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පටුන 

නයමොතස්සෙ වයතොඅරහයතොසම්මාසම්බුද්ධස්ස 

ඛුද්දකනිකායෙ 

මහානිද්යදසපාළි 

1. අට්ඨකවග්ය ො 

1. කාමසුත්තනිද්යදයසො 

1. 

කාමං කාමෙමානස්ස, තස්සයෙතංසමිජ්ඣති; 

අද්ධාපීතිමයනොයහොති, ලද්ධාමච්යෙොෙදිච්ඡති.  

කාමංකාමෙමානස්සාති කාමාතිඋද්දානයතොද්යවකාමා–වත්ථුකාමා

ච කියලසකාමා ච. කතයම වත්ථුකාමා? මනාපිකා රූපා මනාපිකා සද්දා
මනාපිකා න්ධා මනාපිකාරසාමනාපිකාය ොට්ඨබ්බා; අත්ථරණාපාවුරණා 
[පාපුරණා(සී. සයා.)] දාසිදාසාඅයජළකාකුක්කුටසූකරාහත්ථි වාස්සවළවා
යෙත්තං වත්ථු හිරඤ්ඤං සුවණ්ණං  ාමනි මරාජධානියයො රට්ඨඤ්ච
ජනපයදො ච යකොයසො ච යකොට්ඨා ාරඤ්ච, යං කිඤ්චි රජනීයං වත්ථු –
වත්ථුකාමා. 

අපි ච අතීතා කාමා අනා තා කාමා පච්චුප්පන්නා කාමා; අජ්ඣත්තා
කාමාබහිද්ධාකාමාඅජ්ඣත්තබහිද්ධාකාමා; හීනා කාමාමජ්ඣිමාකාමා
පණීතාකාමා; ආපායිකාකාමාමානුසිකාකාමා දිබ්බාකාමා පච්චුපට්ඨිතා
කාමා; නිම්මිතා කාමා අනිම්මිතා කාමා පරනිම්මිතා කාමා; පරිග් හිතා
කාමා, අපරිග් හිතා කාමා, මමායිතා කාමා, අමමායිතා කාමා; සබ්යබපි
කාමාවචරාධම්මා, සබ්යබපි රූපාවචරාධම්මා, සබ්යබපිඅරූපාවචරා ධම්මා, 
තණ්හාවත්ථුකා තණ්හාරම්මණා කාමනීයට්යඨන රජනීයට්යඨන
මදනීයට්යඨනකාමා–ඉයමවුච්චන්ති වත්ථුකාමා. 

කතයම කියලසකාමා? ඡන්යදො කායමො රාය ො කායමො ඡන්දරාය ො
කායමො; සඞ්කප්යපොකායමො රාය ොකායමො සඞ්කප්පරාය ොකායමො; යයො
කායමසු කාමච්ඡන්යදොකාමරාය ොකාමනන්දීකාමතණ්හාකාමස්යනයහො
කාමපරිළායහො කාමමුච්ඡා කාමජ්යඣොසානං කායමොය ො කාමයයොය ො
කාමුපාදානංකාමච්ඡන්දනීවරණං. 

‘‘අද්දසංකාමයතමූලං, සඞ්කප්පාකාමජායසි; 
න තං සඞ්කප්පයිස්සාමි, එවං කාම න යහොහිසී’’ති [න යහහිසීති
(සයා.)]. – 
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ඉයම වුච්චන්ති කියලසකාමා. කාමෙමානස්සාති කාමයමානස්ස
ඉච්ඡමානස්ස සාදියමානස්ස පත්ථයමානස්ස පිහයමානස්ස
අභිජප්පමානස්සාති–කාමංකාමයමානස්ස. 

තස්ස යෙ තං සමිජ්ඣතීති. තස්ස යෙති තස්ස ෙත්තියස්ස වා
බ්රාහ්මණස්ස වා යවස්සස්ස වා සුද්දස්ස වා  හට්ඨස්ස වා පබ්බජිතස්ස වා

යදවස්සවා මනුස්සස්ස වා. තන්තිවත්ථුකාමා වුච්චන්ති –මනාපිකාරූපා
මනාපිකා සද්දා මනාපිකා  න්ධා මනාපිකා රසා මනාපිකා ය ොට්ඨබ්බා. 

සමිජ්ඣතීති ඉජ්ඣති සමිජ්ඣති ලෙති පටිලෙති අධි ච්ඡති වින්දතීති –
තස්සයචතංසමිජ්ඣති. 

අද්ධා පීතිමයනො යහොතීති. අද්ධාති එකංසවචනං නිස්සංසයවචනං
නික්කඞ්ොවචනං අද්යවජ්ඣවචනං අද්යවළ්හකවචනං නියයො වචනං 

අපණ්ණකවචනං අවත්ථාපනවචනයමතං – අද්ධාති. පීතීති යා
පඤ්චකාමගුණපටිසඤ්ඤුත්තා පීති පාමුජ්ජං ආයමොදනා පයමොදනා හායසො

පහායසොවිත්තිතුට්ඨිඔද යං අත්තමනතා අභි රණතාචිත්තස්ස. මයනොති
යං චිත්තං මයනො මානසං හදයං පණ්ඩරං මයනො මනායතනං මනින්ද්රියං
විඤ්ඤාණංවිඤ්ඤාණක්ෙන්යධොතජ්ජාමයනොවිඤ්ඤාණධාතු, අයං වුච්චති
මයනො. අයං මයනො ඉමාය පීතියා සහ යතො යහොති සහජායතො සංසට්යඨො 
සම්පයුත්යතො එකුප්පායදො එකනියරොයධො එකවත්ථුයකො එකාරම්මයණො. 

පීතිමයනො යහොතීතිපීතිමයනොයහොතිතුට්ඨමයනොහට්ඨමයනොපහට්ඨමයනො 
අත්තමයනො උදග් මයනො මුදිතමයනො පයමොදිතමයනො යහොතීති – අද්ධා
පීතිමයනො යහොති. 

ලද්ධා මච්යෙො ෙදිච්ඡතීති. ලද්ධාති ලභිත්වා පටිලභිත්වා අධි න්ත්වා

වින්දිත්වා. මච්යෙොති සත්යතො නයරො මානයවො යපොයසො පුග් යලො ජීයවො
ජාගු [ජාතු (සයා.), ජගු (ක.)] ජන්තු ඉන්දගු [හින්දගූ (සී. සයා.)] මනුයජො. 

ෙදිච්ඡතීති යං ඉච්ඡති යං සාදියති යං පත්යථති යං පියහති යං අභිජප්පති, 
රූපං වා සද්දං වා  න්ධං වා රසං වා ය ොට්ඨබ්බං වාති, ලද්ධා මච්යචො 
යදිච්ඡති. 

යතනාහෙ වා– 

‘‘කාමංකාමයමානස්ස, තස්සයචතංසමිජ්ඣති; 
අද්ධාපීතිමයනොයහොති, ලද්ධාමච්යචොයදිච්ඡතී’’ති. 

2. 

තස්ස යෙකාමොනස්ස, ඡන්දජාතස්සජන්තුයනො; 

යතකාමාපරිහාෙන්ති, සල්ලවිද්යධොව රුප්පති. 
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තස්ස යෙ කාමොනස්සාති. තස්ස යෙති තස්ස ෙත්තියස්ස වා
බ්රාහ්මණස්ස වා යවස්සස්ස වා සුද්දස්ස වා  හට්ඨස්ස වා පබ්බජිතස්ස වා

යදවස්ස වා මනුස්සස්ස වා. කාමොනස්සාති කායම ඉච්ඡමානස්ස
සාදියමානස්ස පත්ථයමානස්ස පිහයමානස්ස අභිජප්පමානස්ස. අථ වා 
කාමතණ්හාය යායති නියයති වු්හති සංහරීයති. යථා හත්ථියායනන වා
අස්සයායනන වා ය ොයායනන වා අජයායනන වා යමණ්ඩයායනන වා
ඔට්ඨයායනන වා ෙරයායනන වා යායති නියයති වු්හති සංහරීයති; 
එවයමවං කාමතණ්හාය යායති නියයති වු්හති සංහරීයතීති – තස්ස යච
කාමයානස්ස. 

ඡන්දජාතස්ස ජන්තුයනොති. ඡන්යදොති යයො කායමසු කාමච්ඡන්යදො
කාමරාය ො කාමනන්දී කාමතණ්හා කාමස්යනයහො කාමපරිළායහො
කාමමුච්ඡා කාමජ්යඣොසානං කායමොය ො කාමයයොය ො කාමුපාදානං 
කාමච්ඡන්දනීවරණං, තස්ස යසො කාමච්ඡන්යදො ජායතො යහොති සඤ්ජායතො

නිබ්බත්යතො අභිනිබ්බත්යතො පාතුභූයතො. ජන්තුයනොති සත්තස්ස නරස්ස 
මානවස්ස යපොසස්ස පුග් ලස්ස ජීවස්ස ජාගුස්ස ජන්තුස්ස ඉන්දගුස්ස
මනුජස්සාති – ඡන්දජාතස්සජන්තුයනො. 

යත කාමාපරිහාෙන්තීති–යතවාකාමාපරිහායන්ති, යසො වාකායමහි
පරිහායති.කථංයතකාමාපරිහායන්ති? තස්ස තිට්ඨන්තස්යසව යතයෙොය 
රාජායනොවාහරන්ති, යචොරාවාහරන්ති, අග්ගිවා දහති, උදකංවාවහති, 
අප්පියා වා දායාදා හරන්ති, නිහිතං වා නාධි ච්ඡති, දුප්පයුත්තා වා
කම්මන්තාභිජ්ජන්ති, කුයලවා කුලඞ් ායරො උප්පජ්ජති, යයොයතයෙොය 
විකිරතිවිධමති [විධයමති (සයා.)] විද්ධංයසතිඅනිච්චතායයවඅට්ඨමී.එවං
යතකාමා හායන්ති පරිහායන්තිපරිධංයසන්තිපරිපතන්තිඅන්තරධායන්ති
විප්පලුජ්ජන්ති. කථං යසො කායමහි පරිහායති? තිට්ඨන්යතව යත යෙොය 
යසො චවති මරති විප්පලුජ්ජති. එවං යසො කායමහි හායති පරිහායති
පරිධංයසතිපරිපතතිඅන්තරධායතිවිප්පලුජ්ජති. 

යචොරාහරන්තිරාජායනො, අග්ගිදහතිනස්සති; 
අථ අන්යතනජහති [අයථො අන්යතන යහති (සයා.), අසහන්යතන
දහති(ක.)], සරීරංසපරිග් හං; 
එතදඤ්ඤායයමධාවී, භුඤ්යජථචදයදථච. 

දත්වාචභුත්වාචයථානුොවං, අනින්දියතොසග් මුයපතිඨානන්ති, යත
කාමාපරිහායන්ති. 

සල්ලවිද්යධොව රුප්පතීති. යථා අයයොමයයන වා සල්යලන විද්යධො, 
අට්ඨිමයයන වා සල්යලන දන්තමයයන වා සල්යලන විසාණමයයන වා 
සල්යලන කට්ඨමයයන වා සල්යලන විද්යධො රුප්පති කුප්පති  ට්ටීයති
පීළීයති, බයාධියතො යදොමනස්සියතො යහොති, එවයමව වත්ථුකාමානං 
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විපරිණාමඤ්ඤථාොවාඋප්පජ්ජන්තියසොකපරියදවදුක්ෙයදොමනස්සුපායාසා.
යසොකාමසල්යලන චයසොකසල්යලනචවිද්යධො, රුප්පතිකුප්පති ට්ටීයති
පීළීයතිබයාධියතො යදොමනස්සියතොයහොතීති–සල්ලවිද්යධොවරුප්පති. 

යතනාහෙ වා– 

‘‘තස්සයචකාමයානස්ස, ඡන්දජාතස්සජන්තුයනො; 
යතකාමාපරිහායන්ති, සල්ලවිද්යධොවරුප්පතී’’ති. 

3. 

යෙො කායමපරිවජ්යජති, සප්පස්යසවපදාසිය ො; 

යසොමංවිසත්තිකංයලොයක, සයතො සමතිවත්තති. 

යෙො කායම පරිවජ්යජතීති. යෙොති යයො යාදියසො යථායුත්යතො
යථාවිහියතො යථාපකායරො යංඨානප්පත්යතො යංධම්මසමන්නා යතො
ෙත්තියයො වා බ්රාහ්මයණො වා යවස්යසො වා සුද්යදො වා  හට්යඨො වා

පබ්බජියතො වා යදයවො වා මනුස්යසො වා. කායම පරිවජ්යජතීති. කාමාති
උද්දානයතො ද්යව කාමා – වත්ථුකාමා ච කියලසකාමා ච…යප.… ඉයම 

වුච්චන්ති වත්ථුකාමා…යප.… ඉයම වුච්චන්ති කියලසකාමා. කායම 

පරිවජ්යජතීති ද්වීහි කාරයණහි කායම පරිවජ්යජති – වික්ෙම්ෙනයතො වා 
සමුච්යඡදයතො වා. කථං වික්ෙම්ෙනයතො කායම පරිවජ්යජති? 
‘‘අට්ඨිකඞ්කලූපමා කාමා අප්පස්සාදට්යඨනා’’ති පස්සන්යතො
වික්ෙම්ෙනයතො කායම පරිවජ්යජති, ‘‘මංසයපසූපමා කාමා
බහුසාධාරණට්යඨනා’’ති පස්සන්යතො වික්ෙම්ෙනයතො කායම පරිවජ්යජති, 
‘‘තිණුක්කූපමා කාමා අනුදහනට්යඨනා’’ති පස්සන්යතො වික්ෙම්ෙනයතො
කායම පරිවජ්යජති, ‘‘අඞ් ාරකාසූපමා කාමා මහාපරිළාහට්යඨනා’’ති
පස්සන්යතො වික්ෙම්ෙනයතො කායම පරිවජ්යජති, ‘‘සුපිනකූපමා කාමා
ඉත්තරපච්චුපට්ඨානට්යඨනා’’ති පස්සන්යතො වික්ෙම්ෙනයතො කායම
පරිවජ්යජති, ‘‘යාචිතකූපමා කාමා තාවකාලිකට්යඨනා’’ති පස්සන්යතො 
වික්ෙම්ෙනයතො කායම පරිවජ්යජති, ‘‘රුක්ෙ ලූපමා කාමා 
සම්ෙඤ්ජනපරිෙඤ්ජනට්යඨනා’’ති පස්සන්යතො වික්ෙම්ෙනයතො කායම
පරිවජ්යජති, ‘‘අසිසූනූපමා කාමා අධිකුට්ටනට්යඨනා’’ති 
[අධිකන්තනට්යඨනාති (සයා.)] පස්සන්යතො වික්ෙම්ෙනයතො කායම
පරිවජ්යජති, ‘‘සත්තිසූලූපමා කාමා විනිවිජ්ඣනට්යඨනා’’ති පස්සන්යතො
වික්ෙම්ෙනයතො කායම පරිවජ්යජති, ‘‘සප්පසිරූපමා කාමා
සප්පටිෙයට්යඨනා’’ති පස්සන්යතො වික්ෙම්ෙනයතො කායම පරිවජ්යජති, 
‘‘අග්ගික්ෙන්ධූපමා කාමා මහාභිතාපනට්යඨනා’’ති පස්සන්යතො 
වික්ෙම්ෙනයතොකායමපරිවජ්යජති. 

බුද්ධානුස්සතිං ොයවන්යතොපි වික්ෙම්ෙනයතො කායම පරිවජ්යජති, 
ධම්මානුස්සතිං ොයවන්යතොපි…යප.… සඞ් ානුස්සතිං ොයවන්යතොපි…



ඛුද්දකනිකායය මහානිද්යදසපාළි අට්ඨකවග්ය ො 
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සීලානුස්සතිං ොයවන්යතොපි… චා ානුස්සතිං ොයවන්යතොපි…
යදවතානුස්සතිං ොයවන්යතොපි… ආනාපානස්සතිං [ආනාපානසතිං (සී.)] 
ොයවන්යතොපි… මරණස්සතිං ොයවන්යතොපි… කාය තාසතිං
ොයවන්යතොපි… උපසමානුස්සතිං ොයවන්යතොපි වික්ෙම්ෙනයතො කායම
පරිවජ්යජති. 

පඨමංඣානංොයවන්යතොපිවික්ෙම්ෙනයතොකායම පරිවජ්යජති, දුතියං
ඣානං ොයවන්යතොපි…යප.… තතියං ඣානං ොයවන්යතොපි… චතුත්ථං
ඣානං ොයවන්යතොපි…ආකාසානඤ්චායතනසමාපත්තිං ොයවන්යතොපි… 
විඤ්ඤාණඤ්චායතනසමාපත්තිං ොයවන්යතොපි…
ආකිඤ්චඤ්ඤායතනසමාපත්තිං ොයවන්යතොපි … 
යනවසඤ්ඤානාසඤ්ඤායතනසමාපත්තිං ොයවන්යතොපි වික්ෙම්ෙනයතො
කායම පරිවජ්යජති.එවංවික්ෙම්ෙනයතොකායමපරිවජ්යජති. 

කථං සමුච්යඡදයතො කායම පරිවජ්යජති? යසොතාපත්තිමග් ං
ොයවන්යතොපි අපාය මනීයය කායම සමුච්යඡදයතො පරිවජ්යජති, 
සකදා ාමිමග් ං ොයවන්යතොපි ඔළාරියක කායම සමුච්යඡදයතො
පරිවජ්යජති, අනා ාමිමග් ං ොයවන්යතොපි අනුසහ යත කායම
සමුච්යඡදයතොපරිවජ්යජති, අරහත්තමග් ංොයවන්යතොපි සබ්යබනසබ්බං
සබ්බථාසබ්බං අයසසංනිස්යසසංසමුච්යඡදයතොකායමපරිවජ්යජති. එවං 
සමුච්යඡදයතොකායමපරිවජ්යජතීති–යයොකායමපරිවජ්යජති. 

සප්පස්යසව පදා සිය ොති. සප්යපො වුච්චති අහි. යකනට්යඨන සප්යපො? 
සංසප්පන්යතො  ච්ඡතීති සප්යපො; භුජන්යතො  ච්ඡතීති භුජය ො; උයරන
 ච්ඡතීති උරය ො; පන්නසියරො  ච්ඡතීති පන්නය ො; සියරන සුපතීති 
[සප්පතීති (ක.)] සරීසයපො [සිරිංසයපො (සී.)]; බියල සයතීති බිලාසයයො; 
ගුහායං සයතීති ගුහාසයයො; දාඨා තස්ස ආවුයධොති දාඨාවුයධො; විසං තස්ස
ය ොරන්ති ය ොරවියසො; ජිව්හාතස්සදුවිධාතිද්විජිව්යහො; ද්වීහිජිව්හාහි රසං
සායතීති ද්විරසඤ්ඤූ. යථා පුරියසො ජීවිතුකායමො අමරිතුකායමො සුෙකායමො
දුක්ෙපටික්කූයලො පායදන සප්පසිරං වජ්යජයය විවජ්යජයය පරිවජ්යජයය 
අභිනිවජ්යජයය; එවයමව සුෙකායමො දුක්ෙපටික්කූයලො කායම වජ්යජයය
විවජ්යජයය පරිවජ්යජයයඅභිනිවජ්යජයයාති–සප්පස්යසවපදාසියරො. 

යසොමංවිසත්තිකංයලොයක, සයතො සමතිවත්තතීති. යසොතියයොකායම
පරිවජ්යජති. විසත්තිකා වුච්චති තණ්හා. යයො රාය ො සාරාය ො අනුනයයො
අනුයරොයධො නන්දී නන්දිරාය ො, චිත්තස්ස සාරාය ො ඉච්ඡා මුච්ඡා
අජ්යඣොසානංය යධොපලිය යධො [පළිය යධො(සී.)] සඞ්ය ොපඞ්යකො, එජා
මායා ජනිකා සඤ්ජනනී සිබ්බිනී ජාලිනී සරිතා විසත්තිකා, සුත්තං විසතා
ආයූහිනී [ආයූහනී (සී. සයා.)] දුතියා පණිධි ෙවයනත්ති, වනං වනයථො
සන්ධයවො ස්යනයහො අයපක්ො පටිබන්ධු, ආසා ආසීසනා ආසීසිතත්තං, 
රූපාසාසද්දාසා න්ධාසා රසාසාය ොට්ඨබ්බාසා, ලාොසාජනාසාපුත්තාසා
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ජීවිතාසා, ජප්පා පජප්පා අභිජප්පා ජප්පනා ජප්පිතත්තං යලොලුප්පං
යලොලුප්පායනා යලොලුප්පායිතත්තං පුච්ඡඤ්ජිකතා සාධුකමයතා, 
අධම්මරාය ො විසමයලොයෙො නිකන්ති නිකාමනා පත්ථනා පිහනා
සම්පත්ථනා, කාමතණ්හාෙවතණ්හා විෙවතණ්හා, රූපතණ්හා අරූපතණ්හා
නියරොධතණ්හා, රූපතණ්හා සද්දතණ්හා  න්ධතණ්හා රසතණ්හා 
ය ොට්ඨබ්බතණ්හා ධම්මතණ්හා, ඔය ො යයොය ො  න්යථො උපාදානං
ආවරණං නීවරණංඡදනංබන්ධනං, උපක්කියලයසොඅනුසයයොපරියුට්ඨානං
ලතායවවිච්ඡං, දුක්ෙමූලං දුක්ෙනිදානංදුක්ෙප්පෙයවොමාරපායසොමාරබළිසං
මාරවිසයයො, තණ්හානදී තණ්හාජාලං තණ්හා ද්දුලං තණ්හාසමුද්යදො
අභිජ්ඣායලොයෙොඅකුසලමූලං. 

විසත්තිකාති. යකනට්යඨන විසත්තිකා? විසතාති විසත්තිකා; විසාලාති
විසත්තිකා; විසටාති විසත්තිකා; විසක්කතීති විසත්තිකා; විසංහරතීති
විසත්තිකා; විසංවාදිකාති විසත්තිකා; විසමූලාති විසත්තිකා; විස ලාති
විසත්තිකා; විසපරියෙොය ොතිවිසත්තිකා; විසාලාවා පන සාතණ්හාරූයප
සද්යද  න්යධ රයස ය ොට්ඨබ්යබ, කුයල  යණ ආවායස ලායෙ යයස, 
පසංසාය සුයෙ චීවයර පිණ්ඩපායත යසනාසයන
ගිලානපච්චයයෙසජ්ජපරික්ොයර, කාමධාතුයා රූපධාතුයා අරූපධාතුයා, 
කාමෙයව රූපෙයව අරූපෙයව, සඤ්ඤාෙයව අසඤ්ඤාෙයව
යනවසඤ්ඤානාසඤ්ඤාෙයව, එකයවොකාරෙයව චතුයවොකාරෙයව
පඤ්චයවොකාරෙයව, අතීයත අනා යත පච්චුප්පන්යන, 
දිට්ඨසුතමුතවිඤ්ඤාතබ්යබසුධම්යමසුවිසටාවිත්ථතාතිවිසත්තිකා. 

යලොයකති අපායයලොයක මනුස්සයලොයක යදවයලොයක, ෙන්ධයලොයක

ධාතුයලොයකආයතනයලොයක. සයතොති චතූහි කාරයණහි සයතො – කායය
කායානුපස්සනාසතිපට්ඨානං ොයවන්යතො සයතො, යවදනාසු…යප.… 
චිත්යත…ධම්යමසුධම්මානුපස්සනාසතිපට්ඨානංොයවන්යතොසයතො. 

අපයරහිපි චතූහි කාරයණහි සයතො – අසතිපරිවජ්ජනාය සයතො, 
සතිකරණීයානං ධම්මානං කතත්තා සයතො, සතිපරිබන්ධානං ධම්මානං
හතත්තාසයතො, සතිනිමිත්තානං ධම්මානංඅසම්මුට්ඨත්තා සයතො. 

අපයරහිපි චතූහි කාරයණහි සයතො – සතියා සමන්නා තත්තා සයතො, 
සතියා වසිතත්තා සයතො, සතියා පාගුඤ්ඤතාය සයතො, සතියා
අපච්යචොයරොහණතාය [අපච්යචොයරොපනතාය(සී.)] සයතො. 

අපයරහිපි චතූහි කාරයණහි සයතො – සත්තත්තා සයතො, සන්තත්තා
සයතො, සමිතත්තා සයතො, සන්තධම්මසමන්නා තත්තා සයතො. 
බුද්ධානුස්සතියා සයතො, ධම්මානුස්සතියා සයතො, සඞ් ානුස්සතියා සයතො, 
සීලානුස්සතියා සයතො, චා ානුස්සතියා සයතො, යදවතානුස්සතියා සයතො, 
ආනාපානස්සතියා සයතො, මරණස්සතියා සයතො, කාය තාසතියා සයතො, 
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උපසමානුස්සතියා සයතො. යා සති අනුස්සති පටිස්සති සති සරණතා
ධාරණතා අපිලාපනතා අසම්මුස්සනතා සති සතින්ද්රියං සතිබලං සම්මාසති
සතිසම්යබොජ්ඣඞ්ය ො එකායනමග්ය ො, අයං වුච්චති සති. ඉමාය සතියා
උයපයතො යහොති සමුයපයතො උප යතො සමුප යතො උපපන්යනො
සමුපපන්යනොසමන්නා යතො, යසොවුච්චතිසයතො. 

යසොමං විසත්තිකං යලොයක, සයතො සමතිවත්තතීති. යලොයක වා සා
විසත්තිකා, යලොයක වා තං විසත්තිකං සයතො තරති උත්තරති පතරති
සමතික්කමති වීතිවත්තතීති – යසොමං විසත්තිකං යලොයක, සයතො
සමතිවත්තති. 

යතනාහෙ වා– 

‘‘යයොකායම පරිවජ්යජති, සප්පස්යසවපදා සියරො; 
යසොමංවිසත්තිකංයලොයක, සයතොසමතිවත්තතී’’ති. 

4. 

යෙත්තංවත්ථුංහි ඤ්ඤංවා,  වාස්සං දාසයපොරිසං; 

ථියෙොබන්ධූපුථුකායම, යෙොනය ො අනුගිජ්ඣති. 

යෙත්තං වත්ථුං හි ඤ්ඤං වාති. යෙත්තන්ති සාලික්යෙත්තං
වීහික්යෙත්තං මුග් ක්යෙත්තං මාසක්යෙත්තං යවක්යෙත්තං 

ය ොධුමක්යෙත්තං තිලක්යෙත්තං. වත්ථුන්ති  රවත්ථුං යකොට්ඨකවත්ථුං

පුයරවත්ථුංපච්ඡාවත්ථුංආරාමවත්ථුං විහාරවත්ථුං. හි ඤ්ඤන්තිහිරඤ්ඤං
වුච්චතිකහාපයණොති–යෙත්තංවත්ථුං හිරඤ්ඤංවා. 

 වාස්සංදාසයපොරිසන්ති.  වන්ති වා [ ායවො(ක.)] වුච්චන්ති. අස්සාති

පසුකාදයයො වුච්චන්ති. දාසාතිචත්තායරො දාසා – අන්යතොජාතයකො දායසො, 
ධනක්කීතයකොදායසො, සාමං වාදාසබයංඋයපති, අකාමයකොවාදාසවිසයං
උයපති. 

‘‘ආමාය දාසාපිෙවන්තියහයක, ධයනනකීතාපි ෙවන්තිදාසා; 
සාමඤ්චඑයකඋපයන්තිදාසයං, ෙයාපනුණ්ණාපිෙවන්ති දාසා’’ති. 

පුරිසාති තයයො පුරිසා – ෙතකා, කම්මකරා, උපජීවියනොති –  වාස්සං
දාසයපොරිසං. 

ථියෙො බන්ධූ පුථු කායමති. ථියෙොති ඉත්ථිපරිග් යහො වුච්චති. බන්ධූති 
චත්තායරො බන්ධූ – ඤාතිබන්ධවාපි බන්ධු, ය ොත්තබන්ධවාපි බන්ධු, 

මන්තබන්ධවාපි බන්ධු, සිප්පබන්ධවාපි බන්ධු. පුථු කායමති බහූ කායම.
එයතපුථුකාමාමනාපිකාරූපා…යප.… මනාපිකාය ොට්ඨබ්බාති–ථියයො
බන්ධූපුථුකායම. 



ඛුද්දකනිකායය මහානිද්යදසපාළි අට්ඨකවග්ය ො 
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පටුන 

යෙො නය ො අනුගිජ්ඣතීති. යෙොති යයො යාදියසො යථායුත්යතො
යථාවිහියතො යථාපකායරො යංඨානප්පත්යතො යංධම්මසමන්නා යතො
ෙත්තියයො වා බ්රාහ්මයණො වා යවස්යසො වා සුද්යදො වා  හට්යඨො වා

පබ්බජියතො ප්වායදයවොවාමනුස්යසොවා. නය ොතිසත්යතොනයරොමානයවො

යපොයසො පුග් යලො ජීයවො ජාගු ජන්තු ඉන්දගු මනුයජො. අනුගිජ්ඣතීති
කියලසකායමන වත්ථුකායමසු ගිජ්ඣති අනුගිජ්ඣති පලිගිජ්ඣති
පලිබජ්ඣතීති–යයොනයරොඅනුගිජ්ඣති. 

යතනාහෙ වා– 

‘‘යෙත්තංවත්ථුංහිරඤ්ඤංවා,  වාස්සංදාසයපොරිසං; 
ථියයොබන්ධූපුථුකායම, යයොනයරොඅනුගිජ්ඣතී’’ති. 

5. 

අබලානංබලීෙන්ති, මද්දන්යතනං පරිස්සො; 

තයතොනංදුක්ෙමන්යවති, නාවං භින්නමියවොදකං. 

අබලා නං බලීෙන්තීති. අබලාති අබලා කියලසා දුබ්බලා අප්පබලා
අප්පථාමකාහීනානිහීනා() [(පරිහීනා)(සී.සයා.)] ඔමකාලාමකාඡතුක්කා
පරිත්තා. යත කියලසා තං පුග් ලං සහන්ති පරිසහන්ති අභිෙවන්ති
අජ්යඣොත්ථරන්ති පරියාදියන්ති මද්දන්තීති, එවම්පි අබලා නං බලීයන්ති.
අථවා, අබලංපුග් ලං දුබ්බලංඅප්පබලංඅප්පථාමකංහීනං නිහීනංඔමකං
ලාමකං ඡතුක්කං පරිත්තං, යස්ස නත්ථි සද්ධාබලං වීරියබලං සතිබලං
සමාධිබලං පඤ්ඤාබලං හිරිබලං ඔත්තප්පබලං. යතකියලසා තං පුග් ලං
සහන්තිපරිසහන්ති අභිෙවන්තිඅජ්යඣොත්ථරන්තිපරියාදියන්තිමද්දන්තීති
–එවම්පිඅබලානං බලීයන්තීති. 

මද්දන්යත නං පරිස්සොති. ද්යව පරිස්සයා – පාකටපරිස්සයා ච

පටිච්ඡන්නපරිස්සයා ච. කතයම පාකටපරිස්සො? සීහා බයග් ා දීපී අච්ඡා
තරච්ඡායකොකාමහිංසා [මහිසා(සී.සයා.)] හත්ථීඅහිවිච්ඡිකාසතපදී, යචොරා 
වා අස්සු මානවා වා කතකම්මා වා අකතකම්මා වා, චක්ඛුයරොය ො
යසොතයරොය ො  ානයරොය ො ජිව්හායරොය ො කායයරොය ො සීසයරොය ො
කණ්ණයරොය ොමුෙයරොය ොදන්තයරොය ො, කායසොසායසො පිනායසොඩායහො
ජයරො, කුච්ඡියරොය ො මුච්ඡා පක්ෙන්දිකා සූලා විසූචිකා, කුට්ඨං  ණ්යඩො 
කිලායසො යසොයසො අපමායරො, දද්දු කණ්ඩු කච්ඡු රෙසා [රක්ෙසා (ක.)] 
විතච්ඡිකා යලොහිතපිත්තං, මධුයමයහො අංසා පිළකා ෙ න්දලා, 
පිත්තසමුට්ඨානාආබාධායසම්හසමුට්ඨානාආබාධාවාතසමුට්ඨානාආබාධා
සන්නිපාතිකා ආබාධා උතුපරිණාමජා ආබාධා විසමපරිහාරජා ආබාධා, 
ඔපක්කමිකාආබාධාකම්මවිපාකජාආබාධා, සීතංඋණ්හංජි ච්ඡා පිපාසා
උච්චායරො පස්සායවො ඩංසමකසවාතාතපසරීසපසම් ස්සා ඉති වා – ඉයම
වුච්චන්තිපාකටපරිස්සයා. 
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කතයම පටිච්ඡන්නපරිස්සො? කායදුච්චරිතං වචීදුච්චරිතං 
මයනොදුච්චරිතං, කාමච්ඡන්දනීවරණං බයාපාදනීවරණං ථිනමිද්ධනීවරණං
උද්ධච්චකුක්කුච්චනීවරණං විචිකිච්ඡානීවරණං, රාය ො යදොයසො යමොයහො 
යකොයධො උපනායහො මක්යෙො පළායසො ඉස්සා මච්ඡරියං, මායා සායඨයයං
ථම්යෙො සාරම්යෙො මායනො අතිමායනො මයදො පමායදො, සබ්යබ කියලසා
සබ්යබ දුච්චරිතා සබ්යබ දරථා සබ්යබ පරිළාහා සබ්යබ සන්තාපා
සබ්බාකුසලාභිසඞ්ොරා–ඉයමවුච්චන්ති පටිච්ඡන්නපරිස්සයා. 

පරිස්සොතියකනට්යඨනපරිස්සයා? පරිසහන්තීතිපරිස්සයා, පරිහානාය
සංවත්තන්තීති පරිස්සයා, තත්රාසයාති පරිස්සයා. කථං පරිසහන්තීති
පරිස්සයා? යත පරිස්සයා තං පුග් ලං සහන්ති පරිසහන්ති අභිෙවන්ති
අජ්යඣොත්ථරන්ති පරියාදියන්ති මද්දන්ති. එවං පරිසහන්තීති පරිස්සයා.
කථං පරිහානාය සංවත්තන්තීති පරිස්සයා? යත පරිස්සයා කුසලානං
ධම්මානං අන්තරායාය පරිහානාය සංවත්තන්ති. කතයමසං කුසලානං
ධම්මානං? සම්මාපටිපදාය අනුයලොමපටිපදාය අපච්චනීකපටිපදාය 
අවිරුද්ධපටිපදාය අන්වත්ථපටිපදාය ධම්මානුධම්මපටිපදාය, සීයලසු
පරිපූරිකාරිතාය ඉන්ද්රියයසු ගුත්තද්වාරතාය යෙොජයන මත්තඤ්ඤුතාය, 
ජා රියානුයයො ස්ස සතිසම්පජඤ්ඤස්ස, චතුන්නං සතිපට්ඨානානං
ොවනානුයයො ස්ස චතුන්නංසම්මප්පධානානංොවනානුයයො ස්සචතුන්නං
ඉද්ධිපාදානංොවනානුයයො ස්ස, පඤ්චන්නංඉන්ද්රියානංොවනානුයයො ස්ස
පඤ්චන්නං බලානං ොවනානුයයො ස්ස, සත්තන්නං යබොජ්ඣඞ් ානං
ොවනානුයයො ස්ස අරියස්ස අට්ඨඞ්ගිකස්සමග් ස්සොවනානුයයො ස්ස –
ඉයමසං කුසලානං ධම්මානං අන්තරායාය පරිහානාය සංවත්තන්ති. එවං
පරිහානායසංවත්තන්තීති–පරිස්සයා. 

කථං තත්රාසයාති පරිස්සයා? තත්යථයත පාපකා අකුසලා ධම්මා 
උප්පජ්ජන්ති අත්තොවසන්නිස්සයා. යථා බියල බිලාසයා පාණා සයන්ති, 
දයක දකාසයා පාණා සයන්ති, වයන වනාසයා පාණා සයන්ති, රුක්යෙ
රුක්ොසයා පාණා සයන්ති, එවයමව තත්යථයත පාපකා අකුසලා ධම්මා
උප්පජ්ජන්තිඅත්තොවසන්නිස්සයා.එවම්පි තත්රාසයාති–පරිස්සයා. 

වුත්තඤ්යහතංෙ වතා– 

‘‘සාන්යතවාසියකො, භික්ෙයව, භික්ඛුසාචරියයකොදුක්ෙංන ාසු විහරති.
කථඤ්ච, භික්ෙයව, භික්ඛු සාන්යතවාසියකො සාචරියයකො දුක්ෙං න  ාසු
විහරති? ඉධ, භික්ෙයව, භික්ඛුයනො චක්ඛුනාරූපං දිස්වා උප්පජ්ජන්ති යය
පාපකා අකුසලා ධම්මා සරසඞ්කප්පා සඤ්යඤොජනියා, තයස්ස අන්යතො
වසන්ති අන්වාසවන්ති පාපකා අකුසලා ධම්මාති – තස්මා
සාන්යතවාසියකොති වුච්චති.යතනං සමුදාචරන්ති.සමුදාචරන්තිනංපාපකා
අකුසලාධම්මාති–තස්මාසාචරියයකොති වුච්චති. 
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‘‘පුන චපරං, භික්ෙයව, භික්ඛුයනො යසොයතන සද්දං සුත්වා,  ායනන
 න්ධං  ායිත්වා, ජිව්හාය රසං සායිත්වා, කායයන ය ොට්ඨබ්බං ඵුසිත්වා, 
මනසා ධම්මං විඤ්ඤාය උප්පජ්ජන්ති යය පාපකා අකුසලා ධම්මා
සරසඞ්කප්පා සඤ්යඤොජනියා, තයස්ස අන්යතො වසන්ති අන්වාසවන්ති
පාපකා අකුසලා ධම්මාති – තස්මා සාන්යතවාසියකොති වුච්චති. යත නං 
සමුදාචරන්ති. සමුදාචරන්ති නං පාපකා අකුසලා ධම්මාති – තස්මා
සාචරියයකොති වුච්චති. එවං යෙො, භික්ෙයව, භික්ඛු සාන්යතවාසියකො
සාචරියයකොදුක්ෙංන ාසු විහරතී’’ති.එවම්පිතත්රාසයාති–පරිස්සයා. 

වුත්තඤ්යහතං ෙ වතා– 

‘‘තයයොයම, භික්ෙයව, අන්තරාමලා–අන්තරාඅමිත්තාඅන්තරාසපත්තා 
අන්තරාවධකා අන්තරාපච්චත්ථිකා. කතයම තයයො? යලොයෙො, භික්ෙයව, 
අන්තරාමලං [අන්තරාමයලො (සයා.)] අන්තරාඅමිත්යතො අන්තරාසපත්යතො 
අන්තරාවධයකො අන්තරාපච්චත්ථියකො. යදොයසො…යප.… යමොයහො, 
භික්ෙයව, අන්තරාමලං අන්තරාඅමිත්යතො අන්තරාසපත්යතො
අන්තරාවධයකො අන්තරාපච්චත්ථියකො. ඉයම යෙො, භික්ෙයව, තයයො
අන්තරාමලා – අන්තරාඅමිත්තා අන්තරාසපත්තා අන්තරාවධකා 
අන්තරාපච්චත්ථිකා. 

‘‘අනත්ථජනයනොයලොයෙො, යලොයෙොචිත්තප්පයකොපයනො; 
ෙයමන්තරයතොජාතං, තංජයනොනාවබුජ්ඣති. 

‘‘ලුද්යධොඅත්ථංනජානාති, ලුද්යධොධම්මංනපස්සති; 
අන්ධන්තමං [අන්ධතමං (සයා. ක.)] තදා යහොති, යං යලොයෙො
සහයතනරං. 

‘‘අනත්ථජනයනො යදොයසො, යදොයසොචිත්තප්පයකොපයනො; 
ෙයමන්තරයතොජාතං, තංජයනොනාවබුජ්ඣති. 

‘‘කුද්යධොඅත්ථංනජානාති, කුද්යධොධම්මංනපස්සති; 
අන්ධන්තමං තදායහොති, යංයදොයසොසහයත නරං. 

‘‘අනත්ථජනයනො යමොයහො, යමොයහොචිත්තප්පයකොපයනො; 
ෙයමන්තරයතොජාතං, තංජයනොනාවබුජ්ඣති. 

‘‘මූළ්යහොඅත්ථංනජානාති, මූළ්යහොධම්මංනපස්සති; 
අන්ධන්තමංතදායහොති, යංයමොයහොසහයතනර’’න්ති. 

එවම්පිතත්රාසයාති–පරිස්සයා. 

වුත්තම්පි යහතං ෙ වතා – ‘‘තයයො යෙො, මහාරාජ, පුරිසස්ස ධම්මා 
අජ්ඣත්තං උප්පජ්ජමානා උප්පජ්ජන්ති, අහිතාය දුක්ොය අ ාසුවිහාරාය.
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කතයම තයයො? යලොයෙො යෙො, මහාරාජ, පුරිසස්ස ධම්යමො අජ්ඣත්තං
උප්පජ්ජමායනොඋප්පජ්ජති, අහිතාය දුක්ොය අ ාසුවිහාරාය. යදොයසො යෙො, 
මහාරාජ…යප.… යමොයහො යෙො, මහාරාජ, පුරිසස්ස ධම්යමො අජ්ඣත්තං
උප්පජ්ජමායනො උප්පජ්ජති, අහිතාය දුක්ොය අ ාසුවිහාරාය. ඉයම යෙො, 
මහාරාජ, තයයො පුරිසස්ස ධම්මා අජ්ඣත්තං උප්පජ්ජමානා උප්පජ්ජන්ති, 
අහිතාය දුක්ොයඅ ාසුවිහාරාය. 

‘‘යලොයෙො යදොයසොචයමොයහොච, පුරිසංපාපයචතසං; 
හිංසන්තිඅත්තසම්භූතා, තචසාරංවසම් ල’’න්ති. 

එවම්පිතත්රාසයාති–පරිස්සයා. 

වුත්තම්පි යචතංෙ වතා– 

‘‘රාය ො ච යදොයසො ච ඉයතොනිදානා, අරති රති යලොමහංයසො
ඉයතොජා; 
ඉයතො සමුට්ඨාය මයනොවිතක්කා, කුමාරකා
ධඞ්කමියවොස්සජන්තී’’ති [ධඞ්කමියවොස්සජ්ජන්ති(සයා.)]. 

එවම්පි තත්රාසයාති – පරිස්සයා. මද්දන්යත නං පරිස්සොති. යත
පරිස්සයා තං පුග් ලං සහන්ති පරිසහන්ති අභිෙවන්ති අජ්යඣොත්ථරන්ති
පරියාදියන්තිමද්දන්තීති–මද්දන්යතනංපරිස්සයා. 

තයතො නං දුක්ෙමන්යවතීති. තයතොති තයතො තයතො පරිස්සයයතො තං
පුග් ලංදුක්ෙංඅන්යවතිඅනු ච්ඡතිඅන්වායිකංයහොති, ජාතිදුක්ෙං අන්යවති
අනු ච්ඡති අන්වායිකං යහොති, ජරාදුක්ෙං අන්යවති අනු ච්ඡති අන්වායිකං
යහොති, බයාධිදුක්ෙං අන්යවති අනු ච්ඡති අන්වායිකං යහොති, මරණදුක්ෙං
අන්යවති අනු ච්ඡති අන්වායිකං යහොති, 
යසොකපරියදවදුක්ෙයදොමනස්සුපායාසදුක්ෙංඅන්යවතිඅනු ච්ඡතිඅන්වායිකං
යහොති, යනරයිකංදුක්ෙං, තිරච්ඡානයයොනිකංදුක්ෙං, යපත්තිවිසයිකංදුක්ෙං
අන්යවති අනු ච්ඡති අන්වායිකං යහොති, මානුසිකං දුක්ෙං…
 බ්යෙොක්කන්තිමූලකං දුක්ෙං…  බ්යෙ ඨිතිමූලකං දුක්ෙං…  බ්ො
වුට්ඨානමූලකං දුක්ෙං… ජාතස්සූපනිබන්ධකං දුක්ෙං… ජාතස්ස
පරායධයයකං දුක්ෙං… අත්තූපක්කමං දුක්ෙං… පරූපක්කමං දුක්ෙං 
අන්යවති අනු ච්ඡති අන්වායිකං යහොති, දුක්ෙදුක්ෙං අන්යවති අනු ච්ඡති 
අන්වායිකං යහොති, සඞ්ොරදුක්ෙං… විපරිණාමදුක්ෙං … චක්ඛුයරොය ො
යසොතයරොය ො  ානයරොය ො ජිව්හායරොය ො කායයරොය ො සීසයරොය ො
කණ්ණයරොය ොමුෙයරොය ො දන්තයරොය ො, කායසොසායසොපිනායසොඩායහො
ජයරො, කුච්ඡියරොය ො මුච්ඡා පක්ෙන්දිකා සූලා විසූචිකා, කුට්ඨං  ණ්යඩො
කිලායසො යසොයසො අපමායරො, දද්දු කණ්ඩු කච්ඡු රෙසා විතච්ඡිකා
යලොහිතපිත්තං, මධුයමයහොඅංසාපිළකාෙ න්දලාපිත්තසමුට්ඨානාආබාධා 
යසම්හසමුට්ඨානා ආබාධා වාතසමුට්ඨානා ආබාධා සන්නිපාතිකා ආබාධා 
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උතුපරිණාමජා ආබාධා විසමපරිහාරජා ආබාධා, ඔපක්කමිකා ආබාධා 
කම්මවිපාකජාආබාධා, සීතංඋණ්හංජි ච්ඡා පිපාසාඋච්චායරොපස්සායවො 
ඩංසමකසවාතාතපසරීසපසම් ස්සදුක්ෙං…මාතුමරණංදුක්ෙං…පිතුමරණං
දුක්ෙං…ොතුමරණං දුක්ෙං…ෙගිනිමරණංදුක්ෙං…පුත්තමරණංදුක්ෙං…
ධීතුමරණං දුක්ෙං … ඤාතිබයසනං දුක්ෙං… යෙො බයසනං දුක්ෙං…
යරො බයසනංදුක්ෙං… සීලබයසනංදුක්ෙං…දිට්ඨිබයසනංදුක්ෙංඅන්යවති
අනු ච්ඡතිඅන්වායිකංයහොතීති – තයතොනංදුක්ෙමන්යවති. 

නාවංභින්නමියවොදකන්ති.යථාභින්නං නාවංදකයමසිං [උදකදායියතො
(සී.), උදකංඅන්වායිකං (සයා.)] තයතොතයතොඋදකංඅන්යවතිඅනු ච්ඡති
අන්වායිකංයහොති, පුරයතොපිඋදකංඅන්යවති අනු ච්ඡතිඅන්වායිකංයහොති, 
පච්ඡයතොපි… යහට්ඨයතොපි… පස්සයතොපි උදකං අන්යවති අනු ච්ඡති
අන්වායිකංයහොති; එවයමවතයතොතයතොපරිස්සයයතොතංපුග් ලංදුක්ෙං 
අන්යවති අනු ච්ඡති අන්වායිකං යහොති, ජාතිදුක්ෙං අන්යවති අනු ච්ඡති
අන්වායිකං යහොති…යප.… දිට්ඨිබයසනං දුක්ෙං අන්යවති අනු ච්ඡති
අන්වායිකංයහොතීති–නාවං භින්නමියවොදකං. 

යතනාහෙ වා– 

‘‘අබලානංබලීයන්ති, මද්දන්යතනංපරිස්සයා; 
තයතොනංදුක්ෙමන්යවති, නාවංභින්නමියවොදක’’න්ති. 

6. 

තස්මා ජන්තුසදාසයතො, කාමානිපරිවජ්ජයෙ; 

යතපහාෙතය ඔඝං, නාවංසිත්වාව පා ගූ. 

තස්මා ජන්තු සදා සයතොති. තස්මාති තස්මා තංකාරණා තංයහතු
තප්පච්චයා තංනිදානා එතංආදීනවං සම්පස්සමායනොකායමසූති – තස්මා. 

ජන්තූති සත්යතො නයරො මානයවො යපොයසො පුග් යලො ජීයවො ජාගු ජන්තු

ඉන්දගුමනුයජො. සදාති සදාසබ්බදාසබ්බකාලංනිච්චකාලංධුවකාලංසතතං
සමිතං අබ්යබොකිණ්ණං යපොඞ්ොනුයපොඞ්ෙං උදකූමිකජාතං අවීචි සන්තති
සහිතං  ස්සිතං [ඵුසිතං (සී. සයා.)], පුයරෙත්තං පච්ඡාෙත්තං පුරිමයාමං
මජ්ඣිමයාමං පච්ඡිමයාමං, කායළ ජුණ්යහ වස්යස යහමන්යත ගිම්යහ, 
පුරියම වයයොෙන්යධ මජ්ඣියම වයයොෙන්යධ පච්ඡියම වයයොෙන්යධ. 

සයතොති චතූහි කාරයණහි සයතො – කායය කායානුපස්සනාසතිපට්ඨානං 
ොයවන්යතො සයතො, යවදනාසු… චිත්යත… ධම්යමසු
ධම්මානුපස්සනාසතිපට්ඨානංොයවන්යතො සයතො.අපයරහිචතූහි කාරයණහි
සයතො…යප.…යසොවුච්චතිසයතොති– තස්මාජන්තුසදාසයතො. 

කාමානිපරිවජ්ජයෙති. කාමාතිඋද්දානයතො ද්යවකාමා–වත්ථුකාමාච
කියලසකාමා ච…යප.… ඉයම වුච්චන්ති වත්ථුකාමා…යප.… ඉයම 



ඛුද්දකනිකායය මහානිද්යදසපාළි අට්ඨකවග්ය ො 
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වුච්චන්ති කියලසකාමා. කාමානි පරිවජ්ජයෙති ද්වීහි කාරයණහි කායම
පරිවජ්යජයය– වික්ෙම්ෙනයතොවාසමුච්යඡදයතොවා.කථංවික්ෙම්ෙනයතො
කායම පරිවජ්යජයය? ‘‘අට්ඨිකඞ්කලූපමා කාමා අප්පස්සාදට්යඨනා’’ති
පස්සන්යතො වික්ෙම්ෙනයතො කායම පරිවජ්යජයය, ‘‘මංසයපසූපමා කාමා
බහුසාධාරණට්යඨනා’’තිපස්සන්යතොවික්ෙම්ෙනයතො කායමපරිවජ්යජයය, 
‘‘තිණුක්කූපමා කාමා අනුදහනට්යඨනා’’ති පස්සන්යතො වික්ෙම්ෙනයතො
කායම පරිවජ්යජයය…යප.… යනවසඤ්ඤානාසඤ්ඤායතනසමාපත්තිං
ොයවන්යතො වික්ෙම්ෙනයතො කායම පරිවජ්යජයය. එවං වික්ෙම්ෙනයතො
කායමපරිවජ්යජයය…යප.…එවං සමුච්යඡදයතොකායමපරිවජ්යජයයාති–
කාමානිපරිවජ්ජයය. 

යතපහාෙතය ඔඝන්ති. යතතිවත්ථුකායමපරිජානිත්වාකියලසකායම
පහාය පජහිත්වා වියනොයදත්වා බයන්තිං කරිත්වා අනොවං  මිත්වා; 
කාමච්ඡන්දනීවරණං පහාය පජහිත්වා වියනොයදත්වා බයන්තිං කරිත්වා
අනොවං  මිත්වා; බයාපාදනීවරණං…යප.… ථිනමිද්ධනීවරණං…
උද්ධච්චකුක්කුච්චනීවරණං… විචිකිච්ඡානීවරණං පහාය පජහිත්වා 
වියනොයදත්වා බයන්තිං කරිත්වා අනොවං  මිත්වා කායමො ං ෙයවො ං
දිට්යඨො ං අවිජ්යජො ං තයරයය උත්තයරයය පතයරයය සමතික්කයමයය
වීතිවත්යතයයාති–යත පහායතයරඔ ං. 

නාවං සිත්වාව පා ගූති. යථා  රුකං නාවං ොරිකං උදකං සිත්වා 
[සිඤ්චිත්වා (සී. සයා.)] ඔසිඤ්චිත්වා ඡඩ්යඩත්වා ලහුකාය නාවාය ඛිප්පං
ලහුං අප්පකසියරයනව පාරං  ච්යඡයය; එවයමවවත්ථුකායමපරිජානිත්වා
කියලසකායම පහාය පජහිත්වා වියනොයදත්වා බයන්තිං කරිත්වා අනොවං
 මිත්වා; කාමච්ඡන්දනීවරණං… බයාපාදනීවරණං… ථිනමිද්ධනීවරණං…
උද්ධච්චකුක්කුච්චනීවරණං… විචිකිච්ඡානීවරණං පහාය පජහිත්වා 
වියනොයදත්වා බයන්තිං කරිත්වා අනොවං  මිත්වා ඛිප්පං ලහුං
අප්පකසියරයනවපාරං  ච්යඡයය.පාරංවුච්චතිඅමතංනිබ්බානං.යයොයසො
සබ්බසඞ්ොරසමයථො සබ්බූපධිපටිනිස්සග්ය ො තණ්හක්ෙයයො විරාය ො

නියරොයධො නිබ්බානං. පා ං  ච්යඡෙයාති – පාරං අධි ච්යඡයය, පාරං

ඵුයසයය, පාරං සච්ඡිකයරයය. පා ගූති යයොපි පාරං  න්තුකායමො යසොපි 
පාරගූ; යයොපිපාරං ච්ඡතියසොපිපාරගූ; යයොපිපාරං යතො, යසොපිපාරගූ. 

වුත්තම්පියහතංෙ වතා– 

තිණ්යණොපාරඞ් යතොථයලතිට්ඨතිබ්රාහ්මයණොති.බ්රාහ්මයණොති යෙො, 
භික්ෙයව, අරහයතො එතං අධිවචනං. යසො අභිඤ්ඤාපාරගූ පරිඤ්ඤාපාරගූ
පහානපාරගූ ොවනාපාරගූ සච්ඡිකිරියාපාරගූ සමාපත්තිපාරගූ.
අභිඤ්ඤාපාරගූසබ්බධම්මානං, පරිඤ්ඤාපාරගූසබ්බදුක්ොනං, පහානපාරගූ
සබ්බකියලසානං, ොවනාපාරගූ චතුන්නං අරියමග් ානං, සච්ඡිකිරියාපාරගූ
නියරොධස්ස, සමාපත්තිපාරගූ සබ්බසමාපත්තීනං. යසො වසිප්පත්යතො



ඛුද්දකනිකායය මහානිද්යදසපාළි අට්ඨකවග්ය ො 

14 

පටුන 

පාරමිප්පත්යතොඅරියස්මිංසීලස්මිං, වසිප්පත්යතොපාරමිප්පත්යතො අරියස්මිං
සමාධිස්මිං, වසිප්පත්යතො පාරමිප්පත්යතො අරියාය පඤ්ඤාය, වසිප්පත්යතො 
පාරමිප්පත්යතො අරියාය විමුත්තියා. යසො පාරං  යතො පාරප්පත්යතො
අන්ත යතො අන්තප්පත්යතො යකොටි යතො යකොටිප්පත්යතො පරියන්ත යතො 
පරියන්තප්පත්යතො යවොසාන යතො යවොසානප්පත්යතො තාණ යතො
තාණප්පත්යතො යලණ යතො යලණප්පත්යතො සරණ යතො සරණප්පත්යතො
අෙය යතො අෙයප්පත්යතො අච්චුත යතො අච්චුතප්පත්යතො අමත යතො
අමතප්පත්යතො නිබ්බාන යතො නිබ්බානප්පත්යතො. යසො වුට්ඨවායසො
චිණ්ණචරයණො  තද්යධො  තදියසො  තයකොටියකො පාලිතබ්රහ්මචරියයො
උත්තමදිට්ඨිප්පත්යතො ොවිතමග්ය ො පහීනකියලයසො පටිවිද්ධාකුප්යපො
සච්ඡිකතනියරොයධො, දුක්ෙංතස්ස පරිඤ්ඤාතං, සමුදයයොපහීයනො, මග්ය ො
ොවියතො, නියරොයධො සච්ඡිකයතො, අභිඤ්යඤයයං අභිඤ්ඤාතං, 
පරිඤ්යඤයයං පරිඤ්ඤාතං, පහාතබ්බං පහීනං, ොයවතබ්බං ොවිතං, 
සච්ඡිකාතබ්බංසච්ඡිකතං. 

යසො උක්ඛිත්තපලිය ො සංකිණ්ණපරික්යෙො අබ්බුළ්යහසියකො
නිරග් යළො අරියයො පන්නද්ධයජො පන්නොයරො විසඤ්ඤුත්යතො
පඤ්චඞ් විප්පහීයනො ඡළඞ් සමන්නා යතො එකාරක්යෙො චතුරාපස්යසයනො
පනුණ්ණපච්යචකසච්යචො සමවයසට්යඨසයනො අනාවිලසඞ්කප්යපො 
පස්සද්ධකායසඞ්ොයරො සුවිමුත්තචිත්යතො සුවිමුත්තපඤ්යඤො යකවලී
වුසිතවා උත්තමපුරියසොපරමපුරියසොපරමපත්තිප්පත්යතො.යසොයනවාචිනති 
[යනව ආචිනාති(සී.සයා.)] නාපචිනති, අපචිනිත්වාඨියතො.යනව පජහතින
උපාදියති, පජහිත්වා ඨියතො. යනව සංසිබ්බති [යනව සියනති (සී.), යනව
විසීයනති (සයා.)] න උස්සියනති, විසිනිත්වා ඨියතො. යනව විධූයපති න
සන්ධූයපති, විධූයපත්වා ඨියතො. අයසක්යෙන සීලක්ෙන්යධන
සමන්නා තත්තා ඨියතො. අයසක්යෙන සමාධික්ෙන්යධන… අයසක්යෙන 
පඤ්ඤාක්ෙන්යධන… අයසක්යෙන විමුත්තික්ෙන්යධන… අයසක්යෙන 
විමුත්තිඤාණදස්සනක්ෙන්යධන සමන්නා තත්තා ඨියතො. සච්චං 
සම්පටිපාදියිත්වා ඨියතො. එජං සමතික්කමිත්වා ඨියතො. කියලසග්ගිං
පරියාදියිත්වා ඨියතො, අපරි මනතාය ඨියතො, කටං සමාදාය ඨියතො, 
මුත්තිපටියසවනතාය ඨියතො, යමත්තාය පාරිසුද්ධියා ඨියතො, කරුණාය…
මුදිතාය… උයපක්ොය පාරිසුද්ධියා ඨියතො, අච්චන්තපාරිසුද්ධියා ඨියතො, 
අකම්මයතාය [අතම්මයතාය (සී.), අකම්මඤ්ඤතාය (සයා.)] පාරිසුද්ධියා
ඨියතො, විමුත්තත්තා ඨියතො, සන්තුස්සිතත්තා ඨියතො, ෙන්ධපරියන්යත
ඨියතො, ධාතුපරියන්යත ඨියතො, ආයතනපරියන්යත ඨියතො,  තිපරියන්යත
ඨියතො, උපපත්තිපරියන්යත ඨියතො, පටිසන්ධිපරියන්යත ඨියතො, 
(ෙවපරියන්යත ඨියතො, සංසාරපරියන්යත ඨියතො වට්ටපරියන්යත ඨියතො, 
අන්තියමෙයවඨියතො,) [( ) නත්ථිසීහළයපොත්ථයක] අන්තියම සමුස්සයය
ඨියතො, අන්තිමයදහධයරොඅරහා. 

‘‘තස්සායංපච්ඡිමයකොෙයවො, චරියමොයංසමුස්සයයො; 
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ජාතිමරණසංසායරො, නත්ථිතස්සපුනබ්ෙයවො’’ති. 

නාවංසිත්වාවපාරගූති.යතනාහෙ වා– 

‘‘තස්මාජන්තුසදාසයතො, කාමානිපරිවජ්ජයය; 
යතපහායතයරඔ ං, නාවංසිත්වාවපාරගූ’’ති. 

කාමසුත්තනිද්යදයසොපඨයමො. 

2. ගුහට්ඨකසුත්තනිද්යදයසො 

අථ ගුහට්ඨකසුත්තනිද්යදසංවක්ෙති– 

7. 

සත්යතො ගුහාෙං බහුනාභිඡන්යනො, තිට්ඨං නය ො යමොහනස්මිං 

ප ාළ්යහො; 

දූය වියවකාහිතථාවියධොයසො, කාමාහියලොයකනහි සුප්පහාො. 

සත්යතො ගුහාෙං බහුනාභිඡන්යනොති. සත්යතොති හි යෙො වුත්තං, අපි ච

ගුහාතාවවත්තබ්බා. ගුහා වුච්චති කායයො.කායයොතිවාගුහාතිවායදයහොති 
වා සන්යදයහොති වා නාවාති වා රයථොති වා ධයජොති වා වම්මියකොති වා
න රන්තිවානිඩ්ඩන්තිවාකුටීතිවා ණ්යඩොතිවා කුම්යෙොතිවානාය ොති

වාකායස්යසතංඅධිවචනං. සත්යතො ගුහාෙන්තිගුහායංසත්යතොවිසත්යතො
ආසත්යතොලග්ය ොලග්ගියතොපලිබුද්යධො.යථා භිත්තිඛියලවානා දන්යත
වා  ණ්ඩං සත්තං විසත්තංආසත්තං ලග් ං ලග්ගිතං පලිබුද්ධං; එවයමව
ගුහායං සත්යතො විසත්යතො ආසත්යතො ලග්ය ො ලග්ගියතො පලිබුද්යධො. 
වුත්තඤ්යහතංෙ වතා– 

‘‘රූයපයෙො, රාධ, යයොඡන්යදොයයොරාය ොයානන්දීයාතණ්හායය 
උපයූපාදානා යචතයසො අධිට්ඨානාභිනියවසානුසයා, තත්ර සත්යතො තත්ර 
විසත්යතො; තස්මා සත්යතොති වුච්චති. යවදනාය යෙො, රාධ…යප.…
සඤ්ඤායයෙො, රාධ… සඞ්ොයරසුයෙො, රාධ…විඤ්ඤායණයෙො, රාධ, යයො
ඡන්යදො යයො රාය ො යා නන්දී යා තණ්හා යය උපයූපාදානා යචතයසො
අධිට්ඨානාභිනියවසානුසයා, තත්රසත්යතොතත්රවිසත්යතො; තස්මා සත්යතොති
වුච්චති. සත්යතොති ලග් නාධිවචන’’න්ති – සත්යතො ගුහායං. 

බහුනාභිඡන්යනොති බහුයකහි කියලයසහි ඡන්යනො, රාය න ඡන්යනො
යදොයසන ඡන්යනො යමොයහන ඡන්යනො යකොයධන ඡන්යනො උපනායහන
ඡන්යනො මක්යෙන ඡන්යනො පළායසන ඡන්යනො ඉස්සාය ඡන්යනො
මච්ඡරියයන ඡන්යනො මායාය ඡන්යනො සායඨයයයන ඡන්යනො ථම්යෙන
ඡන්යනො සාරම්යෙන ඡන්යනො මායනන ඡන්යනො අතිමායනන ඡන්යනො
මයදන ඡන්යනො පමායදන ඡන්යනො. සබ්බකියලයසහි සබ්බදුච්චරියතහි
සබ්බදරයථහි සබ්බපරිළායහහි සබ්බසන්තායපහි සබ්බාකුසලාභිසඞ්ොයරහි



ඛුද්දකනිකායය මහානිද්යදසපාළි අට්ඨකවග්ය ො 
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පටුන 

ඡන්යනොවිඡන්යනොඋච්ඡන්යනොආවුයතොනිවුයතො ඔවුයතො [ඔඵුයතො(සයා.)] 
පිහියතොපටිච්ඡන්යනො පටිකුජ්ජියතොති–සත්යතොගුහායංබහුනාභිඡන්යනො. 

තිට්ඨං නය ො යමොහනස්මිං ප ාළ්යහොති තිට්ඨන්යතො නයරො රත්යතො
රා වයසන තිට්ඨති, දුට්යඨො යදොසවයසන තිට්ඨති, මූළ්යහො යමොහවයසන
තිට්ඨති, විනිබද්යධොමානවයසන තිට්ඨති, පරාමට්යඨොදිට්ඨිවයසනතිට්ඨති, 
වික්යෙප යතො උද්ධච්චවයසන තිට්ඨති, අනිට්ඨඞ් යතො විචිකිච්ඡාවයසන
තිට්ඨති, ථාම යතොඅනුසයවයසනතිට්ඨති.එවම්පි තිට්ඨංනයරො. 

වුත්තඤ්යහතං ෙ වතා – ‘‘සන්ති, භික්ෙයව, චක්ඛුවිඤ්යඤයයා රූපා
ඉට්ඨා කන්තා මනාපා පියරූපා කාමූපසංහිතා රජනීයා, තඤ්යච භික්ඛු
අභිනන්දති අභිවදති අජ්යඣොසාය තිට්ඨති. සන්ති, භික්ෙයව, 
යසොතවිඤ්යඤයයා සද්දා…යප.…  ානවිඤ්යඤයයා  න්ධා… 
ජිව්හාවිඤ්යඤයයා රසා… කායවිඤ්යඤයයා ය ොට්ඨබ්බා…
මයනොවිඤ්යඤයයා ධම්මා ඉට්ඨා කන්තා මනාපා පියරූපා කාමූපසංහිතා
රජනීයා, තඤ්යච භික්ඛු අභිනන්දති අභිවදති අජ්යඣොසාය තිට්ඨතී’’ති.
එවම්පිතිට්ඨංනයරො. 

වුත්තඤ්යහතං ෙ වතා – ‘‘රූපූපයං වා, භික්ෙයව, විඤ්ඤාණං
තිට්ඨමානං තිට්ඨති, රූපාරම්මණං රූපපතිට්ඨං නන්දූපයසචනං වුද්ධිං
විරූළ්හිං යවපුල්ලං ආපජ්ජති. යවදනූපයං වා, භික්ෙයව…යප.…
සඤ්ඤූපයං… සඞ්ොරූපයංවා, භික්ෙයව, විඤ්ඤාණංතිට්ඨමානංතිට්ඨති, 
සඞ්ොරාරම්මණං සඞ්ොරපතිට්ඨංනන්දූපයසචනංවුද්ධිංවිරූළ්හිංයවපුල්ලං
ආපජ්ජතී’’ති.එවම්පි තිට්ඨංනයරො. 

වුත්තම්පියහතංෙ වතා–‘‘කබළීකායරයච, භික්ෙයව, ආහායරඅත්ථි 
රාය ො අත්ථිනන්දී අත්ථි තණ්හා, පතිට්ඨිතං තත්ථ විඤ්ඤාණං විරූළ්හං.
යත්ථ පතිට්ඨිතංවිඤ්ඤාණංවිරූළ්හං, අත්ථිතත්ථනාමරූපස්සාවක්කන්ති.
යත්ථ අත්ථි නාමරූපස්සාවක්කන්ති, අත්ථිතත්ථසඞ්ොරානං වුද්ධි. යත්ථ
අත්ථි සඞ්ොරානං වුද්ධි, අත්ථි තත්ථආයතිං පුනබ්ෙවාභිනිබ්බත්ති. යත්ථ
අත්ථි ආයතිං පුනබ්ෙවාභිනිබ්බත්ති, අත්ථි තත්ථ ආයතිං ජාතිජරාමරණං.
යත්ථ අත්ථි ආයතිං ජාතිජරාමරණං, සයසොකං තං, භික්ෙයව, සරජං
සඋපායාසන්තිවදාමී’’ති.එවම්පිතිට්ඨං නයරො. 

‘‘ ස්යස යච, භික්ෙයව, ආහායර…යප.… මයනොසඤ්යචතනාය යච, 
භික්ෙයව, ආහායර… විඤ්ඤායණ යච, භික්ෙයව, ආහායර අත්ථි රාය ො
අත්ථි නන්දී අත්ථි තණ්හා, පතිට්ඨිතං තත්ථ විඤ්ඤාණං විරූළ්හං. යත්ථ
පතිට්ඨිතං විඤ්ඤාණංවිරූළ්හං, අත්ථිතත්ථනාමරූපස්සාවක්කන්ති.යත්ථ
අත්ථි නාමරූපස්සාවක්කන්ති, අත්ථිතත්ථසඞ්ොරානං වුද්ධි. යත්ථ අත්ථි
සඞ්ොරානං වුද්ධි, අත්ථි තත්ථ ආයතිං පුනබ්ෙවාභිනිබ්බත්ති. යත්ථ අත්ථි
ආයතිං පුනබ්ෙවාභිනිබ්බත්ති, අත්ථි තත්ථ ආයතිං ජාතිජරාමරණං. යත්ථ
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අත්ථිආයතිංජාතිජරාමරණං, සයසොකංතං, භික්ෙයව, සරජං සඋපායාසන්ති
වදාමී’’ති.එවම්පිතිට්ඨංනයරො. 

යමොහනස්මිං ප ාළ්යහොති. යමොහනා වුච්චන්ති පඤ්ච කාමගුණා.
චක්ඛුවිඤ්යඤයයා රූපා ඉට්ඨා කන්තා මනාපා පියරූපා කාමූපසංහිතා
රජනීයා; යසොතවිඤ්යඤයයා සද්දා…  ානවිඤ්යඤයයා  න්ධා… 
ජිව්හාවිඤ්යඤයයා රසා… කායවිඤ්යඤයයා ය ොට්ඨබ්බා ඉට්ඨා කන්තා
මනාපා පියරූපා කාමූපසංහිතා රජනීයා. කිං කාරණා යමොහනා වුච්චන්ති
පඤ්චකාමගුණා? යයභුයයයන යදවමනුස්සා පඤ්චසුකාමගුයණසුමු්හන්ති
සම්මු්හන්ති සම්පමු්හන්ති, මූළ්හා සම්මූළ්හා සම්පමූළ්හා අවිජ්ජාය
අන්ධීකතා ආවුතා නිවුතා ඔවුතා පිහිතා පටිච්ඡන්නා පටිකුජ්ජිතා, තං

කාරණා යමොහනා වුච්චන්ති පඤ්ච කාමගුණා. යමොහනස්මිං ප ාළ්යහොති
යමොහනස්මිංප ාළ්යහො ඔ ාළ්යහොඅජ්යඣො ාළ්යහොනිමුග්ය ොති–තිට්ඨං
නයරොයමොහනස්මිංප ාළ්යහො. 

දූය  වියවකා හි තථාවියධො යසොති. වියවකාති තයයො වියවකා –
කායවියවයකො, චිත්තවියවයකො, උපධිවියවයකො. කතයමො කායවියවයකො? 
ඉධභික්ඛුවිවිත්තංයසනාසනංෙජතිඅරඤ්ඤංරුක්ෙමූලංපබ්බතංකන්දරං 
ගිරිගුහංසුසානංවනපත්ථංඅබ්යෙොකාසංපලාලපුඤ්ජං.කායයනවිවිත්යතො
විහරති.යසොඑයකො  ච්ඡති, එයකොතිට්ඨති, එයකොනිසීදති, එයකොයසයයං
කප්යපති, එයකො ාමංපිණ්ඩාය පවිසති, එයකොපටික්කමති, එයකොරයහො
නිසීදති, එයකො චඞ්කමං අධිට්ඨාති, එයකො චරති විහරති ඉරියති වත්තති
පායලතියයපතියායපති.අයං කායවියවයකො. 

කතයමො චිත්තවියවයකො? පඨමං ඣානං සමාපන්නස්ස නීවරයණහි
චිත්තං විවිත්තං යහොති. දුතියං ඣානං සමාපන්නස්ස විතක්කවිචායරහි 
චිත්තංවිවිත්තංයහොති.තතියංඣානංසමාපන්නස්සපීතියාචිත්තංවිවිත්තං
යහොති. චතුත්ථංඣානංසමාපන්නස්සසුෙදුක්යෙහිචිත්තංවිවිත්තංයහොති.
ආකාසානඤ්චායතනං සමාපන්නස්ස රූපසඤ්ඤාය පටි සඤ්ඤාය
නානත්තසඤ්ඤාය චිත්තං විවිත්තං යහොති. විඤ්ඤාණඤ්චායතනං
සමාපන්නස්ස ආකාසානඤ්චායතනසඤ්ඤාය චිත්තං විවිත්තං යහොති. 
ආකිඤ්චඤ්ඤායතනංසමාපන්නස්සවිඤ්ඤාණඤ්චායතනසඤ්ඤායචිත්තං
විවිත්තං යහොති. යනවසඤ්ඤානාසඤ්ඤායතනං සමාපන්නස්ස
ආකිඤ්චඤ්ඤායතනසඤ්ඤාය චිත්තං විවිත්තං යහොති. යසොතාපන්නස්ස
සක්කායදිට්ඨියා විචිකිච්ඡාය සීලබ්බතපරාමාසා දිට්ඨානුසයා 
විචිකිච්ඡානුසයා, තයදකට්යඨහි ච කියලයසහි චිත්තං විවිත්තං යහොති.
සකදා ාමිස්ස ඔළාරිකා කාමරා සඤ්යඤොජනා පටි සඤ්යඤොජනා
ඔළාරිකාකාමරා ානුසයාපටි ානුසයා, තයදකට්යඨහි චකියලයසහිචිත්තං
විවිත්තං යහොති. අනා ාමිස්ස අනුසහ තා කාමරා සඤ්යඤොජනා
පටි සඤ්යඤොජනා අනුසහ තා කාමරා ානුසයා පටි ානුසයා, 
තයදකට්යඨහිචකියලයසහිචිත්තංවිවිත්තංයහොති.අරහයතොරූපාරූපරා ා
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මානා උද්ධච්චා අවිජ්ජාය මානානුසයා ෙවරා ානුසයා අවිජ්ජානුසයා, 
තයදකට්යඨහි ච කියලයසහි බහිද්ධා ච සබ්බනිමිත්යතහි චිත්තං විවිත්තං 
යහොති.අයංචිත්තවියවයකො. 

කතයමො උපධිවියවයකො? උපධි වුච්චන්ති කියලසා ච ෙන්ධා ච 
අභිසඞ්ොරා ච. උපධිවියවයකො වුච්චති අමතං නිබ්බානං. යයො
සබ්බසඞ්ොරසමයථො සබ්බූපධිපටිනිස්සග්ය ො තණ්හක්ෙයයො විරාය ො
නියරොයධො නිබ්බානං. අයං උපධිවියවයකො. කායවියවයකො ච
වියවකට්ඨකායානං [වූපකට්ඨකායානං (සයා.)] යනක්ෙම්මාභිරතානං, 
චිත්තවියවයකො ච පරිසුද්ධචිත්තානං පරමයවොදානප්පත්තානං, 
උපධිවියවයකොචනිරූපධීනංපුග් ලානංවිසඞ්ොර තානං. 

දූය  වියවකා හීති. යයො යසො එවං ගුහායං සත්යතො, එවං බහුයකහි
කියලයසහි ඡන්යනො, එවං යමොහනස්මිං ප ාළ්යහො, යසො කායවියවකාපි
දූයර, චිත්තවියවකාපිදූයර, උපධිවියවකාපිදූයරවිදූයරසුවිදූයරනසන්තියක
න සාමන්තා අනාසන්යන වියවකට්යඨ [වවකට්යඨ (සී.), අනුපකට්යඨ

(සයා.)]. තථාවියධොති තාදියසො තස්සණ්ඨියතො තප්පකායරො තප්පටිොය ො
යයොයසො යමොහනස්මිංප ාළ්යහොති–දූයරවියවකාහිතථාවියධොයසො. 

කාමාහියලොයකනහිසුප්පහාොති. කාමාතිඋද්දානයතොද්යවකාමා–
වත්ථුකාමා ච කියලසකාමා ච. කතයම වත්ථුකාමා? මනාපිකා රූපා
මනාපිකා සද්දා මනාපිකා  න්ධා මනාපිකා රසා මනාපිකා ය ොට්ඨබ්බා, 
අත්ථරණාපාවුරණාදාසිදාසාඅයජළකාකුක්කුටසූකරාහත්ථි වාස්සවළවා, 
යෙත්තං වත්ථු හිරඤ්ඤං සුවණ්ණං,  ාමනි මරාජධානියයො රට්ඨඤ්ච 
ජනපයදො ච යකොයසො ච යකොට්ඨා ාරඤ්ච, යං කිඤ්චි රජනීයං වත්ථු –
වත්ථුකාමා. අපි ච අතීතා කාමා අනා තා කාමා පච්චුප්පන්නා කාමා, 
අජ්ඣත්තා කාමා බහිද්ධා කාමා අජ්ඣත්තබහිද්ධා කාමා, හීනා කාමා
මජ්ඣිමාකාමාපණීතාකාමා, ආපායිකාකාමා මානුසිකාකාමාදිබ්බාකාමා
පච්චුපට්ඨිතා කාමා, නිම්මිතා කාමා අනිම්මිතා කාමා පරනිම්මිතා කාමා, 
පරිග් හිතා කාමා අපරිග් හිතා කාමා, මමායිතා කාමා අමමායිතා කාමා, 
සබ්යබපි කාමාවචරා ධම්මා, සබ්යබපි රූපාවචරා ධම්මා, සබ්යබපි
අරූපාවචරා ධම්මා, තණ්හාවත්ථුකා තණ්හාරම්මණා කාමනීයට්යඨන
රජනීයට්යඨනමදනීයට්යඨනකාමා. ඉයමවුච්චන්තිවත්ථුකාමා. 

කතයම කියලසකාමා? ඡන්යදො කායමො රාය ො කායමො ඡන්දරාය ො
කායමො, සඞ්කප්යපො කායමො රාය ො කායමො සඞ්කප්පරාය ො කායමො, යයො 
කායමසුකාමච්ඡන්යදොකාමරාය ොකාමනන්දීකාමතණ්හාකාමස්යනයහො
කාමපරිළායහො කාමමුච්ඡා කාමජ්යඣොසානං කායමොය ො කාමයයොය ො
කාමුපාදානංකාමච්ඡන්දනීවරණං. 

‘‘අද්දසංකාමයතමූලං, සඞ්කප්පාකාමජායසි; 



ඛුද්දකනිකායය මහානිද්යදසපාළි අට්ඨකවග්ය ො 

19 

පටුන 

නතංසඞ්කප්පයිස්සාමි, එවංකාමනයහොහිසී’’ති.– 

ඉයමවුච්චන්තිකියලසකාමා. යලොයකති අපායයලොයකමනුස්සයලොයක

යදවයලොයක, ෙන්ධයලොයක ධාතුයලොයක ආයතනයලොයක. කාමා හි

යලොයක න හි සුප්පහාොති. කාමා හි යලොයක දුප්පහායා දුච්චජ්ජා
දුප්පරිච්චජ්ජා දුන්නිම්මදයා දුන්නියවඨයා දුබ්බිනියවඨයා දුත්තරා දුප්පතරා
දුස්සමතික්කමා දුබ්බිනිවත්තාති–කාමාහියලොයකනහිසුප්පහායා. 

යතනාහෙ වා– 

‘‘සත්යතො ගුහායං බහුනාභිඡන්යනො, තිට්ඨං නයරො යමොහනස්මිං 
ප ාළ්යහො; 
දූයර වියවකා හි තථාවියධො යසො, කාමා හි යලොයක න හි 
සුප්පහායා’’ති. 

8. 

ඉච්ඡානිදානාභවසාතබද්ධා, යතදුප්පමුඤ්ොනහි අඤ්ඤයමොක්ො; 

පච්ඡාපුය වාපිඅයපක්ෙමානා, ඉයමවකායම පුරියමවජප්පං. 

ඉච්ඡානිදානා භවසාතබද්ධාති. ඉච්ඡා වුච්චති තණ්හා. යයො රාය ො
සාරාය ො අනුනයයො අනුයරොයධො නන්දී නන්දිරාය ො, චිත්තස්ස සාරාය ො
ඉච්ඡාමුච්ඡාඅජ්යඣොසානංය යධොපලිය යධොසඞ්ය ොපඞ්යකො, එජාමායා
ජනිකා සඤ්ජනනීසිබ්බිනීජාලිනීසරිතාවිසත්තිකා, සුත්තංවිසටාආයූහිනී
දුතියා පණිධි ෙවයනත්ති, වනං වනයථො සන්ධයවො ස්යනයහො අයපක්ො
පටිබන්ධු, ආසාආසීසනාආසීසිතත්තං, රූපාසා සද්දාසා  න්ධාසා රසාසා
ය ොට්ඨබ්බාසා, ලාොසාධනාසාපුත්තාසාජීවිතාසා, ජප්පාපජප්පාඅභිජප්පා 
ජප්පනා ජප්පිතත්තං යලොලුප්පං යලොලුප්පායනා යලොලුප්පායිතත්තං
පුච්ඡඤ්ඡිකතා සාධුකමයතා, අධම්මරාය ො විසමයලොයෙො නිකන්ති
නිකාමනා පත්ථනා පිහනා සම්පත්ථනා, කාමතණ්හා ෙවතණ්හා
විෙවතණ්හා, රූපතණ්හා අරූපතණ්හා නියරොධතණ්හා, රූපතණ්හා
සද්දතණ්හා  න්ධතණ්හා රසතණ්හා ය ොට්ඨබ්බතණ්හා ධම්මතණ්හා, 
ඔය ො යයොය ො  න්යථො උපාදානං ආවරණං නීවරණං ඡදනං බන්ධනං, 
උපක්කියලයසො අනුසයයො පරියුට්ඨානං ලතා යවවිච්ඡං, දුක්ෙමූලං
දුක්ෙනිදානං දුක්ෙප්පෙයවොමාරපායසොමාරබළිසංමාරවිසයයො, තණ්හානදී
තණ්හාජාලං තණ්හා ද්දුලං තණ්හාසමුද්යදො අභිජ්ඣා යලොයෙො

අකුසලමූලං. ඉච්ඡානිදානාති ඉච්ඡානිදානකා ඉච්ඡායහතුකා ඉච්ඡාපච්චයා
ඉච්ඡාකාරණාඉච්ඡාපෙවාති– ඉච්ඡානිදානා. 

භවසාතබද්ධාති.එකංෙවසාතං–සුොයවදනා. ද්යවෙවසාතානි–සුො
ච යවදනා ඉට්ඨඤ්ච වත්ථු. තීණිෙවසාතානි – යයොබ්බඤ්ඤං, ආයරො යං, 
ජීවිතං. චත්තාරි ෙවසාතානි – ලායෙො, යයසො, පසංසා, සුෙං. පඤ්ච
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ෙවසාතානි– මනාපිකාරූපා, මනාපිකාසද්දා, මනාපිකා න්ධා, මනාපිකා
රසා, මනාපිකා ය ොට්ඨබ්බා. ඡ ෙවසාතානි – චක්ඛුසම්පදා, යසොතසම්පදා, 
 ානසම්පදා, ජිව්හාසම්පදා, කායසම්පදා, මයනොසම්පදා. ෙවසාතබද්ධා, 
සුොය යවදනාය සාතබද්ධා, ඉට්ඨස්මිං වත්ථුස්මිං බද්ධා, යයොබ්බඤ්යඤ
බද්ධා, ආයරොය ය බද්ධා, ජීවියත බද්ධා, ලායෙ බද්ධා, යයස බද්ධා, 
පසංසායං බද්ධා, සුයෙ බද්ධා, මනාපියකසු රූයපසු බද්ධා, සද්යදසු…
 න්යධසු… රයසසු… මනාපියකසු ය ොට්ඨබ්යබසු බද්ධා, චක්ඛුසම්පදාය
බද්ධා, යසොත ානජිව්හාකායමයනොසම්පදායබද්ධා, විබද්ධාආබද්ධා ලග් ා
ලග්ගිතාපලිබද්ධාති–ඉච්ඡානිදානාෙවසාතබද්ධා. 

යත දුප්පමුඤ්ො න හි අඤ්ඤයමොක්ොති යත වා ෙවසාතවත්ථූ 
දුප්පමුඤ්චා, සත්තා වා එත්යතො දුම්යමොචයා. කථං යත ෙවසාතවත්ථූ
දුප්පමුඤ්චා? සුො යවදනා දුප්පමුඤ්චා, ඉට්ඨං වත්ථු දුප්පමුඤ්චං, 
යයොබ්බඤ්ඤං දුප්පමුඤ්චං, ආයරො යං දුප්පමුඤ්චං, ජීවිතං දුප්පමුඤ්චං, 
ලායෙො දුප්පමුඤ්යචො, යයසො දුප්පමුඤ්යචො, පසංසා දුප්පමුඤ්චා, සුෙං
දුප්පමුඤ්චං, මනාපිකා රූපා දුප්පමුඤ්චා, මනාපිකා සද්දා…  න්ධා…
රසා… ය ොට්ඨබ්බා දුප්පමුඤ්චා, චක්ඛුසම්පදා දුප්පමුඤ්චා, 
යසොත ානජිව්හාකායමයනොසම්පදා දුප්පමුඤ්චා දුම්යමොචයා දුප්පයමොචයා
දුන්නියවඨයා දුබ්බිනියවඨයා, දුත්තරා දුප්පතරා දුස්සමතික්කමා
දුබ්බිනිවත්තා.එවංයතෙවසාතවත්ථූදුප්පමුඤ්චා. 

කථංසත්තාඑත්යතොදුම්යමොචයා? සුොයයවදනායසත්තාදුම්යමොචයා, 
ඉට්ඨස්මා වත්ථුස්මා දුම්යමොචයා, යයොබ්බඤ්ඤා දුම්යමොචයා, ආයරො යා
දුම්යමොචයා, ජීවිතා දුම්යමොචයා, ලාො දුම්යමොචයා, යසා දුම්යමොචයා, 
පසංසාය දුම්යමොචයා, සුො දුම්යමොචයා, මනාපියකහි රූයපහි දුම්යමොචයා, 
මනාපියකහි සද්යදහි…  න්යධහි… රයසහි…ය ොට්ඨබ්යබහි දුම්යමොචයා, 
චක්ඛුසම්පදාය දුම්යමොචයා, යසොත ානජිව්හාකායමයනොසම්පදාය
දුම්යමොචයා දුරුද්ධරා [දුද්ධරා (ක.)], දුස්සමුද්ධරා දුබ්බුට්ඨාපයා
දුස්සමුට්ඨාපයා දුන්නියවඨයා දුබ්බිනියවඨයා දුත්තරා දුප්පතරා
දුස්සමතික්කමා දුබ්බිනිවත්තා. එවං සත්තා එත්යතො දුම්යමොචයාති – යත
දුප්පමුඤ්චා. 

න හිඅඤ්ඤයමොක්ොතියතඅත්තනා පලිපපලිපන්නානසක්යකොන්ති
පරංපලිපපලිපන්නංඋද්ධරිතුං.වුත්තඤ්යහතංෙ වතා– ‘‘යසොවත, චුන්ද, 
අත්තනාපලිපපලිපන්යනොපරංපලිපපලිපන්නංඋද්ධරිස්සතීතියනතං ඨානං
විජ්ජති.යසොවත, චුන්ද, අත්තනාඅදන්යතොඅවිනීයතොඅපරිනිබ්බුයතොපරං 
දයමස්සතිවියනස්සතිපරිනිබ්බායපස්සතීතියනතංඨානංවිජ්ජතී’’ති.එවම්පි
නහි අඤ්ඤයමොක්ො. 

අථවානත්ථඤ්යඤොයකොචියමොයචතා. යතයදිමුඤ්යචයයං, සයකන
ථායමන සයකනබයලනසයකනවීරියයනසයකනපරක්කයමනසයකන
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පුරිසථායමන සයකන පුරිසබයලන සයකන පුරිසවීරියයන සයකන
පුරිසපරක්කයමන අත්තනා සම්මාපටිපදං අනුයලොමපටිපදං 
අපච්චනීකපටිපදං අන්වත්ථපටිපදං ධම්මානුධම්මපටිපදං පටිපජ්ජමානා 
මුඤ්යචයයන්ති.එවම්පිනහිඅඤ්ඤයමොක්ො. 

වුත්තම්පියහතංෙ වතා– 

‘‘නාහංසහිස්සාමිපයමොචනාය, කථංකථිංයධොතකකිඤ්චියලොයක; 
ධම්මඤ්ච යසට්ඨංඅභිජානමායනො, එවංතුවං ඔ මිමංතයරසී’’ති. 

එවම්පිනහිඅඤ්ඤයමොක්ො. 

වුත්තම්පියහතංෙ වතා– 

‘‘අත්තනාව කතංපාපං, අත්තනා සංකිලිස්සති; 
අත්තනාඅකතංපාපං, අත්තනාවවිසුජ්ඣති; 
සුද්ධීඅසුද්ධිපච්චත්තං, නාඤ්යඤොඅඤ්ඤංවියසොධයය’’ති. 

එවම්පිනහිඅඤ්ඤයමොක්ො. 

වුත්තම්පි යහතං ෙ වතා – ‘‘එවයමව යෙො, බ්රාහ්මණ, තිට්ඨයතව
නිබ්බානං, තිට්ඨතිනිබ්බාන ාමිමග්ය ො, තිට්ඨාමහං සමාදයපතා.අථචපන
මම සාවකා මයා එවං ඔවදියමානා එවං අනුසාසියමානා අප්යපකච්යච 
අච්චන්තනිට්ඨං නිබ්බානං ආරායධන්ති, එකච්යච නාරායධන්ති. එත්ථ
කයාහං, බ්රාහ්මණ, කයරොමි? මග් ක්ොයී, බ්රාහ්මණ, තථා යතො. මග් ං
බුද්යධොආචික්ෙති. අත්තනාපටිපජ්ජමානාමුඤ්යචයය’’න්ති. එවම්පිනහි 
අඤ්ඤයමොක්ොති–යතදුප්පමුඤ්චානහිඅඤ්ඤයමොක්ො. 

පච්ඡාපුය වාපිඅයපක්ෙමානාති.පච්ඡා වුච්චතිඅනා තං, පුයරවුච්චති
අතීතං. අපි ච අතීතං උපාදාය අනා තඤ්ච පච්චුප්පන්නඤ්ච පච්ඡා, 
අනා තං උපාදාය අතීතඤ්ච පච්චුප්පන්නඤ්ච පුයර.කථං පුයර අයපක්ෙං
කයරොති? ‘‘එවංරූයපො අයහොසිං අතීතමද්ධාන’’න්ති තත්ථ නන්දිං 
සමන්නායනති. ‘‘එවංයවදයනො අයහොසිං… එවංසඤ්යඤො අයහොසිං…
එවංසඞ්ොයරො අයහොසිං… එවංවිඤ්ඤායණො අයහොසිං අතීතමද්ධාන’’න්ති
තත්ථනන්දිං සමන්නායනති.එවම්පිපුයරඅයපක්ෙංකයරොති. 

අථවා ‘‘ඉතියමචක්ඛුඅයහොසිඅතීතමද්ධානං, ඉතිරූපා’’ති –තත්ථ 
ඡන්දරා පටිබද්ධංයහොතිවිඤ්ඤාණං.ඡන්දරා පටිබද්ධත්තාවිඤ්ඤාණස්ස 
තදභිනන්දති.තදභිනන්දන්යතොඑවම්පිපුයරඅයපක්ෙංකයරොති. ‘‘ඉතියම
යසොතං අයහොසි අතීතමද්ධානං, ඉති සද්දා’’ති…යප.… ‘‘ඉති යම  ානං
අයහොසි අතීතමද්ධානං, ඉති  න්ධා’’ති… ‘‘ඉති යම ජිව්හා අයහොසි
අතීතමද්ධානං, ඉති රසා’’ති… ‘‘ඉති යම කායයො අයහොසි අතීතමද්ධානං, 
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ඉති ය ොට්ඨබ්බා’’ති… ‘‘ඉති යම මයනො අයහොසි අතීතමද්ධානං, ඉති 
ධම්මා’’ති – තත්ථ ඡන්දරා පටිබද්ධං යහොති විඤ්ඤාණං.
ඡන්දරා පටිබද්ධත්තා විඤ්ඤාණස්සතදභිනන්දති.තදභිනන්දන්යතොඑවම්පි
පුයරඅයපක්ෙංකයරොති. 

අථ වා යානිස්සතානි පුබ්යබමාතු ායමනසද්ධිං හසිතලපිතකීළිතානි
තදස්සායදති තං නිකායමති, යතන ච විත්තිං ආපජ්ජති. එවම්පි පුයර
අයපක්ෙංකයරොති. 

කථං පච්ඡා අයපක්ෙං කයරොති? ‘‘එවංරූයපො සියං
අනා තමද්ධාන’’න්ති තත්ථනන්දිංසමන්නායනති.‘‘එවංයවදයනොසියං…
එවංසඤ්යඤො සියං… එවංසඞ්ොයරො සියං… එවංවිඤ්ඤායණො සියං
අනා තමද්ධාන’’න්ති තත්ථ නන්දිං සමන්නායනති. එවම්පි පච්ඡා 
අයපක්ෙංකයරොති. 

අථ වා ‘‘ඉති යම චක්ඛු සියා අනා තමද්ධානං, ඉති රූපා’’ති – 
අප්පටිලද්ධස්ස පටිලාොය චිත්තං පණිදහති. යචතයසො පණිධානපච්චයා
තදභිනන්දති. තදභිනන්දන්යතොඑවම්පිපච්ඡාඅයපක්ෙංකයරොති.‘‘ඉති යම
යසොතං සියා අනා තමද්ධානං, ඉති සද්දා’’ති… ‘‘ඉති යම  ානං සියා
අනා තමද්ධානං, ඉති  න්ධා’’ති…‘‘ඉතියමජිව්හාසියාඅනා තමද්ධානං, 
ඉති රසා’’ති… ‘‘ඉති යම කායයො සියා අනා තමද්ධානං, ඉති
ය ොට්ඨබ්බා’’ති… ‘‘ඉතියමමයනොසියාඅනා තමද්ධානං, ඉතිධම්මා’’ති–
අප්පටිලද්ධස්ස පටිලාොය චිත්තං පණිදහති. යචතයසො පණිධානපච්චයා
තදභිනන්දති.තදභිනන්දන්යතොඑවම්පිපච්ඡා අයපක්ෙංකයරොති. 

අථවා‘‘ඉමිනාහංසීයලනවාවයතනවාතයපනවාබ්රහ්මචරියයනවා 
යදයවො වා ෙවිස්සාමි යදවඤ්ඤතයරො වා’’ති – අප්පටිලද්ධස්ස පටිලාොය
චිත්තං පණිදහති.යචතයසොපණිධානපච්චයාතදභිනන්දති.තදභිනන්දන්යතො
එවම්පිපච්ඡාඅයපක්ෙං කයරොතීති–පච්ඡාපුයරවාපිඅයපක්ෙමානා. 

ඉයම ව කායම පුරියම ව ජප්පන්ති. ඉයම ව කායමති පච්චුප්පන්යන 
පඤ්ච කාමගුයණ ඉච්ඡන්තා සාදියන්තා පත්ථයන්තා පිහයන්තා
අභිජප්පන්තා. පුරියම ව ජප්පන්ති අතීයත පඤ්ච කාමගුයණ ජප්පන්තා
පජප්පන්තාඅභිජප්පන්තාති–ඉයමවකායමපුරියමව ජප්පං. 

යතනාහෙ වා– 

‘‘ඉච්ඡානිදානා ෙවසාතබද්ධා, යත දුප්පමුඤ්චා න හි 
අඤ්ඤයමොක්ො; 
පච්ඡා පුයර වාපි අයපක්ෙමානා, ඉයම ව කායම පුරියම ව 
ජප්ප’’න්ති. 
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9. 

කායමසු ගිද්ධාපසුතාපමූළ්හා, අවදානිොයතවිසයම නිවිට්ඨා; 

දුක්ඛූපනීතාපරියදවෙන්ති, කිංසූභවිස්සාම ඉයතොචුතායස. 

කායමසු ගිද්ධා පසුතා පමූළ්හාති. කාමාති උද්දානයතො ද්යව කාමා –
වත්ථුකාමාචකියලසකාමාච…යප.…ඉයම වුච්චන්තිවත්ථුකාමා…යප.…
ඉයම වුච්චන්ති කියලසකාමා. ය යධො වුච්චති තණ්හා. යයො රාය ො
සාරාය ො…යප.… අභිජ්ඣා යලොයෙො අකුසලමූලං. කියලසකායමන
වත්ථුකායමසු රත්තා ගිද්ධා  ධිතා මුච්ඡිතා අජ්යඣොසන්නා 
[අජ්යඣොපන්නා(සී.සයා.)] ලග් ාලග්ගිතාපලිබුද්ධාති–කායමසුගිද්ධා. 

පසුතාති යයපි කායම එසන්ති  යවසන්ති පරියයසන්ති, තච්චරිතා
තබ්බහුලා තග් රුකා, තන්නින්නා තප්යපොණා තප්පබ්ොරා තදධිමුත්තා
තදධිපයතයයා, යතපි කාමපසුතා. යයපි තණ්හාවයසන රූයප එසන්ති
 යවසන්ති පරියයසන්ති… සද්යද…  න්යධ… රයස…
ය ොට්ඨබ්යබ…යප.… පරියයසන්ති තච්චරිතා තබ්බහුලා තග් රුකා, 
තන්නින්නා තප්යපොණා තප්පබ්ොරා තදධිමුත්තා තදධිපයතයයා, යතපි
කාමපසුතා. යයපිතණ්හාවයසනරූයපපටිලෙන්ති…සද්යද…  න්යධ … 
රයස… ය ොට්ඨබ්යබ පටිලෙන්ති තච්චරිතා තබ්බහුලා තග් රුකා, 
තන්නින්නා තප්යපොණා තප්පබ්ොරා තදධිමුත්තා තදධිපයතයයා, යතපි 
කාමපසුතා. යයපි තණ්හාවයසන රූයප පරිභුඤ්ජන්ති … සද්යද… 
 න්යධ… රයස… ය ොට්ඨබ්යබ පරිභුඤ්ජන්ති තච්චරිතා තබ්බහුලා
තග් රුකා, තන්නින්නාතප්යපොණාතප්පබ්ොරාතදධිමුත්තාතදධිපයතයයා, 
යතපි කාමපසුතා. යථා කලහකාරයකො කලහපසුයතො, කම්මකාරයකො
කම්මපසුයතො, ය ොචයර චරන්යතො ය ොචරපසුයතො, ඣායී ඣානපසුයතො; 
එවයමවයයපිකායමඑසන්ති යවසතිපරියයසන්ති, තච්චරිතාතබ්බහුලා 
තග් රුකාතන්නින්නාතප්යපොණාතප්පබ්ොරාතදධිමුත්තාතදධිපයතයයා, 
යතපි කාමපසුතා. යයපි තණ්හාවයසන රූයප එසන්ති  යවසන්ති
පරියයසන්ති… සද්යද…  න්යධ… රයස… ය ොට්ඨබ්යබ…යප.…
පරියයසන්ති තච්චරිතා තබ්බහුලා තග් රුකා තන්නින්නා තප්යපොණා
තප්පබ්ොරා තදධිමුත්තා තදධිපයතයයා, යතපි කාමපසුතා. යයපි
තණ්හාවයසන රූයප පටිලෙන්ති… සද්යද…  න්යධ… රයස…
ය ොට්ඨබ්යබ පටිලෙන්ති තච්චරිතා තබ්බහුලා තග් රුකා, තන්නින්නා 
තප්යපොණාතප්පබ්ොරාතදධිමුත්තා තදධිපයතයයා, යතපිකාමපසුතා.යයපි
තණ්හාවයසන රූයප පරිභුඤ්ජන්ති… සද්යද…  න්යධ… රයස…
ය ොට්ඨබ්යබ පරිභුඤ්ජන්ති තච්චරිතා තබ්බහුලා තග් රුකා, තන්නින්නා
තප්යපොණාතප්පබ්ොරාතදධිමුත්තාතදධිපයතයයා, යතපිකාමපසුතා. 

පමූළ්හාති යයභුයයයන යදවමනුස්සා පඤ්චසු කාමගුයණසු මු්හන්ති
සම්මු්හන්ති සම්පමු්හන්ති මූළ්හා සම්මූළ්හා සම්පමූළ්හා අවිජ්ජාය



ඛුද්දකනිකායය මහානිද්යදසපාළි අට්ඨකවග්ය ො 

24 

පටුන 

අන්ධීකතා ආවුතා නිවුතා ඔවුතා පිහිතා පටිච්ඡන්නා පටිකුජ්ජිතාති –
කායමසුගිද්ධාපසුතාපමූළ්හා. 

අවදානිො යත විසයම නිවිට්ඨාති. අවදානිොති අව ච්ඡන්තීතිපි
අවදානියා, මච්ඡරියනොපි වුච්චන්ති අවදානියා, බුද්ධානං සාවකානං වචනං
බයප්පථං යදසනං අනුසිට්ඨිංනාදියන්තීති–අවදානියා.කථංඅව ච්ඡන්තීති
අවදානියා? නිරයං  ච්ඡන්ති, තිරච්ඡානයයොනිං  ච්ඡන්ති, යපත්තිවිසයං
 ච්ඡන්තීති, එවං ආ ච්ඡන්තීති – අවදානියා. කථං මච්ඡරියනො වුච්චන්ති
අවදානියා? පඤ්ච මච්ඡරියානි – ආවාසමච්ඡරියං, කුලමච්ඡරියං, 
ලාෙමච්ඡරියං, වණ්ණමච්ඡරියං, ධම්මමච්ඡරියං. යං එවරූපං මච්ඡරියං
මච්ඡරායනා මච්ඡරායිතත්තං යවවිච්ඡං කදරියං කටුකඤ්චුකතා 
අග් හිතත්තං චිත්තස්ස, ඉදං වුච්චති මච්ඡරියං. අපි ච, ෙන්ධමච්ඡරියම්පි 
මච්ඡරියං, ධාතුමච්ඡරියම්පිමච්ඡරියං, ආයතනමච්ඡරියම්පිමච්ඡරියං ායහො.
ඉදං වුච්චතිමච්ඡරියං.ඉමිනාමච්ඡරියයනඅවදඤ්ඤුතායසමන්නා තාජනා
පමත්තා. එවං මච්ඡරියනො වුච්චන්ති අවදානියා. කථං බුද්ධානං සාවකානං
වචනං බයප්පථං යදසනං අනුසිට්ඨිං නාදියන්තීති – අවදානියා? බුද්ධානං
සාවකානංවචනංබයප්පථංයදසනං අනුසිට්ඨිං නආදියන්තිනසුස්සුසන්ති, 
න යසොතං ඔදහන්ති, න අඤ්ඤා චිත්තං උපට්ඨයපන්ති, අනස්සවා
අවචනකරා පටියලොමවුත්තියනො, අඤ්යඤයනව මුෙං කයරොන්ති. එවං
බුද්ධානංසාවකානං [බුද්ධානංබුද්ධසාවකානං(සී.සයා.)] වචනංබයප්පථං
යදසනං අනුසිට්ඨිංනාදියන්තීතිඅවදානියාති–අවදානියා. 

යතවිසයමනිවිට්ඨාතිවිසයමකායකම්යම නිවිට්ඨා, විසයමවචීකම්යම
නිවිට්ඨා, විසයම මයනොකම්යම නිවිට්ඨා, විසයම පාණාතිපායත නිවිට්ඨා, 
විසයමඅදින්නාදායනනිවිට්ඨා, විසයමකායමසුමිච්ඡාචායර නිවිට්ඨා, විසයම
මුසාවායද නිවිට්ඨා, විසමාය පිසුණාය වාචාය නිවිට්ඨා, විසමාය  රුසාය
වාචාය… විසයම සම් ප්පලායප… විසමාය අභිජ්ඣාය නිවිට්ඨා, විසයම
බයාපායද…විසමායමිච්ඡාදිට්ඨියානිවිට්ඨා, විසයමසු සඞ්ොයරසුනිවිට්ඨා, 
විසයමසු පඤ්චසු කාමගුයණසු නිවිට්ඨා, විසයමසු පඤ්චසු නීවරයණසු
නිවිට්ඨා විනිවිට්ඨා පතිට්ඨිතා අල්ලීනා උප තා අජ්යඣොසිතා අධිමුත්තා
ලග් ාලග්ගිතාපලිබුද්ධාති–අවදානියායතවිසයම නිවිට්ඨා. 

දුක්ඛූපනීතා පරියදවෙන්තීති. දුක්ඛූපනීතාති දුක්ෙප්පත්තා
දුක්ෙසම්පත්තා දුක්ඛූප තා, මාරප්පත්තා මාරසම්පත්තා මාරූප තා, 

මරණප්පත්තා මරණසම්පත්තා මරණූප තා. පරියදවෙන්තීති ලපන්ති
ලාලපන්ති [සල්ලපන්ති (සී.)], යසොචන්තිකිලමන්තිපරියදවන්තිඋරත්තාළිං
කන්දන්තිසම්යමොහං ආපජ්ජන්තීති–දුක්ඛූපනීතාපරියදවයන්ති. 

කිංසූ භවිස්සාමඉයතොචුතායසතිඉයතොචුතාකිංෙවිස්සාම? යනරයිකා 
ෙවිස්සාම, තිරච්ඡානයයොනිකා ෙවිස්සාම, යපත්තිවිසයිකා ෙවිස්සාම, 
මනුස්සා ෙවිස්සාම, යදවාෙවිස්සාම, රූපීෙවිස්සාම, අරූපීෙවිස්සාම, සඤ්ඤී
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ෙවිස්සාම, අසඤ්ඤී ෙවිස්සාම, යනවසඤ්ඤීනාසඤ්ඤී ෙවිස්සාම, 
‘‘ෙවිස්සාම නු යෙො මයං අනා තමද්ධානං, නනු යෙො ෙවිස්සාම
අනා තමද්ධානං, කිං නු යෙො ෙවිස්සාම අනා තමද්ධානං, කථං නු යෙො
ෙවිස්සාම අනා තමද්ධානං, කිං හුත්වා කිං ෙවිස්සාම නු යෙො මයං
අනා තමද්ධාන’’න්ති සංසයපක්ෙන්දා විමතිපක්ෙන්දා ද්යවළ්හකජාතා
ලපන්ති ලාලපන්ති, යසොචන්තිකිලමන්තිපරියදවන්තිඋරත්තාළිංකන්දන්ති
සම්යමොහං ආපජ්ජන්තීති–කිංසූෙවිස්සාමඉයතොචුතායස. 

යතනාහෙ වා– 

‘‘කායමසු ගිද්ධාපසුතාපමූළ්හා, අවදානියායත විසයමනිවිට්ඨා; 
දුක්ඛූපනීතාපරියදවයන්ති, කිංසූෙවිස්සාමඉයතො චුතායස’’ති. 

10. 

තස්මා හි සික්යෙථ ඉයධව ජන්තු, ෙං කිඤ්චි ජඤ්ඤා විසමන්ති

යලොයක; 

නතස්සයහතූවිසමංෙය ෙය, අප්පඤ්හිදං ජීවිතමාහුධී ා. 

තස්මා හි සික්යෙථ ඉයධව ජන්තූති. තස්මාති තංකාරණා තංයහතු
තප්පච්චයා තන්නිදානා, එතමාදීනවංසම්පස්සමායනොකායමසූති –තස්මා. 

සික්යෙථාති තිස්යසො සික්ො – අධිසීලසික්ො, අධිචිත්තසික්ො, 
අධිපඤ්ඤාසික්ො. 

කතමා අධිසීලසික්ො? ඉධ භික්ඛු සීලවා යහොති, 
පාතියමොක්ෙසංවරසංවුයතො විහරතිආචාරය ොචරසම්පන්යනො, අණුමත්යතසු 
වජ්යජසු ෙයදස්සාවී, සමාදාය සික්ෙති සික්ොපයදසු. ඛුද්දයකො
සීලක්ෙන්යධො, මහන්යතොසීලක්ෙන්යධො, සීලංපතිට්ඨාආදිචරණංසංයයමො
සංවයරො යමොක්ෙං පායමොක්ෙං කුසලානං ධම්මානං සමාපත්තියා – අයං
අධිසීලසික්ො. 

කතමා අධිචිත්තසික්ො? ඉධ භික්ඛු විවිච්යචව කායමහි විවිච්ච 
අකුසයලහිධම්යමහිසවිතක්කංසවිචාරංවියවකජංපීතිසුෙංපඨමංඣානං
උපසම්පජ්ජ විහරති. විතක්කවිචාරානං වූපසමා අජ්ඣත්තං සම්පසාදනං
යචතයසොඑයකොදිොවංඅවිතක්කං අවිචාරංසමාධිජංපීතිසුෙංදුතියංඣානං
උපසම්පජ්ජ විහරති. පීතියා ච විරා ා උයපක්ෙයකො ච විහරති සයතො ච
සම්පජායනොසුෙඤ්චකායයනපටිසංයවයදති, යංතංඅරියා ආචික්ෙන්ති–
‘උයපක්ෙයකො සතිමා සුෙවිහාරී’ති තතියං ඣානං උපසම්පජ්ජ විහරති. 
සුෙස්සච පහානා දුක්ෙස්සච පහානා පුබ්යබවයසොමනස්සයදොමනස්සානං
අත්ථඞ් මා අදුක්ෙමසුෙං උයපක්ොසතිපාරිසුද්ධිං චතුත්ථං ඣානං
උපසම්පජ්ජවිහරති–අයං අධිචිත්තසික්ො. 
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කතමා අධිපඤ්ඤාසික්ො? ඉධභික්ඛුපඤ්ඤවා යහොතිඋදයත්ථ ාමිනියා
පඤ්ඤායසමන්නා යතො, අරියායනිබ්යබධිකාය සම්මාදුක්ෙක්ෙය ාමිනියා. 
යසො ‘‘ඉදං දුක්ෙ’’න්ති යථාභූතං පජානාති, ‘‘අයං දුක්ෙසමුදයයො’’ති
යථාභූතං පජානාති, ‘‘අයං දුක්ෙනියරොයධො’’ති යථාභූතං පජානාති, ‘‘අයං
දුක්ෙනියරොධ ාමිනී පටිපදා’’ති යථාභූතං පජානාති. ‘‘ඉයම ආසවා’’ති 
යථාභූතං පජානාති, ‘‘අයං ආසවසමුදයයො’’ති යථාභූතං පජානාති, ‘‘අයං
ආසවනියරොයධො’’ති යථාභූතං පජානාති, ‘‘අයං ආසවනියරොධ ාමිනී
පටිපදා’’තියථාභූතංපජානාති–අයං අධිපඤ්ඤාසික්ො. 

ඉමා තිස්යසො සික්ොයයො ආවජ්ජන්යතො සික්යෙයය, ජානන්යතො 
සික්යෙයය, පස්සන්යතොසික්යෙයය, පච්චයවක්ෙන්යතො සික්යෙයය, චිත්තං
අධිට්ඨහන්යතො සික්යෙයය, සද්ධාය අධිමුච්චන්යතො සික්යෙයය, වීරියං
පග් ණ්හන්යතො සික්යෙයය, සතිං උපට්ඨයපන්යතො සික්යෙයය, චිත්තං
සමාදහන්යතො සික්යෙයය, පඤ්ඤාය පජානන්යතො සික්යෙයය, 
අභිඤ්යඤයයං අභිජානන්යතො සික්යෙයය, පරිඤ්යඤයයං පරිජානන්යතො
සික්යෙයය, පහාතබ්බං පජහන්යතො සික්යෙයය, ොයවතබ්බං ොයවන්යතො
සික්යෙයය, සච්ඡිකාතබ්බං සච්ඡිකයරොන්යතො සික්යෙයය ආචයරයය
සමාචයරයයසමාදාය වත්යතයය. 

ඉධාති ඉමිස්සා දිට්ඨියා ඉමිස්සා ෙන්තියා ඉමිස්සා රුචියා ඉමස්මිං
ආදායය ඉමස්මිං ධම්යම ඉමස්මිං විනයය ඉමස්මිං ධම්මවිනයය ඉමස්මිං
පාවචයනඉමස්මිංබ්රහ්මචරියයඉමස්මිංසත්ථුසාසයනඉමස්මිං අත්තොයව

ඉමස්මිං මනුස්සයලොයක – යතන වුච්චති ඉධාති. ජන්තූති සත්යතො
නයරො…යප.…මනුයජොති–තස්මාහිසික්යෙථඉයධව ජන්තු. 

ෙංකිඤ්චිජඤ්ඤා විසමන්තියලොයකති. ෙංකිඤ්චීතිසබ්යබනසබ්බං 
සබ්බථා සබ්බං අයසසං නිස්යසසං පරියාදියනවචනයමතං 

[පරිදායවචනයමතං (සයා.)] – යං කිඤ්චීති. විසමන්ති ජඤ්ඤාති විසමං
කායකම්මං විසමන්ති ජායනයය, විසමං වචීකම්මං විසමන්ති ජායනයය, 
විසමං මයනොකම්මං විසමන්ති ජායනයය, විසමං පාණාතිපාතං විසයමොති
ජායනයය, විසමං අදින්නාදානං විසමන්ති ජායනයය, විසමං 
කායමසුමිච්ඡාචාරං විසයමොති ජායනයය, විසමං මුසාවාදං විසයමොති
ජායනයය, විසමං පිසුණං වාචං විසමාති ජායනයය, විසමං  රුසං වාචං
විසමාති ජායනයය, විසමං සම් ප්පලාපං විසයමොති ජායනයය, විසමං
අභිජ්ඣං විසමාති ජායනයය, විසමං බයාපාදං විසයමොති ජායනයය, විසමං
මිච්ඡාදිට්ඨිංවිසමාතිජායනයය, විසයමසඞ්ොයරවිසමාති ජායනයය, විසයම
පඤ්ච කාමගුයණ විසමාති ජායනයය, විසයම පඤ්ච නීවරයණ විසමාති 

ජායනයයආජායනයයවිජායනයයපටිවිජායනයයපටිවිජ්යඣයය. යලොයකති
අපායයලොයක…යප.…ආයතනයලොයකති – යං කිඤ්චි ජඤ්ඤා විසමන්ති 
යලොයක. 
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නතස්සයහතූවිසමංෙය ෙයාති.විසමස්ස කායකම්මස්සයහතුවිසමං
න චයරයය, විසමස්ස වචීකම්මස්ස යහතු විසමං න චයරයය, විසමස්ස
මයනොකම්මස්ස යහතු විසමං න චයරයය, විසමස්ස පාණාතිපාතස්ස යහතු
විසමං න චයරයය, විසමස්ස අදින්නාදානස්ස යහතු විසමං න චයරයය, 
විසමස්ස කායමසුමිච්ඡාචාරස්ස යහතු විසමං න චයරයය, විසමස්ස 
මුසාවාදස්සයහතුවිසමංනචයර්ය, විසමායපිසුණායවාචායයහතුවිසමං
න චයරයය, විසමාය  රුසාය වාචාය යහතු විසමං න චයරයය, විසමස්ස
සම් ප්පලාපස්සයහතුවිසමංන චයරයය, විසමායඅභිජ්ඣාය යහතුවිසමං
න චයරයය, විසමස්ස බයාපාදස්ස යහතු විසමං න චයරයය, විසමාය
මිච්ඡාදිට්ඨියා යහතුවිසමංනචයරයය, විසමානංසඞ්ොරානංයහතුවිසමංන
චයරයය, විසමානං පඤ්චන්නං කාමගුණානං යහතු විසමං න චයරයය, 
විසමානං පඤ්චන්නං නීවරණානං යහතු විසමං න චයරයය, විසමාය
යචතනාය යහතු විසමං න චයරයය, විසමාය පත්ථනාය යහතු විසමං න
චයරයය, විසමාය පණිධියා යහතු විසමං න චයරයය න ආචයරයය න 
සමාචයරයයනසමාදායවත්යතයයාති–නතස්සයහතූවිසමංචයරයය. 

අප්පඤ්හිදංජීවිතමාහුධී ාති. ජීවිතන්තිආයුඨිතියපනායාපනාඉරියනා
වත්තනාපාලනාජීවිතං ජීවිතින්ද්රියං.අපිච, ද්වීහිකාරයණහිඅප්පකංජීවිතං
– ඨිතිපරිත්තතාය වා අප්පකං ජීවිතං, සරසපරිත්තතාය වා අප්පකං ජීවිතං.
කථං ඨිතිපරිත්තතාය අප්පකං ජීවිතං? අතීයත චිත්තක්ෙයණ ජීවිත්ථ, න
ජීවතිනජීවිස්සති; අනා යතචිත්තක්ෙයණ ජීවිස්සති, නජීවතිනජීවිත්ථ; 
පච්චුප්පන්යනචිත්තක්ෙයණජීවති, නජීවිත්ථන ජීවිස්සති. 

‘‘ජීවිතංඅත්තොයවොච, සුෙදුක්ොචයකවලා; 
එකචිත්තසමායුත්තා, ලහුයසොවත්තයතෙයණො. 

‘‘චුල්ලාසීතිසහස්සානි, කප්පාතිට්ඨන්ති යයමරූ; 
නත්යවවයතපිජීවන්ති, ද්වීහිචිත්යතහිසංයුතා. 

‘‘යයනිරුද්ධාමරන්තස්ස, තිට්ඨමානස්සවාඉධ; 
සබ්යබපිසදිසාෙන්ධා,  තාඅප්පටිසන්ධිකා. 

‘‘අනන්තරා ච යය ෙග් ා [ෙඞ් ා (සී. සයා.)], යය ච ෙග් ා
අනා තා; 
තදන්තයරනිරුද්ධානං, යවසමංනත්ථිලක්ෙයණ. 

‘‘අනිබ්බත්යතනනජායතො, පච්චුප්පන්යනනජීවති; 
චිත්තෙග් ාමයතොයලොයකො, පඤ්ඤත්තිපරමත්ථියා. 

‘‘යථානින්නාපවත්තන්ති, ඡන්යදනපරිණාමිතා; 
අච්ඡින්නධාරාවත්තන්ති, සළායතනපච්චයා. 



ඛුද්දකනිකායය මහානිද්යදසපාළි අට්ඨකවග්ය ො 

28 

පටුන 

‘‘අනිධාන තා ෙග් ා, පුඤ්යජොනත්ථිඅනා යත; 
නිබ්බත්තායයච [නිබ්බත්තායයව (සබ්බත්ථ)] තිට්ඨන්ති, ආරග්ය 
සාසපූපමා. 

‘‘නිබ්බත්තානඤ්ච ධම්මානං, ෙඞ්ය ොයනසං පුරක්ෙයතො; 
පයලොකධම්මාතිට්ඨන්ති, පුරායණහිඅමිස්සිතා. 

‘‘අදස්සනයතොආයන්ති, ෙඞ් ා ච්ඡන්තිදස්සනං; 
විජ්ජුප්පායදොවආකායස, උප්පජ්ජන්තිවයන්තිචා’’ති. 

එවංඨිතිපරිත්තතායඅප්පකංජීවිතං. 

කථං සරසපරිත්තතාය අප්පකං ජීවිතං? අස්සාසූපනිබන්ධං ජීවිතං, 
පස්සාසූපනිබන්ධං ජීවිතං, අස්සාසපස්සාසූපනිබන්ධං ජීවිතං, 
මහාභූතූපනිබන්ධං ජීවිතං, කබළීකාරාහාරූපනිබන්ධං ජීවිතං, 
උස්මූපනිබන්ධං ජීවිතං, විඤ්ඤාණූපනිබන්ධං ජීවිතං. මූලම්පි ඉයමසං
දුබ්බලං, පුබ්බයහතූපි ඉයමසං දුබ්බලා. යය පච්චයා යතපි දුබ්බලා, යයපි
පොවිකා යතපි දුබ්බලා. සහභූමි ඉයමසං දුබ්බලා, සම්පයයො ාපි ඉයමසං
දුබ්බලා, සහජාපි ඉයමසං දුබ්බලා, යාපි පයයොජිකා සාපි දුබ්බලා, 
අඤ්ඤමඤ්ඤං ඉයම නිච්චදුබ්බලා, අඤ්ඤමඤ්ඤං අනවට්ඨිතා ඉයම.
අඤ්ඤමඤ්ඤං පරිපාතයන්තිඉයම, අඤ්ඤමඤ්ඤස්සහිනත්ථිතායිතා, න
චාපිඨයපන්තිඅඤ්ඤමඤ්ඤං ඉයම.යයොපිනිබ්බත්තයකොයසොනවිජ්ජති. 

‘‘නචයකනචියකොචිහායති,  න්ධබ්බාචඉයමහිසබ්බයසො; 
පුරියමහිපොවිකාඉයම, යයපිපොවිකායතපුයරමතා; 
පුරිමාපිචපච්ඡිමාපි ච, අඤ්ඤමඤ්ඤංන කදාචිමද්දසංසූ’’ති. 

එවංසරසපරිත්තතායඅප්පකංජීවිතං. 

අපිචචාතුමහාරාජිකානංයදවානංජීවිතංඋපාදායමනුස්සානංඅප්පකං 
ජීවිතං පරිත්තකං ජීවිතං යථොකං [යථොකකං (ක.)] ජීවිතං ෙණිකං ජීවිතං
ලහුකං ජීවිතං ඉත්තරං ජීවිතං අනද්ධනීයං ජීවිතං නචිරට්ඨිතිකං ජීවිතං.
තාවතිංසානං යදවානං…යප.… යාමානං යදවානං… තුසිතානං යදවානං… 
නිම්මානරතීනං යදවානං… පරනිම්මිතවසවත්තීනං යදවානං…
බ්රහ්මකායිකානං යදවානං ජීවිතං උපාදාය මනුස්සානං අප්පකං ජීවිතං
පරිත්තකං ජීවිතං යථොකං ජීවිතං ෙණිකං ජීවිතං ලහුකං ජීවිතං ඉත්තරං
ජීවිතංඅනද්ධනීයංජීවිතං නචිරට්ඨිතිකංජීවිතං. 

වුත්තඤ්යහතංෙ වතා– 



ඛුද්දකනිකායය මහානිද්යදසපාළි අට්ඨකවග්ය ො 

29 

පටුන 

‘‘අප්පමිදං, භික්ෙයව, මනුස්සානංආයු.  මනියයොසම්පරායයොමන්තාය
යබොද්ධබ්බං, කත්තබ්බං කුසලං, චරිතබ්බං බ්රහ්මචරියං, නත්ථි ජාතස්ස
අමරණං.යයො, භික්ෙයව, චිරංජීවතියසොවස්සසතංඅප්පංවා භියයයො’’. 

‘‘අප්පමායුමනුස්සානං, හීයළයයනංසුයපොරියසො; 
චයරයයාදිත්තසීයසොවනත්ථිමච්චුස්සනා යමො. 

‘‘අච්චයන්තිඅයහොරත්තා, ජීවිතංඋපරුජ්ඣති; 
ආයුඛියයතිමච්චානං, කුන්නදීනංවඔදක’’න්ති. 

අප්පඤ්හිදංජීවිතමාහුධී ාති.ධීරාති ධීරා, ධිතිමාතිධීරා, ධිතිසම්පන්නාති
ධීරා, ධීකතපාපාති ධීරා. ධී වුච්චති පඤ්ඤා. යා පඤ්ඤා පජානනා විචයයො
පවිචයයො ධම්මවිචයයො සල්ලක්ෙණා උපලක්ෙණා පච්චුපලක්ෙණා
පණ්ඩිච්චංයකොසල්ලංයනපුඤ්ඤංයවෙබයාචින්තා උපපරික්ොභූරියමධා
පරිණායිකා විපස්සනා සම්පජඤ්ඤං පයතොයදො පඤ්ඤා පඤ්ඤින්ද්රියං
පඤ්ඤාබලං පඤ්ඤාසත්ථං පඤ්ඤාපාසායදො පඤ්ඤාආයලොයකො
පඤ්ඤාඔොයසො පඤ්ඤාපජ්යජොයතොපඤ්ඤාරතනංඅයමොයහොධම්මවිචයයො
සම්මාදිට්ඨි, තාය පඤ්ඤාය සමන්නා තත්තා ධීරා. අපි ච ෙන්ධධීරා
ධාතුධීරා ආයතනධීරා, පටිච්චසමුප්පාදධීරා සතිපට්ඨානධීරා
සම්මප්පධානධීරා ඉද්ධිපාදධීරා, ඉන්ද්රියධීරා බලධීරා යබොජ්ඣඞ් ධීරා
මග් ධීරා  ලධීරා නිබ්බානධීරා. යත ධීරා එවමාහංසු – ‘‘මනුස්සානං 
අප්පකං ජීවිතං, පරිත්තකං ජීවිතං, යථොකං ජීවිතං, ෙණිකං ජීවිතං, ලහුකං
ජීවිතං, ඉත්තරං ජීවිතං, අනද්ධනීයං ජීවිතං, නචිරට්ඨිතිකං ජීවිත’’න්ති. 
එවමාහංසුඑවංකයථන්තිඑවංෙණන්තිඑවංදීපයන්තිඑවංයවොහරන්තීති–
අප්පඤ්හිදං ජීවිතමාහුධීරා. 

යතනාහෙ වා– 

‘‘තස්මා හි සික්යෙථ ඉයධව ජන්තු, යං කිඤ්චි ජඤ්ඤා විසමන්ති 
යලොයක; 
නතස්සයහතූවිසමංචයරයය, අප්පඤ්හිදංජීවිතමාහු ධීරා’’ති. 

11. 

පස්සාමි යලොයකපරිඵන්දමානං, පජංඉමංතණ්හ තංභයවසු; 

හීනාන ාමච්චුමුයෙලපන්ති, අවීතතණ්හායස භවාභයවසු.  

පස්සාමි යලොයකපරිඵන්දමානන්ති. පස්සාමීති මංසචක්ඛුනාපිපස්සාමි, 
දිබ්බචක්ඛුනාපි පස්සාමි, පඤ්ඤාචක්ඛුනාපි පස්සාමි, බුද්ධචක්ඛුනාපි
පස්සාමි, සමන්තචක්ඛුනාපි පස්සාමි දක්ොමි ඔයලොයකමි නිජ්ඣායාමි

උපපරික්ොමි. යලොයකති අපායයලොයක මනුස්සයලොයක යදවයලොයක
ෙන්ධයලොයක ධාතුයලොයකආයතනයලොයක. 
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පටුන 

පරිඵන්දමානන්ති තණ්හා න්දනාය  න්දමානං, දිට්ඨි න්දනාය
 න්දමානං, කියලස න්දනාය  න්දමානං, පයයො  න්දනාය  න්දමානං, 
විපාක න්දනාය න්දමානං, දුච්චරිත න්දනාය න්දමානං, රත්තංරාය න 
 න්දමානං, දුට්ඨං යදොයසන  න්දමානං, මූළ්හං යමොයහන  න්දමානං, 
විනිබද්ධං මායනන  න්දමානං, පරාමට්ඨං දිට්ඨියා  න්දමානං, 
වික්යෙප තං උද්ධච්යචන  න්දමානං, අනිට්ඨඞ් තං විචිකිච්ඡාය
 න්දමානං, ථාම තං අනුසයයහි  න්දමානං, ලායෙන  න්දමානං, 
අලායෙන  න්දමානං, යයසන  න්දමානං, අයයසන  න්දමානං, පසංසාය
 න්දමානං, නින්දාය න්දමානං, සුයෙන න්දමානං, දුක්යෙන න්දමානං, 
ජාතියා  න්දමානං, ජරාය  න්දමානං, බයාධිනා  න්දමානං, මරයණන
 න්දමානං, යසොකපරියදවදුක්ෙයදොමනස්සුපායායසහි  න්දමානං, 
යනරයියකන දුක්යෙන  න්දමානං, තිරච්ඡානයයොනියකන දුක්යෙන
 න්දමානං, යපත්තිවිසයියකනදුක්යෙන න්දමානං, මානුසියකනදුක්යෙන
 න්දමානං,  බ්යෙොක්කන්තිමූලයකන දුක්යෙන  න්දමානං,  බ්යෙ 
ඨිතිමූලයකන දුක්යෙන  න්දමානං,  බ්ො වුට්ඨානමූලයකන දුක්යෙන
 න්දමානං, ජාතස්සූපනිබන්ධයකන දුක්යෙන  න්දමානං, ජාතස්ස
පරායධයයයකන දුක්යෙන  න්දමානං, අත්තූපක්කයමන දුක්යෙන
 න්දමානං, පරූපක්කයමන දුක්යෙන  න්දමානං, දුක්ෙදුක්යෙන
 න්දමානං, සඞ්ොරදුක්යෙන  න්දමානං, විපරිණාමදුක්යෙන  න්දමානං, 
චක්ඛුයරොය නදුක්යෙන න්දමානං, යසොතයරොය නදුක්යෙන න්දමානං, 
 ානයරොය න දුක්යෙන…යප.… ජිව්හායරොය න… කායයරොය න…
සීසයරොය න… කණ්ණයරොය න… මුෙයරොය න… දන්තයරොය න…
කායසන… සායසන… පිනායසන… දායහන… ජයරන…
කුච්ඡියරොය න… මුච්ඡාය… පක්ෙන්දිකාය… සූලාය … විසුචිකාය…
කුට්යඨන…  ණ්යඩන… කිලායසන… යසොයසන… අපමායරන…
දද්දුයා…කණ්ඩුයා…කච්ඡුයා…රෙසාය… විතච්ඡිකාය…යලොහියතන…
පිත්යතන… මධුයමයහන… අංසාය… පිළකාය… ෙ න්දයලන 
[ෙ න්දලාය (සයා.)] … පිත්තසමුට්ඨායනන ආබායධන… 
යසම්හසමුට්ඨායනන ආබායධන… වාතසමුට්ඨායනන ආබායධන…
සන්නිපාතියකන ආබායධන… උතුපරිණාමයජන ආබායධන…
විසමපරිහාරයජන ආබායධන… ඔපක්කමියකන ආබායධන … 
කම්මවිපාකයජන ආබායධන… සීයතන… උණ්යහන… ජි ච්ඡාය…
පිපාසාය … උච්චායරන… පස්සායවන…
ඩංසමකසවාතාතපසරීසපසම් ස්යසන දුක්යෙන… මාතුමරයණන
දුක්යෙන… පිතුමරයණන දුක්යෙන… ොතුමරයණන දුක්යෙන…
ෙගිනිමරයණන දුක්යෙන… පුත්තමරයණන දුක්යෙන… ධීතුමරයණන
දුක්යෙන… ඤාතිබයසයනන… යෙො බයසයනන… යරො බයසයනන…
සීලබයසයනන… දිට්ඨිබයසයනන දුක්යෙන  න්දමානං සම් න්දමානං 
විප් න්දමානං යවධමානං පයවධමානං සම්පයවධමානං පස්සාමි දක්ොමි
ඔයලොයකමි නිජ්ඣායාමිඋපපරික්ොමීති–පස්සාමියලොයකපරි න්දමානං. 
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පජං ඉමං තණ්හ තං භයවසූති. පජාති සත්තාධිවචනං. තණ්හාති
රූපතණ්හා, සද්දතණ්හා,  න්ධතණ්හා, රසතණ්හා, ය ොට්ඨබ්බතණ්හා, 

ධම්මතණ්හා. තණ්හ තන්ති තණ්හා තං තණ්හානු තං තණ්හායානුසටං

තණ්හායාසන්නං තණ්හාය පාතිතං අභිභූතං පරියාදින්නචිත්තං. භයවසූති
කාමෙයවරූපෙයවඅරූපෙයවති–පජං ඉමංතණ්හ තංෙයවසු. 

හීනා න ා මච්චුමුයෙ ලපන්තීති. හීනා න ාති හීනා නරා හීයනන
කායකම්යමන සමන්නා තාති හීනා නරා, හීයනන වචීකම්යමන
සමන්නා තාති හීනා නරා, හීයනන මයනොකම්යමන සමන්නා තාති හීනා
නරා, හීයනන පාණාතිපායතන සමන්නා තාති හීනා නරා, හීයනන
අදින්නාදායනන…යප.… හීයනන කායමසුමිච්ඡාචායරන… හීයනන
මුසාවායදන…හීනායපිසුණායවාචාය…හීනාය රුසායවාචාය… හීයනන
සම් ප්පලායපන… හීනාය අභිජ්ඣාය… හීයනන බයාපායදන… හීනාය
මිච්ඡාදිට්ඨියා… හීයනහි සඞ්ොයරහි… හීයනහි පඤ්චහි කාමගුයණහි
නීවරයණහි… හීනාය යචතනාය… හීනාය පත්ථනාය… හීනාය පණිධියා
සමන්නා තාති හීනා නරා හීනා නිහීනා ඔහීනා ඔමකා ලාමකා ඡතුක්කා

පරිත්තාති – හීනා නරා. මච්චුමුයෙ ලපන්තීති. මච්චුමුයෙති මාරමුයෙ
මරණමුයෙ, මච්චුප්පත්තා මච්චුසම්පත්තා මච්චූපා තා, මාරප්පත්තා
මාරසම්පත්තා මාරූපා තා, මරණප්පත්තා මරණසම්පත්තා මරණූපා තා
ලපන්තිලාලපන්තියසොචන්තිකිලමන්තිපරියදවන්ති උරත්තාළිංකන්දන්ති
සම්යමොහංආපජ්ජන්තීති–හීනානරාමච්චුමුයෙලපන්ති. 

අවීතතණ්හායස භවාභයවසූති. තණ්හාති රූපතණ්හා…යප.…

ධම්මතණ්හා. භවාභයවසූති ෙවාෙයව කම්මෙයව පුනබ්ෙයව කාමෙයව, 
කම්මෙයවකාමෙයවපුනබ්ෙයවරූපෙයව, කම්මෙයවරූපෙයවපුනබ්ෙයව 
අරූපෙයව, කම්මෙයව අරූපෙයව පුනබ්ෙයව පුනප්පුනබ්ෙයව, 
පුනප්පුන තියා පුනප්පුනඋපපත්තියා පුනප්පුනපටිසන්ධියා 
පුනප්පුනඅත්තොවාභිනිබ්බත්තියා, අවීතතණ්හා අවි තතණ්හා 
අචත්තතණ්හා අවන්තතණ්හා. අමුත්තතණ්හා අප්පහීනතණ්හා 
අප්පටිනිස්සට්ඨතණ්හාති–අවීතතණ්හායසෙවාෙයවසු. 

යතනාහෙ වා– 

‘‘පස්සාමියලොයකපරි න්දමානං, පජංඉමංතණ්හ තංෙයවසු; 
හීනානරාමච්චුමුයෙලපන්ති, අවීතතණ්හායසෙවාෙයවසූ’’ති. 

12. 

මමායියත පස්සථ ඵන්දමායන, මච්යඡව [මච්යඡොව (සී.)] 

අප්යපොදයකඛීණයසොයත; 

එතම්පිදිස්වාඅමයමොෙය ෙය, භයවසු ආසත්තිමකුබ්බමායනො. 
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මමායියත පස්සථ ඵන්දමායනති. මමත්තාති ද්යව මමත්තා –
තණ්හාමමත්තඤ්ච දිට්ඨිමමත්තඤ්ච. කතමං තණ්හාමමත්තං? යාවතා
තණ්හාසඞ්ොයතන සීමකතං මරියාදිකතං ඔධිකතං පරියන්තකතං 
පරිග් හිතංමමායිතං.ඉදංමමං, එතංමමං, එත්තකංමමං, එත්තාවතාමමං, 
මම රූපා සද්දා  න්ධා රසා ය ොට්ඨබ්බා, අත්ථරණා පාවුරණා දාසිදාසා 
අයජළකා කුක්කුටසූකරා හත්ථි වාස්සවළවා යෙත්තං වත්ථු හිරඤ්ඤං
සුවණ්ණං  ාමනි මරාජධානියයො රට්ඨඤ්ච ජනපයදො ච යකොයසො ච
යකොට්ඨා ාරඤ්ච, යකවලම්පි මහාපථවිං තණ්හාවයසන මමායති. යාවතා
අට්ඨසතංතණ්හාවිචරිතං, ඉදංතණ්හාමමත්තං. 

කතමං දිට්ඨිමමත්තං? වීසතිවත්ථුකා සක්කායදිට්ඨි, දසවත්ථුකා 
මිච්ඡාදිට්ඨි, දසවත්ථුකා අන්තග් ාහිකා දිට්ඨි; යා එවරූපා දිට්ඨි දිට්ඨි තං 
දිට්ඨි හනං දිට්ඨිකන්තායරො දිට්ඨිවිසූකායිකං දිට්ඨිවිප් න්දිකං
දිට්ඨිසඤ්යඤොජනං  ායහො පටිග් ායහො අභිනියවයසො පරාමායසො 
කුම්මග්ය ො මිච්ඡාපයථො මිච්ඡත්තං තිත්ථායතනං විපරියයසග් ායහො
විපරීතග් ායහො විපල්ලාසග් ායහො මිච්ඡා ායහො ‘‘අයාථාවකස්මිං
යාථාවක’’න්ති  ායහො. යාවතා ද්වාසට්ඨිදිට්ඨි තානි, ඉදං දිට්ඨිමමත්තං. 

මමායියත පස්සථ ඵන්දමායනති මමායිතං වත්ථුං අච්යඡදසංකියනොපි
 න්දන්ති, අච්ඡින්දන්යතපි  න්දන්ති, අච්ඡින්යනපි  න්දන්ති, මමායිතං
වත්ථුං විපරිණාමසංකියනොපි  න්දන්ති, විපරිණාමන්යතපි  න්දන්ති, 
විපරිණයතපි  න්දන්ති ප න්දන්ති සම් න්දන්ති විප් න්දන්ති යවධන්ති 
[යවයධන්ති (සයා.)] පයවධන්ති සම්පයවධන්ති. එවං  න්දමායන
ප න්දමායන සම් න්දමායන විප් න්දමායන යවධමායන පයවධමායන
සම්පයවධමායනපස්සථ දක්ෙථ ඔයලොයකථනිජ්ඣායථඋපපරික්ෙථාති –
මමායියතපස්සථ න්දමායන. 

මච්යඡව අප්යපොදයක ඛීණයසොයතති. යථා මච්ඡා අප්යපොදයක
පරිත්යතොදයක උදකපරියාදායන කායකහි වා කුලයලහි වා බලාකාහි වා
පරිපාතියමානා උක්ඛිපියමානා ෙජ්ජමානා  න්දන්ති ප න්දන්ති
සම් න්දන්ති විප් න්දන්ති යවධන්ති පයවධන්ති සම්පයවධන්ති; එවයමව
පජා මමායිතං වත්ථුං අච්යඡදසංකියනොපි  න්දන්ති, අච්ඡින්දන්යතපි
 න්දන්ති, අච්ඡින්යනපි  න්දන්ති, මමායිතං වත්ථුං විපරිණාමසංකියනොපි
 න්දන්ති, විපරිණාමන්යතපි  න්දන්ති, විපරිණයතපි  න්දන්ති ප න්දන්ති
සම් න්දන්තිවිප් න්දන්තියවධන්තිපයවධන්ති සම්පයවධන්තීති–මච්යඡව
අප්යපොදයකඛීණයසොයත. 

එතම්පි දිස්වා අමයමො ෙය ෙයාති. එතං ආදීනවං දිස්වා පස්සිත්වා
තුලයිත්වා තීරයිත්වා [තිරයිත්වා (ක.)] විොවයිත්වා විභූතං කත්වා

මමත්යතසූති – එතම්පිදිස්වා. අමයමොෙය ෙයාති මමත්තාතිද්යවමමත්තා
– තණ්හාමමත්තඤ්ච දිට්ඨිමමත්තඤ්ච…යප.… ඉදං
තණ්හාමමත්තං…යප.… ඉදං දිට්ඨිමමත්තං. තණ්හාමමත්තං පහාය



ඛුද්දකනිකායය මහානිද්යදසපාළි අට්ඨකවග්ය ො 
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පටුන 

දිට්ඨිමමත්තංපටිනිස්සජ්ජිත්වාචක්ඛුංඅමමායන්යතොයසොතංඅමමායන්යතො
 ානං අමමායන්යතො ජිව්හං අමමායන්යතො කායං අමමායන්යතො මනං
අමමායන්යතො රූයප… සද්යද…  න්යධ… රයස… ය ොට්ඨබ්යබ…
ධම්යම… කුලං…  ණං…ආවාසං… ලාෙං… යසං… පසංසං… සුෙං… 
චීවරං… පිණ්ඩපාතං… යසනාසනං… ගිලානපච්චයයෙසජ්ජපරික්ොරං…
කාමධාතුං… රූපධාතුං… අරූපධාතුං… කාමෙවං… රූපෙවං…
අරූපෙවං… සඤ්ඤාෙවං… අසඤ්ඤාෙවං…
යනවසඤ්ඤානාසඤ්ඤාෙවං… එකයවොකාරෙවං… චතුයවොකාරෙවං…
පඤ්චයවොකාරෙවං… අතීතං… අනා තං… පච්චුප්පන්නං… 
දිට්ඨසුතමුතවිඤ්ඤාතබ්යබ ධම්යම අමමායන්යතො අ ණ්හන්යතො
අපරාමසන්යතො අනභිනිවිසන්යතොචයරයය විහයරයයඉරියයයයවත්යතයය 
පායලයයයයපයයයායපයයාති–එතම්පිදිස්වාඅමයමොචයරයය. 

භයවසු ආසත්තිමකුබ්බමායනොති. භයවසූති කාමෙයව රූපෙයව

අරූපෙයව. ආසත්ති වුච්චති තණ්හා. යයො රාය ො සාරාය ො…යප.…

අභිජ්ඣා යලොයෙො අකුසලමූලං. භයවසු ආසත්තිමකුබ්බමායනොති. ෙයවසු
ආසත්තිං අකුබ්බමායනො, ඡන්දං යපමං රා ං ෙන්තිං අකුබ්බමායනො
අජනයමායනො අසඤ්ජනයමායනො අනිබ්බත්තයමායනො 
අනභිනිබ්බත්තයමායනොති–ෙයවසුආසත්තිමකුබ්බමායනො. 

යතනාහෙ වා– 

‘‘මමායියත පස්සථ න්දමායන, මච්යඡව අප්යපොදයකඛීණයසොයත; 
එතම්පිදිස්වාඅමයමොචයරයය, ෙයවසු ආසත්තිමකුබ්බමායනො’’ති. 

13. 

උයභොසු අන්යතසු වියනෙය ඡන්දං, ඵස්සං පරිඤ්ඤාෙ

අනානුගිද්යධො; 
යදත්ත රහී තදකුබ්බමායනො, න ලිම්පතී [න ලිප්පති (සී.)] 
දිට්ඨසුයතසුධීයරො. 

උයභොසු අන්යතසුවියනෙයඡන්දන්ති. අන්තාති  ස්යසොඑයකොඅන්යතො
 ස්සසමුදයයොදුතියයොඅන්යතො, අතීයතොඑයකොඅන්යතොඅනා යතොදුතියයො 
අන්යතො, සුො යවදනා එයකො අන්යතො දුක්ො යවදනා දුතියයො අන්යතො, 
නාමංඑයකොඅන්යතොරූපංදුතියයොඅන්යතො, ඡඅජ්ඣත්තිකානිආයතනානි
එයකොඅන්යතොඡ බාහිරානිආයතනානිදුතියයොඅන්යතො, සක්කායයොඑයකො

අන්යතො සක්කායසමුදයයො දුතියයො අන්යතො. ඡන්යදොති යයො කායමසු
කාමච්ඡන්යදො කාමරාය ො කාමනන්දී කාමතණ්හා කාමස්යනයහො
කාමපරිළායහො කාමමුච්ඡා කාමජ්යඣොසානං කායමොය ො කාමයයොය ො 

කාමුපාදානං කාමච්ඡන්දනීවරණං. උයභොසු අන්යතසු වියනෙය ඡන්දන්ති
උයෙොසු අන්යතසු ඡන්දං වියනයය පටිවියනයය පජයහයය වියනොයදයය 
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බයන්තිං කයරයය අනොවං  යමයයාති – උයෙොසු අන්යතසු වියනයය
ඡන්දං. 

ඵස්සං පරිඤ්ඤාෙ අනානුගිද්යධොති. ඵස්යසොති චක්ඛුසම් ස්යසො
යසොතසම් ස්යසො  ානසම් ස්යසො ජිව්හාසම් ස්යසො කායසම් ස්යසො
මයනොසම් ස්යසො, අධිවචනසම් ස්යසො, පටි සම් ස්යසො, සුෙයවදනීයයො
සම් ස්යසොදුක්ෙයවදනීයයොසම් ස්යසොඅදුක්ෙමසුෙයවදනීයයොසම් ස්යසො, 
කුසයලො  ස්යසො අකුසයලො  ස්යසො අබයාකයතො  ස්යසො, කාමාවචයරො
 ස්යසො රූපාවචයරො  ස්යසො අරූපාවචයරො  ස්යසො, සුඤ්ඤයතො  ස්යසො
අනිමිත්යතො  ස්යසො අප්පණිහියතො  ස්යසො, යලොකියයො  ස්යසො
යලොකුත්තයරො ස්යසො, අතීයතො ස්යසොඅනා යතො ස්යසොපච්චුප්පන්යනො 
 ස්යසො, යයො එවරූයපො  ස්යසො ඵුසනා සම්ඵුසනා සම්ඵුසිතත්තං – අයං 
වුච්චති ස්යසො. 

ඵස්සං පරිඤ්ඤාොති  ස්සං තීහි පරිඤ්ඤාහි පරිජානිත්වා –
ඤාතපරිඤ්ඤාය, තීරණපරිඤ්ඤාය [තිරණපරිඤ්ඤාය (සයා.)], 
පහානපරිඤ්ඤාය. කතමා ඤාතපරිඤ්ඤා?  ස්සං ජානාති – අයං
චක්ඛුසම් ස්යසො, අයං යසොතසම් ස්යසො, අයං  ානසම් ස්යසො, අයං
ජිව්හාසම් ස්යසො, අයං කායසම් ස්යසො, අයං මයනොසම් ස්යසො, අයං
අධිවචනසම් ස්යසො, අයං පටි සම් ස්යසො, අයං සුෙයවදනීයයො  ස්යසො, 
අයං දුක්ෙයවදනීයයො  ස්යසො, අයං අදුක්ෙමසුෙයවදනීයයො  ස්යසො, අයං
කුසයලො ස්යසො, අයං අකුසයලො ස්යසො, අයංඅබයාකයතො ස්යසො, අයං
කාමාවචයරො ස්යසො, අයංරූපාවචයරො ස්යසො, අයං අරූපාවචයරො ස්යසො, 
අයං සුඤ්ඤයතො  ස්යසො, අයං අනිමිත්යතො  ස්යසො, අයං අප්පණිහියතො
 ස්යසො, අයංයලොකියයො ස්යසො, අයංයලොකුත්තයරො ස්යසො, අයංඅතීයතො
 ස්යසො, අයං අනා යතො  ස්යසො, අයං පච්චුප්පන්යනො  ස්යසොති ජානාති
පස්සති–අයංඤාතපරිඤ්ඤා. 

කතමාතීරණපරිඤ්ඤා? එවංඤාතංකත්වා ස්සංතීයරති.අනිච්චයතො 
දුක්ෙයතො යරො යතො  ණ්ඩයතො සල්ලයතො අ යතො ආබාධයතො පරයතො
පයලොකයතො ඊතියතො උපද්දවයතො ෙයයතො උපසග් යතො චලයතො
පෙඞ්ගුයතො අධුවයතො අතාණයතො අයලණයතො අසරණයතො රිත්තයතො
තුච්ඡයතො සුඤ්ඤයතො අනත්තයතො ආදීනවයතො විපරිණාමධම්මයතො
අසාරකයතො අ මූලයතො වධකයතො විෙවයතො සාසවයතො සඞ්ෙතයතො 
මාරාමිසයතො ජාතිජරාබයාධිමරණධම්මයතො
යසොකපරියදවදුක්ෙයදොමනස්සුපායාසධම්මයතො සංකියලසධම්මයතො
සමුදයයතොඅත්ථඞ් මයතොඅස්සාදයතොආදීනවයතොනිස්සරණයතොතීයරති–
අයං තීරණපරිඤ්ඤා. 

කතමා පහානපරිඤ්ඤා? එවං තීරයිත්වා  ස්යස ඡන්දරා ං පජහති
වියනොයදති බයන්තිං කයරොති අනොවං  යමති. වුත්තඤ්යහතං ෙ වතා – 
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‘‘යයො, භික්ෙයව,  ස්යසසු ඡන්දරාය ො තං පජහථ. එවං යසො  ස්යසො
පහීයනො ෙවිස්සති උච්ඡින්නමූයලො තාලාවත්ථුකයතො අනොවං කයතො

ආයතිං අනුප්පාදධම්යමො’’ති – අයං පහානපරිඤ්ඤා. ඵස්සං පරිඤ්ඤාොති.

 ස්සංඉමාහිතීහිපරිඤ්ඤාහිපරිජානිත්වා. අනානුගිද්යධොති. ය ධාඑවුච්චති
තණ්හා. යයො රාය ො සාරාය ො…යප.… අභිජ්ඣා යලොයෙො අකුසලමූලං.
යස්යසයසො ය යධො පහීයනො සමුච්ඡින්යනො වූපසන්යතො පටිපස්සද්යධො
අෙබ්බුප්පත්තියකොඤාණග්ගිනාදඩ්ය ො, යසොවුච්චති අගිද්යධො.යසොරූයප
අගිද්යධො සද්යද අගිද්යධො  න්යධ අගිද්යධො රයස අගිද්යධො ය ොට්ඨබ්යබ
අගිද්යධො කුයල…  යණ… ආවායස… ලායෙ… යයස… පසංසාය…
සුයෙ… චීවයර… පිණ්ඩපායත… යසනාසයන…
ගිලානපච්චයයෙසජ්ජපරික්ොයර අගිද්යධො කාමධාතුයා… රූපධාතුයා…
අරූපධාතුයා… කාමෙයව… රූපෙයව… අරූපෙයව… සඤ්ඤාෙයව…
අසඤ්ඤාෙයව… යනවසඤ්ඤානාසඤ්ඤාෙයව… එකයවොකාරෙයව…
චතුයවොකාරෙයව… පඤ්චයවොකාරෙයව… අතීයත… අනා යත…
පච්චුප්පන්යන…දිට්ඨසුතමුතවිඤ්ඤාතබ්යබසු ධම්යමසුඅගිද්යධොඅ ධියතො
අමුච්ඡියතො අනජ්ඣාපන්යනො වීතය යධො වි තය යධො චත්තය යධො 
වන්තය යධො මුත්තය යධො පහීනය යධො පටිනිස්සට්ඨය යධො වීතරාය ො
වි තරාය ො චත්තරාය ො වන්තරාය ො මුත්තරාය ො පහීනරාය ො
පටිනිස්සට්ඨරාය ො නිච්ඡායතො නිබ්බුයතො සීතිභූයතො සුෙපටිසංයවදී
බ්රහ්මභූයතනඅත්තනාවිහරතීති –  ස්සං පරිඤ්ඤායඅනානුගිද්යධො. 

ෙදත්ත  හී තදකුබ්බමායනොති. ෙදන්ති යං. අත්ත  හීති ද්වීහි
කාරයණහි අත්තානං රහති–කතත්තාචඅකතත්තාච.කථංකතත්තාච
අකතත්තා ච අත්තානං  රහති? කතං යම කායදුච්චරිතං, අකතං යම
කායසුචරිතන්ති – අත්තානං  රහති. කතං යම වචීදුච්චරිතං, අකතං යම
වචීසුචරිතන්ති – අත්තානං  රහති. කතං යම මයනොදුච්චරිතං, අකතං යම
මයනොසුචරිතන්ති – අත්තානං  රහති. කයතො යම පාණාතිපායතො, අකතා 
යමපාණාතිපාතායවරමණීති–අත්තානං රහති.කතංයමඅදින්නාදානං, 
අකතා යම අදින්නාදානා යවරමණීති – අත්තානං  රහති. කයතො යම
කායමසුමිච්ඡාචායරො, අකතායම කායමසුමිච්ඡාචාරායවරමණීති–අත්තානං
 රහති.කයතොයමමුසාවායදො, අකතායමමුසාවාදා යවරමණීති–අත්තානං
 රහති.කතායමපිසුණාවාචා, අකතායමපිසුණායවාචායයවරමණීති– 
අත්තානං  රහති. කතා යම  රුසා වාචා, අකතා යම  රුසාය වාචාය
යවරමණීති – අත්තානං  රහති. කයතො යම සම් ප්පලායපො, අකතා යම
සම් ප්පලාපා යවරමණීති – අත්තානං  රහති.කතා යම අභිජ්ඣා, අකතා
යමඅනභිජ්ඣාති–අත්තානං රහති. කයතොයමබයාපායදො, අකයතොයම
අබයාපායදොති – අත්තානං  රහති. කතා යම මිච්ඡාදිට්ඨි, අකතා යම
සම්මාදිට්ඨීති–අත්තානං  රහති.එවංකතත්තාච අකතත්තාචඅත්තානං
 රහති. අථ වා, සීයලසුම්හි න පරිපූරකාරීති – අත්තානං  රහති. 
ඉන්ද්රියයසුම්හි අගුත්තද්වායරොති – අත්තානං  රහති. යෙොජයනම්හි 



ඛුද්දකනිකායය මහානිද්යදසපාළි අට්ඨකවග්ය ො 

36 

පටුන 

[යෙොජයන (සයා.)] අමත්තඤ්ඤූති – අත්තානං  රහති. ජා රියං
අනනුයුත්යතොති–අත්තානං රහති.සතිසම්පජඤ්යඤනඅසමන්නා යතොති
– අත්තානං  රහති. අොවිතා යම චත්තායරො සතිපට්ඨානාති – අත්තානං
 රහති. අොවිතා යම චත්තායරො සම්මප්පධානාති – අත්තානං  රහති.
අොවිතා යම චත්තායරො ඉද්ධිපාදාති – අත්තානං  රහති. අොවිතානි යම
පඤ්චින්ද්රියානීති – අත්තානං  රහති. අොවිතානි යම පඤ්ච බලානීති –
අත්තානං රහති.අොවිතායමසත්තයබොජ්ඣඞ් ාති–අත්තානං රහති. 
අොවියතොයමඅරියයොඅට්ඨඞ්ගියකොමග්ය ොති–අත්තානං රහති. දුක්ෙං
යම අපරිඤ්ඤාතන්ති – අත්තානං  රහති. සමුදයයො යම අප්පහීයනොති –
අත්තානං රහති.මග්ය ො යමඅොවියතොති–අත්තානං රහති.නියරොයධො
යම අසච්ඡිකයතොති – අත්තානං  රහති. එවං කතත්තා ච අකතත්තා ච
අත්තානං රහති.එවංඅත්ත රහිතංකම්මංඅකුබ්බමායනොඅජනයමායනො 
අසඤ්ජනයමායනො අනිබ්බත්තයමායනො අනභිනිබ්බත්තයමායනොති –

යදත්ත රහී තදකුබ්බමායනො. න ලිම්පතී දිට්ඨසුයතසු ධීය ොති. යලයපොති
ද්යව යලපා – තණ්හායලයපො ච දිට්ඨියලයපො ච…යප.… අයං 

තණ්හායලයපො…යප.… අයං දිට්ඨියලයපො. ධීය ොති පණ්ඩියතො පඤ්ඤවා 
බුද්ධිමා ඤාණී විොවී යමධාවී. ධීයරො තණ්හායලපං පහාය දිට්ඨියලපං
පටිනිස්සජ්ජිත්වා දිට්යඨ න ලිම්පති, සුයත න ලිම්පති, මුයත න ලිම්පති, 
විඤ්ඤායතනලිම්පති, නපලිම්පති [නසංලිම්පති (සයා.)], නඋපලිම්පති.
අලිත්යතො අපලිත්යතො [අසංලිත්යතො (සයා.)] අනුපලිත්යතො නික්ෙන්යතො
නිස්සයටොවිප්පමුත්යතොවිසඤ්ඤුත්යතො විමරියාදිකයතනයචතසාවිහරතීති
–නලිම්පතීදිට්ඨසුයතසුධීයරොති. 

යතනාහ ෙ වා– 

‘‘උයෙොසු අන්යතසු වියනයය ඡන්දං,  ස්සං පරිඤ්ඤාය 
අනානුගිද්යධො; 
යදත්ත රහීතදකුබ්බමායනො, නලිම්පතීදිට්ඨසුයතසු ධීයරො’’ති. 

14. 

සඤ්ඤං පරිඤ්ඤාවිතය ෙයඔඝං, පරිග් යහසුමුනි යනොපලිත්යතො; 

අබ්බූළ්හසල්යලොෙ මප්පමත්යතො, නාසීසතී යලොකමිමංප ඤ්ෙ. 

සඤ්ඤං පරිඤ්ඤා විතය ෙය ඔඝන්ති. සඤ්ඤාති කාමසඤ්ඤා
බයාපාදසඤ්ඤා විහිංසාසඤ්ඤා යනක්ෙම්මසඤ්ඤා අබයාපාදසඤ්ඤා
අවිහිංසාසඤ්ඤා රූපසඤ්ඤා සද්දසඤ්ඤා  න්ධසඤ්ඤා රසසඤ්ඤා
ය ොට්ඨබ්බසඤ්ඤා ධම්මසඤ්ඤා – යා එවරූපා සඤ්ඤා සඤ්ජානනා 

සඤ්ජානිතත්තං – අයං වුච්චති සඤ්ඤා. සඤ්ඤං පරිඤ්ඤාති සඤ්ඤංතීහි
පරිඤ්ඤාහි පරිජානිත්වා – ඤාතපරිඤ්ඤාය, තීරණපරිඤ්ඤාය, 
පහානපරිඤ්ඤාය. 
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කතමා ඤාතපරිඤ්ඤා? සඤ්ඤං ජානාති – අයං කාමසඤ්ඤා, අයං
බයාපාදසඤ්ඤා, අයං විහිංසාසඤ්ඤා, අයං යනක්ෙම්මසඤ්ඤා, අයං 
අබයාපාදසඤ්ඤා, අයං අවිහිංසාසඤ්ඤා, අයං රූපසඤ්ඤා, අයං
සද්දසඤ්ඤා, අයං  න්ධසඤ්ඤා, අයංරසසඤ්ඤා, අයංය ොට්ඨබ්බසඤ්ඤා, 
අයංධම්මසඤ්ඤාතිජානාති පස්සති–අයංඤාතපරිඤ්ඤා. 

කතමාතීරණපරිඤ්ඤා? එවංඤාතංකත්වාසඤ්ඤංතීයරති.අනිච්චයතො 
දුක්ෙයතො යරො යතො  ණ්ඩයතො සල්ලයතො අ යතො ආබාධයතො පරයතො
පයලොකයතො ඊතියතො උපද්දවයතො ෙයයතො උපසග් යතො චලයතො
පෙඞ්ගුයතො…යප.… සමුදයයතො අත්ථඞ් මයතො අස්සාදයතො ආදීනවයතො
නිස්සරණයතො තීයරති–අයංතීරණපරිඤ්ඤා. 

කතමා පහානපරිඤ්ඤා? එවං තීරයිත්වා සඤ්ඤාය ඡන්දරා ං පජහති 
වියනොයදතිඅනොවං යමති.වුත්තම්පියහතංෙ වතා– ‘‘යයො, භික්ෙයව, 
සඤ්ඤාය ඡන්දරාය ො, තං පජහථ. එවං සා සඤ්ඤා පහීනා ෙවිස්සති
උච්ඡින්නමූලාතාලාවත්ථුකතා අනොවංකතාආයතිංඅනුප්පාදධම්මා’’ති–

අයං පහානපරිඤ්ඤා. සඤ්ඤං පරිඤ්ඤාති සඤ්ඤං ඉමාහි තීහි පරිඤ්ඤාහි

පරිජානිත්වා. විතය ෙය ඔඝන්ති කායමො ංෙයවො ංදිට්යඨො ංඅවිජ්යජො ං
තයරයය උත්තයරයය පතයරයය සමතික්කයමයය වීතිවත්යතයයාති –
සඤ්ඤංපරිඤ්ඤාවිතයරයයඔ ං. 

පරිග් යහසු මුනි යනොපලිත්යතොති. පරිග් හාති ද්යව පරිග් හා –
තණ්හාපරිග් යහො ච දිට්ඨිපරිග් යහො ච…යප.… අයං 

තණ්හාපරිග් යහො…යප.… අයං දිට්ඨිපරිග් යහො. මුනීති. යමොනං වුච්චති
ඤාණං.යාපඤ්ඤාපජානනා…යප.…අයමොයහො ධම්මවිචයයො සම්මාදිට්ඨි, 
යතන ඤායණන සමන්නා යතො මුනි යමොනප්පත්යතොති. තීණි
යමොයනයයානි– කායයමොයනයයං, වචීයමොයනයයං, මයනොයමොයනයයං. 

කතමං කායයමොයනයයං? තිවිධකායදුච්චරිතානං පහානං
කායයමොයනයයං, තිවිධං කායසුචරිතං කායයමොයනයයං, කායාරම්මයණ
ඤාණං කායයමොයනයයං, කායපරිඤ්ඤා කායයමොයනයයං, 
පරිඤ්ඤාසහ යතොමග්ය ොකායයමොයනයයං, කායයඡන්දරා ස්සපහානං 
කායයමොයනයයං, කායසඞ්ොරනියරොයධො චතුත්ථජ්ඣානසමාපත්ති
කායයමොයනයයං–ඉදං කායයමොයනයයං. 

කතමං වචීයමොයනයයං? චතුබ්බිධවචීදුච්චරිතානං පහානං 
වචීයමොයනයයං, චතුබ්බිධං වචීසුචරිතං වචීයමොයන්යං, වාචාරම්මයණ
ඤාණංවචීයමොයනයයං, වාචාපරිඤ්ඤාවචීයමොයනයයං, පරිඤ්ඤාසහ යතො
මග්ය ො වචීයමොයනයයං, වාචාය ඡන්දරා ස්ස පහානං වචීයමොයනයයං, 
වචීසඞ්ොරනියරොයධො දුතියජ්ඣානසමාපත්ති වචීයමොයනයයං – ඉදං 
වචීයමොයනයයං. 
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කතමං මයනොයමොයනයයං? තිවිධමයනොදුච්චරිතානං පහානං
මයනොයමොයනයයං, තිවිධං මයනොසුචරිතං මයනොයමොයනයයං, 
චිත්තාරම්මයණ ඤාණං මයනොයමොයනයයං, චිත්තපරිඤ්ඤා 
මයනොයමොයනයයං, පරිඤ්ඤාසහ යතො මග්ය ොමයනොයමොයනයයං, චිත්යත 
ඡන්දරා ස්ස පහානං මයනොයමොයනයයං, චිත්තසඞ්ොරනියරොයධො
සඤ්ඤායවදයිතනියරොධං මයනොයමොයනයයං–ඉදංමයනොයමොයනයයං. 

‘‘කායමුනිංවාචාමුනිං, මයනොමුනිමනාසවං; 
මුනිංයමොයනයයසම්පන්නං, ආහුසබ්බප්පහායිනං. 

‘‘කායමුනිංවාචාමුනිං, මයනොමුනිමනාසවං; 
මුනිං යමොයනයයසම්පන්නං, ආහු නින්හාතපාපක’’න්ති 
[නිංන්හාතපාපකන්ති(සයා.)]. 

ඉයමහි තීහි යමොයනයයයහි ධම්යමහි සමන්නා තා ඡ මුනියනො [ඡ
මුනයයො (සයා.)] – අ ාරමුනියනො, අන ාරමුනියනො, යසෙමුනියනො, 
අයසෙමුනියනො, පච්යචකමුනියනො, මුනිමුනියනොති.කතයමඅ ාරමුනියනො? 
යයයතඅ ාරිකා දිට්ඨපදාවිඤ්ඤාතසාසනා–ඉයමඅ ාරමුනියනො.කතයම
අන ාරමුනියනො? යය යත පබ්බජිතා දිට්ඨපදා විඤ්ඤාතසාසනා – ඉයම
අන ාරමුනියනො. සත්තයසොයසෙමුනියනො. අරහන්යතො අයසෙමුනියනො.
පච්යචකබුද්ධා පච්යචකමුනියනො. මුනිමුනියනො වුච්චන්ති තථා තා 
අරහන්යතොසම්මාසම්බුද්ධා. 

‘‘න යමොයනනමුනියහොති, මූළ්හරූයපො අවිද්දසු; 
යයොචතුලංවපග් ්හ, වරමාදායපණ්ඩියතො. 

‘‘පාපානිපරිවජ්යජති, සමුනියතනයසොමුනි; 
යයොමුනාතිඋයෙොයලොයක, මුනියතනපවුච්චති. 

‘‘අසතඤ්ච සතඤ්ච ඤත්වා ධම්මං, අජ්ඣත්තං බහිද්ධා ච 
සබ්බයලොයක; 
යදවමනුස්යසහි පූජියතොයයො, සඞ් ජාලමතිච්ච යසොමුනී’’ති. 

යලපාතිද්යවයලපා–තණ්හායලයපොච දිට්ඨියලයපොච…යප.…අයං
තණ්හායලයපො…යප.… අයං දිට්ඨියලයපො. මුනි තණ්හායලපං පහාය 
දිට්ඨියලපං පටිනිස්සජ්ජිත්වා පරිග් යහසු න ලිම්පති න පලිම්පති න
උපලිම්පති. අලිත්යතො අපලිත්යතො අනුපලිත්යතො නික්ෙන්යතො නිස්සයටො 
විප්පමුත්යතො විසඤ්ඤුත්යතො විමරියාදිකයතන යචතසා විහරතීති –
පරිග් යහසුමුනි යනොපලිත්යතො. 

අබ්බූළ්හසල්යලො ෙ මප්පමත්යතොති. සල්ලන්ති සත්ත සල්ලානි –
රා සල්ලං, යදොසසල්ලං, යමොහසල්ලං, මානසල්ලං, දිට්ඨිසල්ලං, 
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යසොකසල්ලං, කථංකථාසල්ලං [දුච්චරිතසල්ලං (සී.)]. යස්යසයත සල්ලා
පහීනාසමුච්ඡින්නා වූපසන්තාපටිපස්සද්ධාඅෙබ්බුප්පත්තිකාඤාණග්ගිනා
දඩ් ා, යසො වුච්චති අබ්බූළ්හසල්යලො අබ්බහිතසල්යලො උද්ධතසල්යලො
සමුද්ධතසල්යලො උප්පාටිතසල්යලො සමුප්පාටිතසල්යලො චත්තසල්යලො
වන්තසල්යලොමුත්තසල්යලොපහීනසල්යලො පටිනිස්සට්ඨසල්යලොනිච්ඡායතො
නිබ්බුයතො සීතිභූයතො සුෙපටිසංයවදී බ්රහ්මභූයතන අත්තනා විහරතීති –
අබ්බූළ්හසල්යලො. 

ෙ න්ති චරන්යතො විහරන්යතො ඉරියන්යතො වත්තන්යතො පායලන්යතො

යයපන්යතො යායපන්යතො. අප්පමත්යතොති සක්කච්චකාරී සාතච්චකාරී
අට්ඨිතකාරී අයනොලීනවුත්තියකො අනික්ඛිත්තච්ඡන්යදො අනික්ඛිත්තධුයරො
කුසයලසු ධම්යමසු. ‘‘කථාහං අපරිපූරං වා සීලක්ෙන්ධං පරිපූයරයයං, 
පරිපූරංවාසීලක්ෙන්ධංතත්ථ තත්ථපඤ්ඤාය අනුග් ණ්යහයය’’න්තියයො
තත්ථඡන්යදොචවායායමොචඋස්සායහොචඋස්යසොළ්හීච අප්පටිවානිචසති
ච සම්පජඤ්ඤඤ්ච ආතප්පං පධානං අධිට්ඨානං අනුයයොය ො අප්පමායදො 
කුසයලසු ධම්යමසු. ‘‘කථාහං අපරිපූරං වා සමාධික්ෙන්ධං පරිපූයරයයං, 
පරිපූරං වා සමාධික්ෙන්ධං තත්ථ තත්ථ පඤ්ඤාය 
අනුග් ණ්යහයය’’න්ති…යප.…කුසයලසුධම්යමසු. ‘‘කථාහංඅපරිපූරං වා
පඤ්ඤාක්ෙන්ධං පරිපූයරයයං… විමුත්තික්ෙන්ධං… 
විමුත්තිඤාණදස්සනක්ෙන්ධං පරිපූයරයයං, පරිපූරං වා
විමුත්තිඤාණදස්සනක්ෙන්ධං තත්ථතත්ථපඤ්ඤායඅනුග් ණ්යහයය’’න්ති
යයොතත්ථඡන්යදොචවායායමොචඋස්සායහො චඋස්යසොළ්හීචඅප්පටිවානිච
සතිචසම්පජඤ්ඤඤ්චආතප්පංපධානංඅධිට්ඨානං අනුයයොය ොඅප්පමායදො
කුසයලසු ධම්යමසු. ‘‘කථාහං අපරිඤ්ඤාතං වා දුක්ෙං පරිජායනයයං, 
අප්පහීයන වා කියලයස පජයහයයං, අොවිතං වා මග් ං ොයවයයං, 
අසච්ඡිකතං වා නියරොධං සච්ඡිකයරයය’’න්ති යයො තත්ථ ඡන්යදො ච
වායායමො ච උස්සායහො ච උස්යසොළ්හී ච අප්පටිවානි ච සති ච
සම්පජඤ්ඤඤ්ච ආතප්පං පධානං අධිට්ඨානං අනුයයොය ො අප්පමායදො 
කුසයලසුධම්යමසූති–අබ්බූළ්හසල්යලොචරමප්පමත්යතො. 

නාසීසතී යලොකමිමං ප ඤ්ොති ඉමං යලොකං නාසීසති සකත්තොවං, 
පරයලොකං නාසීසති පරත්තොවං; ඉමං යලොකං නාසීසති 
සකරූපයවදනාසඤ්ඤාසඞ්ොරවිඤ්ඤාණං, පරං යලොකං නාසීසති 
පරරූපයවදනාසඤ්ඤාසඞ්ොරවිඤ්ඤාණං; ඉමං යලොකං නාසීසති ඡ
අජ්ඣත්තිකානිආයතනානි, පරං යලොකංනාසීසතිඡබාහිරානිආයතනානි; 
ඉමං යලොකංනාසීසති මනුස්සයලොකං, පරං යලොකංනාසීසති යදවයලොකං.
ඉමං යලොකං නාසීසති කාමධාතුං, පරං යලොකං නාසීසති රූපධාතුං
අරූපධාතුං; ඉමං යලොකං නාසීසති කාමධාතුං රූපධාතුං, පරං යලොකං
නාසීසති අරූපධාතුං. පුන  තිං වා උපපත්තිං වා පටිසන්ධිං වා ෙවං වා
සංසාරංවාවට්ටංවා නාසීසතිනඉච්ඡතිනසාදියතිනපත්යථතිනපියහති
නාතිජප්පතීති–නාසීසතීයලොකමිමං පරඤ්චාති. 
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යතනාහෙ වා– 

‘‘සඤ්ඤං පරිඤ්ඤා විතයරයය ඔ ං, පරිග් යහසු මුනි
යනොපලිත්යතො; 
අබ්බූළ්හසල්යලො චරමප්පමත්යතො, නාසීසතී යලොකමිමං 
පරඤ්චා’’ති. 

ගුහට්ඨකසුත්තනිද්යදයසොදුතියයො. 

3. දුට්ඨට්ඨකසුත්තනිද්යදයසො 

අථ දුට්ඨට්ඨකසුත්තනිද්යදසංවක්ෙති– 

15. 

වදන්ති යව දුට්ඨමනාපි එයක, අයථොපි [අඤ්යඤපි යත (සී.), 

අඤ්යඤපි (සයා.)] යවසච්ෙමනාවදන්ති; 

වාදඤ්ෙජාතංමුනියනොඋයපති, තස්මාමුනී නත්ථිඛියලොකුහිඤ්චි. 

වදන්ති යව දුට්ඨමනාපි එයකති යත තිත්ථියා දුට්ඨමනා විරුද්ධමනා
පටිවිරුද්ධමනා ආහතමනා පච්චාහතමනා ආ ාතිතමනා පච්චා ාතිතමනා
වදන්තිඋපවදන්තිෙ වන්තඤ්චභික්ඛුසඞ් ඤ්චඅභූයතනාති– වදන්තියව
දුට්ඨමනාපිඑයක. 

අයථොපි යව සච්ෙමනා වදන්තීති යය යතසං තිත්ථියානං සද්දහන්තා
ඔකප්යපන්තා අධිමුච්චන්තා සච්චමනා සච්චසඤ්ඤියනො භූතමනා
භූතසඤ්ඤියනො තථමනා තථසඤ්ඤියනො යාථාවමනා යාථාවසඤ්ඤියනො
අවිපරීතමනා අවිපරීතසඤ්ඤියනො වදන්ති උපවදන්ති ෙ වන්තඤ්ච
භික්ඛුසඞ් ඤ්චඅභූයතනාති–අයථොපි යවසච්චමනාවදන්ති. 

වාදඤ්ෙජාතංමුනියනොඋයපතීති.යසොවායදො ජායතොයහොතිසඤ්ජායතො
නිබ්බත්යතො අභිනිබ්බත්යතො පාතුභූයතො පරයතොය ොයසො අක්යකොයසො

උපවායදො ෙ වයතොචභික්ඛුසඞ් ස්සචඅභූයතනාති–වාදඤ්චජාතං. මුනි

යනො උයපතීති. මුනීති. යමොනං වුච්චති ඤාණං. යා පඤ්ඤා පජානනා
අයමොයහො ධම්මවිචයයො සම්මාදිට්ඨි, යතන ඤායණන සමන්නා යතො මුනි
යමොනප්පත්යතො…යප.…සඞ් ජාලමතිච්චයසොමුනි.යයො වාදංඋයපතියසො
ද්වීහිකාරයණහිවාදංඋයපති–කාරයකොකාරකතායවාදංඋයපති, අථවා 
වුච්චමායනො උපවදියමායනො කුප්පති බයාපජ්ජති පතිට්ඨියති යකොපඤ්ච
යදොසඤ්ච අප්පච්චයඤ්ච පාතුකයරොති. අකාරයකොම්හීති යයො වාදං උයපති
යසො ඉයමහි ද්වීහිකාරයණහි වාදං උයපති. මුනි ද්වීහිකාරයණහිවාදං න
උයපති–අකාරයකොමුනිඅකාරකතායවාදංන උයපති, අථවාවුච්චමායනො
උපවදියමායනො න කුප්පති න බයාපජ්ජති න පතිට්ඨියති න යකොපඤ්ච
යදොසඤ්ච අප්පච්චයඤ්ච පාතුකයරොති. අකාරයකොම්හීති මුනි ඉයමහි ද්වීහි



ඛුද්දකනිකායය මහානිද්යදසපාළි අට්ඨකවග්ය ො 

41 

පටුන 

කාරයණහි වාදං න උයපති න උප ච්ඡති න  ණ්හාති න පරාමසති න
අභිනිවිසතීති–වාදඤ්චජාතංමුනියනොඋයපති. 

තස්මා මුනී නත්ථි ඛියලො කුහිඤ්චීති. තස්මාති තස්මා තංකාරණා
තංයහතුතප්පච්චයාතංනිදානං මුනියනොආහතචිත්තතාඛිලජාතතාපිනත්ථි.
පඤ්චපි යචයතොඛිලා නත්ථි, තයයොපි ඛිලා නත්ථි. රා ඛියලො යදොසඛියලො
යමොහඛියලො නත්ථි න සන්ති න සංවිජ්ජති නුපලබ්ෙති, පහීයනො 
සමුච්ඡින්යනො වූපසන්යතො පටිපස්සද්යධො අෙබ්බුප්පත්තියකොඤාණග්ගිනා

දඩ්ය ො. කුහිඤ්චීති කුහිඤ්චි කිම්හිචි කත්ථචි අජ්ඣත්තං වා බහිද්ධා වා
අජ්ඣත්තබහිද්ධාවාති–තස්මාමුනීනත්ථිඛියලොකුහිඤ්චීති. 

යතනාහෙ වා– 

‘‘වදන්ති යවදුට්ඨමනාපිඑයක, අයථොපියව සච්චමනාවදන්ති; 
වාදඤ්ච ජාතං මුනි යනො උයපති, තස්මා මුනී නත්ථි ඛියලො 
කුහිඤ්චී’’ති. 

16. 

සකඤ්හිදිට්ඨංකථමච්ෙයෙෙය, ඡන්දානුනීයතො රුචිොනිවිට්යඨො; 

සෙංසමත්තානිපකුබ්බමායනො, ෙථාහිජායනෙය තථාවයදෙය. 

සකඤ්හි දිට්ඨංකථමච්ෙයෙෙයාති.යංයතතිත්ථියාසුන්දරිපරිබ්බාජිකං 
හන්ත්වා සමණානං සකයපුත්තියානං අවණ්ණං පකාසයිත්වා ‘‘එවං එතං
ලාෙං යසසක්කාරං සම්මානං පච්චාහරිස්සාමා’’ති යත එවංදිට්ඨිකා
එවංෙන්තිකා එවංරුචිකා එවංලද්ධිකා එවංඅජ්ඣාසයා එවංඅධිප්පායා, යත
නාසක්ඛිංසු සකං දිට්ඨිං සකං ෙන්තිං සකං රුචිං සකං ලද්ධිං සකං
අජ්ඣාසයං සකං අධිප්පායං අතික්කමිතුං; අථ යෙො ස්යවව අයයසො යත 
පච්චා යතොති, එවම්පි–සකඤ්හිදිට්ඨිංකථමච්චයයයය.අථවා‘‘සස්සයතො
යලොයකො, ඉදයමව සච්චං යමො මඤ්ඤ’’න්ති යයො යසො එවංවායදො, යසො
සකං දිට්ඨිං සකං ෙන්තිං සකං රුචිං සකං ලද්ධිං සකං අජ්ඣාසයං සකං
අධිප්පායංකථංඅච්චයයයයඅතික්කයමයය සමතික්කයමයයවීතිවත්යතයය? 
තංකිස්සයහතු? තස්සසාදිට්ඨිතථාසමත්තා සමාදින්නා හිතාපරාමට්ඨා
අභිනිවිට්ඨා අජ්යඣොසිතා අධිමුත්තාති. එවම්පි – සකඤ්හි දිට්ඨිං
කථමච්චයයයය? ‘‘අසස්සයතො යලොයකො…යප.… අන්තවා යලොයකො…
අනන්තවායලොයකො…තංජීවංතංසරීරං…අඤ්ඤං ජීවංඅඤ්ඤං සරීරං…
යහොතිතථා යතොපරංමරණා…නයහොතිතථා යතොපරංමරණා…යහොති
ච න ච යහොති තථා යතො පරං මරණා… යනව යහොති න න යහොති
තථා යතො පරං මරණා, ඉදයමවසච්චං යමො මඤ්ඤ’’න්තියයො යසො එවං
වායදො, යසො සකං දිට්ඨිං සකං ෙන්තිං සකං රුචිං සකං ලද්ධිං සකං
අජ්ඣාසයං සකං අධිප්පායං කථං අච්චයයයය අතික්කයමයය 
සමතික්කයමයය වීතිවත්යතයය? තං කිස්ස යහතු? තස්ස සා දිට්ඨි තථා
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සමත්තා සමාදින්නා  හිතා පරාමට්ඨා අභිනිවිට්ඨා අජ්යඣොසිතා
අධිමුත්තාති.එවම්පි– සකඤ්හිදිට්ඨිංකථමච්චයයයය. 

ඡන්දානුනීයතො රුචිො නිවිට්යඨොති. ඡන්දානුනීයතොති සකාය දිට්ඨියා
සකාය ෙන්තියා සකාය රුචියා සකාය ලද්ධියා යායති නියයති වු්හති
සංහරීයති. යථා හත්ථියායනන වා අස්සයායනන වා රථයායනන වා 
ය ොයායනන වා අජයායනන වා යමණ්ඩයායනන වා ඔට්ඨයායනන වා 
ෙරයායනනවා යායතිනියයතිවු්හතිසංහරීයති, එවයමවසකාය දිට්ඨියා
සකාය ෙන්තියා සකාය රුචියා සකාය ලද්ධියා යායති නියයති වු්හති

සංහරීයතීති – ඡන්දානුනීයතො. රුචිො නිවිට්යඨොති සකාය දිට්ඨියා සකාය
රුචියා සකාය ලද්ධියා නිවිට්යඨො පතිට්ඨියතො අල්ලීයනො උප යතො
අජ්යඣොසියතොඅධිමුත්යතොති – ඡන්දානුනීයතොරුචියානිවිට්යඨො. 

සෙං සමත්තානි පකුබ්බමායනොති. සයං සමත්තං කයරොති පරිපුණ්ණං
කයරොති අයනොමං කයරොති අග් ං යසට්ඨං විසිට්ඨං පායමොක්ෙං උත්තමං
පවරං කයරොති. ‘‘අයං සත්ථා සබ්බඤ්ඤූ’’ති සයං සමත්තං කයරොති
පරිපුණ්ණං කයරොතිඅයනොමංකයරොතිඅග් ංයසට්ඨංවිසිට්ඨංපායමොක්ෙං
උත්තමංපවරංකයරොති.‘‘අයං ධම්යමොස්වාක්ොයතො…යප.…අයං යණො
සුප්පටිපන්යනො…අයං දිට්ඨිෙද්දිකා…අයං පටිපදාසුපඤ්ඤත්තා…අයං
මග්ය ො නියයානියකො’’ති සයං සමත්තං කයරොති පරිපුණ්ණං කයරොති
අයනොමං කයරොති අග් ං යසට්ඨං විසිට්ඨං පායමොක්ෙං උත්තමං පවරං
කයරොති ජයනති සඤ්ජයනති නිබ්බත්යතති අභිනිබ්බත්යතතීති – සයං
සමත්තානිපකුබ්බමායනො. 

ෙථා හි ජායනෙය තථා වයදෙයාති යථා ජායනයය, තථා වයදයය
කයථයයෙයණයය දීපයයයයයවොහයරයය. ‘‘සස්සයතොයලොයකො, ඉදයමව 
සච්චංයමො මඤ්ඤ’’න්තියථාජායනයය, තථාවයදයයකයථයයෙයණයය
දීපයයයය යවොහයරයය.‘‘අසස්සයතොයලොයකො…යප.…යනවයහොති නන
යහොති තථා යතො පරං මරණා, ඉදයමව සච්චං යමො මඤ්ඤ’’න්ති යථා
ජායනයය, තථා වයදයය කයථයය ෙයණයය දීපයයයය යවොහයරයයාති –
යථාහිජායනයයතථාවයදයය. 

යතනාහ ෙ වා– 

‘‘සකඤ්හි දිට්ඨිංකථමච්චයයයය, ඡන්දානුනීයතොරුචියානිවිට්යඨො; 
සයං සමත්තානිපකුබ්බමායනො, යථාහි ජායනයයතථාවයදයයා’’ති. 

17. 

යෙො අත්තයනො සීලවතානි ජන්තු, අනානුපුට්යඨොව [අනානුපුට්යඨො

ච(සයා.)] පය ස පාව පාවා(සී.සයා.) ; 



ඛුද්දකනිකායය මහානිද්යදසපාළි අට්ඨකවග්ය ො 

43 

පටුන 

අනරිෙධම්මං කුසලා තමාහු, යෙො ආතුමානං සෙයමව පාව [පාවා

(සී.සයා.)] . 

යෙො අත්තයනො සීලවතානි ජන්තූති. යෙොති යයො යාදියසො යථායුත්යතො
යථාවිහියතො යථාපකායරො යංඨානප්පත්යතො යංධම්මසමන්නා යතො
ෙත්තියයො වා බ්රාහ්මයණො වා යවස්යසො වා සුද්යදො වා  හට්යඨො වා 

පබ්බජියතො වා යදයවො වා මනුස්යසො වා. සීලවතානීති අත්ථි සීලඤ්යචව
වතඤ්ච [වත්තඤ්ච (සයා.), එවමුපරිපි], අත්ථි වතං න සීලං. කතමං
සීලඤ්යචව වතඤ්ච? ඉධ භික්ඛු සීලවා යහොති, පාතියමොක්ෙසංවරසංවුයතො 
විහරති ආචාරය ොචරසම්පන්යනො අණුමත්යතසු වජ්යජසු ෙයදස්සාවී, 
සමාදායසික්ෙති සික්ොපයදසු.යයොතත්ථසංයයමොසංවයරොඅවීතික්කයමො, 
ඉදංසීලං.යංසමාදානංතංවතං. සංවරට්යඨනසීලං; සමාදානට්යඨනවතං–
ඉදංවුච්චතිසීලඤ්යචවවතඤ්ච.කතමංවතං, න සීලං? අට්ඨධුතඞ් ානි–
ආරඤ්ඤිකඞ් ං, පිණ්ඩපාතිකඞ් ං, පංසුකූලිකඞ් ං, යතචීවරිකඞ් ං, 
සපදානචාරිකඞ් ං, ෙලුපච්ඡාෙත්තිකඞ් ං, යනසජ්ජිකඞ් ං, 
යථාසන්ථතිකඞ් ං – ඉදං වුච්චති වතං, න සීලං. වීරියසමාදානම්පි වුච්චති
වතං, න සීලං. ‘‘කාමං තයචො ච න්හාරු [නහාරු (සී. සයා.)] ච අට්ඨි ච
අවසිස්සතු [අවසුස්සතු (සයා.)], සරීයර උපස්සුස්සතු මංසයලොහිතං. යං තං 
පුරිසථායමන පුරිසබයලන පුරිසවීරියයන පුරිසපරක්කයමන පත්තබ්බං, න
තං අපාපුණිත්වා වීරියස්ස සණ්ඨානං ෙවිස්සතී’’ති – චිත්තං පග් ණ්හාති
පදහති. එවරූපංවීරියසමාදානං–ඉදංවුච්චතිවතං, නසීලං. 

‘‘නාසිස්සං නපිවිස්සාමි, විහාරයතොන නික්ෙයම; 
නපිපස්සංනිපායතස්සං, තණ්හාසල්යලඅනූහයත’’ති. 

චිත්තංපග් ණ්හාතිපදහති.එවරූපම්පිවීරියසමාදානංවුච්චති වතං, න
සීලං. ‘‘න තාවාහං ඉමං පල්ලඞ්කං භින්දිස්සාමි යාව යම න අනුපාදාය
ආසයවහි චිත්තංවිමුච්චිස්සතී’’ති–චිත්තංපග් ණ්හාතිපදහති.එවරූපම්පි 
වීරියසමාදානං වුච්චති වතං, න සීලං. ‘‘න තාවාහං ඉමම්හා ආසනා
වුට්ඨහිස්සාමි, චඞ්කමා ඔයරොහිස්සාමි, විහාරා නික්ෙමිස්සාමි, අඩ් යයො ා
නික්ෙමිස්සාමි, පාසාදා නික්ෙමිස්සාමි, හම්මියා නික්ෙමිස්සාමි, ගුහාය
නික්ෙමිස්සාමි, යලණා නික්ෙමිස්සාමි, කුටියා නික්ෙමිස්සාමි, කූටා ාරා 
නික්ෙමිස්සාමි, අට්ටා නික්ෙමිස්සාමි, මාළා නික්ෙමිස්සාමි, උද්දණ්ඩා 
[උට්ටණ්ඩා (ක.)] නික්ෙමිස්සාමි උපට්ඨානසාලායනික්ෙමිස්සාමිමණ්ඩපා
නික්ෙමිස්සාමි, රුක්ෙමූලා නික්ෙමිස්සාමි යාව යමන අනුපාදායආසයවහි
චිත්තං විමුච්චිස්සතී’’ති – චිත්තං පග් ණ්හාති පදහති. එවරූපම්පි
වීරියසමාදානං වුච්චති වතං, න සීලං. ‘‘ඉමස්මිඤ්යඤව පුබ්බණ්හසමයං
අරියධම්මං ආහරිස්සාමි සමාහරිස්සාමි අධි ච්ඡිස්සාමි  ස්සයිස්සාමි
සච්ඡිකරිස්සාමී’’ති–චිත්තං පග් ණ්හාතිපදහති.එවරූපම්පිවීරියසමාදානං
වුච්චතිවතං, නසීලං. ‘‘ඉමස්මිඤ්යඤවමජ්ඣන්හිකසමයං, සායන්හසමයං, 
පුයරෙත්තං, පච්ඡාෙත්තං, පුරිමං යාමං, මජ්ඣිමං යාමං, පච්ඡිමං යාමං, 
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කායළ, ජුණ්යහ, වස්යස, යහමන්යත, ගිම්යහ, පුරියම වයයොෙන්යධ, 
මජ්ඣියම වයයොෙන්යධ, පච්ඡියම වයයොෙන්යධ අරියධම්මං ආහරිස්සාමි 
සමාහරිස්සාමි අධි ච්ඡිස්සාමි  ස්සයිස්සාමි සච්ඡිකරිස්සාමී’’ති – චිත්තං
පග් ණ්හාති පදහති. එවරූපම්පි වීරියසමාදානං වුච්චති වතං, න සීලං. 

ජන්තූතිසත්යතොනයරොමානයවො [මාණයවො(ක.)] යපොයසොපුග් යලොජීයවො
ජාගුජන්තුඉන්දගුමනුයජොති– යයොඅත්තයනොසීලවතානිජන්තු. 

අනානුපුට්යඨොව පය ස පාවාති. පය සන්ති පයරසං ෙත්තියානං
බ්රාහ්මණානං යවස්සානං සුද්දානං  හට්ඨානං පබ්බජිතානං යදවානං

මනුස්සානං. අනානුපුට්යඨොති අපුට්යඨො අපුච්ඡියතො අයාචියතො

අනජ්යඣසියතොඅපසාදියතො. පාවාති අත්තයනොසීලංවාවතංවාසීලබ්බතං
වා පාවදති. අහමස්මි සීලසම්පන්යනොති වා, වතසම්පන්යනොති වා, 
සීලබ්බතසම්පන්යනොතිවාජාතියාවාය ොත්යතනවායකොලපුත්තියයන වා
වණ්ණයපොක්ෙරතායවාධයනනවා අජ්යඣයනනවාකම්මායතයනනවා
සිප්පායතයනන වාවිජ්ජාට්ඨායනන [විජ්ජට්ඨායනන (සයා.)] වාසුයතනවා
පටිොයනන [පටිොයණන (සී. සයා. ක.)] වා අඤ්ඤතරඤ්ඤතයරන වා
වත්ථුනා, උච්චා කුලා පබ්බජියතොති වා, මහාකුලා පබ්බජියතොති වා, 
මහායෙො කුලා පබ්බජියතොති වා, උළාරයෙො කුලා පබ්බජියතොති වා, 
ඤායතො යසස්සී ස හට්ඨපබ්බජිතානන්ති වා, ලාභිම්හි 
චීවරපිණ්ඩපාතයසනාසනගිලානපච්චයයෙසජ්ජපරික්ොරාන’’න්ති වා, 
සුත්තන්තියකොතිවා, විනයධයරොතිවා, ධම්මකථියකොතිවා, ආරඤ්ඤියකොති
වා, පිණ්ඩපාතියකොති වා, පංසුකූලියකොති වා, යතචීවරියකොති වා, 
සපදානචාරියකොති වා, ෙලුපච්ඡාෙත්තියකොති වා, යනසජ්ජියකොති වා, 
යථාසන්ථතියකොති වා, පඨමස්සඣානස්ස ලාභීති වා, දුතියස්සඣානස්ස
ලාභීතිවා, තතියස්සඣානස්සලාභීතිවා, චතුත්ථස්සඣානස්සලාභීතිවා, 
ආකාසානඤ්චායතනසමාපත්තියා ලාභීති වා, 
විඤ්ඤාණඤ්චායතනසමාපත්තියා ලාභීති වා, 
ආකිඤ්චඤ්ඤායතනසමාපත්තියා ලාභීති වා, 
යනවසඤ්ඤානාසඤ්ඤායතනසමාපත්තියාලාභීතිවා පාවදතිකයථතිෙණති
දීපයතියවොහරතීති–අනානුපුට්යඨොවපයරසංපාව. 

අනරිෙධම්මං කුසලා තමාහූති. කුසලාති යය යත ෙන්ධකුසලා
ධාතුකුසලා ආයතනකුසලා පටිච්චසමුප්පාදකුසලා සතිපට්ඨානකුසලා
සම්මප්පධානකුසලා ඉද්ධිපාදකුසලා ඉන්ද්රියකුසලා බලකුසලා
යබොජ්ඣඞ් කුසලා මග් කුසලා  ලකුසලා නිබ්බානකුසලා, යත කුසලා
එවමාහංසු – ‘‘අනරියානං එයසො ධම්යමො, යනයසො ධම්යමො අරියානං; 
බාලානංඑයසොධම්යමො, යනයසොධම්යමොපණ්ඩිතානං; අසප්පුරිසානංඑයසො
ධම්යමො, යනයසොධම්යමො සප්පුරිසාන’’න්ති.එවමාහංසුඑවංකයථන්තිඑවං
ෙණන්තිඑවංදීපයන්තිඑවං යවොහරන්තීති–අනරියධම්මංකුසලාතමාහු. 
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යෙො ආතුමානංසෙයමවපාවාති. ආතුමා වුච්චති අත්තා. සෙයමවපාවාති
සයයමව අත්තානං පාවදති – ‘‘අහමස්මි සීලසම්පන්යනොති වා, 
වතසම්පන්යනොතිවා, සීලබ්බතසම්පන්යනොතිවා, ජාතියාවා ය ොත්යතනවා
යකොලපුත්තියයනවාවණ්ණයපොක්ෙරතායවාධයනනවාඅජ්යඣයනනවා
කම්මායතයනන වා සිප්පායතයනන වා විජ්ජාට්ඨායනන වා සුයතන වා
පටිොයනන වා අඤ්ඤතරඤ්ඤතයරන වා වත්ථුනා, උච්චා කුලා
පබ්බජියතොති වා, මහාකුලාපබ්බජියතොති වා, මහායෙො කුලාපබ්බජියතොති
වා, උළාරයෙො කුලා පබ්බජියතොති වා, ඤායතො යසස්සී 
ස හට්ඨපබ්බජිතානන්ති වා, ලාභිම්හි 
චීවරපිණ්ඩපාතයසනාසනගිලානපච්චයයෙසජ්ජපරික්ොරානන්ති වා, 
සුත්තන්තියකොතිවා, විනයධයරොතිවා, ධම්මකථියකොතිවා, ආරඤ්ඤියකොති
වා, පිණ්ඩපාතියකොති වා, පංසුකූලියකොති වා, යතචීවරියකොති වා, 
සපදානචාරියකොති වා, ෙලුපච්ඡාෙත්තියකොති වා, යනසජ්ජියකොති වා, 
යථාසන්ථතියකොති වා, පඨමස්සඣානස්ස ලාභීති වා, දුතියස්සඣානස්ස
ලාභීතිවා, තතියස්සඣානස්සලාභීතිවා, චතුත්ථස්සඣානස්සලාභීතිවා, 
ආකාසානඤ්චායතනසමාපත්තියා ලාභීති වා, 
විඤ්ඤාණඤ්චායතනසමාපත්තියාලාභීතිවා, 

විෙවඤ්චෙවඤ්චවිප්පහාය, වුසිතවාඛීණපුනබ්ෙයවොස භික්ඛූ’’ති. 

ආකිඤ්චඤ්ඤායතනසමාපත්තියා ලාභීති වා, 
යනවසඤ්ඤානාසඤ්ඤායතනසමාපත්තියා ලාභීති වා’’ පාවදති කයථති
ෙණතිදීපයතියවොහරතීති– යයොආතුමානංසයයමවපාවාති. 

යතනාහෙ වා– 

‘‘යයො අත්තයනොසීලවතානිජන්තු, අනානුපුට්යඨොව පයරසපාව; 
අනරියධම්මංකුසලාතමාහු, යයොආතුමානංසයයමවපාවා’’ති. 

18. 

සන්යතො ෙ භික්ඛු අභිනිබ්බුතත්යතො, ඉතිහන්ති සීයලසු

අකත්ථමායනො; 

තමරිෙධම්මංකුසලාවදන්ති, ෙස්සුස්සදා නත්ථිකුහිඤ්චියලොයක. 

සන්යතො ෙ භික්ඛු අභිනිබ්බුතත්යතොති. සන්යතොති රා ස්ස සමිතත්තා
සන්යතො, යදොසස්ස සමිතත්තා සන්යතො, යමොහස්ස සමිතත්තා සන්යතො, 
යකොධස්ස…යප.… උපනාහස්ස… මක්ෙස්ස… පළාසස්ස [පලාසස්ස (සී. 
ක.)] … ඉස්සාය… මච්ඡරියස්ස… මායාය… සායඨයයස්ස… ථම්ෙස්ස… 
සාරම්ෙස්ස… මානස්ස… අතිමානස්ස… මදස්ස… පමාදස්ස…
සබ්බකියලසානං… සබ්බදුච්චරිතානං… සබ්බදරථානං…
සබ්බපරිළාහානං… සබ්බසන්තාපානං… සබ්බාකුසලාභිසඞ්ොරානං
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සන්තත්තාසමිතත්තාවූපසමිතත්තාවිජ්ඣාතත්තා නිබ්බුතත්තාවි තත්තා
පටිපස්සද්ධත්තා සන්යතො උපසන්යතො වූපසන්යතො නිබ්බුයතො

පටිපස්සද්යධොති – සන්යතො. භික්ඛූති සත්තන්නං ධම්මානං භින්නත්තා
භික්ඛු – සක්කායදිට්ඨි භින්නා යහොති, විචිකිච්ඡා භින්නා යහොති, 
සීලබ්බතපරාමායසො භින්යනො යහොති, රාය ො භින්යනො යහොති, යදොයසො
භින්යනො යහොති, යමොයහො භින්යනො යහොති, මායනො භින්යනො යහොති. 
භින්නාස්ස යහොන්ති පාපකා අකුසලා ධම්මා සංකියලසිකා යපොයනොෙවිකා 
[යපොයනොබ්ෙවිකා(සයා.ක.)] සදරාදුක්ෙවිපාකා ආයතිංජාතිජරාමරණියා. 

‘‘පජ්යජන කයතනඅත්තනා, [සභියාතිෙ වා] 
පරිනිබ්බාන යතොවිතිණ්ණකඞ්යෙො; 
විෙවඤ්ච [විෙවං(සී.ක.)සු.නි.519] ෙවඤ්චවිප්පහාය, 
වුසිතවාඛීණපුනබ්ෙයවොසභික්ඛූ’’ති. 

සන්යතො ෙ භික්ඛු අභිනිබ්බුතත්යතොති රා ස්ස නිබ්බාපිතත්තා
අභිනිබ්බුතත්යතො, යදොසස්ස නිබ්බාපිතත්තා අභිනිබ්බුතත්යතො, යමොහස්ස
නිබ්බාපිතත්තා අභිනිබ්බුතත්යතො, යකොධස්ස…යප.… උපනාහස්ස…
මක්ෙස්ස… පළාසස්ස… ඉස්සාය… මච්ඡරියස්ස… මායාය…
සායඨයයස්ස… ථම්ෙස්ස… සාරම්ෙස්ස… මානස්ස… අතිමානස්ස…
මදස්ස… පමාදස්ස… සබ්බකියලසානං… සබ්බදුච්චරිතානං…
සබ්බදරථානං… සබ්බපරිළාහානං… සබ්බසන්තාපානං… 
සබ්බාකුසලාභිසඞ්ොරානංනිබ්බාපිතත්තාඅභිනිබ්බුතත්යතොති–සන්යතොච
භික්ඛු අභිනිබ්බුතත්යතො. 

ඉතිහන්ති සීයලසු අකත්ථමායනොති. ඉතිහන්ති පදසන්ධි පදසංසග්ය ො
පදපාරිපූරී අක්ෙරසමවායයො බයඤ්ජනසිලිට්ඨතා පදානුපුබ්බතායපතං 

[පදානුපුබ්බතා යමතං (සයා. ක.)] – ඉතිහන්ති. සීයලසු අකත්ථමායනොති. 
ඉයධකච්යචො කත්ථී යහොති විකත්ථී. යසො කත්ථති විකත්ථති. අහමස්මි
සීලසම්පන්යනොති වා, වතසම්පන්යනොති වා, සීලබ්බතසම්පන්යනොති වා, 
ජාතියා වා ය ොත්යතන වා යකොලපුත්තියයන වා වණ්ණයපොක්ෙරතාය
වා…යප.… යනවසඤ්ඤානාසඤ්ඤායතනසමාපත්තියා ලාභීති වා කත්ථති
විකත්ථති. එවං න කත්ථති න විකත්ථති. කත්ථනා ආරයතො විරයතො
පටිවිරයතො නික්ෙන්යතො නිස්සයටො විප්පමුත්යතො විසඤ්ඤුත්යතො 
විමරියාදිකයතනයචතසාවිහරතීති–ඉතිහන්තිසීයලසුඅකත්ථමායනො. 

තමරිෙධම්මං කුසලා වදන්තීති. කුසලාති යය යත ෙන්ධකුසලා
ධාතුකුසලා ආයතනකුසලා පටිච්චසමුප්පාදකුසලා සතිපට්ඨානකුසලා
සම්මප්පධානකුසලා ඉද්ධිපාදකුසලා ඉන්ද්රියකුසලා බලකුසලා
යබොජ්ඣඞ් කුසලාමග් කුසලා ලකුසලා නිබ්බානකුසලා, යතකුසලාඑවං
වදන්ති – ‘‘අරියානං එයසො ධම්යමො, යනයසො ධම්යමො අනරියානං; 
පණ්ඩිතානංඑයසොධම්යමො, යනයසොධම්යමොබාලානං; සප්පුරිසානංඑයසො
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ධම්යමො, යනයසොධම්යමො අසප්පුරිසාන’’න්ති. එවං වදන්ති, අරියානං එවං
කයථන්තිඑවංෙණන්ති එවංදීපයන්තිඑවංයවොහරන්තීති–තමරියධම්මං
කුසලාවදන්ති. 

ෙස්සුස්සදානත්ථිකුහිඤ්චියලොයකති. ෙස්සාතිඅරහයතොඛීණාසවස්ස. 

උස්සදාති සත්තුස්සදා – රාගුස්සයදො, යදොසුස්සයදො, යමොහුස්සයදො, 
මානුස්සයදො, දිට්ඨුස්සයදො, කියලසුස්සයදො, කම්මුස්සයදො.යස්සියම [තස්සියම
(සී. සයා.)] උස්සදා නත්ථි න සන්ති න විජ්ජන්ති නුපලබ්ෙන්ති, පහීනා
සමුච්ඡින්නාවූපසන්තාපටිපස්සද්ධා අෙබ්බුප්පත්තිකා ඤාණග්ගිනා දඩ් ා. 

කුහිඤ්චීති කුහිඤ්චි කිම්හිචි කත්ථචි අජ්ඣත්තං වා බහිද්ධා වා

අජ්ඣත්තබහිද්ධා වා. යලොයකති අපායයලොයක මනුස්සයලොයක
යදවයලොයක ෙන්ධයලොයක ධාතුයලොයක ආයතනයලොයකති – යස්සුස්සදා
නත්ථිකුහිඤ්චි යලොයක. 

යතනාහෙ වා– 

‘‘සන්යතො ච භික්ඛු අභිනිබ්බුතත්යතො, ඉතිහන්ති සීයලසු 
අකත්ථමායනො; 
තමරියධම්මං කුසලා වදන්ති, යස්සුස්සදා නත්ථි කුහිඤ්චි 
යලොයක’’ති. 

19. 

පකප්පිතා සඞ්ෙතා ෙස්ස ධම්මා, පු ක්ෙතා [පුයරක්ෙතා (සී.ක.)] 

සන්තිඅවීවදාතා; 

ෙදත්තනිපස්සතිආනිසංසං, තංනිස්සියතො කුප්පපටිච්ෙසන්තිං. 

පකප්පිතා සඞ්ෙතා ෙස්ස ධම්මාති. පකප්පනාති ද්යව පකප්පනා –
තණ්හාපකප්පනා ච දිට්ඨිපකප්පනා ච…යප.… අයං

තණ්හාපකප්පනා…යප.… අයං දිට්ඨිපකප්පනා. සඞ්ෙතාති සඞ්ෙතා
අභිසඞ්ෙතා සණ්ඨපිතාතිපි – සඞ්ෙතා. අථ වා අනිච්චා සඞ්ෙතා
පටිච්චසමුප්පන්නා ෙයධම්මා වයධම්මා විරා ධම්මා නියරොධධම්මාතිපි –

සඞ්ෙතා. ෙස්සාතිදිට්ඨි තිකස්ස. ධම්මා වුච්චන්තිද්වාසට්ඨිදිට්ඨි තානීති–
පකප්පිතාසඞ්ෙතායස්සධම්මා. 

පු ක්ෙතා සන්ති අවීවදාතාති. පු ක්ෙතාති ද්යව පුයරක්ොරා –
තණ්හාපුයරක්ොයරො ච දිට්ඨිපුයරක්ොයරො ච…යප.… අයං
තණ්හාපුයරක්ොයරො…යප.… අයං දිට්ඨිපුයරක්ොයරො. තස්ස
තණ්හාපුයරක්ොයරො අප්පහීයනො, දිට්ඨිපුයරක්ොයරො අප්පටිනිස්සට්යඨො.
තස්ස තණ්හාපුයරක්ොරස්ස අප්පහීනත්තා, දිට්ඨිපුයරක්ොරස්ස
අප්පටිනිස්සට්ඨත්තා යසො තණ්හං වා දිට්ඨිං වා පුරයතො කත්වා චරති
තණ්හාධයජො තණ්හායකතු තණ්හාධිපයතයයයො, දිට්ඨිධයජො දිට්ඨියකතු
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දිට්ඨාධිපයතයයයො, තණ්හායවාදිට්ඨියාවාපරිවාරියතො චරතීති–පුරක්ෙතා. 

සන්තීති සන්ති සංවිජ්ජන්ති අත්ථි උපලබ්ෙන්ති. අවීවදාතාති අයවවදාතා
අයවොදාතා අපරිසුද්ධා සංකිලිට්ඨා සංකියලසිකාති – පුරක්ෙතා සන්ති
අවීවදාතා. 

ෙදත්තනිපස්සතිආනිසංසන්ති. ෙදත්තනීතියංඅත්තනි. අත්තා වුච්චති 
දිට්ඨි තං. අත්තයනො දිට්ඨියා ද්යව ආනිසංයස පස්සති – දිට්ඨධම්මිකඤ්ච
ආනිසංසං, සම්පරායිකඤ්ච ආනිසංසං. කතයමො දිට්ඨියා දිට්ඨධම්මියකො
ආනිසංයසො? යංදිට්ඨියකො සත්ථා යහොති, තංදිට්ඨිකා සාවකා යහොන්ති.
තංදිට්ඨිකංසත්ථාරංසාවකාසක්කයරොන්ති  රුංකයරොන්ති [ රුකයරොන්ති
(සී.සයා.)] මායනන්ති පූයජන්තිඅපචිතිංකයරොන්ති.ලෙතිචතයතොනිදානං 
චීවරපිණ්ඩපාතයසනාසනගිලානපච්චයයෙසජ්ජපරික්ොරං – අයං දිට්ඨියා
දිට්ඨධම්මියකො ආනිසංයසො. කතයමො දිට්ඨියා සම්පරායියකො ආනිසංයසො? 
අයං දිට්ඨි අලං නා ත්තාය වා සුපණ්ණත්තාය වා යක්ෙත්තාය වා
අසුරත්තාය වා  න්ධබ්බත්තාය වා මහාරාජත්තාය වා ඉන්දත්තාය වා
බ්රහ්මත්තාය වා යදවත්තාය වා. අයං දිට්ඨි සුද්ධියා විසුද්ධියා පරිසුද්ධියා, 
මුත්තියා විමුත්තියා පරිමුත්තියා. ඉමාය දිට්ඨියා සුජ්ඣන්ති විසුජ්ඣන්ති
පරිසුජ්ඣන්ති මුච්චන්ති විමුච්චන්ති පරිමුච්චන්ති. ඉමාය දිට්ඨියා 
සුජ්ඣිස්සාමි විසුජ්ඣිස්සාමි පරිසුජ්ඣිස්සාමි, මුච්චිස්සාමි විමුච්චිස්සාමි
පරිමුච්චිස්සාමීතිආයතිං ලපාටිකඞ්ඛීයහොති–අයංදිට්ඨියා සම්පරායියකො
ආනිසංයසො. අත්තයනො දිට්ඨියා ඉයම ද්යව ආනිසංයස පස්සති දක්ෙති
ඔයලොයකති නිජ්ඣායතිඋපපරික්ෙතීති–යදත්තනිපස්සතිආනිසංසං. 

තං නිස්සියතො කුප්පපටිච්ෙසන්තින්ති. තිස්යසො සන්තියයො – 

අච්චන්තසන්ති, තදඞ් සන්ති, සම්මුතිසන්ති. කතමා අච්ෙන්තසන්ති? 
අච්චන්තසන්ති වුච්චති අමතං නිබ්බානං. යයො යසො සබ්බසඞ්ොරසමයථො
සබ්බූපධිපටිනිස්සග්ය ොතණ්හක්ෙයයොවිරාය ොනියරොයධොනිබ්බානං. අයං

අච්චන්තසන්ති.කතමා තදඞ් සන්ති? පඨමංඣානං සමාපන්නස්සනීවරණා
සන්තා යහොන්ති; දුතියං ඣානං සමාපන්නස්ස විතක්කවිචාරා සන්තා
යහොන්ති; තතියංඣානංසමාපන්නස්සපීතිසන්තායහොති; චතුත්ථංඣානං 
සමාපන්නස්ස සුෙදුක්ො සන්තා යහොන්ති; ආකාසානඤ්චායතනං
සමාපන්නස්ස රූපසඤ්ඤා පටි සඤ්ඤා නානත්තසඤ්ඤා සන්තා යහොති; 
විඤ්ඤාණඤ්චායතනං සමාපන්නස්ස ආකාසානඤ්චායතනසඤ්ඤා සන්තා
යහොති; ආකිඤ්චඤ්ඤායතනං සමාපන්නස්ස විඤ්ඤාණඤ්චායතනසඤ්ඤා 
සන්තා යහොති; යනවසඤ්ඤානාසඤ්ඤායතනං සමාපන්නස්ස
ආකිඤ්චඤ්ඤායතනසඤ්ඤා සන්තා යහොති. අයං තදඞ් සන්ති. කතමා 

සම්මුතිසන්ති? සම්මුතිසන්තියයො වුච්චන්ති ද්වාසට්ඨි දිට්ඨි තානි
දිට්ඨිසන්තියයො. අපි ච සම්මුතිසන්ති ඉමස්මිං අත්යථ අධිප්යපතා සන්තීති. 

තං නිස්සියතො කුප්පපටිච්ෙසන්තින්ති. කුප්පසන්තිං පකුප්පසන්තිං
එරිතසන්තිං සයමරිතසන්තිං චලිතසන්තිං  ට්ටිතසන්තිං කප්පිතසන්තිං
පකප්පිතසන්තිං අනිච්චං සඞ්ෙතං පටිච්චසමුප්පන්නං ෙයධම්මං වයධම්මං
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විරා ධම්මංනියරොධධම්මං, සන්තිංනිස්සියතො අසියතොඅල්ලීයනොඋප යතො
අජ්යඣොසියතොඅධිමුත්යතොති–තංනිස්සියතො කුප්පපටිච්චසන්තිං. 

යතනාහෙ වා– 

‘‘පකප්පිතාසඞ්ෙතායස්සධම්මා, පුරක්ෙතාසන්තිඅවීවදාතා; 
යදත්තනිපස්සතිආනිසංසං, තංනිස්සියතො කුප්පපටිච්චසන්ති’’න්ති. 

20. 

දිට්ඨීනියවසානහිස්වාතිවත්තා, ධම්යමසු නිච්යඡෙයසමුග් හීතං; 

තස්මානය ොයතසුනියවසයනසු, නි ස්සතීආදිෙතීෙ ධම්මං. 

දිට්ඨීනියවසානහිස්වාතිවත්තාති. දිට්ඨීනියවසාති‘‘සස්සයතොයලොයකො, 
ඉදයමව සච්චං යමො මඤ්ඤ’’න්ති අභිනියවසපරාමායසො දිට්ඨිනියවසනං.
‘‘අසස්සයතො යලොයකො…යප.…අන්තවා යලොයකො…අනන්තවා යලොයකො 
… තංජීවංතං සරීරං…අඤ්ඤං ජීවං අඤ්ඤං සරීරං…යහොතිතථා යතො
පරං මරණා…න යහොති තථා යතො පරං මරණා… යහොති ච නච යහොති
තථා යතොපරංමරණා…යනවයහොතිනනයහොතිතථා යතොපරංමරණා, 
ඉදයමවසච්චං යමො මඤ්ඤ’’න්තිඅභිනියවසපරාමායසොදිට්ඨිනියවසනන්ති. 

දිට්ඨීනියවසා න හි ස්වාතිවත්තාති දිට්ඨිනියවසා න හි ස්වාතිවත්තා 
දුරතිවත්තා දුත්තරා දුප්පතරා දුස්සමතික්කමා දුබ්බිනිවත්තාති – 
[දුබ්බීතිවත්තාති(සී.සයා.ක.)] දිට්ඨීනියවසානහිස්වාතිවත්තා. 

ධම්යමසුනිච්යඡෙයසමුග් හීතන්ති. ධම්යමසූතිද්වාසට්ඨිදිට්ඨි යතසු. 

නිච්යඡෙයාතිනිච්ඡිනිත්වා විනිච්ඡිනිත්වා විචිනිත්වා පවිචිනිත්වාතුලයිත්වා

තීරයිත්වා විොවයිත්වා විභූතං කත්වා. සමුග් හීතන්ති නියවසයනසු
ඔධිග් ායහො බිලග් ායහො වරග් ායහො යකොට්ඨාසග් ායහො උච්චයග් ායහො
සමුච්චයග් ායහො. ඉදං සච්චං තච්ඡං තථං භූතං යාථාවං අවිපරීතං  හිතං
පරාමට්ඨං අභිනිවිට්ඨං අජ්යඣොසිතං අධිමුත්තන්ති – ධම්යමසු නිච්යඡයය
සමුග් හීතං. 

තස්මා නය ොයතසුනියවසයනසූති. තස්මාතිතස්මා තංකාරණාතංයහතු

තප්පච්චයාතංනිදානං. නය ොතිසත්යතොනයරො මානයවොයපොයසොපුග් යලො

ජීයවො ජාගු ජන්තු ඉන්දගු මනුයජො. යතසු නියවසයනසූති යතසු
දිට්ඨිනියවසයනසූති–තස්මානයරොයතසුනියවසයනසු. 

නි ස්සතීආදිෙතීෙධම්මන්ති. නි ස්සතීතිද්වීහිකාරයණහිනිරස්සති–
පරවිච්ඡින්දනාය වා නිරස්සති, අනභිසම්භුණන්යතො වා නිරස්සති. කථං
පරවිච්ඡින්දනායනිරස්සති? පයරො විච්ඡින්යදති–යසොසත්ථානසබ්බඤ්ඤූ, 
ධම්යමො න ස්වාක්ොයතො,  යණො න සුප්පටිපන්යනො, දිට්ඨි න ෙද්දිකා, 
පටිපදා න සුපඤ්ඤත්තා, මග්ය ො න නියයානියකො, නත්යථත්ථ සුද්ධි වා



ඛුද්දකනිකායය මහානිද්යදසපාළි අට්ඨකවග්ය ො 
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පටුන 

විසුද්ධි වා පරිසුද්ධි වා මුත්ති වා විමුත්ති වා පරිමුත්ති වා, නත්යථත්ථ
සුජ්ඣන්තිවාවිසුජ්ඣන්තිවා පරිසුජ්ඣන්තිවාමුච්චන්තිවාවිමුච්චන්තිවා
පරිමුච්චන්තිවා, හීනානිහීනා ඔමකාලාමකාඡතුක්කා [ජතුක්කා(සී.සයා.)] 
පරිත්තාති – එවං පයරො විච්ඡින්යදති. එවං විච්ඡින්දියමායනො සත්ථාරං
නිරස්සති, ධම්මක්ොනංනිරස්සති,  ණංනිරස්සති, දිට්ඨිංනිරස්සති, පටිපදං
නිරස්සති, මග් ං නිරස්සති. එවං පරවිච්ඡින්දනාය නිරස්සති. කථං 
අනභිසම්භුණන්යතො නිරස්සති? සීලං අනභිසම්භුණන්යතො සීලං නිරස්සති, 
වතං අනභිසම්භුණන්යතො වතං නිරස්සති, සීලබ්බතං අනභිසම්භුණන්යතො 

සීලබ්බතං නිරස්සති. එවං අනභිසම්භුණන්යතො නිරස්සති. ආදිෙතී ෙ 

ධම්මන්ති. සත්ථාරං  ණ්හාති, ධම්මක්ොනං  ණ්හාති,  ණං  ණ්හාති, 
දිට්ඨිං ණ්හාති, පටිපදං ණ්හාති, මග් ං ණ්හාතිපරාමසතිඅභිනිවිසතීති
– නිරස්සතීආදියතීචධම්මං. 

යතනාහෙ වා– 

‘‘දිට්ඨීනියවසානහිස්වාතිවත්තා, ධම්යමසුනිච්යඡයය සමුග් හීතං; 
තස්මානයරොයතසුනියවසයනසු, නිරස්සතීආදියතීච ධම්ම’’න්ති. 

21. 

යධොනස්සහිනත්ථිකුහිඤ්චියලොයක, පකප්පිතාදිට්ඨභවාභයවසු; 

මාෙඤ්ෙ මානඤ්ෙපහාෙයධොයනො, සයකන ච්යඡෙයඅූපපයෙො

යසො. 

යධොනස්ස හි නත්ථි කුහිඤ්චි යලොයක පකප්පිතා දිට්ඨ භවාභයවසූති. 

යධොයනොති. යධොනා වුච්චති පඤ්ඤා – යා පඤ්ඤා පජානනා විචයයො
පවිචයයො ධම්මවිචයයො සල්ලක්ෙණා උපලක්ෙණා පච්චුපලක්ෙණා 
පණ්ඩිච්චංයකොසල්ලංයනපුඤ්ඤංයවෙබයාචින්තාඋපපරික්ොභූරියමධා
පරිණායිකා විපස්සනා සම්පජඤ්ඤං පයතොයදො පඤ්ඤා පඤ්ඤින්ද්රියං
පඤ්ඤාබලං පඤ්ඤාසත්ථං පඤ්ඤාපාසායදො පඤ්ඤාආයලොයකො
පඤ්ඤාඔොයසොපඤ්ඤාපජ්යජොයතො පඤ්ඤාරතනංඅයමොයහොධම්මවිචයයො
සම්මාදිට්ඨි. කිංකාරණා යධොනා වුච්චති පඤ්ඤා? තාය පඤ්ඤාය
කායදුච්චරිතං ධුතඤ්ච යධොතඤ්ච සන්යධොතඤ්ච නිද්යධොතඤ්ච; 
වචීදුච්චරිතං… මයනොදුච්චරිතං ධුතඤ්ච යධොතඤ්ච සන්යධොතඤ්ච 
නිද්යධොතඤ්ච; රාය ොධුයතොචයධොයතොචසන්යධොයතොචනිද්යධොයතොච; 
යදොයසො…යප.… යමොයහො… යකොයධො… උපනායහො… මක්යෙො…
පළායසොධුයතොචයධොයතොචසන්යධොයතොචනිද්යධොයතොච; ඉස්සාධුතාච
යධොතා ච සන්යධොතා ච නිද්යධොතා ච; මච්ඡරියං ධුතඤ්ච යධොතඤ්ච
සන්යධොතඤ්ච නිද්යධොතඤ්ච; මායා ධුතා ච යධොතා ච සන්යධොතා ච
නිද්යධොතාච; සායඨයයංධුතඤ්චයධොතඤ්චසන්යධොතඤ්ච නිද්යධොතඤ්ච; 
ථම්යෙොධුයතොචයධොයතොචසන්යධොයතොචනිද්යධොයතොච; සාරම්යෙො…
මායනො… අතිමායනො…මයදො…පමායදොධුයතොචයධොයතොචසන්යධොයතො
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චනිද්යධොයතොච; සබ්යබකියලසා, සබ්යබ දුච්චරිතා, සබ්යබදරථා, සබ්යබ
පරිළාහා, සබ්යබ සන්තාපා, සබ්බාකුසලාභිසඞ්ොරා ධුතා ච යධොතා ච
සන්යධොතාචනිද්යධොතාච.තංකාරණායධොනාවුච්චති පඤ්ඤා. 

අථ වා සම්මාදිට්ඨියා මිච්ඡාදිට්ඨි ධුතා ච යධොතා ච සන්යධොතා ච
නිද්යධොතා ච; සම්මාසඞ්කප්යපන මිච්ඡාසඞ්කප්යපො ධුයතො ච යධොයතො ච
සන්යධොයතො ච නිද්යධොයතො ච; සම්මාවාචාය මිච්ඡාවාචා ධුතා ච යධොතා
ච…යප.… සම්මාකම්මන්යතන මිච්ඡාකම්මන්යතො ධුයතො ච…
සම්මාආජීයවනමිච්ඡාආජීයවොධුයතොච… සම්මාවායායමනමිච්ඡාවායායමො
ධුයතො ච…සම්මාසතියා මිච්ඡාසතිධුතා ච…සම්මාසමාධිනා මිච්ඡාසමාධි
ධුයතො ච යධොයතො ච සන්යධොයතො ච නිද්යධොයතො ච; සම්මාඤායණන
මිච්ඡාඤාණං ධුතං ච… සම්මාවිමුත්තියා මිච්ඡාවිමුත්ති ධුතා ච යධොතා ච
සන්යධොතාචනිද්යධොතාච. 

අථ වා අරියයන අට්ඨඞ්ගියකන මග්ය න සබ්යබ කියලසා, සබ්යබ 
දුච්චරිතා, සබ්යබ දරථා, සබ්යබ පරිළාහා, සබ්යබ සන්තාපා, 
සබ්බාකුසලාභිසඞ්ොරා ධුතාචයධොතාචසන්යධොතාචනිද්යධොතාච.අරහා
ඉයමහියධොයනයයයහිධම්යමහිඋයපයතො සමුයපයතොඋප යතොසමුප යතො
උපපන්යනො සමුපපන්යනො සමන්නා යතො; තස්මා අරහා යධොයනො. යසො 

ධුතරාය ොධුතපායපොධුතකියලයසොධුතපරිළායහොති–යධොයනො. කුහිඤ්චීති
කුහිඤ්චිකිම්හිචිකත්ථචිඅජ්ඣත්තංවාබහිද්ධා වා අජ්ඣත්තබහිද්ධාවා. 

යලොයකතිඅපායයලොයක…යප.… ආයතනයලොයක. 

පකප්පිතාති ද්යව පකප්පනා – තණ්හාපකප්පනා ච දිට්ඨිපකප්පනා
ච…යප.… අයං තණ්හාපකප්පනා…යප.… අයං දිට්ඨිපකප්පනා. 

භවාභයවසූති ෙවාෙයව කම්මෙයව පුනබ්ෙයව කාමෙයව, කම්මෙයව
කාමෙයවපුනබ්ෙයවරූපෙයව, කම්මෙයව රූපෙයවපුනබ්ෙයවඅරූපෙයව, 
කම්මෙයව අරූපෙයව පුනබ්ෙයව පුනප්පුනෙයව පුනප්පුන තියා
පුනප්පුනඋපපත්තියා පුනප්පුනපටිසන්ධියා

පුනප්පුනඅත්තොවාභිනිබ්බත්තියා. යධොනස්ස හි නත්ථි කුහිඤ්චි යලොයක

පකප්පිතා දිට්ඨ භවාභයවසූති යධොනස්ස කුහිඤ්චි යලොයක ෙවාෙයවසු ච
කප්පිතා පකප්පිතා අභිසඞ්ෙතා සණ්ඨපිතා දිට්ඨි නත්ථි න සන්ති න
සංවිජ්ජති නුපලබ්ෙති, පහීනා සමුච්ඡින්නා වූපසන්තා පටිපස්සද්ධා 
අෙබ්බුප්පත්තිකා ඤාණග්ගිනා දඩ් ාති – යධොනස්ස හි නත්ථි කුහිඤ්චි
යලොයක පකප්පිතාදිට්ඨිෙවාෙයවසු. 

මාෙඤ්ෙමානඤ්ෙ පහාෙයධොයනොති. මාො වුච්චතිවඤ්චනිකාචරියා.
ඉයධකච්යචොකායයන දුච්චරිතං චරිත්වා, වාචාය දුච්චරිතංචරිත්වා, මනසා
දුච්චරිතං චරිත්වාතස්සපටිච්ඡාදනයහතුපාපිකංඉච්ඡංපණිදහති–‘‘මාමං 
ජඤ්ඤා’’තිඉච්ඡති, ‘‘මාමංජඤ්ඤා’’තිසඞ්කප්යපති, ‘‘මාමංජඤ්ඤා’’ති
වාචං ොසති, ‘‘මාමං ජඤ්ඤා’’තිකායයනපරක්කමති.යා එවරූපාමායා
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මායාවිතාඅච්චසරා වඤ්චනානිකතිනිකිරණාපරිහරණාගූහනාපරිගූහනා
ඡාදනාපරිච්ඡාදනාඅනුත්තානිකම්මං අනාවිකම්මංයවොච්ඡාදනාපාපකිරියා, 
අයංවුච්චතිමායා. 

මායනොතිඑකවියධනමායනො–යාචිත්තස්ස උන්නති [උණ්ණති(සයා.
ක.)]. දුවියධන මායනො – අත්තුක්කංසනමායනො, පරවම්ෙනමායනො.
තිවියධන මායනො – ‘‘යසයයයොහමස්මී’’ති මායනො, ‘‘සදියසොහමස්මී’’ති 
මායනො, ‘‘හීයනොහමස්මී’’තිමායනො.චතුබ්බියධන මායනො–ලායෙනමානං
ජයනති, යයසන මානං ජයනති, පසංසාය මානං ජයනති, සුයෙන මානං
ජයනති.පඤ්චවියධනමායනො–‘‘ලාභිම්හිමනාපිකානංරූපාන’’න්තිමානං 
ජයනති, ‘‘ලාභිම්හි මනාපිකානං සද්දානං…යප.…  න්ධානං… රසානං…
ය ොට්ඨබ්බාන’’න්ති මානං ජයනති. ඡබ්බියධන මායනො – චක්ඛුසම්පදාය
මානං ජයනති, යසොතසම්පදාය…  ානසම්පදාය… ජිව්හාසම්පදාය…
කායසම්පදාය… මයනොසම්පදාය මානං ජයනති. සත්තවියධන මායනො –
මායනො, අතිමායනො, මානාතිමායනො, ඔමායනො, අධිමායනො, අස්මිමායනො, 
මිච්ඡාමායනො. අට්ඨවියධන මායනො – ලායෙන මානං ජයනති, අලායෙන
ඔමානංජයනති, යයසනමානංජයනති, අයයසන ඔමානංජයනති, පසංසාය
මානං ජයනති, නින්දායඔමානං ජයනති, සුයෙනමානං ජයනති, දුක්යෙන 
ඔමානංජයනති.නවවියධනමායනො–යසයයස්සයසයයයොහමස්මීතිමායනො, 
යසයයස්ස සදියසොහමස්මීති මායනො, යසයයස්ස හීයනොහමස්මීති මායනො, 
සදිසස්ස යසයයයොහමස්මීති මායනො, සදිසස්ස සදියසොහමස්මීති මායනො, 
සදිසස්ස හීයනොහමස්මීති මායනො, හීනස්ස යසයයයොහමස්මීති මායනො, 
හීනස්ස සදියසොහමස්මීති මායනො, හීනස්ස හීයනොහමස්මීති මායනො.
දසවියධනමායනො–ඉයධකච්යචොමානංජයනතිජාතියාවාය ොත්යතනවා 
යකොලපුත්තියයනවාවණ්ණයපොක්ෙරතායවාධයනනවාඅජ්යඣයනනවා
කම්මායතයනන වා සිප්පායතයනන වා විජ්ජාට්ඨායනන වා සුයතන වා
පටිොයනනවාඅඤ්ඤතරඤ්ඤතයරනවා වත්ථුනා.යයො එවරූයපොමායනො
මඤ්ඤනා මඤ්ඤිතත්තං උන්නති උන්නායමො [උණ්ණයමො (සයා. ක.)] 
ධයජො සම්පග් ායහො යකතුකමයතා චිත්තස්ස – අයං වුච්චති මායනො. 

මාෙඤ්ෙ මානඤ්ෙ පහාෙ යධොයනොති. යධොයනො මායඤ්ච මානඤ්ච පහාය 
පජහිත්වාවියනොයදත්වාබයන්තිංකරිත්වාඅනොවං යමත්වාති–මායඤ්ච
මානඤ්ච පහායයධොයනො. 

ස යකන  ච්යඡෙය අූපපයෙො යසොති. උපොති ද්යව උපයා –
තණ්හූපයයො ච දිට්ඨූපයයො ච…යප.… අයං තණ්හූපයයො…යප.… අයං
දිට්ඨූපයයො. තස්ස තණ්හූපයයො පහීයනො, දිට්ඨූපයයො පටිනිස්සට්යඨො.
තණ්හූපයස්සපහීනත්තා, දිට්ඨූපයස්ස පටිනිස්සට්ඨත්තාඅනූපයයොපුග් යලො
යකන රාය න  ච්යඡයය, යකන යදොයසන  ච්යඡයය, යකන යමොයහන
 ච්යඡයය, යකන මායනන  ච්යඡයය, කාය දිට්ඨියා  ච්යඡයය, යකන 
උද්ධච්යචන  ච්යඡයය, කාය විචිකිච්ඡාය  ච්යඡයය, යකහි අනුසයයහි
 ච්යඡයය – රත්යතොති වා දුට්යඨොති වා මූළ්යහොති වා විනිබද්යධොති වා
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පටුන 

පරාමට්යඨොතිවා වික්යෙප යතොතිවාඅනිට්ඨඞ් යතොතිවාථාම යතොතිවා.
යත අභිසඞ්ොරා පහීනා. අභිසඞ්ොරානං පහීනත්තා  තියයො යකන
 ච්යඡයය–යනරයියකොතිවාතිරච්ඡානයයොනියකොතිවා යපත්තිවිසයියකොති
වාමනුස්යසොතිවායදයවොතිවාරූපීතිවාඅරූපීතිවාසඤ්ඤීතිවා අසඤ්ඤීති
වායනවසඤ්ඤීනාසඤ්ඤීතිවා.යසොයහතුනත්ථිපච්චයයොනත්ථිකාරණං
නත්ථි, යයන ච්යඡයයාති–සයකන ච්යඡයයඅනූපයයොයසො. 

යතනාහෙ වා– 

‘‘යධොනස්ස හිනත්ථිකුහිඤ්චියලොයක, පකප්පිතාදිට්ඨිෙවාෙයවසු; 
මායඤ්චමානඤ්ච පහායයධොයනො, සයකන ච්යඡයය අනූපයයො 
යසො’’ති. 

22. 

උපයෙොහිධම්යමසුඋයපතිවාදං, අූපපෙංයකනකථංවයදෙය; 

අත්තානි ත්තානහිතස්සඅත්ථි, අයධොසියසො දිට්ඨමියධවසබ්බං. 

උපයෙො හි ධම්යමසු උයපති වාදන්ති. උපොති ද්යව උපයා –
තණ්හූපයයො ච දිට්ඨූපයයො ච…යප.… අයං තණ්හූපයයො…යප.… අයං
දිට්ඨූපයයො. තස්ස තණ්හූපයයො අප්පහීයනො, දිට්ඨූපයයො අප්පටිනිස්සට්යඨො.
තණ්හූපයස්ස අප්පහීනත්තා, දිට්ඨූපයස්ස අප්පටිනිස්සට්ඨත්තා ධම්යමසු
වාදං උයපති – රත්යතොති වා දුට්යඨොති වා මූළ්යහොති වා විනිබද්යධොති වා
පරාමට්යඨොතිවා වික්යෙප යතොතිවාඅනිට්ඨඞ් යතොති වාථාම යතොතිවා.
යත අභිසඞ්ොරා අප්පහීනා. අභිසඞ්ොරානං අප්පහීනත්තා  තියා වාදං
උයපති.යනරයියකොති වාතිරච්ඡානයයොනියකොතිවායපත්තිවිසයියකොතිවා
මනුස්යසොතිවායදයවොතිවාරූපීතිවා අරූපීතිවාසඤ්ඤීතිවාඅසඤ්ඤීතිවා
යනවසඤ්ඤීනාසඤ්ඤීති වා වාදං උයපති උප ච්ඡති  ණ්හාති පරාමසති
අභිනිවිසතීති–උපයයොහිධම්යමසුඋයපතිවාදං. 

අූපපෙං යකනකථංවයදෙයාති. උපොතිද්යවඋපයා– තණ්හූපයයොච
දිට්ඨූපයයො ච…යප.… අයං තණ්හූපයයො…යප.… අයං දිට්ඨූපයයො. තස්ස
තණ්හූපයයො පහීයනො, දිට්ඨූපයයොපටිනිස්සට්යඨො.තණ්හූපයස්සපහීනත්තා, 
දිට්ඨූපයස්ස පටිනිස්සට්ඨත්තා අනූපයං පුග් ලං යකන රාය න වයදයය, 
යකන යදොයසන වයදයය, යකන යමොයහන වයදයය, යකන මායනන
වයදයය, කාය දිට්ඨියා වයදයය, යකන උද්ධච්යචන වයදයය, කාය
විචිකිච්ඡායවයදයය, යකහිඅනුසයයහිවයදයය–රත්යතොතිවාදුට්යඨොති වා
මූළ්යහොති වා විනිබද්යධොති වා පරාමට්යඨොති වා වික්යෙප යතොති වා
අනිට්ඨඞ් යතොති වා ථාම යතොති වා. යත අභිසඞ්ොරා පහීනා.
අභිසඞ්ොරානං පහීනත්තා  තියයො යකන වයදයය – යනරයියකොති
වා…යප.… යනවසඤ්ඤීනාසඤ්ඤීති වා. යසො යහතු නත්ථි, පච්චයයො
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නත්ථි, කාරණං නත්ථි, යයන වයදයය කයථයය ෙයණයය දීපයයයය
යවොහයරයයාති–අනූපයංයකන කථංවයදයය. 

අත්තා නි ත්තා න හි තස්ස අත්ථීති. අත්තාති අත්තානුදිට්ඨි නත්ථි. 

නි ත්තාති උච්යඡදදිට්ඨි නත්ථි. අත්තාති  හිතං නත්ථි. නි ත්තාති 
මුඤ්චිතබ්බං නත්ථි. යස්සත්ථි  හිතං, තස්සත්ථි මුඤ්චිතබ්බං; යස්සත්ථි 
මුඤ්චිතබ්බං, තස්සත්ථි  හිතං.  හණං මුඤ්චනා සමතික්කන්යතො අරහා 
බුද්ධිපරිහානිවීතිවත්යතො. යසො වුට්ඨවායසො චිණ්ණචරයණො  තද්යධො
 තදියසොජාතිමරණසංසායරො, නත්ථිතස්සපුනබ්ෙයවොති–අත්තානිරත්තා
නහිතස්සඅත්ථි. 

අයධොසි යසො දිට්ඨමියධව සබ්බන්ති තස්ස ද්වාසට්ඨි දිට්ඨි තානි 
පහීනානි සමුච්ඡින්නානි වූපසන්තානි පටිපස්සද්ධානි අෙබ්බුප්පත්තිකානි
ඤාණග්ගිනා දඩ් ානි. යසො සබ්බදිට්ඨි තං ඉයධව අයධොසි ධුනි සන්ධුනි
නිද්ධුනිපජහිවියනොයදසිබයන්තිං අකාසිඅනොවං යමසීති–අයධොසියසො
දිට්ඨිමියධවසබ්බං. 

යතනාහෙ වා– 

‘‘උපයයොහිධම්යමසුඋයපතිවාදං, අනූපයංයකනකථංවයදයය; 
අත්තා නිරත්තා න හි තස්ස අත්ථි, අයධොසි යසො දිට්ඨිමියධව 
සබ්බ’’න්ති. 

දුට්ඨට්ඨකසුත්තනිද්යදයසොතතියයො. 

4. සුද්ධට්ඨකසුත්තනිද්යදයසො 

අථ සුද්ධට්ඨකසුත්තනිද්යදසංවක්ෙති – 

23. 

පස්සාමි සුද්ධංප මංඅය ො ං, දිට්යඨනසංසුද්ධින ස්සයහොති; 

එවාභිජානංප මන්තිඤත්වා, සුද්ධානුපස්සීති පච්යෙතිඤාණං. 

පස්සාමි සුද්ධං ප මං අය ො න්ති. පස්සාමි සුද්ධන්ති පස්සාමි සුද්ධං, 
දක්ොමිසුද්ධං, ඔයලොයකමිසුද්ධං, නිජ්ඣායාමිසුද්ධං, උපපරික්ොමිසුද්ධං. 

ප මං අය ො න්ති පරමං ආයරො යප්පත්තං තාණප්පත්තං යලණප්පත්තං
සරණප්පත්තං අෙයප්පත්තං අච්චුතප්පත්තං අමතප්පත්තං
නිබ්බානප්පත්තන්ති–පස්සාමි සුද්ධංපරමංඅයරො ං. 

දිට්යඨන සංසුද්ධි න ස්ස යහොතීති. චක්ඛුවිඤ්ඤාණං 
[චක්ඛුවිඤ්ඤායණන (සී. සයා.)] රූපදස්සයනන නරස්ස සුද්ධි විසුද්ධි
පරිසුද්ධි, මුත්ති විමුත්ති පරිමුත්ති යහොති, නයරො සුජ්ඣති විසුජ්ඣති
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පරිසුජ්ඣති, මුච්චති විමුච්චති පරිමුච්චතීති – දිට්යඨන සංසුද්ධි නරස්ස
යහොති. 

එවාභිජානං ප මන්ති ඤත්වාති. එවං අභිජානන්යතො ආජානන්යතො
විජානන්යතොපටිවිජානන්යතොපටිවිජ්ඣන්යතො.‘‘ඉදංපරමංඅග් ං යසට්ඨං
විසිට්ඨං පායමොක්ෙං උත්තමං පවර’’න්ති ඤත්වා ජානිත්වා තුලයිත්වා 
තීරයිත්වාවිොවයිත්වාවිභූතංකත්වාති–එවාභිජානංපරමන්ති ඤත්වා. 

සුද්ධානුපස්සීති පච්යෙති ඤාණන්ති. යයො සුද්ධං පස්සති, යසො

සුද්ධානුපස්සී, පච්යෙති ඤාණන්ති චක්ඛුවිඤ්ඤාණං රූපදස්සයනන
ඤාණන්ති පච්යචති, මග්ය ොති පච්යචති, පයථොති පච්යචති, නියයානන්ති
පච්යචතීති–සුද්ධානුපස්සී පච්යචතිඤාණං. 

යතනාහ ෙ වා– 

‘‘පස්සාමිසුද්ධංපරමංඅයරො ං, දිට්යඨනසංසුද්ධිනරස්ස යහොති; 
එවාභිජානං පරමන්ති ඤත්වා, සුද්ධානුපස්සීති පච්යචති 
ඤාණ’’න්ති. 

24. 

දිට්යඨන යෙ සුද්ධි න ස්ස යහොති, ඤායණන වා යසො පජහාති

දුක්ෙං; 

අඤ්යඤන යසො සුජ්ඣති යසොපධීයකො, දිට්ඨී හි නං පාව තථා

වදානං. 

දිට්යඨන යෙ සුද්ධි න ස්ස යහොතීති. චක්ඛුවිඤ්ඤාණං රූපදස්සයනන
යචනරස්ස සුද්ධි විසුද්ධි පරිසුද්ධි, මුත්ති විමුත්ති පරිමුත්ති යහොති, නයරො
සුජ්ඣති විසුජ්ඣති පරිසුජ්ඣති, මුච්චති විමුච්චති පරිමුච්චතීති – දිට්යඨන
යචසුද්ධිනරස්සයහොති. 

ඤායණනවා යසො පජහාති දුක්ෙන්ති චක්ඛුවිඤ්ඤාණංරූපදස්සයනන
යච නයරො ජාතිදුක්ෙං පජහති, ජරාදුක්ෙං පජහති, බයාධිදුක්ෙං පජහති, 
මරණදුක්ෙංපජහති, යසොකපරියදවදුක්ෙයදොමනස්සුපායාසදුක්ෙංපජහතීති–
ඤායණනවායසොපජහාතිදුක්ෙං. 

අඤ්යඤන යසො සුජ්ඣති යසොපධීයකොති. අඤ්යඤන අසුද්ධිමග්ය න
මිච්ඡාපටිපදාය අනියයානිකපයථන අඤ්ඤත්ර සතිපට්ඨායනහි අඤ්ඤත්ර 
සම්මප්පධායනහි අඤ්ඤත්ර ඉද්ධිපායදහි අඤ්ඤත්ර ඉන්ද්රියයහි අඤ්ඤත්ර
බයලහි අඤ්ඤත්රයබොජ්ඣඞ්ය හිඅඤ්ඤත්රඅරියාඅට්ඨඞ්ගිකාමග් ානයරො

සුජ්ඣති විසුජ්ඣතිපරිසුජ්ඣති, මුච්චතිවිමුච්චතිපරිමුච්චති. යසොපධීයකොති
සරාය ො සයදොයසො සයමොයහො සමායනො සතණ්යහො සදිට්ඨි සකියලයසො
සඋපාදායනොති–අඤ්යඤනයසොසුජ්ඣතියසොපධීයකො. 
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දිට්ඨීහිනංපාවතථාවදානන්ති.සාව දිට්ඨිතංපුග් ලංපාවදති–ඉති

වායං පුග් යලො මිච්ඡාදිට්ඨියකො විපරීතදස්සයනො. තථා වදානන්ති තථා
වදන්තං කයථන්තං ෙණන්තං දීපයන්තං යවොහරන්තං. ‘‘සස්සයතො
යලොයකො, ඉදයමව සච්චං යමො මඤ්ඤ’’න්ති තථා වදන්තං කයථන්තං
ෙණන්තංදීපයන්තංයවොහරන්තං.‘‘අසස්සයතොයලොයකො…යප.…අන්තවා
යලොයකො… අනන්තවා යලොයකො… තං ජීවං තං සරීරං… අඤ්ඤං ජීවං
අඤ්ඤංසරීරං…යහොතිතථා යතොපරංමරණා… නයහොතිතථා යතොපරං
මරණා…යහොතිචනචයහොතිතථා යතොපරංමරණා…යනවයහොතිනන
යහොති තථා යතො පරං මරණා, ඉදයමව සච්චං යමො මඤ්ඤ’’න්ති තථා
වදන්තංකයථන්තංෙණන්තං දීපයන්තංයවොහරන්තන්ති–දිට්ඨීහිනංපාව
තථාවදානං. 

යතනාහ ෙ වා– 

‘‘දිට්යඨන යච සුද්ධි නරස්ස යහොති, ඤායණන වා යසො පජහාති 
දුක්ෙං; 
අඤ්යඤන යසො සුජ්ඣති යසොපධීයකො, දිට්ඨී හි නං පාව තථා 
වදාන’’න්ති. 

25. 

නබ්රාහ්මයණොඅඤ්ඤයතොසුද්ධිමාහ, දිට්යඨසුයතසීලවයතමුයත

වා; 

පුඤ්යඤ ෙ පායප ෙ අූපපලිත්යතො, අත්තඤ්ජයහො නයිධ

පකුබ්බමායනො. 

නබ්රාහ්මයණොඅඤ්ඤයතොසුද්ධිමාහදිට්යඨසුයත සීලවයතමුයතවාති. 

නාති පටික්යෙයපො. බ්රාහ්මයණොති සත්තන්නං ධම්මානං බාහිතත්තා
බ්රාහ්මයණො – සක්කායදිට්ඨි බාහිතා යහොති, විචිකිච්ඡා බාහිතා යහොති, 
සීලබ්බතපරාමායසො බාහියතො යහොති, රාය ො බාහියතො යහොති, යදොයසො
බාහියතො යහොති, යමොයහො බාහියතො යහොති, මායනො බාහියතො යහොති.
බාහිතාස්ස යහොන්ති පාපකා අකුසලා ධම්මා සංකියලසිකා යපොයනොෙවිකා 
සදරාදුක්ෙවිපාකාආයතිංජාතිජරාමරණියා. 

බාහිත්වාසබ්බපාපකානි, [සභියාතිෙ වා] 
විමයලොසාධුසමාහියතොඨිතත්යතො; 
සංසාරමතිච්ච යකවලී යසො, අසියතො [අනිස්සියතො (සයා.)] තාදි
පවුච්චයතසබ්රහ්මා. 

න බ්රාහ්මයණො අඤ්ඤයතො සුද්ධිමාහාති. බ්රාහ්මයණො අඤ්යඤන
අසුද්ධිමග්ය න මිච්ඡාපටිපදාය අනියයානිකපයථන අඤ්ඤත්ර 
සතිපට්ඨායනහි අඤ්ඤත්ර සම්මප්පධායනහි අඤ්ඤත්ර ඉද්ධිපායදහි අඤ්ඤත්ර 
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ඉන්ද්රියයහි අඤ්ඤත්ර බයලහි අඤ්ඤත්ර යබොජ්ඣඞ්ය හි අඤ්ඤත්ර අරියයන 
අට්ඨඞ්ගියකන මග්ය න සුද්ධිං විසුද්ධිං පරිසුද්ධිං, මුත්තිං විමුත්තිං 
පරිමුත්තිං, නාහ න කයථති න ෙණති න දීපයති න යවොහරතීති – න
බ්රාහ්මයණොඅඤ්ඤයතො සුද්ධිමාහ. 

දිට්යඨ සුයත සීලවයත මුයත වාති. සන්යතයක සමණබ්රාහ්මණා
දිට්ඨිසුද්ධිකා. යත එකච්චානං රූපානං දස්සනං මඞ් ලං පච්යචන්ති, 
එකච්චානං රූපානං දස්සනං අමඞ් ලං පච්යචන්ති. කතයමසං රූපානං 
දස්සනං මඞ් ලං පච්යචන්ති? යතකාලයතො වුට්ඨහිත්වා අභිමඞ් ල තානි
රූපානි පස්සන්ති –චාටකසකුණං [වාතසකුණං (සයා.), චාපසකුණං (ක.)] 
පස්සන්ති, ඵුස්සයවළුවලට්ඨිං පස්සන්ති,  බ්භිනිත්ථිං පස්සන්ති, කුමාරකං
ෙන්යධ ආයරොයපත්වා  ච්ඡන්තං පස්සන්ති, පුණ්ණ ටං පස්සන්ති, 
යරොහිතමච්ඡං පස්සන්ති, ආජඤ්ඤං පස්සන්ති, ආජඤ්ඤරථං පස්සන්ති, 
උසෙං පස්සන්ති, ය ොකපිලං පස්සන්ති. එවරූපානං රූපානං දස්සනං 
මඞ් ලං පච්යචන්ති. කතයමසං රූපානං දස්සනං අමඞ් ලං පච්යචන්ති? 
පලාලපුඤ්ජං පස්සන්ති, තක්ක ටං පස්සන්ති, රිත්ත ටං පස්සන්ති, නටං 
පස්සන්ති, නග් සමණකං පස්සන්ති, ෙරං පස්සන්ති, ෙරයානං පස්සන්ති, 
එකයුත්තයානං පස්සන්ති, කාණං පස්සන්ති, කුණිං පස්සන්ති, ෙඤ්ජං
පස්සන්ති, පක්ෙහතං [පක්ෙපාදං (ක.)] පස්සන්ති, ජිණ්ණකං පස්සන්ති, 
බයාධිකං [බයාධිතං(සී.)] පස්සන්ති.එවරූපානංරූපානංදස්සනංඅමඞ් ලං
පච්යචන්ති. ඉයම යත සමණබ්රාහ්මණා දිට්ඨිසුද්ධිකා. යත දිට්යඨන සුද්ධිං
විසුද්ධිංපරිසුද්ධිංමුත්තිං විමුත්තිංපරිමුත්තිංපච්යචන්ති. 

සන්යතයක සමණබ්රාහ්මණා සුතසුද්ධිකා. යත එකච්චානං සද්දානං 
සවනං මඞ් ලං පච්යචන්ති, එකච්චානං සද්දානං සවනං අමඞ් ලං
පච්යචන්ති.කතයමසං සද්දානංසවනංමඞ් ලංපච්යචන්ති? යතකාලයතො
වුට්ඨහිත්වාඅභිමඞ් ල තානි සද්දානිසුණන්ති–වඩ් ාතිවාවඩ් මානාති
වාපුණ්ණාතිවාඵුස්සාතිවාඅයසොකාති වාසුමනාතිවාසුනක්ෙත්තාතිවා
සුමඞ් ලාතිවාසිරීතිවාසිරීවඩ් ාතිවා. එවරූපානංසද්දානංසවනංමඞ් ලං
පච්යචන්ති.කතයමසංසද්දානංසවනංඅමඞ් ලං පච්යචන්ති? කායණොතිවා
කුණීතිවාෙඤ්යජොතිවාපක්ෙහයතොතිවාජිණ්ණයකොතිවා බයාධියකොතිවා
මයතොතිවාඡින්දන්තිවාභින්දන්තිවා දඩ් න්තිවානට්ඨන්ති වානත්ථීති
වා. එවරූපානං සද්දානං සවනං අමඞ් ලං පච්යචන්ති. ඉයම යත
සමණබ්රාහ්මණාසුතසුද්ධිකා. යතසුයතනසුද්ධිං විසුද්ධිං පරිසුද්ධිං මුත්තිං
විමුත්තිංපරිමුත්තිංපච්යචන්ති. 

සන්යතයක සමණබ්රාහ්මණා සීලසුද්ධිකා. යත සීලමත්යතන
සංයමමත්යතන සංවරමත්යතන අවීතික්කමමත්යතන සුද්ධිං විසුද්ධිං
පරිසුද්ධිංමුත්තිංවිමුත්තිංපරිමුත්තිං පච්යචන්ති.සමයණොමුණ්ඩිකාපුත්යතො 
[සමයණොමණ්ඩිකාපුත්යතො(සී.), සමණමුණ්ඩිකාපුත්යතො(සයා.)] එවමාහ–
‘‘චතූහි යෙො අහං,  හපති [ථපති (සී. සයා.) එවමුපරිපි], ධම්යමහි
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සමන්නා තං පුරිසපුග් ලං පඤ්ඤායපමි සම්පන්නකුසලං පරමකුසලං
උත්තමපත්තිප්පත්තංසමණං අයයොජ්ජං.කතයමහිචතූහි? ඉධ,  හපති, න
කායයන පාපකං කම්මං කයරොති, න පාපකං වාචං ොසති, න පාපකං
සඞ්කප්පංසඞ්කප්පති, නපාපකංආජීවංආජීවති.ඉයමහියෙොඅහං,  හපති, 
චතූහි ධම්යමහි සමන්නා තං පුරිසපුග් ලං පඤ්ඤායපමි සම්පන්නකුසලං 
පරමකුසලංඋත්තමපත්තිප්පත්තංසමණංඅයයොජ්ජං’’.එවයමවසන්යතයක
සමණබ්රාහ්මණා සීලසුද්ධිකා, යත සීලමත්යතන සංයමමත්යතන
සංවරමත්යතන අවීතික්කමමත්යතන සුද්ධිං විසුද්ධිං පරිසුද්ධිං මුත්තිං
විමුත්තිංපරිමුත්තිංපච්යචන්ති. 

සන්යතයකසමණබ්රාහ්මණාවතසුද්ධිකා.යතහත්ථිවතිකාවා යහොන්ති, 
අස්සවතිකා වා යහොන්ති, ය ොවතිකා වා යහොන්ති, කුක්කුරවතිකා වා
යහොන්ති, කාකවතිකා වා යහොන්ති, වාසුයදවවතිකා වා යහොන්ති, 
බලයදවවතිකාවායහොන්ති, පුණ්ණෙද්දවතිකාවායහොන්ති, මණිෙද්දවතිකා
වා යහොන්ති, අග්ගිවතිකා වා යහොන්ති, නා වතිකා වා යහොන්ති, 
සුපණ්ණවතිකා වා යහොන්ති, යක්ෙවතිකා වා යහොන්ති, අසුරවතිකා වා
යහොන්ති,  න්ධබ්බවතිකා වා යහොන්ති, මහාරාජවතිකා වා යහොන්ති, 
චන්දවතිකාවායහොන්ති, සූරියවතිකාවා යහොන්ති, ඉන්දවතිකාවායහොන්ති, 
බ්රහ්මවතිකාවායහොන්ති, යදවවතිකාවායහොන්ති, දිසාවතිකා වායහොන්ති.
ඉයමයතසමණබ්රාහ්මණාවතසුද්ධිකා.යතවයතනසුද්ධිංවිසුද්ධිං පරිසුද්ධිං
මුත්තිංවිමුත්තිංපරිමුත්තිංපච්යචන්ති. 

සන්යතයක සමණබ්රාහ්මණා මුතසුද්ධිකා. යත කාලයතො උට්ඨහිත්වා 
පථවිං ආමසන්ති, හරිතං ආමසන්ති, ය ොමයං ආමසන්ති, කච්ඡපං 
ආමසන්ති,  ාලං අක්කමන්ති, තිලවාහං ආමසන්ති, ඵුස්සතිලං ොදන්ති, 
ඵුස්සයතලං මක්යෙන්ති, ඵුස්සදන්තකට්ඨං ොදන්ති, ඵුස්සමත්තිකාය 
න්හායන්ති, ඵුස්සසාටකංනිවායසන්ති, ඵුස්සයවඨනංයවයඨන්ති.ඉයමයත 
සමණබ්රාහ්මණාමුතසුද්ධිකා. යතමුයතනසුද්ධිං විසුද්ධිං පරිසුද්ධිංමුත්තිං 
විමුත්තිංපරිමුත්තිංපච්යචන්ති.නබ්රාහ්මයණොඅඤ්ඤයතොසුද්ධිමාහ. 

දිට්යඨ සුයත සීලවයත මුයත වාති. බ්රාහ්මයණො දිට්ඨසුද්ධියාපි සුද්ධිං
නාහ, සුතසුද්ධියාපි සුද්ධිං නාහ, සීලසුද්ධියාපි සුද්ධිං නාහ, වතසුද්ධියාපි
සුද්ධිංනාහ, මුතසුද්ධියාපිසුද්ධිං නාහනකයථතිනෙණතින දීපයතින
යවොහරතීති –න බ්රාහ්මයණො අඤ්ඤයතො සුද්ධිමාහ දිට්යඨ සුයතසීලවයත
මුයතවා. 

පුඤ්යඤ ෙ පායප ෙ අූපපලිත්යතොති. පුඤ්ඤං වුච්චති යං කිඤ්චි

යතධාතුකං කුසලාභිසඞ්ොරං, අපුඤ්ඤං වුච්චති සබ්බං අකුසලං. යයතො
පුඤ්ඤාභිසඞ්ොයරො ච අපුඤ්ඤාභිසඞ්ොයරො ච ආයනඤ්ජාභිසඞ්ොයරො ච
පහීනා යහොන්ති උච්ඡින්නමූලා තාලාවත්ථුකතා අනොවංකතා ආයතිං
අනුප්පාදධම්මා; එත්තාවතාපුඤ්යඤ චපායපචනලිම්පතිනපලිම්පතින
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උපලිම්පති අලිත්යතො අපලිත්යතො අනූපලිත්යතො නික්ෙන්යතො නිස්සයටො
විප්පමුත්යතොවිසඤ්ඤුත්යතොවිමරියාදිකයතනයචතසාවිහරතීති– පුඤ්යඤ
චපායපචඅනූපලිත්යතො. 

අත්තඤ්ජයහො නයිධ පකුබ්බමායනොති. අත්තඤ්ජයහොති

අත්තදිට්ඨිජයහො. අත්තඤ්ජයහොති  ාහං ජයහො [ ාහජයහො (සී. සයා.), 

අත්ත ාහංජයහො(ක.)]. අත්තඤ්ජයහොතිතණ්හාවයසන දිට්ඨිවයසන හිතං
පරාමට්ඨං අභිනිවිට්ඨං අජ්යඣොසිතං අධිමුත්තං, සබ්බං තං චත්තං යහොති

වන්තං මුත්තං පහීනං පටිනිස්සට්ඨං. නයිධ පකුබ්බමායනොති
පුඤ්ඤාභිසඞ්ොරං වා අපුඤ්ඤාභිසඞ්ොරං වා ආයනඤ්ජාභිසඞ්ොරං වා
අපකුබ්බමායනො අජනයමායනො අසඤ්ජනයමායනො අනිබ්බත්තයමායනො
අනභිනිබ්බත්තයමායනොති–අත්තඤ්ජයහොනයිධපකුබ්බමායනො. 

යතනාහ ෙ වා– 

‘‘නබ්රාහ්මයණොඅඤ්ඤයතොසුද්ධිමාහ, දිට්යඨසුයතසීලවයතමුයත 
වා; 
පුඤ්යඤ ච පායප ච අනූපලිත්යතො, අත්තඤ්ජයහො නයිධ 
පකුබ්බමායනො’’ති. 

26. 

පුරිමං පහාෙඅප ංසිතායස, එජානු ායතනත න්ති සඞ් ං; 

යත උග් හාෙන්තිනි ස්සජන්ති, කපීවසාෙංපමුඤ්ෙං [පමුෙං (සී.

සයා.)]  හාෙ. 

පුරිමං පහාෙ අප ං සිතායසති. පුරිමං සත්ථාරං පහාය පරං සත්ථාරං
නිස්සිතා; පුරිමං ධම්මක්ොනං පහාය අපරං ධම්මක්ොනං නිස්සිතා; පුරිමං
 ණංපහායඅපරං ණංනිස්සිතා; පුරිමංදිට්ඨිංපහායඅපරං දිට්ඨිංනිස්සිතා; 
පුරිමං පටිපදං පහාය අපරං පටිපදං නිස්සිතා; පුරිමං මග් ං පහාය අපරං
මග් ංනිස්සිතාසන්නිස්සිතාඅල්ලීනාඋප තාඅජ්යඣොසිතාඅධිමුත්තාති– 
පුරිමංපහායඅපරංසිතායස. 

එජානු ා යතනත න්තිසඞ් න්ති. එජා වුච්චතිතණ්හා. යයො රාය ො

සාරාය ො…යප.… අභිජ්ඣා යලොයෙො අකුසලමූලං. එජානු ාති එජානු ා

එජානු තාඑජානුසටාඑජාය පන්නාපතිතාඅභිභූතාපරියාදින්නචිත්තා. යත

න ත න්ති සඞ් න්ති රා සඞ් ං යදොසසඞ් ං යමොහසඞ් ං මානසඞ් ං
දිට්ඨිසඞ් ං කියලසසඞ් ං දුච්චරිතසඞ් ං න තරන්ති න උත්තරන්ති න
පතරන්තිනසමතික්කමන්ති නවීතිවත්තන්තීති–එජානු ායතනතරන්ති
සඞ් ං. 
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යතඋග් හාෙන්තිනි ස්සජන්තීති සත්ථාරං ණ්හන්ති, තංමුඤ්චිත්වා
අඤ්ඤං සත්ථාරං  ණ්හන්ති; ධම්මක්ොනං  ණ්හන්ති, තං මුඤ්චිත්වා
අඤ්ඤංධම්මක්ොනං ණ්හන්ති;  ණං ණ්හන්ති, තංමුඤ්චිත්වාඅඤ්ඤං
 ණං  ණ්හන්ති; දිට්ඨිං  ණ්හන්ති, තං මුඤ්චිත්වා අඤ්ඤං දිට්ඨිං
 ණ්හන්ති; පටිපදං ණ්හන්ති, තංමුඤ්චිත්වාඅඤ්ඤංපටිපදං ණ්හන්ති; 
මග් ං ණ්හන්ති, තංමුඤ්චිත්වා අඤ්ඤංමග් ං ණ්හන්ති;  ණ්හන්තිච
මුඤ්චන්ති ච ආදියන්ති ච නිරස්සජන්ති චාති – යත උග් හායන්ති
නිරස්සජන්ති. 

කපීව සාෙං පමුඤ්ෙං  හාොති. යථා මක්කයටො අරඤ්යඤ පවයන
චරමායනොසාෙං ණ්හාති, තංමුඤ්චිත්වාඅඤ්ඤංසාෙං ණ්හාති.එවයමව 
පුථුසමණබ්රාහ්මණාපුථුදිට්ඨි තානි ණ්හන්තිචමුඤ්චන්තිචආදියන්තිච 
නිරස්සජන්තිචාති–කපීවසාෙංපමුඤ්චං හාය. 

යතනාහ ෙ වා– 

‘‘පුරිමංපහායඅපරංසිතායස, එජානු ායතනතරන්තිසඞ් ං; 
යතඋග් හායන්තිනිරස්සජන්ති, කපීවසාෙංපමුඤ්චං  හායා’’ති. 

27. 

සෙං සමාදාෙවතානිජන්තු, උච්ොවෙං ච්ඡතිසඤ්ඤසත්යතො; 

විද්වා ෙ යවයදහි සයමච්ෙ ධම්මං, න උච්ොවෙං  ච්ඡති

භූරිපඤ්යඤො. 

සෙංසමාදාෙවතානිජන්තූති. සෙංසමාදාොතිසාමංසමාදාය. වතානීති
හත්ථිවතං වා අස්සවතං වා ය ොවතං වා කුක්කූරවතං වා කාකවතං වා
වාසුයදවවතං වා බලයදවවතං වා පුණ්ණෙද්දවතං වා මණිෙද්දවතං වා
අග්ගිවතං වා නා වතං වා සුපණ්ණවතං වා යක්ෙවතං වා අසුරවතං
වා…යප.…දිසාවතංවාආදායසමාදාය ආදියිත්වාසමාදියිත්වා ණ්හිත්වා

පරාමසිත්වාඅභිනිවිසිත්වා. ජන්තූතිසත්යතොනයරො …යප.…මනුයජොති –
සයං සමාදායවතානිජන්තු. 

උච්ොවෙං  ච්ඡති සඤ්ඤසත්යතොති සත්ථාරයතො සත්ථාරං  ච්ඡති; 
ධම්මක්ොනයතො ධම්මක්ොනං  ච්ඡති;  ණයතො  ණං  ච්ඡති; දිට්ඨියා
දිට්ඨිං  ච්ඡති; පටිපදාය පටිපදං  ච්ඡති; මග් යතො මග් ං  ච්ඡති. 

සඤ්ඤසත්යතොති කාමසඤ්ඤාය බයාපාදසඤ්ඤාය විහිංසාසඤ්ඤාය
දිට්ඨිසඤ්ඤාය සත්යතො විසත්යතො ආසත්යතො ලග්ය ො ලග්ගියතො 
පලිබුද්යධො. යථා භිත්තිඛියල වා නා දන්යත වා ෙණ්ඩං සත්තං විසත්තං
ආසත්තං ලග් ං ලග්ගිතං පලිබුද්ධං, එවයමව කාමසඤ්ඤාය
බයාපාදසඤ්ඤාය විහිංසාසඤ්ඤාය දිට්ඨිසඤ්ඤාය සත්යතො විසත්යතො
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පටුන 

ආසත්යතො ලග්ය ො ලග්ගියතො පලිබුද්යධොති – උච්චාවචං  ච්ඡති
සඤ්ඤසත්යතො. 

විද්වාෙයවයදහිසයමච්ෙධම්මන්ති. විද්වාතිවිද්වාවිජ්ජා යතොඤාණී

විොවී යමධාවී. යවයදහීති යවදා වුච්චන්ති චතූසු මග්ය සු ඤාණං පඤ්ඤා
පඤ්ඤින්ද්රියං පඤ්ඤාබලං ධම්මවිචයසම්යබොජ්ඣඞ්ය ො වීමංසා විපස්සනා 
සම්මාදිට්ඨි. යතහි යවයදහි ජාතිජරාමරණස්ස අන්ත යතො අන්තප්පත්යතො, 
යකොටි යතො යකොටිප්පත්යතො, පරියන්ත යතො පරියන්තප්පත්යතො, 
යවොසාන යතො යවොසානප්පත්යතො, තාණ යතො තාණප්පත්යතො, 
යලණ යතො යලණප්පත්යතො, සරණ යතො සරණප්පත්යතො, අෙය යතො
අෙයප්පත්යතො, අච්චුත යතොඅච්චුතප්පත්යතො, අමත යතොඅමතප්පත්යතො, 

නිබ්බාන යතො නිබ්බානප්පත්යතො. යවදානං වා අන්ත යතොති යවදගූ, 
යවයදහිවාඅන්ත යතොතියවදගූ, සත්තන්නංවාධම්මානං විදිතත්තායවදගූ.
සක්කායදිට්ඨි විදිතා යහොති, විචිකිච්ඡා විදිතා යහොති, සීලබ්බතපරාමායසො
විදියතො යහොති, රාය ො විදියතො යහොති, යදොයසො විදියතො යහොති, යමොයහො
විදියතොයහොති, මායනොවිදියතොයහොති, විදිතාස්සයහොන්ති පාපකාඅකුසලා
ධම්මා සංකියලසිකා යපොයනොෙවිකා සදරා දුක්ෙවිපාකා ආයතිං 
ජාතිජරාමරණියා. 

යවදානිවියචයයයකවලානි, [සභියාතිෙ වා] 
සමණානං යානීධත්ථි [යානිපත්ථි (සී. සයා.) සු. නි. 534] 
බ්රාහ්මණානං; 
සබ්බයවදනාසුවීතරාය ො, සබ්බංයවදමතිච්චයවදගූයසොති. 

විද්වා ෙ යවයදහි සයමච්ෙ ධම්මන්ති. සයමච්ච අභිසයමච්ච ධම්මං.
සබ්යබ සඞ්ොරා අනිච්චාති සයමච්ච අභිසයමච්ච ධම්මං; සබ්යබ සඞ්ොරා
දුක්ොති සයමච්ච අභිසයමච්ච ධම්මං; සබ්යබ ධම්මා අනත්තාති සයමච්ච
අභිසයමච්චධම්මං; අවිජ්ජාපච්චයාසඞ්ොරාතිසයමච්චඅභිසයමච්චධම්මං; 
සඞ්ොරපච්චයා විඤ්ඤාණන්ති සයමච්ච අභිසයමච්ච ධම්මං; 
විඤ්ඤාණපච්චයා නාමරූපන්ති…යප.…නාමරූපපච්චයාසළායතනන්ති…
සළායතනපච්චයා  ස්යසොති…  ස්සපච්චයා යවදනාති… යවදනාපච්චයා
තණ්හාති… තණ්හාපච්චයා උපාදානන්ති… උපාදානපච්චයා ෙයවොති…
ෙවපච්චයා ජාතීති… ජාතිපච්චයා ජරාමරණන්ති සයමච්ච අභිසයමච්ච
ධම්මං; අවිජ්ජානියරොධා සඞ්ොරනියරොයධොති සයමච්ච අභිසයමච්ච ධම්මං; 
සඞ්ොරනියරොධා විඤ්ඤාණනියරොයධොති සයමච්ච අභිසයමච්ච ධම්මං; 
විඤ්ඤාණනියරොධා නාමරූපනියරොයධොති… නාමරූපනියරොධා
සළායතනනියරොයධොති… සළායතනනියරොධා  ස්සනියරොයධොති… 
 ස්සනියරොධා යවදනානියරොයධොති… යවදනානියරොධා
තණ්හානියරොයධොති… තණ්හානියරොධා උපාදානනියරොයධොති…
උපාදානනියරොධා ෙවනියරොයධොති… ෙවනියරොධා ජාතිනියරොයධොති…
ජාතිනියරොධා ජරාමරණනියරොයධොති සයමච්ච අභිසයමච්ච ධම්මං; ඉදං
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දුක්ෙන්ති සයමච්ච අභිසයමච්ච ධම්මං; අයං දුක්ෙසමුදයයොති… අයං
දුක්ෙනියරොයධොති… අයං දුක්ෙනියරොධ ාමිනී පටිපදාති සයමච්ච
අභිසයමච්ච ධම්මං; ඉයම ආසවාති සයමච්ච අභිසයමච්ච ධම්මං; අයං 
ආසවසමුදයයොති… අයං ආසවනියරොයධොති… අයං ආසවනියරොධ ාමිනී
පටිපදාති සයමච්ච අභිසයමච්ච ධම්මං; ඉයම ධම්මා අභිඤ්යඤයයාති
සයමච්ච අභිසයමච්ච ධම්මං; ඉයම ධම්මා පරිඤ්යඤයයාති… ඉයම ධම්මා
පහාතබ්බාති…ඉයමධම්මාොයවතබ්බාති … ඉයමධම්මාසච්ඡිකාතබ්බාති
සයමච්ච අභිසයමච්ච ධම්මං. ඡන්නං  ස්සායතනානං සමුදයඤ්ච
අත්ථඞ් මඤ්චඅස්සාදඤ්චආදීනවඤ්චනිස්සරණඤ්චසයමච්ච අභිසයමච්ච
ධම්මං. පඤ්චන්නං උපාදානක්ෙන්ධානං සමුදයඤ්ච අත්ථඞ් මඤ්ච
අස්සාදඤ්ච ආදීනවඤ්ච නිස්සරණඤ්ච සයමච්ච අභිසයමච්ච ධම්මං.
චතුන්නං මහාභූතානං සමුදයඤ්ච අත්ථඞ් මඤ්ච අස්සාදඤ්ච ආදීනවඤ්ච
නිස්සරණඤ්චසයමච්චඅභිසයමච්චධම්මං.යංකිඤ්චිසමුදයධම්මං සබ්බං
තං නියරොධධම්මන්ති සයමච්ච අභිසයමච්ච ධම්මන්ති – විද්වා ච යවයදහි
සයමච්චධම්මං. 

නඋච්ොවෙං ච්ඡතිභූරිපඤ්යඤොතින සත්ථාරයතොසත්ථාරං ච්ඡති, 
න ධම්මක්ොනයතො ධම්මක්ොනං  ච්ඡති, න  ණයතො  ණං  ච්ඡති, න
දිට්ඨියා දිට්ඨිං  ච්ඡති, න පටිපදාය පටිපදං  ච්ඡති, න මග් යතො මග් ං

 ච්ඡති. භූරිපඤ්යඤොති භූරිපඤ්යඤො මහාපඤ්යඤො පුථුපඤ්යඤො

හාසපඤ්යඤො ජවනපඤ්යඤො තික්ෙපඤ්යඤො නිබ්යබධිකපඤ්යඤො. භූරි 
වුච්චති පථවී. තාය පථවිසමාය පඤ්ඤාය විපුලාය විත්ථතාය 
සමන්නා යතොති–නඋච්චාවචං ච්ඡතිභූරිපඤ්යඤො. 

යතනාහෙ වා– 

‘‘සයංසමාදායවතානිජන්තු, උච්චාවචං ච්ඡතිසඤ්ඤසත්යතො; 
විද්වා ච යවයදහි සයමච්ච ධම්මං, න උච්චාවචං  ච්ඡති 
භූරිපඤ්යඤො’’ති. 

28. 

සසබ්බධම්යමසුවියසනිභූයතො, ෙංකිඤ්චිදිට්ඨංවසුතංමුතංවා; 

තයමව දස්සිංවිවටංෙ න්තං, යකනීධයලොකස්මිවිකප්පයෙෙය. 

ස සබ්බධම්යමසු වියසනිභූයතො ෙං කිඤ්චි දිට්ඨං ව සුතං මුතං වාති. 

යසනා වුච්චති මාරයසනා. කායදුච්චරිතං මාරයසනා, වචීදුච්චරිතං
මාරයසනා, මයනොදුච්චරිතං මාරයසනා, රාය ො මාරයසනා, යදොයසො
මාරයසනා, යමොයහොමාරයසනා, යකොයධොමාරයසනා, උපනායහො…යප.… 
සබ්බාකුසලාභිසඞ්ොරාමාරයසනා. 

වුත්තඤ්යහතංෙ වතා– 
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‘‘කාමා යතපඨමායසනා, දුතියාඅරති වුච්චති; 
තතියාඛුප්පිපාසායත, චතුත්ථීතණ්හාවුච්චති. 

‘‘පඤ්චමී ථිනමිද්ධංයත, ඡට්ඨාභීරූ පවුච්චති; 
සත්තමීවිචිකිච්ඡායත, මක්යෙොථම්යෙොයතඅට්ඨයමො. 

‘‘ලායෙොසියලොයකොසක්කායරො, මිච්ඡාලද්යධොචයයොයයසො; 
යයොචත්තානංසමුක්කංයස, පයරචඅවජානති. 

‘‘එසා නමුචියතයසනා, කණ්හස්සාභිප්පහාරිනී; 
නනංඅසුයරොජිනාති, යජත්වාවලෙයතසුෙ’’න්ති. 

යයතොචතූහිඅරියමග්ය හිසබ්බාචමාරයසනාසබ්යබචපටියසනිකරා 
කියලසා ජිතා ච පරාජිතා ච ෙග් ා විප්පලුග් ා පරම්මුො, යසො වුච්චති
වියසනිභූයතො. යසො දිට්යඨ වියසනිභූයතො, සුයත වියසනිභූයතො, මුයත
වියසනිභූයතො, විඤ්ඤායතවියසනිභූයතොති – සසබ්බධම්යමසුවියසනිභූයතො
යංකිඤ්චිදිට්ඨංවසුතංමුතංවා. 

තයමව දස්සිං විවටං ෙ න්තන්ති. තයමව සුද්ධදස්සිං විසුද්ධදස්සිං 
පරිසුද්ධදස්සිං යවොදාතදස්සිං පරියයොදාතදස්සිං. අථ වා, සුද්ධදස්සනං 
විසුද්ධදස්සනං පරිසුද්ධදස්සනං යවොදාතදස්සනං පරියයොදාතදස්සනං. 

විවටන්ති තණ්හාඡදනං දිට්ඨිඡදනං කියලසඡදනං දුච්චරිතඡදනං 
අවිජ්ජාඡදනං. තානි ඡදනානි විවටානි යහොන්ති විද්ධංසිතානි උග් ාටිතානි 
සමුග් ාටිතානි පහීනානි සමුච්ඡින්නානි වූපසන්තානි පටිපස්සද්ධානි 

අෙබ්බුප්පත්තිකානිඤාණග්ගිනා දඩ් ානි. ෙ න්තන්ති චරන්තං විචරන්තං
විහරන්තං ඉරියන්තං වත්යතන්තං පායලන්තං යයපන්තං යායපන්තන්ති –
තයමවදස්සිංවිවටංචරන්තං. 

යකනීධ යලොකස්මි විකප්පයෙෙයාති. කප්පාති ද්යව කප්පා –
තණ්හාකප්යපො ච දිට්ඨිකප්යපො ච…යප.… අයං තණ්හාකප්යපො…යප.…
අයං දිට්ඨිකප්යපො. තස්ස තණ්හාකප්යපො පහීයනො, දිට්ඨිකප්යපො
පටිනිස්සට්යඨො. තණ්හාකප්පස්සපහීනත්තාදිට්ඨිකප්පස්සපටිනිස්සට්ඨත්තා
යකන රාය න කප්යපයය, යකන යදොයසන කප්යපයය, යකන යමොයහන
කප්යපයය, යකන මායනන කප්යපයය, කාය දිට්ඨියා කප්යපයය, යකන
උද්ධච්යචන කප්යපයය, කාය විචිකිච්ඡාය කප්යපයය, යකහි අනුසයයහි
කප්යපයය – රත්යතොති වා දුට්යඨොති වා මූළ්යහොති වා විනිබද්යධොති වා
පරාමට්යඨොතිවාවික්යෙප යතොතිවාඅනිට්ඨඞ් යතොතිවාථාම යතොතිවා. 
යත අභිසඞ්ොරා පහීනා. අභිසඞ්ොරානං පහීනත්තා  තියයො යකන 
කප්යපයය–යනරයියකොතිවාතිරච්ඡානයයොනියකොති වා යපත්තිවිසයියකොති
වාමනුස්යසොතිවායදයවොතිවාරූපීතිවාඅරූපීතිවාසඤ්ඤීතිවා අසඤ්ඤීති
වායනවසඤ්ඤීනාසඤ්ඤීතිවා.යසොයහතුනත්ථි, පච්චයයොනත්ථි, කාරණං 
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නත්ථි, යයනකප්යපයයවිකප්යපයයවිකප්පංආපජ්යජයය. යලොකස්මින්ති
අපායයලොයක මනුස්සයලොයක යදවයලොයක ෙන්ධයලොයක ධාතුයලොයක 
ආයතනයලොයකති–යකනීධයලොකස්මිංවිකප්පයයයය. 

යතනාහ ෙ වා– 

‘‘සසබ්බධම්යමසුවියසනිභූයතො, යංකිඤ්චිදිට්ඨංවසුතංමුතං වා; 
තයමව දස්සිං විවටං චරන්තං, යකනීධ යලොකස්මි 
විකප්පයයයයා’’ති. 

29. 

නකප්පෙන්තිනපුය ක්ෙය ොන්ති, අච්ෙන්තසුද්ධීතිනයතවදන්ති; 

ආදාන න්ථං ථිතංවිසජ්ජ, ආසංනකුබ්බන්ති කුහිඤ්චියලොයක. 

න කප්පෙන්ති න පුය ක්ෙය ොන්තීති. කප්පාති ද්යව කප්පා –
තණ්හාකප්යපො ච දිට්ඨිකප්යපො ච…යප.… අයං තණ්හාකප්යපො…යප.…
අයං දිට්ඨිකප්යපො. යතසං තණ්හාකප්යපො පහීයනො, දිට්ඨිකප්යපො
පටිනිස්සට්යඨො. තණ්හාකප්පස්ස පහීනත්තා, දිට්ඨිකප්පස්ස 
පටිනිස්සට්ඨත්තා තණ්හාකප්පං වා දිට්ඨිකප්පං වා න කප්යපන්ති න
ජයනන්තිනසඤ්ජයනන්තිනනිබ්බත්යතන්තිනාභිනිබ්බත්යතන්තීති – න

කප්පයන්ති. න පුය ක්ෙය ොන්තීති. පුය ක්ො ාති ද්යව පුයරක්ොරා –
තණ්හාපුයරක්ොයරො ච දිට්ඨිපුයරක්ොයරො ච…යප.… අයං
තණ්හාපුයරක්ොයරො…යප.… අයං දිට්ඨිපුයරක්ොයරො. යතසං
තණ්හාපුයරක්ොයරො පහීයනො, දිට්ඨිපුයරක්ොයරො පටිනිස්සට්යඨො. 
තණ්හාපුයරක්ොරස්ස පහීනත්තා, දිට්ඨිපුයරක්ොරස්ස පටිනිස්සට්ඨත්තාන 
තණ්හං වා න දිට්ඨිං වා පුරයතො කත්වා චරන්ති, න තණ්හාධජා න
තණ්හායකතූ න තණ්හාධිපයතයයා, න දිට්ඨිධජා න දිට්ඨියකතූ න
දිට්ඨාධිපයතයයා, නතණ්හායවාන දිට්ඨියාවා පරිවාරිතාචරන්තීති –න
කප්පයන්තිනපුයරක්ෙයරොන්ති. 

අච්ෙන්තසුද්ධීති න යත වදන්තීති අච්චන්තසුද්ධිං සංසාරසුද්ධිං
අකිරියදිට්ඨිංසස්සතවාදංනවදන්තිනකයථන්තින ෙණන්තිනදීපයන්ති
නයවොහරන්තීති–අච්චන්තසුද්ධීතිනයතවදන්ති. 

ආදාන න්ථං  ථිතංවිසජ්ජාති.  න්ථාතිචත්තායරො  න්ථා–අභිජ්ඣා
කාය න්යථො, බයාපායදො කාය න්යථො, සීලබ්බතපරාමායසො කාය න්යථො, 
ඉදංසච්චාභිනියවයසො කාය න්යථො. අත්තයනො දිට්ඨියා රාය ො අභිජ්ඣා
කාය න්යථො; පරවායදසු ආ ායතො අප්පච්චයයො බයාපායදො කාය න්යථො; 
අත්තයනොසීලංවාවතංවාසීලවතංවා පරාමසන්තීතිසීලබ්බතපරාමායසො
කාය න්යථො, අත්තයනො දිට්ඨි ඉදංසච්චාභිනියවයසො කාය න්යථො.
කිංකාරණා වුච්චති ආදාන න්යථො? යතහි  න්යථහි රූපං ආදියන්ති 
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උපාදියන්ති  ණ්හන්ති පරාමසන්ති අභිනිවිසන්ති; යවදනං…යප.…
සඤ්ඤං… සඞ්ොයර… විඤ්ඤාණං…  තිං … උපපත්තිං… පටිසන්ධිං…
ෙවං… සංසාරවට්ටං ආදියන්ති උපාදියන්ති  ණ්හන්ති පරාමසන්ති

අභිනිවිසන්ති. තංකාරණා වුච්චති ආදාන න්යථො. විසජ්ජාති  න්යථ 
යවොසජ්ජිත්වා වා – විසජ්ජ. අථ වා  න්යථ  ධියත  න්ථියත බන්යධ
විබන්යධආබන්යධලග්ය ලග්ගියතපලිබුද්යධබන්ධයනයපොටයිත්වා– 
[ය ොටයිත්වා(සයා.)] විසජ්ජ.යථාව්හංවාරථංවාසකටංවා සන්දමානිකං
වාසජ්ජංවිසජ්ජංකයරොන්තිවියකොයපන්ති; එවයමව න්යථයවොසජ්ජිත්වා 
– විසජ්ජ. අථ වා  න්යථ  ධියත  න්ථියත බන්යධ විබන්යධ ආබන්යධ
ලග්ය  ලග්ගියත පලිබුද්යධ බන්ධයන යපොටයිත්වා විසජ්ජාති –
ආදාන න්ථං ථිතංවිසජ්ජ. 

ආසං න කුබ්බන්ති කුහිඤ්චි යලොයකති. ආසා වුච්චති තණ්හා යයො

රාය ො සාරාය ො…යප.… අභිජ්ඣා යලොයෙො අකුසලමූලං. ආසං න

කුබ්බන්තීති ආසං න කුබ්බන්ති න ජයනන්ති න සඤ්ජයනන්ති න

නිබ්බත්යතන්තිනඅභිනිබ්බත්යතන්ති. කුහිඤ්චීතිකුහිඤ්චිකිම්හිචිකත්ථචි

අජ්ඣත්තං වා බහිද්ධා වා අජ්ඣත්තබහිද්ධා වා. යලොයකති
අපායයලොයක…යප.… ආයතනයලොයකති – ආසං න කුබ්බන්ති කුහිඤ්චි
යලොයක. 

යතනාහෙ වා– 

‘‘න කප්පයන්ති න පුයරක්ෙයරොන්ති, අච්චන්තසුද්ධීති න යත 
වදන්ති; 
ආදාන න්ථං  ථිතං විසජ්ජ, ආසං න කුබ්බන්ති කුහිඤ්චි 
යලොයක’’ති. 

30. 

සීමාතිය ො බ්රාහ්මයණො තස්ස නත්ථි, ඤත්වා ෙ දිස්වා ෙ

සමුග් හීතං; 

න ා  ාගීනවි ා  ත්යතො, තස්සීධනත්ථි ප මුග් හීතං. 

සීමාතිය ො බ්රාහ්මයණොතස්සනත්ථි, ඤත්වාෙදිස්වාෙසමුග් හීතන්ති. 

සීමාතිචතස්යසොසීමායයො–සක්කායදිට්ඨි, විචිකිච්ඡා, සීලබ්බතපරාමායසො, 
දිට්ඨානුසයයො, විචිකිච්ඡානුසයයො, තයදකට්ඨාචකියලසා–අයංපඨමා සීමා.
ඔළාරිකං කාමරා සඤ්යඤොජනං, පටි සඤ්යඤොජනං, ඔළාරියකො
කාමරා ානුසයයො, පටි ානුසයයො, තයදකට්ඨාචකියලසා–අයංදුතියාසීමා.
අනුසහ තං කාමරා සඤ්යඤොජනං, පටි සඤ්යඤොජනං, අනුසහ යතො
කාමරා ානුසයයො, පටි ානුසයයො, තයදකට්ඨා ච කියලසා – අයං තතියා
සීමා. රූපරාය ො අරූපරාය ො මායනො උද්ධච්චං අවිජ්ජා, මානානුසයයො
ෙවරා ානුසයයො අවිජ්ජානුසයයො, තයදකට්ඨා ච කියලසා – අයං චතුත්ථා



ඛුද්දකනිකායය මහානිද්යදසපාළි අට්ඨකවග්ය ො 
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සීමා.යයතොචචතූහිඅරියමග්ය හි ඉමාචතස්යසොසීමායයොඅතික්කන්යතො

යහොතිසමතික්කන්යතොවීතිවත්යතො, යසොවුච්චති සීමාතිය ො. බ්රාහ්මයණොති
සත්තන්නං ධම්මානං බාහිතත්තා බ්රාහ්මයණො – සක්කායදිට්ඨි බාහිතා
යහොති, විචිකිච්ඡා බාහිතා යහොති, සීලබ්බතපරාමායසො බාහියතො

යහොති…යප.… අසියතො තාදි පවුච්චයත ස බ්රහ්මා. තස්සාති අරහයතො
ඛීණාසවස්ස. 

ඤත්වාතිපරචිත්තඤායණනවාඤත්වා පුබ්යබනිවාසානුස්සතිඤායණන

වා ඤත්වා. දිස්වාති මංසචක්ඛුනා වා දිස්වා දිබ්බචක්ඛුනා වා දිස්වා. 

සීමාතිය ො බ්රාහ්මයණො තස්ස නත්ථි, ඤත්වා ෙ දිස්වා ෙ සමුග් හීතන්ති.
තස්සඉදංපරමංඅග් ංයසට්ඨංවිසිට්ඨං [වියසට්ඨං(සී.සයා.)] පායමොක්ෙං
උත්තමං පවරන්ති  හිතං පරාමට්ඨං අභිනිවිට්ඨං අජ්යඣොසිතං අධිමුත්තං
නත්ථි න සන්ති න සංවිජ්ජති නුපලබ්ෙති, පහීනං සමුච්ඡින්නං වූපසන්තං
පටිපස්සද්ධං අෙබ්බුප්පත්තිකං ඤාණග්ගිනා දඩ් න්ති – සීමාතිය ො
බ්රාහ්මයණොතස්සනත්ථිඤත්වාචදිස්වාච සමුග් හීතං. 

න  ා  ාගී න වි ා  ත්යතොති.  ා  ත්තා වුච්චන්ති යය පඤ්චසු
කාමගුයණසුරත්තාගිද්ධා ධිතා මුච්ඡිතාඅජ්යඣොසන්නාලග් ාලග්ගිතා
පලිබුද්ධා. විරා රත්තා වුච්චන්ති යය රූපාවචරඅරූපාවචරසමාපත්තීසු

රත්තාගිද්ධා ධිතාමුච්ඡිතාඅජ්යඣොසන්නාලග් ා ලග්ගිතාපලිබුද්ධා. න

 ා  ාගීනවි ා  ත්යතොතියයතො කාමරාය ොචරූපරාය ොචඅරූපරාය ො
ච පහීනා යහොන්ති උච්ඡින්නමූලා තාලාවත්ථුකතා අනොවංකතා 
[අනොවකතා (සී.), අනොවං තා (සයා.)] ආයතිං අනුප්පාදධම්මා.
එත්තාවතානරා රාගීනවිරා රත්යතො. 

තස්සීධ නත්ථිප මුග් හීතන්ති. තස්සාතිඅරහයතො ඛීණාසවස්ස.තස්ස
ඉදං පරමං අග් ං යසට්ඨං විසිට්ඨං පායමොක්ෙං උත්තමං පවරන්ති  හිතං
පරාමට්ඨං අභිනිවිට්ඨංඅජ්යඣොසිතංඅධිමුත්තංනත්ථින සන්තිනසංවිජ්ජති
නුපලබ්ෙති, පහීනං සමුච්ඡින්නං වූපසන්තං පටිපස්සද්ධං අෙබ්බුප්පත්තිකං
ඤාණග්ගිනාදඩ් න්ති–තස්සීධනත්ථිපරමුග් හීතං. 

යතනාහෙ වා– 

‘‘සීමාතිය ො බ්රාහ්මයණො තස්ස නත්ථි, ඤත්වා ච දිස්වා ච
සමුග් හීතං; 
නරා රාගීනවිරා රත්යතො, තස්සීධනත්ථි පරමුග් හීත’’න්ති. 

සුද්ධට්ඨකසුත්තනිද්යදයසොචතුත්යථො. 

5. ප මට්ඨකසුත්තනිද්යදයසො 

අථ පරමට්ඨකසුත්තනිද්යදසංවක්ෙති– 
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31. 

ප මන්ති දිට්ඨීසුපරිබ්බසායනො, ෙදුත්තරිංකුරුයතජන්තු යලොයක; 

හීනාතිඅඤ්යඤතයතොසබ්බමාහ, තස්මාවිවාදානි අවීතිවත්යතො. 

ප මන්ති දිට්ඨීසු පරිබ්බසායනොති. සන්යතයක සමණබ්රාහ්මණා
දිට්ඨි තිකා. යත ද්වාසට්ඨියා දිට්ඨි තානං අඤ්ඤතරඤ්ඤතරං දිට්ඨි තං
‘‘ඉදං පරමං අග් ං යසට්ඨං විසිට්ඨං පායමොක්ෙං උත්තමං පවර’’න්ති
 යහත්වා උග් යහත්වා  ණ්හිත්වා පරාමසිත්වා අභිනිවිසිත්වා සකාය 
සකායදිට්ඨියාවසන්තිපවසන්තිආවසන්තිපරිවසන්ති.යථාආ ාරිකාවා
 යරසු වසන්ති, සාපත්තිකාවාආපත්තීසුවසන්ති, සකියලසාවාකියලයසසු
වසන්ති; එවයමව සන්යතයකසමණබ්රාහ්මණාදිට්ඨි තිකා.යතද්වාසට්ඨියා
දිට්ඨි තානං අඤ්ඤතරඤ්ඤතරං දිට්ඨි තං ‘‘ඉදං පරමං අග් ං යසට්ඨං
විසිට්ඨං පායමොක්ෙං උත්තමං පවර’’න්ති  යහත්වා උග් යහත්වා
 ණ්හිත්වා පරාමසිත්වා අභිනිවිසිත්වා සකාය සකාය දිට්ඨියා වසන්ති
පවසන්ති [සංවසන්ති (සයා.) නත්ථි සීහළයපොත්ථයක] ආවසන්ති
පරිවසන්තීති–පරමන්තිදිට්ඨීසුපරිබ්බසායනො. 

ෙදුත්තරිං කුරුයත ජන්තු යලොයකති. ෙදන්ති යං. උත්තරිං කුරුයතති
උත්තරිං කයරොති, අග් ං යසට්ඨං විසිට්ඨං පායමොක්ෙං උත්තමං පවරං 
කයරොති ‘‘අයං සත්ථා සබ්බඤ්ඤූ’’ති උත්තරිං කයරොති, අග් ං යසට්ඨං
විසිට්ඨං පායමොක්ෙං උත්තමං පවරං කයරොති. ‘‘අයං ධම්යමො
ස්වාක්ොයතො…, අයං යණොසුප්පටිපන්යනො…, අයංදිට්ඨි ෙද්දිකා…, අයං
පටිපදා සුපඤ්ඤත්තා…, අයංමග්ය ොනියයානියකො’’තිඋත්තරිංකයරොති, 
අග් ං යසට්ඨං විසිට්ඨං පායමොක්ෙංඋත්තමං පවරංකයරොතිනිබ්බත්යතති 

අභිනිබ්බත්යතති. ජන්තූති සත්යතො නයරො…යප.… මනුයජො. යලොයකති
අපායයලොයක…යප.… ආයතනයලොයකති – යදුත්තරිං කුරුයත ජන්තු 
යලොයක. 

හීනාතිඅඤ්යඤතයතොසබ්බමාහාතිඅත්තයනො සත්ථාරංධම්මක්ොනං
 ණං දිට්ඨිං පටිපදං මග් ං ඨයපත්වා සබ්යබ පරප්පවායද ඛිපතිඋක්ඛිපති
පරික්ඛිපති. ‘‘යසොසත්ථාන සබ්බඤ්ඤූ, ධම්යමොනස්වාක්ොයතො,  යණො
නසුප්පටිපන්යනො, දිට්ඨිනෙද්දිකා, පටිපදානසුපඤ්ඤත්තා, මග්ය ොන
නියයානියකො, නත්යථත්ථසුද්ධිවාවිසුද්ධිවා පරිසුද්ධිවාමුත්තිවාවිමුත්ති
වාපරිමුත්තිවා, නත්යථත්ථසුජ්ඣන්තිවා විසුජ්ඣන්තිවාපරිසුජ්ඣන්තිවා
මුච්චන්තිවා විමුච්චන්ති වා පරිමුච්චන්ති වා, හීනානිහීනාඔමකාලාමකා
ඡතුක්කා පරිත්තා’’ති එවමාහ එවං කයථති එවං ෙණති එවං දීපයති එවං
යවොහරතීති–හීනාතිඅඤ්යඤතයතොසබ්බමාහ. 

තස්මා විවාදානි අවීතිවත්යතොති. තස්මාති තංකාරණා තංයහතු

තප්පච්චයා තංනිදානා. විවාදානීති දිට්ඨිකලහානි දිට්ඨිෙණ්ඩනානි

දිට්ඨිවිග් හානි දිට්ඨිවිවාදානි දිට්ඨියමධ ානි ච. අවීතිවත්යතොති 
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අනතික්කන්යතො අසමතික්කන්යතො අවීතිවත්යතොති – තස්මා විවාදානි 
අවීතිවත්යතො. 

යතනාහෙ වා– 

‘‘පරමන්ති දිට්ඨීසු පරිබ්බසායනො, යදුත්තරිං කුරුයත ජන්තු 
යලොයක; 
හීනාතිඅඤ්යඤතයතොසබ්බමාහ, තස්මාවිවාදානි අවීතිවත්යතො’’ති. 

32. 

ෙදත්තනී පස්සතිආනිසංසං, දිට්යඨසුයතසීලවයතමුයතවා; 

තයදවයසොතත්ථසමුග් හාෙ, නිහීනයතොපස්සති සබ්බමඤ්ඤං. 

ෙදත්තනී පස්සති ආනිසංසං, දිට්යඨ සුයත සීලවයත මුයත වාති. 

ෙදත්තනීතියං අත්තනි. අත්තා වුච්චති දිට්ඨි තං. අත්තයනො දිට්ඨියා ද්යව
ආනිසංයස පස්සති – දිට්ඨධම්මිකඤ්ච ආනිසංසං, සම්පරායිකඤ්ච
ආනිසංසං.කතයමොදිට්ඨියාදිට්ඨධම්මියකොආනිසංයසො? යංදිට්ඨියකො සත්ථා
යහොති, තංදිට්ඨිකා සාවකා යහොන්ති. තංදිට්ඨිකං සත්ථාරං සාවකා
සක්කයරොන්ති  රුංකයරොන්තිමායනන්තිපූයජන්ති, ලෙතිචතයතොනිදානං 
චීවරපිණ්ඩපාතයසනාසනගිලානපච්චයයෙසජ්ජපරික්ොරං. අයං දිට්ඨියා
දිට්ඨධම්මියකො ආනිසංයසො. කතයමො දිට්ඨියා සම්පරායියකො ආනිසංයසො? 
අයං දිට්ඨි අලං නා ත්තාය වා සුපණ්ණත්තාය වා යක්ෙත්තාය වා
අසුරත්තාය වා  න්ධබ්බත්තාය වා මහාරාජත්තාය වා ඉන්දත්තාය වා
බ්රහ්මත්තායවායදවත්තාය වා; අයංදිට්ඨිඅලංසුද්ධියාවිසුද්ධියාපරිසුද්ධියා
මුත්තියා විමුත්තියා පරිමුත්තියා; ඉමාය දිට්ඨියා සුජ්ඣන්ති විසුජ්ඣන්ති
පරිසුජ්ඣන්ති මුච්චන්ති විමුච්චන්ති පරිමුච්චන්ති; ඉමාය දිට්ඨියා
සුජ්ඣිස්සාමි විසුජ්ඣිස්සාමි පරිසුජ්ඣිස්සාමි මුච්චිස්සාමි විමුච්චිස්සාමි 
පරිමුච්චිස්සාමි ආයතිං  ලපාටිකඞ්ඛී යහොති. අයං දිට්ඨියා සම්පරායියකො
ආනිසංයසො. අත්තයනො දිට්ඨියා ඉයම ද්යව ආනිසංයස පස්සති, 
දිට්ඨසුද්ධියාපි ද්යව ආනිසංයස පස්සති, සුතසුද්ධියාපි ද්යව ආනිසංයස
පස්සති, සීලසුද්ධියාපි ද්යව ආනිසංයස පස්සති, වතසුද්ධියාපි ද්යව
ආනිසංයස පස්සති, මුතසුද්ධියාපි ද්යව ආනිසංයස පස්සති –
දිට්ඨධම්මිකඤ්චආනිසංසංසම්පරායිකඤ්ච ආනිසංසං.කතයමොමුතසුද්ධියා
දිට්ඨධම්මියකොආනිසංයසො? යංදිට්ඨියකොසත්ථායහොති තංදිට්ඨිකාසාවකා
යහොන්ති…යප.… අයං මුතසුද්ධියා දිට්ඨධම්මියකො ආනිසංයසො. කතයමො 
මුතසුද්ධියා සම්පරායියකො ආනිසංයසො? අයං දිට්ඨි අලං නා ත්තාය 
වා…යප.…අයංමුතසුද්ධියාසම්පරායියකොආනිසංයසො.මුතසුද්ධියාපිඉයම
ද්යවආනිසංයස පස්සති දක්ෙතිඔයලොයකතිනිජ්ඣායතිඋපපරික්ෙතීති –
යදත්තනීපස්සතිආනිසංසං දිට්යඨසුයතසීලවයතමුයතවා. 



ඛුද්දකනිකායය මහානිද්යදසපාළි අට්ඨකවග්ය ො 

69 

පටුන 

තයදව යසො තත්ථ සමුග් හාොති. තයදවාති තං දිට්ඨි තං. තත්ථාති 
සකාය දිට්ඨියා සකාය ෙන්තියා සකාය රුචියා සකාය ලද්ධියා. 

සමුග් හාොති ඉදං පරමං අග් ං යසට්ඨං විසිට්ඨං පායමොක්ෙං උත්තමං
පවරන්ති යහත්වාඋග් යහත්වා ණ්හිත්වාපරාමසිත්වාඅභිනිවිසිත්වාති – 
තයදවයසොතත්ථසමුග් හාය. 

නිහීනයතො පස්සති සබ්බමඤ්ඤන්ති. අඤ්ඤං සත්ථාරං ධම්මක්ොනං
 ණං දිට්ඨිං පටිපදං මග් ං හීනයතො නිහීනයතො ඔමකයතො ලාමකයතො
ඡතුක්කයතො පරිත්තයතො දිස්සති පස්සති දක්ෙති ඔයලොයකති නිජ්ඣායති
උපපරික්ෙතීති–නිහීනයතොපස්සති සබ්බමඤ්ඤං. 

යතනාහෙ වා– 

‘‘යදත්තනීපස්සතිආනිසංසං, දිට්යඨසුයතසීලවයතමුයතවා; 
තයදව යසො තත්ථ සමුග් හාය, නිහීනයතො පස්සති 
සබ්බමඤ්ඤ’’න්ති. 

33. 

තං වාපි [චාපි (සී.)]  න්ථංකුසලා වදන්ති, ෙංනිස්සියතො පස්සති 

හීනමඤ්ඤං; 

තස්මාහිදිට්ඨංවසුතංමුතංවා, සීලබ්බතං භික්ඛුනනිස්සයෙෙය. 

තං වාපි  න්ථං කුසලා වදන්තීති. කුසලාති යය යත ෙන්ධකුසලා
ධාතුකුසලා ආයතනකුසලා පටිච්චසමුප්පාදකුසලා සතිපට්ඨානකුසලා
සම්මප්පධානකුසලා ඉද්ධිපාදකුසලා ඉන්ද්රියකුසලා බලකුසලා
යබොජ්ඣඞ් කුසලාමග් කුසලා ලකුසලානිබ්බානකුසලා, යත කුසලා එවං
වදන්ති – ‘‘ න්යථො එයසො, ලග් නං එතං, බන්ධනං එතං, පලියබොයධො 
එයසො’’ති. එවං වදන්ති එවං කයථන්ති එවං ෙණන්ති එවං දීපයන්ති එවං
යවොහරන්තීති–තංවාපි  න්ථංකුසලාවදන්ති. 

ෙං නිස්සියතො පස්සති හීනමඤ්ඤන්ති. ෙං නිස්සියතොති යං සත්ථාරං
ධම්මක්ොනං  ණං දිට්ඨිං පටිපදං මග් ං නිස්සියතො සන්නිස්සියතො

අල්ලීයනො උප යතො අජ්යඣොසියතො අධිමුත්යතො. පස්සති හීනමඤ්ඤන්ති
අඤ්ඤං සත්ථාරං ධම්මක්ොනං  ණං දිට්ඨිං පටිපදං මග් ං හීනයතො
නිහීනයතො ඔමකයතො ලාමකයතො ඡතුක්කයතො පරිත්තයතො දිස්සති පස්සති
දක්ෙති ඔයලොයකති නිජ්ඣායති උපනිජ්ඣායති උපපරික්ෙතීති – යං
නිස්සියතො පස්සතිහීනමඤ්ඤං. 

තස්මාහි දිට්ඨංවසුතංමුතංවා, සීලබ්බතං භික්ඛුනනිස්සයෙෙයාති. 

තස්මාති තස්මා තංකාරණා තංයහතු තප්පච්චයා තංනිදානා දිට්ඨං වා
දිට්ඨසුද්ධිංවාසුතංවාසුතසුද්ධිංවා මුතංවාමුතසුද්ධිංවාසීලංවා සීලසුද්ධිං
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වා වතං වා වතසුද්ධිං වා න නිස්සයයයය න  ණ්යහයය න පරාමයසයය
නාභිනියවයසයයාති– තස්මාහිදිට්ඨංවසුතංමුතංවාසීලබ්බතංභික්ඛුන
නිස්සයයයය. 

යතනාහෙ වා– 

‘‘තංවාපි න්ථංකුසලාවදන්ති, යංනිස්සියතොපස්සති හීනමඤ්ඤං; 
තස්මා හි දිට්ඨං ව සුතං මුතං වා, සීලබ්බතං භික්ඛු න 
නිස්සයයයයා’’ති. 

34. 

දිට්ඨම්පි යලොකස්මිංනකප්පයෙෙය, ඤායණනවාසීලවයතනවාපි; 

සයමොතිඅත්තානමූපපයනෙය, හීයනොනමඤ්යඤථ වියසසිවාපි. 

දිට්ඨම්පියලොකස්මිංනකප්පයෙෙය, ඤායණනවා සීලවයතනවාපීති.
අට්ඨසමාපත්තිඤායණන වා පඤ්චාභිඤ්ඤාඤායණන වා මිච්ඡාඤායණන 
වා, සීයලන වා වයතන වා සීලබ්බයතන වා, දිට්ඨිං න කප්පයයයය න 
ජයනයය න සඤ්ජයනයය න නිබ්බත්යතයය න අභිනිබ්බත්යතයය. 

යලොකස්මින්ති අපායයලොයක…යප.… ආයතනයලොයකති – දිට්ඨිම්පි
යලොකස්මිං නකප්පයයයයඤායණනවාසීලවයතනවාපි. 

සයමොති අත්තානමූපපයනෙයාති. සදියසොහමස්මීති අත්තානං න
උපයනයය ජාතියා වා ය ොත්යතන වා යකොලපුත්තියයන වා 
වණ්ණයපොක්ෙරතායවාධයනනවා අජ්යඣයනනවාකම්මායතයනනවා 
සිප්පායතයනන වා විජ්ජාට්ඨායනන වා සුයතන වා පටිොයනන වා 
අඤ්ඤතරඤ්ඤතයරනවාවත්ථුනාති–සයමොතිඅත්තානමනූපයනයය. 

හීයනො න මඤ්යඤථ වියසසි වාපීති. හීයනොහමස්මීති අත්තානං න
උපයනයය ජාතියා වා ය ොත්යතන වා…යප.… අඤ්ඤතරඤ්ඤතයරන වා 
වත්ථුනා.යසයයයොහමස්මීතිඅත්තානංනඋපයනයයජාතියාවාය ොත්යතන
වා…යප.… අඤ්ඤතරඤ්ඤතයරන වා වත්ථුනාති – හීයනො න මඤ්යඤථ 
වියසසි වාපි. 

යතනාහෙ වා– 

‘‘දිට්ඨිම්පි යලොකස්මිං න කප්පයයයය, ඤායණන වා සීලවයතන
වාපි; 
සයමොති අත්තානමනූපයනයය, හීයනො න මඤ්යඤථ වියසසි
වාපී’’ති. 

35. 
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අත්තං පහාෙ අනුපාදිොයනො, ඤායණනපි යසො නිස්සෙං යනො 

කය ොති; 

සයවවිෙත්යතසුනවග් සාරී, දිට්ඨම්පියසො නපච්යෙතිකිඤ්චි. 

අත්තං පහාෙ අනුපාදිොයනොති. අත්තං පහාොති අත්තදිට්ඨිං පහාය. 

අත්තං පහාොති  ාහං [අත්ත ාහං (සී. ක.)] පහාය. අත්තං පහාොති
තණ්හාවයසන දිට්ඨිවයසන  හිතං පරාමට්ඨං අභිනිවිට්ඨං අජ්යඣොසිතං
අධිමුත්තං පහාය පජහිත්වා වියනොයදත්වා බයන්තිං කරිත්වා අනොවං

 යමත්වාති – අත්තං පහාය. අනුපාදිොයනොති චතූහි උපාදායනහි
අනුපාදියමායනො අ ණ්හමායනො අපරාමාසමායනො අනභිනිවිසමායනොති –
අත්තංපහායඅනුපාදියායනො. 

ඤායණනපියසොනිස්සෙංයනොකය ොතීති අට්ඨසමාපත්තිඤායණනවා
පඤ්චාභිඤ්ඤාඤායණන වා මිච්ඡාඤායණන වා තණ්හානිස්සයං වා 
දිට්ඨිනිස්සයංවානකයරොතිනජයනතිනසඤ්ජයනතිනනිබ්බත්යතතින 
අභිනිබ්බත්යතතීති–ඤායණනපියසොනිස්සයංයනොකයරොති. 

ස යව විෙත්යතසු න වග් සාරීති ස යව වියත්යතසු භින්යනසු 
ද්යවජ්ඣාපන්යනසු ද්යවළ්හකජායතසු නානාදිට්ඨියකසු නානාෙන්තියකසු
නානාරුචියකසු නානාලද්ධියකසුනානාදිට්ඨිනිස්සයංනිස්සියතසුඡන්දා තිං
 ච්ඡන්යතසු යදොසා තිං  ච්ඡන්යතසු යමොහා තිං  ච්ඡන්යතසු ෙයා තිං
 ච්ඡන්යතසු න ඡන්දා තිං  ච්ඡති න යදොසා තිං  ච්ඡති න යමොහා තිං
 ච්ඡතිනෙයා තිං ච්ඡතිනරා වයසන ච්ඡතින යදොසවයසන ච්ඡති
නයමොහවයසන ච්ඡතිනමානවයසන ච්ඡතිනදිට්ඨිවයසන  ච්ඡතින
උද්ධච්චවයසන  ච්ඡති න විචිකිච්ඡාවයසන  ච්ඡති න අනුසයවයසන
 ච්ඡතින වග්ය හිධම්යමහියායතිනියයති වු්හතිසංහරීයතීති – ස යව 
වියත්යතසුනවග් සාරී. 

දිට්ඨම්පි යසො න පච්යෙති කිඤ්චීති. තස්ස ද්වාසට්ඨි දිට්ඨි තානි
පහීනානි සමුච්ඡින්නානි වූපසන්තානි පටිපස්සද්ධානි අෙබ්බුප්පත්තිකානි
ඤාණග්ගිනා දඩ් ානි.යසොකිඤ්චිදිට්ඨි තංනපච්යචතිනපච්චා ච්ඡතීති–
දිට්ඨිම්පියසොන පච්යචතිකිඤ්චි. 

යතනාහෙ වා– 

‘‘අත්තං පහාය අනුපාදියායනො, ඤායණනපි යසො නිස්සයං යනො
කයරොති; 
සයවවියත්යතසුනවග් සාරී, දිට්ඨිම්පියසොනපච්යචති කිඤ්චී’’ති. 

36. 

ෙස්සූභෙන්යත පණිධීධනත්ථි, භවාභවාෙඉධවාහු ංවා; 
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නියවසනා තස්සනසන්තියකචි, ධම්යමසුනිච්යඡෙයසමුග් හීතං. 

ෙස්සූභෙන්යත පණිධීධ නත්ථි, භවාභවාෙ ඉධ වා හු ං වාති ෙස්සාති

අරහයතො ඛීණාසවස්ස. අන්යතොති [අන්තාති (සයා.)]  ස්යසො එයකො 
අන්යතො,  ස්සසමුදයයො දුතියයො අන්යතො; අතීයතො එයකො අන්යතො, 
අනා යතො දුතියයො අන්යතො; සුො යවදනා එයකො අන්යතො, දුක්ො යවදනා
දුතියයො අන්යතො; නාමං එයකො අන්යතො, රූපං දුතියයො අන්යතො; ඡ
අජ්ඣත්තිකානිආයතනානිඑයකොඅන්යතො, ඡබාහිරානිආයතනානිදුතියයො
අන්යතො; සක්කායයො එයකො අන්යතො, සක්කායසමුදයයො දුතියයො අන්යතො. 

පණිධි වුච්චති තණ්හා. යයො රාය ො සාරාය ො…යප.… අභිජ්ඣා යලොයෙො
අකුසලමූලං. 

භවාභවාොති ෙවාෙවාය කම්මෙවාය පුනබ්ෙවාය කාමෙවාය, 
කම්මෙවාය කාමෙවාය පුනබ්ෙවාය රූපෙවාය, කම්මෙවාය රූපෙවාය
පුනබ්ෙවාය අරූපෙවාය, කම්මෙවාය අරූපෙවාය පුනබ්ෙවාය
පුනප්පුනෙවාය පුනප්පුන තියා පුනප්පුනඋපපත්තියා පුනප්පුනපටිසන්ධියා

පුනප්පුනඅත්තොවාභිනිබ්බත්තියා. ඉධාති සකත්තොයවො, හු ාති 

පරත්තොයවො; ඉධාති සකරූපයවදනාසඤ්ඤාසඞ්ොරවිඤ්ඤාණං, හු ාති

පරරූපයවදනාසඤ්ඤාසඞ්ොරවිඤ්ඤාණං; ඉධාති ඡ අජ්ඣත්තිකානි

ආයතනානි, හු ාතිඡ බාහිරානිආයතනානි; ඉධාතිමනුස්සයලොයකො, හු ාති

යදවයලොයකො; ඉධාතිකාමධාතු, හු ාතිරූපධාතුඅරූපධාතු; ඉධාතිකාමධාතු 

රූපධාතු. හු ාතිඅරූපධාතු. ෙස්සූභෙන්යතපණිධීධනත්ථි භවාභවාෙඉධවා

හු ංවාති.යස්සඋයෙොඅන්යත චෙවාෙවායච ඉධහුරඤ්චපණිධිතණ්හා
නත්ථි න සන්ති න සංවිජ්ජන්ති නුපලබ්ෙන්ති, පහීනා සමුච්ඡින්නා
වූපසන්තා පටිපස්සද්ධා අෙබ්බුප්පත්තිකා ඤාණග්ගිනා දඩ් ාති –
යස්සූෙයන්යතපණිධීධනත්ථිෙවාෙවායඉධවාහුරංවා. 

නියවසනා තස්ස න සන්ති යකචීති. නියවසනාති ද්යව නියවසනා –
තණ්හානියවසනා ච දිට්ඨිනියවසනා ච…යප.… අයං

තණ්හානියවසනා…යප.… අයං දිට්ඨිනියවසනා. තස්සාති අරහයතො 

ඛීණාසවස්ස. නියවසනාතස්සනසන්තියකචීතිනියවසනාතස්සන සන්ති
යකචි නත්ථි න සන්ති න සංවිජ්ජන්ති නුපලබ්ෙන්ති, පහීනා සමුච්ඡින්නා 
වූපසන්තාපටිපස්සද්ධාඅෙබ්බුප්පත්තිකාඤාණග්ගිනාදඩ් ාති–නියවසනා
තස්සන සන්තියකචි. 

ධම්යමසු නිච්යඡෙය සමුග් හීතන්ති. ධම්යමසූති ද්වාසට්ඨියා

දිට්ඨි යතසු. නිච්යඡෙයාති නිච්ඡිනිත්වා විනිච්ඡිනිත්වා විචිනිත්වා 
පවිචිනිත්වා තුලයිත්වා තීරයිත්වා විොවයිත්වා විභූතං කත්වා. 

සමුග් හීතන්ති ඔධිග් ායහො බිලග් ායහො වරග් ායහො යකොට්ඨාසග් ායහො 
උච්චයග් ායහො සමුච්චයග් ායහො, ‘‘ඉදං සච්චං තච්ඡං තථං භූතං යාථාවං 
අවිපරීත’’න්ති හිතංපරාමට්ඨංඅභිනිවිට්ඨංඅජ්යඣොසිතංඅධිමුත්තංනත්ථි
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න සන්ති න සංවිජ්ජන්ති නුපලබ්ෙන්ති, පහීනං සමුච්ඡින්නං වූපසන්තං 
පටිපස්සද්ධංඅෙබ්බුප්පත්තිකංඤාණග්ගිනාදඩ් න්ති–ධම්යමසුනිච්යඡයය 
සමුග් හීතං. 

යතනාහෙ වා– 

‘‘යස්සූෙයන්යත පණිධීධනත්ථි, ෙවාෙවායඉධවා හුරංවා; 
නියවසනා තස්ස න සන්ති යකචි, ධම්යමසු නිච්යඡයය 
සමුග් හීත’’න්ති. 

37. 

තස්සීධදිට්යඨවසුයතමුයතවා, පකප්පිතානත්ථි අණූපිසඤ්ඤා; 

තංබ්රාහ්මණංදිට්ඨමනාදිොනං, යකනීධ යලොකස්මිංවිකප්පයෙෙය. 

තස්සීධ දිට්යඨ ව සුයත මුයත වා, පකප්පිතා නත්ථි අණූපි සඤ්ඤාති. 

තස්සාතිඅරහයතොඛීණාසවස්ස.තස්සදිට්යඨවා දිට්ඨසුද්ධියාවාසුයතවා
සුතසුද්ධියා වා මුයත වා මුතසුද්ධියා වා සඤ්ඤාපුබ්බඞ් මතා
සඤ්ඤාවිකප්පයයයයතා සඤ්ඤාවිග් යහන සඤ්ඤාය උට්ඨපිතා 
සමුට්ඨපිතාකප්පිතාපකප්පිතාසඞ්ෙතාඅභිසඞ්ෙතාසණ්ඨපිතා, දිට්ඨිනත්ථි
න සන්ති න සංවිජ්ජන්ති නුපලබ්ෙන්ති, පහීනා සමුච්ඡින්නා වූපසන්තා
පටිපස්සද්ධා අෙබ්බුප්පත්තිකා ඤාණග්ගිනා දඩ් ාති – තස්සීධ දිට්යඨ ව
සුයතමුයතවාපකප්පිතානත්ථිඅණූපිසඤ්ඤා. 

තංබ්රාහ්මණං දිට්ඨමනාදිොනන්ති. බ්රාහ්මයණොතිසත්තන්නං ධම්මානං
බාහිතත්තා බ්රාහ්මයණො – සක්කායදිට්ඨි බාහිතා යහොති…යප.… අසියතො
තාදිපවුච්චයතසබ්රහ්මා.තංබ්රාහ්මණංදිට්ඨිමනාදියානන්ති. තංබ්රාහ්මණං 
දිට්ඨිමනාදියන්තං අ ණ්හන්තං අපරාමසන්තං අනභිනියවසන්තන්ති – තං
බ්රාහ්මණංදිට්ඨිමනාදියානං. 

යකනීධ යලොකස්මිං විකප්පයෙෙයාති. කප්පාති ද්යව කප්පා –
තණ්හාකප්යපො ච දිට්ඨිකප්යපො ච…යප.… අයං තණ්හාකප්යපො…යප.…
අයං දිට්ඨිකප්යපො. තස්ස තණ්හාකප්යපො පහීයනො, දිට්ඨිකප්යපො 
පටිනිස්සට්යඨො. තණ්හාකප්පස්ස පහීනත්තා, දිට්ඨිකප්පස්ස
පටිනිස්සට්ඨත්තා යකන රාය න කප්යපයය යකන යදොයසන කප්යපයය
යකන යමොයහන කප්යපයය යකන මායනන කප්යපයය කාය දිට්ඨියා
කප්යපයයයකනඋද්ධච්යචනකප්යපයයකායවිචිකිච්ඡාය කප්යපයයයකහි
අනුසයයහි කප්යපයය – රත්යතොති වා දුට්යඨොති වා මූළ්යහොති වා 
විනිබද්යධොතිවාපරාමට්යඨොතිවාවික්යෙප යතොතිවාඅනිට්ඨඞ් යතොතිවා
ථාම යතොතිවා. යතඅභිසඞ්ොරාපහීනා.අභිසඞ්ොරානංපහීනත්තා තියයො
යකන කප්යපයය – යනරයියකොති වා තිරච්ඡානයයොනියකොති වා
යපත්තිවිසයියකොති වා මනුස්යසොති වා යදයවොති වා රූපීති වා අරූපීති වා
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සඤ්ඤීතිවා අසඤ්ඤීතිවා යනවසඤ්ඤීනාසඤ්ඤීතිවා. යසො යහතුනත්ථි
පච්චයයො නත්ථි කාරණං නත්ථි, යයන කප්යපයය විකප්යපයය විකප්පං 

ආපජ්යජයය. යලොකස්මින්ති අපායයලොයක…යප.… ආයතනයලොයකති – 
යකනීධයලොකස්මිංවිකප්පයයයය. 

යතනාහෙ වා– 

‘‘තස්සීධ දිට්යඨවසුයතමුයතවා, පකප්පිතා නත්ථිඅණූපිසඤ්ඤා; 
තං බ්රාහ්මණං දිට්ඨිමනාදියානං, යකනීධ යලොකස්මිං 
විකප්පයයයයා’’ති. 

38. 

න කප්පෙන්ති න පුය ක්ෙය ොන්ති, ධම්මාපි යතසං න 

පටිච්ඡිතායස; 

නබ්රාහ්මයණොසීලවයතනයනයෙයො, පා ඞ් යතොන පච්යෙතිතාදී. 

න කප්පෙන්ති න පුය ක්ෙය ොන්තීති. කප්පාති ද්යව කප්පා –
තණ්හාකප්යපො ච දිට්ඨිකප්යපො ච. කතයමො තණ්හාකප්යපො? යාවතා
තණ්හාසඞ්ොයතන සීමකතං මරියාදිකතං ඔධිකතං පරියන්තකතං 
පරිග් හිතං මමායිතං – ‘‘ඉදං මමං, එතංමමං, එත්තකංමමං, එත්තාවතා
මමං, මමරූපාසද්දා න්ධාරසාය ොට්ඨබ්බා, අත්ථරණාපාවුරණාදාසිදාසා 
[දාසීදාසා(සයා.ක.)] අයජළකාකුක්කුටසූකරා හත්ථි වාස්සවළවායෙත්තං
වත්ථු හිරඤ්ඤං සුවණ්ණං  ාමනි මරාජධානියයො රට්ඨඤ්ච ජනපයදො ච
යකොයසො ච යකොට්ඨා ාරඤ්ච, යකවලම්පි මහාපථවිං තණ්හාවයසන
මමායති, යාවතා අට්ඨසතතණ්හාවිචරිතං – අයං තණ්හාකප්යපො. කතයමො
දිට්ඨිකප්යපො? වීසතිවත්ථුකා සක්කායදිට්ඨි, දසවත්ථුකා මිච්ඡාදිට්ඨි, 
දසවත්ථුකා අන්තග් ාහිකාදිට්ඨි, යා එවරූපා දිට්ඨි දිට්ඨි තං දිට්ඨි හනං
දිට්ඨිකන්තාරංදිට්ඨිවිසූකායිකං දිට්ඨිවිප් න්දිතංදිට්ඨිසඤ්යඤොජනං ායහො
පටිග් ායහො අභිනියවයසො පරාමායසො කුම්මග්ය ො මිච්ඡාපයථො මිච්ඡත්තං
තිත්ථායතනං විපරියාසග් ායහො [විපරියයසග් ායහො (සී. සයා. ක.)] 
විපරීතග් ායහො විපල්ලාසග් ායහො මිච්ඡා ායහො, අයාථාවකස්මිං
යාථාවකන්ති  ායහො, යාවතා ද්වාසට්ඨි දිට්ඨි තානි – අයං දිට්ඨිකප්යපො.
යතසං තණ්හාකප්යපො පහීයනො, දිට්ඨිකප්යපො පටිනිස්සට්යඨො.
තණ්හාකප්පස්සපහීනත්තා, දිට්ඨිකප්පස්සපටිනිස්සට්ඨත්තා තණ්හාකප්පං
වා දිට්ඨිකප්පං වා න කප්යපන්ති න ජයනන්ති න සඤ්ජයනන්ති න 
නිබ්බත්යතන්තිනඅභිනිබ්බත්යතන්තීති–නකප්පයන්ති. 

න පුය ක්ෙය ොන්තීති. පුය ක්ො ාති ද්යව පුයරක්ොරා –
තණ්හාපුයරක්ොයරො ච දිට්ඨිපුයරක්ොයරො ච…යප.… අයං
තණ්හාපුයරක්ොයරො…යප.… අයං දිට්ඨිපුයරක්ොයරො. යතසං
තණ්හාපුයරක්ොයරො පහීයනො, දිට්ඨිපුයරක්ොයරො පටිනිස්සට්යඨො. 
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තණ්හාපුයරක්ොරස්ස පහීනත්තා, දිට්ඨිපුයරක්ොරස්ස පටිනිස්සට්ඨත්තාන 
තණ්හං වා න දිට්ඨිං වා පුරයතො කත්වා චරන්ති න තණ්හාධජා න
තණ්හායකතූ න තණ්හාධිපයතයයා න දිට්ඨිධජා න දිට්ඨියකතූ න
දිට්ඨාධිපයතයයා.නතණ්හායවාන දිට්ඨියාවාපරිවායරත්වාචරන්තීති–න
කප්පයන්තිනපුයරක්ෙයරොන්ති. 

ධම්මාපි යතසං න පටිච්ඡිතායසති. ධම්මා වුච්චන්ති ද්වාසට්ඨි

දිට්ඨි තානි. යතසන්තියතසං අරහන්තානංඛීණාසවානං. නපටිච්ඡිතායසති 
‘‘සස්සයතො යලොයකො, ඉදයමව සච්චං යමො මඤ්ඤ’’න්තිනපටිච්ඡිතායස. 
‘‘අසස්සයතො යලොයකො…අන්තවා යලොයකො… අනන්තවා යලොයකො…තං
ජීවං තං සරීරං… අඤ්ඤං ජීවං අඤ්ඤං සරීරං… යහොති තථා යතො පරං
මරණා… න යහොති තථා යතො පරං මරණා… යහොති ච න ච යහොති 
තථා යතොපරංමරණා…යනවයහොතිනනයහොතිතථා යතොපරංමරණා, 
ඉදයමව සච්චං යමො මඤ්ඤ’’න්ති නපටිච්ඡිතායසති – ධම්මාපි යතසංන
පටිච්ඡිතායස. 

න බ්රාහ්මයණො සීලවයතන යනයෙයොති. නාති පටික්යෙයපො. 

බ්රාහ්මයණොති සත්තන්නංධම්මානංබාහිතත්තාබ්රාහ්මයණො–සක්කායදිට්ඨි

බාහිතා යහොති…යප.… අසියතො තාදි වුච්චයත ස බ්රහ්මා. න බ්රාහ්මයණො

සීලවයතනයනයෙයොති.බ්රාහ්මයණොසීයලනවාවයතනවා සීලබ්බයතනවා
නයායතිනනියයතිනවු්හතිනසංහරීයතීති–නබ්රාහ්මයණොසීලවයතන 
යනයයයො. 

පා ඞ් යතොනපච්යෙතිතාදීති.පාරං වුච්චතිඅමතංනිබ්බානං.යයොයසො
සබ්බසඞ්ොරසමයථො සබ්බූපධිපටිනිස්සග්ය ො තණ්හක්ෙයයො විරාය ො
නියරොයධො නිබ්බානං. යසො පාරඞ් යතො පාරප්පත්යතො අන්ත යතො 
අන්තප්පත්යතො යකොටි යතො යකොටිප්පත්යතො [විත්ථායරො]

ජාතිමරණසංසායරො, නත්ථි තස්ස පුනබ්ෙයවොති – පාරඞ් යතො. න

පච්යෙතීති යසොතාපත්තිමග්ය න යය කියලසා පහීනා, යත කියලයස න
පුයනති න පච්යචති න පච්චා ච්ඡති. සකදා ාමිමග්ය න යය කියලසා
පහීනා, යත කියලයස න පුයනති න පච්යචති න පච්චා ච්ඡති.
අනා ාමිමග්ය න යයකියලසාපහීනා, යතකියලයසනපුයනතිනපච්යචති
න පච්චා ච්ඡති. අරහත්තමග්ය න යයකියලසා පහීනා, යතකියලයසන

පුයනති න පච්යචති න පච්චා ච්ඡතීති – පාරඞ් යතො න පච්යචති. තාදීති
අරහා පඤ්චහාකායරහි තාදී – ඉට්ඨානිට්යඨ තාදී, චත්තාවීති තාදී, 
තිණ්ණාවීතිතාදී, මුත්තාවීතිතාදී, තංනිද්යදසාතාදී. 

කථං අරහා ඉට්ඨානිට්යඨ තාදී? අරහා ලායෙපි තාදී, අලායෙපි තාදී, 
යයසපි තාදී, අයයසපි තාදී, පසංසායපි තාදී, නින්දායපි තාදී, සුයෙපි තාදී, 
දුක්යෙපි තාදී.එකච්යචබාහං [අඞ් ං(සී.)]  න්යධනලිම්යපයයං, එකච්යච 
බාහං [අඞ් ං (සී.)] වාසියා තච්යඡයයං – අමුස්මිං නත්ථි රාය ො, අමුස්මිං
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නත්ථි පටි ං, අනුනයපටි විප්පහීයනො උග් ාතිනි ාතිවීතිවත්යතො
අනුයරොධවියරොධසමතික්කන්යතො.එවංඅරහා ඉට්ඨානිට්යඨතාදී. 

කථංඅරහාචත්තාවීතිතාදී? අරහයතොරාය ොචත්යතොවන්යතො මුත්යතො
පහීයනො පටිනිස්සට්යඨො. යදොයසො…යප.… යමොයහො… යකොයධො…
උපනායහො… මක්යෙො… පළායසො… ඉස්සා… මච්ඡරියං… මායා…
සායඨයයං… ථම්යෙො… සාරම්යෙො… මායනො… අතිමායනො… මයදො…
පමායදො…සබ්යබකියලසා…සබ්යබ දුච්චරිතා…සබ්යබ දරථා…සබ්යබ 
පරිළාහා… සබ්යබ සන්තාපා… සබ්බාකුසලාභිසඞ්ොරා චත්තා වන්තා
මුත්තාපහීනා පටිනිස්සට්ඨා.එවංඅරහාචත්තාවීතිතාදී. 

කථං අරහා තිණ්ණාවීති තාදී? අරහා කායමො ං තිණ්යණො ෙයවො ං
තිණ්යණො දිට්යඨො ං තිණ්යණො අවිජ්යජො ං තිණ්යණො සබ්බං සංසාරපථං
තිණ්යණො උත්තිණ්යණො නිත්තිණ්යණො අතික්කන්යතො සමතික්කන්යතො 
වීතිවත්යතො. යසො වුට්ඨවායසො චිණ්ණචරයණො ජාතිමරණසංසායරො, නත්ථි
තස්ස පුනබ්ෙයවොති.එවංඅරහාතිණ්ණාවීතිතාදී. 

කථං අරහා මුත්තාවීති තාදී? අරහයතො රා ා චිත්තං මුත්තං විමුත්තං
සුවිමුත්තං, යදොසාචිත්තංමුත්තංවිමුත්තංසුවිමුත්තං, යමොහාචිත්තං මුත්තං
විමුත්තං සුවිමුත්තං, යකොධා…යප.… උපනාහා… මක්ො… පළාසා…
ඉස්සාය… මච්ඡරියා… මායාය… සායඨයයා… ථම්ො… සාරම්ො…
මානා… අතිමානා… මදා… පමාදා… සබ්බකියලයසහි…
සබ්බදුච්චරියතහි…සබ්බදරයථහි…සබ්බපරිළායහහි…සබ්බසන්තායපහි… 
සබ්බාකුසලාභිසඞ්ොයරහි චිත්තං මුත්තං විමුත්තං සුවිමුත්තං. එවං අරහා 
මුත්තාවීතිතාදී. 

කථං අරහා තංනිද්යදසා තාදී? අරහා සීයල සති සීලවාති තංනිද්යදසා 
තාදී; සද්ධාය සති සද්යධොති තංනිද්යදසා තාදී; වීරියය සති වීරියවාති
තංනිද්යදසා තාදී; සතියා සති සතිමාති තංනිද්යදසා තාදී; සමාධිම්හි සති
සමාහියතොතිතංනිද්යදසා තාදී; පඤ්ඤායසතිපඤ්ඤවාතිතංනිද්යදසාතාදී; 
විජ්ජායසතියතවිජ්යජොති තංනිද්යදසාතාදී; අභිඤ්ඤායසතිඡළභිඤ්යඤොති
තංනිද්යදසාතාදී.එවංඅරහා තංනිද්යදසා තාදීති–පාරඞ් යතොනපච්යචති
තාදී. 

යතනාහෙ වා– 

‘‘න කප්පයන්ති න පුයරක්ෙයරොන්ති, ධම්මාපි යතසං න
පටිච්ඡිතායස; 
න බ්රාහ්මයණො සීලවයතන යනයයයො, පාරඞ් යතො න පච්යචති
තාදී’’ති. 

පරමට්ඨකසුත්තනිද්යදයසොපඤ්චයමො. 
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6. ජ ාසුත්තනිද්යදයසො 

අථ ජරාසුත්තනිද්යදසංවක්ෙති– 

39. 

අප්පං වතජීවිතංඉදං, ඔ ංවස්සසතාපිමිෙයති [මීයති(සී.)] ; 

යෙොයෙපිඅතිච්ෙජීවති, අථයෙොයසොජ සාපි මිෙයති. 

අප්පං වත ජීවිතං ඉදන්ති. ජීවිතන්තිආයු ඨිති යපනා යාපනා ඉරියනා
වත්තනාපාලනාජීවිතං ජීවිතින්ද්රියං.අපිච, ද්වීහිකාරයණහිඅප්පකංජීවිතං
යථොකං ජීවිතං – ඨිතිපරිත්තතාය වා අප්පකං ජීවිතං, සරසපරිත්තතාය වා
අප්පකං ජීවිතං. කථං ඨිතිපරිත්තතාය වා අප්පකං ජීවිතං? අතීයත
චිත්තක්ෙයණ ජීවිත්ථ, න ජීවති න ජීවිස්සති; අනා යත චිත්තක්ෙයණ
ජීවිස්සති, න ජීවති න ජීවිත්ථ; පච්චුප්පන්යන චිත්තක්ෙයණ ජීවති, න
ජීවිත්ථනජීවිස්සති. 

‘‘ජීවිතංඅත්තොයවොච, සුෙදුක්ොචයකවලා; 
එකචිත්තසමායුත්තා, ලහුයසොවත්තයතෙයණො. 

‘‘චුල්ලාසීතිසහස්සානි, කප්පාතිට්ඨන්තියයමරූ; 
න ත්යවව යතපි ජීවන්ති, ද්වීහි චිත්යතහි සංයුතා [සයමොහිතා (සී.
සයා.ක.)]. 

‘‘යය නිරුද්ධාමරන්තස්ස, තිට්ඨමානස්සවා ඉධ; 
සබ්යබපිසදිසාෙන්ධා,  තාඅප්පටිසන්ධිකා. 

‘‘අනන්තරා චයයෙග් ා, යයචෙග් ා අනා තා; 
තදන්තයරනිරුද්ධානං, යවසමංනත්ථිලක්ෙයණ. 

‘‘අනිබ්බත්යතන නජායතො, පච්චුප්පන්යනන ජීවති; 
චිත්තෙග් ාමයතොයලොයකො, පඤ්ඤත්තිපරමත්ථියා. 

‘‘යථා නින්නාපවත්තන්ති, ඡන්යදන පරිණාමිතා; 
අච්ඡින්නධාරාවත්තන්ති, සළායතනපච්චයා. 

‘‘අනිධාන තාෙග් ා, පුඤ්යජොනත්ථිඅනා යත; 
නිබ්බත්තායයචතිට්ඨන්ති, ආරග්ය සාසපූපමා. 

‘‘නිබ්බත්තානඤ්චධම්මානං, ෙඞ්ය ොයනසංපුරක්ෙයතො; 
පයලොකධම්මාතිට්ඨන්ති, පුරායණහිඅමිස්සිතා. 

‘‘අදස්සනයතොආයන්ති, ෙඞ් ා ච්ඡන්තිදස්සනං; 
විජ්ජුප්පායදොවආකායස, උප්පජ්ජන්තිවයන්තිචා’’ති. 
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එවංඨිතිපරිත්තතායඅප්පකංජීවිතං. 

කථං සරසපරිත්තතාය අප්පකං ජීවිතං? අස්සාසූපනිබද්ධං 
[අස්සාසූපනිබන්ධං (ක.)] ජීවිතං, පස්සාසූපනිබද්ධං ජීවිතං, 
අස්සාසපස්සාසූපනිබද්ධං ජීවිතං, මහාභූතූපනිබද්ධං ජීවිතං, 
කබළීකාරාහාරූපනිබද්ධං ජීවිතං, උස්මූපනිබද්ධං ජීවිතං, 
විඤ්ඤාණූපනිබද්ධං ජීවිතං. මූලම්පිඉයමසං දුබ්බලං, පුබ්බයහතූපිඉයමසං
දුබ්බලා, යයපච්චයා යතපි දුබ්බලා, යයපිපොවිකා යතපි දුබ්බලා, සහභූපි
ඉයමසං දුබ්බලා, සම්පයයො ාපිඉයමසං දුබ්බලා, සහජාපිඉයමසං දුබ්බලා, 
යාපි පයයොජිකා සාපි දුබ්බලා. අඤ්ඤමඤ්ඤං ඉයම නිච්චදුබ්බලා, 
අඤ්ඤමඤ්ඤං අනවට්ඨිතා ඉයම. අඤ්ඤමඤ්ඤං පරිපාතයන්ති ඉයම, 
අඤ්ඤමඤ්ඤස්සහිනත්ථිතායිතා, නචාපිඨයපන්තිඅඤ්ඤමඤ්ඤං ඉයම.
යයොපිනිබ්බත්තයකොයසොනවිජ්ජති. 

‘‘නචයකනචියකොචිහායති,  න්ධබ්බාචඉයමහිසබ්බයසො; 
පුරියමහිපොවිකාඉයම, යයපිපොවිකායතපුයරමතා; 
පුරිමාපිචපච්ඡිමාපිච, අඤ්ඤමඤ්ඤංනකදාචි මද්දසංසූ’’ති. 

එවං සරසපරිත්තතායඅප්පකංජීවිතං. 

අපි ච, චාතුමහාරාජිකානං [චාතුම්මහාරාජිකානං (සී. සයා.)] යදවානං
ජීවිතං උපාදාය මනුස්සානං අප්පකං ජීවිතං පරිත්තං ජීවිතං යථොකං ජීවිතං
ෙණිකං ජීවිතං ලහුකං ජීවිතං ඉත්තරං ජීවිතං අනද්ධනීයං ජීවිතං
නචිරට්ඨිතිකං ජීවිතං. තාවතිංසානං යදවානං…යප.… යාමානං යදවානං…
තුසිතානං යදවානං… නිම්මානරතීනං යදවානං… පරනිම්මිතවසවත්තීනං 
යදවානං… බ්රහ්මකායිකානං යදවානං ජීවිතං උපාදාය මනුස්සානං අප්පකං
ජීවිතංපරිත්තං ජීවිතංයථොකංජීවිතංෙණිකංජීවිතංලහුකංජීවිතංඉත්තරං
ජීවිතං අනද්ධනීයං ජීවිතං නචිරට්ඨිතිකං ජීවිතං. වුත්තඤ්යහතං ෙ වතා –
‘‘අප්පමිදං, භික්ෙයව, මනුස්සානං ආයු,  මනියයො සම්පරායයො, මන්තාය
යබොද්ධබ්බං, කත්තබ්බං කුසලං, චරිතබ්බං බ්රහ්මචරියං, නත්ථි ජාතස්ස
අමරණං.යයො, භික්ෙයව, චිරංජීවති, යසොවස්සසතං අප්පංවාභියයයො. 

‘‘අප්පමායුමනුස්සානං, හීයළයයනංසුයපොරියසො; 
චයරයයාදිත්තසීයසොවනත්ථිමච්චුස්සනා යමො. 

‘‘අච්චයන්ති අයහොරත්තා, ජීවිතං උපරුජ්ඣති; 
ආයුඛියයතිමච්චානං, කුන්නදීනංවඔදක’’න්ති. 

අප්පං වතජීවිතංඉදං. 

ඔ ං වස්සසතාපි මිෙයතීති. කලලකායලපි චවති මරති අන්තරධායති
විප්පලුජ්ජති, අබ්බුදකායලපි චවති මරති අන්තරධායති විප්පලුජ්ජති, 
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යපසිකායලපි චවති මරති අන්තරධායති විප්පලුජ්ජති,  නකායලපි චවති 
මරති අන්තරධායති විප්පලුජ්ජති, පසාෙකායලපි චවති මරති අන්තරධායති 
විප්පලුජ්ජති, ජාතමත්යතොපි චවති මරති අන්තරධායති විප්පලුජ්ජති, 
සූති යරපි [පසූති යර (සයා.), සූතික යර (ක.)] චවතිමරතිඅන්තරධායති 
විප්පලුජ්ජති, අද්ධමාසියකොපි චවති මරති අන්තරධායති විප්පලුජ්ජති, 
මාසියකොපි චවතිමරතිඅන්තරධායතිවිප්පලුජ්ජති, ද්යවමාසියකොපි…යප.…
යතමාසියකොපි… චතුමාසියකොපි… පඤ්චමාසියකොපි චවති මරති
අන්තරධායති විප්පලුජ්ජති, ඡමාසියකොපි… සත්තමාසියකොපි…
අට්ඨමාසියකොපි…නවමාසියකොපි…දසමාසියකොපි…සංවච්ඡරියකොපිචවති
මරති අන්තරධායති විප්පලුජ්ජති, ද්යවවස්සියකොපි… තිවස්සියකොපි…
චතුවස්සියකොපි… පඤ්චවස්සියකොපි … ඡවස්සියකොපි…සත්තවස්සියකොපි… 
අට්ඨවස්සියකොපි…නවවස්සියකොපි…දසවස්සියකොපි…වීසතිවස්සියකොපි…
තිංසවස්සියකොපි… චත්තාරීසවස්සියකොපි… පඤ්ඤාසවස්සියකොපි…
සට්ඨිවස්සියකොපි… සත්තතිවස්සියකොපි… අසීතිවස්සියකොපි…
නවුතිවස්සියකොපි චවති මරති අන්තරධායති විප්පලුජ්ජතීති – ඔරං 
වස්සසතාපිමියයති. 

යෙො යෙපිඅතිච්ෙජීවතීති.යයොවස්සසතං අතික්කමිත්වාජීවතියසොඑකං
වාවස්සංජීවති, ද්යවවාවස්සානිජීවති, තීණිවා වස්සානිජීවති, චත්තාරිවා
වස්සානි ජීවති, පඤ්ච වා වස්සානි ජීවති…යප.… දස වා වස්සානි ජීවති, 
වීසති වා වස්සානි ජීවති, තිංසං වා වස්සානි ජීවති, චත්තාරීසං වා වස්සානි

ජීවතීති – යයො යචපි අතිච්ච ජීවති. අථ යෙො යසො ජ සාපි මිෙයතීති. යදා
ජිණ්යණො යහොති වුද්යධො මහල්ලයකො අද්ධ යතො වයයොඅනුප්පත්යතො 
ෙණ්ඩදන්යතො පලිතයකයසොවිලූනංෙලිතසියරො [ෙලිතං සියරො(සී.)] වලිනං
තිලකාහත ත්යතොවඞ්යකොයෙොග්ය ොදණ්ඩපරායයනො, යසොජරායපි චවති
මරතිඅන්තරධායතිවිප්පලුජ්ජති, නත්ථිමරණම්හායමොක්යෙො. 

‘‘ ලානමිවපක්කානං, පායතොපතනයතො [පපතයතො (සී.)] ෙයං; 
එවංජාතානමච්චානං, නිච්චංමරණයතොෙයං. 

‘‘යථාපිකුම්ෙකාරස්ස, කතාමත්තිකොජනා; 
සබ්යබයෙදනපරියන්තා, එවංමච්චානජීවිතං. 

‘‘දහරාචමහන්තාච, යයබාලායයචපණ්ඩිතා; 
සබ්යබමච්චුවසංයන්ති, සබ්යබමච්චුපරායනා. 

‘‘යතසංමච්චුපයරතානං,  ච්ඡතංපරයලොකයතො; 
නපිතාතායයතපුත්තං, ඤාතීවාපනඤාතයක. 

‘‘යපක්ෙතඤ්යඤවඤාතීනං, පස්සලාලප්පතංපුථු; 
එකයමයකොව මච්චානං, ය ොවජ්යඣොවියනියයති; 
එවමබ්ොහයතොයලොයකො, මච්චුනාචජරායචා’’ති. 
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අථ යෙොයසොජරසාපිමියයති. 

යතනාහෙ වා– 

‘‘අප්පංවතජීවිතංඉදං, ඔරංවස්සසතාපිමියයති; 
යයොයචපිඅතිච්චජීවති, අථයෙොයසොජරසාපිමියයතී’’ති. 

40. 

යසොෙන්ති ජනාමමායියත, නහිසන්තිනිච්ොපරිග් හා; 

විනාභාවංසන්තයමවිදං, ඉතිදිස්වා නා ා මාවයස. 

යසොෙන්තිජනාමමායියතති. ජනාතිෙත්තියාචබ්රාහ්මණාචයවස්සාච

සුද්දා ච  හට්ඨා ච පබ්බජිතා ච යදවා ච මනුස්සා ච. මමත්තාති ද්යව
මමත්තා – තණ්හාමමත්තඤ්ච දිට්ඨිමමත්තඤ්ච…යප.… ඉදං
තණ්හාමමත්තං…යප.… ඉදං දිට්ඨිමමත්තං. මමායිතං වත්ථුං
අච්යඡදසඞ්කියනොපි යසොචන්ති, අච්ඡිජ්ජන්යතපි යසොචන්ති, අච්ඡින්යනපි 
යසොචන්ති. මමායිතං වත්ථුං විපරිණාමසඞ්කියනොපි යසොචන්ති, 
විපරිණාමන්යතපි යසොචන්ති, විපරිණයතපි යසොචන්ති කිලමන්ති
පරියදවන්ති උරත්තාළිං කන්දන්ති සම්යමොහං ආපජ්ජන්තීති – යසොචන්ති
ජනාමමායියත. 

න හිසන්තිනිච්ොපරිග් හාති.ද්යවපරිග් හා– තණ්හාපරිග් යහොච
දිට්ඨිපරිග් යහො ච…යප.… අයං තණ්හාපරිග් යහො…යප.… අයං 
දිට්ඨිපරිග් යහො. තණ්හාපරිග් යහො අනිච්යචො සඞ්ෙයතො
පටිච්චසමුප්පන්යනොෙයධම්යමො වයධම්යමොවිරා ධම්යමොනියරොධධම්යමො
විපරිණාමධම්යමො. දිට්ඨිපරිග් යහොපි අනිච්යචො සඞ්ෙයතො
පටිච්චසමුප්පන්යනොෙයධම්යමොවයධම්යමොවිරා ධම්යමොනියරොධධම්යමො 
විපරිණාමධම්යමො. වුත්තඤ්යහතං ෙ වතා – ‘‘පස්සථ යනො තුම්යහ, 
භික්ෙයව, තං පරිග් හං ්වායං පරිග් යහො නිච්යචො ධුයවො සස්සයතො
අවිපරිණාමධම්යමො සස්සතිසමං තයථව ඨස්සතී’’ති? ‘‘යනො යහතං, 
ෙන්යත’’. ‘‘සාධු, භික්ෙයව! අහම්පි යෙො එතං, භික්ෙයව, පරිග් හං න
සමනුපස්සාමි, ්වායං පරිග් යහො නිච්යචො ධුයවො සස්සයතො
අවිපරිණාමධම්යමො සස්සතිසමං තයථව ඨස්සතී’’ති. පරිග් හානිච්චා ධුවා
සස්සතාඅවිපරිණාමධම්මා නත්ථිනසන්තිනසංවිජ්ජන්තිනලබ්ෙන්තීති–
නහිසන්තිනිච්චා පරිග් හා. 

විනාභාවං සන්තයමවිදන්ති. නානාොයව විනාොයව අඤ්ඤථාොයව
සන්යතසංවිජ්ජමායනඋපලබ්භියමායන.වුත්තඤ්යහතංෙ වතා– ‘‘අලං, 
ආනන්ද! මා යසොචි මා පරියදවි. නනු එතං, ආනන්ද, මයා පටිකච්යචව 
[පටි ච්යචව(සී.)] අක්ොතං – ‘සබ්යබයහව පියයහිමනායපහිනානාොයවො
විනාොයවො අඤ්ඤථාොයවො.තංකුයතත්ථ, ආනන්ද, ලබ්ො–යංතංජාතං 
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භූතං සඞ්ෙතං පයලොකධම්මං තං වතමා පලුජ්ජී’ති! යනතං ඨානං විජ්ජති.
පුරිමානං පුරිමානං ෙන්ධානං ධාතූනං ආයතනානං විපරිණාමඤ්ඤථාොවා
පච්ඡිමා පච්ඡිමා ෙන්ධා ච ධාතුයයො ච ආයතනානි ච පවත්තන්තී’’ති –
විනාොවංසන්තයමවිදං. 

ඉති දිස්වා නා ා මාවයසති. ඉතීති පදසන්ධි පදසංසග්ය ො පදපාරිපූරී

අක්ෙරසමවායයො බයඤ්ජනසිලිට්ඨතාපදානුපුබ්බතායපතං. ඉතීතිඉතිදිස්වා 
පස්සිත්වාතුලයිත්වාතීරයිත්වා විොවයිත්වාවිභූතංකත්වාමමත්යතසූති –

ඉති දිස්වා. නා ා මාවයසති සබ්බං  රාවාසපලියබොධං ඡින්දිත්වා 
පුත්තදාරපලියබොධං ඡින්දිත්වා ඤාතිපලියබොධං ඡින්දිත්වා
මිත්තාමච්චපලියබොධං ඡින්දිත්වාසන්නිධිපලියබොධං ඡින්දිත්වායකසමස්සුං
ඔහායරත්වා කාසායානි වත්ථානි අච්ඡායදත්වා අ ාරස්මා අන ාරියං
පබ්බජිත්වා අකිඤ්චනොවං උප න්ත්වා එයකො චයරයය විහයරයය
ඉරියයයය වත්යතයය පායලයය යයපයය යායපයයාති – ඉති දිස්වා
නා ාරමාවයස. 

යතනාහෙ වා– 

‘‘යසොචන්තිජනාමමායියත, නහිසන්තිනිච්චාපරිග් හා; 
විනාොවංසන්තයමවිදං, ඉතිදිස්වානා ාරමාවයස’’ති. 

41. 

ම යණනපි තං පහීෙති [පහියයති (ක.)] ෙං පුරියසො මමිදන්ති 

මඤ්ඤති; 

එතම්පි විදිත්වාන [එතංදිස්වාන(සී.ක.)] පණ්ඩියතො, නමමත්තාෙ

නයමථමාමයකො. 

ම යණනපිතංපහීෙතීති. ම ණන්තියායතසංයතසංසත්තානංතම්හා
තම්හා සත්තනිකායා චුති චවනතා යෙයදො අන්තරධානං මච්චුමරණං
කාලංකිරියා ෙන්ධානං යෙයදො කයළවරස්ස නික්යෙයපො

ජීවිතින්ද්රියස්සුපච්යඡයදො. තන්ති රූප තං යවදනා තං සඤ්ඤා තං

සඞ්ොර තං විඤ්ඤාණ තං. පහීෙතීති පහීයති ජහීයති විජහීයති
අන්තරධායතිවිප්පලුජ්ජති. ොසිතම්පියහතං– 

‘‘පුබ්යබව මච්චංවිජහන්තියෙො ා, මච්යචොවයන පුබ්බතරංජහාති; 
අසස්සතායෙොගියනොකාමකාමී, තස්මානයසොචාමහංයසොකකායල. 

‘‘උයදතිආපූරතියවතිචන්යදො, අත්තං යමත්වානපයලතිසූරියයො; 
විදිතා මයා සත්තුක යලොකධම්මා, තස්මා න යසොචාමහං 
යසොකකායල’’ති. 
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මරයණනපි තං පහීයති. ෙං පුරියසො මමිදන්ති මඤ්ඤතීති. ෙන්ති

රූප තං යවදනා තං සඤ්ඤා තං සඞ්ොර තං විඤ්ඤාණ තං. පුරියසොති
සඞ්ො සමඤ්ඤා පඤ්ඤත්ති යවොහායරො [යලොකයවොහායරො (සයා.)] නාමං

නාමකම්මං නාමයධයයං නිරුත්ති බයඤ්ජනං අභිලායපො. මමිදන්ති

මඤ්ඤතීති තණ්හාමඤ්ඤනාය මඤ්ඤති, දිට්ඨිමඤ්ඤනාය මඤ්ඤති, 
මානමඤ්ඤනාය මඤ්ඤති, කියලසමඤ්ඤනාය මඤ්ඤති, 
දුච්චරිතමඤ්ඤනාය මඤ්ඤති, පයයො මඤ්ඤනාය මඤ්ඤති, 
විපාකමඤ්ඤනායමඤ්ඤතීති–යංපුරියසොමමිදන්තිමඤ්ඤති. 

එතම්පි විදිත්වාන පණ්ඩියතොති. එතං ආදීනවං ඤත්වා ජානිත්වා
තුලයිත්වා තීරයිත්වා විොවයිත්වා විභූතං කත්වා මමත්යතසූති, එතම්පි
විදිත්වා පණ්ඩියතො ධීයරො පණ්ඩියතො පඤ්ඤවා බුද්ධිමා ඤාණී විොවී
යමධාවීති–එතම්පිවිදිත්වානපණ්ඩියතො. 

න මමත්තාෙ නයමථ මාමයකොති. මමත්තාති ද්යව මමත්තා – 
තණ්හාමමත්තඤ්ච දිට්ඨිමමත්තඤ්ච…යප.…ඉදංතණ්හාමමත්තං…යප.…

ඉදංදිට්ඨිමමත්තං. මාමයකොතිබුද්ධමාමයකොධම්මමාමයකොසඞ් මාමයකො.
යසොෙ වන්තංමමායති, ෙ වාතංපුග් ලංපරිග් ණ්හාති.වුත්තඤ්යහතං
ෙ වතා–‘‘යයයත, භික්ෙයව, භික්ඛූකුහාථද්ධා [බද්ධා(ක.)ඉතිවු.108] 
ලපා සිඞ්ගී උන්නළා අසමාහිතා, න යම යත, භික්ෙයව, භික්ඛූ මාමකා; 
අප තා ච යත, භික්ෙයව, භික්ඛූ ඉමස්මා ධම්මවිනයා. න ච යත ඉමස්මිං
ධම්මවිනයය වුද්ධිං විරූළ්හිං යවපුල්ලං ආපජ්ජන්ති. යය ච යෙො යත, 
භික්ෙයව, භික්ඛූනික්කුහානිල්ලපාධීරා අත්ථද්ධාසුසමාහිතා, යතයෙොයම, 
භික්ෙයව, භික්ඛූ මාමකා; අනප තා ච යත, භික්ෙයව, භික්ඛූ ඉමස්මා
ධම්මවිනයා. යත ච ඉමස්මිං ධම්මවිනයය වුද්ධිං විරූළ්හිං යවපුල්ලං
ආපජ්ජන්ති’’. 

‘‘කුහා ථද්ධාලපාසිඞ්ගී, උන්නළා අසමාහිතා; 
නයතධම්යමවිරූහන්ති, සම්මාසම්බුද්ධයදසියත. 

‘‘නික්කුහානිල්ලපාධීරා, අත්ථද්ධාසුසමාහිතා; 
යතයවධම්යමවිරූහන්ති, සම්මාසම්බුද්ධයදසියත’’. 

න මමත්තාෙ නයමථ මාමයකොති. මාමයකො තණ්හාමමත්තං පහාය
දිට්ඨිමමත්තං පටිනිස්සජ්ජිත්වා මමත්තාය න නයමයය න ඔනයමයය, න
තංනින්යනො අස්ස න තප්යපොයණො න තප්පබ්ොයරො න තදධිමුත්යතො න 
තදධිපයතයයයොති–නමමත්තායනයමථමාමයකො. 

යතනාහ ෙ වා– 

‘‘මරයණනපිතංපහීයති, යංපුරියසොමමිදන්තිමඤ්ඤති; 
එතම්පිවිදිත්වානපණ්ඩියතො, නමමත්තායනයමථමාමයකො’’ති. 
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42. 

සුපියනන ෙථාපිසඞ් තං, පටිබුද්යධොපුරියසොනපස්සති; 

එවම්පිපිොයිතංජනං, යපතංකාලඞ්කතං [කාලකතං(සී.සයා.)] න 

පස්සති. 

සුපියනන ෙථාපි සඞ් තන්ති. සඞ් තං සමා තං සමාහිතං

සන්නිපතිතන්ති – සුපියනන යථාපි සඞ් තං. පටිබුද්යධො පුරියසො න 

පස්සතීති යථා පුරියසො සුපින යතො චන්දං පස්සති, සූරියං පස්සති, 
මහාසමුද්දං පස්සති, සියනරුංපබ්බතරාජානංපස්සති, හත්ථිංපස්සති, අස්සං
පස්සති, රථං පස්සති, පත්තිං පස්සති, යසනාබූහං පස්සති, 
ආරාමරාමයණයයකං පස්සති, වනරාමයණයයකං…යප.…
භූමිරාමයණයයකං… යපොක්ෙරණීරාමයණයයකං පස්සති; පටිබුද්යධො න 
කිඤ්චිපස්සතීති–පටිබුද්යධොපුරියසොනපස්සති. 

එවම්පි පිොයිතං ජනන්ති. එවන්ති ඔපම්මසම්පටිපාදනං. පිොයිතං 

ජනන්තිමමායිතංජනංමාතරංවාපිතරංවාොතරංවාෙගිනිංවාපුත්තංවා
ධීතරං වා මිත්තං වා අමච්චං වා ඤාතිං වා සායලොහිතං වාති – එවම්පි
පියායිතංජනං. 

යපතං කාලඞ්කතංනපස්සතීති. යපයතො වුච්චති මයතො.කාලඞ්කතංන
පස්සතිනදක්ෙතිනාධි ච්ඡතිනවින්දතිනපටිලෙතීති–යපතං කාලඞ්කතං
නපස්සති. 

යතනාහෙ වා– 

‘‘සුපියනනයථාපිසඞ් තං, පටිබුද්යධොපුරියසොනපස්සති; 
එවම්පිපියායිතංජනං, යපතංකාලඞ්කතංනපස්සතී’’ති. 

43. 

දිට්ඨාපි සුතාපියතජනා, යෙසංනාමමිදංපවුච්ෙති; 

නාමංයෙවාවසිස්සති, [නාමයමවා’වසිස්සති(සී.සයා.)] අක්යෙෙයං

යපතස්සජන්තුයනො. 

දිට්ඨාපි සුතාපි යත ජනාති. දිට්ඨාති යය චක්ඛුවිඤ්ඤාණාභිසම්භූතා. 

සුතාතියයයසොතවිඤ්ඤාණාභිසම්භූතා. යතජනාතිෙත්තියාචබ්රාහ්මණාච
යවස්සාචසුද්දාච හට්ඨාච පබ්බජිතාචයදවාචමනුස්සාචාති–දිට්ඨාපි
සුතාපියතජනා. 

යෙසංනාමමිදං පවුච්ෙතීති. යෙසන්ති යයසං ෙත්තියානං බ්රාහ්මණානං

යවස්සානංසුද්දානං  හට්ඨානංපබ්බජිතානංයදවානංමනුස්සානං. නාමන්ති
සඞ්ො සමඤ්ඤා පඤ්ඤත්ති යවොහායරො නාමං නාමකම්මං නාමයධයයං
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නිරුත්තිබයඤ්ජනං අභිලායපො. පවුච්ෙතීතිවුච්චතිපවුච්චතිකථීයතිෙණීයති 
දීපීයතියවොහරීයතීති–යයසංනාමමිදංපවුච්චති. 

නාමංයෙවාවසිස්සතිඅක්යෙෙයන්ති. රූප තංයවදනා තංසඤ්ඤා තං
සඞ්ොර තං විඤ්ඤාණ තං පහීයති ජහීයති විජහීයති අන්තරධායති

විප්පලුජ්ජති, නාමංයයවාවසිස්සති. අක්යෙෙයන්ති. අක්ොතුං කයථතුං

ෙණිතුං දීපයිතුංයවොහරිතුන්ති – නාමංඑවාවසිස්සතිඅක්යෙයයං. යපතස්ස

ජන්තුයනොති. යපතස්සාති මතස්ස කාලඞ්කතස්ස. ජන්තුයනොති සත්තස්ස
නරස්ස මානවස්ස යපොසස්ස පුග් ලස්ස ජීවස්ස ජාගුස්ස ජන්තුස්ස
ඉන්දගුස්සමනුජස්සාති–යපතස්සජන්තුයනො. 

යතනාහෙ වා– 

‘‘දිට්ඨාපි සුතාපියත ජනා, යයසංනාමමිදංපවුච්චති; 
නාමංයයවාවසිස්සති, අක්යෙයයංයපතස්සජන්තුයනො’’ති. 

44. 

යසොකප්පරියදවමච්ඡ ං, නපජහන්තිගිද්ධාමමායියත; 

තස්මාමුනයෙොපරිග් හං, හිත්වාඅෙරිංසු යෙමදස්සියනො.  

යසොකප්පරියදවමච්ඡ ං න පජහන්ති ගිද්ධා මමායියතති. යසොයකොති
ඤාතිබයසයනන වා ඵුට්ඨස්ස යෙො බයසයනන වා ඵුට්ඨස්ස
යරො බයසයනන වා ඵුට්ඨස්ස සීලබයසයනන වා ඵුට්ඨස්ස දිට්ඨිබයසයනන
වා ඵුට්ඨස්ස අඤ්ඤතරඤ්ඤතයරන බයසයනන සමන්නා තස්ස 
අඤ්ඤතරඤ්ඤතයරන දුක්ෙධම්යමන ඵුට්ඨස්ස යසොයකො යසොචනා
යසොචිතත්තං අන්යතොයසොයකො අන්යතොපරියසොයකො අන්යතොදායහො
අන්යතොපරිදායහො [අන්යතොඩායහො අන්යතොපරිඩායහො (සයා.)] යචතයසො

පරිජ්ඣායනා යදොමනස්සං යසොකසල්ලං. පරියදයවොතිඤාතිබයසයනන වා
ඵුට්ඨස්ස…යප.… දිට්ඨිබයසයනන වා ඵුට්ඨස්ස අඤ්ඤතරඤ්ඤතයරන
බයසයනනසමන්නා තස්සඅඤ්ඤතරඤ්ඤතයරනදුක්ෙධම්යමන ඵුට්ඨස්ස
ආයදයවො පරියදයවො ආයදවනා පරියදවනා ආයදවිතත්තං පරියදවිතත්තං
වාචා පලායපො විප්පලායපො ලාලප්යපො ලාලප්පායනා ලාලප්පායිතත්තං. 

මච්ඡරිෙන්ති පඤ්ච මච්ඡරියානි – ආවාසමච්ඡරියං, කුලමච්ඡරියං, 
ලාෙමච්ඡරියං, වණ්ණමච්ඡරියං, ධම්මමච්ඡරියං. යං එවරූපං මච්ඡරියං
මච්ඡරායනා මච්ඡරායිතත්තං යවවිච්ඡං කදරියං කටුකඤ්චුකතා
අග් හිතත්තං චිත්තස්ස – ඉදං වුච්චති මච්ඡරියං. අපි ච ෙන්ධමච්ඡරියම්පි
මච්ඡරියං, ධාතුමච්ඡරියම්පි මච්ඡරියං, ආයතනමච්ඡරියම්පිමච්ඡරියං ායහො
– ඉදං වුච්චති මච්ඡරියං. ය යධො වුච්චති තණ්හා. යයො රාය ො

සාරාය ො…යප.…අභිජ්ඣායලොයෙොඅකුසලමූලං. මමත්තාතිද්යවමමත්තා
– තණ්හාමමත්තඤ්ච දිට්ඨිමමත්තඤ්ච …යප.… ඉදං
තණ්හාමමත්තං…යප.… ඉදං දිට්ඨිමමත්තං. මමායිතං වත්ථුං
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අච්යඡදසඞ්කියනොපි යසොචන්ති, අච්ඡිජ්ජන්යතපි යසොචන්ති, අච්ඡින්යනපි 
යසොචන්ති, මමායිතං වත්ථුං විපරිණාමසඞ්කියනොපි යසොචන්ති, 
විපරිණාමන්යතපි යසොචන්ති, විපරිණයතපි යසොචන්ති, මමායිතං වත්ථුං
අච්යඡදසඞ්කියනොපිපරියදවන්ති, අච්ඡිජ්ජන්යතපි පරියදවන්ති, අච්ඡින්යනපි
පරියදවන්ති. මමායිතං වත්ථුං විපරිණාමසඞ්කියනොපි පරියදවන්ති, 
විපරිණාමන්යතපි පරියදවන්ති, විපරිණයතපි පරියදවන්ති. මමායිතං වත්ථුං
රක්ෙන්ති ය ොයපන්ති පරිග් ණ්හන්ති මමායන්ති මච්ඡරායන්ති; 
මමායිතස්මිංවත්ථුස්මිංයසොකංනජහන්ති, පරියදවංන ජහන්ති, මච්ඡරියං
න ජහන්ති, ය ධං න ජහන්තිනප්පජහන්තින වියනොයදන්තින බයන්තිං
කයරොන්තිනඅනොවං යමන්තීති–යසොකප්පරියදවමච්ඡරංනප්පජහන්ති 
ගිද්ධාමමායියත. 

තස්මා මුනයෙො පරිග් හං, හිත්වා අෙරිංසු යෙමදස්සියනොති. තස්මාති
තස්මා තංකාරණා තංයහතු තප්පච්චයා තංනිදානා එතං ආදීනවං 

සම්පස්සමානාමමත්යතසූති– තස්මා. මුනයෙොති යමොනං වුච්චති ඤාණං.යා
පඤ්ඤා පජානනා…යප.… අයමොයහො ධම්මවිචයයො සම්මාදිට්ඨි. යතන
ඤායණන සමන්නා තා මුනයයො යමොනප්පත්තා. තීණි යමොයනයයානි –
කායයමොයනයයං, වචීයමොයනයයං, මයනොයමොයනයයං…යප.…

සඞ් ජාලමතිච්ච යසො මුනි. පරිග් යහොති ද්යව පරිග් හා –
තණ්හාපරිග් යහො ච දිට්ඨිපරිග් යහො ච…යප.… අයං 
තණ්හාපරිග් යහො…යප.…අයංදිට්ඨිපරිග් යහො.මුනයයොතණ්හාපරිග් හං
පරිච්චජිත්වා දිට්ඨිපරිග් හං පටිනිස්සජ්ජිත්වා චජිත්වා පජහිත්වා
වියනොයදත්වාබයන්තිං කරිත්වාඅනොවං යමත්වාඅචරිංසුවිහරිංසුඉරියිංසු

වත්තිංසු පාලිංසු යපිංසු යාපිංසු. යෙමදස්සියනොති යෙමං වුච්චති අමතං
නිබ්බානං. යයො යසො සබ්බසඞ්ොරසමයථො සබ්බූපධිපටිනිස්සග්ය ො

තණ්හක්ෙයයො විරාය ො නියරොයධො නිබ්බානං. යෙමදස්සියනොති
යෙමදස්සියනො තාණදස්සියනො යලණදස්සියනො සරණදස්සියනො 
අෙයදස්සියනොඅච්චුතදස්සියනොඅමතදස්සියනොනිබ්බානදස්සියනොති–තස්මා
මුනයයො පරිග් හංහිත්වාඅචරිංසුයෙමදස්සියනො. 

යතනාහ ෙ වා– 

‘‘යසොකප්පරියදවමච්ඡරං, නජහන්තිගිද්ධාමමායියත; 
තස්මාමුනයයොපරිග් හං, හිත්වාඅචරිංසුයෙමදස්සියනො’’ති. 

45. 

පතිලීනෙ ස්සභික්ඛුයනො, භජමානස්ස විවිත්තමාසනං; 

සාමග්ගිෙමාහු තස්සතං, යෙොඅත්තානංභවයනන දස්සයෙ. 

පතිලීනෙ ස්ස භික්ඛුයනොති. පතිලීනචරා වුච්චන්ති සත්ත යසක්ො 
[යසො (සී. සයා.)]. අරහා පතිලීයනො. කිංකාරණා පතිලීනචරා වුච්චන්ති



ඛුද්දකනිකායය මහානිද්යදසපාළි අට්ඨකවග්ය ො 

86 

පටුන 

සත්ත යසක්ො? යත තයතො තයතො චිත්තං පතිලීයනන්තා පතිකුයටන්තා 
පතිවට්යටන්තා සන්නිරුද්ධන්තා [සන්නිරුම්යෙන්තා (සී.)] 
සන්නිග් ණ්හන්තා සන්නිවායරන්තා රක්ෙන්තා ය ොයපන්තා චරන්ති 
විචරන්ති විහරන්ති ඉරියන්ති වත්යතන්ති පායලන්ති යයපන්ති යායපන්ති, 
චක්ඛුද්වායර චිත්තං පතිලීයනන්තා පතිකුයටන්තා පතිවට්යටන්තා
සන්නිරුද්ධන්තා සන්නිග් ණ්හන්තා සන්නිවායරන්තා රක්ෙන්තා
ය ොයපන්තා චරන්ති විචරන්ති විහරන්ති ඉරියන්ති වත්යතන්ති පායලන්ති
යයපන්ති යායපන්ති, යසොතද්වායර චිත්තං…යප.…  ානද්වායර චිත්තං…
ජිව්හාද්වායර චිත්තං… කායද්වායර චිත්තං… මයනොද්වායර චිත්තං
පතිලීයනන්තා පතිකුයටන්තා පතිවට්යටන්තා සන්නිරුද්ධන්තා 
සන්නිග් ණ්හන්තා සන්නිවායරන්තා රක්ෙන්තා ය ොයපන්තා චරන්ති
විචරන්ති විහරන්ති ඉරියන්ති වත්යතන්ති පායලන්ති යයපන්ති යායපන්ති.
යථා කුක්කුටපත්තං වා න්හාරුදද්දුලං වා අග්ගිම්හි පක්ඛිත්තං පතිලීයති
පතිකුටති පතිවට්ටති න සම්පසාරියති; එවයමව තයතො තයතො චිත්තං 
පතිලීයනන්තා පතිකුයටන්තා පතිවට්යටන්තා සන්නිරුද්ධන්තා
සන්නිග් ණ්හන්තා සන්නිවායරන්තා රක්ෙන්තා ය ොයපන්තා චරන්ති
විචරන්ති විහරන්ති ඉරියන්ති වත්යතන්ති පායලන්ති යයපන්ති යායපන්ති, 
චක්ඛුද්වායරචිත්තං…යප.…යසොතද්වායර චිත්තං… ානද්වායර චිත්තං…
ජිව්හාද්වායර චිත්තං… කායද්වායර චිත්තං… මයනොද්වායර චිත්තං
පතිලීයනන්තා පතිකුයටන්තා පතිවට්යටන්තා සන්නිරුද්ධන්තා
සන්නිග් ණ්හන්තා සන්නිවායරන්තා රක්ෙන්තා ය ොයපන්තා චරන්ති
විචරන්ති විහරන්ති ඉරියන්ති වත්යතන්ති පායලන්ති යයපන්ති යායපන්ති. 

තංකාරණා පතිලීනචරා වුච්චන්ති සත්ත යසක්ො. භික්ඛුයනොති 
පුථුජ්ජනකලයාණකස්ස වා භික්ඛුයනො යසක්ෙස්ස වා භික්ඛුයනොති –
පතිලීනචරස්ස භික්ඛුයනො. 

භජමානස්ස විවිත්තමාසනන්ති ආසනං වුච්චති යත්ථ නිසීදන්ති –
මඤ්යචොපීඨංභිසිතට්ටිකා චම්මෙණ්යඩොතිණසන්ථායරොපණ්ණසන්ථායරො
පලාලසන්ථායරො. තං ආසනං අසප්පායරූපදස්සයනන රිත්තං විවිත්තං
පවිවිත්තං, අසප්පායසද්දස්සවයනන රිත්තං විවිත්තං පවිවිත්තං, 
අසප්පාය න්ධ ායයනන… අසප්පායරසසායයනන…
අසප්පායය ොට්ඨබ්බඵුසයනන… අසප්පායයහි පඤ්චහිකාමගුයණහි රිත්තං
විවිත්තං පවිවිත්තං. තං විවිත්තං ආසනං ෙජයතො සම්ෙජයතො යසවයතො
නියසවයතොසංයසවයතොපටියසවයතොති–ෙජමානස්ස විවිත්තමාසනං. 

සාමග්ගිෙමාහු තස්ස තං, යෙො අත්තානං භවයන න දස්සයෙති. 

සාමග්ගියෙොති තිස්යසො සාමග්ගියයො –  ණසාමග්ගී, ධම්මසාමග්ගී, 
අනභිනිබ්බත්තිසාමග්ගී. කතමා  ණසාමග්ගී? බහු යචපි භික්ඛූ සමග් ා
සම්යමොදමානා අවිවදමානා ඛීයරොදකීභූතා අඤ්ඤමඤ්ඤං පියචක්ඛූහි
සම්පස්සන්තා විහරන්ති – අයං  ණසාමග්ගී. කතමා ධම්මසාමග්ගී? 
චත්තායරො සතිපට්ඨානා, චත්තායරො සම්මප්පධානා, චත්තායරො ඉද්ධිපාදා, 
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පඤ්චින්ද්රියානි, පඤ්ච බලානි, සත්ත යබොජ්ඣඞ් ා, අරියයො අට්ඨඞ්ගියකො
මග්ය ො.යතඑකයතො පක්ෙන්දන්තිපසීදන්තිසම්පතිට්ඨන්තිවිමුච්චන්ති; න
යතසං ධම්මානං විවායදො පවිවායදො අත්ථි – අයං ධම්මසාමග්ගී. කතමා
අනභිනිබ්බත්තිසාමග්ගී? බහු යචපි භික්ඛූ අනුපාදියසසාය නිබ්බානධාතුයා
පරිනිබ්බායන්ති; න යතසං නිබ්බානධාතුයා [යතන (සී.)] ඌනත්තං වා

පුණ්ණත්තං වා පඤ්ඤායති – අයං අනභිනිබ්බත්තිසාමග්ගී. භවයනති
යනරයිකානං නිරයයො ෙවනං, තිරච්ඡානයයොනිකානං තිරච්ඡානයයොනි
ෙවනං, යපත්තිවිසයිකානං යපත්තිවිසයයො ෙවනං, මනුස්සානං

මනුස්සයලොයකො ෙවනං, යදවානං යදවයලොයකො ෙවනන්ති. සාමග්ගිෙමාහු

තස්ස තං, යෙො අත්තානං භවයන න දස්සයෙති. තස්යසසා සාමග්ගී එතං
ඡන්නං එතං පතිරූපං එතං අනුච්ඡවිකං එතං අනුයලොමං, යයො එවං
පටිච්ඡන්යන නිරයයඅත්තානංන දස්යසයය, තිරච්ඡානයයොනියංඅත්තානං
න දස්යසයය, යපත්තිවිසයය අත්තානං න දස්යසයය, මනුස්සයලොයක
අත්තානංන දස්යසයය, යදවයලොයකඅත්තානංන දස්යසයයාතිඑවමාහංසු
එවං කයථන්ති එවං ෙණන්ති එවං දීපයන්ති එවං යවොහරන්තීති – 
සාමග්ගියමාහුතස්සතං, යයොඅත්තානංෙවයනනදස්සයය. 

යතනාහෙ වා– 

‘‘පතිලීනචරස්ස භික්ඛුයනො, ෙජමානස්ස විවිත්තමාසනං; 
සාමග්ගියමාහුතස්සතං, යයොඅත්තානංෙවයනනදස්සයය’’ති. 

46. 

සබ්බත්ථ මුනීඅනිස්සියතො, නපිෙංකුබ්බතියනොපිඅප්පිෙං; 

තස්මිංපරියදවමච්ඡ ං, පණ්යණවාරිෙථාන ලිම්පති.  

සබ්බත්ථ මුනී අනිස්සියතොති. සබ්බං වුච්චති ද්වාදසායතනානි – 
චක්ඛුඤ්යචවරූපාච, යසොතඤ්චසද්දාච,  ානඤ්ච න්ධාච, ජිව්හාචරසා

ච, කායයො ච ය ොට්ඨබ්බා ච, මයනො ච ධම්මා ච. මුනීති. යමොනං වුච්චති 

ඤාණං…යප.…සඞ් ජාලමතිච්චයසොමුනි. අනිස්සියතොති. ද්යවනිස්සයා–
තණ්හානිස්සයයො ච දිට්ඨිනිස්සයයො ච…යප.… අයං 
තණ්හානිස්සයයො…යප.…අයංදිට්ඨිනිස්සයයො.මුනිතණ්හානිස්සයංපහාය 
දිට්ඨිනිස්සයං පටිනිස්සජ්ජිත්වා චක්ඛුං අනිස්සියතො යසොතං අනිස්සියතො
 ානං අනිස්සියතො ජිව්හං අනිස්සියතොකායං අනිස්සියතො මනං අනිස්සියතො
රූයප… සද්යද…  න්යධ… රයස… ය ොට්ඨබ්යබ… ධම්යම… කුලං…
 ණං… ආවාසං… ලාෙං… යසං… පසංසං… සුෙං… චීවරං…
පිණ්ඩපාතං… යසනාසනං… ගිලානපච්චයයෙසජ්ජපරික්ොරං…
කාමධාතුං… රූපධාතුං… අරූපධාතුං… කාමෙවං… රූපෙවං…
අරූපෙවං… සඤ්ඤාෙවං… අසඤ්ඤාෙවං … 
යනවසඤ්ඤානාසඤ්ඤාෙවං… එකයවොකාරෙවං… චතුයවොකාරෙවං…
පඤ්චයවොකාරෙවං… අතීතං… අනා තං… පච්චුප්පන්නං… දිට්ඨං…
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සුතං… මුතං… විඤ්ඤාතං… සබ්යබ ධම්යම අනිස්සියතො අනල්ලීයනො
අනුප යතො අනජ්යඣොසියතො අනධිමුත්යතො නික්ෙන්යතො නිස්සයටො
විප්පමුත්යතො විසඤ්ඤුත්යතොවිමරියාදිකයතනයචතසාවිහරතීති–සබ්බත්ථ
මුනිඅනිස්සියතො. 

න පිෙං කුබ්බති යනොපි අප්පිෙන්ති. පිොති ද්යව පියා – සත්තා වා
සඞ්ොරා වා. කතයම සත්තා පියා? ඉධ යස්ස යත යහොන්ති අත්ථකාමා
හිතකාමා ාසුකාමායයො ක්යෙමකාමාමාතාවාපිතා වාොතා වාෙගිනීවා
පුත්තාවාධීතරාවාමිත්තාවාඅමච්චා වාඤාතීවාසායලොහිතාවා–ඉයම
සත්තා පියා. කතයම සඞ්ොරා පියා? මනාපිකා රූපා මනාපිකා සද්දා
මනාපිකා  න්ධා මනාපිකා රසා මනාපිකා ය ොට්ඨබ්බා – ඉයම සඞ්ොරා 

පියා. අප්පිොති ද්යව අප්පියා – සත්තා වා සඞ්ොරා වා. කතයම සත්තා
අප්පියා? ඉධ යස්ස යත යහොන්ති අනත්ථකාමා අහිතකාමා අ ාසුකාමා 
අයයො ක්යෙමකාමා ජීවිතා යවොයරොයපතුකාමා – ඉයම සත්තා අප්පියා.
කතයම සඞ්ොරා අප්පියා? අමනාපිකා රූපා අමනාපිකා සද්දා අමනාපිකා

 න්ධාඅමනාපිකාරසාඅමනාපිකා ය ොට්ඨබ්බා–ඉයමසඞ්ොරා අප්පියා. න

පිෙං කුබ්බතියනොපිඅප්පිෙන්ති.‘‘අයංයමසත්යතොපියයො, ඉයමචසඞ්ොරා 
මනාපා’’තිරා වයසනපියංනකයරොති; ‘‘අයංයමසත්යතොඅප්පියයො, ඉයම
ච සඞ්ොරා අමනාපා’’ති පටි වයසන අප්පියං න කයරොති න ජයනති න
සඤ්ජයනතින නිබ්බත්යතතිනාභිනිබ්බත්යතතීති–නපියංකුබ්බතියනොපි
අප්පියං. 

තස්මිංපරියදවමච්ඡ ංපණ්යණවාරිෙථාන ලිම්පතීති. තස්මින්තිතස්මිං

පුග් යලඅරහන්යත ඛීණාසයව. පරියදයවොතිඤාතිබයසයනනවාඵුට්ඨස්ස
යෙො බයසයනන වාඵුට්ඨස්සයරො බයසයනනවාඵුට්ඨස්සසීලබයසයනන
වාඵුට්ඨස්ස දිට්ඨිබයසයනනවාඵුට්ඨස්සඅඤ්ඤතරඤ්ඤතයරනබයසයනන
සමන්නා තස්ස අඤ්ඤතරඤ්ඤතයරන දුක්ෙධම්යමන ඵුට්ඨස්ස ආයදයවො
පරියදයවොආයදවනාපරියදවනා ආයදවිතත්තං පරියදවිතත්තංවාචාපලායපො

විප්පලායපොලාලප්යපො ලාලප්පායනාලාලප්පායිතත්තං. මච්ඡරිෙන්තිපඤ්ච 
මච්ඡරියානි – ආවාසමච්ඡරියං, කුලමච්ඡරියං, ලාෙමච්ඡරියං, 
වණ්ණමච්ඡරියං, ධම්මමච්ඡරියං. යං එවරූපං මච්ඡරියං මච්ඡරායනා
මච්ඡරායිතත්තංයවවිච්ඡංකදරියං කටුකඤ්චුකතාඅග් හිතත්තංචිත්තස්ස–
ඉදං වුච්චතිමච්ඡරියං. අපිච ෙන්ධමච්ඡරියම්පිමච්ඡරියං, ධාතුමච්ඡරියම්පි 
මච්ඡරියං, ආයතනමච්ඡරියම්පිමච්ඡරියං ායහො–ඉදංවුච්චතිමච්ඡරියං. 

පණ්යණ වාරි ෙථා න ලිම්පතීති. පණ්ණංං වුච්චති පදුමපත්තං. වාරි 
වුච්චතිඋදකං.යථා වාරිපදුමපත්තංනලිම්පතිනපලිම්පතින උපලිම්පති
අලිත්තං අපලිත්තං අනුපලිත්තං, එවයමව තස්මිං පුග් යල අරහන්යත 
ඛීණාසයව පරියදයවො මච්ඡරියඤ්ච න ලිම්පති න පලිම්පති න උපලිම්පති
අලිත්තා අපලිත්තා අනුපලිත්තා. යසො ච පුග් යලො අරහන්යතො යතහි
කියලයසහි න ලිම්පති න පලිම්පති න උපලිම්පති අලිත්යතො අපලිත්යතො
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අනුපලිත්යතො නික්ෙන්යතො නිස්සයටො විප්පමුත්යතො විසඤ්ඤුත්යතො
විමරියාදිකයතනයචතසා විහරතීති –තස්මිං පරියදවමච්ඡරං පණ්යණවාරි
යථානලිම්පති. 

යතනාහෙ වා– 

‘‘සබ්බත්ථමුනීඅනිස්සියතො, නපියංකුබ්බතියනොපිඅප්පියං; 
තස්මිංපරියදවමච්ඡරං, පණ්යණවාරියථානලිම්පතී’’ති. 

47. 

උදබින්දුෙථාපියපොක්ෙය , පදුයමවාරිෙථාන ලිම්පති; 

එවං මුනි යනොපලිම්පති, ෙදිදං දිට්ඨසුතමුයතසු [දිට්ඨසුයත මුයතසු

(සී.), දිට්ඨසුතං මුයතසු(සයා.ක.)] වා. 

උදබින්දුෙථාපියපොක්ෙය ති.උදබින්දු වුච්චතිඋදකයථයවො.යපොක්ෙරං
වුච්චති පදුමපත්තං. යථා උදබින්දු පදුමපත්යතන ලිම්පතින පලිම්පතින
උපලිම්පති අලිත්තං අපලිත්තං අනුපලිත්තන්ති – උදබින්දු යථාපි

යපොක්ෙයර. පදුයම වාරි ෙථා න ලිම්පතීති. පදුමං වුච්චති පදුමපුප් ං. වාරි
වුච්චතිඋදකං.යථාවාරිපදුමපුප් ංනලිම්පතිනපලිම්පතින උපලිම්පති
අලිත්තංඅපලිත්තංඅනුපලිත්තන්ති–පදුයමවාරියථානලිම්පති. 

එවං මුනි යනොපලිම්පති, ෙදිදං දිට්ඨසුතමුයතසු වාති. එවන්ති

ඔපම්මසම්පටිපාදනං. මුනීති. යමොනං වුච්චති ඤාණං…යප.…

සඞ් ජාලමතිච්ච යසො මුනි. යලපාති ද්යව යලපා – තණ්හායලයපො ච 
දිට්ඨියලයපො ච…යප.… අයං තණ්හායලයපො…යප.… අයං දිට්ඨියලයපො.
මුනි තණ්හායලපං පහාය දිට්ඨියලපං පටිනිස්සජ්ජිත්වා දිට්යඨ න ලිම්පති, 
සුයතනලිම්පති, මුයතන ලිම්පති, විඤ්ඤායතනලිම්පතිනපලිම්පතින
උපලිම්පති අලිත්යතො අපලිත්යතො අනුපලිත්යතො නික්ෙන්යතො නිස්සයටො
විප්පමුත්යතොවිසඤ්ඤුත්යතොවිමරියාදිකයතනයචතසා විහරතීති–එවංමුනි
යනොපලිම්පති, යදිදංදිට්ඨසුතමුයතසුවා. 

යතනාහෙ වා– 

‘‘උදබින්දුයථාපියපොක්ෙයර, පදුයමවාරියථානලිම්පති; 
එවංමුනියනොපලිම්පති, යදිදංදිට්ඨසුතමුයතසුවා’’ති. 

48. 

යධොයනොනහියතනමඤ්ඤති, ෙදිදංදිට්ඨසුතමුයතසු වා; 

නාඤ්යඤන විසුද්ධිමිච්ඡති, නහියසො ජ්ජතියනොවි ජ්ජති. 

යධොයනොනහියතනමඤ්ඤති, ෙදිදංදිට්ඨසුතමුයතසු වාති. යධොයනොති 

යධොනා වුච්චති පඤ්ඤා. යා පඤ්ඤා පජානනා…යප.… අයමොයහො
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ධම්මවිචයයො සම්මාදිට්ඨි. කිංකාරණා යධොනා වුච්චති පඤ්ඤා? තාය
පඤ්ඤාය කායදුච්චරිතං ධුතඤ්ච යධොත ච සන්යධොතඤ්ච නිද්යධොතඤ්ච, 
වචීදුච්චරිතං…යප.… මයනොදුච්චරිතං ධුතඤ්ච යධොතඤ්ච සන්යධොතඤ්ච 
නිද්යධොතඤ්ච, රාය ොධුයතොචයධොයතොචසන්යධොයතොචනිද්යධොයතොච, 
යදොයසො… යමොයහො… යකොයධො… උපනායහො… මක්යෙො… පළායසො…
ඉස්සා… මච්ඡරියං… මායා… සායඨයයං… ථම්යෙො… සාරම්යෙො… 
මායනො… අතිමායනො… මයදො… පමායදො… සබ්යබ කියලසා… සබ්යබ
දුච්චරිතා… සබ්යබ දරථා… සබ්යබ පරිළාහා… සබ්යබ සන්තාපා…
සබ්බාකුසලාභිසඞ්ොරා ධුතා ච යධොතා ච සන්යධොතා ච නිද්යධොතා ච.
තංකාරණායධොනාවුච්චතිපඤ්ඤා. 

අථ වා සම්මාදිට්ඨියා මිච්ඡාදිට්ඨි ධුතා ච යධොතා ච සන්යධොතා ච
නිද්යධොතා ච, සම්මාසඞ්කප්යපන මිච්ඡාසඞ්කප්යපො ධුයතො ච යධොයතො ච
සන්යධොයතො ච නිද්යධොයතො ච, සම්මාවාචාය මිච්ඡාවාචා ධුතා ච…
සම්මාකම්මන්යතන මිච්ඡාකම්මන්යතො ධුයතො ච… සම්මාආජීයවන
මිච්ඡාආජීයවො ධුයතො ච… සම්මාවායායමන මිච්ඡාවායායමො ධුයතො ච…
සම්මාසතියා මිච්ඡාසති ධුතා ච… සම්මාසමාධිනා මිච්ඡාසමාධිධුයතො ච…
සම්මාඤායණන මිච්ඡාඤාණං ධුතඤ්ච… සම්මාවිමුත්තියා මිච්ඡාවිමුත්ති
ධුතාචයධොතාචසන්යධොතාචනිද්යධොතාච. 

අථ වා අරියයන අට්ඨඞ්ගියකන මග්ය න සබ්යබ කියලසා… සබ්යබ
දුච්චරිතා… සබ්යබ දරථා… සබ්යබ පරිළාහා… සබ්යබ සන්තාපා… 
සබ්බාකුසලාභිසඞ්ොරාධුතාචයධොතාචසන්යධොතාචනිද්යධොතාච.අරහා
ඉයමහි යධොයනහි ධම්යමහි උයපයතො සමුයපයතො උප යතො සමුප යතො
උපපන්යනො සමුපපන්යනො සමන්නා යතො. තස්මා අරහා යධොයනො. යසො
ධුතරාය ොධුතපායපොධුතකියලයසොධුතපරිළායහොති–යධොයනො. 

යධොයනොන හි යතනමඤ්ඤති, ෙදිදං දිට්ඨසුතමුයතසු වාති. යධොයනො
දිට්ඨං න මඤ්ඤති, දිට්ඨස්මිං න මඤ්ඤති, දිට්ඨයතො න මඤ්ඤති, දිට්ඨා
යමති න මඤ්ඤති; සුතං න මඤ්ඤති, සුතස්මිං න මඤ්ඤති, සුතයතො න
මඤ්ඤති, සුතංයමතිනමඤ්ඤති; මුතංනමඤ්ඤති, මුතස්මිංනමඤ්ඤති, 
මුතයතො න මඤ්ඤති, මුතං යමති න මඤ්ඤති; විඤ්ඤාතං න මඤ්ඤති, 
විඤ්ඤාතස්මිංනමඤ්ඤති, විඤ්ඤාතයතොන මඤ්ඤති, විඤ්ඤාතංයමතින
මඤ්ඤති.වුත්තම්පියහතංෙ වතා – ‘‘අස්මීති, භික්ෙයව, මඤ්ඤිතයමතං, 
අයමහමස්මීති මඤ්ඤිතයමතං, ෙවිස්සන්ති මඤ්ඤිතයමතං, න ෙවිස්සන්ති
මඤ්ඤිතයමතං, රූපී ෙවිස්සන්ති මඤ්ඤිතයමතං, අරූපී ෙවිස්සන්ති 
මඤ්ඤිතයමතං, සඤ්ඤී ෙවිස්සන්ති මඤ්ඤිතයමතං, අසඤ්ඤී ෙවිස්සන්ති
මඤ්ඤිතයමතං, යනවසඤ්ඤීනාසඤ්ඤී ෙවිස්සන්ති මඤ්ඤිතයමතං.
මඤ්ඤිතං [මඤ්ඤිතං හි (සී.)], භික්ෙයව, යරොය ො, මඤ්ඤිතං  ණ්යඩො, 
මඤ්ඤිතං සල්ලං, මඤ්ඤිතං උපද්දයවො. තස්මාතිහ, භික්ෙයව, 
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අමඤ්ඤමායනන යචතසා විහරිස්සාමාති, එවඤ්හි යවො, භික්ෙයව, 
සික්ඛිතබ්බ’’න්ති–යධොයනොනහියතනමඤ්ඤතියදිදංදිට්ඨසුතමුයතසු වා. 

නාඤ්යඤන විසුද්ධිමිච්ඡතීති. යධොයනො අඤ්යඤන අසුද්ධිමග්ය න 
මිච්ඡාපටිපදාය අනියයානිකපයථන අඤ්ඤත්ර සතිපට්ඨායනහි අඤ්ඤත්ර
සම්මප්පධායනහි අඤ්ඤත්ර ඉද්ධිපායදහි අඤ්ඤත්ර ඉන්ද්රියයහි අඤ්ඤත්ර
බයලහිඅඤ්ඤත්ර යබොජ්ඣඞ්ය හිඅඤ්ඤත්රඅරියාඅට්ඨඞ්ගිකාමග් ාසුද්ධිං
විසුද්ධිං පරිසුද්ධිං මුත්තිං විමුත්තිං පරිමුත්තිං න ඉච්ඡති න සාදියති න
පත්යථතින පියහතිනාභිජප්පතීති–නාඤ්යඤනවිසුද්ධිමිච්ඡති. 

න හි යසො  ජ්ජති යනො වි ජ්ජතීති. සබ්යබ බාලපුථුජ්ජනා රජ්ජන්ති, 
පුථුජ්ජනකලයාණකං උපාදාය සත්ත යසක්ො විරජ්ජන්ති; අරහා යනව
රජ්ජති යනො විරජ්ජති. විරත්යතො යසො ෙයා රා ස්ස වීතරා ත්තා, ෙයා
යදොසස්ස වීතයදොසත්තා, ෙයා යමොහස්ස වීතයමොහත්තා. යසො වුට්ඨවායසො
චිණ්ණචරයණො…යප.… ජාතිජරාමරණසංසායරො, නත්ථි තස්ස
පුනබ්ෙයවොති–නහියසොරජ්ජතියනොවිරජ්ජති. 

යතනාහ ෙ වා– 

‘‘යධොයනො නහියතනමඤ්ඤති, යදිදං දිට්ඨසුතමුයතසුවා; 
නාඤ්යඤනවිසුද්ධිමිච්ඡති, නහියසොරජ්ජතියනො විරජ්ජතී’’ති. 

ජරාසුත්තනිද්යදයසොඡට්යඨො. 

7. තිස්සයමත්යතෙයසුත්තනිද්යදයසො 

අථ තිස්සයමත්යතයයසුත්තනිද්යදසං වක්ෙති– 

49. 

යමථුනමනුයුත්තස්ස, [ඉච්ොෙස්මාතිස්යසො යමත්යතයෙයො] 

විඝාතංබ්රූහිමාරිස; 

සුත්වානතවසාසනං, වියවයක සික්ඛිස්සාමයස. 

යමථුනමනුයුත්තස්සාති. යමථුනධම්යමො නාම යයො යසො අසද්ධම්යමො
 ාමධම්යමො වසලධම්යමො දුට්ඨුල්යලො ඔදකන්තියකො රහස්යසො
ද්වයංද්වයසමාපත්ති. කිංකාරණා වුච්චති යමථුනධම්යමො? උභින්නං
රත්තානං සාරත්තානං අවස්සුතානං පරියුට්ඨිතානං පරියාදින්නචිත්තානං
උභින්නං සදිසානං ධම්යමොති – තංකාරණා වුච්චති යමථුනධම්යමො. යථා
උයෙො කලහකාරකා යමථුනකාති වුච්චන්ති, උයෙො ෙණ්ඩනකාරකා 
යමථුනකාති වුච්චන්ති, උයෙො ෙස්සකාරකා යමථුනකාති වුච්චන්ති, උයෙො
විවාදකාරකා යමථුනකාති වුච්චන්ති, උයෙො අධිකරණකාරකා යමථුනකාති
වුච්චන්ති, උයෙො වාදියනො යමථුනකාති වුච්චන්ති, උයෙො සල්ලාපකා
යමථුනකාති වුච්චන්ති; එවයමවං උභින්නං රත්තානං සාරත්තානං
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පටුන 

අවස්සුතානං පරියුට්ඨිතානං පරියාදින්නචිත්තානං උභින්නං සදිසානං
ධම්යමොති–තංකාරණාවුච්චතියමථුනධම්යමො. 

යමථුනමනුයුත්තස්සාති. යමථුනධම්යම යුත්තස්ස පයුත්තස්ස
ආයුත්තස්ස සමායුත්තස්ස තච්චරිතස්ස තබ්බහුලස්ස තග් රුකස්ස
තන්නින්නස්ස තප්යපොණස්ස තප්පබ්ොරස්ස තදධිමුත්තස්ස 
තදධිපයතයයස්සාති – යමථුනමනුයුත්තස්ස. 

ඉච්ොෙස්මාතිස්යසොයමත්යතයෙයොති. ඉච්ොතිපදසන්ධිපදසංසග්ය ො
පදපාරිපූරී අක්ෙරසමවායයො බයඤ්ජනසිලිට්ඨතා පදානුපුබ්බතායපතං –

ඉච්චාති. ආෙස්මාති පියවචනං  රුවචනං ස ාරවවචනං

සප්පතිස්සවචනයමතං– ආයස්මාති. තිස්යසොතිතස්සයථරස්සනාමංසඞ්ො
සමඤ්ඤා පඤ්ඤත්ති යවොහායරො නාමං නාමකම්මං නාමයධයයං නිරුත්ති

බයඤ්ජනං අභිලායපො. යමත්යතයෙයොති තස්ස යථරස්ස ය ොත්තං සඞ්ො 
සමඤ්ඤාපඤ්ඤත්තියවොහායරොති–ඉච්චායස්මාතිස්යසොයමත්යතයයයො. 

විඝාතං බ්රහූි මාරිසාති. විඝාතන්ති වි ාතං උප ාතං පීළනං  ට්ටනං
උපද්දවංඋපසග් ං බූ්රහිආචික්ෙයදයසහිපඤ්ඤයපහිපට්ඨයපහිවිවරවිෙජ

උත්තානීකයරොහි [උත්තානිංකයරොහි (ක.)] පකායසහි. මාරිසාතිපියවචනං
 රුවචනං ස ාරවවචනං සප්පතිස්සවචනයමතං මාරිසාති – වි ාතං බ්රහූි
මාරිස. 

සුත්වානතව සාසනන්ති. තු්හං වචනං බයප්පථං යදසනං අනුසාසනං
අනුසිට්ඨිංසුත්වාසුණිත්වාඋග් යහත්වා උපධාරයිත්වාඋපලක්ෙයිත්වාති–
සුත්වානතවසාසනං. 

වියවයක සික්ඛිස්සාමයසති. වියවයකොති තයයො වියවකා –
කායවියවයකො, චිත්තවියවයකො, උපධිවියවයකො. කතයමො කායවියවයකො? 
ඉධභික්ඛුවිවිත්තංයසනාසනංෙජතිඅරඤ්ඤංරුක්ෙමූලංපබ්බතංකන්දරං 
ගිරිගුහංසුසානංවනපත්ථංඅබ්යෙොකාසංපලාසපුඤ්ජං, කායයන විවිත්යතො
විහරති.යසොඑයකො ච්ඡති, එයකොතිට්ඨති, එයකොනිසීදති, එයකොයසයයං 
කප්යපති, එයකො ාමංපිණ්ඩායපවිසති, එයකොපටික්කමති, එයකොරයහො
නිසීදති, එයකො චඞ්කමං අධිට්ඨාති, එයකො චරති, එයකො විහරති ඉරියති
වත්තති පායලතියයපතියායපති–අයංකායවියවයකො. 

කතයමො චිත්තවියවයකො? පඨමං ඣානං සමාපන්නස්ස නීවරයණහි
චිත්තං විවිත්තං යහොති, දුතියං ඣානං සමාපන්නස්ස විතක්කවිචායරහි
චිත්තංවිවිත්තංයහොති, තතියංඣානංසමාපන්නස්සපීතියාචිත්තංවිවිත්තං
යහොති, චතුත්ථංඣානං සමාපන්නස්සසුෙදුක්යෙහිචිත්තංවිවිත්තංයහොති, 
ආකාසානඤ්චායතනං සමාපන්නස්ස රූපසඤ්ඤාය පටි සඤ්ඤාය
නානත්තසඤ්ඤාය චිත්තං විවිත්තං යහොති, විඤ්ඤාණඤ්චායතනං 
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සමාපන්නස්ස ආකාසානඤ්චායතනසඤ්ඤාය චිත්තං විවිත්තං යහොති, 
ආකිඤ්චඤ්ඤායතනංසමාපන්නස්සවිඤ්ඤාණඤ්චායතනසඤ්ඤායචිත්තං
විවිත්තං යහොති, යනවසඤ්ඤානාසඤ්ඤායතනං සමාපන්නස්ස
ආකිඤ්චඤ්ඤායතනසඤ්ඤාය චිත්තං විවිත්තං යහොති, යසොතාපන්නස්ස
සක්කායදිට්ඨියා විචිකිච්ඡාය සීලබ්බතපරාමාසා දිට්ඨානුසයා 
විචිකිච්ඡානුසයා තයදකට්යඨහි ච කියලයසහි චිත්තං විවිත්තං යහොති, 
සකදා ාමිස්ස ඔළාරිකා කාමරා සඤ්යඤොජනා පටි සඤ්යඤොජනා
ඔළාරිකාකාමරා ානුසයාපටි ානුසයා තයදකට්යඨහිචකියලයසහිචිත්තං
විවිත්තං යහොති, අනා ාමිස්ස අනුසහ තා කාමරා සඤ්යඤොජනා
පටි සඤ්යඤොජනා අනුසහ තාකාමරා ානුසයා පටි ානුසයාතයදකට්යඨහි
චකියලයසහිචිත්තංවිවිත්තංයහොති, අරහයතො රූපරා ා අරූපරා ාමානා
උද්ධච්චා අවිජ්ජාය මානානුසයා ෙවරා ානුසයා අවිජ්ජානුසයා 
තයදකට්යඨහි ච කියලයසහි බහිද්ධා ච සබ්බනිමිත්යතහි චිත්තං විවිත්තං
යහොති–අයං චිත්තවියවයකො. 

කතයමො උපධිවියවයකො? උපධි වුච්චන්ති කියලසා ච ෙන්ධා ච
අභිසඞ්ොරා ච. උපධිවියවයකො වුච්චති අමතං නිබ්බානං. යයො යසො 
සබ්බසඞ්ොරසමයථො සබ්බූපධිපටිනිස්සග්ය ො තණ්හක්ෙයයො විරාය ො
නියරොයධො නිබ්බානං – අයං උපධිවියවයකො. කායවියවයකො ච
වියවකට්ඨකායානං යනක්ෙම්මාභිරතානං; චිත්තවියවයකො ච 
පරිසුද්ධචිත්තානං පරමයවොදානපත්තානං; උපධිවියවයකො ච නිරූපධීනං

පුග් ලානං විසඞ්ොර තානං. වියවයක සික්ඛිස්සාමයසති. යසො යථයරො
පකතියා සික්ඛිතසික්යෙො. අපි ච ධම්මයදසනං උපාදාය ධම්මයදසනං
සායවන්යතො [යාචන්යතො(සී.සයා.)] එවමාහ–වියවයකසික්ඛිස්සාමයසති. 

යතනාහයථයරොතිස්සයමත්යතයයයො– 

‘‘යමථුනමනුයුත්තස්ස, [ඉච්චායස්මාතිස්යසො යමත්යතයයයො] 
වි ාතංබ්රූහිමාරිස; 
සුත්වානතවසාසනං, වියවයකසික්ඛිස්සාමයස’’ති. 

50. 

යමථුනමනුයුත්තස්ස, [යමත්යතෙයාතිභ වා] 

මුස්සයතවාපිසාසනං; 

මිච්ඡාෙපටිපජ්ජති, එතංතස්මිං අනාරිෙං. 

යමථුනමනුයුත්තස්සාති. යමථුනධම්යමො නාම යයො යසො අසද්ධම්යමො
 ාමධම්යමො වසලධම්යමො දුට්ඨුල්යලො ඔදකන්තියකො රහස්යසො 
ද්වයංද්වයසමාපත්ති. කිංකාරණා වුච්චති යමථුනධම්යමො? උභින්නං
රත්තානං සාරත්තානං අවස්සුතානං පරියුට්ඨිතානං පරියාදින්නචිත්තානං
උභින්නං සදිසානං ධම්යමොති – තංකාරණා වුච්චති යමථුනධම්යමො. යථා
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උයෙො කලහකාරකා යමථුනකාති වුච්චන්ති, උයෙො ෙණ්ඩනකාරකා
යමථුනකාති වුච්චන්ති, උයෙො ෙස්සකාරකා යමථුනකාති වුච්චන්ති, උයෙො 
විවාදකාරකා යමථුනකාති වුච්චන්ති, උයෙො අධිකරණකාරකා යමථුනකාති
වුච්චන්ති, උයෙො වාදියනො යමථුනකාති වුච්චන්ති, උයෙො සල්ලාපකා
යමථුනකාති වුච්චන්ති; එවයමවං උභින්නං රත්තානං සාරත්තානං
අවස්සුතානං පරියුට්ඨිතානං පරියාදින්නචිත්තානං උභින්නං සදිසානං
ධම්යමොති–තංකාරණාවුච්චති යමථුනධම්යමො. 

යමථුනමනුයුත්තස්සාති. යමථුනධම්යම යුත්තස්ස පයුත්තස්ස
ආයුත්තස්ස සමායුත්තස්ස තච්චරිතස්ස තබ්බහුලස්ස තග් රුකස්ස
තන්නින්නස්ස තප්යපොණස්ස තප්පබ්ොරස්ස තදධිමුත්තස්ස 
තදධිපයතයයස්සාති–යමථුනමනුයුත්තස්ස. 

යමත්යතෙයාති ෙ වා තං යථරං ය ොත්යතන ආලපති. භ වාති
 ාරවාධිවචනං. අපි ච ෙග් රාය ොති ෙ වා, ෙග් යදොයසොති ෙ වා, 
ෙග් යමොයහොති ෙ වා, ෙග් මායනොති ෙ වා, ෙග් දිට්ඨීති ෙ වා, 
ෙග් කණ්ඩයකොති [ෙග් කණ්ඩයකොති(සී. සයා.)] ෙ වා, ෙග් කියලයසොති
ෙ වා, ෙජි විෙජි පවිෙජි ධම්මරතනන්ති ෙ වා, ෙවානං අන්තකයරොති
ෙ වා, ොවිතකායයො ොවිතසීයලො ොවිතචිත්යතො ොවිතපඤ්යඤොති ෙ වා, 
ෙජි වාෙ වාඅරඤ්ඤවනපත්ථානි [අරඤ්යඤවනපත්ථානි(සී.)] පන්තානි
යසනාසනානි අප්පසද්දානි අප්පනිග්ය ොසානි විජනවාතානි 
මනුස්සරාහස්යසයයකානි [මනුස්සරාහයසයයකානි (සී. සයා.)] 
පටිසල්ලානසාරුප්පානීති ෙ වා, ොගී වා ෙ වා 
චීවරපිණ්ඩපාතයසනාසනගිලානපච්චයයෙසජ්ජපරික්ොරානන්ති ෙ වා, 
ොගී වා ෙ වා අත්ථරසස්ස ධම්මරසස්ස විමුත්තිරසස්ස අධිසීලස්ස
අධිචිත්තස්ස අධිපඤ්ඤායාති ෙ වා, ොගී වා ෙ වා චතුන්නං ඣානානං
චතුන්නං අප්පමඤ්ඤානං චතුන්නං අරූපසමාපත්තීනන්ති ෙ වා, ොගී වා
ෙ වා අට්ඨන්නං වියමොක්ොනං අට්ඨන්නං අභිොයතනානං නවන්නං
අනුපුබ්බවිහාරසමාපත්තීනන්ති ෙ වා, ොගී වා ෙ වා දසන්නං 
සඤ්ඤාොවනානං දසන්නං කසිණසමාපත්තීනං ආනාපානස්සතිසමාධිස්ස
අසුෙසමාපත්තියාති ෙ වා, ොගී වා ෙ වා චතුන්නං සතිපට්ඨානානං
චතුන්නං සම්මප්පධානානං චතුන්නං ඉද්ධිපාදානං පඤ්චන්නං ඉන්ද්රියානං
පඤ්චන්නං බලානං සත්තන්නං යබොජ්ඣඞ් ානං අරියස්ස අට්ඨඞ්ගිකස්ස
මග් ස්සාති ෙ වා, ොගී වා ෙ වා දසන්නං තථා තබලානං චතුන්නං
යවසාරජ්ජානං චතුන්නං පටිසම්භිදානං ඡන්නං අභිඤ්ඤානං 
[අභිඤ්ඤාණානං (සී.)] ඡන්නං බුද්ධධම්මානන්ති ෙ වා. ෙ වාති යනතං
නාමංමාතරා කතං, නපිතරාකතං, නොතරාකතං, නෙගිනියා කතං, න
මිත්තාමච්යචහි කතං, න ඤාතිසායලොහියතහි කතං න සමණබ්රාහ්මයණහි
කතං, න යදවතාහි කතං. වියමොක්ෙන්තිකයමතං බුද්ධානං ෙ වන්තානං
යබොධියාමූයලසහ සබ්බඤ්ඤුතඤ්ඤාණස්ස පටිලාොසච්ඡිකාපඤ්ඤත්ති
යදිදංෙ වාති–යමත්යතයයාති ෙ වා. 
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මුස්සයත වාපි සාසනන්ති. ද්වීහි කාරයණහි සාසනං මුස්සති –
පරියත්තිසාසනම්පි මුස්සති, පටිපත්තිසාසනම්පි මුස්සති. කතමං
පරියත්තිසාසනං? යං තස්ස පරියාපුටං – සුත්තං ය යයං යවයයාකරණං
 ාථා උදානං ඉතිවුත්තකං ජාතකං අබ්භුතධම්මං යවදල්ලං – ඉදං
පරියත්තිසාසනං. තම්පි මුස්සති සම්මුස්සති පමුස්සති සම්පමුස්සති 
පරිබාහියරොයහොතීති–එවම්පිමුස්සයතවාපිසාසනං. 

කතමං පටිපත්තිසාසනං? සම්මාපටිපදා අනුයලොමපටිපදා 
අපච්චනීකපටිපදා අන්වත්ථපටිපදා ධම්මානුධම්මපටිපදා සීයලසු 
පරිපූරකාරිතා ඉන්ද්රියයසු ගුත්තද්වාරතා යෙොජයන මත්තඤ්ඤුතා
ජා රියානුයයොය ො සතිසම්පජඤ්ඤං චත්තායරො සතිපට්ඨානා චත්තායරො
සම්මප්පධානා චත්තායරො ඉද්ධිපාදා පඤ්චින්ද්රියානි පඤ්ච බලානි සත්ත
යබොජ්ඣඞ් ාඅරියයොඅට්ඨඞ්ගියකොමග්ය ො –ඉදං පටිපත්තිසාසනං.තම්පි
මුස්සති සම්මුස්සති පමුස්සති සම්පමුස්සති පරිබාහියරො යහොතීති. එවම්පි
මුස්සයතවාපිසාසනං. 

මිච්ඡා ෙ පටිපජ්ජතීති. පාණම්පි හනති, අදින්නම්පි ආදියති, සන්ධිම්පි
ඡින්දති, නිල්යලොපම්පිහරති, එකා ාරිකම්පි කයරොති, පරිපන්යථපිතිට්ඨති, 
පරදාරම්පි ච්ඡති, මුසාපිෙණතීති–මිච්ඡාච පටිපජ්ජති. 

එතං තස්මිං අනාරිෙන්ති. එතං තස්මිං පුග් යල අනරියධම්යමො
බාලධම්යමො මූළ්හධම්යමො අඤ්ඤාණධම්යමො අමරාවික්යෙපධම්යමො, යදිදං
මිච්ඡාපටිපදාති–එතංතස්මිංඅනාරියං. 

යතනාහෙ වා– 

‘‘යමථුනමනුයුත්තස්ස, [යමත්යතයයාතිෙ වා] 
මුස්සයතවාපිසාසනං; 
මිච්ඡාචපටිපජ්ජති, එතංතස්මිංඅනාරිය’’න්ති. 

51. 

එයකොපුබ්යබෙරිත්වාන, යමථුනංයෙො නියසවති; 

ොනංභන්තංවතංයලොයක, හීනමාහු පුථුජ්ජනං. 

එයකොපුබ්යබෙරිත්වානාති.ද්වීහි කාරයණහිඑයකොපුබ්යබචරිත්වාන–
පබ්බජ්ජාසඞ්ොයතන වා  ණාවවස්සග් ට්යඨන වා. කථං
පබ්බජ්ජාසඞ්ොයතන එයකො පුබ්යබ චරිත්වාන? සබ්බං  රාවාසපලියබොධං
ඡින්දිත්වා පුත්තදාරපලියබොධං ඡින්දිත්වා ඤාතිපලියබොධං ඡින්දිත්වා
මිත්තාමච්චපලියබොධං ඡින්දිත්වාසන්නිධිපලියබොධං ඡින්දිත්වායකසමස්සුං
ඔහායරත්වා කාසායානි වත්ථානි අච්ඡායදත්වා අ ාරස්මා අන ාරියං 
පබ්බජිත්වාඅකිඤ්චනොවංඋප න්ත්වාඑයකො චරතිවිහරතිඉරියතිවත්තති
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පායලති යයපති යායපති. එවං පබ්බජ්ජාසඞ්ොයතන එයකො පුබ්යබ
චරිත්වාන. 

කථං  ණාවවස්සග් ට්යඨන එයකො පුබ්යබ චරිත්වාන? යසො එවං 
පබ්බජියතො සමායනො එයකො අරඤ්ඤවනපත්ථානි පන්තානි යසනාසනානි
පටියසවති අප්පසද්දානි අප්පනිග්ය ොසානි විජනවාතානි
මනුස්සරාහස්යසයයකානි පටිසල්ලානසාරුප්පානි. යසො එයකො  ච්ඡති, 
එයකො තිට්ඨති, එයකො නිසීදති, එයකො යසයයං කප්යපති, එයකො  ාමං
පිණ්ඩාය පවිසති, එයකොපටික්කමති, එයකොරයහොනිසීදති, එයකොචඞ්කමං
අධිට්ඨාති, එයකොචරතිවිහරති ඉරියතිවත්තතිපායලතියයපතියායපති.එවං
 ණාවවස්සග් ට්යඨනඑයකොපුබ්යබ චරිත්වාන. 

යමථුනං යෙො නියසවතීති. යමථුනධම්යමො නාම යයො යසො

අසද්ධම්යමො…යප.… තංකාරණා වුච්චති යමථුනධම්යමො. යමථුනං යෙො

නියසවතීති. යයො අපයරනසමයයනබුද්ධංධම්මංසඞ් ංසික්ෙංපච්චක්ොය
හීනායාවත්තිත්වායමථුනං ධම්මංයසවතිනියසවතිසංයසවතිපටියසවතීති–
යමථුනංයයොනියසවති. 

ොනං භන්තංව තං යලොයකති. ොනන්ති හත්ථියානං අස්සයානං
ය ොයානං අජයානං යමණ්ඩයානං ඔට්ඨයානං ෙරයානං ෙන්තං අදන්තං
අකාරිතංඅවිනීතංඋප්පථං ණ්හාති, විසමං ොණුම්පිපාසාණම්පිඅභිරුහති, 
යානම්පිආයරොහනකම්පිෙඤ්ජති, පපායතපිපපතති.යථා තංෙන්තං යානං
අදන්තංඅකාරිතංඅවිනීතංඋප්පථං ණ්හාති; එවයමවංයසොවිබ්ෙන්තයකො
ෙන්තයානපටිොය ො උප්පථං  ණ්හාති, මිච්ඡාදිට්ඨිං  ණ්හාති…යප.…
මිච්ඡාසමාධිං  ණ්හාති. යථා තං ෙන්තං යානං අදන්තං අකාරිතං අවිනීතං 
විසමං ොණුම්පි පාසාණම්පි අභිරුහති; එවයමවං යසො විබ්ෙන්තයකො
ෙන්තයානපටිොය ො විසමං කායකම්මං අභිරුහති, විසමං වචීකම්මං
අභිරුහති, විසමං මයනොකම්මං අභිරුහති, විසමං පාණාතිපාතං අභිරුහති, 
විසමංඅදින්නාදානංඅභිරුහති, විසමංකායමසුමිච්ඡාචාරං අභිරුහති, විසමං
මුසාවාදං අභිරුහති, විසමං පිසුණවාචං අභිරුහති, විසමං  රුසවාචං 
අභිරුහති, විසමංසම් ප්පලාපංඅභිරුහති, විසමංඅභිජ්ඣං අභිරුහති, විසමං
බයාපාදං අභිරුහති, විසමං මිච්ඡාදිට්ඨිං අභිරුහති, විසයම සඞ්ොයර
අභිරුහති, විසයමපඤ්චකාමගුයණඅභිරුහති, විසයමනීවරයණඅභිරුහති.
යථාතං ෙන්තංයානංඅදන්තංඅකාරිතංඅවිනීතංයානම්පිආයරොහනකම්පි
ෙඤ්ජති; එවයමවං යසො විබ්ෙන්තයකො ෙන්තයානපටිොය ො නිරයය
අත්තානං ෙඤ්ජති, තිරච්ඡානයයොනියං අත්තානං ෙඤ්ජති, යපත්තිවිසයය
අත්තානං ෙඤ්ජති, මනුස්සයලොයක අත්තානං ෙඤ්ජති, යදවයලොයක
අත්තානං ෙඤ්ජති. යථා තං ෙන්තං යානං අදන්තං අකාරිතං අවිනීතං
පපායත පපතති; එවයමවං යසො විබ්ෙන්තයකො ෙන්තයානපටිොය ො
ජාතිපපාතම්පි පපතති, ජරාපපාතම්පි පපතති, බයාධිපපාතම්පි පපතති, 
මරණපපාතම්පි පපතති, යසොකපරියදවදුක්ෙයදොමනස්සුපායාසපපාතම්පි
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පපතති. යලොයකති අපායයලොයක මනුස්සයලොයකති – යානං ෙන්තංව තං
යලොයක. 

හීනමාහු පුථුජ්ජනන්ති. පුථුජ්ජනාති යකනට්යඨන පුථුජ්ජනා? පුථු
කියලයස ජයනන්තීති පුථුජ්ජනා, පුථු අවිහතසක්කායදිට්ඨිකාති පුථුජ්ජනා, 
පුථු සත්ථාරානං මුඛුල්යලොකිකාති පුථුජ්ජනා, පුථු සබ්බ තීහි අවුට්ඨිතාති
පුථුජ්ජනා, පුථු නානාභිසඞ්ොයර [නානාභිසඞ්ොයරහි (සයා.)] 
අභිසඞ්ෙයරොන්තීතිපුථුජ්ජනා, පුථුනානාඔය හිවු්හන්තීති පුථුජ්ජනා, පුථු
නානාසන්තායපහි සන්තපන්තීති පුථුජ්ජනා, පුථු නානාපරිළායහහි 
පරිද්හන්තීති පුථුජ්ජනා, පුථු පඤ්චසු කාමගුයණසු රත්තා ගිද්ධා  ධිතා 
මුච්ඡිතා අජ්යඣොසන්නා [අජ්යඣොපන්නා (සී. සයා.)] ලග් ා ලග්ගිතා
පලිබුද්ධාතිපුථුජ්ජනා, පුථුපඤ්චහිනීවරයණහිආවුතානිවුතා ඔවුතාපිහිතා

පටිච්ඡන්නා පටිකුජ්ජිතාති පුථුජ්ජනා. හීනමාහු පුථුජ්ජනන්ති. පුථුජ්ජනං
හීනංනිහීනංඔමකංලාමකං ඡතුක්කංපරිත්තන්තිඑවමාහංසුඑවංකයථන්ති
එවංෙණන්තිඑවං දීපයන්තිඑවංයවොහරන්තීති–හීනමාහුපුථුජ්ජනං. 

යතනාහෙ වා– 

‘‘එයකොපුබ්යබචරිත්වාන, යමථුනංයයොනියසවති; 
යානංෙන්තංවතංයලොයක, හීනමාහුපුථුජ්ජන’’න්ති. 

52. 

ෙයසොකිත්තිෙොපුබ්යබ, හාෙයතවාපිතස්සසා;  

එතම්පිදිස්වාසික්යෙථ, යමථුනං විප්පහාතයව. 

ෙයසොකිත්තිෙොපුබ්යබ, හාෙයතවාපිතස්ස සාති.කතයමොයයසො? 
ඉයධකච්යචො පුබ්යබ සමණොයව සක්කයතො යහොති  රුකයතො මානියතො
පූජියතො අපචියතො ලාභී 
චීවරපිණ්ඩපාතයසනාසනගිලානපච්චයයෙසජ්ජපරික්ොරානං – අයංයයසො.
කතමාකිත්ති? ඉයධකච්යචොපුබ්යබසමණොයවකිත්තිවණ්ණ යතොයහොති
පණ්ඩියතොවියත්යතොයමධාවී බහුස්සුයතොචිත්තකථීකලයාණපටිොයනො –
සුත්තන්තියකොතිවාවිනයධයරොතිවා ධම්මකථියකොතිවාආරඤ්ඤියකොතිවා
පිණ්ඩපාතියකොති වා පංසුකූලියකොති වා යතචීවරියකොති වා 
සපදානචාරියකොති වා ෙලුපච්ඡාෙත්තියකොති වා යනසජ්ජියකොති වා 
යථාසන්ථතියකොති වා පඨමස්ස ඣානස්ස ලාභීති වා දුතියස්ස ඣානස්ස
ලාභීති වා තතියස්ස ඣානස්ස ලාභීති වා චතුත්ථස්සඣානස්ස ලාභීති වා
ආකාසානඤ්චායතනසමාපත්තියා ලාභීති වා
විඤ්ඤාණඤ්චායතනසමාපත්තියා ලාභීති වා
ආකිඤ්චඤ්ඤායතනසමාපත්තියා ලාභීති වා 
යනවසඤ්ඤානාසඤ්ඤායතනසමාපත්තියාලාභීතිවා, අයංකිත්තීති–යයසො
කිත්තිචයා පුබ්යබ. 
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හාෙයත වාපිතස්සසාති.තස්සඅපයරනසමයයනබුද්ධංධම්මංසඞ් ං 
සික්ෙං පච්චක්ොය හීනායාවත්තස්ස යසො ච යයසො සා ච කිත්ති හායති
පරිහායති පරිධංසතිපරිපතතිඅන්තරධායතිවිප්පලුජ්ජතීති–යයසොකිත්තිච 
යාපුබ්යබහායයතවාපිතස්සසා. 

එතම්පි දිස්වා සික්යෙථ යමථුනං විප්පහාතයවති. එතන්ති පුබ්යබ
සමණොයව යයසො කිත්ති ච, අපරොය  බුද්ධං ධම්මං සඞ් ං සික්ෙං
පච්චක්ොයහීනායාවත්තස්සඅයයසොච අකිත්තිච; එතංසම්පත්තිං විපත්තිං. 

දිස්වාති පස්සිත්වා තුලයිත්වා තීරයිත්වා විොවයිත්වා විභූතං කත්වාති –

එතම්පිදිස්වා. සික්යෙථාතිතිස්යසොසික්ො– අධිසීලසික්ො, අධිචිත්තසික්ො, 
අධිපඤ්ඤාසික්ො. කතමා අධිසීලසික්ො? ඉධ භික්ඛු සීලවා යහොති, 
පාතියමොක්ෙසංවරසංවුයතො විහරතිආචාරය ොචරසම්පන්යනොඅණුමත්යතසු 
වජ්යජසු ෙයදස්සාවී, සමාදාය සික්ෙති සික්ොපයදසු. ඛුද්දයකො
සීලක්ෙන්යධො, මහන්යතොසීලක්ෙන්යධො.සීලංපතිට්ඨාආදිචරණංසංයයමො
සංවයරොමුෙංපමුෙංකුසලානං ධම්මානංසමාපත්තියා–අයංඅධිසීලසික්ො. 

කතමා අධිචිත්තසික්ො? ඉධ භික්ඛු විවිච්යචව කායමහි විවිච්ච 
අකුසයලහිධම්යමහිසවිතක්කංසවිචාරංවියවකජංපීතිසුෙංපඨමංඣානං
උපසම්පජ්ජ විහරති…යප.… දුතියං ඣානං… තතියං ඣානං… චතුත්ථං
ඣානංඋපසම්පජ්ජවිහරති–අයං අධිචිත්තසික්ො. 

කතමාඅධිපඤ්ඤාසික්ො? ඉධභික්ඛුපඤ්ඤවායහොතිඋදයත්ථ ාමිනියා 
පඤ්ඤායසමන්නා යතොඅරියායනිබ්යබධිකායසම්මාදුක්ෙක්ෙය ාමිනියා.
යසො ඉදං දුක්ෙන්ති යථාභූතං පජානාති, අයං දුක්ෙසමුදයයොති යථාභූතං
පජානාති, අයං දුක්ෙනියරොයධොති යථාභූතං පජානාති, අයං
දුක්ෙනියරොධ ාමිනී පටිපදාති යථාභූතං පජානාති, ඉයමආසවාතියථාභූතං
පජානාති, අයංආසවසමුදයයොතියථාභූතංපජානාති, අයංආසවනියරොයධොති 
යථාභූතංපජානාති, අයංආසවනියරොධ ාමිනී පටිපදාතියථාභූතංපජානාති–

අයං අධිපඤ්ඤාසික්ො. යමථුනධම්යමො නාම යයො යසො
අසද්ධම්යමො…යප.… තංකාරණාවුච්චතියමථුනධම්යමො. 

එතම්පි දිස්වා සික්යෙථ, යමථුනං විප්පහාතයවති. යමථුනධම්මස්ස
පහානාය වූපසමාය පටිනිස්සග් ාය පටිපස්සද්ධියා අධිසීලම්පි සික්යෙයය, 
අධිචිත්තම්පි සික්යෙයය, අධිපඤ්ඤම්පිසික්යෙයය.ඉමාතිස්යසොසික්ොයයො
ආවජ්ජන්යතො සික්යෙයය, ජානන්යතොසික්යෙයය, පස්සන්යතොසික්යෙයය, 
පච්චයවක්ෙන්යතො සික්යෙයය, චිත්තං අධිට්ඨහන්යතොසික්යෙයය, සද්ධාය
අධිමුච්චන්යතො සික්යෙයය, වීරියං පග් ණ්හන්යතො සික්යෙයය, සතිං
උපට්ඨයපන්යතො සික්යෙයය, චිත්තං සමාදහන්යතො සික්යෙයය, පඤ්ඤාය
පජානන්යතො සික්යෙයය, අභිඤ්යඤයයං අභිජානන්යතො සික්යෙයය, 
පරිඤ්යඤයයං පරිජානන්යතො සික්යෙයය, පහාතබ්බං පජහන්යතො
සික්යෙයය, ොයවතබ්බං ොයවන්යතො සික්යෙයය, සච්ඡිකාතබ්බං 
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සච්ඡිකයරොන්යතොසික්යෙයයආචයරයයසමාචයරයයසමාදායවත්යතයයාති
–එතම්පි දිස්වාසික්යෙථ, යමථුනංවිප්පහාතයව. 

යතනාහෙ වා– 

‘‘යයසොකිත්තිචයාපුබ්යබ, හායයතවාපිතස්සසා; 
එතම්පිදිස්වාසික්යෙථ, යමථුනංවිප්පහාතයව’’ති. 

53. 

සඞ්කප්යපහිපය යතොයසො, කපයණොවිෙ ඣාෙති; 

සුත්වාපය සංනිග්යඝොසං, මඞ්කුයහොති තථාවියධො. 

සඞ්කප්යපහි පය යතොයසො, කපයණොවිෙඣාෙතීති.කාමසඞ්කප්යපන
බයාපාදසඞ්කප්යපන විහිංසාසඞ්කප්යපන දිට්ඨිසඞ්කප්යපන ඵුට්යඨො
පයරයතො සයමොහියතො සමන්නා යතො පිහියතො කපයණො විය මන්යදො විය
යමොමූයහො වියඣායති පජ්ඣායති නිජ්ඣායති අපජ්ඣායති [අවජ්ඣායති
(සයා.)]. යථා උලූයකො රුක්ෙසාොයං මූසිකං ම යමායනො ඣායති
පජ්ඣායති නිජ්ඣායති අපජ්ඣායති, යථා යකොත්ථු නදීතීයර මච්යඡ
ම යමායනො ඣායති පජ්ඣායති නිජ්ඣායති අපජ්ඣායති, යථා බිළායරො 
සන්ධිසමලසඞ්කටියරමූසිකංම යමායනොඣායතිපජ්ඣායතිනිජ්ඣායති
අපජ්ඣායති, යථා  ද්රයෙො වහච්ඡින්යනො සන්ධිසමලසඞ්කටියර ඣායති
පජ්ඣායති නිජ්ඣායති අපජ්ඣායති; එවයමවං යසො විබ්ෙන්තයකො
කාමසඞ්කප්යපන බයාපාදසඞ්කප්යපන විහිංසාසඞ්කප්යපන 
දිට්ඨිසඞ්කප්යපන ඵුට්යඨො පයරයතො සයමොහියතො සමන්නා යතො පිහියතො 
කපයණො විය මන්යදො විය යමොමූයහො වියඣායති පජ්ඣායතිනිජ්ඣායති
අපජ්ඣායතීති– සඞ්කප්යපහිපයරයතොයසොකපයණොවියඣායති. 

සුත්වා පය සං නිග්යඝොසං, මඞ්කු යහොති තථාවියධොති. පය සන්ති
උපජ්ඣායාවාආචරියාවාසමානුපජ්ඣායකාවාසමානාචරියකා වාමිත්තා
වා සන්දිට්ඨා වා සම්ෙත්තා වා සහායා වා යචොයදන්ති – ‘‘තස්ස යත, 
ආවුයසො, අලාො, තස්සයත දුල්ලද්ධං, යංත්වං එවරූපංඋළාරං සත්ථාරං
ලභිත්වා එවං ස්වාක්ොයත ධම්මවිනයය පබ්බජිත්වා එවරූපං අරිය ණං
ලභිත්වා හීනස්ස යමථුනධම්මස්ස කාරණා බුද්ධං ධම්මං සඞ් ං සික්ෙං 
පච්චක්ොය හීනායාවත්යතොසි. සද්ධාපි නාම යත නායහොසි කුසයලසු
ධම්යමසු, හිරීපිනාම යතනායහොසිකුසයලසුධම්යමසු, ඔත්තප්පම්පිනාම
යත නායහොසි කුසයලසු ධම්යමසු, වීරියම්පි නාම යත නායහොසි කුසයලසු
ධම්යමසු, සතිපිනාමයතනායහොසිකුසයලසුධම්යමසු, පඤ්ඤාපිනාමයත
නායහොසි කුසයලසු ධම්යමසූ’’ති. යතසං වචනං බයප්පථං යදසනං
අනුසාසනං අනුසිට්ඨිං සුත්වා සුණිත්වා උග් යහත්වා උපධාරයිත්වා
උපලක්ෙයිත්වාමඞ්කු යහොති, පීළියතො ට්ටියතොබයාධියතොයදොමනස්සියතො

යහොති. තථාවියධොති තථාවියධො තාදියසො තස්සණ්ඨියතො තප්පකායරො
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තප්පටිොය ො.යයොයසොවිබ්ෙන්තයකොති–සුත්වාපයරසංනිග්ය ොසංමඞ්කු 
යහොතිතථාවියධො. 

යතනාහෙ වා– 

‘‘සඞ්කප්යපහිපයරයතොයසො, කපයණොවියඣායති; 
සුත්වාපයරසංනිග්ය ොසං, මඞ්කුයහොතිතථාවියධො’’ති. 

54. 

අථසත්ථානිකුරුයත, ප වායදහියෙොදියතො; 

එසඛ්වස්සමහාය යධො, යමොසවජ්ජංප ාහති [සං ාහති(ක.)] . 

අථ සත්ථානි කුරුයත, ප වායදහි යෙොදියතොති. අථාති පදසන්ධි
පදසංසග්ය ො පදපාරිපූරී අක්ෙරසමවායයො බයඤ්ජනසිලිට්ඨතා

පදානුපුබ්බතායපතං – අථාති. සත්ථානීති තීණි සත්ථානි – කායසත්ථං, 
වචීසත්ථං, මයනොසත්ථං. තිවිධං කායදුච්චරිතං කායසත්ථං, චතුබ්බිධං

වචීදුච්චරිතං වචීසත්ථං, තිවිධං මයනොදුච්චරිතං මයනොසත්ථං. ප වායදහි

යෙොදියතොති. උපජ්ඣායයහි වා ආචරියයහි වා සමානුපජ්ඣායයකහි වා
සමානාචරියයකහි වා මිත්යතහි වා සන්දිට්යඨහි වා සම්ෙත්යතහි වා
සහායයහි වා යචොදියතො සම්පජානමුසා ොසති. ‘‘අභිරයතො අහං, ෙන්යත, 
අයහොසිං පබ්බජ්ජාය. මාතා යම යපොයසතබ්බා, යතනම්හි විබ්ෙන්යතො’’ති
ෙණති. ‘‘පිතා යම යපොයසතබ්යබො, යතනම්හි විබ්ෙන්යතො’’ති ෙණති.
‘‘ොතා යම යපොයසතබ්යබො… ෙගිනී යම යපොයසතබ්බා… පුත්යතො යම 
යපොයසතබ්යබො… ධීතා යම යපොයසතබ්බා… මිත්තා යම යපොයසතබ්බා…
අමච්චායමයපොයසතබ්බා… ඤාතකායමයපොයසතබ්බා…සායලොහිතායම
යපොයසතබ්බා, යතනම්හි විබ්ෙන්යතො’’ති ෙණති. වචීසත්ථං කයරොති
සඞ්කයරොති ජයනති සඤ්ජයනති නිබ්බත්යතති අභිනිබ්බත්යතතීති – අථ 
සත්ථානිකුරුයත, පරවායදහියචොදියතො. 

එස ඛ්වස්ස මහාය යධොති. එයසො තස්ස මහාය යධො මහාවනං
මහා හනං මහාකන්තායරො මහාවිසයමො මහාකුටියලො මහාපඞ්යකො
මහාපලියපොමහාපලියබොයධොමහාබන්ධනං, යදිදංසම්පජානමුසාවායදොති –
එසඛ්වස්ස මහාය යධො. 

යමොසවජ්ජං ප ාහතීති. යමොසවජ්ජං වුච්චති මුසාවායදො. ඉයධකච්යචො
සෙග් යතො වා පරිසග් යතො වාඤාතිමජ්ඣ යතො වා පූ මජ්ඣ යතො වා 
රාජකුලමජ්ඣ යතො වා අභිනීයතො සක්ඛිපුට්යඨො – ‘‘එහම්යෙො පුරිස, යං
ජානාසි තං වයදහී’’ති, යසො අජානං වාආහ – ‘‘ජානාමී’’ති, ‘‘ජානං’’ වා
ආහ– ‘‘නජානාමී’’ති, අපස්සංවාආහ– ‘‘පස්සාමී’’ති, පස්සංවාආහ–
‘‘නපස්සාමී’’ති.ඉතිඅත්තයහතු වාපරයහතු වාආමිසකිඤ්චික්ෙයහතුවා
සම්පජානමුසාොසති–ඉදං වුච්චතියමොසවජ්ජං. 
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අපි ච තීහාකායරහි මුසාවායදො යහොති. පුබ්යබවස්ස යහොති – ‘‘මුසා 
ෙණිස්ස’’න්ති, ෙණන්තස්සයහොති–‘‘මුසාෙණාමී’’ති, ෙණිතස්සයහොති–
‘‘මුසා මයා ෙණිත’’න්ති. ඉයමහි තීහාකායරහි මුසාවායදො යහොති. අපි ච
චතූහාකායරහි මුසාවායදො යහොති. පුබ්යබවස්ස යහොති – ‘‘මුසා
ෙණිස්ස’’න්ති, ෙණන්තස්සයහොති–‘‘මුසාෙණාමී’’ති, ෙණිතස්සයහොති–
‘‘මුසාමයාෙණිත’’න්ති, විනිධායදිට්ඨිං.ඉයමහිචතූහාකායරහි මුසාවායදො
යහොති. අපි ච පඤ්චහාකායරහි… ඡහාකායරහි… සත්තහාකායරහි…
අට්ඨහාකායරහි මුසාවායදො යහොති. පුබ්යබවස්ස යහොති – ‘‘මුසා
ෙණිස්ස’’න්ති, ෙණන්තස්සයහොති– ‘‘මුසාෙණාමී’’ති, ෙණිතස්සයහොති–
‘‘මුසාමයා ෙණිත’’න්ති, විනිධාය දිට්ඨිං, විනිධායෙන්තිං, විනිධායරුචිං, 
විනිධායසඤ්ඤං, විනිධායොවං.ඉයමහි අට්ඨහාකායරහිමුසාවායදොයහොති. 

යමොසවජ්ජං ප ාහතීති. යමොසවජ්ජං ප ාහති ඔ ාහති අජ්යඣො ාහති
පවිසතීති–යමොසවජ්ජං ප ාහති. 

යතනාහ ෙ වා– 

‘‘අථ සත්ථානිකුරුයත, පරවායදහියචොදියතො; 
එසඛ්වස්සමහාය යධො, යමොසවජ්ජංප ාහතී’’ති. 

55. 

පණ්ඩියතොති සමඤ්ඤායතො, එකච්ෙරිෙං [එකචරියං (සී. සයා.)] 

අධිට්ඨයතො; 

සොපියමථුයනයුත්යතො, මන්යදොව පරිකිස්සති. 

පණ්ඩියතොතිසමඤ්ඤායතොති.ඉයධකච්යචො පුබ්යබසමණොයවකිත්ති
වණ්ණ යතො යහොති – ‘‘පණ්ඩියතො වියත්යතො යමධාවී බහුස්සුයතො 
චිත්තකථී කලයාණපටිොයනො සුත්තන්තියකොති වා විනයධයරොති වා
ධම්මකථියකොති වා…යප.… යනවසඤ්ඤානාසඤ්ඤායතනසමාපත්තියා
ලාභී’’ති වා. එවං ඤායතො යහොති පඤ්ඤායතො සමඤ්ඤායතො යහොතීති –
පණ්ඩියතොතිසමඤ්ඤායතො. 

එකච්ෙරිෙං අධිට්ඨයතොති. ද්වීහි කාරයණහි එකච්චරියං අධිට්ඨියතො –
පබ්බජ්ජාසඞ්ොයතන වා  ණාවවස්සග් ට්යඨන වා. කථං
පබ්බජ්ජාසඞ්ොයතන එකච්චරියං අධිට්ඨියතො? සබ්බං  රාවාසපලියබොධං 
ඡින්දිත්වා…යප.…එවංපබ්බජ්ජාසඞ්ොයතනඑකච්චරියංඅධිට්ඨියතො.කථං 
 ණාවවස්සග් ට්යඨන එකච්චරියං අධිට්ඨියතො? යසො එවං පබ්බජියතො
සමායනො එයකො අරඤ්ඤවනපත්ථානි පන්තානි…යප.… එවං
 ණාවවස්සග් ට්යඨනඑකච්චරියංඅධිට්ඨියතොති– එකච්චරියංඅධිට්ඨියතො. 

ස ොපි යමථුයන යුත්යතොති. යමථුනධම්යමො නාම යයො යසො

අසද්ධම්යමො  ාමධම්යමො…යප.… තංකාරණා වුච්චති යමථුනධම්යමො. ස
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ොපි යමථුයන යුත්යතොති. යසො අපයරන සමයයන බුද්ධං ධම්මං සඞ් ං
සික්ෙං පච්චක්ොය හීනායාවත්තිත්වා යමථුනධම්යම යුත්යතො [යුත්යතො
සංයුත්යතො (සී.)] පයුත්යතොආයුත්යතො සමායුත්යතොති – ස චාපි යමථුයන
යුත්යතො. 

මන්යදොව පරිකිස්සතීති. කපයණො විය මන්යදො විය යමොමූයහො විය
කිස්සති පරිකිස්සති පරිකිලිස්සති. පාණම්පි හනති, අදින්නම්පි ආදියති, 
සන්ධිම්පිඡින්දති, නිල්යලොපම්පිහරති, එකා ාරිකම්පිකයරොති, පරිපන්යථපි
තිට්ඨති, පරදාරම්පි  ච්ඡති, මුසාපි ෙණති. එවම්පි කිස්සති පරිකිස්සති
පරිකිලිස්සති.තයමනංරාජායනො යහත්වාවිවිධා කම්මකාරණාකායරන්ති 
– කසාහිපි තායළන්ති, යවත්යතහිපි තායළන්ති, අද්ධදණ්ඩයකහිපි 
තායළන්ති, හත්ථම්පි ඡින්දන්ති, පාදම්පිඡින්දන්ති, හත්ථපාදම්පිඡින්දන්ති, 
කණ්ණම්පි ඡින්දන්ති, නාසම්පි ඡින්දන්ති, කණ්ණනාසම්පි ඡින්දන්ති, 
බිලඞ් ථාලිකම්පි කයරොන්ති, සඞ්ෙමුණ්ඩිකම්පි කයරොන්ති, රාහුමුෙම්පි
කයරොන්ති, යජොතිමාලිකම්පි කයරොන්ති, හත්ථපජ්යජොතිකම්පි කයරොන්ති, 
එරකවත්තිකම්පි කයරොන්ති, චිරකවාසිකම්පි කයරොන්ති, එයණයයකම්පි
කයරොන්ති, බළිසමංසිකම්පි කයරොන්ති, කහාපණිකම්පි කයරොන්ති, 
ොරාපතච්ඡිකම්පි [ොරාපටිච්ඡකම්පි (ක.)] කයරොන්ති, පලි පරිවත්තිකම්පි 
කයරොන්ති, පලාලපීඨකම්පිකයරොන්ති, තත්යතනපියතයලනඔසිඤ්චන්ති, 
සුනයෙහිපි ොදායපන්ති, ජීවන්තම්පි සූයල උත්තායසන්ති, අසිනාපි සීසං
ඡින්දන්ති.එවම්පි කිස්සතිපරිකිස්සතිපරිකිලිස්සති. 

අථ වා කාමතණ්හාය අභිභූයතො පරියාදින්නචිත්යතො යෙොය 
පරියයසන්යතො නාවාය මහාසමුද්දං පක්ෙන්දති, සීතස්ස පුරක්ෙයතො
උණ්හස්ස පුරක්ෙයතො ඩංසමකසවාතාතපසරීසපසම් ස්යසහි පීළියමායනො
ඛුප්පිපාසායමියයමායනොතිගුම්බං  ච්ඡති, තක්යකොලං ච්ඡති, තක්කසීලං
 ච්ඡති, කාලමුෙං  ච්ඡති, පුරපූරං  ච්ඡති, යවසුඞ් ං  ච්ඡති, යවරාපථං
 ච්ඡති, ජවං ච්ඡති, තාමලිං [කමලිං (සයා.), තංමලිං(ක.)]  ච්ඡති, වඞ් ං
 ච්ඡති, එළබන්ධනං ච්ඡති, සුවණ්ණකූටං  ච්ඡති, සුවණ්ණභූමිං ච්ඡති, 
තම්බපාණිං  ච්ඡති, සුප්පාදකං ච්ඡති, ොරුකච්ඡං ච්ඡති, සුරට්ඨං ච්ඡති, 
ෙඞ් යලොකං  ච්ඡති, ෙඞ් ණං  ච්ඡති, සරමතං  ණං  ච්ඡති, යයොනං
 ච්ඡති, පරමයයොනං [පීනං (සයා.)]  ච්ඡති, විනකං [නවකං (සී.)]  ච්ඡති, 
මූලපදං ච්ඡති, මරුකන්තාරං ච්ඡති, ජණ්ණුපථං ච්ඡති, අජපථං ච්ඡති, 
යමණ්ඩපථං ච්ඡති, සඞ්කුපථං ච්ඡති, ඡත්තපථං  ච්ඡති, වංසපථං ච්ඡති, 
සකුණපථං ච්ඡති, මූසිකපථං ච්ඡති, දරිපථං ච්ඡති, යවත්තාචාරං ච්ඡති.
එවම්පිකිස්සතිපරිකිස්සතිපරිකිලිස්සති. 

 යවසන්යතො න වින්දති, අලාෙමූලකම්පි දුක්ෙං යදොමනස්සං 
පටිසංයවයදති.එවම්පිකිස්සතිපරිකිස්සතිපරිකිලිස්සති. 
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 යවසන්යතො වින්දති, ලද්ධාපි ආරක්ෙමූලකම්පි දුක්ෙං යදොමනස්සං 
පටිසංයවයදති–‘‘කින්තියමයෙොය යනවරාජායනොහයරයයං, නයචොරා
හයරයයං, න අග්ගී දයහයයං, න උදකං වයහයය, න අපියා දායාදා
හයරයය’’න්ති. තස්ස එවං ආරක්ෙයතො ය ොපයයතො යත යෙො ා
විප්පලුජ්ජන්ති.යසොවිප්පයයො මූලකම්පි දුක්ෙංයදොමනස්සංපටිසංයවයදති.
එවම්පි කිස්සති පරිකිස්සති පරිකිලිස්සතීති – ස චාපි යමථුයන යුත්යතො, 
මන්යදොව පරිකිස්සති. 

යතනාහ ෙ වා– 

‘‘පණ්ඩියතොතිසමඤ්ඤායතො, එකච්චරියංඅධිට්ඨියතො; 
සචාපියමථුයනයුත්යතො, මන්යදොවපරිකිස්සතී’’ති. 

56. 

එතමාදීනවංඤත්වා, මුනිංපුබ්බාපය  ඉධ; 

එකච්ෙරිෙංදළ්හංකයි ා, නනියසයවථ යමථුනං. 

එතමාදීනවං ඤත්වා, මුනි පුබ්බාපය  ඉධාති. එතන්ති පුබ්යබ
සමණොයව යයසො ච කිත්ති ච, අපරොය  බුද්ධං ධම්මං සඞ් ං සික්ෙං
පච්චක්ොය හීනායාවත්තස්ස අයයසො ච අකිත්ති ච; එතං සම්පත්තිං

විපත්තිඤ්ච. ඤත්වාති ජානිත්වා තුලයිත්වා තීරයිත්වා විොවයිත්වා විභූතං 

කත්වා. මුනීති. යමොනං වුච්චති ඤාණං. යා පඤ්ඤා පජානනා…යප.…

සඞ් ජාලමතිච්ච යසො මුනි. ඉධාති ඉමිස්සා දිට්ඨියා ඉමිස්සා ෙන්තියා
ඉමිස්සාරුචියා ඉමස්මිංආදායයඉමස්මිං ධම්යමඉමස්මිං විනයයඉමස්මිං
ධම්මවිනයයඉමස්මිං පාවචයනඉමස්මිංබ්රහ්මචරියයඉමස්මිංසත්ථුසාසයන
ඉමස්මිංඅත්තොයවඉමස්මිං මනුස්සයලොයකති–එතමාදීනවංඤත්වාමුනි
පුබ්බාපයරඉධ. 

එකච්ෙරිෙංදළ්හංකයි ාති.ද්වීහි කාරයණහිඑකච්චරියංදළහංකයරයය
– පබ්බජ්ජාසඞ්ොයතන වා  ණාවවස්සග් ට්යඨන වා. කථං
පබ්බජ්ජාසඞ්ොයතන එකච්චරියං දළ්හං කයරයය? සබ්බං
 රාවාසපලියබොධං ඡින්දිත්වා පුත්තදාරපලියබොධං ඡින්දිත්වා
ඤාතිපලියබොධං ඡින්දිත්වා මිත්තාමච්චපලියබොධං ඡින්දිත්වා
සන්නිධිපලියබොධංඡින්දිත්වායකසමස්සුං ඔහායරත්වාකාසායානිවත්ථානි
අච්ඡායදත්වාඅ ාරස්මාඅන ාරියංපබ්බජිත්වා අකිඤ්චනොවංඋප න්ත්වා
එයකො චයරයය විහයරයය ඉරියයයය වත්යතයය පායලයය යයපයය
යායපයය.එවංපබ්බජ්ජාසඞ්ොයතනඑකච්චරියංදළ්හං කයරයය. 

කථං  ණාවවස්සග් ට්යඨන එකච්චරියං දළ්හං කයරයය? යසො එවං 
පබ්බජියතො සමායනො එයකො අරඤ්ඤවනපත්ථානි පන්තානි යසනාසනානි
පටියසයවයය අප්පසද්දානි අප්පනිග්ය ොසානි විජනවාතානි
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මනුස්සරාහස්යසයයකානි පටිසල්ලානසාරුප්පානි. යසො එයකො  ච්යඡයය, 
එයකොතිට්යඨයය, එයකො නිසීයදයය, එයකොයසයයංකප්යපයය, එයකො ාමං
පිණ්ඩායපවියසයය, එයකො පටික්කයමයය, එයකොරයහොනිසීයදයය, එයකො
චඞ්කමං අධිට්යඨයය, එයකො චයරයය විහයරයය ඉරියයයය වත්යතයය
පායලයයයයපයයයායපයය.එවං  ණාවවස්සග් ට්යඨනඑකච්චරියංදළ්හං
කයරයයාති–එකච්චරියං දළ්හංකයරයය, ථිරංකයරයය, දළ්හංසමාදායනො
අස්ස, අවට්ඨිතසමාදායනො අස්සකුසයලසුධම්යමසූති – එකච්චරියං දළ්හං
කයිරා. 

නනියසයවථයමථුනන්ති. යමථුනධම්යමො නාමයයොයසොඅසද්ධම්යමො
 ාමධම්යමො…යප.…තංකාරණා වුච්චතියමථුනධම්යමො. යමථුනධම්මංන
යසයවයයනනියසයවයයනසංයසයවයයන පටියසයවයයනචයරයයන
සමාචයරයයනසමාදායවත්යතයයාති–නනියසයවථ යමථුනං. 

යතනාහෙ වා– 

‘‘එතමාදීනවංඤත්වා, මුනිපුබ්බාපයරඉධ; 
එකච්චරියංදළ්හංකයිරා, නනියසයවථයමථුන’’න්ති. 

57. 

වියවකඤ්යඤවසික්යෙථ, එතං අරිොනමුත්තමං; 

නයතනයසට්යඨොමඤ්යඤථ, සයව නිබ්බානසන්තියක. 

වියවකඤ්යඤව සික්යෙථාති. වියවයකොති තයයො වියවකා –
කායවියවයකො, චිත්තවියවයකො, උපධිවියවයකො. කතයමො 
කායවියවයකො…යප.… අයං උපධිවියවයකො. කායවියවයකො ච
වියවකට්ඨකායානං යනක්ෙම්මාභිරතානං. චිත්තවියවයකො ච
පරිසුද්ධචිත්තානං පරමයවොදානප්පත්තානං. උපධිවියවයකො ච නිරූපධීනං

පුග් ලානං විසඞ්ොර තානං. සික්ොති තිස්යසො සික්ො – අධිසීලසික්ො, 
අධිචිත්තසික්ො, අධිපඤ්ඤාසික්ො…යප.… අයං අධිපඤ්ඤාසික්ො. 

වියවකඤ්යඤව සික්යෙථාති වියවකඤ්යඤව සික්යෙයය ආචයරයය
සමාචයරයයසමාදාය වත්යතයයාති–වියවකඤ්යඤවසික්යෙථ. 

එතං අරිොනමුත්තමන්ති. අරිො වුච්චන්ති බුද්ධා ච බුද්ධසාවකා ච
පච්යචකබුද්ධා ච. අරියානං එතං අග් ං යසට්ඨං විසිට්ඨං පායමොක්ෙං
උත්තමංපවරංයදිදංවියවකචරියාති– එතංඅරියානමුත්තමං. 

න යතන යසට්යඨො මඤ්යඤථාති. කායවියවකචරියාය උන්නතිං න
කයරයය, උන්නමං න කයරයය, මානං න කයරයය, ථාමං න කයරයය, 
ථම්ෙං න කයරයය, න යතන මානං ජයනයය, න යතන ථද්යධො අස්ස
පත්ථද්යධො පග් හිතසියරොති–යතනයසට්යඨොනමඤ්යඤථ. 
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ස යව නිබ්බානසන්තියකති. යසො නිබ්බානස්ස සන්තියක සාමන්තා
ආසන්යනඅවිදූයරඋපකට්යඨති–සයවනිබ්බානසන්තියක. 

යතනාහෙ වා– 

‘‘වියවකඤ්යඤවසික්යෙථ, එතංඅරියානමුත්තමං; 
නයතනයසට්යඨොමඤ්යඤථ, සයවනිබ්බානසන්තියක’’ති. 

58. 

රිත්තස්සමුනියනොෙ යතො, කායමසු අනයපක්ඛියනො; 

ඔඝතිණ්ණස්සපිහෙන්ති, කායමසු ධිතාපජා.  

රිත්තස්ස මුනියනො ෙ යතොති. රිත්තස්ස විවිත්තස්ස පවිවිත්තස්ස, 
කායදුච්චරියතන රිත්තස්ස විවිත්තස්ස පවිවිත්තස්ස.
වචීදුච්චරියතන…යප.… මයනොදුච්චරියතන… රාය න… යදොයසන…
යමොයහන… යකොයධන… උපනායහන… මක්යෙන… පළායසන…
ඉස්සාය… මච්ඡරියයන… මායාය… සායඨයයයන… ථම්යෙන…
සාරම්යෙන… මායනන… අතිමායනන… මයදන… පමායදන…
සබ්බකියලයසහි…සබ්බදුච්චරියතහි…සබ්බදරයථහි…සබ්බපරිළායහහි… 
සබ්බසන්තායපහි… සබ්බාකුසලාභිසඞ්ොයරහි රිත්තස්ස විවිත්තස්ස

පවිවිත්තස්ස. මුනියනොති. යමොනංං වුච්චති ඤාණං…යප.… 

සඞ් ජාලමතිච්චයසොමුනි. ෙ යතොතිචරයතොවිහරයතොඉරියයතො වත්තයතො
පාලයයතොයපයයතොයාපයයතොති–රිත්තස්සමුනියනොචරයතො. 

කායමසු අනයපක්ඛියනොති. කාමාති උද්දානයතො ද්යව කාමා –
වත්ථුකාමාචකියලසකාමාච…යප.…ඉයම වුච්චන්තිවත්ථුකාමා…යප.…
ඉයමවුච්චන්තිකියලසකාමා.වත්ථුකායමපරිජානිත්වා කියලසකායමපහාය
පජහිත්වා වියනොයදත්වා බයන්තිං කරිත්වා අනොවං  යමත්වා කායමසු 
අනයපක්ෙමායනො චත්තකායමො වන්තකායමො මුත්තකායමො පහීනකායමො
පටිනිස්සට්ඨකායමො, වීතරාය ො චත්තරාය ො වන්තරාය ො මුත්තරාය ො
පහීනරාය ොපටිනිස්සට්ඨරාය ොනිච්ඡායතොනිබ්බුයතො සීතිභූයතො [සීතීභූයතො
(සී.)] සුෙප්පටිසංයවදී බ්රහ්මභූයතන අත්තනා විහරතීති – කායමසු
අනයපක්ඛියනො. 

ඔඝතිණ්ණස්සපිහෙන්ති, කායමසු ධිතා පජාති. පජාතිසත්තාධිවචනං 
පජා කායමසුරත්තාගිද්ධා ධිතාමුච්ඡිතාඅජ්යඣොසන්නාලග් ාලග්ගිතා
පලිබුද්ධා. යත කායමො ං තිණ්ණස්ස ෙයවො ං තිණ්ණස්ස දිට්යඨො ං
තිණ්ණස්ස අවිජ්යජො ං තිණ්ණස්ස සබ්බසඞ්ොරපථං තිණ්ණස්ස
උත්තිණ්ණස්ස නිත්තිණ්ණස්ස අතික්කන්තස්ස සමතික්කන්තස්ස
වීතිවත්තස්සපාරං තස්සපාරංපත්තස්ස අන්තං තස්ස අන්තංපත්තස්ස
යකොටිං  තස්ස යකොටිං පත්තස්ස පරියන්තං  තස්ස පරියන්තං පත්තස්ස
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යවොසානං  තස්ස යවොසානං පත්තස්ස තාණං  තස්ස තාණං පත්තස්ස
යලණං  තස්ස යලණං පත්තස්ස සරණං  තස්ස සරණං පත්තස්ස අෙයං
 තස්ස අෙයං පත්තස්ස අච්චුතං  තස්ස අච්චුතං පත්තස්ස අමතං  තස්ස
අමතංපත්තස්සනිබ්බානං තස්සනිබ්බානංපත්තස්සඉච්ඡන්තිසාදියන්ති 
පත්ථයන්ති පිහයන්ති අභිජප්පන්ති. යථා ඉණායිකාආනණයං [ආණණයං
(අට්ඨ.)] පත්යථන්ති පිහයන්ති, යථා ආබාධිකා ආයරො යං පත්යථන්ති
පිහයන්ති, යථාබන්ධනබද්ධාබන්ධනයමොක්ෙංපත්යථන්තිපිහයන්ති, යථා 
දාසා භුජිස්සං පත්යථන්ති පිහයන්ති, යථා කන්තාරද්ධානපක්ෙන්දා 
[කන්තාරද්ධානපක්ෙන්තා (සී.), කන්තාරද්ධානපක්ෙන්නා (සයා.)] 
යෙමන්තභූමිංපත්යථන්තිපිහයන්ති; එවයමවංපජාකායමසුරත්තා ගිද්ධා
 ධිතා මුච්ඡිතා අජ්යඣොසන්නා ලග් ා ලග්ගිතා පලිබුද්ධා යත කායමො ං 
තිණ්ණස්ස ෙයවො ං තිණ්ණස්ස…යප.… නිබ්බානං  තස්ස නිබ්බානං
පත්තස්ස ඉච්ඡන්ති සාදියන්ති පත්ථයන්ති පිහයන්ති අභිජප්පන්තීති –
ඔ තිණ්ණස්සපිහයන්ති, කායමසු ධිතාපජා. 

යතනාහෙ වා– 

‘‘රිත්තස්ස මුනියනොචරයතො, කායමසු අනයපක්ඛියනො; 
ඔ තිණ්ණස්සපිහයන්ති, කායමසු ධිතාපජා’’ති. 

තිස්සයමත්යතයයසුත්තනිද්යදයසොසත්තයමො. 

8. පසූ සුත්තනිද්යදයසො 

අථ පසූරසුත්තනිද්යදසංවක්ෙති– 

59. 

ඉයධව සුද්ධිංඉතිවාදෙන්ති, නාඤ්යඤසුධම්යමසු විසුද්ධිමාහු; 

ෙංනිස්සිතාතත්ථසුභංවදානා, පච්යෙකසච්යෙසුපුථූනිවිට්ඨා. 

ඉයධවසුද්ධිංඉතිවාදෙන්තීති.ඉයධව සුද්ධිංවිසුද්ධිංපරිසුද්ධිංමුත්තිං
විමුත්තිං පරිමුත්තිං වදන්ති කයථන්ති ෙණන්ති දීපයන්ති යවොහරන්ති.
‘‘සස්සයතො යලොයකො, ඉදයමව සච්චං යමො මඤ්ඤ’’න්ති සුද්ධිං විසුද්ධිං
පරිසුද්ධිං මුත්තිං විමුත්තිං පරිමුත්තිං වදන්තිකයථන්ති ෙණන්ති දීපයන්ති
යවොහරන්ති. ‘‘අසස්සයතො යලොයකො … අන්තවා යලොයකො… අනන්තවා
යලොයකො… තං ජීවං තං සරීරං… අඤ්ඤං ජීවං අඤ්ඤං සරීරං… යහොති
තථා යතොපරංමරණා… නයහොතිතථා යතොපරංමරණා…යහොතිචනච
යහොතිතථා යතොපරංමරණා…යනවයහොතිනනයහොති තථා යතොපරං
මරණා, ඉදයමවසච්චංයමො මඤ්ඤ’’න්තිසුද්ධිංවිසුද්ධිංපරිසුද්ධිං මුත්තිං
විමුත්තිං පරිමුත්තිං වදන්ති කයථන්ති ෙණන්ති දීපයන්ති යවොහරන්තීති – 
ඉයධවසුද්ධිංඉතිවාදයන්ති. 
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නාඤ්යඤසු ධම්යමසු විසුද්ධිමාහූති. අත්තයනො සත්ථාරං ධම්මක්ොනං
 ණංදිට්ඨිංපටිපදංමග් ංඨයපත්වාසබ්යබපරවායද ඛිපන්තිඋක්ඛිපන්ති
පරික්ඛිපන්ති.‘‘යසොසත්ථානසබ්බඤ්ඤූ, ධම්යමොන ස්වාක්ොයතො,  යණො
නසුප්පටිපන්යනො, දිට්ඨිනෙද්දිකා, පටිපදානසුපඤ්ඤත්තා, මග්ය ොන
නියයානියකො, නත්යථත්ථ සුද්ධිවාවිසුද්ධිවාපරිසුද්ධිවාමුත්තිවාවිමුත්ති
වාපරිමුත්තිවා, න තත්ථසුජ්ඣන්තිවාවිසුජ්ඣන්තිවාපරිසුජ්ඣන්තිවා
මුච්චන්තිවා විමුච්චන්ති වා පරිමුච්චන්ති වා, හීනානිහීනාඔමකාලාමකා
ඡතුක්කාපරිත්තා’’ති – එවමාහංසුඑවංවදන්තිඑවංකයථන්තිඑවංෙණන්ති
එවංදීපයන්තිඑවංයවොහරන්තීති– නාඤ්යඤසුධම්යමසුවිසුද්ධිමාහු. 

ෙං නිස්සිතා තත්ථ සුභං වදානාති. ෙං නිස්සිතාති යං සත්ථාරං
ධම්මක්ොනං  ණං දිට්ඨිං පටිපදං මග් ං නිස්සිතා ආනිස්සිතා [පතිට්ඨිතා
(සී.), සන්නිස්සිතා (සයා.)] අල්ලීනා උප තා අජ්යඣොසිතා අධිමුත්තා. 

තත්ථාතිසකායදිට්ඨියාසකායෙන්තියාසකායරුචියාසකාය ලද්ධියා. සුභං

වදානාති සුෙවාදා යසොෙනවාදා පණ්ඩිතවාදා ථිරවාදා [ධීරවාදා (සයා.)] 
ඤායවාදායහතුවාදාලක්ෙණවාදා කාරණවාදාඨානවාදාසකායලද්ධියාති–
යංනිස්සිතාතත්ථසුෙංවදානා. 

පච්යෙකසච්යෙසු පුථූ නිවිට්ඨාති. පුථූ සමණබ්රාහ්මණා පුථූ
පච්යචකසච්යචසු නිවිට්ඨා පතිට්ඨිතා අල්ලීනා උප තා අජ්යඣොසිතා
අධිමුත්තා. ‘‘සස්සයතො යලොයකො, ඉදයමව සච්චං යමො මඤ්ඤ’’න්ති
නිවිට්ඨා පතිට්ඨිතාඅල්ලීනාඋප තාඅජ්යඣොසිතාඅධිමුත්තා.‘‘අසස්සයතො
යලොයකො…යප.… යනව යහොති න න යහොති තථා යතො පරං මරණා, 
ඉදයමව සච්චං යමො මඤ්ඤ’’න්ති නිවිට්ඨා පතිට්ඨිතා අල්ලීනා උප තා
අජ්යඣොසිතාඅධිමුත්තාති – පච්යචකසච්යචසු පුථූනිවිට්ඨා. 

යතනාහෙ වා– 

‘‘ඉයධව සුද්ධිංඉතිවාදයන්ති, නාඤ්යඤසු ධම්යමසුවිසුද්ධිමාහු; 
යංනිස්සිතාතත්ථසුෙංවදානා, පච්යචකසච්යචසුපුථූ නිවිට්ඨා’’ති. 

60. 

යත වාදකාමාපරිසංවි ය්හ, බාලංදහන්තීමිථුඅඤ්ඤමඤ්ඤං; 

වදන්තියතඅඤ්ඤසිතාකයථොජ්ජං, පසංසකාමා කුසලාවදානා. 

යත වාදකාමා පරිසං වි ය්හාති. යත වාදකාමාති යත වාදකාමා

වාදත්ථිකා වාදාධිප්පායා වාදපුයරක්ොරා වාදපරියයසනං චරන්තා. පරිසං

වි ය්හාති ෙත්තියපරිසං බ්රාහ්මණපරිසං  හපතිපරිසං සමණපරිසං වි ්හ
ඔ ්හඅජ්යඣො ායහත්වාපවිසිත්වාති – යතවාදකාමාපරිසංවි ්හ. 
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බාලං දහන්තී මිථු අඤ්ඤමඤ්ඤන්ති. මිථූති ද්යව ජනා ද්යව
කලහකාරකා ද්යව ෙණ්ඩනකාරකා ද්යව ෙස්සකාරකා ද්යව විවාදකාරකා
ද්යවඅධිකරණකාරකාද්යවවාදියනොද්යවසල්ලාපකා; යත අඤ්ඤමඤ්ඤං
බාලයතො හීනයතො නිහීනයතො ඔමකයතො ලාමකයතො ඡතුක්කයතො
පරිත්තයතො දහන්ති පස්සන්ති දක්ෙන්ති ඔයලොයකන්ති නිජ්ඣායන්ති
උපපරික්ෙන්තීති–බාලංදහන්තී මිථුඅඤ්ඤමඤ්ඤං. 

වදන්ති යතඅඤ්ඤසිතාකයථොජ්ජන්ති.අඤ්ඤං සත්ථාරංධම්මක්ොනං
 ණං දිට්ඨිං පටිපදං මග් ං නිස්සිතා ආනිස්සිතා අල්ලීනා උප තා

අජ්යඣොසිතා අධිමුත්තා. කයථොජ්ජං වුච්චති කලයහො ෙණ්ඩනං විග් යහො

විවායදොයමධ ං.අථවා කයථොජ්ජන්ති අයනොජවන්තීනිසාකථාකයථොජ්ජං
වදන්ති, කලහංවදන්ති, ෙණ්ඩනංවදන්ති, විග් හං වදන්ති, විවාදංවදන්ති, 
යමධ ංවදන්තිකයථන්තිෙණන්තිදීපයන්තියවොහරන්තීති– වදන්තියත
අඤ්ඤසිතාකයථොජ්ජං. 

පසංසකාමා කුසලාවදානාති. පසංසකාමාති පසංසකාමා පසංසත්ථිකා
පසංසාධිප්පායා පසංසපුයරක්ොරා පසංසපරියයසනං චරන්තා. 

කුසලාවදානාති කුසලවාදා පණ්ඩිතවාදා ථිරවාදා ඤායවාදා යහතුවාදා
ලක්ෙණවාදා කාරණවාදා ඨානවාදා සකාය ලද්ධියාති – පසංසකාමා
කුසලාවදානා. 

යතනාහෙ වා– 

‘‘යත වාදකාමාපරිසංවි ්හ, බාලංදහන්තී මිථුඅඤ්ඤමඤ්ඤං; 
වදන්තියතඅඤ්ඤසිතාකයථොජ්ජං, පසංසකාමාකුසලාවදානා’’ති. 

61. 

යුත්යතොකථාෙංපරිසාෙමජ්යඣ, පසංසමිච්ඡං විනිඝාතියහොති; 

අපාහතස්මිංපනමඞ්කුයහොති, නින්දාෙයසො කුප්පති න්ධයමසී. 

යුත්යතො කථාෙංපරිසාෙමජ්යඣති.ෙත්තියපරිසායවාබ්රාහ්මණපරිසාය
වා  හපතිපරිසායවාසමණපරිසායවාමජ්යඣඅත්තයනොකථායංයුත්යතො
පයුත්යතො ආයුත්යතො සමායුත්යතො සම්පයුත්යතො කයථතුන්ති – යුත්යතො
කථායංපරිසායමජ්යඣ. 

පසංසමිච්ඡංවිනිඝාතියහොතීති. පසංසමිච්ඡන්තිපසංසංයථොමනංකිත්තිං
වණ්ණහාරියං ඉච්ඡන්යතො සාදියන්යතො පත්ථයන්යතො පිහයන්යතො

අභිජප්පන්යතො. විනිඝාති යහොතීති පුබ්යබව සල්ලාපා කථංකථී විනි ාතී
යහොති.‘‘ජයයොනුයෙොයමෙවිස්සති, පරාජයයොනුයෙොයමෙවිස්සති, කථං
නිග් හං කරිස්සාමි, කථං පටිකම්මං කරිස්සාමි, කථං වියසසං කරිස්සාමි, 
කථංපටිවියසසංකරිස්සාමි, කථංආයවඨියං [ආයවධියං(සයා.)] කරිස්සාමි, 
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කථං නිබ්යබඨියං [නිබ්යබධියං (සයා. ක.)] කරිස්සාමි, කථං යඡදං
කරිස්සාමි, කථං මණ්ඩලංකරිස්සාමී’’ති, එවංපුබ්යබවසල්ලාපාකථංකථී
විනි ාතියහොතීති– පසංසමිච්ඡංවිනි ාතියහොති. 

අපාහතස්මිං පන මඞ්කු යහොතීති. යය යත පඤ්හවීමංසකා පරිසා 
පාරිසජ්ජා පාසාරිකා [පාසනිකා (සයා.)], යත අපහරන්ති. ‘‘අත්ථාප තං
ෙණිත’’න්ති අත්ථයතො අපහරන්ති, ‘‘බයඤ්ජනාප තං ෙණිත’’න්ති 
බයඤ්ජනයතො අපහරන්ති, ‘‘අත්ථබයඤ්ජනාප තං ෙණිත’’න්ති
අත්ථබයඤ්ජනයතො අපහරන්ති, ‘‘අත්යථො යත දුන්නීයතො, බයඤ්ජනං යත
දුයරොපිතං, අත්ථබයඤ්ජනංයත දුන්නීතංදුයරොපිතං, නිග් යහොයතඅකයතො, 
පටිකම්මංයතදුක්කටං, වියසයසොයතඅකයතො, පටිවියසයසොයතදුක්කයටො, 
ආයවඨියා යත අකතා, නිබ්යබඨියා යත දුක්කටා, යඡයදො යත අකයතො, 
මණ්ඩලංයතදුක්කටංවිසමකථං දුක්කථිතං දුබ්ෙණිතං දුල්ලපිතං දුරුත්තං

දුබ්ොසිත’’න්ති අපහරන්ති. අපාහතස්මිං පන මඞ්කු යහොතීති. අපාහතස්මිං 
මඞ්කු යහොති පීළියතො  ට්ටියතො බයාධියතො යදොමනස්සියතො යහොතීති –
අපාහතස්මිංපනමඞ්කු යහොති. 

නින්දාෙ යසො කුප්පති  න්ධයමසීති. නින්දාය  රහාය අකිත්තියා
අවණ්ණහාරිකාය කුප්පති බයාපජ්ජති පතිට්ඨීයති, යකොපඤ්ච යදොසඤ්ච

අප්පච්චයඤ්ච පාතුකයරොතීති – නින්දාය යසො කුප්පති.  න්ධයමසීති
විරන්ධයමසී අපරද්ධයමසී ෙලිතයමසී  ළිතයමසී විවරයමසීති – නින්දාය
යසොකුප්පතිරන්ධයමසී. 

යතනාහෙ වා– 

‘‘යුත්යතොකථායංපරිසායමජ්යඣ, පසංසමිච්ඡංවිනි ාතියහොති; 
අපාහතස්මිං පන මඞ්කු යහොති, නින්දාය යසො කුප්පති 
රන්ධයමසී’’ති. 

62. 

ෙමස්ස වාදං පරිහීනමාහු, අපාහතං පඤ්හවිමංසකායස 

[පඤ්හවිමංසකායය(සයා.)] ; 

පරියදවතියසොෙතිහීනවායදො, උපච්ෙ ාමන්ති අනුත්ථුනාති. 

ෙමස්ස වාදං පරිහීනමාහූති යං තස්ස වාදං හීනං නිහීනං පරිහීනං
පරිහාපිතං න පරිපූරිතං, එවමාහංසු එවං කයථන්ති එවං ෙණන්ති එවං 
දීපයන්තිඑවංයවොහරන්තීති–යමස්සවාදංපරිහීනමාහු. 

අපාහතංපඤ්හවිමංසකායසති.යයයත පඤ්හවීමංසකාපරිසාපාරිසජ්ජා
පාසාරිකා, යත අපහරන්ති. ‘‘අත්ථාප තං ෙණිත’’න්ති අත්ථයතො
අපහරන්ති, ‘‘බයඤ්ජනාප තං ෙණිත’’න්ති බයඤ්ජනයතො අපහරන්ති, 
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‘‘අත්ථබයඤ්ජනාප තං ෙණිත’’න්ති අත්ථබයඤ්ජනයතො අපහරන්ති, 
‘‘අත්යථො යත දුන්නීයතො, බයඤ්ජනං යත දුයරොපිතං, අත්ථබයඤ්ජනං යත
දුන්නීතං දුයරොපිතං, නිග් යහො යත අකයතො, පටිකම්මං යත දුක්කටං, 
වියසයසොයතඅකයතො, පටිවියසයසොයතදුක්කයටො, ආයවඨියායතඅකතා, 
නිබ්යබඨියා යත දුක්කටා, යඡයදො යත අකයතො, මණ්ඩලං යත දුක්කටං
විසමකථං දුක්කථිතං දුබ්ෙණිතං දුල්ලපිතං දුරුත්තං දුබ්ොසිත’’න්ති, 
අපහරන්තීති–අපාහතංපඤ්හවිමංසකායස. 

පරියදවති යසොෙති හීනවායදොති. පරියදවතීති ‘‘අඤ්ඤං මයා ආවජ්ජිතං
අඤ්ඤං චින්තිතං අඤ්ඤං උපධාරිතං, අඤ්ඤං උපලක්ඛිතං යසො
මහාපක්යෙො මහාපරියසො මහාපරිවායරො; පරිසා චායං වග් ා, න සමග් ා; 
සමග් ායපරිසායයහතු කථාසල්ලායපොපුනෙඤ්ජිස්සාමී’’ති, යාඑවරූපා 
[යයොඑවරූයපො (සයා.)] වාචාපලායපොවිප්පලායපොලාලප්යපොලාලප්පායනා

ලාලප්පායිතත්තන්ති – පරියදවති. යසොෙතීති ‘‘තස්ස ජයයො’’ති යසොචති
‘‘ම්හං පරාජයයො’’ති යසොචති, ‘‘තස්ස ලායෙො’’ති යසොචති, ‘‘ම්හං
අලායෙො’’ති යසොචති, ‘‘තස්ස යයසො’’ති යසොචති, ‘‘ම්හං අයයසො’’ති
යසොචති, ‘‘තස්ස පසංසා’’ති යසොචති, ‘‘ම්හං නින්දා’’ති යසොචති, ‘‘තස්ස
සුෙ’’න්ති යසොචති, ‘‘ම්හං දුක්ෙ’’න්ති යසොචති, ‘‘යසො සක්කයතො
 රුකයතො මානියතො පූජියතො අපචියතො ලාභී 
චීවරපිණ්ඩපාතයසනාසනගිලානපච්චයයෙසජ්ජපරික්ොරානං, අහමස්මි
අසක්කයතො අ රුකයතො අමානියතො අපූජියතො අනපචියතො න ලාභී 
චීවරපිණ්ඩපාතයසනාසනගිලානපච්චයයෙසජ්ජපරික්ොරාන’’න්ති යසොචති
කිලමති පරියදවති උරත්තාළිංකන්දති සම්යමොහංආපජ්ජතීති – පරියදවති

යසොචති. හීනවායදොතිහීනවායදොනිහීනවායදොපරිහීනවායදොපරිහාපිතවායදො
න පරිපූරවායදොති–පරියදවතියසොචතිහීනවායදො. 

උපච්ෙ ාමන්තිඅනුත්ථුනාතීති.යසොමං වායදනවාදංඅච්ච ාඋපච්ච ා
අතික්කන්යතොසමතික්කන්යතොවීතිවත්යතොති.එවම්පි උපච්ච ාමන්ති.අථ
වාමංවායදනවාදංඅභිෙවිත්වාඅජ්යඣොත්ථරිත්වා පරියාදියිත්වාමද්දයිත්වා
චරති විහරතිඉරියතිවත්තතිපායලතියයපතියායපතීති. එවම්පිඋපච්ච ා
මන්ති. අනුත්ථුනා වුච්චති වාචා පලායපො විප්පලායපො ලාලප්යපො 
ලාලප්පායනාලාලප්පායිතත්තන්ති–උපච්ච ාමන්තිඅනුත්ථුනාති. 

යතනාහෙ වා– 

‘‘යමස්සවාදංපරිහීනමාහු, අපාහතංපඤ්හවිමංසකායස; 
පරියදවතියසොචතිහීනවායදො, උපච්ච ාමන්තිඅනුත්ථුනාතී’’ති. 

63. 

එයත විවාදාසමයණසුජාතා, එයතසුඋග්ඝාතිනිඝාතියහොති; 

එතම්පි දිස්වාවි යමකයථොජ්ජං, නහඤ්ඤදත්ථත්ථිපසංසලාභා. 
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එයත විවාදා සමයණසු ජාතාති. සමණාති යය යකචි ඉයතො බහිද්ධා
පරිබ්බජූප තා පරිබ්බජසමාපන්නා. එයත දිට්ඨිකලහා දිට්ඨිෙණ්ඩනා 
දිට්ඨිවිග් හාදිට්ඨිවිවාදාදිට්ඨියමධ ාසමයණසුජාතාසඤ්ජාතානිබ්බත්තා 
අභිනිබ්බත්තාපාතුභූතාති–එයතවිවාදාසමයණසුජාතා. 

එයතසු උග්ඝාතිනිඝාති යහොතීති. ජයපරාජයයො යහොති, ලාොලායෙො
යහොති, යසායයසො යහොති, නින්දාපසංසා යහොති, සුෙදුක්ෙං යහොති, 
යසොමනස්සයදොමනස්සං යහොති, ඉට්ඨානිට්ඨං යහොති, අනුනයපටි ං යහොති, 
උග් ාතිතනිග් ාතිතං යහොති, අනුයරොධවියරොයධො යහොති, ජයයන චිත්තං
උග් ාතිතං යහොති පරාජයයන චිත්තං නිග් ාතිතං යහොති, ලායෙන චිත්තං
උග් ාතිතං යහොති අලායෙන චිත්තං නිග් ාතිතං යහොති, යයසන චිත්තං
උග් ාතිතං යහොති අයයසන චිත්තං නිග් ාතිතං යහොති, පසංසාය චිත්තං
උග් ාතිතං යහොති නින්දාය චිත්තං නිග් ාතිතං යහොති, සුයෙන චිත්තං 
උග් ාතිතං යහොති දුක්යෙන චිත්තං නිග් ාතිතං යහොති, යසොමනස්යසන
චිත්තං උග් ාතිතං යහොති යදොමනස්යසන චිත්තං නිග් ාතිතං යහොති, 
උන්නතියා [උණ්ණතියා (සයා. ක.)] චිත්තං උග් ාතිතං යහොති ඔනතියා 
[ඔණතියා (සයා.ක.)] චිත්තංනිග් ාතිතංයහොතීති–එයතසුඋග් ාතිනි ාති
යහොති. 

එතම්පිදිස්වාවි යමකයථොජ්ජන්ති. එතම්පිදිස්වාතිඑතං ආදීනවංදිස්වා 
පස්සිත්වා තුලයිත්වා තීරයිත්වා විොවයිත්වා විභූතං කත්වා දිට්ඨිකලයහසු 

දිට්ඨිෙණ්ඩයනසු දිට්ඨිවිග් යහසු දිට්ඨිවිවායදසු දිට්ඨියමධය සූති – එතම්පි

දිස්වා වි යම කයථොජ්ජන්ති. කයථොජ්ජංං වුච්චති කලයහො ෙණ්ඩනං

විග් යහො විවායදො යමධ ං. අථවා කයථොජ්ජන්තිඅයනොජවන්තීනිසාකථා
කයථොජ්ජංනකයරයය, කලහං නකයරයය, ෙණ්ඩනංනකයරයය, විග් හං
න කයරයය, විවාදං න කයරයය, යමධ ං න කයරයය, 
කලහෙණ්ඩනවිග් හවිවාදයමධ ං පජයහයය වියනොයදයය බයන්තිං
කයරයය අනොවං  යමයය, කලහෙණ්ඩනවිග් හවිවාදයමධ ා ආරයතො
අස්ස විරයතො පටිවිරයතො නික්ෙන්යතො නිස්සයටො විප්පයුත්යතො
විසඤ්ඤුත්යතො විමරියාදිකයතන යචතසා විහයරයයාති – එතම්පි දිස්වා
විරයමකයථොජ්ජං. 

නහඤ්ඤදත්ථත්ථිපසංසලාභාති.පසංසලාො අඤ්යඤොඅත්යථොනත්ථි
අත්තත්යථො වා පරත්යථො වා උෙයත්යථො වා දිට්ඨධම්මියකො වා අත්යථො, 
සම්පරායියකො වා අත්යථො, උත්තායනො වා අත්යථො,  ම්භීයරො වා අත්යථො, 
ගූළ්යහො වා අත්යථො, පටිච්ඡන්යනො වා අත්යථො, යනයයයො වා අත්යථො, 
නීයතො වා අත්යථො, අනවජ්යජො වා අත්යථො, නික්කියලයසො වා අත්යථො, 
යවොදායනො වා අත්යථො, පරමත්යථො වා අත්යථො නත්ථි න සන්ති න
සංවිජ්ජන්තිනුපලබ්ෙන්තීති–නහඤ්ඤදත්ථත්ථි පසංසලාො. 

යතනාහ ෙ වා– 
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‘‘එයතවිවාදාසමයණසුජාතා, එයතසුඋග් ාතිනි ාතියහොති; 
එතම්පි දිස්වා විරයම කයථොජ්ජං, න හඤ්ඤදත්ථත්ථි
පසංසලාො’’ති. 

64. 

පසංසියතොවාපනතත්ථයහොති, අක්ොෙවාදංපරිසාෙ මජ්යඣ; 

යසො [යසොතං (සී.)] හස්සතීඋන්නමතී [උණ්ණමතී (සයා.ක.)] ෙ

යතන, පප්පුෙයතමත්ථංෙථාමයනො අහු. 

පසංසියතො වා පන තත්ථ යහොතීති. තත්ථාති සකාය දිට්ඨියා සකාය
ෙන්තියා සකාය රුචියා සකාය ලද්ධියා පසංසියතො යථොමියතො කිත්තියතො
වණ්ණියතොයහොතීති–පසංසියතොවාපනතත්ථයහොති. 

අක්ොෙවාදංපරිසාෙමජ්යඣති. ෙත්තියපරිසායවාබ්රාහ්මණපරිසායවා
 හපතිපරිසාය වා සමණපරිසාය වා මජ්යඣ අත්තයනො වාදං අක්ොය
ආචික්ඛිත්වාඅනුවාදංඅක්ොයආචික්ඛිත්වාථම්ෙයිත්වා බූ්රහයිත්වාදීපයිත්වා
යජොතයිත්වා යවොහරිත්වා පරිග් ණ්හිත්වාති – අක්ොය වාදං පරිසාය
මජ්යඣ. 

යසො හස්සතී උන්නමතී ෙ යතනාති. යසො යතන ජයත්යථන තුට්යඨො
යහොති හට්යඨො පහට්යඨො අත්තමයනො පරිපුණ්ණසඞ්කප්යපො. අථ වා 

දන්තවිදංසකං හසමායනො. යසො හස්සතීඋන්නමතී ෙ යතනාතියසො යතන 
ජයත්යථන උන්නයතො යහොති උන්නයමො ධයජො සම්පග් ායහො
යකතුකමයතාචිත්තස්සාති–යසොහස්සතීඋන්නමතීචයතන. 

පප්පුෙය තමත්ථංෙථාමයනො අහූති.තංජයත්ථංපප්පුයයපාපුණිත්වා 

අධි න්ත්වාවින්දිත්වාපටිලභිත්වා. ෙථාමයනොඅහූතියථා මයනොඅහු, යථා
චිත්යතො අහු, යථා සඞ්කප්යපො අහු, යථා විඤ්ඤායණො අහූති – පප්පුයය 
තමත්ථංයථාමයනොඅහු. 

යතනාහෙ වා– 

‘‘පසංසියතොවාපනතත්ථයහොති, අක්ොයවාදංපරිසායමජ්යඣ; 
යසො හස්සතී උන්නමතී ච යතන, පප්පුයය තමත්ථං යථා මයනො 
අහූ’’ති. 

65. 

ො උන්නතීසාස්සවිඝාතභූමි, මානාතිමානංවදයතපයනයසො; 

එතම්පිදිස්වානවිවාදයෙථ, නහියතනසුද්ධිං කුසලාවදන්ති. 

ො උන්නතී සාස්ස විඝාතභූමීති. යා උන්නති උන්නයමො ධයජො

සම්පග් ායහොයකතුකමයතාචිත්තස්සාති–යාඋන්නති. සාස්සවිඝාතභූමීති
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සා තස්ස වි ාතභූමි උප ාතභූමි පීළනභූමි  ට්ටනභූමි උපද්දවභූමි
උපසග් භූමීති–යාඋන්නතීසාස්සවි ාතභූමි. 

මානාතිමානං වදයත පයනයසොති. යසො පුග් යලො මානඤ්ච වදති
අතිමානඤ්චවදතීති–මානාතිමානංවදයතපයනයසො. 

එතම්පිදිස්වානවිවාදයෙථාති.එතං ආදීනවංදිස්වාපස්සිත්වාතුලයිත්වා
තීරයිත්වා විොවයිත්වා විභූතං කත්වා දිට්ඨිකලයහසු දිට්ඨිෙණ්ඩයනසු 

දිට්ඨිවිග් යහසු දිට්ඨිවිවායදසු දිට්ඨියමධය සූති – එතම්පි දිස්වා. න 

විවාදයෙථාති නකලහංකයරයයනෙණ්ඩනංකයරයයන විග් හංකයරයය
නවිවාදංකයරයය, නයමධ ංකයරයය, කලහෙණ්ඩනවිග් හවිවාදයමධ ං 
පජයහයය වියනොයදයය බයන්තිං කයරයය අනොවං  යමයය, 
කලහෙණ්ඩනවිග් හවිවාදයමධ ා ආරයතො අස්ස විරයතො පටිවිරයතො
නික්ෙන්යතො නිස්සයටො විප්පයුත්යතො විසඤ්ඤුත්යතො විමරියාදිකයතන
යචතසාවිහයරයයාති–එතම්පිදිස්වාන විවාදයයථ. 

න හි යතන සුද්ධිං කුසලා වදන්තීති. කුසලාති යය යත ෙන්ධකුසලා
ධාතුකුසලා ආයතනකුසලා පටිච්චසමුප්පාදකුසලා සතිපට්ඨානකුසලා 
සම්මප්පධානකුසලා ඉද්ධිපාදකුසලා ඉන්ද්රියකුසලා බලකුසලා
යබොජ්ඣඞ් කුසලා මග් කුසලා  ලකුසලා නිබ්බානකුසලා, යත කුසලා
දිට්ඨිකලයහන දිට්ඨිෙණ්ඩයනන දිට්ඨිවිග් යහන දිට්ඨිවිවායදන
දිට්ඨියමධය න සුද්ධිං විසුද්ධිං පරිසුද්ධිං, මුත්තිං විමුත්තිං පරිමුත්තිං න
වදන්තිනකයථන්තිනෙණන්තිනදීපයන්තින යවොහරන්තීති–නහියතන
සුද්ධිංකුසලාවදන්ති. 

යතනාහෙ වා– 

‘‘යාඋන්නතීසාස්සවි ාතභූමි, මානාතිමානංවදයතපයනයසො; 
එතම්පිදිස්වානවිවාදයයථ, නහියතනසුද්ධිංකුසලා වදන්තී’’ති. 

66. 

සූය ො ෙථා ාජොදාෙපුට්යඨො, අභි ජ්ජයමති පටිසූ මිච්ඡං; 

යෙයනවයසොයතනපයලහිසූ , පුබ්යබවනත්ථිෙදිදං යුධාෙ. 

සූය ො ෙථා  ාජොදාෙ පුට්යඨොති. සූය ොති සූයරො වීයරො වික්කන්යතො

අභීරූ අඡම්භී අනුත්රාසී අපලායී.  ාජොදාෙ පුට්යඨොති රාජොදනීයයන
රාජයෙොජනීයයන පුට්යඨො යපොසියතො අපාදියතො වඩ්ඪියතොති – සූයරො යථා
රාජොදායපුට්යඨො. 

අභි ජ්ජයමති පටිසූ මිච්ඡන්ති. යසො  ජ්ජන්යතො උග් ජ්ජන්යතො
අභි ජ්ජන්යතො එති උයපති උප ච්ඡති පටිසූරං පටිපුරිසං පටිසත්තුං
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පටිමල්ලං ඉච්ඡන්යතො සාදියන්යතො පත්ථයන්යතො පිහයන්යතො
අභිජප්පන්යතොති – අභි ජ්ජයමතිපටිසූරමිච්ඡං. 

යෙයනවයසොයතනපයලහිසූ ාති.යයයනවයසො දිට්ඨි තියකොයතන
පයලහි, යතන වජ, යතන  ච්ඡ, යතන අතික්කම, යසො තු්හං පටිසූයරො 
පටිපුරියසොපටිසත්තුපටිමල්යලොති–යයයනවයසොයතනපයලහිසූර. 

පුබ්යබව නත්ථි ෙදිදං යුධාොති. පුබ්යබව යබොධියා මූයල යය
පටියසනිකරා කියලසා පටියලොමකරා පටිකණ්ඩකකරා පටිපක්ෙකරා යත 
නත්ථි න සන්ති න සංවිජ්ජන්ති නුපලබ්ෙන්ති, පහීනා සමුච්ඡින්නා

වූපසන්තා පටිපස්සද්ධා අෙබ්බුප්පත්තිකා ඤාණග්ගිනා දඩ් ා. ෙදිදං 

යුධාොති යදිදං යුද්ධත්ථාය කලහත්ථාය ෙණ්ඩනත්ථාය විග් හත්ථාය
විවාදත්ථාය යමධ ත්ථායාති–පුබ්යබවනත්ථියදිදංයුධාය. 

යතනාහෙ වා– 

‘‘සූයරොයථාරාජොදායපුට්යඨො, අභි ජ්ජයමතිපටිසූරමිච්ඡං; 
යයයනවයසොයතනපයලහිසූර, පුබ්යබවනත්ථියදිදංයුධායා’’ති. 

67. 

යෙදිට්ඨමුග් ය්හවිවාදෙන්ති, ඉදයමව සච්ෙන්තිෙවාදෙන්ති; 

යතත්වංවදස්සූනහියතධඅත්ථි, වාදම්හි ජායතපටියසනිකත්තා. 

යෙ දිට්ඨමුග් ය්හ විවාදෙන්තීති යය ද්වාසට්ඨිදිට්ඨි තානං 
අඤ්ඤතරඤ්ඤතරං දිට්ඨි තං  යහත්වා  ණ්හිත්වා උග් ණ්හිත්වා
පරාමසිත්වා අභිනිවිසිත්වා විවාදයන්ති කලහං කයරොන්ති ෙණ්ඩනං
කයරොන්ති ‘විග් හංකයරොන්තිවිවාදංකයරොන්ති, යමධ ංකයරොන්ති–‘‘න
ත්වං ඉමංධම්මවිනයංආජානාසි, අහංඉමංධම්මවිනයංආජානාමි, කිංත්වං
ඉමං ධම්මවිනයං ආජානිස්සසි, මිච්ඡාපටිපන්යනො ත්වමසි, අහමස්මි
සම්මාපටිපන්යනො, සහිතං යම, අසහිතං යත, පුයර වචනීයං පච්ඡා අවච, 
පච්ඡා වචනීයං පුයර අවච, අධිචිණ්ණංයත විපරාවත්තං, ආයරොපියතො යත
වායදො, නිග් හියතො ත්වමසි, චර වාදප්පයමොක්ොය, නිබ්යබයඨහි වා සයච 
පයහොසී’’ති–යයදිට්ඨිමුග් ්හ විවාදයන්ති. 

ඉදයමවසච්ෙන්තිෙවාදෙන්තීති. ‘‘සස්සයතොයලොයකො, ඉදයමවසච්චං
යමො මඤ්ඤ’’න්ති වාදයන්ති කයථන්ති ෙණන්ති දීපයන්ති යවොහරන්ති.
‘‘අසස්සයතොයලොයකො…යප.…යනවයහොතිනනයහොතිතථා යතොපරං
මරණා, ඉදයමව සච්චං යමො මඤ්ඤ’’න්ති වාදයන්ති කයථන්ති ෙණන්ති
දීපයන්තියවොහරන්තීති– ඉදයමවසච්චන්තිචවාදයන්ති. 

යතත්වං වදස්සූ න හි යතධ අත්ථි, වාදම්හි ජායත පටියසනිකත්තාති.
යත ත්වං දිට්ඨි තියක වදස්සු වායදන වාදං, නිග් යහන නිග් හං, 
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පටිකම්යමන පටිකම්මං, වියසයසන වියසසං, පටිවියසයසන පටිවියසසං, 
ආයවඨියාය ආයවඨියං, නිබ්යබඨියාය නිබ්යබඨියං, යඡයදන යඡදං, 
මණ්ඩයලනමණ්ඩලං, යත තු්හංපටිසූරාපටිපුරිසාපටිසත්තූපටිමල්ලාති–

යතත්වං වදස්සූනහියතධඅත්ථි. වාදම්හිජායතපටියසනිකත්තාති. වායද
ජායත සඤ්ජායත නිබ්බත්යත අභිනිබ්බත්යත පාතුභූයතයයව
පටියසනිකත්තා [පටියසනිකතා (ක.), එවං යසයසසු තීසු පයදසුපි] 
පටියලොමකත්තා පටිෙණ්ඩකත්තා පටිපක්ෙකත්තා කලහං කයරයයං
ෙණ්ඩනංකයරයයං විග් හංකයරයයංවිවාදංකයරයයංයමධ ංකයරයයං, 
යත නත්ථි න සන්ති න සංවිජ්ජන්ති නුපලබ්ෙන්ති, පහීනා…යප.…
ඤාණග්ගිනා දඩ් ාති – යතත්වං වදස්සූන හි යතධ අත්ථි වාදම්හි ජායත
පටියසනිකත්තා. 

යතනාහෙ වා– 

‘‘යයදිට්ඨිමුග් ්හවිවාදයන්ති, ඉදයමවසච්චන්තිච වාදයන්ති; 
යත ත්වං වදස්සූ න හි යතධ අත්ථි, වාදම්හි ජායත
පටියසනිකත්තා’’ති. 

68. 

වියසනිකත්වාපනයෙෙ න්ති, දිට්ඨීහිදිට්ඨං අවිරුජ්ඣමානා; 

යතසුත්වංකිංලයභථපසූ , යෙසීධනත්ථි ප මුග් හීතං. 

වියසනිකත්වා පන යෙ ෙ න්තීති. යසනා වුච්චති මාරයසනා.
කායදුච්චරිතං මාරයසනා, වචීදුච්චරිතං මාරයසනා, මයනොදුච්චරිතං
මාරයසනා, යලොයෙො මාරයසනා, යදොයසො මාරයසනා, යමොයහො මාරයසනා, 
යකොයධො… උපනායහො… මක්යෙො… පළායසො… ඉස්සා… මච්ඡරියං…
මායා… සායඨයයං… ථම්යෙො… සාරම්යෙො… මායනො… අතිමායනො…
මයදො…පමායදො…සබ්යබකියලසා…සබ්යබදුච්චරිතා… සබ්යබදරථා…
සබ්යබපරිළාහා…සබ්යබසන්තාපා…සබ්බාකුසලාභිසඞ්ොරාමාරයසනා. 

වුත්තඤ්යහතංෙ වතා– 

‘‘කාමායතපඨමායසනා, දුතියාඅරතිවුච්චති…යප.…; 
නනංඅසුයරොජිනාති, යජත්වාවලෙයතසුෙ’’න්ති. 

යයතොචතූහිඅරියමග්ය හිසබ්බාචමාරයසනාසබ්යබචපටියසනිකරා 
කියලසා ජිතා ච පරාජිතා ච ෙග් ා විප්පලුග් ා පරම්මුො, යතන වුච්චති

වියසනිකත්වාති. යෙති අරහන්යතො ඛීණාසවා. ෙ න්තීති චරන්ති විහරන්ති 
ඉරියන්ති වත්යතන්තිපායලන්තියයපන්තියායපන්තීති–වියසනිකත්වාපන
යයචරන්ති. 



ඛුද්දකනිකායය මහානිද්යදසපාළි අට්ඨකවග්ය ො 

116 

පටුන 

දිට්ඨීහි දිට්ඨං අවිරුජ්ඣමානාති. යයසං ද්වාසට්ඨි දිට්ඨි තානි පහීනානි
සමුච්ඡින්නානි වූපසන්තානි පටිපස්සද්ධානි අෙබ්බුප්පත්තිකානි
ඤාණග්ගිනා දඩ් ානි, යත දිට්ඨීහි දිට්ඨිං අවිරුජ්ඣමානා
අප්පටිවිරුජ්ඣමානාඅප්පහීයමානා අප්පටිහඤ්ඤමානාඅප්පටිහතමානාති–
දිට්ඨීහිදිට්ඨිංඅවිරුජ්ඣමානා. 

යතසු ත්වං කිං ලයභථ පසූ ාති. යතසු අරහන්යතසු ඛීණාසයවසු කිං
ලයෙථපටිසූරංපටිපුරිසංපටිසත්තුංපටිමල්ලන්ති–යතසු ත්වංකිංලයෙථ
පසූර. 

යෙසීධනත්ථිප මුග් හීතන්ති.යයසං අරහන්තානංඛීණාසවානං‘‘ඉදං
පරමං අග් ං යසට්ඨං විසිට්ඨං පායමොක්ෙං උත්තමං පවර’’න්ති  හිතං
පරාමට්ඨං අභිනිවිට්ඨං අජ්යඣොසිතං අධිමුත්තං, නත්ථි න සන්ති න 
සංවිජ්ජන්ති නුපලබ්ෙන්ති, පහීනං සමුච්ඡින්නං වූපසන්තං පටිපස්සද්ධං 
අෙබ්බුප්පත්තිකංඤාණග්ගිනාදඩ් න්ති–යයසීධනත්ථිපරමුග් හීතං. 

යතනාහෙ වා– 

‘‘වියසනිකත්වාපනයයචරන්ති, දිට්ඨීහිදිට්ඨිං අවිරුජ්ඣමානා; 
යතසුත්වංකිංලයෙථපසූර, යයසීධනත්ථි පරමුග් හීත’’න්ති. 

69. 

අථ ත්වංපවිතක්කමා මා, [පවිතක්කමා ම(සී.), සවිතක්කමා මා

(ක.)] මනසාදිට්ඨ තානි චින්තෙන්යතො; 

යධොයනනයු ංසමා මා, නහිත්වංසක්ෙසි සම්පොතයව. 

අථ ත්වං පවිතක්කමා මාති. අථාති පදසන්ධි පදසංසග්ය ො පදපාරිපූරී
අක්ෙරසමවායයො බයඤ්ජනසිලිට්ඨතා පදානුපුබ්බතායපතං – අථාති. 

පවිතක්කමා මාති තක්යකන්යතො විතක්යකන්යතො සඞ්කප්යපන්යතො
‘‘ජයයො නු යෙො යම ෙවිස්සති, පරාජයයො නු යෙො යම ෙවිස්සති, කථං
නිග් හං කරිස්සාමි, කථං පටිකම්මං කරිස්සාමි, කථං වියසසං කරිස්සාමි, 
කථං පටිවියසසංකරිස්සාමි, කථං ආයවඨියංකරිස්සාමි, කථංනිබ්යබඨියං
කරිස්සාමි, කථං යඡදං කරිස්සාමි, කථං මණ්ඩලං කරිස්සාමි’’ එවං
තක්යකන්යතො විතක්යකන්යතො සඞ්කප්යපන්යතො ආ යතොසි උප යතොසි
සම්පත්යතොසිමයාසද්ධිංසමා යතොසීති–අථත්වං පවිතක්කමා මා. 

මනසාදිට්ඨ තානිචින්තෙන්යතොති. මයනොතියංචිත්තංමයනොමානසං
හදයං පණ්ඩරං, මයනො මනායතනං මනින්ද්රියං විඤ්ඤාණං
විඤ්ඤාණක්ෙන්යධො තජ්ජා මයනොවිඤ්ඤාණධාතු. චිත්යතන දිට්ඨිං
චින්යතන්යතො විචින්යතන්යතො ‘‘සස්සයතො යලොයකො’’ති වා, ‘‘අසස්සයතො
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යලොයකො’’ති වා…යප.… ‘‘යනව යහොති න න යහොති තථා යතො පරං
මරණා’’තිවාති–මනසාදිට්ඨි තානි චින්තයන්යතො. 

යධොයනනයු ං සමා මා, නහිත්වං සක්ෙසි සම්පොතයවති. යධොනා 
වුච්චති පඤ්ඤා. යා පඤ්ඤා පජානනා…යප.… අයමොයහො ධම්මවිචයයො
සම්මාදිට්ඨි. කිංකාරණා යධොනා වුච්චති පඤ්ඤා? තාය පඤ්ඤාය
කායදුච්චරිතං ධුතඤ්ච යධොතඤ්ච සන්යධොතඤ්ච නිද්යධොතඤ්ච, 
වචීදුච්චරිතං…යප.…සබ්බාකුසලාභිසඞ්ොරාධුතාචයධොතාචසන්යධොතා
ච නිද්යධොතා ච. අථ වා සම්මාදිට්ඨියා මිච්ඡාදිට්ඨි… සම්මාසඞ්කප්යපන 
මිච්ඡාසඞ්කප්යපො…යප.…සම්මාවිමුත්තියාමිච්ඡාවිමුත්තිධුතාචයධොතාච
සන්යධොතා ච නිද්යධොතා ච. අථ වා අරියයන අට්ඨඞ්ගියකන මග්ය න
සබ්යබකියලසා…සබ්යබ දුච්චරිතා…සබ්යබදරථා…සබ්යබපරිළාහා…
සබ්යබසන්තාපා…සබ්බාකුසලාභිසඞ්ොරා ධුතාචයධොතාචසන්යධොතාච
නිද්යධොතාච.ෙ වාඉයමහියධොයනයයයහිධම්යමහිඋයපයතො සමුයපයතො 
උප යතො සමුප යතො උපපන්යනො සමුපපන්යනො සමන්නා යතො, තස්මා 
ෙ වායධොයනො.යසොධුතරාය ොධුතපායපොධුතකියලයසොධුතපරිළායහොති–
යධොයනොති. 

යධොයනනයු ං සමා මා, නහිත්වං සක්ෙසි සම්පොතයවති. පසූයරො
පරිබ්බාජයකො න පටිබයලො යධොයනන බුද්යධන ෙ වතා සද්ධිං යු ං
සමා මං සමා න්ත්වා යු ග් ාහං  ණ්හිත්වා සාකච්යඡතුං සල්ලපිතුං
සාකච්ඡං සමාපජ්ජිතුං. තං කිස්ස යහතු? පසූයරො පරිබ්බාජයකො හීයනො
නිහීයනො ඔමයකොලාමයකොඡතුක්යකොපරිත්යතො.යසොහිෙ වාඅග්ය ොච
යසට්යඨොච විසිට්යඨොචපායමොක්යෙොචඋත්තයමොචපවයරොච.යථාසයසො
න පටිබයලො මත්යතන මාතඞ්ය න සද්ධිං යු ං සමා මං සමා න්ත්වා
යු ග් ාහං  ණ්හිතුං; යථා යකොත්ථුයකොන පටිබයලො සීයහනමි රඤ්ඤා
සද්ධිං යු ං සමා මං සමා න්ත්වා යු ග් ාහං  ණ්හිතුං; යථා වච්ඡයකො
තරුණයකො යධනුපයකො නපටිබයලො උසයෙනචලකකුනා [බලක්කකුනා
(සයා.)] සද්ධිං යු ං සමා මං සමා න්ත්වා යු ග් ාහං  ණ්හිතුං; යථා
ධඞ්යකො න පටිබයලො  රුයළන යවනයතයයයන සද්ධිං යු ං සමා මං
සමා න්ත්වා යු ග් ාහං  ණ්හිතුං; යථා චණ්ඩායලොන පටිබයලො රඤ්ඤා
චක්කවත්තිනා සද්ධිං යු ං සමා මං සමා න්ත්වා යු ග් ාහං  ණ්හිතුං; 
යථා පංසුපිසාචයකො න පටිබයලො ඉන්යදන යදවරඤ්ඤා සද්ධිං යු ං
සමා මංසමා න්ත්වා යු ග් ාහං ණ්හිතුං; එවයමවපසූයරොපරිබ්බාජයකො
න පටිබයලො යධොයනන බුද්යධන ෙ වතා සද්ධිං යු ං සමා මං
සමා න්ත්වා යු ග් ාහං  ණ්හිත්වා සාකච්යඡතුං සල්ලපිතුං සාකච්ඡං
සමාපජ්ජිතුං. තං කිස්ස යහතු? පසූයරො පරිබ්බාජයකො හීනපඤ්යඤො
නිහීනපඤ්යඤො ඔමකපඤ්යඤො ලාමකපඤ්යඤො ඡතුක්කපඤ්යඤො
පරිත්තපඤ්යඤො. යසො හි ෙ වා මහාපඤ්යඤො පුථුපඤ්යඤො හාසපඤ්යඤො
ජවනපඤ්යඤොතික්ෙපඤ්යඤොනිබ්යබධිකපඤ්යඤො, පඤ්ඤාපයෙදකුසයලො 
පභින්නඤායණො අධි තපටිසම්භියදො, චතුයවසාරජ්ජප්පත්යතො දසබලධාරී, 
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පුරිසාසයෙො පුරිසසීයහො පුරිසනාය ො පුරිසාජඤ්යඤො පුරිසයධොර්යහො, 
අනන්තඤායණො අනන්තයතයජොඅනන්තයයසොඅඩ්ය ොමහද්ධයනොධනවා, 
යනතා වියනතා අනුයනතා, පඤ්ඤායපතා නිජ්ඣායපතා යපක්යෙතා
පසායදතා. යසො හි ෙ වා අනුප්පන්නස්ස මග් ස්ස උප්පායදතා, 
අසඤ්ජාතස්ස මග් ස්ස සඤ්ජයනතා, අනක්ොතස්ස මග් ස්ස අක්ොතා, 
මග් ඤ්ඤූ මග් විදූ මග් යකොවියදො මග් ානු ා ච පනස්ස එතරහි සාවකා
විහරන්තිපච්ඡා සමන්නා තා. 

යසො හි ෙ වා ජානං ජානාති පස්සං පස්සති, චක්ඛුභූයතොඤාණභූයතො 
ධම්මභූයතො බ්රහ්මභූයතො, වත්තා පවත්තා අත්ථස්ස නින්යනතා අමතස්ස
දාතා ධම්මස්සාමී තථා යතො; නත්ථි තස්ස ෙ වයතො අඤ්ඤාතං අදිට්ඨං
අවිදිතං අසච්ඡිකතංඅ ස්සිතං [අඵුසිතං(සයා.)] පඤ්ඤාය.අතීතං අනා තං
පච්චුප්පන්නං උපාදාය සබ්යබ ධම්මා සබ්බාකායරන බුද්ධස්ස ෙ වයතො
ඤාණමුයෙ ආපාථං ආ ච්ඡන්ති. යං කිඤ්චි යනයයං නාම අත්ථි ධම්මං
ජානිතබ්බං.අත්තත්යථො වාපරත්යථොවාඋෙයත්යථොවාදිට්ඨධම්මියකොවා
අත්යථො, සම්පරායියකො වා අත්යථො, උත්තායනො වා අත්යථො,  ම්භීයරො වා
අත්යථො, ගූළ්යහො වා අත්යථො, පටිච්ඡන්යනො වා අත්යථො, යනයයයො වා
අත්යථො, නීයතො වා අත්යථො, අනවජ්යජො වා අත්යථො, නික්කියලයසො වා 
අත්යථො, යවොදායනො වා අත්යථො, පරමත්යථො වා අත්යථො, සබ්බං තං
අන්යතොබුද්ධඤායණ පරිවත්තති. 

සබ්බං කායකම්මං බුද්ධස්ස ෙ වයතො ඤාණානුපරිවත්ති, සබ්බං
වචීකම්මං ඤාණානුපරිවත්ති, සබ්බං මයනොකම්මං ඤාණානුපරිවත්ති.
අතීයත බුද්ධස්ස ෙ වයතො අප්පටිහතං ඤාණං, අනා යත අප්පටිහතං
ඤාණං, පච්චුප්පන්යන අප්පටිහතං ඤාණං, යාවතකං යනයයං තාවතකං
ඤාණං, යාවතකංඤාණං තාවතකං යනයයං, යනයයපරියන්තිකංඤාණං, 
ඤාණපරියන්තිකං යනයයං, යනයයං අතික්කමිත්වා ඤාණං නප්පවත්තති, 
ඤාණං අතික්කමිත්වා යනයයපයථො නත්ථි.
අඤ්ඤමඤ්ඤපරියන්තට්ඨායියනො යත ධම්මා. යථා ද්වින්නං
සමුග් පටලානං සම්මා ඵුසිතානං යහට්ඨිමං සමුග් පටලං උපරිමං 
නාතිවත්තති, උපරිමං සමුග් පටලං යහට්ඨිමං නාතිවත්තති 
අඤ්ඤමඤ්ඤපරියන්තට්ඨායියනො; එවයමවබුද්ධස්සෙ වයතොයනයයඤ්ච 
ඤාණඤ්ච අඤ්ඤමඤ්ඤපරියන්තට්ඨායියනො; යාවතකං යනයයං තාවතකං
ඤාණං, යාවතකංඤාණං තාවතකං යනයයං, යනයයපරියන්තිකංඤාණං, 
ඤාණපරියන්තිකං යනයයං, යනයයං අතික්කමිත්වා ඤාණං නප්පවත්තති, 
ඤාණං අතික්කමිත්වා යනයයපයථො නත්ථි. 
අඤ්ඤමඤ්ඤපරියන්තට්ඨායියනො යත ධම්මා සබ්බධම්යමසු බුද්ධස්ස
ෙ වයතොඤාණං පවත්තති. 

සබ්යබධම්මාබුද්ධස්සෙ වයතොආවජ්ජනපටිබද්ධා ආකඞ්ෙපටිබද්ධා
මනසිකාරපටිබද්ධාචිත්තුප්පාදපටිබද්ධා.සබ්බසත්යතසු බුද්ධස්සෙ වයතො



ඛුද්දකනිකායය මහානිද්යදසපාළි අට්ඨකවග්ය ො 

119 

පටුන 

ඤාණං පවත්තති, සබ්යබසඤ්ච සත්තානං ෙ වා ආසයං ජානාති අනුසයං 
ජානාති චරිතං ජානාති අධිමුත්තිං ජානාති. අප්පරජක්යෙ මහාරජක්යෙ 
තික්ඛින්ද්රියයමුදින්ද්රියයස්වාකායරද්වාකායරසුවිඤ්ඤාපයයදුවිඤ්ඤාපයය 
ෙබ්බාෙබ්යබ සත්යත පජානාති. සයදවයකො යලොයකො සමාරයකො
සබ්රහ්මයකො සස්සමණබ්රාහ්මණී පජා සයදවමනුස්සා අන්යතොබුද්ධඤායණ
පරිවත්තති. 

යථා යය යකචි මච්ඡකච්ඡපා අන්තමයසො තිමිතිමිඞ් ලං උපාදාය 
අන්යතොමහාසමුද්යද පරිවත්තන්ති; එවයමව සයදවයකො යලොයකො
සමාරයකො සබ්රහ්මයකො සස්සමණබ්රාහ්මණී පජා සයදවමනුස්සා
අන්යතොබුද්ධඤායණපරිවත්තති.යථායයයකචි පක්ඛීඅන්තමයසො රුළං
යවනයතයයංඋපාදායආකාසස්සපයදයසපරිවත්තන්ති; එවයමවයයපි යත
සාරිපුත්තසමා පඤ්ඤාය යතපි බුද්ධඤාණස්ස පයදයස පරිවත්තන්ති. 
බුද්ධඤාණංයදවමනුස්සානංපඤ්ඤං රිත්වා අභිෙවිත්වාතිට්ඨතියයව. 

යයපි යත ෙත්තියපණ්ඩිතා බ්රාහ්මණපණ්ඩිතා  හපතිපණ්ඩිතා 
සමණපණ්ඩිතානිපුණාකතපරප්පවාදා වාලයවධිරූපා.යවොභින්දන්තා [යත 
භින්දන්තා(ක.)] මඤ්යඤචරන්තිපඤ්ඤා යතනදිට්ඨි තානි. යතපඤ්යහ
අභිසඞ්ෙරිත්වාඅභිසඞ්ෙරිත්වාතථා යත උපසඞ්කමිත්වාපුච්ඡන්තිගූළ්හානි
ච පටිච්ඡන්නානි ච. කථිතා විසජ්ජිතාව යත පඤ්හා ෙ වතා යහොන්ති
නිද්දිට්ඨකාරණා උපක්ඛිත්තකා ච. යත ෙ වයතො සම්පජ්ජන්ති. අථ යෙො
ෙ වාවතත්ථඅතියරොචතියදිදංපඤ්ඤායාති– යධොයනනයු ංසමා මා, න
හිත්වංසක්ෙසිසම්පයාතයව. 

යතනාහෙ වා– 

‘‘අථත්වංපවිතක්කමා මා, මනසාදිට්ඨි තානිචින්තයන්යතො; 
යධොයනනයු ංසමා මා, නහිත්වංසක්ෙසිසම්පයාතයව’’ති. 

පසූරසුත්තනිද්යදයසොඅට්ඨයමො. 

9. මා ණ්ඩිෙසුත්තනිද්යදයසො 

අථ මා ණ්ඩියසුත්තනිද්යදසංවක්ෙති– 

70. 

දිස්වාන තණ්හංඅ තිං  ඤ්ෙ, නායහොසිඡන්යදොඅපි යමථුනස්මිං; 

කියමවිදංමුත්තකරීසපුණ්ණං, පාදාපිනං සම්ඵුසිතුංනඉච්යඡ. 

දිස්වානතණ්හංඅ තිං  ඤ්ෙ, නායහොසිඡන්යදො අපියමථුනස්මින්ති.
තණ්හඤ්ච අරතිඤ්ච ර ඤ්ච මාරධීතයරො දිස්වා පස්සිත්වා යමථුනධම්යම
ඡන්යදොවාරාය ොවායපමංවානායහොසීති–දිස්වානතණ්හං අරතිංර ඤ්ච
නායහොසිඡන්යදොඅපියමථුනස්මිං. 
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කියමවිදං මුත්තකරීසපුණ්ණං, පාදාපි නං සම්ඵුසිතුං න ඉච්යඡති.
කියමවිදං සරීරං මුත්තපුණ්ණංකරීසපුණ්ණං යසම්හපුණ්ණංරුහිරපුණ්ණං
අට්ඨිසඞ් ාතන්හාරුසම්බන්ධං රුධිරමංසාවයලපනං චම්මවිනද්ධං ඡවියා
පටිච්ඡන්නං ඡිද්දාවඡිද්දං උග් රන්තං පග් රන්තං කිමිසඞ් නියසවිතං
නානාකලිමලපරිපූරංපායදනඅක්කමිතුංනඉච්යඡයය, කුයතොපනසංවායසො 
වාසමා යමොවාති–කියමවිදං මුත්තකරීසපුණ්ණං, පාදාපිනං සම්ඵුසිතුංන
ඉච්යඡ. අනච්ඡරියඤ්යචතං මනුස්යසො දිබ්යබ කායම පත්ථයන්යතො
මානුසයක කායමනඉච්යඡයය, මානුසයකවාකායමපත්ථයන්යතො දිබ්යබ
කායම නඉච්යඡයය.යංත්වංඋයෙොපිනඉච්ඡසිනසාදියසිනපත්යථසින
පියහසි නාභිජප්පසි, කිං යත දස්සනං, කතමාය ත්වං දිට්ඨියා
සමන්නා යතොතිපුච්ඡතීති. 

යතනාහෙ වා– 

‘‘දිස්වානතණ්හංඅරතිංර ඤ්ච, නායහොසිඡන්යදොඅපි යමථුනස්මිං; 
කියමවිදං මුත්තකරීසපුණ්ණං, පාදාපිනං සම්ඵුසිතුංනඉච්යඡ’’ති. 

71. 

එතාදිසං යෙ තනංනඉච්ඡසි, නාරිංනරින්යදහිබහූහිපත්ථිතං; 

දිට්ඨ තංසීලවතංනුජීවිතං, භවූපපත්තිඤ්ෙ වයදසිකීදිසං. 

72. 

ඉදං වදාමීති න තස්ස යහොති, [මා ණ්ඩිොති [මා න්දියාති (සී.

සයා.)] භ වා] 

ධම්යමසුනිච්යඡෙයසමුග් හීතං; 

පස්සඤ්ෙදිට්ඨීසුඅනුග් හාෙ, අජ්ඣත්තසන්තිංපචිනංඅදස්සං. 

ඉදං වදාමීති න තස්ස යහොතීති. ඉදං වදාමීති ඉදං වදාමි, එතං වදාමි, 
එත්තකං වදාමි, එත්තාවතා වදාමි, ඉදං දිට්ඨි තං වදාමි – ‘‘සස්සයතො
යලොයකො’’ති වා…යප.… ‘‘යනව යහොති න න යහොති තථා යතො පරං

මරණා’’තිවා. නතස්සයහොතීතිනම්හංයහොති, ‘‘එත්තාවතාවදාමී’’තින
තස්සයහොතීති–ඉදංවදාමීතිනතස්සයහොති. 

මා ණ්ඩිොති ෙ වා තං බ්රාහ්මණං නායමන ආලපති. භ වාති
 ාරවාධිවචනං…යප.… සච්ඡිකාපඤ්ඤත්තියදිදංෙ වාති–මා ණ්ඩියාති
ෙ වා. 

ධම්යමසු නිච්යඡෙය සමුග් හීතන්ති. ධම්යමසූති ද්වාසට්ඨියා

දිට්ඨි යතසු. නිච්යඡෙයාති නිච්ඡිනිත්වා විනිච්ඡිනිත්වා විචිනිත්වා 
පවිචිනිත්වා තුලයිත්වා තීරයිත්වා විොවයිත්වා විභූතංකත්වා, ඔධිග් ායහො 
බිලග් ායහො වරග් ායහො යකොට්ඨාසග් ායහො උච්චයග් ායහො 
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සමුච්චයග් ායහො, ‘‘ඉදං සච්චං තච්ඡං තථං භූතං යාථාවං අවිපරීත’’න්ති
 හිතං පරාමට්ඨංඅභිනිවිට්ඨංඅජ්යඣොසිතං අධිමුත්තං, නත්ථින සන්තින
සංවිජ්ජති නුපලබ්ෙති, පහීනං සමුච්ඡින්නං වූපසන්තං පටිපස්සද්ධං 
අෙබ්බුප්පත්තිකංඤාණග්ගිනාදඩ් න්ති–ධම්යමසුනිච්යඡයයසමුග් හීතං. 

පස්සඤ්ෙදිට්ඨීසුඅනුග් හාොති. දිට්ඨීසුආදීනවංපස්සන්යතොදිට්ඨියයො
න  ණ්හාමි න පරාමසාමි නාභිනිවිසාමි. අථ වා න  ණ්හිතබ්බා න
පරාමසිතබ්බානාභිනිවිසිතබ්බාති.එවම්පිපස්සඤ්චදිට්ඨීසු අනුග් හාය. 

අථ වා ‘‘සස්සයතො යලොයකො, ඉදයමව සච්චං යමො මඤ්ඤ’’න්ති 
දිට්ඨි තයමතං දිට්ඨි හනං දිට්ඨිකන්තායරො දිට්ඨිවිසූකායිකං
දිට්ඨිවිප් න්දිතං දිට්ඨිසඤ්යඤොජනං, සදුක්ෙං සවි ාතං සඋපායාසං
සපරිළාහං, න නිබ්බිදාය න විරා ාය න නියරොධාය න උපසමාය න
අභිඤ්ඤාය න සම්යබොධාය න නිබ්බානාය සංවත්තතීති. දිට්ඨීසු ආදීනවං
පස්සන්යතො දිට්ඨියයො න  ණ්හාමින පරාමසාමි නාභිනිවිසාමි. අථ වා න
 ණ්හිතබ්බානපරාමසිතබ්බා නාභිනිවිසිතබ්බාති.එවම්පිපස්සඤ්චදිට්ඨීසු
අනුග් හාය. 

අථවා‘‘අසස්සයතො යලොයකො, අන්තවායලොයකො, අනන්තවායලොයකො, 
තං ජීවං තං සරීරං, අඤ්ඤං ජීවං අඤ්ඤං සරීරං, යහොති තථා යතො පරං
මරණා, නයහොතිතථා යතොපරංමරණා, යහොතිචනචයහොතිතථා යතො
පරං මරණා, යනව යහොති න න යහොති තථා යතො පරං මරණා, ඉදයමව
සච්චං යමො මඤ්ඤ’’න්ති දිට්ඨි තයමතං දිට්ඨි හනං දිට්ඨිකන්තායරො 
දිට්ඨිවිසූකායිකං දිට්ඨිවිප් න්දිතං දිට්ඨිසඤ්යඤොජනං, සදුක්ෙං සවි ාතං
සඋපායාසංසපරිළාහංනනිබ්බිදායනවිරා ායන නියරොධායනඋපසමාය
නඅභිඤ්ඤායනසම්යබොධායනනිබ්බානායසංවත්තතීති.දිට්ඨීසු ආදීනවං
පස්සන්යතො දිට්ඨියයො න  ණ්හාමින පරාමසාමිනාභිනිවිසාමි. අථ වා න 
 ණ්හිතබ්බානපරාමසිතබ්බානාභිනිවිසිතබ්බාති.එවම්පිපස්සඤ්චදිට්ඨීසු 
අනුග් හාය. 

අථවාඉමාදිට්ඨියයොඑවං හිතාඑවංපරාමට්ඨාඑවං තිකා ෙවිස්සන්ති
එවංඅභිසම්පරායාති.දිට්ඨීසුආදීනවංපස්සන්යතොදිට්ඨියයොන ණ්හාමි න
පරාමසාමි නාභිනිවිසාමි. අථ වා න  ණ්හිතබ්බා න පරාමසිතබ්බා
නාභිනිවිසිතබ්බාති. එවම්පිපස්සඤ්චදිට්ඨීසුඅනුග් හාය. 

අථවාඉමාදිට්ඨියයොනිරයසංවත්තනිකාතිරච්ඡානයයොනිසංවත්තනිකා 
යපත්තිවිසයසංවත්තනිකාති. දිට්ඨීසු ආදීනවං පස්සන්යතො දිට්ඨියයො න
 ණ්හාමි න පරාමසාමි නාභිනිවිසාමි. අථ වා න  ණ්හිතබ්බා න
පරාමසිතබ්බා නාභිනිවිසිතබ්බාති.එවම්පිපස්සඤ්චදිට්ඨීසුඅනුග් හාය. 

අථ වා ඉමා දිට්ඨියයො අනිච්චා සඞ්ෙතා පටිච්චසමුප්පන්නා ෙයධම්මා
වයධම්මා විරා ධම්මා නියරොධධම්මාති. දිට්ඨීසු ආදීනවං පස්සන්යතො 
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දිට්ඨියයොන ණ්හාමිනපරාමසාමිනාභිනිවිසාමි.අථවාන ණ්හිතබ්බාන 
පරාමසිතබ්බානාභිනිවිසිතබ්බාති.එවම්පිපස්සඤ්චදිට්ඨීසුඅනුග් හාය. 

අජ්ඣත්තසන්තිං පචිනං අදස්සන්ති. අජ්ඣත්තසන්තිං අජ්ඣත්තං
රා ස්ස සන්තිං, යදොසස්ස සන්තිං, යමොහස්ස සන්තිං, යකොධස්ස… 
උපනාහස්ස… මක්ෙස්ස … පළාසස්ස… ඉස්සාය… මච්ඡරියස්ස … 
මායාය… සායඨයයස්ස… ථම්ෙස්ස… සාරම්ෙස්ස… මානස්ස… 
අතිමානස්ස… මදස්ස… පමාදස්ස… සබ්බකියලසානං…
සබ්බදුච්චරිතානං… සබ්බදරථානං… සබ්බපරිළාහානං…
සබ්බසන්තාපානං… සබ්බාකුසලාභිසඞ්ොරානං සන්තිං උපසන්තිං 

වූපසන්තිං නිබ්බුතිං පටිපස්සද්ධිං සන්තිං. පචිනන්ති පචිනන්යතො
විචිනන්යතො පවිචිනන්යතොතුලයන්යතොතීරයන්යතො විොවයන්යතො විභූතං 
කයරොන්යතො, ‘‘සබ්යබ සඞ්ොරා අනිච්චා’’ති පචිනන්යතො විචිනන්යතො
පවිචිනන්යතො තුලයන්යතොතීරයන්යතොවිොවයන්යතොවිභූතංකයරොන්යතො, 
‘‘සබ්යබ සඞ්ොරා දුක්ො’’ති… ‘‘සබ්යබ ධම්මා අනත්තා’’ති පචිනන්යතො
විචිනන්යතො පවිචිනන්යතො… ‘‘යං කිඤ්චි සමුදයධම්මං, සබ්බං තං
නියරොධධම්ම’’න්ති පචිනන්යතො විචිනන්යතො පවිචිනන්යතො තුලයන්යතො

තීරයන්යතොවිොවයන්යතොවිභූතංකයරොන්යතො. අදස්සන්තිඅදස්සංඅදක්ඛිං
අපස්සිංපටිවිජ්ඣින්ති– අජ්ඣත්තසන්තිංපචිනංඅදස්සං. 

යතනාහෙ වා– 

‘‘ඉදංවදාමීතිනතස්සයහොති, [මා ණ්ඩියාතිෙ වා] 
ධම්යමසුනිච්යඡයයසමුග් හීතං; 
පස්සඤ්චදිට්ඨීසුඅනුග් හාය; 
අජ්ඣත්තසන්තිංපචිනංඅදස්ස’’න්ති. 

73. 

විනිච්ඡොොනිපකප්පිතානි, [ඉති මා ණ්ඩියෙො] 

යතයවමුනීබ්රූසිඅනුග් හාෙ; 

අජ්ඣත්තසන්තීතිෙයමතමත්ථං, කථංනුධීය හි පයවදිතංතං. 

විනිච්ඡො ොනි පකප්පිතානීති. විනිච්ඡයා වුච්චන්ති ද්වාසට්ඨි

දිට්ඨි තානි දිට්ඨිවිනිච්ඡයා. පකප්පිතානීති කප්පිතා පකප්පිතා අභිසඞ්ෙතා
සණ්ඨපිතාතිපි පකප්පිතා. අථ වා අනිච්චා සඞ්ෙතා පටිච්චසමුප්පන්නා 
ෙයධම්මා වයධම්මා විරා ධම්මා නියරොධධම්මා විපරිණාමධම්මාතිපි
පකප්පිතාති– විනිච්ඡයායානිපකප්පිතානි. 

ඉති මා ණ්ඩියෙොති. ඉතීති පදසන්ධි පදසංසග්ය ො පදපාරිපූරී
අක්ෙරසමවායයො බයඤ්ජනසිලිට්ඨතා පදානුපුබ්බතායපතං – ඉතීති. 
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මා ණ්ඩියෙොති තස්ස බ්රාහ්මණස්ස නාමං සඞ්ො සමඤ්ඤා පඤ්ඤත්ති
යවොහායරො–ඉතිමා ණ්ඩියයොති. 

යත යවමුනීබ්රූසිඅනුග් හාෙ, අජ්ඣත්තසන්තීතිෙයමතමත්ථන්ති. යත

යවති ද්වාසට්ඨි දිට්ඨි තානි. මුනීති. යමොනං වුච්චති ඤාණං…යප.… 

සඞ් ජාලමතිච්ච යසො මුනීති. අනුග් හාොති දිට්ඨීසු ආදීනවං පස්සන්යතො
දිට්ඨියයො න  ණ්හාමි න පරාමසාමි නාභිනිවිසාමීති ච ෙණසි, 

අජ්ඣත්තසන්තීති චෙණසි. ෙයමතමත්ථන්තියං පරමත්ථන්ති – යතයව
මුනීබ්රූසිඅනුග් හාය, අජ්ඣත්තසන්තීතියයමතමත්ථං. 

කථංනුධීය හිපයවදිතංතන්ති. කථංූපතිපදංසංසයපුච්ඡාවිමතිපුච්ඡා
ද්යවළ්හකපුච්ඡා අයනකංසපුච්ඡා, එවංනුයෙොනනුයෙොකිංනුයෙොකථං

නු යෙොති – කථං නු. ධීය හීති ධීයරහි පණ්ඩියතහි පඤ්ඤවන්යතහි 
[පඤ්ඤාවන්යතහි (සී. සයා.)] බුද්ධිමන්යතහි ඤාණීහි විොවීහි යමධාවීහි. 

පයවදිතන්ති යවදිතං පයවදිතං ආචික්ඛිතං යදසිතං පඤ්ඤාපිතං පට්ඨපිතං
විවටං විෙත්තංඋත්තානීකතංපකාසිතන්ති – කථංනුධීයරහිපයවදිතංතං. 

යතනාහයසොබ්රාහ්මයණො– 

‘‘විනිච්ඡයා යානිපකප්පිතානි, [ඉති මා ණ්ඩියයො] 
යතයවමුනීබ්රූසිඅනුග් හාය; 
අජ්ඣත්තසන්තීතියයමතමත්ථං, කථංනුධීයරහිපයවදිතං ත’’න්ති. 

74. 

නදිට්ඨොනසුතිොනඤායණන, [මා ණ්ඩිොති භ වා] 

සීලබ්බයතනාපිනසුද්ධිමාහ; 

අදිට්ඨොඅස්සුතිොඅඤාණා, අසීලතාඅබ්බතායනොපි යතන; 

එයතෙනිස්සජ්ජඅනුග් හාෙ, සන්යතොඅනිස්සාෙ භවංනජප්යප. 

න දිට්ඨො න සුතිො න ඤායණනාති. දිට්යඨනාපි සුද්ධිං විසුද්ධිං 
පරිසුද්ධිං, මුත්තිංවිමුත්තිංපරිමුත්තිංනාහනකයථසිනෙණසිනදීපයසින 
යවොහරසි; සුයතනාපි සුද්ධිං විසුද්ධිං පරිසුද්ධිං, මුත්තිං විමුත්තිං පරිමුත්තිං
නාහ න කයථසි න ෙණසි න දීපයසි න යවොහරසි; දිට්ඨසුයතනාපි සුද්ධිං 
විසුද්ධිංපරිසුද්ධිං, මුත්තිංවිමුත්තිංපරිමුත්තිංනාහනකයථසිනෙණසින 
දීපයසිනයවොහරසි; ඤායණනාපිසුද්ධිංවිසුද්ධිංපරිසුද්ධිං, මුත්තිංවිමුත්තිං 
පරිමුත්තිංනාහනකයථසිනෙණසිනදීපයසිනයවොහරසීති–නදිට්ඨියා
නසුතියාන ඤායණන. 

මා ණ්ඩිොති ෙ වා තං බ්රාහ්මණං නායමන ආලපති. භ වාති
 ාරවාධිවචනං…යප.… සච්ඡිකාපඤ්ඤත්තියදිදංෙ වාති–මා ණ්ඩියාති
ෙ වා. 
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සීලබ්බයතනාපි න සුද්ධිමාහාති. සීයලනාපි සුද්ධිං විසුද්ධිං පරිසුද්ධිං, 
මුත්තිංවිමුත්තිංපරිමුත්තිංනාහනකයථසිනෙණසින දීපයසිනයවොහරසි; 
වයතනාපි සුද්ධිං විසුද්ධිං පරිසුද්ධිං, මුත්තිං විමුත්තිං පරිමුත්තිං නාහ න
කයථසි න ෙණසින දීපයසි න යවොහරසි; සීලබ්බයතනාපි සුද්ධිං විසුද්ධිං
පරිසුද්ධිං, මුත්තිංවිමුත්තිංපරිමුත්තිංනාහනකයථසිනෙණසින දීපයසින
යවොහරසීති–සීලබ්බයතනාපිනසුද්ධිමාහ. 

අදිට්ඨොඅස්සුතිොඅඤාණා, අසීලතාඅබ්බතා යනොපියතනාති.දිට්ඨිපි
ඉච්ඡිතබ්බා. දසවත්ථුකා සම්මාදිට්ඨි – අත්ථි දින්නං, අත්ථි යිට්ඨං, අත්ථි
හුතං, අත්ථි සුකතදුක්කටානං [සුකටදුක්කටානං (සී.)] කම්මානං  ලං
විපායකො, අත්ථි අයං යලොයකො, අත්ථි පයරො යලොයකො, අත්ථි මාතා, අත්ථි
පිතා, අත්ථිසත්තාඔපපාතිකා, අත්ථියලොයක සමණබ්රාහ්මණාසම්මග් තා 
[සමග් තා(ක.)] සම්මාපටිපන්නායයඉමඤ්චයලොකංපරඤ්චයලොකංසයං
අභිඤ්ඤා සච්ඡිකත්වා පයවයදන්තීති; සවනම්පි ඉච්ඡිතබ්බං – පරයතො
ය ොයසො, සුත්තං, ය යයං, යවයයාකරණං,  ාථා, උදානං, ඉතිවුත්තකං, 
ජාතකං, අබ්භුතධම්මං, යවදල්ලං; ඤාණම්පි ඉච්ඡිතබ්බං – 
කම්මස්සකතඤාණං, සච්චානුයලොමිකඤාණං [කම්මස්සකතං ඤාණං 
සච්චානුයලොමිකං ඤාණං (සී. ක.) ඤාණවිෙඞ්ය පි], අභිඤ්ඤාඤාණං, 
සමාපත්තිඤාණං; සීලම්පි ඉච්ඡිතබ්බං – පාතියමොක්ෙසංවයරො; වතම්පි
ඉච්ඡිතබ්බං – අට්ඨ ධුතඞ් ානි – ආරඤ්ඤිකඞ් ං, පිණ්ඩපාතිකඞ් ං, 
පංසුකූලිකඞ් ං, යතචීවරිකඞ් , සපදානචාරිකඞ් ං, ෙලුපච්ඡාෙත්තිකඞ් ං, 
යනසජ්ජිකඞ් ං, යථාසන්ථතිකඞ් න්ති. 

අදිට්ඨො අස්සුතිො අඤාණා, අසීලතා අබ්බතා යනොපි යතනාති. නාපි
සම්මාදිට්ඨිමත්යතන, නාපි සවනමත්යතන, නාපි ඤාණමත්යතන, නාපි
සීලමත්යතන, නාපි වතමත්යතන අජ්ඣත්තසන්තිං පත්යතො යහොති, නාපි
විනා එයතහි ධම්යමහි අජ්ඣත්තසන්තිං පාපුණාති. අපි ච සම්ොරා ඉයම
ධම්මා යහොන්ති අජ්ඣත්තසන්තිං පාපුණිතුං අධි න්තුං  ස්සිතුං 
සච්ඡිකාතුන්ති – අදිට්ඨියා අස්සුතියා අඤාණා අසීලතා අබ්බතා යනොපි
යතන. 

එයතෙනිස්සජ්ජඅනුග් හාොති. එයතතිකණ්හපක්ඛිකානංධම්මානං
සමුග් ාතයතො පහානං ඉච්ඡිතබ්බං, යතධාතුයකසු කුසයලසු ධම්යමසු
අතම්මයතා [අකම්මයතා(සී. ක.)] ඉච්ඡිතබ්බා, යයතොකණ්හපක්ඛියාධම්මා
සමුග් ාතපහායනන පහීනා යහොන්ති උච්ඡින්නමූලා තාලාවත්ථුකතා
අනොවංකතාආයතිං අනුප්පාදධම්මා, යතධාතුයකසුච කුසයලසුධම්යමසු
අතම්මයතායහොති, එත්තාවතාපින ණ්හාතින පරාමසතිනාභිනිවිසති.අථ
වා න  ණ්හිතබ්බා න පරාමසිතබ්බා නාභිනිවිසිතබ්බාති. එවම්පි එයත ච
නිස්සජ්ජඅනුග් හාය.යයතොතණ්හාචදිට්ඨිච මායනොචපහීනායහොන්ති
උච්ඡින්නමූලා තාලාවත්ථුකතා අනොවංකතා ආයතිං අනුප්පාදධම්මාති, 
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එත්තාවතාපි න  ණ්හාති න පරාමසති නාභිනිවිසතීති. එවම්පි එයත ච 
නිස්සජ්ජඅනුග් හාය. 

යයතො පුඤ්ඤාභිසඞ්ොයරො ච අපුඤ්ඤාභිසඞ්ොයරො ච 
ආයනඤ්ජාභිසඞ්ොයරො ච පහීනා යහොන්ති උච්ඡින්නමූලා තාලාවත්ථුකතා
අනොවංකතා ආයතිං අනුප්පාදධම්මාති, එත්තාවතාපි න  ණ්හාති න
පරාමසතිනාභිනිවිසතීති.එවම්පි එයතචනිස්සජ්ජඅනුග් හාය. 

සන්යතො අනිස්සාෙ භවං න ජප්යපති. සන්යතොති රා ස්ස සමිතත්තා
සන්යතො, යදොසස්ස සමිතත්තා සන්යතො, යමොහස්ස සමිතත්තා සන්යතො, 
යකොධස්ස… උපනාහස්ස… මක්ෙස්ස… පළාසස්ස… ඉස්සාය…
මච්ඡරියස්ස… මායාය… සායඨයයස්ස… ථම්ෙස්ස… සාරම්ෙස්ස… 
මානස්ස… අතිමානස්ස… මදස්ස… පමාදස්ස… සබ්බකියලසානං…
සබ්බදුච්චරිතානං… සබ්බදරථානං… සබ්බපරිළාහානං…
සබ්බසන්තාපානං… සබ්බාකුසලාභිසඞ්ොරානං සන්තත්තා සමිතත්තා
වූපසමිතත්තා විජ්ඣාතත්තා නිබ්බුතත්තා වි තත්තා පටිපස්සද්ධත්තා 
සන්යතොඋපසන්යතොවූපසන්යතොනිබ්බුයතොපටිපස්සද්යධොති–සන්යතො. 

අනිස්සාොති ද්යව නිස්සයා – තණ්හානිස්සයයො ච දිට්ඨිනිස්සයයො
ච…යප.… අයං තණ්හානිස්සයයො…යප.… අයං දිට්ඨිනිස්සයයො.
තණ්හානිස්සයං පහාය දිට්ඨිනිස්සයං පටිනිස්සජ්ජිත්වා චක්ඛුං අනිස්සාය, 
යසොතං අනිස්සාය,  ානං අනිස්සාය, ජිව්හං අනිස්සාය, කායං අනිස්සාය, 
මනං අනිස්සාය, රූයප… සද්යද…  න්යධ… රයස… ය ොට්ඨබ්යබ…
කුලං…  ණං… ආවාසං… ලාෙං… යසං… පසංසං… සුෙං… චීවරං…
පිණ්ඩපාතං… යසනාසනං… ගිලානපච්චයයෙසජ්ජපරික්ොරං… 
කාමධාතුං… රූපධාතුං… අරූපධාතුං… කාමෙවං… රූපෙවං…
අරූපෙවං… සඤ්ඤාෙවං… අසඤ්ඤාෙවං… 
යනවසඤ්ඤානාසඤ්ඤාෙවං… එකයවොකාරෙවං… චතුයවොකාරෙවං…
පඤ්චයවොකාරෙවං… අතීතං… අනා තං… පච්චුප්පන්නං…
දිට්ඨසුතමුතවිඤ්ඤාතබ්යබ ධම්යම අනිස්සාය අග් ණ්හිත්වා අපරාමසිත්වා

අනභිනිවිසිත්වාති – සන්යතො අනිස්සාය. භවං න ජප්යපති කාමෙවං න
ජප්යපයය, රූපෙවංනජප්යපයය, අරූපෙවංනජප්යපයයනප්පජප්යපයයන
අභිජප්යපයයාති–සන්යතොඅනිස්සායෙවංන ජප්යප. 

යතනාහ ෙ වා– 

‘‘නදිට්ඨියානසුතියානඤායණන, [මා ණ්ඩියාතිෙ වා] 
සීලබ්බයතනාපිනසුද්ධිමාහ; 
අදිට්ඨියාඅස්සුතියාඅඤාණා, අසීලතාඅබ්බතායනොපියතන; 
එයත ච නිස්සජ්ජ අනුග් හාය, සන්යතො අනිස්සාය ෙවං න 
ජප්යප’’ති. 
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75. 

යනො යෙ කි දිට්ඨොනසුතිොනඤායණන, [ඉතිමා ණ්ඩියෙො] 

සීලබ්බයතනාපිනසුද්ධිමාහ; 

අදිට්ඨොඅස්සුතිොඅඤාණා, අසීලතාඅබ්බතායනොපි යතන; 

මඤ්ඤාමහංයමොමුහයමවධම්මං, දිට්ඨොඑයක පච්යෙන්තිසුද්ධිං. 

යනො යෙ කි  දිට්ඨො න සුතිො න ඤායණනාති. දිට්ඨියාපි සුද්ධිං
විසුද්ධිංපරිසුද්ධිං, මුත්තිං විමුත්තිංපරිමුත්තිංනාහනකයථසිනෙණසින
දීපයසි න යවොහරසි; සුයතනාපි සුද්ධිං විසුද්ධිං පරිසුද්ධිං, මුත්තිං විමුත්තිං
පරිමුත්තිං… දිට්ඨසුයතනාපි සුද්ධිං විසුද්ධිං පරිසුද්ධිං, මුත්තිං විමුත්තිං
පරිමුත්තිං… ඤායණනාපි සුද්ධිං විසුද්ධිං පරිසුද්ධිං, මුත්තිං විමුත්තිං
පරිමුත්තිංනාහන කයථසින ෙණසිනදීපයසිනයවොහරසීති –යනොයච
කිරදිට්ඨියාන සුතියානඤායණන. 

ඉති මා ණ්ඩියෙොති ඉතීති පදසන්ධි…යප.…. මා ණ්ඩියෙොති තස්ස 
බ්රාහ්මණස්සනාමං…යප.…ඉතිමා ණ්ඩියයො. 

සීලබ්බයතනාපි න සුද්ධිමාහාති. සීයලනාපි සුද්ධිං විසුද්ධිං
පරිසුද්ධිං…යප.… වයතනාපි සුද්ධිං විසුද්ධිං පරිසුද්ධිං…යප.…
සීලබ්බයතනාපිසුද්ධිංවිසුද්ධිංපරිසුද්ධිං, මුත්තිං විමුත්තිංපරිමුත්තිංනාහන
කයථසිනෙණසිනදීපයසිනයවොහරසීති–සීලබ්බයතනාපින සුද්ධිමාහ. 

අදිට්ඨො අස්සුතිොඅඤාණා, අසීලතාඅබ්බතායනොපියතනාති.දිට්ඨිපි 
ඉච්ඡිතබ්බාති එවං ෙණසි, සවනම්පි ඉච්ඡිතබ්බන්ති එවං ෙණසි, ඤාණම්පි 
ඉච්ඡිතබ්බන්ති එවං ෙණසි, න සක්යකොසි එකංයසන අනුජානිතුං, නපි
සක්යකොසි එකංයසන පටික්ඛිපිතුන්ති – අදිට්ඨියා අස්සුතියා අඤාණා, 
අසීලතාඅබ්බතායනොපියතන. 

මඤ්ඤාමහං යමොමුහයමව ධම්මන්ති. යමොමූහධම්යමො අයං තු්හං
බාලධම්යමො මූළ්හධම්යමො අඤ්ඤාණධම්යමො අමරාවික්යෙපධම්යමොතිඑවං
මඤ්ඤාමිඑවංජානාමිඑවං ආජානාමිඑවංවිජානාමිඑවංපටිවිජානාමිඑවං
පටිවිජ්ඣාමීති–මඤ්ඤාමහංයමොමුහයමව ධම්මං. 

දිට්ඨො එයකපච්යෙන්තිසුද්ධින්ති.සුද්ධිදිට්ඨියාඑයක සමණබ්රාහ්මණා
සුද්ධිංවිසුද්ධිංපරිසුද්ධිං, මුත්තිංවිමුත්තිංපරිමුත්තිං පච්යචන්ති; ‘‘සස්සයතො
යලොයකො, ඉදයමවසච්චංයමො මඤ්ඤ’’න්තිදිට්ඨියාඑයක සමණබ්රාහ්මණා
සුද්ධිං විසුද්ධිං පරිසුද්ධිං, මුත්තිං විමුත්තිං පරිමුත්තිං පච්යචන්ති; 
‘‘අසස්සයතොයලොයකො…යප.…යනවයහොතිනනයහොතිතථා යතොපරං
මරණා, ඉදයමව සච්චං යමො මඤ්ඤ’’න්ති දිට්ඨියා එයක සමණබ්රාහ්මණා
සුද්ධිංවිසුද්ධිං පරිසුද්ධිං, මුත්තිංවිමුත්තිංපරිමුත්තිංපච්යචන්තීති–දිට්ඨියා
එයක පච්යචන්තිසුද්ධිං. 
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යතනාහයසොබ්රාහ්මයණො– 

‘‘යනොයචකිරදිට්ඨියානසුතියානඤායණන, [ඉතිමා ණ්ඩියයො] 
සීලබ්බයතනාපිනසුද්ධිමාහ; 
අදිට්ඨියාඅස්සුතියාඅඤාණා, අසීලතාඅබ්බතායනොපියතන; 
මඤ්ඤාමහං යමොමුහයමව ධම්මං, දිට්ඨියා එයක පච්යචන්ති 
සුද්ධි’’න්ති. 

76. 

දිට්ඨඤ්ෙ [දිට්ඨීසු (සී. සයා. ක.)] නිස්සාෙනුපුච්ඡමායනො, 

[මා ණ්ඩිොතිභ වා] 

සමුග් හීයතසුපයමොහමා ා [සයමොහමා ා(ක.)] ; 

ඉයතො ෙ නාද්දක්ඛි අණුම්පි සඤ්ඤං, තස්මා තුවං යමොමුහයතො

දහාසි. 

දිට්ඨඤ්ෙ නිස්සාෙනුපුච්ඡමායනොති. මා ණ්ඩියයො බ්රාහ්මයණො දිට්ඨිං
නිස්සාය දිට්ඨිං පුච්ඡති, ලග් නං නිස්සාය ලග් නං පුච්ඡති, බන්ධනං 
නිස්සාය බන්ධනං පුච්ඡති, පලියබොධං නිස්සාය පලියබොධං පුච්ඡති. 

අනුපුච්ඡමායනොතිපුනප්පුනං පුච්ඡතීති–දිට්ඨිඤ්චනිස්සායනුපුච්ඡමායනො. 

මා ණ්ඩිොති ෙ වා තං බ්රාහ්මණං නායමන ආලපති. භ වාති
 ාරවාධිවචනං…යප.…සච්ඡිකාපඤ්ඤත්තියදිදං ෙ වාති–මා ණ්ඩියාති
ෙ වා. 

සමුග් හීයතසු පයමොහමා ාති. යා සා දිට්ඨි තයා  හිතා පරාමට්ඨා
අභිනිවිට්ඨා අජ්යඣොසිතා අධිමුත්තා, තායයව ත්වං දිට්ඨියා මූළ්යහොසි
පමූළ්යහොසිසම්මූළ්යහොසියමොහංආ යතොසි පයමොහංආ යතොසි සම්යමොහං
ආ යතොසිඅන්ධකාරංපක්ෙන්යදොසීති–සමුග් හීයතසුපයමොහමා ා. 

ඉයතොෙනාද්දක්ඛිඅණුම්පිසඤ්ඤන්ති. ඉයතොඅජ්ඣත්තසන්තියතොවා
පටිපදායතො වා ධම්මයදසනායතො වා, යුත්තසඤ්ඤං පත්තසඤ්ඤං 
ලක්ෙණසඤ්ඤං කාරණසඤ්ඤං ඨානසඤ්ඤං න පටිලෙති, කුයතො
ඤාණන්ති.එවම්පිඉයතොච නාද්දක්ඛිඅණුම්පිසඤ්ඤං.අථවාඅනිච්චංවා
අනිච්චසඤ්ඤානුයලොමං වා, දුක්ෙං වා දුක්ෙසඤ්ඤානුයලොමං වා, අනත්තං
වාඅනත්තසඤ්ඤානුයලොමංවා, සඤ්ඤුප්පාදමත්තං වාසඤ්ජානිතමත්තංවා
නපටිලෙති, කුයතොඤාණන්ති.එවම්පිඉයතො චනාද්දක්ඛිඅණුම්පිසඤ්ඤං. 

තස්මා තුවං යමොමුහයතො දහාසීති. තස්මාතිතස්මා තංකාරණාතංයහතු
තප්පච්චයා තංනිදානා යමොමූහධම්මයතො බාලධම්මයතො මූළ්හධම්මයතො 
අඤ්ඤාණධම්මයතො අමරාවික්යෙපධම්මයතො දහාසි පස්සසි දක්ෙසි
ඔයලොයකසිනිජ්ඣායසිඋපපරික්ෙසීති– තස්මාතුවංයමොමුහයතොදහාසි. 
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යතනාහෙ වා– 

‘‘දිට්ඨිඤ්ච නිස්සායනුපුච්ඡමායනො, [මා ණ්ඩියාතිෙ වා] 
සමුග් හීයතසුපයමොහමා ා; 
ඉයතො ච නාද්දක්ඛි අණුම්පි සඤ්ඤං, තස්මා තුවං යමොමුහයතො 
දහාසී’’ති. 

77. 

සයමොවියසසීඋදවානිහීයනො, යෙොමඤ්ඤතියසොවිවයදථ යතන; 

තීසුවිධාසුඅවිකම්පමායනො, සයමොවියසසීතින තස්සයහොති. 

සයමො වියසසීඋද වානිහීයනො, යෙොමඤ්ඤතියසො විවයදථ යතනාති.
සදියසොහමස්මීතිවායසයයයොහමස්මීතිවාහීයනොහමස්මීතිවායයො මඤ්ඤති, 
යසො යතන මායනන තාය දිට්ඨියා යතන වා පුග් යලනකලහං කයරයය
ෙණ්ඩනං කයරයය විග් හංකයරයය විවාදං කයරයය යමධ ංකයරයය –
‘‘නත්වංඉමංධම්මවිනයං ආජානාසි, අහංඉමංධම්මවිනයංආජානාමි, කිං
ත්වං ඉමං ධම්මවිනයං ආජානිස්සසි, මිච්ඡාපටිපන්යනො ත්වමසි, අහමස්මි
සම්මාපටිපන්යනො, සහිතං යම, අසහිතං යත, පුයර වචනීයං පච්ඡා අවච, 
පච්ඡා වචනීයං පුයර අවච, අධිචිණ්ණංයතවිපරාවත්තං, ආයරොපියතො යත 
වායදො, නිග් හියතො ත්වමසි, චර වාදප්පයමොක්ොය, නිබ්යබයඨහි වා සයච
පයහොසී’’ති – සයමො වියසසීඋද වානිහීයනො යයො මඤ්ඤති යසො විවයදථ
යතන. 

තීසු විධාසු අවිකම්පමායනො, සයමො වියසසීති න තස්ස යහොතීති.
යස්යසතා තිස්යසො විධා පහීනා සමුච්ඡින්නා වූපසන්තා පටිපස්සද්ධා 
අෙබ්බුප්පත්තිකා ඤාණග්ගිනා දඩ් ා, යසො තීසු විධාසු න කම්පති න
විකම්පති, අවිකම්පමානස්ස පුග් ලස්ස සදියසොහමස්මීති වා

යසයයයොහමස්මීති වා හීයනොහමස්මීති වා. න තස්ස යහොතීති. න ම්හං
යහොතීතිතීසුවිධාසු අවිකම්පමායනො, සයමොවියසසීති–නතස්සයහොති. 

යතනාහෙ වා– 

‘‘සයමොවියසසීඋදවානිහීයනො, යයොමඤ්ඤතියසොවිවයදථයතන; 
තීසුවිධාසුඅවිකම්පමායනො, සයමොවියසසීතිනතස්සයහොතී’’ති. 

78. 

සච්ෙන්ති යසො බ්රාහ්මයණො කිං වයදෙය, මුසාති වා යසො විවයදථ

යකන; 

ෙස්මිංසමංවිසමංවාපිනත්ථි, සයකනවාදං පටිසංයුයජෙය. 

සච්ෙන්ති යසො බ්රාහ්මයණො කිං වයදෙයාති. බ්රාහ්මයණොති සත්තන්නං
ධම්මානං බාහිතත්තාබ්රාහ්මයණො…යප.…අසියතොතාදිපවුච්චයතසබ්රහ්මා. 



ඛුද්දකනිකායය මහානිද්යදසපාළි අට්ඨකවග්ය ො 
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පටුන 

සච්ෙන්ති යසො බ්රාහ්මයණොකිං වයදෙයාති. ‘‘සස්සයතො යලොයකො, ඉදයමව
සච්චං යමො මඤ්ඤ’’න්ති බ්රාහ්මයණො කිං වයදයය කිං කයථයය කිං
ෙයණයයකිං දීපයයයයකිං යවොහයරයය; ‘‘අසස්සයතො යලොයකො…යප.…
යනව යහොති න න යහොති තථා යතො පරං මරණා, ඉදයමව සච්චං
යමො මඤ්ඤ’’න්තිබ්රාහ්මයණොකිංවයදයයකිං කයථයයකිංෙයණයයකිං
දීපයයයයකිංයවොහයරයයාති–සච්චන්තියසොබ්රාහ්මයණො කිංවයදයය. 

මුසාති වා යසො විවයදථ යකනාති. බ්රාහ්මයණො ම්හංව සච්චං, තු්හං
මුසාතියකනමායනන, කායදිට්ඨියා, යකනවාපුග් යලනකලහං කයරයය
ෙණ්ඩනංකයරයය විග් හං කයරයය විවාදං කයරයය යමධ ංකයරයය –
‘‘න ත්වං ඉමං ධම්මවිනයං ආජානාසි…යප.… නිබ්යබයඨහි වා සයච 
පයහොසී’’ති–මුසාතිවායසොවිවයදථයකන. 

ෙස්මිංසමංවිසමංවාපිනත්ථීති. ෙස්මින්තියස්මිංපුග් යලඅරහන්යත
ඛීණාසයව සදියසොහමස්මීති මායනො නත්ථි, යසයයයොහමස්මීති මායනො
නත්ථි, හීයනොහමස්මීතිඔමායනොනත්ථිනසන්තින සංවිජ්ජතිනුපලබ්ෙති, 
පහීනංසමුච්ඡින්නංවූපසන්තංපටිපස්සද්ධං අෙබ්බුප්පත්තිකංඤාණග්ගිනා
දඩ් න්ති–යස්මිංසමංවිසමංවාපිනත්ථි. 

ස යකන වාදං පටිසංයුයජෙයාති. යසො යකන මායනන, කාය දිට්ඨියා, 
යකනවා පුග් යලනවාදංපටිසඤ්යඤොයජයයපටිබයලයයකලහංකයරයය
ෙණ්ඩනංකයරයය විග් හං කයරයය විවාදං කයරයය යමධ ංකයරයය –
‘‘න ත්වං ඉමං ධම්මවිනයං ආජානාසි…යප.… නිබ්යබයඨහි වා සයච 
පයහොසී’’ති–සයකනවාදංපටිසංයුයජයය. 

යතනාහෙ වා– 

‘‘සච්චන්ති යසො බ්රාහ්මයණොකිං වයදයය, මුසාති වා යසො විවයදථ 
යකන; 
යස්මිංසමංවිසමංවාපිනත්ථි, සයකනවාදං පටිසංයුයජයයා’’ති. 

79. 

ඔකං පහාෙ අනියකතසාරී,  ායම අකුබ්බං මුනි සන්ථවානි 

[සන්ධවානි(ක.)] ; 

කායමහි රිත්යතො අපුය ක්ෙ ායනො, කථං න විග් ය්හ ජයනන

කයි ා. 

අථ යෙො හාලිද්දකානි [හලිද්දකානී (සී.)]  හපති යයනායස්මා
මහාකච්චායනොයතනුපසඞ්කමි; උපසඞ්කමිත්වාආයස්මන්තංමහාකච්චානං
අභිවායදත්වා එකමන්තං නිසීදි. එකමන්තං නිසින්යනො යෙො හාලිද්දකානි
 හපති ආයස්මන්තං මහාකච්චානං එතදයවොච – ‘‘වුත්තමිදං ෙන්යත, 
කච්චාන, ෙ වතාඅට්ඨකවග්ගියකමා ණ්ඩියපඤ්යහ– 
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‘‘ඔකංපහායඅනියකතසාරී,  ායමඅකුබ්බංමුනිසන්ථවානි; 
කායමහි රිත්යතො අපුයරක්ෙරායනො, කථං න විග් ්හ ජයනන 
කයිරා’’ති. 

‘‘ඉමස්ස නු යෙො ෙන්යත, කච්චාන, ෙ වතා සඞ්ඛිත්යතන ොසිතස්ස 
කථංවිත්ථායරනඅත්යථොදට්ඨබ්යබො’’ති? 

‘‘රූපධාතු යෙො,  හපති, විඤ්ඤාණස්ස ඔයකො රූපධාතු
රා විනිබන්ධඤ්ච [රා විනිබද්ධඤ්ච (සී.)] පන විඤ්ඤාණං ඔකසාරීති
වුච්චති. යවදනාධාතු යෙො,  හපති… සඤ්ඤාධාතු යෙො,  හපති…
සඞ්ොරධාතු යෙො,  හපති, විඤ්ඤාණස්ස ඔයකො සඞ්ොරධාතු
රා විනිබන්ධඤ්ච පන විඤ්ඤාණං ඔකසාරීති වුච්චති. එවං යෙො,  හපති, 
ඔකසාරීයහොති. 

‘‘කථඤ්ච,  හපති, අයනොකසාරීයහොති? රූපධාතුයායෙො,  හපති, යයො
ඡන්යදො යයොරාය ොයානන්දීයාතණ්හායයඋපායුපාදානා [උපයුපාදානා 
(ක.)] යචතයසො අධිට්ඨානාභිනියවසානුසයා යත තථා තස්ස පහීනා 
උච්ඡින්නමූලා තාලාවත්ථුකතා අනොවංකතා ආයතිං අනුප්පාදධම්මා; 
තස්මා තථා යතො අයනොකසාරීති වුච්චති. යවදනාධාතුයා යෙො,  හපති…
සඤ්ඤාධාතුයා යෙො,  හපති… සඞ්ොරධාතුයා යෙො,  හපති… 
විඤ්ඤාණධාතුයා යෙො,  හපති, යයො ඡන්යදො යයො රාය ො යා නන්දී යා
තණ්හා යය උපායුපාදානා යචතයසො අධිට්ඨානාභිනියවසානුසයා යත 
තථා තස්ස පහීනා උච්ඡින්නමූලා තාලාවත්ථුකතා අනොවංකතා ආයතිං
අනුප්පාදධම්මා; තස්මාතථා යතො අයනොකසාරීතිවුච්චති.එවංයෙො,  හපති, 
අයනොකසාරීයහොති. 

‘‘කථඤ්ච,  හපති, නියකතසාරී යහොති? 
රූපනිමිත්තනියකතවිසාරවිනිබන්ධා යෙො,  හපති, නියකතසාරීති වුච්චති.
සද්දනිමිත්ත…  න්ධනිමිත්ත… රසනිමිත්ත… ය ොට්ඨබ්බනිමිත්ත…
ධම්මනිමිත්තනියකතවිසාරවිනිබන්ධා යෙො,  හපති, නියකතසාරීති වුච්චති.
එවංයෙො,  හපති, නියකතසාරීයහොති. 

‘‘කථඤ්ච,  හපති, අනියකතසාරී යහොති? 
රූපනිමිත්තනියකතවිසාරවිනිබන්ධා යෙො,  හපති, තථා තස්ස පහීනා
උච්ඡින්නමූලා තාලාවත්ථුකතා අනොවංකතා ආයතිං අනුප්පාදධම්මා; 
තස්මාතථා යතො අනියකතසාරීතිවුච්චති.සද්දනිමිත්ත… න්ධනිමිත්ත…
රසනිමිත්ත… ය ොට්ඨබ්බනිමිත්ත… ධම්මනිමිත්තනියකතවිසාරවිනිබන්ධා
යෙො,  හපති, තථා තස්ස පහීනා උච්ඡින්නමූලා තාලාවත්ථුකතා
අනොවංකතා ආයතිං අනුප්පාදධම්මා; තස්මා තථා යතො අනියකතසාරීති
වුච්චති.එවංයෙො,  හපති, අනියකතසාරීයහොති. 
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‘‘කථඤ්ච,  හපති,  ායම සන්ථවජායතො යහොති? ඉධ,  හපති, 
එකච්යචො භික්ඛු ගිහීහි සංසට්යඨො විහරති සහනන්දී සහයසොකී, සුඛියතසු
සුඛියතො, දුක්ඛියතසු දුක්ඛියතො, උප්පන්යනසු කිච්චකරණීයයසු අත්තනා
යවොයයො ංආපජ්ජති.එවං යෙො,  හපති,  ායමසන්ථවජායතොයහොති. 

‘‘කථඤ්ච,  හපති,  ායම න සන්ථවජායතො යහොති? ඉධ,  හපති, 
එකච්යචො භික්ඛු ගිහීහි අසංසට්යඨො විහරතින සහනන්දීන සහයසොකී, න
සුඛියතසුසුඛියතො, න දුක්ඛියතසුදුක්ඛියතො, උප්පන්යනසුකිච්චකරණීයයසු
න අත්තනා යවොයයො ං ආපජ්ජති. එවං යෙො,  හපති,  ායම න
සන්ථවජායතොයහොති. 

‘‘කථඤ්ච,  හපති, කායමහිඅරිත්යතොයහොති? ඉධ,  හපති, එකච්යචො 
භික්ඛු කායමසු අවීතරාය ො යහොති අවි තච්ඡන්යදො අවි තයපයමො 
අවි තපිපායසො අවි තපරිළායහො අවි තතණ්යහො. එවං යෙො,  හපති, 
කායමහිඅරිත්යතොයහොති. 

‘‘කථඤ්ච,  හපති, කායමහි රිත්යතො යහොති? ඉධ,  හපති, එකච්යචො
භික්ඛුකායමසුවීතරාය ොයහොතිවි තච්ඡන්යදොවි තයපයමොවි තපිපායසො 
වි තපරිළායහොවි තතණ්යහො.එවංයෙො,  හපති, කායමහිරිත්යතොයහොති. 

‘‘කථඤ්ච,  හපති, පුයරක්ෙරායනො යහොති? ඉධ,  හපති, එකච්චස්ස
භික්ඛුයනො එවං යහොති – ‘එවංරූයපො සියං අනා තමද්ධාන’න්ති තත්ථ 
නන්දිං සමන්නායනති, ‘එවංයවදයනො සියං… එවංසඤ්යඤො සියං…
එවංසඞ්ොයරො සියං… එවංවිඤ්ඤායණො සියං අනා තමද්ධාන’න්ති තත්ථ
නන්දිංසමන්නායනති.එවංයෙො,  හපති, පුයරක්ෙරායනොයහොති. 

‘‘කථඤ්ච,  හපති, අපුයරක්ෙරායනො යහොති? ඉධ,  හපති, එකච්චස්ස
භික්ඛුයනො එවං යහොති – ‘එවංරූයපො සියං අනා තමද්ධාන’න්තිනතත්ථ 
නන්දිං සමන්නායනති, ‘එවංයවදයනො සියං… එවංසඤ්යඤො සියං…
එවංසඞ්ොයරො සියං… එවංවිඤ්ඤායණො සියං අනා තමද්ධාන’න්ති න
තත්ථනන්දිංසමන්නායනති.එවංයෙො,  හපති, අපුයරක්ෙරායනොයහොති. 

‘‘කථඤ්ච,  හපති, කථංවිග් ්හජයනනකත්තායහොති? ඉධ,  හපති, 
එකච්යචො එවරූපිං කථං කත්තා යහොති – ‘න ත්වං ඉමං ධම්මවිනයං
ආජානාසි, අහං ඉමං ධම්මවිනයං ආජානාමි, කිං ත්වං ඉමං ධම්මවිනයං
ආජානිස්සසි, මිච්ඡාපටිපන්යනො ත්වමසි, අහමස්මිසම්මාපටිපන්යනො, සහිතං
යම, අසහිතං යත, පුයර වචනීයං පච්ඡා අවච, පච්ඡා වචනීයං පුයර අවච, 
අධිචිණ්ණංයතවිපරාවත්තං, ආයරොපියතොයතවායදො, නිග් හියතො ත්වමසි, 
චරවාදප්පයමොක්ොය, නිබ්යබයඨහිවාසයචපයහොසී’ති.එවංයෙො,  හපති, 
කථං විග් ්හජයනනකත්තායහොති. 
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‘‘කථඤ්ච,  හපති, කථං විග් ්හ ජයනන න කත්තා යහොති? ඉධ, 
 හපති, එකච්යචො න එවරූපිං කථං කත්තා යහොති – ‘න ත්වං ඉමං
ධම්මවිනයංආජානාසි…යප.… නිබ්යබයඨහිවාසයචපයහොසී’ති.එවංයෙො, 
 හපති, විග් ්හජයනනනකත්තායහොති.ඉති යෙො,  හපති, යංතංවුත්තං
ෙ වතාඅට්ඨකවග්ගියකමා ණ්ඩියපඤ්යහ– 

‘‘ඔකං පහායඅනියකතසාරී,  ායමඅකුබ්බංමුනි සන්ථවානි; 
කායමහි රිත්යතො අපුයරක්ෙරායනො, කථං න විග් ්හ ජයනන
කයිරා’’ති. 

‘‘ඉමස්ස යෙො,  හපති, ෙ වතා සඞ්ඛිත්යතන ොසිතස්ස එවං
විත්ථායරනඅත්යථොදට්ඨබ්යබො’’ති. 

යතනාහෙ වා– 

‘‘ඔකංපහායඅනියකතසාරී,  ායමඅකුබ්බංමුනිසන්ථවානි; 
කායමහි රිත්යතො අපුයරක්ෙරායනො, කථං න විග් ්හ ජයනන 
කයිරා’’ති. 

80. 

යෙහි විවිත්යතො විෙය ෙය යලොයක, න තානි උග් ය්හ වයදෙය

නාය ො; 

එලම්බුජං කණ්ඩකවාරිජං [කණ්ටකං වාරිජං (සී.)] ෙථා, ජයලන

පඞ්යකන ෙූපපලිත්තං; 

එවංමුනීසන්තිවායදොඅගිද්යධො, කායමෙයලොයකෙ අූපපලිත්යතො. 

යෙහි විවිත්යතො විෙය ෙය යලොයකති. යෙහීති යයහි දිට්ඨි යතහි. 

විවිත්යතොති කායදුච්චරියතන රිත්යතො විවිත්යතො පවිවිත්යතො, 
වචීදුච්චරියතන… මයනොදුච්චරියතන… රාය න…යප.…

සබ්බාකුසලාභිසඞ්ොයරහි රිත්යතො විවිත්යතො පවිවිත්යතො. විෙය ෙයාති
විචයරයය විහයරයය ඉරියයයය වත්යතයය පායලයය යයපයය යායපයය. 

යලොයකතිමනුස්සයලොයකති–යයහිවිවිත්යතො විචයරයයයලොයක. 

න තානි උග් ය්හ වයදෙය නාය ොති. නාය ොති ආගුං න කයරොතීති –
නාය ො, න  ච්ඡතීති – නාය ො, නා ච්ඡතීති – නාය ො. කථං ආගුං න 
කයරොතීති –නාය ො? ආගූවුච්චන්තිපාපකා අකුසලාධම්මාසංකියලසිකා
යපොයනොෙවිකාසදරා දුක්ෙවිපාකාආයතිංජාතිජරාමරණියා. 

ආගුං නකයරොතිකිඤ්චියලොයක, [සභියාති ෙ වා] 
සබ්බසඤ්යඤොය විසජ්ජබන්ධනානි; 
සබ්බත්ථනසජ්ජතිවිමුත්යතො, නාය ොතාදීපවුච්චයත තථත්තා. 
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එවංආගුංනකයරොතීති–නාය ො. 

කථං න  ච්ඡතීති – නාය ො? න ඡන්දා තිං  ච්ඡති, න යදොසා තිං
 ච්ඡති, නයමොහා තිං ච්ඡති, නෙයා තිං  ච්ඡති, නරා වයසන ච්ඡති, 
නයදොසවයසන ච්ඡති, නයමොහවයසන ච්ඡති, නමානවයසන  ච්ඡති, න
දිට්ඨිවයසන  ච්ඡති, න උද්ධච්චවයසන  ච්ඡති, න විචිකිච්ඡාවයසන 
 ච්ඡති, නානුසයවයසන ච්ඡති, නවග්ය හිධම්යමහියායතිනීයතිවු්හති
සංහරීයති. එවංන ච්ඡතීති–නාය ො. 

කථංනා ච්ඡතීති–නාය ො? යසොතාපත්තිමග්ය නයයකියලසාපහීනා
යත කියලයසනපුයනතිනපච්යචතිනපච්චා ච්ඡති.සකදා ාමිමග්ය න…
අනා ාමිමග්ය න… අරහත්තමග්ය නයයකියලසාපහීනායතකියලයස
නපුයනතිනපච්යචතිනපච්චා ච්ඡති. එවංනා ච්ඡතීති–නාය ො. 

න තානි උග් ය්හ වයදෙය නාය ොති. නාය ො න තානි දිට්ඨි තානි 
 යහත්වා උග් යහත්වා  ණ්හිත්වා පරාමසිත්වා අභිනිවිසිත්වා වයදයය
කයථයය ෙයණයය දීපයයයය යවොහයරයය; ‘‘සස්සයතො යලොයකො…යප.…
යනව යහොති න න යහොති තථා යතො පරං මරණා, ඉදයමව සච්චං
යමො මඤ්ඤ’’න්තිවයදයයකයථයයෙයණයයදීපයයයය යවොහයරයයාති–
නතානිඋග් ්හවයදයයනාය ො. 

එලම්බුජංකණ්ඩකවාරිජංෙථා, ජයලනපඞ්යකන ෙූපපලිත්තන්ති.එලං
වුච්චතිඋදකං, අම්බුජංවුච්චතිපදුමං, කණ්ඩයකො වුච්චති ෙරදණ්යඩො, වාරි
වුච්චති උදකං, වාරිජං වුච්චති පදුමං වාරිසම්ෙවං, ජලං වුච්චති උදකං, 
පඞ්යකො වුච්චති කද්දයමො. යථා පදුමං වාරිජං වාරිසම්ෙවං ජයලන ච
පඞ්යකන ච න ලිම්පති න පලිම්පති න උපලිම්පති, අලිත්තං අසංලිත්තං
අනුපලිත්තන්ති – එලම්බුජං කණ්ඩකවාරිජං යථා ජයලන පඞ්යකන 
චනූපලිත්තං. 

එවංමුනීසන්තිවායදොඅගිද්යධො, කායමෙයලොයකෙ අූපපලිත්යතොති. 

එවන්ති ඔපම්මසංපටිපාදනං. මුනීති. යමොනං වුච්චති ඤාණං…යප.…

සඞ් ජාලමතිච්ච යසො මුනි. සන්තිවායදොති සන්තිවායදො මුනි තාණවායදො
යලණවායදො සරණවායදො අෙයවායදො අච්චුතවායදො අමතවායදො

නිබ්බානවායදොති – එවං මුනි සන්තිවායදො. අගිද්යධොති. ය යධො වුච්චති
තණ්හා. යයො රාය ො සාරාය ො…යප.… අභිජ්ඣා යලොයෙො අකුසලමූලං.
යස්යසයසො ය යධො පහීයනො සමුච්ඡින්යනො වූපසන්යතො පටිපස්සද්යධො
අෙබ්බුප්පත්තියකොඤාණග්ගිනාදඩ්ය ොයසොවුච්චතිඅගිද්යධො.යසොරූයප 
අගිද්යධො, සද්යද…  න්යධ… රයස… ය ොට්ඨබ්යබ…කුයල…  යණ…
ආවායස…ලායෙ…යයස…පසංසාය… සුයෙ…චීවයර…පිණ්ඩපායත … 
යසනාසයන… ගිලානපච්චයයෙසජ්ජපරික්ොයර… කාමධාතුයා … 
රූපධාතුයා… අරූපධාතුයා… කාමෙයව… රූපෙයව… අරූපෙයව…
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සඤ්ඤාෙයව… අසඤ්ඤාෙයව… යනවසඤ්ඤානාසඤ්ඤාෙයව…
එකයවොකාරෙයව… චතුයවොකාරෙයව… පඤ්චයවොකාරෙයව… අතීයත…
අනා යත… පච්චුප්පන්යන… දිට්ඨ-සුත-මුත-විඤ්ඤාතබ්යබසු ධම්යමසු
අගිද්යධොඅ ධියතො අමුච්ඡියතොඅනජ්යඣොසන්යනො [අනජ්ඣාපන්යනො(සී.), 
අනජ්යඣොපන්යනො (සයා.)], වීතය යධො වි තය යධො චත්තය යධො
වන්තය යධො මුත්තය යධො පහීනය යධො පටිනිස්සට්ඨය යධො, වීතරාය ො
වි තරාය ො චත්තරාය ො වන්තරාය ො මුත්තරාය ො පහීනරාය ො
පටිනිස්සට්ඨරාය ො, නිච්ඡායතො නිබ්බුයතො සීතිභූයතො සුෙප්පටිසංයවදී
බ්රහ්මභූයතනඅත්තනාවිහරතීති–එවංමුනිසන්තිවායදො අගිද්යධො. 

කායමෙයලොයකෙඅූපපලිත්යතොති. කාමාතිඋදානයතොද්යවකාමා–
වත්ථුකාමාචකියලසකාමාච…යප.…ඉයම වුච්චන්තිවත්ථුකාමා…යප.…

ඉයම වුච්චන්ති කියලසකාමා. යලොයකති අපායයලොයක මනුස්සයලොයක

යදවයලොයක ෙන්ධයලොයක ධාතුයලොයක ආයතනයලොයක. යලපාති ද්යව
යලපා – තණ්හායලයපො ච දිට්ඨියලයපො ච…යප.… අයං
තණ්හායලයපො…යප.… අයං දිට්ඨියලයපො. මුනි තණ්හායලපං පහාය
දිට්ඨියලපං පටිනිස්සජ්ජිත්වාකායමචයලොයකචනලිම්පතිනපලිම්පතින
උපලිම්පති, අලිත්යතො අපලිත්යතො අනුපලිත්යතො නික්ෙන්යතො නිස්සයටො
විප්පමුත්යතො විසඤ්ඤුත්යතොවිමරියාදිකයතනයචතසාවිහරතීති–එවංමුනී
සන්තිවායදොඅගිද්යධො, කායම චයලොයකචඅනූපලිත්යතො. 

යතනාහෙ වා– 

‘‘යයහි විවිත්යතො විචයරයය යලොයක, න තානි උග් ්හ වයදයය 
නාය ො; 
එලම්බුජංකණ්ඩකවාරිජංයථා, ජයලනපඞ්යකනචනූපලිත්තං; 
එවං මුනී සන්තිවායදො අගිද්යධො, කායම ච යලොයක ච 
අනූපලිත්යතො’’ති. 

81. 

නයවදගූදිට්ඨො [දිට්ඨියායයකො(ක.අට්ඨ.)සු.නි.852] න මුතිො, 

සමානයමතිනහිතම්මයෙොයසො; 

නකම්මුනායනොපිසුයතනයනයෙයො, අූපපනීයතොස නියවසයනසු. 

න යවදගූ දිට්ඨො න මුතිො, ස මානයමතීති. නාති පටික්යෙයපො. 

යවදගූති. යවයදො වුච්චති චතූසු මග්ය සු ඤාණං, පඤ්ඤා පඤ්ඤින්ද්රියං
පඤ්ඤාබලං ධම්මවිචයසම්යබොජ්ඣඞ්ය ො වීමංසා විපස්සනා සම්මාදිට්ඨි.
යතහියවයදහි ජාතිජරාමරණස්සඅන්ත යතොඅන්තප්පත්යතො, යකොටි යතො
යකොටිප්පත්යතො, පරියන්ත යතො පරියන්තප්පත්යතො, යවොසාන යතො
යවොසානප්පත්යතො, තාණ යතො තාණප්පත්යතො, යලණ යතො 
යලණප්පත්යතො, සරණ යතො සරණප්පත්යතො, අෙය යතො අෙයප්පත්යතො, 
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අච්චුත යතො අච්චුතප්පත්යතො, අමත යතො අමතප්පත්යතො, නිබ්බාන යතො
නිබ්බානප්පත්යතො, යවදානංවාඅන්තං යතොතියවදගූ, යවයදහිවාඅන්තං 
 යතොති යවදගූ, සත්තන්නං වා ධම්මානං විදිතත්තා යවදගූ, සක්කායදිට්ඨි
විදිතා යහොති, විචිකිච්ඡා විදිතා යහොති, සීලබ්බතපරාමායසො විදියතො යහොති, 
රාය ො විදියතො යහොති, යදොයසො විදියතො යහොති, යමොයහො විදියතො යහොති, 
මායනො විදියතො යහොති, විදිතාස්ස යහොන්ති පාපකා අකුසලා ධම්මා
සංකියලසිකායපොයනොෙවිකාසදරාදුක්ෙවිපාකාආයතිංජාතිජරාමරණියා. 

යවදානිවියචයයයකවලානි, [සභියාතිෙ වා] 
සමණානංයානීධත්ථිබ්රාහ්මණානං; 
සබ්බයවදනාසුවීතරාය ො, සබ්බංයවදමතිච්චයවදගූයසොති. 

න දිට්ඨොති තස්ස ද්වාසට්ඨි දිට්ඨි තානි පහීනානි සමුච්ඡින්නානි
වූපසන්තානිපටිපස්සද්ධානි අෙබ්බුප්පත්තිකානිඤාණග්ගිනාදඩ් ානි.යසො
දිට්ඨියා න යායති න නීයති න වු්හති න සංහරීයති, නපි තං දිට්ඨි තං

සාරයතො පච්යචති න පච්චා ච්ඡතීති – න යවදගූ දිට්ඨියා. න මුතිොති
මුතරූයපනවාපරයතොය ොයසනවා මහාජනසම්මුතියාවාමානංයනති න
උයපතිනඋප ච්ඡතින ණ්හාති නපරාමසතිනාභිනිවිසතීති–නයවදගූ
දිට්ඨියානමුතියාසමානයමති. 

නහිතම්මයෙොයසොතිනතණ්හාවයසන දිට්ඨිවයසන තම්මයයොයහොති
තප්පරයමො තප්පරායයනො. යයතො තණ්හා ච දිට්ඨි ච මායනො චස්ස පහීනා
යහොන්ති උච්ඡින්නමූලා තාලාවත්ථුකතා අනොවංකතා ආයතිං 
අනුප්පාදධම්මා එත්තාවතා න තම්මයයො යහොති න තප්පරයමො න
තප්පරායයනොති–සමානයමතින හිතම්මයයොයසො. 

න කම්මුනා යනොපි සුයතන යනයෙයොති. න කම්මුනාති
පුඤ්ඤාභිසඞ්ොයරනවාඅපුඤ්ඤාභිසඞ්ොයරනවා ආයනඤ්ජාභිසඞ්ොයරන

වා න යායති න නීයති න වු්හති න සංහරීයතීති – න කම්මුනා. යනොපි

සුයතනයනයෙයොතිසුතසුද්ධියාවාපරයතොය ොයසනවා මහාජනසම්මුතියා
වා න යායති න නීයති න වු්හති න සංහරීයතීති – න කම්මුනා යනොපි 
සුයතනයනයයයො. 

අූපපනීයතොසනියවසයනසූති. උපොතිද්යවඋපයා –තණ්හූපයයො ච
දිට්ඨූපයයො ච…යප.… අයං තණ්හූපයයො…යප.… අයං දිට්ඨූපයයො. තස්ස
තණ්හූපයයොපහීයනො, දිට්ඨූපයයොපටිනිස්සට්යඨො.තණ්හූපයස්සපහීනත්තා, 
දිට්ඨූපයස්ස පටිනිස්සට්ඨත්තායසොනියවසයනසුඅනූපනීයතොඅනුපලිත්යතො
අනුප යතො අනජ්යඣොසියතො අනධිමුත්යතො නික්ෙන්යතො නිස්සයටො
විප්පමුත්යතො විසඤ්ඤුත්යතො විමරියාදිකයතන යචතසා විහරතීති –
අනූපනීයතොසනියවසයනසු. 



ඛුද්දකනිකායය මහානිද්යදසපාළි අට්ඨකවග්ය ො 
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යතනාහ ෙ වා– 

‘‘නයවදගූදිට්ඨියානමුතියා, සමානයමතිනහිතම්මයයොයසො; 
න කම්මුනා යනොපි සුයතන යනයයයො, අනූපනීයතො ස
නියවසයනසූ’’ති. 

82. 

සඤ්ඤාවි ත්තස්ස න සන්ති  න්ථා, පඤ්ඤාවිමුත්තස්ස න සන්ති 

යමොහා; 

සඤ්ඤඤ්ෙදිට්ඨඤ්ෙයෙඅග් යහසුං, යත ඝට්ටමානා [ ට්ටයන්තා

(සයා.)සු.නි.853] විෙ න්තියලොයක. 

සඤ්ඤාවි ත්තස්ස න සන්ති  න්ථාති. යයො සමථපුබ්බඞ් මං
අරියමග් ං ොයවතිතස්සආදියතො උපාදාය  න්ථා වික්ෙම්භිතා යහොන්ති, 
අරහත්යතපත්යතඅරහයතො න්ථාචයමොහාචනීවරණාචකාමසඤ්ඤා
බයාපාදසඤ්ඤා විහිංසාසඤ්ඤා දිට්ඨිසඤ්ඤා ච පහීනා යහොන්ති
උච්ඡින්නමූලා තාලාවත්ථුකතා අනොවංකතා ආයතිං අනුප්පාදධම්මාති –
සඤ්ඤාවිරත්තස්සනසන්ති න්ථා. 

පඤ්ඤාවිමුත්තස්ස න සන්ති යමොහාති. යයො විපස්සනාපුබ්බඞ් මං
අරියමග් ංොයවති, තස්සආදියතොඋපාදායයමොහාවික්ෙම්භිතා යහොන්ති, 
අරහත්යත පත්යතඅරහයතොයමොහා ච න්ථා චනීවරණාච කාමසඤ්ඤා
බයාපාදසඤ්ඤා විහිංසාසඤ්ඤා දිට්ඨිසඤ්ඤා ච පහීනා යහොන්ති 
උච්ඡින්නමූලා තාලාවත්ථුකතා අනොවංකතා ආයතිං අනුප්පාදධම්මාති – 
පඤ්ඤාවිමුත්තස්සනසන්තියමොහා. 

සඤ්ඤඤ්ෙ දිට්ඨඤ්ෙ යෙ අග් යහසුං, යත ඝට්ටමානා විෙ න්ති

යලොයකති. යය සඤ්ඤං  ණ්හන්ති කාමසඤ්ඤං බයාපාදසඤ්ඤං 
විහිංසාසඤ්ඤං යතසඤ්ඤාවයසන ට්යටන්තිසඞ් ට්යටන්ති. රාජායනොපි
රාජූහි විවදන්ති, ෙත්තියාපි ෙත්තියයහි විවදන්ති, බ්රාහ්මණාපි බ්රාහ්මයණහි 
විවදන්ති,  හපතීපි හපතීහිවිවදන්ති, මාතාපි පුත්යතනවිවදති, පුත්යතොපි
මාතරා විවදති, පිතාපි පුත්යතන විවදති, පුත්යතොපි පිතරා විවදති, ොතාපි
ොතරා විවදති, ෙගිනීපි ෙගිනියා විවදති, ොතාපි ෙගිනියා විවදති, ෙගිනීපි
ොතරා විවදති, සහායයොපි සහායයන විවදති. යත තත්ථ 
කලහවිග් හවිවාදමාපන්නා අඤ්ඤමඤ්ඤං පාණීහිපි උපක්කමන්ති, 
යලඩ්ඩූහිපි [යලට්ටූහිපි (ක.)] උපක්කමන්ති, දණ්යඩහිපි උපක්කමන්ති, 
සත්යථහිපිඋපක්කමන්ති.යතතත්ථමරණම්පිනි ච්ඡන්තිමරණමත්තම්පි
දුක්ෙං. යයදිට්ඨිං ණ්හන්ති‘‘සස්සයතොයලොයකො’’තිවා…යප.…‘‘යනව
යහොති න න යහොති තථා යතො පරං මරණා’’ති වා යත දිට්ඨිවයසන
 ට්යටන්ති සඞ් ට්යටන්ති, සත්ථාරයතො සත්ථාරං  ට්යටන්ති, 
ධම්මක්ොනයතො ධම්මක්ොනං  ට්යටන්ති,  ණයතො  ණං  ට්යටන්ති, 
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දිට්ඨියා දිට්ඨිං  ට්යටන්ති, පටිපදාය පටිපදං  ට්යටන්ති, මග් යතො මග් ං 
 ට්යටන්ති. 

අථවායතවිවදන්ති, කලහංකයරොන්ති, ෙණ්ඩනංකයරොන්ති, විග් හං 
කයරොන්ති, විවාදං කයරොන්ති, යමධ ං කයරොන්ති – ‘‘න ත්වං ඉමං
ධම්මවිනයං ආජානාසි…යප.…නිබ්යබයඨහි වා සයච පයහොසී’’ති. යතසං
අභිසඞ්ොරා අප්පහීනා; අභිසඞ්ොරානං අප්පහීනත්තා  තියා  ට්යටන්ති, 
නිරයය  ට්යටන්ති, තිරච්ඡානයයොනියා  ට්යටන්ති, යපත්තිවිසයය
 ට්යටන්ති, මනුස්සයලොයක  ට්යටන්ති, යදවයලොයක  ට්යටන්ති,  තියා
 තිං…උපපත්තියාඋපපත්තිං…පටිසන්ධියාපටිසන්ධිං… ෙයවනෙවං…
සංසායරන සංසාරං… වට්යටන වට්ටං  ට්යටන්ති සඞ් ට්යටන්ති වදන්ති
විචරන්ති විහරන්ති ඉරියන්ති වත්යතන්ති පායලන්ති යයපන්ති යායපන්ති. 

යලොයකති අපායයලොයක…යප.… ආයතනයලොයකති – සඤ්ඤඤ්ච 
දිට්ඨිඤ්චයයඅග් යහසුංයත ට්ටමානාවිචරන්ති යලොයක. 

යතනාහෙ වා– 

‘‘සඤ්ඤාවිරත්තස්ස නසන්ති න්ථා, පඤ්ඤාවිමුත්තස්සනසන්ති
යමොහා; 
සඤ්ඤඤ්ච දිට්ඨිඤ්ච යය අග් යහසුං, යත  ට්ටමානා විචරන්ති 
යලොයක’’ති. 

මා ණ්ඩියසුත්තනිද්යදයසොනවයමො. 

10. පු ායභදසුත්තනිද්යදයසො 

අථ පුරායෙදසුත්තනිද්යදසංවක්ෙති– 

83. 

කථංදස්සී කථංසීයලො, උපසන්යතොතිවුච්ෙති; 

තංයමය ොතමපබූ්රහි, පුච්ඡියතොඋත්තමං න ං. 

කථංදස්සී කථංසීයලො, උපසන්යතොති වුච්ෙතීති. කථංදස්සීති කීදියසන
දස්සයනන සමන්නා යතො, කිංසණ්ඨියතන, කිංපකායරන, කිංපටිොය නාති

– කථංදස්සී. කථංසීයලොති කීදියසන සීයලන සමන්නා යතො, 
කිංසණ්ඨියතන, කිංපකායරන, කිංපටිොය නාති – කථංදස්සී කථංසීයලො. 

උපසන්යතොති වුච්ෙතීති සන්යතො උපසන්යතො වූපසන්යතො නිබ්බුයතො
පටිපස්සද්යධොති වුච්චති පවුච්චති කථීයති ෙණීයති දීපීයති යවොහරීයති.
කථංදස්සීති අධිපඤ්ඤං පුච්ඡති, කථංසීයලොති අධිසීලං පුච්ඡති, 
උපසන්යතොති අධිචිත්තං පුච්ඡතීති – කථංදස්සී කථංසීයලො උපසන්යතොති 
වුච්චති. 
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තංයමය ොතමපබූ්රහීති. තන්තියංපුච්ඡාමි, යංයාචාමි, යංඅජ්යඣසාමි, 

යං පසායදමි. ය ොතමාති යසො නිම්මියතො බුද්ධං ෙ වන්තං ය ොත්යතන

ආලපති. පබූ්රහීති බූ්රහිආචික්ෙ යදයසහි පඤ්ඤයපහි පට්ඨයපහි විවර විෙජ
උත්තානීකයරොහිපකායසහීති–තංයමය ොතමපබූ්රහි. 

පුච්ඡියතො උත්තමං න න්ති. පුච්ඡියතොති පුට්යඨො පුච්ඡියතො යාචියතො

අජ්යඣසියතො පසාදියතො. උත්තමං න න්ති අග් ං යසට්ඨං විසිට්ඨං
පායමොක්ෙංඋත්තමංපවරං නරන්ති–පුච්ඡියතොඋත්තමංනරං. 

යතනාහ යසොනිම්මියතො– 

‘‘කථංදස්සීකථංසීයලො, උපසන්යතොතිවුච්චති; 
තංයමය ොතමපබූ්රහි, පුච්ඡියතොඋත්තමංනර’’න්ති. 

84. 

වීතතණ්යහො පු ායභදා, [ඉතිභ වා] 

පුබ්බමන්තමනිස්සියතො; 

යවමජ්යඣනුපසඞ්යෙයෙයො, 

තස්සනත්ථිපු ක්ෙතං. 

වීතතණ්යහොපු ායභදාති.පුරාකායස්ස යෙදා, පුරාඅත්තොවස්සයෙදා, 
පුරා කයළවරස්ස නික්යෙපා, පුරා ජීවිතින්ද්රියස්ස උපච්යඡදා වීතතණ්යහො
වි තතණ්යහොචත්තතණ්යහොවන්තතණ්යහොමුත්තතණ්යහොපහීනතණ්යහො 
පටිනිස්සට්ඨතණ්යහො, වීතරාය ො වි තරාය ො චත්තරාය ො වන්තරාය ො
මුත්තරාය ො පහීනරාය ො පටිනිස්සට්ඨරාය ො, නිච්ඡායතො නිබ්බුයතො
සීතිභූයතොසුෙප්පටිසංයවදීබ්රහ්මභූයතන අත්තනාවිහරති. 

භ වාති  ාරවාධිවචනං. අපි ච ෙග් රාය ොති ෙ වා, ෙග් යදොයසොති
ෙ වා, ෙග් යමොයහොති ෙ වා, ෙග් මායනොති ෙ වා, ෙග් දිට්ඨීති ෙ වා, 
ෙග් තණ්යහොති ෙ වා, ෙග් කියලයසොති ෙ වා, ෙජි විෙජි පවිෙජි
ධම්මරතනන්ති ෙ වා, ෙවානං අන්තකයරොති ෙ වා, ොවිතකායයො
ොවිතසීයලො ොවිතචිත්යතො ොවිතපඤ්යඤොති ෙ වා, ෙජි වා ෙ වා
අරඤ්ඤවනපත්ථානි පන්තානියසනාසනානිඅප්පසද්දානි අප්පනිග්ය ොසානි
විජනවාතානි මනුස්සරාහස්යසයයකානි පටිසල්ලානසාරුප්පානීති ෙ වා, 
ොගී වා ෙ වා 
චීවරපිණ්ඩපාතයසනාසනගිලානපච්චයයෙසජ්ජපරික්ොරානන්ති ෙ වා, 
ොගී වා ෙ වා අත්ථරසස්ස ධම්මරසස්ස විමුත්තිරසස්ස අධිසීලස්ස
අධිචිත්තස්ස අධිපඤ්ඤායාති ෙ වා, ොගී වා ෙ වා චතුන්නං ඣානානං
චතුන්නං අප්පමඤ්ඤානං චතුන්නං අරූපසමාපත්තීනන්ති ෙ වා, ොගී වා
ෙ වා අට්ඨන්නං වියමොක්ොනං අට්ඨන්නං අභිොයතනානං නවන්නං
අනුපුබ්බවිහාරසමාපත්තීනන්ති ෙ වා, ොගී වා ෙ වා දසන්නං 
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පඤ්ඤාොවනානං දසන්නං කසිණසමාපත්තීනං ආනාපානස්සතිසමාධිස්ස
අසුෙසමාපත්තියාති ෙ වා, ොගී වා ෙ වා චතුන්නං සතිපට්ඨානානං
චතුන්නං සම්මප්පධානානං චතුන්නං ඉද්ධිපාදානං පඤ්චන්නං ඉන්ද්රියානං
පඤ්චන්නං බලානං සත්තන්නං යබොජ්ඣඞ් ානං අරියස්ස අට්ඨඞ්ගිකස්ස
මග් ස්සාති ෙ වා, ොගී වා ෙ වා දසන්නං තථා තබලානං චතුන්නං
යවසාරජ්ජානං චතුන්නං පටිසම්භිදානං ඡන්නං අභිඤ්ඤානං ඡන්නං 
බුද්ධධම්මානන්ති ෙ වා. ෙ වාති යනතං නාමං මාතරා කතං, න පිතරා
කතං, න ොතරා කතං, න ෙගිනියා කතං, න මිත්තාමච්යචහි කතං, න
ඤාතිසායලොහියතහිකතං, න සමණබ්රාහ්මයණහිකතං, නයදවතාහිකතං; 
වියමොක්ෙන්තිකයමතං බුද්ධානං ෙ වන්තානං යබොධියා මූයල සහ
සබ්බඤ්ඤුතඤාණස්ස පටිලාො සච්ඡිකා පඤ්ඤත්ති යදිදං ෙ වාති – 
වීතතණ්යහොපුරායෙදාතිෙ වා. 

පුබ්බමන්තමනිස්සියතොති පුබ්බන්යතො වුච්චති අතීයතො අද්ධා. අතීතං 
අද්ධානංආරබ්ෙතණ්හා පහීනා, දිට්ඨි පටිනිස්සට්ඨාතණ්හාය පහීනත්තා, 
දිට්ඨියා පටිනිස්සට්ඨත්තා. එවම්පි පුබ්බමන්තමනිස්සියතො. අථ වා
‘‘එවංරූයපො අයහොසිංඅතීතමද්ධාන’’න්තිතත්ථනන්දිංනසමන්නායනති, 
‘‘එවංයවදයනො අයහොසිං… එවංසඤ්යඤො අයහොසිං… එවංසඞ්ොයරො 
අයහොසිං…එවංවිඤ්ඤායණොඅයහොසිං අතීතමද්ධාන’’න්තිතත්ථනන්දිංන
සමන්නායනති. එවම්පි පුබ්බමන්තමනිස්සියතො. අථ වා ‘‘ඉති යම චක්ඛු 
[චක්ඛුං (සී. ක.)] අයහොසි අතීතමද්ධානං – ඉති රූපා’’ති තත්ථ න
ඡන්දරා පටිබද්ධං යහොති විඤ්ඤාණං, න ඡන්දරා පටිබද්ධත්තා
විඤ්ඤාණස්ස න තදභිනන්දති; න තදභිනන්දන්යතො. එවම්පි 
පුබ්බමන්තමනිස්සියතො. ‘‘ඉති යම යසොතං අයහොසි අතීතමද්ධානං – ඉති
සද්දා’’ති, ‘‘ඉති යම ානංඅයහොසිඅතීතමද්ධානං–ඉති න්ධා’’ති, ‘‘ඉති
යමජිව්හාඅයහොසිඅතීතමද්ධානං – ඉතිරසා’’ති, ‘‘ඉතියමකායයොඅයහොසි
අතීතමද්ධානං – ඉති ය ොට්ඨබ්බා’’ති, ‘‘ඉති යම මයනො අයහොසි
අතීතමද්ධානං – ඉති ධම්මා’’ති තත්ථ න ඡන්දරා පටිබද්ධං යහොති 
විඤ්ඤාණං, න ඡන්දරා පටිබද්ධත්තා විඤ්ඤාණස්ස න තදභිනන්දති; න
තදභිනන්දන්යතො. එවම්පිපුබ්බමන්තමනිස්සියතො.අථවායානිතානිපුබ්යබ
මාතු ායමනසද්ධිං හසිතලපිතකීළිතානිනතදස්සායදති, නතංනිකායමති, 
නචයතනවිත්තිංආපජ්ජති. එවම්පිපුබ්බමන්තමනිස්සියතො. 

යවමජ්යඣ නුපසඞ්යෙයෙයොති. යවමජ්ඣං වුච්චති පච්චුප්පන්යනො
අද්ධා.පච්චුප්පන්නංඅද්ධානංආරබ්ෙතණ්හාපහීනා, දිට්ඨිපටිනිස්සට්ඨා. 
තණ්හායපහීනත්තා, දිට්ඨියා පටිනිස්සට්ඨත්තාරත්යතොතිනුපසඞ්යෙයයයො, 
දුට්යඨොති නුපසඞ්යෙයයයො, මූළ්යහොති නුපසඞ්යෙයයයො, විනිබද්යධොති
නුපසඞ්යෙයයයො, පරාමට්යඨොති නුපසඞ්යෙයයයො, වික්යෙප යතොති
නුපසඞ්යෙයයයො, අනිට්ඨඞ් යතොති නුපසඞ්යෙයයයො, ථාම යතොති 
නුපසඞ්යෙයයයො; යතඅභිසඞ්ොරාපහීනා; අභිසඞ්ොරානංපහීනත්තා තියා 
නුපසඞ්යෙයයයො, යනරයියකොති වා තිරච්ඡානයයොනියකොති වා
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යපත්තිවිසයියකොති වා මනුස්යසොති වා යදයවොති වා රූපීති වා අරූපීති වා 
සඤ්ඤීතිවා අසඤ්ඤීතිවා යනවසඤ්ඤීනාසඤ්ඤීතිවා. යසො යහතුනත්ථි
පච්චයයො නත්ථි කාරණං නත්ථි යයන සඞ්ෙං  ච්යඡයයාති – යවමජ්යඣ
නුපසඞ්යෙයයයො. 

තස්ස නත්ථි පු ක්ෙතන්ති. තස්සාති අරහයතො ඛීණාසවස්ස. 

පුය ක්ො ාති ද්යව පුයරක්ොරා – තණ්හාපුයරක්ොයරො ච
දිට්ඨිපුයරක්ොයරො ච…යප.… අයං තණ්හාපුයරක්ොයරො…යප.… අයං
දිට්ඨිපුයරක්ොයරො.තස්සතණ්හාපුයරක්ොයරොපහීයනො, දිට්ඨිපුයරක්ොයරො
පටිනිස්සට්යඨො. තණ්හාපුයරක්ොරස්ස පහීනත්තා, දිට්ඨිපුයරක්ොරස්ස
පටිනිස්සට්ඨත්තා න තණ්හං වා දිට්ඨිං වා පුරයතො කත්වා චරති, න
තණ්හාධයජො න තණ්හායකතු න තණ්හාධිපයතයයයො, න දිට්ඨිධයජො න
දිට්ඨියකතුන දිට්ඨාධිපයතයයයො, න තණ්හාය වා දිට්ඨියා වා පරිවාරියතො
චරති. එවම්පි තස්ස නත්ථි පුරක්ෙතං. අථ වා ‘‘එවංරූයපො සියං
අනා තමද්ධාන’’න්ති තත්ථ නන්දිං න සමන්නායනති, ‘‘එවංයවදයනො 
සියං…එවංසඤ්යඤොසියං… එවංසඞ්ොයරොසියං…එවංවිඤ්ඤායණොසියං
අනා තමද්ධාන’’න්තිතත්ථනන්දිංන සමන්නායනති.එවම්පිතස්සනත්ථි
පුරක්ෙතං. අථවා ‘‘ඉති යමචක්ඛුසියා අනා තමද්ධානං – ඉතිරූපා’’ති
අප්පටිලද්ධස්ස පටිලාොය චිත්තං න පණිදහති, යචතයසො 
අප්පණිධානප්පච්චයා න තදභිනන්දති; න තදභිනන්දන්යතො. එවම්පි තස්ස
නත්ථි පුරක්ෙතං.‘‘ඉතියමයසොතංසියාඅනා තමද්ධානං–ඉතිසද්දා’’ති, 
‘‘ඉතියම ානංසියා අනා තමද්ධානං–ඉති න්ධා’’ති, ‘‘ඉතියමජිව්හා
සියා අනා තමද්ධානං – ඉති රසා’’ති, ‘‘ඉති යම කායයො සියා
අනා තමද්ධානං – ඉති ය ොට්ඨබ්බා’’ති, ‘‘ඉති යම මයනො සියා
අනා තමද්ධානං – ඉති ධම්මා’’ති අප්පටිලද්ධස්ස පටිලාොය චිත්තං න
පණිදහති, යචතයසො අප්පණිධානප්පච්චයා න තදභිනන්දති; න
තදභිනන්දන්යතො.එවම්පිතස්සනත්ථි පුරක්ෙතං.අථවා‘‘ඉමිනාහං සීයලන
වා වයතන වා තයපන වා බ්රහ්මචරියයන වා යදයවො වා ෙවිස්සාමි
යදවඤ්ඤතයරො’’ති වා අප්පටිලද්ධස්ස පටිලාොය චිත්තං න පණිදහති, 
යචතයසොඅප්පණිධානප්පච්චයානතදභිනන්දති; නතදභිනන්දයතො. එවම්පි
තස්සනත්ථිපුරක්ෙතං. 

යතනාහෙ වා– 

‘‘වීතතණ්යහොපුරායෙදා, [ඉතිෙ වා] 
පුබ්බමන්තමනිස්සියතො; 
යවමජ්යඣනුපසඞ්යෙයයයො, 
තස්සනත්ථිපුරක්ෙත’’න්ති. 

85. 

අක්යකොධයනො අසන්තාසී, අවිකත්ථීඅකුක්කුයෙො; 
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මන්තභාණීඅනුද්ධයතො, සයවවාොෙයතො මුනි. 

අක්යකොධයනොඅසන්තාසීති. අක්යකොධයනොතියඤ්හියෙොවුත්තං.අපිච
යකොයධොතාවවත්තබ්යබො. දසහාකායරහියකොයධොජායති–‘‘අනත්ථංයම
අචරී’’ති යකොයධො ජායති, ‘‘අනත්ථං යම චරතී’’ති යකොයධො ජායති, 
‘‘අනත්ථං යම චරිස්සතී’’ති යකොයධො ජායති, ‘‘පියස්ස යම මනාපස්ස
අනත්ථං අචරි… අනත්ථං චරති… අනත්ථං චරිස්සතී’’ති යකොයධො ජායති, 
‘‘අප්පියස්ස යම අමනාපස්ස අත්ථං අචරි… අත්ථං චරති… අත්ථං
චරිස්සතී’’ති යකොයධො ජායති, අට්ඨායන වා පන යකොයධො ජායති. යයො
එවරූයපො චිත්තස්ස ආ ායතො පටි ායතො, පටි ං පටිවියරොයධො, යකොයපො
පයකොයපො සම්පයකොයපො, යදොයසො පයදොයසො සම්පයදොයසො, චිත්තස්ස
බයාපත්ති මයනොපයදොයසො, යකොයධො කුජ්ඣනා කුජ්ඣිතත්තං, යදොයසො
දුස්සනා දුස්සිතත්තං, බයාපත්ති බයාපජ්ජනා බයාපජ්ජිතත්තං, වියරොයධො
පටිවියරොයධො චණ්ඩික්කං, අසුයරොයපො [අස්සුයරොයපො (සී. ක.)] 
අනත්තමනතාචිත්තස්ස– අයංවුච්චතියකොයධො. 

අපි ච යකොධස්ස අධිමත්තපරිත්තතා යවදිතබ්බා. අත්ථිකඤ්චි [කිඤ්චි
(ක.)] කාලං යකොයධො චිත්තාවිලකරණමත්යතො යහොති, න ච තාව
මුෙකුලානවිකුලායනො යහොති; අත්ථි කඤ්චි කාලං යකොයධො 
මුෙකුලානවිකුලානමත්යතො යහොති, න ච තාව හනුසඤ්යචොපයනො යහොති; 
අත්ථි කඤ්චි කාලං යකොයධො හනුසඤ්යචොපනමත්යතො යහොති, න ච තාව
 රුසවාචං නිච්ඡාරයණො [ රුසවාචනිච්ඡාරයණො (සයා.)] යහොති; අත්ථි
කඤ්චි කාලං යකොයධො  රුසවාචං නිච්ඡාරණමත්යතො යහොති, න ච තාව
දිසාවිදිසානුවියලොකයනො යහොති; අත්ථි කඤ්චි කාලං යකොයධො
දිසාවිදිසානුවියලොකනමත්යතො යහොති, න ච තාව දණ්ඩසත්ථපරාමසයනො
යහොති; අත්ථිකඤ්චිකාලං යකොයධො දණ්ඩසත්ථපරාමසනමත්යතො යහොති, 
නචතාවදණ්ඩසත්ථඅබ්භුක්කිරයණොයහොති; අත්ථිකඤ්චිකාලංයකොයධො 
දණ්ඩසත්ථඅබ්භුක්කිරණමත්යතො යහොති, න ච තාව
දණ්ඩසත්ථඅභිනිපාතයනො යහොති; අත්ථි කඤ්චි කාලං යකොයධො 
දණ්ඩසත්ථඅභිනිපාතමත්යතො යහොති, න ච තාව ඡින්නවිච්ඡින්නකරයණො
යහොති; අත්ථිකඤ්චිකාලංයකොයධොඡින්නවිච්ඡින්නකරණමත්යතො යහොති, 
නචතාවසම්ෙඤ්ජනපලිෙඤ්ජයනො යහොති; අත්ථිකඤ්චිකාලං යකොයධො 
සම්ෙඤ්ජනපලිෙඤ්ජනමත්යතො යහොති, නචතාව අඞ් මඞ් අපකඩ් යනො
යහොති; අත්ථිකඤ්චි කාලංයකොයධො අඞ් මඞ් අපකඩ් නමත්යතොයහොති, 
න ච තාව ජීවිතායවොයරොපයනො [ජීවිතපනාසයනො (සයා.)] යහොති; අත්ථි
කඤ්චි කාලං යකොයධො ජීවිතායවොයරොපනමත්යතො යහොති, න ච තාව
සබ්බචා පරිච්චා ාය සණ්ඨියතො යහොති. යයතො යකොයධො පරපුග් ලං
 ායටත්වා අත්තානං  ායටති, එත්තාවතා යකොයධො පරමුස්සද යතො 
පරමයවපුල්ලප්පත්යතොයහොති.යස්සයසොයකොයධොපහීයනොසමුච්ඡින්යනො
වූපසන්යතො පටිපස්සද්යධො අෙබ්බුප්පත්තියකො ඤාණග්ගිනා දඩ්ය ො, යසො 
වුච්චති අක්යකොධයනො. යකොධස්ස පහීනත්තා අක්යකොධයනො, 



ඛුද්දකනිකායය මහානිද්යදසපාළි අට්ඨකවග්ය ො 

142 

පටුන 

යකොධවත්ථුස්ස පරිඤ්ඤාතත්තා අක්යකොධයනො, යකොධයහතුස්ස
උපච්ඡින්නත්තාඅක්යකොධයනොති–අක්යකොධයනො. 

අසන්තාසීතිඉයධකච්යචොතාසීයහොති උත්තාසීපරිත්තාසී, යසො තසතින
උත්තසතිපරිත්තසතිොයති සන්තාසංආපජ්ජති.කුලංවානලොමි,  ණං
වානලොමි, ආවාසංවානලොමි, ලාෙංවාන ලොමි, යසංවානලොමි, 
පසංසංවානලොමි, සුෙංවානලොමි, චීවරංවානලොමි, පිණ්ඩපාතංවා
නලොමි, යසනාසනංවානලොමි, ගිලානපච්චයයෙසජ්ජපරික්ොරංවාන 
ලොමි, ගිලානුපට්ඨාකංවානලොමි, අප්පඤ්ඤායතොම්හීතිතසතිඋත්තසති
පරිත්තසති ොයතිසන්තාසංආපජ්ජති. 

ඉධ භික්ඛු අසන්තාසී යහොති අනුත්තාසී අපරිත්තාසී; යසො න තසතින
උත්තසති න පරිත්තසති න ොයති න සන්තාසං ආපජ්ජති. කුලං වා න
ලොමි,  ණංවානලොමි, ආවාසංවානලොමි, ලාෙංවානලොමි, යසං
වානලොමි, පසංසංවානලොමි, සුෙංවානලොමි, චීවරංවානලොමි, 
පිණ්ඩපාතං වා න ලොමි, යසනාසනං වා න ලොමි, 
ගිලානපච්චයයෙසජ්ජපරික්ොරංවානලොමි, ගිලානුපට්ඨාකංවාන ලොමි, 
අප්පඤ්ඤායතොම්හීති න තසති න උත්තසති න පරිත්තසති න ොයති න
සන්තාසං ආපජ්ජතීති–අක්යකොධයනොඅසන්තාසී. 

අවිකත්ථී අකුක්කුයෙොති. ඉයධකච්යචො කත්ථී යහොති විකත්ථී, යසො
කත්ථති විකත්ථති – අහමස්මි සීලසම්පන්යනොති වා වතසම්පන්යනොති වා
සීලබ්බතසම්පන්යනොතිවාජාතියාවාය ොත්යතනවායකොලපුත්තියයනවා 
වණ්ණයපොක්ෙරතාය වාධයනනවා අජ්යඣයනනවාකම්මායතයනනවා 
සිප්පායතයනන වා විජ්ජාට්ඨායනන වා සුයතන වා පටිොයනන වා 
අඤ්ඤතරඤ්ඤතයරනවාවත්ථුනා.උච්චාකුලා පබ්බජියතොතිවා මහාකුලා
පබ්බජියතොති වා, මහායෙො කුලා පබ්බජියතොති වා උළාරයෙො කුලා
පබ්බජියතොති වා, ඤායතො යසස්සී  හට්ඨපබ්බජිතානන්ති වා, ලාභිම්හි 
චීවරපිණ්ඩපාතයසනාසනගිලානපච්චයයෙසජ්ජපරික්ොරානන්ති වා, 
සුත්තන්තියකොති වා විනයධයරොති වා ධම්මකථියකොති වා, ආරඤ්ඤියකොති
වා පිණ්ඩපාතියකොති වා පංසුකූලියකොති වා යතචීවරියකොති වා, 
සපදානචාරියකොති වා ෙලුපච්ඡාෙත්තියකොති වා යනසජ්ජියකොති වා 
යථාසන්ථතියකොති වා, පඨමස්ස ඣානස්ස ලාභීති වා දුතියස්ස ඣානස්ස
ලාභීතිවා තතියස්සඣානස්සලාභීතිවා චතුත්ථස්සඣානස්සලාභීතිවා, 
ආකාසානඤ්චායතනසමාපත්තියා… විඤ්ඤාණඤ්චායතනසමාපත්තියා… 
ආකිඤ්චඤ්ඤායතනසමාපත්තියා…
යනවසඤ්ඤානාසඤ්ඤායතනසමාපත්තියා ලාභීති වා කත්ථති විකත්ථති.
එවං න කත්ථති න විකත්ථති, කත්ථනා විකත්ථනා ආරයතො විරයතො
පටිවිරයතො නික්ෙන්යතො නිස්සයටො විප්පමුත්යතො විසඤ්ඤුත්යතො
විමරියාදිකයතනයචතසාවිහරතීති– අවිකත්ථී. 
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අකුක්කුයෙොති. කුක්කුච්ෙන්ති හත්ථකුක්කුච්චම්පි කුක්කුච්චං, 
පාදකුක්කුච්චම්පිකුක්කුච්චං, හත්ථපාදකුක්කුච්චම්පිකුක්කුච්චං, අකප්පියය
කප්පියසඤ්ඤිතා කප්පියය අකප්පියසඤ්ඤිතා, විකායල කාලසඤ්ඤිතා
කායල විකාලසඤ්ඤිතා, අවජ්යජ වජ්ජසඤ්ඤිතා වජ්යජ අවජ්ජසඤ්ඤිතා; 
යං එවරූපං කුක්කුච්චං කුක්කුච්චායනා කුක්කුච්චායිතත්තං යචතයසො
විප්පටිසායරොමයනොවියලයෙො– ඉදංවුච්චතිකුක්කුච්චං. 

අපි ච ද්වීහි කාරයණහි උප්පජ්ජතිකුක්කුච්චං යචතයසො විප්පටිසායරො
මයනොවියලයෙොකතත්තාච අකතත්තා ච.කථං කතත්තාච අකතත්තාච
උප්පජ්ජතිකුක්කුච්චංයචතයසොවිප්පටිසායරොමයනොවියලයෙො? ‘‘කතංයම
කායදුච්චරිතං, අකතංයමකායසුචරිත’’න්තිඋප්පජ්ජතිකුක්කුච්චංයචතයසො 
විප්පටිසායරො මයනොවියලයෙො; ‘‘කතං යම වචීදුච්චරිතං, අකතං යම
වචීසුචරිතං…කතං යම මයනොදුච්චරිතං, අකතං යම මයනොසුචරිත’’න්ති –
උප්පජ්ජතිකුක්කුච්චංයචතයසො විප්පටිසායරොමයනොවියලයෙො; ‘‘කයතොයම
පාණාතිපායතො, අකතා යම පාණාතිපාතා යවරමණී’’ති – උප්පජ්ජති
කුක්කුච්චං යචතයසො විප්පටිසායරො මයනොවියලයෙො; ‘‘කතං යම
අදින්නාදානං, අකතා යම අදින්නාදානා යවරමණී’’ති – උප්පජ්ජති
කුක්කුච්චං යචතයසො විප්පටිසායරො මයනොවියලයෙො; ‘‘කයතො යම 
කායමසුමිච්ඡාචායරො, අකතා යම කායමසුමිච්ඡාචාරා යවරමණී’’ති –
උප්පජ්ජති කුක්කුච්චංයචතයසොවිප්පටිසායරොමයනොවියලයෙො; ‘‘කයතොයම
මුසාවායදො, අකතායමමුසාවාදා යවරමණී’’ති…‘‘කතායමපිසුණාවාචා, 
අකතායමපිසුණායවාචායයවරමණී’’ති…‘‘කතායම  රුසාවාචා, අකතා
යම  රුසාය වාචාය යවරමණී’’ති… ‘‘කයතො යම සම් ප්පලායපො, අකතා
යම සම් ප්පලාපා යවරමණී’’ති… ‘‘කතා යම අභිජ්ඣා, අකතා යම
අනභිජ්ඣා’’ති… ‘‘කයතො යම බයාපායදො, අකයතො යම අබයාපායදො’’ති…
‘‘කතායමමිච්ඡාදිට්ඨි, අකතායම සම්මාදිට්ඨී’’ති–උප්පජ්ජතිකුක්කුච්චං
යචතයසො විප්පටිසායරො මයනොවියලයෙො. එවං කතත්තා ච අකතත්තා ච
උප්පජ්ජති කුක්කුච්චංයචතයසොවිප්පටිසායරොමයනොවියලයෙො. 

අථවා‘‘සීයලසුම්හිනපරිපූරකාරී’’ති–උප්පජ්ජති කුක්කුච්චංයචතයසො
විප්පටිසායරො මයනොවියලයෙො; ‘‘ඉන්ද්රියයසුම්හි අගුත්තද්වායරො’’ති…
‘‘යෙොජයනඅමත්තඤ්ඤුම්හී’’ති…‘‘ජා රියං අනනුයුත්යතොම්හී’’ති…‘‘න
සතිසම්පජඤ්යඤන සමන්නා යතොම්හී’’ති… ‘‘අොවිතා යම චත්තායරො
සතිපට්ඨානා’’ති… ‘‘අොවිතා යම චත්තායරො සම්මප්පධානා’’ති…
‘‘අොවිතා යම චත්තායරො ඉද්ධිපාදා’’ති… ‘‘අොවිතානි යම
පඤ්චින්ද්රියානී’’ති… ‘‘අොවිතානි යම පඤ්ච බලානී’’ති… ‘‘අොවිතා යම
සත්ත යබොජ්ඣඞ් ා’’ති… ‘‘අොවියතො යම අරියයො අට්ඨඞ්ගියකො
මග්ය ො’’ති… ‘‘දුක්ෙං යම අපරිඤ්ඤාත’’න්ති… ‘‘සමුදයයො යම 
අප්පහීයනො’’ති… ‘‘මග්ය ො යම අොවියතො’’ති… ‘‘නියරොයධො යම
අසච්ඡිකයතො’’ති – උප්පජ්ජති කුක්කුච්චං යචතයසො විප්පටිසායරො
මයනොවියලයෙො. යස්යසතං කුක්කුච්චං පහීනං සමුච්ඡින්නං වූපසන්තං
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පටිපස්සද්ධං අෙබ්බුප්පත්තිකං ඤාණග්ගිනා දඩ් ං, යසො වුච්චති
අකුක්කුච්යචොති–අවිකත්ථීඅකුක්කුයචො. 

මන්තභාණී අනුද්ධයතොති. මන්තා වුච්චති පඤ්ඤා. යා පඤ්ඤා
පජානනා…යප.… අයමොයහො ධම්මවිචයයො සම්මාදිට්ඨි. මන්තාය 
පරිග් යහත්වා පරිග් යහත්වා වාචං ොසති බහුම්පි කයථන්යතො බහුම්පි 
ෙණන්යතොබහුම්පිදීපයන්යතොබහුම්පියවොහරන්යතො.දුක්කථිතං දුබ්ෙණිතං 

දුල්ලපිතංදුරුත්තංදුබ්ොසිතංවාචංනොසතීති– මන්තොණී. අනුද්ධයතොති.
තත්ථ කතමං උද්ධච්චං? යං චිත්තස්ස උද්ධච්චං අවූපසයමො යචතයසො
වික්යෙයපො ෙන්තත්තං චිත්තස්ස – ඉදං වුච්චති උද්ධච්චං. යස්යසතං
උද්ධච්චං පහීනං සමුච්ඡින්නං වූපසන්තං පටිපස්සද්ධං අෙබ්බුප්පත්තිකං
ඤාණග්ගිනාදඩ් ං, යසොවුච්චතිඅනුද්ධයතොති–මන්තොණී අනුද්ධයතො. 

ස යව වාොෙයතො මුනීති. ඉධ භික්ඛු මුසාවාදං පහාය මුසාවාදා
පටිවිරයතො යහොති සච්චවාදී සච්චසන්යධො යථයතො පච්චයියකො 
අවිසංවාදයකොයලොකස්ස.පිසුණංවාචංපහායපිසුණායවාචායපටිවිරයතො
යහොති–ඉයතොසුත්වාන අමුත්රඅක්ොතාඉයමසංයෙදාය, අමුත්රවාසුත්වාන
ඉයමසංඅක්ොතාඅමූසංයෙදාය. ඉතිභින්නානංවාසන්ධාතා, සහිතානංවා
අනුප්පදාතා, සමග් ාරායමොසමග් රයතො සමග් නන්දීසමග් කරණිංවාචං
ොසිතායහොති. රුසංවාචංපහාය රුසායවාචායපටිවිරයතො යහොති–යා
සා වාචා යනලා කණ්ණසුො යපමනීයා හදයඞ් මා යපොරී බහුජනකන්තා
බහුජනමනාපා තථාරූපිං වාචං ොසිතා යහොති. සම් ප්පලාපං පහාය
සම් ප්පලාපා පටිවිරයතො යහොති – කාලවාදී භූතවාදී අත්ථවාදී ධම්මවාදී
විනයවාදීනිධානවතිංවාචංොසිතායහොතිකායලන සාපයදසංපරියන්තවතිං
අත්ථසංහිතං. චතූහි වචීසුචරියතහි සමන්නා යතො චතුද්යදොසාප තං වාචං
ොසති, බාත්තිංසාය තිරච්ඡානකථාය ආරයතො අස්ස විරයතො පටිවිරයතො
නික්ෙන්යතො නිස්සයටො විප්පමුත්යතො විසඤ්ඤුත්යතො විමරියාදිකයතන
යචතසාවිහරති. 

දස කථාවත්ථූනි කයථසි, යසයයථිදං – අප්පිච්ඡකථං කයථති, 
සන්තුට්ඨීකථං කයථති, පවියවකකථං… අසංසග් කථං… 
වීරියාරම්ෙකථං… සීලකථං… සමාධිකථං… පඤ්ඤාකථං… විමුත්තිකථං 
… විමුත්තිඤාණදස්සනකථං… සතිපට්ඨානකථං… සම්මප්පධානකථං…
ඉද්ධිපාදකථං… ඉන්ද්රියකථං… බලකථං… යබොජ්ඣඞ් කථං…

මග් කථං…  ලකථං… නිබ්බානකථං කයථති. වාොෙයතොති යත්යතො

පරියත්යතො ගුත්යතො ය ොපියතො රක්ඛියතො වූපසන්යතො. මුනීති. යමොනංං
වුච්චති ඤාණං. යා පඤ්ඤා පජානනා…යප.… අයමොයහො ධම්මවිචයයො
සම්මාදිට්ඨි…යප.…සඞ් ජාලමතිච්චයසොමුනීති – සයවවාචායයතොමුනි. 

යතනාහෙ වා– 
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‘‘අක්යකොධයනොඅසන්තාසී, අවිකත්ථීඅකුක්කුයචො; 
මන්තොණීඅනුද්ධයතො, සයවවාචායයතොමුනී’’ති. 

86. 

නි ාසත්ති අනා යත, අතීතංනානුයසොෙති; 

වියවකදස්සීඵස්යසසු, දිට්ඨීසුෙන නීෙති. 

නි ාසත්ති අනා යතති. ආසත්ති වුච්චති තණ්හා. යයො රාය ො
සාරාය ො…යප.… අභිජ්ඣා යලොයෙො අකුසලමූලං. යස්යසසා ආසත්ති
තණ්හා පහීනා සමුච්ඡින්නා වූපසන්තා පටිපස්සද්ධා අෙබ්බුප්පත්තිකා
ඤාණග්ගිනා දඩ් ාති. එවම්පි නිරාසත්ති අනා යත. අථ වා ‘‘එවංරූයපො
සියංඅනා තමද්ධාන’’න්තිතත්ථනන්දිංනසමන්නායනති, ‘‘එවංයවදයනො
සියං… එවංසඤ්යඤොසියං…එවංසඞ්ොයරොසියං…එවංවිඤ්ඤායණොසියං
අනා තමද්ධාන’’න්ති තත්ථ නන්දිං න සමන්නායනති. එවම්පිනිරාසත්ති
අනා යත. අථවා ‘‘ඉති යමචක්ඛුසියා අනා තමද්ධානං – ඉතිරූපා’’ති
අප්පටිලද්ධස්ස පටිලාොය චිත්තං න පණිදහති, යචතයසො
අප්පණිධානප්පච්චයා න තදභිනන්දති; න තදභිනන්දන්යතො. එවම්පි
නිරාසත්ති අනා යත. ‘‘ඉති යම යසොතං සියා අනා තමද්ධානං – ඉති 
සද්දා’’ති…යප.…‘‘ඉතියමමයනොසියාඅනා තමද්ධානං–ඉතිධම්මා’’ති 
අප්පටිලද්ධස්ස පටිලාොය චිත්තං න පණිදහති, යචතයසො
අප්පණිධානප්පච්චයා න තදභිනන්දති; න තදභිනන්දන්යතො. එවම්පි
නිරාසත්තිඅනා යත.අථ වා‘‘ඉමිනාහංසීයලනවාවයතනවාතයපනවා
බ්රහ්මචරියයන වා යදයවො වා ෙවිස්සාමි යදවඤ්ඤතයරො වා’’ති
අප්පටිලද්ධස්ස පටිලාොය චිත්තං න පණිදහති, යචතයසො 
අප්පණිධානප්පච්චයා න තදභිනන්දති; න තදභිනන්දන්යතො. එවම්පි
නිරාසත්ති අනා යත. 

අතීතංනානුයසොෙතීති.විපරිණතංවාවත්ථුං නයසොචති, විපරිණතස්මිං
වාවත්ථුස්මිංනයසොචති, ‘‘චක්ඛුයමවිපරිණත’’න්තින යසොචති, ‘‘යසොතං
යම… ානං යම…ජිව්හා යම…කායයො යම…රූපා යම…සද්දා යම…
 න්ධා යම… රසා යම… ය ොට්ඨබ්බා යම… කුලං යම…  යණො යම…
ආවායසො යම… ලායෙො යම… යයසො යම… පසංසා යම… සුෙං යම…
චීවරං යම… පිණ්ඩපායතො යම… යසනාසනං යම…
ගිලානපච්චයයෙසජ්ජපරික්ොයරො යම… මාතා යම… පිතා යම… ොතා
යම…ෙගිනීයම…පුත්යතොයම…ධීතායම…මිත්තායම… අමච්චා යම…
ඤාතකා යම… සායලොහිතා යම විපරිණතා’’ති න යසොචති න කිලමති න
පරියදවති න උරත්තාළිං කන්දති න සම්යමොහං ආපජ්ජතීති – අතීතං
නානුයසොචති. 

වියවකදස්සී ඵස්යසසූති. චක්ඛුසම් ස්යසො යසොතසම් ස්යසො
 ානසම් ස්යසො ජිව්හාසම් ස්යසො කායසම් ස්යසො මයනොසම් ස්යසො, 
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අධිවචනසම් ස්යසො පටි සම් ස්යසො, සුෙයවදනීයයො  ස්යසො
දුක්ෙයවදනීයයො  ස්යසො අදුක්ෙමසුෙයවදනීයයො  ස්යසො, කුසයලො  ස්යසො
අකුසයලො ස්යසොඅබයාකයතො  ස්යසො, කාමාවචයරො ස්යසොරූපාවචයරො
 ස්යසො අරූපාවචයරො  ස්යසො, සුඤ්ඤයතො  ස්යසො අනිමිත්යතො  ස්යසො
අප්පණිහියතො ස්යසො, යලොකියයො ස්යසොයලොකුත්තයරො  ස්යසො, අතීයතො
 ස්යසොඅනා යතො ස්යසොපච්චුප්පන්යනො ස්යසො; යයොඑවරූයපො ස්යසො 
ඵුසනාසම්ඵුසනාසම්ඵුසිතත්තං–අයංවුච්චති ස්යසො. 

වියවකදස්සී ඵස්යසසූති. චක්ඛුසම් ස්සං විවිත්තං පස්සති අත්යතන වා
අත්තනියයන වා නිච්යචන වා ධුයවන වා සස්සයතන වා
අවිපරිණාමධම්යමනවා, යසොතසම් ස්සංවිවිත්තං පස්සති… ානසම් ස්සං
විවිත්තං පස්සති… ජිව්හාසම් ස්සං විවිත්තං පස්සති… කායසම් ස්සං
විවිත්තං පස්සති… මයනොසම් ස්සං විවිත්තං පස්සති… අධිවචනසම් ස්සං
විවිත්තං පස්සති… පටි සම් ස්සං විවිත්තං පස්සති… සුෙයවදනීයං
 ස්සං… දුක්ෙයවදනීයං  ස්සං… අදුක්ෙමසුෙයවදනීයං  ස්සං… කුසලං 
 ස්සං… අකුසලං  ස්සං… අබයාකතං  ස්සං… කාමාවචරං  ස්සං…
රූපාවචරං ස්සං… අරූපාවචරං ස්සං…යලොකියං ස්සංවිවිත්තංපස්සති
අත්යතන වා අත්තනියයන වා නිච්යචන වා ධුයවන වා සස්සයතන වා
අවිපරිණාමධම්යමනවා. 

අථවාඅතීතං ස්සංඅනා යතහිචපච්චුප්පන්යනහිච ස්යසහි විවිත්තං
පස්සති, අනා තං ස්සංඅතීයතහිචපච්චුප්පන්යනහිච  ස්යසහිවිවිත්තං
පස්සති, පච්චුප්පන්නං ස්සංඅතීයතහිචඅනා යතහිච ස්යසහි විවිත්තං
පස්සති. අථ වා යය යත  ස්සා අරියා අනාසවා යලොකුත්තරා 
සුඤ්ඤතපටිසඤ්ඤුත්තා, යත  ස්යස විවිත්යත පස්සති රාය න යදොයසන
යමොයහනයකොයධන උපනායහනමක්යෙනපළායසනඉස්සායමච්ඡරියයන
මායාය සායඨයයයන ථම්යෙන සාරම්යෙන මායනන අතිමායනන මයදන
පමායදන සබ්බකියලයසහි සබ්බදුච්චරියතහි සබ්බදරයථහි සබ්බපරිළායහහි
සබ්බසන්තායපහි සබ්බාකුසලාභිසඞ්ොයරහි විවිත්යත පස්සතීති – 
වියවකදස්සී ස්යසසු. 

දිට්ඨීසු ෙ න නීෙතීති. තස්ස ද්වාසට්ඨි දිට්ඨි තානි පහීනානි
සමුච්ඡින්නානි වූපසන්තානි පටිපස්සද්ධානි අෙබ්බුප්පත්තිකානි
ඤාණග්ගිනා දඩ් ානි. යසො දිට්ඨියා න යායති න නීයති න වු්හති න
සංහරීයති; නපිතංදිට්ඨි තංසාරයතො පච්යචතිනපච්චා ච්ඡතීති–දිට්ඨීසු
චනනීයති. 

යතනාහ ෙ වා– 

‘‘නිරාසත්ති අනා යත, අතීතංනානුයසොචති; 
වියවකදස්සී ස්යසසු, දිට්ඨීසුචනනීයතී’’ති. 
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පතිලීයනොඅකුහයකො, අපිහාලුඅමච්ඡරී; 

අප්ප බ්යභොඅයජගුච්යඡො, යපසුයණයෙයෙයනො යුයතො. 

පතිලීයනො අකුහයකොති. පතිලීයනොති රා ස්ස පහීනත්තා පතිලීයනො, 
යදොසස්ස පහීනත්තා පතිලීයනො, යමොහස්ස පහීනත්තා පතිලීයනො, 
යකොධස්ස… උපනාහස්ස … මක්ෙස්ස… පළාසස්ස… ඉස්සාය…
මච්ඡරියස්ස…යප.… සබ්බාකුසලාභිසඞ්ොරානං පහීනත්තා පතිලීයනො. 
වුත්තඤ්යහතං ෙ වතා – ‘‘කථඤ්ච, භික්ෙයව, භික්ඛු පතිලීයනො යහොති? 
ඉමස්ස, භික්ෙයව, භික්ඛුයනොඅස්මිමායනොපහීයනොයහොතිඋච්ඡින්නමූයලො
තාලාවත්ථුකයතො අනොවංකයතො ආයතිං අනුප්පාදධම්යමො. එවං යෙො, 
භික්ෙයව, භික්ඛුපතිලීයනොයහොතී’’ති–පතිලීයනො. 

අකුහයකොති තීණි කුහනවත්ථූනි – පච්චයපටියසවනසඞ්ොතං
කුහනවත්ථු, ඉරියාපථසඞ්ොතං කුහනවත්ථු, සාමන්තජප්පනසඞ්ොතං
කුහනවත්ථු. 

කතමං පච්චයපටියසවනසඞ්ොතං කුහනවත්ථු? ඉධ  හපතිකා භික්ඛුං 
නිමන්යතන්ති චීවරපිණ්ඩපාතයසනාසනගිලානපච්චයයෙසජ්ජපරික්ොයරහි.
යසො පාපිච්යඡො ඉච්ඡාපකයතො අත්ථියකො
චීවරපිණ්ඩපාතයසනාසනගිලානපච්චයයෙසජ්ජපරික්ොරානං 
භියයයොකමයතං උපාදාය චීවරං පච්චක්ොති, පිණ්ඩපාතං පච්චක්ොති, 
යසනාසනං පච්චක්ොති, ගිලානපච්චයයෙසජ්ජපරික්ොරංපච්චක්ොති.යසො
එවමාහ–‘‘කිං සමණස්සමහග්ය නචීවයරන!එතංසාරුප්පංයංසමයණො
සුසානාවාසඞ්කාරකූටාවාපාපණිකා වානන්තකානිඋච්චිනිත්වාසඞ් ාටිං
කත්වාධායරයය.කිංසමණස්සමහග්ය න පිණ්ඩපායතන! එතංසාරුප්පං
යං සමයණො උඤ්ඡාචරියාය පිණ්ඩියායලොයපන ජීවිකං කප්යපයය. කිං
සමණස්ස මහග්ය න යසනාසයනන! එතං සාරුප්පං යං සමයණො
රුක්ෙමූලියකො වා අස්ස යසොසානියකො වා අබ්යෙොකාසියකො වා. කිං
සමණස්ස මහග්ය න ගිලානපච්චයයෙසජ්ජපරික්ොයරන! එතං සාරුප්පං
යං සමයණො පූතිමුත්යතන වා හරිතකීෙණ්යඩන වා ඔසධං කයරයයා’’ති.
තදුපාදාය ලූෙං චීවරං ධායරති, ලූෙං පිණ්ඩපාතං පරිභුඤ්ජති, ලූෙං
යසනාසනං පටියසවති, ලූෙං ගිලානපච්චයයෙසජ්ජපරික්ොරං පටියසවති.
තයමනං හපතිකාඑවංජානන්ති–‘‘අයංසමයණො අප්පිච්යඡොසන්තුට්යඨො
පවිවිත්යතො අසංසට්යඨො ආරද්ධවීරියයො ධුතවායදො’’ති භියයයො භියයයො
නිමන්යතන්ති චීවරපිණ්ඩපාතයසනාසනගිලානපච්චයයෙසජ්ජපරික්ොයරහි.
යසො එවමාහ – ‘‘තිණ්ණං සම්මුඛීොවා සද්යධොකුලපුත්යතො බහුං පුඤ්ඤං
පසවති. සද්ධාය සම්මුඛීොවා සද්යධො කුලපුත්යතො බහුං පුඤ්ඤං පසවති, 
යදයයධම්මස්ස සම්මුඛීොවා සද්යධො කුලපුත්යතො බහුං පුඤ්ඤං පසවති, 
දක්ඛියණයයානං සම්මුඛීොවා සද්යධො කුලපුත්යතො බහුං පුඤ්ඤං පසවති.
‘තුම්හාකඤ්යචවායං සද්ධා අත්ථි, යදයයධම්යමො ච සංවිජ්ජති, අහඤ්ච 
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පටිග් ාහයකො. සයචහං න පටිග් යහස්සාමි, එවං තුම්යහ පුඤ්යඤන
පරිබාහිරා ෙවිස්සන්ති. න ම්හං ඉමිනා අත්යථො. අපි ච තුම්හාකංයයව
අනුකම්පාය පටිග් ණ්හාමී’’’ති. තදුපාදාය බහුම්පි චීවරං පටිග් ණ්හාති, 
බහුම්පිපිණ්ඩපාතං පටිග් ණ්හාති, බහුම්පිගිලානපච්චයයෙසජ්ජපරික්ොරං
පටිග් ණ්හාති.යාඑවරූපා ොකුටිකාොකුටියංකුහනාකුහායනාකුහිතත්තං
–ඉදංපච්චයපටියසවනසඞ්ොතං කුහනවත්ථු. 

කතමං ඉරියාපථසඞ්ොතං කුහනවත්ථු? ඉයධකච්යචො පාපිච්යඡො
ඉච්ඡාපකයතො සම්ොවනාධිප්පායයො, ‘‘එවං මං ජයනො සම්ොයවස්සතී’’ති, 
 මනං සණ්ඨයපති ඨානං සණ්ඨයපති නිසජ්ජං සණ්ඨයපති සයනං
සණ්ඨයපති, පණිධාය  ච්ඡති පණිධාය තිට්ඨති පණිධායනිසීදති පණිධාය
යසයයංකප්යපති, සමාහියතො විය ච්ඡතිසමාහියතොවියතිට්ඨතිසමාහියතො
වියනිසීදතිසමාහියතොවියයසයයං කප්යපති, ආපාථකජ්ඣායීවයහොති.යා
එවරූපා ඉරියාපථස්ස ඨපනා ආඨපනා [අට්ඨපනා (සී.)] සණ්ඨපනා
ොකුටිකාොකුටියංකුහනාකුහායනා කුහිතත්තං –ඉදංඉරියාපථසඞ්ොතං
කුහනවත්ථු. 

කතමං සාමන්තජප්පනසඞ්ොතං කුහනවත්ථු? ඉයධකච්යචො පාපිච්යඡො 
ඉච්ඡාපකයතො සම්ොවනාධිප්පායයො, ‘‘එවං මං ජයනො සම්ොයවස්සතී’’ති, 
අරියධම්මසන්නිස්සිතං වාචං ොසති. ‘‘යයො එවරූපං චීවරං ධායරති යසො
සමයණො මයහසක්යෙො’’ති ෙණති; ‘‘යයො එවරූපං පත්තං ධායරති…
යලොහථාලකං ධායරති… ධම්මකරණං ධායරති… පරිසාවනං ධායරති…
කුඤ්චිකං ධායරති… උපාහනං ධායරති… කායබන්ධනං ධායරති… 
ආයයො ංධායරතියසොසමයණො මයහසක්යෙො’’තිෙණති; ‘‘යස්සඑවරූයපො 
උපජ්ඣායයො යසො සමයණො මයහසක්යෙො’’ති ෙණති; ‘‘යස්ස එවරූයපො
ආචරියයො… එවරූපා සමානුපජ්ඣායකා… සමානාචරියකා… මිත්තා…
සන්දිට්ඨා… සම්ෙත්තා… සහායා යසො සමයණො මයහසක්යෙො’’ති ෙණති; 
‘‘යයොඑවරූයපවිහායරවසතියසොසමයණොමයහසක්යෙො’’තිෙණති; ‘‘යයො 
එවරූයප අඩ් යයොය වසති…පාසායදවසති…හම්මියයවසති…ගුහායං 
වසති…යලයණවසති…කුටියාවසති…කූටා ායරවසති…අට්යටවසති 
… මායළවසති…උද්දණ්යඩවසති…උපට්ඨානසාලායංවසති…මණ්ඩයප
වසති…රුක්ෙමූයලවසති, යසොසමයණොමයහසක්යෙො’’තිෙණති. 

අථ වා යකොරජිකයකොරජියකො [යකොරඤ්ජිකයකොරඤ්ජියකො (සී.)] 
ොකුටිකොකුටියකො කුහකකුහයකො ලපකලපයකො මුෙසම්ොවියකො, ‘‘අයං
සමයණොඉමාසං එවරූපානංසන්තානංවිහාරසමාපත්තීනංලාභී’’තිතාදිසං
 ම්භීරං ගූළ්හං නිපුණං පටිච්ඡන්නං යලොකුත්තරං සුඤ්ඤතාපටිසංයුත්තං 
කථංකයථසි.යා එවරූපාොකුටිකාොකුටියංකුහනාකුහායනාකුහිතත්තං
–ඉදංසාමන්තජප්පනසඞ්ොතං කුහනවත්ථු.යස්සිමානිතීණිකුහනවත්ථූනි
පහීනානි සමුච්ඡින්නානි වූපසන්තානි පටිපස්සද්ධානි අෙබ්බුප්පත්තිකානි
ඤාණග්ගිනාදඩ් ානි, යසොවුච්චතිඅකුහයකොති– පතිලීයනොඅකුහයකො. 
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අපිහාලුඅමච්ඡරීති.පිහාවුච්චති තණ්හා.යයොරාය ොසාරාය ො…යප.…
අභිජ්ඣායලොයෙොඅකුසලමූලං.යස්යසසාපිහාතණ්හාපහීනා සමුච්ඡින්නා
වූපසන්තාපටිපස්සද්ධා අෙබ්බුප්පත්තිකාඤාණග්ගිනා දඩ් ා, යසො වුච්චති
අපිහාලු.යසොරූයපනපියහති, සද්යද… න්යධ…රයස…ය ොට්ඨබ්යබ…
කුලං…  ණං… ආවාසං… ලාෙං… යසං… පසංසං… සුෙං… චීවරං…
පිණ්ඩපාතං… යසනාසනං… ගිලානපච්චයයෙසජ්ජපරික්ොරං…
කාමධාතුං… රූපධාතුං… අරූපධාතුං… කාමෙවං… රූපෙවං… 
අරූපෙවං… සඤ්ඤාෙවං… අසඤ්ඤාෙවං … 
යනවසඤ්ඤානාසඤ්ඤාෙවං… එකයවොකාරෙවං… චතුයවොකාරෙවං…
පඤ්චයවොකාරෙවං… අතීතං… අනා තං… පච්චුප්පන්නං… 
දිට්ඨසුතමුතවිඤ්ඤාතබ්යබ ධම්යම න පියහති න ඉච්ඡති න සාදියති න

පත්යථති නාභිජප්පතීති – අපිහාලු. අමච්ඡරීති පඤ්ච මච්ඡරියානි – 
ආවාසමච්ඡරියං, කුලමච්ඡරියං, ලාෙමච්ඡරියං, වණ්ණමච්ඡරියං, 
ධම්මමච්ඡරියං.යං එවරූපංමච්ඡරංමච්ඡරායනාමච්ඡරායිතත්තංයවවිච්ඡං
කදරියංකටුකඤ්චුකතා අග් හිතත්තංචිත්තස්ස–ඉදංවුච්චතිමච්ඡරියං.අපි
ච ෙන්ධමච්ඡරියම්පි මච්ඡරියං, ධාතුමච්ඡරියම්පි මච්ඡරියං, 
ආයතනමච්ඡරියම්පි මච්ඡරියං  ායහො – ඉදං වුච්චති මච්ඡරියං. යස්යසතං
මච්ඡරියං පහීනං සමුච්ඡින්නං වූපසන්තං පටිපස්සද්ධං අෙබ්බුප්පත්තිකං
ඤාණග්ගිනාදඩ් ං, යසොවුච්චති අමච්ඡරීති–අපිහාලුඅමච්ඡරී. 

අප්ප බ්යභො අයජගුච්යඡොති.පා බ්භියන්තිතීණිපා බ්භියානි–කායිකං 
පා බ්භියං, වාචසිකං පා බ්භියං, යචතසිකං පා බ්භියං. කතමං කායිකං
පා බ්භියං? ඉයධකච්යචො සඞ්  යතොපි කායිකං පා බ්භියං දස්යසති, 
 ණ යතොපි කායිකං පා බ්භියං දස්යසති, යෙොජනසාලායම්පි කායිකං
පා බ්භියං දස්යසති, ජන්තා යරපි කායිකං පා බ්භියං දස්යසති, 
උදකතිත්යථපි කායිකං පා බ්භියං දස්යසති, අන්තර රං පවිසන්යතොපි
කායිකං පා බ්භියං දස්යසති, අන්තර රං පවිට්යඨොපි කායිකං පා බ්භියං
දස්යසති. 

කථං සඞ්  යතො කායිකං පා බ්භියං දස්යසති? ඉයධකච්යචො
සඞ්  යතො අචිත්තීකාරකයතො [අචිත්තිකාරකයතො(සයා. ක.)] යථයරභික්ඛූ
 ට්ටයන්යතොපි තිට්ඨති,  ට්ටයන්යතොපි නිසීදති, පුරයතොපි තිට්ඨති, 
පුරයතොපි නිසීදති, උච්යචපි ආසයන නිසීදති, සසීසං පාරුපිත්වාපි නිසීදති, 
ඨිතයකොපි ෙණති, බාහාවික්යෙපයකොපි ෙණති. එවං සඞ්  යතො කායිකං
පා බ්භියං දස්යසති. 

කථං ණ යතොකායිකංපා බ්භියංදස්යසති? ඉයධකච්යචො ණ යතො 
අචිත්තීකාරකයතො යථරානං භික්ඛූනං අනුපාහනානං චඞ්කමන්තානං
සඋපාහයනො චඞ්කමති, නීයච චඞ්කයම චඞ්කමන්තානං උච්යච චඞ්කයම
චඞ්කමති, ඡමාය චඞ්කමන්තානං චඞ්කයම චඞ්කමති,  ට්ටයන්යතොපි
තිට්ඨති,  ට්ටයන්යතොපි නිසීදති, පුරයතොපි තිට්ඨති, පුරයතොපි නිසීදති, 
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උච්යචපි ආසයන නිසීදති, සසීසං පාරුපිත්වා නිසීදති, ඨිතයකොපි ෙණති, 
බාහාවික්යෙපයකොපිෙණති.එවං ණ යතොකායිකංපා බ්භියංදස්යසති. 

කථං යෙොජනසාලායං කායිකං පා බ්භියං දස්යසති? ඉයධකච්යචො 
යෙොජනසාලායංඅචිත්තීකාරකයතොයථයරභික්ඛූඅනුපෙජ්ජනිසීදති, නයවපි
භික්ඛූ ආසයනන පටිබාහති,  ට්ටයන්යතොපි තිට්ඨති,  ට්ටයන්යතොපි
නිසීදති, පුරයතොපි තිට්ඨති, පුරයතොපි නිසීදති, උච්යචපි ආසයන නිසීදති, 
සසීසංපාරුපිත්වාපිනිසීදති, ඨිතයකොපි ෙණති, බාහාවික්යෙපයකොපි ෙණති.
එවංයෙොජනසාලායංකායිකං පා බ්භියංදස්යසති. 

කථං ජන්තා යර කායිකං පා බ්භියං දස්යසති? ඉයධකච්යචො
ජන්තා යර අචිත්තීකාරකයතො යථයර භික්ඛූ  ට්ටයන්යතොපි තිට්ඨති, 
 ට්ටයන්යතොපි නිසීදති, පුරයතොපි තිට්ඨති, පුරයතොපි නිසීදති, උච්යචපි
ආසයන නිසීදති, අනාපුච්ඡම්පි අනජ්ඣිට්යඨොපිකට්ඨං පක්ඛිපති, ද්වාරම්පි
පිදහති, බාහාවික්යෙපයකොපි ෙණති. එවං ජන්තා යර කායිකං පා බ්භියං 
දස්යසති. 

කථං උදකතිත්යථ කායිකං පා බ්භියං දස්යසති? ඉයධකච්යචො 
උදකතිත්යථ අචිත්තීකාරකයතො යථයර භික්ඛූ  ට්ටයන්යතොපි ඔතරති, 
පුරයතොපි ඔතරති,  ට්ටයන්යතොපි න්හායති [නහායති (සී.)], පුරයතොපි 
න්හායති, උපරියතොපි න්හායති,  ට්ටයන්යතොපි උත්තරති, පුරයතොපි 
උත්තරති, උපරියතොපි උත්තරති. එවං උදකතිත්යථ කායිකං පා බ්භියං
දස්යසති. 

කථං අන්තර රං පවිසන්යතො කායිකං පා බ්භියං දස්යසති? 
ඉයධකච්යචො අන්තර රං පවිසන්යතො අචිත්තීකාරකයතො යථයර භික්ඛූ
 ට්ටයන්යතොපි ච්ඡති, පුරයතොපි  ච්ඡති, යවොක්කම්මාපියථරානංභික්ඛූනං
පුරයතො පුරයතො  ච්ඡති. එවං අන්තර රං පවිසන්යතොකායිකං පා බ්භියං
දස්යසති. 

කථංඅන්තර රංපවිට්යඨොකායිකංපා බ්භියංදස්යසති? ඉයධකච්යචො 
අන්තර රංපවිට්යඨො, ‘‘නපවිස [පවිසථ(සී.)එවමඤ්යඤසු පදද්වයයසුපි], 
ෙන්යත’’ති වුච්චමායනො පවිසති, ‘‘න තිට්ඨ, ෙන්යත’’ති වුච්චමායනො
තිට්ඨති, ‘‘නනිසීද, ෙන්යත’’තිවුච්චමායනොනිසීදති, අයනොකාසම්පි පවිසති, 
අයනොකායසපි තිට්ඨති, අයනොකායසපි නිසීදති, යානිපි තානි යහොන්ති
කුලානං ඔවරකානි ගූළ්හානි ච පටිච්ඡන්නානි ච. යත්ථ කුලිත්ථියයො
කුලධීතයරො කුලසුණ්හායයො කුලකුමාරියයො නිසීදන්ති, තත්ථපි සහසා
පවිසති කුමාරකස්සපි සිරං පරාමසති. එවං අන්තර රං පවිට්යඨො කායිකං
පා බ්භියංදස්යසති–ඉදංකායිකංපා බ්භියං දස්යසති. 
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කතමං වාචසිකං පා බ්භියං දස්යසති? ඉයධකච්යචො සඞ්  යතොපි
වාචසිකං පා බ්භියං දස්යසති,  ණ යතොපි වාචසිකං පා බ්භියං දස්යසති, 
අන්තර රංපවිට්යඨොපිවාචසිකංපා බ්භියං දස්යසති. 

කථං සඞ්  යතො වාචසිකං පා බ්භියං දස්යසති? ඉයධකච්යචො
සඞ්  යතො අචිත්තීකාරකයතො යථයර භික්ඛූ අනාපුච්ඡං වා අනජ්ඣිට්යඨො
වා ආරාම තානංභික්ඛූනංධම්මංෙණති, පඤ්හංවිසජ්යජති, පාතියමොක්ෙං
උද්දිසති, ඨිතයකොපි ෙණති, බාහාවික්යෙපයකොපි ෙණති. එවං සඞ්  යතො
වාචසිකංපා බ්භියං දස්යසති. 

කථං ණ යතොවාචසිකංපා බ්භියංදස්යසති? ඉයධකච්යචො ණ යතො 
අචිත්තීකාරකයතො යථයර භික්ඛූ අනාපුච්ඡං වා අනජ්ඣිට්යඨො වා
ආරාම තානංභික්ඛූනං ධම්මංෙණති, පඤ්හංවිසජ්යජති, ඨිතයකොපිෙණති, 
බාහාවික්යෙපයකොපි ෙණති. ආරාම තානං භික්ඛුනීනං උපාසකානං
උපාසිකානං ධම්මං ෙණති, පඤ්හං විසජ්යජති, ඨිතයකොපි ෙණති, 
බාහාවික්යෙපයකොපිෙණති.එවං ණ යතොවාචසිකංපා බ්භියංදස්යසති. 

කථං අන්තර රංපවිට්යඨොවාචසිකංපා බ්භියං දස්යසති? ඉයධකච්යචො
අන්තර රං පවිට්යඨො ඉත්ථිං වා කුමාරිං වා එවමාහ – ‘‘ඉත්ථංනායම
ඉත්ථංය ොත්යතකිං අත්ථි? යාගුඅත්ථි, ෙත්තං අත්ථි, ොදනීයං අත්ථි.කිං
පිවිස්සාම, කිං භුඤ්ජිස්සාම, කිං ොදිස්සාම? කිං වා අත්ථි, කිං වා යම
දස්සථා’’ති විප්පලපති, යා එවරූපා වාචා පලායපො විප්පලායපො ලාලප්යපො
ලාලප්පනා ලාලප්පිතත්තං.එවංඅන්තර රංපවිට්යඨොවාචසිකංපා බ්භියං
දස්යසති–ඉදංවාචසිකං පා බ්භියං. 

කතමං යචතසිකංපා බ්භියං? ඉයධකච්යචොන උච්චාකුලාපබ්බජියතො
සමායනොඋච්චාකුලාපබ්බජියතනසද්ධිංසදිසංඅත්තානංදහති චිත්යතන, 
න මහාකුලා පබ්බජියතො සමායනො මහාකුලා පබ්බජියතන සද්ධිං සදිසං
අත්තානං දහති චිත්යතන, න මහායෙො කුලා පබ්බජියතො සමායනො
මහායෙො කුලා පබ්බජියතන සද්ධිං සදිසං අත්තානං දහති චිත්යතන, න
උළාරයෙො කුලා පබ්බජියතො සමායනො… න සුත්තන්තියකො සමායනො
සුත්තන්තියකන සද්ධිං සදිසං අත්තානං දහති චිත්යතන, න විනයධයරො
සමායනො…නධම්මකථියකොසමායනො…නආරඤ්ඤියකොසමායනො…න
පිණ්ඩපාතියකො සමායනො…න පංසුකූලියකො සමායනො…න යතචීවරියකො
සමායනො… න සපදානචාරියකො සමායනො… න ෙලුපච්ඡාෙත්තියකො 
සමායනො…නයනසජ්ජියකොසමායනො…නයථාසන්ථතියකොසමායනො…
න පඨමස්ස ඣානස්ස ලාභී සමායනො පඨමස්ස ඣානස්ස ලාභිනා සද්ධිං
සදිසං අත්තානං දහති චිත්යතන…යප.… න 
යනවසඤ්ඤානාසඤ්ඤායතනසමාපත්තියා ලාභී සමායනො 
යනවසඤ්ඤානාසඤ්ඤායතනසමාපත්තියා ලාභිනා සද්ධිං සදිසං අත්තානං
දහතිචිත්යතන – ඉදංයචතසිකංපා බ්භියං.යස්සිමානිතීණිපා බ්භියානි
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පහීනානි සමුච්ඡින්නානි වූපසන්තානි පටිපස්සද්ධානි අෙබ්බුප්පත්තිකානි
ඤාණග්ගිනාදඩ් ානි, යසො වුච්චතිඅප්ප බ්යෙොති–අප්ප බ්යෙො. 

අයජගුච්යඡොති. අත්ථිපුග් යලොයජගුච්යඡො, අත්ථිඅයජගුච්යඡො.කතයමො
ච පුග් යලො යජගුච්යඡො? ඉයධකච්යචො පුග් යලො දුස්සීයලො යහොති
පාපධම්යමොඅසුචිසඞ්කස්සරසමාචායරො පටිච්ඡන්නකම්මන්යතොඅස්සමයණො
සමණපටිඤ්යඤො අබ්රහ්මචාරී බ්රහ්මචාරිපටිඤ්යඤො අන්යතොපූති අවස්සුයතො
කසම්බුජායතො – අයං වුච්චති පුග් යලො යජගුච්යඡො. අථ වා යකොධයනො 
යහොති උපායාසබහුයලො, අප්පම්පි වුත්යතො සමායනො අභිසජ්ජති කුප්පති
බයාපජ්ජති පතිට්ඨීයති, යකොපඤ්චයදොසඤ්චඅප්පච්චයඤ්චපාතුකයරොති–
අයංවුච්චතිපුග් යලො යජගුච්යඡො.අථවායකොධයනොයහොතිඋපනාහී, මක්ඛී
යහොතිපළාසී, ඉස්සුකීයහොතිමච්ඡරී, සයඨොයහොතිමායාවී, ථද්යධොයහොති
අතිමානී, පාපිච්යඡොයහොති මිච්ඡාදිට්ඨි [මිච්ඡාදිට්ඨී (සී.)], සන්දිට්ඨිපරාමාසී
යහොතිආදානග් ාහීදුප්පටිනිස්සග්ගී–අයංවුච්චතිපුග් යලො යජගුච්යඡො. 

කතයමො ච පුග් යලො අයජගුච්යඡො? ඉධ භික්ඛු සීලවා යහොති 
පාතියමොක්ෙසංවරසංවුයතො විහරතිආචාරය ොචරසම්පන්යනො අණුමත්යතසු 
වජ්යජසුෙයදස්සාවී, සමාදායසික්ෙතිසික්ොපයදසු–අයංවුච්චතිපුග් යලො 
අයජගුච්යඡො. අථ වා අක්යකොධයනො යහොති අනුපායාසබහුයලො, බහුම්පි
වුත්යතොසමායනොන අභිසජ්ජතිනකුප්පතිනබයාපජ්ජතිනපතිට්ඨීයති, න
යකොපඤ්චයදොසඤ්ච අප්පච්චයඤ්ච පාතුකයරොති – අයංවුච්චතිපුග් යලො
අයජගුච්යඡො. අථ වා අක්යකොධයනො යහොති අනුපනාහී, අමක්ඛී යහොති
අපළාසී, අනිස්සුකීයහොතිඅමච්ඡරී, අසයඨොයහොතිඅමායාවී, අථද්යධොයහොති
අනතිමානී, න පාපිච්යඡො යහොති න මිච්ඡාදිට්ඨි, අසන්දිට්ඨිපරාමාසී යහොති
අනාදානග් ාහී සුප්පටිනිස්සග්ගී – අයං වුච්චති පුග් යලො අයජගුච්යඡො.
සබ්යබ බාලපුථුජ්ජනා යජගුච්ඡා, පුථුජ්ජනකලයාණකං උපාදාය අට්ඨ
අරියපුග් ලාඅයජගුච්ඡාති–අප්ප බ්යෙොඅයජගුච්යඡො. 

යපසුයණයෙය ෙ යනො යුයතොති. යපසුඤ්ඤන්ති ඉයධකච්යචො
පිසුණවායචොයහොති, ඉයතොසුත්වාඅමුත්රඅක්ොතාඉයමසංයෙදාය, අමුත්රවා 
සුත්වා ඉයමසංඅක්ොතාඅමූසංයෙදාය.ඉතිසමග් ානංවායෙත්තා [යෙයදො
(ක.)], භින්නානං වා අනුප්පදාතා, වග් ාරායමො, වග් රයතො, වග් නන්දී, 
වග් කරණිංවාචංොසිතායහොති–ඉදංවුච්චතියපසුඤ්ඤං. 

අපි ච ද්වීහි කාරයණහි යපසුඤ්ඤං උපසංහරති – පියකමයතාය වා, 
යෙදාධිප්පායයන [යෙදාධිප්පායයො (බහූසු)] වා. කථං පියකමයතාය
යපසුඤ්ඤං උපසංහරති? ඉමස්ස පියයො ෙවිස්සාමි, මනායපො ෙවිස්සාමි, 
විස්සාසියකො ෙවිස්සාමි, අබ්ෙන්තරියකො ෙවිස්සාමි, සුහදයයො ෙවිස්සාමීති.
එවං පියකමයතාය යපසුඤ්ඤං උපසංහරති. කථං යෙදාධිප්පායයන
යපසුඤ්ඤංඋපසංහරති? ‘‘කථංඉයම නානාඅස්සුවිනාඅස්සුවග් ාඅස්සු
ද්යවධා අස්සු ද්යවජ්ඣා අස්සු ද්යව පක්ො අස්සු භිජ්යජයයං න
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සමා ච්යඡයයං දුක්ෙං න  ාසු [අ ාසුං (සී.)] විහයරයය’’න්ති. එවං 
යෙදාධිප්පායයන යපසුඤ්ඤං උපසංහරති. යස්යසතං යපසුඤ්ඤං පහීනං 
සමුච්ඡින්නංවූපසන්තංපටිපස්සද්ධංඅෙබ්බුප්පත්තිකංඤාණග්ගිනාදඩ් ං, 
යසො යපසුඤ්යඤයනොයුයතොනයුත්යතොන පයුත්යතොනසම්මායුත්යතොති– 
යපසුයණයයයචයනොයුයතො. 

යතනාහ ෙ වා– 

‘‘පතිලීයනොඅකුහයකො, අපිහාලුඅමච්ඡරී; 
අප්ප බ්යෙොඅයජගුච්යඡො, යපසුයණයයයචයනොයුයතො’’ති. 

88. 

සාතියෙසුඅනස්සාවී, අතිමායනෙයනො යුයතො; 

සණ්යහොෙපටිභානවා, නසද්යධොන වි ජ්ජති. 

සාතියෙසුඅනස්සාවීති. සාතිො වුච්චන්තිපඤ්චකාමගුණා.කිංකාරණා
සාතියා වුච්චන්ති පඤ්ච කාමගුණා? යයභුයයයන යදවමනුස්සා පඤ්ච
කාමගුයණ ඉච්ඡන්ති සාතියන්ති පත්ථයන්ති පිහයන්ති අභිජප්පන්ති, 
තංකාරණාසාතියාවුච්චන්තිපඤ්චකාමගුණා. යයසංඑසාසාතියාතණ්හා
අප්පහීනා යතසං චක්ඛුයතො රූපතණ්හා සවති ආසවති [පසවති (සයා.)] 
සන්දති පවත්තති, යසොතයතො සද්දතණ්හා…  ානයතො  න්ධතණ්හා…
ජිව්හායතො රසතණ්හා… කායයතො ය ොට්ඨබ්බතණ්හා… මනයතො
ධම්මතණ්හා සවති ආසවති සන්දති පවත්තති. යයසං එසා සාතියා තණ්හා
පහීනාසමුච්ඡින්නාවූපසන්තා පටිපස්සද්ධාඅෙබ්බුප්පත්තිකාඤාණග්ගිනා
දඩ් ායතසංචක්ඛුයතොරූපතණ්හාන සවතිනාසවති [නපසවති(සයා.)] න
සන්දතිනපවත්තති, යසොතයතොසද්දතණ්හා…යප.…මනයතොධම්මතණ්හා
නසවතිනාසවතින සන්දතිනපවත්තතීති–සාතියයසුඅනස්සාවී. 

අතිමායන ෙ යනො යුයතොති. කතයමො අතිමායනො? ඉයධකච්යචො පරං 
අතිමඤ්ඤතිජාතියාවාය ොත්යතනවා…යප.… අඤ්ඤතරඤ්ඤතයරනවා
වත්ථුනා. යයො එවරූයපො මායනො මඤ්ඤනා මඤ්ඤිතත්තං උන්නති
උන්නයමො ධයජො සම්පග් ායහො යකතුකමයතා චිත්තස්ස – අයං වුච්චති 
අතිමායනො. යස්යසයසො අතිමායනො පහීයනො සමුච්ඡින්යනො වූපසන්යතො
පටිපස්සද්යධො අෙබ්බුප්පත්තියකොඤාණග්ගිනා දඩ්ය ො, යසො අතිමායන ච
යනො යුයතොන යුත්යතො නප්පයුත්යතොන සම්මායුත්යතොති – අතිමායන ච
යනොයුයතො. 

සණ්යහො ෙ පටිභානවාති. සණ්යහොති සණ්යහන කායකම්යමන
සමන්නා යතොති සණ්යහො, සණ්යහන වචීකම්යමන… සණ්යහන
මයනොකම්යමන සමන්නා යතොති සණ්යහො, සණ්යහහි සතිපට්ඨායනහි 
සමන්නා යතොති සණ්යහො, සණ්යහහි සම්මප්පධායනහි… සණ්යහහි
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ඉද්ධිපායදහි… සණ්යහහි ඉන්ද්රියයහි… සණ්යහහි බයලහි… සණ්යහහි
යබොජ්ඣඞ්ය හි සමන්නා යතොති සණ්යහො, සණ්යහන අරියයන
අට්ඨඞ්ගියකනමග්ය නසමන්නා යතොති–සණ්යහො. 

පටිභානවාති තයයො පටිොනවන්යතො – පරියත්තිපටිොනවා, 
පරිපුච්ඡාපටිොනවා, අධි මපටිොනවා. කතයමො පරියත්තිපටිොනවා? 
ඉයධකච්චස්ස පකතියා පරියාපුටං යහොති –සුත්තං ය යයං යවයයාකරණං
 ාථාඋදානංඉතිවුත්තකංජාතකංඅබ්භුතධම්මංයවදල්ලං, තස්ස පරියත්තිං
නිස්සාය පටිොයති – අයං පරියත්තිපටිොනවා. කතයමො 
පරිපුච්ඡාපටිොනවා? ඉයධකච්යචො පරිපුච්ඡිතා [පරිපුච්ඡිතං (සී.), 
පරිපුච්ඡයකො (සයා.)] යහොති අත්තත්යථ ච ඤායත්යථ ච ලක්ෙයණ ච
කාරයණචඨානාඨායනච, තස්සතං පරිපුච්ඡංනිස්සාය පටිොයති – අයං
පරිපුච්ඡාපටිොනවා. කතයමො අධි මපටිොනවා? ඉයධකච්චස්ස අධි තා
යහොන්ති චත්තායරො සතිපට්ඨානා චත්තායරො සම්මප්පධානා චත්තායරො
ඉද්ධිපාදා පඤ්චින්ද්රියානි පඤ්ච බලානි සත්ත යබොජ්ඣඞ් ා අරියයො
අට්ඨඞ්ගියකො මග්ය ො චත්තායරො අරියමග් ා චත්තාරි සාමඤ්ඤ ලානි
චතස්යසොපටිසම්භිදායයොඡඅභිඤ්ඤායයො, තස්සඅත්යථොඤායතොධම්යමො
ඤායතො නිරුත්තිඤාතා, අත්යථඤායතඅත්යථොපටිොයති, ධම්යමඤායත 
ධම්යමො පටිොයති, නිරුත්තියා ඤාතාය නිරුත්ති පටිොයති; ඉයමසු තීසු 
ඤායණසුඤාණංපටිොනපටිසම්භිදා.ඉමායපටිොනපටිසම්භිදායඋයපයතො 
සමුයපයතො උප යතො සමුප යතො උපපන්යනො සමුපපන්යනො
සමන්නා යතො යසො වුච්චති පටිොනවා. යස්ස පරියත්ති නත්ථි, පරිපුච්ඡා
නත්ථි, අධි යමොනත්ථි, කිංතස්සපටිොයිස්සතීති– සණ්යහොචපටිොනවා. 

න සද්යධො න වි ජ්ජතීති. න සද්යධොති සාමං සයං අභිඤ්ඤාතං
අත්තපච්චක්ෙං ධම්මං න කස්සචි සද්දහති අඤ්ඤස්ස සමණස්ස වා
බ්රාහ්මණස්ස වා යදවස්ස වා මාරස්ස වා බ්රහ්මුයනො වා. ‘‘සබ්යබ සඞ්ොරා
අනිච්චා’’ති සාමං සයං අභිඤ්ඤාතං…යප.… ‘‘සබ්යබ සඞ්ොරා
දුක්ො’’ති… ‘‘සබ්යබ ධම්මා අනත්තා’’ති… ‘‘අවිජ්ජාපච්චයා
සඞ්ොරා’’ති…යප.… ‘‘ජාතිපච්චයා ජරාමරණ’’න්ති… ‘‘අවිජ්ජානියරොධා
සඞ්ොරනියරොයධො’’ති…යප.… ‘‘ජාතිනියරොධා ජරාමරණනියරොයධො’’ති…
‘‘ඉදං දුක්ෙ’’න්ති…යප.…‘‘අයංදුක්ෙනියරොධ ාමිනීපටිපදා’’ති…‘‘ඉයම
ආසවා’’ති…යප.…‘‘අයං ආසවනියරොධ ාමිනීපටිපදා’’ති…‘‘ඉයමධම්මා
අභිඤ්යඤයයා’’ති…යප.… ‘‘ඉයම ධම්මා සච්ඡිකාතබ්බා’’ති සාමං සයං
අභිඤ්ඤාතං…යප.… ඡන්නං  ස්සායතනානං සමුදයඤ්ච අත්ථඞ් මඤ්ච
අස්සාදඤ්ච ආදීනවඤ්ච නිස්සරණඤ්ච, පඤ්චන්නං උපාදානක්ෙන්ධානං 
සමුදයඤ්ච…යප.… චතුන්නං මහාභූතානං සමුදයඤ්ච අත්ථඞ් මඤ්ච
අස්සාදඤ්ච ආදීනවඤ්ච නිස්සරණඤ්ච සාමං සයං අභිඤ්ඤාතං…යප.…
‘‘යං කිඤ්චි සමුදයධම්මං සබ්බං තං නියරොධධම්ම’’න්ති සාමං සයං
අභිඤ්ඤාතං අත්තපච්චක්ෙං ධම්මං න කස්සචි සද්දහති අඤ්ඤස්ස
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සමණස්ස වා බ්රාහ්මණස්ස වා යදවස්ස වා මාරස්ස වා බ්රහ්මුයනො වා 
[බ්රහ්මුයනොවා…යප.…(සී.ක.)]. 

වුත්තඤ්යහතං ෙ වතා – ‘‘සද්දහසි ත්වං, සාරිපුත්ත, සද්ධින්ද්රියං
ොවිතං බහුලීකතං අමයතො ධං යහොති අමතපරායනං අමතපරියයොසානං; 
වීරියින්ද්රියං…සතින්ද්රියං…සමාධින්ද්රියං…පඤ්ඤින්ද්රියං ොවිතංබහුලීකතං
අමයතො ධංයහොතිඅමතපරායනංඅමතපරියයොසාන’’න්ති? 

‘‘නඛ්වාහං එත්ථ, ෙන්යත, ෙ වයතො සද්ධාය  ච්ඡාමි සද්ධින්ද්රියං…
වීරියින්ද්රියං…සතින්ද්රියං…සමාධින්ද්රියං… පඤ්ඤින්ද්රියංොවිතංබහුලීකතං
අමයතො ධං යහොති අමතපරායනං අමතපරියයොසානං. යයසං නූයනතං, 
ෙන්යත, අඤ්ඤාතංඅස්සඅදිට්ඨංඅවිදිතංඅසච්ඡිකතං අ ස්සිතංපඤ්ඤාය, 
යත තත්ථ පයරසං සද්ධාය  ච්යඡයයං සද්ධින්ද්රියං ොවිතං බහුලීකතං
අමයතො ධං යහොති අමතපරායනං අමතපරියයොසානං. වීරියින්ද්රියං…
සතින්ද්රියං… සමාධින්ද්රියං … පඤ්ඤින්ද්රියංොවිතංබහුලීකතංඅමයතො ධං 
යහොති අමතපරායනං අමතපරියයොසානං. යයසඤ්ච යෙො එතං, ෙන්යත, 
ඤාතං දිට්ඨං විදිතං සච්ඡිකතං  ස්සිතං පඤ්ඤාය, නික්කඞ්ො යත තත්ථ
නිබ්බිචිකිච්ඡා. සද්ධින්ද්රියං… වීරියින්ද්රියං… සතින්ද්රියං… සමාධින්ද්රියං… 
පඤ්ඤින්ද්රියං ොවිතං බහුලීකතං අමයතො ධං යහොති අමතපරායනං
අමතපරියයොසානං. ම්හඤ්ච යෙො, එතං ෙන්යත, ඤාතං දිට්ඨං විදිතං
සච්ඡිකතං  ස්සිතං පඤ්ඤාය, නික්කඞ්යෙොහං තත්ථ නිබ්බිචිකිච්යඡො.
සද්ධින්ද්රියං… වීරියින්ද්රියං… සතින්ද්රියං… සමාධින්ද්රියං… පඤ්ඤින්ද්රියං
ොවිතං බහුලීකතං අමයතො ධං යහොති අමතපරායනං 
අමතපරියයොසාන’’න්ති. 

‘‘සාධු සාධු, සාරිපුත්ත! යයසඤ්යහතං, සාරිපුත්ත, අඤ්ඤාතං අස්ස
අදිට්ඨංඅවිදිතංඅසච්ඡිකතංඅ ස්සිතංපඤ්ඤාය, යතතත්ථපයරසංසද්ධාය 
 ච්යඡයයං සද්ධින්ද්රියං…යප.… පඤ්ඤින්ද්රියං ොවිතං බහුලීකතං
අමයතො ධංයහොතිඅමතපරායනංඅමතපරියයොසානන්ති. 

‘‘අස්සද්යධොඅකතඤ්ඤූච, සන්ධිච්යඡයදොචයයොනයරො; 
හතාවකායසොවන්තායසො, සයවඋත්තමයපොරියසො’’ති. 

න සද්යධො න වි ජ්ජතීති. සබ්යබ බාලපුථුජ්ජනා රජ්ජන්ති, 
පුථුජ්ජනකලයාණකං උපාදාය සත්ත යසක්ො විරජ්ජන්ති. අරහා යනව
රජ්ජති යනො විරජ්ජති, විරත්යතො යසො ෙයා රා ස්ස වීතරා ත්තා ෙයා
යදොසස්ස වීතයදොසත්තා, ෙයා යමොහස්ස වීතයමොහත්තා. යසො වුට්ඨවායසො
චිණ්ණචරයණො…යප.… ජාතිමරණසංසායරො නත්ථි තස්ස පුනබ්ෙයවොති –
නසද්යධොන විරජ්ජති. 

යතනාහ ෙ වා– 
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‘‘සාතියයසුඅනස්සාවී, අතිමායනචයනොයුයතො; 
සණ්යහොචපටිොනවා, නසද්යධොනවිරජ්ජතී’’ති. 

89. 

ලාභකමයානසික්ෙති, අලායභෙනකුප්පති;  

අවිරුද්යධොෙතණ්හාෙ,  යසසු [රයසච(සී.සයා.)] නානුගිජ්ඣති. 

ලාභකමයා න සික්ෙති, අලායභ ෙ න කුප්පතීති. කථං ලාෙකමයා
සික්ෙති? ඉධ, භික්ෙයව, භික්ඛු භික්ඛුං පස්සති ලාභිං
චීවරපිණ්ඩපාතයසනාසනගිලානපච්චයයෙසජ්ජපරික්ොරානං. තස්ස එවං
යහොති – ‘‘යකන නු යෙො අයමායස්මා ලාභී 
චීවරපිණ්ඩපාතයසනාසනගිලානපච්චයයෙසජ්ජපරික්ොරාන’’න්ති? තස්ස
එවං යහොති – ‘‘අයං යෙොආයස්මා සුත්තන්තියකො, යතනායමායස්මා ලාභී 
චීවරපිණ්ඩපාතයසනාසනගිලානපච්චයයෙසජ්ජපරික්ොරාන’’න්ති. යසො
ලාෙයහතු ලාෙපච්චයා ලාෙකාරණා ලාොභිනිබ්බත්තියා ලාෙං
පරිපායචන්යතොසුත්තන්තංපරියාපුණාති.එවම්පි ලාෙකමයාසික්ෙති. 

අථ වා භික්ඛු භික්ඛුං පස්සති ලාභිං 
චීවරපිණ්ඩපාතයසනාසනගිලානපච්චයයෙසජ්ජපරික්ොරානං. තස්ස එවං
යහොති – ‘‘යකන නු යෙො අයමායස්මා ලාභී
චීවරපිණ්ඩපාතයසනාසනගිලානපච්චයයෙසජ්ජපරික්ොරාන’’න්ති? තස්ස 
එවං යහොති – ‘‘අයං යෙො ආයස්මා විනයධයරො…යප.… ධම්මකථියකො…
ආභිධම්මියකො, යතනායමායස්මා ලාභී
චීවරපිණ්ඩපාතයසනාසනගිලානපච්චයයෙසජ්ජපරික්ොරාන’’න්ති. යසො
ලාෙයහතු ලාෙපච්චයා ලාෙකාරණා ලාොභිනිබ්බත්තියා ලාෙං
පරිපායචන්යතො අභිධම්මංපරියාපුණාති.එවම්පිලාෙකමයාසික්ෙති. 

අථ වා භික්ඛු භික්ඛුං පස්සති ලාභිං 
චීවරපිණ්ඩපාතයසනාසනගිලානපච්චයයෙසජ්ජපරික්ොරානං. තස්ස එවං
යහොති – ‘‘යකන නු යෙො අයමායස්මා ලාභී
චීවරපිණ්ඩපාතයසනාසනගිලානපච්චයයෙසජ්ජපරික්ොරාන’’න්ති? තස්ස 
එවං යහොති – ‘‘අයං යෙො ආයස්මා ආරඤ්ඤියකො… පිණ්ඩපාතියකො…
පංසුකූලියකො… යතචීවරියකො… සපදානචාරියකො…ෙලුපච්ඡාෙත්තියකො…
යනසජ්ජියකො… යථාසන්ථතියකො, යතනායමායස්මා ලාභී 
චීවරපිණ්ඩපාතයසනාසනගිලානපච්චයයෙසජ්ජපරික්ොරාන’’න්ති. යසො
ලාෙයහතු ලාෙපච්චයා ලාෙකාරණා ලාොභිනිබ්බත්තියා ලාෙං
පරිපායචන්යතො ආරඤ්ඤියකො යහොති…යප.… යථාසන්ථතියකො යහොති.
එවම්පිලාෙකමයාසික්ෙති. 

කථංනලාෙකමයාසික්ෙති? ඉධභික්ඛුනලාෙයහතු, නලාෙපච්චයා, 
නලාෙකාරණා, නලාොභිනිබ්බත්තියා, නලාෙංපරිපායචන්යතො, යාවයදව
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අත්තදමත්ථාය අත්තසමත්ථාය අත්තපරිනිබ්බාපනත්ථාය සුත්තන්තං
පරියාපුණාති, විනයං පරියාපුණාති, අභිධම්මං පරියාපුණාති. එවම්පි න
ලාෙකමයාසික්ෙති. 

අථ වා භික්ඛු න ලාෙයහතු, න ලාෙපච්චයා, න ලාෙකාරණා, න
ලාොභිනිබ්බත්තියා, න ලාෙං පරිපායචන්යතො, යාවයදව අප්පිච්ඡඤ්යඤව 
[අප්පිච්ඡංයයව(සී.)] නිස්සායසන්තුට්ඨිඤ්යඤව නිස්සායසල්යලෙඤ්යඤව
නිස්සාය පවියවකඤ්යඤව නිස්සාය ඉදමත්ථිතඤ්යඤව 
[ඉදමත්ථිකතඤ්යඤව(සී.)] නිස්සායආරඤ්ඤියකොයහොති, පිණ්ඩපාතියකො 
යහොති, පංසුකූලියකො යහොති, යතචීවරියකො යහොති, සපදානචාරියකො යහොති, 
ෙලුපච්ඡාෙත්තියකො යහොති, යනසජ්ජියකො යහොති, යථාසන්ථතියකො යහොති.
එවම්පිනලාෙකමයා සික්ෙතීති–ලාෙකමයානසික්ෙති. 

අලායභ ෙනකුප්පතීති.කථංඅලායෙකුප්පති? ඉයධකච්යචො‘‘කුලංවා
න ලොමි,  ණංවානලොමි, ආවාසංවානලොමි, ලාෙංවානලොමි, යසං
වානලොමි, පසංසං වානලොමි, සුෙංවානලොමි, චීවරංවානලොමි, 
පිණ්ඩපාතං වා න ලොමි, යසනාසනං වා න ලොමි, 
ගිලානපච්චයයෙසජ්ජපරික්ොරංවානලොමි, ගිලානුපට්ඨාකංවානලොමි, 
අප්පඤ්ඤායතොම්හී’’තිකුප්පතිබයාපජ්ජතිපතිට්ඨීයති, යකොපඤ්චයදොසඤ්ච 
අප්පච්චයඤ්චපාතුකයරොති.එවංඅලායෙකුප්පති. 

කථංඅලායෙනකුප්පති? ඉධභික්ඛු ‘‘කුලංවානලොමි ණංවාන 
ලොමි…යප.… අප්පඤ්ඤායතොම්හී’’ති න කුප්පති න බයාපජ්ජති න
පතිට්ඨීයති, න යකොපඤ්ච යදොසඤ්ච අප්පච්චයඤ්ච පාතුකයරොති. එවං
අලායෙනකුප්පතීති–ලාෙකමයාන සික්ෙතිඅලායෙචනකුප්පති. 

අවිරුද්යධො ෙ තණ්හාෙ,  යසසු නානුගිජ්ඣතීති. විරුද්යධොති යයො
චිත්තස්ස ආ ායතො පටි ායතො, පටි ං පටිවියරොයධො, යකොයපො පයකොයපො
සම්පයකොයපො, යදොයසො පයදොයසො සම්පයදොයසො, චිත්තස්ස බයාපත්ති
මයනොපයදොයසො, යකොයධො කුජ්ඣනා කුජ්ඣිතත්තං, යදොයසො දුස්සනා
දුස්සිතත්තං, බයාපත්ති බයාපජ්ජනා බයාපජ්ජිතත්තං වියරොයධො
පටිවියරොයධො, චණ්ඩික්කං, අසුයරොයපො, අනත්තමනතා චිත්තස්ස – අයං
වුච්චතිවියරොයධො.යස්යසයසොවියරොයධොපහීයනොසමුච්ඡින්යනො වූපසන්යතො
පටිපස්සද්යධො අෙබ්බුප්පත්තියකො ඤාණග්ගිනා දඩ්ය ො, යසො වුච්චති 

අවිරුද්යධො. තණ්හාති රූපතණ්හා සද්දතණ්හා  න්ධතණ්හා රසතණ්හා

ය ොට්ඨබ්බතණ්හා ධම්මතණ්හා.  යසොති මූලරයසො ෙන්ධරයසො තචරයසො
පත්තරයසො පුප් රයසො  ලරයසො, අම්බිලං මධුරං තිත්තකං කටුකං
යලොණිකං ොරිකං ලම්බිකං [ලපිලං (සී.), ලම්බිලං (සයා.), ලබිලං (ක.), 
ආයතනවිෙඞ්ය ] කසායවො සාදු අසාදු සීතං උණ්හං. සන්යතයක
සමණබ්රාහ්මණා රසගිද්ධා. යත ජිව්හග්ය න රසග් ානි පරියයසන්තා
ආහිණ්ඩන්ති, යත අම්බිලං ලභිත්වා අනම්බිලං පරියයසන්ති, අනම්බිලං
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ලභිත්වා අම්බිලං පරියයසන්ති; මධුරං ලභිත්වා අමධුරං පරියයසන්ති, 
අමධුරං ලභිත්වා මධුරං පරියයසන්ති; තිත්තකං ලභිත්වා අතිත්තකං
පරියයසන්ති, අතිත්තකං ලභිත්වා තිත්තකං පරියයසන්ති; කටුකං ලභිත්වා
අකටුකං පරියයසන්ති, අකටුකං ලභිත්වා කටුකං පරියයසන්ති; යලොණිකං
ලභිත්වා අයලොණිකං පරියයසන්ති, අයලොණිකං ලභිත්වා යලොණිකං
පරියයසන්ති; ොරිකං ලභිත්වා අොරිකං පරියයසන්ති, අොරිකං ලභිත්වා
ොරිකං පරියයසන්ති; ලම්බිකං ලභිත්වා කසාවං පරියයසන්ති, කසාවං
ලභිත්වා ලම්බිකං පරියයසන්ති; සාදුං ලභිත්වා අසාදුං පරියයසන්ති, අසාදුං
ලභිත්වා සාදුං පරියයසන්ති; සීතං ලභිත්වා උණ්හං පරියයසන්ති, උණ්හං
ලභිත්වා සීතං පරියයසන්ති. යත යං යං ලභිත්වා යතන යතන න 
සන්තුස්සන්ති අපරාපරං පරියයසන්ති, මනාපියකසු රයසසු රත්තා ගිද්ධා
 ධිතා මුච්ඡිතා අජ්යඣොසන්නා ලග් ා ලග්ගිතා පලිබුද්ධා. යස්යසසා
රසතණ්හා පහීනා සමුච්ඡින්නා වූපසන්තා පටිපස්සද්ධා අෙබ්බුප්පත්තිකා
ඤාණග්ගිනාදඩ් ා, යසො පටිසඞ්ොයයොනියසොආහාරංආහායරති–‘‘යනව
දවායනමදායනමණ්ඩනායනවිභූසනාය, යාවයදව ඉමස්සකායස්සඨිතියා
යාපනාය විහිංසූපරතියා බ්රහ්මචරියානුග් හාය. ඉති පුරාණඤ්ච යවදනං
පටිහඞ්ොමි, නවඤ්ච යවදනං න උප්පායදස්සාමි, යාත්රා ච යම ෙවිස්සති 
අනවජ්ජතාච ාසුවිහායරොචා’’ති. 

යථා වනං ආලිම්යපයය යාවයදව යරොපනත්ථාය, යථා වා පන අක්ෙං
අබ්ෙඤ්යජයයයාවයදවොරස්සනිත්ථරණත්ථාය, යථාවාපන පුත්තමංසං
ආහාරංආහයරයයයාවයදවකන්තාරස්සනිත්ථරණත්ථාය; එවයමවභික්ඛු 
පටිසඞ්ො යයොනියසො ආහාරං ආහායරති – ‘‘යනව දවාය…යප.…
 ාසුවිහායරො චා’’ති. රසතණ්හං පජහති වියනොයදති බයන්තිං කයරොති
අනොවං  යමති, රසතණ්හාය ආරයතො අස්ස විරයතො පටිවිරයතො
නික්ෙන්යතො නිස්සයටො විප්පමුත්යතො විසඤ්ඤුත්යතො විමරියාදිකයතන
යචතසාවිහරතීති–අවිරුද්යධොචතණ්හායරයසසුනානුගිජ්ඣති. 

යතනාහ ෙ වා– 

‘‘ලාෙකමයා නසික්ෙති, අලායෙචන කුප්පති; 
අවිරුද්යධොචතණ්හාය, රයසසුනානුගිජ්ඣතී’’ති. 

90. 

උයපක්ෙයකොසදාසයතො, නයලොයකමඤ්ඤයත සමං; 

නවියසසීනනීයෙයෙයො, තස්සයනොසන්ති උස්සදා.  

උයපක්ෙයකො සදා සයතොති. උයපක්ෙයකොති ඡළඞ්ගුයපක්ොය
සමන්නා යතො. චක්ඛුනා රූපං දිස්වා යනව සුමයනො යහොති න දුම්මයනො, 
උයපක්ෙයකොවිහරතිසයතොසම්පජායනො.යසොයතනසද්දං සුත්වා…යප.…
මනසාධම්මංවිඤ්ඤායයනවසුමයනොයහොතින දුම්මයනො, උයපක්ෙයකො
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විහරති සයතො සම්පජායනො. චක්ඛුනා රූපං දිස්වා මනාපං නාභිගිජ්ඣති
නාභිහංසති [නාභිහසති(සී.සයා.)] නරා ංජයනති, තස්සඨියතොවකායයො
යහොති, ඨිතංචිත්තංඅජ්ඣත්තංසුසණ්ඨිතංසුවිමුත්තං.චක්ඛුනා යෙො පයනව
රූපං දිස්වා අමනාපං න මඞ්කු යහොති අප්පතිට්ඨිතචිත්යතො [අප්පතිට්ඨීන
චිත්යතො (සයා.), අප්පතිට්ඨනචිත්යතො (ක.)] අලීනමනයසො [ආදිනමනයසො
(සයා.)] අබයාපන්නයචතයසො, තස්ස ඨියතොව කායයො යහොති, ඨිතං චිත්තං
අජ්ඣත්තං සුසණ්ඨිතං සුවිමුත්තං. යසොයතන සද්දං සුත්වා…  ායනන
 න්ධං  ායිත්වා… ජිව්හාය රසං සායිත්වා… කායයන ය ොට්ඨබ්බං 
ඵුසිත්වා… මනසා ධම්මං විඤ්ඤාය මනාපං නාභිගිජ්ඣති නාභිහංසති න 
රා ං ජයනති, තස්ස ඨියතොව කායයො යහොති, ඨිතං චිත්තං අජ්ඣත්තං 
සුසණ්ඨිතං සුවිමුත්තං. මනසා යෙො පයනව ධම්මං විඤ්ඤාය අමනාපං න
මඞ්කු යහොති අප්පතිට්ඨිතචිත්යතො අලීනමනයසො අබයාපන්නයචතයසො, 
තස්ස ඨියතොව කායයො යහොති, ඨිතං චිත්තං අජ්ඣත්තං සුසණ්ඨිතං
සුවිමුත්තං. 

චක්ඛුනා රූපං දිස්වා මනාපාමනායපසු රූයපසු තස්ස ඨියතොව කායයො 
යහොති, ඨිතං චිත්තං අජ්ඣත්තං සුසණ්ඨිතං සුවිමුත්තං. යසොයතන සද්දං
සුත්වා…යප.… මනසා ධම්මං විඤ්ඤාය මනාපාමනායපසු ධම්යමසු තස්ස
ඨියතොවකායයොයහොති, ඨිතංචිත්තං අජ්ඣත්තංසුසණ්ඨිතංසුවිමුත්තං. 

චක්ඛුනා රූපං දිස්වා රජනීයය න රජ්ජති, දුස්සනීයය [යදොසනීයය
(බහූසු)] නදුස්සති, යමොහනීයයනමු්හති, යකොපනීයයන කුප්පති, මදනීයය
න මජ්ජති, කියලසනීයය න කිලිස්සති. යසොයතන සද්දං සුත්වා…යප.… 
මනසා ධම්මං විඤ්ඤාය රජනීයය න රජ්ජති දුස්සනීයය න දුස්සති, 
යමොහනීයය න මු්හති, යකොපනීයය න කුප්පති, මදනීයය න මජ්ජති, 
කියලසනීයයනකිලිස්සති. දිට්යඨ දිට්ඨමත්යතො, සුයතසුතමත්යතො, මුයත
මුතමත්යතො, විඤ්ඤායත විඤ්ඤාතමත්යතො. දිට්යඨ න ලිම්පති, සුයත න
ලිම්පති, මුයත න ලිම්පති, විඤ්ඤායත න ලිම්පති. දිට්යඨ අනූපයයො
අනපායයො අනිස්සියතො අප්පටිබද්යධො විප්පමුත්යතො විසඤ්ඤුත්යතො
විමරියාදිකයතන යචතසා විහරති. සුයත… මුයත… විඤ්ඤායත අනූපයයො
අනපායයො අනිස්සියතො අප්පටිබද්යධො විප්පමුත්යතො විසඤ්ඤුත්යතො
විමරියාදිකයතනයචතසාවිහරති. 

සංවිජ්ජති අරහයතො චක්ඛු, පස්සති අරහා චක්ඛුනා රූපං. ඡන්දරාය ො 
අරහයතො නත්ථි, සුවිමුත්තචිත්යතො අරහා. සංවිජ්ජති අරහයතො යසොතං, 
සුණාති අරහා යසොයතන සද්දං. ඡන්දරාය ො අරහයතො නත්ථි, 
සුවිමුත්තචිත්යතොඅරහා. සංවිජ්ජතිඅරහයතො ානං,  ායතිඅරහා ායනන
 න්ධං. ඡන්දරාය ො අරහයතො නත්ථි, සුවිමුත්තචිත්යතො අරහා. සංවිජ්ජති
අරහයතො ජිව්හා, සායති අරහා ජිව්හාය රසං…යප.… සංවිජ්ජති අරහයතො
කායයො, ඵුසති අරහා කායයන ය ොට්ඨබ්බං…යප.… සංවිජ්ජති අරහයතො
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මයනො, විජානාති අරහා මනසා ධම්මං. ඡන්දරාය ො අරහයතො නත්ථි
සුවිමුත්තචිත්යතොඅරහා. 

චක්ඛු රූපාරාමං රූපරතං රූපසම්මුදිතං, තං අරහයතො දන්තං ගුත්තං 
රක්ඛිතං සංවුතං, තස්ස ච සංවරාය ධම්මං යදයසති. යසොතං
සද්දාරාමං…යප.…  ානං  න්ධාරාමං… ජිව්හා රසාරාමා රසරතා
රසසම්මුදිතා, සාඅරහයතොදන්තාගුත්තාරක්ඛිතා සංවුතා, තස්සාචසංවරාය
ධම්මං යදයසති. කායයො ය ොට්ඨබ්බාරායමො…යප.… මයනො ධම්මාරායමො 
ධම්මරයතො ධම්මසම්මුදියතො, යසො අරහයතො දන්යතො ගුත්යතො රක්ඛියතො
සංවුයතො, තස්සච සංවරායධම්මංයදයසති. 

‘‘දන්තංනයන්තිසමිතිං, දන්තංරාජාභිරූහති; 
දන්යතොයසට්යඨොමනුස්යසසු, යයොතිවාකයංතිතික්ෙති. 

‘‘වරමස්සතරා දන්තා, ආජානීයාච [ආජානියාව(සයා.)] සින්ධවා; 
කුඤ්ජරාචමහානා ා, අත්තදන්යතොතයතොවරං. 

‘‘නහිඑයතහියායනහි,  ච්යඡයයඅ තංදිසං; 
යථාත්තනාසුදන්යතන, දන්යතොදන්යතන ච්ඡති. 

‘‘විධාසු නවිකම්පන්ති, විප්පමුත්තා පුනබ්ෙවා; 
දන්තභූමිමනුප්පත්තා, යතයලොයකවිජිතාවියනො. 

‘‘යස්සින්ද්රියානි ොවිතානි [විොවිතානි(සී.)], අජ්ඣත්තං බහිද්ධාච 
[අජ්ඣත්තබහිද්ධාච(සී.), අජ්ඣත්තඤ්චබහිද්ධාච (සයා.ක.)සු.
නි.521] සබ්බයලොයක; 
නිබ්බිජ්ඣඉමං [නිබ්බිජ්ඣිමං(සයා.), නිබ්බිජ්ජඉමං(ක.)] පරඤ්ච
යලොකං, කාලංකඞ්ෙතිොවියතොසදන්යතො’’ති. 

උයපක්ෙයකො සදාති. සදා සබ්බදා සබ්බකාලං නිච්චකාලං

ධුවකාලං…යප.…පච්ඡියමවයයොෙන්යධ. සයතොතිචතූහි කාරයණහිසයතො
– කායය කායානුපස්සනාසතිපට්ඨානං ොයවන්යතො සයතො, යවදනාසු…
චිත්යත… ධම්යමසු ධම්මානුපස්සනාසතිපට්ඨානං ොයවන්යතො
සයතො…යප.…යසොවුච්චතිසයතොති– උයපක්ෙයකොසදාසයතො. 

නයලොයකමඤ්ඤයතසමන්ති. ‘‘සදියසොහමස්මී’’තිමානංනජයනති
ජාතියාවාය ොත්යතනවා…යප.…අඤ්ඤතරඤ්ඤතයරනවා වත්ථුනාති–
නයලොයකමඤ්ඤයතසමං. 

නවියසසීනනීයෙයෙයොති. ‘‘යසයයයොහමස්මී’’තිඅතිමානංනජයනති
ජාතියා වා ය ොත්යතන වා…යප.… අඤ්ඤතරඤ්ඤතයරන වා වත්ථුනා. 
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‘‘හීයනොහමස්මී’’තිඔමානංනජයනතිජාතියාවා ය ොත්යතනවා…යප.…
අඤ්ඤතරඤ්ඤතයරනවාවත්ථුනාති–නවියසසීනනීයචයයයො. 

තස්සයනොසන්තිඋස්සදාති. තස්සාතිඅරහයතොඛීණාසවස්ස. උස්සදාති 
සත්තුස්සදා – රාගුස්සයදො යදොසුස්සයදො යමොහුස්සයදො මානුස්සයදො
දිට්ඨුස්සයදො කියලසුස්සයදොකම්මුස්සයදො.තස්සියමඋස්සදානත්ථිනසන්ති
න සංවිජ්ජන්ති නුපලබ්ෙන්ති, පහීනා සමුච්ඡින්නා වූපසන්තා පටිපස්සද්ධා
අෙබ්බුප්පත්තිකා ඤාණග්ගිනාදඩ් ාති–තස්සයනොසන්තිඋස්සදා. 

යතනාහෙ වා– 

‘‘උයපක්ෙයකොසදාසයතො, නයලොයකමඤ්ඤයතසමං; 
නවියසසීනනීයචයයයො, තස්සයනොසන්තිඋස්සදා’’ති. 

91. 

ෙස්ස නිස්සෙතා [නිස්සයනා (ක.)] නත්ථි, ඤත්වා ධම්මං

අනිස්සියතො; 

භවාෙවිභවාෙවා, තණ්හාෙස්සනවිජ්ජති.  

ෙස්ස නිස්සෙතා නත්ථීති. ෙස්සාති අරහයතො ඛීණාසවස්ස. නිස්සොති
ද්යව නිස්සයා – තණ්හානිස්සයයො ච දිට්ඨිනිස්සයයො ච…යප.… අයං
තණ්හානිස්සයයො…යප.… අයං දිට්ඨිනිස්සයයො. තස්ස තණ්හානිස්සයයො
පහීයනො, දිට්ඨිනිස්සයයො පටිනිස්සට්යඨො; තණ්හානිස්සයස්ස පහීනත්තා
දිට්ඨිනිස්සයස්ස පටිනිස්සට්ඨත්තා නිස්සයතා යස්ස නත්ථි න සන්ති න
සංවිජ්ජති නුපලබ්ෙති, පහීනා සමුච්ඡින්නා වූපසන්තා පටිපස්සද්ධා
අෙබ්බුප්පත්තිකාඤාණග්ගිනාදඩ් ාති–යස්සනිස්සයතා නත්ථි. 

ඤත්වා ධම්මං අනිස්සියතොති. ඤත්වාති ඤත්වා ජානිත්වා තුලයිත්වා
තීරයිත්වාවිොවයිත්වාවිභූතංකත්වා, ‘‘සබ්යබසඞ්ොරා අනිච්චා’’තිඤත්වා
ජානිත්වා තුලයිත්වා තීරයිත්වා විොවයිත්වා විභූතං කත්වා, ‘‘සබ්යබ
සඞ්ොරා දුක්ො’’ති… ‘‘සබ්යබ ධම්මා අනත්තා’’ති…යප.… ‘‘යං කිඤ්චි 
සමුදයධම්මං සබ්බං තං නියරොධධම්ම’’න්ත්න්ත්ති ඤත්වා ජානිත්වා

තුලයිත්වා තීරයිත්වා විොවයිත්වා විභූතං කත්වා. අනිස්සියතොති ද්යව 
නිස්සයා – තණ්හානිස්සයයො ච දිට්ඨිනිස්සයයො ච…යප.… අයං
තණ්හානිස්සයයො…යප.… අයං දිට්ඨිනිස්සයයො. තණ්හානිස්සයං පහාය
දිට්ඨිනිස්සයං පටිනිස්සජ්ජිත්වා චක්ඛුං අනිස්සියතො, යසොතං අනිස්සියතො, 
 ානංඅනිස්සියතො, ජිව්හංඅනිස්සියතො, කායං අනිස්සියතො, මනංඅනිස්සියතො, 
රූයප… සද්යද…  න්යධ… රයස… ය ොට්ඨබ්යබ… කුලං…  ණං… 
ආවාසං…යප.… දිට්ඨසුතමුතවිඤ්ඤාතබ්යබ ධම්යම අනිස්සියතො
අනල්ලීයනො අනුප යතො අනජ්යඣොසියතො අනධිමුත්යතො නික්ෙන්යතො
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නිස්සයටොවිප්පමුත්යතොවිසඤ්ඤුත්යතො විමරියාදිකයතනයචතසාවිහරතීති
–ඤත්වාධම්මංඅනිස්සියතො. 

භවාෙ විභවාෙ වා, තණ්හා ෙස්ස න විජ්ජතීති. තණ්හාති රූපතණ්හා
සද්දතණ්හා  න්ධතණ්හා රසතණ්හා ය ොට්ඨබ්බතණ්හා ධම්මතණ්හා. 

ෙස්සාති අරහයතො ඛීණාසවස්ස. භවාොති ෙවදිට්ඨියා, විභවාොති

විෙවදිට්ඨියා; භවාොතිසස්සතදිට්ඨියා, විභවාොති උච්යඡදදිට්ඨියා; භවාොති
පුනප්පුනෙවාය පුනප්පුන තියා පුනප්පුනඋපපත්තියා පුනප්පුනපටිසන්ධියා 
පුනප්පුනඅත්තොවාභිනිබ්බත්තියා. තණ්හා යස්ස නත්ථි න සන්ති න
සංවිජ්ජති නුපලබ්ෙති, පහීනා සමුච්ඡින්නා වූපසන්තා පටිපස්සද්ධා
අෙබ්බුප්පත්තිකාඤාණග්ගිනාදඩ් ාති– ෙවායවිෙවායවාතණ්හායස්සන
විජ්ජති. 

යතනාහෙ වා– 

‘‘යස්සනිස්සයතානත්ථි, ඤත්වාධම්මංඅනිස්සියතො; 
ෙවායවිෙවායවා, තණ්හායස්සනවිජ්ජතී’’ති. 

92. 

තං බූ්රමිඋපසන්යතොති, කායමසුඅනයපක්ඛිනං; 

 න්ථාතස්සනවිජ්ජන්ති, අතරීයසො විසත්තිකං.  

තං බ්රමූි උපසන්යතොති. උපසන්යතො වූපසන්යතො නිබ්බුයතො
පටිපස්සද්යධොති.තංබ්රූමිතංකයථමිතංෙණාමිතංදීපයාමිතං යවොහරාමීති
–තංබ්රූමිඋපසන්යතොති. 

කායමසු අනයපක්ඛිනන්ති. කාමාති උද්දානයතො ද්යව කාමා –
වත්ථුකාමාචකියලසකාමාච…යප.…ඉයම වුච්චන්තිවත්ථුකාමා…යප.…
ඉයම වුච්චන්ති කියලසකාමා. වත්ථුකායම පරිජානිත්වා, කියලසකායම
පහාය පජහිත්වා වියනොයදත්වා බයන්තිං කරිත්වා අනොවං  යමත්වා
කායමසු අනයපක්ඛියනො වීතකායමො චත්තකායමො වන්තකායමො
මුත්තකායමො පහීනකායමො පටිනිස්සට්ඨකායමො, කායමසු වීතරාය ො
වි තරාය ො චත්තරාය ො වන්තරාය ො මුත්තරාය ො පහීනරාය ො 
පටිනිස්සට්ඨරාය ො නිච්ඡායතො නිබ්බුයතො සීතිභූයතො සුෙප්පටිසංයවදී
බ්රහ්මභූයතන අත්තනාවිහරතීති–කායමසුඅනයපක්ඛිනං. 

 න්ථා තස්ස න විජ්ජන්තීති.  න්ථාති චත්තායරො  න්ථා – අභිජ්ඣා
කාය න්යථො, බයාපායදො කාය න්යථො, සීලබ්බතපරාමායසො කාය න්යථො, 
ඉදංසච්චාභිනියවයසො කාය න්යථො. අත්තයනො දිට්ඨියා රාය ො අභිජ්ඣා 
කාය න්යථො, පරවායදසු ආ ායතො අප්පච්චයයො බයාපායදො කාය න්යථො, 
අත්තයනො සීලං වා වතං වා සීලබ්බතං වා පරාමායසො සීලබ්බතපරාමායසො
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කාය න්යථො, අත්තයනොදිට්ඨි ඉදංසච්චාභිනියවයසොකාය න්යථො. තස්සාති

අරහයතොඛීණාසවස්ස.  න්ථාතස්සනවිජ්ජන්තීති. න්ථාතස්සනත්ථින 
සන්ති න සංවිජ්ජන්ති නුපලබ්ෙන්ති, පහීනා සමුච්ඡින්නා වූපසන්තා 
පටිපස්සද්ධා අෙබ්බුප්පත්තිකා ඤාණග්ගිනා දඩ් ාති –  න්ථා තස්ස න 
විජ්ජන්ති. 

අතරී යසො විසත්තිකන්ති. විසත්තිකා වුච්චති තණ්හා. යයො රාය ො

සාරාය ො…යප.… අභිජ්ඣා යලොයෙො අකුසලමූලං. විසත්තිකාති
යකනට්යඨනවිසත්තිකා? විසතාතිවිසත්තිකා, විසාලාතිවිසත්තිකා, විසටාති
විසත්තිකා, විසමාති විසත්තිකා, විසක්කතීති විසත්තිකා, විසංහරතීති
විසත්තිකා, විසංවාදිකාති විසත්තිකා, විසමූලාති විසත්තිකා, විස ලාති
විසත්තිකා, විසපරියෙො ාතිවිසත්තිකා, විසාලාවාපනසාතණ්හාරූයප…
සද්යද…  න්යධ… රයස… ය ොට්ඨබ්යබ… කුයල…  යණ… 
ආවායස…යප.… දිට්ඨසුතමුතවිඤ්ඤාතබ්යබසු ධම්යමසු විසතං විත්ථතාති

විසත්තිකා. අතරී යසො විසත්තිකන්ති. යසො ඉමං විසත්තිකං තණ්හං අතරි 
උත්තරිපතරිසමතික්කමිවීතිවත්තීති–අතරී යසො විසත්තිකං. 

යතනාහ ෙ වා– 

‘‘තංබ්රූමිඋපසන්යතොති, කායමසුඅනයපක්ඛිනං; 
 න්ථාතස්සනවිජ්ජන්ති, අතරීයසොවිසත්තික’’න්ති. 

93. 

නතස්සපුත්තාපසයවො, යෙත්තංවත්ථුඤ්ෙ විජ්ජති; 

අත්තාවාපිනි ත්තාවා, නතස්මිං උපලබ්භති. 

න තස්ස පුත්තා පසයවො, යෙත්තං වත්ථුඤ්ෙ විජ්ජතීති. නාති

පටික්යෙයපො. තස්සාතිඅරහයතොඛීණාසවස්ස. පුත්තාති චත්තායරොපුත්තා–
අත්තයජො පුත්යතො, යෙත්තයජො පුත්යතො, දින්නයකො පුත්යතො, 

අන්යතවාසියකො පුත්යතො. පසයවොති. අයජළකා කුක්කුටසූකරා

හත්ථි ාවාස්සවළවා. යෙත්තන්ති සාලියෙත්තං වීහියෙත්තං මුග් යෙත්තං

මාසයෙත්තංයවයෙත්තංය ොධුමයෙත්තංතිලයෙත්තං. වත්ථුන්ති රවත්ථුං

යකොට්ඨවත්ථුංපුයරවත්ථුංපච්ඡාවත්ථුං ආරාමවත්ථුංවිහාරවත්ථුං. නතස්ස

පුත්තා පසයවො, යෙත්තං වත්ථුඤ්ෙ විජ්ජතීති. තස්ස පුත්තපරිග් යහො වා
පසුපරිග් යහො වා යෙත්තපරිග් යහො වා වත්ථුපරිග් යහො වා නත්ථි න
සන්ති න සංවිජ්ජන්ති නුපලබ්ෙන්ති, පහීනා සමුච්ඡින්නා වූපසන්තා
පටිපස්සද්ධා අෙබ්බුප්පත්තිකා ඤාණග්ගිනා දඩ් ාති – න තස්ස පුත්තා
පසයවො, යෙත්තංවත්ථුඤ්චවිජ්ජති. 

අත්තා වාපිනි ත්තා වා, නතස්මිං උපලබ්භතීති. අත්තාතිඅත්තදිට්ඨි, 

නි ත්තාති උච්යඡදදිට්ඨි; අත්තාති  හිතං නත්ථි, නි ත්තාති මුඤ්චිතබ්බං
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නත්ථි. යස්ස නත්ථි  හිතං තස්ස නත්ථි මුඤ්චිතබ්බං. යස්ස නත්ථි 
මුඤ්චිතබ්බං තස්ස නත්ථි  හිතං.  ාහමුඤ්චනසමතික්කන්යතො අරහා 
වුද්ධිපරිහානිවීතිවත්යතො. යසො වුට්ඨවායසො චිණ්ණචරයණො…යප.…
ජාතිමරණසංසායරොනත්ථි තස්සපුනබ්ෙයවොති–අත්තාවාපිනිරත්තාවා, න
තස්මිංඋපලබ්ෙති. 

යතනාහෙ වා– 

‘‘න තස්සපුත්තාපසයවො, යෙත්තංවත්ථුඤ්ච විජ්ජති; 
අත්තාවාපිනිරත්තාවා, නතස්මිංඋපලබ්ෙතී’’ති. 

94. 

යෙනනංවජ්ජංපුථුජ්ජනා, අයථො සමණබ්රාහ්මණා; 

තංතස්සඅපු ක්ෙතං, තස්මාවායදසු යනජති. 

යෙනනං වජ්ජං පුථුජ්ජනා, අයථො සමණබ්රාහ්මණාති. පුථුජ්ජනාති පුථු
කියලයස ජයනන්තීති පුථුජ්ජනා, පුථු අවිහතසක්කායදිට්ඨිකාති පුථුජ්ජනා, 
පුථු සත්ථාරානං මුඛුල්යලොකිකාති [මුඛුල්යලොකකාති (සී.)] පුථුජ්ජනා, පුථු
සබ්බ තීහි අවුට්ඨිතාතිපුථුජ්ජනා, පුථුනානාභිසඞ්ොයරඅභිසඞ්ෙයරොන්තීති
පුථුජ්ජනා, පුථු නානාඔය හිවු්හන්තීතිපුථුජ්ජනා, පුථුනානාසන්තායපහි
සන්තප්යපන්තීති පුථුජ්ජනා, පුථු නානාපරිළායහහි පරිඩ්හන්තීති
පුථුජ්ජනා, පුථු පඤ්චසු කාමගුයණසු රත්තා ගිද්ධා  ධිතා මුච්ඡිතා
අජ්යඣොසන්නා ලග් ා ලග්ගිතා පලිබුද්ධාති පුථුජ්ජනා, පුථු පඤ්චහි
නීවරයණහි ආවුතා නිවුතා ඔවුතා පිහිතා පටිච්ඡන්නා පටිකුජ්ජිතාති –

පුථුජ්ජනා. සමණාති යය යකචි ඉයතො බහිද්ධා පරිබ්බජූප තා

පරිබ්බජසමාපන්නා. බ්රාහ්මණාති යය යකචි යෙොවාදිකා. යෙන නං වජ්ජං 

පුථුජ්ජනා, අයථොසමණබ්රාහ්මණාති. පුථුජ්ජනායයනතං රාය නවයදයයං, 
යයන යදොයසන වයදයයං, යයන යමොයහන වයදයයං, යයන මායනන
වයදයයං, යාය දිට්ඨියා වයදයයං, යයන උද්ධච්යචන වයදයයං, යාය
විචිකිච්ඡායවයදයයං, යයහිඅනුසයයහිවයදයයං, රත්යතොතිවාදුට්යඨොතිවා
මූළ්යහොති වා විනිබද්යධොති වා පරාමට්යඨොති වා වික්යෙප යතොති වා
අනිට්ඨඞ් යතොති වා ථාම යතොති වා යත අභිසඞ්ොරා පහීනා; 
අභිසඞ්ොරානං පහීනත්තා  තියා [ තියයො (සයා.)] යයන තං වයදයයං –
යනරයියකොති වා තිරච්ඡානයයොනියකොති වා යපත්තිවිසයියකොති වා 
මනුස්යසොතිවායදයවොතිවාරූපීතිවාඅරූපීතිවාසඤ්ඤීතිවාඅසඤ්ඤීතිවා 
යනවසඤ්ඤීනාසඤ්ඤීති වා. යසො යහතු නත්ථි පච්චයයො නත්ථි කාරණං
නත්ථියයනනං වයදයයංකයථයයංෙයණයයංදීපයය්යුංයවොහයරයයන්ති
–යයනනංවජ්ජුං පුථුජ්ජනා, අයථොසමණබ්රාහ්මණා. 

තංතස්සඅපු ක්ෙතන්ති. තස්සාතිඅරහයතොඛීණාසවස්ස. පුය ක්ො ාති 
ද්යව පුයරක්ොරා – තණ්හාපුයරක්ොයරො ච දිට්ඨිපුයරක්ොයරො ච…යප.…
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අයං තණ්හාපුයරක්ොයරො…යප.… අයං දිට්ඨිපුයරක්ොයරො. තස්ස
තණ්හාපුයරක්ොයරො පහීයනො, දිට්ඨිපුයරක්ොයරො පටිනිස්සට්යඨො; 
තණ්හාපුයරක්ොරස්ස පහීනත්තා, දිට්ඨිපුයරක්ොරස්ස පටිනිස්සට්ඨත්තාන 
තණ්හංවාදිට්ඨිංවාපුරයතොකත්වාචරති, නතණ්හාධයජොනතණ්හායකතු
න තණ්හාධිපයතයයයො, නදිට්ඨිධයජොනදිට්ඨියකතුනදිට්ඨාධිපයතයයයො, 
නතණ්හායවාන දිට්ඨියාවාපරිවාරියතො චරතීති–තංතස්සඅපුරක්ෙතං. 

තස්මා වායදසු යනජතීති. තස්මාති තස්මා තංකාරණා තංයහතු
තප්පච්චයා තංනිදානා වායදසු උපවායදසු නින්දාය  රහාය අකිත්තියා
අවණ්ණහාරිකායයනජතින ඉඤ්ජතිනචලතිනයවධති නප්පයවධතින
සම්පයවධතීති–තස්මාවායදසුයනජති. 

යතනාහ ෙ වා– 

‘‘යයනනංවජ්ජුංපුථුජ්ජනා, අයථොසමණබ්රාහ්මණා; 
තංතස්සඅපුරක්ෙතං, තස්මාවායදසුයනජතී’’ති. 

95. 

වීතය යධොඅමච්ඡරී, නඋස්යසසුවදයත මුනි; 

නසයමසුනඔයමසු, කප්පංයනති අකප්පියෙො. 

වීතය යධො අමච්ඡරීති. ය යධො වුච්චති තණ්හා. යයො රාය ො
සාරාය ො…යප.… අභිජ්ඣා යලොයෙො අකුසලමූලං. යස්යසයසො ය යධො
පහීයනො සමුච්ඡින්යනො වූපසන්යතො පටිපස්සද්යධො අෙබ්බුප්පත්තියකො
ඤාණග්ගිනා දඩ්ය ො, යසො වුච්චති වීතය යධො. යසො රූයප
අගිද්යධො…යප.… දිට්ඨසුතමුතවිඤ්ඤාතබ්යබසු ධම්යමසු අගිද්යධො
අ ධියතො අමුච්ඡියතො අනජ්යඣොසියතො, වීතය යධො වි තය යධො
චත්තය යධො වන්තය යධො මුත්තය යධො පහීනය යධො
පටිනිස්සට්ඨය යධො නිච්ඡායතො…යප.…බ්රහ්මභූයතනඅත්තනාවිහරතීති–

වීතය යධො. අමච්ඡරීති මච්ඡරිෙන්ති පඤ්ච මච්ඡරියානි –ආවාසමච්ඡරියං, 
කුලමච්ඡරියං, ලාෙමච්ඡරියං, වණ්ණමච්ඡරියං, ධම්මමච්ඡරියං. යං
එවරූපං…යප.…  ායහො – ඉදං වුච්චති මච්ඡරියං. යස්යසතං මච්ඡරියං
පහීනංසමුච්ඡින්නංවූපසන්තංපටිපස්සද්ධං අෙබ්බුප්පත්තිකං ඤාණග්ගිනා
දඩ් ං, යසොවුච්චතිඅමච්ඡරීති – වීතය යධොඅමච්ඡරී. 

නඋස්යසසුවදයතමුනි, නසයමසුන ඔයමසූති. මුනීති. යමොනං වුච්චති
ඤාණං…යප.… සඞ් ජාලමතිච්ච යසො මුනි. ‘‘යසයයයොහමස්මී’’ති වා, 
‘‘සදියසොහමස්මී’’තිවා, ‘‘හීයනොහමස්මී’’තිවානවදතිනකයථතිනෙණති
නදීපයතින යවොහරතීති–නඋස්යසසුවදයතමුනි, න සයමසුනඔයමසු. 

කප්පං යනති අකප්පියෙොති. කප්පාති ද්යවකප්පා –තණ්හාකප්යපො ච
දිට්ඨිකප්යපො ච…යප.… අයං තණ්හාකප්යපො…යප.… අයං දිට්ඨිකප්යපො.
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තස්ස තණ්හාකප්යපො පහීයනො, දිට්ඨිකප්යපො පටිනිස්සට්යඨො; 
තණ්හාකප්පස්සපහීනත්තා, දිට්ඨිකප්පස්සපටිනිස්සට්ඨත්තා තණ්හාකප්පං
වාදිට්ඨිකප්පංවායනතිනඋයපතිනඋප ච්ඡතින ණ්හාතිනපරාමසති 

නාභිනිවිසතීති – කප්පං යනති. අකප්පියෙොති. කප්පාති ද්යව කප්පා –
තණ්හාකප්යපො ච දිට්ඨිකප්යපො ච…යප.… අයං තණ්හාකප්යපො…යප.…
අයං දිට්ඨිකප්යපො. තස්ස තණ්හාකප්යපො පහීයනො, දිට්ඨිකප්යපො
පටිනිස්සට්යඨො; තස්ස තණ්හාකප්පස්ස පහීනත්තා, දිට්ඨිකප්පස්ස
පටිනිස්සට්ඨත්තා තණ්හාකප්පංවාදිට්ඨිකප්පංවානකප්යපතිනජයනතින
සඤ්ජයනති න නිබ්බත්යතති නාභිනිබ්බත්යතතීති – කප්පං යනති
අකප්පියයො. 

යතනාහෙ වා– 

‘‘වීතය යධො අමච්ඡරී, නඋස්යසසුවදයත මුනි; 
නසයමසුනඔයමසු, කප්පංයනතිඅකප්පියයො’’ති. 

96. 

ෙස්සයලොයකසකංනත්ථි, අසතාෙනයසොෙති;  

ධම්යමසුෙන ච්ඡති, සයවසන්යතොතිවුච්ෙති.  

ෙස්ස යලොයකසකංනත්ථීති. ෙස්සාතිඅරහයතො ඛීණාසවස්ස. යලොයක

සකං නත්ථීති. තස්ස ම්හං වා ඉදං පයරසං වා ඉදන්ති කිඤ්චි රූප තං
යවදනා තං සඤ්ඤා තං සඞ්ොර තං විඤ්ඤාණ තං,  හිතං පරාමට්ඨං
අභිනිවිට්ඨංඅජ්යඣොසිතංඅධිමුත්තං, නත්ථිනසන්ති…යප.…ඤාණග්ගිනා 

දඩ් න්ති–යස්සයලොයකසකංනත්ථි. අසතාෙනයසොෙතීති. විපරිණතංවා
වත්ථුං න යසොචති, විපරිණතස්මිං වා වත්ථුස්මිං න යසොචති. චක්ඛු යම 
විපරිණතන්තිනයසොචති.යසොතංයම… ානංයම…ජිව්හායම…කායයො
යම… මයනො යම… රූපා යම… සද්දා යම…  න්ධා යම… රසා යම…
ය ොට්ඨබ්බා යම… කුලං යම…  යණො යම… ආවායසො යම… ලායෙො 
යම…යයසො යම…පසංසා යම…සුෙං යම…චීවරං යම…පිණ්ඩපායතො
යම… යසනාසනං යම… ගිලානපච්චයයෙසජ්ජපරික්ොයරො යම… මාතා
යම… පිතා යම… ොතා යම… ෙගිනී යම… පුත්යතො යම… ධීතා යම…
මිත්තායම…අමච්චායම…ඤාතකායම…සායලොහිතායමවිපරිණතාතින
යසොචති න කිලමති න පරියදවති න උරත්තාළිං කන්දති න සම්යමොහං
ආපජ්ජතීති.එවම්පි, අසතාචන යසොචති. 

අථ වා අසන්තාය [අසතාය (සී.), අසාතාය (සයා.)] දුක්ොය යවදනාය
ඵුට්යඨො පයරයතො සයමොහියතො සමන්නා යතො න යසොචති න කිලමති න
පරියදවතින උරත්තාළිං කන්දතින සම්යමොහං ආපජ්ජති. චක්ඛුයරොය න
ඵුට්යඨො පයරයතො සයමොහියතො සමන්නා යතො න යසොචති න කිලමති න
පරියදවතිනඋරත්තාළිංකන්දතිනසම්යමොහංආපජ්ජති, යසොතයරොය න…
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 ානයරොය න… ජිව්හායරොය න… කායයරොය න… සීසයරොය න…
කණ්ණයරොය න… මුෙයරොය න… දන්තයරොය න… කායසන…
සායසන…පිනායසන…ඩායහන…ජයරන…කුච්ඡියරොය න…මුච්ඡාය… 
පක්ෙන්දිකාය… සූයලන… විසූචිකාය… කුට්යඨන…  ණ්යඩන…
කිලායසන…යසොයසන…අපමායරන… දද්දුයා…කණ්ඩුයා…කච්ඡුයා…
රෙසාය … විතච්ඡිකාය… යලොහියතන… පිත්යතන… මධුයමයහන…
අංසාය… පිළකාය… ෙ න්දයලන [ෙ න්දලාය (සී. සයා.)] … 
පිත්තසමුට්ඨායනන ආබායධන… යසම්හසමුට්ඨායනන ආබායධන… 
වාතසමුට්ඨායනන ආබායධන… සන්නිපාතියකන ආබායධන…
උතුපරිණාමයජන ආබායධන… විසමපරිහාරයජන ආබායධන…
ඔපක්කමියකන ආබායධන… කම්මවිපාකයජන ආබායධන… සීයතන… 
උණ්යහන…ජි ච්ඡාය…පිපාසාය…ඩංසමකසවාතාතපසරීසපසම් ස්යසහි
ඵුට්යඨො පයරයතො සයමොහියතො සමන්නා යතො න යසොචති න කිලමති න
පරියදවතිනඋරත්තාළිංකන්දතිනසම්යමොහං ආපජ්ජතීති.එවම්පි, අසතාච
නයසොචති. 

අථවාඅසන්යතඅසංවිජ්ජමායනඅනුපලබ්ෙමායන [අනුපලබ්භියමායන
(සයා.ක.)] – ‘‘අයහොවතයමතංනත්ථි, සියාවත යමතං, තංවතාහංනච
ලොමී’’තින යසොචතිනකිලමතින පරියදවතින උරත්තාළිං කන්දතින 

සම්යමොහංආපජ්ජතීති.එවම්පිඅසතාචනයසොචති. ධම්යමසු ෙන ච්ඡතීති
න ඡන්දා තිං  ච්ඡති, න යදොසා තිං  ච්ඡති, න යමොහා තිං  ච්ඡති, න
ෙයා තිං  ච්ඡති, න රා වයසන  ච්ඡති, න යදොසවයසන  ච්ඡති, න
යමොහවයසන  ච්ඡති, න මානවයසන  ච්ඡති, න දිට්ඨිවයසන  ච්ඡති, න 
උද්ධච්චවයසන  ච්ඡති, න විචිකිච්ඡාවයසන  ච්ඡති, න අනුසයවයසන
 ච්ඡතිනච වග්ය හිධම්යමහියායතිනීයතිවු්හතිසංහරීයතීති–ධම්යමසු
චන ච්ඡති. 

ස යව සන්යතොති වුච්ෙතීති. යසො සන්යතො උපසන්යතො වූපසන්යතො
නිබ්බුයතො පටිපස්සද්යධොති වුච්චති පවුච්චති කථීයති ෙණීයති දීපීයති 
යවොහරීයතීති–සයවසන්යතොතිවුච්චති. 

යතනාහෙ වා– 

‘‘යස්ස යලොයකසකංනත්ථි, අසතාචනයසොචති; 
ධම්යමසුචන ච්ඡති, සයවසන්යතොතිවුච්චතී’’ති. 

පුරායෙදසුත්තනිද්යදයසොදසයමො. 

11. කලහවිවාදසුත්තනිද්යදයසො 

අථ කලහවිවාදසුත්තනිද්යදසංවක්ෙති– 

97. 
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කුයතොපහූතා කලහාවිවාදා, පරියදවයසොකාසහමච්ඡ ාෙ; 

මානාතිමානාසහයපසුණාෙ, කුයතොපහූතායතතදිඞ්ඝ බූ්රහි. 

කුයතොපහූතාකලහාවිවාදාති. කලයහොතිඑයකනආකායරනකලයහො; 
විවායදොතිපි තඤ්යඤව. යයො කලයහො යසො විවායදො, යයො විවායදො යසො
කලයහො.අථවාඅපයරනආකායරනවිවායදොවුච්චතිකලහස්සපුබ්බොය ො
විවායදො. රාජායනොපි රාජූහි විවදන්ති, ෙත්තියාපි ෙත්තියයහි විවදන්ති, 
බ්රාහ්මණාපි බ්රාහ්මයණහි විවදන්ති,  හපතීපි  හපතීහි විවදන්ති, මාතාපි
පුත්යතන විවදති, පුත්යතොපි මාතරා විවදති, පිතාපි පුත්යතන විවදති, 
පුත්යතොපි පිතරා විවදති, ොතාපි ොතරා විවදති, ොතාපි ෙගිනියා විවදති, 
ෙගිනීපිොතරාවිවදති, සහායයොපිසහායයනවිවදති – අයංවිවායදො.කතයමො
කලයහො? ආ ාරිකා දණ්ඩපසුතා කායයන වාචාය කලහං කයරොන්ති, 
පබ්බජිතා ආපත්තිංආපජ්ජන්තාකායයනවාචායකලහංකයරොන්ති–අයං
කලයහො. 

කුයතොපහූතා කලහා විවාදාති. කලහා ච විවාදා ච කුයතොපහූතා
කුයතොජාතා කුයතොසඤ්ජාතා කුයතොනිබ්බත්තා කුයතොඅභිනිබ්බත්තා
කුයතොපාතුභූතා, කිංනිදානා කිංසමුදයා කිංජාතිකා කිංපෙවාතිකලහස්ස ච
විවාදස්ස ච මූලං පුච්ඡති, යහතුං පුච්ඡති, නිදානං පුච්ඡති, සම්ෙවං පුච්ඡති, 
පෙවං පුච්ඡති, සමුට්ඨානං පුච්ඡති, ආහාරං පුච්ඡති, ආරම්මණං පුච්ඡති, 
පච්චයං පුච්ඡති, සමුදයං පුච්ඡති පපුච්ඡති යාචති අජ්යඣසති [අජ්යඣොසති 
(සී.)] පසායදතීති–කුයතොපහූතාකලහාවිවාදා. 

පරියදවයසොකා සහමච්ඡ ා ොති. පරියදයවොති ඤාතිබයසයනන වා
ඵුට්ඨස්ස, යෙො බයසයනන වා ඵුට්ඨස්ස, යරො බයසයනන වා ඵුට්ඨස්ස, 
සීලබයසයනන වා ඵුට්ඨස්ස, දිට්ඨිබයසයනන වා ඵුට්ඨස්ස, 
අඤ්ඤතරඤ්ඤතයරන වා බයසයනන සමන්නා තස්ස, 
අඤ්ඤතරඤ්ඤතයරන වා දුක්ෙධම්යමන ඵුට්ඨස්ස, ආයදයවො පරියදයවො, 
ආයදවනා පරියදවනා, ආයදවිතත්තං පරියදවිතත්තං, වාචා පලායපො

විප්පලායපො ලාලප්යපො ලාලප්පායනා ලාලප්පායිතත්තං. යසොයකොති
ඤාතිබයසයනනවා ඵුට්ඨස්ස, යෙො යරො සීලදිට්ඨිබයසයනනවාඵුට්ඨස්ස, 
අඤ්ඤතරඤ්ඤතයරන වා බයසයනන සමන්නා තස්ස, 
අඤ්ඤතරඤ්ඤතයරන වා දුක්ෙධම්යමන ඵුට්ඨස්ස, යසොයකො යසොචනා 
යසොචිතත්තං, අන්යතොයසොයකො අන්යතොපරියසොයකො, අන්යතොඩායහො
අන්යතොපරිඩායහො, යචතයසො පරිජ්ඣායනා යදොමනස්සං යසොකසල්ලං. 

මච්ඡ න්ති පඤ්ච මච්ඡරියානි – ආවාසමච්ඡරියං, කුලමච්ඡරියං, 
ලාෙමච්ඡරියං, වණ්ණමච්ඡරියං, ධම්මමච්ඡරියං. යං එවරූපං මච්ඡරියං
මච්ඡරායනං මච්ඡරායිතත්තං යවවිච්ඡං කදරියං කටුකඤ්චුකතා
අග් හිතත්තං චිත්තස්ස –ඉදං වුච්චතිමච්ඡරියං. අපිච, ෙන්ධමච්ඡරියම්පි
මච්ඡරියං, ධාතුමච්ඡරියම්පිමච්ඡරියං, ආයතනමච්ඡරියම්පි මච්ඡරියං ායහො.
ඉදංවුච්චතිමච්ඡරියන්ති – පරියදවයසොකාසහමච්ඡරාච. 
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මානාතිමානා සහයපසුණා ොති. මායනොතිඉයධකච්යචො මානං ජයනති
ජාතියා වා ය ොත්යතන වා යකොලපුත්තියයන වා වණ්ණයපොක්ෙරතාය වා
ධයනන වා අජ්යඣයනන වා කම්මායතයනන වා සිප්පායතයනන වා 
විජ්ජාට්ඨායනන වා සුයතන වා පටිොයනන වා අඤ්ඤතරඤ්ඤතයරන වා

වත්ථුනා. අතිමායනොති ඉයධකච්යචො පරං අතිමඤ්ඤති ජාතියා වා

ය ොත්යතනවා…යප.… අඤ්ඤතරඤ්ඤතයරනවාවත්ථුනා. යපසුඤ්ඤන්ති
ඉයධකච්යචො පිසුණවායචො යහොති – ඉයතො සුත්වා අමුත්ර අක්ොතා ඉයමසං
යෙදාය, අමුත්රවාසුත්වා ඉයමසංඅක්ොතාඅමූසංයෙදාය.ඉතිසමග් ානං
වායෙත්තා, භින්නානංවාඅනුප්පදාතා, වග් ාරායමොවග් රයතොවග් නන්දී
වග් කරණිං වාචං ොසිතා යහොති – ඉදං වුච්චති යපසුඤ්ඤං. අපි ච ද්වීහි
කාරයණහියපසුඤ්ඤංඋපසංහරති–පියකමයතායවා යෙදාධිප්පායයනවා.
කථං පියකමයතාය යපසුඤ්ඤං උපසංහරති? ඉමස්ස පියයො ෙවිස්සාමි, 
මනායපො ෙවිස්සාමි, විස්සාසියකො ෙවිස්සාමි, අබ්ෙන්තරියකො ෙවිස්සාමි, 
සුහදයයො ෙවිස්සාමීති – එවං පියකමයතාය යපසුඤ්ඤං උපසංහරති. කථං
යෙදාධිප්පායයන යපසුඤ්ඤං උපසංහරති? කථං ඉයම නානා අස්සු, විනා 
අස්සු, වග් ා අස්සු, ද්විධා අස්සු, ද්යවජ්ඣා අස්සු, ද්යව පක්ො අස්සු, 
භිජ්යජයයං න සමා ච්යඡයයං, දුක්ෙං න  ාසු විහයරයයන්ති – එවං
යෙදාධිප්පායයනයපසුඤ්ඤංඋපසංහරතීති– මානාතිමානාසහයපසුණාච. 

කුයතොපහූතා යත තදිඞ්ඝ බ්රහූීති. කලයහො ච විවායදො ච පරියදයවො ච
යසොයකොචමච්ඡරියඤ්චමායනොචඅතිමායනොච යපසුඤ්ඤඤ්චාති–ඉයම
අට්ඨකියලසාකුයතොපහූතාකුයතොජාතා කුයතොසඤ්ජාතාකුයතොනිබ්බත්තා
කුයතොඅභිනිබ්බත්තා කුයතොපාතුභූතා, කිංනිදානා කිංසමුදයා කිංජාතිකා
කිංපෙවාති. ඉයමසං අට්ඨන්නං කියලසානං මූලං පුච්ඡති, යහතුං පුච්ඡති, 
නිදානංපුච්ඡති, සම්ෙවංපුච්ඡති, පෙවංපුච්ඡති, සමුට්ඨානංපුච්ඡති, ආහාරං
පුච්ඡති, ආරම්මණංපුච්ඡති, පච්චයංපුච්ඡති, සමුදයං පුච්ඡතිපපුච්ඡතියාචති
අජ්යඣසති පසායදතීති – කුයතොපහූතා යත තදිඞ් ං බ්රූහීති. ඉඞ්  බ්රූහි
ආචික්ෙ යදයසහි පඤ්ඤයපහි පට්ඨයපහි විවර විෙජ උත්තානීකයරොහි 
පකායසහීති–කුයතොපහූතායතතදිඞ් බ්රහූි. 

යතනාහයසොනිම්මියතො– 

‘‘කුයතොපහූතාකලහාවිවාදා, පරියදවයසොකාසහමච්ඡරාච; 
මානාතිමානාසහයපසුණාච, කුයතොපහූතායතතදිඞ් බූ්රහී’’ති. 

98. 

පිෙප්පහූතාකලහාවිවාදා, පරියදවයසොකාසහමච්ඡ ා ෙ; 

මානාතිමානාසහයපසුණාෙ, මච්යඡ යුත්තා කලහාවිවාදා; 

විවාදජායතසුෙයපසුණානි. 
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පිෙප්පහූතාකලහාවිවාදා, පරියදවයසොකාසහමච්ඡ ා ොති. පිොතිද්යව
පියා–සත්තාවාසඞ්ොරාවා. කතයමසත්තාපියා? ඉධයස්ස යතයහොන්ති
අත්ථකාමාහිතකාමා  ාසුකාමායයො ක්යෙමකාමාමාතාවාපිතාවාොතා
වාෙගිනීවාපුත්යතොවාධීතාවා මිත්තාවාඅමච්චාවාඤාතීවාසායලොහිතා
වා – ඉයමසත්තා පියා.කතයමසඞ්ොරා පියා? මනාපිකාරූපා මනාපිකා
සද්දා මනාපිකා  න්ධා මනාපිකා රසා මනාපිකා ය ොට්ඨබ්බා – ඉයම 
සඞ්ොරාපියා. 

පියං වත්ථුං අච්යඡදසඞ්කියනොපි කලහං කයරොන්ති, අච්ඡිජ්ජන්යතපි
කලහං කයරොන්ති, අච්ඡින්යනපි කලහං කයරොන්ති. පියං වත්ථුං
විපරිණාමසඞ්කියනොපි කලහං කයරොන්ති, විපරිණාමන්යතපි කලහං
කයරොන්ති, විපරිණයතපිකලහංකයරොන්ති.පියංවත්ථුංඅච්යඡදසඞ්කියනොපි
විවදන්ති, අච්ඡිජ්ජන්යතපි විවදන්ති, අච්ඡින්යනපි විවදන්ති. පියං වත්ථුං 
විපරිණාමසඞ්කියනොපි විවදන්ති, විපරිණාමන්යතපි විවදන්ති, විපරිණයතපි
විවදන්ති. පියං වත්ථුං අච්යඡදසඞ්කියනොපි පරියදවන්ති, අච්ඡිජ්ජන්යතපි
පරියදවන්ති, අච්ඡින්යනපි පරියදවන්ති. පියං වත්ථුං විපරිණාමසඞ්කියනොපි
පරියදවන්ති, විපරිණාමන්යතපිපරියදවන්ති, විපරිණයතපිපරියදවන්ති.පියං
වත්ථුං අච්යඡදසඞ්කියනොපි යසොචන්ති, අච්ඡිජ්ජන්යතපි යසොචන්ති, 
අච්ඡින්යනපි යසොචන්ති. පියං වත්ථුං විපරිණාමසඞ්කියනොපි යසොචන්ති, 
විපරිණාමන්යතපියසොචන්ති, විපරිණයතපියසොචන්ති.පියංවත්ථුං රක්ෙන්ති
ය ොයපන්තිපරිග් ණ්හන්තිමමායන්තිමච්ඡරායන්ති. 

මානාතිමානාසහයපසුණාොති.පියංවත්ථුං නිස්සායමානංජයනන්ති, 
පියංවත්ථුංනිස්සායඅතිමානංජයනන්ති.කථංපියංවත්ථුං නිස්සායමානං
ජයනන්ති? මයංලාභියනොමනාපිකානංරූපානංසද්දානං න්ධානංරසානං 
ය ොට්ඨබ්බානන්ති. එවං පියං වත්ථුංනිස්සායමානං ජයනන්ති.කථං පියං
වත්ථුං නිස්සාය අතිමානං ජයනන්ති? මයංලාභියනොමනාපිකානංරූපානං
සද්දානං  න්ධානං රසානං ය ොට්ඨබ්බානං, ඉයම පනඤ්යඤන ලාභියනො
මනාපිකානං රූපානං සද්දානං  න්ධානං රසානං ය ොට්ඨබ්බානන්ති. එවං

පියං වත්ථුං නිස්සාය අතිමානං ජයනන්ති. යපසුඤ්ඤන්ති ඉයධකච්යචො
පිසුණවායචොයහොති, ඉයතොසුත්වාඅමුත්ර අක්ොතාඉයමසංයෙදාය…යප.…
එවං යෙදාධිප්පායයන යපසුඤ්ඤං උපසංහරතීති…යප.… මානාතිමානා
සහයපසුණාච. 

මච්යඡ යුත්තා කලහා විවාදාති. කලයහො ච විවායදො ච පරියදයවො ච 
යසොයකො ච මායනො ච අතිමායනො ච යපසුඤ්ඤඤ්චාති – ඉයම සත්ත
කියලසාමච්ඡරියයයුත්තා පයුත්තාආයුත්තාසමායුත්තාති–මච්යඡරයුත්තා
කලහාවිවාදා. 

විවාදජායතසු ෙ යපසුණානීති. විවායද ජායත සඤ්ජායත නිබ්බත්යත
අභිනිබ්බත්යත පාතුභූයත යපසුඤ්ඤං උපසංහරන්ති; ඉයතො සුත්වා අමුත්ර 
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අක්ොයන්තිඉයමසංයෙදාය, අමුත්රවාසුත්වාඉයමසංඅක්ොයන්තිඅමූසං
යෙදාය. ඉති සමග් ානං වා යෙත්තායරො, භින්නානං වා අනුප්පදාතායරො, 
වග් ාරාමාවග් රතා වග් නන්දීවග් කරණිංවාචංොසිතායරොයහොන්ති–
ඉදංවුච්චතියපසුඤ්ඤං.අපිච ද්වීහිකාරයණහියපසුඤ්ඤංඋපසංහරන්ති–
පියකමයතාය වා යෙදාධිප්පායයන වා. කථං පියකමයතාය යපසුඤ්ඤං
උපසංහරන්ති? ඉමස්ස පියා ෙවිස්සාම, මනාපා ෙවිස්සාම, විස්සාසිකා
ෙවිස්සාම, අබ්ෙන්තරිකාෙවිස්සාම, සුහදයාෙවිස්සාමාති.එවං පියකමයතාය
යපසුඤ්ඤං උපසංහරන්ති. කථං යෙදාධිප්පායයන යපසුඤ්ඤං
උපසංහරන්ති? ‘‘කථංඉයමනානාඅස්සු, විනාඅස්සු, වග් ාඅස්සු, ද්යවධා
අස්සු, ද්යවජ්ඣා අස්සු, ද්යවපක්ො අස්සු, භිජ්යජයයංනසමා ච්යඡයයං, 
දුක්ෙං න  ාසු විහයරයය’’න්ති – එවං යෙදාධිප්පායයන යපසුඤ්ඤං
උපසංහරන්තීති–විවාදජායතසුච යපසුණානි. 

යතනාහ ෙ වා– 

‘‘පියප්පහූතාකලහාවිවාදා, පරියදවයසොකාසහමච්ඡරාච; 
මානාතිමානාසහයපසුණාච, මච්යඡරයුත්තාකලහාවිවාදා; 
විවාදජායතසුචයපසුණානී’’ති. 

99. 

පිො සු යලොකස්මිං කුයතොනිදානා, යෙ ොපි යලොභා විෙ න්ති 

යලොයක; 

ආසාෙනිට්ඨාෙකුයතොනිදානා, යෙසම්ප ාොෙ න ස්සයහොන්ති. 

පිො සු යලොකස්මිං කුයතොනිදානාති. පියා කුයතොනිදානා කුයතොජාතා
කුයතොසඤ්ජාතා කුයතොනිබ්බත්තා කුයතොඅභිනිබ්බත්තා කුයතොපාතුභූතා, 
කිංනිදානාකිංසමුදයාකිංජාතිකාකිංපෙවාතිපියානංමූලංපුච්ඡති…යප.… 
සමුදයංපුච්ඡතිපපුච්ඡතියාචතිඅජ්යඣසතිපසායදතීති–පියාසුයලොකස්මිං 
කුයතොනිදානා. 

යෙොපියලොභාවිෙ න්තියලොයකති. යෙොපීතිෙත්තියාචබ්රාහ්මණාච

යවස්සාචසුද්දාච හට්ඨා චපබ්බජිතාචයදවාචමනුස්සා ච. යලොභාතියයො
යලොයෙොලුබ්ෙනාලුබ්භිතත්තංසාරාය ොසාරජ්ජනා සාරජ්ජිතත්තංඅභිජ්ඣා

යලොයෙො අකුසලමූලං. විෙ න්තීති විචරන්ති විහරන්ති ඉරියන්ති වත්තන්ති

පායලන්ති යයපන්ති යායපන්ති. යලොයකති අපායයලොයක මනුස්සයලොයක
යදවයලොයක ෙන්ධයලොයක ධාතුයලොයක ආයතනයලොයකති – යය චාපි
යලොොවිචරන්තියලොයක. 

ආසා ෙ නිට්ඨා ෙ කුයතොනිදානාති. ආසා ච නිට්ඨා ච කුයතොනිදානා
කුයතොජාතා කුයතොසඤ්ජාතා කුයතොනිබ්බත්තා කුයතොඅභිනිබ්බත්තා 
කුයතොපාතුභූතා, කිංනිදානා කිංසමුදයා කිංජාතිකා කිංපෙවාති ආසාය ච 
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නිට්ඨාය ච මූලං පුච්ඡති…යප.… සමුදයං පුච්ඡති පපුච්ඡති යාචති

අජ්යඣසති පසායදතීති–ආසාචනිට්ඨාචකුයතොනිදානා. යෙසම්ප ාොෙ

න ස්ස යහොන්තීති. යය නරස්ස පරායනා යහොන්ති දීපා යහොන්ති තාණා
යහොන්තියලණා යහොන්තිසරණායහොන්තිනිට්ඨාපරායනායහොන්තීති–යය
සම්පරායායනරස්ස යහොන්ති. 

යතනාහයසොනිම්මියතො– 

‘‘පියා සු යලොකස්මිං කුයතොනිදානා, යය චාපි යලොො විචරන්ති
යලොයක; 
ආසා ච නිට්ඨා ච කුයතොනිදානා, යය සම්පරායාය නරස්ස 
යහොන්තී’’ති. 

100. 

ඡන්දානිදානානි පිොනියලොයක, යෙොපි [යයවාපි(සයා.)] යලොභා

විෙ න්තියලොයක; 

ආසාෙනිට්ඨාෙඉයතොනිදානා, යෙසම්ප ාොෙ න ස්සයහොන්ති. 

ඡන්දානිදානානි පිොනි යලොයකති. ඡන්යදොති යයො කායමසු
කාමච්ඡන්යදො කාමරාය ො කාමනන්දී කාමතණ්හා කාමස්යනයහො
කාමපරිළායහො කාමමුච්ඡා කාමජ්යඣොසානං කායමොය ො කාමයයොය ො
කාමුපාදානං කාමච්ඡන්දනීවරණං. අපි ච පඤ්ච ඡන්දා –
පරියයසනච්ඡන්යදො, පටිලාෙච්ඡන්යදො, පරියෙො ච්ඡන්යදො, 
සන්නිධිච්ඡන්යදො, විසජ්ජනච්ඡන්යදො. කතයමො පරියයසනච්ඡන්යදො? 
ඉයධකච්යචොඅජ්යඣොසියතොයයවඅත්ථියකොඡන්දජායතො රූයපපරියයසති, 
සද්යද…  න්යධ… රයස… ය ොට්ඨබ්යබ පරියයසති – අයං 
පරියයසනච්ඡන්යදො. කතයමො පටිලාෙච්ඡන්යදො? ඉයධකච්යචො
අජ්යඣොසියතොයයව අත්ථියකො ඡන්දජායතො රූයප පටිලෙති, සද්යද…
 න්යධ…රයස…ය ොට්ඨබ්යබපටිලෙති–අයං පටිලාෙච්ඡන්යදො.කතයමො
පරියෙො ච්ඡන්යදො? ඉයධකච්යචො අජ්යඣොසියතොයයව අත්ථියකො 
ඡන්දජායතො රූයප පරිභුඤ්ජති, සද්යද…  න්යධ… රයස… ය ොට්ඨබ්යබ
පරිභුඤ්ජති – අයං පරියෙො ච්ඡන්යදො. කතයමො සන්නිධිච්ඡන්යදො? 
ඉයධකච්යචො අජ්යඣොසියතොයයව අත්ථියකො ඡන්දජායතො ධනසන්නිචයං
කයරොති ‘‘ආපදාසු ෙවිස්සතී’’ති – අයං සන්නිධිච්ඡන්යදො. කතයමො 
විසජ්ජනච්ඡන්යදො? ඉයධකච්යචො අජ්යඣොසියතොයයව අත්ථියකො
ඡන්දජායතො ධනං විසජ්යජති හත්ථායරොහානං අස්සායරොහානං රථිකානං
ධනුග් හානං පත්තිකානං ‘‘ඉයම මං රක්ඛිස්සන්ති ය ොපිස්සන්ති

සම්පරිවාරිස්සන්තී’’ති – අයං විසජ්ජනච්ඡන්යදො. පිොනීති ද්යව පියා –
සත්තාවා සඞ්ොරාවා…යප.…ඉයමසත්තාපියා…යප.…ඉයමසඞ්ොරා

පියා. ඡන්දානිදානානි පිොනි යලොයකති. පියා ඡන්දනිදානා ඡන්දසමුදයා 
ඡන්දජාතිකාඡන්දපෙවාති–ඡන්දානිදානානිපියානියලොයක. 



ඛුද්දකනිකායය මහානිද්යදසපාළි අට්ඨකවග්ය ො 
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යෙ ොපියලොභාවිෙ න්තියලොයකති. යෙොපීති ෙත්තියාචබ්රාහ්මණාච

යවස්සාචසුද්දාච හට්ඨාචපබ්බජිතාචයදවාච මනුස්සාච. යලොභාතියයො
යලොයෙොලුබ්ෙනාලුබ්භිතත්තංසාරාය ො සාරජ්ජනාසාරජ්ජිතත්තංඅභිජ්ඣා

යලොයෙො අකුසලමූලං. විෙ න්තීති විචරන්ති විහරන්ති ඉරියන්ති වත්තන්ති

පායලන්ති යයපන්ති යායපන්ති. යලොයකති අපායයලොයක…යප.…
ආයතනයලොයකති–යය චාපියලොොවිචරන්තියලොයක. 

ආසා ෙ නිට්ඨා ෙ ඉයතොනිදානාති. ආසා වුච්චති තණ්හා. යයො රාය ො

සාරාය ො…යප.… අභිජ්ඣා යලොයෙො අකුසලමූලං. නිට්ඨාති ඉයධකච්යචො
රූයප පරියයසන්යතො රූපං පටිලෙති, රූපනිට්යඨො යහොති, සද්යද…
 න්යධ… රයස… ය ොට්ඨබ්යබ… කුලං…  ණං… ආවාසං… ලාෙං…
යසං… පසංසං… සුෙං… චීවරං… පිණ්ඩපාතං… යසනාසනං…
ගිලානපච්චයයෙසජ්ජපරික්ොරං … සුත්තන්තං… විනයං… අභිධම්මං…
ආරඤ්ඤිකඞ් ං… පිණ්ඩපාතිකඞ් ං…පංසුකූලිකඞ් ං…යතචීවරිකඞ් ං…
සපදානචාරිකඞ් ං… ෙලුපච්ඡාෙත්තිකඞ් ං… යනසජ්ජිකඞ් ං…
යථාසන්ථතිකඞ් ං… පඨමංඣානං… දුතියංඣානං… තතියංඣානං…
චතුත්ථං ඣානං… ආකාසානඤ්චායතනසමාපත්තිං…
විඤ්ඤාණඤ්චායතනසමාපත්තිං… ආකිඤ්චඤ්ඤායතනසමාපත්තිං … 
යනවසඤ්ඤානාසඤ්ඤායතනසමාපත්තිං පරියයසන්යතො
යනවසඤ්ඤානාසඤ්ඤායතනසමාපත්තිං පටිලෙති, 
යනවසඤ්ඤානාසඤ්ඤායතනසමාපත්තිනිට්යඨොයහොති. 

‘‘ආසාය කසයතයෙත්තං, බීජංආසායවප්පති; 
ආසායවාණිජායන්ති, සමුද්දංධනහාරකා; 
යායආසායතිට්ඨාමි, සායමආසාසමිජ්ඣතී’’ති. 

ආසායසමිද්ධිවුච්චයතනිට්ඨා. ආසා ෙනිට්ඨාෙඉයතොනිදානාති.ආසා
චනිට්ඨා ච ඉයතො ඡන්දනිදානා ඡන්දසමුදයා ඡන්දජාතිකා ඡන්දපෙවාති –
ආසාචනිට්ඨාච ඉයතොනිදානා. 

යෙසම්ප ාොෙන ස්සයහොන්තීති.යය නරස්සපරායනායහොන්තිදීපා
යහොන්තිතාණායහොන්තියලණායහොන්තිසරණායහොන්ති නිට්ඨාපරායනා
යහොන්තීති–යයසම්පරායායනරස්සයහොන්ති. 

යතනාහෙ වා– 

‘‘ඡන්දානිදානානි පියානි යලොයක, යය චාපි යලොො විචරන්ති
යලොයක; 
ආසා ච නිට්ඨා ච ඉයතොනිදානා, යය සම්පරායාය නරස්ස 
යහොන්තී’’ති. 

101. 
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ඡන්යදො නු යලොකස්මිං කුයතොනිදායනො, විනිච්ඡො ොපි [වාපි (සී.

සයා.)] කුයතොපහූතා; 

යකොයධො යමොසවජ්ජඤ්ෙකථංකථා ෙ, යෙ ොපි ධම්මා සමයණන

වුත්තා. 

ඡන්යදො නු යලොකස්මිං කුයතොනිදායනොති. ඡන්යදො කුයතොනිදායනො
කුයතොජායතො කුයතොසඤ්ජායතො කුයතොනිබ්බත්යතො කුයතොඅභිනිබ්බත්යතො
කුයතොපාතුභූයතො, කිංනිදායනො කිංසමුදයයො කිංජාතියකො කිංපෙයවොති 
ඡන්දස්සමූලංපුච්ඡති…යප.…සමුදයංපුච්ඡතිපපුච්ඡතියාචතිඅජ්යඣසති
පසායදතීති – ඡන්යදොනුයලොකස්මිංකුයතොනිදායනො. 

විනිච්ඡො ොපි කුයතොපහූතාති. විනිච්ඡයා කුයතොපහූතා කුයතොජාතා
කුයතොසඤ්ජාතා කුයතොනිබ්බත්තා කුයතොඅභිනිබ්බත්තා කුයතොපාතුභූතා, 
කිංනිදානා කිංසමුදයා කිංජාතිකා කිංපෙවාති විනිච්ඡයානං මූලං
පුච්ඡති…යප.…සමුදයං පුච්ඡති පපුච්ඡතියාචති අජ්යඣසතිපසායදතීති –
විනිච්ඡයාචාපිකුයතොපහූතා. 

යකොයධො යමොසවජ්ජඤ්ෙ කථංකථා ොති. යකොයධොති යයො එවරූයපො
චිත්තස්ස ආ ායතො පටි ායතො, පටි ං පටිවියරොයධො, යකොයපො පයකොයපො
සම්පයකොයපො, යදොයසො පයදොයසො සම්පයදොයසො, චිත්තස්ස බයාපත්ති 
මයනොපයදොයසො, යකොයධො කුජ්ඣනා කුජ්ඣිතත්තං, යදොයසො දුස්සනා 
දුස්සිතත්තං, බයාපත්ති බයාපජ්ජනා බයාපජ්ජිතත්තං, වියරොයධො
පටිවියරොයධො, චණ්ඩික්කංඅසුයරොයපොඅනත්තමනතාචිත්තස්ස.යමොසවජ්ජං
වුච්චතිමුසාවායදො.කථංකථා වුච්චතිවිචිකිච්ඡාති–යකොයධොයමොසවජ්ජඤ්ච
කථංකථාච. 

යෙ ොපි ධම්මා සමයණන වුත්තාති. යෙ ොපීති යය යකොයධන ච
යමොසවජ්යජන ච කථංකථාය ච සහ තා සහජාතා සංසට්ඨා සම්පයුත්තා, 
එකුප්පාදා එකනියරොධා එකවත්ථුකා එකාරම්මණා – ඉයම වුච්චන්ති යය
චාපිධම්මා.අථවායයයතකියලසා අඤ්ඤජාතිකා අඤ්ඤවිහිතකා–ඉයම

වුච්චන්ති යය චාපි ධම්මා. සමයණන වුත්තාති සමයණන සමිතපායපන
බ්රාහ්මයණන බාහිතපාපධම්යමන භික්ඛුනා භින්නකියලසමූයලන
සබ්බාකුසලමූලබන්ධනා පමුත්යතන වුත්තා පවුත්තා ආචික්ඛිතා යදසිතා
පඤ්ඤපිතාපට්ඨපිතාවිවටාවිෙත්තාඋත්තානීකතාපකාසිතාති–යයචාපි
ධම්මා සමයණනවුත්තා. 

යතනාහයසොනිම්මියතො– 

‘‘ඡන්යදො නු යලොකස්මිං කුයතොනිදායනො, විනිච්ඡතා චාපි
කුයතොපහූතා; 
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යකොයධො යමොසවජ්ජඤ්ච කථංකථා ච, යය චාපි ධම්මා සමයණන 
වුත්තා’’ති. 

102. 

සාතංඅසාතන්තිෙමාහුයලොයක, තමූපනිස්සාෙපයහොති ඡන්යදො; 

රූයපසුදිස්වාවිභවංභවඤ්ෙ, විනිච්ඡෙං කුබ්බති [කූරුයත (සයා.)] 

ජන්තු යලොයක. 

සාතංඅසාතන්තිෙමාහුයලොයකති. සාතන්තිසුොචයවදනා, ඉට්ඨඤ්ච

වත්ථු [වත්ථුං (සී. ක.)]. අසාතන්ති දුක්ො ච යවදනා, අනිට්ඨඤ්ච වත්ථු. 

ෙමාහු යලොයකති යං ආහංසු යං කයථන්ති යං ෙණන්ති යං දීයපන්ති යං
යවොහරන්තීති– සාතංඅසාතන්තියමාහුයලොයක. 

තමූපනිස්සාෙ පයහොති ඡන්යදොති. සාතාසාතං නිස්සාය, සුෙදුක්ෙං
නිස්සාය, යසොමනස්සයදොමනස්සං නිස්සාය, ඉට්ඨානිට්ඨං නිස්සාය, 
අනුනයපටි ං නිස්සාය ඡන්යදො පයහොති පෙවති ජායති සඤ්ජායති 
නිබ්බත්තතිඅභිනිබ්බත්තතීති–තමූපනිස්සායපයහොතිඡන්යදො. 

රූයපසු දිස්වා විභවං භවඤ්ොති. රූයපසූති චත්තායරො ච මහාභූතා
චතුන්නඤ්ච මහාභූතානං උපාදාය රූපං. කතයමො රූපානං ෙයවො? යයො
රූපානං ෙයවො ජාති සඤ්ජාති නිබ්බත්ති අභිනිබ්බත්ති පාතුොයවො – අයං
රූපානංෙයවො.කතයමොරූපානංවිෙයවො? යයොරූපානංෙයයොවයයොයෙයදො

පරියෙයදො අනිච්චතා අන්තරධානං – අයංරූපානං විෙයවො. රූයපසු දිස්වා

විභවං භවඤ්ොති රූයපසු ෙවඤ්ච විෙවඤ්ච දිස්වා පස්සිත්වා තුලයිත්වා 
තීරයිත්වාවිොවයිත්වාවිභූතංකත්වාති–රූයපසුදිස්වාවිෙවංෙවඤ්ච. 

විනිච්ඡෙං කුබ්බති ජන්තු යලොයකති. විනිච්ඡොති ද්යව විනිච්ඡයා –
තණ්හාවිනිච්ඡයයොච, දිට්ඨිවිනිච්ඡයයොච.කථංතණ්හාවිනිච්ඡයංකයරොති? 
ඉයධකච්චස්ස අනුප්පන්නා යචව යෙො ා න උප්පජ්ජන්ති, උප්පන්නා ච
යෙො ා පරික්ෙයං  ච්ඡන්ති. තස්ස එවං යහොති – ‘‘යකන නු යෙො යම
උපායයනඅනුප්පන්නායචවයෙො ානඋප්පජ්ජන්ති, උප්පන්නාචයෙො ා 
පරික්ෙයං  ච්ඡන්තී’’ති. තස්ස පන එවං යහොති
‘‘සුරායමරයමජ්ජප්පමාදට්ඨානානුයයො ං අනුයුත්තස්ස යම අනුප්පන්නා
යචව යෙො ා න උප්පජ්ජන්ති, උප්පන්නා ච යෙො ා පරික්ෙයං  ච්ඡන්ති; 
විකාලවිසිොචරියානුයයො ංඅනුයුත්තස්සයමඅනුප්පන්නා යචවයෙො ාන
උප්පජ්ජන්ති, උප්පන්නා ච යෙො ා පරික්ෙයං  ච්ඡන්ති; සමජ්ජාභිචරණං
අනුයුත්තස්ස යම… ජුතප්පමාදට්ඨානානුයයො ං අනුයුත්තස්ස යම…
පාපමිත්තානුයයො ං අනුයුත්තස්ස යම අනුප්පන්නා යචව යෙො ා න 
උප්පජ්ජන්ති, උප්පන්නා ච යෙො ා පරික්ෙයං  ච්ඡන්ති; ආලසයානුයයො ං 
අනුයුත්තස්සයමඅනුප්පන්නායචවයෙො ානඋප්පජ්ජන්ති, උප්පන්නාච
යෙො ා පරික්ෙයං  ච්ඡන්තී’’ති එවං ඤාණං කත්වා ඡ යෙො ානං
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අපායමුොනි න යසවති, ඡ යෙො ානං ආයමුොනි යසවති. එවම්පි
තණ්හාවිනිච්ඡයංකයරොති. 

අථ වා කසියා වා වණිජ්ජාය වා ය ොරක්යෙන වා ඉස්සත්යථන 
[ඉස්සත්යතන (ක. සී. ක.) ඉසු + සත්ථ] වා රාජයපොරියසන වා
සිප්පඤ්ඤතයරන වා පටිපජ්ජති. එවම්පි තණ්හාවිනිච්ඡයං කයරොති. කථං 
දිට්ඨිවිනිච්ඡයං කයරොති? චක්ඛුස්මිං උප්පන්යන ජානාති – ‘‘අත්තා යම 
උප්පන්යනො’’ති, චක්ඛුස්මිං අන්තරහියත ජානාති – ‘‘අත්තා යම
අන්තරහියතො වි යතො යම අත්තා’’ති. එවම්පි දිට්ඨිවිනිච්ඡයං කයරොති.
යසොතස්මිං…  ානස්මිං… ජිව්හාය… කායස්මිං… රූපස්මිං… සද්දස්මිං…
 න්ධස්මිං…රසස්මිං…ය ොට්ඨබ්බස්මිං උප්පන්යනජානාති–‘‘අත්තායම
උප්පන්යනො’’ති, ය ොට්ඨබ්බස්මිං අන්තරහියත ජානාති – ‘‘අත්තා යම
අන්තරහියතො වි යතො යම අත්තා’’ති. එවම්පි දිට්ඨිවිනිච්ඡයං කයරොති

ජයනතිසඤ්ජයනතිනිබ්බත්යතතිඅභිනිබ්බත්යතති. ජන්තූතිසත්යතොනයරො

මානයවො…යප.… මනුයජො. යලොයකති අපායයලොයක …යප.…
ආයතනයලොයකති– විනිච්ඡයංකුබ්බතිජන්තුයලොයක. 

යතනාහෙ වා– 

‘‘සාතංඅසාතන්තියමාහුයලොයක, තමූපනිස්සායපයහොතිඡන්යදො; 
රූයපසුදිස්වාවිෙවංෙවඤ්ච, විනිච්ඡයංකුබ්බතිජන්තු යලොයක’’ති. 

103. 

යකොයධො යමොසවජ්ජඤ්ෙ කථංකථා ෙ, එයතපි ධම්මා ද්වෙයමව

සන්යත; 

කථංකථීඤාණපථාෙසික්යෙ, ඤත්වාපවුත්තාසමයණන ධම්මා. 

යකොයධො යමොසවජ්ජඤ්ෙ කථංකථා ොති. යකොයධොති යයො එවරූයපො
චිත්තස්ස ආ ායතො පටි ායතො…යප.… යමොසවජ්ජං වුච්චති මුසාවායදො.
කථංකථා වුච්චති විචිකිච්ඡා. ඉට්ඨං වත්ථුං නිස්සායපි යකොයධො ජායති, 
අනිට්ඨං වත්ථුං නිස්සායපි යකොයධො ජායති. ඉට්ඨං වත්ථුං නිස්සායපි
මුසාවායදො උප්පජ්ජති, අනිට්ඨං වත්ථුං නිස්සායපි මුසාවායදො උප්පජ්ජති.
ඉට්ඨං වත්ථුං නිස්සායපි කථංකථා උප්පජ්ජති, අනිට්ඨං වත්ථුං නිස්සායපි
කථංකථාඋප්පජ්ජති. 

කථංඅනිට්ඨංවත්ථුංනිස්සායයකොයධොජායති? පකතියාඅනිට්ඨං වත්ථුං
නිස්සායයකොයධොජායති.අනත්ථංයමඅචරීතියකොයධොජායති, අනත්ථංයම
චරතීති යකොයධොජායති, අනත්ථංයමචරිස්සතීති යකොයධොජායති; පියස්ස
යම මනාපස්ස අනත්ථං අචරි … අනත්ථං චරති… අනත්ථං චරිස්සතීති 
යකොයධොජායති; අප්පියස්සයමඅමනාපස්සඅත්ථංඅචරි…අත්ථංචරති…
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අත්ථං චරිස්සතීතියකොයධොජායති.එවංඅනිට්ඨංවත්ථුංනිස්සායයකොයධො
ජායති. 

කථං ඉට්ඨං වත්ථුං නිස්සාය යකොයධො ජායති? ඉට්ඨං වත්ථුං 
අච්යඡදසඞ්කියනොපි යකොයධො ජායති, අච්ඡිජ්ජන්යතපි යකොයධො ජායති, 
අච්ඡින්යනපියකොයධො ජායති.ඉට්ඨංවත්ථුංවිපරිණාමසඞ්කියනොපියකොයධො
ජායති, විපරිණාමන්යතපි යකොයධො ජායති, විපරිණයතපි යකොයධො ජායති.
එවංඉට්ඨංවත්ථුංනිස්සායයකොයධොජායති. 

කථං අනිට්ඨං වත්ථුං නිස්සාය මුසාවායදො උප්පජ්ජති? ඉයධකච්යචො 
අන්දුබන්ධයනන [අද්දුබන්ධයනන (සයා.ක.)] වාබද්යධො [බන්යධො (සයා.
ක.)]; තස්ස බන්ධනස්ස යමොක්ෙත්ථාය සම්පජානමුසා ොසති…
රජ්ජුබන්ධයනන වා බද්යධො… සඞ්ෙලිකබන්ධයනන වා බද්යධො…
යවත්තබන්ධයනන වා බද්යධො… ලතාබන්ධයනන වා බද්යධො… 
පක්යෙපබන්ධයනන වා බද්යධො… පරික්යෙපබන්ධයනන වා බද්යධො…
 ාමනි මන රරට්ඨබන්ධයනන වා බද්යධො… ජනපදබන්ධයනන වා
බද්යධො; තස්ස බන්ධනස්ස යමොක්ෙත්ථාය සම්පජානමුසා ොසති. එවං
අනිට්ඨංවත්ථුංනිස්සායමුසාවායදො උප්පජ්ජතීති. 

කථං ඉට්ඨං වත්ථුං නිස්සාය මුසාවායදො උප්පජ්ජති? ඉයධකච්යචො 
මනාපිකානං [මනාපානං (සී.)] රූපානං යහතු සම්පජානමුසා ොසති…
මනාපිකානං සද්දානං…  න්ධානං… රසානං… ය ොට්ඨබ්බානං යහතු…
චීවරයහතු… පිණ්ඩපාතයහතු… යසනාසනයහතු…
ගිලානපච්චයයෙසජ්ජපරික්ොරයහතු සම්පජානමුසා ොසති. එවං ඉට්ඨං
වත්ථුංනිස්සායමුසාවායදොඋප්පජ්ජති. 

කථං අනිට්ඨං වත්ථුං නිස්සාය කථංකථා උප්පජ්ජති? ‘‘මුච්චිස්සාමි 
[මුඤ්චිස්සාමි (සී.)] නු යෙො චක්ඛුයරො යතො, න නු යෙො මුච්චිස්සාමි
චක්ඛුයරො යතො. මුච්චිස්සාමිනු යෙො යසොතයරො යතො…  ානයරො යතො…
ජිව්හායරො යතො…කායයරො යතො…සීසයරො යතො…කණ්ණයරො යතො…
මුෙයරො යතො… මුච්චිස්සාමිනුයෙොදන්තයරො යතො, නනුයෙොමුච්චිස්සාමි
දන්තයරො යතො’’ති.එවං අනිට්ඨංවත්ථුංනිස්සායකථංකථාඋප්පජ්ජති. 

කථං ඉට්ඨංවත්ථුංනිස්සායකථංකථා උප්පජ්ජති? ‘‘ලභිස්සාමිනුයෙො
මනාපියක [මනාපියය (සී. ක.)] රූයප, න නු යෙො ලභිස්සාමි මනාපියක
රූයප. ලභිස්සාමි නු යෙො මනාපියක සද්යද…  න්යධ… රයස…
ය ොට්ඨබ්යබ… කුලං…  ණං… ආවාසං… ලාෙං… යසං… පසංසං… 
සුෙං… චීවරං… පිණ්ඩපාතං… යසනාසනං…
ගිලානපච්චයයෙසජ්ජපරික්ොර’’න්ති.එවංඉට්ඨං වත්ථුංනිස්සායකථංකථා
උප්පජ්ජතීති–යකොයධොයමොසවජ්ජඤ්චකථංකථාච. 
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එයතපි ධම්මා ද්වෙයමව සන්යතති. සාතාසායත සන්යත, සුෙදුක්යෙ
සන්යත, යසොමනස්සයදොමනස්යස සන්යත, ඉට්ඨානිට්යඨ සන්යත, 
අනුනයපටිය  සන්යත සංවිජ්ජමායන අත්ථි උපලබ්ෙමායනති – එයතපි
ධම්මා ද්වයයමවසන්යත. 

කථංකථී ඤාණපථාෙ සික්යෙති. ඤාණම්පි ඤාණපයථො, ඤාණස්ස
ආරම්මණම්පි ඤාණපයථො, ඤාණසහභුයනොපි ධම්මා ඤාණපයථො. යථා
අරියමග්ය ො අරියපයථො, යදවමග්ය ොයදවපයථො, බ්රහ්මමග්ය ොබ්රහ්මපයථො; 
එවයමව ඤාණම්පි ඤාණපයථො, ඤාණස්ස ආරම්මණම්පි ඤාණපයථො, 
ඤාණසහභුයනොපිධම්මාඤාණපයථො. 

සික්යෙති තිස්යසො සික්ො – අධිසීලසික්ො, අධිචිත්තසික්ො, 
අධිපඤ්ඤාසික්ො. කතමා අධිසීලසික්ො? ඉධ භික්ඛු සීලවා යහොති, 
පාතියමොක්ෙසංවරසංවුයතොවිහරතිආචාරය ොචරසම්පන්යනො, අණුමත්යතසු
වජ්යජසු ෙයදස්සාවී, සමාදාය සික්ෙති සික්ොපයදසු, ඛුද්දයකො
සීලක්ෙන්යධො… මහන්යතො සීලක්ෙන්යධො… සීලං පතිට්ඨා ආදි චරණං
සංයයමො සංවයරො මුෙං පමුෙං කුසලානං ධම්මානං සමාපත්තියා – අයං 
අධිසීලසික්ො. කතමා අධිචිත්තසික්ො? ඉධ භික්ඛු විවිච්යචව
කායමහි…යප.… චතුත්ථං ඣානං උපසම්පජ්ජ විහරති – අයං
අධිචිත්තසික්ො. කතමා අධිපඤ්ඤාසික්ො? ඉධ භික්ඛු පඤ්ඤවා යහොති, 
උදයත්ථ ාමිනියා පඤ්ඤාය සමන්නා යතො අරියාය නිබ්යබධිකාය 
සම්මාදුක්ෙක්ෙය ාමිනියා. යසො ‘‘ඉදං දුක්ෙ’’න්ති යථාභූතං
පජානාති…යප.… ‘‘අයං දුක්ෙනියරොධ ාමිනී පටිපදා’’ති යථාභූතං
පජානාති, ‘‘ඉයම ආසවා’’ති යථාභූතං පජානාති…යප.… ‘‘අයං
ආසවනියරොධ ාමිනී පටිපදා’’ති යථාභූතං පජානාති – අයං 
අධිපඤ්ඤාසික්ො. 

කථංකථී ඤාණපථාෙ සික්යෙති. කථංකථී පුග් යලො සකඞ්යෙො
සවියලයෙො සද්යවළ්හයකො සවිචිකිච්යඡො, ඤාණාධි මාය ඤාණඵුසනාය
ඤාණසච්ඡිකිරියාය අධිසීලම්පි සික්යෙයය, අධිචිත්තම්පි සික්යෙයය, 
අධිපඤ්ඤම්පි සික්යෙයය; ඉමා තිස්යසො සික්ොයයො ආවජ්ජන්යතො
සික්යෙයය, ජානන්යතො සික්යෙයය, පස්සන්යතො සික්යෙයය, 
පච්චයවක්ෙන්යතොසික්යෙයය, චිත්තං අධිට්ඨහන්යතො සික්යෙයය, සද්ධාය
අධිමුච්චන්යතො සික්යෙයය, වීරියං පග් ණ්හන්යතො සික්යෙයය, සතිං
උපට්ඨහන්යතො සික්යෙයය, චිත්තං සමාදහන්යතො සික්යෙයය, පඤ්ඤාය
පජානන්යතො සික්යෙයය, අභිඤ්යඤයයං අභිජානන්යතො සික්යෙයය, 
පරිඤ්යඤයයං පරිජානන්යතො සික්යෙයය, පහාතබ්බං පජහන්යතො 
සික්යෙයය, ොයවතබ්බං ොයවන්යතො සික්යෙයය, සච්ඡිකාතබ්බං
සච්ඡිකයරොන්යතො සික්යෙයය ආචයරයයසමාචයරයයසමාදායවත්යතයයාති
– කථංකථීඤාණපථායසික්යෙ. 
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ඤත්වා පවුත්තා සමයණන ධම්මාති. ඤත්වාති ඤත්වා ජානිත්වා
තුලයිත්වාතීරයිත්වාවිොවයිත්වා විභූතංකත්වාවුත්තාපවුත්තාආචික්ඛිතා
යදසිතාපඤ්ඤපිතාපට්ඨපිතාවිවටා විෙත්තාඋත්තානීකතා [උත්තානිංකතා
(ක.)] පකාසිතා. ‘‘සබ්යබසඞ්ොරාඅනිච්චා’’තිඤත්වාජානිත්වාතුලයිත්වා
තීරයිත්වා විොවයිත්වා විභූතං කත්වා වුත්තා පවුත්තා ආචික්ඛිතා යදසිතා
පඤ්ඤපිතා පට්ඨපිතා විවටා විෙත්තා උත්තානීකතා පකාසිතා, ‘‘සබ්යබ
සඞ්ොරා දුක්ො’’ති… ‘‘සබ්යබ ධම්මා අනත්තා’’ති… ‘‘අවිජ්ජාපච්චයා
සඞ්ොරා’’ති…යප.… ‘‘ජාතිපච්චයා ජරාමරණ’’න්ති… ‘‘අවිජ්ජානියරොධා
සඞ්ොරනියරොයධො’’ති…යප.… ‘‘ජාතිනියරොධා ජරාමරණනියරොයධො’’ති…
‘‘ඉදංදුක්ෙ’’න්ති…යප.…‘‘අයංදුක්ෙනියරොධ ාමිනීපටිපදා’’ති… ‘‘ඉයම
ආසවා’’ති…යප.…‘‘අයං ආසවනියරොධ ාමිනීපටිපදා’’ති…‘‘ඉයම ධම්මා
අභිඤ්යඤයයා’’ති… ‘‘ඉයම ධම්මා පරිඤ්යඤයයා’’ති… ‘‘ඉයම ධම්මා 
පහාතබ්බා’’ති… ‘‘ඉයම ධම්මා ොයවතබ්බා’’ති… ‘‘ඉයම ධම්මා 
සච්ඡිකාතබ්බා’’ති… ඡන්නං  ස්සායතනානං සමුදයඤ්ච අත්ථඞ් මඤ්ච
අස්සාදඤ්ච ආදීනවඤ්ච නිස්සරණඤ්ච… පඤ්චන්නං
උපාදානක්ෙන්ධානං… චතුන්නං මහාභූතානං… ‘‘යං කිඤ්චි සමුදයධම්මං
සබ්බංතංනියරොධධම්ම’’න්ත්න්ත්තිඤත්වාජානිත්වා තුලයිත්වාතීරයිත්වා
විොවයිත්වා විභූතංකත්වාවුත්තා පවුත්තාආචික්ඛිතා යදසිතා පඤ්ඤපිතා
පට්ඨපිතාවිවටාවිෙත්තාඋත්තානීකතාපකාසිතා. 

වුත්තඤ්යහතං ෙ වතා – ‘‘අභිඤ්ඤායාහං, භික්ෙයව, ධම්මං යදයසමි, 
යනොඅනභිඤ්ඤාය.සනිදානාහං, භික්ෙයව, ධම්මංයදයසමි, යනො අනිදානං.
සප්පාටිහාරියාහං, භික්ෙයව, ධම්මං යදයසමි, යනො අප්පාටිහාරියං. තස්ස 
ම්හං, භික්ෙයව, අභිඤ්ඤාය ධම්මං යදසයයතො, යනො අනභිඤ්ඤාය, 
සනිදානං ධම්මං යදසයයතො, යනො අනිදානං, සප්පාටිහාරියං ධම්මං 
යදසයයතො, යනොඅප්පාටිහාරියං, කරණීයයොඔවායදො, කරණීයා අනුසාසනී.
අලඤ්චපන, භික්ෙයව, යවොතුට්ඨියාඅලංපායමොජ්ජාය අලංයසොමනස්සාය
සම්මාසම්බුද්යධොෙ වා, ස්වාක්ොයතොධම්යමො, සුප්පටිපන්යනො සඞ්ය ොති.
ඉමස්මිඤ්ච පන යවයයාකරණස්මිං ෙඤ්ඤමායන දසසහස්සී යලොකධාතු 
අකම්පිත්ථා’’ති–ඤත්වාපවුත්තාසමයණනධම්මා. 

යතනාහෙ වා– 

‘‘යකොයධො යමොසවජ්ජඤ්ච කථංකථා ච, එයතපි ධම්මා ද්වයයමව
සන්යත; 
කථංකථී ඤාණපථාය සික්යෙ, ඤත්වා පවුත්තා සමයණන
ධම්මා’’ති. 

104. 

සාතං අසාතඤ්ෙ කුයතොනිදානා, කිස්මිං අසන්යත න භවන්ති

යහයත; 
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විභවංභවඤ්ොපිෙයමතමත්ථං, එතංයමපබූ්රහි ෙයතොනිදානං. 

සාතං අසාතඤ්ෙ කුයතොනිදානාති. සාතා අසාතා කුයතොනිදානා
කුයතොජාතා කුයතොසඤ්ජාතා කුයතොනිබ්බත්තා කුයතොඅභිනිබ්බත්තා 
කුයතොපාතුභූතා, කිංනිදානාකිංසමුදයාකිංජාතිකාකිංපෙවාතිසාතාසාතානං
මූලං පුච්ඡති…යප.… සමුදයං පුච්ඡති පපුච්ඡති යාචති අජ්යඣසති
පසායදතීති–සාතං අසාතඤ්චකුයතොනිදානා. 

කිස්මිංඅසන්යතනභවන්තියහයතති. කිස්මිංඅසන්යතඅසංවිජ්ජමායන
නත්ථිඅනුපලබ්ෙමායන සාතාසාතා නෙවන්තිනප්පෙවන්තිනජායන්තින
සඤ්ජායන්තිනනිබ්බත්තන්තින අභිනිබ්බත්තන්තීති–කිස්මිංඅසන්යතන
ෙවන්තියහයත. 

විභවංභවඤ්ොපිෙයමතමත්ථන්ති.කතයමො සාතාසාතානංෙයවො? යයො
සාතාසාතානං ෙයවො පෙයවො ජාති සඤ්ජාති නිබ්බත්ති අභිනිබ්බත්ති 
පාතුොයවො – අයං සාතාසාතානං ෙයවො. කතයමො සාතාසාතානං විෙයවො? 
යයො සාතාසාතානංෙයයොවයයොයෙයදොපරියෙයදොඅනිච්චතා අන්තරධානං

– අයං සාතාසාතානං විෙයවො. ෙයමතමත්ථන්තියං පරමත්ථන්ති – විෙවං 
ෙවඤ්චාපියයමතමත්ථං. 

එතං යම පබූ්රහි ෙයතොනිදානන්ති. එතන්ති යං පුච්ඡාමි යං යාචාමි යං 

අජ්යඣසාමියංපසායදමි. පබූ්රහීතිබ්රහූිවයදහිආචික්ෙ යදයසහිපඤ්ඤයපහි
පට්ඨයපහි විවර විෙජ උත්තානීකයරොහි පකායසහීති – එතං යම පබූ්රහි. 

ෙයතොනිදානන්ති යංනිදානං යංසමුදයං යංජාතිකං යංපෙවන්ති – එතං යම
පබූ්රහියයතොනිදානං. 

යතනාහයසොනිම්මියතො– 

‘‘සාතං අසාතඤ්ච කුයතොනිදානා, කිස්මිං අසන්යත න ෙවන්ති
යහයත; 
විෙවංෙවඤ්චාපියයමතමත්ථං, එතංයමපබ්රූහි යයතොනිදාන’’න්ති. 

105. 

ඵස්සනිදානංසාතංඅසාතං, ඵස්යසඅසන්යතනභවන්ති යහයත; 

විභවංභවඤ්ොපිෙයමතමත්ථං, එතංයතපබූ්රමි ඉයතොනිදානං. 

ඵස්සනිදානං සාතං අසාතන්ති. සුෙයවදනීයං  ස්සං පටිච්ච උප්පජ්ජති
සුො යවදනා. යා තස්යසව සුෙයවදනීයස්ස  ස්සස්ස නියරොධා, යං තජ්ජං
යවදයිතං සුෙයවදනීයං  ස්සං පටිච්ච උප්පන්නා සුො යවදනා සා 
නිරුජ්ඣති, සා වූපසම්මති. දුක්ෙයවදනීයං ස්සං පටිච්චඋප්පජ්ජති දුක්ො 
යවදනා. යා තස්යසව දුක්ෙයවදනීයස්ස  ස්සස්ස නියරොධා, යං තජ්ජං
යවදයිතං දුක්ෙයවදනීයං  ස්සං පටිච්ච උප්පන්නා දුක්ො යවදනා සා 
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නිරුජ්ඣති, සා වූපසම්මති. අදුක්ෙමසුෙයවදනීයං  ස්සං පටිච්චඋප්පජ්ජති 
අදුක්ෙමසුො යවදනා. යා තස්යසව අදුක්ෙමසුෙයවදනීයස්ස  ස්සස්ස
නියරොධා, යං තජ්ජං යවදයිතං අදුක්ෙමසුෙයවදනීයං  ස්සං පටිච්ච

උප්පන්නා අදුක්ෙමසුො යවදනා සා නිරුජ්ඣති, වූපසම්මති. ඵස්සනිදානං

සාතං අසාතන්ති. සාතාසාතා  ස්සනිදානා  ස්සසමුදයා  ස්සජාතිකා
 ස්සප්පෙවාති– ස්සනිදානංසාතංඅසාතං. 

ඵස්යසඅසන්යතනභවන්තියහයතති. ස්යස අසන්යතඅසංවිජ්ජමායන
නත්ථිඅනුපලබ්ෙමායනසාතාසාතානෙවන්තිනප්පෙවන්තින ජායන්තින
සඤ්ජායන්ති න නිබ්බත්තන්ති නාභිනිබ්බත්තන්ති න පාතුෙවන්තීති – 
 ස්යසඅසන්යතනෙවන්තියහයත. 

විභවං භවඤ්ොපිෙයමතමත්ථන්ති.ෙවදිට්ඨිපි ස්සනිදානා, විෙවදිට්ඨිපි

 ස්සනිදානා. ෙයමතමත්ථන්ති යං පරමත්ථන්ති – විෙවං ෙවඤ්චාපි
යයමතමත්ථං. 

එතං යත පබූ්රමි ඉයතොනිදානන්ති. එතන්ති යං පුච්ඡසි යං යාචසි යං

අජ්යඣසසි යං පසායදසි. පබූ්රමීති බ්රූමි ආචික්ොමි යදයසමි පඤ්ඤයපමි
පට්ඨයපමි විවරාමිවිෙජාමිඋත්තානීකයරොමිපකායසමීති–එතංයතපබූ්රමි. 

ඉයතොනිදානන්ති ඉයතො  ස්සනිදානං  ස්සසමුදයං  ස්සජාතිකං 
 ස්සප්පෙවන්ති–එතංයතපබ්රූමිඉයතොනිදානං. 

යතනාහෙ වා– 

‘‘ ස්සනිදානංසාතංඅසාතං,  ස්යසඅසන්යතනෙවන්තියහයත; 
විෙවං ෙවඤ්චාපියයමතමත්ථං, එතංයත පබූ්රමිඉයතොනිදාන’’න්ති. 

106. 

ඵස්යසො නු යලොකස්මිං කුයතොනිදායනො, පරිග් හා ොපි [වාපි (සී.

සයා.)] කුයතොපහූතා; 

කිස්මිංඅසන්යතනමමත්තමත්ථි, කිස්මිං විභූයතනඵුසන්තිඵස්සා. 

ඵස්යසො නු යලොකස්මිං කුයතොනිදායනොති.  ස්යසො කුයතොනිදායනො
කුයතොජායතො කුයතොසඤ්ජායතො කුයතොනිබ්බත්යතො කුයතොඅභිනිබ්බත්යතො 
කුයතොපාතුභූයතො, කිංනිදායනො කිංසමුදයයො කිංජාතියකො කිංපෙයවොති
 ස්සස්ස මූලං පුච්ඡති යහතුං පුච්ඡති…යප.… සමුදයං පුච්ඡති පපුච්ඡති
යාචතිඅජ්යඣසතිපසායදතීති– ස්යසො නුයලොකස්මිංකුයතොනිදායනො. 

පරිග් හා ොපි කුයතොපහූතාති පරිග් හා කුයතොපහූතා කුයතොජාතා
කුයතොසඤ්ජාතා කුයතොනිබ්බත්තා කුයතොඅභිනිබ්බත්තා කුයතොපාතුභූතා, 
කිංනිදානා කිංසමුදයා කිංජාතිකා කිංපෙවාති පරිග් හානං මූලං පුච්ඡති
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යහතුං පුච්ඡති…යප.… සමුදයං පුච්ඡති පපුච්ඡති යාචති අජ්යඣසති
පසායදතීති – පරිග් හාචාපිකුයතොපහූතා. 

කිස්මිං අසන්යතන මමත්තමත්ථීති. කිස්මිං අසන්යත අසංවිජ්ජමායන
නත්ථි අනුපලබ්ෙමායන මමත්තා නත්ථි න සන්ති න සංවිජ්ජන්ති
නුපලබ්ෙන්ති, පහීනා සමුච්ඡින්නාවූපසන්තාපටිපස්සද්ධාඅෙබ්බුප්පත්තිකා
ඤාණග්ගිනාදඩ් ාති– කිස්මිංඅසන්යතනමමත්තමත්ථි. 

කිස්මිං විභූයත න ඵුසන්ති ඵස්සාති. කිස්මිං විභූයත විෙවියත 
අතික්කන්යත සමතික්කන්යත වීතිවත්යත  ස්සා න ඵුසන්තීති – කිස්මිං
විභූයතන ඵුසන්ති ස්සා. 

යතනාහයසොනිම්මියතො– 

‘‘ ස්යසො නු යලොකස්මිං කුයතොනිදායනො, පරිග් හා චාපි
කුයතොපහූතා; 
කිස්මිං අසන්යත න මමත්තමත්ථි, කිස්මිං විභූයත න ඵුසන්ති 
 ස්සා’’ති. 
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නාමඤ්ෙරූපඤ්ෙපටිච්ෙඵස්යසො, ඉච්ඡානිදානානි පරිග් හානි; 

ඉච්ඡාෙසන්තයානමමත්තමත්ථි, රූයපවිභූයත නඵුසන්තිඵස්සා. 

නාමඤ්ෙ රූපඤ්ෙ පටිච්ෙ ඵස්යසොති. චක්ඛුඤ්ච පටිච්ච රූයප ච
උප්පජ්ජති චක්ඛුවිඤ්ඤාණං, තිණ්ණංසඞ් ති ස්යසො.චක්ඛුච [චක්ඛුඤ්ච 
(බහූසු)] රූපා ච රූපස්මිං චක්ඛුසම් ස්සං ඨයපත්වා සම්පයුත්තකා ධම්මා 
නාමස්මිං. එවම්පි නාමඤ්ච රූපඤ්ච පටිච්ච  ස්යසො. යසොතඤ්ච පටිච්ච
සද්යදච උප්පජ්ජතියසොතවිඤ්ඤාණං, තිණ්ණංසඞ් ති ස්යසො.යසොතඤ්ච
සද්දාචරූපස්මිං යසොතසම් ස්සංඨයපත්වාසම්පයුත්තකාධම්මානාමස්මිං.
එවම්පි නාමඤ්ච රූපඤ්ච පටිච්ච  ස්යසො.  ානඤ්ච පටිච්ච  න්යධ ච
උප්පජ්ජති  ානවිඤ්ඤාණං, තිණ්ණං සඞ් ති  ස්යසො.  ානඤ්ච  න්ධා ච
රූපස්මිං  ානසම් ස්සං ඨයපත්වා සම්පයුත්තකා ධම්මා නාමස්මිං. එවම්පි
නාමඤ්ච රූපඤ්ච පටිච්ච  ස්යසො. ජිව්හඤ්ච පටිච්ච රයස ච උප්පජ්ජති
ජිව්හාවිඤ්ඤාණං, තිණ්ණං සඞ් ති  ස්යසො. ජිව්හා ච රසා ච රූපස්මිං
ජිව්හාසම් ස්සංඨයපත්වාසම්පයුත්තකාධම්මා නාමස්මිං.එවම්පිනාමඤ්ච
රූපඤ්ච පටිච්ච  ස්යසො. කායඤ්ච පටිච්ච ය ොට්ඨබ්යබ ච උප්පජ්ජති
කායවිඤ්ඤාණං, තිණ්ණං සඞ් ති  ස්යසො. කායයො ච ය ොට්ඨබ්බා ච
රූපස්මිං කායසම් ස්සං ඨයපත්වා සම්පයුත්තකා ධම්මා නාමස්මිං. එවම්පි
නාමඤ්ච රූපඤ්ච පටිච්ච  ස්යසො. මනඤ්ච පටිච්ච ධම්යම ච උප්පජ්ජති
මයනොවිඤ්ඤාණං, තිණ්ණං සඞ් ති  ස්යසො. වත්ථු රූපං රූපස්මිං, ධම්මා



ඛුද්දකනිකායය මහානිද්යදසපාළි අට්ඨකවග්ය ො 
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පටුන 

රූපියනො රූපස්මිං මයනොසම් ස්සං ඨයපත්වා සම්පයුත්තකා ධම්මා 
නාමස්මිං.එවම්පිනාමඤ්චරූපඤ්චපටිච්ච ස්යසො. 

ඉච්ඡානිදානානි පරිග් හානීති. ඉච්ඡා වුච්චති තණ්හා. යයො රාය ො

සාරාය ො…යප.… අභිජ්ඣා යලොයෙො අකුසලමූලං. පරිග් හාති ද්යව
පරිග් හා – තණ්හාපරිග් යහො ච දිට්ඨිපරිග් යහො ච…යප.… අයං

තණ්හාපරිග් යහො…යප.… අයං දිට්ඨිපරිග් යහො. ඉච්ඡානිදානානි

පරිග් හානීති. පරිග් හා ඉච්ඡානිදානා ඉච්ඡායහතුකා ඉච්ඡාපච්චයා
ඉච්ඡාකාරණාඉච්ඡාපෙවාති–ඉච්ඡානිදානානි පරිග් හානි. 

ඉච්ඡාෙසන්ත්ොනමමත්තමත්ථීති. ඉච්ඡාවුච්චතිතණ්හා.යයොරාය ො

සාරාය ො…යප.…අභිජ්ඣායලොයෙොඅකුසලමූලං. මමත්තාතිද්යවමමත්තා
– තණ්හාමමත්තඤ්ච දිට්ඨිමමත්තඤ්ච …යප.… ඉදං තණ්හාමමත්තං 

…යප.… ඉදං දිට්ඨිමමත්තං. ඉච්ඡාෙසන්තයා න මමත්තමත්ථීති. ඉච්ඡාය
අසන්තයා අසංවිජ්ජමානාය නත්ථි අනුපලබ්ෙමානාය මමත්තා නත්ථි න
සන්ති න සංවිජ්ජන්ති නුපලබ්ෙන්ති, පහීනා සමුච්ඡින්නා වූපසන්තා
පටිපස්සද්ධා අෙබ්බුප්පත්තිකාඤාණග්ගිනා දඩ් ාති – ඉච්ඡායසන්තයාන
මමත්තමත්ථි. 

රූයප විභූයත න ඵුසන්ති ඵස්සාති. රූයපති චත්තායරො ච මහාභූතා

චතුන්නඤ්ච මහාභූතානං උපාදාය රූපං. රූයප විභූයතති චතූහාකායරහි 
[චතූහි කාරයණහි (සයා.)] රූපං විභූතං යහොති – ඤාතවිභූයතන 
[ඤාණවිභූයතන (සී.), තදට්ඨකථායං පන ඤාතවීතිවත්යතනාති දිස්සති], 
තීරණවිභූයතන, පහානවිභූයතන, සමතික්කමවිභූයතන.කථංඤාතවිභූයතන
රූපංවිභූතංයහොති? රූපංජානාති– ‘‘යංකිඤ්චිරූපංසබ්බංරූපංචත්තාරිච
මහාභූතානි චතුන්නඤ්ච මහාභූතානං උපාදාය රූප’’න්ති ජානාති පස්සති.
එවංඤාතවිභූයතනරූපංවිභූතංයහොති. 

කථං තීරණවිභූයතන රූපං විභූතං යහොති? එවං ඤාතං කත්වා රූපං
තීයරති, අනිච්චයතො දුක්ෙයතො යරො යතො  ණ්ඩයතො සල්ලයතො අ යතො
ආබාධයතො පරයතො පයලොකයතො ඊතියතො උපද්දවයතො ෙයයතො
උපසග් යතො චලයතො පෙඞ්ගුයතො අධුවයතො අතාණයතො අයලණයතො
අසරණයතො රිත්තයතො තුච්ඡයතො සුඤ්ඤයතො අනත්තයතො ආදීනවයතො
විපරිණාමධම්මයතො අසාරකයතො අ මූලයතො වධකයතො විෙවයතො
සාසවයතො සඞ්ෙතයතො මාරාමිසයතො ජාතිධම්මයතො ජරාධම්මයතො 
බයාධිධම්මයතො මරණධම්මයතො, 
යසොකපරියදවදුක්ෙයදොමනස්සුපායාසධම්මයතො සංකියලසිකධම්මයතො 
සමුදයයතොඅත්ථඞ් මයතො, අස්සාදයතො ආදීනවයතොනිස්සරණයතොතීයරති. 
එවංතීරණවිභූයතනරූපංවිභූතංයහොති. 
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කථං පහානවිභූයතන රූපං විභූතං යහොති? එවං තීරයිත්වා රූයප
ඡන්දරා ං පජහති වියනොයදති බයන්තිං කයරොති අනොවං  යමති.
වුත්තඤ්යහතංෙ වතා – ‘‘යයො, භික්ෙයව, රූයපඡන්දරාය ොතං පජහථ.
එවං තංරූපංපහීනංෙවිස්සතිඋච්ඡින්නමූලංතාලාවත්ථුකතංඅනොවංකතං
ආයතිං අනුප්පාදධම්ම’’න්ති.එවංපහානවිභූයතනරූපංවිභූතංයහොති. 

කථං සමතික්කමවිභූයතන රූපං විභූතං යහොති. චතස්යසො
අරූපසමාපත්තියයො පටිලද්ධස්ස රූපා විභූතා යහොන්ති විොවිතා
අතික්කන්තා සමතික්කන්තා වීතිවත්තා. එවං සමතික්කමවිභූයතන රූපං
විභූතංයහොති.ඉයමහිචතූහිකාරයණහිරූපංවිභූතංයහොති. 

රූයපවිභූයතනඵුසන්තිඵස්සාති.රූයප විභූයතවිොවියතඅතික්කන්යත
සමතික්කන්යත වීතිවත්යත පඤ්ච  ස්සා න ඵුසන්ති – චක්ඛුසම් ස්යසො, 
යසොතසම් ස්යසො,  ානසම් ස්යසො, ජිව්හාසම් ස්යසො, කායසම් ස්යසොති –
රූයපවිභූයතනඵුසන්ති ස්සා. 

යතනාහෙ වා– 

‘‘නාමඤ්චරූපඤ්චපටිච්ච ස්යසො, ඉච්ඡානිදානානි පරිග් හානි; 
ඉච්ඡායසන්ත්යා න මමත්තමත්ථි, රූයප විභූයත න ඵුසන්ති 
 ස්සා’’ති. 

108. 

කථං සයමතස්සවියභොතිරූපං, සුෙංදුෙඤ්ොපි [දුක්ෙං වාපි(සයා.)] 

කථංවියභොති; 

එතං යම පබ්රූහි ෙථා වියභොති, තං ජානිොමාති [ජානිස්සාමාති (සී.

ක.)] යමමයනොඅහු. 

කථංසයමතස්සවියභොතිරූපන්ති. කථංසයමතස්සාතිකථංසයමතස්ස
කථං පටිපන්නස්ස කථං ඉරියන්තස්ස කථං වත්යතන්තස්ස කථං
පායලන්තස්ස කථං යයපන්තස්ස කථං යායපන්තස්ස රූපං වියෙොති
විොවීයති අතික්කමීයති සමතික්කමීයති [විොවියයති අතික්කමියයති 
සමතික්කමියයති(බහූසු)] වීතිවත්තීයතීති–කථංසයමතස්සවියෙොතිරූපං. 

සුෙං දුෙඤ්ොපි කථං වියභොතීති සුෙඤ්ච දුක්ෙඤ්ච කථං වියෙොති
විොවීයති අතික්කමීයති සමතික්කමීයති වීතිවත්තීයතීති – සුෙං දුෙඤ්චාපි
කථංවියෙොති. 

එතං යම පබූ්රහි ෙථා වියභොතීති. එතන්ති යං පුච්ඡාමි යං යාචාමි යං

අජ්යඣසාමියංපසායදමීති– එතං. යමපබූ්රහීතියමපබ්රූහිආචික්ෙයදයසහි
පඤ්ඤයපහි පට්ඨයපහිවිවරවිෙජ උත්තානීකයරොහිපකායසහීති–එතංයම 
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පබූ්රහි. ෙථාවියභොතීතියථාවියෙොතිවිොවීයතිඅතික්කමීයති සමතික්කමීයති
වීතිවත්තීයතීති–එතංයමපබූ්රහියථාවියෙොති. 

තං ජානිොමාති යම මයනො අහූති. තං ජානිොමාති තං ජායනයයාම
ආජායනයයාම විජායනයයාම පටිවිජායනයයාම පටිවිජ්යඣයයාමාති – තං

ජානියාම. ඉතියමමයනො අහූතිඉතියමමයනොඅහු, ඉතියමචිත්තංඅහු, ඉති
යම සඞ්කප්යපො අහු, ඉති යම විඤ්ඤාණං අහූති – තං ජානියාම ඉති යම
මයනොඅහු. 

යතනාහයසොනිම්මියතො– 

‘‘කථංසයමතස්සවියෙොතිරූපං, සුෙංදුෙඤ්චාපිකථංවියෙොති; 
එතංයමපබ්රූහියථාවියෙොති, තංජානියාමාතියමමයනොඅහූ’’ති. 

109. 

න සඤ්ඤසඤ්ඤී න විසඤ්ඤසඤ්ඤී, යනොපි අසඤ්ඤී න 

විභූතසඤ්ඤී; 

එවංසයමතස්සවියභොතිරූපං, සඤ්ඤානිදානාහි පපඤ්ෙසඞ්ො. 

න සඤ්ඤසඤ්ඤී න විසඤ්ඤසඤ්ඤීති. සඤ්ඤසඤ්ඤියනො වුච්චන්ති
යය පකතිසඤ්ඤාය ඨිතා, නපි යසො පකතිසඤ්ඤාය ඨියතො. 
විසඤ්ඤසඤ්ඤියනො වුච්චන්ති උම්මත්තකා යය ච ඛිත්තචිත්තා 
[උක්ඛිත්තචිත්තා (සයා.)], නපියසො උම්මත්තයකො, යනොපිඛිත්තචිත්යතොති
–නසඤ්ඤසඤ්ඤීනවිසඤ්ඤසඤ්ඤී. 

යනොපි අසඤ්ඤී න විභූතසඤ්ඤීති. අසඤ්ඤියනො වුච්චන්ති
නියරොධසමාපන්නා යයච අසඤ්ඤසත්තා, නපියසොනියරොධසමාපන්යනො, 
නපි අසඤ්ඤසත්යතො. විභූතසඤ්ඤියනො වුච්චන්ති යය චතුන්නං
අරූපසමාපත්තීනංලාභියනො, නපියසොචතුන්නංඅරූපසමාපත්තීනං ලාභීති
–යනොපිඅසඤ්ඤීනවිභූතසඤ්ඤී. 

එවං සයමතස්සවියභොතිරූපන්ති.ඉධභික්ඛුසුෙස්සචපහානා…යප.… 
චතුත්ථංඣානංඋපසම්පජ්ජවිහරති.යසොඑවංසමාහියතචිත්යතපරිසුද්යධ
පරියයොදායත අනඞ් යණ වි තූපක්කියලයස මුදුභූයත කම්මනියය ඨියත
ආයනඤ්ජප්පත්යත ආකාසානඤ්චායතනසමාපත්තිපටිලාෙත්ථාය චිත්තං
අභිනීහරති අභිනින්නායමති ආරුප්පමග් සමඞ්ගීති. එවං සයමතස්ස එවං
පටිපන්නස්සඑවංඉරියන්තස්සඑවං වත්යතන්තස්සඑවංපායලන්තස්සඑවං
යයපන්තස්ස එවං යායපන්තස්ස රූපං වියෙොති විොවීයති අතික්කමීයති
සමතික්කමීයතිවීතිවත්තීයතීති– එවංසයමතස්සවියෙොතිරූපං. 

සඤ්ඤානිදානා හි පපඤ්ෙසඞ්ොති. පපඤ්චායයව පපඤ්චසඞ්ො
තණ්හාපපඤ්චසඞ්ො, දිට්ඨිපපඤ්චසඞ්ො, මානපපඤ්චසඞ්ො 
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සඤ්ඤානිදානා සඤ්ඤාසමුදයා සඤ්ඤාජාතිකා සඤ්ඤාපෙවාති –
සඤ්ඤානිදානාහි පපඤ්චසඞ්ො. 

යතනාහෙ වා– 

‘‘න සඤ්ඤසඤ්ඤී න විසඤ්ඤසඤ්ඤී, යනොපි අසඤ්ඤී න
විභූතසඤ්ඤී; 
එවංසයමතස්සවියෙොතිරූපං, සඤ්ඤානිදානාහි පපඤ්චසඞ්ො’’ති. 

110. 

ෙං තං අපුච්ඡිම්හඅකිත්තයීයනො, අඤ්ඤංතංපුච්ඡාමතදිඞ්ඝබ්රූහි; 

එත්තාවතග් ං නු වදන්ති යහයක, ෙක්ෙස්ස සුද්ධිං ඉධ

පණ්ඩිතායස; 

උදාහුඅඤ්ඤම්පිවදන්තිඑත්යතො. 

ෙං තං අපුච්ඡිම්හ අකිත්තයී යනොති. යං තං අපුච්ඡිම්හ අයාචිම්හ

අජ්යඣසිම්හපසාදයිම්හ. අකිත්තයී යනොතිකිත්තිතංපකිත්තිතංආචික්ඛිතං
යදසිතංපඤ්ඤපිතංපට්ඨපිතංවිවටං විෙත්තංඋත්තානීකතංපකාසිතන්ති–
යංතංඅපුච්ඡිම්හඅකිත්තයීයනො. 

අඤ්ඤං තං පුච්ඡාම තදිඞ්ඝ බ්රූහීති. අඤ්ඤං තං පුච්ඡාම, අඤ්ඤං තං
යාචාම, අඤ්ඤංතංඅජ්යඣසාම, අඤ්ඤංතංපසායදම, උත්තරිංතංපුච්ඡාම. 

තදිඞ්ඝබ්රූහීතිඉඞ්  බූ්රහිආචික්ෙයදයසහිපඤ්ඤයපහිපට්ඨයපහිවිවරවිෙජ 
උත්තානීකයරොහිපකායසහීති–අඤ්ඤංතංපුච්ඡාමතදිඞ් බ්රහූි. 

එත්තාවතග් ංනුවදන්තියහයකෙක්ෙස්ස සුද්ධිංඉධපණ්ඩිතායසති.
එයක සමණබ්රාහ්මණා එතා අරූපසමාපත්තියයො අග් ං යසට්ඨං විසිට්ඨං
පායමොක්ෙං උත්තමං පවරං වදන්ති කයථන්ති ෙණන්ති දීපයන්ති 

යවොහරන්ති. ෙක්ෙස්සාතිසත්තස්සනරස්සමානවස්සයපොසස්ස පුග් ලස්ස

ජීවස්ස ජාගුස්ස ජන්තුස්ස ඉන්දගුස්ස මනුජස්ස. සුද්ධින්ති සුද්ධිං විසුද්ධිං

පරිසුද්ධිං මුත්තිං විමුත්තිං පරිමුත්තිං. ඉධ පණ්ඩිතායසති ඉධ පණ්ඩිතවාදා 
ථිරවාදා ඤායවාදා යහතුවාදා ලක්ෙණවාදා කාරණවාදා ඨානවාදා සකාය 
ලද්ධියාති – එත්තාවතග් ං නු වදන්ති යහයක යක්ෙස්ස සුද්ධිං ඉධ
පණ්ඩිතායස. 

උදාහුඅඤ්ඤම්පිවදන්තිඑත්යතොති. උදාහුඑයකසමණබ්රාහ්මණාඑතා
අරූපසමාපත්තියයොඅතික්කමිත්වාසමතික්කමිත්වා වීතිවත්යතත්වාඑත්යතො
අරූපසමාපත්තියතො අඤ්ඤං උත්තරිං යක්ෙස්ස සුද්ධිං විසුද්ධිං පරිසුද්ධිං
මුත්තිං විමුත්තිං පරිමුත්තිං වදන්ති කයථන්ති ෙණන්ති දීපයන්ති
යවොහරන්තීති–උදාහුඅඤ්ඤම්පිවදන්ති එත්යතො. 

යතනාහයසොනිම්මියතො– 
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‘‘යංතංඅපුච්ඡිම්හඅකිත්තයීයනො, අඤ්ඤංතංපුච්ඡාමතදිඞ්  බූ්රහි; 
එත්තාවතග් ං නු වදන්ති යහයක, යක්ෙස්ස සුද්ධිං ඉධ 
පණ්ඩිතායස; 
උදාහුඅඤ්ඤම්පිවදන්තිඑත්යතො’’ති. 

111. 

එත්තාවතග් ම්පිවදන්තියහයක, ෙක්ෙස්ස සුද්ධිංඉධපණ්ඩිතායස; 

යතසංපයනයකසමෙංවදන්ති, අනුපාදියසයස කුසලාවදානා. 

එත්තාවතග් ම්පිවදන්තියහයක, ෙක්ෙස්ස සුද්ධිංඉධපණ්ඩිතායසති.
සන්යතයක සමණබ්රාහ්මණා සස්සතවාදා, එතා අරූපසමාපත්තියයො අග් ං
යසට්ඨං විසිට්ඨං පායමොක්ෙං උත්තමං පවරං වදන්ති කයථන්ති ෙණන්ති

දීපයන්ති යවොහරන්ති. ෙක්ෙස්සාති සත්තස්ස නරස්ස මානවස්ස යපොසස්ස

පුග් ලස්සජීවස්සජාගුස්සජන්තුස්සඉන්දගුස්ස මනුජස්ස. සුද්ධින්තිසුද්ධිං 

විසුද්ධිං පරිසුද්ධිං, මුත්තිං විමුත්තිං පරිමුත්තිං. ඉධ පණ්ඩිතායසති ඉධ
පණ්ඩිතවාදා ථිරවාදා ඤායවාදා යහතුවාදා ලක්ෙණවාදා කාරණවාදා
ඨානවාදා සකාය ලද්ධියාති – එත්තාවතග් ම්පි වදන්ති යහයක යක්ෙස්ස
සුද්ධිංඉධපණ්ඩිතායස. 

යතසං පයනයක සමෙං වදන්ති, අනුපාදියසයස කුසලාවදානාති
යතසංයයව සමණබ්රාහ්මණානං එයක සමණබ්රාහ්මණා උච්යඡදවාදා 
ෙවතජ්ජිතා විෙවං අභිනන්දන්ති, යත සත්තස්ස සමං උපසමං වූපසමං
නියරොධං පටිපස්සද්ධින්ති වදන්ති, යයතො කිං, යෙො, අයං අත්තා කායස්ස
යෙදා උච්ඡිජ්ජති විනස්සති න යහොති පරං මරණා, එත්තාවතා

අනුපාදියසයසොති. කුසලාවදානාති කුසලවාදා පණ්ඩිතවාදා ථිරවාදා 
ඤායවාදායහතුවාදාලක්ෙණවාදාකාරණවාදාඨානවාදාසකායලද්ධියාති–
යතසංපයනයකසමයං වදන්තිඅනුපාදියසයසකුසලාවදානා. 

යතනාහ ෙ වා– 

‘‘එත්තාවතග් ම්පි වදන්ති යහයක, යක්ෙස්ස සුද්ධිං ඉධ 
පණ්ඩිතායස; 
යතසංපයනයකසමයංවදන්ති, අනුපාදියසයසකුසලාවදානා’’ති. 

112. 

එයතෙඤත්වාඋපනිස්සිතාති, ඤත්වාමුනීනිස්සයෙ යසොවීමංසී; 

ඤත්වා විමුත්යතොනවිවාදයමති, භවාභවාෙනසයමතිධීය ො. 

එයත ෙ ඤත්වා උපනිස්සිතාති. එයතති දිට්ඨි තියක. උපනිස්සිතාති 
සස්සතදිට්ඨිනිස්සිතාති ඤත්වා, උච්යඡදදිට්ඨිනිස්සිතාති ඤත්වා, 



ඛුද්දකනිකායය මහානිද්යදසපාළි අට්ඨකවග්ය ො 
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පටුන 

සස්සතුච්යඡදදිට්ඨිනිස්සිතාති ඤත්වා ජානිත්වා තුලයිත්වා තීරයිත්වා 
විොවයිත්වාවිභූතංකත්වාති–එයතචඤත්වාඋපනිස්සිතාති. 

ඤත්වා මුනී නිස්සයෙ යසො වීමංසීති. මුනීති. යමොනං වුච්චති
ඤාණං…යප.… සඞ් ජාලමතිච්ච යසො මුනි. මුනි සස්සතදිට්ඨිනිස්සිතාති
ඤත්වා, උච්යඡදදිට්ඨිනිස්සිතාති ඤත්වා, සස්සතුච්යඡදදිට්ඨිනිස්සිතාති

ඤත්වා ජානිත්වා තුලයිත්වා තීරයිත්වා විොවයිත්වා විභූතං කත්වා. යසො

වීමංසීතිපණ්ඩියතොපඤ්ඤවා බුද්ධිමාඤාණීවිොවීයමධාවීතිඤත්වාමුනි

නිස්සයයයසොවීමංසී. ඤත්වාවිමුත්යතොනවිවාදයමතීතිඤත්වාජානිත්වා

තුලයිත්වා තීරයිත්වා විොවයිත්වා විභූතං කත්වා. විමුත්යතොති මුත්යතො
විමුත්යතොපරිමුත්යතොසුවිමුත්යතො අච්චන්තඅනුපාදාවියමොක්යෙන.‘‘සබ්යබ
සඞ්ොරා අනිච්චා’’ති ඤත්වා ජානිත්වා තුලයිත්වා තීරයිත්වා විොවයිත්වා
විභූතං කත්වා මුත්යතො විමුත්යතො පරිමුත්යතො සුවිමුත්යතො
අච්චන්තඅනුපාදාවියමොක්යෙන. ‘‘සබ්යබ සඞ්ොරා දුක්ො’’ති… ‘‘සබ්යබ 
ධම්මා අනත්තා’’ති…යප.… ‘‘යං කිඤ්චි සමුදයධම්මං සබ්බං තං
නියරොධධම්ම’’න්ති ඤත්වා ජානිත්වා තුලයිත්වා තීරයිත්වා විොවයිත්වා
විභූතං කත්වා මුත්යතො විමුත්යතො පරිමුත්යතො සුවිමුත්යතො 

අච්චන්තඅනුපාදාවියමොක්යෙනාති –ඤත්වා විමුත්යතො. න විවාදයමතීතින
කලහං කයරොති, න ෙණ්ඩනං කයරොති, න විග් හං කයරොති, න විවාදං 
කයරොති, න යමධ ං කයරොති. වුත්තඤ්යහතං ෙ වතා – ‘‘එවං
විමුත්තචිත්යතොයෙො, අග්ගියවස්සන, භික්ඛුනයකනචිසංවදති, නයකනචි
විවදති, යඤ්චයලොයකවුත්තංයතනච යවොහරතිඅපරාමස’’න්ති–ඤත්වා
විමුත්යතොනවිවාදයමති. 

භවාභවාෙ න සයමති ධීය ොති. භවාභවාොති ෙවාය කම්මෙවාය
පුනබ්ෙවාය කාමෙවාය, කම්මෙවාය කාමෙවාය පුනබ්ෙවාය රූපෙවාය, 
කම්මෙවාය රූපෙවාය පුනබ්ෙවාය අරූපෙවාය, කම්මෙවාය අරූපෙවාය
පුනබ්ෙවාය පුනප්පුනබ්ෙවාය පුනප්පුන තියා පුනප්පුනඋපපත්තියා
පුනප්පුනපටිසන්ධියා පුනප්පුනඅත්තොවාය පුනප්පුනාභිනිබ්බත්තියා න

සයමතිනසමා ච්ඡතින ණ්හාතිනපරාමසතිනාභිනිවිසති. ධීය ොතිධීයරො
පණ්ඩියතොපඤ්ඤවාබුද්ධිමාඤාණීවිොවී යමධාවීති–ෙවාෙවායනසයමති
ධීයරො. 

යතනාහෙ වා– 

‘‘එයතචඤත්වාඋපනිස්සිතාති, ඤත්වාමුනීනිස්සයයයසො වීමංසී; 
ඤත්වාවිමුත්යතොනවිවාදයමති, ෙවාෙවායනසයමතිධීයරො’’ති. 

කලහවිවාදසුත්තනිද්යදයසොඑකාදසයමො. 
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12. චූළවියූහසුත්තනිද්යදයසො 

අථ චූළවියූහසුත්තනිද්යදසංවක්ෙති– 

113. 

සකං සකංදිට්ඨපරිබ්බසානා, විග් ය්හනානාකුසලා වදන්ති; 

යෙො එවං ජානාති [එවං පජානාති (සී.)] ස යවදි ධම්මං, ඉදං

පටික්යකොසමයකවලී යසො. 

සකං සකං දිට්ඨපරිබ්බසානාති. සන්යතයක සමණබ්රාහ්මණා
දිට්ඨි තිකා; යත ද්වාසට්ඨියා දිට්ඨි තානං අඤ්ඤතරඤ්ඤතරං දිට්ඨි තං
 යහත්වා උග් යහත්වා  ණ්හිත්වා පරාමසිත්වා අභිනිවිසිත්වා සකාය
සකාය දිට්ඨියා වසන්ති සංවසන්ති ආවසන්ති පරිවසන්ති. යථා අ ාරිකා
 යරසුවසන්ති, සාපත්තිකාවාආපත්තීසුවසන්ති, සකියලසාවාකියලයසසු
වසන්ති; එවයමවසන්යතයකසමණබ්රාහ්මණාදිට්ඨි තිකා, යත ද්වාසට්ඨියා
දිට්ඨි තානං අඤ්ඤතරඤ්ඤතරං දිට්ඨි තං  යහත්වා උග් යහත්වා 
 ණ්හිත්වා පරාමසිත්වා අභිනිවිසිත්වා සකාය සකාය දිට්ඨියා වසන්ති
සංවසන්ති ආවසන්තිපරිවසන්තීති–සකංසකංදිට්ඨිපරිබ්බසානා. 

විග් ය්හනානාකුසලාවදන්තීති. විග් ය්හාති යහත්වාඋග් යහත්වා
 ණ්හිත්වා පරාමසිත්වා අභිනිවිසිත්වා නානා වදන්ති විවිධං වදන්ති
අඤ්යඤොඤ්ඤංවදන්තිපුථු [පුථුං(සී.)] වදන්ති, නඑකංවදන්තිකයථන්ති

ෙණන්ති දීපයන්ති යවොහරන්ති. කුසලාතිකුසලවාදා පණ්ඩිතවාදා ථිරවාදා
ඤායවාදායහතුවාදාලක්ෙණවාදා කාරණවාදාඨානවාදාසකායලද්ධියාති–
විග් ්හනානාකුසලා වදන්ති. 

යෙො එවං ජානාති ස යවදි ධම්මන්ති. යයො ඉමං [ඉදං (සී.ක.)] ධම්මං
දිට්ඨිංපටිපදංමග් ංජානාතියසො ධම්මංයවදිඅඤ්ඤාසිඅපස්සිපටිවිජ්ඣීති
–යයොඑවංජානාතිසයවදිධම්මං. 

ඉදංපටික්යකොසමයකවලීයසොති.යයොඉමංධම්මං දිට්ඨිංපටිපදංමග් ං
පටික්යකොසති, අයකවලී යසො අසමත්යතො යසො අපරිපුණ්යණො යසො හීයනො
නිහීයනො ඔමයකො ලාමයකො ඡතුක්යකො පරිත්යතොති – ඉදං
පටික්යකොසමයකවලී යසො. 

යතනාහයසොනිම්මියතො– 

‘‘සකංසකංදිට්ඨිපරිබ්බසානා, විග් ්හනානාකුසලාවදන්ති; 
යයොඑවංජානාතිසයවදිධම්මං, ඉදංපටික්යකොසමයකවලීයසො’’ති. 

114. 

එවම්පිවිග් ය්හවිවාදෙන්ති, බායලොපය ො අක්කුසයලොතිොහු; 
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සච්යෙොනුවායදොකතයමොඉයමසං, සබ්යබවහීයම කුසලාවදානා. 

එවම්පි විග් ය්හවිවාදෙන්තීති.එවං යහත්වාඋග් යහත්වා ණ්හිත්වා 
පරාමසිත්වා අභිනිවිසිත්වා විවාදයන්ති, කලහං කයරොන්ති, ෙණ්ඩනං 
කයරොන්ති, විග් හං කයරොන්ති, විවාදං කයරොන්ති, යමධ ං කයරොන්ති – 
‘‘න ත්වං ඉමං ධම්මවිනයං ආජානාසි…යප.… නිබ්යබයඨහි වා සයච
පයහොසී’’ති–එවම්පි විග් ්හවිවාදයන්ති. 

බායලො පය ො අක්කුසයලොති ොහූති. පයරො බායලො හීයනො නිහීයනො
ඔමයකො ලාමයකො ඡතුක්යකො පරිත්යතො අකුසයලො අවිද්වා අවිජ්ජා යතො
අඤ්ඤාණී අවිොවීදුප්පඤ්යඤොති, එවමාහංසුඑවංකයථන්ති එවංෙණන්ති
එවං දීපයන්තිඑවංයවොහරන්තීති–බායලොපයරොඅක්කුසයලොතිචාහු. 

සච්යෙො නු වායදො කතයමො ඉයමසන්ති. ඉයමසං සමණබ්රාහ්මණානං
වායදො කතයමො සච්යචො තච්යඡො තයථො භූයතො යාථායවො අවිපරීයතොති –
සච්යචොනු වායදොකතයමොඉයමසං. 

සබ්යබවහීයමකුසලාවදානාති.සබ්යබවියම සමණබ්රාහ්මණාකුසලවාදා
පණ්ඩිතවාදා ථිරවාදා ඤායවාදා යහතුවාදා ලක්ෙණවාදා කාරණවාදා 
ඨානවාදාසකායලද්ධියාති–සබ්යබවහීයමකුසලාවදානා. 

යතනාහයසොනිම්මියතො– 

‘‘එවම්පිවිග් ්හවිවාදයන්ති, බායලොපයරොඅක්කුසයලොතිචාහු; 
සච්යචො නු වායදො කතයමො ඉයමසං, සබ්යබව හීයම
කුසලාවදානා’’ති. 

115. 

ප ස්ස යෙධම්මමනානුජානං, බායලොමයකොයහොතිනිහීනපඤ්යඤො; 

සබ්යබව බාලාසුනිහීනපඤ්ඤා, සබ්යබවියමදිට්ඨපරිබ්බසානා. 

ප ස්ස යෙ ධම්මමනානුජානන්ති. පරස්ස ධම්මං දිට්ඨිං පටිපදං මග් ං
අනානුජානන්යතො අනානුපස්සන්යතො අනානුමනන්යතො 
අනානුමඤ්ඤන්යතොඅනානුයමොදන්යතොති–පරස්සයචධම්මමනානුජානං. 

බායලොමයකො යහොති නිහීනපඤ්යඤොති. පයරො බායලො යහොති හීයනො
නිහීයනො ඔමයකො ලාමයකො ඡතුක්යකො පරිත්යතො, හීනපඤ්යඤො
නිහීනපඤ්යඤො ඔමකපඤ්යඤො ලාමකපඤ්යඤො ඡතුක්කපඤ්යඤො 
පරිත්තපඤ්යඤොති–බායලොමයකොයහොතිනිහීනපඤ්යඤො. 

සබ්යබව බාලා සුනිහීනපඤ්ඤාති. සබ්යබවියම සමණබ්රාහ්මණා බාලා
හීනා නිහීනා ඔමකා ලාමකා ඡතුක්කා පරිත්තා, සබ්යබව හීනපඤ්ඤා
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නිහීනපඤ්ඤා ඔමකපඤ්ඤා ලාමකපඤ්ඤා ඡතුක්කපඤ්ඤා 
පරිත්තපඤ්ඤාති–සබ්යබවබාලාසුනිහීනපඤ්ඤා. 

සබ්යබවියම දිට්ඨපරිබ්බසානාති. සබ්යබවියම සමණබ්රාහ්මණා
දිට්ඨි තිකා; යත ද්වාසට්ඨියා දිට්ඨි තානං අඤ්ඤතරඤ්ඤතරං දිට්ඨි තං
 යහත්වා උග් යහත්වා  ණ්හිත්වා පරාමසිත්වා අභිනිවිසිත්වා සකාය
සකායදිට්ඨියාවසන්තිසංවසන්තිආවසන්ති පරිවසන්ති.යථාඅ ාරිකාවා
 යරසුවසන්ති, සාපත්තිකාවාආපත්තීසුවසන්ති, සකියලසාවාකියලයසසු
වසන්ති; එවයමව සබ්යබවියම සමණබ්රාහ්මණා දිට්ඨි තිකා…යප.… 
පරිවසන්තීති–සබ්යබවියමදිට්ඨිපරිබ්බසානා. 

යතනාහෙ වා– 

‘‘පරස්ස යච ධම්මමනානුජානං, බායලොමයකො යහොති
නිහීනපඤ්යඤො; 
සබ්යබවබාලාසුනිහීනපඤ්ඤා, සබ්යබවියම දිට්ඨිපරිබ්බසානා’’ති. 

116. 

සන්දිට්ඨො යෙව නවීවදාතා, [යචවනයවවදාතා (සී.), යච පන

විවදාතා(සයා.)] සංසුද්ධපඤ්ඤාකුසලාමුතීමා; 

නයතසංයකොචිපරිහීනපඤ්යඤො, දිට්ඨීහියතසම්පි තථාසමත්තා. 

සන්දිට්ඨොයෙවනවීවදාතාති.සකාය දිට්ඨියාසකායෙන්තියාසකාය
රුචියා සකාය ලද්ධියා අනවීවදාතා අයවොදාතා අපරියයොදාතා සංකිලිට්ඨා
සංකියලසිකාති–සන්දිට්ඨියායචවනවීවදාතා. 

සංසුද්ධපඤ්ඤා කුසලා මුතීමාති. සුද්ධපඤ්ඤා විසුද්ධපඤ්ඤා
පරිසුද්ධපඤ්ඤා යවොදාතපඤ්ඤා පරියයොදාතපඤ්ඤා. අථ වා සුද්ධදස්සනා 
විසුද්ධදස්සනා පරිසුද්ධදස්සනා යවොදාතදස්සනා පරියයොදාතදස්සනාති –

සංසුද්ධපඤ්ඤා. කුසලාති කුසලා පණ්ඩිතා පඤ්ඤවන්යතො ඉද්ධිමන්යතො

ඤාණියනො විොවියනො යමධාවියනොති – සංසුද්ධපඤ්ඤා කුසලා. මුතීමාති
මුතිමා පණ්ඩිතා පඤ්ඤවන්යතො ඉද්ධිමන්යතො ඤාණියනො විොවියනො
යමධාවියනොති–සංසුද්ධපඤ්ඤාකුසලා මුතීමා. 

යතසං න යකොචි පරිහීනපඤ්යඤොති. යතසං සමණබ්රාහ්මණානං න
යකොචි හීනපඤ්යඤො නිහීනපඤ්යඤො ඔමකපඤ්යඤො ලාමකපඤ්යඤො
ඡතුක්කපඤ්යඤො පරිත්තපඤ්යඤො අත්ථි. සබ්යබව යසට්ඨපඤ්ඤා
විසිට්ඨපඤ්ඤා පායමොක්ෙපඤ්ඤා උත්තමපඤ්ඤා පවරපඤ්ඤාති – යතසං
නයකොචිපරිහීනපඤ්යඤො. 
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දිට්ඨීහියතසම්පිතථාසමත්තාති.යතසං සමණබ්රාහ්මණානංදිට්ඨිතථා
සමත්තාසමාදින්නා හිතාපරාමට්ඨාඅභිනිවිට්ඨා අජ්යඣොසිතාඅධිමුත්තාති
–දිට්ඨීහියතසම්පිතථාසමත්තා. 

යතනාහෙ වා– 

‘‘සන්දිට්ඨියායචවනවීවදාතා, සංසුද්ධපඤ්ඤාකුසලාමුතීමා; 
යතසං න යකොචි පරිහීනපඤ්යඤො, දිට්ඨී හි යතසම්පි තථා 
සමත්තා’’ති. 

117. 

නවාහයමතංතථිෙන්ති [තථිවන්ති (සයා.)] බූ්රමි, ෙමාහුබාලාමිථු 

අඤ්ඤමඤ්ඤං; 

සකංසකංදිට්ඨමකංසුසච්ෙං, තස්මාහිබායලොති ප ංදහන්ති. 

න වාහයමතං තථිෙන්ති බ්රූමීති. නාති පටික්යෙයපො. එතන්ති
‘‘ද්වාසට්ඨිදිට්ඨි තානිනාහංඑතං තච්ඡංතථංභූතංයාථාවංඅවිපරීත’’න්ති 
බූ්රමි ආචික්ොමි යදයසමි පඤ්ඤයපමි පට්ඨයපමි විවරාමි විෙජාමි
උත්තානීකයරොමිපකායසමීති–නවාහයමතං තථියන්තිබූ්රමි. 

ෙමාහු බාලා මිථු අඤ්ඤමඤ්ඤන්ති. මිථූති ද්යව ජනා, ද්යව
කලහකාරකා, ද්යවෙණ්ඩනකාරකා, ද්යව ෙස්සකාරකා, ද්යවවිවාදකාරකා, 
ද්යවඅධිකරණකාරකා, ද්යවවාදියනො, ද්යවසල්ලපකා; යතඅඤ්ඤමඤ්ඤං
බායලො [බාලයතො(සී.ක.)එවමඤ්යඤසුඡප්පයදසුපි යතොපච්චයන්තවයසන] 
හීයනොනිහීයනොඔමයකොලාමයකොඡතුක්යකොපරිත්යතොති, එවමාහංසු එවං
කයථන්ති එවං ෙණන්තිඑවං දීපයන්ති එවං යවොහරන්තීති – යමාහු බාලා
මිථුඅඤ්ඤමඤ්ඤං. 

සකංසකංදිට්ඨමකංසුසච්ෙන්ති. ‘‘සස්සයතොයලොයකො, ඉදයමවසච්චං
යමො මඤ්ඤ’’න්ති–සකංසකංදිට්ඨිමකංසුසච්චං. ‘‘අසස්සයතොයලොයකො, 
ඉදයමව සච්චං යමො මඤ්ඤ’’න්ති…යප.… ‘‘යනව යහොති න න යහොති
තථා යතො පරං මරණා, ඉදයමව සච්චං යමො මඤ්ඤ’’න්ති – සකං සකං
දිට්ඨිමකංසුසච්චං. 

තස්මාහිබායලොතිප ං දහන්තීති. තස්මාතිතස්මාතංකාරණාතංයහතු
තප්පච්චයා තංනිදානා පරං බායලො හීයනො නිහීයනො ඔමයකො ලාමයකො
ඡතුක්යකො පරිත්යතොති දහන්ති පස්සන්ති දක්ෙන්ති ඔයලොයකන්ති
නිජ්ඣායන්තිඋපපරික්ෙන්තීති–තස්මාහිබායලොතිපරංදහන්ති. 

යතනාහෙ වා– 

‘‘නවාහයමතංතථියන්තිබ්රූමි, යමාහුබාලාමිථුඅඤ්ඤමඤ්ඤං; 
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සකං සකංදිට්ඨිමකංසුසච්චං, තස්මාහි බායලොතිපරංදහන්තී’’ති. 

118. 

ෙමාහු සච්ෙංතථිෙන්තිඑයක, තමාහුඅඤ්යඤපි [අඤ්යඤ (සී.ක.)] 

තුච්ඡංමුසාති; 

එවම්පිවිග් ය්හවිවාදෙන්ති, කස්මානඑකං සමණාවදන්ති. 

ෙමාහුසච්ෙංතථිෙන්තිඑයකති.යංධම්මං දිට්ඨිංපටිපදංමග් ංඑයක
සමණබ්රාහ්මණා ‘‘ඉදං සච්චං තච්ඡං තථං භූතං යාථාවං අවිපරීත’’න්ති, 
එවමාහංසුඑවංකයථන්තිඑවංෙණන්තිඑවංදීපයන්තිඑවංයවොහරන්තීති – 
යමාහුසච්චංතථියන්තිඑයක. 

තමාහු අඤ්යඤපිතුච්ඡංමුසාතීති.තයමව ධම්මං දිට්ඨිං පටිපදං මග් ං
එයකසමණබ්රාහ්මණා ‘‘තුච්ඡං එතං, මුසා එතං, අභූතං එතං, අලිකංඑතං, 
අයාථාවංඑත’’න්ති, එවමාහංසුඑවංකයථන්තිඑවංෙණන්තිඑවං දීපයන්ති
එවංයවොහරන්තීති–තමාහුඅඤ්යඤපිතුච්ඡංමුසාති. 

එවම්පි විග් ය්හවිවාදෙන්තීති.එවං යහත්වාඋග් යහත්වා ණ්හිත්වා 
පරාමසිත්වා අභිනිවිසිත්වා විවාදයන්ති, කලහං කයරොන්ති, ෙණ්ඩනං
කයරොන්ති, විග් හං කයරොන්ති, විවාදං කයරොන්ති, යමධ ං කයරොන්ති –
‘‘න ත්වං ඉමං ධම්මවිනයං ආජානාසි…යප.… නිබ්යබයඨහි වා සයච
පයහොසී’’ති–එවම්පි විග් ්හවිවාදයන්ති. 

කස්මා නඑකංසමණාවදන්තීති. කස්මාතිකස්මා කිංකාරණාකිංයහතු
කිංපච්චයාකිංනිදානාකිංසමුදයාකිංජාතිකාකිංපෙවානඑකංවදන්ති නානා
වදන්ති විවිධං වදන්ති අඤ්යඤොඤ්ඤං [අඤ්යඤොඤ්යඤ (ක.)] වදන්ති පුථු
වදන්තිකයථන්තිෙණන්තිදීපයන්තියවොහරන්තීති– කස්මානඑකංසමණා
වදන්ති. 

යතනාහයසොනිම්මියතො– 

‘‘යමාහු සච්චංතථියන්තිඑයක, තමාහුඅඤ්යඤපි තුච්ඡංමුසාති; 
එවම්පිවිග් ්හවිවාදයන්ති, කස්මානඑකංසමණා වදන්තී’’ති. 

119. 

එකඤ්හිසච්ෙංනදුතීෙමත්ථි, ෙස්මිංපජායනො විවයදපජානං; 

නානායතසච්ොනිසෙංථුනන්ති, තස්මානඑකං සමණාවදන්ති. 

එකඤ්හි සච්ෙං න දුතීෙමත්ථීති. එකං සච්චං වුච්චති දුක්ෙනියරොයධො
නිබ්බානං. යයො යසො සබ්බසඞ්ොරසමයථො සබ්බූපධිපටිනිස්සග්ය ො
තණ්හක්ෙයයොවිරාය ොනියරොයධොනිබ්බානං.අථවාඑකංසච්චං වුච්චති–
මග් සච්චං, නියයානසච්චං, දුක්ෙනියරොධ ාමිනී පටිපදා, අරියයො 
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අට්ඨඞ්ගියකො මග්ය ො, යසයයථිදං – සම්මාදිට්ඨි, සම්මාසඞ්කප්යපො, 
සම්මාවාචා, සම්මාකම්මන්යතො, සම්මාආජීයවො, සම්මාවායායමො, සම්මාසති, 
සම්මාසමාධීති–එකඤ්හි සච්චංනදුතීයමත්ථි. 

ෙස්මිං පජා යනො විවයද පජානන්ති. ෙස්මින්ති යස්මිං සච්යච. පජාති

සත්තාධිවචනං. පජානන්ති [පජානං (සී. ක.), පජා (සයා.)] යං සච්චං
පජානන්තා ආජානන්තා විජානන්තා පටිවිජානන්තා පටිවිජ්ඣන්තා න
කලහංකයරයයං, නෙණ්ඩනංකයරයයං, නවිග් හංකයරයයං, න විවාදං
කයරයයං, නයමධ ංකයරයයං, කලහංෙණ්ඩනංවිග් හංවිවාදංයමධ ං 
පජයහයයං, වියනොයදයයං, බයන්තිංකයරයයං [බයන්තීකයරයයං(සී.සයා.)], 
අනොවං යමයයන්ති– යස්මිංපජායනොවිවයදපජානං. 

නානා යතසච්ොනිසෙංථුනන්තීති.නානායතසච්චානිසයංථුනන්ති 
වදන්ති කයථන්ති ෙණන්ති දීපයන්ති යවොහරන්ති. ‘‘සස්සයතො යලොයකො, 
ඉදයමවසච්චං යමො මඤ්ඤ’’න්ති සයංථුනන්තිවදන්තිකයථන්තිෙණන්ති 
දීපයන්තියවොහරන්ති. ‘‘අසස්සයතො යලොයකො…යප.…යනවයහොතිනන
යහොති තථා යතො පරං මරණා, ඉදයමව සච්චං යමො මඤ්ඤ’’න්ති සයං
ථුනන්ති වදන්තිකයථන්ති ෙණන්ති දීපයන්ති යවොහරන්තීති –නානා යත
සච්චානිසයං ථුනන්ති. 

තස්මාන එකං සමණා වදන්තීති. තස්මාතිතස්මාතංකාරණාතංයහතු
තප්පච්චයා තංනිදානා න එකං වදන්ති නානා වදන්ති විවිධං වදන්ති
අඤ්යඤොඤ්ඤං වදන්ති පුථු වදන්ති කයථන්ති ෙණන්ති දීපයන්ති
යවොහරන්තීති–තස්මානඑකංසමණාවදන්ති. 

යතනාහෙ වා– 

‘‘එකඤ්හිසච්චංනදුතීයමත්ථි, යස්මිංපජායනොවිවයදපජානං; 
නානා යත සච්චානි සයං ථුනන්ති, තස්මා න එකං සමණා
වදන්තී’’ති. 

120. 

කස්මානුසච්ොනිවදන්තිනානා, පවාදිොයස කුසලාවදානා; 

සච්ොනිසුතානිබහූනිනානා, උදාහුයත තක්කමනුස්ස න්ති. 

කස්මා නු සච්ොනි වදන්ති නානාති. කස්මාති කස්මා කිංකාරණා
කිංයහතු කිංපච්චයා කිංනිදානා සච්චානි නානා [නානානි (ක.)] වදන්ති, 
විවිධානි වදන්ති, අඤ්යඤොඤ්ඤානි වදන්ති, පුථූනි වදන්ති කයථන්ති
ෙණන්තිදීපයන්තියවොහරන්තීති– කස්මානුසච්චානිවදන්තිනානා. 

පවාදිොයසකුසලාවදානාති. පවාදිොයසතිවිප්පවදන්තීතිපිපවාදියායස.
අථ වා සකං සකං දිට්ඨි තං පවදන්ති කයථන්ති ෙණන්ති දීපයන්ති
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යවොහරන්ති. ‘‘සස්සයතො යලොයකො, ඉදයමව සච්චං යමො මඤ්ඤ’’න්ති
පවදන්ති කයථන්ති ෙණන්ති දීපයන්ති යවොහරන්ති. ‘‘අසස්සයතො 
යලොයකො…යප.… යනව යහොති න න යහොති තථා යතො පරං මරණා, 
ඉදයමව සච්චං යමො මඤ්ඤ’’න්ති පවදන්ති කයථන්ති ෙණන්ති දීපයන්ති

යවොහරන්ති. කුසලාවදානාති කුසලවාදා පණ්ඩිතවාදා ථිරවාදා ඤායවාදා
යහතුවාදා ලක්ෙණවාදා කාරණවාදා ඨානවාදා සකාය ලද්ධියාති – 
පවාදියායසකුසලාවදානා. 

සච්ොනි සුතානි බහූනි නානාති සච්චානි සුතානි බහුකානි නානානි 
විවිධානිඅඤ්යඤොඤ්ඤානිපුථූනීති– සච්චානිසුතානිබහූනිනානා. 

උදාහුයතතක්කමනුස්ස න්තීතිඋදාහු තක්යකනසඞ්කප්යපනයායන්ති
නීයන්ති වු්හන්ති සංහරීයන්තීති. එවම්පි උදාහු යත තක්කමනුස්සරන්ති.
අථ වා තක්කපරියාහතං වීමංසානුචරිතං සයං පටිොනං වදන්ති කයථන්ති
ෙණන්තිදීපයන්තියවොහරන්තීති. එවම්පිඋදාහුයතතක්කමනුස්සරන්ති. 

යතනාහයසොනිම්මියතො– 

‘‘කස්මානුසච්චානිවදන්තිනානා, පවාදියායසකුසලාවදානා; 
සච්චානිසුතානිබහූනිනානා, උදාහුයත තක්කමනුස්සරන්තී’’ති. 

121. 

න යහව සච්ොනි බහූනි නානා, අඤ්ඤත්ර සඤ්ඤාෙ නිච්ොනි

යලොයක; 

තක්කඤ්ෙදිට්ඨීසුපකප්පයිත්වා, සච්ෙං මුසාතිද්වෙධම්මමාහු. 

න යහව සච්ොනි බහූනි නානාති න යහව සච්චානි බහුකානි නානානි
විවිධානිඅඤ්යඤොඤ්ඤානිපුථූනීති–නයහවසච්චානිබහූනි නානා. 

අඤ්ඤත්රසඤ්ඤාෙනිච්ොනියලොයකති අඤ්ඤත්රසඤ්ඤායනිච්චග් ාහා
එකඤ්යඤව සච්චං යලොයක කථීයති ෙණීයති දීපීයති යවොහරීයති –
දුක්ෙනියරොයධො නිබ්බානං. යයො යසො සබ්බසඞ්ොරසමයථො 
සබ්බූපධිපටිනිස්සග්ය ො තණ්හක්ෙයයො විරාය ොනියරොයධොනිබ්බානං. අථ
වා එකං සච්චං වුච්චති මග් සච්චං, නියයානසච්චං, දුක්ෙනියරොධ ාමිනී
පටිපදා, අරියයො අට්ඨඞ්ගියකොමග්ය ො, යසයයථිදං –සම්මාදිට්ඨි …යප.… 
සම්මාසමාධීති–අඤ්ඤත්රසඤ්ඤායනිච්චානියලොයක. 

තක්කඤ්ෙදිට්ඨීසුපකප්පයිත්වා, සච්ෙං මුසාතිද්වෙධම්මමාහූති.තක්කං
විතක්කංසඞ්කප්පංතක්කයිත්වා විතක්කයිත්වාසඞ්කප්පයිත්වාදිට්ඨි තානි
ජයනන්ති සඤ්ජයනන්ති නිබ්බත්යතන්ති අභිනිබ්බත්යතන්ති. දිට්ඨි තානි
ජයනත්වා සඤ්ජයනත්වා නිබ්බත්යතත්වා අභිනිබ්බත්යතත්වා ‘‘ම්හං
සච්චං තු්හං මුසා’’ති, එවමාහංසු එවං කයථන්ති එවං ෙණන්ති එවං
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දීපයන්තිඑවංයවොහරන්තීති– තක්කඤ්චදිට්ඨීසුපකප්පයිත්වාසච්චංමුසාති
ද්වයධම්මමාහු. 

යතනාහෙ වා– 

‘‘න යහව සච්චානි බහූනි නානා, අඤ්ඤත්ර සඤ්ඤාය නිච්චානි 
යලොයක; 
තක්කඤ්චදිට්ඨීසුපකප්පයිත්වා, සච්චංමුසාති ද්වයධම්මමාහූ’’ති. 

122. 

දිට්යඨ සුයත සීලවයත මුයත වා, එයත ෙ [එයතසු (සී.)] නිස්සාෙ

විමානදස්සී; 

විනිච්ඡයෙඨත්වාපහස්සමායනො, බායලොපය ො අක්කුසයලොතිොහ. 

දිට්යඨ සුයතසීලවයතමුයතවා, එයතෙනිස්සාෙවිමානදස්සීති.දිට්ඨං
වා දිට්ඨසුද්ධිං වා, සුතං වා සුතසුද්ධිං වා, සීලං වා සීලසුද්ධිං වා, වතං වා 
වතසුද්ධිං වා, මුතං වා මුතසුද්ධිං වා නිස්සාය උපනිස්සාය  ණ්හිත්වා 

පරාමසිත්වා අභිනිවිසිත්වාති – දිට්යඨ සුයත සීලවයත මුයත වා. එයත ෙ

නිස්සාෙවිමානදස්සීති.නසම්මායනතීතිපිවිමානදස්සී.අථවායදොමනස්සං 
ජයනතීතිපිවිමානදස්සීති–දිට්යඨසුයතසීලවයතමුයතවාඑයතචනිස්සාය 
විමානදස්සී. 

විනිච්ඡයෙ ඨත්වා පහස්සමායනොති. විනිච්ඡයා වුච්චන්ති ද්වාසට්ඨි
දිට්ඨි තානි. දිට්ඨිවිනිච්ඡයය විනිච්ඡයදිට්ඨියා ඨත්වා පතිට්ඨහිත්වා
 ණ්හිත්වා පරාමසිත්වා අභිනිවිසිත්වාති – විනිච්ඡයය ඨත්වා. 

පහස්සමායනොති තුට්යඨො යහොති හට්යඨො පහට්යඨො අත්තමයනො 
පරිපුණ්ණසඞ්කප්යපො.අථවා දන්තවිදංසකංපහස්සමායනොති–විනිච්ඡයය
ඨත්වා පහස්සමායනො. 

බායලො පය ො අක්කුසයලොති ොහාති. පයරො බායලො හීයනො නිහීයනො
ඔමයකො ලාමයකො ඡතුක්යකො පරිත්යතො අකුසයලො අවිද්වා අවිජ්ජා යතො
අඤ්ඤාණී අවිොවී අයමධාවී දුප්පඤ්යඤොති, එවමාහ එවං කයථති එවං
ෙණතිඑවංදීපයතිඑවංයවොහරතීති – බායලොපයරොඅක්කුසයලොතිචාහ. 

යතනාහෙ වා– 

‘‘දිට්යඨ සුයතසීලවයත මුයතවා, එයතචනිස්සායවිමානදස්සී; 
විනිච්ඡයය ඨත්වා පහස්සමායනො, බායලො පයරො අක්කුසයලොති 
චාහා’’ති. 

123. 

යෙයනවබායලොතිප ංදහාති, යතනාතුමානංකුසයලොති ොහ; 
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සෙමත්තනායසොකුසලාවදායනො, අඤ්ඤංවිමායනතිතයදව පාව. 

යෙයනව බායලොති ප ං දහාතීති. යයයනව යහතුනා යයන පච්චයයන
යයන කාරයණන යයන පෙයවන පරං බාලයතො හීනයතො නිහීනයතො
ඔමකයතො ලාමකයතො ඡතුක්කයතො පරිත්තයතො දහති පස්සති දක්ෙති
ඔයලොයකතිනිජ්ඣායතිඋපපරික්ෙතීති–යයයනවබායලොති පරංදහාති. 

යතනාතුමානං කුසයලොති ොහාති. ආතුමායනො වුච්චති අත්තා. යසොපි
යතයනව යහතුනා යතන පච්චයයන යතන කාරයණන යතන පෙයවන
අත්තානං අහමස්මි කුසයලො පණ්ඩියතො පඤ්ඤවා බුද්ධිමා ඤාණී විොවී
යමධාවීති–යතනාතුමානං කුසයලොතිචාහ. 

සෙමත්තනා යසො කුසලාවදායනොති. සයයමව අත්තානං කුසලවායදො
පණ්ඩිතවායදො ථිරවායදො ඤායවායදො යහතුවායදො ලක්ෙණවායදො
කාරණවායදො ඨානවායදො සකාය ලද්ධියාති – සයමත්තනා යසො
කුසලාවදායනො. 

අඤ්ඤං විමායනති තයදව පාවාති. න සම්මායනතීතිපි අඤ්ඤං

විමායනති. අථ වා යදොමනස්සං ජයනතීතිපි අඤ්ඤං විමායනති. තයදව

පාවාති තයදව තං දිට්ඨි තං පාවදති ‘‘ඉතිපායං පුග් යලො මිච්ඡාදිට්ඨියකො
විපරීතදස්සයනො’’ති–අඤ්ඤං විමායනතිතයදවපාවද. 

යතනාහෙ වා– 

‘‘යයයනවබායලොතිපරංදහාති, යතනාතුමානංකුසයලොතිචාහ; 
සයමත්තනා යසො කුසලාවදායනො, අඤ්ඤං විමායනති තයදව
පාවා’’ති. 

124. 

අතිසා දිට්ඨො යසොසමත්යතො, මායනනමත්යතොපරිපුණ්ණමානී; 

සෙයමවසාමංමනසාභිසිත්යතො, දිට්ඨීහිසාතස්ස තථාසමත්තා. 

අතිසා දිට්ඨො යසො සමත්යතොති. අතිසාරදිට්ඨියයො වුච්චන්ති ද්වාසට්ඨි
දිට්ඨි තානි.කිංකාරණා අතිසාරදිට්ඨියයො වුච්චන්ති ද්වාසට්ඨි දිට්ඨි තානි? 
සබ්බා තා දිට්ඨියයො කාරණාතික්කන්තා ලක්ෙණාතික්කන්තා
ඨානාතික්කන්තා, තංකාරණා අතිසාරදිට්ඨියයො වුච්චන්ති ද්වාසට්ඨි
දිට්ඨි තානි. සබ්බාපි දිට්ඨියයො අතිසාරදිට්ඨියයො [සබ්යබපි තිත්ථියා
අතිසාරදිට්ඨියා (සයා.)]. කිංකාරණා සබ්බාපි දිට්ඨියයො වුච්චන්ති
අතිසාරදිට්ඨියයො? යත [තා (ක.)] අඤ්ඤමඤ්ඤං අතික්කමිත්වා
සමතික්කමිත්වා වීතිවත්තිත්වා දිට්ඨි තානි ජයනන්ති සඤ්ජයනන්ති 
නිබ්බත්යතන්ති අභිනිබ්බත්යතන්ති, තංකාරණාසබ්බාපිදිට්ඨියයොවුච්චන්ති
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අතිසාරදිට්ඨියයො. අතිසා දිට්ඨො යසො සමත්යතොති. අතිසාරදිට්ඨියා
සමත්යතො පරිපුණ්යණොඅයනොයමොති–අතිසාරදිට්ඨියායසොසමත්යතො. 

මායනන මත්යතො පරිපුණ්ණමානීති. සකාය දිට්ඨියා දිට්ඨිමායනන
මත්යතො පමත්යතො උම්මත්යතො අතිමත්යතොති – මායනන මත්යතො. 

පරිපුණ්ණමානීති පරිපුණ්ණමානී සමත්තමානී අයනොමමානීති – මායනන
මත්යතොපරිපුණ්ණමානී. 

සෙයමව සාමං මනසාභිසිත්යතොති. සයයමව අත්තානං චිත්යතන
අභිසිඤ්චති‘‘අහමස්මිකුසයලොපණ්ඩියතොපඤ්ඤවාබුද්ධිමාඤාණී විොවී
යමධාවී’’ති–සයයමවසාමංමනසාභිසිත්යතො. 

දිට්ඨී හි සා තස්ස තථා සමත්තාති. තස්ස සා දිට්ඨි තථා සමත්තා
සමාදින්නා හිතාපරාමට්ඨාඅභිනිවිට්ඨාඅජ්යඣොසිතා අධිමුත්තාති–දිට්ඨී
හිසාතස්සතථාසමත්තා. 

යතනාහෙ වා– 

‘‘අතිසාරදිට්ඨියායසොසමත්යතො, මායනනමත්යතොපරිපුණ්ණමානී; 
සයයමව සාමං මනසාභිසිත්යතො, දිට්ඨී හි සා තස්ස තථා 
සමත්තා’’ති. 

125. 

ප ස්ස යෙහිවෙසානිහීයනො, තුයමොසහායහොතිනිහීනපඤ්යඤො; 

අථ යෙ සෙං යවදගූ යහොති ධීය ො, න යකොචි බායලො සමයණසු

අත්ථි. 

ප ස්ස යෙ හි වෙසා නිහීයනොති පරස්ස යච වාචාය වචයනන
නින්දිතකාරණා  රහිතකාරණා උපවදිතකාරණා පයරො බායලො යහොති
හීයනොනිහීයනොඔමයකොලාමයකොඡතුක්යකොපරිත්යතොති – පරස්සයචහි

වචසානිහීයනො. තුයමොසහායහොතිනිහීනපඤ්යඤොති. යසොපියතයනවසහා
යහොති හීනපඤ්යඤො නිහීනපඤ්යඤො ඔමකපඤ්යඤො ලාමකපඤ්යඤො
ඡතුක්කපඤ්යඤො පරිත්තපඤ්යඤොති–තුයමොසහායහොතිනිහීනපඤ්යඤො. 

අථයෙසෙං යවදගූයහොතිධීය ොතිඅථයචසයං යවදගූයහොතිධීයරො
පණ්ඩියතොපඤ්ඤවාබුද්ධිමාඤාණීවිොවීයමධාවීති–අථයචසයං යවදගූ
යහොතිධීයරො. 

නයකොචිබායලොසමයණසුඅත්ථීති.සමයණසුන යකොචිබායලොහීයනො
නිහීයනො ඔමයකො ලාමයකො ඡතුක්යකො පරිත්යතො අත්ථි, සබ්යබව
යසට්ඨපඤ්ඤා [අග් පඤ්ඤා යසට්ඨපඤ්ඤා (සයා.)] විසිට්ඨපඤ්ඤා 
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පායමොක්ෙපඤ්ඤා උත්තමපඤ්ඤා පවරපඤ්ඤාති – න යකොචි බායලො
සමයණසුඅත්ථි. 

යතනාහ ෙ වා– 

‘‘පරස්සයචහිවචසානිහීයනො, තුයමොසහායහොතිනිහීනපඤ්යඤො; 
අථ යච සයං යවදගූ යහොති ධීයරො, න යකොචි බායලො සමයණසු
අත්ථී’’ති. 

126. 

අඤ්ඤං ඉයතොොභිවදන්තිධම්මං, අප ද්ධාසුද්ධිමයකවලීයත; 

එවම්පිතිත්ථයාපුථුයසොවදන්ති, සන්දිට්ඨ ාය නහියතභි ත්තා. 

අඤ්ඤංඉයතොොභිවදන්තිධම්මං, අප ද්ධා සුද්ධිමයකවලීයතති.ඉයතො
අඤ්ඤං ධම්මං දිට්ඨිං පටිපදං මග් ං යය අභිවදන්ති, යත සුද්ධිමග් ං
විසුද්ධිමග් ං පරිසුද්ධිමග් ං යවොදාතමග් ං පරියයොදාතමග් ං විරද්ධා
අපරද්ධා ෙලිතා  ලිතා අඤ්ඤාය අපරද්ධා අයකවලී යත, අසමත්තා යත, 
අපරිපුණ්ණා යත, හීනා නිහීනා ඔමකා ලාමකා ඡතුක්කා පරිත්තාති –
අඤ්ඤංඉයතොයාභිවදන්තිධම්මං, අපරද්ධාසුද්ධිමයකවලීයත. 

එවම්පි තිත්ථයා පුථුයසො වදන්තීති. තිත්ථං වුච්චති දිට්ඨි තං. තිත්ථියා
වුච්චන්ති දිට්ඨි තිකා. පුථුදිට්ඨියා පුථුදිට්ඨි තානි වදන්ති කයථන්ති
ෙණන්තිදීපයන්තියවොහරන්තීති–එවම්පි තිත්ථයාපුථුයසොවදන්ති. 

සන්දිට්ඨ ාය නහියතභි ත්තාති.සකාය දිට්ඨියා දිට්ඨිරාය නරත්තා
අභිරත්තාති–සන්දිට්ඨිරාය නහියතභිරත්තා. 

යතනාහෙ වා– 

‘‘අඤ්ඤංඉයතොයාභිවදන්තිධම්මං, අපරද්ධාසුද්ධිමයකවලීයත; 
එවම්පි තිත්ථයා පුථුයසො වදන්ති, සන්දිට්ඨිරාය න හි
යතභිරත්තා’’ති. 

127. 

ඉයධවසුද්ධිංඉතිවාදෙන්ති, නාඤ්යඤසුධම්යමසු විසුද්ධිමාහු; 

එවම්පිතිත්ථයාපුථුයසොනිවිට්ඨා, සකාෙයන තත්ථදළ්හංවදානා. 

ඉයධව සුද්ධිං ඉති වාදෙන්තීති. ඉධ සුද්ධිං විසුද්ධිං පරිසුද්ධිං, මුත්තිං
විමුත්තිං පරිමුත්තිං වදන්ති කයථන්ති ෙණන්ති දීපයන්ති යවොහරන්ති.
‘‘සස්සයතොයලොයකො, ඉදයමවසච්චං යමො මඤ්ඤ’’න්තිඉධසුද්ධිංවිසුද්ධිං
පරිසුද්ධිං, මුත්තිංවිමුත්තිං පරිමුත්තිංවදන්තිකයථන්තිෙණන්ති දීපයන්ති
යවොහරන්ති. ‘‘අසස්සයතො යලොයකො…යප.… යනව යහොති න න යහොති
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තථා යතො පරං මරණා, ඉදයමව සච්චං යමො මඤ්ඤ’’න්ති ඉධ සුද්ධිං
විසුද්ධිං පරිසුද්ධිං මුත්තිං විමුත්තිං පරිමුත්තිං වදන්ති කයථන්ති ෙණන්ති 
දීපයන්තියවොහරන්තීති– ඉයධවසුද්ධිංඉතිවාදයන්ති. 

නාඤ්යඤසු ධම්යමසු විසුද්ධිමාහූති. අත්තයනො සත්ථාරං ධම්මක්ොනං
 ණංදිට්ඨිංපටිපදංමග් ංඨයපත්වාසබ්යබපරවායද ඛිපන්තිඋක්ඛිපන්ති
පරික්ඛිපන්ති.‘‘යසොසත්ථානසබ්බඤ්ඤූ, ධම්යමොන ස්වාක්ොයතො,  යණො
නසුප්පටිපන්යනො, දිට්ඨිනෙද්දිකා, පටිපදානසුපඤ්ඤත්තා, මග්ය ොන
නියයානියකො, නත්යථත්ථසුද්ධිවාවිසුද්ධිවාපරිසුද්ධිවා, මුත්ති වාවිමුත්ති
වා පරිමුත්තිවා, නත්යථත්ථ සුජ්ඣන්තිවා විසුජ්ඣන්තිවා පරිසුජ්ඣන්ති
වා, මුච්චන්තිවාවිමුච්චන්තිවා පරිමුච්චන්තිවාහීනා නිහීනාඔමකාලාමකා
ඡතුක්කා පරිත්තා’’ති, එවමාහංසු එවං කයථන්ති එවං ෙණන්ති එවං
දීපයන්තිඑවංයවොහරන්තීති– නාඤ්යඤසුධම්යමසුවිසුද්ධිමාහු. 

එවම්පිතිත්ථයාපුථුයසොනිවිට්ඨාති. තිත්ථංවුච්චතිදිට්ඨි තං.තිත්ථියා
වුච්චන්ති දිට්ඨි තිකා. පුථුදිට්ඨියා [පුථුතිත්ථියා (සී. ක.) පුරිම ාථාය
පාඨයෙයදො නත්ථි] පුථුදිට්ඨි යතසු නිවිට්ඨා පතිට්ඨිතා අල්ලීනා උප තා
අජ්යඣොසිතාඅධිමුත්තාති– එවම්පිතිත්ථයාපුථුයසොනිවිට්ඨා. 

සකාෙයනතත්ථ දළ්හං වදානාති. ධම්යමො සකායනං, දිට්ඨි සකායනං, 
පටිපදා සකායනං, මග්ය ො සකායනං, සකායයන දළ්හවාදා ථිරවාදා 
බලිකවාදාඅවට්ඨිතවාදාති–සකායයනතත්ථදළ්හංවදානා. 

යතනාහෙ වා– 

‘‘ඉයධවසුද්ධිංඉතිවාදයන්ති, නාඤ්යඤසුධම්යමසු විසුද්ධිමාහු; 
එවම්පි තිත්ථයා පුථුයසො නිවිට්ඨා, සකායයන තත්ථ දළ්හං 
වදානා’’ති. 

128. 

සකාෙයන වාපි දළ්හං වදායනො, කයමත්ථ [කං තත්ථ (සී. ක.)] 

බායලොතිප ං දයහෙය; 

සෙංව [සයයමව (සයා.)] යසො යමධ මාවයහෙය, ප ං වදං

බාලමසුද්ධිධම්මං.  

සකාෙයන වාපි දළ්හං වදායනොති. ධම්යමො සකායනං, දිට්ඨි සකායනං, 
පටිපදා සකායනං, මග්ය ො සකායනං, සකායයන දළ්හවායදො ථිරවායදො
බලිකවායදො අවට්ඨිතවායදොති–සකායයනවාපිදළ්හංවදායනො. 

කයමත්ථ බායලොති ප ං දයහෙයාති. එත්ථාති සකාය දිට්ඨියා සකාය
ෙන්තියාසකායරුචියාසකායලද්ධියාපරංබාලයතොහීනයතොනිහීනයතො
ඔමකයතො ලාමකයතොඡතුක්කයතොපරිත්තයතොකංදයහයයකංපස්යසයය
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කංදක්යෙයයකංඔයලොයකයය කංනිජ්ඣායයයයකංඋපපරික්යෙයයාති–
කයමත්ථබායලොතිපරංදයහයය. 

සෙංව යසො යමධ මාවයහෙය, ප ං වදං බාලමසුද්ධිධම්මන්ති. පයරො
බායලො හීයනො නිහීයනො ඔමයකො ලාමයකො ඡතුක්යකො පරිත්යතො
අසුද්ධිධම්යමොඅවිසුද්ධිධම්යමො අපරිසුද්ධිධම්යමොඅයවොදාතධම්යමොති–එවං
වදන්යතො එවං කයථන්යතො එවං ෙණන්යතො එවං දීපයන්යතො එවං
යවොහරන්යතොසයයමවකලහංෙණ්ඩනංවිග් හංවිවාදංයමධ ංආවයහයය 
සමාවයහයය ආහයරයය සමාහයරයය ආකඩ්ය යය සමාකඩ්ය යය
 ණ්යහයයපරාමයසයය අභිනිවියසයයාති–සයංවයසොයමධ මාවයහයය
පරංවදංබාලමසුද්ධිධම්මං. 

යතනාහෙ වා– 

‘‘සකායයනවාපිදළ්හංවදායනො, කයමත්ථබායලොතිපරංදයහයය; 
සයංව යසොයමධ මාවයහයය, පරංවදං බාලමසුද්ධිධම්ම’’න්ති. 

129. 

විනිච්ඡයෙ ඨත්වා සෙං පමාෙ, උද්ධංස [උද්ධං යසො (සයා.)] 

යලොකස්මිං විවාදයමති; 

හිත්වානසබ්බානිවිනිච්ඡොනි, නයමධ ං කුබ්බතිජන්තුයලොයක. 

විනිච්ඡයෙ ඨත්වා සෙං පමාොති. විනිච්ඡයා වුච්චන්ති ද්වාසට්ඨි 
දිට්ඨි තානි. විනිච්ඡයදිට්ඨියා ඨත්වා පතිට්ඨහිත්වා  ණ්හිත්වා පරාමසිත්වා 

අභිනිවිසිත්වා විනිච්ඡයය ඨත්වා. සෙං පමාොති සයං පමාය පමිනිත්වා.
‘‘අයං සත්ථා සබ්බඤ්ඤූ’’ති සයං පමාය පමිනිත්වා, ‘‘අයං ධම්යමො 
ස්වාක්ොයතො…අයං යණොසුප්පටිපන්යනො…අයං දිට්ඨිෙද්දිකා…අයං
පටිපදා සුපඤ්ඤත්තා… අයං මග්ය ො නියයානියකො’’ති සයං පමාය
පමිනිත්වාති–විනිච්ඡයය ඨත්වාසයංපමාය. 

උද්ධංස යලොකස්මිං විවාදයමතීති. උද්ධංයසො වුච්චති අනා තං.
අත්තයනොවාදංඋද්ධංඨයපත්වාසයයමවකලහංෙණ්ඩනංවිග් හංවිවාදං 
යමධ ං එති උයපති උප ච්ඡති  ණ්හාති පරාමසති අභිනිවිසතීති. එවම්පි
උද්ධංස යලොකස්මිං විවාදයමති. අථ වා අඤ්යඤන උද්ධං වායදන සද්ධිං
කලහංකයරොතිෙණ්ඩනංකයරොති විග් හංකයරොතිවිවාදංකයරොතියමධ ං
කයරොති– ‘‘නත්වං ඉමං ධම්මවිනයංආජානාසි…යප.…නිබ්යබයඨහිවා
සයචපයහොසී’’ති.එවම්පිඋද්ධංසයලොකස්මිං විවාදයමති. 

හිත්වාන සබ්බානි විනිච්ඡොනීති. විනිච්ඡයා වුච්චන්ති ද්වාසට්ඨි
දිට්ඨි තානි. දිට්ඨිවිනිච්ඡයා සබ්යබ විනිච්ඡයය [සබ්බා විනිච්ඡිතදිට්ඨියයො
(සයා.), සබ්බාවිනිච්ඡයදිට්ඨියයො (ක.)] හිත්වාචජිත්වාපරිච්චජිත්වාජහිත්වා
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පජහිත්වාවියනොයදත්වා බයන්තිංකරිත්වාඅනොවං යමත්වාති–හිත්වාන
සබ්බානිවිනිච්ඡයානි. 

නයමධ ංකුබ්බතිජන්තුයලොයකති.නකලහං කයරොති, නෙණ්ඩනං
කයරොති, න විග් හං කයරොති, න විවාදං කයරොති, න යමධ ං කයරොති. 
වුත්තඤ්යහතංෙ වතා–‘‘එවංවිමුත්තචිත්යතොයෙො, අග්ගියවස්සන, භික්ඛු
න යකනචි සංවදති, න යකනචි විවදති, යඤ්ච යලොයක වුත්තං යතන ච

යවොහරති අපරාමස’’න්ති. ජන්තූති සත්යතො නයරො මානයවො යපොයසො 

පුග් යලො ජීයවො ජාගු ජන්තු ඉන්දගු මනුයජො. යලොයකති
අපායයලොයක…යප.… ආයතනයලොයකති – න යමධ ං කුබ්බති ජන්තු
යලොයකති. 

යතනාහෙ වා– 

‘‘විනිච්ඡයයඨත්වාසයංපමාය, උද්ධංසයලොකස්මිංවිවාදයමති; 
හිත්වාන සබ්බානි විනිච්ඡයානි, න යමධ ං කුබ්බති ජන්තු 
යලොයක’’ති. 

චූළවියූහසුත්තනිද්යදයසොද්වාදසයමො. 

13. මහාවියූහසුත්තනිද්යදයසො 

අථ මහාවියූහසුත්තනිද්යදසංවක්ෙති– 

130. 

යෙ යකචියම දිට්ඨපරිබ්බසානා, ඉදයමව සච්ෙන්ති ෙ වාදෙන්ති 

[සච්චන්තිපවාදයන්ති(සයා.)] ; 

සබ්යබවයතනින්දමන්වානෙන්ති, අයථොපසංසම්පි ලභන්තිතත්ථ. 

යෙයකචියමදිට්ඨපරිබ්බසානාති. යෙයකචීතිසබ්යබනසබ්බංසබ්බථා
සබ්බං අයසසං නිස්යසසං පරියාදියනවචනයමතං – යය යකචීති. 

දිට්ඨපරිබ්බසානාති. සන්යතයක සමණබ්රාහ්මණා දිට්ඨි තිකා; යත
ද්වාසට්ඨියා දිට්ඨි තානං අඤ්ඤතරඤ්ඤතරං දිට්ඨි තං  යහත්වා
උග් යහත්වා ණ්හිත්වාපරාමසිත්වා අභිනිවිසිත්වාසකායසකායදිට්ඨියා
වසන්තිසංවසන්තිආවසන්ති පරිවසන්ති.යථාඅ ාරිකාවා යරසුවසන්ති, 
සාපත්තිකා වා ආපත්තීසු වසන්ති, සකියලසා වා කියලයසසු වසන්ති; 
එවයමව සන්යතයක…යප.… පරිවසන්තීති – යය යකචියම 
දිට්ඨිපරිබ්බසානා. 

ඉදයමවසච්ෙන්තිෙවාදෙන්තීති. ‘‘සස්සයතොයලොයකො, ඉදයමවසච්චං
යමො මඤ්ඤ’’න්ති වදන්ති කයථන්ති ෙණන්ති දීපයන්ති යවොහරන්ති.
‘‘අසස්සයතොයලොයකො…යප.…යනවයහොතිනනයහොතිතථා යතොපරං
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මරණා, ඉදයමව සච්චං යමො මඤ්ඤ’’න්ති වදන්ති කයථන්ති ෙණන්ති
දීපයන්ති යවොහරන්තීති–ඉදයමවසච්චන්තිචවාදයන්ති. 

සබ්යබව යත නින්දමන්වානෙන්තීති. සබ්යබව යත සමණබ්රාහ්මණා
නින්දයමව අන්යවන්ති,  රහයමව අන්යවන්ති, අකිත්තියමව අන්යවන්ති; 
සබ්යබ නින්දිතායයව යහොන්ති,  රහිතායයව යහොන්ති, අකිත්තිතායයව 
යහොන්තීති–සබ්යබවයතනින්දමන්වානයන්ති. 

අයථො පසංසම්පි ලභන්ති තත්ථාති. තත්ථ සකාය දිට්ඨියා සකාය
ෙන්තියා සකාය රුචියා සකාය ලද්ධියා පසංසං යථොමනං කිත්තිං 
වණ්ණහාරිකං ලෙන්ති පටිලෙන්ති උප ච්ඡන්ති වින්දන්තීති – අයථො
පසංසම්පි ලෙන්තිතත්ථ. 

යතනාහ යසොනිම්මියතො– 

‘‘යයයකචියමදිට්ඨිපරිබ්බසානා, ඉදයමවසච්චන්තිච වාදයන්ති; 
සබ්යබව යත නින්දමන්වානයන්ති, අයථො පසංසම්පි ලෙන්ති 
තත්ථා’’ති. 

131. 

අප්පඤ්හිඑතංනඅලංසමාෙ, දුයවවිවාදස්සඵලානි බූ්රමි; 

එතම්පිදිස්වානවිවාදයෙථ, යෙමාභිපස්සං අවිවාදභූමිං. 

අප්පඤ්හි එතං න අලං සමාොති. අප්පඤ්හි එතන්ති අප්පකං එතං, 
ඔමකං එතං, යථොකකං එතං, ලාමකං එතං, ඡතුක්කං එතං, පරිත්තකං

එතන්ති–අප්පඤ්හිඑතං. නඅලං සමාොතිනාලංරා ස්ස සමාය, යදොසස්ස
සමාය, යමොහස්ස සමාය, යකොධස්ස… උපනාහස්ස… මක්ෙස්ස…
පළාසස්ස… ඉස්සාය… මච්ඡරියස්ස… මායාය… සායඨයයස්ස…
ථම්ෙස්ස…සාරම්ෙස්ස…මානස්ස…අතිමානස්ස… මදස්ස…පමාදස්ස…
සබ්බකියලසානං… සබ්බදුච්චරිතානං… සබ්බදරථානං … 
සබ්බපරිළාහානං… සබ්බසන්තාපානං… සබ්බාකුසලාභිසඞ්ොරානං සමාය 
උපසමාය වූපසමාය නිබ්බානාය පටිනිස්සග් ාය පටිපස්සද්ධියාති –
අප්පඤ්හිඑතංන අලංසමාය. 

දුයව විවාදස්ස ඵලානි බ්රූමීති. දිට්ඨිකලහස්ස දිට්ඨිෙණ්ඩනස්ස
දිට්ඨිවිග් හස්ස දිට්ඨිවිවාදස්ස දිට්ඨියමධ ස්ස ද්යව  ලානි යහොන්ති –
ජයපරාජයයොයහොති, ලාොලායෙොයහොති, යසායයසොයහොති, නින්දාපසංයසො
යහොති, සුෙදුක්ෙං යහොති, යසොමනස්සයදොමනස්සං යහොති, ඉට්ඨානිට්ඨං
යහොති, අනුනයපටි ං යහොති, උග් ාතිනිග් ාති යහොති, අනුයරොධවියරොයධො
යහොති.අථවාතංකම්මං නිරයසංවත්තනිකං, තිරච්ඡානයයොනිසංවත්තනිකං, 
යපත්තිවිසයසංවත්තනිකන්ති බ්රූමි ආචික්ොමි යදයසමි පඤ්ඤයපමි
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පට්ඨයපමි විවරාමි විෙජාමි උත්තානීකයරොමි පකායසමීති – දුයව විවාදස්ස
 ලානිබූ්රමි. 

එතම්පි දිස්වා න විවාදයෙථාති. එතම්පි දිස්වාති එතං ආදීනවං දිස්වා
පස්සිත්වා තුලයිත්වා තීරයිත්වා විොවයිත්වා විභූතං කත්වා දිට්ඨිකලයහසු
දිට්ඨිෙණ්ඩයනසු දිට්ඨිවිග් යහසු දිට්ඨිවිවායදසු දිට්ඨියමධය සූති – එතම්පි

දිස්වා. න විවාදයෙථාති න කලහං කයරයය, න ෙණ්ඩනං කයරයය, න
විග් හං කයරයය, න විවාදං කයරයය, න යමධ ං කයරයය, කලහං
ෙණ්ඩනං විග් හංවිවාදංයමධ ංපජයහයයවියනොයදයයබයන්තිංකයරයය
අනොවං යමයය, කලහාෙණ්ඩනාවිග් හා විවාදායමධ ාආරයතොඅස්ස
විරයතො පටිවිරයතො නික්ෙන්යතො නිස්සයටො විප්පමුත්යතො විසඤ්ඤුත්යතො
විමරියාදිකයතනයචතසා විහයරයයාති–එතම්පිදිස්වානවිවාදයයථ. 

යෙමාභිපස්සං අවිවාදභූමින්ති.අවිවාදභූමිංවුච්චතිඅමතංනිබ්බානං.යයො
යසො සබ්බසඞ්ොරසමයථො සබ්බූපධිපටිනිස්සග්ය ො තණ්හක්ෙයයො විරාය ො
නියරොයධො නිබ්බානං. එතං අවිවාදභූමිං යෙමයතො තාණයතො යලණයතො
සරණයතො අෙයයතො අච්චුතයතො අමතයතො නිබ්බානයතො පස්සන්යතො
දක්ෙන්යතො ඔයලොයකන්යතො නිජ්ඣායන්යතො උපපරික්ෙන්යතොති –
යෙමාභිපස්සං අවිවාදභූමිං. 

යතනාහෙ වා– 

‘‘අප්පඤ්හි එතංනඅලංසමාය, දුයවවිවාදස්ස  ලානිබ්රූමි; 
එතම්පිදිස්වානවිවාදයයථ, යෙමාභිපස්සං අවිවාදභූමි’’න්ති. 

132. 

ොකාචිමාසම්මුතියෙොපුථුජ්ජා, සබ්බාවඑතාන උයපතිවිද්වා; 

අූපපයෙොයසොඋපෙංකියමෙය, දිට්යඨසුයත ෙන්තිමකුබ්බමායනො. 

ො කාචිමාසම්මුතියෙොපුථුජ්ජාති. ොකාචීති සබ්යබනසබ්බංසබ්බථා
සබ්බං අයසසං නිස්යසසං පරියාදියනවචනයමතං – යා කාචීති. 

සම්මුතියෙොති.සම්මුතියයොවුච්චන්තිද්වාසට්ඨි දිට්ඨි තානිදිට්ඨිසම්මුතියයො. 

පුථුජ්ජාති පුථුජ්ජයනහි ජනිතා සම්මුතියයොති පුථුජ්ජා, පුථු නානාජයනහි
ජනිතාවාසම්මුතියයොතිපුථුජ්ජාති– යාකාචිමාසම්මුතියයොපුථුජ්ජා. 

සබ්බාව එතා න උයපති විද්වාති. විද්වා විජ්ජා යතො ඤාණී විොවී
යමධාවී. සබ්බාව එතා දිට්ඨිසම්මුතියයො යනතිනඋයපතින උප ච්ඡතින
 ණ්හාතිනපරාමසතිනාභිනිවිසතීති–සබ්බාවඑතානඋයපතිවිද්වා. 

අූපපයෙොයසොඋපෙංකියමෙයාති. උපයෙොතිද්යවඋපයා–තණ්හූපයයො
චදිට්ඨූපයයොච…යප.…අයං තණ්හූපයයො…යප.…අයංදිට්ඨූපයයො.තස්ස
තණ්හූපයයොපහීයනො, දිට්ඨූපයයොපටිනිස්සට්යඨො; තණ්හූපයස්සපහීනත්තා, 
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දිට්ඨූපයස්ස පටිනිස්සට්ඨත්තා අනූපයයො පුග් යලො කිං රූපං උයපයය
උප ච්යඡයය  ණ්යහයය පරාමයසයය අභිනිවියසයය අත්තා යමති. කිං
යවදනං…කිංසඤ්ඤං…කිංසඞ්ොයර…කිං විඤ්ඤාණං…කිං තිං…කිං
උපපත්තිං… කිං පටිසන්ධිං… කිං ෙවං … කිං සංසාරං… කිං වට්ටං
උයපයය උප ච්යඡයය  ණ්යහයය පරාමයසයය අභිනියවයසයයාති –
අනූපයයොයසොඋපයංකියමයය. 

දිට්යඨසුයතෙන්තිමකුබ්බමායනොති. දිට්යඨවාදිට්ඨසුද්ධියාවාසුයතවා
සුතසුද්ධියා වා මුයත වා මුතසුද්ධියා වා ෙන්තිං අකුබ්බමායනො ඡන්දං
අකුබ්බමායනො යපමං අකුබ්බමායනො රා ං අකුබ්බමායනො අජනයමායනො
අසඤ්ජනයමායනොඅනිබ්බත්තයමායනොඅනභිනිබ්බත්තයමායනොති– දිට්යඨ
සුයතෙන්තිමකුබ්බමායනො. 

යතනාහෙ වා– 

‘‘යා කාචිමාසම්මුතියයොපුථුජ්ජා, සබ්බාව එතානඋයපතිවිද්වා; 
අනූපයයො යසො උපයං කියමයය, දිට්යඨ සුයත 
ෙන්තිමකුබ්බමායනො’’ති. 

133. 

සීලුත්තමාසඤ්ඤයමනාහුසුද්ධිං, වතංසමාදාෙ උපට්ඨතායස; 

ඉයධවසික්යෙමඅථස්සසුද්ධිං, භවූපනීතා කුසලාවදානා. 

සීලුත්තමා සඤ්ඤයමනාහු සුද්ධින්ති. සන්යතයක සමණබ්රාහ්මණා
සීලුත්තමවාදා; යත සීලමත්යතන සඤ්ඤමමත්යතන සංවරමත්යතන 
අවීතික්කමමත්යතනසුද්ධිංවිසුද්ධිංපරිවිසුද්ධිං, මුත්තිංවිමුත්තිං පරිවිමුත්තිං
ආහු [ආහංසු(සී.ක.)] වදන්තිකයථන්ති ෙණන්තිදීපයන්තියවොහරන්ති. 

සමණමුණ්ඩිකාපුත්යතොඑවමාහ– ‘‘චතූහියෙොඅහං,  හපති, ධම්යමහි 
සමන්නා තං පුරිසපුග් ලං පඤ්ඤයපමි සම්පන්නකුසලං පරමකුසලං
උත්තමපත්තිපත්තං සමණං අයයොජ්ඣං.කතයමහිචතූහි? ඉධ,  හපති, න
කායයන පාපකම්මං කයරොති, න පාපිකං [පාපකං (සී.)] වාචං ොසති, න
පාපකං සඞ්කප්පං සඞ්කප්යපති, න පාපකං ආජීවං ආජීවති. ඉයමහි යෙො
අහං,  හපති, චතූහි ධම්යමහි සමන්නා තං පුරිසපුග් ලං පඤ්ඤයපමි 
සම්පන්නකුසලං පරමකුසලං උත්තමපත්තිපත්තං සමණං අයයොජ්ඣං; 
එවයමව සන්යතයක සමණබ්රාහ්මණා සීලුත්තමවාදා; යත සීලමත්යතන
සඤ්ඤමමත්යතන සංවරමත්යතන අවීතික්කමමත්යතන සුද්ධිං විසුද්ධිං
පරිසුද්ධිං, මුත්තිං විමුත්තිං පරිමුත්තිං ආහු වදන්ති කයථන්ති ෙණන්ති
දීපයන්තියවොහරන්තී’’ති–සීලුත්තමා සඤ්ඤයමනාහුසුද්ධිං. 

වතං සමාදාෙ උපට්ඨතායසති. වතන්ති හත්ථිවතං වා අස්සවතං වා
ය ොවතංවාකුක්කුරවතංවාකාකවතං වාවාසුයදවවතංවාබලයදවවතංවා
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පටුන 

පුණ්ණෙද්දවතං වා මණිෙද්දවතං වා අග්ගිවතං වා නා වතං වා
සුපණ්ණවතංවායක්ෙවතංවාඅසුරවතංවා න්ධබ්බවතං වාමහාරාජවතං
වා චන්දවතං වා සූරියවතං වා ඉන්දවතං වා බ්රහ්මවතං වා යදවවතං වා 
දිසාවතංවාආදායසමාදායආදියිත්වාසමාදියිත්වා ණ්හිත්වාපරාමසිත්වා 
අභිනිවිසිත්වා උපට්ඨිතා පච්චුපට්ඨිතා අල්ලීනා උප තා අජ්යඣොසිතා
අධිමුත්තාති–වතංසමාදායඋපට්ඨිතායස. 

ඉයධව සික්යෙම අථස්ස සුද්ධින්ති. ඉධාති සකාය දිට්ඨියා සකාය

ෙන්තියා සකාය රුචියා සකාය ලද්ධියා. සික්යෙමාති සික්යෙම ආචයරම

සමාචයරම සමාදාය වත්යතමාති – ඉයධව සික්යෙම. අථස්ස සුද්ධින්ති
අථස්ස සුද්ධිං විසුද්ධිං පරිසුද්ධිං, මුත්තිං විමුත්තිං පරිමුත්තින්ති – ඉයධව 
සික්යෙමඅථස්සසුද්ධිං. 

භවූපනීතා කුසලාවදානාති. භවූපනීතාති ෙවූපනීතා ෙවූප තා

ෙවජ්යඣොසිතා ෙවාධිමුත්තාති – ෙවූපනීතා. කුසලාවදානාති කුසලවාදා
පණ්ඩිතවාදා ථිරවාදා ඤායවාදා යහතුවාදා ලක්ෙණවාදා කාරණවාදා
ඨානවාදාසකායලද්ධියාති–ෙවූපනීතාකුසලාවදානා. 

යතනාහෙ වා– 

‘‘සීලුත්තමාසඤ්ඤයමනාහුසුද්ධිං, වතංසමාදායඋපට්ඨිතායස; 
ඉයධවසික්යෙමඅථස්සසුද්ධිං, ෙවූපනීතාකුසලාවදානා’’ති. 

134. 

සයෙ චුයතො සීලවතයතො යහොති, පයවධතී [ස යවධතී (සී සයා.)] 

කම්මවි ාධයිත්වා; 

පජප්පතී [සජප්පතී (සී.සයා.)] පත්ථෙතීෙසුද්ධිං, සත්ථාවහීයනො

පවසං ඝ ම්හා. 

සයෙචුයතොසීලවතයතොයහොතීති.ද්වීහි කාරයණහිසීලවතයතොචවති–
පරවිච්ඡින්දනාය වා චවති, අනභිසම්භුණන්යතො වා චවති. කථං 
පරවිච්ඡින්දනායචවති? පයරොවිච්ඡින්දතියසොසත්ථානසබ්බඤ්ඤූ, ධම්යමො
න ස්වාක්ොයතො,  යණො න සුප්පටිපන්යනො, දිට්ඨින ෙද්දිකා, පටිපදා න
සුපඤ්ඤත්තා, මග්ය ො න නියයානියකො, නත්යථත්ථ සුද්ධි වා විසුද්ධි වා
පරිසුද්ධිවා, මුත්ති වාවිමුත්තිවාපරිමුත්ති වා, නත්යථත්ථසුජ්ඣන්තිවා 
විසුජ්ඣන්තිවාපරිසුජ්ඣන්තිවා, මුච්චන්තිවාවිමුච්චන්තිවා, පරිමුච්චන්ති
වා, හීනානිහීනාඔමකාලාමකාඡතුක්කාපරිත්තාති.එවංපයරො විච්ඡින්දති.
එවං විච්ඡින්දියමායනො සත්ථාරා චවති, ධම්මක්ොනා චවති,  ණා චවති, 
දිට්ඨියාචවති, පටිපදායචවති, මග් යතොචවති.එවං පරිවිච්ඡින්දනාය චවති.
කථං අනභිසම්භුණන්යතොචවති? සීලංඅනභිසම්භුණන්යතොසීලයතොචවති, 
වතං අනභිසම්භුණන්යතො වතයතො චවති, සීලබ්බතං අනභිසම්භුණන්යතො
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සීලබ්බතයතො චවති. එවං අනභිසම්භුණන්යතො චවතීති – සයච චුයතො
සීලවතයතොයහොති. 

පයවධතිකම්මවි ාධයිත්වාති. පයවධතීතිසීලංවාවතංවාසීලබ්බතංවා
‘‘විරද්ධං මයා, අපරද්ධං මයා, ෙලිතං මයා,  ලිතං මයා, අඤ්ඤාය
අපරද්යධො අහ’’න්ති යවධති පයවධති සම්පයවධතීති – පයවධති. 

කම්මවි ාධයිත්වාති පුඤ්ඤාභිසඞ්ොරං වා අපුඤ්ඤාභිසඞ්ොරං වා
ආයනඤ්ජාභිසඞ්ොරංවා‘‘විරද්ධංමයා, අපරද්ධංමයා, ෙලිතං මයා,  ලිතං
මයා, අඤ්ඤාය අපරද්යධො අහ’’න්ති යවධති පයවධති සම්පයවධතීති –
පයවධති කම්මවිරාධයිත්වා. 

පජප්පතී පත්ථෙතී ෙ සුද්ධින්ති. පජප්පතීති සීලං වා ජප්පති, වතං වා

ජප්පති, සීලබ්බතංවා ජප්පතිපජප්පතිඅභිජප්පතීති–පජප්පති. පත්ථෙතීෙ 

සුද්ධින්තිසීලසුද්ධිංවාපත්යථති, වතසුද්ධිංවාපත්යථති, සීලබ්බතසුද්ධිංවා
පත්යථතිපියහතිඅභිජප්පතීති – පජප්පතී පත්ථයතීචසුද්ධිං. 

සත්ථාව හීයනො පවසං ඝ ම්හාති. යථා පුරියසො  රයතො නික්ෙන්යතො
සත්යථනපවසංවසන්යතොසත්ථාඔහීයනො, තංවාසත්ථංඅනුබන්ධතිසකං 
වා රංපච්චා ච්ඡති; එවයමවයසොදිට්ඨි තියකොතංවාසත්ථාරං ණ්හාති
අඤ්ඤං වා සත්ථාරං  ණ්හාති, තං වා ධම්මක්ොනං  ණ්හාති අඤ්ඤං වා
ධම්මක්ොනං ණ්හාති, තංවා ණං ණ්හාතිඅඤ්ඤංවා ණං ණ්හාති, 
තංවාදිට්ඨිං ණ්හාතිඅඤ්ඤංවා දිට්ඨිං ණ්හාති, තංවාපටිපදං ණ්හාති
අඤ්ඤං වා පටිපදං  ණ්හාති, තං වා මග් ං  ණ්හාති අඤ්ඤං වා මග් ං
 ණ්හාතිපරාමසතිඅභිනිවිසතීති – සත්ථාවහීයනොපවසං රම්හා. 

යතනාහෙ වා– 

‘‘සයචචුයතොසීලවතයතොයහොති, පයවධතීකම්මවිරාධයිත්වා; 
පජප්පතීපත්ථයතීචසුද්ධිං, සත්ථාවහීයනොපවසං  රම්හා’’ති. 

135. 

සීලබ්බතං වාපිපහාෙසබ්බං, කම්මඤ්ෙසාවජ්ජනවජ්ජයමතං; 

සුද්ධිංඅසුද්ධින්තිඅපත්ථොයනො, වි යතොෙය  සන්තිමනුග් හාෙ. 

සීලබ්බතං වාපිපහාෙසබ්බන්ති.සබ්බාසීලසුද්ධියයොපහාය පජහිත්වා
වියනොයදත්වා බයන්තිං කරිත්වා අනොවං  යමත්වා, සබ්බා වතසුද්ධියයො
පහායපජහිත්වාවියනොයදත්වාබයන්තිංකරිත්වාඅනොවං  යමත්වා, සබ්බා
සීලබ්බතසුද්ධියයො පහාය පජහිත්වා වියනොයදත්වා බයන්තිං කරිත්වා
අනොවං යමත්වාති–සීලබ්බතංවාපිපහායසබ්බං. 

කම්මඤ්ෙ සාවජ්ජනවජ්ජයමතන්ති. සාවජ්ජකම්මං වුච්චති – කණ්හං
කණ්හවිපාකං.අනවජ්ජකම්මංවුච්චති–සුක්කං සුක්කවිපාකං.සාවජ්ජඤ්ච
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කම්මං අනවජ්ජඤ්ච කම්මං පහාය පජහිත්වා වියනොයදත්වා බයන්තිං
කරිත්වාඅනොවං යමත්වාති–කම්මඤ්චසාවජ්ජනවජ්ජයමතං. 

සුද්ධිං අසුද්ධින්ති අපත්ථොයනොති. අසුද්ධින්ති අසුද්ධිං පත්යථන්ති, 

අකුසයල ධම්යම පත්යථන්ති. සුද්ධින්ති සුද්ධිං පත්යථන්ති, පඤ්ච 
කාමගුයණපත්යථන්ති; අසුද්ධිංපත්යථන්ති, අකුසයලධම්යමපත්යථන්ති, 
පඤ්ච කාමගුයණ පත්යථන්ති; සුද්ධිං පත්යථන්ති, ද්වාසට්ඨි දිට්ඨි තානි
පත්යථන්ති, අසුද්ධිං පත්යථන්ති, අකුසයල ධම්යම පත්යථන්ති, පඤ්ච
කාමගුයණ පත්යථන්ති, ද්වාසට්ඨි දිට්ඨි තානි පත්යථන්ති; සුද්ධිං
පත්යථන්ති, යතධාතුයකකුසයල ධම්යමපත්යථන්ති, අසුද්ධිංපත්යථන්ති, 
අකුසයල ධම්යම පත්යථන්ති, පඤ්ච කාමගුයණ පත්යථන්ති, ද්වාසට්ඨි
දිට්ඨි තානි පත්යථන්ති, යතධාතුයක කුසයල ධම්යම පත්යථන්ති; සුද්ධිං
පත්යථන්ති, පුථුජ්ජනකලයාණකා [කලයාණපුථුජ්ජනා (සයා.) එවමීදියසසු
ඨායනසු] නියාමාවක්කන්තිං [නියාමාවත්තන්තිං(ක.)] පත්යථන්ති. යසක්ො
අග් ධම්මං අරහත්තංපත්යථන්ති.අරහත්යතපත්යත අරහායනවඅකුසයල
ධම්යම පත්යථති, නපි පඤ්ච කාමගුයණ පත්යථති, නපි ද්වාසට්ඨි 
දිට්ඨි තානි පත්යථති, නපි යතධාතුයක කුසයල ධම්යම පත්යථති, නපි
නියාමාවක්කන්තිං පත්යථති, නපිඅග් ධම්මංඅරහත්තංපත්යථති.පත්ථනා
සමතික්කන්යතො අරහා වුද්ධිපාරිහානිවීතිවත්යතො [වුද්ධිපාරිහානිං
වීතිවත්යතො (සී.)]. යසො වුට්ඨවායසො චිණ්ණචරයණො…යප.…
ජාතිජරාමරණසංසායරො නත්ථි තස්ස පුනබ්ෙයවොති – සුද්ධිං අසුද්ධින්ති
අපත්ථයායනො. 

වි යතො ෙය  සන්තිමනුග් හාොති. වි යතොති සුද්ධිඅසුද්ධියා ආරයතො
අස්ස විරයතො පටිවිරයතො නික්ෙන්යතො නිස්සයටො විප්පමුත්යතො 

විසඤ්ඤුත්යතො, විමරියාදිකයතන යචතසා විහරතීති – විරයතො. ෙය ති
චයරයය විචයරයය විහයරයය ඉරියයයය වත්යත්ය පායලයය යයපයය

යායපයයාති – විරයතො චයර. සන්තිමනුග් හාොති සන්තියයො වුච්චන්ති
ද්වාසට්ඨි දිට්ඨි තානි දිට්ඨිසන්තියයො අ ණ්හන්යතො අපරාමසන්යතො
අනභිනිවිසන්යතොති–විරයතොචයරසන්තිමනුග් හාය. 

යතනාහ ෙ වා– 

‘‘සීලබ්බතංවාපිපහායසබ්බං, කම්මඤ්චසාවජ්ජනවජ්ජයමතං; 
සුද්ධිං අසුද්ධින්ති අපත්ථයායනො, විරයතො චයර 
සන්තිමනුග් හායා’’ති. 

136. 

තමූපනිස්සාෙ ජිගුච්ඡිතංවා, අථවාපිදිට්ඨංවසුතංමුතං වා; 

උද්ධංස ාසුද්ධිමනුත්ථුනන්ති, අවීතතණ්හායස භවාභයවසු.  
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තමූපනිස්සාෙ ජිගුච්ඡිතං වාති. සන්යතයක සමණබ්රාහ්මණා
තයපොජිගුච්ඡවාදා තයපොජිගුච්ඡසාරා තයපොජිගුච්ඡනිස්සිතා ආනිස්සිතා 
අල්ලීනාඋප තාඅජ්යඣොසිතාඅධිමුත්තාති–තමූපනිස්සායජිගුච්ඡිතංවා. 

අථ වාපි දිට්ඨං ව සුතං මුතං වාති. දිට්ඨං වා දිට්ඨසුද්ධිං වා සුතං වා
සුතසුද්ධිං වා මුතං වා මුතසුද්ධිං වා නිස්සාය උපනිස්සාය  ණ්හිත්වා
පරාමසිත්වාඅභිනිවිසිත්වාති–අථවාපිදිට්ඨංව සුතංමුතංවා. 

උද්ධංස ා සුද්ධිමනුත්ථුනන්තීති. සන්යතයක සමණබ්රාහ්මණා
උද්ධංසරාවාදා. කතයම යත සමණබ්රාහ්මණා උද්ධංසරාවාදා? යය යත
සමණබ්රාහ්මණා අච්චන්තසුද්ධිකා, සංසාරසුද්ධිකා, අකිරියදිට්ඨිකා, 
සස්සතවාදා–ඉයමයතසමණබ්රාහ්මණාඋද්ධංසරාවාදා.යතසංසායරසුද්ධිං
විසුද්ධිං පරිසුද්ධිං, මුත්තිං විමුත්තිං පරිමුත්තිං ථුනන්ති වදන්ති කයථන්ති
ෙණන්ති දීපයන්තියවොහරන්තීති–උද්ධංසරාසුද්ධිමනුත්ථුනන්ති. 

අවීතතණ්හායස භවාභයවසූති. තණ්හාති රූපතණ්හා සද්දතණ්හා

 න්ධතණ්හා රසතණ්හා ය ොට්ඨබ්බතණ්හා ධම්මතණ්හා. භවාභයවසූති
ෙවාෙයව කම්මෙයව පුනබ්ෙයව කාමෙයව, කම්මෙයව කාමෙයව
පුනබ්ෙයව රූපෙයව, කම්මෙයව රූපෙයව පුනබ්ෙයව අරූපෙයව, 
කම්මෙයව අරූපෙයව පුනබ්ෙයව පුනප්පුනබ්ෙයව පුනප්පුන තියා
පුනප්පුනඋපපත්තියා පුනප්පුනපටිසන්ධියා 
පුනප්පුනඅත්තොවාභිනිබ්බත්තියා අවීතතණ්හා අවි තතණ්හා 
අචත්තතණ්හා අවන්තතණ්හා අමුත්තතණ්හා අප්පහීනතණ්හා
අප්පටිනිස්සට්ඨතණ්හාති – අවීතතණ්හායසෙවාෙයවසු. 

යතනාහ ෙ වා– 

‘‘තමූපනිස්සාය ජිගුච්ඡිතංවා, අථවාපි දිට්ඨංවසුතංමුතංවා; 
උද්ධංසරාසුද්ධිමනුත්ථුනන්ති, අවීතතණ්හායස ෙවාෙයවසූ’’ති. 

137. 

පත්ථෙමානස්සහිජප්පිතානි, පයවධිතංවාපි පකප්පියතසු; 

චුතූපපායතොඉධෙස්සනත්ථි, සයකනයවයධෙය කුහිංවජප්යප. 

පත්ථෙමානස්ස හි ජප්පිතානීති. පත්ථනා වුච්චති තණ්හා. යයො රාය ො

සාරාය ො…යප.… අභිජ්ඣා යලොයෙො අකුසලමූලං. පත්ථෙමානස්සාති
පත්ථයමානස්ස ඉච්ඡමානස්ස සාදියමානස්ස පිහයමානස්ස

අභිජප්පයමානස්සාති – පත්ථයමානස්ස හි. ජප්පිතානීති. ජප්පනා වුච්චති
තණ්හා. යයොරාය ොසාරාය ො…යප.…අභිජ්ඣායලොයෙොඅකුසලමූලන්ති–
පත්ථයමානස්සහි ජප්පිතානි. 
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පයවධිතං වාපි පකප්පියතසූති. පකප්පනාති ද්යව පකප්පනා –
තණ්හාපකප්පනා ච දිට්ඨිපකප්පනා ච…යප.… අයං

තණ්හාපකප්පනා…යප.… අයං දිට්ඨිපකප්පනා. පයවධිතං වාපි 

පකප්පියතසූති. පකප්පිතං වත්ථුං අච්යඡදසඞ්කියනොපි යවයධන්ති, 
අච්ඡිජ්ජන්යතපි යවයධන්ති, අච්ඡින්යනපි යවයධන්ති; පකප්පිතං වත්ථුං
විපරිණාමසඞ්කියනොපි යවයධන්ති, විපරිණමන්යතපි යවයධන්ති, 
විපරිණයතපි යවයධන්ති පයවයධන්ති සම්පයවයධන්තීති – පයවධිතං වාපි
පකප්පියතසු. 

චුතූපපායතොඉධෙස්සනත්ථීති. ෙස්සාතිඅරහයතොඛීණාසවස්ස.යස්ස
 මනං ආ මනං  මනා මනං කාලං ති ෙවාෙයවො චුති ච උපපත්ති ච
නිබ්බත්තිචයෙයදොචජාතිචජරාමරණඤ්චනත්ථිනසන්ති නසංවිජ්ජන්ති
නුපලබ්ෙන්ති, පහීනාසමුච්ඡින්නාවූපසන්තාපටිපස්සද්ධා අෙබ්බුප්පත්තිකා 
ඤාණග්ගිනාදඩ් ාති–චුතූපපායතොඉධයස්ස නත්ථි. 

ස යකනයවයධෙයකුහිං ව ජප්යපති. යසො යකන රාය නයවයධයය, 
යකන යදොයසන යවයධයය, යකන යමොයහන යවයධයය, යකන මායනන
යවයධයය, කාය දිට්ඨියා යවයධයය, යකන උද්ධච්යචන යවයධයය, කාය
විචිකිච්ඡාය යවයධයය, යකහි අනුසයයහි යවයධයය – රත්යතොති වා
දුට්යඨොති වා මූළ්යහොති වා විනිබද්යධොති වා පරාමට්යඨොති වා 
වික්යෙප යතොතිවාඅනිට්ඨඞ් යතොතිවාථාම යතොතිවා.යතඅභිසඞ්ොරා
පහීනා; අභිසඞ්ොරානංපහීනත්තා තියායකනයවයධයය–යනරයියකොති
වා තිරච්ඡානයයොනියකොති වා යපත්තිවිසයියකොති වා මනුස්යසොති වා
යදයවොති වා රූපීති වා අරූපීති වා සඤ්ඤීති වා අසඤ්ඤීති වා
යනවසඤ්ඤීනාසඤ්ඤීති වා, යසො යහතු නත්ථි පච්චයයො නත්ථි කාරණං
නත්ථි යයන යවයධයය පයවයධයය සම්පයවයධයයාති – ස යකන

යවයධයය. කුහිංව ජප්යපති කුහිං වා ජප්යපයය කිම්හි ජප්යපයය, කත්ථ
ජප්යපයයපජප්යපයයඅභිජප්යපයයාති – සයකනයවයධයයකුහිංවජප්යප. 

යතනාහෙ වා– 

‘‘පත්ථයමානස්සහිජප්පිතානි, පයවධිතංවාපිපකප්පියතසු; 
චුතූපපායතො ඉධ යස්ස නත්ථි, ස යකන යවයධයය කුහිං ව 
ජප්යප’’ති. 

138. 

ෙමාහුධම්මංප මන්තිඑයක, තයමවහීනන්තිපනාහු අඤ්යඤ; 

සච්යෙොනුවායදොකතයමොඉයමසං, සබ්යබවහීයම කුසලාවදානා. 

ෙමාහුධම්මංප මන්තිඑයකති.යංධම්මං දිට්ඨිංපටිපදංමග් ංඑයක
සමණබ්රාහ්මණා ‘‘ඉදංපරමං අග් ංයසට්ඨංවිසිට්ඨං පායමොක්ෙංඋත්තමං



ඛුද්දකනිකායය මහානිද්යදසපාළි අට්ඨකවග්ය ො 
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පවර’’න්ති, එවමාහංසු එවං කයථන්ති එවං ෙණන්ති එවං දීපයන්ති එවං
යවොහරන්තීති–යමාහුධම්මංපරමන්තිඑයක. 

තයමවහීනන්තිපනාහුඅඤ්යඤතිතයමව ධම්මංදිට්ඨිංපටිපදංමග් ං
එයකසමණබ්රාහ්මණා‘‘හීනංඑතං, නිහීනංඑතං, ඔමකං එතං, ලාමකංඑතං, 
ඡතුක්කං එතං, පරිත්තකං එත’’න්ති, එවමාහංසු එවං කයථන්ති එවං 
ෙණන්ති එවං දීපයන්ති එවං යවොහරන්තීති – තයමව හීනන්ති පනාහු
අඤ්යඤ. 

සච්යෙො නු වායදො කතයමො ඉයමසන්ති. ඉයමසං සමණබ්රාහ්මණානං
වායදො කතයමො සච්යචො තච්යඡො තයථො භූයතො යාථායවො අවිපරීයතොති –
සච්යචොනු වායදොකතයමොඉයමසං. 

සබ්යබවහීයමකුසලාවදානාති.සබ්යබවියම සමණබ්රාහ්මණාකුසලවාදා
පණ්ඩිතවාදා ථිරවාදා ඤායවාදා යහතුවාදා ලක්ෙණවාදා කාරණවාදා 
ඨානවාදාසකායලද්ධියාති–සබ්යබවහීයමකුසලාවදානා. 

යතනාහ යසොනිම්මියතො– 

‘‘යමාහුධම්මංපරමන්තිඑයක, තයමවහීනන්තිපනාහුඅඤ්යඤ; 
සච්යචො නු වායදො කතයමො ඉයමසං, සබ්යබව හීයම
කුසලාවදානා’’ති. 

139. 

සකඤ්හිධම්මංපරිපුණ්ණමාහු, අඤ්ඤස්සධම්මං පනහීනමාහු; 

එවම්පිවිග් ය්හවිවාදෙන්ති, සකංසකං සම්මුතිමාහුසච්ෙං. 

සකඤ්හිධම්මංපරිපුණ්ණමාහූතිසකං ධම්මංදිට්ඨිංපටිපදංමග් ංඑයක
සමණබ්රාහ්මණා ‘‘ඉදං සමත්තං පරිපුණ්ණං අයනොම’’න්ති, 
එවමාහංසු…යප.…එවංයවොහරන්තීති–සකඤ්හිධම්මංපරිපුණ්ණමාහු. 

අඤ්ඤස්ස ධම්මං පන හීනමාහූති. අඤ්ඤස්ස ධම්මං දිට්ඨිං පටිපදං 
මග් ං එයක සමණබ්රාහ්මණා ‘‘හීනං එතං, නිහීනං එතං, ඔමකං එතං, 
ලාමකං එතං, ඡතුක්කං එතං, පරිත්තකං එත’’න්ති, එවමාහංසු එවං
කයථන්ති එවං ෙණන්ති එවං දීපයන්ති එවං යවොහරන්තීති – අඤ්ඤස්ස
ධම්මංපනහීනමාහු. 

එවම්පිවිග් ය්හවිවාදෙන්තීතිඑවං  යහත්වාඋග් යහත්වා ණ්හිත්වා
පරාමසිත්වා අභිනිවිසිත්වා විවාදයන්ති, කලහං කයරොන්ති, ෙණ්ඩනං
කයරොන්ති, විග් හං කයරොන්ති, විවාදං කයරොන්ති, යමධ ං කයරොන්ති – 
‘‘න ත්වං ඉමං ධම්මවිනයං ආජානාසි…යප.… නිබ්යබයඨහි වා සයච
පයහොසී’’ති–එවම්පි විග් ්හවිවාදයන්ති. 
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සකංසකංසම්මුතිමාහුසච්ෙන්ති. ‘‘සස්සයතොයලොයකො, ඉදයමවසච්චං
යමො මඤ්ඤ’’න්ති–සකංසකංසම්මුතිමාහුසච්චං. ‘‘අසස්සයතොයලොයකො 
…යප.…යනවයහොතිනනයහොතිතථා යතොපරංමරණා, ඉදයමවසච්චං
යමො මඤ්ඤ’’න්ති–සකංසකංසම්මුතිමාහුසච්චං. 

යතනාහෙ වා– 

‘‘සකඤ්හිධම්මංපරිපුණ්ණමාහු, අඤ්ඤස්සධම්මංපනහීනමාහු; 
එවම්පිවිග් ්හවිවාදයන්ති, සකංසකංසම්මුතිමාහු සච්ච’’න්ති. 

140. 

ප ස්ස යෙවම්භයියතනහීයනො, නයකොචිධම්යමසුවියසසිඅස්ස; 

පුථූහිඅඤ්ඤස්සවදන්තිධම්මං, නිහීනයතො සම්හිදළ්හංවදානා. 

ප ස්ස යෙ වම්භයියතන හීයනොති පරස්ස යච වම්ෙයිතකාරණා
නින්දිතකාරණා  රහිතකාරණා උපවදිතකාරණා පයරො බායලො යහොති
හීයනො නිහීයනො ඔමයකො ලාමයකො ඡතුක්යකො පරිත්යතොති – පරස්ස යච
වම්ෙයියතනහීයනො. 

න යකොචි ධම්යමසු වියසසි අස්සාති. ධම්යමසු න යකොචි අග්ය ො
යසට්යඨො විසිට්යඨො පායමොක්යෙො උත්තයමො පවයරො අස්සාති – න යකොචි
ධම්යමසුවියසසිඅස්ස. 

පුථූ හිඅඤ්ඤස්සවදන්තිධම්මං, නිහීනයතොති.බහුකාපිබහූනංධම්මං 
වදන්ති උපවදන්ති නින්දන්ති  රහන්ති හීනයතො නිහීනයතො ඔමකයතො
ලාමකයතො ඡතුක්කයතො පරිත්තයතො, බහුකාපි එකස්ස ධම්මං වදන්ති
උපවදන්තිනින්දන්ති රහන්තිහීනයතො නිහීනයතොඔමකයතොලාමකයතො
ඡතුක්කයතො පරිත්තයතො, එයකොපි බහූනං ධම්මං වදති උපවදති නින්දති
 රහතිහීනයතොනිහීනයතොඔමකයතොලාමකයතොඡතුක්කයතොපරිත්තයතො, 
එයකොපිඑකස්ස ධම්මංවදතිඋපවදතිනින්දති රහතිහීනයතොනිහීනයතො
ඔමකයතොලාමකයතොඡතුක්කයතො පරිත්තයතොති–පුථූහිඅඤ්ඤස්සවදන්ති
ධම්මං. 

නිහීනයතො සම්හි දළ්හං වදානාති. ධම්යමො සකායනං, දිට්ඨි සකායනං, 
පටිපදා සකායනං, මග්ය ො සකායනං, සකායයන දළ්හවාදා ථිරවාදා 
බලිකවාදා අට්ඨිතවාදාති–නිහීනයතොසම්හිදළ්හංවදානා. 

යතනාහෙ වා– 

‘‘පරස්ස යචවම්ෙයියතනහීයනො, නයකොචිධම්යමසු වියසසිඅස්ස; 
පුථූහිඅඤ්ඤස්සවදන්තිධම්මං, නිහීනයතොසම්හිදළ්හං වදානා’’ති. 
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141. 

සද්ධම්මපූජාපි [සද්ධම්මපූජා ච (සී. සයා.)] පනා තයථව, ෙථා 

පසංසන්තිසකාෙනානි; 

සබ්යබව වාදා [සබ්යබ පවාදා (සයා.)] තථිො [තථි වා (බහූසු)] 

භයවෙයං, සුද්ධීහියනසං පච්ෙත්තයමව. 

සද්ධම්මපූජාපි පනා තයථවාති. කතමා සද්ධම්මපූජා? සකං සත්ථාරං
සක්කයරොති රුංකයරොති මායනති පූයජති ‘‘අයංසත්ථාසබ්බඤ්ඤූ’’ති–
අයංසද්ධම්මපූජා.සකංධම්මක්ොනංසකං ණං සකංදිට්ඨිංසකංපටිපදං
සකං මග් ං සක්කයරොති  රුං කයරොති මායනති පූයජති ‘‘අයං මග්ය ො

නියයානියකො’’ති – අයං සද්ධම්මපූජා. සද්ධම්මපූජාපි පනා තයථවාති
සද්ධම්මපූජා තථා තච්ඡා භූතා යාථාවා අවිපරීතාති – සද්ධම්මපූජාපි පනා
තයථව. 

ෙථා පසංසන්ති සකාෙනානීති. ධම්යමො සකායනං දිට්ඨි සකායනං
පටිපදා සකායනං මග්ය ො සකායනං, සකායනානි පසංසන්ති යථොයමන්ති 
කිත්යතන්තිවණ්යණන්තීති–යථාපසංසන්තිසකායනානි. 

සබ්යබව වාදා තථිො භයවෙයන්ති සබ්යබව වාදා තථා තච්ඡා භූතා
යාථාවාඅවිපරීතාෙයවයයන්ති–සබ්යබවවාදාතථියා ෙයවයයං. 

සුද්ධී හි යනසං පච්ෙත්තයමවාති. පච්චත්තයමව යතසං
සමණබ්රාහ්මණානං සුද්ධිවිසුද්ධිපරිසුද්ධි, මුත්තිවිමුත්තිපරිමුත්තීති–සුද්ධී
හියනසං පච්චත්තයමව. 

යතනාහෙ වා– 

‘‘සද්ධම්මපූජාපිපනාතයථව, යථාපසංසන්තිසකායනානි; 
සබ්යබවවාදාතථියාෙයවයයං, සුද්ධීහියනසං පච්චත්තයමවා’’ති. 
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න බ්රාහ්මණස්සප යනෙයමත්ථි, ධම්යමසුනිච්යඡෙය සමුග් හීතං; 

තස්මා විවාදානි උපාතිවත්යතො, න හි යසට්ඨයතො පස්සති

ධම්මමඤ්ඤං. 

න බ්රාහ්මණස්ස ප යනෙයමත්ථීති. නාති පටික්යෙයපො. බ්රාහ්මයණොති 
සත්තන්නං ධම්මානං බාහිතත්තා බ්රාහ්මයණො…යප.… අසියතො තාදි

පවුච්චයත ස බ්රහ්මා. න බ්රාහ්මණස්ස ප යනෙයමත්ථීති බ්රාහ්මණස්ස
පරයනයයතා නත්ථි, බ්රාහ්මයණො න පරයනයයයො, න පරපත්තියයො, න 
පරපච්චයයො, න පරපටිබද්ධගූ [පරපටිබන්ධගූ (ක.)] ජානාති පස්සති
අසම්මූළ්යහො සම්පජායනො පටිස්සයතො. ‘‘සබ්යබ සඞ්ොරා අනිච්චා’’ති 
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බ්රාහ්මණස්ස පරයනයයතා නත්ථි, බ්රාහ්මයණො න පරයනයයයො, න
පරපත්තියයො, න පරපච්චයයො, න පරපටිබද්ධගූ ජානාති පස්සති
අසම්මූළ්යහො සම්පජායනො පටිස්සයතො. ‘‘සබ්යබ සඞ්ොරා
දුක්ො’’ති…යප.… ‘‘යං කිඤ්චි සමුදයධම්මං සබ්බං තං
නියරොධධම්ම’’න්ත්න්ත්ති බ්රාහ්මණස්සපරයනයයතානත්ථි, බ්රාහ්මයණොන
පරයනයයයො, න පරපත්තියයො, න පරපච්චයයො, න පරපටිබද්ධගූ ජානාති
පස්සති අසම්මූළ්යහො සම්පජායනො පටිස්සයතොති – න බ්රාහ්මණස්ස
පරයනයයමත්ථි. 

ධම්යමසු නිච්යඡෙය සමුග් හීතන්ති. ධම්යමසූති ද්වාසට්ඨියා

දිට්ඨි යතසු. නිච්යඡෙයාති නිච්ඡිනිත්වා විනිච්ඡිනිත්වා විචිනිත්වා 
පවිචිනිත්වා තුලයිත්වා තීරයිත්වා විොවයිත්වා විභූතංකත්වා. ඔධිග් ායහො 
බිලග් ායහො වරග් ායහො යකොට්ඨාසග් ායහො උච්චයග් ායහො
සමුච්චයග් ායහො ‘‘ඉදං සච්චං තථං භූතං යාථාවං අවිපරීත’’න්ති  හිතං
පරාමට්ඨංඅභිනිවිට්ඨංඅජ්යඣොසිතං අධිමුත්තංනත්ථිනසන්තිනසංවිජ්ජති
නුපලබ්ෙති, පහීනං සමුච්ඡින්නං වූපසන්තං පටිපස්සද්ධං අෙබ්බුප්පත්තිකං
ඤාණග්ගිනාදඩ් න්ති–ධම්යමසු නිච්යඡයයසමුග් හීතං. 

තස්මා විවාදානි උපාතිවත්යතොති. තස්මාති තස්මා තංකාරණා තංයහතු
තප්පච්චයා තංනිදානා දිට්ඨිකලහානි දිට්ඨිෙණ්ඩනානි දිට්ඨිවිග් හානි
දිට්ඨිවිවාදානිදිට්ඨියමධ ානි උපාතිවත්යතොඅතික්කන්යතොසමතික්කන්යතො
වීතිවත්යතොති–තස්මාවිවාදානි උපාතිවත්යතො. 

න හි යසට්ඨයතො පස්සති ධම්මමඤ්ඤන්ති. අඤ්ඤං සත්ථාරං
ධම්මක්ොනං ණංදිට්ඨිංපටිපදංමග් ංඅඤ්ඤත්රසතිපට්ඨායනහි, අඤ්ඤත්ර
සම්මප්පධායනහි, අඤ්ඤත්ර ඉද්ධිපායදහි, අඤ්ඤත්ර ඉන්ද්රියයහි, අඤ්ඤත්ර
බයලහි, අඤ්ඤත්ර යබොජ්ඣඞ්ය හි, අඤ්ඤත්ර අරියා අට්ඨඞ්ගිකා මග් ා, 
අග් ං යසට්ඨං විසිට්ඨං පායමොක්ෙං උත්තමං පවරං ධම්මං න පස්සති න
දක්ෙතිනඔයලොයකතිනනිජ්ඣායති න උපපරික්ෙතීති–නහියසට්ඨයතො
පස්සතිධම්මමඤ්ඤං. 

යතනාහෙ වා– 

‘‘නබ්රාහ්මණස්සපරයනයයමත්ථි, ධම්යමසුනිච්යඡයය සමුග් හීතං; 
තස්මා විවාදානි උපාතිවත්යතො, න හි යසට්ඨයතො පස්සති 
ධම්මමඤ්ඤ’’න්ති. 

143. 

ජානාමිපස්සාමිතයථවඑතං, දිට්ඨොඑයක පච්යෙන්තිසුද්ධිං; 

අදක්ඛි යෙ කිඤ්හි තුමස්ස යතන, අතිසිත්වා අඤ්යඤන වදන්ති

සුද්ධිං. 
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ජානාමි පස්සාමි තයථව එතන්ති. ජානාමීති පරචිත්තඤායණන 
[පරචිත්තවිජානනඤායණන (සී.) අට්ඨකථා ඔයලොයකතබ්බා] වා ජානාමි, 

පුබ්යබනිවාසානුස්සතිඤායණන වා ජානාමි. පස්සාමීති මංසචක්ඛුනා වා

පස්සාමි, දිබ්යබන චක්ඛුනා වා පස්සාමි. තයථවඑතන්ති එතංතථංතච්ඡං
භූතංයාථාවංඅවිපරීතන්ති–ජානාමිපස්සාමිතයථවඑතං. 

දිට්ඨො එයක පච්යෙන්ති සුද්ධින්ති. දිට්ඨියා එයක සමණබ්රාහ්මණා
සුද්ධිංවිසුද්ධිංපරිසුද්ධිං, මුත්තිං විමුත්තිංපරිමුත්තිංපච්යචන්ති.‘‘සස්සයතො
යලොයකො, ඉදයමවසච්චංයමො මඤ්ඤ’’න්ති දිට්ඨියාඑයකසමණබ්රාහ්මණා
සුද්ධිං විසුද්ධිං පරිසුද්ධිං, මුත්තිං විමුත්තිං පරිමුත්තිං පච්යචන්ති.
‘‘අසස්සයතොයලොයකො…යප.…යනව යහොතිනනයහොතිතථා යතොපරං
මරණා, ඉදයමව සච්චං යමො මඤ්ඤ’’න්ති දිට්ඨියා එයක සමණබ්රාහ්මණා
සුද්ධිංවිසුද්ධිංපරිසුද්ධිං, මුත්තිංවිමුත්තිංපරිමුත්තිං පච්යචන්තීති–දිට්ඨියා
එයකපච්යචන්තිසුද්ධිං. 

අදක්ඛි යෙ කිඤ්හි තුමස්ස යතනාති. අදක්ඛීති පරචිත්තඤායණන වා
අදක්ඛි, පුබ්යබනිවාසානුස්සතිඤායණනවාඅදක්ඛි, මංසචක්ඛුනාවාඅදක්ඛි, 

දිබ්යබනචක්ඛුනා වාඅදක්ඛීති–අදක්ඛියච. කිඤ්හිතුමස්සයතනාති.තස්ස 
යතනදස්සයනනකිංකතං? නදුක්ෙපරිඤ්ඤාඅත්ථි, නසමුදයස්සපහානං
අත්ථි, න මග් ොවනා අත්ථි, න  ලසච්ඡිකිරියා අත්ථි, න රා ස්ස 
සමුච්යඡදපහානං අත්ථි, නයදොසස්සසමුච්යඡදපහානං අත්ථි, නයමොහස්ස
සමුච්යඡදපහානං අත්ථි, න කියලසානං සමුච්යඡදපහානං අත්ථි, න
සංසාරවට්ටස්ස උපච්යඡයදොඅත්ථීති–අදක්ඛියචකිඤ්හිතුමස්සයතන. 

අතිසිත්වා අඤ්යඤන වදන්ති සුද්ධින්ති යත තිත්ථියා සුද්ධිමග් ං
විසුද්ධිමග් ංපරිසුද්ධිමග් ංයවොදාතමග් ං පරියවොදාතමග් ංඅතික්කමිත්වා
සමතික්කමිත්වා වීතිවත්තිත්වා අඤ්ඤත්ර සතිපට්ඨායනහි, අඤ්ඤත්ර
සම්මප්පධායනහි, අඤ්ඤත්ර ඉද්ධිපායදහි, අඤ්ඤත්ර ඉන්ද්රියයහි, අඤ්ඤත්ර
බයලහිඅඤ්ඤත්රයබොජ්ඣඞ්ය හි, අඤ්ඤත්රඅරියා අට්ඨඞ්ගිකාමග් ාසුද්ධිං
විසුද්ධිං පරිසුද්ධිං, මුත්තිං විමුත්තිං පරිමුත්තිං වදන්ති කයථන්ති ෙණන්ති
දීපයන්තියවොහරන්තීති.එවම්පිඅතිසිත්වා අඤ්යඤන වදන්තිසුද්ධිං. 

අථ වා බුද්ධා ච බුද්ධසාවකා ච පච්යචකබුද්ධා ච යතසං තිත්ථියානං
අසුද්ධිමග් ං අවිසුද්ධිමග් ං අපරිසුද්ධිමග් ං අයවොදාතමග් ං 
අපරියවොදාතමග් ං අතික්කමිත්වා සමතික්කමිත්වා වීතිවත්තිත්වා චතූහි 
සතිපට්ඨායනහි චතූහි සම්මප්පධායනහි චතූහි ඉද්ධිපායදහි පඤ්චහි
ඉන්ද්රියයහි පඤ්චහිබයලහිසත්තහියබොජ්ඣඞ්ය හිඅරියයනඅට්ඨඞ්ගියකන
මග්ය න සුද්ධිං විසුද්ධිං පරිසුද්ධිං, මුත්තිං විමුත්තිං පරිමුත්තිං වදන්ති
කයථන්තිෙණන්තිදීපයන්තියවොහරන්තීති–එවම්පිඅතිසිත්වාඅඤ්යඤන 
වදන්තිසුද්ධිං. 
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යතනාහෙ වා– 

‘‘ජානාමිපස්සාමිතයථවඑතං, දිට්ඨියාඑයකපච්යචන්ති සුද්ධිං; 
අදක්ඛි යච කිඤ්හි තුමස්ස යතන, අතිසිත්වා අඤ්යඤන වදන්ති 
සුද්ධි’’න්ති. 

144. 

පස්සංනය ො දක්ෙතිනාමරූපං, දිස්වාන වා ඤාෙති [ඤස්සති (සී.

සයා.)] තානියමව; 

කාමංබහුංපස්සතුඅප්පකංවා, නහියතන සුද්ධිංකුසලාවදන්ති. 

පස්සං නය ො දක්ෙති නාමරූපන්ති පස්සං නයරො දක්ෙති
පරචිත්තඤායණන වා පස්සන්යතො, පුබ්යබනිවාසානුස්සතිඤායණන වා
පස්සන්යතො, මංසචක්ඛුනා වා පස්සන්යතො, දිබ්යබන චක්ඛුනා වා
පස්සන්යතොනාමරූපංයයවදක්ෙතිනිච්චයතොසුෙයතොඅත්තයතො, න යතසං
ධම්මානංසමුදයංවා අත්ථඞ් මංවාඅස්සාදංවාආදීනවංවා නිස්සරණංවා
දක්ෙතීති–පස්සංනයරොදක්ෙතිනාමරූපං. 

දිස්වාන වාඤාෙතිතානියමවාති. දිස්වාති පරචිත්තඤායණනවාදිස්වා, 
පුබ්යබනිවාසානුස්සතිඤායණනවාදිස්වා, මංසචක්ඛුනාවා දිස්වා, දිබ්යබන
චක්ඛුනා වා දිස්වා, නාමරූපංයයව දිස්වා ඤායති නිච්චයතො සුෙයතො 
අත්තයතො, න යතසං ධම්මානං සමුදයං වා අත්ථඞ් මං වා අස්සාදං වා
ආදීනවංවා නිස්සරණංවාඤායතීති–දිස්වානවාඤායතිතානියමව. 

කාමං බහුං පස්සතු අප්පකං වාති. කාමං බහුකං වා පස්සන්යතො
නාමරූපංඅප්පකංවානිච්චයතොසුෙයතොඅත්තයතොති–කාමංබහුං පස්සතු
අප්පකංවා. 

න හි යතන සුද්ධිං කුසලා වදන්තීති. කුසලාති යය යත ෙන්ධකුසලා
ධාතුකුසලා ආයතනකුසලා පටිච්චසමුප්පාදකුසලා සතිපට්ඨානකුසලා
සම්මප්පධානකුසලා ඉද්ධිපාදකුසලා ඉන්ද්රියකුසලා බලකුසලා
යබොජ්ඣඞ් කුසලා මග් කුසලා  ලකුසලා නිබ්බානකුසලා, යත කුසලා
පරචිත්තඤායණනවා පුබ්යබනිවාසානුස්සතිඤායණනවා මංසචක්ඛුනා වා
දිබ්යබන චක්ඛුනා වානාමරූපදස්සයනන සුද්ධිං විසුද්ධිං පරිසුද්ධිං මුත්තිං
විමුත්තිං පරිමුත්තිං න වදන්ති න කයථන්ති න ෙණන්ති න දීපයන්ති න 
යවොහරන්තීති–නහියතනසුද්ධිංකුසලාවදන්ති. 

යතනාහෙ වා– 

‘‘පස්සං නයරොදක්ෙතිනාමරූපං, දිස්වානවා ඤායතිතානියමව; 
කාමං බහුං පස්සතු අප්පකං වා, න හි යතන සුද්ධිං කුසලා 
වදන්තී’’ති. 
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145. 

නිවිස්සවාදී නහිසුබ්බිනායෙො, පකප්පිතාදිට්ඨපුය ක්ෙ ායනො; 

ෙං නිස්සියතො තත්ථ සුභං වදායනො, සුද්ධිං වයදො තත්ථ තථද්දසා

යසො. 

නිවිස්සවාදීනහිසුබ්බිනායෙොති. ‘‘සස්සයතොයලොයකො, ඉදයමවසච්චං
යමො මඤ්ඤ’’න්ති නිවිස්සවාදී, ‘‘අසස්සයතො යලොයකො…යප.… යනව
යහොති න න යහොති තථා යතො පරං මරණා, ඉදයමව සච්චං

යමො මඤ්ඤ’’න්ති – නිවිස්සවාදී. න හි සුබ්බිනායෙොති. නිවිස්සවාදී
දුබ්බිනයයො දුප්පඤ්ඤාපයයො [දුප්පඤ්ඤාපියයො (සී.) එවමීදියසසු ඨායනසු] 
දුන්නිජ්ඣාපයයො දුප්යපක්ොපයයො දුප්පසාදයයොති – නිවිස්සවාදී න හි
සුබ්බිනායයො. 

පකප්පිතා දිට්ඨපුය ක්ෙ ායනොති. කප්පිතා පකප්පිතා අභිසඞ්ෙතා
සණ්ඨපිතා දිට්ඨිං පුයරක්ෙයතො කත්වා චරති. දිට්ඨිධයජො දිට්ඨියකතු
දිට්ඨාධිපයතයයයො දිට්ඨියා පරිවාරියතො චරතීති – පකප්පිතා 
දිට්ඨිපුයරක්ෙරායනො. 

ෙං නිස්සියතො තත්ථ සුභං වදායනොති. ෙං නිස්සියතොති යං සත්ථාරං
ධම්මක්ොනං ණංදිට්ඨිංපටිපදං මග් ංනිස්සියතොආනිස්සියතොඅල්ලීයනො 

උප යතො අජ්යඣොසියතො අධිමුත්යතොති – යං නිස්සියතො. තත්ථාති සකාය

දිට්ඨියා සකාය ෙන්තියා සකාය රුචියා සකාය ලද්ධියා. සුභං වදායනොති
සුෙවායදො යසොෙනවායදො පණ්ඩිතවායදො ථිරවායදො ඤායවායදො යහතුවායදො
ලක්ෙණවායදොකාරණවායදොඨානවායදොසකාය ලද්ධියාති–යංනිස්සියතො
තත්ථසුෙංවදායනො. 

සුද්ධිං වයදො තත්ථ තථද්දසා යසොති. සුද්ධිවායදො විසුද්ධිවායදො
පරිසුද්ධිවායදො යවොදාතවායදො පරියවොදාතවායදො. අථ වා සුද්ධිදස්සයනො
විසුද්ධිදස්සයනොපරිසුද්ධිදස්සයනො යවොදාතදස්සයනොපරියවොදාතදස්සයනොති

– සුද්ධිං වායදො. තත්ථාති සකාය දිට්ඨියා සකාය ෙන්තියා සකාය රුචියා 
සකාය ලද්ධියා තථං තච්ඡං භූතං යාථාවං අවිපරීතන්ති අද්දස්ස අදක්ඛි
අපස්සිපටිවිජ්ඣීති– සුද්ධිංවායදොතත්ථතථද්දසායසො. 

යතනාහෙ වා– 

‘‘නිවිස්සවාදීනහිසුබ්බිනායයො, පකප්පිතා දිට්ඨිපුයරක්ෙරායනො; 
යං නිස්සියතො තත්ථ සුෙං වදායනො, සුද්ධිං වයදො තත්ථ තථද්දසා 
යසො’’ති. 

146. 

නබ්රාහ්මයණොකප්පමුයපතිසඞ්ො, නදිට්ඨසාරී නපිඤාණබන්ධු; 
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ඤත්වා ෙ යසො සම්මුතියෙො පුථුජ්ජා, උයපක්ෙතී උග් හණන්ති

මඤ්යඤ. 

න බ්රාහ්මයණොකප්පමුයපතිසඞ්ොති. නාති පටික්යෙයපො. බ්රාහ්මයණොති
සත්තන්නං ධම්මානං බාහිතත්තා බ්රාහ්මයණො…යප.… අසියතො තාදි

පවුච්චයත ස බ්රහ්මා. කප්පාති ද්යව කප්පා – තණ්හාකප්යපො ච
දිට්ඨිකප්යපො ච…යප.… අයං තණ්හාකප්යපො…යප.… අයං දිට්ඨිකප්යපො.
සඞ්ො වුච්චති ඤාණං. යා පඤ්ඤා පජානනා…යප.… අයමොයහො 

ධම්මවිචයයොසම්මාදිට්ඨි. න බ්රාහ්මයණොකප්පමුයපතිසඞ්ොති.බ්රාහ්මයණො
සඞ්ොයජානිත්වා තුලයිත්වාතීරයිත්වාවිොවයිත්වාවිභූතංකත්වා.‘‘සබ්යබ
සඞ්ොරාඅනිච්චා… සබ්යබසඞ්ොරාදුක්ො…යප.…යංකිඤ්චිසමුදයධම්මං
සබ්බංතං නියරොධධම්ම’’න්ත්න්ත්තිසඞ්ොයජානිත්වාතුලයිත්වාතීරයිත්වා
විොවයිත්වා විභූතංකත්වාතණ්හාකප්පංවාදිට්ඨිකප්පං වායනතිනඋයපති 
න උප ච්ඡති න  ණ්හාති න පරාමසති නාභිනිවිසතීති – න බ්රාහ්මයණො
කප්පමුයපති සඞ්ො. 

න දිට්ඨසාරීනපිඤාණබන්ධූති. තස්ස ද්වාසට්ඨි දිට්ඨි තානි පහීනානි
සමුච්ඡින්නානි වූපසන්තානි පටිපස්සද්ධානි අෙබ්බුප්පත්තිකානි
ඤාණග්ගිනා දඩ් ානි. යසො දිට්ඨියා න යායති න නීයති න වු්හති න
සංහරීයති නපි තං දිට්ඨි තං සාරයතො පච්යචති න පච්චා ච්ඡතීති – න 

දිට්ඨිසාරී. නපි ඤාණබන්ධූති අට්ඨසමාපත්තිඤායණන වා 
පඤ්චාභිඤ්ඤාඤායණනවාතණ්හාබන්ධුංවාදිට්ඨිබන්ධුංවානකයරොතින
ජයනතින සඤ්ජයනතිනනිබ්බත්යතති නාභිනිබ්බත්යතතීති–න දිට්ඨිසාරී
නපිඤාණබන්ධු. 

ඤත්වා ෙ යසො සම්මුතියෙො පුථුජ්ජාති. ඤත්වාති ඤත්වා ජානිත්වා
තුලයිත්වා තීරයිත්වා විොවයිත්වා විභූතං කත්වා. ‘‘සබ්යබ සඞ්ොරා
අනිච්චා’’ති ඤත්වා ජානිත්වා තුලයිත්වා තීරයිත්වා විොවයිත්වා විභූතං
කත්වා, ‘‘සබ්යබ සඞ්ොරා දුක්ො’’ති…යප.… ‘‘යං කිඤ්චි සමුදයධම්මං 
සබ්බං තං නියරොධධම්ම’’න්ති ඤත්වා ජානිත්වා තුලයිත්වා තීරයිත්වා

විොවයිත්වා විභූතං කත්වාති – ඤත්වා ච යසො. සම්මුතියෙො වුච්චන්ති 

ද්වාසට්ඨිදිට්ඨි තානිදිට්ඨිසම්මුතියයො. පුථුජ්ජාති පුථුජ්ජයනහිජනිතාවාතා
සම්මුතියයොති – පුථුජ්ජා. පුථු නානාජයනහි ජනිතා වා සම්මුතියයොති
පුථුජ්ජාති–ඤත්වාචයසොසම්මුතියයොපුථුජ්ජා. 

උයපක්ෙතී උග් හණන්ති මඤ්යඤති. අඤ්යඤ තණ්හාවයසන
දිට්ඨිවයසන  ණ්හන්ති පරාමසන්ති අභිනිවිසන්ති. අරහා උයපක්ෙති න 
 ණ්හාතිනපරාමසතිනාභිනිවිසතීති–උයපක්ෙතීඋග් හණන්තිමඤ්යඤ. 

යතනාහෙ වා– 
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‘‘නබ්රාහ්මයණොකප්පමුයපතිසඞ්ො, නදිට්ඨිසාරීනපි ඤාණබන්ධු; 
ඤත්වා ච යසො සම්මුතියයො පුථුජ්ජා, උයපක්ෙතී උග් හණන්ති 
මඤ්යඤ’’ති. 

147. 

විස්සජ්ජ  න්ථානිමුනීධයලොයක, විවාදජායතසුන වග් සාරී; 

සන්යතො අසන්යතසුඋයපක්ෙයකොයසො, අනුග් යහොඋග් හණන්ති

මඤ්යඤ. 

විස්සජ්ජ  න්ථානි මුනීධ යලොයකති.  න්ථාති චත්තායරො  න්ථා –
අභිජ්ඣා කාය න්යථො, බයාපායදො කාය න්යථො, සීලබ්බතපරාමායසො
කාය න්යථො, ඉදංසච්චාභිනියවයසොකාය න්යථො.අත්තයනො දිට්ඨියාරාය ො
අභිජ්ඣා කාය න්යථො, පරවායදසු ආ ායතො අප්පච්චයයො බයාපායදො 
කාය න්යථො, අත්තයනො සීලං වා වතං වා සීලබ්බතං වා පරාමසති
සීලබ්බතපරාමායසො කාය න්යථො, අත්තයනො දිට්ඨිං අභිනියවයසො

කාය න්යථො ඉදංසච්චාභිනියවයසො කාය න්යථො. විස්සජ්ජාති  න්යථ
යවොස්සජ්ජිත්වා විස්සජ්ජ. අථ වා  න්යථ  ධියත  න්ථියත [ ථියත
 ණ්ඨියත (බහූසු) සුද්ධට්ඨකසුත්යත සත්තම ාථාවණ්ණනා
ඔයලොයකතබ්බා] බන්යධ විබන්යධ ආබන්යධ [බද්යධ විබද්යධ ආබද්යධ
(සී.)] ලග්ය  ලග්ගියත පලිබුද්යධ බන්ධයන ය ොටයිත්වා විස්සජ්ජ. යථා
ව්හං වා රථං වා සකටං වා සන්දමානිකංවාසජ්ජං විස්සජ්ජංකයරොන්ති
වියකොයපන්ති; එවයමව  න්යථ යවොස්සජ්ජිත්වා විස්සජ්ජ. අථ වා  න්යථ
 ථියත ණ්ඨියතබන්යධවිබන්යධආබන්යධ ලග්ය ලග්ගියතපලිබුද්යධ

බන්ධයන ය ොටයිත්වා විස්සජ්ජ. මුනීති. යමොනං වුච්චති ඤාණං…යප.… 

සඞ් ජාලමතිච්ච යසො මුනි. ඉධාති ඉමිස්සා දිට්ඨියා…යප.… ඉමස්මිං
මනුස්සයලොයකති–විස්සජ්ජ න්ථානිමුනීධයලොයක. 

විවාදජායතසු න වග් සාරීති. විවාදජායතසු සඤ්ජායතසු නිබ්බත්යතසු
අභිනිබ්බත්යතසු පාතුභූයතසු [විවායද ජායත සඤ්ජායත නිබ්බත්යත
අභිනිබ්බත්යත පාතුභූයත (සී. ක.)] ඡන්දා තිං  ච්ඡන්යතසු යදොසා තිං 
 ච්ඡන්යතසු ෙයා තිං ච්ඡන්යතසුයමොහා තිං ච්ඡන්යතසු නඡන්දා තිං
 ච්ඡති, නයදොසා තිං ච්ඡති, නෙයා තිං ච්ඡති, න යමොහා තිං ච්ඡති, 
නරා වයසන ච්ඡති, නයදොසවයසන ච්ඡති, නයමොහවයසන ච්ඡති, න 
මානවයසන ච්ඡති, නදිට්ඨිවයසන ච්ඡති, නඋද්ධච්චවයසන ච්ඡති, න 
විචිකිච්ඡාවයසන ච්ඡති, නඅනුසයවයසන ච්ඡති, නවග්ය හි ධම්යමහි
යායතිනීයති වු්හතිසංහරීයතීති–විවාදජායතසුනවග් සාරී. 

සන්යතො අසන්යතසු උයපක්ෙයකො යසොති. සන්යතොති රා ස්ස
සන්තත්තා සන්යතො, යදොසස්ස සන්තත්තා සන්යතො, යමොහස්ස සන්තත්තා
සන්යතො…යප.… සබ්බාකුසලාභිසඞ්ොරානං සන්තත්තා සමිතත්තා 
වූපසමිතත්තා විජ්ඣාතත්තා නිබ්බුතත්තා වි තත්තා පටිපස්සද්ධත්තා
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සන්යතො උපසන්යතො වූපසන්යතො නිබ්බුයතො පටිපස්සද්යධොති – සන්යතො. 

අසන්යතසූති අසන්යතසු අනුපසන්යතසු අවූපසන්යතසු අනිබ්බුයතසු

අප්පටිපස්සද්යධසූති – සන්යතො අසන්යතසු. උයපක්ෙයකො යසොති අරහා
ඡළඞ්ගුයපක්ොයසමන්නා යතොචක්ඛුනාරූපංදිස්වායනවසුමයනොයහොති 
න දුම්මයනො උයපක්ෙයකො විහරති සයතො සම්පජායනො. යසොයතන සද්දං
සුත්වා…යප.…කාලං කඞ්ෙතිොවියතොසන්යතොති –සන්යතොඅසන්යතසු
උයපක්ෙයකොයසො. 

අනුග් යහො උග් හණන්ති මඤ්යඤති. අඤ්යඤ තණ්හාවයසන
දිට්ඨිවයසන ණ්හන්යතපරාමසන්යතඅභිනිවිසන්යත.අරහාඋයපක්ෙතින 
 ණ්හාතිනපරාමසතිනාභිනිවිසතීති–අනුග් යහොඋග් හණන්ති මඤ්යඤ. 

යතනාහෙ වා– 

‘‘විස්සජ්ජ න්ථානිමුනීධයලොයක, විවාදජායතසුනවග් සාරී; 
සන්යතොඅසන්යතසුඋයපක්ෙයකොයසො, අනුග් යහොඋග් හණන්ති 
මඤ්යඤ’’ති. 
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පුබ්බාසයවහිත්වානයවඅකුබ්බං, නඡන්දගූයනොපි නිවිස්සවාදී; 

ස විප්පමුත්යතො දිට්ඨ යතහි ධීය ො, න ලිම්පති යලොයක

අනත්ත  හී. 

පුබ්බාසයව හිත්වා නයව අකුබ්බන්ති. පුබ්බාසවා වුච්චන්ති අතීතා
රූපයවදනාසඤ්ඤාසඞ්ොරවිඤ්ඤාණා. අතීයත සඞ්ොයර ආරබ්ෙ යය 
කියලසාඋප්පජ්යජයයංයතකියලයසහිත්වාචජිත්වාපරිච්චජිත්වාපජහිත්වා 
වියනොයදත්වාබයන්තිංකරිත්වාඅනොවං යමත්වාති–පුබ්බාසයවහිත්වා. 

නයව අකුබ්බන්ති නවා වුච්චන්ති පච්චුප්පන්නා 
රූපයවදනාසඤ්ඤාසඞ්ොරවිඤ්ඤාණා. පච්චුප්පන්යන සඞ්ොයර ආරබ්ෙ
ඡන්දං [ෙන්තිං (ක.)] අකුබ්බමායනො යපමං අකුබ්බමායනො රා ං
අකුබ්බමායනො අජනයමායනො අසඤ්ජනයමායනො අනිබ්බත්තයමායනො 
අනභිනිබ්බත්තයමායනොති–පුබ්බාසයවහිත්වානයවඅකුබ්බං. 

න ඡන්දගූ යනොපි නිවිස්සවාදීති. න ඡන්දා තිං  ච්ඡති, න යදොසා තිං
 ච්ඡති, නයමොහා තිං ච්ඡති, නෙයා තිං ච්ඡති, නරා වයසන ච්ඡති, 
නයදොසවයසන ච්ඡති, න යමොහවයසන ච්ඡති, නමානවයසන ච්ඡති, න
දිට්ඨිවයසන  ච්ඡති, න උද්ධච්චවයසන  ච්ඡති, න විචිකිච්ඡාවයසන
 ච්ඡති, න අනුසයවයසන  ච්ඡති, න වග්ය හි ධම්යමහි යායති නීයති

වු්හති න සංහරීයතීති – න ඡන්දගූ. යනොපි නිවිස්සවාදීති ‘‘සස්සයතො
යලොයකො, ඉදයමව සච්චං යමො මඤ්ඤ’’න්ති න නිවිස්සවාදී…යප.…
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‘‘යනව යහොති න න යහොති තථා යතො පරං මරණා, ඉදයමව සච්චං 
යමො මඤ්ඤ’’න්තිනනිවිස්සවාදීති–නඡන්දගූයනොපිනිවිස්සවාදී. 

ස විප්පමුත්යතො දිට්ඨ යතහි ධීය ොති තස්ස ද්වාසට්ඨි දිට්ඨි තානි
පහීනානි සමුච්ඡින්නානි වූපසන්තානි පටිපස්සද්ධානි අෙබ්බුප්පත්තිකානි
ඤාණග්ගිනා දඩ් ානි. යසො දිට්ඨි යතහි විප්පමුත්යතො විසඤ්ඤුත්යතො

විමරියාදිකයතන යචතසා විහරති. ධීය ොති ධීයරො පණ්ඩියතො පඤ්ඤවා
බුද්ධිමාඤාණීවිොවීයමධාවීති–ස විප්පමුත්යතොදිට්ඨි යතහිධීයරො. 

න ලිම්පති යලොයක අනත්ත  හීති. යලපාති ද්යව යලපා –
තණ්හායලයපො ච දිට්ඨියලයපො ච…යප.… අයං තණ්හායලයපො …යප.…
අයං දිට්ඨියලයපො. තස්ස තණ්හායලයපො පහීයනො, දිට්ඨියලයපො
පටිනිස්සට්යඨො; තස්ස තණ්හායලපස්ස පහීනත්තා, දිට්ඨියලපස්ස 
පටිනිස්සට්ඨත්තා අපායයලොයක න ලිම්පති, මනුස්සයලොයක න ලිම්පති, 
යදවයලොයකන ලිම්පති, ෙන්ධයලොයකනලිම්පති, ධාතුයලොයකනලිම්පති, 
ආයතනයලොයක න ලිම්පති න පලිම්පති න උපලිම්පති, අලිත්යතො
අපලිත්යතො අනුපලිත්යතො නික්ෙන්යතො නිස්සයටො විප්පමුත්යතො
විසඤ්ඤුත්යතොවිමරියාදිකයතනයචතසාවිහරතීති–නලිම්පති යලොයක. 

අනත්ත  හීති ද්වීහි කාරයණහි අත්තානං  රහති – කතත්තා ච
අකතත්තාච.කථංකතත්තාචඅකතත්තාචඅත්තානං රහති? ‘‘කතංයම 
කායදුච්චරිතං, අකතංයමකායසුචරිත’’න්තිඅත්තානං රහති. ‘‘කතංයම 
වචීදුච්චරිතං…යප.… කතං යම මයනොදුච්චරිතං … කයතො යම 
පාණාතිපායතො…යප.… කතා යම මිච්ඡාදිට්ඨි, අකතා යම සම්මාදිට්ඨී’’ති
අත්තානං රහති. එවංකතත්තාචඅකතත්තාචඅත්තානං රහති. 

අථ වා ‘‘සීයලසුම්හි න පරිපූරකාරී’’ති අත්තානං  රහති. 
‘‘ඉන්ද්රියයසුම්හි අගුත්තද්වායරො’’ති… ‘‘යෙොජයනම්හි අමත්තඤ්ඤූ’’ති… 
‘‘ජා රියම්හි අනනුයුත්යතො’’ති… ‘‘න සතිසම්පජඤ්යඤනාම්හි
සමන්නා යතො’’ති… ‘‘අොවිතා යම චත්තායරො සතිපට්ඨානා’’ති…
‘‘අොවිතා යම චත්තායරො සම්මප්පධානා’’ති… ‘‘අොවිතා යම චත්තායරො
ඉද්ධිපාදා’’ති… ‘‘අොවිතානි යම පඤ්චින්ද්රියානී’’ති… ‘‘අොවිතානි යම
පඤ්චබලානී’’ති…‘‘අොවිතායමසත්ත යබොජ්ඣඞ් ා’’ති…‘‘අොවියතො
යමඅරියයොඅට්ඨඞ්ගියකොමග්ය ො’’ති…‘‘දුක්ෙංයම අපරිඤ්ඤාත’’න්ති…
‘‘දුක්ෙසමුදයයො යම අප්පහීයනො’’ති… ‘‘මග්ය ො යම අොවියතො’’ති… 
‘‘නියරොයධො යම අසච්ඡිකයතො’’ති අත්තානං  රහති. එවං කතත්තා ච
අකතත්තා ච අත්තානං  රහති. එවං අත්ත රහී. තයිදං කම්මං
අකුබ්බමායනො අජනයමායනො අසඤ්ජනයමායනො අනිබ්බත්තයමායනො
අනභිනිබ්බත්තයමායනො අනත්ත රහීති–නලිම්පතියලොයකඅනත්ත රහී. 

යතනාහෙ වා– 
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‘‘පුබ්බාසයවහිත්වානයවඅකුබ්බං, නඡන්දගූයනොපි නිවිස්සවාදී; 
ස විප්පමුත්යතො දිට්ඨි යතහි ධීයරො, න ලිම්පති යලොයක 
අනත්ත රහී’’ති. 

149. 

සසබ්බධම්යමසුවියසනිභූයතො, ෙංකිඤ්චිදිට්ඨංව සුතංමුතංවා; 

ස පන්නභාය ො මුනි විප්පමුත්යතො, න කප්පියෙො ූපප යතො න

පත්ථියෙො.[ඉතිෙ වා] 

ස සබ්බධම්යමසු වියසනිභූයතො ෙං කිඤ්චි දිට්ඨං ව සුතං මුතං වාති. 

යසනා වුච්චති මාරයසනා. කායදුච්චරිතං මාරයසනා, වචීදුච්චරිතං
මාරයසනා, මයනොදුච්චරිතං මාරයසනා, රාය ො… යදොයසො… යමොයහො…
යකොයධො… උපනායහො… මක්යෙො… පළායසො… ඉස්සා… මච්ඡරියං…
මායා… සායඨයයං… ථම්යෙො… සාරම්යෙො… මායනො… අතිමායනො…
මයදො…පමායදො…සබ්යබකියලසා…සබ්යබදුච්චරිතා…සබ්යබ දරථා…
සබ්යබපරිළාහා…සබ්යබසන්තාපා…සබ්බාකුසලාභිසඞ්ොරාමාරයසනා. 

වුත්තඤ්යහතං ෙ වතා– 

‘‘කාමායතපඨමායසනා, දුතියාඅරතිවුච්චති…යප.…; 
නනංඅසුයරොජිනාති, යජත්වාවලෙයතසුෙ’’න්ති. 

යයතොචතූහිඅරියමග්ය හිසබ්බාචමාරයසනාසබ්යබචපටියසනිකරා 
කියලසා ජිතා ච පරාජිතා ච ෙග් ා විප්පලුග් ා පරම්මුො – යසො වුච්චති
වියසනිභූයතො. යසො දිට්යඨ වියසනිභූයතො, සුයත… මුයත … විඤ්ඤායත
වියසනිභූයතොති– සසබ්බධම්යමසුවියසනිභූයතො, යංකිඤ්චිදිට්ඨංවසුතං
මුතංවා. 

සපන්නභාය ොමුනිවිප්පමුත්යතොති. භා ාතිතයයොොරා–ෙන්ධොයරො, 
කියලසොයරො, අභිසඞ්ොරොයරො.කතයමො ෙන්ධොයරො? පටිසන්ධියාරූපං
යවදනා සඤ්ඤා සඞ්ොරා විඤ්ඤාණං – අයං ෙන්ධොයරො. කතයමො
කියලසොයරො? රාය ොයදොයසොයමොයහො…යප.…සබ්බාකුසලාභිසඞ්ොරා–
අයං කියලසොයරො. කතයමො අභිසඞ්ොරොයරො? පුඤ්ඤාභිසඞ්ොයරො
අපුඤ්ඤාභිසඞ්ොයරො ආයනඤ්ජාභිසඞ්ොයරො – අයං අභිසඞ්ොරොයරො.
යයතොෙන්ධොයරොචකියලසොයරොචඅභිසඞ්ොරොයරොචපහීනායහොන්ති 
උච්ඡින්නමූලාතාලාවත්ථුකතා අනොවංකතාආයතිං අනුප්පාදධම්මා, යසො
වුච්චති පන්නොයරො පතිතොයරො ඔයරොපිතොයරො සයමොයරොපිතොයරො
නික්ඛිත්තොයරොපටිපස්සද්ධොයරො. 

මුනීති යමොනං වුච්චතිඤාණං.යාපඤ්ඤාපජානනාවිචයයොපවිචයයො
ධම්මවිචයයො සල්ලක්ෙණා උපලක්ෙණා පච්චුපලක්ෙණා, පණ්ඩිච්චං
යකොසල්ලංයනපුඤ්ඤංයවෙබයාචින්තාඋපපරික්ොභූරි යමධාපරිනායිකා
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විපස්සනා සම්පජඤ්ඤං පයතොයදො පඤ්ඤා පඤ්ඤින්ද්රියං පඤ්ඤාබලං 
පඤ්ඤාසත්ථං පඤ්ඤාපාසායදො පඤ්ඤාආයලොයකො පඤ්ඤාඔොයසො
පඤ්ඤාපජ්යජොයතො පඤ්ඤාරතනං අයමොයහො ධම්මවිචයයො සම්මාදිට්ඨි.
යතනඤායණනසමන්නා යතොමුනි යමොනප්පත්යතො. 

තීණි යමොයනයයානි – කායයමොයනයයං, වචීයමොයනයයං, 
මයනොයමොයනයයං. කතමං කායයමොයනයයං? තිවිධානං කායදුච්චරිතානං 
[තිවිධකායදුච්චරිතානං (ක.) මහානි. 14] පහානංකායයමොයනයයං, තිවිධං
කායසුචරිතං කායයමොයනයයං, කායාරම්මයණ ඤාණං කායයමොයනයයං, 
කායපරිඤ්ඤා කායයමොයනයයං, පරිඤ්ඤාසහ යතො මග්ය ො
කායයමොයනයයං, කායය ඡන්දරා ස්ස පහානං කායයමොයනයයං, 
කායසඞ්ොරනියරොයධො චතුත්ථජ්ඣානසමාපත්ති කායයමොයනයයං – ඉදං 
කායයමොයනයයං. 

කතමං වචීයමොයනයයං? චතුබ්බිධානං වචීදුච්චරිතානං පහානං
වචීයමොයනයයං, චතුබ්බිධං වචීසුචරිතං වචීයමොයනයයං, වාචාරම්මයණ
ඤාණංවචීයමොයන්යං, වාචාපරිඤ්ඤාවචීයමොයනයයං, පරිඤ්ඤාසහ යතො
මග්ය ො වචීයමොයනයයං, වාචාය ඡන්දරා ස්ස පහානං වචීයමොයනයයං, 
වචීසඞ්ොරනියරොයධො දුතියජ්ඣානසමාපත්ති වචීයමොයනයයං – ඉදං
වචීයමොයනයයං. 

කතමං මයනොයමොයනයයං? තිවිධානං මයනොදුච්චරිතානං පහානං
මයනොයමොයනයයං, තිවිධං මයනොසුචරිතං මයනොයමොයනයයං, 
චිත්තාරම්මයණ ඤාණං මයනොයමොයනයයං, චිත්තපරිඤ්ඤා 
මයනොයමොයනයයං, පරිඤ්ඤාසහ යතොමග්ය ොමයනොයමොයනයයං, චිත්යත
ඡන්දරා ස්ස පහානං මයනොයමොයනයයං, චිත්තසඞ්ොරනියරොයධො
සඤ්ඤායවදයිතනියරොධසමාපත්ති මයනොයමොයනයයං – ඉදං 
මයනොයමොයනයයං. 

‘‘කායමුනිංවාචාමුනිං, මයනොමුනිමනාසවං; 
මුනිංයමොයනයයසම්පන්නං, ආහුසබ්බප්පහායිනං. 

‘‘කායමුනිංවාචාමුනිං, මයනොමුනිමනාසවං; 
මුනිං යමොයනයයසම්පන්නං, ආහු නින්හාතපාපක’’න්ති 
[නිනහාතපාපකන්ති(සී.)]. 

ඉයමහි තීහියමොයනයයයහිධම්යමහිසමන්නා තා ඡමුනියනො [මුනයයො
(සී. සයා. ක.)] – අ ාරමුනියනො, අන ාරමුනියනො, යසෙමුනියනො, 
අයසෙමුනියනො, පච්යචකමුනියනො, මුනිමුනියනොති [මුනිමුනියනො (සී. සයා.
ක.) මහානි. 14]. කතයම අ ාරමුනියනො? යය යත අ ාරිකා දිට්ඨපදා
විඤ්ඤාතසාසනා–ඉයමඅ ාරමුනියනො.කතයමඅන ාරමුනියනො? යයයත 
පබ්බජිතාදිට්ඨපදාවිඤ්ඤාතසාසනා–ඉයමඅන ාරමුනියනො.සත්තයසො
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යසෙමුනියනො, අරහන්යතො අයසෙමුනියනො. පච්යචකබුද්ධා
පච්යචකමුනියනො. මුනිමුනියනො වුච්චන්ති තථා තා අරහන්යතො
සම්මාසම්බුද්ධා. 

‘‘නයමොයනනමුනියහොති, මූළ්හරූයපොඅවිද්දසු; 
යයොචතුලංවපග් ්හ, වරමාදායපණ්ඩියතො. 

‘‘පාපානි පරිවජ්යජති, සමුනියතනයසො මුනි; 
යයොමුනාතිඋයෙොයලොයක, මුනියතනපවුච්චති. 

‘‘අසතඤ්ච සතඤ්ච ඤත්වා ධම්මං, අජ්ඣත්තං බහිද්ධා ච
සබ්බයලොයක; 
යදවමනුස්යසහිපූජියතොයයො, සඞ් ජාලමතිච්චයසොමුනි’’. 

විප්පමුත්යතොතිමුනියනොරා ාචිත්තං මුත්තංවිමුත්තංසුවිමුත්තං; යදොසා
චිත්තං… යමොහා චිත්තං මුත්තං විමුත්තං සුවිමුත්තං…යප.…
සබ්බාකුසලාභිසඞ්ොයරහි චිත්තං මුත්තං විමුත්තං සුවිමුත්තන්ති – ස
පන්නොයරොමුනිවිප්පමුත්යතො. 

නකප්පියෙොූපප යතොනපත්ථියෙොතිභ වාති. කප්පාතිද්යවකප්පා–
තණ්හාකප්යපො ච දිට්ඨිකප්යපො ච…යප.… අයං තණ්හාකප්යපො…යප.…
අයං දිට්ඨිකප්යපො. තස්ස තණ්හාකප්යපො පහීයනො, දිට්ඨිකප්යපො
පටිනිස්සට්යඨො; තණ්හාකප්පස්සපහීනත්තා දිට්ඨිකප්පස්සපටිනිස්සට්ඨත්තා
තණ්හාකප්පං වාදිට්ඨිකප්පංවානකප්යපතිනජයනතිනසඤ්ජයනතින 

නිබ්බත්යතති නාභිනිබ්බත්යතතීති – න කප්පියයො. ූපප යතොති. සබ්යබ
බාලපුථුජ්ජනා රජ්ජන්ති, පුථුජ්ජනකලයාණකං උපාදාය සත්ත යසො 
අප්පත්තස්ස පත්තියා අනධි තස්ස අධි මාය අසච්ඡිකතස්ස සච්ඡිකිරියාය
ආරමන්ති විරමන්ති පටිවිරමන්ති, අරහා ආරයතො විරයතො පටිවිරයතො
නික්ෙන්යතො නිස්සයටො විප්පමුත්යතො විසඤ්ඤුත්යතො විමරියාදිකයතන

යචතසාවිහරතීති–න කප්පියයොනූපරයතො. නපත්ථියෙොති. පත්ථනා වුච්චති
තණ්හා. යයො රාය ො සාරාය ො…යප.… අභිජ්ඣා යලොයෙො අකුසලමූලං.
යස්යසසා පත්ථනා තණ්හා පහීනා සමුච්ඡින්නා වූපසන්තා පටිපස්සද්ධා 
අෙබ්බුප්පත්තිකාඤාණග්ගිනාදඩ් ා, යසොවුච්චතිනපත්ථියයො. 

භ වාති  ාරවාධිවචනං. අපි ච ෙග් රාය ොති ෙ වා, ෙග් යදොයසොති
ෙ වා, ෙග් යමොයහොති ෙ වා, ෙග් මායනොති ෙ වා, ෙග් දිට්ඨීති ෙ වා, 
ෙග් කණ්ඩයකොති ෙ වා, ෙග් කියලයසොති ෙ වා, ෙජි විෙජි පවිෙජි
ධම්මරතනන්ති ෙ වා, ෙවානං අන්තකයරොති ෙ වා, ොවිතකායයො
ොවිතසීයලො ොවිතචිත්යතො ොවිතපඤ්යඤොති ෙ වා; ොගී වා ෙ වා
අරඤ්ඤවනපත්ථානිපන්තානියසනාසනානිඅප්පසද්දානිඅප්පනිග්ය ොසානි 
විජනවාතානි මනුස්සරාහස්යසයයකානි පටිසල්ලානසාරුප්පානීති ෙ වා, 
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ොගී වා ෙ වා 
චීවරපිණ්ඩපාතයසනාසනගිලානපච්චයයෙසජ්ජපරික්ොරානන්ති ෙ වා, 
ොගී වා ෙ වා අත්ථරසස්ස ධම්මරසස්ස විමුත්තිරසස්ස අධිසීලස්ස
අධිචිත්තස්ස අධිපඤ්ඤායාති ෙ වා, ොගී වා ෙ වා චතුන්නං ඣානානං
චතුන්නං අප්පමඤ්ඤානං චතුන්නං අරූපසමාපත්තීනන්ති ෙ වා, ොගී වා
ෙ වා අට්ඨන්නං වියමොක්ොනං අට්ඨන්නං අභිොයතනානං නවන්නං
අනුපුබ්බවිහාරසමාපත්තීනන්ති ෙ වා, ොගී වා ෙ වා දසන්නං
සඤ්ඤාොවනානං දසන්නං කසිණසමාපත්තීනං ආනාපානස්සතිසමාධිස්ස
අසුෙසමාපත්තියාති ෙ වා, ොගී වා ෙ වා චතුන්නං සතිපට්ඨානානං
චතුන්නං සම්මප්පධානානං චතුන්නං ඉද්ධිපාදානං පඤ්චන්නං ඉන්ද්රියානං
පඤ්චන්නං බලානං සත්තන්නං යබොජ්ඣඞ් ානං අරියස්ස අට්ඨඞ්ගිකස්ස
මග් ස්සාති ෙ වා, ොගී වා ෙ වා දසන්නං තථා තබලානං චතුන්නං
යවසාරජ්ජානං චතුන්නං පටිසම්භිදානං ඡන්නං අභිඤ්ඤානං ඡන්නං 
බුද්ධධම්මානන්තිෙ වා, ෙ වාතියනතංනාමංමාතරාකතංනපිතරාකතං
න ොතරා කතං න ෙගිනියා කතං න මිත්තාමච්යචහි කතං න
ඤාතිසායලොහියතහි කතං න සමණබ්රාහ්මයණහි කතං න යදවතාහි කතං; 
වියමොක්ෙන්තිකයමතං බුද්ධානං ෙ වන්තානං යබොධියා මූයල සහ
සබ්බඤ්ඤුතඤ්ඤාණස්සපටිලාොසච්ඡිකාපඤ්ඤත්තියදිදංෙ වාති– න
කප්පියයොනූපරයතොනපත්ථියයොඉතිෙ වා. 

යතනාහෙ වා– 

‘‘සසබ්බධම්යමසුවියසනිභූයතො, යංකිඤ්චිදිට්ඨංවසුතංමුතං වා; 
ස පන්නොයරො මුනි විප්පමුත්යතො, න කප්පියයො නූපරයතො න 
පත්ථියයො’’.[ඉතිෙ වාති] 

මහාවියූහසුත්තනිද්යදයසොයතරසයමො. 

14. තුවට්ටකසුත්තනිද්යදයසො 

අථ තුවට්ටකසුත්තනිද්යදසංවක්ෙති– 

150. 

පුච්ඡාමි තං ආදිච්ෙබන්ධු, [ආදිච්චබන්ධූ (සී. සයා.)] වියවකං 

සන්තිපදඤ්ෙමයහසි [මයහසිං(සී.සයා.)] ; 

කථංදිස්වානිබ්බාතිභික්ඛු, අනුපාදිොයනො යලොකස්මිංකිඤ්චි. 

පුච්ඡාමි තං ආදිච්ෙබන්ධූති. පුච්ඡාති තිස්යසො පුච්ඡා – අදිට්ඨයජොතනා
පුච්ඡා, දිට්ඨසංසන්දනාපුච්ඡා, විමතිච්යඡදනාපුච්ඡා.කතමාඅදිට්ඨයජොතනා
පුච්ඡා? පකතියා ලක්ෙණං අඤ්ඤාතං යහොති අදිට්ඨං අතුලිතං අතීරිතං
අවිභූතංඅවිොවිතං, තස්ස ඤාණායදස්සනායතුලනායතීරණායවිොවනාය
පඤ්හංපුච්ඡති–අයංඅදිට්ඨයජොතනා පුච්ඡා.කතමාදිට්ඨසංසන්දනාපුච්ඡා? 



ඛුද්දකනිකායය මහානිද්යදසපාළි අට්ඨකවග්ය ො 
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පකතියා ලක්ෙණං ඤාතං යහොති දිට්ඨං තුලිතං තීරිතං විභූතං විොවිතං, 
අඤ්යඤහි පණ්ඩියතහි සද්ධිං සංසන්දනත්ථාය පඤ්හං පුච්ඡති – අයං
දිට්ඨසංසන්දනා පුච්ඡා. කතමා විමතිච්යඡදනා පුච්ඡා? පකතියා 
සංසයපක්ෙන්යදො [සංසයපක්ෙන්යනො (සී. සයා.)] යහොති විමතිපක්ෙන්යදො
ද්යවළ්හකජායතො, ‘‘එවංනුයෙො, නනුයෙො, කිංනුයෙො, කථංනුයෙො’’ති 
යසොවිමතිච්යඡදනත්ථායපඤ්හංපුච්ඡති–අයංවිමතිච්යඡදනාපුච්ඡා.ඉමා
තිස්යසො පුච්ඡා. 

අපරාපි තිස්යසො පුච්ඡා – මනුස්සපුච්ඡා, අමනුස්සපුච්ඡා, නිම්මිතපුච්ඡා.
කතමා මනුස්සපුච්ඡා? මනුස්සා බුද්ධං ෙ වන්තං උපසඞ්කමිත්වා පඤ්හං 
පුච්ඡන්ති, භික්ඛූ පුච්ඡන්ති, භික්ඛුනියයො පුච්ඡන්ති, උපාසකා පුච්ඡන්ති, 
උපාසිකායයොපුච්ඡන්ති, රාජායනොපුච්ඡන්ති, ෙත්තියාපුච්ඡන්ති, බ්රාහ්මණා 
පුච්ඡන්ති, යවස්සාපුච්ඡන්ති, සුද්දාපුච්ඡන්ති,  හට්ඨාපුච්ඡන්ති, පබ්බජිතා
පුච්ඡන්ති – අයං මනුස්සපුච්ඡා. කතමා අමනුස්සපුච්ඡා? අමනුස්සා බුද්ධං
ෙ වන්තං උපසඞ්කමිත්වා පඤ්හං පුච්ඡන්ති, නා ා පුච්ඡන්ති, සුපණ්ණා 
පුච්ඡන්ති, යක්ො පුච්ඡන්ති, අසුරා පුච්ඡන්ති,  න්ධබ්බා පුච්ඡන්ති, 
මහාරාජායනොපුච්ඡන්ති, ඉන්දාපුච්ඡන්ති, බ්රහ්මායනොපුච්ඡන්ති, යදවතායයො 
පුච්ඡන්ති – අයං අමනුස්සපුච්ඡා. කතමා නිම්මිතපුච්ඡා? යං ෙ වා රූපං 
අභිනිම්මිනාතිමයනොමයංසබ්බඞ් පච්චඞ් ංඅහීනින්ද්රියංතංයසොනිම්මියතො 
බුද්ධං ෙ වන්තං උපසඞ්කමිත්වා පඤ්හං පුච්ඡති, ෙ වා තස්ස [නත්ථි සී.
සයා.යපොත්ථයකසු] විසජ්යජති–අයං නිම්මිතපුච්ඡා.ඉමාතිස්යසොපුච්ඡා. 

අපරාපි තිස්යසොපුච්ඡා–අත්තත්ථපුච්ඡා, පරත්ථපුච්ඡා, උෙයත්ථපුච්ඡා.
අපරාපි තිස්යසො පුච්ඡා – දිට්ඨධම්මිකත්ථපුච්ඡා, සම්පරායිකත්ථපුච්ඡා, 
පරමත්ථපුච්ඡා. අපරාපි තිස්යසො පුච්ඡා – අනවජ්ජත්ථපුච්ඡා, 
නික්කියලසත්ථපුච්ඡා [නික්යෙපත්ථපුච්ඡා (සී. ක.)], යවොදානත්ථපුච්ඡා.
අපරාපි තිස්යසො පුච්ඡා – අතීතපුච්ඡා, අනා තපුච්ඡා, පච්චුප්පන්නපුච්ඡා.
අපරාපි තිස්යසො පුච්ඡා – අජ්ඣත්තපුච්ඡා, බහිද්ධාපුච්ඡා, 
අජ්ඣත්තබහිද්ධාපුච්ඡා. අපරාපි තිස්යසො පුච්ඡා – කුසලපුච්ඡා, 
අකුසලපුච්ඡා, අබයාකතපුච්ඡා. අපරාපි තිස්යසො පුච්ඡා – ෙන්ධපුච්ඡා, 
ධාතුපුච්ඡා, ආයතනපුච්ඡා. අපරාපි තිස්යසො පුච්ඡා – සතිපට්ඨානපුච්ඡා, 
සම්මප්පධානපුච්ඡා, ඉද්ධිපාදපුච්ඡා.අපරාපි තිස්යසොපුච්ඡා –ඉන්ද්රියපුච්ඡා, 
බලපුච්ඡා, යබොජ්ඣඞ් පුච්ඡා. අපරාපි තිස්යසො පුච්ඡා – මග් පුච්ඡා, 
 ලපුච්ඡා, නිබ්බානපුච්ඡා. 

පුච්ඡාමි තන්ති පුච්ඡාමි තං යාචාමි තං අජ්යඣසාමි තං පසායදමි තං, 

‘‘කථයස්සුයම’’ති–පුච්ඡාමිතං. ආදිච්ෙබන්ධූති.ආදිච්යචොවුච්චතිසූරියයො 
[සුරියයො (සී. සයා.)]. සූරියයො ය ොතයමො ය ොත්යතන, ෙ වාපි ය ොතයමො 
ය ොත්යතන, ෙ වා සූරියස්ස ය ොත්තඤාතයකො ය ොත්තබන්ධු; තස්මා
බුද්යධො ආදිච්චබන්ධූති–පුච්ඡාමිතංආදිච්චබන්ධු. 
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පටුන 

වියවකං සන්තිපදඤ්ෙ මයහසීති. වියවකාති තයයො වියවකා –
කායවියවයකො, චිත්තවියවයකො, උපධිවියවයකො. කතයමො කායවියවයකො? 
ඉධ භික්ඛු විවිත්තංයසනාසනංෙජතිඅරඤ්ඤංරුක්ෙමූලංපබ්බතංකන්දරං
ගිරිගුහංසුසානං වනපත්ථංඅබ්යෙොකාසංපලාලපුඤ්ජංකායයනවිවිත්යතන
විහරති.යසොඑයකො ච්ඡති, එයකො තිට්ඨති, එයකොනිසීදති, එයකොයසයයං
කප්යපති, එයකො ාමංපිණ්ඩායපවිසති, එයකො පටික්කමති, එයකොරයහො
නිසීදති, එයකො චඞ්කමං අධිට්ඨාති, එයකො චරති විහරති ඉරියති වත්තති
පායලතියයපතියායපති–අයංකායවියවයකො. 

කතයමො චිත්තවියවයකො? පඨමං ඣානං සමාපන්නස්ස නීවරයණහි
චිත්තං විවිත්තං යහොති, දුතියං ඣානං සමාපන්නස්ස විතක්කවිචායරහි
චිත්තංවිවිත්තංයහොති, තතියංඣානංසමාපන්නස්සපීතියාචිත්තංවිවිත්තං
යහොති, චතුත්ථංඣානං සමාපන්නස්සසුෙදුක්යෙහිචිත්තංවිවිත්තංයහොති, 
ආකාසානඤ්චායතනං සමාපන්නස්ස රූපසඤ්ඤාය පටි සඤ්ඤාය
නානත්තසඤ්ඤාය චිත්තං විවිත්තං යහොති, විඤ්ඤාණඤ්චායතනං 
සමාපන්නස්ස ආකාසානඤ්චායතනසඤ්ඤාය චිත්තං විවිත්තං යහොති, 
ආකිඤ්චඤ්ඤායතනං සමාපන්නස්සවිඤ්ඤාණඤ්චායතනසඤ්ඤායචිත්තං
විවිත්තං යහොති, යනවසඤ්ඤානාසඤ්ඤායතනං සමාපන්නස්ස
ආකිඤ්චඤ්ඤායතනසඤ්ඤාය චිත්තං විවිත්තං යහොති. යසොතාපන්නස්ස
සක්කායදිට්ඨියා විචිකිච්ඡාය සීලබ්බතපරාමාසා දිට්ඨානුසයා
විචිකිච්ඡානුසයා, තයදකට්යඨහි ච කියලයසහි චිත්තං විවිත්තං යහොති.
සකදා ාමිස්ස ඔළාරිකා කාමරා සඤ්යඤොජනා පටි සඤ්යඤොජනා
ඔළාරිකාකාමරා ානුසයාපටි ානුසයා, තයදකට්යඨහිච කියලයසහිචිත්තං
විවිත්තං යහොති. අනා ාමිස්ස අනුසහ තා කාමරා සඤ්යඤොජනා 
පටි සඤ්යඤොජනා අනුසහ තා කාමරා ානුසයා පටි ානුසයා, 
තයදකට්යඨහි ච කියලයසහි චිත්තං විවිත්තං යහොති. අරහයතො රූපරා ා
අරූපරා ා මානා උද්ධච්චා අවිජ්ජාය මානානුසයා ෙවරා ානුසයා
අවිජ්ජානුසයා, තයදකට්යඨහි ච කියලයසහි බහිද්ධා ච සබ්බනිමිත්යතහි 
චිත්තංවිවිත්තංයහොති–අයංචිත්තවියවයකො. 

කතයමොඋපධිවියවයකො? උපධි වුච්චතිකියලසාච ෙන්ධාචඅභිසඞ්ොරා
ච.උපධිවියවයකොවුච්චතිඅමතංනිබ්බානං.යයොයසො සබ්බසඞ්ොරසමයථො
සබ්බූපධිපටිනිස්සග්ය ො තණ්හක්ෙයයො විරාය ො නියරොයධො නිබ්බානං – 
අයං උපධිවියවයකො. කායවියවයකො ච වියවකට්ඨකායානං 
[වූපකට්ඨකායානං (සී.)] යනක්ෙම්මාභිරතානං, චිත්තවියවයකො ච
පරිසුද්ධචිත්තානං පරමයවොදානපත්තානං, උපධිවියවයකො ච නිරුපධීනං

පුග් ලානං විසඞ්ොර තානං. සන්තීති එයකන ආකායරන සන්තිපි 
සන්තිපදම්පි තංයයව අමතං නිබ්බානං, යයො යසො සබ්බසඞ්ොරසමයථො 
සබ්බූපධිපටිනිස්සග්ය ො තණ්හක්ෙයයො විරාය ො නියරොයධො නිබ්බානං.
වුත්තඤ්යහතං ෙ වතා – ‘‘සන්තයමතං පදං, පණීතයමතං පදං, යදිදං
සබ්බසඞ්ොරසමයථො සබ්බූපධිපටිනිස්සග්ය ො තණ්හක්ෙයයො විරාය ො
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නියරොයධො නිබ්බාන’’න්ති. අථ අපයරන ආකායරන යය ධම්මා
සන්තාධි මාය සන්තිඵුසනාය සන්තිසච්ඡිකිරියාය සංවත්තන්ති, යසයයථිදං
–චත්තායරොසතිපට්ඨානා, චත්තායරොසම්මප්පධානා, චත්තායරොඉද්ධිපාදා, 
පඤ්චින්ද්රියානි, පඤ්ච බලානි, සත්ත යබොජ්ඣඞ් ා, අරියයො අට්ඨඞ්ගියකො
මග්ය ො–ඉයමවුච්චන්තිසන්තිපදංතාණපදංයලණපදංසරණපදංඅෙයපදං 
අච්චුතපදංඅමතපදංනිබ්බානපදං. 

මයහසීතිමයහසිෙ වා. මහන්තං සීලක්ෙන්ධං එසී  යවසී පරියයසීති
මයහසි, මහන්තං සමාධික්ෙන්ධං…යප.… මහන්තං පඤ්ඤාක්ෙන්ධං…
මහන්තං විමුත්තික්ෙන්ධං… මහන්තං විමුත්තිඤාණදස්සනක්ෙන්ධං එසී
 යවසී පරියයසීති මයහසි; මහයතො තයමොකායස්ස පදාලනං, මහයතො
විපල්ලාසස්සයෙදනං, මහයතොතණ්හාසල්ලස්සඅබ්බහනං [අබ්බූහනං (සී.
සයා.), අබ්භුහනං (ක.)], මහයතො දිට්ඨිසඞ් ාතස්ස විනියවඨනං, මහයතො
මානධජස්ස පපාතනං [පවාහනං (සයා.)], මහයතො අභිසඞ්ොරස්ස වූපසමං, 
මහයතො ඔ ස්ස නිත්ථරණං, මහයතො ොරස්ස නික්යෙපනං, මහයතො
සංසාරවට්ටස්ස උපච්යඡදං, මහයතො සන්තාපස්ස නිබ්බාපනං, මහයතො
පරිළාහස්ස පටිපස්සද්ධිං, මහයතො ධම්මධජස්ස උස්සාපනං එසී  යවසී
පරියයසීති මයහසි, මහන්යත සතිපට්ඨායන මහන්යත සම්මප්පධායන
මහන්යත ඉද්ධිපායද මහන්තානි ඉන්ද්රියානි මහන්තානි බලානි මහන්යත 
යබොජ්ඣඞ්ය මහන්තංඅරියං අට්ඨඞ්ගිකංමග් ංමහන්තංපරමත්ථංඅමතං
නිබ්බානං එසී  යවසී පරියයසීති මයහසි; මයහසක්යෙහි වා සත්යතහි
එසියතො  යවසියතො පරියයසියතො කහං බුද්යධො කහං ෙ වා කහං
යදවයදයවොකහංනරාසයෙොතිමයහසීති–වියවකං සන්තිපදඤ්චමයහසි. 

කථං දිස්වා නිබ්බාති භික්ඛූති. කථං දිස්වා පස්සිත්වා තුලයිත්වා 
තීරයිත්වා විොවයිත්වා විභූතංකත්වා අත්තයනො රා ංනිබ්බායපති, යදොසං
නිබ්බායපති, යමොහං නිබ්බායපති, යකොධං…යප.… උපනාහං… මක්ෙං…
පළාසං…ඉස්සං…මච්ඡරියං…මායං…සායඨයයං…ථම්ෙං… සාරම්ෙං…
මානං… අතිමානං… මදං… පමාදං… සබ්යබ කියලයස… සබ්යබ
දුච්චරියත… සබ්යබ දරයථ… සබ්යබ පරිළායහ… සබ්යබ සන්තායප … 
සබ්බාකුසලාභිසඞ්ොයර නිබ්බායපති සයමති උපසයමති වූපසයමති

පටිපස්සම්යෙති. භික්ඛූති පුථුජ්ජනකලයාණයකො වා භික්ඛු යසයෙො වා
භික්ඛූති–කථං දිස්වානිබ්බාතිභික්ඛු. 

අනුපාදිොයනොයලොකස්මිංකිඤ්චීති.චතූහි උපාදායනහිඅනුපාදියමායනො

අ ණ්හයමායනො අපරාමසමායනො අනභිනිවිසමායනො. යලොකස්මින්ති
අපායයලොයක මනුස්සයලොයක යදවයලොයක, ෙන්ධයලොයක ධාතුයලොයක 

ආයතනයලොයක. කිඤ්චීති කිඤ්චි රූප තං යවදනා තං සඤ්ඤා තං 
සඞ්ොර තංවිඤ්ඤාණ තන්ති–අනුපාදියායනොයලොකස්මිංකිඤ්චි. 

යතනාහයසොනිම්මියතො– 
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‘‘පුච්ඡාමිතංආදිච්චබන්ධු, වියවකංසන්තිපදඤ්චමයහසි; 
කථංදිස්වානිබ්බාතිභික්ඛු, අනුපාදියායනොයලොකස්මිං කිඤ්චී’’ති. 

151. 

මූලං පපඤ්ෙසඞ්ොෙ, [ඉතිභ වා] 

මන්තාඅස්මීතිසබ්බමුපරුන්යධ [සබ්බමුපරුද්යධ(සයා.)] ; 

ොකාචිතණ්හාඅජ්ඣත්තං, තාසංවිනොසදාසයතො සික්යෙ. 

මූලං පපඤ්ෙසඞ්ොෙ, [ඉති භ වා] මන්තා අස්මීති සබ්බමුපරුන්යධති.
පපඤ්චායයව පපඤ්චසඞ්ො. තණ්හාපපඤ්චසඞ්ො දිට්ඨිපපඤ්චසඞ්ො.
කතමං තණ්හාපපඤ්චස්ස මූලං? අවිජ්ජාමූලං, අයයොනියසොමනසිකායරො 
මූලං, අස්මිමායනොමූලං, අහිරිකංමූලං, අයනොත්තප්පංමූලං, උද්ධච්චංමූලං
–ඉදංතණ්හාපපඤ්චස්සමූලං.කතමං දිට්ඨිපපඤ්චස්සමූලං? අවිජ්ජාමූලං, 
අයයොනියසොමනසිකායරො මූලං, අස්මිමායනො මූලං, අහිරිකං මූලං, 
අයනොත්තප්පංමූලං, උද්ධච්චංමූලං–ඉදංදිට්ඨිපපඤ්චස්ස මූලං. 

භ වාති  ාරවාධිවචනං. අපි ච ෙග් රාය ොති ෙ වා, ෙග් යදොයසොති
ෙ වා, ෙග් යමොයහොති ෙ වා, ෙග් මායනොති ෙ වා, ෙග් දිට්ඨීති ෙ වා, 
ෙග් කණ්ඩයකොති ෙ වා, ෙග් කියලයසොති ෙ වා, ෙජි විෙජි පවිෙජි
ධම්මරතනන්ති ෙ වා, ෙවානං අන්තකයරොති ෙ වා, ොවිතකායයො
ොවිතසීයලො ොවිතචිත්යතො ොවිතපඤ්යඤොති ෙ වා; ොගී වා ෙ වා 
අරඤ්ඤවනපත්ථානි පන්තානි යසනාසනානිඅප්පසද්දානිඅප්පනිග්ය ොසානි
විජනවාතානි මනුස්සරාහස්යසයයකානි පටිසල්ලානසාරුප්පානීති ෙ වා, 
ොගී වා ෙ වා 
චීවරපිණ්ඩපාතයසනාසනගිලානපච්චයයෙසජ්ජපරික්ොරානන්ති ෙ වා, 
ොගී වා ෙ වා අත්ථරසස්ස ධම්මරසස්ස විමුත්තිරසස්ස අධිසීලස්ස
අධිචිත්තස්ස අධිපඤ්ඤායාති ෙ වා, ොගී වා ෙ වා චතුන්නං ඣානානං
චතුන්නං අප්පමඤ්ඤානං චතුන්නං අරූපසමාපත්තීනන්ති ෙ වා, ොගී වා
ෙ වා අට්ඨන්නං වියමොක්ොනං අට්ඨන්නං අභිොයතනානං නවන්නං
අනුපුබ්බවිහාරසමාපත්තීනන්ති ෙ වා, ොගී වා ෙ වා දසන්නං 
සඤ්ඤාොවනානං දසන්නං කසිණසමාපත්තීනං ආනාපානස්සතිසමාධිස්ස
අසුෙසමාපත්තියාති ෙ වා, ොගී වා ෙ වා චතුන්නං සතිපට්ඨානානං
චතුන්නං සම්මප්පධානානං චතුන්නං ඉද්ධිපාදානං පඤ්චන්නං ඉන්ද්රියානං
පඤ්චන්නං බලානං සත්තන්නං යබොජ්ඣඞ් ානං අරියස්ස අට්ඨඞ්ගිකස්ස
මග් ස්සාති ෙ වා, ොගී වා ෙ වා දසන්නං තථා තබලානං චතුන්නං
යවසාරජ්ජානං චතුන්නං පටිසම්භිදානං ඡන්නං අභිඤ්ඤානං ඡන්නං 
බුද්ධධම්මානන්ති ෙ වා, ෙ වාතියනතංනාමංමාතරාකතංනපිතරා කතං
න ොතරා කතං න ෙගිනියා කතං න මිත්තාමච්යචහි කතං න
ඤාතිසායලොහියතහි කතං න සමණබ්රාහ්මයණහි කතං න යදවතාහි කතං; 
වියමොක්ෙන්තිකයමතං බුද්ධානං ෙ වන්තානං යබොධියා මූයල සහ
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පටුන 

සබ්බඤ්ඤුතඤාණස්ස පටිලාො සච්ඡිකා පඤ්ඤත්තියදිදං ෙ වාති – මූලං
පපඤ්චසඞ්ොයඉතිෙ වා. 

මන්තාඅස්මීතිසබ්බමුපරුන්යධති. මන්තා වුච්චතිපඤ්ඤා.යාපඤ්ඤා 

පජානනා…යප.… අයමොයහො ධම්මවිචයයො සම්මාදිට්ඨි. අස්මීති රූයප
අස්මීතිමායනොඅස්මීතිඡන්යදොඅස්මීතිඅනුසයයො; යවදනාය…සඤ්ඤාය…
සඞ්ොයරසු… විඤ්ඤායණ අස්මීති මායනො අස්මීති ඡන්යදො අස්මීති 

අනුසයයොති. මූලං පපඤ්චසඞ්ොය ඉති ෙ වා. මන්තා අස්මීති 

සබ්බමුපරුන්යධති.පපඤ්චසඞ්ොයමූලඤ්චඅස්මිමානඤ්චමන්තායසබ්බං 
රුන්යධයය උපරුන්යධයය නියරොයධයය වූපසයමයය අත්ථඞ් යමයය 
පටිපස්සම්යෙයයාති – මූලං පපඤ්චසඞ්ොය ඉති ෙ වා, මන්තා අස්මීති
සබ්බමුපරුන්යධ. 

ො කාචි තණ්හා අජ්ඣත්තන්ති. ො කාචීති සබ්යබන සබ්බං සබ්බථා

සබ්බං අයසසං නිස්යසසං පරියාදියනවචනයමතං – යා කාචීති. තණ්හාති

රූපතණ්හා…යප.… ධම්මතණ්හා. අජ්ඣත්තන්ති අජ්ඣත්තසමුට්ඨානා වා 
[අජ්ඣත්තං සමුට්ඨාති (සයා.)] සා තණ්හාති – අජ්ඣත්තං. අථ වා 

අජ්ඣත්තිකං වුච්චති චිත්තං. යං චිත්තං මයනො මානසං හදයං පණ්ඩරං
මයනො මනායතනං මනින්ද්රියං විඤ්ඤාණං විඤ්ඤාණක්ෙන්යධො තජ්ජා
මයනොවිඤ්ඤාණධාතු. චිත්යතන සා තණ්හා සහ තා සහජාතා සංසට්ඨා
සම්පයුත්තා එකුප්පාදා එකනියරොධා එකවත්ථුකා එකාරම්මණාතිපි 
අජ්ඣත්තන්ති–යාකාචිතණ්හාඅජ්ඣත්තං. 

තාසං විනො සදා සයතො සික්යෙති. සදාති සදා සබ්බදා සබ්බකාලං
නිච්චකාලං ධුවකාලං, සතතං සමිතං අබ්යබොකිණ්ණං යපොඞ්ොනුයපොඞ්ෙං
උදකූමි ජාතං අවීචිසන්තතිසහිතං ඵුසිතං, පුයරෙත්තං පච්ඡාෙත්තං, පුරිමං
යාමං මජ්ඣිමං යාමං පච්ඡිමං යාමං, කායළ ජුණ්යහ, වස්යස යහමන්යත
ගිම්යහ, පුරියම වයයොෙන්යධ මජ්ඣියම වයයොෙන්යධ පච්ඡියම

වයයොෙන්යධ. සයතොති චතූහි කාරයණහි සයතො – කායය
කායානුපස්සනාසතිපට්ඨානං ොයවන්යතො සයතො, යවදනාසු…යප.…
චිත්යත…යප.… ධම්යමසු ධම්මානුපස්සනාසතිපට්ඨානං ොයවන්යතො
සයතො. අපයරහිපි චතූහි කාරයණහි සයතො – අසති පරිවජ්ජනාය සයතො, 
සතිකරණීයානං ධම්මානං කතත්තා සයතො, සතිපටිපක්ොනං ධම්මානං 
හතත්තා සයතො, සතිනිමිත්තානං අසම්මුට්ඨත්තා සයතො. අපයරහිපි චතූහි
කාරයණහි සයතො – සතියා සමන්නා තත්තා සයතො, සතියා වසිතත්තා
සයතො, සතියා පාගුඤ්ඤතාය සයතො, සතියා අපච්යචොයරොහනතාය සයතො.
අපයරහිපිචතූහිකාරයණහිසයතො –සත්තත්තාසයතො, සන්තත්තාසයතො, 
සමිතත්තා සයතො, සන්තධම්මසමන්නා තත්තා සයතො. බුද්ධානුස්සතියා
සයතො, ධම්මානුස්සතියා සයතො, සඞ් ානුස්සතියා සයතො, සීලානුස්සතියා
සයතො, චා ානුස්සතියා සයතො, යදවතානුස්සතියාසයතො, ආනාපානස්සතියා
සයතො, මරණස්සතියා සයතො, කාය තාසතියා සයතො, උපසමානුස්සතියා
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සයතො. යා සති අනුස්සති පටිස්සති, සති සරණතා ධාරණතා අපිලාපනතා 
අසම්මුස්සනතා, සති සතින්ද්රියං සතිබලං සම්මාසති සතිසම්යබොජ්ඣඞ්ය ො 
එකායනමග්ය ො – අයං වුච්චති සති. ඉමාය සතියා උයපයතො සමුයපයතො, 
උප යතො සමුප යතො, උපපන්යනො සමුපපන්යනො, සමන්නා යතො යසො
වුච්චතිසයතො. 

සික්යෙති තිස්යසො සික්ො – අධිසීලසික්ො, අධිචිත්තසික්ො, 
අධිපඤ්ඤාසික්ො. කතමා අධිසීලසික්ො? ඉධ භික්ඛු සීලවා යහොති, 
පාතියමොක්ෙසංවරසංවුයතො විහරතිආචාරය ොචරසම්පන්යනො, අණුමත්යතසු
වජ්යජසු ෙයදස්සාවී, සමාදාය සික්ෙති සික්ොපයදසු, ඛුද්දයකො
සීලක්ෙන්යධො… මහන්යතො සීලක්ෙන්යධො, සීලං පතිට්ඨා ආදි චරණං
සංයයමො සංවයරො මුෙං පමුෙං කුසලානං ධම්මානං සමාපත්තියා – අයං
අධිසීලසික්ො. 

කතමා අධිචිත්තසික්ො? ඉධ භික්ඛු විවිච්යචව කායමහි විවිච්ච 
අකුසයලහිධම්යමහිසවිතක්කංසවිචාරංවියවකජංපීතිසුෙංපඨමංඣානං
උපසම්පජ්ජ විහරති. විතක්කවිචාරානං වූපසමා අජ්ඣත්තං සම්පසාදනං
යචතයසොඑයකොදිොවංඅවිතක්කං අවිචාරංසමාධිජංපීතිසුෙංදුතියංඣානං
උපසම්පජ්ජ විහරති. පීතියා ච විරා ා උයපක්ෙයකො ච විහරති සයතො ච
සම්පජායනො සුෙඤ්ච කායයන පටිසංයවයදති, යං තං අරියා ආචික්ෙන්ති
‘‘උයපක්ෙයකො සතිමා සුෙවිහාරී’’ති තතියං ඣානං උපසම්පජ්ජ විහරති. 
සුෙස්සච පහානා දුක්ෙස්සච පහානා පුබ්යබවයසොමනස්සයදොමනස්සානං

අත්ථඞ් මා අදුක්ෙමසුෙං උයපක්ොසතිපාරිසුද්ධිං චතුත්ථං ඣානං 
උපසම්පජ්ජවිහරති–අයංඅධිචිත්තසික්ො. 

කතමා අධිපඤ්ඤාසික්ො? ඉධ භික්ඛු පඤ්ඤවා යහොති, 
උදයත්ථ ාමිනියා පඤ්ඤාය සමන්නා යතො අරියාය නිබ්යබධිකාය 
සම්මාදුක්ෙක්ෙය ාමිනියා. යසො ඉදං දුක්ෙන්ති යථාභූතං පජානාති, අයං 
දුක්ෙසමුදයයොති යථාභූතං පජානාති, අයං දුක්ෙනියරොයධොති යථාභූතං
පජානාති, අයං දුක්ෙනියරොධ ාමිනී පටිපදාති යථාභූතං පජානාති, ඉයම
ආසවාති යථාභූතංපජානාති, අයංආසවසමුදයයොතියථාභූතංපජානාති, අයං
ආසවනියරොයධොති යථාභූතං පජානාති, අයං ආසවනියරොධ ාමිනී පටිපදාති
යථාභූතංපජානාති–අයංඅධිපඤ්ඤාසික්ො. 

තාසං විනො සදා සයතො සික්යෙති. තාසං තණ්හානං විනයාය
පටිවිනයාය පහානාය වූපසමාය පටිනිස්සග් ාය පටිපස්සද්ධියා අධිසීලම්පි
සික්යෙයය, අධිචිත්තම්පිසික්යෙයය, අධිපඤ්ඤම්පිසික්යෙයය; ඉමාතිස්යසො
සික්ොයයොආවජ්ජන්යතොසික්යෙයය, පජානන්යතොසික්යෙයය, පස්සන්යතො 
සික්යෙයය, පච්චයවක්ෙන්යතො සික්යෙයය, චිත්තං අධිට්ඨහන්යතො
සික්යෙයය, සද්ධාය අධිමුච්චන්යතො සික්යෙයය, වීරියං පග් ණ්හන්යතො
සික්යෙයය, සතිං උපට්ඨයපන්යතො සික්යෙයය, චිත්තං සමාදහන්යතො 
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සික්යෙයය, පඤ්ඤාය පජානන්යතො සික්යෙයය, අභිඤ්යඤයයං
අභිජානන්යතො සික්යෙයය, පරිඤ්යඤයයං පරිජානන්යතො සික්යෙයය, 
පහාතබ්බං පජහන්යතො සික්යෙයය, ොයවතබ්බං ොයවන්යතො සික්යෙයය, 
සච්ඡිකාතබ්බං සච්ඡිකයරොන්යතො සික්යෙයය ආචයරයය සමාචයරයය
සමාදාය වත්යතයයාති–තාසංවිනයාසදාසයතොසික්යෙ. 

යතනාහ ෙ වා– 

‘‘මූලංපපඤ්චසඞ්ොය, [ඉතිෙ වා] 
මන්තාඅස්මීතිසබ්බමුපරුන්යධ; 
යාකාචිතණ්හාඅජ්ඣත්තං, තාසංවිනයාසදාසයතො සික්යෙ’’ති. 

152. 

ෙං කිඤ්චිධම්මමභිජඤ්ඤා, අජ්ඣත්තංඅථවාපිබහිද්ධා; 

නයතනථාමංකුබ්යබථ, නහිසානිබ්බුතිසතං වුත්තා. 

ෙංකිඤ්චිධම්මමභිජඤ්ඤා අජ්ඣත්තන්ති.යංකිඤ්චිඅත්තයනොගුණං
ජායනයය කුසයල වා ධම්යම අබයාකයත වා ධම්යම. කතයම අත්තයනො
ගුණා? උච්චා කුලා පබ්බජියතො වා අස්සං [අස්ස (සයා.)], මහායෙො කුලා
පබ්බජියතො වා අස්සං, උළාරයෙො කුලා පබ්බජියතො වා අස්සං, ඤායතො
යසස්සී ස හට්ඨපබ්බජිතානන්ති වා අස්සං, ලාභිම්හි 
චීවරපිණ්ඩපාතයසනාසනගිලානපච්චයයෙසජ්ජපරික්ොරානන්ති වා අස්සං, 
සුත්තන්තියකො වා අස්සං, විනයධයරො වා අස්සං, ධම්මකථියකො වා අස්සං, 
ආරඤ්ඤියකොවාඅස්සං, පිණ්ඩපාතියකොවාඅස්සං, පංසුකූලියකොවාඅස්සං, 
යතචීවරියකොවාඅස්සං, සපදානචාරියකො වාඅස්සං, ෙලුපච්ඡාෙත්තියකොවා
අස්සං, යනසජ්ජියකො වා අස්සං, යථාසන්ථතියකො වා අස්සං, පඨමස්ස
ඣානස්සලාභීතිවාඅස්සං, දුතියස්සඣානස්සලාභීතිවාඅස්සං, තතියස්ස
ඣානස්ස ලාභීති වා අස්සං, චතුත්ථස්ස ඣානස්ස ලාභීති වා අස්සං, 
ආකාසානඤ්චායතනසමාපත්තියා ලාභීති වා අස්සං, 
විඤ්ඤාණඤ්චායතනසමාපත්තියා… ආකිඤ්චඤ්ඤායතනසමාපත්තියා… 
යනවසඤ්ඤානාසඤ්ඤායතනසමාපත්තියා ලාභීති වා අස්සං – ඉයම
වුච්චන්ති අත්තයනො ගුණා. යං කිඤ්චි අත්තයනො ගුණං ජායනයය
ආජායනයය විජායනයය පටිවිජායනයය පටිවිජ්යඣයයාති – යං කිඤ්චි

ධම්මමභිජඤ්ඤා අජ්ඣත්තං. අථ වාපි බහිද්ධාති. උපජ්ඣායස්ස වා
ආචරියස්ස වා යත ගුණා අස්සූති [අස්සූති අජ්ඣත්තං (බහූසු)] – අථ වාපි 
බහිද්ධා. 

න යතනථාමංකුබ්යබථාති.අත්තයනොවාගුයණනපයරසංවාගුයණන
ථාමං න කයරයය, ථම්ෙං න කයරයය, මානං න කයරයය, උන්නතිං න
කයරයය, උන්නමංන කයරයය, නයතනමානංජයනයය, නයතනථද්යධො
අස්සපත්ථද්යධොපග් හිතසියරොති–න යතනථාමංකුබ්යබථ. 
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න හි සා නිබ්බුති සතං වුත්තාති. සතානං සන්තානං සප්පුරිසානං
බුද්ධානං බුද්ධසාවකානං පච්යචකබුද්ධානං සා නිබ්බුතීති න වුත්තා න
පවුත්තානආචික්ඛිතානයදසිතානපඤ්ඤපිතා න පට්ඨපිතානවිවටාන
විෙත්තානඋත්තානීකතානප්පකාසිතාති–නහිසානිබ්බුතිසතං වුත්තා. 

යතනාහෙ වා– 

‘‘යංකිඤ්චිධම්මමභිජඤ්ඤා, අජ්ඣත්තංඅථවාපිබහිද්ධා; 
නයතනථාමංකුබ්යබථ, නහිසානිබ්බුතිසතංවුත්තා’’ති. 

153. 

යසයෙයොනයතනමඤ්යඤෙය, නීයෙයෙයොඅථවාපි සරික්යෙො; 

ඵුට්යඨො අයනකරූයපහි, නාතුමානංවිකප්පෙංතිට්යඨ. 

යසයෙයොන යතනමඤ්යඤෙයාති. ‘‘යසයයයොහමස්මී’’ති අතිමානංන
ජයනයය ජාතියා වා ය ොත්යතන වා යකොලපුත්තියයන වා 
වණ්ණයපොක්ෙරතාය වාධයනනවා අජ්යඣයනනවාකම්මායතයනනවා 
සිප්පායතයනන වා විජ්ජාට්ඨායනන වා සුයතන වා පටිොයනන වා
අඤ්ඤතරඤ්ඤතයරනවා වත්ථුනාති–යසයයයොනයතනමඤ්යඤයය. 

නීයෙයෙයො අථ වාපි සරික්යෙොති. ‘‘හීයනොහමස්මී’’ති ඔමානං න
ජයනයය ජාතියා වා ය ොත්යතන වා…යප.… අඤ්ඤතරඤ්ඤතයරන වා 
වත්ථුනා.‘‘සදියසොහමස්මී’’තිමානංනජයනයයජාතියාවාය ොත්යතනවා
යකොලපුත්තියයන වාවණ්ණයපොක්ෙරතායවාධයනනවාඅජ්යඣයනනවා
කම්මායතයනන වා සිප්පායතයනන වා විජ්ජාට්ඨායනන වා සුයතන වා
පටිොයනනවාඅඤ්ඤතරඤ්ඤතයරනවාවත්ථුනාති– නීයචයයයොඅථවාපි
සරික්යෙො. 

ඵුට්යඨො අයනකරූයපහීති. අයනකවියධහි ආකායරහි ඵුට්යඨො පයරයතො
සයමොහියතොසමන්නා යතොති–ඵුට්යඨොඅයනකරූයපහි. 

නාතුමානං විකප්පෙං තිට්යඨති. ආතුමා වුච්චති අත්තා. අත්තානං
කප්යපන්යතො විකප්යපන්යතො විකප්පං ආපජ්ජන්යතො න තිට්යඨයයාති – 
නාතුමානංවිකප්පයංතිට්යඨ. 

යතනාහෙ වා– 

‘‘යසයයයො නයතනමඤ්යඤයය, නීයචයයයොඅථ වාපිසරික්යෙො; 
ඵුට්යඨොඅයනකරූයපහි, නාතුමානංවිකප්පයංතිට්යඨ’’ති. 

154. 

අජ්ඣත්තයමවුපසයම, නඅඤ්ඤයතො භික්ඛුසන්තියමයසෙය;  
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අජ්ඣත්තං උපසන්තස්ස, නත්ථි අත්තා [අත්තං (සයා.)] කුයතො

නි ත්තා [නිරත්තං(සයා.)] වා. 

අජ්ඣත්තයමවුපසයමති. අජ්ඣත්තං රා ං සයමයය, යදොසං සයමයය, 
යමොහං සයමයය, යකොධං…යප.… උපනාහං… මක්ෙං… පළාසං…
ඉස්සං… මච්ඡරියං…මායං…සායඨයයං…ථම්ෙං…සාරම්ෙං … මානං… 
අතිමානං… මදං… පමාදං… සබ්යබ කියලයස… සබ්යබ දුච්චරියත…
සබ්යබ දරයථ… සබ්යබ පරිළායහ… සබ්යබ සන්තායප…
සබ්බාකුසලාභිසඞ්ොයර සයමයය උපසයමයය වූපසයමයය නිබ්බායපයය
පටිපස්සම්යෙයයාති–අජ්ඣත්තයමවුපසයම. 

න අඤ්ඤයතො භික්ඛු සන්තියමයසෙයාති. අඤ්ඤයතො අසුද්ධිමග්ය න, 
මිච්ඡාපටිපදාය, අනියයානපයතන, අඤ්ඤත්ර සතිපට්ඨායනහි, අඤ්ඤත්ර
සම්මප්පධායනහි, අඤ්ඤත්ර ඉද්ධිපායදහි, අඤ්ඤත්ර ඉන්ද්රියයහි, අඤ්ඤත්ර
බයලහි, අඤ්ඤත්ර යබොජ්ඣඞ්ය හි, අඤ්ඤත්ර අරියා අට්ඨඞ්ගිකා මග් ා 
සන්තිං උපසන්තිං වූපසන්තිං නිබ්බුතිං පටිපස්සද්ධිං න එයසයය න
 යවයසයයන පරියයයසයයාති–නඅඤ්ඤයතොභික්ඛුසන්තියමයසයය. 

අජ්ඣත්තං උපසන්තස්සාති. අජ්ඣත්තං රා ං සන්තස්ස, යදොසං
සන්තස්ස, යමොහං සන්තස්ස…යප.… සබ්බාකුසලාභිසඞ්ොයර සන්තස්ස
උපසන්තස්ස වූපසන්තස්ස නිබ්බුතස්ස පටිපස්සද්ධියාති – අජ්ඣත්තං
උපසන්තස්ස. 

නත්ථි අත්තා කුයතො නි ත්තා වාති. නත්ථීති පටික්යෙයපො. අත්තාති 

අත්තදිට්ඨිනත්ථි; නි ත්තාතිඋච්යඡදදිට්ඨිනත්ථි. අත්තාති හිතංනත්ථි; 

නි ත්තාති මුඤ්චිතබ්බං නත්ථි. යස්සත්ථි  හිතං, තස්සත්ථි මුඤ්චිතබ්බං.
තස්ස  හිතං  ාහං මුඤ්චනං සමතික්කන්යතො අරහා
වුද්ධිපාරිහානිවීතිවත්යතො. යසො වුට්ඨවායසො චිණ්ණචරයණො…යප.…
ජාතිමරණසංසායරො, නත්ථි තස්ස පුනබ්ෙයවොති – නත්ථි අත්තා කුයතො
නිරත්තාවා. 

යතනාහෙ වා– 

‘‘අජ්ඣත්තයමවුපසයම, නඅඤ්ඤයතොභික්ඛුසන්තියමයසයය; 
අජ්ඣත්තංඋපසන්තස්ස, නත්ථිඅත්තාකුයතොනිරත්තා වා’’ති. 

155. 

මජ්යඣ ෙථාසමුද්දස්ස, ඌමියනොජාෙතීඨයතො යහොති; 

එවං ඨයතො අයනජස්ස, උස්සදං භික්ඛු න කය ෙය [කයර (සී.)] 

කුහිඤ්චි. 



ඛුද්දකනිකායය මහානිද්යදසපාළි අට්ඨකවග්ය ො 
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මජ්යඣ ෙථා සමුද්දස්ස, ඌමි යනො ජාෙතී ඨයතො යහොතීති. සමුද්යදො
චතුරාසීතියයොජනසහස්සානි උබ්යබයධන  ම්භීයරො. යහට්ඨා 
චත්තාරීසයයොජනසහස්සානි උදකං මච්ඡකච්ඡයපහි කම්පති. උපරි 
චත්තාරීසයයොජනසහස්සානි උදකං වායතහි කම්පති. මජ්යඣ
චත්තාරීසයයොජනසහස්සානි උදකං න කම්පති න විකම්පති න චලති න
යවධති නප්පයවධති න සම්පයවධති. අයනරියතො අ ට්ටියතො අචලියතො
අලුළියතො අෙන්යතො වූපසන්යතො තත්ර ඌමි යනො ජායති, ඨියතො යහොති
සමුද්යදොති. එවම්පිමජ්යඣයථාසමුද්දස්සඌමියනොජායතීඨියතොයහොති. 

අථවාසත්තන්නංපබ්බතානංඅන්තරිකාසුසත්තසීදන්තරා මහාසමුද්දා. 
[සීදන්තරසමුද්යදො (සයා.)] තත්රඋදකංන කම්පතිනවිකම්පතිනචලතින
යවධති නප්පයවධති න සම්පයවධති. අයනරියතො අ ට්ටියතො අචලියතො
අලුළියතො අෙන්යතො වූපසන්යතො තත්ර ඌමි යනො ජායති, ඨියතො යහොති
සමුද්යදොති. එවම්පිමජ්යඣයථාසමුද්දස්සඌමියනොජායතීඨියතොයහොති. 

එවං ඨයතො අයනජස්සාති. එවන්ති ඔපම්මසම්පටිපාදනං. ඨයතොති 
ලායෙපිනකම්පති, අලායෙපිනකම්පති, යයසපිනකම්පති, අයයසපින
කම්පති, පසංසායපි නකම්පති, නින්දායපිනකම්පති, සුයෙපිනකම්පති, 
දුක්යෙපි න කම්පති න විකම්පති න චලති න යවධති නප්පයවධති න

සම්පයවධතීති–එවංඨියතො. අයනජස්සාතිඑජාවුච්චතිතණ්හා.යයොරාය ො 
සාරාය ො…යප.… අභිජ්ඣා යලොයෙො අකුසලමූලං. යස්යසසා එජා තණ්හා
පහීනා උච්ඡින්නා සමුච්ඡින්නා වූපසන්තා පටිපස්සද්ධා අෙබ්බුප්පත්තිකා
ඤාණග්ගිනා දඩ් ා, යසො වුච්චති අයනයජො. එජාය පහීනත්තා අයනයජො; 
යසොලායෙපින ඉඤ්ජති, අලායෙපිනඉඤ්ජති, යයසපිනඉඤ්ජති, අයයසපි 
න ඉඤ්ජති, පසංසායපි න ඉඤ්ජති, නින්දායපි න ඉඤ්ජති, සුයෙපි න
ඉඤ්ජති, දුක්යෙපි න ඉඤ්ජති, න චලති න යවධති නප්පයවධති න
සම්පයවධතීති–එවංඨියතොඅයනජස්ස. 

උස්සදංභික්ඛුනකය ෙයකුහිඤ්චීති. උස්සදාතිසත්තුස්සදා–රාගුස්සදං 
[රාගුස්සයදො (සයා.)], යදොසුස්සදං, යමොහුස්සදං, මානුස්සදං, දිට්ඨුස්සදං, 
කියලසුස්සදං, කම්මුස්සදං න කයරයය න ජයනයය න සඤ්ජයනයය න 

නිබ්බත්යතයයනාභිනිබ්බත්යතයය. කුහිඤ්චීතිකුහිඤ්චිකිස්මිඤ්චිකත්ථචි
අජ්ඣත්තං වා බහිද්ධා වා අජ්ඣත්තබහිද්ධා වාති – උස්සදං භික්ඛු න
කයරයයකුහිඤ්චි. 

යතනාහෙ වා– 

‘‘මජ්යඣයථාසමුද්දස්ස, ඌමියනොජායතීඨියතොයහොති; 
එවංඨියතොඅයනජස්ස, උස්සදංභික්ඛුනකයරයය කුහිඤ්චී’’ති. 

156. 
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අකිත්තයීවිවටෙක්ඛු, සක්ඛිධම්මං පරිස්සෙවිනෙං;  

පටිපදංවයදහිභද්දන්යත, පාතියමොක්ෙංඅථවාපි සමාධිං. 

අකිත්තයී විවටෙක්ඛූති. අකිත්තයීති කිත්තිතං ආචික්ඛිතං යදසිතං
පඤ්ඤපිතං පට්ඨපිතං විවටං විෙත්තං උත්තානීකතං පකාසිතන්ති – 
අකිත්තයි [අකිත්තයීතිඅකිත්තයිපරිකිත්තයිආචික්ඛියදයසසිපඤ්ඤයපසි 
පට්ඨයපසි විවරි විෙජි උත්තානිමකාසි පකායසසීති අකිත්තයි (සයා.)]. 

විවටෙක්ඛූතිෙ වාපඤ්චහිචක්ඛූහිවිවටචක්ඛු–මංසචක්ඛුනාපි විවටචක්ඛු, 
දිබ්යබන චක්ඛුනාපි විවටචක්ඛු, පඤ්ඤාචක්ඛුනාපි විවටචක්ඛු, 
බුද්ධචක්ඛුනාපිවිවටචක්ඛු, සමන්තචක්ඛුනාපිවිවටචක්ඛු. 

කථංෙ වාමංසචක්ඛුනාපිවිවටචක්ඛු? මංසචක්ඛුම්හිපිෙ වයතො පඤ්ච
වණ්ණා සංවිජ්ජන්ති – නීයලො ච වණ්යණො, පීතයකො ච වණ්යණො, 
යලොහිතයකො ච වණ්යණො, කණ්යහො ච වණ්යණො, ඔදායතො ච වණ්යණො. 
අක්ඛියලොමානි චෙ වයතොයත්ථ ච අක්ඛියලොමානිපතිට්ඨිතානිතංනීලං
යහොතිසුනීලං පාසාදිකංදස්සයනයයංඋමාපුප් සමානං [උම්මාපුප් සමානං
(සී. ක.), උම්මාරපුප් සමානං(සයා.)]. තස්සපරයතොපීතකංයහොතිසුපීතකං 
සුවණ්ණවණ්ණං පාසාදිකං දස්සයනයයං කණිකාරපුප් සමානං. උෙයයතො
චඅක්ඛිකූටානි ෙ වයතොයලොහිතකානියහොන්තිසුයලොහිතකානිපාසාදිකානි
දස්සයනයයානි ඉන්දය ොපකසමානානි. මජ්යඣ කණ්හං යහොති සුකණ්හං
අලූෙං සිනිද්ධං පාසාදිකං දස්සයනයයං අද්දාරිට්ඨකසමානං 
[අළාරිට්ඨකසමානං (සයා.)]. තස්ස පරයතො ඔදාතං යහොති සුඔදාතං යසතං
පණ්ඩරං පාසාදිකං දස්සයනයයං ඔසධිතාරකසමානං. යතන ෙ වා
පාකතියකන මංසචක්ඛුනා අත්තොවපරියාපන්යනන
පුරිමසුචරිතකම්මාභිනිබ්බත්යතන සමන්තා යයොජනං පස්සති දිවා යචව
රත්තිඤ්ච.යදාහිපිචතුරඞ් සමන්නා යතොඅන්ධකායරො යහොති.සූරියයොවා
අත්ථඞ් යතො යහොති. කාළපක්යෙො ච උයපොසයථො යහොති. තිබ්යබො ච
වනසණ්යඩො යහොති. මහා ච කාළයමය ො [අකාලයමය ො (සයා.)] 
අබ්භුට්ඨියතො යහොති. එවරූයපපි චතුරඞ් සමන්නා යත අන්ධකායර
සමන්තායයොජනං පස්සති.නත්ථියසොකුට්යටො [කුඩ්යඩො (සී.)] වාකවාටං
වා පාකායරො වා පබ්බයතො වා  ච්යඡො වා ලතා වා ආවරණං රූපානං 
දස්සනාය. එකඤ්යච තිල ලං නිමිත්තං කත්වා තිලවායහ පක්ඛියපයය.
තඤ්යඤව තිල ලං උද්ධයරයය. එවං පරිසුද්ධං ෙ වයතො පාකතිකං 
මංසචක්ඛු.එවංෙ වාමංසචක්ඛුනාපිවිවටචක්ඛු. 

කථංෙ වා දිබ්යබනචක්ඛුනාපිවිවටචක්ඛු? ෙ වා දිබ්යබන චක්ඛුනා
විසුද්යධන අතික්කන්තමානුසයකන සත්යත පස්සති චවමායන
උපපජ්ජමායන හීයන පණීයත සුවණ්යණ දුබ්බණ්යණ සු යත දුග් යත.
යථාකම්මූපය  සත්යත පජානාති – ‘‘ඉයම වත යෙොන්යතො සත්තා
කායදුච්චරියතන සමන්නා තා වචීදුච්චරියතන සමන්නා තා 
මයනොදුච්චරියතන සමන්නා තා අරියානං උපවාදකා මිච්ඡාදිට්ඨිකා 
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මිච්ඡාදිට්ඨිකම්මසමාදානා, යතකායස්සයෙදා පරංමරණා අපායං දුග් තිං
විනිපාතං නිරයං උපපන්නා. ඉයම වා පන යෙොන්යතො සත්තා
කායසුචරියතන සමන්නා තාවචීසුචරියතනසමන්නා තාමයනොසුචරියතන
සමන්නා තා අරියානං අනුපවාදකා සම්මාදිට්ඨිකා
සම්මාදිට්ඨිකම්මසමාදානා, යත කායස්ස යෙදා පරං මරණා සු තිං සග් ං
යලොකං උපපන්නා’’ති. ඉති දිබ්යබන චක්ඛුනා විසුද්යධන 
අතික්කන්තමානුසයකන සත්යත පස්සති චවමායන උපපජ්ජමායන හීයන
පණීයත සුවණ්යණ දුබ්බණ්යණ සු යත දුග් යත; යථාකම්මූපය  සත්යත
පජානාති.ආකඞ්ෙමායනොචෙ වා එකම්පියලොකධාතුංපස්යසයය, ද්යවපි
යලොකධාතුයයො පස්යසයය, තිස්යසොපි යලොකධාතුයයො පස්යසයය, 
චතස්යසොපියලොකධාතුයයො පස්යසයය, පඤ්චපි යලොකධාතුයයො පස්යසයය, 
දසපියලොකධාතුයයොපස්යසයය, වීසම්පියලොකධාතුයයොපස්යසයය, තිංසම්පි
යලොකධාතුයයො පස්යසයය, චත්තාලීසම්පි යලොකධාතුයයො පස්යසයය, 
පඤ්ඤාසම්පියලොකධාතුයයොපස්යසයය, සතම්පියලොකධාතුයයොපස්යසයය, 
සහස්සිම්පි චූළනිකං යලොකධාතුං පස්යසයය, ද්විසහස්සිම්පි මජ්ඣිමිකං
යලොකධාතුංපස්යසයය, තිසහස්සිම්පියලොකධාතුංපස්යසයය, මහාසහස්සිම්පි 
[තිසහස්සිං මහාසහස්සිම්පි (සී. ක.)] යලොකධාතුං පස්යසයය. යාවතකං වා
පනආකඞ්යෙයය තාවතකංපස්යසයය.එවංපරිසුද්ධංෙ වයතොදිබ්බචක්ඛු.
එවංෙ වාදිබ්යබන චක්ඛුනාපිවිවටචක්ඛු. 

කථං ෙ වා පඤ්ඤාචක්ඛුනාපි විවටචක්ඛු? ෙ වා මහාපඤ්යඤො 
පුථුපඤ්යඤො හාසපඤ්යඤො ජවනපඤ්යඤො තික්ෙපඤ්යඤො
නිබ්යබධිකපඤ්යඤො පඤ්ඤාපයෙදකුසයලො පභින්නඤායණො
අධි තපටිසම්භියදො චතුයවසාරජ්ජප්පත්යතො දසබලධාරී පුරිසාසයෙො
පුරිසසීයහො පුරිසනාය ො පුරිසාජඤ්යඤො පුරිසයධොර්යහො අනන්තඤායණො
අනන්තයතයජො අනන්තයයසො අඩ්ය ො මහද්ධයනොධනවා යනතා වියනතා
අනුයනතා පඤ්ඤායපතා අනිජ්ඣායපතා යපක්යෙතා පසායදතා. යසො හි
ෙ වා අනුප්පන්නස්ස මග් ස්ස උප්පායදතා, අසඤ්ජාතස්ස මග් ස්ස
සඤ්ජයනතා, අනක්ොතස්ස මග් ස්ස අක්ොතා, මග් ඤ්ඤූ මග් විදූ
මග් යකොවියදො මග් ානු ා ච පන එතරහි සාවකා විහරන්ති පච්ඡා
සමන්නා තා. 

යසො හි ෙ වා ජානං ජානාති පස්සං පස්සති, චක්ඛුභූයතොඤාණභූයතො 
ධම්මභූයතොබ්රහ්මභූයතොවත්තාපවත්තා අත්ථස්සනින්යනතා අමතස්සදාතා
ධම්මස්සාමීතථා යතො.නත්ථිතස්සෙ වයතො අඤ්ඤාතං අදිට්ඨං අවිදිතං 
අසච්ඡිකතං අ ස්සිතං පඤ්ඤාය. අතීතං අනා තං පච්චුප්පන්නං 
[අතීතානා තපච්චුප්පන්නං (සයා.) මහානි. 69] උපාදාය සබ්යබ ධම්මා
සබ්බාකායරන බුද්ධස්ස ෙ වයතො ඤාණමුයෙ ආපාථං ආ ච්ඡන්ති. යං
කිඤ්චි යනයයංනාමඅත්ථිජානිතබ්බං [අත්ථිධම්මංජානිතබ්බං (සී. ක.)] 
අත්තත්යථො වා පරත්යථො වා උෙයත්යථො වා දිට්ඨධම්මියකො වා අත්යථො 
සම්පරායියකො වා අත්යථො උත්තායනො වා අත්යථො  ම්භීයරො වා අත්යථො 
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ගූළ්යහොවාඅත්යථොපටිච්ඡන්යනොවාඅත්යථොයනයයයොවාඅත්යථොනීයතො
වාඅත්යථො අනවජ්යජොවාඅත්යථොනික්කියලයසොවාඅත්යථොයවොදායනොවා
අත්යථො පරමත්යථො වා අත්යථො, සබ්බං තං [පරමත්යථො වා, සබ්බන්තං
(සයා.)] අන්යතොබුද්ධඤායණපරිවත්තති. 

සබ්බං කායකම්මං බුද්ධස්ස ෙ වයතො ඤාණානුපරිවත්ති සබ්බං 
වචීකම්මං…සබ්බංමයනොකම්මං…අතීයතබුද්ධස්සෙ වයතොඅප්පටිහතං
ඤාණං, අනා යත පච්චුප්පන්යන අප්පටිහතංඤාණං. යාවතකං යනයයං
තාවතකංඤාණං, යාවතකංඤාණංතාවතකං යනයයං; යනයයපරියන්තිකං
ඤාණං ඤාණපරියන්තිකං යනයයං, යනයයං අතික්කමිත්වා ඤාණං
නප්පවත්තති, ඤාණං අතික්කමිත්වා යනයයපයථො නත්ථි. 
අඤ්ඤමඤ්ඤපරියන්තට්ඨායියනො යත ධම්මා. යථා ද්වින්නං
සමුග් පටලානං සම්මාඵුසිතානං යහට්ඨිමං සමුග් පටලං උපරිමං
නාතිවත්තති, උපරිමං සමුග් පටලං යහට්ඨිමං නාතිවත්තති, 
අඤ්ඤමඤ්ඤපරියන්තට්ඨායියනො; එවයමවබුද්ධස්ස ෙ වයතොයනයයඤ්ච
ඤාණඤ්ච අඤ්ඤමඤ්ඤපරියන්තට්ඨායියනො. යාවතකං යනයයං තාවතකං 
ඤාණං, යාවතකං ඤාණං තාවතකං යනයයං; යනයයපරියන්තිකං ඤාණං
ඤාණපරියන්තිකං යනයයං. යනයයං අතික්කමිත්වා ඤාණං නප්පවත්තති, 
ඤාණං අතික්කමිත්වා යනයයපයථො නත්ථි.
අඤ්ඤමඤ්ඤපරියන්තට්ඨායියනො යතධම්මා. 

සබ්බධම්යමසු බුද්ධස්ස ෙ වයතො ඤාණං පවත්තති. සබ්යබ ධම්මා 
බුද්ධස්සෙ වයතොආවජ්ජනපටිබද්ධාආකඞ්ෙපටිබද්ධාමනසිකාරපටිබද්ධා 
චිත්තුප්පාදපටිබද්ධා. සබ්බසත්යතසු බුද්ධස්ස ෙ වයතොඤාණං පවත්තති.
සබ්යබසං සත්තානංෙ වාආසයංජානාති, අනුසයංජානාති, චරිතංජානාති, 
අධිමුත්තිං ජානාති, අප්පරජක්යෙ මහාරජක්යෙ තික්ඛින්ද්රියය මුදින්ද්රියය
ස්වාකායර ද්වාකායර සුවිඤ්ඤාපයය දුවිඤ්ඤාපයය ෙබ්බාෙබ්යබ සත්යත
පජානාති. සයදවයකො යලොයකො සමාරයකො සබ්රහ්මයකො සස්සමණබ්රාහ්මණී
පජා සයදවමනුස්සා අන්යතොබුද්ධඤායණ පරිවත්තති [පරිවත්තන්ති (ක.)
පසූරසුත්තනිද්යදයසඅවසායනපි]. 

යථා යය යකචි මච්ඡකච්ඡපා අන්තමයසො තිමිතිමිඞ් ලං උපාදාය 
අන්යතොමහාසමුද්යද පරිවත්තන්ති; එවයමව සයදවයකො යලොයකො
සමාරයකො සබ්රහ්මයකො සස්සමණබ්රාහ්මණී පජා සයදවමනුස්සා 
අන්යතොබුද්ධඤායණ පරිවත්තති [පරිවත්තන්ති (ක.) පසූරසුත්තනිද්යදයස 
අවසායනපි]. යථා යය යකචි පක්ඛී අන්තමයසො  රුළං යවනයතයයං
උපාදායආකාසස්ස පයදයසපරිවත්තන්ති; එවයමවයයපියත සාරිපුත්තසමා
පඤ්ඤාය යතපි බුද්ධඤාණස්ස පයදයස පරිවත්තන්ති; බුද්ධඤාණං
යදවමනුස්සානං පඤ්ඤං  රිත්වා අභිෙවිත්වා තිට්ඨති. යයපි යත
ෙත්තියපණ්ඩිතාබ්රාහ්මණපණ්ඩිතා  හපතිපණ්ඩිතාසමණපණ්ඩිතානිපුණා
කතපරප්පවාදා වාලයවධිරූපා යවොභින්දන්තා මඤ්යඤ චරන්ති
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පඤ්ඤා යතන දිට්ඨි තානි, යත පඤ්හං අභිසඞ්ෙරිත්වා අභිසඞ්ෙරිත්වා
තථා තං උපසඞ්කමිත්වා පුච්ඡන්ති ගූළ්හානි ච පටිච්ඡන්නානි ච. කථිතා
විසජ්ජිතාචයතපඤ්හාෙ වතායහොන්තිනිද්දිට්ඨකාරණා.උපක්ඛිත්තකා
ච යත ෙ වයතො සම්පජ්ජන්ති. අථ යෙො ෙ වා තත්ථ අතියරොචති යදිදං 
පඤ්ඤායාති.එවංෙ වාපඤ්ඤාචක්ඛුනාපිවිවටචක්ඛු. 

කථං ෙ වා බුද්ධචක්ඛුනාපි විවටචක්ඛු? ෙ වා බුද්ධචක්ඛුනා යලොකං 
යවොයලොයකන්යතොඅද්දසසත්යතඅප්පරජක්යෙමහාරජක්යෙතික්ඛින්ද්රියය 
මුදින්ද්රියයස්වාකායරද්වාකායරසුවිඤ්ඤාපයයදුවිඤ්ඤාපයයඅප්යපකච්යච 
පරයලොකවජ්ජෙයදස්සාවියනො විහරන්යත, අප්යපකච්යච න
පරයලොකවජ්ජෙයදස්සාවියනො විහරන්යත.යසයයථාපිනාමඋප්පලිනියංවා
පදුමිනියං වා පුණ්ඩරීකිනියං වා අප්යපකච්චානි උප්පලානි වා පදුමානි වා
පුණ්ඩරීකානි වා උදයක ජාතානි උදයක සංවඩ් ානි උදකා අනුග් තානි
අන්යතොනිමුග් යපොසීනි, අප්යපකච්චානි උප්පලානි වා පදුමානි වා
පුණ්ඩරීකානි වා උදයක ජාතානි උදයක සංවඩ් ානි සයමොදකං ඨිතානි, 
අප්යපකච්චානි උප්පලානි වා පදුමානි වා පුණ්ඩරීකානි වා උදයක ජාතානි
උදයක සංවඩ් ානිඋදකා අච්චුග් ම්මතිට්ඨන්ති අනුපලිත්තානිඋදයකන; 
එවයමව ෙ වා බුද්ධචක්ඛුනා යලොකං යවොයලොයකන්යතො අද්දස සත්යත
අප්පරජක්යෙ මහාරජක්යෙ තික්ඛින්ද්රියය මුදින්ද්රියය ස්වාකායර ද්වාකායර
සුවිඤ්ඤාපයය දුවිඤ්ඤාපයය අප්යපකච්යච පරයලොකවජ්ජෙයදස්සාවියනො 
විහරන්යත, අප්යපකච්යච න පරයලොකවජ්ජෙයදස්සාවියනො විහරන්යත.
ජානාති ෙ වා – ‘‘අයං පුග් යලො රා චරියතො, අයං යදොසචරියතො, අයං
යමොහචරියතො, අයං විතක්කචරියතො, අයං සද්ධාචරියතො, අයං
ඤාණචරියතො’’ති. රා චරිතස්ස ෙ වා පුග් ලස්ස අසුෙකථං කයථති; 
යදොසචරිතස්සෙ වාපුග් ලස්ස යමත්තාොවනංආචික්ෙති; යමොහචරිතස්ස
ෙ වා පුග් ලස්ස උද්යදයස පරිපුච්ඡාය කායලන ධම්මස්සවයන කායලන
ධම්මසාකච්ඡාය  රුසංවායස නියවයසති; විතක්කචරිතස්ස ෙ වා 
පුග් ලස්ස ආනාපානස්සතිං ආචික්ෙති; සද්ධාචරිතස්ස ෙ වා පුග් ලස්ස
පසාදනීයං නිමිත්තං ආචික්ෙති බුද්ධසුයබොධිං [බුද්ධසුබුද්ධතං (ක.)] 
ධම්මසුධම්මතං සඞ් සුප්පටිපත්තිං සීලානි ච; අත්තයනො ඤාණචරිතස්ස
ෙ වා පුග් ලස්ස ආචික්ෙති විපස්සනානිමිත්තං අනිච්චාකාරං දුක්ොකාරං
අනත්තාකාරං. 

‘‘යසයල යථා පබ්බතමුද්ධනිට්ඨියතො, යථාපි පස්යස ජනතං
සමන්තයතො; 
තථූපමංධම්මමයංසුයමධ, පාසාදමාරු්හසමන්තචක්ඛු; 
යසොකාවතිණ්ණං ජනතමයපතයසොයකො, අයවක්ෙස්සු 
ජාතිජරාභිභූත’’න්ති. 

එවංෙ වාබුද්ධචක්ඛුනාපිවිවටචක්ඛු. 
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කථං ෙ වා සමන්තචක්ඛුනාපි විවටචක්ඛු? සමන්තෙක්ඛු වුච්චති
සබ්බඤ්ඤුතඤාණං. ෙ වා සබ්බඤ්ඤුතඤායණන උයපයතො සමුයපයතො
උප යතො සමුප යතොඋපපන්යනොසමුපපන්යනො සමන්නා යතො. 

‘‘නතස්සඅදිට්ඨමිධත්ථිකිඤ්චි, අයථොඅවිඤ්ඤාතමජානිතබ්බං; 
සබ්බං අභිඤ්ඤාසි යදත්ථි යනයයං, තථා යතො යතන 
සමන්තචක්ඛූ’’ති. 

එවංෙ වාසමන්තචක්ඛුනාපිවිවටචක්ඛූති–අකිත්තයි විවටචක්ඛු. 

සක්ඛිධම්මං පරිස්සෙවිනෙන්ති. සක්ඛිධම්මන්ති න ඉතිහිතිහං, න
ඉතිකිරාය, නපරම්පරාය, න පිටකසම්පදාය, නතක්කයහතු, නනයයහතු, 
න ආකාරපරිවිතක්යකන, න දිට්ඨිනිජ්ඣානක්ෙන්තියා සාමං
සයමභිඤ්ඤාතං අත්තපච්චක්ෙං ධම්මන්ති – සක්ඛිධම්මං. 

පරිස්සෙවිනෙන්ති. පරිස්සොති ද්යව පරිස්සයා – පාකටපරිස්සයා ච 
පටිච්ඡන්නපරිස්සයා ච. කතයම පාකටපරිස්සයා? සීහා බයග් ා දීපී අච්ඡා
තරච්ඡා යකොකා මහිංසා [ය ොමහිසා (සයා.) මහානි. 5] හත්ථී අහි විච්ඡිකා
සතපදී, යචොරා වා අස්සු මානවා වා කතකම්මා වා අකතකම්මා වා, 
චක්ඛුයරොය ො යසොතයරොය ො  ානයරොය ො ජිව්හායරොය ො කායයරොය ො
සීසයරොය ො කණ්ණයරොය ො මුෙයරොය ො දන්තයරොය ො කායසො සායසො
පිනායසො ඩායහො [ඩයහො (සී. සයා.) මහානි. 5] ජයරොකුච්ඡියරොය ො මුච්ඡා
පක්ෙන්දිකා සූලා විසූචිකා කුට්ඨං  ණ්යඩො කිලායසො යසොයසො අපමායරො 
දද්දුකණ්ඩුකච්ඡුරෙසා විතච්ඡිකායලොහිතපිත්තං [යලොහිතංපිත්තං (සයා.
ක.)] මධුයමයහො අංසා පිළකා ෙ න්දලා, පිත්තසමුට්ඨානා ආබාධා
යසම්හසමුට්ඨානා ආබාධා වාතසමුට්ඨානා ආබාධා සන්නිපාතිකා ආබාධා
උතුපරිණාමජා ආබාධා විසමපරිහාරජා ආබාධා ඔපක්කමිකා ආබාධා
කම්මවිපාකජාආබාධා, සීතංඋණ්හංජි ච්ඡා පිපාසාඋච්චායරොපස්සායවො
ඩංසමකසවාතාතපසරීසපසම් ස්සා ඉති වා – ඉයම වුච්චන්ති 
පාකටපරිස්සයා. 

කතයම පටිච්ඡන්නපරිස්සයා? කායදුච්චරිතං වචීදුච්චරිතං 
මයනොදුච්චරිතං කාමච්ඡන්දනීවරණං බයාපාදනීවරණං ථිනමිද්ධනීවරණං
උද්ධච්චකුක්කුච්චනීවරණං විචිකිච්ඡානීවරණං රාය ො යදොයසො යමොයහො
යකොයධො උපනායහො මක්යෙො පළායසො ඉස්සා මච්ඡරියං මායා සායඨයයං
ථම්යෙො සාරම්යෙො මායනො අතිමායනො මයදො පමායදො, සබ්යබ කියලසා
සබ්යබ දුච්චරිතා සබ්යබ දරථා සබ්යබ පරිළාහා සබ්යබ සන්තාපා
සබ්බාකුසලාභිසඞ්ොරා–ඉයමවුච්චන්තිපටිච්ඡන්නපරිස්සයා. 

පරිස්සොතියකනට්යඨනපරිස්සයා? පරිසහන්තීතිපරිස්සයා, පරිහානාය
සංවත්තන්තීති පරිස්සයා, තත්රාසයාති පරිස්සයා. කථං පරිසහන්තීති
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පරිස්සයා? යත පරිස්සයා තං පුග් ලං සහන්ති පරිසහන්ති අභිෙවන්ති
අජ්යඣොත්ථරන්තිපරියාදියන්තිමද්දන්ති.එවං පරිසහන්තීති–පරිස්සයා. 

කථං පරිහානාය සංවත්තන්තීති පරිස්සයා? යත පරිස්සයා කුසලානං 
ධම්මානං අන්තරායාය පරිහානාය සංවත්තන්ති. කතයමසං කුසලානං
ධම්මානං? සම්මාපටිපදාය අනුයලොමපටිපදාය අපච්චනීකපටිපදාය 
අවිරුද්ධපටිපදාය අන්වත්ථපටිපදාය ධම්මානුධම්මපටිපදාය සීයලසු 
පරිපූරකාරිතාය ඉන්ද්රියයසු ගුත්තද්වාරතාය යෙොජයන මත්තඤ්ඤුතාය
ජා රියානුයයො ස්ස සතිසම්පජඤ්ඤස්ස චතුන්නං සතිපට්ඨානානං
ොවනානුයයො ස්ස චතුන්නං සම්මප්පධානානං චතුන්නං ඉද්ධිපාදානං
පඤ්චන්නං ඉන්ද්රියානං පඤ්චන්නං බලානං සත්තන්නං යබොජ්ඣඞ් ානං
අරියස්ස අට්ඨඞ්ගිකස්ස මග් ස්ස ොවනානුයයො ස්ස – ඉයමසං කුසලානං 
ධම්මානං අන්තරායාය පරිහානාය සංවත්තන්ති. එවම්පි පරිහානාය
සංවත්තන්තීති– පරිස්සයා. 

කථං තත්රාසයාති පරිස්සයා? තත්යථයත පාපකා අකුසලා ධම්මා
උප්පජ්ජන්ති අත්තොවසන්නිස්සයා. යථා බියල බිලාසයා පාණා සයන්ති, 
දයක දකාසයා පාණා සයන්ති, වයන වනාසයා පාණා සයන්ති, රුක්යෙ
රුක්ොසයා පාණා සයන්ති; එවයමව තත්යථයත පාපකා අකුසලා ධම්මා
උප්පජ්ජන්ති අත්තොවසන්නිස්සයාති.එවම්පිතත්රාසයාති–පරිස්සයා. 

වුත්තඤ්යහතං ෙ වතා – ‘‘සාන්යතවාසියකො, භික්ෙයව, භික්ඛු 
සාචරියයකො දුක්ෙං න  ාසු විහරති. කථඤ්ච, භික්ෙයව, භික්ඛු
සාන්යතවාසියකො සාචරියයකො දුක්ෙං න  ාසු විහරති? ඉධ, භික්ෙයව, 
භික්ඛුයනො චක්ඛුනා රූපං දිස්වා උප්පජ්ජන්ති පාපකා අකුසලා ධම්මා
සරසඞ්කප්පා සඤ්යඤොජනියා, තයස්ස අන්යතො වසන්ති අන්වාස්සවන්ති
පාපකා අකුසලා ධම්මාති. තස්මා සාන්යතවාසියකොති වුච්චති. යත නං
සමුදාචරන්ති, සමුදාචරන්ති [සමුදාචායරන්ති (සී.)] නං පාපකා අකුසලා
ධම්මාති.තස්මාසාචරියයකොතිවුච්චති. 

‘‘පුන චපරං, භික්ෙයව, භික්ඛුයනො යසොයතන සද්දං සුත්වා…යප.… 
 ායනන න්ධං ායිත්වා…ජිව්හායරසංසායිත්වා…කායයනය ොට්ඨබ්බං
ඵුසිත්වා … මනසා ධම්මං විඤ්ඤාය උප්පජ්ජන්ති පාපකා අකුසලා ධම්මා 
සරසඞ්කප්පා සඤ්යඤොජනියා, තයස්ස අන්යතො වසන්ති අන්වාස්සවන්ති
පාපකා අකුසලා ධම්මාති. තස්මා සාන්යතවාසියකොති වුච්චති. යත නං
සමුදාචරන්ති, සමුදාචරන්ති නං පාපකා අකුසලා ධම්මාති. තස්මා
සාචරියයකොති වුච්චති. එවං යෙො, භික්ෙයව, භික්ඛු සාන්යතවාසියකො
සාචරියයකොදුක්ෙංන ාසුවිහරතී’’ති.එවම්පිතත්රාසයාති– පරිස්සයා. 

වුත්තඤ්යහතං ෙ වතා – ‘‘තයයොයම, භික්ෙයව, අන්තරාමලා 
අන්තරාඅමිත්තා අන්තරාසපත්තා අන්තරාවධකා අන්තරාපච්චත්ථිකා.
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කතයමතයයො? යලොයෙො, භික්ෙයව, අන්තරාමයලො [අන්තරාමලං (සී.ක.)
ඉතිවු. 88] අන්තරාඅමිත්යතො අන්තරාසපත්යතො අන්තරාවධයකො
අන්තරාපච්චත්ථියකො; යදොයසො, භික්ෙයව…යප.… යමොයහො, භික්ෙයව, 
අන්තරාමයලො අන්තරාඅමිත්යතො අන්තරාසපත්යතො අන්තරාවධයකො
අන්තරාපච්චත්ථියකො. ඉයම යෙො, භික්ෙයව, තයයො අන්තරාමලා 
අන්තරාඅමිත්තාඅන්තරාසපත්තාඅන්තරාවධකාඅන්තරාපච්චත්ථිකා’’ති. 

‘‘අනත්ථජනයනො යලොයෙො, යලොයෙොචිත්තප්පයකොපයනො; 
ෙයමන්තරයතොජාතං, තංජයනොනාවබුජ්ඣති. 

‘‘ලුද්යධො අත්ථංනජානාති, ලුද්යධොධම්මංන පස්සති; 
අන්ධන්තමං [අන්ධතමං(සයා.)ඉතිවු. 88] තදායහොති, යංයලොයෙො
සහයතනරං. 

‘‘අනත්ථජනයනොයදොයසො, යදොයසොචිත්තප්පයකොපයනො; 
ෙයමන්තරයතොජාතං, තංජයනොනාවබුජ්ඣති. 

‘‘කුද්යධොඅත්ථංනජානාති, කුද්යධොධම්මංනපස්සති; 
අන්ධන්තමංතදායහොති, යංයදොයසොසහයතනරං. 

‘‘අනත්ථජනයනො යමොයහො, යමොයහො චිත්තප්පයකොපයනො; 
ෙයමන්තරයතොජාතං, තංජයනොනාවබුජ්ඣති. 

‘‘මූළ්යහොඅත්ථංනජානාති, මූළ්යහොධම්මංනපස්සති; 
අන්ධන්තමංතදායහොති, යංයමොයහොසහයතනර’’න්ති. 

එවම්පිතත්රාසයාති–පරිස්සයා. 

වුත්තඤ්යහතං ෙ වතා – ‘‘තයයො යෙො, මහාරාජ, පුරිසස්ස ධම්මා 
අජ්ඣත්තං උප්පජ්ජමානා උප්පජ්ජන්ති අහිතාය දුක්ොය අ ාසුවිහාරාය.
කතයම තයයො? යලොයෙො යෙො, මහාරාජ, පුරිසස්ස ධම්යමො අජ්ඣත්තං
උප්පජ්ජමායනො උප්පජ්ජති අහිතාය දුක්ොය අ ාසුවිහාරාය; යදොයසො යෙො, 
මහාරාජ…යප.… යමොයහො යෙො, මහාරාජ, පුරිසස්ස ධම්යමො අජ්ඣත්තං
උප්පජ්ජමායනො උප්පජ්ජති අහිතාය දුක්ොය අ ාසුවිහාරාය. ඉයම යෙො, 
මහාරාජ, තයයො පුරිසස්ස ධම්මා අජ්ඣත්තං උප්පජ්ජමානා උප්පජ්ජන්ති
අහිතාය දුක්ොයඅ ාසුවිහාරාය. 

‘‘යලොයෙො යදොයසොචයමොයහොච, පුරිසංපාපයචතසං; 
හිංසන්තිඅත්තසම්භූතා, තචසාරංවසම් ල’’න්ති. 

එවම්පිතත්රාසයාති–පරිස්සයා. 

වුත්තඤ්යහතං ෙ වතා– 
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‘‘රාය ො ච යදොයසො ච ඉයතො නිදානා, අරතී රතී යලොමහංයසො
ඉයතොජා; 
ඉයතො සමුට්ඨාය මයනොවිතක්කා, කුමාරකා 
ධඞ්කමියවොස්සජන්තී’’ති. 

එවම්පිතත්රාසයාති–පරිස්සයා. 

පරිස්සෙවිනෙන්ති පරිස්සයවිනයං පරිස්සයප්පහානං පරිස්සයවූපසමං 
පරිස්සයපටිනිස්සග් ං පරිස්සයපටිපස්සද්ධිං අමතං නිබ්බානන්ති –
සක්ඛිධම්මං පරිස්සයවිනයං. 

පටිපදං වයදහි භද්දන්යතති. පටිපදං වයදහි – සම්මාපටිපදං
අනුයලොමපටිපදං අපච්චනීකපටිපදං අවිරුද්ධපටිපදං අන්වත්ථපටිපදං
ධම්මානුධම්මපටිපදං සීයලසු පරිපූරකාරිතං ඉන්ද්රියයසු ගුත්තද්වාරතං
යෙොජයන මත්තඤ්ඤුතං ජා රියානුයයො ං සතිසම්පජඤ්ඤං චත්තායරො 
සතිපට්ඨායන චත්තායරො සම්මප්පධායන චත්තායරො ඉද්ධිපායද
පඤ්චින්ද්රියානිපඤ්ච බලානිසත්තයබොජ්ඣඞ්ය අරියංඅට්ඨඞ්ගිකංමග් ං
නිබ්බානඤ්ච නිබ්බාන ාමිනිඤ්ච පටිපදං වයදහි ආචික්ෙ යදයසහි
පඤ්ඤයපහිපට්ඨයපහිවිවරවිෙජ උත්තානීකයරොහිපකායසහීති –පටිපදං

වයදහි. භද්දන්යතතියසො නිම්මියතො බුද්ධංෙ වන්තංආලපති. අථවායං
ත්වං ධම්මං ආචික්ෙසි යදයසසි පඤ්ඤයපසි පට්ඨයපසි විවරි විෙජි
උත්තානීඅකාසිපකායසසිසබ්බංතං සුන්දරංෙද්දකංකලයාණංඅනවජ්ජං
යසවිතබ්බන්ති–පටිපදංවයදහිෙද්දන්යත. 

පාතියමොක්ෙං අථවාපිසමාධින්ති. පාතියමොක්ෙන්තිසීලං පතිට්ඨාආදි

චරණංසංයයමොසංවයරොමුෙංපමුෙං කුසලානංධම්මානංසමාපත්තියා. අථ

වාපි සමාධින්ති යා චිත්තස්ස ඨිති සණ්ඨිති අවට්ඨිති අවිසාහායරො
අවික්යෙයපො අවිසාහතමානසතා සමයථො සමාධින්ද්රියං සමාධිබලං
සම්මාසමාධීති–පාතියමොක්ෙංඅථවාපිසමාධිං. 

යතනාහයසොනිම්මියතො– 

‘‘අකිත්තයීවිවටචක්ඛු, සක්ඛිධම්මංපරිස්සයවිනයං; 
පටිපදංවයදහිෙද්දන්යත, පාතියමොක්ෙංඅථවාපි සමාධි’’න්ති. 

157. 

ෙක්ඛූහි යනවයලොලස්ස,  ාමකථාෙආව යෙයසොතං; 

 යසෙනානුගිජ්යඣෙය, නෙමමායෙථකිඤ්චි යලොකස්මිං. 

ෙක්ඛූහි යනව යලොලස්සාති. කථං චක්ඛුයලොයලොති? ඉයධකච්යචො
චක්ඛුයලොලියයන සමන්නා යතො යහොති – ‘‘අදිට්ඨං දක්ඛිතබ්බං, දිට්ඨං 
සමතික්කමිතබ්බ’’න්ති ආරායමන ආරාමං උයයායනන උයයානං  ායමන



ඛුද්දකනිකායය මහානිද්යදසපාළි අට්ඨකවග්ය ො 

244 

පටුන 

 ාමංනි යමනනි මං න යරනන රංරට්යඨනරට්ඨංජනපයදනජනපදං
දී චාරිකංඅනවට්ඨිතචාරිකං [අනවත්ථිතචාරිකං (සී.සයා.)] අනුයුත්යතොච
යහොතිරූපස්ස දස්සනාය.එවම්පිචක්ඛුයලොයලොයහොති. 

අථවාභික්ඛුඅන්තර රංපවිට්යඨොවීථිංපටිපන්යනොඅසංවුයතො  ච්ඡති
හත්ථිං ඔයලොයකන්යතො, අස්සං ඔයලොයකන්යතො, රථං ඔයලොයකන්යතො, 
පත්තිං ඔයලොයකන්යතො, ඉත්ථියයො ඔයලොයකන්යතො, පුරියස
ඔයලොයකන්යතො, කුමාරයක ඔයලොයකන්යතො, කුමාරිකායයො
ඔයලොයකන්යතො, අන්තරාපණං ඔයලොයකන්යතො,  රමුොනි 
ඔයලොයකන්යතො, උද්ධං ඔයලොයකන්යතො, අයධො ඔයලොයකන්යතො, 
දිසාවිදිසංවියපක්ෙමායනො ච්ඡති. එවම්පිචක්ඛුයලොයලොයහොති. 

අථ වා භික්ඛු චක්ඛුනා රූපං දිස්වා නිමිත්තග් ාහී යහොති 
අනුබයඤ්ජනග් ාහී. යත්වාධිකරණයමනංචක්ඛුන්ද්රියං අසංවුතං විහරන්තං 
අභිජ්ඣායදොමනස්සා පාපකා අකුසලා ධම්මා අන්වාස්සයවයයං, තස්ස
සංවරාය න පටිපජ්ජති, න රක්ෙති චක්ඛුන්ද්රියං, චක්ඛුන්ද්රියය න සංවරං
ආපජ්ජති. එවම්පිචක්ඛුයලොයලොයහොති. 

යථා වා පයනයක යෙොන්යතො සමණබ්රාහ්මණා සද්ධායදයයානි
යෙොජනානි භුඤ්ජිත්වා යත එවරූපං විසූකදස්සනං අනුයුත්තා විහරන්ති, 
යසයයථිදං – නච්චං ගීතං වාදිතං යපක්ෙං අක්ොනං පාණිස්සරං යවතාළං
කුම්ෙථූණං [කුම්ෙථූනං (සී. සයා. ක.)] යසොෙනකං [යසොෙන රකං (සී.
සයා.)] චණ්ඩාලං වංසං යධොවනං හත්ථියුද්ධං අස්සයුද්ධං මහිංසයුද්ධං 
[මහිසයුද්ධං(සී.සයා.)] උසෙයුද්ධංඅජයුද්ධං යමණ්ඩයුද්ධංකුක්කුටයුද්ධං
වට්ටකයුද්ධං දණ්ඩයුද්ධං මුට්ඨියුද්ධං නිබ්බුද්ධං උයයයොධිකං බලග් ං
යසනාබූහංඅනීකදස්සනංඉති වා. එවම්පිචක්ඛුයලොයලොයහොති. 

කථං න චක්ඛුයලොයලො යහොති? ඉධ භික්ඛු අන්තර රං පවිට්යඨො වීථිං
පටිපන්යනො සංවුයතො  ච්ඡති න හත්ථිං ඔයලොයකන්යතො, න අස්සං 
ඔයලොයකන්යතො, නරථංඔයලොයකන්යතො, නපත්තිංඔයලොයකන්යතො, න
ඉත්ථියයො ඔයලොයකන්යතො, න පුරියස ඔයලොයකන්යතො, න කුමාරයක
ඔයලොයකන්යතො, න කුමාරිකායයො ඔයලොයකන්යතො, න අන්තරාපණං 
ඔයලොයකන්යතො, න  රමුොනි ඔයලොයකන්යතො, න උද්ධං
ඔයලොයකන්යතො, න අයධො ඔයලොයකන්යතො, න දිසාවිදිසාවියපක්ෙමායනො
 ච්ඡති.එවම්පිනචක්ඛුයලොයලොයහොති. 

අථ වා භික්ඛු චක්ඛුනා රූපං දිස්වා න නිමිත්තග් ාහී යහොති 
නානුබයඤ්ජනග් ාහී.යත්වාධිකරණයමනංචක්ඛුන්ද්රියංඅසංවුතංවිහරන්තං 
අභිජ්ඣායදොමනස්සා පාපකා අකුසලා ධම්මා අන්වාස්සයවයයං, තස්ස
සංවරාය පටිපජ්ජති, රක්ෙති චක්ඛුන්ද්රියං, චක්ඛුන්ද්රියය සංවරං ආපජ්ජති.
එවම්පින චක්ඛුයලොයලොයහොති. 
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පටුන 

යථා වා පයනයක යෙොන්යතො සමණබ්රාහ්මණා සද්ධායදයයානි
යෙොජනානි භුඤ්ජිත්වා යත එවරූපං විසූකදස්සනං අනනුයුත්තා විහරන්ති, 
යසයයථිදං–නච්චං ගීතංවාදිතංයපක්ෙංඅක්ොනං…යප.…අනීකදස්සනං
ඉතිවා.එවරූපාවිසූකදස්සනා පටිවිරයතොයහොති.එවම්පිනචක්ඛුයලොයලො
යහොති. 

ෙක්ඛූහි යනව යලොලස්සාති. චක්ඛුයලොලියං පජයහයය වියනොයදයය
බයන්තිං කයරයයඅනොවං යමයය, චක්ඛුයලොලියාආරයතොඅස්සවිරයතො
පටිවිරයතො නික්ෙන්යතො නිස්සයටො විප්පමුත්යතො විසඤ්ඤුත්යතො
විමරියාදිකයතනයචතසා විහයරයයාති–චක්ඛූහියනවයලොලස්ස. 

 ාමකථාෙ ආව යෙ යසොතන්ති.  ාමකථා වුච්චති බාත්තිංස
තිරච්ඡානකථා, යසයයථිදං – රාජකථා යචොරකථා මහාමත්තකථා
යසනාකථා ෙයකථා යුද්ධකථා අන්නකථා පානකථා වත්ථකථා යානකථා
සයනකථාමාලාකථා න්ධකථාඤාතිකථා ාමකථා නි මකථා න රකථා
ජනපදකථා ඉත්ථිකථා [ඉත්ථිකථා පුරිසකථා (බහූසු)] සූරකථා විසිොකථා
කුම්ෙට්ඨානකථා පුබ්බයපතකථා නානත්තකථා යලොකක්ොයිකා

සමුද්දක්ොයිකා ඉතිෙවාෙවකථා ඉති වා.  ාමකථාෙආව යෙ යසොතන්ති. 
 ාමකථායයසොතං ආවයරයයනිවායරයයසංවයරයයරක්යෙයයය ොයපයය
පිදයහයයපච්ඡින්යදයයාති–  ාමකථායආවරයයයසොතං. 

 යසෙනානුගිජ්යඣෙයාති.  යසොතිමූලරයසොෙන්ධරයසොතචරයසො
පත්තරයසොපුප් රයසො ලරයසො අම්බිලංමධුරංතිත්තකංකටුකංයලොණිකං
ොරිකං ලම්බිකං කසායවො සාදු අසාදු සීතං උණ්හං. සන්යතයක
සමණබ්රාහ්මණා රසගිද්ධා; යත ජිව්හග්ය න රසග් ානි පරියයසන්තා 
ආහිණ්ඩන්ති, යත අම්බිලං ලභිත්වා අනම්බිලං පරියයසන්ති, අනම්බිලං
ලභිත්වා අම්බිලංපරියයසන්ති…යප.…සීතංලභිත්වාඋණ්හංපරියයසන්ති, 
උණ්හං ලභිත්වා සීතං පරියයසන්ති. යත යං යං ලභිත්වා යතන යතන න
තුස්සන්ති, අපරාපරංපරියයසන්ති, මනාපියකසුරයසසුරත්තාගිද්ධා ධිතා
මුච්ඡිතා අජ්යඣොසන්නා ලග් ා ලග්ගිතා පලිබුද්ධා. යස්යසසා රසතණ්හා
පහීනාසමුච්ඡින්නා…යප.…ඤාණග්ගිනා දඩ් ා, යසොපටිසඞ්ොයයොනියසො
ආහාරංආහායරතියනවදවාය…යප.… අනවජ්ජතාච ාසුවිහායරොචාති. 

යථාවණංආලිම්යපයයයාවයදවආරුහණත්ථාය [ආරුහනත්ථාය(ක.)
පුරායෙදසුත්තනිද්යදයස සත්තම ාථාවණ්ණනායං], යථා වා පන අක්ෙං
අබ්ෙඤ්යජයය යාවයදව ොරස්ස නිත්ථරණත්ථාය, යථා වා පුත්තමංසං 
ආහාරංආහායරයයයාවයදවකන්තාරස්සනිත්ථරණත්ථාය; එවයමවංභික්ඛු
පටිසඞ්ො යයොනියසොආහාරං ආහායරතියනවදවාය…යප.…අනවජ්ජතාච
 ාසුවිහායරො චාති රසතණ්හං පජයහයය වියනොයදයය බයන්තිං කයරයය
අනොවං  යමයය, රසතණ්හාය ආරයතො අස්ස විරයතො පටිවිරයතො



ඛුද්දකනිකායය මහානිද්යදසපාළි අට්ඨකවග්ය ො 
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පටුන 

නික්ෙන්යතො නිස්සයටො විප්පමුත්යතො විසඤ්ඤුත්යතො විමරියාදිකයතන
යචතසාවිහයරයයාති–රයසචනානුගිජ්යඣයය. 

න ෙ මමායෙථ කිඤ්චි යලොකස්මින්ති. මමත්තාති ද්යව මමත්තා –
තණ්හාමමත්තඤ්ච දිට්ඨිමමත්තඤ්ච …යප.… ඉදං
තණ්හාමමත්තං…යප.… ඉදං දිට්ඨිමමත්තං. තණ්හාමමත්තං පහාය
දිට්ඨිමමත්තං පටිනිස්සජ්ජිත්වා චක්ඛුං න මමායයයය න  ණ්යහයය න 
පරාමයසයයනාභිනිවියසයය; යසොතං… ානං…ජිව්හං…කායං…රූයප…
සද්යද…  න්යධ… රයස… ය ොට්ඨබ්යබ… කුලං…  ණං… ආවාසං…
ලාෙං… යසං… පසංසං… සුෙං… චීවරං… පිණ්ඩපාතං… යසනාසනං…
ගිලානපච්චයයෙසජ්ජපරික්ොරං…කාමධාතුං…රූපධාතුං…අරූපධාතුං…
කාමෙවං… රූපෙවං… අරූපෙවං… සඤ්ඤාෙවං… අසඤ්ඤාෙවං…
යනවසඤ්ඤානාසඤ්ඤාෙවං … එකයවොකාරෙවං… චතුයවොකාරෙවං…
පඤ්චයවොකාරෙවං … අතීතං… අනා තං… පච්චුප්පන්නං…
දිට්ඨසුතමුතවිඤ්ඤාතබ්යබ ධම්යම න මමායයයය න  ණ්යහයය න

පරාමයසයය නාභිනිවියසයය. කිඤ්චීති කිඤ්චි රූප තං යවදනා තං

සඤ්ඤා තං සඞ්ොර තං විඤ්ඤාණ තං. යලොකස්මින්ති
අපායයලොයක…යප.… ආයතනයලොයකති – න ච මමායයථ කිඤ්චි 
යලොකස්මිං. 

යතනාහෙ වා– 

‘‘චක්ඛූහියනවයලොලස්ස,  ාමකථායආවරයයයසොතං; 
රයසචනානුගිජ්යඣයය, නචමමායයථකිඤ්චි යලොකස්මි’’න්ති. 

158. 

ඵස්යසනෙදාඵුට්ඨස්ස, පරියදවංභික්ඛුන කය ෙයකුහිඤ්චි; 

භවඤ්ෙනාභිජප්යපෙය, යභ යවසුෙන සම්පයවයධෙය.  

ඵස්යසන ෙදා ඵුට්ඨස්සාති. ඵස්යසොති යරො  ස්යසො. යරො  ස්යසන
ඵුට්යඨො පයරයතො සයමොහියතො සමන්නා යතො අස්ස; චක්ඛුයරොය න
ඵුට්යඨො පයරයතො සයමොහියතො සමන්නා යතො අස්ස, 
යසොතයරොය න…යප.…  ානයරොය න… ජිව්හායරොය න…
කායයරොය න… සීසයරොය න… කණ්ණයරොය න… මුෙයරොය න…
දන්තයරොය න… කායසන… සායසන… පිනායසන… ඩායහන…
ජයරන… කුච්ඡියරොය න… මුච්ඡාය… පක්ෙන්දිකාය… සූලාය…
විසූචිකාය… කුට්යඨන…  ණ්යඩන… කිලායසන… යසොයසන…
අපමායරන…දද්දුයා…කණ්ඩුයා … කච්ඡුයා… රෙසාය…විතච්ඡිකාය…
යලොහියතන… පිත්යතන… මධුයමයහන… අංසාය… පිළකාය…
ෙ න්දයලන… පිත්තසමුට්ඨායනන ආබායධන… යසම්හසමුට්ඨායනන
ආබායධන… වාතසමුට්ඨායනන ආබායධන… සන්නිපාතියකන
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ආබායධන… උතුපරිණාමයජන ආබායධන… විසමපරිහාරයජන
ආබායධන…ඔපක්කමියකන ආබායධන…කම්මවිපාකයජනආබායධන…
සීයතන… උණ්යහන… ජි ච්ඡාය… පිපාසාය… උච්චායරන… 
පස්සායවන… ඩංසමකසවාතාතපසරීසපසම් ස්යසහි ඵුට්යඨො පයරයතො
සයමොහියතොසමන්නා යතො අස්සාති– ස්යසනයදාඵුට්ඨස්ස. 

පරියදවං භික්ඛු න කය ෙය කුහිඤ්චීති. ආයදවං පරියදවං ආයදවනං
පරියදවනං ආයදවිතත්තං පරියදවිතත්තං වාචා පලාපං විප්පලාපං ලාලප්පං
ලාලප්පායනං ලාලප්පායිතත්තංනකයරයයනජයනයයනසඤ්ජයනයයන 

නිබ්බත්යතයය නාභිනිබ්බත්යතයය. කුහිඤ්චීති කුහිඤ්චි කිම්හිචි කත්ථචි
අජ්ඣත්තං වා බහිද්ධා වා අජ්ඣත්තබහිද්ධා වාති – පරියදවං භික්ඛු න
කයරයයකුහිඤ්චි. 

භවඤ්ෙ නාභිජප්යපෙයාති. කාමෙවං න ජප්යපයය, රූපෙවං න
ජප්යපයය, අරූපෙවං න ජප්යපයය න පජප්යපයය නාභිජප්යපයයාති –
ෙවඤ්චනාභිජප්යපයය. 

යභ යවසු ෙන සම්පයවයධෙයාති. යභ වාති එයකනාකායරන ෙයම්පි
යෙරවම්පිතඤ්යඤව.වුත්තඤ්යහතං ෙ වතා–‘‘එතංනූනතංෙයංයෙරවං
න ජයහ ආ ච්ඡතී’’ති. බහිද්ධාරම්මණං වුත්තං සීහා බයග් ා දීපී අච්ඡා
තරච්ඡා යකොකාමහිංසාඅස්සාහත්ථීඅහිවිච්ඡිකාසතපදී, යචොරාවාඅස්සු
මානවා වා කතකම්මා වා අකතකම්මා වා. අථාපයරන ආකායරන ෙයං
වුච්චති අජ්ඣත්තිකං චිත්තසමුට්ඨානං ෙයං ෙයානකං ඡම්භිතත්තං
යලොමහංයසොයචතයසොඋබ්යබය ොඋත්රායසො, ජාතිෙයංජරාෙයංබයාධිෙයං 
මරණෙයං රාජෙයං යචොරෙයං අග්ගිෙයං උදකෙයං අත්තානුවාදෙයං
පරානුවාදෙයං දණ්ඩෙයං දුග් තිෙයං ඌමිෙයං කුම්භීලෙයං ආවට්ටෙයං
සුසුකාෙයං [සුංසුකාෙයං (සයා.)] ආජීවිකෙයං අසියලොකෙයං පරිසාය
සාරජ්ජෙයංමදනෙයංදුග් තිෙයංෙයං ෙයානකංඡම්භිතත්තංයලොමහංයසො

යචතයසොඋබ්යබය ොඋත්රායසො. යභ යවසුෙන සම්පයවයධෙයාතියෙරයව
පස්සිත්වාවාසුණිත්වාවානයවයධයයනපයවයධයය නසම්පයවයධයයන
තයසයය න උත්තයසයය න පරිතයසයය න ොයයයය න සන්තාසං 
ආපජ්යජයය, අභීරූ අස්ස අඡම්භී අනුත්රාසී අපලායී, පහීනෙයයෙරයවො
වි තයලොමහංයසො විහයරයයාති–යෙරයවසුචනසම්පයවයධයය. 

යතනාහෙ වා– 

‘‘ ස්යසනයදාඵුට්ඨස්ස, පරියදවංභික්ඛුනකයරයය කුහිඤ්චි; 
ෙවඤ්චනාභිජප්යපයය, යෙරයවසුචනසම්පයවයධයයා’’ති. 

159. 

අන්නානමයථොපානානං, ොදනීොනමයථොපිවත්ථානං;  
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ලද්ධා නසන්නිධිංකයි ා, නෙපරිත්තයසතානිඅලභමායනො. 

අන්නානමයථො පානානං, ොදනීොනමයථොපි වත්ථානන්ති. 

අන්නානන්ති ඔදයනො කුම්මායසො සත්තු මච්යඡො මංසං. පානානන්ති අට්ඨ
පානානි – අම්බපානං, ජම්බුපානං, යචොචපානං, යමොචපානං, මධුපානං, 
මුද්දිකපානං, සාලුකපානං,  ාරුසකපානං. අපරානිපි අට්ඨ පානානි –
යකොසම්බපානං, යකොලපානං, බදරපානං,  තපානං, යතලපානං, 

පයයොපානං, යාගුපානං, රසපානං. ොදනීොනන්ති පිට්ඨෙජ්ජකං, 
පූවෙජ්ජකං, මූලෙජ්ජකං, තචෙජ්ජකං, පත්තෙජ්ජකං, පුප් ෙජ්ජකං, 

 ලෙජ්ජකං. වත්ථානන්ති ඡ චීවරානි – යෙොමං, කප්පාසිකං, යකොයසයයං, 
කම්බලං, සාණං, ෙඞ් න්ති – අන්නානමයථො පානානං ොදනීයානමයථොපි
වත්ථානං. 

ලද්ධා න සන්නිධිං කයි ාති. ලද්ධාති ලද්ධා ලභිත්වා අධි න්ත්වා
වින්දිත්වා පටිලභිත්වා න කුහනාය, න ලපනාය, න යනමිත්තිකතාය, න
නිප්යපසිකතාය, න ලායෙන ලාෙං නිජිගීසනතාය [නිජිගිංසනතාය (සී.
සයා.)], න කට්ඨදායනන, න යවළුදායනන, න පත්තදායනන, න
පුප් දායනන, න  ලදායනන, න සිනානදායනන, න චුණ්ණදායනන, න 
මත්තිකාදායනන, න දන්තකට්ඨදායනන, න මුයෙොදකදායනන, න
චාටුකමයතාය, න මුග් සූපයතාය [නමුග් සුප්පතාය(සී.), නමුග් සූපතාය 
(සයා.)], න පාරිෙටයයතාය, න පීඨමද්දිකතාය [පිට්ඨිමංසිකතාය (සී.), 
පිට්ඨිමද්දිකතාය (ක.)], න වත්ථුවිජ්ජාය, න තිරච්ඡානවිජ්ජාය, න
අඞ් විජ්ජාය, නනක්ෙත්තවිජ්ජාය, න දූත මයනන, නපහිණ මයනන, න
ජඞ් යපසනියයන, න යවජ්ජකම්යමන, න නවකම්යමන, න 
පිණ්ඩපටිපිණ්ඩයකන, න දානානුප්පදායනන ධම්යමන සයමන ලද්ධා 

ලභිත්වාඅධි න්ත්වාවින්දිත්වාපටිලභිත්වාති–ලද්ධා. න සන්නිධිංකයි ාති
අන්නසන්නිධිං පානසන්නිධිං වත්ථසන්නිධිං යානසන්නිධිං සයනසන්නිධිං
 න්ධසන්නිධිංආමිසසන්නිධිංනකයරයයනජයනයයනසඤ්ජයනයයන 
නිබ්බත්යතයයනාභිනිබ්බත්යතයයාති–ලද්ධානසන්නිධිංකයිරා. 

නෙපරිත්තයසතානිඅලභමායනොති.අන්නංවා නලොමි, පානංවාන
ලොමි, වත්ථංවානලොමි, කුලංවාන ලොමි,  ණංවානලොමි, ආවාසං
වානලොමි, ලාෙංවානලොමි, යසංවානලොමි, පසංසං වානලොමි, 
සුෙංවානලොමි, චීවරංවානලොමි, පිණ්ඩපාතංවානලොමි, යසනාසනං
වා නලොමි, ගිලානපච්චයයෙසජ්ජපරික්ොරංවානලොමි, ගිලානුපට්ඨාකං
වා න ලොමි, ‘‘අප්පඤ්ඤායතොම්හී’’ති න තයසයය න උත්තයසයය න
පරිත්තයසයයන ොයයයයන සන්තාසංආපජ්යජයය, අභීරූ අස්ස අඡම්භී
අනුත්රාසීඅපලායී, පහීනෙයයෙරයවොවි තයලොමහංයසොවිහයරයයාති–නච
පරිත්තයසතානිඅලෙමායනො. 

යතනාහෙ වා– 
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පටුන 

‘‘අන්නානමයථොපානානං, ොදනීයානමයථොපිවත්ථානං; 
ලද්ධානසන්නිධිංකයිරා, නචපරිත්තයසතානිඅලෙමායනො’’ති. 

160. 

ඣායී නපාදයලොලස්ස, වි යමකුක්කුච්ො නප්පමජ්යජෙය;  

අථාසයනසුසෙයනසු, අප්පසද්යදසුභික්ඛු විහය ෙය.  

ඣායී න පාදයලොලස්සාති. ඣායීති පඨයමනපි ඣායනන ඣායී, 
දුතියයනපි ඣායනන ඣායී, තතියයනපි ඣායනන ඣායී, චතුත්යථනපි
ඣායනන ඣායී, සවිතක්කසවිචායරනපි ඣායනන ඣායී, 
අවිතක්කවිචාරමත්යතනපි ඣායනන ඣායී, අවිතක්කඅවිචායරනපි
ඣායනනඣායී, සප්පීතියකනපි ඣායනනඣායී, නිප්පීතියකනපිඣායනන
ඣායී, පීතිසහ යතනපිඣායනනඣායී, සාතසහ යතනපි ඣායනනඣායී, 
සුෙසහ යතනපිඣායනනඣායී, උයපක්ොසහ යතනපිඣායනනඣායී, 
සුඤ්ඤයතනපි ඣායනන ඣායී, අනිමිත්යතනපි ඣායනන ඣායී, 
අප්පණිහියතනපි ඣායනන ඣායී, යලොකියයනපි ඣායනන ඣායී, 
යලොකුත්තයරනපි ඣායනන ඣායී, ඣානරයතො එකත්තමනුයුත්යතො
පරමත්ථ රුයකොති [සදත්ථ රුයකොති(සී.සයා.)] – ඣායී. 

න පාදයලොලස්සාති. කථං පාදයලොයලො යහොති? ඉයධකච්යචො
පාදයලොලියයන සමන්නා යතො යහොති ආරායමන ආරාමං උයයායනන
උයයානං ායමන ාමංනි යමනනි මංන යරන න රංරට්යඨනරට්ඨං
ජනපයදනජනපදංදී චාරිකංඅනවට්ඨිතචාරිකංඅනුයුත්යතොවිහරති. එවම්පි
පාදයලොයලොයහොති. 

අථ වා භික්ඛු අන්යතොපිසඞ් ාරායම පාදයලොලියයන සමන්නා යතො
යහොති. න අත්ථයහතු න කාරණයහතු උද්ධයතො අවූපසන්තචිත්යතො 
පරියවණයතො පරියවණං  ච්ඡති විහාරයතො විහාරං  ච්ඡති අඩ් යයො යතො 
අඩ් යයො ං  ච්ඡතිපාසාදයතොපාසාදං ච්ඡතිහම්මියයතොහම්මියං ච්ඡති
ගුහාය ගුහං  ච්ඡති යලණයතො යලණං  ච්ඡති කුටියතො කුටිං  ච්ඡති
කූටා ාරයතො කූටා ාරං  ච්ඡති අට්ටයතො අට්ටං  ච්ඡති මාළයතො මාළං
 ච්ඡතිඋද්දණ්ඩයතොඋද්දණ්ඩං ච්ඡතිඋපට්ඨානසාලයතො උපට්ඨානසාලං
 ච්ඡති මණ්ඩලමාළයතො මණ්ඩලමාළං  ච්ඡති රුක්ෙමූලයතො රුක්ෙමූලං 
 ච්ඡති. යත්ථ වා පන භික්ඛූ නිසීදන්ති තහිං  ච්ඡති, තත්ථ එකස්ස වා
දුතියයො යහොති, ද්වින්නංවාතතියයොයහොති, තිණ්ණංවාචතුත්යථොයහොති.
තත්ථ බහුං සම් ප්පලාපං පලපති, යසයයථිදං – රාජකථං යචොරකථං
මහාමත්තකථං යසනාකථං ෙයකථං යුද්ධකථං අන්නකථං පානකථං
වත්ථකථංයානකථංසයනකථංමාලාකථං න්ධකථංඤාතිකථං ාමකථං 
නි මකථං න රකථං ජනපදකථං ඉත්ථිකථං සූරකථං විසිොකථං
කුම්ෙට්ඨානකථං පුබ්බයපතකථං නානත්තකථං යලොකක්ොයිකං
සමුද්දක්ොයිකංඉතිෙවාෙවකථංඉතිවා.එවම්පිපාදයලොයලො යහොති. 
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න පාදයලොලස්සාති. පාදයලොලියං පජයහයය වියනොයදයය බයන්තිං
කයරයය අනොවං යමයය, පාදයලොලියාආරයතොඅස්සවිරයතොපටිවිරයතො 
නික්ෙන්යතො නිස්සයටො විප්පමුත්යතො විසඤ්ඤුත්යතො විමරියාදිකයතන 
යචතසා විහයරයය චයරයය විචයරයය ඉරියයයය වත්යතයය පායලයය
යයපයය යායපයය, පටිසල්ලානාරායමොඅස්සපටිසල්ලානරයතොඅජ්ඣත්තං
යචයතොසමථමනුයුත්යතො අනිරාකතජ්ඣායනො විපස්සනා සමන්නා යතො
බූ්රයහතා සුඤ්ඤා ාරානං ඣායී ඣානරයතො එකත්තමනුයුත්යතො
පරමත්ථ රුයකොති–ඣායීනපාදයලොලස්ස. 

වි යමකුක්කුච්ොනප්පමජ්යජෙයාති. කුක්කුච්ෙන්තිහත්ථකුක්කුච්චම්පි
කුක්කුච්චං, පාදකුක්කුච්චම්පි කුක්කුච්චං, හත්ථපාදකුක්කුච්චම්පි
කුක්කුච්චං, අකප්පියය කප්පියසඤ්ඤිතා, කප්පියය අකප්පියසඤ්ඤිතා, 
අවජ්යජ වජ්ජසඤ්ඤිතා, වජ්යජ අවජ්ජසඤ්ඤිතා, යං එවරූපං කුක්කුච්චං
කුක්කුච්චායනා කුක්කුච්චායිතත්තංයචතයසොවිප්පටිසායරොමයනොවියලයෙො
–ඉදංවුච්චති කුක්කුච්චං. 

අපි ච ද්වීහි කාරයණහි උප්පජ්ජතිකුක්කුච්චං යචතයසො විප්පටිසායරො
මයනොවියලයෙො–කතත්තාචඅකතත්තාච.කථංකතත්තාචඅකතත්තාච 
උප්පජ්ජතිකුක්කුච්චංයචතයසොවිප්පටිසායරොමයනොවියලයෙො? ‘‘කතංයම
කායදුච්චරිතං, අකතං යම කායසුචරිත’’න්ති උප්පජ්ජති කුක්කුච්චං
යචතයසො විප්පටිසායරො මයනොවියලයෙො, ‘‘කතං යම වචීදුච්චරිතං, අකතං
යම වචීසුචරිත’’න්ති උප්පජ්ජති කුක්කුච්චං යචතයසො විප්පටිසායරො
මයනොවියලයෙො, ‘‘කතං යම මයනොදුච්චරිතං, අකතං යම
මයනොසුචරිතන්ති…යප.… ‘‘කයතො යම පාණාතිපායතො, අකතා යම 
පාණාතිපාතායවරමණී’’තිඋප්පජ්ජතිකුක්කුච්චං…යප.…මයනොවියලයෙො, 
‘‘කතංයම අදින්නාදානං…කයතොයමකායමසුමිච්ඡාචායරො…කයතොයම
මුසාවායදො…කතා යම පිසුණවාචා…කතා යම  රුසවාචා…කයතො යම
සම් ප්පලායපො…කතායමඅභිජ්ඣා…කයතොයමබයාපායදො…කතායම 
මිච්ඡාදිට්ඨි, අකතා යම සම්මාදිට්ඨී’’ති උප්පජ්ජති කුක්කුච්චං යචතයසො 
විප්පටිසායරො මයනොවියලයෙො. එවං කතත්තා ච අකතත්තා ච උප්පජ්ජති 
කුක්කුච්චංයචතයසොවිප්පටිසායරොමයනොවියලයෙො. 

අථවා ‘‘සීයලසුම්හි නපරිපූරකාරී’’ති උප්පජ්ජතිකුක්කුච්චංයචතයසො
විප්පටිසායරොමයනොවියලයෙො, ‘‘ඉන්ද්රියයසුම්හි අගුත්තද්වායරො’’ති…යප.…
‘‘යෙොජයනඅමත්තඤ්ඤුම්හී’’ති…‘‘ජා රියං අනනුයුත්යතොම්හී’’ති…‘‘න
සතිසම්පජඤ්යඤන සමන්නා යතොම්හී’’ති… ‘‘අොවිතා යම චත්තායරො
සතිපට්ඨානා’’ති… ‘‘අොවිතා යම චත්තායරො සම්මප්පධානා’’ති…
‘‘අොවිතා යම චත්තායරො ඉද්ධිපාදා’’ති… ‘‘අොවිතානි යම 
පඤ්චින්ද්රියානී’’ති… ‘‘අොවිතානි යම පඤ්ච බලානී’’ති… ‘‘අොවිතා යම
සත්ත යබොජ්ඣඞ් ා’’ති… ‘‘අොවියතො යම අරියයො අට්ඨඞ්ගියකො
මග්ය ො’’ති… ‘‘දුක්ෙං යම අපරිඤ්ඤාත’’න්ති… ‘‘සමුදයයො යම
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අප්පහීයනො’’ති… ‘‘මග්ය ො යම අොවියතො’’ති… ‘‘නියරොයධො යම
අසච්ඡිකයතො’’ති උප්පජ්ජති කුක්කුච්චං යචතයසො විප්පටිසායරො

මයනොවියලයෙො. වි යම කුක්කුච්ොති කුක්කුච්චා ආරයමයය විරයමයය 
පටිවිරයමයයකුක්කුච්චංපජයහයයවියනොයදයයබයන්තිංකයරයයඅනොවං
 යමයය. කුක්කුච්චා ආරයතො අස්ස විරයතො පටිවිරයතො නික්ෙන්යතො
නිස්සයටො විප්පමුත්යතො විසඤ්ඤුත්යතො විමරියාදිකයතන යචතසා
විහයරයයාති–විරයමකුක්කුච්චා. 

නප්පමජ්යජෙයාති සක්කච්චකාරී අස්ස සාතච්චකාරී අට්ඨිතකාරී
අයනොලීනවුත්තියකො අනික්ඛිත්තච්ඡන්යදො අනික්ඛිත්තධුයරො අප්පමායදො
කුසයලසුධම්යමසු.‘‘කදාහංඅපරිපූරංවාසීලක්ෙන්ධංපරිපූයරයයං, පරිපූරං
වාසීලක්ෙන්ධංතත්ථතත්ථපඤ්ඤායඅනුග් ණ්යහයය’’න්ති? යයොතත්ථ 
ඡන්යදොචවායායමොචඋස්සායහොචඋස්යසොළ්හීචථායමොචඅප්පටිවානීච
සති චසම්පජඤ්ඤඤ්චආතප්පංපධානංඅධිට්ඨානංඅනුයයොය ොඅප්පමායදො 
කුසයලසු ධම්යමසු. ‘‘කදාහං අපරිපූරං වා සමාධික්ෙන්ධං…යප.… 
පඤ්ඤාක්ෙන්ධං… විමුත්තික්ෙන්ධං… විමුත්තිඤාණදස්සනක්ෙන්ධං…
කදාහං අපරිඤ්ඤාතං වා දුක්ෙං පරිජායනයයං, අප්පහීයන වා කියලයස
පජයහයයං, අොවිතං වා මග් ං ොයවයයං, අසච්ඡිකතං වා නියරොධං
සච්ඡිකයරයය’’න්ති? යයො තත්ථ ඡන්යදො ච වායායමො ච උස්සායහො ච
උස්යසොළ්හී ච ථායමො ච අප්පටිවානී ච සති ච සම්පජඤ්ඤඤ්ච ආතප්පං 
පධානංඅධිට්ඨානංඅනුයයොය ොඅප්පමායදොකුසයලසු ධම්යමසූති–විරයම
කුක්කුච්චානප්පමජ්යජයය. 

අථාසයනසු සෙයනසු, අප්පසද්යදසු භික්ඛු විහය ෙයාති. අථාති
පදසන්ධි…යප.… ආසනං වුච්චති යත්ථ නිසීදති – මඤ්යචො පීඨං භිසි
තට්ටිකාචම්මෙණ්යඩොතිණසන්ථායරොපණ්ණසන්ථායරො පලාලසන්ථායරො.
සයනංවුච්චතියසනාසනංවිහායරොඅඩ් යයොය ොපාසායදොහම්මියංගුහාති– 
අථාසයනසුසයයනසු. 

අප්පසද්යදසු භික්ඛු විහය ෙයාති. අප්පසද්යදසු අප්පනිග්ය ොයසසු
විජනවායතසු මනුස්සරාහස්යසයයයකසු පටිසල්ලානසාරුප්යපසු
යසනාසයනසුචයරයයවිචයරයයවිහයරයයඉරියයයයවත්යතයය පායලයය
යයපයයයායපයයාති–අථාසයනසුසයයනසුඅප්පසද්යදසුභික්ඛු විහයරයය. 

යතනාහ ෙ වා– 

‘‘ඣායීනපාදයලොලස්ස, විරයමකුක්කුච්චානප්පමජ්යජයය; 
අථාසයනසු සයයනසු, අප්පසද්යදසුභික්ඛු විහයරයයා’’ති. 

161. 

නිද්දංනබහුලීකය ෙය, ජා රිෙංභයජෙයආතාපී;  
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තන්දිංමාෙංහස්සංඛිඩ්ඩං, යමථුනංවිප්පජයහ සවිභූසං.  

නිද්දං න බහුලීකය ෙයාති. රත්තින්දිවං ඡයකොට්ඨාසං කායරත්වා
පඤ්චයකොට්ඨාසංපටිපජ්යජයයඑකයකොට්ඨාසං නිප්පජ්යජයයාති–නිද්දංන
බහුලීකයරයය. 

ජා රිෙං භයජෙය ආතාපීති. ඉධ භික්ඛු දිවසං චඞ්කයමන නිසජ්ජාය
ආවරණීයයහි ධම්යමහි චිත්තං පරියසොයධයය, රත්තියා පඨමං යාමං
චඞ්කයමන නිසජ්ජාය ආවරණීයයහි ධම්යමහි චිත්තං පරියසොයධයය, 
රත්තියා මජ්ඣිමං යාමං දක්ඛියණන පස්යසන සීහයසයයං කප්යපයය
පායදපාදං අච්චාධාය සයතො සම්පජායනො උට්ඨානසඤ්ඤං මනසිකරිත්වා, 
රත්තියා පච්ඡිමං යාමං පච්චුට්ඨාය චඞ්කයමන නිසජ්ජාය ආවරණීයයහි 
ධම්යමහිචිත්තංපරියසොයධයය. 

ජා රිෙං භයජෙයාති ජා රියං ෙයජයය සම්ෙයජයය යසයවයය
නියසයවයයසංයසයවයයපටියසයවයයාති–ජා රියංෙයජයය. 

ආතාපීති.ආතප්පං වුච්චති වීරියං [විරියං (සී. සයා.)]. යයො යචතසියකො
වීරියාරම්යෙො නික්කයමො පරක්කයමො උයයායමො වායායමො උස්සායහො
උස්යසොළ්හී ථායමො ඨිති අසිථිලපරක්කමතා අනික්ඛිත්තච්ඡන්දතා
අනික්ඛිත්තධුරතා ධුරසම්පග් යහො වීරියං වීරියින්ද්රියං වීරියබලං
සම්මාවායායමො. ඉමිනා ආතායපන උයපයතො සමුයපයතො උප යතො
සමුප යතොඋපපන්යනොසමුපපන්යනොසමන්නා යතොයසොවුච්චතිආතාපීති
– ජා රියංෙයජයයආතාපී. 

තන්දිං මාෙං හස්සං ඛිඩ්ඩං, යමථුනං විප්පජයහ සවිභූසන්ති. තන්දීති 
[තන්දින්ති (සී.)] තන්දී තන්දියනා තන්දියිතත්තං [නත්ථි
අත්තදණ්ඩසුත්තනිද්යදයසඛුද්දකවත්ථුවිෙඞ්ය පි] තන්දිමනකතාආලසයං
ආලසයායනා ආලසයායිතත්තං. මායා වුච්චති වඤ්චනිකා චරියා. 
ඉයධකච්යචො කායයන දුච්චරිතං චරිත්වා…යප.… වාචාය මනසා දුච්චරිතං
චරිත්වා තස්ස පටිච්ඡාදනයහතු පාපිකං ඉච්ඡං පණිදහති. මා මං ජඤ්ඤාති 
[ජඤ්ඤූති (ක.)] ඉච්ඡති, මා මං ජඤ්ඤාති සඞ්කප්යපති, මා මං ජඤ්ඤාති
වාචංොසති, මා මංජඤ්ඤාතිකායයනපරක්කමති.යාඑවරූපා මායාවිතා
අච්චසරා වඤ්චනා නිකති නිකිරණා පරිහරණා ගූහනා පරිගූහනා ඡාදනා
පරිච්ඡාදනා [පටිච්ඡාදනා (සී. ක.) මහානිද්යදයස] අනුත්තානීකම්මං 

අනාවිකම්මං යවොච්ඡාදනා පාපකිරියා – අයං වුච්චති මායා. හස්සන්ති
ඉයධකච්යචො අතියවලං දන්තවිදංසකං හසති. වුත්තඤ්යහතං ෙ වතා –
‘‘කුමාරකමිදං, භික්ෙයව, අරියස්ස විනයය යදිදං අතියවලං දන්තවිදංසකං
හසිත’’න්ති. 
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ඛිඩ්ඩාති ද්යව ඛිඩ්ඩා – කායිකා ච ඛිඩ්ඩා වාචසිකා ච ඛිඩ්ඩා. කතමා
කායිකාඛිඩ්ඩා? හත්ථීහිපිකීළන්ති, අස්යසහිපි කීළන්ති, රයථහිපිකීළන්ති, 
ධනූහිපි කීළන්ති, අට්ඨපයදහිපි කීළන්ති, දසපයදහිපි කීළන්ති, ආකායසපි
කීළන්ති, පරිහාරපයථපි කීළන්ති, සන්තිකායපි කීළන්ති, ෙලිකායපි
කීළන්ති,  ටිකායපි කීළන්ති, සලාකහත්යථනපි කීළන්ති, අක්යෙනපි
කීළන්ති, පඞ්කචීයරනපිකීළන්ති, වඞ්කයකනපි කීළන්ති, යමොක්ෙචිකායපි
කීළන්ති, චිඞ්ගුලයකනපිකීළන්ති, පත්තාළ්හයකනපි කීළන්ති, රථයකනපි
කීළන්ති, ධනුයකනපි කීළන්ති, අක්ෙරිකායපි කීළන්ති, මයනසිකායපි 
කීළන්ති, යථාවජ්යජනපිකීළන්ති – අයංකායිකාඛිඩ්ඩා.කතමා වාචසිකා
ඛිඩ්ඩා? මුෙයෙරිකං [මුෙයෙරියං (සයා.)] මුොලම්බරං මුෙඩිණ්ඩිමකං 
[මුෙයදණ්ඩිමකං (සී. සයා.)] මුෙවලිමකං මුෙයෙරුළකං [මුෙයෙරුලකං
(සී.)] මුෙදද්දරිකංනාටකංලාපංගීතංදවකම්මං–අයං වාචසිකාඛිඩ්ඩා. 

යමථුනධම්යමොනාමයයොයසොඅසද්ධම්යමො ාමධම්යමොවසලධම්යමො 
දුට්ඨුල්යලො ඔදකන්තියකො රහස්යසො ද්වයංද්වයසමාපත්ති. කිංකාරණා
වුච්චති යමථුනධම්යමො? උභින්නං රත්තානං සාරත්තානං අවස්සුතානං
පරියුට්ඨිතානං පරියාදින්නචිත්තානං උභින්නං සදිසානං ධම්යමොති, 
තංකාරණා වුච්චති යමථුනධම්යමො. යථාඋයෙොකලහකාරකා යමථුනකාති
වුච්චන්ති, උයෙො ෙණ්ඩනකාරකා…යප.… උයෙො ෙස්සකාරකා… උයෙො 
අධිකරණකාරකා… උයෙො විවාදකාරකා… උයෙො වාදියනො… උයෙො
සල්ලාපකා යමථුනකාති වුච්චන්ති; එවයමව උභින්නං රත්තානං
සාරත්තානං අවස්සුතානං පරියුට්ඨිතානං පරියාදින්නචිත්තානං උභින්නං
සදිසානංධම්යමොති, තංකාරණාවුච්චති යමථුනධම්යමො. 

විභූසාති ද්යව විභූසා – අත්ථි අ ාරියස්ස විභූසා, අත්ථි පබ්බජිතස්ස
විභූසා. කතමා අ ාරියස්ස විභූසා? යකසා ච මස්සු ච මාලා ච  න්ධා ච
වියලපනාචආෙරණාචපිලන්ධනාච වත්ථඤ්චසයනාසනඤ්චයවඨනඤ්ච
උච්ඡාදනං පරිමද්දනං න්හාපනං සම්බාහනං ආදාසං අඤ්ජනං
මාලාවියලපනං මුෙචුණ්ණකං මුෙයලපං හත්ථබන්ධං සිොබන්ධං 
[වසික්ොබන්ධං (සයා.)] දණ්ඩනාළියං ෙග් ං ඡත්තං චිත්රා උපාහනා
උණ්හීසං මණිං වාළබීජනිං ඔදාතානි වත්ථානි දී දසානි ඉති වා – අයං
අ ාරියස්ස විභූසා. කතමා පබ්බජිතස්ස විභූසා? චීවරමණ්ඩනා 
පත්තමණ්ඩනා යසනාසනමණ්ඩනා ඉමස්ස වා පූතිකායස්ස බාහිරානං වා
පරික්ොරානං මණ්ඩනා විභූසනා යකළනා පරියකළනා ය ධිතතා
ය ධිතත්තංචපලතාචාපලයං–අයංපබ්බජිතස්සවිභූසා. 

තන්දිංමාෙංහස්සංඛිඩ්ඩං, යමථුනංවිප්පජයහ සවිභූසන්ති.තන්දිඤ්ච
මායඤ්ච හස්සඤ්ච ඛිඩ්ඩඤ්ච යමථුනධම්මඤ්ච සවිභූසං සපරිවාරං
සපරිෙණ්ඩං සපරික්ොරං පජයහයය වියනොයදයය බයන්තිං කයරයය 
අනොවං  යමයයාති – තන්දිං මායං හස්සං ඛිඩ්ඩං, යමථුනං විප්පජයහ
සවිභූසං. 
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යතනාහෙ වා– 

‘‘නිද්දං නබහුලීකයරයය, ජා රියංෙයජයය ආතාපී; 
තන්දිංමායංහස්සංඛිඩ්ඩං, යමථුනංවිප්පජයහ සවිභූස’’න්ති. 

162. 

ආථබ්බණං සුපිනංලක්ෙණං, යනොවිදයහඅයථොපිනක්ෙත්තං; 

විරුතඤ්ෙ  බ්භක ණං, තිකිච්ඡංමාමයකොනයසයවෙය.  

ආථබ්බණං සුපිනං ලක්ෙණං, යනො විදයහ අයථොපි නක්ෙත්තන්ති.
ආථබ්බණිකාආථබ්බණංපයයොයජන්ති, න යරවාරුද්යධ [රුන්යධ(ක.)] 
සඞ් ායම වා පච්චුපට්ඨියත පරයසනපච්චත්ථියකසු පච්චාමිත්යතසු ඊතිං
උප්පායදන්ති, උපද්දවං උප්පායදන්ති, යරො ං උප්පායදන්ති, පජ්ජරකං
කයරොන්ති, සූලං කයරොන්ති, විසූචිකං කයරොන්ති, පක්ෙන්දිකංකයරොන්ති.
එවං ආථබ්බණිකාආථබ්බණංපයයොයජන්ති. 

සුපිනපාඨකා සුපිනං ආදිසන්ති, යයො පුබ්බණ්හසමයං සුපිනං පස්සති, 
එවංවිපායකොයහොති.යයොමජ්ඣන්හිකසමයං [මජ්ඣන්තිකසමයං (බහූසු)] 
සුපිනං පස්සති, එවං විපායකො යහොති. යයො සායන්හසමයං සුපිනං පස්සති, 
එවංවිපායකොයහොති.යයොපුරියමයායම…යප.…යයොමජ්ඣියමයායම…
යයො පච්ඡියම යායම… යයො දක්ඛියණන පස්යසන නිපන්යනො… යයො
වායමනපස්යසනනිපන්යනො…යයොඋත්තානංනිපන්යනො…යයො අවකුජ්ජ
නිපන්යනො…යයොචන්දංපස්සති…යයොසූරියංපස්සති…යයොමහාසමුද්දං
පස්සති… යයො සියනරුං පබ්බතරාජානං පස්සති… යයො හත්ථිං පස්සති…
යයො අස්සං පස්සති… යයො රථං පස්සති… යයො පත්තිං පස්සති… යයො
යසනාබූහං පස්සති… යයො ආරාමරාමයණයයකං පස්සති… යයො
වනරාමයණයයකං පස්සති… යයො භූමිරාමයණයයකං පස්සති… යයො
යපොක්ෙරණීරාමයණයයකං [යපොක්ෙරණිරාමයණයයකං (සයා.)] පස්සති, 
එවංවිපායකො යහොතීති.එවංසුපිනපාඨකාසුපිනංආදිසන්ති. 

ලක්ෙණපාඨකා ලක්ෙණං ආදිසන්ති – මණිලක්ෙණං දණ්ඩලක්ෙණං 
වත්ථලක්ෙණං අසිලක්ෙණං උසුලක්ෙණං ධනුලක්ෙණං ආවුධලක්ෙණං
ඉත්ථිලක්ෙණං පුරිසලක්ෙණං කුමාරිකාලක්ෙණං කුමාරලක්ෙණං
දාසිලක්ෙණං දාසලක්ෙණං හත්ථිලක්ෙණං අස්සලක්ෙණං මහිංසලක්ෙණං
උසෙලක්ෙණං ය ොණලක්ෙණං අජලක්ෙණං යමණ්ඩලක්ෙණං 
කුක්කුටලක්ෙණං වට්ටලක්ෙණං ය ොධාලක්ෙණං කණ්ණිකාලක්ෙණං
කච්ඡපලක්ෙණං මි ලක්ෙණං ඉති වාති. එවං ලක්ෙණපාඨකා ලක්ෙණං
ආදිසන්ති. 

නක්ෙත්තපාඨකා නක්ෙත්තං ආදිසන්ති. අට්ඨවීසති නක්ෙත්තානි. 
ඉමිනා නක්ෙත්යතන  රප්පයවයසො කත්තබ්යබො, ඉමිනා නක්ෙත්යතන
මකුටං බන්ධිතබ්බං, ඉමිනා නක්ෙත්යතන වායරයයං කායරතබ්බං, ඉමිනා
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නක්ෙත්යතන බීජනීහායරො [බීජනිහායරො (සයා. ක.)] කත්තබ්යබො, ඉමිනා
නක්ෙත්යතන සංවායසො [ රවායසො (සයා.)]  න්තබ්යබොති. එවං
නක්ෙත්තපාඨකා නක්ෙත්තංආදිසන්ති. 

ආථබ්බණං සුපිනං ලක්ෙණං, යනො විදයහ අයථොපි නක්ෙත්තන්ති.
ආථබ්බණඤ්ච සුපිනඤ්ච ලක්ෙණඤ්ච නක්ෙත්තඤ්ච යනො විදයහයය න
චයරයයනසමාචයරයයනසමාදාය වත්යතයය. අථ වාන ණ්යහයයන 
උග් ණ්යහයය න ධායරයය න උපධායරයය න උපලක්යෙයය
නප්පයයොයජයයාති – ආථබ්බණං සුපිනං ලක්ෙණං, යනො විදයහ අයථොපි
නක්ෙත්තං. 

විරුතඤ්ෙ  බ්භක ණං, තිකිච්ඡං මාමයකො න යසයවෙයාති. විරුතං
වුච්චතිමි වාක්කං.මි වාක්කපාඨකා [මි චක්කං.මි චක්කපාඨකා(සයා.)] 
මි වාක්කංආදිසන්ති– සකුන්තානංවාචතුප්පදානංවාරුතං [රුදං(සයා.)] 
වස්සිතං ජානන්තීති. එවං මි වාක්කපාඨකා මි වාක්කං ආදිසන්ති.
 බ්ෙකරණීයා බ්ෙං සණ්ඨායපන්ති.ද්වීහි කාරයණහි බ්යෙොනසණ්ඨාති
– පාණයකහි වා වාතකුප්යපහි වා. පාණකානං වා වාතකුප්පානං වා
පටි ාතාය ඔසධං යදන්තීති. එවං  බ්ෙකරණීයා  බ්ෙං සණ්ඨායපන්ති. 

තිකිච්ඡාති පඤ්ච තිකිච්ඡා – සාලාකියං, සල්ලකත්තියං, කායතිකිච්ඡං, 

භූතියං, යකොමාරෙච්චං. මාමයකොති බුද්ධමාමයකො ධම්මමාමයකො
සඞ් මාමයකො, යසො වා ෙ වන්තං මමායති ෙ වා වා තං පුග් ලං
පරිග් ණ්හාති.වුත්තඤ්යහතං ෙ වතා– ‘‘යයයත, භික්ෙයව, භික්ඛූකුහා
ථද්ධාලපාසිඞ්ගී උන්නළාඅසමාහිතානයමයත, භික්ෙයව, භික්ඛූමාමකා, 
අප තා ච යත, භික්ෙයව, භික්ඛූ ඉමස්මා ධම්මවිනයා, න ච යත භික්ඛූ
ඉමස්මිං ධම්මවිනයය වුද්ධිං විරූළ්හිං යවපුල්ලං ආපජ්ජන්ති. යය ච යෙො, 
භික්ෙයව, භික්ඛූනික්කුහානිල්ලපාධීරා අත්ථද්ධාසුසමාහිතායතයෙොයම, 
භික්ෙයව, භික්ඛූ මාමකා න ච අප තා යත, භික්ෙයව, භික්ඛූ ඉමස්මා
ධම්මවිනයා, යතචභික්ඛූඉමස්මිං ධම්මවිනයයවුද්ධිංවිරූළ්හිංයවපුල්ලං
ආපජ්ජන්ති’’. 

‘‘කුහා ථද්ධාලපාසිඞ්ගී, උන්නළා අසමාහිතා; 
නයතධම්යමවිරූහන්ති, සම්මාසම්බුද්ධයදසියත. 

‘‘නික්කුහානිල්ලපාධීරා, අත්ථද්ධාසුසමාහිතා; 
යතයවධම්යමවිරූහන්ති, සම්මාසම්බුද්ධයදසියත’’. 

විරුතඤ්ෙ බ්භක ණං, තිකිච්ඡංමාමයකොන යසයවෙයාති.විරුතඤ්ච
 බ්ෙකරණඤ්ච තිකිච්ඡඤ්ච මාමයකො න යසයවයය න නියසයවයය න
සංයසයවයය නප්පටියසයවයය න චයරයය න සමාචයරයය න සමාදාය 
වත්යතයය. අථ වා න  ණ්යහයය න උග් ණ්යහයය න ධායරයය න 
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උපධායරයයනඋපලක්යෙයයනප්පයයොයජයයාති–විරුතඤ්ච බ්ෙකරණං
තිකිච්ඡංමාමයකො නයසයවයය. 

යතනාහෙ වා– 

‘‘ආථබ්බණංසුපිනංලක්ෙණං, යනොවිදයහඅයථොපිනක්ෙත්තං; 
විරුතඤ්ච බ්ෙකරණං, තිකිච්ඡංමාමයකොනයසයවයයා’’ති. 

163. 

නින්දාෙ නප්පයවයධෙය, නඋන්නයමෙයපසංසියතොභික්ඛු; 

යලොභංසහමච්ඡරියෙන, යකොධංයපසුණිෙඤ්ෙ පනුයදෙය.  

නින්දාෙ නප්පයවයධෙයාති. ඉයධකච්යච භික්ඛූ නින්දන්ති ජාතියා වා
ය ොත්යතනවා යකොලපුත්තියයනවා වණ්ණයපොක්ෙරතාය වා ධයනනවා
අජ්යඣයනන වා කම්මායතයනන වා සිප්පායතයනන වා විජ්ජාට්ඨායනන
වාසුයතනවා පටිොයනනවාඅඤ්ඤතරඤ්ඤතයරනවාවත්ථුනානින්දන්ති
 රහන්ති උපවදන්ති, නින්දියතො  රහියතො උපවදියතො නින්දාය  රහාය
උපවායදන අකිත්තියා අවණ්ණහාරිකාය න යවයධයය නප්පයවයධයය න
සම්පයවයධයයනතයසයයනඋත්තයසයයනපරිතයසයයන ොයයයයන
සන්තාසං ආපජ්යජයය, අභීරූ අස්ස අඡම්භී අනුත්රාසී අපලායී, 
පහීනෙයයෙරයවො වි තයලොමහංයසො විහයරයයාති – නින්දාය 
නප්පයවයධයය. 

න උන්නයමෙය පසංසියතො භික්ඛූති. ඉයධකච්යච භික්ඛූ පසංසන්ති 
ජාතියා වා ය ොත්යතන වා යකොලපුත්තියයන වා වණ්ණයපොක්ෙරතාය වා
ධයනන වා අජ්යඣයනන වා කම්මායතයනන වා සිප්පායතයනන වා
විජ්ජාට්ඨායනන වා සුයතන වා පටිොයනන වා අඤ්ඤතරඤ්ඤතයරන වා
වත්ථුනා පසංසන්ති යථොයමන්ති කිත්යතන්ති වණ්යණන්ති, පසංසියතො
යථොමියතො කිත්තියතො වණ්ණියතො පසංසාය යථොමයනන කිත්තියා 
වණ්ණහාරිකාය උන්නතිං න කයරයය උන්නමං න කයරයය මානං න
කයරයය ථම්ෙං න කයරයය, න යතන මානං ජයනයය න යතන ථද්යධො
අස්සපත්ථද්යධොපග් හිතසියරොති–න උන්නයමයයපසංසියතොභික්ඛු. 

යලොභං සහ මච්ඡරියෙන, යකොධං යපසුණිෙඤ්ෙ පනුයදෙයාති. 

යලොයභොති යයො යලොයෙො ලුබ්ෙනා ලුබ්භිතත්තං සාරාය ො සාරජ්ජනා

සාරජ්ජිතත්තං අභිජ්ඣා යලොයෙො අකුසලමූලං. මච්ඡරිෙන්ති පඤ්ච

මච්ඡරියානි–ආවාසමච්ඡරියං…යප.… ායහො වුච්චතිමච්ඡරියං. යකොයධොති
යයො චිත්තස්ස ආ ායතො පටි ායතො පටි ං පටිවියරොයධො, යකොයපො
පයකොයපො සම්පයකොයපො, යදොයසො පයදොයසො සම්පයදොයසො, චිත්තස්ස 
බයාපත්ති මයනොපයදොයසො, යකොයධො කුජ්ඣනා කුජ්ඣිතත්තං, යදොයසො
දුස්සනා දුස්සිතත්තං, බයාපත්තිං බයාපජ්ජනා බයාපජ්ජිතත්තං, වියරොයධො 
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පටිවියරොයධො චණ්ඩික්කං අසුයරොයපො අනත්තමනතා චිත්තස්ස. 

යපසුඤ්ඤන්ති ඉයධකච්යචො පිසුණවායචො යහොති ඉයතො සුත්වා අමුත්ර 
අක්ොතාඉයමසංයෙදාය, අමුත්රවාසුත්වාඉයමසංඅක්ොතාඅමූසංයෙදාය.
ඉති සමග් ානං වා යෙත්තා භින්නානං වා අනුප්පදාතා, වග් ාරායමො
වග් රයතො වග් නන්දී වග් කරණිං වාචං ොසිතා යහොති – ඉදං වුච්චති
යපසුඤ්ඤං. 

අපි ච ද්වීහි කාරයණහි යපසුඤ්ඤං උපසංහරති – පියකමයතාය වා 
යෙදාධිප්පායයන වා. කථං පියකමයතාය යපසුඤ්ඤං උපසංහරති? ඉමස්ස
පියයොෙවිස්සාමි මනායපොෙවිස්සාමිවිස්සාසියකොෙවිස්සාමිඅබ්ෙන්තරියකො
ෙවිස්සාමිසුහදයයො ෙවිස්සාමීති.එවංපියකමයතායයපසුඤ්ඤංඋපසංහරති.
කථං යෙදාධිප්පායයන යපසුඤ්ඤං උපසංහරති? කථං ඉයම නානා අස්සු
විනා අස්සු වග් ා අස්සු ද්යවධා අස්සු ද්යවජ්ඣා අස්සු ද්යව පක්ො අස්සු
භිජ්යඣයයං න සමා ච්යඡයයං දුක්ෙං න  ාසු විහයරයයන්ති. එවං

යෙදාධිප්පායයනයපසුඤ්ඤංඋපසංහරති. යලොභංසහමච්ඡරියෙන, යකොධං

යපසුණිෙඤ්ෙ පනුයදෙයාති. යලොෙඤ්ච මච්ඡරියඤ්ච යකොධඤ්ච
යපසුඤ්ඤඤ්චනුයදයයපනුයදයයපජයහයයවියනොයදයය බයන්තිංකයරයය
අනොවං  යමයයාති – යලොෙං සහ මච්ඡරියයන, යකොධං යපසුණියඤ්ච 
පනුයදයය. 

යතනාහ ෙ වා– 

‘‘නින්දාය නප්පයවයධයය, නඋන්නයමයය පසංසියතොභික්ඛු; 
යලොෙංසහමච්ඡරියයන, යකොධංයපසුණියඤ්චපනුයදයයා’’ති. 

164. 

කෙවික්කයෙනතිට්යඨෙය, උපවාදංභික්ඛුන කය ෙයකුහිඤ්චි; 

 ායමෙනාභිසජ්යජෙය, ලාභකමයාජනංන ලපයෙෙය.  

කෙවික්කයෙ නතිට්යඨෙයාති.යයකයවික්කයාවිනයය පටික්ඛිත්තාන
යත ඉමස්මිං අත්යථ අධිප්යපතා. කථං කයවික්කයය තිට්ඨති? පඤ්චන්නං
සද්ධිං පත්තං වා චීවරං වා අඤ්ඤං වා කිඤ්චි පරික්ොරං වඤ්චනියං වා 
කයරොන්යතො උදයං වා පත්ථයන්යතො පරිවත්යතති. එවං කයවික්කයය
තිට්ඨති.කථං කයවික්කයයනතිට්ඨති? පඤ්චන්නංසද්ධිංපත්තංවාචීවරං
වාඅඤ්ඤංවාකිඤ්චි පරික්ොරංනවඤ්චනියංවාකයරොන්යතොනඋදයංවා

පත්ථයන්යතොපරිවත්යතති.එවං කයවික්කයයනතිට්ඨති. කෙවික්කයෙන

තිට්යඨෙයාති. කයවික්කයයනතිට්යඨයයන සන්තිට්යඨයය, කයවික්කයං
පජයහයයවියනොයදයය බයන්තිංකයරයයඅනොවං යමයය, කයවික්කයා
ආරයතො අස්ස විරයතො පටිවිරයතො නික්ෙන්යතො නිස්සයටො විප්පමුත්යතො
විසඤ්ඤුත්යතො විමරියාදිකයතන යචතසා විහයරයයාති – කයවික්කයය න
තිට්යඨයය. 
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උපවාදංභික්ඛුනකය ෙයකුහිඤ්චීති. කතයමඋපවාදකරාතිකියලසා? 
සන්යතයක සමණබ්රාහ්මණා ඉද්ධිමන්යතො දිබ්බචක්ඛුකා පරචිත්තවිදුයනො, 
යත දූරයතොපි පස්සන්ති ආසන්නාපි න දිස්සන්ති යචතසාපි චිත්තං 
පජානන්ති, යදවතාපි යෙො සන්ති ඉද්ධිමන්තිනියයො දිබ්බචක්ඛුකා
පරචිත්තවිදුනියයො, තා දූරයතොපි පස්සන්ති, ආසන්නාපි න දිස්සන්ති
යචතසාපිචිත්තංපජානන්ති.යත ඔළාරියකහිවාකියලයසහිමජ්ඣියමහිවා
කියලයසහි සුඛුයමහි වා කියලයසහි උපවයදයයං. කතයම ඔළාරිකා
කියලසා? කායදුච්චරිතං වචීදුච්චරිතං මයනොදුච්චරිතං – ඉයම වුච්චන්ති
ඔළාරිකා කියලසා. කතයම මජ්ඣිමා කියලසා? කාමවිතක්යකො 
බයාපාදවිතක්යකො විහිංසාවිතක්යකො – ඉයම වුච්චන්ති මජ්ඣිමා කියලසා.
කතයම සුඛුමා කියලසා? ඤාතිවිතක්යකො, ජනපදවිතක්යකො, 
අපරවිතක්යකො, පරානුදයතා පටිසඤ්ඤුත්යතො විතක්යකො, 
ලාෙසක්කාරසියලොකපටිසඤ්ඤුත්යතො විතක්යකො, 
අනවඤ්ඤත්තිපටිසඤ්ඤුත්යතො විතක්යකො – ඉයම වුච්චන්ති සුඛුමා
කියලසා. යත ඔළාරියකහි වා කියලයසහි මජ්ඣියමහි වා කියලයසහි
සුඛුයමහි වා කියලයසහින උපවයදයය උපවාදං නකයරයය උපවාදකයර
කියලයස න කයරයය න ජයනයය න සඤ්ජයනයය න නිබ්බත්යතයය
නාභිනිබ්බත්යතයය, උපවාදකයරකියලයසපජයහයයවියනොයදයය බයන්තිං
කයරයය අනොවං  යමයය, උපවාදකයරහි කියලයසහි ආරයතො අස්ස
විරයතො පටිවිරයතො නික්ෙන්යතො නිස්සයටො විප්පමුත්යතො විසඤ්ඤුත්යතො

විමරියාදිකයතන යචතසා විහයරයය. කුහිඤ්චීති කුහිඤ්චි කිම්හිචි කත්ථචි
අජ්ඣත්තං වා බහිද්ධා වා අජ්ඣත්තබහිද්ධා වාති – උපවාදං භික්ඛු න
කයරයයකුහිඤ්චි. 

 ායමෙනාභිසජ්යජෙයාති.කථං ායම සජ්ජති? ඉධභික්ඛු ායමගිහීහි
සංසට්යඨො විහරති සහනන්දී සහයසොකී සුඛියතසු සුඛියතො දුක්ඛියතසු
දුක්ඛියතො, උප්පන්යනසු කිච්චකරණීයයසු අත්තනා යවොයයො ං ආපජ්ජති. 
එවම්පි ායමසජ්ජති. 

අථවා භික්ඛු පුබ්බණ්හසමයංනිවායසත්වා පත්තචීවරමාදාය  ාමං වා
නි මං වා පිණ්ඩාය පවිසති අරක්ඛියතයනව කායයන අරක්ඛිතාය වාචාය
අරක්ඛියතන චිත්යතන අනුපට්ඨිතාය සතියා අසංවුයතහි ඉන්ද්රියයහි. යසො 
තත්රතත්රසජ්ජතිතත්රතත්ර ණ්හාතිතත්රතත්රබජ්ඣතිතත්රතත්ර අනයබයසනං
ආපජ්ජති.එවම්පි ායමසජ්ජති. 

කථං ායමනසජ්ජති? ඉධභික්ඛු ායමගිහීහිඅසංසට්යඨොවිහරතින 
සහනන්දී න සහයසොකී න සුඛියතසු සුඛියතො න දුක්ඛියතසු දුක්ඛියතො, 
උප්පන්යනසු කිච්චකරණීයයසු න අත්තනා යවොයයො ං ආපජ්ජති. එවම්පි
 ායමනසජ්ජති. 
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අථවා භික්ඛු පුබ්බණ්හසමයංනිවායසත්වා පත්තචීවරමාදාය  ාමං වා
නි මං වා පිණ්ඩාය පවිසති රක්ඛියතයනව කායයන රක්ඛිතාය වාචාය
රක්ඛියතන චිත්යතන උපට්ඨිතාය සතියා සංවුයතහි ඉන්ද්රියයහි. යසො තත්ර
තත්ර න සජ්ජති තත්ර තත්ර න  ණ්හාති තත්ර තත්ර න බජ්ඣති තත්ර තත්ර න

අනයබයසනං ආපජ්ජති. එවම්පි  ායම න සජ්ජති.  ායම ෙ

නාභිසජ්යජෙයාති  ායම න සජ්යජයය න  ණ්යහයය න බජ්යඣයය න
පලිබජ්යඣයය, අගිද්යධො අස්ස අ ධියතො අමුච්ඡියතො අනජ්යඣොසන්යනො
වීතය යධො වි තය යධො චත්තය යධො…යප.… බ්රහ්මභූයතන අත්තනා
විහයරයයාති– ායමචනාභිසජ්යජයය. 

ලාභකමයා ජනං න ලපයෙෙයාති. කතමා ලපනා? 
ලාෙසක්කාරසියලොකසන්නිස්සිතස්ස පාපිච්ඡස්ස ඉච්ඡාපකතස්ස
ආමිසචක්ඛුකස්ස යලොකධම්ම රුකස්ස යා පයරසං ආලපනා ලපනා
සල්ලපනා උල්ලපනා සමුල්ලපනා උන්නහනා සමුන්නහනා උක්කාචනා
සමුක්කාචනා [උක්කාපනා සමුක්කාපනා (සයා.)] අනුපියොණිතා 
චාතුකමයතා මුග් සූපයතා පාරිෙටයතා පරපිට්ඨිමංසිකතා [පිට්ඨිමංසිකතා
(ක.) විසුද්ධිමග්ය  සීලනිද්යදසවණ්ණනා ඔයලොයකතබ්බා], යා තත්ථ
සණ්හවාචතා සඛිලවාචතා සිථිලවාචතා [යමත්තවාචකතා (සයා.)] 
අ රුසවාචතා–අයංවුච්චතිලපනා. 

අපිචද්වීහිකාරයණහිජනංලපති–අත්තානංවානීචංඨයපන්යතොපරං 
උච්චංඨයපන්යතොජනංලපති, අත්තානංවාඋච්චංඨයපන්යතොපරංනීචං
ඨයපන්යතො ජනං ලපති. කථං අත්තානං නීචං ඨයපන්යතො පරං උච්චං
ඨයපන්යතො ජනං ලපති? ‘‘තුම්යහ යම බහූපකාරා, අහං තුම්යහ නිස්සාය
ලොමි චීවරපිණ්ඩපාතයසනාසනගිලානපච්චයයෙසජ්ජපරික්ොරං, යයපියම
අඤ්යඤ දාතුං වා කාතුං වා මඤ්ඤන්ති, තුම්යහ නිස්සාය තුම්යහ
සම්පස්සන්තා යම්පි යම පුරාණං මාතායපත්තිකං නාමයධයයං තම්පි යම
අන්තරහිතං. තුම්යහහි අහං ඤායාමි අසුකස්ස කුලූපයකො අසුකාය
කුලූපයකො’’ති. එවං අත්තානං නීචං ඨයපන්යතො පරං උච්චං ඨයපන්යතො
ජනං ලපති. 

කථංඅත්තානංඋච්චංඨයපන්යතොපරංනීචංඨයපන්යතොජනංලපති? 
‘‘අහං තුම්හාකංබහූපකායරො, තුම්යහමංආ ම්මබුද්ධංසරණං තා, ධම්මං
සරණං  තා, සඞ් ං සරණං  තා, පාණාතිපාතා පටිවිරතා, අදින්නාදානා
පටිවිරතා, කායමසුමිච්ඡාචාරා පටිවිරතා, මුසාවාදා පටිවිරතා, 
සුරායමරයමජ්ජප්පමාදට්ඨානා පටිවිරතා. අහං තුම්හාකං උද්යදසං යදමි, 
පරිපුච්ඡංයදමි, උයපොසථංආචික්ොමි, නවකම්මංඅධිට්ඨාමි.අථපන තුම්යහ
මං උජ්ඣිත්වා අඤ්යඤ සක්කයරොථ  රුං කයරොථ මායනථ පූයජථා’’ති.
එවංඅත්තානං උච්චංඨයපන්යතොපරංනීචංඨයපන්යතො ජනංලපති. 



ඛුද්දකනිකායය මහානිද්යදසපාළි අට්ඨකවග්ය ො 
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ලාභකමයා ජනංනලපයෙෙයාති.ලාෙයහතුලාෙපච්චයා ලාෙකාරණා
ලාොභිනිබ්බත්තියා ලාෙං පරිපායචන්යතො ජනං න ලපයයයය, ලපනං
පජයහයය වියනොයදයය බයන්තිං කයරයය අනොවං  යමයය, ලපනා
ආරයතො අස්ස විරයතො පටිවිරයතො නික්ෙන්යතො නිස්සයටො විප්පමුත්යතො
විසඤ්ඤුත්යතොවිමරියාදිකයතනයචතසා විහයරයයාති–ලාෙකමයාජනංන
ලපයයයය. 

යතනාහෙ වා– 

‘‘කයවික්කයයනතිට්යඨයය, උපවාදංභික්ඛුනකයරයය කුහිඤ්චි; 
 ායමචනාභිසජ්යජයය, ලාෙකමයාජනංනලපයයයයා’’ති. 

165. 

න ෙ කත්ථියකො [කත්ථිතා (සයා. ක.)] සිො භික්ඛු, න ෙ වාෙං

පයුත්තං භායසෙය; 

පා බ්භිෙංනසික්යෙෙය, කථංවිග් ාහිකංන කථයෙෙය. 

න ෙ කත්ථියකොසිොභික්ඛූති.ඉයධකච්යචොකත්ථීයහොතිවිකත්ථී.යසො
කත්ථති විකත්ථති අහමස්මි සීලසම්පන්යනොති වා වතසම්පන්යනොති වා
සීලබ්බතසම්පන්යනොතිවා ජාතියාවාය ොත්යතනවායකොලපුත්තියයනවා
වණ්ණයපොක්ෙරතායවාධයනනවා අජ්යඣයනනවා කම්මායතයනනවා
සිප්පායතයනන වා විජ්ජාට්ඨායනන වා සුයතන වා පටිොයනන වා 
අඤ්ඤතරඤ්ඤතයරන වා වත්ථුනා. උච්චා කුලා පබ්බජියතොති වා 
මහායෙො කුලා පබ්බජියතොති වා උළාරයෙො කුලා පබ්බජියතොති වා
සුත්තන්තියකොති වා විනයධයරොති වා ධම්මකථියකොති වා ආරඤ්ඤියකොති
වා…යප.… යනවසඤ්ඤානාසඤ්ඤායතනසමාපත්තියා ලාභීති වා කත්ථති
විකත්ථති. එවං න කත්යථයය න විකත්යථයය, කත්ථං පජයහයය 
වියනොයදයයබයන්තිංකයරයයඅනොවං යමයය, කත්ථනාආරයතොඅස්ස
විරයතො පටිවිරයතො නික්ෙන්යතො නිස්සයටො විප්පමුත්යතො විසඤ්ඤුත්යතො
විමරියාදිකයතනයචතසා විහයරයයාති–නචකත්ථියකොසියාභික්ඛු. 

න ෙ වාෙං පයුත්තං භායසෙයාති. කතමා පයුත්තවාචා? ඉයධකච්යචො 
චීවරපයුත්තං වාචං ොසති, පිණ්ඩපාතපයුත්තං වාචං ොසති, 
යසනාසනපයුත්තං වාචං ොසති, ගිලානපච්චයයෙසජ්ජපරික්ොරපයුත්තං
වාචංොසති– අයම්පිවුච්චතිපයුත්තවාචා. 

අථ වා චීවරයහතු පිණ්ඩපාතයහතු යසනාසනයහතු 
ගිලානපච්චයයෙසජ්ජපරික්ොරයහතු සච්චම්පි ෙණති මුසාපි ෙණති, 
පිසුණම්පි ෙණති අපිසුණම්පි ෙණති,  රුසම්පි ෙණති අ රුසම්පි ෙණති, 
සම් ප්පලාපම්පි ෙණති අසම් ප්පලාපම්පි ෙණති, මන්තාපි වාචං ොසති –
අයම්පිවුච්චතිපයුත්තවාචා.අථ වාපසන්නචිත්යතොපයරසංධම්මංයදයසති
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–‘‘අයහොවතයමධම්මංසුයණයයං, සුත්වාව ධම්මංපසීයදයයං, පසන්නාච

යමපසන්නාකාරංකයරයය’’න්ති – අයං වුච්චති පයුත්තවාචා. නෙ වාෙං

පයුත්තංභායසෙයාති.අන්තමයසො ධම්මයදසනංවාචංඋපාදායපයුත්තවාචං
නොයසයය නකයථයයන ෙයණයයනදීයපයයනයවොහයරයය, පයුත්තං
වාචං පජයහයය වියනොයදයය බයන්තිං කයරයය අනොවං  යමයය, 
පයුත්තවාචාය ආරයතො අස්ස විරයතො පටිවිරයතො නික්ෙන්යතො නිස්සයටො
විප්පමුත්යතොවිසඤ්ඤුත්යතොවිමරියාදිකයතනයචතසාවිහයරයයාති–නච
වාචං පයුත්තංොයසයය. 

පා බ්භිෙංනසික්යෙෙයාති. පා බ්භිෙන්තිතීණිපා බ්භියානි–කායිකං
පා බ්භියං, වාචසිකං පා බ්භියං, යචතසිකං පා බ්භියං. කතමං කායිකං
පා බ්භියං? ඉයධකච්යචො සඞ්  යතොපි කායිකං පා බ්භියං දස්යසති, 
 ණ යතොපි කායිකං පා බ්භියං දස්යසති, යෙොජනසාලායපි කායිකං
පා බ්භියං දස්යසති, ජන්තා යරපි කායිකං පා බ්භියං දස්යසති, 
උදකතිත්යථපි කායිකං පා බ්භියං දස්යසති, අන්තර රං පවිසන්යතොපි
කායිකං පා බ්භියං දස්යසති, අන්තර රං පවිට්යඨොපි කායිකං පා බ්භියං
දස්යසති. 

කථං සඞ්  යතො කායිකං පා බ්භියං දස්යසති? ඉයධකච්යචො
සඞ්  යතො අචිත්තීකාරකයතො යථයර භික්ඛූ  ට්ටයන්යතොපි තිට්ඨති, 
 ට්ටයන්යතොපි නිසීදති, පුරයතොපි තිට්ඨති, පුරයතොපි නිසීදති, උච්යචපි
ආසයන නිසීදති, සසීසං පාරුපිත්වා නිසීදති, ඨිතයකොපි ෙණති, 
බාහාවික්යෙපයකොපිෙණති.එවංසඞ්  යතො කායිකංපා බ්භියංදස්යසති. 

කථං  ණ යතොකායිකංපා බ්භියංදස්යසති? ඉයධකච්යචො ණ යතො
අචිත්තීකාරකයතො යථරානං භික්ඛූනං අනුපාහනානං චඞ්කමන්තානං
සඋපාහයනො චඞ්කමති, නීයච චඞ්කයම චඞ්කමන්තානං උච්යච චඞ්කයම 
චඞ්කමති, ඡමාය චඞ්කමන්තානං චඞ්කයම චඞ්කමති,  ට්ටයන්යතොපි
තිට්ඨති,  ට්ටයන්යතොපි නිසීදති, පුරයතොපි තිට්ඨති, පුරයතොපි නිසීදති, 
උච්යචපි ආසයන නිසීදති, සසීසං පාරුපිත්වාපි නිසීදති, ඨියතොපි ෙණති, 
බාහාවික්යෙපයකොපිෙණති.එවං ණ යතො කායිකංපා බ්භියංදස්යසති. 

කථං යෙොජනසාලාය කායිකං පා බ්භියං දස්යසති? ඉයධකච්යචො
යෙොජනසාලාය අචිත්තීකාරකයතොයථයරභික්ඛූඅනුපෙජ්ජනිසීදති, නයවපි
භික්ඛූ ආසයනන පටිබාහති,  ට්ටයන්යතොපි තිට්ඨති,  ට්ටයන්යතොපි
නිසීදති, පුරයතොපි තිට්ඨති, පුරයතොපි නිසීදති, උච්යචපි ආසයන නිසීදති, 
සසීසං පාරුපිත්වා නිසීදති, ඨිතයකොපි ෙණති, බාහාවික්යෙපයකොපි ෙණති.
එවංයෙොජනසාලායකායිකංපා බ්භියංදස්යසති. 

කථං ජන්තා යර කායිකං පා බ්භියං දස්යසති? ඉයධකච්යචො
ජන්තා යර අචිත්තීකාරකයතො යථයර භික්ඛූ  ට්ටයන්යතොපි තිට්ඨති, 
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 ට්ටයන්යතොපි නිසීදති, පුරයතොපි තිට්ඨති, පුරයතොපි නිසීදති, උච්යචපි
ආසයනනිසීදති, අනාපුච්ඡාපිකට්ඨං පක්ඛිපති, අනාපුච්ඡාපිද්වාරංපිදහති.
එවංජන්තා යරකායිකංපා බ්භියං දස්යසති. 

කථං උදකතිත්යථ කායිකං පා බ්භියං දස්යසති? ඉයධකච්යචො 
උදකතිත්යථ අචිත්තීකාරකයතො යථයර භික්ඛූ  ට්ටයන්යතොපි ඔතරති, 
පුරයතොපිඔතරති,  ට්ටයන්යතොපින්හායති, පුරයතොපින්හායති, උපරියතොපි
න්හායති,  ට්ටයන්යතොපි උත්තරති, පුරයතොපිඋත්තරති. එවංඋදකතිත්යථ
කායිකංපා බ්භියං දස්යසති. 

කථං අන්තර රං පවිසන්යතො කායිකං පා බ්භියං දස්යසති? 
ඉයධකච්යචො අන්තර රං පවිසන්යතො අචිත්තීකාරකයතො යථයර භික්ඛූ 
 ට්ටයන්යතොපි ච්ඡති, පුරයතොපි ච්ඡති, යවොක්කම්මපියථරානංභික්ඛූනං
පුරයතො  ච්ඡති. එවංඅන්තර රංපවිසන්යතොකායිකංපා බ්භියං දස්යසති. 

කථංඅන්තර රංපවිට්යඨොකායිකංපා බ්භියං දස්යසති? ඉයධකච්යචො 
අන්තර රං පවිට්යඨො ‘‘න පවිස, ෙන්යත’’ති වුච්චමායනො පවිසති, ‘‘න
තිට්ඨ, ෙන්යත’’තිවුච්චමායනො තිට්ඨති, ‘‘නනිසීද, ෙන්යත’’ති වුච්චමායනො
නිසීදති, අයනොකාසම්පි පවිසති, අයනොකායසපි තිට්ඨති, අයනොකායසපි
නිසීදති, යානිපිතානියහොන්තිකුලානංඔවරකානිගූළ්හානිචපටිච්ඡන්නානි
ච, යත්ථ කුලිත්ථියයොකුලධීතයරොකුලසුණ්හායයොකුලකුමාරියයොනිසීදන්ති
තත්ථපි සහසා පවිසති, කුමාරකස්ස සීසම්පි පරාමසති. එවං අන්තර රං
පවිට්යඨොකායිකංපා බ්භියංදස්යසති– ඉදංකායිකංපා බ්භියං. 

කතමං වාචසිකං පා බ්භියං? ඉයධකච්යචො සඞ්  යතොපි වාචසිකං 
පා බ්භියංදස්යසති,  ණ යතොපිවාචසිකංපා බ්භියංදස්යසති, අන්තර රං
පවිට්යඨොපි වාචසිකං පා බ්භියං දස්යසති. කථං සඞ්  යතො වාචසිකං
පා බ්භියං දස්යසති? ඉයධකච්යචො සඞ්  යතො අචිත්තීකාරකයතො යථයර
භික්ඛූ අනාපුච්ඡං වා අනජ්ඣිට්යඨො වා ආරාම තානං භික්ඛූනං ධම්මං
ෙණති, පඤ්හං විසජ්යජති, පාතියමොක්ෙං උද්දිසති, ඨිතයකොපි ෙණති, 
බාහාවික්යෙපයකොපිෙණති.එවංසඞ්  යතොවාචසිකං පා බ්භියංදස්යසති. 

කථං ණ යතොවාචසිකංපා බ්භියංදස්යසති? ඉයධකච්යචො ණ යතො 
අචිත්තීකාරකයතො යථයර භික්ඛූ අනාපුච්ඡං වා අනජ්ඣිට්යඨො වා
ආරාම තානංභික්ඛූනං ධම්මංෙණති, පඤ්හංවිසජ්යජති, ඨිතයකොපිෙණති, 
බාහාවික්යෙපයකොපි ෙණති; ආරාම තානං භික්ඛුනීනං උපාසකානං
උපාසිකානං ධම්මං ෙණති, පඤ්හං විසජ්යජති, ඨිතයකොපි ෙණති, 
බාහාවික්යෙපයකොපිෙණති.එවං ණ යතොවාචසිකංපා බ්භියංදස්යසති. 

කථංඅන්තර රංපවිට්යඨොවාචසිකංපා බ්භියංදස්යසති? ඉයධකච්යචො 
අන්තර රං පවිට්යඨො ඉත්ථිං වා කුමාරිං වා එවමාහ – ‘‘ඉත්ථන්නායම
ඉත්ථංය ොත්යත කිංඅත්ථි? යාගුඅත්ථි, ෙත්තංඅත්ථි, ොදනීයංඅත්ථි? කිං
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පිවිස්සාම, කිං භුඤ්ජිස්සාම, කිං ොදිස්සාම, කිං වා අත්ථි, කිං වා යම
දස්සථා’’ති විප්පලපති. එවං අන්තර රං පවිට්යඨො වාචසිකං පා බ්භියං
දස්යසති–ඉදංවාචසිකංපා බ්භියං. 

කතමංයචතසිකංපා බ්භියං? ඉයධකච්යචොනඋච්චාකුලාපබ්බජියතො 
සමායනො උච්චා කුලා පබ්බජියතන සද්ධිං සදිසං අත්තානං කයරොති
චිත්යතන, න මහායෙො කුලා පබ්බජියතො සමායනො මහායෙො කුලා
පබ්බජියතනසද්ධිංසදිසංඅත්තානංකයරොතිචිත්යතන, න උළාරයෙො කුලා
පබ්බජියතො සමායනොඋළාරයෙො කුලාපබ්බජියතනසද්ධිං සදිසංඅත්තානං
කයරොති චිත්යතන, න සුත්තන්තියකො සමායනො සුත්තන්තියකන සද්ධිං
සදිසංඅත්තානංකයරොතිචිත්යතන, නවිනයධයරොසමායනොවිනයධයරන… 
න ධම්මකථියකො සමායනො ධම්මකථියකන… න ආරඤ්ඤියකො සමායනො
ආරඤ්ඤයකන… න පිණ්ඩපාතියකො සමායනො පිණ්ඩපාතියකන… න
පංසුකූලියකො සමායනො පංසුකූලියකන… න යතචීවරියකො සමායනො 
යතචීවරයකන… න සපදානචාරියකො සමායනො සපදානචාරියකන… න
ෙලුපච්ඡාෙත්තියකො සමායනො ෙලුපච්ඡාෙත්තියකන… න යනසජ්ජියකො
සමායනො යනසඤ්ඤියකන… න යථාසන්ථතියකො සමායනො 
යථාසන්ථතියකනසද්ධිං සදිසං අත්තානංකයරොති චිත්යතන, නපඨමස්ස
ඣානස්සලාභී සමායනොපඨමස්සඣානස්සලාභිනාසද්ධිංසදිසංඅත්තානං
කයරොති චිත්යතන, න දුතියස්ස ඣානස්ස ලාභී සමායනො දුතියස්ස… න
තතියස්ස ඣානස්ස ලාභී සමායනො තතියස්ස… න චතුත්ථස්ස ඣානස්ස
ලාභී සමායනො ලාභී සමායනො චතුත්ථස්ස… න 
ආකාසානඤ්චායතනසමාපත්තියා ලාභී සමායනො
ආකාසනඤ්චායතනසමාපත්තියා… න විඤ්ඤාණඤ්චායතනසමාපත්තියා
ලාභී සමායනො විඤ්ඤාණඤ්චායතන සමාපත්තියා… න 
ආකිඤ්චඤ්ඤායතනසමාපත්තියා ලාභී සමායනො ආකිඤ්චඤ්ඤායතන
සමාපත්තියා… න යනවසඤ්ඤානාසඤ්ඤායතනසමාපත්තියා ලාභී
සමායනො යනවසඤ්ඤානාසඤ්ඤායතනසමාපත්තියා ලාභිනා සද්ධිං සදිසං

අත්තානංකයරොතිචිත්යතන–ඉදංයචතසිකංපා බ්භියං. නසික්යෙෙයාති
පා බ්භියං න සික්යෙයය න චයරයය න ආචයරයය න සමාචයරයය න
සමාදාය වත්යතයය, පා බ්භියං පජයහයය වියනොයදයය බයන්තිං කයරයය
අනොවං  යමයය, පා බ්භියා ආරයතො අස්ස විරයතො පටිවිරයතො
නික්ෙන්යතො නිස්සයටො විප්පමුත්යතො විසඤ්ඤුත්යතො විමරියාදිකයතන
යචතසාවිහයරයයාති– පා බ්භියංනසික්යෙයය. 

කථං විග් ාහිකං න කථයෙෙයාති. කතමා විග් ාහිකා කථා? 
ඉයධකච්යචො එවරූපිං කථං කත්තා යහොති – ‘‘න ත්වං ඉමං ධම්මවිනයං 
ආජානාසි…යප.… නිබ්යබයඨහි වා සයච පයහොසී’’ති. වුත්තඤ්යහතං
ෙ වතා – ‘‘විග් ාහිකාය යෙො, යමොග් ල්ලාන, කථායසතිකථාබාහුල්ලං
පාටිකඞ්ෙං, කථාබාහුල්යල සති උද්ධච්චං, උද්ධතස්ස අසංවයරො, 

අසංවුතස්සආරාචිත්තං සමාධිම්හා’’ති. කථංවිග් ාහිකංනකථයෙෙයාති.
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විග් ාහිකං කථං න කයථයය න ෙයණයය න දීයපයය න යවොහයරයය, 
විග් ාහිකං කථං පජයහයය වියනොයදයය බයන්තිං කයරයය අනොවං
 යමයය, විග් ාහිකකථායආරයතොඅස්සවිරයතොපටිවිරයතොනික්ෙන්යතො 
නිස්සයටො විප්පමුත්යතො විසඤ්ඤුත්යතො විමරියාදිකයතන යචතසා
විහයරයයාති–කථං විග් ාහිකංනකථයයයය. 

යතනාහෙ වා– 

‘‘න චකත්ථියකොසියාභික්ඛු, නචවාචං පයුත්තංොයසයය; 
පා බ්භියංනසික්යෙයය, කථංවිග් ාහිකංන කථයයයයා’’ති. 

166. 

යමොසවජ්යජනනියෙයථ, සම්පජායනොසඨානින කයි ා; 

අථජීවියතනපඤ්ඤාෙ, සීලබ්බයතන නාඤ්ඤමතිමඤ්යඤ.  

යමොසවජ්යජ න නියෙයථාති. යමොසවජ්ජං වුච්චති මුසාවායදො.
ඉයධකච්යචො සෙග් යතො [සො ග් යතො (සී. ක.)] වා පරිසග් යතො 
[පරිස යතො (සී.ක.)] වා…යප.…ආමිසකිඤ්චික්ෙයහතුවාසම්පජානමුසා
ොසිතා යහොති – ඉදං වුච්චති යමොසවජ්ජං. අපි ච තීහාකායරහි මුසාවායදො
යහොති – පුබ්යබවස්ස යහොති ‘‘මුසා ෙණිස්ස’’න්ති, ෙණන්තස්ස යහොති
‘‘මුසා ෙණාමී’’ති, ෙණිතස්ස යහොති ‘‘මුසා මයා ෙණිත’’න්ති, ඉයමහි
තීහාකායරහිමුසාවායදොයහොති.අපිචචතූහාකායරහි…පඤ්චහාකායරහි… 
ඡහාකායරහි… සත්තහාකායරහි… අට්ඨහාකායරහි… මුසාවායදො යහොති –
පුබ්යබවස්ස යහොති ‘‘මුසා ෙණිස්ස’’න්ති, ෙණන්තස්ස යහොති ‘‘මුසා
ෙණාමී’’ති, ෙණිතස්ස යහොති ‘‘මුසා මයා ෙණිත’’න්ති විනිධාය දිට්ඨිං
විනිධාය ෙන්තිං විනිධාය රුචිං විනිධාය සඤ්ඤං විනිධාය ොවං – ඉයමහි

අට්ඨහාකායරහි මුසාවායදො යහොති. යමොසවජ්යජ න නියෙයථාති.
යමොසවජ්යජනයායයයයනනියයායයයයන වයහයය [නවු්යහයය (සී.
ක.), නත්ථි සයා. යපොත්ථයක] න සංහයරයය, යමොසවජ්ජං පජයහයය
වියනොයදයය බයන්තිං කයරයය අනොවං  යමයය, යමොසවජ්ජා ආරයතො
අස්ස විරයතො පටිවිරයතො නික්ෙන්යතො නිස්සයටො විප්පමුත්යතො 
විසඤ්ඤුත්යතො විමරියාදිකයතන යචතසා විහයරයයාති – යමොසවජ්යජ න
නියයයථ. 

සම්පජායනොසඨානිනකයි ාති.කතමං සායඨයයං? ඉයධකච්යචොසයඨො
යහොති පරිසයඨො, යං තත්ථ සඨං සඨතා සායඨයයං කක්කරතා කක්කරියං

පරික්ෙත්තතාපාරික්ෙත්තියං–ඉදංවුච්චතිසායඨයයං. සම්පජායනොසඨානි

න කයි ාති. සම්පජායනො හුත්වා සායඨයයං න කයරයය න ජයනයය න
සඤ්ජයනයයනනිබ්බත්යතයයනාභිනිබ්බත්යතයය, සායඨයයං පජයහයය
වියනොයදයයබයන්තිංකයරයය අනොවං යමයය, සායඨයයාආරයතොඅස්ස 
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විරයතො පටිවිරයතො නික්ෙන්යතො නිස්සයටො විප්පමුත්යතො විසඤ්ඤුත්යතො
විමරියාදිකයතනයචතසා විහයරයයාති–සම්පජායනොසඨානිනකයිරා. 

අථ ජීවියතන පඤ්ඤාෙ, සීලබ්බයතන නාඤ්ඤමතිමඤ්යඤති. අථාති
පදසන්ධි…යප.… පදානුපුබ්බතායපතං – අථාති. ඉයධකච්යචො ලූෙජීවිතං
ජීවන්යතො පරං පණීතජීවිතං ජීවන්තං අතිමඤ්ඤති – ‘‘කිං පනායං
බහුලාජීයවොසබ්බං සංෙක්යෙති, යසයයථිදං –මූලබීජං ෙන්ධබීජං  ළුබීජං
අග් බීජං බීජබීජයමව පඤ්චමං 
අසනිවිචක්කදන්තකූටසමණප්පධායනනා’’ති [අසනීව චක්කං දන්තකූටං 
සමණප්පධායනනාති (සී.)]. යසො තාය ලූෙජීවිතාය පරං පණීතජීවිතං
ජීවන්තං අතිමඤ්ඤති. 

ඉයධකච්යචො පණීතජීවිතං ජීවන්යතො පරං ලූෙජීවිතං ජීවන්තං 
අතිමඤ්ඤති – ‘‘කිං පනායං අප්පපුඤ්යඤො අප්යපසක්යෙො න ලාභී 
චීවරපිණ්ඩපාතයසනාසනගිලානපච්චයයෙසජ්ජපරික්ොරාන’’න්ති. යසො
තාය පණීතජීවිතාය පරං ලූෙජීවිතං ජීවන්තං අතිමඤ්ඤති. ඉයධකච්යචො
පඤ්ඤාසම්පන්යනො යහොති. යසො පුට්යඨො පඤ්හං විසජ්යජති. තස්ස එවං
යහොති – ‘‘අහමස්මි පඤ්ඤාසම්පන්යනො, ඉයම පනඤ්යඤ න
පඤ්ඤාසම්පන්නා’’ති. යසො තාය පඤ්ඤාසම්පදාය පරං අතිමඤ්ඤති.
ඉයධකච්යචො සීලසම්පන්යනො යහොති, පාතියමොක්ෙසංවරසංවුයතො විහරති 
ආචාරය ොචරසම්පන්යනො, අණුමත්යතසු වජ්යජසු ෙයදස්සාවී, සමාදාය
සික්ෙති සික්ොපයදසු.තස්සඑවංයහොති–‘‘අහමස්මිසීලසම්පන්යනො, ඉයම
පනඤ්යඤ භික්ඛූ දුස්සීලා පාපධම්මා’’ති. යසො තාය සීලසම්පදාය පරං 
අතිමඤ්ඤති. ඉයධකච්යචො වතසම්පන්යනො යහොති ආරඤ්ඤියකො වා
පිණ්ඩපාතියකො වා පංසුකූලියකො වා යතචීවරියකො වා සපදානචාරියකො වා
ෙලුපච්ඡාෙත්තියකො වා යනසජ්ජියකො වා යථාසන්ථතියකො වා. තස්ස එවං
යහොති–‘‘අහමස්මිවතසම්පන්යනො, ඉයමපනඤ්යඤනවතසම්පන්නා’’ති. 

යසො තාය වතසම්පදාය පරං අතිමඤ්ඤති. අථ ජීවියතන පඤ්ඤාෙ, 

සීලබ්බයතන නාඤ්ඤමතිමඤ්යඤති. ලූෙජීවිතාය වා පණීතජීවිතාය වා
පඤ්ඤාසම්පදායවා සීලසම්පදායවාවතසම්පදායවාපරංනාතිමඤ්යඤයය, 
නාවජායනයය, න යතන මානං ජයනයය, න යතන ථද්යධො අස්ස, 
පත්ථද්යධො පග් හිතසියරොති – අථ ජීවියතන පඤ්ඤාය සීලබ්බයතන
නාඤ්ඤමතිමඤ්යඤ. 

යතනාහෙ වා– 

‘‘යමොසවජ්යජනනියයයථ, සම්පජායනොසඨානිනකයිරා; 
අථජීවියතනපඤ්ඤාය, සීලබ්බයතනනාඤ්ඤමතිමඤ්යඤ’’ති. 

167. 
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පටුන 

සුත්වා රුසියතො [දූසියතො (සී. සයා.)] බහුං වාෙං, සමණානං වා

පුථුජනානං [පුථුවචනානං(සී.සයා.)] ; 

ඵරුයසන යන න පටිවජ්ජා, න හි සන්යතො පටියසනිං කය ොන්ති 

[පටියසනිකයරොති(සයා.)] . 

සුත්වා රුසියතො බහුං වාෙං, සමණානං පුථුජනානන්ති. රුසියතොති

දූසියතො ඛුංසියතො  ට්ටියතො වම්භියතො  රහියතොඋපවදියතො. සමණානන්ති

යයයකචිඉයතොබහිද්ධාපරිබ්බජූප තා පරිබ්බජසමාපන්නා. පුථුජනානන්ති
ෙත්තියාචබ්රාහ්මණාච යවස්සාචසුද්දාච හට්ඨාචපබ්බජිතාචයදවාච
මනුස්සා ච, යත බහුකාහි වාචාහි අනිට්ඨාහි අකන්තාහි අමනාපාහි
අක්යකොයසයයං පරිොයසයයං යරොයසයයං වියරොයසයයං හිංයසයයං
විහිංයසයයං යහයඨයයං වියහයඨයයං  ායතයයං උප ායතයයං උප ාතං
කයරයයං යතසං බහුං වාචං අනිට්ඨං අකන්තං අමනාපං සුත්වා සුණිත්වා
උග් හිත්වාඋපධාරයිත්වාඋපලක්ෙයිත්වාති–සුත්වාරුසියතොබහුංවාචං, 
සමණානංවාපුථුජනානං. 

ඵරුයසන යන න පටිවජ්ජාති. ඵරුයසනාති  රුයසන කක්ෙයළන න
පටිවජ්ජා නප්පටිෙයණයය, අක්යකොසන්තං න පච්චක්යකොයසයය, 
යරොසන්තං නප්පටියරොයසයය, ෙණ්ඩනං නප්පටිෙණ්යඩයය න කලහං
කයරයයනෙණ්ඩනංකයරයයනවිග් හංකයරයයනවිවාදං කයරයයන
යමධ ං කයරයය, කලහෙණ්ඩනවිග් හවිවාදයමධ ං පජයහයය
වියනොයදයය බයන්තිං කයරයය අනොවං  යමයය, 
කලහෙණ්ඩනවිග් හවිවාදයමධ ා ආරයතො අස්ස විරයතො පටිවිරයතො
නික්ෙන්යතො නිස්සයටො විප්පමුත්යතො විසඤ්ඤුත්යතො විමරියාදිකයතන
යචතසා විහයරයයාති– රුයසනයනනපටිවජ්ජා. 

නහි සන්යතො පටියසනිංකය ොන්තීති. සන්යතොති රා ස්ස සන්තත්තා
සන්යතො, යදොසස්ස… යමොහස්ස… යකොධස්ස… උපනාහස්ස…යප.…
සබ්බාකුසලාභිසඞ්ොරානං සන්තත්තා සමිතත්තා වූපසමිතත්තා
විජ්ඣාතත්තා නිබ්බුතත්තා වි තත්තා පටිපස්සද්ධත්තා සන්යතො 

උපසන්යතො වූපසන්යතො නිබ්බුයතො පටිපස්සද්යධොති – සන්යතො. න හි 

සන්යතො පටියසනිං කය ොන්තීති. සන්යතො පටියසනිං පටිමල්ලං
පටිකණ්ටකං [පටිබන්ධනං (සී.)] පටිපක්ෙංනකයරොන්තිනජයනන්ති න
සඤ්ජයනන්ති නනිබ්බත්යතන්ති නාභිනිබ්බත්යතන්තීති – න හි සන්යතො
පටියසනිංකයරොන්ති. 

යතනාහෙ වා– 

‘‘සුත්වාරුසියතොබහුංවාචං, සමණානංවාපුථුජනානං; 
 රුයසනයනනපටිවජ්ජා, නහිසන්යතොපටියසනිංකයරොන්තී’’ති. 
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168. 

එතඤ්ෙ ධම්මමඤ්ඤාෙ, විචිනංභික්ඛුසදාසයතොසික්යෙ; 

සන්තීතිනිබ්බුතිංඤත්වා, සාසයනය ොතමස්ස නප්පමජ්යජෙය. 

එතඤ්ෙ ධම්මමඤ්ඤාොති. එතන්ති ආචික්ඛිතං යදසිතං පඤ්ඤපිතං
පට්ඨපිතං විවටං විෙත්තං උත්තානීකතං පකාසිතං ධම්මං අඤ්ඤාය
ජානිත්වාතුලයිත්වාතීරයිත්වාවිොවයිත්වා විභූතංකත්වාති.එවම්පිඑතඤ්ච
ධම්මමඤ්ඤාය. අථ වා සමඤ්ච විසමඤ්ච පථඤ්ච විපථඤ්ච සාවජ්ජඤ්ච
අනවජ්ජඤ්චහීනඤ්චපණීතඤ්චකණ්හඤ්චසුක්කඤ්ච විඤ්ඤූ රහිතඤ්ච
විඤ්ඤූපසත්ථඤ්ච ධම්මං අඤ්ඤාය ජානිත්වා තුලයිත්වා තීරයිත්වා
විොවයිත්වා විභූතං කත්වාති. එවම්පි එතඤ්ච ධම්මමඤ්ඤාය. අථ වා
සම්මාපටිපදං අනුයලොමපටිපදං අපච්චනීකපටිපදං අවිරුද්ධපටිපදං
අන්වත්ථපටිපදං ධම්මානුධම්මපටිපදං සීයලසු පරිපූරකාරිතං ඉන්ද්රියයසු
ගුත්තද්වාරතංයෙොජයනමත්තඤ්ඤුතංජා රියානුයයො ංසතිසම්පජඤ්ඤං, 
චත්තායරො සතිපට්ඨායන චත්තායරො සම්මප්පධායන චත්තායරො ඉද්ධිපායද 
පඤ්චින්ද්රියානිපඤ්චබලානිසත්තයබොජ්ඣඞ්ය අරියංඅට්ඨඞ්ගිකංමග් ං, 
නිබ්බානඤ්ච නිබ්බාන ාමිනිඤ්ච පටිපදං ධම්මං අඤ්ඤාය ජානිත්වා
තුලයිත්වා තීරයිත්වා විොවයිත්වා විභූතං කත්වාති. එවම්පි තඤ්ච
ධම්මමඤ්ඤාය. 

විචිනං භික්ඛු සදා සයතො සික්යෙති. විචිනන්ති විචිනන්යතො
පවිචිනන්යතොතුලයන්යතොතීරයන්යතො විොවයන්යතොවිභූතංකයරොන්යතො.
‘‘සබ්යබසඞ්ොරාඅනිච්චා’’ති…යප.…‘‘යංකිඤ්චි සමුදයධම්මංසබ්බංතං
නියරොධධම්ම’’න්ති විචිනන්යතො පවිචිනන්යතො තුලයන්යතො තීරයන්යතො

විොවයන්යතො විභූතං කයරොන්යතොති – විචිනං භික්ඛු. සදාති සදා සබ්බදා

සබ්බකාලං…යප.… පච්ඡියම වයයොෙන්යධ. සයතොති චතූහි කාරයණහි
සයතො –කායය කායානුපස්සනාසතිපට්ඨානං ොයවන්යතො සයතො…යප.…

යසො වුච්චති සයතො. සික්යෙති තිස්යසො සික්ොයයො – අධිසීලසික්ො, 
අධිචිත්තසික්ො, අධිපඤ්ඤාසික්ො…යප.… අයං අධිපඤ්ඤාසික්ො. ඉමා 
තිස්යසො සික්ොයයො ආවජ්ජන්යතො සික්යෙයය…යප.… සික්යෙයය
ආචයරයය සමාචයරයය සමාදාය වත්යතයයාති – විචිනං භික්ඛුසදා සයතො
සික්යෙ. 

සන්තීති නිබ්බුතිං ඤත්වාති. රා ස්ස නිබ්බුතිං සන්තීති ඤත්වා, 
යදොසස්ස…යමොහස්ස…යප.…සබ්බාකුසලාභිසඞ්ොරානංනිබ්බුතිංසන්තීති
ඤත්වා ජානිත්වා තුලයිත්වා තීරයිත්වා විොවයිත්වා විභූතං කත්වාති –
සන්තීති නිබ්බුතිංඤත්වා. 

සාසයන ය ොතමස්ස නප්පමජ්යජෙයාති. ය ොතමස්ස සාසයන
බුද්ධසාසයනජිනසාසයනතථා තසාසයන යදවසාසයන අරහන්තසාසයන. 

නප්පමජ්යජෙයාති සක්කච්චකාරී අස්ස සාතච්චකාරී අට්ඨිතකාරී
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අයනොලීනවුත්තියකො අනික්ඛිත්තච්ඡන්යදො අනික්ඛිත්තධුයරො කුසයලසු
ධම්යමසු.‘‘කදාහංඅපරිපූරංවාසීලක්ෙන්ධංපරිපූයරයයං…යප.…අපරිපූරං
වා සමාධික්ෙන්ධං… පඤ්ඤාක්ෙන්ධං… විමුත්තික්ෙන්ධං… 
විමුත්තිඤාණදස්සනක්ෙන්ධං? කදාහං අපරිඤ්ඤාතං වා දුක්ෙං
පරිජායනයයං, අප්පහීයන වා කියලයස පජයහයයං, අොවිතං වා මග් ං
ොයවයයං, අසච්ඡිකතං වා නියරොධං සච්ඡිකයරයය’’න්ති? යයො තත්ථ
ඡන්යදොචවායායමොචඋස්සායහොචඋස්යසොළ්හීචථායමොච අප්පටිවානීච
සතිචසම්පජඤ්ඤඤ්චආතප්පංපධානංඅධිට්ඨානංඅනුයයොය ොඅප්පමායදො 
කුසයලසුධම්යමසූති–සාසයනය ොතමස්සනප්පමජ්යජයය. 

යතනාහෙ වා– 

‘‘එතඤ්චධම්මමඤ්ඤාය, විචිනංභික්ඛුසදාසයතොසික්යෙ; 
සන්තීතිනිබ්බුතිංඤත්වා, සාසයනය ොතමස්ස නප්පමජ්යජයයා’’ති. 

169. 

අභිභූ හියසොඅනභිභූයතො, සක්ඛිධම්මමනීතිහමද්දසි; 

තස්මා හි තස්ස භ වයතො සාසයන, අප්පමත්යතො සදා 

නමස්සමනුසික්යෙ.[ඉතිෙ වා] 

අභිභූ හි යසො අනභිභූයතොති. අභිභූති රූපාභිභූ [අභිභූතරූපා (සයා.)
එවමඤ්යඤසු පඤ්චපයදසුපි] සද්දාභිභූ  න්ධාභිභූ රසාභිභූ ය ොට්ඨබ්බාභිභූ
ධම්මාභිභූ, අනභිභූයතොයකහිචිකියලයසහි, අභියෙොසි යනපාපයක [අභිභූහි
යන හීයන පාපයක (සී. ක.), අභිභූ හි පාපයක (සයා.)] අකුසයල ධම්යම
සංකියලසියක යපොයනොෙවියක සදයර දුක්ෙවිපායක ආයතිං 
ජාතිජරාමරණියයති–අභිභූහියසොඅනභිභූයතො. 

සක්ඛිධම්මමනීතිහමද්දසීති. සක්ඛිධම්මන්තිනඉතිහිතිහංනඉතිකිරියාය
න පරම්පරාය න පිටකසම්පදාය න තක්කයහතු න නයයහතු න
ආකාරපරිවිතක්යකන න දිට්ඨිනිජ්ඣානක්ෙන්තියා සාමං සයමභිඤ්ඤාතං
අත්තපච්චක්ෙධම්මං අද්දසි අද්දක්ඛි අපස්සි පටිවිජ්ඣීති –
සක්ඛිධම්මමනීතිහමද්දසි. 

තස්මා හි තස්ස භ වයතො සාසයනති. තස්මාති තස්මා තංකාරණා

තංයහතුතප්පච්චයාතංනිදානා. තස්සභ වයතොසාසයනති.තස්සෙ වයතො
සාසයන ය ොතමසාසයන බුද්ධසාසයන ජිනසාසයන තථා තසාසයන
යදවසාසයනඅරහන්තසාසයනති–තස්මාතස්සෙ වයතොසාසයන. 

අප්පමත්යතො සදා නමස්සමනුසික්යෙ (ඉති භ වා)ති. අප්පමත්යතොති

සක්කච්චකාරී…යප.… අප්පමායදො කුසයලසු ධම්යමසු. සදාති සදා

සබ්බකාලං…යප.… පච්ඡියම වයයොෙන්යධ. නමස්සන්ති කායයන වා



ඛුද්දකනිකායය මහානිද්යදසපාළි අට්ඨකවග්ය ො 

269 

පටුන 

නමස්සමායනො වාචාය වා නමස්සමායනො චිත්යතන වා නමස්සමායනො
අන්වත්ථපටිපත්තියා වා නමස්සමායනො ධම්මානුධම්මපටිපත්තියා වා
නමස්සමායනො සක්කුරුමායනො  රුකුරුමායනො [සක්කාරමායනො
 රුකාරමායනො (සයා.)] මානයමායනො පූජයමායනො අපචයමායනො. 

අනුසික්යෙති තිස්යසො සික්ොයයො – අධිසීලසික්ො, අධිචිත්තසික්ො, 
අධිපඤ්ඤාසික්ො…යප.…අයංඅධිපඤ්ඤාසික්ො.ඉමාතිස්යසො සික්ොයයො
ආවජ්ජන්යතො සික්යෙයය…යප.… සච්ඡිකාතබ්බං සච්ඡිකයරොන්යතො

සික්යෙයය චයරයය ආචයරයය සමාචයරයය සමාදාය වත්යතයය. භ වාති 
 ාරවාධිවචනං…යප.…සච්ඡිකාපඤ්ඤත්තියදිදංෙ වාති–අප්පමත්යතො
සදා නමස්සමනුසික්යෙ.(ඉතිෙ වා). 

යතනාහෙ වා– 

‘‘අභිභූ හියසොඅනභිභූයතො, සක්ඛිධම්මමනීතිහමද්දසි; 
තස්මා හි තස්ස ෙ වයතො සාසයන, අප්පමත්යතො සදා 
නමස්සමනුසික්යෙ’’.[ඉතිෙ වාති] 

තුවට්ටකසුත්තනිද්යදයසො [තුවටකසුත්තනිද්යදයසො (සී.සයා.)
සුත්තනිපායතපි] චුද්දසයමො. 

15. අත්තදණ්ඩසුත්තනිද්යදයසො 

අථ අත්තදණ්ඩසුත්තනිද්යදසංවක්ෙති– 

170. 

අත්තදණ්ඩා භෙංජාතං, ජනංපස්සථයමධ ං; 

සංයව ංකිත්තයිස්සාමි, ෙථාසංවිජිතං මො. 

අත්තදණ්ඩා භෙං ජාතන්ති. දණ්ඩාති තයයො දණ්ඩා – කායදණ්යඩො, 
වචීදණ්යඩො, මයනොදණ්යඩො. තිවිධං කායදුච්චරිතංකායදණ්යඩො, චතුබ්බිධං

වචීදුච්චරිතං වචීදණ්යඩො, තිවිධං මයනොදුච්චරිතං මයනොදණ්යඩො. භෙන්ති
ද්යව ෙයානි – දිට්ඨධම්මිකඤ්ච ෙයං සම්පරායිකඤ්ච ෙයං. කතමං
දිට්ඨධම්මිකංෙයං? ඉයධකච්යචො කායයනදුච්චරිතංචරති, වාචායදුච්චරිතං
චරති, මනසාදුච්චරිතංචරති, පාණම්පි හනති, අදින්නම්පිආදියති, සන්ධිම්පි
ඡින්දති, නිල්යලොපම්පිහරති, එකා ාරිකම්පිකයරොති, පරිපන්යථපිතිට්ඨති, 
පරදාරම්පි ච්ඡති, මුසාපිෙණති. තයමනං යහත්වාරඤ්යඤොදස්යසන්ති–
‘‘අයං, යදව, යචොයරොආගුචාරී. ඉමස්ස යං ඉච්ඡසි තං දණ්ඩං පයණහී’’ති.
තයමනං රාජා පරිොසති. යසො පරිොසපච්චයා ෙයම්පි උප්පායදති, දුක්ෙං
යදොමනස්සං [දුක්ෙයදොමනස්සං (සයා.)] පටිසංයවයදති. එතං ෙයං දුක්ෙං
යදොමනස්සං කුයතො තස්ස? අත්තදණ්ඩයතො ජාතං සඤ්ජාතං නිබ්බත්තං
අභිනිබ්බත්තංපාතුභූතං. 
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එත්තයකනපි රාජා න තුස්සති. තයමනං රාජා බන්ධායපති 
අන්දුබන්ධයනන වා රජ්ජුබන්ධයනන වා සඞ්ෙලිකබන්ධයනන වා 
යවත්තබන්ධයනන වා ලතාබන්ධයනන වා පක්යෙපබන්ධයනන වා 
[යපක්ෙබන්ධයනනවා (සයා.)] පරික්යෙපබන්ධයනනවා  ාමබන්ධයනන
වා නි මබන්ධයනන වා න රබන්ධයනන වා රට්ඨබන්ධයනන වා 
ජනපදබන්ධයනනවාඅන්තමයසොසවචනීයම්පිකයරොති– ‘‘නයතලබ්ො
ඉයතො පක්කමිතු’’න්ති. යසො බන්ධනපච්චයාපි දුක්ෙං යදොමනස්සං 
පටිසංයවයදති.එතංෙයං දුක්ෙංයදොමනස්සංකුයතොතස්ස? අත්තදණ්ඩයතො
ජාතංසඤ්ජාතංනිබ්බත්තං අභිනිබ්බත්තංපාතුභූතං. 

එත්තයකනපිරාජානතුස්සති.රාජාතස්සධනංආහරායපති–සතංවා 
සහස්සං වා සතසහස්සං වා. යසො ධනජානිපච්චයාපි දුක්ෙං යදොමනස්සං
පටිසංයවයදති.එතංෙයංදුක්ෙංයදොමනස්සංකුයතොතස්ස? අත්තදණ්ඩයතො
ජාතං සඤ්ජාතංනිබ්බත්තංඅභිනිබ්බත්තංපාතුභූතං. 

එත්තයකනපි රාජා න තුස්සති. තයමනං රාජා විවිධා කම්මකාරණා 
කාරායපති – කසාහිපි තායළති, යවත්යතහිපි තායළති, අඩ් දණ්ඩයකහිපි
තායළති, හත්ථම්පි ඡින්දති, පාදම්පි ඡින්දති, හත්ථපාදම්පි ඡින්දති, 
කණ්ණම්පි ඡින්දති, නාසම්පි ඡින්දති, කණ්ණනාසම්පි ඡින්දති, 
බිලඞ් ථාලිකම්පිකයරොති, සඞ්ෙමුණ්ඩිකම්පිකයරොති, රාහුමුෙම්පිකයරොති, 
යජොතිමාලිකම්පි කයරොති, හත්ථපජ්යජොතිකම්පි කයරොති, එරකපත්තිකම්පි
කයරොති, චීරකවාසිකම්පිකයරොති, එයණයයකම්පිකයරොති, බළිසමංසිකම්පි
කයරොති, කහාපණිකම්පි කයරොති, ොරාපතච්ඡිකම්පි කයරොති, 
පලි පරිවත්තකම්පි කයරොති, පලාලපීඨකම්පි කයරොති, තත්යතනපි
යතයලනඔසිඤ්චති, සුනයෙහිපිොදායපති, ජීවන්තම්පිසූයලඋත්තායසති, 
අසිනාපි සීසං ඡින්දති. යසො කම්මකාරණපච්චයාපි දුක්ෙං යදොමනස්සං
පටිසංයවයදති.එතංෙයංදුක්ෙං යදොමනස්සංකුයතොතස්ස? අත්තදණ්ඩයතො
ජාතංසඤ්ජාතංනිබ්බත්තං අභිනිබ්බත්තංපාතුභූතං.රාජාඉයමසංචතුන්නං
දණ්ඩානංඉස්සයරො. 

යසො සයකන කම්යමන කායස්ස යෙදා පරං මරණා අපායං දුග් තිං
විනිපාතං නිරයං උපපජ්ජති. තයමනං නිරයපාලා පඤ්චවිධබන්ධනං නාම 
කම්මකාරණං කායරන්ති – තත්තං අයයොඛිලං හත්යථ  යමන්ති, තත්තං
අයයොඛිලං දුතියය හත්යථ  යමන්ති, තත්තං අයයොඛිලං පායද  යමන්ති, 
තත්තං අයයොඛිලං දුතියය පායද  යමන්ති, තත්තං අයයොඛිලං මජ්යඣ
උරස්මිං යමන්ති.යසොතත්ථදුක්ොතිබ්බා [තිප්පා(සයා.)] කටුකායවදනා
යවයදති; න ච තාව කාලංකයරොති යාව න තං පාපකම්මං බයන්තීයහොති.
එතංෙයංදුක්ෙංයදොමනස්සංකුයතොතස්ස? අත්තදණ්ඩයතොජාතංසඤ්ජාතං
නිබ්බත්තංඅභිනිබ්බත්තංපාතුභූතං. 
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තයමනං නිරයපාලාසංයවයසත්වා [සංයවසිත්වා (සයා.)ම.නි.3.267] 
කුඨාරීහි [කුධාරීහි(සයා.ක.)] තච්යඡන්ති.යසොතත්ථදුක්ොතිබ්බා කටුකා
යවදනා යවයදති; න ච තාව කාලංකයරොති යාව න තං පාපකම්මං
බයන්තීයහොති.තයමනං නිරයපාලාඋද්ධංපාදං [උද්ධපාදං (සී.)] අයධොසිරං
 යහත්වා වාසීහි තච්යඡන්ති. තයමනං නිරයපාලා රයථ යයොයජත්වා
ආදිත්තාය පථවියා සම්පජ්ජලිතාය සයජොතිභූතාය සායරන්තිපි
පච්චාසායරන්තිපි [හායරන්තිපි පච්චාහායරන්තිපි (සී. ක.)] …යප.…
තයමනං නිරයපාලා මහන්තං අඞ් ාරපබ්බතං ආදිත්තං සම්පජ්ජලිතං
සයජොතිභූතං ආයරොයපන්තිපි ඔයරොයපන්තිපි…යප.… තයමනං නිරයපාලා 
උද්ධංපාදං අයධොසිරං  යහත්වා තත්තාය යලොහකුම්භියා පක්ඛිපන්ති
ආදිත්තාය සම්පජ්ජලිතාය සයජොතිභූතාය. යසො තත්ථ ය ණුද්යදහකං
පච්චති. යසො තත්ථ ය ණුද්යදහකං පච්චමායනො සකිම්පි උද්ධං  ච්ඡති, 
සකිම්පි අයධො  ච්ඡති, සකිම්පි තිරියං  ච්ඡති. යසො තත්ථ දුක්ො තිබ්බා
කටුකා යවදනා යවයදති; නචතාවකාලංකයරොති යාවනතං පාපකම්මං
බයන්තීයහොති.එතංෙයං දුක්ෙංයදොමනස්සංකුයතොතස්ස? අත්තදණ්ඩයතො
ජාතං සඤ්ජාතං නිබ්බත්තං අභිනිබ්බත්තං පාතුභූතං. තයමනං නිරයපාලා
මහානිරයයපක්ඛිපන්ති.යසොයෙොපනමහානිරයයො – 

‘‘චතුක්කණ්යණො චතුද්වායරො, විෙත්යතොො යසො මියතො; 
අයයොපාකාරපරියන්යතො [… පරියත්යතො (සයා. ක.)], අයසා
පටිකුජ්ජියතො. 

‘‘තස්සඅයයොමයාභූමි, ජලිතායතජසායුතා; 
සමන්තායයොජනසතං,  රිත්වාතිට්ඨතිසබ්බදා. 

‘‘කදරියාතපනාය ොරා, අච්චිමන්යතොදුරාසදා; 
යලොමහංසනරූපාච, භිස්මාපටිෙයාදුො. 

‘‘පුරත්ථිමායභිත්තියා, අච්චික්ෙන්යධොසමුට්ඨියතො; 
දහන්යතොපාපකම්මන්යත, පච්ඡිමායපටිහඤ්ඤති. 

‘‘පච්ඡිමායචභිත්තියා, අච්චික්ෙන්යධොසමුට්ඨියතො; 
දහන්යතොපාපකම්මන්යත, පුරත්ථිමායපටිහඤ්ඤති. 

‘‘උත්තරාය චභිත්තියා, අච්චික්ෙන්යධො සමුට්ඨියතො; 
දහන්යතොපාපකම්මන්යත, දක්ඛිණායපටිහඤ්ඤති. 

‘‘දක්ඛිණාය චභිත්තියා, අච්චික්ෙන්යධො සමුට්ඨියතො; 
දහන්යතොපාපකම්මන්යත, උත්තරායපටිහඤ්ඤති. 

‘‘යහට්ඨයතොචසමුට්ඨාය, අච්චික්ෙන්යධොෙයානයකො; 
දහන්යතොපාපකම්මන්යත, ඡදනස්මිංපටිහඤ්ඤති. 
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‘‘ඡදනම්හා සමුට්ඨාය, අච්චික්ෙන්යධො ෙයානයකො; 
දහන්යතොපාපකම්මන්යත, භූමියංපටිහඤ්ඤති. 

‘‘අයයොකපාලමාදිත්තං, සන්තත්තංජලිතංයථා; 
එවංඅවීචිනිරයයො, යහට්ඨාඋපරිපස්සයතො. 

‘‘තත්ථසත්තාමහාලුද්දා, මහාකිබ්බිසකාරියනො; 
අච්චන්තපාපකම්මන්තා, පච්චන්තිනචමියයයර [මීයයර(සී.)]. 

‘‘ජාතයවදසයමොකායයො, යතසංනිරයවාසිනං; 
පස්සකම්මානංදළ්හත්තං, නෙස්මායහොතිනපීමසි. 

‘‘පුරත්ථියමනපිධාවන්ති, තයතොධාවන්තිපච්ඡිමං; 
උත්තයරනපිධාවන්ති, තයතොධාවන්තිදක්ඛිණං. 

‘‘යං යං දිසං පධාවන්ති [දිසම්පි ධාවන්ති (සයා.)], තං තං ද්වාරං
පිධීයති [පිථීයති(සී. සයා.)]; 
අභිනික්ෙමිතාසායත, සත්තායමොක්ෙ යවසියනො. 

‘‘නයතතයතොනික්ෙමිතුං, ලෙන්තිකම්මපච්චයා; 
යතසඤ්චපාපකම්මන්තං, අවිපක්කංකතංබහු’’න්ති. 

එතං ෙයං දුක්ෙං යදොමනස්සං කුයතො තස්ස? අත්තදණ්ඩයතො ජාතං
සඤ්ජාතංනිබ්බත්තංඅභිනිබ්බත්තංපාතුභූතං.යානි චයනරයිකානිදුක්ොනි
යානි ච තිරච්ඡානයයොනිකානි දුක්ොනි යානි ච යපත්තිවිසයිකානි දුක්ොනි
යානි ච මානුසිකානි දුක්ොනි; තානි කුයතො ජාතානි කුයතො සඤ්ජාතානි
කුයතො නිබ්බත්තානි කුයතො අභිනිබ්බත්තානි කුයතො පාතුභූතානි? 
අත්තදණ්ඩයතො ජාතානි සඤ්ජාතානි නිබ්බත්තානි අභිනිබ්බත්තානි
පාතුභූතානීති– අත්තදණ්ඩාෙයංජාතං. 

ජනං පස්සථ යමධ න්ති. ජනන්තිෙත්තියා ච බ්රාහ්මණා ච යවස්සා ච
සුද්දා ච හට්ඨාච පබ්බජිතාචයදවා චමනුස්සා චයමධ ංජනංකලහං
ජනංවිරුද්ධංජනංපටිවිරුද්ධංජනං ආහතංජනංපච්චාහතංජනංආ ාතිතං
ජනං පච්චා ාතිතං ජනං පස්සථ දක්ෙථ ඔයලොයකථ නිජ්ඣායයථ
උපපරික්ෙථාති–ජනංපස්සථ යමධ ං. 

සංයව ං කිත්තයිස්සාමීති. සංයව ං උබ්යබ ං උත්රාසං ෙයං පීළනං

 ට්ටනං උපද්දවං උපසග් ං. කිත්තයිස්සාමීති පකිත්තයිස්සාමි
ආචික්ඛිස්සාමි යදයසස්සාමි පඤ්ඤයපස්සාමි පට්ඨයපස්සාමි විවරිස්සාමි
විෙජිස්සාමිඋත්තානීකරිස්සාමි පකාසිස්සාමීති–සංයව ංකිත්තයිස්සාමි. 
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ෙථා සංවිජිතං මොති. යථා මයා අත්තනායයව අත්තානං සංයවජියතො
උබ්යබජියතොසංයව මාපාදියතොති–යථාසංවිජිතංමයා. 

යතනාහෙ වා– 

‘‘අත්තදණ්ඩාෙයංජාතං, ජනංපස්සථයමධ ං; 
සංයව ංකිත්තයිස්සාමි, යථාසංවිජිතංමයා’’ති. 

171. 

ඵන්දමානං පජංදිස්වා, මච්යඡඅප්යපොදයකෙථා; 

අඤ්ඤමඤ්යඤහිබයාරුද්යධ, දිස්වාමං භෙමාවිසි. 

ඵන්දමානංපජං දිස්වාති. පජාතිසත්තාධිවචනං. පජංතණ්හා න්දනාය
 න්දමානං දිට්ඨි න්දනාය  න්දමානං කියලස න්දනාය  න්දමානං 
දුච්චරිත න්දනාය න්දමානංපයයො  න්දනාය න්දමානංවිපාක න්දනාය
 න්දමානං රත්තං රාය න  න්දමානං දුට්ඨං යදොයසන  න්දමානං මූළ්හං
යමොයහන  න්දමානං විනිබද්ධං මායනන  න්දමානං පරාමට්ඨං දිට්ඨියා
 න්දමානංවික්යෙප තංඋද්ධච්යචන  න්දමානංඅනිට්ඨඞ් තංවිචිකිච්ඡාය
 න්දමානංථාම තංඅනුසයයහි න්දමානංලායෙන  න්දමානංඅලායෙන
 න්දමානං යයසන  න්දමානං අයයසන  න්දමානං පසංසාය  න්දමානං 
නින්දාය  න්දමානං සුයෙන  න්දමානං දුක්යෙන  න්දමානං ජාතියා
 න්දමානං ජරාය  න්දමානං බයාධිනා  න්දමානං මරයණන  න්දමානං
යසොකපරියදවදුක්ෙයදොමනස්සුපායායසහි  න්දමානංයනරයියකනදුක්යෙන
 න්දමානං තිරච්ඡානයයොනියකන දුක්යෙන  න්දමානං යපත්තිවිසයියකන
දුක්යෙන  න්දමානං මානුසියකන දුක්යෙන  න්දමානං 
 බ්යෙොක්කන්තිමූලයකන දුක්යෙන…  බ්ෙට්ඨිතිමූලයකන 
[ බ්යෙඨිතීමූලයකන(ක.)මහානි.11] දුක්යෙන…  බ්ොවුට්ඨානමූලයකන
දුක්යෙන… ජාතස්සූපනිබන්ධයකන දුක්යෙන… ජාතස්ස පරායධයයයකන
දුක්යෙන… අත්තූපක්කයමන දුක්යෙන… පරූපක්කයමන දුක්යෙන… 
දුක්ෙදුක්යෙන…සඞ්ොරදුක්යෙන…විපරිණාමදුක්යෙන…චක්ඛුයරොය න
දුක්යෙන… යසොතයරොය න …  ානයරොය න… ජිව්හායරොය න … 
කායයරොය න… සීසයරොය න … කණ්ණයරොය න… මුෙයරොය න…
දන්තයරොය න… කායසන… සායසන… පිනායසන… ඩායහන…
ජයරන… කුච්ඡියරොය න… මුච්ඡාය… පක්ෙන්දිකාය… සූලාය…
විසූචිකාය… කුට්යඨන…  ණ්යඩන… කිලායසන… යසොයසන…
අපමායරන… දද්දුයා… කණ්ඩුයා…කච්ඡුයා… රෙසාය… විතච්ඡිකාය…
යලොහියතන… පිත්යතන… මධුයමයහන… අංසාය… පීළකාය…
ෙ න්දයලන… පිත්තසමුට්ඨායනන ආබායධන… යසම්හසමුට්ඨායනන
ආබායධන… වාතසමුට්ඨායනන ආබායධන… සන්නිපාතියකන
ආබායධන…උතුපරිණාමයජනආබායධන…විසමපරිහාරයජන ආබායධන 
… ඔපක්කමියකනආබායධන…කම්මවිපාකයජනආබායධන…සීයතන… 
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උණ්යහන… ජි ච්ඡාය… පිපාසාය… උච්චායරන… පස්සායවන…
ඩංසමකසවාතාතපසරීසපසම් ස්යසන දුක්යෙන… මාතුමරයණන
දුක්යෙන… පිතුමරයණන දුක්යෙන… ොතුමරයණන දුක්යෙන…
ෙගිනිමරයණන දුක්යෙන… පුත්තමරයණන දුක්යෙන… ධීතුමරයණන
දුක්යෙන… ඤාතිමරයණන දුක්යෙන… යෙො බයසයනන දුක්යෙන…
යරො බයසයනන දුක්යෙන… සීලබයසයනන දුක්යෙන… දිට්ඨිබයසයනන
දුක්යෙන න්දමානංසම් න්දමානංවිප් න්දමානංයවධමානංපයවධමානං 

සම්පයවධමානං. දිස්වාතිදිස්වාපස්සිත්වාතුලයිත්වා තීරයිත්වාවිොවයිත්වා
විභූතංකත්වාති– න්දමානංපජංදිස්වා. 

මච්යඡ අප්යපොදයක ෙථාති යථා මච්ඡා අප්යපොදයක උදකපරියාදායන
කායකහි වා කුලයලහි වා බලාකාහි වා පරිපාතියමානා උක්ඛිපියමානා
ෙජ්ජමානා  න්දන්ති සම් න්දන්ති විප් න්දන්ති යවධන්ති පයවධන්ති
සම්පයවධන්ති; එවයමව පජා තණ්හා න්දනාය  න්දන්ති…යප.…
දිට්ඨිබයසයනන දුක්යෙන  න්දන්ති සම් න්දන්ති විප් න්දන්ති යවධන්ති
පයවධන්තිසම්පයවධන්තීති–මච්යඡඅප්යපොදයකයථා. 

අඤ්ඤමඤ්යඤහි බයාරුද්යධති අඤ්ඤමඤ්ඤං සත්තා විරුද්ධා
පටිවිරුද්ධා ආහතා පච්චාහතා ආ ාතිතා පච්චා ාතිතා. රාජායනොපි රාජූහි
විවදන්ති, ෙත්තියාපි ෙත්තියයහි විවදන්ති, බ්රාහ්මණාපි බ්රාහ්මයණහි
විවදන්ති,  හපතීපි හපතීහිවිවදන්ති, මාතාපිපුත්යතනවිවදති, පුත්යතොපි
මාතරා විවදති, පිතාපි පුත්යතන විවදති, පුත්යතොපි පිතරා විවදති, ොතාපි 
ොතරා විවදති, ෙගිනීපි ෙගිනියා විවදති, ොතාපි ෙගිනියා විවදති, ෙගිනිපි
ොතරා විවදති, සහායයොපි සහායයන විවදති; යත තත්ථ
කලහවිග් හවිවාදාපන්නා අඤ්ඤමඤ්ඤං පාණීහිපි උපක්කමන්ති, 
යලඩ්ඩූහිපි උපක්කමන්ති, දණ්යඩහිපි උපක්කමන්ති, සත්යථහිපි
උපක්කමන්ති, යතතත්ථමරණම්පිනි ච්ඡන්තිමරණමත්තම්පි දුක්ෙන්ති–
අඤ්ඤමඤ්යඤහිබයාරුද්යධ. 

දිස්වා මං භෙමාවිසීති. දිස්වාති දිස්වා පස්සිත්වා තුලයිත්වා තීරයිත්වා 
විොවයිත්වා විභූතං කත්වා ෙයං පීළනං  ට්ටනං උපද්දයවො උපසග්ය ො
ආවිසීති [ආවීසීති(සී.), ආවිසතීති(සයා.)] – දිස්වාමංෙයමාවිසි. 

යතනාහෙ වා– 

‘‘ න්දමානං පජංදිස්වා, මච්යඡඅප්යපොදයක යථා; 
අඤ්ඤමඤ්යඤහිබයාරුද්යධ, දිස්වාමංෙයමාවිසී’’ති. 

172. 

සමන්තමසාය ොයලොයකො, දිසාසබ්බා සයමරිතා; 

ඉච්ඡංභවනමත්තයනො, නාද්දසාසිං අයනොසිතං. 
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සමන්තමසාය ො යලොයකොති. යලොයකොති නිරයයලොයකො
තිරච්ඡානයයොනියලොයකො යපත්තිවිසයයලොයකො මනුස්සයලොයකො 
යදවයලොයකො, ෙන්ධයලොයකො ධාතුයලොයකො ආයතනයලොයකො, අයං
යලොයකො පයරො යලොයකො, බ්රහ්මයලොයකො යදවයලොයකො – අයං වුච්චති
යලොයකො. නිරයයලොයකො අසායරො නිස්සායරො සාරාප යතො
නිච්චසාරසායරනවා සුෙසාරසායරනවාඅත්තසාරසායරනවානිච්යචනවා
ධුයවන වා සස්සයතන වා අවිපරිණාමධම්යමන වා.
තිරච්ඡානයයොනියලොයකො…යප.… යපත්තිවිසයයලොයකො…
මනුස්සයලොයකො… යදවයලොයකො… ෙන්ධයලොයකො… ධාතුයලොයකො…
ආයතනයලොයකො… අයං යලොයකො… පයරො යලොයකො… බ්රහ්මයලොයකො… 
යදවයලොයකො අසායරො නිස්සායරො සාරාප යතො නිච්චසාරසායරන වා
සුෙසාරසායරනවාඅත්තසාරසායරන වානිච්යචනවාධුයවනවාසස්සයතන
වාඅවිපරිණාමධම්යමනවා. 

යථා පන නයළො අසායරො නිස්සායරො සාරාප යතො, යථා එරණ්යඩො
අසායරො නිස්සායරො සාරාප යතො, යථා උදුම්බයරො අසායරො නිස්සායරො
සාරාප යතො, යථා යසතකච්යඡො අසායරො නිස්සායරො සාරාප යතො, යථා
පාරිෙද්දයකොඅසායරොනිස්සායරො සාරාප යතො, යථාය ණපිණ්යඩොඅසායරො
නිස්සායරො සාරාප යතො, යථා උදකපුබ්බුළං [බුබ්බුලකං (සී.), පුබ්බුළකං
(සයා.)] අසාරං නිස්සාරං සාරාප තං, යථා මරීචි අසාරා නිස්සාරා
සාරාප තා, යථා කදලික්ෙන්යධො අසායරො නිස්සායරො සාරාප යතො, යථා
මායා අසාරා නිස්සාරා සාරාප තා; එවයමව නිරයයලොයකො අසායරො
නිස්සායරො සාරාප යතො නිච්චසාරසායරන වා සුෙසාරසායරන වා
අත්තසාරසායරන වා නිච්යචන වා ධුයවන වා සස්සයතන වා 
අවිපරිණාමධම්යමනවා. 

තිරච්ඡානයයොනියලොයකො… යපත්තිවිසයයලොයකො…
මනුස්සයලොයකො… යදවයලොයකො අසායරො නිස්සායරො සාරාප යතො 
නිච්චසාරසායරනවාසුෙසාරසායරනවා අත්තසාරසායරනවානිච්යචනවා
ධුයවන වා සස්සයතන වා අවිපරිණාමධම්යමන වා. ෙන්ධයලොයකො…
ධාතුයලොයකො… ආයතනයලොයකො… අයං යලොයකො… පයරො යලොයකො…
බ්රහ්මයලොයකො… යදවයලොයකො අසායරො නිස්සායරො සාරාප යතො
නිච්චසාරසායරනවාසුෙසාරසායරනවාඅත්තසාරසායරනවානිච්යචනවා 
ධුයවන වා සස්සයතන වා අවිපරිණාමධම්යමන වාති – සමන්තමසායරො
යලොයකො. 

දිසා සබ්බා සයමරිතාති. යය පුරත්ථිමාය දිසාය සඞ්ොරා, යතපි එරිතා
සයමරිතා චලිතා  ට්ටිතා අනිච්චතාය ජාතියා අනු තා ජරාය අනුසටා
බයාධිනාඅභිභූතාමරයණනඅබ්ොහතාදුක්යෙපතිට්ඨිතාඅතාණාඅයලණා
අසරණා අසරණීභූතා.යයපච්ඡිමායදිසායසඞ්ොරා…යප.…යයඋත්තරාය
දිසාය සඞ්ොරා… යය දක්ඛිණාය දිසාය සඞ්ොරා… යය පුරත්ථිමාය
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අනුදිසාය සඞ්ොරා… යය පච්ඡිමාය අනුදිසාය සඞ්ොරා… යය උත්තරාය
අනුදිසායසඞ්ොරා…යයදක්ඛිණායඅනුදිසාය සඞ්ොරා…යයයහට්ඨිමාය
දිසායසඞ්ොරා…යයඋපරිමායදිසායසඞ්ොරා…යයදසසු දිසාසුසඞ්ොරා, 
යතපි එරිතා සයමරිතා චලිතා  ට්ටිතා අනිච්චතාය ජාතියා අනු තා ජරාය 
අනුසටාබයාධිනාඅභිභූතාමරයණන අබ්ොහතා දුක්යෙපතිට්ඨිතා අතාණා
අයලණාඅසරණාඅසරණීභූතා.ොසිතම්පියචතං– 

‘‘කිඤ්චාපි යචතංජලතීවිමානං, ඔොසයං උත්තරියංදිසාය; 
රූයපරණංදිස්වාසදාපයවධිතං, තස්මානරූයපරමතීසුයමයධො. 

‘‘මච්චුනාබ්ොහයතොයලොයකො, ජරායපරිවාරියතො; 
තණ්හාසල්යලන ඔතිණ්යණො, ඉච්ඡාධූමායියතො [ඉච්ඡාධුමායියකො
(සයා.)] සදා. 

‘‘සබ්යබොආදීපියතො යලොයකො, සබ්යබොයලොයකො පධූපියතො; 
සබ්යබොපජ්ජලියතොයලොයකො, සබ්යබොයලොයකොපකම්පියතො’’ති. 

දිසාසබ්බාසයමරිතා. 

ඉච්ඡංභවනමත්තයනොති.අත්තයනොෙවනංතාණං යලණංසරණං තිං
පරායනං ඉච්ඡන්යතො සාදියන්යතො පත්ථයන්යතො පිහයන්යතො 

අභිජප්පන්යතොති – ඉච්ඡං ෙවනමත්තයනො. නාද්දසාසිං අයනොසිතන්ති.
අජ්යඣොසිතංයයව අද්දසං, අනජ්යඣොසිතංනාද්දසං, සබ්බං යයොබ්බඤ්ඤං
ජරාය ඔසිතං, සබ්බං ආයරො යං බයාධිනා ඔසිතං, සබ්බං ජීවිතං මරයණන
ඔසිතං, සබ්බංලාෙංඅලායෙනඔසිතං, සබ්බංයසංඅයයසනඔසිතං, සබ්බං
පසංසංනින්දායඔසිතං, සබ්බංසුෙංදුක්යෙනඔසිතං. 

‘‘ලායෙො අලායෙොයයසොඅයයසොච, නින්දාපසංසාච සුෙංදුෙඤ්ච; 
එයතඅනිච්චාමනුයජසුධම්මා, අසස්සතාවිපරිණාමධම්මා’’ති. 

නාද්දසාසිංඅයනොසිතං. 

යතනාහෙ වා– 

‘‘සමන්තමසායරොයලොයකො, දිසාසබ්බාසයමරිතා; 
ඉච්ඡංෙවනමත්තයනො, නාද්දසාසිංඅයනොසිත’’න්ති. 

173. 

ඔසායන ත්යවවබයාරුද්යධ, දිස්වායමඅ තීඅහු; 

අයථත්ථසල්ලමද්දක්ඛිං, දුද්දසං හදෙස්සිතං. 

ඔසායනත්යවවබයාරුද්යධති. ඔසායනත්යවවාතිසබ්බංයයොබ්බඤ්ඤං
ජරා ඔසායපති, සබ්බං ආයරො යං බයාධි ඔසායපති, සබ්බං ජීවිතං මරණං
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ඔසායපති, සබ්බංලාෙංඅලායෙොඔසායපති, සබ්බං යසංඅයයසොඔසායපති, 
සබ්බංපසංසංනින්දාඔසායපති, සබ්බංසුෙංදුක්ෙංඔසායපතීති– ඔසායන

ත්යවව. බයාරුද්යධති යයොබ්බඤ්ඤකාමා සත්තා ජරාය පටිවිරුද්ධා, 
ආයරො යකාමාසත්තා බයාධිනා පටිවිරුද්ධා, ජීවිතුකාමා සත්තාමරයණන 
පටිවිරුද්ධා, ලාෙකාමා සත්තා අලායෙන පටිවිරුද්ධා, යසකාමා සත්තා
අයයසන පටිවිරුද්ධා, පසංසකාමා සත්තා නින්දාය පටිවිරුද්ධා, සුෙකාමා
සත්තාදුක්යෙන පටිවිරුද්ධාආහතාපච්චාහතාආ ාතිතාපච්චා ාතිතාති–
ඔසායනත්යවව බයාරුද්යධ. 

දිස්වා යම අ තී අහූති. දිස්වාති දිස්වා පස්සිත්වා තුලයිත්වා තීරයිත්වා 

විොවයිත්වාවිභූතංකත්වාති–දිස්වා. යමඅ තීතියාඅරති යාඅනභිරතියා
අනභිරමනායාඋක්කණ්ඨිතායාපරිතසිතාඅහූති–දිස්වායමඅරතී අහු. 

අයථත්ථ සල්ලමද්දක්ඛින්ති. අථාති පදසන්ධි…යප.…

පදානුපුබ්බතායපතං–අථාති. එත්ථාති සත්යතසු. සල්ලන්තිසත්තසල්ලානි
– රා සල්ලං, යදොසසල්ලං, යමොහසල්ලං, මානසල්ලං, දිට්ඨිසල්ලං, 

යසොකසල්ලං, කථංකථාසල්ලං. අද්දක්ඛින්ති අද්දසං අදක්ඛිං අපස්සිං
පටිවිජ්ඣින්ති– අයථත්ථසල්ලමද්දක්ඛිං. 

දුද්දසංහදෙස්සිතන්ති. දුද්දසන්ති දුද්දසං දුද්දක්ෙං දුප්පස්සං දුබ්බුජ්ඣං 

දුරනුබුජ්ඣංදුප්පටිවිජ්ඣන්ති–දුද්දසං. හදෙස්සිතන්තිහදයංවුච්චතිචිත්තං.
යං චිත්තං මයනො මානසං හදයං පණ්ඩරං මයනො මනායතනං මනින්ද්රියං
විඤ්ඤාණං විඤ්ඤාණක්ෙන්යධො තජ්ජා මයනොවිඤ්ඤාණධාතු. 

හදෙස්සිතන්ති හදයනිස්සිතං චිත්තසිතං චිත්තනිස්සිතං චිත්යතන සහ තං
සහජාතං සංසට්ඨං සම්පයුත්තං එකුප්පාදං එකනියරොධං එකවත්ථුකං 
එකාරම්මණන්ති–දුද්දසංහදයස්සිතං. 

යතනාහෙ වා– 

‘‘ඔසායනත්යවවබයාරුද්යධ, දිස්වායමඅරතීඅහු; 
අයථත්ථසල්ලමද්දක්ඛිං, දුද්දසංහදයස්සිත’’න්ති. 

174. 

යෙනසල්යලනඔතිණ්යණො, දිසාසබ්බා විධාවති; 

තයමවසල්ලමබ්බුය්හ, නධාවතින සීදති. 

යෙන සල්යලනඔතිණ්යණො, දිසාසබ්බා විධාවතීති. සල්ලන්ති. සත්ත
සල්ලානි–රා සල්ලං, යදොසසල්ලං, යමොහසල්ලං, මානසල්ලං, දිට්ඨිසල්ලං, 
යසොකසල්ලං, කථංකථාසල්ලං.කතමං රා සල්ලං? යයො රාය ො සාරාය ො
අනුනයයො අනුයරොයධොනන්දිරාය ො චිත්තස්සසාරාය ො…යප.…අභිජ්ඣා
යලොයෙොඅකුසලමූලං – ඉදංරා සල්ලං. 
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කතමං යදොසසල්ලං? ‘‘අනත්ථං යම අචරී’’ති ආ ායතො ජායති
‘‘අනත්ථං යම චරතී’’ති ආ ායතො ජායති, ‘‘අනත්ථං යම චරිස්සතී’’ති
ආ ායතොජායති…යප.…චණ්ඩික්කං අසුයරොයපොඅනත්තමනතාචිත්තස්ස
–ඉදංයදොසසල්ලං. 

කතමං යමොහසල්ලං? දුක්යෙ අඤ්ඤාණං…යප.…
දුක්ෙනියරොධ ාමිනියා පටිපදාය අඤ්ඤාණං, පුබ්බන්යත අඤ්ඤාණං, 
අපරන්යත අඤ්ඤාණං, පුබ්බන්තාපරන්යත අඤ්ඤාණං, 
ඉදප්පච්චයතාපටිච්චසමුප්පන්යනසු ධම්යමසු අඤ්ඤාණං. යං එවරූපං
අදස්සනං අනභිසමයයො අනනුයබොයධො අසම්යබොයධො අප්පටියවයධො
අසඞ් ාහණා අපරියයො ාහණා [අසඞ් ාහතා අපරියයො ාහතා (සයා.), 
අසඞ් ාහනා අපරියයො ාහනා (ක.)] අසමයපක්ෙනා අපච්චයවක්ෙනා
අපච්චක්ෙකම්මං දුම්යමජ්ඣං බාලයං යමොයහො පයමොයහො සම්යමොයහො
අවිජ්ජා අවිජ්යජොය ො අවිජ්ජායයොය ො අවිජ්ජානුසයයො අවිජ්ජාපරියුට්ඨානං
අවිජ්ජාලඞ්ගීයමොයහොඅකුසලමූලං– ඉදංයමොහසල්ලං. 

කතමංමානසල්ලං? ‘‘යසයයයොහමස්මී’’තිමායනො, ‘‘සදියසොහමස්මී’’ති 
මායනො, ‘‘හීයනොහමස්මී’’ති මායනො. යයො එවරූයපො මායනො මඤ්ඤනා
මඤ්ඤිතත්තං උන්නති උන්නයමො ධයජො සම්පග් ායහො යකතුකමයතා
චිත්තස්ස–ඉදං මානසල්ලං. 

කතමං දිට්ඨිසල්ලං? වීසතිවත්ථුකා සක්කායදිට්ඨි, දසවත්ථුකා 
මිච්ඡාදිට්ඨි, දසවත්ථුකා අන්තග් ාහිකා දිට්ඨි. යා එවරූපා දිට්ඨි දිට්ඨි තං
දිට්ඨි හනං දිට්ඨිකන්තායරො දිට්ඨිවිසූකායිකං දිට්ඨිවිප් න්දිතං
දිට්ඨිසඤ්යඤොජනං  ායහො පටිග් ායහො අභිනියවයසො පරාමායසො 
කුම්මග්ය ො [කුමග්ය ො (ක.) මහානි. 38] මිච්ඡාපයථො මිච්ඡත්තං
තිත්ථායතනං විපරියාසග් ායහො විපරීතග් ායහො විපල්ලාසග් ායහො 
මිච්ඡා ායහො අයාථාවකස්මිං ‘‘යාථාවක’’න්ති  ායහො යාවතා ද්වාසට්ඨි
දිට්ඨි තානි– ඉදංදිට්ඨිසල්ලං. 

කතමංයසොකසල්ලං? ඤාතිබයසයනනවාඵුට්ඨස්සයරො බයසයනනවා 
ඵුට්ඨස්ස යෙො බයසයනන වා ඵුට්ඨස්ස සීලබයසයනන වා ඵුට්ඨස්ස
දිට්ඨිබයසයනන වා ඵුට්ඨස්ස අඤ්ඤතරඤ්ඤතයරන බයසයනන
සමන්නා තස්ස අඤ්ඤතරඤ්ඤතයරන දුක්ෙධම්යමන ඵුට්ඨස්ස යසොයකො
යසොචනා යසොචිතත්තං අන්යතොයසොයකො අන්යතොපරියසොයකො 
අන්යතොඩායහො අන්යතොපරිඩායහො යචතයසො පරිජ්ඣායනා යදොමනස්සං –
ඉදංයසොකසල්ලං. 

කතමං කථංකථාසල්ලං? දුක්යෙ කඞ්ො, දුක්ෙසමුදයය කඞ්ො, 
දුක්ෙනියරොයධකඞ්ො, දුක්ෙනියරොධ ාමිනියාපටිපදායකඞ්ො, පුබ්බන්යත
කඞ්ො, අපරන්යත කඞ්ො, පුබ්බන්තාපරන්යත කඞ්ො, 
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ඉදප්පච්චයතාපටිච්චසමුප්පන්යනසු ධම්යමසු කඞ්ො. යා එවරූපා කඞ්ො
කඞ්ොයනා කඞ්ොයිතත්තං විමති විචිකිච්ඡා ද්යවළ්හකං ද්යවධාපයථො
සංසයයො අයනකංසග් ායහො ආසප්පනා පරිසප්පනා අපරියයො ාහණා
ඡම්භිතත්තංචිත්තස්සමයනොවියලයෙො–ඉදංකථංකථාසල්ලං. 

යෙන සල්යලන ඔතිණ්යණො, දිසා සබ්බා විධාවතීති. රා සල්යලන
ඔතිණ්යණො විද්යධොඵුට්යඨොපයරයතොසයමොහියතොසමන්නා යතොකායයන
දුච්චරිතං චරති, වාචාය දුච්චරිතං චරති, මනසා දුච්චරිතං චරති, පාණම්පි
හනති, අදින්නම්පි ආදියති, සන්ධිම්පි ඡින්දති, නිල්යලොපම්පි හරති, 
එකා ාරිකම්පි කයරොති, පරිපන්යථපි තිට්ඨති, පරදාරම්පි  ච්ඡති, මුසාපි
ෙණති; එවම්පි රා සල්යලන ඔතිණ්යණො විද්යධො ඵුට්යඨො පයරයතො
සයමොහියතො සමන්නා යතො ධාවති විධාවති සන්ධාවති සංසරති. අථ වා
රා සල්යලන ඔතිණ්යණො විද්යධො ඵුට්යඨො පයරයතො සයමොහියතො
සමන්නා යතො යෙොය  පරියයසන්යතො නාවාය මහාසමුද්දං පක්ෙන්දති.
සීතස්ස පුරක්ෙයතො උණ්හස්ස පුරක්ෙයතො
ඩංසමකසවාතාතපසරීසපසම් ස්යසහිපීළියමායනො [රිස්සමායනො (සී.සයා.)] 
ඛුප්පිපාසායමියයමායනොතිගුම්බං ච්ඡති, තක්යකොලං  ච්ඡති, තක්කසීලං
 ච්ඡති, කාළමුෙං  ච්ඡති, පුරපූරං  ච්ඡති, යවසුඞ් ං  ච්ඡති, යවරාපථං
 ච්ඡති, ජවං ච්ඡති, තාමලිං ච්ඡති, වඞ්කං ච්ඡති, එළබන්ධනං ච්ඡති, 
සුවණ්ණකූටං  ච්ඡති, සුවණ්ණභූමිං  ච්ඡති, තම්බපණ්ණිං  ච්ඡති, 
සුප්පාදකං [සුප්පාරකං (සී. ක.), සුප්පාරං (සයා.)]  ච්ඡති, ොරුකච්ඡං
 ච්ඡති, සුරට්ඨං  ච්ඡති, ෙඞ් යලොකං [අඞ් යලොකං (සී.), අඞ් යණකං
(සයා.)]  ච්ඡති, ෙඞ් ණං [ ඞ් ණං (සී. සයා.)]  ච්ඡති, පරමෙඞ් ණං
 ච්ඡති, යයොනං  ච්ඡති, පරමයයොනං  ච්ඡති, විනකං  ච්ඡති, මූලපදං
 ච්ඡති, මරුකන්තාරං  ච්ඡති, ජණ්ණුපථං  ච්ඡති, අජපථං  ච්ඡති, 
යමණ්ඩපථං ච්ඡති, සඞ්කුපථං ච්ඡති, ඡත්තපථං  ච්ඡති, වංසපථං ච්ඡති, 
සකුණපථං ච්ඡති, මූසිකපථං ච්ඡති, දරිපථං ච්ඡති, යවත්තාචාරං ච්ඡති; 
පරියයසන්යතොනලෙති, අලාෙමූලකම්පිදුක්ෙංයදොමනස්සං පටිසංයවයදති, 
පරියයසන්යතො ලෙති, ලද්ධා ආරක්ෙමූලකම්පි දුක්ෙං යදොමනස්සං 
පටිසංයවයදති ‘‘කින්ති යම යෙොය  යනව රාජායනො හයරයයං න යචොරා
හයරයයං න අග්ගි දයහයය න උදකං වයහයය න අප්පියා දායාදා
හයරයය’’න්ති. තස්ස එවං ආරක්ෙයතො ය ොපයයතො යත යෙො ා
විප්පලුජ්ජන්ති, යසොවිප්පයයො මූලකම්පි දුක්ෙංයදොමනස්සංපටිසංයවයදති.
එවම්පි රා සල්යලන ඔතිණ්යණො විද්යධො ඵුට්යඨො පයරයතො සයමොහියතො
සමන්නා යතොධාවතිවිධාවතිසන්ධාවතිසංසරති. 

යදොසසල්යලන…යප.…යමොහසල්යලන…මානසල්යලනඔතිණ්යණො
විද්යධො ඵුට්යඨො පයරයතො සයමොහියතො සමන්නා යතො කායයන දුච්චරිතං
චරති, වාචාය දුච්චරිතං චරති, මනසා දුච්චරිතං චරති, පාණම්පි හනති, 
අදින්නම්පිආදියති, සන්ධිම්පි ඡින්දති, නිල්යලොපම්පිහරති, එකා ාරිකම්පි 
කයරොති, පරිපන්යථපි තිට්ඨති, පරදාරම්පි  ච්ඡති, මුසාපි ෙණති. එවං
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මානසල්යලන ඔතිණ්යණො විද්යධො ඵුට්යඨො පයරයතො සයමොහියතො
සමන්නා යතොධාවතිවිධාවතිසන්ධාවති සංසරති. 

දිට්ඨිසල්යලන ඔතිණ්යණො විද්යධො ඵුට්යඨො පයරයතො සයමොහියතො 
සමන්නා යතො අයචලයකො යහොති මුත්තාචායරො හත්ථාපයලෙයනො 
[හත්ථාවයලෙයනො (සයා.)], න එහිෙදන්තියකො, න තිට්ඨෙදන්තියකො; 
නාභිහටං, න උද්දිස්සකතං, න නිමන්තනං සාදියති, යසො න කුම්භිමුො
පටිග් ණ්හාති, න කයළොපිමුො [ෙයළොපිමුො (සී.)] පටිග් ණ්හාති, න 
එළකමන්තරං, න දණ්ඩමන්තරං, න මුසලමන්තරං, න ද්වින්නං
භුඤ්ජමානානං, න  බ්භිනියා, න පායමානාය, න පුරිසන්තර තාය, න
සංකිත්තීසු, න යත්ථ සා උපට්ඨියතො යහොති, න යත්ථ මක්ඛිකා
සණ්ඩසණ්ඩචාරිනී. න මච්ඡං න මංසං න සුරං න යමරයං න ථුයසොදකං
පිවති.යසො එකා ාරියකොවායහොතිඑකායලොපියකො, ද්වා ාරියකො වායහොති
ද්වායලොපියකො…යප.… සත්තා ාරියකො වා යහොති සත්තායලොපියකො.
එකිස්සාපි ෙත්තියා යායපති, ද්වීහිපි ෙත්තීහි යායපති…යප.… සත්තහිපි
ෙත්තීහි යායපති. එකාහිකම්පි ආහාරං ආහායරති, ද්වීහිකම්පි ආහාරං
ආහායරති…යප.… සත්තාහිකම්පි ආහාරං ආහායරති. ඉති එවරූපං
අඩ් මාසිකම්පි පරියායෙත්තයෙොජනානුයයො මනුයුත්යතො විහරති. එවම්පි 
දිට්ඨිසල්යලන ඔතිණ්යණො විද්යධො ඵුට්යඨො පයරයතො සයමොහියතො
සමන්නා යතොධාවතිවිධාවති සන්ධාවතිසංසරති. 

අථ වා දිට්ඨිසල්යලන ඔතිණ්යණො විද්යධො ඵුට්යඨො පයරයතො
සයමොහියතො සමන්නා යතො යසො සාකෙක්යෙො වා යහොති, සාමාකෙක්යෙො
වා යහොති, නීවාරෙක්යෙොවා යහොති, දද්දුලෙක්යෙොවා යහොති, හටෙක්යෙො
වා යහොති, කණෙක්යෙො වා යහොති, ආචාමෙක්යෙො වා යහොති, 
පිඤ්ඤාකෙක්යෙොවායහොති, තිලෙක්යෙොවායහොති, තිණෙක්යෙොවා යහොති, 
ය ොමයෙක්යෙො වා යහොති, වනමූල ලාහායරො යායපති
පවත්ත ලයෙොජයනො. යසො සාණානිපි ධායරති, මසාණානිපි ධායරති, 
ඡවදුස්සානිපිධායරති, පංසුකූලානිපිධායරති, තිරීටානිපිධායරති, අජිනානිපි
ධායරති, අජිනක්ඛිපම්පි ධායරති, කුසචීරම්පි ධායරති, වාකචීරම්පි ධායරති, 
 ලකචීරම්පි ධායරති, යකසකම්බලම්පි ධායරති, උලූකපක්ෙම්පි ධායරති, 
යකසමස්සුයලොචයකොපි යහොති, යකසමස්සුයලොචනානුයයො මනුයුත්යතො
විහරති. උබ්ෙට්ඨයකොපි යහොති ආසනපටික්ඛිත්යතො, උක්කුටියකොපි යහොති
උක්කුටිකප්පධානමනුයුත්යතො, කණ්ටකාපස්සයියකො යහොති, 
කණ්ටකාපස්සයය යසයයං කප්යපති,  ලකයසයයම්පි කප්යපති, 
ථණ්ඩිලයසයයම්පි කප්යපති, එකාපස්සයියකො යහොති රයජොජල්ලධයරො, 
අබ්යෙොකාසියකොපි යහොති යථාසන්ථතියකො, යවකටියකොපි යහොති
විකටයෙොජනානුයයො මනුයුත්යතො, අපානයකොපි යහොති
අපානකත්තමනුයුත්යතො, සායතතියකම්පි
උදයකොයරොහනානුයයො මනුයුත්යතො විහරති. ඉති එවරූපං අයනකවිහිතං
කායස්ස ආතාපනපරිතාපනානුයයො මනුයුත්යතො විහරති. එවම්පි
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දිට්ඨිසල්යලන ඔතිණ්යණො විද්යධො ඵුට්යඨො පයරයතො සයමොහියතො
සමන්නා යතොධාවතිවිධාවතිසන්ධාවතිසංසරති. 

යසොකසල්යලන ඔතිණ්යණො විද්යධො ඵුට්යඨො පයරයතො සයමොහියතො
සමන්නා යතො යසොචති කිලමති පරියදවති උරත්තාළිං කන්දති සම්යමොහං
ආපජ්ජති.වුත්තඤ්යහතංෙ වතා – 

‘‘භූතපුබ්බං, බ්රාහ්මණ, ඉමිස්සායයවසාවත්ථියාඅඤ්ඤතරිස්සා ඉත්ථියා
මාතා කාලමකාසි. සා තස්සා කාලං කිරියාය උම්මත්තිකා ඛිත්තචිත්තා
රථියාය රථියං, සිඞ් ාටයකන සිඞ් ාටකං උපසඞ්කමිත්වා එවමාහ – ‘අපි
යම මාතරංඅද්දස්සථ, අපියමමාතරංඅද්දස්සථා’ති. 

‘‘භූතපුබ්බං, බ්රාහ්මණ, ඉමිස්සායයවසාවත්ථියාඅඤ්ඤතරිස්සා ඉත්ථියා
පිතා කාලමකාසි… ොතා කාලමකාසි… ෙගිනී කාලමකාසි… පුත්යතො
කාලමකාසි… ධීතා කාලමකාසි… සාමියකො කාලමකාසි. සා තස්ස කාලං
කිරියාය උම්මත්තිකාඛිත්තචිත්තාරථියායරථියං, සිඞ් ාටයකනසිඞ් ාටකං
උපසඞ්කමිත්වා එවමාහ – ‘අපි යම සාමිකං අද්දස්සථ, අපි යම සාමිකං
අද්දස්සථා’ති. 

‘‘භූතපුබ්බං, බ්රාහ්මණ, ඉමිස්සායයවසාවත්ථියාඅඤ්ඤතරස්ස පුරිසස්ස
මාතාකාලමකාසි.යසොතස්සාකාලංකිරියායඋම්මත්තයකොඛිත්තචිත්යතො
රථියාය රථියං, සිඞ් ාටයකන සිඞ් ාටකං උපසඞ්කමිත්වා එවමාහ – ‘අපි
යමමාතරංඅද්දස්සථ, අපියමමාතරංඅද්දස්සථා’ති. 

‘‘භූතපුබ්බං, බ්රාහ්මණ, ඉමිස්සායයව සාවත්ථියාඅඤ්ඤතරස්සපුරිසස්ස
පිතා කාලමකාසි… ොතා කාලමකාසි… ෙගිනී කාලමකාසි… පුත්යතො
කාලමකාසි…ධීතාකාලමකාසි…පජාපතිකාලමකාසි.යසොතස්සාකාලං
කිරියාය උම්මත්තයකො ඛිත්තචිත්යතො රථියාය රථියං, සිඞ් ාටයකන
සිඞ් ාටකංඋපසඞ්කමිත්වා එවමාහ–‘අපියමපජාපතිංඅද්දස්සථ, අපියම
පජාපතිංඅද්දස්සථා’ති. 

‘‘භූතපුබ්බං, බ්රාහ්මණ, ඉමිස්සායයව සාවත්ථියා අඤ්ඤතරා ඉත්ථී
ඤාතිකුලං අ මාසි. තස්සා යතඤාතකා සාමිකං අච්ඡින්දිත්වා අඤ්ඤස්ස 
දාතුකාමා, සා ච නං න ඉච්ඡති. අථ යෙො සා ඉත්ථී සාමිකං එතදයවොච –
‘ඉයම, අයයපුත්ත, ඤාතකාතවඅච්ඡින්දිත්වාඅඤ්ඤස්ස දාතුකාමා, උයෙො
මයං මරිස්සාමා’ති.අථයෙොයසොපුරියසොතංඉත්ථිංද්විධායඡත්වා අත්තානං
ඔපායතති – ‘උයෙො යපච්ච ෙවිස්සාමා’’’ති. එවං යසොකසල්යලන
ඔතිණ්යණො විද්යධො ඵුට්යඨො පයරයතො සයමොහියතො සමන්නා යතො ධාවති
විධාවතිසන්ධාවතිසංසරති. 

කථංකථාසල්යලනඔතිණ්යණොවිද්යධොඵුට්යඨොපයරයතොසයමොහියතො 
සමන්නා යතොසංසයපක්ෙන්යදොයහොතිවිමතිපක්ෙන්යදොද්යවළ්හකජායතො
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–‘‘අයහොසිංනුයෙො අහංඅතීතමද්ධානං, නනුයෙොඅයහොසිංඅතීතමද්ධානං, 
කිංනුයෙොඅයහොසිංඅතීතමද්ධානං, කථං නුයෙොඅයහොසිංඅතීතමද්ධානං, 
කිං හුත්වා කිං අයහොසිං නු යෙො අතීතමද්ධානං, ෙවිස්සාමි නු යෙො අහං
අනා තමද්ධානං, නනු යෙො ෙවිස්සාමි අනා තමද්ධානං, කිං නු යෙො
ෙවිස්සාමිඅනා තමද්ධානං, කථංනුයෙො ෙවිස්සාමිඅනා තමද්ධානං, කිං
හුත්වා කිං ෙවිස්සාමි නු යෙො අනා තමද්ධානං, එතරහි වා පච්චුප්පන්නං
අද්ධානංඅජ්ඣත්තංකථංකථීයහොති, අහංනුයෙොස්මි, යනොනු යෙොස්මි, කිං
නුයෙොස්මිකථංනුයෙොස්මි, අයංනු යෙොසත්යතොකුයතොආ යතො, යසො
කුහිං  ාමී ෙවිස්සතී’’ති. එවං කථංකථාසල්යලන ඔතිණ්යණො විද්යධො
ඵුට්යඨො පයරයතො සයමොහියතො සමන්නා යතො ධාවති විධාවති සන්ධාවති
සංසරති. 

යත සල්යල අභිසඞ්ෙයරොති; යත සල්යල අභිසඞ්ෙයරොන්යතො 
සල්ලාභිසඞ්ොරවයසනපුරත්ථිමංදිසංධාවති, පච්ඡිමංදිසංධාවති, උත්තරං
දිසං ධාවති, දක්ඛිණං දිසං ධාවති. යත සල්ලාභිසඞ්ොරා අප්පහීනා; 
සල්ලාභිසඞ්ොරානං අප්පහීනත්තා  තියා ධාවති, නිරයය ධාවති, 
තිරච්ඡානයයොනියා ධාවති, යපත්තිවිසයය ධාවති, මනුස්සයලොයක ධාවති, 
යදවයලොයක ධාවති,  තියා  තිං, උපපත්තියා උපපත්තිං, පටිසන්ධියා
පටිසන්ධිං, ෙයවනෙවං, සංසායරනසංසාරං, වට්යටනවට්ටංධාවතිවිධාවති
සන්ධාවතිසංසරතීති–යයනසල්යලන ඔතිණ්යණොදිසාසබ්බාවිධාවති. 

තයමව සල්ලමබ්බුය්හ, න ධාවති න සීදතීති. තයමව රා සල්ලං
යදොසසල්ලං යමොහසල්ලං මානසල්ලං දිට්ඨිසල්ලං යසොකසල්ලං
කථංකථාසල්ලං අබ්බු්හ අබ්බුහිත්වා උද්ධරිත්වා සමුද්ධරිත්වා 
උප්පාටයිත්වා සමුප්පාටයිත්වා [උප්පාදයිත්වා සමුප්පාදයිත්වා (සයා. ක.)] 
පජහිත්වා වියනොයදත්වා බයන්තිං කරිත්වා අනොවං  යමත්වා යනව
පුරත්ථිමං දිසං ධාවති න පච්ඡිමං දිසං ධාවති න උත්තරං දිසං ධාවති න
දක්ඛිණං දිසං ධාවති. යත සල්ලාභිසඞ්ොරා පහීනා; සල්ලාභිසඞ්ොරානං 
පහීනත්තා තියානධාවති, නිරයයනධාවති, තිරච්ඡානයයොනියානධාවති, 
යපත්තිවිසයයන ධාවති, මනුස්සයලොයකනධාවති, යදවයලොයකනධාවති, 
න  තියා  තිං, න උපපත්තියා උපපත්තිං, න පටිසන්ධියා පටිසන්ධිං, න
ෙයවන ෙවං, න සංසායරන සංසාරං, න වට්යටන වට්ටං ධාවති විධාවති

සන්ධාවති සංසරතීති – තයමව සල්ලමබ්බු්හ න ධාවති. න සීදතීති 
කායමොය නසීදති, ෙයවොය නසීදති, දිට්යඨොය නසීදති, අවිජ්යජොය න
සීදති, නසංසීදතිනඔසීදතිනඅවසීදතින ච්ඡතින අව ච්ඡතීති–තයමව
සල්ලමබ්බු්හ, නධාවතිනසීදති. 

යතනාහ ෙ වා– 

‘‘යයනසල්යලනඔතිණ්යණො, දිසාසබ්බාවිධාවති; 
තයමවසල්ලමබ්බු්හ, නධාවතිනසීදතී’’ති. 
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175. 

තත්ථ සික්ොනුගීෙන්ති, ොනියලොයක ධිතානි;  

නයතසුපසුයතොසිො, නිබ්බිජ්ඣසබ්බයසොකායම;  

සික්යෙනිබ්බානමත්තයනො. 

තත්ථසික්ොනුගීෙන්ති, ොනියලොයක  ධිතානීති. සික්ොතිහත්ථිසික්ො
අස්සසික්ො රථසික්ො ධනුසික්ො සාලාකියං සල්ලකත්තියං කායතිකිච්ඡං
භූතියං යකොමාරෙච්චං [යකොමාරතිකිච්ඡං (සයා.), යකොමාරසච්චං (ක.)]. 

අනුගීෙන්තීති ගීයන්ති නිග්ගීයන්ති කථීයන්ති ෙණීයන්ති දීපීයන්ති
යවොහරීයන්ති. අථ වා ගීයන්ති  ණ්හීයන්ති උග් ණ්හීයන්ති ධාරීයන්ති
උපධාරීයන්ති උපලක්ඛීයන්ති  ධිතපටිලාොය.  ධිතා වුච්චන්ති පඤ්ච
කාමගුණා – චක්ඛුවිඤ්යඤයයා රූපා ඉට්ඨා කන්තා මනාපා පියරූපා 
කාමූපසඤ්හිතා රජනීයා, යසොතවිඤ්යඤයයා සද්දා…යප.…
 ානවිඤ්යඤයයා  න්ධා… ජිව්හාවිඤ්යඤයයා රසා… කායවිඤ්යඤයයා
ය ොට්ඨබ්බා ඉට්ඨා කන්තා මනාපා පියරූපා කාමූපසඤ්හිතා රජනීයා.
කිංකාරණා  ධිතා වුච්චන්ති පඤ්ච කාමගුණා? යයභුයයයන යදවමනුස්සා
පඤ්ච කාමගුයණ ඉච්ඡන්ති සාදියන්ති පත්ථයන්ති පිහයන්ති අභිජප්පන්ති

තංකාරණා ධිතාවුච්චන්තිපඤ්චකාමගුණා. යලොයකතිමනුස්සයලොයකති
–තත්ථසික්ොනුගීයන්ති, යානියලොයක  ධිතානි. 

න යතසු පසුයතො සිොති. තාසු වා සික්ොසු යතසු වා පඤ්චසු
කාමගුයණසුනපසුයතොසියා, නතන්නින්යනොඅස්ස, නතප්යපොයණො, න 
තප්පබ්ොයරො, න තදධිමුත්යතො, න තදධිපයතයයයොති – න යතසු පසුයතො
සියා. 

නිබ්බිජ්ඣ සබ්බයසො කායමති. නිබ්බිජ්ඣාති පටිවිජ්ඣිත්වා. ‘‘සබ්යබ
සඞ්ොරා අනිච්චා’’ති පටිවිජ්ඣිත්වා, ‘‘සබ්යබ සඞ්ොරා දුක්ො’’ති
පටිවිජ්ඣිත්වා…යප.… ‘‘යං කිඤ්චි සමුදයධම්මං සබ්බං තං

නියරොධධම්ම’’න්ති පටිවිජ්ඣිත්වා. සබ්බයසොති සබ්යබන සබ්බං සබ්බථා

සබ්බං අයසසං නිස්යසසං පරියාදියනවචනයමතං – සබ්බයසොති. කාමාති
උද්දානයතො ද්යව කාමා – වත්ථුකාමා ච කියලසකාමා ච…යප.… ඉයම
වුච්චන්තිවත්ථුකාමා…යප.…ඉයමවුච්චන්ති කියලසකාමාති–නිබ්බිජ්ඣ
සබ්බයසොකායම. 

සික්යෙනිබ්බානමත්තයනොති. සික්ොතිතිස්යසොසික්ො–අධිසීලසික්ො, 
අධිචිත්තසික්ො, අධිපඤ්ඤාසික්ො…යප.… අයං අධිපඤ්ඤාසික්ො. 

නිබ්බානමත්තයනොති අත්තයනො රා ස්ස නිබ්බාපනාය යදොසස්ස 
නිබ්බාපනාය යමොහස්ස නිබ්බාපනාය…යප.… සබ්බාකුසලාභිසඞ්ොරානං 
සමාය උපසමාය වූපසමාය නිබ්බාපනාය පටිනිස්සග් ාය පටිපස්සද්ධියා 
අධිසීලම්පි සික්යෙයය අධිචිත්තම්පි සික්යෙයය අධිපඤ්ඤම්පි සික්යෙයය, 
ඉමා තිස්යසො සික්ොයයො ආවජ්ජන්යතො සික්යෙයය ජානන්යතො
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සික්යෙයය…යප.… සච්ඡිකාතබ්බංසච්ඡිකයරොන්යතොසික්යෙයයආචයරයය
සමාචයරයයසමාදාය වත්යතයයාති–සික්යෙනිබ්බානමත්තයනො. 

යතනාහෙ වා– 

‘‘තත්ථ සික්ොනුගීයන්ති, යානියලොයක  ධිතානි; 
නයතසුපසුයතොසියා, නිබ්බිජ්ඣසබ්බයසොකායම; 
සික්යෙනිබ්බානමත්තයනො’’ති. 

176. 

සච්යෙො සිොඅප්ප බ්යභො, අමායෙොරිත්තයපසුයණො; 

අක්යකොධයනොයලොභපාපං, යවවිච්ඡංවිතය  මුනි. 

සච්යෙොසිොඅප්ප බ්යභොති. සච්යෙොසිොතිසච්චවාචායසමන්නා යතො
සියා, සම්මාදිට්ඨියා සමන්නා යතොසියා, අරියයනඅට්ඨඞ්ගියකනමග්ය න

සමන්නා යතොසියාති–සච්යචොසියා. අප්ප බ්යභොතිතීණිපා බ්භියානි–
කායිකං පා බ්භියං, වාචසිකං පා බ්භියං, යචතසිකං පා බ්භියං…යප.…
ඉදං යචතසිකං පා බ්භියං. යස්සිමානි තීණි පා බ්භියානි පහීනානි
සමුච්ඡින්නානි වූපසන්තානි පටිපස්සද්ධානි අෙබ්බුප්පත්තිකානි
ඤාණග්ගිනා දඩ් ානි, යසො වුච්චති අප්ප බ්යෙොති – සච්යචො සියා
අප්ප බ්යෙො. 

අමායෙො රිත්තයපසුයණොති. මායා වුච්චති වඤ්චනිකා චරියා.
ඉයධකච්යචො කායයන දුච්චරිතං චරිත්වා වාචාය දුච්චරිතං චරිත්වා මනසා
දුච්චරිතං චරිත්වා තස්ස පටිච්ඡාදනයහතු පාපිකං ඉච්ඡං පණිදහති, මා මං 
ජඤ්ඤාති ඉච්ඡති, මා මං ජඤ්ඤාති සඞ්කප්යපති, මා මං ජඤ්ඤාති වාචං
ොසති, මාමං ජඤ්ඤාතිකායයනපරක්කමති.යාඑවරූපාමායාමායාවිතා
අච්චසරා වඤ්චනා නිකති නිකිරණා පරිහරණා ගූහනා පරිගූහනා ඡාදනා
පරිච්ඡාදනා අනුත්තානීකම්මං අනාවිකම්මං යවොච්ඡාදනා පාපකිරියා – අයං
වුච්චතිමායා. යස්යසසාමායා පහීනා සමුච්ඡින්නා වූපසන්තා පටිපස්සද්ධා
අෙබ්බුප්පත්තිකා ඤාණග්ගිනා දඩ් ා, යසො වුච්චති අමායයො. 

රිත්තයපසුයණොතියපසුඤ්ඤන්ති ඉයධකච්යචොපිසුණවායචොයහොති…යප.…
එවංයෙදාධිප්පායයනයපසුඤ්ඤංඋපසංහරති.යස්යසතං යපසුඤ්ඤංපහීනං
සමුච්ඡින්නංවූපසන්තංපටිපස්සද්ධංඅෙබ්බුප්පත්තිකං ඤාණග්ගිනා දඩ් ං, 
යසො වුච්චති රිත්තයපසුයණො විවිත්තයපසුයණො පවිවිත්තයපසුයණොති –
අමායයොරිත්තයපසුයණො. 

අක්යකොධයනොයලොභපාපං, යවවිච්ඡංවිතය  මුනීති. අක්යකොධයනොතිහි
යෙො වුත්තං, අපි ච යකොයධො තාව වත්තබ්යබො. දසහාකායරහි යකොයධො 
ජායති. ‘‘අනත්ථං යම අචරී’’ති යකොයධො ජායති…යප.… යස්යසයසො
යකොයධො පහීයනො සමුච්ඡින්යනො වූපසන්යතො පටිපස්සද්යධො 
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අෙබ්බුප්පත්තියකො ඤාණග්ගිනා දඩ්ය ො, යසො වුච්චති අක්යකොධයනො.
යකොධස්ස පහීනත්තා අක්යකොධයනො, යකොධවත්ථුස්ස පරිඤ්ඤාතත්තා

අක්යකොධයනො, යකොධයහතුස්සඋපච්ඡින්නත්තා අක්යකොධයනො. යලොයභොති
යයො යලොයෙො ලුබ්ෙනා ලුබ්භිතත්තං…යප.… අභිජ්ඣා යලොයෙො
අකුසලමූලං. යවවිච්ඡං වුච්චති පඤ්ච මච්ඡරියානි – 

ආවාසමච්ඡරියං…යප.…  ායහො වුච්චති මච්ඡරියං. මුනීති. යමොනං වුච්චති

ඤාණං…යප.… සඞ් ජාලමතිච්ච යසො මුනි. අක්යකොධයනො යලොභපාපං, 

යවවිච්ඡංවිතය මුනීති.මුනියලොෙපාපඤ්චයවවිච්ඡඤ්චඅතරිඋත්තරිපතරි 
සමතික්කමිවීතිවත්තයීති [වීතිවත්තීති (ක.)] – අක්යකොධයනොයලොෙපාපං, 
යවවිච්ඡංවිතයරමුනි. 

යතනාහෙ වා– 

‘‘සච්යචොසියාඅප්ප බ්යෙො, අමායයොරිත්තයපසුයණො; 
අක්යකොධයනොයලොෙපාපං, යවවිච්ඡංවිතයරමුනී’’ති. 

177. 

නිද්දං තන්දිංසයහථීනං, පමායදනනසංවයස; 

අතිමායනනතිට්යඨෙය, නිබ්බානමනයසො නය ො. 

නිද්දං තන්දිං සයහ ථීනන්ති. නිද්දාති යා කායස්ස අකලයතා
අකම්මඤ්ඤතා ඔනායහො පරියයොනායහො අන්යතොසයමොයරොයධො මිද්ධං

සුප්පං පචලායිකාසුප්පංසුප්පනාසුප්පිතත්තං. තන්දින්තියාතන්දී [තන්දි
(සී. සයා. ක.)] තන්දියනා තන්දියිතත්තං තන්දිමනකතා ආලසයං

ආලසයායතා ආලසයායිතත්තං. ථීනන්ති යා චිත්තස්ස අකලයතා 
අකම්මඤ්ඤතාඔලීයනාසල්ලීයනාලීනංලීයනාලීයිතත්තං, ථිනංථියනා

ථියිතත්තං චිත්තස්ස. නිද්දං තන්දිං සයහ ථීනන්ති. නිද්දඤ්ච තන්දිඤ්ච
ථිනඤ්ච සයහ සයහයය පරිසයහයය අභිෙයවයය අජ්යඣොත්ථයරයය 
පරියාදියයයයමද්යදයයාති–නිද්දංතන්දිංසයහථීනං. 

පමායදන න සංවයසති. පමායදො වත්තබ්යබො කායදුච්චරියත වා
වචීදුච්චරියත වා මයනොදුච්චරියත වා පඤ්චසු වා කාමගුයණසු. චිත්තස්ස
යවොසග්ය ො යවොසග් ානුප්පාදනං [යවොස්සග්ය ො යවොස්සග් ානුප්පාදනං
(බහූසු)] වා කුසලානං වා ධම්මානං ොවනාය අසක්කච්චකිරියතා
අසාතච්චකිරියතා අනට්ඨිතකිරියතා ඔලීනවුත්තිතා නික්ඛිත්තච්ඡන්දතා
නික්ඛිත්තධුරතා අනායසවනා අොවනා අබහුලීකම්මං අනධිට්ඨානං 
අනනුයයොය ොපමායදො.යයොඑවරූයපොපමායදොපමජ්ජනාපමජ්ජිතත්තං – 

අයං වුච්චති පමායදො. පමායදන න සංවයසති පමායදන න වයසයය න 
සංවයසයය න ආවයසයය න පරිවයසයය, පමාදං පජයහයය වියනොයදයය
බයන්තිං කයරයය අනොවං  යමයය, පමාදා ආරයතො අස්ස විරයතො
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පටිවිරයතො නික්ෙන්යතො නිස්සයටො විප්පමුත්යතො විසඤ්ඤුත්යතො
විමරියාදිකයතනයචතසාවිහයරයයාති–පමායදනන සංවයස. 

අතිමායන නතිට්යඨෙයාති. අතිමායනොතිඉයධකච්යචො පරංඅතිමඤ්ඤති
ජාතියා වා ය ොත්යතන වා…යප.… අඤ්ඤතරඤ්ඤතයරන වා වත්ථුනා.
යයොඑවරූයපො මායනොමඤ්ඤනාමඤ්ඤිතත්තංඋන්නතිඋන්නයමොධයජො

සම්පග් ායහොයකතුකමයතා චිත්තස්ස–අයංවුච්චතිඅතිමායනො. අතිමායන

න තිට්යඨෙයාති. අතිමායන න තිට්යඨයය න සංතිට්යඨයය, අතිමානං
පජයහයය වියනොයදයය බයන්තිං කයරයය අනොවං  යමයය, අතිමානා
ආරයතො අස්ස විරයතො පටිවිරයතො නික්ෙන්යතො නිස්සයටො විප්පමුත්යතො
විසඤ්ඤුත්යතො විමරියාදිකයතන යචතසා විහයරයයාති – අතිමායන න
තිට්යඨයය. 

නිබ්බානමනයසො නය ොති. ඉයධකච්යචො දානං යදන්යතො සීලං
සමාදියන්යතො උයපොසථකම්මං කයරොන්යතො පානීයං පරියෙොජනීයං
උපට්ඨයපන්යතො පරියවණං සම්මජ්ජන්යතො යචතියං වන්දන්යතො යචතියය
 න්ධමාලං ආයරොයපන්යතො යචතියං පදක්ඛිණං කයරොන්යතො යං කිඤ්චි
යතධාතුකං කුසලාභිසඞ්ොරං අභිසඞ්ෙයරොන්යතො න  තියහතු න
උපපත්තියහතුනපටිසන්ධියහතුනෙවයහතුනසංසාරයහතුනවට්ටයහතු, 
සබ්බං තං විසංයයො ාධිප්පායයො නිබ්බානනින්යනො නිබ්බානයපොයණො
නිබ්බානපබ්ොයරොඅභිසඞ්ෙයරොතීති. එවම්පිනිබ්බානමනයසොනයරො.අථවා
සබ්බසඞ්ොරධාතුයා චිත්තං පටිවායපත්වා [පටිවායසත්වා (ක.)] අමතාය
ධාතුයා චිත්තං උපසංහරති – ‘‘එතං සන්තං එතං පණීතං යදිදං
සබ්බසඞ්ොරසමයථො සබ්බූපධිපටිනිස්සග්ය ො තණ්හක්ෙයයො විරාය ො
නියරොයධොනිබ්බාන’’න්ති.එවම්පි නිබ්බානමනයසොනයරො. 

‘‘නපණ්ඩිතාඋපධිසුෙස්සයහතු, දදන්තිදානානිපුනබ්ෙවාය; 
කාමඤ්චයතඋපධිපරික්ෙයාය, දදන්තිදානංඅපුනබ්ෙවාය. 

‘‘න පණ්ඩිතාඋපධිසුෙස්සයහතු, ොයවන්ති ඣානානිපුනබ්ෙවාය; 
කාමඤ්චයතඋපධිපරික්ෙයාය, ොයවන්තිඣානංඅපුනබ්ෙවාය. 

‘‘යත නිබ්බුත්තිං ආසිසමානසා [ආසිංසමානා(සී.), අභිමානා(සයා.)] 
දදන්ති, තන්නින්නචිත්තා [තන්නින්නා තඤ්චිත්තා (ක.)] 
තදධිමුත්තා; 
නජ්යජොයථාසා රමජ්ඣුයපතා [සා රමජ්ඣ තා (සයා.)], ෙවන්ති
නිබ්බානපරායනායත’’ති. 

නිබ්බානමනයසොනයරො.යතනාහෙ වා– 

‘‘නිද්දංතන්දිසයහථීනං, පමායදනනසංවයස; 
අතිමායනනතිට්යඨයය, නිබ්බානමනයසොනයරො’’ති. 
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යමොසවජ්යජ න නියෙයථ, [නීයයථ (ක.)] රූයප ස්යනහං න 

කුබ්බයෙ; 

මානඤ්ෙපරිජායනෙය, සාහසාවි යතො ෙය . 

යමොසවජ්යජ න නියෙයථාති. යමොසවජ්ජං වුච්චති මුසාවායදො.
ඉයධකච්යචො සෙග් යතො වා පරිසග් යතො වා ඤාතිමජ්ඣ යතො වා
පූ මජ්ඣ යතො වා රාජකුලමජ්ඣ යතො වා අභිනීයතො සක්ඛිපුට්යඨො –
‘‘එහම්යෙො පුරිස, යං ජානාසි තං වයදහී’’ති, යසො අජානං වා ආහ – 
‘‘ජානාමී’’ති, ජානං වා ආහ – ‘‘න ජානාමී’’ති, අපස්සං වා ආහ –
‘‘පස්සාමී’’ති, පස්සංවාආහ–‘‘නපස්සාමී’’ති.ඉතිඅත්තයහතුවාපරයහතු
වා ආමිසකිඤ්චික්ෙයහතු වා සම්පජානමුසා ොසිතා යහොති – ඉදං වුච්චති
යමොසවජ්ජං. අපි ච තීහාකායරහි…යප.… චතූහාකායරහි…
පඤ්චහාකායරහි… ඡහාකායරහි… සත්තහාකායරහි…
අට්ඨහාකායරහි…යප.… ඉයමහි අට්ඨහාකායරහි මුසාවායදො යහොති. 

යමොසවජ්යජනනියෙයථාති. යමොසවජ්යජනයායයයයනනියයායයයයන
වයහයය න සංහයරයය, යමොසවජ්ජං පජයහයය වියනොයදයය බයන්තිං
කයරයයඅනොවං යමයය, යමොසවජ්ජාආරයතොඅස්සවිරයතො පටිවිරයතො
නික්ෙන්යතො නිස්සයටො විප්පමුත්යතො විසඤ්ඤුත්යතො විමරියාදිකයතන
යචතසා විහයරයයාති–යමොසවජ්යජනනියයයථ. 

රූයප ස්යනහං න කුබ්බයෙති. රූපන්ති චත්තායරො ච මහාභූතා, 

චතුන්නඤ්ච මහාභූතානං උපාදාය රූපං. රූයප ස්යනහං න කුබ්බයෙති.
රූයපස්යනහංනකයරයයඡන්දංන කයරයයයපමංනකයරයයරා ංන
කයරයය න ජයනයය න සඤ්ජයනයය න නිබ්බත්යතයය 
නාභිනිබ්බත්යතයයාති–රූයපස්යනහංනකුබ්බයය. 

මානඤ්ෙ පරිජායනෙයාති. මායනොතිඑකවියධනමායනො–යා චිත්තස්ස 
උන්නති. දුවියධන මායනො – අත්තුක්කංසනමායනො, පරවම්ෙනමායනො.
තිවියධන මායනො – ‘‘යසයයයොහමස්මී’’ති මායනො, ‘‘සදියසොහමස්මී’’ති
මායනො, ‘‘හීයනොහමස්මී’’ති මායනො. චතුවියධනමායනො – ලායෙනමානං
ජයනති, යයසන මානං ජයනති, පසංසාය මානං ජයනති, සුයෙන මානං
ජයනති.පඤ්චවියධනමායනො–‘‘ලාභිම්හිමනාපිකානං රූපාන’’න්තිමානං
ජයනති, ‘‘ලාභිම්හි මනාපිකානං සද්දානං…යප.…  න්ධානං… රසානං… 
ය ොට්ඨබ්බාන’’න්ති මානං ජයනති. ඡබ්බියධන මායනො – චක්ඛුසම්පදාය
මානංජයනති, යසොතසම්පදාය…යප.… ානසම්පදාය…ජිව්හාසම්පදාය…
කායසම්පදාය… මයනොසම්පදාය මානං ජයනති. සත්තවියධන මායනො –
අතිමායනො, මානාතිමායනො, ඔමායනො, සදිසමායනො, අධිමායනො, 
අස්මිමායනො, මිච්ඡාමායනො.අට්ඨවියධනමායනො–ලායෙනමානංජයනති, 
අලායෙන ඔමානං ජයනති, යයසන මානං ජයනති, අයයසන ඔමානං
ජයනති, පසංසාය මානං ජයනති, නින්දාය ඔමානං ජයනති, සුයෙනමානං
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ජයනති, දුක්යෙන ඔමානං ජයනති. නවවියධන මායනො – යසයයස්ස 
‘‘යසයයයොහමස්මී’’ති මායනො, යසයයස්ස ‘‘සදියසොහමස්මී’’ති මායනො, 
යසයයස්ස ‘‘හීයනොහමස්මී’’ති මායනො, සදිසස්ස ‘‘යසයයයොහමස්මී’’ති
මායනො, සදිසස්ස ‘‘සදියසොහමස්මී’’තිමායනො, සදිසස්ස‘‘හීයනොහමස්මී’’ති
මායනො, හීනස්ස ‘‘යසයයයොහමස්මී’’තිමායනො, හීනස්ස‘‘සදියසොහමස්මී’’ති
මායනො, හීනස්ස ‘‘හීයනොහමස්මී’’ති මායනො. දසවියධන මායනො –
ඉයධකච්යචො මානං ජයනති ජාතියා වා ය ොත්යතන වා…යප.…
අඤ්ඤතරඤ්ඤතයරන වා වත්ථුනා. යයො එවරූයපො මායනො මඤ්ඤනා 
මඤ්ඤිතත්තං උන්නති උන්නයමො ධයජො සම්පග් ායහො යකතුකමයතා
චිත්තස්ස–අයං වුච්චතිමායනො. 

මානඤ්ෙ පරිජායනෙයාති. මානං තීහි පරිඤ්ඤාහි පරිජායනයය –
ඤාතපරිඤ්ඤාය, තීරණපරිඤ්ඤාය, පහානපරිඤ්ඤාය. කතමා 
ඤාතපරිඤ්ඤා? මානං ජානාති අයං එකවියධන මායනො – යා චිත්තස්ස 
උන්නති. අයං දුවියධන මායනො – අත්තුක්කංසනමායනො
පරවම්ෙනමායනො…යප.… අයං දසවියධන මායනො – ඉයධකච්යචො මානං
ජයනති ජාතියා වා ය ොත්යතන වා…යප.… අඤ්ඤතරඤ්ඤතයරන වා
වත්ථුනාතිජානාතිපස්සති–අයංඤාතපරිඤ්ඤා. 

කතමාතීරණපරිඤ්ඤා? එතංඤාතංකත්වාමානංතීයරතිඅනිච්චයතො 
දුක්ෙයතො…යප.…නිස්සරණයතොතීයරති–අයංතීරණපරිඤ්ඤා. 

කතමා පහානපරිඤ්ඤා? එවං තීරයිත්වා මානං පජහති වියනොයදති 

බයන්තිං කයරොති අනොවං  යමති – අයං පහානපරිඤ්ඤා. මානඤ්ෙ

පරිජායනෙයාති මානං ඉමාහි තීහි පරිඤ්ඤාහි පරිජායනයයාති – මානඤ්ච
පරිජායනයය. 

සාහසා වි යතො ෙය ති. කතමා සාහසා චරියා? රත්තස්ස රා චරියා
සාහසා චරියා, දුට්ඨස්ස යදොසචරියා සාහසා චරියා, මූළ්හස්ස යමොහචරියා
සාහසා චරියා, විනිබද්ධස්ස මානචරියා සාහසා චරියා, පරාමට්ඨස්ස 
දිට්ඨිචරියා සාහසා චරියා, වික්යෙප තස්ස උද්ධච්චචරියා සාහසා චරියා, 
අනිට්ඨඞ් තස්ස විචිකිච්ඡාචරියා සාහසා චරියා, ථාම තස්ස අනුසයචරියා

සාහසාචරියා – අයංසාහසාචරියා. සාහසාවි යතො ෙය තිසාහසාචරියාය
ආරයතො අස්ස විරයතො පටිවිරයතො නික්ෙන්යතො නිස්සයටො විප්පමුත්යතො
විසඤ්ඤුත්යතො විමරියාදිකයතන යචතසා විහයරයය චයරයය විචයරයය
ඉරියයයය වත්යතයය පායලයය යයපයය යායපයයාති – සාහසා විරයතො 
චයර. 

යතනාහෙ වා– 

‘‘යමොසවජ්යජනනියයයථ, රූයපස්යනහංනකුබ්බයය; 
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මානඤ්චපරිජායනයය, සාහසාවිරයතොචයර’’ති. 

179. 

පු ාණං නාභිනන්යදෙය, නයව ෙන්තිං න කුබ්බයෙ 

[ෙන්තිමකුබ්බයය(බහූසු)] ; 

හීෙමායනනයසොයෙෙය, ආකාසං [ආකස්සං(සයා.)] නසියතොසිො. 

පු ාණං නාභිනන්යදෙයාති. පුරාණං වුච්චති අතීතා 
රූපයවදනාසඤ්ඤාසඞ්ොරවිඤ්ඤාණා. අතීයත සඞ්ොයර තණ්හාවයසන
දිට්ඨිවයසන නාභිනන්යදයය නාභිවයදයය න අජ්යඣොයසයය, අභිනන්දනං
අභිවදනංඅජ්යඣොසානං ාහං පරාමාසං අභිනියවසංපජයහයයවියනොයදයය
බයන්තිංකයරයය අනොවං යමයයාති–පුරාණංනාභිනන්යදයය. 

නයව ෙන්තිං න කුබ්බයෙති. නවා වුච්චති පච්චුප්පන්නා
රූපයවදනාසඤ්ඤාසඞ්ොරවිඤ්ඤාණා. පච්චුප්පන්යන සඞ්ොයර 
තණ්හාවයසනදිට්ඨිවයසනෙන්තිංනකයරයයඡන්දංනකයරයයයපමංන
කයරයයරා ංන කයරයයනජයනයයනසඤ්ජයනයයනනිබ්බත්යතයය
නාභිනිබ්බත්යතයයාති–නයව ෙන්තිංනකුබ්බයය. 

හීෙමායන න යසොයෙෙයාති. හීයමායන හායමායන පරිහායමායන 
යවමායනවි ච්ඡමායනඅන්තරධායමායනනයසොයචයයනකිලයමයයන 
පරාමයසයය න පරියදයවයය න උරත්තාළිං කන්යදයය න සම්යමොහං
ආපජ්යජයය. චක්ඛුස්මිං හීයමායන හායමායන පරිහායමායන යවමායන
වි ච්ඡමායන අන්තරධායමායන, යසොතස්මිං…යප.…  ානස්මිං…
ජිව්හාය… කායස්මිං… රූපස්මිං… සද්දස්මිං…  න්ධස්මිං… රසස්මිං…
ය ොට්ඨබ්බස්මිං… කුලස්මිං…  ණස්මිං… ආවාසස්මිං… ලාෙස්මිං…
යසස්මිං… පසංසාය… සුෙස්මිං… චීවරස්මිං… පිණ්ඩපාතස්මිං… 
යසනාසනස්මිං…ගිලානපච්චයයෙසජ්ජපරික්ොරස්මිංහීයමායනහායමායන
පරිහායමායන යවමායනවි ච්ඡමායනඅන්තරධායමායනනයසොයචයයන
කිලයමයය න පරාමයසයය න පරියදයවයය න උරත්තාළිං කන්යදයය න
සම්යමොහංආපජ්යජයයාති–හීයමායනන යසොයචයය. 

ආකාසං න සියතො සිොති. ආකාසං වුච්චති තණ්හා. යයො රාය ො
සාරාය ො…යප.… අභිජ්ඣා යලොයෙො අකුසලමූලං. කිංකාරණා ආකාසං
වුච්චති තණ්හා? යාය තණ්හාය රූපං ආකස්සති සමාකස්සති  ණ්හාති
පරාමසති අභිනිවිසති, යවදනං…යප.… සඤ්ඤං… සඞ්ොයර…
විඤ්ඤාණං… තිං…උපපත්තිං…පටිසන්ධිං…ෙවං… සංසාරං…වට්ටං
ආකස්සතිසමාකස්සති ණ්හාතිපරාමසතිඅභිනිවිසති; තංකාරණාආකාසං 

වුච්චති තණ්හා. ආකාසං න සියතො සිොති. තණ්හානිස්සියතො න සියා.
තණ්හං පජයහයය වියනොයදයය බයන්තිං කයරයය අනොවං  යමයය, 
තණ්හාය ආරයතො අස්ස විරයතො පටිවිරයතො නික්ෙන්යතො නිස්සයටො 
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විප්පමුත්යතො විසඤ්ඤුත්යතො විමරියාදිකයතන යචතසා විහයරයයාති – 
ආකාසංනසියතොසියා. 

යතනාහෙ වා– 

‘‘පුරාණංනාභිනන්යදයය, නයවෙන්තිංනකුබ්බයය; 
හීයමායනනයසොයචයය, ආකාසංනසියතොසියා’’ති. 

180. 

ය ධං බූ්රමිමයහොයඝොති, ආජවං [ආචමං(සයා. ක.)] බූ්රමිජප්පනං; 

ආ ම්මණං පකම්පනං, [පකප්පනං (සයා. ක.)] කාමපඞ්යකො 

දු ච්ෙයෙො. 

ය ධං බ්රමූි මයහොයඝොතීති. ය යධො වුච්චති තණ්හා. යයො රාය ො
සාරාය ො…යප.… අභිජ්ඣා යලොයෙො අකුසලමූලං. මයහොය ො වුච්චති
තණ්හා. යයො රාය ො සාරාය ො…යප.… අභිජ්ඣා යලොයෙො අකුසලමූලං. 

ය ධං බ්රමූි මයහොයඝොතීති. ය ධං ‘‘මයහොය ො’’ති බ්රමූිආචික්ොමි යදයසමි
පඤ්ඤයපමි පට්ඨයපමි විවරාමි විෙජාමි උත්තානීකයරොමි පකායසමීති –
ය ධංබූ්රමිමයහොය ොති. 

ආජවං බූ්රමි ජප්පනන්ති. ආජවා වුච්චති තණ්හා. යයො රාය ො
සාරාය ො…යප.… අභිජ්ඣා යලොයෙො අකුසලමූලං. ජප්පනාපි වුච්චති
තණ්හා. යයො රාය ො සාරාය ො…යප.… අභිජ්ඣා යලොයෙො අකුසලමූලං. 

ආජවං බ්රමූි ජප්පනන්ති ආජවං ‘‘ජප්පනා’’ති බ්රූමි ආචික්ොමි…යප.…
උත්තානීකයරොමිපකායසමීති–ආජවංබ්රූමි ජප්පනං. 

ආ ම්මණං පකම්පනන්ති. ආරම්මණම්පි වුච්චති තණ්හා. යයො රාය ො
සාරාය ො…යප.… අභිජ්ඣා යලොයෙො අකුසලමූලං. පකම්පනාපි වුච්චති
තණ්හා.යයොරාය ොසාරාය ො…යප.…අභිජ්ඣායලොයෙො අකුසලමූලන්ති–
ආරම්මණංපකම්පනං. 

කාමපඞ්යකො දු ච්ෙයෙොති. කාමපඞ්යකො කාමකද්දයමො කාමකියලයසො
කාමපලියපො කාමපලියබොයධො [කාමපලියරොයධො (සී. ක.)] දුරච්චයයො
දුරතිවත්යතො දුත්තයරො දුප්පතයරො දුස්සමතික්කයමො දුබ්බීතිවත්යතොති –
කාමපඞ්යකොදුරච්චයයො. 

යතනාහෙ වා– 

‘‘ය ධං බූ්රමිමයහොය ොති, ආජවංබ්රූමි ජප්පනං; 
ආරම්මණංපකම්පනං, කාමපඞ්යකොදුරච්චයයො’’ති. 

181. 



ඛුද්දකනිකායය මහානිද්යදසපාළි අට්ඨකවග්ය ො 

291 

පටුන 

සච්ොඅයවොක්කමංමුනි, ථයලතිට්ඨති බ්රාහ්මයණො; 

සබ්බංයසොපටිනිස්සජ්ජ, සයවසන්යතොති වුච්ෙති. 

සච්ො අයවොක්කමං මුනීති. සච්චවාචාය අයවොක්කමන්යතො, 
සම්මාදිට්ඨියා අයවොක්කමන්යතො, අරියා අට්ඨඞ්ගිකා මග් ා 

අයවොක්කමන්යතො. මුනීති. යමොනං වුච්චති ඤාණං…යප.… 
සඞ් ජාලමතිච්චයසොමුනීති–සච්චාඅයවොක්කමංමුනි. 

ථයල තිට්ඨති බ්රාහ්මයණොති. ථලං වුච්චති අමතං නිබ්බානං. යයො යසො 
සබ්බසඞ්ොරසමයථො සබ්බූපධිපටිනිස්සග්ය ො තණ්හක්ෙයයො විරාය ො

නියරොයධො නිබ්බානං. බ්රාහ්මයණොති සත්තන්නං ධම්මානං බාහිතත්තා 

බ්රාහ්මයණො…යප.… අසියතො තාදි පවුච්චයත ස බ්රහ්මා. ථයල තිට්ඨති 

බ්රාහ්මයණොති.ථයලතිට්ඨතිදීයපතිට්ඨතිතායණ තිට්ඨතියලයණතිට්ඨති
සරයණතිට්ඨතිඅෙයයතිට්ඨතිඅච්චුයත තිට්ඨතිඅමයතතිට්ඨතිනිබ්බායන
තිට්ඨතීති–ථයලතිට්ඨතිබ්රාහ්මයණො. 

සබ්බං යසො පටිනිස්සජ්ජාති. සබ්බං වුච්චති ද්වාදසායතනානි – චක්ඛු
යචවරූපාච …යප.…මයනොයචව ධම්මාච.යයතොඅජ්ඣත්තිකබාහියරසු
ආයතයනසුඡන්දරාය ො පහීයනොයහොතිඋච්ඡින්නමූයලො තාලාවත්ථුකයතො
අනොවංකයතොආයතිංඅනුප්පාදධම්යමො, එත්තාවතාපිසබ්බංචත්තංයහොති 
වන්තං මුත්තං පහීනං පටිනිස්සට්ඨං. යයතො තණ්හා ච දිට්ඨි ච මායනො ච
පහීනා යහොන්ති උච්ඡින්නමූලා තාලාවත්ථුකතා අනොවංකතා ආයතිං
අනුප්පාදධම්මා, එත්තාවතාපි සබ්බං චත්තං යහොති වන්තං මුත්තං පහීනං
පටිනිස්සට්ඨං. යයතො පුඤ්ඤාභිසඞ්ොයරො ච අපුඤ්ඤාභිසඞ්ොයරො ච
ආයනඤ්ජාභිසඞ්ොයරො ච පහීනා යහොන්ති උච්ඡින්නමූලා තාලාවත්ථුකතා
අනොවංකතා ආයතිං අනුප්පාදධම්මා, එත්තාවතාපි සබ්බං චත්තං යහොති
වන්තංමුත්තංපහීනංපටිනිස්සට්ඨන්ති–සබ්බංයසො පටිනිස්සජ්ජ. 

ස යව සන්යතොති වුච්ෙතීති. යසො සන්යතො උපසන්යතො වූපසන්යතො
නිබ්බුයතොපටිපස්සද්යධොතිවුච්චතිකථීයතිෙණීයතිදීපීයති යවොහරීයතීති–
සයවසන්යතොතිවුච්චති. 

යතනාහෙ වා– 

‘‘සච්චාඅයවොක්කමංමුනි, ථයලතිට්ඨතිබ්රාහ්මයණො; 
සබ්බංයසොපටිනිස්සජ්ජ, සයවසන්යතොතිවුච්චතී’’ති. 

182. 

ස යව විද්වා [විද්ධා(සයා.)] ස යවදගූ, ඤත්වාධම්මංඅනිස්සියතො; 

සම්මායසොයලොයකඉරිොයනො, නපියහතීධ කස්සචි. 
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ස යව විද්වා ස යවදගූති. විද්වාති විද්වා විජ්ජා යතො ඤාණී විොවී

යමධාවී. යවදගූති. යවදා වුච්චන්ති චතූසු මග්ය සු ඤාණං…යප.…
සබ්බයවදනාසු වීතරාය ොසබ්බයවදමතිච්චයවදගූයසොති–සයවවිද්වාස
යවදගූ. 

ඤත්වා ධම්මං අනිස්සියතොති. ඤත්වාති ඤත්වා ජානිත්වා තුලයිත්වා
තීරයිත්වාවිොවයිත්වාවිභූතංකත්වා.‘‘සබ්යබසඞ්ොරා අනිච්චා’’තිඤත්වා
ජානිත්වා තුලයිත්වා තීරයිත්වා විොවයිත්වා විභූතං කත්වා, ‘‘සබ්යබ
සඞ්ොරා දුක්ො’’ති…යප.… ‘‘යං කිඤ්චි සමුදයධම්මං සබ්බං තං 
නියරොධධම්ම’’න්ත්න්ත්ති ඤත්වා ජානිත්වා තුලයිත්වා තීරයිත්වා

විොවයිත්වා විභූතංකත්වා. අනිස්සියතොතිද්යවනිස්සයා– තණ්හානිස්සයයො
ච දිට්ඨිනිස්සයයො ච…යප.… අයං තණ්හානිස්සයයො…යප.… අයං 
දිට්ඨිනිස්සයයො. තණ්හානිස්සයං පහාය දිට්ඨිනිස්සයං පටිනිස්සජ්ජිත්වා
චක්ඛුං අනිස්සියතො… යසොතං අනිස්සියතො…  ානං අනිස්සියතො…යප.…
දිට්ඨසුතමුතවිඤ්ඤාතබ්යබ ධම්යම අනිස්සියතො අනල්ලීයනො අනුප යතො
අනජ්යඣොසියතො අනධිමුත්යතො නික්ෙන්යතො නිස්සයටො විප්පමුත්යතො
විසඤ්ඤුත්යතො විමරියාදිකයතන යචතසා විහරතීති – ඤත්වා ධම්මං
අනිස්සියතො. 

සම්මා යසො යලොයක ඉරිොයනොති. යයතො අජ්ඣත්තිකබාහියරසු
ආයතයනසුඡන්දරාය ො පහීයනොයහොතිඋච්ඡින්නමූයලොතාලාවත්ථුකයතො 
අනොවංකයතො ආයතිංඅනුප්පාදධම්යමො, එත්තාවතාපිසම්මා යසොයලොයක
චරති විහරති ඉරියති වත්තති පායලති යයපති යායපති…යප.… යයතො 
පුඤ්ඤාභිසඞ්ොයරො ච අපුඤ්ඤාභිසඞ්ොයරො ච ආයනඤ්ජාභිසඞ්ොයරො ච
පහීනා යහොන්ති උච්ඡින්නමූලා තාලාවත්ථුකතා අනොවංකතා ආයතිං
අනුප්පාදධම්මා, එත්තාවතාපි සම්මා යසො යලොයක චරති විහරති ඉරියති
වත්තතිපායලතියයපතියායපතීති–සම්මායසොයලොයක ඉරියායනො. 

න පියහතීධ කස්සචීති. පිහා වුච්චති තණ්හා. යයො රාය ො
සාරාය ො…යප.… අභිජ්ඣා යලොයෙො අකුසලමූලං. යස්යසසා පිහාතණ්හා
පහීනාසමුච්ඡින්නාවූපසන්තාපටිපස්සද්ධා අෙබ්බුප්පත්තිකාඤාණග්ගිනා
දඩ් ා, යසොකස්සචිනපියහතිෙත්තියස්සවා බ්රාහ්මණස්සවායවස්සස්සවා
සුද්දස්සවා හට්ඨස්සවාපබ්බජිතස්සවා යදවස්සවාමනුස්සස්සවාති–න
පියහතීධකස්සචි. 

යතනාහෙ වා– 

‘‘සයවවිද්වාසයවදගූ, ඤත්වාධම්මංඅනිස්සියතො; 
සම්මායසොයලොයකඉරියායනො, නපියහතීධකස්සචී’’ති. 

183. 
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යෙොධකායමඅච්ෙතරි, සඞ් ංයලොයක දු ච්ෙෙං; 

නයසොයසොෙතිනාජ්යඣති, ඡින්නයසොයතො අබන්ධයනො. 

යෙොධ කායම අච්ෙතරි, සඞ් ං යලොයක දු ච්ෙෙන්ති. යෙොති යයො
යාදියසො යථායුත්යතො යථාවිහියතො යථාපකායරො යං ඨානප්පත්යතො යං 
ධම්මසමන්නා යතොෙත්තියයො වා බ්රාහ්මයණො වා යවස්යසො වා සුද්යදො වා

 හට්යඨොවාපබ්බජියතොවායදයවොවාමනුස්යසොවා. කාමාතිඋද්දානයතො
ද්යව කාමා – වත්ථුකාමා ච කියලසකාමා ච…යප.… ඉයම වුච්චන්ති

වත්ථුකාමා…යප.…ඉයමවුච්චන්තිකියලසකාමා. සඞ් ාතිසත්තසඞ් ා–
රා සඞ්ය ො, යදොසසඞ්ය ො, යමොහසඞ්ය ො, මානසඞ්ය ො, දිට්ඨිසඞ්ය ො, 

කියලසසඞ්ය ො, දුච්චරිතසඞ්ය ො. යලොයකතිඅපායයලොයකමනුස්සයලොයක

යදවයලොයකෙන්ධයලොයකධාතුයලොයක ආයතනයලොයක. සඞ් ංයලොයක

දු ච්ෙෙන්ති. යයො කායම ච සඞ්ය  ච යලොයක දුරච්චයය දුරතිවත්යත
දුත්තයර දුප්පතයර දුස්සමතික්කයම දුබ්බීතිවත්යත අතරි උත්තරි පතරි
සමතික්කමිවීතිවත්තයීති–යයොධකායමඅච්චතරි, සඞ් ංයලොයකදුරච්චයං. 

න යසො යසොෙති නාජ්යඣතීති. විපරිණතං වා වත්ථුං න යසොචති, 
විපරිණතස්මිං වා වත්ථුස්මිං න යසොචති. ‘‘චක්ඛු යම විපරිණත’’න්ති න
යසොචති…යප.… යසොතං යම… ානං යම…ජිව්හා යම…කායයො යම…
රූපායම…සද්දායම… න්ධායම…රසායම… ය ොට්ඨබ්බායම…කුලං
යම… යණොයම…ආවායසො යම…ලායෙො යම…යයසො යම…පසංසා
යම… සුෙං යම… චීවරං යම… පිණ්ඩපායතො යම… යසනාසනං යම…
ගිලානපච්චයයෙසජ්ජපරික්ොරා යම… මාතා යම… පිතා යම… ොතා
යම…ෙගිනීයම…පුත්යතොයම…ධීතායම…මිත්තායම…අමච්චායම…
ඤාතී යම… ‘‘සායලොහිතා යම විපරිණතා’’ති න යසොචති න කිලමති න
පරියදවතිනඋරත්තාළිං කන්දති න සම්යමොහංආපජ්ජතීති –න යසොචති. 

නාජ්යඣතීතිනජ්යඣතිනඅජ්යඣතිනඋපනිජ්ඣායතිනනිජ්ඣායතින 
පජ්ඣායති.අථවානජායතිනජියයතිනමියයතිනචවතිනඋපපජ්ජතීති– 
නාජ්යඣතීති–නයසොයසොචතිනාජ්යඣති. 

ඡින්නයසොයතො අබන්ධයනොති. යසොතං වුච්චති තණ්හා. යයො රාය ො
සාරාය ො…යප.… අභිජ්ඣා යලොයෙො අකුසලමූලං. යස්යසසා යසොතා
තණ්හා පහීනා සමුච්ඡින්නා…යප.… ඤාණග්ගිනා දඩ් ා, යසො වුච්චති

ඡින්නයසොයතො. අබන්ධයනොති රා බන්ධනං යදොසබන්ධනං යමොහබන්ධනං
මානබන්ධනං දිට්ඨිබන්ධනංකියලසබන්ධනං දුච්චරිතබන්ධනං, යස්යසයත
බන්ධනා පහීනා සමුච්ඡින්නා…යප.… ඤාණග්ගිනා දඩ් ා, යසො වුච්චති
අබන්ධයනොති – ඡින්නයසොයතොඅබන්ධයනො. 

යතනාහෙ වා– 

‘‘යයොධකායමඅච්චතරි, සඞ් ංයලොයකදුරච්චයං; 
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නයසොයසොචතිනාජ්යඣති, ඡින්නයසොයතොඅබන්ධයනො’’ති. 

184. 

ෙංපුබ්යබතංවියසොයසහි, පච්ඡායතමාහු කිඤ්ෙනං; 

මජ්යඣයෙයනො යහස්සසි, උපසන්යතො ෙරිස්සසි. 

ෙං පුබ්යබ තං වියසොයසහීති. අතීයත සඞ්ොයර ආරබ්ෙ යය කියලසා
උප්පජ්යජයයං යත කියලයස යසොයසහි වියසොයසහි සුක්ොයපහි 
විසුක්ොයපහි අබීජං කයරොහි පජහ වියනොයදහි බයන්තිං කයරොහි අනොවං
 යමහීති. එවම්පි යං පුබ්යබ තං වියසොයසහි. අථ වා යය අතීතා
කම්මාභිසඞ්ොරා අවිපක්කවිපාකා යත කම්මාභිසඞ්ොයර යසොයසහි
වියසොයසහි සුක්ොයපහි විසුක්ොයපහි අබීජං කයරොහි පජහ වියනොයදහි
බයන්තිංකයරොහිඅනොවං යමහීති.එවම්පියංපුබ්යබතං වියසොයසහි. 

පච්ඡා යත මාහු කිඤ්ෙනන්ති. පච්ඡා වුච්චති අනා තං. අනා යත
සඞ්ොයර ආරබ්ෙ යානි උප්පජ්යජයයං රා කිඤ්චනං යදොසකිඤ්චනං
යමොහකිඤ්චනං මානකිඤ්චනං දිට්ඨිකිඤ්චනං කියලසකිඤ්චනං 
දුච්චරිතකිඤ්චනං, ඉමානි කිඤ්චනානි [ඉයම කිඤ්චනා (ක.) පස්ස දී. නි.
3.305] තු්හංමාඅහුමාඅකාසිමාජයනසිමාසඤ්ජයනසිමා නිබ්බත්යතසි
මාඅභිනිබ්බත්යතසිපජහවියනොයදහිබයන්තිංකයරොහිඅනොවං යමහීති– 
පච්ඡායතමාහුකිඤ්චනං. 

මජ්යඣ යෙ යනො  යහස්සසීති. මජ්ඣං වුච්චති පච්චුප්පන්නා
රූපයවදනාසඤ්ඤාසඞ්ොරවිඤ්ඤාණා. පච්චුප්පන්යන සඞ්ොයර
තණ්හාවයසනදිට්ඨිවයසනන යහස්සසිනඋග් යහස්සසින ණ්හිස්සසි
න පරාමසිස්සසි නාභිනන්දිස්සසි නාභිචරිස්සසි න අජ්යඣොසිස්සසි, 
අභිනන්දනංඅභිවදනං අජ්යඣොසානං ාහංපරාමාසංඅභිනියවසංපජහිස්සසි
වියනොයදස්සසිබයන්තිංකරිස්සසි අනොවං යමස්සසීති–මජ්යඣයචයනො
 යහස්සසි. 

උපසන්යතො ෙරිස්සසීති. රා ස්ස සන්තත්තා සමිතත්තා උපසමිතත්තා, 
යදොසස්ස සන්තත්තා සමිතත්තා උපසමිතත්තා…යප.… 
සබ්බාකුසලාභිසඞ්ොරානං සන්තත්තා සමිතත්තා උපසමිතත්තා
වූපසමිතත්තා විජ්ඣාතත්තා නිබ්බුතත්තා වි තත්තා පටිපස්සද්ධත්තා 
සන්යතො උපසන්යතො වූපසන්යතො නිබ්බුයතො පටිපස්සද්යධො චරිස්සසි
විහරිස්සසි ඉරියිස්සසි වත්තිස්සසි පාලිස්සසි යපිස්සසි යාපිස්සසීති –
උපසන්යතොචරිස්සසි. 

යතනාහෙ වා– 

‘‘යංපුබ්යබතංවියසොයසහි, පච්ඡායතමාහුකිඤ්චනං; 
මජ්යඣයචයනො යහස්සසි, උපසන්යතොචරිස්සසී’’ති. 
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185. 

සබ්බයසො නාමරූපස්මිං, ෙස්සනත්ථිමමායිතං; 

අසතාෙනයසොෙති, සයවයලොයකනජීෙති. 

සබ්බයසො නාමරූපස්මිං, ෙස්ස නත්ථි මමායිතන්ති. සබ්බයසොති
සබ්යබනසබ්බංසබ්බථා සබ්බංඅයසසංනිස්යසසංපරියාදියනවචනයමතං–

සබ්බයසොති. නාමන්තිචත්තායරොඅරූපියනොෙන්ධා. රූපන්තිචත්තායරොච

මහාභූතා, චතුන්නඤ්ච මහාභූතානං උපාදාය රූපං. ෙස්සාති අරහයතො

ඛීණාසවස්ස. මමායිතන්ති ද්යව මමත්තා – තණ්හාමමත්තඤ්ච 
දිට්ඨිමමත්තඤ්ච…යප.…ඉදංතණ්හාමමත්තං…යප.…ඉදංදිට්ඨිමමත්තං. 

සබ්බයසොනාමරූපස්මිං, ෙස්සනත්ථිමමායිතන්තිසබ්බයසො නාමරූපස්මිං
මමත්තා යස්ස නත්ථි න සන්ති න සංවිජ්ජන්ති නුපලබ්ෙන්ති, පහීනා 
සමුච්ඡින්නාවූපසන්තාපටිපස්සද්ධාඅෙබ්බුප්පත්තිකාඤාණග්ගිනාදඩ් ාති
– සබ්බයසොනාමරූපස්මිං, යස්සනත්ථිමමායිතං. 

අසතාෙනයසොෙතීති.විපරිණතංවාවත්ථුංන යසොචති, විපරිණතස්මිං
වාවත්ථුස්මිංනයසොචති. ‘‘චක්ඛුයමවිපරිණත’’න්තින යසොචති, යසොතං
යම… ානං යම…ජිව්හා යම…කායයො යම…රූපා යම…සද්දා යම…
 න්ධා යම… රසා යම… ය ොට්ඨබ්බා යම… කුලං යම…  යණො යම…
ආවායසො යම… ලායෙො යම…යප.… ‘‘සායලොහිතා යම විපරිණතා’’ති න
යසොචති න කිලමති න පරියදවති න උරත්තාළිං කන්දති න සම්යමොහං
ආපජ්ජතීති.එවම්පිඅසතාචනයසොචති. 

අථ වා අසතාය දුක්ොය යවදනාය ඵුට්යඨො පයරයතො සයමොහියතො
සමන්නා යතොන යසොචතිනකිලමතිනපරියදවතිනඋරත්තාළිංකන්දති
න සම්යමොහං ආපජ්ජතීති. එවම්පි අසතා ච න යසොචති. අථ වා
චක්ඛුයරොය න ඵුට්යඨො පයරයතො…යප.… 
ඩංසමකසවාතාතපසරීසපසම් ස්යසන ඵුට්යඨො පයරයතො සයමොහියතො
සමන්නා යතොනයසොචතින කිලමතිනපරියදවතිනඋරත්තාළිංකන්දති
න සම්යමොහං ආපජ්ජතීති. එවම්පි අසතා ච න යසොචති. අථ වා අසන්යත
අසංවිජ්ජමායන අනුපලබ්ෙමායන ‘‘අහු වත යම, තං වත යමනත්ථි, සියා
වතයම, තංවතාහංනලොමී’’තිනයසොචතින කිලමතිනපරියදවතින
උරත්තාළිංකන්දතිනසම්යමොහංආපජ්ජතීති.එවම්පිඅසතාචන යසොචති. 

සයවයලොයකනජීෙතීති.යස්ස‘‘ම්හංවා ඉදංපයරසංවාඉද’’න්ති
කිඤ්චි රූප තං යවදනා තං සඤ්ඤා තං සඞ්ොර තං විඤ්ඤාණ තං
 හිතං පරාමට්ඨං අභිනිවිට්ඨං අජ්යඣොසිතං අධිමුත්තං අත්ථි, තස්ස ජානි
අත්ථි. 

ොසිතම්පියහතං– 
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‘‘ජීයනො [ජිණ්යණ (සී.), ජින්යනො (සයා.)] රථස්සං [රථස්යස (සී.)
පඤ්චකනිපායත (ආදිම්හි) මණිකුණ්ඩලජාතකට්ඨකථා
ඔයලොයකතබ්බා] මණිකුණ්ඩයල ච, පුත්යත ච දායර ච තයථව 
ජීයනො; 
සබ්යබසු යෙොය සු අයසවියතසු, කස්මා න සන්තප්පසි
යසොකකායල. 

‘‘පුබ්යබවමච්චංවිජහන්තියෙො ා, මච්යචොධයනපුබ්බතරං ජහාසි; 
අසස්සතා [අසස්සකා (සී.), අස්සකා (සයා.)] ොවියනො කාමකාමී, 
තස්මානයසොචාමහංයසොකකායල. 

‘‘උයදති ආපූරති යවති චන්යදො, අන්ධං තයපත්වාන [අත්ථං
 මිත්වාන(බහූසු)] පයලතිසූරියයො; 
විදිතා මයා සත්තුක යලොකධම්මා, තස්මා න යසොචාමහං 
යසොකකායල’’ති. 

යස්ස‘‘ම්හංවාඉදංපයරසංවාඉද’’න්තිකිඤ්චිරූප තං යවදනා තං
සඤ්ඤා තං සඞ්ොර තං විඤ්ඤාණ තං  හිතං පරාමට්ඨං අභිනිවිට්ඨං 
අජ්යඣොසිතං අධිමුත්තං නත්ථි, තස්ස ජානි නත්ථි. ොසිතම්පි යහතං –
‘‘‘නන්දසි, සමණා’ති. ‘කිං ලද්ධා, ආවුයසො’ති? ‘යතන හි, සමණ, 
යසොචසී’ති. ‘කිං ජීයිත්ථ, ආවුයසො’ති? ‘යතනහි, සමණ, යනවනන්දසින
යසොචසී’ති.‘එවමාවුයසො’’’ති. 

‘‘චිරස්සං වතපස්සාම, බ්රාහ්මණංපරිනිබ්බුතං; 
අනන්දිංඅනී ංභික්ඛුං, තිණ්ණංයලොයකවිසත්තික’’න්ති. 

සයවයලොයකනජීයති.යතනාහෙ වා– 

‘‘සබ්බයසො නාමරූපස්මිං, යස්සනත්ථි මමායිතං; 
අසතාචනයසොචති, සයවයලොයකනජීයතී’’ති. 

186. 

ෙස්සනත්ථිඉදංයමති, පය සංවාපි කිඤ්ෙනං; 

මමත්තංයසොඅසංවින්දං, නත්ථියමතින යසොෙති. 

ෙස්ස නත්ථිඉදං යමති, පය සං වාපිකිඤ්ෙනන්ති. ෙස්සාතිඅරහයතො
ඛීණාසවස්ස. යස්ස ‘‘ම්හං වා ඉදං පයරසං වා ඉද’’න්තිකිඤ්චිරූප තං
යවදනා තං සඤ්ඤා තං සඞ්ොර තං විඤ්ඤාණ තං  හිතං පරාමට්ඨං
අභිනිවිට්ඨං අජ්යඣොසිතං අධිමුත්තං නත්ථි න සන්ති න සංවිජ්ජති 
නුපලබ්ෙති, පහීනං සමුච්ඡින්නං වූපසන්තං පටිපස්සද්ධං අෙබ්බුප්පත්තිකං 
ඤාණග්ගිනා දඩ් න්ති. එවම්පි යස්ස නත්ථි ඉදං යමති, පයරසං වාපි
කිඤ්චනං. 
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වුත්තඤ්යහතං ෙ වතා – ‘‘නායං, භික්ෙයව, කායයො තුම්හාකං, නපි 
අඤ්යඤසං. පුරාණමිදං, භික්ෙයව, කම්මං අභිසඞ්ෙතං අභිසඤ්යචතයිතං
යවදනීයං දට්ඨබ්බං. තත්ර, භික්ෙයව, සුතවා අරියසාවයකො
පටිච්චසමුප්පාදංයයවසාධුකංයයොනියසො මනසිකයරොති–‘ඉතිඉමස්මිංසති
ඉදං යහොති ඉමස්සුප්පාදා ඉදං උප්පජ්ජති, ඉමස්මිං අසති ඉදං න යහොති
ඉමස්ස නියරොධා ඉදං නිරුජ්ඣති, යදිදං අවිජ්ජාපච්චයා සඞ්ොරා, 
සඞ්ොරපච්චයා විඤ්ඤාණං…යප.… එවයමතස්ස යකවලස්ස
දුක්ෙක්ෙන්ධස්ස සමුදයයො යහොති. අවිජ්ජායත්යවව අයසසවිරා නියරොධා
සඞ්ොරනියරොයධො…යප.… එවයමතස්ස යකවලස්ස දුක්ෙක්ෙන්ධස්ස
නියරොයධො යහොතී’’’ති. එවම්පි යස්ස නත්ථි ඉදං යමති, පයරසං වාපි 
කිඤ්චනං. 

වුත්තම්පි යහතංෙ වතා– 

‘‘සුඤ්ඤයතො යලොකංඅයවක්ෙස්සු, යමො රාජසදා සයතො; 
අත්තානුදිට්ඨිංඌහච්ච [උහච්ච(ක.)සු.නි. 1125], එවංමච්චුතයරො
සියා; 
එවංයලොකංඅයවක්ෙන්තං, මච්චුරාජානපස්සතී’’ති. 

එවම්පියස්සනත්ථිඉදංයමති, පයරසංවාපිකිඤ්චනං. 

වුත්තම්පි යහතංෙ වතා–‘‘යං, භික්ෙයව, න තුම්හාකං, තංපජහථ.තං
යවො පහීනං දී රත්තං හිතාය සුොය ෙවිස්සති. කිඤ්ච, භික්ෙයව, න
තුම්හාකං? රූපං, භික්ෙයව, න තුම්හාකං, තං පජහථ. තං යවො පහීනං 
දී රත්තං හිතාය සුොය ෙවිස්සති. යවදනා… සඤ්ඤා… සඞ්ොරා…
විඤ්ඤාණංනතුම්හාකං, තංපජහථ.තංයවොපහීනංදී රත්තංහිතායසුොය
ෙවිස්සති. තං කිං මඤ්ඤථ, භික්ෙයව, යං ඉමස්මිං යජතවයන
තිණකට්ඨසාොපලාසං, තං ජයනො හයරයය වා ඩයහයය [දයහයය (සී. ක.)
සං. නි. 3.33] වා යථාපච්චයං වා කයරයය, අපි නු තුම්හාකං එවමස්ස –
‘අම්යහ ජයනො හරති වා ඩහති වා යථාපච්චයං වා කයරොතී’’ති? ‘‘යනො 
යහතං, ෙන්යත’’.‘‘තංකිස්සයහතු’’? ‘‘නහියනොඑතං, ෙන්යත, අත්තාවා
අත්තනියං වා’’ති. ‘‘එවයමවයෙො, භික්ෙයව, යං නතුම්හාකං, තංපජහථ.
තං යවො පහීනං දී රත්තං හිතාය සුොය ෙවිස්සති. කිඤ්ච, භික්ෙයව, න
තුම්හාකං? රූපං, භික්ෙයව, න තුම්හාකං, තං පජහථ. තං යවො පහීනං
දී රත්තං හිතාය සුොය ෙවිස්සති. යවදනා… සඤ්ඤා… සඞ්ොරා…
විඤ්ඤාණංනතුම්හාකං, තංපජහථ.තංයවොපහීනංදී රත්තං හිතායසුොය 
ෙවිස්සතී’’ති. එවම්පි යස්ස නත්ථි ඉදං යමති, පයරසං වාපි කිඤ්චනං.
ොසිතම්පියහතං– 

‘‘සුද්ධධම්මසමුප්පාදං, සුද්ධසඞ්ොරසන්තතිං; 
පස්සන්තස්සයථාභූතං, නෙයංයහොති ාමණි. 
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‘‘තිණකට්ඨසමංයලොකං, යදාපඤ්ඤායපස්සති; 
නාඤ්ඤං පත්ථයයත කිඤ්චි, අඤ්ඤත්ර අප්පටිසන්ධියා’’ති 
[පටිසන්ධියාති(සී.)]. 

එවම්පියස්සනත්ථිඉදංයමති, පයරසංවාපිකිඤ්චනං.වජිරා භික්ඛුනී
මාරංපාපිමන්තංඑතදයවොච– 

‘‘කංනුසත්යතොතිපච්යචසි, මාරදිට්ඨි තංනුයත; 
සුද්ධසඞ්ොරපුඤ්යජොයං, නයිධසත්තුපලබ්ෙති. 

‘‘යථා හි [යථාපි (බහූසු) සං. නි. 1.171] අඞ් සම්ොරා, යහොති
සද්යදොරයථොඉති; 
එවංෙන්යධසුසන්යතසු, යහොතිසත්යතොතිසම්මුති [සම්මති(සයා.)]. 

‘‘දුක්ෙයමවහිසම්යෙොති, දුක්ෙංතිට්ඨතියවතිච; 
නාඤ්ඤත්රදුක්ොසම්යෙොති, නාඤ්ඤංදුක්ො නිරුජ්ඣතී’’ති. 

එවම්පි යස්සනත්ථිඉදංයමති, පයරසංවාපි කිඤ්චනං.වුත්තංඤ්යහතං
ෙ වතා 

‘‘එවයමව යෙො, භික්ෙයව, භික්ඛු රූපං සමන්යනසති යාවතා රූපස්ස 
 ති, යවදනං… සඤ්ඤං… සඞ්ොයර… විඤ්ඤාණං සමන්යනසති යාවතා
විඤ්ඤාණස්ස  ති. තස්ස රූපං සමන්යනසයතො යාවතා රූපස්ස  ති, 
යවදනං… සඤ්ඤං… සඞ්ොයර… විඤ්ඤාණං සමන්යනසයතො යාවතා
විඤ්ඤාණස්ස ති, යම්පිස්සතංයහොති‘අහ’න්තිවා ‘මම’න්තිවා, ‘අස්මී’ති 
වා, තම්පිතස්සනයහොතී’’ති. එවම්පියස්සනත්ථිඉදංයමති, පයරසංවාපි
කිඤ්චනං. 

ආයස්මා, ආනන්යදො, ෙ වන්තං එතදයවොච – ‘‘‘සුඤ්යඤො යලොයකො, 
සුඤ්යඤො යලොයකො’ති, ෙන්යත, වුච්චති. කිත්තාවතා නු යෙො, ෙන්යත, 
සුඤ්යඤොයලොයකොති වුච්චතී’’ති? ‘‘යස්මායෙො, ආනන්ද, සුඤ්ඤංඅත්යතන
වා අත්තනියයන වා, තස්මා සුඤ්යඤො යලොයකොති වුච්චති. කිඤ්චානන්ද, 
සුඤ්ඤං අත්යතන වා අත්තනියයන වා? චක්ඛු යෙො, ආනන්ද, සුඤ්ඤං
අත්යතන වා අත්තනියයන වා. රූපා සුඤ්ඤා, චක්ඛුවිඤ්ඤාණං සුඤ්ඤං, 
චක්ඛුසම් ස්යසො සුඤ්යඤො, යදිදං චක්ඛුසම් ස්සපච්චයා උප්පජ්ජති 
යවදයිතං සුෙං වා දුක්ෙං වා අදුක්ෙමසුෙං වා තම්පි සුඤ්ඤං… යසොතං
සුඤ්ඤං… සද්දා සුඤ්ඤා…  ානං සුඤ්ඤං…  න්ධා සුඤ්ඤා… ජිව්හා
සුඤ්ඤා… රසා සුඤ්ඤා… කායයො සුඤ්යඤො… ය ොට්ඨබ්බා සුඤ්ඤා…
මයනො සුඤ්යඤො… ධම්මා සුඤ්ඤා… මයනොවිඤ්ඤාණං සුඤ්ඤං… 
මයනොසම් ස්යසො සුඤ්යඤො, යදිදං මයනොසම් ස්සපච්චයා උප්පජ්ජති
යවදයිතං සුෙං වා දුක්ෙං වා අදුක්ෙමසුෙං වා තම්පි සුඤ්ඤං අත්යතන වා 
අත්තනියයනවා.යස්මායෙො, ආනන්ද, සුඤ්ඤංඅත්යතනවාඅත්තනියයන



ඛුද්දකනිකායය මහානිද්යදසපාළි අට්ඨකවග්ය ො 

299 

පටුන 

වා, තස්මා සුඤ්යඤොයලොයකොතිවුච්චතී’’ති.එවම්පියස්සනත්ථිඉදංයමති, 
පයරසංවාපි කිඤ්චනං. 

මමත්තං යසො අසංවින්දන්ති. මමත්තාති ද්යව මමත්තා –
තණ්හාමමත්තඤ්ච දිට්ඨිමමත්තඤ්ච…යප.…ඉදංතණ්හාමමත්තං…යප.…
ඉදං දිට්ඨිමමත්තං. තණ්හාමමත්තං පහාය දිට්ඨිමමත්තං පටිනිස්සජ්ජිත්වා
මමත්තං අවින්දන්යතො අසංවින්දන්යතො අනධි ච්ඡන්යතො 
අප්පටිලෙන්යතොති–මමත්තංයසොඅසංවින්දං. 

නත්ථි යමති න යසොෙතීති. විපරිණතං වා වත්ථුං න යසොචති, 
විපරිණතස්මිං වා වත්ථුස්මිං න යසොචති. ‘‘චක්ඛු යම විපරිණත’’න්ති න
යසොචති, ‘‘යසොතං යම…යප.…සායලොහිතායමවිපරිණතා’’තිනයසොචති
නකිලමති නපරියදවතිනඋරත්තාළිංකන්දතිනසම්යමොහංආපජ්ජතීති–
නත්ථියමතිනයසොචති. 

යතනාහෙ වා– 

‘‘යස්ස නත්ථිඉදංයමති, පයරසංවාපි කිඤ්චනං; 
මමත්තංයසොඅසංවින්දං, නත්ථියමති නයසොචතී’’ති. 
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අනිට්ඨුරී අනනුගිද්යධො, අයනයජොසබ්බධීසයමො; 

තමානිසංසංපබූ්රමි, පුච්ඡියතො අවිකම්පිනං. 

අනිට්ඨුරී අනනුගිද්යධො අයනයජො සබ්බධී සයමොති. කතමං නිට්ඨුරියං? 
ඉයධකච්යචො නිට්ඨුරියයො යහොති, 
පරලාෙසක්කාර රුකාරමානනවන්දනපූජනාසු ඉස්සතිඋසූයති [උස්සුයයති
(සයා.), උස්සූයති (ක.)] ඉස්සං බන්ධති. යං එවරූපං නිට්ඨුරියං
නිට්ඨුරියකම්මං ඉස්සා ඉස්සායනා ඉස්සායිතත්තං උසූයා උසූයනා 
උසූයිතත්තං – ඉදං වුච්චති නිට්ඨුරියං. යස්යසතං නිට්ඨුරියං පහීනං 
සමුච්ඡින්නං…යප.… ඤාණග්ගිනා දඩ් ං, යසො වුච්චති අනිට්ඨුරීති. 

අනනුගිද්යධොති. ය යධො වුච්චති තණ්හා. යයො රාය ො සාරාය ො…යප.… 
අභිජ්ඣා යලොයෙො අකුසලමූලං. යස්යසයසො ය යධො පහීයනො 
සමුච්ඡින්යනො…යප.… ඤාණග්ගිනා දඩ්ය ො, යසො වුච්චති අනනුගිද්යධො.
යසොරූයපඅගිද්යධොසද්යද…යප.…දිට්ඨසුතමුතවිඤ්ඤාතබ්යබසුධම්යමසු 
අගිද්යධො අ ධියතො අමුච්ඡියතො අනජ්යඣොසන්යනො, වීතය යධො
වි තය යධො චත්තය යධො වන්තය යධො මුත්තය යධො පහීනය යධො
පටිනිස්සට්ඨය යධො, වීතරාය ො වි තරාය ො චත්තරාය ො වන්තරාය ො 
මුත්තරාය ො පහීනරාය ො පටිනිස්සට්ඨරාය ො, නිච්ඡායතො නිබ්බුයතො
සීතිභූයතො සුෙප්පටිසංයවදී බ්රහ්මභූයතන අත්තනා විහරතීති – අනිට්ඨුරී
අනනුගිද්යධො. 
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අයනයජො සබ්බධී සයමොති. එජා වුච්චති තණ්හා. යයො රාය ො
සාරාය ො…යප.… අභිජ්ඣා යලොයෙො අකුසලමූලං. යස්යසසා එජා තණ්හා
පහීනා සමුච්ඡින්නා…යප.… ඤාණග්ගිනා දඩ් ා, යසො වුච්චති අයනයජො.
එජායපහීනත්තාඅයනයජො.යසොලායෙපිනඉඤ්ජති, අලායෙපිනඉඤ්ජති, 
යයසපිනඉඤ්ජති, අයයසපිනඉඤ්ජති, පසංසායපිනඉඤ්ජති, නින්දායපි
නඉඤ්ජති, සුයෙපින ඉඤ්ජති, දුක්යෙපින ඉඤ්ජති, නචලතිනයවධති

නප්පයවධතිනසම්පයවධතීති – අයනයජො. සබ්බධීසයමොතිසබ්බංවුච්චති
ද්වාදසායතනානි. චක්ඛුයචවරූපාච…යප.…මයනොයචවධම්මාච.යයතො
අජ්ඣත්තිකබාහියරසු ආයතයනසු ඡන්දරාය ො පහීයනො යහොති
උච්ඡින්නමූයලොතාලාවත්ථුකයතොඅනොවංකයතොආයතිං අනුප්පාදධම්යමො, 
යසො වුච්චති සබ්බධි සයමො. යසො සබ්බත්ථ තාදි සබ්බත්ථ මජ්ඣත්යතො 
සබ්බත්ථඋයපක්ෙයකොති–අයනයජොසබ්බධීසයමො. 

තමානිසංසං පබූ්රමි, පුච්ඡියතො අවිකම්පිනන්ති. අවිකම්පිනං පුග් ලං
පුට්යඨො පුච්ඡියතො යාචියතො අජ්යඣසියතො පසාදියතො ඉයම චත්තායරො 
ආනිසංයස පබූ්රමි. යයො යසො අනිට්ඨුරී අනනුගිද්යධො අයනයජො සබ්බධි
සයමොතිබ්රූමි ආචික්ොමි…යප.…පකායසමීති–තමානිසංසංපබූ්රමිපුච්ඡියතො
අවිකම්පිනං. 

යතනාහ ෙ වා– 

‘‘අනිට්ඨුරීඅනනුගිද්යධො, අයනයජොසබ්බධීසයමො; 
තමානිසංසංපබූ්රමි, පුච්ඡියතොඅවිකම්පින’’න්ති. 

188. 

අයනජස්ස විජානයතො, නත්ථිකාචිනිසඞ්ෙති [නිසඞ්ඛිති (බහූසු)] ; 

වි යතොයසොවිො බ්භා, [වියාරම්ො(බහූසු)] යෙමංපස්සති සබ්බධි. 

අයනජස්ස විජානයතොති. එජා වුච්චති තණ්හා. යයො රාය ො
සාරාය ො…යප.… අභිජ්ඣා යලොයෙො අකුසලමූලං. යස්යසසා එජා තණ්හා
පහීනා සමුච්ඡින්නා…යප.… ඤාණග්ගිනා දඩ් ා, යසො වුච්චති අයනයජො.
එජායපහීනත්තාඅයනයජො.යසොලායෙපිනඉඤ්ජති, අලායෙපිනඉඤ්ජති, 
යයසපිනඉඤ්ජති, අයයසපිනඉඤ්ජති, පසංසායපිනඉඤ්ජති, නින්දායපි
න ඉඤ්ජති, සුයෙපින ඉඤ්ජති, දුක්යෙපින ඉඤ්ජතින චලතින යවධති

නප්පයවධති න සම්පයවධතීති – අයනජස්ස. විජානයතොති ජානයතො
ආජානයතො විජානයතො පටිවිජානයතො පටිවිජ්ඣයතො. ‘‘සබ්යබ සඞ්ොරා
අනිච්චා’’තිජානයතොආජානයතොවිජානයතොපටිවිජානයතො පටිවිජ්ඣයතො, 
‘‘සබ්යබසඞ්ොරා දුක්ො’’ති…යප.… ‘‘යංකිඤ්චිසමුදයධම්මංසබ්බං තං
නියරොධධම්ම’’න්ත්න්ත්ති ජානයතො ආජානයතො විජානයතො පටිවිජානයතො
පටිවිජ්ඣයතොති–අයනජස්සවිජානයතො. 
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නත්ථි කාචි නිසඞ්ෙතීති. නිසඞ්ෙතිොඑ වුච්චන්ති පුඤ්ඤාභිසඞ්ොයරො
අපුඤ්ඤාභිසඞ්ොයරො ආයනඤ්ජාභිසඞ්ොයරො.යයතොපුඤ්ඤාභිසඞ්ොයරොච
අපුඤ්ඤාභිසඞ්ොයරො ච ආයනඤ්ජාභිසඞ්ොයරො ච පහීනා යහොන්ති
උච්ඡින්නමූලා තාලාවත්ථුකතා අනොවංකතා ආයතිං අනුප්පාදධම්මා, 
එත්තාවතා නිසඞ්ෙතියයො නත්ථි න සන්ති න සංවිජ්ජන්ති නුපලබ්ෙන්ති, 
පහීනාසමුච්ඡින්නාවූපසන්තාපටිපස්සද්ධාඅෙබ්බුප්පත්තිකා ඤාණග්ගිනා
දඩ් ාති–නත්ථිකාචිනිසඞ්ෙති. 

වි යතො යසො විො බ්භාති. වියාරබ්යෙො වුච්චති පුඤ්ඤාභිසඞ්ොයරො
අපුඤ්ඤාභිසඞ්ොයරොආයනඤ්ජාභිසඞ්ොයරො.යයතො පුඤ්ඤාභිසඞ්ොයරොච
අපුඤ්ඤාභිසඞ්ොයරො ච ආයනඤ්ජාභිසඞ්ොයරො ච පහීනා යහොන්ති
උච්ඡින්නමූලා තාලාවත්ථුකතා අනොවංකතා ආයතිං අනුප්පාදධම්මා, 
එත්තාවතා ආරබ්ො වියාරබ්ො ආරයතො අස්ස විරයතො පටිවිරයතො 
නික්ෙන්යතො නිස්සයටො විප්පමුත්යතො විසඤ්ඤුත්යතො විමරියාදිකයතන
යචතසාවිහරතීති– විරයතොයසොවියාරබ්ො. 

යෙමං පස්සතිසබ්බධීති.ෙයකයරොරාය ොෙයකයරොයදොයසොෙයකයරො
යමොයහො…යප.… ෙයකරා කියලසා. ෙයකරස්ස රා ස්ස
පහීනත්තා…යප.… ෙයකරානං කියලසානං පහීනත්තා සබ්බත්ථ යෙමං
පස්සති සබ්බත්ථ අෙයං පස්සති සබ්බත්ථ අනීතිකං පස්සති සබ්බත්ථ 
අනුපද්දවංපස්සතිසබ්බත්ථඅනුපසග් ංපස්සතිසබ්බත්ථ අනුපසට්ඨත්තං 
[පස්සද්ධං(සයා.)] පස්සතීති–යෙමං පස්සතිසබ්බධි. 

යතනාහෙ වා– 

‘‘අයනජස්සවිජානයතො, නත්ථිකාචිනිසඞ්ෙති; 
විරයතොයසොවියාරබ්ො, යෙමංපස්සතිසබ්බධී’’ති. 

189. 

නසයමසුනඔයමසු, නඋස්යසසුවදයත මුනි; 

සන්යතො යසො වීතමච්ඡය ො, [වීතමච්යඡයරො (සී.)] නායදති න

නි ස්සති. [ඉතිෙ වා] 

නසයමසුනඔයමසු, නඋස්යසසුවදයත මුනීති. මුනීති.යමොනංවුච්චති
ඤාණං…යප.… සඞ් ජාලමතිච්ච යසො මුනි. ‘‘යසයයයොහමස්මී’’ති වා
‘‘සදියසොහමස්මී’’තිවා ‘‘හීයනොහමස්මී’’තිවානවදතිනකයථතිනෙණති
නදීපයතිනයවොහරතීති–නසයමසුන ඔයමසු, නඋස්යසසුවදයතමුනි. 

සන්යතොයසොවීතමච්ඡය ොති. සන්යතොතිරා ස්සසන්තත්තාසමිතත්තා
සන්යතො, යදොසස්ස…යප.… යමොහස්ස… සබ්බාකුසලාභිසඞ්ොරානං
සන්තත්තාසමිතත්තාවූපසමිතත්තාවිජ්ඣාතත්තා නිබ්බුතත්තාවි තත්තා 
පටිපස්සද්ධත්තා සන්යතො උපසන්යතො වූපසන්යතො නිබ්බුයතො
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පටිපස්සද්යධොති – සන්යතො. යසො වීතමච්ඡය ොති. පඤ්ච මච්ඡරියානි
ආවාසමච්ඡරියං…යප.…  ායහො වුච්චති මච්ඡරියං. යස්යසතං මච්ඡරියං
පහීනංසමුච්ඡින්නං…යප.…ඤාණග්ගිනා දඩ් ං, යසොවුච්චතිවීතමච්ඡයරො
වි තමච්ඡයරොචත්තමච්ඡයරොවන්තමච්ඡයරො මුත්තමච්ඡයරොපහීනමච්ඡයරො
පටිනිස්සට්ඨමච්ඡයරොති–සන්යතොයසොවීතමච්ඡයරො. 

නායදති නනි ස්සති, ඉතිභ වාති. නායදතීතිරූපංනාදියතිනඋපාදියති
න ණ්හාතිනපරාමසති නාභිනිවිසති, යවදනං…සඤ්ඤං…සඞ්ොයර…
විඤ්ඤාණං… තිං…උපපත්තිං…පටිසන්ධිං… ෙවං…සංසාරං…වට්ටං

නාදියතිනඋපාදියතින ණ්හාතිනපරාමසතිනාභිනිවිසතීති– නායදති. න

නි ස්සතීතිරූපංනපජහතිනවියනොයදතින බයන්තිංකයරොතිනඅනොවං
 යමති, යවදනං…සඤ්ඤං…සඞ්ොයර…විඤ්ඤාණං… තිං… උපපත්තිං 
… පටිසන්ධිං… ෙවං… සංසාරං… වට්ටං න පජහති න වියනොයදති න

බයන්තිං කයරොති න අනොවං  යමති. භ වාති  ාරවාධිවචනං…යප.…
සච්ඡිකාපඤ්ඤත්තියදිදංෙ වාති. 

යතනාහෙ වා– 

‘‘නසයමසුනඔයමසු, නඋස්යසසුවදයතමුනි; 
සන්යතොයසොවීතමච්ඡයරො, නායදතිනනිරස්සති’’.[ඉතිෙ වා] 

අත්තදණ්ඩසුත්තනිද්යදයසොපන්නරසයමො. 

16. සාරිපුත්තසුත්තනිද්යදයසො 

අථ සාරිපුත්තසුත්තනිද්යදසංවක්ෙති– 

190. 

න යමදිට්යඨොඉයතොපුබ්යබ, [ඉච්ොෙස්මා සාරිපුත්යතො] 

නසුයතොඋදකස්සචි; 

එවංවග්ගුවයදොසත්ථා, තුසිතා  ණිමා යතො. 

නයමදිට්යඨොඉයතොපුබ්යබති.ඉයතොපුබ්යබ යමමයානදිට්ඨපුබ්යබො
යසො ෙ වා ඉමිනා චක්ඛුනා ඉමිනා අත්තොයවන. යදා ෙ වා 
තාවතිංසෙවයන පාරිච්ඡත්තකමූයල පණ්ඩුකම්බලසිලායං වස්සංවුත්යථො 
[වස්සංවුට්යඨො (සයා.)] යදව ණපරිවුයතො මජ්යඣ මණිමයයන
යසොපායණන සඞ්කස්සන රංඔතිණ්යණොඉමංදස්සනංපුබ්යබනදිට්යඨොති
–නයමදිට්යඨොඉයතො පුබ්යබ. 

ඉච්ොෙස්මා සාරිපුත්යතොති. ඉච්ොති පදසන්ධි පදසංසග්ය ො පදපාරිපූරී
අක්ෙරසමවායයො බයඤ්ජනසිලිට්ඨතා පදානුපුබ්බතායපතං – ඉච්චාති. 

ආෙස්මාතිපියවචනං රුවචනංස ාරවසප්පතිස්සවචනයමතං–ආයස්මාති. 
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සාරිපුත්යතොති තස්සයථරස්සනාමං සඞ්ොසමඤ්ඤාපඤ්ඤත්තියවොහායරො
නාමං නාමකම්මං නාමයධයයං නිරුත්ති බයඤ්ජනං අභිලායපොති –
ඉච්චායස්මාසාරිපුත්යතො. 

න සුයතො උද කස්සචීති. නාති පටික්යෙයපො. උදාති පදසන්ධි 
පදසංසග්ය ො පදපාරිපූරී අක්ෙරසමවායයො බයඤ්ජනසිලිට්ඨතා 

පදානුපුබ්බතායපතං – උදාති. කස්සචීති ෙත්තියස්ස වා බ්රාහ්මණස්ස වා
යවස්සස්ස වා සුද්දස්ස වා  හට්ඨස්ස වා පබ්බජිතස්ස වා යදවස්ස වා
මනුස්සස්සවාති–නසුයතොඋදකස්සචි. 

එවං වග්ගුවයදො සත්ථාති. එවං වග්ගුවයදො මධුරවයදො යපමනීයවයදො
හදයඞ් මවයදො කරවීකරුතමඤ්ජුය ොයසො [කරවිකරුදමඤ්ජුස්සයරො
(සයා.)]. අට්ඨඞ් සමන්නා යතොයෙොපනතස්සෙ වයතොමුෙයතොය ොයසො
නිච්ඡරති – විසට්යඨො ච විඤ්යඤයයයො ච මඤ්ජු ච සවනීයයො ච බින්දු ච
අවිසාරීච ම්භීයරොච නින්නාදිච.යථාපරිසංයෙොපනයසොෙ වාසයරන
විඤ්ඤායපති, න අස්ස බහිද්ධා පරිසාය ය ොයසො නිච්ඡරති, බ්රහ්මස්සයරො
යෙොපනයසොෙ වාකරවීකොණීති–එවංවග්ගුවයදො. 

සත්ථාතිසත්ථාෙ වාසත්ථවායහො.යථා සත්ථවායහොසත්යතකන්තාරං
තායරති, යචොරකන්තාරං තායරති, වාළකන්තාරං තායරති, 
දුබ්භික්ෙකන්තාරං තායරති, නිරුදකකන්තාරං තායරති උත්තායරති
නිත්තායරති පතායරති යෙමන්තභූමිං සම්පායපති; එවයමව ෙ වා
සත්ථවායහො සත්යත කන්තාරං තායරති, ජාතිකන්තාරං තායරති, 
ජරාකන්තාරං තායරති, බයාධිකන්තාරං…යප.… මරණකන්තාරං… 
යසොකපරියදවදුක්ෙයදොමනස්සුපායාසකන්තාරං තායරති රා කන්තාරං
තායරති යදොසකන්තාරං… යමොහකන්තාරං… මානකන්තාරං…
දිට්ඨිකන්තාරං… කියලසකන්තාරං… දුච්චරිතකන්තාරං තායරති, 
රා  හනං තායරති, යදොස හනං… යමොහ හනං… මාන හනං…
දිට්ඨි හනං… කියලස හනං… දුච්චරිත හනං තායරති උත්තායරති
නිත්තායරති පතායරති යෙමන්තං අමතං නිබ්බානං සම්පායපතීති. එවම්පි
ෙ වාසත්ථවායහො. 

අථ වා ෙ වා යනතා වියනතා අනුයනතා පඤ්ඤයපතා නිජ්ඣායපතා
යපක්යෙතා පසායදතාති.එවම්පිෙ වාසත්ථවායහො. 

අථ වා ෙ වා අනුප්පන්නස්ස මග් ස්ස උප්පායදතා, අසඤ්ජාතස්ස
මග් ස්ස සඤ්ජයනතා, අනක්ොතස්ස මග් ස්ස අක්ොතා, මග් ඤ්ඤූ
මග් විදූමග් යකොවියදොමග් ානු ාචපනඑතරහිසාවකාවිහරන්තිපච්ඡා 
සමන්නා තාති.එවම්පිෙ වාසත්ථවායහොති–එවංවග්ගුවයදොසත්ථා. 
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තුසිතා  ණිමා යතොති. ෙ වා තුසිතකායා චවිත්වා සයතො සම්පජායනො
මාතුකුච්ඡිංඔක්කන්යතොති.එවම්පිතුසිතා ණිමා යතො. 

අථවා යදවාවුච්චන්තිතුසිතා.යතතුට්ඨා සන්තුට්ඨාඅත්තමනාපමුදිතා
පීතියසොමනස්සජාතා යදවයලොකයතො  ණිං ආ යතොති. එවම්පි තුසිතා
 ණිමා යතො. අථ වා අරහන්යතො වුච්චන්තිතුසිතා. යතතුට්ඨා සන්තුට්ඨා 
අත්තමනා පරිපුණ්ණසඞ්කප්පා අරහන්තානං  ණිං ආ යතොති. එවම්පි

තුසිතා  ණිමා යතො.  ණීති  ණී ෙ වා.  ණාචරියයොති  ණී,  ණස්ස 
සත්ථාති ණී,  ණංපරිහරතීති ණී,  ණංඔවදතීති ණී,  ණමනුසාසතීති 
 ණී, විසාරයදො  ණං උපසඞ්කමතීති  ණී,  ණස්ස [ යණොස්ස (සී.)] 
සුස්සූසතියසොතංඔදහතිඅඤ්ඤාචිත්තංඋපට්ඨයපතීති ණී,  ණංඅකුසලා 
වුට්ඨායපත්වා කුසයල පතිට්ඨායපතීති  ණී, භික්ඛු ණස්ස  ණී, 
භික්ඛුනි ණස්ස  ණී, උපාසක ණස්ස  ණී, උපාසිකා ණස්ස  ණී, 
රාජ ණස්ස ණී, ෙත්තිය ණස්ස…බ්රාහ්මණ ණස්ස…යවස්ස ණස්ස…
සුද්ද ණස්ස…යදව ණස්ස… බ්රහ්ම ණස්ස ණී, සඞ්ඝී ණී ණාචරියයො. 

ආ යතොති උප යතො සමුප යතො සමුපපන්යනො [සම්පත්යතො (සයා. ක.)] 
සඞ්කස්සන රන්ති–තුසිතා ණිමා යතො. 

යතනාහයථයරොසාරිපුත්යතො– 

‘‘නයමදිට්යඨොඉයතොපුබ්යබ, [ඉච්චායස්මාසාරිපුත්යතො] 
නසුයතොඋදකස්සචි; 
එවංවග්ගුවයදොසත්ථා, තුසිතා ණිමා යතො’’ති. 

191. 

සයදවකස්සයලොකස්ස, ෙථාදිස්සති ෙක්ඛුමා; 

සබ්බංතමංවියනොයදත්වා, එයකොව  තිමජ්ඣ ා. 

සයදවකස්ස යලොකස්සාති සයදවකස්ස යලොකස්ස සමාරකස්ස
සබ්රහ්මකස්ස සස්සමණබ්රාහ්මණියාපජායසයදවමනුස්සායාති–සයදවකස්ස
යලොකස්ස. 

ෙථා දිස්සති ෙක්ඛුමාති යථා ෙ වන්තං තාවතිංසෙවයන
පාරිච්ඡත්තකමූයල පණ්ඩුකම්බලසිලායං නිසින්නං ධම්මං යදයසන්තං 
යදවතා පස්සන්ති තථා මනුස්සා පස්සන්ති. යථා මනුස්සා පස්සන්ති තථා
යදවතා පස්සන්ති. යථා යදවානං දිස්සති තථා මනුස්සානං දිස්සති. යථා
මනුස්සානං දිස්සති තථා යදවානං දිස්සතීති. එවම්පි යථා දිස්සති චක්ඛුමා.
යථා වා පයනයක යෙොන්යතො සමණබ්රාහ්මණා අදන්තා දන්තවණ්යණන 
දිස්සන්ති, අසන්තා සන්තවණ්යණන දිස්සන්ති, අනුපසන්තා
උපසන්තවණ්යණන දිස්සන්ති, අනිබ්බුතානිබ්බුතවණ්යණනදිස්සන්ති. 
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‘‘පතිරූපයකො මත්තිකාකුණ්ඩයලොව, යලොහඩ් මායසොව 
[යලොහමායසොව(සයා.)] සුවණ්ණඡන්යනො; 
චරන්ති යලොයක පරිවාරඡන්නා, අන්යතො අසුද්ධා බහි
යසොෙමානා’’ති [අයං ාථාසං.නි.1.122දිස්සති]. 

න ෙ වා එවං දිස්සති. ෙ වා භූයතන තච්යඡන තයථන යාථායවන
අවිපරීයතන සොයවන දන්යතො දන්තවණ්යණන දිස්සති, සන්යතො
සන්තවණ්යණන දිස්සති, උපසන්යතො උපසන්තවණ්යණන දිස්සති, 
නිබ්බුයතො නිබ්බුතවණ්යණන දිස්සති, අකප්පිතඉරියාපථා ච බුද්ධා
ෙ වන්යතොපණිධිසම්පන්නාති.එවම්පියථාදිස්සති චක්ඛුමා. 

අථ වා ෙ වා විසුද්ධසද්යදො  තකිත්තිසද්දසියලොයකො 
[ෙටකිත්තිසද්දසියලොයකො (සයා.)] නා ෙවයන ච සුපණ්ණෙවයන ච 
යක්ෙෙවයන ච අසුරෙවයන ච  න්ධබ්බෙවයන ච මහාරාජෙවයන ච
ඉන්දෙවයනචබ්රහ්මෙවයනච යදවෙවයනචඑදියසොචතාදියසොචතයතොච
භියයයොති.එවම්පියථාදිස්සතිචක්ඛුමා. 

අථවාෙ වාදසහිබයලහිසමන්නා යතො, චතූහියවසාරජ්යජහි, චතූහි 
පටිසම්භිදාහි, ඡහි අභිඤ්ඤාහි, ඡහි බුද්ධධම්යමහි, යතයජන ච බයලන ච
ගුයණනච වීරියයනචපඤ්ඤායචදිස්සතිඤායතිපඤ්ඤායති. 

‘‘දූයර සන්යතො පකායසන්ති, හිමවන්යතොවපබ්බයතො; 
අසන්යතත්ථනදිස්සන්ති, රත්තිංඛිත්තා [රත්තිඛිත්තා (සී.)ධ. ප.
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එවම්පියථාදිස්සතිචක්ඛුමා. 

ෙක්ඛුමාතිෙ වා පඤ්චහි චක්ඛූහි චක්ඛුමා – මංසචක්ඛුනාපි චක්ඛුමා, 
දිබ්බචක්ඛුනාපි චක්ඛුමා, පඤ්ඤාචක්ඛුනාපි චක්ඛුමා, බුද්ධචක්ඛුනාපි
චක්ඛුමා, සමන්තචක්ඛුනාපිචක්ඛුමා. 

කථං ෙ වා මංසචක්ඛුනාපි චක්ඛුමා? මංසචක්ඛුම්හි ෙ වයතො පඤ්ච
වණ්ණා සංවිජ්ජන්ති – නීයලො ච වණ්යණො, පීතයකො ච වණ්යණො, 
යලොහිතයකො ච වණ්යණො, කණ්යහො ච වණ්යණො, ඔදායතො ච වණ්යණො.
අක්ඛියලොමානිචෙ වයතො.යත්ථච අක්ඛියලොමානිපතිට්ඨිතානිතංනීලං
යහොති සුනීලං පාසාදිකං දස්සයනයයං උමාපුප් සමානං. තස්ස පරයතො
පීතකං යහොති සුපීතකං සුවණ්ණවණ්ණං පාසාදිකං දස්සයනයයං
කණිකාරපුප් සමානං. උෙයතො අක්ඛිකූටානි ෙ වයතො යලොහිතකානි
යහොන්ති සුයලොහිතකානිපාසාදිකානිදස්සයනයයානිඉන්දය ොපකසමානානි.
මජ්යඣ කණ්හං යහොති සුකණ්හං අලූෙං සුද්ධං පාසාදිකං දස්සයනයයං
අද්දාරිට්ඨකසමානං.තස්සපරයතො ඔදාතංයහොතිසුඔදාතංයසතංපණ්ඩරං
පාසාදිකං දස්සයනයයං ඔසධිතාරකසමානං. යතන ෙ වා පාකතියකන
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පටුන 

මංසචක්ඛුනා අත්තොවපරියාපන්යනන පුරිමසුචරිතකම්මාභිනිබ්බත්යතන
සමන්තා යයොජනං පස්සති දිවා යචව රත්තිඤ්ච. යදාපි 
චතුරඞ් සමන්නා යතොඅන්ධකායරොයහොතිසූරියයොචඅත්ථඞ් යතොයහොති; 
කාළපක්යෙොචඋයපොසයථොයහොති, තිබ්යබොචවනසණ්යඩොයහොති, මහාච
කාළයමය ො අබ්භුට්ඨියතො යහොති. එවරූයපපි චතුරඞ් සමන්නා යත
අන්ධකායරසමන්තායයොජනංපස්සති.නත්ථියසො කුට්යටොවාකවාටංවා
පාකායරොවාපබ්බයතොවා ච්යඡොවාලතාවාආවරණංරූපානංදස්සනාය. 
එකඤ්යච තිල ලං නිමිත්තං කත්වා තිලවායහ පක්ඛියපයය, තඤ්යඤව
තිල ලං උද්ධයරයය. එවං පරිසුද්ධං ෙ වයතො පාකතිකමංසචක්ඛු. එවං
ෙ වාමංසචක්ඛුනාපි චක්ඛුමා. 

කථං ෙ වා දිබ්යබන චක්ඛුනාපි චක්ඛුමා? ෙ වා දිබ්යබන චක්ඛුනා 
විසුද්යධන අතික්කන්තමානුසයකන සත්යත පස්සති චවමායන
උපපජ්ජමායන හීයන පණීයත සුවණ්යණ දුබ්බණ්යණ සු යත දුග් යත; 
යථාකම්මූපය  සත්යත පජානාති – ‘‘ඉයම වත යෙොන්යතො සත්තා
කායදුච්චරියතන සමන්නා තා වචීදුච්චරියතන සමන්නා තා
මයනොදුච්චරියතන සමන්නා තා අරියානං උපවාදකා මිච්ඡාදිට්ඨිකා
මිච්ඡාදිට්ඨිකම්මසමාදානා, යතකායස්සයෙදා පරංමරණා අපායං දුග් තිං
විනිපාතං නිරයං උපපන්නා; ඉයම වා පන යෙොන්යතො සත්තා
කායසුචරියතන සමන්නා තාවචීසුචරියතනසමන්නා තාමයනොසුචරියතන
සමන්නා තා අරියානං අනුපවාදකා සම්මාදිට්ඨිකා
සම්මාදිට්ඨිකම්මසමාදානා, යත කායස්ස යෙදා පරං මරණා සු තිං සග් ං
යලොකං උපපන්නා’’ති. ඉති දිබ්යබන චක්ඛුනා විසුද්යධන
අතික්කන්තමානුසයකන සත්යත පස්සති චවමායන උපපජ්ජමායන හීයන
පණීයත සුවණ්යණ දුබ්බණ්යණ සු යත දුග් යත; යථාකම්මූපය  සත්යත
පජානාති.ආකඞ්ෙමායනොචෙ වා එකම්පියලොකධාතුංපස්යසයය, ද්යවපි
යලොකධාතුයයො පස්යසයය, තිස්යසොපි යලොකධාතුයයො පස්යසයය, 
චතස්යසොපියලොකධාතුයයො පස්යසයය, පඤ්චපියලොකධාතුයයො පස්යසයය, 
දසපි යලොකධාතුයයො පස්යසයය, වීසම්පි [වීසතිම්පි (සී.)] යලොකධාතුයයො
පස්යසයය, තිංසම්පි යලොකධාතුයයො පස්යසයය, චත්තාලීසම්පි
යලොකධාතුයයො පස්යසයය, පඤ්ඤාසම්පියලොකධාතුයයොපස්යසයය, සතම්පි
යලොකධාතුං පස්යසයය, සහස්සිම්පි චූළනිකං යලොකධාතුං පස්යසයය, 
ද්විසහස්සිම්පිමජ්ඣිමිකංයලොකධාතුං පස්යසයය, තිසහස්සිම්පියලොකධාතුං
පස්යසයය, මහාසහස්සිම්පි යලොකධාතුං පස්යසයය, යාවතකං පන
ආකඞ්යෙයයතාවතකංපස්යසයය.එවංපරිසුද්ධංෙ වයතො දිබ්බචක්ඛු.එවං
ෙ වාදිබ්යබනචක්ඛුනාපිචක්ඛුමා. 

කථං ෙ වා පඤ්ඤාචක්ඛුනාපි චක්ඛුමා? ෙ වා මහාපඤ්යඤො
පුථුපඤ්යඤො හාසපඤ්යඤො ජවනපඤ්යඤො තික්ෙපඤ්යඤො
නිබ්යබධිකපඤ්යඤො පඤ්ඤාපයෙදකුසයලො පභින්නඤායණො 
අධි තපටිසම්භියදො චතුයවසාරජ්ජප්පත්යතො දසබලධාරී පුරිසාසයෙො 
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පුරිසසීයහො පුරිසනාය ො පුරිසාජඤ්යඤො පුරිසයධොර්යහො අනන්තඤායණො 
අනන්තයතයජො අනන්තයයසො අඩ්ය ොමහද්ධයනොධනවා යනතා වියනතා
අනුයනතාපඤ්ඤයපතා නිජ්ඣායපතායපක්යෙතාපසායදතා.යසොහිෙ වා
අනුප්පන්නස්සමග් ස්සඋප්පායදතා, අසඤ්ජාතස්සමග් ස්සසඤ්ජයනතා, 
අනක්ොතස්ස මග් ස්ස අක්ොතා, මග් ඤ්ඤූ මග් විදූ මග් යකොවියදො
මග් ානු ාචපනඑතරහි සාවකාවිහරන්තිපච්ඡාසමන්නා තා. 

යසොහිෙ වා ජානං ජානාති, පස්සං පස්සති, චක්ඛුභූයතොඤාණභූයතො 
ධම්මභූයතොබ්රහ්මභූයතොවත්තාපවත්තාඅත්ථස්සනින්යනතාඅමතස්සදාතා 
ධම්මස්සාමීතථා යතො.නත්ථිතස්සෙ වයතො අඤ්ඤාතං අදිට්ඨං අවිදිතං
අසච්ඡිකතං අ ස්සිතං පඤ්ඤාය. අතීතං අනා තං පච්චුප්පන්නං උපාදාය
සබ්යබ ධම්මා සබ්බාකායරන බුද්ධස්ස ෙ වයතො ඤාණමුයෙ ආපාථං
ආ ච්ඡන්ති. යං කිඤ්චි යනයයං නාම අත්ථි ජානිතබ්බං [අත්ථි ධම්මං
ජානිතබ්බං (ක.) මහානි. 156] අත්තත්යථො වා, පරත්යථො වා, උෙයත්යථො
වා, දිට්ඨධම්මියකො වා අත්යථො, සම්පරායියකො වා අත්යථො, උත්තායනො වා
අත්යථො,  ම්භීයරො වා අත්යථො, ගූළ්යහො වා අත්යථො, පටිච්ඡන්යනො වා
අත්යථො, යනයයයොවාඅත්යථො, නීයතොවාඅත්යථො, අනවජ්යජොවාඅත්යථො, 
නික්කියලයසොවා අත්යථො, යවොදායනොවාඅත්යථො, පරමත්යථොවාඅත්යථො, 
සබ්බංතංඅන්යතොබුද්ධඤායණ පරිවත්තති. 

අතීයත බුද්ධස්ස ෙ වයතො අප්පටිහතංඤාණං, අනා යත අප්පටිහතං 
ඤාණං, පච්චුප්පන්යන අප්පටිහතං ඤාණං. සබ්බං කායකම්මං බුද්ධස්ස
ෙ වයතො ඤාණානුපරිවත්ති. සබ්බං වචීකම්මං… සබ්බං මයනොකම්මං
බුද්ධස්සෙ වයතො ඤාණානුපරිවත්ති.යාවතකංයනයයංතාවතකංඤාණං, 
යාවතකං ඤාණං තාවතකං යනයයං; යනයයපරියන්තිකං ඤාණං, 
ඤාණපරියන්තිකං යනයයං; යනයයං අතික්කමිත්වා ඤාණං නප්පවත්තති, 
ඤාණං අතික්කමිත්වා යනයයපයථො නත්ථි; 
අඤ්ඤමඤ්ඤපරියන්තට්ඨායියනො යත ධම්මා. යථා ද්වින්නං
සමුග් පටලානං සම්මාඵුසිතානං යහට්ඨිමං සමුග් පටලං උපරිමං
නාතිවත්තති, උපරිමං සමුග් පටලං යහට්ඨිමං නාතිවත්තති, 
අඤ්ඤමඤ්ඤපරියන්තට්ඨායියනො; එවයමවංබුද්ධස්සෙ වයතො යනයයඤ්ච
ඤාණඤ්ච අඤ්ඤමඤ්ඤපරියන්තට්ඨායියනො. යාවතකං යනයයං තාවතකං
ඤාණං, යාවතකංඤාණං තාවතකං යනයයං, යනයයපරියන්තිකංඤාණං, 
ඤාණපරියන්තිකං යනයයං; යනයයං අතික්කමිත්වා ඤාණං න පවත්තති, 
ඤාණං අතික්කමිත්වා යනයයපයථො නත්ථි; 
අඤ්ඤමඤ්ඤපරියන්තට්ඨායියනොයතධම්මා. 

සබ්බධම්යමසු බුද්ධස්ස ෙ වයතො ඤාණං පවත්තති. සබ්යබ ධම්මා 
බුද්ධස්සෙ වයතොආවජ්ජනපටිබද්ධාආකඞ්ෙපටිබද්ධාමනසිකාරපටිබද්ධා 
චිත්තුප්පාදපටිබද්ධා. සබ්බසත්යතසු බුද්ධස්ස ෙ වයතොඤාණං පවත්තති.
සබ්යබසංසත්තානං ෙ වාආසයංජානාති, අනුසයංජානාති, චරිතංජානාති, 
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අධිමුත්තිං ජානාති, අප්පරජක්යෙ මහාරජක්යෙ තික්ඛින්ද්රියය මුදින්ද්රියය
ස්වාකායර ද්වාකායර සුවිඤ්ඤාපයය දුවිඤ්ඤාපයය ෙබ්බාෙබ්යබ සත්යත 
පජානාති. සයදවයකො යලොයකො සමාරයකො සබ්රහ්මයකො සස්සමණබ්රාහ්මණී
පජාසයදවමනුස්සා අන්යතොබුද්ධඤායණපරිවත්තති. 

යථා යය යකචි මච්ඡකච්ඡපා අන්තමයසො තිමිතිමිඞ් ලං උපාදාය 
අන්යතොමහාසමුද්යද පරිවත්තන්ති; එවයමව සයදවයකො යලොයකො
සමාරයකො සබ්රහ්මයකො සස්සමණබ්රාහ්මණී පජා සයදවමනුස්සා
අන්යතොබුද්ධඤායණපරිවත්තති.යථායයයකචි පක්ඛීඅන්තමයසො රුළං
යවනයතයයංඋපාදායආකාසස්සපයදයසපරිවත්තන්ති; එවයමවයයපි යත
සාරිපුත්තසමා පඤ්ඤාය යතපි බුද්ධඤාණස්ස පයදයස පරිවත්තන්ති; 
බුද්ධඤාණංයදවමනුස්සානංපඤ්ඤං රිත්වාඅභිෙවිත්වාතිට්ඨති. යයපියත
ෙත්තියපණ්ඩිතාබ්රාහ්මණපණ්ඩිතා හපතිපණ්ඩිතාසමණපණ්ඩිතානිපුණා 
කතපරප්පවාදා වාලයවධිරූපා යවොභින්දන්තා මඤ්යඤ චරන්ති
පඤ්ඤා යතන දිට්ඨි තානි, යත පඤ්යහ අභිසඞ්ෙරිත්වා අභිසඞ්ෙරිත්වා
තථා තං උපසඞ්කමිත්වා පුච්ඡන්ති ගූළ්හානි ච පටිච්ඡන්නානි ච. කථිතා
විසජ්ජිතාවයතපඤ්හාෙ වතායහොන්ති නිද්දිට්ඨකාරණාඋපක්ඛිත්තකාච.
යත ෙ වයතො සම්පජ්ජන්ති. අථ යෙො ෙ වාව තත්ථ අතියරොචති, යදිදං
පඤ්ඤායාති.එවංෙ වාපඤ්ඤාචක්ඛුනාපි චක්ඛුමා. 

කථං ෙ වා බුද්ධචක්ඛුනාපි චක්ඛුමා? ෙ වා බුද්ධචක්ඛුනා යලොකං 
යවොයලොයකන්යතො [ඔයලොයකන්යතො (සී.)] අද්දස සත්යත අප්පරජක්යෙ
මහාරජක්යෙතික්ඛින්ද්රියයමුදින්ද්රියයස්වාකායරද්වාකායර සුවිඤ්ඤාපයය
දුවිඤ්ඤාපයය අප්යපකච්යච පරයලොකවජ්ජෙයදස්සාවියනො විහරන්යත 
අප්යපකච්යචනපරයලොකවජ්ජෙයදස්සාවියනොවිහරන්යත.යසයයථාපිනාම
උප්පලිනියං වා පදුමිනියං වා පුණ්ඩරීකිනියං වා අප්යපකච්චානිඋප්පලානි
වා පදුමානි වා පුණ්ඩරීකානි වා උදයක ජාතානි උදයක සංවඩ් ානි
උදකානුග් තානි අන්යතොනිමුග් යපොසීනි, අප්යපකච්චානි උප්පලානි වා
පදුමානිවා පුණ්ඩරීකානිවාඋදයකජාතානිඋදයක සංවඩ් ානිසයමොදකං
ඨිතානි, අප්යපකච්චානි උප්පලානි වා පදුමානි වා පුණ්ඩරීකානි වා උදයක
ජාතානි උදයක සංවඩ් ානි උදකං අච්චුග් ම්ම තිට්ඨන්ති අනුපලිත්තානි 
උදයකන; එවයමවංෙ වාබුද්ධචක්ඛුනායලොකංයවොයලොයකන්යතො අද්දස
සත්යත අප්පරජක්යෙ මහාරජක්යෙ තික්ඛින්ද්රියය මුදින්ද්රියය ස්වාකායර
ද්වාකායර සුවිඤ්ඤාපයය දුවිඤ්ඤාපයය අප්යපකච්යච 
පරයලොකවජ්ජෙයදස්සාවියනො විහරන්යත අප්යපකච්යච
නපරයලොකවජ්ජෙයදස්සාවියනො විහරන්යත. ජානාති ෙ වා – ‘‘අයං
පුග් යලො රා චරියතො, අයං යදොසචරියතො, අයං යමොහචරියතො, අයං 
විතක්කචරියතො, අයං සද්ධාචරියතො, අයං ඤාණචරියතො’’ති. රා චරිතස්ස
ෙ වා පුග් ලස්ස අසුෙකථං කයථති; යදොසචරිතස්ස ෙ වා පුග් ලස්ස 
යමත්තාොවනං ආචික්ෙති; යමොහචරිතස්ස ෙ වා පුග් ලස්ස උද්යදයස
පරිපුච්ඡායකායලන ධම්මස්සවයනකායලනධම්මසාකච්ඡාය රුසංවායස
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නියවයසති; විතක්කචරිතස්සෙ වා පුග් ලස්සආනාපානස්සතිංආචික්ෙති; 
සද්ධාචරිතස්ස ෙ වා පුග් ලස්ස පසාදනීයං නිමිත්තං ආචික්ෙති
බුද්ධසුයබොධිං ධම්මසුධම්මතං සඞ් සුප්පටිපත්තිං සීලානි ච අත්තයනො; 
ඤාණචරිතස්ස ෙ වා පුග් ලස්ස විපස්සනානිමිත්තං ආචික්ෙති
අනිච්චාකාරං දුක්ොකාරංඅනත්තාකාරං. 

‘‘යසයල යථා පබ්බතමුද්ධනිට්ඨියතො, යථාපි පස්යස ජනතං 
සමන්තයතො; 
තථූපමංධම්මමයංසුයමධ, පාසාදමාරු්හ සමන්තචක්ඛු; 
යසොකාවතිණ්ණං ජනතමයපතයසොයකො, අයවක්ෙස්සු 
ජාතිජරාභිභූත’’න්ති. 

එවංෙ වාබුද්ධචක්ඛුනාපිචක්ඛුමා. 

කථං ෙ වා සමන්තචක්ඛුනාපි චක්ඛුමා? සමන්තචක්ඛු වුච්චති
සබ්බඤ්ඤුතඤාණං. ෙ වා සබ්බඤ්ඤුතඤායණන උයපයතො සමුයපයතො
උප යතො සමුප යතොඋපපන්යනොසමුපපන්යනොසමන්නා යතො. 

‘‘නතස්සඅදිට්ඨමිධත්ථිකිඤ්චි, අයථොඅවිඤ්ඤාතමජානිතබ්බං; 
සබ්බං අභිඤ්ඤාසි යදත්ථි යනයයං, තථා යතො යතන 
සමන්තචක්ඛූ’’ති. 

එවංෙ වාසමන්තචක්ඛුනාපිචක්ඛුමාති–යථාදිස්සති චක්ඛුමා. 

සබ්බං තමං වියනොයදත්වාති සබ්බං රා තමං යදොසතමං යමොහතමං
මානතමං දිට්ඨිතමං කියලසතමං දුච්චරිතතමං අන්ධකරණං අචක්ඛුකරණං
අඤ්ඤාණකරණං පඤ්ඤානියරොධිකං වි ාතපක්ඛිකං
අනිබ්බානසංවත්තනිකංනුදිත්වාපනුදිත්වාජහිත්වාපජහිත්වා වියනොයදත්වා
බයන්තිංකරිත්වාඅනොවං යමත්වාති–සබ්බංතමංවියනොයදත්වා. 

එයකොව  තිමජ්ඣ ාති. එයකොති ෙ වා පබ්බජ්ජාසඞ්ොයතන එයකො, 
අදුතියට්යඨන එයකො, තණ්හාය පහානට්යඨන එයකො, එකන්තවීතරාය ොති
එයකො, එකන්තවීතයදොයසොති එයකො, එකන්තවීතයමොයහොති එයකො, 
එකන්තනික්කියලයසොතිඑයකො, එකායනමග් ං යතොතිඑයකො, අනුත්තරං 
සම්මාසම්යබොධිංඅභිසම්බුද්යධොතිඑයකො. 

කථංෙ වාපබ්බජ්ජාසඞ්ොයතනඑයකො? ෙ වාදහයරොවසමායනොසුසු 
කාළයකයසො ෙයද්රන [ෙද්යදන (සයා.)] යයොබ්බයනන සමන්නා යතො 
පඨයමන වයසා අකාමකානං මාතාපිතූනං අස්සුමුොනං රුදන්තානං 
විලපන්තානං ඤාතිසඞ් ං පහාය සබ්බං  රාවාසපලියබොධං ඡින්දිත්වා
පුත්තදාරපලියබොධං ඡින්දිත්වා ඤාතිපලියබොධං ඡින්දිත්වා
මිත්තාමච්චපලියබොධං ඡින්දිත්වා සන්නිධිපලියබොධං ඡින්දිත්වායකසමස්සුං
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ඔහායරත්වා කාසායානි වත්ථානි අච්ඡායදත්වා අ ාරස්මා අන ාරියං
පබ්බජිත්වාඅකිඤ්චනොවංඋප න්ත්වා එයකොචරතිවිහරතිඉරියතිවත්තති
පායලතියයපතියායපති–එවංෙ වා පබ්බජ්ජාසඞ්ොයතනඑයකො. 

කථං ෙ වා අදුතියට්යඨන එයකො? යසො එවං පබ්බජියතො සමායනො
එයකො අරඤ්ඤවනපත්ථානිපන්තානියසනාසනානිපටියසවතිඅප්පසද්දානි
අප්පනිග්ය ොසානි විජනවාතානි මනුස්සරාහස්යසයයකානි
පටිසල්ලානසාරුප්පානි. යසො එයකො චරති, එයකො  ච්ඡති, එයකො තිට්ඨති, 
එයකො නිසීදති, එයකො යසයයං කප්යපති, එයකො  ාමං පිණ්ඩාය පවිසති, 
එයකොපටික්කමති, එයකොරයහොනිසීදති, එයකොචඞ්කමංඅධිට්ඨාති, එයකො
චරති විහරති ඉරියති වත්තති පායලති යයපති යායපති – එවං ෙ වා
අදුතියට්යඨනඑයකො. 

කථංෙ වාතණ්හායපහානට්යඨනඑයකො? යසොඑවංඑයකොඅදුතියයො 
අප්පමත්යතො ආතාපී පහිතත්යතො විහරන්යතො නජ්ජා යනරඤ්ජරාය තීයර 
යබොධිරුක්ෙමූයල මහාපධානං පදහන්යතො මාරං සයසනං කණ්හං නමුචිං
පමත්තබන්ධුං විධමිත්වා තණ්හාජාලිනිං විසරිතං විසත්තිකං පජහසි
වියනොයදසිබයන්තිංඅකාසි අනොවං යමසි. 

‘‘තණ්හාදුතියයො පුරියසො, දී මද්ධානසංසරං; 
ඉත්ථොවඤ්ඤථාොවං [ඉත්ථං ොවඤ්ඤථාොවං (ක.) ඉතිවු. 15, 
105], සංසාරංනාතිවත්තති. 

‘‘එතමාදීනවංඤත්වා, තණ්හංදුක්ෙස්සසම්ෙවං; 
වීතතණ්යහොඅනාදායනො, සයතොභික්ඛුපරිබ්බයජ’’ති. 

එවංෙ වාතණ්හායපහානට්යඨනඑයකො. 

කථං ෙ වා එකන්තවීතරාය ොති එයකො? රා ස්ස පහීනත්තා
එකන්තවීතරාය ොති එයකො, යදොසස්ස පහීනත්තා එකන්තවීතයදොයසොති
එයකො, යමොහස්ස පහීනත්තා එකන්තවීතයමොයහොති එයකො, කියලසානං
පහීනත්තාඑකන්තනික්කියලයසොතිඑයකො. 

කථං ෙ වා එකායනමග් ං  යතොති එයකො? එකායනමග්ය ො වුච්චති
චත්තායරො සතිපට්ඨානා චත්තායරො සම්මප්පධානා චත්තායරො ඉද්ධිපාදා 
පඤ්චින්ද්රියානි පඤ්ච බලානි සත්ත යබොජ්ඣඞ් ා අරියයො අට්ඨඞ්ගියකො
මග්ය ො. 

‘‘එකායනංජාතිෙයන්තදස්සී, මග් ංපජානාතිහිතානුකම්පී; 
එයතනමග්ය නතරිංසු [අතරිංසු (සයා.)] පුබ්යබ, තරිස්සන්තියයච
තරන්තිඔ ’’න්ති. 
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එවංෙ වාඑකායනමග් ං යතොතිඑයකො. 

කථංෙ වාඑයකොඅනුත්තරංසම්මාසම්යබොධිංඅභිසම්බුද්යධොතිඑයකො? 
යබොධි වුච්චති චතූසු මග්ය සු ඤාණං පඤ්ඤින්ද්රියං පඤ්ඤාබලං 
ධම්මවිචයසම්යබොජ්ඣඞ්ය ො වීමංසා විපස්සනා සම්මාදිට්ඨි. ෙ වා යතන
යබොධිඤායණන ‘‘සබ්යබ සඞ්ොරා අනිච්චා’’ති බුජ්ඣි, ‘‘සබ්යබ සඞ්ොරා
දුක්ො’’ති බුජ්ඣි, ‘‘සබ්යබ ධම්මා අනත්තා’’ති බුජ්ඣි, ‘‘අවිජ්ජාපච්චයා
සඞ්ොරා’’ති බුජ්ඣි…යප.… ‘‘ජාතිපච්චයා ජරාමරණ’’න්ති බුජ්ඣි; 
‘‘අවිජ්ජානියරොධා සඞ්ොරනියරොයධො’’ති බුජ්ඣි…යප.… ‘‘ජාතිනියරොධා
ජරාමරණනියරොයධො’’ති බුජ්ඣි; ‘‘ඉදං දුක්ෙ’’න්ති බුජ්ඣි, ‘‘අයං
දුක්ෙසමුදයයො’’ති බුජ්ඣි, ‘‘අයං දුක්ෙනියරොයධො’’ති බුජ්ඣි, ‘‘අයං 
දුක්ෙනියරොධ ාමිනී පටිපදා’’ති බුජ්ඣි; ‘‘ඉයමආසවා’’ති බුජ්ඣි…යප.…
‘‘අයං ආසවනියරොධ ාමිනී පටිපදා’’ති බුජ්ඣි; ‘‘ඉයම ධම්මා 
පරිඤ්යඤයයා’’ති බුජ්ඣි… පහාතබ්බාති… ොයවතබ්බාති…
සච්ඡිකාතබ්බාතිබුජ්ඣි, ඡන්නං ස්සායතනානංසමුදයඤ්චඅත්ථඞ් මඤ්ච
අස්සාදඤ්ච ආදීනවඤ්ච නිස්සරණඤ්ච බුජ්ඣි, පඤ්චන්නං
උපාදානක්ෙන්ධානං සමුදයඤ්ච අත්ථඞ් මඤ්ච අස්සාදඤ්ච ආදීනවඤ්ච
නිස්සරණඤ්ච බුජ්ඣි, චතුන්නං මහාභූතානං සමුදයඤ්ච අත්ථඞ් මඤ්ච 
අස්සාදඤ්ච ආදීනවඤ්ච නිස්සරණඤ්ච බුජ්ඣි, ‘‘යං කිඤ්චි සමුදයධම්මං, 
සබ්බංතං නියරොධධම්ම’’න්ත්න්ත්තිබුජ්ඣි. 

අථ වා යං කිඤ්චි බුජ්ඣිතබ්බං අනුබුජ්ඣිතබ්බං පටිබුජ්ඣිතබ්බං
සම්බුජ්ඣිතබ්බංඅධි න්තබ්බං ස්සිතබ්බං සච්ඡිකාතබ්බං, සබ්බංතංයතන
යබොධිඤායණන බුජ්ඣි අනුබුජ්ඣි පටිබුජ්ඣි සම්බුජ්ඣි සම්මාබුජ්ඣි
අධි ච්ඡි ස්යසසි සච්ඡාකාසි.එවංෙ වාඑයකොඅනුත්තරංසම්මාසම්යබොධිං 
අභිසම්බුද්යධොතිඑයකො. 

 තිමජ්ඣ ාති.  තින්ති යනක්ෙම්මරතිං වියවකරතිං උපසමරතිං
සම්යබොධිරතිං අජ්ඣ ා සමජ්ඣ ා අධි ච්ඡි  ස්යසසි සච්ඡාකාසීති –
එයකොවරතිමජ්ඣ ා. 

යතනාහයථයරොසාරිපුත්යතො– 

‘‘සයදවකස්සයලොකස්ස, යථාදිස්සතිචක්ඛුමා; 
සබ්බංතමංවියනොයදත්වා, එයකොවරතිමජ්ඣ ා’’ති. 

192. 

තංබුද්ධංඅසිතංතාදිං, අකුහං  ණිමා තං; 

බහූනමිධබද්ධානං, අත්ථිපඤ්යහන ආ මං. 

තං බුද්ධං අසිතං තාදින්ති. බුද්යධොති යයො යසො ෙ වා සයම්භූ
අනාචරියයකොපුබ්යබඅනනුස්සුයතසු ධම්යමසුසාමංසච්චානිඅභිසම්බුජ්ඣි, 
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තත්ථචසබ්බඤ්ඤුතංපාපුණි [පත්යතො(සයා.)], බයලසුචවසීොවංපාපුණි. 

බුද්යධොති යකනට්යඨන බුද්යධො? බුජ්ඣිතා සච්චානීති බුද්යධො, යබොයධතා
පජායාති බුද්යධො, සබ්බඤ්ඤුතාය බුද්යධො, සබ්බදස්සාවිතාය බුද්යධො, 
අනඤ්ඤයනයයතාය බුද්යධො, විසවිතාය බුද්යධො, ඛීණාසවසඞ්ොයතන
බුද්යධො, නිරුපක්කියලසසඞ්ොයතනබුද්යධො, එකන්තවීතරාය ොතිබුද්යධො, 
එකන්තවීතයදොයසොති බුද්යධො, එකන්තවීතයමොයහොති බුද්යධො, 
එකන්තනික්කියලයසොති බුද්යධො, එකායනමග් ං  යතොති බුද්යධො, එයකො
අනුත්තරං සම්මාසම්යබොධිං අභිසම්බුද්යධොති බුද්යධො, අබුද්ධිවිහතත්තා 
බුද්ධිපටිලාෙත්තාබුද්යධො.බුද්යධොතියනතං මාතරාකතංනපිතරාකතං, න
ොතරා කතං, න ෙගිනියා කතං, න මිත්තාමච්යචහි කතං, න
ඤාතිසායලොහියතහි කතං, න සමණබ්රාහ්මයණහිකතං, නයදවතාහිකතං.
වියමොක්ෙන්තිකයමතං බුද්ධානං ෙ වන්තානං යබොධියා මූයල සහ
සබ්බඤ්ඤුතඤාණස්සපටිලාොසච්ඡිකාපඤ්ඤත්ති, යදිදංබුද්යධොති– තං

බුද්ධං. අසිතන්ති ද්යව නිස්සයා – තණ්හානිස්සයයො ච දිට්ඨිනිස්සයයො ච.
කතයමො තණ්හානිස්සයයො? යාව තණ්හාසඞ්ොයතන සීමකතං ඔධිකතං 
[පරියාදිකතං(සයා.)] පරියන්තකතංපරිග් හිතංමමායිතං–ඉදං මම, එතං
මම, එත්තකංමම, එත්තාවතාමම, මමරූපාසද්දා න්ධාරසාය ොට්ඨබ්බා, 
අත්ථරණාපාවුරණාදාසිදාසාඅයජළකාකුක්කුටසූකරාහත්ථි වාස්සවළවා, 
යෙත්තං වත්ථුං හිරඤ්ඤං සුවණ්ණං,  ාමනි මරාජධානියයො රට්ඨඤ්ච
ජනපයදො ච යකොයසො ච යකොට්ඨා ාරඤ්ච, යකවලම්පි මහාපථවිං
තණ්හාවයසන මමායති, යාවතා අට්ඨසතං තණ්හාවිචරිතං – අයං
තණ්හානිස්සයයො. 

කතයමො දිට්ඨිනිස්සයයො? වීසතිවත්ථුකා සක්කායදිට්ඨි, දසවත්ථුකා
මිච්ඡාදිට්ඨි, දසවත්ථුකා අන්තග් ාහිකා දිට්ඨි. යා එවරූපා දිට්ඨි දිට්ඨි තං
දිට්ඨි හනං දිට්ඨිකන්තායරො දිට්ඨිවිසූකායිකං දිට්ඨිවිප් න්දිතං
දිට්ඨිසඤ්යඤොජනං  ායහො පටිග් ායහො අභිනියවයසො පරාමායසො 
කුම්මග්ය ො මිච්ඡාපයථො මිච්ඡත්තං තිත්ථායතනං විපරියාසග් ායහො
විපරීතග් ායහො විපල්ලාසග් ායහො මිච්ඡා ායහො ‘‘අයාථාවකස්මිං
යාථාවක’’න්ති  ායහොයාවතාද්වාසට්ඨිදිට්ඨි තානි–අයංදිට්ඨිනිස්සයයො. 

බුද්ධස්ස ෙ වයතො තණ්හානිස්සයයො පහීයනො, දිට්ඨිනිස්සයයො 
පටිනිස්සට්යඨො; තණ්හානිස්සයස්ස පහීනත්තා දිට්ඨිනිස්සයස්ස 
පටිනිස්සට්ඨත්තා ෙ වා චක්ඛුං අසියතො, යසොතං…  ානං… ජිව්හං…
කායං… මනං අසියතො, රූයප… සද්යද…  න්යධ… රයස…
ය ොට්ඨබ්යබ… කුලං…  ණං… ආවාසං… ලාෙං… යසං… පසංසං… 
සුෙං… චීවරං… පිණ්ඩපාතං… යසනාසනං…
ගිලානපච්චයයෙසජ්ජපරික්ොරං…කාමධාතුං… රූපධාතුං…අරූපධාතුං … 
කාමෙවං… රූපෙවං… අරූපෙවං… සඤ්ඤාෙවං… අසඤ්ඤාෙවං…
යනවසඤ්ඤානාසඤ්ඤාෙවං… එකයවොකාරෙවං… චතුයවොකාරෙවං…
පඤ්චයවොකාරෙවං… අතීතං… අනා තං… පච්චුප්පන්නං…
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දිට්ඨසුතමුතවිඤ්ඤාතබ්යබ ධම්යම අසියතො අනිස්සියතො අනල්ලීයනො
අනුප යතො අනජ්යඣොසියතො අනධිමුත්යතො නික්ෙන්යතො නිස්සයටො
විප්පමුත්යතො විසඤ්ඤුත්යතො විමරියාදිකයතන යචතසා විහරතීති – තං
බුද්ධංඅසිතං. 

තාදින්ති ෙ වා පඤ්චහාකායරහි තාදී – ඉට්ඨානිට්යඨ තාදී, චත්තාවීති
තාදී, තිණ්ණාවීතිතාදී, මුත්තාවීතිතාදී, තංනිද්යදසාතාදී. 

කථං ෙ වා ඉට්ඨානිට්යඨ තාදී? ෙ වා ලායෙපි තාදී, අලායෙපි තාදී, 
යයසපි තාදී, අයයසපි තාදී, පසංසායපි තාදී නින්දායපි තාදී, සුයෙපි තාදී, 
දුක්යෙපි තාදී; එකච්යචබාහං න්යධනලිම්යපයයං, එකච්යචබාහංවාසියා
තච්යඡයයං, අමුකස්මිං නත්ථි රාය ො, අමුකස්මිං නත්ථි පටි ං, 
අනුනයපටි විප්පහීයනො උග් ාතිනිග් ාතිවීතිවත්යතො අනුයරොධවියරොධං
සමතික්කන්යතො.එවං ෙ වාඉට්ඨානිට්යඨතාදී. 

කථංෙ වාචත්තාවීතිතාදී? ෙ වතා [ෙ වයතො (සයා.)] රාය ොචත්යතො
වන්යතො මුත්යතො පහීයනො පටිනිස්සට්යඨො, යදොයසො…යප.… යමොයහො…
යකොයධො… උපනායහො… මක්යෙො… පළායසො… ඉස්සා… මච්ඡරියං…
මායා… සායඨයයං… ථම්යෙො… සාරම්යෙො… මායනො… අතිමායනො…
මයදො…පමායදො…සබ්යබකියලසා…සබ්යබදුච්චරිතා…සබ්යබ දරථා…
සබ්යබ පරිළාහා… සබ්යබ සන්තාපා … සබ්බාකුසලාභිසඞ්ොරා චත්තා
වන්තාමුත්තාපහීනාපටිනිස්සට්ඨා.එවංෙ වා චත්තාවීතිතාදී. 

කථං ෙ වා තිණ්ණාවීති තාදී? ෙ වා කායමො ං තිණ්යණො, ෙයවො ං
තිණ්යණො, දිට්යඨො ංතිණ්යණො, අවිජ්යජො ංතිණ්යණො, සබ්බංසංසාරපථං
තිණ්යණො උත්තිණ්යණො නිත්තිණ්යණො අතික්කන්යතො සමතික්කන්යතො
වීතිවත්යතො. යසො වුට්ඨවායසො චිණ්ණචරයණො  තද්යධො  තදියසො
 තයකොටියයො පාලිතබ්රහ්මචරියයො උත්තමදිට්ඨිප්පත්යතො ොවිතමග්ය ො 
පහීනකියලයසො පටිවිද්ධාකුප්යපො සච්ඡිකතනියරොයධො. දුක්ෙං තස්ස
පරිඤ්ඤාතං, සමුදයයො පහීයනො, මග්ය ොොවියතො, නියරොයධොසච්ඡිකයතො, 
අභිඤ්යඤයයංඅභිඤ්ඤාතං, පරිඤ්යඤයයංපරිඤ්ඤාතං, පහාතබ්බංපහීනං, 
ොයවතබ්බං ොවිතං, සච්ඡිකාතබ්බං සච්ඡිකතං. යසො උක්ඛිත්තපළිය ො 
[උක්ඛිත්තපලිය ො (සයා. ක.) මහානි. 6] සංකිණ්ණපරික්යෙො
අබ්බූළ්යහසියකො නිරග් යළො අරියයො පන්නද්ධයජො පන්නොයරො
විසඤ්ඤුත්යතො පඤ්චඞ් විප්පහීයනො ඡළඞ් සමන්නා යතො එකාරක්යෙො
චතුරාපස්යසයනො පනුණ්ණපච්යචකසච්යචො සමවයසට්යඨසයනො
අනාවිලසඞ්කප්යපො පස්සද්ධකායසඞ්ොයරො සුවිමුත්තචිත්යතො 
සුවිමුත්තපඤ්යඤො යකවලී වුසිතවා උත්තමපුරියසො පරමපුරියසො
පරමපත්තිප්පත්යතො.යසො යනවාචිනති, නාපචිනති; අපචිනිත්වාඨියතො යනව
පජහති, න උපාදියති; පජහිත්වා ඨියතො යනව සංසිබ්බති, න උසියනති; 
විසියනත්වා ඨියතො යනව විධූයපති, න සන්ධූයපති; විධූයපත්වා ඨියතො, 
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අයසයෙන සීලක්ෙන්යධන සමන්නා තත්තා ඨියතො, අයසයෙන 
සමාධික්ෙන්යධනසමන්නා තත්තාඨියතො, අයසයෙනපඤ්ඤාක්ෙන්යධන
සමන්නා තත්තා ඨියතො, අයසයෙන විමුත්තික්ෙන්යධන සමන්නා තත්තා
ඨියතො, අයසයෙන විමුත්තිඤාණදස්සනක්ෙන්යධන සමන්නා තත්තා
ඨියතො, සච්චං සම්පටිපාදියිත්වා ඨියතො, එජං සමතික්කමිත්වා ඨියතො, 
කියලසග්ගිං පරියාදියිත්වා ඨියතො, අපරි මනතාය ඨියතො, කටං සමාදාය
ඨියතො, මුත්තපටියසවනතාය ඨියතො, යමත්තාය පාරිසුද්ධියා ඨියතො, 
කරුණාය පාරිසුද්ධියා ඨියතො, මුදිතාය පාරිසුද්ධියා ඨියතො, උයපක්ොය
පාරිසුද්ධියා ඨියතො, අච්චන්තපාරිසුද්ධියා ඨියතො, අතම්මයතාය පාරිසුද්ධියා
ඨියතො, විමුත්තත්තා ඨියතො, සන්තුසිතත්තාඨියතො, ෙන්ධපරියන්යතඨියතො, 
ධාතුපරියන්යත ඨියතො, ආයතනපරියන්යත ඨියතො,  තිපරියන්යත ඨියතො, 
උපපත්තිපරියන්යත ඨියතො, පටිසන්ධිපරියන්යත ඨියතො, ෙවපරියන්යත
ඨියතො, සංසාරපරියන්යත ඨියතො, වට්ටපරියන්යත ඨියතො, අන්තියම ෙයව
ඨියතො, අන්තියමසමුස්සයයඨියතො, අන්තිමයදහධයරොෙ වා. 

‘‘තස්සායං පච්ඡිමයකොෙයවො, චරියමොයං සමුස්සයයො; 
ජාතිමරණසංසායරො, නත්ථිතස්සපුනබ්ෙයවො’’ති. 

එවං ෙ වාතිණ්ණාවීතිතාදී. 

කථං ෙ වා මුත්තාවීති තාදී? ෙ වයතො රා ා චිත්තං මුත්තං විමුත්තං
සුවිමුත්තං, යදොසා චිත්තං… යමොහා චිත්තං… යකොධා… උපනාහා… 
මක්ො… පළාසා… ඉස්සාය… මච්ඡරියා… මායාය… සායඨයයා…
ථම්ො… සාරම්ො… මානා… අතිමානා… මදා… පමාදා…
සබ්බකියලයසහි…සබ්බදුච්චරියතහි…සබ්බදරයථහි… සබ්බපරිළායහහි…
සබ්බසන්තායපහි… සබ්බාකුසලාභිසඞ්ොයරහි චිත්තං මුත්තං විමුත්තං
සුවිමුත්තං.එවංෙ වාමුත්තාවීතිතාදී. 

කථං ෙ වා තංනිද්යදසා තාදී? ෙ වා සීයල සති සීලවාති තංනිද්යදසා 
තාදී, සද්ධාය සති සද්යධොති තංනිද්යදසා තාදී, වීරියය සති වීරියවාති
තංනිද්යදසා තාදී, සතියා සති සතිමාති තංනිද්යදසා තාදී, සමාධිස්මිං සති
සමාහියතොතිතංනිද්යදසා තාදී, පඤ්ඤායසතිපඤ්ඤවාතිතංනිද්යදසාතාදී, 
විජ්ජායසතියතවිජ්යජොති තංනිද්යදසාතාදී, අභිඤ්ඤාය සතිඡළභිඤ්යඤොති
තංනිද්යදසා තාදී, දසබයල සති දසබයලොති තංනිද්යදසා තාදී. එවං ෙ වා
තංනිද්යදසාතාදීති–තං බුද්ධංඅසිතංතාදිං. 

අකුහං  ණිමා තන්ති. අකුයහොති තීණි කුහනවත්ථූනි –
පච්චයපටියසවනසඞ්ොතං කුහනවත්ථු, ඉරියාපථසඞ්ොතං කුහනවත්ථු, 
සාමන්තජප්පනසඞ්ොතං කුහනවත්ථු. 

කතමං පච්චයපටියසවනසඞ්ොතං කුහනවත්ථු? ඉධ  හපතිකා භික්ඛුං 
නිමන්යතන්ති චීවරපිණ්ඩපාතයසනාසනගිලානපච්චයයෙසජ්ජපරික්ොයරහි.
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පටුන 

යසො පාපිච්යඡො ඉච්ඡාපකයතො අත්ථියකො [අතිත්තියකො (සී.), ඉත්ථියකො
(සයා.), පුරායෙදසුත්තනිද්යදයස පාඨනානත්තං නත්ථි] 
චීවරපිණ්ඩපාතයසනාසනගිලානපච්චයයෙසජ්ජපරික්ොරානං
භියයයොකමයතං උපාදාය චීවරං පච්චක්ොති, පිණ්ඩපාතං පච්චක්ොති, 
යසනාසනංපච්චක්ොති, ගිලානපච්චයයෙසජ්ජපරික්ොරංපච්චක්ොති.යසො
එවමාහ–‘‘කිංසමණස්සමහග්ය න චීවයරන!එතංසාරුප්පං, යංසමයණො
සුසානාවාසඞ්කාරකූටාවාපාපණිකාවානන්තකානි උච්චිනිත්වාසඞ් ාටිං
කරිත්වාධායරයය.කිංසමණස්සමහග්ය නපිණ්ඩපායතන!එතං සාරුප්පං, 
යං සමයණො උඤ්ඡාචරියාය පිණ්ඩියායලොයපන ජීවිතං කප්යපයය. කිං
සමණස්ස මහග්ය න යසනාසයනන! එතං සාරුප්පං, යං සමයණො 
රුක්ෙමූලියකො වා අස්ස යසොසානියකො වා අබ්යෙොකාසියකො වා. කිං
සමණස්ස මහග්ය න ගිලානපච්චයයෙසජ්ජපරික්ොයරන! එතං සාරුප්පං, 
යංසමයණොපූතිමුත්යතනහරිතකීෙණ්යඩන ඔසධංකයරයයා’’තිතදුපාදාය
ලූෙං චීවරං ධායරති, ලූෙං පිණ්ඩපාතං පරිභුඤ්ජති, ලූෙං යසනාසනං
පටියසවති, ලූෙං ගිලානපච්චයයෙසජ්ජපරික්ොරං පටියසවති. තයමනං 
 හපතිකා එවං ජානන්ති – ‘‘අයං සමයණො අප්පිච්යඡො සන්තුට්යඨො 
පවිවිත්යතො අසංසට්යඨො ආරද්ධවීරියයො ධුතවායදො’’ති භියයයො භියයයො
නිමන්යතන්ති චීවරපිණ්ඩපාතයසනාසනගිලානපච්චයයෙසජ්ජපරික්ොයරහි. 
යසො එවමාහ – ‘‘තිණ්ණං සම්මුඛීොවා සද්යධොකුලපුත්යතො බහුං පුඤ්ඤං
පසවති, සද්ධාය සම්මුඛීොවා සද්යධො කුලපුත්යතො බහුං පුඤ්ඤං පසවති, 
යදයයධම්මස්ස සම්මුඛීොවා සද්යධො කුලපුත්යතො බහුං පුඤ්ඤං පසවති, 
දක්ඛියණයයානං සම්මුඛීොවා සද්යධො කුලපුත්යතො බහුං පුඤ්ඤං පසවති.
තුම්හාකඤ්යචවායං සද්ධා අත්ථි, යදයයධම්යමො ච සංවිජ්ජති, අහඤ්ච
පටිග් ාහයකො. සයච අහං න පටිග් යහස්සාමි, එවං තුම්යහ පුඤ්යඤන
පරිබාහිරා [පටිබාහිරා (ක.)] ෙවිස්සථ, න ම්හං ඉමිනා අත්යථො, අපි ච
තුම්හාකංයයව අනුකම්පාය පටිග් ණ්හාමී’’ති. තදුපාදාය බහුම්පි චීවරං
පටිග් ණ්හාති [පටි ණ්හති (සී.)], බහුම්පි පිණ්ඩපාතං පටිග් ණ්හාති, 
බහුම්පියසනාසනංපටිග් ණ්හාති, බහුම්පිගිලානපච්චයයෙසජ්ජපරික්ොරං 
පටිග් ණ්හාති.යාඑවරූපාොකුටිකාොකුටියංකුහනාකුහායනාකුහිතත්තං
–ඉදං පච්චයපටියසවනසඞ්ොතංකුහනවත්ථු. 

කතමං ඉරියාපථසඞ්ොතං කුහනවත්ථු? ඉයධකච්යචො පාපිච්යඡො 
ඉච්ඡාපකයතො සම්ොවනාධිප්පායයො, ‘‘එවං මං ජයනො සම්ොයවස්සතී’’ති
 මනං සණ්ඨයපති, ඨානං සණ්ඨයපති, නිසජ්ජං සණ්ඨයපති, සයනං
සණ්ඨයපති, පණිධාය ච්ඡති, පණිධාය තිට්ඨති, පණිධායනිසීදති, පණිධාය
යසයයං කප්යපති, සමාහියතො විය  ච්ඡති, සමාහියතො විය තිට්ඨති, 
සමාහියතොවියනිසීදති, සමාහියතොවියයසයයං කප්යපති, ආපාථකජ්ඣායීව
යහොති. යා එවරූපා ඉරියාපථස්ස ආඨපනා ඨපනා සණ්ඨපනා ොකුටිකා
ොකුටියං කුහනා කුහායනා කුහිතත්තං – ඉදං ඉරියාපථසඞ්ොතං
කුහනවත්ථු. 
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කතමං සාමන්තජප්පනසඞ්ොතං කුහනවත්ථු? ඉයධකච්යචො පාපිච්යඡො 
ඉච්ඡාපකයතො සම්ොවනාධිප්පායයො ‘‘එවං මං ජයනො සම්ොයවස්සතී’’ති, 
අරියධම්මසන්නිස්සිතං වාචං ොසති. ‘‘යයො එවරූපං චීවරං ධායරති යසො
සමයණො මයහසක්යෙො’’ති ෙණති; ‘‘යයො එවරූපං පත්තං ධායරති…
යලොහථාලකං ධායරති… ධම්මකරණං [ධම්මකරකං (සී. සයා.)
අභිධානප්පදීපිකාභිනවනිස්සයං ඔයලොයකතබ්බං] ධායරති… පරිස්සාවනං
ධායරති… කුඤ්චිකං ධායරති… උපාහනං ධායරති… කායබන්ධනං
ධායරති… ආයයො ං ධායරති, යසො සමයණො මයහසක්යෙො’’ති ෙණති; 
‘‘යස්ස එවරූයපො උපජ්ඣායයො යසො සමයණො මයහසක්යෙො’’ති ෙණති; 
‘‘යස්ස එවරූයපො ආචරියයො… එවරූපා සමානුපජ්ඣායකා…
සමානාචරියකා… මිත්තා… සන්දිට්ඨා… සම්ෙත්තා… සහායා, යසො
සමයණො මයහසක්යෙො’’ති ෙණති; ‘‘යයො එවරූයප විහායර වසති, යසො
සමයණො මයහසක්යෙො’’ති ෙණති; ‘‘යයො එවරූයප අඩ් යයොය  වසති…
පාසායදවසති…හම්මියයවසති…ගුහායංවසති…යලයණවසති… කුටියා
වසති… කූටා ායර වසති… අට්යට වසති … මායළ වසති… උද්දණ්යඩ
වසති… උපට්ඨානසාලායං වසති… මණ්ඩයප වසති… රුක්ෙමූයල වසති, 
යසොසමයණොමයහසක්යෙො’’තිෙණති. 

අථ වා යකොරජිකයකොරජියකො, ොකුටිකොකුටියකො, කුහකකුහයකො, 
ලපකලපයකො, මුෙසම්ොවියතො ‘‘අයං සමයණො ඉමාසං එවරූපානං
විහාරසමාපත්තීනං ලාභී’’ති. තාදිසං  ම්භීරං ගූළ්හං නිපුණං පටිච්ඡන්නං
යලොකුත්තරංසුඤ්ඤතාපටිසඤ්ඤුත්තංකථං කයථති.යාඑවරූපාොකුටිකා
ොකුටියං කුහනා කුහායනා කුහිතත්තං – ඉදං සාමන්තජප්පනසඞ්ොතං
කුහනවත්ථු. බුද්ධස්ස ෙ වයතො ඉමානි තීණි කුහනවත්ථූනි පහීනානි
සමුච්ඡින්නානි වූපසන්තානි පටිපස්සද්ධානි අෙබ්බුප්පත්තිකානි 
ඤාණග්ගිනාදඩ් ානි.තස්මාබුද්යධොඅකුයහොති–අකුහං. 

 ණිමා තන්ති.  ණීති  ණී ෙ වා.  ණාචරියයොති  ණී,  ණස්ස
සත්ථාති  ණී,  ණං පරිහරතීති  ණී,  ණං ඔවදතීති  ණී,  ණං
අනුසාසතීති ණී, විසාරයදො ණංඋපසඞ්කමතීති  ණී,  ණස්සසුස්සූසති
යසොතං ඔදහති අඤ්ඤා චිත්තං උපට්ඨයපතීති  ණී,  ණං අකුසලා 
වුට්ඨායපත්වා කුසයල පතිට්ඨායපතීති  ණී, භික්ඛු ණස්ස  ණී, 
භික්ඛුනී ණස්ස  ණී, උපාසක ණස්ස  ණී, උපාසිකා ණස්ස  ණී, 
රාජ ණස්ස  ණී, ෙත්තිය ණස්ස  ණී, බ්රාහ්මණ ණස්ස  ණී, 
යවස්ස ණස්ස  ණී, සුද්ද ණස්ස  ණී, බ්රහ්ම ණස්ස  ණී, යදව ණස්ස

 ණී, සඞ්ඝං [සං  ණස්ස ණී(සී.)]  ණිං  ණාචරියං. ආ තන්තිඋප තං
සමුප තං සමුපපන්නං [සම්පත්තං (බහූසු)] සඞ්කස්සන රන්ති – අකුහං
 ණිමා තං. 
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බහූනමිධ බද්ධානන්ති. බහූනං ෙත්තියානං බ්රාහ්මණානං යවස්සානං

සුද්දානං  හට්ඨානං පබ්බජිතානං යදවානං මනුස්සානං. බද්ධානන්ති
බද්ධානංබද්ධචරානංපරිචාරකානංසිස්සානන්ති– බහූනමිධබද්ධානං. 

අත්ථි පඤ්යහන ආ මන්ති. පඤ්යහන අත්ථියකො ආ යතොම්හි 
[අත්ථිකාම්හ ආ තා (සී. ක.) එවමීදියසසු ද්වීසු පයදසුපි බහුවචයනන], 
පඤ්හං පුච්ඡිතුකායමො ආ යතොම්හි, පඤ්හං යසොතුකායමො ආ යතොම්හීති.
එවම්පි අත්ථි පඤ්යහන ආ මං. අථ වා පඤ්හත්ථිකානං පඤ්හං
පුච්ඡිතුකාමානං පඤ්හං යසොතුකාමානං ආ මනං අභික්කමනං 
උපසඞ්කමනංපයිරුපාසනං [පයිරුපාසනා(සයා.ක.)] සියා අත්ථීති.එවම්පි
අත්ථි පඤ්යහන ආ මං. අථ වා පඤ්හා යමො තු්හං අත්ථි, ත්වම්පි පහු 
[ඉමානි තීණි පදානි නත්ථි සයා. යපොත්ථයක], ත්වමසි අලමත්යථො මයා
පුච්ඡිතං කයථතුං විසජ්යජතුං ‘‘වහස්යසතං ොර’’න්ති. එවම්පි අත්ථි
පඤ්යහනආ මං. 

යතනාහ යථයරොසාරිපුත්යතො– 

‘‘තං බුද්ධංඅසිතංතාදිං, අකුහං  ණිමා තං; 
බහූනමිධබද්ධානං, අත්ථිපඤ්යහනආ ම’’න්ති. 
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භික්ඛුයනොවිජිගුච්ඡයතො, භජයතො රිත්තමාසනං; 

රුක්ෙමූලංසුසානංවා, පබ්බතානංගුහාසු වා. 

භික්ඛුයනො විජිගුච්ඡයතොති. භික්ඛුයනොති පුථුජ්ජනකලයාණස්ස වා

භික්ඛුයනොයසක්ෙස්සවා භික්ඛුයනො. විජිගුච්ඡයතොතිජාතියා විජිගුච්ඡයතො, 
ජරාය… බයාධිනා… මරයණන… යසොයකහි… පරියදයවහි… දුක්යෙහි…
යදොමනස්යසහි… උපායායසහි විජිගුච්ඡයතො, යනරයියකන දුක්යෙන…
තිරච්ඡානයයොනියකන දුක්යෙන… යපත්තිවිසයියකන දුක්යෙන…
මානුසියකන [මානුසයකන (සී. සයා.) මහානි. 171] දුක්යෙන…
 බ්යෙොක්කන්තිමූලයකන දුක්යෙන…  බ්ෙට්ඨිතිමූලයකන දුක්යෙන… 
 බ්ෙවුට්ඨානමූලයකන දුක්යෙන… ජාතස්සූපනිබන්ධයකන දුක්යෙන…
ජාතස්ස පරායධයයයකන දුක්යෙන… අත්තූපක්කයමන දුක්යෙන…
පරූපක්කයමන දුක්යෙන… දුක්ෙදුක්යෙන… සඞ්ොරදුක්යෙන … 
විපරිණාමදුක්යෙන… චක්ඛුයරොය න දුක්යෙන… යසොතයරොය න
දුක්යෙන…  ානයරොය න දුක්යෙන… ජිව්හායරොය න දුක්යෙන…
කායයරොය න දුක්යෙන… සීසයරොය න දුක්යෙන… කණ්ණයරොය න
දුක්යෙන… මුෙයරොය න දුක්යෙන… දන්තයරොය න දුක්යෙන… 
කායසන… සායසන… පිනායසන… ඩායහන… ජයරන…
කුච්ඡියරොය න… මුච්ඡාය… පක්ෙන්දිකාය… සූලාය… විසූචිකාය…
කුට්යඨන…  ණ්යඩන… කිලායසන… යසොයසන… අපමායරන…



ඛුද්දකනිකායය මහානිද්යදසපාළි අට්ඨකවග්ය ො 
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පටුන 

දද්දුයා… කණ්ඩුයා…කච්ඡුයා…රෙසාය…විතච්ඡිකාය…යලොහියතන…
පිත්යතන… මධුයමයහන… අංසාය… පිළකාය… ෙ න්දයලන…
පිත්තසමුට්ඨායනන ආබායධන… යසම්හසමුට්ඨායනන ආබායධන… 
වාතසමුට්ඨායනන ආබායධන… සන්නිපාතියකන ආබායධන…
උතුපරිණාමයජන ආබායධන… විසමපරිහාරයජන ආබායධන…
ඔපක්කමියකන ආබායධන… කම්මවිපාකයජන ආබායධන… සීයතන…
උණ්යහන… ජි ච්ඡාය… පිපාසාය… උච්චායරන … පස්සායවන…
ඩංසමකසවාතාතපසරීසපසම් ස්යසන දුක්යෙන… මාතුමරයණන
දුක්යෙන…පිතුමරයණනදුක්යෙන…ොතුමරයණන…ෙගිනිමරයණන… 
පුත්තමරයණන … ධීතුමරයණන…ඤාතිබයසයනන…යෙො බයසයනන… 
යරො බයසයනන… සීලබයසයනන… දිට්ඨිබයසයනන දුක්යෙන
විජිගුච්ඡයතොඅට්ටීයයතොහරායයතො ජිගුච්ඡයතොති–භික්ඛුයනොවිජිගුච්ඡයතො. 

භජයතො රිත්තමාසනන්ති. ආසනංං වුච්චති යත්ථ නිසීදති – මඤ්යචො
පීඨං භිසි තට්ටිකා චම්මෙණ්යඩො තිණසන්ථායරො පණ්ණසන්ථායරො
පලාලසන්ථායරො [පලාසසන්ථායරො (සී. සයා.)]. තං ආසනං
අසප්පායරූපදස්සයනන රිත්තං විවිත්තං පවිවිත්තං, 
අසප්පායසද්දස්සවයනන රිත්තං විවිත්තං පවිවිත්තං, අසප්පායයහි පඤ්චහි
කාමගුයණහි රිත්තං විවිත්තං පවිවිත්තං. තං පවිවිත්තං ආසනං ෙජයතො
සම්ෙජයතො යසවයතො නියසවයතො සංයසවයතො පටියසවයතොති – ෙජයතො
රිත්තමාසනං. 

රුක්ෙමූලං සුසානං වාති. රුක්ෙමූලංයයව රුක්ෙමූලං, සුසානංයයව

සුසානන්ති–රුක්ෙමූලංසුසානංවා. පබ්බතානංගුහාසුවාති.පබ්බතායයව
පබ්බතා, කන්දරායයවකන්දරා, ගිරිගුහායයවගිරිගුහා.පබ්බතන්තරිකායයො
වුච්චන්තිපබ්බතපබ්ොරාති–පබ්බතානං ගුහාසුවා. 

යතනාහයථයරොසාරිපුත්යතො– 

‘‘භික්ඛුයනොවිජිගුච්ඡයතො, ෙජයතොරිත්තමාසනං; 
රුක්ෙමූලංසුසානංවා, පබ්බතානංගුහාසුවා’’ති. 

194. 

උච්ොවයෙසු සෙයනසු, කිවන්යතො [ගීවන්යතො (සයා.)

යමොග් ල්ලානබයාකරණංඔයලොයකතබ්බං] තත්ථයභ වා; 

යෙහිභික්ඛුනයවයධෙය, නිග්යඝොයස සෙනාසයන. 

උච්ොවයෙසු සෙයනසූති. උච්ොවයෙසූති උච්චාවයචසු හීනප්පණීයතසු
යඡකපාපයකසු.සයනංවුච්චතියසනාසනංවිහායරොඅඩ් යයොය ොපාසායදො

හම්මියං ගුහාති – උච්චාවයචසු සයයනසු. කිවන්යතො තත්ථ යභ වාති. 

කිවන්යතොති කිවන්යතො [කුවන්යතො (සී.), ගීවන්යතො (සයා.)] කූජන්යතො
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නදන්යතොසද්දංකයරොන්යතො.අථවා කිවන්යතොතිකතිකිත්තකාකීවතකා

කීවබහුකායත. යභ වාතිසීහාබයග් ා දීපීඅච්ඡාතරච්ඡා යකොකාමහිංසා 
හත්ථී අහි විච්ඡිකා සතපදී, යචොරා වා අස්සු මානවා වා කතකම්මා වා 
අකතකම්මාවාති–කිවන්යතොතත්ථයෙරවා. 

යෙ හි භික්ඛු න යවයධෙයාති. යෙ හීති යය හි යෙරයව පස්සිත්වා වා
සුණිත්වාවානයවයධයය නප්පයවයධයයනසම්පයවයධයයනතයසයයන
උත්තයසයය න පරිත්තයසයයනොයයයයනසන්තාසංආපජ්යජයය, අභීරූ
අස්ස අච්ඡම්භී අනුත්රාසී අපලායී, පහීනෙයයෙරයවො වි තයලොමහංයසො
විහයරයයාති–යයහිභික්ඛුන යවයධයය. 

නිග්යඝොයස සෙනාසයනති. අප්පසද්යද අප්පනිග්ය ොයස විජනවායත
මනුස්සරාහස්යසයයයකපටිසල්ලානසාරුප්යපයසනාසයනති– නිග්ය ොයස
සයනාසයන. 

යතනාහ යථයරොසාරිපුත්යතො– 

‘‘උච්චාවයචසුසයයනසු, කිවන්යතොතත්ථයෙරවා; 
යයහිභික්ඛුනයවයධයය, නිග්ය ොයසසයනාසයන’’ති. 

195. 

කතිපරිස්සොයලොයක,  ච්ඡයතොඅ තං දිසං; 

යෙභික්ඛුඅභිසම්භයව, පන්තම්හි සෙනාසයන. 

කති පරිස්සො යලොයකති. කතීති කති කිත්තකා කීවතකා කීවබහුකා. 

පරිස්සොති ද්යව පරිස්සයා – පාකටපරිස්සයා ච පටිච්ඡන්නපරිස්සයා ච.
කතයම පාකටපරිස්සයා? සීහා බයග් ා දීපී අච්ඡා තරච්ඡා යකොකා මහිංසා
හත්ථී අහි විච්ඡිකා සතපදී, යචොරා වා අස්සු මානවා වා කතකම්මා වා
අකතකම්මා වා, චක්ඛුයරොය ො යසොතයරොය ො  ානයරොය ො ජිව්හායරොය ො
කායයරොය ො සීසයරොය ො කණ්ණයරොය ො මුෙයරොය ො දන්තයරොය ො
කායසො සායසො පිනායසො ඩායහො ජයරො කුච්ඡියරොය ො මුච්ඡා පක්ෙන්දිකා
සූලා විසූචිකා කුට්ඨං  ණ්යඩො කිලායසො යසොයසො අපමායරො දද්දු කණ්ඩු
කච්ඡුරෙසාවිතච්ඡිකායලොහිතංපිත්තං මධුයමයහොඅංසාපිළකාෙ න්දලා, 
පිත්තසමුට්ඨානාආබාධා…යප.… සීතං උණ්හං ජි ච්ඡා පිපාසා උච්චායරො
පස්සායවො ඩංසමකසවාතාතපසරීසපසම් ස්සා – ඉයම වුච්චන්ති 
පාකටපරිස්සයා. 

කතයම පටිච්ඡන්නපරිස්සයා? කායදුච්චරිතං වචීදුච්චරිතං 
මයනොදුච්චරිතං කාමච්ඡන්දනීවරණං බයාපාදනීවරණං ථිනමිද්ධනීවරණං 
උද්ධච්චකුක්කුච්චනීවරණං විචිකිච්ඡානීවරණං රාය ො යදොයසො යමොයහො
යකොයධො උපනායහො මක්යෙො පළායසො ඉස්සා මච්ඡරියං මායා සායඨයයං
ථම්යෙො සාරම්යෙො මායනො අතිමායනො මයදො පමායදො, සබ්යබ කියලසා
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සබ්යබ දුච්චරිතා සබ්යබ දරථා සබ්යබ පරිළාහා සබ්යබ සන්තාපා 
සබ්බාකුසලාභිසඞ්ොරා–ඉයමවුච්චන්තිපටිච්ඡන්නපරිස්සයා. 

පරිස්සොති යකනට්යඨනපරිස්සයා? පරිසහන්තීතිපරිස්සයා, පරිහානාය 
සංවත්තන්තීතිපරිස්සයා, තත්රාසයාතිපරිස්සයා. 

කථං පරිසහන්තීති පරිස්සයා? යත පරිස්සයා තං පුග් ලං සහන්ති
පරිසහන්ති අභිෙවන්ති අජ්යඣොත්ථරන්ති පරියාදියන්ති මද්දන්ති. එවං
පරිසහන්තීති–පරිස්සයා. 

කථං පරිහානාය සංවත්තන්තීති පරිස්සයා? යත පරිස්සයා කුසලානං
ධම්මානං අන්තරායාය පරිහානාය සංවත්තන්ති. කතයමසං කුසලානං 
ධම්මානං? සම්මාපටිපදාය අනුයලොමපටිපදාය අපච්චනීකපටිපදාය
අවිරුද්ධපටිපදාය අන්වත්ථපටිපදාය ධම්මානුධම්මපටිපදාය සීයලසු
පරිපූරකාරිතාය ඉන්ද්රියයසු ගුත්තද්වාරතාය යෙොජයන මත්තඤ්ඤුතාය 
ජා රියානුයයො ස්ස සතිසම්පජඤ්ඤස්ස චතුන්නං සතිපට්ඨානානං
ොවනානුයයො ස්ස චතුන්නං සම්මප්පධානානං චතුන්නං ඉද්ධිපාදානං
පඤ්චන්නං ඉන්ද්රියානං පඤ්චන්නං බලානං සත්තන්නං යබොජ්ඣඞ් ානං
අරියස්ස අට්ඨඞ්ගිකස්ස මග් ස්ස ොවනානුයයො ස්ස – ඉයමසං කුසලානං 
ධම්මානං අන්තරායාය පරිහානාය සංවත්තන්ති. එවං පරිහානාය
සංවත්තන්තීති– පරිස්සයා. 

කථං තත්රාසයාති පරිස්සයා? තත්යථයත පාපකා අකුසලා ධම්මා 
උප්පජ්ජන්ති අත්තොවසන්නිස්සයා. යථා බියල බිලාසයා පාණා සයන්ති, 
දයක දකාසයා පාණා සයන්ති, වයන වනාසයා පාණා සයන්ති, රුක්යෙ
රුක්ොසයා පාණා සයන්ති; එවයමව තත්යථයත පාපකා අකුසලා ධම්මා
උප්පජ්ජන්තිඅත්තොවසන්නිස්සයාති.එවම්පි තත්රාසයාති–පරිස්සයා. 

වුත්තඤ්යහතං ෙ වතා – 

‘‘සාන්යතවාසියකො, භික්ෙයව, භික්ඛුසාචරියයකොදුක්ෙංන ාසු විහරති.
කථඤ්ච, භික්ෙයව, භික්ඛු සාන්යතවාසියකො සාචරියයකො දුක්ෙං න  ාසු
විහරති? ඉධ, භික්ෙයව, භික්ඛුයනො චක්ඛුනා රූපං දිස්වා උප්පජ්ජන්ති
පාපකා අකුසලා ධම්මා සරසඞ්කප්පා සඤ්යඤොජනියා, තයස්ස අන්යතො
වසන්ති අන්වාස්සවන්ති පාපකා අකුසලා ධම්මාති. තස්මා
සාන්යතවාසියකොතිවුච්චති.යතනංසමුදාචරන්ති, සමුදාචරන්තිනං පාපකා
අකුසලාධම්මාති.තස්මාසාචරියයකොතිවුච්චති. 

‘‘පුන චපරං, භික්ෙයව, භික්ඛුයනො යසොයතන සද්දං සුත්වා…යප.… 
 ායනන න්ධං ායිත්වා…ජිව්හායරසංසායිත්වා…කායයනය ොට්ඨබ්බං
ඵුසිත්වා… මනසා ධම්මං විඤ්ඤාය උප්පජ්ජන්ති පාපකා අකුසලා ධම්මා 
සරසඞ්කප්පා සඤ්යඤොජනියා, තයස්ස අන්යතො වසන්ති අන්වාස්සවන්ති
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පාපකා අකුසලා ධම්මාති. තස්මා සාන්යතවාසියකොති වුච්චති. යත නං
සමුදාචරන්ති, සමුදාචරන්ති නං පාපකා අකුසලා ධම්මාති. තස්මා
සාචරියයකොති වුච්චති. එවං යෙො, භික්ෙයව, භික්ඛු සාන්යතවාසියකො
සාචරියයකොදුක්ෙංන ාසුවිහරතී’’ති.එවම්පිතත්රාසයාති– පරිස්සයා. 

වුත්තඤ්යහතංෙ වතා– 

‘‘තයයොයම, භික්ෙයව, අන්තරාමලා අන්තරාඅමිත්තා අන්තරාසපත්තා
අන්තරාවධකා අන්තරාපච්චත්ථිකා. කතයම තයයො? යලොයෙො, භික්ෙයව, 
අන්තරාමයලො අන්තරාඅමිත්යතො අන්තරාසපත්යතො අන්තරාවධයකො 
අන්තරාපච්චත්ථියකො, යදොයසො, භික්ෙයව…යප.… යමොයහො, භික්ෙයව, 
අන්තරාමයලො අන්තරාඅමිත්යතො අන්තරාසපත්යතො අන්තරාවධයකො
අන්තරාපච්චත්ථියකො. ඉයම යෙො, භික්ෙයව, තයයො අන්තරාමලා
අන්තරාඅමිත්තාඅන්තරාසපත්තාඅන්තරාවධකා අන්තරාපච්චත්ථිකා’’. 

‘‘අනත්ථජනයනොයලොයෙො, යලොයෙොචිත්තප්පයකොපයනො; 
ෙයමන්තරයතොජාතං, තංජයනොනාවබුජ්ඣති. 

‘‘ලුද්යධොඅත්ථංනජානාති, ලුද්යධොධම්මංනපස්සති; 
අන්ධන්තමං [අන්ධතමං (සයා. ක.) මහානි. 156; ඉතිවු. 88] තදා
යහොති, යංයලොයෙොසහයතනරං. 

‘‘අනත්ථජනයනොයදොයසො, යදොයසොචිත්තප්පයකොපයනො; 
ෙයමන්තරයතොජාතං, තංජයනොනාවබුජ්ඣති. 

‘‘කුද්යධොඅත්ථංනජානාති, කුද්යධොධම්මංනපස්සති; 
අන්ධන්තමංතදායහොති, යංයදොයසොසහයතනරං. 

‘‘අනත්ථජනයනොයමොයහො, යමොයහොචිත්තප්පයකොපයනො; 
ෙයමන්තරයතොජාතං, තංජයනොනාවබුජ්ඣති. 

‘‘මූළ්යහොඅත්ථංනජානාති, මූළ්යහොධම්මංනපස්සති; 
අන්ධන්තමංතදායහොති, යංයමොයහොසහයතනර’’න්ති. 

එවම්පිතත්රාසයාති–පරිස්සයා.වුත්තඤ්යහතංෙ වතා– 

‘‘තයයො යෙො, මහාරාජ, පුරිසස්ස ධම්මා අජ්ඣත්තං උප්පජ්ජමානා 
උප්පජ්ජන්තිඅහිතායදුක්ොයඅ ාසුවිහාරාය.කතයමතයයො? යලොයෙො යෙො, 
මහාරාජ, පුරිසස්සධම්යමොඅජ්ඣත්තංඋප්පජ්ජමායනොඋප්පජ්ජතිඅහිතාය 
දුක්ොය අ ාසුවිහාරාය; යදොයසො යෙො, මහාරාජ…යප.… යමොයහො යෙො, 
මහාරාජ, පුරිසස්සධම්යමොඅජ්ඣත්තංඋප්පජ්ජමායනො උප්පජ්ජතිඅහිතාය
දුක්ොය අ ාසුවිහාරාය. ඉයම යෙො, මහාරාජ, තයයො පුරිසස්ස ධම්මා
අජ්ඣත්තංඋප්පජ්ජමානාඋප්පජ්ජන්තිඅහිතායදුක්ොය අ ාසුවිහාරායා’’ති. 
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‘‘යලොයෙොයදොයසොචයමොයහොච, පුරිසංපාපයචතසං; 
හිංසන්තිඅත්තසම්භූතා, තචසාරංවසම් ල’’න්ති. 

එවම්පිතත්රාසයාති–පරිස්සයා. 

වුත්තඤ්යහතංෙ වතා– 

‘‘රාය ො ච යදොයසො ච ඉයතොනිදානා, අරතී රතී යලොමහංයසො
ඉයතොජා; 
ඉයතො සමුට්ඨාය මයනොවිතක්කා, කුමාරකා 
ධඞ්කමියවොස්සජන්තී’’ති. 

එවම්පි තත්රාසයාති – පරිස්සයා. යලොයකති මනුස්සයලොයකති – කති
පරිස්සයායලොයක. 

 ච්ඡයතොඅ තංදිසන්ති.අ තාදිසා වුච්චතිඅමතංනිබ්බානං.යයොයසො
සබ්බසඞ්ොරසමයථො සබ්බූපධිපටිනිස්සග්ය ො තණ්හක්ෙයයො විරාය ො
නියරොයධො නිබ්බානං. අ තපුබ්බා සා දිසා න සා දිසා  තපුබ්බා ඉමිනා
දීය නඅද්ධුනා. 

‘‘සමතිත්තිකංඅනවයසසං, යතලපත්තංයථාපරිහයරයය; 
එවංසචිත්තමනුරක්යෙ, පත්ථයායනො [පත්ථයමායනො (සයා.)] දිසං
අ තපුබ්බං’’. 

අ තපුබ්බං දිසංවජයතො  ච්ඡයතොඅභික්කමයතොති –  ච්ඡයතොඅ තං
දිසං. 

යෙ භික්ඛු අභිසම්භයවති. යෙති යය පරිස්සයය අභිසම්ෙයවයය
අභිෙයවයය අජ්යඣොත්ථයරයය පරියාදියයයය මද්යදයයාති – යය භික්ඛු
අභිසම්ෙයව. 

පන්තම්හි සෙනාසයනති. අන්යත පන්යත පරියන්යත යසලන්යත වා
වනන්යත වා නදන්යත වා උදකන්යත වා යත්ථ න කසීයති න වපීයති, 
ජනන්තංඅතික්කමිත්වා මනුස්සානංඅනුපචායරයසනාසයනති–පන්තම්හි
සයනාසයන. 

යතනාහ යථයරොසාරිපුත්යතො– 

‘‘කති පරිස්සයායලොයක,  ච්ඡයතොඅ තංදිසං; 
යයභික්ඛුඅභිසම්ෙයව, පන්තම්හිසයනාසයන’’ති. 

196. 

කයාස්සබයප්පථයෙොඅස්සු, කයාස්සස්සුඉධ ය ොෙ ා; 
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කානිසීලබ්බතානාස්සු, පහිතත්තස්ස භික්ඛුයනො. 

කයාස්ස බයප්පථයෙො අස්සූති. කීදියසන බයප්පයථන සමන්නා යතො
අස්සකිංසණ්ඨියතනකිංපකායරනකිංපටිොය නාති වචීපාරිසුද්ධිංපුච්ඡති.
කතමාවචීපාරිසුද්ධි? ඉධභික්ඛුමුසාවාදංපහායමුසාවාදා පටිවිරයතොයහොති
සච්චවාදී සච්චසන්යධො යථයතො පච්චයියකො අවිසංවාදයකො යලොකස්ස.
පිසුණං වාචං පහාය පිසුණාය වාචාය පටිවිරයතො යහොති, ඉයතො සුත්වා න
අමුත්රඅක්ොතාඉයමසං යෙදාය, අමුත්රවාසුත්වානඉයමසංඅක්ොතාඅමූසං
යෙදාය, ඉති භින්නානං වා සන්ධාතා, සහිතානං වා අනුප්පදාතා
සමග් ාරායමො සමග් රයතො සමග් නන්දී සමග් කරණිං වාචං ොසිතා
යහොති. රුසංවාචංපහාය රුසායවාචායපටිවිරයතො යහොති; යාසාවාචා
යනලා කණ්ණසුො යපමනීයා හදයඞ් මා යපොරී බහුජනකන්තා
බහුජනමනාපා තථාරූපිං වාචං ොසිතා යහොති. සම් ප්පලාපං පහාය
සම් ප්පලාපා පටිවිරයතො යහොති කාලවාදී භූතවාදී අත්ථවාදී ධම්මවාදී
විනයවාදී, නිධානවතිං වාචං ොසිතා යහොති කායලන සාපයදසං
පරියන්තවතිං අත්ථසංහිතං. චතූහි වචීසුචරියතහි සමන්නා යතො
චතුයදොසාප තං වාචං ොසති, බාත්තිංසාය තිරච්ඡානකථායආරයතො අස්ස
විරයතො පටිවිරයතො නික්ෙන්යතො නිස්සයටො විප්පමුත්යතො විසඤ්ඤුත්යතො
විමරියාදිකයතන යචතසා විහරති. දස කථාවත්ථූනි කයථති, යසයයථිදං –
අප්පිච්ඡකථං සන්තුට්ඨිකථං පවියවකකථං අසංසග් කථං වීරියාරම්ෙකථං 
සීලකථං සමාධිකථං පඤ්ඤාකථං විමුත්තිකථං විමුත්තිඤාණදස්සනකථං
සතිපට්ඨානකථං සම්මප්පධානකථං ඉද්ධිපාදකථං ඉන්ද්රියකථං බලකථං
යබොජ්ඣඞ් කථංමග් කථං ලකථං නිබ්බානකථංකයථති. වාචායයයතො
යත්යතො පටියත්යතො ගුත්යතො ය ොපියතො රක්ඛියතො සංවුයතො – අයං
වචීපාරිසුද්ධි. එදිසාය වචීපාරිසුද්ධියා සමන්නා යතො අස්සාති – කයාස්ස
බයප්පථයයොඅස්සු. 

කයාස්සස්සුඉධය ොෙ ාති.කීදියසන ය ොචයරනසමන්නා යතොඅස්ස
කිංසණ්ඨියතන කිංපකායරන කිංපටිොය නාති ය ොචරං පුච්ඡති. අත්ථි
ය ොචයරො, අත්ථිඅය ොචයරො. 

කතයමො අය ොචයරො? ඉයධකච්යචො යවසියාය ොචයරො වා යහොති, 
විධවාය ොචයරො වා යහොති, ථුල්ලකුමාරීය ොචයරො [ථූලකුමාරීය ොචයරො
(සයා. ක.)] වා යහොති, පණ්ඩකය ොචයරො වා යහොති, භික්ඛුනීය ොචයරො වා
යහොති, පානා ාරය ොචයරො වා යහොති, සංසට්යඨො විහරති රාජූහි 
රාජමහාමත්යතහි තිත්ථියයහි තිත්ථියසාවයකහි අනනුයලොමියකන
සංසග්ය න. යානි වා පන තානි කුලානි අස්සද්ධානි අප්පසන්නානි
අයනොපානභූතානි අක්යකොසකපරිොසකානි අනත්ථකාමානි අහිතකාමානි
අ ාසුකාමානි අයයො ක්යෙමකාමානි භික්ඛූනං භික්ඛුනීනං උපාසකානං
උපාසිකානං, තථාරූපානිකුලානියසවතිෙජතිපයිරුපාසති – අයං වුච්චති 
අය ොචයරො. 
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අථ වා අන්තර රං පවිට්යඨො වීථිං පටිපන්යනො අසංවුයතො  ච්ඡති, 
හත්ථිං ඔයලොයකන්යතො, අස්සං ඔයලොයකන්යතො, රථං ඔයලොයකන්යතො, 
පත්තිං ඔයලොයකන්යතො, ඉත්ථියයො ඔයලොයකන්යතො, පුරියස
ඔයලොයකන්යතො, කුමාරිකායයො ඔයලොයකන්යතො, කුමාරයක 
ඔයලොයකන්යතො, අන්තරාපණං ඔයලොයකන්යතො,  රමුොනි
ඔයලොයකන්යතො, උද්ධං ඔයලොයකන්යතො [උල්යලොයකන්යතො (සී. ක.)
මහානි. 157 නත්ථි පාඨනානත්තං], අයධො ඔයලොයකන්යතො, දිසාවිදිසං
වියපක්ෙමායනො ච්ඡති–අයම්පිවුච්චතිඅය ොචයරො. 

අථවාචක්ඛුනාරූපංදිස්වානිමිත්තග් ාහීයහොති අනුබයඤ්ජනග් ාහී.
යත්වාධිකරණයමනං…යප.… මනින්ද්රියං අසංවුතං විහරන්තං අභිජ්ඣා
යදොමනස්සා පාපකා අකුසලා ධම්මා අන්වාස්සයවයයං, තස්ස න සංවරාය 
පටිපජ්ජති, නරක්ෙතිමනින්ද්රියංමනින්ද්රියයනසංවරංආපජ්ජති–අයම්පි 
වුච්චතිඅය ොචයරො. 

යථා වා පයනයක යෙොන්යතො සමණබ්රාහ්මණා සද්ධායදයයානි
යෙොජනානි භුඤ්ජිත්වා යත එවරූපං විසූකදස්සනං අනුයුත්තා විහරන්ති, 
යසයයථිදං – නච්චං ගීතං වාදිතං යපක්ෙං අක්ොනං පාණිස්සරං යවතාළං
කුම්ෙථූණං යසොෙනකං චණ්ඩාලං වංසං යධොවනං හත්ථියුද්ධං අස්සයුද්ධං
මහිංසයුද්ධං උසෙයුද්ධං අජයුද්ධං යමණ්ඩයුද්ධං කුක්කුටයුද්ධං
වට්ටකයුද්ධං දණ්ඩයුද්ධං මුට්ඨියුද්ධං නිබ්බුද්ධං උයයයොධිකං බලග් ං
යසනාබූහංඅනීකදස්සනංඉතිවාඉති, එවරූපංවිසූකදස්සනං අනුයුත්යතො
යහොති–අයම්පිවුච්චතිඅය ොචයරො. 

පඤ්චපිකාමගුණාඅය ොචරා.වුත්තඤ්යහතංෙ වතා–‘‘මා, භික්ෙයව, 
අය ොචයරචරථපරවිසයය.අය ොචයර, භික්ෙයව, චරතංපරවිසයයලච්ඡති
මායරො ඔතාරං, ලච්ඡති මායරො ආරම්මණං. යකො ච, භික්ෙයව, භික්ඛුයනො
අය ොචයරො පරවිසයයො? යදිදං පඤ්ච කාමගුණා. කතයම පඤ්ච? 
චක්ඛුවිඤ්යඤයයා රූපා ඉට්ඨා කන්තා මනාපා පියරූපා කාමූපසංහිතා 
රජනීයා, යසොතවිඤ්යඤයයා සද්දා…  ානවිඤ්යඤයයා  න්ධා…
ජිව්හාවිඤ්යඤයයා රසා… කායවිඤ්යඤයයා ය ොට්ඨබ්බා ඉට්ඨා කන්තා
මනාපාපියරූපා කාමූපසංහිතාරජනීයා.අයංවුච්චති, භික්ෙයව, භික්ඛුයනො
අය ොචයරොපරවිසයයො’’–අයම්පි වුච්චතිඅය ොචයරො. 

කතයමො ය ොචයරො? ඉධ භික්ඛු න යවසියාය ොචයරො යහොති, න
විධවාය ොචයරො යහොති, න ථුල්ලකුමාරීය ොචයරො යහොති, න
පණ්ඩකය ොචයරො යහොති, න භික්ඛුනීය ොචයරො යහොති, න 
පානා ාරය ොචයරො යහොති, අසංසට්යඨො විහරති රාජූහි රාජමහාමත්යතහි
තිත්ථියයහි තිත්ථියසාවයකහිඅනනුයලොමියකන සංසග්ය න.යානිවාපන
තානි කුලානි සද්ධානි පසන්නානි ඔපානභූතානි කාසාවපජ්යජොතානි
ඉසිවාතපටිවාතානි අත්ථකාමානි හිතකාමානි  ාසුකාමානි
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යයො ක්යෙමකාමානි භික්ඛූනං භික්ඛුනීනං උපාසකානං උපාසිකානං, 
තථාරූපානිකුලානියසවතිෙජතිපයිරුපාසති–අයම්පිවුච්චතිය ොචයරො. 

අථවාභික්ඛුඅන්තර රංපවිට්යඨොවීථිංපටිපන්යනොසංවුයතො  ච්ඡති, 
න හත්ථිං ඔයලොයකන්යතො, න අස්සං ඔයලොයකන්යතො, න රථං
ඔයලොයකන්යතො, න පත්තිං ඔයලොයකන්යතො…යප.… න දිසාවිදිසං
වියපක්ෙමායනො ච්ඡති–අයම්පිවුච්චතිය ොචයරො. 

අථ වා භික්ඛු චක්ඛුනා රූපං දිස්වා න නිමිත්තග් ාහී යහොති…යප.…
මනින්ද්රියයසංවරං ආපජ්ජති–අයම්පිවුච්චතිය ොචයරො. 

යථා වා පයනයක යෙොන්යතො සමණබ්රාහ්මණා සද්ධායදයයානි
යෙොජනානි භුඤ්ජිත්වා යත එවරූපං විසූකදස්සනං අනනුයුත්තා විහරන්ති, 
යසයයථිදං – නච්චං ගීතං වාදිතං…යප.… අනීකදස්සනං ඉති වා ඉති, 
එවරූපාවිසූකදස්සනාපටිවිරයතොයහොති– අයම්පිවුච්චතිය ොචයරො. 

චත්තායරොපි සතිපට්ඨානා ය ොචයරො. වුත්තඤ්යහතං ෙ වතා –
‘‘ය ොචයර, භික්ෙයව, චරථසයකයපත්තියකවිසයය.ය ොචයර, භික්ෙයව, 
චරතංසයකයපත්තියකවිසයයන ලච්ඡතිමායරොඔතාරං, නලච්ඡතිමායරො
ආරම්මණං. යකො ච, භික්ෙයව, භික්ඛුයනො ය ොචයරො සයකො යපත්තියකො
විසයයො? යදිදංචත්තායරොසතිපට්ඨානා.කතයමචත්තායරො? ඉධ, භික්ෙයව, 
භික්ඛු කායය කායානුපස්සී විහරති, යවදනාසු…යප. … චිත්යත…යප.… 
ධම්යමසුධම්මානුපස්සීවිහරතිආතාපීසම්පජායනොසතිමාවියනයයයලොයක 
අභිජ්ඣායදොමනස්සං. අයං වුච්චති, භික්ෙයව, භික්ඛුයනො ය ොචයරො සයකො
යපත්තියකො විසයයො – අයම්පි වුච්චති ය ොචයරො. එදියසන ය ොචයරන
සමන්නා යතොඅස්සා’’ති–කයාස්සස්සුඉධ ය ොචරා. 

කානි සීලබ්බතානාස්සූති.කීදියසන සීලබ්බයතන සමන්නා යතො අස්ස 
කිංසණ්ඨියතනකිංපකායරනකිංපටිොය නාතිසීලබ්බතපාරිසුද්ධිංපුච්ඡති.
කතමා සීලබ්බතපාරිසුද්ධි? අත්ථිසීලඤ්යචවවතඤ්ච, අත්ථිවතංනසීලං.
කතමං සීලඤ්යචව වතඤ්ච? ඉධ භික්ඛු සීලවා යහොති, 
පාතියමොක්ෙසංවරසංවුයතොවිහරතිආචාරය ොචරසම්පන්යනො, අණුමත්යතසු
වජ්යජසුෙයදස්සාවී, සමාදායසික්ෙතිසික්ොපයදසු.යයොතත්ථසඤ්ඤයමො 
සංවයරොඅවීතික්කයමො–ඉදංසීලං.යංසමාදානං–තංවතං. සංවරට්යඨන
සීලං, සමාදානට්යඨනවතං–ඉදංවුච්චතිසීලඤ්යචවවතඤ්ච. 

කතමං වතං න සීලං? අට්ඨ ධුතඞ් ානි – ආරඤ්ඤිකඞ් ං, 
පිණ්ඩපාතිකඞ් ං, පංසුකූලිකඞ් ං, යතචීවරිකඞ් ං, සපදානචාරිකඞ් ං, 
ෙලුපච්ඡාෙත්තිකඞ් ං, යනසජ්ජිකඞ් ං, යථාසන්ථතිකඞ් ං – ඉදං වුච්චති
වතංන සීලං.වීරියසමාදානම්පිවුච්චතිවතංනසීලං.කාමංතයචොචන්හාරු
ච අට්ඨිචඅවසිස්සතු, සරීයරඋපසුස්සතුමංසයලොහිතං, යංතං පුරිසථායමන
පුරිසබයලනපුරිසවීරියයනපුරිසපරක්කයමනපත්තබ්බංනතංඅපාපුණිත්වා 
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වීරියස්ස සණ්ඨානං ෙවිස්සතීති – චිත්තං පග් ණ්හාති පදහති. එවරූපම්පි
වීරියසමාදානංවුච්චතිවතංනසීලං. 

‘‘නාසිස්සං න පිවිස්සාමි, විහාරයතො න නික්ෙයම [න නික්ෙමිං
(සයා.)මහානි.17]; 
නපිපස්සංනිපායතස්සං, තණ්හාසල්යලඅනූහයත’’ති. 

චිත්තං පග් ණ්හාතිපදහති. එවරූපම්පිවීරියසමාදානං වුච්චති වතංන
සීලං. න තාවාහං ඉමං පල්ලඞ්කං භින්දිස්සාමි යාව යම න අනුපාදාය
ආසයවහි චිත්තං විමුච්චිස්සතීති – චිත්තං පග් ණ්හාති පදහති. එවරූපම්පි
වීරියසමාදානං වුච්චති වතං, න සීලං. න තාවාහං ඉමම්හා ආසනා
වුට්ඨහිස්සාමි… න තාවාහං ඉමම්හා චඞ්කමා ඔයරොහිස්සාමි… විහාරා
නික්ෙමිස්සාමි… අඩ් යයො ා නික්ෙමිස්සාමි… පාසාදා නික්ෙමිස්සාමි…
හම්මියා… ගුහාය… යලණා… කුටියා… කූටා ාරා… අට්ටා… මාළා… 
උද්දණ්ඩා… උපට්ඨානසාලාය… මණ්ඩපා… රුක්ෙමූලා නික්ෙමිස්සාමි
යාවයමනඅනුපාදාය ආසයවහිචිත්තංවිමුච්චිස්සතීති–චිත්තංපග් ණ්හාති
පදහති. එවරූපම්පි වීරියසමාදානං වුච්චති වතං, න සීලං. ඉමස්මිඤ්යඤව
පුබ්බණ්හසමයං අරියධම්මං ආහරිස්සාමි සමාහරිස්සාමි අධි ච්ඡිස්සාමි 
 ස්සයිස්සාමි සච්ඡිකරිස්සාමීති – චිත්තං පග් ණ්හාති පදහති. එවරූපම්පි 
වීරියසමාදානංවුච්චතිවතං, නසීලං.ඉමස්මිඤ්යඤවමජ්ඣන්හිකසමයං…
සායන්හසමයං … පුයරෙත්තං… පච්ඡාෙත්තං… පුරිමයාමං…
මජ්ඣිමයාමං… පච්ඡිමයාමං… කායළ… ජුණ්යහ… වස්යස…
යහමන්යත…ගිම්යහ…පුරියමවයයොෙන්යධ… මජ්ඣියමවයයොෙන්යධ…
පච්ඡියමවයයොෙන්යධඅරියධම්මංආහරිස්සාමිසමාහරිස්සාමි අධි ච්ඡිස්සාමි
 ස්සයිස්සාමි සච්ඡිකරිස්සාමීති – චිත්තං පග් ණ්හාති පදහති. එවරූපම්පි
වීරියසමාදානං වුච්චති වතං, න සීලං – අයං සීලබ්බතපාරිසුද්ධි. එදිසාය 
[කීදිසාය(සී.), ඊදිසාය(සයා.)] සීලබ්බතපාරිසුද්ධියා සමන්නා යතොඅස්සාති
–කානිසීලබ්බතානාස්සු. 

පහිතත්තස්සභික්ඛුයනොති. පහිතත්තස්සාතිආරද්ධවීරියස්සථාම තස්ස
දළ්හපරක්කමස්ස අනික්ඛිත්තච්ඡන්දස්ස අනික්ඛිත්තධුරස්ස කුසයලසු
ධම්යමසු.අථවා යපසිතත්තස්සයස්සත්ථායයපසියතොඅත්තත්යථචඤායය
චලක්ෙයණචකාරයණචඨානාඨායන ච. ‘‘සබ්යබසඞ්ොරාඅනිච්චා’’ති
යපසිතත්තස්ස, ‘‘සබ්යබසඞ්ොරාදුක්ො’’ති යපසිතත්තස්ස, ‘‘සබ්යබධම්මා
අනත්තා’’ති යපසිතත්තස්ස, ‘‘අවිජ්ජාපච්චයා සඞ්ොරා’’ති යපසිතත්තස්ස 
…යප.… ‘‘ජාතිපච්චයා ජරාමරණ’’න්ති යපසිතත්තස්ස, ‘‘අවිජ්ජානියරොධා
සඞ්ොරනියරොයධො’’ති යපසිතත්තස්ස…යප.… ‘‘ජාතිනියරොධා
ජරාමරණනියරොයධො’’ති යපසිතත්තස්ස, ‘‘ඉදං දුක්ෙ’’න්ති 
යපසිතත්තස්ස…යප.… ‘‘අයං දුක්ෙනියරොධ ාමිනී පටිපදා’’ති
යපසිතත්තස්ස, ‘‘ඉයම ආසවා’’ති යපසිතත්තස්ස…යප.… ‘‘අයං
ආසවනියරොධ ාමිනී පටිපදා’’ති යපසිතත්තස්ස, ‘‘ඉයම ධම්මා
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අභිඤ්යඤයයා’’තියපසිතත්තස්ස…යප.…‘‘ඉයමධම්මා සච්ඡිකාතබ්බා’’ති
යපසිතත්තස්ස, ඡන්නං  ස්සායතනානං සමුදයඤ්ච අත්ථඞ් මඤ්ච 
අස්සාදඤ්ච ආදීනවඤ්ච නිස්සරණඤ්ච යපසිතත්තස්ස, පඤ්චන්නං
උපාදානක්ෙන්ධානං… චතුන්නං මහාභූතානං සමුදයඤ්ච අත්ථඞ් මඤ්ච
අස්සාදඤ්ච ආදීනවඤ්ච නිස්සරණඤ්ච යපසිතත්තස්ස, ‘‘යං කිඤ්චි
සමුදයධම්මං, සබ්බං තං නියරොධධම්ම’’න්ත්න්ත්ති යපසිතත්තස්ස. 

භික්ඛුයනොති පුථුජ්ජනකලයාණකස්ස වා භික්ඛුයනො යසක්ෙස්ස වා
භික්ඛුයනොති–පහිතත්තස්ස භික්ඛුයනො. 

යතනාහයථයරොසාරිපුත්යතො– 

‘‘කයාස්සබයප්පථයයොඅස්සු, කයාස්සස්සුඉධය ොචරා; 
කානිසීලබ්බතානාස්සු, පහිතත්තස්සභික්ඛුයනො’’ති. 

197. 

කංයසොසික්ෙංසමාදාෙ, එයකොදිනිපයකොසයතො;  

කම්මාය ො ජතස්යසව, නිද්ධයම මලමත්තයනො. 

කං යසොසික්ෙංසමාදාොතිකංයසොසික්ෙංආදායසමාදායආදියිත්වා 
සමාදියිත්වා  ණ්හිත්වා පරාමසිත්වා අභිනිවිසිත්වාති – කං යසො සික්ෙං 
සමාදාය. 

එයකොදි නිපයකො සයතොති. එයකොදීති එකග් චිත්යතො
අවික්ඛිත්තචිත්යතො අවිසාහටමානයසො සමයථො සමාධින්ද්රියං

සමාධිබලං…යප.…සම්මාසමාධි. නිපයකොතිනිපයකො පණ්ඩියතොපඤ්ඤවා

බුද්ධිමාඤාණී විොවී යමධාවී. සයතොති චතූහිකාරයණහි සයතො –කායය
කායානුපස්සනාසතිපට්ඨානං ොයවන්යතො සයතො, යවදනාසු…යප.… 
චිත්යත…යප.… ධම්යමසු ධම්මානුපස්සනාසතිපට්ඨානං ොයවන්යතො
සයතො. යසො වුච්චති සයතොති – සයතො. කං යසො සික්ෙං සමාදායාති

අධිසීලසික්ෙං පුච්ඡති. එයකොදීති අධිචිත්තසික්ෙං පුච්ඡති. නිපයකොති

අධිපඤ්ඤාසික්ෙං පුච්ඡති. සයතොති පාරිසුද්ධිං පුච්ඡතීති –කං යසො සික්ෙං
සමාදාය, එයකොදිනිපයකොසයතො. 

කම්මාය ො  ජතස්යසව, නිද්ධයම මලමත්තයනොති. කම්මායරො වුච්චති
සුවණ්ණකායරො, රජතංවුච්චතිජාතරූපං.යථාසුවණ්ණකායරොජාතරූපස්ස
ඔළාරිකම්පි මලං ධමති සන්ධමති නිද්ධමති, මජ්ඣිමකම්පි මලං ධමති
සන්ධමතිනිද්ධමති, සුඛුමකම්පි මලං ධමති සන්ධමතිනිද්ධමති; එවයමව
භික්ඛු අත්තයනො ඔළාරියකපි කියලයස ධමති සන්ධමති නිද්ධමති පජහති
වියනොයදතිබයන්තිංකයරොති අනොවං  යමති, මජ්ඣිමයකපිකියලයස… 
සුඛුමයකපිකියලයසධමති සන්ධමතිනිද්ධමතිපජහතිවියනොයදති බයන්තිං
කයරොතිඅනොවං යමති. 
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අථ වා භික්ඛු අත්තයනො රා මලං යදොසමලං යමොහමලං මානමලං
දිට්ඨිමලං කියලසමලං දුච්චරිතමලං අන්ධකරණං අචක්ඛුකරණං
අඤ්ඤාණකරණං පඤ්ඤානියරොධිකං වි ාතපක්ඛිකං
අනිබ්බානසංවත්තනිකං ධමති සන්ධමති නිද්ධමති පජහති වියනොයදති 
බයන්තිංකයරොතිඅනොවං යමති. 

අථ වා සම්මාදිට්ඨියා මිච්ඡාදිට්ඨිං ධමති සන්ධමති නිද්ධමති පජහති
වියනොයදති බයන්තිං කයරොති අනොවං  යමති. සම්මාසඞ්කප්යපන 
මිච්ඡාසඞ්කප්පං…යප.… සම්මාවාචාය මිච්ඡාවාචං… සම්මාකම්මන්යතන 
මිච්ඡාකම්මන්තං… සම්මාආජීයවන මිච්ඡාආජීවං… සම්මාවායායමන 
මිච්ඡාවායාමං…සම්මාසතියාමිච්ඡාසතිං…සම්මාසමාධිනාමිච්ඡාසමාධිං…
සම්මාඤායණන මිච්ඡාඤාණං… සම්මාවිමුත්තියා මිච්ඡාවිමුත්තිං ධමති
සන්ධමතිනිද්ධමතිපජහති වියනොයදතිබයන්තිංකයරොතිඅනොවං යමති. 

අථ වා අරියයන අට්ඨඞ්ගියකන මග්ය න සබ්යබ කියලයස සබ්යබ
දුච්චරියත සබ්යබ දරයථ සබ්යබ පරිළායහ සබ්යබ සන්තායප 
සබ්බාකුසලාභිසඞ්ොයර ධමති සන්ධමති නිද්ධමති පජහති වියනොයදති
බයන්තිං කයරොති අනොවං  යමතීති – කම්මායරො රජතස්යසව නිද්ධයම
මලමත්තයනො. 

යතනාහයථයරොසාරිපුත්යතො– 

‘‘කංයසොසික්ෙංසමාදාය, එයකොදිනිපයකොසයතො; 
කම්මායරොරජතස්යසව, නිද්ධයමමලමත්තයනො’’ති. 

198. 

විජිගුච්ඡමානස්සෙදිදංඵාසු, [සාරිපුත්තාති භ වා] 

රිත්තාසනංසෙනංයසවයතොයව; 

සම්යබොධිකාමස්සෙථානුධම්මං, තංයතපවක්ොමි ෙථාපජානං. 

විජිගුච්ඡමානස්ස ෙදිදං ඵාසූති. විජිගුච්ඡමානස්සාති ජාතියා
විජිගුච්ඡමානස්ස, ජරාය… බයාධිනා… මරයණන… යසොයකහි … 
පරියදයවහි… දුක්යෙහි… යදොමනස්යසහි… උපායායසහි…යප.…
දිට්ඨිබයසයනනදුක්යෙනවිජිගුච්ඡමානස්සඅට්ටීයමානස්ස [අට්ටියමානස්ස

(සයා.ක.)] හරායමානස්සාති– විජිගුච්ඡමානස්ස. ෙදිදංඵාසූතියං ාසුවිහාරං
තං කථයිස්සාමි. කතයමො  ාසුවිහායරො? සම්මාපටිපදා අනුයලොමපටිපදා
අපච්චනීකපටිපදා අවිරුද්ධපටිපදා අන්වත්ථපටිපදා ධම්මානුධම්මපටිපදා
සීයලසු පරිපූරකාරිතා ඉන්ද්රියයසු ගුත්තද්වාරතා යෙොජයන මත්තඤ්ඤුතා
ජා රියානුයයොය ො සතිසම්පජඤ්ඤං චත්තායරො සතිපට්ඨානා චත්තායරො
සම්මප්පධානා චත්තායරො ඉද්ධිපාදා පඤ්චින්ද්රියානි පඤ්ච බලානි සත්ත
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පටුන 

යබොජ්ඣඞ් ාඅරියයොඅට්ඨඞ්ගියකොමග්ය ො නිබ්බානඤ්චනිබ්බාන ාමිනීච
පටිපදා–අයං ාසුවිහායරොති–විජිගුච්ඡමානස්ස යදිදං ාසු. 

සාරිපුත්තාති භ වාති. තං යථරං නායමනාලපති. භ වාති
 ාරවාධිවචනං. අපි ච ෙග් රාය ොති ෙ වා, ෙග් යදොයසොති ෙ වා, 
ෙග් යමොයහොති ෙ වා, ෙග් මායනොති ෙ වා, ෙග් දිට්ඨීති ෙ වා, 
ෙග් කණ්ඩයකොති ෙ වා, ෙග් කියලයසොති ෙ වා, ෙජි විෙජි පවිෙජි 
[පටිෙජි(සී.සයා.)මහානි.50නත්ථිපාඨනානත්තං] ධම්මරතනන්තිෙ වා, 
ෙවානං අන්තකයරොති ෙ වා, ොවිතකායයො ොවිතසීයලො ොවිතචිත්යතො 
ොවිතපඤ්යඤොති ෙ වා; ෙජි වා ෙ වා අරඤ්ඤවනපත්ථානි පන්තානි
යසනාසනානි අප්පසද්දානි අප්පනිග්ය ොසානි විජනවාතානි
මනුස්සරාහස්යසයයකානි පටිසල්ලානසාරුප්පානීති ෙ වා, ොගී වා ෙ වා 
චීවරපිණ්ඩපාතයසනාසනගිලානපච්චයයෙසජ්ජපරික්ොරානන්ති ෙ වා, 
ොගී වා ෙ වා අත්ථරසස්ස ධම්මරසස්ස විමුත්තිරසස්ස අධිසීලස්ස 
අධිචිත්තස්ස අධිපඤ්ඤායාති ෙ වා, ොගී වා ෙ වා චතුන්නං ඣානානං 
චතුන්නංඅප්පමඤ්ඤානංචතුන්නංආරුප්පසමාපත්තීනන්තිෙ වා, ොගීවා
ෙ වා අට්ඨන්නං වියමොක්ොනං අට්ඨන්නං අභිඤ්ඤායතනානං නවන්නං 
අනුපුබ්බවිහාරසමාපත්තීනන්ති ෙ වා, ොගී වා ෙ වා දසන්නං 
සඤ්ඤාොවනානං දසන්නං කසිණසමාපත්තීනං ආනාපානස්සතිසමාධිස්ස
අසුෙසමාපත්තියාති ෙ වා, ොගී වා ෙ වා චතුන්නං සතිපට්ඨානානං
චතුන්නං සම්මප්පධානානං චතුන්නං ඉද්ධිපාදානං පඤ්චන්නං ඉන්ද්රියානං
පඤ්චන්නං බලානං සත්තන්නං යබොජ්ඣඞ් ානං අරියස්ස අට්ඨඞ්ගිකස්ස
මග් ස්සාති ෙ වා, ොගී වා ෙ වා දසන්නං තථා තබලානං චතුන්නං
යවසාරජ්ජානං චතුන්නං පටිසම්භිදානං ඡන්නං අභිඤ්ඤානං ඡන්නං
බුද්ධධම්මානන්ති ෙ වා; ෙ වාති යනතං නාමං මාතරා කතං, න පිතරා
කතං, න ොතරා කතං, න ෙගිනියා කතං, න මිත්තාමච්යචහි කතං, න 
ඤාතිසායලොහියතහිකතං, නසමණබ්රාහ්මයණහිකතං, නයදවතාහිකතං; 
වියමොක්ෙන්තිකයමතං බුද්ධානං ෙ වන්තානං යබොධියා මූයල සහ
සබ්බඤ්ඤුතඤාණස්ස පටිලාො සච්ඡිකා පඤ්ඤත්ති යදිදං ෙ වාති –
සාරිපුත්තාතිෙ වා. 

රිත්තාසනං සෙනං යසවයතො යවති. ආසනං වුච්චති යත්ථ නිසීදති –
මඤ්යචොපීඨංභිසිතට්ටිකාචම්මෙණ්යඩොතිණසන්ථායරො පණ්ණසන්ථායරො
පලාලසන්ථායරො. සයනං වුච්චති යසනාසනං විහායරො අඩ් යයොය ො
පාසායදො හම්මියං ගුහා. තං සයනාසනං අසප්පායරූපදස්සයනන රිත්තං
විවිත්තංපවිවිත්තං, අසප්පායසද්දස්සවයනන…යප.…අසප්පායයහිපඤ්චහි
කාමගුයණහි රිත්තං විවිත්තං පවිවිත්තං. තං සයනාසනං යසවයතො
නියසවයතොසංයසවයතොපටියසවයතොති–රිත්තාසනංසයනංයසවයතො යව. 

සම්යබොධිකාමස්ස ෙථානුධම්මන්ති. සම්යබොධි වුච්චති චතූසු මග්ය සු
ඤාණං පඤ්ඤා පඤ්ඤින්ද්රියං පඤ්ඤාබලං…යප.…
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ධම්මවිචයසම්යබොජ්ඣඞ්ය ො වීමංසා විපස්සනා සම්මාදිට්ඨි. තං සම්යබොධිං
බුජ්ඣිතුකාමස්ස අනුබුජ්ඣිතුකාමස්ස පටිබුජ්ඣිතුකාමස්ස
සම්බුජ්ඣිතුකාමස්ස අධි න්තුකාමස්ස  ස්සිතුකාමස්ස 
සච්ඡිකාතුකාමස්සාති–සම්යබොධිකාමස්ස. 

ෙථානුධම්මන්ති කතයම යබොධියා අනුධම්මා? සම්මාපටිපදා
අනුයලොමපටිපදා අපච්චනීකපටිපදා අවිරුද්ධපටිපදා අන්වත්ථපටිපදා 
ධම්මානුධම්මපටිපදා සීයලසු පරිපූරකාරිතා ඉන්ද්රියයසු ගුත්තද්වාරතා
යෙොජයන මත්තඤ්ඤුතා ජා රියානුයයොය ො සතිසම්පජඤ්ඤං – ඉයම
වුච්චන්ති යබොධියා අනුධම්මා. අථ වා චතුන්නං මග් ානං පුබ්බොය 
විපස්සනා – ඉයම වුච්චන්ති යබොධියා අනුධම්මාති – සම්යබොධිකාමස්ස
යථානුධම්මං. 

තං යත පවක්ොමි ෙථා පජානන්ති. තන්ති යබොධියා අනුධම්මං. 

පවක්ොමීති පවක්ොමි ආචික්ඛිස්සාමි යදයසස්සාමි පඤ්ඤයපස්සාමි

පඨයපස්සාමිවිවරිස්සාමිවිෙජිස්සාමි උත්තානීකරිස්සාමිපකාසිස්සාමි. ෙථා

පජානන්ති යථා පජානං යථා පජානන්යතො ආජානන්යතො විජානන්යතො
පටිවිජානන්යතොපටිවිජ්ඣන්යතොනඉතිහිතිහංන ඉතිකිරායනපරම්පරාය
නපිටකසම්පදායනතක්කයහතුනනයයහතුනආකාරපරිවිතක්යකනන 
දිට්ඨිනිජ්ඣානක්ෙන්තියාසාමංසයමභිඤ්ඤාතංඅත්තපච්චක්ෙංධම්මං, තං 
කථයිස්සාමීති–තංයතපවක්ොමියථාපජානං. 

යතනාහෙ වා– 

‘‘විජිගුච්ඡමානස්ස යදිදං ාසු, [සාරිපුත්තාතිෙ වා] 
රිත්තාසනංසයනංයසවයතොයව; 
සම්යබොධිකාමස්ස යථානුධම්මං, තං යත පවක්ොමි යථා 
පජාන’’න්ති. 

199. 

පඤ්ෙන්නංධීය ොභොනංනභායෙ, භික්ඛුසයතො සපරිෙන්තොරී; 

ඩංසාධිපාතානංසරීසපානං [සිරිංසපානං(සී.ක.)], මනුස්සඵස්සානං 

ෙතුප්පදානං. 

පඤ්ෙන්නං ධීය ො භොනං න භායෙති. ධීය ොති ධීයරො පණ්ඩියතො
පඤ්ඤවා බුද්ධිමා ඤාණී විොවී යමධාවී. ධීයරො පඤ්චන්නං ෙයානං න
ොයයයයනතයසයයනසන්තයසයයනඋත්තයසයයන පරිත්තයසයයන
සන්තාසං ආපජ්යජයය, අභීරූ අස්ස අච්ඡම්භී අනුත්රාසී අපලායී
පහීනෙයයෙරයවො වි තයලොමහංයසො විහයරයයාති – පඤ්චන්නං ධීයරො
ෙයානංන ොයය. 
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භික්ඛුසයතොසපරිෙන්තොරීති. භික්ඛූතිපුථුජ්ජනකලයාණයකොවාභික්ඛු

යසක්යෙො වා භික්ඛු. සයතොති චතූහි කාරයණහි සයතො – කායය
කායානුපස්සනාසතිපට්ඨානං ොයවන්යතො සයතො, යවදනාසු…යප.…
චිත්යත… ධම්යමසු ධම්මානුපස්සනාසතිපට්ඨානං ොයවන්යතො සයතො –

යසො වුච්චති සයතො. සපරිෙන්තොරීති චත්තායරො පරියන්තා –
සීලසංවරපරියන්යතො, ඉන්ද්රියසංවරපරියන්යතො, යෙොජයන 
මත්තඤ්ඤුතාපරියන්යතො, ජා රියානුයයො පරියන්යතො. 

කතයමො සීලසංවරපරියන්යතො? ඉධ භික්ඛු සීලවා යහොති, 
පාතියමොක්ෙසංවරසංවුයතොවිහරතිආචාරය ොචරසම්පන්යනො, අණුමත්යතසු
වජ්යජසු ෙයදස්සාවී, සමාදාය සික්ෙති සික්ොපයදසු. අන්යතොපූතිොවං 
පච්චයවක්ෙමායනොඅන්යතොසීලසංවරපරියන්යතචරති, මරියාදංනභින්දති
–අයං සීලසංවරපරියන්යතො. 

කතයමො ඉන්ද්රියසංවරපරියන්යතො? ඉධ භික්ඛු චක්ඛුනාරූපං දිස්වා න
නිමිත්තග් ාහී යහොති නානුබයඤ්ජනග් ාහී. යත්වාධිකරණයමනං…යප.… 
චක්ඛුන්ද්රියයසංවරං ආපජ්ජති.යසොයතනසද්දංසුත්වා… ායනන  න්ධං
 ායිත්වා… ජිව්හාය රසං සායිත්වා… කායයන ය ොට්ඨබ්බං ඵුසිත්වා…
මනසා ධම්මං විඤ්ඤාය න නිමිත්තග් ාහී යහොති නානුබයඤ්ජනග් ාහී.
යත්වාධිකරණයමනං මනින්ද්රියං සුසංවුතං විහරන්තං අභිජ්ඣායදොමනස්සා
පාපකා අකුසලා ධම්මා නාන්වාස්සයවයයං, තස්ස සංවරාය පටිපජ්ජති, 
රක්ෙති මනින්ද්රියං, මනින්ද්රියය සංවරං ආපජ්ජති. ආදිත්තපරියායං
පච්චයවක්ෙමායනො අන්යතො ඉන්ද්රියසංවරපරියන්යත චරති, මරියාදං න
භින්දති–අයං ඉන්ද්රියසංවරපරියන්යතො. 

කතයමො යෙොජයන මත්තඤ්ඤුතාපරියන්යතො? ඉධ භික්ඛු පටිසඞ්ො 
යයොනියසො ආහාරං ආහායරති යනව දවාය න මදාය න මණ්ඩනාය න 
විභූසනාය, යාවයදව ඉමස්ස කායස්ස ඨිතියා යාපනාය විහිංසූපරතියා 
බ්රහ්මචරියානුග් හාය.ඉතිපුරාණඤ්චයවදනංපටිහඞ්ොමිනවඤ්චයවදනං
න උප්පායදස්සාමි, යාත්රාචයමෙවිස්සතිඅනවජ්ජතාච ාසුවිහායරොචාති. 
අක්ෙබ්ෙඤ්ජනවණපටිච්ඡාදනපුත්තමංසූපමං පච්චයවක්ෙමායනො අන්යතො
යෙොජයන මත්තඤ්ඤුතාපරියන්යත චරති, මරියාදං න භින්දති – අයං
යෙොජයන මත්තඤ්ඤුතාපරියන්යතො. 

කතයමො ජා රියානුයයො පරියන්යතො? ඉධ භික්ඛු දිවසං චඞ්කයමන 
නිසජ්ජායආවරණීයයහිධම්යමහිචිත්තංපරියසොයධති, රත්තියාපඨමංයාමං
චඞ්කයමන නිසජ්ජායආවරණීයයහිධම්යමහිචිත්තංපරියසොයධති, රත්තියා
මජ්ඣිමං යාමං දක්ඛියණන පස්යසන සීහයසයයං කප්යපති පායද පාදං
අච්චාධාය සයතො සම්පජායනො උට්ඨානසඤ්ඤං මනසි කරිත්වා, රත්තියා
පච්ඡිමං යාමං පච්චුට්ඨාය චඞ්කයමන නිසජ්ජාය ආවරණීයයහි ධම්යමහි
චිත්තං පරියසොයධති. ෙද්යදකරත්තවිහාරං [ෙද්යදකරත්තිවිහාරං (සී. ක.)] 
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පච්චයවක්ෙමායනො අන්යතො ජා රියානුයයො පරියන්යත චරති, මරියාදංන
භින්දති–අයංජා රියානුයයො පරියන්යතොති– භික්ඛුසයතොසපරියන්තචාරී. 

ඩංසාධිපාතානං සරීසපානන්ති. ඩංසා වුච්චන්ති පිඞ් ලමක්ඛිකායයො.
අධිපාතකාවුච්චන්තිසබ්බාපිමක්ඛිකායයො. කිංකාරණාඅධිපාතකාවුච්චන්ති
සබ්බාපි මක්ඛිකායයො? තා උප්පතිත්වා උප්පතිත්වා ොදන්ති; තංකාරණා
අධිපාතකා වුච්චන්ති සබ්බාපි මක්ඛිකායයො. සරීසපා වුච්චන්ති අහීති –
ඩංසාධිපාතානංසරීසපානං. 

මනුස්සඵස්සානං ෙතුප්පදානන්ති. මනුස්ස ස්සා වුච්චන්ති යචොරා වා
අස්සු මානවා වා කතකම්මා වා අකතකම්මා වා. යත භික්ඛුං පඤ්හං වා
පුච්යඡයයංවාදංවාආයරොයපයයංඅක්යකොයසයයංපරිොයසයයංයරොයසයයං 
වියරොයසයයං හිංයසයයං විහිංයසයයං යහයඨයයං වියහයඨයයං  ායතයයං 
උප ායතයයංඋප ාතංවාකයරයයං.යයොයකොචිමනුස්සයතොඋප ායතො–

මනුස්ස ස්යසො. ෙතුප්පදානන්ති සීහා බයග් ා දීපි අච්ඡා තරච්ඡා යකොකා
මහිංසා හත්ථී. යත භික්ඛුං මද්යදයයං ොයදයයං හිංයසයයං විහිංයසයයං
යහයඨයයං වියහයඨයයං  ායතයයං උප ායතයයං උප ාතං වා කයරයයං.
චතුප්පදයතො උප ායතො යං කිඤ්චි චතුප්පදෙයන්ති – මනුස්ස ස්සානං 
චතුප්පදානං. 

යතනාහෙ වා– 

‘‘පඤ්චන්නංධීයරොෙයානංනොයය, භික්ඛුසයතොසපරියන්තචාරී; 
ඩංසාධිපාතානංසරීසපානං, මනුස්ස ස්සානංචතුප්පදාන’’න්ති. 

200. 

ප ධම්මිකානම්පිනසන්තයසෙය, දිස්වාපියතසං බහුයභ වානි; 

අථාප ානිඅභිසම්භයවෙය, පරිස්සොනි කුසලානුඑසී. 

ප ධම්මිකානම්පි න සන්තයසෙය, දිස්වාපි යතසං බහුයභ වානීති.
පරධම්මිකා වුච්චන්ති සත්ත සහධම්මියක ඨයපත්වා යය යකචි බුද්යධ
ධම්යම සඞ්ය  අප්පසන්නා. යත භික්ඛුං පඤ්හං වා පුච්යඡයයං වාදං වා
ආයරොයපයයං අක්යකොයසයයං පරිොයසයයං යරොයසයයං වියරොයසයයං
හිංයසයයං විහිංයසයයං යහයඨයයං වියහයඨයයං ායතයයං උප ායතයයං
උප ාතං වා කයරයයං. යතසං බහුයෙරයව පස්සිත්වා වා සුණිත්වා වා න 
යවයධයයනපයවයධයයනසම්පයවයධයයනතයසයයනසන්තයසයයන
උත්තයසයයන පරිත්තයසයයනොයයයයනසන්තාසංආපජ්යජයය, අභීරූ
අස්ස අච්ඡම්භී අනුත්රාසී අපලායී පහීනෙයයෙරයවො වි තයලොමහංයසො
විහයරයයාති – පරධම්මිකානම්පි න සන්තයසයය දිස්වාපි යතසං
බහුයෙරවානි. 
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අථාප ානි අභිසම්භයවෙය, පරිස්සොනි කුසලානුඑසීති. අථාපරානිපි
අත්ථි අභිසම්යෙොතබ්බානි අභිෙවිතබ්බානි අජ්යඣොත්ථරිතබ්බානි

පරියාදියිතබ්බානි මද්දිතබ්බානි. පරිස්සොති ද්යව පරිස්සයා –
පාකටපරිස්සයා ච පටිච්ඡන්නපරිස්සයා ච…යප.… එවම්පි තත්රාසයාති – 

පරිස්සයා. කුසලානුඑසීතිසම්මාපටිපදං අනුයලොමපටිපදං අපච්චනීකපටිපදං
අවිරුද්ධපටිපදං අන්වත්ථපටිපදං…යප.… අරියං අට්ඨඞ්ගිකං මග් ං 
නිබ්බානඤ්ච නිබ්බාන ාමිනිඤ්ච පටිපදං එසන්යතන  යවසන්යතන
පරියයසන්යතන පරිස්සයා අභිසම්යෙොතබ්බා අභිෙවිතබ්බා
අජ්යඣොත්ථරිතබ්බා පරියාදියිතබ්බා මද්දිතබ්බාති – අථාපරානි
අභිසම්ෙයවයයපරිස්සයානිකුසලානුඑසී. 

යතනාහෙ වා– 

‘‘පරධම්මිකානම්පි නසන්තයසයය, දිස්වාපි යතසංබහුයෙරවානි; 
අථාපරානිඅභිසම්ෙයවයය, පරිස්සයානිකුසලානුඑසී’’ති. 

201. 

ආතඞ්කඵස්යසනඛුදාෙඵුට්යඨො, සීතං අථුණ්හං [අතුණ්හං(සී.ක.)] 

අධිවාසයෙෙය; 

යසො යතහි ඵුට්යඨො බහුධා අයනොයකො, වීරිෙප ක්කමං දළ්හං

කය ෙය. 

ආතඞ්කඵස්යසන ඛුදාෙ ඵුට්යඨොති. ආතඞ්ක ස්යසො වුච්චති
යරො  ස්යසො.යරො  ස්යසනඵුට්යඨොපයරයතොසයමොහියතොසමන්නා යතො 
අස්ස; චක්ඛුයරොය නඵුට්යඨොපයරයතොසයමොහියතොසමන්නා යතොඅස්ස, 
යසොතයරොය න…  ානයරොය න… ජිව්හායරොය න…
කායයරොය න…යප.… ඩංසමකසවාතාතපසරීසපසම් ස්යසන ඵුට්යඨො
පයරයතො සයමොහියතො සමන්නා යතො අස්ස. ඛුදා වුච්චති ඡාතයකො.
ඡාතයකන ඵුට්යඨො පයරයතො සයමොහියතො සමන්නා යතො අස්සාති –
ආතඞ්ක ස්යසනඛුදායඵුට්යඨො. 

සීතංඅථුණ්හංඅධිවාසයෙෙයාති. සීතන්තිද්වීහිකාරයණහිසීතංයහොති–
අබ්ෙන්තරධාතුප්පයකොපවයසන [අබ්ෙන්තරධාතුසඞ්යකොපවයසන (සයා.)] 

වා සීතං යහොති, බහිද්ධා උතුවයසන වා සීතං යහොති. උණ්හන්ති ද්වීහි
කාරයණහි උණ්හං යහොති – අබ්ෙන්තරධාතුප්පයකොපවයසන වා උණ්හං
යහොති, බහිද්ධා උතුවයසන වා උණ්හං යහොතීති – සීතං අථුණ්හං. 

අධිවාසයෙෙයාති ෙයමො අස්ස සීතස්ස උණ්හස්ස ජි ච්ඡාය පිපාසාය
ඩංසමකසවාතාතපසරීසපසම් ස්සානංදුරුත්තානං දුරා තානංවචනපථානං
උප්පන්නානං සාරීරිකානං යවදනානං දුක්ොනං තිබ්බානං [තිප්පානං (සී.
සයා.)] ෙරානං කටුකානං අසාතානං අමනාපානං පාණහරානං
අධිවාසකජාතියකොඅස්සාති–සීතංඅථුණ්හංඅධිවාසයයයය. 



ඛුද්දකනිකායය මහානිද්යදසපාළි අට්ඨකවග්ය ො 
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පටුන 

යසොයතහිඵුට්යඨොබහුධාඅයනොයකොති. යසොයතහීතිආතඞ්ක ස්යසන
ච ඛුදාය ච සීයතන ච උණ්යහන ච ඵුට්යඨො පයරයතො සයමොහියතො

සමන්නා යතො අස්සාති – යසො යතහි ඵුට්යඨො. බහුධාති අයනකවියධහි
ආකායරහි ඵුට්යඨො පයරයතො සයමොහියතො සමන්නා යතො අස්සාති – යසො

යතහිඵුට්යඨොබහුධා. අයනොයකොතිඅභිසඞ්ොරසහ තවිඤ්ඤාණස්සඔකාසං
න කයරොතීතිපි – අයනොයකො. අථ වා කායදුච්චරිතස්ස වචීදුච්චරිතස්ස
මයනොදුච්චරිතස්ස ඔකාසං න කයරොතීතිපි – අයනොයකොති – යසො යතහි
ඵුට්යඨොබහුධාඅයනොයකො. 

වීරිෙප ක්කමං දළ්හං කය ෙයාති. වීරියපරක්කයමො වුච්චති යයො
යචතසියකො වීරියාරම්යෙො නික්කයමො පරක්කයමො උයයායමො වායායමො 
උස්සායහො උස්යසොළ්හී අප්පටිවානී ථායමො ධිති අසිථිලපරක්කමතා 
අනික්ඛිත්තච්ඡන්දතාඅනික්ඛිත්තධුරතාධුරසම්පග් ායහොවීරියංවීරියින්ද්රියං 

වීරියබලං සම්මාවායායමො. වීරිෙප ක්කමං දළ්හං කය ෙයාති. වීරියං
පරක්කමං දළ්හං කයරයය ථිරං කයරයය, දළ්හසමාදායනො අස්ස 
අවත්ථිතසමාදායනොති–වීරියපරක්කමංදළ්හංකයරයය. 

යතනාහෙ වා– 

‘‘ආතඞ්ක ස්යසන ඛුදායඵුට්යඨො, සීතංඅථුණ්හං අධිවාසයයයය; 
යසො යතහි ඵුට්යඨො බහුධා අයනොයකො, වීරියපරක්කමං දළ්හං 
කයරයයා’’ති. 

202. 

යථෙයං න කාය  න මුසා භයණෙය, යමත්තාෙ ඵස්යස 

තසථාව ානි; 

ෙදාවිලත්තං මනයසො විජඤ්ඤා, කණ්හස්ස පක්යෙොති 

වියනොදයෙෙය. 

යථෙයං නකාය නමුසාභයණෙයාති. යථෙයංන කාය තිඉධභික්ඛු
අදින්නාදානං පහාය අදින්නාදානා පටිවිරයතො අස්ස දින්නාදායී
දින්නපාටිකඞ්ඛී, අයථයනන සුචිභූයතනඅත්තනා විහයරයයාති–යථයයංන

කායර. නමුසාභයණෙයාතිඉධ භික්ඛුමුසාවාදංපහායමුසාවාදාපටිවිරයතො
අස්ස සච්චවාදී සච්චසන්යධො යථයතො පච්චයියකො අවිසංවාදයකො
යලොකස්සාති–යථයයංනකායරනමුසාෙයණයය. 

යමත්තාෙ ඵස්යස තසථාව ානීති. යමත්තාති යා සත්යතසු යමත්ති
යමත්තායනා යමත්තායිතත්තං අනුදයා අනුදයනා අනුදයිතත්තං [අනුද්දයා
(සී.) එවමීදියසසු ද්වීසු පයදසුපි ද්විොවවයසන. අනුදා අනුදායනා
අනුදායිතත්තං (සයා. ක.)] හියතසිතා අනුකම්පා අබයාපායදො අබයාපජ්යජො 

[අබයාපජ්යඣො (සයා. ක.)] අයදොයසො කුසලමූලං. තසාති යයසං තසිතා
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තණ්හා අප්පහීනා, යයසඤ්ච ෙයයෙරවා අප්පහීනා. කිංකාරණා වුච්චන්ති
තසා? යතතසන්ති උත්තසන්තිපරිතසන්ති ොයන්තිසන්තාසංආපජ්ජන්ති; 

තංකාරණාවුච්චන්තිතසා. ථාව ාතියයසංතසිතාතණ්හාපහීනා, යයසඤ්ච
ෙයයෙරවා පහීනා. කිංකාරණා වුච්චන්ති ථාවරා? යත න තසන්ති න
උත්තසන්තින පරිතසන්තිනොයන්තිසන්තාසංනආපජ්ජන්ති; තංකාරණා

වුච්චන්ති ථාවරා. යමත්තාෙ ඵස්යස තසථාව ානීති. තයස ච ථාවයර ච 
යමත්තාය  ස්යසයය  යරයය, යමත්තාසහ යතන යචතසා විපුයලන
මහග් යතනඅප්පමායණන අයවයරනඅබයාපජ්යජන රිත්වාවිහයරයයාති
–යමත්තාය ස්යසතසථාවරානි. 

ෙදාවිලත්තං මනයසො විජඤ්ඤාති. ෙදාති යදා. මනයසොති යං චිත්තං
මයනො මානසං හදයං පණ්ඩරං මයනො මනායතනං මනින්ද්රියං විඤ්ඤාණං
විඤ්ඤාණක්ෙන්යධොතජ්ජා මයනොවිඤ්ඤාණධාතු.කායදුච්චරියතනචිත්තං
ආවිලං යහොති ලුළිතං එරිතං  ට්ටිතං චලිතං ෙන්තං අවූපසන්තං.
වචීදුච්චරියතන…යප.… මයනොදුච්චරියතන… රාය න… යදොයසන…
යමොයහන… යකොයධන… උපනායහන… මක්යෙන… පළායසන…
ඉස්සාය… මච්ඡරියයන… මායාය… සායඨයයයන… ථම්යෙන…
සාරම්යෙන… මායනන… අතිමායනන… මයදන… පමායදන…
සබ්බකියලයසහි… සබ්බදුච්චරියතහි…සබ්බදරයථහි…සබ්බපරිළායහහි…
සබ්බසන්තායපහි… සබ්බාකුසලාභිසඞ්ොයරහිචිත්තංආවිලංයහොතිලුළිතං

එරිතං  ට්ටිතං චලිතං ෙන්තං අවූපසන්තං. ෙදාවිලත්තං මනයසො 

විජඤ්ඤාති. චිත්තස්ස ආවිලොවං ජායනයය ආජායනයය විජායනයය
පටිවිජායනයයපටිවිජ්යඣයයාති–යදාවිලත්තංමනයසොවිජඤ්ඤා. 

කණ්හස්ස පක්යෙොති වියනොදයෙෙයාති. කණ්යහොති යයො යසො මායරො
කණ්යහො අධිපති අන්තගු නමුචි පමත්තබන්ධු. කණ්හස්ස පක්යෙො
මාරපක්යෙො මාරපායසො මාරබළිසං මාරාමිසං මාරවිසයයො මාරනිවායසො
මාරය ොචයරො මාරබන්ධනන්ති පජයහයය වියනොයදයය බයන්තිං කයරයය
අනොවං  යමයයාති. එවම්පිකණ්හස්ස පක්යෙොති වියනොදයයයය. අථ වා 
කණ්හස්සපක්යෙොමාරපක්යෙොඅකුසලපක්යෙොදුක්ඛුද්දයයොදුක්ෙවිපායකො 
නිරයසංවත්තනියකො තිරච්ඡානයයොනිසංවත්තනියකො
යපත්තිවිසයසංවත්තනියකොති පජයහයය වියනොයදයය බයන්තිං කයරයය
අනොවං යමයයාති.එවම්පිකණ්හස්සපක්යෙොති වියනොදයයයය. 

යතනාහෙ වා– 

‘‘යථයයං න කායර න මුසා ෙයණයය, යමත්තාය  ස්යස
තසථාවරානි; 
යදාවිලත්තං මනයසො විජඤ්ඤා, කණ්හස්ස පක්යෙොති 
වියනොදයයයයා’’ති. 
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203. 

යකොධාතිමානස්සවසංන ච්යඡ, මූලම්පියතසං පලිෙඤ්ඤතිට්යඨ; 

අථප්පිෙංවාපනඅප්පිෙංවා, අද්ධාභවන්යතො අභිසම්භයවෙය. 

යකොධාතිමානස්සවසංන ච්යඡති. යකොයධොතියයොචිත්තස්සආ ායතො 
පටි ායතො…යප.… චණ්ඩික්කං අසුයරොයපො අනත්තමනතා චිත්තස්ස. 

අතිමායනොති ඉයධකච්යචො පරං අතිමඤ්ඤති ජාතියා වා ය ොත්යතන

වා…යප.… අඤ්ඤතරඤ්ඤතයරනවාවත්ථුනා. යකොධාතිමානස්සවසංන 

 ච්යඡති. යකොධස්ස ච අතිමානස්ස ච වසං න  ච්යඡයය, යකොධඤ්ච
අතිමානඤ්ච පජයහයයවියනොයදයයබයන්තිංකයරයයඅනොවං යමයයාති
–යකොධාතිමානස්සවසංන  ච්යඡ. 

මූලම්පි යතසං පලිෙඤ්ඤ තිට්යඨති. කතමං යකොධස්ස මූලං? අවිජ්ජා
මූලං, අයයොනියසො මනසිකායරො මූලං, අස්මිමායනො මූලං, අහිරිකං මූලං, 
අයනොත්තප්පං මූලං, උද්ධච්චං මූලං – ඉදං යකොධස්ස මූලං. කතමං
අතිමානස්ස මූලං? අවිජ්ජා මූලං, අයයොනියසො මනසිකායරො මූලං, 
අස්මිමායනොමූලං, අහිරිකංමූලං, අයනොත්තප්පං මූලං, උද්ධච්චංමූලං–ඉදං

අතිමානස්ස මූලං. මූලම්පි යතසං පලිෙඤ්ඤ තිට්යඨති. යකොධස්ස ච
අතිමානස්ස ච මූලං පලිෙණිත්වා උද්ධරිත්වා සමුද්ධරිත්වා උප්පාටයිත්වා
සමුප්පාටයිත්වා පජහිත්වා වියනොයදත්වා බයන්තිං කරිත්වා අනොවං
 යමත්වාතිට්යඨයයසන්තිට්යඨයයාති–මූලම්පියතසංපලිෙඤ්ඤ තිට්යඨ. 

අථප්පිෙං වා පන අප්පිෙං වා, අද්ධා භවන්යතො අභිසම්භවै ෙයාති. 
අථාති පදසන්ධි පදසංසග්ය ො පදපාරිපූරී අක්ෙරසමවායයො

බයඤ්ජනසිලිට්ඨතාපදානුපුබ්බතායපතං–අථාති. පිොතිද්යවපියා–සත්තා
වාසඞ්ොරාවා.කතයමසත්තාපියා? ඉධ යාස්ස [යස්ස(සයා.)සුත්තමාලා
ඔයලොයකතබ්බා] යත යහොන්ති අත්ථකාමා හිතකාමා  ාසුකාමා
යයො ක්යෙමකාමාමාතා වා පිතාවාොතාවාෙගිනීවාපුත්තාවාධීතාවා
මිත්තාවාඅමච්චාවාඤාතීවා සායලොහිතාවා–ඉයමසත්තාපියා.කතයම
සඞ්ොරා පියා? මනාපිකා රූපා මනාපිකා සද්දා…  න්ධා… රසා…

ය ොට්ඨබ්බා – ඉයම සඞ්ොරා පියා. අප්පිොති ද්යව අප්පියා – සත්තා වා
සඞ්ොරාවා.කතයමසත්තාඅප්පියා? ඉධයාස්සයත යහොන්තිඅනත්ථකාමා
අහිතකාමා අ ාසුකාමා අයයො ක්යෙමකාමා ජීවිතා යවොයරොයපතුකාමා –
ඉයම සත්තාඅප්පියා.කතයමසඞ්ොරාඅප්පියා? අමනාපිකාරූපාඅමනාපිකා

සද්දා,  න්ධා… රසා… ය ොට්ඨබ්බා – ඉයම සඞ්ොරා අප්පියා. අද්ධාති 
එකංසවචනං නිස්සංසයවචනං නික්කඞ්ෙවචනං අද්යවජ්ඣවචනං
අද්යවළ්හකවචනං නියයානිකවචනං අපණ්ණකවචනං

අවත්ථාපනවචනයමතං – අද්ධාති. අථප්පිෙං වා පන අප්පිෙං වා, අද්ධා

භවන්යතො අභිසම්භයවෙයාති. පියාප්පියං සාතාසාතං සුෙදුක්ෙං 
යසොමනස්සයදොමනස්සං ඉට්ඨානිට්ඨං අභිසම්ෙවන්යතො වා අභිෙයවයය
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අධිෙවන්යතො වා අභිසම්ෙයවයයාති – අථප්පියං වා පන අප්පියං වා අද්ධා
ෙවන්යතොඅභිසම්ෙයවයය. 

යතනාහ ෙ වා– 

‘‘යකොධාතිමානස්ස වසං න  ච්යඡ, මූලම්පි යතසං පලිෙඤ්ඤ 
තිට්යඨ; 
අථප්පියංවාපනඅප්පියංවා, අද්ධාෙවන්යතො අභිසම්ෙයවයයා’’ති. 

204. 

පඤ්ඤං පු ක්ෙත්වාකලයාණපීති, වික්ෙම්භයෙතානි පරිස්සොනි; 

අ තිංසයහථසෙනම්හිපන්යත, ෙතුය ොසයහථ පරියදවධම්යම. 

පඤ්ඤං පු ක්ෙත්වා කලයාණපීතීති. පඤ්ඤාති යා පඤ්ඤා පජානනා

විචයයො පවිචයයො ධම්මවිචයයො…යප.… අයමොයහො සම්මාදිට්ඨි. පඤ්ඤං

පු ක්ෙත්වාති ඉයධකච්යචො පඤ්ඤං පුරයතො කත්වා චරති පඤ්ඤාධයජො
පඤ්ඤායකතු පඤ්ඤාධිපයතයයයො විචයබහුයලො පවිචයබහුයලො
යපක්ොයනබහුයලො [ඔක්ොයනබහුයලො (බහූසු)] සම්යපක්ොයනබහුයලො 
[සයමොක්ොයනබහුයලො (සී. සයා.)] විභූතවිහාරී තච්චරියතො තබ්බහුයලො
තග් රුයකො තන්නින්යනො තප්යපොයණො තප්පබ්ොයරො තදධිමුත්යතො
තදධිපයතයයයොති.එවම්පිපඤ්ඤංපුරක්ෙත්වා. 

අථවා ච්ඡන්යතොවා‘‘ ච්ඡාමී’’තිපජානාති, ඨියතොවා ‘‘ඨියතොම්හී’’ති
පජානාති, නිසින්යනො වා ‘‘නිසින්යනොම්හී’’ති පජානාති, සයායනො වා 
‘‘සයායනොම්හී’’තිපජානාති, යථායථාවාපනස්සකායයොපණිහියතොයහොති
තථාතථානං පජානාතීති.එවම්පිපඤ්ඤංපුරක්ෙත්වා. 

අථවාඅභික්කන්යතපටික්කන්යතසම්පජානකාරීයහොති, ආයලොකියත 
වියලොකියත සම්පජානකාරී යහොති, සමිඤ්ජියත පසාරියත සම්පජානකාරී
යහොති, සඞ් ාටිපත්තචීවරධාරයණ සම්පජානකාරී යහොති, අසියත පීයත
ොයියත සායියත සම්පජානකාරී යහොති, උච්චාරපස්සාවකම්යම
සම්පජානකාරී යහොති,  යත ඨියත නිසින්යන සුත්යත ජා රියත ොසියත
තුණ්හිොයවසම්පජානකාරී යහොතීති.එවම්පිපඤ්ඤං පුරක්ෙත්වා. 

කලයාණපීතීති බුද්ධානුස්සතිවයසන උප්පජ්ජති පීති පායමොජ්ජං 
[පාමුජ්ජං (සයා.)] – කලයාණපීතීති. ධම්මානුස්සති සඞ් ානුස්සති
සීලානුස්සති චා ානුස්සති යදවතානුස්සති ආනාපානස්සති මරණස්සති
කාය තාසතිවයසන උපසමානුස්සතිවයසන උප්පජ්ජති පීති පායමොජ්ජං –
කලයාණපීතීති–පඤ්ඤං පුරක්ෙත්වාකලයාණපීති. 

වික්ෙම්භයෙ තානි පරිස්සොනීති. පරිස්සොති ද්යව පරිස්සයා –
පාකටපරිස්සයා ච පටිච්ඡන්නපරිස්සයා ච…යප.… ඉයම වුච්චන්ති 
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පාකටපරිස්සයා…යප.… ඉයම වුච්චන්ති පටිච්ඡන්නපරිස්සයා…යප.… 

එවම්පි තත්රාසයාති – පරිස්සයා. වික්ෙම්භයෙ තානි පරිස්සොනීති. තානි
පරිස්සයානි වික්ෙම්යෙයය අභිෙයවයය අජ්යඣොත්ථයරයය පරියාදියයයය
මද්යදයයාති–වික්ෙම්ෙයයතානි පරිස්සයානි. 

අ තිං සයහථ සෙනම්හි පන්යතති. අ තීතියා අරති අරතිතා අනභිරති
අනභිරමණා [අනභිරමනා (බහූසු) විෙ. 856] උක්කණ්ඨිතා පරිතස්සිතා. 

සෙනම්හි පන්යතති පන්යතසු වා යසනාසයනසු අඤ්ඤතරඤ්ඤතයරසු වා 
අධිකුසයලසු ධම්යමසු අරතිං සයහයය අභිෙයවයය අජ්යඣොත්ථයරයය
පරියාදියයයය මද්යදයයාති–අරතිංසයහථසයනම්හිපන්යත. 

ෙතුය ො සයහථ පරියදවධම්යමති. චත්තායරො පරියදවනීයය ධම්යම
සයහයය පරිසයහයය අභිෙයවයය අජ්යඣොත්ථයරයය පරියාදියයයය 
මද්යදයයාති–චතුයරොසයහථපරියදවධම්යම. 

යතනාහෙ වා– 

‘‘පඤ්ඤං පුරක්ෙත්වාකලයාණපීති, වික්ෙම්ෙයයතානිපරිස්සයානි; 
අරතිංසයහථසයනම්හිපන්යත, චතුයරොසයහථපරියදවධම්යම’’ති. 
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කිංසූඅසිස්සංකුවවා [කුහිංවා(සී.), කුවංවා(සයා.), කුථවා(ක.)] 

අසිස්සං, දුක්ෙංවතයසත්ථකුවජ්ජයසස්සං; 

එයත විතක්යක පරියදවයනයෙය, විනයෙථ යසයෙො අනියකතොරී 

[අනියකතසාරී(සයා.)] . 

කිංසූ අසිස්සං කුව වා අසිස්සන්ති. කිංසූ අසිස්සාමීති කිං භුඤ්ජිස්සාමි

ඔදනංවාකුම්මාසංවාසත්තුංවාමච්ඡංවා මංසංවාති–කිංසූඅසිස්සං. කුව

වා අසිස්සන්ති කත්ථ භුඤ්ජිස්සාමි ෙත්තියකුයල වා බ්රාහ්මණකුයල වා
යවස්සකුයලවාසුද්දකුයලවාති– කිංසූඅසිස්සංකුවවාඅසිස්සං. 

දුක්ෙං වත යසත්ථ කුවජ්ජ යසස්සන්ති ඉමං රත්තිං දුක්ෙං සයිත්ථ
 ලයක වා තට්ටිකාය වා චම්මෙණ්යඩ වා තිණසන්ථායර වා 
පණ්ණසන්ථායර වා පලාලසන්ථායර වා. ආ ාමිරත්තිං [ආ මනරත්තිං 
(සයා.)] කත්ථසුෙංසයිස්සාමිමඤ්යචවාපීයඨවාභිසියා වාබිම්යබොහයන
වාවිහායරවාඅඩ් යයොය වාපාසායදවාහම්මියයවා ගුහායවාති–දුක්ෙං
වතයසත්ථකුවජ්ජයසස්සං. 

එයත විතක්යක පරියදවයනයෙයති. එයත විතක්යකති ද්යව
පිණ්ඩපාතපටිසඤ්ඤුත්යත විතක්යක, ද්යව යසනාසනපටිසඤ්ඤුත්යත

විතක්යක. පරියදවයනයෙයති ආයදවයනයයය පරියදවයනයයයති – එයත
විතක්යකපරියදවයනයයය. 



ඛුද්දකනිකායය මහානිද්යදසපාළි අට්ඨකවග්ය ො 
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පටුන 

විනයෙථ යසයෙො අනියකතොරීති. යසයෙොති කිංකාරණා වුච්චති
යසයෙො? සික්ෙතීති – යසයෙො. කිඤ්ච සික්ෙති? අධිසීලම්පි සික්ෙති, 
අධිචිත්තම්පිසික්ෙති, අධිපඤ්ඤම්පිසික්ෙති. කතමාඅධිසීලසික්ො…යප.…
අයං අධිපඤ්ඤාසික්ො. ඉමා තිස්යසො සික්ොයයො ආවජ්ජන්යතො සික්ෙති, 
ජානන්යතොපස්සන්යතොපච්චයවක්ෙන්යතොචිත්තංඅධිට්ඨහන්යතොසික්ෙති, 
සද්ධාය අධිමුච්චන්යතො සික්ෙති, වීරියං පග් ණ්හන්යතො, සතිං
උපට්ඨයපන්යතො, චිත්තං සමාදහන්යතො, පඤ්ඤාය පජානන්යතො සික්ෙති, 
අභිඤ්යඤයයං අභිජානන්යතො සික්ෙති, පරිඤ්යඤයයං පරිජානන්යතො, 
පහාතබ්බං පජහන්යතො, ොයවතබ්බං ොයවන්යතො, සච්ඡිකාතබ්බං
සච්ඡිකයරොන්යතො සික්ෙතිආචරති සමාචරතිසමාදායසික්ෙති. තංකාරණා
වුච්චති–යසයෙො.විනයායපටිවිනයායපහානාය වූපසමායපටිනිස්සග් ාය
පටිපස්සද්ධියා අධිසීලම්පි සික්යෙයය, අධිචිත්තම්පි සික්යෙයය, 
අධිපඤ්ඤම්පි සික්යෙයය. ඉමා තිස්යසො සික්ොයයො ආවජ්ජන්යතො 
සික්යෙයය ජානන්යතො…යප.… සච්ඡිකාතබ්බං සච්ඡිකයරොන්යතො
සික්යෙයය ආචයරයය සමාචයරයය සමාදාය වත්යතයයාති – විනයයථ
යසයෙො. 

අනියකතොරීති. කථං නියකතචාරී යහොති? ඉයධකච්යචො
කුලපලියබොයධන සමන්නා යතො යහොති,  ණපලියබොයධන…
ආවාසපලියබොයධන… චීවරපලියබොයධන… පිණ්ඩපාතපලියබොයධන…
යසනාසනපලියබොයධන… ගිලානපච්චයයෙසජ්ජපරික්ොරපලියබොයධන
සමන්නා යතොයහොති.එවංනියකතචාරීයහොති.කථං අනියකතචාරීයහොති? 
ඉධ භික්ඛු න කුලපලියබොයධන සමන්නා යතො යහොති, න
 ණපලියබොයධන…න ආවාසපලියබොයධන…න චීවරපලියබොයධන…න
පිණ්ඩපාතපලියබොයධන… න යසනාසනපලියබොයධන… න 
ගිලානපච්චයයෙසජ්ජපරික්ොරපලියබොයධන සමන්නා යතො යහොති. එවං
අනියකතචාරීයහොති. 

‘‘ම ධං  තායකොසලං තා, එකච්චියාපන වජ්ජිභූමියා; 
මි ා විය අසඞ් චාරියනො [මා ධා විසඞ් චාරියනො (සයා.)], 
අනියකතාවිහරන්තිභික්ෙයවො. 

‘‘සාධු චරිතකංසාධුසුචරිතං, සාධුසදා අනියකතවිහායරො; 
අත්ථපුච්ඡනං පදක්ඛිණං කම්මං, එතං සාමඤ්ඤං 
අකිඤ්චනස්සා’’ති. 

විනයයථ යසයෙොඅනියකතචාරී.යතනාහෙ වා– 

‘‘කිංසූඅසිස්සංකුවවාඅසිස්සං, දුක්ෙංවතයසත්ථකුවජ්ජ යසස්සං; 
එයත විතක්යක පරියදවයනයයය, විනයයථ යසයෙො 
අනියකතචාරී’’ති. 
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206. 

අන්නඤ්ෙලද්ධාවසනඤ්ෙකායල, මත්තංස ජඤ්ඤා [මත්තංයසො

ජඤ්ඤා(සයා.)] ඉධයතොසනත්ථං; 

යසො යතසු ගුත්යතො ෙතොරි  ායම, රුසියතොපි [දූසියතොපි (ක.)] 

වාෙංඵරුසංන වජ්ජා. 

අන්නඤ්ෙ ලද්ධා වසනඤ්ෙ කායලති. අන්නන්ති ඔදයනො කුම්මායසො

සත්තු මච්යඡො මංසං. වසනන්ති ඡ චීවරානි – යෙොමං, කප්පාසිකං, 

යකොයසයයං, කම්බලං, සාණං, ෙඞ් ං. අන්නඤ්ෙලද්ධාවසනඤ්ෙකායලති.
චීවරං ලභිත්වා පිණ්ඩපාතං ලභිත්වා න කුහනාය, න ලපනාය, න
යනමිත්තිකතාය, න නිප්යපසිකතාය, නලායෙනලාෙංනිජිගීසනතාය, න
දාරුදායනන, න යවළුදායනන, න පත්තදායනන, න පුප් දායනන, න
 ලදායනන, නසිනානදායනන, නචුණ්ණදායනන, නමත්තිකාදායනන, න 
දන්තකට්ඨදායනන, න මුයෙොදකදායනන, න චාතුකමයතාය, න
මුග් සූපයතාය, න පාරිෙටයතාය, න පීඨමද්දිකතාය, න වත්ථුවිජ්ජාය, න
තිරච්ඡානවිජ්ජාය, න අඞ් විජ්ජාය, නනක්ෙත්තවිජ්ජාය, නදූත මයනන, න
පහිණ මයනන, න ජඞ් යපසනියකන, න යවජ්ජකම්යමන, න
පිණ්ඩපටිපිණ්ඩයකන, න දානානුප්පදායනන ධම්යමන සයමන ලද්ධා 
ලභිත්වාඅධි න්ත්වාවින්දිත්වාපටිලභිත්වාති–අන්නඤ්ච ලද්ධාවසනඤ්ච
කායල. 

මත්තං ස ජඤ්ඤා ඉධ යතොසනත්ථන්ති. මත්තං ස ජඤ්ඤාති ද්වීහි
කාරයණහිමත්තංජායනයය– පටිග් හණයතොවා පරියෙො යතොවා.කථං
පටිග් හණයතො මත්තං ජානාති? යථොයකපි දියයමායන කුලානුදයාය 
[කුලානුද්දයාය (සී. ක.)] කුලානුරක්ොය කුලානුකම්පාය පටිග් ණ්හාති, 
බහුයකපි දියයමායනකායපරිහාරිකං චීවරං පටිග් ණ්හාතිකුච්ඡිපරිහාරිකං
පිණ්ඩපාතං පටිග් ණ්හාති. එවං පටිග් හණයතො මත්තං ජානාති. කථං
පරියෙො යතොමත්තංජානාති? 

පටිසඞ්ො යයොනියසො චීවරං පටියසවති යාවයදව සීතස්ස පටි ාතාය
උණ්හස්ස පටි ාතාය ඩංසමකසවාතාතපසරීසපසම් ස්සානං පටි ාතාය, 
යාවයදවහිරියකොපීනපටිච්ඡාදනත්ථං. 

පටිසඞ්ො යයොනියසො පිණ්ඩපාතං පටියසවති යනව දවාය න මදාය න 
මණ්ඩනාය න විභූසනාය, යාවයදව ඉමස්ස කායස්ස ඨිතියා යාපනාය
විහිංසූපරතියා බ්රහ්මචරියානුග් හාය. ඉති පුරාණඤ්ච යවදනං පටිහඞ්ොමි
නවඤ්ච යවදනං න උප්පායදස්සාමි, යාත්රා ච යම ෙවිස්සති අනවජ්ජතා ච
 ාසුවිහායරොච. 
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පටිසඞ්ොයයොනියසොයසනාසනංපටියසවතියාවයදවසීතස්සපටි ාතාය 
උණ්හස්ස පටි ාතාය ඩංසමකසවාතාතපසරීසපසම් ස්සානං පටි ාතාය, 
යාවයදව උතුපරිස්සයවියනොදනපටිසල්ලානාරාමත්ථං. 

පටිසඞ්ො යයොනියසො ගිලානපච්චයයෙසජ්ජපරික්ොරං පටියසවති
යාවයදව උප්පන්නානං යවයයාබයාධිකානං [යවයයාබාධිකානං (සී. සයා.)] 
යවදනානංපටි ාතායඅබයාපජ්ජපරමතාය. 

එවං පරියෙො යතො මත්තං ජානාති. මත්තං ස ජඤ්ඤාති. ඉයමහි ද්වීහි
කාරයණහිමත්තංජායනයය ආජායනයයපටිවිජායනයයපටිවිජ්යඣයයාති–
මත්තංසජඤ්ඤා. 

ඉධ යතොසනත්ථන්ති. ඉධ භික්ඛු සන්තුට්යඨො යහොති ඉතරීතයරන
චීවයරනඉතරීතරචීවරසන්තුට්ඨියාචවණ්ණවාදී, නච චීවරයහතුඅයනසනං
අප්පතිරූපං ආපජ්ජති; අලද්ධා ච චීවරං න පරිතස්සති, ලද්ධා ච චීවරං
අ ධියතොඅමුච්ඡියතොඅනජ්ඣාපන්යනො, ආදීනවදස්සාවී නිස්සරණපඤ්යඤො
පරිභුඤ්ජති; තාය චපනඉතරීතරචීවරසන්තුට්ඨියා යනවත්තානුක්කංයසති, 
නපරංවම්යෙති.යයොහිතත්ථදක්යෙොඅනලයසොසම්පජායනො පටිස්සයතො
–අයංවුච්චතිභික්ඛුයපොරායණඅග් ඤ්යඤඅරියවංයසඨියතො. 

පුන චපරං භික්ඛු සන්තුට්යඨො යහොති ඉතරීතයරන පිණ්ඩපායතන 
ඉතරීතරපිණ්ඩපාතසන්තුට්ඨියා ච වණ්ණවාදී, න ච පිණ්ඩපාතයහතු
අයනසනං අප්පතිරූපං ආපජ්ජති, අලද්ධා ච පිණ්ඩපාතං න පරිතස්සති, 
ලද්ධා ච පිණ්ඩපාතං අ ධියතො අමුච්ඡියතො අනජ්ඣාපන්යනො, 
ආදීනවදස්සාවී නිස්සරණපඤ්යඤො පරිභුඤ්ජති; තාය ච පන 
ඉතරීතරපිණ්ඩපාතසන්තුට්ඨියා යනවත්තානුක්කංයසති, න පරං වම්යෙති.
යයො හි තත්ථ දක්යෙො අනලයසො සම්පජායනො පටිස්සයතො – අයං වුච්චති
භික්ඛුයපොරායණඅග් ඤ්යඤඅරියවංයසඨියතො. 

පුන චපරං භික්ඛු සන්තුට්යඨො යහොති ඉතරීතයරන යසනාසයනන 
ඉතරීතරයසනාසනසන්තුට්ඨියා ච වණ්ණවාදී, න ච යසනාසනයහතු
අයනසනං අප්පතිරූපං ආපජ්ජති, අලද්ධා ච යසනාසනං න පරිතස්සති, 
ලද්ධා ච යසනාසනං අ ධියතො අමුච්ඡියතො අනජ්ඣාපන්යනො, 
ආදීනවදස්සාවී නිස්සරණපඤ්යඤො පරිභුඤ්ජති; තාය ච පන
ඉතරීතරයසනාසනසන්තුට්ඨියා යනවත්තානුක්කංයසති, න පරං වම්යෙති.
යයො හි තත්ථ දක්යෙො අනලයසො සම්පජායනො පටිස්සයතො – අයං වුච්චති
භික්ඛුයපොරායණඅග් ඤ්යඤ අරියවංයසඨියතො. 

පුන චපරං භික්ඛු සන්තුට්යඨො යහොති ඉතරීතයරන 
ගිලානපච්චයයෙසජ්ජපරික්ොයරන, 
ඉතරීතරගිලානපච්චයයෙසජ්ජපරික්ොරසන්තුට්ඨියා ච වණ්ණවාදී, න ච
ගිලානපච්චයයෙසජ්ජපරික්ොරයහතු අයනසනං අප්පතිරූපං ආපජ්ජති, 
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අලද්ධා ච ගිලානපච්චයයෙසජ්ජපරික්ොරං න පරිතස්සති, ලද්ධා ච 
ගිලානපච්චයයෙසජ්ජපරික්ොරං අ ධියතො අමුච්ඡියතො අනජ්ඣාපන්යනො, 
ආදීනවදස්සාවී නිස්සරණපඤ්යඤො පරිභුඤ්ජති; තාය ච පන 
ඉතරීතරගිලානපච්චයයෙසජ්ජපරික්ොරසන්තුට්ඨියායනවත්තානුක්කංයසති, 
නපරං වම්යෙති.යයොහිතත්ථදක්යෙොඅනලයසොසම්පජායනොපටිස්සයතො
–අයංවුච්චතිභික්ඛු යපොරායණඅග් ඤ්යඤඅරියවංයසඨියතොති–මත්තං
සජඤ්ඤාඉධයතොසනත්ථං. 

යසො යතසු ගුත්යතො ෙතොරි  ායමති. යසො යතසු ගුත්යතොති චීවයර
පිණ්ඩපායත යසනාසයන ගිලානපච්චයයෙසජ්ජපරික්ොයර ගුත්යතො
ය ොපියතො රක්ඛියතො සංවුයතොති. එවම්පි යසො යතසු ගුත්යතො. අථ වා
ආයතයනසු ගුත්යතො ය ොපියතො රක්ඛියතො සංවුයතොති. එවම්පි යසො යතසු 
ගුත්යතො. 

ෙතොරි ායමති ායමයයතොයත්යතොපටියත්යතො ගුත්යතොය ොපියතො 
රක්ඛියතොසංවුයතොති–යසොයතසුගුත්යතොයතචාරි  ායම. 

රුසියතොපි වාෙං ඵරුසං න වජ්ජාති. දූසියතො ඛුංසියතො වම්භියතො
 ට්ටියතො  රහියතො උපවදියතො  රුයසන කක්ෙයළන නප්පටිවජ්ජා 
නප්පටිෙයණයය, අක්යකොසන්තං න පච්චක්යකොයසයය, යරොසන්තං
නප්පටියරොයසයය, ෙණ්ඩන්තං න පටිෙණ්යඩයය, නකලහං කයරයය, න
ෙණ්ඩනංකයරයය, න විග් හං කයරයය, න විවාදං කයරයය, න යමධ ං
කයරයය, කලහංෙණ්ඩනංවිග් හංවිවාදංයමධ ං පජයහයය වියනොයදයය
බයන්තිං කයරයය අනොවං  යමයය, කලහෙණ්ඩනවිග් හවිවාදයමධ ා
ආරයතො අස්ස විරයතො පටිවිරයතො නික්ෙන්යතො නිස්සයටො විප්පමුත්යතො
විසඤ්ඤුත්යතො විමරියාදිකයතන යචතසා විහයරයයාති – රුසියතොපි වාචං 
 රුසංනවජ්ජා. 

යතනාහෙ වා– 

‘‘අන්නඤ්ච ලද්ධා වසනඤ්ච කායල, මත්තං ස ජඤ්ඤා ඉධ 
යතොසනත්ථං; 
යසො යතසු ගුත්යතො යතචාරි  ායම, රුසියතොපි වාචං  රුසං න 
වජ්ජා’’ති. 

207. 

ඔක්ඛිත්තෙක්ඛුනෙපාදයලොයලො, ඣානානුයුත්යතො බහුජා  ස්ස; 

උයපක්ෙමා බ්භ සමාහිතත්යතො, තක්කාසෙං 

කුක්කුච්ෙඤ්චුපච්ඡින්යද [කුක්කුච්චියූපච්ඡින්යද (සයා.)] . 

ඔක්ඛිත්තෙක්ඛු න ෙ පාදයලොයලොති. කථං ඛිත්තචක්ඛු යහොති? 
ඉයධකච්යචො භික්ඛු චක්ඛුයලොයලො, චක්ඛුයලොලියයන සමන්නා යතො
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යහොති, ‘‘අදිට්ඨං දක්ඛිතබ්බං, දිට්ඨං සමතික්කමිතබ්බ’’න්ති ආරායමන
ආරාමං උයයායනන උයයානං  ායමන  ාමං නි යමන නි මං න යරන
න රං රට්යඨන රට්ඨං ජනපයදන ජනපදං දී චාරිකං අනවට්ඨිතචාරිකං
අනුයුත්යතොචයහොතිරූපදස්සනාය. එවම්පිඛිත්තචක්ඛුයහොති. 

අථවාභික්ඛුඅන්තර රංපවිට්යඨොවීථිංපටිපන්යනොඅසංවුයතො  ච්ඡති
හත්ථිං ඔයලොයකන්යතො, අස්සං ඔයලොයකන්යතො, රථං ඔයලොයකන්යතො, 
පත්තිං ඔයලොයකන්යතො, ඉත්ථියයො ඔයලොයකන්යතො, පුරියස
ඔයලොයකන්යතො, කුමාරයක ඔයලොයකන්යතො, කුමාරිකායයො
ඔයලොයකන්යතො, අන්තරාපණං ඔයලොයකන්යතො,  රමුොනි
ඔයලොයකන්යතො, උද්ධං ඔයලොයකන්යතො, අයධො ඔයලොයකන්යතො, 
දිසාවිදිසං වියපක්ෙමායනො [යපක්ෙමායනො (බහූසු)]  ච්ඡති. එවම්පි
ඛිත්තචක්ඛුයහොති. 

අථ වා භික්ඛු චක්ඛුනා රූපං දිස්වා නිමිත්තග් ාහී යහොති 
අනුබයඤ්ජනග් ාහී. යත්වාධිකරණයමනංචක්ඛුන්ද්රියං අසංවුතං විහරන්තං 
අභිජ්ඣායදොමනස්සා පාපකා අකුසලා ධම්මා අන්වාස්සයවයයං, තස්ස
සංවරාය නප්පටිපජ්ජති, න රක්ෙති චක්ඛුන්ද්රියං, චක්ඛුන්ද්රියය න සංවරං
ආපජ්ජති. එවම්පිඛිත්තචක්ඛුයහොති. 

යථා වා පයනයක යෙොන්යතො සමණබ්රාහ්මණා සද්ධායදයයානි
යෙොජනානි භුඤ්ජිත්වා යත එවරූපං විසූකදස්සනං අනුයුත්තා විහරන්ති, 
යසයයථිදං – නච්චං ගීතං වාදිතං යපක්ෙං අක්ොනං පාණිස්සරං යවතාළං
කුම්ෙථූණං යසොෙනකං චණ්ඩාලං වංසං යධොවනං හත්ථියුද්ධං අස්සයුද්ධං
මහිංසයුද්ධං උසෙයුද්ධං අජයුද්ධං යමණ්ඩයුද්ධං කුක්කුටයුද්ධං
වට්ටකයුද්ධං දණ්ඩයුද්ධං මුට්ඨියුද්ධං නිබ්බුද්ධං උයයයොධිකං බලග් ං
යසනාබූහං අනීකදස්සනංඉතිවා.එවම්පිඛිත්තචක්ඛුයහොති. 

කථංනඛිත්තචක්ඛු යහොති? ඉයධකච්යචො භික්ඛුන චක්ඛුයලොයලොන 
චක්ඛුයලොලියයන සමන්නා යතො යහොති ‘‘අදිට්ඨං දක්ඛිතබ්බං දිට්ඨං 
සමතික්කමිතබ්බ’’න්තිනආරායමනආරාමංන උයයායනනඋයයානංන
 ායමන ාමංනනි යමන නි මංනන යරනන රංනරට්යඨනරට්ඨංන
ජනපයදන ජනපදං දී චාරිකං අනවට්ඨිතචාරිකං අනනුයුත්යතො ච යහොති
රූපදස්සනාය. එවම්පිනඛිත්තචක්ඛු යහොති. 

අථවාභික්ඛුඅන්තර රංපවිට්යඨොවීථිංපටිපන්යනොසංවුයතො  ච්ඡති
නහත්ථිංඔයලොයකන්යතො…යප.…නදිසාවිදිසංවියපක්ෙමායනො ච්ඡති.
එවම්පින ඛිත්තචක්ඛුයහොති. 

අථ වා භික්ඛු චක්ඛුනා රූපං දිස්වා න නිමිත්තග් ාහී යහොති…යප.…
චක්ඛුන්ද්රියයසංවරංආපජ්ජති.එවම්පින ඛිත්තචක්ඛුයහොති. 
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යථා වා පයනයක යෙොන්යතො සමණබ්රාහ්මණා සද්ධායදයයානි
යෙොජනානි භුඤ්ජිත්වා…යප.… අනීකදස්සනං ඉති වා. එවරූපා
විසූකදස්සනානුයයො ාපටිවිරයතොයහොති. එවම්පිනඛිත්තචක්ඛුයහොතීති–
ඔක්ඛිත්තචක්ඛු. 

න ෙ පාදයලොයලොති. කථං පාදයලොයලො යහොති? ඉයධකච්යචො භික්ඛු
පාදයලොයලො පාදයලොලියයන සමන්නා යතො යහොති, ආරායමන
ආරාමං…යප.… දී චාරිකං අනවට්ඨිතචාරිකං අනුයුත්යතො යහොති
රූපදස්සනාය.එවම්පිපාදයලොයලොයහොති. 

අථ වා භික්ඛු අන්යතොපි සඞ් ාරායම පාදයලොයලො පාදයලොලියයන 
සමන්නා යතො යහොති, න අත්ථයහතු න කාරණයහතු උද්ධයතො 
අවූපසන්තචිත්යතො පරියවණයතො පරියවණං  ච්ඡති. විහාරයතො…යප.…
ඉති ෙවාෙවකථංකයථති.එවම්පිපාදයලොයලොයහොති. 

න ෙ පාදයලොයලොති. පාදයලොලියං පජයහයය වියනොයදයය බයන්තිං
කයරයයඅනොවං යමයය, පාදයලොලියාආරයතොඅස්සවිරයතො පටිවිරයතො
නික්ෙන්යතො නිස්සයටො විප්පමුත්යතො විසඤ්ඤුත්යතො විමරියාදිකයතන 
යචතසාවිහයරයය, පටිසල්ලානාරායමොඅස්සපටිසල්ලානරයතොඅජ්ඣත්තං 
යචයතොසමථමනුයුත්යතො අනිරාකතජ්ඣායනො විපස්සනාය සමන්නා යතො
බූ්රයහතා සුඤ්ඤා ාරං ඣායී ඣානරයතො එකත්තමනුයුත්යතො
සදත්ථ රුයකොති–ඔක්ඛිත්තචක්ඛුනචපාදයලොයලො. 

ඣානානුයුත්යතොබහුජා  ස්සාති. ඣානානුයුත්යතොතිද්වීහිකාරයණහි
ඣානානුයුත්යතො – අනුප්පන්නස්ස වා පඨමස්ස ඣානස්ස උප්පාදාය
යුත්යතො පයුත්යතො ආයුත්යතො සමායුත්යතො, අනුප්පන්නස්ස වා දුතියස්ස
ඣානස්ස… තතියස්ස ඣානස්ස… චතුත්ථස්ස ඣානස්ස උප්පාදාය
යුත්යතොපයුත්යතොආයුත්යතොසමායුත්යතොති.එවම්පිඣානානුයුත්යතො.අථ
වා උප්පන්නං වා පඨමංඣානං ආයසවති ොයවති බහුලීකයරොති [බහුලිං
කයරොති (ක.)], උප්පන්නංවා දුතියං ඣානං … තතියංඣානං…චතුත්ථං
ඣානංආයසවතිොයවතිබහුලීකයරොතීති.එවම්පි ඣානානුයුත්යතො. 

බහුජා  ස්සාති ඉධ භික්ඛු දිවසං චඞ්කයමන නිසජ්ජාය ආවරණීයයහි
ධම්යමහිචිත්තංපරියසොයධති, රත්තියාපඨමංයාමං චඞ්කයමනනිසජ්ජාය
ආවරණීයයහි ධම්යමහි චිත්තං පරියසොයධති, රත්තියා මජ්ඣිමං යාමං
දක්ඛියණන පස්යසන සීහයසයයං කප්යපති පායද පාදං අච්චාධාය සයතො
සම්පජායනො උට්ඨානසඤ්ඤං මනසි කත්වා, රත්තියා පච්ඡිමං යාමං
පච්චුට්ඨාය චඞ්කයමන නිසජ්ජාය ආවරණීයයහි ධම්යමහි චිත්තං
පරියසොයධතීති–ඣානානුයුත්යතො බහුජා රස්ස. 
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උයපක්ෙමා බ්භ සමාහිතත්යතොති. උයපක්ොති යා චතුත්යථ ඣායන
උයපක්ො උයපක්ෙනා අජ්ඣුයපක්ෙනා චිත්තසමතා චිත්තප්පස්සද්ධතා

මජ්ඣත්තතා චිත්තස්ස. සමාහිතත්යතොති යා චිත්තස්ස ඨිති සණ්ඨිති
අවට්ඨිතිඅවිසාහායරො අවික්යෙයපොඅවිසාහටමානසතාසමයථොසමාධින්ද්රියං

සමාධිබලං සම්මාසමාධි. උයපක්ෙමා බ්භ සමාහිතත්යතොති. චතුත්යථ
ඣායන උයපක්ෙං ආරබ්ෙ එකග් චිත්යතො අවික්ඛිත්තචිත්යතො
අවිසාහටමානයසොති–උයපක්ෙමාරබ්ෙ සමාහිතත්යතො. 

තක්කාසෙං කුක්කුච්ෙඤ්චුපච්ඡින්යදති. තක්කාති නව විතක්කා –
කාමවිතක්යකො, බයාපාදවිතක්යකො, විහිංසාවිතක්යකො, ඤාතිවිතක්යකො, 
ජනපදවිතක්යකො, අමරවිතක්යකො, පරානුදයතාපටිසඤ්ඤුත්යතොවිතක්යකො, 
ලාෙසක්කාරසියලොකපටිසඤ්ඤුත්යතො විතක්යකො, 
අනවඤ්ඤත්තිපටිසඤ්ඤුත්යතොවිතක්යකො– ඉයමවුච්චන්තිනවවිතක්කා.
කාමවිතක්කානං කාමසඤ්ඤාසයයො, බයාපාදවිතක්කානං 
බයාපාදසඤ්ඤාසයයො, විහිංසාවිතක්කානං විහිංසාසඤ්ඤාසයයො. අථ වා
තක්කානං විතක්කානං සඞ්කප්පානං අවිජ්ජාසයයො, අයයොනියසො
මනසිකායරො ආසයයො, අස්මිමායනො ආසයයො, අයනොත්තප්පං ආසයයො, 
උද්ධච්චංආසයයො. 

කුක්කුච්ෙන්ති හත්ථකුක්කුච්චම්පි කුක්කුච්චං පාදකුක්කුච්චම්පි 
කුක්කුච්චංහත්ථපාදකුක්කුච්චම්පිකුක්කුච්චං, අකප්පියය කප්පියසඤ්ඤිතා
කප්පියය අකප්පියසඤ්ඤිතා, අවජ්යජ වජ්ජසඤ්ඤිතා, වජ්යජ 
අවජ්ජසඤ්ඤිතා. යං එවරූපං කුක්කුච්චං කුක්කුච්චායනා
කුක්කුච්චායිතත්තං යචතයසො විප්පටිසායරො මයනොවියලයෙො – ඉදං වුච්චති
කුක්කුච්චං. 

අපි ච ද්වීහි කාරයණහි උප්පජ්ජති කුක්කුච්චං යචතයසො විප්පටිසායරො
මයනොවියලයෙො–කතත්තාචඅකතත්තාච.කථංකතත්තාච අකතත්තාච
උප්පජ්ජතිකුක්කුච්චංයචතයසොවිප්පටිසායරොමයනොවියලයෙො? ‘‘කතංයම 
කායදුච්චරිතං, අකතං යම කායසුචරිත’’න්ති උප්පජ්ජති කුක්කුච්චං
යචතයසො විප්පටිසායරො මයනොවියලයෙො. ‘‘කතං යම වචීදුච්චරිතං…කතං
යමමයනොදුච්චරිතං…කයතොයම පාණාතිපායතො, අකතායමපාණාතිපාතා
යවරමණී’’ති උප්පජ්ජති කුක්කුච්චං යචතයසො විප්පටිසායරො
මයනොවියලයෙො. ‘‘කතං යම අදින්නාදානං… කයතො යම
කායමසුමිච්ඡාචායරො… කයතො යම මුසාවායදො… කතා යම පිසුණවාචා…
කතායම රුසවාචා…කයතොයමසම් ප්පලායපො…කතායම අභිජ්ඣා…
කයතො යම බයාපායදො…කතා යම මිච්ඡාදිට්ඨි, අකතා යම සම්මාදිට්ඨී’’ති 
උප්පජ්ජති කුක්කුච්චං යචතයසො විප්පටිසායරො මයනොවියලයෙො. එවං
කතත්තා ච අකතත්තා ච උප්පජ්ජති කුක්කුච්චං යචතයසො විප්පටිසායරො
මයනොවියලයෙො. 
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අථවා ‘‘සීයලසුම්හිනපරිපූරකාරී’’තිඋප්පජ්ජතිකුක්කුච්චං යචතයසො
විප්පටිසායරො මයනොවියලයෙො; ‘‘ඉන්ද්රියයසුම්හි අගුත්තද්වායරො’’ති…
‘‘යෙොජයන අමත්තඤ්ඤූම්හී’’ති…‘‘ජා රියං අනනුයුත්යතොම්හී’’ති…‘‘න 
සතිසම්පජඤ්යඤන සමන්නා යතොම්හී’’ති… ‘‘අොවිතා යම චත්තායරො
සතිපට්ඨානා’’ති… ‘‘අොවිතා යම චත්තායරො සම්මප්පධානා’’ති…
‘‘අොවිතා යම චත්තායරො ඉද්ධිපාදා’’ති… ‘‘අොවිතානි යම
පඤ්චින්ද්රියානී’’ති… ‘‘අොවිතානි යම පඤ්ච බලානී’’ති… ‘‘අොවිතා යම
සත්ත යබොජ්ඣඞ් ා’’ති… ‘‘අොවියතො යම අරියයො අට්ඨඞ්ගියකො
මග්ය ො’’ති… ‘‘දුක්ෙං යම අපරිඤ්ඤාත’’න්ති… ‘‘දුක්ෙසමුදයයො යම
අප්පහීයනො’’ති… ‘‘මග්ය ො යම අොවියතො’’ති… ‘‘නියරොයධො යම
අසච්ඡිකයතො’’ති උප්පජ්ජති කුක්කුච්චං යචතයසො විප්පටිසායරො 

මයනොවියලයෙො. තක්කාසෙං කුක්කුච්ෙඤ්චුපච්ඡින්යදති. තක්කඤ්ච
තක්කාසයඤ්ච කුක්කුච්චඤ්ච උපච්ඡින්යදයය ඡින්යදයය උච්ඡින්යදයය
සමුච්ඡින්යදයය පජයහයය වියනොයදයය බයන්තිං කයරයය අනොවං 
 යමයයාති–තක්කාසයංකුක්කුච්චඤ්චුපච්ඡින්යද. 

යතනාහ ෙ වා– 

‘‘ඔක්ඛිත්තචක්ඛු න ච පාදයලොයලො, ඣානානුයුත්යතො
බහුජා රස්ස; 
උයපක්ෙමාරබ්ෙ සමාහිතත්යතො, තක්කාසයං 
කුක්කුච්චඤ්චුපච්ඡින්යද’’ති. 

208. 

චුදියතො වචීභිසතිමාභිනන්යද, සබ්රහ්මොරීසුඛිලං පභින්යද; 

වාෙංපමුඤ්යෙකුසලංනාතියවලං, ජනවාදධම්මාෙන යෙතයෙෙය. 

චුදියතො වචීභි සතිමාභිනන්යදති. චුදියතොතිඋපජ්ඣායා වා ආචරියා වා 
සමානුපජ්ඣායකාවාසමානාචරියකාවාමිත්තාවාසන්දිට්ඨාවාසම්ෙත්තා
වා සහායා වා යචොයදන්ති – ‘‘ඉදං යත, ආවුයසො, අයුත්තං, ඉදං යත
අප්පත්තං, ඉදංයතඅසාරුප්පං, ඉදංයතඅසීලට්ඨ’’න්ති.සතිංඋපට්ඨයපත්වා
තංයචොදනංනන්යදයයඅභිනන්යදයය යමොයදයයඅනුයමොයදයයඉච්යඡයය
සාදියයයයපත්ථයයයයපිහයයයයඅභිජප්යපයය. යථාඉත්ථීවාපුරියසොවා
දහයරොයුවාමණ්ඩනජාතියකොසීසංන්හායතොඋප්පලමාලංවා වස්සිකමාලං
වා අධිමුත්තකමාලං වා ලභිත්වා උයෙොහි හත්යථහි පටිග් යහත්වා 
උත්තමඞ්ය සිරස්මිං පතිට්ඨායපත්වානන්යදයය අභිනන්යදයයයමොයදයය 
අනුයමොයදයය ඉච්යඡයය සාදියයයය පත්ථයයයය පිහයයයය අභිජප්යපයය; 
එවයමව සතිං උපට්ඨයපත්වා තං යචොදනං නන්යදයය අභිනන්යදයය
යමොයදයය අනුයමොයදයය ඉච්යඡයය සාදියයයය පත්ථයයයය පිහයයයය
අභිජප්යපයය. 
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‘‘නිධීනංව [නිධිනංව (ක.) ධ. ප. 76] පවත්තාරං, යං පස්යස
වජ්ජදස්සිනං; 
නිග් ්හවාදිංයමධාවිං, තාදිසංපණ්ඩිතංෙයජ. 

‘‘තාදිසංෙජමානස්ස, යසයයයොයහොතිනපාපියයො; 
ඔවයදයයානුසායසයය, අසබ්ොචනිවාරයය; 
සතඤ්හියසොපියයොයහොති, අසතංයහොතිඅප්පියයො’’ති. 

චුදියතො වචීභි සතිමාභිනන්යද, සබ්රහ්මොරීසු ඛිලං පභින්යදති. 

සබ්රහ්මොරීති එකකම්මං එකුද්යදයසො සමසික්ෙතා. සබ්රහ්මොරීසු ඛිලං 

පභින්යදති. සබ්රහ්මචාරීසු ආහතචිත්තතං ඛිලජාතතං පභින්යදයය, පඤ්චපි
යචයතොඛියල භින්යදයය, තයයොපි යචයතොඛියල භින්යදයය, රා ඛිලං
යදොසඛිලං යමොහඛිලං භින්යදයය පභින්යදයය සම්භින්යදයයාති – 
සබ්රහ්මචාරීසුඛිලංපභින්යද. 

වාෙං පමුඤ්යෙ කුසලං නාතියවලන්ති. ඤාණසමුට්ඨිතං වාචං
මුඤ්යචයය, අත්ථූපසංහිතංධම්මූපසංහිතංකායලනසාපයදසං පරියන්තවතිං

වාචංමුඤ්යචයයපමුඤ්යචයයාති–වාචංපමුඤ්යචකුසලං. නාතියවලන්ති. 

යවලාති ද්යව යවලා – කාලයවලා ච සීලයවලා ච. කතමා කාලයවලා? 
කාලාතික්කන්තං වාචංනොයසයය, යවලාතික්කන්තංවාචංනොයසයය, 
කාලයවලාතික්කන්තං වාචං න ොයසයය, කාලං අසම්පත්තං වාචං න
ොයසයය, යවලං අසම්පත්තං වාචං න ොයසයය, කාලයවලං අසම්පත්තං
වාචංනොයසයය. 

‘‘යයොයව [ච(සයා.)] කායලඅසම්පත්යත, අතියවලඤ්චොසති; 
එවං යසො නිහයතො යසති, යකොකිලායයව [යකොකිලියාව (සයා.)] 
අත්රයජො’’ති. 

අයංකාලයවලා.කතමාසීලයවලා? රත්යතොවාචංනොයසයය, දුට්යඨො 
වාචං න ොයසයය, මූළ්යහො වාචං න ොයසයය, මුසාවාදං න ොයසයය, 
පිසුණවාචං න ොයසයය,  රුසවාචං න ොයසයය, සම් ප්පලාපං න
ොයසයය න කයථයය න ෙයණයය න දීපයයයය න යවොහයරයය. අයං
සීලයවලාති – වාචංපමුඤ්යචකුසලං නාතියවලං. 

ජනවාදධම්මාෙ න යෙතයෙෙයාති. ජනාති ෙත්තියා ච බ්රාහ්මණා ච
යවස්සා ච සුද්දා ච  හට්ඨා ච පබ්බජිතා ච යදවා ච මනුස්සා ච. ජනස්ස
වාදාය උපවාදාය නින්දාය  රහාය අකිත්තියා අවණ්ණහාරිකාය
සීලවිපත්තියාවාආචාරවිපත්තියාවා දිට්ඨිවිපත්තියාවාආජීවවිපත්තියාවා
නයචතයයයයයචතනංනඋප්පායදයයචිත්තං නඋප්පායදයයසඞ්කප්පංන
උප්පායදයය මනසිකාරං න උප්පායදයයාති – ජනවාදධම්මාය න
යචතයයයය. 
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යතනාහෙ වා– 

‘‘චුදියතොවචීභිසතිමාභිනන්යද, සබ්රහ්මචාරීසුඛිලංපභින්යද; 
වාචං පමුඤ්යච කුසලං නාතියවලං, ජනවාදධම්මාය න 
යචතයයයයා’’ති. 

209. 

අථාප ංපඤ්ෙ ජානියලොයක, යෙසංසතීමාවිනොෙ සික්යෙ; 

රූයපසුසද්යදසුඅයථො යසසු,  න්යධසුඵස්යසසු සයහථ ා ං. 

අථාප ං පඤ්ෙ  ජානි යලොයකති. අථාති පදසන්ධි පදසංසග්ය ො
පදපාරිපූරී අක්ෙරසමවායයො බයඤ්ජනසිලිට්ඨතා පදානුපුබ්බතායපතං –

අථාති. පඤ්ෙ  ජානීති රූපරයජො, සද්දරයජො,  න්ධරයජො, රසරයජො, 
ය ොට්ඨබ්බරයජො. 

‘‘රාය ො රයජො න ච පන යරණු වුච්චති, රා ස්යසතං අධිවචනං
රයජොති; 
එතං රජංවිප්පජහිත්වා [පටිවියනොදිත්වා (ක.)] පණ්ඩිතා, විහරන්ති
යතවි තරජස්සසාසයන. 

‘‘යදොයසොරයජොනචපනයරණුවුච්චති…යප.…; 
විහරන්තියතවි තරජස්සසාසයන. 

‘‘යමොයහොරයජොනචපනයරණුවුච්චති…යප.…; 
විහරන්තියතවි තරජස්සසාසයන’’. 

යලොයකති අපායයලොයක මනුස්සයලොයක යදවයලොයක ෙන්ධයලොයක
ධාතුයලොයකආයතනයලොයකති–අථාපරංපඤ්චරජානියලොයක. 

යෙසං සතීමා විනොෙ සික්යෙති. යෙසන්ති රූපරා ස්ස සද්දරා ස්ස

 න්ධරා ස්ස රසරා ස්ස ය ොට්ඨබ්බරා ස්ස. සතීමාති යා සති අනුස්සති 
පටිස්සති සති සරණතා ධාරණතා අපිලාපනතා අසම්මුස්සනතා සතින්ද්රියං
සතිබලං සම්මාසති සතිසම්යබොජ්ඣඞ්ය ො එකායනමග්ය ො – අයං වුච්චති
සති.ඉමායසතියාඋයපයතොසමුයපයතො උප යතොසමුප යතොඋපපන්යනො

සමුපපන්යනොසමන්නා යතො.යසොවුච්චතිසතිමා. සික්යෙතිතිස්යසොසික්ො
– අධිසීලසික්ො, අධිචිත්තසික්ො, අධිපඤ්ඤාසික්ො. කතමා

අධිසීලසික්ො…යප.… අයං අධිපඤ්ඤාසික්ො. යෙසං සතීමා විනොෙ

සික්යෙති. සතිමා පුග් යලො යයසං රූපරා ස්ස සද්දරා ස්ස  න්ධරා ස්ස
රසරා ස්ස ය ොට්ඨබ්බරා ස්ස විනයාය පටිවිනයාය පහානාය වූපසමාය
පටිනිස්සග් ාය පටිපස්සද්ධියා අධිසීලම්පි සික්යෙයය අධිචිත්තම්පි
සික්යෙයය අධිපඤ්ඤම්පි සික්යෙයය, ඉමා තිස්යසො සික්ොයයො
ආවජ්ජන්යතො සික්යෙයය, ජානන්යතො සික්යෙයය…යප.… සච්ඡිකාතබ්බං 
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සච්ඡිකයරොන්යතොසික්යෙයයආචයරයයසමාචයරයයසමාදායවත්යතයයාති
–යයසංසතීමා විනයායසික්යෙ. 

රූයපසු සද්යදසු අයථො  යසසු,  න්යධසු ඵස්යසසු සයහථ  ා න්ති.
රූයපසුසද්යදසු න්යධසුරයසසුය ොට්ඨබ්යබසුරා ංසයහයය පරිසයහයය
අභිෙයවයය අජ්යඣොත්ථයරයය පරියාදියයයය මද්යදයයාති – රූයපසු 
සද්යදසුඅයථොරයසසු න්යධසු ස්යසසුසයහථරා ං. 

යතනාහෙ වා– 

‘‘අථාපරංපඤ්චරජානියලොයක, යයසංසතීමාවිනයායසික්යෙ; 
රූයපසු සද්යදසු අයථො රයසසු,  න්යධසු  ස්යසසු සයහථ 
රා ’’න්ති. 

210. 

එයතසුධම්යමසුවියනෙයඡන්දං, භික්ඛුසතිමා සුවිමුත්තචිත්යතො; 

කායල යසො සම්මා ධම්මං පරිවීමංසමායනො, එයකොදිභූයතො විහයන

තමංයසො.[ඉති භ වා] 

එයතසු ධම්යමසු වියනෙය ඡන්දන්ති. එයතසූති රූයපසු සද්යදසු

 න්යධසු රයසසු ය ොට්ඨබ්යබසු. ඡන්යදොති යයො කායමසු කාමච්ඡන්යදො
කාමරාය ො කාමනන්දී කාමතණ්හා කාමස්යනයහො කාමපරිළායහො
කාමමුච්ඡා කාමජ්යඣොසානං කායමොය ො කාමයයොය ො 

කාමුපාදානං…යප.… කාමච්ඡන්දනීවරණං. එයතසු ධම්යමසු වියනෙය 

ඡන්දන්ති. එයතසු ධම්යමසු ඡන්දං වියනයය පටිවියනයය පජයහයය 
වියනොයදයය බයන්තිං කයරයය අනොවං  යමයයාති – එයතසු ධම්යමසු
වියනයය ඡන්දං. 

භික්ඛු සතිමා සුවිමුත්තචිත්යතොති. භික්ඛූති පුථුජ්ජනකලයාණයකො වා

භික්ඛු, යසයෙො වා භික්ඛු. සතිමාති යා සති අනුස්සති…යප.… සම්මාසති 
සතිසම්යබොජ්ඣඞ්ය ො එකායනමග්ය ො – අයං වුච්චති සති. ඉමාය සතියා
උයපයතොසමුයපයතො…යප.… යසොවුච්චතිසතිමා. 

භික්ඛු සතිමා සුවිමුත්තචිත්යතොති. පඨමං ඣානං සමාපන්නස්ස
නීවරයණහිචිත්තංමුත්තංවිමුත්තංසුවිමුත්තං, දුතියංඣානං සමාපන්නස්ස
විතක්කවිචායරහි චිත්තං මුත්තං විමුත්තං සුවිමුත්තං, තතියං ඣානං 
සමාපන්නස්සපීතියාචචිත්තංමුත්තංවිමුත්තංසුවිමුත්තං, චතුත්ථංඣානං 
සමාපන්නස්ස සුෙදුක්යෙහි චිත්තං මුත්තං විමුත්තං සුවිමුත්තං; 
ආකාසානඤ්චායතනං සමාපන්නස්ස රූපසඤ්ඤාය පටි සඤ්ඤාය
නානත්තසඤ්ඤාය චිත්තං මුත්තං විමුත්තං සුවිමුත්තං, 
විඤ්ඤාණඤ්චායතනං සමාපන්නස්ස ආකාසානඤ්චායතනසඤ්ඤාය 
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චිත්තං… ආකිඤ්චඤ්ඤායතනං සමාපන්නස්ස
විඤ්ඤාණඤ්චායතනසඤ්ඤාය චිත්තං… යනවසඤ්ඤානාසඤ්ඤායතනං
සමාපන්නස්ස ආකිඤ්චඤ්ඤායතනසඤ්ඤාය චිත්තං මුත්තං විමුත්තං
සුවිමුත්තං; යසොතාපන්නස්සසක්කායදිට්ඨියාවිචිකිච්ඡාය සීලබ්බතපරාමාසා 
දිට්ඨානුසයා විචිකිච්ඡානුසයා තයදකට්යඨහි ච කියලයසහි චිත්තං මුත්තං
විමුත්තං සුවිමුත්තං, සකදා ාමිස්ස ඔළාරිකා කාමරා ානුසයා පටි ානුසයා
තයදකට්යඨහිචකියලයසහිචිත්තංමුත්තංවිමුත්තං සුවිමුත්තං, අනා ාමිස්ස
අනුසහ තා කාමරා සඤ්යඤොජනා පටි සඤ්යඤොජනා අනුසහ තා
කාමරා ානුසයා පටි ානුසයා තයදකට්යඨහි ච කියලයසහි චිත්තං මුත්තං
විමුත්තංසුවිමුත්තං, අරහයතොරූපරා ාඅරූපරා ාමානාඋද්ධච්චාඅවිජ්ජාය 
මානානුසයා ෙවරා ානුසයා අවිජ්ජානුසයා තයදකට්යඨහි ච කියලයසහි
බහිද්ධාච සබ්බනිමිත්යතහිචිත්තංමුත්තංවිමුත්තංසුවිමුත්තන්ති –භික්ඛු
සතිමා සුවිමුත්තචිත්යතො. 

කායලන යසො සම්මා ධම්මං පරිවීමංසමායනොති. කායලනාති උද්ධයත
චිත්යත සමථස්ස [සමාධිස්ස (සී.)] කායලො, සමාහියත චිත්යත විපස්සනාය
කායලො. 

‘‘කායල පග් ණ්හති චිත්තං, නිග් ණ්හති පුනාපයර [අථාපයර
(සයා.)]; 
සම්පහංසතිකායලන, කායලචිත්තංසමාදයහ. 

‘‘අජ්ඣුයපක්ෙතිකායලන, යසොයයොගීකාලයකොවියදො; 
කිම්හිකාලම්හිපග් ායහො, කිම්හිකායලවිනිග් යහො. 

‘‘කිම්හි පහංසනාකායලො, සමථකායලොචකීදියසො; 
උයපක්ොකාලංචිත්තස්ස, කථංදස්යසතියයොගියනො. 

‘‘ලීයනචිත්තම්හිපග් ායහො, උද්ධතස්මිංවිනිග් යහො; 
නිරස්සාද තංචිත්තං, සම්පහංයසයයතාවයද. 

‘‘සම්පහට්ඨංයදාචිත්තං, අලීනංෙවතිනුද්ධතං; 
සමථස්ස ච යසො [සමථනිමිත්තස්ස යසො (සී. ක.)] කායලො, 
අජ්ඣත්තංරමයයමයනො. 

‘‘එයතනයමවුපායයන, යදායහොතිසමාහිතං; 
සමාහිතචිත්තමඤ්ඤාය, අජ්ඣුයපක්යෙයයතාවයද. 

‘‘එවං කාලවිදූධීයරො, කාලඤ්ඤූකාලයකොවියදො; 
කායලනකාලංචිත්තස්ස, නිමිත්තමුපලක්ෙයය’’ති. 



ඛුද්දකනිකායය මහානිද්යදසපාළි අට්ඨකවග්ය ො 

351 

පටුන 

කායලන යසො සම්මා ධම්මං පරිවීමංසමායනොති. ‘‘සබ්යබ සඞ්ොරා
අනිච්චා’’ති සම්මා ධම්මං පරිවීමංසමායනො, ‘‘සබ්යබ සඞ්ොරා දුක්ො’’ති
සම්මාධම්මංපරිවීමංසමායනො, ‘‘සබ්යබධම්මා අනත්තා’’තිසම්මාධම්මං
පරිවීමංසමායනො…යප.… ‘‘යං කිඤ්චි සමුදයධම්මං සබ්බං තං 
නියරොධධම්ම’’න්ති–සම්මාධම්මංපරිවීමංසමායනො. 

එයකොදිභූයතො විහයන තමං යසො, ඉති භ වාති. එයකොදීති
එකග් චිත්යතොඅවික්ඛිත්තචිත්යතොඅවිසාහටමානයසො සමයථොසමාධින්ද්රියං

සමාධිබලං සම්මාසමාධීති – එයකොදිභූයතො. විහයන තමං යසොති රා තමං
යදොසතමං යමොහතමං දිට්ඨිතමං මානතමං කියලසතමං දුච්චරිතතමං 
අන්ධකරණං අචක්ඛුකරණං අඤ්ඤාණකරණං පඤ්ඤානියරොධිකං
වි ාතපක්ඛිකං අනිබ්බානසංවත්තනිකං හයනයය විහයනයය පජයහයය
වියනොයදයය බයන්තිංකයරයයඅනොවං යමයය. 

භ වාති  ාරවාධිවචනං. අපි ච ෙග් රාය ොති ෙ වා, ෙග් යදොයසොති
ෙ වා, ෙග් යමොයහොති ෙ වා, ෙග් මායනොති ෙ වා, ෙග් දිට්ඨීති ෙ වා, 
ෙග් කණ්ඩයකොති ෙ වා, ෙග් කියලයසොති ෙ වා, ෙජි විෙජි පවිෙජි
ධම්මරතනන්ති ෙ වා, ෙවානං අන්තකයරොති ෙ වා, ොවිතකායයො
ොවිතසීයලො ොවිතචිත්යතො ොවිතපඤ්යඤොති ෙ වා, ෙජි වා ෙ වා
අරඤ්ඤවනපත්ථානිපන්තානියසනාසනානිඅප්පසද්දානිඅප්පනිග්ය ොසානි 
විජනවාතානි මනුස්සරාහස්යසයයකානි පටිසල්ලානසාරුප්පානීති ෙ වා, 
ොගී වා ෙ වා 
චීවරපිණ්ඩපාතයසනාසනගිලානපච්චයයෙසජ්ජපරික්ොරානන්ති ෙ වා, 
ොගී වා ෙ වා අත්ථරසස්ස ධම්මරසස්ස විමුත්තිරසස්ස අධිසීලස්ස
අධිචිත්තස්ස අධිපඤ්ඤායාති ෙ වා, ොගී වා ෙ වා චතුන්නං ඣානානං
චතුන්නං අප්පමඤ්ඤානං චතුන්නං අරූපසමාපත්තීනන්ති ෙ වා, ොගී වා
ෙ වා අට්ඨන්නං වියමොක්ොනං අට්ඨන්නං අභිොයතනානං නවන්නං
අනුපුබ්බවිහාරසමාපත්තීනන්ති ෙ වා, ොගී වා ෙ වා දසන්නං 
සඤ්ඤාොවනානං දසන්නං කසිණසමාපත්තීනං ආනාපානස්සතිසමාධිස්ස
අසුෙසමාපත්තියාති ෙ වා, ොගී වා ෙ වා චතුන්නං සතිපට්ඨානානං
චතුන්නං සම්මප්පධානානං චතුන්නං ඉද්ධිපාදානං පඤ්චන්නං ඉන්ද්රියානං
පඤ්චන්නං බලානං සත්තන්නං යබොජ්ඣඞ් ානං අරියස්ස අට්ඨඞ්ගිකස්ස
මග් ස්සාති ෙ වා, ොගී වා ෙ වා දසන්නං තථා තබලානං චතුන්නං 
යවසාරජ්ජානං චතුන්නං පටිසම්භිදානං ඡන්නං අභිඤ්ඤානං ඡන්නං
බුද්ධධම්මානන්තිෙ වා, ෙ වාතියනතංනාමංමාතරාකතංනපිතරාකතං
න ොතරා කතං න ෙගිනියා කතං න මිත්තාමච්යචහි කතං න 
ඤාතිසායලොහියතහි කතං න සමණබ්රාහ්මයණහි කතං න යදවතාහි කතං; 
වියමොක්ෙන්තිකයමතං බුද්ධානං ෙ වන්තානං යබොධියා මූයල සහ
සබ්බඤ්ඤුතඤාණස්ස පටිලාො සච්ඡිකා පඤ්ඤත්ති යදිදං ෙ වාති – 
එයකොදිභූයතොවිහයනතමංයසොඉතිෙ වා. 
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පටුන 

යතනාහෙ වා– 

‘‘එයතසුධම්යමසුවියනයයඡන්දං, භික්ඛුසතිමා සුවිමුත්තචිත්යතො; 
කායලනයසොසම්මාධම්මංපරිවීමංසමායනො, එයකොදිභූයතොවිහයන
තමං යසො’’.[ඉතිෙ වාති] 

සාරිපුත්තසුත්තනිද්යදයසොයසොළසයමො. 

අට්ඨකවග් ම්හියසොළසසුත්තනිද්යදසාසමත්තා. 

මහානිද්යදසපාළිනිට්ඨිතා. 
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