යමො ොමාති පුඤ්ඤධම්යමො ොම. 

ඉන්ද්රිෙසංවයරොති මෙච්ඡට්ඨින්ද්රියසංවරසීලාදියකොසබ්යබොසංවයරො. යතෙ
වුත්තං –‘‘ඉන්ද්රියසංවරසීයසෙ යචත්ථ සබ්බම්පි සීලං ගහිතන්ති 

දට්ඨබ්බ’’න්ති(යෙත්ති.අට්ඨ.31). චත්තායරො අපාො දුක්කටකම්මකාරීෙං

ගතිභූතත්තා දුග්ගති. සබ්බා යපපත්තියෙො පෙ

දුක්ඛදුක්ඛසඞ්ඛාරදුක්ඛවිපරිණාමදුක්ඛසමඞ්ගීෙං ගතිභූතත්තා දුග්ගති ොම. 

‘‘තස්මිං දුවියධ ධම්යම ඉන්ද්රියසංවරධම්යමො කත්ථ ඨියතො, කථං 

සුචිණ්යණො, කුයතො රක්ඛතී’’ති පුච්ඡිතබ්බත්තා ‘‘තත්ථ ො 

සංවරසීයල’’තිආදිවුත්තං. තත්ථාතිතස්මිංදුවියධ ධම්යම.සංවරසීයලඨිතා

යා අඛණ්ෙකාරිතා යහොති, අෙං අඛණ්ෙවයසෙ කාතබ්යබො සංවරසීයල

ඨියතො සුට්ඨු ආචිණ්ණපරිචිණ්යණො පුඤ්ඤධම්යමො චතූහි අපායෙහි 

අත්තයෙොආධාරං අත්තාෙංරක්ඛන්තංපුග්ගලංඑකන්තිකභායවෙ රක්ඛති, 
අයෙකන්තිකභායවෙ පෙ රක්ඛිතමත්යතො පුඤ්ඤධම්යමොපි රක්ඛතීති

අත්යථො ගයහතබ්යබො. අපායෙහීති ච පධාෙවයසෙ වුත්තං, 
යරොගාදිඅන්තරායයතොපි රක්ඛති. යරොගාදිඅන්තරායයො වා අයයතො
අපගතත්තාඅපායන්යතොගයධොතිදට්ඨබ්යබො. 

‘‘තථා රක්ඛතීතියකෙඅම්යහහි සද්දහිතබ්යබො’’තිවත්තබ්බත්තා ‘‘එවං

භගවා’’තිආදි වුත්තං. එවං වුත්තප්පකායරෙ ලක්ඛණපකාරදස්සෙං භගවා 
‘‘ද්යවමා, භික්ඛයව, සීලවයතොගතියයොයදවාචමනුභාස්සාචා’’තියංවචෙං
ආහ, යතෙ ‘‘ද්යවමා…යප.… මනුභාස්සා චා’’ති වචයෙෙ තුම්යහහි
සද්දහිතබ්යබොති වුත්තං යහොති. ‘‘සංවරසීයල ඨිතස්ස අඛණ්ෙකාතබ්බස්ස
සුචිණ්ණස්ස පුඤ්ඤධම්මස්ස අපායයහි රක්ඛයණ එකන්තිකභායවො යකෙ

සුත්යතෙ දීයපතබ්යබො’’ති වත්තබ්බත්තා ‘‘එවේච ොළන්දාෙ’’න්තිආදි

වුත්තං. තත්ථ එවේචාති ඉමිො ඉදානි වුච්චමායෙෙ පකායරෙපි

වුත්තප්පකායරො අත්යථො යවදිතබ්යබො. ොළන්දාෙන්ති ොළන්දොමයක

නිගයම නිසින්යෙො අසිබන්ධකොමස්ස පුත්යතො ගාමණි ගාමයජට්ඨයකො 

භගවන්තං එතං වුච්චමාෙං‘‘බ්රාහ්මණා, භන්යත’’තිආදිවචෙං අයවොච. 
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බ්රාහ්ම ාතිබාහිරකාබ්රාහ්මණා. භන්යතතිභගවන්තංගාමණිආලපති. 

පච්ඡාභූමකාතිපච්ඡිමදිසායනිසින්ෙකා. යෙයායපන්තීතිමනුභාස්සයලොකයතො
උද්ධංයදවයලොකංයායපන්ති පායපන්ති. 

ඉධස්සාති ඉධයලොයක අස්ස භයවයය. පුරියසො පාණාතිපාතී…යප.…
මිච්ඡාදිට්ඨියකො අස්ස භයවයයාති යයොජො. යසසං පා යතො යචව 
වුත්තානුභාසායරෙචයඤයයං. 

32. ‘‘විසභාගධම්මසභාගධම්මාවට්ටෙවයසෙ චතුන්ෙං සච්චාෙං 

නිද්ධාරිතභායවොයකෙඅම්යහහිසද්දහිතබ්යබො’’තිවත්තබ්බත්තා ‘‘යතොහ

මහාකච්චායෙොඑකම්හිපදට්ඨායෙ’’තිවුත්තං. 

‘‘එත්තාවතා ච ආවට්යටො හායරො පරිපුණ්යණො, අඤ්යඤො නියුත්යතො 

ෙත්ථී’’ති වත්තබ්බත්තා ‘‘නියුත්යතො ආවට්ය ො හායරො’’ති වුත්තං. යස්සං
යස්සං පා යං යයො යයො ආවට්යටො හායරො යථාලාභවයසෙ යයොජියතො, 
තස්සං තස්සං පා යං යසො යසො ආවට්යටො හායරො තථා නිද්ධායරත්වා 

යුත්යතො යයොජියතොතිඅත්යථොදට්ඨබ්යබො. 

ඉතිආවට්ටහාරවිභඞ්යගසත්තිබලානුභාරූපාරචිතා 

විභාවොනිට්ඨිතා. 

පණ්ඩියතහිපෙඅට්ඨකථාටීකානුභාසායරයෙවගම්භීරත්යථොවිත්ථාරයතො 
විභජිත්වාගයහතබ්යබොති. 

8. විභත්තිහාරවිභඞ්ගවිභාවො 

33. යයෙ යයෙ සංවණ්ණොවියසසභූයතෙ ආවට්ටහාරවිභඞ්යගෙ
ආවට්යටතබ්බා පදට්ඨාොදයයො විභත්තා, යසො සංවණ්ණොවියසසභූයතො
ආවට්ටහාරවිභඞ්යගො පරිපුණ්යණො, ‘‘තත්ථ කතයමො

විභත්තිහාරවිභඞ්යගො’’ති පුච්ඡිතබ්බත්තා ‘‘තත්ථ කතයමො

විභත්තිහායරො’’තිආදි වුත්තං. තත්ථ තත්ථාති යතසුනිද්දිට්යඨසු යසොළසසු

යදසොහාරාදීසු කතයමො සංවණ්ණොවියසයසො විභත්තිහායරො 
විභත්තිහාරවිභඞ්යගො ොමාති පුච්ඡති. ‘‘ධම්මඤ්ච පදට්ඨාෙං
භූමිඤ්චා’’තිආදිනිද්යදසස්ස ඉදානි මයා වුච්චමායෙො ‘‘ද්යව
සුත්තානී’’තිආදියකො විත්ථාරභූයතො සංවණ්ණොවියසයසො විභත්තිහායරො 
විභත්තිහාරවිභඞ්යගොොමාතිඅත්යථොගයහතබ්යබො. 

‘‘යයසුසුත්යතසු වුත්තා ධම්මපදට්ඨාෙභූමියයො ඉමිො විභත්තිහායරෙ
විභත්තා, තානි සුත්තානි කිත්තකානී’’ති පුච්ඡිතබ්බත්තා තානි සුත්තානි

පඨමංදස්යසතුං ‘‘ද්යවසුත්තානිවාසොභාගිෙේච නිබ්යබධභාගිෙේචා’’ති

වුත්තං. තත්ථ වාසොභාගිෙන්ති පුඤ්ඤභාවො වාසො ොම, වාසොය

භායගොයකොට්ඨායසො වාසොභායගො, වාසොභායගවාචකභායවෙනියුත්තං 



ඛුද්දකනිකායය   යෙත්තිවිභාවිනී 

145 

පටුෙ 

සුත්තන්ති වාසොභාගිෙං, කතමං තං? යස්මිං සුත්යත තීණි
පුඤ්ඤකිරියවත්ථූනි භගවතා යදසිතානි, තං සුත්තං වාසොභාගියං. 

නිබ්යබධභාගිෙන්තියලොභක්ඛන්ධාදීෙංනිබ්බිජ්ඣෙංපදාලෙං නිබ්යබයධො, 

නිබ්යබධස්ස භායගො යකොට්ඨායසො නිබ්යබධභායගො, නිබ්යබධභායග

වාචකභායවෙ නියුත්තං සුත්තන්ති නිබ්යබධභාගිෙං, කතමං තං? යස්මිං
සුත්යත යසක්ඛායසක්ඛධම්මාභගවතායදසිතා, තංසුත්තංනිබ්යබධභාගියං. 

‘‘යතසං සුත්තාෙං පටිග්ගාහකා පුග්ගලා යාහි පටිපදාහි සම්පජ්ජන්ති, 

තා පටිපදා කිත්තිකා’’ති පුච්ඡිතබ්බත්තා ‘‘ද්යව පටිපදා’’තිආදි වුත්තං.

දාෙසීලභාවොමයපුඤ්ඤභායග භවා පටිපදාති පුේෙභාගිො. ඵලභායග

භවා පටිපදාති ඵලභාගිො. ‘‘යයසුසීයලසුඨිතා පටිග්ගාහකා පටිපජ්ජන්ති, 

තානි සීලානිකිත්තකානී’’ති පුච්ඡිතබ්බත්තා ‘‘ද්යව සීලානී’’තිආදි වුත්තං.

සංවරතිඑයතෙසංවයරොති සංවයරො, යසොසංවයරොපාතියමොක්ඛසංවයරො, 
සතිසංවයරො, ඤාණසංවයරො, ඛන්තිසංවයරො, වීරියසංවයරොති පඤ්චවියධො.

සබ්යබොපි පාපසංවරණයතො සංවයරො, 

යලොකියයලොකුත්තරසම්පත්තිට්ඨාෙත්තා සීලං ොම. පජහති එයතෙ

පහාතබ්යබති පහාෙං, පජහෙංවා පහාෙං, තඤ්චපහාෙංතදඞ්ගප්පහාෙං, 
වික්ඛම්භෙප්පහාෙං, සමුච්යඡදප්පහාෙං, පටිපස්සද්ධිප්පහාෙං, 
නිස්සරණප්පහාෙන්ති පඤ්චවිධං. තත්ථ නිස්සරණප්පහාෙං වජ්යජත්වා

චතුබ්බිධං පහාෙංවුත්තෙයයෙ සීලං ොම. 

‘‘යතසු සුත්තාදීසු භගවා කතමං සුත්තං කතමාය පටිපදාය යදසයති, 
කතරස්මිං සීයල ඨියතො පුග්ගයලො කතයමෙ සීයලෙ බ්රහ්මචාරී භවතී’’ති 

පුච්ඡිතබ්බත්තා තථා විභජිත්වා දස්යසතුං ‘‘තත්ථ භගවා’’තිආදි වුත්තං. 

තත්ථ යතසුවාසොභාගියාදීසු සුත්යතසුවාසොභාගියං සුත්තං තත්ථ තාසු 
පුඤ්ඤභාගියාදිපටිපදාසු පුඤ්ඤභාගියාය පටිපදාය භගවා යස්ස පුග්ගලස්ස

යදසයති, යසො වාසොභාගියසුත්තපටිග්ගාහයකො පුග්ගයලො තත්ථ 

සංවරසීලාදීසු සංවරසීයල ඨයතො හුත්වා යතෙ සංවරසීලසඞ්ඛායතෙ 

බ්රහ්මචරියෙෙ යසට්ඨචරියයෙ බ්රහ්මචාරී යසට්ඨාචාරපූරයකො භවති. තත්ථ 

යතසු වාසොභාගියාදීසු සුත්යතසු නිබ්යබධභාගියං සුත්තං තත්ථ තාසු
පුඤ්ඤභාගියාදිපටිපදාසු ඵලභාගියාය පටිපදාය යස්ස පුග්ගලස්ස භගවා

යදසයති, යසො නිබ්යබධභාගියසුත්තපටිග්ගාහයකො පුග්ගයලො තත්ථ

සංවරසීලාදීසු පහාෙසීයල සමුච්යඡදප්පස්සද්ධිප්පහාෙවයසෙ ඨයතො හුත්වා 

යතෙ පහාෙසීලසඞ්ඛායතෙවියසසභූයතෙමග්ගසඞ්ඛායතෙ බ්රහ්මචරියෙෙ 
බ්රහ්මචාරීභවතීතියයොජොකාතබ්බා. 

‘‘වාසොභාගියසුත්තාදීසු කතමං වාසොභාගියං සුත්ත’’න්ති 

පුච්ඡිතබ්බත්තා ‘‘තත්ථ කතම’’න්තිආදි වුත්තං. තත්ථ තත්ථාති යතසු

වාසොභාගියසුත්තාදීසු. දාෙකථාති

සප්පුරිසදාෙදාෙඵලඅසප්පුරිසදාෙදාෙඵලකථා. සීලකථාති
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පටුෙ 

පඤ්චසීලාදිසීලඵලකථා. සග්ගකථාති සග්ගසම්පත්තිසුඛකථා යචව සග්යග

නිබ්බත්තාපකපුඤ්ඤකථා ච. ආදීෙයවොති ආදීෙවදස්සයකො සුත්තන්යතො. 

ආනිසංයසොති ආනිසංසදස්සයකො සුත්තන්යතො. වාසොභාගියං සුත්තං
ොමාති යයොජො. 

‘‘තත්ථකතම’’න්තිආදීසු අනුභාසන්ධයත්යථො වුත්තෙයයොව. යා යදසො
චතුසච්චප්පකාසො, සායදසොනිබ්යබධභාගියං සුත්තංොමාතියයොජො.
එවඤ්ච සති වාසොභාගියසුත්තස්සපි නිබ්යබධභාගියසුත්තභායවො 
ආපජ්යජයය චතුසච්චප්පකාසෙයතොති යචොදෙං මෙසි කත්වා 

‘‘වාසොභාගියෙ සුත්යත’’තිආදි වුත්තං. වාසොභාගියය සුත්යත පජාෙො 

වුට්ඨාෙගාමිනිවිපස්සො අරියමග්ගපදට්ඨාෙභූතා පඤ්ඤා ෙත්ථි, මග්යගො 

අරියමග්යගො ෙත්ථි, ඵලං අරියඵලං ෙත්ථි. නිබ්යබධභාගියය සුත්යත පෙ
පජාෙොදයයොඅත්ථි, වාසොභාගියයසුත්යතෙත්ථි. ‘‘පජාෙො’’තිආදිො
චතුසච්චප්පකාසො දාෙකථාදිකා නිබ්යබධභාගියය සුත්යත අන්යතොගධා, 
ඉතරංයයවවාසොභාගියසුත්තන්තිොමාතිදස්යසති.යයසුසුත්යතසුවුත්තා 
ධම්මපදට්ඨාෙභූමියයො විභත්තා, තානි සුත්තානි ද්යවයයව ෙ යහොන්ති, 
කස්මා ‘‘ද්යවයයවසුත්තානිනිද්ධාරිතානී’’ති යච වයදයුං? අසඞ්කරයතො
සුත්යත වුත්තාෙං ධම්මපදට්ඨාෙභූමීෙං විභජිතබ්බාෙං සුවිඤ්යඤයයත්තා.
‘‘යදි එවං සංකියලසභාගියඅයසක්ඛභාගියසුත්තානිපි නිද්ධාරිතානි
අසඞ්කරත්තා’’ති යච වයදයුං? යෙො නිද්ධාරිතානි, වාසොභාගියසුත්යත
නිද්ධාරියත සංකියලසභාගියසුත්තම්පි නිද්ධාරිතං, සංකියලසධම්මයතො
නිස්සට්ඨධම්මාෙංයයව වාසොභාගියධම්මත්තා නිබ්යබධභාගියසුත්යත ච
නිද්ධාරියතඅයසක්ඛභාගියසුත්තම්පිනිද්ධාරිතං අෙඤ්ඤත්තා. 

‘‘යයසු සුත්යතසු වුත්තා ධම්මපදට්ඨාෙභූමියයො විභත්තිහායරෙ
විභත්තා, තානි සුත්තානි කතයමෙ ඵයලෙ යයොජයිතබ්බානී’’ති

පුච්ඡිතබ්බත්තා ‘‘ඉමානි චත්තාරි සුත්තානී’’තිආදි වුත්තං. තත්ථ ඉමානි

චත්තාරි සුත්තානීති යථානිද්ධාරිතානි වාසොභාගියනිබ්යබධභාගියසුත්තානි
යචව තංනිද්ධාරයණෙ නිද්ධාරිතානි 
සංකියලසභාගියඅයසක්ඛභාගියසුත්තානි චාති චත්තාරි සුත්තානි 

ඉයමසංයයව චතුන්ෙං සුත්තාෙං යදසොෙ ෙයයෙ නීයතෙ ඵයලෙ

සබ්බයතො සබ්බභායගෙ සංවරසීලප්පහාෙසීයලෙ බ්රහ්මචරියයෙ

යයොජයිතබ්බානි. යයොයජන්යතෙ ච සබ්බයතො සබ්බභායගෙ ච

පදාදිවිචයෙෙ හායරෙ සංවරසීලාදිකංඵලං විචිනිත්වායුත්තිහායරෙ යුත්තං
ඵලං ගයවසිත්වා ‘‘ඉදං ඵලං ඉමස්ස පුග්ගලස්ස ඵලං, ඉදං ඵලං ඉමස්ස
සුත්තස්සඵල’’න්ති සුත්තානිවිසුංවිසුංඵයලෙයයොජයිතබ්බානීතිඅත්යථො
ගයහතබ්යබො. 

‘‘කිත්තයකෙ ඵයලෙ බ්රහ්මචරියයෙ යයොයජතබ්බානී’’ති 

පුච්ඡිතබ්බත්තා ‘‘ොවතිකා ො ස්ස භූමී’’ති වුත්තං. භගවතා යදසියතෙ
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වාසොභාගියසුත්යතෙ සිද්ධා ොවතිකා පුඤ්ඤභාගියා පටිපදාදයයො

විභජෙො ස්ස භූමි ආරම්මණා භවිතුමරහන්ති, තාවතිකාහි භූමීහි
වාසොභාගියසුත්තං යයොජයිතබ්බං. නිබ්යබධභාගියසුත්යතෙ සිද්ධා 

ොවතිකා ඵලභාගියා පටිපදාදයයො විභජෙො ස්ස භූමි ආරම්මණා
භවිතුමරහන්ති, තාවතිකාහි භූමීහි නිබ්යබධභාගියසුත්තං යයොයජතබ්බං.
ඉතරද්වයම්පිසුත්තංයථාසම්භවං යයොයජතබ්බං.එයතෙඤාණස්සභූමීෙං
සුත්තත්ථාෙංබහුවිධත්තංදස්යසති. 

34. වාසොභාගියසුත්තාදීසු වුත්තා ධම්මා
වාසොභාගියනිබ්යබධභාගියභායවහි ආචරියයෙ විභත්තා, අම්යහහි ච
ඤාතා, ‘‘කථං සංකියලසභාගියඅයසක්ඛාභාගියභායවහි 

අසාධාරණාසාධාරණභායවහි විභජිතබ්බා’’ති පුච්ඡිතබ්බත්තා ‘‘තත්ථ 

කතයමධම්මාසාධාර ා’’තිආදිආරද්ධං.අට්ඨකථාෙ පෙ– 

‘‘එවං වාසොභාගියනිබ්යබධභාගියභායවහි ධම්යම එකයදයසෙ
විභජිත්වා ඉදානි යතසං කියලසභාගියඅයසක්ඛභාගියභායවහි
සාධාරණාසාධාරණභායවහි විභජිතුං ‘තත්ථ කතයම ධම්මා
සාධාරණා’තිආදිආරද්ධ’’න්ති(යෙත්ති.අට්ඨ.34) – 

වුත්තං. තත්ථ තත්ථාති යය ධම්මා සුත්යත වුත්තා විභත්තිහායරෙ

විභජිතබ්බා, යතසුධම්යමසු කතයම ධම්මාසාධාර ාතිපුච්ඡති, ද්යවධම්මා

සාධාර ාති විස්සජ්යජති. යත ද්යව ධම්යම සරූපයතො දස්යසතුං 

‘‘ොමසාධාර ා, වත්ථුසාධාර ා චා’’ති වුත්තං. තත්ථ ොමසාධාර ාති
ොයමෙ ොමපඤ්ඤත්තියා සාධාරණා සමාො, ‘‘කුසලා’’ති ොයමෙ
එකවීසති චිත්තුප්පාදා සමාො, ‘‘අකුසලා’’තයාදිොයමෙ ද්වාදස
චිත්තුප්පාදා සමාො, කුසලාදිොමපඤ්ඤත්තිවචයෙෙ වචනීයා අත්ථා 

කුසලාදිොමසාධාරණාතිවුත්තා.යතෙ ටීකාෙං – 

‘‘ොමංොමපඤ්ඤත්ති, තංමුයඛයෙවසද්දයතොතදත්ථාවගයමො.
සද්යදෙ ච සාමඤ්ඤරූයපයෙව තථාරූපස්ස අත්ථස්ස ගහණං, ෙ
වියසසරූයපෙ. තස්මා සද්දවචනීයා අත්ථා
සාධාරණරූපොමායත්තගහණීයතායොමසාධාරණාවුත්තා’’ති– 

වුත්තං. වත්ථුසාධාර ාති පතිට්ඨාෙභූයතෙ වත්ථුො සාධාරණා. යස්මිං
පතිට්ඨාෙභූයතසන්තායෙවා චිත්තුප්පාදාදිම්හිවායයධම්මාපවත්තන්ති, 
යත ධම්මා යතෙ සන්තායෙෙ වා වත්ථුො යතෙ චිත්තුප්පාදාදිො වා
සාධාරණාසමාොතිඅත්යථො. එකසන්තායෙපතිතත්තා ඵුසොදිසභාවයතො
භින්ොපි වත්ථුසාධාරණා සමාෙවත්ථුකායයව භවන්තීති විභත්තිහායරෙ 
විභජිත්වාතිවුත්තංයහොති. 
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‘‘කිං ොමසාධාරණවත්ථුසාධාරණායයව විභජිතබ්බා, අඤ්ඤං 

විභජිතබ්බං ෙත්ථී’’ති පුච්ඡිතබ්බත්තා ‘‘ෙං වා පො’’තිආදි වුත්තං.
ොමසාධාරණවත්ථුසාධාරයණහි අඤ්ඤං යං වා පෙ 
කිච්චසාධාරණපච්චයසාධාරණපටිපක්ඛාදිසාධාරණම්පි ධම්මජාතං 

එවංජාතිෙං සාධාරණජාතියං, තම්පි සබ්බං විචයහායරෙ විචිනිත්වා 
යුත්තිහායරෙගයවසිත්වායුත්තංසාධාරණංවිභත්තිහායරෙවිභජිතබ්බන්ති 
අධිප්පායයො. ‘‘යතසු ොමසාධාරණාදීසු කතයම ොමසාධාරණා, කතයම

වත්ථුසාධාරණා’’ති පුච්ඡිතබ්බත්තා ‘‘මිච්ඡත්තනිෙතාෙංසත්තාෙ’’න්තිආදි 
වුත්තං. මාතුඝාතකාදීෙං ඡන්ෙංමිච්ඡත්තනියතකම්මකරාෙංසත්තාෙඤ්ච 
දුග්ගතිඅයහතුකසුගතිඅයහතුකදුයහතුකතියහතුකාෙංචතුන්ෙංපුථුජ්ජොෙං
අනියතකම්මකරාෙං සත්තාෙඤ්ච සන්තායෙ පවත්තා දස්සෙපහාතබ්බා
කියලසා දස්සෙපහාතබ්බොමසාධාරණා සමාො භවන්ති
සක්කායදිට්ඨිවිචිකිච්ඡාසීලබ්බතපරාමසෙවයසෙ භින්ෙසභාවාෙම්පි 
දස්සෙපහාතබ්බොමොතිවත්තෙයතො. වුත්තප්පකාරාෙං
නියතානියතසත්තාෙං දස්සෙපහාතබ්බාෙං කියලසාෙං
පතිට්ඨාෙවත්ථුභාවයතො වත්ථුසාධාරණා ච සමාෙවත්ථුකාති අත්යථො. 

පුථුජ්ජෙස්ස දුග්ගතිඅයහතුකාදිචතුබ්බිධසත්තස්ස, යසොතාපන්ෙස්ස ච 

සන්තායෙ පවත්තා කාමරාගබයාපාදා කියලසා 
කාමරාගබයාපාදොමසාධාරණා සමාො භවන්ති 
සකදාගාමිමග්ගප්පහාතබ්බඅොගාමිමග්ගප්පහාතබ්බවයසෙ
භින්ෙසභාවාෙම්පි කාමරාගබයාපාදොමොතිවත්තෙයතො.වුත්තප්පකාරස්ස 

පුථුජ්ජෙස්ස, යසොතාපන්ෙස්ස ච කාමරාගබයාපාදාෙං
පතිට්ඨාෙවත්ථුභාවයතො වත්ථුසාධාරණා සමාෙවත්ථුකාති අත්යථො ච

ගයහතබ්යබො. පුථුජ්ජෙස්ස, අොගාමිස්ස ච සන්තායෙ පවත්තා 

යද්ධංභාගිො සංයෙොජො උද්ධම්භාගියොමසාධාරණා සමාො භවන්ති
රූපරාගාදිවයසෙ භින්ෙසභාවාෙම්පි උද්ධංභාගියොමොතිවත්තෙයතො. 

පුථුජ්ජෙස්ස, අොගාමිස්ස ච උද්ධංභාගියාෙං පතිට්ඨාෙවත්ථුභාවයතො
වත්ථුසාධාරණා සමාෙවත්ථුකාති අත්යථො ච ගයහතබ්යබො. යතෙ වුත්තං 

ටීකාෙං – ‘‘දස්සෙපහාතබ්බාෙඤ්හි යථා මිච්ඡත්තනියතසත්තා
පවත්තිට්ඨාෙං, එවං අනියතාපී’’ති වුත්තං. සඞ්යඛපයතො පෙ 
සංකියලසපක්යඛ පහායෙකට්ඨා කියලසා ොමසාධාරණා යහොන්ති, 
සහයජකට්ඨාකියලසා වත්ථුසාධාරණාතිදට්ඨබ්බා. 

සංකියලසපක්යඛ සාධාරණා ආචරියයෙ විභත්තා, අම්යහහි ච ඤාතා, 

‘‘කථං යවොදාෙපක්යඛසාධාරණාවිභත්තා’’තිපුච්ඡිතබ්බත්තා ‘‘ෙංකිේචි 

අරිෙසාවයකො’’තිආදි වුත්තං. තත්ථ ෙං කිේචීති සාමඤ්ඤවයසෙ වුත්තා
පඨමජ්ඣාෙසමාපත්තිආදිකා යලොකියා සමාපත්තියයව ගහිතා. 

අරිෙසාවයකොති අරියස්ස භගවයතො සාවයකො අරියසාවයකොති වත්තබ්යබො, 
ඣාෙලාභී ච ඵලට්යඨො ච පුග්ගයලො, ෙ මග්ගට්යඨො. මග්ගට්යඨො හි

යලොකියංයංකිඤ්චි සමාපත්තිංෙසමාපජ්ජති. සබ්බාසා යලොකියසමාපත්ති 
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පටුෙ 

රූපාවචරාඅරූපාවචරාදිබ්බවිහායරොබ්රහ්මවිහායරොපඨමජ්ඣාෙසමාපත්තීති
එවමාදීහි පරියායයහිසාධාරණාතංසමඞ්ගීහිවීතරාගාවීතරායගහිසාධාරණා 
යලොකියසමාපත්තිොමොතිවත්තෙයතො ච වීතරාගාවීතරායගහි
සමාපජ්ජිතබ්බයතො ච. ‘‘අරියසාවයකො ච යලොකියං සමාපත්තිං
සමාපජ්ජන්යතො ඔධියසො ඔධියසො සමාපජ්ජති, එවං සති කථං වීතරායගහි 

සාධාරණාති සද්දහිතබ්බා’’ති වත්තබ්බත්තා ‘‘සාධාර ා හි ධම්මා’’තිආදි

වුත්තං. අට්ඨකථාෙං පෙ – ‘‘කථං යත ඔධියසො ගහිතා, අථ ඔධියසො
ගයහතබ්බා, කථංසාධාරණාතිඅනුභායයොගංමෙසි කත්වාතංවියසොයධන්යතො
ආහ–‘සාධාරණාහිධම්මාඑවංඅඤ්ඤමඤ්ඤ’න්තිආදී’’ති වුත්තං. 

තත්ථඑවංවීතරාගාවීතරායගහිඔධියසොඔධියසොසමාපජ්ජිතබ්බා ධම්මා

පරංපරං පච්ඡාපච්ඡාපවත්තියමාෙංධම්මජාතං සකංසකං පුබ්යබපුබ්යබ

ජාතං ‘‘යලොකියසමාපත්තී’’තිොමං නියතවිසෙං අඤ්ඤමඤ්ඤං හුත්වා හි 
යස්මා ොතිවත්තන්ති, තස්මා සාධාරණාති සද්දහිතබ්බා ගයහතබ්බාති
අත්යථො. ‘‘පරං පරං සමාපජ්ජන්යතොකථංොතිවත්තතී’’ති වත්තබ්බත්තා

ොතිවත්තෙංපාකටංකාතුං ‘‘යෙොපී’’තිආදිවුත්තං. යෙො අරියසාවයකොවා

අවීතරායගො වා. ඉයමහි යලොකියසමාපත්තිධම්යමහි සමන්ොගයතො, යසො

අරියසාවයකො වා අවීතරායගො වා පරං පරං සමාපජ්ජන්යතොපි තං ධම්මං 
යලොකියං සමාපත්තිධම්මං ොතිවත්තති, අඤ්ඤං උපගන්ත්වා
ොතික්කමතීති අත්යථො. යයහි යලොකියසමාපත්තිධම්යමහි සමන්ොගයතො, 

ඉයම යලොකියසමාපත්ති ධම්මා සාධාරණාවාතිදට්ඨබ්බා. 

‘‘වාසොභාගියාදිසුත්යතසු වුත්තා යය ධම්මා ඉමිො විභත්තිහායරෙ 
විභත්තා, යයසු ධම්යමසු කතයම ධම්මා අසාධාරණා’’ති පුච්ඡිතබ්බත්තා 

‘‘තත්ථ කතයම ධම්මා අසාධාර ා’’තිආදි වුත්තං. තත්ථ යතසු

විභජිතබ්යබසුධම්යමසු කතයමධම්මාඅසාධාර ාතිපුච්ඡති, පුච්ඡිත්වායාව
යදසෙංඋපාදාය අසාධාරණාධම්මාගයවසිතබ්බා, ‘‘යසක්ඛායසක්ඛා’’තිවා
ගයවසිතබ්බා, ‘‘භබ්බාභබ්බා’’ති වා ගයවසිතබ්බා. අථ වා යාව
‘‘යසක්ඛායසක්ඛා භබ්බාභබ්බා’’ති යදසො වුත්තා, තාව යදසෙං උපාදාය
අසාධාරණා ගයවසිතබ්බා. කථං ගයවසිතබ්බා? අරියයසු 
යසක්ඛායසක්ඛධම්මවයසෙ‘‘යසක්ඛා’’තිොමංඅයසක්යඛෙඅසාධාරණං, 
‘‘අයසක්ඛා’’ති ොමං යසක්යඛෙ අසාධාරණන්ති වා, අෙරියයසු
‘‘භබ්බා’’ති ොමං අභබ්යබෙ අසාධාරණං, ‘‘අභබ්බා’’ති ොමං භබ්යබෙ

අසාධාරණන්ති වා ගයවසිතබ්බා. කාමරාගබයාපාදා සංයයොජො

අප්පහීෙත්තා අනුභාසයභායවෙ උප්පජ්ජොරහත්තා අට්ඨමකස්ස 

යසොතාපත්තිමග්ගට්ඨස්ස ච යසොතාපන්ෙස්ස ඵලට්ඨස්ස ච සාධාරණා

භවන්ති, ධම්මතා ධම්මසභායවො අසාධාරයණො. ඉදං වුත්තං යහොති –
‘‘අට්ඨමකස්ස යසොතාපත්තිමග්ගට්ඨතා යසොතාපන්ෙස්ස අසාධාරණා, 
යසොතාපන්ෙස්ස යසොතාපන්ෙඵලට්ඨතා ච අට්ඨමකස්ස
යසොතාපත්තිමග්ගට්ඨස්ස අසාධාරණා.අට්ඨමකස්සවාපහීයමාෙකියලසතා
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යසොතාපන්ෙස්ස අසාධාරණා, යසොතාපන්ෙස්ස පහීෙකියලසතා ච
අට්ඨමකස්සඅසාධාරණා’’ති. 

යද්ධම්භාගිො සංයෙොජො අප්පහීෙත්තා අනුභාසයභායවෙ

උප්පජ්ජොරහත්තා අට්ඨමකස්ස මග්ගට්ඨභායවෙ අට්ඨමකසදිසස්ස

අොගාමිමග්ගට්ඨස්ස ච අොගාමිස්ස ඵලට්ඨස්ස ච සාධාරණා, ධම්මතා 
ධම්මසභායවො අසාධාරණා. ඉදං වුත්තං යහොති – ‘‘අට්ඨමකස්ස
අොගාමිමග්ගට්ඨතා අොගාමිස්ස ඵලට්ඨස්ස අසාධාරණා, අොගාමිස්ස
අොගාමිඵලට්ඨතා ච අට්ඨමකස්ස අසාධාරණා. අට්ඨමකස්ස වා 
පහීයමාෙකියලසතා අොගාමිස්ස අසාධාරණා, අොගාමිස්ස ඵලට්ඨස්ස
පහීෙකියලසතාච අට්ඨමකස්සඅසාධාරණා’’ති. ‘‘මග්ගට්ඨතාඵලට්ඨතාය
අසාධාරණා, ඵලට්ඨතා ච මග්ගට්ඨතාය අසාධාරණා’’තිපි වත්තුං වට්ටති. 

සබ්යබසං සත්තන්ෙං යසක්ඛාෙං පුග්ගලාෙං ොමං ‘‘යසක්ඛා’’ති ොමං

සාධාර ං. ධම්මතාඅසාධාර ාතිචතුන්ෙංමග්ගට්ඨාෙංතංතංමග්ගට්ඨතා 
අඤ්ඤමඤ්ඤං මග්ගට්ඨාෙං අසාධාරණා. යහට්ඨිමඵලත්තයට්ඨාෙඤ්ච
අසාධාරණා, යහට්ඨිමඵලත්තයට්ඨාෙං තංතංඵලට්ඨතා ච අඤ්ඤමඤ්ඤං
ඵලට්ඨාෙං අසාධාරණා, චතුන්ෙං මග්ගට්ඨාෙඤ්ච අසාධාරණාති අත්යථො.
‘‘යසක්ඛාෙං තංතංමග්ගට්ඨතා තංතංඵලට්ඨතාය අසාධාරණා, 
තංතංඵලට්ඨතා ච තංතංමග්ගට්ඨතාය අසාධාරණා’’ති වත්තුම්පි වට්ටති. 

සබ්යබසංපටිපන්ෙකාෙන්තිඵලත්ථායපටිපජ්ජන්තීති පටිපන්ෙකා, යතසං

මග්ගසමඞ්ගීෙං චතුන්ෙං පුග්ගලාෙං ොමං ‘‘පටිපන්ෙකා’’ති ොමං

සාධාරණං, ධම්මතා තංතංමග්ගට්ඨතා අසාධාරණා. සබ්යබසං යසක්ඛාෙං 

සත්තන්ෙං පුග්ගලාෙං යසක්ඛාෙං සීලං සාධාරණං, ධම්මතා 
තංතංමග්ගට්ඨඵලට්ඨතා අසාධාරණාති. 
වාසොභාගියසංකියලසභාගියසුත්යතසු වුත්තා දස්සයෙෙපහාතබ්බාදයයො
යචව නිබ්යබධභාගියඅයසක්ඛභාගියසුත්යතසුවුත්තායසක්ඛාදයයොචධම්මා 
සාධාරණාසාධාරණයභයදෙ විභත්තිහායරෙ විභජිතබ්බාති අධිප්පායයො
යවදිතබ්යබො. 

‘‘අට්ඨමකස්සා’’තිආදිො අරියයසු පුග්ගයලසු අසාධාරණා ආචරියයෙ
විභත්තා, අම්යහහි ච ඤාතා, ‘‘කථං අෙරියයසු අසාධාරණා විභත්තා’’ති 
පුච්ඡිතබ්බත්තා අරියයසු වුත්තෙයානුභාසායරෙ අෙරියයසුපි විභජිත්වා

ගයවසිතබ්බාති දස්යසතුං ‘‘එවං වියසසානුපස්සිො’’තිආදි වුත්තං. 

අට්ඨකථාෙං පෙ – ‘‘එවං ‘අට්ඨමකස්සා’තිආදිො අරියපුග්ගයලසු
අසාධාරණධම්මං දස්යසත්වා ඉතයරසු ෙයදස්සෙත්ථං ‘එවං

වියසසානුභාපස්සිො’තිආදි වුත්ත’’න්ති වුත්තං. එවං අරියයසු

වුත්තෙයානුභාසායරෙ භබ්බාභබ්යබසු අෙරියයසු වියසසානුපස්සිො 
අසාධාරණයතොවියසසංඅසාධාරණංඅනුභාපස්සිොගයවසයකෙ පණ්ඩියතෙ

භබ්බාභබ්යබසුපි හීනුක්කට්ඨමජ්ඣිමං යපාදාෙ ගයවසිතබ්බං. කථං? 
මාතුඝාතාදිවයසෙ පවත්තාෙං 
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පටිඝසම්පයුත්තදිට්ඨිසම්පයුත්තසත්තමජවෙචිත්තුප්පාදාෙං
මිච්ඡත්තනියතාෙං තංසමඞ්ගීෙංවාතථාපවත්තාපඨමජවෙචිත්තුපාදාදයයො
අනියතා ධම්මා පටිඝසම්පයුත්තාදිභායවෙ සාධාරණා, මිච්ඡත්තනියතා
ධම්මාඑකචිත්තුප්පාදත්තා අසාධාරණා.යථාහිචිත්තං‘‘චිත්තසංසට්ඨ’’න්ති
ෙ වත්තබ්බං, එවං මිච්ඡත්තනියතාපි ‘‘මිච්ඡත්තනියතසාධාරණා’’ති ෙ
වත්තබ්බා. මිච්ඡත්තනියයතසුපි නියතමිච්ඡාදිට්ඨිකාෙං
දිට්ඨිසම්පයුත්තසත්තමජවෙචිත්තුප්පාදසමඞ්ගීෙං අනියතා 
දිට්ඨිසම්පයුත්තපඨමජවෙචිත්තුප්පාදාදයයො ධම්මා
දිට්ඨිසම්පයුත්තාදිභායවෙ සාධාරණා, නියතමිච්ඡාදිට්ඨි
එකචිත්තුප්පාදසමඞ්ගීභාවයතොඅසාධාරණා.යතොහ අට්ඨකථාචරියයො– 

‘‘මිච්ඡත්තනියතාෙං අනියතා ධම්මා සාධාරණ, මිච්ඡත්තනියතා
ධම්මා අසාධාරණා. මිච්ඡත්තනියයතසුපි නියතමිච්ඡාදිට්ඨිකාෙං
අනියතා ධම්මා සාධාරණා, නියතමිච්ඡාදිට්ඨි අසාධාරණාති ඉමිො
ෙයයෙවියසසානුභාපස්සිොයවදිතබ්බා’’ති (යෙත්ති.අට්ඨ.34). 

තත්ථ ‘‘ඉමිො ෙයෙො’’ති ඉමිො මිච්ඡත්තනියතාෙං උප්පජ්ජිතුං
භබ්බා අනියතා ධම්මා සාධාරණා, උප්පජ්ජිතුං අභබ්බා අනියතා ධම්මා

අසාධාරණාතිගහිතා.යතෙවුත්තං ‘‘භබ්බාභබ්බා’’ති.තථාහීෙස්සහීයෙො
හීෙභායවෙ සාධාරයණො, මජ්ඣිමුක්කට්ඨා අසාධාරණා. මජ්ඣිමස්ස
මජ්ඣියමො සාධාරයණො, හීනුභාක්කට්ඨා අසාධාරණා. උක්කට්ඨස්ස
උක්කට්යඨො උක්කට්ඨභායවෙ සාධාරයණො, හීෙමජ්ඣිමා අසාධාරණාතිපි
ගයවසිතබ්බා. යතොහ – ‘‘හීනුභාක්කට්ඨමජ්ඣිමං උපාදාය 
ගයවසිතබ්බ’’න්ති. 

‘‘තත්ථ කතයම ධම්මා සාධාරණා’’තිආදිො ොොවියධෙ
විභත්තිහාරෙයයෙ ධම්මා විභජිත්වා දස්සිතා, අම්යහහි ච ඤාතා, ‘‘කථං
භූමිපදට්ඨාොනි විභත්තිහාරෙයයෙ විභජිත්වා දස්සිතානී’’ති
පුච්ඡිතබ්බභාවයතො ධම්මවිභජොෙන්තරං භූමිපදට්ඨාොනි විභජිත්වා

දස්යසන්යතො ‘‘දස්සෙභූමී’’තිආදිමාහ. තත්ථ දස්සෙභූමීති දස්සෙං භවති
එත්ථ පඨමමග්යගති දස්සෙභූමි, යසොතාපත්තිමග්යගො. 

නිොමාවක්කන්තිොති නියමෙං නිොයමො, යකො යසො? සම්පත්තනියායමො, 

අවක්කෙං අවක්කන්ති, යසොතාපත්තිඵලං, නියාමස්ස අවක්කන්ති 

නිොමාවක්කන්ති, තාය. දස්සෙභූමිොමයකො යසොතාපත්තිමග්යගො
නියාමාවක්කන්තිොමකස්ස යසොතාපත්තිඵලස්ස පත්තියා පදට්ඨාෙං.
පඨමමග්ගසමඞ්ගීපුග්ගයලොහිනියාමංඔක්කමන්යතොොම, ඵලසමඞ්ගීපෙ
නියාමං ඔක්කන්යතො ොම යහොති, තස්මා නියාමාවක්කන්තිසද්යදෙ 

පඨමඵලුප්පත්ති ගහිතා. භාවොභූමීති උපරිමග්ගත්තයං. යත්තරිකාෙන්ති
තස්සතස්සමග්ගස්සඋපරිපවත්තාෙංතංතංඵලාෙං පත්තියාපදට්ඨාෙන්ති
පච්යචකංයයොයජතබ්බං. 
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පටුෙ 

දුක්ඛා පටිපදා දන්ධාභිේො මන්දපඤ්ඤස්ස උප්පජ්ජෙයතො සමථං

ආවහන්තී හුත්වා සමථස්ස පදට්ඨාෙං යහොති, සුඛාපටිපදා ඛිප්පාභිේො 

ඤාණාධිකස්ස උප්පජ්ජෙයතො විපස්සොවහන්තී හුත්වා විපස්සොෙ 

පදට්ඨාෙං, අවයසසා ද්යව පටිපදාපි ොතිපඤ්ඤස්ස උප්පජ්ජෙයතො

සමථස්ස පදට්ඨාෙන්ති ගයහතබ්බා. යතෙ අට්ඨකථාෙං වුත්තං – ‘‘ඉතරා 
පෙ තිස්යසොපි පටිපදා සමථං ආවහන්තී’’තිආදි (යෙත්ති. අට්ඨ. 34). 

දාෙමෙං පුේෙකිරිෙවත්ථු සයයමව එකන්යතෙ ධම්මස්සවෙස්ස 
පදට්ඨාෙං ෙ යහොති, වන්දෙයාචෙපඤ්හාපුච්ඡොදයයොපි පදට්ඨාෙං

යහොන්ති, තස්මා යතහි කාරයණහි සාධාරණං හුත්වා පරයතොයඝොසස්ස 
පදට්ඨාෙං යහොති, පරයතොයඝොයසො ච
ධම්මස්සවෙපඤ්හාවිස්සජ්ජොදිවයසෙ පවත්යතො. 
දාතබ්බවත්ථුපරිච්චජෙවන්දෙයාචෙකායලසු හි යයභුයයයෙ ධම්මං
යදයසන්ති, පඤ්හාපුච්ඡොදිකායලසුචවිස්සජ්යජන්ති, පටිපුච්ඡසාකච්ඡාදීනි

වාකයරොන්ති. සීලමෙංපුේෙකිරිෙවත්ථු පායමොජ්ජපීතිපස්සද්ධිසුඛසමාධීහි 

පදට්ඨාෙභායවෙ සාධාරණං හුත්වා චින්තාමයිො පේොෙ පදට්ඨාෙං
යහොති.සීලවන්තස්සහිසීලංපච්චයවක්ඛන්තස්සපායමොජ්ජාදයයොයහොන්ති, 
සමාහියතොචධම්මචින්තයෙසමත්යථොයහොති. 

භාවොමෙං පුේෙකිරිෙවත්ථූති පුරිමා පුරිමා සමථභාවො යචව
විපස්සොභාවො ච පුඤ්ඤකිරියවත්ථුදාෙසීලාදීහි කාරයණහි සාධාරණං

හුත්වා භාවොමයිො පේොෙ පච්ඡිමාය පච්ඡිමාය සමථභාවොය යචව

විපස්සොභාවොය ච පදට්ඨාෙං. යතෙ වුත්තං අට්ඨකථාෙං – 
‘‘සාධාරණන්ති ෙ බීජං විය අඞ්කුරස්ස, දස්සෙභූමිආදයයො විය
නියාමාවක්කන්තිආදීෙං ආයවණිකං, අථ යඛො සාධාරණං
තදඤ්ඤකාරයණහිපී’’ති. ‘‘දාෙමයසීලමයභාවොමයපුඤ්ඤකිරියවත්ථූෙං 
පරයතොයඝොසචින්තාමයිභාවොමයිපඤ්ඤාෙං පදට්ඨාෙභායවො ආචරියයෙ
විභත්යතො, එවං සති යතසං දාෙමයාදීෙං යථාක්කමං
පරියත්තිබාහුසච්චකම්මට්ඨාොනුභායයොගමග්ගසම්මාදිට්ඨීෙං පදට්ඨාෙභායවො
ෙ භයවයයා’’ති වත්තබ්බත්තා තථාපවත්තං පදට්ඨාෙභාවම්පි දස්යසතුං 

‘‘දාෙමෙං පුේෙකිරිෙවත්ථු පරයතො ච යඝොසස්ස සුතමයිො ච 

පේොො’’තිආදිවුත්තං. අට්ඨකථාෙං පෙ– 

‘‘ඉදානි යස්මා දාෙං, සීලං, යලොකියභාවො ච ෙ යකවලං
යථාවුත්තපරයතොයඝොසාදීෙංයයව, අථ යඛො යථාක්කමං 
පරියත්තිබාහුසච්චකම්මට්ඨාොනුභායයොගමග්ගසම්මාදිට්ඨීෙම්පි පච්චයා
යහොන්ති, තස්මා තම්පි ෙයං දස්යසතුං පුෙ ‘දාෙමය’න්තිආදිො
යදසෙංවඩ්යෙසී’’ති(යෙත්ති. අට්ඨ.34) – 

වුත්තං. තත්ථ දාෙමයපුඤ්ඤකිරියවත්ථුයෙො පරයතොයඝොසස්ස 
සාධාරණපදට්ඨාෙභායවො යහට්ඨා වුත්තෙයයෙ ඤාතබ්යබො. දාෙං පෙ
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දත්වා යදසෙං සුත්වා සුතානුභාසායරෙ විත්ථායරත්වා චින්යතන්තස්ස
පවත්තමාොය සුතමයියා පඤ්ඤාය වන්දෙයාචොදීහි සාධාරණං හුත්වා
පදට්ඨාෙං යහොති. සීලමයපුඤ්ඤකිරියවත්ථුයෙොපි චින්තාමයියා පඤ්ඤාය
සාධාරණපදට්ඨාෙභායවොවුත්යතොයයව.පරිසුද්ධසීලංපෙනිස්සාය ‘‘ඣාෙං
නිබ්බත්යතස්සාමි, මග්ගඵලං නිබ්බත්යතස්සාමී’’තිආදිො 
පච්චයවක්ඛන්තස්සපවත්තමාෙස්සයයොනියසොමෙසිකාරස්සපායමොජ්ජාදීහි
සාධාරණං හුත්වා පදට්ඨාෙං යහොති. භාවොමයපුඤ්ඤකිරියවත්ථුයෙො
භාවොමයියා පඤ්ඤාය සාධාරණපදට්ඨාෙභායවොපි වුත්යතොයයව.
සමථභාවොසඞ්ඛාතං පෙ ඣාෙං පාදකං කත්වා වා පරිපාකං
විපස්සොභාවංයයව වා නිස්සාය පවත්තමාොය සම්මාදිට්ඨියා 
පරිසුද්ධසීලාදීහිසාධාරණංහුත්වාපදට්ඨාෙංයහොති. 

දාෙමයපුඤ්ඤකිරියවත්ථුආදීෙං පරයතොයඝොසාදීෙං පදට්ඨාෙභායවො 
පුෙප්පුෙං ආචරියයෙ විභත්යතො, අම්යහහි ච ඤායතො, 
‘‘පතිරූපයදසවාසාදයයොපි ඉයමසං ධම්මාෙං පදට්ඨාොනීති යථා
විභජිතබ්බා, අම්යහහි ච විඤ්ඤාතබ්බා, තථා විභජිත්වා දස්යසථා’’ති

වත්තබ්බත්තා යතපි විභජිත්වා දස්යසතුං ‘‘පතිරූපයදසවායසො’’තිආදිමාහ. 

අට්ඨකථාෙං පෙ ‘‘තථා පතිරූපයදසවාසාදයයො
කායවියවකචිත්තවියවකාදීෙං කාරණං යහොන්තීති ඉමං ෙයං දස්යසතුං
‘පතිරූපයදසවායසො’තිආදිමාහා’’ති (යෙත්ති. අට්ඨ. 34) වුත්තං.
පතිරූපයදසං නිස්සාය වසන්තස්ස කායවියවකචිත්තවියවකවඩ්ෙෙයතො, 
සමාධිවඩ්ෙෙයතො ච පතිරූපයදසවායසො කායචිත්තවියවකස්ස ච
උපචාරසමාධිඅප්පොසමාධිස්ස ච සීලාදීහි සාධාරණං හුත්වා පදට්ඨාෙං. 

සප්පුරිූපනිස්සයෙොති සප්පුරිසසන්තායෙ පවත්යතො පයිරුපාසයතො
ආලම්බිතබ්යබොපසායදො, තයතොවාඋපනිස්සයං ලභිත්වාපයිරුපාසන්තාෙං
සන්තායෙ පවත්යතො පුබ්බපසායදො යථාවියධො සප්පුරිසූපනිස්සයයො

පයිරුපාසන්තස්ස සද්ධාසම්පන්ෙස්ස රතෙත්තයය තිණ් ං

අයවච්චප්පසාදාෙං රතෙත්තයගුණණාදීහි සාධාරණං හුත්වා පදට්ඨාෙං, 

සමථස්ස ලභෙනිමිත්තදායකං සප්පුරිසං පයිරුපාසිත්වා යතෙ දින්ෙෙයය
ඨත්වා පවත්යතතබ්බස්ස සමථස්ස සප්පුරිසූපනිස්සයයො 
සීලපායමොජ්ජපීතාදීහි සාධාරණං හුත්වා පදට්ඨාෙං. අත්තසම්මාපණිහිතස්ස

පාපජිගුණච්ඡාදීෙං සම්භවයතො අත්තසම්මාපණිධාෙං 

ජාතිවයාදිපච්චයවක්ඛයණෙ සාධාරණං හුත්වා හිරිො ච පදට්ඨාෙං, 
අත්තසම්මාපණිහිතස්සනිබ්බිදාදීෙං සම්භවයතො සීලාදීහි සාධාරණං හුත්වා 

විපස්සොෙ ච පදට්ඨාෙං. 

තදඞ්ගාදිවයසෙ අකුසලපරිච්චායගො නිබ්බිදාඤාණාදීහිසාධාරණංහුත්වා 

කුසලවීමංසාෙ පටිසඞ්ඛානුභාපස්සොයපඤ්ඤායචඅරියමග්ගසමාධින්ද්රිෙස්ස 

ච පදට්ඨාෙං. ධම්මස්වාක්ඛාතතා ස්වාක්ඛාතධම්මස්සවොනුභාසායරෙ

පවත්තකුසලමූලකායලොකියයලොකුත්තරසම්පත්ති කුසලමූලයරොපො ොම, 
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තාය ච තථාවිධකුසලමූලකාය ඵලසමාපත්තිො ච පදට්ඨාෙං. 

සඞ්ඝසුප්පටිපන්ෙතා සඞ්ඝසුට්ඨුතාෙ සඞ්ඝස්ස උපට්ඨාකාෙං සුට්ඨුභාවාය

සප්පතිස්සවාය වචෙසම්පටිච්ඡෙභාවාය පදට්ඨාෙං. සත්ථුසම්පදා සත්ථරි

යචව ධම්මාදීසු ච ගුණණඅජාෙෙතාය අප්පසන්ොෙේච පසාදාෙ 

පසන්ොෙේච අප්පමත්තකපසාදාෙඤ්ච භියෙයොභාවාෙ වඩ්ෙොය

පදට්ඨාෙං. අප්පටිහතපාතියමොක්ඛතා සඞ්ඝමජ්යඣ වා පරිසමජ්යඣ වා 

දුම්මඞ්කූෙං දුම්මුඛාෙං දුස්සීලාෙං පුග්ගලාෙං නිග්ගහාය, යපසලාෙං 
පාතියමොක්ඛසංවරාදිසීලසම්පන්ොෙංපුග්ගලාෙංඵාසුවිහාරායචපදට්ඨාෙං
යහොති. යහොන්යතො පෙ යථානුභාරූයපහි අඤ්යඤහි කාරයණහි සාධාරණං
හුත්වායහොතීතියවදිතබ්යබො. 

‘‘වාසොභාගියසුත්තාදීසු වුත්තධම්මභූමිපදට්ඨාොෙං විභත්තිහායරෙ
විභජිතබ්බභායවො අම්යහහි යකෙ ජානිතබ්යබො සද්දහිතබ්යබො’’ති

පුච්ඡිතබ්බත්තා ‘‘යතොහා’’තිආදිවුත්තං.තස්සත්යථොවුත්තෙයානුභාසායරෙ 
යවදිතබ්යබො. 

‘‘එත්තාවතා ච විභත්තිහායරො පරිපුණ්යණො, අඤ්යඤො නියුත්යතො 

ෙත්ථී’’තිවත්තබ්බත්තා ‘‘නියුත්යතොවිභත්තිහායරො’’ති වුත්තං.යත්ථයත්ථ
සුත්යත යය යය ධම්මාදයයො වුත්තා, තත්ථතත්ථ සුත්යත වුත්යතසු යතසු
යතසු ධම්මාදීසු යථාලාභවයසෙ යයො යයො විභත්තිහායරො යයොජියතො, යසො

යසො විභත්තිහායරොනිද්ධායරත්වා යුත්යතො යයොජියතොතිඅත්යථො දට්ඨබ්යබො. 

ඉතිවිභත්තිහාරවිභඞ්යගසත්තිබලානුභාරූපාරචිතා 

විභාවොනිට්ඨිතා. 

පණ්ඩියතහිපෙඅට්ඨකථාටීකානුභාසායරයෙවගම්භීරත්යථොවිත්ථාරයතො 
විභජිත්වාගයහතබ්යබොති. 

9. පරිවත්තෙහාරවිභඞ්ගවිභාවො 

35. යයෙ යයෙ සංවණ්ණාවියසසභූයතෙ විභත්තිහාරවිභඞ්යගෙ
සුත්යතවුත්තා ධම්මාදයයොවිභත්තා, යසොසංවණ්ණාවියසසභූයතොවිභඞ්යගො
පරිපුණ්යණො, ‘‘කතයමො පරිවත්තෙහාරවිභඞ්යගො’’ති පුච්ඡිතබ්බත්තා 

‘‘තත්ථකතයමො පරිවත්තයෙොහායරො’’තිආදිවුත්තං.තත්ථ තත්ථාති යතසු

නිද්දිට්යඨසු යසොළසසු යදසොහාරාදීසු කතයමො සංවණ්ණොවියසයසො 

පරිවත්තයෙො හායරො පරිවත්තෙහාරවිභඞ්යගො ොමාති පුච්ඡති.
‘‘කුසලාකුසයල ධම්යම’’තිආදිනිද්යදසස්ස ඉදානි මයා වුච්චමායෙො 
‘‘සම්මාදිට්ඨිස්සපුරිසපුග්ගලස්සා’’තිආදියකොවිත්ථාරසංවණ්ණොවියසයසො 
පරිවත්තයෙො හායරො පරිවත්තෙහාරවිභඞ්යගො ොමාති අත්යථො
ගයහතබ්යබො. 
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පටුෙ 

‘‘සංවණ්ණියමායෙ සුත්යත නිද්දිට්ඨස්ස කතමස්ස භාවිතබ්බස්ස 
කුසලස්සකතයමොපටිපක්යඛො, කථංපරිවත්යතතබ්යබො’’තිපුච්ඡිතබ්බත්තා
ඉමස්ස භාවිතබ්බස්සකුසලස්සඅයංපටිපක්යඛො, එවංපහාතබ්බභාවවයසෙ

පරිවත්යතතබ්යබොති දස්යසන්යතො ‘‘සම්මාදිට්ඨස්ස 

පුරිසපුග්ගලස්සා’’තිආදිමාහ.අට්ඨකථාෙංංපෙ– 

‘‘තත්ථ යස්මා සංවණ්ණියමායෙ සුත්යත යථානිද්දිට්ඨාෙං 
කුසලාකුසලධම්මාෙං පටිපක්ඛභූයත අකුසලකුසලධම්යම
පහාතබ්බභාවාදිවයසෙනිද්ධාරණං පටිපක්ඛයතොපරිවත්තෙං, තස්මා
‘සම්මාදිට්ඨිස්ස පුරිසපුග්ගලස්ස මිච්ඡාදිට්ඨි නිජ්ජිණ්ණා භවතී’තිආදි
ආරද්ධ’’න්ති(යෙත්ති.අට්ඨ.35) – 

වුත්තං. පහායකස්ස හි ධම්මස්ස පහාතබ්බභාවවයසෙ නිද්ධාරණං, 
පහාතබ්බස්ස ච ධම්මස්ස පහායකභාවවයසෙ නිද්ධාරණං පටිපක්ඛයතො

පරිවත්තෙංොම යහොති. තත්ථ සම්මාදිට්ඨස්සාති සම්මා සුන්දරා පසත්ථා 
දිට්ඨි යස්ස පුග්ගලස්සාති සම්මාදිට්ඨි. පුග්ගලපදට්ඨාො හි අයං යදසො.
යතෙ වුත්තං ‘‘පුරිසපුග්ගලස්සා’’ති. සා පෙ සම්මාදිට්ඨි
කම්මකම්මඵලාදිසද්දහෙවයසෙ වා අනිච්චාදිවිපස්සොවයසෙ වා
මග්ගසම්මාදස්සෙවයසෙවාපවත්තානිරවයසසාවගහිතා. ‘‘යායභාවිතාය
සම්මාදිට්ඨියා පහාතබ්බා මිච්ඡාදිට්ඨි නිජ්ජිණ්ණා භවති, යදි යකවලා
මිච්ඡාදිට්ඨියයව නිජ්ජිණ්ණා භවති, එවං සති තදවයසසා අකුසලා ධම්මා 
අජිණ්ණා 

භයවයු’’න්ති වත්තබ්බත්තා ‘‘යෙචස්සමිච්ඡාදිට්ඨපච්චො’’තිආදිවුත්තං. 

මිච්ඡාදිට්ඨිපච්චයා අයෙයකපාපකා අකුසලායයව ධම්මා ච යප්පජ්යජෙයං 

උප්පජ්ජොරහා භයවයුං, යත ච අකුසලා ධම්මා අස්ස 

සම්මාදිට්ඨිසම්පන්ෙස්ස පුරිසපුග්ගලස්ස නිජ්ජිණ් ා පහාතබ්බාරහා 
අනුභාප්පජ්ජෙසභාවා යහොන්ති. යතොහ භගවා – ‘‘උපාදාෙනියරොධා
භවනියරොයධො’’ති(උදා.2; මහාව.1). 

‘‘යදි සම්මාදිට්ඨිස්ස පුරිසපුග්ගලස්ස මිච්ඡාදිට්ඨි, තප්පච්චයා
අකුසලධම්මායයවනිජ්ජිණ්ණාභවන්ති, එවංසතිසම්මාදිට්ඨිපච්චයා කුසලා

ධම්මා ෙ සම්භයවයු’’න්ති වත්තබ්බත්තා ‘‘සම්මාදිට්ඨපච්චො චා’’තිආදි

වුත්තං. අස්ස සම්මාදිට්ඨිසම්පන්ෙස්ස පුරිසපුග්ගලස්ස උප්පජ්ජොරහා

සම්මාදිට්ඨිපච්චයා අයෙයක කුසලා සමථවිපස්සො වා යබොධිපක්ඛියා වා 

ධම්මා සම්භවන්ති, උප්පන්ොච යත ධම්මා අස්ස සම්මාදිට්ඨිසම්පන්ෙස්ස

පුරිසපුග්ගලස්ස සන්තායෙ පුෙප්පුෙං පවත්තෙවයසෙ භාවොපාරිපූරිං

ගච්ඡන්ති. 

සම්මාදිට්ඨියා පටිපක්ඛාෙං මිච්ඡාදිට්ඨියා, තප්පච්චයාෙං අකුසලාෙං
ධම්මාෙං පරිවත්තෙභායවො ආචරියයෙ විභත්යතො, අම්යහහි ච ඤායතො, 
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‘‘සම්මාසඞ්කප්පස්ස ධම්මස්ස පටිපක්යඛො ධම්යමො කථං 

පරිවත්යතතබ්යබො’’ති වත්තබ්බත්තා ‘‘සම්මාසඞ්කප්පස්ස 

පුරිසපුග්ගලස්සා’’තිආදි වුත්තං. යයොජෙත්ථ ආදයයො වුත්තෙයානුභාසායරෙ 

යවදිතබ්බා.සම්මාසුන්දරාපසත්ථාවාචායස්සපුග්ගලස්සාති සම්මාවායචො, 

තස්ස සම්මාවාචස්ස. ‘‘පුරිසපුග්ගලස්සා’’තිආදීෙං අත්යථොපි වුත්තෙයයෙ
යවදිතබ්යබො. අයං පෙ වියසසත්යථොසම්මා අවිපරීතයතො

විමුත්තිඤාණදස්සෙං යස්ස පුග්ගලස්සාති සම්මාවිමුත්තිො දස්සයෙො, 
තස්ස සම්මාවිමුත්තිඤාණදස්සෙස්ස 
පච්චයවක්ඛණඤාණදස්සෙසම්පන්ෙස්ස පුරිසපුග්ගලස්ස ‘‘අවිමුත්තාව
සමාො විමුත්තා මය’’න්ති මිච්ඡාභිනියවසවයසෙ පවත්තං 

මිච්ඡාවිමුත්තිො දස්සෙංනිජ්ජිණ් ං විගතංභවති. ‘‘යෙචස්සා’’තිආදීෙං
අනුභාසන්ධයාදියකොවුත්තෙයානුභාසායරෙ යවදිතබ්යබො. 

36. ‘‘සම්මාදිට්ඨිස්සාතිආදිො සම්මාදිට්ඨිආදීෙං කුසලාෙං පටිපක්ඛා 
මිච්ඡාදිට්ඨාදිකායයව අකුසලා පහාතබ්බභායවෙ පරිවත්යතතබ්බා’’ති
පුච්ඡිතබ්බත්තා පාණාතිපාතායවරමණිආදීෙං කුසලාෙං පටිපක්ඛා
පාණාතිපාතාදිකාපිඅකුසලාපහාතබ්බභායවෙ පරිවත්යතතබ්බාතිදස්යසතුං 

‘‘ෙස්ස වා පා ාතිපාතා පටිවිරතස්සා’’තිආදි වුත්තං. අට්ඨකථාෙං පෙ
‘‘එවං සම්මාදිට්ඨිආදිමුයඛෙ මිච්ඡාදිට්ඨිආදිං දස්යසත්වා පුෙ 
පාණාතිපාතඅදින්ොදාෙකායමසුමිච්ඡාචාරාදියතො යවරමණියාදීහි
පාණාතිපාතාදීෙං පරිවත්තෙං දස්යසතුං ‘යස්සා’තිආදි ආරද්ධ’’න්ති

(යෙත්ති.අට්ඨ.36) වුත්තං. තදඞ්ගාදිවයසෙපහීයෙොයහොති.කාලවාදිස්සාති

වදිතබ්බකායල වදිතබ්බංවදතිසීයලොති කාලවාදී, තස්ස. 

‘‘යථාවුත්තප්පකායරයෙව පරිවත්යතතබ්බා’’ති පුච්ඡිතබ්බත්තා

අඤ්යඤෙ පකායරෙපි පරිවත්යතතබ්බාති දස්යසතුං ‘‘යෙ ච යඛො

යකචී’’තිආදි වුත්තං. අට්ඨකථාෙං පෙ ‘‘යය ච යඛො යකචීතිආදිො
සම්මාදිට්ඨිආදිමුයඛයෙව මිච්ඡාදිට්ඨිආදීහිඑවපරිවත්තෙංපකාරන්තයරෙ

දස්යසතී’’ති (යෙත්ති. අට්ඨ. 36) වුත්තං. තත්ථ යකචි 
මිච්ඡාදිට්ඨිකමිච්ඡාසඞ්කප්පාදිකායයව පුග්ගලා පයරසං අරියාෙං අරියං 

අට්ඨඞ්ගිකංමග්ගංගරහන්ති. සන්දිට්ඨකා සන්දිට්යඨ නියුත්තා, සහධම්මිකා 

සහ ධම්යමෙ කාරයණෙ යය වත්තන්ති සහධම්මිකා. ගාරය්හා 

ගරහිතබ්බාකායර යුත්තා. වාදා ච අනුභාවාදා ච වාදානුවාදා, යත භවන්යතො

සම්මාදිට්ඨිඤ්ච ධම්මං ගරහන්ති. යතෙ ගරහයණෙ. පුජ්ජා පූජිතබ්බාචෙ 

භවන්ති, පාසංසා පසංසිතබ්බාචෙභවන්ති. එවන්තිආදීසුසම්මාසඞ්කප්පං
වාසම්මාවාචාදිකංවාවිසුංවිසුං සම්මාසඞ්කප්පඤ්චයතභවන්යතොධම්මං
ගරහන්ති. යතෙ හි යය මිච්ඡාසඞ්කප්පිකා, යත භවන්යතො ෙ පුජ්ජා ච
පාසංසා ච…යප.… සම්මාවිමුත්තිඤ්ච යත භවන්යතො ධම්මං ගරහන්ති.
යතෙ හි යය මිච්ඡාදිට්ඨිවාචිකා, යත භවන්යතො ෙ පුජ්ජා ච පාසංසා ච. 
සම්මාවිමුත්තිඤාණදස්සෙඤ්ච යත භවන්යතො ධම්මං ගරහන්ති. යතෙ හි
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යය මිච්ඡාවිමුත්තිකා, යත භවන්යතො ෙ පුජ්ජා ච පාසංසා ච. 
සම්මාවිමුත්තිඤාණදස්සෙඤ්ච යත භවන්යතො ධම්මං ගරහන්ති. යතෙ හි
යය මිච්ඡාවිමුත්තිඤාණදස්සනිකා, යතභවන්යතොෙපුජ්ජාචපාසංසාචාති

යයොජොකාතබ්බා. ‘‘මිච්ඡාවිමුත්තිො දස්සො’’තිපිපායඨොඅත්ථි. 

‘‘අරියමග්ගසම්මාදිට්ඨාදීෙං ගරහවයසයෙව මිච්ඡාදිට්ඨාදයයො ච 
පරිවත්යතතබ්බා, ොවයසසාෙං පසංසාවයසො’’ති වත්තබ්බත්තා
කාමාදීෙං පසංසාවයසෙපි කාමාෙං පටිපක්ඛා යවරමණියාදයයොපි

පරිවත්යතතබ්බාති දස්යසතුං ‘‘යෙ චයඛොයකචිඑවමාහංූ’’තිආදිවුත්තං.

තත්ථ භුේජිතබ්බා කාමා, පරිභුේජිතබ්බා කාමා, ආයසවිතබ්බා කාමා, 

නියසවිතබ්බා කාමාති එත්ථ කාමීයන්යතති කාමාති කම්මසාධෙවයසෙ
වත්ථුකාමා ගහිතා, ොතිපණීතා කාමා භුඤ්ජිතබ්බා, අතිපණීතා කාමා පරි

සමන්තයතො භුඤ්ජිතබ්බා. අතිපණීතතරා කාමා ආ භුයසො යසවිතබ්බා, 

නියතායසවිතබ්බා. භාවයිතබ්බාකාමා, බහුලීකාතබ්බාකාමාතිඑත්ථපෙ 

කායමන්තීති කාමාතිකත්තුසාධෙවයසෙකියලසකාමා ගහිතා, පුෙප්පුෙං

උප්පාදෙවයසෙ භාවයිතබ්බා වඩ්ොයපතබ්බා පවත්යතතබ්බාකියලසකාමා, 
බහූෙං පුෙප්පුෙං උප්පාදෙවයසෙ කාතබ්බා වඩ්ොයපතබ්බා

කියලසකාමාති යෙ ච කාමවසිකා පුථුජ්ජො යකචි එවමාහංසු යතසං 

කාමවසිකාෙං පුථුජ්ජොෙං යකසඤ්චි තාදියසහි කායමහි යවරමණී 

කුසලයචතො පටිපක්ඛවයසෙ අධම්යමො අයසවිතබ්යබො ොම 
ආපජ්යජයයාතිඅධිප්පායයොගයහතබ්යබො. 

අන්තද්වයවයසෙ පරිවත්තෙං දස්යසතුං ‘‘යෙ වා පෙ යකචී’’තිආදි

වුත්තං. අත්තකිලමථානුයෙොයගො ධම්යමොති නිෙයානියකොති යය වා පෙ 

පඤ්චාතපාදිපටිපන්ෙකා තත්ථියා එවමාහංසු, යතසං 

පඤ්චාතපාදිපටිපන්ෙකාෙං නිෙයානියකො ධම්යමො 

මජ්ඣිමාපටිපදාසඞ්ඛායතො විපස්සොසහියතො අරියමග්යගො අධම්යමො 
අනියයානියකො අභායවතබ්යබො ොම ආපජ්යජයයාති. සුඛදුක්ඛවයසෙපි

පරිවත්තෙං දස්යසතුං ‘‘යෙ ච යඛො’’තිආදි වුත්තං. ‘‘පාපං
නිජ්ජරායපස්සාමා’’ති අත්තහිංසොදිවයසෙ පටිපන්ෙකාෙං පවත්යතො 

සරීරතාපයෙො දුක්යඛො ධම්යමොනියයානියකොති. 

යෙ ච තථාපටිපන්ෙකා යකචි එවමාහංසු, යතසං තථාපටිපන්ෙකාෙං

අෙවජ්ජපච්චයපරියභොගවයසෙපවත්යතො සරීරදුක්ඛූපසයමො සුයඛොධම්යමො

අධම්යමො අප්පවත්යතතබ්යබො ආපජ්යජයයාති. 

අන්තද්වයාදිවයසෙ පරිවත්තෙං ආචරියයෙ විභත්තං, අම්යහහි ච 
ඤාතං, ‘‘කථංඅසුභසඤ්ඤාදිවයසෙපරිවත්යතතබ්යබො’’තිපුච්ඡිතබ්බත්තා
එවං අසුභසඤ්ඤාදිවයසෙ සුභසඤ්ඤාදිකා පරිවත්යතතබ්බාති දස්යසතුං 

‘‘ෙථා වා පො’’තිආදි වුත්තං. අට්ඨකථාෙං පෙ ‘‘ඉදානි 
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පටුෙ 

අසුභසඤ්ඤාදිමුයඛෙ සුභසඤ්ඤාදිපරිවත්තෙං දස්යසතුං ‘යථා වා

පො’තිආදි වුත්ත’’න්ති (යෙත්ති. අට්ඨ. 36) වුත්තං. සබ්බසඞ්ඛායරූති
යතභූමකසඞ්ඛායරසු. ආරද්ධවිපස්සකස්ස හි යතභූමකා ධම්මා
කියලසාසුචිපග්ඝරණකත්තාඅසුභයතොඋපට්ඨහන්ති. 

‘‘යදිසරූපයතොයයවඉයමසංඉයමපටිපක්ඛාතිඅපරිවත්යතතබ්බාසියුං, 
එවං සති නිරවයසසා ච පටිපක්ඛා ෙ සක්කා පරිවත්යතතුං, කථං සක්කා 

පරිවත්යතතු’’න්තිවත්තබ්බත්තාපරිවත්තෙලක්ඛණංදස්යසන්යතො ‘‘ෙංෙං

වා පො’’තිආදිමාහ. තත්ථ කුසලං වා අකුසලං වා ෙං ෙං ධම්මං

පරිවත්යතතුකායමො ආචරියෙො චිත්යතෙ යරොචෙති දිට්ඨියා යපගච්ඡති, 

කුසලස්සවාඅකුසලස්සවා තස්ස තස්ස රුචිකස්සඋපගතස්ස ධම්මස්ස යයො

පටිපක්යඛො, යසො පටිපක්ඛධම්යමොඅසද්ධම්යමො අස්ස ධම්මස්ස අනිට්ඨයතො 

පච්චනීකයතො අජ්ඣාපන්යෙො පරිඤ්ඤායතො. ඉට්ඨංවා අනිට්ඨංවා ෙංෙං

ධම්මං පරිවත්යතතුකායමො ආචරියයො චිත්යතෙ යරොචෙති දිට්ඨියා 

යපගච්ඡති, ඉට්ඨස්සවා අනිට්ඨස්සවා තස්සතස්ස රුචිකස්සධම්මස්සයයො 

පටිපක්යඛො, යසො පටිපක්ඛධම්යමො අස්ස ධම්මස්ස අනිට්ඨයතො 

පච්චනීකධම්මයතො අජ්ඣාපන්යෙො පරිඤ්ඤායතො භවතීති
පරිවත්යතතුකායමෙ ඉච්ඡිතබ්බධම්මානුභාරූපපටිපක්ඛවයසෙ පරිවත්තෙං

කාතබ්බන්ති පරිවත්තයෙ පටිපක්ඛලක්ඛණං වුත්තං. යතෙ අට්ඨකථාෙං 
වුත්තං– ‘‘පටිපක්ඛස්සලක්ඛණංවිභායවතී’’ති. 

‘‘එවං වුත්තප්පකාරං පරිවත්තෙං අම්යහහි කථං සද්දහිතබ්බ’’න්ති

වත්තබ්බතා ‘‘යතොහා’’තිආදිවුත්තං. 

‘‘එත්තාවතා පරිවත්යතො හායරො පරිපුණ්යණො, අඤ්යඤො නියුත්යතො 

ෙත්ථී’’ති වත්තබ්බත්තා ‘‘නියුත්යතො පරිවත්තයෙො හායරො’’ති වුත්තං.
යස්මිං සුත්යත කුසලාකුසයල නිද්දිට්යඨ පටිපක්ඛවයසෙ නීහරිත්වා 
යථාසම්භවං යයො යයො පරිවත්තයෙො හායරො නියුත්යතො, තස්මිං සුත්යත
නිද්දිට්යඨ පටිපක්ඛවයසෙ නීහරිත්වා යසො යසො පරිවත්තයෙො හායරො 

නියුත්යතො නිද්ධායරත්වායුත්යතොයයොජියතොතිඅත්යථොගයහතබ්යබොති. 

ඉතිපරිවත්තෙහාරවිභඞ්යගසත්තිබලානුභාරූපාරචිතා 

විභාවොනිට්ඨිතා. 

පණ්ඩියතහි පෙ අට්ඨකථාටීකානුභාසායරෙ ගම්භීරත්යථො විත්ථාරයතො 
විභජිත්වාගයහතබ්යබොති. 

10. යවවචෙහාරවිභඞ්ගවිභාවො 

37. යයෙ යයෙ සංවණ්ණොවියසසභූයතෙ පවත්තෙහාරවිභඞ්යගෙ
පරිවත්යතතබ්බා සුත්තත්ථා විභත්තා, යසො සංවණ්ණොවියසසභූයතො
පරිවත්තෙහාරවිභඞ්යගොපරිපුණ්යණො, ‘‘කතයමොයවවචෙහාරවිභඞ්යගො’’ති 
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පුච්ඡිතබ්බත්තා ‘‘තත්ථ කතයමො යවවචයෙො හායරො’’තිආදි වුත්තං. තත්ථ 

තත්ථාති යතසු නිද්දිට්යඨසු යසොළසසු යදසොහාරාදීසු කතයමො 

සංවණ්ණොවියසයසො යවවචයෙො හායරො යවවචෙහාරවිභඞ්යගො ොමාති
පුච්ඡති. ‘‘යවවචොනි බහූනී’’තිආදිනිද්යදසස්ස ඉදානි මයා වුච්චමායෙො
‘‘එකංභගවාධම්ම’’න්තිආදියකො විත්ථාරසංවණ්ණොවියසයසොයවවචයෙො
හායරො යවවචෙහාරවිභඞ්යගො ොමාති අත්යථො ගයහතබ්යබො. ‘‘යානි
යවවචොනි නිද්ධාරිතානි, කතමානි තානි යවවචොනී’’ති පුච්ඡිතබ්බත්තා 

‘‘ෙථා එක’’න්තිආදි වුත්තං. එකං විඤ්ඤාතබ්බං ධම්මං සභාවධම්මං

පඤ්ඤායපතබ්බං වා ධම්මං අේෙමේයෙහි ෙථා යයහි පකායරහි යචව
යවවචයෙහි ච භගවා නිද්දිසති, තථාපකාරානි යවවචොනි
විඤ්ඤාතබ්බානීති අත්යථො. ‘‘තානි යවවචොනි කින්ති භගවා ආහා’’ති

වත්තබ්බත්තා ‘‘ෙථාහ භගවා’’තිආදි වුත්තං. යථා යංයංපකාරානි
යවවචොනි– 

‘‘ආසා චපිහාචඅභිෙන්දොච, අයෙකධාතූසුසරා පතිට්ඨිතා; 
අඤ්ඤාණමූලප්පභවා පජප්පිතා, සබ්බා මයා බයන්තිකතා 
සමූලිකා’’ති.– 

භගවාආහ, තංතංපකාරානියවවචොනිවිඤ්ඤාතබ්බානීතිඅත්යථො. 

එකස්යසවධම්මස්සඅයෙයකහිපරියායභූයතහියවවචයෙහිනිද්දිසයෙ 

ඵලං අට්ඨකථාෙං (යෙත්ති. අට්ඨ. 37) බහුධා වුත්තං, තස්මා අම්යහහිෙ

දස්සිතං. ‘‘කතමා ආසා, කතමා පිහාදී’’ති පුච්ඡිතබ්බත්තා ‘‘ආසා ොම

වුච්චතී’’තිආදි වුත්තං. ො භවිස්සස්ස අත්ථස්ස ආසීසො අවස්සං

ආගමිස්සතීති යා ආසා අස්ස ආසීසන්තස්ස පුග්ගලස්ස උප්පජ්ජති, තස්ස

ආසීසො ‘‘ආසා ොමා’’ති වුච්චති. වත්තමාෙස්ස යා පත්ථො අස්ස 
පත්ථයන්තස්ස උප්පජ්ජති, යසයයතරං වා අඤ්ඤං දිස්වා ‘‘එදියසො අහං

භයවයය’’න්ති යා පිහා අස්ස පිහයන්තස්ස උප්පජ්ජති, සා පත්ථො ‘‘පිහා

ොමා’’තිවුච්චති. අොගතත්ථංආරබ්භපවත්තාතණ්හා ‘‘ආසා’’තිවුච්චති, 

අොගතපච්චුප්පන්ෙත්ථංආරබ්භපවත්තාතණ්හා ‘‘පිහා’’ති වුච්චති, තථාපි
තණ්හාභායවෙ එකත්තා එයකො ධම්යමොව අත්ථස්ස ඉච්ඡිතස්ස නිප්ඵත්ති 

අත්ථනිප්ඵත්ති, පටිපායලති එතාය තණ්හායාති පටිපාලො, 

අත්ථනිප්ඵත්තියාපටිපාලොති අත්ථනිප්ඵත්තිපටිපාලො. යාතණ්හාඅස්ස

පාලයන්තස්ස පුග්ගලස්සඋප්පජ්ජති, සාතණ්හා ‘‘අභිෙන්දො’’ති වුච්චති. 

‘‘යා අත්ථනිප්ඵත්ති තණ්හාය පටිපායලතබ්බා, කතමා සා 
අත්ථනිප්ඵත්තී’’ති පුච්ඡිතබ්බත්තා තං අත්ථනිප්ඵත්තිං සත්තයතො වා

සඞ්ඛාරයතො වා විභජිත්වා දස්යසන්යතො ‘‘පිෙං වා ොතිං, පිෙං වා 

ධම්ම’’න්තිආදිමාහ.තත්ථ ‘‘ොති’’න්තිඉමිො මිත්තබන්ධවාදයයොපිගහිතා. 

ධම්මං පෙ පියරූපාරම්මණාදිකං ඡබ්බිධම්පි යාය තණ්හාය තණ්හියකො
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අභිෙන්දති, සාතණ්හා ‘‘අභිෙන්දොොමා’’තිවුච්චති.පටික්කූලංඤාතිංවා
ධම්මංවා විපල්ලාසවයසෙඅප්පටික්කූලංඤාතිංවාධම්මංවාසභාවවයසෙ
අප්පටික්කූලයතො යාය තණ්හාය තණ්හියකො අභිෙන්දති, සා තණ්හා වා 

‘‘අභිෙන්දොොමා’’තිවුච්චතීතියයොයජත්වාඅත්යථො ගයහතබ්යබො. 

‘‘යාසුඅයෙකාසුධාතූසුවුත්තප්පකාරාතණ්හා‘සරා’තිභගවතා වුත්තා, 
කතමා තා ධාතුයයො’’ති පුච්ඡිතබ්බත්තා තා ධාතුයයො සරූපයතො දස්යසතුං 

‘‘චක්ඛුධාතූ’’තිආදිවුත්තං. 

‘‘තාසු ධාතූසු කතමාය ධාතුයා කතමා සරා පතිට්ඨිතා පවත්තා’’ති 
පුච්ඡිතබ්බත්තා ඉමාය ධාතුයා අයං සරා පතිට්ඨිතා පවත්තාතිනියයමත්වා

දස්යසතුං ‘‘සරාති යකචි රූපාධිමුත්තා’’තිආදි වුත්තං. තත්ථ යකචීති

සරාසඞ්ඛාතාය රූපතණ්හාය තණ්හිකා පුග්ගලා. රූපාධිමුත්තාති 
රූපධාතුසඞ්ඛායත ආරම්මයණ අධිමුත්තා අජ්යඣොසිතා. ඉමිො පයදෙ

රූපතණ්හාසඞ්ඛාතා සරා රූපධාතුයා පතිට්ඨිතා පවත්තාති ගහිතා, ‘‘යකචි 

සද්දාධිමුත්තා’’තිආදීහිපි සද්දතණ්හාසඞ්ඛාතාදයයො සරා සද්දධාතුයාදීසු 

පතිට්ඨිතා පවත්තා සරාව ගහිතා. යකචි ධම්මාධිමුත්තාති එත්ථ
ධම්මග්ගහයණෙ 
චක්ඛුධාතුයසොතධාතුඝාෙධාතුජිව්හාධාතුකායධාතුසත්තවිඤ්ඤාණධාතුධම්ම
ධාතුයයො ගහිතා, තස්මා අට්ඨාරස ධාතුයයො පතිට්ඨාෙභායවෙ ගහිතාපි
ඡබ්බිධාව ගහිතාති දට්ඨබ්බා. ‘‘රූපාධිමුත්තාදීසු කිත්තකානි පදානි
තණ්හාපක්යඛ තණ්හාය යවවචො’’ති පුච්ඡිතබ්බත්තා එතාදිසානි
එත්තකානි පදානි තණ්හාපක්යඛ තණ්හායවවචොනීති නියයමත්වා

දස්යසතුං ‘‘තත්ථ ොනි ඡ යගහසිතානී’’තිආදි වුත්තං. තත්ථාති යතසු ඡසු

රූපාදීසු. ඡ යගහසිතානියදොමෙස්සානීතිඡසුරූපාදීසුපවත්තංතණ්හායපමං
නිස්සාය පවත්තානිඡයදොමෙස්සානි.එසෙයයොයසයසසුපි.‘‘ඡඋයපක්ඛා

යගහසිතාපි භගවතා වුත්තා, කස්මා ෙ ගහිතා’’ති වත්තබ්බත්තා ‘‘ො ඡ

යයපක්ඛා යගහසිතා, අෙං දිට්ඨපක්යඛො’’ති වුත්තං, දිට්ඨිපක්ඛත්තා ෙ
ගහිතාතිඅත්යථො. 

38. ‘‘කථං වුත්තප්පකාරා තණ්හා එව ගහිතා’’ති වත්තබ්බත්තා 

‘‘සායෙව පත්ථොකායරො’’තිආදි වුත්තං. සා වුත්තප්පකාරා එව තණ්හා
පත්ථොකායරෙ පවත්තෙයතො ආසාදිපරියායයෙ වුත්තා, 

රූපාදිආරම්මණධම්යමසු ෙන්දෙයතො ‘‘ධම්මෙන්දී’’ති පරියායයෙ වුත්තා, 
රූපාදිආරම්මණධම්යමසු ගිලිත්වා පරිනිට්ඨයපති විය අජ්යඣොසාය

තිට්ඨෙයතො ‘‘ධම්මජ්යඣොසාෙ’’න්ති පරියායයෙ වුත්තා, තස්මා තණ්හාය 
යවවචොනියහොන්ති. 

තණ්හාය යවවචොනි ආචරියයෙ නිද්දිට්ඨානි, අම්යහහි ච ඤාතානි, 

‘‘කතමානිචිත්තස්සයවවචොනී’’තිපුච්ඡිතබ්බත්තා ‘‘චිත්තංමයෙො’’තිආදි
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වුත්තං. ‘‘ආරම්මණං චින්යතතීති චිත්තං. මෙති ජාොතීති මයෙො. 

විජාොතීති විේො ’’න්තිආදිො අත්යථො පකරයණසු (ධ. ස. අට්ඨ. 5) 
වුත්යතොව, තස්මාඅම්යහහිෙවිත්ථාරියතො.යවවචොනියයවඉමානිඉමස්ස

යවවචොනීති එත්තකානියයව කථයිස්සාම. ‘‘පේඤින්ද්රිෙං 

පේොබල’’න්තිආදීනිපඤ්ඤායවවචොනි. 

‘‘අරහංසම්මාසම්බුද්යධො’’තිආදීනි බුද්ධස්සයවවචොනි.‘‘තානිකත්ථ

යදසිතානී’’ති පුච්ඡිතබ්බත්තා ‘‘ෙථා ච බුද්ධානුස්සතිෙං වුත්ත’’න්තිආදි

වුත්තං. බුද්ධානුභාස්සතියදසොයං ෙථා ච යංයංපකාරං යවවචෙං භගවතා
‘‘ඉතිපි යසො භගවා අරහං…යප.… භගවයතො’’ති වුත්තං, එතංපකාරං
යවවචෙං බුද්ධානුභාස්සතියා යවවචෙං බුද්ධස්ස යවවචෙන්ති දට්ඨබ්බං. 

‘‘ෙථාචධම්මානුස්සතිෙංවුත්ත’’න්තිආදීසුපිඑවයමවයයොජො කාතබ්බා. 

‘‘යතොහා’’තිආද්යානුභාසන්ධයාදිඅත්යථො යචව ‘‘නියුත්යතො යවවචයෙො

හායරො’’තිආනුභාසන්ධයාදිඅත්යථොච වුත්තෙයානුභාසායරෙයවදිතබ්යබො. 

ඉතියවවචෙහාරවිභඞ්යගසත්තිබලානුභාරූපාරචිතා 

විභාවොනිට්ඨිතා. 

පණ්ඩියතහි පෙ අට්ඨකථාටීකානුභාසායරෙ ගම්භීරත්යථො විත්ථාරයතො 
විභජිත්වාගයහතබ්යබොති. 

11. පේෙත්තිහාරවිභඞ්ගවිභාවො 

39. යයෙ යයෙ සංවණ්ණොවියසසභූයතෙ විභඞ්යගෙ යවවචොනි
විභත්තානි, යසො සංවණ්ණොවියසසභූයතො විභඞ්යගො පරිපුණ්යණො, 

‘‘කතයමො පඤ්ඤත්තිහාරවිභඞ්යගො’’ති පුච්ඡිතබ්බත්තා ‘‘තත්ථ කතයමො

පේෙත්තිහායරො’’තිආදි වුත්තං. තත්ථ තත්ථාති යතසු නිද්දිට්යඨසු

යසොළසසුයදසොහාරාදීසු කතයමො සංවණ්ණොවියසයසො පේෙත්තිහායරො 
පඤ්ඤත්තිහාරවිභඞ්යගොොමාතිපුච්ඡති.‘‘එකංභගවාධම්මංපඤ්ඤත්තීහි
විවිධාහි යදයසතී’’තිආදිනිද්යදසස්ස ඉදානි මයා වුච්චමායෙො ‘‘යා
පකතිකථාය යදසො’’තිආදියකො විත්ථාරසංවණ්ණොවියසයසො
පඤ්ඤත්තිහායරොපඤ්ඤත්තිහාරවිභඞ්යගොොමාති ගයහතබ්යබො. 

‘‘යාහි විවිධාහි පඤ්ඤත්තීහි එකං ධම්මං භගවා යදයසති, කතමා තා

විවිධාපඤ්ඤත්තියයො’’තිපුච්ඡිතබ්බත්තා ‘‘ොපකතිකථාො’’තිආදිවුත්තං.

තත්ථ පකතිකථාොති අස්සාදාදිපදත්ථවියසසං අනිද්ධායරත්වා
අත්ථසභායවෙ පවත්තායකථායසාධුකංමෙසිකාරධම්මකථායයායදසො
යථාධිප්යපතමත්ථං යවයෙයයසන්තායෙනික්ඛිපතිපතිට්ඨයපතිපකායරෙ

ඤායපති, තස්මා නික්යඛපපේෙත්ති, තායපඤ්ඤත්තියාධම්මංයදයසතීති
අත්යථො. ‘‘යා පඤ්ඤත්ති ‘පකතිකථාය යදසො’ති වුත්තා, කතමා සා’’ති 

පුච්ඡිතබ්බත්තාතථාපුච්ඡිත්වාවිත්ථාරයතො දස්යසතුං ‘‘කාච පකතිකථාෙ
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යදසො’’තිආදි වුත්තං. අට්ඨකථාෙං පෙ –‘‘ඉති ‘පකතිකථාය යදසො’ති
සඞ්යඛයපෙ වුත්තමත්ථං විත්ථායරෙ විභජිතුං ‘කා ච පකතිකථාය
යදසො’තිපුච්ඡිත්වා‘චත්තාරිසච්චානී’තිආදිමාහා’’ති(යෙත්ති.අට්ඨ. 39) 
වුත්තං. තත්ථ යදසොයදයසතබ්බස්ස යභදභායවපි අයභයදොපචායරෙ 

‘‘යදසො චත්තාරි සච්චානී’’ති වුත්තං, චතුන්ෙං සච්චාෙං පඤ්ඤත්ති
යදසොොමාතිඅත්යථො. 

‘‘කථං තං සච්චපඤ්ඤත්තිං භගවා ආහා’’ති පුච්ඡිතබ්බත්තා ‘‘ෙථා

භගවාආහා’’තිවුත්තං. ෙථා යයෙ පකායරෙභගවායංයංපඤ්ඤත්තිංආහ, 

තථා යතෙ පකායරෙ සා පඤ්ඤත්ති ජානිතබ්බා. ‘‘ඉදං දුක්ඛ’’න්ති යං

පඤ්ඤත්තිං භගවා ආහ, අෙං ‘‘ඉදං දුක්ඛ’’න්ති පඤ්ඤත්ති පඤ්චන්ෙං
ඛන්ධාෙං නික්යඛපපඤ්ඤත්ති, ඡන්ෙං ධාතූෙං නික්යඛපපඤ්ඤත්ති, 
අට්ඨාරසන්ෙං ධාතූෙං නික්යඛපපඤ්ඤත්ති, ද්වාදසන්ෙං ආයතොෙං
නික්යඛපපඤ්ඤත්ති, දසන්ෙං ඉන්ද්රියාෙං නික්යඛපපඤ්ඤත්තීති යයොජො
කාතබ්බා. ඛන්ධධාතුආයතනින්ද්රියානි ච යලොකියායෙව.
පීළෙසඞ්ඛතසන්තාපවිපරිණාමත්ථතාසාමඤ්යඤෙ එකත්තං උපයෙත්වා

‘‘ඉදං දුක්ඛ’’න්ති වුත්තා. දසන්ෙං ඉන්ද්රිොෙන්ති 
චක්ඛුයසොතඝාෙජිව්හාකායඉත්ථිපුරිසජීවිතමෙයවදනින්ද්රියාෙං දසන්ෙං. 
අනුභාභවෙලක්ඛයණෙ එකලක්ඛණත්තා යවදනින්ද්රියං එකන්ති ගහිතං, 
සද්ධින්ද්රියාදීනි පෙමග්ගපරියාපන්ෙත්තාෙගහිතානි. 

කබළීකායරතිඨානූපචායරෙයවොහරියත ඔජාසඞ්ඛායතආහායර, රායගො
අරියමග්යගෙ අප්පහාතබ්බත්තා අනුභාසයවයසෙ, ආසාවයසෙ වා 

පත්ථොවයසෙ වා අත්ථි ෙන්දී. අත්ථි තණ්හාති එත්ථාපි එයසව ෙයයො. 

පතිට්ඨතංවිරුළ්හන්ති පටිසන්ධිආකඩ්ෙෙසමත්ථතාපත්තියාපතිට්ඨිතත්තා

පතිට්ඨිතඤ්යචව විරුළ්හඤ්චාති ගයහතබ්බං. සඞ්ඛාරාෙන්ති
පුෙබ්භවනිබ්බත්තකස්ස භවස්ස අභිනිබ්බත්තියහතුකාෙං සඞ්ඛාරාෙං. 

ජාතිජරාමර න්ති අභිනිබ්බත්තෙලක්ඛණා ජාති, ෙ උප්පායදොව, 
පරිපාකලක්ඛණාජරා, ෙඨිතියයව, යභදෙලක්ඛණංමරණං, ෙභඞ්ගයමව.

යතෙවුත්තං ‘‘සයසොකංසදරංසයපාොස’’න්ති. 

‘‘ඵස්යස යච, භික්ඛයව, ආහායර…යප.… මයෙොසඤ්යචතොය යච, 
භික්ඛයව, ආහායර…යප.… විඤ්ඤායණ යච, භික්ඛයව, ආහායර අත්ථි

රායගො…යප.…වදාමී’’ති අෙං පඤ්ඤත්තිදුක්ඛස්සචසමුදයස්සචපභවස්ස

පඤ්ඤාපෙයතො පභවපේෙත්ති ොම. 

වට්ටවයසෙ පඤ්ඤත්තියභයදො ආචරියයෙ විභත්යතො, අම්යහහි ච
ඤායතො, ‘‘කථං විවට්ටවයසෙ පඤ්ඤත්තියභයදො විභත්යතො’’ති

වත්තබ්බත්තා ‘‘කබළීකායර යච, භික්ඛයව, ආහායරෙත්ථි රායගො’’තිආදි 

වුත්තං. ‘‘කබළීකායර…යප.… අනුභාපායාසන්ති වදාමී’’ති අෙං පඤ්ඤත්ති
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දුක්ඛස්ස පරිඤ්ඤාය ච පඤ්ඤාපෙයතො පරිේොපේෙත්ති ොම, 

සමුදයස්ස පහාෙස්ස ච පඤ්ඤාපෙයතො පහාෙපේෙත්ති ොම, මග්ගස්ස

භාවොය ච පඤ්ඤාපෙයතො භාවොපේෙත්ති ොම, නියරොධස්ස

සච්ඡිකිරියායචපඤ්ඤාපෙයතො සච්ඡිකිරිොපේෙත්ති ොම. 

40. විවට්ටවයසෙ පඤ්ඤත්තියභයදොආචරියයෙවිභත්යතො, අම්යහහිච
ඤායතො, ‘‘කථං සම්මසෙවයසෙ පඤ්ඤත්තියභයදො විභත්යතො’’ති

වත්තබ්බත්තා ‘‘සමාධිං, භික්ඛයව, භායවථා’’තිආදි වුත්තං. ‘‘සමාධිං, 

භික්ඛයව, භායවථ…යප.… යථාභූතං පජාොතී’’ති අෙං පඤ්ඤත්ති

මග්ගස්ස භාවොය ච පඤ්ඤාපෙයතො භාවොපේෙත්ති ොම, දුක්ඛස්ස

පරිඤ්ඤාය ච පඤ්ඤාපෙයතො පරිේොපේෙත්ති ොම, සමුදයස්ස

පහාෙස්ස ච පඤ්ඤාපෙයතො පහාෙපේෙත්ති ොම, නියරොධස්ස

සච්ඡිකිරියායචපඤ්ඤාපෙයතො සච්ඡිකිරිොපේෙත්ති ොම. 

සම්මසෙවයසෙ පඤ්ඤත්තියභයදො ආචරියයෙ විභත්යතො, අම්යහහි ච
ඤායතො, ‘‘කථං උපාදාෙක්ඛන්ධවයසෙ පඤ්ඤත්තියභයදො විභත්යතො’’ති

වත්තබ්බත්තා ‘‘රූපං, රාධ, විකිරථා’’තිආදි වුත්තං. ‘‘රූපං, රාධ, 

විකිරථ…යප.… නිබ්බාෙ’’න්ති අෙං පඤ්ඤත්ති තණ්හාසඞ්ඛාතස්ස

යරොධස්ස නියරොධස්ස ච පඤ්ඤාපෙයතො නියරොධපේෙත්ති ොම, 

අස්සාදස්ස නිබ්බිදායචපඤ්ඤාපෙයතො නිබ්බිදාපේෙත්ති ොම, දුක්ඛස්ස

පරිඤ්ඤාය ච පඤ්ඤාපෙයතො පරිේොපේෙත්ති ොම, සමුදයස්ස

පහාෙස්සචපඤ්ඤාපෙයතො පහාෙපේෙත්ති ොම, මග්ගස්සභාවොයච

පඤ්ඤාපෙයතො භාවොපේෙත්ති ොම, නියරොධස්ස සච්ඡිකිරියාය ච

පඤ්ඤාපෙයතො සච්ඡිකිරිොපේෙත්ති ොම. 

‘‘රූපයවදොසඤ්ඤාසඞ්ඛාරවිඤ්ඤාණානි විකිරන්යතො විද්ධංයසන්යතො
විකීළනියං කයරොන්යතො පඤ්ඤාය තණ්හාක්ඛයාය පටිපජ්ජන්යතො කිං

පජාොතී’’ති පුච්ඡිතබ්බත්තා ‘‘යසො ‘ඉදං දුක්ඛ’න්ති ෙථාභූතං

පජාොතී’’තිආදි වුත්තං. ‘‘යසො ‘ඉදං දුක්ඛ’න්ති යථාභූතං

පජාොතීති…යප.… නියරොධගාමිනිපටිපදාති යථාභූතං පජාොතී’’ති අෙං 

පඤ්ඤත්තිසච්චාෙංපටියවධස්සපඤ්ඤාපෙයතො පටියවධපේෙත්ති ොම, 

දස්සෙභූමියා නික්යඛපස්ස ච පඤ්ඤාපෙයතො නික්යඛපපේෙත්ති ොම, 

මග්ගස්ස භාවොය ච පඤ්ඤාපෙයතො භාවොපේෙත්ති ොම, 

යසොතාපත්තිඵලස්සසච්ඡිකිරියායච පඤ්ඤාපෙයතො සච්ඡිකිරිොපේෙත්ති 
ොම. ‘‘යසො ‘ඉයමආසවා’ති යථාභූතංපජාොති…යප.…‘ආසවාඅයසසං

නිරුජ්ඣන්තී’ති යථාභූතං පජාොතී’’ති අෙං පඤ්ඤත්ති ඛයයඤාණස්ස

උප්පාදස්සචපඤ්ඤාපෙයතො යප්පාදපේෙත්ති ොම, අනුභාප්පායදඤාණස්ස

ඔකාසස්සච පඤ්ඤාපෙයතො ඔකාසපේෙත්ති ොම, මග්ගස්ස භාවොයච

පඤ්ඤාපෙයතො භාවොපේෙත්ති ොම, දුක්ඛස්ස පරිඤ්ඤාය ච

පඤ්ඤාපෙයතො පරිේොපේෙත්ති ොම, සමුදයස්ස පහාෙස්ස ච
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පටුෙ 

පඤ්ඤාපෙයතො පහාෙපේෙත්ති ොම, වීරියින්ද්රියස්ස ආරම්භස්ස ච

පඤ්ඤාපෙයතො ආරම්භපේෙත්ති ොම, ආසාටිකාෙං ආහටොය ච

පඤ්ඤාපෙයතො ආහ ොපේෙත්ති ොම, භාවොභූමියා නික්යඛපස්ස ච

පඤ්ඤාපෙයතො නික්යඛපපේෙත්ති ොම, පාපකාෙංඅකුසලාෙංධම්මාෙං 

අභිනිඝාතස්සචපඤ්ඤාපෙයතො අභිනිඝාතපේෙත්ති ොම. 

41. වට්ටවයසෙ වා විවට්ටවයසෙ වා ධම්මසම්මසෙවයසෙ වා
උපාදාෙක්ඛන්ධවයසෙ වා පජාෙෙවයසෙ වා සච්යචසු ොොවියධො
පඤ්ඤත්තියභයදො ආචරියයෙ විභත්යතො, අම්යහහි ච ඤායතො, ‘‘කථං
යතපරිවට්ටවයසෙ සච්යචසුපඤ්ඤත්තියභයදොවිභත්යතො’’තිවත්තබ්බත්තා

යතපරිවට්ටවයසෙසච්යචසු පඤ්ඤත්තියභදංදස්යසතුං ‘‘ඉදංදුක්ඛන්තියම, 

භික්ඛයව’’තිආදි ආරද්ධං. අට්ඨකථාෙං පෙ – ‘‘එවං වට්ටවිවට්ටමුයඛෙ
සම්මසෙඋපාදාෙක්ඛන්ධමුයඛයෙවසච්යචසුපඤ්ඤත්තිවිභාගං දස්යසත්වා
ඉදානි යතපරිවට්ටවයසෙ දස්යසතුං ‘ඉදං දුක්ඛන්ති යම භික්ඛයව’තිආදි 

ආරද්ධ’’න්ති (යෙත්ති. අට්ඨ. 41) වුත්තං. තත්ථ පුබ්යබ පරිජාෙෙයතො

පට්ඨාය. අෙනුස්සුයතූති පරිජාෙෙවයසෙ අෙනුභාස්සුයතසු චතූසු

සච්චධම්යමසු. චක්ඛුන්ති පඨමං නිබ්බාෙදස්සෙට්යඨෙ චක්ඛු ොම.

යථාසභාවයතො කිච්චපරිජාෙෙට්යඨෙ සච්ඡිකිරියපරිජාෙෙට්යඨෙ ො ං 
ොම. යථාසභාවයතො කිච්චපරිජාෙොදීෙං පටිවිජ්ඣිත්වා පජාෙෙට්යඨෙ 

පේො ොම. තථා විදිතකරණට්යඨෙ විජ්ජා ොම.

ආයලොයකොභාසකරණට්යඨෙ ආයලොයකො ොම. ඉදං චක්ඛාදිකං සබ්බං 
පඤ්ඤායවවචෙයමව. ‘‘ඉදං දුක්ඛන්ති යම භික්ඛයව…යප.… උදපාදී’’ති 

අෙං පඤ්ඤත්ති සච්චාෙං යදසොය පඤ්ඤාපෙයතො යදසොපේෙත්ති 
ොම, සුතමයියා පඤ්ඤාය නික්යඛපස්ස ච පඤ්ඤාපෙයතො 

නික්යඛපපේෙත්ති ොම, අෙඤ්ඤාතඤ්ඤස්සාමීතින්ද්රියස්ස සච්ඡිකිරියාය

චපඤ්ඤාපෙයතො සච්ඡිකිරිොපේෙත්ති ොම, ධම්මචක්කස්සපවත්තොය

ච පඤ්ඤාපෙයතො පවත්තොපේෙත්ති ොම. 

‘‘තං යඛො පනිදං දුක්ඛං පරිඤ්යඤයයං…යප.… උදපාදී’’ති අෙං 

පඤ්ඤත්ති මග්ගස්ස භාවොය පඤ්ඤාපෙයතො භාවොපේෙත්ති ොම, 
චින්තාමයියා පඤ්ඤාය නික්යඛපස්ස ච පඤ්ඤාපෙයතො 

නික්යඛපපේෙත්ති ොම, අඤ්ඤින්ද්රියස්ස සච්ඡිකිරියායචපඤ්ඤාපෙයතො 

සච්ඡිකිරිොපේෙත්ති ොම. 

‘‘තං යඛො පනිදං දුක්ඛං පරිඤ්ඤාතං…යප.… උදපාදී’’ති අෙං 

පඤ්ඤත්ති මග්ගස්ස භාවොය පඤ්ඤාපෙයතො භාවොපේෙත්ති ොම, 
භාවොමයියා පඤ්ඤාය නික්යඛපස්ස ච පඤ්ඤාපෙයතො 

නික්යඛපපේෙත්ති ොම, අඤ්ඤාතාවියෙො ඉන්ද්රියස්ස සච්ඡිකිරියාය ච

පඤ්ඤාපෙයතො සච්ඡිකිරිොපේෙත්ති ොම, ධම්මචක්කස්සපවත්තොයච 

පඤ්ඤාපෙයතො පවත්තොපේෙත්ති ොම. 
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යතපරිවට්ටවයසෙසච්යචසුොොවියධොපඤ්ඤත්තියභයදොආචරියයෙ 
විභත්යතො, අම්යහහි ච ඤායතො, ‘‘කථං කුසලාකුසලාදිවයසෙ
යදසිතධම්මස්ස පඤ්ඤත්තියභයදො විභත්යතො’’ති වත්තබ්බත්තා 

‘‘තුලමතුලේච සම්භව’’න්තිආදි වුත්තං. අථ වා ධම්මචක්කසුත්යත
පඤ්ඤත්තියභයදො ආචරියයෙ විභත්යතො, අම්යහහි ච ඤායතො, 
‘‘තුලමතුලඤ්චාතිආදිගාථාය කථං පඤ්ඤත්තියභයදො විභත්යතො’’ති

වත්තබ්බත්තා ‘‘තුලමතුලේචා’’තිආදි වුත්තං.තුලීයතිපරිච්ඡිජ්ජීයතීති තුලං, 
කාමාවචරකම්මං, ෙත්ථි තුලං සදිසං අඤ්ඤං යලොකියකම්මං අස්ස

මහග්ගතකම්මස්සාති අතුලං, රූපාරූපාවචරකම්මං. පුෙබ්භවං සම්භවති

එයතෙ සඞ්ඛායරොති සම්භයවො, තං සම්භවං. පුෙබ්භවං සඞ්ඛයරොතීති 

භවසඞ්ඛායරො. අජ්ඣත්යත විපස්සොවයසෙ රමතීති අජ්ඣත්තරයතො. 

සමථවයසෙ සමාධියතීති සමාහියතො. අත්තනි සම්භවතීති අත්තසම්භයවො, 

තංඅත්තසම්භවං. මුනි සම්බුද්යධොසම්භවංභවසඞ්ඛාරංතුලඤ්චඅතුලඤ්ච
අවස්සජි, අජ්ඣත්තරයතොසමාහියතො කවචංඅභින්දිඉව, එවංඅත්තසම්භවං 

අභින්දි පදාලයීති යයොජො කාතබ්බා. අථ වා මුනි සම්බුද්යධො
‘‘පඤ්චක්ඛන්ධා අනිච්චා දුක්ඛා අෙත්තා විපරිණාමධම්මා, නිබ්බාෙං පෙ 

නිච්චං සුඛං අසඞ්ඛතං අවිපරිණාමධම්ම’’න්ති තුලං තුලයන්යතො අතුලං 
නිබ්බාෙං දිස්වා සම්භවං භවසඞ්ඛාරං අරියමග්යගෙ අවස්සජි. කථං
අවස්සජි? යසො හි මුනි විපස්සොවයසෙ අජ්ඣත්තරයතො ච හුත්වා, 

සමථවයසෙඋපචාරප්පොසුසමාහියතොචහුත්වාකවචං අභින්දිඉව, එවං

අත්තසම්භවං අත්තනිසඤ්ජාතංකියලසං අභින්දි පදාලයි, කියලසාභායවෙ
කම්මඤ්චජහීතිගාථාත්යථො ගයහතබ්යබො. 

‘‘තුලමතුලඤ්ච සම්භව’’න්ති පඤ්ඤත්ති සබ්බධම්මාෙං අභිඤ්ඤාය 

පඤ්ඤාපෙයතො අභිේොපේෙත්ති ොම, ධම්මපටිසම්භිදාය නික්යඛපස්ස

චපඤ්ඤාපෙයතො නික්යඛපපේෙත්ති ොම, ‘‘භවසඞ්ඛාරමවස්සජිමුනී’’ති

පඤ්ඤත්තිසමුදයස්ස පරිච්චාගස්ස ච පඤ්ඤාපෙයතො පරිච්චාගපේෙත්ති 

ොම, දුක්ඛස්ස පරිඤ්ඤාය ච පඤ්ඤාපෙයතො පරිේොපේෙත්ති ොම, 
‘‘අජ්ඣත්තරයතො සමාහියතො’’තිපඤ්ඤත්තිකායගතායසතියාභාවොයච

පඤ්ඤාපෙයතො භාවොපේෙත්ති ොම, චිත්යතකග්ගතාය ඨිතියා ච

පඤ්ඤාපෙයතො ඨතිපේෙත්ති ොම, ‘‘අභින්දි කවචමිවත්තසම්භව’’න්ති 

පඤ්ඤත්තිචිත්තස්සඅභිනිබ්බිදායචපඤ්ඤාපෙයතො අභිනිබ්බිදාපේෙත්ති 

ොම, සබ්බඤ්ඤුතාය උපාදාෙස්ස ච පඤ්ඤාපෙයතො යපාදාෙපේෙත්ති 

ොම, අවිජ්ජාණ්ෙයකොසාෙං පදාලොයචපඤ්ඤාපෙයතො පදාලපේෙත්ති 
ොම, ‘‘යථාවුත්යතො පඤ්ඤත්තිප්පයභයදො යකෙ සද්දහිතබ්යබො’’ති

වත්තබ්බත්තා ‘‘යතොහා’’තිආදි වුත්තං. තථාවුත්තස්ස
පඤ්ඤත්තිප්පයභදස්ස සම්භවයතොභගවායං ‘‘තුලමතුල’’න්තිආදිගාථමාහ, 
තථාසම්භවයතො යථාවුත්තාය ගාථාය යථාවුත්යතො පඤ්ඤත්තිප්පයභයදො
සද්දහිතබ්යබොති. 
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‘‘තුලමතුලඤ්චා’’තිආදිගාථායං පඤ්ඤත්තිප්පයභයදො ආචරියයෙ 
විභත්යතො, අම්යහහිචඤායතො. 

‘යයො දුක්ඛමද්දක්ඛි යයතොනිදාෙං, කායමසු යසො ජන්තු කථං 
ෙයමයය; 
කාමා හි යලොයක සඞ්යගොති ඤත්වා, යතසං සතීමා විෙයාය
සික්යඛ’ති. – 

ගාථායං පෙ කථං පඤ්ඤත්තියභයදො විභත්යතො’’ති වත්තබ්බත්තා ‘‘යෙො

දුක්ඛමද්දක්ඛී’’තිආදි වුත්තං. යෙො ආරද්ධවිපස්සයකො ජන්තු යයතොනිදාෙං

සබ්බංයතභූමකං යහතුඵලං දුක්ඛං අද්දක්ඛි, යසො ආරද්ධවිපස්සයකොජන්තු

කායමසු කථං ෙයමෙය ෙයමතුංොරහති.කාමායලොයක ‘‘සඞ්යගො’’ති හි 
යස්මා පස්සිතබ්බා, තස්මා ෙයමතුං ොරහති, ඉති එතං දුක්ඛභාවං

දුක්ඛයහතුභාවං ඤත්වා යතසං කාමාෙං විෙොෙ වූපසමාය සතිමා 

කායගතාසතිසම්පන්යෙො තීණිසික්ඛානි සික්යඛ සික්යඛයයාතිගාථාත්යථො

සඞ්යඛයපෙ විඤ්ඤාතබ්යබො. අට්ඨකථාෙං (යෙත්ති. අට්ඨ. 41) පෙ
විත්ථායරෙසංවණ්ණියතො. 

‘‘යයො දුක්ඛ’’න්ති පඤ්ඤත්ති දුක්ඛස්ස යවවචෙස්ස ච පරිඤ්ඤාය ච

පඤ්ඤාපෙයතො යවවචෙපේෙත්ති, පරිේොපේෙත්ති ච යහොති. 
‘‘යයතොනිදාෙ’’න්ති පඤ්ඤත්ති සමුදයස්ස පභවස්ස ච පහාෙස්ස ච

පඤ්ඤාපෙයතො පභවපේෙත්ති යචව පහාෙපේෙත්ති ච යහොති. 
‘‘අද්දක්ඛී’’ති පඤ්ඤත්ති ඤාණචක්ඛුස්ස යවවචෙස්ස ච පටියවධස්ස ච

පඤ්ඤාපෙයතො යවවචෙපේෙත්ති යචව පටියවධපේෙත්ති ච යහොති.
‘‘කායමසු යසො ජන්තු කථං ෙයමයයා’’ති පඤ්ඤත්ති කාමතණ්හාය

යවවචෙස්සචඅෙභිනිවිසස්සචපඤ්ඤාපෙයතො යවවචෙපේෙත්ති යචව 

අෙභිනියවසපේෙත්ති චයහොති.‘‘කාමාහියලොයකසඞ්යගොතිඤත්වා’’ති
පඤ්ඤත්ති කාමාෙං පච්චත්ථිකයතො දස්සෙස්ස ච පඤ්ඤාපෙයතො 

දස්සෙපේෙත්ති ොම.කාමාහි අෙත්ථජාෙෙයතොපච්චත්ථිකසදිසා. 

‘‘කීදිසා හුත්වා අෙත්ථජෙකා’’ති පුච්ඡිතබ්බත්තා ‘‘කාමා හී’’තිආදි

වුත්තං. කාමා රාගග්ගිආදීහි අන්යතොදය්හෙයතො අඞ්ගාරකාූපමා ච, 

පූතිභාවාපජ්ජෙයතො මංසයපූපමා ච, බහි අඤ්යඤෙ දය්හෙයතො 

පාවකකප්පා ජලිතග්ගික්ඛන්ධූපමා ච, පතිට්ඨාොභාවයතො පපාතූපමා ච, 

විසසදියසහි යදොසාදීහි පරහිංසෙයතො යරයගොපමා ච. ‘‘යතසං සතීමා’’ති

පඤ්ඤත්තිපහාොයඅපචයස්සච පඤ්ඤාපෙයතො අපචෙපේෙත්ති ොම, 

කායගතාය සතියා නික්යඛපස්ස ච පඤ්ඤාපෙයතො නික්යඛපපේෙත්ති 

ොම, මග්ගස්ස භාවොය ච පඤ්ඤාපෙයතො භාවොපේෙත්ති ොම. 
‘‘විෙයාය සික්යඛ’’ති පඤ්ඤත්තිරාගවිෙයස්ස යදොසවිෙයස්ස

යමොහවිෙයස්ස පටියවධස්ස ච පඤ්ඤාපෙයතො පටියවධපේෙත්ති ොම.
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පටුෙ 

‘‘ජන්තූ’’ති පඤ්ඤත්ති යයොගිස්ස යවවචෙස්ස ච පඤ්ඤාපෙයතො 

යවවචෙපේෙත්ති ොම. 

‘‘ජන්තූති සාමඤ්ඤසත්තවාචයකො සද්යදො කස්මා යයොගිවාචයකොති 

විඤ්ඤාතබ්යබො’’තිවත්තබ්බත්තා ‘‘ෙදාහී’’තිආදිවුත්තං. යයොගී ෙදා යස්මිං

කායල කාමාසඞ්යගොති පජාොති, තදාතස්මිංකායල යසො යයොගීකාමාෙං

අනුභාප්පාදාය කුසයල ධම්යම කායගතාසතිආදීහි යප්පාදෙති, යසො කුසයල
ධම්යම උප්පායදන්යතො යයොගී අනුභාප්පන්ොෙං කුසලාෙං ධම්මාෙං

උප්පාදාය වාෙමති කුසලවීරියං කයරොති, තස්මා යයොගීවාචයකො

ජන්තුසද්යදොති විඤ්ඤාතබ්යබො. ‘‘ජන්තූ’’ති අෙං පඤ්ඤත්ති අප්පත්තස්ස 
කුසලස්ස ඣාෙධම්මාදිකස්ස පත්තියා වායාමස්ස ච පඤ්ඤාපෙයතො 

වාොමපේෙත්ති ොම, ඔරමත්තිකාය අසන්තුට්ඨියා නික්යඛපස්ස ච

පඤ්ඤාපෙයතො නික්යඛපපේෙත්ති ොම. ‘‘යසො අනුභාප්පන්ොෙං
කුසලාෙං ධම්මාෙං උප්පාදාය වායමතී’’ති අයං පඤ්ඤත්ති
වායාමපඤ්ඤත්ති, ‘‘යහතුයසො උප්පන්ොෙං කුසලාෙං ධම්මාෙං ඨිතියා

වායමතීති පඤ්ඤත්ති කතමා පඤ්ඤත්තී’’ති පුච්ඡිතබ්බත්තා ‘‘තත්ථ යසො

යප්පන්ොෙ’’න්තිආදි වුත්තං. තත්ථ තස්මිං ‘‘අනුභාප්පන්ොෙ’’න්තිආදිම්හි. 

‘‘යසො උප්පන්ොෙං කුසලාෙං ධම්මාෙං ඨිතියා වායමතී’’ති අෙං 

පඤ්ඤත්ති භාවොය අප්පමාදස්ස ච පඤ්ඤාපෙයතො අප්පමාදපේෙත්ති 

ොම, වීරියින්ද්රියස්ස නික්යඛපස්ස ච පඤ්ඤාපෙයතො නික්යඛපපේෙත්ති 

ොම, කුසලාෙංධම්මාෙං ආරක්ඛස්සචපඤ්ඤාපෙයතො ආරක්ඛපේෙත්ති 

ොම, අධිචිත්තසික්ඛාය ඨිතියා ච පඤ්ඤාපෙයතො ඨතිපේෙත්ති ොම. 
‘‘යකෙ යථාවුත්තප්පකායරො පඤ්ඤත්තිප්පයභයදො සද්දහිතබ්යබො’’ති

වත්තබ්බත්තා ‘‘යතොහා’’තිආදිවුත්තං. 

‘‘යයොදුක්ඛමද්දක්ඛියයතොනිදාෙ’’න්තිආදිගාථාය පඤ්ඤත්තිප්පයභයදො
ආචරියයෙවිභත්යතො, අම්යහහිචඤායතො. 

‘‘යමොහසම්බන්ධයෙොයලොයකො, භබ්බරූයපොවදිස්සති; 
උපධිබන්ධයෙොබායලො, තමසාපරිවාරියතො; 
අස්සිරීවියඛායති, පස්සයතොෙත්ථිකිඤ්චෙන්ති.– 

ගාථායං පෙ කථං පඤ්ඤත්තිප්පයභයදො විභත්යතො’’ති වත්තබ්බත්තා 

‘‘යමොහසම්බන්ධයෙො’’තිආදි වුත්තං. තත්ථ යමොහසම්බන්ධයෙොති

යමොහයහතුයකහි සංයයොජයෙහි සම්බන්යධො. යලොයකොති

අප්පහීෙසංයයොජයෙො සත්තයලොයකො. භබ්බරූයපොව දිස්සතීති අභබ්යබොපි
අත්තා භබ්බරූයපොව භබ්බජාතියකො විය බාලාෙං අවිපස්සකාෙං දිස්සති. 

යපධිබන්ධයෙොති කියලසූපධීහි බන්ධිතබ්යබො. යු-පච්චයයො හි කම්මත්යථ

විහියතො.උපධීසුවාකියලසාෙංබන්ධෙංයස්ස බාලස්සාති යපධිබන්ධයෙො. 

ද්යවඅවඩ්ඪියයොලාතිගණ්හාතීති බායලො.තමසා සම්යමොයහෙ පරිවාරියතො 
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පටිච්ඡාදියතොපණ්ඩිතාෙංවිපස්සකාෙං අස්සිරී විය සිරීවිරහියතොවිය ඛාෙති 

උපට්ඨාති. පස්සයතො පඤ්ඤාචක්ඛුො පස්සන්තස්ස පණ්ඩිතස්සකිඤ්චෙං 
ෙත්ථීතිසඞ්යඛපත්යථොදට්ඨබ්යබො. 

‘‘යමොහසම්බන්ධයෙොයලොයකො’’තිපඤ්ඤත්තියමොහසීයසෙගහිතාෙං 

විපල්ලාසාෙං යදසොය පඤ්ඤාපෙයතො යදසොපේෙත්ති ොම. 
‘‘භබ්බරූයපොවදිස්සතී’’තිපඤ්ඤත්තියලොකස්සවිපරීතස්සවිපරීතාකායරෙ 

උපට්ඨහන්තස්සපඤ්ඤාපෙයතො විපරීතපේෙත්ති ොම. ‘‘උපධිබන්ධයෙො
බායලො’’ති පඤ්ඤත්ති පාපකාෙං ඉච්ඡාවචරාෙං පභවස්ස පඤ්ඤාපෙයතො 

පභවපේෙත්ති ොම. ‘‘උපධිබන්ධයෙො බායලො’’ති පඤ්ඤත්ති 
පරියුට්ඨාොෙං අකුසලාෙං ධම්මාෙං බන්ධෙකිච්චස්ස පඤ්ඤාපෙයතො 

කිච්චපේෙත්ති ොම.‘‘උපධිබන්ධයෙොබායලො’’තිපඤ්ඤත්ති කියලසාෙං

බන්ධෙබලමූහෙබලාෙං පඤ්ඤාපෙයතො බලපේෙත්ති ොම. 
‘‘උපධිබන්ධයෙො බායලො’’ති පඤ්ඤත්ති සඞ්ඛාරාෙං විරුහොය

පඤ්ඤාපෙයතො විරුහොපේෙත්ති ොම. ‘‘තමසා පරිවාරියතො’’ති

පඤ්ඤත්ති අවිජ්ජන්ධකාරස්සයදසොයපඤ්ඤාපෙයතො යදසොපේෙත්ති 
ොම, අවිජ්ජන්ධකාරස්ස යවවචෙස්ස ච පඤ්ඤාපෙයතො 

යවවචෙපේෙත්ති ොම.‘‘අස්සිරීවියඛායතී’’තිපඤ්ඤත්තිදිබ්බචක්ඛුස්ස

දස්සෙකිරියාය පඤ්ඤාපෙයතො දස්සෙපේෙත්ති ොම. ‘‘අස්සිරී විය
ඛායතී’’ති පඤ්ඤත්ති පඤ්ඤාචක්ඛුස්ස නික්යඛපස්ස පඤ්ඤාපෙයතො 

නික්යඛපපේෙත්ති ොම. ‘‘පස්සයතො ෙත්ථි කිඤ්චෙ’’න්ති පඤ්ඤත්ති 

සත්තාෙං අරියාෙංපටියවධස්සපඤ්ඤාපෙයතො පටියවධපේෙත්ති ොම. 

‘‘කතමං කිඤ්චෙ’’න්ති පුච්ඡිතබ්බත්තා ‘‘රායගො කිේචෙ’’න්තිආදි
වුත්තං. ‘‘යථාවුත්යතො පඤ්ඤත්තිප්පයභයදො කථං අම්යහහි 

සද්දහිතබ්යබො’’ති වත්තබ්බත්තා ‘‘යතොහා’’තිආදි වුත්තං. යථාවුත්තස්ස
පඤ්ඤත්තිප්පයභදස්ස සම්භවයතො භගවා යං 

‘‘යමොහසම්බන්ධයෙො’’තිආදිමාහ, තථාසම්භවයතොතායගාථායයථාවුත්යතො 
පඤ්ඤත්තිප්පයභයදොගාථානුභාසායරෙසද්දහිතබ්යබො. 

‘‘යමොහසම්බන්ධයෙො යලොයකො’’තිආදිගාථාය පඤ්ඤත්තිප්පයභයදො
ආචරියයෙ විභත්යතො, අම්යහහි ච ඤායතො, ‘‘අත්ථි, භික්ඛයව, 
අජාත’න්තිආදිපාඨස්ස පඤ්ඤත්තිප්පයභයදො කථං විභත්යතො’’ති

පුච්ඡිතබ්බත්තා ‘‘අත්ථි භික්ඛයව’’තිආදිපා මාහ. ‘‘සා පෙ පා  කිමත්ථං
භගවතාවුත්තා’’තියච පුච්යඡයය? පරමත්ථයතොඅවිජ්ජමාෙත්තානිබ්බාෙං
ෙත්ථි, තස්මා‘‘අත්ථි නිබ්බාෙ’’න්ති වචෙංසසවිසාණවචෙංවියඅෙත්ථං, 
යවොහාරමත්තයමතන්ති වදන්තාෙං මිච්ඡාවාදං භඤ්ජිතුං භගවතා වුත්තාති 
දට්ඨබ්බා. 
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කුයතොචිපි අජාතත්තා අභූතත්තා අජාතං අභූතං. පච්චයයහි අකතත්තා 

අකතං. සඞ්ඛතාභාවයතො අසඞ්ඛතං නිබ්බාෙං අත්ථි. එතං අජාතාදිකං
නිබ්බාෙං යෙො යච අභවිස්ස, එවං සති නිස්සරණං ෙ පඤ්ඤායයථ, 
නිබ්බාෙස්ස ච අරියමග්ගඵලාෙං ආරම්මණත්තා, මග්ගඵලාෙඤ්ච
කියලසාෙං සමුච්ඡින්දෙයතො පටිප්පස්සම්භෙයතො, සමුච්ඡින්දයෙෙ ච
තිවිධස්ස වට්ටස්ස අපවට්ටෙයතො අජාතාදිකං නිබ්බාෙං අත්ථියයවාති
දට්ඨබ්බං. 

‘‘අත්ථි, භික්ඛයව, අජාතං…යප.… අසඞ්ඛත’’න්ති අෙං පඤ්ඤත්ති

නිබ්බාෙස්ස යදසොපේෙත්ති ච නිබ්බාෙස්ස යවවචෙපේෙත්ති ච

යහොති. ‘‘ෙයිධ ජාතස්ස…යප.… පඤ්ඤායයථා’’ති අෙං පඤ්ඤත්ති

සඞ්ඛතස්ස යවවචෙපේෙත්ති චසඞ්ඛතස්ස යපෙෙෙපේෙත්ති චයහොති.

‘‘යස්මා ච…යප.… අසඞ්ඛත’’න්ති අෙං පඤ්ඤත්ති නිබ්බාෙස්ස 

යවවචෙපේෙත්ති චනිබ්බාෙස්ස යජොතොපේෙත්ති චයහොති. ‘‘යස්මා

ජාතස්ස…යප.… පඤ්ඤායතී’’ති අෙං පඤ්ඤත්ති නිබ්බාෙස්ස 

යවවචෙපේෙත්ති ච මග්ගස්ස සංසාරයතො නිෙයානිකපේෙත්ති ච

නිස්සර පේෙත්ති ච යහොතීති පඤ්ඤත්තිවියසයසො පණ්ඩියතහි
නිද්ධායරත්වාගයහතබ්යබො. 

‘‘යථාවුත්යතො නිබ්බාෙස්ස පඤ්ඤත්තිප්පයභයදො යකෙ 

සද්දහිතබ්යබො’’තිවත්තබ්බත්තා ‘‘යතොහභගවා’’තිආදි වුත්තං. ‘‘යතොහ

ආෙස්මා’’තිආදයානුභාසන්ධයාදිඅත්යථො යචව ‘‘නියුත්යතො

පේෙත්තිහායරො’’ති අනුභාසන්ධයාදිඅත්යථො ච වුත්තෙයානුභාසායරෙ
යවදිතබ්යබො. 

ඉතිපඤ්ඤත්තිහාරවිභඞ්යගසත්තිබලානුභාරූපාරචිතා 

විභාවොනිට්ඨිතා. 

පණ්ඩියතහි පෙ අට්ඨකථාටීකානුභාසායරෙ ගම්භීරත්යථො විත්ථාරයතො 
විභජිත්වාගයහතබ්යබොති. 

12. ඔතර හාරවිභඞ්ගවිභාවො 

42. යයෙ යයෙ සංවණ්ණොවියසසභූයතෙ පඤ්ඤත්තිහාරවිභඞ්යගෙ
පඤ්ඤත්තියයො විභත්තා, යසො සංවණ්ණොවියසසභූයතො විභඞ්යගො
පරිපුණ්යණො, ‘‘කතයමො ඔතරයණො හාරවිභඞ්යගො’’ති පුච්ඡිතබ්බත්තා 

‘‘තත්ථ කතයමො ඔතරය ො හායරො’’තිආදි වුත්තං. තත්ථ තත්ථාති යතසු 

නිද්දිට්යඨසු යසොළසසු යදසොහාරාදීසු කතයමො සංවණ්ණොවියසයසො 

ඔතරය ො හායරො ඔතරණහාරවිභඞ්යගො ොමාති පුච්ඡති. ‘‘යයො ච
පටිච්චුප්පායදො’’තිආදිනිද්යදසස්ස ඉදානි මයා වුච්චමායෙො ‘‘උද්ධං අයධො
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පටුෙ 

සබ්බධි විප්පමුත්යතො’’තිආදියකො විත්ථාරසංවණ්ණොවියසයසො ඔතරයණො
හායරොඔතරණහාරවිභඞ්යගොොමාතිගයහතබ්යබො. 

තත්ථ පායඨ ‘‘කතයම පටිච්චසමුප්පාදාදයයො නිද්ධායරත්වා කතයමහි 
නිද්ධාරියතහි ධම්යමහි ඔතරතී’’ති පුච්ඡිතබ්බත්තා ඉමස්මිං පායඨ ඉයම 
පටිච්චසමුප්පාදාදයයො නිද්ධායරත්වා ඉයමහි නිද්ධාරියතහි ධම්යමහි

ඔතරතීති දස්යසතුං ‘‘යද්ධං අයධො සබ්බධි විප්පමුත්යතො’’තිආදි වුත්තං.

තත්ථ යද්ධන්ති කාමධාතුයතො උද්ධං උපරිභායග පවත්තාය

රූපධාතුඅරූපධාතුයා. අයධොති රූපධාතුයතො යහට්ඨාභායග පවත්තාය

කාමධාතුයා. සබ්බධීති සබ්බස්මිං කාමරූපඅරූපධාතුම්හි. විප්පමුත්යතොති
පටිසන්ධිවයසෙ අප්පවත්තෙයතොවිප්පමුත්යතොඅයසක්යඛො.අයංයසක්යඛො
දස්සෙමග්යගෙ සක්කායදිට්ඨියා සමුග්ඝාතත්තා ‘‘අහං අස්මී’’ති
අොනුභාපස්සීවිහරති.එවංයසක්ඛායවිමුත්තියායචව අයසක්ඛායවිමුත්තියා
ච යසක්යඛො යචව අයසක්යඛො ච අතිණ්ණපුබ්බං ඔඝං අපුෙබ්භවාය 
විමුත්යතොඋදතාරීතිගාථාත්යථොගයහතබ්යබො. 

තස්මිං ගාථාපායඨ ‘‘කතයම නිද්ධායරත්වා කතයමහි ඔතරතී’’ති 

පුච්ඡිතබ්බත්තා ‘‘යද්ධන්ති රූපධාතූ’’තිආදි වුත්තං. යද්ධන්ති
මනුභාස්සයලොකයතොඋද්ධංචාතුමහාරාජිකාදයයොපිගහිතාති අත්ථසම්භවයතො

තං නිවත්යතතුං ‘‘රූපධාතු අරූපධාතූ’’ති වුත්තං. අයධොති මනුභාස්සභවයතො
අයධොචත්තායරොඅපායභූමියයොච ගහිතාතිඅත්ථසම්භවයතොතංනිවත්යතතුං 

‘‘කාමධාතූ’’ති වුත්තං. සබ්බධීති චතුභූමියකති අත්ථසම්භවයතො 

‘‘යතධාතුයක’’තිවුත්තං. අෙංඅයසක්ඛා විමුත්තීතිවිමුත්තස්සඅයසක්ඛස්ස
යා විරාගතා අත්ථි, අයම්පි විරාගතා අයසක්ඛඵලවිමුත්ති. ‘‘උද්ධං අයධො
සබ්බධි විප්පමුත්යතො’’ති පායඨ වුත්තප්පකාරා අයං අයසක්ඛා විමුත්ති
නිද්ධාරිතාති අත්යථො. නිද්ධාරිතාය අයසක්ඛාය විමුත්තියා යානි

සද්ධාදිපඤ්චින්ද්රියානි නිද්ධාරිතානි, තානියෙව අයසක්ඛානි පඤ්චින්ද්රියානි

භවන්ති. අෙං වුත්තප්පකාරාඔතරණා ඉන්ද්රියෙහි විමුත්තියා ඔතර ා ොම
පයවසොොම. 

තානියයව අයසක්ඛානි පඤ්චින්ද්රියානි විජ්ජාය උපකාරකත්තා, 

පඤ්ඤාපදට්ඨාෙත්තා වා විජ්ජා භවන්ති. විජ්ජුප්පාදා තාදිසාය විජ්ජාය

උප්පාදා උප්පාදයහතුයතො අවිජ්ජානියරොයධො අවිජ්ජාය නියරොයධො 

යහොති…යප.… දුක්ඛක්ඛන්ධස්ස නියරොයධො යහොති, අෙං වුත්තප්පකාරා
ඔතරණාපටිච්චසමුප්පායදහිඔතරණාොම. 

තානියයව අයසක්ඛානි පඤ්චින්ද්රියානි තීහි ඛන්යධහි සඞ්ගහිතානි
සද්ධාවීරියයහි සීලසම්භවයතො, සතියා ච පඤ්ඤානුභාවත්තකත්තා. යසසා 
වුත්තෙයානුභාසායරෙයවදිතබ්බා. 
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‘‘උද්ධංඅයධොසබ්බධිවිප්පමුත්යතො’’තිපායඨනිද්ධායරත්වා ඔතරණා
ආචරියයෙ විභත්තා, අම්යහහි ච ඤාතා, ‘‘අයං අහස්මීති අොනුභාපස්සී’’ති
පායඨ ‘‘කතයම නිද්ධායරත්වා කතයමහි ඔතරයණහි ඔතරතී’’ති

වත්තබ්බත්තා ‘‘අෙං අහස්මීති අොනුපස්සීති අෙං සක්කාෙදිට්ඨො’’තිආදි 
වුත්තං. යයො අයං යසක්යඛො ‘‘අහමස්මී’’ති ොනුභාපස්සී, තස්ස යසක්ඛස්ස 
සක්කායදිට්ඨියා යයො සමුග්ඝායතො අත්ථි, යා සමුග්ඝාතසඞ්ඛාතා
සමුග්ඝාතවිමුත්ති යසක්ඛාවිමුත්තියහොති, තස්සායසක්ඛායවිමුත්තියායානි 

සද්ධාදිපඤ්චින්ද්රියානි නිද්ධාරිතානි, තානියෙව යසක්ඛානි පඤ්චින්ද්රියානි

භවන්ති. අෙං වුත්තප්පකාරා ඔතරණා ඉන්ද්රියයහි ඔතරණා ොම. යසසා
වුත්තෙයානුභාසායරෙයවදිතබ්බා. 

43. ‘‘උද්ධං අයධො’’තිආදිගාථායං ඔතරණා ආචරියයෙ විභත්තා, 
අම්යහහි ච ඤාතා, ‘‘නිස්සිතස්ස චලිත’’න්තිආදිපායඨ ‘‘කතයම

නිද්ධායරත්වා කතයමහි ඔතරතී’’ති පුච්ඡිතබ්බත්තා ‘‘නිස්සිතස්ස චලිතං, 

අනිස්සිතස්ස චලිතං ෙත්ථී’’තිආදි වුත්තං. නිස්සිතස්ස පුග්ගලස්ස චලිතං 

චලෙංඅත්ථි, අනිස්සිතස්ස පුග්ගලස්ස චලිතං චලෙංෙත්ථි. චලියත චලයෙ

අසතිපස්සද්ධිභවති, පස්සද්ධියා සති විජ්ජමාොයෙතිෙයහොති, ෙතියා 

අසති අවිජ්ජමාොය ආගතිගති ෙයහොති, ආගතිගතියා අසති අවිජ්ජමාොය 

චුතූපපායතො ෙ යහොති, චුතූපපායත අසති අවිජ්ජමායෙ ඉධ ඡසු 

අජ්ඣත්තිකායතයෙසුඅත්තාෙංයෙවපස්සති, හුරං වාඡසු බාහිරායතයෙසු

අත්තාෙං ෙ පස්සති, යභෙං අන්තයරෙ වජ්යජත්වා ඵස්සාදිසමුදායයසු

ධම්යමසු අත්තාෙං ෙ පස්සති, එයසොව පටිච්චසමුප්පායදො

‘‘අවිජ්ජානියරොධා’’තිආදියකො දුක්ඛස්ස අන්යතො අවසාෙං කයරොතීති
අත්යථො. 

නිස්සිතස්ස චලිතන්තිඑත්ථ ‘‘නිස්සයයොකතිවියධො’’තිපුච්ඡිතබ්බත්තා 

‘‘නිස්සිතස්ස චලිතන්ති නිස්සයෙො ොමා’’තිආදි වුත්තං. තත්ථාති යතසු

දුවියධසු තණ්හානිස්සයදිට්ඨිනිස්සයයසු යා යචතො රත්තස්ස පුග්ගලස්ස 

නිද්ධාරිතා, අෙං යචතොධම්යමො තණ්හානිස්සයෙො ොම. යා යචතො 

මූළ්හස්ස පුග්ගලස්සනිද්ධාරිතා. අෙං යචතොධම්යමො දිට්ඨනිස්සයෙො ොම.
සාදුවිධායචතොපෙසඞ්ඛාරාොම. සඞ්ඛාරපච්චයාවිඤ්ඤාණං…යප.…

සබ්යබො පටිච්චසමුප්පායදො නිද්ධාරියතො. අෙං වුත්තප්පකාරා ඔතරණා
පටිච්චසමුප්පායදහිඔතරණාොම. 

තත්ථාති තස්මිං තණ්හානිස්සයදිට්ඨිනිස්සයය යා යවදො රත්තස්ස 

පුග්ගලස්ස නිද්ධාරිතා, අයං සුඛා යවදො. යා යචතො සම්මූළ්හස්ස 

පුග්ගලස්ස නිද්ධාරිතා, අයං අදුක්ඛමසුඛා යවදො. යයභුයයයෙ යසසා
වුත්තෙයානුභාසායරෙ යවදිතබ්බා. 
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44. ‘‘නිස්සිතස්ස චලිත’’න්තිආදිපායඨ ඔතරණා ආචරියයෙ විභත්තා, 
අම්යහහිචඤාතා. 

‘‘යයයකචියසොකාපරියදවිතාවා…යප.… 
පියංෙකයිරාථකුහිඤ්චියලොයක’’ති.– 

ගාථාපායඨ ‘‘කතයම නිද්ධායරත්වා කතයමහි ඔතරතී’’ති පුච්ඡිතබ්බත්තා 

‘‘යෙයකචියසොකා’’තිආදිවුත්තං.යයයකචි යසොකාවායාකාචිපරියදවිතා

වා අයෙකරූපා යා කාචි දුක්ඛා වා යලොකස්මිං සම්භවන්ති. එයත 

යසොකාදයයො පියංපටිච්චපභවන්ති, පියයඅසන්යත එයත යසොකාදයයොෙ

භවන්ති. තස්මා පියය අසන්යතයසොකාදීෙංඅභාවයතො යෙසං වීතයසොකාෙං

කුහිඤ්චි යලොයකපි ෙත්ථි, යත වීතයසොකා සුඛියෙො භවන්ති. තස්මා 

වීතයසොකාෙං සුඛසම්පන්ෙත්තා අයසොකං විරජං පත්ථොයෙො සප්පුරියසො 
කුහිඤ්චියලොයකපියංෙකයිරාථාතිගාථාත්යථො. 

‘‘යෙයකචියසොකාපරියදවිතාවා, දුක්ඛාච යලොකස්මිමයෙකරූපාපිෙං

පටිච්චපභවන්තිඑයත’’තිඑත්ථපායඨයායවදො නිද්ධාරිතා, අයං දුක්ඛා

යවදො. යසසාවුත්තෙයානුභාසායරෙ යවදිතබ්බා. 

‘‘යය යකචි යසොකා’’තිආදිගාථාපායඨ ඔතරණා ආචරියයෙ විභත්තා, 
අම්යහහි ච ඤාතා, ‘‘කාමං කාමයමාෙස්සා’’තිආදිගාථාපායඨ ‘‘කතයම 

නිද්ධායරත්වා කතයමහි ඔතරතී’’ති වත්තබ්බත්තා ‘‘කාමං

කාමෙමාෙස්සා’’තිආදිවුත්තං.තස්සංගාථායංඅත්යථො යහට්ඨාවුත්යතොව. 

තත්ථාති තස්මිං ‘‘පීතිමයෙො යහොතී’’ති පායඨ යා පීතිමෙතා වුත්තා

නිද්ධාරිතා, අෙං පීතිමෙතා අනුෙයෙො යහොති. ‘‘සල්ලවිද්යධොව රුප්පතී’’ති

පායඨයංරුප්පෙංආහ, ඉදං රුප්පෙං පටිඝං යහොති, අනුභාෙයයොචපටිඝඤ්ච
නිද්ධාරිතාතිඅත්යථො. 

‘‘අනුභාෙයය ච පටියඝචනිද්ධාරියතකතයමො ධම්යමොනිද්ධාරියතො’’ති 

වත්තබ්බත්තා ‘‘අනුෙයෙො පටිඝේච පෙ තණ්හාපක්යඛො’’ති වුත්තං. 

තණ්හාපක්යඛොති තණ්හාපක්ඛත්තා තණ්හා නිද්ධාරිතා. ‘‘අනුභාෙයයො
තණ්හාපක්යඛොයහොතු, පටිඝංපෙතණ්හාපක්ඛංෙසියා’’තියච වයදයය? 
පටිඝස්සඅත්තසියෙහවයසෙපවත්තෙයතොපටිඝම්පිතණ්හාපක්ඛංයහොති. 

‘‘තණ්හායනිද්ධාරිතායකතයමොනිද්ධාරියතො’’තිවත්තබ්බත්තා ‘‘තණ්හාෙ

චපො’’තිආදිවුත්තං. දසන්ෙංරූපායතොෙංතණ්හාය පදට්ඨාෙත්තාදස

රූපානිආයතොනිනිද්ධාරිතානි. අෙං වුත්තප්පකාරාඔතරණාආයතයෙහි
ඔතරණා ොම. සුත්යත ආගතා පටිච්චසමුප්පාදාදයයො යතෙ 
සංවණ්ණොවියසයසෙ ෙයයෙ නිද්ධාරිතා, සුත්තත්ථමුයඛෙ වා
නිද්ධාරිතා, යතෙ…යප.…ෙයයෙ නිද්ධාරියතසුපටිච්චසමුප්පාදාදීසු යයො
සංවණ්ණොෙයවියසයසොතදත්ථවාචකවයසෙවා තදත්ථඤාපකවයසෙවා
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ඔතරති පවිසති සයමොසරති, යසො සංවණ්ණොෙයවියසයසො ඔතරයණො
හායරො ොමාති අධිප්පායයො දට්ඨබ්යබො. යසයසසුපි වුත්තෙයානුභාසායරෙ

ඔතරණාගයහතබ්බා. ‘‘යතොහආෙස්මා’’තිආදයානුභාසන්ධයාදිඅත්යථොයචව 

‘‘නියුත්යතො ඔතරය ො හායරො’’ති අනුභාසන්ධයාදිඅත්යථො ච 
වුත්තෙයානුභාසායරෙයවදිතබ්යබො. 

ඉතිඔතරණහාරවිභඞ්යගසත්තිබලානුභාරූපාරචිතා 

විභාවොනිට්ඨිතා. 

පණ්ඩියතහි පෙ අට්ඨකථාටීකානුභාසායරෙ ගම්භීරත්යථො විත්ථාරයතො 
විභජිත්වාගයහතබ්යබොති. 

13. යසොධෙහාරවිභඞ්ගවිභාවො 

45. යයෙ යයෙ සංවණ්ණොවියසසභූයතෙ ඔතරණහාරවිභඞ්යගෙ 
ඔතයරතබ්බාසුත්තත්ථාවිභත්තා, යසොසංවණ්ණොවියසසභූයතොවිභඞ්යගො

පරිපුණ්යණො, ‘‘කතයමො යසොධෙහාරවිභඞ්යගො’’ති පුච්ඡිතබ්බත්තා ‘‘තත්ථ

කතයමොයසොධයෙො හායරො’’තිආදිවුත්තං.තත්ථ තත්ථාතියතසු නිද්දිට්යඨසු

යසොළසසු යදසොහාරාදීසු කතයමො සංවණ්ණොවියසයසො යසොධයෙො

හායරො යසොධෙහාරවිභඞ්යගො ොමාති පුච්ඡති. ‘‘විස්සජ්ජිතම්හි
පඤ්යහ’’තිආදිනිද්යදසස්ස ඉදානි මයා වුච්චමායෙො ‘‘යථා ආයස්මා 
අජියතො’’තිආදියකො විත්ථාරසංවණ්ණොවියසයසො යසොධෙහාරවිභඞ්යගො
ොමාති ගයහතබ්යබො. ‘‘කථං තත්ථ පඤ්යහ යසොධයෙො හායරො

විඤ්ඤාතබ්යබො’’තිවත්තබ්බත්තා ‘‘ෙථා ආෙස්මා’’තිආදිවුත්තං. ෙථා යයෙ
පකායරෙ ආයස්මා අජියතො පාරායයෙ භගවන්තං පඤ්හං පුච්ඡති, තථා
යතෙ පකායරෙ විස්සජ්ජිතම්හි පඤ්යහ අයං යසොධයෙො හායරො
විඤ්ඤාතබ්යබොති. ‘‘නියයමත්වා විභයජහී’’ති වත්තබ්බත්තා නියයමත්වා

විභජිතුං ‘‘යකෙස්ූ ’’තිආදිවුත්තං.ගාථාත්යථො වුත්යතොව. 

‘‘යකෙස්සුනිවුයතොයලොයකො, යකෙස්සුෙප්පකාසති; 
කිස්සාභියලපෙංබ්රූසි, කිංසුතස්සමහබ්භය’’න්ති.– 

පුච්ඡාවයසෙපවත්තගාථායඤ්ච– 

‘‘අවිජ්ජායනිවුයතොයලොයකො, (අජිතාතිභගවා,) 
විවිච්ඡාපමාදාෙප්පකාසති; 
ජප්පාභියලපෙංබ්රූමි, දුක්ඛමස්සමහබ්භය’’න්ති.– 

විස්සජ්ජෙවයසෙ පවත්තගාථායඤ්චාති ඉමාසු ද්වීසු ගාථාසු ‘‘යකෙස්සු

නිවුයතො යලොයකො’’තිඉමිොපයදෙ පේයහ පුච්ඡියත ‘‘අවිජ්ජාෙනිවුයතො 

යලොයකො’’ති ඉමිො පයදෙ භගවා ‘‘යකෙස්සු නිවුයතො යලොයකො’’ති පදං
තදත්යථ අඤ්ඤාණසංසයාදිමලාෙං අපෙයයෙෙ යසොයධති. තදත්යථ හි
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විස්සජ්ජියත අඤ්ඤාණසංසයාදීෙං අභාවයතො අත්යථො යසොධියතො ොම, 

අත්යථ ච යසොධියත පදම්පි යසොධිතංයයව. යතොහ අට්ඨකථාෙං – 

‘‘තදත්ථස්ස විස්සජ්ජෙයතො’’ති (යෙත්ති. අට්ඨ. 45), ටීකාෙඤ්ච

‘‘තබ්බිසයඅඤ්ඤාණසංසයාදිමලාපෙයයෙෙ යසොයධතී’’තිවුත්තං. යෙොච

ආරම්භන්ති පුච්ඡිතුං ආරභිතබ්බං සබ්බගාථාපදං, ගාථාත්ථං වා, ඤාතුං
ඉච්ඡිතස්ස සබ්බස්ස අත්ථස්ස විස්සජ්ජෙවයසෙ අපරියයොසිතත්තා භගවා 
‘‘අවිජ්ජාය නිවුයතො යලොයකො’’ති එත්තයකයෙව පයදෙ යසොයධති.
යසයසසුපිඑසෙයයො. 

‘‘කිංසු තස්ස මහබ්භෙ’’න්ති ඉමිො පයදෙ පඤ්යහ පුච්ඡියත 

‘‘දුක්ඛමස්ස මහබ්භෙ’’න්ති පයදෙ භගවතා ආරම්යභො ඤාතුං ඉච්ඡියතො

අත්යථො සුද්යධො යසොධියතොයහොති.යසසගාථාසුපිඑයසවෙයයො. 

ෙත්ථ පඤ්යහ එවං නිරවයසසවිස්සජ්ජෙවයසෙ ආරම්යභො සුද්යධො 

යසොධියතො භවති, යසො පඤ්යහො විස්සජ්ජියතො යසොධියතො භවති. ෙත්ථ 

පඤ්යහ එවං නිරවයසසවිස්සජ්ජෙවයසෙ ආරම්යභො යාව අසුද්යධො 

අයසොධියතොභවති, තාව යසො පඤ්යහො විස්සජ්ජියතො යසොධියතොෙභවතීති

යයොජො. ‘‘යතොහා’’තිආදයානුභාසන්ධයාදයත්යථො යචව ‘‘නියුත්යතො

යසොධයෙො හායරො’’ති අනුභාසන්ධයාදයත්යථො ච වුත්තෙයානුභාසායරෙ
යවදිතබ්යබො. 

ඉතියසොධෙහාරවිභඞ්යගසත්තිබලානුභාරූපාරචිතා 

විභාවොනිට්ඨිතා. 

පණ්ඩියතහි පෙ අට්ඨකථාටීකානුභාසායරෙ ගම්භීරත්යථො විත්ථාරයතො 
විභජිත්වාගයහතබ්යබොති. 

14. අධිට්ඨාෙහාරවිභඞ්ගවිභාවො 

46. යයෙ යයෙ සංවණ්ණොවියසසභූයතෙ විභඞ්යගෙ පඤ්හාදයයො
යසොධිතා, යසො සංවණ්ණොවියසසභූයතො පරිපුණ්යණො, ‘‘කතයමො

අධිට්ඨාෙහාරවිභඞ්යගො’’ති පුච්ඡිතබ්බත්තා ‘‘තත්ථ කතයමො අධිට්ඨායෙො

හායරො’’තිආදි වුත්තං. තත්ථ තත්ථාති යතසු නිද්දිට්යඨසු යසොළසසු

යදසොහාරාදීසු කතයමො සංවණ්ණොවියසයසො පටිනිද්යදසයතො 

අධිට්ඨායෙො හායරො අධිට්ඨාෙහාරවිභඞ්යගොොමාතිපුච්ඡති. ‘‘එකත්තතාය
ධම්මා, යයපි ච යවමත්තතාය නිද්දිට්ඨා’’තිආදිනිද්යදසස්ස ඉදානි මයා
වුච්චමායෙො ‘‘යය තත්ථ නිද්දිට්ඨා, තථා යත ධාරයිතබ්බා’’තිආදියකො
විත්ථාරසංවණ්ණොවියසයසො අධිට්ඨාෙහාරවිභඞ්යගො ොමාති
ගයහතබ්යබො. 

‘‘යය ධම්මා සුත්යතසු එකත්තතාය ච යවමත්තතාය චනිද්දිට්ඨා, යත
ධම්මාකිං පෙතයථවධාරයිතබ්බා, උදාහු අඤ්ඤථාපි විකප්පයිතබ්බා’’ති
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පුච්ඡිතබ්බත්තා ‘‘යෙතත්ථා’’තිආදිවුත්තං. තත්ථ යතසු සුත්තන්යතසු යෙ 

දුක්ඛසච්චාදයයො ධම්මා එකත්තතාය ච යවමත්තතාය ච නිද්දිට්ඨා, යත 

දුක්ඛසච්චාදයයො ධම්මා තථා එකත්තතාය ච යවමත්තතාය ච ධාරයිතබ්බා 
උපලක්ඛිතබ්බා, ෙඅඤ්ඤථාවිකප්පයිතබ්බා. 

‘‘සාමඤ්ඤකප්පොය යවොහාරභායවෙ අෙවට්ඨාෙයතො කතමා

එකත්තතා, කතමා යවමත්තතා’’ති පුච්ඡිතබ්බත්තා ‘‘දුක්ඛන්ති 

එකත්තතා’’තිආදි වුත්තං. දුක්ඛන්ති ජාතිආදිවියසසමෙයපක්ඛිත්වා යා

දුක්ඛසාමඤ්ඤතා වුත්තා, සා අයං දුක්ඛසාමඤ්ඤතා දුක්ඛස්ස එකත්තතා 
ොම.‘‘තත්ථකතමංදුක්ඛ’’න්ති පුච්ඡිතා‘‘ජාතිදුක්ඛා, ජරාදුක්ඛා…යප...
විඤ්ඤාණං දුක්ඛ’’න්ති ජාතිආදිවියසසමයපක්ඛිත්වා යා දුක්ඛවියසසතා

වුත්තා, සා අෙං දුක්ඛවියසසතා දුක්ඛස්ස යවමත්තතා ොම. තත්ථාති යය
දුක්ඛාදයයොධම්මාසුත්යතවුත්තා, තත්ථ යතසුදුක්ඛාදීසුඅත්යථසු. 

දුක්ඛසමුදයෙොති‘‘තණ්හායපොයෙොභවිකා’’ති වියසසමෙයපක්ඛිත්වායා

සමුදයසාමඤ්ඤතාවුත්තා, සාඅයංසමුදයසාමඤ්ඤතාසමුදයස්ස එකත්තතා 
ොම. ‘‘තත්ථ කතයමො සමුදයයො’’ති පුච්ඡිත්වා ‘‘යායං තණ්හා…යප.…

විභවතණ්හා’’තිවියසසංඅයපක්ඛිත්වායාසමුදයවියසසතාවුත්තා, සා අෙං 

සමුදයවියසසතාසමුදයස්ස යවමත්තතා ොම. 

දුක්ඛනියරොයධොති ‘‘තස්සායයව තණ්හාය අයසසවිරාගනියරොයධො’’ති
වියසසමෙයපක්ඛිත්වා යා නියරොධසාමඤ්ඤතා වුත්තා, සා අයං 

නියරොධසාමඤ්ඤතා නියරොධස්ස එකත්තතා ොම. ‘‘තත්ථ කතයමො 
දුක්ඛනියරොයධො’’ති පුච්ඡිත්වා ‘‘යයො තස්සායයව තණ්හාය
අයසසවිරාගනියරොයධො චායගො පටිනිස්සග්යගො මුත්ති අොලයයො’’ති

වියසසමයපක්ඛිත්වායානියරොධවියසසතාවුත්තා, සා අෙං නියරොධවියසසතා

නියරොධස්ස යවමත්තතා ොම. 

දුක්ඛනියරොධගාමිනී පටිපදාති? පටිපදාති 
සම්මාදිට්ඨිආදිවියසසමෙයපක්ඛිත්වා යා නියරොධගාමිනිපටිපදාසාමඤ්ඤතා

වුත්තා, සා අයං නියරොධගාමිනිපටිපදාසාමඤ්ඤතා මග්ගස්ස එකත්තතා 
ොම. ‘‘තත්ථකතමා දුක්ඛනියරොධගාමිනී පටිපදා’’ති පුච්ඡිත්වා ‘‘අයයමව
අරියයො…යප.… සම්මාසමාධී’’ති සම්මාදිට්ඨිආදිවියසසමයපක්ඛිත්වා යා 

වියසසදුක්ඛනියරොධගාමිනිපටිපදතා වුත්තා, සා අෙං 

වියසසදුක්ඛනියරොධගාමිනිපටිපදතාමග්ගස්ස යවමත්තතා ොම. 

මග්යගොති නිරයගාමිමග්ගාදිවියසසමෙයපක්ඛිත්වා යා

සාමඤ්ඤමග්ගතා වුත්තා, සා අයං සාමඤ්ඤමග්ගතා මග්ගස්ස එකත්තතා 
ොම.‘‘තත්ථකතයමොමග්යගො’’තිපුච්ඡිත්වා‘‘නිරයගාමීමග්යගො…යප.…
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නිබ්බාෙගාමී මග්යගො’’ති නිරයගාමිමග්ගාදිවියසසං අයපක්ඛිත්වා යා

වියසසමග්ගතාවුත්තා, සා අෙං වියසසමග්ගතාමග්ගස්ස යවමත්තතා ොම. 

නියරොයධොති පටිසඞ්ඛානියරොධාදිවියසසං අෙයපක්ඛිත්වා යා
සාමඤ්ඤනියරොධතා වුත්තා, සා අයං සාමඤ්ඤනියරොධතා නියරොධස්ස 

එකත්තතා ොම. ‘‘තත්ථ කතයමො නියරොයධො’’ති පුච්ඡිත්වා 
‘‘පටිසඞ්ඛානියරොයධො…යප.… සබ්බකියලසනියරොයධො’’ති
පටිසඞ්ඛානියරොධාදිවියසසං අයපක්ඛිත්වා යා වියසසනියරොධතා වුත්තා, සා 

අෙං වියසසනියරොධතානියරොධස්ස යවමත්තතා ොම. 

රූපන්ති චාතුමහාභූතිකාදිවියසසමෙයපක්ඛිත්වා යා සාමඤ්ඤරූපතා

වුත්තා, සාඅයංසාමඤ්ඤරූපතා රූපස්ස එකත්තතා ොම. ‘‘තත්ථකතමං
රූප’’න්ති පුච්ඡිත්වා ‘‘චාතුමහාභූතිකං…යප.… වායයොධාතුයා චිත්තං
විරායජතී’’ති චාතුමහාභූතිකාදිවියසසමයපක්ඛිත්වායාවියසසරූපතාවුත්තා, 

සා අෙං වියසසරූපතාරූපස්ස යවමත්තතා ොම. 

48. අවිජ්ජාති දුක්යඛඅඤ්ඤාණාදිවියසසමෙයපක්ඛිත්වා යා 
අවිජ්ජාසාමඤ්ඤතා වුත්තා, සා අයං අවිජ්ජාසාමඤ්ඤතා අවිජ්ජාය 

එකත්තතා ොම.‘‘තත්ථකතමාඅවිජ්ජා’’තිපුච්ඡිත්වා‘‘දුක්යඛ අඤ්ඤාණං, 
දුක්ඛසමුදයයඅඤ්ඤාණං…යප.…අවිජ්ජාලඞ්ඝීයමොයහොඅකුසලමූල’’න්ති 
දුක්යඛඅඤ්ඤාණාදිවියසසමයපක්ඛිත්වායාඅවිජ්ජාවියසසතාවුත්තා, සාඅයං 

අවිජ්ජාවියසසතාඅවිජ්ජාය යවමත්තතා ොම. 

විජ්ජාති දුක්යඛඤාණාදිවියසසමෙයපක්ඛිත්වා යා විජ්ජාසාමඤ්ඤතා

වුත්තා, සාඅයං විජ්ජාසාමඤ්ඤතාවිජ්ජාය එකත්තතා ොම.‘‘තත්ථකතමා 
විජ්ජා’’ති පුච්ඡිත්වා ‘‘දුක්යඛ ඤාණං, දුක්ඛසමුදයය ඤාණං…යප.… 
ධම්මවිචයසම්යබොජ්ඣඞ්යගො මග්ගඞ්ගං මග්ගපරියාපන්ෙ’’න්ති 

දුක්යඛඤාණාදිවියසසමයපක්ඛිත්වා යා විජ්ජාවියසසතා වුත්තා, සා අෙං 

විජ්ජාවියසසතාවිජ්ජාය යවමත්තතා ොම. 

සමාපත්තීති සඤ්ඤාසමාපතයාදිවියසසං අෙයපක්ඛිත්වා යා
සාමඤ්ඤසමාපත්තිතා වුත්තා, සා සාමඤ්ඤසමාපත්තිතා සමාපත්තියා 

එකත්තතා ොම. ‘‘තත්ථ කතමා සමාපත්තී’’ති පුච්ඡිත්වා 
‘‘සඤ්ඤාසමාපත්ති අසඤ්ඤාසමාපත්ති…යප.… නියරොධසමාපත්තී’’ති 
සඤ්ඤාසමාපතයාදිවියසසංඅයපක්ඛිත්වායාවියසසසමාපත්තිතාවුත්තා, සා 

අෙං වියසසසමාපත්තිතාසමාපත්තියා යවමත්තතා ොම. 

ඣායීති යසක්ඛඣායීආදිවියසසංඅෙයපක්ඛිත්වායාඣායීසාමඤ්ඤතා

වුත්තා, සා ඣායීසාමඤ්ඤතාඣායියෙො එකත්තතා ොම.‘‘තත්ථකතයමො
ඣායී’’ති පුච්ඡිත්වා ‘‘අත්ථි යසක්යඛො ඣායී, අත්ථි අයසක්යඛො
ඣායී…යප.… පඤ්ඤුත්තයරො ඣායී’’ති



ඛුද්දකනිකායය   යෙත්තිවිභාවිනී 

177 

පටුෙ 

යසක්ඛඣායීඅයසක්ඛඣායීආදිවියසසමයපක්ඛිත්වා යා ඣායීවියසසතා

වුත්තා, සා අෙං ඣායීවියසසතාඣායියෙො යවමත්තතා ොම. 

සමාධීති සරණසමාධයාදිවියසසමෙයපක්ඛිත්වා යා සමාධිසාමඤ්ඤතා

වුත්තා, සා අයං සමාධිසාමඤ්ඤතා සමාධියෙො එකත්තතා ොම. ‘‘තත්ථ
කතයමො සමාධී’’ති පුච්ඡිත්වා ‘‘සරයණො සමාධි, අරයණො සමාධි…යප.…
මිච්ඡාසමාධි, සම්මාසමාධී’’ති සරණසමාධයාදිවියසසමයපක්ඛිත්වා යා

සමාධිවියසසතා වුත්තා, සා අෙං සමාධිවියසසතා සමාධියෙො යවමත්තතා 
ොම. 

පටිපදාති ආගාළ්හපටිපදාදිවියසසමෙයපක්ඛිත්වායාපටිපදාසාමඤ්ඤතා

වුත්තා, අයං පටිපදාසාමඤ්ඤතාපටිපදාය එකත්තතා ොම. ‘‘තත්ථකතමා 
පටිපදා’’ති පුච්ඡිත්වා ‘‘ආගාළ්හපටිපදා, නිජ්ඣාමපටිපදා…යප.… සුඛා
පටිපදා ඛිප්පාභිඤ්ඤා’’ති ආගාළ්හපටිපදාදිවියසසමයපක්ඛිත්වා යා

පටිපදාවියසසතා වුත්තා, සා අෙං පටිපදාවියසසතා පටිපදාය යවමත්තතා 
ොම. 

කායෙොති ොමකායාදිවියසසමෙයපක්ඛිත්වා යා කායසාමඤ්ඤතා

වුත්තා, සා අයං කායසාමඤ්ඤතා කායස්ස එකත්තතා ොම. ‘‘තත්ථ
කතයමො කායයො’’ති පුච්ඡිත්වා ‘‘ොමකායයො රූපකායයො…යප.… අයං
ොමකායයො’’තිොමකායාදිවියසසමයපක්ඛිත්වා යාකායවියසසතා වුත්තා, 

සා අෙං කායවියසසතා කායස්ස යවමත්තතා ොමාති යයොජො කාතබ්බා.

පදත්ථාදියකො වියසයසො අට්ඨකථාෙං (යෙත්ති. අට්ඨ. 47) විත්ථාරයතො
වුත්යතො. 

වුත්තප්පකාරස්ස දුක්ඛසමුදයාදිකස්ස ධම්මස්ස එකත්තතාදිලක්ඛණං

නිගමෙවයසෙදස්යසතුං ‘‘එවංයෙො ධම්යමො’’තිආදිවුත්තං.තත්ථ එවන්ති
ඉමිො මයා වුත්යතෙ ‘‘දුක්ඛන්ති එකත්තතා. තත්ථ කතමං දුක්ඛං? ජාති

දුක්ඛා, ජරා දුක්ඛා’’තිආදිවචයෙෙ. යෙො ධම්යමොති යයො යකොචි 

ජාතිජරාබයාධයාදිවියසසධම්යමො. ෙස්ස ධම්මස්සාති තයතො 

ජාතිආදිවියසසධම්මයතො අඤ්ඤස්ස ජරාදිවියසසධම්මස්ස. සමාෙභායවොති
ජාතිආදිවියසසධම්යමෙ ජරාදිවියසසධම්මස්ස දුක්ඛභායවෙ සමාෙභායවො. 

තස්ස ධම්මස්සාති ජරාදිවියසසධම්මස්ස. එකත්තතාොති

දුක්ඛසමුදයතාදිසමාෙතාය දුක්ඛසමුදයාදිභාවාෙං එකීභායවෙ. එකීභවතීති 
ජාතිආදිවියසසයභයදෙ අයෙයකොපි ‘‘දුක්ඛසමුදයයො’’තිආදිො

එකසද්දාභියධයයතායඑකීභවති. යෙෙයෙෙවා පෙවිලක්ඛය ො, යතෙ

යතෙ යවමත්තං ගච්ඡති. යස්ස ජාතිආදිධම්මස්ස යයෙ යයෙ
අභිනිබ්බත්තෙපරිපාචොදිසභායවෙ යයො ජාතිආදිධම්යමො ජරාදිධම්යමෙ
විලක්ඛයණො විසදියසො යහොති, තස්ස ජාතිආදිධම්මස්ස යතෙ යතෙ 
අභිනිබ්බත්තෙපරිපාචොදිසභායවෙ යසො ජාතිආදිධම්යමො ජරාදිධම්යමෙ
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පටුෙ 

යවමත්තතං විසදිසත්තං ගච්ඡති, දුක්ඛසමුදයාදිභායවෙ සමායෙොපි
ජාතිආදිධම්යමොජරාදිධම්මස්ස විසිට්ඨතංගච්ඡතීතිඅත්යථොදට්ඨබ්යබො. 

දුක්ඛසමුදයාදිධම්මස්ස එකත්තයවමත්තතා ආචරියයෙ විභත්තා, 
අම්යහහි ච ඤාතා, ‘‘තාය එකත්තයවමත්තතාය කත්ථ පුච්ඡියත සති
අධිට්ඨාෙං වීමංසිතබ්බ’’න්ති පුච්ඡිතබ්බත්තා සුත්තාදියක පුච්ඡියත සති

වීමංසිතබ්බන්ති දස්යසතුං ‘‘එවං සුත්යත වා’’තිආදි වුත්තං. තත්ථ එවං 
ඉමිොවුත්තප්පකායරෙසුත්යතවාපුච්ඡියත, යවයයාකරයණවා පුච්ඡියත, 
ගාථායංවාපුච්ඡිතායංසතිඅධිට්ඨාෙංවීමංසිතබ්බං.‘‘කිං වීමංසිතබ්බ’’න්ති
පුච්යඡයය ‘‘එකත්තතාය පුච්ඡතිකිං, උදාහුයවමත්තතාය පුච්ඡතිකි’’න්ති

වීමංසිතබ්බන්ති යයොජො. අට්ඨකථාෙං පෙ – ‘‘ඉදානි තාව
එකත්තයවමත්තතාවිසයය නියයොයජත්වා දස්යසතුං ‘සුත්යත වා
යවයයාකරයණ වා’තිආදි වුත්ත’’න්ති (යෙත්ති. අට්ඨ. 48) වුත්තං. ‘‘කථං

පුච්ඡිතං, කථං විස්සජ්ජිතබ්බ’’න්තිවත්තබ්බත්තා ‘‘ෙදි එකත්තතාො’’තිආදි 

වුත්තං. ‘‘යතොහා’’තිආදයානුභාසන්ධයාදියකො ච ‘‘නියුත්යතො අධිට්ඨායෙො

හායරො’’තිඉමස්සඅනුභාසන්ධයාදියකොචවුත්තෙයානුභාසායරෙ යවදිතබ්යබො. 

ඉතිඅධිට්ඨාෙහාරවිභඞ්යගසත්තිබලානුභාරූපාරචිතා 

විභාවොනිට්ඨිතා. 

පණ්ඩියතහි පෙ අට්ඨකථාටීකානුභාසායරෙ ගම්භීරත්යථො විත්ථාරයතො 
විභජිත්වාගයහතබ්යබොති. 

15. පරික්ඛාරහාරවිභඞ්ගවිභාවො 

49. යයෙ යයෙසංවණ්ණොවියසසභූයතෙවිභඞ්යගෙදුක්ඛසච්චාදීෙං
එකත්තතාදයයො විභත්තා, යසො සංවණ්ණොවියසසභූයතො පරිපුණ්යණො, 

‘‘කතයමො පරික්ඛාරහාරවිභඞ්යගො ොමා’’ති පුච්ඡිතබ්බත්තා ‘‘තත්ථ

කතයමො පරික්ඛායරො හායරො’’තිආදි වුත්තං. තත්ථ තත්ථාති යතසු

නිද්දිට්යඨසු යසොළසසු යදසොහාරාදීසු කතයමො සංවණ්ණොවියසයසො 

පරික්ඛායරොහායරො පරික්ඛාරහාරවිභඞ්යගොොමාතිපුච්ඡති.‘‘යය ධම්මායං
ධම්මංජෙයන්තී’’තිආදිනිද්යදසස්සඉදානිමයාවුච්චමායෙො‘‘යයොධම්යමො
යං ධම්මං ජෙයති, තස්ස යසො පරික්ඛායරො’’තිආදියකො පරික්ඛාරභූතස්ස
යහතුයෙො යචව පච්චයස්ස ච විත්ථාරසංවණ්ණොවියසයසො
පරික්ඛාරවිභඞ්යගොොම. 

‘‘කතයමො සංවණ්යණතබ්යබො පරික්ඛායරො’’ති පුච්ඡිතබ්බත්තා ‘‘යෙො

ධම්යමො’’තිආදි වුත්තං. තත්ථ යෙො යහතුපච්චයප්පකායරො ධම්යමො ෙං 

ඵලභූතං ධම්මං ජෙෙති ජයෙති, තස්ස ඵලධම්මස්ස යසො 

යහතුපච්චයප්පකායරො ධම්යමො පරික්ඛායරො ොම. ‘‘කිංලක්ඛයණො
පරික්ඛායරො’’ති පුච්ඡිතබ්බත්තා තථා පුච්ඡිත්වා ලක්ඛණවියසසං දස්යසතුං 

‘‘කිංලක්ඛය ො’’තිආදිවුත්තං. අට්ඨකථාෙං පෙ–‘‘තත්ථ‘යයොධම්යමොයං
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ධම්මංජෙයති, තස්සයසොපරික්ඛායරො’තිසඞ්යඛපයතො පරික්ඛාරලක්ඛණං
වත්වාතංවිභායගෙදස්යසතුං ‘කිංලක්ඛයණො’තිආදිවුත්ත’’න්ති (යෙත්ති.

අට්ඨ. 49) වුත්තං. ‘‘කිත්තකාධම්මා ජෙයන්තී’’ති පුච්ඡිතබ්බත්තා ‘‘ද්යව

ධම්මා ජෙෙන්ති යහතු ච පච්චයෙො චා’’ති වුත්තං. ‘‘යහතුපි කාරණං, 
පච්චයයොපි කාරණං, තස්මා කාරණායයව යකෙ ලක්ඛයණෙ ද්විධා

වුත්තා’’ති වත්තබ්බත්තා ‘‘තත්ථ කිංලක්ඛය ො’’තිආදි වුත්තං.

ජනිතබ්බඵලයතො අඤ්යඤහි ඵයලහි අසාධාර ලක්ඛය ො යහතු, 

සබ්බඵයලහි සාධාර ලක්ඛය ො පච්චයෙො, ඉමිො වියසසලක්ඛයණෙ
ද්විධා වත්තබ්බාති අත්යථො. ‘‘සාධාරණාසාධාරණවියසයසො කීදියසො

භයව’’ති පුච්ඡිතබ්බත්තා ‘‘ෙථා කිං භයව’’ති පුච්ඡිත්වා ‘‘ෙථා

අඞ්කුරස්සා’’තිආදි වුත්තං. යථා යයො සාධාරණාසාධාරණවියසයසො අත්ථි, 

තථායසොසාධාරණාසාධාරණවියසයසොකිංවිය භයවතිඅත්යථො. අඞ්කුරස්ස

නිබ්බත්තිො බීජං අසාධාර ං යථා, තථා යහතු ඵලස්ස නිබ්බත්තියා

අසාධාරයණො භයව. පථවී චආයපො ච අඞ්කුරස්ස නිබ්බත්තියා සාධාර ා 

භවන්ති යථා, තථා පච්චයෙො ඵලස්ස නිබ්බත්තියා සාධාරයණො භයව.
සබ්බඵලස්සපච්චයත්තාඅඞ්කුරස්සබීජංඅසාධාරණං ජෙකංයහතු.‘‘කථං
පථවී, ආයපො ච සාධාරණා ජෙකාති සද්දහිතබ්බා’’ති පුච්ඡිතබ්බත්තා 

‘‘අඞ්කුරස්සහී’’තිආදිවුත්තං.සමංසමාෙංඵලංභවායපතීති සභායවො, යකො
යසො? බීජංයහතුයයව.‘‘කිංයහතුපච්චයාෙංවියසයසො බීජඞ්කුයරොපමායයව
දස්යසතබ්යබො, උදාහු අඤ්ඤූපමායපි දස්යසතබ්යබො’’ති වත්තබ්බත්තා

අඤ්ඤායඋපමායපි වියසසංදස්යසතුං ‘‘ෙථාවාපො’’තිආදිවුත්තං.ඉමාය
උපමායපියහතුපච්චයාෙංවියසයසො විජානිතබ්යබොතිඅධිප්පායයො. 

බීජඞ්කුරාදීසු බාහියරසු පරික්ඛාරභූතාෙං යහතුපච්චයාෙං වියසයසො 
ආචරියයෙ විභත්යතො, අම්යහහි ච ඤායතො, ‘‘කථං අජ්ඣත්තියකසු

විභත්යතො’’ති පුච්ඡිතබ්බත්තා ‘‘අෙේහි සංසායරො’’තිආදි වුත්තං. අථ වා 
‘‘බාහියරසු පරික්ඛාරභූයතො යහතුපච්චයයො යුත්යතො යහොතු, කථං

අජ්ඣත්තියකසු යුත්යතො’’ති වත්තබ්බත්තා ‘‘අෙේහි සංසායරො’’තිආදි 

වුත්තං. අට්ඨකථාෙං පෙ – ‘‘එවං බාහිරං යහතුපච්චයවිභාගං දස්යසත්වා
ඉදානි අජ්ඣත්තිකං දස්යසතුං ‘අයඤ්හි සංසායරො’තිආදි වුත්ත’’න්ති 
(යෙත්ති. අට්ඨ. 49) වුත්තං. යහතුපච්චයයහි සහ සංසායරො භවතීති 

සයහතුපච්චයෙො. අයං සංසායරො හි යස්මා සයහතුපච්චයයො හුත්වා 
නිබ්බත්යතො, තස්මා අජ්ඣත්තියකපි පරික්ඛාරභූයතො යහතුපච්චයයො
යුත්යතොයයවාති දට්ඨබ්යබොතිඅධිප්පායයො. 

යසො ඉමස්සසංසාරස්සසයහතුපච්චයත්තංයදි භගවතාවුත්තං, එවංසති
අම්යහහි සද්දහිතබ්බං, ‘‘කථං සද්දහිතබ්බ’’න්ති වත්තබ්බත්තා 

‘‘එවේහී’’තිආදි වුත්තං. එවන්ති ඉමිො අවිජ්ජාදිො යහතුපච්චයයෙ
සබ්යබො පටිච්චසමුප්පායදො සංසායරොති නිබ්බත්යතොති භගවතා සංසාරස්ස
සයහතුපච්චයත්තං වුත්තං, තස්මාසද්දහිතබ්බං. අවිජ්ජාදයයො සඞ්ඛාරාදීෙං
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පච්චයයො යහොතු, ‘‘කතයමො අවිජ්ජාය යහතූ’’ති පුච්ඡිතබ්බත්තා ‘‘ඉති

අවිජ්ජා අවිජ්ජාෙ යහතූ’’ති වුත්තං. ‘‘කතයමො අවිජ්ජාය පච්චයයො’’ති

පුච්ඡිතබ්බත්තා ‘‘අයෙොනියසො මෙසිකායරො පච්චයෙො’’ති වුත්තං. ‘‘කතමා

අවිජ්ජා කතමාය අවිජ්ජාය යහතූ’’ති පුච්ඡිතබ්බත්තා ‘‘පුරිමිකා අවිජ්ජා 

පච්ඡිමිකාෙ අවිජ්ජාෙ යහතූ’’ති වුත්තං. ‘‘කතමා පුරිමිකා අවිජ්ජා කතමා 

පච්ඡිමිකා අවිජ්ජා’’ති පුච්ඡිතබ්බත්තා ‘‘තත්ථා’’තිආදි වුත්තං.
‘‘අවිජ්ජාපරියුට්ඨාෙස්ස යහතුභූයතො පුරියමො අවිජ්ජානුභාසයයො
සමෙන්තයරොව කිං, උදාහු පරම්පරයහතුපි යහොතී’’ති පුච්ඡිතබ්බත්තා 

‘‘බීජඞ්කුයරො විො’’තිආදි වුත්තං. බීජඞ්කුයරොති බීජාෙං අඞ්කුයරොති

බීජඞ්කුයරො, බීජාෙං සමෙන්තරයහතුතාෙ අඞ්කුයරො නිබ්බත්තති විෙ.ෙත්ථ 

රුක්ඛාදියක යං ඵලංනිබ්බත්තති, තස්මිංරුක්ඛාදියකනිබ්බත්තස්ස අස්ස 

ඵලස්ස ඉදං බීජංපෙ පරම්පරයහතුතාෙයහතුභූතං භවති. 

‘‘බීජංපෙඑකංයයවයහොති, කථංද්විධාවත්තබ්බ’’න්ති වත්තබ්බත්තා 

‘‘දුවියධො හී’’තිආදි වුත්තං, සමෙන්තරකාලපරම්පරකාලයභයදෙ යහතුපි
දුවියධොයහොතියයවාතිඅත්යථො.බීජභූයතොයහතුදුවියධො යථා, එවංඅවිජ්ජාය
යහතුභූයතො අවිජ්ජානුභාසයයොපි සමෙන්තරයහතු ච පරම්පරයහතු චාති 
කාලයභයදෙ දුවියධො භවති, සමෙන්තයරො අවිජ්ජානුභාසයයො සමෙන්තරස්ස 
අවිජ්ජාපරියුට්ඨාෙස්සසමෙන්තරයහතු යහොති. පුරිමතයරො අවිජ්ජානුභාසයයො
පච්ඡිමතරස්ස අවිජ්ජාපරියුට්ඨාෙස්ස පරම්පරයහතු යහොති. ඉති බීජභූයතො
අසාධාරයණො යහතු, පථවීආපාදියකො සාධාරයණො පච්චයයොති වියසයසො

පාකයටො යථා, එවං අවිජ්ජානුභාසයයො අසාධාරයණො යහතු, 

අයයොනියසොමෙසිකායරොසාධාරයණො පච්චයෙොතිවියසයසොදට්ඨබ්යබො. 

‘‘එත්තයකයෙව යහතුපච්චයාෙං වියසයසො වත්තබ්යබො’’ති 

වත්තබ්බත්තා ‘‘ෙථාවාපෙථාලකේචා’’තිආදිවුත්තං. අට්ඨකථාෙං පෙ–
‘‘යථාවාපොතිආදිොපි යහතුපච්චයවිභාගයමවදස්යසතී’’තිවුත්තං.තත්ථ

පදීපස්ස පච්චයභූතං ථාලකඤ්ච වට්ටි ච යතලඤ්ච පදීපස්ස සභාවයහතු 
සමාෙයහතු ෙ යහොතීති යයොජො. ‘‘පදීපස්ස පච්චයභූතම්පි ථාලකාදිකං

සභාවයහතු ෙ යහොතීති කස්මා සද්දහිතබ්බ’’න්ති වත්තබ්බත්තා ‘‘ෙ හි 

සක්කා’’තිආදි වුත්තං. පදීපස්ස පච්චයභූතං අෙග්ගිකං අග්ගිරහිතං

ථාලකඤ්ච වට්ටිඤ්ච යතලඤ්ච දීයපතුං ජායලතුං හි යස්මා ෙ සක්කා, 
තස්මා පුරියමො පදීයපො පච්ඡිමස්ස පදීපස්ස සභාවයහතු යහොති විය, එවං

ථාලකාදිකං සභාවයහතු ෙ යහොති. ඉති එවංපකායරො සභායවො සමායෙො

පදීයපො යහතු යහොති යථා, පරභායවො අසමායෙො ථාලකාදියකො පච්චයයො

යහොති යථා ච, තථා අජ්ඣත්තියකො සභායවො යහතු යහොති, බාහියරො

අසමායෙො පච්චයෙො යහොති. ජෙයකො අවිජ්ජානුභාසයයොඅවිජ්ජාපරියුට්ඨාෙස්ස 

යහතු යහොති, පරිග්ගාහයකො උපත්ථම්භයකො පච්චයෙො යහොති. අඤ්යඤහි

ඵයලහි අසාධාරය ො යහතු යහොති, සබ්යබහිඵයලහි සාධාරය ොපච්චයෙො 
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පටුෙ 

යහොතීති යයොයජත්වා පදීයපොපමායපි යහතුපච්චයාෙං පාකයටො වියසයසො
දට්ඨබ්යබොතිඅධිප්පායයො. 

යහතුපච්චයප්පයභදං කාරණං පරික්ඛායරොතිආචරියයෙ වුත්තං, තස්ස 
කාරණස්ස කාරණභායවො ච ඵලායපක්යඛො යහොති, තස්මා ‘‘යයො
කාරණභායවොයයොකායරෙයහොති, කතයමො යසොකාරණභායවො, කතයමො
යසො ආකායරො’’ති පුච්ඡිතබ්බත්තා ච ‘‘යං ඵලං යයෙ වියසයසෙ යහොති, 
කතමං තං ඵලං, කතයමො යසො වියසයසො’’ති පුච්ඡිතබ්බත්තා ච
‘‘කාරණඵලාෙං යයො සම්බන්යධො යහොති, කතයමො යසො සම්බන්යධො’’ති

පුච්ඡිතබ්බත්තා ච තං සබ්බං විභායවතුං ‘‘අවුපච්යඡදත්යථො’’තිආදි වුත්තං.

අයමනුභාසන්ධයත්යථො ච අට්ඨකථාෙං ‘‘ඉදානි යස්මා කාරණං
‘පරික්ඛායරො’තිවුත්තං, කාරණභායවොචඵලායපක්ඛාය, තස්මාකාරණස්ස
යයොකාරණභායවොයථාචයසොයහොති, යඤ්චඵලං, යයො චතස්සවියසයසො, 
යයො ච කාරණඵලාෙං සම්බන්යධො, තං සබ්බං විභායවතුං 
‘අවුපච්යඡදත්යථො’තිආදිවුත්ත’’න්ති(යෙත්ති.අට්ඨ.49) ඉමිොවුත්යතොති 
දට්ඨබ්යබො. 

තත්ථ අවුපච්ඡින්ෙස්ස යහතුපච්චයසඞ්ඛාතස්ස කාරණස්ස යයො 

අනුභාපච්යඡදත්යථො අත්ථි, යසො අනුභාපච්යඡදත්යථො සන්තතිඅත්යථො යහොති
ඵයලෙ සම්බන්ධත්තා, යඤ්ච කාරණං අත්තයෙො ඵලස්ස ජෙකං
උපත්ථම්භකංහුත්වානිරුජ්ඣති, යසො අනුභාපච්ඡින්යෙො එවොම යහොතීති.
යඤ්ච ඵලං අඤ්ඤස්සකාරණං හුත්වා නිරුජ්ඣති, තස්මිං අනුභාපච්ඡින්යෙ
තස්ස ච සන්තතිඅත්යථො යහොති. යං පෙ ඵලං අඤ්ඤස්ස ඵලස්ස කාරණං
අහුත්වා නිරුජ්ඣති, තං උපච්ඡින්ෙං යහොති, යථා තං අරහයතො

චුතිචිත්තන්ති. කාරණයතො නිබ්බත්තස්ස ඵලස්ස යයො නිබ්බත්තිඅත්යථො 

අත්ථි, යසොනිබ්බත්තිඅත්යථො ඵලත්යථො යහොති.පටිසන්ධික්ඛන්ධාෙං යයො 

පටිසන්ධිඅත්යථො පටිසන්දහෙත්යථො අත්ථි, යසො පටිසන්ධිඅත්යථො 

පුෙබ්භවත්යථො පුෙබ්භවෙත්යථොයහොති. කියලසාෙංයයො පලියබොධත්යථො 

සන්තායෙඋප්පජ්ජෙත්යථොඅත්ථි, යසොපලියබොධත්යථො පරියුට්ඨාෙත්යථො 
යහොති. කියලසාෙං මග්යගෙ යයො අසමුග්ඝාතත්යථො අත්ථි, යසො

අසමුග්ඝාතත්යථො අනුසෙත්යථො යහොති. අවිජ්ජාය චතුන්ෙං සච්චාෙං යයො 

අසම්පටියවධත්යථො අත්ථි, යසො අසම්පටියවධත්යථො අවිජ්ජත්යථො යහොති. 

අරහත්තමග්යගෙ යයො අපරිේොතත්යථො අත්ථි, යසො අපරිඤ්ඤාතත්යථො 

විේො ස්ස පටිසන්ධිවිඤ්ඤාණස්ස බීජත්යථො යහොති. 

එත්තාවතාකාරණභායවොචකාරණාකායරොචඵලඤ්චඵලවියසයසොච
ආචරියයෙ විභත්යතො, අම්යහහි ච ඤායතො, ‘‘කතයමො
පරම්පරයහතුපච්චයත්යථො, කතයමො ච සම්බන්ධත්යථො’’ති පුච්ඡිතබ්බත්තා 

‘‘ෙත්ථ අවුපච්යඡයදො’’තිආදි වුත්තං. ෙත්ථ යස්සං රූපාරූපපවත්තියං

අවුපච්ඡින්ෙස්ස යහතුපච්චයප්පයභදස්ස කාරණස්ස යයො අවුපච්යඡයදො 



ඛුද්දකනිකායය   යෙත්තිවිභාවිනී 

182 

පටුෙ 

අත්ථි, යසො අවුපච්යඡයදො තත්ථ තිස්සංරූපාරූපපවත්තියං සන්තති යහොති. 

ෙත්ථ යස්සං රූපාරූපපවත්තියං යා සන්තති අත්ථි, සා සන්තතිතත්ථ 

රූපාරූපපවත්තියං නිබ්බත්ති යහොතීතිආදිො යයොයජත්වා
පරම්පරයහතුආදියකො විඤ්ඤාතබ්යබො. 

සීලක්ඛන්යධොති පරිසුද්ධසීලක්ඛන්යධො. සමාධික්ඛන්ධස්සාති
මහග්ගතක්ඛන්ධස්ස, සමාධිපට්ඨායෙො හි මහග්ගතධම්යමො. 

පේොක්ඛන්යධොති මග්ගඵලපඤ්ඤාපධාෙක්ඛන්යධො. යසො හි
විමුත්තිඤාණදස්සෙසඞ්ඛාතස්ස පච්චයවක්ඛණඤාණක්ඛන්ධස්ස පච්චයයො

යහොති. තිත්ථේඤුතාදීෙං අත්යථො පදට්ඨාෙහාරවිභඞ්ගවණ්ණොයං 
වුත්යතොව. 

සභායවොයහතූතිආචරියයෙවුත්යතො, ‘‘කීදියසොයසොසභායවොයහතූ’’ති 

පුච්ඡිතබ්බත්තා ‘‘ෙථා වා පෙ චක්ඛුේච පටිච්චා’’තිආදි වුත්තං. 

චක්ඛුවිඤ්ඤාණං චක්ඛුේච චක්ඛුන්ද්රියඤ්ච පටිච්ච නිස්සයං කත්වා රූයප 

පටිච්ච ආරම්මණං කත්වා උප්පජ්ජති. තත්ථ චක්ඛාදීසු චක්ඛුන්ද්රියං 

ආධිපයතෙයපච්චෙතාෙ ඉන්ද්රියපච්චයතාය චක්ඛුවිඤ්ඤාණස්ස පච්චයයො, 
රූපාරම්මණං පුයරජාතාරම්මණපච්චයතාය පච්චයයො, ආයලොයකො 

සන්නිස්සෙතාෙ උපනිස්සයතායපච්චයයොයහොති.යසොපච්චයයො යහොන්යතො
ඵයලෙ චක්ඛුවිඤ්ඤායණෙ අසමාෙත්තා සභායවො යහතු ෙ යහොති, 
පච්චයයො ච යහොති මෙසිකායරො. කිරියමයෙොධාතු පෙ ඵයලෙ
චක්ඛුවිඤ්ඤායණෙ විඤ්ඤාණභායවෙ සමාෙත්තා සභායවො යහතු යහොති

යථා, එවං සඞ්ඛාරා ොමක්ඛන්ධභායවෙසමාෙත්තා විේො ස්ස පච්චයා

යහොන්තා සභායවො යහතු යහොන්ති. විේො ං ොමරූයපෙ

එකසන්තතිවයසෙ සමාෙත්තා ොමරූපස්ස පච්චයෙො යහොන්තං සභායවො

යහතු යහොති.ඉමිොෙයයෙ ‘‘ොමරූපං සළාෙතෙස්සා’’තිආදීසුපිඅත්යථො

යවදිතබ්යබො. එවං වුත්තප්පකායරො යහතු, පච්චයෙො ජෙයකො, 

උපත්ථම්භයකොචයයොයකොචි යපනිස්සයෙො බලවපච්චයයොයහොති, සබ්යබො 

යසො යහතුපච්චයයො ජෙකඋපත්ථම්භයකො ජනිතබ්බුපත්ථම්භියස්ස ඵලස්ස 

පරික්ඛරණයතොඅභිසඞ්ඛරණයතොනිප්පරියායයතො පරික්ඛායරො ොම. 

‘‘වුත්තප්පකායරො යහතුපච්චයයො පරික්ඛායරො ොමාති යකෙ අම්යහහි 

සද්දහිතබ්යබො’’ති වත්තබ්බත්තා ‘‘යතොහා’’තිආදි වුත්තං. යතෙ 
කාරණභූයතෙ සබ්බස්ස යහතුපච්චයස්ස පරික්ඛාරභායවෙ ආයස්මා

මහාකච්චායෙො ‘‘යෙධම්මාෙංධම්මංජෙෙන්තී’’තියං වචෙංආහ, යතෙ
වචයෙෙ සද්දහිතබ්යබො, ‘‘යය ධම්මා යං ධම්මං ජෙයන්තී’’ති වචෙං 
නිස්සායතුම්යහහිසල්ලක්යඛතබ්යබොතිඅධිප්පායයො. 

‘‘එත්තයකොව පරික්ඛායරො හායරො යුඤ්ජිතබ්යබො’’ති වත්තබ්බත්තා 

‘‘නියුත්යතො පරික්ඛායරො හායරො’’ති වුත්තං, යයො යයො පරික්ඛායරො හායරො
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යුඤ්ජිතබ්යබො, යසො යසො පරික්ඛායරො හායරො නීහරිත්වා යුත්යතො 
යුඤ්ජිතබ්යබොති. 

ඉතිපරික්ඛාරහාරවිභඞ්යගසත්තිබලානුභාරූපාරචිතා 

විභාවොනිට්ඨිතා. 

පණ්ඩියතහි පෙ අට්ඨකථාටීකානුභාසායරෙ ගම්භීරත්යථො විත්ථාරයතො 
විභජිත්වාගයහතබ්යබොති. 

16. සමායරොපෙහාරවිභඞ්ගවිභාවො 

50. යයෙ යයෙ සංවණ්ණොවියසසභූයතෙ පරික්ඛාරහාරවිභඞ්යගෙ
සුත්තත්ථාෙං යහතුපච්චයයො විභත්යතො, යසො…යප.… විභඞ්යගො 
පරිපුණ්යණො, ‘‘කතයමො සමායරොපෙහාරවිභඞ්යගො’’ති පුච්ඡිතබ්බත්තා 

‘‘තත්ථ කතයමො සමායරොපයෙො හායරො’’තිආදි වුත්තං. තත්ථ යතසු

නිද්දිට්යඨසු යසොළසසු යදසොහාරාදීසු කතයමො සංවණ්ණොවියසයසො 

සමායරොපයෙො හායරො සමායරොපෙහාරවිභඞ්යගො ොමාති පුච්ඡති. ‘‘යය
ධම්මා යංමූලා’’තිආදිනිද්යදසස්ස ඉදානි මයා වුච්චමායෙො ‘‘එකස්මිං
පදට්ඨායෙ යත්තකානි පදට්ඨාොනි ඔතරන්තී’’තිආදියකො 
විත්ථාරසංවණ්ණොවියසයසොසමායරොපෙහාරවිභඞ්යගොොම. 

‘‘කිත්තයක පදට්ඨායෙ සුත්යත වුත්යත කිත්තකානි පදට්ඨාොනි 

සමායරොපයිතබ්බානී’’ති පුච්ඡිතබ්බත්තා ‘‘එකස්මිං පදට්ඨායෙ’’තිආදි

වුත්තං. එකස්මිං පදට්ඨායෙ සුත්යත වුත්යත සති අවුත්තානි යත්තකානි

පදට්ඨාොනි ඔතරන්ති සයමොසරන්ති, සබ්බානිතානි අවුත්තානිපදට්ඨාොනි
සුත්යත වුත්තානි විය නිද්ධාරණවයසෙ ආයෙත්වා යදසොය 
ආයරොපයිතබ්බානි. ‘‘කානි විය සමායරොපයිතබ්බානී’’ති වත්තබ්බත්තා 

‘‘ෙථාආවට්ය ’’තිආදිවුත්තං. ආවට්ය  හායරඑකස්මිංපදට්ඨායෙසුත්යත

වුත්යත සති සුත්යත අවුත්තානි බහුකානි පදට්ඨාොනි ඔතරන්ති, තානි
බහුකානි පදට්ඨාොනි පරියයසිතබ්බානි යථා, එවං සමායරොපයෙ හායරපි
බහුකානිපදට්ඨාොනියදසොය සමායරොපයිතබ්බානීතිඅත්යථො. 

‘‘යකවලං පෙ පදට්ඨාෙවයසයෙව සමායරොපොකාතබ්බාකිං, උදාහු 
අඤ්ඤවයසොපි සමායරොපො කාතබ්බා කි’’න්ති වත්තබ්බත්තා
අඤ්ඤවයසොපි සමායරොපො කාතබ්බා; තස්මා සමායරොපො චතුබ්බිධා

කාතබ්බාතිදස්යසන්යතො ‘‘තත්ථසමායරොපොචතුබ්බිධා’’තිආදිමාහ.තත්ථ 

තත්ථාති තාසු සමායරොපයිතබ්බසමායරොපොසු පදට්ඨාෙං 

පදට්ඨාෙසමායරොපො, යවවචෙං යවවචෙසමායරොපො, භාවො 

භාවොසමායරොපො, පහාෙං පහාෙසමායරොපො, ඉති ඉමිො පයභයදෙ 

සමායරොපොචතුබ්බිධා කාතබ්බා. 
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‘‘තාසු චතුබ්බිධාසු සමායරොපොසු කතමා පදට්ඨාෙසමායරොපො’’ති 

පුච්ඡිතබ්බත්තා තථා පුච්ඡිත්වා පදට්ඨාෙසමායරොපෙං දස්යසතුං ‘‘තත්ථ 

කතමා’’තිආදි වුත්තං. සුත්යත වුත්යතෙ පදට්ඨායෙෙ සුත්යත අවුත්තාෙං
පදට්ඨාොෙංසමායරොපො කතමාතිපුච්ඡති. 

සබ්බපාපස්ස අකුසලස්සයං අකර ං අකරණයහතුසාසෙං අත්ථි, එතං 

සාසෙංබුද්ධාෙං සාසෙං ඔවායදොයහොති, අථවා අකර ං අකරණත්ථායයං

සාසෙං අත්ථි, එතං බුද්ධාෙං සාසෙං ඔවායදො යහොති, ෙ යස්ස කස්සචි

සාසෙන්ති අත්යථො. අකර න්තිහිසම්පදාෙත්යථපවත්තංපච්චත්තවචෙං 

යථා‘‘කිස්සඅත්ථායකිමත්ථ’’න්ති.කුසලස්ස සම්පදා සම්පදායයංසාසෙං

අත්ථි, එතං බුද්ධාෙං සාසෙං. සචිත්තපරියෙොදාපෙං 
සචිත්තපරියයොදාපෙත්ථංයංසාසෙංඅත්ථි, එතං බුද්ධාෙංසාසෙංයහොති. 

ඉති එවංපකායරෙ වුත්තස්ස තස්ස සාසෙස්ස කිං පදට්ඨාෙන්ති 

වියසසස්ස වියසසපදට්ඨාෙං පුෙ පුච්ඡති. ඉදං සුචරිතත්තයං සාසෙස්ස

ඔවාදස්ස පදට්ඨාෙං සුචරිතත්තයයෙයහතුො සාසෙත්තාතිදට්ඨබ්බංයථා
‘‘අන්යෙෙ වසතී’’තිආදි. ‘‘සුචරිතත්තයය පදට්ඨායෙ වුත්යත කතමං

පදට්ඨාෙං සමායරොපයිතබ්බ’’න්ති පුච්ඡිතබ්බත්තා ‘‘තත්ථ ෙං

කායිකේචා’’තිආදි වුත්තං. ඉදං ඛන්ධත්තයං සාසෙස්ස පදට්ඨාෙං 
සමායරොපයිතබ්බං, ‘‘ඛන්ධත්තයය පදට්ඨායෙ සමායරොපයියත කතමං

සමායරොපයිතබ්බ’’න්ති පුච්ඡිතබ්බත්තා ‘‘තත්ථ සීලක්ඛන්යධො චා’’තිආදි

වුත්තං. ඉදං සමථවිපස්සොද්වයං සාසෙස්ස පදට්ඨාෙං සමායරොපයිතබ්බං.
‘‘සමථවිපස්සොද්වයය පදට්ඨායෙ සමායරොපයියත කතමං පදට්ඨාෙං

සමායරොපයිතබ්බ’’න්ති පුච්ඡිතබ්බත්තා ‘‘තත්ථ සමථස්ස ඵල’’න්තිආදි

වුත්තං. ඉදං ඵලද්වයංසාසෙස්ස පදට්ඨාෙං සමායරොපයිතබ්බං. 

සාසෙස්ස පදට්ඨාොනි සමායරොපයිතබ්බානීති ආචරියයෙ
නිද්ධායරත්වා විභත්තානි, අම්යහහි චඤාතානි, ‘‘ඉදානි කතමස්ස කතමං

පදට්ඨාෙං සමායරොපයිතබ්බ’’න්ති පුච්ඡිතබ්බත්තා ‘‘වෙං වෙථස්සා’’තිආදි

වුත්තං. ඉදං කාමගුණණපඤ්චකං වෙං තණ්හාභූතස්ස වෙථස්ස පදට්ඨාෙං 
තණ්හාවත්ථුභාවයතො, ‘‘ඉත්ථී’’ති වා ‘‘පුරියසො’’ති වා

නිමිත්තග්ගාහසඞ්ඛාතං ඉදං වෙං ‘‘අයහො චක්ඛු, අයහො යසොතං, අයහො

ඝාෙං, අයහො ජිව්හා, අයහො කායයො’’ති යතසං යතසං අඞ්ගපච්චඞ්ගාෙං 

අනුභාබයඤ්ජෙග්ගාහසඞ්ඛාතස්ස වෙථස්ස පදට්ඨාෙං සමායරොපයිතබ්බං.

අපරිඤ්ඤාතං ද්වාදසායතෙසඞ්ඛාතං ඉදං වෙං සංයයොජෙසඞ්ඛාතස්ස 

වෙථස්ස පදට්ඨාෙං සමායරොපයිතබ්බං, ආයතෙං පටිච්ච

සංයයොජනුභාප්පජ්ජෙයතො අනුභාසයසඞ්ඛාතං ඉදං වෙං පරියුට්ඨාෙසඞ්ඛාතස්ස 

වෙථස්සපදට්ඨාෙං සමායරොපයිතබ්බං.‘‘පඤ්චකාමගුණණාදීෙංවෙභායවොච
තණ්හාදීෙංවෙථභායවොචයකෙඅම්යහහි සද්දහිතබ්යබො’’තිවත්තබ්බත්තා 

‘‘යතොහභගවා’’තිආදි වුත්තං. යතෙ පඤ්චකාමගුණණාදීෙංවෙභායවෙච
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පටුෙ 

තණ්හාදීෙං වෙථභායවෙ ච භගවා ‘‘යඡත්වා වෙේච වෙථේචා’’ති යං
වචෙං ආහ, යතෙ භගවයතො වචයෙෙ වචොනුභාසායරෙ සද්දහිතබ්යබොති. 

අෙන්ති අයං ‘‘එකස්මිං පදට්ඨායෙ’’තිආදිසංවණ්ණො. පදට්ඨායෙොති 

එයකයකෙ පදට්ඨායෙෙ. සමායරොපොති තදඤ්ඤපදට්ඨාොෙං 
සමායරොපො. සමායරොයපන්තිසමායරොපයිතබ්බානිඑතායසංවණ්ණොයාති 

සමායරොපොතිවිග්ගයහොති.(1) 

51. පදට්ඨායෙෙ සමායරොපො ආචරියයෙ නිද්දිට්ඨා, අම්යහහි ච

ඤාතා, ‘‘කතමා යවවචයෙෙ සමායරොපො’’ති පුච්ඡිතබ්බත්තා ‘‘තත්ථ

කතමා යවවචයෙො’’තිආදි වුත්තං. තත්ථාති තාසු චතූසු

පදට්ඨාෙසමායරොපොදීසු සමායරොපොසු යවවචයෙෙ එයකයකෙ

යරොතදඤ්ඤයවවචොෙං සමායරොපො කතමාතිපුච්ඡති. ‘‘රාගවිරාගා’’තිච 

‘‘යචයතොවිමුත්තී’’ති ච ‘‘යසක්ඛඵල’’න්ති ච ඉදං වචෙත්තයං

අොගාමිඵලත්ථත්තා අොගාමිඵලස්ස යවවචෙං. ‘‘අවිජ්ජාවිරාගා’’ති ච 

‘‘පේොවිමුත්තී’’ති ච ‘‘අයසක්ඛඵල’’න්ති ච ඉදං වචෙත්තයං
අරහත්තඵලත්ථත්තා අරහත්තඵලස්ස යවවචෙං. ඉමිො ෙයයෙ යසයසසු
යයොජොකාතබ්බා.(2) 

යවවචයෙෙ සමායරොපො ආචරියයෙ නිද්දිට්ඨා, අම්යහහි ච ඤාතා, 

‘‘කතමා භාවොය සමායරොපො’’ති පුච්ඡිතබ්බත්තා ‘‘තත්ථ කතමා 

භාවොො’’තිආදි වුත්තං. තත්ථාති තාසු චතූසු පදට්ඨාෙසමායරොපොදීසු

කතමාය යදසිතාය භාවොෙ කතයමසාෙං අයදසිතාෙං භාවොයරොපො 

කතමාතිපුච්ඡති. ෙථා යයෙපකායරෙයංභාවෙං භගවා ‘‘තස්මාතිහ, ත්වං
භික්ඛු, කායය කායානුභාපස්සී විහරති, ආතාපී සම්පජායෙො සතිමා වියෙයය
යලොයක අභිජ්ඣායදොමෙස්ස’’න්ති (සං.නි. 5.369, 371, 395, 415) ආහ, 
තථායතෙ පකායරෙතායභාවොයතදඤ්ඤභාවොපිසමායරොපයිතබ්බාති
අත්යථො. 

‘‘තස්මාතිහා’’තිආදිපායඨ ‘‘කිංභාවෙංභගවාආහා’’තිපුච්ඡිතබ්බත්තා 

‘‘ආතාපී’’තිආදි වුත්තං. ‘‘ආතාපී’’ති වචයෙෙ වීරියින්ද්රිෙං භගවා ආහ. 

‘‘සම්පජායෙො’’තිවචයෙෙ පේඤින්ද්රිෙං භගවාආහ. ‘‘සතිමා’’තිවචයෙෙ 

සතින්ද්රිෙං ආහ. ‘‘වියෙෙය යලොයක අභිජ්ඣායදොමෙස්ස’’න්ති වචයෙෙ 

සමාධින්ද්රිෙං ආහ. ‘‘එවං වුත්යත කතමා භාවො සමායරොපයිතබ්බා’’ති

පුච්ඡිතබ්බත්තා ‘‘එවං කායෙ කාොනුපස්සියෙො විහරයතො චත්තායරො

සතිපට්ඨාො භාවොපාරිපූරිං ගච්ඡන්තී’’ති වුත්තං. එවං වුත්තාය
වීරියින්ද්රියාදිභාවොයචත්තායරො සතිපට්ඨාොසමායරොපයිතබ්බාතිඅත්යථො. 

යකෙකාරය ෙ භාවොපාරිපූරිංගච්ඡන්තීතිපුච්ඡති. චතුන්ෙං ඉන්ද්රිොෙං 

ඉන්ද්රියභායවෙ, භායවතබ්බභායවෙ වා එකලක්ඛ ත්තා භාවොපාරිපූරිං
ගච්ඡන්තීති විස්සජ්යජති. ‘‘යතසු සමායරොපියතසු කතයම

සමායරොපයිතබ්බා’’ති පුච්ඡිතබ්බත්තා ‘‘චතූූ’’තිආදි වුත්තං. චතූසු
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සතිපට්ඨායෙසු භාවියමායෙසු සමායරොපයිතබ්යබසු චත්තායරො
සම්මප්පධාො භාවොපාරිපූරිං ගච්ඡන්තීති සමායරොපයිතබ්බාති අත්යථො.
යසයසසුපිඑවයමවසමායරොපයිතබ්බා. 

භාවොය සමායරොපොආචරියයෙවිභත්තා, අම්යහහි චඤාතා, ‘‘කතමා

පහායෙෙ සමායරොපො’’ති පුච්ඡිතබ්බත්තා ‘‘තත්ථ කතමා’’තිආදි වුත්තං. 

තත්ථාති තාසු චතූසු පදට්ඨාෙසමායරොපොදීසු කතයමෙ යදසියතෙ 

පහායෙෙ කතයමසං අයදසිතාෙංපහාොෙං කතමාසමායරොපොතිපුච්ඡති. 

‘‘කායෙකාොනුපස්සීවිහරන්යතොඅසුයභ ‘සුභ’න්තිවිපල්ලාසං පජහතී’’ති
යදසියතෙ ‘‘සුභ’’න්ති විපල්ලාසප්පහායෙෙ කබළීකාරාහාරපරිඤ්ඤාය 
පරිබන්ධකියලසකාමුපාදාෙප්පහාොදයයොපිසමායරොපයිතබ්බා. 

‘‘යවදොසු යවදොනුපස්සී විහරන්යතො දුක්යඛ ‘සුඛ’න්ති විපල්ලාසං

පජහතී’’ති යදසියතෙ ‘‘සුඛ’’න්ති විපල්ලාසප්පහායෙෙ 
ඵස්සාහාරපරිඤ්ඤාය පරිබන්ධකියලසභවුපාදාෙප්පහාොදයයොපි
සමායරොපයිතබ්බා. 

‘‘චිත්යත චිත්තානුපස්සී විහරන්යතො අනිච්යච ‘නිච්ච’න්ති විපල්ලාසං

පජහතී’’ති යදසියතෙ ‘‘නිච්ච’’න්ති විපල්ලාසප්පහායෙෙ
විඤ්ඤාණාහාරපරිඤ්ඤාය පරිබන්ධකියලසදිට්ඨුපාදාෙප්පහාොදයයොපි 
සමායරොපයිතබ්බා. 

‘‘ධම්යමසු ධම්මානුපස්සී විහරන්යතො අෙත්තනි ‘අත්තා’ති විපල්ලාසං 

පජහතී’’ති යදසියතෙ ‘‘අත්තා’’ති විපල්ලාසප්පහායෙෙ 
මයෙොසඤ්යචතොහාරපරිඤ්ඤාය? මයෙොසඤ්යචතොහාරපරිඤ්ඤාය 
පරිබන්ධකියලසඅත්තවාදුපාදාෙප්පහාොදයයොපි සමායරොපයිතබ්බාති
අධිප්පායයො.(4) 

පහාෙහායරොපෙලක්ඛණහාරවිභඞ්ගවණ්ණොයංවුත්යතොයයවාතිඉධ
ෙ වදාම. 

‘‘සුත්යත යදසියතෙ එයකයකෙ පදට්ඨාොදියකෙ අයදසිතාෙං 
පදට්ඨාොදීෙං සමායරොපෙභායවො යකෙ අම්යහහි විජානිතබ්යබො

සද්දහිතබ්යබො’’ති වත්තබ්බත්තා ‘‘යතොහආෙස්මා’’තිආදිමාහ. යතෙ තථා
සමායරොපෙභායවෙආයස්මාමහාකච්චායෙො– 

‘‘යයධම්මායංමූලා, යයයචකත්ථාපකාසිතාමුනිො; 
යතසමායරොපයිතබ්බා, එසසමායරොපයෙොහායරො’’ති– 

යංවචෙං ආහ, යතෙවචයෙෙවචොනුභාසායරෙතථා සමායරොපෙභායවො
තුම්යහහිවිජානිතබ්යබොසද්දහිතබ්යබොතිවුත්තංයහොති. 
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‘‘කිං පෙ එත්තාවතා සමායරොපයෙො හායරො පරිපුණ්යණො, අඤ්යඤො

නියුත්යතොෙත්ථී’’ති වත්තබ්බත්තා ‘‘නියුත්යතො සමායරොපයෙො හායරො’’ති
වුත්තං. සුත්යත යදසියතෙ ෙයයෙ පදට්ඨාොදියකෙ අයදසිතානි
පදට්ඨාොනි සමායරොපයිතබ්බානි භවන්ති, යතෙ යතෙ පදට්ඨාොදියකෙ

අයදසිතාෙංපදට්ඨාොදීෙංසමායරොපයෙොහායරො නියුත්යතො නිද්ධායරත්වා
යුඤ්ජිතබ්යබොතිඅත්යථොදට්ඨබ්යබො. 

ඉතිසමායරොපෙහාරවිභඞ්යගසත්තිබලානුභාරූපාරචිතා 

විභාවොනිට්ඨිතා. 

පණ්ඩියතහි පෙ අට්ඨකථාටීකානුභාසායරෙ ගම්භීරත්යථො විත්ථාරයතො 
විභජිත්වාගයහතබ්යබො. 

ඉයමයථාවුත්තායසොළසසංවණ්ණොවියසසාසංවණ්යණතබ්බත්යථසු 

අඤ්ඤාණසංසයාෙංහරණයතොඅපෙයෙයතො හාරා ොමාති. 

නිට්ඨිතාහාරවිභඞ්ගවාරවිභාවො. 

1. යදසොහාරසම්පාතවිභාවො 

52. යයෙ යයෙ සංවණ්ණොවියසසභූයතෙ
යදසොහාරවිභඞ්ගාදිහාරවිභඞ්යගෙ අස්සාදාදයයොොොසුත්තත්ථාවිභත්තා, 
යසො සංවණ්ණොවියසසභූයතො යදසොහාරවිභඞ්ගාදිහාරවිභඞ්යගො
පරිපුණ්යණො. 

‘‘යසොළසහාරාපඨමං, දිසායලොචෙයතොදිසාවියලොයකත්වා; 
සඞ්ඛිපිය අඞ්කුයසෙ හි, ෙයයහි තීහි නිද්දියස සුත්ත’’න්ති. 
(යෙත්ති.4ෙයසඞ්යඛප)– 

ගාථා නිද්යදසවායර ආචරියයෙ වුත්තා, තස්සා ගාථාය නිද්යදයසො 
හාරවිභඞ්ගවාරස්ස ආදිම්හි ෙ විභත්යතො, ‘‘කුහිඤ්චි විභත්යතො, 
හාරසම්පායත වා විභත්යතො කිං, උදාහු ෙයසමුට්ඨාෙහායර වා විභත්යතො 
කි’’න්ති පුච්ඡිතබ්බත්තා ‘‘හාරසම්පායත විභත්යතො’’ති තුම්යහහි

දට්ඨබ්යබොති විඤ්ඤාපෙත්ථං ‘‘යසොළසහාරාපඨම’’න්තිආදිවුත්තං. 

අථ වා සුපරිකම්මකතභූමිසදියසසු සංවණ්යණතබ්යබසු 
ොොසුත්තප්පයදයසසු ොොවණ්ණසුගන්ධපුප්ඵසදියස යසොළස හායර
සංවණ්ණොභායවෙ යයොයජත්වායසොළසහාරාආචරියයෙවිභත්තා, තථා 
සුසික්ඛිතසිප්පාචරියසුවිචාරිතජම්බුෙදාභරණසදියසසු සංවණ්යණතබ්යබසු 
ොොසුත්තප්පයදයසසු ොොවිධරංසිජාලවිවිධමණිරතෙසදියස යසොළස
හායර සංවණ්ණොභායවෙ යයොයජත්වාව යසොළස හාරා විභත්තා, 
මහාපථවිං පරිවත්යතත්වා පප්පටයකොජස්ස ඛාදාපෙං අතිදුක්කරං විය, 
ොොවියධසු සංවණ්යණතබ්යබසු සුත්තප්පයදයසසු පරමත්යථොජාය
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යසොළසහි හායරහි අතිදුක්කරඛාදාපෙසදිසං විඤ්ඤාපෙං කයරොන්යතෙ ච
යයොජනිකමධුගණ්ෙං පීයළත්වා සුමධුරසස්ස පායාපෙං අතිදුක්කරං විය
ොොවියධසු සංවණ්යණතබ්යබසු සුත්තප්පයදයසසු පරමත්ථමධුරසස්ස
යසොළසහිහායරහිඅතිදුක්කරංපායාපෙසදිසංවිඤ්ඤාපෙංකයරොන්යතෙච 
ආචරියයෙ අයෙයකසු සංවණ්යණතබ්බසුත්තප්පයදයසසු යසොළස හායර
සංවණ්ණොභායවෙ යයොයජත්වා යසොළස හාරා විභත්තා, අම්යහහි ච
ඤාතා, ‘‘ොොවිධසුත්තප්පයදයසසු යත සංවණ්ණොභායවෙ යයොයජත්වා
යසොළස හාරා විභත්තා කිං, උදාහු එකස්මිම්පි 
සංවණ්යණතබ්බසුත්තප්පයදයසසංවණ්ණොභායවෙයයොයජත්වා යසොළස
හාරා විභත්තා කි’’න්ති වත්තබ්බත්තා එකස්මිම්පි
සංවණ්යණතබ්බසුත්තප්පයදයසසංවණ්ණොභායවෙ යයොයජත්වා යසොළස

හාරා විභත්තායයවාති තථා විභජන්යතො ‘‘යසොළස හාරා පඨම’’න්තිආදිකං
හාරසම්පාතවාරංආහ. 

ෙනුභා හාරසම්පාතවාරං කයථතුකායමෙ ආචරියයෙ ‘‘තත්ථ කතයමො 
යදසොහාරසම්පායතො’’තිආදිවචෙංවත්තබ්බං, අථකස්මා ‘‘යසොළසහාරා
පඨම’’න්තිආදි වත්තබ්බන්ති යච? නිද්යදයස වුත්තං ‘‘යසොළස හාරා
පඨම’’න්තිආදිකං ගාථං හාරවිභඞ්ගවායරො ෙප්පයයොයජති
විප්පකිණ්ණවිසයත්තාචෙයවිචාරස්සචඅන්තරිතත්තා. හාරසම්පාතවායරො
පෙ තං ගාථං පයයොයජති අවිකිණ්ණවිසයත්තා. තස්මා තං ගාථං 
පච්චාමසිත්වා හාරසම්පාතවායර තස්සා ගාථාය නිද්යදයසො දට්ඨබ්යබොති
විඤ්ඤාපෙත්ථං ‘‘යසොළස හාරා පඨම’’න්තිආදි වත්තබ්බංයයවාති. 

අට්ඨකථාෙං පෙ – 

එවං සුපරිකම්මකතාය භූමියා ොොවණ්ණානි මුත්තපුප්ඵානි
පකිරන්යතො විය, සුසික්ඛිතසිප්පාචරියවිචාරියතසු
සුරත්තසුවණ්ණාලඞ්කායරසු ොොවිධරංසිජාලසමුජ්ජලානි විවිධානි
මණිරතොනි බන්ධන්යතො විය, මහාපථවිං පරිවත්යතත්වා
පප්පටයකොජං ඛාදායපන්යතො විය, යයොජනිකමධුගණ්ෙං පීයළත්වා
සුමධුරසං පායයන්යතො විය ච ආයස්මා මහාකච්චායෙො
ොොසුත්තප්පයදයස උදාහරන්යතො යසොළස හායර විභජිත්වා ඉදානි
යතඑකස්මිංයයවසුත්යතයයොයජත්වා දස්යසන්යතොහාරසම්පාතවාරං
ආරභි.ආරභන්යතොචයායංනිද්යදසවායර– 

‘‘යසොළසහාරාපඨමං, දිසායලොචෙයතොදිසාවියලොයකත්වා; 
සඞ්ඛිපියඅඞ්කුයසෙහි, ෙයයහිතීහිනිද්දියසසුත්ත’’න්ති. – 

ගාථා වුත්තා. යස්මා තං හාරවිභඞ්ගවායරො ෙප්පයයොයජති 
විප්පකිණ්ණවිසයත්තා, ෙයවිචාරස්ස ච අන්තරිතත්තා. අයෙයකහි
සුත්තප්පයදයසහි හාරාෙං විභාගදස්සෙයමව හි හාරවිභඞ්ගවායරො.
හාරසම්පාතවායරො පෙ තං පයයොයජති එකස්මිංයයව සුත්තප්පයදයස 
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යසොළස හායර යයොයජත්වාව තදෙන්තරං ෙයසමුට්ඨාෙස්ස කථිතත්තා.

තස්මා‘‘යසොළසහාරාපඨම’’න්තිගාථංපච්චාමසිත්වා ‘‘තස්සානිද්යදයසො

කුහිංදට්ඨබ්යබො? හාරසම්පායතති ආහා’’ති– 

වුත්තං. ගාථාත්යථො නිද්යදසවිභාවොයං වුත්යතොව. ‘‘යසොළස…යප.… 

සුත්ත’’න්ති යා ගාථා නිද්යදයස ආචරියයෙ වුත්තා, තස්සා ගාථාය 

නිද්යදයසො කුහිං දට්ඨබ්යබො, හාරවිභඞ්ගස්ස ආදිම්හි ආචරියයෙ ෙ
විභත්යතො, හාරසම්පායත වා පච්චාමසිත්වා විභත්යතොති දට්ඨබ්යබො කිං, 
උදාහු ෙයසමුට්ඨායෙ වා පච්චාමසිත්වා විභත්යතොති දට්ඨබ්යබො කින්ති

පුච්ඡති. හාරසම්පායත පච්චාමසිත්වාවිභත්යතොතිදට්ඨබ්යබොති විස්සජ්ජො. 

හාරසම්පායත තස්සා ගාථාය නිද්යදයසො දට්ඨබ්යබොති ආචරියයෙ 
වුත්යතො, යසො හාරසම්පායතො යදසොහාරසම්පාතයභයදෙ යසොළසවියධො, 
‘‘තත්ථ කතයමො හාරසම්පායතො යදසොහාරසම්පායතො’’ති පුච්ඡිතබ්බත්තා
ඉමස්මිං සුත්යත සංවණ්යණතබ්යබ සංවණ්ණොභායවෙ මයා
විභජියමායෙො හාරසම්පාතභූයතො සංවණ්ණොවියසයසො

යදසොහාරසම්පායතො ොමාති තථා විභජිතුං ‘‘තත්ථ කතයමො

යදසොහාරසම්පායතො’’තිආදි වුත්තං. තත්ථාති තස්මිං යසොළසවියධ

යදසොහාරසම්පාතාදියක හාරසම්පායත. කතයමො හාරසම්පාතභූයතො

සංවණ්ණොවියසයසො යදසොහාරසම්පායතො ොමාතිපුච්ඡති. 

‘‘අරක්ඛියතෙචිත්යතෙ, මිච්ඡාදිට්ඨිහයතෙච; 
ථිෙමිද්ධාභිභූයතෙ, වසංමාරස්සගච්ඡතී’’ති.– 

සුත්යත ‘‘අරක්ඛියතෙ චිත්යතොති කිංයදසෙතී’’ති පුච්ඡිත්වා ‘‘පමාදං 

යදසෙතී’’තිආදිසංවණ්ණොවියසයසො යදසොහාරසම්පායතොොමාති වුත්තං

යහොති. ගාථාත්යථො අට්ඨකථාෙං (යෙත්ති. අට්ඨ. 52) විභත්යතො.

යයොජෙත්යථොපෙ අරක්ඛියතෙචිත්යතෙ අරක්ඛිතචිත්තසමඞ්ගීපුග්ගයලො 

මාරස්ස මච්චුයෙො වසං ගච්ඡති. මිච්ඡාදිට්ඨහයතෙ විපල්ලායසෙ

විපල්ලාසසමඞ්ගී පුග්ගයලො මාරස්ස වසං ගච්ඡති. ථිෙමිද්ධාභිභූයතෙ 

සසඞ්ඛාරිකචිත්යතෙ කුසීතචිත්යතෙ තංචිත්තසමඞ්ගී පුග්ගයලො මාරස්ස 
කියලසාදිමාරස්සවසංගච්ඡතීති. 

‘‘අරක්ඛියතෙ චිත්යතො’තිපයදෙයදසිතංතං පමාදධම්මජාතංකස්ස

පද’’න්ති වත්තබ්බත්තා ‘‘තං මච්චුයෙො පද’’න්ති වුත්තං. ‘‘අරක්ඛියතෙ
චිත්යතො’’ති ඉමිො සුත්තප්පයදයසෙ යදසියතො අත්යථො ආචරියයෙ
විභත්යතො, අම්යහහිචඤායතො, ‘‘මිච්ඡාදිට්ඨිහයතෙචාති සුත්තප්පයදයසෙ

යදසියතො අත්යථො කථං විභත්යතො’’ති වත්තබ්බත්තා ‘‘මිච්ඡාදිට්ඨහයතෙ

චා’’තිආදිවුත්තං.යයෙවිපල්ලායසෙයදා අනිච්යච‘‘නිච්ච’’න්තිපස්සති, 
තදාපවත්යතොයසොවිපල්ලායසො‘‘මිච්ඡාදිට්ඨිහතං ොමා’’තිවුච්චති.‘‘යසො
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පටුෙ 

පෙ විපල්ලායසො කිංලක්ඛයණො’’ති පුච්ඡිතබ්බත්තා තථා පුච්ඡිත්වා 

‘‘විපරීතග්ගාහලක්ඛය ොවිපල්ලායසො’’ති වුත්තං. 

විපරීතග්ගාහලක්ඛය ොති අසුභාදීෙංයයව 
සුභාදිවිපරීතග්ගාහලක්ඛයණො විපල්ලායසො ‘‘විපල්ලාසයතී’’ති
කාරිතත්ථසම්භවයතො. කිං විපල්ලායසො විපරීතග්ගාහලක්ඛයණො? යසො
විපල්ලායසො සඤ්ඤං විපල්ලාසයති, චිත්තම්පි විපල්ලාසයති, දිට්ඨිම්පි
විපල්ලාසයති. ඉති තයයො ධම්යම විපල්ලාසයතීති විපල්ලායසතබ්බාෙං
තිවිධත්තාවිපල්ලාසාපිතිවිධායහොන්ති.යතසුසඤ්ඤාවිපල්ලායසො මුදුයකො
දුබ්බයලොසුභාදිවයසෙඋපට්ඨිතාකාරග්ගහණමත්තත්තා, චිත්තවිපල්ලායසො 
සඤ්ඤාවිපල්ලාසයතො බලවා සුභාදිවයසෙ උපට්ඨහන්තාෙං
රූපක්ඛන්ධාදීෙං සුභාදිවයසෙ සන්නිට්ඨාෙං කත්වා ගහණයතො.
දිට්ඨිවිපල්ලායසො සඤ්ඤාවිපල්ලාසචිත්තවිපල්ලායසහි බලවතයරො, යං යං
ආරම්මණංසුභාදිආකායරෙඋපට්ඨාති.තංතංආරම්මණංසස්සතාදිවයසෙ 
අභිනිවිසිත්වා ගහණයතො. තස්මා සඤ්ඤාවිපල්ලායසො පඨමං වුත්යතො, 
තදෙන්තරං චිත්තවිපල්ලායසො, තදෙන්තරං දිට්ඨිවිපල්ලායසො වුත්යතො.
විත්ථාරයතො පෙ එයකකස්ස සුභසුඛඅත්තනිච්චග්ගහණවයසෙ
චතුබ්බිධත්තාද්වාදසවිධායහොන්ති. 

විපල්ලාසා ආචරියයෙ විභත්තා, අම්යහහි ච ඤාතා, ‘‘කතයම 
විපල්ලාසපවත්තිට්ඨාෙවිසයා’’ති පුච්ඡිතබ්බත්තා ඉමානි අත්තභාවවත්ථූනි 

විපල්ලාසපවත්තිට්ඨාෙවිසයානීතිදස්යසතුං ‘‘යසොකුහිං විපල්ලාසෙතිචතූසු

අත්තභාවවත්ථූූ’’ති වුත්තං. චතූසු රූපකායයවදොචිත්තධම්මසඞ්ඛායතසු
අත්තභාවවත්ථූසු යසො සබ්යබො විපල්ලායසො සඤ්ඤාචිත්තදිට්ඨියයො
විපල්ලාසයති. ‘‘කථංසමනුභාපස්සන්තස්ස විපල්ලාසයතී’’තිපුච්ඡිතබ්බත්තා 

‘‘රූපං අත්තයතො සමනුපස්සතී’’තිආදි වුත්තං. යයො පුග්ගයලො රූපං වා 
අත්තයතො සමනුභාපස්සති, රූපවන්තං අත්තාෙං වා අත්තයතො සමනුභාපස්සති, 
අත්තනිරූපංවාඅත්තයතොසමනුභාපස්සති.රූපස්මිංඅත්තාෙංවා අත්තයතො
සමනුභාපස්සති, එවං තස්ස සමනුභාපස්සන්තස්ස පුග්ගලස්ස විපල්ලායසො
රූපකායය සඤ්ඤාචිත්තදිට්ඨියයො විපල්ලාසයති. එයසව ෙයයො
යවදොදීසුපි. 

‘‘යතසු රූපකායාදීසු කතමං කතමස්ස විපල්ලාසස්ස වත්ථූ’’ති 
පුච්ඡිතබ්බත්තා එවං පවත්තමාෙස්ස විපල්ලාසස්ස ඉදං ඉමස්ස වත්ථූති

විභජිතුං ‘‘තත්ථරූප’’න්තිආදිවුත්තං. තත්ථාතියතසුරූපාදීසුචතූසු පඨමං 

විපල්ලාසවත්ථුරූපං‘‘අසුයභසුභ’’න්තිඑවංපවත්තමාෙස්සවිපල්ලාසස්ස 
වත්ථුයහොතීතිවිභජිත්වාගයහතබ්බං.එසෙයයොයසයසසුපි.එවං ‘‘අසුයභ 
සුභ’’න්තිආදිප්පකායරෙවිපල්ලාසාචතුබ්බිධාභවන්ති. 

ඉදං ඉමස්ස වත්ථූතිආචරියයෙවිභජිත්වා දස්සිතා, අම්යහහිච ඤාතා, 

‘‘යතසංවිපල්ලාසාෙංකතයමමූලකාරණධම්මා’’තිපුච්ඡිතබ්බත්තා ‘‘ද්යව
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ධම්මා’’තිආදි වුත්තං. චිත්තස්ස සංකියලසා, තණ්හා ච අවිජ්ජා ච – ඉයම
ද්යවධම්මාවිපල්ලාසාෙංමූලකාරණභූතාභවන්ති. 

‘‘ඉයම ද්යව ධම්මා එකයතො විපල්ලාසාෙං මූලකාරණං කිං යහොන්ති, 
උදාහු විසුං විසු’’න්ති වත්තබ්බත්තා විසුං විසුං විභජිතුං 

‘‘තණ්හානිවුත’’න්තිආදි වුත්තං. අවිජ්ජාරහිතා තණ්හාොම ෙත්ථි, තස්මා
‘‘තණ්හාඅවිජ්ජානිවුත’’න්ති වත්තබ්බන්ති? ෙ, තණ්හාය 
සාතිසයපච්චයත්තා.සාතිසයායහිතණ්හායඅසුයභපි ‘‘සුභ’’න්ති, දුක්යඛපි 
‘‘සුඛ’’න්ති සමනුභාපස්සන්ති. ‘‘තණ්හා ච අවිජ්ජා චා’’ති වුත්තත්තා 
‘‘අවිජ්ජානිවුත’’න්ති වත්තබ්බං, කස්මා ‘‘දිට්ඨිනිවුත’’න්ති වුත්තන්ති? 

අවිජ්ජාය දිට්ඨි භවතීති දිට්ඨිසීයසෙ අවිජ්ජං ගයහත්වා ‘‘දිට්ඨනිවුත’’න්ති
වුත්තං, අවිජ්ජානිවුතන්ති අත්යථො ගයහතබ්යබො. ‘‘අවිජ්ජානිවුත’’න්ති
වුත්යත පෙ දිට්ඨිරහිතා අවිජ්ජාපි ගහිතා සියා, දිට්ඨිසහිතාය හි අවිජ්ජාය
අනිච්යචපි‘‘නිච්ච’’න්ති, අෙත්තනියයපි‘‘අත්තා’’ති සමනුභාපස්සන්ති. 

‘‘කථං තණ්හාමූලයකො විපල්ලායසො පවත්යතො, කථං 

දිට්ඨිසහිතාවිජ්ජාමූලයකොවිපල්ලායසොපවත්යතො’’තිවත්තබ්බත්තා ‘‘තත්ථ

යෙො දිට්ඨවිපල්ලායසො’’තිආදි වුත්තං. තත්ථාති යතසු

තණ්හාමූලකදිට්ඨිසහිතාවිජ්ජාමූලයකසු. දිට්ඨවිපල්ලායසොති

දිට්ඨිසහිතාවිජ්ජාමූලකවිපල්ලායසො. අතීතං රූපං අත්තයතො සමනුපස්සතීති

අදබ්බභූයතොපි දබ්බභූයතො විය වුත්යතො. තණ්හාවිපල්ලායසොති

දිට්ඨිසහිතතණ්හාමූලයකො විපල්ලායසො අොගතං රූපං 

දිට්ඨිභිෙන්දෙවයසෙ අභිෙන්දතීති. එවං
අතීතසමනුභාපස්සෙඅොගතාභිෙන්දෙයභයදෙ පවත්තිවියසයසො දට්ඨබ්යබො.
‘‘චිත්තස්සසංකියලයසොතණ්හාඅවිජ්ජායයව ද්යවධම්මාෙයහොන්ති, අථ 

යඛොදසකියලසාපි, කස්මාද්යවයයවවුත්තා’’තිවත්තබ්බත්තා ‘‘ද්යවධම්මා

චිත්තස්ස යපක්කියලසා’’තිආදි වුත්තං. තණ්හා ච අවිජ්ජා ච – ඉයම

ද්යවයයව ධම්මා පරමසාවජ්ජස්ස විපල්ලාසස්ස මූලකාරණත්තා. තාහි 

තණ්හාඅවිජ්ජාහි විසුජ්ඣන්තං චිත්තං සබ්යබහි කියලයසහි විසුජ්ඣති, 
තස්මාචවියසසයතොචිත්තස්ස උපක්කියලසායහොන්තීතිද්යවධම්මාවුත්තා.
ෙහිතාසුතණ්හාඅවිජ්ජාසු අරහත්තමග්යගෙපහීොසුයකොචිසංකියලයසො
අප්පහීයෙොොමෙත්ථීති. 

‘‘වුත්තප්පකාරා තණ්හාඅවිජ්ජා වුත්තප්පකාරාෙං විපල්ලාසාෙංයයව
මූලකාරණංයහොන්තිකිං, උදාහුසකලස්සවට්ටස්සාපිමූලකාරණං යහොන්ති
කි’’න්ති වත්තබ්බත්තා වුත්තප්පකාරා තණ්හාඅවිජ්ජා වුත්තප්පකාරාෙං 
මූලකාරණං යහොන්ති යථා, එවං සකලස්ස වට්ටස්සාපි මූලකාරණං

යහොන්තීති දස්යසතුං ‘‘යතස’’න්තිආදි වුත්තං. තත්ථ යයසං පුග්ගලාෙං

චිත්තං අරක්ඛිතං, මිච්ඡාදිට්ඨිහතඤ්ච යහොති, යතසං පුග්ගලාෙං. යයසං
අවිජ්ජානීවරණාෙංතණ්හාසංයයොජොෙංපුබ්බයකොටිෙපඤ්ඤායති, යතහි 
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අවිජ්ජානීවරයණහි තණ්හාසංයයොජයෙහි සංසායර සන්ධාවන්තාෙං 

සංසරන්තාෙං පුග්ගලාෙං සකිං නිරෙං මාරවසගමයෙෙ සන්ධාවෙං

සංසරණංයහොති, සකිංතිරච්ඡාෙයෙොනිං සන්ධාවෙං සංසරණංයහොති, සකිං

යපත්තිවිසෙං සන්ධාවෙං සංසරණං යහොති, සකිං අසුරකාෙං සන්ධාවෙං

සංසරණංයහොති, සකිං යදයව සන්ධාවෙංසංසරණංයහොති, සකිංමනුස්යස 
සන්ධාවෙංසංසරණංයහොතීතිඅත්යථො. 

‘‘මිච්ඡාදිට්ඨිහයතෙ චා’’ති සුත්තප්පයදයසෙ යදසියතො අත්යථො 
ආචරියයෙ විභත්යතො, අම්යහහි ච ඤායතො, ‘‘ථිෙමිද්ධාභිභූයතොති
සුත්තප්පයදයසෙ යදසියතො අත්යථො කථං විභත්යතො’’ති වත්තබ්බත්තා 

‘‘ථිෙමිද්ධාභිභූයතො’’තිආදි වුත්තං. චිත්තස්ස විඤ්ඤාණක්ඛන්ධස්ස යා 

අකල්ලතා අකම්මනියතා අත්ථි, ඉදං අකල්ලත්තං අකම්මනියත්තං ථිෙං 

ොම. යං කාෙස්ස ලීෙත්තං යවදොදික්ඛන්ධත්තයලීෙත්තං අත්ථි, ඉදං

කායස්ස ලීෙත්තං මිද්ධං ොමාති ථිෙමිද්ධසරූපයමව වුත්තං. යතහි
ථිෙමිද්යධහි චිත්තස්ස අභිභූතභාවාදියකො පෙ සුවිඤ්යඤයයත්තා ෙ
වුත්යතො, අවුත්යතපියයසං පුග්ගලාෙංචිත්තං ථිෙමිද්යධහිඅභිභූතං, යතසං
පුග්ගලාෙං යතෙ චිත්යතෙ චිත්තසීයසෙ සංයයොජයෙෙ සංසායර
මාරවසගමයෙෙසන්ධාවෙංසංසරණංපරියයොසාෙසභායවො විත්ථායරත්වා
ගයහතබ්යබො. 

‘‘වසං මාරස්ස ගච්ඡතීති සුත්තප්පයදයසෙ යදසියතො අත්යථො කථං 

විභත්යතො’’ති වත්තබ්බත්තා ‘‘වසං මාරස්ස ගච්ඡතී’’ති වුත්තං. තත්ථ 

කියලසමාරස්සාතිකියලයසො දාොදිපුඤ්යඤ මායරතිනිවායරතීතිඅත්යථෙ 

මායරොති කියලසමායරො. ඉමිො කියලසමාරං නිස්සාය පවත්තත්තා

අභිසඞ්ඛාරමාරඛන්ධමාරමච්චුමාරා ච ගහිතා, ච-සද්යදෙ වා ගහිතාති 

යවදිතබ්බා. සත්තමාරස්සාති යදවපුත්තමාරස්ස. අථ වා 
‘‘යදවපුත්තමාරස්සා’’ති අවත්වා ‘‘සත්තමාරස්සා’’ති වුත්තත්තා යයො යයො 
රාජයචොරාදියකො දාොදීනි වා ඉස්සරියයභොගාදීනි වා මායරති, යසො යසො
රාජයචොරාදියකොපිගහියතො, තස්මායස්සකස්සචිසත්තමාරස්සාතිඅත්යථො. 

වසන්ති ඉච්ඡංයලොභංඅධිප්පායංරුචිංආකඞ්ඛංආණංආණත්තිං. ගච්ඡතීති
උපගච්ඡතිඋයපතිඅනුභාවත්තතිඅනුභාගච්ඡතිොතික්කමතීති අත්යථො.‘‘කස්මා

වසං ගච්ඡතී’’ති වත්තබ්බත්තා ‘‘යසො හී’’තිආදි වුත්තං. යයො සත්යතො
අරක්ඛිතචිත්යතෙචමිච්ඡාදිට්ඨිහතචිත්යතෙ චථිෙමිද්ධාභිභූතචිත්යතෙච

සමන්ොගයතො යහොති, යසො සත්යතො අවිජ්ජානීවරණාදීහි නිවුයතො හුත්වා

සංසාරාභිමුයඛො හි යස්මායහොති, ෙවිසඞ්ඛාරාභිමුයඛො, තස්මාමාරස්සවසං 
ගච්ඡතීතිඅත්යථො. 

‘‘අරක්ඛියතොතිආදිකස්ස යස්ස සුත්තස්ස අත්යථො විභත්යතො, යතෙ 
‘අරක්ඛියතො’තිආදියකෙ සුත්යතෙ කිත්තකානි සච්චානි

යදසිතානී’’තිවත්තබ්බත්තා ‘‘ඉමානි භගවතා’’තිආදි වුත්තං. 
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‘‘අරක්ඛියතො’’තිආදිසුත්යතෙ භගවතා ඉමානි ද්යව සච්චානි යදසිතානි
දුක්ඛං, සමුදයයො චාති. කථං යදසිතානි? අභිධම්මනිස්සිතාය කථාය යචව
සුත්තන්තනිස්සිතාය කථාය ච යදසිතානි. තාසු කථාසු අභිධම්මනිස්සිතාය
කථායයදසියතසති‘‘අරක්ඛියතෙ චිත්යතො’’තිඉමිොපයදෙඅරක්ඛිතං
රත්තම්පි චිත්තං, අරක්ඛිතං දුට්ඨම්පි චිත්තං, අරක්ඛිතං මූළ්හම්පි චිත්තං
භගවතා යදසිතං ඤාපිතං. තත්ථ රත්තචිත්තං 
යලොභසහගතචිත්තුප්පාදවයසෙ අට්ඨවිධං, දුට්ඨචිත්තං 
පටිඝසම්පයුත්තචිත්තුප්පාදවයසෙ දුබ්බිධං, මූළ්හචිත්තං
යමොමූහචිත්තුප්පාදවයසෙ දුබ්බිධන්ති යවදිතබ්බං. ඉයමසඤ්හි
චිත්තුප්පාදාෙංවයසෙයා චක්ඛුන්ද්රියාදීෙංඅගුණත්තිඅොරක්ඛාඋප්පන්ො, 
තායඅගුණත්තියාඅොරක්ඛාය චිත්තංඅරක්ඛිතංයහොතිඵලූපචායරොති. 

‘‘මිච්ඡාදිට්ඨිහයතො’’ති ඉමිො පයදෙ මිච්ඡාදිට්ඨිසංසට්ඨං චිත්තං
යදසිතං, තං දිට්ඨිසම්පයුත්තචිත්තුප්පාදවයසෙ චතුබ්බිධන්ති යවදිතබ්බං.
තඤ්හි මිච්ඡාදිට්ඨියා සංසට්ඨභායවෙ මිච්ඡාදිට්ඨිවසානුභාගතත්තා
මිච්ඡාදිට්ඨිහතං ොමාති. ‘‘ථිෙමිද්ධාභිභූයතො’’ති ඉමිො පයදෙ
ථිෙමිද්යධෙ සංසට්ඨං චිත්තං යදසිතං, තං සසඞ්ඛාරිකචිත්තුප්පාදවයසෙ 
පඤ්චවිධන්ති යවදිතබ්බං. තඤ්හි ථිෙමිද්යධෙ සංසට්ඨභායවෙ
ථිෙමිද්ධවසානුභාගතත්තා ථිෙමිද්ධාභිභූතං ොමාති එවං යය ද්වාදසාකුසලා 

චිත්තුප්පාදකණ්යෙ ‘‘කතයම ධම්මා අකුසලා? යස්මිං සමයය අකුසලං 
චිත්තංඋප්පන්ෙංයහොතී’’තිආදිො(ධ.ස.365) විත්ථාරයතොවත්තබ්බා, යත 
ද්වාදසාකුසලචිත්තුප්පාදා තීහි පයදහි භගවතා යදසිතාති යවදිතබ්බා.
‘‘මාරස්සා’’ති පයදෙපඤ්චමාරාගහිතා.යතසුකියලසමායරො ‘‘චත්තායරො
ආසවා, චත්තායරො ඔඝා, චත්තායරො යයොගා, චත්තායරො ගන්ථා, චත්තාරි
උපාදාොනි, අට්ඨ නීවරණා, දස කියලසා’’ති (ධ. ස. 1102 ආදයයො)
යදසියතො. අභිසඞ්ඛාරමායරො පෙ ‘‘කුසලා යචතො (විභ. 226) අකුසලා
යචතො (විභ. 226) කුසලං කම්මං අකුසලං කම්ම’’න්තිආදිො යදසියතො. 
ඛන්ධමායරො පෙ ‘‘අත්තභායවො පඤ්චක්ඛන්ධා’’තිආදිො යදසියතො.
මච්චුමායරො පෙ ‘‘චුති චවෙතා’’තිආදිො (විභ. 193) යදසියතො. එවං
තායවත්ථඅභිධම්මනිස්සිතායකථායයදසියතො අත්යථොදට්ඨබ්යබො. 

සුත්තන්තනිස්සිතාය පෙ කථාය යදසියත සති ‘‘චක්ඛුො රූපං දිස්වා
නිමිත්තග්ගාහී යහොති අනුභාබයඤ්ජෙග්ගාහී, යත්වාධිකරණයමෙං 
චක්ඛුන්ද්රියං අසංවුතං විහරන්තං අභිජ්ඣායදොමෙස්සා පාපකා අකුසලා
ධම්මා අන්වාස්සයවයුං, තස්ස සංවරාය ෙ පටිපජ්ජති, ෙ රක්ඛති
චක්ඛුන්ද්රියං, චක්ඛුන්ද්රියය ෙ සංවරං ආපජ්ජති…යප.… යසොතින්ද්රියය ෙ
සංවරං ආපජ්ජති… ඝානින්ද්රියය ෙ සංවරං ආපජ්ජති… ජිව්හින්ද්රියය ෙ
සංවරං ආපජ්ජති… කායින්ද්රියය ෙ සංවරං ආපජ්ජති… මනින්ද්රියය ෙ
සංවරං ආපජ්ජතී’’ති (ම. නි. 1.347) එවං පුග්ගලාධිට්ඨායෙෙ යං
ඡද්වාරිකචිත්තං වුත්තං, තං ඡද්වාරිකචිත්තං ‘‘අරක්ඛියතෙ චිත්යතො’’ති
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පටුෙ 

ඉමිො පයදෙ යදසිතං. යා මිච්ඡාදිට්ඨියයො පුබ්බන්තකප්පෙවයසෙ වා
අපරන්තකප්පෙවයසෙ වා පුබ්බන්තාපරන්තකප්පෙවයසෙ වා මිච්ඡා
අභිනිවිසන්තස්සඅයයොනියසොඋම්මුජ්ජන්තස්ස‘‘සස්සයතොයලොයකො’’තිවා 
‘‘අසස්සයතො යලොයකො’’ති වා ‘‘ෙ යහොති තථාගයතො පරං මරණා’’ති වා
උප්පන්ො, තාහි දිට්ඨීහි වා, යා ච දිට්ඨියයො ‘‘ඉමා චත්තායරො

සස්සතවාදා…යප.… පරමදිට්ඨධම්මනිබ්බාෙවාදා’’ති බ්රහ්මජාලසුත්තාදීසු 
(දී. නි. 1.30 ආදයයො) වුත්තා, තාහි දිට්ඨීහි වා සම්පයුත්තං යං චිත්තං 
‘‘මිච්ඡාදිට්ඨිහයතෙචා’’තිඉමිොපයදෙයදසිතං. 

‘‘ථිෙං ොම චිත්තස්ස අකම්මඤ්ඤතා, මිද්ධං ොම 
යවදොදික්ඛන්ධත්තයස්සඅකම්මඤ්ඤතා’’තිවා‘‘ථිෙංඅනුභාස්සාහසංසීදෙං, 
මිද්ධං උස්සාහසත්තිවිඝායතො’’ති වා යානි ථිෙමිද්ධානි වුත්තානි, යතහි
ථිෙමිද්යධහි යං චිත්තං අභිභූතං අජ්යඣොත්ථටං, තං චිත්තං
‘‘ථිෙමිද්ධාභිභූයතො’’තිඉමිොපයදෙ යදසිතං. 

‘‘වයසො ොම ඉච්ඡා යලොයභො අධිප්පායයො රුචි ආකඞ්ඛා ආණා
ආණත්තී’’ති යයො වයසො වුත්යතො, යසො වයසො ‘‘වස’’න්ති ඉමිො පයදෙ
යදසියතො. ‘‘පඤ්ච මාරා – ඛන්ධමායරො අභිසඞ්ඛාරමායරො මච්චුමායරො
යදවපුත්තමායරො කියලසමායරො’’ති යයො මායරො වුත්යතො, යසො මායරො 
‘‘මාරස්සා’’තිඉමිොයදසියතො. ‘‘ගච්ඡති, උපගච්ඡති, උයපති, අනුභාවත්තති, 
අනුභාගච්ඡති, ොතික්කමතී’’ති යයො පුග්ගයලො වුත්යතො, යසො පුග්ගයලො 
‘‘ගච්ඡතී’’ති ඉමිො යදසියතොති. එවං යදසියතසු ධම්යමසු අකුසලා
සමුදයසච්චං, ‘‘වසං මාරස්ස ගච්ඡතී’’ති ඉමිො පයදෙ යය
පඤ්චුපාදාෙක්ඛන්යධ උපාදාය පඤ්ඤත්යතො පුග්ගයලො වුත්යතො, යත
පඤ්චුපාදාෙක්ඛන්ධා දුක්ඛසච්චන්තිද්යවසච්චානි යදසිතානි. ‘‘කිමත්ථාය

ද්යව සච්චානි යදසිතානී’’ති පුච්ඡිතබ්බත්තා ‘‘යතසං භගවා’’තිආදි වුත්තං. 

යතසං ද්වින්ෙංසච්චාෙං පරිේොෙචපහාොෙච ‘‘අරක්ඛියතො’’තිආදි 

ධම්මං භගවා යදයසති, තානි ද්යව සච්චානි ‘‘අරක්ඛියතො’’තිආදියකෙ
ඤායපතීතිඅත්යථො. 

‘‘යතසු ද්වීසු සච්යචසු කස්ස සච්චස්ස පරිඤ්ඤාය, කස්ස සච්චස්ස

පහාොය යදයසතී’’ති පුච්ඡිතබ්බත්තා ‘‘දුක්ඛස්ස පරිේොෙ, සමුදෙස්ස

පහාොො’’තිවුත්තං. ‘‘පරිඤ්ඤාපහායෙහිකතමානි සච්චානියදසිතානී’’ති

වත්තබ්බත්තා ‘‘යෙෙ චා’’තිආදි වුත්තං. යෙෙ අරහත්තමග්යගෙ

පරිජාොති, යෙෙ අරහත්තමග්යගෙ පජහති ච, අෙං අරහත්තමග්යගො

මග්ගසච්චංොම. ෙං නිබ්බාෙධම්මංආරබ්භ තණ්හාය, අවිජ්ජායචපහාෙං

ජාතං, අෙං නිබ්බාෙධම්යමො නියරොයධො නියරොධසච්චංොමාති.එවංචත්තාරි
සච්චානිභගවතා යදසිතානි. 

‘‘චතුන්ෙං සච්චාෙං යදසිතභායවො යකෙ විඤ්ඤාතබ්යබො’’ති

වත්තබ්බත්තා ‘‘යතොහා’’තිආදි වුත්තං. යතසු චතූසු සච්යචසු
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සමුදයසච්යචෙ අස්සායදො ගහියතො, දුක්ඛසච්යචෙ ආදීෙයවො ගහියතො, 
මග්ගසච්චනියරොධසච්යචහි නිස්සරණං ගහිතං, සමුදයප්පහාෙවයසෙ
සබ්බගතිපජහෙං ජාතං, සබ්බගතිපජහෙං ඵලන්ති ගහිතං. යයෙ
රක්ඛිතචිත්තතාදියකෙසබ්බගතිපජහෙංජාතං, යසො රක්ඛිතචිත්තතාදියකො
උපායයොති ගහියතො, අරක්ඛිතචිත්තතාදිකස්ස පටියසධෙමුයඛෙ 
රක්ඛිතචිත්තතාදිකස්ස නියයොජෙං භගවයතො ආණත්තීති ගහිතන්ති
යදසොහායරෙ ොොසුත්යතසු දස්සිතා අස්සාදාදයයො
‘‘අරක්ඛියතො’’තිආදියකඑකස්මිංයයවසුත්යත නීහරිත්වාදස්සිතා. 

‘‘අස්සාදාදීෙං නීහරිත්වා දස්සිතභායවො යකෙ විඤ්ඤාතබ්යබො 

සද්දහිතබ්යබො’’ති වත්තබ්බත්තා ‘‘යතොහා’’තිආදි වුත්තං. එත්ථ ච යයෙ
සංවණ්ණොවියසයසෙ ොොසුත්යතසු අස්සාදාදයයො නීහරිත්වා දස්සිතා, 
යසො සංවණ්ණොවියසයසො යදසොහාරවිභඞ්යගො ොම. යයෙ
සංවණ්ණොවියසයසෙ එකස්මිංයයව සුත්යත අස්සාදාදයයො නීහරිත්වා
දස්සිතා, යසො සංවණ්ණොවියසයසො යදසොහාරසම්පායතො ොමාති 
වියසයසොදට්ඨබ්යබො. 

‘‘එත්තයකොව යදසොහාරසම්පායතො පරිපුණ්යණො’’ති වත්තබ්බත්තා 

‘‘නියුත්යතො යදසොහාරසම්පායතො’’ති වුත්තං. එයකකස්මිංයයව සුත්යත
අස්සාදාදයයො යයෙ යයෙ සංවණ්ණොවියසසභූයතෙ
යදසොහාරසම්පායතෙ නීහරිත්වා යථාරහං දස්සිතා, යසො යසො

සංවණ්ණොවියසසභූයතො යදසොහාරසම්පායතො නියුත්යතො යථාරහං
නිද්ධායරත්වායුජ්ජිතබ්යබොතිඅත්යථො ගහියතො. 

ඉතියදසොහාරසම්පායතසත්තිබලානුභාරූපාරචිතා 

විභාවොනිට්ඨිතා. 

පණ්ඩියතහිපෙ…යප.…ගයහතබ්යබොති. 

2. විචෙහාරසම්පාතවිභාවො 

53. යයෙ යදසොහාරසම්පායතෙ අස්සාදාදයයො ආචරියයෙ විභත්තා, 
අම්යහහි ච ඤාතා, යසො යදසොහාරසම්පායතො පරිපුණ්යණො, ‘‘කතයමො

විචයහාරසම්පායතො’’ති පුච්ඡිතබ්බත්තා ‘‘තත්ථ කතයමො විචයෙො

හාරසම්පායතො’’තිආදි වුත්තං. තත්ථාති යතසු යදසොහාරසම්පාතාදීසු

යසොළසසු හාරසම්පායතසු කතයමො සංවණ්ණොවියසයසො 

විචෙහාරසම්පායතො ොමාති පුච්ඡති. ඉයමසු ධම්යමසු අයං ධම්යමො යයෙ 
සංවණ්ණොවියසයසෙ විචයිතබ්යබො, යසො සංවණ්ණොවියසයසො

විචයහාරසම්පායතො ොමාති නියයමත්වා විභජිතුං ‘‘තත්ථ තණ්හා’’තිආදි

වුත්තං. අට්ඨකථාෙං පෙ– 
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‘‘එවං යදසොහාරසම්පාතං දස්යසත්වා ඉදානි විචයහාරසම්පාතං 
දස්යසන්යතො යස්මා යදසොහාරපදත්ථවිචයයො විචයහායරො, තස්මා
යදසොහායර විපල්ලාසයහතුභායවෙ නිද්ධාරිතාය තණ්හාය
කුසලාදිවිභාගපවිචයමුයඛෙ විචයහාරසම්පාතං දස්යසතුං ‘තත්ථ
තණ්හාදුවිධා’තිආදිආරද්ධ’’න්ති(යෙත්ති.අට්ඨ.53) – 

වුත්තං.තත්ථ තත්ථාතිතස්මිං ‘‘අරක්ඛියතෙචිත්යතො’’තිආදිසුත්තත්යථ
යදසොහාරසම්පායතෙ සංවණ්ණියත අකුසලධම්යම ‘‘තණ්හා’’ති

නිද්ධාරිතා සබ්බතණ්හා. කුසලාපීති චතුභූමයක කුසයල උද්දිස්ස පවත්තා

තණ්හාපි. අකුසලාපීති අකුසලධම්යම උද්දිස්ස පවත්තා තණ්හාපීති දුවිධා 

යහොතීති විචයිතබ්බා. යතෙ වුත්තං ටීකාෙං – ‘‘කුසලධම්මාරම්මණාති
කුසලධම්යම උද්දිස්ස පවත්තමත්තං සන්ධාය වුත්තං, ෙ යතසං 
ආරම්මණපච්චයතං, ඉධ ‘කුසලා ධම්මා’ති යලොකුත්තරධම්මාෙම්පි 
අධිප්යපතත්තා’’ති. 

‘‘කුසලා තණ්හා කිංගාමිනී, අකුසලා තණ්හා කිං ගාමිනී’’ති

පුච්ඡිතබ්බත්තා ‘‘අකුසලා සංසාරගාමිනී’’තිආදි වුත්තං. අථ වා ‘‘කතයමො

කුසලාකුසලතණ්හාෙං වියසයසො’’ති පුච්ඡිතබ්බත්තා ‘‘අකුසලා

සංසාරගාමිනී’’තිආදි වුත්තං. ‘‘තණ්හා ොම සංසාරගාමිනී යහොතු, කථං

අපචයගාමිනී’’ති වත්තබ්බත්තා ‘‘පහාෙතණ්හා’’ති වුත්තං, පහාෙස්ස

යහතුභූතා තණ්හා පහාෙතණ්හාති අත්යථො, පහාතබ්බතණ්හං ආගම්ම යං
පහාෙං පවත්යතතබ්බං, යතෙ පවත්යතතබ්යබෙ පහායෙෙ අපචයං
ගච්ඡතීතිවුත්තංයහොති. 

‘‘කිං පෙ තණ්හායයව කුසලාකුසලාති දුබ්බිධා, උදාහු අඤ්යඤොපි

කුසලාකුසලාති දුබ්බියධො’’ති වත්තබ්බත්තා ‘‘මායෙොපී’’තිආදි වුත්තං.
‘‘කතයමොමායෙොකුසයලො, කතයමොමායෙො අකුසයලො’’තිපුච්ඡිතබ්බත්තා 

‘‘ෙංමාෙංනිස්සාෙමාෙංපජහති, අෙං මායෙොකුසයලො.යෙොපෙමායෙො

දුක්ඛං නිබ්බත්තෙති, අෙං මායෙො අකුසයලො’’ති වුත්තං. තත්ථ ෙං

මාෙං…යප.… කුසයලොති යං මාෙං නිස්සාය උපනිස්සාය පහාෙං
පවත්තිතං, යතෙපහායෙෙසන්තායෙඋප්පජ්ජොරහංමාෙංපජහති, අයං 

උපනිස්සයපච්චයභූයතො මායෙො ඵලූපචායරෙකුසයලො. යෙො පෙ…යප.… 

අකුසයලොති යයො පෙ මායෙො පරහිංසොදිවයසෙ පවත්තමායෙො හුත්වා
අත්තයෙො ච පරස්ස ච දුක්ඛං නිබ්බත්තයති, අයං මායෙො අකුසයලොති
විචයිත්වායවදිතබ්යබො. 

‘‘සංසාරාපචයගාමිනීසු තාසු තණ්හාසු කතමා අපචයගාමිනී තණ්හා 
කුසලා’’තිපුච්ඡිතබ්බත්තා‘‘කුසලා’’තිවුත්තායතණ්හායසරූපංදස්යසතුං 

‘‘තත්ථ ෙං යෙක්ඛම්මසිත’’න්තිආදි වුත්තං. තත්ථාති තාසු
සංසාරාපචයගාමිනීසු තණ්හාභූතාසු කුසලාකුසලාසු. අයං තණ්හා කුසලාති
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සම්බන්යධො. ‘‘අරිො පුග්ගලා සන්තං ආෙතෙං ෙං අරියඵලධම්මං

සච්ඡිකත්වා උපසම්පජ්ජ විහරන්ති, තං ආෙතෙං අරියඵලධම්මං අහං

කුදාස්සු සච්ඡිකත්වා විහරිස්ස’’න්ති පත්ථයන්තස්ස තස්ස කුලපුත්තස්ස

තස්මිංඅරියඵයල පිහා උප්පජ්ජති, පිහාපච්චයායංයදොමෙස්සංඋප්පජ්ජති, 

ඉදං යදොමෙස්සං ‘‘යෙක්ඛම්මසිත’’න්ති වුච්චති. අයං අරියඵයල
පිහාසඞ්ඛාතා තණ්හා කුසලා අෙවජ්ජා අෙවජ්ජඅරියඵලධම්මං උද්දිස්ස
පවත්තත්තාති විචයිතබ්බං. 

‘‘කථං පවත්තා’’ති වත්තබ්බත්තා ‘‘රාගවිරාගා’’තිආදි වුත්තං. යා 

රාගවිරාගා යචයතොවිමුත්ති පත්තබ්බා. තදාරම්ම ා තං යචයතොවිමුත්තිං

ආගම්මපවත්තාතණ්හා කුසලා අෙවජ්ජා, යා අවිජ්ජාවිරාගාපේොවිමුත්ති 
පත්තබ්බා, තදාරම්මණා තං පඤ්ඤාවිමුත්තිං ආගම්ම පවත්තා තණ්හා
කුසලාඅෙවජ්ජාතිවිචයිතබ්බා.තාය පඤ්ඤාවිමුත්තියාවයසෙභගවතා– 

‘‘තස්මා රක්ඛිතචිත්තස්ස, සම්මාසඞ්කප්පයගොචයරො; 
සම්මාදිට්ඨිපුයරක්ඛායරො, ඤත්වාෙඋදයබ්බයං; 
ථිෙමිද්ධාභිභූ භික්ඛු, සබ්බා දුග්ගතියයො ජයහ’’ති. (උදා. 32; 
යෙත්ති.31, 65, 78) – 

ගාථායං ‘‘සබ්බා දුග්ගතියයො ජයහ’’ති පදං වුත්තං, ‘‘තස්සා
පඤ්ඤාවිමුත්තියා යයො පවිචයයො කාතබ්යබො, කතයමො යසො පවිචයයො’’ති 

පුච්ඡිතබ්බත්තා ‘‘තස්සා යකො පවිචයෙො’’තිආදි වුත්තං. තස්සා 
පඤ්ඤාවිමුත්තියා යකො පවිචයයොති යච පුච්යඡයය ‘‘අට්ඨ මග්ගඞ්ගානි –
සම්මාදිට්ඨිසම්මාසඞ්කප්යපොසම්මාවාචා සම්මාකම්මන්යතොසම්මාආජීයවො
සම්මාවායායමො සම්මාසති සම්මාසමාධී’’ති පවිචයයො යවදිතබ්යබො. ‘‘යසො

පවිචයයොකත්ථදට්ඨබ්යබො’’තිපුච්ඡිතබ්බත්තා ‘‘යසොකත්ථා’’තිආදිවුත්තං. 

යසො පඤ්ඤාවිමුත්තියාපවිචයයො කත්ථ කස්මිංධම්යම දට්ඨබ්යබොතිපුච්ඡති.

චතුත්යථඣායෙ පාරමිතාෙ උක්කංසගතාය චතුත්ථජ්ඣාෙභාවොය යසො
පවිචයයොදට්ඨබ්යබො. 

‘‘චතුත්යථඣායෙ පාරමිතායා’’ති වුත්තමත්ථං විවරිතුං ‘‘චතුත්යථ හි

ඣායෙ’’තිආදි වුත්තං. යයො යසො චතුත්ථජ්ඣාෙලාභී පුග්ගයලො චතුත්යථ
ඣායෙපරිසුද්ධංපරියයොදාතංඅෙඞ්ගණංවිගතූපක්කියලසංමුදු කම්මනියං

ඨිතං ආයෙඤ්ජප්පත්තං, ඉති අට්ඨඞ්ගසමන්ොගතං චිත්තං භාවයති, යසො 

චතුත්ථජ්ඣාෙලාභී පුග්ගයලො තත්ථ චතුත්යථ ඣායෙ අට්ඨවිධං
විජ්ජාචරණංඅධිගච්ඡති.කතමංඅට්ඨවිධං? ඡඅභිඤ්ඤා, ද්යවචවියසයසවා
අධිගච්ඡතීති යයොජො. ඉද්ධිවිධාදයයො පඤ්ච, යලොකියාභිඤ්ඤා යචව 

අරහත්තමග්ගපඤ්ඤා චාති ඡ අභිේො. මයෙොමයිද්ධි යචව 

විපස්සොඤාණඤ්චාති ද්යවචවියසසා යහොන්ති. 



ඛුද්දකනිකායය   යෙත්තිවිභාවිනී 

198 

පටුෙ 

‘‘තං චතුත්ථජ්ඣාෙචිත්තං කුයතො පරිසුද්ධං…යප.… කුයතො 

ආයෙඤ්ජප්පත්ත’’න්ති පුච්ඡිතබ්බත්තා ‘‘තං චිත්තං ෙයතො 

පරිසුද්ධ’’න්තිආදිවුත්තං.තංචිත්තං ෙයතො උයපක්ඛාසතිපාරිසුද්ධිභාවයතො 

පරිසුද්ධං, තයතො උයපක්ඛාසතිපාරිසුද්ධිභාවයතො පරියෙොදාතං යහොති.

සුඛාදීෙං පච්චයඝායතෙ ෙයතො වීතරාගාදිඅෙඞ්ගණභාවයතො අෙඞ්ග ං, 

තයතො වීතරාගාදිඅෙඞ්ගණභාවයතො විගතූපක්කියලසං. ෙයතො 

සුභාවිතභාවයතො මුදු, තයතො සුභාවිතභාවයතො කම්මනිෙං. ෙයතො 

පරිසුද්ධාදීසු ඨිතභාවයතො ඨතං, තයතො පරිසුද්ධාදීසු ඨිතභාවයතො 

ආයෙේජප්පත්තං යහොතීතිපියයොජොයුත්තා අට්ඨකථාෙං (යෙත්ති.අට්ඨ.
53) යුගළයතො ආගතත්තා. සද්ධාවීරියසතිසමාධිපඤ්ඤාඔභායසහි

පරිග්ගහිතභාවයතො ආයෙේජප්පත්තං. සද්ධාය හි පරිග්ගහිතං චිත්තං
පටිපක්යඛ අස්සද්ධියයෙ ඉඤ්ජතිෙ චලති, වීරියයෙ පරිග්ගහිතං චිත්තං 
පටිපක්යඛ යකොසජ්යජ ෙ ඉඤ්ජති, සතියා පරිග්ගහිතං චිත්තං පටිපක්යඛ
පමායදෙඉඤ්ජති, සමාධිො පරිග්ගහිතංචිත්තං පටිපක්යඛඋද්ධච්යචෙ 
ඉඤ්ජති, පඤ්ඤාය පරිග්ගහිතං චිත්තං පටිපක්ඛාය අවිජ්ජාය ෙ ඉඤ්ජති, 
ඔභාසගතං චිත්තංකියලසන්ධකායරෙඉඤ්ජති.ඉතිඉයමහිඡහිධම්යමහි
පරිග්ගහිතං චතුත්ථජ්ඣාෙචිත්තං ආයෙඤ්ජප්පත්තං යහොති. එවං
අට්ඨඞ්ගසමන්ොගතත්තා චතුත්ථජ්ඣාෙචිත්තං ඡන්ෙං
අභිඤ්ඤාඤාණාෙඤ්ච මයෙොමයිද්ධිවිපස්සොඤාණාෙඤ්ච අධිගමූපායයො
යහොති, තස්මා යසො පඤ්ඤාවිමුත්තිපරිචයයො චතුත්ථජ්ඣායෙ

දට්ඨබ්යබොයයවාති සඞ්යඛපත්යථො.විත්ථාරයතොපෙ අට්ඨකථාෙං (යෙත්ති.
අට්ඨ. 53) ‘‘තත්ථ උයපක්ඛාසතිපාරිසුද්ධිභායවො’’තිආදිො වා ‘‘අපයරො
ෙයයො’’තිආදිොවා වුත්යතොයයවාතිඅම්යහහිෙවුත්යතො. 

‘‘යයසං රාගාදිඅඞ්ගණාෙං අභායවෙ අෙඞ්ගණං, යයසං 
අභිජ්ඣාදිඋපක්කියලසාෙං අභායවෙ විගතූපක්කියලසං, යාය චිත්තස්ස
ඨිතියා අභායවෙ ඨිතං, ඉඤ්ජොය අභායවෙ ආයෙඤ්ජප්පත්තං, යත

රාගාදිඅඞ්ගණාදයයො කතමාය පක්ඛා’’ති පුච්ඡිතබ්බත්තා ‘‘තත්ථ

අඞ්ග ා’’තිආදි වුත්තං. තත්ථාති යතසු රාගාදිඅඞ්ගණාදීසු අඞ්ග ා ච

රාගාදිඅඞ්ගණාච යපක්කියලසා අභිජ්ඣාදිඋපක්කියලසාච සන්ති, තදුභෙං 

රාගාදිඅඞ්ගණඅභිජ්ඣාදිඋපක්කියලසද්වයං තණ්හාපක්යඛො 
රාගාදිඅඞ්ගණාෙං තණ්හාසභාවත්තා, අභිජ්ඣාදිඋපක්කියලසාෙඤ්ච

තණ්හාය අනුභායලොමත්තා. යා ඉේජො ඵන්දො යා ච චිත්තස්ස අට්ඨති 

අෙවට්ඨාෙං අත්ථි, අෙං ඉඤ්ජො අට්ඨිති දිට්ඨපක්යඛො ඉඤ්ජොය ච
අට්ඨිතියාචමිච්ඡාභිනියවසයහතුභාවයතොති පවිචයයොකාතබ්යබො. 

‘‘කිංපෙචතුත්ථජ්ඣාෙචිත්තංඅට්ඨඞ්ගසමන්ොගතත්තායයව ඡන්ෙං

අභිඤ්ඤාඤාණාෙඤ්ච මයෙොමයිද්ධිවිපස්සොො ාෙේච අධිගමූපායෙො

යහොතී’’ති පුච්ඡිතබ්බත්තා ‘‘චත්තාරි ඉන්ද්රිොනී’’ති වුත්තං. ‘‘තස්ස
චතුත්ථජ්ඣාෙලාභියෙො, දුක්ඛින්ද්රියං යදොමෙස්සින්ද්රියං සුඛින්ද්රියං
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පටුෙ 

යසොමෙස්සින්ද්රියං ඉති චත්තාරින්ද්රියානි චතුත්ථජ්ඣායෙ නිරුජ්ඣන්ති, 
තස්ස චතුත්ථජ්ඣාෙලාභියෙො උයපක්ඛින්ද්රියං අවසිට්ඨං භවති, තස්මාපි
චතුත්ථජ්ඣාෙචිත්තංවුත්තප්පකාරාෙංඅට්ඨන්ෙංඤාණාෙංඅධිගමූපායයො 
යහොති, යසො ච අධිගමූපායභායවො චිණ්ණවසීභාවස්යසව භයවයය, කථං 
චතුත්ථජ්ඣාෙමත්තලාභියෙොචිණ්ණවසීභායවොසියා’’තිවත්තබ්බත්තායසො 
චතුත්ථජ්ඣාෙලාභී චතුත්ථජ්ඣායෙයයව අට්ඨත්වා අරූපසමාපත්තියයොපි 

එවං කත්වා නිබ්බත්යතති භායවති, තස්මා චිණ් වසීභායවො යහොතීති

දස්යසතුං ‘‘යසො යපරිමං සමාපත්ති’’න්තිආදි වුත්තං. තස්සත්යථො 

අට්ඨකථාෙං (යෙත්ති. අට්ඨ. 53) විත්ථාරයතො වුත්යතො, තස්මා
යයොජෙමත්තංකරිස්සාම. 

යසො රූපාවචරචතුත්ථජ්ඣාෙලාභී යයොගාවචයරො 

රූපාවචරචතුත්ථජ්ඣාෙසමාපත්තියතො යපරිමං 

ආකාසාෙඤ්චායතෙසමාපත්තිං සන්තයතො සන්තතරයතො මෙසි කයරොති.

යථාවුත්තං උපරිමං සමාපත්තිං සන්තයතො මෙසි කයරොයතො තස්ස 

චතුත්ථජ්ඣාෙලාභියෙො යයොගාවචරස්ස චතුත්ථජ්ඣායෙ සේො 
සඤ්ඤාපධාොසමාපත්තිඔළාරිකාවිය හුත්වාසණ්ඨහති, පටිඝසඤ්ඤාච 

යක්කණ්ඨා අෙභිරති හුත්වා සණ්ඨහති, යසො යථාවුත්යතෙ විධිො මෙසි

කයරොන්යතො යයොගාවචයරො සබ්බයසො නිරවයසසයතො රූපසඤ්ඤාෙං
සමතික්කමාපටිඝසඤ්ඤාෙං අත්ථඞ්ගමාොෙත්තසඤ්ඤාෙංඅමෙසිකාරා
‘‘ආකාසං අෙන්ත’’න්ති මෙසි කත්වා පවත්තමාෙං 

ආකාසාෙේචාෙතෙසමාපත්තිං සච්ඡිකත්වා උපසම්පජ්ජ විහරති. 

රූපසේො රූපාවචරසඤ්ඤා පඤ්චවිධඅභිේොභිනීහායරො යහොති. 

ොෙත්තසේො ොොරම්මයණසු යවොකායරො අකුසයලො පවත්තති. එවං
රූපාවචරජ්ඣායෙ ආදීෙවදස්සීහුත්වාතාරූපසඤ්ඤාොෙත්තසඤ්ඤායයො

ආරම්මයණසමතික්කමති, අස්ස යයොගාවචරස්සපටිඝසඤ්ඤාචඅබ්භත්ථං

ගච්ඡති. එවං ඉමිො වුත්තෙයයෙ සමතික්කයමෙ සමාහිතස්ස, 

සන්තවුත්තිො අරූපාවචරසමාධිො සමාහිතස්ස යයොගාවචරස්ස ඔභායසො 

රූපාවචරජ්ඣායෙොභායසො අන්තරධායති. රූපාෙං කසිණරූපාෙං 
ඣාෙචක්ඛුොදස්සෙඤ්චඅන්තරධායතීතියයොජො. 

‘‘යයෙ සමාධිො සමාහිතස්ස, සමාහිතස්ස ඔභායසො ච රූපාෙං
දස්සෙඤ්ච අන්තරධායති, යසොසමාධිකිත්තයකහිඅඞ්යගහිසමන්ොගයතො, 

කථං පච්චයවක්ඛිතබ්යබො’’ති පුච්ඡිතබ්බත්තා ‘‘යසො සමාධී’’තිආදි වුත්තං. 

යසොසමාධීතියයෙරූපාරූපාවචරසමාධිොසමාහියතො, යසොදුවියධොපිසමාධි 
අෙභිජ්ඣාබයාපාදවීරියාරම්යභහි තීහි උපකාරකඞ්යගහි ච පස්සද්ධිසතීහි
ද්වීහි පරික්ඛාරඞ්යගහි ච අවික්ඛිත්යතෙ එයකෙ සභාවඞ්යගෙ ච ඡහි

අඞ්යගහි සමන්ොගයතොති පච්චයවක්ඛිතබ්යබො පුෙප්පුෙං චින්යතතබ්යබො 
සල්ලක්යඛතබ්යබො. ‘‘කථංකත්ථ පච්චයවක්ඛිතබ්යබො’’ති පුච්ඡිතබ්බත්තා 

‘‘අෙභිජ්ඣාසහගතංයමමාෙසං සබ්බයලොයක’’තිආදිවුත්තං. ‘‘යතසුඡසු
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පටුෙ 

අඞ්යගසු කිත්තයකො සමයථො, කිත්තකා විපස්සො’’ති පුච්ඡිතබ්බත්තා

එත්තයකො සමයථො, එත්තකා විපස්සොති විභජිතුං ‘‘තත්ථ ෙේචා’’තිආදි
වුත්තං. 

54. ‘‘පඤ්ඤාවිමුත්තී’’ති වුත්තස්ස අරහත්තඵලස්ස සමාධිස්ස
සමථවිපස්සොසඞ්ඛාතා පුබ්බභාගපටිපදා සමාධිමුයඛෙ ආචරියයෙ
විභත්තා, ‘‘තාය පටිපදාය ලභිතබ්යබො අරහත්තඵලසමාධි කිත්තයකෙ

යවදිතබ්යබො’’තිපුච්ඡිතබ්බත්තා ‘‘යසො සමාධිපේචවියධෙයවදිතබ්යබො’’ති
වුත්තං. යයො අරහත්තඵලසමාධි සමථවිපස්සොපටිපදාය ලභිතබ්යබො, යසො

අරහත්තඵලසමාධි පේචවියධෙ ඤාණදස්සයෙෙයවදිතබ්යබො. 

‘‘කථං පඤ්චවිධඤාණදස්සෙං පච්චුපට්ඨිතං භවතී’’ති වත්තබ්බත්තා 

‘‘අෙං සමාධී’’තිආදි වුත්තං. අෙං අරහත්තඵලසමාධි අප්පිතප්පිතක්ඛයණ

ඵලසමාපත්තිසුඛත්තා පච්චුප්පන්ෙසුයඛො යහොති, ඉති පච්චයවක්ඛන්තස්ස 

අස්ස අරහයතො පච්චත්තයමව ඤාණදස්සෙං පච්චුපට්ඨිතං භවති. අෙං 
අරහත්තඵලසමාධි ආයතිං සමාපජ්ජිතබ්බස්ස අරහත්තඵලසමාධිස්ස

උපනිස්සයපච්චයත්තා ආෙතිං සුඛවිපායකො යහොති, ඉති 

පච්චයවක්ඛන්තස්ස…යප.… භවති. අෙං අරහත්තඵලසමාධි කියලසඅරීහි

ආරකත්තා අරියෙො, කාමාමිසවට්ටාමිසයලොකාමිසාෙංඅභාවයතො නිරාමියසො 

චයහොති, ඉති පච්චයවක්ඛන්තස්ස…යප.…භවති. අෙං අරහත්තඵලසමාධි 
අකාපුරියසහි සම්මාසම්බුද්ධපච්යචකබුද්ධසාවකබුද්යධහි යසවිතබ්බත්තා 

අකාපුරිසයසවියතො යහොති, ඉති පච්චයවක්ඛන්තස්ස…යප.… භවති. අෙං 

අරහත්තඵලසමාධි අඞ්ගසන්තකියලසදරථසන්තත්තා සන්යතො යචව 

දිවසම්පි සමාපජ්ජන්තස්ස අතිත්තිකරණයතො පණීයතො ච 
පටිප්පස්සද්ධකියලයසෙ අරහතා පුග්ගයලෙ ලද්ධත්තා 

පටිප්පස්සද්ධිලද්යධො ච අරහත්තමග්ගසමාධිසඞ්ඛායතෙ එයකොදිභායවෙ 

අධිගතත්තා එයකොදිභාවාධිගයතො ච සසඞ්ඛායරෙ සපයයොයගෙ 
අධිගතත්තා, නීවරණාදිපච්චනීකධම්යම නිග්ගය්හ අෙධිගතත්තා, අඤ්යඤ
කියලයස වායරත්වා අෙධිගතත්තා, අරහත්තමග්ගඵලභායවයෙව

පවත්තත්තා ෙසසඞ්ඛාරනිග්ගය්හවාරිතගයතො යහොති, ඉති 

පච්චයවක්ඛන්තස්ස අස්ස අරහයතො පච්චත්තයමව ඤාණදස්සෙං 
පච්චුපට්ඨිතංභවතීතිපඤ්චවියධෙඤාණදස්සයෙෙයසොඅරහත්තඵලසමාධි
විචයිත්වා යවදිතබ්යබොති. 

‘‘පච්චුප්පන්ෙසුඛාදීසු සමාධීසු කිත්තයකො සමයථො, කිත්තකා

විපස්සො’’ති පුච්ඡිතබ්බත්තා ‘‘තත්ථ යෙො ච සමාධි

පච්චුප්පන්ෙසුයඛො’’තිආදි වුත්තං. සමයථො, විපස්සොති ච
අරහත්තඵලසමථවිපස්සොව අධිප්යපතා, ෙ පුබ්බභාගසමථවිපස්සොති.
අරහත්තඵලසමාධි පඤ්චවියධෙ යවදිතබ්යබොති ආචරියයෙ වුත්යතො, 
‘‘තස්ස අරහත්තඵලසමාධිස්ස පුබ්බභාගපටිපදායං වුත්යතො සමාධි
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කිත්තයකෙ යවදිතබ්යබො’’ති පුච්ඡිතබ්බත්තා ‘‘යසො සමාධි පේචවියධෙ 

යවදිතබ්යබො’’ති වුත්තං. යයො රූපාවචරචතුත්ථජ්ඣාෙසමාධි
පුබ්බභාගපටිපදායං වුත්යතො, යසො රූපාවචරචතුත්ථජ්ඣාෙසමාධි
පඤ්චවියධෙ පකායරෙ යවදිතබ්යබො. ‘‘කතයමො’’ති පුච්ඡිතබ්බත්තා 

‘‘පීතිඵර තා’’තිආදි වුත්තං. පඨමදුතියජ්ඣායෙසු පඤ්ඤා පීතිඵර තා 

යහොති. පඨමදුතියතතියජ්ඣායෙසු පඤ්ඤා සුඛඵර තා යහොති. 

චතුත්ථජ්ඣායෙ යචයතොපරියපඤ්ඤා යචයතොඵර තා යහොති. 

දිබ්බචක්ඛුපඤ්ඤා ආයලොකඵර තා යහොති. ඣාෙං පච්චයවක්ඛිත්වා 

පවත්තමාෙපඤ්ඤා පච්චයවක්ඛ ානිමිත්තං යහොති. ඉති පඤ්චවියධෙ
පඤ්ඤාපකායරෙවිචයිත්වායවදිතබ්යබොති.‘‘යතසුපඤ්චවියධසුපකායරසු 

කිත්තයකොසමයථො, කිත්තකාවිපස්සො’’තිපුච්ඡිතබ්බත්තා ‘‘තත්ථ යෙොච

පීතිඵරය ො’’තිආදිවුත්තං. 

55. සම්පයයොගවයසෙ සමාධි ආචරියයෙ විභත්යතො, අම්යහහි ච

ඤායතො, ‘‘කථං ආරම්මණවයසෙ විභත්යතො’’ති පුච්ඡිතබ්බත්තා ‘‘දස 

කසි ාෙතොනී’’තිආදි වුත්තං. ඉයමහි දසහි ආරම්මයණහි කසියණහිපි
සමාධි විචිනිත්වා යවදිතබ්යබොති. ‘‘යතසු දසසු කිත්තයකො සමයථො, 

කිත්තකා විපස්සො’’ති පුච්ඡිතබ්බත්තා ‘‘තත්ථ ෙේචා’’තිආදි වුත්තං. 

කසි න්ති ච කසිණමණ්ෙලම්පි පරිකම්මම්පි පටිභාගනිමිත්තම්පි තස්මිං
පටිභාගනිමිත්යත උප්පන්ෙජ්ඣාෙම්පි වුච්චති, ඉධ පෙ 
සසම්පයුත්තජ්ඣාෙයමවඅධිප්යපතං. 

‘‘කිංපෙවුත්තප්පකායරොසමාධියයවසමථවිපස්සොයයයොයජතබ්යබො, 
උදාහු අඤ්යඤොපි යයොයජතබ්යබො’’ති වත්තබ්බත්තා
සතිපට්ඨාොදිපුබ්බභාගපටිපදායභයදෙ අයෙකයභදභින්යෙො නිරවයසයසො

අරියමග්යගොපිවිචයිත්වායයොයජතබ්යබොති දස්යසතුං ‘‘එවංසබ්යබො’’තිආදි

වුත්තං. තත්ථ එවන්ති මයා වුත්තෙයයෙ වුත්තෙයානුභාසායරෙ සබ්යබො 
නිරවයසයසො සතිපට්ඨාොදිපුබ්බභාගපටිපදායභයදෙ අයෙකයභදභින්යෙො 

අරියෙොමග්යගො යයොයජතබ්යබො.කථං? යෙෙයෙෙ අෙභිජ්ඣාදිආකායරෙ 

පච්චුප්පන්ෙසුඛතාදිආකායරෙ සමාධි මයා වුත්යතො, යතෙ යතෙ 
අෙභිජ්ඣාදිආකායරෙ පච්චුප්පන්ෙසුඛතාදිආකායරෙ යයො යයො 
අරියමග්යගො සමයථෙ යයොයජතුං සම්භවති, යසො යසො අරියමග්යගො
සමයථෙ විචයිත්වා යයොජයිතබ්යබො. යයො යයො අරියමග්යගො විපස්සොය
යයොයජතුං සම්භවති, යසො යසො අරියමග්යගො විපස්සොය යයොජයිත්වා
යයොජයිතබ්යබොතිඅත්යථොගයහතබ්යබො. 

‘‘යයහි සමථාධිට්ඨායෙහි විපස්සොධම්යමහි යයොජයිතබ්යබො, යත 
සමථාධිට්ඨාො විපස්සොධම්මා කතයමහි ධම්යමහි සඞ්ගහිතා’’ති

පුච්ඡිතබ්බත්තා ‘‘යත තීහි ධම්යමහි සඞ්ගහිතා අනිච්චතාෙ දුක්ඛතාෙ 

අෙත්තතාො’’තිවුත්තං, යතසමථාධිට්ඨාොවිපස්සොධම්මා‘‘අනිච්චතාය 
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පඤ්ඤාය දුක්ඛතාය පඤ්ඤාය අෙත්තතාය පඤ්ඤායා’’ති තීහි
අනුභාපස්සොධම්යමහි සඞ්ගහිතා ගණ්හිතාති අත්යථො. අනිච්චතාදිො
සහචරණයතො අනුභාපස්සොපඤ්ඤාපි ‘‘අනිච්චතා දුක්ඛතා අෙත්තතා’’ති
වුච්චති. 

‘‘යයොයයොගීපුග්ගයලොසමථාධිට්ඨාෙංවිපස්සෙංභාවයමායෙොයහොති, 

යසො යයොගීපුග්ගයලොකිංභාවයතී’’තිපුච්ඡිතබ්බත්තා ‘‘යසොසමථවිපස්සෙං 

භාවෙමායෙො’’තිආදිවුත්තං. 

සමථවිපස්සොදීනි භාවයමායෙො පුග්ගයලො රාගචරියතො යදොසචරියතො 
යමොහචරියතොති තිවියධො, ‘‘තත්ථ කතයමො පුග්ගයලො කතයමෙ කතයමෙ
වියමොක්ඛමුයඛෙනියයාති, කතමායංකතමායංසික්ඛන්යතො, කතමංකතමං
පජහන්යතො, කතමං කතමං අනුභාපගච්ඡන්යතො, කතමං කතමං
පරිජාෙන්යතො, කතමං කතමං පවායහන්යතො, කතමං කතමං
නිද්ධුෙන්යතො, කතමංකතමං වයමන්යතො, කතමංකතමංනිබ්බායපන්යතො, 
කතමං කතමං උප්පායටන්යතො, කතමං කතමං විජයටන්යතො නියයාතී’’ති

පුච්ඡිතබ්බත්තා ‘‘රාගචරියතො පුග්ගයලො’’තිආදි වුත්තං. අට්ඨකථාෙං පෙ
‘‘ඉදානියයසංපුග්ගලාෙංයත්ථසික්ඛන්තාෙං වියසසයතොනියයාෙමුඛානි, 
යයසඤ්චකියලසාෙං පටිපක්ඛභූතානිතීණිවියමොක්ඛමුඛානි, යතහි සද්ධිං
තානි දස්යසතුං ‘රාගචරියතො’තිආදි වුත්ත’’න්ති වුත්තං. තස්සත්යථොපි 

අට්ඨකථාෙං (යෙත්ති.අට්ඨ.55) වුත්යතොයයව. 

‘‘කස්මා තීණිවියමොක්ඛමුඛානිභාවයන්යතොතයයො ඛන්යධභාවයතී’’ති

වත්තබ්බත්තා ‘‘තත්ථ සුේෙතවියමොක්ඛමුඛ’’න්තිආදි වුත්තං. තත්ථාති 

යතසු තීසු වියමොක්ඛමුයඛසු. සුේෙතවියමොක්ඛමුඛං පේොක්ඛන්යධො 

අෙත්තානුභාපස්සොය පඤ්ඤාපධාෙත්තා. අනිමිත්තවියමොක්ඛමුඛං

සමාධික්ඛන්යධො අනිච්චානුභාපස්සොය සමාධිපධාෙත්තා. 

අප්පණිහිතවියමොක්ඛමුඛංසීලක්ඛන්යධො දුක්ඛානුභාපස්සොයසීලපධාෙත්තා.
ඉති තීහි වියමොක්ඛමුයඛහි තිණ්ණං ඛන්ධාෙං සඞ්ගහිතත්තා තීණි
වියමොක්ඛමුඛානි භාවයන්යතො යසො යයොගී පුග්ගයලො තයයො ඛන්යධ 

භාවයතියයවාති පඤ්ඤාපධාොදිභායවො අට්ඨකථාෙං (යෙත්ති. අට්ඨ. 55) 

වුත්යතො. තයෙො ඛන්යධ භාවෙන්යතො අරිෙං අට්ඨඞ්ගිකං මග්ගං භාවෙති. 

‘‘කස්මා භාවයතී’’ති වත්තබ්බත්තා කාරණං දස්යසතුං ‘‘තත්ථ ො’’තිආදි
වුත්තං. 

තිණ්ණං ඛන්ධාෙං අරියඅට්ඨඞ්ගිකමග්ගභායවො විභත්යතො, අම්යහහි ච 
ජානියතො, ‘‘කථං සමථවිපස්සොභායවො ජානිතබ්යබො’’ති වත්තබ්බත්තා

තිණ්ණං ඛන්ධාෙං සමථවිපස්සොභාවං දස්යසතුං ‘‘තත්ථ සීලක්ඛන්යධො

චා’’තිආදි වුත්තං. ‘‘යයො යයොගී පුග්ගයලො සමථවිපස්සෙං භායවති, තස්ස
යයොගියෙො පුග්ගලස්ස භවඞ්ගානි කතමං භාවෙං ගච්ඡන්තී’’ති
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පුච්ඡිතබ්බත්තා ‘‘යෙො සමථවිපස්සෙං භායවති, තස්සා’’තිආදි වුත්තං.

කායයො ච චිත්තඤ්ච ද්යව භවඞ්ගානි උපපත්තිභවස්ස අඞ්ගානි භාවෙං 

වඩ්ෙෙං ගච්ඡන්ති. සීලඤ්ච සමාධි ච ද්යව පදානි ද්යව පාදා

භවනියරොධගාමිනීපටිපදා භාවෙං වඩ්ෙෙංගච්ඡන්ති. 

‘‘කථංගච්ඡන්තී’’ති වත්තබ්බත්තා ‘‘යසො යහොති භික්ඛූ’’තිආදිවුත්තං. 

භාවිතකායෙොති භාවියතො කායයො කායආභිසමාචාරියකො, කායසංවයරො වා

යයෙ භික්ඛුොති භාවිතකායයො. යසයසසුපි එස ෙයයො. කායෙ 

කායආභිසමාචාරියක, කායසංවයරවා භාවිෙමායෙ සතිසම්මාකම්මන්යතො, 
සම්මාවායායමො ච ද්යව ධම්මා භාවෙං ගච්ඡන්ති කායසමාචාරසීලත්තා. 

සීයල වාචාසංවරආජීවසංවරවයසෙ පවත්යත සීයල භාවිෙමායෙ සති 
සම්මාවාචා ච සම්මාආජීයවො ච ද්යව ධම්මා භාවෙං ගච්ඡන්ති

වාචාදිසංවරසීලත්තා. චිත්යත චිත්තසංවරවයසෙ පවත්යත චිත්යත 

භාවිෙමායෙ සතිසම්මාසතිචසම්මාසමාධිචද්යවධම්මාභාවෙං ගච්ඡන්ති
චිත්තසංවරසීලත්තා. පඤ්ඤාය භාවියමාොය සති සම්මාදිට්ඨි ච
සම්මාසඞ්කප්යපො ච ද්යව ධම්මා භාවෙං ගච්ඡන්ති සමාෙත්තා, 
උපකාරකත්තා ච. සම්මාසඞ්කප්යපෙ හි පුෙප්පුෙං සඞ්කප්පන්තස්ස
පඤ්ඤාවඩ්ෙතීති. 

‘‘සම්මාකම්මන්යතො ච සම්මාවායායමො ච ද්යව ධම්මාකායවයසයෙව 
විභත්තාවියචතබ්බාකිං, උදාහුචිත්තවයසෙවිභත්තාවියචතබ්බාකි’’න්ති 

පුච්ඡිතබ්බත්තා ‘‘තත්ථ යෙො ච සම්මාකම්මන්යතො’’තිආදි වුත්තං.
කායසුචරිතයචතොභූයතො යයො ච සම්මාකම්මන්යතො, තංසහියතො යයො ච
සම්මාවායායමො සියා කායියකො, විරතිභූයතො යයො ච සම්මාකම්මන්යතො, 

තංසහියතො යයො ච සම්මාවායායමො සියා යචතසියකො, තත්ථ යතසු

කායිකයචතසිකභූයතසු සම්මාකම්මන්තසම්මාවායායමසු යෙො 

සම්මාකම්මන්තසම්මාවායායමො කායසඞ්ගයහො, යසො 

සම්මාකම්මන්තසම්මාවායායමො කායෙ කායආභිසමාචාරියක, කායසංවයර

වා භාවියත සති භාවෙං ගච්ඡති. යෙො සම්මාකම්මන්තසම්මාවායායමො

චිත්තසඞ්ගයහො, යසො සම්මාකම්මන්තසම්මාවායායමො චිත්යත චිත්තසංවයර 

භාවියත සතිභාවෙංගච්ඡතීතියයොජො. 

‘‘සමථවිපස්සෙංභාවයන්යතොයසොයයොගීපුග්ගයලොකිත්තකංඅධිගමං 

ගච්ඡතී’’ති විචයිතබ්බත්තා ‘‘යසො සමථවිපස්සෙං භාවෙන්යතො’’තිආදි

වුත්තං. පඤ්චවිධං අරියමග්ගාධිගමං දස්යසතුං ‘‘ඛිප්පාධිගයමො චා’’තිආදි

වුත්තං. තස්සත්යථො අට්ඨකථාෙං (යෙත්ති. අට්ඨ. 55) විභත්යතො. ‘‘යකෙ

කතයමො අධිගයමො යහොතී’’ති පුච්ඡිතබ්බත්තා ‘‘තත්ථ සමයථො’’තිආදි 
වුත්තං. 
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56. ‘‘අරක්ඛියතෙ චිත්යතො’’තිආදිසුත්තත්යථො යවයෙයයාෙං
අරහත්තඵලවිමුත්තිමුයඛෙ ආචරියයෙ විචයියතො විභත්යතො, අම්යහහි ච
ඤායතො, ‘‘යදසකස්ස දසබලසමන්ොගතස්ස දස බලානි කථං 

විචයිතබ්බානී’’ති පුච්ඡිතබ්බත්තා ‘‘තත්ථ යෙො යදසෙති, යසො 

දසබලසමන්ොගයතො’’තිආදිවුත්තං. අට්ඨකථාෙං පෙ– 

‘‘ඉති මහායථයරො ‘තස්මා රක්ඛිතචිත්තස්සා’ති ගාථාය වයසෙ 
අරහත්තඵලවිමුත්තිමුයඛෙ විචයහාරසම්පාතං නිද්දිසන්යතො, 
යදසොකුසලතාය අයෙයකහි සුත්තප්පයදයසහි තස්සා
පුබ්බභාගපටිපදාය භාවොවියසසාෙං භාවොනිසංසාෙඤ්ච 
විභජෙවයසෙ ොෙප්පකාරයතො විචයහාරං දස්යසත්වා, ඉදානි
දසන්ෙං තථාගතබලාෙම්පි වයසෙ තං දස්යසතුං ‘තත්ථ යයො
යදසයතී’තිආදිමාහා’’ති – 

වුත්තං. තත්ථ තත්ථාති යතසු සමථවිපස්සෙං භාවයන්යතසු

සාසිතබ්බසාසයකසු. දසබලසමන්ොගයතො යෙො යදසයකො සත්ථා
‘‘අරක්ඛියතෙ චිත්යතො’’තිආදිධම්මං යදයසති, ඔවායදෙ සාවයක ෙ
විසංවාදයති, තස්ස යදසකස්ස සත්ථුයෙො දස බලානි විචයිතබ්බානීති
යයොජො. 

‘‘කින්ති යදයසතී’’ති පුච්ඡිතබ්බත්තා ‘‘යසො තිවිධ’’න්තිආදි වුත්තං.
යතසු දසසු තථාගතබයලසු ඨාොට්ඨාෙඤාණං පඨමං තථාගතබලං ොම, 

‘‘තං බලං කථං විචයිතබ්බ’’න්ති පුච්ඡිතබ්බත්තා ‘‘යසො තථා

ඔවදියතො’’තිආදිවුත්තං.අත්යථො අට්ඨකථාෙං (යෙත්ති.අට්ඨ.56) වුත්යතො, 
පා වයසෙපිපාකයටො. ‘‘එතංඨාෙංෙවිජ්ජතී’’තිජාෙෙංඅට්ඨාෙඤාණං
ොම, ‘‘එතංඨාෙංවිජ්ජතී’’තිජාෙෙං ඨාෙඤාණංොමාතිඨාොට්ඨාොෙං
ජාෙෙඤාණංපඨමංතථාගතබලංවිචයිතබ්බන්තිඅධිප්පායයො යවදිතබ්යබො.
(1) 

57. ඨාොට්ඨාෙඤාණං පඨමං තථාගතබලං ආචරියයෙ විචයිතං
විභත්තං අම්යහහි ච ඤාතං, ‘‘කථං සබ්බත්ථගාමිනිපටිපදාඤාණං

දුතියතථාගතබලංවිචයිතබ්බ’’න්තිපුච්ඡිතබ්බත්තා ‘‘ඉතිඨාොට්ඨාෙතා’’ති
වුත්තං. ‘‘අයං පටිපදා ඉමස්මිං භයව ගාමිනී, අයං පටිපදා ඉමස්මිං භයව
ගාමිනී’’ති සබ්බත්ථ ගාමිනියා පටිපදාය ජාෙෙඤාණං 

සබ්බත්ථගාමිනිපටිපදාො ං ොමාති සබ්බත්ථගාමිනිපටිපදාඤාණං දුතියං
තථාගතබලංවිචයිතබ්බන්තිඅධිප්පායයො.(2) 

59. සබ්බත්ථගාමිනිපටිපදාඤාණං දුතියං තථාගතබලං ආචරියයෙ
විචයිතං, අම්යහහි ච ඤාතං, ‘‘කථං අයෙකධාතුොොධාතුඤාණං තතියං

තථාගතබලං විචයිතබ්බ’’න්ති පුච්ඡිතබ්බත්තා ‘‘ඉති සබ්බත්ථගාමිනී

පටිපදා’’තිආදිවුත්තං. ‘‘අයං ධාතුච අයංධාතුච අයෙකධාතු ොම, අයං
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ධාතු ච අයං ධාතු ච ොොධාතු ොමා’’ති අයෙකධාතුොොධාතූෙං

ජාෙෙඤාණං අයෙකධාතුොොධාතුො ං ොමාති
අයෙකධාතුොොධාතුඤාණංතතියංතථාගතබලං විචයිතබ්බන්ති.(3) 

60. අයෙකධාතුොොධාතුඤාණං තතියං තථාගතබලං ආචරියයෙ
විචයිතං විභත්තං, අම්යහහි ච ඤාතං, ‘‘කථං සත්තාෙං
ොොධිමුත්තිකතාඤාණං චතුත්ථං තථාගතබලං විචයිතබ්බ’’න්ති

පුච්ඡිතබ්බත්තා ‘‘ඉති අයෙකධාතුොොධාතුකස්ස යලොකස්සා’’තිආදි
වුත්තං. ‘‘ඉයම සත්තා එවං අධිමුත්තා, ඉයම සත්තා එවං අධිමුත්තා’’ති

සත්තාෙංඅධිමුච්චොෙංජාෙෙඤාණංසත්තාෙං ොොධිමුත්තිකතාො ං 
ොමාති සත්තාෙං ොොධිමුත්තිකතාඤාණං චතුත්ථං තථාගතබලං
විචයිතබ්බන්ති.(4) 

සත්තාෙං ොොධිමුත්තිකතාඤාණං චතුත්ථං තථාගතබලං ආචරියයෙ
විභත්තං, අම්යහහි ච ඤාතං, ‘‘කථං විපාකයවමත්තතාඤාණං පඤ්චමං 

තථාගතබලං විචයිතබ්බ’’න්ති පුච්ඡිතබ්බත්තා ‘‘ඉති යත ෙථාධිමුත්තා

චා’’තිආදි වුත්තං. ‘‘එවං අධිමුත්තාෙං සත්තාෙං ඉදං කම්මං කණ්හං, 
ඉමස්ස කණ්හකම්මස්ස අයං විපායකො. ඉදං කම්මං සුක්කං, ඉමස්ස 
සුක්කකම්මස්ස අයං විපායකො’’ති එවමාදීහි විපාකාෙං

ොෙත්තජාෙෙඤාණං විපාකයවමත්තතාො ං ොමාති
විපාකයවමත්තතාඤාණංපඤ්චමංතථාගතබලං විචයිතබ්බන්ති. 

62. විපාකයවමත්තතාඤාණං පඤ්චමං තථාගතබලං ආචරියයෙ
විචයිතං, අම්යහහි ච ඤාතං, ‘‘කථං ඣාොෙං
සංකියලසයවොදාෙවුට්ඨාෙඤාණං ඡට්ඨං තථාගතබලං විචයිතබ්බ’’න්ති 

පුච්ඡිතබ්බත්තා ‘‘ඉති තථා සමාදින්ොෙ’’න්තිආදි වුත්තං. ‘‘එවං
සමාදින්ොෙං කම්මාෙං ඣාොෙං වියමොක්ඛාෙං සමාධීෙං සමාපත්තීෙං
අයං සංකියලයසො, ඉදං යවොදාෙං, ඉදං වුට්ඨාෙං, එවං සංකිලිස්සති, එවං
යවොදායති, එවං වුට්ඨහතී’’ති ඣාොෙං සංකියලසයවොදාෙවුට්ඨාොෙං

අොවරණඤාණං ඣාොෙං සංකියලසයවොදාෙවුට්ඨාෙො ං ොමාති
ඣාොෙං සංකියලසයවොදාෙවුට්ඨාෙඤාණං ඡට්ඨං තථාගතබලං
විචයිතබ්බන්ති.(5) 

63. ඣාොෙං සංකියලසඤාණං ඡට්ඨං තථාගතබලං ආචරියයෙ
විචයිතං, ‘‘කථං ඉන්ද්රියපයරොපරියත්තයවමත්තතාඤාණං සත්තමං

තථාගතබලං විචයිතබ්බ’’න්ති පුච්ඡිතබ්බත්තා ‘‘ඉති තස්යසව

සමාධිස්සා’’තිආදි වුත්තං. ‘‘එවං ආධිපයතයයට්යඨෙ ඉන්ද්රියානි, එවං
අකම්පියට්යඨෙ බලානී’’ති ජාෙයෙෙ සහ ‘‘අයං මුදින්ද්රියයො, අයං
මජ්ඣින්ද්රියයො, අයං තික්ඛින්ද්රියයො’’ති පරසත්තාෙං පරපුග්ගලාෙං
ඉන්ද්රියබලාෙං 
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අමුදුමජ්ඣාධිමත්තතාජාෙෙඤාණංඅමුදුමජ්ඣාධිමත්තතාජාෙෙඤාණං 

ඉන්ද්රිෙපයරොපරිෙත්තයවමත්තතාො ං ොමාති 
ඉන්ද්රියපයරොපරියත්තයවමත්තතාඤාණං සත්තමං තථාගතබලං
විචයිතබ්බන්ති.(6) 

64. ඉන්ද්රියපයරොපරියත්තඤාණං සත්තමං තථාගතබලං ආචරියයෙ
විචයිතං, ‘‘කථං පුබ්යබනිවාසානුභාස්සතිඤාණං අට්ඨමං තථාගතබලං
විචයිතබ්බං, කථං දිබ්බචක්ඛුඤාණං ෙවමං තථාගතබලං විචයිතබ්බ’’න්ති

පුච්ඡිතබ්බත්තා ‘‘ඉති තත්ථ ෙං අයෙකවිහිත’’න්තිආදි වුත්තං. ‘‘එකං 
ජාති’’න්තිආදිො ජාතිවයසෙ වා ‘‘එවංොයමො’’තිආදිො 
ොමයගොත්තවණ්ණාහාරසුඛදුක්ඛපටිසංයවදොය පරියන්තවයසෙ වා
සාකාරස්ස සඋද්යදසස්ස අයෙකවිහිතපුබ්යබනිවාසස්ස තංතංභවස්ස

අයසසයතො ජාෙෙඤාණං පුබ්යබනිවාසානුස්සතිො ං ොමාති
පුබ්යබනිවාසානුභාස්සතිඤාණං අට්ඨමංතථාගතබලංවිචයිතබ්බන්ති.(7) 

චවමාෙඋපපජ්ජමාෙහීෙපණීතසුවණ්ණදුබ්බණ්ණසුගතදුග්ගතයථාකම්
මූපගාෙං සත්තාෙං අයසසයතො චුතූපපාතාෙං ජාෙෙඤාණං 

දිබ්බචක්ඛුො ං ොමාති දිබ්බචක්ඛුඤාණං ෙවමං තථාගතබලං 
විචයිතබ්බන්ති.(8-9) 

පුබ්යබනිවාසාදිඅට්ඨමෙවමංතථාගතබලංආචරියයෙවිචයිතංවිභත්තං, 
‘‘කථං සබ්බාසවක්ඛයඤාණං දසමං තථාගතබලං විචයිතබ්බ’’න්ති

පුච්ඡිතබ්බත්තා ‘‘ඉති තත්ථ ෙ’’න්තිආදි වුත්තං. යබොධිමූයල
සංකියලසමාරනිහෙං ඤාණං උප්පන්ෙං, ඉදං කියලසමාරනිහෙං ඤාණං 

සබ්බාසවක්ඛෙො ං ොමාති සබ්බාසවක්ඛයඤාණං දසමං තථාගතබලං
විචයිතබ්බන්ති අයං සඞ්යඛපත්යථො. විත්ථාරයතො පෙ පා යතො ච
අට්ඨකථායතො ච යතියපොතාෙම්පි පාකයටො භයවයයාති මඤ්ඤිත්වා ෙ 
දස්සියතො.(10) 

‘‘එත්තයකොව විචයහාරසම්පායතො පරිපුණ්යණො’’ති වත්තබ්බත්තා 

‘‘නියුත්යතො විචයෙොහාරසම්පායතො’’තිවුත්තං. යයයය සුත්තප්පයදසත්ථා
වුත්තා, යතයතසුත්තප්පයදසත්ථායයෙයයෙසංවණ්ණොවියසසභූයතෙ 
විචයහාරසම්පායතෙ විචයිතබ්බා, යසො යසො සංවණ්ණොවියසසභූයතො

විචයහාරසම්පායතො නියුත්යතො යථාරහංනීහරිත්වායුජ්ජිතබ්යබොතිඅත්යථො 
ගයහතබ්යබොති. 

ඉතිවිචයහාරසම්පායතසත්තිබලානුභාරූපාරචිතා 

විභාවොනිට්ඨිතා. 

පණ්ඩියතහිපෙ…යප.…ගයහතබ්යබොති. 
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3. යුත්තිහාරසම්පාතවිභාවො 

65. යයෙ යයෙ විචයහාරසම්පායතෙ සුත්තප්පයදසත්ථා ආචරියයෙ
විචයිතබ්බා, අම්යහහි ච ඤාතා, යසො විචයහාරසම්පායතො පරිපුණ්යණො, 

‘‘කතයමො යුත්තිහාරසම්පායතො’’ති පුච්ඡිතබ්බත්තා ‘‘තත්ථ කතයමො

යුත්තිහාරසම්පායතො’’තිආදි වුත්තං. අට්ඨකථාෙං පෙ–‘‘එවංොොෙයයහි
විචයහාරසම්පාතං විත්ථායරත්වා ඉදානි යුත්තිහාරසම්පාතාදීනි දස්යසතුං
‘තත්ථ කතයමො යුත්තිහාරසම්පායතො’තිආදි ආරද්ධ’’න්ති (යෙත්ති. අට්ඨ.

65) වුත්තං. තත්ථාති යතසු යදසොහාරසම්පාතාදීසු යසොළසසු 

හාරසම්පායතසු කතයමො සංවණ්ණොවියසයසො යුත්තිහාරසම්පායතො ොමාති
පුච්ඡති, පුච්ඡිත්වා යස්මිං සුත්තප්පයදයස වුත්තාෙං අත්ථාෙං යුත්තිභායවො
විචායරතබ්යබො, තංසුත්තප්පයදසං නීහරිතුං– 

‘‘තස්මාරක්ඛිතචිත්තස්ස, සම්මාසඞ්කප්පයගොචයරො; 
සම්මාදිට්ඨිපුයරක්ඛායරො, ඤත්වාෙඋදයබ්බයං; 
ථිෙමිද්ධාභිභූ භික්ඛු, සබ්බා දුග්ගතියයො ජයහ’’ති. (උදා. 32; 
යෙත්ති.31, 78) – 

වුත්තං. තස්සං ගාථායං තස්මා අරක්ඛිතචිත්තස්ස මාරවසානුභාගතත්තා

සතිසංවරඉන්ද්රියසංවරාදිවයසෙ භික්ඛු රක්ඛිතචිත්යතො අස්ස භයවයය, 

තස්මා කාමවිතක්කාදිමිච්ඡාසඞ්කප්පයගොචරස්ස මාරවසානුභාගතත්තා

යෙක්ඛම්මසඞ්කප්පාදිවයසෙ භික්ඛු සම්මාසඞ්කප්පයගොචයරො අස්ස 

භයවයය, තස්මා මිච්ඡාදිට්ඨිහතචිත්තස්ස මාරවසානුභාගතත්තා 
යයොනියසොමෙසිකායරෙ භික්ඛු උදයබ්බයං ඤත්වාෙ 

සම්මාදිට්ඨපුයරක්ඛායරො අස්ස භයවයය, තස්මා ථිෙමිද්යධෙ හතචිත්තස්ස

මාරවසානුභාගතත්තා වීරියවයසෙ භික්ඛු ථිෙමිද්ධාභිභූ අස්ස භයවයය, 

තාදියසොභික්ඛු සබ්බාදුග්ගතියයො ජයහ ජහිස්සතීතිඅත්යථොයවදිතබ්යබො. 

‘‘තස්සං ගාථායං කථං යුත්තිභායවො විචායරතබ්යබො’’ති වත්තබ්බත්තා 

‘‘තස්මා රක්ඛිතචිත්තස්සා’’තිආදි වුත්තං. රක්ඛිතචිත්තස්ස
සම්මාසඞ්කප්පයගොචයරොභවිස්සතීතිඅත්යථොයුජ්ජතිඑව, යෙොෙයුජ්ජති.
මිච්ඡාසඞ්කප්පාෙම්පි ජහිතත්තා සම්මාදිට්ඨිපුයරක්ඛායරො හුත්වා
විහරන්යතො උදයබ්බයං පටිවිජ්ඣිස්සතීති අත්යථො යුජ්ජති 
සම්මාදිට්ඨිපුයරක්ඛාරස්ස උදයබ්බයානුභාපස්සොසම්භවයතො. උදයබ්බයං
පටිවිජ්ඣන්යතො සබ්බා දුග්ගතියයො ජහිස්සතීති අත්යථො යුජ්ජති 
උදයබ්බයානුභාපස්සොනුභාක්කයමෙ අරියමග්ගසම්භවයතො. සබ්බා දුග්ගතියයො
ජහන්යතො සබ්බානි දුග්ගතිවිනිපාතභයානි සමතික්කමිස්සතීති අත්යථො
යුජ්ජතිසබ්යබසං දුග්ගතිවිනිපාතභයාෙංඅනුභාප්පජ්ජෙයතො. 

‘‘එත්තයකොව යුත්තිහාරසම්පායතො පරිපුණ්යණො’’ති වත්තබ්බත්තා 

‘‘නියුත්යතො යුත්තිහාරසම්පායතො’’ති වුත්තං. යයෙ යයෙ 
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පටුෙ 

සංවණ්ණොවියසසභූයතෙ යුත්තිහාරසම්පායතෙ සුත්තප්පයදසත්ථාෙං
යුත්තිභායවො විචායරතබ්යබො, යසො යසො සංවණ්ණොවියසසභූයතො

යුත්තිහාරසම්පායතො නියුත්යතො යථාරහං නිද්ධායරත්වා යුජ්ජිතබ්යබොති
අත්යථො ගයහතබ්යබොති. 

ඉතියුත්තිහාරසම්පායතසත්තිබලානුභාරූපාරචිතා 

විභාවොනිට්ඨිතා. 

පණ්ඩියතහිපෙ…යප.…ගයහතබ්යබොති. 

4. පදට්ඨාෙහාරසම්පාතවිභාවො 

66. යයෙ යයෙ යුත්තිහාරසම්පායතෙ සුත්තප්පයදසත්ථාෙං
යුත්තිභායවො ආචරියයෙ විභාවියතො, අම්යහහි ච ඤායතො, යසො
යුත්තිහාරසම්පායතො පරිපුණ්යණො, ‘‘කතයමො පදට්ඨාෙහාරසම්පායතො’’ති 

පුච්ඡිතබ්බත්තා ‘‘තත්ථකතයමොපදට්ඨායෙොහාරසම්පායතො’’ති පුච්ඡති. 

පුච්ඡිත්වා යස්මිංසුත්තප්පයදයස වුත්තානිපදට්ඨාොනි නීහරිතානි, තං

සුත්තප්පයදසං නීහරිතුං ‘‘තස්මා රක්ඛිතචිත්තස්ස, 

සම්මාසඞ්කප්පයගොචයරොති ගාථා’’ති වුත්තා. ගාථාත්යථො වුත්යතොව.
‘‘කතයම ගාථාත්ථා කතයමසං ධම්මාෙං පදට්ඨාොනී’’ති පුච්ඡිතබ්බත්තා 

‘‘තස්මා රක්ඛිතචිත්තස්සා’’තිආදි වුත්තං. ‘‘තස්මා රක්ඛිතචිත්තස්සා’’ති
සුත්තප්පයදසස්ස අත්ථභූතා ඉන්ද්රියයසු ගුණත්තද්වාරතා තිණ්ණං සුචරිතාෙං
පදට්ඨාෙං ොම සුචරිතපාරිපූරියා ආසන්ෙකාරණත්තා. 

‘‘සම්මාසඞ්කප්පයගොචයරො’’ති සුත්තප්පයදසස්ස අත්ථභූතා
යෙක්ඛම්මසඞ්කප්පාදයයො සම්මාසඞ්කප්පා සමථස්ස පදට්ඨාෙං ොම
කාමච්ඡන්දආදිනීවරණවික්ඛම්භෙස්ස ආසන්ෙකාරණත්තා. 

‘‘සම්මාදිට්ඨපුයරක්ඛායරො’’ති සුත්තප්පයදසස්ස අත්ථභූතා 
කම්මස්සකතාසම්මාදිට්ඨි ච සප්පච්චයොමරූපදස්සෙසම්මාදිට්ඨි ච
විපස්සොය පදට්ඨාෙං ොම අනිච්චානුභාපස්සොදීෙං වියසසකාරණත්තා. 

‘‘ෙත්වාෙ යදෙබ්බෙ’’න්ති සුත්තප්පයදසස්ස අත්ථභූතා
උදයබ්බයානුභාපස්සොපඤ්ඤා දස්සෙභූමියා පදට්ඨාෙං ොම 

පඨමමග්ගාධිගමස්ස ආසන්ෙකාරණත්තා. ‘‘ථිෙමිද්ධාභිභූ භික්ඛූ’’ති
සුත්තප්පයදසස්ස අත්ථභූතං ථිෙමිද්ධාභිභවෙං වීරියස්ස පදට්ඨාෙං ොම

ආසන්ෙකාරණත්තා. ‘‘සබ්බා දුග්ගතියෙො ජයහ’’ති සුත්තප්පයදසස්ස
අත්ථභූතා පහාතබ්බජහෙභාවොය අරියමග්ගභාවොය පදට්ඨාෙං ොම
පහාතබ්බප්පහායෙෙඅරියමග්ගභාවොපාරිපූරිසම්භවයතො. 

‘‘එත්තයකොව පදට්ඨාෙහාරසම්පායතො පරිපුණ්යණො’’ති වත්තබ්බත්තා 

‘‘නියුත්යතො පදට්ඨායෙො හාරසම්පායතො’’ති වුත්තං. යයෙ යයෙ
සංවණ්ණොවියසසභූයතෙ පදට්ඨාෙහාරසම්පාතභූයතෙ
සුත්තප්පයදසත්ථානි පදට්ඨාොනි නීහරිතානි, යසො යසො 
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සංවණ්ණොවියසසභූයතො පදට්ඨාෙහාරසම්පායතො නියුත්යතො යථාරහං 
නිද්ධායරත්වායුජ්ජිතබ්යබොතිඅත්යථොගයහතබ්යබොති. 

ඉතිපදට්ඨාෙහාරසම්පායතසත්තිබලානුභාරූපාරචිතා 

විභාවොනිට්ඨිතා. 

පණ්ඩියතහිපෙ…යප.…ගයහතබ්යබොති. 

5. ලක්ඛ හාරසම්පාතවිභාවො 

67. යයෙ යයෙ පදට්ඨාෙහාරසම්පායතෙ සුත්තප්පයදසත්ථානි
පදට්ඨාොනි ආචරියයෙ නිද්ධාරිතානි, අම්යහහි ච ඤාතානි, යසො
පදට්ඨාෙහාරසම්පායතොපරිපුණ්යණො, ‘‘කතයමො ලක්ඛණහාරසම්පායතො’’ති

පුච්ඡිතබ්බත්තා ‘‘තත්ථකතයමො ලක්ඛය ො හාරසම්පායතො’’තිආදි වුත්තං. 

තත්ථ යතසු යදසොහාරසම්පාතාදීසු යසොළසසු හාරසම්පායතසු කතයමො 

සංවණ්ණොවියසයසො ලක්ඛ හාරසම්පායතො ොමාතිපුච්ඡති. 

‘‘කතයමහි සුත්තත්යථහි සමාෙලක්ඛණා කතයම ධම්මා ගහිතා’’ති 

පුච්ඡිතබ්බත්තා ‘‘තස්මා’’තිආදි වුත්තං. ‘‘තස්මා රක්ඛිතචිත්තස්ස, 

සම්මාසඞ්කප්පයගොචයරො’’ති සුත්තප්පයදයසෙ වුත්තං ඉදං රක්ඛණං
සතින්ද්රියං ගහිතං, සතින්ද්රියය ගහියත සද්ධාදිපඤ්චින්ද්රියානි ගහිතානි 

භවන්ති ඉන්ද්රියට්යඨෙ සමාෙලක්ඛණත්තා. ‘‘සම්මාදිට්ඨපුයරක්ඛායරො’’ති
සුත්තප්පයදයසෙවුත්තා සම්මාදිට්ඨිගහිතා, සම්මාදිට්ඨියාගහිතායඅරියයො

අට්ඨඞ්ගියකො මග්යගො ගහියතො භවති. තං කිස්ස යහතූති කාරණං පුච්ඡති.

පුච්ඡිත්වා කාරණමාහ ‘‘සම්මාදිට්ඨයතො හී’’තිආදිො. සම්මාදිට්ඨියහතුයතො

සම්මාසඞ්කප්යපො හි යස්මාපභවති, තස්මා, සම්මාසඞ්කප්පයතොසම්මාවාචා 

හි යස්මා පභවති, තස්මා, සම්මාවාචායතො සම්මාකම්මන්යතො හි යස්මා

පභවති, තස්මා, සම්මාකම්මන්තයතො සම්මාආජීයවො හි යස්මා පභවති, 

තස්මා, සම්මාආජීවයතො සම්මාවායායමො හි යස්මා පභවති, තස්මා, 

සම්මාවායාමයතො සම්මාසතිහි යස්මා පභවති, තස්මා, සම්මාසතියතො 

සම්මාසමාධි හි යස්මා පභවති, තස්මා, සම්මාසමාධියතො සම්මාවිමුත්ති හි 

යස්මා පභවති, තස්මා, සම්මාවිමුත්තියතො සම්මාවිමුත්තිඤාණදස්සෙං හි 
යස්මාපභවති, තස්මා, අරියයොඅට්ඨඞ්ගියකොමග්යගොගහියතො භවතීති. 

‘‘එත්තයකොව ලක්ඛණහාරසම්පායතො පරිපුණ්යණො’’ති වත්තබ්බත්තා 

‘‘නියුත්යතො ලක්ඛය ො හාරසම්පායතො’’ති වුත්තං. යයෙ යයෙ 
සංවණ්ණොවියසසභූයතෙ ලක්ඛණහාරසම්පායතෙ සුත්තප්පයදසත්ථා
සමාෙලක්ඛයණෙ ගහිතා භවන්ති, යසො යසො සංවණ්ණොවියසසභූයතො

ලක්ඛණහාරසම්පායතො නියුත්යතො යථාරහං නිද්ධායරත්වා යුජ්ජිතබ්යබොති
අත්යථො ගහියතොති. 

ඉතිලක්ඛණහාරසම්පායතසත්තිබලානුභාරූපාරචිතා 
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විභාවොනිට්ඨිතා. 

පණ්ඩියතහිපෙ…යප.…ගයහතබ්යබොති. 

6. චතුබූහහාරසම්පාතවිභාවො 

68. යයෙ යයෙ ලක්ඛණහාරසම්පායතෙ සුත්තප්පයදසත්ථා
සමාෙලක්ඛයණෙ ගහිතා, යසො ලක්ඛණහාරසම්පායතො පරිපුණ්යණො, 

‘‘කතයමො චතුබූහහාරසම්පායතො’’ති පුච්ඡිතබ්බත්තා ‘‘තත්ථ කතයමො

චතුබූයහො හාරසම්පායතො’’තිආදි වුත්තං. තත්ථ යතසු

යදසොහාරසම්පාතාදීසු යසොළසසු හාරසම්පායතසු කතයමො 

සංවණ්ණොවියසයසො චතුබූහහාරසම්පායතො ොමාතිපුච්ඡති. 

‘‘කතමස්මිං සුත්යත කතයම 
නිරුතයාධිප්පායනිදාෙපුබ්බාපරානුභාසන්ධයයොනිද්ධාරිතා’’තිපුච්ඡිතබ්බත්තා 

‘‘තස්මා’’තිආදි වුත්තං. ‘‘තස්මා රක්ඛිතචිත්තස්සා’’ති සුත්තප්පයදයස

‘‘රක්ඛීයයත රක්ඛිත’’න්ති නිරුත්තිං ‘‘පරිපාලීෙතී’’ති ඉමිො පරියායයෙ

දස්යසති, ඉතිසද්දස්ස ආදයත්ථත්තා ‘‘චින්යතතීති චිත්තං, අත්තයෙො

සන්තාෙං චියෙොතීති චිත්තං, පච්චයයහි චිතන්ති චිත්තං, 

චිත්තවිචිත්තට්යඨෙ චිත්තං, චිත්තකරණට්යඨෙ චිත්තං, රක්ඛිතං චිත්තං

යස්සාති රක්ඛිතචිත්යතො. සම්මා සඞ්කප්යපතීති සම්මාසඞ්කප්යපො, ගායවො

චරන්තිඑත්ථාති යගොචයරො, යගොචයරොවියාති යගොචයරො, සම්මාසඞ්කප්යපො

යගොචයරො අස්සාති සම්මාසඞ්කප්පයගොචයරො. සම්මා පස්සතීති සම්මාදිට්ඨ, 

සම්මාදිට්ඨි පුයරක්ඛායරො අස්සාති සම්මාදිට්ඨපුයරක්ඛායරො. ජාොතීති 

ෙත්වාෙ. උදයයො ච වයයො ච යදෙබ්බෙං. ථිෙඤ්ච මිද්ධඤ්ච ථිෙමිද්ධං, 

අභිභවතීති අභිභූ, ථිෙමිද්ධං අභිභූති ථිෙමිද්ධාභිභූ. භික්ඛතීති භික්ඛූ’’ති
නිරුත්තිපි නීහරිතා. යතොහ – ‘‘ඉති-සද්යදො ආදයත්යථො’’ති (යෙත්ති.

අට්ඨ.68). එසා වුත්තප්පකාරා පඤ්ඤත්ති නිරුත්ති ොමාතිනීහරිතා. 

ඉධ සුත්තප්පයදයස භගවයතො යකො අධිප්පායයොති යච පුච්යඡයය, යෙ 

සප්පුරිසා සබ්බාහි දුග්ගතීහි පරිමුච්චිතුකාමා භවිස්සන්ති, යත සප්පුරිසා 

ධම්මචාරියෙො රක්ඛිතචිත්තා භවිස්සන්තීතිඅයංඅධිප්පායයො. එත්ථ ‘‘තස්මා 

රක්ඛිතචිත්තස්සා’’තිආදිසුත්තප්පයදයස භගවයතො අධිප්පායෙොති
නීහරිතබ්යබො. 

‘‘කතමං නිදාෙ’’න්ති යච පුච්යඡයය, යකොකාලියකො 
සාරිපුත්තයමොග්ගල්ලායෙසු යථයරසු චිත්තං අරක්ඛිත්වා පයදොසයිත්වා
මහාපදුමනිරයය යස්මා උපපන්යෙො, යස්මා භගවා ච සතිආරක්යඛෙ
සමන්ොගයතො සබ්බා දුග්ගතියයො ජහති, තස්මා ච සබ්බා දුග්ගතියයො

ජහිතුකායමො භික්ඛු සප්පුරියසො රක්ඛිතචිත්යතො අස්ස භයවයයාති නිදාෙං 
නීහරිතබ්බං. 
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පටුෙ 

‘‘කතයමොපුබ්බාපරසන්ධී’’තියචපුච්යඡයය, සුත්තම්හි ‘‘සතිොචිත්තං

රක්ඛිතබ්බ’’න්ති යං වචෙං වුත්තං, යතෙ පුබ්බවචයෙෙ අයං ‘‘තස්මා
රක්ඛිතචිත්තස්ස…යප.… සබ්බා දුග්ගතියයො ජයහ’’ති සුත්තප්පයදයසො

අනුභාසන්ධිසංසන්දතිසයමතීති පුබ්බපරානුසන්ධි නිද්ධාරිතබ්යබොති. 

‘‘එත්තයකොව චතුබූහහාරසම්පායතො පරිපුණ්යණො’’ති වත්තබ්බත්තා 

‘‘නියුත්යතො චතුබූයහො හාරසම්පායතො’’ති වුත්තං. යයෙ යයෙ
සංවණ්ණොවියසසභූයතෙ චතුබූහහාරසම්පායතෙ
නිරුතයාධිප්පායනිදාෙපුබ්බාපරානුභාසන්ධි නිද්ධාරිතබ්යබො, යසො යසො

සංවණ්ණොවියසසභූයතො චතුබූහහාරසම්පායතො නියුත්යතො යථාරහං
නිද්ධායරත්වායුජ්ජිතබ්යබොතිඅත්යථොගයහතබ්යබොති. 

ඉතිචතුබූහහාරසම්පායතසත්තිබලානුභාරූපාරචිතා 

විභාවොනිට්ඨිතා. 

පණ්ඩියතහිපෙ…යප.…ගයහතබ්යබොති. 

7. ආවට් හාරසම්පාතවිභාවො 

69. යයෙ යයෙ චතුබූහහාරසම්පායතෙ 
නිරුතයාධිප්පායනිදාෙපුබ්බාපරානුභාසන්ධයයො විභත්තා, යසො
චතුබූහහාරසම්පායතො පරිපුණ්යණො, ‘‘කතයමො ආවට්ටහාරසම්පායතො’’ති

පුච්ඡිතබ්බත්තා ‘‘තත්ථ කතයමො ආවට්ය ො හාරසම්පායතො’’තිආදි වුත්තං.

තත්ථ කතයමො සංවණ්ණොවියසයසො ආවට් හාරසම්පායතො ොමාති
පුච්ඡති. 

‘‘කතයම සුත්තත්ථා කථං ආවට්යටතබ්බා’’ති පුච්ඡිතබ්බත්තා 

‘‘තස්මා’’තිආදි වුත්තං. යෙක්ඛම්මසඞ්කප්පසඞ්ඛාතසම්මාසඞ්කප්පබහුයලො
කසිණාදිවයසෙ, අවිහිංසාසඞ්කප්පසඞ්ඛාතසම්මාසඞ්කප්පබහුයලො
යමත්තාදිවයසෙ අධිගතාය චිත්යතකග්ගතාය චිත්තං ඨයපන්යතො

සංකියලසයතො රක්ඛිතචිත්යතො ොම යහොති, ‘‘තස්මා රක්ඛිතචිත්තස්ස, 

සම්මාසඞ්කප්පයගොචයරො’’ති ඉමිො රක්ඛිතචිත්යත වුත්යත සති යා

එකග්ගතා ආවට්යටතබ්බා, සා අයං එකග්ගතා සමයථො. 

‘‘සම්මාදිට්ඨපුයරක්ඛායරො’’ති ඉමිො සම්මාදිට්ඨිපුයරක්ඛායර වුත්යත සති 

යා පඤ්ඤා ආවට්යටතබ්බා, සා අයං පඤ්ඤා විපස්සො. ‘‘ෙත්වාෙ 

යදෙබ්බෙ’’න්ති ඉමිො උදයබ්බයඤාණසමන්ොගයත වුත්යත සති යා

දුක්ඛපරිජාෙො ආවට්යටතබ්බා, සා අයං දුක්ඛපරිජාෙො දුක්ඛපරිේො. 

‘‘ථිෙමිද්ධාභිභූභික්ඛූ’’තිඉමිොපුග්ගලාධිට්ඨායෙෙයංථිෙමිද්ධාභිභවෙං 

වුත්තං, ඉදං ථිෙමිද්ධාභිභවෙං සමුදෙප්පහාෙං. ‘‘සම්මා දුග්ගතියෙො 

ජයහ’’තිඉමිොයයොසබ්බදුග්ගතිජහෙසඞ්ඛායතොඅනුභාප්පායදොවුත්යතො, යසො

අයං අනුභාප්පායදො නියරොයධො. ඉති දුක්ඛපරිඤ්ඤාය පරිඤ්යඤතබ්බං
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දුක්ඛසච්චං ආවට්යටතබ්බං, සමුදයප්පහායෙෙ පහාතබ්බං සමුදයසච්චං
ආවට්යටතබ්බං, නියරොයධෙ නියරොධසච්චං ආවට්යටතබ්බං, 
සමථවිපස්සොහි මග්ගසච්චං ආවට්යටතබ්බන්ති ඉමානි චත්තාරි සච්චානි 
ආවට්යටතබ්බානීති. 

‘‘එත්තයකොවආවට්යටොහාරසම්පායතොපරිපුණ්යණො’’තිවත්තබ්බත්තා 

‘‘නියුත්යතො ආවට්ය ො හාරසම්පායතො’’ති වුත්තං. යයෙ යයෙ 
සංවණ්ණොවියසසභූයතෙ ආවට්ටහාරසම්පායතෙ සමථාදයයො
ආවට්යටතබ්බා, යසොයසොසංවණ්ණොවියසසභූයතොආවට්ටහාරසම්පායතො 

නියුත්යතො යථාරහංනිද්ධායරත්වායුජ්ජිතබ්යබොතිඅත්යථො ගයහතබ්යබොති. 

ඉතිආවට්ටහාරසම්පායතසත්තිබලානුභාරූපාරචිතා 

විභාවොනිට්ඨිතා. 

පණ්ඩියතහිපෙ…යප.…ගයහතබ්යබොති. 

8. විභත්තිහාරසම්පාතවිභාවො 

70. යයෙ යයෙ ආවට්ටහාරසම්පායතෙ සුත්තත්ථා ආවට්යටතබ්බා, 
යසො ආවට්ටහාරසම්පායතො පරිපුණ්යණො, ‘‘කතයමො

විභත්තිහාරසම්පායතො’’ති පුච්ඡිතබ්බත්තා ‘‘තත්ථ කතයමො 

විභත්තිහාරසම්පායතො’’තිආදිවුත්තං.තත්ථ කතයමො සංවණ්ණොවියසයසො 

විභත්තිහාරසම්පායතො ොමාතිපුච්ඡති. 

‘‘කතයම සුත්තත්ථා කත්ථ විභත්තා’’ති පුච්ඡිතබ්බත්තා ‘‘තස්මා

රක්ඛිතචිත්තස්සා’’තිආදි වුත්තං. යා ‘‘තස්මා…යප.… යගොචයරො’’ති ගාථා
වුත්තා, තිස්සං ගාථායං වුත්යතො කුසලපක්යඛො ධම්යමො කුසලපක්යඛෙ 

ධම්යමෙ සතිසංවයරො ධම්යමො නිද්දිසිතබ්යබො විභජිතබ්යබො, 

අකුසලපක්යඛෙධම්යමෙ නිද්දිසිතබ්යබො විභජිතබ්යබො. 

කථං? ‘‘රක්ඛිතචිත්තස්සා’’ති පයදෙ වුත්යතො කුසලපක්යඛො
සතිසංවයරොධම්යමො‘‘චක්ඛුද්වාරසංවයරො…යප.…මයෙොද්වාරසංවයරො’’ති 
ඡබ්බියධෙ කුසලපක්යඛෙ ධම්යමෙ නිද්දිසිතබ්යබො විභජිතබ්යබො. 

‘‘සම්මාසඞ්කප්යපො’’ති පයදෙ වුත්යතො කුසලපක්යඛො සම්මාසඞ්කප්යපො 
ධම්යමො ‘‘යෙක්ඛම්මසඞ්කප්යපො අබයාපාද-සඞ්කප්යපො
අවිහිංසාසඞ්කප්යපො’’ති තිවියධෙ කුසලපක්යඛෙ ධම්යමෙ විභජිතබ්යබො. 

‘‘සම්මාදිට්ඨපුයරක්ඛායරො’’ති පයදෙ වුත්තා කුසලපක්ඛා ධම්මජාති
‘‘දුක්යඛ ඤාණං, දුක්ඛසමුදයය ඤාණං, දුක්ඛනියරොයධ ඤාණං, 
දුක්ඛනියරොධගාමිනිපටිපදාය ඤාණං, පුබ්බන්යත ඤාණං, අපරන්යත
ඤාණං, පුබ්බන්තාපරන්යත ඤාණං, ඉදප්පච්චයතාපටිච්චසමුප්පන්යෙසු
ධම්යමසුඤාණ’’න්ති (ධ.ස.1063) අට්ඨවියධෙකුසලපක්යඛෙධම්යමෙ

විභජිතබ්බා. ‘‘ෙත්වාෙ යදෙබ්බෙ’’න්ති පයදෙ වුත්තං
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කුසලපක්ඛඋදයබ්බයඤාණං ධම්මජාතං පඤ්ඤාසවියධෙ

උදයබ්බයඤායණෙකුසලපක්යඛෙවිභජිතබ්බං. ‘‘ථිෙමිද්ධාභිභූ’’තිපයදෙ
වුත්තං ථිෙමිද්ධාභිභවෙං කුසලපක්ඛං ධම්මජාතං
‘‘යසොතාපත්තිමග්ගාභිභවෙං සකදාගාමිමග්ගාභිභවෙං 
අොගාමිමග්ගාභිභවෙං අරහත්තමග්ගාභිභවෙ’’න්ති චතුබ්බියධෙ
කුසලපක්යඛෙ විභජිතබ්බං. 

සතිසංවයරො කුසලපක්යඛො ‘‘යලොකියයො සතිසංවයරො, යලොකුත්තයරො
සතිසංවයරො’’ති දුබ්බියධෙ විභජිතබ්යබොති. යලොකියයො සතිසංවයරො
කාමාවචයරොවාති එකවියධෙ විභජිතබ්යබො. යලොකුත්තරා සතිසංවයරො
‘‘දස්සෙභූමි, භාවොභූමී’’ති දුබ්බියධෙ විභජිතබ්යබො. කාමාවචයරො 
සතිසංවයරො ‘‘කායානුභාපස්සොසතිසංවයරො යවදොනුභාපස්සොසතිසංවයරො
චිත්තානුභාපස්සොසතිසංවයරො ධම්මානුභාපස්සොසතිසංවයරො’’ති චතුබ්බියධෙ
විභජිතබ්යබො.යලොකුත්තයරොසතිසංවයරොපිතථා චතුබ්බියධෙවිභජිතබ්යබො.
සම්මාසඞ්කප්පසම්මාදිට්ඨියයොපි යලොකියයලොකුත්තරවයසෙ 
දුබ්බිධාදියභයදෙ විභජිතබ්බා. පදට්ඨායෙෙපි පදට්ඨාෙහාරසම්පායත
වුත්තෙයයෙ විභජිතබ්බා. 

අකුසලපක්යඛෙ ‘‘අරක්ඛියතෙ චිත්යතො’’ති පයදෙ වුත්යතො
අසංවයරො ‘‘චක්ඛුඅසංවයරො …යප.… කායඅසංවයරො, 
යචොපෙකායඅසංවයරො, වාචාඅසංවයරො, මයෙොඅසංවයරො’’ති අට්ඨවියධෙ

විභජිතබ්යබො. ‘‘මිච්ඡාදිට්ඨහයතො’’ති පයදෙ ගහියතො මිච්ඡාසඞ්කප්යපො 
‘‘කාමවිතක්යකො බයාපාදවිතක්යකො විහිංසාවිතක්යකො’’ති තිවියධෙ

විභජිතබ්යබො. ‘‘මිච්ඡාදිට්ඨී’’ති පයදෙ වුත්තා මිච්ඡාදිට්ඨි ‘‘දුක්යඛ 
අඤ්ඤාණං…යප.…ඉදප්පච්චයතාපටිච්චසමුප්පන්යෙසු ධම්යමසු
අඤ්ඤාණ’’න්ති අට්ඨවියධෙ විභජිතබ්බා, ද්වාසට්ඨිදිට්ඨිවියධෙපි
විභජිතබ්බා.ථිෙමිද්ධං පඤ්චවියධෙසසඞ්ඛාරිකවියධෙවිභජිතබ්බං. 

‘‘එත්තයකොව විභත්තිහාරසම්පායතො පරිපුණ්යණො’’ති වත්තබ්බත්තා 

‘‘නියුත්යතො විභත්තිහාරසම්පායතො’’ති වුත්තං. යයෙ යයෙ 
සංවණ්ණොවියසසභූයතෙ විභත්තිහාරසම්පායතෙ සුත්තප්පයදසත්ථා
විභත්තා, යසො යසො සංවණ්ණොවියසසභූයතො විභත්තිහාරසම්පායතො 

නියුත්යතොතියථාරහනිද්ධායරත්වායුජ්ජිතබ්යබොතිඅත්යථො ගයහතබ්යබොති. 

ඉතිවිභත්තිහාරසම්පායතසත්තිබලානුභාරූපාරචිතා 

විභාවොනිට්ඨිතා. 

පණ්ඩියතහිපෙ…යප.…ගයහතබ්යබොති. 
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9. පරිවත්තෙහාරසම්පාතවිභාවො 

71. යයෙ යයෙ විභත්තිහාරසම්පායතෙ සුත්තප්පයදසත්ථා විභත්තා, 
යසො විභත්තිහාරසම්පායතො පරිපුණ්යණො, ‘‘කතයමො

පරිවත්තෙහාරසම්පායතො’’ති පුච්ඡිතබ්බත්තා ‘‘තත්ථකතයමොපරිවත්තයෙො 

හාරසම්පායතො’’තිආදිවුත්තං. 

‘‘කතයමසුත්තප්පයදසත්ථාකථං පරිවත්යතතබ්බා’’ති පුච්ඡිතබ්බත්තා 

‘‘තස්මා’’තිආදි වුත්තං. යා ‘‘තස්මා…යප.… යගොචයරො’’ති ගාථා වුත්තා, 
තායගාථායයාසමථවිපස්සොනිද්ධාරිතා, තාය සමථවිපස්සොයභාවිතාය

අකුසලාෙංනියරොයධො ඵලං පයයොජෙං යහොති, පරිඤ්ඤාතං දුක්ඛං යහොති, 
සමුදයයො පහීයෙො යහොති, මග්යගො භාවියතො යහොතීති පරිවත්යතතබ්යබො.
පටිපක්යඛෙ පෙ සමථවිපස්සොය අභාවිතාය අකුසලාෙං අනියරොයධො, 
අපරිඤ්ඤාතං දුක්ඛං, සමුදයයො අප්පහීයෙො, මග්යගො අභාවියතො යහොතීති 
පරිවත්යතතබ්යබො. 

‘‘එත්තයකොවපරිවත්තෙහාරසම්පායතොපරිපුණ්යණො’’තිවත්තබ්බත්තා 

‘‘නියුත්යතො පරිවත්තයෙො හාරසම්පායතො’’ති වුත්තං. යයෙ යයෙ 
සංවණ්ණොවියසසභූයතෙ පරිවත්තෙහාරසම්පායතෙ සුත්තප්පයදසත්ථා
පරිවත්යතතබ්බා, යසො යසො සංවණ්ණොවියසසභූයතො

පරිවත්තෙහාරසම්පායතො නියුත්යතො යථාරහං නීහරිත්වා යුජ්ජිතබ්යබොති
අත්යථොගයහතබ්යබොති. 

ඉතිපරිවත්තෙහාරසම්පායතසත්තිබලානුභාරූපාරචිතා 

විභාවොනිට්ඨිතා. 

පණ්ඩියතහිපෙ…යප.…ගයහතබ්යබොති. 

10. යවවචෙහාරසම්පාතවිභාවො 

72. යයෙ යයෙ පරිවත්තෙහාරසම්පායතෙ සුත්තප්පයදසත්ථා
පරිවත්යතතබ්බා, යසො පරිවත්තයෙො හාරසම්පායතොති පරිපුණ්යණො, 

‘‘කතයමො යවවචයෙො හාරසම්පායතො’’ති පුච්ඡිතබ්බත්තා ‘‘තත්ථ කතයමො

යවවචයෙොහාරසම්පායතො’’තිආදි වුත්තං. 

‘‘කතයමසං සුත්තප්පයදසත්ථාෙං, සුත්තපදාෙං වා කතමානි

යවවචොනී’’තිපුච්ඡිතබ්බත්තා ‘‘තස්මා’’තිආදි වුත්තං.යා‘‘තස්මා…යප.…
යගොචයරො’’ති ගාථා වුත්තා, තාය ගාථාය ‘‘රක්ඛිතචිත්තස්සා’’ති පයදෙ

වුත්තස්ස චිත්තස්ස, ‘‘රක්ඛිතචිත්තස්සා’’ති එත්ථ චිත්තස්ස පදස්ස වා 

‘‘චිත්තං…යප.… විජානිතත්ත’’න්ති යං වචෙං වුත්තං, ඉදං වචෙං 
යවවචෙං, ‘‘මාෙසං හදය’’න්තිආදිවචෙම්පි (ධ. ස. 17, 63) චිත්තස්ස
යවවචෙං. ‘‘සම්මාසඞ්කප්පයගොචයරො’’ති එත්ථ සම්මාසඞ්කප්පස්ස 

‘‘යෙක්ඛම්මසඞ්කප්යපො අබයාපාදසඞ්කප්යපො අවිහිංසාසඞ්කප්යපො’’ති යං
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වචෙංවුත්තං, ඉදං වචෙං යවවචෙං, ‘‘තක්යකොවිතක්යකො’’තිආදි (ධ.ස.
7) වචෙම්පි සම්මාසඞ්කප්පස්ස යවවචෙං. ‘‘සම්මාදිට්ඨිපුයරක්ඛායරො’’ති

එත්ථ සම්මාදිට්ඨිපදස්ස ‘‘සම්මාදිට්ඨ ොම පේොසත්ථං පේොඛග්යගො

පේොරතෙංපේොපයතොයදො පේොපාසායදො’’තියංවචෙංවුත්තං, ඉදං 
වචෙංයවවචෙං, ‘‘පඤ්ඤාපජාෙොවිචයයො’’තිආදි(ධ.ස.16) වචෙම්පි
සම්මාදිට්ඨිපදස්සයවවචෙං. ‘‘ථිෙංථියොථියිතත්තංචිත්තස්ස, චිත්තස්ස
අකල්ලතා අකම්මඤ්ඤතා ඔොයහො පරියයොොයහො
අන්යතොසඞ්යකොයචො’’ති(ධ.ස.1162-1163) යංවචෙංවුත්තං, ඉදංවචෙං
ථිෙස්ස යවවචෙං. ‘‘කායස්ස අකල්ලතා අකම්මඤ්ඤතා කායාලසියං
යසොප්පං සුපො සුප්පිතත්ත’’න්ති (ධ. ස. 1163) යං වචෙං වුත්තං, ඉදං
වචෙං මිද්ධස්ස යවවචෙං. ‘‘භික්ඛයකො භික්ඛූ’’තිආදිකං (පාරා. 45; විභ.
510) යං වචෙං වුත්තං, ඉදං වචෙං භික්ඛුපදස්ස යවවචෙං. ‘‘දුග්ගති
අපායයොවිනිපායතොවට්ටදුක්ඛංසංසායරො’’තිආදිකංයං වචෙංවුත්තං, ඉදං
වචෙංදුග්ගතිපදස්සයවවචෙං.ඉතියවවචොනිනීහරිතානි. 

‘‘එත්තයකොව යවවචෙහාරසම්පායතො පරිපුණ්යණො’’ති වත්තබ්බත්තා 

‘‘නියුත්යතො යවවචයෙො හාරසම්පායතො’’ති වුත්තං. යයෙ යයෙ 
සංවණ්ණොවියසසභූයතෙ යවවචෙහාරසම්පායතෙ යවවචොනි
නීහරිතානි, යසො යසො සංවණ්ණොවියසසභූයතො යවවචෙහාරසම්පායතො 

නියුත්යතො යථාසම්භවංනීහරිත්වායුජ්ජිතබ්යබොතිඅත්යථො ගහියතොති. 

ඉතියවවචෙහාරසම්පායතසත්තිබලානුභාරූපාරචිතා 

විභාවොනිට්ඨිතා. 

පණ්ඩියතහිපෙ…යප.…ගයහතබ්යබොති. 

11. පේෙත්තිහාරසම්පාතවිභාවො 

73. යයෙ යයෙ යවවචෙහාරසම්පායතෙ යවවචොනි නිද්ධාරිතානි, 
යසො යවවචෙහාරසම්පායතො පරිපුණ්යණො, ‘‘කතයමො

පඤ්ඤත්තිහාරසම්පායතො’’ති පුච්ඡිතබ්බත්තා ‘‘තත්ථ කතයමො

පේෙත්තිහාරසම්පායතො’’තිආදිවුත්තං. 

‘‘කතමා සුත්තප්පයදසභූතා පඤ්ඤත්ති කතයමසං ධම්මාෙං 

පඤ්ඤත්තී’’ති පුච්ඡිතබ්බත්තා ‘‘තස්මා’’තිආදි වුත්තං. ‘‘තස්මා

රක්ඛිතචිත්තස්සා’’ති පඤ්ඤත්ති සතියා පදට්ඨාෙස්ස රක්ඛිතබ්බස්ස

චිත්තස්ස පඤ්ඤාපෙයතො සතියා පදට්ඨාෙපේෙත්ති ොම. සතියා හි
රක්ඛිතබ්බං චිත්තං සතියා පදට්ඨාෙං අධිට්ඨාෙං ොම. යතොහ 

අට්ඨකථාෙං – ‘‘අධිට්ඨහිත්වා රක්ඛන්තියා සතියා රක්ඛියමාෙං චිත්තං

තස්සාඅධිට්ඨාෙංවිය යහොතී’’ති. ‘‘සම්මාසඞ්කප්පයගොචයරො’’තිපඤ්ඤත්ති

සමථස්ස භාවොය පඤ්ඤාපෙයතො සමථස්ස භාවොපේෙත්ති ොම. 

‘‘සම්මාදිට්ඨපුයරක්ඛායරො, ෙත්වාෙ යදෙබ්බෙ’’න්ති පඤ්ඤත්ති 
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පටුෙ 

දස්සෙභූමියා නික්යඛපස්ස පඤ්ඤාපෙයතො නික්යඛපපේෙත්ති ොම. 

‘‘ථිෙමිද්ධාභිභූභික්ඛූ’’තිසමුදයස්ස අෙවයසසප්පහාෙස්සපඤ්ඤාපෙයතො 

අෙවයසසප්පහාෙපේෙත්ති ොම. ‘‘සබ්බා දුග්ගතියෙො ජයහ’’ති

පඤ්ඤත්ති මග්ගස්ස අරියමග්ගස්ස භාවොය පඤ්ඤාපෙයතො 

භාවොපේෙත්ති ොම. 

‘‘එත්තයකොවපඤ්ඤත්තිහාරසම්පායතොපරිපුණ්යණො’’තිවත්තබ්බත්තා 

‘‘නියුත්යතො පේෙත්තිහාරසම්පායතො’’ති වුත්තං. යයෙ යයෙ 
සංවණ්ණොවියසසභූයතෙ පඤ්ඤත්තිහාරසම්පායතෙ පඤ්ඤත්තිප්පයභදා
නිද්ධාරිතා, යසො යසො සංවණ්ණොවියසසභූයතො පඤ්ඤත්තිහාරසම්පායතො 

නියුත්යතො යථාරහංනිද්ධායරත්වායුජ්ජිතබ්යබොතිඅත්යථො ගයහතබ්යබොති. 

ඉතිපඤ්ඤත්තිහාරසම්පායතසත්තිබලානුභාරූපාරචිතා 

විභාවොනිට්ඨිතා. 

පණ්ඩියතහිපෙ…යප.…ගයහතබ්යබොති. 

12. ඔතර හාරසම්පාතවිභාවො 

74. යයෙ යයෙ පඤ්ඤත්තිහාරසම්පායතෙ පඤ්ඤත්තිප්පයභදා
නිද්ධාරිතා, යසො පඤ්ඤත්තිහාරසම්පායතො පරිපුණ්යණො, ‘‘කතයමො

ඔතරයණො හාරසම්පායතො’’ති පුච්ඡිතබ්බත්තා ‘‘තත්ථ කතයමො ඔතරය ො

හාරසම්පායතො’’තිආදිමාහ. 

‘‘තත්ථ තිස්සං ගාථායං කතමානි ඉන්ද්රියානි නිද්ධායරත්වා කතයමහි

නිද්ධාරියතහි ධම්යමහි ඔතරතී’’ති පුච්ඡිතබ්බත්තා ‘‘තස්මා’’තිආදි වුත්තං.
යා ‘‘තස්මා රක්ඛිතචිත්තස්සා’’තිආදිගාථා වුත්තා, තිස්සං ගාථායං 

‘‘තස්මා…යප.… පුයරක්ඛායරො’’ති සුත්තප්පයදයසෙ සම්මාදිට්ඨි ගහිතා, 

සම්මාදිට්ඨියා ගහිතාය පේචින්ද්රිොනි සද්ධාදිපඤ්චින්ද්රියානි ගහිතානි
භවන්ති. 

තානියෙව සද්ධාදිපඤ්චින්ද්රියානි විජ්ජායඋපකාරත්තාවාපදට්ඨාෙත්තා

වා විජ්ජා භවන්ති, විජ්ජුප්පාදා තාදිසාය විජ්ජාය උප්පාදා උප්පාදයහතුයතො 
අවිජ්ජානියරොයධො සම්භවති, අවිජ්ජානියරොධා සඞ්ඛාරනියරොයධො 

සම්භවති…යප.… ජාතිනියරොධා ජරාමර නියරොයධො සම්භවතීති. අෙං 
ඔතරණා පටිච්චසමුප්පායදෙපඤ්චින්ද්රියාෙංඔතරණාොම. 

තානියයව පඤ්චින්ද්රියානි සීලක්ඛන්යධෙ සමාධික්ඛන්යධෙ 
පඤ්ඤාක්ඛන්යධෙ තීහි ඛන්යධහි සඞ්ගහිතානි භවන්ති සද්ධාවීරියයහි

සීලසම්භවයතො, සතියා ච පඤ්ඤානුභාවත්තකත්තා. අෙං ඔතරණා ඛන්යධහි 
පඤ්චින්ද්රියාෙංඔතරණාොම. 
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තානියයවපඤ්චින්ද්රියානිසඞ්ඛාරපරියාපන්ොනිභවන්ති.යය සඞ්ඛාරා

අොසවා භවන්ති, භවඞ්ගා භවයහතූ යෙො භවන්ති, යත අොසවා සඞ්ඛාරා

ධම්මධාතුසඞ්ගහිතා භවන්ති ධම්මධාතුයා අන්යතොගධත්තා. අෙං ඔතරණා
ධාතූහිපඤ්චින්ද්රියාෙංඔතරණා ොම. 

සා අොසවා ධම්මධාතු ධම්මායතෙපරියාපන්ො භවති, යං ආයතෙං

අොසවං භවති, භවඞ්ගං භවයහතු යෙො භවති. අෙං ඔතරණා ආයතයෙහි
ධම්මධාතුයාඔතරණා ොම. 

‘‘එත්තයකොවඔතරයණොහාරසම්පායතොපරිපුණ්යණො’’තිවත්තබ්බත්තා 

‘‘නියුත්යතො ඔතරය ො හාරසම්පායතො’’ති වුත්තං. යයෙ යයෙ
සංවණ්ණොවියසසභූයතෙ ඔතරණහාරසම්පායතෙ සුත්තප්පයදසත්ථා
ඔතරිතබ්බා, යසොයසොසංවණ්ණොවියසසභූයතොඔතරයණොහාරසම්පායතො 

නියුත්යතො යථාරහංනිද්ධායරත්වායුජ්ජිතබ්යබොතිඅත්යථො ගයහතබ්යබොති. 

ඉතිඔතරණහාරසම්පායතසත්තිබලානුභාරූපාරචිතා 

විභාවොනිට්ඨිතා. 

පණ්ඩියතහිපෙ…යප.…ගයහතබ්යබොති. 

ඉයතො පට්ඨාය ‘‘තත්ථ කතයමො’’තිආදිඅනුභාසන්ධයත්යථො ච
පරියයොසායෙ ‘‘නියුත්යතො’’තිආදිඅනුභාසන්ධයත්යථො ච
වුත්තෙයානුභාසායරයෙව විඤ්ඤාතබ්යබො. කත්ථචි කත්ථචි පායඨ
අපාකටංයයවයථාබලංකථයිස්සාම. 

13. යසොධෙහාරසම්පාතවිභාවො 

75. ෙත්ථාතියස්මිංපඤ්යහ. ආරම්යභො අත්යථො සුද්යධො පරිපුණ්යණො, 

යසො පඤ්යහො නිරවයසසයතො විස්සජ්ජියතො භවති. ෙත්ථ පඤ්යහ පෙ 

ආරම්යභො අත්යථො ෙ සුද්යධො අපරිපුණ්යණො යකොචි විස්සජ්යජතබ්යබො 
අවසිට්යඨො, යසොපඤ්යහොතාවවිස්සජ්ජියතොෙභවති. 

15. පරික්ඛාරහාරසම්පාතවිභාවො 

77. ‘‘තස්මා රක්ඛිතචිත්තස්සා’’ති පයදෙ යයො සතිසංවයරො වුත්යතො, 

අයං සතිසංවයරො සමථස්ස පරික්ඛායරො. ‘‘සම්මාසඞ්කප්පයගොචයරො’’ති 
පයදෙයයොසම්මාසඞ්කප්යපොවුත්යතො, යසොසම්මාසඞ්කප්යපොවිපස්සොය
පරික්ඛායරොති විභජිත්වායයොයජතබ්යබො. 

16. සමායරොපෙහාරසම්පාතවිභාවො 

78. ‘‘තස්මා රක්ඛිතචිත්තස්සා’’තිපයදෙයංරක්ඛිතචිත්තංවුත්තං, තං 

රක්ඛිතචිත්තං තිණ්ණං සුචරිතාෙං කම්මාෙං පදට්ඨාෙං. සම්මාදිට්ඨියා
භාවිතාය අරියයො අට්ඨඞ්ගියකො මග්යගො භාවියතො භවති එකයතො 
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භාවිතබ්බත්තා, පදට්ඨාෙකාරණත්තා ච. යතෙ වුත්තං – ‘‘සම්මාදිට්ඨයතො

හී’’තිආදි. යස්ස අරහයතො සමාධිවිමුත්ති භවති, අයං අරහා අනුපාදියසයසො

පුග්ගයලො, අයංසමාධිවිමුත්ති අනුපාදියසසානිබ්බාෙධාතු. 

‘‘යදසොහාරසම්පාතාදියකො හාරසම්පායතො යයෙ
යසොළසප්පයභදභායවෙ සුත්තප්පයදසත්යථ නිද්ධායරත්වා යුජ්ජියතො, 
යසොළසප්පයභදභායවො යකෙ අම්යහහි සද්දහිතබ්යබො’’ති වත්තබ්බත්තා 

‘‘යතොහා’’තිආදි වුත්තං. යතෙ යසොළසප්පයභදභායවෙ ආයස්මා

මහාකච්චායෙො ‘‘යසොළස…යප.… සුත්ත’’න්ති යං වචෙං ආහ, යතෙ
වචයෙෙයසොළසප්පයභදභායවො තුම්යහහිසද්දහිතබ්යබො. 

‘‘එත්තයකොව හාරසම්පායතො පරිපුණ්යණො’’ති වත්තබ්බත්තා 

‘‘නියුත්යතො හාරසම්පායතො’’ති වුත්තං. යයෙ යයෙ 
සංවණ්ණොවියසසභූයතෙ යදසොහාරසම්පායතෙ සුත්තප්පයදසත්ථා
නිද්ධාරිතා, යසො යසො සංවණ්ණොවියසසභූයතො

යදසොහාරසම්පාතාදිහාරසම්පායතො නියුත්යතො යථාරහං නිද්ධායරත්වා

යුජ්ජිතබ්යබොතිඅත්යථො ගයහතබ්යබො, අට්ඨකථාෙඤ්ච(යෙත්ති.අට්ඨ.73, 
76) තථා නිද්ධායරත්වායුජ්ජියතොති. 

ඉතියදසොහාරසම්පාතාදිහාරසම්පායතසත්තිබලානුභාරූපා 

රචිතාවිභාවොනිට්ඨිතා. 

පණ්ඩියතහි පෙ අට්ඨකථාටීකානුභාසායරෙ ගම්භීරත්යථො විත්ථාරයතො 
විභජිත්වාගයහතබ්යබොති. 

ෙෙසමුට්ඨාෙවිභාවො 

79. යයෙ යයෙ සංවණ්ණොවියසසභූයතෙ යදසොහාරසම්පාතාදිො
හාරසම්පායතෙ එකසුත්තප්පයදසත්ථා නිද්ධායරත්වා විභත්තා, යසො 
සංවණ්ණොවියසසභූයතො යදසොහාරසම්පාතාදිහාරසම්පායතො

පරිපුණ්යණො, ‘‘කතමංෙයසමුට්ඨාෙ’’න්ති පුච්ඡිතබ්බත්තා ‘‘තත්ථකතමං

ෙෙසමුට්ඨාෙ’’න්තිආදි ආරද්ධං. අට්ඨකථාෙං පෙ –‘‘එවං
ොොසුත්තවයසෙ, එකසුත්තවයසෙ ච හාරවිචාරං දස්යසත්වා ඉදානි
ෙයවිචාරං දස්යසතුං ‘තත්ථ කතමං ෙයසමුට්ඨාෙ’න්තිආදි ආරද්ධ’’න්ති
(යෙත්ති. අට්ඨ. 79) වුත්තං. ‘‘තත්ථකතයමොෙන්දියාවට්ටෙයයො’’තිආදිං
අොරභිත්වා ‘‘තත්ථ කතමං ෙයසමුට්ඨාෙ’’න්තිආදිආරම්භයෙ කාරණං 

අට්ඨකථාෙං වුත්තයමව. තත්ථ තත්ථාති යතසු හාරාදීසු යයො අත්ථෙයයො
සංවණ්ණොෙයයෙ නිද්දිට්යඨො, තස්යසව අත්ථෙයස්ස සමුට්ඨාෙං භූමිං

පුච්ඡති ‘‘කතමංෙෙසමුට්ඨාෙ’’න්ති. 
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කිඤ්චාපි සංවණ්ණොෙයා නිද්දිට්ඨා, තථාපි 
අත්ථෙයසංවණ්ණොෙයාෙං වියසසස්ස පාකටං කාතුං පුෙ කථයිස්සාම.
තණ්හාඅවිජ්ජාහි සංකියලසපක්ඛස්ස සුත්තත්ථස්ස චතුසච්චයයොජෙමුයඛෙ
ෙයෙලක්ඛයණො සංවණ්ණොවියසයසො යචව සමථවිපස්සොහි
යවොදාෙපක්ඛස්ස සුත්තත්ථස්ස චතුසච්චයයොජෙමුයඛෙ ෙයෙලක්ඛයණො 

සංවණ්ණොවියසයසො ච ෙන්දිොවට්ය ොෙයෙො ොම.තීහි අකුසලමූයලහි
යලොභාදීහි සංකියලසපක්ඛස්ස සුත්තත්ථස්ස චතුසච්චයයොජෙමුයඛෙ 
ෙයෙලක්ඛයණොසංවණ්ණොවියසයසොයචවතීහිකුසලමූයලහිඅයලොභාදීහි
යවොදාෙපක්ඛස්ස සුත්තත්ථස්ස චතුසච්චයයොජෙමුයඛෙ ෙයෙලක්ඛයණො

සංවණ්ණොවියසයසො ච තිපුක්ඛයලො ෙයෙො ොම. චතූහි සුභසඤ්ඤාදීහි
විපල්ලායසහි සකලසංකියලසපක්ඛස්ස සුත්තත්ථස්ස
චතුසච්චයයොජෙමුයඛෙ ෙයෙලක්ඛයණො සංවණ්ණොවියසයසො යචව
චතූහි අසුභසඤ්ඤාදීහි අවිපල්ලායසහි සතිපට්ඨායෙහි, සද්ධින්ද්රියයහි වා 
යවොදාෙපක්ඛස්ස සුත්තත්ථස්ස චතුසච්චයයොජෙමුයඛෙ ෙයෙලක්ඛයණො

සංවණ්ණොවියසයසො ච සීහවික්කීළියතො ෙයෙො ොමාති වුත්තා ෙයා 

සංවණ් ොෙො ොම. යතසං සංවණ්ණොෙයාෙං සමුට්ඨාෙං පුච්ඡති 
‘‘කතමංෙයසමුට්ඨාෙ’’න්ති. 

ෙයා පෙ ොොසුත්තයතො නිද්ධාරියතහි තණ්හාඅවිජ්ජාදීහි මූලපයදහි 
චතුසච්චයයොජොය ෙයයතො අනුභාබුජ්ඣියමායෙො දුක්ඛාදිඅත්යථො. යසො හි

මග්ගඤාණං ෙයති සම්පායපතීති ‘‘ෙයෙො’’ති වුත්යතො, යසො අත්ථෙයෙො 
ොම. තස්යසව අත්ථෙයස්ස සමුට්ඨාෙං පුච්ඡති ‘‘කතමං 
ෙයසමුට්ඨාෙ’’න්ති? තස්මා චතුසච්චයයොජොය ෙයග්ගාහයතො නීයති 

අනුභාපුච්ඡීයතීති ෙයෙො, යකො යසො? සුත්තත්ථභූයතො දුක්ඛාදියකො අත්යථො.

ෙයතිමග්ගඤාණංපායපතීතිවා ෙයෙො, දුක්ඛාදියකො අත්යථොව.යතොහ–
‘‘අනුභාබුජ්ඣියමායෙො දුක්ඛාදිඅත්යථො. යසො හි මග්ගඤාණං ෙයති 
සම්පායපතීතිෙයයො’’ති(යෙත්ති.අට්ඨ.79). සමුට්ඨහන්තිෙයාඑයතොති 

සමුට්ඨාෙං, කිං තං? අවිජ්ජාතණ්හාදිකාරණං, තංදීපො සංවණ්ණො ච. 
අවිජ්ජාතණ්හාදිො හි දුක්ඛාදිඅත්ථෙයා සම්භවන්ති. අථ වා

අවිජ්ජාතණ්හාදීහි චතුසච්චයයොජො සමුට්ඨාෙං ොම.යතෙවුත්තං–‘‘කිං
පෙ තං? තංතංමූලපයදහි චතුසච්චයයොජො’’ති (යෙත්ති. අට්ඨ. 79). එවං
අත්යථ ගය්හමායෙ සති සංවණ්ණොෙයාපි ගහිතා යහොන්ති, ෙයාෙං

සමුට්ඨාෙං ෙෙසමුට්ඨාෙං, තස්මිංෙයසමුට්ඨායෙ. 

‘‘කතමං ෙන්දියාවට්ටෙයසමුට්ඨාෙ’’න්ති පුච්ඡිතබ්බත්තා පඨමං

ෙන්දියාවට්ටෙයසමුට්ඨාෙංදස්යසතුං ‘‘පුබ්බායකොටිෙපේොෙතී’’තිආදි
වුත්තං. ෙන්දියාවට්ටෙයසමුට්ඨාෙභූතාය අවිජ්ජාය ච තණ්හාය ච පුබ්බා
යකොටි ‘‘අසුකස්ස බුද්ධස්ස භගවයතො උප්පජ්ජෙකායල උප්පන්ො, 
අසුකස්ස චක්කවත්තියෙො උප්පජ්ජෙකායල උප්පන්ො’’ති ෙ පඤ්ඤායති
යකොටියාඅභාවයතොතියයොජො. ‘‘අවිජ්ජාතණ්හාසුකතමානීවරණං, කතමා
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සංයයොජෙ’’න්ති පුච්ඡිතබ්බත්තා ‘‘තත්ථ අවිජ්ජා නීවර ං තණ්හා

සංයෙොජෙ’’න්ති වුත්තං. තත්ථාති තාසු අවිජ්ජාතණ්හාසු.

ආදීෙවපටිච්ඡාදිකත්තා අවිජ්ජා නීවර ං. භයවසු සංයයොජෙයතො තණ්හා 

සංයෙොජෙං. ‘‘අවිජ්ජානීවරණා සත්තා කථං විචරන්ති, කථං වුච්චන්ති, 
තණ්හාසංයයොජොසත්තාකථංවිචරන්තිකථංවුච්චන්තී’’තිපුච්ඡිතබ්බත්තා 

‘‘අවිජ්ජානීවර ා සත්තා’’තිආදි වුත්තං. අවිජ්ජානීවරණයමයතසමත්ථීති 

අවිජ්ජානීවර ා. අවිජ්ජාය සංයුත්තාවියපවත්තාඅවිජ්ජායඅභිනිවිසවත්ථූසු

සංයුත්තා විය පවත්තා සත්තා අවිජ්ජාපක්යඛෙ විපල්ලායසෙ

නිච්චාදිඅභිනියවසවත්ථුභූයත රූපාදිආරම්මයණ විචරන්ති විවිධා චරන්ති

පවත්තන්ති, යත නිච්චාදිඅභිනිවිසන්තා විචරන්තා සත්තා ‘‘දිට්ඨචරිතා’’ති

වුච්චන්ති. තණ්හාසංයයොජෙයමයතසන්ති තණ්හාසංයෙොජො. තණ්හාය
සංයුත්තාවියපවත්තා, තණ්හායවා ආරම්මණභූයතවත්ථුකායමසංයුත්තා

විය පවත්තා සත්තා තණ්හාපක්යඛෙ අට්ඨසතතණ්හාවිචරියතෙ

ආරම්මණභූයතවත්ථුස්මිං විචරන්ති පවත්තන්තීතිඅත්යථො. 

‘‘දිට්ඨිචරිතා සත්තා කං පටිපත්තිං අනුභායුත්තා විහරන්ති, තණ්හාචරිතා
සත්තා කං පටිපත්තිං අනුභායුත්තා විහරන්තී’’ති පුච්ඡිතබ්බත්තා 

‘‘දිට්ඨචරිතා’’තිආදි වුත්තං. දිට්ඨිචරිතා සත්තා ඉයතො සාසෙයතො බහිද්ධා
පබ්බජිතා යහොන්තාපි ‘‘සුයඛෙ අධිගන්තබ්බං සුඛං ෙත්ථි, දුක්යඛෙ
අධිගන්තබ්බංසුඛංපෙ අත්ථී’’තිමෙසිකයරොන්තාඅත්තකිලමථානුභායයොගං

පඤ්චාතපාදිපටිපත්තිං අනුභායුත්තා විහරන්ති. තණ්හාචරිතා සත්තා ඉයතො 
සාසෙයතො බහිද්ධා පබ්බජිතා යහොන්තාපි ‘‘කායම පටියසවන්තා යලොකං
වඩ්ොයපන්තා බහුං පුඤ්ඤං වඩ්ොයපන්තී’’ති මෙසි කයරොන්තා කායමසු
කාමසුඛල්ලිකානුභායයොගංපටිපත්තිංඅනුභායුත්තා විහරන්ති. 

‘‘කස්මා දිට්ඨිචරිතා තථාවිධං පටිපත්තිං අනුභායුත්තා විහරන්ති, කස්මා
තණ්හාචරිතා තථාවිධං පටිපත්තිං අනුභායුත්තා විහරන්තී’’ති පුච්ඡිතබ්බත්තා 

‘‘තත්ථ කිං කාර ’’න්තිආදි වුත්තං. තත්ථාති තත්ථ යතසු

දිට්ඨිචරිතතණ්හාචරියතසු. ෙං යස්මාකාරණාවිහරන්ති, තංකාරණංකින්ති

පුච්ඡති. ඉයතො සාසෙයතො බහිද්ධා යයසං පුග්ගලාෙං සච්චවවත්ථාෙං
ෙත්ථි, චතුසච්චප්පකාසොකුයතො ච අත්ථි, සමථවිපස්සොයකොසල්ලං වා

උපසමසුඛප්පත්තිවා කුයතොඅත්ථි, යත පුග්ගලාඋපසමසුඛස්සඅෙභිඤ්ඤා
විපරීතයචතා හුත්වා එවං ආහංසු ‘‘සුයඛෙ අධිගන්තබ්බං සුඛං ෙත්ථි, 
දුක්යඛෙ අධිගන්තබ්බං සුඛං ොම අත්ථී’’ති. යත එවංසඤ්ඤී එවංදිට්ඨී
දුක්යඛෙ සුඛං පත්ථයමාො හුත්වා අත්තකිලමථානුභායයොගමනුභායුත්තා

විහරන්ති. ඉයතො සාසෙයතො බහිද්ධා යයසං පුග්ගලාෙං සච්චවවත්ථාෙං
ෙත්ථි, චතුසච්චප්පකාසොකුයතො ච අත්ථි, සමථවිපස්සොයකොසල්ලං වා

උපසමසුඛප්පත්තිවා කුයතොඅත්ථි, යත පුග්ගලාඋපසමසුඛස්සඅෙභිඤ්ඤා
විපරීතයචතා හුත්වා එවමාහංසු ‘‘යයො කායම පටියසවති, යසො යලොකං
වඩ්ෙයති, යයො යලොකං වඩ්ෙයති, යසො බහුං පුඤ්ඤං පසවතී’’ති. යත
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පටුෙ 

එවංසඤ්ඤී එවංදිට්ඨී කායමසු සුඛසඤ්ඤී හුත්වා කාමසුඛල්ලිකානුභායයොගං
අනුභායුත්තාචවිහරන්තීතියයොජොකාතබ්බා. 

‘‘තථා විහරන්තාකිං වඩ්ෙයන්තී’’ති පුච්ඡිතබ්බත්තා ‘‘යතතදභිේො

සන්තා යරොගයමව වඩ්ඪෙන්තී’’ති වුත්තං. ‘‘තථා වඩ්ෙයන්තා යරොගාදීෙං

යභසජ්ජං සමථවිපස්සෙං වඩ්ෙයන්ති කි’’න්ති පුච්ඡිතබ්බත්තා ‘‘යත

යරොගාභිතුන්ො ගණ්ෙපටිපීළිතා සල්ලානුවිද්ධා

නිරෙතිරච්ඡාෙයෙොනියපතාසුයරසු යම්මුජ්ජනිමුජ්ජානි කයරොන්තා 

යග්ඝාතනිග්ඝාතං පච්චනුයභොන්තා යරොගගණ්ෙසල්ලයභසජ්ජං ෙ 

වින්දන්තී’’ති වුත්තං. අත්යථො පෙ අට්ඨකථාෙං (යෙත්ති. අට්ඨ. 79) 
වුත්යතො. ‘‘කතයම සංකියලසයවොදාො, කතයම යරොගාදයයො, කතමං

යභසජ්ජ’’න්ති පුච්ඡිතබ්බත්තා ‘‘තත්ථ අත්තකිලමථානුයෙොයගො’’තිආදි

වුත්තං. තත්ථාති යතසු සංකියලසයවොදාෙයරොගයභසජ්ජාදීසු.

අත්තකිලමථානුභායයොයගො ච කාමසුඛල්ලිකානුභායයොයගො ච සංකියලයසො 

යහොති, සමථවිපස්සො යවොදාෙං යහොති, අත්තකිලමථානුභායයොයගො ච 

යරොයගො යහොති, සමථවිපස්සො යරොගනිග්ඝාතකයභසජ්ජං…යප...

සමථවිපස්සො සල්ලුද්ධාර යභසජ්ජං යහොති. 

‘‘කතයමො කතමං සච්ච’’න්ති පුච්ඡිතබ්බත්තා ‘‘තත්ථ සංකියලයසො

දුක්ඛ’’න්තිආදි වුත්තං. තත්ථාති යතසු සංකියලසාදීසු සංකියලයසො

එකයදසවයසෙ දුක්ඛං දුක්ඛසච්චං යහොති. තදභිසඞ්යගොති තස්මිං
සංකියලයස අභිසඞ්යගො විය පවත්යතො යලොකියධම්යමො නිරවයසසවයසෙ
දුක්ඛසච්චං යහොති. අථවාතස්මිං දුක්යඛඅභිසඞ්යගො විය පවත්තාතණ්හා 

දුක්ඛසමුදයෙො සමුදයසච්චං යහොති. තණ්හානියරොයධො දුක්ඛනියරොයධො 
නියරොධසච්චං යහොති. සමථවිපස්සො දුක්ඛනියරොධගාමිනී පටිපදා
මග්ගසච්චංයහොති.ඉමානිචත්තාරිසච්චානිනිද්ධායරත්වායයොයජතබ්බානි. 
‘‘යතසු චතූසු සච්යචසු කතමං පරිඤ්යඤයයං, කතයමො පහාතබ්යබො, 
කතයමො භායවතබ්යබො, කතයමො සච්ඡිකාතබ්යබො’’ති පුච්ඡිතබ්බත්තා 

‘‘දුක්ඛං පරිේයෙෙය’’න්තිආදිවුත්තං. 

80. දිට්ඨිචරිතතණ්හාචරිතාෙං අත්තකිලමථානුභායයොගාදිවයසෙචත්තාරි
සච්චානි නිද්ධාරිතානි, ‘‘කථං දිට්ඨිචරිතතණ්හාචරිතාෙං සක්කායදස්සයෙ
පවත්තියභදවයසෙ චත්තාරි සච්චානි නිද්ධාරිතානී’’ති පුච්ඡිතබ්බත්තා 

‘‘තත්ථ දිට්ඨචරිතා’’තිආදි වුත්තං. අථ වා ‘‘දිට්ඨිචරිතතණ්හාචරිතාෙං 
සක්කායදස්සයෙ කතයමො පවත්තියභයදො’’ති පුච්ඡිතබ්බත්තා ඉයමසං 

සක්කායදස්සයෙ අයං පවත්තියභයදොති විභජිත්වා දස්යසතුං ‘‘තත්ථ 

දිට්ඨචරිතා’’තිආදිවුත්තං.යතෙවුත්තං–‘‘ඉදානි දිට්ඨිචරිතතණ්හාචරිතාෙං
සක්කායදිට්ඨිදස්සයෙ පවත්තියභදං දස්යසතුං ‘දිට්ඨිචරිතා’තිආදි

වුත්ත’’න්ති. තත්ථාතියතසු දිට්ඨිචරිතතණ්හාචරියතසු. දිට්ඨචරිතා පුග්ගලා 

රූපං ‘‘අත්තා’’තිඅත්තයතොඋපගච්ඡන්ති…යප.… විේො ං ‘‘අත්තා’’ති
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පටුෙ 

අත්තයතො උපගච්ඡන්ති දිට්ඨිචරිතාෙං අත්තාභිනියවසස්ස බලවභාවයතො, 

තණ්හාචරිතාපෙරූපංවා ‘‘අත්තා’’ති රූපවන්තං අත්තාෙං උපගච්ඡන්ති 

අත්තනිවාරූපං, රූපස්මිංවා ‘‘අත්තා’’ති අත්තාෙං උපගච්ඡන්ති…යප.… 

විේො ස්මිං වා ‘‘අත්තා’’ති අත්තාෙං උපගච්ඡන්ති තණ්හාචරිතාෙං
අත්තනියාභිනියවසස්ස බලවභාවයතො. පඤ්චසු උපාදාෙක්ඛන්යධසු

එයකකං නිස්සාය චතුබ්බිධත්තා වීසතිවත්ථුකා අෙං මිච්ඡාදිට්ඨි
‘‘සක්කායදිට්ඨී’’ති වුච්චති. එවං දිට්ඨිචරිතතණ්හාචරිතාෙං
සක්කායදස්සයෙපවත්තියභයදොවිඤ්ඤාතබ්යබොති අත්යථො. 

‘‘සක්කායදිට්ඨියා කතයමො පටිපක්යඛො’’ති පුච්ඡිතබ්බත්තා ‘‘තස්සා

පටිපක්යඛො’’තිආදි වුත්තං. තස්සා සක්කායදිට්ඨියා පජහෙවයසෙ

යලොකුත්තරා සම්මාදිට්ඨි පටිපක්යඛො, තස්සා සම්මාදිට්ඨියා අන්වායිකා 
අනුභාගුණණභායවෙ පවත්තෙකා ධම්මා ච සක්කායදිට්ඨියා පජහෙවයසෙ
පටිපක්ඛා භවන්ති. ‘‘කතයම ධම්මා අන්වායිකා’’ති පුච්ඡිතබ්බත්තා 

‘‘සම්මාසඞ්කප්යපො’’තිආදි වුත්තං. සම්මාසඞ්කප්යපො…යප.… සම්මාසමාධි

ඉයම ධම්මා අන්වායිකා යහොන්ති. අෙං සම්මාදිට්ඨිආදියකො අරියයො
අට්ඨඞ්ගියකො මග්යගො තස්සා සක්කායදිට්ඨියා පටිපක්යඛො යහොති
පහායකත්තා. ‘‘යත සම්මාදිට්ඨියාදයයො ධම්මා ඛන්ධයතො කිත්තකා

යහොන්තී’’ති පුච්ඡිතබ්බත්තා ‘‘යතතයෙොඛන්ධා’’තිආදිවුත්තං. ‘‘කතයමො 
ඛන්යධො සමයථො, කතයමො ඛන්යධො විපස්සො’’ති පුච්ඡිතබ්බත්තා 

‘‘සීලක්ඛන්යධො සමාධික්ඛන්යධො ච සමයථො, පේොක්ඛන්යධො 

විපස්සො’’ති වුත්තං. ‘‘සක්කායාදීසු කතයමො කතමං සච්චං, කතයමො

කතමං සච්ච’’න්තිපුච්ඡිතබ්බත්තා ‘‘තත්ථසක්කායෙො’’තිආදි වුත්තං. 

‘‘දිට්ඨිචරිතතණ්හාචරිතාෙං සක්කායදිට්ඨිතප්පටිපක්ඛවයසෙ චත්තාරි
සච්චානි නිද්ධාරිතානි, කථං අන්තද්වයමජ්ඣිමපටිපදා නිද්ධාරිතා’’ති 

වත්තබ්බත්තා ‘‘තත්ථ යෙ රූපං අත්තයතො’’තිආදි වුත්තං. තත්ථාති යතසු

දිට්ඨිචරිතතණ්හාචරියතසු යෙ දිට්ඨිචරිතා පුග්ගලා රූපං ‘‘අත්තා’’ති

අත්තයතො උපගච්ඡන්ති…යප.… විේො ං ‘‘අත්තා’’ති අත්තයතො

උපගච්ඡන්ති. ඉයම දිට්ඨිචරිතා පුග්ගලා‘‘රූපාදයයොචඅත්තා, රූපාදීෙඤ්ච
අනිච්චත්තා, අත්තස්සාපි අනිච්චත්තා අත්තා උච්ඡිජ්ජති, අත්තා විෙස්සති, 

අත්තා පරං මරණා ෙ යහොතී’’ති අභිනිවිසෙයතො ‘‘යච්යඡදවාදියෙො’’ති 

වුච්චන්ති. යෙ තණ්හාචරිතා පුග්ගලා රූපං වා ‘‘අත්තා’’ති රූපවන්තං 
අත්තාෙං උපගච්ඡන්ති…යප.… විඤ්ඤාණං වා ‘‘අත්තා’’ති 

විේො වන්තං අත්තාෙං උපගච්ඡන්ති. අත්තනි වා විඤ්ඤාණං, 

විඤ්ඤාණස්මිං වා අත්තාෙං උපගච්ඡන්ති. ඉයම තණ්හාචරිතා පුග්ගලා
‘‘රූපාදීහි අත්තා අඤ්යඤො අඤ්ඤත්තා අත්තා නිච්යචො සස්සයතො’’ති

අභිනිවිසෙයතො ‘‘සස්සතවාදියෙො’’ති වුච්චන්ති. 



ඛුද්දකනිකායය   යෙත්තිවිභාවිනී 

223 

පටුෙ 

තත්ථ යතසු උච්යඡදවාදීසස්සතවාදීපුග්ගයලසු පවත්තා

උච්යඡදවාදසස්සතවාදා යයභො අන්තා අන්තද්වයපටිපදා යහොන්ති. අෙං 

අන්තද්වයපටිපදාසංසාරපවත්තෙස්සයහතුභාවයතො සංසාරපවත්ති යහොති, 

තස්ස අන්තද්වයස්ස පටිපජ්ජෙස්ස පජහෙවයසෙ 
මජ්ඣිමපටිපදාසඞ්ඛායතොව අරියයො අට්ඨඞ්ගියකො මග්යගො පටිපක්යඛො

යහොති පහායකත්තා. අෙං මග්යගො සංසාරනිවත්තෙස්ස යහතුභාවයතො 

සංසාරනිවත්ති යහොති. තත්ථ සංසාරපවත්තිසංසාරනිවත්තීසු පවත්ති 

සංසාරපවත්ති දුක්ඛං දුක්ඛසච්චං, තදභිසඞ්යගො තස්මිං දුක්යඛ අභිසඞ්යගො

තණ්හා සමුදයෙො සමුදයසච්චං, තණ්හානියරොයධො දුක්ඛනියරොයධො 

නියරොධසච්චං, අරියයො අට්ඨඞ්ගියකො මග්යගො දුක්ඛනියරොධගාමිනී පටිපදා

මග්ගසච්චං, ඉති ඉමානි චත්තාරි සච්චානි නිද්ධාරිතානි. ‘‘දුක්ඛං 

පරිේයෙෙය’’න්තිආදිම්හිවුත්තෙයයොවඅත්යථො. 

‘‘උච්යඡදසස්සතස්ස කිත්තයකො පයභයදො, මග්ගස්ස කිත්තයකො’’ති 

පුච්ඡිතබ්බත්තා ‘‘තත්ථ යච්යඡදසස්සත’’න්තිආදි වුත්තං. තත්ථ 

උච්යඡදසස්සතඅරියමග්යගසු උච්යඡදසස්සතදස්සෙං සමාසයතො 
සඞ්යඛපයතො වීසතිවත්ථුකා සක්කායදිට්ඨි. උච්යඡයදො
පඤ්චුපාදාෙක්ඛන්යධ නිස්සාය පවත්තත්තා පඤ්චවියධො, සස්සතදස්සෙං
එයකකස්මිං තිධා උප්පජ්ජෙයතො පන්ෙරසවිධන්ති වීසතිවිධං යහොති. 

විත්ථාරයතො ද්වාසට්ඨ දිට්ඨගතානි. කතමානි? චත්තායරො සස්සතවාදා, 
චත්තායරො එකච්චසස්සතවාදා, චත්තායරො අන්තාෙන්තවාදා, චත්තායරො 
අමරාවික්යඛපවාදා, ද්යවඅධිච්චසමුප්පන්ෙවාදා, යසොළසසඤ්ඤීවාදා, අට්ඨ 
අසඤ්ඤීවාදා, අට්ඨයෙවසඤ්ඤීොසඤ්ඤීවාදා, සත්තඋච්යඡදවාදා, පඤ්ච 
දිට්ඨධම්මනිබ්බාෙවාදාති ද්වාසට්ඨි දිට්ඨිගතානි යවදිතබ්බානි. විත්ථාරයතො

පෙ බ්රහ්මජාලසුත්යත (දී. නි. 1.30 ආදයයො) ආගතානි. යතසං 
උච්යඡදසස්සතදස්සොෙං යතචත්තාලීසං යබොධිපක්ඛියධම්මා පටිපක්යඛො
මග්යගො. කතයම යතචත්තාලීසං? ‘‘අනිච්චසඤ්ඤා දුක්ඛසඤ්ඤා 
අෙත්තසඤ්ඤා’’ති තිස්යසො සඤ්ඤා ච ‘‘පහාෙසඤ්ඤා විරාගසඤ්ඤා
නියරොධසඤ්ඤා’’ති තිස්යසො සඤ්ඤා චාති ඡ සඤ්ඤා ච ‘‘චත්තායරො
සතිපට්ඨාො, චත්තායරො සම්මප්පධාො, චත්තායරො ඉද්ධිපාදා, 
පඤ්චින්ද්රියානි, පඤ්ච බලානි, සත්ත යබොජ්ඣඞ්ගා, අට්ඨ මග්ගඞ්ගානී’’ති
යතචත්තාලීසං යබොධිපක්ඛියධම්මා විපස්සොවයසෙ පටිපක්යඛො මග්යගො 
ොම. 

‘‘සමථවයසෙ කතයමො පටිපක්යඛො’’ති වත්තබ්බත්තා ‘‘අට්ඨ

වියමොක්ඛා’’තිආදි වුත්තං. අට්ඨ වියමොක්ඛා පාක ා. දස කසි ාෙතොනි 
සමථවයසෙපටිපක්යඛොමග්යගොොම. ‘‘කතමංඤාණංකතමස්සධම්මස්ස

පදාලෙ’’න්ති පුච්ඡිතබ්බත්තා ‘‘ද්වාසට්ඨ දිට්ඨගතානී’’තිආදි වුත්තං.

දිට්ඨිචරියත පවත්තානි දිට්ඨගතානි, යමොයහො. තණ්හාචරියත පවත්තානි 

දිට්ඨගතානි, ජාලං. අොදිවයසෙ පවත්යතො යමොයහො. අනිධෙවයසෙ
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පවත්තං ජාලං. අට්ඨ සමාපත්තියයො සමාපජ්ජිත්වා යතයජත්වා තික්ඛං

විපස්සොඤාණඤ්ච අරියමග්ගඤාණඤ්චො වජිරං ොම
යබොධිපක්ඛියධම්මාෙං ඤාණපදට්ඨාෙත්තා. යමොයහො ච ජාලඤ්ච 

යමොහජාලං. පදායලතීති පදාලෙං, කත්තරි යුපච්චයයො, යමොහජාලස්ස

පදාලෙන්ති යමොහජාලපදාලෙං. පදාලෙඤ්හි දුවිධං වික්ඛම්භෙපදාලෙං
සමුච්යඡදපදාලෙන්ති. පුබ්බභායග සමථවිපස්සොවයසෙ 

වික්ඛම්භෙපදාලෙං, මග්ගක්ඛයණ සමුච්යඡදපදාලෙං එව දට්ඨබ්බං. 

තත්ථාති තස්මිංයමොහජායලඅවිජ්ජායමොයහො, භවතණ්හාජාලං.අත්තයෙො

ආධාරං පුග්ගලං දුක්ඛාදීසු අට්ඨසු ඨායෙසු යමොයහතීති යමොයහො. පඨමං

ජාලං ජටං ලායිත්වා ජටාවයසෙ ලාති පවත්තතීති ජාලං, අත්තනි ජාතං

මච්ඡසකුණාදිකං ලාති ගණ්හාති, ලායපති ගණ්හායපතීති වා ජාලං, ජාලං

වියාති ජාලං. යතෙ වුත්තං – ‘‘අතීතාදියභදභින්යෙසු රූපාදීසු, 
සකඅත්තභාවාදීසු ච සංසිබ්බෙවයසෙ පවත්තෙයතො ජාලං භවතණ්හා’’ති
(යෙත්ති. අට්ඨ. 80). ‘‘අවිජ්ජාතණ්හාහි අත්තකිලමථානුභායයොගාදීෙං
කියලසපක්ඛාෙං නිද්ධාරණං කතං කථං යකෙ සද්දහිතබ්බ’’න්ති

වත්තබ්බත්තා ‘‘යතෙ වුච්චති ‘පුබ්බා යකොටි ෙ පේොෙති අවිජ්ජාෙ ච

භවතණ්හාෙචා’ති’’ වුත්තං. 

81. ‘‘ඉයතොසාසෙයතො බහිද්ධාදිට්ඨිචරිතතණ්හාචරිතාෙංපටිපදාදයයො
නිද්ධාරිතා, සාසයෙ දිට්ඨිචරිතතණ්හාචරිතාෙං පටිපදාදයයො කථං
නිද්ධාරිතබ්බා’’ති වත්තබ්බත්තා ‘‘සංකියලසපක්ඛා සුත්තත්ථාආචරියයෙ
දස්සිතා, යවොදාෙපක්ඛසුත්තත්ථා කථං දස්සිතබ්බා’’ති වත්තබ්බත්තා වා 

‘‘තත්ථ දිට්ඨචරියතො අස්මිං සාසයෙ’’තිආදි වුත්තං. තත්ථාති යතසු 

දිට්ඨිචරිතතණ්හාචරියතසු. දිට්ඨචරියතො පුග්ගයලො අස්මිං සාසයෙ
පබ්බජියතො හුත්වා චතූසු පච්චයයසු සල්යලඛානුභාසන්තතවුත්ති භවති.
කස්මා? යස්මා සල්යලයඛ තිබ්බගාරයවො, තස්මා සල්යලයඛ

තිබ්බගාරවත්තා. තණ්හාචරියතො පුග්ගයලො අස්මිං සාසයෙ පබ්බජියතො
හුත්වා සික්ඛානුභාසන්තතවුත්තිභවති. කස්මා? යස්මාසික්ඛාය තිබ්බගාරයවො, 

තස්මා සික්ඛාය තිබ්බගාරවත්තා. දිට්ඨචරියතො පුග්ගයලො සම්මත්තනියාමං

ඔක්කමන්යතො හුත්වා ධම්මානුසාරී පුග්ගයලො භවති. කස්මා? දිට්ඨියා

දිට්ඨිවිසයය පඤ්ඤාසදිසපවත්තෙයතො. තණ්හාචරියතො පුග්ගයලො
සම්මත්තනියාමං ඔක්කමන්යතො හුත්වා සද්ධානුභාසාරී භවති. කස්මා? 

තණ්හාවයසෙ මිච්ඡාධියමොක්ඛත්තා. දිට්ඨචරියතො පුග්ගයලො සුඛාය
පටිපදාය, දන්ධාභිඤ්ඤාය ච නියයාති, සුඛාය පටිපදාය, ඛිප්පාභිඤ්ඤාය ච

නියයාති සුයඛෙ කියලයසහි වික්ඛම්භිතුං සමත්ථත්තා. තණ්හාචරියතො 
පුග්ගයලො දුක්ඛායපටිපදාය, දන්ධාභිඤ්ඤායචනියයාති, දුක්ඛායපටිපදාය, 
ඛිප්පාභිඤ්ඤාය චනියයාතිදුක්යඛෙකියලයසහිවික්ඛම්භිතුංසමත්ථත්තා. 

‘‘තථා කස්මා නියයාතී’’ති පුච්ඡිතබ්බත්තා ‘‘තත්ථ කිං කාර ං

ෙ’’න්තිආදි වුත්තං. ෙං යයෙ කාරයණෙ නියයාති, තං කාර ං කින්ති
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පටුෙ 

පුච්ඡති. තස්ස තණ්හාචරිතස්සකාමාසුයඛෙ අපරිච්චත්තා හි යස්මාභවන්ති, 

තස්මාකාමාෙංසුයඛෙ අපරිච්චත්තත්තාතථානියයාති. යසො තණ්හාචරියතො 

කායමහි වත්ථුකාමකියලසකායමහි වියවචියමායෙො දුක්යඛෙපටිනිස්සරති, 

දන්ධඤ්ච ධම්මං චතුසච්චධම්මං ආජාොති. යෙො පෙ අෙං පුග්ගයලො

දිට්ඨිචරියතොයහොති, යසො අෙං දිට්ඨිචරියතොපුග්ගයලො ආදියතො ආදිම්හියයව 

කායමහි කියලසකාමවත්ථුකායමහි අෙත්ථියකො භවති. යසො දිට්ඨිචරියතො 

තයතො යතහි කායමහි වියවචියමායෙො ඛිප්පඤ්ච සුයඛෙ පටිනිස්සරති, 
ඛිප්පඤ්චධම්මංආජාොති. 

‘‘තණ්හාචරියතො දුක්ඛාය පටිපදාය දන්ධාභිඤ්ඤාය නියයාති, 
දිට්ඨිචරියතොසුඛායපටිපදායඛිප්පාභිඤ්ඤායනියයාතීතිඑයකකායපටිපදාය 

භවිතබ්බ’’න්ති වත්තබ්බත්තා ‘‘දුක්ඛාපි පටිපදා දුවිධා දන්ධාභිේො ච

ඛිප්පාභිේොච, සුඛාපිපටිපදාදුවිධාදන්ධාභිේොච ඛිප්පාභිේොචා’’ති
වුත්තං. ‘‘එවං සති එයකොව ද්වීහි ද්වීහි පටිපදාහි නියයාතීති ආපජ්ජතී’’ති

වත්තබ්බත්තා ‘‘සත්තාපී’’තිආදි වුත්තං. තණ්හාචරිතා සත්තාපි දුවිධා
මුදින්ද්රියාපි තික්ඛින්ද්රියාපි, දිට්ඨිචරිතා සත්තාපි දුවිධා මුදින්ද්රියාපි

තික්ඛින්ද්රියාපීති යයොජො කාතබ්බා. යෙ තණ්හාචරිතදිට්ඨිචරිතා මුදින්ද්රියා 

භවන්ති, යත තණ්හාචරිතදිට්ඨිචරිතා දන්ධඤ්ච පටිනිස්සරන්ති, දන්ධඤ්ච

ධම්මං ආජාෙන්ති. යෙ තණ්හාචරිතදිට්ඨිචරිතා තික්ඛින්ද්රියා භවන්ති, යත 
තණ්හාචරිතදිට්ඨිචරිතා ඛිප්පඤ්ච පටිනිස්සරන්ති, ඛිප්පඤ්ච ධම්මං
ආජාෙන්ති, තස්මා එයකකස්යසව එයකකා පටිපදා යුත්තාවාති. ‘‘ඉමාහි
පටිපදාහි නියයන්තියයව, ෙ නියයයංසු නියයයස්සන්තීති ආපජ්යජයය

වත්තමාෙවිභත්තියා නිද්දිට්ඨත්තා’’ති වත්තබ්බත්තා ‘‘ඉමා

චතස්යසො’’තිආදි වුත්තං. අතීයතපි ඉමාහි චතූහි පටිපදාහි නියයයංසු, 
පච්චුප්පන්යෙසුපි නියයන්ති, අොගයතපි නියයයස්සන්තීති අත්යථො
ගයහතබ්යබොයථා‘‘පබ්බයතො තිට්ඨතී’’ති. 

එවන්ති එවං වුත්තප්පකායරෙ. අරියපුග්ගලා චතුක්කමග්ගං පටිපදං
පඤ්ඤායපන්ති. ‘‘කිමත්ථං පඤ්ඤායපන්තී’’ති වත්තබ්බත්තා 

‘‘අබුධජෙයසවිතාො’’තිආදිවුත්තං. අෙං වුච්චතිෙන්දිොවට් ස්සෙෙස්ස

භූමීති තණ්හාඅවිජ්ජාෙං වයසෙ සංකියලසපක්යඛ ද්විදිසා
චතුසච්චයයොජොපි සමථවිපස්සොෙං වයසෙ යවොදාෙපක්යඛ ද්විදිසා
චතුසච්චයයොජොපි දස්සිතා. අයං චතුබ්බිධා චතුසච්චයයොජො
ෙන්දියාවට්ටස්සෙයස්සසමුට්ඨාෙංභූමි සමුට්ඨාෙභාවයතොති.‘‘තථාවිධාය
චතුසච්චයයොජොය ෙන්දියාවට්ටස්ස ෙයස්ස සමුට්ඨාෙභූමිභායවො යකෙ

සද්දහිතබ්යබො’’තිවත්තබ්බත්තා ‘‘යතොහා’’තිආදිවුත්තං. 

82. ‘‘ෙන්දියාවට්ටස්ස ෙයස්ස සමුට්ඨාෙභූතා භූමි දස්සිතා, තස්ස
ෙන්දියාවට්ටස්ස ෙයස්ස කත්ථ කතමා දිසා කිත්තයකෙ

උපපරික්ඛිතබ්බා’’තිවත්තබ්බත්තා ‘‘යවෙයාකරය සුහී’’තිආදිවුත්තං. හි-
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පටුෙ 

සද්යදො පක්ඛන්තරත්යථො. යෙ දිසාභූතා ආහාරාදයයො ධම්මා

යවයයාකරයණසු ‘‘කුසලාකුසලා’’ති වුත්තං, යත දිසාභූතා ආහාරාදයයො
ධම්මා දුවියධෙ ‘‘ඉයම අකුසලා ධම්මා සංකියලසධම්මා, ඉයම කුසලා

යවොදාෙධම්මා’’ති දුවියධෙ යපපරික්ඛිතබ්බා ආයලොචිතබ්බා. ‘‘කතයමෙ

දුවියධො’’ති පුච්ඡිතබ්බත්තා ‘‘යලොකවට් ානුසාරී ච යලොකවිවට් ානුසාරී 

චා’’තිවුත්තං.‘‘කතමංවට්ටං, කතමංවිවට්ට’’න්තිපුච්ඡිතබ්බත්තා ‘‘වට් ං

ොම සංසායරො, විවට් ං නිබ්බාෙ’’න්ති වුත්තං. ‘‘සංසාරස්ස කතයමො

යහතූ’’ති පුච්ඡිතබ්බත්තා ‘‘කම්මකියලසා යහතු සංසාරස්සා’’ති වුත්තං.
‘‘කතමංකම්මංොම, යචතොයයවකම්මංොමකිං, උදාහු යචතසිකඤ්ච

ඵලදාෙසමත්ථාසමත්ථම්පි කම්මං කි’’න්ති පුච්ඡිතබ්බත්තා ‘‘තත්ථ

කම්ම’’න්තිආදිවුත්තං. තත්ථාතියතසුකම්මකියලයසසු. ‘‘තංකම්මං කථං 
යකෙපකායරෙ දට්ඨබ්බ’’න්තියචවයදයය, යථා යයෙඋපචයයෙකතං
කම්මං ඵලදාෙසමත්ථංයහොති, තස්මිංඋපචයයතංකම්මංදට්ඨබ්බං.‘‘යත
කියලසා කතයමහි ධම්යමහි නිද්දිසිතබ්බා’’ති යච පුච්යඡයය, සබ්යබපි
කියලසා චතූහි විපල්ලායසහි නිද්දිසිතබ්බා. ‘‘යත කියලසා කත්ථ 
දට්ඨබ්බා’’ති යච පුච්යඡයය, දසවත්ථුයක කියලසපුඤ්යජ යත කියලසා
දට්ඨබ්බා. 

‘‘කතමානි දස වත්ථූනී’’ති යච පුච්යඡයය, චත්තායරො ආහාරා, 
චත්තායරොවිපල්ලාසා, චත්තාරිඋපාදාොනි, චත්තායරොයයොගා, චත්තායරො
ගන්ථා, චත්තායරො ආසවා, චත්තායරො ඔඝා, චත්තායරො සල්ලා, චතස්යසො
විඤ්ඤාණට්ඨිතියයො, චත්තාරි අගතිගමොනීති දස වත්ථූනීති යවදිතබ්බානි
චතුන්ෙං කිච්චවයසෙ එකත්තා. එත්ථ ච කියලසාෙං පච්චයයො
වත්ථුකායමොපි කියලයසොපි කියලසවත්ථු යහොති පුරිමාෙං පුරිමාෙං
කියලසාෙංපච්ඡිමාෙංපච්ඡිමාෙංකියලසාෙංපච්චයභාවයතො. 

‘‘කතයමො කතයමො කතමස්ස කතමස්ස වත්ථූ’’ති පුච්ඡිතබ්බත්තා 

‘‘පඨයම ආහායර’’තිආදි වුත්තං. ආලම්බිතබ්යබ පඨයම කබළීකාරාහායර 

පඨයමො ‘‘රූපං සුභ’’න්ති විපල්ලායසො ආරම්මණකරණවයසෙ පවත්තති.
ආලම්බිතබ්යබදුතියයඵස්සාහායරදුතියයො ‘‘ඵස්සපච්චයායවදොසුඛා’’ති 

විපල්ලායසො පවත්තති. ආලම්බිතබ්යබ තතියය චිත්තාහායර තතියයො

‘‘චිත්තං නිච්ච’’න්ති විපල්ලායසො පවත්තති, ආලම්බිතබ්යබ චතුත්යථ

මයෙොසඤ්යචතොහායර ‘‘ධම්යමො අත්තා’’ති විපල්ලායසො 
ආරම්මණකරණවයසෙපවත්තති. ආලම්බිතබ්යබපඨයම‘‘රූපංසුභ’’න්ති 

විපල්ලායසො පඨමං කාමුපාදාෙං ආරම්මණකරණවයසෙ පවත්තති.
යසයසසුපියථාරහංෙයානුභාසායරෙයයොයජත්වාඅත්යථො යවදිතබ්යබො. 

83. ‘‘යතසු ආහාරාදීසු කතයමො කතමස්ස පුග්ගලස්ස

උපක්කියලයසො’’තිවත්තබ්බත්තා ‘‘තත්ථයෙොචා’’තිආදිවුත්තං. තත්ථාති 
යතසු ආහාරාදීසු, තණ්හාචරිතදිට්ඨිචරියතසු වා. තණ්හාචරිතස්ස
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රූපයවදොසු තිබ්බච්ඡන්දරාගස්ස උප්පජ්ජෙයතො යයො ච කබළීකායරො

ආහායරො, යයො ච ඵස්සාහායරො පවත්තති, ඉයම කබළීකාරාහාරඵස්සාහාරා
තණ්හාචරිතස්ස පුග්ගලස්ස උපක්කියලසා භවන්ති. දිට්ඨිචරිතස්ස
ධම්මචිත්යතසු බලවඅත්තනිච්චාභිනියවසස්ස උප්පජ්ජෙයතො යයො ච

මයෙොසඤ්යචතොහායරො, යයො ච විඤ්ඤාණාහායරො පවත්තති, ඉයම 
මයෙොසඤ්යචතොහාරවිඤ්ඤාණාහාරා දිට්ඨිචරිතස්ස පුග්ගලස්ස

උපක්කියලසා භවන්ති. ‘‘තත්ථ යෙො ච අසුයභ සුභ’’න්තිආදීසුපි
වුත්තෙයානුභාසායරෙ අත්යථො ගයහතබ්යබොති. පුරිමාෙං ද්වින්ෙං ද්වින්ෙං
තණ්හාපධාෙත්තායචවතණ්හාසභාවත්තාච, පච්ඡිමාෙංද්වින්ෙංද්වින්ෙං
දිට්ඨිපධාෙත්තායචවදිට්ඨිසභාවත්තාචාති. 

84. ‘‘කතමස්මිං පඨමාදියකආහායරකතයමොපඨමාදියකොවිපල්ලායසො

පවත්තතී’’ති පුච්ඡිතබ්බත්තා ‘‘තත්ථ කබළීකායර ආහායර’’තිආදිො
ොමවයසෙ නියයමත්වා පුබ්යබ වුත්තත්ථයමව දස්යසති. ‘‘කතමස්මිං

විපල්ලායස ඨියතො කතමං උපාදියතී’’ති පුච්ඡිතබ්බත්තා ‘‘පඨයම

විපල්ලායස ඨයතො’’තිආදි වුත්තං. පඨයම විපල්ලායස ඨයතො පුග්ගයලො

කායමයයෙඋපාදායෙෙඋපාදියති, ඉදං උපාදාෙං‘‘කාමුපාදාෙංොමා’’ති
වුච්චති.යසයසසුඉමිො ෙයයෙයයොජොකාතබ්බා. 

‘‘යයෙ කාමුපාදායෙෙ කායමහි පුග්ගයලො සංයුජ්ජති, අයං 
කාමුපාදාෙධම්යමො ‘කාමයයොයගො’තිවුච්චතී’’තිආදිොයයොජොකාතබ්බා.
යසසාෙං යයොජෙත්ථාදයයොපා යතො, අට්ඨකථායතොචපාකටා. 

85. ‘‘ආහාරාදීසු කතයමකතමා දිසා’’ති පුච්ඡිතබ්බත්තා ‘‘තත්ථ ඉමා

චතස්යසො දිසා’’තිආදි වුත්තං. තත්ථ යතසු ආහාරචතුක්කාදීසු දසසු
චතුක්යකසු පඨයමො පඨයමො කබළීකාරාහාරාදියකො පඨමා දිසා, දුතියයො 
දුතියයො ඵස්සාහාරාදියකො දුතියා දිසා, තතියයො තතියයො
විඤ්ඤාණාහාරාදියකො තතියා දිසා, චතුත්යථො චතුත්යථො
මයෙොසඤ්යචතොහාරාදියකොචතුත්ථාදිසාතියවදිතබ්බා. 

‘‘තාසු චතූසු දිසාසු යතසුකබළීකාරාහාරාදීසු ධම්යමසුකතයම ධම්මා 
කතමස්ස උපක්කියලසා’’ති පුච්ඡිතබ්බත්තා ඉයම ආහාරාදයයො ධම්මා

ඉමස්ස පුග්ගලස්ස උපක්කියලසාති විභත්තාති දස්යසතුං ‘‘තත්ථ යෙො ච

කබළීකායරො ආහායරො…යප.… ඉයම දිට්ඨචරිතස්ස යදත්තස්ස

යපක්කියලසා’’ති වුත්තං. අට්ඨකථාෙං පෙ – ‘‘කබළීකාරාහායරො
ආහායරොතිආදිආහාරාදීසුයයයස්ස පුග්ගලස්සඋපක්කියලසා, තංවිභජිත්වා

දස්යසතුංආරද්ධ’’න්ති(යෙත්ති.අට්ඨ. 85) වුත්තං. දසන්ෙංසුත්තාෙන්ති

එකයදසභූතාෙංදසන්ෙං සුත්තාෙං. අත්යථොතිසභාවධම්යමො.සද්දත්යථොහි

අසමායෙොති. ‘‘බයේජෙයමවොෙ’’න්තිඑයතෙචසද්දත්ථස්සොෙත්තං 
දස්යසති. 
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‘‘කබළීකාරාහාරාදීසු කතයමආහාරාදයයොකතයමෙ වියමොක්ඛමුයඛෙ

පරිඤ්ඤං පහාෙං ගච්ඡන්තී’’ති පුච්ඡිතබ්බත්තා ‘‘තත්ථ යෙො ච

කබළීකායරො’’තිආදිවුත්තං. 

ඉතීති එවං වුත්තප්පකාරා. සබ්යබති සබ්යබ ආහාරාදයයො ධම්මා

යලොකවට්ටානුභාසාරියෙො භවන්ති. යතති යත සබ්යබ ආහාරාදයයො ධම්මා. 

යලොකාතියලොකයතොවට්ටයතො. තීහි වියමොක්ඛමුයඛහි අනිච්චානුභාපස්සොදීහි
නියයන්ති. 

86. සංකියලසපක්යඛදිසාභූතාආහාරචතුක්කාදයයොදසචතුක්කාධම්මා
ආචරියයෙ නිද්ධායරත්වා දස්සිතා, අම්යහහි ච ඤාතා, ‘‘යවොදාෙපක්යඛ
කතයම දිසාභූතා ධම්මා’’ති පුච්ඡිතබ්බත්තා යවොදාෙපක්යඛ දිසාභූයත

ධම්යම දස්යසතුං ‘‘චතස්යසො පටිපදා’’තිආදි වුත්තං. චත්තායරො විහාරාති
දිබ්බවිහාරාබ්රහ්මවිහාරා අරියවිහාරාආයෙඤ්ජවිහාරාතිචත්තායරො විහාරා.

යතසු රූපාවචරසමාපත්තියයො දිබ්බවිහාරා, චතස්යසො අප්පමඤ්ඤායයො 

බ්රහ්මවිහාරා, චතස්යසො ඵලසමාපත්තියයො අරිෙවිහාරා, චතස්යසො

අරූපසමාපත්තියයො ආයෙේජවිහාරා චත්තායරොඅච්ඡරිොඅබ්භුතා ධම්මාති
මාෙපහාෙං ආලයසමුග්ඝායතො අවිජ්ජාපහාෙං භවූපසයමොති චත්තායරො 

අච්ඡරියඅබ්භුතධම්මා. චත්තාරි අධිට්ඨාොනීති සච්චාධිට්ඨාෙං
චාගාධිට්ඨාෙංපඤ්ඤාධිට්ඨාෙංඋපසමාධිට්ඨාෙන්තිචත්තාරි අධිට්ඨාොනි. 

චතස්යසො සමාධිභාවොති ඡන්දසමාධිභාවො වීරියසමාධිභාවො
චිත්තසමාධිභාවො වීමංසාසමාධිභාවොති චතස්යසො සමාධිභාවො. 

චත්තායරො සුඛභාගිොති ඉන්ද්රියසංවයරො තයපො යබොජ්ඣඞ්යගො
සබ්බූපධිපටිනිස්සග්යගොතිචත්තායරොසුඛභාගියා. අවයසසාපාකටා. 

‘‘චතූසු චතූසු පටිපදාදීසු කතයමො පටිපදාදියකො පඨයමො

සතිපට්ඨාොදියකො භවතී’’ති පුච්ඡිතබ්බත්තා ‘‘පඨමා පටිපදා පඨමං 

සතිපට්ඨාෙ’’න්තිආදි වුත්තං. ‘‘පටිපදාදයයො පඤ්ඤාපදට්ඨාොදිකා, 
සතිපට්ඨාොදයයො පෙ සතිපදට්ඨාොදිකා, තස්මා ‘පඨමා පටිපදා පඨමං 

සතිපට්ඨාෙ’න්තිආදියයොජො කාතබ්බා’’ති වත්තබ්බත්තා ‘‘පඨමා පටිපදා

භාවිතා බහුලීකතා පඨමං සතිපට්ඨාෙං පූයරතී’’තිආදි වුත්තං, 
පූරකපූයරතබ්බභාවයතො තථා යයොජො කාතබ්බාති අධිප්පායයො. අථ වා 
‘‘භාවිතා බහුලීකතා කතයම පටිපදාදයයො කතයම සතිපට්ඨාොදියක

පූයරන්තී’’ති පුච්ඡිතබ්බත්තා ‘‘පඨමා පටිපදා භාවිතා බහුලීකතා පඨමං

සතිපට්ඨාෙං පූයරතී’’තිආදිවුත්තං. 

87. ‘‘යතසුදසසු පටිපදාචතුක්කාදීසුකතයමධම්මාකතමාදිසා, කතයම

ධම්මා කතමා දිසා’’ති පුච්ඡිතබ්බත්තා ‘‘තත්ථ ඉමා චතස්යසො දිසා පඨමා

පටිපදා, පඨයමො සතිපට්ඨායෙො’’තිආදි වුත්තං. තත්ථාති යතසු දසසු 
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පටුෙ 

පටිපදාචතුක්කාදීසු. ඉමා මයාවුච්චමාොපඨමාපටිපදාදයයො දිසාචතස්යසො
දිසාභවන්ති. 

‘‘යතසු චතූසු දිසාභූයතසු පටිපදාචතුක්කාදීසු කතයමො දිසාභූයතො 

අත්යථොකතමස්සපුග්ගලස්සයභසජ්ජ’’න්තිපුච්ඡිතබ්බත්තා ‘‘තත්ථපඨමා

පටිපදා…යප.…දිට්ඨචරිතස්සයදත්තස්ස යභසජ්ජ’’න්තිවුත්තං. 

‘‘යතසු දසසු පටිපදාදිචතුක්යකසු ධම්යමසු කතයමො කතයමො කතමං

කතමං වියමොක්ඛමුඛ’’න්තිපුච්ඡිතබ්බත්තා ‘‘තත්ථදුක්ඛාච පටිපදා’’තිආදි

වුත්තං. අත්යථො පෙ ටීකාෙං විත්ථායරෙ වුත්යතො පාකයටො.
සංකියලසපක්යඛ දිසාභූතා ආහාරචතුක්කාදයයො දස චතුක්කා 
සමතික්කමිතබ්බපහාතබ්බභායවෙ නිද්ධාරිතා, යවොදාෙපක්යඛ පෙ
දිසාභූතා පටිපදාචතුක්කාදයයො දස චතුක්කා සමතික්කමපහායකභායවෙ
නිද්ධාරිතා. 

‘‘යතසං ආහාරචතුක්කාදීෙං දසන්ෙං චතුක්කාෙං 
සමතික්කමෙපහාෙසඞ්ඛාතංයංවික්කී තඤ්චයතසංපටිපදාචතුක්කාදීෙං
දසන්ෙං චතුක්කාෙං භාවොසඞ්ඛාතං යං වික්කී තඤ්ච
සච්ඡිකිරියාසඞ්ඛාතං යං වික්කී තඤ්ච අත්ථි, තං තිවිධං වික්කී තං

කතයමසං පුග්ගලාෙං වික්කී තං භවතී’’ති පුච්ඡිතබ්බත්තා ‘‘යතසං 

වික්කීළිත’’න්තිවුත්තං.අථවා‘‘යථාවුත්තප්පකායරහිවියමොක්ඛමුයඛහියය 
බුද්ධපච්යචකබුද්ධසාවකා විමුච්චිංසු, යතසු බුද්ධස්යසව වික්කී තං භවති
කිං, පච්යචකබුද්ධස්යසව වික්කී තං භවති කිං, සාවකස්යසව වික්කී තං
භවතිකිං, උදාහු සබ්යබසං බුද්ධපච්යචකබුද්ධසාවකාෙං වික්කී තං භවති

කි’’න්ති විචාරණාය සම්භවයතො ‘‘යතසං වික්කීළිත’’න්ති වුත්තං.
යථාවුත්තප්පකායරහි වියමොක්ඛමුයඛහි යය බුද්ධපච්යචකබුද්ධසාවකා

මුච්චිංසු, යතසං බුද්ධපච්යචකබුද්ධසාවකාෙං වික්කීළිතං. යං
ආහාරචතුක්කාදීෙං දසන්ෙං චතුක්කාෙං සපරසන්තායෙ
සමතික්කමෙපහාෙඤ්ච යා පටිපදාචතුක්කාදීෙං දසන්ෙං චතුක්කාෙං
සපරසන්තායෙ භාවොසම්පාදො, සච්ඡිකිරියාසම්පාදො ච අත්ථි, ඉදං 
සබ්බංවික්කී තංොමභවතීතිඅත්යථො. 

‘‘සබ්යබසං ආහාරචතුක්කාදීෙං දසන්ෙං චතුක්කාෙං සබ්යබ 
පටිපදාචතුක්කාදයයො දස චතුක්කා පටිපක්ඛා යහොන්ති කිං, උදාහු
යථාක්කමං චතුක්කාෙං චතුක්කා පටිපක්ඛා යහොන්තිකි’’න්ති විචාරණාය
සම්භවයතො යථාක්කමං චතුක්කාෙං චතුක්කා පටිපක්ඛා යහොන්ති

පහාතබ්බපහායකභායවොති දස්යසන්යතො ‘‘චත්තායරො ආහාරා යතසං

පටිපක්යඛො චතස්යසො පටිපදා’’තිආදිමාහ. අට්ඨකථාෙං පෙ – ‘‘ඉදානි
ආහාරාදීෙං පටිපදාදීහි යයෙ සමතික්කමෙං, තං යෙසං පටිපක්ඛභාවං
දස්යසන්යතො ‘චත්තායරො ආහාරා යතසං පටිපක්යඛො චතස්යසො 
පටිපදා’තිආදිමාහා’’ති(යෙත්ති.අට්ඨ.87) වුත්තං.තත්ථසංකියලසපක්යඛ
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චත්තායරො යය ආහාරා නිද්ධාරිතා, යතසං චතුන්ෙං ආහාරාෙං
යවොදාෙපක්යඛ යා චතස්යසො පටිපදා නිද්ධාරිතා, තා චතස්යසො පටිපදා
පටිපක්යඛොආහාරාෙං පහාතබ්බත්තා, පටිපදාෙං පෙ පහායකත්තා. සතිපි
ආහාරාෙං අප්පහාතබ්බභායව විපස්සොරම්මණත්තා 
ආහාරපටිබද්ධඡන්දරාගප්පහාෙවයසෙ පහාතබ්බභායවො වුත්යතොති
එවමාදියයොජොකාතබ්බා. 

සීහාතිසීහසදිසාබුද්ධාචසීහසදිසා පච්යචකබුද්ධාචසීහසදිසාසාවකා
චාතිසීහසදිසාවිසුංවිසුංයයොයජතබ්බා.සාවකාපෙ අහතරාගයදොසයමොහාපි
සන්ති, යතපි ‘‘සීහා’’ති මඤ්යඤයුන්ති තං නිවත්තාපෙත්ථං 

‘‘හතරාගයදොසයමොහා’’ති වුත්තං. හනිතබ්බාති හතා, රායගො ච යදොයසො ච

යමොයහො ච රාගයදොසයමොහා, හතා රාගයදොසයමොහා එයතහි සාවයකහීති 

හතරාගයදොසයමොහා, සාවකාති යයොජො කාතබ්බා සාවකාෙංයයව

බයභිචාරසම්භවයතොති. යතසං සීහාෙං බුද්ධාෙං, යතසං සීහාෙං

පච්යචකබුද්ධාෙං, යතසං සීහාෙං සාවකාෙං භාවො යවොදාෙපක්යඛ 

භාවිතබ්බාෙං යබොධිපක්ඛියධම්මාෙං භාවො වඩ්ෙො ච, සච්ඡිකිරිො 
යවොදාෙපක්යඛයයව සච්ඡිකාතබ්බාෙං ඵලනිබ්බාොෙං සච්ඡිකිරියා ච, 

බයන්තීකිරිො සංකියලසපක්යඛ පහාතබ්බාෙං පහාෙසඞ්ඛාතා 

බයන්තීකිරියාච වික්කීළිතං ොමභවති. 

ඉන්ද්රිොධිට්ඨාෙන්ති සද්ධින්ද්රියාදීෙංඉන්ද්රියාෙං අධිට්ඨාෙංපවත්තෙං

භාවො, සච්ඡිකිරියා ච. විපරිොසාෙධිට්ඨාෙන්ති විපල්ලාසාෙං අධිට්ඨාෙං

පහාෙවයසෙ අප්පවත්තෙං, අනුභාප්පාදෙඤ්ච සඞ්යඛපයතො වික්කීළිතං 

ොමාති ගහිතං. ඉන්ද්රිොනි සද්ධින්ද්රියාදීනි සද්ධම්මයගොචයරො සද්ධම්මස්ස 

යවොදාෙපක්ඛස්ස යගොචයරො පවත්තෙයහතූති අධිප්යපතානි. විපරිොසා 

විපල්ලාසා කියලසයගොචයරො සංකියලසපක්ඛස්ස යගොචයරො පවත්තියහතූති
අධිප්යපතා. 

‘‘චත්තායරො ආහාරාතිආදිො සංකියලසපක්යඛ ආහාරචතුක්කාදීෙං
දසන්ෙං චතුක්කාෙං තණ්හාචරිතාදීෙං චතුන්ෙං පුග්ගලාෙං
උපක්කියලසවිභාවොමුයඛෙයා නිද්ධාරණාආචරියයෙකතා, ‘චතස්යසො
පටිපදා’තිආදිො ච යවොදාෙපක්යඛ පටිපදාචතුක්කාදීෙං දසන්ෙං
චතුක්කාෙං තණ්හාචරිතාදීෙං චතුන්ෙං පුග්ගලාෙං
යවොදාෙවිභාවොමුයඛෙ යා නිද්ධාරණා ආචරියයෙ කතා, සා අයං
නිද්ධාරණාකතමස්සෙයස්සසමුට්ඨාෙංභූමීති වුච්චතී’’තිපුච්ඡිතබ්බත්තා 

‘‘අෙං වුච්චති සීහවික්කීළිතස්ස ෙෙස්ස භූමී’’ති වුත්තං. තත්ථ අෙන්ති යා
අයං වුත්තෙයයෙ ද්විප්පකාරා නිද්ධාරණා කතා, සා අයං ද්විප්පකාරා

නිද්ධාරණා සීහවික්කී තස්ස ෙයස්ස භූමි පවත්තිට්ඨාෙං සමුට්ඨාෙන්ති
ෙයසමුට්ඨාෙයකොසල්යලහිපුග්ගයලහිවුච්චතීතියයොජොකාතබ්බාති. 
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‘‘වුත්තප්පකාරාය නිද්ධාරිතාය ෙයස්ස භූමිභායවො කස්මා 

විඤ්ඤායතී’’ති වත්තබ්බත්තා ‘‘යතොහා’’තිආදි වුත්තං. යතෙ 

වුත්තප්පකාරාය නිද්ධාරණාය ෙයභූමිභායවෙ ‘‘යෙො යෙති…යප.…

කුසලාතිචා’’තියංවචෙංආචරියයොආහ, යතෙවචයෙෙ විඤ්ඤායතීති. 

සීහවික්කී තෙයභූමිආචරියයෙවිභාවිතා, අම්යහහිචඤාතා, ‘‘කතමා 
තිපුක්ඛලෙයභූමී’’ති පුච්ඡිතබ්බත්තා තිපුක්ඛලෙයභූමිං විභායවතුකායමො 

‘‘තත්ථ යෙ දුක්ඛාෙ පටිපදාො’’තිආදිමාහ. එවං සති ‘‘අයං සංකියලයසො, 
තීණි අකුසලමූලානී’’තිආදිවචෙයමව ආචරියයෙ වත්තබ්බං, කස්මා පෙ
‘‘තත්ථ යය දුක්ඛාය පටිපදායා’’තිආදිවචෙං වත්තබ්බන්ති? සච්චං, 
තිපුක්ඛලෙයභූමිභාවො පෙ උග්ඝටිතඤ්ඤුආදිපුග්ගලත්තයවයසෙ
පවත්තා, තස්මා උග්ඝටිතඤ්ඤුආදිපුග්ගලත්තයං විභායවතුං ‘‘තත්ථ යය
දුක්ඛායපටිපදායා’’තිආදිවචෙංවුත්තං.එවමපි‘‘තත්ථයයො සුඛායපටිපදාය
ඛිප්පාභිඤ්ඤාය නියයාති, අයං උග්ඝටිතඤ්ඤූ’’තිආදිවචෙයමව වත්තබ්බං, 
කස්මා පෙ ‘‘තත්ථ යය දුක්ඛාය පටිපදායා’’තිආදිවචෙං වත්තබ්බන්ති? 
සච්චං, උග්ඝටිතඤ්ඤුආදිපුග්ගලත්තයං පෙ සීහවික්කී තෙයයතො
තිපුක්ඛලෙයස්ස නිග්ගච්ඡෙයතො නික්ඛමෙයතො
සීහවික්කී තෙයභූමිවිභාවොයං පටිපදාවිභාගයතො
විභාවිතපුග්ගලචතුක්කයතො නිද්ධාරිතං, සීහවික්කී තෙයභූමිවිභාවොයං

පටිපදාවිභාගයතො විභාවිතං පුග්ගලචතුක්කං පඨමං විභායවතුං ‘‘තත්ථ යෙ

දුක්ඛාෙ පටිපදාො’’තිආදි වුත්තං. තත්ථාති යයො පටිපදාචතුක්යකො 
සීහවික්කී තෙයභූමිවිභාවොයං නිද්ධාරියතො, තස්මිං පටිපදාචතුක්යක. 

යෙති යය දන්ධඋදත්තා දිට්ඨිචරිතපුග්ගලා යථාක්කමං සුඛාය පටිපදාය
දන්ධාභිඤ්ඤාය ච සුඛාය පටිපදාය ඛිප්පාභිඤ්ඤාය ච නියයන්ති, ඉති 
නියයකාද්යවපුග්ගලාචනිද්ධාරිතා.‘‘යතසංචතුන්ෙංපුග්ගලාෙංකතයමො 
සංකියලයසො’’ති පුච්ඡිතබ්බත්තා ‘‘යතසං චතුන්ෙං පුග්ගලාෙං අයං

සංකියලයසො’’ති විස්සජ්යජතුං ‘‘යතසං චතුන්ෙං පුග්ගලාෙං අෙං 

සංකියලයසො’’තිආදිවුත්තං.චත්තායරොආහාරානිද්ධාරිතා…යප.…චත්තාරි 
අගතිගමොනිනිද්ධාරිතානි, ඉති අයං දසවියධොආහාරචතුක්කාදිචතුක්යකො
යතසං චතුන්ෙං පුග්ගලාෙං සංකියලයසො යහොති. යතසං චතුන්ෙං
පුග්ගලාෙං සංකියලයසොආචරියයෙනිද්ධාරියතො, ‘‘කතමං යවොදාෙ’’න්ති

පුච්ඡිතබ්බත්තා ‘‘යතසංචතුන්ෙංපුග්ගලාෙං ඉදංයවොදාෙ’’න්තිආදිවුත්තං.

චතස්යසො පටිපදා නිද්ධාරිතා, චතස්යසො අප්පමාණා නිද්ධාරිතා, ඉති ඉදං
දසවිධං පටිපදාචතුක්කාදිචතුක්කභූතං ධම්මජාතං යතසං චතුන්ෙං
පුග්ගලාෙංයවොදාෙංයහොති. 

88. ‘‘යතසු චතූසු පුග්ගයලසු කතයමො පුග්ගයලො උග්ඝටිතඤ්ඤූ, 
කතයමො පුග්ගයලො විපඤ්චිතඤ්ඤූ, කතයමො පුග්ගයලො යෙයයයො’’ති

පුච්ඡිතබ්බත්තා ‘‘තත්ථයෙ’’තිආදි වුත්තං. ‘‘පුබ්යබපි ‘තත්ථයය’තිආදිො
චත්තායරො පුග්ගලා නිද්ධාරිතා, කස්මා පෙ පුෙ ‘‘තත්ථ යය’තිආදිො
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පටුෙ 

චත්තායරොපුග්ගලානිද්ධාරිතා’’තියචවයදයය? පුබ්යබ සංකියලසයවොදාෙං
සාමිභායවෙ නිද්ධාරිතා, පච්ඡා පෙ උග්ඝටිතඤ්ඤුආදීෙං අවයවාෙං 

සමූහභායවෙනිද්ධාරිතාතිවියසසත්යථොගයහතබ්යබො. තත්ථයෙ…යප.…

ඉයම ද්යවපුග්ගලාතිඑත්ථයයොජෙත්යථොයහට්ඨාවුත්තසදියසොව. තත්ථාති

යතසුචතූසුපුග්ගයලසු. යෙොති උදත්යතොදිට්ඨිචරියතො. අෙන්තිඅයංනියයතො

උදත්යතො දිට්ඨිචරියතො. පුෙ යෙොති උදත්යතොව තණ්හාචරියතො ච මන්යදො 

දිට්ඨිචරියතොච. සාධාර ාොති දුක්ඛායපටිපදාය ඛිප්පාභිඤ්ඤායචසුඛාය
පටිපදායදන්ධාභිඤ්ඤායච. 

‘‘උග්ඝටිතඤ්ඤුආදයයො තයයො පුග්ගලා ආචරියයෙ නිද්ධාරිතා, යතසු
තීසු පුග්ගයලසු කතමස්ස කතමස්ස කතමං කතමං භගවා උපදිසතී’’ති 

පුච්ඡිතබ්බත්තා ‘‘තත්ථ භගවා’’තිආදි වුත්තං. අථ වා ‘‘පටිපදායභයදෙ
පුග්ගලයභයදොආචරියයෙවිභාවියතො, කථංයදසොයභයදෙ පුග්ගලයභයදො
විභාවියතො’’ති වත්තබ්බත්තා යදසොයභයදෙපි පුග්ගලයභදං විභායවතුං 

‘‘තත්ථ භගවා’’තිආදි වුත්තං. තත්ථාති යතසු තීසු උග්ඝටිතඤ්ඤුආදීසු
පුග්ගයලසු. ‘‘සමථයදසොවිපස්සොයදසොයභයදයෙව පුග්ගලයභයදො
විභාවියතො’’ති වත්තබ්බත්තා මුදුධම්මයදසොතික්ඛධම්මයදසොයභයදෙපි

පුග්ගලයභදං විභායවතුං ‘‘තත්ථ භගවා’’තිආදි වුත්තං. යසයසසුපි එවයමව
අනුභාසන්ධයත්යථො වත්තබ්යබො. 

විසුං විසුං පටිපදායභයදෙ චත්තායරො හුත්වා විසුං ච සම්පිණ්ඩිතා ච
පටිපදායභයදෙ යචව යදසොයභයදෙ ච තයයො යහොන්තීති විභායවතුං 

‘‘තත්ථ යෙ’’තිආදිංපුෙවත්වා ‘‘ඉතියඛොචත්තාරිහුත්වාතීණි භවන්තී’’ති

වුත්තං. තත්ථ චත්තාරි තීණීති ලිඞ්ගවිපල්ලාසනිද්යදයසො, ‘‘චත්තායරො
තයයො’’තිපෙපකතිලිඞ්ගනිද්යදයසො කාතබ්යබොව. 

‘‘යතසංතිණ්ණංපුග්ගලාෙංකතයමොසංකියලයසො’’තිපුච්ඡිතබ්බත්තා 

‘‘යතසං තිණ් ං පුග්ගලාෙං අෙං සංකියලයසො’’තිආදි වුත්තං. තත්ථ අෙං

සංකියලයසොති ‘‘තීණි අකුසලමූලානි…යප.… සීලවිපත්ති දිට්ඨිවිපත්ති
ආචාරවිපත්තී’’ති නිද්ධාරිතාෙං අකුසලාෙං ධම්මාෙං ඉති අයං සමූයහො 
සංකියලයසොයහොති.‘‘යතසංතිණ්ණංපුග්ගලාෙංසංකියලයසොආචරියයෙ

නිද්ධාරියතො, කථං යවොදාෙං නිද්ධාරිතබ්බ’’න්ති වත්තබ්බත්තා ‘‘යතසං

තිණ් ං පුග්ගලාෙංඉදංයවොදාෙ’’න්තිආදිවුත්තං.තත්ථ ඉදං යවොදාෙන්ති
‘‘තීණි කුසලමූලානි…යප.… තීණි වියමොක්ඛමුඛානි සුඤ්ඤතං අනිමිත්තං 
අප්පණිහිත’’න්ති නිද්ධාරිතාෙං කුසලධම්මාෙං සමූහභූතං ඉති ඉදං
ධම්මජාතංයවොදාෙං යහොති. 

‘‘වුත්තප්පකායරෙ චත්තායරො හුත්වා තයයො පුග්ගලා භවන්තීති 
ආචරියයෙ විභාවිතා, තයයො හුත්වා කිත්තකා පුග්ගලා භවන්තී’’ති

වත්තබ්බභාවයතො ‘‘ඉති යඛො චත්තාරි හුත්වා තීණි භවන්ති, තීණි හුත්වා
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ද්යව භවන්ති තණ්හාචරියතො ච දිට්ඨචරියතො චා’’තිආදි වුත්තං. ඉතීති

යහට්ඨා වුත්තප්පකායරෙ චත්තාරි චත්තායරො හුත්වා තීණි තයයො භවන්ති. 

තීණි තයයො හුත්වා තණ්හාචරියතො ච දිට්ඨිචරියතො චාති ද්යව පුග්ගලා
භවන්ති. 

‘‘යතසං ද්වින්ෙං පුග්ගලාෙං කතයමො සංකියලයසො’’ති

වත්තබ්බභාවයතො ‘‘යතසං ද්වින්ෙං පුග්ගලාෙං අෙං සංකියලයසො’’තිආදි

වුත්තං. තත්ථ අෙං සංකියලයසොති ‘‘තණ්හා ච අවිජ්ජා ච…යප.…
සස්සතදිට්ඨිචඋච්යඡදදිට්ඨිචා’’තිනිද්ධාරිතාෙං අකුසලධම්මාෙංඉතිඅයං
සමූයහොසංකියලයසොයහොති. 

‘‘යතසං ද්වින්ෙං පුග්ගලාෙං සංකියලයසො ආචරියයෙ නිද්ධාරියතො, 

කථං යවොදාෙ’’න්ති වත්තබ්බභාවයතො ‘‘යතසං ද්වින්ෙං පුග්ගලාෙං ඉදං

යවොදාෙ’’න්තිආදි වුත්තං. ඉදං යවොදාෙන්ති ‘‘සමයථො ච විපස්සො
ච…යප.…සඋපාදියසසාචනිබ්බාෙධාතු, අනුභාපාදියසසාචනිබ්බාෙධාතූ’’ති
නිද්ධාරිතාෙං කුසලධම්මාෙං සමූහභූතං ඉති ඉදං ධම්මජාතං යවොදාෙං
යහොති. 

‘‘තීණි අකුසලමූලානී’’තිආදිො සංකියලසපක්යඛ අකුසලමූලතිකාදීෙං 
ද්වින්ෙං ද්වාදසන්ෙං තිකාෙං, තිණ්ණං උග්ඝටිතඤ්ඤුආදිපුග්ගලාෙං 
සංකියලසවිභාවොමුයඛෙ යා නිද්ධාරණා කතා, ‘‘තීණි
කුසලමූලානී’’තිආදිො යවොදාෙපක්යඛ කුසලමූලතිකාදීෙං ද්වින්ෙං
ද්වාදසන්ෙං තිකාෙං, තිණ්ණං උග්ඝටිතඤ්ඤුආදිපුග්ගලාෙං

යවොදාෙවිභාවොමුයඛෙ යා නිද්ධාරණා කතා, අෙං 

වුත්තප්පකාරනිද්ධාරණාතිපුක්ඛලස්සචෙයස්ස, අඞ්කුසස්ස චෙයස්ස භූමි 
සමුට්ඨාෙං පවත්තියහතු ොමාති යයොයජත්වා ‘‘තණ්හා ච අවිජ්ජා
චා’’තිආදිො සංකියලසපක්යඛ තණ්හාඅවිජ්ජාදුකාදීෙං පන්ෙරසන්ෙං
දුකාෙං, ද්වින්ෙං තණ්හාචරිතදිට්ඨිචරිතාෙං පුග්ගලාෙං 
යවොදාෙවිභාවොමුයඛෙ යා නිද්ධාරණා කතා, ‘‘සමයථො ච විපස්සො
චා’’තිආදිො යවොදාෙපක්යඛ සමථවිපස්සොදුකාදීෙං එකූෙවීසතිදුකාෙං, 
ද්වින්ෙංතණ්හාචරිතදිට්ඨිචරිතාෙං පුග්ගලාෙංයවොදාෙවිභාවොමුයඛෙයා
නිද්ධාරණා කතා, අයං වුත්තප්පකාරා ෙන්දියාවට්ටස්ස ෙයස්ස භූමීතිපි
නීහරිත්වා යයොයජතබ්බා. පුග්ගලාධිට්ඨාෙවයසෙ හි ෙන්දියාවට්ටෙයයතො
සීහවික්කී තෙයස්ස සම්භයවො, සීහවික්කී තෙයයතො ච තිපුක්ඛලෙයස්ස
සම්භයවො යහොති. ධම්මාධිට්ඨාෙවයසෙ පෙ සීහවික්කී තෙයයතො 
තිපුක්ඛලෙයස්ස සම්භයවො, තිපුක්ඛලෙයයතො ච ෙන්දියාවට්ටෙයස්ස

සම්භයවො යහොති. යතොහ අට්ඨකථාෙං ‘‘අන්යත ‘තණ්හා ච අවිජ්ජා
චා’තිආදිො සමථස්ස ෙයස්ස භූමි දස්සිතා. යතයෙව හි ‘චත්තාරි හුත්වා
තීණිභවන්ති, තීණිහුත්වා ද්යවභවන්තී’තිවුත්ත’’න්ති(යෙත්ති.අට්ඨ.88). 
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‘‘කස්මා පෙ අයං වුත්තප්පකාරාය නිද්ධාරණාය තිපුක්ඛලස්ස ච
ෙයස්ස, අඞ්කුසස්සචෙයස්සභූමිභායවොවිඤ්ඤායතී’’ති වත්තබ්බභාවයතො 

‘‘යතොහා’’තිආදි වුත්තං. යතෙ යථාවුත්තස්ස නිද්ධාරණාය භූමිභායවෙ

ආචරියයො ‘‘යෙො අකුසයල…යප.… දිසායලොචයෙොති චා’’ති යං වචෙං
ආහ, යතෙ වචයෙෙ වුත්තප්පකාරාය නිද්ධාරණාය තිපුක්ඛල…යප.…
යස්සභූමිභායවොවිඤ්ඤායතීති අත්යථො. 

‘‘එත්තාවතා ෙයසමුට්ඨාෙං පරිපුණ්ණං යහොති, අඤ්ඤං ෙත්ථී’’ති 

වත්තබ්බත්තා ‘‘නියුත්තං ෙෙසමුට්ඨාෙ’’න්ති වුත්තං. යයෙ යයෙ
ෙයසමුට්ඨායෙෙ සංකියලසපක්යඛ වා අකුසලා ධම්මා නිද්ධාරිතා, 
යවොදාෙපක්යඛ වා කුසලා ධම්මා නිද්ධාරිතා, තං තං ෙයසමුට්ඨාෙං 

නියුත්තං යථාරහංනිද්ධායරත්වායුජ්ජිතබ්බන්තිඅත්යථො ගයහතබ්යබො. 

ෙයක්කයමෙපෙ සඞ්යඛපයතො දස්සයිස්සාමි – ද්යව පුග්ගලා, තයයො 
පුග්ගලා, චත්තායරො පුග්ගලාති පුග්ගලා තියකොට්ඨාසා භවන්ති, චතුදිසා, 

ඡදිසා, අට්ඨදිසාති දිසාපි තියකොට්ඨාසා භවන්ති. තත්ථ ද්යව පුග්ගලාති
තණ්හාචරියතොපුග්ගයලො, දිට්ඨිචරියතොපුග්ගයලොතිද්යවපුග්ගලා භවන්ති. 

තයෙො පුග්ගලාති උග්ඝටිතඤ්ඤුපුග්ගයලො, විපඤ්චිතඤ්ඤුපුග්ගයලො, 

යෙයයපුග්ගයලොති තයයො පුග්ගලා භවන්ති. චත්තායරො පුග්ගලාති
දුක්ඛාපටිපදාදන්ධාභිඤ්ඤාදියභයදෙ භින්ො මුදින්ද්රියයො තණ්හාචරියතො
පුග්ගයලො, මුදින්ද්රියයොදිට්ඨිචරියතොපුග්ගයලො, තික්ඛින්ද්රියයොතණ්හාචරියතො
පුග්ගයලො, තික්ඛින්ද්රියයො දිට්ඨිචරියතො පුග්ගයලොති චත්තායරො පුග්ගලා

භවන්ති. චතුදිසාති සංකියලසපක්යඛද්යවද්යවදිසා, යවොදාෙපක්යඛද්යව

ද්යව දිසාති චතුදිසා භවන්ති. ඡදිසාති සංකියලසපක්යඛ තිස්යසො තිස්යසො

දිසා, යවොදාෙපක්යඛ තිස්යසො තිස්යසො දිසාති ඡදිසා භවන්ති. අට්ඨදිසාති 
සංකියලසපක්යඛ චතස්යසො චතස්යසො දිසා, යවොදාෙපක්යඛ චතස්යසො
චතස්යසොදිසාතිඅට්ඨදිසා භවන්ති.යතසුද්යවද්යවතණ්හාචරිතදිට්ඨිචරියත
පුග්ගයල, චතුදිසා ච නිස්සාය ෙන්දියාවට්ටෙයසමුට්ඨාෙං භවති. තයයො
උග්ඝටිතඤ්ඤුවිපඤ්චිතඤ්ඤුයෙයයපුග්ගයල ච ඡදිසා ච නිස්සාය
තිපුක්ඛලෙයසමුට්ඨාෙං භවති. දුක්ඛාපටිපදාදන්ධාභිඤ්ඤාදියභයදෙ 
භින්යෙ චත්තායරො 
මුදින්ද්රියතණ්හාචරිතතික්ඛින්ද්රියතණ්හාචරිතමුදින්ද්රියදිට්ඨිචරිතතික්ඛින්ද්රියදි
ට්ඨිචරියත පුග්ගයල ච අට්ඨදිසා ච නිස්සාය සීහවික්කී තෙයසමුට්ඨාෙං
භවති. එයකකස්මිං ෙයසමුට්ඨායෙ විභජියත 
දිසායලොචෙඅඞ්කුසෙයසමුට්ඨාොනිපිවිභජිතානිභවන්ති. 

‘‘කථංෙන්දියාවට්ටෙයසමුට්ඨාෙංභවතී’’තියචවයදයය? ‘‘තණ්හා ච
අවිජ්ජා ච අහිරිකඤ්ච අයෙොත්තප්පඤ්ච අස්සති ච අසම්පජඤ්ඤඤ්ච 
අයයොනියසොමෙසිකායරො ච යකොසජ්ජඤ්ච යදොවචස්සඤ්ච අහංකායරො ච
මමංකායරො ච අස්සද්ධා ච පමායදො ච අසද්ධම්මස්සවෙඤ්ච අසංවයරො ච
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පටුෙ 

අභිජ්ඣාචබයාපායදොචනීවරණඤ්ච සංයයොජෙඤ්චයකොයධොචඋපොයහො
ච මක්යඛො ච පළායසො ච ඉස්සා ච මච්යඡරඤ්ච මායා ච සායඨයයඤ්ච
සස්සතදිට්ඨි ච උච්යඡදදිට්ඨි චා’’ති (යෙත්ති. 88) දුකදුකවයසෙ යදසියතො
අයං දිසාභූයතො අකුසලධම්මසමූයහො ද්වින්ෙං තණ්හාචරිතදිට්ඨිචරිතාෙං 
පුග්ගලාෙං සංකියලයසො යහොතීති සංකියලසපක්යඛ
සංකියලසසාමඤ්ඤභායවෙ යයොයජත්වා ‘‘ඉයමසු පන්ෙරසසු
දුකදුකවයසෙ යදසියතසු දිසාභූයතසු අකුසලධම්යමසු කතයමො
අකුසලධම්යමො කතමස්ස පුග්ගලස්ස දිසා’’ති මෙසාව දිසාධම්මභායවෙ
ඔයලොයකත්වා‘‘අයංඅයංපඨයමොපඨයමො අකුසලධම්යමොතණ්හාචරිතස්ස
පුග්ගලස්ස සංකියලසපක්යඛ පඨමා දිසා ොම, අයං අයං දුතියයො දුතියයො
අකුසලධම්යමො දිට්ඨිචරිතස්ස පුග්ගලස්ස සංකියලසපක්යඛ දුතියා දිසා
ොමා’’ති විසුං විසුං යයොයජත්වා සමුදයසච්චදුක්ඛසච්චානි යථාරහං
නීහරිත්වා විභජිතබ්බධම්මසභායවො ච යයෙ සංවණ්ණොවියසයසෙ
දස්සියතො, යසොසංවණ්ණොවියසයසොචෙන්දියාවට්ටෙයසමුට්ඨාෙංභවති, 
තස්ස ඔයලොකො ච යයෙ සංවණ්ණොවියසයසෙ දස්සිතා, යසො
සංවණ්ණොවියසයසො ච දිසායලොචෙෙයසමුට්ඨාෙං භවති, තථා
ඔයලොයකත්වා දිසාවියසසභූතස්ස ධම්මවියසසස්ස පුග්ගලාෙං ෙයෙඤ්ච
යයෙ සංවණ්ණොවියසයසෙ ෙයති, යසො සංවණ්ණොවියසයසො ච 
අඞ්කුසෙයසමුට්ඨාෙංභවති. 

‘‘සමයථොචවිපස්සොච, හිරීචඔත්තප්පඤ්ච, සතිච සම්පජඤ්ඤඤ්ච, 
යයොනියසොමෙසිකායරො ච වීරියාරම්යභො ච, යසොවචස්සඤ්ච ධම්යම
ඤාණඤ්ච අන්වයය ඤාණඤ්ච, ඛයය ඤාණඤ්ච අනුභාප්පායද ඤාණඤ්ච, 
සද්ධා ච අප්පමායදො ච, සද්ධම්මස්සවෙඤ්ච සංවයරො ච, අෙභිජ්ඣා ච
අබයාපායදො ච, රාගවිරාගා ච යචයතොවිමුත්ති, අවිජ්ජාවිරාගා ච
පඤ්ඤාවිමුත්ති, අභිසමයයො ච අප්පිච්ඡතා ච, සන්තුට්ඨි ච අක්යකොයධො ච, 
අනුභාපොයහො ච අමක්යඛො ච, අපළායසො ච ඉස්සාපහාෙඤ්ච
මච්ඡරියප්පහාෙඤ්චවිජ්ජාච, විමුත්තිචසඞ්ඛතාරම්මයණොච වියමොක්යඛො, 
අසඞ්ඛතාරම්මයණො ච වියමොක්යඛො, සඋපාදියසසා ච නිබ්බාෙධාතු, 
අනුභාපාදියසසාච නිබ්බාෙධාතූ’’ති(යෙත්ති.88) තිකදුකවයසෙයදසිතංඉදං
දිසාභූතං කුසලසමූහධම්මජාතං ද්වින්ෙං තණ්හාචරිතදිට්ඨිචරිතාෙං
පුග්ගලාෙං යවොදාෙං යහොතීති යවොදාෙපක්යඛ යවොදාෙසාමඤ්ඤභායවෙ
යයොයජත්වා‘‘ඉයමසුඑකූෙවීසතියාදුකදුකවයසෙවායදසියතසු දිසාභූයතසු
ධම්යමසු කතයමො කතයමො කුසලධම්යමො කතමස්ස කතමස්ස පුග්ගලස්ස
දිසා’’ති මෙසාව දිසාධම්මභායවෙ ඔයලොයකත්වා ‘‘අයං පඨයමො පඨයමො
කුසලධම්යමොතණ්හාචරිතස්ස පුග්ගලස්සයවොදාෙපක්යඛපඨමාදිසාොම, 
අයංදුතියයොදුතියයොකුසලධම්යමො දිට්ඨිචරිතස්සපුග්ගලස්සයවොදාෙපක්යඛ
දුතියා දිසා ොමා’’ති විසුං විසුං යයොයජත්වා මග්ගසච්චනියරොධසච්චානි
යථාරහංනීහරිත්වාවිභජිතබ්බධම්මභායවොචයයෙ සංවණ්ණොවියසයසෙ
දස්සියතො, යසොසංවණ්ණොවියසයසොචෙන්දියාවට්ටෙයසමුට්ඨාෙංභවති, 
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තස්ස ඔයලොකො ච යයෙ සංවණ්ණොවියසයසෙ දස්සිතා, යසො
සංවණ්ණොවියසයසො ච දිසායලොචෙෙයසමුට්ඨාෙං භවති, තථා
ඔයලොයකත්වා දිසාවියසසභූතස්ස ධම්මවියසසස්ස පුග්ගලාෙං ෙයෙඤ්ච
යයෙ සංවණ්ණොවියසයසෙ ෙයති, යසො සංවණ්ණොවියසයසො ච 
අඞ්කුසෙයසමුට්ඨාෙංභවති. 

‘‘කථං තිපුක්ඛලෙයසමුට්ඨාෙං භවතී’’ති යච පුච්යඡයය, ‘‘තීණි 
අකුසලමූලානි – යලොයභො අකුසලමූලං, යදොයසො අකුසලමූලං, යමොයහො
අකුසලමූලං.තීණිදුච්චරිතානි – කායදුච්චරිතං, වචීදුච්චරිතං, මයෙොදුච්චරිතං.
තයයො අකුසලවිතක්කා – කාමවිතක්යකො, බයාපාදවිතක්යකො, 
විහිංසාවිතක්යකො.තිස්යසො අකුසලසඤ්ඤා–කාමසඤ්ඤා, බයාපාදසඤ්ඤා, 
විහිංසාසඤ්ඤා. තිස්යසො විපරීතසඤ්ඤා – නිච්චසඤ්ඤා, සුඛසඤ්ඤා, 
අත්තසඤ්ඤා.තිස්යසොයවදො–සුඛායවදො, දුක්ඛායවදො, අදුක්ඛමසුඛා
යවදො. තිස්යසො දුක්ඛතා – දුක්ඛදුක්ඛතා, සඞ්ඛාරදුක්ඛතා, 
විපරිණාමදුක්ඛතා. තයයො අග්ගී – රාගග්ගි, යදොසග්ගි, යමොහග්ගි. තයයො
සල්ලා – රාගසල්යලො, යදොසසල්යලො, යමොහසල්යලො. තිස්යසො ජටා –
රාගජටා, යදොසජටා, යමොහජටා. තිස්යසො අකුසලූපපරික්ඛා – අකුසලං
කායකම්මං, අකුසලං වචීකම්මං, අකුසලං මයෙොකම්මං. තිස්යසො
විපත්තියයො – සීලවිපත්ති, දිට්ඨිවිපත්ති, ආචාරවිපත්තී’’ති (යෙත්ති. 88) 
තිකවයසෙ යදසියතො අයං දිසාභූයතො අකුසලධම්මසමූයහො තිණ්ණං 
උග්ඝටිතඤ්ඤුවිපඤ්චිතඤ්ඤුයෙයයපුග්ගලාෙං සංකියලයසො යහොතීති
සංකියලසපක්යඛ සංකියලසසාමඤ්ඤභායවෙ යයොයජත්වා ‘‘ඉයමසු
ද්වාදසසු තිකතිකවයසෙ යදසියතසු දිසාභූයතසු අකුසලධම්යමසු කතයමො
කතයමොඅකුසයලොධම්යමොකතමස්සකතමස්සපුග්ගලස්සදිසා’’තිමෙසාව 
දිසාධම්මභායවෙ ඔයලොයකත්වා ‘‘අයං අයං පඨයමො පඨයමො
අකුසලධම්යමො උග්ඝටිතඤ්ඤුපුග්ගලස්ස සංකියලසපක්යඛ පඨමා දිසා
ොම. අයං අයං දුතියයො දුතියයො අකුසලධම්යමො විපඤ්චිතඤ්ඤුපුග්ගලස්ස
සංකියලසපක්යඛ දුතියා දිසා ොම. අයං අයං තතියයො තතියයො
අකුසලධම්යමො යෙයයස්ස පුග්ගලස්ස සංකියලසපක්යඛ තතියා දිසා
ොමා’’ති විසුං විසුං යයොයජත්වා සමුදයසච්චදුක්ඛසච්චානි යථාරහං
නීහරිත්වා විභජිතබ්බධම්මසභායවො ච යයෙ සංවණ්ණොවියසයසෙ
දස්සියතො. යසො සංවණ්ණොවියසයසො ච තිපුක්ඛලෙයසමුට්ඨාෙං භවති.
තස්ස ඔයලොකො ච යයෙ සංවණ්ණොවියසයසෙ දස්සිතා, යසො 
සංවණ්ණොවියසයසො ච දිසායලොචෙෙයසමුට්ඨාෙං භවති තථා
ඔයලොයකත්වා දිසාවියසසභූතස්ස ධම්මවියසසස්ස පුග්ගලාෙං ෙයෙඤ්ච
යයෙ සංවණ්ණොවියසයසෙ ෙයති, යසො සංවණ්ණොවියසයසො 
අඞ්කුසෙයසමුට්ඨාෙංභවති. 

‘‘තීණි කුසලමූලානි – අයලොයභො කුසලමූලං, අයදොයසො කුසලමූලං, 
අයමොයහො කුසලමූලං. තීණි සුචරිතානි – කායසුචරිතං, වචීසුචරිතං, 
මයෙොසුචරිතං. තයයො කුසලවිතක්කා – යෙක්ඛම්මවිතක්යකො, 
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අබයාපාදවිතක්යකො, අවිහිංසාවිතක්යකො. තයයො සමාධී – සවිතක්යකො 
සවිචායරොසමාධි, අවිතක්යකොවිචාරමත්යතොසමාධි, අවිතක්යකොඅවිචායරො
සමාධි. තිස්යසො කුසලසඤ්ඤා – යෙක්ඛම්මසඤ්ඤා, අබයාපාදසඤ්ඤා, 
අවිහිංසාසඤ්ඤා.තිස්යසො අවිපරීතසඤ්ඤා–අනිච්චසඤ්ඤා, දුක්ඛසඤ්ඤා, 
අෙත්තසඤ්ඤා. තිස්යසො කුසලූපපරික්ඛා – කුසලං කායකම්මං, කුසලං
වචීකම්මං, කුසලං මයෙොකම්මං. තීණි යසොයචයයානි – කායයසොයචයයං, 
වචීයසොයචයයං, මයෙොයසොයචයයං. තිස්යසො සම්පත්තියයො – සීලසම්පත්ති, 
සමාධිසම්පත්ති, පඤ්ඤාසම්පත්ති. තිස්යසො සික්ඛා – අධිසීලසික්ඛා, 
අධිචිත්තසික්ඛා, අධිපඤ්ඤාසික්ඛා. තයයො ඛන්ධා – සීලක්ඛන්යධො, 
සමාධික්ඛන්යධො, පඤ්ඤාක්ඛන්යධො. තීණි වියමොක්ඛමුඛානි – සුඤ්ඤතං, 
අනිමිත්තං, අප්පණිහිත’’න්ති (යෙත්ති. 88) තිකතිකවයසෙ යදසිතං ඉදං 
දිසාභූතං කුසලසමූහධම්මජාතං තිණ්ණං
උග්ඝටිතඤ්ඤුවිපඤ්චිතඤ්ඤුයෙයයපුග්ගලාෙං යවොදාෙං යහොතීති
යවොදාෙපක්යඛ යවොදාෙසාමඤ්ඤභායවෙ යයොයජත්වා ‘‘ඉයමසු ද්වීසු
ද්වාදසසු තිකතිකවයසෙ යදසියතසු දිසාභූයතසු කුසලධම්යමසු කතයමො
කතයමො කුසලධම්යමො කතමස්ස කතමස්ස පුග්ගලස්ස දිසා’’ති මෙසාව
දිසාධම්මභායවෙඔයලොයකත්වා‘‘අයංඅයංපඨයමොපඨයමො කුසලධම්යමො
උග්ඝටිතඤ්ඤුපුග්ගලස්ස යවොදාෙපක්යඛ පඨමා දිසා ොම. අයං අයං
දුතියයො දුතියයොකුසයලොධම්යමොවිපඤ්චිතඤ්ඤුපුග්ගලස්සයවොදාෙපක්යඛ
දුතියා දිසා ොම. අයං අයං තතියයො තතියයො කුසලධම්යමො
යෙයයපුග්ගලස්ස යවොදාෙපක්යඛ තතියා දිසා ොමා’’ති විසුං විසුං
දිසාභායවෙ යයොයජත්වා මග්ගසච්චනියරොධසච්චානි යථාරහං නීහරිත්වා 
විභජිතබ්බධම්මසභායවො ච යයෙ සංවණ්ණොවියසයසෙ දස්සියතො. යසො
සංවණ්ණොවියසයසො ච තිපුක්ඛලෙයසමුට්ඨාෙංභවති.තස්සඔයලොකො
ච යයෙ සංවණ්ණොවියසයසෙ දස්සිතා, යසො සංවණ්ණොවියසයසො ච
දිසායලොචෙෙයසමුට්ඨාෙං භවති. තථා ඔයලොයකත්වා දිසාවියසසභූතස්ස 
ධම්මස්සපුග්ගලාෙංෙයෙඤ්චයයෙසංවණ්ණොවියසයසෙෙයති, යසො
සංවණ්ණොවියසයසොච අඞ්කුසෙයසමුට්ඨාෙංභවති. 

‘‘කථං සීහවික්කී තෙයසමුට්ඨාෙ’’න්ති යච පුච්යඡයය, ‘‘චත්තායරො
ආහාරා, චත්තායරො විපල්ලාසා, චත්තාරි උපාදාොනි, චත්තායරො යයොගා, 
චත්තායරො ගන්ථා, චත්තායරොආසවා, චත්තායරො ඔඝා, චත්තායරො සල්ලා, 
චතස්යසො විඤ්ඤාණට්ඨිතියයො, චත්තාරි අගතිගමොනී’’ති (යෙත්ති. 87) 
චතුක්කචතුක්කවයසෙ යදසියතො අයං දිසාභූයතො චතුක්යකො චතුක්යකො
අකුසලධම්යමො‘‘දුක්ඛායපටිපදාය දන්ධාභිඤ්ඤායනියයකස්සමුදින්ද්රියස්ස
තණ්හාචරිතස්ස ච දුක්ඛාය පටිපදාය ඛිප්පාභිඤ්ඤාය නියයකස්ස
තික්ඛින්ද්රියස්ස තණ්හාචරිතස්ස ච සුඛාය පටිපදාය දන්ධාභිඤ්ඤාය
නියයකස්ස මුදින්ද්රියස්ස දිට්ඨිචරිතස්ස ච සුඛාය පටිපදාය ඛිප්පාභිඤ්ඤාය
නියයකස්ස තික්ඛින්ද්රියස්ස දිට්ඨිචරිතස්ස චා’’ති චතුන්ෙං පුග්ගලාෙං
සංකියලයසොති සංකියලසපක්යඛ සංකියලසසාමඤ්ඤභායවෙ යයොයජත්වා
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‘‘ඉයමසු චතුක්කචතුක්කවයසෙ යදසියතසු දසසු චතුක්යකසු ධම්යමසු
කතයමො කතයමො අකුසලධම්යමො කතමස්ස කතමස්ස පුග්ගලස්ස දිසා’’ති
මෙසාව සංකියලසපක්යඛ දිසාධම්මභායවෙ ඔයලොයකත්වා ‘‘අයං අයං
පඨයමො පඨයමො අකුසලධම්යමො දුක්ඛාය පටිපදාය දන්ධාභිඤ්ඤාය
නියයකස්සමුදින්ද්රියස්සතණ්හාචරිතස්සපුග්ගලස්සපඨමා දිසාොම.අයං
අයං දුතියයො දුතියයො අකුසලධම්යමො දුක්ඛාය පටිපදාය ඛිප්පාභිඤ්ඤාය 
නියයකස්ස තික්ඛින්ද්රියස්ස තණ්හාචරිතස්ස පුග්ගලස්ස දුතියා දිසා ොම.
අයං අයංතතියයොතතියයොඅකුසලධම්යමොසුඛායපටිපදායදන්ධාභිඤ්ඤාය 
නියයකස්ස මුදින්ද්රියස්ස දිට්ඨිචරිතස්ස පුග්ගලස්ස තතියා දිසා ොම. අයං 
අයං චතුත්යථො චතුත්යථො අකුසලධම්යමො සුඛාය පටිපදාය ඛිප්පාභිඤ්ඤාය
නියයකස්ස තික්ඛින්ද්රියස්සදිට්ඨිචරිතස්සපුග්ගලස්සචතුත්ථාදිසාොමා’’ති
විසුං විසුං දිසාභායවෙ යයොයජත්වා, සමුදයසච්චදුක්ඛසච්චානි යථාරහං
නීහරිත්වා, විභජිතබ්බධම්මසභායවො ච යයෙ සංවණ්ණොවියසයසෙ
දස්සියතො.යසොසංවණ්ණොවියසයසොච සීහවික්කී තෙයසමුට්ඨාෙංභවති.
තස්ස ඔයලොකො ච යයෙ සංවණ්ණොවියසයසෙ දස්සිතා, යසො 
සංවණ්ණොවියසයසො ච දිසායලොචෙෙයසමුට්ඨාෙං භවති. තථා
ඔයලොයකත්වා දිසාවියසසභූතස්ස ධම්මස්ස පුග්ගලාෙං ෙයෙඤ්ච යයෙ
සංවණ්ණොවියසයසෙ ෙයති, යසො සංවණ්ණොවියසයසො ච 
අඞ්කුසෙයසමුට්ඨාෙංභවති. 

‘‘චතස්යසො පටිපදා, චත්තායරො සතිපට්ඨාො, චත්තාරි ඣාොනි, 
චත්තායරොවිහාරා, චත්තායරොසම්මප්පධාො, චත්තායරො අච්ඡරියා අබ්භුතා
ධම්මා, චත්තාරි අධිට්ඨාොනි, චතස්යසො සමාධිභාවො, චත්තායරො
සුඛභාගියා ධම්මා, චතස්යසො අප්පමාණා’’ති (යෙත්ති. 86) 
චතුක්කචතුක්කවයසෙ යදසිතං ඉදං දිසාභූතං කුසලසමූහධම්මජාතං
‘‘දුක්ඛාය පටිපදාය දන්ධාභිඤ්ඤාය නියයකස්ස මුදින්ද්රියස්ස
තණ්හාචරිතස්ස ච දුක්ඛාය පටිපදාය ඛිප්පාභිඤ්ඤාය නියයකස්ස 
තික්ඛින්ද්රියස්ස තණ්හාචරිතස්ස ච සුඛාය පටිපදාය දන්ධාභිඤ්ඤාය
නියයකස්ස මුදින්ද්රියස්ස දිට්ඨිචරිතස්ස ස සුඛාය පටිපදාය ඛිප්පාභිඤ්ඤාය
නියයකස්ස තික්ඛින්ද්රියස්ස දිට්ඨිචරිතස්ස චා’’ති චතුන්ෙං පුග්ගලාෙං
යවොදාෙං යහොතීති යවොදාෙපක්යඛ යවොදාෙසාමඤ්ඤභායවෙ යයොයජත්වා
‘‘ඉයමසුචතුක්කචතුක්කවයසෙයදසියතසුදසසු චතුක්යකසුකුසලධම්යමසු
කතයමො කතයමො කුසලධම්යමො කතමස්ස කතමස්ස පුග්ගලස්ස දිසා’’ති
මෙසාව දිසාධම්මභායවෙ ඔයලොයකත්වා, ‘‘අයං අයං පඨයමො පඨයමො 
කුසලධම්යමො දුක්ඛාය පටිපදාය දන්ධාභිඤ්ඤාය නියයකස්ස මුදින්ද්රියස්ස 
තණ්හාචරිතස්ස පුග්ගලස්ස පඨමා දිසා ොම. අයං අයං දුතියයො දුතියයො
කුසලධම්යමො දුක්ඛායපටිපදායඛිප්පාභිඤ්ඤායනියයකස්සතික්ඛින්ද්රියස්ස
තණ්හාචරිතස්ස පුග්ගලස්ස දුතියා දිසා ොම. අයං අයං තතියයො තතියයො
කුසලධම්යමො සුඛාය පටිපදාය දන්ධාභිඤ්ඤාය නියයකස්ස මුදින්ද්රියස්ස
දිට්ඨිචරිතස්සපුග්ගලස්සතතියා දිසාොම.අයංඅයංචතුත්යථොචතුත්යථො
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පටුෙ 

කුසලධම්යමො සුඛාය පටිපදාය ඛිප්පාභිඤ්ඤාය නියයකස්ස තික්ඛින්ද්රියස්ස
දිට්ඨිචරිතස්ස පුග්ගලස්ස චතුත්ථා දිසා ොමා’’ති විසුං විසුං දිසාභායවෙ
යයොයජත්වා, මග්ගසච්චනියරොධසච්චානි යථාරහං නීහරිත්වා, 
විභජිතබ්බධම්මසභායවො ච යයෙ සංවණ්ණොවියසයසෙ දස්සියතො. යසො 
සංවණ්ණොවියසයසො ච සීහවික්කී තෙයසමුට්ඨාෙං භවති. තස්ස
ඔයලොකො ච යයෙ සංවණ්ණොවියසයසෙ දස්සිතා. යසො
සංවණ්ණොවියසයසො ච දිසායලොචෙෙයසමුට්ඨාෙං භවති. තථා
ඔයලොයකත්වා දිසාවියසසස්ස ධම්මස්ස පුග්ගලාෙං ෙයෙඤ්ච යයෙ
සංවණ්ණොවියසයසෙ ෙයති, යසො සංවණ්ණොවියසයසො ච
අඞ්කුසෙයසමුට්ඨාෙං භවතීති ෙයක්කයමෙ සඞ්යඛපයතො ෙයසමුට්ඨාෙං
භවතීතිවිඤ්ඤාතබ්බන්ති. 

ඉතිෙයසමුට්ඨායෙසත්තිබලානුභාරූපාරචිතා 

විභාවොනිට්ඨිතා. 

පණ්ඩියතහි පෙ අට්ඨකථාටීකානුභාසායරෙ ගම්භීරත්යථො විත්ථාරයතො 
විභජිත්වාගයහතබ්යබොති. 

සාසෙපට්ඨාෙවිභාවො 

89. ‘‘තත්ථ කතමං ෙයසමුට්ඨාෙ’’න්තිආදිො ආචරියයෙ සබ්බථා
ෙයසමුට්ඨාෙං ඨපිතං, අම්යහහි ච ඤාතං, 
‘‘යසොළසහාරපඤ්චෙයඅට්ඨාරසමූලපයදසුඅට්ඨාරසමූලපදාකථංවිභත්තා, 

කුහිං අම්යහහි දට්ඨබ්බා’’ති වත්තබ්බභාවයතො ‘‘තත්ථ අට්ඨාරස මූලපදා

කුහිං දට්ඨබ්බා’’තිආදි වුත්තං. තත්ථාති යතසු
යසොළසහාරපඤ්චෙයඅට්ඨාරසමූලපයදසු අට්ඨාරස මූලපදා යකෙ පයදෙ
ආචරියයෙ විභත්තා, කුහිං අම්යහහි විත්ථාරයතො දට්ඨබ්බාති පුච්ඡති. 
අට්ඨාරස මූලපදා සාසෙපට්ඨායෙමයා විභත්තා, තුම්යහහිච විත්ථාරයතො
සාසෙපට්ඨායෙ දට්ඨබ්බාතිවිස්සජ්යජති.විභත්තායයවහිඅට්ඨාරසමූලපදා

දට්ඨබ්බාභවන්ති. අට්ඨකථාෙං (යෙත්ති.අට්ඨ.89) පෙ– 

‘‘එවං සබ්බථා ෙයසමුට්ඨාෙං විභජිත්වා ඉදානි සාසෙපට්ඨාෙං 
විභජන්යතො යස්මා සඞ්ගහවාරාදීසු මූලපයදයහව පට්ඨාෙං
සඞ්ගයහත්වාසරූපයතොෙ දස්සිතං, තස්මායථාමූලපයදහිපට්ඨාෙං
නිද්ධායරතබ්බං, එවං පට්ඨාෙයතොපි මූලපදානි නිද්ධායරතබ්බානීති
දස්සෙත්ථං ‘අට්ඨාරස මූලපදා කුහිං දට්ඨබ්බා? සාසෙපට්ඨායෙ’ති
ආහා’’ති– 

වුත්තං. සාසෙපට්ඨායෙ අට්ඨාරස මූලපදා දට්ඨබ්බාති ආචරියයෙ වුත්තා, 

‘‘කතමං තං සාසෙපට්ඨාෙ’’න්ති පුච්ඡිතබ්බත්තා ‘‘තත්ථ කතමං

සාසෙපට්ඨාෙ’’න්තිආදි වුත්තං. තත්ථාති යතසු 
අට්ඨාරසමූලපදසාසෙපට්ඨායෙසුකතමංතංසාසෙපට්ඨාෙන්තිඉදානිමයා
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නිද්ධාරියමාෙං භගවතා යදසිතං සංකියලසභාගියාදිසුත්තං සාසෙපට්ඨාෙං

ොමාති විස්සජ්යජති. සාසෙන්ති පරියත්තිසාසෙං. පට්ඨාෙන්ති තස්ස
පරියත්තිසාසෙස්ස සංකියලසභාගියතාදීහි පකායරහි ඨාෙං පවත්තෙං
පට්ඨාෙං, තංදීපෙසුත්තං පෙ ඉධ පට්ඨාෙං ොම. යතෙ වුත්තං – 

‘‘සංකියලසභාගිෙං සුත්ත’’න්තිආදි. අථ වා සාසෙන්ති
අධිසීලඅධිචිත්තඅධිපඤ්ඤාසික්ඛත්තයං සාසෙං ොම, තං සික්ඛත්තයං

පතිට්ඨහති එයතෙ සංකියලසාදිොති පට්ඨාෙං, සික්ඛත්තයස්ස සාසෙස්ස

පට්ඨාෙන්ති සාසෙපට්ඨාෙං. තදාධාරභූතං සුත්තම්පි ඨාෙූපචාරයතො 

සාසෙපට්ඨාෙං ොම.තං සාසෙපට්ඨාෙසුත්තංසරූපයතොදස්යසතුං– 

‘‘සංකියලසභාගියං සුත්තං, වාසොභාගියං සුත්තං, 
නිබ්යබධභාගියං සුත්තං, අයසක්ඛභාගියංසුත්තං, සංකියලසභාගියඤ්ච
වාසොභාගියඤ්ච සුත්තං, සංකියලසභාගියඤ්ච නිබ්යබධභාගියඤ්ච
සුත්තං, සංකියලසභාගියඤ්ච අයසක්ඛභාගියඤ්ච සුත්තං, 
සංකියලසභාගියඤ්චනිබ්යබධභාගියඤ්ච අයසක්ඛභාගියඤ්ච සුත්තං, 
සංකියලසභාගියඤ්ච වාසොභාගියඤ්ච නිබ්යබධභාගියඤ්ච සුත්තං, 
වාසොභාගියඤ්ච නිබ්යබධභාගියඤ්ච සුත්තං, 
තණ්හාසංකියලසභාගියං සුත්තං, දිට්ඨිසංකියලසභාගියං සුත්තං, 
දුච්චරිතසංකියලසභාගියං සුත්තං, තණ්හායවොදාෙභාගියං සුත්තං, 
දිට්ඨියවොදාෙභාගියංසුත්තං, දුච්චරිතයවොදාෙභාගියංසුත්ත’’න්ති– 

වුත්තං. ‘‘යතසු සුත්යතසු යය සංකියලසාදයයො භගවතා වුත්තා, යතසු 

සංකියලසාදීසු සංකියලයසො කිත්තයකො’’ති පුච්ඡිතබ්බත්තා ‘‘තත්ථ 

සංකියලයසො තිවියධො තණ්හාසංකියලයසො දිට්ඨසංකියලයසො

දුච්චරිතසංකියලයසො’’ති වුත්තං. තත්ථාතියතසුසුත්තන්යතසුසංකියලසාදීසු 
ධම්යමසු. ‘‘තිවියධ තස්මිං සංකියලයස තණ්හාසංකියලයසො කතයමෙ

කුසයලෙ විසුජ්ඣතී’’ති පුච්ඡිතබ්බත්තා ‘‘තත්ථ තණ්හාසංකියලයසො

සමයථෙ විසුජ්ඣතී’’ති වුත්තං. තත්ථාති තස්මිං තිවියධ 
තණ්හාසංකියලසාදියක. ‘‘යසො සමයථො ඛන්යධසු කතයමො ඛන්යධො’’ති

පුච්ඡිතබ්බත්තා ‘‘යසො සමයථො සමාධික්ඛන්යධො’’ති වුත්තං.

‘‘දිට්ඨිසංකියලයසොයකෙ විසුජ්ඣතී’’තිපුච්ඡිතබ්බත්තා ‘‘දිට්ඨසංකියලයසො

විපස්සොෙ විසුජ්ඣතී’’ති වුත්තං. ‘‘සා විපස්සො කතයමො ඛන්යධො’’ති

වත්තබ්බත්තා ‘‘සා විපස්සො පේොක්ඛන්යධො’’ති වුත්තං. 
‘‘දුච්චරිතසංකියලයසො යකෙ විසුජ්ඣතී’’ති වත්තබ්බත්තා 

‘‘දුච්චරිතසංකියලයසො සුචරියතෙ විසුජ්ඣතී’’ති වුත්තං. ‘‘තං සුචරිතං

කතයමොඛන්යධො’’තිවත්තබ්බත්තා ‘‘තංසුචරිතං සීලක්ඛන්යධො’’තිවුත්තං.

‘‘තස්මිංසීයලඨිතස්සපුග්ගලස්සකිංභවතී’’ති වත්තබ්බත්තා ‘‘තස්සසීයල

පතිට්ඨතස්සා’’තිආදි වුත්තං. සීයල සුචරිතසඞ්ඛායත සීලක්ඛන්යධ 

පතිට්ඨතස්ස තස්සසීලවන්තස්සපුග්ගලස්ස භයවසු කාමභවරූපාරූපභයවසු 

ආසත්ති භවපත්ථො යදි උප්පජ්ජති, එවංසාෙන්ති එවං අස්ස අයන්ති 
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පදච්යඡයදො. එවං සති අස්ස සීයල පතිට්ඨිතස්ස අෙං ආසත්ති භවපත්ථො 

සමථවිපස්සොභාවොමයපුඤ්ඤකිරියවත්ථු ච භවති, ච-සද්යදෙ 

දාෙමයසීලමයපුඤ්ඤකිරියවත්ථු ච භවතීති අත්යථො සඞ්ගහියතො. තත්රාති

යතසුකාමභවරූපාරූපභයවසු යපපත්තිො සංවත්තතීති. 

‘‘සංකියලසාදයයො යයහි සුත්යතහි දස්සිතා, තානි සුත්තානි 

කිත්තකානී’’ති වත්තබ්බත්තා ‘‘ඉමානි චත්තාරි සුත්තානී’’තිආදි වුත්තං.
අසාධාරණානි 
සංකියලසභාගියසුත්තවාසොභාගියසුත්තනිබ්යබධභාගියසුත්තඅයසක්ඛභාගි
යසුත්තානි චත්තාරි සුත්තානි භවන්ති, සාධාරණානි 
සංකියලසභාගියවාසොභාගියසුත්ත, සංකියලසභාගියනිබ්යබධභාගියසුත්ත, 
සංකියලසභාගියඅයසක්ඛභාගියසුත්ත, වාසොභාගියනිබ්යබධභාගියසුත්තානි

කතානි මිස්සිතානිචත්තාරිභවන්ති.ඉතිඅට්ඨසුත්තානිභවන්ති. තානියෙව 
වුත්තප්පකාරානි අට්ඨ සුත්තානි භවන්ති. සාධාරණානි 
වාසොභාගියඅයසක්ඛභාගියසුත්තනිබ්යබධභාගියඅයසක්ඛභාගියසුත්ත- 
සංකියලසභාගියවාසොභාගියනිබ්යබධභාගියසුත්තසංකියලස- 
භාගියවාසොභාගියඅයසක්ඛභාගියසුත්ත-
සංකියලසභාගියනිබ්යබධභාගියඅයසක්ඛභාගියසුත්ත- 
වාසොභාගියනිබ්යබධභාගියඅයසක්ඛභාගියසුත්ත- 
සංකියලසභාගියවාසොභාගියනිබ්යබධභාගියඅයසක්ඛභාගියසුත්ත-
යෙවසංකියලසභාගියෙවාසො- 
භාගියෙනිබ්යබධභාගියෙඅයසක්ඛභාගියසුත්තානි කතානි මිස්සිතානි අට්ඨ
සුත්තානි භවන්තීති යසොළස සුත්තානි භවන්ති. යතසු යසොළසසුත්යතසු
චත්තාරි එකකානිසුත්තානිච චත්තාරි දුකානිසුත්තානිචද්යවතිකානිච
පා යංආගතානි, ද්යවදුකානිසුත්තානි චද්යවතිකානිචද්යවචතුක්කානි

සුත්තානිච අට්ඨකථාෙං (යෙත්ති.අට්ඨ.89) ආගතානි. 

‘‘යදි පට්ඨාෙෙයයෙ වුත්තප්පකාරානි යසොළස සුත්තානියයව 
විභත්තානි, එවං සති සුත්තයගයයාදිෙවවිධං සකලං පරියත්තිසාසෙං

පට්ඨාෙෙයයෙ අවිභත්තං භයවයයා’’ති වත්තබ්බත්තා ‘‘ඉයමහි යසොළසහි 

සුත්යතහී’’තිආදි වුත්තං. පට්ඨාෙෙයයෙ විභත්යතහි යසොළසහි ඉයමහි

සුත්යතහි ෙවවිධං සකලං පරියත්තිසුත්තං පට්ඨාෙෙයයෙ විභත්තංයයව 

හුත්වා භින්ෙං භවති. සංකියලසභාගියාදිපයභදාය ගාථාෙ ගාථා 

අනුභාමිනිතබ්බා, සංකියලසභාගියාදිපයභයදෙ යවෙයාකරය ෙ 

යවයයාකරණං අනුභාමිනිතබ්බං. සංකියලසභාගියාදිපයභයදෙ සුත්යතෙ 
සුත්තංඅනුභාමිනිතබ්බංභවතියයවාති. 

90. ‘‘යතසු යසොළසසු සංකියලසභාගියාදීසු සුත්යතසු කතමං

සංකියලසභාගියං සුත්ත’’න්ති පුච්ඡිතබ්බත්තා ‘‘තත්ථ කතමං

සංකියලසභාගිෙං සුත්ත’’න්තිආදි වුත්තං. තත්ථාති යතසු යසොළසසු 
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සංකියලසභාගියාදීසු සුත්යතසු කතමං සුත්තං සංකියලසභාගියං සුත්තං
ොමාති පුච්ඡති. 

‘‘කාමන්ධා ජාලසඤ්ඡන්ො, තණ්හාඡදෙඡාදිතා; 
පමත්තබන්ධොබද්ධා, මච්ඡාවකුමිොමුයඛ; 
ජරාමරණමන්යවන්ති, වච්යඡොඛීරපයකොවමාතර’’න්ති.– 

ඉදං සුත්තං සංකියලසභායග වාචකඤාපකභායවෙ පවත්තෙයතො 

සංකියලසභාගිෙං සුත්තං ොම. යය සත්තා කාමන්ධා කායමෙ අන්ධා
ජාලසඤ්ඡන්ො තණ්හාඡදයෙෙ ඡාදිතා, පමත්තබන්ධොය බද්ධා
බන්ධිතබ්බා, යත සත්යත ජරාමරණං අන්යවති, යථා තං කුමිොමුයඛ යය
මච්ඡා ගහිතා, යත මච්යඡ ජරාමරණං අන්යවති ඉව, එවං යත සත්යත
ජරාමරණං අන්යවති. ඛීරපයකො වච්යඡො මාතරං අන්යවති ඉව, එවං යත
සත්යතජරාමරණංඅන්යවතීති යයොජොකාතබ්බා.අථවාඛීරපයකොවච්යඡො
මාතරංඅන්යවතිඉව, කුමිොමුයඛගහිතාමච්ඡා ජරාමරණංඅන්යවන්තිඉව
ච, එවං යය සත්තාකාමන්ධා පමත්තබන්ධොය බන්ධිතබ්බා, යත සත්තා
ජරාමරණංඅන්යවන්තීතියයොජො. 

‘‘ඉදංසුත්තංයයවා’’තිවත්තබ්බත්තා– 

‘‘චත්තාරිමානි, භික්ඛයව, අගතිගමොනි. කතමානි චත්තාරි? 
ඡන්දාගතිංගච්ඡති, යදොසාගතිංගච්ඡති, යමොහාගතිංගච්ඡති, භයාගතිං
ගච්ඡති, ඉමානි යඛො, භික්ඛයව, චත්තාරි අගතිගමොනි. ඉදමයවොච
භගවා, ඉදංවත්වාෙසුගයතො, අථාපරංඑතදයවොච සත්ථා– 

‘‘ඡන්දායදොසාභයායමොහා, යයොධම්මංඅතිවත්තති; 
නිහීයතිතස්සයයසො, කාළපක්යඛවචන්දිමා’’ති.– 

ඉදංසංකියලසභාගියංසුත්තන්ති– 

වුත්තං. ඡන්දා ඡන්දයහතුො යදොසා යදොසයහතුො භො භයයහතුො යමොහා 

යමොහයහතුො යෙො රාජාදියකො යෙො විෙයධරාදියකො වා ධම්මං 

සප්පුරිසධම්මං අතිවත්තති අතික්කමිත්වා වත්තති, තස්ස රාජාදියෙො වා 

තස්ස විෙයධරාදියෙොවා ෙයසො කිත්තිචපරිවායරොචයභොයගොචනිහීයති.
චන්දිමා කාළපක්යඛපභායනිහීයතිඉව, එවංනිහීයතීතියයොජො. 

‘‘එත්තකංයයවා’’ති වත්තබ්බත්තා ‘‘මයෙොපුබ්බඞ්ගමා ධම්මා…යප.… 

චක්කංවවහයතොපදන්තිඉදංසංකියලසභාගිෙංසුත්ත’’න්තිවුත්තං.අත්යථො 

පාකයටො. අට්ඨකථාෙම්පිවිභත්යතො. 

‘‘මිද්ධීයදායහොතිමහග්ඝයසොච, නිද්දායිතාසම්පරිවත්තසායී; 
මහාවරායහොවනිවාපපුට්යඨො, පුෙප්පුෙංගබ්භමුයපතිමන්යදො’’ති. – 
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ඉදං සුත්තම්පිසංකියලසභායගවිසයය වාචකඤාපකභායවෙපවත්තෙයතො 

සංකියලසභාගිෙං සුත්තං ොම. නිවාපපුට්යඨො මහාවරායහො ගාමසූකයරො 

නිද්දායිතා සුපෙසීයලො සම්පරිවත්තසායී යහොති ඉව, එවං යයො මන්යදො 

සත්යතො යදා මහග්ඝයසො යහොති, යසො මන්යදො සත්යතො මිද්ධී 

ථිෙමිද්ධාභිභූයතො හුත්වා නිද්දායිතා මුදුඵස්සසයයෙ මුදුහත්යථහි
පරාමසියතො සම්පරිවත්තසායීපුෙප්පුෙංගබ්භංඋයපතීතියයොජො. 

‘‘අයසාවමලංසමුට්ඨිතං, තතුට්ඨායතයමවඛාදති; 
එවංඅතියධොෙචාරිෙං, සානිකම්මානිෙයන්තිදුග්ගති’’න්ති. – 

ඉදං සුත්තම්පි සංකියලසභාගියං සුත්තං ොම. අෙසා අයයතො සමුට්ඨිතං

ජාතමලං තතුට්ඨාෙ තයතොඅයයතොඋට්ඨහිත්වා තයමව අයං ඛාදතිඉව, එවං 

අතියධොෙචාරිෙං අතික්කමිත්වා යධොෙචාරිපුග්ගලං සානි සයං කතානි
අකුසලකම්මානිදුග්ගතිංෙයන්තීති යයොජො. 

‘‘යචොයරොයථාසන්ධිමුයඛගහීයතො, සකම්මුොහඤ්ඤතිබජ්ඣයත
ච; 
එවං අයං යපච්ච පජා පරත්ථ, සකම්මුො හඤ්ඤති බජ්ඣයත
චා’’ති. – 

ඉදං සුත්තම්පි සංකියලසභාගියං සුත්තං ොම. සන්ධිමුයඛ රාජපුරිසාදීහි

ගහියතොයචොයරො සකම්මුො අත්තොකයතෙයචොරකම්යමෙහඤ්ඤතිච

බජ්ඣයත ච යථා, එවං අෙං පාපකාරිනී පජා පරත්ථ පරයලොයක යපච්ච 

සකම්මුො සයං කයතෙ අකුසලකම්මුො සත්ථාදීහි හඤ්ඤති ච 
අද්දුබන්ධොදීහිබජ්ඣයතචාතියයොජො. 

‘‘සුඛකාමානි භූතානි, යයොදණ්යෙෙවිහිංසති; 
අත්තයෙොසුඛයමසායෙො, යපච්චයසොෙලභයතසුඛ’’න්ති.– 

ඉදං සුත්තම්පි සංකියලසභාගියං සුත්තං ොම. අත්තයෙො සුඛං එසායෙො 

එසමායෙො යෙො සත්යතොඅඤ්ඤානිසුඛකාමානිභූතානිදණ්යෙෙවිහිංසති, 

යසො හිංසයකොසත්යතොපරයලොයකයපච්චසුඛංෙලභතීතියයොජො. 

‘‘ගුණන්ෙංයචතරමාොෙං, ජිම්හංගච්ඡතිපුඞ්ගයවො; 
සබ්බාතාජිම්හංගච්ඡන්ති, යෙත්යතජිම්හංගයතසති. 

‘‘එවයමවමනුභාස්යසසු, යයොයහොතියසට්ඨසම්මයතො; 
යසොයචඅධම්මංචරති, පයගවඉතරාපජා; 
සබ්බංරට්ඨංදුක්ඛංයසති, රාජායචයහොතිඅධම්මියකො’’ති.– 
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ඉදං සුත්තම්පි සංකියලසභාගියං සුත්තං ොම. ෙදිං තරමාොෙං ගුණන්ෙං

පුඞ්ගයවො ජිම්හං යච ගච්ඡති, එවං යෙත්යත ජිම්හං ගයත සති සබ්බා තා 

ගාවියයො ජිම්හං ගච්ඡන්ති යථා, එවයමව මනුභාස්යසසු යෙො රාජා

යසට්ඨසම්මයතො, යසො රාජාඅධම්මංචරති, එවංරඤ්යඤඅධම්මංචරන්යත

සති ඉතරා පජා පයගව පඨමයමව අධම්මං චරති. රාජා අධම්මියකො යච
යහොති, එවං රඤ්යඤඅධම්මියකසතිසබ්බංරට්ඨංදුක්ඛංයසතීතියයොජො. 

‘‘සුකිච්ඡරූපාවතියමමනුභාස්සා, කයරොන්තිපාපංඋපධීසුරත්තා; 
ගච්ඡන්ති යත බහුජෙසන්නිවාසං, නිරයං අවීචිං කටුකං 
භයාෙක’’න්ති.– 

ඉදං සුත්තම්පි සංකියලසභාගියං සුත්තං ොම. යය මනුභාස්සා යපධීසු 

කාමගුණණූපධීසු රත්තා රාගාභිභූතා හුත්වා පාපං අකුසලකම්මං කයරොන්ති, 

ඉයම පාපකම්මකරාමනුභාස්සා සුකිච්ඡරූපා වතසුට්ඨුකිච්ඡාපන්ෙරූපාවත

භවන්ති, යත පාපකම්මකරාමනුභාස්සාකටුකංභයාෙකංබහුජෙසන්නිවාසං
නිරයං අවීචිංගච්ඡන්තීතියයොජො. 

‘‘ඵලංයවකදලිංහන්ති, ඵලංයවළංඵලංෙළං; 
සක්කායරොකාපුරිසංහන්ති, ගබ්යභොඅස්සතරිංයථා’’ති.– 

ඉදං සුත්තම්පිසංකියලසභාගියංසුත්තං ොම. ඵලං කදලියාඵලංකදලිං යව 

එකන්යතෙහන්තියථා, ඵලංයවළං යව එකන්යතෙහන්තියථා, ඵලංෙළං 

යව එකන්යතෙ හන්ති යථා, ගබ්යභො අස්සතරිං මාතරං යව එකන්යතෙ

හන්තියථා, එවංසක්කායරොකාපුරිසං යව එකන්යතෙ හන්තීතියයොජො. 

‘‘යකොධමක්ඛගරුභික්ඛු, ලාභසක්කාරගාරයවො; 
සුයඛත්යතපූතිබීජංව, සද්ධම්යමෙවිරූහතී’’ති.– 

ඉදං සුත්තම්පි සංකියලසභාගියං සුත්තං ොම. සුයඛත්යත සුන්දයර
යඛත්යතපි ඛිත්තං පූතිබීජං ෙ රුහති ඉව, එවං යයො භික්ඛු

ලාභසක්කාරගාරයවො යකොධං කුජ්ඣෙලක්ඛණං යකොධං, මක්ඛං 
පරගුණණසීලමක්ඛෙලක්ඛණං මක්ඛඤ්චගරුංකත්වාචරති, යසොචරන්යතො
භික්ඛුසද්ධම්මස්මිංෙරුහතීති යයොජො. 

91. ‘‘ඉධාහං, භික්ඛයව, එකච්චං පුග්ගලං පදුට්ඨචිත්තං එවං යචතසා

යචයතො පරිච්ච පජාොමි…යප.… ඉති යම සුත’’න්ති ඉදං සුත්තම්පි

සංකියලසභාගියං සුත්තං ොම. භික්ඛයව ඉධ සාසයෙ, යලොයක වා අහං

එකච්චං පුග්ගලං පදුට්ඨචිත්තං මම යචතසා තස්ස යචයතො චිත්තං පරිච්ච 
පරිච්ඡින්දිත්වා බුද්ධචක්ඛුො එවං පජාොමි. ‘‘කථං පජාොමී’’ති යච
පුච්යඡයය, යඤ්ච පටිපදං පටිපන්යෙො, යඤ්ච මග්ගං සමාරුළ්යහො අයං

පුග්ගයලො ෙථා යායදුප්පටිපදායයයෙ දුම්මග්යගෙ ඉරිෙති පවත්තති, තාය



ඛුද්දකනිකායය   යෙත්තිවිභාවිනී 

245 

පටුෙ 

දුප්පටිපදායයතෙ දුම්මග්යගෙ ඉමම්හි ඉමස්මිං සමයෙ දුප්පටිපජ්ජෙකායල 

අෙං දුප්පටිපන්ෙං පටිපන්යෙො දුම්මග්ගසමාරුළ්යහො පුග්ගයලො යචකාලං
කයරයය, එවංසතිආභතංවත්ථුනික්ඛිත්තං යථා, එවංනිරයයනික්ඛිත්යතො.

තං කිස්ස යහතු? භික්ඛයව අස්ස පුග්ගලස්ස චිත්තං පදුට්ඨං පයදොසිතං හි 

යස්මා යහොති, තස්මා නික්ඛිත්යතො. එවං ඉධ සාසයෙ, යලොයක වා

යචයතොපයදොසයහතු ච පෙ එකච්යච සත්තා පුග්ගලා කායස්ස යභදා පරං
මරණා අපායං දුග්ගතිං විනිපාතං උපපජ්ජන්තීති පජාොමීති. එතමත්ථං

භගවාඅයවොච. තත්ථ තස්මිංසුත්යතඑතං‘‘පදුට්ඨචිත්තංඤත්වාෙ…යප.…

නිරයංයසොඋපපජ්ජතී’’ති ගාථාවචෙං ඉති එවංවුච්චති. 

සත්ථා ඉධ සාසයෙ, යලොයක වා පදුට්ඨචිත්තං එකච්චං පුග්ගලං

ඤත්වාෙභික්ඛූෙංසන්තියකඑතමත්ථංබයාකාසි. ඉමම්හි ඉමස්මිංසමයය
අයං පුග්ගයලො යච කාලං කයිරාථ, එවං සති පදුට්ඨචිත්තසමඞ්ගී හි

නිරයස්මිංඋපපජ්යජයය, පුග්ගලස්සචිත්තංපදූසිතං හි යස්මායහොති, තස්මා
උපපජ්යජයය, යචයතොපයදොසයහතු සත්තාදුග්ගතිංගච්ඡන්තිආභතංවත්ථුං

නික්ඛියපයය යථා, එවයමවං තථාවියධො දුප්පඤ්යඤො යසො පයදොසචිත්යතො
පුග්ගයලොකායස්ස යභදා පරං මරණානිරයං උපපජ්ජතීති අයම්පි අත්යථො 

භගවතාවුත්යතො, ඉති යම මයාසුතන්තියයොජො. 

‘‘සයචභායථදුක්ඛස්ස, සයචයවොදුක්ඛමප්පියං; 
මාකත්ථපාපකංකම්මං, ආවිවායදිවාරයහො. 

‘‘සයචචපාපකංකම්මං, කරිස්සථකයරොථවා; 
ෙයවොදුක්ඛාපමුතයත්ථි, උයපච්චපිපලායත’’න්ති.– 

ඉදං සුත්තම්පි සංකියලසභාගියං සුත්තං ොම. සප්පුරිසා තුම්යහ දුක්ඛස්ස 
ජාතිදුක්ඛජරාදුක්ඛබයාධිදුක්ඛමරණදුක්ඛඅපායදුක්ඛ- 
අතීතවට්ටමූලකදුක්ඛඅොගතවට්ටමූලකදුක්ඛපච්චුප්පන්ොහාරමූලකදුක්ඛා

ති අට්ඨවිධස්සදුක්ඛස්සසයචභායථ, යවො තුම්යහහි දුක්ඛං තථාඅට්ඨවිධං

දුක්ඛංසයචඅප්පියං, එවංසතිආවිවායදි රයහොවාපාපකංකම්මං මාකත්ථ 
මා අකත්ථ. සප්පුරිසා තුම්යහ ආවි වා යදි රයහො වා පාපකංකම්මං සයච

කරිස්සථ වා සයචකයරොථ වා, එවං සති යයපච්චපි සඤ්චිච්චාපි පලාෙතං 

පලායන්තාෙං යවො තුම්හාකං දුක්ඛා අට්ඨවිධා දුක්ඛයතො පමුත්ති මුච්චෙං
ෙත්යථවාති යයොජො. 

‘‘අධම්යමෙධෙංලද්ධා, මුසාවායදෙචූභයං; 
මයමතිබාලාමඤ්ඤන්ති, තංකථංනුභාභවිස්සති. 

‘‘අන්තරායාසුභවිස්සන්ති, සම්භතස්සවිෙස්සති; 
මතාසග්ගංෙගච්ඡන්ති, ෙනුභාඑත්තාවතාහතා’’ති.– 
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ඉදං සුත්තම්පි සංකියලසභාගියං සුත්තං ොම. යය බාලා අධම්යමෙ ච

මුසාවායදෙච ධෙං සවිඤ්ඤාණාවිඤ්ඤාණංසබ්බංලභිතබ්බංධෙංලද්ධා

උභයංධෙං ‘‘මමධෙ’’න්ති මඤ්ඤන්ති, යතසංබාලාෙං තං උභයංධෙං 

කථං යකෙනුභාපකායරෙභවිස්සති, අධම්යමෙසම්භතත්තාචිරට්ඨිතිකං ෙ

යහොති. අන්තරාො රාජන්තරායාදයයො අන්තරායා යතසං බාලාෙං 

භවිස්සන්ති. යයෙ අධම්මයවොහාරාදියකෙ යං ධෙං සම්භතං, අස්ස 

අධම්මයවොහාරාදිකස්සතංසම්භතංධෙංවිෙස්සති. මතා මරන්තා යතබාලා 

සග්ගං සුගතිං ෙ ගච්ඡන්ති. සුගති හි යසොභයෙහි යභොයගහි අග්යගොති

‘‘සග්යගො’’ති අධිප්යපතා. එත්තාවතා එත්තයකෙ

දිට්ඨධම්මිකසම්පරායිකාෙං අත්තහිතාෙං හායයෙෙ යත බාලා හතා 
විෙට්ඨාභවන්තිෙනූතියයොජො. 

‘‘කථංඛණතිඅත්තාෙං, කථංමිත්යතහිජීරති; 
කථංවිවට්ටයතධම්මා, කථංසග්ගංෙගච්ඡති’’. 

‘‘යලොභාඛණතිඅත්තාෙං, ලුද්යධොමිත්යතහිජීරති; 
යලොභාවිවට්ටයතධම්මා, යලොභාසග්ගංෙගච්ඡතී’’ති.– 

ඉදං සුත්තම්පිසංකියලසභාගියංසුත්තං ොම.යයොජෙත්යථොපාකයටො. 

‘‘චරන්තිබාලාදුම්යමධා, අමිත්යතයෙවඅත්තො; 
කයරොන්තාපාපකංකම්මං, යංයහොතිකටුකප්ඵලං. 

‘‘ෙතංකම්මංකතංසාධු, යංකත්වාඅනුභාතප්පති; 
යස්සඅස්සුමුයඛොයරොදං, විපාකංපටියසවතී’’ති.– 

ඉදං සුත්තම්පි සංකියලසභාගියං සුත්තං ොම. දුම්යමධා නිප්පඤ්ඤා බාලා
අමිත්යතෙපාපකංකම්මං කතංඉව, එවංඅත්තොකටුකප්ඵලංයංකම්මං
කතංයහොති, තංපාපකංකතංකම්මංකයරොන්තා චරන්ති.යංකම්මංකත්වා

කයරොන්යතො පච්ඡා අනුභාතප්පති, තංකතංකම්මංෙ සාධු. ෙස්ස කම්මස්ස

විපාකං යරොදං රුදන්යතොඅස්සුමුයඛොපටියසවති, තංකතංකම්මංෙසාධූති
යයොජො. 

‘‘දුක්කරං දුත්තිතික්ඛඤ්ච…යප.… අවීතරායගො’’ති ඉදං සුත්තම්පි

සංකියලසභාගියං සුත්තං ොම. සුත්තත්යථො අට්ඨකථාෙං විත්ථාරයතො
වුත්යතො. 

‘‘අප්පයමයයංපමිෙන්යතො, යකොධවිද්වාවිකප්පයය; 
අප්පයමයයංපමායිෙං, නිවුතංතංමඤ්යඤඅකිස්සව’’න්ති.– 



ඛුද්දකනිකායය   යෙත්තිවිභාවිනී 
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පටුෙ 

ඉදං සුත්තම්පි සංකියලසභාගියං සුත්තං ොම. ඉධ සාසයෙ අප්පයමෙයං 
අප්පයමයයගුණණං ඛීණාසවං පුග්ගලං ‘‘අයං ඛීණාසයවො පුග්ගයලො

එත්තකසීයලො එත්තකසමාධි එත්තකපඤ්යඤො’’ති පමිෙන්යතො යකො 

පුථුජ්ජයෙො විකප්පයය.අප්පයමයයංඛීණාසවපුග්ගලං පමායිෙං පමායන්තං 

තං පුථුජ්ජෙංඅයං නිවුතං අවකුජ්ජපඤ්ඤං අකිස්සවං අපඤ්ඤන්ති මේයෙ 
මඤ්ඤාමීතියයොජො. 

‘‘පුරිසස්ස හිජාතස්ස, කුඨාරීජායයත මුයඛ; 
යායඡින්දතිඅත්තාෙං, බායලොදුබ්භාසිතංභණං. 

‘‘ෙහිසත්ථංසුනිසිතං, විසංහලාහලංඉව; 
එවංවිරද්ධංපායතති, වාචාදුබ්භාසිතායථා’’ති.– 

ඉදං සුත්තම්පිසංකියලසභාගියංසුත්තං ොම. දුබ්භාසිතං අරියූපවාදසඞ්ඛාතං

ඵරුසවාචං භ ං භණන්යතො බායලො දුට්යඨො පුරියසො ොෙ කුඨාරීසදිසියා
දුබ්භාසිතවාචාය අත්තාෙං ඡින්දති, සා කුඨාරීසදිසී දුබ්භාසිතවාචා ජාතස්ස

පුරිසස්ස මුයඛ ජාෙයත ජායති, සා දුබ්භාසිතවාචා මුයඛ ජායති ඉව, එවං
සුනිසිතං සත්ථං මුයඛ ෙ ජායති, යථා හලාහලං විසං මුයඛ ෙ ජායති, 

දුබ්භාසිතා වාචා අපායයසු විරද්ධං පුග්ගලං පායතති යථා, එවං සුනිසිතං
සත්ථං අපායයසු ෙ පායතති, හලාහලං විසං අපායයසු ෙ පායතතීති
යයොජො. 

92. 
‘‘යයොනින්දියංපසංසති, තංවානින්දතියයොපසංසියයො; 
විචිොතිමුයඛෙයසොකලිං, කලිො යතෙසුඛංෙවින්දති. 

‘‘අප්පමත්යතොඅයංකලි, යයොඅක්යඛසුධෙපරාජයයො; 
සබ්බස්සාපිසහාපිඅත්තො, අයයමවමහන්තතයරොකලි; 
යයොසුගයතසුමෙංපයදොසයය. 

‘‘සතංසහස්සාෙංනිරබ්බුදාෙං, ඡත්තිංසතීපඤ්චචඅබ්බුදානි; 
යමරියගරහීනිරයංඋයපති, වාචංමෙඤ්චපණිධායපාපක’’න්ති.– 

ඉදං සුත්තම්පි සංකියලසභාගියං සුත්තං ොම. යෙො පුග්ගයලො නින්දිෙං 
දුච්චරං දුස්සීලංපුග්ගලංපසංසති, යසොපසංසයකොපුග්ගයලොමුයඛෙකලිං 

විචිොති උපචිොති, යතෙ කලිො සුඛං ෙ වින්දති. යෙො සුචාරී සීලවා

පුග්ගයලො පසංසියයො යහොති, තං වා සුචාරිං වා සීලවන්තං පුග්ගලං යෙො 

පුග්ගයලො නින්දති, යසො නින්දන්යතො පුග්ගයලො මුයඛෙ කලිං විචිොති 
උපචිොති, යතෙකලිොසුඛංෙ වින්දති. 
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අත්තොසහාපි සබ්බස්ස ධෙස්සවයසෙපි අක්යඛසුයයොධෙපරාජයයො

භවති, අෙං කලි අයං ධෙපරාජයයො අප්පමත්යතො යහොති. යෙො පුග්ගයලො
සුගයතසුමෙංපයදොසයය, තස්ස පුග්ගලස්සයයොකලිභවති, අයයමවකලි
මහන්තතයරොයහොති. 

කස්මා? වාචඤ්ච මෙඤ්ච පණිධාය අරිෙගරහී පුග්ගයලො ෙං කාලං
පාපකං නිරයං උයපති, යසො කායලො ‘‘සතං සහස්සාෙං නිරබ්බුදාෙඤ්ච
ඡත්තිංස නිරබ්බුදානි ච පඤ්ච අබ්බුදානි ච යස්මිං කායල ගණීයන්තී’’ති
යතෙකායලෙසයමොයහොති, තස්මාමහන්තතයරොයහොතීතියයොජො. 

‘‘යයොයලොභගුණයණඅනුභායුත්යතො…යප.… 
ගච්ඡසියඛොපපතංචිරරත්ත’’න්ති.– 

ඉදං සුත්තම්පි සංකියලසභාගියං සුත්තං ොම. යෙො පුග්ගයලො යලොභගුණයණ 

අනුයුත්යතො අනුභා පුෙප්පුෙං යුත්යතො යහොති, යසො පුග්ගයලො අේයෙ 

පුග්ගයල වචසා පරිභාසති, අස්සද්යධො කදරියයො අවදේඤූ බුද්ධාෙං
ඔවාදඤ්ඤූ ෙයහොති, මච්ඡරීයපසුණියංයපසුණියස්මිංඅනුභායුත්යතොයහොති. 

මුඛදුග්ග මුඛවිසම විභූත විගතභූත අෙරිය භූෙහු බුද්ධිවිොසක පාපක

දුක්කටකාරි පුරිසන්ත පුරිසලාමක කලි අලක්ඛි අවජාතපුත්ත ත්වං

යෙරයියකොඅසි. ඉධ ඉදානිබහුභාණීමායහොහි. 

අහිතාය රජං අත්තනි මා ආකිරසි මා පක්ඛිපසි. කිබ්බිසකාරි ත්වං 

සන්යත ඛීණාසයව පුග්ගයල ගරහසි, බහූනි දුච්චරිතානි කම්මානි චරසි, 

චරිත්වා ත්වං චිරරත්තං රචෙවිරහිතං පපතං ෙරකං නිරයං ගච්ඡසි යඛො 
එකංයසොතියයොජො. 

ොොවිධංසංකියලසභාගියංසුත්තංආචරියයෙනිද්ධාරිතං, අම්යහහිච 

ඤාතං, ‘‘කතමංවාසොභාගියංසුත්ත’’න්තිපුච්ඡිතබ්බත්තා ‘‘තත්ථ කතමං

වාසොභාගිෙං සුත්ත’’න්තිආදි වුත්තං. තත්ථාති යතසු යසොළසසු
සංකියලසභාගියාදීසුසුත්යතසුකතමංසුත්තං වාසොභාගියංසුත්තංොමාති 
පුච්ඡති. ‘‘මයෙොපුබ්බඞ්ගමා ධම්මා…යප.… ඡායාව අෙපායිනී’’ති ඉදං
වාසොභායග පුඤ්ඤභායග විසයය වාචකඤාපකභායවෙ පවත්තෙයතො 

වාසොභාගිෙං සුත්තංොම.අත්යථොපාකයටො. 

93. ‘‘මහාොයමො සක්යකො භගවන්තං එතදයවොච…යප.… අපාපිකා

කාලඞ්කිරියා’’ති ඉදං සුත්තම්පි වාසොභායග පුඤ්ඤභායග විසයය

වාචකඤාපකභායවෙ පවත්තෙයතො වාසොභාගිෙං සුත්තං ොම. අත්යථො
පාකයටො. 

‘‘සුඛකාමානිභූතානි, යයොදණ්යෙෙෙහිංසති; 
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අත්තයෙොසුඛයමසායෙො, යපච්චයසොලභයතසුඛ’’න්ති.– 

ඉදං සුත්තම්පිවාසොභාගියංසුත්තං ොම.අත්යථොපාකයටො. 

‘‘ගුණන්ෙංයචතරමාොෙං…යප.…රාජායචයහොතිධම්මියකො’’ති ඉදං 
සුත්තම්පිවාසොභාගියංසුත්තංොම.අත්යථොපාකයටො. 

94. ‘‘භගවා සාවත්ථියං විහරති…යප.… එවං පජාොතී’’ති ඉදං
සුත්තම්පිවාසො…යප.…සුත්තංොම. අත්යථොපාකයටො. 

‘‘කස්මා භගවා ජෙපදචාරිකං චරතී’’ති පුච්යඡයය, සත්තහිකාරයණහි 
බුද්ධා භගවන්යතො ජෙපදචාරිකං චරන්ති. කතයමහි සත්තහි? 
යදසන්තරගතාෙං යවයෙයයාෙං විෙයෙත්ථං, තත්ර ඨිතාෙං
උස්සුක්කසමුප්පාදෙත්ථං, සාවකාෙං එකස්මිං ඨායෙ 
නිබද්ධවාසනිවාරණත්ථං, අත්තයෙො ච තත්ථ නිබද්ධවායස
අොසඞ්ගදස්සෙත්ථං, සම්බුද්ධවසිතට්ඨාෙතාය යදසාෙං
යචතියභාවසම්පාදෙත්ථං, බහූෙං සත්තාෙං දස්සනූපසඞ්කමොදීහි
පුඤ්යඤොඝප්පසවෙත්ථං, අවුට්ඨිආදිඋපද්දවූපසමෙත්ථඤ්චාති ඉයමහි
සත්තහි කාරයණහි බුද්ධා භගවන්යතො ජෙපදචාරිකං චරන්තීති
ජෙපදචරණකාරණං යවදිතබ්බං. 

‘‘එකපුප්ඵංචජිත්වාෙ, සහස්සංකප්පයකොටියයො; 
යදයවයචවමනුභාස්යසච, යසයසෙපරිනිබ්බුයතො’’ති.– 

ඉදං සුත්තම්පි වාසොභාගියං සුත්තං ොම. සහස්සං කප්පයකොටියෙොති
සහස්සංඅත්තභාවයතොයකොටියයො. 

‘‘අස්සත්යථ හරියතොභායස, සංවිරූළ්හම්හි පාදයප; 
එකංබුද්ධගතංසඤ්ඤං, අලභිංහංපතිස්සයතො. 

‘‘අජ්ජතිංසංතයතොකප්පා, ොභිජාොමිදුග්ගතිං; 
තිස්යසොවිජ්ජාසච්ඡිකතා, තස්සාසඤ්ඤායවාසො’’ති.– 

ඉදං සුත්තම්පි වාසොභාගියං සුත්තං ොම. හරියතොභායසති හරිතඔභායස. 

අලභිංහන්තිඅහංඅලභිං. 

‘‘පිණ්ොය යකොසලංපුරං…යප.…විපායකොයහොති අචින්තියයො’’ති ඉදං 
සුත්තම්පි වාසොභාගියං සුත්තං ොම. අග්ගපුග්ගයලො අනුභාකම්පයකො

තණ්හානිඝාතයකො මුනි සම්බුද්යධො පුයරභත්තං පිණ්ොෙ පිණ්ෙං
පටිග්ගණ්හිතුංයකොසලංපුරං පාවිසි. 
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පටුෙ 

යස්ස පුරිසස්ස හත්යථ සබ්බපුප්යඵහි අලඞ්කයතො ව ංසයකො 

පුප්ඵවටංසයකොව අත්ථි, යසො අයං පුරියසො රාජමග්යගෙ යකොසලපුරං
පවිසන්තං භික්ඛුසඞ්ඝපුරක්ඛතං යදවමානුභාසපූජිතං සම්බුද්ධං අද්දස, දිස්වා
හට්යඨොචිත්තංපසායදසි; පසායදත්වාසම්බුද්ධං උපසඞ්කමි. 

උපසඞ්කමිත්වා යසො අයං පසන්යෙො හුත්වා සුරභිං වණ්ණවන්තං
මයෙොරමංතංවටංසකං සම්බුද්ධස්සයසහිපාණීභිඋපොයමසි. 

තයතො බුද්ධස්ස ලපෙන්තරා ලපෙස්ස වදෙස්ස අන්තරා අග්ගිසිඛා

වණ්ණාසහස්සරංසි ඔක්කා පභා නික්ඛමි, අබ්භාවිජ්ජුනික්ඛමතිඉව, එවං
ආෙො සහස්සරංසි නික්ඛමිත්වා ආදිච්චබන්ධුයෙො සීයස තික්ඛත්තුං

පදක්ඛිණං කරිත්වාෙ පරිවට්යටත්වාමුද්ධනිඅන්තරධායථ. 

ආෙන්යදොඅච්ඡරියංඅබ්භුතංයලොමහංසෙං ඉදං පාටිහාරියංදිස්වාචීවරං
එකංසං කරිත්වා එතං අබ්රවි – ‘‘මහාමුනි, සිතකම්මස්ස යහතු යකො? තං
යහතුංබයාකයරොහි, ධම්මායලොයකොභවිස්සතී’’ති. 

ෙස්ස භගවයතොසබ්බධම්යමසුඤාණංසදා පවත්තති, කඞ්ඛාවිතරයණො
මුනියසොභගවාකඞ්ඛිංයවමතිකං ආෙන්දං යථරංඑතංඅබ්රවි.ආෙන්ද, යයො
යසොපුරියසොමයිචිත්තංපසාදයි, යසොපුරියසො චතුරාසීතිකප්පානිදුග්ගතිංෙ

ගමිස්සති, යදයවසුයදවයසොභග්ගංදිබ්බංරජ්ජං පසාසිත්වාමනුභායජසු රට්යඨ 

සකලරට්යඨ මනුභාජින්යදො රාජා භවිස්සති. යසො පුරියසො චරිමං පබ්බජිත්වා, 

ධම්මතං සච්ඡිකත්වා ච ධුතරායගො ව ංසයකො ොම පච්යචකබුද්යධො 
භවිස්සති. 

තථාගයත වා සම්මාසම්බුද්යධ වා පච්යචකසම්බුද්යධ වා තස්ස 
තථාගතස්සසාවයකවාචිත්යතපසන්ෙම්හිදක්ඛිණාඅප්පකාොමෙත්ථි. 

බුද්ධා එවං එත්තකාති අචින්තියා භවන්ති. බුද්ධධම්මා බුද්ධගුණණා එවං 

එත්තකාති අචින්තියා භවන්ති, අචින්තියය පසන්ොෙං විපායකො 

පුඤ්ඤවිපායකො එවං එත්තයකොති අචින්තියයො යහොතීති එතං අබ්රවීති
යයොජො. 

96. ‘‘ඉධාහං, භික්ඛයව, එකච්චං පුග්ගලං…යප.… අයම්පි අත්යථො

වුත්යතො භගවතා ඉති යම සුත’’න්ති ඉදං සුත්තම්පි වාසොභාගියං සුත්තං 

ොම. භික්ඛයව, ඉධ ඉමස්මිං සාසයෙ අහං එකච්චං පුග්ගලං එවං මම

යචතසා එකච්චස්ස පුග්ගලස්ස යචයතො චිත්තං පරිච්ච බුද්ධචක්ඛුො එවං

පජාොමි, ෙථා යයෙ පකායරෙ අයං පුග්ගයලො යඤ්ච දාොදිපටිපදං 

පටිපන්යෙො, යඤ්ච දස්සොදිමග්ගං සමාරුළ්යහො හුත්වා තං පටිපදං, 

මග්ගඤ්ච ඉරිෙති පවත්යතති, ඉමම්හි ඉමස්මිඤ්ච සමයය අෙං පුග්ගයලොයච
කාලංකයරයය, එවංසතිආභතංවත්ථුං නික්ඛිපතියථා, එවංතායපටිපදාය
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පටුෙ 

යතෙමග්යගෙසග්යගඅත්තනික්ඛිත්යතොභයව.තං කිස්සයහතු? භික්ඛයව, 

අස්ස පුග්ගලස්ස චිත්තං හි යස්මා පසන්ෙං පසාදිතං, තස්මා නික්ඛිත්යතො

භයව. ඉධ සාසයෙ, යලොයක වා එකච්යච සත්තා පුග්ගලා කායස්ස යභදා
පරං මරණා සුගතිං සග්ගං යලොකං යචයතොපසාදයහතු යඛො පෙ

උපපජ්ජන්තීතිඑවංඅහංපජාොමීතිභගවාඑතමත්ථංඅයවොච. තත්ථ තස්මිං

අත්යථ සඞ්ගහවයසෙ පවත්තං එතං ‘‘පසන්ෙචිත්තං ඤත්වාෙ…යප.…
සග්ගං යසො උපපජ්ජතී’’ති ගාථාවචෙං වුච්චති. අයම්පි අත්යථො භගවතා

වුත්යතො, ඉති යම මයාසුතන්තියයොජො. 

‘‘සුවණ්ණච්ඡදෙංොවං…යප.…එතාදිසංකතපුඤ්ඤා ලභි’’න්ති ඉදං 

සුත්තම්පි වාසොභාගියං සුත්තං ොම. ොරි යදවධීතා සුවණ් ච්ඡදෙං 

සුවණ්ණාලඞ්කායරහි ඡාදිතං ොවං ආරුය්හ තිට්ඨසි, යපොක්ඛරණිං 
යදවයපොක්ඛරණිංඔගාහසි, පදුමංපාණිොඡින්දසි. 

යදවයත යකෙ කම්යමෙ යත තව තාදියසො වණ්යණො තාදියසො

ආනුභාභායවො තාදිසී ජුති භවති, යදවයත යත තව යය යකචි යභොගා මෙසා
ඉච්ඡිතාභවන්ති, යතයභොගාච යකෙකම්යමෙඋප්පජ්ජන්ති.යදවයතයම

පුච්ඡිතාත්වං සංස සංසාහි ඉදං සබ්බංකිස්සකම්මස්සචඵලන්තිසක්යකො 
පුච්ඡති. 

යදවරායජෙ පුච්ඡිතා සා යදවධීතා අත්තමො හුත්වා පඤ්හං පුට්ඨා 

සක්කස්ස බයාකාසි. යදවරාජා අද්ධාෙං දීඝමග්ගං පටිපන්ො අහං

යසස්සියෙො කස්සපස්ස භගවයතො මයෙොරමං ථූපං අද්දස්සං, දිස්වා තත්ථ 
ථූයප චිත්තං පසායදසිං. පසන්ොහං යසහි පාණීහි පදුමපුප්යඵහි පූයජසිං.
තස්යසවකම්මස්සඉදංසබ්බංඵලංවිපායකොභයව. කතපුඤ්ඤාහංඑතාදිසං
ඵලංඅලභින්තිසක්කස්සබයාකාසි.ඉතියමසුතන්ති මහායමොග්ගල්ලායෙො
වදතීතියයොජො. 

‘‘යථානිද්ධාරිතසුත්තානියයව වාසොභාගියසුත්තානි පරිපුණ්ණානී’’ති

වත්තබ්බත්තා ‘‘දාෙකථා සීලකථා සග්ගකථා පුේෙකථා

පුේෙවිපාකකථාති ඉදං වාසොභාගිෙ’’න්තිආදි වුත්තං. තත්ථ යාය

යදසොය දාෙඤ්ච දාෙඵලඤ්ච දස්සිතං, සා යදසො දාෙකථා ොම. යාය

යදසොය සීලඤ්ච සීලඵලඤ්ච දස්සිතං, සා යදසො සීලකථා ොම. යාය
යදසොය සග්ගා ච සග්යගසු නිබ්බත්තාපකඤ්ච කම්මං දස්සිතං, සා 

සග්ගකථා ොම. යාය යදසොය දාෙසීලභාවොදිවයසෙ දසවිධං

පුඤ්ඤකම්මං දස්සිතං, සා පුේෙකථා ොම. යාය යදසොය තාදිසස්ස 
පුඤ්ඤකම්මස්ස විවියධො අයං විපායකො ඉමස්ස පුඤ්ඤස්ස විපායකොති

නියයමත්වා දස්සියතො, සා පුේෙවිපාකකථා ොම. 
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දසබලධරාෙං සම්මාසම්බුද්ධාෙං උද්දිස්සකයතසු සරීරධාතුං
අබ්භන්තයරඨයපත්වාපංසූහිකයතසුථූයපසුයයෙරා පසන්ො, යතෙරා 

තත්ථ ථූයප කාරං පුඤ්ඤං කත්වා සග්යගසු උප්පජ්ජිත්වා පයමොදන්තීති

යයොජො. ඉදං සුත්තංවා…යප.…සුත්තං. 

97. යදවපුත්තසරීරවණ් ා යදවපුත්තසරීරසදිසවණ්ණා සුභගසණ්ඨති 

යසොභග්ගයුත්තසණ්ඨාො සබ්යබ ජො උදයකෙ පංසුං යතයමත්වා ථූපං
වඩ්යෙථ, යසොඅයංථූයපො කස්සපුග්ගලස්සථූයපොතිපුච්ඡති. 

සුගත්යත සුන්දරගත්යතයදවයත තස්මිං ථූයපපසන්ොඉයමයදවමනුභාජා 

කාරං පුඤ්ඤංකයරොන්තාහුත්වාජරාමරණයතො පමුච්චයර.යසොඅයංථූයපො 
මයහසියෙො දසබලධම්මධාරියෙො සුගතස්ස ථූයපොති යවදිතබ්යබොතිආහාති

යයොජො. ඉදං සුත්තංවා…යප.…සුත්තං. 

ොහං යා අහං මයහසියෙො ථූපං චත්තාරි උප්පලානි ච මාලඤ්ච

අභියරොපයිං, යතෙමයාකතං තං පුඤ්ඤං උළාරංවත ආසි අයහොසි. තයතො 
කප්පයතො අජ්ජකප්පාතිංසංධරන්තිසත්ථුයෙොථූපංපූයජත්වාතත්තකානි

දුග්ගතිං ෙ ජාොමි, විනිපාතං ෙ ගච්ඡාමීති යයොජො. ඉදං සුත්තං
වා…යප.… සුත්තං. 

අහං බාත්තිංසලක්ඛ ධරස්ස බාත්තිංසලක්ඛණධයරෙ සම්පන්ෙස්ස

විජිතවිජයස්සයලොකොථස්සථූපංඅපූයජසිං, පූයජත්වා සතසහස්සංකප්යප 
ආයුකප්යප පමුදියතො ආසිං. මයා යං පුඤ්ඤං පසුතං, යතෙ පුඤ්යඤෙ

විනිපාතං අොගන්තුෙ අොගන්ත්වා යදවයසොභග්ගං සම්පත්තිං ච
යදවරජ්ජානි ච තානි අකාරිං. අථ වා යදවයසොභග්ගඤ්ච මයා කාරිතං, 
රජ්ජානිචමයා කාරිතානි. 

අදන්තදමකස්සසාසයෙ ෙංචක්ඛු පඤ්ඤාචක්ඛුපණිහිතං, තථා චිත්තං 

යංවිමුත්තචිත්තං පණිහිතං, තංසබ්බංපඤ්ඤාචක්ඛුවිමුත්තචිත්තං යම මයා 

ලද්ධං, අහං විධුතලතාසඞ්ඛාතතණ්හා හුත්වා විමුත්තචිත්තා 

ඵලවිමුත්තචිත්තසම්පන්ො අම්හීති අයවොචාති යයොජො. ඉදං සුත්තං
වා…යප.…සුත්තං. 

98. විමුත්තචිත්යත ඵලවිමුත්තචිත්තසම්පන්යෙ අඛියල 

පඤ්චයචයතොඛීලරහියත අොසයව අර විහාරිම්හි අරණවිහාරසීයල 

අසඞ්ගමාෙයස අලග්ගමාෙයස පච්යචකබුද්ධස්මිං
සාමාකපත්යථොදෙමත්තයමවදක්ඛිණංඅදාසිං. 

තස්මිං පච්යචකබුද්යධ යත්තමංධම්මං පච්යචකයබොධිධම්මං ඔකප්පයිං 

‘‘යසො උත්තයමො ධම්යමො අත්ථී’’ති සද්දහිං. එවං අරියවිහායරෙ විහාරීහි

පච්යචකබුද්යධහි යම මම සඞ්ගයමො කයතො සිො භයව, කුදාසුපි ච අහං
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අයපක්ඛවාමාභයවයයන්තිමාෙසංතස්මිඤ්චධම්යම පණියධසිං ‘‘ඉමිො
පච්යචකබුද්යධෙලද්ධධම්මංඅහම්පි සච්ඡිකයරයය’’න්තිචිත්තංපණිදහිං. 

තස්යසව පච්යචකබුද්යධ කතස්යසව කම්මස්ස විපාකයතො අහං

දීඝායුයකසු අමයමසු ‘‘මම පරිග්ගයහො’’තිපරිග්ගහාභායවෙඅපරිග්ගයහසු

වියසසගාමීසු අහීෙගාමීසු කුරූසු උත්තරකුරූසු පාණීසු සත්යතසු 

සහස්සක්ඛත්තුං යපපජ්ජථ උපපජ්ජිං. 

තස්යසව කම්මස්ස විපාකයතො විචිත්රමාලාභරණානුභායලපීසු ෙසස්සීසු 

පරිවාරවන්යතසු තිදයසො යදයවො අහං විසිට්ඨකායූපගයතො හුත්වා
සහස්සක්ඛත්තුං උපපජ්ජථ. 

තස්යසවකම්මස්සවිපාකයතොඅහංවිමුත්තචිත්යතොඅඛීයලොඅොසයවො 

හුත්වා හිතාහිතාසීහි කුසලාකුසලවීතිවත්යතහි අන්තිමයදහධාරිභි ඉයමහි 

පච්යචකබුද්යධහි, බුද්ධසාවයකහිවා යම මමසමාගයමොආසි. 

‘‘සීලවයතො යං ඉච්ඡිතං, තං සමිජ්ඣයත’’ති ඉමං වචෙං තථාගයතො

ජියෙො පච්චක්ඛංකත්වා අවචයඛො, ෙථාෙථා යයෙයයෙපකායරෙයම

මෙසා විචින්තිතං, තථා තථා යතෙ යතෙ පකායරෙ සමිද්ධං භවති. අෙං 

භයවොඅන්තියමොභයවොතියයොජො. ඉදං සුත්තංවා…යප.…සුත්තං. 

එකතිංසම්හි කප්පම්හි ජියෙො අයෙයජො අෙන්තදස්සී ‘‘සිඛී’’ති

ඉතිොමයකො උප්පජ්ජි. තස්සාපි භගවයතො රාජා භාතා සිඛිද්යධ ච සිඛී

ඉතිොමයක බුද්යධ ච තස්ස භගවයතො ධම්යම ච අභිප්පසන්යෙො
යලොකවිොයකම්හි පරිනිබ්බුයත සති යදවාතියදවස්ස ෙරුත්තමස්ස
මයහසියෙොවිපුලංමහන්තංසමන්තයතොගාවුතිකංථූපං අකාසිං. 

තස්මිං ථූයප බලිං පූජාබලිං අභිහාරී මනුභාස්යසො ජාතිසුමෙං පග්ගය්හ

පහට්යඨො පූයජසි. අස්ස මනුභාස්සස්ස එකං පුප්ඵං වායතෙ පහරිතං හුත්වා

පතිතං. අහං තං පතිතං එකං පුප්ඵං ගයහත්වා තස්යසව පුප්ඵසාමිකස්ස
අදාසිං. 

යසො මනුභාස්යසො පුප්ඵසාමියකො අභිප්පසන්ෙචිත්යතො හුත්වා මං

‘‘ත්වයමවඑතංඑකංපුප්ඵංපූජා’’තිඅදාසි. දදාසීතිඑත්ථද-කායරොආගයමො.

අහං තං එකං පුප්ඵංගයහත්වා බුද්ධං බුද්ධගුණණංපුෙප්පුෙං අනුභාස්සරන්යතො

යස්මිං කප්යප අභියරොපයිං, තයතො කප්පයතො අජ්ජ කප්පා තිංසං අයහසුං.
යතසු කප්යපසු දුග්ගතිං ොභිජාොමි, විනිපාතඤ්ච ෙ ගච්ඡාමි, ඉදං ඵලං

ථූපපූජායඵලන්තිඅයවොචාතියයොජො. ඉදං සුත්තං වා…යප.…සුත්තං. 
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පටුෙ 

බ්රහ්මදත්තස්ස බ්රහ්මදත්තොමකස්ස රාජියෙො කපිලං ොම ෙගරං 

සුවිභත්තං භාගයතොසුට්ඨුවිභත්තං, මහාපථං මහාපථසම්පන්ෙං ආකිණ් ං, 
ොොජාතියකහිමනුභාස්යසහිපරිපුණ්ණං, ඉද්ධංඵීතඤ්චආසි. 

පඤ්චාලාෙං තත්ථ පුරුත්තයම අහං කුම්මාසං වික්කිණිං, යසො අහං

යසස්සිෙං යපරිට්ඨං උපසමීයපඨිතං අරිට්ඨංොම සම්බුද්ධං පච්යචකබුද්ධං
අද්දසිං, දිස්වා හට්යඨොචිත්තංපසායදත්වාෙරුත්තමංඅරිට්ඨංයමයගහස්මිං 

ෙං ධුවභත්තං විජ්ජථ විජ්ජි, යතෙ ධුවභත්යතෙනිමන්යතසිං. 

ෙයතො ච යස්මිං කායල ච කත්තියකො යස්සං පන්ෙරසීපුණ්යණො, සා 

පුණ් මාසී පන්ෙරසී උපට්ඨිතා, තයතො ච තස්මිං කායල ච අහං ෙවං

දුස්සයුගංගය්හ අරිට්ඨස්ස අරිට්ඨොමකස්සපච්යචකබුද්ධස්සඋපොයමසිං. 

ෙරුත්තයමො අනුභාකම්පයකො කාරුණියකො තණ්හානිඝාතයකො මුනි 

පච්යචකබුද්යධො පසන්ෙචිත්තං මං ඤත්වාෙපටිග්ගණ්හි. 

අහං කලයාණංබුද්ධවණ්ණිතංකම්මං කරිත්වාෙයදයවචමනුභාස්යසච
සන්ධාවිත්වාතයතොචුයතොබාරාණසියංෙගයරඅඩ්යෙ කුලස්මිංයසට්ඨිස්ස
එකපුත්තයකොඋප්පජ්ජිං, පායණහිචපියතයරොආසිං. 

තයතො ච තස්මිං කායල විඤ්ඤුතං පත්යතො හුත්වා යදවපුත්යතෙ

යචොදියතො අහං පාසාදා ඔරුහිත්වාෙ සම්බුද්ධං භගවන්තං යගොතමං
උපසඞ්කමිං. 

යසො සම්බුද්යධො භගවා යගොතයමො අනුභාකම්පාය යම ධම්මං අයදයසසි. 

දුක්ඛං දුක්ඛසච්චඤ්ච දුක්ඛසමුප්පාදං සමුදයසච්චඤ්ච දුක්ඛස්ස අතික්කමං 

නියරොධසච්චඤ්ච අරියං අට්ඨඞ්ගිකං දුක්ඛූපසමගාමිෙං මග්ගං 

මග්ගසච්චඤ්ච ඉති චත්තාරි සච්චානි යදසිතානි, තදුප්පාදකං ධම්මං මුනි 
භගවායගොතයමොඅයදසයි. 

අහං තස්ස භගවයතොයගොතමස්සවචෙංසුත්වා සාසයෙරයතොහුත්වා
විහරිං, අහංරත්තින්දිවංඅතන්දියතොහුත්වාසමථං පටිවිජ්ඣිං. 

අජ්ඣත්තඤ්චයයආසවා, බහිද්ධාචයයආසවාමග්යගෙ සමුච්ඡින්ො

ආසුං, සබ්යබ යතආසවා යම මමවිජ්ජිංසු, පුෙෙචඋප්පජ්ජයර. 

දුක්ඛං ‘‘පරියන්තකතං යස්ස දුක්ඛස්සා’’ති පරිෙන්තකතං ආසි, අයං

සමුස්සයයො ජාතිමරණසංසායරො චරියමො අන්තියමො ආසි, ඉදානි ඉමස්ස 
අත්තභාවස්ස අෙන්තරංපුෙබ්භයවොමමෙත්ථීතිඅයවොචාතියයොජො.යං

ොොවිධං වාසොභාගියං සුත්තං උදාහරණවයසෙ නිද්ධාරිතං, ඉදං 
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පටුෙ 

ොොවිධං සුත්තං වාසොභායග පුඤ්ඤයකොට්ඨායස විසයය

වාචකඤාපකභායවෙපවත්තෙයතො වාසොභාගිෙං සුත්තංොම. 

ොොවිධං වාසොභාගියං සුත්තං ආචරියයෙ නිද්ධාරිතං, අම්යහහි ච 

ඤාතං, ‘‘කතමං නිබ්යබධභාගියං සුත්ත’’න්ති පුච්ඡිතබ්බත්තා ‘‘තත්ථ

කතමං නිබ්යබධභාගිෙං සුත්ත’’න්තිආදි වුත්තං. තත්ථ යතසු යසොළසසු
සංකියලසභාගියාදීසු සුත්යතසු කතමං සුත්තං නිබ්යබධභාගියං සුත්තං
ොමාතිපුච්ඡති. 

යද්ධං බ්රහ්මයලොයක අයධො කාමාවචයරභයව සබ්බධි සබ්යබසුභයවසු 

විප්පමුත්යතො අරහා ‘‘අෙං ොම ධම්යමො අහං අස්මී’’ති අොනුභාපස්සී, එවං

විමුත්යතොඅරහාඅතිණ්ණපුබ්බංඔඝං අපුෙබ්භවාය යදතාරි උත්තිණ්යණොති

යයොජො. ඉදං සුත්තං නිබ්යබධභායග යසක්ඛධම්යම විසයය

වාචකඤාපකභායවෙ පවත්තෙයතො නිබ්යබධභාගිෙං සුත්තංොම. 

‘‘එත්තකයමවා’’ති වත්තබ්බත්තා ‘‘සීලවයතො’’තිආදි වුත්තං. ආෙන්ද, 

සීලවයතො පුග්ගලස්ස ‘‘කින්ති යම මම අවිප්පටිසායරො ජායෙෙය 

පවත්යතයයා’’ති යචතො ෙ කරණීො ෙ කාතබ්බා. ආෙන්ද, සීලවයතො

අවිප්පටිසායරො යං ජායෙෙය පවත්යතයය, එසා අවිප්පටිසාරස්ස ජායො

පවත්තොධම්මතාභවති.ආෙන්ද, අවිප්පටිසාරිො පුග්ගයලෙ‘‘කින්ති යම 

මමපායමොජ්ජං ජායෙෙය පවත්යතයයා’’තියචතොෙකරණීයා, ආෙන්ද, 

අවිප්පටිසාරියෙො පුග්ගලස්ස පායමොජ්ජං යං ජායෙෙය පවත්යතයය, එසා 
පායමොජ්ජස්ස ජායො පවත්තො ධම්මතා. යසයසසුපි ඉමස්ස

යයොජොෙයානුභාසායරෙ යයොජොෙයයො ගයහතබ්යබො. ඉදං සුත්තම්පි
නිබ්යබධභාගියංසුත්තංොම. 

ආතාපියෙො කියලසාෙං ආතායපෙ සම්මප්පධායෙෙ සමන්ොගතස්ස 

ඣාෙයතො ඣායන්තස්ස බ්රාහ්ම ස්ස බාහිතපාපස්ස ඛීණාසවස්ස ධම්මා 

අනුභායලොමපච්චයාකාරපටියවධසාධකා යබොධිපක්ඛියධම්මා ෙදා යස්මිං

කායල හයව එකන්යතෙ පාතුභවන්ති උප්පජ්ජන්ති. අථ වා ධම්මා 

චතුඅරියසච්චධම්මා පාතුභවන්ති පකාසයන්ති අභිසමයවයසෙ පාකටා

යහොන්ති. අථ වාපාතුභවෙකායල අස්ස ආතාපියෙොඣායයතොබ්රාහ්මණස්ස

ඛීණාසවස්ස සබ්බා කඞ්ඛා වපෙන්ති අපගච්ඡන්ති නිරුජ්ඣන්ති. කස්මා? 

සයහතුධම්මං අවිජ්ජාදියකෙ යහතුො සහ පවත්තං සඞ්ඛාරාදිකං සුයඛෙ 

අසම්මිස්සං දුක්ඛක්ඛන්ධධම්මං ෙයතො යස්මා පජාොති අඤ්ඤාසි
පටිවිජ්ඣති, තයතොතස්මා වපයන්තිඅපගච්ඡන්තිනිරුජ්ඣන්තීතියයොජො. 

ඉදං සුත්තං නිබ්යබධභාගියංසුත්තංොම. 
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පටුෙ 

දුතියගාථායංපෙ පච්චොෙංඛෙං ඛයසඞ්ඛාතං නිබ්බාෙං ෙයතො යස්මා 

අයවදි අඤ්ඤාසි පටිවිජ්ඣි, තයතො තස්මා සබ්බාපි කඞ්ඛා වපයන්තීති

යයොජො. ඉදං සුත්තංනිබ්යබධභාගියංසුත්තං. 

තිස්ස, ත්වංකිංනුභාකුජ්ඣසි? මාකුජ්ඣි, තිස්ස, යත තව අක්යකොයධො 

අකුජ්ඣෙං වරං උත්තමං, හි සච්චං, තිස්ස, තයා යකොධමාෙමක්ඛවිෙයත්ථං
බ්රහ්මචරියංවුස්සතිනූතිභගවාඅයවොචාතියයොජො. 

ආරේෙං ආරඤ්ඤකං පංසුකූලිකං අේොතුේයඡෙ 
අඤ්ඤාතඅෙභිලක්ඛිතඝරපටිපාටියා ඨත්වා උඤ්යඡෙ 
පිණ්ෙපාතචරණවීරියයෙ ලද්යධෙ මිස්සකයභොජයෙෙ යායපන්තං ෙන්දං 

කදා කායල අහං පස්යසයයන්ති අයවොචාති යයොජො. ඉදං සුත්තං
නිබ්යබධභාගියංසුත්තං. 

යගොතම, කිංසු කතමං යඡත්වා වධිත්වා වධන්යතො යකොධපරිළායහෙ

අපරිදය්හමායෙො හුත්වා සුඛං යසති සයති, කිංසු කතමං යඡත්වා වධිත්වා
වධන්යතො යකොධවිොයසෙ විෙට්ඨයදොමෙස්යසො හුත්වා ෙ යසොචති, 

යගොතම, ත්වං කිස්ස එකධම්මස්ස වධං වධෙං යරොයචසීති බ්රාහ්මයණො
පුච්ඡති. 

බ්රාහ්මණ, යකොධං කුජ්ඣෙං යඡත්වා වධිත්වා වධන්යතො

යකොධපරිළායහෙ අපරිදය්හමායෙො හුත්වා සුඛං යසති සයති, යකොධං 

කුජ්ඣෙං යඡත්වා වධිත්වා වධන්යතො යකොධවිොයසෙ

විෙට්ඨයදොමෙස්යසො හුත්වා ෙ යසොචති, විසමූලස්ස විසසදිසස්ස දුක්ඛස්ස

මූලභූතස්ස මධුරග්ගස්ස මධුරසඞ්ඛාතස්ස සුඛපරියයොසාෙස්ස යකොධස්ස 

කුජ්ඣෙස්ස වධං වධෙං අරිො බුද්ධාදයයොපුග්ගලාපසංසන්ති. හි සච්චං තං 

යකොධං කුජ්ඣෙං යඡත්වා වධිත්වා වධන්යතො යකොධවිොයසෙ

විෙට්ඨයදොමෙස්යසො හුත්වා යසති සයතීති යයොජො. මධුරග්ගස්සාති ච
මධුරං යචතසිකසුඛං අස්සාදඅග්ගං පරියයොසාෙං අස්ස යකොධස්සාති 

මධුරග්යගොති සමායසො යවදිතබ්යබො. කුජ්ඣන්තස්ස හි අක්යකොසිත්වා

පරිභාසිත්වාපහරිත්වා පරියයොසායෙයචතසිකසුඛස්සායදොඋප්පජ්ජතීති. ඉදං 
සුත්තං නිබ්යබධභාගියංසුත්තං. 

යගොතම, හෙන්යතො ධීයරො උප්පතිතං කිංසු කතමං හයෙ හයෙයය.

වියෙොයදන්යතො ධීයරො ජාතං කිංසු කතමං වියෙොදයෙ වියෙොදයයයය.

පජහන්යතොධීයරො කිංච කතමං පජයහ පජයහයය.ධීරස්ස කිස්ස ධම්මස්ස 
අභිසමයයොසුයඛොතියදවතාපුච්ඡති. 

යදවපුත්ත, හෙන්යතො ධීයරො උප්පතිතං යකොධං කුජ්ඣෙං හයෙ 

හයෙයය. වියෙොයදන්යතො ධීයරො ජාතං රාගං වියෙොදයෙ වියෙොදයයයය.
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පජහන්යතො ධීයරො අවිජ්ජං පජයහ පජයහයය. සච්චධම්මස්ස අභිසමයයො

සුයඛොතිභගවාඅයවොචාති යයොජො. ඉදං සුත්තංනිබ්යබධභාගියංසුත්තං. 

101. භගවා සත්තියා ඔමට්යඨො උපරියතොයාවයහට්ඨාවිද්යධොපුරියසො 

සත්තිප්පහාොය වීරියං ආරභති විය, අග්ගිො මත්ථයක ෙය්හමායෙො 
ආදිත්තසියරො පුරියසො අග්ගිනිබ්බාපෙත්ථාය වීරියං ආරභති ඉව, එවං

කාමරායගෙෙය්හමායෙොභික්ඛු කාමරාගප්පහාොෙ කාමරාගවික්ඛම්භොය

අප්පමත්යතො වායමමායෙො සයතො සතිසම්පන්යෙො හුත්වා පරිබ්බයජ 
විහයරයයාතියදවතා කයථසි. 

භගවා පෙ ‘‘සමුච්යඡදප්පහාොය වීරියං ආරභීයතී’’ති දස්යසතුං 

‘‘සත්තිොවිෙඔමට්යඨො’’තිආදිමාහ. යදවපුත්ත, සත්තියා ඔමට්යඨො පුරියසො

සත්තිප්පහාොය වීරියං ආරභති විය, අග්ගිො මත්ථයක ෙය්හමායෙො 
ආදිත්තසියරො පුරියසො අග්ගිනිබ්බාපෙත්ථාය වීරියං ආරභති ඉව, එවං

සක්කායදිට්ඨියා අභිභූයතො භික්ඛු සක්කායදිට්ඨියා පහාොෙ මග්යගෙ

සමුච්යඡදප්පහාොය අප්පමත්යතො වායමමායෙො සයතො සතිසම්පන්යෙො

හුත්වා පරිබ්බයජ විහයරයයාති භගවා අයවොචාති යයොජො. ඉදං සුත්තං
නිබ්යබධභාගියංසුත්තංොම. 

සබ්යබ නිචො යභොගා ඛෙන්තා ඛයපරියයොසාො භවන්ති, සබ්යබ 

සමුස්සො ධම්මා පතෙන්තා පතෙපරියයොසාො භවන්ති, සබ්යබසං 

සත්තාෙංමරණමාගම්ම සබ්යබසං සත්තාෙංජීවිතංඅද්ධුවංභවති, ඉති එතං 

වුත්තප්පකාරං භෙං භයයහතුං මර ං සම්මුතිමරණං අයපක්ඛමායෙො

පණ්ඩියතො සුඛාවහානි දිට්ඨධම්මිකසම්පරායිකසුඛාවහානි පුේොනි 
දාෙසීලභාවොමයපුඤ්ඤානිකයිරාථාතියදවතාඅයවොච. 

යදවපුත්ත, සබ්යබ නිචො යභොගා ඛෙන්තා ඛයපරියයොසාො, සබ්යබ 

සමුස්සො ධම්මා පතෙන්තා පතෙපරියයොසාො, සබ්යබසං සත්තාෙං

මරණමාගම්ම සබ්යබසං සත්තාෙංජීවිතංඅද්ධුවං, ඉති එතං වුත්තප්පකාරං 

භෙං භයයහතුංමරණංඅයපක්ඛමායෙො සන්තියපක්යඛො සබ්බසඞ්ඛාරුපසමං

නිබ්බාෙං අයපක්ඛමායෙො පණ්ඩියතො යලොකාමිසං කාමගුණණං පජයහ 

පජයහයයාතිභගවාඅයවොචාතියයොජො. ඉදං සුත්තංනිබ්යබධභාගියංසුත්තං
ොම. 

මාවිධ යෙසං මුනීෙං චිත්තං ඣාෙරතං ඣායෙ රතං යහොති, යත

මුෙයයොසුඛංසයන්තිෙයසොචන්ති. පේෙවා මග්ගපඤ්ඤවාසුසමාහියතො

ආරද්ධවීරියයො පහිතත්යතො නිබ්බාෙං යපසිතචිත්යතො පුග්ගයලො දුත්තරං 

ඔඝං සංසායරොඝංතරති. 
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කාමසඤ්ඤාය විරයතො විගතචිත්යතො යයො ඛීණාසයවො 

සබ්බසංයෙොජොතීයතො අරහත්තමග්යගෙ සබ්යබ සංයයොජයෙ අතීයතො 

ෙන්දිභවපරික්ඛීයණොඅයහොසි, යසො ඛීණාසයවො ගම්භීයර සංසාරණ්ණයවෙ
සීදතීති යයොජො. ෙන්දිසඞ්ඛාතා තණ්හා ච කාමභවරූපභවඅරූපභවා ච 

ෙන්දිභවා, ෙන්දිභවා පරික්ඛීණා යස්ස ඛීණාසවස්සාති 

ෙන්දිභවපරික්ඛීය ොතිසමායසොයවදිතබ්යබො. ඉදං සුත්තංනිබ්යබධභාගියං
සුත්තංොම. 

අරහතං අරහන්තාෙං බුද්ධපච්යචකබුද්ධසාවකාෙං ධම්මං 
සුචරිතාදියභදඤ්ච සත්තතිංසයබොධිපක්ඛියයභදඤ්ච ධම්මං යයො පණ්ඩියතො 

සද්දහායෙො සද්දහන්යතො හුත්වා නිබ්බාෙප්පත්තියා අප්පමත්යතො 

විචක්ඛයණොහුත්වා සුස්ූ සං සුස්සූසන්යතොභයව, යසො පණ්ඩියතො පේෙං 

යලොකියයලොකුත්තරපඤ්ඤං ලභයත ලභති. 

යයො වීරියවා පුග්ගයලො පතිරූපයදසකාරී යදසකාලාදීනි අහායපත්වා

යලොකියයලොකුත්තරධම්මපතිරූපං අධිගමූපායං කයරොති, ධුරවා 

යචතසිකවීරියයෙ අනික්ඛිත්තධුයරො යට්ඨාතා කායිකවීරියවයසෙ

උට්ඨාෙසම්පන්යෙො යහොති, යසො වීරියවා පුග්ගයලො ධෙං 

යලොකියයලොකුත්තරධෙං වින්දයත අධිගච්ඡති. සච්යචෙ වචීසච්යචෙ ච
පරමත්ථසච්යචෙ ච බුද්ධාදියකො සච්චධම්යම ඨියතො සප්පුරියසො කිත්තිං

පප්යපොති. දදං දදන්යතො යං කිඤ්චි ඉච්ඡිතං පත්ථිතං චතුසඞ්ගහවත්ථුං 

දදන්යතො සඞ්ගහන්යතො සප්පුරියසො මිත්තානි එකන්තමිත්තානි ගන්ථති 

සම්පායදති, එවං චතූහි සච්චධම්මධිතිචායගහි සමන්ොගයතො යසො

සප්පුරියසො අස්මා යලොකා පරං යලොකං යපච්ච ගන්ත්වා එකන්යතෙ
යසොකකාරණස්සඅභාවයතොෙ යසොචතීතියයොජො. 

යගොතම, සබ්බගන්ථප්පහීයෙො තීහි භයවහි විප්පමුත්යතො සයතො 

සතිසම්පන්යෙොත්වං, සමයණො, අේෙං යදවමනුභාස්සාදිකං ෙංඅනුසාසසි යං

අනුභාසාසෙං කයරොසි, තං අනුභාසාසෙං සබ්බගන්ථප්පහීෙස්ස තීහි භයවහි 

විප්පමුත්තස්ස සමණස්ස යත තවෙසාධූතිසක්කොමයකොමාරපක්ඛියකො
යක්යඛොගාථායඅජ්ඣභාසි. 

‘‘සක්ක සක්කොමක යක්ඛ අනුභාකම්පියතෙ පුරියසෙ සද්ධිං යයෙ

යකෙචි වණ්ය ෙ කාරයණෙ සංවායසො එකස්මිංඨායෙසහවායසොජායති, 

තං අනුභාකම්පිතබ්බංසහවාසගතංපුරිසංසප්පඤ්යඤොමෙසා අනුකම්පිතුංෙ 

අරහති අනුභාකම්පිතුංයයව අරහති. යා අනුකම්පා කරුණා, යා අනුද්දො 
යමත්තා, මුදිතාචඋප්පන්ො, තායඅනුභාකම්පාය කරුණාය, තායඅනුභාද්දයාය

යමත්තායමුදිතායචසමුස්සාහියතෙපසන්යෙෙමෙසායයො සප්පේයෙො 

සප්පුරියසො අේෙං යදවමනුභාස්සාදිකං ෙංඅනුසාසති යංඅනුභාසාසෙංකයරොති, 

යසො සප්පඤ්යඤො සප්පුරියසො යතෙ අනුභාසාසයෙෙ සංයුත්යතො 
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පටුෙ 

කාමච්ඡන්දාදීෙං සංයයොජොෙං වයසෙ අෙනුභායලොමසංයයොයගෙ
සංයුත්යතොෙයහොතීතිභගවාඅයවොචාති යයොජො. 

102. සමණ, රායගො ච යදොයසො ච ඉයම ද්යව ධම්මා කුයතොනිදාො, 
කිංනිදාො, කිංපච්චයාභවන්ති, අරතිචරතිචයලොමහංයසො චඉයමතයයො

කුයතොජා කුයතො භවන්ති? කුමාරකා ධඞ්කං කාකං ගයහත්වා පායද
දීඝසුත්තයකෙ බන්ධිත්වා සුත්තයකොටිං අඞ්ගුණලියං යවයඨත්වා ඔසජන්ති 
ඉව, එවං මයෙොවිතක්කා කුයතො සමුට්ඨාය චිත්තං ඔසජන්තීති
සූචියලොමයක්යඛොභගවන්තං පුච්ඡි. 

රායගො ච යදොයසො ච ඉයම ද්යව ධම්මා ඉයතොනිදාො ඉයතො
අත්තභාවයතොනිදාොජායන්ති; අරතිචරතිචයලොමහංයසො චඉයමතයයො 

ඉයතොජා ඉයතොඅත්තයතොභවන්ති; කුමාරකා ධඞ්කං කාකංගයහත්වාපායද
දීඝසුත්තයකෙ බන්ධිත්වා සුත්තයකොටිං අඞ්ගුණලියං යවයඨත්වා ඔසජන්ති

ඉව, එවංමයෙොවිතක්කා ඉයතො අත්තභාවයතොසමුට්ඨායචිත්තංඔසජන්ති. 

නියරොධස්ස ඛන්ධජා පායරොහා සාඛාසු ජායන්ති ඉව, වයෙ රුක්ඛං

නිස්සාය ජාතා මාලුවා ලතා තං රුක්ඛං අජ්යඣොත්ථරිත්වා විතතා 

ඔතතවිතතා තිට්ඨති ඉව, එවං, යක්ඛ, ත්වං සුයණොහි ස්යෙහජා 

තණ්හාස්යෙහයතො ජාතා අත්තසම්භූතා අත්තනි සම්භූතා පුෙ

අයෙකප්පකාරා මයෙොවිතක්කා පාපමයෙොවිතක්කා යචව

තංසම්පයුත්තකියලසාච කායමසු වත්ථුකායමසු විසත්තා ලග්ගා සංසිබ්බිතා
ඨිතා. 

යෙ පණ්ඩිතා ‘‘යං නිදාෙං අස්ස අත්තභාවස්සා’’ති ෙයතොනිදාෙං ෙං 

කියලසගහෙංසමුදයසච්චං පජාෙන්ති, යත පණ්ඩිතා අත්තභාවසඞ්ඛාතස්ස

දුක්ඛසච්චස්ස නිදාෙභූතං ෙං කියලසගහෙං සමුදයසච්චං මග්ගසච්යචෙ 

වියෙොයදන්ති. අපුෙබ්භවාෙ අපුෙභවසඞ්ඛාතාය නියරොධසච්චත්ථාය 

අතිණ් පුබ්බං අෙමතග්යග සංසායර සුපියෙොපි අතිණ්ණපුබ්බං දුත්තරං

ඉමංඔඝං චතුබ්බිධංසංකියලයසොඝංතරන්තීතිභගවාඅයවොචාති යයොජො. 

‘‘භගවා, සමණධම්මස්සකරණංොම දුක්කරං, භගවා, සමණධම්මස්ස

කරණං ොම සුදුක්කරං සුට්ඨුතරං දුක්කර’’න්ති එයකො කුලපුත්යතො
පබ්බජිත්වා සමණධම්මං කත්වා අරියභූමිං අප්පත්වා කාලං කත්වා
යදවයලොයක නිබ්බත්යතො, යසො යදවපුත්යතො භගවන්තං උපසඞ්කමිත්වා

ආහ. කාමද, සීලසමාහිතා ඨතත්තා ඨිතසභාවා සත්ත යසක්ඛා පුග්ගලා 

දුක්කරං වාපි සමණධම්මං කයරොන්ති. අෙගාරියුයපතස්ස අෙගාරියං

නිග්යගහභාවං උපගතස්ස පබ්බජිතස්ස තුට්ඨ චතුපච්චයසන්යතොයසො
සුඛාවහායහොතී’’තිභගවාඅයවොච. 
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‘‘භගවා, ෙදිදං යා එසා තුට්ඨි සුඛාවහා, එසා තුට්ඨි දුල්ලභා’’ති යසො

යදවපුත්යතො ආහ. ‘‘කාමද, යෙසං යසක්ඛාෙං මයෙො දිවා ච රත්යතො ච 

භාවොෙ රයතො චිත්තවූපසයම රයතො, යතයසක්ඛා දුල්ලභංවාපිතුස්සෙං
ලභන්තී’’තිභගවාඅයවොච. 

‘‘භගවා, ෙදිදංං යං ඉදං චිත්තං භාවොය රතං, තං චිත්තං
දුස්සමාදහ’’න්තියසොයදවපුත්යතොආහ. ‘‘කාමද, යයඅරියා ඉන්ද්රියූපසයම
රත්තින්දිවංරතා, යතඅරියාදුස්සමාදහංවාපිචිත්තංසමාදහන්ති, කාමද, යත

අරියා මච්චුයෙො ජාලං කියලසජාලං යඡත්වා මග්ගං ගච්ඡන්තී’’ති භගවා
අයවොච. 

‘‘භගවා, යයො මග්යගො පුබ්බභාගපටිපදාවයසෙ විසයමො, යසො මග්යගො 
දුග්ගයමො’’තියසො යදවපුත්යතොආහ. ‘‘කාමද, අරියා දුග්ගයමවිසයමවාපි
මග්ගං ගච්ඡන්ති, අෙරියාවිසයමමග්යගඅවංසිරාපපතන්ති, අරියාෙංයසො

මග්යගො සයමොව භයව, ෙ අසයමො. හි සච්චං විසයම විසත්තකායය අරියා
සමාභවන්තී’’තිභගවාඅයවොචාතියයොජො. 

103. යංයජතවෙං ඉසිසඞ්ඝනියසවිතංධම්මරායජෙආවුත්ථං, ඉදංතං

යජතවෙංමම පීතිසේජෙෙං පීතියාසඤ්ජෙෙංකරංහිකරංඑව. 

කම්මං මග්ගයචතොකම්මඤ්ච විජ්ජා මග්ගපඤ්ඤා ච ධම්යමො සමාධි

යචව සමාධිපක්ඛියකො ච ධම්යමො සීලං, සීයල ඨිතස්ස ජීවිතං උත්තමං, 

එයතෙ අට්ඨඞ්ගියකෙ මග්යගෙ සත්තා සුජ්ඣන්ති, යගොත්යතෙ වා
ධයෙෙවාසත්තාෙ සුජ්ඣන්ති. 

තස්මා මග්යගයෙව සත්තාෙං විසුජ්ඣෙයතො අත්තයෙො අත්ථං 

සම්පස්සං පස්සන්යතො පණ්ඩියතො යපොයසො යෙොනියසො උපායයෙ ධම්මං 

යබොධිපක්ඛියධම්මං විචියෙ විචියෙයය, එවං විචිෙයෙ සති තත්ථ 
අරියමග්යගවිචිෙන්යතොපුග්ගයලොසුජ්ඣති. 

සාරිපුත්යතොසීයලෙචඋපසයමෙචපාරඞ්ගයතොඉව, එවංයයොපිභික්ඛු 

සීයලෙ ච උපසයමෙ ච පාරඞ්ගයතො, යසො භික්ඛු එතාව පරයමො 
සාරිපුත්තසදියසොව සියාති අොථපිණ්ඩිකොයමො යදවපුත්යතො භගවන්තං

උපසඞ්කමිත්වා ආහාතියයොජො. ඉදං සුත්තංනිබ්යබධභාගියංසුත්තංොම. 

අතීතං අතීතක්ඛන්ධපඤ්චකංතණ්හාදිට්ඨීහිොන්වාගයමයය, අොගතං 

අොගතක්ඛන්ධපඤ්චකං තණ්හාදිට්ඨීහි ෙප්පටිකඞ්යඛ ෙ පත්යථයය. ෙං 

යස්මා අතීතං පහීෙං නිරුද්ධං අත්ථඞ්ගතං, තස්මා අතීතස්ස පහීෙත්තා

නිරුද්ධත්තා අත්ථඞ්ගතත්තා ොන්වාගයමයය. ෙං යස්මා අොගතං
අප්පත්තං, තස්මාෙපටිකඞ්යඛ. 
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පච්චුප්පන්ෙං ඛන්ධපඤ්චකං වයධම්මං යත්ථ යත්ථ සන්තායෙ වා, 

යත්ථයත්ථඅරඤ්ඤාදීසුවාඋප්පන්ෙං, තත්ථතත්ථ සන්තායෙවා, තත්ථ

තත්ථ අරඤ්ඤාදීසු වා ෙං පච්චුප්පන්ෙධම්මං යාහි අනිච්චානුභාපස්සොදීහි
විපස්සති, තාහිඅනිච්චානුභාපස්සොදීහිනිබ්බාෙංරාගාදීහිඅසංහීරංඅසංකුප්පං

භවති, තං නිබ්බාෙං විපස්සයකො පුග්ගයලො විද්වා නිබ්බාොරම්මණං 

ඵලසමාපත්තිංඅප්යපන්යතොහුත්වා අනුබ්රහූයෙ වඩ්යෙයය. 

ආතප්පං සංකියලසාෙං ආතපන්තං වීරියං අජ්යජව කිච්චං කාතබ්බං, 

සුයවජීවිතංවාමරණංවායකො ජේො ජායෙයය, ‘‘සුයවවාදාොදිපුඤ්ඤං
ජානිස්සාමී’’ති චිත්තං අනුභාප්පායදත්වා ‘‘අජ්යජවකරිස්සාමී’’ති එවං වීරියං

කාතබ්බං. හි සච්චං මරණකාරණභාවතාය අහිවිච්ඡිකවිසසත්ථාදිඅයෙකාය

යසොයවයසෙ මහායසයෙෙයතෙ මච්චුොසද්ධිංමිත්තසන්ථවාකායරෙ
වා ලඤ්ජදායෙෙවාසඞ්ගරංෙත්ථීති. 

එවං මෙසි කත්වා විහාරිං විහරන්තං ආතාපිං අයහොරත්තං අතන්දිතං 

අෙලසං උට්ඨාහකං සප්පුරිසං ‘‘භද්යදකරත්යතො’’ති සන්යතො මුනි යව 

එකන්යතෙ ආචික්ඛයත ආචික්ඛතියයවාතියයොජො. 

‘‘චත්තාරිමානි භික්ඛයව’’තයාදිසුත්තං පා යතො ච අට්ඨකථායතො ච
පාකටං. 

104. ොොවිධං නිබ්යබධභාගියං සුත්තං ආචරියයෙ නිද්ධාරිතං, 
අම්යහහි ච ඤාතං, ‘‘කතමං අයසක්ඛභාගියං සුත්ත’’න්ති පුච්ඡිතබ්බත්තා 

‘‘තත්ථ කතමං අයසක්ඛභාගිෙං සුත්ත’’න්තිආදි වුත්තං. තත්ථාති යතසු

යසොළසසු සංකියලසභාගියාදීසු සුත්යතසු කතමං සුත්තං අයසක්ඛභාගියං
සුත්තංොමාතිපුච්ඡති. 

ෙස්ස උත්තමපුරිසස්ස චිත්තං යසලූපමං ඨතං යලොකධම්මවායතහි

ොනුභාකම්පති, රජනීයෙසු ලාභාදීසු විරත්තං භයව, යසො උත්තමපුරියසො 

යකොපයෙයෙය අලාභාදියකෙකුප්පති, තස්ස උත්තමපුරිසස්සචිත්තංඑවං

අනිච්චතාදිො භාවිතං, ෙං භාවිතචිත්තං උත්තමපුරිසං

වීතික්කන්තයලොකධම්මයහතුකං දුක්ඛං කුයතො එස්සතීති යයොජො. ඉදං 
සුත්තං අයසක්ඛභායග විසයය වාචකඤාපකභායවෙ පවත්තෙයතො 

අයසක්ඛභාගිෙං සුත්තංොම.එසෙයයොඉයතොපයරසුපි යවදිතබ්යබො. 

‘‘අයසක්ඛභාගියංසුත්තංඉදයමවා’’තිවත්තබ්බභාවයතො ‘‘ආෙස්මයතො

චා’’තිආදිවුත්තං. 

යයො බ්රාහ්මයණො බාහිතපාපධම්මත්තා බාහිතපාපධම්යමො භයව, යසො

බ්රාහ්මයණො නිග්ගතහුංහුංකත්තා නිහුංහුඞ්යකො භයව, 

නිග්ගතකියලසකසාවත්තා නික්කසායවො භයව, සීලසංවයරෙ
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පටුෙ 

සංයතචිත්තතාය ෙතත්යතො භයව, යයොබ්රාහ්මයණො චතුමග්ගඤාණයවයදහි

අන්තංනිබ්බාෙං ගතත්තා යවදන්තගූ භයව, ධම්යමෙවුසිතබ්රහ්මචරියත්තා 

වුසිතබ්රහ්මචරියෙො භයව. යස්ස බ්රාහ්මණස්ස කුහිඤ්චි යලොයක යස්සදා 
රාගුණස්සයදොයදොසුස්සයදොයමොහුස්සයදොමානුභාස්සයදො දිට්ඨුස්සයදොෙත්ථි, යසො

බ්රාහ්මයණො බ්රහ්මවාදං ‘‘අහං බ්රාහ්මයණොම්හී’’ති වාචං වයදයයාති භගවා
අයවොචාතියයොජො. 

යය බුද්ධා පාපයක අකුසයල ධම්යම බාහිත්වා සදා චරන්ති සතා 

සතිසම්පන්ො ඛීණසංයයොජො, යත බුද්ධා යලොකස්මිං බ්රාහ්මණාති යව 
එකන්යතෙකථීයන්තීති අයවොචාතියයොජො. 

ෙත්ථ නිබ්බායෙආයපො ච පථවී ච යතයජො ච වායයො ච ෙගාධති ෙ

පතිට්ඨහති, තත්ථ නිබ්බායෙ සුක්කා ගහා යචව තාරකා චෙ යජොතන්ති, 

තත්ථ නිබ්බායෙආදිච්යචොෙප්පකාසති, තත්ථ නිබ්බායෙචන්දිමාෙභාති, 

තත්ථ නිබ්බායෙතයමොෙවිජ්ජති. 

යයොබ්රාහ්මයණො අත්තො සයංමුනියමොයෙෙ යදාතංනිබ්බාෙං අයවදි 

වින්දති පටිලභති පටිවිජ්ඣති, අථ පටිවිජ්ඣෙක්ඛයණ යසො බ්රාහ්මයණො 

රූපා රූපධම්මයතො ච අරූපා අරූපධම්මයතො ච සුඛදුක්ඛා සුඛදුක්ඛයතො ච
පමුච්චතීතිඅයවොචාතියයොජො. 

යක්ඛ, යයො බ්රාහ්මයණො සයකසු සකඅත්තභායවසු ධම්යමසු 

උපාදාෙක්ඛන්යධසු සච්යචසු, ධම්යමසු ච පාරගූ යහොති, අථ 

පාරගමෙක්ඛයණ යසො බ්රාහ්මයණො එතං අජකලාපකං තයා වුත්තං එතං 

පිසාචං කියලසපිසාචඤ්ච, තයාකතං අක්කුලේච අක්කුලං, පක්කුලකරණං
අතිවත්තතීතිඅයවොචාති යයොජො. 

යයො භික්ඛු ආෙන්තිං ආගච්ඡන්තිං පුරාණදුතියිකං භරියං වා, අඤ්ඤං

ආගච්ඡන්තිං ඉත්ථිං වා චිත්යතෙ ෙ අභිෙන්දති, පක්කමන්තිං 
පුරාණදුතියිකං භරියං වා, අඤ්ඤං පක්කමන්තිං ඉත්ථිං වා චිත්යතෙ ෙ

යසොචති, සඞ්ගා පඤ්චවිධයතොපි සඞ්ගයතො මුත්තං සඞ්ගාමජිං තං භික්ඛුං
‘‘බ්රාහ්මණ’’න්තිඅහං වදාමීතිඅයවොචාතියයොජො. 

එත්ථ ෙදියංබහුජයෙොන්හායති, යසොබහුජයෙො න්හායයකො යදයකෙ 

උදකන්හායෙෙ සුචී ෙ යහොති. ෙම්හි පුග්ගයල සච්චං, සච්චයතො

යසසධම්යමො ච අත්ථි, යසො පුග්ගයලො සුචී ච යහොති, යසො පුග්ගයලො 

බ්රාහ්මයණො ච යහොතීති අයවොචාති යයොජො; සුචිඅසුචිභායවො ටීකාෙං 
විත්ථාරයතොවුත්යතොව. 

ආතාපියෙොඣායයතොයස්සබ්රාහ්මණස්ස ධම්මා සච්චධම්මායදා හයව 
එකන්යතෙ පාතුභවන්ති, තදාධම්මාෙංපාතුභවෙක්ඛයණයසොබ්රාහ්මයණො
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මාරයසෙං විධූපෙං විධූපයන්යතො තිට්ඨති. ‘‘කිමිවා’’ති වත්තබ්බත්තා 

‘‘ූරියෙොව ඔභාසෙමන්තලික්ඛ’’න්ති වුත්තං. සූරියයො අන්තලික්ඛං 
ඔභාසයන්යතොතිට්ඨතිඉව, එවංතිට්ඨතීතියයොජො. 

යයො පංසුකූලියකො භික්ඛු සබ්බානි චත්තාරි යෙොගානි උපාතිවත්යතො

සකිඤ්චයෙ යලොයක අකිේචයෙො ඉරිෙති චතුබ්බිධඉරියාපථං වත්යතති. 

අපහාෙධම්මං යකෙචි මග්යගෙ අප්පහාෙසභාවං අප්පත්තකායයෙ

අප්පත්තං යතවිජ්ජපත්තං, ඉරියමාෙං සන්තින්ද්රියං තං පංසුකූලිකං භික්ඛුං
තුම්යහපස්සථ. 

ආජානිෙං පුරිසආජානීයං ජාතිබලනියසධං ‘‘අහං ජාතිබ්රාහ්මයණො’’ති
ජාතිමත්තයකෙ පවත්තමාෙබලනියසධකං තං පංසුකූලිකං භික්ඛුං 

සම්බහුලා උළාරා යදවතා බ්රහ්මං විමාෙං උපසඞ්කමිත්වා ඉධ සාසයෙ, 

බ්රහ්මවිමායෙ වා පසන්ෙචිත්තා හුත්වා ෙමස්සන්ති. නිධාති ච එත්ථ ෙ-
කායරොආගයමො. 

පුරිසාජඤ්ඤ යත තව අම්හාකං ෙයමො අත්ථු, පුරිසුත්තම යත තව

අම්හාකංෙයමොඅත්ථු, යස්ස යත තවනිස්සයංමයංොභිජාොම, යසොත්වං
කිංපුග්ගලංනිස්සාය ඣායසීතිඅයවොචුන්තියයොජො. 

යය භික්ඛූ කායලෙ කාලං ධම්මස්සවෙවයසෙ චිරරත්තං සයමතිකා

භවන්ති, ඉයම භික්ඛූ සහායා යහොන්ති වත. යෙසං සහායාෙං භික්ඛූෙං 

ධම්යම බුද්ධප්පයවදියතධම්යමසද්ධම්යමොසයමති. 

කප්පියෙෙ අරියප්පයවදියත ධම්යම සුවිනීතා යත සහායකා භික්ඛූ 

සවාහිනිං මාරං යජත්වා අන්තිමං යදහං අත්තභාවං ධායරන්තීති අයවොචාති
යයොජො. 

සිථිලං වීරියං ආරබ්භ සබ්බදුක්ඛප්පයමොචෙං ඉදං නිබ්බාෙං

යයොගාවචයරෙ ෙ අධිගන්තබ්බං, අප්යපෙ අප්පයකෙ ථාමසා ඉදං
නිබ්බාෙංෙඅධිගන්තබ්බං. 

අෙේච යයොගාවචයරො භික්ඛු දහයරො, යයො පුරියසො සවාහිනිං මාරං

යජත්වා අන්තිමං යදහං අත්තභාවං ධායරති, යසො අෙං පුරියසො යසො
උත්තමපුරියසොවාති අයවොචාති යයොජො. ‘‘පුරියසො’’ති වත්තබ්යබ
ඡන්දානුභාරක්ඛණවයසෙ‘‘යපොරියසො’’තිවුත්තං. 

යමොඝරාජ, දුබ්බණ්ණයකො ලූඛචීවයරො සදා සයතො සතිසම්පන්යෙො
ඛීණාසයවො ච විසංයුත්යතො ච කතකිච්යචො ච අොසයවො ච යතවිජ්යජො ච 
ඉද්ධිප්පත්යතො ච යචයතොපරියායයකොවියදො ච යසො භික්ඛු සවාහිනිං මාරං
යජත්වාඅන්තිමං යදහංධායරතීතිඅයවොචාතියයොජො. 



ඛුද්දකනිකායය   යෙත්තිවිභාවිනී 

264 

පටුෙ 

105. ‘‘තථාගයතො’’තිආදීසුයයොජොපාකටා. ඉදං සුත්තංඅයසක්ඛභායග

විසයයවාචකඤාපකභායවෙපවත්තෙයතො අයසක්ඛභාගිෙං සුත්තංොම. 

106. ොොවිධං අයසක්ඛභාගියං සුත්තං ආචරියයෙ නිද්ධාරිතං, 
අම්යහහි ච ඤාතං, ‘‘කතමං සංකියලසභාගියඤ්ච වාසොභාගියඤ්ච

සුත්ත’’න්ති වත්තබ්බත්තා ‘‘තත්ථ කතමං සංකියලසභාගිෙේච

වාසොභාගිෙේච සුත්ත’’න්තිආදි වුත්තං. තත්ථාති යතසු යසොළසසු

සංකියලසභාගියාදීසු සුත්යතසු කතමං සුත්තං සංකියලසභාගියඤ්ච
වාසොභාගියඤ්චසුත්තං ොමාතිපුච්ඡති. 

ඡන්ෙං ආපත්තිං ආපජ්ජිත්වා ඡන්ෙං ඡායදන්තං භික්ඛුං

දුක්කටාදිවස්යසොඅතිවස්සති, විව ං ආපත්තිංආපජ්ජිත්වාවිවටංයදයසන්තං

ආචික්ඛන්තං භික්ඛුං දුක්කටාදිවස්යසො ොතිවස්සති, තස්මා ඡන්ෙස්ස

අතිවස්සෙයතොචවිවටස්ස ොතිවස්සෙයතොච ඡන්ෙං ඡාදිතබ්බංආපත්තිං 

විවයරථ යදයසථ ආයරොයචථ, එවං විවරයණ සති තං විවරන්තං භික්ඛුං 
දුක්කටාදිවස්යසොොතිවස්සතීතියයොජො. 

‘‘ඉමස්මිං සුත්යත කිත්තයකෙ සංකියලයසො දස්සියතො, කිත්තයකෙ 
වාසො දස්සිතා’’ති පුච්ඡිතබ්බත්තා ‘‘ඡන්ෙමතිවස්සතී’’ති සංකියලයසො, 
‘විවටං ොතිවස්සතී’ති වාසො, ‘තස්මා ඡන්ෙං විවයරථ, එවං තං
ොතිවස්සතී’ති අයං සංකියලයසො ච වාසො චා’’ති වුත්තං. 

‘‘ඡන්ෙමතිවස්සතී’’ති එත්තයකෙ සංකියලයසො දස්සියතො. ‘‘විව ං

ොතිවස්සතී’’තිඑත්තයකෙවාසො දස්සිතා. ‘‘තස්මාඡන්ෙංවිවයරථ, එවං

තංොතිවස්සතී’’ති එත්තයකෙඅයංසංකියලයසොචදස්සියතො, අයංවාසො

චදස්සිතා. ඉදං ‘‘ඡන්ෙං…යප...වස්සතී’’තිසුත්තංසංකියලසභායගවිසයය
ච වාසොභායග විසයය ච වාචකඤාපකභායවෙ පවත්තෙයතො 

සංකියලසභාගිෙේච වාසොභාගිෙේච සුත්තංොම. 

‘‘සංකියලසභාගියඤ්ච වාසොභාගියඤ්ච සුත්තං එත්තකයමවා’’ති 

වත්තබ්බත්තා ‘‘චත්තායරොයම මහාරාජා’’තිආදි වුත්තං. ‘‘යතසු චතූසු
පුග්ගයලසු කතයම පුග්ගලා සංකියලසභාගියා, කතයම පුග්ගලා 

වාසොභාගියා’’තිපුච්ඡිතබ්බත්තා ‘‘තත්ථයෙොච පුග්ගයලො’’තිආදිවුත්තං. 

තත්ථාති යතසු චතූසු තයමොතමපරායණාදීසු පුග්ගයලසු. තස්සත්යථො

පාකයටො. ඉදං ‘‘චත්තායරොයම’’තිආදිකං සුත්තං සංකියලසභාගියයසු ද්වීසු
පුග්ගයලසු ච වාසොභාගියයසු ද්වීසු පුග්ගයලසු ච වාචකඤාපකභායවෙ

පවත්තෙයතො සංකියලසභාගිෙේච වාසොභාගිෙේච සුත්තංොම. 

ොොවිධං සංකියලසභාගියඤ්ච වාසොභාගියඤ්ච සුත්තං ආචරියයෙ 
නිද්ධාරිතං, අම්යහහි ච ඤාතං, ‘‘කතමං සංකියලසභාගියඤ්ච

නිබ්යබධභාගියඤ්ච සුත්තං ොමා’’ති පුච්ඡිතබ්බත්තා තත්ථ කතමං 
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සංකියලසභාගිෙේච නිබ්යබධභාගිෙේච සුත්ත’’න්තිආදි වුත්තං.
තස්සත්යථොවුත්තෙයයෙයවදිතබ්යබො. 

අයසංයංබන්ධෙඤ්චදාරුජංයංබන්ධෙඤ්චපබ්බජංයංබන්ධෙඤ්ච 

යලොයකඅත්ථි, තං අයසාදිබන්ධෙං‘‘දළ්හංබන්ධෙ’’න්ති ධීරා බුද්ධාදයයො
පණ්ඩිතපුරිසා ෙ ආහු. මණිකුණ්ෙයලසු ච පුත්යතසු ච දායරසු ච යා 

සාරත්තරත්තා බලවරාගරත්තා අයපක්ඛා යලොයක විජ්ජති, තං

සාරත්තරත්තඅයපක්ඛාසඞ්ඛාතං රාගබන්ධෙං ‘‘දළ්හං බන්ධෙ’’න්ති ධීරා 

පණ්ඩිතපුරිසා ආහු. ඉමිො සුත්තප්පයදයසෙ අෙං 

සාරත්තරත්තඅයපක්ඛාසඞ්ඛායතො අකුසලධම්යමො සංකියලයසො දස්සියතො. 

‘‘යකෙ නිබ්යබයධොදස්සියතො’’ති වත්තබ්බත්තා ‘‘එත’’න්තිආදිවුත්තං. 

ධීරා පණ්ඩිතපුරිසා එතං රාගබන්ධෙං ‘‘දළ්හං බන්ධෙ’’න්ති ආහු. එතං 

රාගබන්ධෙං ඔහාරිෙං යහට්ඨා අපායං අවහරණං යහොති, සිථිලං 

බන්ධෙට්ඨායෙ ඡවිආදීනි අයකොයපතත්තා සිථිලං යහොති, දුප්පමුේචං 
යලොභවයසෙ එකවාරම්පි උප්පන්ෙස්ස රාගබන්ධෙස්ස දුම්යමොචයත්තා

දුප්පමුඤ්චං යහොති, පණ්ඩිතපුරිසා එතම්පි වුත්තප්පකාරං රාගබන්ධෙම්පි

මග්යගෙ යඡත්වාෙ අෙයපක්ඛියෙො හුත්වාකාමසුඛං පහාය පරිබ්බජන්ති.

ඉති ඉමිො සුත්තප්පයදයසෙ අෙං මග්යගො නිබ්යබයධො දස්සියතො. ඉදං 
‘‘අයස’’න්තිආදිකං සුත්තං රාගාදිසංකියලසභායග විසයය ච වාසොභායග

විසයය ච වාචකඤාපකභායවෙ පවත්තෙයතො සංකියලසභාගිෙේච 

වාසොභාගිෙේචසුත්තං ොම. 

107. භික්ඛයව, ෙේච යචයතති යඤ්ච යචතෙං නිබ්බත්යතති, ෙේච

පකප්යපති යඤ්ච පකප්පෙං කයරොති, ෙේච අනුයසති යඤ්ච අනුභාසයෙං

භවති, එතං යචතෙංඑතංපකප්පෙං එතංඅනුභාසයෙංවිඤ්ඤාණස්සඨිතියා 

ආරම්ම ං පච්චයයො යහොති. ආරම්මය  පච්චයය සති තස්ස අභිසඞ්ඛාර 

විේො ස්ස පතිට්ඨා යහොති. තස්මිං අභිසඞ්ඛාරවිේොය  පතිට්ඨියත

විරුළ්යහ සති ආයතිං පුෙබ්භවාභිනිබ්බත්ති විඤ්ඤාණාදිනිබ්බත්ති යහොති.
ආයතිං පුෙබ්භවාභිනිබ්බත්තියා සති ආයතිං ජාතිජරාමරණං සම්භවති.
ආයතිංයසොක…යප.…සමුදයයො යහොති. 

භික්ඛයව, යච යෙො යචයතති, යච යෙො පකප්යපති, අථ තථාපි යච 

අනුයසති අනුභාසයෙං භවති, එවං සති එතං අනුභාසයෙං විේො ස්ස 

අභිසඞ්ඛාරවිඤ්ඤාණස්ස ආරම්ම ං පච්චයයො යහොති…යප.… සමුදයයො 

යහොති. ඉති ඉමිොසුත්තප්පයදයසෙ අෙං වුත්තප්පකායරොයචතයොදියකො

අකුසලධම්යමො සංකියලයසො දස්සියතො. 

‘‘යකෙ නිබ්යබයධො දස්සියතො’’ති වත්තබ්බත්තා ‘‘ෙයතො චා’’තිආදි
වුත්තං. භික්ඛයව, යයතො ච අරියමග්ගියකො යෙව යචයතති, යෙො ච
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පකප්යපති, යෙො ච අනුභායසති, එතං අයචතයෙං එතං අකප්පෙං එතං

අෙනුභාසයෙං විේො ස්ස අභිසඞ්ඛාරවිඤ්ඤාණස්ස ආරම්ම ං පච්චයයො
ෙ යහොති…යප.… ආයතිං ජාතිජරාමරණං නිරුජ්ඣති, ආයතිං

යසොක…යප.…යාසානිරුජ්ඣන්ති…යප.…නියරොයධොයහොති. ඉති ඉමිො

සුත්තප්පයදයසෙ අෙං අරියමග්යගො නිබ්යබයධො දස්සියතො. ඉදං ‘‘යඤ්ච 
භික්ඛයව’’තිආදිකං සුත්තං සංකියලසභායග විසයය ච නිබ්යබධභායග 

විසයය ච වාචකඤාපකභායවෙ පවත්තෙයතො සංකියලසභාගිෙේච 

නිබ්යබධභාගිෙේච සුත්තංොම. 

108. ොොවිධං සංකියලසභාගියඤ්ච නිබ්යබධභාගියඤ්ච සුත්තං
ආචරියයෙ නිද්ධාරිතං, අම්යහහි ච ඤාතං, ‘‘කතමං සංකියලසභාගියඤ්ච

අයසක්ඛභාගියඤ්ච සුත්ත’’න්ති පුච්ඡිතබ්බත්තා ‘‘තත්ථ කතමං

සංකියලසභාගිෙේච අයසක්ඛභාගිෙේච සුත්ත’’න්තිආදි වුත්තං.
තස්සත්යථොවුත්තෙයයෙයවදිතබ්යබො. 

භික්ඛයව, අස්සුතවාපුථුජ්ජයෙො සමුද්යදො ජලසාගරසමුද්යදො‘‘සමුද්යදො
සමුද්යදො’’ති භාසති. යකෙට්යඨෙ භාසති? දුප්පූරණට්යඨෙ ච 
සංසරණට්යඨෙ ච දුරතික්කමෙට්යඨෙ ච සමුද්යදොති භාසති. එවං සති, 

භික්ඛයව, එයසො ජලසාගරසමුද්යදො අරිෙස්ස භගවයතො විෙයය

වුත්තප්පකාරට්යඨෙ සමුද්යදොෙයහොති.භික්ඛයව, එයසො ජලසාගරසමුද්යදො
මහා උදකරාසි මහා උදකණ්ණයවො යහොති. භික්ඛයව, චක්ඛු පුරිසස්ස

සමුද්යදො යහොති, තස්ස චක්ඛුස්ස රූපමයෙො රූපායතෙමයයො යවයගො. 
යකෙට්යඨෙ? පථවියතො යාව අකනිට්ඨබ්රහ්මයලොකා නීලාදිරූපාරම්මණං
සයමොසරන්තම්පි දුප්පූරණට්යඨෙචඅෙමතග්යගසංසායරසංසරණට්යඨෙ
ච දුරතික්කමෙට්යඨෙචචක්ඛුයමව සමුද්යදොයහොති.නීලාදිරූපායතෙස්ස
අප්පයමයයස්ස අප්පයමයයයෙ ඌමිමයයෙ යවයගෙ සංසරණට්යඨෙ

නීලාදිරූපයමව යවයගො යහොති. ඉති ඉමිො සුත්තප්පයදයසෙ අෙං චක්ඛු

සමුද්යදොරූපමයයොයවයගොච සංකියලයසො සංකියලසයහතුදස්සියතො. 

‘‘යකෙ අයසක්යඛො දස්සියතො’’ති වත්තබ්බත්තා ‘‘යෙො ත’’න්තිආදි

වුත්තං. යස්මිං අරහත්තඵයල ඨියතො යෙො අරහා රූපමයං තං යවගං සහති 
මොයප රූයප රාගං, අමොයප රූයප යදොසං, අසමයපක්ඛයෙ යමොහං

අනුභාප්පායදන්යතො හුත්වා උයපක්ඛකභායවෙ සහති, අෙං අරහා, භික්ඛයව, 
සඌමිංසාවට්ටංසගහංසරක්ඛසං චක්ඛුසමුද්දං අතරීතිවුච්චති, තිණ්යණො

පාරඞ්ගයතො ථයල තිට්ඨති බ්රාහ්මයණොති වුච්චති. ඉති ඉමිො

සුත්තප්පයදයසෙ අෙං අරහත්තඵලභූයතො අයසක්යඛො දස්සියතො. 

‘‘යසොතං භික්ඛයව’’තිආදීසුපි ඉමිො ෙයයෙ යථාසම්භවං අත්යථො
යවදිතබ්යබො. ඉදං ‘‘සමුද්යදො’’තිආදිකං සුත්තං සංකියලසභායග විසයය ච
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පටුෙ 

අයසක්ඛභායග විසයය ච වාචකඤාපකභායවෙ පවත්තෙයතො 

සංකියලසභාගිෙේච අයසක්ඛභාගිෙේච සුත්තංොම. 

‘‘එත්තකයමවා’’ති වත්තබ්බත්තා ‘‘ඡයියම’’තිආදි වුත්තං. භික්ඛයව, 

යලොකස්මිං සත්තාෙං අෙොෙ අෙත්ථාය පාණීෙං බයාබාධාය ඉයම මයා

වුච්චමාො බ සා ඡ භවන්ති. කතයම ඡ? භික්ඛයව, චක්ඛුවිේයෙෙයා 

චක්ඛුවිඤ්ඤායණෙ විඤ්යඤයයා ඉට්ඨා කන්තා කාමනීයා මොපා 

මෙවඩ්ෙකා පිෙරූපා පියසභාවා කාමූපසංහිතා කියලසකාමසහිතා රජනීො

රූපා නීලාදිරූපාරම්මණා සන්ති, තං වුත්තප්පකාරං රූපං භික්ඛු යච

අභිෙන්දති සප්පීතිකතණ්හායඅභිමුයඛොෙන්දති, යචඅභිවදති ‘‘අයහොසුඛං

අයහො සුඛ’’න්ති වදායපන්තියා තණ්හායෙවයසෙ අභිවදති, යච

අජ්යඣොසාෙ තිට්ඨති ගිලිත්වා විය පරිනිට්ඨයපත්වා තිට්ඨති, එවං සති, 

භික්ඛයව, අෙං භික්ඛු ‘‘ගිලිතබ යසො…යප.…පාපිමයතො’’තිවුච්චති.එත්ථ
ච නීලාදියභයදෙ අයෙකවිධත්තා ‘‘රූපා ඉට්ඨා…යප.… රජනීයා’’ති
බහුවචෙනිද්යදයසො කයතොපි රූපායතෙරූපාරම්මණභායවෙ ච 
චක්ඛුවිඤ්යඤයයභායවෙ ච එකවිධතං අෙතිවත්තෙයතො ‘‘ත’’න්ති

එකවචෙනිද්යදයසො කයතොති යවදිතබ්යබො. ‘‘සන්ති, භික්ඛයව, 

යසොතවිේයෙෙයා’’තිආදීසුපි ඉමිො ෙයයෙ යථාසම්භවං අත්යථො

යවදිතබ්යබො. ඉති ඉමිො සුත්තප්පයදයසෙ අෙං චක්ඛුවිඤ්යඤයයාදියකො

ඡබ්බියධොබ යසො සංකියලයසො කියලසයහතු දස්සියතො. 

‘‘යකෙ අයසක්යඛො දස්සියතො’’ති වත්තබ්බත්තා ‘‘සන්ති චා’’තිආදි
වුත්තං. 

අයභදි භින්දි, පරියභදි පරිසමන්තයතො භින්දි. ඉති ඉමිො 

සුත්තප්පයදයසෙ අෙං අරහත්තඵලභූයතො අයසක්යඛො දස්සියතො. ඉදං 
‘‘ඡයියම’’තිආදිකං සුත්තං වුත්තෙයයෙ සංකියලසභාගියඤ්ච
අයසක්ඛභාගියඤ්චසුත්තංොම. 

109. ොොවිධං සංකියලසභාගියඤ්ච අයසක්ඛභාගියඤ්ච සුත්තං
ආචරියයෙ නිද්ධාරිතං, අම්යහහි ච ඤාතං, ‘‘කතමං සංකියලසභාගියඤ්ච

නිබ්යබධභාගියඤ්චඅයසක්ඛභාගියඤ්චසුත්ත’’න්ති පුච්ඡිතබ්බත්තා ‘‘තත්ථ

කතමං සංකියලසභාගිෙේච නිබ්යබධභාගිෙේච අයසක්ඛභාගිෙේච

සුත්ත’’න්තිආදිවුත්තං. 

අෙං යලොයකො සත්තයලොයකො සන්තාපජායතො ඤාතිබයසොදිවයසෙ
ජාතයසොකසන්තායපො යචව රාගාදිවයසෙ ජාතපරිළාහසන්තායපො ච 

ඵස්සපයරයතො අයෙයකහි දුක්ඛසම්ඵස්යසහි අභිභූයතො යරොදං යරොදන්යතො
වදති. කින්ති වදති? අත්තො ඵුට්ඨං දුක්ඛං අභාවිතකායතාය අධිවායසතුං
අසක්යකොන්යතොහුත්වා‘‘අයහො දුක්ඛං, ඊදිසංදුක්ඛංමය්හංසත්තුයෙොපිමා
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යහොතූ’’තිආදිො යරොදන්යතො විලපන්යතො වදති, ‘‘කස්මා එවං වදතී’’ති

වත්තබ්බත්තා ‘‘අත්තයතොයෙෙයෙෙහි මේෙන්තී’’තිආදිවුත්තං.එයත
සත්තා යයෙ යයෙ කාමජ්යඣොසාදිො පකායරෙ අත්තයතො දුක්ඛස්ස

පටිකාරංමඤ්ඤන්ති, තයතො පකාරයතො අේෙථා අඤ්යඤෙපකායරෙ තං 

දුක්ඛං තිකිච්ඡිතබ්බං හි යස්මායහොති. 

අේෙථාභාවීති යස්මා යරොදං යරොදන්යතො වදති, යයෙ යයෙ වා
පරවිහිංසාදිපකායරෙ අත්තයෙො වඩ්ඪිං මඤ්ඤන්ති ආසීසන්ති, තයතො 

පකාරයතො අඤ්ඤථා අවඩ්ඪි එව යහොති. තං ආසීසිතබ්බං අඤ්ඤථාභාවි

අවඩ්ඪිතභාවි එව හි යස්මා යහොති, තස්මා මඤ්ඤිතබ්බස්සආසීසිතබ්බස්ස
අඤ්ඤථා භවෙසීලත්තා යරොදං යරොදන්යතො වදති, අයං සත්තයලොයකො

යරොදන්යතොචහුත්වාවදති. ‘‘කි’’න්තිපුච්ඡිතබ්බත්තා ‘‘භවසත්යතො’’තිආදි

වුත්තං. භවසත්යතො කාමභවාදීසු සත්යතො විසත්යතො යලොයකො භවයමව 

කාමභවාදිභවයමව අභිෙන්දති. ෙං භවං අභිෙන්දති, තං 

ජරාමරණාදිඅයෙකබයසොනුභාබන්ධත්තාභයාෙකට්යඨෙ භෙං යහොති. ෙස්ස 
යයතොජරාමරණාදියතොභායති, තංජරාමරණාදිදුක්ඛස්ස අධිට්ඨාෙභාවයතො 

දුක්ඛං දුක්ඛාධිට්ඨාෙං යහොති. ඉති ඉමිො සුත්තප්පයදයසෙ අෙං 

සන්තාපාදියකො සංකියලයසො සංකියලසයහතුදස්සියතො. 

සංකියලයසොදස්සියතො, ‘‘යකෙනිබ්යබයධොදස්සියතො’’තිවත්තබ්බත්තා 

‘‘භවවිප්පහාොෙ යඛො’’තිආදි වුත්තං. භවවිප්පහාොෙ යඛො පෙ 
කාමභවාදිකස්ස භවස්ස පජහෙත්ථාය එව ඉදං මයා අධිගතං

මග්ගබ්රහ්මචරිෙං වුස්සති. ඉති ඉමිො සුත්තප්පයදයසෙ අෙං 

බ්රහ්මචරියභූයතොමග්යගො නිබ්යබයධො දස්සියතො. 

‘‘භවවිප්පහාොයා’’තිආදිො එකන්යතෙ නියයානිකමග්යගො
නිබ්යබයධො ආචරියයෙ දස්සියතො, අම්යහහි ච ඤායතො, ‘‘කතයමො

අනියයානිකමග්යගො’’ති පුච්ඡිතබ්බත්තා ‘‘යෙ හි යකචි සම ා වා’’තිආදි

වුත්තං. හි-සද්යදො වාචාසිලිට්ඨත්යථො. යය යකචි සමණා වා යය යකචි 

බ්රාහ්මණාවා භයවෙ රූපභයවෙ භවස්ස කාමභවස්සවිප්පයමොක්ඛංආහංසු, 

භයවෙ අරූපභයවෙ භවස්ස කාමභවස්සයචව රූපභවස්සචවිප්පයමොක්ඛං

ආහංසු, සබ්යබ යත සමණා වා සබ්යබ යත බ්රාහ්මණා වා භවස්මා 
වුත්තප්පකාරභවයතොඅවිප්පමුත්තාභවන්තීතිඅහං වදාමි. 

‘‘රූපභවාදිො යය ච කාමභවාදිභවස්ස විප්පයමොක්ඛං ආහංසූ’’ති

වත්තබ්බත්තා විභයවෙ භවස්ස නිස්සරණං ආහංසූති දස්යසතුං ‘‘යෙ වා

පො’’තිආදි වුත්තං. යය වා පෙ යකචි සමණා වා යය වා පෙ යකචි

බ්රාහ්මණා වා විභයවෙ උච්යඡදදිට්ඨියා භවස්ස සංසාරභවස්ස නිස්සරණං

ආහංසු, සබ්යබ යත සමණා වා සබ්යබ යත බ්රාහ්මණා වා භවස්මා 
සංසාරභවයතො අනිස්සටාව යහොන්තීති අහං වදාමි. ‘‘කස්මා අනිස්සටා’’ති
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වත්තබ්බත්තා අනිස්සටකාරණං දස්යසතුං ‘‘යපධිං හී’’තිආදි වුත්තං. ඉදං 

දුක්ඛං සංසාරදුක්ඛං යපධිං ඛන්ධූපධිකියලසූපධිඅභිසඞ්ඛාරූපධයයො පටිච්ච 

හි යස්මා සම්යභොති, තස්මා අනිස්සටා යහොන්ති. ඉති ඉමිො

සුත්තප්පයදයසෙ අෙං මිච්ඡාදිට්ඨිසඞ්ඛායතො සංකියලයසො දස්සියතො. 

යය හි ‘‘යකචී’’තිආදිො සංකියලයසො දස්සියතො, ‘‘යකෙ නිබ්යබයධො 

දස්සියතො’’ති වත්තබ්බත්තා ‘‘සබ්බුපාදාෙක්ඛො’’තිආදි වුත්තං. 

සබ්බුපාදාෙක්ඛො අරියමග්ගයතො දුක්ඛස්ස සංසාරදුක්ඛස්ස සම්භයවො

ෙත්ථි. ඉති ඉමිො සුත්තප්පයදයසෙ අෙං අරියමග්යගො නිබ්යබයධො 
දස්සියතො. 

‘‘වුත්තප්පකාරා අඤ්ඤසුත්තප්පයදයසෙපි දස්සියතො’’ති දස්යසතුං 

‘‘යලොකමිම’’න්තිආදි වුත්තං. පුථූ විසුං විසුං අවිජ්ජාය පයරතං අභිභූතං 

භූතරතං භූයතසු ඉත්ථිපුරියසසු අඤ්ඤමඤ්ඤරතං භූතං ඛන්ධපඤ්චකං

භයවහි අපරිමුත්තං ඉමං යලොකං මම චිත්ත ත්වං පස්ස. යෙ යකචි භවා 
ඉත්තරඛණා වා භවා, දීඝායුකා වා භවා, සාතවන්යතො වා භවා, 

අසාතවන්යතො වා භවා පඤ්චක්ඛන්ධා සබ්බධි ‘‘උද්ධං අයධො තිරිය’’න්ති

ඉයමසු සබ්යබසු සබ්බත්ථතාෙ සබ්බත්ථභායවෙ අයහසුං, සබ්යබ යත 

වුත්තප්පකාරා භවා නිච්චධුවරහිතත්තා අනිච්චා සම්පී තත්තා දුක්ඛා 

විපරිණාමභාවයතො විපරි ාමධම්මා අයහසුං. ඉති ඉමිො සුත්තප්පයදයසෙ 

අෙං අවිජ්ජාදියකො සංකියලයසො දස්සියතො. 

‘‘යලොකමිම’’න්තිආදිො සංකියලයසො දස්සියතො, ‘‘යකෙ නිබ්යබයධො 

දස්සියතො’’ති වත්තබ්බත්තා ‘‘එවයමත’’න්තිආදි වුත්තං. එවං 

වුත්තප්පකායරෙ එතං ඛන්ධපඤ්චකං යථාභූතං සම්මප්පේොෙ සස්ස

අත්තයෙො මග්ගපඤ්ඤාය, විපස්සොපඤ්ඤාය වා පස්සයතො පස්සන්තස්ස
පුග්ගලස්ස භවතණ්හා පහීයති, සම්මප්පඤ්ඤාය යථාභූතං ඛන්ධපඤ්චකං 

පස්සන්යතො විභවං උච්යඡදදිට්ඨිං ොභිෙන්දති ෙ පත්යථති. තස්ස

පුග්ගලස්ස සබ්බයසො තණ්හාෙං ඛයා අයසසවිරාගනියරොයධො 

අයසසවිරාගසඞ්ඛායතෙ මග්යගෙ නියරොයධො නිරුජ්ඣෙං නිබ්බාෙං 

නිබ්බුති යහොති. ඉති ඉමිො සුත්තප්පයදයසෙ අෙං මග්යගො නිබ්යබයධො 
දස්සියතො. 

‘‘එවයමත’’න්තිආදිො නිබ්යබයධො දස්සියතො, ‘‘යකෙ අයසක්යඛො

දස්සියතො’’ති වත්තබ්බත්තා ‘‘තස්ස නිබ්බුතස්සා’’තිආදි වුත්තං.

තණ්හාදිට්ඨිනිබ්බුතස්ස තස්ස භික්ඛුයෙො අනුපාදා කියලසාභිසඞ්ඛාරාෙං
අනුභාප්පාදෙයතො අග්ගහණයතො පුෙබ්භයවො ෙ යහොති, එවංභූයතෙ
අරියපුග්ගයලෙ පුබ්යබ අත්තාෙං අභිභූයතො පඤ්චවියධො මායරො විජියතො
අයහොසි, අයෙෙ අරියපුග්ගයලෙ පඤ්චහි මායරහි සඞ්ගායමො විජියතො, 

සඞ්ගායම, ඉට්ඨානිට්ඨාදීසු වා තාදී තාදිලක්ඛණප්පත්යතො අරියපුග්ගයලො
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පටුෙ 

සබ්බභවානි යපච්චගා අතික්කන්යතොව ජායතො. ඉති ඉමිො

සුත්තප්පයදයසෙ අෙං අයසක්යඛො දස්සියතො. ඉදං වුත්තප්පකාරං ‘‘අයං
යලොයකො’’තිආදිකං සුත්තං සංකියලසභායග විසයය ච නිබ්යබධභායග
විසයය ච අයසක්ඛභායග විසයය ච වාචකඤාපකභායවෙ එකයදසවයසෙ

පවත්තෙයතො සංකියලසභාගිෙේච නිබ්යබධභාගිෙේචඅයසක්ඛභාගිෙේච 
සුත්තංොම. 

‘‘එත්තකයමවා’’ති වත්තබ්බත්තා ‘‘චත්තායරොයම’’තිආදි වුත්තං.
අන්ධපුථුජ්ජයෙො සංසාරයසොතස්ස අනුභාකූලභායවෙ ගච්ඡෙයතො 

අනුයසොතගාමී ොම, කලයාණපුථුජ්ජයෙො සංසාරයසොතස්ස

නිබ්බිදානුභාපස්සොදීහි පටික්කූලවයසෙ පවත්තෙයතො පටියසොතගාමී ොම, 

යසක්යඛො අචලප්පසාදාදිසමන්ොගයමෙ ඨිතසභාවත්තා ඨතත්යතො ොම, 

අයසක්යඛොසංසාරපාරඞ්ගතවයසෙතිට්ඨෙයතො ‘‘ථයලතිට්ඨතී’’තිවුච්චති. 

‘‘යතසු චතූසු පුග්ගයලසු කතයමො පුග්ගයලො සංකියලසභාගියාදී’’ති 

වත්තබ්බභාවයතො ‘‘තත්ථයෙොෙ’’න්තිආදිවුත්තං. 

110. ොොවිධං සංකියලසභාගියඤ්ච නිබ්යබධභාගියඤ්ච
අයසක්ඛභාගියඤ්ච සුත්තං ආචරියයෙ නිද්ධාරිතං, අම්යහහි ච ඤාතං, 
‘‘කතමං සංකියලසභාගියඤ්ච වාසොභාගියඤ්ච නිබ්යබධභාගියඤ්ච 

සුත්ත’’න්තිපුච්ඡිතබ්බත්තා ‘‘තත්ථකතම’’න්තිආදි වුත්තං. 

අභිජාතියයො පුග්ගලා ඡසංවිජ්ජන්ති යලොකස්මිං, කණ්යහනීයචකුයල

නිබ්බත්යතො කණ්හාභිජාතියකො, කණ්හධම්මසමන්ොගතත්තාවා කණ්යහො

කණ්හාභිජාතියකො හුත්වා කණ්හං කාළකංදසවිධංදුස්සීලයධම්මං අභිජාෙති 
පසවති, එයසො පුග්ගයලො අත්ථි. වුත්තප්පකායරෙ කණ්යහො 

කණ්හාභිජාතියකො හුත්වා සුක්කං දසවිධං කුසලධම්මං අභිජායති, එයසො
පුග්ගයලො අත්ථි. කණ්යහො කණ්හාභිජාතියකො හුත්වා අකණ්හං අසුක්කං 

අකණ්හඅසුක්කවිපාකං අච්චන්තදිට්ඨං නිබ්බාෙං ආරායධති, එයසො
පුග්ගයලොඅත්ථි.වුත්තවිපරියායයෙතයයොපුග්ගලාජානිතබ්බා. 

‘‘යතසු කතයම පුග්ගලා සංකියලසභාගියා’’තිආදිො වත්තබ්බත්තා 

‘‘තත්ථයෙො චා’’තිආදිවුත්තං. 

‘‘එත්තකයමවා’’තිවත්තබ්බත්තා ‘‘චත්තාරිමානී’’තිආදිවුත්තං. 

111. ොොවිධං සංකියලසභාගියඤ්ච වාසොභාගියඤ්ච
නිබ්යබධභාගියඤ්ච සුත්තං ආචරියයෙ නිද්ධාරිතං, අම්යහහි ච ඤාතං, 
‘‘කතමංවාසොභාගියඤ්චනිබ්යබධභාගියඤ්චසුත්ත’’න්ති පුච්ඡිතබ්බත්තා 

‘‘තත්ථකතමංවාසොභාගිෙේච නිබ්යබධභාගිෙේචා’’තිආදිවුත්තං. 
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මානුසත්තං මනුභාස්සභාවං ලද්ධාෙ කිච්චං, අකිච්චඤ්ච ද්යව භවන්ති, 
ද්යව කිච්චානියයව කත්තබ්බානි. යතොහ අට්ඨකථාචරියයො (යෙත්ති.
අට්ඨ. 111) ‘‘කත්තබ්බ’’න්ති දස්යසති. ‘‘කතමං කත්තබ්බං කිච්ච’’න්ති

වත්තබ්බත්තා කත්තබ්බකිච්චං දස්යසතුං ‘‘සුකිච්චං යචවා’’තිආදි වුත්තං.
පුඤ්ඤානි ච කත්තබ්බත්තා සුකිච්චං එව, සංයයොජෙවිප්පහාෙං වා
කත්තබ්බත්තාසුකිච්චංොමාතියයොජො. 

‘‘තත්ථ සුත්යත කතයමෙ කතයමො දස්සියතො’’ති වත්තබ්බත්තා 

‘‘සුකිච්චංයචව පුේොනීති වාසො, සංයෙොජෙවිප්පහාෙං වාති 

නිබ්යබයධො’’තිවුත්යතො. 

‘‘එත්තකයමවා’’ති වත්තබ්බත්තා ‘‘පුේොනි කරිත්වාො’’තිආදි

වුත්තං. පුඤ්ඤානි කරිත්වාෙ කතපුේො පුග්ගලා සග්ගා සග්ගයතො 

සග්ගංයයව වජන්ති. සංයෙොජෙප්පහාො අරියා ජරාමර ා ජරාමරණයතො
විප්පමුච්චන්ති. 

‘‘තත්ථ සුත්යත කතයමෙ කතයමො දස්සියතො’’ති වත්තබ්බත්තා 
‘‘පුඤ්ඤානි කරිත්වාෙ, සග්ගා සග්ගං වජන්ති කතපුඤ්ඤා’ති වාසො, 
‘සංයයොජෙප්පහාො, ජරාමරණාවිප්පමුච්චන්තී’තිනිබ්යබයධො’’තිවුත්තං. 

‘‘එත්තකයමවා’’ති වත්තබ්බත්තා ‘‘ද්යවමානී’’තිආදි වුත්තං.

‘‘කතයමෙකතයමොදස්සියතො’’ති වත්තබ්බත්තා ‘‘තත්ථයෙො…යප.…අෙං

නිබ්යබයධො’’ති වුත්තං. 

ොොවිධං වාසොභාගියඤ්ච නිබ්යබධභාගියඤ්ච සුත්තං ආචරියයෙ 
නිද්ධාරිතං, අම්යහහි ච ඤාතං, ‘‘කතමං තණ්හාසංකියලසභාගියං 

සුත්ත’’න්ති පුච්ඡිතබ්බත්තා ‘‘තත්ථ තණ්හාසංකියලසභාගිෙ’’න්තිආදි

වුත්තං. තත්ථාති යතසු යසොළසසු සංකියලසභාගියාදීසු සුත්යතසු
තණ්හාසංකියලසභාගියං සුත්තං තණ්හාපක්යඛයෙව නිද්දිසිතබ්බං, 
බහුවිසයත්තා නියයමත්වාෙ නිද්ධායරස්සාමීති වුත්තං යහොති. ‘‘යකෙ

පකායරෙනිද්දිසිතබ්බ’’න්ති වත්තබ්බත්තා ‘‘තීහිතණ්හාහී’’තිආදිවුත්තං. 

භවතණ්හාොතිරූපභවතණ්හාය. විභවතණ්හාොතිඅරූපභවතණ්හාය.යයෙ

යයෙ වා පෙ වත්ථුො තණ්හාපයභදඋච්යඡදාදිවත්ථුො අජ්යඣොසිතා 
භවතණ්හාදිවයසෙ අජ්යඣොසිතා, යතෙ යතෙ පකායරෙ තණ්හාදිො වා
තණ්හාපයභදඋච්යඡදාදිවත්ථුො වා තණ්හාසංකියලසභාගියං සුත්තං 
නිද්දිසිතබ්බං. 

තණ්හාසංකියලසභාගියං සුත්තං තණ්හාපක්යඛයෙව නිද්දිසිතබ්බන්ති
ආචරියයෙ වුත්තං, අම්යහහි ච ලක්ඛිතං, ‘‘දිට්ඨිසංකියලසභාගියං සුත්තං

යකෙ පක්යඛෙ නිද්දිසිතබ්බ’’න්ති වත්තබ්බත්තා ‘‘තත්ථ 
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දිට්ඨසංකියලසභාගිෙ’’න්තිආදි වුත්තං. යෙෙ යෙෙ වා පෙ වත්ථුොති
දිට්ඨිප්පයභදඅමරාවික්යඛපාදිවත්ථුො. 

දිට්ඨිසංකියලසභාගියං සුත්තං දිට්ඨිපක්යඛයෙව නිද්දිසිතබ්බන්ති
ආචරියයෙවුත්තං, අම්යහහිචලක්ඛිතං, ‘‘දුච්චරිතසංකියලසභාගියංසුත්තං

යකෙ පකායරෙ නිද්දිසිතබ්බ’’න්ති වත්තබ්බත්තා ‘‘තත්ථ

දුච්චරිතසංකියලසභාගිෙ’’න්තිආදි වුත්තං. තයථව වත්තබ්බත්තා ‘‘තත්ථ

තණ්හායවොදාෙභාගිෙ’’න්තිආදි වුත්තං, ‘‘දිට්ඨයවොදාෙභාගිෙ’’න්තිආදි

වුත්තං, ‘‘දුච්චරිතයවොදාෙභාගිෙ’’න්තිආදිවුත්තං. 

112. යස්මිං සාසෙපට්ඨායෙ අට්ඨාරස මූලපදා දට්ඨබ්බා, තං
සාසෙපට්ඨාෙං යසොළසහි සංකියලසභාගියාදීහි සුත්යතහි
එකයදසනිද්ධාරණවයසෙ විභජිතං, අම්යහහි ච ඤාතං, ‘‘කිං පෙ තං
සාසෙපට්ඨාෙංයතහියසොළසහිඑවසංකියලසභාගියාදීහිවිභජිතබ්බං, උදාහු
අඤ්යඤහි සුත්යතහිපි විභජිතබ්බ’’න්ති වත්තබ්බත්තා අඤ්යඤහි

අට්ඨවීසසුත්යතහිපි විභජිතුං ‘‘තත්ථ කතයම අට්ඨාරස මූලපදා? යලොකිෙං 

යලොකුත්තර’’න්තිආදි වුත්තං. ‘‘යදි අඤ්යඤහිපි අට්ඨවීසසුත්යතහි
විභජිතබ්බං, එවං සති ‘යලොකිය’න්තිආදිවචෙයමව වත්තබ්බං, කස්මා 
‘තත්ථ කතයම අට්ඨාරස මූලපදා’ති වුත්තා’’ති යච? තස්ස
සාසෙපට්ඨාෙවිභායගො අට්ඨාරසහි මූලපයදහි සඞ්ගහියතො, අට්ඨාරස
මූලපදාපිවිභජියතසාසෙපට්ඨායෙ දට්ඨබ්බා, තස්මාමූලපදාවිභත්තායයව.

තානි මූලපදානි විභජිතුං ‘‘තත්ථ කතයම අට්ඨාරස මූලපදා’’ති වුත්තං. 

අට්ඨකථාෙං (යෙත්ති.අට්ඨ.112) පෙ– 

‘‘එවං යසොළසවියධෙ සාසෙපට්ඨාෙං ොොසුත්යතහි 
උදාහරණවයසෙ විභජිත්වා ඉදානි අට්ඨවීසතිවියධෙ සාසෙපට්ඨාෙං
දස්යසන්යතෙයස්මා අයම්පිපට්ඨාෙවිභායගොමූලපයදහිසඞ්ගහියතො, 
ෙ ඉමස්සාපි යතහි අසඞ්ගහියතො පයදයසො අත්ථි, තස්මා මූලපදං, 
විභජිතබ්බතඤ්ච දස්යසතුං ‘තත්ථ කතයම අට්ඨාරස මූලපදා’ති 
පුච්ඡාය වයසෙ මූලපදානි උද්ධරිත්වා ‘යලොකියං
යලොකුත්තර’න්තිආදිො ෙව තිකා, ථයවො චාති අට්ඨවීසතිවිධං
සාසෙපට්ඨාෙංඋද්දිට්ඨ’’න්ති– 

වුත්තං. තත්ථාතියතසු යසොළසහාරපඤ්චකෙයඅට්ඨාරසමූලපයදසුකතමානි
පදානි මූලපදානි යහොන්තීති පුච්ඡති. යලොයක නියුත්යතො සභාවධම්යමොති 

යලොකියෙො, යලොයකවා විදූහි විදියතො සභායවොතිපි යලොකියෙො, යලොකියයො

සභාවධම්යමො අස්ස වියසසසුත්තස්ස අත්ථීති තං වියසසසුත්තං යලොකිෙං 

ොම.එසෙයයො ‘‘යලොකුත්තර’’න්තිආදීසුපියවදිතබ්යබො.ජාොතීති ො ං, 

ඤාණං අස්ස වියසසසුත්තස්ස අත්ථීති ො ං. ඤාතබ්බාති යෙෙයා, 

යඤයයා අස්ස වියසසසුත්තස්ස අත්ථීති යෙෙයං. එයසව ෙයයො – 
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පටුෙ 

‘‘ො ේච යෙෙයේචා’’ති එත්ථාපි යවදිතබ්යබො. නිබ්බාෙං පඨමං 

පස්සතීති දස්සෙං, පඨමමග්ගඤාණං, දස්සෙං අස්ස වියසසසුත්තස්ස

අත්ථීති දස්සෙං. භාවො අස්ස වියසසසුත්තස්ස පා යා අත්ථීති භාවො.

‘‘දස්සෙේච භාවො චා’’ති එත්ථාපි එස ෙයයො යවදිතබ්යබො. සස්ස

අත්තයෙො වචෙන්ති සකං, සකං වචෙං සකවචෙං, භගවයතො වචෙන්ති 

අත්යථො. පරස්ස වචෙං පරවචෙං. විස්සජ්ජනීයයො අස්ස වියසසසුත්තස්ස

අත්ථීති විස්සජ්ජනීෙං. ෙත්ථි විස්සජ්ජනීයයො අස්ස වියසසසුත්තස්සාති 

අවිස්සජ්ජනීෙං. කම්මං අස්ස වියසසසුත්තස්ස අත්ථීති කම්මං. විපායකො 

අස්සපාඨස්සඅත්ථීති විපායකො. යසයසසුපිඅස්සත්ථිඅත්යථොගයහතබ්යබො.
අථ වා යලොකියාදිඅත්යථො මුඛයත්යථො, තංවාචකසුත්තම්පි ඨාෙූපචායරෙ

වුත්තං. බුද්ධාදීෙං ගුණයණ අභිත්ථවති එයතෙ සුත්තප්පයදයසොති ථයවො, 
සුත්තප්පයදයසො. 

‘‘යතසු අට්ඨවීසතිවියධසු යලොකියාදීසු සාසෙපට්ඨාෙසුත්යතසු කතමං 

සුත්තං යලොකියං සුත්ත’’න්ති පුච්ඡිතබ්බත්තා ‘‘තත්ථ කතමං 

යලොකිෙ’’න්තිආදි වුත්තං. තත්ථාති යතසු අට්ඨවීසතිවියධසු යලොකියාදීසු

සාසෙපට්ඨාෙසුත්යතසු කතමං සුත්තංයලොකියංසාසෙපට්ඨාෙංසුත්තන්ති
පුච්ඡති. 

භික්ඛයව, යධනුභායාථයෙහිනික්ඛන්තංසජ්ජුඛීරංනික්ඛන්තක්ඛයණ ෙ

මුච්චති ෙ පරිණමති ඛීරභාවං පජහිත්වා දධිභාවං ෙ පාපුණාති, 
තක්කාදිඅම්බිලසමායයොගයතො පච්ඡා ඛීරභාවං පජහති දධිභාවං පාපුණාති
ඉව, එවං යයෙබායලෙපාපංයංකම්මංකතං, තංකම්මංකරණක්ඛයණ 
තස්ස බාලස්ස අපායදුක්ඛාදිනිබ්බත්තාපෙවයසෙෙවිපච්චති. දුතියයපෙ

වා තතියාදිම්හි වා අත්තභායව විපච්චති. භස්මච්ඡන්යෙො ඡාරිකාය

පටිච්ඡන්යෙො පාවයකො අග්ගිඅක්කන්තංජෙංඅක්කමෙක්ඛයණෙෙහති.
ඡාරිකං පෙතායපත්වාකාලන්තයරෙහතිඉව, එවංයයෙබායලෙපාපංයං
කම්මං කතං, තං කම්මං කරණක්ඛයණ තං බාලං
අපායදුක්ඛාදිනිබ්බත්තාපෙවයසෙෙහායපන්තංහුත්වාෙඅන්යවති. දුතියය
වා තතියාදිම්හි වා අත්තභායව අපායදුක්ඛාදිනිබ්බත්තාපෙවයසෙ

ෙහායපන්තං හුත්වාෙහන්තංතංබාලංතංඅන්යවතීතියයොජො. ඉදං ‘‘ෙ 
හි…යප.… පාවයකො’’ති සුත්තං යලොකියය අත්යථ වාචකඤාපකභායවෙ

පවත්තෙයතො යලොකිෙං ොම. 

‘‘එත්තකයමව යලොකිය’’න්ති වත්තබ්බත්තා ‘‘චත්තාරිමානී’’තිආදි

වුත්තං. අත්යථො පාකයටො. ඉදං ‘‘චත්තාරිමානි…යප.… කාළපක්යඛව
චන්දිමා’’ති සුත්තං යලොකියය අත්යථ වාචකඤාපකභායවෙ පවත්තෙයතො 

යලොකිෙං ොම. 
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‘‘එවං දුවිධංයයව යලොකිය’’න්ති වත්තබ්බත්තා ‘‘අට්ඨයම, භික්ඛයව, 

යලොකධම්මා’’තිආදි වුත්තං. අත්යථො පාකයටො. ඉදං ‘‘අට්ඨියම’’තිආදිකං
සුත්තං යලොකියයසු අට්ඨවියධසු අත්යථසු වාචකඤාපකභායවෙ

පවත්තෙයතො යලොකිෙං ොම. 

ොොවිධං යලොකියං ආචරියයෙ නිද්ධාරිතං, අම්යහහි ච ඤාතං, 

‘‘කතමං සුත්තං යලොකුත්තර’’න්ති වත්තබ්බත්තා ‘‘තත්ථ කතමං 

යලොකුත්තර’’න්තිආදි වුත්තං. ඉයතො පයරසුපි එස ෙයයො යවදිතබ්යබො. 

තත්ථාතියතසුඅට්ඨවීසතිවියධසුයලොකියාදීසු සුත්යතසු. 

යඡයකෙසාරථිොසුදන්තාඅස්සාසමථඞ්ගතායථා, එවං පහීෙමාෙස්ස 

පහීෙෙවවිධමාෙස්ස ෙස්ස අොසවස්ස භික්ඛුයෙො ඉන්ද්රිොනි ඡබ්බිධානි 

චක්ඛුන්ද්රියාදීනි සමථඞ්ගතානි. තාදියෙො තාදිලක්ඛයණෙ සමන්ොගතස්ස

අොසවස්ස තස්ස භික්ඛුයෙොයදවාපිමනුභාස්සාපි පිහයන්තීතියයොජො. ඉදං 
‘‘යස්සින්ද්රියානී’’තිආදිකං සුත්තං යලොකුත්තයර අත්යථ

වාචකඤාපකභායවෙපවත්තෙයතො යලොකුත්තරං ොම. 

‘‘එත්තකයමවා’’ති වත්තබ්බත්තා ‘‘පේචිමානි භික්ඛයව

ඉන්ද්රිොනී’’තිආදි වුත්තං. ඉදං ‘‘පඤ්චිමානී’’තිආදිකං සුත්තම්පි

යලොකුත්තයර අත්යථ වාචකඤාපකභායවෙ පවත්තෙයතො යලොකුත්තරං 
ොම.(1) 

‘‘ලද්ධාෙ මානුභාසත්තං ද්යව, කිච්චං අකිච්චයමව චා’’තිආදිකා ද්යව

ගාථා වුත්තා. ඉහ ගාථාසු ‘‘සුකිච්චං යචව පුඤ්ඤානී’’ති ෙං ගාථාපදඤ්ච

‘‘පුඤ්ඤානි කරිත්වාෙ, සග්ගා සග්ගං වජන්ති කතපුඤ්ඤා’’ති ෙං 

ගාථාපදඤ්චවුත්තං, ඉදං ගාථාපදංයලොකියයඅත්යථ වාචකඤාපකභායවෙ

පවත්තෙයතො යලොකිෙං ොම. 

ඉහ ගාථාසු ‘‘සංයයොජෙවිප්පහාෙං වා’’ති ෙං ගාථාපදඤ්ච

‘‘සංයයොජෙවිප්පහාො, ජරාමරණා විප්පමුච්චන්තී’’ති ෙං ගාථාපදඤ්ච

වුත්තං, ඉදං ගාථාපදං වුත්තෙයයෙ යලොකුත්තරං ොම. ඉදං 
‘‘ලද්ධාො’’තිආදිකංවුත්තප්පකායරෙයලොකියඤ්ච යලොකුත්තරඤ්ච. 

භික්ඛයව, විඤ්ඤායණ ආහායර ආහාරපටිබද්යධ ඡන්දරායග සති 

ොමරූපස්ස අවක්කන්ති යහොති. ‘‘විඤ්ඤායණ…යප.… යහොතී’’ති ඉදං 

වුත්තෙයයෙ යලොකියං ොම. ‘‘විඤ්ඤායණ…යප.… නියරොයධො’’ති ඉදං 

සුත්තං යලොකුත්තරං ොම. ඉදං ‘‘විඤ්ඤායණ යච භික්ඛයව’’තිආදිකං
සුත්තං යලොකියය අත්යථ ච යලොකුත්තයර අත්යථ ච එකයදසවයසෙ

වාචකඤාපකවයසෙපවත්තෙයතො යලොකිෙේචයලොකුත්තරේච. (2) 
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113. සත්තයලොයක සබ්බා දිසා අනුභාපරිගම්ම ක්වචි දිසායං යචතසා 

අත්තො අත්තයතො පියතරං අඤ්ඤං යෙව අජ්ඣගා, අත්තාව පියතයරො

යථා, එවං පයරසං සත්තාෙං පුථු විසුංවිසුංඅත්තාව පියෙො පියතයරො, තස්මා

අත්තයෙොව පියතරත්තා අත්තකායමො අත්තයෙො හිතකායමො පණ්ඩියතො

සත්තයලොයකො අත්තාෙං උපමං කත්වා පරං ෙ හිංයස ෙ හිංයසයයාති

යයොජො. ඉදං ‘‘සබ්බා දිසා’’තිආදිකං සුත්තං සත්යතසු

වාචකඤාපකභායවෙපවත්තෙයතො සත්තාධිට්ඨාෙං ොම. 

යය යකචි ඛීණාසවා පුග්ගලා භූතාව ෙ භවිස්සන්ති, සබ්යබ යත

ඛීණාසවා පුග්ගලා යදහං අත්තභාවං පහාය නිබ්බාෙං ගමිස්සන්ති. යය ච

පුථුජ්ජොදයයො සත්තාපුෙබ්භයවසුභවිස්සන්ති, සබ්යබ යතපුථුජ්ජොදයයො 

සත්තා යදහං අත්තභාවං පහාය පරයලොකං ගමිස්සන්ති, තං සබ්බජානිං 
සබ්බස්ස සත්තස්ස හානිං මරණං, විොසං වා කුසයලො යයො පුග්ගයලො

විජාොති, යසො කුසයලො පුග්ගයලො තං සබ්බජානිං විදිත්වා ආතාපියයො

බ්රහ්මචරියං චයරයයාති යයොජො. ඉදං ‘‘යයයකචී’’තිආදිකං වුත්තෙයයෙ
සත්තාධිට්ඨාෙං. 

සත්තහි අඞ්යගහි සමන්ොගතං කලයාණමිත්තං යාවජීවං කුසයලෙ 
පුග්ගයලෙ ෙ විජහිතබ්බං. කතයමහි සත්තහි? 

පරිසුද්ධසීලසම්පත්තිපරිසුද්ධදිට්ඨිසම්පත්තීහි සමන්ොගතත්තා පියෙො ච 

පියායිතබ්යබො ච යහොති, පාසාණඡත්තං විය ගරු ච යහොති, 

සම්භායවතබ්බතාය භාවනීයෙො ච යහොති, ‘‘කායලෙ වදාමි, යෙො
අකායලො’’තිආදියකපඤ්චධම්යමඅත්තනි උපට්ඨායපත්වාසබ්රහ්මචාරීෙං

වාසිස්සාෙංවාවිනිච්ඡයඋල්ලුම්පෙඔවාදදාෙභායව ඨත්වා වත්තාච යහොති, 
සබ්රහ්මචාරීහි වා සිස්සාදීහි වා වුච්චමායෙො සුවයචො හුත්වා යතසං 

වචෙක්ඛයමොච යහොති, සච්චපටිච්චසමුප්පාදාදිගම්භීරංවාඅඤ්ඤංගම්භීරං

වා කථං කත්තාච යහොති, ධම්මවිෙයාදිවයසයෙවදීපෙයතො අට්ඨායෙචෙ 

නියෙොජයකො යහොති.ඉයමහිසත්තහිඅඞ්යගහිසමන්ොගතංකලයාණමිත්තං

යාවජීවං ෙ විජහිතබ්බං. ඉදං ‘‘සත්තහී’’තිආදිවචෙං භගවා අයවොච. ඉදං 

‘‘සත්තහී’’තිආදිකංවචෙංසුගයතොවත්වාඅථාපරං එතං ගාථාවචෙංසත්ථා
අයවොච.කිංඅයවොච? 

‘‘පියයොගරුභාවනීයයො, වත්තාචවචෙක්ඛයමො; 
ගම්භීරඤ්චකථංකත්තා, ෙචට්ඨායෙනියයොජයකො; 
තංමිත්තංමිත්තකායමෙ, යාවජීවම්පියසවිය’’න්ති.– 

එතං ගාථාවචෙං සත්ථාඅයවොචාතියයොජො.‘‘ෙචඅට්ඨාෙයයොජයකො’’ති

පායඨොඅත්ථි. ඉදං ‘‘සත්තහී’’තිආදිකංවචෙංසත්තාධිට්ඨාෙං. 
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යලොයක යං කාමසුඛඤ්ච යං ඉදං දිවියං සුඛඤ්ච අත්ථි, එයත 
කාමසුඛදිවියසුඛා තණ්හාක්ඛයසුඛස්ස යසොළසිං කලං ෙ අග්ඝන්තීති

යයොජො. ඉදං ‘‘යඤ්චා’’තිආදිකංසුත්තං ධම්මාධිට්ඨාෙං. 

ෙත්ථ නිබ්බායෙ දුක්ඛං නිරුජ්ඣති, සම්මාසම්බුද්ධයදසිතං අයසොකං

විරජංයඛමංතංනිබ්බාෙංසුසුඛංවතාතියයොජො. ඉදං ‘‘සුසුඛ’’න්තිආදිකං
සුත්තම්පිධම්මාධිට්ඨාෙං.(3) 

තීසු භයවසු සත්තාෙං ජෙෙයතො තණ්හාසඞ්ඛාතං මාතරේච, පිතරං

නිස්සායමාෙස්සඋප්පජ්ජෙයතොමාෙසඞ්ඛාතං පිතරේච, රට්යඨයලොයකො
රට්ඨිස්සරං රාජාෙං භජති විය ද්වින්ෙං සස්සතුච්යඡදදිට්ඨීෙං

සබ්බදිට්ඨිගයතහි භජනීයත්තා සස්සතුච්යඡදදිට්ඨිසඞ්ඛායත ඛත්තියෙ ද්යව

රාජායෙොච, ආයසාධයකොපුරියසොරට්යඨඅත්ථං අනුභාචරතිඉවෙන්දිරාගස්ස
ද්වාදසායතයෙ අනුභාචරණයතො ෙන්දිරාගසඞ්ඛායතෙ අනුභාචරයණෙ සහ 

පවත්තෙට්ඨාෙං ද්වාදසායතෙසඞ්ඛාතං රට්ඨේච ඛීණාසයවො යයො 

බ්රාහ්මයණො හෙති, යසො බ්රාහ්මයණො හන්ත්වා අනීයඝො නිද්දුක්යඛො හුත්වා
යාතීති යයොජො. ඉහ ‘‘මාතර’’න්තිආදිගාථායං ‘‘මාතරං…යප.…

හන්ත්වා’’ති ඉදං ගාථාවචෙං ධම්මාධිට්ඨාෙං. ‘‘අනීයඝො යාති

බ්රාහ්මයණො’’ති ඉදං ගාථාවචෙංසත්තාධිට්ඨාෙං. ඉදං ‘‘මාතර’’න්තිආදිකං
සුත්තං සත්තාධිට්ඨාෙඤ්චධම්මාධිට්ඨාෙඤ්ච. 

‘‘චත්තායරොයම භික්ඛයව ඉද්ධිපාදා’’ති ඉදං සුත්තප්පයදසවචෙං

ධම්මාධිට්ඨාෙං.යසොචතූහිඉද්ධිපායදහි සමන්ොගයතොපුග්ගයලො කායෙපි 

කරජකායයපි චිත්තං පාදකජ්ඣාෙචිත්තං සයමොදහති පක්ඛිපති, යසො
පුග්ගයලො දිස්සමාෙකායයෙ ගන්තුකායමො කරජකායගතිකං

පාදකජ්ඣාෙචිත්තං අධිට්ඨහති. චිත්යතපි පාදකජ්ඣාෙචිත්යතපි කාෙං 

කරජකායං සයමොදහති පක්ඛිපති, යසො පුග්ගයලොසීඝංඅඤ්ඤංගන්තුකායමො

පාදකජ්ඣාෙචිත්තගතිකං කරජකායං අධිට්ඨහති. කායෙ කරජකායය 

සුඛසේෙේච සුඛවිහාරසඤ්ඤඤ්ච ලහුසේෙේච ලහුගමෙසඤ්ඤඤ්ච 
ඔක්කමිත්වා අඤ්ඤං ගමයෙයයං ඉච්ඡිතට්ඨාෙං එකචිත්තක්ඛයණයෙවච

ගන්ත්වා උපසම්පජ්ජ විහරති. ඉදං ‘‘යසො’’තිආදිකං සුත්තප්පයදසවචෙං 

සත්තාධිට්ඨාෙං. ඉදං ‘‘චත්තායරොයම’’තිආදිකංසුත්තං සත්තාධිට්ඨාෙඤ්ච
ධම්මාධිට්ඨාෙඤ්ච.(4) 

114. යං සබ්බඤ්ඤුතො ං යලොකුත්තරං යලොකං උත්තරිත්වා

අභිභවිත්වා ඨිතං, යෙෙ සබ්බඤ්ඤුතඤ්ඤායණෙ භගවා ‘‘සබ්බඤ්ඤූ’’ති

වුච්චති, තස්ස සබ්බඤ්ඤුතඤ්ඤාණස්ස පරිහාෙං ෙත්ථි, තං 
සබ්බඤ්ඤුතඤ්ඤාණං සබ්බකායල ජානිතුං ආවජ්ජෙකායල පවත්තතීති

යයොජො. ඉදං ‘‘යංත’’න්තිආදිකංඤායණඅත්යථවාචකඤාපකභායවෙපි

පවත්තෙයතො ො ං ොම. 
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ොෙ නිබ්බාෙගාමිනියාමග්ගපඤ්ඤාය ජාතිමරණසඞ්ඛයංපජාොති, සා

නිබ්බාෙගාමිනී මග්ගපඤ්ඤා සබ්බාහි යලොකියාහි පඤ්ඤාහි යසට්ඨා 

පසත්ථාතියයොජො. ඉදං ‘‘පඤ්ඤාහී’’තිආදිකංවුත්තෙයයෙඤාණංොම. 

‘‘යධොතක, යවොතුම්හාකංසන්තිංඅහංකිත්තයිස්සාමී’’තිභගවා අයවොච. 

‘‘දිට්යඨ ධම්යම දුක්ඛාදිධම්යම වා අත්තභායව වා සයතො 

අනිච්චානුභාපස්සොදිසතිසම්පන්යෙො හුත්වා චරං චරන්යතො යයොගාවචයරො

අනීතිහං ෙං සන්තිං යං නිබ්බාෙං අරියමග්යගෙ විදිත්වා යලොයක 

සංසාරයලොයක විසත්තිකං විසප්පකං තණ්හං තයර තයරයයා’’ති භගවා
අයවොච. 

යධොතයකොභගවන්තංවදති ‘‘මයහසි මහන්යත සීලක්ඛන්ධාදීඑසෙසීල, 

යගොතම, සයතො ‘සබ්යබ සඞ්ඛාරා අනිච්චා’තිආදිසරණසම්පන්යෙො හුත්වා 

චරං චරන්යතො යයොගාවචයරො උත්තමං ෙං සන්තිං යං නිබ්බාෙං 

අරියමග්යගෙ විදිත්වා යලොයක සංසාරයලොයක විසත්තිකං තණ්හං තයර 

තයරයයාති තේච වචෙං තේච සන්තිං නිබ්බාෙං අහං අභිෙන්දාමි 
අභිපත්ථයාමි, මයහසිත්වං, යඤ්ච සම්පජාොසී’’ති යධොතයකො භගවන්තං
වදති. 

‘‘යධොතකා’’ති ආලපිත්වා භගවා යධොතකං අයවොච. ‘‘යද්ධං අොගතං

උපරි අයධො අතීතං යහට්ඨාච තිරිෙේචාපි මජ්යඣපච්චුප්පන්ෙංපරියතොච 

යලොයක සංසාරයලොයක එතං තණ්හං භවාභවාෙ 

ඛුද්දකභවමහන්තභවත්ථාය සඞ්යගො ලග්යගොති විදිත්වා විචරන්යතො ත්වං

තණ්හං මාකාසි මා අකාසී’’ති භගවා යධොතකං අයවොචාති යයොජො. ඉදං 
‘‘කිත්තයිස්සාමී’’තිආදිකං යඤයයය විසයය අත්යථ වාචකඤාපකභායවෙ

පවත්තෙයතො යෙෙයං ොම. 

‘‘එත්තකයමවා’’ති වත්තබ්බත්තා ‘‘චතුන්ෙං භික්ඛයව’’තිආදි වුත්තං.

භික්ඛයව, චතුන්ෙං අරිෙසච්චාෙං අරියභාවකරාෙං සච්චාෙං අෙනුයබොධා 

අබුජ්ඣයෙෙ අප්පටියවධා අප්පටිවිජ්ඣයෙෙ එවං ඉමිො කාරයණෙ

මමඤ්යචව තුම්හාකඤ්ච දීඝමද්ධාෙං ඉදං සන්ධාවිතං සන්ධාවෙං, ඉදං 

සංසරිතං සංසරණං අයහොසීති, භික්ඛයව, අජ්ජ තයිදං තං ඉදං දුක්ඛං

අරියසච්චං මයා අනුභාබුද්ධං පටිවිද්ධං…යප.… තයිදං තං ඉදං
දුක්ඛනියරොධගාමිනී පටිපදා අරියසච්චං මයා අනුභාබුද්ධං පටිවිද්ධං, මම
භවතණ්හා උච්ඡින්ො, භවයෙත්ති තණ්හා ඛීණා, ඉදානි මම පුෙබ්භයවො

ෙත්ථි, ඉති ඉදං ‘‘චතුන්ෙ’’න්තිආදිකං භගවා අයවොච, සුගයතො ඉදං 

‘‘චතුන්ෙ’’න්තිආදිකංවත්වාඅථාපරං එතං ‘‘චතුන්ෙ’’න්තිආදිගාථාවචෙං

සත්ථාඅයවොචාතියයොයජත්වාගාථායඤ්චතයථවයයොජො කාතබ්බා. ඉදං 
‘‘චතුන්ෙ’’න්තිආදිකංවුත්තෙයයෙයඤයයං ොම.(5) 
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පටුෙ 

‘‘රූපංඅනිච්චං…යප.…විඤ්ඤාණංඅනිච්ච’’න්ති ඉදං සුත්තංයඤයයය

රූපාදිධම්යමවාචකඤාපකභායවෙපවත්තෙයතො යෙෙයං ොම. 

එවං ‘‘රූපං අනිච්ච’’න්තිආදිො පකායරෙ ජාෙං ජාෙන්යතො එවං 

‘‘රූපං අනිච්ච’’න්තිආදිො පකායරෙ පස්සං පස්සන්යතො අරිෙසාවයකො 
අරියස්සභගවයතොසාවයකො ‘‘ඉදංරූපංඅනිච්ච’’න්තිරූපං පස්සති, ‘‘අයං
යවදො අනිච්චා’’ති යවදෙං පස්සති, ‘‘අයං සඤ්ඤා අනිච්චා’’ති සඤ්ඤං
පස්සති, ‘‘ඉයමසඞ්ඛාරා අනිච්චා’’ති සඞ්ඛායර පස්සති, ‘‘ඉදං විඤ්ඤාණං 

අනිච්ච’’න්තිවිඤ්ඤාණංපස්සති. ඉතිඉදං සුත්තං රූපාදිපස්සයෙඤායණ

වාචකඤාපකභායවෙපවත්තෙයතො ො ං ොම. 

යසො ‘‘රූපං අනිච්ච’’න්තිආදිො පකායරෙ පස්සන්යතො අරියසාවයකො 

රූයපෙ රූපරායගෙපරිමුච්චති…යප.… විේො ම්හා විඤ්ඤාණරාගම්හා 

පරිමුච්චතීති දුක්ඛස්මා පරිමුච්චතීති අහං වදාමීති යයොජො. ඉදං ‘‘යසො
පරිමුච්චතී’’තිආදිකං සුත්තංඤායණ ච යඤයයය ච වාචකඤාපකභායවෙ

පවත්තෙයතො ො ේචයෙෙයේච යහොති. 

සබ්යබ පඤ්චක්ඛන්ධා පච්චයයහි සඞ්ඛරිතත්තා සඞ්ඛාරා 
ආදිඅන්තවන්තභාවයතො, අනිච්චන්තිකභාවයතො, තාවකාලිකභාවයතො ච

ඛණපරිත්තභාවයතො අනිච්චා භවන්ති. ඉදං ‘‘සබ්යබ සඞ්ඛාරා අනිච්චා’’ති

සුත්තප්පයදසවචෙං වුත්තෙයයෙ යඤයයං ොම. ෙදා 

විපස්සොකරණකායල පේොෙ විපස්සොපඤ්ඤාය පස්සති අනිච්චතාදිකං

පස්සති. ඉදං ‘‘යදාපඤ්ඤායපස්සතී’’තිසුත්තප්පයදසවචෙංඤාණංොම. 

අථ පස්සෙක්ඛයණ දුක්යඛ පඤ්චක්ඛන්යධ විපස්සයකො නිබ්බින්දති, 
නිබ්බින්දන්යතො පුග්ගයලො දුක්ඛාදිජාෙොදිවයසෙ චත්තාරි සච්චානි

පටිවිජ්ඣති, එයසො චතුසච්චපටියවයධො විසුද්ධිො විසුද්ධත්ථාය මග්යගොති. 

ඉදං ‘‘අථා’’තිආදිකංසුත්තප්පයදසවචෙංඤාණඤ්චයඤයයඤ්චයහොති. 

යසො ාති යසොණං ආලපති. සම ා බාහිරකසමණා බ්රාහ්ම ා 
ජාතිබ්රාහ්මණා අනිච්යචෙ රූයපෙ, දුක්යඛෙ රූයපෙ, විපරිණාමධම්යමෙ

රූයපෙ ‘‘අහං පයරහි යසයෙයො උත්තයමො අස්මී’’ති වා සමනුභාපස්සන්ති, 

‘‘අහං පයරෙ සදියසො සමායෙොඅස්මී’’තිවාසමනුභාපස්සන්ති, ‘‘අහංපරයතො 

හීයෙො ලාමයකො අස්මී’’ති වා සමනුභාපස්සන්ති, යථාභූතස්ස අදස්සො 

අේෙත්ර වජ්යජත්වාඅඤ්ඤංකිංොමකාරණංසියා, යථාභූතංඅදස්සෙයතො
තාව සමනුභාපස්සෙස්ස අඤ්ඤං කාරණං ෙත්ථි, යථාභූතං අදස්සෙයමව 

කාරණන්ති යවදිතබ්බං. ‘‘අනිච්චාෙ යවදොො’’තිආදීසුපි ඉමිො

වුත්තෙයයෙ වුත්තෙයානුභාසායරෙ යයොජො කාතබ්බා. ඉදං ‘‘යය හි
යකචී’’තිආදිකං සුත්තප්පයදසවචෙං යඤයයං ොම. ‘‘යය ච යඛො

යකචී’’තිආදියකො සුක්කපක්යඛොපෙවුත්තවිපරියායයෙයවදිතබ්යබො. ඉදං 

‘‘යය ච යඛො’’තිආදිකං සුත්තප්පයදසවචෙං ඤාණං ොම. ඉදං ‘‘යය හි 
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යකචී’’තිආදිකංසුත්තංඤායණචයඤයයයචඅත්යථවාචකඤාපකභායවෙ

පවත්තෙයතො ො ේචයෙෙයේච යහොති.(6) 

ොොවිධං ඤාණඤ්ච යඤයයඤ්ච සාසෙපට්ඨාෙසුත්තං ආචරියයෙ 
නිද්ධාරිතං, අම්යහහි ච ඤාතං, ‘‘කතමං දස්සෙ’’න්ති පුච්ඡිතබ්බත්තා 

‘‘තත්ථ කතමං දස්සෙ’’න්තිආදි වුත්තං. තත්ථාති යතසු යලොකියාදීසු
අට්ඨවීසතිවියධසු සාසෙපට්ඨායෙසු සුත්යතසු කතමං සුත්තං දස්සෙං
ොමාතිපුච්ඡති. 

115. ගම්භීරපේයෙෙ සබ්බඤ්ඤුබුද්යධෙ සුයදසිතානි 

සඞ්යඛපවිත්ථාරාදීහියතහියතහිෙයයහිසුට්ඨු යදසිතානිඅරියසච්චානි යෙ 
භාවිතභාවො අරියපුග්ගලා පඤ්ඤාඔභායසෙ විභාවයන්ති, යත
භාවිතභාවො අරියපුග්ගලා යදවරජ්ජචක්කවත්තිරජ්ජාදිපමාදට්ඨාෙං

ආගම්ම භුසං පමත්තා කිඤ්චාපි යහොන්ති, තථාපි යත භාවිතභාවො
අරියපුග්ගලා යසොතාපත්තිමග්ගඤායණෙ අභිසඞ්ඛාරවිඤ්ඤාණස්ස
නියරොයධෙ අට්ඨමභවාදීසු උප්පජ්ජොරහාෙං ොමරූපාෙං නිරුද්ධත්තා

අට්ඨමක්ඛත්තුවයසෙ අට්ඨමං භවං ෙ ආදියන්තීති යයොජො. ඉදං ‘‘යය
අරියසච්චානී’’තිආදිකං සුත්තං දස්සයෙ පඨමමග්ගඤායණ

වාචකඤාපකභායවෙපවත්තෙයතො දස්සෙං ොම. 

ෙගරද්වාරබාහථිරකරණත්ථං උම්මාරබ්භන්තයර පථවියං 
අට්ඨහත්ථදසහත්ථප්පමාණං ආවාටං ඛණිත්වා තස්මිං ආවායට

උස්සාපිතත්තා පථවිස්සියතො පථවිනිස්සියතො අන්යතොපථවිනිස්සියතො 

ඉන්දඛීයලො සාරදාරුමයයොථම්යභො චතුබ්භි චතූහි දිසාහිආගයතහි වායතහි 

මහාවායතහි අසම්පකම්පියෙො සම්පකම්පිතුං අසක්කුයණයයයො සියා යථා, 

යෙො සප්පුරියසො අරියසච්චානි අයවච්ච පස්සති, තං සප්පුරිසං

සබ්බතිත්ථියවාදවායතහිඅසම්පකම්පියත්තා තථූපමං අහංවදාමීතියයොජො. 

ඉදං ‘‘යථින්දඛීයලො’’තිආදිකංසුත්තංවුත්තෙයයෙදස්සෙංොම. 

භික්ඛයව, චතූහි යසොතාපත්තියඞ්යගහි සමන්ොගයතො අරිෙසාවයකො 

අරියස්සභගවයතොසම්මාසම්බුද්ධස්සසාවයකොආචික්ඛිතුං ආකඞ්ඛමායෙො 

හුත්වා අත්තොව සයයමව අත්තාෙං බයාකයරයය ‘‘යභො, මම අත්ත අහං
ඉදානි ඛීණනිරයයො අම්හි, ඛීණතිරච්ඡාෙයයොනි අම්හි…යප.….
දුක්ඛස්සන්තං කරිස්සාමී’’ති බයාකයරයය. චතුරඞ්ගසරූපං දස්යසතුං 

‘‘කතයමහිචතූහී’’තිආදිවුත්තං. ඉදං ‘‘චතූහී’’තිආදිකංදස්සෙංොම. 

ොොවිධං දස්සෙං නිද්ධාරිතං, ‘‘කතමා භාවො’’ති පුච්ඡිතබ්බත්තා 

‘‘තත්ථකතමාභාවො’’තිආදිවුත්තං. 

ඉධ සාසයෙ ෙස්ස අරියසාවකස්ස අජ්ඣත්තං කාමභයව

නිබ්බත්තාපකාෙං ඔරම්භාගියසංයයොජොෙං පජහෙවයසෙ ච බහිද්ධා 
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රූපාරූපභයවසු නිබ්බත්තාපකාෙං උද්ධම්භාගියසංයයොජොෙං

පජහෙවයසෙ ච ඉන්ද්රිොනි සද්ධින්ද්රියාදීනි ඉන්ද්රියානි සුභාවිතානි 

අරියමග්ගභාවොවයසෙසුට්ඨුභාවිතානිභවන්ති, භාවියතො භාවිතමග්යගො ස

දන්යතො යසො අරියසාවයකො ඉමං යලොකඤ්ච පරං යලොකඤ්ච නිබ්බිජ්ඣ 

නිබ්බිජ්ඣිත්වාපටිවිජ්ඣිත්වා කාලං මරණකායල, කාලංකිරියංවා කඞ්ඛති 

පත්යථතීති යයොජො. අෙං ‘‘යස්සින්ද්රියානී’’තිආදිකා පා  භාවොය

වාචකඤාපකභායවෙපවත්තෙයතො භාවො ොම. 

ධම්මපදානි ඣාෙවිපස්සොමග්ගඵලනිබ්බාෙධම්මයකොට්ඨාසානි. 

අෙභිජ්ඣා ධම්මපදං අෙභිජ්ඣාසීයසෙ
අධිගතඣාෙවිපස්සොමග්ගනිබ්බාෙධම්මපදං යකොට්ඨාසං. එස ෙයයො

යසයසසුපි. අෙං ‘‘චත්තාරිමානී’’තිආදිකාපා  වුත්තෙයයෙභාවොොම.
(7) 

යදවපුත්ත ඡින්දන්යතො පුග්ගයලො පේච ඔරම්භාගියසංයයොජොනි

යහට්ඨා මග්ගත්තයයෙ ඡින්යද ඡින්යදයය, පජහන්යතො පුග්ගයලො පේච 

උද්ධම්භාගියසංයයොජොනිඅරහත්තමග්යගෙ ජයහ පජයහයය, භාවයන්යතො

පුග්ගයලො පේච සද්ධින්ද්රියාදීනි ච උත්තරි භාවයෙ භායවයය. 

පේචසඞ්ගාතියගො 
රාගසඞ්ගයදොසසඞ්ගයමොහසඞ්ගමාෙසඞ්ගදිට්ඨිසඞ්ගාතියගො භික්ඛු 

ඔඝතිණ්ය ොති කායමොඝභයවොඝදිට්යඨොඝඅවිජ්යජොඝතිණ්යණොති වුච්චති 
කථීයතීති යයොජො. ‘‘පඤ්ච ඡින්යද පඤ්ච ජයහ’’ති ඉදං වචෙං දස්සෙං

ොම. ‘‘පඤ්ච චුත්තරි…යප.… වුච්චතී’’ති අෙං පා  භාවො ොම. ඉදං 
‘‘පඤ්චා’’තිආදිකංසුත්තංදස්සෙඤ්චභාවො චයහොති. 

‘‘තීණිමානි, භික්ඛයව’’තිආදීසුයයොජො පාකටා.(8) 

116. ‘‘සබ්බපාපස්ස අකරණං…යප.… බුද්ධාෙ සාසෙ’’න්ති ඉදං 

සුත්තංසම්මාසම්බුද්ධස්සවචෙභාවයතො සකවචෙං ොම.අත්යථො යහට්ඨා
වුත්යතොව. 

භික්ඛයව, බාලස්ස බාලලක්ඛ ානි බාලඋපලක්ඛණකාරණානි 

බාලනිමිත්තානි ‘‘අයං බායලො’’ති ගහණකාරණානි බාලාපදාොනි බාලස්ස

අපදාොනි යපොරාණානි විරුළ්හානිකම්මානි යෙහි බාලලක්ඛණාදීහි බාලං

‘‘බායලො’’ති පයර පණ්ඩිතා සඤ්ජාෙන්ති, ඉමානි බාලලක්ඛණානි මයා

වුච්චමාොනි තීණි. කතමානි තීණි? භික්ඛයව, බායලො දුච්චින්තිතචින්තී ච 

දුච්චින්තිතං අභිජ්ඣාබයාපාදමිච්ඡාදස්සෙං චින්තී ච යහොති, දුබ්භාසිතභාසී 

දුබ්භාසිතං මුසාවාදාදිං භාසී ච යහොති. දුක්ක කම්මකාරී ච දුක්කටං
පාණාතිපාතාදිකම්මං කාරී ච යහොති. භික්ඛයව, බාලස්ස…යප.…
බාලාපදාොනිඉමිොමයාවුත්තානිතීණියඛොභවන්ති. සුක්කපක්යඛොපෙ
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පටුෙ 

වුත්තවිපරියායයෙයවදිතබ්යබො. ඉදං ‘‘තීණිමානිභික්ඛයව’’තිආදිකංවචෙං

සම්මාසම්බුද්ධස්සවචෙභාවයතො සකවචෙං ොම. 

පථවීසයමො විත්ථයතො සම්යබොයධො ොම ෙත්ථි. පාතං වුට්ඨං උදකං

ආභුයසො ලාභි ගණ්හාතීති පාතායලො, පාතායලෙ සයමො පාතාලසයමො 
නින්යෙො ෙ විජ්ජති. යමරුසයමො උන්ෙයතො ෙත්ථි, චක්කවත්තිසදියසො

යපොරියසො ෙත්ථීති යයොජො. ඉදං ‘‘පථවීසයමො’’තිආදිකං වචෙං පරස්ස

යදවස්සවචෙභාවයතො පරවචෙං යහොති. 

‘‘යදවාෙංඉන්ද, තවසුභාසියතෙජයයොයහොතී’’තිවත්වා‘‘යවපචිත්ති, 

තව සුභාසියතෙ ජයයො යහොතූ’’ති වත්වා ‘‘යවපචිත්ති, ත්වං ගාථං භ  

භණාහී’’ති අයවොච. භික්ඛයව, අථ යඛො අසුරින්යදො යවපචිත්ති ඉමං 

වුච්චමාෙං ගාථං අභාසි ‘‘යත පටියසධයකො යෙො යච අස්ස යෙො යච

භයවයය, එවං සති බාලා භියයයො පකුජ්යඣයුං, තස්මා ධීයරො පණ්ඩියතො
භුයසෙදණ්යෙෙබාලං නියසධයය’’ති. 

ගාථාය, භික්ඛයව, අසුරින්යදෙ යවපචිත්තිො භාසිතාය අසුරා 
අනුභායමොදිංසු, යදවා තුණ්හී අයහසුං. භික්ඛයව, අථ යඛො අසුරින්යදො

යවපචිත්තියදවාෙං ඉන්දංසක්කං එතං වචෙංඅයවොච‘‘යදවාෙමින්ද, ත්වං

ගාථං භ  භණාහී’’ති එතං වචෙං අයවොච. භික්ඛයව, අථ යඛො

යදවාෙමින්යදො සක්යකො ඉමං ගාථං අභාසි ‘‘බාලස්ස පටියසධෙං පරං 

පච්චත්ථිකං සඞ්කුපිතං ඤත්වා සයතො සතිමා යෙො පණ්ඩියතො යකොධයතො

උපසම්මති, තස්සපණ්ඩිතස්ස එතයදව උපසමං වරන්තිඅහංමඤ්යඤ’’ති. 

ගාථාය, භික්ඛයව, යදවාෙමින්යදෙ සක්යකෙ භාසිතාය යදවා 
අනුභායමොදිංසු, අසුරා තුණ්හී අයහසුං. භික්ඛයව, අථ යඛො යදවාෙමින්යදො

සක්යකොඅසුරින්දං යවපචිත්තිං එතං වචෙංඅයවොච‘‘යවපචිත්ති, ත්වංගාථං 
භණාහී’’තිඑතංවචෙංඅයවොච.භික්ඛයව, අථයඛොඅසුරින්යදොයවපචිත්ති
ඉමං ගාථං අභාසි ‘‘වාසව යදා තිතික්ඛති, තදා ෙං තිතික්ඛන්තං පුග්ගලං
බායලො ‘‘අයංයමභයා තිතික්ඛතී’’තිමඤ්ඤති, තිතික්ඛායඑතයදවවජ්ජං
අහං පස්සාමි. වාසව යගොගයණො පලායිෙං ගවං අජ්යඣොත්ථරති ඉව, එවං

දුම්යමයධොඛමන්තංභියයයො අජ්ඣාරුහති අජ්යඣොත්ථරති. 

ගාථාය, භික්ඛයව, අසුරින්යදෙ යවපචිත්තිො භාසිතාය අසුරා 
අනුභායමොදිංසු, යදවා තුණ්හී අයහසුං. ජායමායෙ ච යගොයුද්යධ පඨමං
ද්යවයයව යගොණා යුජ්ඣන්ති, යගොගයණො පෙ යාව එයකො යගොයණො ෙ
පලායති, තාවඔයලොයකන්යතොවතිට්ඨති.යදාචඑයකො යගොයණොපලායති, 
තදා සබ්යබො යගොයණො තං පලායිෙං ගවං භියයයො අජ්යඣොත්ථරතීති

යගොයුද්ධසභායවො යවදිතබ්යබො. ‘‘අථ යඛො’’තිආදීෙං යයොජෙත්යථො
පාකයටො. 
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යවපචිත්ති, යයොපුග්ගයලොතිතික්ඛති, තං ඛමන්තංපුග්ගලං ‘‘අයංයම
භයා තිතික්ඛතී’’ති කාමං මඤ්ඤතු වා, මා මඤ්ඤතු වා, තං මඤ්ඤෙං

නිප්ඵලයමව. අත්ථා සදත්ථපරමා භවන්ති. ඛන්තයා ඛන්තියතො භියයයො
සදත්යථොොමෙවිජ්ජති. 

යයො බලවා සන්යතො දුබ්බලස්ස හයව තිතික්ඛතීති තස්ස බලවන්තස්ස 

තං තිතික්ඛෙංපරමංඛන්තින්තිසප්පුරිසාආහු, දුබ්බයලො නිච්චංඛමතිඑව. 

ෙස්ස බාලස්ස බාලබලං අත්ථි, තස්ස බාලස්ස බාලබලං ‘‘අබල’’න්ති
සප්පුරිසාආහු, යස්ස ධම්මගුණත්තස්ස යං බලං අත්ථි, තස්ස ධම්මගුණත්තස්ස

තස්සබලස්ස පටිවත්තා පටිප්ඵරිත්වාවත්තාෙවිජ්ජති. 

යවපචිත්ති, යයො පුග්ගයලො කුද්ධං පඨමං කුජ්ඣන්තස්ස පටිකුජ්ඣති, 

යසො පටිකුජ්ඣන්යතො පුග්ගයලො යතෙ පටිකුජ්ඣයෙෙ තස්ස පඨමං

කුජ්ඣන්තස්ස පාපපුග්ගලස්ස පාපපුග්ගලයතො පාපියෙො එව පාපතයරො
හීෙතයරොඑවභයව. 

යවපචිත්ති, යයොසප්පුරියසො සයතො සතිමාපරං සඞ්කුපිතංඤත්වාපඨමං
කුජ්ඣන්තස්ස අප්පටිකුජ්ඣන්යතොව භයව, යසො සප්පුරියසො දුජ්ජයං
සඞ්ගාමංයජතිොම, අත්තයෙොචපරස්සචඋභින්ෙංඅත්ථංචරතිොම. 

අත්තයෙොචපරස්සචතිකිච්ඡන්තාෙංඋභින්ෙංයකොයධොඋපසම්මති, 

යය ජො ධම්මස්ස ඛන්තිධම්මස්ස අත්යථ, චතුසච්චධම්යම වා අයකොවිදා
භවන්ති, යතජොඛමන්තංසප්පුරිසං‘‘අයංබායලො’’තිමඤ්ඤන්ති, යතසං 
අයකොවිදාෙංජොෙංතංමඤ්ඤෙංනිප්ඵලන්ති. 

ගාථාසු, භික්ඛයව, යදවාෙමින්යදෙ සක්යකෙ භාසිතාසු යදවා 

අනුභායමොදිංසු, අසුරා තුණ්හී අයහසුන්ති යයොජො. ඉදං ‘‘භියයයො 

බාලා’’තිආදිකංවචෙංසක්කයවපචිත්තීෙංවචෙභාවයතො පරවචෙං ොම. 
(9) 

117. පත්තං එතරහි අධිගතං යඤ්ච කාමූපකරණං, ආයතිං පත්තබ්බං 

අධිගතං යඤ්ච කාමූපකරණං අත්ථි, එතං උභයං රජානුකිණ් ං 

රාගරජාදිකිණ්ණං ඉති ආතුරස්ස ආතුරාෙංයයව පුග්ගලාෙං සන්තියක 

අනුසික්ඛයතො අනුභාසික්ඛන්තස්ස සික්ඛාසාරා හුත්වාඋපට්ඨහන්ති, සීලංවතං
ජීවිතං බ්රහ්මචරියං ඉයම සික්ඛාසාරා හුත්වා උපට්ඨහන්තීති යය 

යපට්ඨාෙසාරා පුග්ගලා සාරයතො ගයහත්වා ඨිතා. එත්ථ සීලං ොම ‘‘ෙ 

කයරොමී’’ති ඔරමණං. වතං ොම යභොජෙකිච්චකරණාදි. ජීවිතං ොම

ආජීයවො. බ්රහ්මචරිෙං ොම යමථුෙවිරතිවියසසභායවො යවදිතබ්යබො. යතසං

උපට්ඨාෙසාරාෙංපුග්ගලාෙං අෙං වායදො එයකො පඨයමො අන්යතො ලාමයකො. 

යෙ ච පුග්ගලා ‘‘කායමසු යදොයසො ෙත්ථී’’ති එවංවාදියෙො එවංදිට්ඨයෙො 
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හුත්වා ඨිතා, යතසං පුග්ගලාෙං අෙං වායදො එයකො දුතියයො අන්යතො 

ලාමයකො. ඉච්යචයත උයභො අන්තා අන්තවාදා පුග්ගලා කටසිවඩ්ෙො

කටසියයො දිට්ඨිං වඩ්යෙන්ති. එයත යයභො අන්යත අත්තකිලමථානුභායයොයග 

කාමසුඛල්ලිකානුභායයොයග එයක පුග්ගලා අෙභිඤ්ඤාය ඔලීයන්ති, එයක 

පුග්ගලා අතිධාවන්තීති යයොජො. ඉදං ‘‘යඤ්ච පත්ත’’න්තිආදිකං වචෙං

පයරසංපුග්ගලාෙංවචෙභාවයතො පරවචෙං ොම. 

යෙ ච සම්මාදිට්ඨිපුග්ගලා යත යයභො අන්යත 

අත්තකිලමථානුභායයොගකාමසුඛල්ලිකානුභායයොයග අභිඤ්ඤාය තත්ර ච අන්යත

ෙඅයහසුං.යතෙචඅභිජාෙයෙෙ යත උයභොඅන්යතෙඅමඤ්ඤිංසු, යතසං 

සම්මාදිට්ඨිපුග්ගලාෙං වට් ං තිවිධං වට්ටං පඤ්ඤාපොය ෙත්ථි. ඉති එවං 

ඉදං ‘‘යය චා’’තිආදිකං වචෙං භගවයතො වචෙභාවයතො සකවචෙං ොම. 

අෙං යදායෙො ‘‘යඤ්ච පත්තං…යප.… පඤ්ඤාපොයා’’ති අයං උදායෙො 
වුත්තෙයයෙසකවචෙඤ්චපරවචෙඤ්චයහොති. 

පයසෙදිොම යකොසයලො යකොසලිස්සයරො රාජා භගවන්තං එතං ‘‘ඉධ
මය්හං…යප.… යතසං පියයො අත්තා’’ති වචෙං අයවොච. භන්යත, ඉධ

රයහොගතස්ස පටිසල්ලීෙස්ස මය්හං මම යචතයසො චිත්තස්ස එවං

පරිවිතක්යකො උදපාදි, යකසං සත්තාෙං අත්තා පියයො නුභා යඛො, යකසං 

සත්තාෙංඅත්තාඅප්පියයොනුභායඛො ඉති එතංපරිවිතක්කෙං උදපාදි.භන්යත, 

තස්ස මය්හං එතං පරිවිතක්කෙං අයහොසි, යෙ ච යකචි සත්තා කායයෙ

දුච්චරිතං චරන්ති යඛො…යප.… මෙසා දුච්චරිතං චරන්ති යඛො, යතසං 

සත්තාෙංඅත්තාඅප්පියයොයඛො. යත දුච්චරිතංචරන්තාසත්තා‘‘යෙොඅත්තා

පියයො’’ති එවං කිඤ්චාපි වයදයුං, අථ යඛො යතසං දුච්චරිතං චරන්තාෙං

සත්තාෙං අත්තා අප්පියයොව. තං කිස්ස යහතු? අප්පියයො අප්පිෙස්ස 

අෙත්ථාය ෙං දුච්චරිතංකයරයය, තං දුච්චරිතං යත දුච්චරිතංචරන්තාසත්තා 

අත්තොව. සයයමව. අත්තයෙො අෙත්ථාය හි යස්මා කයරොන්ති, තස්මා 

යතසං දුච්චරිතං චරන්තාෙං සත්තාෙං අත්තා අප්පියයොවාති එතං
පරිවිතක්කෙංඅයහොසි. 

භන්යත, යෙ ච යකචි සත්තා කායයෙ සුචරිතං චරන්ති යඛො…යප.…

මෙසාසුචරිතංචරන්තියඛො, යතසං සුචරිතංචරන්තාෙංසත්තාෙං අත්තා

පියයො යඛො, යත සුචරිතං චරන්තා සත්තා ‘‘යෙො අත්තා අප්පියයො’’තිඑවං 

කිඤ්චාපි වයදයුං, අථ යඛො යතසං සුචරිතං චරන්තාෙං සත්තාෙං අත්තා

පියයොව.තංකිස්සයහතු? පියයො පිෙස්ස අත්ථාය ෙං සුචරිතංචයරයය, තං 

සුචරිතං යත සුචරිතංචරන්තාසත්තා අත්තොව සයයමව අත්තයෙො අත්ථාය 

හි යස්මා කයරොන්ති, තස්මා යතසං සුචරිතං චරන්තාෙං සත්තාෙං අත්තා
පියයොවාතිඑතං පරිවිතක්කෙංඅයහොසි.එතංවචෙංඅයවොචාතියයොජො. 
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‘‘එවයමතංමහාරාජා’’තිවචෙංපඨමංවත්වා ‘‘යෙහියකචී’’තිආදියක
භගවයතොවුත්තවචයෙපියයොජොතයථව කාතබ්බා. 

ගාථාසුපෙයයොපණ්ඩියතොඅත්තාෙං‘‘පිය’’න්තියචජඤ්ඤා, එවංසති 

යසො පණ්ඩියතො ෙං අත්තාෙං පායපෙ කම්යමෙ ෙ සංයුයජ ෙ

සංයයොයජයය, තං වචෙං හි සච්චං පියං අත්තාෙං සුලභං ෙ යහොති, 
දුක්කටකාරිො සුඛංසුලභංෙයහොති. 

අන්තයකෙ මච්චුො අධිපන්ෙස්ස මානුභාසං භවං ජහයතො පජහන්තස්ස 

තස්ස මරණමුයඛ ඨිතස්සසත්තස්සකිංසකංයහොති, මරණමුයඛඨියතොයසො
සත්යතො කිඤ්ච ආදාය පරයලොකං ගච්ඡති, ඡායා ගච්ඡන්තං සත්තං

අෙපායිනීඉව, එවං අස්ස පරයලොකගතස්සසත්තස්සකිඤ්චඅනුභාගංයහොති. 

ඉති භගවා එවං පුච්ඡති, පුච්ඡිත්වා ‘‘යයභො’’තිආදිවිස්සජ්ජෙවචෙඤ්ච

ආහ. ඉධ යලොයකයයොමච්යචොයංපුඤ්ඤඤ්චයංපාපඤ්චඋයභොකම්යම 

කුරුයත කයරොති, තස්ස පරයලොකගතස්ස මච්චස්ස තං පුඤ්ඤපාපද්වයං

සකං යහොති. පරයලොකං ගයතො මච්යචො තංව පුඤ්ඤපාපද්වයං ආදාය

පරයලොකං ගච්ඡති, ඡායා ගච්ඡන්තං සත්තං අෙපායිනී ඉව, එවං අස්ස 

පරයලොකගතස්සමච්චස්ස තංව පුඤ්ඤපාපද්වයංඅනුභාගංයහොති. 

තස්මා පණ්ඩියතො සම්පරායිකං සම්පරායය ඵලනිබ්බත්තාපකං

කලයාණං නිචෙං නිචයන්යතො හුත්වා කයරයය. පාණිෙං පරයලොකස්මිං

පුඤ්ඤානි පතිට්ඨා යහොන්ති, ඉති භගවා ආහාති යයොජො කාතබ්බා. ඉදං 
‘‘රාජා පයසෙදී’’තිආදිකං සුත්තං යකොසලරඤ්යඤො වචෙභාවයතො 

පරවචෙං යහොති. ‘‘එවයමතං, මහාරාජ, එවයමතං මහාරාජා’’තිආදිකා

අනුභාගීති භගවයතො වචෙභාවයතො සකවචෙං යහොති. ඉදං ද්වයං වචෙං
සකවචෙඤ්ච පරවචෙඤ්චයහොති.(10) 

118. පඤ්යහ පුච්ඡියත ඉදං දුක්ඛසච්චංඅභිඤ්යඤයයං, ඉදං සමුදයසච්චං

පහාතබ්බං, ඉදං මග්ගසච්චං භායවතබ්බං, ඉදං නියරොධසච්චං, ඵලං වා 

සච්ඡිකාතබ්බං, ඉයම කුසලාකුසලා ධම්මා එවංකුසලාකුසලභායවෙ ගහිතා 

අෙවජ්ජසාවජ්ජභායවෙවා ගහිතා සුඛවිපාකදුක්ඛවිපාකභායවෙවා ගහිතා, 

ඉදං ඉට්ඨවිපාකං ඉදං අනිට්ඨවිපාකං ඵලං නිබ්බත්තයඉති එවංගහිතාෙං 

යතසං කුසලාකුසලධම්මාෙංඅයංවුඩ්ඪිඅත්යථො, අයං හානිඅත්යථොති. ඉති

ඉදං ‘‘පඤ්යහ පුච්ඡියත’’තිආදිකං සුත්තං විස්සජ්ජනීයය අත්යථ

වාචකඤාපකභායවෙපවත්තෙයතො විස්සජ්ජනීෙං ොම. 

‘‘උළායරො බුද්යධො භගවා’’ති ඉමිො පයදෙ බුද්ධඋළාරතං 

එකංයසයෙව එකයකොට්ඨායසයෙව නිද්දියස. ‘‘ස්වාක්ඛායතො ධම්යමො’’ති 

ඉමිො පයදෙ ධම්මස්වාක්ඛාතතං එකංයසයෙව එකයකොට්ඨායසයෙව 
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නිද්දියස. ‘‘සුප්පටිපන්යෙො සඞ්යඝො’’ති ඉමිො පයදෙ සඞ්ඝසුප්පටිපත්තිං 

එකංයසයෙව එකයකොට්ඨායසයෙවනිද්දියස‘‘සබ්යබසඞ්ඛාරා අනිච්චා’’ති
ඉමිො පයදෙසඞ්ඛාරානිච්චතං එකංයසයෙවනිද්දියස. ‘‘සබ්යබසඞ්ඛාරා 
දුක්ඛා’’ති ඉමිොපයදෙසඞ්ඛාරදුක්ඛතං එකංයසයෙවනිද්දියස. ‘‘සබ්යබ
ධම්මා අෙත්තා’’ති ඉමිො පයදෙ ධම්මාෙත්තතං එකංයසයෙවනිද්දියස.
‘‘සබ්යබ සඞ්ඛාරා අෙත්තා’’ති අවත්වා ‘‘සබ්යබ ධම්මා අෙත්තා’’ති
වුත්යතෙ ඉමිො පයදෙ සඞ්ඛායරහි අඤ්ඤං යං වා පෙ
මග්ගඵලනියරොධසමාපත්තිධම්මජාතං අත්ථි, තං 
මග්ගඵලනියරොධසමාපත්තිධම්මජාතම්පි එවංජාතියං එවං
එකංසබයාකරණීයන්ති මග්ගඵලනියරොධසමාපත්තිධම්මජාතස්සාපි

අෙත්තතං එකංයසයෙව නිද්දියසති යයොජො. ඉදං ‘‘උළායරො’’තිආදිකං
සුත්තං විස්සජ්ජනීයය බුද්ධඋළාරතාදියක වාචකඤාපකභායවෙ

පවත්තෙයතො විස්සජ්ජනීෙං ොම. 

ෙරදම්මසාරථි ආකඞ්ඛයතො යත භගවයතො මෙසා 

සබ්බඤ්ඤුතඤ්ඤාණසහිතාදිමෙසා විචින්තිතං යඤයයධම්මංයදවාමනුභාස්සා

සබ්යබ පාණියෙො ෙ ජේො ෙ ජායෙයුං. සන්තං අරණං සමාධිං

නියසවයතො යත භගවයතොමෙසාවිචින්තිතාකසිණාපිසබ්යබපාණියෙො ෙ

ජේො ෙ ජායෙයුං. කසි ාපි වා කසිණාරම්මණාය පඤ්ඤායපි ෙ

ජේො ෙජායෙයුං. කසි ාපීතිඑත්ථච‘‘කසිණායපී’’තිවත්තබ්යබපිය-

කාර යලොපවයසෙ ‘‘කසිණාපී’’ති වුත්තං. අථ වා ‘‘ෙං ආකඞ්ඛති යං

ආකඞ්ඛෙං කයරොති, තං ආකඞ්ඛෙං කිං කතම’’න්ති පුච්ඡිතං පඤ්හං

අඤ්යඤසං අවිසයත්තා අවිස්සජ්ජනීයං යහොතීති යයොජො. ඉදං 
‘‘ආකඞ්ඛයතො’’තිආදිකං සුත්තං අවිස්සජ්ජනීයය විසයය

වාචකඤාපකභායවෙපවත්තෙයතො අවිස්සජ්ජනීෙං ොම. 

භගවා සීලක්ඛන්යධ සීලක්ඛන්ධයහතු එත්තයකො එතපරිමායණො, භගවා 

සමාධික්ඛන්යධ සමාධික්ඛන්ධයහතු එත්තයකො එතපරිමායණො, භගවා 

පේොක්ඛන්යධ පඤ්ඤාක්ඛන්ධයහතු එත්තයකො එතපරිමායණො, භගවා 

විමුත්තික්ඛන්යධ විමුත්තික්ඛන්ධයහතු එත්තයකො එතපරිමායණො, භගවා 

විමුත්තිො දස්සෙක්ඛන්යධ විමුත්තිඤාණදස්සෙක්ඛන්ධයහතු එත්තයකො 

එතපරිමායණො, භගවා ඉරිොෙං කායවචීසමාචායර කායවචීසමාචාරයහතු 

එත්තයකො එතපරිමායණො, භගවා පභායව ආනුභාභාවයහතු එත්තයකො 

එතපරිමායණො, භගවා හියතසිතාෙං යමත්තායහතු එත්තයකො එතපරිමායණො, 

භගවා කරු ාෙං කරුණායහතු එත්තයකො එතපරිමායණො, භගවා ඉද්ධිෙං 

ඉද්ධිවිධයහතු එත්තයකො එතපරිමායණොතිඅවිස්සජ්ජනීයයොතියයොජො. ඉදං 
‘‘එත්තයකො’’තිආදිකංසුත්තංඅවිස්සජ්ජනීයයවිසයයවාචකඤාපකභායවෙ

පවත්තෙයතො අවිස්සජ්ජනීෙං ොම. 



ඛුද්දකනිකායය   යෙත්තිවිභාවිනී 

286 

පටුෙ 

භික්ඛයව, අරහයතො සම්මාසම්බුද්ධස්ස තථාගතස්ස යලොයක යප්පාදා 
උප්පාදයහතුතිණ්ණංරතොෙංඋප්පායදොසම්භවති, ආයතිං බුද්ධරතෙස්ස
උප්පායදොසම්භවති, එකස්සබුද්ධරතෙස්සධරමාෙක්ඛයණෙහිඅඤ්ඤස්ස 
බුද්ධරතෙස්සඅනුභාප්පජ්ජෙයතොආයතින්තිවුත්තං, ධම්මරතෙස්සඋප්පායදො
සම්භවති, සඞ්ඝරතෙස්සඋප්පායදොසම්භවතීතිතීණිරතොනි. ‘‘තානිතීණි
රතොනි ගුණණයතො කිංපමාණානී’’ති පුච්ඡියත සති තානි තීණි රතොනි

ගුණණයතො එතපරිමාණානීති ෙ විස්සජ්ජිතබ්බානීති යයොජො. ඉදං 
‘‘තථාගතස්සා’’තිආදිකං සුත්තං අවිස්සජ්ජනීයය විසයය

වාචකඤාපකභායවෙපවත්තෙයතො අවිස්සජ්ජනීෙං ොම. 

බුද්ධවිසයෙො පුග්ගලපයරො පුග්ගලපධායෙො පඤ්යහො අවිස්සජ්ජනීයයො, 

බුද්ධවිසයාව පුග්ගලපයරොපරේඤුතා අවිස්සජ්ජනීයා. භික්ඛයව, 
අවිජ්ජානීවරණාෙං සත්තාෙං පුබ්බා යකොටි ෙ පඤ්ඤායති 
තණ්හාසංයයොජොෙං, සකිං නිරයං සන්ධාවතං සංසරතං සත්තාෙං, සකිං
තිරච්ඡාෙයයොනිං සන්ධාවතං සංසරතං සත්තාෙං, සකිං යපත්තිවිසයං
සන්ධාවතං සංසරතං සත්තාෙං, සකිං අසුරයයොනිං සන්ධාවතං සංසරතං
සත්තාෙං, සකිං යදයව සන්ධාවතං සංසරතං සත්තාෙං, සකිං මනුභාස්යස
සන්ධාවතංසංසරතංසත්තාෙං පුබ්බා යකොටිෙපඤ්ඤායතිෙ දිස්සතිෙ 
උපලබ්භතීති. ‘‘සා පුබ්බා යකොටි කතමා’’ති යකෙචි කතං පුච්ඡෙං 

අවිස්සජ්ජනීෙං සංසාරස්සපුබ්බයකොටියාඅභාවයතො අවිස්සජ්ජනීයං යහොති. 

‘‘ෙ පේොෙතී’’ති යදසො සාවකාෙං ඤාණයවකල්යලෙ කතා, ෙ 
අත්තයෙොඤාණයවකල්යලෙ.‘‘ෙපඤ්ඤායතී’’තියදසොඅත්තයෙොයචව
සාවකාෙඤ්ච ඤාණයවකල්යලෙකාතබ්බා සියාති යචොදෙං මෙසි කත්වා 

‘‘දුවිධා බුද්ධාෙං භගවන්තාෙං යදසො’’තිආදි වුත්තං. අත්තා

උපයෙතබ්යබොඑතිස්සායදසොයාති අත්තූපොයිකා. පයරොඋපයෙතබ්යබො

එතිස්සා යදසොයාති පරූපොයිකා. ‘‘කතමා අත්තූපොයිකා යදසො, 

කතමාපරූපොයිකා යදසො’’තිපුච්ඡිතබ්බත්තානියයමත්වාදස්යසතුං ‘‘ෙ 

පේොෙතී’’තිආදි වුත්තං. ‘‘ෙ පඤ්ඤායතී’’ති යදසො සාවකාෙං

යෙතබ්බාෙං වයසෙ යදසිතත්තා පරූපොයිකා යදසො ොම, ‘‘ෙත්ථි

බුද්ධාෙං භගවන්තාෙං අවිජාෙො’’ති යදසො අත්තයෙො යෙතබ්බස්ස
වයසෙ යදසිතත්තා අත්තූපොයිකා යදසො ොම. ‘‘ෙත්ථි බුද්ධාෙං
භගවන්තාෙංඅවිජාෙො’’තිවුත්තත්තාපුබ්බාය යකොටියාඅභාවයතොඑවෙ
පඤ්ඤායතීති විඤ්ඤායති, භගවයතො ඤාණස්ස පඤ්ඤාපෙං කාතුං 

අසමත්ථත්තාෙපඤ්ඤායතීතිෙවිඤ්ඤායතියතෙ අට්ඨකථාෙං ‘‘ෙත්ථි
බුද්ධාෙං භගවන්තාෙං අවිජාෙොති එයතෙ පුරිමාය යකොටියා අභාවයතො
එවෙ පඤ්ඤායති, ෙතත්ථඤාණස්සපටිඝායතොතිදස්යසතී’’ති(යෙත්ති.
අට්ඨ.118) වුත්තං. 

‘‘කථං පෙ බුද්ධාෙං භගවන්තාෙං අවිජාෙොය 
ෙත්ථිභායවොවිජානිතබ්යබො’’ති වත්තබ්බත්තා අවිජාෙොය ෙත්ථිභාවං
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පටුෙ 

ජාොයපතුං ‘‘ෙථාභගවායකොකාලිකංභික්ඛු’’න්තිආදිවුත්තං. අට්ඨකථාෙං 
පෙ – ‘‘යං පෙ අත්ථි, තං අඤ්යඤසං අප්පයමයයම්පි භගවයතො ෙ
අප්පයමයයන්ති භගවයතො සබ්බත්ථ අප්පටිහතඤාණතං දස්යසතුං ‘යථා
භගවා යකොකාලිකං භික්ඛුං ආරබ්භා’තිආදිමාහා’’ති වුත්තං. භගවා
යකොකාලිකං භික්ඛුං ආරබ්භ ‘‘කීව දීඝං නුභා යඛො, භන්යත, පදුයම නිරයය

ආයුප්පමාණ’’න්ති පඤ්හං පුච්ඡිත්වා නිසින්ෙං අේෙතරං භික්ඛුං ෙථා 

යයෙ පකායරෙ ‘‘යසෙයථාපි…යප.… ආඝායතත්වා’’ති එවමාහ. තයතො
යතෙ පකායරෙ අවිජාෙොය ෙත්ථිභායවො විජානිතබ්යබොති අත්යථො
ගයහතබ්යබො. 

භික්ඛු, ත්වං සල්ලක්යඛහි, යකොකාලියකො වීසතිඛාරියකො යකොසලයකො 
තිලවායහො රාසිං කත්වා ඨපියතො, තයතො තිලයතො පුරියසො වස්සසතස්ස
වස්සසතස්ස අච්චයයෙ එකයමකං තිලං උද්ධයරයය, යසො වීසතිඛාරියකො
යකොසලයකො තිලවායහො ඉමිො උද්ධරානුභාපක්කයමෙ ඛිප්පතරං පරික්ඛයං
පරියාදාෙං යසයයථාපි ගච්යඡයය, එයකො අබ්බුයදො නිරයයො පරික්ඛයං
පරියාදාෙං ෙ ත්යවව ගච්යඡයය. වීසති අබ්බුදා නිරයා තත්තයක කායල 
පරික්ඛයං පරියාදාෙං යසයයථාපි ගච්යඡයුං, එවයමව එයකො නිරබ්බුයදො
නිරයයොතත්තයකකායලපරික්ඛයංපරියාදාෙංෙත්යවවගච්යඡයය.එස
ෙයයො යසයසසුපි. සාරිපුත්තයමොග්ගල්ලායෙසු චිත්තං ආඝායතත්වා පදුමං
නිරයං යකොකාලියකො භික්ඛු උපපන්යෙො යඛො, භික්ඛු, ත්වං එවං
සල්ලක්යඛහීති භගවා ආහාති යයොජො. භගවා ‘‘අයං අප්පයමයයයො අයං
අසඞ්යඛයයයයො’’ති වා ෙ කිඤ්චි ආහ. ‘‘තස්මිං අප්පයමයයය කතයමො
අප්පයමයයයො, තස්මිංඅසඞ්යඛයයයයකතයමො අසඞ්යඛයයයයො’’තියකෙචි

කතං පුච්ඡෙං බුද්ධවිසයත්තා අවිස්සජ්ජනීෙං. ඉදං 
අප්පයමයයඅසඞ්යඛයයයසුත්තං වුත්තෙයයෙඅවිස්සජ්ජනීයං.(11) 

119. ‘‘ෙදායසොයපයකො’’තිආදීසුයයොජොපාකටා. 

‘‘කථං යකෙ පකායරෙ ජියෙො’’ති උපයකෙ කතං පුච්ඡෙං

‘‘කියලසප්පහාෙපකායරෙ ජියෙො’’ති විස්සජ්ජනීයත්තා විස්සජ්ජනීෙං.

‘‘යකෙ පකායරෙ ජියෙො’’තිඋපයකෙකතංපුච්ඡෙං‘‘පාපකාෙංධම්මාෙං

ජිතත්තා ජියෙො’’ති විස්සජ්ජනීයත්තා විස්සජ්ජනීෙං. ‘‘කතයමො ජියෙො’’ති
කතං පුච්ඡෙං ‘‘රූපාදියකො ජියෙො’’ති වා ‘‘රූපාදිකං මුඤ්චිත්වා අඤ්යඤො

ජියෙො’’තිවා විස්සජ්යජතුංඅසක්කුයණයයත්තා අවිස්සජ්ජනීෙං. ‘‘කතයමො

ආසවක්ඛයෙො, කතයමො රාගක්ඛයෙො, කතයමො යදොසක්ඛයෙො, කතයමො

යමොහක්ඛයෙො’’ති කතං පුච්ඡෙං ‘‘නිබ්බාෙං ආසවක්ඛයයො’’ති වා 
‘‘අරහත්තමග්යගොආසවක්ඛයයො’’තිවා‘‘අරහත්තඵලංරාගක්ඛයයො’’තිවා

ඉතිඑවමාදිො විස්සජ්ජනීයත්තා විස්සජ්ජනීෙං.‘‘කිත්තයකොආසවක්ඛයෙො, 
කිත්තයකො රාගක්ඛයයො, කිත්තයකො යදොසක්ඛයයො, කිත්තයකො
යමොහක්ඛයයො’’ති කතං පුච්ඡෙං ‘‘එත්තයකො එතපරිමායණො
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ආසවක්ඛයයො’’ති එවමාදිො අවිස්සජ්ජනීයත්තා අවිස්සජ්ජනීෙං. ඉදං 
වුත්තප්පකාරං සුත්තං වුත්තෙයයෙ විස්සජ්ජනීයඤ්ච අවිස්සජ්ජනීයඤ්ච
යහොති.(12) 

‘‘තථාගයතො සත්යතො අත්ථී’’ති පුච්ඡෙං ‘‘පඤ්චක්ඛන්යධ උපාදාය

පඤ්ඤායපතබ්යබො සත්තභූයතො අත්ථී’’ති විස්සජ්ජනීයත්තා විස්සජ්ජනීෙං.

‘‘අත්ථි රූප’’න්තිකතං පුච්ඡෙංරූපස්ස විස්සජ්ජමාෙත්තා ‘‘ආමන්තා’’ති 

විස්සජ්ජනීයත්තා විස්සජ්ජනීෙං, ‘‘රූපං තථාගයතො’’ති කතං පුච්ඡෙං

තථාභාවයතො අලබ්භෙයතො අවිස්සජ්ජනීයත්තා අවිස්සජ්ජනීෙං. ‘‘රූපවා

තථාගයතො’’තිආදීසුපි එස ෙයයො යථාසම්භවං යයොයජතබ්යබො. ඉදං 
වුත්තප්පකාරං සුත්තං වුත්තෙයයෙ විස්සජ්ජනීයඤ්ච අවිස්සජ්ජනීයඤ්ච
යහොති. 

‘‘පස්සති භගවා දිබ්යබෙ චක්ඛුො…යප.… ෙථාකම්මූපයග සත්යත

පජාොතී’’ති කතං පුච්ඡෙං ‘‘පස්සති භගවා’’ති වා…යප.… ‘‘පජාොති

භගවා’’ති වා විස්සජ්ජනීයත්තා විස්සජ්ජනීෙං. ‘‘කතයම සත්තා, කතයමො

තථාගයතො’’තිකතංපුච්ඡෙංපරමත්ථයතොඅලබ්භෙයතො අවිස්සජ්ජනීයත්තා 

අවිස්සජ්ජනීෙං. 

‘‘අත්ථි තථාගයතො’’ති කතං පුච්ඡෙං යහට්ඨා වුත්තෙයයෙ

විස්සජ්ජනීයං. ‘‘අත්ථි තථාගයතො පරං මර ා’’ති කතං පුච්ඡෙං ‘‘අත්ථි
තථාගයතො පරං මරණා’’ති විස්සජ්ජමායෙ සති ච ඉධයලොයකො එව
පරයලොයකොතිආපජ්ජති, ‘‘ෙත්ථිතථාගයතො පරංමරණා’’තිවිස්සජ්ජමායෙ
සති ච ඉධයලොකයතො අඤ්යඤො පරයලොයකොති ආපජ්ජති, තස්මා 

අවිස්සජ්ජනීයත්තා අවිස්සජ්ජනීෙං. ඉදං වුත්තප්පකාරං සුත්තං
විස්සජ්ජනීයය විසයය ච අවිස්සජ්ජනීයය විසයය ච වාචකඤාපකභායවෙ

පවත්තෙයතො විස්සජ්ජනීෙේචඅවිස්සජ්ජනීෙේච යහොති. 

120. ොොවිධං විස්සජ්ජනීයාවිස්සජ්ජනීයසුත්තං ආචරියයෙ
නිද්ධාරිතං, අම්යහහිචඤාතං, ‘‘කතමං සුත්තංකම්ම’’න්තිපුච්ඡිතබ්බත්තා 

‘‘තත්ථකතමං කම්ම’’න්තිආදිවුත්තං. 

‘‘අන්තයකොධිපන්ෙස්සා’’තිආදීසු අත්යථො යහට්ඨා වුත්තෙයත්තා

පාකයටො ‘‘මරයණොභිභූතස්ස…යප.… ඡායාව අෙපායිනී’’ති ඉදං සුත්තං

පුඤ්ඤකම්මපාපකම්මද්වයය වාචකඤාපකභායවෙ පවත්තෙයතො කම්මං 
ොම. 

භික්ඛයව, තුම්යහපුෙචපරංකම්මංසල්ලක්යඛථ. (අනුට්ඨාෙගිලාෙං) 

අනුභාට්ඨාෙගිලාෙස්ස පීඨසමාරුළ්හං පීඨසමාරුළ්හස්ස බාලං බාලස්ස වා 

මේචසමාරුළ්හං මඤ්චසමාරුළ්හස්ස බාලං බාලස්ස වා ඡමාෙං භූමියං 
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යසමාෙං යසමාෙස්ස සයන්තස්ස බාලං බාලස්ස වා කායයෙ දුච්චරිතානි

වාචාය දුච්චරිතානි මෙසා දුච්චරිතානි පාපකානි යානි කම්මානි පුබ්යබ 

පුබ්බකායල වා අතීයත අයෙකකප්පයකොටිසතසහස්යස වා අස්ස බායලෙ

කතානි, තානි පාපකානි කම්මානි තම්හි පීඨසමාරුළ්හාදිසමයෙ ඔලම්බන්ති 

වියඋපට්ඨහන්ති අජ්යඣොලම්බන්ති විය උපට්ඨහන්ති අභිප්පලම්බන්ති විය

උපට්ඨහන්ති. භික්ඛයව, මහතං මහන්තාෙං පබ්බතකූටාෙං ඡායා
සායන්හසමයං පථවියං යසයයථාපි ඔලම්බන්ති අජ්යඣොලම්බන්ති 
අභිප්පලම්බන්තියථා, භික්ඛයව, එවයමවබාලං…යප.…අභිප්පලම්බන්ති.

භික්ඛයව, තත්ර තස්මිං උපට්ඨාොකායර උපට්ඨාොකාරයහතු බාලස්ස 

කතපාපස්සඑවංපරිවිතක්යකොයහොති ‘‘යම මයාකලයාණංඅකතංවත, යම 

මයාකුසලං අකතංවත, භීරුත්තාණංකතංවත, යම මයාපාපංකතංවත, 

යම මයා ලුද්දං කතං වත, යම මයා කිබ්බිසං කතං වත, යභො අගිලාෙ
සප්පුරිස අකතකලයාණාෙං අකතකුසලාෙං අකතභීරුත්තාණාෙං

කතපාපාෙං කතලුද්දාෙං කතකිබ්බිසාෙං යාවතා ගති දුග්ගති අත්ථි, තං
ගතිං අහං යපච්ච ගච්ඡාමී’’ති එවං පරිවිතක්යකො යහොති. එවං

විතක්යකන්යතො යසො බායලො යසොචති කිලමති පරියදවති, උරත්තා ං
කන්දතිසම්යමොහංආපජ්ජතීතියයොජො. 

පබ්බතකූටාෙං ඡායා ොම සූරියුග්ගමෙකායලපි පථවියා ඔලම්බන්තීපි
ඡායා හායෙවයසෙ ඔලම්බන්ති. සායන්හසමයං පෙ ඡායා වඩ්ෙෙවයසෙ 
ඔලම්බන්ති, තයථවකම්මානිපිතස්මිංකායලවඩ්ෙෙවයසෙඋපට්ඨහන්ති, 
තස්මා තයමව වඩ්ෙනුභාපට්ඨාෙං සන්ධාය ‘‘සායන්හසමය’’න්ති වුත්තං.

සුක්කපක්යඛපි යයොජො කණ්හපක්යඛ යයොජොනුභාසායරෙකාතබ්බා. ඉදං 
‘‘පුෙ චපර’’න්තිආදිකං සුත්තද්වයං කුසලකම්මඅකුසලකම්යමසු

වාචකඤාපකභායවෙපවත්තෙයතො කම්මං ොම. 

ොොවිධංකම්මංආචරියයෙනිද්ධාරිතං, අම්යහහිචඤාතං, ‘‘කතයමො 

විපායකො’’තිපුච්ඡිතබ්බත්තා තත්ථකතයමොවිපායකො’’තිආදි වුත්තං. තත්ථ 
යතසුඅට්ඨවීසතිවියධසුයලොකියාදීසු සාසෙපට්ඨායෙසුකතයමොවිපායකොති
පුච්ඡති. භික්ඛයව, යවො තුම්යහහි යය මනුභාස්සත්තසද්ධාපටිලාභාදයයො

පටිලද්ධා, යතමනුභාස්සත්තසද්ධාපටිලාභාදයයො යවො තුම්හාකංලාභාභවන්ති.
තුම්යහහි පබ්බජිත්වා යං චතුපාරිසුද්ධිසීලාදිසම්පාදෙං ලද්ධං, තං

චතුපාරිසුද්ධිසීලාදිසම්පාදෙං යවො තුම්හාකංසුලද්ධංභවති.භික්ඛයව, යයො
බුද්ධුප්පායදොෙවයමො ඛයණොතුම්යහහිලද්යධො, යසොබුද්ධුප්පායදොෙවයමො 

ඛය ොයවො තුම්හාකංබ්රහ්මචරියවාසායපටිලද්යධොභවති. 

භික්ඛයව, මයා ඡඵස්සායතනිකා ොම නිරයා දිට්ඨා, තත්ථ යතසු
දිට්යඨසු ඡඵස්සායතනියකසු ොම නිරයයසු යං කිඤ්චි රූපං චක්ඛුො
පස්සති, තං අනිට්ඨරූපංයයව පස්සති, යෙො ඉට්ඨරූපං. අකන්තරූපංයයව 
පස්සති, යෙොකන්තරූපං.අමොපරූපංයයවපස්සති, යෙොමොපරූපං. 
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පටුෙ 

යං කිඤ්චිසද්දංයසොයතෙ…යප.…ඝායෙෙ…යප.… ජිව්හාය…යප.…
කායයෙ…යප.…යංකිඤ්චිධම්මංමෙසාවිජාොති, තංඅනිට්ඨධම්මංයයව 
විජාොති, යෙො ඉට්ඨධම්මං. අකන්තධම්මංයයව විජාොති, යෙො
කන්තධම්මං. අමොපධම්මංයයව විජාොති, යෙො මොපධම්මන්ති පායඨො
යුත්යතො. ‘‘අනිට්ඨරූපංයයව විජාොති, යෙො ඉට්ඨරූප’’න්තිආදිපායඨො
අයුත්යතො, කත්ථචි පා යං අයුත්තපායඨො දිට්යඨො. සුක්කපක්යඛ

වුත්තෙයවිපරියායයෙයයොජොකාතබ්බා. අෙං වුත්තප්පකාරා‘‘ලාභායවො, 
භික්ඛයව’’තිආදියකො පායඨො විපායක වාචකඤාපකභායවයෙව

පවත්තෙයතො විපායකො ොම. 

මාරිසා නිරයෙ පච්චමාොෙං අම්හාකං සබ්බයසො

නිමුජ්ජෙඋම්මුජ්ජෙවයසෙ සට්ඨවස්සසහස්සානි පරිපුණ්ණානි, නිරයස්ස 

අන්යතො පරියයොසාෙං කදා කස්මිංකායලභවිස්සති. 

නිරයස්ස අන්යතො පරියයොසාෙංෙත්ථි.නිරයස්සඅන්යතොපරියයොසාෙං

කුයතො අත්ථි? නිරයස්ස අන්යතො පරියයොසාෙං අම්හාකං ෙ පටිදිස්සති.

මාරිසා, යදාතුම්යහච අහඤ්චයසට්ඨිපුත්තාජාතා, තදාතුය්හං තුම්හාකඤ්ච 

මය්හං මම ච පාපං හි යස්මා පකතං පකායරහි කතං, තස්මා නිරයස්ස 

අන්යතො පරියයොසාෙං අම්හාකං ෙ දිස්සතීති අෙං පායඨො විපායක 

වාචකඤාපකභායවෙපවත්තෙයතො විපායකො ොම.(13) 

121. අධම්මචාරී ෙයරො කුසලධම්යමසු පමත්යතො හි යස්මා යහොති, 

තස්මායසො අධම්මචාරීපමත්යතොෙයරො ෙහිංෙහිං යංයංදුග්ගතිංගච්ඡති, 

තං තං ගච්ඡන්තං අධම්මචාරිං ෙං ෙරං අත්තො චරියතො යසො ධම්යමොව

හෙති.කිමිවහෙති? සෙං අත්තොගහියතොකණ්හසප්යපො ගණ්හන්තංජෙං

හෙතියථා, එවංඅත්තොචරියතොඅධම්යමොඅධම්මචාරිංෙංහෙති. ‘‘ෙහි

ධම්යමො අධම්යමො චා’’තිආදිගාථාය අත්යථො පාකයටො. ඉදං සුත්තද්වයං

කම්යම ච විපායක ච වාචකඤාපකභායවෙ පවත්තෙයතො කම්මේච

විපායකොච යහොති. 

භික්ඛයව, තුම්යහ පුඤ්ඤාෙං මා භායිත්ථ; භික්ඛයව, ෙදිදං යං ඉදං

‘‘පුඤ්ඤානී’’තිඅධිවචෙංපවත්තං; එතං ‘‘පුඤ්ඤානී’’තිඅධිවචෙංඉට්ඨස්ස

කන්තස්ස පියස්ස මොපස්ස සුඛස්ස සුඛවිපාකජෙකස්ස කම්මස්ස
අධිවචෙං යහොති. භික්ඛයව, අහං දීඝරත්තං කතාෙං පුඤ්ඤාෙං දීඝරත්තං
පච්චනුභාභූතං ඉට්ඨං කන්තං පියං මොපං අභිජාොමි යඛො. ‘‘කථං

අභිජාොමී’’ති යච පුච්යඡයය, පුබ්යබ සත්ත වස්සානි යමත්තචිත්තං 
යමත්තාය සහිතං දුතියජ්ඣාෙචිත්තං භායවත්වා සත්ත

සංවට්ටවිවට්ටකප්යප ඉමං යලොකං මනුභාස්සයලොකංපුෙෙආගමාසිං. සත්ත 

සංවට් විවට් කප්යපති යචත්ථ සංවට්ටග්ගහයණෙ සංවට්ටට්ඨායී, 
විවට්ටග්ගහයණෙවිවට්ටට්ඨායීපිගහිතාතියවදිතබ්බා.යසයසසුපිඑවයමව
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ගයහතබ්යබො. භික්ඛයව, සංවට්ටමායෙකප්යපඅහංආභස්සරූපයගොයහොමි, 

විවට්ටකප්යප සුඤ්ඤං බ්රහ්මවිමාෙං උපපජ්ජාමි. භික්ඛයව, තත්ර 
බ්රහ්මවිමායෙ තත්ර උපපජ්ජමායෙ උපපජ්ජමාෙයහතු අහං බ්රහ්මා යහොමි, 

අඤ්යඤ මහානුභාභායවෙ අභිභවෙයතො අභිභූ, අඤ්යඤහි අෙභිභවෙයතො 

අෙභිභූයතො මහාබ්රහ්මායහොමි, අේෙදත්ථු එකංයසෙදයසොඅහංවසවත්තී 
යහොමි. 

භික්ඛයව, අහං යදවාෙමින්යදො සක්යකො ඡත්තිංසක්ඛත්තුං අයහොසිං 
යඛො, ධම්මියකොධම්මරාජා චාතුරන්යතොවිජිතාවීජෙපදත්ථාවරියප්පත්යතො 

චක්කරතොදිසත්තරතෙසමන්ොගයතො චක්කවත්තිරාජා 
අයෙකසතක්ඛත්තුංඅයහොසිං, පයදසරජ්ජස්සරාජභායවයකොපෙවායදො. 

භික්ඛයව, තස්ස චක්කවත්තිරාජභූතස්ස මය්හං එතං පරිවිතක්කෙං
අයහොසි ‘‘යයෙ ඵයලෙ යයෙ විපායකෙ අහං එතරහි එවංමහිද්ධියකො
එවංමහානුභාභායවො අම්හි, තං ඉදං ඵලං කිස්සකම්මස්ස ඵලංනුභා යඛො, යසො
අයං විපායකො කිස්ස කම්මස්ස විපායකො නුභා යඛො’’ති එතං පරිවිතක්කෙං

අයහොසි. භික්ඛයව, තස්ස විතක්යකන්තස්ස මය්හං එතං පරිවිතක්කෙං
අයහොසි ‘‘යයෙ ඵයලෙ යයෙ විපායකෙ අහං එතරහි එවංමහිද්ධියකො

එවංමහානුභාභායවොඅම්හි, යම පවත්තංතං ඉදංඵලංතිණ්ණංකම්මාෙංඵලං
යඛො, යසො අයං විපායකො තිණ්ණං කම්මාෙං විපායකො යඛො, යසයයථිදං
කතයමසංතිණ්ණංකම්මාෙංඵලංවිපායකො? දාෙස්සදමස්සසංයමස්සාති 
තිණ්ණං කම්මාෙං ඵලං විපායකො’’ති එතං පරිවිතක්කෙං අයහොසීති
අයවොචාතියයොජො. 

තත්ථ තස්මිං ‘‘මා, භික්ඛයව, පුඤ්ඤාෙං භායිත්ථා’’තිආදියක සුත්යත

යඤ්චදාෙං, යයොචදයමො, යයොචසංයයමොඅත්ථි, ඉදං දාොදිත්තයං කම්මං, 

තංවාචකඤාපකං සුත්තම්පි කම්මං ොම. තප්පච්චයෙො තංකම්මපච්චයයො
පච්චයුප්පන්ෙභූයතො පච්චනුභාභූයතො යයො විපායකො අත්ථි, එතං විපායක

ඵලම්පිපක්ඛිපිතබ්බං, අෙං විපායකොතංවාචකඤාපයකොපායඨොපි විපායකො 

ොම. චූළකම්මවිභඞ්යගො චූළකම්මවිපාකපුථුත්තවිභායගොතථා වත්තබ්යබො. 

යතොයදයයපුත්තස්ස සුභස්ස මාණවස්ස ෙං සුත්තං භගවතා යදසිතං, 

තත්ථ සුත්යත වුත්තා යෙ පාණාතිපාතාදයයො ධම්මා අප්පායුකදීඝායුකතාය 

සංවත්තන්ති, යෙ හිංසොදයයො ධම්මා බහ්වාබාධඅප්පාබාධතාය 

සංවත්තන්ති, යෙ උසූයොදයයො ධම්මා අප්යපසක්ඛමයහසක්ඛතාය 

සංවත්තන්ති, යෙ යකොධාදයයොධම්මාදුබ්බණ්ණසුවණ්ණතාය සංවත්තන්ති, 

යෙ අගාරවාදයයො ධම්මා නීචකුලිකඋච්චකුලිකතාය සංවත්තන්ති, යෙ 

මච්යඡරාදයයො ධම්මා අප්පයභොගමහායභොගතාය සංවත්තන්ති, යෙ 

අසල්ලක්ඛණාදයයො ධම්මා දුප්පඤ්ඤපඤ්ඤවන්තතාය සංවත්තන්ති. ඉදං 

පාණාතිපාතසත්තයුගං කම්මං, තංවාචකඤාපකං සුත්තම්පි කම්මං ොම. 
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තත්ථ සුභසුත්යත යා අප්පායුකදීඝායුකතා වුත්තා…යප.… යා

දුප්පඤ්ඤපඤ්ඤවන්තතා වුත්තා, යසො අෙං අප්පායුකදීඝායුකතාදියකො 

විපායකො, තංවාචකඤාපකපායඨොපි විපායකො. ඉදං සුභසුත්තං
කුසලාකුසලකම්යම යචව විපායක ච වාචකඤාපකභායවෙ පවත්තෙයතො 

කම්මේචවිපායකොච යහොති.(14) 

122. යයො පුග්ගයලො වචීදුච්චරිතපරිවජ්ජයෙෙ වාචානුරක්ඛී භයවයය, 

අභිජ්ඣාදිඅනුභාප්පාදයෙෙ මෙසා සංවුයතො භයවයය, 

පාණාතිපාතාදිපජහයෙෙ කායෙෙ අකුසලං ෙ කයිරා, ඉති තයයො එයත 

කම්මපයථ වියසොධයය, යසො පුග්ගයලො ඉසිප්පයවදිතං මග්ගං අරියං 

අට්ඨඞ්ගිකං මග්ගං ආරාධයෙ ආරාධයයයයාති යයොජො. ඉදං 
‘‘වාචානුභාරක්ඛී’’තිආදිකං සුත්තං කුසයල වාචකඤාපකභායවෙ 

පවත්තෙයතො කුසලං ොම. 

ෙස්ස පුග්ගලස්ස කායයෙ දුක්ක ං දුග්ගතිසංවත්තනියකම්මං ෙත්ථි, 

වාචාය දුක්කටකම්මං ෙත්ථි, මෙසා දුක්කටකම්මං ෙත්ථි, තීහි ඨායෙහි 

උප්පජ්ජෙට්ඨායෙහි සංවුතං තං පුග්ගලං ‘‘බ්රාහ්මණ’’න්ති අහං වදාමීති

යයොජො. ඉදං ගාථාවචෙංවුත්තෙයයෙකුසලංොම. 

‘‘තීණිමානි, භික්ඛයව…යප.… කුසලමූලානී’’ති ඉදං වචෙං
වුත්තෙයයෙ කුසලං. භික්ඛයව, කුසලාෙං ධම්මාෙං සමාපත්තියා විජ්ජා

පුබ්බඞ්ගමා යහොති, හිරී ච ඔත්තප්පඤ්ච අනුභායදවාති යයොජො. ඉදං වචෙං
වුත්තෙයයෙකුසලංොම. 

මාලුවා සාලං රුක්ඛං ඔෙතං භූමියං පතෙං කයරොති ඉව, තථා ෙස්ස 

ජෙස්සඅච්චන්තංද්වීසුතීසුභයවසු දුස්සීලයංඅත්ථි, යසො ජයෙොඅත්තාෙං
ඔෙතං අපායයසු පාකටං කයරොති. අෙත්ථකායමො ජයෙො යථා අෙත්ථං

ඉච්ඡති, තථා අෙත්ථංකයරොතියථා, තථා ඊදියසො දුස්සීයලො ෙං අත්තාෙං 

අෙත්ථංකයරොතීතියයොජො. ඉදං ‘‘යස්සා’’තිආදිකංවචෙං වුත්තෙයයෙ
අකුසලං. 

අස්මමෙං අස්මසඞ්ඛාතං පාසාණමණිමයං වජිරං වජිරස්ස

උට්ඨාෙසඞ්ඛාතංපාසාණමණිං අභිමත්ථති විධංයසතිඉව, තථා අත්තොහි 

සයයමවකතං අත්තජං අත්තසම්භවංපාපං දුම්යමධං පාපංකයරොන්තංජෙං

අභිමත්ථතීති යයොජො. ඉදං ‘‘අත්තො හී’’තිආදිකං වචෙං වුත්තෙයයෙ
අකුසලං. 

යදවයතකුසයලහි විවජ්ජිතා අකුසලා දසකම්මපයථ නියසවිෙ කත්වා 

ගරහා ගාරය්හා භවන්ති, බාලමතී මන්දබුද්ධියෙො නිරයයසු පච්චයරති

යයොජො. ඉදං ‘‘දසකම්මපයථ’’තිආදිකංසුත්තංවුත්තෙයයෙඅකුසලං. 
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‘‘තීණිමානි, භික්ඛයව…යප.… අකුසලමූලානී’’ති ඉදං වචෙං
වුත්තෙයයෙඅකුසලං.(15) 

යාදිසං යං බීජං වපයත, තං බීජං තාදිසං ඵලං හරයත ඉව, තථා 

කලයා කාරී පණ්ඩියතොකලයාණංඵලංහරයත, පාපකාරී බායලොචපාපකං

ඵලං හරයතති යයොජො. තත්ථ ‘‘යාදිස’’න්තිආදියක සුත්යත

‘‘කලයාණකාරී කලයාණ’’න්ති ෙං වචෙං ආහ, ඉදං වචෙං කුසලං. 

‘‘පාපකාරී ච පාපක’’න්ති ෙං වචෙං ආහ, ඉදං වචෙං අකුසලං. ඉදං 
ද්විවචෙං වුත්තෙයයෙකුසලඤ්චඅකුසලඤ්චයහොති. 

කලයාණකාරී සප්පුරිසා සුයභෙකම්යමෙ සුග්ගතිං වජන්ති ගච්ඡන්ති, 

පාපකාරී කාපුරිසා අසුයභෙ කම්මුො අපායභූමිං වජන්ති ගච්ඡන්ති, 

කම්මස්ස අභිසඞ්ඛාරවිඤ්ඤාණසහගතකම්මස්ස ඛො ඛයෙයතො 

විමුත්තයචතසා සමුච්යඡදවිමුත්තිපටිප්පස්සද්ධිවිමුත්තිචිත්තා යත සප්පුරිසා
අසුයභ නිබ්බන්ති. කිමිව නිබ්බන්ති? ඉන්ධෙක්ඛයා යජොති නිබ්බාති ඉව, 

තථා යත සප්පුරිසා කම්මස්ස ඛො අෙවයසසඛයෙයතො නිබ්බන්තීති

යයොජො. තත්ථ තස්මිං ‘‘සුයභො’’තිආදිගාථාවචයෙ ‘‘සුයභෙ…යප.…

සුග්ගති’’න්ති ෙං වචෙංආහ, ඉදං ‘‘සුයභෙ…යප.…සුග්ගති’’න්ති වචෙං

කුසයල වාචකඤාපකභායවෙ පවත්තෙයතො කුසලං ොම. ‘‘අපායභූමිං

අසුයභෙ කම්මුො’’ති ෙං වචෙංආහ, ඉදං ‘‘අපාය…යප.…කම්මුො’’ති

වචෙං අකුසයල වාචකඤාපකභායවෙ පවත්තෙයතො අකුසලං ොම. ඉදං 
‘‘සුයභො’’තිආදිකං ගාථාවචෙං වුත්තෙයයෙ කුසලඤ්ච අකුසලඤ්ච
යහොති.(16) 

123. ‘‘ෙථාපි භමයරො පුප්ඵං…යප.… මුනී චයර’’ති ඉදං ගාථාවචෙං

අනුභාඤ්ඤායත චරයණ වාචකඤාපකභායවෙ පවත්තෙයතො අනුේොතං 
ොම. 

භමයරො ොම පුප්ඵරසපිවෙගහණවයසෙ චරණයකො මධුකරාදියකො
භමයරො. යසො පුප්ඵරසං ගණ්හන්යතො මන්දයවයගො හුත්වා පුප්ඵඤ්ච
වණ්ණඤ්ච ගන්ධඤ්ච අවිොයසත්වා යාවදත්ථං පුප්ඵරසං පිවිත්වා

මධුකරණත්ථාය ච පුප්ඵරසං ගයහත්වා මධුකරණට්ඨාෙං වෙසණ්ෙං
පයලති. පුප්ඵවණ්ණගන්ධා පාකතිකාව යහොන්ති. එවයමව පිණ්ොය ගාමං
පවිසන්යතො මුනි පසාදජෙකං ආයලොකෙවියලොකෙගමෙතිට්ඨොදිකං
ජයෙත්වාපීතියසොමෙස්සසහිතංපසාදංජයෙත්වා සද්ධායදයයංපිණ්ෙපාතං
යාපෙමත්තං පටිග්ගයහත්වා ගාමයතො නික්ඛමිත්වා උදකඵාසුකට්ඨායෙ
වයෙ යභසජ්ජං ලිම්පන්යතො විය, කන්තායර පුත්තමංසං ඛාදන්යතො විය, 
පිණ්ෙපාතංපච්චයවක්ඛිත්වාපරිභුඤ්ජිත්වාභමයරොවයෙමධුංකයරොතිවිය, 
කම්මට්ඨාොනුභාරූපංවෙසණ්ෙංපවිසිත්වාඣාෙමග්ගඵලනිබ්බත්තෙත්ථාය 

සමණධම්මකරණත්ථායගායම චයර චයරයයාතිඅධිප්පායයො යවදිතබ්යබො. 
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‘‘තීණිමානි, භික්ඛයව, භික්ඛූෙං කරණීයානි…යප.… ඉමානි යඛො, 

භික්ඛයව, භික්ඛූෙංතීණිකරණීයානී’’ති ඉදං සුත්තංභගවතා අනුභාඤ්ඤායත

ආචායර අත්යථ වාචකඤාපකභායවෙ පවත්තෙයතො අනුේොතං ොම.
තස්මිංසුත්යතයයොභික්ඛුසීලංපාතිරක්ඛති, ඉතිරක්ඛණයතොයසොභික්ඛු 

පාති ොම. යං සීලං තං පාතිං භික්ඛුං අපායාදිදුක්ඛයතො යමොයචති, ඉති

යමොචෙයතො තං සීලං පාතියමොක්ඛං ොම. යයෙ සීයලෙ භික්ඛු 
සංවරිතබ්බචක්ඛුන්ද්රියාදිකං සංවරති, ඉති සංවරණකරණයතො තං සීලං 

සංවරං ොම, පාතියමොක්ඛං එව සංවරං පාතියමොක්ඛසංවරං, 

පාතියමොක්ඛසංවයරෙ සංවුයතො සමන්ොගයතො හුත්වා සංවුණෙයතො
චතුඉරියාපයථසු චාරයකො යහොති, ඉති සංවුණෙයතො භික්ඛු 

පාතියමොක්ඛසංවරසංවුයතො ොම. විහරති චතුඉරියාපයථ පවත්යතති.

වාරිත්තචාරං වජ්යජත්වා චාරිත්තසීලං ආදාය චරණං ආචායරො, අයගොචයර

වජ්යජත්වා යගොචයර චරණං යගොචයරොති. අත්යථො වුච්චමායෙො
අතිවිත්ථායරො භවිස්සති, තස්මා කිඤ්චිමත්තං කයථත්වා
සාසෙපට්ඨාෙසුත්තභාවංකයථස්සාම. 

‘‘එත්තකයමව සුත්තං ‘අනුභාඤ්ඤාත’න්ති නිද්ධාරිතබ්බ’’න්ති 

වත්තබ්බත්තා ‘‘දසයියම, භික්ඛයව, ධම්මා පබ්බජියතෙ අභිණ්හං 

පච්චයවක්ඛිතබ්බා’’තිආදි වුත්තං. ඉදං ‘‘දසා’’තිආදිකං සුත්තම්පි
අනුභාඤ්ඤායත දසවියධ පච්චයවක්ඛිතබ්යබ ධම්යම වාචකඤාපකභායවෙ

පවත්තෙයතො අනුේොතං ොම. ‘‘තීණිමානි…යප.… කරණීයානී’’ති ඉදං 
සුත්තම්පි අනුභාඤ්ඤායත තිවියධ සුචරියත වාචකඤාපකභායවෙ

පවත්තෙයතො අනුේොතං ොම. 

ොොවිධං අනුභාඤ්ඤාතං සුත්තං ආචරියයෙ නිද්ධාරිතං, අම්යහහි ච 

ඤාතං, ‘‘කතමං සුත්තං පටික්ඛිත්ත’’න්ති පුච්ඡිතබ්බත්තා ‘‘තත්ථ කතමං

පටික්ඛිත්ත’’න්තිආදිවුත්තං. 

‘‘ෙත්ථිපුත්තසමංයපමං, ෙත්ථියගොසමිතංධෙං; 
ෙත්ථිසූරියසමාආභා, සමුද්දපරමාසරා’’ති.– 

ඉදංයදවපුත්තවචෙංපටික්ඛිපන්යතොභගවා– 

‘‘ෙත්ථිඅත්තසමංයපමං, ෙත්ථිධඤ්ඤසමංධෙං; 
ෙත්ථිපඤ්ඤාසමාආභා, වුට්ඨියවපරමාසරා’’ති.– 

ගාථං ආහ. එත්ථ එතස්මිං ගාථාද්වයය ෙං ‘‘ෙත්ථි පුත්තසමං

යපම’’න්තිආදිකංපුරිමකංයහොති. ඉදං ‘‘ෙත්ථිපුත්තසමංයපම’’න්තිආදිකං
යදවපුත්තවචෙං භගවතා පටික්ඛිත්තත්තා, පටික්ඛිත්යත අත්යථ

පවත්තෙයතොච පටික්ඛිත්තං ොම. 
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පටුෙ 

දුබ්භික්ඛකායල වා කන්තායර වා මාතාපිතයරො පුත්තධීතයරො 

ඝායතත්වාපි අත්තාෙයමව යපොයසන්ති, තස්මා ‘‘ෙත්ථි අත්තසමං 

යපම’’න්ති වුත්තං. දුබ්භික්ඛකාලාදීසු හිරඤ්ඤසුවණ්ණසාරාදීනි, 
යගොමහිංසාදීනිපිධඤ්ඤගහණත්ථායධඤ්ඤස්සාමිකාෙංදත්වාධඤ්ඤයමව

ගණ්හන්ති, තස්මා ‘‘ෙත්ථිධේෙසමං ධෙ’’න්තිවුත්තං. සූරියාදීෙංආභා
පච්චුප්පන්ෙතමං එකයදසංව වියෙොයදති, පඤ්ඤා පෙ
දසසහස්සියලොකධාතුම්පි එකපජ්යජොතං එයකොභාසං කාතුං සමත්ථා, 
අතීතාොගතපච්චුප්පන්ෙධම්මයකොට්ඨායසසුපි පටිච්ඡාදකං කියලසතමම්පි

විධමති, තස්මා ‘‘ෙත්ථි පේොසමා ආභා’’ති වුත්තං. සමුද්යදො භූමියා ච
එකයදයසයයවතිට්ඨති, යසොචයදයවඅවුට්යඨසතිඛයෙසභායවො භයවයය, 
වුට්ඨි පෙ යකොටිසතසහස්සචක්කවායළසුපි යාව ආභස්සරා බ්රහ්මයලොකාපි

පූරා භවති, තස්මා ‘‘වුට්ඨයවපරමාසරා’’තිවුත්තං. 

‘‘ඉදයමව පටික්ඛිත්තං නිද්ධාරිතබ්බ’’න්ති වත්තබ්බත්තා ‘‘තීණිමානි

භික්ඛයව’’තිආදි වුත්තං. ඉදං ‘‘තීණිමානී’’තිආදිකං සුත්තම්පි පටික්ඛිත්යත

දුච්චරියත වාචකඤාපකභායවෙපවත්තෙයතො පටික්ඛිත්තං ොම.(17) 

124. ොොවිධං පටික්ඛිත්තංආචරියයෙනිද්ධාරිතං, අම්යහහිචඤාතං, 

‘‘කතමං අනුභාඤ්ඤාතඤ්ච පටික්ඛිත්තඤ්චා’’ති පුච්ඡිතබ්බත්තා ‘‘තත්ථ

කතමං අනුේොතේචා’’තිආදිවුත්තං. 

භූරිපේෙභූරිපඤ්ඤවන්ත යගොතම, තං භූරිපඤ්ඤං යගොතමං අහං

පුච්ඡාමි. ඉධ යලොයක අයෙකා ො ජෙතා භීතා, සා ජෙතා කිංසු කතමා

භයව.යයොචමග්යගොඅයෙකායතයෙොඉතිපවුත්යතො, යසොචමග්යගො කිංසු 

කතයමො භයව. කිස්මිං ධම්යම ඨයතො ජයෙො පරයලොකං ෙ භායෙ ෙ 
භායයයයාතිපුච්ඡතීතියයොජො. 

යදවපුත්ත යයො ජයෙො සම්මාවාචේච පණිධාය, සම්මාමෙේච 
පණිධාය, කායයෙ පාපානි අකුබ්බමායෙො ච භයව, අයං එයකො.

බහ්වන්ෙපාෙං ඝරං ආවසන්යතො ච භයව, අයං එයකො. සද්යධො 

සද්ධාසම්පන්යෙො චිත්තමුදුභායවෙ මුදු ච භයව, අයං එයකො. වදේඤූ 
යාචකාෙං යාචෙවයසෙ වුත්තවචෙඤ්ඤූ හුත්වා සංවිභාගී ච භයව, අයං

එයකො. ඉති එයතසු චතූසු ධම්යමසු ඨයතො ජයෙො ධම්යමසු ඨියතො හුත්වා

පරයලොකං ෙ භායෙ ෙභායයයයාතියයොජො. 

‘‘තස්මිං සුත්යත කතමං අනුභාඤ්ඤාතං, කතමං පටික්ඛිත්තං ොමා’’ති 

පුච්ඡිතබ්බත්තා ‘‘තත්ථ ෙං ආහා’’තිආදි වුත්තං. තත්ථ තස්මිං
‘‘කිංසූධා’’තිආදිපඤ්හාය විස්සජ්ජයෙ ‘‘වාචං මෙඤ්චා’’තිආදිවචයෙ

‘‘වාචං මෙඤ්ච පණිධාය සම්මා’’ති ෙං වචෙං භගවා ආහ, ඉදං 
‘‘වාචං…යප.… සම්මා’’ති වචෙං අනුභාඤ්ඤායත වචනීයාදියක අත්යථ
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වාචකඤාපකභායවෙපවත්තෙයතො අනුේොතං ොම. ‘‘කායයෙපාපානි

අකුබ්බමායෙො’’ති ෙං වචෙං ආහ, ඉදං ‘‘කායයෙ …යප.… මායෙො’’ති

වචෙංපාපකුබ්යබෙ පටික්ඛිත්යතවුත්තෙයයෙපවත්තෙයතො පටික්ඛිත්තං 

ොම. ‘‘බහ්වන්ෙ…යප.… ෙ භායය’’ති ෙං වචෙං ආහ, ඉදං 
‘‘බහ්වන්ෙ…යප.…ෙ භායය’’තිවචෙං වුත්තෙයයෙඅනුභාඤ්ඤාතංොම. 

ඉදං ‘‘වාච’’න්තිආදිකං වචෙං වුත්තෙයද්වයයෙ අනුභාඤ්ඤාතඤ්ච
පටික්ඛිත්තඤ්චයහොති. 

‘‘සබ්බපාපස්ස අකර ’’න්තිආදියකො වුත්තත්යථොව. ‘‘තස්මිං
සබ්බපාපස්සාතිආදියක කතමං අනුභාඤ්ඤාතං, කතමං පටික්ඛිත්ත’’න්ති

වත්තබ්බභාවයතො ‘‘තත්ථෙ’’න්තිආදි වුත්තං. 

යදවාෙමින්ද, අහං කායසමාචාරම්පි දුවියධෙ වදාමි – යසවිතබ්බං 

අෙවජ්ජං කායසමාචාරම්පි වදාමි, අයසවිතබ්බං සාවජ්ජං කායසමාචාරම්පි
අහංවදාමි.වචීසමාචාරාදීසුපි වුත්තෙයානුභාසායරෙයයොජොකාතබ්බා. 

‘‘කිඤ්ච වඩ්ෙෙහායෙං ආගම්ම කායසමාචාරාදිකං 

යසවිතබ්බායසවිතබ්බයභයදෙ වුත්ත’’න්ති වත්තබ්බභාවයතො ‘‘කිේයචතං

පටිච්චා’’තිආදිවුත්තං. අකුසලධම්මවඩ්ෙෙං, කුසලධම්මහායෙඤ්ච පටිච්ච
කායසමාචාරාදයයො ෙ යසවිතබ්බා, කුසලධම්මවඩ්ෙෙං, 
අකුසලධම්මහායෙඤ්ච පටිච්ච කායසමාචාරාදයයො යසවිතබ්බාති
සල්ලක්යඛතබ්බා.(18) 

125. ොොවිධං අනුභාඤ්ඤාතඤ්ච පටික්ඛිත්තඤ්ච ආචරියයෙ

නිද්ධාරිතං, අම්යහහි ච ඤාතං, ‘‘කතයමො සුත්තවියසයසො ථයවො’’ති 
පුච්ඡිතබ්බත්තා තථා පුච්ඡිත්වා අයං සුත්තවියසයසො ථයවො ොමාති

විඤ්ඤායපතුං ‘‘තත්ථකතයමො ථයවො’’තිආදිවුත්තං.තත්ථ තත්ථාතියතසු 
අට්ඨවීසතිවියධසු යලොකියාදීසු සාසෙපට්ඨාෙසුත්යතසු කතයමො
සුත්තවියසයසොථයවොොමාති පුච්ඡති. 

මග්ගාෙං ජඞ්ඝමග්ගදිට්ඨිමග්ගාදීෙං අට්ඨඞ්ගියකො 

සම්මාදිට්ඨිමග්ගඞ්ගාදිඅට්ඨඞ්ගියකොමග්යගො යසට්යඨො උත්තයමො. සච්චාෙං 

වචීසච්චඛත්තියාදිසම්මුතිසච්චපරමත්ථසච්චාෙං චතුයරො 

දුක්ඛසමුදයනියරොධනියරොධගාමිනිපටිපදාවයසෙ චතුයරො අරියසච්චා පදා 

යසට්ඨා උත්තමා. ධම්මාෙං සබ්බසඞ්ඛතසප්පච්චයධම්මාෙං විරායගො 

අසඞ්ඛතනිබ්බාෙසඞ්ඛායතො විරායගො ධම්යමො යසට්යඨො උත්තයමො. 

ද්විපදාෙං සබ්බයදවමනුභාස්සාදීෙං ද්විපදාෙං චක්ඛුමා පඤ්චවිධචක්ඛුමා

භගවා යසට්යඨො උත්තයමොති යයොජො. අෙං 
‘‘මග්ගාෙට්ඨඞ්ගියකො’’තිආදිසුත්තවියසයසො ථයව අත්යථ

වාචකඤාපකභායවෙපවත්තෙයතො ථයවො ොම. 
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‘‘අයයමව සුත්තවියසයසො ථයවො’’ති වත්තබ්බත්තා ‘‘තීණිමානි

භික්ඛයව’’තිආදි වුත්තං. අපදා අහිමච්ඡාදයයො වා, ද්විපදා 

මනුභාස්සසකුණපක්ඛිජාතිකාදයයො වා, චතුප්පදා හත්ථිඅස්සයගොමහිංසාදයයො

වා, බහුප්පදා සතපදිආදයයො වා, රූපියෙො කාමරූපසත්තා වා, අරූපියෙො 

අරූපසත්තාවා, සේඤියෙො සත්තවිඤ්ඤාණට්ඨිතිසත්තාවා, අසේඤියෙො 

අසඤ්ඤසත්තා වා, යෙවසේඤීොසේඤියෙො භවග්යග නිබ්බත්තසත්තා

වා ොවතා යත්තකා සත්තා සංවිජ්ජන්ති, යතසං තත්තකාෙං අපදාදීෙං

සත්තාෙං ෙදිදං යයොඅයංඅරහං සම්මාසම්බුද්යධොතථාගයතොඋප්පන්යෙො, 

යසො අයං අරහං සම්මාසම්බුද්යධො තථාගයතො අග්ගං අග්යගොති අක්ඛායති, 

යසට්ඨං යසට්යඨොති අක්ඛායති, පවරං පවයරොති අක්ඛායති, අයං පඨයමො 
අග්යගො. 

සඞ්ඛතාෙං ධම්මාෙං වා සප්පච්චයසභාවාෙං වා, අසඞ්ඛතාෙං 

පච්චයයහි අසඞ්ඛරිතාෙං පණ්ණත්තිමත්තභූතාෙං ධම්මාෙං වා ොවතා 
යත්තකා පණ්ණත්තී යවොහරීයන්ති, තත්තයකහි පණ්ණත්තීහි

පඤ්ඤයපතබ්බාෙං යතසං සඞ්ඛතාසඞ්ඛතාෙං ධම්මාෙං ෙදිදං යයො අයං
මදනිම්මදයෙො…යප.… යයො අයං නියරොයධො, යං ඉදං
නිබ්බාෙමග්ගඵලාෙමාලම්බණං භවති, යසො අයං මදනිම්මදොදියකො

ධම්යමො අග්ගං අග්යගොති අක්ඛායති…යප.… අක්ඛායති, අයං දුතියයො
අග්යගො. 

සඞ්ඝාෙං යාවතා පණ්ණත්ති, ගණාෙං යාවතා පණ්ණත්ති, 
මහාජෙසන්නිපාතාෙං යාවතා පණ්ණත්ති යවොහරීයන්ති, තත්තයකහි 
පණ්ණත්තීහි පඤ්ඤයපතබ්බාෙං යතසං සඞ්ඝගණාදීෙං යානි ඉමානි
චත්තාරි පුග්ගලානි පුරිසයුගානි, යය ඉයම අට්ඨ පුරිසපුග්ගලා…යප.…
යලොකස්සයංඉදංපුඤ්ඤක්යඛත්තං සංවිජ්ජති, යසොඅයංචතුපුරිසයුගාදියකො

තථාගතසාවකසඞ්යඝො අග්ගං අග්යගොතිඅක්ඛායති…යප.…අක්ඛායති, අයං
තතියයොඅග්යගො. ඉමානිතීණිතථාගතනිබ්බාෙඅරියසඞ්ඝරතොනිඅග්ගානි
භවන්ති. 

සබ්බයලොකුත්තයරො අපදාදිසබ්බසත්තයලොකයතො උත්තයරො සත්ථා ච, 

කුසලපක්ඛයතො කුසලඅෙවජ්ජපක්ඛභාවයතො උත්තයරො ධම්යමො ච, 

ෙරසීහස්ස සත්ථුයෙොගයණොචඉති තීණි සත්ථුධම්මගණරතොනිඅග්ගානි, 

තානි තීණි සත්ථුධම්මගණරතොනි විසිස්සයර ගුණණවයසෙවිසිස්සන්ති. 

සම පදුමසේචයෙො සයර රුහමාෙං පදුමං යසොභෙං ඉව සාසයෙ
යසොභෙසමණපදුමසමූයහො ගයණො ච, ධම්මවයරො ච, විදූෙං සක්කයතො 

ෙරවරදමයකො ෙරවරාෙං බ්රහ්මයදවමනුභාස්සරාජරාජමහාමච්චාදීෙං දමයකො

අනුභාදමයකො චක්ඛුමා සම්බුද්යධො ච ඉති තීණි ගණධම්මබුද්ධරතොනි
යලොකස්සඋත්තරිභවන්ති. 
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පටුෙ 

අප්පටිසයමොසත්ථාච, නිරුපදායහො නිග්ගතඋපදායහො, සබ්යබොධම්යමො

ච අරියයො ගණවයරො ච ඉති යානි තීණි බුද්ධධම්මගණරතොනි අග්ගානි, 

තානි තීණි…යප.…ොනි ඛලු එකංයසෙ විසිස්සයර විසිස්සන්ති. 

සච්චොයමො අවිතථසච්චයදසෙයතො සච්චොයමො යඛයමො සබ්බාභිභූ 
සබ්යබ මනුභාස්සයදවාදියක අෙභිභවමායෙොපි ගුණණාතියරකවයසෙ

අභිභවමායෙො විය පවත්තෙයතො සබ්බාභිභූ ජියෙො ච, සච්චධම්යමො 

අවිතථසභාවයතො සච්චධම්යමො ච, තස්ස සච්චධම්මස්ස යත්තරි උත්තයමො 

අඤ්යඤොධම්යමොෙත්ථි, විඤ්ඤූෙංනිච්චං පූජියතො පූජාරයහො අරියසඞ්යඝො

චඉතිතීණියලොකස්ස යත්තරි උත්තමානි භවන්ති. 

එකායෙපදස්සවචෙත්යථො අට්ඨකථාෙං (යෙත්ති. අට්ඨ.170) බහුධා
වුත්යතො. ජාතිඛයන්තදස්සී හිතානුභාකම්පී භගවා එකායෙං මග්ගං පජාොති.
‘‘යං එකායෙං මග්ගං පජාොති, යතෙ මග්යගෙ කිං තරතී’’ති 

වත්තබ්බභාවයතො ‘‘එයතෙ මග්යගො’’තිආදි වුත්තං. යං මග්ගං භගවා

ජාොති, එයතෙ මග්යගෙ පුබ්යබ අතීතමද්ධාෙං බුද්ධාදයයො අරියා ඔඝං 

සංසායරොඝං තරිංසු, අොගතමද්ධාෙං තරිස්සන්ති, යෙ චාපි බුද්ධාදයයො
පච්චුප්පන්යෙ උප්පජ්ජන්ති, යත චාපි බුද්ධාදයයො පච්චුප්පන්යෙ තරන්ති, 

විසුද්ධියපක්ඛා විසුද්ධිං අයපක්ඛමාො සත්තා යදවමනුභාස්සයසට්ඨං තාදිසං 

යථාවුත්තගුණණං තං සම්මාසම්බුද්ධං ෙමස්සන්ති, ඉති අෙං 
ොොවිධසුත්තවියසයසොපි ථයව රතෙත්තයය, රතෙත්තයගුණයණ ච 

වාචකඤාපකභායවෙ පවත්තෙයතො ථයවො ොම. ඉච්යචතං 
සාසෙපට්ඨාෙසුත්තවියසසදස්සයකො සංවණ්ණොවියසයසොපි
සාසෙපට්ඨාෙංොමාති යවදිතබ්යබො. 

අම්හාකාචරිය තුම්යහහි අම්හාකාචරියයහි 
යසොළසප්පයභදසංකියලසභාගියාදිසාසෙපට්ඨාෙසුත්තඤ්යචව
අට්ඨවීසතිවිධං යලොකියාදිසාසෙපට්ඨාෙසුත්තඤ්ච නිද්ධාරිතං, අම්යහහි ච
ඤාතං, ‘‘යතසු සංකියලසභාගියාදීසු සාසෙපට්ඨාෙසුත්තවියසයසසුකතමං
සුත්තවියසසං කතයමෙ සුත්තවියසයසෙ සංසන්දිත්වා නිද්දිසිතබ්බ’’න්ති

වත්තබ්බත්තා ‘‘තත්ථයලොකිෙං සුත්ත’’න්තිආදිආරද්ධං. අට්ඨකථාෙං පෙ 
– ‘‘එවං දුවිධම්පි සාසෙපට්ඨාෙං ොොසුත්තපදානි උදාහරන්යතෙ
විභජිත්වාඉදානි සංකියලසභාගියාදීහිසංසන්දිත්වාදස්යසතුංපුෙ‘යලොකියං
සුත්ත’න්තිආදි ආරද්ධ’’න්ති(යෙත්ති.අට්ඨ.170) වුත්තං. 

තත්ථ තත්ථාති යතසු යසොළසවියධසු සංකියලසභාගියාදීසු
සාසෙපට්ඨාෙසුත්තවියසයසසු යචව අට්ඨවීසතිවියධසු යලොකියාදීසු
සාසෙපට්ඨාෙසුත්තවියසයසසුචඅකුසලපක්යඛපවත්තං යලොකියංසුත්තං 
සංකියලසභාගියසුත්යතෙ සමාෙත්ථභායවෙ සංසන්දති, කුසලපක්යඛ
පවත්තං යලොකියං සුත්තං වාසොභාගියසුත්යතෙ සමාෙත්ථභායවෙ
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සංසන්දති, තස්මා යලොකියං සුත්තං එකවිධම්පි සංකියලසභාගියයෙ ච
වාසොභාගියයෙ ච ද්වීහි සුත්යතහි නිද්දිසිතබ්බං. දස්සෙපක්යඛ පවත්තං
යලොකුත්තරං සුත්තං දස්සෙභාගියයෙ සමාෙත්ථභායවෙ සංසන්දති, 
භාවොපක්යඛ පවත්තං යලොකුත්තරං සුත්තං භාවොභාගියයෙ
සමාෙත්ථභායවෙ සංසන්දති, අයසක්ඛපක්යඛ පවත්තං යලොකුත්තරං
සුත්තං අයසක්ඛභාගියයෙ සමාෙත්ථභායවෙ සංසන්දති, තස්මා 
යලොකුත්තරම්පි සුත්තං දස්සෙභාගියයෙ ච භාවොභාගියයෙ ච
අයසක්ඛභාගියයෙ ච තීහි සුත්යතහි නිද්දිසිතබ්බං. වුත්තෙයානුභාසායරෙ
යසයසසුපිසංසන්දෙයයොජොකාතබ්බා. 

අම්හාකාචරිය තුම්යහහි අම්හාකාචරියයහි ෙයදස්සෙවයසෙ 
සුත්තවියසසසංසන්දෙං දස්සිතං, අම්යහහි ච ඤාතං, ‘‘කිමත්ථාය
සංකියලසභාගියාදියභයදෙ විභජිත්වා භගවතා වුත්ත’’න්ති වත්තබ්බත්තා 

‘‘වාසොභාගිෙං සුත්තං සංකියලසභාගිෙස්ස සුත්තස්ස නිග්ඝාතාො’’තිආදි
වුත්තං.එත්ථච සුත්තවයසෙසුත්තත්ථාගහිතා. 

‘‘යං සත්තාධිට්ඨාෙං ආචරියයෙ නිද්ධාරිතං, තං සත්තාධිට්ඨාෙං 
කිත්තයකහි සුත්යතහි විභජිත්වා නිද්දිසිතබ්බ’’න්ති වත්තබ්බත්තා 

‘‘යලොකුත්තරං සුත්තං සත්තාධිට්ඨාෙං ඡබ්බිසතිො පුග්ගයලහි 

නිද්දිසිතබ්බ’’න්ති වුත්තං. ‘‘යත ඡබ්බීසති පුග්ගලා කතිහි සුත්යතහි 

සමන්යවසිතබ්බා’’ති වත්තබ්බත්තා ‘‘යත තීහී’’තිආදි වුත්තං.
දස්සෙභාගියයෙ සත්තාධිට්ඨායෙෙ, භාවොභාගියයෙ සත්තාධිට්ඨායෙෙ, 
අයසක්ඛභාගියයෙ සත්තාධිට්ඨායෙෙ චාති තීහි සුත්යතහි යත ඡබ්බීසති
පුග්ගලා සමන්යවසිතබ්බා. 

‘‘කතයමහි කතයමහි කතමං කතමං සුත්තං නිද්දිසිතබ්බ’’න්ති

වත්තබ්බත්තා ‘‘තත්ථ දස්සෙභාගිෙ’’න්තිආදිවුත්තං.තත්ථ තත්ථාතියතසු 

තීසුදස්සෙභාගියාදීසුසුත්යතසු. තත්ථාතිවායතසු ඡබ්බීසතියාපුග්ගයලසු.
සත්තාධිට්ඨායෙකයදසං දස්සෙභාගියං සුත්තං එකබීජිො පුග්ගයලෙ ච
නිද්දිසිතබ්බං…යප.… ධම්මානුභාසාරිො පුග්ගයලෙ ච නිද්දිසිතබ්බං, ඉති 
ඉයමහි පඤ්චහි පුග්ගයලහි සත්තාධිට්ඨායෙකයදසං දස්සෙභාගියං සුත්තං 
නිද්දිසිතබ්බං. එත්ථ ච දස්සෙග්ගහයණෙ යසොතාපත්තිඵලට්ඨාපි ගහිතා, 
තස්මා එකබීජියකොලංයකොලසත්තක්ඛත්තුපරමාඵලට්ඨාපිගහිතා. 

සද්ධානුසාරී පෙ යයො විපස්සොක්ඛයණ සද්ධං ධුරං කත්වා
යසොතාපත්තිමග්ගං නිබ්බත්යතති, යසො පුග්ගයලො 
නිබ්බත්යතතබ්බයසොතාපත්තිමග්ගක්ඛයණ සද්ධානුභාසාරී ොම, සද්ධාය
සමාපත්තිං අනුභාස්සරති, ඉති සද්ධාය සමාපත්තියා අනුභාස්සරණයතො

යසොතාපත්තිමග්ගට්යඨො පුග්ගයලො සද්ධානුසාරී ොම. යසො පුග්ගයලො
යසොතාපත්තිඵලක්ඛයණ සද්ධාය විමුත්තත්තා සද්ධාවිමුත්යතො හුත්වා
එකබීජියකොලංයකොලසත්තක්ඛත්තුපරයමො භවති. යයො පෙ පුග්ගයලො
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විපස්සොක්ඛයණ පඤ්ඤං ධුරං කත්වා යසොතාපත්තිමග්ගං නිබ්බත්යතති, 

යසො පුග්ගයලො නිබ්බත්යතතබ්බයසොතාපත්තිමග්ගක්ඛයණ ධම්මානුසාරී 
ොම, ධම්යමෙපඤ්ඤාය සමාපත්තිං අනුභාස්සරති, ඉති ධම්යමෙපඤ්ඤාය

සමාපත්තියාඅනුභාස්සරණයතො ධම්මානුසාරී ොම. යසොපුග්ගයලොඵලක්ඛයණ
දිට්ඨියාපඤ්ඤායනියරොධංපත්තත්තාදිට්ඨිපත්යතොහුත්වා එකබීජි…යප.…

පරයමො භවති. ධම්යමොති යචත්ථ පඤ්ඤා ගහිතා. ඉති පයභදයතො ද්යව
මග්ගට්ඨා, ඡඵලට්ඨාතිඅට්ඨහිඅරියපුග්ගයලහි, සම්පිණ්ඩියතපෙ පඤ්චහි
අරියපුග්ගයලහි සත්තාධිට්ඨායෙකයදසං දස්සෙභාගියං සුත්තං 
නිද්දිසිතබ්බං. 

ඉයමසං එකබීජිආදීෙං පුග්ගලාෙං සත්තාධිට්ඨායෙකයදසත්ථත්තා
යචව දස්සෙභාගියත්ථත්තා ච සත්තාධිට්ඨායෙකයදසං දස්සෙභාගියං
සුත්තං එත්තයකහි පුග්ගයලහි නිද්දිසිතබ්බන්ති නියයමත්වා ආචරියයෙ
විභත්තං, අම්යහහි ච ඤාතං, ‘‘සත්තාධිට්ඨායෙකයදසං දස්සෙභාගියං
සුත්තංකිත්තයකහිපුග්ගයලහි නිද්දිසිතබ්බ’’න්තිපුච්ඡිතබ්බත්තා– 

‘‘භාවොභාගියං සුත්තං ද්වාදසහි පුග්ගයලහි නිද්දිසිතබ්බං 
සකදාගාමිඵලසච්ඡිකිරියාය පටිපන්යෙෙ, සකදාගාමිො, 
අොගාමිඵලසච්ඡිකිරියාය පටිපන්යෙෙ, අොගාමිො, 
අන්තරාපරිනිබ්බායිො, උපහච්චපරිනිබ්බායිො, 
අසඞ්ඛාරපරිනිබ්බායිො, සසඞ්ඛාරපරිනිබ්බායිො, උද්ධංයසොයතෙ 
අකනිට්ඨගාමිො, සද්ධාවිමුත්යතෙ, දිට්ඨිප්පත්යතෙ, කායසක්ඛිො
චාති භාවොභාගියං සුත්තං ඉයමහි ද්වාදසහි පුග්ගයලහි
නිද්දිසිතබ්බ’’න්ති– 

වුත්තං. තත්ථාපි සත්තාධිට්ඨායෙකයදසං භාවොභාගියං සුත්තන්ති

ගයහතබ්බං. සකදා…යප.…පන්යෙෙ සකදාගාමිමග්ගට්යඨෙපුග්ගයලෙ, 

සකදාගාමිො සකදාගාමිඵලට්යඨෙ, අොගාමි…යප.… පන්යෙෙ 

අොගාමිමග්ගට්යඨෙ, අොගාමිො අොගාමිඵලට්යඨෙ, අවිහාදීසු පඤ්චසු
සුද්ධාවායසසු ආයුයවමජ්ඣං අෙතික්කමිත්වා අරහත්තං පත්වා 

පරිනිබ්බායෙසභායවෙ අන්තරාපරිනිබ්බායීොමයකෙ අොගාමිො, 
ආයුයවමජ්ඣං අතික්කමිත්වා අරහත්තං පත්වා පරිනිබ්බායෙසභායවෙ 

යපහච්චපරිනිබ්බායීොමයකෙ අොගාමිො, අසඞ්ඛායරෙ අප්පයයොයගෙ 

අරහත්තං පත්වා පරිනිබ්බායෙසභායවෙ අසඞ්ඛාරපරිනිබ්බායීොමයකෙ
අොගාමිො, සසඞ්ඛායරෙ සප්පයයොයගෙ අරහත්තං පත්වා

පරිනිබ්බායෙසභායවෙ සසඞ්ඛාරපරිනිබ්බායීොමයකෙ අොගාමිො, 
අවිහාදීහි උද්ධං අතප්පාදීසු උපපත්තියසොයතෙ අරහත්තං පත්වා

පරිනිබ්බායෙසභායවෙ යද්ධංයසොතොමයකෙ අොගාමිො, අකනිට්ඨං

ගන්ත්වාඅරහත්තංපත්වා පරිනිබ්බායෙසභායවෙ අකනිට්ඨගාමීොමයකෙ

අොගාමිො, සද්ධාය විමුත්තත්තා සද්ධාවිමුත්තොමයකෙ අොගාමිො, 
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පටුෙ 

දිට්ඨියා පඤ්ඤායනියරොධං පත්තත්තා දිට්ඨප්පත්තොමයකෙඅොගාමිො 
චාති ඉයමහි එකාදසහි අඣාෙලාභීපුග්ගයලහි ච, කායයෙ ොමකායය
ඵුට්ඨාෙං අරූපඣාොෙං අෙන්තරං නිබ්බාෙං සච්ඡිකයරොති, ඉති

සච්ඡිකරණයතො කාෙසක්ඛීොමයකෙ ඣාෙලාභිො චාති ද්වාදසහි
පුග්ගයලහි නිද්දිසිතබ්බං. 

ඉයමසං වුත්තප්පකාරාෙං පුග්ගලාෙං සත්තාධිට්ඨායෙකයදසත්ථත්තා 
යචව භාවොභාගියත්ථත්තා ච සත්තාධිට්ඨායෙකයදසං භාවොභාගියං
සුත්තං එත්තයකහි පුග්ගයලහි නිද්දිසිතබ්බන්ති නියයමත්වා ආචරියයෙ
විභත්තං, අම්යහහි ච ඤාතං, ‘‘කිත්තයකහි පුග්ගයලහි
සත්තාධිට්ඨායෙකයදසං අයසක්ඛභාගියං සුත්තං නිද්දිසිතබ්බ’’න්ති
වත්තබ්බත්තා– 

‘‘අයසක්ඛභාගියං සුත්තං ෙවහි පුග්ගයලහි නිද්දිසිතබ්බං 
සද්ධාවිමුත්යතෙ, පඤ්ඤාවිමුත්යතෙ, සුඤ්ඤතවිමුත්යතෙ, 
අනිමිත්තවිමුත්යතෙ, අප්පණිහිතවිමුත්යතෙ, උභයතොභාගවිමුත්යතෙ, 
සමසීසිො, පච්යචකබුද්යධහි, සම්මාසම්බුද්යධහිචාතිඅයසක්ඛභාගියං
සුත්තංඉයමහිෙවහිපුග්ගයලහි නිද්දිසිතබ්බ’’න්ති– 

වුත්තං. තත්ථ සත්තාධිට්ඨායෙකයදසං අයසක්ඛභාගියං සුත්තං
නිද්දිසිතබ්බන්ති යයොයජතබ්බං. සද්ධාය කියලයසහි විමුත්තත්තා

අරහත්තඵලක්ඛයණ සද්ධාවිමුත්යතො අරහා, යතෙ සද්ධාවිමුත්යතෙ.

පඤ්ඤායවිමුත්තත්තාඅරහත්තඵලක්ඛයණ පේොවිමුත්යතො අරහා, යතෙ
පඤ්ඤාවිමුත්යතෙ. සුඤ්ඤතවිපස්සොසඞ්ඛායතෙ අෙත්තානුභාපස්සයෙෙ

විමුත්තත්තා සුේෙතවිමුත්යතො අරහා, යතෙ සුඤ්ඤතවිමුත්යතෙ. 
අනිමිත්තානුභාපස්සොසඞ්ඛායතෙ අනිච්චානුභාපස්සයෙෙ විමුත්තත්තා 

අනිමිත්තවිමුත්යතො අරහා, යතෙ අනිමිත්තවිමුත්යතෙ. 
අප්පණිහිතානුභාපස්සොසඞ්ඛායතෙ දුක්ඛානුභාපස්සයෙෙ විමුත්තත්තා 

අප්පණිහිතවිමුත්යතො අරහා, යතෙ අප්පණිහිතවිමුත්යතෙ. උභයතො 

රූපකායොමකායයතොඋභයතොභාගයතොවිමුත්තත්තා යභයතොභාගවිමුත්යතො 
අරහා, යතෙ උභයතොභාගවිමුත්යතෙ. පුරිමා පඤ්ච පුග්ගලා
අඣාෙලාභියෙොගහිතා, උභයතොභාගවිමුත්යතොපෙඣාෙලාභීගහියතො. 

සමසීසී ොම ඉරියාපථසමසීසී, යරොගසමසීසී, ජීවිතසමසීසීති තිවිධා
යහොන්ති.ඉයමසු තීසුසමසීසීසුයයොඅරහා චතූසුඉරියාපයථසුඑයකකස්මිං
ඉරියාපයථඅරහත්තංපත්වාඅඤ්ඤංඉරියාපථං අසඞ්කමිත්වාතස්මිංතස්මිං

ඉරියාපයථයයවපරිනිබ්බායති, අයංඅරහා ඉරිොපථසමසීසී ොම.යයොඅරහා
යස්මිංයරොයගඋප්පන්යෙඅරහත්තං පත්වාතයතොයරොගයතොඅනුභාට්ඨහිත්වා

තස්මිංයරොයගයයවපරිනිබ්බායති, අයංඅරහා යරොගසමසීසී ොම.යයොඅරහා
පච්චයවක්ඛණවීථියාෙන්තරං භවඞ්ගං ඔතරිත්වා තයතො
මරණාසන්ෙජවෙවීථියාෙන්තරයමවපරිනිබ්බායති, අයංඅරහාවාරසමතාය 
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ජීවිතසමසීසී ොම. වාරසමතාති ච පච්චයවක්ඛණවීථි
මග්ගවිථයානුභාවත්තකත්තා පච්චයවක්ඛණවීථිඅෙන්තරං පවත්තමාොයපි
මරණාසන්ෙවීථි මග්ගවීථිඅෙන්තරං පවත්තාති වත්තබ්බාරහා, තස්මා 
වීථිඅෙන්තරතාවාරසමතාොම.තායවාරසමතායචජීවිතසමසීසීවුත්යතො. 

සහ පටිසම්භිදාහි අරහත්තං පාපුණීති එත්ථපි
පච්චයවක්ඛණවීථියාෙන්තරං භවඞ්ගං ඔතරිත්වා භවඞ්ගයතො වුට්ඨාය 
පවත්තවීථියා පටිසම්භිදාඤාණානි පවත්තන්ති. වුත්තෙයයෙ

වීථිඅෙන්තරතාය වාරසමතාය ‘‘සහ පටිසම්භිදාහී’’ති වුත්තං. භගවයතො 

සබ්බේඤුතේො ම්පි පච්චයවක්ඛණවීථියාෙන්තරං භවඞ්ගං ඔතරිත්වා 
භවඞ්ගයතො වුට්ඨාය පවත්තවීථියා පඨමං පවත්තතීති යවදිතබ්බං. ඉමිො 
ජීවිතසමසීසිො, සබ්යබහි පච්යචකබුද්යධහි, සබ්යබහි සම්මාසම්බුද්යධහි
චාති ඉයමහි ෙවහි පුග්ගයලහි සත්තාධිට්ඨායෙකයදසං අයසක්ඛභාගියං
සුත්තංනිද්දිසිතබ්බං. 

ඉයමසං පුග්ගලාෙං සත්තාධිට්ඨායෙකයදසත්ථත්තා යචව 

අයසක්ඛභාගියත්ථත්තා ච එවං ඉමිො ‘‘යලොකුත්තරං සුත්තං 
සත්තාධිට්ඨාෙ’’න්තිආදිො පකායරෙ වුත්යතහි ඉයමහි ඡබ්බීසතියා
පුග්ගයලහි අරියයහි දස්සෙභාගියවාසොභාගියඅයසක්ඛභාගියසුත්තාෙං
වයසෙයලොකුත්තරංසුත්තං සත්තාධිට්ඨායෙකයදසංසුත්තංනිද්දිසිතබ්බං. 

ඉයමසං ඡබ්බීසතියා පුග්ගලාෙං සකලයලොකුත්තරසුත්තත්ථත්තා යචව 
සත්තාධිට්ඨායෙකයදසසුත්තත්ථත්තා ච යලොකුත්තරං
සත්තාධිට්ඨායෙකයදසං සුත්තං. එත්තයකහි පුග්ගයලහි නිද්දිසිතබ්බන්ති
ආචරියයෙ නියයමත්වා විභත්තං, අම්යහහි ච ඤාතං, ‘‘යලොකියං
සත්තාධිට්ඨායෙකයදසං සුත්තං කිත්තයකහි පුග්ගයලහි නිද්දිසිතබ්බ’’න්ති

වත්තබ්බත්තා ‘‘යලොකිෙංසුත්තං සත්තාධිට්ඨාෙංඑකූෙවීසතිොපුග්ගයලහි

නිද්දිසිතබ්බ’’න්තිආදිවුත්තං. ‘‘යතඑකූෙවීසතියලොකියාපුග්ගලාකතයමහි

ධම්යමහි නිද්දිට්ඨා සමන්යවසිතබ්බා’’ති වත්තබ්බත්තා ‘‘යත

චරියතහී’’තිආදි වුත්තං. යත එකූෙවීසති යලොකියා පුග්ගලා චරියතහි 
චරිතවියසයසහිනිද්දිට්ඨාසමන්යවසිතබ්බාති.‘‘කථංචරියතහිනිද්දිට්ඨා’’ති 

වත්තබ්බත්තා ‘‘යකචි රාගචරිතා’’තිආදි වුත්තං. රාගචරිතයදොසචරිතාදීහි
චරියතහි එකූෙවීසති යලොකියපුග්ගලා රාගචරිතා, යකචි
යදොසචරිතා…යප.…යමොහචරියතොචාතිනිද්දිට්ඨා.ඉති නිද්දිට්යඨහිඉයමහි
එකූෙවීසතියා පුග්ගයලහි යලොකියසත්තාධිට්ඨායෙකයදසං සුත්තං 
නිද්දිසිතබ්බං. ‘‘යලොකිය’’න්ති සාමඤ්ඤවයසෙ වුත්තම්පි
‘‘සංකියලසභාගියං යලොකිය’’න්තිවියසසයතොවිඤ්ඤාතබ්බං. 

යලොකියං සත්තාධිට්ඨායෙකයදසං සුත්තං එත්තයකහි පුග්ගයලහි 
නිද්දිසිතබ්බන්ති ආචරියයෙ නියයමත්වා විභත්තං, අම්යහහි ච ඤාතං, 
‘‘වාසොභාගියං සත්තාධිට්ඨායෙකයදසං සුත්තං කතයමහි පුග්ගයලහි
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නිද්දිසිතබ්බ’’න්ති වත්තබ්බත්තා ‘‘වාසොභාගිෙ’’න්තිආදි වුත්තං. 
වාසොභාගියං සත්තාධිට්ඨායෙකයදසං සුත්තං සීලවන්යතහි පුග්ගයලහි, 
ධම්යමහි ච නිද්දිසිතබ්බන්ති යයොයජතබ්බං. ‘‘කිත්තකා

සීලවන්තපුග්ගලා’’ති වත්තබ්බත්තා ‘‘යත සීලවන්යතො පේච පුග්ගලා’’ති

වුත්තං. ‘‘කිත්තකා ධම්මා’’ති වත්තබ්බත්තා ‘‘පකතිසීල’’න්තිආදි වුත්තං. 
ඉදං වුත්තං යහොති – පකතිසීලවන්යතො ච සමාදාෙසීලවන්යතො ච

චිත්තප්පසාදවන්යතො ච සමථවන්යතො ච විපස්සොවන්යතො චාති පේච 

පුග්ගලා, පකතිසීලධම්යමොචසමාදාෙසීලධම්යමොචචිත්තප්පසාදධම්යමොච 

සමථධම්යමො ච විපස්සොධම්යමො චාති පේච ධම්මාති ඉයමහි පඤ්චහි
පුග්ගයලහි, ඉයමහි පඤ්චහි ධම්යමහි වාසොභාගියං 
සත්තාධිට්ඨායෙකයදසධම්මාධිට්ඨායෙකයදසං සුත්තං යථාක්කමං 
නිද්දිසිතබ්බන්ති. 

යලොකුත්තරං සත්තාධිට්ඨාෙං සුත්තං 
දස්සෙභාගියවාසොභාගියඅයසක්ඛභාගියසුත්යතහි නිද්දිසිතබ්බන්ති
ආචරියයෙ නියයමත්වා විභත්තං, අම්යහහි ච ඤාතං, ‘‘යලොකුත්තරං
ධම්මාධිට්ඨාෙං සුත්තං කිත්තයකහි සුත්යතහි නිද්දිසිතබ්බ’’න්ති

වත්තබ්බත්තා ‘‘යලොකුත්තරං සුත්තං ධම්මාධිට්ඨාෙං…යප.…

අයසක්ඛභාගියෙො’’ති වුත්තං. 

‘‘යලොකියඤ්ච යලොකුත්තරඤ්ච සත්තාධිට්ඨාෙඤ්ච ධම්මාධිට්ඨාෙඤ්ච

කිත්තයකහි නිද්දිසිතබ්බ’’න්ති වත්තබ්බත්තා ‘‘යලොකිෙේච…යප.…

යභයෙෙනිද්දිසිතබ්බ’’න්ති වුත්තං. යභයෙොති යලොකියයලොකුත්තයරෙ, 
සත්තාධිට්ඨාෙධම්මාධිට්ඨායෙෙ සමාෙත්ථභායවෙනිද්දිසිතබ්බන්ති. 

‘‘ඤාණං කිත්තයකහි නිද්දිසිතබ්බ’’න්ති වත්තබ්බත්තා ‘‘ො ං

පේොො’’තිආදි වුත්තං. යස්මිං යස්මිං සුත්යත ඤාණං ආගතං, තස්මිං
තස්මිංසුත්යතඤාණංඤාණපරියායයෙපඤ්ඤාදිො නිද්දිසිතබ්බන්ති. 

‘‘යඤයයං කිත්තයකෙ නිද්දිසිතබ්බ’’න්ති වත්තබ්බත්තා ‘‘යෙෙයං

අතීතාොගතපච්චුප්පන්යෙහී’’තිආදිවුත්තං.යස්මිං යස්මිංසුත්යතයඤය්යං
ආගතං, තස්මිංතස්මිංසුත්යතයඤයයංයඤයයපරියායයෙ නිද්දිසිතබ්බන්ති. 

‘‘ඤාණඤ්ච යඤයයඤ්චකිත්තයකෙ නිද්දිසිතබ්බ’’න්තිවත්තබ්බත්තා 

‘‘ො ේච යෙෙයේච තදුභයෙො’’තිආදි වුත්තං. යස්මිං යස්මිං සුත්යත
ඤාණයඤයයා ආගතා, තස්මිං තස්මිං සුත්යත ඤාණයඤයයා
ඤාණයඤයයපරියායයෙනිද්දිසිතබ්බන්ති. 

දස්සෙසුත්යත යථා නිද්දිට්ඨං, තථා උපධාරයිත්වා ලබ්භමාෙයතො 
නිද්දිසිතබ්බං. භාවොසුත්යත යථා නිද්දිට්ඨං, තථා උපධාරයිත්වා
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පටුෙ 

ලබ්භමාෙයතො නිද්දිසිතබ්බං. තදුභයං දස්සෙඤ්ච භාවො ච සුත්යත යථා
නිද්දිට්ඨං, තථා උපධාරයිත්වාලබ්භමාෙයතොනිද්දිසිතබ්බං. 

‘‘සකවචෙං පරවචෙ’’න්තිආදීසුපි එවයමව විසුං විසුං ච එකයතො ච
සුත්යතයථා නිද්දිට්ඨං, තථාඋපධාරයිත්වාලබ්භමාෙයතොනිද්දිසිතබ්බන්ති

යයොජො කාතබ්බා. ‘‘එත්තකයමව නිද්දිසිතබ්බ’’න්ති වත්තබ්බත්තා ‘‘ෙං

වා පො’’තිආදිවුත්තං. 

‘‘විපාකස්සයහතුකම්මයමවා’’තිවත්තබ්බත්තා ‘‘දුවියධොයහතූ’’තිආදි
වුත්තං. කියලසා සංකියලසභාගියසුත්යතෙ සමාෙත්ථභායවෙ
නිද්දිසිතබ්බා. තණ්හාසඞ්ඛායතො සමුදයයො වා කියලසසඞ්ඛායතො සමුදයයො
වා අකුසලසඞ්ඛායතො සමුදයයො වා සංකියලසභාගියයෙ සුත්යතෙ
සමාෙත්ථභායවෙනිද්දිසිතබ්යබො. යලොකියකුසලයහතුසඞ්ඛායතො සමුදයයො
වා යලොකියකුසලසඞ්ඛායතො සමුදයයො වා වාසොභාගියයෙ සුත්යතෙ
සමාෙත්ථභායවෙනිද්දිසිතබ්යබො. 

කම්මඤ්ච විපායකො ච යථාරහං ලබ්භමාෙසුත්යතෙ නිද්දිසිතබ්යබොති 
සාමඤ්ඤවයසෙ විභත්යතො, ‘‘කුසලං කතයමෙ නිද්දිසිතබ්බ’’න්ති

වත්තබ්බත්තා ‘‘තත්ථකුසල’’න්තිආදිවුත්තං. තත්ථාති යතසුඅට්ඨවීසතියා
සාසෙපට්ඨාෙසුත්යතසු කුසලං චතූහි සුත්යතහි සමාෙත්ථභායවෙ 
නිද්දිසිතබ්බං. ‘‘කතයමහි චතූහී’’ති වත්තබ්බත්තා 

‘‘වාසොභාගියෙො’’තිආදි වුත්තං. යලොකියකුසලං වාසොභාගියයෙ 
නිද්දිසිතබ්බං සමාෙත්ථත්තා, යලොකුත්තරකුසලං දස්සෙභාගියයෙ, 
වාසොභාගියයෙ, අයසක්ඛභාගියයෙ ච යථාරහං සමාෙත්ථභායවෙ
නිද්දිසිතබ්බං. කුසලං එත්තයකහි නිද්දිසිතබ්බන්ති නියයමත්වා විභත්තං, 

‘‘අකුසලං කතයමෙ නිද්දිසිතබ්බ’’න්ති වත්තබ්බත්තා ‘‘අකුසල’’න්තිආදි
වුත්තං.‘‘කුසලඤ්ච අකුසලඤ්චකතයමෙනිද්දිසිතබ්බ’’න්තිවත්තබ්බත්තා 

‘‘කුසලේච අකුසලේචතදුභයෙෙනිද්දිසිතබ්බ’’න්තිවුත්තං.යස්මිංයස්මිං
සුත්යත තදුභයං ආගතං, තස්මිං තස්මිං සුත්යත ආගයතෙ තදුභයයෙ
නිද්දිසිතබ්බං. 

‘‘අනුභාඤ්ඤාතං කතයමෙ නිද්දිසිතබ්බ’’න්ති වත්තබ්බත්තා 

‘‘අනුේොත’’න්තිආදි වුත්තං. අනුභාඤ්ඤාතං භගවයතො අනුභාඤ්ඤාතාය

සමාෙතායනිද්දිසිතබ්බං. ‘‘කතිවිධං අනුභාඤ්ඤාත’’න්තිවත්තබ්බත්තා ‘‘තං

පේචවිධ’’න්තිආදි වුත්තං. ෙං අනුභාඤ්ඤාතං යාසු යාසු භූමීසු දිස්සති, තං 

අනුභාඤ්ඤාතං තාසු තාසු භූමීසු ආගයතෙ සමායෙෙ කප්පිොනුයලොයමෙ 
නිද්දිසිතබ්බං. 

අනුභාඤ්ඤාතං ඉමිොනිද්දිසිතබ්බන්ති ආචරියයෙනියයමත්වාවිභත්තං, 

‘‘පටික්ඛිත්තං කතයමෙ නිද්දිසිතබ්බ’’න්ති වත්තබ්බත්තා ‘‘පටික්ඛිත්තං

භගවතා’’තිආදිවුත්තං. භගවතාපටික්ඛිත්තංභගවතා පටික්ඛිත්තකාරය ෙ 
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සුත්යත ආගයතෙ වත්ථුො කාරණඵලභායවෙ නිද්දිසිතබ්බං. යං
පටික්ඛිත්තංයාසුයාසුභූමීසු දිස්සති, තංපෙපටික්ඛිත්තංතාසුතාසුභූමීසු
ආගයතෙපාකයටෙඅකප්පියානුභායලොයමෙ නිද්දිසිතබ්බං. 

‘‘අනුභාඤ්ඤාතඤ්ච පටික්ඛිත්තඤ්ච කතයමෙ නිද්දිසිතබ්බ’’න්ති 

වත්තබ්බත්තා ‘‘අනුේොතේච පටික්ඛිත්තේච තදුභයෙෙ 

නිද්දිසිතබ්බ’’න්ති වුත්තං. යස්මිං යස්මිං සුත්යත අනුභාඤ්ඤාතඤ්ච 
පටික්ඛිත්තඤ්ච ආගතං, තස්මිං තස්මිං සුත්යත ආගයතෙ තදුභයයෙ 
නිද්දිසිතබ්බං. 

‘‘ථයවො කතයමෙ නිද්දිසිතබ්යබො’’ති වත්තබ්බත්තා ‘‘ථයවො

පසංසාො’’තිආදිවුත්තං.යස්මිංයස්මිංසුත්යතයායා පසංසාආගතා, තස්මිං
තස්මිං සුත්යතආගතාය තාය තාය පසංසාය ථයවොනිද්දිසිතබ්යබො. ‘‘යයො
ථයවො පසංසායනිද්දිසිතබ්යබො, යසො ථයවොකතිවියධෙනිද්දිසිතබ්යබො’’ති 

වත්තබ්බත්තා ‘‘යසො පේචවියධො’’තිආදි වුත්තං. භගවයතො ථයවො ච
ධම්මස්සථයවොචඅරියසඞ්ඝස්සථයවොචඅරියධම්මාෙංසික්ඛායථයවොච 

යලොකියගුණණසම්පත්තියා ථයවො චාති පඤ්චවියධෙ යවදිතබ්යබො. ඉති එවං 
වුත්තප්පකායරෙපඤ්චවියධෙථයවොනිද්දිසිතබ්යබො. 

අම්හාකාචරිය අම්හාකාචරියයෙ අට්ඨාරස මූලපදා සාසෙපට්ඨායෙ 
දට්ඨබ්බාතිවුත්තා, ‘‘කතමානිතානිඅට්ඨාරසමූලපදානී’’තිපුච්ඡිතබ්බත්තා 

‘‘ඉන්ද්රිෙභූමී’’තිආදි වුත්තං. සාසෙපට්ඨායෙ ඉන්ද්රිෙභූමි 
සද්ධින්ද්රියාදිඉන්ද්රියභූමි යයහි ෙවහි පයදහි නිද්දිසිතබ්බා, සාසෙපට්ඨායෙ
කියලසභූමියයහිෙවහිපයදහිනිද්දිසිතබ්බා, එවං ඉමිොපකායරෙඑතානි
මූලපදානි ෙව පදානි කුසලපදානි, ෙව පදානි අකුසලපදානීති අට්ඨාරස 
මූලපදානි යහොන්ති. සාසෙපට්ඨායෙ දට්ඨබ්බා, ‘‘යකෙ කාරයණෙ
අට්ඨාරසමූලපදා සාසෙපට්ඨායෙදට්ඨබ්බාතිවිඤ්ඤායතී’’තිවත්තබ්බත්තා 

‘‘තථා හී’’තිආදි වුත්තං. තථා හීති තයතො එව අට්ඨාරසමූලපදාෙං

සාසෙපට්ඨායෙ දට්ඨබ්බත්තා ‘‘අට්ඨාරස මූලපදා කුහිං දට්ඨබ්බා? 

සාසෙපට්ඨායෙ’’ති යං වචෙං වුත්තං, යතෙ වචයෙෙ විඤ්ඤායතීති.
‘‘යකෙ මූලපදාෙං ෙවකුසලපදෙවඅකුසලපදභායවෙ අට්ඨාරසභායවො

විඤ්ඤායතී’’ති වත්තබ්බත්තා ‘‘යතොහා’’තිආදි වුත්තං. යතෙ මූලපදාෙං 
ෙවකුසලපදෙවඅකුසලපදභාවයතොආයස්මාමහාකච්චායෙො– 

‘‘ෙවහිචපයදහිකුසලා, ෙවහිචයුජ්ජන්තිඅකුසලපක්ඛා; 
එයතයඛොමූලපදා, භවන්තිඅට්ඨාරසපදානී’’ති.– 

යං වචෙං ආහ, යතෙ ‘‘ෙවහි…යප.… පදානී’’ති වචයෙෙ මූලපදාෙං 
ෙවකුසලපදෙවඅකුසලපදභායවෙඅට්ඨාරසභායවොවිඤ්ඤායතීති. 
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‘‘යං යං සංකියලසභාගියාදියසොළසවිධං සාසෙපට්ඨාෙඤ්යචව යං යං 
යලොකියාදිඅට්ඨවීසතිවිධං සාසෙපට්ඨාෙඤ්ච ආචරියයෙ නිද්ධාරිතං, 
එත්තකයමව පරිපුණ්ණං, අඤ්ඤං සාසෙපට්ඨාෙං නිද්ධායරත්වා යුත්තං

යුජ්ජිතබ්බං ෙත්ථී’’ති වත්තබ්බත්තා ‘‘නියුත්තං සාසෙපට්ඨාෙ’’න්ති
වුත්තං. යථානිද්ධාරිතසාසෙපට්ඨාෙයතො යං යං අඤ්ඤං සාසෙපට්ඨාෙං

නිද්ධාරිතං අත්ථි, තං තං අඤ්ඤං සාසෙපට්ඨාෙං නියුත්තං යථාරහං
නිද්ධායරත්වා යුත්තංයුජ්ජිතබ්බන්තිඅත්යථොගයහතබ්යබොති. 

‘‘යං යලොයකො පූජයයත…යප.… නියුත්තං සාසෙපට්ඨාෙන්ති
යත්තයකො වචෙක්කයමොභාසියතො, එත්තයකෙවචෙක්කයමෙකිංයෙත්ති

සමත්තා, උදාහු අසමත්තා’’ති වත්තබ්බත්තා ‘‘එත්තාවතා’’තිආදි වුත්තං.
ආයස්මතා මහාකච්චායෙෙ යා යෙත්ති භාසිතා, භගවතා සා යෙත්ති
අනුභායමොදිතා, මූලසඞ්ගීතියං සඞ්ගායන්යතහි යථරාසයභහි යා යෙත්ති
සඞ්ගීතා, සා යෙත්ති ‘‘යං යලොයකො පූජයයත…යප.… නියුත්තං

සාසෙපට්ඨාෙ’’න්ති එත්තාවතා වචෙක්කයමෙ සමත්තා පරිපුණ්ණාව
යහොති. 

ඉති සමත්තාය ආයස්මතා මහාකච්චායෙෙ භාසිතාය භගවතා
අනුභායමොදිතාය මූලසඞ්ගීතියං සඞ්ගායන්යතහි යථරාසයභහි සඞ්ගීතාය

යෙත්තියා අත්ථවණ්ණො සද්ධම්මපාලොයමෙ මහාධම්මරාජගුරුො

මහායථයරෙ රචිතා ජිෙපුත්තාෙං හිතකරා යෙත්තිවිභාවො
ඡබ්බීසාධිකෙවසයත සක්කරායජ සාවණමායස සුක්කපක්යඛ ෙවමදිවයස 
සූරියුග්ගමෙසමයයසමත්තා. 

ඉතිසාසෙපට්ඨායෙසත්තිබලානුභාරූපාරචිතාවිභාවො 

නිට්ඨිතා. 

නිගමෙකථා 

සබ්බසත්තුත්තයමො ොයථො, යලොයකඋප්පජ්ජිොයයකො; 
සම්බුද්යධොයගොතයමොජියෙො, අයෙකගුණණලඞ්කයතො. 

සාසෙංතස්සයසට්ඨස්ස, අට්ඨවස්සසතාධිකං; 
ද්විසහස්සංයදාපත්තං, නිම්මලංවඩ්ෙෙංසුභං. 

තදාභූමිස්සයරො මහාධම්මරාජා මහිද්ධියකො; 
ආණාචක්යකෙසායරති, රාජායෙොඅනුභාවත්තයක. 

ලද්ධායසතගයජවයර, යලොයකවිම්හයජාෙයක; 
අප්පමත්යතොමහාවීයරො, පුඤ්ඤංකත්වාභියමොදති. 

තස්මිංවස්යසවසාවයණ, මායසෙවමදිවයස; 
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සූරියුග්ගමයෙකායල, නිබ්බත්තායංවිභාවො. 

යත්තකංසාසෙංඨිතං, තත්තකංරචිතංමයා; 
ඨාතුයෙත්තිවිභාවො, ජිෙපුත්තහිතාවහා. 

ඉතිතංරචයන්යතෙ, පුඤ්ඤංඅධිගතංමයා; 
යහොන්තුතස්සානුභාභායවෙ, සබ්යබවිමුත්තිභාගියෙො. 

රාජයදවී පුත්තෙත්තා, පෙත්තාචසජාතිකා; 
සබ්යබරජ්ජසුයඛඨත්වා, චරන්තුචරිතංසුඛී. 

යදයවොකායලසුවස්සතු, සබ්යබොරට්ඨජයෙොසුඛී; 
අඤ්ඤමඤ්ඤංඅහිංසන්යතො, පියයොයහොතුහිතාවයහොති. 

යෙත්තිවිභාවිනීනිට්ඨිතා. 

 



 

 

 

 

 

 

iínodkx Oïu odkx ðkd;s" 

iínrix Oïu rix ðkd;s¦ 

iínr;sx Oïu r;sx ðkd;s 

;KaylaLfhd iínÿlaLx ðkd;s 

^Oïumoh ;Kayd j.af.d& 

 

Oïudrdfud Oïurf;d - Oïux wkqúÉka;hx¦ 

Oïux wkqiairx NslaLq - ioaOïud k mßydh;s' 

 ^Oïumoh NslaLq j.af.d& 
 

Oïfud mfkfid iq.;mami;af:d" 

;rŒj ixidr uyKaKjiai¦ 

n%yaudiqrd§ys kuiaikSfhHd" 

rfid ridkx mrfud ;sf,dfl' 

 

uyd.fod uÑpqcrd mydfkd" 

iíî;skdidh úfiiukaf;d¦ 

iín;a: odfkk p lmamrelafLd" 

Éka;duŒ Noao>fgdj Oïfud' 

 

Oïux úkd k;aÓ ms;dp ud;d" 

;fuj ;dKx irKx m;sÜGd¦ 

;iaud ys fNd lsÑpu[a[mamydh" 

iqKd: Odfr: prd: Oïfu' 

 ^rijdyskS& 
 

Érx ;sÜG;= f,dliañx - iïud iïnqoaO ididkxæ 
 

O¾u odkh msKsihs''''''''' 


