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චූළනිද්යදසපාළි 

පාරාෙනවග්යගො 

වත්ථුගාථා 

1. 
යකොසලානං පුරාරම්මා, අ මාදක්ඛිණාපථං; 
ආකිඤ්චඤ්ඤංපත්ථයායනො, බ්රාේමයණොමන්තපාරගූ. 

2. 
යසොඅස්සකස්සවිසයය, මළකස්ස [අළකස්ස(සු.නි. 983) මුළකස්ස
(සයා.), මූළ්ෙකස්ස(ක.)] සමාසයන [සමාසන්යන(ක.)]; 
වසිය ොධාවරීකූයල, උඤ්යඡනචඵයලනච. 

3. 
තස්යසව [තංයයව (ක.) අට්ඨකථා ඔයලොයකතබ්බා] උපනිස්සාය, 
 ායමොචවිපුයලොඅහු; 
තයතොජායතනආයයන, මොයඤ්ඤමකප්පයි. 

4. 
මොයඤ්ඤංයජිත්වාන, පුනපාවිසිඅස්සමං; 
තස්මංපටිපවිට්ඨම්හි, අඤ්යඤොආ ඤ්ඡිබ්රාේමයණො. 

5. 
උග්ඝට්ටපායදො තසියතො [තස්සියතො (ක.)], පඞ්කදන්යතො
රජස්සියරො; 
යසො චනංඋපසඞ්කම්ම, සතානිපඤ්ච යාචති. 

6. 
තයමනංබාවරීදිස්වා, ආසයනනනිමන්තයි; 
සුඛඤ්චකුසලංපුච්ඡි, ඉදංවචනමබ්රවි [වචනමබු්රවි(සී.)]. 

7. 
‘‘යංයඛොමමයදයයධම්මං, සබ්බංවිසජ්ජිතංමයා; 
අනුජානාහියමබ්රේයම, නත්ථිපඤ්චසතානියම’’. 

8. 
‘‘සයච යමයාචමානස්ස, භවංනානුපදස්සති [පයදස්සති(ක.)]; 
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සත්තයමදිවයසතුය්ෙං, මුද්ධාඵලතුසත්තධා’’. 

9. 
අභිසඞ්ඛරිත්වාකුෙයකො, යභරවංයසොඅකිත්තයි; 
තස්සතංවචනංසුත්වා, බාවරීදුක්ඛියතොඅහු. 

10. 
උස්සුස්සතිඅනාොයරො, යසොකසල්ලසමප්පියතො; 
අයථොපිඑවංචිත්තස්ස, ඣායනනරමතීමයනො. 

11. 
උත්රස්තංදුක්ඛිතංදිස්වා, යදවතාඅත්ථකාමනී; 
බාවරිංඋපසඞ්කම්ම, ඉදංවචනමබ්රවි. 

12. 
‘‘නයසොමුද්ධංපජානාති, කුෙයකොයසොධනත්ථියකො; 
මුද්ධනිමුද්ධපායත [මුද්ධනිම්මුද්ධපායත (ක.)] වා, ඤාණංතස්සන
විජ්ජති’’. 

13. 
‘‘යභොතී [යභොති(ක.)] චරහිජානාති, තංයම අක්ඛාහිපුච්ඡිතා; 
මුද්ධංමුද්ධාධිපාතඤ්ච [මුද්ධාතිපාතඤ්ච (ක.)], තංසුයණොමවයචො
තව’’. 

14. 
‘‘අෙම්යපතංනජානාම, ඤාණංයමත්ථනවිජ්ජති; 
මුද්ධනිමුද්ධාධිපායතච, ජිනානඤ්යෙත්ථ [ජනානඤ්යෙත්ථ (ක.)] 
දස්සනං’’. 

15. 
‘‘අථ යකො චරහි [යයො චරති (ක.)] ජානාති, අස්මං පථවිමණ්ඩයල 
[පුථවිමණ්ඩයල (සී.)]; 
මුද්ධංමුද්ධාධිපාතඤ්ච, තංයමඅක්ඛාහියදවයත’’. 

16. 
‘‘පුරාකපිලවත්ථුම්ො, නික්ඛන්යතොයලොකනායයකො; 
අපච්යචොඔක්කාකරාජස්ස, සකයපුත්යතොපභඞ්කයරො. 

17. 
‘‘යසොහිබ්රාේමණසම්බුද්යධො, සබ්බධම්මානපාරගූ; 
සබ්බාභිඤ්ඤාබලප්පත්යතො [ඵලප්පත්යතො (ක.)], සබ්බධම්යමසු
චක්ඛුමා; 
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සබ්බකම්මක්ඛයංපත්යතො, විමුත්යතොඋපධික්ඛයය. 

18. 
‘‘බුද්යධොයසොභ වායලොයක, ධම්මංයදයසතිචක්ඛුමා; 
තංත්වං න්ත්වානපුච්ඡස්සු, යසොයතතං බයාකරිස්සති’’. 

19. 
සම්බුද්යධොති වයචොසුත්වා, උදග්ය ොබාවරී අහු; 
යසොකස්සතනුයකොආසි, පීතිඤ්චවිපුලංලභි. 

20. 
යසො බාවරීඅත්තමයනොඋදග්ය ො, තංයදවතංපුච්ඡති යවදජායතො; 
‘‘කතමම්හි  ායම නි මම්හි වා පන, කතමම්හි වා ජනපයද
යලොකනායථො; 
යත්ථ න්ත්වානපස්යසමු, සම්බුද්ධංද්විපදුත්තමං’’. 

21. 
‘‘සාවත්ථියං යකොසලමන්දියර ජියනො, පහූතපඤ්යඤො
වරභූරියමධයසො; 
යසො සකයපුත්යතො විධුයරො අනාසයවො, මුද්ධාධිපාතස්ස විදූ 
නරාසයභො’’. 

22. 
තයතො ආමන්තයීසිස්යස, බ්රාේමයණමන්තපාරගූ [පාරය (සයා.)]; 
‘‘එථමාණවාඅක්ඛිස්සං, සුණාථවචනංමම. 

23. 
‘‘යස්යසයසොදුල්ලයභොයලොයක, පාතුභායවොඅභිණ්ෙයසො; 
ස්වාජ්ජයලොකම්හිඋප්පන්යනො, සම්බුද්යධොඉතිවිස්සුයතො; 
ඛිප්පං න්ත්වානසාවත්ථිං, පස්සව්යෙො ද්විපදුත්තමං’’. 

24. 
‘‘කථංචරහිජායනමු, දිස්වාබුද්යධොතිබ්රාේමණ; 
අජානතංයනොපබ්රූහි, යථාජායනමුතංමයං’’. 

25. 
‘‘ආ තානිහිමන්යතසු, මොපුරිසලක්ඛණා; 
ද්වත්තිංසානිචබයාක්ඛාතා, සමත්තාඅනුපුබ්බයසො. 

26. 
‘‘යස්යසයතයෙොන්ති ත්යතසු, මොපුරිසලක්ඛණා; 
ද්යවයයවතස්ස තියයො, තතියාහිනවිජ්ජති. 
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27. 
‘‘සයචඅ ාරංආවසති, වියජයයපථවිංඉමං; 
අදණ්යඩනඅසත්යථන, ධම්යමනඅනුසාසති. 

28. 
‘‘සයචචයසොපබ්බජති, අ ාරාඅන ාරියං; 
විවට්ටච්ඡයදො [විවත්තච්ඡද්යදො (සී.)] සම්බුද්යධො, අරො භවති
අනුත්තයරො. 

29. 
‘‘ජාතිංය ොත්තඤ්චලක්ඛණං, මන්යතසිස්යසපුනාපයර; 
මුද්ධංමුද්ධාධිපාතඤ්ච, මනසායයවපුච්ඡථ. 

30. 
‘‘අනාවරණදස්සාවී, යදිබුද්යධොභවිස්සති; 
මනසාපුච්ඡියතපඤ්යෙ, වාචායවිසජ්ජිස්සති’’ [විස්සජිස්සති(ක.)]. 

31. 
බාවරිස්ස වයචොසුත්වා, සිස්සායසොළසබ්රාේමණා; 
අජියතොතිස්සයමත්යතයයයො, පුණ්ණයකොඅථයමත්තගූ. 

32. 
යධොතයකොඋපසීයවොච, නන්යදොචඅථයෙමයකො; 
යතොයදයය-කප්පාදුභයයො, ජතුකණ්ණීචපණ්ඩියතො. 

33. 
භද්රාවුධමයධො උදයයොච, යපොසායලොචාපි බ්රාේමයණො; 
යමොඝරාජාචයමධාවී, පිඞ්ගියයොචමොඉසි. 

34. 
පච්යචක ණියනොසබ්යබ, සබ්බයලොකස්සවිස්සුතා; 
ඣායීඣානරතාධීරා, පුබ්බවාසනවාසිතා. 

35. 
බාවරිංඅභිවායදත්වා, කත්වාචනංපදක්ඛිණං; 
ජටාජිනධරාසබ්යබ, පක්කාමුංඋත්තරාමුඛා. 

36. 
මළකස්ස පතිට්ඨානං, පුරමාහිස්සතිං [පුරමාහියති (ක.)] තදා [සදා
(ක.)]; 
උජ්යජනිඤ්චාපිය ොනද්ධං, යවදිසංවනසව්ෙයං. 

37. 
යකොසම්බිඤ්චාපිසායකතං, සාවත්ථිඤ්චපුරුත්තමං; 
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යසතබයංකපිලවත්ථුං, කුසිනාරඤ්චමන්දිරං. 

38. 
පාවඤ්චයභො න රං, යවසාලංමා ධංපුරං; 
පාසාණකංයචතියඤ්ච, රමණීයංමයනොරමං. 

39. 
තසියතොවුධමදකංසීතං, මොලාභංවවාණියජො; 
ඡායංඝම්මාභිතත්යතොවතුරිතාපබ්බතමාරුහුං. 

40. 
භ වාතම්හිසමයය, භික්ඛුසඞ්ඝපුරක්ඛයතො; 
භික්ඛූනංධම්මංයදයසති, සීයෙොවනදතීවයන. 

41. 
අජියතො අද්දසබුද්ධං, පීතරංසිංව [ජිතරංසිංසීතරංසිං(ක.), වීතරංසිං
(සී.සයා.)] භාණුමං; 
චන්දංයථාපන්නරයස, පරිපූරං [පාරිපූරිං(සී. සයා.)] උපා තං. 

42. 
අථස්ස ත්යතදිස්වාන, පරිපූරඤ්චබයඤ්ජනං; 
එකමන්තංඨියතොෙට්යඨො, මයනොපඤ්යෙඅපුච්ඡථ. 

43. 
‘‘ආදිස්සජම්මනංබ්රූහි, ය ොත්තංබ්රහූිසලක්ඛණං; 
මන්යතසුපාරමංබ්රූහි, කතිවායචතිබ්රාේමයණො’’. 

44. 
‘‘වීසං වස්සසතංආයු, යසොචය ොත්යතන බාවරී; 
තීණිස්සලක්ඛණා ත්යත, තිණ්ණංයවදානපාරගූ. 

45. 
‘‘ලක්ඛයණඉතිොයසච, සනිඝණ්ඩුසයකටුයභ; 
පඤ්චසතානිවායචති, සධම්යමපාරමං යතො’’. 

46. 
‘‘ලක්ඛණානංපවිචයං, බාවරිස්සනරුත්තම; 
තණ්ෙච්ඡිද [කඞ්ඛච්ඡිද(ක.)] පකායසහි, මායනොකඞ්ඛායිතංඅහු’’. 

47. 
‘‘මුඛංජිව්ොයඡායදති, උණ්ණස්සභමුකන්තයර; 
යකොයසොහිතංවත්ථගුය්ෙං, එවංජානාහිමාණව’’. 
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48. 
පුච්ඡඤ්හි කිඤ්චිඅසුණන්යතො, සුත්වා පඤ්යෙවියාකයත; 
විචින්යතතිජයනොසබ්යබො, යවදජායතොකතඤ්ජලී. 

49. 
‘‘යකොනුයදයවොවාබ්රේමාවා, ඉන්යදොවාපිසුජම්පති; 
මනසාපුච්ඡියතපඤ්යෙ, කයමතංපටිභාසති. 

50. 
‘‘මුද්ධංමුද්ධාධිපාතඤ්ච, බාවරීපරිපුච්ඡති; 
තංබයාකයරොහිභ වා, කඞ්ඛංවිනයයනොඉයස’’. 

51. 
‘‘අවිජ්ජා මුද්ධාතිජානාහි, විජ්ජා මුද්ධාධිපාතිනී; 
සද්ධාසතිසමාධීහි, ඡන්දවීරියයනසංයුතා’’. 

52. 
තයතොයවයදනමෙතා, සන්ථම්යභත්වානමාණයවො; 
එකංසංඅජිනංකත්වා, පායදසුසිරසාපති. 

53. 
‘‘බාවරීබ්රාේමයණොයභොයතො, සෙසිස්යසහිමාරිස; 
උදග් චිත්යතොසුමයනො, පායදවන්දතිචක්ඛුම’’. 

54. 
‘‘සුඛියතොබාවරීයෙොතු, සෙසිස්යසහිබ්රාේමයණො; 
ත්වඤ්චාපිසුඛියතොයෙොහි, චිරංජීවාහිමාණව. 

55. 
‘‘බාවරිස්සචතුය්ෙංවා, සබ්යබසංසබ්බසංසයං; 
කතාවකාසාපුච්ඡව්යෙො, යංකිඤ්චිමනසිච්ඡථ’’. 

56. 
සම්බුද්යධනකයතොකායසො, නිසීදිත්වානපඤ්ජලී; 
අජියතොපඨමංපඤ්ෙං, තත්ථපුච්ඡිතථා තං. 

වත්ථු ාථානිට්ඨිතා. 

1. අජිතමාණවපුච්ඡා 
57. 

‘‘යකනස්සු නිවුධමයතොයලොයකො, [ඉච්චායස්මා අජියතො] 
යකනස්සුනප්පකාසති; 
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කිස්සාභියලපනංබ්රූසි, කිංසුතස්සමෙබ්භයං’’. 

58. 
‘‘අවිජ්ජාය නිවුධමයතොයලොයකො, [අජිතාතිභ වා] 
යවවිච්ඡාපමාදානප්පකාසති; 
ජප්පාභියලපනංබ්රූම, දුක්ඛමස්සමෙබ්භයං’’. 

59. 
‘‘සවන්තිසබ්බධියසොතා, [ඉච්චායස්මාඅජියතො] 
යසොතානංකිංනිවාරණං; 
යසොතානංසංවරංබූ්රහි, යකනයසොතාපිධියයයර’’. 

60. 
‘‘යානියසොතානියලොකස්මං, [අජිතාතිභ වා] 
සතියතසංනිවාරණං; 
යසොතානංසංවරංබූ්රම, පඤ්ඤායයයතපිධියයයර’’. 

61. 
‘‘පඤ්ඤායචවසතිචාපි [සතීයචව(සී.)], [ඉච්චායස්මාඅජියතො] 
නාමරූපඤ්චමාරිස; 

එතංයමපුට්යඨොපබ්රූහි, කත්යථතංඋපරුජ්ඣති’’. 

62. 
‘‘යයමතංපඤ්ෙංඅපුච්ඡි, අජිතතංවදාමයත; 
යත්ථනාමඤ්චරූපඤ්ච, අයසසංඋපරුජ්ඣති; 
විඤ්ඤාණස්සනියරොයධන, එත්යථතංඋපරුජ්ඣති’’. 

63. 
‘‘යයචසඞ්ඛාතධම්මායස, යයචයසඛා [යසක්ඛා (ක.)] පුථූඉධ; 
යතසංයමනිපයකොඉරියං, පුට්යඨොපබූ්රහිමාරිස’’. 

64. 
‘‘කායමසුනාභිගිජ්යඣයය, මනසානාවියලොසියා; 
කුසයලොසබ්බධම්මානං, සයතොභික්ඛුපරිබ්බයජ’’ති. 

අජිතමාණවපුච්ඡාපඨමා. 

2. තිස්සයමත්යතයයමාණවපුච්ඡා 
65. 

‘‘යකොධ සන්තුසියතොයලොයක, [ඉච්චායස්මා තිස්සයමත්යතයයයො] 
කස්සයනොසන්තිඉඤ්ජිතා; 
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යකො උභන්තමභිඤ්ඤාය, මජ්යඣ මන්තා න ලප්පති [න පිම්පති
(බහූසු)]; 
කංබ්රසූිමොපුරියසොති, යකොඉධසිබ්බිනිමච්ච ා’’ති [සිබ්බනිමච්ච ා
(සී.සයා.)]. 

66. 
‘‘කායමසු බ්රේමචරියවා, [යමත්යතයයාති භ වා] 
වීතතණ්යෙොසදාසයතො; 
සඞ්ඛායනිබ්බුයතොභික්ඛු, තස්සයනොසන්තිඉඤ්ජිතා. 

67. 
‘‘යසොඋභන්තමභිඤ්ඤාය, මජ්යඣමන්තානලප්පති; 
තංබ්රූමමොපුරියසොති, යසොඉධසිබ්බිනිමච්ච ා’’ති. 

තිස්සයමත්යතයයමාණවපුච්ඡාදුතියා. 

3. පුණ්ණකමාණවපුච්ඡා 
68. 

‘‘අයනජංමූලදස්සාවිං, [ඉච්චායස්මාපුණ්ණයකො] 
අත්ථිපඤ්යෙනආ මං; 
කිංනිස්සිතාඉසයයොමනුජා, ඛත්තියාබ්රාේමණායදවතානං; 
යඤ්ඤමකප්පයිංසුපුථූධයලොයක, පුච්ඡාමතංභ වාබ්රූහි යමතං’’. 

69. 
‘‘යයයකචියමඉසයයොමනුජා, [පුණ්ණකාතිභ වා] 
ඛත්තියාබ්රාේමණායදවතානං; 
යඤ්ඤමකප්පයිංසුපුථූධයලොයක, ආසීසමානාපුණ්ණකඉත්ථත්තං; 
ජරංසිතායඤ්ඤමකප්පයිංසු’’. 

70. 
‘‘යය යකචියමඉසයයොමනුජා, [ඉච්චායස්මා පුණ්ණයකො] 
ඛත්තියාබ්රාේමණායදවතානං; 
යඤ්ඤමකප්පයිංසු පුථූධයලොයක, කච්චිසුයතභ වායඤ්ඤපයථ 
අප්පමත්තා; 
අතාරුංජාතිඤ්චජරඤ්චමාරිස, පුච්ඡාමතංභ වාබ්රූහි යමතං’’. 

71. 
‘‘ආසීසන්ති යථොමයන්ති, අභිජප්පන්ති ජුෙන්ති; [පුණ්ණකාති 
භ වා] 
කාමාභිජප්පන්තිපටිච්චලාභං, යතයාජයයො ාභවරා රත්තා; 
නාතරිංසුජාතිජරන්තිබ්රූම’’. 
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72. 
‘‘යතයචනාතරිංසුයාජයයො ා, [ඉච්චායස්මාපුණ්ණයකො] 
යඤ්යඤහිජාතිඤ්චජරඤ්චමාරිස; 
අථයකොචරහියදවමනුස්සයලොයක, අතාරිජාතිඤ්චජරඤ්චමාරිස; 
පුච්ඡාමතංභ වාබූ්රහියමතං’’. 

73. 
‘‘සඞ්ඛාය යලොකස්මපයරොපරානි, [පුණ්ණකාති භ වා] 
යස්සිඤ්ජිතංනත්ථිකුහිඤ්චියලොයක; 
සන්යතොවිධූයමොඅනීයඝොනිරායසො, අතාරියසොජාතිජරන්ති බූ්රමී’’ති. 

පුණ්ණකමාණවපුච්ඡාතතියා. 

4. යමත්තගූමාණවපුච්ඡා 
74. 

‘‘පුච්ඡාමතංභ වාබ්රහූියමතං, [ඉච්චායස්මායමත්තගූ] 
මඤ්ඤාමතංයවදගුංභාවිතත්තං; 
කුයතො නු දුක්ඛා සමුදා තා ඉයම, යය යකචි
යලොකස්මමයනකරූපා’’. 

75. 
‘‘දුක්ඛස්ස යවමංපභවංඅපුච්ඡසි, [යමත්තගූතිභ වා] 
තංයතපවක්ඛාමයථාපජානං; 
උපධිනිදානාපභවන්තිදුක්ඛා, යයයකචියලොකස්මමයනකරූපා. 

76. 
‘‘යයොයවඅවිද්වාඋපධිංකයරොති, පුනප්පුනංදුක්ඛමුයපති මන්යදො; 
තස්මාපජානංඋපධිංනකයිරා, දුක්ඛස්ස ජාතිප්පභවානුපස්සී’’. 

77. 
‘‘යංතංඅපුච්ඡිම්ෙඅකිත්තයීයනො, අඤ්ඤංතංපුච්ඡාමතදිඞ්ඝ බූ්රහි; 
‘කථංනුධීරාවිතරන්තිඔඝං, ජාතිංජරංයසොකපරිද්දවඤ්ච’; 
තංයමමුනිසාධුවියාකයරොහි, තථාහියතවිදියතොඑසධම්යමො’’. 

78. 
‘‘කිත්තයිස්සාමයතධම්මං, [යමත්තගූතිභ වා] 
දිට්යඨධම්යමඅනීතිෙං; 
යංවිදිත්වාසයතොචරං, තයරයලොයකවිසත්තිකං’’. 

79. 
‘‘තඤ්චාෙංඅභිනන්දාම, මයෙසිධම්මමුත්තමං; 
යංවිදිත්වාසයතොචරං, තයරයලොයකවිසත්තිකං’’. 
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80. 
‘‘යංකිඤ්චිසම්පජානාසි, [යමත්තගූතිභ වා] 
උද්ධංඅයධොතිරියඤ්චාපිමජ්යඣ; 
එයතසු නන්දිඤ්ච නියවසනඤ්ච, පනුජ්ජ විඤ්ඤාණං භයව න 
තිට්යඨ. 

81. 
‘‘එවංවිොරී සයතොඅප්පමත්යතො, භික්ඛුචරං හිත්වාමමායිතානි; 
ජාතිංජරංයසොකපරිද්දවඤ්ච, ඉයධවවිද්වාපජයෙයය දුක්ඛං’’. 

82. 
‘‘එතාභිනන්දාම වයචොමයෙසියනො, සුකිත්තිතං ය ොතමනූපධීකං; 
අද්ධාහිභ වාපොසිදුක්ඛං, තථාහියතවිදියතොඑසධම්යමො. 

83. 
‘‘යතචාපිනූනප්පජයෙයුදුක්ඛං, යයත්වංමුනිඅට්ඨිතං ඔවයදයය; 
තං තං නමස්සාම සයමච්ච නා , අප්යපව මං භ වා අට්ඨිතං 
ඔවයදයය’’. 

84. 
‘‘යංබ්රාේමණංයවදගුමාභිජඤ්ඤා, අකිඤ්චනංකාමභයවඅසත්තං; 
අද්ධාහියසොඔඝමමංඅතාරි, තිණ්යණොචපාරංඅඛියලොඅකඞ්යඛො. 

85. 
‘‘විද්වාචයයොයවදගූනයරොඉධ, භවාභයවසඞ් මමංවිසජ්ජ; 
යසො වීතතණ්යෙො අනීයඝො නිරායසො, අතාරි යසො ජාතිජරන්ති 
බූ්රමී’’ති. 

යමත්තගූමාණවපුච්ඡාචතුත්ථී. 

5. යධොතකමාණවපුච්ඡා 
86. 

‘‘පුච්ඡාමතංභ වාබ්රූහියමතං, [ඉච්චායස්මායධොතයකො] 
වාචාභිකඞ්ඛාමමයෙසිතුය්ෙං; 
තවසුත්වානනිග්යඝොසං, සික්යඛනිබ්බානමත්තයනො’’. 

87. 
‘‘යතනොතප්පංකයරොහි, [යධොතකාතිභ වා] 
ඉයධවනිපයකොසයතො; 
ඉයතොසුත්වානනිග්යඝොසං, සික්යඛනිබ්බානමත්තයනො’’. 

88. 
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‘‘පස්සාමෙංයදවමනුස්සයලොයක, අකිඤ්චනංබ්රාේමණමරියමානං; 
තංතංනමස්සාමසමන්තචක්ඛු, පමුඤ්චමංසක්ක කථංකථාහි’’. 

89. 
‘‘නාෙං සහිස්සාමපයමොචනාය, කථංකථිංයධොතක කඤ්චියලොයක; 
ධම්මඤ්ච යසට්ඨං අභිජානමායනො [ආජානමායනො (සී. සයා. පී.)], 
එවංතුවංඔඝමමංතයරසි’’. 

90. 
‘‘අනුසාසබ්රේයමකරුණායමායනො, වියවකධම්මංයමෙංවිජඤ්ඤං; 
යථාෙං ආකායසොව අබයාපජ්ජමායනො, ඉයධව සන්යතො අසියතො 
චයරයයං’’. 

91. 
‘‘කිත්තයිස්සාම යතසන්තිං, [යධොතකාති භ වා] 
දිට්යඨධම්යමඅනීතිෙං; 
යංවිදිත්වාසයතොචරං, තයරයලොයකවිසත්තිකං’’. 

92. 
‘‘තඤ්චාෙංඅභිනන්දාම, මයෙසිසන්තිමුත්තමං; 
යංවිදිත්වාසයතොචරං, තයරයලොයකවිසත්තිකං’’. 

93. 
‘‘යංකිඤ්චිසම්පජානාසි, [යධොතකාතිභ වා] 
උද්ධංඅයධොතිරියඤ්චාපිමජ්යඣ; 
එතංවිදිත්වාසඞ්ය ොතියලොයක, භවාභවායමාකාසිතණ්ෙ’’න්ති. 

යධොතකමාණවපුච්ඡාපඤ්චමී. 

6. උපසීවමාණවපුච්ඡා 
94. 

‘‘එයකොඅෙංසක්කමෙන්තයමොඝං, [ඉච්චායස්මාඋපසීයවො] 
අනිස්සියතොයනොවිසොමතාරිතුං; 
ආරම්මණංබූ්රහිසමන්තචක්ඛු, යංනිස්සියතොඔඝමමං තයරයයං’’. 

95. 
‘‘ආකිඤ්චඤ්ඤං යපක්ඛමායනොසතිමා, [උපසීවාති භ වා] 
නත්ථීතිනිස්සායතරස්සුඔඝං; 
කායමපොයවිරයතොකථාහි, තණ්ෙක්ඛයංනත්තමොභිපස්ස’’. 

96. 
‘‘සබ්යබසුකායමසුයයොවීතරාය ො, [ඉච්චායස්මාඋපසීයවො] 
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ආකිඤ්චඤ්ඤංනිස්සියතොහිත්වාමඤ්ඤං; 
සඤ්ඤාවියමොක්යඛපරයමවිමුත්යතො [ධිමුත්යතො (ක.)], තිට්යඨනු
යසොතත්ථඅනානුයායී’’ [අනානුවායී (සයා.ක.)]. 

97. 
‘‘සබ්යබසුකායමසුයයොවීතරාය ො, [උපසීවාතිභ වා] 
ආකිඤ්චඤ්ඤංනිස්සියතොහිත්වාමඤ්ඤං; 
සඤ්ඤාවියමොක්යඛ පරයම විමුත්යතො, තිට්යඨයය යසො තත්ථ 
අනානුයායී’’. 

98. 
‘‘තිට්යඨ යච යසො තත්ථ අනානුයායී, පූ ම්පි වස්සානං 
සමන්තචක්ඛු; 
තත්යථවයසොසීතිසියාවිමුත්යතො, චයවථවිඤ්ඤාණං තථාවිධස්ස’’. 

99. 
‘‘අච්චි යථාවාතයවය නඛිත්තා, [උපසීවාති භ වා] 
අත්ථංපයලතිනඋයපතිසඞ්ඛං; 
එවංමුනීනාමකායාවිමුත්යතො, අත්ථංපයලතිනඋයපති සඞ්ඛං’’. 

100. 
‘‘අත්ථඞ් යතො යසො උද වා යසො නත්ථි, උදාහු යව සස්සතියා
අයරොය ො; 
තංයමමුනීසාධුවියාකයරොහි, තථාහියතවිදියතොඑසධම්යමො’’. 

101. 
‘‘අත්ථඞ් තස්සනපමාණමත්ථි, [උපසීවාතිභ වා] 
යයනනංවජ්ජුංතංතස්සනත්ථි; 
සබ්යබසුධම්යමසුසමූෙයතසු, සමූෙතාවාදපථාපිසබ්යබ’’ති. 

උපසීවමාණවපුච්ඡාඡට්ඨී. 

7. නන්දමාණවපුච්ඡා 
102. 

‘‘සන්ති යලොයකමුනයයො, [ඉච්චායස්මා නන්යදො] 
ජනාවදන්තිතයිදංකථංසු; 
ඤාණූපපන්නංමුනියනොවදන්ති, උදාහුයවජීවියතනූපපන්නං’’. 

103. 
‘‘නදිට්ඨියානසුතියානඤායණන, මුනීධනන්දකුසලාවදන්ති; 
වියසනිකත්වාඅනීඝානිරාසා, චරන්තියයයතමුනයයොති බූ්රම’’. 
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104. 
‘‘යයයකචියමසමණබ්රාේමණායස, [ඉච්චායස්මානන්යදො] 
දිට්ඨස්සුයතනාපිවදන්තිසුද්ධිං; 
සීලබ්බයතනාපිවදන්තිසුද්ධිං, 
අයනකරූයපනවදන්තිසුද්ධිං; 
කච්චිස්සුයතභ වාතත්ථයතාචරන්තා, 
අතාරුජාතිඤ්චජරඤ්චමාරිස; 
පුච්ඡාමතංභ වාබූ්රහියමතං’’. 

105. 
‘‘යයයකචියමසමණබ්රාේමණායස, [නන්දාතිභ වා] 
දිට්ඨස්සුයතනාපිවදන්තිසුද්ධිං; 
සීලබ්බයතනාපිවදන්තිසුද්ධිං, අයනකරූයපනවදන්තිසුද්ධිං; 
කිඤ්චාපියතතත්ථයතාචරන්ති, නාතරිංසුජාතිජරන්ති බූ්රම’’. 

106. 
‘‘යය යකචියමසමණබ්රාේමණායස, [ඉච්චායස්මා නන්යදො] 
දිට්ඨස්සුයතනාපිවදන්තිසුද්ධිං; 
සීලබ්බයතනාපිවදන්තිසුද්ධිං, අයනකරූයපනවදන්තිසුද්ධිං; 
යත යච මුනි බ්රූසි අයනොඝතිණ්යණ, අථ යකො චරහි
යදවමනුස්සයලොයක; 
අතාරිජාතිඤ්චජරඤ්චමාරිස, පුච්ඡාමතංභ වාබ්රූහි යමතං’’. 

107. 
‘‘නාෙං සබ්යබසමණබ්රාේමණායස, [නන්දාති භ වා] 
ජාතිජරායනිවුධමතාතිබ්රූම; 
යයසීධදිට්ඨංවසුතංමුතංවා, සීලබ්බතංවාපිපොයසබ්බං; 
අයනකරූපම්පිපොයසබ්බං, තණ්ෙංපරිඤ්ඤායඅනාසවායස; 
යතයවනරාඔඝතිණ්ණාතිබ්රූම’’. 

108. 
‘‘එතාභිනන්දාමවයචොමයෙසියනො, සුකිත්තිතංය ොතමනූපධීකං; 
යයසීධදිට්ඨංවසුතංමුතංවා, සීලබ්බතංවාපිපොයසබ්බං; 
අයනකරූපම්පිපොයසබ්බං, තණ්ෙංපරිඤ්ඤායඅනාසවායස; 
අෙම්පියතඔඝතිණ්ණාතිබ්රූමී’’ති. 

නන්දමාණවපුච්ඡාසත්තමා. 

8. යෙමකමාණවපුච්ඡා 
109. 

‘‘යයයමපුබ්යබවියාකංසු, [ඉච්චායස්මායෙමයකො] 
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හුරංය ොතමසාසනා; 
ඉච්චාසිඉතිභවිස්සති, සබ්බංතංඉතිහීතිෙං; 
සබ්බංතංතක්කවඩ්ඪනං, නාෙංතත්ථඅභිරමං. 

110. 
‘‘ත්වඤ්චයමධම්මමක්ඛාහි, තණ්ොනිග්ඝාතනංමුනි; 
යංවිදිත්වාසයතොචරං, තයරයලොයකවිසත්තිකං’’. 

111. 
‘‘ඉධදිට්ඨසුතමුතවිඤ්ඤායතසු, පියරූයපසුයෙමක; 
ඡන්දරා වියනොදනං, නිබ්බානපදමච්චුතං. 

112. 
‘‘එතදඤ්ඤාය යයසතා, දිට්ඨධම්මාභිනිබ්බුතා; 
උපසන්තාචයතසදා, තිණ්ණායලොයකවිසත්තික’’න්ති. 

යෙමකමාණවපුච්ඡාඅට්ඨමා. 

9. යතොයදයයමාණවපුච්ඡා 
113. 

‘‘යස්මං කාමානවසන්ති, [ඉච්චායස්මා යතොයදයයයො] 
තණ්ොයස්සනවිජ්ජති; 
කථංකථාචයයොතිණ්යණො, වියමොක්යඛොතස්සකීදියසො’’. 

114. 
‘‘යස්මංකාමානවසන්ති, [යතොයදයයාතිභ වා] 
තණ්ොයස්සනවිජ්ජති; 
කථංකථාචයයොතිණ්යණො, වියමොක්යඛොතස්සනාපයරො’’. 

115. 
‘‘නිරාසයසොයසොඋදආසසායනො [ආසයායනො (ක.)], පඤ්ඤාණවා
යසොඋදපඤ්ඤකප්පී; 
මුනිංඅෙංසක්කයථාවිජඤ්ඤං, තංයමවියාචික්ඛ සමන්තචක්ඛු’’. 

116. 
‘‘නිරාසයසො යසො න ච ආසසායනො, පඤ්ඤාණවා යසො න ච
පඤ්ඤකප්පී; 
එවම්පියතොයදයයමුනිංවිජාන, අකිඤ්චනංකාමභයව අසත්ත’’න්ති. 

යතොයදයයමාණවපුච්ඡානවමා. 

10. කප්පමාණවපුච්ඡා 
117. 
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‘‘මජ්යඣසරස්මංතිට්ඨතං, [ඉච්චායස්මාකප්යපො] 
ඔයඝජායතමෙබ්භයය; 
ජරාමච්චුපයරතානං, දීපංපබූ්රහිමාරිස; 
ත්වඤ්චයමදීපමක්ඛාහි, යථායිදංනාපරංසියා’’. 

118. 
‘‘මජ්යඣසරස්මංතිට්ඨතං, [කප්පාතිභ වා] 
ඔයඝජායතමෙබ්භයය; 
ජරාමච්චුපයරතානං, දීපංපබූ්රමකප්පයත. 

119. 
‘‘අකිඤ්චනං අනාදානං, එතං දීපංඅනාපරං; 
නිබ්බානංඉතිනංබූ්රම, ජරාමච්චුපරික්ඛයං. 

120. 
‘‘එතදඤ්ඤායයයසතා, දිට්ඨධම්මාභිනිබ්බුතා; 
නයතමාරවසානු ා, නයතමාරස්සපට්ඨගූ’’ති [පද්ධගූ(සී.)]. 

කප්පමාණවපුච්ඡාදසමා. 

11. ජතුකණ්ණිමාණවපුච්ඡා 
121. 

‘‘සුත්වානෙංවීරමකාමකාමං, [ඉච්චායස්මාජතුකණ්ණි] 
ඔඝාති ංපුට්ඨුමකාමමා මං; 
සන්තිපදංබ්රූහිසෙජයනත්ත, යථාතච්ඡංභ වාබ්රූහියමතං. 

122. 
‘‘භ වාහිකායමඅභිභුයයඉරියති, ආදිච්යචොවපථවිංයතජීයතජසා; 
පරිත්තපඤ්ඤස්සයමභූරිපඤ්ඤ, ආචික්ඛධම්මංයමෙංවිජඤ්ඤං; 
ජාතිජරායඉධවිප්පොනං’’. 

123. 
‘‘කායමසුවිනයය ධං, [ජතුකණ්ණීතිභ වා] 
යනක්ඛම්මංදට්ඨුයඛමයතො; 
උග් හිතංනිරත්තංවා, මායතවිජ්ජිත්ථකිඤ්චනං. 

124. 
‘‘යංපුබ්යබතංවියසොයසහි, පච්ඡායතමාහුකිඤ්චනං; 
මජ්යඣයචයනො යෙස්සසි, උපසන්යතොචරිස්සසි. 

125. 
‘‘සබ්බයසොනාමරූපස්මං, වීතය ධස්සබ්රාේමණ; 
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ආසවාස්සනවිජ්ජන්ති, යයහිමච්චුවසංවයජ’’ති. 

ජතුකණ්ණිමාණවපුච්ඡාඑකාදසමා. 

12. භද්රාවුධමධමාණවපුච්ඡා 
126. 

‘‘ඔකඤ්ජෙං තණ්ෙච්ඡිදං අයනජං, [ඉච්චායස්මාභද්රාවුධමයධො] 
නන්දිඤ්ජෙංඔඝතිණ්ණංවිමුත්තං; 
කප්පඤ්ජෙං අභියායච සුයමධං, සුත්වාන නා ස්ස අපනමස්සන්ති 
ඉයතො. 

127. 
‘‘නානාජනාජනපයදහිසඞ් තා, 
තවවීරවාකයංඅභිකඞ්ඛමානා; 
යතසංතුවංසාධුවියාකයරොහි, තථාහියතවිදියතොඑසධම්යමො’’. 

128. 
‘‘ආදානතණ්ෙංවිනයයථසබ්බං, [භද්රාවුධමධාතිභ වා] 
උද්ධංඅයධොතිරියඤ්චාපිමජ්යඣ; 
යංයඤ්හියලොකස්මමුපාදියන්ති, යතයනවමායරොඅන්යවති ජන්තුං. 

129. 
‘‘තස්මා පජානං න උපාදියයථ, භික්ඛු සයතො කිඤ්චනං
සබ්බයලොයක; 
ආදානසත්යත ඉති යපක්ඛමායනො, පජං ඉමං මච්චුයධයයය 
විසත්ත’’න්ති. 

භද්රාවුධමධමාණවපුච්ඡාද්වාදසමා. 

13. උදයමාණවපුච්ඡා 
130. 

‘‘ඣායිංවිරජමාසීනං, [ඉච්චායස්මාඋදයයො] 
කතකිච්චංඅනාසවං; 
පාරගුංසබ්බධම්මානං, අත්ථිපඤ්යෙනආ මං; 
අඤ්ඤාවියමොක්ඛංපබ්රූහි, අවිජ්ජායපයභදනං’’. 

131. 
‘‘පොනංකාමච්ඡන්දානං, [උදයාතිභ වා] 
යදොමනස්සානචූභයං; 
ථිනස්සචපනූදනං, කුක්කුච්චානංනිවාරණං. 

132. 
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‘‘උයපක්ඛාසතිසංසුද්ධං, ධම්මතක්කපුයරජවං; 
අඤ්ඤාවියමොක්ඛංපබ්රූම, අවිජ්ජායපයභදනං’’. 

133. 
‘‘කිංසුසංයයොජයනොයලොයකො, කිංසුතස්සවිචාරණං; 
කිස්සස්සවිප්පොයනන, නිබ්බානංඉතිවුධමච්චති’’. 

134. 
‘‘නන්දිසංයයොජයනොයලොයකො, විතක්කස්සවිචාරණං; 
තණ්ොයවිප්පොයනන, නිබ්බානංඉතිවුධමච්චති’’. 

135. 
‘‘කථංසතස්සචරයතො, විඤ්ඤාණංඋපරුජ්ඣති; 
භ වන්තංපුට්ඨුමා ම්ම, තංසුයණොමවයචොතව’’. 

136. 
‘‘අජ්ඣත්තඤ්චබහිද්ධාච, යවදනංනාභිනන්දයතො; 
එවංසතස්සචරයතො, විඤ්ඤාණංඋපරුජ්ඣතී’’ති. 

උදයමාණවපුච්ඡායතරසමා. 

14. යපොසාලමාණවපුච්ඡා 
137. 

‘‘යයොඅතීතංආදිසති, [ඉච්චායස්මායපොසායලො] 
අයනයජොඡින්නසංසයයො; 
පාරගුංසබ්බධම්මානං, අත්ථිපඤ්යෙනආ මං. 

138. 
‘‘විභූතරූපසඤ්ඤිස්ස, සබ්බකායප්පොයියනො; 
අජ්ඣත්තඤ්චබහිද්ධාච, නත්ථිකිඤ්චීතිපස්සයතො; 
ඤාණංසක්කානුපුච්ඡාම, කථංයනයයයොතථාවියධො’’. 

139. 
‘‘විඤ්ඤාණට්ඨිතියයොසබ්බා, [යපොසාලාතිභ වා] 
අභිජානංතථා යතො; 
තිට්ඨන්තයමනංජානාති, විමුත්තංතප්පරායණං. 

140. 
‘‘ආකිඤ්චඤ්ඤසම්භවංඤත්වා, නන්දීසංයයොජනංඉති; 
එවයමතංඅභිඤ්ඤාය, තයතොතත්ථවිපස්සති; 
එතං [එවං (සයා. ක.)] ඤාණං තථං තස්ස, බ්රාේමණස්ස
වුධමසීමයතො’’ති. 
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යපොසාලමාණවපුච්ඡාචුද්දසමා. 

15. යමොඝරාජමාණවපුච්ඡා 
141. 

‘‘ද්වාෙං සක්කං අපුච්ඡිස්සං, [ඉච්චායස්මායමොඝරාජා] 
නයමබයාකාසිචක්ඛුමා; 
යාවතතියඤ්චයදවීසි, බයාකයරොතීතියමසුතං. 

142. 
‘‘අයංයලොයකොපයරොයලොයකො, බ්රේමයලොයකොසයදවයකො; 
දිට්ඨිංයතනාභිජානාති, ය ොතමස්සයසස්සියනො. 

143. 
‘‘එවංඅභික්කන්තදස්සාවිං, අත්ථිපඤ්යෙනආ මං; 
කථංයලොකංඅයවක්ඛන්තං, මච්චුරාජානපස්සති’’. 

144. 
‘‘සුඤ්ඤයතොයලොකංඅයවක්ඛස්සු, යමොඝරාජසදාසයතො; 
අත්තානුදිට්ඨිංඌෙච්ච, එවංමච්චුතයරොසියා; 
එවංයලොකංඅයවක්ඛන්තං, මච්චුරාජානපස්සතී’’ති. 

යමොඝරාජමාණවපුච්ඡාපන්නරසමා. 

16. පිඞ්ගියමාණවපුච්ඡා 
145. 

‘‘ජිණ්යණොෙමස්මඅබයලොවීතවණ්යණො, [ඉච්චායස්මාපිඞ්ගියයො] 
යනත්තානසුද්ධාසවනංනඵාසු; 
මාෙංනස්සංයමොමුයෙොඅන්තරාව, ආචික්ඛධම්මංයමෙංවිජඤ්ඤං; 
ජාතිජරායඉධවිප්පොනං’’. 

146. 
‘‘දිස්වානරූයපසුවිෙඤ්ඤමායන, [පිඞ්ගියාතිභ වා] 
රුප්පන්තිරූයපසුජනාපමත්තා; 
තස්මාතුවංපිඞ්ගියඅප්පමත්යතො, ජෙස්සුරූපං අපුනබ්භවාය’’. 

147. 
‘‘දිසා චතස්යසොවිදිසාචතස්යසො, උද්ධංඅයධොදස දිසාඉමායයො; 
නතුය්ෙංඅදිට්ඨංඅසුතංඅමුතං [අසුතංඅමුතංවා (සී.), අසුතාමුතං
වා(සයා.), අසුතං’මුතංවා(පී.)], අයථොඅවිඤ්ඤාතං කිඤ්චනමත්ථි 
[කඤ්චි මත්ථි (සයා.), කිඤ්චි නත්ථි (පී.), කිඤ්චිනමත්ථි (ක.)] 
යලොයක; 
ආචික්ඛධම්මංයමෙංවිජඤ්ඤං, ජාතිජරායඉධවිප්පොනං’’. 
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148. 
‘‘තණ්ොධිපන්යන මනුයජයපක්ඛමායනො, [පිඞ්ගියාතිභ වා] 
සන්තාපජායතජරසාපයරයත; 
තස්මාතුවංපිඞ්ගියඅප්පමත්යතො, ජෙස්සුතණ්ෙං අපුනබ්භවායා’’ති. 

පිඞ්ගියමාණවපුච්ඡායසොළසමා. 

17. පාරාෙනත්ථුතිගාථා 

ඉදමයවොච භ වා ම යධසු විෙරන්යතො පාසාණයක යචතියය, 
පරිචාරකයසොළසානං [පරිචාරකයසොළසන්නං (සයා. ක.)] බ්රාේමණානං
අජ්ඣිට්යඨො පුට්යඨො පුට්යඨො පඤ්ෙං [පඤ්යෙ (සී. පී.)] බයාකාසි.
එකයමකස්සයචපිපඤ්ෙස්සඅත්ථමඤ්ඤායධම්මමඤ්ඤාය ධම්මානුධම්මං
පටිපජ්යජයය,  ච්යඡයයයව ජරාමරණස්ස පාරං. ‘‘පාරඞ් මනීයා ඉයම 
ධම්මා’’ති – තස්මා ඉමස්ස ධම්මපරියායස්ස පාරායනන්යතව 
[පාරායණංත්යවව(සී.අට්ඨ.)] අධිවචනං. 

149. 
අජියතොතිස්සයමත්යතයයයො, පුණ්ණයකොඅථයමත්තගූ; 
යධොතයකොඋපසීයවොච, නන්යදොචඅථයෙමයකො. 

150. 
යතොයදයයකප්පාදුභයයො, ජතුකණ්ණීචපණ්ඩියතො; 
භද්රාවුධමයධොඋදයයොච, යපොසායලොචාපිබ්රාේමයණො; 
යමොඝරාජාචයමධාවී, පිඞ්ගියයොචමොඉසි. 

151. 
එයතබුද්ධංඋපා ච්ඡං, සම්පන්නචරණංඉසිං; 
පුච්ඡන්තානිපුයණපඤ්යෙ, බුද්ධයසට්ඨංඋපා මුං. 

152. 
යතසංබුද්යධොපබයාකාසි, පඤ්යෙපුට්යඨොයථාතථං; 
පඤ්ොනංයවයයාකරයණන, යතොයසසිබ්රාේමයණමුනි. 

153. 
යතයතොසිතාචක්ඛුමතා, බුද්යධනාදිච්චබන්ධුනා; 
බ්රේමචරියමචරිංසු, වරපඤ්ඤස්සසන්තියක. 

154. 
එකයමකස්සපඤ්ෙස්ස, යථාබුද්යධනයදසිතං; 
තථායයොපටිපජ්යජයය,  ච්යඡපාරංඅපාරයතො. 
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155. 
අපාරාපාරං ච්යඡයය, භායවන්යතොමග් මුත්තමං; 
මග්ය ොයසොපාරං මනාය, තස්මාපාරායනංඉති. 

18. පාරාෙනානුගීතිගාථා 

156. 
‘‘පාරායනමනු ායිස්සං, [ඉච්චායස්මා පිඞ්ගියයො] 
යථාද්දක්ඛිතථාක්ඛාසි, විමයලොභූරියමධයසො; 
නික්කායමො නිබ්බයනො [නිබ්බුයතො (සයා.)] නාය ො, කිස්ස යෙතු
මුසාභයණ. 

157. 
‘‘පහීනමලයමොෙස්ස, මානමක්ඛප්පොයියනො; 
ෙන්දාෙංකිත්තයිස්සාම, ගිරංවණ්ණූපසඤ්හිතං. 

158. 
‘‘තයමොනුයදො බුද්යධො සමන්තචක්ඛු, යලොකන්තගූ 
සබ්බභවාතිවත්යතො; 
අනාසයවො සබ්බදුක්ඛප්පහීයනො, සච්චව්ෙයයො බ්රේයම උපාසියතො 
යම. 

159. 
‘‘දියජොයථාකුබ්බනකංපොය, බහුප්ඵලංකානනමාවයසයය; 
එවම්පෙංඅප්පදස්යසපොය, මයෙොදධිංෙංයසොරිවඅජ්ඣපත්යතො. 

160. 
‘‘යයයමපුබ්යබවියාකංසු, හුරංය ොතමසාසනා; 
ඉච්චාසිඉතිභවිස්සති; 
සබ්බංතංඉතිහීතිෙං, සබ්බංතංතක්කවඩ්ඪනං. 

161. 
‘‘එයකොතමනුදාසියනො, ජුතිමායසොපභඞ්කයරො; 
ය ොතයමොභූරිපඤ්ඤායණො, ය ොතයමොභූරියමධයසො. 

162. 
‘‘යයොයමධම්මමයදයසසි, සන්දිට්ඨිකමකාලකං; 
තණ්ෙක්ඛයමනීතිකං, යස්සනත්ථිඋපමාක්වචි’’. 

163. 
‘‘කිංනුතම්ොවිප්පවසසි, මුහුත්තමපිපිඞ්ගිය; 
ය ොතමාභූරිපඤ්ඤාණා, ය ොතමාභූරියමධසා. 
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164. 
‘‘යයොයතධම්මමයදයසසි, සන්දිට්ඨිකමකාලකං; 
තණ්ෙක්ඛයමනීතිකං, යස්සනත්ථිඋපමාක්වචි’’. 

165. 
‘‘නාෙංතම්ොවිප්පවසාම, මුහුත්තමපිබ්රාේමණ; 
ය ොතමාභූරිපඤ්ඤාණා, ය ොතමාභූරියමධසා. 

166. 
‘‘යයොයමධම්මමයදයසසි, සන්දිට්ඨිකමකාලකං; 
තණ්ෙක්ඛයමනීතිකං, යස්සනත්ථිඋපමාක්වචි. 

167. 
‘‘පස්සාමනංමනසාචක්ඛුනාව, රත්තින්දිවංබ්රාේමණ අප්පමත්යතො. 

නමස්සමායනොවිවයසමරත්තිං, යතයනවමඤ්ඤාමඅවිප්පවාසං. 

168. 
‘‘සද්ධා චපීතිචමයනො සතිච, 
නායපන්තියමය ොතමසාසනම්ො; 
යංයංදිසංවජතිභූරිපඤ්යඤො, සයතනයතයනවනයතොෙමස්ම. 

169. 
‘‘ජිණ්ණස්ස යම දුබ්බලථාමකස්ස, යතයනව කායයො න පයලති
තත්ථ; 
සඞ්කප්පයන්තාය [සංකප්පයත්තාය (සී.)] වජාමනිච්චං, මයනො හි
යමබ්රාේමණයතනයුත්යතො. 

170. 
‘‘පඞ්යකසයායනොපරිඵන්දමායනො, දීපාදීපංඋපල්ලවිං; 
අථද්දසාසිංසම්බුද්ධං, ඔඝතිණ්ණමනාසවං. 

171. 
‘‘යථාඅහූවක්කලමුත්තසද්යධො, භද්රාවුධමයධොආළවිය ොතයමොච; 
එවයමව ත්වම්පි පමුඤ්චස්සු සද්ධං,  මස්සසි ත්වං පිඞ්ගිය 
මච්චුයධයයස්සපාරං’’ [මච්චුයධයයපාරං(සී.)]. 

172. 
‘‘එසභියයයොපසීදාම, සුත්වානමුනියනොවයචො; 
විවට්ටච්ඡයදොසම්බුද්යධො, අඛියලොපටිභානවා. 

173. 
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‘‘අධියදයවඅභිඤ්ඤාය, සබ්බංයවදිපයරොපරං; 
පඤ්ොනන්තකයරොසත්ථා, කඞ්ඛීනංපටිජානතං. 

174. 
‘‘අසංහීරංඅසංකුප්පං, යස්සනත්ථිඋපමාක්වචි; 
අද්ධා  මස්සාම න යමත්ථ කඞ්ඛා, එවං මං ධායරහි 
අධිමුත්තචිත්ත’’න්ති [අජිතමාණවපුච්ඡාය පට්ඨාය 
යාවපාරායනානුගීති ාතාපරියයොසානාසයා.…යපොත්ථයකනත්ථි]. 

පාරායනානුගීති ාථානිට්ඨිතා. 

පාරාෙනවග්ගනිද්යදයසො 

1. අජිතමාණවපුච්ඡානිද්යදයසො 
1. 

යකනස්සු නිවුය ොය ොයකො, [ඉච්චාෙස්මා අජිය ො] 

යකනස්සුනප්පකාසති; 

කිස්සාභිය පනංබ්රූසි [බූ්රහි(සයා.)], කිංසු ස්ස මහබ්භෙං. 

යකනස්සු නිවුය ො ය ොයකොති. ය ොයකොති නිරයයලොයකො
තිරච්ඡානයලොයකො යපත්තිවිසයයලොයකො මනුස්සයලොයකො යදවයලොයකො
ඛන්ධයලොයකො ධාතුයලොයකො ආයතනයලොයකො අයං යලොයකො පයරො
යලොයකො බ්රේමයලොයකො යදවයලොයකො – අයං වුධමච්චති යලොයකො. අයං
යලොයකො යකන ආවුධමයතො නිවුධමයතො ඔවුධමයතො [ඔඵුයතො (සයා.)] පිහියතො
පටිච්ඡන්යනොපටිකුජ්ජියතොති–යකනස්සුනිවුධමයතොයලොයකො? 

ඉච්චාෙස්මා අජිය ොති. ඉච්චාති පදසන්ධි පදසංසග්ය ො පදපාරිපූරී
අක්ඛරසමවායයො බයඤ්ජනසිලට්ඨතා පදානුපුබ්බතායපතං 

[පදානුපුබ්බතායමතං (බහූසු)] ඉච්චාති. ආෙස්මාති පියවචනං  රුවචනං 

ස ාරවසප්පතිස්සාධිවචනයමතං ආයස්මාති. අජිය ොති තස්ස බ්රාේමණස්ස
නාමං සඞ්ඛා සමඤ්ඤා පඤ්ඤත්ති යවොොයරො නාමං නාමකම්මං
නාමයධයයං නිරුත්තිබයඤ්ජනංඅභිලායපොති–ඉච්චායස්මාඅජියතො. 

යකනස්සු නප්පකාසතීති යකන යලොයකො නප්පකාසති න භාසති න
තපතිනවියරොචතිනඤායතිනපඤ්ඤායතීති–යකනස්සු නප්පකාසති. 

කිස්සාභිය පනං බ්රූසීති කිං යලොකස්ස යලපනං ලග් නං බන්ධනං
උපක්කියලයසො. යකන යලොයකො ලත්යතො සංලත්යතො උපලත්යතො 
කිලට්යඨො සංකිලට්යඨො මක්ඛියතො සංසට්යඨො ලග්ය ො ලග්ගියතො
පලබුද්යධො, බූ්රසි ආචික්ඛසි යදයසසි පඤ්ඤයපසි [පඤ්ඤායපසි (ක.)] 
පට්ඨයපසි විවරසි විභජසි උත්තානීකයරොසි [උත්තානිං කයරොසි (ක.)] 
පකායසසීති–කිස්සාභියලපනංබූ්රසි. 
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කිංසු  ස්සමහබ්භෙන්තිකිංයලොකස්සභයං මෙබ්භයංපීළනංඝට්ටනං
උපද්දයවොඋපසග්ය ොති–කිංසුතස්සමෙබ්භයං.යතනාෙයසො බ්රාේමයණො
– 

‘‘යකනස්සුනිවුධමයතොයලොයකො, [ඉච්චායස්මාඅජියතො] 
යකනස්සුනප්පකාසති; 
කිස්සාභියලපනංබ්රූසි, කිංසුතස්සමෙබ්භය’’න්ති. 

2. 

අවිජ්ජාෙනිවුය ොය ොයකො, [අජි ාතිභගවා] 

යවවිච්ඡාපමාදානප්පකාසති; 

ජප්පාභිය පනංබ්රූමි, දුක්ඛමස්ස මහබ්භෙං. 

අවිජ්ජාෙ නිවුය ො ය ොයකොති. අවිජ්ජාති දුක්යඛ අඤ්ඤාණං
දුක්ඛසමුදයයඅඤ්ඤාණංදුක්ඛනියරොයධ අඤ්ඤාණංදුක්ඛනියරොධ ාමනියා
පටිපදාය අඤ්ඤාණං, පුබ්බන්යත අඤ්ඤාණං අපරන්යත අඤ්ඤාණං
පුබ්බන්තාපරන්යත අඤ්ඤාණං, ඉදප්පච්චයතාපටිච්චසමුප්පන්යනසු
ධම්යමසු අඤ්ඤාණං, යං එවරූපං අඤ්ඤාණං අදස්සනං අනභිසමයයො
අනනුයබොයධො අසම්යබොයධො අප්පටියවයධො අසං ාෙනා අපරියයො ාෙනා 
අසමයපක්ඛනා අපච්චයවක්ඛණා [අපච්චයවක්ඛනා (සයා.)] 
අපච්චයවක්ඛණකම්මං දුම්යමජ්ඣං බාලයං අසම්පජඤ්ඤං යමොයෙො
පයමොයෙො සම්යමොයෙො අවිජ්ජා අවිජ්යජොයඝො අවිජ්ජායයොය ො
අවිජ්ජානුසයයො අවිජ්ජාපරියුට්ඨානං අවිජ්ජාලඞ්ගී යමොයෙො අකුසලමූලං, 
අයංවුධමච්චති–අවිජ්ජා. 

ය ොයකොති නිරයයලොයකො තිරච්ඡානයලොයකො යපත්තිවිසයයලොයකො
මනුස්සයලොයකො යදවයලොයකො ඛන්ධයලොයකො ධාතුයලොයකො
ආයතනයලොයකො අයං යලොයකො පයරො යලොයකො බ්රේමයලොයකො
යදවයලොයකො – අයං වුධමච්චති යලොයකො. අයං යලොයකො ඉමාය අවිජ්ජාය
ආවුධමයතො නිවුධමයතොඔවුධමයතොපිහියතොපටිච්ඡන්යනොපටිකුජ්ජියතොති–අවිජ්ජාය
නිවුධමයතොයලොයකො. 

අජි ාතිභ වාතංබ්රාේමණංනායමන ආලපති. භගවාති ාරවාධිවචනං.
අපිච, භග් රාය ොතිභ වා; භග් යදොයසොතිභ වා; භග් යමොයෙොති භ වා; 
භග් මායනොති භ වා; භග් දිට්ඨීති භ වා; භග් කණ්ටයකොති භ වා; 
භග් කියලයසොති භ වා; භජි විභජි පවිභජි ධම්මරතනන්තිභ වා; භවානං
අන්තකයරොති භ වා; භාවිතකායයො භාවිතසීයලො භාවිතචිත්යතො 
[භාවිතකායයොති භ වා, භාවිතසීයලොති භාවිතචිත්යතොති (සයා.)] 
භාවිතපඤ්යඤොති භ වා; භජි වා භ වා අරඤ්ඤවනපත්ථානි පන්තානි
යසනාසනානි අප්පසද්දානි අප්පනිග්යඝොසානි විජනවාතානි
මනුස්සරාෙස්යසයයකානි [මනුස්සරාෙයසයයකානි (සයා.)] 
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පටිසල්ලානසාරුප්පානීති භ වා; භාගී වා භ වා 
චීවරපිණ්ඩපාතයසනාසනගිලානපච්චයයභසජ්ජපරික්ඛාරානන්ති භ වා; 
භාගී වා භ වා අත්ථරසස්ස ධම්මරසස්ස විමුත්තිරසස්ස අධිසීලස්ස
අධිචිත්තස්ස අධිපඤ්ඤායාති භ වා; භාගී වා භ වා චතුන්නං ඣානානං
චතුන්නං අප්පමඤ්ඤානං චතුන්නං අරූපසමාපත්තීනන්ති භ වා; භාගී වා
භ වා අට්ඨන්නං වියමොක්ඛානං අට්ඨන්නං අභිභායතනානං නවන්නං
අනුපුබ්බසමාපත්තීනන්තිභ වා; භාගීවාභ වාදසන්නං සඤ්ඤාභාවනානං
කසිණසමාපත්තීනං ආනාපානස්සතිසමාධිස්ස අසුභසමාපත්තියාති භ වා; 
භාගී වා භ වා චතුන්නං සතිපට්ඨානානං චතුන්නං සම්මප්පධානානං
චතුන්නං ඉද්ධිපාදානං පඤ්චන්නං ඉන්ද්රියානං පඤ්චන්නං බලානං
සත්තන්නං යබොජ්ඣඞ් ානං අරියස්ස අට්ඨඞ්ගිකස්ස මග් ස්සාති භ වා; 
භාගීවාභ වා දසන්නංතථා තබලානංචතුන්නං යවසාරජ්ජානංචතුන්නං
පටිසම්භිදානං ඡන්නං අභිඤ්ඤානං ඡන්නං බුද්ධධම්මානන්ති භ වා; 
භ වාති යනතං නාමං මාතරා කතං න පිතරා කතං න භාතරා කතං න
භගිනියා කතං න මත්තාමච්යචහි කතං න ඤාතිසායලොහියතහි කතං න
සමණබ්රාේමයණහිකතංනයදවතාහිකතං. වියමොක්ඛන්තිකයමතංබුද්ධානං
භ වන්තානං යබොධියා මූයලසෙසබ්බඤ්ඤුතඤාණස්ස පටිලාභා සච්ඡිකා
පඤ්ඤත්ති, යදිදංභ වාති–අජිතාතිභ වා. 

යවවිච්ඡා පමාදානප්පකාසතීති. යවවිච්ඡං වුධමච්චතිපඤ්ච මච්ඡරියානි –
ආවාසමච්ඡරියං, කුලමච්ඡරියං, ලාභමච්ඡරියං, වණ්ණමච්ඡරියං, 
ධම්මමච්ඡරියං.යංඑවරූපංමච්යඡරං මච්ඡරායනාමච්ඡරායිතත්තංයවවිච්ඡං
කදරියංකටුකඤ්චුකතාඅග් හිතත්තං චිත්තස්ස–ඉදංවුධමච්චතිමච්ඡරියං.අපි
ච ඛන්ධමච්ඡරියම්පි මච්ඡරියං, ධාතුමච්ඡරියම්පි මච්ඡරියං, 
ආයතනමච්ඡරියම්පි මච්ඡරියං,  ායෙො වුධමච්චති මච්ඡරියං. පමායදො
වත්තබ්යබො – කායදුච්චරියත වා වචීදුච්චරියත වා මයනොදුච්චරියත වා
පඤ්චසු කාමගුයණසු වා චිත්තස්ස යවොසග්ය ො [යවොස්සග්ය ො (බහූසු)] 
යවොසග් ානුප්පදානං කුසලානං ධම්මානං භාවනාය අසක්කච්චකිරියතා
අසාතච්චකිරියතා අනට්ඨිතකිරියතා [අනිට්ඨිතකිරියතා (ක.) විභ. 846] 
ඔලීනවුධමත්තිතා නික්ඛිත්තච්ඡන්දතා නික්ඛිත්තධුරතා අනායසවනා අභාවනා
අබහුලීකම්මංඅනධිට්ඨානං අනනුයයොය ොපමායදො.යයොඑවරූයපොපමායදො

පමජ්ජනා පමජ්ජිතත්තං – අයං වුධමච්චති පමායදො. යවවිච්ඡා පමාදා

නප්පකාසතීති ඉමනා ච මච්ඡරියයන ඉමනා ච පමායදන යලොයකො
නප්පකාසතිනභාසතිනතපතිනවියරොචතිනඤායතිනපඤ්ඤායතීති– 
යවවිච්ඡාපමාදානප්පකාසති. 

ජප්පාභිය පනං බ්රූමීති ජප්පා වුධමච්චති තණ්ො. යයො රාය ො සාරාය ො
අනුනයයො අනුයරොයධො නන්දී [නන්දි (සයා.)] නන්දිරාය ො චිත්තස්ස
සාරාය ොඉච්ඡාමුච්ඡාඅජ්යඣොසානංය යධො පලය යධොසඞ්ය ොපඞ්යකො
එජාමායාජනිකාසඤ්ජනනීසිබ්බිනීජාලනීසරිතාවිසත්තිකා සුත්තංවිසටා 
[යසොත්තංවිසතා(සයා.)] ආයූෙනීදුතියා ද්පණිධිභවයනත්තිවනංවනයථො
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පටුන 

සන්ථයවො [සන්ධයවො (ක.)විභ.909] සියනයෙොඅයපක්ඛාපටිබන්ධුආසා
ආසීසනා [ආසිංසනා(සයා.)] ආසීසිතත්තංරූපාසාසද්දාසා න්ධාසාරසාසා 
යඵොට්ඨබ්බාසාලාභාසා ධනාසාපුත්තාසාජීවිතාසාජප්පාපජප්පා අභිජප්පා
ජප්පනා ජප්පිතත්තං යලොලුප්පං යලොලුප්පායනා යලොලුප්පායිතත්තං 
පුච්ඡඤ්ජිකතාසාධුකමයතාඅධම්මරාය ොවිසමයලොයභොනිකන්තිනිකාමනා
පත්ථනා පිෙනා සම්පත්ථනා කාමතණ්ො භවතණ්ො විභවතණ්ො
රූපතණ්ො අරූපතණ්ො නියරොධතණ්ො රූපතණ්ො සද්දතණ්ො
 න්ධතණ්ො රසතණ්ො යඵොට්ඨබ්බතණ්ො ධම්මතණ්ො ඔයඝො යයොය ො 
 න්යථො උපාදානං ආවරණං නීවරණං ඡදනං බන්ධනං උපක්කියලයසො
අනුසයයොපරියුට්ඨානංලතා යවවිච්ඡංදුක්ඛමූලංදුක්ඛනිදානංදුක්ඛප්පභයවො
මාරපායසො මාරබළිසං මාරාමසං මාරවිසයයො මාරනිවායසො මාරය ොචයරො
මාරබන්ධනං තණ්ොනදී තණ්ොජාලං තණ්ො ද්දුලං තණ්ොසමුද්යදො
අභිජ්ඣා යලොයභො අකුසලමූලං – අයං වුධමච්චති ජප්පා. යලොකස්ස යලපනං 
ලග් නං බන්ධනං උපක්කියලයසො ඉමාය ජප්පාය යලොයකො ලත්යතො
සංලත්යතො උපලත්යතො කිලට්යඨො සංකිලට්යඨො මක්ඛියතො සංසට්යඨො
ලග්ය ො ලග්ගියතො පලබුද්යධොති බ්රූම ආචික්ඛාම යදයසම පඤ්ඤයපම
පට්ඨයපමවිවරාමවිභජාමඋත්තානීකයරොමපකායසමීති– ජප්පාභියලපනං
බූ්රම. 

දුක්ඛමස්ස මහබ්භෙන්ති. දුක්ඛන්ති ජාතිදුක්ඛං ජරාදුක්ඛං බයාධිදුක්ඛං
මරණදුක්ඛං යසොකපරියදවදුක්ඛයදොමනස්සුපායාසදුක්ඛං යනරයිකං දුක්ඛං
තිරච්ඡානයයොනිකං දුක්ඛං යපත්තිවිසයිකං දුක්ඛං මානුසිකං දුක්ඛං 
 බ්යභොක්කන්තිමූලකං දුක්ඛං  බ්භට්ඨිතිමූලකං [ බ්යභඨිතිමූලකං (සයා.
ක.)] දුක්ඛං බ්භවුධමට්ඨානමූලකංදුක්ඛංජාතස්සූපනිබන්ධකං දුක්ඛංජාතස්ස
පරායධයයකං දුක්ඛං අත්තූපක්කමදුක්ඛං පරූපක්කමදුක්ඛං සඞ්ඛාරදුක්ඛං
විපරිණාමදුක්ඛං චක්ඛුයරොය ො යසොතයරොය ො ඝානයරොය ො ජිව්ොයරොය ො
කායයරොය ො සීසයරොය ො කණ්ණයරොය ො මුඛයරොය ො දන්තයරොය ො
කායසො සායසොපිනායසොඩායෙො [ඩයෙො(සයා.)] ජයරොකුච්ඡියරොය ොමුච්ඡා 
පක්ඛන්දිකා සූලා විසූචිකා කුට්ඨං  ණ්යඩො කිලායසො යසොයසො අපමායරො
දද්දුකණ්ඩු කච්ඡරඛසා [රක්ඛසා(ක.)] විතච්ඡිකායලොහිතපිත්තං [යලොහිතං
පිත්තං(බහූසු)] මධුයමයෙොඅංසාපිළකාභ න්දලා පිත්තසමුට්ඨානාආබාධා
යසම්ෙසමුට්ඨානා ආබාධා වාතසමුට්ඨානා ආබාධා සන්නිපාතිකා ආබාධා
උතුපරිණාමජා ආබාධා විසමපරිොරජා ආබාධා ඔපක්කමකා ආබාධා
කම්මවිපාකජා ආබාධා සීතං උණ්ෙං ජිඝච්ඡා පිපාසා උච්චායරො පස්සායවො
ඩංසමකසවාතාතපසරීසපසම්ඵස්සං දුක්ඛං මාතුමරණං දුක්ඛං පිතුමරණං
දුක්ඛංභාතුමරණංදුක්ඛංභගිනිමරණංදුක්ඛං පුත්තමරණංදුක්ඛංධීතුමරණං
දුක්ඛං ඤාතිබයසනං දුක්ඛං යරො බයසනං දුක්ඛං යභො බයසනං දුක්ඛං
සීලබයසනං දුක්ඛං දිට්ඨිබයසනං දුක්ඛං යයසං ධම්මානං ආදියතො 
සමුදා මනං පඤ්ඤායති. අත්ථඞ් මයතො නියරොයධො පඤ්ඤායති.
කම්මසන්නිස්සියතොවිපායකො. විපාකසන්නිස්සිතංකම්මං, නාමසන්නිස්සිතං
රූපං රූපසන්නිස්සිතං නාමං, ජාතියා අනු තං ජරාය අනුසටං බයාධිනා
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අභිභූතංමරයණනඅබ්භාෙතං දුක්යඛ පතිට්ඨිතංඅතාණංඅයලණංඅසරණං
අසරණීභූතං – ඉදං වුධමච්චති දුක්ඛං. ඉදං දුක්ඛං යලොකස්ස භයං මොභයං
පීළනංඝට්ටනංඋපද්දයවොඋපසග්ය ොති– දුක්ඛමස්සමෙබ්භයං. යතනාෙ
භ වා– 

‘‘අවිජ්ජාය නිවුධමයතොයලොයකො, [අජිතාතිභ වා] 
යවවිච්ඡාපමාදානප්පකාසති; 
ජප්පාභියලපනංබ්රූම, දුක්ඛමස්සමෙබ්භය’’න්ති. 

3. 

සවන්ති සබ්බධියසො ා, [ඉච්චාෙස්මාඅජිය ො] 

යසො ානංකිංනිවාරණං; 

යසො ානංසංවරංබ්රූහි, යකනයසො ා පිධිෙයයර [පිථියයයර(සයා.), 

පිථීයයර(සී. අට්ඨ.)] . 

සවන්ති සබ්බධි යසො ාති. යසො ාති තණ්ොයසොයතො දිට්ඨියසොයතො

කියලසයසොයතො දුච්චරිතයසොයතො අවිජ්ජායසොයතො. සබ්බධීති සබ්යබසු

ආයතයනසු. සවන්තීතිසවන්තිආසවන්තිසන්දන්තිපවත්තන්ති.චක්ඛුයතො 
රූයප සවන්ති ආසවන්ති සන්දන්ති පවත්තන්ති. යසොතයතො සද්යද
සවන්ති…යප.…ඝානයතො  න්යධසවන්ති… ජිව්ොයතො රයස සවන්ති…
කායයතො යඵොට්ඨබ්යබ සවන්ති… මනයතො ධම්යම සවන්ති ආසවන්ති
සන්දන්තිපවත්තන්ති.චක්ඛුයතොරූපතණ්ොසවන්තිආසවන්ති සන්දන්ති
පවත්තන්ති. යසොතයතො සද්දතණ්ො සවන්ති ආසවන්ති සන්දන්ති 
පවත්තන්ති. ඝානයතො  න්ධතණ්ො සවන්ති… ජිව්ොයතො රසතණ්ො
සවන්ති… කායයතො යඵොට්ඨබ්බතණ්ො සවන්ති… මනයතො ධම්මතණ්ො
සවන්තිආසවන්තිසන්දන්ති පවත්තන්තීති–සවන්තිසබ්බධියසොතා. 

ඉච්චාෙස්මා අජිය ොති. ඉච්චාති පදසන්ධි…යප.… පදානුපුබ්බතායපතං 
ඉච්චාති…යප.…ඉච්චායස්මාඅජියතො. 

යසො ානංකිංනිවාරණන්තියසොතානංකිංආවරණං නීවරණංසංවරණං
රක්ඛනංය ොපනන්ති–යසොතානංකිංනිවාරණං. 

යසො ානං සංවරං බ්රූහීති යසොතානං ආවරණං නීවරණං සංවරණං
රක්ඛනං ය ොපනං බ්රූහි ආචික්ඛ යදයසහි පඤ්ඤයපහි පට්ඨයපහි විවරාහි 
විභජාහිඋත්තානීකයරොහිපකායසහීති–යසොතානංසංවරංබූ්රහි. 

යකන යසො ා පිධිෙයයරති යකන යසොතා පිධීයන්ති පච්ඡිජ්ජන්ති න
සවන්ති න ආසවන්ති න සන්දන්ති නප්පවත්තන්තීති – යකන යසොතා
පිධියයයර.යතනාෙයසො බ්රාේමයණො– 

‘‘සවන්තිසබ්බධියසොතා, [ඉච්චායස්මාඅජියතො] 
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යසොතානංකිංනිවාරණං; 
යසොතානංසංවරංබූ්රහි, යකනයසොතාපිධියයයර’’. 

4. 

ොනි යසො ානිය ොකස්මිං, [අජි ාතිභගවා] 

සතිය සංනිවාරණං; 

යසො ානංසංවරංබ්රූමි, පඤ්ඤායෙය  පිධිෙයයර. 

ොනි යසො ානි ය ොකස්මින්ති යානි එතානි යසොතානි මයාකිත්තිතානි
පකිත්තිතානි ආචික්ඛිතානි යදසිතානි පඤ්ඤපිතානි පට්ඨපිතානි විවරිතානි
විභජිතානි [විභත්තානි (ක.)] උත්තානීකතානි පකාසිතානි, යසයයථිදං 
[යසයයථීදං (සයා.)] – තණ්ොයසොයතො දිට්ඨියසොයතො කියලසයසොයතො

දුච්චරිතයසොයතො අවිජ්ජායසොයතො. ය ොකස්මින්ති අපායයලොයක
මනුස්සයලොයක යදවයලොයක ඛන්ධයලොයක ධාතුයලොයක

ආයතනයලොයකති – යානි යසොතානි යලොකස්මං. අජි ාති භ වා තං
බ්රාේමණංනායමනආලපති. 

සතිය සංනිවාරණන්ති. සතීතියාසතිඅනුස්සතිපටිස්සතිසතිසරණතා
ධාරණතා අපිලාපනතා අසම්මුස්සනතා සති සතින්ද්රියං සතිබලං සම්මාසති

සතිසම්යබොජ්ඣඞ්ය ො එකායනමග්ය ො – අයං වුධමච්චති සති. නිවාරණන්ති
ආවරණංනීවරණංසංවරණං රක්ඛනංය ොපනන්ති–සතියතසංනිවාරණං. 

යසො ානං සංවරං බ්රූමීති යසොතානං ආවරණං නීවරණං සංවරණං
රක්ඛනංය ොපනංබ්රූමආචික්ඛාම…යප.…උත්තානීකයරොමපකායසමීති– 
යසොතානංසංවරංබූ්රම. 

පඤ්ඤායෙය  පිධිෙයයරති. පඤ්ඤාති යා පඤ්ඤා පජානනා…යප.…
අයමොයෙො ධම්මවිචයයො සම්මාදිට්ඨි. පඤ්ඤායයයත පිධියයයරති –
පඤ්ඤායයයතයසොතා පිධීයන්තිපච්ඡිජ්ජන්තිනසවන්තින ආසවන්තින
සන්දන්ති නප්පවත්තන්ති. ‘‘සබ්යබ සඞ්ඛාරා අනිච්චා’’ති ජානයතො 
පස්සයතො පඤ්ඤායයයත යසොතා පිධීයන්ති පච්ඡිජ්ජන්ති න සවන්ති න
ආසවන්ති න සන්දන්ති නප්පවත්තන්ති. ‘‘සබ්යබ සඞ්ඛාරා දුක්ඛා’’ති
ජානයතො පස්සයතො පඤ්ඤායයයත යසොතා පිධීයන්ති පච්ඡිජ්ජන්ති න
සවන්ති න ආසවන්ති න සන්දන්ති නප්පවත්තන්ති. ‘‘සබ්යබ සඞ්ඛාරා
අනත්තා’’ති ජානයතො පස්සයතො පඤ්ඤායයයත යසොතා පිධීයන්ති
පච්ඡිජ්ජන්ති න සවන්ති න ආසවන්ති න සන්දන්ති නප්පවත්තන්ති.
‘‘අවිජ්ජාපච්චයා සඞ්ඛාරා’’ති ජානයතො පස්සයතො පඤ්ඤායයයත යසොතා
පිධීයන්ති පච්ඡිජ්ජන්ති න සවන්ති න ආසවන්ති න සන්දන්ති
නප්පවත්තන්ති. ‘‘සඞ්ඛාරපච්චයා විඤ්ඤාණ’’න්ති…යප.… 
‘‘විඤ්ඤාණපච්චයානාමරූප’’න්ති…‘‘නාමරූපපච්චයාසළායතන’’න්ති…
‘‘සළායතනපච්චයා ඵස්යසො’’ති… ‘‘ඵස්සපච්චයා යවදනා’’ති…
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‘‘යවදනාපච්චයා තණ්ො’’ති… ‘‘තණ්ොපච්චයා උපාදාන’’න්ති…
‘‘උපාදානපච්චයා භයවො’’ති… ‘‘භවපච්චයා ජාතී’’ති… ‘‘ජාතිපච්චයා 
ජරාමරණ’’න්ති ජානයතො පස්සයතො පඤ්ඤායයයත යසොතා පිධීයන්ති
පච්ඡිජ්ජන්ති න සවන්ති න ආසවන්ති න සන්දන්ති නප්පවත්තන්ති.
‘‘අවිජ්ජානියරොධා සඞ්ඛාරනියරොයධො’’ති… ‘‘සඞ්ඛාරනියරොධා
විඤ්ඤාණනියරොයධො’’ති… ‘‘විඤ්ඤාණනියරොධා නාමරූපනියරොයධො’’ති… 
‘‘නාමරූපනියරොධා සළායතනනියරොයධො’’ති… ‘‘සළායතනනියරොධා
ඵස්සනියරොයධො’’ති… ‘‘ඵස්සනියරොධා යවදනානියරොයධො’’ති…
‘‘යවදනානියරොධා තණ්ොනියරොයධො’’ති… ‘‘තණ්ොනියරොධා 
උපාදානනියරොයධො’’ති… ‘‘උපාදානනියරොධා භවනියරොයධො’’ති…
‘‘භවනියරොධාජාතිනියරොයධො’’ති… ‘‘ජාතිනියරොධාජරාමරණනියරොයධො’’ති
ජානයතො පස්සයතො පඤ්ඤායයයත යසොතා පිධීයන්ති පච්ඡිජ්ජන්ති න
සවන්ති න ආසවන්ති න සන්දන්ති නප්පවත්තන්ති. ‘‘ඉදං 
දුක්ඛ’’න්ති…යප.… ‘‘අයං දුක්ඛසමුදයයො’’ති… ‘‘අයං
දුක්ඛනියරොයධො’’ති… ‘‘අයං දුක්ඛනියරොධ ාමනී පටිපදා’’ති ජානයතො
පස්සයතො පඤ්ඤායයයත යසොතා පිධීයන්ති පච්ඡිජ්ජන්ති න සවන්ති න
ආසවන්ති නසන්දන්ති නප්පවත්තන්ති. ‘‘ඉයමධම්මාආසවා’’ති…යප.…
‘‘අයං ආසවසමුදයයො’’ති… ‘‘අයං ආසවනියරොයධො’’ති… ‘‘අයං
ආසවනියරොධ ාමනීපටිපදා’’තිජානයතොපස්සයතොපඤ්ඤායයයතයසොතා 
පිධීයන්ති පච්ඡිජ්ජන්ති න සවන්ති න ආසවන්ති න සන්දන්ති
නප්පවත්තන්ති. ‘‘ඉයම ධම්මා අභිඤ්යඤයයා’’ති…යප.… ‘‘ඉයම ධම්මා
පරිඤ්යඤයයා’’ති… ‘‘ඉයම ධම්මා පොතබ්බා’’ති… ‘‘ඉයම ධම්මා
භායවතබ්බා’’ති… ‘‘ඉයම ධම්මා සච්ඡිකාතබ්බා’’ති ජානයතො පස්සයතො
පඤ්ඤායයයතයසොතා පිධීයන්තිපච්ඡිජ්ජන්තිනසවන්තිනආසවන්තින 
සන්දන්ති නප්පවත්තන්ති. ඡන්නං ඵස්සායතනානං සමුදයඤ්ච
අත්ථඞ් මඤ්ච අස්සාදඤ්චආදීනවඤ්චනිස්සරණඤ්ච ජානයතො පස්සයතො
පඤ්ඤායයයතයසොතා පිධීයන්ති පච්ඡිජ්ජන්තිනසවන්තිනආසවන්තින
සන්දන්ති නප්පවත්තන්ති. පඤ්චන්නං උපාදානක්ඛන්ධානං සමුදයඤ්ච
අත්ථඞ් මඤ්ච අස්සාදඤ්ච ආදීනවඤ්ච නිස්සරණඤ්ච ජානයතො
පස්සයතො… චතුන්නං මොභූතානං සමුදයඤ්ච අත්ථඞ් මඤ්ච අස්සාදඤ්ච
ආදීනවඤ්ච නිස්සරණඤ්ච ජානයතො පස්සයතො… යං කිඤ්චි සමුදයධම්මං
සබ්බං තං නියරොධධම්මන්ති ජානයතො පස්සයතො පඤ්ඤායයයත යසොතා
පිධීයන්ති පච්ඡිජ්ජන්ති න සවන්ති න ආසවන්ති න සන්දන්ති 
නප්පවත්තන්තීති–පඤ්ඤායයයතපිධියයයර.යතනාෙභ වා– 

‘‘යානියසොතානියලොකස්මං, [අජිතාතිභ වා] 
සතියතසංනිවාරණං; 
යසොතානංසංවරංබූ්රම, පඤ්ඤායයයතපිධියයයර’’ති. 

5. 

පඤ්ඤායචවසතිචාපි, [ඉච්චාෙස්මා අජිය ො] 
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නාමරූපඤ්චමාරිස; 

එ ංයමපුට්ය ොපබ්රහූි, කත්යථ ං උපරුජ්ඣති. 

පඤ්ඤා යචව සති චාපීති. පඤ්ඤාති යා පඤ්ඤා පජානනා විචයයො
පවිචයයො ධම්මවිචයයො සල්ලක්ඛණා උපලක්ඛණා පච්චුපලක්ඛණා
පණ්ඩිච්චං යකොසල්ලං යනපුඤ්ඤං යවභබයා චින්තා උපපරික්ඛා භූරී [භූරි
(ක.)] යමධා පරිණායිකා විපස්සනා සම්පජඤ්ඤං පයතොයදො පඤ්ඤා
පඤ්ඤින්ද්රියං පඤ්ඤාබලං පඤ්ඤාසත්ථං පඤ්ඤාපාසායදො 
පඤ්ඤාආයලොයකො පඤ්ඤාඔභායසො පඤ්ඤාපජ්යජොයතො පඤ්ඤාරතනං

අයමොයෙො ධම්මවිචයයො සම්මාදිට්ඨි. සතීති යා සති අනුස්සති…යප.…
සම්මාසතීති– පඤ්ඤායචවසතිචාපි, ඉච්චායස්මාඅජියතො. 

නාමරූපඤ්චමාරිසාති. නාමන්තිචත්තායරොඅරූපියනොඛන්ධා. රූපන්ති

චත්තායරො ච මොභූතා චතුන්නඤ්ච මොභූතානං උපාදායරූපං. මාරිසාති
පියවචනං  රුවචනං ස ාරවසප්පතිස්සාධිවචනයමතං මාරිසාති –
නාමරූපඤ්චමාරිස. 

එ ං යම පුට්ය ො පබූ්රහීති. එ ං යමති යං පුච්ඡාම යං යාචාම යං

අජ්යඣසාම යං පසායදම. පුට්ය ොති පුච්ඡියතො යාචියතො අජ්යඣසියතො

පසාදියතො. පබූ්රහීතිබ්රූහිආචික්ඛාහියදයසහිපඤ්ඤයපහිපට්ඨයපහි විවරාහි
විභජාහි [විවයරහිවිභයජහි(ක.)] උත්තානීකයරොහි පකායසහීති–එතංයම
පුට්යඨොපබූ්රහි. 

කත්යථ ං උපරුජ්ඣතීති කත්යථතං නිරුජ්ඣති වූපසම්මති අත්ථං
 ච්ඡති පටිප්පස්සම්භතීති. කත්යථතං උපරුජ්ඣති. යතනාෙ යසො
බ්රාේමයණො– 

‘‘පඤ්ඤා යචවසතිචාපි, [ඉච්චායස්මාඅජියතො] 
නාමරූපඤ්චමාරිස; 
එවංයමපුට්යඨොපබ්රූහි, කත්යථතංඋපරුජ්ඣතී’’ති. 

6. 

ෙයම ංපඤ්හංඅපුච්ඡි, අජි  ංවදාමි ය ; 

ෙත්ථනාමඤ්චරූපඤ්ච, අයසසං උපරුජ්ඣති; 

විඤ්ඤාණස්සනියරොයෙන, එත්යථ ං උපරුජ්ඣති. 

ෙයම ංපඤ්හංඅපුච්ඡීති. ෙයම න්තිපඤ්ඤඤ්චසතිඤ්චනාමරූපඤ්ච. 

අපුච්ඡීතිඅපුච්ඡසියාචසිඅජ්යඣසති [අජ්යඣසි (ක.)] පසායදසීති–යයමතං
පඤ්ෙංඅපුච්ඡි. 
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අජි   ංවදාමිය ති. අජි ාතිභ වාතං බ්රාේමණංනායමනආලපති. 

 න්තිපඤ්ඤඤ්චසතිඤ්ච නාමරූපඤ්ච. වදාමීතිවදාමආචික්ඛාමයදයසම
පඤ්ඤයපම පට්ඨයපමවිවරාමවිභජාමඋත්තානීකයරොමපකායසමීති.අජිත
තංවදාමයත. 

ෙත්ථ නාමඤ්ච රූපඤ්ච, අයසසං උපරුජ්ඣතීති නාමන්ති චත්තායරො

අරූපියනොඛන්ධා. රූපන්තිචත්තායරොචමොභූතාචතුන්නඤ්චමොභූතානං 

උපාදායරූපං. අයසසන්ති සබ්යබන සබ්බං සබ්බථා සබ්බං අයසසං 
නිස්යසසං පරියාදියනවචනයමතං [පරියාදායවචනයමතං (සයා. ක.)] 

අයසසන්ති. උපරුජ්ඣතීති නිරුජ්ඣති වූපසම්මති අත්ථං  ච්ඡති
පටිප්පස්සම්භතීති.යත්ථනාමඤ්චරූපඤ්චඅයසසංඋපරුජ්ඣති. 

විඤ්ඤාණස්ස නියරොයෙන, එත්යථ ං උපරුජ්ඣතීති
යසොතාපත්තිමග් ඤායණන අභිසඞ්ඛාරවිඤ්ඤාණස්ස නියරොයධන සත්ත 
භයවඨයපත්වාඅනමතග්ය සංසායරයයඋප්පජ්යජයුංනාමඤ්චරූපඤ්ච, 
එත්යථයත නිරුජ්ඣන්තිවූපසම්මන්තිඅත්ථං ච්ඡන්තිපටිප්පස්සම්භන්ති. 
සකදා ාමමග් ඤායණනඅභිසඞ්ඛාරවිඤ්ඤාණස්සනියරොයධනද්යවභයව
ඨයපත්වාපඤ්චසු භයවසුයයඋප්පජ්යජයුංනාමඤ්චරූපඤ්ච, එත්යථයත
නිරුජ්ඣන්ති වූපසම්මන්ති අත්ථං  ච්ඡන්ති පටිප්පස්සම්භන්ති.
අනා ාමමග් ඤායණන අභිසඞ්ඛාරවිඤ්ඤාණස්ස නියරොයධන එකං භවං
ඨයපත්වා රූපධාතුයා වා අරූපධාතුයා වා යය උප්පජ්යජයුං නාමඤ්ච 
රූපඤ්ච, එත්යථයත නිරුජ්ඣන්ති වූපසම්මන්ති අත්ථං  ච්ඡන්ති
පටිප්පස්සම්භන්ති. අරෙත්තමග් ඤායණන අභිසඞ්ඛාරවිඤ්ඤාණස්ස
නියරොයධනයයඋප්පජ්යජයුංනාමඤ්චරූපඤ්ච, එත්යථයත නිරුජ්ඣන්ති
වූපසම්මන්තිඅත්ථං ච්ඡන්තිපටිප්පස්සම්භන්ති. අරෙයතොඅනුපාදියසසාය
නිබ්බානධාතුයාපරිනිබ්බායන්තස්ස චරිමවිඤ්ඤාණස්සනියරොයධනපඤ්ඤා
චසතිච නාමඤ්චරූපඤ්ච, එත්යථයතනිරුජ්ඣන්තිවූපසම්මන්තිඅත්ථං
 ච්ඡන්ති පටිප්පස්සම්භන්තීති – විඤ්ඤාණස්ස නියරොයධන එත්යථතං
උපරුජ්ඣති.යතනාෙභ වා– 

‘‘යයමතංපඤ්ෙංඅපුච්ඡි, අජිතතංවදාමයත; 
යත්ථනාමඤ්චරූපඤ්ච, අයසසංඋපරුජ්ඣති; 
විඤ්ඤාණස්සනියරොයධන, එත්යථතංඋපරුජ්ඣතී’’ති. 

7. 

යෙ ච සඞ්ඛා ෙම්මායස, යෙ ච යසඛා [යසක්ඛා (සයා. ක.)] පුථූ

ඉෙ; 

ය සංයමනිපයකොඉරිෙං, පුට්ය ොපබූ්රහි මාරිස. 

යෙ ච සඞ්ඛා ෙම්මායසති සඞ්ඛාතධම්මා වුධමච්චන්ති අරෙන්යතො
ඛීණාසවා.කිංකාරණාසඞ්ඛාතධම්මාවුධමච්චන්තිඅරෙන්යතො ඛීණාසවා? යත
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සඞ්ඛාතධම්මා ඤාතධම්මා තුලතධම්මා තීරිතධම්මා විභූතධම්මා 
විභාවිතධම්මා. ‘‘සබ්යබ සඞ්ඛාරා අනිච්චා’’ති සඞ්ඛාතධම්මා ඤාතධම්මා 
තුලතධම්මා තීරිතධම්මා විභූතධම්මා විභාවිතධම්මා. ‘‘සබ්යබ සඞ්ඛාරා
දුක්ඛා’’ති සඞ්ඛාතධම්මා…යප.… ‘‘සබ්යබ ධම්මා අනත්තා’’ති
සඞ්ඛාතධම්මා… ‘‘අවිජ්ජාපච්චයා සඞ්ඛාරා’’ති සඞ්ඛාතධම්මා… ‘‘යං
කිඤ්චි සමුදයධම්මං සබ්බං තං නියරොධධම්ම’’න්ති සඞ්ඛාතධම්මා
ඤාතධම්මා තුලතධම්මා තීරිතධම්මා විභූතධම්මා විභාවිතධම්මා. අථ වා
යතසං ඛන්ධා සඞ්ඛාතා ධාතුයයො සඞ්ඛාතා ආයතනානි සඞ්ඛාතා  තියයො 
සඞ්ඛාතාඋපපත්තියයොසඞ්ඛාතාපටිසන්ධිසඞ්ඛාතාභවාසඞ්ඛාතාසංසාරා
සඞ්ඛාතා වට්ටාසඞ්ඛාතා.අථවායතඛන්ධපරියන්යතඨිතාධාතුපරියන්යත
ඨිතාආයතනපරියන්යත ඨිතා තිපරියන්යතඨිතාඋපපත්තිපරියන්යතඨිතා
පටිසන්ධිපරියන්යත ඨිතා භවපරියන්යත ඨිතා සංසාරපරියන්යත ඨිතා
වට්ටපරියන්යත ඨිතා අන්තියම භයව ඨිතා අන්තියම සමුස්සයය ඨිතා
අන්තිමයදෙධරාඅරෙන්යතො. 

යතසංචායං [යායං(ක.)] පච්ඡිමයකො, චරියමොයං සමුස්සයයො; 
ජාතිමරණසංසායරො, නත්ථියනසංපුනබ්භයවොති. 

තංකාරණා සඞ්ඛාතධම්මා වුධමච්චන්ති අරෙන්යතො ඛීණාසවාති. යෙ ච

සඞ්ඛා ෙම්මායස, යෙචයසඛාපුථූඉොති. යසඛාතිකිංකාරණාවුධමච්චන්ති 
යසඛා? සික්ඛන්තීති යසඛා. කිඤ්ච සික්ඛන්ති? අධිසීලම්පි සික්ඛන්ති, 
අධිචිත්තම්පි සික්ඛන්ති, අධිපඤ්ඤම්පිසික්ඛන්ති.කතමාඅධිසීලසික්ඛා? ඉධ
භික්ඛු සීලවා යෙොති පාතියමොක්ඛසංවරසංවුධමයතො විෙරති
ආචාරය ොචරසම්පන්යනො අණුමත්යතසු වජ්යජසු භයදස්සාවී, සමාදාය
සික්ඛති සික්ඛාපයදසු. ඛුද්දයකො සීලක්ඛන්යධො මෙන්යතො සීලක්ඛන්යධො
සීලංපතිට්ඨාආදිචරණංසංයයමොසංවයරො මුඛංපමුඛංකුසලානංධම්මානං
සමාපත්තියා–අයංඅධිසීලසික්ඛා. 

කතමා අධිචිත්තසික්ඛා? ඉධභික්ඛු විවිච්යචවකායමහි…යප.…පඨමං
ඣානං… දුතියංඣානං…තතියංඣානං… චතුත්ථංඣානං උපසම්පජ්ජ
විෙරති–අයංඅධිචිත්තසික්ඛා. 

කතමාඅධිපඤ්ඤාසික්ඛා? ඉධභික්ඛුපඤ්ඤවායෙොතිඋදයත්ථ ාමනියා 
පඤ්ඤායසමන්නා යතොඅරියායනිබ්යබධිකායසම්මාදුක්ඛක්ඛය ාමනියා.
යසො ‘‘ඉදං දුක්ඛ’’න්ති යථාභූතං පජානාති, ‘‘අයං
දුක්ඛසමුදයයො’’ති…යප.… ‘‘අයං දුක්ඛනියරොයධො’’ති… ‘‘අයං
දුක්ඛනියරොධ ාමනී පටිපදා’’ති යථාභූතං පජානාති. ‘‘ඉයම 
ආසවා’’ති…යප.… ‘‘අයං ආසවසමුදයයො’’ති… ‘‘අයං
ආසවනියරොයධො’’ති… ‘‘අයං ආසවනියරොධ ාමනී පටිපදා’’ති යථාභූතං
පජානාති. ‘‘අයං අධිපඤ්ඤාසික්ඛා’’… ඉමා තිස්යසො සික්ඛායයො 
ආවජ්ජන්තා සික්ඛන්ති ජානන්තා සික්ඛන්ති පස්සන්තා සික්ඛන්ති චිත්තං 
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අධිට්ඨෙන්තා සික්ඛන්ති සද්ධාය අධිමුච්චන්තා සික්ඛන්ති වීරියං [විරියං
(සයා.)] පග් ණ්ෙන්තා සික්ඛන්ති සතිං උපට්ඨයපන්තා සික්ඛන්ති චිත්තං
සමාදෙන්තා සික්ඛන්ති පඤ්ඤාය පජානන්තා සික්ඛන්ති අභිඤ්යඤයයං
අභිජානන්තා සික්ඛන්ති පරිඤ්යඤයයං පරිජානන්තා සික්ඛන්ති පොතබ්බං
පජෙන්තා සික්ඛන්ති භායවතබ්බං භායවන්තා සික්ඛන්ති සච්ඡිකාතබ්බං
සච්ඡිකයරොන්තා සික්ඛන්ති ආචරන්ති සමාචරන්ති සමාදාය වත්තන්ති. 

තංකාරණාවුධමච්චන්ති–යසඛා. පුථූතිබහුකා.එයතයසඛා යසොතාපන්නාච
පටිපන්නාචසකදා ාමයනොචපටිපන්නාච අනා ාමයනො චපටිපන්නාච

අරෙන්යතො ච පටිපන්නා ච. ඉොති ඉමස්සා දිට්ඨියා ඉමස්සා ඛන්තියා
ඉමස්සාරුචියා ඉමස්මංආදායයඉමස්මං ධම්යම ඉමස්මං විනයයඉමස්මං
ධම්මවිනයයඉමස්මංපාවචයනඉමස්මංබ්රේමචරියය ඉමස්මංසත්ථුසාසයන
ඉමස්මංඅත්තභායවඉමස්මංමනුස්සයලොයකති–යයචයසඛාපුථූ ඉධ. 

ය සං යම නිපයකො ඉරිෙං, පුට්ය ො පබ්රූහි මාරිසාති ත්වම්පි නිපයකො 
පණ්ඩියතො පඤ්ඤවා බුද්ධිමා ඤාණී යමධාවී. යතසං සඞ්ඛාතධම්මානඤ්ච
යසක්ඛානඤ්ච ඉරියංචරියංවුධමත්තිපවත්තිආචරංය ොචරංවිොරංපටිපදං. 

පුට්ය ොති පුච්ඡියතො යාචියතො අජ්යඣසියතො පසාදියතො. පබූ්රහීති බ්රූහි
ආචික්ඛාහි යදයසහි පඤ්ඤයපහි පට්ඨයපහි විවරාහි විභජාහි

උත්තානීකයරොහි පකායසහි. මාරිසාති පියවචනං  රුවචනං
ස ාරවසප්පතිස්සාධිවචනයමතං මාරිසාති – යතසං යම නිපයකො ඉරියං, 
පුට්යඨො පබූ්රහිමාරිස.යතනාෙයසොබ්රාේමයණො– 

‘‘යය චසඞ්ඛාතධම්මායස, යයචයසඛාපුථූ ඉධ; 
යතසංයමනිපයකොඉරියං, පුට්යඨොපබූ්රහිමාරිසා’’ති. 

8. 

කායමසුනාභිගිජ්යඣෙය, මනසානාවිය ො සිො; 

කුසය ොසබ්බෙම්මානං, සය ොභික්ඛු පරිබ්බයජ. 

කායමසු නාභිගිජ්යඣෙයාති. කාමාති උද්දානයතො ද්යව කාමා –
වත්ථුකාමා ච කියලසකාමා ච. කතයම වත්ථුකාමා? මනාපිකා රූපා
මනාපිකා සද්දා මනාපිකා  න්ධා මනාපිකා රසා මනාපිකා යඵොට්ඨබ්බා, 
අත්ථරණා පාවුධමරණා [පාපුරණා (සයා.)] දාසිදාසා අයජළකාකුක්කුටසූකරා 
ෙත්ථි වාස්සවළවා යඛත්තං වත්ථු හිරඤ්ඤං සුවණ්ණං
 ාමනි මරාජධානියයො [රාජඨානියයො(ක.)] රට්ඨඤ්චජනපයදොචයකොයසො
චයකොට්ඨා ාරඤ්ච–යං කිඤ්චිරජනීයවත්ථුවත්ථුකාමා. 

අපි ච අතීතා කාමා අනා තා කාමා පච්චුප්පන්නා කාමා අජ්ඣත්තා 
කාමාබහිද්ධාකාමාඅජ්ඣත්තබහිද්ධාකාමා, හීනාකාමාමජ්ඣිමාකාමා
පණීතාකාමා, ආපායිකාකාමාමානුසිකාකාමාදිබ්බාකාමා, පච්චුපට්ඨිතා
කාමා, නිම්මතා කාමා පරනිම්මතා කාමා, පරිග් හිතා කාමා අපරිග් හිතා
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කාමා, මමායිතා කාමා අමමායිතා කාමා, සබ්යබපි කාමාවචරා ධම්මා, 
සබ්යබපි රූපාවචරා ධම්මා, සබ්යබපි අරූපාවචරා ධම්මා, තණ්ොවත්ථුකා
තණ්ොරම්මණා, කාමනීයට්යඨන රජනීයට්යඨන මදනීයට්යඨන 
රමණීයට්යඨන [නත්ථිසයා.යපොත්ථයකමොනි.1] කාමා.ඉයම වුධමච්චන්ති
වත්ථුකාමා. 

කතයම කියලසකාමා? ඡන්යදො කායමො රාය ො කායමො ඡන්දරාය ො
කායමො සඞ්කප්යපො කායමො රාය ො කායමො සඞ්කප්පරාය ො කායමො, යයො
කායමසුකාමච්ඡන්යදොකාමරාය ො කාමනන්දීකාමතණ්ොකාමසියනයෙො 
කාමපිපාසා කාමපරිළායෙො කාමය යධො කාමමුච්ඡා කාමජ්යඣොසානං
කායමොයඝොකාමයයොය ොකාමුපාදානංකාමච්ඡන්දනීවරණං– 

අද්දසංකාමයතමූලං, සඞ්කප්පාකාමජායසි; 
නතංසඞ්කප්පයිස්සාම, එවංකාමනයෙහිසීති. 

ඉයම වුධමච්චන්ති කියලසකාමා. ය යධො වුධමච්චති තණ්ො, යයො රාය ො

සාරාය ො…යප.… අභිජ්ඣා යලොයභො අකුසලමූලං. කායමසු 

නාභිගිජ්යඣෙයාති කියලසකායමන වත්ථුකායමසු නාභිගිජ්යඣයය න
පලබුන්යධයය [පලබුජ්යඣයය (සයා.)] අගිද්යධොඅස්සඅ ධියතොඅමුච්ඡියතො
අනජ්ඣාපන්යනො [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 සුඛප්පටිසංයවදී බ්රේමභූයතන අත්තනා විෙයරයයාති – කායමසු
නාභිගිජ්යඣයය. 

මනසානාවිය ො සිොති. මයනොති යං චිත්තං මයනො මානසං ෙදයං
පණ්ඩරං මයනො මනායතනං මනින්ද්රියං විඤ්ඤාණං විඤ්ඤාණක්ඛන්යධො
තජ්ජාමයනොවිඤ්ඤාණධාතු.කායදුච්චරියතන චිත්තංආවිලංයෙොතිලුළිතං
එරිතං ඝට්ටිතං චලතං භන්තං අවූපසන්තං. වචීදුච්චරියතන…යප.…
මයනොදුච්චරියතන… රාය න… යදොයසන… යමොයෙන… යකොයධන…
උපනායෙන… මක්යඛන… පළායසන… ඉස්සාය… මච්ඡරියයන…
මායාය… සායඨයයයන… ථම්යභන… සාරම්යභන… මායනන…
අතිමායනන… මයදන… පමායදන… සබ්බකියලයසහි…
සබ්බදුච්චරියතහි…සබ්බඩායෙහි… සබ්බපරිළායෙහි…සබ්බසන්තායපහි…
සබ්බාකුසලාභිසඞ්ඛායරහි චිත්තං ආවිලං යෙොති ලුළිතං එරිතං ඝට්ටිතං

චලතං භන්තං අවූපසන්තං. මනසානාවිය ො සිොති චිත්යතන අනාවියලො
සියා –අලුළියතොඅයනරියතොඅඝට්ටියතොඅචලයතොඅභන්යතො වූපසන්යතො
ආවිලකයර කියලයස ජයෙයය පජයෙයය වියනොයදයය බයන්තීකයරයය 
[බයන්තිං කයරයය (ක.)] අනභාවං  යමයය, ආවිලකයරහි කියලයසහි ච
ආරයතො [ආරයතො අස්ස (ක.) මොනි. 18 පස්ස] විරයතො පටිවිරයතො



ඛුද්දකනිකායය චූළනිද්යදසපාළි පාරායනවග්ය ො 

34 

පටුන 

නික්ඛන්යතො නිස්සයටො විප්පමුත්යතො විසඤ්ඤුත්යතො විමරියාදිකයතන
යචතසාවිෙයරයයාති–මනසානාවියලොසියා. 

කුසය ො සබ්බෙම්මානන්ති ‘‘සබ්යබ සඞ්ඛාරා අනිච්චා’’ති කුසයලො 
සබ්බධම්මානං, ‘‘සබ්යබ සඞ්ඛාරා දුක්ඛා’’ති කුසයලො සබ්බධම්මානං, 
‘‘සබ්යබ ධම්මා අනත්තා’’ති කුසයලො සබ්බධම්මානං, ‘‘අවිජ්ජාපච්චයා
සඞ්ඛාරා’’ති කුසයලො සබ්බධම්මානං…යප.… ‘‘යං කිඤ්චි සමුදයධම්මං
සබ්බං තං නියරොධධම්ම’’න්ති කුසයලො සබ්බධම්මානං. එවම්පි කුසයලො
සබ්බධම්මානං. 

අථ වා, අනිච්චයතො කුසයලො සබ්බධම්මානං, දුක්ඛයතො…යප.…
යරො යතො…  ණ්ඩයතො… සල්ලයතො… අඝයතො… ආබාධයතො…
පරයතො… පයලොකයතො… ඊතියතො… උපද්දවයතො… භයයතො…
උපසග් යතො… චලයතො… පභඞ්ගුයතො… අද්ධුවයතො [අධුවයතො (ක.)
මොනි. 13] … අතාණයතො… අයලණයතො… අසරණයතො…
අසරණීභූතයතො…රිත්තයතො…තුච්ඡයතො…සුඤ්ඤයතො…අනත්තයතො… 
ආදීනවයතො… විපරිණාමධම්මයතො… අසාරකයතො… අඝමූලයතො…
වධකයතො… විභවයතො… සාසවයතො… සඞ්ඛතයතො… මාරාමසයතො…
ජාතිධම්මයතො… ජරාධම්මයතො… බයාධිධම්මයතො… මරණධම්මයතො… 
යසොකපරියදවදුක්ඛයදොමනස්සුපායාසධම්මයතො … සංකියලසිකධම්මයතො… 
සමුදයයතො… අත්ථඞ් මයතො… අස්සාදයතො… ආදීනවයතො…
නිස්සරණයතොකුසයලොසබ්බධම්මානං. එවම්පිකුසයලොසබ්බධම්මානං. 

අථ වා, ඛන්ධකුසයලො ධාතුකුසයලො ආයතනකුසයලො
පටිච්චසමුප්පාදකුසයලො සතිපට්ඨානකුසයලො සම්මප්පධානකුසයලො
ඉද්ධිපාදකුසයලො ඉන්ද්රියකුසයලො බලකුසයලො යබොජ්ඣඞ් කුසයලො
මග් කුසයලො ඵලකුසයලො නිබ්බානකුසයලො. එවම්පි කුසයලො
සබ්බධම්මානං. 

අථ වා, සබ්බධම්මා වුධමච්චන්ති ද්වාදසායතනානි – චක්ඛු යචව 
[චක්ඛුඤ්යචව(ක.)] රූපාච, යසොතඤ්චසද්දාච, ඝානඤ්ච  න්ධාච, ජිව්ො
ච රසා ච, කායයො ච යඵොට්ඨබ්බා ච, මයනො ච ධම්මා ච. යයතො ච 
අජ්ඣත්තිකබාහියරසු ආයතයනසු ඡන්දරාය ො පහීයනො යෙොති
උච්ඡින්නමූයලොතාලාවත්ථුකයතො අනභාවංකයතො [අනභාවඞ් යතො(සයා.)] 
ආයතිං අනුප්පාදධම්යමො, එත්තාවතාපි කුසයලො සබ්බධම්මානන්ති –
කුසයලොසබ්බධම්මානං. 

සය ො භික්ඛු පරිබ්බයජති. සය ොති චතූහි කාරයණහි සයතො – කායය
කායානුපස්සනාසතිපට්ඨානං භායවන්යතො සයතො, යවදනාසු
යවදනානුපස්සනාසතිපට්ඨානං භායවන්යතො සයතො, චිත්යත
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චිත්තානුපස්සනාසතිපට්ඨානං භායවන්යතො සයතො, ධම්යමසු 
ධම්මානුපස්සනාසතිපට්ඨානංභායවන්යතොසයතො. 

අපයරහිපි චතූහි කාරයණහි සයතො – අසතිපරිවජ්ජනාය සයතො, 
සතිකරණීයානං ධම්මානං කතත්තා සයතො, සතිපරිබන්ධානං 
[සතිපටිපක්ඛානං (සයා.) මොනි. 3] ධම්මානං ෙතත්තා සයතො, 
සතිනිමත්තානංධම්මානංඅසම්මුට්ඨත්තා [අප්පමුට්ඨත්තා(සයා.)] සයතො. 

අපයරහිපි චතූහි කාරයණහි සයතො – සතියා සමන්නා තත්තා සයතො, 
සතියා වසිතත්තා සයතො, සතියා පාගුඤ්යඤන සමන්නා තත්තා සයතො, 
සතියාඅපච්යචොයරොෙණතාය සයතො. 

අපයරහිපි චතූහි කාරයණහි සයතො – සතියා සමන්නා තත්තා සයතො, 
සන්තත්තා සයතො, සමතත්තා සයතො, සන්තධම්මසමන්නා තත්තා සයතො.
බුද්ධානුස්සතියා සයතො, ධම්මානුස්සතියා සයතො, සඞ්ඝානුස්සතියා සයතො, 
සීලානුස්සතියා සයතො, චා ානුස්සතියා සයතො, යදවතානුස්සතියා සයතො, 
ආනාපානස්සතියා සයතො, මරණස්සතියා සයතො, කාය තාසතියා සයතො, 
උපසමානුස්සතියා සයතො. යා සති අනුස්සති…යප.… සම්මාසති
සතිසම්යබොජ්ඣඞ්ය ො එකායනමග්ය ො, අයං වුධමච්චති සති. ඉමාය සතියා
උයපයතො යෙොති සමුයපයතො උපා යතො සමුපා යතො උපපන්යනො
සමුපපන්යනො [සම්පන්යනො (ක.)] සමන්නා යතො, යසො වුධමච්චති සයතො. 

භික්ඛූති සත්තන්නං ධම්මානං භින්නත්තා භික්ඛු – සක්කායදිට්ඨි භින්නා
යෙොති, විචිකිච්ඡා භින්නා යෙොති, සීලබ්බතපරාමායසො භින්යනො යෙොති, 
රාය ොභින්යනොයෙොති, යදොයසොභින්යනොයෙොති, යමොයෙොභින්යනොයෙොති, 
මායනො භින්යනො යෙොති. භින්නා යෙොන්ති පාපකා අකුසලා ධම්මා
සංකියලසිකා යපොයනොභවිකා [යපොයනොබ්භවිකා (සයා. ක.)] සදරා
දුක්ඛවිපාකාආයතිං ජාතිජරාමරණියා. 

පජ්යජන කයතන [පජ්යජොතකයතන (ක.) සු. නි. 519] අත්තනා, 
[සභියාතිභ වා] 
පරිනිබ්බාන යතොවිතිණ්ණකඞ්යඛො; 
විභවඤ්චභවඤ්චවිප්පොය, වුධමසිතවාඛීණපුනබ්භයවොස භික්ඛූති. 

සය ො භික්ඛු පරිබ්බයජති සයතො භික්ඛු පරිබ්බයජ, සයතො  ච්යඡයය, 
සයතො තිට්යඨයය, සයතො නිසීයදයය, සයතො යසයයං කප්යපයය, සයතො
අභික්කයමයය, සයතො පටික්කයමයය, සයතො ආයලොයකයය, සයතො
වියලොයකයය, සයතො සමඤ්යජයය, සයතො පසායරයය, සයතො
සඞ්ඝාටිපත්තචීවරං ධායරයය, සයතො චයරයය විෙයරයය ඉරියයයය
වත්යතයය පායලයය යයපයය යායපයයාති – සයතො භික්ඛු පරිබ්බයජ.
යතනාෙභ වා– 

‘‘කායමසු නාභිගිජ්යඣයය, මනසානාවියලො සියා; 
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කුසයලොසබ්බධම්මානං, සයතොභික්ඛුපරිබ්බයජ’’ති. 

සෙ  ාථාපරියයොසානා යය යත බ්රාේමයණන සද්ධිං එකච්ඡන්දා 
එකපයයො ාඑකාධිප්පායාඑකවාසනවාසිතා, යතසංඅයනකපාණසෙස්සානං
විරජං වීතමලං ධම්මචක්ඛුං උදපාදි – ‘‘යංකිඤ්චි සමුදයධම්මං සබ්බංතං
නියරොධධම්ම’’න්ති. තස්සබ්රාේමණස්සඅනුපාදායආසයවහිචිත්තංවිමුච්චි.
සෙ අරෙත්තප්පත්තා අජිනජටාවාකචීරතිදණ්ඩකමණ්ඩලුයකසා ච මස්සූ ච
අන්තරහිතා, භණ්ඩුකාසායවත්ථවසයනො සඞ්ඝාටිපත්තචීවරධයරො
අන්වත්ථපටිපත්තියා පඤ්ජලයකො භ වන්තං නමස්සමායනො නිසින්යනො
යෙොති–‘‘සත්ථායමභන්යතභ වා, සාවයකොෙමස්මී’’ති. 

අජිතමාණවපුච්ඡානිද්යදයසොපඨයමො. 

2. තිස්සයමත්යතයයමාණවපුච්ඡානිද්යදයසො 
9. 

යකොෙ සන්තුසිය ොය ොයක, [ඉච්චාෙස්මා තිස්සයමත්ය යෙයො] 

කස්සයනොසන්තිඉඤ්ජි ා; 

යකොඋභන් මභිඤ්ඤාෙ, මජ්යඣමන් ාන ලිප්පති; 

කංබ්රසූිමහාපුරියසොති, යකොඉෙ සිබ්බිනිමච්චගා.  

යකොෙ සන්තුසිය ො ය ොයකති යකො යලොයක තුට්යඨො සන්තුට්යඨො
අත්තමයනොපරිපුණ්ණසඞ්කප්යපොති–යකොධසන්තුසියතොයලොයක. 

ඉච්චාෙස්මා තිස්සයමත්ය යෙයොති. ඉච්චාති පදසන්ධි පදසංසග්ය ො
පදපාරිපූරී අක්ඛරසමවායයො බයඤ්ජනසිලට්ඨතා පදානුපුබ්බතායපතං – 

ඉච්චාති. ආෙස්මාතිපියවචනං රුවචනං ස ාරවසප්පතිස්සාධිවචනයමතං–

ආයස්මාති. තිස්යසොතිතස්ස බ්රාේමණස්සනාමංසඞ්ඛාසමඤ්ඤාපඤ්ඤත්ති
යවොොයරොනාමංනාමකම්මංනාමයධයයං නිරුත්තිබයඤ්ජනංඅභිලායපො. 

යමත්ය යෙයොතිතස්ස බ්රාේමණස්සය ොත්තංසඞ්ඛාසමඤ්ඤාපඤ්ඤත්ති
යවොොයරොති–ඉච්චායස්මා තිස්සයමත්යතයයයො. 

කස්ස යනො සන්ති ඉඤ්ජි ාති තණ්හිඤ්ජිතං දිට්ඨිඤ්ජිතං මානිඤ්ජිතං
කියලසිඤ්ජිතං කාමඤ්ජිතං. කස්සියම ඉඤ්ජිතා නත්ථි න සන්ති න
සංවිජ්ජන්ති නුපලබ්භන්ති පහීනා සමුච්ඡින්නා වූපසන්තා පටිපස්සද්ධා 
අභබ්බුප්පත්තිකාඤාණග්ගිනා දඩ්ඪාති–කස්සයනොසන්තිඉඤ්ජිතා. 

යකො උභන් මභිඤ්ඤාොති යකො උයභො අන්යත අභිඤ්ඤාය ජානිත්වා
තුලයිත්වා තීරයිත්වා විභාවයිත්වා විභූතං කත්වාති – යකො 
උභන්තමභිඤ්ඤාය. 
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මජ්යඣ මන් ා න ලිප්පතීති මජ්යඣ මන්තාය න ලප්පති, අලත්යතො
අනුපලත්යතො නික්ඛන්යතො නිස්සයටො විප්පමුත්යතො විසඤ්ඤුත්යතො
විමරියාදිකයතනයචතසාවිෙරතීති–මජ්යඣමන්තානලප්පති. 

කං බ්රූසි මහාපුරියසොති මොපුරියසො අග් පුරියසො යසට්ඨපුරියසො
වියසට්ඨපුරියසො පායමොක්ඛපුරියසො උත්තමපුරියසො පධානපුරියසො
පවරපුරියසොති.කංබ්රූසිකංකයථසිකං මඤ්ඤසිකංභණසිකංපස්සතිකං
යවොෙරසීති–කංබූ්රසිමොපුරියසොති. 

යකො ඉෙ සිබ්බිනිමච්චගාති යකො ඉධ සිබ්බිනිං තණ්ෙං අජ්ඣ ා
උපච්ච ා අතික්කන්යතො සමතික්කන්යතො වීතිවත්යතොති – යකො ඉධ
සිබ්බිනිමච්ච ා.යතනාෙයසොබ්රාේමයණො– 

‘‘යකොධසන්තුසියතොයලොයක, [ඉච්චායස්මාතිස්සයමත්යතයයයො] 
කස්සයනොසන්තිඉඤ්ජිතා; 
යකොඋභන්තමභිඤ්ඤාය, මජ්යඣමන්තානලප්පති; 
කංබ්රූසිමොපුරියසොති, යකො ඉධ සිබ්බිනිමච්ච ා’’ති. 

10. 

කායමසු බ්රහ්මචරිෙවා, [යමත්ය ෙයාතිභගවා] 

වී  ණ්යහොසදාසය ො; 

සඞ්ඛාෙනිබ්බුය ොභික්ඛු,  ස්සයනොසන්ති ඉඤ්ජි ා. 

කායමසුබ්රහ්මචරිෙවාති. කාමාතිඋද්දානයතොද්යවකාමා–වත්ථුකාමා
ච කියලසකාමා ච…යප.… ඉයම වුධමච්චන්ති වත්ථුකාමා…යප.… ඉයම
වුධමච්චන්ති කියලසකාමා. බ්රේමචරියං වුධමච්චති අසද්ධම්මසමාපත්තියා ආරති
විරති පටිවිරති යවරමණී අකිරියා අකරණං අනජ්ඣාපත්ති 
යවලාඅනතික්කයමො. අපි ච, නිප්පරියායයන බ්රේමචරියං වුධමච්චති අරියයො
අට්ඨඞ්ගියකො මග්ය ො, යසයයථිදං – සම්මාදිට්ඨි, සම්මාසඞ්කප්යපො, 
සම්මාවාචා, සම්මාකම්මන්යතො, සම්මාආජීයවො, සම්මාවායායමො, සම්මාසති, 
සම්මාසමාධි. යයො ඉමනා අරියයන අට්ඨඞ්ගියකන මග්ය න උයපයතො
සමුයපයතො උපා යතො සමුපා යතො උපපන්යනො සමුපපන්යනො 
සමන්නා යතො, යසොවුධමච්චතිබ්රේමචරියවා.යථාචධයනනධනවාතිවුධමච්චති, 
යභොය න යභො වාතිවුධමච්චති, යයසනයසවාති වුධමච්චති, සිප්යපනසිප්පවාති 
වුධමච්චති, සීයලන සීලවාති වුධමච්චති, වීරියයන වීරියවාති වුධමච්චති, පඤ්ඤාය
පඤ්ඤවාති වුධමච්චති, විජ්ජාය විජ්ජවාති වුධමච්චති – එවයමව යයො ඉමනා
අරියයන අට්ඨඞ්ගියකන මග්ය න උයපයතො සමුයපයතො උපා යතො
සමුපා යතො උපපන්යනො සමුපපන්යනො සමන්නා යතො, යසො වුධමච්චති
බ්රේමචරියවාති–කායමසුබ්රේමචරියවා. 
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යමත්ය ෙයාති භ වා තං බ්රාේමණං ය ොත්යතන ආලපති. භගවාති
 ාරවාධිවචනයමතං…යප.… සච්ඡිකා පඤ්ඤත්ති, යදිදං භ වාති –
යමත්යතයයාතිභ වා. 

වී  ණ්යහො සදාසය ොති.  ණ්හාතිරූපතණ්ො…යප.… ධම්මතණ්ො.
යස්යසසා තණ්ො පහීනා සමුච්ඡින්නා වූපසන්තා පටිපස්සද්ධා 
අභබ්බුප්පත්තිකා ඤාණග්ගිනා දඩ්ඪා, යසො වුධමච්චති වීතතණ්යෙො
චත්තතණ්යෙො වන්තතණ්යෙො මුත්තතණ්යෙො පහීනතණ්යෙො
පටිනිස්සට්ඨතණ්යෙො වීතරාය ො චත්තරාය ො වන්තරාය ො මුත්තරාය ො
පහීනරාය ො පටිනිස්සට්ඨරාය ො නිච්ඡායතො නිබ්බුයතො සීතිභූයතො 

සුඛප්පටිසංයවදී බ්රේමභූයතන අත්තනා විෙරති. සදාති සදා සබ්බදා
සබ්බකාලං නිච්චකාලං ධුවකාලං සතතං සමතං අබ්යබොකිණ්ණං
යපොඞ්ඛානුයපොඞ්ඛං [යපොඛානුයපොඛං (සයා.)] උදකූමකජාතං 
අවීචිසන්තතිසහිතං [අවීචි සමඞ්හිසහිතං (සයා.)] ඵස්සිතං [ඵුසිතං (සයා.)] 
පුයරභත්තං පච්ඡාභත්තං පුරිමයාමං මජ්ඣිමයාමං පච්ඡිමයාමං කායළ
ජුණ්යෙ වස්යස යෙමන්යත ගිම්යෙ පුරියම වයයොඛන්යධ මජ්ඣියම

වයයොඛන්යධ පච්ඡියම වයයොඛන්යධ. සය ොති චතූහි කාරයණහි සයතො –
කායය කායානුපස්සනාසතිපට්ඨානං භායවන්යතො සයතො, යවදනාසු
යවදනානුපස්සනාසතිපට්ඨානං භායවන්යතො සයතො, චිත්යත 
චිත්තානුපස්සනාසතිපට්ඨානං භායවන්යතො සයතො, ධම්යමසු
ධම්මානුපස්සනාසතිපට්ඨානං භායවන්යතො සයතො…යප.… යසො වුධමච්චති
සයතොති–වීතතණ්යෙොසදාසයතො. 

සඞ්ඛාෙනිබ්බුය ොභික්ඛූතිසඞ්ඛා වුධමච්චතිඤාණං.යාපඤ්ඤාපජානනා

විචයයොපවිචයයො…යප.…අයමොයෙොධම්මවිචයයො සම්මාදිට්ඨි. සඞ්ඛාොති
සඞ්ඛායජානිත්වාතුලයිත්වා තීරයිත්වාවිභාවයිත්වාවිභූතංකත්වා, ‘‘සබ්යබ
සඞ්ඛාරා අනිච්චා’’ති සඞ්ඛාය ජානිත්වා තුලයිත්වා තීරයිත්වා විභාවයිත්වා
විභූතං කත්වා, ‘‘සබ්යබ සඞ්ඛාරා දුක්ඛා’’ති…යප.… ‘‘සබ්යබ ධම්මා
අනත්තා’’ති… ‘‘අවිජ්ජාපච්චයා සඞ්ඛාරා’’ති… ‘‘යං කිඤ්චි සමුදයධම්මං
සබ්බං තං නියරොධධම්ම’’න්ති සඞ්ඛාය ජානිත්වා තුලයිත්වා තීරයිත්වා
විභාවයිත්වාවිභූතංකත්වා. 

අථ වා, අනිච්චයතො සඞ්ඛාය ජානිත්වා…යප.… දුක්ඛයතො…
යරො යතො…  ණ්ඩයතො… සල්ලයතො…යප.… නිස්සරණයතො සඞ්ඛාය

ජානිත්වා තුලයිත්වා තීරයිත්වා විභාවයිත්වා විභූතං කත්වා. නිබ්බුය ොති
රා ස්ස නිබ්බාපිතත්තා නිබ්බුයතො, යදොසස්ස නිබ්බාපිතත්තා නිබ්බුයතො, 
යමොෙස්ස නිබ්බාපිතත්තා නිබ්බුයතො, යකොධස්ස… උපනාෙස්ස…
මක්ඛස්ස… පළාසස්ස… ඉස්සාය… මච්ඡරියස්ස… මායාය…
සායඨයයස්ස… ථම්භස්ස… සාරම්භස්ස… මානස්ස… අතිමානස්ස… 
මදස්ස… පමාදස්ස… සබ්බකියලසානං… සබ්බදුච්චරිතානං…
සබ්බදරථානං … සබ්බපරිළාොනං… සබ්බසන්තාපානං…
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සබ්බාකුසලාභිසඞ්ඛාරානං නිබ්බාපිතත්තා නිබ්බුයතො. භික්ඛූති සත්තන්නං
ධම්මානං භින්නත්තාභික්ඛු…යප.…වුධමසිතවාඛීණපුනබ්භයවොසභික්ඛූති–
සඞ්ඛායනිබ්බුයතො භික්ඛු. 

 ස්ස යනො සන්ති ඉඤ්ජි ාති.  ස්සාති අරෙයතො ඛීණාසවස්ස. 

ඉඤ්ජි ාති තණ්හිඤ්ජිතං දිට්ඨිඤ්ජිතං මානිඤ්ජිතං කියලසිඤ්ජිතං
කාමඤ්ජිතං. තස්සියම ඉඤ්ජිතා නත්ථි න සන්ති න සංවිජ්ජන්ති 
නුපලබ්භන්තිපහීනාසමුච්ඡින්නාවූපසන්තාපටිපස්සද්ධා අභබ්බුප්පත්තිකා
ඤාණග්ගිනාදඩ්ඪාති–තස්සයනොසන්තිඉඤ්ජිතා.යතනාෙභ වා – 

‘‘කායමසුබ්රේමචරියවා, [යමත්යතයයාතිභ වා] 
වීතතණ්යෙොසදාසයතො; 
සඞ්ඛායනිබ්බුයතොභික්ඛු, තස්සයනොසන්තිඉඤ්ජිතා’’ති. 

11. 

යසොඋභන් මභිඤ්ඤාෙ, මජ්යඣමන් ානලිප්පති;  

 ංබ්රමූිමහාපුරියසොති, යසොඉෙ සිබ්බිනිමච්චගා.  

යසොඋභන් මභිඤ්ඤාෙ, මජ්යඣමන් ාන ලිප්පතීති. අන් ාතිඵස්යසො
එයකොඅන්යතො, ඵස්සසමුදයයො දුතියයො අන්යතො, ඵස්සනියරොයධොමජ්යඣ; 
අතීතංඑයකොඅන්යතො, අනා තංදුතියයො අන්යතො, පච්චුප්පන්නංමජ්යඣ; 
සුඛායවදනාඑයකොඅන්යතො, දුක්ඛායවදනාදුතියයො අන්යතො, අදුක්ඛමසුඛා
යවදනාමජ්යඣ; නාමංඑයකොඅන්යතො, රූපංදුතියයොඅන්යතො, විඤ්ඤාණං
මජ්යඣ; ඡ අජ්ඣත්තිකානි ආයතනානි එයකො අන්යතො, ඡ බාහිරානි
ආයතනානි දුතියයො අන්යතො, විඤ්ඤාණං මජ්යඣ; සක්කායයො එයකො
අන්යතො, සක්කායසමුදයයො දුතියයො අන්යතො, සක්කායනියරොයධො මජ්යඣ.
මන්තා වුධමච්චති පඤ්ඤා, යා පඤ්ඤා පජානනා…යප.… අයමොයෙො 
ධම්මවිචයයොසම්මාදිට්ඨි. 

ය පාති ද්යව යලපා – තණ්ොයලයපො ච දිට්ඨියලයපො ච. කතයමො
තණ්ොයලයපො? යාවතාතණ්ොසඞ්ඛායතනසීමකතං ඔධිකතං [මරියාදිකතං
ඔධිකතං (සයා.)] පරියන්තකතං පරිග් හිතං මමායිතං – ‘‘ඉදං මම, එතං
මම, එත්තකං මම, එත්තාවතා මම රූපා සද්දා  න්ධා රසා යඵොට්ඨබ්බා
අත්ථරණාපාවුධමරණාදාසිදාසාඅයජළකාකුක්කුටසූකරා ෙත්ථි වාස්සවළවා
යඛත්තං වත්ථු හිරඤ්ඤං සුවණ්ණං  ාමනි මරාජධානියයො රට්ඨඤ්ච 
ජනපයදො ච යකොයසො ච යකොට්ඨා ාරඤ්ච’’. යකවලම්පි මොපථවිං
තණ්ොවයසන මමායති. යාවතා අට්ඨසතතණ්ොවිචරිතං – අයං
තණ්ොයලයපො. 

කතයමො දිට්ඨියලයපො? වීසතිවත්ථුකා සක්කායදිට්ඨි, දසවත්ථුකා
මච්ඡාදිට්ඨි, දසවත්ථුකා අන්තග් ාහිකා දිට්ඨි, යා එවරූපා දිට්ඨි දිට්ඨි තං
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දිට්ඨි ෙනං දිට්ඨිකන්තායරො දිට්ඨිවිසූකායිකං දිට්ඨිවිප්ඵන්දිතං
දිට්ඨිසංයයොජනං ායෙොපටිග් ායෙො අභිනියවයසො පරාමායසො කුම්මග්ය ො
මච්ඡාපයථොමච්ඡත්තං තිත්ථායතනං විපරියයසග් ායෙො [විපරියයසග් ායෙො
(බහූසු)] විපරීතග් ායෙො විපල්ලාසග් ායෙො මච්ඡා ායෙො අයාථාවකස්මං
යාථාවකන්ති ායෙො, යාවතාද්වාසට්ඨි දිට්ඨි තානි–අයංදිට්ඨියලයපො. 

යසො උභන් මභිඤ්ඤාෙ, මජ්යඣ මන් ා න ලිප්පතීති යසො උයභො ච
අන්යත මජ්ඣඤ්ච මන්තාය අභිඤ්ඤාය ජානිත්වා තුලයිත්වා තීරයිත්වා
විභාවයිත්වාවිභූතංකත්වානලප්පතිනපලප්පතින උපලප්පති, අලත්යතො
අසංලත්යතො අනුපලත්යතො නික්ඛන්යතො නිස්සයටො විප්පමුත්යතො 
විසඤ්ඤුත්යතො විමරියාදිකයතන යචතසා විෙරතීති – යසො
උභන්තමභිඤ්ඤායමජ්යඣමන්තාන ලප්පති. 

 ං බූ්රමි මහාපුරියසොති මොපුරියසො අග් පුරියසො යසට්ඨපුරියසො 
වියසට්ඨපුරියසොපායමොක්ඛපුරියසොඋත්තමපුරියසොපවරපුරියසො, තංබ්රූමතං
කයථමතං භණාමතංදීයපමතංයවොෙරාම. 

ආයස්මා සාරිපුත්යතො [පස්ස සං. නි. 5.377] භ වන්තං එතදයවොච –
‘‘මොපුරියසොමොපුරියසො’ති, භන්යත, වුධමච්චති. කිත්තාවතානුයඛො, භන්යත, 
මොපුරියසො යෙොතී’’ති? ‘‘විමුත්තචිත්තත්තා ඛ්වාෙං, සාරිපුත්ත, 
මොපුරියසොතිවදාම, අවිමුත්තචිත්තත්තායනොමොපුරියසොතිවදාම. 

‘‘කථඤ්ච, සාරිපුත්ත, විමුත්තචිත්යතො යෙොති? ඉධ, සාරිපුත්ත, භික්ඛු
අජ්ඣත්තංකායයකායානුපස්සීවිෙරතිආතාපීසම්පජායනොසතිමාවියනයය
යලොයක අභිජ්ඣායදොමනස්සං. තස්ස කායය කායානුපස්සියනො විෙරයතො
චිත්තංවිරජ්ජතිවිමුච්චති අනුපාදායආසයවහි.යවදනාසු…යප.…චිත්යත…
ධම්යමසුධම්මානුපස්සීවිෙරතිආතාපී සම්පජායනොසතිමාවියනයයයලොයක
අභිජ්ඣායදොමනස්සං. තස්ස ධම්යමසු ධම්මානුපස්සියනො විෙරයතො චිත්තං
විරජ්ජති විමුච්චති අනුපාදාය ආසයවහි. එවං යඛො, සාරිපුත්ත, භික්ඛු 
විමුත්තචිත්යතොයෙොති.විමුත්තචිත්තත්තාඛ්වාෙං, සාරිපුත්ත, මොපුරියසොති 
වදාම, අවිමුත්තචිත්තත්තා යනො මොපුරියසොති වදාමී’’ති – තං බූ්රම
මොපුරියසොති. 

යසො ඉෙ සිබ්බිනිමච්චගාති සිබ්බිනී වුධමච්චති තණ්ො. යයො රාය ො
සාරාය ො…යප.… අභිජ්ඣා යලොයභො අකුසලමූලං, යස්යසසා සිබ්බිනී 
තණ්ො පහීනා සමුච්ඡින්නා වූපසන්තා පටිපස්සද්ධා අභබ්බුප්පත්තිකා
ඤාණග්ගිනා දඩ්ඪා.යසොසිබ්බිනිංතණ්ෙංඅච්ච ාඋපච්ච ා අතික්කන්යතො 
සමතික්කන්යතොවීතිවත්යතොති–යසොඉධසිබ්බිනිමච්ච ා.යතනාෙභ වා– 

‘‘යසො උභන්තමභිඤ්ඤාය, මජ්යඣමන්තාන ලප්පති; 
තංබ්රූමමොපුරියසොති, යසොඉධසිබ්බිනිමච්ච ා’’ති. 
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සෙ  ාථාපරියයොසානා යය යත බ්රාේමයණන සද්ධිං එකච්ඡන්දා 
එකපයයො ාඑකාධිප්පායාඑකවාසනවාසිතා, යතසංඅයනකපාණසෙස්සානං
විරජං වීතමලං ධම්මචක්ඛුං උදපාදි – ‘‘යංකිඤ්චි සමුදයධම්මං සබ්බංතං
නියරොධධම්ම’’න්ති. තස්සබ්රාේමණස්සඅනුපාදායආසයවහිචිත්තංවිමුච්චි.
සෙ අරෙත්තප්පත්තා අජිනජටාවාකචීරතිදණ්ඩකමණ්ඩලුයකසා ච මස්සූ ච
අන්තරහිතා. භණ්ඩුකාසායවත්ථවසයනො සඞ්ඝාටිපත්තචීවරධයරො
අන්වත්ථපටිපත්තියා පඤ්ජලයකො භ වන්තං නමස්සමායනො නිසින්යනො
යෙොති–‘‘සත්ථායමභන්යතභ වා, සාවයකොෙමස්මී’’ති. 

තිස්සයමත්යතයයමාණවපුච්ඡානිද්යදයසොදුතියයො. 

3. පුණ්ණකමාණවපුච්ඡානිද්යදයසො 
12. 

අයනජං මූ දස්සාවිං, [ඉච්චාෙස්මාපුණ්ණයකො] 

අත්ථිපඤ්යහනආගමං; 

කිංනිස්සි ාඉසයෙොමනුජා, ඛත්තිොබ්රාහ්මණා යදව ානං; 
යඤ්ඤමකප්පයිංසුපුථූධයලොයක, පුච්ඡාමතං භ වාබ්රූහියමතං. 

අයනජං මූ දස්සාවින්ති එජා වුධමච්චති තණ්ො. යයො රාය ො
සාරාය ො…යප.…අභිජ්ඣායලොයභොඅකුසලමූලංසාඑජාතණ්ොබුද්ධස්ස 
භ වයතො පහීනා උච්ඡින්නමූලා තාලාවත්ථුකතා අනභාවංකතා ආයතිං 
අනුප්පාදධම්මා. තස්මා බුද්යධො අයනයජො. එජාය පහීනත්තා අයනයජො.
භ වා ලායභපි න ඉඤ්ජති, අලායභපි න ඉඤ්ජති, යයසපි න ඉඤ්ජති, 
අයයසපිනඉඤ්ජති, පසංසායපින ඉඤ්ජති, නින්දායපිනඉඤ්ජති, සුයඛපි
න ඉඤ්ජති, දුක්යඛපි න ඉඤ්ජති න චලති න යවධති නප්පයවධතීති –

අයනජං. මූ දස්සාවින්ති භ වා මූලදස්සාවී යෙතුදස්සාවී නිදානදස්සාවී
සම්භවදස්සාවී පභවදස්සාවී සමුට්ඨානදස්සාවී ආොරදස්සාවී
ආරම්මණදස්සාවීපච්චයදස්සාවීසමුදයදස්සාවී. 

තීණි අකුසලමූලානි – යලොයභො අකුසලමූලං, යදොයසො අකුසලමූලං, 
යමොයෙො අකුසලමූලං. 

වුධමත්තඤ්යෙතං භ වතා – [පස්ස අ.නි. 3.112] ‘‘තීණිමානි, භික්ඛයව, 
නිදානානි කම්මානංසමුදයාය.කතමානිතීණි? යලොයභොනිදානංකම්මානං
සමුදයාය, යදොයසොනිදානංකම්මානංසමුදයාය, යමොයෙොනිදානංකම්මානං
සමුදයාය. න, භික්ඛයව, යලොභයජන කම්යමන යදොසයජන කම්යමන
යමොෙයජනකම්යමනයදවා පඤ්ඤායන්ති, මනුස්සා පඤ්ඤායන්ති, යා වා
පනඤ්ඤාපි කාචි සු තියයො. අථ යඛො, භික්ඛයව, යලොභයජන කම්යමන
යදොසයජන කම්යමන යමොෙයජන කම්යමන නිරයයො පඤ්ඤායති, 
තිරච්ඡානයයොනිපඤ්ඤායති, යපත්තිවිසයයොපඤ්ඤායති, යාවාපනඤ්ඤාපි
කාචි දුග් තියයො නිරයය තිරච්ඡානයයොනියා යපත්තිවිසයය 
අත්තභාවාභිනිබ්බත්තියා’’. ඉමානි තීණි අකුසලමූලානීති භ වා ජානාති
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පස්සති. එවම්පිභ වාමූලදස්සාවී…යප.…සමුදයදස්සාවී.තීණිකුසලමූලානි
–අයලොයභොකුසලමූලං, අයදොයසොකුසලමූලං, අයමොයෙොකුසලමූලං. 

වුධමත්තඤ්යෙතං භ වතා – ‘‘තීණිමානි…යප.… න, භික්ඛයව, 
අයලොභයජන කම්යමන අයදොසයජන කම්යමන අයමොෙයජන කම්යමන
නිරයයො පඤ්ඤායති, තිරච්ඡානයයොනි පඤ්ඤායති, යපත්තිවිසයයො
පඤ්ඤායති, යා වා පනඤ්ඤාපි කාචි දුග් තියයො. අථ යඛො, භික්ඛයව, 
අයලොභයජන කම්යමන අයදොසයජන කම්යමන අයමොෙයජන කම්යමන
යදවා පඤ්ඤායන්ති, මනුස්සා පඤ්ඤායන්ති, යා වා පනඤ්ඤාපි කාචි
සු තියයො යදයව ච මනුස්යස ච අත්තභාවාභිනිබ්බත්තියා’’. ඉමානි තීණි
කුසලමූලානීති භ වා ජානාති පස්සති. එවම්පි භ වා මූලදස්සාවී…යප.…
සමුදයදස්සාවී. 

වුධමත්තඤ්යෙතං භ වතා – ‘‘යය යකචි, භික්ඛයව, ධම්මා අකුසලා
අකුසලභාගියා අකුසලපක්ඛිකා සබ්යබ යත අවිජ්ජාමූලකා
අවිජ්ජාසයමොසරණා අවිජ්ජාසමුග්ඝාතා’’. සබ්යබ යත සමුග්ඝාතං 
 ච්ඡන්තීති භ වා ජානාති පස්සති. එවම්පි භ වා මූලදස්සාවී…යප.… 
සමුදයදස්සාවී. 

වුධමත්තඤ්යෙතං භ වතා – ‘‘යය යකචි, භික්ඛයව, ධම්මා කුසලා 
කුසලභාගියා කුසලපක්ඛිකා, සබ්යබ යත අප්පමාදමූලකා
අප්පමාදසයමොසරණා. අප්පමායදො යතසං ධම්මානං අග් මක්ඛායතී’’ති
භ වාජානාතිපස්සති.එවම්පිභ වාමූලදස්සාවී…යප.… සමුදයදස්සාවී. 

අථ වා, භ වා ජානාති පස්සති. ‘‘අවිජ්ජා මූලං සඞ්ඛාරානං, සඞ්ඛාරා
මූලං විඤ්ඤාණස්ස, විඤ්ඤාණං මූලං නාමරූපස්ස, නාමරූපං මූලං
සළායතනස්ස, සළායතනංමූලංඵස්සස්ස, ඵස්යසොමූලංයවදනාය, යවදනා
මූලං තණ්ොය, තණ්ො මූලං උපාදානස්ස, උපාදානං මූලං භවස්ස, භයවො
මූලංජාතියා, ජාතිමූලං ජරාමරණස්සා’’ති–භ වාජානාතිපස්සති.එවම්පි
භ වාමූලදස්සාවී…යප.… සමුදයදස්සාවී. 

අථ වා, භ වා ජානාති පස්සති. ‘‘චක්ඛු මූලං චක්ඛුයරො ානං, යසොතං 
මූලං යසොතයරො ානං, ඝානං මූලං ඝානයරො ානං, ජිව්ො මූලං
ජිව්ොයරො ානං, කායයො මූලං කායයරො ානං, මයනො මූලං යචතසිකානං
දුක්ඛාන’’න්ති – භ වා ජානාති පස්සති. එවම්පි භ වා මූලදස්සාවී
යෙතුදස්සාවී නිදානදස්සාවී සම්භවදස්සාවී පභවදස්සාවී සමුට්ඨානදස්සාවී
ආොරදස්සාවී ආරම්මණදස්සාවී පච්චයදස්සාවී සමුදයදස්සාවීති – අයනජං
මූලදස්සාවී. 

ඉච්චාෙස්මා පුණ්ණයකොති ඉච්චාති පදසන්ධි…යප.… ආයස්මා
පුණ්ණයකො. 
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පටුන 

අත්ථි පඤ්යහන ආගමන්ති පඤ්යෙන අත්ථියකො ආ යතොම්හි, 
[පඤ්ෙත්ථිකාම්ෙආ තා(බහූසු)පස්සමොනි. 192] පඤ්ෙංපුච්ඡිතුකායමො
ආ යතොම්හි, පඤ්ෙංයසොතුකායමොආ යතොම්හීති– එවම්පිඅත්ථිපඤ්යෙන
ආ මං. අථ වා, පඤ්ෙත්ථිකානං පඤ්ෙං පුච්ඡිතුකාමානං පඤ්ෙං 
යසොතුකාමානංආ මනංඅභික්කමනංඋපසඞ්කමනංපයිරුපාසනංඅත්ථීති–
එවම්පිඅත්ථි පඤ්යෙනආ මං.අථවා, පඤ්ො යමොතුය්ෙංඅත්ථි, ත්වම්පි
පහු ත්වමසි අලමත්යතො. මයා පුච්ඡිතං කයථතුං විසජ්යජතුං වෙස්යසතං
භාරන්ති [විසජ්යජතුං සන්දස්යසතුං භණිතුන්ති (සයා.) වෙස්සු + එතං] – 
එවම්පිඅත්ථිපඤ්යෙනආ මං. 

කිං නිස්සි ා ඉසයෙො මනුජාති කිං නිස්සිතා ආසිතා අල්ලීනා උප තා 

අජ්යඣොසිතා අධිමුත්තා. ඉසයෙොති ඉසිනාමකා යය යකචි ඉසිපබ්බජ්ජං

පබ්බජිතාආජීවකානි ණ්ඨාජටිලාතාපසා. මනුජාතිමනුස්සාවුධමච්චන්තීති–
කිංනිස්සිතාඉසයයොමනුජා. 

ඛත්තිොබ්රාහ්මණායදව ානන්ති. ඛත්තිොතියයයකචිඛත්තියජාතිකා. 

බ්රාහ්මණාති යය යකචි යභොවාදිකා. යදව ානන්ති ආජීවකසාවකානං
ආජීවකා යදවතා, නි ණ්ඨසාවකානං නි ණ්ඨා යදවතා, ජටිලසාවකානං
ජටිලා යදවතා, පරිබ්බාජකසාවකානං පරිබ්බාජකා යදවතා, 
අවිරුද්ධකසාවකානං අවිරුද්ධකා [අවරුද්ධකසාවකානං අවරුද්ධකා 
(සයා.)] යදවතා, ෙත්ථිවතිකානං ෙත්ථී යදවතා, අස්සවතිකානං අස්සා
යදවතා, ය ොවතිකානං ායවොයදවතා, කුක්කුරවතිකානංකුක්කුරායදවතා, 
කාකවතිකානං කාකා යදවතා, වාසුයදවවතිකානං වාසුයදයවො යදවතා, 
බලයදවවතිකානං බලයදයවො යදවතා, පුණ්ණභද්දවතිකානං පුණ්ණභද්යදො
යදවතා, මණිභද්දවතිකානං මණිභද්යදො යදවතා, අග්ගිවතිකානං අග්ගි
යදවතා, නා වතිකානංනා ායදවතා, සුපණ්ණවතිකානංසුපණ්ණායදවතා, 
යක්ඛවතිකානං යක්ඛා යදවතා, අසුරවතිකානං අසුරා යදවතා, 
 න්ධබ්බවතිකානං  න්ධබ්බා යදවතා, මොරාජවතිකානං මොරාජායනො
යදවතා, චන්දවතිකානං චන්යදො යදවතා, සූරියවතිකානං සූරියයො යදවතා, 
ඉන්දවතිකානං ඉන්යදො යදවතා, බ්රේමවතිකානං බ්රේමා යදවතා, 
යදවවතිකානං යදයවො යදවතා, දිසාවතිකානං දිසා යදවතා, යය යයසං
දක්ඛියණයයායතයතසංයදවතාති–ඛත්තියබ්රාේමණායදවතානං. 

ෙඤ්ඤමකප්පයංසු පුථූෙ ය ොයකති යඤ්ඤං වුධමච්චති යදයයධම්යමො
චීවරපිණ්ඩපාතයසනාසනගිලානපච්චයයභසජ්ජපරික්ඛාරං අන්නං පානං
වත්ථං යානං මාලා න්ධවියලපනං [මාලා න්ධං වියලපනං (සයා.) ඉතිවුධම.

75] යසයයාවසථපදීයපයයං. ෙඤ්ඤමකප්පයංසූති යයපි යඤ්ඤං එසන්ති
 යවසන්ති පරියයසන්ති 
චීවරපිණ්ඩපාතයසනාසනගිලානපච්චයයභසජ්ජපරික්ඛාරං අන්නං පානං
වත්ථං යානං මාලා න්ධවියලපනං යසයයාවසථපදීයපයයං, යතපි යඤ්ඤං
කප්යපන්ති. යයපි යඤ්ඤං අභිසඞ්ඛයරොන්ති
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චීවරපිණ්ඩපාතයසනාසනගිලානපච්චයයභසජ්ජපරික්ඛාරං අන්නං
පානං…යප.… යසය්යාවසථපදීයපයයං, යතපි යඤ්ඤං කප්යපන්ති. යයපි
යඤ්ඤං යදන්ති යජන්ති පරිච්චජන්ති
චීවරපිණ්ඩපාතයසනාසනගිලානපච්චයයභසජ්ජපරික්ඛාරං අන්නං

පානං…යප.… යසයයාවසථපදීයපයයං, යතපි යඤ්ඤං කප්යපන්ති. පුථූති
යඤ්ඤාවාඑයතපුථූ, යඤ්ඤයාජකා [යඤ්ඤයජකා (සයා.)] වාඑයතපුථූ, 
දක්ඛියණයයා වා එයත පුථූ. කථං යඤ්ඤා වා එයත පුථූ? බහුකානං එයත
යඤ්ඤා චීවරපිණ්ඩපාතයසනාසනගිලානපච්චයයභසජ්ජපරික්ඛාරා අන්නං
පානංවත්ථංයානංමාලං  න්ධංවියලපනංයසයයාවසථපදීයපයයං–එවං
යඤ්ඤාවාඑයතපුථූ. 

කථංයඤ්ඤයාජකාවාඑයතපුථූ? බහුකාඑයතයඤ්ඤයාජකාඛත්තියා
ච බ්රාේමණාචයවස්සාචසුද්දාච ෙට්ඨාචපබ්බජිතාචයදවාචමනුස්සාච
–එවං යඤ්ඤයාජකාවාඑයතපුථූ. 

කථං දක්ඛියණයයා වා එයත පුථූ? බහුකා එයත දක්ඛියණයයා පුථූ 
සමණබ්රාේමණාකපණද්ධිකවනිබ්බකයාචකා [… වණිබ්බකසාවකා (සයා.) 

ඉතිවුධම. 75] – එවං දක්ඛියණයයා වා එයත පුථූ. ඉෙ ය ොයකති
මනුස්සයලොයකතියඤ්ඤමකප්පයිංසු–පුථූධයලොයක. 

පුච්ඡාමතංභ වාබ්රූහියමතන්ති. පුච්ඡාතිතිස්යසොපුච්ඡා –අදිට්ඨයජොතනා

පුච්ඡා , දිට්ඨසංසන්දනාපුච්ඡා, විමතිච්යඡදනාපුච්ඡා .කතමාඅදිට්ඨයජොතනා

පුච්ඡා ? පකතියා ලක්ඛණං අඤ්ඤාතං යෙොති අදිට්ඨං අතුලතං අතීරිතං

අවිභූතංඅවිභාවිතං, තස්ස ඤාණායදස්සනාය තුලනායතීරණායවිභූතත්ථාය

විභාවනත්ථායපඤ්ෙං පුච්ඡති –අයංඅදිට්ඨයජොතනාපුච්ඡා.  

කතමාදිට්ඨසංසන්දනාපුච්ඡා? පකතියාලක්ඛණංඤාතංයෙොතිදිට්ඨං 
තුලතං තීරිතං විභූතං විභාවිතං. අඤ්යඤහි පණ්ඩියතහි සද්ධිං 
සංසන්දනත්ථායපඤ්ෙංපුච්ඡති–අයංදිට්ඨසංසන්දනාපුච්ඡා. 

කතමා විමතිච්යඡදනා පුච්ඡා? පකතියා සංසයපක්ඛන්යදො 
[සංසයපක්ඛන්යනො (සයා.)] යෙොති විමතිපක්ඛන්යදො ද්යවළ්ෙකජායතො – 
‘‘එවං නු යඛො, න නු යඛො, කිං නු යඛො, කථං නු යඛො’’ති! යසො
විමතිච්යඡදනත්ථාය පඤ්ෙං පුච්ඡති – අයං විමතිච්යඡදනා පුච්ඡා. ඉමා
තිස්යසොපුච්ඡා. 

අපරාපිතිස්යසො පුච්ඡා – මනුස්සපුච්ඡා, අමනුස්සපුච්ඡා, නිම්මතපුච්ඡා.
කතමාමනුස්සපුච්ඡා? මනුස්සාබුද්ධංභ වන්තංඋපසඞ්කමත්වා පුච්ඡන්ති, 
භික්ඛූපුච්ඡන්ති, භික්ඛුනියයොපුච්ඡන්ති, උපාසකාපුච්ඡන්ති, උපාසිකායයො
පුච්ඡන්ති, රාජායනො පුච්ඡන්ති, ඛත්තියා පුච්ඡන්ති, බ්රාේමණා පුච්ඡන්ති, 
යවස්සාපුච්ඡන්ති, සුද්දාපුච්ඡන්ති,  ෙට්ඨාපුච්ඡන්ති, පබ්බජිතාපුච්ඡන්ති–
අයංමනුස්සපුච්ඡා. 
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කතමා අමනුස්සපුච්ඡා? අමනුස්සා බුද්ධං භ වන්තං උපසඞ්කමත්වා
පඤ්ෙං පුච්ඡන්ති, නා ා පුච්ඡන්ති, සුපණ්ණා පුච්ඡන්ති, යක්ඛා පුච්ඡන්ති, 
අසුරා පුච්ඡන්ති,  න්ධබ්බා පුච්ඡන්ති, මොරාජායනො පුච්ඡන්ති, ඉන්දා
පුච්ඡන්ති, බ්රේමායනො පුච්ඡන්ති, යදවතායයො පුච්ඡන්ති – අයං
අමනුස්සපුච්ඡා. 

කතමා නිම්මතපුච්ඡා? යං භ වා රූපං අභිනිම්මනාති මයනොමයං 
සබ්බඞ් පච්චඞ් ං අහීනින්ද්රියං, යසො නිම්මයතො බුද්ධං භ වන්තං 
උපසඞ්කමත්වා පඤ්ෙංපුච්ඡති; භ වාවිසජ්යජති [විස්සජ්යජති(ක.)] – අයං
නිම්මතපුච්ඡා.ඉමාතිස්යසො පුච්ඡා. 

අපරාපිතිස්යසොපුච්ඡා–අත්තත්ථපුච්ඡා, පරත්ථපුච්ඡා, උභයත්ථපුච්ඡා.
අපරාපි තිස්යසො පුච්ඡා – දිට්ඨධම්මකත්ථපුච්ඡා, සම්පරායිකත්ථපුච්ඡා, 
පරමත්ථපුච්ඡා. අපරාපි තිස්යසො පුච්ඡා – අනවජ්ජත්ථපුච්ඡා, 
නික්කියලසත්ථපුච්ඡා, යවොදානත්ථපුච්ඡා. අපරාපි තිස්යසො පුච්ඡා –
අතීතපුච්ඡා, අනා තපුච්ඡා, පච්චුප්පන්නපුච්ඡා. අපරාපි තිස්යසො පුච්ඡා –
අජ්ඣත්තපුච්ඡා, බහිද්ධාපුච්ඡා, අජ්ඣත්තබහිද්ධාපුච්ඡා. අපරාපි තිස්යසො
පුච්ඡා–කුසලපුච්ඡා, අකුසලපුච්ඡා, අබයාකතපුච්ඡා.අපරාපිතිස්යසොපුච්ඡා
– ඛන්ධපුච්ඡා, ධාතුපුච්ඡා, ආයතනපුච්ඡා. අපරාපි තිස්යසො පුච්ඡා –
සතිපට්ඨානපුච්ඡා, සම්මප්පධානපුච්ඡා, ඉද්ධිපාදපුච්ඡා. අපරාපි තිස්යසො
පුච්ඡා–ඉන්ද්රියපුච්ඡා, බලපුච්ඡා, යබොජ්ඣඞ් පුච්ඡා.අපරාපිතිස්යසොපුච්ඡා
–මග් පුච්ඡා, ඵලපුච්ඡා, නිබ්බානපුච්ඡා. 

පුච්ඡාම තන්ති පුච්ඡාම තං යාචාම තං අජ්යඣසාම තං පසායදම තං 

‘‘කථයස්සු යම ’’ති පුච් ඡාම තං. භ වාති  ාරවාධිවචනයමතං… සච්ඡිකා

පඤ්ඤත්ති –යදිදං භ වාති.  බූ්රහි යමතන්ති බූ්රහි ආචික්ඛාහි යදයසහි

පඤ්ඤයපහි පට්ඨයපහි විවරාහි විභජාහි උත්තානීකයරොහි පකායසහීති –

පුච්ඡාමතංභ වාබූ්රහියමතං.යතනාෙයසොබ්රාේමයණො–  

‘‘අයනජංමූලදස්සාවිං, [ඉච්චායස්මාපුණ්ණයකො] 
අත්ථිපඤ්යෙනආ මං; 
කිංනිස්සිතාඉසයයොමනුජා, ඛත්තියාබ්රාේමණායදවතානං; 
යඤ්ඤමකප්පයිංසු පුථූධ යලොයක, පුච්ඡාම තං භ වා බ්රූහි 
යමත’’න්ති. 

13. 

යෙ යකචියමඉසයෙොමනුජා, [පුණ්ණකාතිභගවා] 

ඛත්තිොබ්රාහ්මණායදව ානං; 

ෙඤ්ඤමකප්පයංසුපුථූෙය ොයක, ආසීසමානාපුණ්ණක ඉත්ථත් ං 

[ඉත්ථතං(සයා.), ඉත්ථභාවං(ක.)] ; 

ජරංසි ාෙඤ්ඤමකප්පයංසු. 



ඛුද්දකනිකායය චූළනිද්යදසපාළි පාරායනවග්ය ො 
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යෙ යකචියම ඉසයෙො මනුජාති. යෙ යකචීතිසබ්යබනසබ්බං සබ්බථා

සබ්බංඅයසසංනිස්යසසං පරියාදියනවචනයමතං –යයයකචීති. ඉසයෙොති
ඉසිනාමකා යය යකචි ඉසිපබ්බජ්ජං පබ්බජිතා ආජීවකා නි ණ්ඨා ජටිලා

තාපසා. මනුජාති මනුස්සා වුධමච්චන්තීති – යය යකචියම ඉසයයො මනුජා 
පුණ්ණකාතිභ වා. 

ඛත්තිොබ්රාහ්මණායදව ානන්ති. ඛත්තිොතියයයකචිඛත්තියජාතිකා. 

බ්රාහ්මණාති යය යකචි යභොවාදිකා. යදව ානන්ති ආජීවකසාවකානං
ආජීවකා යදවතා…යප.… දිසාවතිකානං දිසා යදවතා. යය යයසං
දක්ඛියණයයා, යතයතසංයදවතාති–ඛත්තියාබ්රාේමණා යදවතානං. 

ෙඤ්ඤමකප්පයංසු පුථූෙ ය ොයකති. යඤ්ඤං වුධමච්චති යදයයධම්යමො
චීවරපිණ්ඩපාතයසනාසනගිලානපච්චයයභසජ්ජපරික්ඛාරං අන්නං

පානං…යප.… යසයයාවසථපදීයපයයං. ෙඤ්ඤමකප්පයංසූතියයපියඤ්ඤං 
එසන්ති  යවසන්ති පරියයසන්ති…යප.… යසයයාවසථපදීයපයයං, යතපි

යඤ්ඤං කප්යපන්ති. පුථූතියඤ්ඤාවා එයතපුථූ, යඤ්ඤයාජකාවාඑයත 
පුථූ, දක්ඛියණයයාවාඑයතපුථූ…යප.…එවංදක්ඛියණයයාවාඑයතපුථූ. 

ඉෙය ොයකතිමනුස්සයලොයකතියඤ්ඤමකප්පයිංසු–පුථූධයලොයක. 

ආසීසමානා පුණ්ණක ඉත්ථත් න්ති. ආසීසමානාති රූපපටිලාභං 
ආසීසමානා, සද්දපටිලාභං ආසීසමානා,  න්ධපටිලාභං ආසීසමානා, 
රසපටිලාභං ආසීසමානා, යඵොට්ඨබ්බපටිලාභං ආසීසමානා, පුත්තපටිලාභං
ආසීසමානා, දාරපටිලාභං ආසීසමානා, ධනපටිලාභං ආසීසමානා, 
යසපටිලාභං ආසීසමානා, ඉස්සරියපටිලාභං ආසීසමානා, 
ඛත්තියමොසාලකුයල අත්තභාවපටිලාභං ආසීසමානා, 
බ්රාේමණමොසාලකුයල අත්තභාවපටිලාභං ආසීසමානා, 
 ෙපතිමොසාලකුයල අත්තභාවපටිලාභං ආසීසමානා, චාතුමොරාජියකසු 
[චාතුම්මොරාජියකසු (සයා.)] යදයවසු අත්තභාවපටිලාභං ආසීසමානා, 
තාවතිංයසසු යදයවසු යායමසු යදයවසු තුසියතසු යදයවසු නිම්මානරතීසු
යදයවසු පරනිම්මතවසවත්තීසු යදයවසු බ්රේමකායියකසු යදයවසු 
අත්තභාවපටිලාභං ආසීසමානා ඉච්ඡමානා සාදියමානා පත්ථයමානා
පිෙයමානාඅභිජප්පමානාති ආසීසමානා. 

පුණ්ණකඉත්ථත් න්තිඑත්ථ අත්තභාවාභිනිබ්බත්තිංආසීසමානාඑත්ථ
ඛත්තියමොසාලකුයල අත්තභාවාභිනිබ්බත්තිං ආසීසමානා…යප.… එත්ථ
බ්රේමකායියකසු යදයවසු අත්තභාවාභිනිබ්බත්තිං ආසීසමානා ඉච්ඡමානා
සාදියමානා පත්ථයමානා පිෙයමානා අභිජප්පමානාති ආසීසමානා – 
පුණ්ණකඉත්ථත්තං. 

ජරං සි ා ෙඤ්ඤමකප්පයංසූති ජරානිස්සිතා බයාධිනිස්සිතා
මරණනිස්සිතා යසොකපරියදවදුක්ඛයදොමනස්සුපායාසනිස්සිතා. යයදව යත
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ජාතිනිස්සිතාතයදවයත ජරානිස්සිතා.යයදවයතජරානිස්සිතාතයදවයත
බයාධිනිස්සිතා.යයදවයත බයාධිනිස්සිතාතයදවයතමරණනිස්සිතා.යයදව
යත මරණනිස්සිතා තයදව යත 
යසොකපරියදවදුක්ඛයදොමනස්සුපායාසනිස්සිතා. යයදව යත 
යසොකපරියදවදුක්ඛයදොමනස්සුපායාසනිස්සිතා තයදව යත  තිනිස්සිතා.
යයදව යත  තිනිස්සිතා තයදව යත උපපත්තිනිස්සිතා. යයදව යත
උපපත්තිනිස්සිතා තයදව යත පටිසන්ධිනිස්සිතා. යයදව යත
පටිසන්ධිනිස්සිතා තයදව යත භවනිස්සිතා. යයදව යත භවනිස්සිතා තයදව
යත සංසාරනිස්සිතා. යයදව යත සංසාරනිස්සිතා තයදව යත වට්ටනිස්සිතා
අල්ලීනාඋප තාඅජ්යඣොසිතාඅධිමුත්තාති–ජරංසිතා යඤ්ඤමකප්පයිංසු.
යතනාෙභ වා– 

‘‘යයයකචියමඉසයයොමනුජා, [පුණ්ණකාතිභ වා] 
ඛත්තියාබ්රාේමණායදවතානං; 
යඤ්ඤමකප්පයිංසුපුථූධයලොයක, ආසීසමානාපුණ්ණකඉත්ථත්තං; 
ජරංසිතායඤ්ඤමකප්පයිංසූ’’ති. 

14. 

යෙ යකචියමඉසයෙොමනුජා, [ඉච්චාෙස්මාපුණ්ණයකො] 

ඛත්තිො බ්රාහ්මණායදව ානං; 

ෙඤ්ඤමකප්පයංසුපුථූෙය ොයක, කච්චිසුය භගවා ෙඤ්ඤපයථ

අප්පමත් ා; 
අතාරුං [අතාරුං (සයා .ක](.  ජාතිඤ්චජරඤ්චමාරිස, පුච්ඡාමතංභ වා බූ්රහි

යමතං. 

යෙයකචියමඉසයෙොමනුජාති. යෙයකචීති…යප.…. 

කච්චිසු ය  භගවා ෙඤ්ඤපයථ අප්පමත් ාති. කච්චිසූති සංසයපුච්ඡා
විමතිපුච්ඡා ද්යවළ්ෙකපුච්ඡාඅයනකංසපුච්ඡා – ‘‘එවංනුයඛො, නනුයඛො, 

කිං නු යඛො, කථං නු යඛො’’ති – කච්චිසු. ය ති යඤ්ඤයාජකා වුධමච්චන්ති. 

භගවාති  ාරවාධිවචනං…යප.… සච්ඡිකා පඤ්ඤත්ති, යදිදං භ වාති – 

කච්චිසු යත භ වා. ෙඤ්ඤපයථ අප්පමත් ාති යඤ්යඤොයයව වුධමච්චති
යඤ්ඤපයථො. යථා අරියමග්ය ො අරියපයථො යදවමග්ය ො යදවපයථො
බ්රේමමග්ය ො බ්රේමපයථො, එවයමව යඤ්යඤොයයව වුධමච්චති යඤ්ඤපයථො. 

අප්පමත් ාතියඤ්ඤපයථඅප්පමත්තාසක්කච්චකාරියනො සාතච්චකාරියනො
අට්ඨිතකාරියනො අයනොලීනවුධමත්තියනො අනික්ඛිත්තච්ඡන්දා අනික්ඛිත්තධුරා
තච්චරිතා තබ්බහුලා තග් රුකා තන්නින්නා තප්යපොණා තප්පබ්භාරා 
තදධිමුත්තාතදධිපයතයයාති–යතපියඤ්ඤපයථඅප්පමත්තා.යයපියඤ්ඤං
එසන්ති  යවසන්ති පරියයසන්ති
චීවරපිණ්ඩපාතයසනාසනගිලානපච්චයයභසජ්ජපරික්ඛාරං අන්නං 
පානං…යප.… යසයයාවසථපදීයපයයං සක්කච්චකාරියනො…යප.…
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තදධිපයතයයා, යතපි යඤ්ඤපයථ අප්පමත්තා. යයපි යඤ්ඤං
අභිසඞ්ඛයරොන්ති චීවරපිණ්ඩපාතයසනාසනගිලානපච්චයයභසජ්ජපරික්ඛාරං
අන්නං පානං…යප.… යසයයාවසථපදීයපයයං සක්කච්චකාරියනො…යප.…
තදධිපයතයයා, යතපි යඤ්ඤපයථ අප්පමත්තා. යයපි යඤ්ඤං යදන්ති
යජන්ති පරිච්චජන්ති 
චීවරපිණ්ඩපාතයසනාසනගිලානපච්චයයභසජ්ජපරික්ඛාරං අන්නං
පානං…යප.… යසයයාවසථපදීයපයයං සක්කච්චකාරියනො …යප.…
තදධිපයතයයා, යතපි යඤ්ඤපයථ අප්පමත්තාති – කච්චිසු යත භ වා
යඤ්ඤපයථඅප්පමත්තා. 

අ ාරුං ජාතිඤ්ච ජරඤ්ච මාරිසාති ජරාමරණං අතරිංසු උත්තරිංසු

පතරිංසු සමතික්කමංසු වීතිවත්තිංසු. මාරිසාති පියවචනං  රුවචනං
ස ාරවසප්පතිස්සාධිවචනයමතංමාරිසාති– අතාරුජාතිඤ්චජරඤ්චමාරිස. 

පුච්ඡාම තං භ වා බ්රූහි යමතන්ති. පුච්ඡාම තන්ති පුච්ඡාම තං යාචාම තං

අජ්යඣසාම තං පසායදම තං කථයස්සු යමති – පුච්ඡාම තං. භ වාති

 ාරවාධිවචනං …යප…. සච්ඡිකාපඤ්ඤත්ති – යදිදංභ වාති. බූ්රහියමතන්ති

බූ්රහි ආචික්ඛාහි යදයසහි පඤ්ඤයපහි පට්ඨයපහි විවරාහි විභජාහි

උත්තානීකයරොහිපකායසහීති –පුච්ඡාම  තංභ වාබ්රූහියමතං .යතනාෙයසො

බ්රාේමයණො–  

‘‘යයයකචියමඉසයයොමනුජා, [ඉච්චායස්මාපුණ්ණයකො] 
ඛත්තියාබ්රාේමණායදවතානං; 
යඤ්ඤමකප්පයිංසු පුථූධයලොයක, කච්චිසුයත භ වායඤ්ඤපයථ
අප්පමත්තා; 
අතාරුජාතිඤ්චජරඤ්චමාරිස, පුච්ඡාමතංභ වාබ්රූහි යමත’’න්ති. 

15. 

ආසීසන්ති [ආසිංසන්ති (සයා.)] යථොමෙන්ති, අභිජප්පන්තිජුහන්ති; 

[පුණ්ණකාති භගවා] 

කාමාභිජප්පන්තිපටිච්ච ාභං, ය ොජයෙොගා භවරාගරත් ා; 

නා රිංසුජාතිජරන්තිබ්රමූි. 

ආසීසන්ති යථොමෙන්ති අභිජප්පන්ති ජුහන්තීති. ආසීසන්තීති
රූපපටිලාභංආසීසන්ති, සද්දපටිලාභංආසීසන්ති,  න්ධපටිලාභංආසීසන්ති, 
රසපටිලාභං ආසීසන්ති, යඵොට්ඨබ්බපටිලාභං ආසීසන්ති, පුත්තපටිලාභං
ආසීසන්ති, දාරපටිලාභං ආසීසන්ති, ධනපටිලාභං ආසීසන්ති, යසපටිලාභං
ආසීසන්ති, ඉස්සරියපටිලාභං ආසීසන්ති, ඛත්තියමොසාලකුයල
අත්තභාවපටිලාභං ආසීසන්ති, බ්රාේමණමොසාලකුයල…යප.… 
 ෙපතිමොසාලකුයල අත්තභාවපටිලාභං ආසීසන්ති, චාතුමොරාජියකසු
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යදයවසු…යප.… බ්රේමකායියකසු යදයවසු අත්තභාවපටිලාභං ආසීසන්ති
ඉච්ඡන්තිසාදියන්ති පත්ථයන්තිපිෙයන්තීති–ආසීසන්ති. 

යථොමෙන්තීති යඤ්ඤං වා යථොයමන්ති ඵලං වා යථොයමන්ති
දක්ඛියණයයය වා යථොයමන්ති. කථං යඤ්ඤං යථොයමන්ති? සුචිං දින්නං 
[වියං දින්නං (සයා.)], මනාපං දින්නං, පණීතං දින්නං, කායලන දින්නං, 
කප්පියං දින්නං, වියචයය දින්නං, අනවජ්ජං දින්නං, අභිණ්ෙං දින්නං දදං
චිත්තං පසාදිතන්ති – යථොයමන්ති කිත්යතන්ති වණ්යණන්ති පසංසන්ති.
එවංයඤ්ඤං යථොයමන්ති. 

කථංඵලංයථොයමන්ති? ඉයතොනිදානංරූපපටිලායභොභවිස්සති…යප.… 
බ්රේමකායියකසු යදයවසු අත්තභාවපටිලායභො භවිස්සතීති – යථොයමන්ති
කිත්යතන්ති වණ්යණන්තිපසංසන්ති.එවංඵලංයථොයමන්ති. 

කථං දක්ඛියණයයය යථොයමන්ති? දක්ඛියණයයා ජාතිසම්පන්නා 
ය ොත්තසම්පන්නා අජ්ඣායකා මන්තධරා තිණ්ණං යවදානං පාරගූ
සනිඝණ්ඩුයකටුභානං සාක්ඛරප්පයභදානං ඉතිොසපඤ්චමානං පදකා
යවයයාකරණා යලොකායතමොපුරිසලක්ඛයණසු අනවයාති, වීතරා ා වා
රා විනයාය වා පටිපන්නා, වීතයදොසා වා යදොසවිනයාය වා පටිපන්නා, 
වීතයමොොවායමොෙවිනයායවාපටිපන්නා, සද්ධාසම්පන්නාසීලසම්පන්නා 
සමාධිසම්පන්නා පඤ්ඤාසම්පන්නා විමුත්තිසම්පන්නා 
විමුත්තිඤාණදස්සනසම්පන්නාති – යථොයමන්ති කිත්යතන්ති වණ්යණන්ති
පසංසන්ති. එවංදක්ඛියණයයයයථොයමන්තීති–ආසීසන්තියථොමයන්ති. 

අභිජප්පන්තීති රූපපටිලාභං අභිජප්පන්ති, සද්දපටිලාභං අභිජප්පන්ති, 
 න්ධපටිලාභං අභිජප්පන්ති, රසපටිලාභං අභිජප්පන්ති…යප.…
බ්රේමකායියකසු යදයවසු අත්තභාවපටිලාභං අභිජප්පන්තීති – ආසීසන්ති

යථොමයන්ති අභිජප්පන්ති. ජුහන්තීති ජුෙන්ති යදන්ති යජන්ති පරිච්චජන්ති 
චීවරපිණ්ඩපාතයසනාසනගිලානපච්චයයභසජ්ජපරික්ඛාරං අන්නං පානං
වත්ථංයානං මාලා න්ධවියලපනංයසයයාවසථපදීයපයයන්ති –ආසීසන්ති
යථොමයන්තිඅභිජප්පන්ති ජුෙන්තිපුණ්ණකාතිභ වා. 

කාමාභිජප්පන්ති පටිච්ච  ාභන්ති රූපපටිලාභං පටිච්ච කායම
අභිජප්පන්ති, සද්දපටිලාභං පටිච්ච කායම අභිජප්පන්ති…යප.…
බ්රේමකායියකසු යදයවසු අත්තභාවපටිලාභං පටිච්ච කායම අභිජප්පන්ති
පජප්පන්තීති–කාමාභිජප්පන්තිපටිච්චලාභං. 

ය  ොජයෙොගා භවරාගරත් ා නා රිංසු ජාතිජරන්ති බූ්රමීති ය ති

යඤ්ඤයාජකා වුධමච්චන්ති, ොජයෙොගාති යාජයයොය සු යුත්තා පයුත්තා
ආයුත්තා සමායුත්තා තච්චරිතා තබ්බහුලා තග් රුකා තන්නින්නා 
තප්යපොණා තප්පබ්භාරා තදධිමුත්තා තදධිපයතයයාති – යත යාජයයො ා, 
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භවරාගරත් ාති භවරාය ො වුධමච්චති යයො භයවසු භවච්ඡන්යදො භවරාය ො 
භවනන්දී භවතණ්ොභවසියනයෙොභවපරිළායෙොභවමුච්ඡාභවජ්යඣොසානං. 
භවරාය න භයවසු රත්තා ගිද්ධා  ධිතා මුච්ඡිතා අජ්යඣොසන්නා ලග් ා
ලග්ගිතා පලබුද්ධාති–යතයාජයයො ාභවරා රත්තා. 

නා රිංසු ජාතිජරන්ති බ්රමූීති යත යාජයයො ා භවරා රත්තා 
ජාතිජරාමරණං නාතරිංසු න උත්තරිංසු න පතරිංසු න සමතික්කමංසු න
වීතිවත්තිංසු, ජාතිජරාමරණා අනික්ඛන්තා අනිස්සටා අනතික්කන්තා
අසමතික්කන්තා අවීතිවත්තා අන්යතොජාතිජරාමරයණ පරිවත්තන්ති 
අන්යතොසංසාරපයථපරිවත්තන්ති.ජාතියාඅනු තාජරායඅනුසටාබයාධිනා
අභිභූතාමරයණන අබ්භාෙතාඅතාණාඅයලණාඅසරණාඅසරණීභූතාති; බූ්රම
ආචික්ඛාම යදයසම පඤ්ඤයපම පට්ඨයපම විවරාම විභජාම
උත්තානීකයරොම පකායසමීති – යත යාජයයො ා භවරා රත්තා නාතරිංසු
ජාතිජරන්තිබ්රමූ.යතනාෙභ වා– 

‘‘ආසීසන්ති යථොමයන්ති, අභිජප්පන්ති ජුෙන්ති; [පුණ්ණකාති 
භ වා] 
කාමාභිජප්පන්තිපටිච්චලාභං, යතයාජයයො ාභවරා රත්තා; 
නාතරිංසුජාතිජරන්තිබ්රූමී’’ති. 

16. 

ය යචනා රිංසුොජයෙොගා, [ඉච්චාෙස්මා පුණ්ණයකො] 

ෙඤ්යඤහිජාතිඤ්චජරඤ්චමාරිස; 

අථයකොචරහියදවමනුස්සය ොයක, අ ාරිජාතිඤ්චජරඤ්ච මාරිස; 
පුච්ඡාමතංභ වාබූ්රහියමතං. 

ය  යච නා රිංසු ොජයෙොගාති යත යඤ්ඤයාජකා යාජයයො ා
භවරා රත්තා ජාතිජරාමරණං නාතරිංසු න උත්තරිංසු න පතරිංසු න
සමතික්කමංසු න වීතිවත්තිංසු, ජාතිජරාමරණා අනික්ඛන්තා අනිස්සටා 
අනතික්කන්තා අසමතික්කන්තා අවීතිවත්තා අන්යතොජාතිජරාමරයණ 
පරිවත්තන්ති අන්යතොසංසාරපයථ පරිවත්තන්ති. ජාතියා අනු තා ජරාය
අනුසටාබයාධිනා අභිභූතාමරයණනඅබ්භාෙතාඅතාණාඅයලණාඅසරණා
අසරණීභූතාති–යතයචනාතරිංසු යාජයයො ා. 

ඉච්චාෙස්මා පුණ්ණයකොති. ඉච්චාති පදසන්ධි…යප.… ආයස්මා
පුණ්ණයකො. 

ෙඤ්යඤහි ජාතිඤ්චජරඤ්චමාරිසාති. ෙඤ්යඤහීති යඤ්යඤහිපහූයතහි

යඤ්යඤහි විවියධහි යඤ්යඤහි පුථූහි. මාරිසාති පියවචනං  රුවචනං
ස ාරවසප්පතිස්සාධිවචනයමතං මාරිසාති – යඤ්යඤහි ජාතිඤ්ච ජරඤ්ච
මාරිස. 



ඛුද්දකනිකායය චූළනිද්යදසපාළි පාරායනවග්ය ො 
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අථ යකො චරහි යදවමනුස්සය ොයක, අ ාරි ජාතිඤ්ච ජරඤ්ච මාරිසාති
අථ යකො එයසො සයදවයක යලොයක සමාරයක සබ්රේමයක 
සස්සමණබ්රාේමණියාපජායසයදවමනුස්සාය ජාතිජරාමරණං අතරිඋත්තරි

පතරි සමතික්කම වීතිවත්තයි [වීතිවත්ති (ක.)]. මාරිසාති පියවචනං
 රුවචනං ස ාරවසප්පත්තිස්සාධිවචනයමතං මාරිසාති – අථ යකො චරහි
යදවමනුස්සයලොයක, අතාරිජාතිඤ්චජරඤ්චමාරිස. 

පුච්ඡාම තං භ වා බ්රූහි යමතන්ති. පුච්ඡාම තන්ති පුච්ඡාම තං යාචාම තං

අජ්යඣසාම තං පසායදම තං කථයස්සු යමතන්ති –පුච්ඡාම තං.  භ වාති 

 ාරවාධිවචනං …යප…. සච්ඡිකාපඤ්ඤත්ති –යදිදංභ වාති.  බූ්රහි යමතන්ති

බූ්රහි ආචික්ඛාහි යදයසහි පඤ්ඤයපහි පට්ඨයපහි විවරාහි විභජාහි

උත්තානීකයරොහිපකායසහීති –පුච්ඡාම  තංභ වාබ්රූහියමතං .යතනාෙයසො

බ්රාේමයණො–  

‘‘යතයචනාතරිංසුයාජයයො ා, [ඉච්චායස්මාපුණ්ණයකො] 
යඤ්යඤහිජාතිඤ්චජරඤ්චමාරිස; 
අථයකොචරහියදවමනුස්සයලොයක, අතාරිජාතිඤ්චජරඤ්චමාරිස; 
පුච්ඡාමතංභ වාබූ්රහියමත’’න්ති. 

17. 

සඞ්ඛාෙ ය ොකස්මි [යලොකස්මං (සයා. ක.)] පයරොපරානි, 

[පුණ්ණකාති භගවා] 

ෙස්සිඤ්ජි ංනත්ථිකුහිඤ්චිය ොයක; 

සන්ය ොවිධූයමොඅනීය ොනිරායසො, අ ාරියසො ජාතිජරන්තිබ්රමූි. 

සඞ්ඛාෙ ය ොකස්මි පයරොපරානීති සඞ්ඛා වුධමච්චති ඤාණං යා පඤ්ඤා

පජානනා…යප.…අයමොයෙොධම්මවිචයයොසම්මාදිට්ඨි. පයරොපරානීතිඔරං
වුධමච්චති සකත්තභායවො, පරං වුධමච්චති පරත්තභායවො ඔරං වුධමච්චති
සකරූපයවදනාසඤ්ඤාසඞ්ඛාරවිඤ්ඤාණං, පරං වුධමච්චති 
පරරූපයවදනාසඤ්ඤාසඞ්ඛාරවිඤ්ඤාණං; ඔරං වුධමච්චති ඡ අජ්ඣත්තිකානි
ආයතනානි, පරං වුධමච්චති ඡ බාහිරානි ආයතනානි. ඔරං වුධමච්චති 
මනුස්සයලොයකො, පරං වුධමච්චති යදවයලොයකො; ඔරං වුධමච්චති කාමධාතු, පරං
වුධමච්චති රූපධාතු අරූපධාතු; ඔරං වුධමච්චති කාමධාතු රූපධාතු, පරං වුධමච්චති

අරූපධාතු. සඞ්ඛාෙ ය ොකස්මි පයරොපරානීති පයරොපරානි අනිච්චයතො
සඞ්ඛාය දුක්ඛයතො යරො යතො  ණ්ඩයතො…යප.… නිස්සරණයතො සඞ්ඛාය
ජානිත්වා තුලයිත්වා තීරයිත්වා විභාවයිත්වා විභූතං කත්වාති – සඞ්ඛාය

යලොකස්ම පයරොපරානි. පුණ්ණකාති භගවාති. පුණ්ණකාති භ වා තං 

බ්රාේමණං නායමන ආලපති. භගවාති  ාරවාධිවචනයමතං…යප.… යදිදං
භ වාති–පුණ්ණකාතිභ වා. 
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ෙස්සිඤ්ජි ංනත්ථිකුහිඤ්චිය ොයකති. ෙස්සාතිඅරෙයතොඛීණාසවස්ස. 

ඉඤ්ජි න්ති තණ්හිඤ්ජිතං දිට්ඨිඤ්ජිතං මානිඤ්ජිතං කියලසිඤ්ජිතං
කාමඤ්ජිතං. යස්සියම ඉඤ්ජිතා නත්ථි න සන්ති න සංවිජ්ජන්ති 
නුපලබ්භන්ති, පහීනාසමුච්ඡින්නාවූපසන්තාපටිපස්සද්ධාඅභබ්බුප්පත්තිකා 

ඤාණග්ගිනා දඩ්ඪා. කුහිඤ්චීතිකුහිඤ්චිකිස්මඤ්චි කත්ථචිඅජ්ඣත්තං වා

බහිද්ධා වා අජ්ඣත්තබහිද්ධා වා. ය ොයකති අපායයලොයක…යප.…
ආයතනයලොයකති–යස්සිඤ්ජිතංනත්ථි කුහිඤ්චියලොයක. 

සන්ය ො විධූයමො අනීය ො නිරායසො, අ ාරි යසො ජාතිජරන්ති බ්රමූීති. 

සන්ය ොති රා ස්ස සන්තත්තා සන්යතො, යදොසස්ස…යප.… යමොෙස්ස…
යකොධස්ස… උපනාෙස්ස… මක්ඛස්ස… සබ්බාකුසලාභිසඞ්ඛාරානං
සන්තත්තා සමතත්තා වූපසමතත්තා විජ්ඣාතත්තා [නිජ්ඣාතත්තා (ක.)
මොනි.18] නිබ්බුතත්තාවි තත්තා පටිපස්සද්ධත්තාසන්යතොඋපසන්යතො

වූපසන්යතො නිබ්බුයතො පටිපස්සද්යධොති සන්යතො; විධූයමොතිකායදුච්චරිතං
විධූමතං විධමතං යසොසිතං වියසොසිතං බයන්තීකතං [බයන්තිකතං (ක.)], 
වචීදුච්චරිතං…යප.… මයනොදුච්චරිතංවිධූමතංවිධමතං යසොසිතංවියසොසිතං
බයන්තීකතං, රාය ො…යදොයසො…යමොයෙොවිධූමයතොවිධමයතොයසොසියතො
වියසොසියතො බයන්තීකයතො, යකොයධො… උපනායෙො… මක්යඛො…
පළායසො… ඉස්සා… මච්ඡරියං… මායා… සායඨයයං… ථම්යභො…
සාරම්යභො…මායනො… අතිමායනො…මයදො…පමායදො…සබ්යබකියලසා
සබ්යබ දුච්චරිතා සබ්යබ දරථා සබ්යබ පරිළාො සබ්යබ සන්තාපා
සබ්බාකුසලාභිසඞ්ඛාරාවිධූමතාවිධමතායසොසිතාවියසොසිතා බයන්තීකතා.
අථවා, යකොයධොවුධමච්චතිධූයමො– 

මායනො හි යත බ්රාේමණ ඛාරිභායරො, යකොයධො ධූයමො භස්මනි 
[ ම්මනි(සයා.)] යමොසවජ්ජං; 
ජිව්ො සුජා ෙදයං [තප්පරස්ස (සයා.)] යජොතිට්ඨානං, අත්තා
සුදන්යතොපුරිසස්සයජොති. 

අපි ච, දසොකායරහියකොයධො ජායති – අනත්ථංයම අචරීතියකොයධො
ජායති, අනත්ථං යම චරතීති යකොයධො ජායති, අනත්ථං යම චරිස්සතීති
යකොයධො ජායති, පියස්ස යම මනාපස්ස අනත්ථං අචරි, අනත්ථං චරති, 
අනත්ථං චරිස්සතීති යකොයධො ජායති, අප්පියස්ස යම අමනාපස්ස අත්ථං
අචරි, අත්ථං චරති, අත්ථං චරිස්සතීති යකොයධො ජායති, අට්ඨායන වා පන
යකොයධො ජායති. යයො එවරූයපො චිත්තස්ස ආඝායතො පටිඝායතො පටිඝං 
පටිවියරොයධො යකොයපො පයකොයපො සම්පයකොයපො යදොයසො පයදොයසො
සම්පයදොයසො චිත්තස්ස බයාපත්ති මයනොපයදොයසො යකොයධො කුජ්ඣනා
කුජ්ඣිතත්තං යදොයසො දුස්සනා දුස්සිතත්තං බයාපත්ති බයාපජ්ජනා
බයාපජ්ජිතත්තං වියරොයධො පටිවියරොයධො චණ්ඩික්කං අසුයරොයපො 
[අස්සුයරොයපො(සයා.)] අනත්තමනතාචිත්තස්ස– අයංවුධමච්චතියකොයධො. 
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අපිච, යකොධස්සඅධිමත්තපරිත්තතායවදිතබ්බා.අත්ථිකඤ්චි [කිඤ්චි
(ක.)මොනි.85] කාලංයකොයධොචිත්තාවිලකරණමත්යතො යෙොති, නචතාව
මුඛකුලානවිකුලායනො යෙොති. අත්ථි කඤ්චි කාලං යකොයධො 
මුඛකුලානවිකුලානමත්යතො යෙොති, න ච තාව ෙනුසඤ්යචොපයනො යෙොති.
අත්ථි කඤ්චි කාලං යකොයධො ෙනුසඤ්යචොපනමත්යතො යෙොති, න ච තාව
ඵරුසවාචං නිච්ඡාරයණො [ඵරුසවාචනිච්ඡාරයණො (සයා.)] යෙොති. අත්ථි
කඤ්චි කාලං යකොයධො ඵරුසවාචං නිච්ඡාරණමත්යතො යෙොති, න ච තාව
දිසාවිදිසානුවියලොකයනො යෙොති. අත්ථි කඤ්චි කාලං යකොයධො
දිසාවිදිසානුවියලොකනමත්යතො යෙොති, න ච තාව දණ්ඩසත්ථපරාමසයනො
යෙොති. අත්ථි කඤ්චිකාලං යකොයධො දණ්ඩසත්ථපරාමසනමත්යතො යෙොති, 
නචතාවදණ්ඩසත්ථඅබ්භුක්කිරයණො යෙොති.අත්ථිකඤ්චිකාලංයකොයධො
දණ්ඩසත්ථඅබ්භුක්කිරණමත්යතො යෙොති, න ච තාව 
දණ්ඩසත්ථඅභිනිපාතයනො යෙොති. අත්ථි කඤ්චි කාලං යකොයධො
දණ්ඩසත්ථඅභිනිපාතනමත්යතො යෙොති, නචතාවඡින්නවිච්ඡින්නකරයණො
යෙොති.අත්ථිකඤ්චිකාලංයකොයධො ඡින්නවිච්ඡින්නකරණමත්යතොයෙොති, 
න චතාව සම්භඤ්ජනපලභඤ්ජයනො යෙොති. අත්ථිකඤ්චිකාලං යකොයධො
සම්භඤ්ජනපලභඤ්ජනමත්යතො යෙොති, නචතාව අඞ් මඞ් අපකඩ්ඪයනො
යෙොති. අත්ථිකඤ්චිකාලංයකොයධො අඞ් මඞ් අපකඩ්ඪනමත්යතොයෙොති, 
නචතාවජීවිතායවොයරොපයනො [ජීවිතපනාසයනො(සයා.)මොනි.85] යෙොති.
අත්ථිකඤ්චිකාලං යකොයධො ජීවිතායවොයරොපනමත්යතොයෙොති, නචතාව
සබ්බචා පරිච්චා ාය සණ්ඨියතො යෙොති. යයතො යකොයධො පරං පුග් ලං
ඝායතත්වා අත්තානං ඝායතති, එත්තාවතා යකොයධො පරමුස්සද යතො
පරමයවපුල්ලපත්යතො යෙොති. යස්ස යසො යෙොති යකොයධො පහීයනො 
සමුච්ඡින්යනො වූපසන්යතො පටිපස්සද්යධො අභබ්බුප්පත්තියකොඤාණග්ගිනා
දඩ්යඪො, යසො වුධමච්චති–විධූයමො. 

යකොධස්සපහීනත්තාවිධූයමො, යකොධවත්ථුස්සපරිඤ්ඤාතත්තාවිධූයමො, 
යකොධයෙතුස්ස පරිඤ්ඤාතත්තා විධූයමො, යකොධයෙතුස්ස උපච්ඡින්නත්තා

විධූයමො. අනීය ොති රාය ො නීයඝො, යදොයසො නීයඝො, යමොයෙො නීයඝො, 
යකොයධොනීයඝො, උපනායෙො නීයඝො…යප.…සබ්බාකුසලාභිසඞ්ඛාරානීඝා.
යස්යසයත නීඝා පහීනා සමුච්ඡින්නා වූපසන්තා පටිපස්සද්ධා
අභබ්බුප්පත්තිකා ඤාණග්ගිනාදඩ්ඪා, යසොවුධමච්චතිඅනීයඝො. 

නිරායසොති ආසා වුධමච්චති තණ්ො. යයො රාය ො සාරාය ො…යප.…
අභිජ්ඣායලොයභොඅකුසලමූලං.යස්යසසාආසාතණ්ොපහීනාසමුච්ඡින්නා 
වූපසන්තාපටිපස්සද්ධා අභබ්බුප්පත්තිකාඤාණග්ගිනා දඩ්ඪා, යසො වුධමච්චති 

නිරායසො. ජාතීතියායතසංයතසංසත්තානංතම්හිතම්හි සත්තනිකායයජාති
සඤ්ජාති ඔක්කන්ති අභිනිබ්බත්ති ඛන්ධානං පාතුභායවො ආයතනානං 

පටිලායභො. ජරාති යා යතසං යතසං සත්තානං තම්හි තම්හි සත්තනිකායය
ජරාජීරණතාඛණ්ඩිච්චංපාලච්චංවලත්තචතාආයුයනොසංොනි ඉන්ද්රියානං

පරිපායකො. සන්ය ො විධූයමො අනීය ො නිරායසො, අ ාරි යසො ජාතිජරන්ති
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බූ්රමීති යයො සන්යතො ච විධූයමො ච අනීයඝො ච නිරායසො ච, යසො 
ජාතිජරාමරණංඅතරිඋත්තරිපතරිසමතික්කමවීතිවත්තයීති බූ්රමආචික්ඛාම
යදයසම පඤ්ඤයපම පට්ඨයපම විවරාම විභජාම උත්තානීකයරොම
පකායසමීති–සන්යතොවිධූයමොඅනීයඝොනිරායසො, අතාරියසොජාතිජරන්ති 
බූ්රම.යතනාෙභ වා– 

‘‘සඞ්ඛාය යලොකස්මපයරොපරානි, [පුණ්ණකාති භ වා] 
යස්සිඤ්ජිතංනත්ථිකුහිඤ්චියලොයක; 
සන්යතොවිධූයමොඅනීයඝොනිරායසො, අතාරියසොජාතිජරන්ති බූ්රමී’’ති. 

සෙ ාථාපරියයොසානා…යප.… පඤ්ජලයකො භ වන්තං නමස්සමායනො
නිසින්යනො යෙොති–‘‘සත්ථායමභන්යතභ වා, සාවයකොෙමස්මී’’ති. 

පුණ්ණකමාණවපුච්ඡානිද්යදයසොතතියයො. 

4. යමත්තගූමාණවපුච්ඡානිද්යදයසො 
18. 

පුච්ඡාමි  ංභගවාබ්රූහියම ං, [ඉච්චාෙස්මායමත් ගූ] 

මඤ්ඤාමි ංයවදගූභාවි ත් ං; 

කුය ොනුදුක්ඛාසමුදාග ාඉයම, යෙයකචි ය ොකස්මිමයනකරූපා. 

පුච්ඡාම තංභ වාබ්රූහියමතන්ති. පුච්ඡාමීති තිස්යසොපුච්ඡා –අදිට්ඨයජොතනා

පුච්ඡා , දිට්ඨසංසන්දනාපුච්ඡා, විමතිච්යඡදනා පුච්ඡා .කතමාඅදිට්ඨයජොතනා

පුච්ඡා ? පකතියා ලක්ඛණං අඤ්ඤාතං යෙොති අදිට්ඨං අතුලතං අතීරිතං

අවිභූතං අවිභාවිතං  .තස ්්ස ඤාණාය දස්සනාය තුලනාය තීරණාය 

විභූතත්ථායවිභාවනත්ථායපඤ්ෙංපුච්ඡති –අයංඅදිට්ඨයජොතනාපුච්ඡා.  

කතමාදිට්ඨසංසන්දනාපුච්ඡා? පකතියාලක්ඛණංඤාතංයෙොතිදිට්ඨං 
තුලතං තීරිතං විභූතං විභාවිතං. අඤ්යඤහි පණ්ඩියතහි සද්ධිං
සංසන්දනත්ථායපඤ්ෙං පුච්ඡති–අයංදිට්ඨසංසන්දනාපුච්ඡා. 

කතමා විමතිච්යඡදනා පුච්ඡා? පකතියා සංසයපක්ඛන්යදො යෙොති 
විමතිපක්ඛන්යදොද්යවළ්ෙකජායතො–‘‘එවංනුයඛො, නනුයඛො, කිංනුයඛො, 
කථං නු යඛො’’ති? යසො විමතිච්යඡදනත්ථාය පඤ්ෙං පුච්ඡති – අයං
විමතිච්යඡදනාපුච්ඡා.ඉමාතිස්යසො පුච්ඡා. 

අපරාපි තිස්යසො පුච්ඡා – මනුස්සපුච්ඡා, අමනුස්සපුච්ඡා, නිම්මතපුච්ඡා.
කතමා මනුස්සපුච්ඡා? මනුස්සා බුද්ධං භ වන්තං උපසඞ්කමත්වා පඤ්ෙං
පුච්ඡන්ති, භික්ඛූ පුච්ඡන්ති, භික්ඛුනියයො පුච්ඡන්ති, උපාසකා පුච්ඡන්ති, 
උපාසිකායයො පුච්ඡන්ති, රාජායනො පුච්ඡන්ති ඛත්තියා පුච්ඡන්ති, බ්රාේමණා
පුච්ඡන්ති, යවස්සා පුච්ඡන්ති, සුද්දාපුච්ඡන්ති,  ෙට්ඨාපුච්ඡන්ති, පබ්බජිතා
පුච්ඡන්ති– අයංමනුස්සපුච්ඡා. 
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කතමා අමනුස්සපුච්ඡා? අමනුස්සා බුද්ධං භ වන්තං උපසඞ්කමත්වා
පඤ්ෙං පුච්ඡන්ති, නා ා පුච්ඡන්ති, සුපණ්ණා පුච්ඡන්ති, යක්ඛා පුච්ඡන්ති, 
අසුරා පුච්ඡන්ති,  න්ධබ්බා පුච්ඡන්ති, මොරාජායනො පුච්ඡන්ති, ඉන්දා
පුච්ඡන්ති, බ්රේමාපුච්ඡන්ති, යදවාපුච්ඡන්ති–අයං අමනුස්සපුච්ඡා. 

කතමා නිම්මතපුච්ඡා? භ වා රූපං අභිනිම්මනාති මයනොමයං 
සබ්බඞ් පච්චඞ් ං අහීනින්ද්රියං. යසො නිම්මයතො බුද්ධං භ වන්තං 
උපසඞ්කමත්වාපඤ්ෙංපුච්ඡති.භ වාවිසජ්යජති.අයංනිම්මතපුච්ඡා.ඉමා 
තිස්යසොපුච්ඡා. 

අපරාපි තිස්යසො පුච්ඡා – අත්තත්ථපුච්ඡා, පරත්ථපුච්ඡා, 
උභයත්ථපුච්ඡා…යප.… අපරාපි තිස්යසො පුච්ඡා – දිට්ඨධම්මකත්ථපුච්ඡා, 
සම්පරායිකත්ථපුච්ඡා, පරමත්ථපුච්ඡා… අපරාපි තිස්යසො පුච්ඡා –
අනවජ්ජත්ථපුච්ඡා, නික්කියලසත්ථපුච්ඡා, යවොදානත්ථපුච්ඡා… අපරාපි
තිස්යසො පුච්ඡා – අතීතපුච්ඡා, අනා තපුච්ඡා, පච්චුප්පන්නපුච්ඡා… අපරාපි
තිස්යසොපුච්ඡා–අජ්ඣත්තපුච්ඡා, බහිද්ධාපුච්ඡා, අජ්ඣත්තබහිද්ධාපුච්ඡා…
අපරාපි තිස්යසො පුච්ඡා – කුසලපුච්ඡා, අකුසලපුච්ඡා, අබයාකතපුච්ඡා…
අපරාපි තිස්යසො පුච්ඡා – ඛන්ධපුච්ඡා, ධාතුපුච්ඡාආයතනපුච්ඡා… අපරාපි
තිස්යසො පුච්ඡා – සතිපට්ඨානපුච්ඡා, සම්මප්පධානපුච්ඡා, ඉද්ධිපාදපුච්ඡා…
අපරාපි තිස්යසො පුච්ඡා – ඉන්ද්රියපුච්ඡා, බලපුච්ඡා, යබොජ්ඣඞ් පුච්ඡා…
අපරාපිතිස්යසොපුච්ඡා– මග් පුච්ඡා, ඵලපුච්ඡා, නිබ්බානපුච්ඡා…. 

පුච්ඡාම තන්ති පුච්ඡාම තං යාචාම තං අජ්යඣසාම තං පසායදම තං

‘‘කථයස්සු යම’’ති පුච්ඡාම තං. භ වාති  ාරවාධිවචනයමතං …යප ….

සච්ඡිකාපඤ්ඤත්ති –යදිදංභ වාති.  බූ්රහියමතන්තිබ්රූහිආචික්ඛාහියදයසහි

පඤ්ඤයපහි පට්ඨයපහි විවරාහි විභජාහි උත්තානීකයරොහි පකායසහීති –

පුච්ඡාමතංභ වාබූ්රහි  යමතං. 

ඉච්චාෙස්මා යමත් ගූති ඉච්චාති පදසන්ධි…යප.… ඉච්චායස්මා
යමත්තගූ. 

මඤ්ඤාමි  ං යවදගූ භාවි ත් න්ති. යවදගූති තං මඤ්ඤාම, 
භාවිතත්යතොති තං මඤ්ඤාම, එවංජානාම, එවංආජානාමඑවංපටිජානාම

එවං පටිවිජ්ඣාම. යවදගූ භාවි ත්ය ොති කථඤ්ච භ වා යවදගූ? යවදා 
වුධමච්චන්ති චතූසු මග්ය සු ඤාණං පඤ්ඤා පඤ්ඤින්ද්රියං 
පඤ්ඤාබලං…යප.… ධම්මවිචයසම්යබොජ්ඣඞ්ය ො වීමංසා විපස්සනා 
සම්මාදිට්ඨි. භ වා යතහි යවයදහි ජාතිජරාමරණස්ස අන්ත යතො
අන්තප්පත්යතො යකොටි යතො යකොටිප්පත්යතො පරියන්ත යතො
පරියන්තප්පත්යතො යවොසාන යතො යවොසානප්පත්යතො තාණ යතො 
තාණප්පත්යතො යලණ යතො යලණප්පත්යතො සරණ යතො සරණප්පත්යතො
අභය යතො අභයප්පත්යතො අච්චුත යතො අච්චුතප්පත්යතො අමත යතො
අමතප්පත්යතො නිබ්බාන යතො නිබ්බානප්පත්යතො. යවදානං වා
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අන්ත යතොති යවදගූ; යවයදහි වා අන්ත යතොති යවදගූ; සත්තන්නං වා
ධම්මානං විදිතත්තා යවදගූ; සක්කායදිට්ඨි විදිතා යෙොති, විචිකිච්ඡා විදිතා
යෙොති, සීලබ්බතපරාමායසොවිදියතොයෙොති, රාය ොයදොයසොයමොයෙොමායනො
විදියතො යෙොති, විදිතාස්ස යෙොන්ති පාපකා අකුසලා ධම්මා සංකියලසිකා
යපොයනොභවිකාසදරාදුක්ඛවිපාකාආයතිං ජාතිජරාමරණියා. 

යවදානි වියචයයයකවලානි, [සභියාතිභ වා] 
සමණානංයානීධත්ථි [යානිපත්ථි (සයා.), යානි අත්ථි (ක.)සු.නි.
534] බ්රාේමණානං; 
සබ්බයවදනාසුවීතරාය ො; 
සබ්බංයවදමතිච්චයවදගූයසොති. 

එවංභ වායවදගූ. 

කථං භ වා භාවිතත්යතො? භ වා භාවිතකායයො භාවිතසීයලො
භාවිතචිත්යතො භාවිතපඤ්යඤො භාවිතසතිපට්ඨායනො භාවිතසම්මප්පධායනො 
භාවිතඉද්ධිපායදො භාවිතඉන්ද්රියයො භාවිතබයලො භාවිතයබොජ්ඣඞ්ය ො
භාවිතමග්ය ො, පහීනකියලයසොපටිවිද්ධාකුප්යපොසච්ඡිකතනියරොයධො.දුක්ඛං
තස්ස පරිඤ්ඤාතං, සමුදයයො පහීයනො, මග්ය ො භාවියතො, නියරොයධො
සච්ඡිකයතො, අභිඤ්යඤයයං අභිඤ්ඤාතං, පරිඤ්යඤයයං පරිඤ්ඤාතං, 
පොතබ්බං පහීනං, භායවතබ්බං භාවිතං, සච්ඡිකාතබ්බං සච්ඡිකතං, 
අපරිත්යතො මෙන්යතො  ම්භීයරො අප්පයමයයයො දුප්පරියයො ාළ්යෙො
බහුරතයනො සා රූපයමො [සා රසයමො (ක.)] ඡළඞ්ගුයපක්ඛාය
සමන්නා යතොයෙොති. 

චක්ඛුනාරූපංදිස්වායනවසුමයනොයෙොතිනදුම්මයනො; උයපක්ඛයකො 
විෙරති සයතො සම්පජායනො. යසොයතන සද්දං සුත්වා, ඝායනන  න්ධං
ඝායිත්වා, ජිව්ොය රසං සායිත්වා, කායයන යඵොට්ඨබ්බං ඵුසිත්වා, මනසා
ධම්මං විඤ්ඤාය යනවසුමයනොයෙොතිනදුම්මයනො; උයපක්ඛයකොවිෙරති
සයතොසම්පජායනො. 

චක්ඛුනා රූපං දිස්වා මනාපං රූපං නාභිගිජ්ඣති නාභිෙංසති 
[නාභිපිෙයති (සයා.) මොනි. 90] න රා ං ජයනති. තස්ස ඨියතොවකායයො 
යෙොති, ඨිතංචිත්තංඅජ්ඣත්තංසුසණ්ඨිතංසුවිමුත්තං.චක්ඛුනායඛොපයනව
රූපං දිස්වා අමනාපං න මඞ්කු යෙොති අප්පතිට්ඨිතචිත්යතො 
[අප්පතිට්ඨීනචිත්යතො (සයා.)] අලීනමනයසො [ආදිනමනයසො (සයා.)මොනි.
90] අබයාපන්නයචතයසො. තස්ස ඨියතොව කායයො යෙොති ඨිතං චිත්තං
අජ්ඣත්තං සුසණ්ඨිතං සුවිමුත්තං. යසොයතන සද්දං සුත්වා…යප.…
ඝායනන න්ධංඝායිත්වා…ජිව්ොයරසංසායිත්වා…කායයනයඵොට්ඨබ්බං 
ඵුසිත්වා… මනසා ධම්මං විඤ්ඤාය මනාපං නාභිගිජ්ඣති නාභිෙංසති න
රා ං ජයනති. තස්ස ඨියතොව කායයො යෙොති ඨිතං චිත්තං අජ්ඣත්තං
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සුසණ්ඨිතං සුවිමුත්තං.මනසායයවයඛොපනධම්මංවිඤ්ඤායඅමනාපංන
මඞ්කු යෙොති. අප්පතිට්ඨිතචිත්යතො අලීනමනයසො අබයාපන්නයචතයසො
තස්සඨියතොවකායයොයෙොතිඨිතං චිත්තංඅජ්ඣත්තංසුසණ්ඨිතංසුවිමුත්තං. 

චක්ඛුනා රූපං දිස්වා මනාපාමනායපසුරූයපසු ඨියතොවකායයො යෙොති
ඨිතං චිත්තං අජ්ඣත්තං සුසණ්ඨිතං සුවිමුත්තං. යසොයතන සද්දං 
සුත්වා…යප.…මනසාධම්මංවිඤ්ඤායමනාපාමනායපසුධම්යමසුඨියතොව
කායයොයෙොතිඨිතං චිත්තංඅජ්ඣත්තංසුසණ්ඨිතංසුවිමුත්තං. 

චක්ඛුනාරූපංදිස්වාරජනීයයනරජ්ජති, දුස්සනීයය [යදොසනීයය(සයා.
ක.)මොනි.90] නදුස්සති, යමොෙනීයයන මුය්ෙති, යකොපනීයයනකුප්පති, 
මදනීයය න මජ්ජති, කියලසනීයය න කිලස්සති. යසොයතන සද්දං
සුත්වා…යප.…මනසාධම්මංවිඤ්ඤායරජනීයයනරජ්ජති, දුස්සනීයයන 
දුස්සති, යමොෙනීයයනමුය්ෙති, යකොපනීයයනකුප්පති, මදනීයයනමජ්ජති, 
කියලසනීයයන කිලස්සති. 

දිට්යඨදිට්ඨමත්යතො, සුයතසුතමත්යතො, මුයතමුතමත්යතො, විඤ්ඤායත
විඤ්ඤාතමත්යතො. දිට්යඨනලම්පති, සුයතනලම්පති, මුයතන ලම්පති, 
විඤ්ඤායතනලම්පති.දිට්යඨඅනූපයයො [අනුපයයො(සයා.), අනුසයයො (ක.)
මොනි. 90] අනපායයො අනිස්සියතො අප්පටිබද්යධො විප්පමුත්යතො
විසඤ්ඤුත්යතොවිමරියාදිකයතනයචතසා විෙරති. සුයත…යප.…මුයත … 
විඤ්ඤායත අනූපයයො [අනුපයයො (සයා.), අනුසයයො (ක.) මොනි. 90] 
අනපායයො අනිස්සියතො අප්පටිබද්යධො විප්පමුත්යතො විසඤ්ඤුත්යතො
විමරියාදිකයතනයචතසාවිෙරති. 

සංවිජ්ජති භ වයතො චක්ඛු, පස්සති භ වා චක්ඛුනාරූපං, ඡන්දරාය ො 
භ වයතො නත්ථි, සුවිමුත්තචිත්යතො භ වා. සංවිජ්ජති භ වයතො යසොතං, 
සුණාති භ වා යසොයතන සද්දං, ඡන්දරාය ො භ වයතො නත්ථි, 
සුවිමුත්තචිත්යතොභ වා.සංවිජ්ජතිභ වයතොඝානං, ඝායතිභ වාඝායනන
 න්ධං, ඡන්දරාය ො භ වයතො නත්ථි, සුවිමුත්තචිත්යතො භ වා. සංවිජ්ජති
භ වයතොජිව්ො, සායතිභ වාජිව්ොයරසං, ඡන්දරාය ොභ වයතොනත්ථි, 
සුවිමුත්තචිත්යතොභ වා.සංවිජ්ජතිභ වයතොකායයො, ඵුසතිභ වාකායයන
යඵොට්ඨබ්බං, ඡන්දරාය ො භ වයතො නත්ථි, සුවිමුත්තචිත්යතො භ වා.
සංවිජ්ජති භ වයතො මයනො, විජානාති භ වා මනසා ධම්මං, ඡන්දරාය ො
භ වයතොනත්ථි, සුවිමුත්තචිත්යතොභ වා. 

චක්ඛුරූපාරාමංරූපරතංරූපසම්මුදිතං, තංභ වයතො [භ වතා (සයා.)
මොනි. 90] දන්තං ගුත්තං රක්ඛිතං සංවුධමතං; තස්ස ච සංවරාය ධම්මං
යදයසති. යසොතං සද්දාරාමං සද්දරතං…යප.… ඝානං  න්ධාරාමං 
 න්ධරතං… ජිව්ො රසාරාමා රසරතා රසසම්මුදිතා, සා භ වයතො දන්තා
ගුත්තා රක්ඛිතා සංවුධමතා; තස්ස ච සංවරාය ධම්මං යදයසති. කායයො
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යඵොට්ඨබ්බාරායමො යඵොට්ඨබ්බරයතො යඵොට්ඨබ්බසම්මුදියතො… මයනො
ධම්මාරායමොධම්මරයතො ධම්මසම්මුදියතො, යසොභ වයතොදන්යතොගුත්යතො
රක්ඛියතොසංවුධමයතො; තස්ස චසංවරායධම්මංයදයසති– 

‘‘දන්තංනයන්තිසමතිං, දන්තංරාජාභිරූෙති; 
දන්යතො යසට්යඨොමනුස්යසසු, යයොතිවාකයං තිතික්ඛති. 

‘‘වරමස්සතරාදන්තා, ආජානීයාච [ආජානියාව (සයා.)ධ.ප.322] 
සින්ධවා; 
කුඤ්ජරා ච [කුඤ්ජරාව (සයා.)] මොනා ා, අත්තදන්යතො තයතො
වරං. 

‘‘නහිඑයතහියායනහි,  ච්යඡයයඅ තංදිසං; 
යථාත්තනාසුදන්යතන, දන්යතොදන්යතන ච්ඡති. 

‘‘විධාසු නවිකම්පන්ති, විප්පමුත්තා පුනබ්භවා; 
දන්තභූමංඅනුප්පත්තා, යතයලොයකවිජිතාවියනො. 

‘‘යස්සින්ද්රියානිභාවිතානි, අජ්ඣත්තඤ්චබහිද්ධාච සබ්බයලොයක; 
නිබ්බිජ්ඣ ඉමං පරඤ්ච යලොකං, කාලං කඞ්ඛති භාවියතො ස
දන්යතො’’ති [සුදන්යතොති(සයා.)සු.නි.521; මොනි.90]. 

එවංභ වාභාවිතත්යතොති. 

මඤ්ඤාමි  ං යවදගූ භාවි ත් ං, කුය ොනු දුක්ඛා සමුදාග ා ඉයමති. 

කුය ො නූති සංසයපුච්ඡා විමතිපුච්ඡා ද්යවළ්ෙකපුච්ඡා අයනකංසපුච්ඡා –
‘‘එවං නු යඛො, න නු යඛො, කිං නු යඛො, කථං නු යඛො’’ති – කුයතො නු. 

දුක්ඛාති ජාතිදුක්ඛං, ජරාදුක්ඛං, බයාධිදුක්ඛං, මරණදුක්ඛං, 
යසොකපරියදවදුක්ඛයදොමනස්සුපායාසදුක්ඛං, බයසනං දුක්ඛං, යනරයිකං
දුක්ඛං, තිරච්ඡානයයොනිකංදුක්ඛං, යපත්තිවිසයිකංදුක්ඛං, මානුසිකංදුක්ඛං, 
 බ්යභොක්කන්තිමූලකං දුක්ඛං,  බ්භට්ඨිතිමූලකං දුක්ඛං, 
 බ්භවුධමට්ඨානමූලකං දුක්ඛං, ජාතස්සූපනිබන්ධකං දුක්ඛං, ජාතස්ස
පරායධයයකං දුක්ඛං, අත්තූපක්කමං දුක්ඛං, පරූපක්කමං දුක්ඛං, 
දුක්ඛදුක්ඛං, සඞ්ඛාරදුක්ඛං, විපරිණාමදුක්ඛං, චක්ඛුයරොය ො යසොතයරොය ො
ඝානයරොය ො ජිව්ොයරොය ො කායයරොය ො සීසයරොය ො කණ්ණයරොය ො
මුඛයරොය ො දන්තයරොය ො කායසො සායසො පිනායසො ඩායෙො ජයරො
කුච්ඡියරොය ොමුච්ඡා පක්ඛන්දිකාසූලා විසූචිකාකුට්ඨං ණ්යඩොකිලායසො
යසොයසො අපමායරො දද්දු කණ්ඩු කච්ඡ රඛසා විතච්ඡිකා යලොහිතපිත්තං
මධුයමයෙො අංසා පිළකා භ න්දලා පිත්තසමුට්ඨානා ආබාධා
යසම්ෙසමුට්ඨානා ආබාධා වාතසමුට්ඨානා ආබාධා සන්නිපාතිකා ආබාධා
උතුපරිණාමජා ආබාධා විසමපරිොරජා ආබාධා ඔපක්කමකා ආබාධා 
කම්මවිපාකජා ආබාධා සීතං උණ්ෙං ජිඝච්ඡා පිපාසා උච්චායරො පස්සායවො 
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ඩංසමකසවාතාතපසරීසපසම්ඵස්සං දුක්ඛං, මාතුමරණං දුක්ඛං, පිතුමරණං
දුක්ඛං, භාතුමරණං දුක්ඛං, භගිනිමරණං දුක්ඛං, පුත්තමරණං දුක්ඛං, 
ධීතුමරණංදුක්ඛං, ඤාතිබයසනංදුක්ඛං, යරො බයසනංදුක්ඛං, යභො බයසනං
දුක්ඛං, සීලබයසනං දුක්ඛං, දිට්ඨිබයසනං දුක්ඛං; යයසං ධම්මානංආදියතො
සමුදා මනං පඤ්ඤායති, අත්ථඞ් මයතො නියරොයධො පඤ්ඤායති, 
කම්මසන්නිස්සියතොවිපායකො, විපාකසන්නිස්සිතංකම්මං, නාමසන්නිස්සිතං
රූපං, රූපසන්නිස්සිතං නාමං, ජාතියා අනු තං, ජරාය අනුසටං, බයාධිනා
අභිභූතං, මරයණන අබ්භාෙතං, දුක්යඛ පතිට්ඨිතං, අතාණං අයලණං
අසරණං අසරණීභූතං – ඉයම වුධමච්චන්ති දුක්ඛා. ඉයම දුක්ඛා කුයතො
සමුදා තා කුයතො ජාතා කුයතො සඤ්ජාතා කුයතො නිබ්බත්තා කුයතො 
අභිනිබ්බත්තාකුයතොපාතුභූතාකිංනිදානාකිංසමුදයාකිංජාතිකාකිංපභවාති, 
ඉයමසං දුක්ඛානංමූලංපුච්ඡතියෙතුංපුච්ඡතිනිදානං පුච්ඡති සම්භවංපුච්ඡති
පභවංපුච්ඡතිසමුට්ඨානංපුච්ඡතිආොරංපුච්ඡතිආරම්මණං පුච්ඡතිපච්චයං
පුච්ඡතිසමුදයංපුච්ඡතිපපුච්ඡතියාචතිඅජ්යඣසතිපසායදතීති– කුයතොනු
දුක්ඛාසමුදා තාඉයම. 

යෙ යකචි ය ොකස්මිමයනකරූපාති. යෙ යකචීති සබ්යබන සබ්බං
සබ්බථා සබ්බං අයසසං නිස්යසසං පරියාදියනවචනයමතං – යය යකචීති. 

ය ොකස්මින්ති අපායයලොයක මනුස්සයලොයක යදවයලොයක ඛන්ධයලොයක

ධාතුයලොයක ආයතනයලොයක. අයනකරූපාති අයනකවිධා නානාප්පකාරා
දුක්ඛාති–යයයකචි යලොකස්මමයනකරූපා.යතනාෙයසොබ්රාේමයණො– 

‘‘පුච්ඡාමතංභ වාබ්රහූියමතං, [ඉච්චායස්මායමත්තගූ] 
මඤ්ඤාමතංයවදගූභාවිතත්තං; 
කුයතො නු දුක්ඛා සමුදා තා ඉයම, යය යකචි 
යලොකස්මමයනකරූපා’’ති. 

19. 

දුක්ඛස්සයවමංපභවංඅපුච්ඡසි, [යමත් ගූති භගවා] 

 ංය පවක්ඛාමිෙථාපජානං; 

උපධිනිදානාපභවන්තිදුක්ඛා, යෙයකචි ය ොකස්මිමයනකරූපා. 

දුක්ඛස්ස යව මං පභවං අපුච්ඡසීති. දුක්ඛස්සාති ජාතිදුක්ඛස්ස
ජරාදුක්ඛස්ස බයාධිදුක්ඛස්ස මරණදුක්ඛස්ස

යසොකපරියදවදුක්ඛයදොමනස්සුපායාසදුක්ඛස්ස. පභවං අපුච්ඡසීති දුක්ඛස්ස
මූලං පුච්ඡසි යෙතුං පුච්ඡසි නිදානං පුච්ඡසි සම්භවං පුච්ඡසි පභවං පුච්ඡසි
සමුට්ඨානංපුච්ඡසි ආොරංපුච්ඡසිආරම්මණංපුච්ඡසිපච්චයංපුච්ඡසිසමුදයං
පුච්ඡසි යාචසි අජ්යඣසසි පසායදසීති – දුක්ඛස්ස යව මං පභවං අපුච්ඡසි. 

යමත් ගූති භ වා තං බ්රාේමණං නායමන ආලපති. භගවාති 
 ාරවාධිවචනයමතං…යප.… සච්ඡිකා පඤ්ඤත්ති, යදිදං භ වාති –
යමත්තගූතිභ වා. 



ඛුද්දකනිකායය චූළනිද්යදසපාළි පාරායනවග්ය ො 
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පටුන 

 ං ය  පවක්ඛාමි ෙථා පජානන්ති.  න්ති දුක්ඛස්ස මූලං පවක්ඛාම
යෙතුං පවක්ඛාම නිදානං පවක්ඛාම සම්භවං පවක්ඛාම පභවං පවක්ඛාම
සමුට්ඨානං පවක්ඛාම ආොරං පවක්ඛාම ආරම්මණං පවක්ඛාම පච්චයං
පවක්ඛාම සමුදයං පවක්ඛාම ආචික්ඛිස්සාම යදයසස්සාම පඤ්ඤයපස්සාම
පට්ඨයපස්සාමවිවරිස්සාමවිභජිස්සාම උත්තානීකරිස්සාමපකායසස්සාමීති–

තං යත පවක්ඛාම. ෙථා පජානන්ති යථා පජානන්යතො ආජානන්යතො
විජානන්යතොපටිවිජානන්යතො පටිවිජ්ඣන්යතො.නඉතිහීතිෙංනඉතිකිරාය
නපරම්පරායනපිටකසම්පදාය [නපිටකසම්පදායනන (ක.)මොනි.156] 
න තක්කයෙතු න නයයෙතු න ආකාරපරිවිතක්යකන න
දිට්ඨිනිජ්ඣානක්ඛන්තියා සාමං සයමභිඤ්ඤාතං අත්තපච්චක්ඛධම්මං තං
කථයිස්සාමීති–තංයතපවක්ඛාමයථාපජානං. 

උපධිනිදානාපභවන්තිදුක්ඛාති. උපධීතිදසඋපධී–තණ්හූපධි, දිට්ඨූපධි, 
කියලසූපධි, කම්මූපධි, දුච්චරිතූපධි, ආොරූපධි, පටිඝූපධි, චතස්යසො
උපාදින්නධාතුයයො උපධී, ඡ අජ්ඣත්තිකානි ආයතනානි උපධී, ඡ
විඤ්ඤාණකායා උපධී, සබ්බම්පි දුක්ඛං දුක්ඛමනට්යඨන [දුක්ඛට්යඨන

(සයා.)] උපධි. ඉයම වුධමච්චන්ති දස උපධී. දුක්ඛාති ජාතිදුක්ඛං ජරාදුක්ඛං
බයාධිදුක්ඛං මරණදුක්ඛං යසොකපරියදවදුක්ඛයදොමනස්සුපායාසදුක්ඛං
යනරයිකං දුක්ඛං…යප.… දිට්ඨිබයසනං දුක්ඛං. යයසං ධම්මානං ආදියතො
සමුදා මනං පඤ්ඤායති, අත්ථඞ් මයතො නියරොයධො පඤ්ඤායති, 
කම්මසන්නිස්සියතොවිපායකො, විපාකසන්නිස්සිතංකම්මං, නාමසන්නිස්සිතං
රූපං, රූපසන්නිස්සිතං නාමං, ජාතියා අනු තං, ජරාය අනුසටං, බයාධිනා
අභිභූතං, මරයණන අබ්භාෙතං, දුක්යඛ පතිට්ඨිතං, අතාණං අයලණං
අසරණං අසරණීභූතං – ඉයම වුධමච්චන්ති දුක්ඛා. ඉයම දුක්ඛා උපධිනිදානා
උපධියෙතුකා උපධිපච්චයා උපධිකාරණා යෙොන්ති පභවන්ති සම්භවන්ති
ජායන්ති සඤ්ජායන්ති නිබ්බත්තන්ති පාතුභවන්තීති – උපධිනිදානා
පභවන්තිදුක්ඛා. 

යෙ යකචි ය ොකස්මිමයනකරූපාති. යෙ යකචීති සබ්යබන සබ්බං
සබ්බථා සබ්බං අයසසං නිස්යසසං පරියාදියනවචනයමතං – යය යකචීති. 

ය ොකස්මින්ති අපායයලොයක මනුස්සයලොයක යදවයලොයක ඛන්ධයලොයක

ධාතුයලොයක ආයතනයලොයක. අයනකරූපාති අයනකවිධා නානප්පකාරා
දුක්ඛාති–යයයකචි යලොකස්මමයනකරූපා.යතනාෙභ වා– 

‘‘දුක්ඛස්ස යවමංපභවංඅපුච්ඡසි, [යමත්තගූතිභ වා] 
තංයතපවක්ඛාමයථාපජානං; 
උපධිනිදානාපභවන්තිදුක්ඛා, යයයකචි යලොකස්මමයනකරූපා’’ති. 

20. 

යෙොයවඅවිද්වාඋපධිංකයරොති, පුනප්පුනං දුක්ඛමුයපතිමන්යදො; 

 ස්මාපජානංඋපධිංනකයරා, දුක්ඛස්ස ජාතිප්පභවානුපස්සී. 
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යෙො යව අවිද්වා උපධිං කයරොතීති. යෙොති යයො යාදියසො යථායුත්යතො
යථාවිහියතො යථාපකායරො යංඨානප්පත්යතො යංධම්මසමන්නා යතො
ඛත්තියයො වා බ්රාේමයණො වා යවස්යසො වා සුද්යදො වා  ෙට්යඨො වා

පබ්බජියතොවායදයවොවාමනුස්යසො වා. අවිද්වාතිඅවිජ්ජා යතොඅඤ්ඤාණී

අවිභාවී දුප්පඤ්යඤො. උපධිං කයරොතීති තණ්හූපධිං කයරොති, දිට්ඨූපධිං
කයරොති, කියලසූපධිං කයරොති, කම්මූපධිං කයරොති, දුච්චරිතූපධිං කයරොති, 
ආොරූපධිංකයරොති, පටිඝූපධිංකයරොති, චතස්යසොඋපාදින්නධාතුයයොඋපධී
කයරොති, ඡඅජ්ඣත්තිකානිආයතනානි උපධීකයරොති, ඡවිඤ්ඤාණකායය
උපධී කයරොති ජයනති සඤ්ජයනති නිබ්බත්යතති අභිනිබ්බත්යතතීති –
අවිද්වාඋපධිංකයරොති. 

පුනප්පුනං දුක්ඛමුයපති මන්යදොති පුනප්පුනං ජාතිදුක්ඛං ජරාදුක්ඛං
බයාධිදුක්ඛං මරණදුක්ඛං යසොකපරියදවදුක්ඛයදොමනස්සුපායාසදුක්ඛං එති
සමුයපති උප ච්ඡති  ණ්ොති පරාමසති අභිනිවිසතීති – පුනප්පුනං

දුක්ඛමුයපති. මන්යදොතිමන්යදො යමොමුයෙොඅවිද්වාඅවිජ්ජා යතොඅඤ්ඤාණී
අවිභාවීදුප්පඤ්යඤොති–පුනප්පුනං දුක්ඛමුයපතිමන්යදො. 

 ස්මා පජානං උපධිං න කයරාති.  ස්මාති තංකාරණා තංයෙතු
තප්පච්චයා තංනිදානා එතං ආදීනවං සම්පස්සමායනො උපධීසූති තස්මා. 

පජානන්ති පජානන්යතො ආජානන්යතො විජානන්යතො පටිවිජානන්යතො
පටිවිජ්ඣන්යතො, ‘‘සබ්යබසඞ්ඛාරා අනිච්චා’’තිපජානන්යතොආජානන්යතො 
විජානන්යතො පටිවිජානන්යතො පටිවිජ්ඣන්යතො, ‘‘සබ්යබ සඞ්ඛාරා
දුක්ඛා’’ති…යප.… ‘‘සබ්යබ ධම්මා අනත්තා’’ති…යප.… ‘‘යං කිඤ්චි
සමුදයධම්මං සබ්බං තං නියරොධධම්ම’’න්ති පජානන්යතො ආජානන්යතො

විජානන්යතො පටිවිජානන්යතො පටිවිජ්ඣන්යතො. උපධිං න කයරාති
තණ්හූපධිං න කයරයය, දිට්ඨූපධිං න කයරයය, කියලසූපධිං න කයරයය, 
දුච්චරිතූපධිංනකයරයය, ආොරූපධිංනකයරයය, පටිඝූපධිංන කයරයය, 
චතස්යසො උපාදින්නධාතුයයො උපධී න කයරයය, ඡ අජ්ඣත්තිකානි 
ආයතනානි උපධී න කයරයය, ඡ විඤ්ඤාණකායය උපධී න කයරයය, න 
ජයනයයනසඤ්ජයනයයනනිබ්බත්යතයයනාභිනිබ්බත්යතයයාති–තස්මා
පජානං උපධිංනකයිරා. 

දුක්ඛස්සාති ජාතිදුක්ඛස්ස ජරාදුක්ඛස්ස බයාධිදුක්ඛස්ස මරණදුක්ඛස්ස 

යසොකපරියදවදුක්ඛයදොමනස්සුපායාසදුක්ඛස්ස. පභවානුපස්සීති දුක්ඛස්ස
මූලානුපස්සී යෙතානුපස්සී නිදානානුපස්සී සම්භවානුපස්සී පභවානුපස්සී 
සමුට්ඨානානුපස්සී ආොරානුපස්සී ආරම්මණානුපස්සී පච්චයානුපස්සී 
සමුදයානුපස්සී.අනුපස්සනාවුධමච්චතිඤාණං.යාපඤ්ඤාපජානනා…යප.…
අයමොයෙො ධම්මවිචයයො සම්මාදිට්ඨි. ඉමාය අනුපස්සනාය පඤ්ඤාය
උයපයතො යෙොති සමුයපයතො උපා යතො සමුපා යතො උපපන්යනො
සමුපපන්යනො සමන්නා යතො. යසො වුධමච්චති අනුපස්සීති – දුක්ඛස්ස 
ජාතිප්පභවානුපස්සී.යතනාෙභ වා– 
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‘‘යයොයවඅවිද්වාඋපධිංකයරොති, පුනප්පුනංදුක්ඛමුයපති මන්යදො; 
තස්මා පජානංඋපධිංනකයිරා, දුක්ඛස්ස ජාතිප්පභවානුපස්සී’’ති. 

21. 

ෙං ංඅපුච්ඡිම්හඅකිත් යීයනො, අඤ්ඤං ං පුච්ඡාම දිඞ් බ්රූහි; 

කථංනුධීරාවි රන්තිඔ ං, ජාතිංජරං යසොකපරිද්දවඤ්ච; 

 ංයමමුනීසාධුවිොකයරොහි,  ථාහිය විදිය ො එසෙම්යමො. 

ෙං  ං අපුච්ඡිම්හ අකිත් යී යනොති යං තං අපුච්ඡිම්ෙ අයාචිම්ෙ

අජ්යඣසිම්ෙ පසාදයිම්ෙ. අකිත් යී යනොති කිත්තිතං [අකිත්ති තං (සයා.)
එවමීදියසසුපයදසු අතීතවිභත්තිවයසනමොනි.110] පකිත්තිතංආචික්ඛිතං
යදසිතං පඤ්ඤපිතං [පඤ්ඤාපිතං (ක.)] පට්ඨපිතං විවරිතං විභත්තං
උත්තානීකතංපකාසිතන්ති–යංතංඅපුච්ඡිම්ෙඅකිත්තයීයනො. 

අඤ්ඤංතංපුච්ඡාමතදිඞ්ඝබ්රූහීති අඤ්ඤංතංපුච්ඡාම, අඤ්ඤංතංයාචාම, 

අඤ්ඤංතංඅජ්යඣසාම, අඤ්ඤංතංපසායදම, උත්තරිතංපුච්ඡාම. තදිඞ්ඝ

බූ්රහීතිඉඞ්ඝබ්රහූි ආචික්ඛාහියදයසහිපඤ්ඤයපහිපට්ඨයපහිවිවරාහිවිභජාහි

උත්තානීකයරොහිපකායසහීති– අඤ්ඤංතංපුච්ඡාමතදිඞ්ඝබ්රහූි. 

කථංනුධීරාවි රන්තිඔ ං, ජාතිංජරං යසොකපරිද්දවඤ්චාති. කථංනූති
සංසයපුච්ඡා විමතිපුච්ඡාද්යවළ්ෙකපුච්ඡාඅයනකංසපුච්ඡා–‘‘එවංනුයඛො, 

නනුයඛො, කිංනුයඛො, කථංනුයඛො’’ති –කථංනු. ධීරාතිධීරාපණ්ඩිතා

පඤ්ඤවන්යතො බුද්ධිමන්යතොඤාණියනොවිභාවියනො යමධාවියනො. ඔ න්ති

කායමොඝං භයවොඝං දිට්යඨොඝං අවිජ්යජොඝං. ජාතීති යා යතසං යතසං
සත්තානං තම්හි තම්හි සත්තනිකායය ජාති සඤ්ජාති ඔක්කන්තිනිබ්බත්ති

අභිනිබ්බත්ති ඛන්ධානං පාතුභායවො ආයතනානං පටිලායභො. ජරාති යා 
යතසංයතසංසත්තානං තම්හිතම්හිසත්තනිකායයජරාජීරණතාඛණ්ඩිච්චං

පාලච්චං වලත්තචතාආයුයනො සංොනි ඉන්ද්රියානං පරිපායකො. යසොයකොති
ඤාතිබයසයනන වා ඵුට්ඨස්ස යභො බයසයනන වා ඵුට්ඨස්ස
යරො බයසයනන වා ඵුට්ඨස්ස සීලබයසයනන වා ඵුට්ඨස්ස දිට්ඨිබයසයනන
වා ඵුට්ඨස්ස අඤ්ඤතරඤ්ඤතයරන බයසයනන වා සමන්නා තස්ස
අඤ්ඤතරඤ්ඤතයරන දුක්ඛධම්යමන වා ඵුට්ඨස්ස යසොයකො යසොචනා
යසොචිතත්තං අන්යතොයසොයකො අන්යතොපරියසොයකො අන්යතොඩායෙො
අන්යතොපරිඩායෙො යචතයසො පරිජ්ඣායනා යදොමනස්සං යසොකසල්ලං. 

පරියදයවොති ඤාතිබයසයනන වා ඵුට්ඨස්ස යභො බයසයනන වා ඵුට්ඨස්ස
යරො බයසයනන වා ඵුට්ඨස්ස සීලබයසයනන වා ඵුට්ඨස්ස දිට්ඨිබයසයනන
වා ඵුට්ඨස්ස අඤ්ඤතරඤ්ඤතයරන බයසයනන වා සමන්නා තස්ස 
අඤ්ඤතරඤ්ඤතයරන දුක්ඛධම්යමන වා ඵුට්ඨස්ස ආයදයවො පරියදයවො
ආයදවනා පරියදවනා ආයදවිතත්තං පරියදවිතත්තං වාචා පලායපො [ලායපො
පලායපො (සයා.) ධම්මසඞ් ණියය] විප්පලායපො ලාලප්යපො ලාලප්පනා



ඛුද්දකනිකායය චූළනිද්යදසපාළි පාරායනවග්ය ො 

63 

පටුන 

ලාලප්පිතත්තං [ලාලප්පායනා ලාලප්පායිතත්තං (බහූසු)
ජරාසුත්තනිද්යදසට්ඨකථා ඔයලොයකතබ්බා]. 

කථංනුධීරාවි රන්තිඔ ං, ජාතිංජරං යසොකපරිද්දවඤ්චාතිධීරාකථං
ඔඝඤ්ච ජාතිඤ්ච ජරඤ්ච යසොකඤ්ච පරියදවඤ්ච තරන්ති උත්තරන්ති
පතරන්තිසමතික්කමන්ති වීතිවත්තන්තීති – කථංනුධීරා විතරන්තිඔඝං, 
ජාතිංජරංයසොකපරිද්දවඤ්ච. 

 ං යම මුනී සාධු විොකයරොහීති.  න්ති යං පුච්ඡාම යං යාචාම යං

අජ්යඣසාම යං පසායදම. මුනීති යමොනං වුධමච්චති ඤාණං. යා පඤ්ඤා 
පජානනා…යප.… අයමොයෙො ධම්මවිචයයො සම්මාදිට්ඨි. භ වා යතන
ඤායණන සමන්නා යතො මුනි යමොනප්පත්යතො. තීණි යමොයනයයානි –
කායයමොයනයයංවචීයමොයනයයංමයනොයමොයනයයං. 

කතමං කායයමොයනයයං? තිවිධානං කායදුච්චරිතානං පොනං 
කායයමොයනයයං. තිවිධං කායසුචරිතං කායයමොයනයයං. කායාරම්මයණ
ඤාණං කායයමොයනයයං. කායපරිඤ්ඤා කායයමොයනයයං.
පරිඤ්ඤාසෙ යතොමග්ය ොකායයමොයනයයං.කායයඡන්දරා ස්ස පොනං
කායයමොයනයයං. කායසඞ්ඛාරනියරොයධො චතුත්ථජ්ඣානසමාපත්ති
කායයමොයනයයං.ඉදං කායයමොයනයයං. 

කතමං වචීයමොයනයයං? චතුබ්බිධානං වචීදුච්චරිතානං පොනං 
වචීයමොයනයයං. චතුබ්බිධං වචීසුචරිතං වචීයමොයනයයං. වාචාරම්මයණ
ඤාණංවචීයමොයනයයං. වාචාපරිඤ්ඤාවචීයමොයනයයං.පරිඤ්ඤාසෙ යතො 
මග්ය ො වචීයමොයනයයං. වාචාය ඡන්දරා ස්ස පොනං වචීයමොයනයයං.
වචීසඞ්ඛාරනියරොයධො දුතියජ්ඣානසමාපත්ති වචීයමොයනයයං. ඉදං
වචීයමොයනයයං. 

කතමං මයනොයමොයනයයං? තිවිධානං මයනොදුච්චරිතානං පොනං 
මයනොයමොයනයයං. තිවිධං මයනොසුචරිතං මයනොයමොයනයයං.
චිත්තාරම්මයණ ඤාණං මයනොයමොයනයයං. චිත්තපරිඤ්ඤා
මයනොයමොයනයයං.පරිඤ්ඤාසෙ යතොමග්ය ොමයනොයමොයනයයං.චිත්යත 
ඡන්දරා ස්ස පොනං මයනොයමොයනයයං. චිත්තසඞ්ඛාරනියරොයධො
සඤ්ඤායවදයිතනියරොධසමාපත්ති මයනොයමොයනයයං. ඉදං
මයනොයමොයනයයං. 

කායමුනිං වචීමුනිං [වාචාමුනිං (බහූසු) ඉතිවුධම. 67], 
මයනොමුනිමනාසවං; 
මුනිංයමොයනයයසම්පන්නං, ආහුසබ්බප්පොයිනං. 

කායමුනිංවචීමුනිං, මයනොමුනිමනාසවං; 
මුනිංයමොයනයයසම්පන්නං, ආහුනින්ොතපාපකන්ති. 
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ඉයමහි තීහියමොයනයයයහිධම්යමහි සමන්නා තා.ඡමුනියනො [මුනයයො
(සයා.) මොනි. 14] – අ ාරමුනියනො, අන ාරමුනියනො, යසඛමුනියනො 
[යසක්ඛමුනියනො (සයා. ක.)], අයසඛමුනියනො, පච්යචකමුනියනො
මුනිමුනියනොති. කතයම අ ාරමුනියනො? යය යත අ ාරිකා දිට්ඨපදා
විඤ්ඤාතසාසනා–ඉයමඅ ාරමුනියනො.කතයමඅන ාරමුනියනො? යයයත 
පබ්බජිතාදිට්ඨපදාවිඤ්ඤාතසාසනා–ඉයමඅන ාරමුනියනො.සත්තයසඛා
යසඛමුනියනො. අරෙන්යතො අයසඛමුනියනො. පච්යචකසම්බුද්ධා
පච්යචකමුනියනො.තථා තාඅරෙන්යතො සම්මාසම්බුද්ධාමුනිමුනියනො. 

නයමොයනනමුනී [මුනි(සයා.ක.)ධ.ප. 268] යෙොති, මූළ්ෙරූයපො
අවිද්දසු; 
යයොචතුලංවපග් ය්ෙ, වරමාදායපණ්ඩියතො. 

පාපානිපරිවජ්යජති, සමුනීයතනයසොමුනි; 
යයොමුනාතිඋයභොයලොයක, මුනියතනපවුධමච්චති. 

අසතඤ්ච සතඤ්ච ඤත්වා ධම්මං, අජ්ඣත්තං බහිද්ධා ච 
සබ්බයලොයක; 
යදවමනුස්යසහි පූජනීයයො [පූජියතො (සයා. ක.) මොනි. 14], 
සඞ් ජාලමතිච්ච [සඞ්  ජාලමතිච්ච, සු.නි.532] යසොමුනීති. 

සාධුවිොකයරොහීතිතංසාධුආචික්ඛාහි යදයසහිපඤ්ඤයපහිපට්ඨයපහි
විවරාහි විභජාහි උත්තානීකයරොහි පකායසහීති – තං යම මුනී සාධු

වියාකයරොහි.  ථාහිය විදිය ොඑස ෙම්යමොතිතථාහියතවිදියතොතුලයතො
තීරියතො විභූයතො විභාවියතො එස ධම්යමොති – තථා හි යත විදියතො එස
ධම්යමො.යතනාෙයසොබ්රාේමයණො – 

‘‘යංතංඅපුච්ඡිම්ෙඅකිත්තයීයනො, අඤ්ඤංතංපුච්ඡාමතදිඞ්ඝ බූ්රහි; 
කථංනුධීරාවිතරන්තිඔඝං, ජාතිංජරංයසොකපරිද්දවඤ්ච; 
තංයමමුනීසාධුවියාකයරොහි, තථාහියතවිදියතොඑස ධම්යමො’’ති. 

22. 

කිත් යස්සාමි ය ෙම්මං, [යමත් ගූතිභගවා] 

දිට්ය ෙම්යමඅනීතිහං; 

ෙංවිදිත්වාසය ොචරං,  යරය ොයක විසත්තිකං. 

කිත් යස්සාමි ය  ෙම්මන්ති. ෙම්මන්ති ආදිකලයාණං
මජ්යඣකලයාණං පරියයොසානකලයාණං සාත්ථං සබයඤ්ජනං
යකවලපරිපුණ්ණං පරිසුද්ධං බ්රේමචරියං, චත්තායරො සතිපට්ඨායන, 
චත්තායරො සම්මප්පධායන, චත්තායරො ඉද්ධිපායද, පඤ්චින්ද්රියානි, පඤ්ච
බලානි, සත්ත යබොජ්ඣඞ්ය , අරියං අට්ඨඞ්ගිකං මග් ං, නිබ්බානඤ්ච, 
නිබ්බාන ාමනිඤ්ච පටිපදං කිත්තයිස්සාම ආචික්ඛිස්සාම යදයසස්සාම
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පඤ්ඤයපස්සාම පට්ඨයපස්සාම විවරිස්සාම විභජිස්සාම උත්තානීකරිස්සාම

පකාසිස්සාමීති–කිත්තයිස්සාමයතධම්මං. යමත් ගූතිභ වාතංබ්රාේමණං
නායමනආලපති. 

දිට්ය  ෙම්යම අනීතිහන්ති. දිට්ය  ෙම්යමති දිට්යඨ ධම්යම ඤායත
ධම්යම තුලයත ධම්යම තීරියත ධම්යම විභූයත ධම්යම විභාවියත ධම්යම
සබ්යබ සඞ්ඛාරා අනිච්චාති…යප.… යං කිඤ්චි සමුදයධම්මං සබ්බං තං
නියරොධධම්මන්ති දිට්යඨ ධම්යම ඤායත ධම්යම තුලයත ධම්යම තීරියත
ධම්යම විභූයත ධම්යම විභාවියත ධම්යමති – එවම්පි දිට්යඨ ධම්යම 
කථයිස්සාම. අථ වා, දුක්යඛ දිට්යඨ දුක්ඛං කථයිස්සාම, සමුදයය දිට්යඨ
සමුදයං කථයිස්සාම, මග්ය  දිට්යඨ මග් ංකථයිස්සාම, නියරොයධ දිට්යඨ
නියරොධං කථයිස්සාමීති–එවම්පිදිට්යඨධම්යමකථයිස්සාම.අථවා, දිට්යඨ
ධම්යම සන්දිට්ඨිකං අකාලකං එහිපස්සිකං ඔපයනයයිකං පච්චත්තං
යවදිතබ්බංවිඤ්ඤූහීති – එවම්පිදිට්යඨධම්යමකථයිස්සාමීතිදිට්යඨධම්යම. 

අනීතිහන්තිනඉතිහීතිෙංනඉතිකිරායනපරම්පරායනපිටකසම්පදායන 
තක්කයෙතු න නයයෙතු න ආකාරපරිවිතක්යකන න
දිට්ඨිනිජ්ඣානක්ඛන්තියා, සාමං සයමභිඤ්ඤාතං අත්තපච්චක්ඛධම්මං, තං
කථයිස්සාමීති–දිට්යඨධම්යම අනීතිෙං. 

ෙං විදිත්වා සය ො චරන්ති යං විදිතං කත්වා තුලයිත්වා තීරයිත්වා 
විභාවයිත්වා විභූතං කත්වා, ‘‘සබ්යබ සඞ්ඛාරා අනිච්චා’’ති විදිතං කත්වා
තුලයිත්වා තීරයිත්වා විභාවයිත්වා විභූතං කත්වා, ‘‘සබ්යබ සඞ්ඛාරා
දුක්ඛා’’ති… ‘‘සබ්යබ ධම්මා අනත්තා’’ති…යප.… ‘‘යං කිඤ්චි
සමුදයධම්මං සබ්බං තං නියරොධධම්ම’’න්ති විදිතං කත්වා තුලයිත්වා

තීරයිත්වා විභාවයිත්වා විභූතං කත්වා. සය ොති චතූහිකාරයණහි සයතො –
කායය කායානුපස්සනාසතිපට්ඨානං භායවන්යතො සයතො…යප.… යසො

වුධමච්චති සයතො. චරන්ති චරන්යතො විෙරන්යතො ඉරියන්යතො වත්යතන්යතො
පායලන්යතොයයපන්යතොයායපන්යතොති–යංවිදිත්වාසයතොචරං. 

 යර ය ොයක විසත්තිකන්ති විසත්තිකා වුධමච්චති තණ්ො. යයො රාය ො

සාරාය ො…යප.… අභිජ්ඣා යලොයභො අකුසලමූලං. විසත්තිකාති
යකනට්යඨනවිසත්තිකා? විසතාතිවිසත්තිකා, විසාලාති විසත්තිකා, විසටාති
විසත්තිකා, විසමාති විසත්තිකා, විසක්කතීති විසත්තිකා, විසංෙරතීති
විසත්තිකා, විසංවාදිකාති විසත්තිකා, විසමූලාති විසත්තිකා, විසඵලාති 
විසත්තිකා, විසපරියභො ාති විසත්තිකා, විසාලා වා පන සා තණ්ො රූයප
සද්යද  න්යධ රයස යඵොට්ඨබ්යබ කුයල  යණ ආවායස ලායභ යයස
පසංසාය සුයඛ චීවයර පිණ්ඩපායත යසනාසයන 
ගිලානපච්චයයභසජ්ජපරික්ඛායර කාමධාතුයා රූපධාතුයා අරූපධාතුයා
කාමභයව රූපභයව අරූපභයව සඤ්ඤාභයව අසඤ්ඤාභයව
යනවසඤ්ඤානාසඤ්ඤාභයව එකයවොකාරභයව චතුයවොකාරභයව 
පඤ්චයවොකාරභයව අතීයත අනා යත පච්චුප්පන්යන
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පටුන 

දිට්ඨසුතමුතවිඤ්ඤාතබ්යබසු ධම්යමසු විසටා විත්ථතාති විසත්තිකා. 

ය ොයකති අපායයලොයක මනුස්සයලොයක යදවයලොයක ඛන්ධයලොයක

ධාතුයලොයකආයතනයලොයක.  යරය ොයක විසත්තිකන්ති යලොයකයවසා
විසත්තිකා [යා සා යලොයක විසත්තිකා (සයා.) කාමසුත්තනිද්යදසට්ඨකථා 
ඔයලොයකතබ්බා], යලොයකයවතං විසත්තිකංසයතොතයරයයඋත්තයරයය
පතයරයය සමතික්කයමයය වීතිවත්යතයයාති – තයර යලොයක විසත්තිකං.
යතනාෙභ වා– 

‘‘කිත්තයිස්සාමයතධම්මං, [යමත්තගූතිභ වා] 
දිට්යඨධම්යමඅනීතිෙං; 
යංවිදිත්වාසයතොචරං, තයරයලොයකවිසත්තික’’න්ති. 

23. 

 ඤ්චාහංඅභිනන්දාමි, මයහසි ෙම්මමුත් මං; 

ෙංවිදිත්වාසය ොචරං,  යරය ොයක විසත්තිකං. 

 ඤ්චාහංඅභිනන්දාමීති.  න්තිතුය්ෙංවචනංබයප්පථං [බයපථං (සයා.
ක.)] යදසනංඅනුසාසනංඅනුසිට්ඨං [යදසනංඅනුසන්ධි (සයා.)]. නන්දාමීති 
අභිනන්දාමයමොදාමඅනුයමොදාම ඉච්ඡාමසාදියාමයාචාමපත්ථයාමපිෙයාම
අභිජප්පාමීති–තඤ්චාෙං අභිනන්දාම. 

මයහසි ෙම්මමුත් මන්ති. මයහසීති කිං මයෙසි භ වා, මෙන්තං
සීලක්ඛන්ධං එසී  යවසී [එසි  යවසි (සයා.) මොනි. 150] පරියයසීති
මයෙසි, මෙන්තං සමාධික්ඛන්ධං…යප.… මෙන්තං පඤ්ඤාක්ඛන්ධං…
මෙන්තං විමුත්තික්ඛන්ධං… මෙන්තං විමුත්තිඤාණදස්සනක්ඛන්ධං එසී
 යවසී පරියයසීති මයෙසි, මෙයතො තයමොකායස්ස පදාලනං එසී  යවසී
පරියයසීතිමයෙසි, මෙයතොවිපල්ලාසස්සපයභදනංඑසී යවසීපරියයසීති
මයෙසි, මෙයතො තණ්ොසල්ලස්ස අබ්බෙනං [අබ්බූෙනං (බහූසු), අබ්බූෙං
(සී. අට්ඨ.)] එසී  යවසී පරියයසීති මයෙසි, මෙයතො දිට්ඨිසඞ්ඝාතස්ස
විනියවඨනංඑසී  යවසීපරියයසීතිමයෙසි, මෙයතොමානධජස්ස පපාතනං
එසී යවසීපරියයසීතිමයෙසි, මෙයතො අභිසඞ්ඛාරස්සවූපසමංඑසී යවසී
පරියයසීති මයෙසි, මෙයතො ඔඝස්ස නිත්ථරණං එසී  යවසී පරියයසීති
මයෙසි, මෙයතො භාරස්ස නික්යඛපනං එසී  යවසී පරියයසීති මයෙසි, 
මෙයතො සංසාරවට්ටස්සඋපච්යඡදංඑසී යවසීපරියයසීතිමයෙසි, මෙයතො
සන්තාපස්සනිබ්බාපනං එසී යවසීපරියයසීතිමයෙසි, මෙයතොපරිළාෙස්ස
පටිප්පස්සද්ධිං එසී  යවසී පරියයසීති මයෙසි, මෙයතො ධම්මධජස්ස
උස්සාපනංඑසී යවසීපරියයසීතිමයෙසි, මෙන්යත සතිපට්ඨායන…යප.…
මෙන්යත සම්මප්පධායන… මෙන්යත ඉද්ධිපායද… මෙන්තානි 
ඉන්ද්රියානි… මෙන්තානි බලානි… මෙන්යත යබොජ්ඣඞ්ය … මෙන්තං
අරියංඅට්ඨඞ්ගිකං මග් ං…මෙන්තංපරමත්ථංඅමතංනිබ්බානංඑසී යවසී
පරියයසීති මයෙසි, මයෙසක්යඛහි සත්යතහි එසියතො  යවසියතො
පරියයසියතො – ‘‘කෙං බුද්යධො, කෙං භ වා, කෙං යදවයදයවො, කෙං 
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නරාසයභො’’ති මයෙසි. ෙම්මමුත් මන්ති ධම්මමුත්තංමං වුධමච්චති අමතං
නිබ්බානං. යයො යසො සබ්බසඞ්ඛාරසමයථො සබ්බූපධිපටිනිස්සග්ය ො 

තණ්ෙක්ඛයයො විරාය ො නියරොයධො නිබ්බානං. උත් මන්ති අග් ං යසට්ඨං
වියසට්ඨංපායමොක්ඛංඋත්තමංපවරංධම්මන්ති–මයෙසිධම්මමුත්තමං. 

ෙං විදිත්වා සය ො චරන්ති විදිතං කත්වා තුලයිත්වා තීරයිත්වා
විභාවයිත්වා විභූතං කත්වා, ‘‘සබ්යබ සඞ්ඛාරා අනිච්චා’’ති විදිතං කත්වා
තුලයිත්වා තීරයිත්වා විභාවයිත්වා විභූතං කත්වා, ‘‘සබ්යබ සඞ්ඛාරා
දුක්ඛා’’ති… ‘‘සබ්යබ ධම්මා අනත්තා’’ති…යප.… ‘‘යං කිඤ්චි
සමුදයධම්මං සබ්බං තං නියරොධධම්ම’’න්ති විදිතං කත්වා තුලයිත්වා

තීරයිත්වා විභාවයිත්වා විභූතං කත්වා. සය ොති චතූහිකාරයණහි සයතො –
කායයකායානුපස්සනාසතිපට්ඨානං භායවන්යතො සයතො, යවදනාසු…යප.…
චිත්යත…ධම්යමසු…ධම්මානුපස්සනාසතිපට්ඨානංභායවන්යතොසයතො… 

යසො වුධමච්චති සයතො. චරන්ති චරන්යතො විෙරන්යතො ඉරියන්යතො 
වත්යතන්යතොපායලන්යතොයයපන්යතොයායපන්යතොති–යංවිදිත්වාසයතො
චරං. 

 යර ය ොයක විසත්තිකන්ති විසත්තිකා වුධමච්චති තණ්ො. යයො රාය ො 

සාරාය ො…යප.… අභිජ්ඣා යලොයභො අකුසලමූලං. විසත්තිකාති 

යකනට්යඨන විසත්තිකා…යප.… විසටා විත්ථතාති විසත්තිකා. ය ොයකති

අපායයලොයක…යප.… ආයතනයලොයක.  යර ය ොයක විසත්තිකන්ති
යලොයක යවසා විසත්තිකා, යලොයක යවතං විසත්තිකං සයතො තයරයය 
උත්තයරයයපතයරයයසමතික්කයමයයවීතිවත්යතයයාති–තයරයලොයක
විසත්තිකං. යතනාෙයසොබ්රාේමයණො– 

‘‘තඤ්චාෙංඅභිනන්දාම, මයෙසිධම්මමුත්තමං; 
යංවිදිත්වාසයතොචරං, තයරයලොයකවිසත්තික’’න්ති. 

24. 

ෙංකිඤ්චිසම්පජානාසි, [යමත් ගූති භගවා] 

උද්ෙංඅයෙොතිරිෙඤ්චාපිමජ්යඣ; 

එය සු නන්දිඤ්ච නියවසනඤ්ච, පනුජ්ජ විඤ්ඤාණං භයව න

තිට්ය . 

ෙං කිඤ්චි සම්පජානාසීති යං කිඤ්චි පජානාසි ආජානාසි විජානාසි

පටිවිජානාසිපටිවිජ්ඣසීති–යංකිඤ්චිසම්පජානාසි. යමත් ගූති භ වාතං

බ්රාේමණංනායමන ආලපති. භගවාති ාරවාධිවචනයමතං…යප.…සච්ඡිකා
පඤ්ඤත්ති, යදිදංභ වාති–යමත්තගූතිභ වා. 

උද්ෙංඅයෙොතිරිෙඤ්චාපිමජ්යඣති. උද්ෙන්තිඅනා තං [උද්ධංවුධමච්චති

අනා තං (සයා.ක.)]; අයෙොතිඅතීතං; තිරිෙඤ්චාපිමජ්යඣතිපච්චුප්පන්නං. 
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උද්ෙන්ති යදවයලොයකො; අයෙොති නිරයයලොයකො; තිරිෙඤ්චාපි මජ්යඣති

මනුස්සයලොයකො.අථවා, උද්ෙන්තිකුසලාධම්මා; අයෙොතිඅකුසලා ධම්මා; 

තිරිෙඤ්චාපි මජ්යඣති අබයාකතා ධම්මා. උද්ෙන්ති අරූපධාතු; අයෙොති

කාමධාතු; තිරිෙඤ්චාපිමජ්යඣතිරූපධාතු. උද්ෙන්තිසුඛායවදනා; අයෙොති

දුක්ඛා යවදනා; තිරිෙඤ්චාපි මජ්යඣති අදුක්ඛමසුඛා යවදනා. උද්ෙන්ති

උද්ධං පාදතලා; අයෙොති අයධො යකසමත්ථකා; තිරිෙඤ්චාපි මජ්යඣති 
යවමජ්යඣති–උද්ධංඅයධොතිරියඤ්චාපිමජ්යඣ. 

එය සුනන්දිඤ්චනියවසනඤ්ච, පනුජ්ජවිඤ්ඤාණං භයවනතිට්ය ති 

එය සූති ආචික්ඛියතසු යදසියතසු පඤ්ඤපියතසු පට්ඨපියතසු විවරියතසු
විභජියතසුඋත්තානීකයතසුපකාසියතසු.නන්දී වුධමච්චතිතණ්ො.යයොරාය ො

සාරාය ො…යප.… අභිජ්ඣා යලොයභො අකුසලමූලං. නියවසනන්ති ද්යව
නියවසනා – තණ්ොනියවසනා ච දිට්ඨිනියවසනා ච. කතමා තණ්ො
නියවසනා? යාවතා තණ්ොසඞ්ඛායතන …යප.… අයං තණ්ොනියවසනා.
කතමා දිට්ඨිනියවසනා? වීසතිවත්ථුකා සක්කායදිට්ඨි …යප.… අයං
දිට්ඨිනියවසනා. 

පනුජ්ජ විඤ්ඤාණන්ති පුඤ්ඤාභිසඞ්ඛාරසෙ තං විඤ්ඤාණං, 
අපුඤ්ඤාභිසඞ්ඛාරසෙ තං විඤ්ඤාණං, ආයනඤ්ජාභිසඞ්ඛාරසෙ තං
විඤ්ඤාණං. එයතසු නන්දිඤ්ච නියවසනඤ්ච අභිසඞ්ඛාරසෙ තඤ්ච 
විඤ්ඤාණංනුජ්ජ පනුජ්ජනුද පනුද ජෙ පජෙ වියනොයදහි බයන්තීකයරොහි
අනභාවං යමහීති – එයතසුනන්දිඤ්චනියවසනඤ්චපනුජ්ජවිඤ්ඤාණං. 

භයවනතිට්ය ති. භවාතිද්යවභවා –කම්මභයවොචපටිසන්ධියකොච
පුනබ්භයවො. කතයමො කම්මභයවො? පුඤ්ඤාභිසඞ්ඛායරො
අපුඤ්ඤාභිසඞ්ඛායරොආයනඤ්ජාභිසඞ්ඛායරො – අයං කම්මභයවො. කතයමො
පටිසන්ධියකො පුනබ්භයවො? පටිසන්ධිකා රූපං යවදනා සඤ්ඤා සඞ්ඛාරා 

විඤ්ඤාණං–අයංපටිසන්ධියකොපුනබ්භයවො. භයවනතිට්ය ති නන්දිඤ්ච
නියවසනඤ්ච අභිසඞ්ඛාරසෙ තං විඤ්ඤාණඤ්ච කම්මභවඤ්ච
පටිසන්ධිකඤ්ච පුනබ්භවංපජෙන්යතොවියනොයදන්යතොබයන්තීකයරොන්යතො
අනභාවං යමන්යතොකම්මභයවන තිට්යඨයයපටිසන්ධියකපුනබ්භයවන
තිට්යඨයය න සන්තිට්යඨයයාති – පනුජ්ජ විඤ්ඤාණං භයව න තිට්යඨ.
යතනාෙභ වා– 

‘‘යංකිඤ්චිසම්පජානාසි, [යමත්තගූතිභ වා] 
උද්ධංඅයධොතිරියඤ්චාපිමජ්යඣ; 
එයතසු නන්දිඤ්ච නියවසනඤ්ච, පනුජ්ජ විඤ්ඤාණං භයව න 
තිට්යඨ’’ති. 

25. 

එවංවිහාරීසය ොඅප්පමත්ය ො, 
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භික්ඛු චරංහිත්වාමමාය ානි; 

ජාතිංජරංයසොකපරිද්දවඤ්ච, ඉයෙවවිද්වා පජයහෙයදුක්ඛං. 

එවංවිහාරී සය ොඅප්පමත්ය ොති. එවංවිහාරීති නන්දිඤ්චනියවසනඤ්ච
අභිසඞ්ඛාරසෙ තවිඤ්ඤාණඤ්ච කම්මභවඤ්ච පටිසන්ධිකඤ්ච පුනබ්භවං
පජෙන්යතොවියනොයදන්යතොබයන්තීකයරොන්යතොඅනභාවං යමන්යතොති–

එවංවිොරී. සය ොති චතූහි කාරයණහි සයතො – කායය
කායානුපස්සනාසතිපට්ඨානං භායවන්යතො…යප.… යසො වුධමච්චති සයතො. 

අප්පමත්ය ොති සක්කච්චකාරී සාතච්චකාරී අට්ඨිතකාරී අයනොලීනවුධමත්තී 
[අයනොලීනවුධමත්තියකො (ක.) මොනි. 14] අනික්ඛිත්තච්ඡන්යදො 
අනික්ඛිත්තධුයරො අප්පමත්යතො කුසයලසු ධම්යමසු – ‘‘කථාෙං [කදාෙං 
(සයා.)] අපරිපූරං වා සීලක්ඛන්ධං පරිපූයරයයං, පරිපූරං වා සීලක්ඛන්ධං 
තත්ථ තත්ථ පඤ්ඤාය අනුග් ණ්යෙයය’’න්ති යයො තත්ථ ඡන්යදො ච
වායායමො ච උස්සායෙො ච උස්යසොළ්හී ච අප්පටිවානී [අප්පටිවානි (ක.)
මොනි. 14] ච සති ච සම්පජඤ්ඤඤ්ච ආතප්පං පධානං අධිට්ඨානං
අනුයයොය ො අප්පමත්යතො අප්පමායදො කුසයලසු ධම්යමසු. ‘‘කථාෙං
අපරිපූරං වා සමාධික්ඛන්ධං…යප.… පඤ්ඤාක්ඛන්ධං…
විමුත්තික්ඛන්ධං… විමුත්තිඤාණදස්සනක්ඛන්ධං පරිපූයරයයං පරිපූරං වා
විමුත්තිඤාණදස්සනක්ඛන්ධංතත්ථතත්ථපඤ්ඤාය අනුග් ණ්යෙයය’’න්ති
යයොතත්ථඡන්යදොචවායායමොචඋස්සායෙොචඋස්යසොළ්හීච අප්පටිවානීච
සති ච සම්පජඤ්ඤඤ්ච ආතප්පං පධානං අධිට්ඨානං අනුයයොය ො
අප්පමත්යතො අප්පමායදො කුසයලසු ධම්යමසු. ‘‘කථාෙං අපරිඤ්ඤාතං වා
දුක්ඛං පරිජායනයයං, අප්පහීයන වා කියලයස පජයෙයයං, අභාවිතං වා
මග් ංභායවයයං, අසච්ඡිකතංවානියරොධංසච්ඡිකයරයය’’න්තියයොතත්ථ
ඡන්යදො ච වායායමො ච උස්සායෙො ච උස්යසොළ්හී ච අප්පටිවානී ච සති ච
සම්පජඤ්ඤඤ්ච ආතප්පං පධානං අධිට්ඨානං අනුයයොය ො අප්පමත්යතො
අප්පමායදොකුසයලසුධම්යමසූති–එවංවිොරීසයතො අප්පමත්යතො. 

භික්ඛු චරං හිත්වා මමාය ානීති. භික්ඛූති පුථුජ්ජනකලයාණයකො 
[කලයාණපුථුජ්ජයනො(සයා.), එවමීදියසසුඨායනසු] වාභික්ඛු යසක්යඛොවා

භික්ඛු. චරන්ති චරන්යතො විෙරන්යතො ඉරියන්යතො වත්යතන්යතො

පායලන්යතො යයපන්යතො යායපන්යතො. මමත් ාති ද්යව මමත්තා –
තණ්ොමමත්තඤ්චදිට්ඨිමමත්තඤ්ච…යප.…ඉදංතණ්ොමමත්තං…යප.…
ඉදං දිට්ඨිමමත්තං…තණ්ොමමත්තංපොයදිට්ඨිමමත්තංපටිනිස්සජ්ජිත්වා
මමත්යත ජහිත්වා චජිත්වා පජහිත්වා වියනොයදත්වා බයන්තීකරිත්වා
අනභාවං යමත්වාති– භික්ඛුචරංහිත්වාමමායිතානි. 

ජාතිං ජරංයසොකපරිද්දවඤ්ච, ඉයෙවවිද්වාපජයහෙයදුක්ඛන්ති. ජාතීති

යා යතසං යතසං සත්තානං…යප.… ජරන්ති යා යතසං යතසං

සත්තානං…යප.… යසොයකොති ඤාතිබයසයනන වා ඵුට්ඨස්ස…යප.… 

පරියදයවොති ඤාතිබයසයනන වා ඵුට්ඨස්ස…යප.… ඉොති ඉමස්සා
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දිට්ඨියා…යප.… ඉමස්මං මනුස්සයලොයක. විද්වාති විජ්ජා යතො ඤාණී

විභාවී යමධාවී. දුක්ඛන්ති ජාතිදුක්ඛං…යප.… යදොමනස්සුපායාසදුක්ඛං. 

ජාතිං ජරං යසොකපරිද්දවඤ්ච, ඉයෙව විද්වා පජයහෙය දුක්ඛන්ති 
විජ්ජා යතො ඤාණී විභාවී යමධාවී ඉයධව ජාතිඤ්ච ජරඤ්ච
යසොකපරිද්දවඤ්ච දුක්ඛඤ්ච පජයෙයය වියනොයදයය බයන්තීකයරයය
අනභාවං  යමයයාති – ජාතිං ජරං යසොකපරිද්දවඤ්ච, ඉයධව විද්වා
පජයෙයයදුක්ඛං.යතනාෙභ වා– 

‘‘එවංවිොරීසයතොඅප්පමත්යතො, භික්ඛුචරංහිත්වාමමායිතානි; 
ජාතිංජරංයසොකපරිද්දවඤ්ච, ඉයධවවිද්වාපජයෙයය දුක්ඛ’’න්ති. 

26. 

එ ාභිනන්දාමි වයචොමයහසියනො, සුකිත්ති ං යගො මනූපධීකං; 

අද්ොහිභගවාපහාසිදුක්ඛං,  ථාහිය  විදිය ොඑසෙම්යමො. 

එ ාභිනන්දාමි වයචො මයහසියනොති. එ න්ති තුය්ෙං වචනං බයප්පථං
යදසනං අනුසාසනං අනුසිට්ඨං නන්දාම අභිනන්දාම යමොදාම අනුයමොදාම

ඉච්ඡාම සාදියාම පත්ථයාම පිෙයාම අභිජප්පාම. මයහසියනොතිකිං මයෙසි
භ වා? මෙන්තං සීලක්ඛන්ධංඑසී යවසීපරියයසීතිමයෙසි…යප.…කෙං
නරාසයභොතිමයෙසීති–එතාභිනන්දාම වයචොමයෙසියනො. 

සුකිත්ති ංයගො මනූපධීකන්ති. සුකිත්ති න්තිසුකිත්තිතංසුආචික්ඛිතං
සුයදසිතං සුපඤ්ඤපිතං සුපට්ඨපිතං සුවිවරිතං සුවිභජිතං සුඋත්තානීකතං

සුපකාසිතන්ති –සුකිත්තිතං. යගො මනූපධීකන්තිඋපධීවුධමච්චන්තිකියලසා
චඛන්ධාචඅභිසඞ්ඛාරා ච.උපධිප්පොනංඋපධිවූපසමංඋපධිපටිනිස්සග් ං
උපධිපටිපස්සද්ධංඅමතං නිබ්බානන්ති–සුකිත්තිතංය ොතමනූපධීකං. 

අද්ො හිභගවාපහාසිදුක්ඛන්ති. අද්ොති එකංසවචනංනිස්සංසයවචනං
නික්කඞ්ඛාවචනං අද්යවජ්ඣවචනං අද්යවළ්ෙකවචනං නියරොධවචනං 

අප්පණකවචනං අවත්ථාපනවචනයමතං – අද්ධාති. භගවාති 

 ාරවාධිවචනයමතං…යප.… සච්ඡිකා පඤ්ඤත්ති, යදිදං භ වාති. පහාසි 

දුක්ඛන්ති ජාතිදුක්ඛං ජරාදුක්ඛං බයාධිදුක්ඛං මරණදුක්ඛං 
යසොකපරියදවදුක්ඛයදොමනස්සුපායාසදුක්ඛං පොසි පජහි වියනොයදසි
බයන්තීකයරොසිඅනභාවං  යමසීති–අද්ධාහිභ වාපොසිදුක්ඛං. 

 ථාහිය විදිය ොඑසෙම්යමොතිතථාහියත විදියතොතුලයතොතීරියතො
විභූයතො විභාවියතො එස ධම්යමොති – තථා හි යත විදියතො එස ධම්යමො. 
යතනාෙයසොබ්රාේමයණො– 

‘‘එතාභිනන්දාමවයචොමයෙසියනො, සුකිත්තිතංය ොතමනූපධීකං; 
අද්ධාහිභ වාපොසිදුක්ඛං, තථාහියතවිදියතොඑස ධම්යමො’’ති. 
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27. 

ය චාපිනූනප්පජයහෙුදුක්ඛං, යෙත්වංමුනී අට්ඨි ංඔවයදෙය; 

 ං  ං නමස්සාමි සයමච්ච නාග, අප්යපව මං භගවා අට්ඨි ං

ඔවයදෙය. 

ය  චාපිනූනප්පජයහෙුදුක්ඛන්ති. ය  චාපීතිඛත්තියාචබ්රාේමණාච

යවස්සාචසුද්දාච ෙට්ඨාචපබ්බජිතාච යදවාචමනුස්සාච. පජයහෙු

දුක්ඛන්ති ජාතිදුක්ඛං ජරාදුක්ඛං බයාධිදුක්ඛං මරණදුක්ඛං
යසොකපරියදවදුක්ඛයදොමනස්සුපායාසදුක්ඛං පජයෙයුං වියනොයදයුං
බයන්තීකයරයුංඅනභාවං යමයුන්ති–යතචාපි නූනප්පජයෙයුදුක්ඛං. 

යෙ ත්වං මුනී අට්ඨි ං ඔවයදෙයාති. යෙති ඛත්තියය ච බ්රාේමයණ ච

යවස්යසචසුද්යදච ෙට්යඨචපබ්බජියතචයදයවච මනුස්යසච. ත්වන්ති

භ වන්තංභණති. මුනීතියමොනංවුධමච්චතිඤාණං…යප.…සඞ් ජාලමතිච්ච

යසො මුනි. අට්ඨි ං ඔවයදෙයාති අට්ඨිතං ඔවයදයය සක්කච්චං ඔවයදයය 
අභිණ්ෙං ඔවයදයය පුනප්පුනං ඔවයදයය අනුසායසයයාති – යයත්වං මුනී
අට්ඨිතං ඔවයදයය. 

 ං  ං නමස්සාමි සයමච්ච නාගාති.  න්ති භ වන්තං භණති. 

නමස්සාමීති කායයන වා නමස්සාම, වාචාය වා නමස්සාම, චිත්යතන වා
නමස්සාම, අන්වත්ථපටිපත්තියා වානමස්සාම, ධම්මානුධම්මපටිපත්තියාවා
නමස්සාම, සක්කයරොම  රුංකයරොම [ රුකයරොම(සයා.)] මායනමපූයජම. 

සයමච්චාතිසයමච්චඅභිසයමච්චසමා න්ත්වාඅභිසමා න්ත්වා සම්මුඛාතං

නමස්සාම. නාගාති නාය ො ච භ වා ආගුං න කයරොතීති – නාය ො, න
 ච්ඡතීති – නාය ො, න ආ ච්ඡතීති – නාය ො. කථං භ වා ආගුං න
කයරොතීති – නාය ො? ආගු වුධමච්චති පාපකා අකුසලා ධම්මා සංකියලසිකා
යපොයනොභවිකාසදරාදුක්ඛවිපාකාආයතිං ජාතිජරාමරණියා. 

ආගුංනකයරොතිකිඤ්චියලොයක, [සභියාතිභ වා] 
සබ්බසංයයොය  [සබ්බයයොය  (ක.), සු. නි. 527] විසජ්ජ
බන්ධනානි; 
සබ්බත්ථනසජ්ජතීවිමුත්යතො, නාය ොතාදිපවුධමච්චයත තථත්තාති. 

එවං භ වාආගුංනකයරොතීති–නාය ො. 

කථං භ වා න  ච්ඡතීති – නාය ො. භ වා න ඡන්දා තිං  ච්ඡති, න 
යදොසා තිං  ච්ඡති, න යමොො තිං  ච්ඡති, න භයා තිං  ච්ඡති, න
රා වයසන  ච්ඡති, න යදොසවයසන  ච්ඡති, න යමොෙවයසන  ච්ඡති, න
මානවයසන ච්ඡති, නදිට්ඨිවයසන ච්ඡති, න උද්ධච්චවයසන ච්ඡති, න
විචිකිච්ඡාවයසන ච්ඡති, නඅනුසයවයසන ච්ඡති, න වග්ය හි ධම්යමහි
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යායතිනීයති [නියයති(සයා.ක.)] වුධමය්ෙතිසංෙරීයති.එවංභ වාන ච්ඡතීති
–නාය ො. 

කථං භ වා න ආ ච්ඡතීති – නාය ො. යසොතාපත්තිමග්ය න යය
කියලසා පහීනා යත කියලයස න පුයනති න පච්යචති න පච්චා ච්ඡති. 
සකදා ාමමග්ය න…යප.… අනා ාමමග්ය න… අරෙත්තමග්ය න යය
කියලසාපහීනායතකියලයසන පුයනතිනපච්යචතිනපච්චා ච්ඡති.එවං
භ වානආ ච්ඡතීතිනාය ොති–තංතං නමස්සාමසයමච්චනා . 

අප්යපව මං භගවා අට්ඨි ං ඔවයදෙයාති අප්යපව මං භ වා අට්ඨිතං
ඔවයදයය සක්කච්චං ඔවයදයය අභිණ්ෙං ඔවයදයය පුනප්පුනං ඔවයදයය
අනුසායසයයාති – අප්යපව මං භ වා අට්ඨිතං ඔවයදයය. යතනාෙ යසො 
බ්රාේමයණො– 

‘‘යත චාපිනූනප්පජයෙයුදුක්ඛං, යයත්වං මුනීඅට්ඨිතංඔවයදයය; 
තං තං නමස්සාම සයමච්ච නා , අප්යපව මං භ වා අට්ඨිතං
ඔවයදයයා’’ති. 

28. 

ෙංබ්රාහ්මණංයවදගුමාභිජඤ්ඤා, අකිඤ්චනංකාමභයව අසත් ං; 

අද්ොහියසොඔ මිමංඅ ාරි, තිණ්යණොචපාරං අඛිය ොඅකඞ්යඛො. 

ෙංබ්රාහ්මණංයවදගුමාභිජඤ්ඤාති. බ්රාහ්මයණොතිසත්තන්නංධම්මානං
බාහිතත්තා බ්රාේමයණො. සක්කායදිට්ඨි බාහිතා යෙොති, විචිකිච්ඡා බාහිතා
යෙොති, සීලබ්බතපරාමායසො බාහියතො යෙොති, රාය ො බාහියතො යෙොති, 
යදොයසොබාහියතොයෙොති, යමොයෙොබාහියතොයෙොති, මායනොබාහියතොයෙොති. 
බාහිතාස්ස යෙොන්ති පාපකා අකුසලා ධම්මා සංකියලසිකා යපොයනොභවිකා
සදරාදුක්ඛවිපාකා ආයතිංජාතිජරාමරණියා. 

බාහිත්වාසබ්බපාපකානි, [සභියාතිභ වා] 
විමයලොසාධුසමාහියතොඨිතත්යතො; 
සංසාරමතිච්ච යකවලී යසො, අසියතො [අනිස්සියතො (සයා.) සු. නි.
524] තාදිපවුධමච්චයතසබ්රේමා. 

යවදගූති යවයදො වුධමච්චති චතූසු මග්ය සු ඤාණං…යප.… සබ්බං

යවදමතිච්ච යවදගූ යසොති. අභිජඤ්ඤාති අභිජායනයය ආජායනයය
විජායනයය පටිවිජායනයය පටිවිජ්යඣයයාති – යං බ්රාේමණං
යවදගුමාභිජඤ්ඤා. 

අකිඤ්චනං කාමභයව අසත් න්ති. අකිඤ්චනන්ති රා කිඤ්චනං
යදොසකිඤ්චනං යමොෙකිඤ්චනං මානකිඤ්චනං දිට්ඨිකිඤ්චනං
කියලසකිඤ්චනං දුච්චරිතකිඤ්චනං, යස්යසයත කිඤ්චනා පහීනා
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සමුච්ඡින්නාවූපසන්තාපටිපස්සද්ධා අභබ්බුප්පත්තිකා ඤාණග්ගිනා දඩ්ඪා, 

යසොවුධමච්චතිඅකිඤ්චයනො. කාමාති උද්දානයතොද්යවකාමා–වත්ථුකාමාච
කියලසකාමා ච…යප.… ඉයම වුධමච්චන්ති වත්ථුකාමා…යප.… ඉයම

වුධමච්චන්තිකියලසකාමා. භවාතිද්යව භවා–කම්මභයවොචපටිසන්ධියකොච

පුනබ්භයවො …යප.…අයං පටිසන්ධියකොපුනබ්භයවො. අකිඤ්චනංකාමභයව

අසත් න්ති අකිඤ්චනං පුග් ලංකාමභයව ච අසත්තං අලග් ං අලග්ගිතං
අපලබුද්ධංනික්ඛන්තං නිස්සටංවිප්පමුත්තංවිසඤ්ඤුත්තංවිමරියාදිකයතන
යචතසාවිෙරන්තන්ති– අකිඤ්චනංකාමභයවඅසත්තං. 

අද්ො හි යසො ඔ මිමං අ ාරීති. අද්ොති එකංසවචනං…යප.…

අවත්ථාපනවචනයමතං – අද්ධාති. ඔ න්ති කායමොඝං භයවොඝං දිට්යඨොඝං

අවිජ්යජොඝං. අ ාරීතිඋත්තරිපතරිසමතික්කමවීතිවත්තයීති–අද්ධාහියසො 
ඔඝමමංඅතාරි. 

තිණ්යණො ච පාරං අඛිය ො අකඞ්යඛොති. තිණ්යණොති කායමොඝං
තිණ්යණො, භයවොඝංතිණ්යණො, දිට්යඨොඝංතිණ්යණො, අවිජ්යජොඝංතිණ්යණො, 
සංසාරපථංතිණ්යණොඋත්තිණ්යණොනිත්ථිණ්යණො [නිත්තිණ්යණො (සයා.)] 
අතික්කන්යතොසමතික්කන්යතොවීතිවත්යතො. යසොවුධමත්ථවායසො [වුධමට්ඨවායසො
(සයා.) මොනි. 6] චිණ්ණචරයණො  තද්යධො  තදියසො  තයකොටියකො
පාලතබ්රේමචරියයො උත්තමදිට්ඨිප්පත්යතො භාවිතමග්ය ො, පහීනකියලයසො
පටිවිද්ධාකුප්යපො සච්ඡිකතනියරොයධො. දුක්ඛං තස්ස පරිඤ්ඤාතං, සමුදයයො
පහීයනො, මග්ය ො භාවියතො, නියරොයධො සච්ඡිකයතො, අභිඤ්යඤයයං 
අභිඤ්ඤාතං, පරිඤ්යඤයයං පරිඤ්ඤාතං, පොතබ්බං පහීනං, භායවතබ්බං
භාවිතං, සච්ඡිකාතබ්බං සච්ඡිකතං. යසො උක්ඛිත්තපලයඝො
සංකිණ්ණපරික්යඛො අබ්බුළ්යෙසියකො නිරග් යළො අරියයො පන්නද්ධයජො
පන්නභායරො විසඤ්ඤුත්යතො පඤ්චඞ් විප්පහීයනො ඡළඞ් සමන්නා යතො
එකාරක්යඛො චතුරාපස්යසයනො පනුණ්ණපච්යචකසච්යචො 
[පණුන්නපච්යචකසච්යචො (ක.)] සමවයසට්යඨසයනො අනාවිලසඞ්කප්යපො 
පස්සද්ධකායසඞ්ඛායරො සුවිමුත්තචිත්යතො සුවිමුත්තපඤ්යඤො යකවලී
වුධමසිතවා උත්තමපුරියසො පරමපුරියසො පරමපත්තිප්පත්යතො. යසො යනව
ආචිනාති න අපචිනාති, අපචිනිත්වා ඨියතො. යනව පජෙති න උපාදියති, 
පජහිත්වාඨියතො.යනවවිසියනතින උස්සියනති, විසියනත්වාඨියතො.යනව
විධූයපති න සන්ධූයපති, විධූයපත්වා ඨියතො. අයසක්යඛන සීලක්ඛන්යධන
සමන්නා තත්තා ඨියතො. අයසක්යඛන සමාධික්ඛන්යධන…යප.… 
පඤ්ඤාක්ඛන්යධන… විමුත්තික්ඛන්යධන…
විමුත්තිඤාණදස්සනක්ඛන්යධන සමන්නා තත්තා ඨියතො. සච්චං
සම්පටිපාදයිත්වා [පටිපාදයිත්වා (සයා.)] ඨියතො. එජං සමතික්කමත්වා
ඨියතො.කියලසග්ගිංපරියාදියිත්වා ඨියතො.අපරි මනතායඨියතො.කථං [කටං
(සයා.) කාමසුත්තනිද්යදසට්ඨකථා ඔයලොයකතබ්බා] සමාදාය ඨියතො? 
විමුත්තිපටියසවනතාය ඨියතො. යමත්තාය පාරිසුද්ධියා ඨියතො. කරුණාය 
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…යප.… මුදිතාය… උයපක්ඛාය පාරිසුද්ධියා ඨියතො. අච්චන්තපාරිසුද්ධියා
ඨියතො. අතම්මයතාය [අකම්මඤ්ඤතාය (සයා.)] පාරිසුද්ධියා ඨියතො.
විමුත්තත්තා ඨියතො. සන්තුස්සිතත්තා ඨියතො. ඛන්ධපරියන්යත ඨියතො.
ධාතුපරියන්යත ඨියතො. ආයතනපරියන්යත ඨියතො.  තිපරියන්යත ඨියතො.
උපපත්තිපරියන්යත ඨියතො. පටිසන්ධිපරියන්යත ඨියතො. භවපරියන්යත
ඨියතො. සංසාරපරියන්යත ඨියතො. වට්ටපරියන්යත ඨියතො. අන්තිමභයව
ඨියතො. අන්තියමසමුස්සයයඨියතො.අන්තිමයදෙධයරොඅරො. 

තස්සායංපච්ඡිමයකොභයවො, චරියමොයංසමුස්සයයො; 
ජාතිමරණසංසායරො, නත්ථිතස්සපුනබ්භයවොති. 

තිණ්යණො ච පාරන්ති පාරං වුධමච්චති අමතං නිබ්බානං. යයො යසො
සබ්බසඞ්ඛාරසමයථො සබ්බූපධිපටිනිස්සග්ය ො තණ්ෙක්ඛයයො විරාය ො 
නියරොයධො නිබ්බානං. යසො පාර යතො පාරප්පත්යතො අන්ත යතො
අන්තප්පත්යතො යකොටි යතො යකොටිප්පත්යතො පරියන්ත යතො
පරියන්තප්පත්යතො යවොසාන යතො යවොසානප්පත්යතො තාණ යතො 
තාණප්පත්යතො යලණ යතො යලණප්පත්යතො සරණ යතො සරණප්පත්යතො
අභය යතො අභයප්පත්යතො අච්චුත යතො අච්චුතප්පත්යතො අමත යතො
අමතප්පත්යතො නිබ්බාන යතො නිබ්බානප්පත්යතො. යසො වුධමත්තවායසො
චිණ්ණචරයණො…යප.…ජාතිමරණසංසායරො, නත්ථිතස්සපුනබ්භයවොති–
තිණ්යණො චපාරං. 

අඛිය ොති රාය ො ඛියලො, යදොයසො ඛියලො, යමොයෙො ඛියලො, යකොයධො
ඛියලො, උපනායෙොඛියලො…යප.…සබ්බාකුසලාභිසඞ්ඛාරාඛිලා.යස්යසයත
ඛිලා පහීනා සමුච්ඡින්නා වූපසන්තා පටිපස්සද්ධා අභබ්බුප්පත්තිකා

ඤාණග්ගිනා දඩ්ඪා යසො වුධමච්චති අඛියලො. අකඞ්යඛොති දුක්යඛ කඞ්ඛා, 
දුක්ඛසමුදයය කඞ්ඛා, දුක්ඛනියරොයධ කඞ්ඛා, දුක්ඛනියරොධ ාමනියා
පටිපදායකඞ්ඛා, පුබ්බන්යත කඞ්ඛා, අපරන්යතකඞ්ඛා, පුබ්බන්තාපරන්යත
කඞ්ඛා, ඉදප්පච්චයතාපටිච්චසමුප්පන්යනසු ධම්යමසු කඞ්ඛා, යා එවරූපා
කඞ්ඛා කඞ්ඛායනා කඞ්ඛායිතත්තං විමති විචිකිච්ඡා ද්යවළ්ෙකං
ද්යවධාපයථො සංසයයො අයනකංසග් ායෙො ආසප්පනා පරිසප්පනා
අපරියයො ාෙනාඡම්භිතත්තංචිත්තස්ස මයනොවියලයඛො.යස්යසයතකඞ්ඛා
පහීනාසමුච්ඡින්නාවූපසන්තාපටිපස්සද්ධා අභබ්බුප්පත්තිකාඤාණග්ගිනා
දඩ්ඪා යසො වුධමච්චති අකඞ්යඛොති – තිණ්යණො ච පාරං අඛියලො අකඞ්යඛො.
යතනාෙභ වා– 

‘‘යංබ්රාේමණංයවදගුමාභිජඤ්ඤා, අකිඤ්චනංකාමභයවඅසත්තං; 
අද්ධා හි යසො ඔඝමමං අතාරි, තිණ්යණො ච පාරං අඛියලො 
අකඞ්යඛො’’ති. 

29. 



ඛුද්දකනිකායය චූළනිද්යදසපාළි පාරායනවග්ය ො 

75 

පටුන 

විද්වා චයෙොයවදගූනයරොඉෙ, භවාභයවසඞ්ගමිමං විසජ්ජ; 

යසොවී  ණ්යහොඅනීය ොනිරායසො, අ ාරියසො ජාතිජරන්තිබ්රමූි. 

විද්වා ච යෙො යවදගූනයරො ඉොති. විද්වාති විජ්ජා යතොඤාණී විභාවී

යමධාවී. යෙොති යයො යාදියසො…යප.… මනුස්යසො වා. යවදගූති යවදා
වුධමච්චන්ති චතූසු මග්ය සු ඤාණං පඤ්ඤා පඤ්ඤින්ද්රියං පඤ්ඤාබලං 
ධම්මවිචයසම්යබොජ්ඣඞ්ය ො වීමංසා විපස්සනා සම්මාදිට්ඨි 
[ඤාණං…යප.…සබ්බයවදමතිච්චයවදගූයසොති.(සයා.)පස්සමොනි. 81]. 
යතහියවයදහිජාතිජරාමරණස්ස අන්ත යතො අන්තප්පත්යතො යකොටි යතො 
යකොටිප්පත්යතො පරියන්ත යතො පරියන්තප්පත්යතො යවොසාන යතො
යවොසානප්පත්යතො තාණ යතො තාණප්පත්යතො යලණ යතො
යලණප්පත්යතො සරණ යතො සරණප්පත්යතො අභය යතො අභයප්පත්යතො 
අච්චුත යතො අච්චුතප්පත්යතො අමත යතො අමතප්පත්යතො නිබ්බාන යතො
නිබ්බානප්පත්යතො. යවදානං වා අන්ත යතොති යවදගූ, යවයදහි වා
අන්ත යතොති යවදගූ, සත්තන්නං වා ධම්මානං විදිතත්තා යවදගූ.
සක්කායදිට්ඨි විදිතා යෙොති, විචිකිච්ඡා…යප.… සීලබ්බතපරාමායසො… 
රාය ො…යදොයසො…යමොයෙො…මායනොවිදියතොයෙොති.විදිතාස්සයෙොන්ති
පාපකා අකුසලා ධම්මා සංකියලසිකා යපොයනොභවිකා සදරා දුක්ඛවිපාකා
ආයතිංජාතිජරාමරණියා. 

යවදානිවියචයයයකවලානි, [සභියාතිභ වා] 
සමණානංයානීධත්ථිබ්රාේමණානං; 
සබ්බයවදනාසුවීතරාය ො, සබ්බංයවදමතිච්චයවදගූයසො. 

නයරොති සත්යතොනයරො මානයවොයපොයසොපුග් යලොජීයවොජාගු [ජාතු

(සයා.)] ජන්තු ඉන්දගු [ඉන්දගූ (සයා.)] මනුයජො. ඉොති ඉමස්සා
දිට්ඨියා…යප.… ඉමස්මං මනුස්සයලොයකති – විද්වා ච යයො යවදගූනයරො
ඉධ. 

භවාභයව සඞ්ගමිමං විසජ්ජාති. භවාභයවති භවාභයව කම්මභයව
පුනබ්භයව කාමභයව, කම්මභයව කාමභයව පුනබ්භයව රූපභයව, 
කම්මභයව රූපභයව පුනබ්භයව අරූපභයව, කම්මභයව අරූපභයව
පුනබ්භයව පුනප්පුනභයව, පුනප්පුන තියා පුනප්පුනඋපපත්තියා

පුනප්පුනපටිසන්ධියා පුනප්පුනඅත්තභාවාභිනිබ්බත්තියා. සඞ්ගාති සත්ත
සඞ් ා – රා සඞ්ය ො, යදොසසඞ්ය ො, යමොෙසඞ්ය ො, මානසඞ්ය ො, 

දිට්ඨිසඞ්ය ො, කියලසසඞ්ය ො, දුච්චරිතසඞ්ය ො. විසජ්ජාති සඞ්ය 
යවොසජ්යජත්වා වා විසජ්ජ. අථ වා, සඞ්ය  බන්යධ විබන්යධ ආබන්යධ
ලග්ය ලග්ගියතපලබුද්යධ බන්ධයනයඵොටයිත්වා [යමොචයිත්වා(සයා.)] වා
විසජ්ජ.යථා යානංවාවය්ෙංවාරථංවාසකටංවාසන්දමානිකංවාසජ්ජං
විසජ්ජංකයරොන්ති වියකොයපන්ති–එවයමවයතසඞ්ය යවොසජ්යජත්වාවා
විසජ්ජ. අථ වා, සඞ්ය  බන්යධ විබන්යධ ආබන්යධ ලග්ය  ලග්ගියත
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පලබුද්යධ බන්ධයන යඵොටයිත්වා වා විසජ්ජාති – භවාභයව සඞ් මමං
විසජ්ජ. 

යසො වී  ණ්යහො අනීය ො නිරායසො, අ ාරි යසො ජාතිජරන්ති බ්රමූීති. 

 ණ්හාති රූපතණ්ො…යප.… ධම්මතණ්ො… යස්යසසා තණ්ො පහීනා
සමුච්ඡින්නාවූපසන්තාපටිපස්සද්ධා අභබ්බුප්පත්තිකාඤාණග්ගිනා දඩ්ඪා, 
යසො වුධමච්චති වීතතණ්යෙො වි තතණ්යෙො චත්තතණ්යෙො වන්තතණ්යෙො
මුත්තතණ්යෙොපහීනතණ්යෙොපටිනිස්සට්ඨතණ්යෙො වීතරාය ොචත්තරාය ො
පහීනරාය ො පටිනිස්සට්ඨරාය ො නිච්ඡායතො නිබ්බුයතො සීතිභූයතො
සුඛප්පටිසංයවදී බ්රේමභූයතන අත්තනා විෙරතීති – යසො වීතතණ්යෙො. 

අනීය ොතිරාය ොනීයඝො, යදොයසොනීයඝො, යමොයෙොනීයඝො, යකොයධො නීයඝො, 
උපනායෙො නීයඝො…යප.… සබ්බාකුසලාභිසඞ්ඛාරා නීඝා. යස්යසයත නීඝා
පහීනා සමුච්ඡින්නාවූපසන්තාපටිපස්සද්ධාඅභබ්බුප්පත්තිකාඤාණග්ගිනා

දඩ්ඪා, යසො වුධමච්චතිඅනීයඝො. නිරායසොතිආසාවුධමච්චතිතණ්ො.යයොරාය ො 
සාරාය ො…යප.…අභිජ්ඣායලොයභොඅකුසලමූලං.යස්යසසාආසාතණ්ො
පහීනාසමුච්ඡින්නා වූපසන්තාපටිපස්සද්ධාඅභබ්බුප්පත්තිකාඤාණග්ගිනා

දඩ්ඪා, යසො වුධමච්චති නිරායසො. ජාතීති යා යතසං යතසං සත්තානං…යප.…

ආයතනානං පටිලායභො. ජරාති යා යතසං යතසං සත්තානං …යප.…

ඉන්ද්රියානං පරිපායකො. අයං වුධමච්චති ජරා. යසො වී  ණ්යහො අනීය ො

නිරායසො, අ ාරියසොජාතිජරන්තිබ්රූමීතියයොයසො වීතතණ්යෙොඅනීයඝොච
නිරායසො ච, යසො යඛො ජාතිජරාමරණං අතරි උත්තරි පතරි සමතික්කම 
වීතිවත්තයීති බ්රූම ආචික්ඛාම යදයසම පඤ්ඤයපම පට්ඨයපම විවරාම
විභජාම උත්තානීකයරොම පකායසමීති – යසො වීතතණ්යෙො අනීයඝො
නිරායසො, අතාරියසො ජාතිජරන්තිබූ්රම.යතනාෙභ වා– 

‘‘විද්වාචයයොයවදගූනයරොඉධ, භවාභයවසඞ් මමංවිසජ්ජ; 
යසො වීතතණ්යෙො අනීයඝො නිරායසො, අතාරි යසො ජාතිජරන්ති 
බූ්රමී’’ති. 

සෙ  ාථාපරියයොසානා…යප.… සත්ථා යම, භන්යත භ වා, 
සාවයකොෙමස්මීති. 

යමත්තගූමාණවපුච්ඡානිද්යදයසොචතුත්යථො. 

5. යධොතකමාණවපුච්ඡානිද්යදයසො 
30. 

පුච්ඡාමි  ංභගවාබ්රූහියම ං, [ඉච්චාෙස්මා යෙො යකො] 

වාචාභිකඞ්ඛාමිමයහසිතුය්හං; 

 වසුත්වානනිග්ය ොසං, සික්යඛ නිබ්බානමත් යනො.  
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පුච්ඡාමතංභ වාබ්රූහියමතන්ති. පුච්ඡාමීතිතිස්යසොපුච්ඡා –අදිට්ඨයජොතනා

පුච්ඡා , දිට්ඨසංසන්දනාපුච්ඡා, විමතිච්යඡදනාපුච්ඡා …යප…. ඉමාතිස්යසො

පුච්ඡා …යප….  නිබ්බානපුච්ඡා. පුච්ඡාම තන්ති පුච්ඡාම තං යාචාම තං 

අජ්යඣසාම තං පසායදම තං, කථයස්සු යමති –පුච්ඡාම තං.  භ වාති

 ාරවාධිවචනයමතං …යප …. සච්ඡිකා පඤ්ඤත්ති, යදිදං භ වාති. බූ්රහි

යමතන්තිබ්රහූිආචික්ඛාහියදයසහිපඤ්ඤයපහි පට්ඨයපහිවිවරාහිවිභජාහි

උත්තානීකයරොහිපකායසහීති –පුච්ඡාමතංභ වාබ්රූහි  යමතං. 

ඉච්චාෙස්මා යෙො යකොති. ඉච්චාති පදසන්ධි…යප.… ආෙස්මාති
පියවචනං  රුවචනං ස ාරවසප්පතිස්සාධිවචනයමතං ආයස්මාති. 

යෙො යකොති තස්ස බ්රාේමණස්ස නාමං සඞ්ඛා සමඤ්ඤා පඤ්ඤත්ති
යවොොයරො නාමංනාමකම්මංනාමයධයයංනිරුත්තිබයඤ්ජනංඅභිලායපොති
–ඉච්චායස්මා යධොතයකො. 

වාචාභිකඞ්ඛාමි මයහසි තුය්හන්ති තුය්ෙං වචනං බයප්පථං යදසනං
අනුසාසනං අනුසිට්ඨං කඞ්ඛාම අභිකඞ්ඛාම ඉච්ඡාම සාදියාම පත්ථයාම

පිෙයාමඅභිජප්පාම. මයහසීතිකිංමයෙසි භ වා? මෙන්තංසීලක්ඛන්ධං එසී
 යවසී පරියයසීති මයෙසි…යප.… කෙං නරාසයභොති මයෙසීති –
වාචාභිකඞ්ඛාමමයෙසිතුය්ෙං. 

 වසුත්වානනිග්ය ොසන්තිතුය්ෙංවචනං බයප්පථංයදසනංඅනුසාසනං
අනුසිට්ඨංසුත්වාසුණිත්වාඋග් යෙත්වාඋපධාරයිත්වා උපලක්ඛයිත්වාති–
තවසුත්වානනිග්යඝොසං. 

සික්යඛනිබ්බානමත් යනොති. සික්ඛාතිතිස්යසොසික්ඛා–අධිසීලසික්ඛා, 
අධිචිත්තසික්ඛා, අධිපඤ්ඤාසික්ඛා…යප.… අයං අධිපඤ්ඤාසික්ඛා. 

නිබ්බානමත් යනොති අත්තයනො රා ස්ස නිබ්බාපනාය, යදොසස්ස 
නිබ්බාපනාය, යමොෙස්සනිබ්බාපනාය, යකොධස්සනිබ්බාපනාය, උපනාෙස්ස
නිබ්බාපනාය…යප.… සබ්බාකුසලාභිසඞ්ඛාරානං සමාය උපසමාය
වූපසමාය නිබ්බාපනාය පටිනිස්සග් ාය පටිපස්සද්ධියා අධිසීලම්පි
සික්යඛයය, අධිචිත්තම්පිසික්යඛයය, අධිපඤ්ඤම්පිසික්යඛයය.ඉමාතිස්යසො
සික්ඛායයො ආවජ්ජන්යතො සික්යඛයය, ජානන්යතො සික්යඛයය, පස්සන්යතො
සික්යඛයය, පච්චයවක්ඛන්යතො සික්යඛයය, චිත්තං පදෙන්යතො සික්යඛයය, 
සද්ධාය අධිමුච්චන්යතො සික්යඛයය, වීරියං පග් ණ්ෙන්යතො සික්යඛයය, 
සතිං උපට්ඨයපන්යතො සික්යඛයය, චිත්තං සමාදෙන්යතො සික්යඛයය, 
පඤ්ඤාය පජානන්යතො සික්යඛයය, අභිඤ්යඤයයං අභිජානන්යතො
සික්යඛයය, පරිඤ්යඤයයං පරිජානන්යතො සික්යඛයය, පොතබ්බං
පජෙන්යතො සික්යඛයය, භායවතබ්බං භායවන්යතො සික්යඛයය, 
සච්ඡිකාතබ්බං සච්ඡිකයරොන්යතො සික්යඛයය, ආචයරයය සමාචයරයය
සමාදාය වත්යතයයාති – සික්යඛ නිබ්බානමත්තයනො. යතනාෙ යසො 
බ්රාේමයණො– 
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‘‘පුච්ඡාමතංභ වාබ්රූහියමතං, [ඉච්චායස්මායධොතයකො] 
වාචාභිකඞ්ඛාමමයෙසිතුය්ෙං; 
තවසුත්වානනිග්යඝොසං, සික්යඛනිබ්බානමත්තයනො’’ති. 

31. 

ය නහා ප්පං කයරොහි, [යෙො කාතිභගවා] 

ඉයෙවනිපයකොසය ො; 

ඉය ොසුත්වානනිග්ය ොසං, සික්යඛ නිබ්බානමත් යනො.  

ය නහා ප්පං කයරොහීති ආතප්පං කයරොහි, උස්සාෙං කයරොහි, 
උස්යසොළ්හිංකයරොහි, ථාමංකයරොහි, ධිතිංකයරොහි, වීරියංකයරොහි, ඡන්දං
ජයනහි සඤ්ජයනහි උපට්ඨයපහි සමුට්ඨයපහි නිබ්බත්යතහි
අභිනිබ්බත්යතහීති– යතනොතප්පංකයරොහි. 

යෙො කාති භ වා තං බ්රාේමණං නායමන ආලපති. භගවාති
 ාරවාධිවචනයමතං…යප.… සච්ඡිකා පඤ්ඤත්ති, යදිදං භ වාති –
යධොතකාතිභ වා. 

ඉයෙව නිපයකො සය ොති. ඉොති ඉමස්සා දිට්ඨියා ඉමස්සා ඛන්තියා
ඉමස්සාරුචියා ඉමස්මංආදායයඉමස්මං ධම්යමඉමස්මං විනයයඉමස්මං
ධම්මවිනයයඉමස්මං පාවචයනඉමස්මංබ්රේමචරියයඉමස්මංසත්ථුසාසයන

ඉමස්මං අත්තභායව ඉමස්මං මනුස්සයලොයක. නිපයකොති නිපයකො

පණ්ඩියතො පඤ්ඤවා බුද්ධිමා ඤාණී විභාවී යමධාවී. සය ොති චතූහි 
කාරයණහි සයතො – කායය කායානුපස්සනාසතිපට්ඨානං භායවන්යතො
සයතො…යප.…යසොවුධමච්චතිසයතොති – ඉයධවනිපයකොසයතො. 

ඉය ො සුත්වානනිග්ය ොසන්ති ඉයතො මය්ෙං වචනං බයප්පථං යදසනං 
අනුසාසනං අනුසිට්ඨං සුත්වා සුණිත්වා උග් ණ්හිත්වා උපධාරයිත්වා 
උපලක්ඛයිත්වාති–ඉයතොසුත්වානනිග්යඝොසං. 

සික්යඛනිබ්බානමත් යනොති. සික්ඛාතිතිස්යසොසික්ඛා–අධිසීලසික්ඛා, 
අධිචිත්තසික්ඛා, අධිපඤ්ඤාසික්ඛා…යප.… අයං අධිපඤ්ඤාසික්ඛා. 

නිබ්බානමත් යනොති අත්තයනො රා ස්ස නිබ්බාපනාය, යදොසස්ස 
නිබ්බාපනාය, යමොෙස්සනිබ්බාපනාය, යකොධස්සනිබ්බාපනාය, උපනාෙස්ස 
නිබ්බාපනාය…යප.… සබ්බාකුසලාභිසඞ්ඛාරානං සමාය උපසමාය
වූපසමාය නිබ්බාපනාය පටිනිස්සග් ාය පටිපස්සද්ධියා අධිසීලම්පි
සික්යඛයය, අධිචිත්තම්පි සික්යඛයය, අධිපඤ්ඤම්පිසික්යඛයය.ඉමාතිස්යසො
සික්ඛායයො ආවජ්ජන්යතො සික්යඛයය, ජානන්යතො සික්යඛයය…යප.…
සච්ඡිකාතබ්බං සච්ඡිකයරොන්යතො සික්යඛයය, ආචයරයය සමාචයරයය
සමාදායවත්යතයයාති– සික්යඛනිබ්බානමත්තයනො.යතනාෙභ වා– 
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‘‘යතනොතප්පංකයරොහි, [යධොතකාතිභ වා] 
ඉයධවනිපයකොසයතො; 
ඉයතොසුත්වානනිග්යඝොසං, සික්යඛනිබ්බානමත්තයනො’’ති. 

32. 

පස්සාමහංයදවමනුස්සය ොයක, අකිඤ්චනං බ්රාහ්මණමිරිෙමානං; 

 ං ංනමස්සාමිසමන් චක්ඛු, පමුඤ්චමං සක්කකථංකථාහි. 

පස්සාමහංයදවමනුස්සය ොයකති. යදවාතිතයයොයදවා–සම්මුතියදවා, 
උපපත්තියදවා, විසුද්ධියදවා. කතයම සම්මුතියදවා? සම්මුතියදවා වුධමච්චන්ති
රාජායනොචරාජකුමාරාචයදවියයොච.ඉයම වුධමච්චන්තිසම්මුතියදවා.කතයම
උපපත්තියදවා? උපපත්තියදවා වුධමච්චන්ති චාතුමොරාජිකා යදවා තාවතිංසා
යදවායාමායදවාතුසිතායදවානිම්මානරතීයදවා පරනිම්මතවසවත්තීයදවා
බ්රේමකායිකායදවායයචයදවාතදුත්තරි [තතු්රපරි (සයා.)]. ඉයමවුධමච්චන්ති
උපපත්තියදවා.කතයම විසුද්ධියදවා? විසුද්ධියදවාවුධමච්චන්තිතථා තසාවකා
අරෙන්යතො ඛීණාසවා යය ච පච්යචකබුද්ධා. ඉයම වුධමච්චන්ති විසුද්ධියදවා.
භ වාසම්මුතියදවානඤ්ච උපපත්තියදවානඤ්චවිසුද්ධියදවානඤ්චයදයවොච
අතියදයවො ච යදවාතියදයවො ච සීෙසීයෙො නා නාය ො  ණි ණී මුනිමුනී

රාජරාජා. පස්සාමහං යදවමනුස්සය ොයකතිමනුස්සයලොයකයදවං පස්සාම
අතියදවං පස්සාම යදවාතියදවං පස්සාම දක්ඛාම ඔයලොයකම නිජ්ඣායාම
උපපරික්ඛාමීති–පස්සාමෙං යදවමනුස්සයලොයක. 

ආකිඤ්චනං බ්රාහ්මණමිරිෙමානන්ති. අකිඤ්චනන්ති රා කිඤ්චනං
යදොසකිඤ්චනං යමොෙකිඤ්චනං මානකිඤ්චනං දිට්ඨිකිඤ්චනං
කියලසකිඤ්චනං දුච්චරිතකිඤ්චනං, යත කිඤ්චනා බුද්ධස්ස භ වයතො
පහීනා උච්ඡින්නමූලා තාලාවත්ථුකතා අනභාවංකතා ආයතිං

අනුප්පාදධම්මා, තස්මා බුද්යධො අකිඤ්චයනො. බ්රාහ්මයණොති භ වා 
සත්තන්නං ධම්මානං බාහිතත්තා බ්රාේමයණො – සක්කායදිට්ඨි බාහිතා
යෙොති, විචිකිච්ඡා බාහිතා යෙොති, සීලබ්බතපරාමායසො බාහියතො යෙොති, 
රාය ොබාහියතොයෙොති, යදොයසො බාහියතො යෙොති, යමොයෙොබාහියතොයෙොති, 
මායනො බාහියතො යෙොති, බාහිතාස්ස යෙොන්ති පාපකා අකුසලා ධම්මා
සංකියලසිකායපොයනොභවිකාසදරාදුක්ඛවිපාකාආයතිං ජාතිජරාමරණියා. 

බාහිත්වාසබ්බපාපකානි, [සභියාතිභ වා] 
විමයලොසාධුසමාහියතොඨිතත්යතො; 
සංසාරමතිච්චයකවලීයසො, අසියතොතාදිපවුධමච්චයතස බ්රේමාති. 

ඉරිෙමානන්ති චරන්තං විෙරන්තං ඉරියන්තං වත්යතන්තං පායලන්තං
යයපන්තංයායපන්තන්ති–අකිඤ්චනං බ්රාේමණමරියමානං. 
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 ං ංනමස්සාමිසමන් චක්ඛූති.  න්තිභ වන්තංභණති. නමස්සාමීති
කායයන වා නමස්සාම, වාචාය වා නමස්සාම, චිත්යතන වා නමස්සාම, 
අන්වත්ථපටිපත්තියාවා නමස්සාම, ධම්මානුධම්මපටිපත්තියාවානමස්සාම

සක්කයරොම  රුං කයරොම මායනම පූයජම. සමන් චක්ඛූති සමන්තචක්ඛු
වුධමච්චති සබ්බඤ්ඤුතඤාණං. භ වා සබ්බඤ්ඤුතඤායණන උයපයතො
සමුයපයතො උපා යතො සමුපා යතො උපපන්යනො සමුපපන්යනො
සමන්නා යතො. 

‘‘නතස්සඅද්දිට්ඨමධත්ථි [අදිට්ඨමධත්ථි (සයා.ක.)මොනි.156] 
කිඤ්චි, අයථො අවිඤ්ඤාතමජානිතබ්බං; 
සබ්බං අභිඤ්ඤාසි යදත්ථි යනයයං, තථා යතො යතන 
සමන්තචක්ඛූ’’ති. 

තංතංනමස්සාමසමන්තචක්ඛු. 

පමුඤ්ච මං සක්කකථංකථාහීති. සක්කාතිසක්යකො භ වා සකයකුලා
පබ්බජියතොතිපිසක්යකො. අථවා, අඩ්යඪො [අද්යධො (සයා.ක.)] මෙද්ධයනො
ධනවාතිපි සක්යකො. තස්සිමානි ධනානි, යසයයථිදං – සද්ධාධනං සීලධනං
හිරිධනං ඔත්තප්පධනං සුතධනං චා ධනං පඤ්ඤාධනං සතිපට්ඨානධනං
සම්මප්පධානධනං ඉද්ධිපාදධනං ඉන්ද්රියධනං බලධනං යබොජ්ඣඞ් ධනං
මග් ධනං ඵලධනං නිබ්බානධනං. ඉයමහි අයනකවියධහි ධනරතයනහි
අඩ්යඪො මෙද්ධයනො ධනවාතිපි සක්යකො. අථ වා, සක්යකො පහු විසවී
අලමත්යතො සූයරො වීයරො වික්කන්යතො අභීරූ අච්ඡම්භී අනුත්රාසී අපලායී
පහීනභයයභරයවො වි තයලොමෙංයසොතිපි සක්යකො. කථංකථා වුධමච්චති
විචිකිච්ඡා. දුක්යඛ කඞ්ඛා, දුක්ඛසමුදයය කඞ්ඛා, දුක්ඛනියරොයධ කඞ්ඛා, 
දුක්ඛනියරොධ ාමනියා පටිපදාය කඞ්ඛා, පුබ්බන්යත කඞ්ඛා, අපරන්යත
කඞ්ඛා, පුබ්බන්තාපරන්යත කඞ්ඛා, ඉදප්පච්චයතාපටිච්චසමුප්පන්යනසු
ධම්යමසු කඞ්ඛා. යා එවරූපා කඞ්ඛා කඞ්ඛායනා කඞ්ඛායිතත්තං විමති
විචිකිච්ඡාද්යවළ්ෙකංද්යවධාපයථොසංසයයොඅයනකංසග් ායෙො ආසප්පනා

පරිසප්පනාඅපරියයො ාෙනාඡම්භිතත්තංචිත්තස්සමයනොවියලයඛො. පමුඤ්ච

මංසක්කකථංකථාහීතිමුඤ්චමංපමුඤ්චමංයමොයචහිමං පයමොයචහිමං
උද්ධරමංසමුද්ධරමං වුධමට්ඨායපහිමං කථංකථාසල්ලයතොති–පමුඤ්චමං
සක්කකථංකථාහි.යතනාෙයසොබ්රාේමයණො– 

‘‘පස්සාමෙංයදවමනුස්සයලොයක, අකිඤ්චනංබ්රාේමණමරියමානං; 
තංතංනමස්සාමසමන්තචක්ඛු, පමුඤ්චමංසක්ක කථංකථාහී’’ති. 

33. 

නාහංසහිස්සාමිපයමොචනාෙ, කථංකථිංයෙො කකඤ්චි ය ොයක; 

ෙම්මඤ්චයසට් ංආජානමායනො, එවංතුවංඔ මිමං  යරසි. 
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නාහං සහිස්සාමි [සමීොම (ක.)] පයමොචනාොති නාෙං තං සක්යකොම
මුඤ්චිතුං පමුඤ්චිතුං යමොයචතුං පයමොයචතුං උද්ධරිතුං සමුද්ධරිතුං 
උට්ඨායපතුං සමුට්ඨායපතුංකථංකථාසල්ලයතොති. එවම්පිනාෙං සහිස්සාම
පයමොචනාය. අථ වා, න ඊොම න සමීොම න උස්සොම න වායමාම න
උස්සාෙං කයරොම න උස්යසොළ්හිං කයරොම න ථාමං කයරොම න ධිතිං
කයරොමනවීරියංකයරොමනඡන්දංජයනමනසඤ්ජයනමන නිබ්බත්යතම
න අභිනිබ්බත්යතම අස්සද්යධ පුග් යල අච්ඡන්දියක කුසීයත හීනවීරියය
අප්පටිපජ්ජමායනධම්මයදසනායාති. එවම්පිනාෙං සහිස්සාමපයමොචනාය.
අථ වා, නත්ථඤ්යඤො යකොචි යමොයචතා. යත යදි යමොයචයුං සයකන
ථායමනසයකන බයලනසයකනවීරියයනසයකනපරක්කයමනසයකන
පුරිසථායමන සයකන පුරිසබයලන සයකන පුරිසවීරියයන සයකන
පුරිසපරක්කයමන අත්තනා සම්මාපටිපදං අනුයලොමපටිපදං
අපච්චනීකපටිපදං අන්වත්ථපටිපදං ධම්මානුධම්මපටිපදං පටිපජ්ජමානා
යමොයචයුන්ති.එවම්පිනාෙංසහිස්සාම පයමොචනාය. 

වුධමත්තඤ්යෙතංභ වතා–‘‘යසොවත, චුන්ද, අත්තනාපලපපලපන්යනො 
පරංපලපපලපන්නංඋද්ධරිස්සතීතියනතංඨානංවිජ්ජති.යසොවත, චුන්ද, 
අත්තනා අදන්යතො අවිනීයතො අපරිනිබ්බුයතො පරං දයමස්සති වියනස්සති 
පරිනිබ්බායපස්සතීති යනතං ඨානං විජ්ජතීති. එවම්පි නාෙං සහිස්සාම
පයමොචනාය. 

වුධමත්තඤ්යෙතංභ වතා– 

‘‘අත්තනාහි [අත්තනාව (බහූසු)ධ.ප. 165] කතංපාපං, අත්තනා
සංකිලස්සති; 
අත්තනාඅකතංපාපං, අත්තනාවවිසුජ්ඣති; 
සුද්ධිඅසුද්ධිපච්චත්තං, නාඤ්යඤොඅඤ්ඤංවියසොධයය’’ති. 

එවම්පිනාෙංසහිස්සාමපයමොචනාය. 

වුධමත්තඤ්යෙතං භ වතා – ‘‘එවයමව යඛො, බ්රාේමණ, තිට්ඨයතව 
නිබ්බානංතිට්ඨතිනිබ්බාන ාමමග්ය ොතිට්ඨාමෙංසමාදයපතා, අථචපන
මම සාවකා මයා එවං ඔවදියමානා එවං අනුසාසියමානා අප්යපකච්යච
අච්චන්තනිට්ඨං නිබ්බානං ආරායධන්ති එකච්යච නාරායධන්තීති. එත්ථ
කයාෙං, බ්රාේමණ කයරොම? මග් ක්ඛායී, බ්රාේමණ, තථා යතො. මග් ං
බුද්යධොආචික්ඛති. අත්තනා පටිපජ්ජමානා මුච්යචයුන්ති [මුඤ්යචයුන්ති
(සයා.)]. එවම්පි නාෙංසහිස්සාමපයමොචනාය’’. 

කථංකථිං යෙො කකඤ්චිය ොයකතිකථංකථිංපුග් ලංසකඞ්ඛංසඛිලං

සද්යවළ්ෙකං සවිචිකිච්ඡං. කඤ්චීති කඤ්චි ඛත්තියං වා බ්රාේමණං වා 
යවස්සං වා සුද්දං වා  ෙට්ඨං වා පබ්බජිතං වා යදවං වා මනුස්සං වා. 



ඛුද්දකනිකායය චූළනිද්යදසපාළි පාරායනවග්ය ො 

82 

පටුන 

ය ොයකතිඅපායයලොයක…යප.…ආයතනයලොයකති–කථංකථිංයධොතක
කඤ්චියලොයක. 

ෙම්මඤ්ච යසට් ං ආජානමායනොති ධම්මං යසට්ඨං වුධමච්චති අමතං
නිබ්බානං. යයො යසො සබ්බසඞ්ඛාරසමයථො සබ්බූපධිපටිනිස්සග්ය ො 

තණ්ෙක්ඛයයො විරාය ො නියරොයධො නිබ්බානං. යසට් න්ති අග් ං යසට්ඨං
වියසට්ඨං පායමොක්ඛං උත්තමං පවරං ධම්මං ආජානමායනො විජානමායනො
පටිවිජානමායනො පටිවිජ්ඣමායනොති–ධම්මඤ්චයසට්ඨංආජානමායනො. 

එවං තුවං ඔ මිමං  යරසීති එවං කායමොඝං භයවොඝං දිට්යඨොඝං
අවිජ්යජොඝං තයරයයාසි උත්තයරයයාසි පතයරයයාසි සමතික්කයමයයාසි
වීතිවත්යතයයාසීති– එවංතුවංඔඝමමංතයරසි.යතනාෙභ වා– 

‘‘නාෙං සහිස්සාමපයමොචනාය, කථංකථිංයධොතක කඤ්චියලොයක; 
ධම්මඤ්චයසට්ඨංආජානමායනො, එවංතුවංඔඝමමංතයරසී’’ති. 

34. 

අනුසාසබ්රහ්යමකරුණාෙමායනො, වියවකෙම්මංෙමහං විජඤ්ඤං; 

ෙථාහං ආකායසොව [ආකායසො ච (සයා.)] අබයාපජ්ජමායනො 

[අබයාපජ්ඣමායනො (සයා.)], ඉයෙවසන්ය ොඅසිය ොචයරෙයං. 

අනුසාසබ්රහ්යමකරුණාෙමායනොතිඅනුසාස බ්රේයමඅනුග් ණ්ෙබ්රේයම

අනුකම්පබ්රේයමති–අනුසාසබ්රේයම. කරුණාෙමායනොතිකරුණායමායනො
අනුදයමායනො [අනුද්දයමායනො (බහූසු)] අනුරක්ඛමායනො
අනුග් ණ්ෙමායනො අනුකම්පමායනොති–අනුසාසබ්රේයමකරුණායමායනො. 

වියවකෙම්මං ෙමහං විජඤ්ඤන්ති වියවකධම්මං වුධමච්චති අමතං
නිබ්බානං. යයො යසො සබ්බසඞ්ඛාරසමයථො සබ්බූපධිපටිනිස්සග්ය ො

තණ්ෙක්ඛයයො විරාය ො නියරොයධො නිබ්බානං. ෙමහං විජඤ්ඤන්ති යමෙං
ජායනයයං ආජායනයයං විජායනයයං පටිවිජායනයයං පටිවිජ්යඣයයං
අධි ච්යඡයයං ඵස්යසයයං සච්ඡිකයරයයන්ති – වියවකධම්මං යමෙං
විජඤ්ඤං. 

ෙථාහං ආකායසොව අබයාපජ්ජමායනොති යථා ආකායසො න පජ්ජති න
 ණ්ෙති [නත්ථි…සයා.…යපොත්ථයක] න බජ්ඣතිනපලබජ්ඣති, එවං
අපජ්ජමායනොඅ ණ්ෙමායනොඅබජ්ඣමායනොඅපලබජ්ඣමායනොති– එවම්පි
ආකායසොව අබයාපජ්ජමායනො. යථා ආකායසො න රජ්ජති ලාඛාය වා
ෙලද්දියා [ෙලද්යදන(සයා.)] වානීලයා [නීයලන (සයා.)] වාමඤ්යජට්ඨාය
වා එවං අරජ්ජමායනො අදුස්සමායනො අමුය්ෙමායනො අකිලස්සමායනොති 
[අකිලයමායනො (සයා.)] – එවම්පි ආකායසොව අබයාපජ්ජමායනො. යථා
ආකායසො න කුප්පති න බයාපජ්ජති න පතිලීයති [පතිට්ඨියති (ක.)] න
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පටිෙඤ්ඤති, එවං අකුප්පමායනො අබයාපජ්ජමායනො අප්පතිලීයමායනො
අප්පටිෙඤ්ඤමායනො අප්පටිෙතමායනොති – එවම්පි ආකායසොව
අබයාපජ්ජමායනො. 

ඉයෙව සන්ය ො අසිය ො චයරෙයන්ති. ඉයෙව සන්ය ොති ඉයධව
සන්යතො ඉයධව සමායනො ඉයධව නිසින්යනො සමායනො ඉමස්මංයයව
ආසයනනිසින්යනොසමායනොඉමස්සායයවපරිසායනිසින්යනොසමායනොති, 
එවම්පි– ඉයධවසන්යතො.අථවා, ඉයධවසන්යතොඋපසන්යතොවූපසන්යතො

නිබ්බුයතො පටිප්පස්සද්යධොති, එවම්පි – ඉයධව සන්යතො. අසිය ොති ද්යව
නිස්සයා – තණ්ොනිස්සයයො ච දිට්ඨිනිස්සයයො ච…යප.… අයං
තණ්ොනිස්සයයො…යප.… අයං දිට්ඨිනිස්සයයො… තණ්ොනිස්සයං පොය
දිට්ඨිනිස්සයං පටිනිස්සජ්ජිත්වා චක්ඛුං අනිස්සියතො, යසොතං අනිස්සියතො, 
ඝානංඅනිස්සියතො, ජිව්ෙංඅනිස්සියතො, කායං අනිස්සියතො, මනංඅනිස්සියතො, 
රූයප… සද්යද…  න්යධ … රයස… යඵොට්ඨබ්යබ… ධම්යම… කුලං…
 ණං… ආවාසං… ලාභං… යසං… පසංසං… සුඛං… චීවරං… 
පිණ්ඩපාතං… යසනාසනං… ගිලානපච්චයයභසජ්ජපරික්ඛාරං…
කාමධාතුං… රූපධාතුං… අරූපධාතුං… කාමභවං… රූපභවං…
අරූපභවං… සඤ්ඤාභවං… අසඤ්ඤාභවං…
යනවසඤ්ඤානාසඤ්ඤාභවං… එකයවොකාරභවං… චතුයවොකාරභවං…
පඤ්චයවොකාරභවං… අතීතං… අනා තං… පච්චුප්පන්නං… 
දිට්ඨසුතමුතවිඤ්ඤාතබ්යබ [දිට්ඨං, සුතං, මුතං, විඤ්ඤාතං, සබ්යබ.මොනි.
46 පස්සිතබ්බං] ධම්යම අසියතො අනිස්සියතො අනල්ලීයනො අනුප යතො 
අනජ්යඣොසියතො අනධිමුත්යතො නික්ඛන්යතො නිස්සයටො [නිස්සට්යඨො 

(සයා.)] විප්පමුත්යතො විසංයුත්යතො විමරියාදිකයතන යචතසා. චයරෙයන්ති
චයරයයං විෙයරයයං ඉරියයයයං වත්යතයයං යයපයයං යායපයයන්ති –
ඉයධවසන්යතොඅසියතොචයරයයං.යතනාෙයසොබ්රාේමයණො– 

‘‘අනුසාස බ්රේයමකරුණායමායනො, වියවකධම්මං යමෙංවිජඤ්ඤං; 
යථාෙං ආකායසොව අබයාපජ්ජමායනො, ඉයධව සන්යතො අසියතො 
චයරයය’’න්ති. 

35. 

කිත් යස්සාමිය සන්තිං, [යෙො කාති භගවා] 

දිට්ය ෙම්යමඅනීතිහං; 

ෙංවිදිත්වාසය ොචරං,  යරය ොයක විසත්තිකං. 

කිත් යස්සාමි ය  සන්තින්ති රා ස්ස සන්තිං, යදොසස්ස සන්තිං, 
යමොෙස්ස සන්තිං, යකොධස්ස සන්තිං, උපනාෙස්ස…යප.… මක්ඛස්ස…
පළාසස්ස… ඉස්සාය… මච්ඡරියස්ස… මායාය… සායඨයයස්ස…
ථම්භස්ස…සාරම්භස්ස…මානස්ස… අතිමානස්ස…මදස්ස…පමාදස්ස…
සබ්බකියලසානං… සබ්බදුච්චරිතානං… සබ්බදරථානං… 
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සබ්බපරිළාොනං…සබ්බසන්තාපානං…සබ්බාකුසලාභිසඞ්ඛාරානංසන්තිං
උපසන්තිං වූපසන්තිං නිබ්බුතිං පටිප්පස්සද්ධිං කිත්තයිස්සාම
පකිත්තයිස්සාම ආචික්ඛිස්සාමයදයසස්සාමපඤ්ඤයපස්සාමපට්ඨයපස්සාම
විවරිස්සාම විභජිස්සාමඋත්තානීකරිස්සාම පකාසිස්සාමීති –කිත්තයිස්සාම
යතසන්තිං. 

යෙො කාතිභගවාති. යෙො කාතිභ වාතංබ්රාේමණංනායමනආලපති. 

භගවාති ාරවාධිවචනයමතං…යප.…සච්ඡිකාපඤ්ඤත්ති, යදිදංභ වාති– 
යධොතකාතිභ වා. 

දිට්ය  ෙම්යම අනීතිහන්ති. දිට්ය  ෙම්යමති දිට්යඨ ධම්යම ඤායත
ධම්යම තුලයත ධම්යම තීරියත ධම්යම විභූයත ධම්යම විභාවියත ධම්යම
සබ්යබ සඞ්ඛාරා අනිච්චාති…යප.… යං කිඤ්චි සමුදයධම්මං සබ්බං තං
නියරොධධම්මන්ති දිට්යඨ ධම්යම ඤායත ධම්යම තුලයත ධම්යම තීරියත
ධම්යම විභාවියත ධම්යම විභූයත ධම්යමති, එවම්පි – දිට්යඨ
ධම්යම…යප.….අථවා, දුක්යඛදිට්යඨ දුක්ඛංකථයිස්සාම, සමුදයයදිට්යඨ
සමුදයංකථයිස්සාම, මග්ය  දිට්යඨ මග් ං කථයිස්සාම, නියරොයධ දිට්යඨ
නියරොධං කථයිස්සාමීති, එවම්පි – දිට්යඨ ධම්යම…යප.…. අථ වා, 
සන්දිට්ඨිකං අකාලකං එහිපස්සිකං ඔපයනයයිකං [ඔපනයිකං (සයා. ක.)] 

පච්චත්තංයවදිතබ්බංවිඤ්ඤූහීති, එවම්පි – දිට්යඨධම්යම. අනීතිහන්තින
ඉතිහීතිෙංනඉතිකිරායනපරම්පරායන පිටකසම්පදායනතක්කයෙතුන
නයයෙතු න ආකාරපරිවිතක්යකන න දිට්ඨිනිජ්ඣානක්ඛන්තියා සාමං
සයමභිඤ්ඤාතං අත්තපච්චක්ඛධම්මං, තං කථයිස්සාමීති – දිට්යඨ ධම්යම
අනීතිෙං. 

ෙං විදිත්වා සය ො චරන්ති යං විදිතං කත්වා තුලයිත්වා තීරයිත්වා
විභාවයිත්වා විභූතං කත්වා; ‘‘සබ්යබ සඞ්ඛාරා අනිච්චා’’ති විදිතං කත්වා
තුලයිත්වා තීරයිත්වා විභාවයිත්වා විභූතං කත්වා; ‘‘සබ්යබ සඞ්ඛාරා
දුක්ඛා’’ති…යප.… ‘‘සබ්යබ ධම්මා අනත්තා’’ති…යප.… ‘‘යං කිඤ්චි 
සමුදයධම්මං සබ්බං තං නියරොධධම්ම’’න්ති විදිතං කත්වා තුලයිත්වා

තීරයිත්වා විභාවයිත්වා විභූතං කත්වා. සය ොති චතූහිකාරයණහි සයතො –
කායය කායානුපස්සනාසතිපට්ඨානං භායවන්යතො සයතො…යප.… යසො

වුධමච්චති සයතො. චරන්ති චරන්යතො විෙරන්යතො ඉරියන්යතො වත්යතන්යතො 
පායලන්යතොයයපන්යතොයායපන්යතොති–යංවිදිත්වාසයතොචරං. 

 යර ය ොයක විසත්තිකන්ති විසත්තිකා වුධමච්චති තණ්ො. යයො රාය ො

සාරාය ො…යප.… අභිජ්ඣා යලොයභො අකුසලමූලං. විසත්තිකාති

යකනට්යඨන විසත්තිකා…යප.… විසටා විත්ථතාති විසත්තිකා. ය ොයකති

අපායයලොයක…යප.… ආයතනයලොයක.  යර ය ොයක විසත්තිකන්ති
යලොයක යවසා විසත්තිකා, යලොයක යවතං විසත්තිකං සයතො තයරයය
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උත්තයරයයපතයරයයසමතික්කයමයයවීතිවත්යතයයාති– තයරයලොයක
විසත්තිකං.යතනාෙභ වා– 

‘‘කිත්තයිස්සාමයතසන්තිං, [යධොතකාතිභ වා] 
දිට්යඨධම්යමඅනීතිෙං; 
යංවිදිත්වාසයතොචරං, තයරයලොයකවිසත්තික’’න්ති. 

36. 

 ඤ්චාහංඅභිනන්දාමි, මයහසි සන්තිමුත් මං; 

ෙංවිදිත්වාසය ොචරං,  යරය ොයක විසත්තිකං. 

 ඤ්චාහං අභිනන්දාමීති.  න්ති තුය්ෙං වචනං බයප්පථං යදසනං
අනුසාසනං අනුසිට්ඨං නන්දාම අභිනන්දාම යමොදාම අනුයමොදාම ඉච්ඡාම
සාදියාම පත්ථයාමපිෙයාමඅභිජප්පාමීති–තඤ්චාෙංඅභිනන්දාම. 

මයහසිසන්තිමුත් මන්ති. මයහසීති කිං මයෙසි භ වා? මෙන්තං
සීලක්ඛන්ධං එසී  යවසී පරියයසීති මයෙසි, මෙන්තං

සමාධික්ඛන්ධං…යප.… කෙං නරාසයභොති මයෙසි. සන්තිමුත් මන්ති
සන්ති වුධමච්චති අමතං නිබ්බානං. යයො යසො සබ්බසඞ්ඛාරසමයථො
සබ්බූපධිපටිනිස්සග්ය ො තණ්ෙක්ඛයයො විරාය ො නියරොයධො නිබ්බානං. 

උත් මන්ති අග් ං යසට්ඨං වියසට්ඨං පායමොක්ඛං උත්තමං පවරන්ති –
මයෙසිසන්තිමුත්තමං. 

ෙංවිදිත්වාසය ොචරන්තියංවිදිතං කත්වා…යප.…‘‘සබ්යබසඞ්ඛාරා
අනිච්චා’’තිවිදිතංකත්වාතුලයිත්වාතීරයිත්වා විභාවයිත්වාවිභූතංකත්වා; 
‘‘සබ්යබසඞ්ඛාරාදුක්ඛා’’ති…‘‘සබ්යබධම්මා අනත්තා’’ති…යප.…‘‘යං
කිඤ්චිසමුදයධම්මංසබ්බංතංනියරොධධම්ම’’න්තිවිදිතං කත්වාතුලයිත්වා

තීරයිත්වා විභාවයිත්වා විභූතං කත්වා. සය ොති චතූහිකාරයණහි සයතො –
කායය කායානුපස්සනාසතිපට්ඨානං භායවන්යතො සයතො…යප.… යසො

වුධමච්චති සයතො. චරන්ති චරන්යතො…යප.… යායපන්යතොති – යං විදිත්වා
සයතොචරං. 

 යර ය ොයක විසත්තිකන්ති. විසත්තිකා වුධමච්චති තණ්ො. යයො රාය ො

සාරාය ො…යප.… අභිජ්ඣා යලොයභො අකුසලමූලං. විසත්තිකාති

යකනට්යඨන විසත්තිකා…යප.… විසටා විත්ථතාති විසත්තිකා. ය ොයකති

අපායයලොයක…යප.… ආයතනයලොයක.  යර ය ොයක විසත්තිකන්ති
යලොයක යවසා විසත්තිකා, යලොයක යවතං විසත්තිකං සයතො තයරයයං
උත්තයරයයං…යප.… වීතිවත්යතයයන්ති – තයර යලොයක විසත්තිකං.
යතනාෙයසොබ්රාේමයණො– 

‘‘තඤ්චාෙංඅභිනන්දාම, මයෙසිසන්තිමුත්තමං; 
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යං විදිත්වාසයතොචරං, තයරයලොයක විසත්තික’’න්ති. 

37. 

ෙංකිඤ්චිසම්පජානාසි, [යෙො කාති භගවා] 

උද්ෙංඅයෙොතිරිෙඤ්චාපිමජ්යඣ; 

එ ංවිදිත්වාසඞ්යගොතිය ොයක, භවාභවාෙමාකාසි  ණ්හං. 

ෙංකිඤ්චිසම්පජානාසීතියංකිඤ්චි සම්පජානාසිආජානාසිපටිවිජානාසි

පටිවිජ්ඣසීති – යං කිඤ්චි සම්පජානාසි. යෙො කාති භගවාති. යෙො කාති

භ වා තං බ්රාේමණං නායමන ආලපති. භගවාති 
 ාරවාධිවචනයමතං…යප.… සච්ඡිකා පඤ්ඤත්ති, යදිදං භ වාති –
යධොතකාතිභ වා. 

උද්ෙං අයෙො තිරිෙඤ්චාපි මජ්යඣති. උද්ෙන්ති අනා තං; අයෙොති

අතීතං; තිරිෙඤ්චාපි මජ්යඣති පච්චුප්පන්නං. උද්ෙන්ති යදවයලොයකො; 

අයෙොති අපායයලොයකො; තිරිෙඤ්චාපි මජ්යඣති මනුස්සයලොයකො. අථ වා, 

උද්ෙන්ති කුසලා ධම්මා; අයෙොති අකුසලා ධම්මා; තිරිෙඤ්චාපි මජ්යඣති

අබයාකතා ධම්මා. උද්ෙන්ති අරූපධාතු; අයෙොති කාමධාතු; තිරිෙඤ්චාපි

මජ්යඣති රූපධාතු. උද්ෙන්ති සුඛා යවදනා; අයෙොති දුක්ඛා යවදනා; 

තිරිෙඤ්චාපි මජ්යඣති අදුක්ඛමසුඛා යවදනා. උද්ෙන්ති උද්ධං පාදතලා; 

අයෙොතිඅයධොයකසමත්ථකා; තිරිෙඤ්චාපි මජ්යඣතියවමජ්යඣති–උද්ධං
අයධොතිරියඤ්චාපිමජ්යඣ. 

එ ං විදිත්වා සඞ්යගොති ය ොයකති සඞ්ය ො එයසො ලග් නං එතං
බන්ධනංඑතං පලයබොයධොඑයසොතිඤත්වාජානිත්වාතුලයිත්වාතීරයිත්වා
විභාවයිත්වාවිභූතං කත්වාති–එතංවිදිත්වාසඞ්ය ොතියලොයක. 

භවාභවාෙ මාකාසි  ණ්හන්ති.  ණ්හාති රූපතණ්ො

සද්දතණ්ො…යප.… ධම්මතණ්ො. භවාභවාොති භවාභවාය කම්මභවාය
පුනබ්භවාය කාමභවාය, කම්මභවාය කාමභවාය පුනබ්භවාය රූපභවාය, 
කම්මභවාය රූපභවාය පුනබ්භවාය අරූපභවාය, කම්මභවාය අරූපභවාය
පුනබ්භවාය පුනප්පුනබ්භවාය, පුනප්පුන තියා පුනප්පුනඋපපත්තියා 
පුනප්පුනපටිසන්ධියාපුනප්පුනඅත්තභාවාභිනිබ්බත්තියාතණ්ෙංමාකාසිමා
ජයනසිමා සඤ්ජයනසිමානිබ්බත්යතසිමාභිනිබ්බත්යතසි, පජෙවියනොයදහි
බයන්තීකයරොහි අනභාවං  යමහීති – භවාභවාය මාකාසි තණ්ෙන්ති.
යතනාෙභ වා– 

‘‘යංකිඤ්චිසම්පජානාසි, [යධොතකාතිභ වා] 
උද්ධංඅයධොතිරියඤ්චාපිමජ්යඣ; 
එතංවිදිත්වාසඞ්ය ොතියලොයක, භවාභවායමාකාසිතණ්ෙ’’න්ති. 



ඛුද්දකනිකායය චූළනිද්යදසපාළි පාරායනවග්ය ො 

87 

පටුන 

සෙ  ාථාපරියයොසානා…යප.… සත්ථා යම, භන්යත භ වා, 
සාවයකොෙමස්මීති. 

යධොතකමාණවපුච්ඡානිද්යදයසොපඤ්චයමො. 

6. උපසීවමාණවපුච්ඡානිද්යදයසො 
38. 

එයකො අහංසක්කමහන් යමො ං, [ඉච්චාෙස්මා උපසීයවො] 

අනිස්සිය ොයනොවිසහාමි ාරිතුං; 

ආරම්මණං [ආරමණං (ක.)] බූ්රහි සමන් චක්ඛු, ෙං නිස්සිය ො

ඔ මිමං  යරෙයං. 

එයකො අහංසක්කමහන් යමො න්ති. එයකොතිපුග් යලො වායමදුතියයො
නත්ථි, ධම්යමොවා යම දුතියයොනත්ථි, යංවා පුග් ලංනිස්සායධම්මං වා
නිස්සාය මෙන්තං කායමොඝං භයවොඝං දිට්යඨොඝං අවිජ්යජොඝං තයරයයං

උත්තයරයයං පතයරයයං සමතික්කයමයයං වීතිවත්යතයයන්ති. සක්කාති 
සක්යකො. භ වා සකයකුලා පබ්බජියතොතිපි සක්යකො. අථ වා, අඩ්යඪො
මෙද්ධයනොධනවාතිපි සක්යකො.තස්සිමානිධනානි, යසයයථිදං–සද්ධාධනං
සීලධනං හිරිධනං ඔත්තප්පධනං සුතධනං චා ධනං පඤ්ඤාධනං
සතිපට්ඨානධනං…යප.… නිබ්බානධනං. ඉයමහි අයනයකහි ධනරතයනහි 
අඩ්යඪො මෙද්ධයනො ධනවාතිපි සක්යකො. අථ වා, සක්යකො පහු විසවී
අලමත්යතො සූයරො වීයරො වික්කන්යතො අභීරූ අඡම්භී අනුත්රාසී අපලායී
පහීනභයයභරයවො වි තයලොමෙංයසොතිපි සක්යකොති – එයකො අෙං සක්ක
මෙන්තයමොඝං. 

ඉච්චාෙස්මා උපසීයවොති. ඉච්චාති පදසන්ධි…යප.…. ආෙස්මාති 

පියවචනං…යප.…. උපසීයවොති තස්ස බ්රාේමණස්ස නාමං…යප.… 
අභිලායපොති–ඉච්චායස්මාඋපසීයවො. 

අනිස්සිය ො යනො විසහාමි  ාරිතුන්ති. අනිස්සිය ොති පුග් ලං වා
අනිස්සියතොධම්මංවාඅනිස්සියතොයනොවිසොමනඋස්සොමනසක්යකොම
න පටිබයලො මෙන්තං කායමොඝං භයවොඝං දිට්යඨොඝං අවිජ්යජොඝං තරිතුං
උත්තරිතුං පතරිතුං සමතික්කමතුං වීතිවත්තිතුන්ති – අනිස්සියතො යනො
විසොමතාරිතුං. 

ආරම්මණං බ්රූහි සමන් චක්ඛූති ආරම්මණං ආලම්බණං නිස්සයං
උපනිස්සයංබ්රහූිආචික්ඛාහියදයසහිපඤ්ඤයපහි පට්ඨයපහිවිවරාහිවිභජාහි

උත්තානීකයරොහි පකායසහි. සමන් චක්ඛූති සමන්තචක්ඛු වුධමච්චති
සබ්බඤ්ඤුතඤාණං. භ වා යතන සබ්බඤ්ඤුතඤායණන උයපයතො
සමුයපයතො උපා යතො සමුපා යතො උපපන්යනො සමුපපන්යනො 
සමන්නා යතො. 
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න තස්සඅදිට්ඨමධත්ථිකිඤ්චි, අයථො අවිඤ්ඤාතමජානිතබ්බං; 
සබ්බං අභිඤ්ඤාසි යදත්ථි යනයයං, තථා යතො යතන 
සමන්තචක්ඛූති. 

ආරම්මණංබූ්රහිසමන්තචක්ඛු. 

ෙං නිස්සිය ො ඔ මිමං  යරෙයන්ති. ෙං නිස්සිය ොති යං පුග් ලං වා
නිස්සියතො ධම්මං වා නිස්සියතො මෙන්තං කායමොඝං භයවොඝං දිට්යඨොඝං
අවිජ්යජොඝං තයරයයං උත්තයරයයං පතයරයයං සමතික්කයමයයං 
වීතිවත්යතයයන්ති – යං නිස්සියතො ඔඝමමං තයරයයං. යතනාෙ යසො 
බ්රාේමයණො– 

‘‘එයකොඅෙංසක්කමෙන්තයමොඝං, [ඉච්චායස්මාඋපසීයවො] 
අනිස්සියතොයනොවිසොමතාරිතුං; 
ආරම්මණං බ්රූහි සමන්තචක්ඛු, යං නිස්සියතො ඔඝමමං 
තයරයය’’න්ති. 

39. 

ආකිඤ්චඤ්ඤංයපක්ඛමායනොසතිමා, [උපසීවාති භගවා] 

නත්ථීතිනිස්සාෙ රස්සුඔ ං; 

කායම පහාෙ විරය ො කථාහි,  ණ්හක්ඛෙං නත් මහාභිපස්ස 

[රත්තමොභිපස්ස(සයා.)පස්ස අභිධාන න්යථඅබයයවග්ය ] . 

ආකිඤ්චඤ්ඤං යපක්ඛමායනො සතිමාති යසො බ්රාේමයණො පකතියා
ආකිඤ්චඤ්ඤායතනසමාපත්තිංලාභීයයවනිස්සයංනජානාති–‘‘අයං යම
නිස්සයයො’’ති. තස්ස භ වා නිස්සයඤ්ච ආචික්ඛති උත්තරිඤ්ච
නියයානපථං. ආකිඤ්චඤ්ඤායතනසමාපත්තිං සයතො සමාපජ්ජිත්වා තයතො
වුධමට්ඨහිත්වා තත්ථ ජායත චිත්තයචතසියක ධම්යම අනිච්චයතො
යපක්ඛමායනො, දුක්ඛයතො…යප.…යරො යතො… ණ්ඩයතො… සල්ලයතො…
අඝයතො… ආබාධයතො… පරයතො… පයලොකයතො… ඊතියතො…
උපද්දවයතො… භයයතො… උපසග් යතො… චලයතො… පභඞ්ගුයතො…
අද්ධුවයතො… අතාණයතො… අයලණයතො… අසරණයතො…
අසරණීභූතයතො…රිත්තයතො…තුච්ඡයතො… සුඤ්ඤයතො…අනත්තයතො…
ආදීනවයතො… විපරිණාමධම්මයතො… අසාරකයතො… අඝමූලයතො…
භවයතො… විභවයතො… සාසවයතො… සඞ්ඛතයතො… මාරාමසයතො…
ජාතිධම්මයතො… ජරාධම්මයතො… බයාධිධම්මයතො… මරණධම්මයතො…
යසොකපරියදවදුක්ඛයදොමනස්සුපායාසධම්මයතො … සමුදයධම්මයතො…
අත්ථඞ් මයතො… අස්සාදයතො… ආදීනවයතො… නිස්සරණයතො
යපක්ඛමායනො දක්ඛමායනො ඔයලොකයමායනො නිජ්ඣායමායනො
උපපරික්ඛමායනො. 
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සතිමාති යාසතිඅනුස්සතිපටිස්සති…යප.…සම්මාසති–අයංවුධමච්චති
සති. ඉමාය සතියා උයපයතො යෙොති…යප.…සමන්නා යතො, යසො වුධමච්චති
සතිමාති–ආකිඤ්චඤ්ඤං යපක්ඛමායනොසතිමා. 

උපසීවාති භගවාති. උපසීවාති භ වා තං බ්රාේමණං නායමන ආලපති. 

භගවාති ාරවාධිවචනයමතං…යප.…සච්ඡිකාපඤ්ඤත්ති, යදිදංභ වාති– 
උපසීවාතිභ වා. 

නත්ථීති නිස්සාෙ  රස්සු ඔ න්ති නත්ථි කිඤ්චීති
ආකිඤ්චඤ්ඤායතනසමාපත්ති. කිංකාරණා නත්ථි කිඤ්චීති 
ආකිඤ්චඤ්ඤායතනසමාපත්ති? විඤ්ඤාණඤ්චායතනසමාපත්තිං සයතො
සමාපජ්ජිත්වා තයතො වුධමට්ඨහිත්වා තඤ්යඤව විඤ්ඤාණං අභායවති, 
විභායවති, අන්තරධායපති, නත්ථි කිඤ්චීති පස්සති. තංකාරණා නත්ථි
කිඤ්චීතිආකිඤ්චඤ්ඤායතනසමාපත්තිං නිස්සාය උපනිස්සායආලම්බණං
කරිත්වා කායමොඝං භයවොඝං දිට්යඨොඝං අවිජ්යජොඝං තරස්සු උත්තරස්සු
පතරස්සුසමතික්කමස්සුවීතිවත්තස්සූති–නත්ථීතිනිස්සායතරස්සු ඔඝං. 

කායම පහාෙ විරය ො කථාහීති. කාමාති උද්දානයතො ද්යව කාමා –
වත්ථුකාමාචකියලසකාමාච…යප.…ඉයම වුධමච්චන්තිවත්ථුකාමා …යප.…

ඉයම වුධමච්චන්ති කියලසකාමා. කායම පහාොති වත්ථුකායම පරිජානිත්වා
කියලසකායම පොය පජහිත්වා වියනොයදත්වා බයන්තීකරිත්වා අනභාවං

 යමත්වාති–කායමපොය. විරය ොකථාහීතිකථංකථාවුධමච්චතිවිචිකිච්ඡා.
දුක්යඛකඞ්ඛා…යප.… ඡම්භිතත්තංචිත්තස්සමයනොවියලයඛොකථංකථාය
ආරයතො විරයතො පටිවිරයතො නික්ඛන්යතො නිස්සයටො විප්පමුත්යතො
විසඤ්ඤුත්යතො විමරියාදිකයතන යචතසා විෙරතීති – එවම්පි විරයතො
කථාහි…යප.… අථ වා, ද්වත්තිංසාය තිරච්ඡානකථාය ආරයතො විරයතො
පටිවිරයතො නික්ඛන්යතො නිස්සයටො විප්පමුත්යතො විසඤ්ඤුත්යතො
විමරියාදිකයතනයචතසාවිෙරතීති එවම්පිවිරයතොකථාහීති–කායමපොය
විරයතොකථාහි. 

 ණ්හක්ඛෙං නත් මහාභිපස්සාති.  ණ්හාති රූපතණ්ො…යප.…

ධම්මතණ්ො. නත් ං වුධමච්චති රත්ති. අයහොති දිවයසො. රත්තිඤ්ච දිවා ච
තණ්ෙක්ඛයං රා ක්ඛයං යදොසක්ඛයං යමොෙක්ඛයං  තික්ඛයං 
උපපත්තික්ඛයංපටිසන්ධික්ඛයංභවක්ඛයංසංසාරක්ඛයං වට්ටක්ඛයංපස්ස
අභිපස්ස දක්ඛ ඔයලොකය නිජ්ඣාය උපපරික්ඛාති – තණ්ෙක්ඛයං
නත්තමොභිපස්ස.යතනාෙභ වා– 

‘‘ආකිඤ්චඤ්ඤං යපක්ඛමායනොසතිමා, [උපසීවාති භ වා] 
නත්ථීතිනිස්සායතරස්සුඔඝං; 
කායමපොයවිරයතොකථාහි, තණ්ෙක්ඛයං නත්තමොභිපස්සා’’ති. 
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40. 

සබ්යබසුකායමසුයෙොවී රායගො, [ඉච්චාෙස්මා උපසීයවො] 

ආකිඤ්චඤ්ඤංනිස්සිය ොහිත්වා මඤ්ඤං; 

සඤ්ඤාවියමොක්යඛ පරයමධිමුත්ය ො, තිට්ය  නු යසො  ත්ථ

අනානුොයී. 

සබ්යබසු කායමසු යෙො වී රායගොති. සබ්යබසූති සබ්යබන සබ්බං
සබ්බථා සබ්බං අයසසං නිස්යසසං පරියාදියනවචනයමතං සබ්යබසූති. 

කායමසූති කාමාතිඋද්දානයතො ද්යවකාමා – වත්ථුකාමා චකියලසකාමා
ච…යප.… ඉයම වුධමච්චන්ති වත්ථුකාමා…යප.… ඉයම වුධමච්චන්ති
කියලසකාමා. සබ්යබසුකායමසුයයො වීතරාය ොති.සබ්යබසුකායමසුයයො
වීතරාය ොවි තරාය ොචත්තරාය ොවන්තරාය ොමුත්තරාය ො පහීනරාය ො
පටිනිස්සට්ඨරාය ොවික්ඛම්භනයතොති–සබ්යබසුකායමසුයයොවීතරාය ො. 

ඉච්චාෙස්මා උපසීයවොති. ඉච්චාති පදසන්ධි…යප.…. ආෙස්මාති 

පියවචනං…යප.…. උපසීයවොති තස්ස බ්රාේමණස්ස නාමං…යප.… 
අභිලායපොති–ඉච්චායස්මාඋපසීයවො. 

ආකිඤ්චඤ්ඤං නිස්සිය ො හිත්වා මඤ්ඤන්ති. යෙට්ඨිමා ඡ
සමාපත්තියයොහිත්වාචජිත්වාපරිච්චජිත්වා අතික්කමත්වාසමතික්කමත්වා
වීතිවත්තිත්වා ආකිඤ්චඤ්ඤායතනසමාපත්තිං නිස්සියතො අල්ලීයනො
උප යතො සමුප යතො අජ්යඣොසියතො අධිමුත්යතොති – ආකිඤ්චඤ්ඤං 
නිස්සියතො හිත්වාමඤ්ඤං. 

සඤ්ඤාවියමොක්යඛ පරයමධිමුත්ය ොති සඤ්ඤාවියමොක්ඛා වුධමච්චන්ති
සත්ත සඤ්ඤාසමාපත්තියයො. තාසං සඤ්ඤාසමාපත්තීනං 
ආකිඤ්චඤ්ඤායතනසමාපත්තිවියමොක්යඛො [වියමොක්ඛා (ක.) එවමඤ්යඤසු 
පයදසුබහුවචයනන] අග්ය ොචයසට්යඨොචවියසට්යඨොචපායමොක්යඛොච
උත්තයමො ච පවයරො ච, පරයම අග්ය  යසට්යඨ වියසට්යඨ පායමොක්යඛ
උත්තයම පවයර අධිමුත්තිවියමොක්යඛන අධිමුත්යතො තත්රාධිමුත්යතො
තදධිමුත්යතො තච්චරියතො තබ්බහුයලො තග් රුයකො තන්නින්යනො
තප්යපොයණො තප්පබ්භායරො තදධිමුත්යතො තදධිපයතයයයොති –
සඤ්ඤාවියමොක්යඛපරයමධිමුත්යතො. 

තිට්ය  නු යසො  ත්ථ අනානුොයීති. තිට්ය  නූති සංසයපුච්ඡා
විමතිපුච්ඡාද්යවළ්ෙකපුච්ඡා අයනකංසපුච්ඡා, ‘‘එවංනුයඛො, නනුයඛො, කිං

නු යඛො, කථං නු යඛො’’ති – තිට්යඨ නු.  ත්ථාති ආකිඤ්චඤ්ඤායතයන. 

අනානුොයීති අනානුයායී අවිච්චමායනො [අයවධමායනො (සයා.)] 
අවි ච්ඡමායනො අනන්තරධායමායනො අපරිොයමායනො…යප.…. අථ වා, 
අරජ්ජමායනො අදුස්සමායනොඅමුය්ෙමායනොඅකිලස්සමායනොති –තිට්යඨනු
යසොතත්ථඅනානුයායී.යතනාෙ යසොබ්රාේමයණො– 
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‘‘සබ්යබසුකායමසුයයොවීතරාය ො, [ඉච්චායස්මාඋපසීයවො] 
ආකිඤ්චඤ්ඤංනිස්සියතොහිත්වාමඤ්ඤං; 
සඤ්ඤාවියමොක්යඛ පරයමධිමුත්යතො, තිට්යඨ නු යසො තත්ථ 
අනානුයායී’’ති. 

41. 

සබ්යබසු කායමසුයෙොවී රායගො, [උපසීවාතිභගවා] 

ආකිඤ්චඤ්ඤංනිස්සිය ොහිත්වා මඤ්ඤං; 

සඤ්ඤාවියමොක්යඛ පරයමධිමුත්ය ො, තිට්ය ෙය යසො  ත්ථ

අනානුොයී. 

සබ්යබසු කායමසු යෙො වී රායගොති. සබ්යබසූති සබ්යබන සබ්බං
සබ්බථා සබ්බං අයසසං නිස්යසසං පරියාදියනවචනයමතං සබ්යබසූති. 

කායමසූති කාමාතිඋද්දානයතො ද්යවකාමා – වත්ථුකාමා චකියලසකාමා
ච…යප.… ඉයම වුධමච්චන්ති වත්ථුකාමා…යප.… ඉයම වුධමච්චන්ති

කියලසකාමා. සබ්යබසු කායමසු යෙො වී රායගොතිසබ්යබසුකායමසු යයො
වීතරාය ො…යප.… පටිනිස්සට්ඨරාය ො වික්ඛම්භනයතොති – සබ්යබසු
කායමසුයයොවීතරාය ො. 

උපසීවාති භගවාති. උපසීවාති භ වා තං බ්රාේමණං නායමන ආලපති. 

භගවාති ාරවාධිවචනයමතං…යප.…සච්ඡිකාපඤ්ඤත්ති, යදිදංභ වාති– 
උපසීවාතිභ වා. 

ආකිඤ්චඤ්ඤං නිස්සිය ො හිත්වා මඤ්ඤන්ති. යෙට්ඨිමා ඡ
සමාපත්තියයොහිත්වා චජිත්වාපරිච්චජිත්වාඅතික්කමත්වාසමතික්කමත්වා
වීතිවත්තිත්වා ආකිඤ්චඤ්ඤායතනසමාපත්තිං නිස්සියතො අල්ලීයනො
උප යතො සමුප යතො අජ්යඣොසියතො අධිමුත්යතොති – ආකිඤ්චඤ්ඤං
නිස්සියතොහිත්වාමඤ්ඤං. 

සඤ්ඤාවියමොක්යඛ පරයමධිමුත්ය ොති සඤ්ඤාවියමොක්ඛා වුධමච්චන්ති
සත්ත සඤ්ඤාසමාපත්තියයො. තාසං සඤ්ඤාසමාපත්තීනං
ආකිඤ්චඤ්ඤායතනසමාපත්තිවියමොක්යඛො අග්ය ො ච යසට්යඨො ච
වියසට්යඨො ච පායමොක්යඛො ච උත්තයමො ච පවයරො ච, පරයම අග්ය 
යසට්යඨ වියසට්යඨ පායමොක්යඛ උත්තයම පවයර අධිමුත්තිවියමොක්යඛන 
අධිමුත්යතො තත්රාධිමුත්යතො තදධිමුත්යතො…යප.… තදධිපයතයයයොති –
සඤ්ඤාවියමොක්යඛපරයමධිමුත්යතො. 

තිට්ය ෙය යසො  ත්ථ අනානුොයීති. තිට්ය ෙයාති තිට්යඨයය

සට්ඨිකප්පසෙස්සානි.  ත්ථාති ආකිඤ්චඤ්ඤායතයන. අනානුොයීති 
අනානුයායී අවිච්චමායනො අවි ච්ඡමායනො අනන්තරධායමායනො
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අපරිොයමායනො. අථ වා, අරජ්ජමායනො අදුස්සමායනො අමුය්ෙමායනො
අකිලස්සමායනොති–තිට්යඨයයයසොතත්ථඅනානුයායී.යතනාෙ භ වා– 

‘‘සබ්යබසුකායමසුයයොවීතරාය ො, [උපසීවාතිභ වා] 
ආකිඤ්චඤ්ඤංනිස්සියතොහිත්වාමඤ්ඤං; 
සඤ්ඤාවියමොක්යඛ පරයමධිමුත්යතො, තිට්යඨයය යසො තත්ථ 
අනානුයායී’’ති. 

42. 

තිට්ය  යච යසො  ත්ථ අනානුොයී, පූගම්පි වස්සානි [වස්සානං

(සයා.ක.)] සමන් චක්ඛු; 

 ත්යථවයසොසීතිසිොවිමුත්ය ො, චයවථ විඤ්ඤාණං ථාවිෙස්ස. 

තිට්ය  යච යසො  ත්ථ අනානුොයීති සයච යසො තිට්යඨයය

සට්ඨිකප්පසෙස්සානි.  ත්ථාති ආකිඤ්චඤ්ඤායතයන. අනානුොයීති
අනානුයායී අවිච්චමායනො අවි ච්ඡමායනො අනන්තරධායමායනො
අපරිොයමායනො. අථ වා, අරජ්ජමායනො අදුස්සමායනො අමුය්ෙමායනො
අකිලස්සමායනොති–තිට්යඨයචයසොතත්ථඅනානුයායී. 

පූගම්පි වස්සානි සමන් චක්ඛූති. පූගම්පි වස්සානීති පූ ම්පි වස්සානි
බහූනි වස්සානි [බහුන්නං වස්සානං (සයා.)] බහූනි වස්සසතානි බහූනි
වස්සසෙස්සානිබහූනි වස්සසතසෙස්සානිබහූනිකප්පානිබහූනිකප්පසතානි

බහූනි කප්පසෙස්සානි බහූනි කප්පසතසෙස්සානි. සමන් චක්ඛූති
සමන්තචක්ඛු වුධමච්චති සබ්බඤ්ඤුතඤාණං…යප.… තථා යතො යතන
සමන්තචක්ඛූති–පූ ම්පිවස්සානි සමන්තචක්ඛු. 

 ත්යථව යසො සීතිසිො විමුත්ය ො, චයවථ විඤ්ඤාණං  ථාවිෙස්සාති
තත්යථව යසො සීතිභාවමනුප්පත්යතො නිච්යචො ධුයවො සස්සයතො 
අවිපරිණාමධම්යමො සස්සතිසමං තයථව තිට්යඨයය. අථ වා, තස්ස
විඤ්ඤාණං චයවයය උච්ඡිජ්යජයය නස්යසයය විනස්යසයය න භයවයයාති
පුනබ්භවපටිසන්ධිවිඤ්ඤාණං නිබ්බත්යතයයකාමධාතුයාවාරූපධාතුයාවා
අරූපධාතුයා වාති ආකිඤ්චඤ්ඤායතනං සමාපන්නස්ස සස්සතඤ්ච
උච්යඡදඤ්ච පුච්ඡති. උදාහු තත්යථව අනුපාදියසසාය නිබ්බානධාතුයා
පරිනිබ්බායයයය. අථ වා, තස්ස විඤ්ඤාණං චයවයය පුන
පටිසන්ධිවිඤ්ඤාණං නිබ්බත්යතයය කාමධාතුයා වා රූපධාතුයා වා
අරූපධාතුයා වාති, ආකිඤ්චඤ්ඤායතනං උපපන්නස්ස පරිනිබ්බානඤ්ච

පටිසන්ධිඤ්ච පුච්ඡති.  ථාවිෙස්සාතිතථාවිධස්සතාදිසස්ස තස්සණ්ඨිතස්ස
තප්පකාරස්ස තප්පටිභා ස්ස ආකිඤ්චඤ්ඤායතනං උපපන්නස්සාති – 
තත්යථවයසොසීතිසියාවිමුත්යතො, චයවථවිඤ්ඤාණංතථාවිධස්ස.යතනාෙ
යසොබ්රාේමයණො – 
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‘‘තිට්යඨයචයසොතත්ථඅනානුයායී, පූ ම්පිවස්සානි සමන්තචක්ඛු; 
තත්යථව යසො සීතිසියා විමුත්යතො, චයවථ විඤ්ඤාණං 
තථාවිධස්සා’’ති. 

43. 

අච්චිෙථාවා යවයගනඛිත් ා, [උපසීවාති භගවා] 

අත්ථංපය තිනඋයපතිසඞ්ඛං; 

එවංමුනීනාමකාොවිමුත්ය ො, අත්ථංපය තින උයපතිසඞ්ඛං. 

අච්චි ෙථා වා යවයගන ඛිත් ාති අච්චි වුධමච්චති ජාලසිඛා. වා ාති
පුරත්ථිමා වාතා පච්ඡිමා වාතා උත්තරා වාතා දක්ඛිණා වාතා සරජා වාතා
අරජා වාතා සීතා වාතා උණ්ො වාතා පරිත්තා වාතා අධිමත්තා වාතා 
[කාළවාතා(ක.)] යවරම්භවාතාපක්ඛවාතාසුපණ්ණවාතාතාලපණ්ණවාතා

විධූපනවාතා. වා යවයගන ඛිත් ාති වාතයවය න ඛිත්තා [ඛිත්තං (සයා.)
එවමඤ්යඤසු පයදසු නිග් හීතන්තවයසන] උක්ඛිත්තා නුන්නා පණුන්නා

ඛම්භිතා වික්ඛම්භිතාති – අච්චි යථා වාතයවය න ඛිත්තා. උපසීවාති

භගවාති. උපසීවාති භ වා තං බ්රාේමණං නායමන ආලපති. භගවාති 
 ාරවාධිවචනයමතං…යප.… සච්ඡිකා පඤ්ඤත්ති, යදිදං භ වාති –
උපසීවාතිභ වා. 

අත්ථං පය ති න උයපති සඞ්ඛන්ති. අත්ථං පය තීති අත්ථං පයලති, 

අත්ථං  යමති, අත්ථං  ච්ඡති නිරුජ්ඣති වූපසමති පටිප්පස්සම්භති. න

උයපති සඞ්ඛන්ති සඞ්ඛං [අමුකං නාම දිසං  යතොති සඞ්ඛං (සයා.)] න
උයපති, උද්යදසංන උයපති,  ණනංනඋයපති, පණ්ණත්තිංන උයපති, 
‘‘පුරත්ථිමං වා දිසං  තා, පච්ඡිමං වා දිසං  තා, උත්තරං වා දිසං  තා, 
දක්ඛිණංවාදිසං තාඋද්ධංවා තා, අයධොවා තා, තිරියංවා තා, විදිසං
වා  තා’’ති, යසො යෙතු නත්ථි, පච්චයයො නත්ථි, කාරණං නත්ථි, යයන
සඞ්ඛං ච්යඡයයාති–අත්ථංපයලතිනඋයපතිසඞ්ඛං. 

එවං මුනීනාමකාො විමුත්ය ොති. එවන්තිඔපම්මසම්පටිපාදනං. මුනීති

යමොනං වුධමච්චති ඤාණං …යප.… සඞ් ජාලමතිච්ච යසො මුනි. නාමකාො

විමුත්ය ොති යසො මුනි පකතියා පුබ්යබව රූපකායා විමුත්යතො. තදඞ් ං
සමතික්කමා [තදඞ් ංසමතික්කම්ම(ක.)] වික්ඛම්භනප්පොයනනපහීයනො.
තස්සමුනියනොභවන්තංආ ම්මචත්තායරොඅරියමග් ා පටිලද්ධායෙොන්ති.
චතුන්නං අරියමග් ානං පටිලද්ධත්තා නාමකායයො ච රූපකායයො ච 
පරිඤ්ඤාතා යෙොන්ති. නාමකායස්ස ච රූපකායස්ස ච පරිඤ්ඤාතත්තා
නාමකායා ච රූපකායා ච මුත්යතො විමුත්යතො සුවිමුත්යතො
අච්චන්තඅනුපාදාවියමොක්යඛනාති–එවංමුනීනාමකායා විමුත්යතො. 

අත්ථං පය ති න උයපති සඞ්ඛන්ති. අත්ථං පය තීති අනුපාදියසසාය

නිබ්බානධාතුයා පරිනිබ්බායති. න උයපති සඞ්ඛන්ති අනුපාදියසසාය
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නිබ්බානධාතුයා පරිනිබ්බුයතො සඞ්ඛං න උයපති, උද්යදසං න උයපති, 
 ණනංනඋයපති, පණ්ණත්තිංනඋයපති–ඛත්තියයොතිවාබ්රාේමයණොති
වායවස්යසොතිවාසුද්යදොතිවා  ෙට්යඨොතිවාපබ්බජියතොතිවායදයවොතිවා
මනුස්යසොති වා රූපීති වා අරූපීති වා සඤ්ඤීති වා අසඤ්ඤීති වා
යනවසඤ්ඤීනාසඤ්ඤීති වා. යසො යෙතු නත්ථි පච්චයයො නත්ථි කාරණං
නත්ථි යයන සඞ්ඛං  ච්යඡයයාති – අත්ථං පයලති න උයපති සඞ්ඛං.
යතනාෙභ වා– 

‘‘අච්චියථාවාතයවය නඛිත්තා, [උපසීවාතිභ වා] 
අත්ථංපයලතිනඋයපතිසඞ්ඛං; 
එවං මුනී නාමකායා විමුත්යතො, අත්ථං පයලති න උයපති 
සඞ්ඛ’’න්ති. 

44. 

අත්ථඞ්ගය ො යසො උද වා යසො නත්ථි, උදාහු යව සස්සතිො

අයරොයගො; 

 ංයමමුනීසාධුවිොකයරොහි,  ථාහිය විදිය ො එසෙම්යමො. 

අත්ථඞ්ගය ොයසොඋදවායසොනත්ථීතියසො අත්ථඞ් යතොඋදාහුනත්ථි
යසොනිරුද්යධොඋච්ඡින්යනොවිනට්යඨොති –අත්ථඞ් යතොයසොඋද වායසො
නත්ථි. 

උදාහු යව සස්සතිො අයරොයගොති උදාහු නිච්යචො ධුයවො සස්සයතො
අවිපරිණාමධම්යමොසස්සතිසමංතයථවතිට්යඨයයාති–උදාහුයව සස්සතියා 
අයරොය ො. 

 ං යම මුනී සාධු විොකයරොහීති.  න්ති යං පුච්ඡාම යං යාචාම යං

අජ්යඣසාම යං පසායදම. මුනීති යමොනං වුධමච්චති ඤාණං…යප.…

සඞ් ජාලමතිච්ච යසො මුනි. සාධු විොකයරොහීති සාධු ආචික්ඛාහි යදයසහි 
පඤ්ඤයපහිපට්ඨයපහිවිවරාහිවිභජාහිඋත්තානීකයරොහිපකායසහීති–තං
යමමුනීසාධු වියාකයරොහි. 

 ථාහිය විදිය ොඑසෙම්යමොතිතථාහියත විදියතොතුලයතොතීරියතො
විභූයතො විභාවියතො එස ධම්යමොති – තථා හි යත විදියතො එස ධම්යමො. 
යතනාෙයසොබ්රාේමයණො– 

‘‘අත්ථඞ් යතො යසො උද වා යසො නත්ථි, උදාහු යව සස්සතියා
අයරොය ො; 
තංයමමුනීසාධුවියාකයරොහි, තථාහියතවිදියතොඑස ධම්යමො’’ති. 

45. 

අත්ථඞ්ග ස්ස නපමාණමත්ථි, [උපසීවාතිභගවා] 
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යෙනනංවජ්ජුං ං ස්සනත්ථි; 

සබ්යබසුෙම්යමසුසමූහය සු, සමූහ ාවාදපථාපි සබ්යබ. 

අත්ථඞ්ග ස්ස න පමාණමත්ථීති අත්ථඞ් තස්ස අනුපාදියසසාය
නිබ්බානධාතුයා පරිනිබ්බුතස්සරූපපමාණංනත්ථි, යවදනාපමාණංනත්ථි, 
සඤ්ඤාපමාණංනත්ථි, සඞ්ඛාරපමාණංනත්ථි, විඤ්ඤාණපමාණං නත්ථි, න
අත්ථිනසංවිජ්ජතිනුපලබ්භතිපහීනංසමුච්ඡින්නං වූපසන්තංපටිප්පස්සද්ධං
අභබ්බුප්පත්තිකංඤාණග්ගිනා දඩ්ඪන්ති– අත්ථඞ් තස්සනපමාණමත්ථි. 

උපසීවාතිභගවාති උපසීවාතිභ වාතංබ්රාේමණංනායමනආලපති. භගවාති
 ාරවාධිවචනයමතං…යප.… සච්ඡිකා පඤ්ඤත්ති, යදිදං භ වාති – 
උපසීවාතිභ වා. 

යෙනනංවජ්ජුං ං ස්සනත්ථීතියයනතං රාය න [යයනරාය න
(සයා.ක.)මොනි.94] වයදයුං, යයන යදොයසනවයදයුං, යයනයමොයෙන
වයදයුං, යයන මායනන වයදයුං, යාය දිට්ඨියා වයදයුං, යයන
උද්ධච්යචනවයදයුං, යායවිචිකිච්ඡායවයදයුං, යයහිඅනුසයයහි වයදයුං
–රත්යතොතිවාදුට්යඨොතිවාමූළ්යෙොතිවාවිනිබද්යධොතිවාපරාමට්යඨොතිවා 
වික්යඛප යතොති වා අනිට්ඨඞ් යතොති [අනිට්ඨා යතොති (ක.)] වා 
ථාම යතොතිවා, යතඅභිසඞ්ඛාරාපහීනා.අභිසඞ්ඛාරානංපහීනත්තා තියා
යයන තං වයදයුං – යනරයියකොති වා තිරච්ඡානයයොනියකොති වා
යපත්තිවිසයියකොති වා මනුස්යසොති වා යදයවොති වා රූපීති වා අරූපීති වා
සඤ්ඤීතිවා අසඤ්ඤීතිවා යනවසඤ්ඤීනාසඤ්ඤීතිවා, යසො යෙතුනත්ථි
පච්චයයො නත්ථි කාරණං නත්ථි යයන වයදයුං කයථයුං භයණයුං 
දීයපයුංයවොෙයරයුන්ති–යයනනංවජ්ජුංතංතස්සනත්ථි. 

සබ්යබසු ෙම්යමසු සමූහය සූතිසබ්යබසුධම්යමසුසබ්යබසුඛන්යධසු 
සබ්යබසු ආයතයනසු සබ්බාසු ධාතූසු සබ්බාසු  තීසු සබ්බාසු උපපත්තීසු
සබ්බාසු පටිසන්ධීසුසබ්යබසුභයවසුසබ්යබසුසංසායරසුසබ්යබසු වට්යටසු
ඌෙයතසුසමූෙයතසුඋද්ධයතසුසමුද්ධයතසුඋප්පාටියතසු සමුප්පාටියතසු
පහීයනසුසමුච්ඡින්යනසුවූපසන්යතසුපටිප්පස්සද්යධසු අභබ්බුප්පත්තියකසු
ඤාණග්ගිනාදඩ්යඪසූති–සබ්යබසුධම්යමසුසමූෙයතසු. 

සමූහ ා වාදපථාපි සබ්යබති වාදපථා වුධමච්චන්ති කියලසා ච ඛන්ධා ච 
අභිසඞ්ඛාරා ච. තස්ස වාදා ච වාදපථා ච අධිවචනානි ච අධිවචනපථා ච
නිරුත්තිච නිරුත්තිපථාචපඤ්ඤත්තිචපඤ්ඤත්තිපථාචඌෙතාසමූෙතා
උද්ධතා සමුද්ධතා උප්පාටිතා සමුප්පාටිතා පහීනා සමුච්ඡින්නා වූපසන්තා
පටිප්පස්සද්ධා අභබ්බුප්පත්තිකාඤාණග්ගිනාදඩ්ඪාති–සමූෙතාවාදපථාපි
සබ්යබ.යතනාෙභ වා – 

‘‘අත්ථඞ් තස්සනපමාණමත්ථි, [උපසීවාතිභ වා] 
යයනනංවජ්ජුංතංතස්සනත්ථි; 



ඛුද්දකනිකායය චූළනිද්යදසපාළි පාරායනවග්ය ො 
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සබ්යබසුධම්යමසුසමූෙයතසු, සමූෙතාවාදපථාපිසබ්යබ’’ති. 

සෙ  ාථාපරියයොසානා යය යත බ්රාේමයණන සද්ධිං…යප.…
පඤ්ජලයකො නමස්සමායනොනිසින්යනොයෙොති–සත්ථායම, භන්යතභ වා, 
සාවයකොෙමස්මීති. 

උපසීවමාණවපුච්ඡානිද්යදයසොඡට්යඨො. 

7. නන්දමාණවපුච්ඡානිද්යදයසො 
46. 

සන්ති ය ොයකමුනයෙො, [ඉච්චාෙස්මානන්යදො] 

ජනාවදන්ති යදංකථංසු; 

ඤාණූපපන්නං මුනි යනො වදන්ති, උදාහු යව ජීවිය නූපපන්නං 

[ජීවියකනූපපන්නං(සයා.)] . 

සන්ති ය ොයක මුනයෙොති. සන්තීති සන්ති සංවිජ්ජන්ති අත්ථි

උපලබ්භන්ති. ය ොයකති අපායයලොයක…යප.… ආයතනයලොයක. 

මුනයෙොති මුනිනාමකා ආජීවකා නි ණ්ඨා ජටිලා තාපසා. (යදවා යලොයක
මුනයයොති සඤ්ජානන්ති, නචයතමුනයයො) [( ) එත්ථන්තයරපායඨොනත්ථි

සයා. යපොත්ථයක] ති. සන්ති යලොයක මුනයයො. ඉච්චාෙස්මා නන්යදොති. 

ඉච්චාතිපදසන්ධි…යප.…. ආෙස්මාතිපියවචනං…යප.…. නන්යදොතිතස්ස 
බ්රාේමණස්සනාමං…යප.…අභිලායපොති–ඉච්චායස්මානන්යදො. 

ජනා වදන්ති යදංකථංසූති. ජනාතිඛත්තියාච බ්රාේමණාචයවස්සාච

සුද්දා ච  ෙට්ඨා ච පබ්බජිතා ච යදවා ච මනුස්සා ච. වදන්තීතිකයථන්ති

භණන්ති දීපයන්ති යවොෙරන්ති.  යදං කථංසූති සංසයපුච්ඡා විමතිපුච්ඡා
ද්යවළ්ෙකපුච්ඡා අයනකංසපුච්ඡා ‘‘එවංනු යඛො, නනු යඛො, කිංනු යඛො, 
කථංනුයඛො’’ති–ජනාවදන්තිතයිදං කථංසු. 

ඤාණූපපන්නං මුනි යනො වදන්තීති. අට්ඨ සමාපත්තිඤායණන වා
පඤ්චාභිඤ්ඤාඤායණන වා උයපතං සමුයපතං උපා තං සමුපා තං
උපපන්නං සමුපපන්නං සමන්නා තං මුනිං වදන්ති කයථන්ති භණන්ති 
දීපයන්තියවොෙරන්තීති–ඤාණූපපන්නංමුනියනොවදන්ති. 

උදාහු යව ජීවිය නූපපන්නන්ති උදාහු 
අයනකවිවිධඅතිපරමදුක්කරකාරිකලූඛජීවිතානුයයොය නඋයපතං සමුයපතං
උපා තං සමුපා තං උපපන්නං සමුපපන්නං සමන්නා තං මුනිං වදන්ති
කයථන්තිභණන්තිදීපයන්ති යවොෙරන්තීති–උදාහුයවජීවියතනූපපන්නං.
යතනාෙයසොබ්රාේමයණො– 

‘‘සන්තියලොයකමුනයයො, [ඉච්චායස්මානන්යදො] 
ජනාවදන්තිතයිදංකථංසු; 
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ඤාණූපපන්නංමුනියනොවදන්ති, උදාහුයව ජීවියතනූපපන්න’’න්ති. 

47. 

නදිට්ඨිොනසුතිොනඤායණන, 

මුනීෙනන්දකුස ාවදන්ති; 

වියසනිකත්වා [වියසනිංකත්වා (ක.) මොනි. 68] අනී ා නිරාසා, 

චරන්තියෙය මුනයෙොතිබ්රූමි. 

නදිට්ඨිොනසුතිොනඤායණනාති. නදිට්ඨිොතිනදිට්ඨසුද්ධියා. න 

සුතිොතිනසුතසුද්ධියා. නඤායණනාතිනපි අට්ඨසමාපත්තිඤායණනනපි
පඤ්චාභිඤ්ඤාඤායණනනපිමච්ඡාඤායණනාති–නදිට්ඨියාන සුතියාන
ඤායණන. 

මුනීෙ නන්ද කුස ා වදන්තීති. කුස ාති යය යත ඛන්ධකුසලා 
ධාතුකුසලා ආයතනකුසලා පටිච්චසමුප්පාදකුසලා සතිපට්ඨානකුසලා 
සම්මප්පධානකුසලා ඉද්ධිපාදකුසලා ඉන්ද්රියකුසලා බලකුසලා
යබොජ්ඣඞ් කුසලා මග් කුසලාඵලකුසලානිබ්බානකුසලාදිට්ඨසුද්ධියාවා 
සුතසුද්ධියා වා අට්ඨසමාපත්තිඤායණන වා පඤ්චාභිඤ්ඤාඤායණන වා
මච්ඡාඤායණන වා දිට්යඨන වා සුයතන වා උයපතං සමුයපතං උපා තං
සමුපා තං උපපන්නං සමුපපන්නං සමන්නා තං මුනිං න වදන්ති න
කයථන්තිනභණන්තිනදීපයන්තිනයවොෙරන්තීති– මුනීධනන්දකුසලා
වදන්ති. 

වියසනිකත්වාඅනී ානිරාසා, චරන්තියෙය  මුනයෙොතිබ්රූමීතියසනා
වුධමච්චති මාරයසනා, කායදුච්චරිතං මාරයසනා, වචීදුච්චරිතං මාරයසනා, 
මයනොදුච්චරිතංමාරයසනා, රාය ොමාරයසනා, යදොයසොමාරයසනා, යමොයෙො 
මාරයසනා, යකොයධො…යප.… උපනායෙො… මක්යඛො… පළායසො…
ඉස්සා… මච්ඡරියං… මායා… සායඨයයං… ථම්යභො… සාරම්යභො…
මායනො… අතිමායනො… මයදො… පමායදො… සබ්යබ කියලසා සබ්යබ
දුච්චරිතා සබ්යබ දරථා සබ්යබ පරිළාො සබ්යබ සන්තාපා
සබ්බාකුසලාභිසඞ්ඛාරාමාරයසනා. වුධමත්තඤ්යෙතංභ වතා– 

‘‘කාමායතපඨමායසනා, දුතියාඅරතිවුධමච්චති; 
තතියාඛුප්පිපාසායත, චතුත්ථීතණ්ොපවුධමච්චති. 

‘‘පඤ්චමංථිනමද්ධංයත, ඡට්ඨාභීරූපවුධමච්චති; 
සත්තමීවිචිකිච්ඡායත, මක්යඛොථම්යභොයතඅට්ඨයමො; 
ලායභොසියලොයකොසක්කායරො, මච්ඡාලද්යධොචයයොයයසො. 

‘‘යයො චත්තානංසමුක්කංයස, පයරච අවජානාති; 
එසා නමුචි යත යසනා [එසා යතනමුචි යසනා (සයා. ක.) සු. නි.
441], කණ්ෙස්සාභිප්පොරිනී; 
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නනංඅසූයරොජිනාති, යජත්වාචලභයතසුඛ’’න්ති. 

යයතොචතූහිඅරියමග්ය හිසබ්බාචමාරයසනාසබ්යබචපටියසනිකරා 
[වියසනිංකත්වා (ක.) මොනි. 68] කියලසා ජිතා ච පරාජිතා ච භග් ා
විප්පලුග් ා [විප්පලුග් තා (සයා.) පස්ස මොනි. 28] පරම්මුඛා, යතන

වුධමච්චන්තිවියසනිකත්වා. අනී ාතිරාය ොනීයඝො, යදොයසොනීයඝො, යමොයෙො
නීයඝො, යකොයධොනීයඝො, උපනායෙො නීයඝො…යප.…සබ්බාකුසලාභිසඞ්ඛාරා
නීඝා. යයසං එයත නීඝා පහීනා සමුච්ඡින්නා වූපසන්තා පටිප්පස්සද්ධා

අභබ්බුප්පත්තිකාඤාණග්ගිනා දඩ්ඪායතවුධමච්චන්ති අනීඝා. නිරාසාති ආසා
වුධමච්චති තණ්ො. යයො රාය ො සාරාය ො…යප.… අවිජ්ජා යලොයභො
අකුසලමූලං. යයසං එසා ආසා තණ්ො පහීනා සමුච්ඡින්නා වූපසන්තා
පටිප්පස්සද්ධාඅභබ්බුප්පත්තිකා ඤාණග්ගිනා දඩ්ඪා, යතවුධමච්චන්තිනිරාසා

අරෙන්යතො ඛීණාසවා. වියසනිකත්වා අනී ා නිරාසා, චරන්ති යෙ ය 

මුනයෙොති බ්රමූීති යය යත වියසනිකත්වාව අනීඝා ච නිරාසා ච චරන්ති
විෙරන්ති ඉරියන්ති වත්යතන්ති පායලන්ති යයපන්ති යායපන්ති, යත
යලොයකමුනයයොතිබ්රූමආචික්ඛාමයදයසම පඤ්ඤයපමපට්ඨයපමවිවරාම
විභජාම උත්තානීකයරොම පකායසමීති – වියසනිකත්වා අනීඝා නිරාසා, 
චරන්තියයයතමුනයයොතිබූ්රම.යතනාෙභ වා– 

‘‘නදිට්ඨියානසුතියානඤායණන, මුනීධ නන්ද කුසලාවදන්ති; 
වියසනිකත්වාඅනීඝානිරාසා, චරන්තියයයතමුනයයොති බූ්රමී’’ති. 

48. 

යෙයකචියමසමණබ්රාහ්මණායස, [ඉච්චාෙස්මා නන්යදො] 

දිට් ස්සුය නාපිවදන්තිසුද්ධිං; 

සී බ්බය නාපිවදන්තිසුද්ධිං, අයනකරූයපන වදන්තිසුද්ධිං. 

කච්චිස්සුය භගවා ත්ථෙ ාචරන් ා, අ ාරු ජාතිඤ්චජරඤ්ච

මාරිස; 
පුච්ඡාමතංභ වාබූ්රහියමතං. 

යෙ යකචියම සමණබ්රාහ්මණායසති. යෙ යකචීති සබ්යබන සබ්බං
සබ්බථා සබ්බං අයසසං නිස්යසසං පරියාදියනවචනයමතං – යය යකචීති. 

සමණාති යය යකචි ඉයතො බහිද්ධා පබ්බජ්ජූප තා පරිබ්බාජකසමාපන්නා. 

බ්රාහ්මණාති යය යකචි යභොවාදිකාති – යය යකචියම සමණබ්රාේමණායස. 

ඉච්චාෙස්මා නන්යදොති. ඉච්චාති පදසන්ධි…යප.…. ආෙස්මාති

පියවචනං…යප.…. නන්යදොති. තස්ස බ්රාේමණස්ස නාමං…යප.…
අභිලායපොති–ඉච්චායස්මානන්යදො. 

දිට් ස්සුය නාපිවදන්තිසුද්ධින්ති දිට්යඨනපිසුද්ධිං විසුද්ධිං පරිසුද්ධිං
මුත්තිං විමුත්තිං පරිමුත්තිං වදන්ති කයථන්ති භණන්ති දීපයන්ති
යවොෙරන්ති; සුයතනපි සුද්ධිං විසුද්ධිං පරිසුද්ධිංමුත්තිං විමුත්තිං පරිමුත්තිං
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වදන්ති කයථන්ති භණන්ති දීපයන්ති යවොෙරන්ති; දිට්ඨස්සුයතනපි සුද්ධිං 
විසුද්ධිං පරිසුද්ධිං මුත්තිං විමුත්තිං පරිමුත්තිං වදන්ති කයථන්ති භණන්ති 
දීපයන්තියවොෙරන්තීති–දිට්ඨස්සුයතනාපිවදන්තිසුද්ධිං. 

සී බ්බය නාපි වදන්ති සුද්ධින්ති සීයලනපි සුද්ධිං විසුද්ධිං පරිසුද්ධිං
මුත්තිං විමුත්තිං පරිමුත්තිං වදන්ති කයථන්ති භණන්ති දීපයන්ති
යවොෙරන්ති; වයතනපිසුද්ධිං විසුද්ධිං පරිසුද්ධිං මුත්තිං විමුත්තිං පරිමුත්තිං
වදන්ති කයථන්ති භණන්ති දීපයන්ති යවොෙරන්ති; සීලබ්බයතනාපි සුද්ධිං
විසුද්ධිං පරිසුද්ධිං මුත්තිං විමුත්තිං පරිමුත්තිං වදන්ති කයථන්ති භණන්ති
දීපයන්තියවොෙරන්තීති– සීලබ්බයතනාපිවදන්තිසුද්ධිං. 

අයනකරූයපන වදන්ති සුද්ධින්ති අයනකවිධයකොතූෙලමඞ් යලන 
[අයනකවිධවත්ත කුතූෙලමඞ් යලන (සයා.)] සුද්ධිං විසුද්ධිං පරිසුද්ධිං
මුත්තිං විමුත්තිං පරිමුත්තිං වදන්ති කයථන්ති භණන්ති දීපයන්ති
යවොෙරන්තීති–අයනකරූයපනවදන්තිසුද්ධිං. 

කච්චිසු ය  භගවා  ත්ථ ෙ ා චරන් ාති. කච්චිස්සූති සංසයපුච්ඡා
විමතිපුච්ඡාද්යවළ්ෙකපුච්ඡා අයනකංසපුච්ඡා, ‘‘එවංනුයඛො, නනුයඛො, කිං

නු යඛො, කථං නු යඛො’’ති – කච්චිස්සු. ය ති දිට්ඨි තිකා. භගවාති 
 ාරවාධිවචනයමතං…යප.… සච්ඡිකා පඤ්ඤත්ති, යදිදං භ වාති –

කච්චිස්සුයතභ වා.  ත්ථෙ ාචරන් ාති.  ත්ථාතිසකාය දිට්ඨියාසකාය

ඛන්තියා සකාය රුචියා සකාය ලද්ධියා. ෙ ාති යත්තා පටියත්තා [යතා

පටියතා (සයා.)] ගුත්තා ය ොපිතා රක්ඛිතා සංවුධමතා. චරන් ාති චරන්තා 
විෙරන්තා ඉරියන්තා වත්යතන්තා පායලන්තා යයපන්තා යායපන්තාති –
කච්චිස්සුයත භ වාතත්ථයතාචරන්තා. 

අ ාරු ජාතිඤ්ච ජරඤ්ච මාරිසාති ජාතිජරාමරණං අතරිංසු උත්තරිංසු

පතරිංසු සමතික්කමංසු වීතිවත්තිංසු. මාරිසාති පියවචනං  රුවචනං
ස ාරවසප්පතිස්සාධිවචනයමතං – මාරිසාති – අතාරු ජාතිඤ්ච ජරඤ්ච
මාරිස. 

පුච්ඡාම තං භ වා බ්රූහි යමතන්ති. පුච්ඡාම තන්ති පුච්ඡාම තං යාචාම තං

අජ්යඣසාම තං, කථයස්සු යමති පුච්ඡාම තං. භ වාති …යප …. සච්ඡිකා 

පඤ්ඤත්ති, යදිදං භ වාති. බූ්රහි යමතන්ති බ්රහූි ආචික්ඛාහි යදයසහි

පඤ්ඤයපහි පට්ඨයපහි විවරාහි විභජාහි උත්තානීකයරොහි පකායසහීති –

පුච්ඡාමතංභ වාබූ්රහියමතං.යතනාෙයසොබ්රාේමයණො  – 

‘‘යයයකචියමසමණබ්රාේමණායස, [ඉච්චායස්මානන්යදො] 
දිට්ඨස්සුයතනාපිවදන්තිසුද්ධිං; 
සීලබ්බයතනාපිවදන්තිසුද්ධිං, අයනකරූයපනවදන්ති සුද්ධිං. 

‘‘කච්චිස්සු යතභ වාතත්ථයතාචරන්තා, 
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අතාරුජාතිඤ්චජරඤ්චමාරිස; 
පුච්ඡාමතංභ වාබූ්රහියමත’’න්ති. 

49. 

යෙයකචියමසමණබ්රාහ්මණායස, [නන්දාති භගවා] 

දිට් ස්සුය නාපි වදන්තිසුද්ධිං; 

සී බ්බය නාපිවදන්තිසුද්ධිං, අයනකරූයපන වදන්තිසුද්ධිං; 

කිඤ්චාපිය  ත්ථෙ ාචරන්ති, නා රිංසු ජාතිජරන්තිබ්රූමි. 

යෙ යකචියම සමණබ්රාහ්මණායසති. යෙ යකචීති සබ්යබන සබ්බං
සබ්බථා සබ්බං අයසසං නිස්යසසං පරියාදියනවචනයමතං – යය යකචීති. 

සමණාති යය යකචි ඉයතො බහිද්ධා පබ්බජ්ජූප තා පරිබ්බාජකසමාපන්නා. 

බ්රාහ්මණාති යය යකචි යභොවාදිකාති – යය යකචියම සමණබ්රාේමණායස. 

නන්දාතිභගවාති. නන්දාතිභ වාතංබ්රාේමණංනායමනආලපති. භගවාති
 ාරවාධිවචනයමතං…යප.…සච්ඡිකාපඤ්ඤත්ති, යදිදංභ වාති– නන්දාති
භ වා. 

දිට් ස්සුය නාපිවදන්තිසුද්ධින්ති දිට්යඨනපිසුද්ධිං විසුද්ධිං පරිසුද්ධිං
මුත්තිං විමුත්තිං පරිමුත්තිං වදන්ති කයථන්ති භණන්ති දීපයන්ති
යවොෙරන්ති; සුයතනපි සුද්ධිං…යප.… දිට්ඨස්සුයතනපි සුද්ධිං විසුද්ධිං
පරිසුද්ධිං මුත්තිං විමුත්තිං පරිමුත්තිං වදන්තිකයථන්ති භණන්ති දීපයන්ති
යවොෙරන්තීති–දිට්ඨස්සුයතනාපිවදන්ති සුද්ධිං. 

සී බ්බය නාපි වදන්ති සුද්ධින්ති සීයලනපි සුද්ධිං විසුද්ධිං පරිසුද්ධිං
මුත්තිං විමුත්තිං පරිමුත්තිං වදන්ති කයථන්ති භණන්ති දීපයන්ති
යවොෙරන්ති; වයතනපි සුද්ධිං…යප.… යවොෙරන්ති; සීලබ්බයතනාපි සුද්ධිං
විසුද්ධිං පරිසුද්ධිං මුත්තිං විමුත්තිං පරිමුත්තිං වදන්ති කයථන්ති භණන්ති
දීපයන්තියවොෙරන්තීති– සීලබ්බයතනාපිවදන්තිසුද්ධිං. 

අයනකරූයපන වදන්ති සුද්ධින්ති අයනකවිධයකොතූෙලමඞ් යලන
සුද්ධිං විසුද්ධිං පරිසුද්ධිං මුත්තිං විමුත්තිං පරිමුත්තිං වදන්ති කයථන්ති
භණන්තිදීපයන්තියවොෙරන්තීති–අයනකරූයපනවදන්ති සුද්ධිං. 

කිඤ්චාපිය  ත්ථෙ ාචරන්තීති. කිඤ්චාපීතිපදසන්ධිපදසංසග්ය ො
පදපාරිපූරී අක්ඛරසමවායයො බයඤ්ජනසිලට්ඨතා පදානුපුබ්බතායපතං –

කිඤ්චාපීති. ය ති දිට්ඨි තිකා.  ත්ථාති සකාය දිට්ඨියා සකාය ඛන්තියා

සකාය රුචියා සකාය ලද්ධියා. ෙ ාති යත්තා පටියත්තා ගුත්තා ය ොපිතා

රක්ඛිතා සංවුධමතා. චරන්තීති චරන්ති විෙරන්ති ඉරියන්ති වත්යතන්ති
පායලන්තියයපන්තියායපන්තීති– කිඤ්චාපියතතත්ථයතාචරන්ති. 
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නා රිංසුජාතිජරන්තිබ්රමූීති ජාතිජරාමරණංනතරිංසුනඋත්තරිංසුන
පතරිංසු න සමතික්කමංසු න වීතිවත්තිංසු, ජාතිජරාමරණා අනික්ඛන්තා
අනිස්සටා අනතික්කන්තා අසමතික්කන්තා අවීතිවත්තා, 
අන්යතොජාතිජරාමරයණ පරිවත්යතන්ති, අන්යතොසංසාරපයථ
පරිවත්යතන්ති, ජාතියා අනු තා, ජරාය අනුසටා, බයාධිනා අභිභූතා, 
මරයණන අබ්භාෙතා අතාණා අයලණා අසරණා අසරණීභූතාති බූ්රම
ආචික්ඛාම යදයසම පඤ්ඤයපම පට්ඨයපම විවරාම විභජාම
උත්තානීකයරොමපකායසමීති–නාතරිංසුජාතිජරන්තිබ්රූම.යතනාෙභ වා– 

‘‘යයයකචියමසමණබ්රාේමණායස, [නන්දාතිභ වා] 
දිට්ඨස්සුයතනාපිවදන්තිසුද්ධිං; 

සීලබ්බයතනාපිවදන්තිසුද්ධිං, අයනකරූයපනවදන්තිසුද්ධිං; 
කිඤ්චාපියතතත්ථයතාචරන්ති, නාතරිංසුජාතිජරන්ති බූ්රමී’’ති. 

50. 

යෙයකචියමසමණබ්රාහ්මණායස, [ඉච්චාෙස්මා නන්යදො] 

දිට් ස්සුය නාපිවදන්තිසුද්ධිං; 

සී බ්බය නාපිවදන්තිසුද්ධිං, අයනකරූයපන වදන්තිසුද්ධිං. 

ය  යච මුනී බ්රසූි අයනො තිණ්යණ, අථ යකො චරහි

යදවමනුස්සය ොයක; 

අ ාරිජාතිඤ්චජරඤ්චමාරිස, පුච්ඡාමි ං භගවාබ්රූහියම ං. 

යෙ යකචියම සමණබ්රාහ්මණායසති. යෙ යකචීති සබ්යබන සබ්බං
සබ්බථා සබ්බං අයසසං නිස්යසසං පරියාදියනවචනයමතං – යය යකචීති. 

සමණාති යය යකචි ඉයතො බහිද්ධා පබ්බජ්ජූප තා පරිබ්බාජකසමාපන්නා. 

බ්රාහ්මණාති යය යකචි යභොවාදිකාති – යය යකචියම සමණබ්රාේමණායස. 

ඉච්චාෙස්මා නන්යදොති. ඉච්චාතිපදසන්ධි…යප.…ඉච්චායස්මානන්යදො. 

දිට් ස්සුය නාපිවදන්තිසුද්ධින්ති දිට්යඨනපිසුද්ධිං විසුද්ධිං පරිසුද්ධිං
මුත්තිං විමුත්තිං පරිමුත්තිං වදන්ති කයථන්ති භණන්ති දීපයන්ති
යවොෙරන්ති; සුයතනාපි සුද්ධිං…යප.… දිට්ඨස්සුයතනාපි සුද්ධිං විසුද්ධිං
පරිසුද්ධිං මුත්තිං විමුත්තිං පරිමුත්තිං වදන්තිකයථන්ති භණන්ති දීපයන්ති
යවොෙරන්තීති– දිට්ඨස්සුයතනාපිවදන්තිසුද්ධිං. 

සී බ්බය නාපි වදන්ති සුද්ධින්ති සීයලනාපි සුද්ධිං විසුද්ධිං පරිසුද්ධිං
මුත්තිං විමුත්තිං පරිමුත්තිං වදන්ති කයථන්ති භණන්ති දීපයන්ති
යවොෙරන්ති; වයතනාපිසුද්ධිං…යප.…යවොෙරන්ති; සීලබ්බයතනාපිසුද්ධිං
විසුද්ධිං පරිසුද්ධිං මුත්තිං විමුත්තිං පරිමුත්තිං වදන්ති කයථන්ති භණන්ති
දීපයන්තියවොෙරන්තීති–සීලබ්බයතනාපිවදන්ති සුද්ධිං. 
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අයනකරූයපන වදන්ති සුද්ධින්ති අයනකවිධයකොතූෙලමඞ් යලන
සුද්ධිං විසුද්ධිං පරිසුද්ධිං මුත්තිං විමුත්තිං පරිමුත්තිං වදන්ති කයථන්ති
භණන්තිදීපයන්තියවොෙරන්තීති–අයනකරූයපනවදන්ති සුද්ධිං. 

ය  යච මුනී බ්රූසි අයනො තිණ්යණති. ය  යචති දිට්ඨි තියක. මුනීති

යමොනං වුධමච්චති ඤාණං…යප.… සඞ් ජාලමතිච්ච යසො මුනි. බූ්රසි

අයනො තිණ්යණති කායමොඝං භයවොඝං දිට්යඨොඝං අවිජ්යජොඝං අතිණ්යණ
අනතික්කන්යත අසමතික්කන්යත අවීතිවත්යත අන්යතොජාතිජරාමරයණ 
පරිවත්යතන්යත අන්යතොසංසාරපයථ පරිවත්යතන්යත ජාතියා අනු යත
ජරායඅනුසයටබයාධිනා අභිභූයතමරයණනඅබ්භාෙයතඅතායණඅයලයණ

අසරයණඅසරණීභූයත. බූ්රසීතිබ්රසූිආචික්ඛසියදයසසිපඤ්ඤයපසිපට්ඨයපසි
විවරසි විභජසි උත්තානීකයරොසි පකායසසීති – යත යච මුනී බ්රූසි 
අයනොඝතිණ්යණ. 

අථ යකො චරහි යදවමනුස්සය ොයක, අ ාරි ජාතිඤ්ච ජරඤ්ච මාරිසාති
අථ යකො එයසො සයදවයක යලොයක සමාරයක සබ්රේමයක 
සස්සමණබ්රාේමණියාපජායසයදවමනුස්සාය ජාතිජරාමරණං අතරිඋත්තරි

පතරි සමතික්කම වීතිවත්තයි. මාරිසාති පියවචනං  රුවචනං 
ස ාරවසප්පතිස්සාධිවචනයමතං මාරිසාති – අථ යකො චරහි
යදවමනුස්සයලොයක, අතාරිජාතිඤ්ච ජරඤ්චමාරිස. 

පුච්ඡාම තං භ වා බ්රූහි යමතන්ති. පුච්ඡාම තන්ති පුච්ඡාම තං යාචාම තං

අජ්යඣසාම තං පසායදම තං. භ වාති  ාරවාධිවචනයමතං …යප ….

සච්ඡිකා පඤ්ඤත්ති, යදිදංභ වාති. බූ්රහියමතන්තිබ්රූහි ආචික්ඛාහියදයසහි

පඤ්ඤයපහි පට්ඨයපහි විවරාහි විභජාහි උත්තානීකයරොහි පකායසහීති – 

පුච්ඡාමතංභ වාබූ්රහියමතං .යතනාෙයසොබ්රාේමයණො–  

‘‘යය යකචියමසමණබ්රාේමණායස, [ඉච්චායස්මා නන්යදො] 
දිට්ඨස්සුයතනාපි වදන්තිසුද්ධිං; 
සීලබ්බයතනාපිවදන්තිසුද්ධිං, අයනකරූයපනවදන්ති සුද්ධිං. 

යත යච මුනී බ්රූසි අයනොඝතිණ්යණ, අථ යකො චරහි
යදවමනුස්සයලොයක; 
අතාරිජාතිඤ්චජරඤ්චමාරිස, පුච්ඡාමතංභ වාබ්රූහි යමත’’න්ති. 

51. 

නාහංසබ්යබසමණබ්රාහ්මණායස, [නන්දාති භගවා] 

ජාතිජරාෙනිවු ාතිබ්රූමි; 

යෙසීෙදිට් ංවසු ංමු ංවා, සී බ්බ ංවාපි පහාෙසබ්බං. 

අයනකරූපම්පි පහාෙ සබ්බං,  ණ්හං පරිඤ්ඤාෙ අනාසවායස 

[අනාසවායය(සයා.ක.)] ; 
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ය යවනරාඔ තිණ්ණාතිබ්රූමි. 

නාහං සබ්යබසමණබ්රාහ්මණායස, නන්දාතිභගවාජාතිජරාෙනිවු ාති 

බූ්රමීතිනාෙං, නන්ද, සබ්යබසමණබ්රාේමණාජාතිජරායආවුධමතානිවුධමතාඔවුධමතා 
පිහිතා පටිච්ඡන්නා පටිකුජ්ජිතාති වදාම. අත්ථි යතසමණබ්රාේමණා යයසං
ජාතිච ජරාමරණඤ්චපහීනාඋච්ඡින්නමූලාතාලාවත්ථුකතාඅනභාවංකතා
ආයතිං අනුප්පාදධම්මාති බූ්රම ආචික්ඛාම යදයසම පඤ්ඤයපම පට්ඨයපම
විවරාම විභජාම උත්තානීකයරොම පකායසමීති – නාෙං සබ්යබ
සමණබ්රාේමණායස නන්දාතිභ වාජාතිජරායනිවුධමතාතිබ්රූම. 

යෙසීෙ දිට් ං ව සු ං මු ං වා, සී බ්බ ං වාපි පහාෙ සබ්බන්තියය
සබ්බා දිට්ඨසුද්ධියයො පොය ජහිත්වා පජහිත්වා වියනොයදත්වා
බයන්තීකරිත්වා අනභාවං  යමත්වා. යය සබ්බා සුතසුද්ධියයො
පොය…යප.… යය සබ්බා මුතසුද්ධියයො පොය, යය සබ්බා
දිට්ඨසුතමුතසුද්ධියයො පොය යය සබ්බා සීලසුද්ධියයො පොය, යය සබ්බා
වතසුද්ධියයොපොය, යයසබ්බාසීලබ්බතසුද්ධියයොපොය ජහිත්වාපජහිත්වා
වියනොයදත්වාබයන්තීකරිත්වාඅනභාවං යමත්වාති–යයසීධ දිට්ඨංවසුතං
මුතංවා, සීලබ්බතංවාපිපොයසබ්බං. 

අයනකරූපම්පිපහාෙසබ්බන්ති අයනකවිධයකොතූෙලමඞ් යලනසුද්ධිං
විසුද්ධිං පරිසුද්ධිං මුත්තිං විමුත්තිං පරිමුත්තිං පොය ජහිත්වා පජහිත්වා
වියනොයදත්වාබයන්තීකරිත්වාඅනභාවං  යමත්වාති–අයනකරූපම්පිපොය
සබ්බං. 

 ණ්හං පරිඤ්ඤාෙ අනාසවා යස, ය  යව නරා ඔ තිණ්ණාති බ්රමූීති. 

 ණ්හාති රූපතණ්ො සද්දතණ්ො  න්ධතණ්ො රසතණ්ො 

යඵොට්ඨබ්බතණ්ො ධම්මතණ්ො.  ණ්හං පරිඤ්ඤාොති තණ්ෙං තීහි
පරිඤ්ඤාහි පරිජානිත්වා – ඤාතපරිඤ්ඤාය, තීරණපරිඤ්ඤාය, 
පොනපරිඤ්ඤාය.කතමා ඤාතපරිඤ්ඤා? තණ්ෙංජානාති [පජානාති(සයා.)
පරිජානාති (ක.) මොනි. 13] ‘‘අයං රූපතණ්ො, අයං සද්දතණ්ො, අයං
 න්ධතණ්ො, අයං රසතණ්ො, අයං යඵොට්ඨබ්බතණ්ො, අයං 
ධම්මතණ්ො’’තිජානාති පස්සති–අයංඤාතපරිඤ්ඤා. 

කතමාතීරණපරිඤ්ඤා? එවංඤාතංකත්වාතණ්ෙංතීයරතිඅනිච්චයතො 
දුක්ඛයතො යරො යතො  ණ්ඩයතො…යප.… නිස්සරණයතො තීයරති – අයං
තීරණපරිඤ්ඤා. 

කතමා පොනපරිඤ්ඤා? එවං තීරයිත්වා තණ්ෙං පජෙති වියනොයදති
බයන්තීකයරොති අනභාවං  යමති. වුධමත්තඤ්යෙතං භ වතා – ‘‘යයො, 
භික්ඛයව, තණ්ොයඡන්දරාය ොතංපජෙථ.එවංසාතණ්ොපහීනාභවිස්සති 
උච්ඡින්නමූලාතාලාවත්ථුකතාඅනභාවංකතාආයතිංඅනුප්පාදධම්මා’’.අයං 
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පොනපරිඤ්ඤා.  ණ්හං පරිඤ්ඤාොති තණ්ෙං ඉමාහි තීහි පරිඤ්ඤාහි

පරිජානිත්වා. අනාසවාති චත්තායරො ආසවා – කාමාසයවො, භවාසයවො, 
දිට්ඨාසයවො, අවිජ්ජාසයවො. යයසං ඉයම ආසවා පහීනා උච්ඡින්නමූලා 
තාලාවත්ථුකතා අනභාවංකතා ආයතිං අනුප්පාදධම්මා, යත වුධමච්චන්ති
අනාසවාඅරෙන්යතො ඛීණාසවා–තණ්ෙංපරිඤ්ඤායඅනාසවා. 

ය යවනරාඔ තිණ්ණාතිබ්රූමීතියය තණ්ෙංපරිඤ්ඤායඅනාසවා, යත
කායමොඝං තිණ්ණා භයවොඝං තිණ්ණා දිට්යඨොඝං තිණ්ණා අවිජ්යජොඝං
තිණ්ණා සබ්බසංසාරපථං තිණ්ණා උත්තිණ්ණා නිත්තිණ්ණා අතික්කන්තා 
සමතික්කන්තාවීතිවත්තාතිබ්රූමආචික්ඛාමයදයසමපඤ්ඤයපමපට්ඨයපම
විවරාම විභජාම උත්තානීකයරොම පකායසමීති – තණ්ෙං පරිඤ්ඤාය
අනාසවායස යතයවනරාඔඝතිණ්ණාතිබ්රූම.යතනාෙභ වා– 

‘‘නාෙංසබ්යබසමණබ්රාේමණායස, [නන්දාතිභ වා] 
ජාතිජරායනිවුධමතාතිබ්රූම; 
යයසීධදිට්ඨංවසුතංමුතංවා, සීලබ්බතංවාපිපොය සබ්බං. 

අයනකරූපම්පිපොයසබ්බං, තණ්ෙංපරිඤ්ඤායඅනාසවායස; 
යතයවනරාඔඝතිණ්ණාතිබ්රූමී’’ති. 

52. 

එ ාභිනන්දාමි වයචොමයහසියනො, සුකිත්ති ංයගො මනූපධීකං; 

යෙසීෙදිට් ංවසු ංමු ංවා, සී බ්බ ංවාපි පහාෙසබ්බං. 

අයනකරූපම්පිපහාෙසබ්බං,  ණ්හංපරිඤ්ඤාෙ අනාසවායස; 

අහම්පිය ඔ තිණ්ණාතිබ්රූමි. 

එ ාභිනන්දාමි වයචො මයහසියනොති. එ න්ති තුය්ෙං වචනං බයප්පථං
යදසනං අනුසාසනං අනුසිට්ඨං නන්දාම අභිනන්දාම යමොදාම අනුයමොදාම 

ඉච්ඡාම සාදියාම පත්ථයාම පිෙයාම අභිජප්පාම. මයහසියනොතිකිං මයෙසි
භ වා? මෙන්තංසීලක්ඛන්ධංඑසී යවසී පරියයසීතිමයෙසි…යප.…කෙං
නරාසයභොතිමයෙසීති–එතාභිනන්දාමවයචොමයෙසියනො. 

සුකිත්ති ං යගො මනූපධීකන්ති. සුකිත්ති න්ති සුකිත්තිතංසුආචික්ඛිතං 
[ස්වාචික්ඛිතං (ක.)] සුයදසිතං සුපඤ්ඤපිතංසුපට්ඨපිතංසුවිවටංසුවිභත්තං

සුඋත්තානීකතංසුපකාසිතං. යගො මනූපධීකන්තිඋපධීවුධමච්චන්තිකියලසාච
ඛන්ධා ච අභිසඞ්ඛාරා ච. උපධිප්පොනං උපධිවූපසමං උපධිනිස්සග් ං
උපධිපටිප්පස්සද්ධංඅමතං නිබ්බානන්ති–සුකිත්තිතංය ොතමනූපධීකං. 

යෙසීෙ දිට් ං ව සු ං මු ං වා, සී බ්බ ං වාපි පහාෙ සබ්බන්තියය
සබ්බා දිට්ඨසුද්ධියයො පොය ජහිත්වා පජහිත්වා වියනොයදත්වා
බයන්තීකරිත්වාඅනභාවං යමත්වා.යයසබ්බාසුතසුද්ධියයො…යප.…යය 
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සබ්බා මුතසුද්ධියයො… යය සබ්බා දිට්ඨසුතමුතසුද්ධියයො… යය සබ්බා
සීලසුද්ධියයො… යය සබ්බා වතසුද්ධියයො… යය සබ්බා සීලබ්බතසුද්ධියයො
පොය ජහිත්වා පජහිත්වා වියනොයදත්වා බයන්තීකරිත්වා අනභාවං
 යමත්වාති–යයසීධදිට්ඨංවසුතංමුතංවා, සීලබ්බතංවාපිපොයසබ්බං. 

අයනකරූපම්පිපහාෙසබ්බන්ති අයනකවිධයකොතූෙලමඞ් යලනසුද්ධිං
විසුද්ධිං පරිසුද්ධිං මුත්තිං විමුත්තිං පරිමුත්තිං පොය ජහිත්වා පජහිත්වා
වියනොයදත්වාබයන්තීකරිත්වාඅනභාවං  යමත්වාති–අයනකරූපම්පිපොය
සබ්බං. 

 ණ්හං පරිඤ්ඤාෙ අනාසවායස, අහම්පි ය  ඔ තිණ්ණාති බ්රූමීති. 

 ණ්හාති රූපතණ්ො සද්දතණ්ො  න්ධතණ්ො රසතණ්ො

යඵොට්ඨබ්බතණ්ො ධම්මතණ්ො.  ණ්හං පරිඤ්ඤාොති තණ්ෙං තීහි 
පරිඤ්ඤාහි පරිජානිත්වා – ඤාතපරිඤ්ඤාය, තීරණපරිඤ්ඤාය 
[තිරණපරිඤ්ඤාය (සයා.)], පොනපරිඤ්ඤාය. කතමා ඤාතපරිඤ්ඤා? 
තණ්ෙං ජානාති – අයං රූපතණ්ො, අයං සද්දතණ්ො, අයං  න්ධතණ්ො, 
අයං රසතණ්ො, අයං යඵොට්ඨබ්බතණ්ො, අයං ධම්මතණ්ොති ජානාති
පස්සති–අයංඤාතපරිඤ්ඤා. 

කතමා තීරණපරිඤ්ඤා? එවං ඤාතං කත්වා තණ්ෙං තීයරති [තියරති
(සයා.)] අනිච්චයතො දුක්ඛයතො යරො යතො  ණ්ඩයතො සල්ලයතො අඝයතො
ආබාධයතො පරයතො පයලොකයතො ඊතියතො උපද්දවයතො භයයතො
උපසග් යතො චලයතො පභඞ්ගුයතො අද්ධුවයතො අතාණයතො අයලණයතො
අසරණයතො අසරණීභූතයතො රිත්තයතො තුච්ඡයතො සුඤ්ඤයතො අනත්තයතො
ආදීනවයතො විපරිණාමධම්මයතො අසාරකයතො අඝමූලයතො වධකයතො
විභවයතොසාසවයතොසඞ්ඛතයතො මාරාමසයතොජාතිධම්මයතොජරාධම්මයතො
බයාධිධම්මයතො මරණධම්මයතො 
යසොකපරියදවදුක්ඛයදොමනස්සුපායාසධම්මයතො සංකියලසධම්මයතො
සමුදයයතොඅත්ථඞ් මයතො අස්සාදයතොආදීනවයතොනිස්සරණයතොතීයරති–
අයංතීරණපරිඤ්ඤා. 

කතමා පොනපරිඤ්ඤා? එවං තීරයිත්වා තණ්ෙං පජෙති වියනොයදති 
බයන්තීකයරොතිඅනභාවං යමති–අයංපොනපරිඤ්ඤා. 

 ණ්හං පරිඤ්ඤාොති තණ්ෙං ඉමාහි තීහි පරිඤ්ඤාහි පරිජානිත්වා. 

අනාසවාති චත්තායරො ආසවා – කාමාසයවො, භවාසයවො, දිට්ඨාසයවො, 
අවිජ්ජාසයවො. යයසං ඉයම ආසවා පහීනා උච්ඡින්නමූලා තාලාවත්ථුකතා
අනභාවංකතාආයතිං අනුප්පාදධම්මා, යත වුධමච්චන්ති අනාසවා අරෙන්යතො

ඛීණාසවා.  ණ්හං පරිඤ්ඤාෙ අනාසවායස, අහම්පි ය  ඔ තිණ්ණාති. 

බූ්රමීති යය තණ්ෙං පරිඤ්ඤාය අනාසවා, අෙම්පි යත කායමොඝං තිණ්ණා
භයවොඝංතිණ්ණාදිට්යඨොඝංතිණ්ණා අවිජ්යජොඝංතිණ්ණාසබ්බසංසාරපථං
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තිණ්ණාඋත්තිණ්ණානිත්තිණ්ණාඅතික්කන්තා සමතික්කන්තාවීතිවත්තාති
බූ්රම වදාමති – තණ්ෙං පරිඤ්ඤාය අනාසවායස, අෙම්පි යතඔඝතිණ්ණාති
බූ්රම.යතනාෙයසොබ්රාේමයණො– 

‘‘එතාභිනන්දාමවයචොමයෙසියනො, සුකිත්තිතංය ොතමනූපධීකං; 
යයසීධදිට්ඨංවසුතංමුතංවා, සීලබ්බතංවාපිපොය සබ්බං. 

අයනකරූපම්පිපොයසබ්බං, තණ්ෙංපරිඤ්ඤායඅනාසවායස; 
අෙම්පියතඔඝතිණ්ණාතිබ්රූමී’’ති. 

නන්දමාණවපුච්ඡානිද්යදයසොසත්තයමො. 

8. යෙමකමාණවපුච්ඡානිද්යදයසො 
53. 

යෙ යමපුබ්යබවිොකංසු, [ඉච්චාෙස්මායහමයකො] 

හුරංයගො මසාසනා; 

ඉච්චාසිඉතිභවිස්සති, සබ්බං ං ඉතිහීතිහං; 

සබ්බං ං ක්කවඩ්ඪනං, නාහං ත්ථ අභිරමිං. 

යෙයමපුබ්යබවිොකංසූතියයොචබාවරී බ්රාේමයණොයයචඤ්යඤතස්ස
ආචරියා, යත සකං දිට්ඨිං සකං ඛන්තිං සකං රුචිං සකං ලද්ධිං සකං
අජ්ඣාසයං සකං අධිප්පායං බයාකංසු ආචික්ඛිංසු යදසයිංසු පඤ්ඤපිංසු 
පට්ඨපිංසුවිවරිංසුවිභජිංසුඋත්තානීඅකංසුපකායසසුන්ති–යයයමපුබ්යබ 

වියාකංසු. ඉච්චාෙස්මා යහමයකොති. ඉච්චාති පදසන්ධි…යප.…

පදානුපුබ්බතායපතං–ඉච්චාති. ආෙස්මාතිපියවචනං…යප.…. යහමයකොති
තස්ස බ්රාේමණස්සනාමං…යප.…අභිලායපොති–ඉච්චායස්මායෙමයකො. 

හුරං යගො මසාසනාති හුරං ය ොතමසාසනා පරං ය ොතමසාසනා පුයර
ය ොතමසාසනා පඨමතරං ය ොතමසාසනා බුද්ධසාසනා ජිනසාසනා
තථා තසාසනා [තථා තසාසනා යදවසාසනා (ක.)] අරෙන්තසාසනාති –
හුරං ය ොතමසාසනා. 

ඉච්චාසිඉතිභවිස්සතීතිඑවංකිරආසි, එවංකිරභවිස්සතීති – ඉච්චාසි
ඉතිභවිස්සති. 

සබ්බං  ං ඉතිහීතිහන්ති සබ්බං තං ඉතිහීතිෙං ඉතිකිරාය පරංපරාය
පිටකසම්පදාය තක්කයෙතු නයයෙතු ආකාරපරිවිතක්යකන 
දිට්ඨිනිජ්ඣානක්ඛන්තියානසාමංසයමභිඤ්ඤාතංනඅත්තපච්චක්ඛධම්මං
කථයිංසූති – සබ්බංතංඉතිහීතිෙං. 

සබ්බං ං ක්කවඩ්ඪනන්තිසබ්බංතං තක්කවඩ්ඪනංවිතක්කවඩ්ඪනං
සඞ්කප්පවඩ්ඪනං කාමවිතක්කවඩ්ඪනං බයාපාදවිතක්කවඩ්ඪනං
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විහිංසාවිතක්කවඩ්ඪනං ඤාතිවිතක්කවඩ්ඪනං ජනපදවිතක්කවඩ්ඪනං
අමරාවිතක්කවඩ්ඪනං පරානුදයතාපටිසංයුත්තවිතක්කවඩ්ඪනං 
ලාභසක්කාරසියලොකපටිසංයුත්තවිතක්කවඩ්ඪනං 
අනවඤ්ඤත්තිපටිසංයුත්තවිතක්කවඩ්ඪනන්ති–සබ්බංතංතක්කවඩ්ඪනං. 

නාහං  ත්ථ අභිරමින්තිනාෙංතත්ථ අභිරමංන වින්දිංනාධි ච්ඡිංන
පටිලභින්ති–නාෙංතත්ථඅභිරමං.යතනාෙයසොබ්රාේමයණො – 

‘‘යයයමපුබ්යබවියාකංසු, [ඉච්චායස්මායෙමයකො] 
හුරංය ොතමසාසනා; 
ඉච්චාසිඉතිභවිස්සති, සබ්බංතංඉතිහීතිෙං; 
සබ්බංතංතක්කවඩ්ඪනං, නාෙංතත්ථඅභිරම’’න්ති. 

54. 

ත්වඤ්චයමෙම්මමක්ඛාහි,  ණ්හානිග් ා නං මුනි; 

ෙං විදිත්වාසය ොචරං,  යරය ොයකවිසත්තිකං. 

ත්වඤ්ච යම ෙම්මමක්ඛාහීති. ත්වන්ති භ වන්තං භණති. 

ෙම්මමක්ඛාහීති. ෙම්මන්ති ආදිකලයාණං මජ්යඣකලයාණං
පරියයොසානකලයාණං සාත්ථං සබයඤ්ජනං යකවලපරිපුණ්ණං පරිසුද්ධං 
බ්රේමචරියං, චත්තායරොසතිපට්ඨායනචත්තායරොසම්මප්පධායනචත්තායරො
ඉද්ධිපායද පඤ්චින්ද්රියානි පඤ්ච බලානි සත්ත යබොජ්ඣඞ්ය  අරියං
අට්ඨඞ්ගිකං මග් ං නිබ්බානඤ්ච නිබ්බාන ාමනිඤ්ච පටිපදං අක්ඛාහි
ආචික්ඛාහි යදයසහි පඤ්ඤයපහි පට්ඨයපහි විවරාහි විභජාහි
උත්තානීකයරොහිපකායසහීති–ත්වඤ්චයම ධම්මමක්ඛාහි. 

 ණ්හානිග් ා නං මුනීති.  ණ්හාති – රූපතණ්ො…යප.…
ධම්මතණ්ො. තණ්ොනිග්ඝාතනං තණ්ොපොනං තණ්ොවූපසමං

තණ්ොපටිනිස්සග් ංතණ්ොපටිප්පස්සද්ධිංඅමතං නිබ්බානං. මුනීතියමොනං
වුධමච්චතිඤාණං…යප.…සඞ් ජාලමතිච්ච යසොමුනීති–තණ්ොනිග්ඝාතනං
මුනි. 

ෙං විදිත්වා සය ො චරන්ති යං විදිතං කත්වා තුලයිත්වා තීරයිත්වා
විභාවයිත්වා විභූතං කත්වා. ‘‘සබ්යබ සඞ්ඛාරා අනිච්චා’’ති විදිතං කත්වා
තුලයිත්වා තීරයිත්වා විභාවයිත්වා විභූතං කත්වා, ‘‘සබ්යබ සඞ්ඛාරා
දුක්ඛා’’ති…යප.… ‘‘සබ්යබ ධම්මා අනත්තා’’ති…යප.… ‘‘යං කිඤ්චි 
සමුදයධම්මං සබ්බං තං නියරොධධම්ම’’න්ති විදිතං කත්වා තුලයිත්වා

තීරයිත්වා විභාවයිත්වා විභූතං කත්වා. සය ොති චතූහිකාරයණහි සයතො –
කායය කායානුපස්සනාසතිපට්ඨානං භායවන්යතො සයතො…යප.… යසො

වුධමච්චති සයතො. චරන්ති චරන්යතො විෙරන්යතො ඉරියන්යතො වත්යතන්යතො 
පායලන්යතොයයපන්යතොයායපන්යතොති–යංවිදිත්වාසයතොචරං. 
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 යර ය ොයක විසත්තිකන්ති විසත්තිකා වුධමච්චති තණ්ො. යයො රාය ො 

සාරාය ො…යප.… අභිජ්ඣා යලොයභො අකුසලමූලං. විසත්තිකාති 

යකනට්යඨන විසත්තිකා…යප.… විසටා විත්ථතාති විසත්තිකා. ය ොයකති
අපායයලොයක මනුස්සයලොයක යදවයලොයක ඛන්ධයලොයක ධාතුයලොයක 

ආයතනයලොයක.  යර ය ොයක විසත්තිකන්ති යලොයක යවසා විසත්තිකා 
යලොයක යවතං විසත්තිකං සයතො තයරයයං උත්තයරයයං පතයරයයං
සමතික්කයමයයං වීතිවත්යතයයන්ති –තයරයලොයකවිසත්තිකං. යතනාෙ
යසොබ්රාේමයණො– 

‘‘ත්වඤ්චයමධම්මමක්ඛාහි, තණ්ොනිග්ඝාතනංමුනි; 
යංවිදිත්වාසයතොචරං, තයරයලොයකවිසත්තික’’න්ති. 

55. 

ඉෙදිට් සු මු විඤ්ඤාය සු, පිෙරූයපසු යහමක; 

ඡන්දරාගවියනොදනං, නිබ්බානපදමච්චු ං. 

ඉෙ දිට් සු මු විඤ්ඤාය සූති. දිට් න්ති චක්ඛුනා දිට්ඨං; සු න්ති 

යසොයතනසුතං; මු න්තිඝායනනඝායිතංජිව්ොයසායිතංකායයන ඵුට්ඨං; 

විඤ්ඤා න්තිමනසාවිඤ්ඤාතන්ති–ඉධ දිට්ඨසුතමුතවිඤ්ඤායතසු. 

පිෙරූයපසු යහමකාතිකිඤ්චයලොයකපියරූපංසාතරූපං? චක්ඛු [චක්ඛුං
(සයා. ක.)] යලොයක පියරූපං සාතරූපං, යසොතං යලොයක…යප.… ඝානං
යලොයක…ජිව්ො යලොයක…කායයො යලොයක…මයනොයලොයකපියරූපං
සාතරූපං; රූපා යලොයක පියරූපං සාතරූපං, සද්දා යලොයක…  න්ධා
යලොයක…රසායලොයක…යඵොට්ඨබ්බායලොයක…ධම්මායලොයක පියරූපං
සාතරූපං; චක්ඛුවිඤ්ඤාණං යලොයක පියරූපං සාතරූපං, යසොතවිඤ්ඤාණං
යලොයක පියරූපං සාතරූපං, ඝානවිඤ්ඤාණං යලොයක… ජිව්ොවිඤ්ඤාණං
යලොයක…කායවිඤ්ඤාණංයලොයක… මයනොවිඤ්ඤාණංයලොයකපියරූපං
සාතරූපං, චක්ඛුසම්ඵස්යසො යලොයක… යසොතසම්ඵස්යසො යලොයක… 
ඝානසම්ඵස්යසො යලොයක… ජිව්ොසම්ඵස්යසො යලොයක… කායසම්ඵස්යසො
යලොයක…මයනොසම්ඵස්යසො යලොයකපියරූපංසාතරූපං; චක්ඛුසම්ඵස්සජා
යවදනා යලොයක පියරූපං සාතරූපං… යසොතසම්ඵස්සජා යවදනා…
ඝානසම්ඵස්සජා යවදනා… ජිව්ොසම්ඵස්සජා යවදනා… කායසම්ඵස්සජා
යවදනා… මයනොසම්ඵස්සජා යවදනා යලොයක පියරූපං සාතරූපං; 
රූපසඤ්ඤා යලොයක… සද්දසඤ්ඤා යලොයක… න්ධසඤ්ඤා යලොයක…
රසසඤ්ඤා යලොයක… යඵොට්ඨබ්බසඤ්ඤා යලොයක… ධම්මසඤ්ඤා
යලොයකපියරූපං සාතරූපං, රූපසඤ්යචතනා යලොයක… සද්දසඤ්යචතනා
යලොයක…  න්ධසඤ්යචතනා යලොයක… රසසඤ්යචතනා යලොයක…
යඵොට්ඨබ්බසඤ්යචතනා යලොයක… ධම්මසඤ්යචතනා යලොයක පියරූපං
සාතරූපං; රූපතණ්ො යලොයක… සද්දතණ්ො යලොයක…  න්ධතණ්ො
යලොයක… රසතණ්ො යලොයක … යඵොට්ඨබ්බතණ්ො යලොයක… 
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ධම්මතණ්ො යලොයක පියරූපං සාතරූපං; රූපවිතක්යකො යලොයක…
සද්දවිතක්යකො යලොයක…  න්ධවිතක්යකො යලොයක… රසවිතක්යකො
යලොයක… යඵොට්ඨබ්බවිතක්යකො යලොයක… ධම්මවිතක්යකො යලොයක 
පියරූපං සාතරූපං; රූපවිචායරො යලොයක පියරූපං සාතරූපං, සද්දවිචායරො
යලොයක…  න්ධවිචායරො යලොයක… රසවිචායරො යලොයක…
යඵොට්ඨබ්බවිචායරො යලොයක…ධම්මවිචායරොයලොයක පියරූපංසාතරූපන්ති
–පියරූයපසුයෙමක. 

ඡන්දරාගවියනොදනන්ති. ඡන්දරායගොති යයො කායමසු කාමච්ඡන්යදො
කාමරාය ො කාමනන්දී කාමතණ්ො කාමසියනයෙො කාමපරිළායෙො
කාමමුච්ඡා කාමජ්යඣොසානං කායමොයඝො කාමයයොය ො කාමුපාදානං 

කාමච්ඡන්දනීවරණං. ඡන්දරාගවියනොදනන්ති ඡන්දරා ප්පොනං 
ඡන්දරා වූපසමං ඡන්දරා පටිනිස්සග් ං ඡන්දරා පටිප්පස්සද්ධං අමතං 
නිබ්බානන්ති–ඡන්දරා වියනොදනං. 

නිබ්බානපදමච්චු න්ති නිබ්බානපදං තාණපදං යලණපදං සරණපදං

අභයපදං. අච්චු න්ති නිච්චං ධුවං සස්සතං අවිපරිණාමධම්මන්ති –
නිබ්බානපදමච්චුතං.යතනාෙභ වා– 

‘‘ඉධදිට්ඨසුතමුතවිඤ්ඤායතසු, පියරූයපසුයෙමක; 
ඡන්දරා වියනොදනං, නිබ්බානපදමච්චුත’’න්ති. 

56. 

එ දඤ්ඤාෙයෙස ා, දිට් ෙම්මාභිනිබ්බු ා; 

උපසන් ාචය සදා, තිණ්ණාය ොයකවිසත්තිකං.  

එ දඤ්ඤාෙ යෙ ස ාති. එ න්ති අමතං නිබ්බානං. යයො යසො
සබ්බසඞ්ඛාරසමයථො සබ්බූපධිපටිනිස්සග්ය ො තණ්ෙක්ඛයයො විරාය ො

නියරොයධොනිබ්බානං. අඤ්ඤාොතිඅඤ්ඤායජානිත්වාතුලයිත්වාතීරයිත්වා
විභාවයිත්වා විභූතං කත්වා. ‘‘සබ්යබ සඞ්ඛාරා අනිච්චා’’ති අඤ්ඤාය
ජානිත්වා තුලයිත්වා තීරයිත්වා විභාවයිත්වා විභූතං කත්වා. ‘‘සබ්යබ 
සඞ්ඛාරා දුක්ඛා’’ති… ‘‘සබ්යබ ධම්මා අනත්තා’’ති…යප.… ‘‘යං කිඤ්චි
සමුදයධම්මං සබ්බංතං නියරොධධම්ම’’න්ති අඤ්ඤාය ජානිත්වාතුලයිත්වා

තීරයිත්වා විභාවයිත්වා විභූතංකත්වා. යෙතිඅරෙන්යතොඛීණාසවා. ස ාති
චතූහි කාරයණහි සතා – කායය කායානුපස්සනාසතිපට්ඨානං භාවිතත්තා
සතා…යප.…යතවුධමච්චන්තිසතාති–එතදඤ්ඤායයයසතා. 

දිට් ෙම්මාභිනිබ්බු ාති. දිට් ෙම්මාති දිට්ඨධම්මා ඤාතධම්මා
තුලතධම්මා තීරිතධම්මා විභූතධම්මා විභාවිතධම්මා. ‘‘සබ්යබ සඞ්ඛාරා
අනිච්චා’’ති දිට්ඨධම්මා…යප.… ‘‘යං කිඤ්චි සමුදයධම්මං සබ්බං තං
නියරොධධම්ම’’න්ති දිට්ඨධම්මා ඤාතධම්මා තුලතධම්මා තීරිතධම්මා
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විභූතධම්මාවිභාවිතධම්මා. අභිනිබ්බු ාතිරා ස්සනිබ්බාපිතත්තානිබ්බුතා, 
යදොසස්ස නිබ්බාපිතත්තා නිබ්බුතා, යමොෙස්ස නිබ්බාපිතත්තා නිබ්බුතා, 
යකොධස්ස…යප.… උපනාෙස්ස… සබ්බාකුසලාභිසඞ්ඛාරානං සන්තත්තා
සමතත්තා වූපසමතත්තා නිජ්ඣාතත්තා නිබ්බුතත්තා වි තත්තා
පටිප්පසද්ධත්තා සන්තාඋපසන්තා වූපසන්තානිබ්බුතා පටිප්පස්සද්ධාති –
දිට්ඨධම්මාභිනිබ්බුතා. 

උපසන් ා ච ය  සදාති. උපසන් ාති රා ස්ස උපසමතත්තා
නිබ්බාපිතත්තා උපසන්තා…යප.… යදොසස්ස… යමොෙස්ස… යකොධස්ස…
උපනාෙස්ස…යප.… සබ්බාකුසලාභිසඞ්ඛාරානං සන්තත්තා සමතත්තා
වූපසමතත්තා නිජ්ඣාතත්තා නිබ්බුතත්තා වි තත්තා පටිප්පසද්ධත්තා 

සන්තා උපසන්තා වූපසන්තා නිබ්බුතා පටිප්පස්සද්ධාති උපසන්තා. ය ති

අරෙන්යතොඛීණාසවා. සදාතිසදා සබ්බකාලංනිච්චකාලංධුවකාලංසතතං
සමතං අබ්යබොකිණ්ණං යපොඞ්ඛානුයපොඞ්ඛං උදකූමකජාතං
අවීචිසන්තතිසහිතං ඵස්සිතං පුයරභත්තං පච්ඡාභත්තං පුරිමයාමං
මජ්ඣිමයාමංපච්ඡිමයාමංකායළජුණ්යෙවස්යසයෙමන්යතගිම්යෙපුරියම 
වයයොඛන්යධමජ්ඣියමවයයොඛන්යධපච්ඡියමවයයොඛන්යධති–උපසන්තා
චයතසදා. 

තිණ්ණාය ොයකවිසත්තිකන්තිවිසත්තිකා වුධමච්චතිතණ්ො.යයොරාය ො

සාරාය ො…යප.… අභිජ්ඣා යලොයභො අකුසලමූලං. විසත්තිකාති

යකනට්යඨන විසත්තිකා…යප.… විසටා විත්ථතාති විසත්තිකා. ය ොයකති

අපායයලොයක…යප.… ආයතනයලොයක. තිණ්ණා ය ොයක විසත්තිකන්ති
යලොයකයවසාවිසත්තිකායලොයකයවතං විසත්තිකංතිණ්ණාඋත්තිණ්ණා
නිත්ථිණ්ණා අතික්කන්තාසමතික්කන්තා වීතිවත්තාති –තිණ්ණායලොයක
විසත්තිකං.යතනාෙභ වා– 

‘‘එතදඤ්ඤාය යයසතා, දිට්ඨධම්මාභිනිබ්බුතා; 
උපසන්තාචයතසදා, තිණ්ණායලොයකවිසත්තික’’න්ති. 

සෙ  ාථාපරියයොසානා…යප.… සත්ථා යම භන්යත භ වා, 
සාවයකොෙමස්මීති. 

යෙමකමාණවපුච්ඡානිද්යදයසොඅට්ඨයමො. 

9. යතොයදයයමාණවපුච්ඡානිද්යදයසො 
57. 

ෙස්මිං කාමානවසන්ති, [ඉච්චාෙස්මා ය ොයදයෙයො] 

 ණ්හාෙස්සනවිජ්ජති; 

කථංකථාචයෙොතිණ්යණො, වියමොක්යඛො ස්ස කීදියසො. 



ඛුද්දකනිකායය චූළනිද්යදසපාළි පාරායනවග්ය ො 
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ෙස්මිං කාමා න වසන්තීති යස්මං කාමා න වසන්ති න සංවසන්ති න

ආවසන්ති න පරිවසන්තීති – යස්මං කාමා න වසන්ති. ඉච්චාෙස්මා

ය ොයදයෙයොති. ඉච්චාති පදසන්ධි…යප.… පදානුපුබ්බතායපතං – ඉච්චාති. 

ආෙස්මාති පියවචනං…යප.…. ය ොයදයෙයොති තස්ස බ්රාේමණස්ස
නාමං…යප.… අභිලායපොති–ඉච්චායස්මායතොයදයයයො. 

 ණ්හා ෙස්ස න විජ්ජතීති තණ්ො යස්ස නත්ථි න සති න සංවිජ්ජති
නුපලබ්භතිඤාණග්ගිනාදඩ්ඪාති–තණ්ොයස්සන විජ්ජති. 

කථංකථාචයෙොතිණ්යණොතිකථංකථාචයයො තිණ්යණොඋත්තිණ්යණො
නිත්ථිණ්යණොඅතික්කන්යතොසමතික්කන්යතොවීතිවත්යතොති– කථංකථාච
යයොතිණ්යණො. 

වියමොක්යඛො ස්සකීදියසොතිවියමොක්යඛො තස්සකීදියසොකිංසණ්ඨියතො
කිංපකායරො කිංපටිභාය ො ඉච්ඡිතබ්යබොති වියමොක්ඛං පුච්ඡතීති – 
වියමොක්යඛො තස්සකීදියසො.යතනාෙයසොබ්රාේමයණො– 

‘‘යස්මංකාමානවසන්ති, [ඉච්චායස්මායතොයදයයයො] 
තණ්ොයස්සනවිජ්ජති; 
කථංකථාචයයොතිණ්යණො, වියමොක්යඛොතස්සකීදියසො’’ති. 

58. 

ෙස්මිං කාමානවසන්ති, [ය ොයදෙයාතිභගවා] 

 ණ්හාෙස්සනවිජ්ජති; 

කථංකථාචයෙොතිණ්යණො, වියමොක්යඛො ස්සනාපයරො.  

ෙස්මිං කාමා න වසන්තීති. ෙස්මින්ති යස්මං පුග් යල අරෙන්යත

ඛීණාසයව. කාමාතිඋද්දානයතො ද්යවකාමා –වත්ථුකාමාච කියලසකාමා
ච…යප.… ඉයම වුධමච්චන්ති වත්ථුකාමා…යප.… ඉයම වුධමච්චන්ති

කියලසකාමා. ෙස්මිං කාමා න වසන්තීති යස්මං කාමා න වසන්ති න 
සංවසන්තිනආවසන්තිනපරිවසන්තීති–යස්මංකාමානවසන්ති. 

ය ොයදෙයාති භගවාති. ය ොයදෙයාති භ වා තං බ්රාේමණං නායමන

ආලපති. භගවාති  ාරවාධිවචනයමතං…යප.… සච්ඡිකා පඤ්ඤත්ති, යදිදං
භ වාති– යතොයදයයාතිභ වා. 

 ණ්හා ෙස්ස න විජ්ජතීති.  ණ්හාති රූපතණ්ො සද්දතණ්ො

 න්ධතණ්ොරසතණ්ො යඵොට්ඨබ්බතණ්ොධම්මතණ්ො. ෙස්සාතිඅරෙයතො

ඛීණාසවස්ස.  ණ්හා ෙස්ස න විජ්ජතීති තණ්ො යස්ස නත්ථි න සති න
සංවිජ්ජති නුපලබ්භති, පහීනා සමුච්ඡින්නා වූපසන්තා පටිප්පස්සද්ධා
අභබ්බුප්පත්තිකාඤාණග්ගිනාදඩ්ඪාති–තණ්ොයස්ස නවිජ්ජති. 
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කථංකථා ච යෙො තිණ්යණොති කථංකථා වුධමච්චති විචිකිච්ඡා. දුක්යඛ

කඞ්ඛා…යප.… ඡම්භිතත්තං චිත්තස්ස මයනොවියලයඛො. යෙොති යයො යසො

අරෙං ඛීණාසයවො. කථංකථා ච යෙො තිණ්යණොති කථංකථා ච යයො
තිණ්යණො උත්තිණ්යණො නිත්ථිණ්යණො අතික්කන්යතො සමතික්කන්යතො
වීතිවත්යතොති–කථංකථාචයයොතිණ්යණො. 

වියමොක්යඛො ස්සනාපයරොතිනත්ථිතස්ස අපයරොවියමොක්යඛො.යයන
වියමොක්යඛන විමුච්යචයය විමුත්යතො යසො. කතං තස්ස වියමොක්යඛන 
කරණීයන්ති–වියමොක්යඛොතස්සනාපයරො.යතනාෙභ වා– 

‘‘යස්මංකාමානවසන්ති, [යතොයදයයාතිභ වා] 
තණ්ොයස්සනවිජ්ජති; 
කථංකථාචයයොතිණ්යණො, වියමොක්යඛොතස්සනාපයරො’’ති. 

59. 

නිරාසයසො යසො උද ආසසායනො, පඤ්ඤාණවා යසො උද

පඤ්ඤකප්පී; 

මුනිංඅහංසක්කෙථාවිජඤ්ඤං,  ංයම විොචික්ඛසමන් චක්ඛු. 

නිරාසයසොයසොඋදආසසායනොතිනිත්තණ්යෙොයසො, උදාහු සතණ්යෙො
රූයප ආසීසති [ආසිංසති (සයා.)], සද්යද…යප.…  න්යධ… රයස…
යඵොට්ඨබ්යබ… කුලං…  ණං… ආවාසං… ලාභං… යසං… පසංසං…
සුඛං… චීවරං… පිණ්ඩපාතං… යසනාසනං…
ගිලානපච්චයයභසජ්ජපරික්ඛාරං… කාමධාතුං … රූපධාතුං…අරූපධාතුං…
කාමභවං… රූපභවං… අරූපභවං… සඤ්ඤාභවං… අසඤ්ඤාභවං…
යනවසඤ්ඤානාසඤ්ඤාභවං… එකයවොකාරභවං… චතුයවොකාරභවං… 
පඤ්චයවොකාරභවං… අතීතං… අනා තං… පච්චුප්පන්නං…
දිට්ඨසුතමුතවිඤ්ඤාතබ්යබ ධම්යම ආසීසති සාදියති පත්යථති පියෙති
අභිජප්පතීති–නිරාසයසොයසොඋදආසසායනො. 

පඤ්ඤාණවා යසො උද පඤ්ඤකප්පීති. පඤ්ඤාණවා යසොති පණ්ඩියතො

පඤ්ඤවා බුද්ධිමා ඤාණී විභාවී යමධාවී. උද පඤ්ඤකප්පීති උදාහු
අට්ඨසමාපත්තිඤායණනවා පඤ්චාභිඤ්ඤාඤායණනවාමච්ඡාඤායණනවා
තණ්ොකප්පංවාදිට්ඨිකප්පංවාකප්යපති ජයනතිසඤ්ජයනතිනිබ්බත්යතති
අභිනිබ්බත්යතතීති–පඤ්ඤාණවායසොඋද පඤ්ඤකප්පී. 

මුනිං අහං සක්ක ෙථා විජඤ්ඤන්ති. සක්කාති සක්යකො භ වා.
සකයකුලාපබ්බජියතොතිපිසක්යකො.අථවා, අඩ්යඪොමෙද්ධයනොධනවාතිපි
සක්යකො. තස්සිමානි ධනානි, යසයයථිදං – සද්ධාධනං සීලධනං හිරිධනං
ඔත්තප්පධනං සුතධනං චා ධනං පඤ්ඤාධනං සතිපට්ඨානධනං
සම්මප්පධානධනං ඉද්ධිපාදධනං ඉන්ද්රියධනං බලධනං යබොජ්ඣඞ් ධනං
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මග් ධනං ඵලධනං නිබ්බානධනන්ති. යතහි අයනකවියධහි ධනරතයනහි 
අඩ්යඪො මෙද්ධයනො ධනවාතිපි සක්යකො. අථ වා, පහු විසවී අලමත්යතො
සූයරො වීයරො වික්කන්යතො අභීරූ අච්ඡම්භී අනුත්රාසී අපලායී 

පහීනභයයභරයවො වි තයලොමෙංයසොතිපි සක්යකො. මුනිං අහං සක්ක ෙථා 

විජඤ්ඤන්ති සක්ක යථාෙං මුනිං ජායනයයං ආජායනයයං විජායනයයං 
පටිවිජායනයයංපටිවිජ්යඣයයන්ති–මුනිංඅෙංසක්කයථාවිජඤ්ඤං. 

 ං යම විොචික්ඛ සමන් චක්ඛූති.  න්ති යං පුච්ඡාම යං යාචාම යං

අජ්යඣසාම යං පසායදම. විොචික්ඛාති ආචික්ඛාහි යදයසහි පඤ්ඤයපහි

පට්ඨයපහි විවරාහි විභජාහි උත්තානීකයරොහි පකායසහි. සමන් චක්ඛූති 
සමන්තචක්ඛු වුධමච්චති සබ්බඤ්ඤුතඤාණං…යප.… තථා යතො යතන
සමන්තචක්ඛූති–තංයම වියාචික්ඛසමන්තචක්ඛු.යතනාෙයසොබ්රාේමයණො
– 

‘‘නිරාසයසො යසො උද ආසසායනො, පඤ්ඤාණවා යසො උද
පඤ්ඤකප්පී; 
මුනිං අෙං සක්ක යථා විජඤ්ඤං, තං යම වියාචික්ඛ 
සමන්තචක්ඛූ’’ති. 

60. 

නිරාසයසො යසො න ච ආසසායනො, පඤ්ඤාණවා යසො න ච 

පඤ්ඤකප්පී; 

එවම්පිය ොයදෙයමුනිංවිජාන, අකිඤ්චනං කාමභයවඅසත් ං. 

නිරාසයසො යසො න ච ආසසායනොති නිත්තණ්යෙො යසො. න යසො
සතණ්යෙො රූයප නාසීසති. සද්යද…යප.…  න්යධ…
දිට්ඨසුතමුතවිඤ්ඤාතබ්යබ ධම්යම නාසීසති න ඉච්ඡති න සාදියති න
පත්යථතිනපියෙතිනාභිජප්පතීති–නිරාසයසො යසොනචආසසායනො. 

පඤ්ඤාණවා යසො න ච පඤ්ඤකප්පීති. පඤ්ඤාණවාති පණ්ඩියතො

පඤ්ඤවා බුද්ධිමා ඤාණී විභාවී යමධාවී. න ච පඤ්ඤකප්පීති
අට්ඨසමාපත්තිඤායණනවා පඤ්චාභිඤ්ඤාඤායණනවාමච්ඡාඤායණනවා
තණ්ොකප්පං වා න කප්යපති දිට්ඨිකප්පං වා න කප්යපති න ජයනති න
සඤ්ජයනතිනනිබ්බත්යතතිනාභිනිබ්බත්යතතීති– පඤ්ඤාණවායසොනච
පඤ්ඤකප්පී. 

එවම්පි ය ොයදෙය මුනිං විජානාති. මුනීති යමොනං වුධමච්චති

ඤාණං…යප.… සඞ් ජාලමතිච්ච යසො මුනි. එවම්පි ය ොයදෙය මුනිං

විජානාති යතොයදයය, එවං මුනිං ජාන පටිජාන පටිවිජාන පටිවිජ්ඣාති –
එවම්පියතොයදයයමුනිංවිජාන. 
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අකිඤ්චනං කාමභයව අසත් න්ති. අකිඤ්චනන්ති රා කිඤ්චනං
යදොසකිඤ්චනං යමොෙකිඤ්චනං මානකිඤ්චනං දිට්ඨිකිඤ්චනං
කියලසකිඤ්චනං දුච්චරිතකිඤ්චනං. යස්යසතානි [යස්යසයත (සයා.)] 
කිඤ්චනානි [කිඤ්චනා (සයා.)] පහීනානි සමුච්ඡින්නානි වූපසන්තානි 
පටිප්පස්සද්ධානි අභබ්බුප්පත්තිකානි ඤාණග්ගිනා දඩ්ඪානි, යසො වුධමච්චති 

අකිඤ්චයනො. කාමාතිඋද්දානයතොද්යවකාමා–වත්ථුකාමාච කියලසකාමා
ච…යප.… ඉයම වුධමච්චන්ති වත්ථුකාමා…යප.… ඉයම වුධමච්චන්ති

කියලසකාමා. භවාති ද්යව භවා – කම්මභයවො ච පටිසන්ධියකො ච
පුනබ්භයවො…යප.…අයංපටිසන්ධියකොපුනබ්භයවො. 

අකිඤ්චනංකාමභයවඅසත් න්තිඅකිඤ්චනං පුග් ලංකායමචභයවච
අසත්තං අලග් ං අලග්ගිතං අපලබුද්ධං නික්ඛන්තං නිස්සටං විප්පමුත්තං
විසඤ්ඤුත්තං විමරියාදිකයතන යචතසා විෙරන්තන්ති – අකිඤ්චනං
කාමභයව අසත්තං.යතනාෙභ වා– 

‘‘නිරාසයසො යසො න ච ආසසායනො, පඤ්ඤාණවා යසො න ච
පඤ්ඤකප්පී; 
එවම්පියතොයදයයමුනිංවිජාන, අකිඤ්චනංකාමභයව අසත්තන්ති. 

සෙ  ාථාපරියයොසානා…යප.… සත්ථා යම භන්යත භ වා, 
සාවයකොෙමස්මීති. 

යතොයදයයමාණවපුච්ඡානිද්යදයසොනවයමො. 

10. කප්පමාණවපුච්ඡානිද්යදයසො 
61. 

මජ්යඣ සරස්මිංතිට්  ං, [ඉච්චාෙස්මා කප්යපො] 

ඔය ජාය මහබ්භයෙ; 

ජරාමච්චුපයර ානං, දීපංපබූ්රහි මාරිස; 

ත්වඤ්චයමදීපමක්ඛාහි, ෙථායදංනාපරංසිො.  

මජ්යඣසරස්මිංතිට්  න්තිසයරො වුධමච්චතිසංසායරොආ මනං මනං
 මනා මනංකාලං තිභවාභයවොචුතිචඋපපත්තිච නිබ්බත්තිචයභයදොච
ජාති ච ජරා ච මරණඤ්ච. සංසාරස්ස පුරිමාපි යකොටි න පඤ්ඤායති, 
පච්ඡිමාපියකොටිනපඤ්ඤායති; මජ්යඣවසංසායරසත්තාඨිතාපතිට්ඨිතා
අල්ලීනා උප තාඅජ්යඣොසිතාඅධිමුත්තා. 

කථං සංසාරස්සපුරිමායකොටිනපඤ්ඤායති? එත්තකාජාතියයොවට්ටං
වත්ති, තයතො පරං න වත්තතීති යෙවං නත්ථි, එවම්පි සංසාරස්ස පුරිමා
යකොටිනපඤ්ඤායති.එත්තකානිජාතිසතානිවට්ටංවත්ති, තයතොපරංන
වත්තතීති යෙවං නත්ථි, එවම්පි සංසාරස්ස පුරිමා යකොටි න පඤ්ඤායති.
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එත්තකානි ජාතිසෙස්සානි වට්ටං වත්ති, තයතො පරං න වත්තතීති යෙවං
නත්ථි, එවම්පි සංසාරස්ස පුරිමා යකොටි න පඤ්ඤායති. එත්තකානි
ජාතිසතසෙස්සානි වට්ටං වත්ති, තයතො පරං න වත්තතීති යෙවං නත්ථි, 
එවම්පි සංසාරස්ස පුරිමා යකොටි න පඤ්ඤායති. එත්තකා ජාතියකොටියයො
වට්ටංවත්ති, තයතොපරංනවත්තතීතියෙවංනත්ථි, එවම්පිසංසාරස්ස පුරිමා
යකොටි න පඤ්ඤායති. එත්තකානි ජාතියකොටිසතානි වට්ටං වත්ති, තයතො
පරං න වත්තතීති යෙවං නත්ථි, එවම්පි සංසාරස්ස පුරිමා යකොටි න
පඤ්ඤායති. එත්තකානි ජාතියකොටිසෙස්සානි වට්ටං වත්ති, තයතො පරංන
වත්තතීති, යෙවං නත්ථි. එවම්පි සංසාරස්ස පුරිමා යකොටි න පඤ්ඤායති.
එත්තකානිජාතියකොටිසතසෙස්සානිවට්ටංවත්ති, තයතොපරංනවත්තතීති
යෙවංනත්ථි, එවම්පිසංසාරස්සපුරිමායකොටිනපඤ්ඤායති. 

එත්තකානිවස්සානිවට්ටංවත්ති, තයතොපරංනවත්තතීතියෙවං නත්ථි, 
එවම්පි සංසාරස්ස පුරිමා යකොටි න පඤ්ඤායති. එත්තකානි වස්සසතානි
වට්ටං වත්ති, තයතොපරංනවත්තතීතියෙවංනත්ථි, එවම්පිසංසාරස්සපුරිමා
යකොටින පඤ්ඤායති.එත්තකානිවස්සසෙස්සානිවට්ටංවත්ති, තයතොපරං
නවත්තතීතියෙවං නත්ථි, එවම්පිසංසාරස්සපුරිමායකොටිනපඤ්ඤායති.
එත්තකානි වස්සසතසෙස්සානිවට්ටංවත්ති, තයතොපරංනවත්තතීතියෙවං 
නත්ථි, එවම්පි සංසාරස්ස පුරිමා යකොටි න පඤ්ඤායති. එත්තකා
වස්සයකොටියයොවට්ටං වත්ති, තයතොපරංනවත්තතීතියෙවංනත්ථි, එවම්පි
සංසාරස්ස පුරිමා යකොටි න පඤ්ඤායති. එත්තකානි වස්සයකොටිසතානි
වට්ටංවත්ති, තයතොපරංන වත්තතීතියෙවංනත්ථි, එවම්පිසංසාරස්සපුරිමා
යකොටි න පඤ්ඤායති. එත්තකානි වස්සයකොටිසෙස්සානි වට්ටං වත්ති, 
තයතොපරංනවත්තතීතියෙවං නත්ථි, එවම්පිසංසාරස්සපුරිමායකොටින
පඤ්ඤායති.එත්තකානි වස්සයකොටිසතසෙස්සානිවට්ටංවත්ති, තයතොපරං
නවත්තතීතියෙවංනත්ථි, එවම්පි සංසාරස්සපුරිමායකොටිනපඤ්ඤායති. 

එත්තකානිකප්පානිවට්ටංවත්ති, තයතොපරංනවත්තතීතියෙවං නත්ථි, 
එවම්පි සංසාරස්ස පුරිමා යකොටි න පඤ්ඤායති. එත්තකානි කප්පසතානි
වට්ටං වත්ති, තයතොපරංනවත්තතීතියෙවංනත්ථි, එවම්පිසංසාරස්ස පුරිමා
යකොටිනපඤ්ඤායති.එත්තකානිකප්පසෙස්සානිවට්ටංවත්ති, තයතොපරං
න වත්තතීතියෙවංනත්ථි, එවම්පිසංසාරස්සපුරිමායකොටිනපඤ්ඤායති.
එත්තකානි කප්පසතසෙස්සානිවට්ටංවත්ති, තයතොපරංනවත්තතීතියෙවං
නත්ථි, එවම්පි සංසාරස්ස පුරිමා යකොටි න පඤ්ඤායති. එත්තකා
කප්පයකොටියයොවට්ටංවත්ති, තයතොපරංන වත්තතීතියෙවංනත්ථි, එවම්පි
සංසාරස්ස පුරිමා යකොටි න පඤ්ඤායති. එත්තකානි කප්පයකොටිසතානි
වට්ටංවත්ති, තයතොපරංනවත්තතීතියෙවංනත්ථි, එවම්පිසංසාරස්ස පුරිමා
යකොටි න පඤ්ඤායති. එත්තකානි කප්පයකොටිසෙස්සානි වට්ටං වත්ති, 
තයතොපරංන වත්තතීතියෙවංනත්ථි, එවම්පිසංසාරස්සපුරිමායකොටින
පඤ්ඤායති.එත්තකානි කප්පයකොටිසතසෙස්සානිවට්ටංවත්ති, තයතො පරං
නවත්තතීතියෙවං නත්ථි, එවම්පිසංසාරස්සපුරිමායකොටිනපඤ්ඤායති. 
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වුධමත්තඤ්යෙතංභ වතා–‘‘අනමතග්ය ොයං, භික්ඛයව, සංසායරො, පුබ්බා 
යකොටින පඤ්ඤායති අවිජ්ජානීවරණානං සත්තානංතණ්ොසංයයොජනානං
සන්ධාවතං සංසරතං. එවං දීඝරත්තං යඛො, භික්ඛයව, දුක්ඛං පච්චනුභූතං
තිබ්බං පච්චනුභූතං බයසනං පච්චනුභූතං, කටසී වඩ්ඪිතා [කටසීවවඩ්ඪිතං
(සයා.) පස්ස සං. නි. 2.124]. යාවඤ්චිදං, භික්ඛයව, අලයමව
සබ්බසඞ්ඛායරසු නිබ්බින්දිතුං අලං විරජ්ජිතුං අලං විමුච්චිතු’’න්ති. එවම්පි
සංසාරස්සපුරිමායකොටින පඤ්ඤායති. 

කථං සංසාරස්ස පච්ඡිමා යකොටි න පඤ්ඤායති? එත්තකා ජාතියයො
වට්ටං වත්තිස්සති, තයතො පරං න වත්තිස්සතීති යෙවං නත්ථි, එවම්පි
සංසාරස්ස පච්ඡිමා යකොටි න පඤ්ඤායති. එත්තකානි ජාතිසතානි, 
එත්තකානි ජාතිසෙස්සානි, එත්තකානි ජාතිසතසෙස්සානි, එත්තකා
ජාතියකොටියයො, එත්තකානි ජාතියකොටිසතානි, එත්තකානි
ජාතියකොටිසෙස්සානි, එත්තකානි ජාතියකොටිසතසෙස්සානි, එත්තකානි
වස්සානි, එත්තකානි වස්සසතානි, එත්තකානි වස්සසෙස්සානි, එත්තකානි 
වස්සසතසෙස්සානි, එත්තකා වස්සයකොටියයො, එත්තකානි
වස්සයකොටිසතානි, එත්තකානි වස්සයකොටිසෙස්සානි, එත්තකානි
වස්සයකොටිසතසෙස්සානි, එත්තකානි කප්පානි, එත්තකානි කප්පසතානි, 
එත්තකානි කප්පසෙස්සානි, එත්තකානි කප්පසතසෙස්සානි, එත්තකා
කප්පයකොටියයො, එත්තකානි කප්පයකොටිසතානි, එත්තකානි 
කප්පයකොටිසෙස්සානි, එත්තකානි කප්පයකොටිසතසෙස්සානි වට්ටං 
වත්තිස්සති, තයතො පරං න වත්තිස්සතීති යෙවං නත්ථි, එවම්පි සංසාරස්ස
පච්ඡිමා යකොටි න පඤ්ඤායති. එවම්පි සංසාරස්ස පුරිමාපි යකොටි න
පඤ්ඤායති, පච්ඡිමාපි යකොටි න පඤ්ඤායති, මජ්යඣව සංසායර සත්තා
ඨිතා පතිට්ඨිතා අල්ලීනා උප තා අජ්යඣොසිතා අධිමුත්තාති – මජ්යඣ

සරස්මං තිට්ඨතං. ඉච්චාෙස්මා කප්යපොති. ඉච්චාති පදසන්ධි…යප.…. 

ආෙස්මාති පියවචනං…යප.…. කප්යපොති තස්ස බ්රාේමණස්ස
නාමං…යප.…අභිලායපොති–ඉච්චායස්මාකප්යපො. 

ඔය ජාය මහබ්භයෙතිකායමොයඝභයවොයඝ දිට්යඨොයඝඅවිජ්යජොයඝ

ජායත සඤ්ජායත නිබ්බත්යත අභිනිබ්බත්යත පාතුභූයත. මහබ්භයෙති
ජාතිභයයජරාභයයබයාධිභයයමරණභයයති–ඔයඝජායත මෙබ්භයය. 

ජරාමච්චුපයර ානන්ති ජරාය ඵුට්ඨානං පයරතානං සයමොහිතානං
සමන්නා තානං. මච්චුනා ඵුට්ඨානං පයරතානං සයමොහිතානං 
සමන්නා තානං, ජාතියාඅනු තානංජරායඅනුසටානංබයාධිනාඅභිභූතානං
මරයණන අබ්භාෙතානං අතාණානං අයලණානං අසරණානං
අසරණීභූතානන්ති–ජරාමච්චුපයරතානං. 

දීපං පබූ්රහි මාරිසාති දීපං තාණං යලණං සරණං  තිං පරායනං 
[ තිපරායනං (සයා.) එවමුපරිපි] බූ්රහි ආචික්ඛාහි යදයසහි පඤ්ඤයපහි
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පට්ඨයපහිවිවරාහිවිභජාහි උත්තානීකයරොහිපකායසහි. මාරිසාතිපියවචනං 
 රුවචනංස ාරවසප්පතිස්සාධිවචනයමතංමාරිසාති–දීපංපබූ්රහිමාරිස. 

ත්වඤ්ච යම දීපමක්ඛාහීති. ත්වන්ති භ වන්තං භණති. දීපමක්ඛාහීති 
දීපං තාණං යලණං සරණං  තිං පරායනං අක්ඛාහි ආචික්ඛාහි යදයසහි
පඤ්ඤයපහි පට්ඨයපහි විවරාහි විභජාහි උත්තානීකයරොහි පකායසහීති –
ත්වඤ්චයමදීපමක්ඛාහි. 

ෙථායදං නාපරංසිොතියථයිදංදුක්ඛංඉයධවනිරුජ්යඣයයවූපසයමයය 
අත්ථං  ච්යඡයය පටිප්පස්සම්යභයය පුනපටිසන්ධිකං දුක්ඛං න
නිබ්බත්යතයය, කාමධාතුයාවාරූපධාතුයාවාඅරූපධාතුයාවාකාමභයවවා
රූපභයව වා අරූපභයව වා සඤ්ඤාභයව වා අසඤ්ඤාභයව වා
යනවසඤ්ඤානාසඤ්ඤාභයවවා එකයවොකාරභයවවාචතුයවොකාරභයවවා
පඤ්චයවොකාරභයවවාපුන තියාවාඋපපත්තියාවා පටිසන්ධියාවාභයව
වාසංසායරවා වට්යටවානජයනයයනසඤ්ජයනයයන නිබ්බත්යතයය
නාභිනිබ්බත්යතයය. ඉයධව නිරුජ්යඣයය වූපසයමයය අත්ථං  ච්යඡයය
පටිප්පස්සම්යභයයාති–යථායිදංනාපරංසියා.යතනාෙයසොබ්රාේමයණො – 

‘‘මජ්යඣසරස්මංතිට්ඨතං, [ඉච්චායස්මාකප්යපො] 
ඔයඝජායතමෙබ්භයය; 
ජරාමච්චුපයරතානං, දීපංපබූ්රහිමාරිස; 
ත්වඤ්ච යමදීපමක්ඛාහි, යථායිදංනාපරං සියා’’ති. 

62. 

මජ්යඣසරස්මිංතිට්  ං, [කප්පාති භගවා] 

ඔය ජාය මහබ්භයෙ; 

ජරාමච්චුපයර ානං, දීපංපබූ්රමිකප්ප ය . 

මජ්යඣසරස්මිංතිට්  න්තිසයරො වුධමච්චතිසංසායරොආ මනං මනං
 මනා මනංකාලං තිභවාභයවො, චුතිචඋපපත්තිච නිබ්බත්තිචයභයදො
ච ජාති ච ජරා ච මරණඤ්ච. සංසාරස්ස පුරිමාපි යකොටි න පඤ්ඤායති, 
පච්ඡිමාපියකොටිනපඤ්ඤායති.මජ්යඣවසංසායරසත්තාඨිතාපතිට්ඨිතා
අල්ලීනා උප තාඅජ්යඣොසිතාඅධිමුත්තා. 

කථංසංසාරස්ස පුරිමා යකොටිනපඤ්ඤායති…යප.…එවංසංසාරස්ස 
පුරිමා යකොටි න පඤ්ඤායති. කථං සංසාරස්ස පච්ඡිමා යකොටි න
පඤ්ඤායති…යප.… එවං සංසාරස්ස පච්ඡිමා යකොටි න පඤ්ඤායති. එවං
සංසාරස්සපුරිමාපියකොටිනපඤ්ඤායති, පච්ඡිමාපියකොටිනපඤ්ඤායති.
මජ්යඣවසංසායරසත්තා ඨිතා පතිට්ඨිතා අල්ලීනා උප තා අජ්යඣොසිතා

අධිමුත්තාති–මජ්යඣසරස්මංතිට්ඨතං. කප්පාතිභගවාති. කප්පාතිභ වා
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තං බ්රාේමණං නායමන ආලපති. භගවාති  ාරවාධිවචනයමතං…යප.… 
සච්ඡිකාපඤ්ඤත්ති, යදිදංභ වාති–කප්පාතිභ වා. 

ඔය  ජාය මහබ්භයෙතිකායමොයඝභයවොයඝදිට්යඨොයඝ අවිජ්යජොයඝ

ජායත සඤ්ජායත නිබ්බත්යත අභිනිබ්බත්යත පාතුභූයත. මහබ්භයෙති
ජාතිභයයජරාභයයබයාධිභයයමරණභයයති–ඔයඝජායත මෙබ්භයය. 

ජරාමච්චුපයර ානන්ති ජරාය ඵුට්ඨානං පයරතානං සයමොහිතානං
සමන්නා තානං, මච්චුනා ඵුට්ඨානං පයරතානං සයමොහිතානං
සමන්නා තානංජාතියාඅනු තානංජරායඅනුසටානංබයාධිනා අභිභූතානං
මරයණන අබ්භාෙතානං අතාණානං අයලණානං අසරණානං
අසරණීභූතානන්ති– ජරාමච්චුපයරතානං. 

දීපං පබ්රමූිකප්ප ය ති දීපංතාණං යලණං සරණං  තිං පරායනං බ්රූම
ආචික්ඛාම යදයසම පඤ්ඤයපම පට්ඨයපම විවරාම විභජාම 
උත්තානීකයරොමපකායසමීති–දීපංපබ්රූමකප්පයත.යතනාෙභ වා– 

‘‘මජ්යඣසරස්මංතිට්ඨතං, [කප්පාතිභ වා] 
ඔයඝජායතමෙබ්භයය; 
ජරාමච්චුපයරතානං, දීපංපබූ්රමකප්පයත’’ති. 

63. 

අකිඤ්චනංඅනාදානං, එ ංදීපංඅනාපරං; 

නිබ්බානංඉතිනංබ්රූමි, ජරාමච්චුපරික්ඛෙං. 

අකිඤ්චනං අනාදානන්ති. කිඤ්චනන්ති–රා කිඤ්චනං යදොසකිඤ්චනං
යමොෙකිඤ්චනං මානකිඤ්චනං දිට්ඨිකිඤ්චනං කියලසකිඤ්චනං 
දුච්චරිතකිඤ්චනං; කිඤ්චනප්පොනං කිඤ්චනවූපසමං [කිඤ්චනවූපසයමො 
(සයා.) එවමීදියසසු ඨායනසු] කිඤ්චනපටිනිස්සග් ං 
[කිඤ්චනපටිනිස්සග්ය ො (සයා.)] කිඤ්චනපටිප්පස්සද්ධිං අමතං 

නිබ්බානන්ති – අකිඤ්චනං. අනාදානන්ති ආදානං වුධමච්චති තණ්ො. යයො
රාය ො සාරාය ො…යප.… අභිජ්ඣා යලොයභො අකුසලමූලං.ආදානප්පොනං
ආදානවූපසමං ආදානපටිනිස්සග් ං ආදානපටිප්පස්සද්ධිං අමතං
නිබ්බානන්ති–අකිඤ්චනං අනාදානං. 

එ ං දීපං අනාපරන්ති එතං දීපං තාණං යලණං සරණං  ති පරායනං. 

අනාපරන්තිතම්ොපයරොඅඤ්යඤොදීයපො නත්ථි.අථයඛොයසොඑවංදීයපො
අග්ය ොචයසට්යඨොචවියසට්යඨොචපායමොක්යඛොචඋත්තයමොච පවයරො
චාති–එතංදීපංඅනාපරං. 

නිබ්බානං ඉති නං බ්රූමීති වානං වුධමච්චති තණ්ො. යයො රාය ො
සාරාය ො…යප.… අභිජ්ඣා යලොයභො අකුසලමූලං. වානප්පොනං
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වානවූපසමංවානපටිනිස්සග් ං වානපටිප්පස්සද්ධිංඅමතංනිබ්බානං. ඉතීති
පදසන්ධි පදසංසග්ය ො පදපාරිපූරී අක්ඛරසමවායයො බයඤ්ජනසිලට්ඨතා

පදානුපුබ්බතායපතං – ඉතීති. බූ්රමීති බූ්රම ආචික්ඛාම යදයසම පඤ්ඤයපම
පට්ඨයපම විවරාම විභජාම උත්තානීකයරොම පකායසමීති –නිබ්බානං ඉති
නංබ්රූම. 

ජරාමච්චුපරික්ඛෙන්ති ජරාමරණස්ස පොනං වූපසමං පටිනිස්සග් ං
පටිප්පස්සද්ධිංඅමතංනිබ්බානන්ති–ජරාමච්චුපරික්ඛයං. යතනාෙ භ වා– 

‘‘අකිඤ්චනංඅනාදානං, එතංදීපංඅනාපරං; 
නිබ්බානංඉතිනංබූ්රම, ජරාමච්චුපරික්ඛය’’න්ති. 

64. 

එ දඤ්ඤාෙයෙස ා, දිට් ෙම්මාභිනිබ්බු ා; 

නය මාරවසානුගා, නය මාරස්සපද්ෙගූ [පට්ඨගූ(සයා.ක.)] . 

එ දඤ්ඤාෙ යෙ ස ාති. එ න්ති අමතං නිබ්බානං. යයො යසො
සබ්බසඞ්ඛාරසමයථො සබ්බූපධිපටිනිස්සග්ය ො තණ්ෙක්ඛයයො විරාය ො

නියරොයධොනිබ්බානං. අඤ්ඤාොතිඅඤ්ඤායජානිත්වාතුලයිත්වාතීරයිත්වා
විභාවයිත්වා විභූතං කත්වා, ‘‘සබ්යබ සඞ්ඛාරා අනිච්චා’’ති…යප.… ‘‘යං
කිඤ්චි සමුදයධම්මං, සබ්බං තං නියරොධධම්ම’’න්ති අඤ්ඤාය ජානිත්වා

තුලයිත්වා තීරයිත්වා විභාවයිත්වා විභූතං කත්වා. යෙති අරෙන්යතො

ඛීණාසවා. ස ාති චතූහි කාරයණහි සතා – කායය
කායානුපස්සනාසතිපට්ඨානං භායවන්තා [භාවිතත්තා (ක.)] සතා…යප.…
යතවුධමච්චන්ති සතාති–එතදඤ්ඤායයයසතා. 

දිට් ෙම්මාභිනිබ්බු ාති. දිට් ෙම්මාති දිට්ඨධම්මා ඤාතධම්මා

තුලතධම්මා තීරිතධම්මා විභූතධම්මා විභාවිතධම්මා. අභිනිබ්බු ාති රා ස්ස 
නිබ්බාපිතත්තා නිබ්බුතා, යදොසස්ස…යප.… සබ්බාකුසලාභිසඞ්ඛාරානං
සන්තත්තා සමතත්තා වූපසමතත්තා නිජ්ඣාතත්තා නිබ්බුතත්තා
පටිප්පස්සද්ධත්තාසන්තා උපසන්තාවූපසන්තානිබ්බුතාපටිප්පස්සද්ධාති–
දිට්ඨධම්මාභිනිබ්බුතා. 

න ය  මාරවසානුගාති. මායරොති යයො යසො මායරො කණ්යෙො අධිපති

අන්තගූනමුචිපමත්තබන්ධු. නය  මාරවසානුගාතින යතමාරස්ස වයස
වත්තන්ති, නාපි මායරො යතසු වසං වත්යතති. යත මාරඤ්ච මාරපක්ඛඤ්ච
මාරපාසඤ්ච මාරබළිසඤ්ච [මාරබලසඤ්ච (ක.)] මාරාමසඤ්ච
මාරවිසයඤ්ච මාරනිවාසඤ්ච මාරය ොචරඤ්ච මාරබන්ධනඤ්ච අභිභුයය
අභිභවිත්වා අජ්යඣොත්ථරිත්වා පරියාදියිත්වා මද්දිත්වා චරන්ති විෙරන්ති
ඉරියන්ති වත්යතන්ති පායලන්ති යයපන්ති යායපන්තීති – න යත
මාරවසානු ා. 
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න ය  මාරස්ස පද්ෙගූති න යත මාරස්ස පද්ධා පද්ධචරා [පට්ඨා
පට්ඨචරා (සයා. ක.)] පරිචාරිකා සියා; බුද්ධස්ස යත භ වයතො පද්ධා
පද්ධචරාපරිචාරිකාසියාති–නයතමාරස්සපද්ධගූ.යතනාෙභ වා– 

‘‘එතදඤ්ඤායයයසතා, දිට්ඨධම්මාභිනිබ්බුතා; 
නයතමාරවසානු ා, නයතමාරස්සපද්ධගූ’’ති. 

සෙ  ාථාපරියයොසානා…යප.… සත්ථා යම භන්යත භ වා, 
සාවයකොෙමස්මීති. 

කප්පමාණවපුච්ඡානිද්යදයසොදසයමො. 

11. ජතුකණ්ණිමාණවපුච්ඡානිද්යදයසො 
65. 

සුත්වානහං වීරඅකාමකාමිං, [ඉච්චාෙස්මාජතුකණ්ණි] 

ඔ ාතිගංපුට්ඨුමකාමමාගමං; 

සන්තිපදංබ්රූහිසහජයනත් , ෙථා ච්ඡංභගවා බූ්රහියම ං. 

සුත්වානහං වීර අකාමකාමින්ති සුත්වා සුණිත්වා උග් යෙත්වා
උපධායරත්වා උපලක්ඛයිත්වා. ඉතිපි යසො භ වා අරෙං…යප.… බුද්යධො

භ වාති – සුත්වානෙං. වීරාතිවීයරො භ වා. වීරියවාති වීයරො, පහූතිවීයරො, 
විසවීති වීයරො, අලමත්යතොති වීයරො, සූයරොති වීයරො, වික්කන්යතො අභීරූ 
අච්ඡම්භීඅනුත්රාසීඅපලායීපහීනභයයභරයවොවි තයලොමෙංයසොතිවීයරො. 

විරයතො ඉධ සබ්බපාපයකහි, නිරයදුක්ඛං අතිච්ච වීරියවා [විරියවා
(සයා.)සු.නි.536] යසො; 
යසොවීරියවාපධානවා, වීයරොතාදිපවුධමච්චයතතථත්තාති. 

සුත්වානෙං වීර. අකාමකාමින්ති. කාමාති උද්දානයතො ද්යව කාමා –
වත්ථුකාමාචකියලසකාමා ච…යප.…ඉයමවුධමච්චන්තිවත්ථුකාමා…යප.…
ඉයමවුධමච්චන්ති කියලසකාමා. බුද්ධස්සභ වයතො වත්ථුකාමා පරිඤ්ඤාතා, 
කියලසකාමා පහීනා. වත්ථුකාමානං පරිඤ්ඤාතත්තා කියලසකාමානං 
පහීනත්තා භ වානකායමකායමති, නකායමපත්යථති, නකායමපියෙති, 
න කායම අභිජප්පති. යය කායම කායමන්ති, කායම පත්යථන්ති, කායම
පියෙන්ති, කායම අභිජප්පන්ති, යත කාමකාමයනො රා රාගියනො
සඤ්ඤාසඤ්ඤියනො. භ වා න කායම කායමති, න කායම පත්යථති, න
කායමපියෙති, නකායමඅභිජප්පති.තස්මාබුද්යධො අකායමොනික්කායමො 
චත්තකායමො වන්තකායමො මුත්තකායමො පහීනකායමො පටිනිස්සට්ඨකායමො
වීතරාය ොවි තරාය ො චත්තරාය ොවන්තරාය ොමුත්තරාය ො පහීනරාය ො
පටිනිස්සට්ඨරාය ො නිච්ඡායතො නිබ්බුයතො සීතිභූයතො සුඛප්පටිසංයවදී
බ්රේමභූයතනඅත්තනාවිෙරතීති–සුත්වානෙංවීර අමකාමකාමං. 



ඛුද්දකනිකායය චූළනිද්යදසපාළි පාරායනවග්ය ො 
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පටුන 

ඉච්චාෙස්මා ජතුකණ්ණීති. ඉච්චාති පදසන්ධි…යප.…

පදානුපුබ්බතායපතං – ඉච්චාති. ආෙස්මාති පියවචනං

ස ාරවසප්පතිස්සාධිවචනයමතං ආයස්මාති. ජතුකණ්ණීති තස්ස
බ්රාේමණස්ස ය ොත්තං සඞ්ඛා සමඤ්ඤා පඤ්ඤත්ති යවොොයරොති –
ඉච්චායස්මාජතුකණ්ණි. 

ඔ ාතිගං පුට්ඨුමකාමමාගමන්ති. ඔ ාතිගන්ති ඔඝාති ං ඔඝං

අතික්කන්තං සමතික්කන්තං වීතිවත්තන්ති – ඔඝාති ං. පුට්ඨුන්ති පුට්ඨුං 

පුච්ඡිතුං යාචිතුං අජ්යඣසිතුං පසායදතුං. අකාමමාගමන්ති අකාමං පුට්ඨුං
නික්කාමං චත්තකාමං වන්තකාමං මුත්තකාමං පහීනකාමං 
පටිනිස්සට්ඨකාමං වීතරා ං වි තරා ං චත්තරා ං වන්තරා ං මුත්තරා ං
පහීනරා ං පටිනිස්සට්ඨරා ංආ ම්ොආ තම්ොඋපා තම්ොසම්පත්තම්ො
තයාසද්ධිං සමා තම්ොති–ඔඝාති ංපුට්ඨුමකාමමා මං. 

සන්තිපදං බ්රූහි සහජයනත් ාති. සන්තීති එයකන ආකායරන සන්තිපි
සන්තිපදම්පි [සන්තිපදන්ති (ක.)] තංයයව අමතං නිබ්බානං. යයො යසො 
සබ්බසඞ්ඛාරසමයථො සබ්බූපධිපටිනිස්සග්ය ො තණ්ෙක්ඛයයො විරාය ො
නියරොයධො නිබ්බානං. වුධමත්තඤ්යෙතං භ වතා – ‘‘සන්තයමතං පදං, 
පණීතයමතං පදං, යදිදං සබ්බසඞ්ඛාරසමයථො සබ්බූපධිපටිනිස්සග්ය ො
තණ්ෙක්ඛයයොවිරාය ොනියරොයධො නිබ්බාන’’න්ති.අථාපයරනාකායරනයය
ධම්මා සන්තාධි මාය සන්තිඵුසනාය සන්තිසච්ඡිකිරියාය සංවත්තන්ති, 
යසයයථිදං – චත්තායරො සතිපට්ඨානා චත්තායරො සම්මප්පධානා චත්තායරො
ඉද්ධිපාදා පඤ්චින්ද්රියානි පඤ්ච බලානි සත්ත යබොජ්ඣඞ් ා අරියයො 
අට්ඨඞ්ගියකො මග්ය ො – ඉයම වුධමච්චන්ති සන්තිපදා. සන්තිපදං තාණපදං
යලණපදං සරණපදං අභයපදං අච්චුතපදං අමතපදං නිබ්බානපදං බූ්රහි
ආචික්ඛාහි යදයසහි පඤ්ඤයපහි පට්ඨයපහි විවරාහි විභජාහි

උත්තානීකයරොහි පකායසහි. සහජයනත් ාති යනත්තං වුධමච්චති
සබ්බඤ්ඤුතඤාණං. බුද්ධස්සභ වයතො යනත්තඤ්චජිනභායවොචයබොධියා
මූයල අපුබ්බං අචරිමං එකස්මං ඛයණ උප්පන්යනො, තස්මා බුද්යධො
සෙජයනත්යතොති–සන්තිපදංබ්රහූි සෙජයනත්ත. 

ෙථා ච්ඡං භගවා බ්රූහි යම න්ති යථාතච්ඡං වුධමච්චති අමතං

නිබ්බානං…යප.…නියරොයධො නිබ්බානං. භගවාති  ාරවාධිවචනං…යප.…

සච්ඡිකාපඤ්ඤත්ති, යදිදංභ වාති. බූ්රහියම න්තිබ්රහූිආචික්ඛාහි…යප.…
පකායසහීති– යථාතච්ඡංභ වාබූ්රහියමතං.යතනාෙයසොබ්රාේමයණො– 

‘‘සුත්වානෙංවීරඅකාමකාමං, [ඉච්චායස්මාජතුකණ්ණි] 
ඔඝාති ං පුට්ඨුමකාමමා මං; 
සන්තිපදංබ්රූහිසෙජයනත්ත, යථාතච්ඡංභ වාබ්රූහි යමත’’න්ති. 

66. 
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භගවාහිකායමඅභිභුෙයඉරිෙති, ආදිච්යචොවපථවිං ය ජීය ජසා; 

පරිත් පඤ්ඤස්ස යම භූරිපඤ්යඤො, ආචික්ඛ ෙම්මං ෙමහං

විජඤ්ඤං; 

ජාතිජරාෙඉෙවිප්පහානං. 

භගවා හි කායම අභිභුෙය ඉරිෙතීති. භගවාති  ාරවාධිවචනං…යප.…

සච්ඡිකා පඤ්ඤත්ති, යදිදං භ වාති. කාමාති උද්දානයතො ද්යව කාමා –
වත්ථුකාමාචකියලසකාමා ච…යප.…ඉයමවුධමච්චන්තිවත්ථුකාමා…යප.…
ඉයමවුධමච්චන්තිකියලසකාමා.භ වා වත්ථුකායමපරිජානිත්වාකියලසකායම
පොය අභිභුයය අභිභවිත්වා අජ්යඣොත්ථරිත්වා පරියාදියිත්වා චරති විෙරති
ඉරියති වත්යතති පායලති යයපති යායපතීති – භ වා හි කායම අභිභුයය
ඉරියති. 

ආදිච්යචොව පථවිං ය ජී ය ජසාතිආදිච්යචො වුධමච්චති සූරියයො [සුරියයො
(සයා.)]. පථවී වුධමච්චති ජ තී [ජරා (සයා.)]. යථා සූරියයො යතජී යතයජන
සමන්නා යතොපථවිං අභිභුයයඅභිභවිත්වාඅජ්යඣොත්ථරිත්වාපරියාදියිත්වා 
සන්තාපයිත්වාසබ්බංආකාස තංතම තංඅභිවිෙච්චඅන්ධකාරංවිධමත්වා
ආයලොකං දස්සයිත්වාආකායසඅන්තලක්යඛ  නපයථ [ මනපයථ(සයා.) 
අට්ඨකථා ඔයලොයකතබ්බා]  ච්ඡති, එවයමව භ වා ඤාණයතජී 
ඤාණයතයජන සමන්නා යතො සබ්බං අභිසඞ්ඛාරසමුදයං…යප.…
කියලසතමං අවිජ්ජන්ධකාරං විධමත්වා ඤාණායලොකං දස්යසත්වා
වත්ථුකායම පරිජානිත්වා කියලසකායම පොය අභිභුයය අභිභවිත්වා 
අජ්යඣොත්ථරිත්වා පරියාදියිත්වා මද්දිත්වා චරති විෙරති ඉරියති වත්යතති
පායලතියයපතියායපතීති–ආදිච්යචොවපථවිංයතජී යතජසා. 

පරිත් පඤ්ඤස්ස යම භූරිපඤ්යඤොති අෙමස්ම පරිත්තපඤ්යඤො
ඔමකපඤ්යඤො ලාමකපඤ්යඤො ඡතුක්කපඤ්යඤො. ත්වම්පි මොපඤ්යඤො 
පුථුපඤ්යඤො ොසපඤ්යඤො ජවනපඤ්යඤො තික්ඛපඤ්යඤො
නිබ්යබධිකපඤ්යඤො. භූරි වුධමච්චති පථවී. භ වා තාය පථවිසමාය පඤ්ඤාය
විපුලායවිත්ථතායසමන්නා යතොති– පරිත්තපඤ්ඤස්සයමභූරිපඤ්යඤො. 

ආචික්ඛ ෙම්මං ෙමහං විජඤ්ඤන්ති. ෙම්මන්ති ආදිකලයාණං
මජ්යඣකලයාණං පරියයොසානකලයාණං සාත්ථං සබයඤ්ජනං
යකවලපරිපුණ්ණංපරිසුද්ධංබ්රේමචරියං, චත්තායරොසතිපට්ඨායන…යප.… 
නිබ්බානඤ්ච නිබ්බාන ාමනිඤ්ච පටිපදං ආචික්ඛාහි යදයසහි පඤ්ඤයපහි

පට්ඨයපහි විවරාහිවිභජාහිඋත්තානීකයරොහිපකායසහි. ෙමහංවිජඤ්ඤන්ති 
යමෙං ජායනයයංආජායනයයං විජායනයයං පටිජායනයයං පටිවිජ්යඣයයං 
අධි ච්යඡයයං ඵස්යසයයං සච්ඡිකයරයයන්ති – ආචික්ඛ ධම්මං යමෙං 
විජඤ්ඤං. 
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ජාතිජරාෙ ඉෙ විප්පහානන්ති ඉයධව ජාතිජරාය මරණස්ස පොනං
වූපසමංපටිනිස්සග් ං පටිප්පස්සද්ධිංඅමතංනිබ්බානන්ති–ජාතිජරායඉධ
විප්පොනං.යතනාෙයසො බ්රාේමයණො– 

‘‘භ වාහිකායමඅභිභුයයඉරියති, ආදිච්යචොවපථවිංයතජීයතජසා; 
පරිත්තපඤ්ඤස්ස යම භූරිපඤ්යඤො, ආචික්ඛ ධම්මං යමෙං 
විජඤ්ඤං; 
ජාතිජරායඉධවිප්පොන’’න්ති. 

67. 

කායමසු විනෙයගෙං, [ජතුකණ්ණීතිභගවා] 

යනක්ඛම්මංදට්ඨුයඛමය ො; 

උග්ගහි ංනිරත් ංවා, මාය විජ්ජිත්ථ කිඤ්චනං.  

කායමසුවිනෙයගෙන්ති. කාමාතිඋද්දානයතොද්යවකාමා–වත්ථුකාමා
ච කියලසකාමා ච…යප.… ඉයම වුධමච්චන්ති වත්ථුකාමා…යප.… ඉයම

වුධමච්චන්ති කියලසකාමා. යගෙන්ති ය යධො වුධමච්චති තණ්ො. යයො රාය ො

සාරාය ො…යප.…අභිජ්ඣා යලොයභොඅකුසලමූලං. කායමසුවිනෙයගෙන්ති
කායමසුය ධංවිනය පටිවිනයපජෙවියනොයදහිබයන්තීකයරොහිඅනභාවං

 යමහීති – කායමසු විනය ය ධං. ජතුකණ්ණීති භ වා තං බ්රාේමණං

ය ොත්යතන ආලපති. භගවාති  ාරවාධිවචනයමතං…යප.… සච්ඡිකා
පඤ්ඤත්ති, යදිදංභ වාති–ජතුකණ්ණීතිභ වා. 

යනක්ඛම්මං දට්ඨු යඛමය ොති. යනක්ඛම්මන්ති සම්මාපටිපදං
අනුයලොමපටිපදං අපච්චනීකපටිපදං අන්වත්ථපටිපදං ධම්මානුධම්මපටිපදං
සීයලසු පරිපූරකාරිතං ඉන්ද්රියයසු ගුත්තද්වාරතං යභොජයන මත්තඤ්ඤුතං
ජා රියානුයයො ං සතිසම්පජඤ්ඤං චත්තායරො සතිපට්ඨායන චත්තායරො
සම්මප්පධායන චත්තායරො ඉද්ධිපායද පඤ්චින්ද්රියානි පඤ්ච බලානි සත්ත
යබොජ්ඣඞ්ය  අරියං අට්ඨඞ්ගිකං මග් ං නිබ්බානඤ්ච නිබ්බාන ාමනිඤ්ච
පටිපදංයඛමයතොතාණයතොයලණයතොසරණයතොසරණීභූතයතොඅභයයතො 
අච්චුතයතො අමතයතො නිබ්බානයතො දට්ඨුං පස්සිත්වා තුලයිත්වා තීරයිත්වා 
විභාවයිත්වාවිභූතංකත්වාති–යනක්ඛම්මංදට්ඨුයඛමයතො. 

උග්ගහි ං නිරත් ං වාති. උග්ගහි න්ති තණ්ොවයසන දිට්ඨිවයසන

 හිතං පරාමට්ඨං අභිනිවිට්ඨං අජ්යඣොසිතං අධිමුත්තං. නිරත් ං වාති 
නිරත්තං වා මුඤ්චිතබ්බං විජහිතබ්බං වියනොදිතබ්බං බයන්තීකාතබ්බං
අනභාවං  යමතබ්බන්ති–උග් හිතංනිරත්තංවා. 

මා ය  විජ්ජිත්ථ කිඤ්චනන්ති රා කිඤ්චනං යදොසකිඤ්චනං
යමොෙකිඤ්චනං මානකිඤ්චනං දිට්ඨිකිඤ්චනං කියලසකිඤ්චනං 
දුච්චරිතකිඤ්චනං.ඉදංකිඤ්චනං [ඉයමකිඤ්චනා(ක.)] තුය්ෙංමාවිජ්ජිත්ථ
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මා පවිජ්ජිත්ථ මා සංවිජ්ජිත්ථ පජෙ වියනොයදහි බයන්තීකයරොහි අනභාවං
 යමහීති–මායතවිජ්ජිත්ථකිඤ්චනං.යතනාෙභ වා– 

‘‘කායමසු විනයය ධං, [ජතුකණ්ණීතිභ වා] 
යනක්ඛම්මංදට්ඨුයඛමයතො; 
උග් හිතංනිරත්තංවා, මා යතවිජ්ජිත්ථ කිඤ්චන’’න්ති. 

68. 

ෙංපුබ්යබ ංවියසොයසහි, පච්ඡාය මාහුකිඤ්චනං;  

මජ්යඣයචයනොගයහස්සසි, උපසන්ය ොචරිස්සසි.  

ෙං පුබ්යබ  ං වියසොයසහීති අතීයත සඞ්ඛායර ආරබ්භ යය කියලසා
උප්පජ්යජයුං යත කියලයස යසොයසහි වියසොයසහි සුක්ඛායපහි 
විසුක්ඛායපහි අබීජං කයරොහි පජෙ වියනොයදහි බයන්තීකයරොහි අනභාවං
 යමහීති – එවම්පි යං පුබ්යබ තං වියසොයසහි. අථ වා, යය අතීතා
කම්මාභිසඞ්ඛාරා අවිපක්කවිපාකා යත කම්මාභිසඞ්ඛායර යසොයසහි
වියසොයසහිසුක්ඛායපහිවිසුක්ඛායපහි අබීජං [අවීජං (සයා.)] කයරොහිපජෙ
වියනොයදහි බයන්තීකයරොහි අනභාවං  යමහීති – එවම්පි යං පුබ්යබ තං
වියසොයසහි. 

පච්ඡාය මාහුකිඤ්චනන්තිපච්ඡා වුධමච්චතිඅනා යතසඞ්ඛායරආරබ්භ
රා කිඤ්චනංයදොසකිඤ්චනංයමොෙකිඤ්චනංමානකිඤ්චනං දිට්ඨිකිඤ්චනං
කියලසකිඤ්චනංදුච්චරිතකිඤ්චනං.ඉදංකිඤ්චනංතුය්ෙංමාඅහුමා අයෙොසි
මාජයනසි [මාජයනහි(සයා.)තථාවයසයසසුද්වීසු පයදසුපි] මාසඤ්ජයනසි
මාභිනිබ්බත්යතසි පජෙ වියනොයදහි බයන්තීකයරොහි අනභාවං  යමහීති –
පච්ඡායතමාහුකිඤ්චනං. 

මජ්යඣ යච යනො ගයහස්සසීති මජ්යඣ වුධමච්චති පච්චුප්පන්නං රූපං
යවදනා සඤ්ඤා සඞ්ඛාරා විඤ්ඤාණං. පච්චුප්පන්යන සඞ්ඛායර
තණ්ොවයසනදිට්ඨිවයසනන යෙස්සසිනතණ්හිස්සසිනපරාමසිස්සසින 
නන්දිස්සසි නාභිනන්දිස්සසි න අජ්යඣොසිස්සසි. අභිනන්දනං අභිවදනං
අජ්යඣොසානං  ාෙං පරාමාසං අභිනියවසං පජහිස්සසි වියනොයදස්සසි 
බයන්තීකරිස්සසිඅනභාවං යමස්සසීති–මජ්යඣයචයනො යෙස්සසි. 

උපසන්ය ො චරිස්සසීති රා ස්ස උපසමතත්තා උපසන්යතො චරිස්සසි, 
යදොසස්ස…යප.… සබ්බාකුසලාභිසඞ්ඛාරානං සන්තත්තා සමතත්තා
උපසමතත්තා වූපසමතත්තා නිජ්ඣාතත්තා නිබ්බුතත්තා වි තත්තා 
පටිප්පස්සද්ධත්තා සන්යතො උපසන්යතො වූපසන්යතො නිබ්බුයතො
පටිප්පස්සද්යධො චරිස්සසි විෙරිස්සසි ඉරියිස්සසි වත්තිස්සසි පායලස්සසි 
යයපස්සසියායපස්සසීති–උපසන්යතොචරිස්සසි.යතනාෙභ වා– 

‘‘යංපුබ්යබතංවියසොයසහි, පච්ඡායතමාහුකිඤ්චනං; 
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මජ්යඣයචයනො යෙස්සසි, උපසන්යතොචරිස්සසී’’ති. 

69. 

සබ්බයසොනාමරූපස්මිං, වී යගෙස්ස බ්රාහ්මණ; 

ආසවාස්සනවිජ්ජන්ති, යෙහිමච්චුවසං වයජ. 

සබ්බයසොනාමරූපස්මිංවී යගෙස්ස බ්රාහ්මණාති. සබ්බයසොතිසබ්යබන
සබ්බං සබ්බථා සබ්බං අයසසං නිස්යසසං පරියාදියනවචනයමතං

සබ්බයසොති. නාමන්තිචත්තායරොඅරූපියනොඛන්ධා. රූපන්තිචත්තායරොච

මොභූතාචතුන්නඤ්චමොභූතානංඋපාදායරූපං. යගයෙො වුධමච්චතිතණ්ො.

යයො රාය ො සාරාය ො…යප.… අභිජ්ඣා යලොයභො අකුසලමූලං. සබ්බයසො

නාමරූපස්මිංවී යගෙස්සබ්රාහ්මණාති සබ්බයසො නාමරූපස්මංවීතය ධස්ස
වි තය ධස්ස චත්තය ධස්ස වන්තය ධස්ස මුත්තය ධස්ස පහීනය ධස්ස
පටිනිස්සට්ඨය ධස්ස වීතරා ස්සවි තරා ස්සචත්තරා ස්සවන්තරා ස්ස
මුත්තරා ස්ස පහීනරා ස්ස පටිනිස්සට්ඨරා ස්සාති – සබ්බයසො
නාමරූපස්මංවීතය ධස්සබ්රාේමණ. 

ආසවාස්ස න විජ්ජන්තීති. ආසවාති චත්තායරො ආසවා – කාමාසයවො, 

භවාසයවො, දිට්ඨාසයවො, අවිජ්ජාසයවො. අස්සාති අරෙයතො ඛීණාසවස්ස. න 

විජ්ජන්තීතිඉයමආසවාතස්සනත්ථිනසන්තිනසංවිජ්ජන්ති නුපලබ්භන්ති
පහීනාසමුච්ඡින්නාවූපසන්තාපටිප්පස්සද්ධාඅභබ්බුප්පත්තිකා ඤාණග්ගිනා
දඩ්ඪාති–ආසවාස්සනවිජ්ජන්ති. 

යෙහි මච්චුවසං වයජති යයහිආසයවහි මච්චුයනො වා වසං  ච්යඡයය, 
මරණස්සවාවසං ච්යඡයය, මාරපක්ඛස්සවාවසං  ච්යඡයය; යතආසවා
තස්ස නත්ථි න සන්ති න සංවිජ්ජන්ති නුපලබ්භන්ති පහීනා සමුච්ඡින්නා
වූපසන්තා පටිප්පස්සද්ධා අභබ්බුප්පත්තිකා ඤාණග්ගිනා දඩ්ඪාති – යයහි
මච්චුවසංවයජ.යතනාෙභ වා– 

‘‘සබ්බයසොනාමරූපස්මං, වීතය ධස්සබ්රාේමණ; 
ආසවාස්සනවිජ්ජන්ති, යයහිමච්චුවසංවයජ’’ති. 

සෙ  ාථාපරියයොසානා…යප.… සත්ථා යම භන්යත භ වා, 
සාවයකොෙමස්මීති. 

ජතුකණ්ණිමාණවපුච්ඡානිද්යදයසොඑකාදසයමො. 

12. භද්රාවුධමධමාණවපුච්ඡානිද්යදයසො 
70. 

ඔකඤ්ජහං  ණ්හච්ඡිදංඅයනජං, [ඉච්චාෙස්මාභද්රාවුයෙො] 

නන්දිඤ්ජහංඔ තිණ්ණංවිමුත් ං; 
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කප්පඤ්ජහං අභිොයච සුයමෙං, සුත්වාන නාගස්ස අපනමිස්සන්ති 

[අප මස්සන්ති(ක.)] ඉය ො. 

ඔකඤ්ජහං  ණ්හච්ඡිදං අයනජන්ති. ඔකඤ්ජහන්ති රූපධාතුයා යයො
ඡන්යදොයයොරාය ොයානන්දීයාතණ්ොයය උපායුපාදානා [උපයුපාදානා
(ක.)] යචතයසො අධිට්ඨානාභිනියවසානුසයා, යතබුද්ධස්සභ වයතොපහීනා 
උච්ඡින්නමූලාතාලාවත්ථුකතාඅනභාවංකතාආයතිංඅනුප්පාදධම්මා. තස්මා
බුද්යධො ඔකඤ්ජයෙො. යවදනාධාතුයා…යප.… සඤ්ඤාධාතුයා…
සඞ්ඛාරධාතුයා… විඤ්ඤාණධාතුයායයොඡන්යදොයයොරාය ොයානන්දීයා
තණ්ො යය උපායුපාදානා යචතයසො අධිට්ඨානාභිනියවසානුසයා, යත
බුද්ධස්ස භ වයතො පහීනා උච්ඡින්නමූලා තාලාවත්ථුකතා අනභාවංකතා
ආයතිංඅනුප්පාදධම්මා.තස්මාබුද්යධොඔකඤ්ජයෙො. 

 ණ්හච්ඡිදන්ති.  ණ්හාතිරූපතණ්ො…යප.…ධම්මතණ්ො.සාතණ්ො
බුද්ධස්සභ වයතො ඡින්නාඋච්ඡින්නාසමුච්ඡින්නාවූපසන්තාපටිප්පස්සද්ධා
අභබ්බුප්පත්තිකා ඤාණග්ගිනා දඩ්ඪා. තස්මා බුද්යධො තණ්ෙච්ඡියදො. 

අයනයජොති එජාවුධමච්චතිතණ්ො.යයොරාය ොසාරාය ො …යප.…අභිජ්ඣා
යලොයභො අකුසලමූලං. සා එජා තණ්ො බුද්ධස්ස භ වයතො පහීනා
උච්ඡින්නමූලාතාලාවත්ථුකතා අනභාවංකතාආයතිංඅනුප්පාදධම්මා.තස්මා
බුද්යධොඅයනයජො. එජායපහීනත්තාඅයනයජොභ වා ලායභපිනඉඤ්ජති, 
අලායභපිනඉඤ්ජති, යයසපිනඉඤ්ජති, අයයසපිනඉඤ්ජති, පසංසායපි න
ඉඤ්ජති, නින්දායපිනඉඤ්ජති, සුයඛපිනඉඤ්ජති, දුක්යඛපිනඉඤ්ජතින
චලතින යවධතිනපයවධතිනසම්පයවධතීති.තස්මාබුද්යධොඅයනයජොති – 

ඔකඤ්ජෙං තණ්ෙච්ඡිදං අයනජං. ඉච්චාෙස්මා භද්රාවුයෙොති. ඉච්චාති

පදසන්ධි…යප.… ආෙස්මාති, පියවචනං…යප.… භද්රාවුයෙොති තස්ස
බ්රාේමණස්සනාමං…යප.… අභිලායපොති–ඉච්චායස්මාභද්රාවුධමයධො. 

නන්දිඤ්ජහං ඔ තිණ්ණං විමුත් න්ති නන්දී වුධමච්චති තණ්ො. යයො
රාය ො සාරාය ො…යප.… අභිජ්ඣා යලොයභො අකුසලමූලං. සා නන්දී සා
තණ්ො බුද්ධස්ස භ වයතො පහීනා උච්ඡින්නමූලා තාලාවත්ථුකතා
අනභාවංකතා ආයතිං අනුප්පාදධම්මා. තස්මා බුද්යධො නන්දිඤ්ජයෙො. 

ඔ තිණ්ණන්ති භ වා කායමොඝං තිණ්යණො භයවොඝං තිණ්යණො දිට්යඨොඝං 
තිණ්යණොඅවිජ්යජොඝංතිණ්යණොසබ්බසංසාරපථංතිණ්යණොඋත්තිණ්යණො
නිත්ථිණ්යණො අතික්කන්යතො සමතික්කන්යතො වීතිවත්යතො. යසො
වුධමත්ථවායසො චිණ්ණචරයණො…යප.… ජාතිමරණසංසායරො නත්ථි තස්ස 

පුනබ්භයවොති – නන්දිඤ්ජෙං ඔඝතිණ්ණං. විමුත් න්ති භ වයතො රා ා
චිත්තංමුත්තං විමුත්තංසුවිමුත්තං, යදොසාචිත්තං…යමොොචිත්තං…යප.…
සබ්බාකුසලාභිසඞ්ඛායරහි චිත්තං මුත්තං විමුත්තං සුවිමුත්තන්ති –
නන්දිඤ්ජෙංඔඝතිණ්ණං විමුත්තං. 
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කප්පඤ්ජහං අභිොයච සුයමෙන්ති. කප්පාති ද්යව කප්පා –
තණ්ොකප්යපො ච දිට්ඨිකප්යපො ච…යප.… අයං තණ්ොකප්යපො…යප.…
අයංදිට්ඨිකප්යපො.බුද්ධස්සභ වයතොතණ්ොකප්යපොපහීයනො දිට්ඨිකප්යපො
පටිනිස්සට්යඨො.තණ්ොකප්පස්සපහීනත්තාදිට්ඨිකප්පස්ස පටිනිස්සට්ඨත්තා

තස්මා බුද්යධො කප්පඤ්ජයෙො. අභිොයචති යාචාම අභියාචාම අජ්යඣසාම

සාදියාමපත්ථයාම පිෙයාමජප්පාමඅභිජප්පාම. සුයමො වුධමච්චතිපඤ්ඤා.යා 
පඤ්ඤා පජානනා…යප.… අයමොයෙො ධම්මවිචයයො සම්මාදිට්ඨි. භ වා
ඉමාය යමධාය පඤ්ඤාය උයපයතො සමුයපයතො උපා යතො සමුපා යතො
උපපන්යනො සමුපපන්යනො සමන්නා යතො. තස්මා බුද්යධො සුයමයධොති – 
කප්පඤ්ජෙංඅභියායචසුයමධං. 

සුත්වානනාගස්ස අපනමිස්සන්ති ඉය ොති. නාගස්සාතිනාය ො. භ වා
ආගුං න කයරොතීති නාය ො, න  ච්ඡතීති නාය ො, න ආ ච්ඡතීති

නාය ො…යප.… එවං භ වා න  ච්ඡතීති නාය ො. සුත්වාන නාගස්ස

අපනමිස්සන්ති ඉය ොති තුය්ෙං වචනං බයප්පථං යදසනං අනුසාසනං 
අනුසිට්ඨං සුත්වා සුණිත්වා උග් යෙත්වා උපධාරයිත්වා උපලක්ඛයිත්වා
ඉයතොඅපනමස්සන්තිවජිස්සන්තිපක්කමස්සන්තිදිසාවිදිසං  මස්සන්තීති–
සුත්වානනා ස්සඅපනමස්සන්තිඉයතො.යතනාෙයසොබ්රාේමයණො– 

‘‘ඔකඤ්ජෙං තණ්ෙච්ඡිදංඅයනජං, [ඉච්චායස්මා භද්රාවුධමයධො] 
නන්දිඤ්ජෙංඔඝතිණ්ණංවිමුත්තං; 
කප්පඤ්ජෙං අභියායච සුයමධං, සුත්වාන නා ස්ස අපනමස්සන්ති 
ඉයතො’’ති. 

71. 

නානාජනාජනපයදහිසඞ්ග ා,  වවීරවාකයං අභිකඞ්ඛමානා; 

ය සංතුවංසාධුවිොකයරොහි,  ථාහිය විදිය ොඑස ෙම්යමො. 

නානාජනාජනපයදහිසඞ්ග ාති. නානාජනාතිඛත්තියාචබ්රාේමණාච

යවස්සාචසුද්දාච ෙට්ඨා චපබ්බජිතාචයදවාචමනුස්සාච. ජනපයදහි

සඞ්ග ාතිඅඞ් ා චම ධාචකලඞ් ාචකාසියාචයකොසලාචවජ්ජියාච
මල්ලා ච යචතියම්ො ච [යචතියම්ො ච සා රම්ො ච (සයා.)] වංසා ච
කුරුම්ො ච පඤ්චාලා ච මච්ඡා ච සුරයසනා ච අස්සකා ච අවන්තියා ච

යයොනා [යයොනකා (ක.) මොනි. 55] චකම්යබොජා ච. සඞ්ග ාති සඞ් තා 
සමා තාසයමොහිතාසන්නිපතිතාති–නානාජනාජනපයදහිසඞ් තා. 

 වවීරවාකයංඅභිකඞ්ඛමානාති. වීරාතිවීයරො.භ වාවීරියවාතිවීයරො, 
පහූති වීයරො, විසවීති වීයරො, අලමත්යතොති වීයරො, වි තයලොමෙංයසොතිපි
වීයරො. 

විරයතොඉධසබ්බපාපයකහි, නිරයදුක්ඛංඅතිච්චවීරියවායසො; 
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යසොවීරියවාපධානවා, වීයරොතාදිපවුධමච්චයතතථත්තාති. 

 ව වීර වාකයං අභිකඞ්ඛමානාති තුය්ෙං වචනං බයප්පථං යදසනං 

අනුසාසනං අනුසිට්ඨං. අභිකඞ්ඛමානාති අභිකඞ්ඛමානා ඉච්ඡමානා
සාදියමානා පත්ථයමානා පිෙයමානා අභිජප්පමානාති – තව වීර වාකයං 
අභිකඞ්ඛමානා. 

ය සං තුවං සාධු විොකයරොහීති. ය සන්ති යතසං ඛත්තියානං
බ්රාේමණානං යවස්සානං සුද්දානං  ෙට්ඨානං පබ්බජිතානං යදවානං

මනුස්සානං. තුවන්ති භ වන්තංභණති. සාධුවිොකයරොහීතිසාධුආචික්ඛාහි
යදයසහි පඤ්ඤයපහි පට්ඨයපහි විවරාහි විභජාහි උත්තානීකයරොහි
පකායසහීති– යතසංතුවංසාධුවියාකයරොහි. 

 ථාහිය විදිය ොඑසෙම්යමොතිතථාහියත විදියතොතුලයතොතීරියතො
විභූයතො විභාවියතො එස ධම්යමොති – තථා හි යත විදියතො එස ධම්යමො. 
යතනාෙයසොබ්රාේමයණො– 

‘‘නානාජනාජනපයදහිසඞ් තා, තවවීරවාකයංඅභිකඞ්ඛමානා; 
යතසංතුවංසාධුවියාකයරොහි, තථා හියත විදියතොඑසධම්යමො’’ති. 

72. 

ආදාන ණ්හංවිනයෙථසබ්බං, [භද්රාවුොති භගවා] 

උද්ෙංඅයෙොතිරිෙඤ්චාපිමජ්යඣ; 

ෙංෙඤ්හිය ොකස්මිමුපාදිෙන්ති, ය යනවමායරො අන්යවතිජන්තුං. 

ආදාන ණ්හං විනයෙථ සබ්බන්ති ආදානතණ්ෙං වුධමච්චති
රූපතණ්ො…යප.… ආදානතණ්ොති කිංකාරණා වුධමච්චති ආදානතණ්ො? 
තාය තණ්ොය රූපං ආදියන්ති උපාදියන්ති  ණ්ෙන්ති පරාමසන්ති
අභිනිවිසන්ති. යවදනං…යප.… සඤ්ඤං… සඞ්ඛායර… විඤ්ඤාණං…
 තිං… උපපත්තිං… පටිසන්ධිං… භවං… සංසාරං… වට්ටං ආදියන්ති
උපාදියන්ති  ණ්ෙන්ති පරාමසන්ති අභිනිවිසන්ති. තංකාරණා වුධමච්චති 

ආදානතණ්ො. ආදාන ණ්හං විනයෙථ සබ්බන්ති සබ්බං ආදානතණ්ෙං
විනයයයයපටිවිනයයයයපජයෙයයවියනොයදයයබයන්තීකයරයයඅනභාවං 

 යමයයාති–ආදානතණ්ෙංවිනයයථසබ්බං. භද්රාවුොති භගවාති. භද්රාවුොති

භ වා තං බ්රාේමණං නායමන ආලපති. භගවාති
 ාරවාධිවචනයමතං…යප.… සච්ඡිකා පඤ්ඤත්ති, යදිදං භ වාති –
භද්රාවුධමධාතිභ වා. 

උද්ෙං අයෙො තිරිෙඤ්චාපි මජ්යඣති. උද්ෙන්ති අනා තං; අයෙොති

අතීතං; තිරිෙඤ්චාපි මජ්යඣති පච්චුප්පන්නං. උද්ෙන්ති යදවයලොයකො; 

අයෙොති නිරයයලොයකො; තිරිෙඤ්චාපි මජ්යඣති මනුස්සයලොයකො. අථ වා, 
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උද්ෙන්ති කුසලා ධම්මා; අයෙොති අකුසලා ධම්මා; තිරිෙඤ්චාපි මජ්යඣති

අබයාකතා ධම්මා. උද්ෙන්ති අරූපධාතු; අයෙොති කාමධාතු; තිරිෙඤ්චාපි 

මජ්යඣති රූපධාතු. උද්ෙන්ති සුඛා යවදනා; අයෙොති දුක්ඛා යවදනා; 

තිරිෙඤ්චාපි මජ්යඣති අදුක්ඛමසුඛා යවදනා. උද්ෙන්ති උද්ධං පාදතලා; 

අයෙොති අයධොයකසමත්ථකා; තිරිෙඤ්චාපිමජ්යඣතියවමජ්යඣති–උද්ධං
අයධොතිරියඤ්චාපි මජ්යඣ. 

ෙං ෙඤ්හි ය ොකස්මිමුපාදිෙන්තීති යං යං රූප තං යවදනා තං
සඤ්ඤා තංසඞ්ඛාර තංවිඤ්ඤාණ තංආදියන්තිඋපාදියන්ති  ණ්ෙන්ති

පරාමසන්ති අභිනිවිසන්ති. ය ොකස්මින්ති අපායයලොයක…යප.…
ආයතනයලොයකති–යංයඤ්හියලොකස්මමුපාදියන්ති. 

ය යනවමායරොඅන්යවතිජන්තුන්තියතයනව කම්මාභිසඞ්ඛාරවයසන
පටිසන්ධියකො ඛන්ධමායරො ධාතුමායරො ආයතනමායරො  තිමායරො
උපපත්තිමායරො පටිසන්ධිමායරො භවමායරො සංසාරමායරො වට්ටමායරො

අන්යවති අනු ච්ඡති අන්වායියකො යෙොති. ජන්තුන්ති සත්තං ජනං නරං
මාණවං [මානවං (සයා.)] යපොසං පුග් ලං ජීවං ජාගුං ජන්තුං ඉන්දගුං
මනුජන්ති–යතයනව මායරොඅන්යවතිජන්තුං.යතනාෙභ වා– 

‘‘ආදානතණ්ෙංවිනයයථසබ්බං, [භද්රාවුධමධාතිභ වා] 
උද්ධංඅයධොතිරියඤ්චාපිමජ්යඣ; 
යං යඤ්හි යලොකස්මමුපාදියන්ති, යතයනව මායරො අන්යවති 
ජන්තු’’න්ති. 

73. 

 ස්මා පජානංනඋපාදියෙථ, භික්ඛුසය ොකිඤ්චනං සබ්බය ොයක; 

ආදානසත්ය ඉතියපක්ඛමායනො, පජංඉමං මච්චුයෙයෙයවිසත් ං. 

 ස්මා පජානං න උපාදියෙථාති.  ස්මාති තස්මා තංකාරණා තංයෙතු
තප්පච්චයාතංනිදානා, එතංආදීනවං සම්පස්සමායනොආදානතණ්ොයාති–

තස්මා. පජානන්ති ජානන්යතො පජානන්යතො ආජානන්යතො විජානන්යතො
පටිවිජානන්යතො පටිවිජ්ඣන්යතො ‘‘සබ්යබ සඞ්ඛාරා අනිච්චා’’ති…යප.…
‘‘යං කිඤ්චි සමුදයධම්මං සබ්බං තං නියරොධධම්ම’’න්ති ජානන්යතො 
පජානන්යතොආජානන්යතොවිජානන්යතොපටිවිජානන්යතොපටිවිජ්ඣන්යතො. 

න උපාදියෙථාති රූපං නාදියයයය න උපාදියයයය න  ණ්යෙයය න
පරාමයසයය නාභිනිවියසයය; යවදනං…යප.… සඤ්ඤං… සඞ්ඛායර…
විඤ්ඤාණං… තිං … උපපත්තිං…පටිසන්ධිං…භවං…සංසාරං…වට්ටං
නාදියයයය න උපාදියයයය න  ණ්යෙයය න පරාමයසයය
නාභිනිවියසයයාති–තස්මාපජානංන උපාදියයථ. 
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භික්ඛු සය ොකිඤ්චනංසබ්බය ොයකති. භික්ඛූති පුථුජ්ජනකලයාණයකො

වාභික්ඛු, යසක්යඛො වා භික්ඛු. සය ොති චතූහිකාරයණහිසයතො –කායය
කායානුපස්සනාසතිපට්ඨානං භායවන්යතො සයතො…යප.… යසො වුධමච්චති 

සයතොති – භික්ඛු සයතො. කිඤ්චනන්ති කිඤ්චි රූප තං යවදනා තං 

සඤ්ඤා තං සඞ්ඛාර තං විඤ්ඤාණ තං. සබ්බය ොයකති 
සබ්බඅපායයලොයක සබ්බමනුස්සයලොයක සබ්බයදවයලොයක
සබ්බඛන්ධයලොයක සබ්බධාතුයලොයක සබ්බආයතනයලොයකති – භික්ඛු
සයතොකිඤ්චනංසබ්බයලොයක. 

ආදානසත්ය  ඉති යපක්ඛමායනොති ආදානසත්තා වුධමච්චන්ති යය රූපං
ආදියන්ති උපාදියන්ති  ණ්ෙන්ති පරාමසන්ති අභිනිවිසන්ති; 
යවදනං…යප.… සඤ්ඤං… සඞ්ඛායර… විඤ්ඤාණං…  තිං…
උපපත්තිං…පටිසන්ධිං…භවං… සංසාරං…වට්ටංආදියන්තිඋපාදියන්ති

 ණ්ෙන්ති පරාමසන්ති අභිනිවිසන්ති. ඉතීති පදසන්ධි…යප.…

පදානුපුබ්බතායපතං ඉතීති. යපක්ඛමායනොති යපක්ඛමායනො දක්ඛමායනො
දිස්සමායනො පස්සමායනො ඔයලොකයමායනො නිජ්ඣායමායනො
උපපරික්ඛමායනොති–ආදානසත්යතඉතියපක්ඛමායනො. 

පජංඉමංමච්චුයෙයෙයවිසත් න්ති. පජාතිසත්තාධිවචනංමච්චුයධයයා
වුධමච්චන්ති කියලසා ච ඛන්ධා ච අභිසඞ්ඛාරා ච. පජා මච්චුයධයයය
මාරයධයයය මරණයධයයය සත්තා විසත්තා ආසත්තා ලග් ා ලග්ගිතා
පලබුද්ධා. යථා භිත්තිඛියල වා නා දන්යත වා භණ්ඩං සත්තං විසත්තං
ආසත්තං ලග් ං ලග්ගිතං පලබුද්ධං, එවයමව පජා මච්චුයධයයය 
මාරයධයයය මරණයධයයය සත්තා විසත්තා ආසත්තා ලග් ා ලග්ගිතා
පලබුද්ධාති–පජං ඉමංමච්චුයධයයයවිසත්තං.යතනාෙභ වා– 

‘‘තස්මා පජානං න උපාදියයථ, භික්ඛු සයතො කිඤ්චනං
සබ්බයලොයක; 
ආදානසත්යත ඉති යපක්ඛමායනො, පජං ඉමං මච්චුයධයයය 
විසත්ත’’න්ති. 

සෙ  ාථාපරියයොසානා…යප.… සත්ථා යම භන්යත භ වා, 
සාවයකොෙමස්මීති. 

භද්රාවුධමධමාණවපුච්ඡානිද්යදයසොද්වාදසයමො. 

13. උදයමාණවපුච්ඡානිද්යදයසො 
74. 

ඣායං විරජමාසීනං, [ඉච්චාෙස්මා උදයෙො] 

ක කිච්චංඅනාසවං; 

පාරගුංසබ්බෙම්මානං, අත්ථිපඤ්යහන ආගමං; 
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අඤ්ඤාවියමොක්ඛංපබ්රහූි [සංබූ්රහි(සයා.)], අවිජ්ජාෙ පයභදනං. 

ඣායං විරජමාසීනන්ති. ඣායන්තිඣායී භ වා. පඨයමනපිඣායනන
ඣායී, දුතියයනපි ඣායනන ඣායී, තතියයනපි ඣායනන ඣායී, 
චතුත්යථනපි ඣායනන ඣායී, සවිතක්කසවිචායරනපි ඣායනන ඣායී, 
අවිතක්කවිචාරමත්යතනපි ඣායනන ඣායී, අවිතක්කඅවිචායරනපි
ඣායනනඣායී, සප්පීතියකනපි ඣායනනඣායී, නිප්පීතියකනපිඣායනන
ඣායී, සාතසෙ යතනපිඣායනනඣායී, උයපක්ඛාසෙ යතනපි ඣායනන
ඣායී, සුඤ්ඤයතනපි ඣායනන ඣායී, අනිමත්යතනපි ඣායනන ඣායී, 
අප්පණිහියතනපි ඣායනන ඣායී, යලොකියයනපි ඣායනන ඣායී, 
යලොකුත්තයරනපි ඣායනන ඣායී ඣානරයතො එකත්තමනුයුත්යතො

සදත්ථ රුයකොති–ඣායිං. විරජන්තිරාය ො රයජො, යදොයසොරයජො, යමොයෙො
රයජො, යකොයධො රයජො, උපනායෙො රයජො…යප.… සබ්බාකුසලාභිසඞ්ඛාරා
රජා. යත රජා බුද්ධස්ස භ වයතො පහීනා උච්ඡින්නමූලා තාලාවත්ථුකතා
අනභාවංකතා ආයතිං අනුප්පාදධම්මා. තස්මා බුද්යධො අරයජො විරයජො
නිරයජොරජාප යතො රජවිප්පහීයනොරජවිප්පයුත්යතොසබ්බරජවීතිවත්යතො. 

රාය ොරයජොනචපනයරණුවුධමච්චති, 
රා ස්යසතංඅධිවචනංරයජොති; 
එතංරජංවිප්පජහිත්වා [පටිවියනොදිත්වා(ක.) මොනි.209] චක්ඛුමා, 
තස්මාජියනොවි තරයජොතිවුධමච්චති. 

යදොයසො රයජො න ච පන යරණු වුධමච්චති, යදොසස්යසතං අධිවචනං
රයජොති; 
එතංරජංවිප්පජහිත්වාචක්ඛුමා, තස්මාජියනොවි තරයජොති වුධමච්චති. 

යමොයෙො රයජො න ච පන යරණු වුධමච්චති, යමොෙස්යසතං අධිවචනං
රයජොති; 
එතං රජං විප්පජහිත්වා චක්ඛුමා, තස්මා ජියනො වි තරයජොති 
වුධමච්චතීති.– 

විරජං …යප.…. 

ආසීනන්තිනිසින්යනොභ වාපාසාණයක යචතියයති–ආසීයනො. 

න ස්ස [න රස්ස(ක.)] පස්යසආසීනං, මුනිංදුක්ඛස්සපාරගුං; 
සාවකාපයිරුපාසන්ති, යතවිජ්ජාමච්චුොයියනොති. 

එවම්පි භ වා ආසීයනො. අථ වා, භ වා 
සබ්යබොස්සුක්කපටිප්පස්සද්ධත්තා ආසීයනො වුධමත්ථවායසො
චිණ්ණචරයණො…යප.… ජාතිමරණසංසායරො නත්ථි තස්ස පුනබ්භයවොති.
එවම්පිභ වාආසීයනොති–ඣායිං විරජමාසීනං. 
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ඉච්චාෙස්මා උදයෙොති. ඉච්චාති පදසන්ධි…යප.… ආෙස්මාති 

පියවචනං…යප.… උදයෙොති තස්ස බ්රාේමණස්ස නාමං…යප.… 
අභිලායපොති–ඉච්චායස්මාඋදයයො. 

ක කිච්චං අනාසවන්ති බුද්ධස්ස භ වයතො කිච්චාකිච්චං
කරණීයාකරණීයං පහීනං උච්ඡින්නමූලං තාලාවත්ථුකතං අනභාවංකතං
ආයතිං අනුප්පාදධම්මං.තස්මාබුද්යධොකතකිච්යචො. 

යස්ස ච විසතා [යස්ස පරිපතා (සයා.) පස්ස මොනි. 202] නත්ථි, 
ඡින්නයසොතස්සභික්ඛුයනො; 
කිච්චාකිච්චප්පහීනස්ස, පරිළායෙොනවිජ්ජතීති. 

ක කිච්චං අනාසවන්ති. ආසවාති චත්තායරො ආසවා – කාමාසයවො, 
භවාසයවො, දිට්ඨාසයවො, අවිජ්ජාසයවො.යතආසවාබුද්ධස්සභ වයතොපහීනා
උච්ඡින්නමූලාතාලාවත්ථුකතා අනභාවංකතාආයතිංඅනුප්පාදධම්මා.තස්මා
බුද්යධොඅනාසයවොති–කතකිච්චංඅනාසවං. 

පාරගුං සබ්බෙම්මානන්ති භ වා සබ්බධම්මානං අභිඤ්ඤාපාරගූ
පරිඤ්ඤාපාරගූපොනපාරගූභාවනාපාරගූසච්ඡිකිරියාපාරගූ සමාපත්තිපාරගූ.
අභිඤ්ඤාපාරගූසබ්බධම්මානං, පරිඤ්ඤාපාරගූසබ්බදුක්ඛානං, පොනපාරගූ
සබ්බකියලසානං, භාවනාපාරගූ චතුන්නං මග් ානං, සච්ඡිකිරියාපාරගූ 
නියරොධස්ස, සමාපත්තිපාරගූ සබ්බසමාපත්තීනං. යසො වසිප්පත්යතො
පාරමප්පත්යතො අරියස්මංසීලස්මං; වසිප්පත්යතො පාරමප්පත්යතොඅරියස්මං
සමාධිස්මං; වසිප්පත්යතො පාරමප්පත්යතො අරියාය පඤ්ඤාය; වසිප්පත්යතො
පාරමප්පත්යතො අරියාය විමුත්තියා. යසො පාර යතො පාරප්පත්යතො
අන්ත යතො අන්තප්පත්යතො යකොටි යතො යකොටිප්පත්යතො පරියන්ත යතො
පරියන්තප්පත්යතො යවොසාන යතො යවොසානප්පත්යතො තාණ යතො
තාණප්පත්යතො යලණ යතො යලණප්පත්යතො සරණ යතො සරණප්පත්යතො 
අභය යතො අභයප්පත්යතො අච්චුත යතො අච්චුතප්පත්යතො අමත යතො
අමතප්පත්යතො නිබ්බාන යතො නිබ්බානප්පත්යතො. යසො වුධමත්තවායසො
චිණ්ණචරයණො…යප.… ජාතිමරණසංසායරො නත්ථි තස්ස පුනබ්භයවොති –
පාරගුංසබ්බධම්මානං. 

අත්ථි පඤ්යහන ආගමන්ති පඤ්යෙන අත්ථියකො ආ යතොම්හි, පඤ්ෙං
පුච්ඡිතුකායමො ආ යතොම්හි, පඤ්ෙං යසොතුකායමො ආ යතොම්හීති, එවම්පි
අත්ථි පඤ්යෙන ආ මං. අථ වා, පඤ්ෙත්ථිකානං පඤ්ෙං පුච්ඡිතුකාමානං
පඤ්ෙං යසොතුකාමානංආ මනං අභික්කමනං උපසඞ්කමනං පයිරුපාසනං
අත්ථීති, එවම්පිඅත්ථි පඤ්යෙනආ මං.අථවා, පඤ්ො යමොතුය්ෙංඅත්ථි, 
ත්වම්පි පහු ත්වමසි අලමත්යතො මයා පුච්ඡිතං කයථතුං විසජ්යජතුං, 
වෙස්යසතංභාරන්ති, එවම්පිඅත්ථිපඤ්යෙන ආ මං. 
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අඤ්ඤාවියමොක්ඛං පබූ්රහීති අඤ්ඤාවියමොක්යඛො වුධමච්චති
අරෙත්තවියමොක්යඛො. අරෙත්තවියමොක්ඛං පබූ්රහි ආචික්ඛාහි යදයසහි
පඤ්ඤයපහි පට්ඨයපහි විවරාහි විභජාහි උත්තානීකයරොහි පකායසහීති – 
අඤ්ඤාවියමොක්ඛංපබ්රූහි. 

අවිජ්ජාෙ පයභදනන්ති අවිජ්ජාය යභදනං පයභදනං පොනං වූපසමං
පටිනිස්සග් ං පටිප්පස්සද්ධං අමතං නිබ්බානන්ති – අවිජ්ජාය පයභදනං.
යතනාෙයසොබ්රාේමයණො – 

‘‘ඣායිංවිරජමාසීනං, [ඉච්චායස්මාඋදයයො] 
කතකිච්චංඅනාසවං; 
පාරගුංසබ්බධම්මානං, අත්ථිපඤ්යෙනආ මං; 

අඤ්ඤාවියමොක්ඛංපබ්රූහි, අවිජ්ජායපයභදන’’න්ති. 

75. 

පහානං කාමච්ඡන්දානං, [උදොතිභගවා] 

යදොමනස්සානචූභෙං; 

ථිනස්ස [ථීනස්ස (සයා.)] චපනූදනං, කුක්කුච්චානංනිවාරණං. 

පහානං කාමච්ඡන්දානන්ති. ඡන්යදොති යයො කායමසු කාමච්ඡන්යදො
කාමරාය ො කාමනන්දී කාමතණ්ො කාමසියනයෙො කාමපිපාසා
කාමපරිළායෙො කාමමුච්ඡා කාමජ්යඣොසානං කායමොයඝො කාමයයොය ො

කාමුපාදානං කාමච්ඡන්දනීවරණං. පහානං කාමච්ඡන්දානන්ති 
කාමච්ඡන්දානං පොනං වූපසමං පටිනිස්සග් ං පටිප්පස්සද්ධිං අමතං

නිබ්බානන්ති–පොනංකාමච්ඡන්දානං. උදොතිභගවාති. උදොතිභ වාතං

බ්රාේමණංනායමනආලපති. භගවාති ාරවාධිවචනයමතං…යප.… සච්ඡිකා 
පඤ්ඤත්ති, යදිදංභ වාති–උදයාතිභ වා. 

යදොමනස්සානචූභෙන්ති. යදොමනස්සාතියංයචතසිකංඅසාතංයචතසිකං
දුක්ඛං යචයතොසම්ඵස්සජං අසාතං දුක්ඛං යවදයිතං, යචයතොසම්ඵස්සජා

අසාතා දුක්ඛා යවදනා. යදොමනස්සාන චූභෙන්ති කාමච්ඡන්දස්ස ච
යදොමනස්සස්ස ච උභින්නං පොනං වූපසමං පටිනිස්සග් ං පටිප්පස්සද්ධිං
අමතංනිබ්බානන්ති–යදොමනස්සාන චූභයං. 

ථිනස්සචපනූදනන්ති. ථිනන්තියාචිත්තස්සඅකලයතාඅකම්මඤ්ඤතා
ඔලීයනා සල්ලීයනා ලීනා ලීයනා ලීයිතත්තං ථිනං ථියනා [ථීනං ථීයනා

(සයා.)] ථියිතත්තං චිත්තස්ස. පනූදනන්ති ථිනස්ස ච පනූදනං පොනං 
වූපසමං පටිනිස්සග් ං පටිප්පස්සද්ධිං අමතං නිබ්බානන්ති – ථිනස්ස ච 
පනූදනං. 
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කුක්කුච්චානං නිවාරණන්ති. කුක්කුච්චන්ති ෙත්ථකුක්කුච්චම්පි
කුක්කුච්චං, පාදකුක්කුච්චම්පි කුක්කුච්චං, ෙත්ථපාදකුක්කුච්චම්පි
කුක්කුච්චං. අකප්පියය කප්පියසඤ්ඤිතා, කප්පියය
අකප්පියසඤ්ඤිතා…යප.… අවජ්යජ වජ්ජසඤ්ඤිතා, වජ්යජ
අවජ්ජසඤ්ඤිතා. යං එවරූපං කුක්කුච්චං කුක්කුච්චායනා 
කුක්කුච්චායිතත්තං යචතයසො විප්පටිසායරො මයනොවියලයඛො, ඉදං වුධමච්චති
කුක්කුච්චං. අපි ච, ද්වීහි කාරයණහි උප්පජ්ජති කුක්කුච්චං යචතයසො
විප්පටිසායරොමයනොවියලයඛො– කතත්තාචඅකතත්තාච.කථංකතත්තාච
අකතත්තා ච උප්පජ්ජති කුක්කුච්චං යචතයසො විප්පටිසායරො
මයනොවියලයඛො? ‘‘කතං යම කායදුච්චරිතං, අකතං යම කායසුචරිත’’න්ති 
උප්පජ්ජති කුක්කුච්චංයචතයසොවිප්පටිසායරොමයනොවියලයඛො. ‘‘කතංයම
වචීදුච්චරිතං, අකතං යම වචීසුචරිත’’න්ති…යප.… ‘‘කතං යම
මයනොදුච්චරිතං, අකතං යම මයනොසුචරිත’’න්ති…යප.… ‘‘කයතො යම
පාණාතිපායතො, අකතායම පාණාතිපාතායවරමණී’’ති…යප.…‘‘කතංයම
අදින්නාදානං, අකතායමඅදින්නාදානා යවරමණී’’ති…යප.…‘‘කයතොයම
කායමසුමච්ඡාචායරො, අකතායමකායමසුමච්ඡාචාරා යවරමණී’’ති…යප.…
‘‘කයතොයමමුසාවායදො, අකතායමමුසාවාදායවරමණී’’ති…යප.…‘‘කතා
යම පිසුණා වාචා [පිසුණවාචා (ක.)], අකතා යම පිසුණාය වාචාය 
යවරමණී’’ති…යප.…‘‘කතායමඵරුසාවාචා, අකතායමඵරුසායවාචාය
යවරමණී’’ති…යප.… ‘‘කයතො යම සම්ඵප්පලායපො, අකතා යම
සම්ඵප්පලාපා යවරමණී’’ති…යප.… ‘‘කතා යම අභිජ්ඣා, අකතා යම
අනභිජ්ඣා’’ති…යප.… ‘‘කයතො යම බයාපායදො, අකයතො යම
අබයාපායදො’’ති…යප.…‘‘කතායම මච්ඡාදිට්ඨි, අකතායමසම්මාදිට්ඨී’’ති, 
උප්පජ්ජති කුක්කුච්චං යචතයසො විප්පටිසායරො මයනොවියලයඛො. එවං
කතත්තා ච අකතත්තා ච උප්පජ්ජති කුක්කුච්චං යචතයසො විප්පටිසායරො
මයනොවියලයඛො. 

අථ වා, ‘‘සීයලසුම්හි අපරිපූරකාරී’’ති උප්පජ්ජතිකුක්කුච්චං යචතයසො
විප්පටිසායරොමයනොවියලයඛො; ‘‘ඉන්ද්රියයසුම්හිඅගුත්තද්වායරො’’ති…යප.… 
‘‘යභොජයනඅමත්තඤ්ඤුම්හී’’ති…‘‘ජා රියංඅනනුයුත්යතොම්හී’’ති…‘‘න 
සතිසම්පජඤ්යඤන සමන්නා යතොම්හී’’ති… ‘‘අභාවිතා යම චත්තායරො
සතිපට්ඨානාති, චත්තායරො සම්මප්පධානාති චත්තායරො ඉද්ධිපාදාති, 
පඤ්චින්ද්රියානීති, පඤ්ච බලානීති, සත්ත යබොජ්ඣඞ් ාති, අරියයො
අට්ඨඞ්ගියකො මග්ය ො’’ති… ‘‘දුක්ඛං යම අපරිඤ්ඤාතං, සමුදයයො යම
අප්පහීයනො, මග්ය ො යම අභාවියතො, නියරොයධො යම අසච්ඡිකයතො’’ති
උප්පජ්ජතිකුක්කුච්චංයචතයසොවිප්පටිසායරොමයනොවියලයඛො. 

කුක්කුච්චානං නිවාරණන්ති කුක්කුච්චානං ආවරණං නීවරණං පොනං
උපසමං වූපසමං පටිනිස්සග් ං පටිප්පස්සද්ධිං අමතං නිබ්බානන්ති –
කුක්කුච්චානංනිවාරණං.යතනාෙභ වා– 
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‘‘පොනංකාමච්ඡන්දානං, [උදයාතිභ වා] 
යදොමනස්සානචූභයං; 
ථිනස්සචපනූදනං, කුක්කුච්චානංනිවාරණ’’න්ති. 

76. 

උයපක්ඛාසතිසංසුද්ෙං, ෙම්ම ක්කපුයරජවං; 

අඤ්ඤාවියමොක්ඛංපබ්රමූි, අවිජ්ජාෙ පයභදනං. 

උයපක්ඛාසතිසංසුද්ෙන්ති. උයපක්ඛාතියාචතුත්යථඣායනඋයපක්ඛා
උයපක්ඛනා අජ්ඣුයපක්ඛනා චිත්තසමතා [චිත්තසමයථො (සයා.) මොනි.

207] චිත්තප්පස්සද්ධතාමජ්ඣත්තතාචිත්තස්ස. සතීතියා චතුත්යථඣායන
උයපක්ඛං ආරබ්භ සති අනුස්සති…යප.… සම්මාසති. 

උයපක්ඛාසතිසංසුද්ෙන්ති චතුත්යථ ඣායන උයපක්ඛා ච සති ච සුද්ධා 
යෙොන්ති විසුද්ධා සංසුද්ධා පරිසුද්ධා පරියයොදාතා අනඞ් ණා
වි තූපක්කියලසා මුදුභූතා කම්මනියා ඨිතා ආයනඤ්ජප්පත්තාති –
උයපක්ඛාසතිසංසුද්ධං. 

ෙම්ම ක්කපුයරජවන්ති ධම්මතක්යකො වුධමච්චති සම්මාසඞ්කප්යපො. යසො 
ආදියතො යෙොති, පුරයතො යෙොති, පුබ්බඞ් යමො යෙොති
අඤ්ඤාවියමොක්ඛස්සාති, එවම්පිධම්මතක්කපුයරජවං.අථවා, ධම්මතක්යකො
වුධමච්චතිසම්මාදිට්ඨි.සාආදියතොයෙොති, පුරයතොයෙොති, පුබ්බඞ් යමොයෙොති 
අඤ්ඤාවියමොක්ඛස්සාති, එවම්පිධම්මතක්කපුයරජවං.අථවා, ධම්මතක්යකො
වුධමච්චතිචතුන්නංමග් ානංපුබ්බභා විපස්සනා.සාආදියතොයෙොති, පුරයතො 
යෙොති, පුබ්බඞ් යමො යෙොති අඤ්ඤාවියමොක්ඛස්සාති – එවම්පි
ධම්මතක්කපුයරජවං. 

අඤ්ඤාවියමොක්ඛං පබූ්රමීති අඤ්ඤාවියමොක්යඛො වුධමච්චති
අරෙත්තවියමොක්යඛො. අරෙත්තවියමොක්ඛං පබූ්රම ආචික්ඛාම යදයසම
පඤ්ඤයපම පට්ඨයපම විවරාම විභජාම උත්තානීකයරොම පකායසමීති – 
අඤ්ඤාවියමොක්ඛංපබ්රූම. 

අවිජ්ජාෙ පයභදනන්ති. අවිජ්ජාති දුක්යඛ අඤ්ඤාණං…යප.… අවිජ්ජා

යමොයෙො අකුසලමූලං. පයභදනන්ති අවිජ්ජාය පයභදනං පොනං වූපසමං
පටිනිස්සග් ං පටිප්පස්සද්ධිං අමතං නිබ්බානන්ති – අවිජ්ජාය පයභදනං.
යතනාෙභ වා– 

‘‘උයපක්ඛාසතිසංසුද්ධං, ධම්මතක්කපුයරජවං; 
අඤ්ඤාවියමොක්ඛංපබූ්රම, අවිජ්ජායපයභදන’’න්ති. 

77. 

කිංසුසංයෙොජයනොය ොයකො, කිංසු ස්ස විචාරණං; 
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කිස්සස්සවිප්පහායනන, නිබ්බානංඉති වුච්චති. 

කිංසු සංයෙොජයනො ය ොයකොති යලොකස්ස සංයයොජනං ලග් නං 
බන්ධනං උපක්කියලයසො. යකන යලොයකො යුත්යතො පයුත්යතො ආයුත්යතො 
සමායුත්යතො ලග්ය ො ලග්ගියතො පලබුද්යධොති – කිංසු සංයයොජයනො
යලොයකො. 

කිංසු  ස්ස විචාරණන්ති කිංසු තස්ස චාරණං විචාරණං පටිවිචාරණං.

යකනයලොයකොචරතිවිචරතිපටිවිචරතීති–කිංසුතස්ස විචාරණං. කිස්සස්ස

විප්පහායනනනිබ්බානං ඉති වුච්චතීති කිස්සස්ස විප්පොයනන වූපසයමන
පටිනිස්සග්ය න පටිප්පස්සද්ධියා නිබ්බානං ඉති වුධමච්චති පවුධමච්චති කථීයති
භණීයති දීපීයති යවොෙරීයතීති – කිස්සස්ස විප්පොයනන නිබ්බානං ඉති
වුධමච්චති.යතනාෙයසොබ්රාේමයණො– 

‘‘කිංසුසංයයොජයනොයලොයකො, කිංසුතස්සවිචාරණං; 
කිස්සස්සවිප්පොයනන, නිබ්බානංඉතිවුධමච්චතී’’ති. 

78. 

නන්දිසංයෙොජයනො ය ොයකො, වි ක්කස්සවිචාරණා; 

 ණ්හාෙවිප්පහායනන, නිබ්බානංඉති වුච්චති. 

නන්දිසංයෙොජයනො ය ොයකොති නන්දී වුධමච්චති තණ්ො. යයො රාය ො
සාරාය ො…යප.… අභිජ්ඣා යලොයභො අකුසලමූලං, අයං වුධමච්චතිනන්දී. යා 
නන්දී යලොකස්ස සංයයොජනං ලග් නං බන්ධනං උපක්කියලයසො, ඉමාය
නන්දියා යලොයකො යුත්යතො පයුත්යතො ආයුත්යතො සමායුත්යතො ලග්ය ො
ලග්ගියතොපලබුද්යධොති–නන්දිසංයයොජයනො යලොයකො. 

වි ක්කස්ස විචාරණාති. වි ක්කාති නව විතක්කා – කාමවිතක්යකො, 
බයාපාදවිතක්යකො, විහිංසාවිතක්යකො, ඤාතිවිතක්යකො ජනපදවිතක්යකො, 
අමරාවිතක්යකො, පරානුදයතාපටිසංයුත්යතො විතක්යකො, 
ලාභසක්කාරසියලොකපටිසංයුත්යතො විතක්යකො, 
අනවඤ්ඤත්තිපටිසංයුත්යතො විතක්යකො. ඉයම වුධමච්චන්ති නව විතක්කා.
ඉයමනවවිතක්කා යලොකස්සචාරණාවිචාරණාපටිවිචාරණා.ඉයමහිනවහි
විතක්යකහියලොයකොචරතිවිචරති පටිවිචරතීති–විතක්කස්සවිචාරණා. 

 ණ්හාෙ විප්පහායනන නිබ්බානං ඉති වුච්චතීති.  ණ්හාති

රූපතණ්ො…යප.… ධම්මතණ්ො.  ණ්හාෙ විප්පහායනන නිබ්බානං ඉති

වුච්චතීති තණ්ොය විප්පොයනන වූපසයමන පටිනිස්සග්ය න
පටිප්පස්සද්ධියා නිබ්බානං ඉති වුධමච්චති පවුධමච්චති කථීයති භණීයති දීපීයති
යවොෙරීයතීති – තණ්ොය විප්පොයනන නිබ්බානං ඉති වුධමච්චති. යතනාෙ
භ වා– 



ඛුද්දකනිකායය චූළනිද්යදසපාළි පාරායනවග්ය ො 

137 

පටුන 

‘‘නන්දිසංයයොජයනො යලොයකො, විතක්කස්ස විචාරණා; 
තණ්ොයවිප්පොයනන, නිබ්බානංඉතිවුධමච්චතී’’ති. 

79. 

කථංස ස්සචරය ො, විඤ්ඤාණං උපරුජ්ඣති; 

භගවන් ංපුට්ඨුමාගමා,  ංසුයණොමවයචො  ව. 

කථං ස ස්ස චරය ොති කථං සතස්ස සම්පජානස්ස චරයතො විෙරයතො
ඉරියයතො වත්තයයතො පාලයයතො යපයයතො යාපයයතොති – කථං සතස්ස 
චරයතො. 

විඤ්ඤාණං උපරුජ්ඣතීති විඤ්ඤාණං නිරුජ්ඣති වූපසම්මති අත්ථං 
 ච්ඡතිපටිප්පස්සම්භතීති–විඤ්ඤාණංඋපරුජ්ඣති. 

භගවන් ං පුට්ඨුමාගමාති බුද්ධං භ වන්තං පුට්ඨුං පුච්ඡිතුං යාචිතුං
අජ්යඣසිතුං පසායදතුං ආ ම්ො ආ තම්ො උපා තම්ො සම්පත්තම්ො, 
‘‘තයාසද්ධිංසමා තම්ො’’ති–භ වන්තං පුට්ඨුමා මා. 

 ං සුයණොම වයචො  වාති.  න්ති තුය්ෙං වචනං බයප්පථං යදසනං
අනුසාසනං අනුසිට්ඨං සුයණොම උග් ණ්ොම ධායරම උපධායරම
උපලක්යඛමාති–තංසුයණොමවයචොතව.යතනාෙයසොබ්රාේමයණො – 

‘‘කථංසතස්සචරයතො, විඤ්ඤාණංඋපරුජ්ඣති; 
භ වන්තංපුට්ඨුමා මා, තංසුයණොමවයචොතවා’’ති. 
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අජ්ඣත් ඤ්චබහිද්ොච, යවදනං නාභිනන්දය ො; 

එවංස ස්සචරය ො, විඤ්ඤාණං උපරුජ්ඣති. 

අජ්ඣත් ඤ්ච බහිද්ො ච යවදනං නාභිනන්දය ොති අජ්ඣත්තං
යවදනාසු යවදනානුපස්සී විෙරන්යතො යවදනං නාභිනන්දති නාභිවදති න
අජ්යඣොයසති [න අජ්යඣොසාය තිට්ඨති (සයා.)], අභිනන්දනං අභිවදනං
අජ්යඣොසානං  ාෙං පරාමාසං අභිනියවසං පජෙති වියනොයදති
බයන්තීකයරොති අනභාවං  යමති; බහිද්ධා යවදනාසු යවදනානුපස්සී
විෙරන්යතො යවදනංනාභිනන්දතිනාභිවදතිනඅජ්යඣොයසති, අභිනන්දනං
අභිවදනං අජ්යඣොසානං  ාෙං පරාමාසං අභිනියවසං පජෙති වියනොයදති
බයන්තීකයරොති අනභාවං  යමති; අජ්ඣත්තබහිද්ධා යවදනාසු
යවදනානුපස්සී විෙරන්යතො යවදනං නාභිනන්දති නාභිවදති න
අජ්යඣොයසති, අභිනන්දනං අභිවදනං අජ්යඣොසානං  ාෙං පරාමාසං
අභිනියවසං පජෙති වියනොයදති බයන්තීකයරොති අනභාවං  යමති. 
අජ්ඣත්තං සමුදයධම්මානුපස්සී යවදනාසු යවදනානුපස්සී [ඉදං පදං නත්ථි
සයා. යපොත්ථයක] විෙරන්යතො යවදනං නාභිනන්දති නාභිවදති න 
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අජ්යඣොයසති, අභිනන්දනං අභිවදනං අජ්යඣොසානං  ාෙං පරාමාසං
අභිනියවසං පජෙති වියනොයදති බයන්තීකයරොති අනභාවං  යමති; 
අජ්ඣත්තංවයධම්මානුපස්සීයවදනාසු යවදනානුපස්සීවිෙරන්යතො…යප.…
අජ්ඣත්තං සමුදයවයධම්මානුපස්සී යවදනාසු යවදනානුපස්සී
විෙරන්යතො…යප.…බහිද්ධාසමුදයධම්මානුපස්සීයවදනාසු යවදනානුපස්සී
විෙරන්යතොයවදනංනාභිනන්දතිනාභිවදතිනඅජ්යඣොයසති, අභිනන්දනං 
අභිවදනං අජ්යඣොසානං  ාෙං පරාමාසං අභිනියවසං පජෙති වියනොයදති
බයන්තීකයරොති අනභාවං  යමති; බහිද්ධා වයධම්මානුපස්සී යවදනාසු
යවදනානුපස්සී විෙරන්යතො…යප.… බහිද්ධා සමුදයවයධම්මානුපස්සී
යවදනාසු යවදනානුපස්සී විෙරන්යතො…යප.… අජ්ඣත්තබහිද්ධා 
සමුදයධම්මානුපස්සී යවදනාසු යවදනානුපස්සී විෙරන්යතො…යප.…
අජ්ඣත්තබහිද්ධා වයධම්මානුපස්සී යවදනාසු යවදනානුපස්සී
විෙරන්යතො…යප.… අජ්ඣත්තබහිද්ධා සමුදයවයධම්මානුපස්සී යවදනාසු
යවදනානුපස්සී විෙරන්යතො යවදනං නාභිනන්දති නාභිවදති න
අජ්යඣොයසති, අභිනන්දනං අභිවදනං අජ්යඣොසානං  ාෙං පරාමාසං
අභිනියවසං පජෙති වියනොයදති බයන්තීකයරොති අනභාවං  යමති. ඉයමහි
ද්වාදසහිආකායරහියවදනාසු යවදනානුපස්සීවිෙරන්යතො…යප.…අනභාවං
 යමති. 

අථවා, යවදනංඅනිච්චයතොපස්සන්යතොයවදනංනාභිනන්දතිනාභිවදති
න අජ්යඣොයසති, අභිනන්දනං අභිවදනං අජ්යඣොසානං  ාෙං පරාමාසං
අභිනියවසං පජෙති වියනොයදති බයන්තීකයරොති අනභාවං  යමති. යවදනං
දුක්ඛයතො යරො යතො  ණ්ඩයතො සල්ලයතො අඝයතො ආබාධයතො…යප.…
නිස්සරණයතො පස්සන්යතො යවදනං නාභිනන්දති නාභිවදති න
අජ්යඣොයසති, අභිනන්දනං අභිවදනං අජ්යඣොසානං  ාෙං පරාමාසං
අභිනියවසං පජෙති වියනොයදති බයන්තීකයරොති අනභාවං  යමති. ඉයමහි
චත්තාලීසාය [ද්වාචත්තාළීසාය(සයා.)] ආකායරහියවදනාසුයවදනානුපස්සී 
විෙරන්යතොයවදනංනාභිනන්දතිනාභිවදතිනඅජ්යඣොයසති, අභිනන්දනං
අභිවදනං අජ්යඣොසානං  ාෙං පරාමාසං අභිනියවසං පජෙති වියනොයදති
බයන්තීකයරොති අනභාවං  යමතීති – අජ්ඣත්තඤ්ච බහිද්ධා ච යවදනං
නාභිනන්දයතො. 

එවං ස ස්ස චරය ොති එවං සතස්ස සම්පජානස්ස චරයතො විෙරයතො
ඉරියයතො වත්තයයතො පාලයයතො යපයයතො යාපයයතොති – එවං සතස්ස
චරයතො. 

විඤ්ඤාණං උපරුජ්ඣතීති පුඤ්ඤාභිසඞ්ඛාරසෙ තං විඤ්ඤාණං
අපුඤ්ඤාභිසඞ්ඛාරසෙ තං විඤ්ඤාණං ආයනඤ්ජාභිසඞ්ඛාරසෙ තං
විඤ්ඤාණං නිරුජ්ඣති වූපසම්මති අත්ථං  ච්ඡති පටිප්පස්සම්භතීති –
විඤ්ඤාණංඋපරුජ්ඣතී.යතනාෙභ වා– 
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‘‘අජ්ඣත්තඤ්චබහිද්ධාච, යවදනංනාභිනන්දයතො; 
එවංසතස්සචරයතො, විඤ්ඤාණංඋපරුජ්ඣතී’’ති. 

සෙ  ාථාපරියයොසානා…යප.… සත්ථා යම, භන්යත භ වා, 
සාවයකොෙමස්මීති. 

උදයමාණවපුච්ඡානිද්යදයසොයතරසයමො. 

14. යපොසාලමාණවපුච්ඡානිද්යදයසො 
81. 

යෙො අතී ංආදිසති, [ඉච්චාෙස්මායපොසාය ො] 

අයනයජොඡින්නසංසයෙො; 

පාරගුං [පාරගූ(සයා. ක.)] සබ්බෙම්මානං, අත්ථිපඤ්යහනආගමං. 

යෙො අතී ංආදිසතීති. යෙොති යයො යසො භ වා සයම්භූ. අනාචරියයකො
පුබ්යබ අනනුස්සුයතසු ධම්යමසු සාමං සච්චානි අභිසම්බුජ්ඣි, තත්ථ ච

සබ්බඤ්ඤුතං පත්යතො, බයලසු ච වසීභාවං. අතී ං ආදිසතීති භ වා
අත්තයනො ච පයරසඤ්ච අතීතම්පි ආදිසති, අනා තම්පි ආදිසති, 
පච්චුප්පන්නම්පිආදිසති. 

කථංභ වාඅත්තයනොඅතීතංආදිසති? භ වාඅත්තයනොඅතීතංඑකම්පි 
ජාතිං ආදිසති, ද්යවපි ජාතියයො ආදිසති, තිස්යසොපි ජාතියයො ආදිසති, 
චතස්යසොපි ජාතියයො ආදිසති, පඤ්චපි ජාතියයො ආදිසති, දසපි ජාතියයො
ආදිසති, වීසම්පිජාතියයොආදිසති, තිංසම්පිජාතියයොආදිසති, චත්තාලීසම්පි
ජාතියයො ආදිසති, පඤ්ඤාසම්පි ජාතියයො ආදිසති, ජාතිසතම්පි…යප.…
ජාතිසෙස්සම්පි… ජාතිසතසෙස්සම්පි… අයනයකපි සංවට්ටකප්යප…
අයනයකපි විවට්ටකප්යප… අයනයකපි සංවට්ටවිවට්ටකප්යප ආදිසති –
‘‘අමුත්රාසිං එවංනායමො එවංය ොත්යතො එවංවණ්යණො එවමාොයරො 
එවංසුඛදුක්ඛප්පටිසංයවදී එවමායුපරියන්යතො, යසො තයතො චුයතො අමුත්ර
උදපාදිං; තත්රාපාසිං එවංනායමො එවංය ොත්යතො එවංවණ්යණො එවමාොයරො 
එවංසුඛදුක්ඛප්පටිසංයවදී එවමායුපරියන්යතො, යසො තයතො චුයතො
ඉධූපපන්යනො’’ති. ඉති සාකාරං සඋද්යදසං අයනකවිහිතං පුබ්යබනිවාසං
ආදිසති.එවංභ වාඅත්තයනොඅතීතංආදිසති. 

කථංභ වාපයරසංඅතීතංආදිසති? භ වාපයරසංඅතීතංඑකම්පිජාතිං 
ආදිසති, ද්යවපිජාතියයොආදිසති…යප.…අයනයකපිසංවට්ටවිවට්ටකප්යප
ආදිසති– ‘‘අමුත්රාසිඑවංනායමොඑවංය ොත්යතොඑවංවණ්යණොඑවමාොයරො
එවංසුඛදුක්ඛප්පටිසංයවදී එවමායුපරියන්යතො, යසො තයතො චුයතො අමුත්ර
උදපාදි; තත්රාපාසි එවංනායමො එවංය ොත්යතො එවංවණ්යණො එවමාොයරො
එවංසුඛදුක්ඛප්පටිසංයවදී එවමායුපරියන්යතො, යසො තයතො චුයතො 
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ඉධූපපන්යනො’’ති. ඉති සාකාරං සඋද්යදසං අයනකවිහිතං පුබ්යබනිවාසං
ආදිසති.එවංභ වා පයරසංඅතීතංආදිසති. 

භ වා පඤ්චජාතකසතානිභාසන්යතොඅත්තයනොච පයරසඤ්චඅතීතං
ආදිසති, මොපදානියසුත්තන්තං [මොධනියසුත්තං (සයා.)] භාසන්යතො
අත්තයනො ච පයරසඤ්ච අතීතං ආදිසති, මොසුදස්සනියසුත්තන්තං
භාසන්යතො අත්තයනො ච පයරසඤ්ච අතීතං ආදිසති, 
මොය ොවින්දියසුත්තන්තං භාසන්යතො අත්තයනො ච පයරසඤ්ච අතීතං
ආදිසති, මඝයදවියසුත්තන්තං භාසන්යතො අත්තයනො ච පයරසඤ්ච අතීතං
ආදිසති. 

වුධමත්තඤ්යෙතං භ වතා – ‘‘අතීතං යඛො, චුන්ද, අද්ධානං ආරබ්භ 
තථා තස්ස සතානුසාරිඤාණං [සතානුස්සරියඤාණං (ක.) පස්ස දී. නි. 
3.187] යෙොති.යසොයාවතකංආකඞ්ඛතිතාවතකං අනුස්සරති. අනා තඤ්ච
යඛො, චුන්ද…යප.… පච්චුප්පන්නඤ්ච යඛො, චුන්ද, අද්ධානං ආරබ්භ 
තථා තස්ස යබොධිජං ඤාණං උප්පජ්ජති – ‘අයමන්තිමා ජාති, නත්ථිදානි 
පුනබ්භයවො’’’ති. 

ඉන්ද්රියපයරොපරියත්තඤාණං [ඉන්ද්රියපයරොපරියත්තිඤාණං (ක.)
අට්ඨකථා ඔයලොයකතබ්බා] තථා තස්ස තථා තබලං, සත්තානං
ආසයානුසයඤාණං තථා තස්ස තථා තබලං, යමකපාටිහීයර ඤාණං 
[යමකපාටිහිරියඤාණං (සයා.)] තථා තස්ස තථා තබලං, 
මොකරුණාසමාපත්තියා ඤාණං තථා තස්ස තථා තබලං, 
සබ්බඤ්ඤුතඤාණං තථා තස්ස තථා තබලං, අනාවරණඤාණං
තථා තස්ස තථා තබලං, සබ්බත්ථ අසඞ් මප්පටිෙතමනාවරණඤාණං
තථා තස්ස තථා තබලං. එවං භ වා අත්තයනො ච පයරසඤ්ච අතීතම්පි
ආදිසති අනා තම්පි ආදිසති පච්චුප්පන්නම්පි ආදිසති ආචික්ඛති යදයසති
පඤ්ඤයපතිපට්ඨයපතිවිවරතිවිභජති උත්තානීකයරොතිපකායසතීති–යයො
අතීතංආදිසති. 

ඉච්චාෙස්මා යපොසාය ොති. ඉච්චාති පදසන්ධි…යප.… ආෙස්මාති 

පියවචනං…යප.… යපොසාය ොති තස්ස බ්රාේමණස්ස නාමං…යප.… 
අභිලායපොති–ඉච්චායස්මායපොසායලො. 

අයනයජො ඡින්නසංසයෙොති එජා වුධමච්චති තණ්ො. යයො රාය ො
සාරාය ො…යප.…අභිජ්ඣායලොයභොඅකුසලමූලං.සාඑජාතණ්ොබුද්ධස්ස 
භ වයතො පහීනා උච්ඡින්නමූලා තාලාවත්ථුකතා අනභාවංකතා ආයතිං
අනුප්පාදධම්මා. තස්මා බුද්යධො අයනයජො. එජාය පහීනත්තා අයනයජො.
භ වාලායභපිනඉඤ්ජති…යප.… දුක්යඛපිනඉඤ්ජතිනචලතිනයවධති

නප්පයවධතිනසම්පයවධතීති අයනයජො. ඡින්නසංසයෙොතිසංසයයොවුධමච්චති
විචිකිච්ඡා. දුක්යඛ කඞ්ඛා…යප.… ඡම්භිතත්තං චිත්තස්ස මයනොවියලයඛො.
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යසො සංසයයො බුද්ධස්ස භ වයතො පහීයනො ඡින්යනො උච්ඡින්යනො
සමුච්ඡින්යනො වූපසන්යතො පටිනිස්සග්ය ො පටිප්පස්සද්යධො 
අභබ්බුප්පත්තියකොඤාණග්ගිනාදඩ්යඪො.තස්මාබුද්යධොඡින්නසංසයයොති–
අයනයජො ඡින්නසංසයයො. 

පාරගුං සබ්බෙම්මානන්ති භ වා සබ්බධම්මානං අභිඤ්ඤාපාරගූ 
පරිඤ්ඤාපාරගූපොනපාරගූභාවනාපාරගූසච්ඡිකිරියාපාරගූසමාපත්තිපාරගූ 
අභිඤ්ඤාපාරගූ සබ්බධම්මානං…යප.… ජාතිමරණසංසායරො නත්ථි තස්ස
පුනබ්භයවොති–පාරගූ සබ්බධම්මානං. 

අත්ථි පඤ්යහනආගමන්තිපඤ්යෙන අත්ථියකොආ යතොම්හි…යප.…
‘‘වෙස්යසතං භාර’’න්ති – අත්ථි පඤ්යෙන ආ මං. යතනාෙ යසො 
බ්රාේමයණො– 

‘‘යයො අතීතංආදිසති, [ඉච්චායස්මායපොසායලො] 
අයනයජොඡින්නසංසයයො; 
පාරගුංසබ්බධම්මානං, අත්ථිපඤ්යෙනආ ම’’න්ති. 

82. 

විභූ රූපසඤ්ඤිස්ස, සබ්බකාෙප්පහායයනො; 

අජ්ඣත් ඤ්චබහිද්ොච, නත්ථිකිඤ්චීති පස්සය ො;  

ඤාණං සක්කානුපුච්ඡාමි, කථංයනයෙයො ථාවියෙො. 

විභූ රූපසඤ්ඤිස්සාති කතමා රූපසඤ්ඤා? රූපාවචරසමාපත්තිං
සමාපන්නස්ස වා උපපන්නස්ස වා දිට්ඨධම්මසුඛවිොරිස්ස වා සඤ්ඤා

සඤ්ජානනා සඤ්ජානිතත්තං – අයං රූපසඤ්ඤා. විභූ රූපසඤ්ඤිස්සාති
චතස්යසො අරූපසමාපත්තියයො පටිලද්ධස්ස [ලාභිස්ස (සයා.)] රූපසඤ්ඤා
විභූතා යෙොන්ති වි තා අතික්කන්තා සමතික්කන්තා වීතිවත්තාති –
විභූතරූපසඤ්ඤිස්ස. 

සබ්බකාෙප්පහායයනොති සබ්යබො තස්ස පටිසන්ධියකො රූපකායයො
පහීයනො, තදඞ් සමතික්කමා වික්ඛම්භනප්පොයනන පහීයනො තස්ස 
රූපකායයොති–සබ්බකායප්පොයියනො. 

අජ්ඣත් ඤ්චබහිද්ොච, නත්ථිකිඤ්චීති පස්සය ොති. නත්ථිකිඤ්චීති 
ආකිඤ්චඤ්ඤායතනසමාපත්ති. කිංකාරණා? නත්ථි කිඤ්චීති
ආකිඤ්චඤ්ඤායතනසමාපත්ති. යං විඤ්ඤාණඤ්චායතනසමාපත්තිං සයතො
සමාපජ්ජිත්වා තයතො වුධමට්ඨහිත්වා තඤ්යඤව විඤ්ඤාණං අභායවති, 
විභායවති, අන්තරධායපති, ‘‘නත්ථිකිඤ්චී’’තිපස්සති– තංකාරණානත්ථි
කිඤ්චීතිආකිඤ්චඤ්ඤායතනසමාපත්තීති–අජ්ඣත්තඤ්චබහිද්ධාච නත්ථි
කිඤ්චීතිපස්සයතො. 
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ඤාණං සක්කානුපුච්ඡාමීති. සක්කාති –සක්යකො .භ වා සකයකුලා

පබ්බජියතොතිපිසක්යකො  …යප….පහීනභයයභරයවොවි තයලොමෙංයසොතිපි

සක්යකො. ඤාණං සක්කානුපුච්ඡාමීති තස්ස ඤාණං පුච්ඡාම, පඤ්ඤං 

පුච්ඡාම, සම්බුද්ධං පුච්ඡාම‘‘ .කීදිසං කිංසණ්ඨිතං කිංපකාරං කිංපටිභා ං

ඤාණංඉච්ඡිතබ්බ ’’න්ති–ඤාණංසක්කානුපුච්ඡාම.  

කථං යනයෙයො  ථාවියෙොති කථං යසො යනතබ්යබො වියනතබ්යබො
අනුයනතබ්යබො පඤ්ඤයපතබ්යබො නිජ්ඣායපතබ්යබො යපක්යඛතබ්යබො
පසායදතබ්යබො? කථං යතන [කථමස්ස (සයා.)] උත්තරි ඤාණං

උප්පායදතබ්බං?  ථාවියෙොති තථාවියධො තාදියසො තස්සණ්ඨියතො 
තප්පකායරොතප්පටිභාය ොයයොයසොආකිඤ්චඤ්ඤායතනසමාපත්තිලාභීති–
කථංයනයයයො තථාවියධො.යතනාෙයසොබ්රාේමයණො– 

‘‘විභූතරූපසඤ්ඤිස්ස, සබ්බකායප්පොයියනො; 
අජ්ඣත්තඤ්චබහිද්ධාච, නත්ථිකිඤ්චීතිපස්සයතො; 
ඤාණංසක්කානුපුච්ඡාම, කථංයනයයයොතථාවියධො’’ති. 

83. 

විඤ්ඤාණට්ඨිතියෙොසබ්බා, [යපොසා ාති භගවා] 

අභිජානං ථාගය ො; 

තිට් න් යමනංජානාති, ධිමුත් ං  ප්පරාෙණං; 

විඤ්ඤාණට්ඨිතියෙො සබ්බාති භ වා අභිසඞ්ඛාරවයසන චතස්යසො
විඤ්ඤාණට්ඨිතියයො ජානාති, පටිසන්ධිවයසන සත්ත විඤ්ඤාණට්ඨිතියයො
ජානාති. කථං භ වා අභිසඞ්ඛාරවයසන චතස්යසො විඤ්ඤාණට්ඨිතියයො 
ජානාති? වුධමත්තඤ්යෙතංභ වතා–‘‘රූපුපයං [රූපූපායං(සයා.ක.) පස්සසං.
නි.3.53] වා, භික්ඛයව, විඤ්ඤාණංතිට්ඨමානංතිට්යඨයය [තිට්ඨති (සයා.
ක.)], රූපාරම්මණංරූපප්පතිට්ඨං නන්දූපයසචනංවුධමද්ධිංවිරූළ්හිංයවපුල්ලං
ආපජ්යජයය. යවදනුපයං වා, භික්ඛයව…යප.… සඤ්ඤුපයං වා, 
භික්ඛයව…යප.… සඞ්ඛාරුපයං වා, භික්ඛයව, විඤ්ඤාණං තිට්ඨමානං
තිට්යඨයය, සඞ්ඛාරාරම්මණං සඞ්ඛාරප්පතිට්ඨං නන්දූපයසචනං වුධමද්ධිං 
විරූළ්හිං යවපුල්ලං ආපජ්යජයයා’’ති. එවං භ වා අභිසඞ්ඛාරවයසන
චතස්යසොවිඤ්ඤාණට්ඨිතියයොජානාති. 

කථං භ වා පටිසන්ධිවයසන සත්ත විඤ්ඤාණට්ඨිතියයො ජානාති? 
වුධමත්තඤ්යෙතං භ වතා – ‘‘සන්ති, භික්ඛයව, සත්තා නානත්තකායා
නානත්තසඤ්ඤියනො – යසයයථාපිමනුස්සා එකච්යච ච යදවා එකච්යච ච
විනිපාතිකා.අයංපඨමා විඤ්ඤාණට්ඨිති. 

‘‘සන්ති, භික්ඛයව, සත්තා නානත්තකායා එකත්තසඤ්ඤියනො, 
යසයයථාපි යදවා බ්රේමකායිකා පඨමාභිනිබ්බත්තා. අයං දුතියා 
විඤ්ඤාණට්ඨිති. 
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‘‘සන්ති, භික්ඛයව, සත්තා එකත්තකායා නානත්තසඤ්ඤියනො, 
යසයයථාපියදවාආභස්සරා.අයංතතියාවිඤ්ඤාණට්ඨිති. 

‘‘සන්ති, භික්ඛයව, සත්තා එකත්තකායා එකත්තසඤ්ඤියනො, 
යසයයථාපි යදවා සුභකිණ්ො. අයං චතුත්ථී [චතුත්ථා (සයා.) පස්ස අ. නි.
7.44] විඤ්ඤාණට්ඨිති. 

‘‘සන්ති, භික්ඛයව, සත්තා සබ්බයසො රූපසඤ්ඤානං සමතික්කමා 
පටිඝසඤ්ඤානං අත්ථඞ් මා නානත්තසඤ්ඤානං අමනසිකාරා, අනන්යතො
ආකායසොති ආකාසානඤ්චායතනූප ා. අයං පඤ්චමී [පඤ්චමා (සයා.)] 
විඤ්ඤාණට්ඨිති. 

‘‘සන්ති, භික්ඛයව, සත්තා සබ්බයසො ආකාසානඤ්චායතනං 
සමතික්කම්ම, අනන්තං විඤ්ඤාණන්ති විඤ්ඤාණඤ්චායතනූප ා. අයං
ඡට්ඨී [ඡට්යඨො(සයා.)] විඤ්ඤාණට්ඨිති. 

‘‘සන්ති, භික්ඛයව, සත්තා සබ්බයසො විඤ්ඤාණඤ්චායතනං 
සමතික්කම්ම, නත්ථි කිඤ්චීති ආකිඤ්චඤ්ඤායතනූප ා. අයං සත්තමී 
[සත්තමා (සයා.)] විඤ්ඤාණට්ඨිති’’. එවං භ වා පටිසන්ධිවයසන සත්ත
විඤ්ඤාණට්ඨිතියයොජානාතීති– විඤ්ඤාණට්ඨිතියයොසබ්බා. 

යපොසා ාතිභගවාති. යපොසා ාතිභ වාතංබ්රාේමණංනායමනආලපති. 

භගවාති ාරවාධිවචනයමතං…යප.…සච්ඡිකාපඤ්ඤත්ති, යදිදංභ වාති– 
යපොසාලාතිභ වා. 

අභිජානං  ථාගය ොති. අභිජානන්ති අභිජානන්යතො විජානන්යතො
පටිවිජානන්යතො පටිවිජ්ඣන්යතො තථා යතො. වුධමත්තඤ්යෙතං භ වතා –
‘‘අතීතං යචපි යඛො, චුන්ද, යෙොති අභූතං අතච්ඡං අනත්ථසඤ්හිතං, නතං
තථා යතො බයාකයරොති. අතීතං යචපි, චුන්ද, යෙොති භූතං තච්ඡං 
අනත්ථසඤ්හිතං, තම්පිතථා යතොනබයාකයරොති.අතීතංයචපියඛො, චුන්ද, 
යෙොති භූතං තච්ඡං අත්ථසඤ්හිතං, තත්ර කාලඤ්ඤූ තථා යතො යෙොති
තස්යසවපඤ්ෙස්සයවයයාකරණාය. අනා තංයචපි, චුන්ද, යෙොති…යප.…
පච්චුප්පන්නං යචපි, චුන්ද, යෙොති අභූතං අතච්ඡං අනත්ථසඤ්හිතං, නතං
තථා යතො බයාකයරොති. පච්චුප්පන්නං යචපි, චුන්ද, යෙොති භූතං තච්ඡං
අනත්ථසඤ්හිතං, තම්පි තථා යතො න බයාකයරොති. පච්චුප්පන්නං යචපි, 
චුන්ද, යෙොතිභූතංතච්ඡංඅත්ථසඤ්හිතං, තත්රකාලඤ්ඤූ තථා යතොයෙොති
තස්ස පඤ්ෙස්ස යවයයාකරණාය. ඉති යඛො, චුන්ද, 
අතීතානා තපච්චුප්පන්යනසු ධම්යමසු තථා යතො කාලවාදී භූතවාදී
අත්ථවාදීධම්මවාදී විනයවාදී.තස්මාතථා යතොතිවුධමච්චති. 

‘‘යං යඛො, චුන්ද, සයදවකස්ස යලොකස්ස සමාරකස්ස සබ්රේමකස්ස 
සස්සමණබ්රාේමණියා පජාය සයදවමනුස්සාය දිට්ඨං සුතං මුතං විඤ්ඤාතං
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පත්තං පරියයසිතං අනුවිචරිතංමනසා, සබ්බංතං තථා යතනඅභිසම්බුද්ධං.
තස්මා තථා යතොති වුධමච්චති. යඤ්ච, චුන්ද, රත්තිං තථා යතො අනුත්තරං
සම්මාසම්යබොධිං අභිසම්බුජ්ඣති, යඤ්ච රත්තිං අනුපාදියසසාය 
නිබ්බානධාතුයාපරිනිබ්බායති, යංඑතස්මංඅන්තයරභාසතිලපතිනිද්දිසති
සබ්බං තං තයථව යෙොති යනො අඤ්ඤථා. තස්මා තථා යතොති වුධමච්චති.
යථාවාදී, චුන්ද, තථා යතො තථාකාරී; යථාකාරී තථාවාදී. ඉති යථාවාදී
තථාකාරී, යථාකාරීතථාවාදී.තස්මාතථා යතොති වුධමච්චති.සයදවයක, චුන්ද, 
යලොයකසමාරයකසබ්රේමයකසස්සමණබ්රාේමණියාපජාය සයදවමනුස්සාය
තථා යතො අභිභූ අනභිභූයතො අඤ්ඤදත්ථුදයසො වසවත්තී. තස්මා
තථා යතොති වුධමච්චතී’’ති–අභිජානංතථා යතො. 

තිට් න් යමනං ජානාතීති භ වා ඉධත්ථඤ්යඤව [ඉධට්ඨඤ්යඤව
(සයා.)] ජානාති කම්මාභිසඞ්ඛාරවයසන – ‘‘අයංපුග් යලොකායස්සයභදා
පරං මරණා අපායං දුග් තිං විනිපාතං නිරයං උපපජ්ජිස්සතී’’ති. භ වා
ඉධත්ථඤ්යඤවජානාතිකම්මාභිසඞ්ඛාරවයසන – ‘‘අයංපුග් යලොකායස්ස
යභදා පරං මරණා තිරච්ඡානයයොනිං උපපජ්ජිස්සතී’’ති. භ වා 
ඉධත්ථඤ්යඤවජානාතිකම්මාභිසඞ්ඛාරවයසන–‘‘අයංපුග් යලොකායස්ස
යභදා පරං මරණා යපත්තිවිසයංඋපපජ්ජිස්සතී’’ති. භ වා ඉධත්ථඤ්යඤව
ජානාති කම්මාභිසඞ්ඛාරවයසන – ‘‘අයං පුග් යලො කායස්ස යභදා පරං
මරණා මනුස්යසසු උප්පජ්ජිස්සතී’’ති. භ වා ඉධත්ථඤ්යඤව ජානාති
කම්මාභිසඞ්ඛාරවයසන – ‘‘අයං පුග් යලො සුප්පටිපන්යනොකායස්ස යභදා
පරංමරණාසු තිං සග් ංයලොකංඋපපජ්ජිස්සතී’’ති. 

වුධමත්තඤ්යෙතං භ වතා – ‘‘ඉධ පනාෙං, සාරිපුත්ත, එකච්චං පුග් ලං 
එවං යචතසා යචයතො පරිච්ච පජානාම – ‘තථායං පුග් යලො පටිපන්යනො, 
තථාචඉරියති, තඤ්ච මග් ංසමාරූළ්යෙො, යථාකායස්සයභදාපරංමරණා
අපායංදුග් තිංවිනිපාතංනිරයං උපපජ්ජිස්සතී’ති. 

‘‘ඉධපනාෙං, සාරිපුත්ත, එකච්චංපුග් ලංඑවංයචතසායචයතො පරිච්ච
පජානාම – ‘තථායං පුග් යලො පටිපන්යනො තථා ච ඉරියති තඤ්ච මග් ං
සමාරූළ්යෙො, යථා කායස්ස යභදා පරං මරණා තිරච්ඡානයයොනිං 
උපපජ්ජිස්සතී’ති. 

‘‘ඉධ පනාෙං, සාරිපුත්ත, එකච්චංපුග් ලං එවංයචතසායචයතොපරිච්ච
පජානාම – ‘තථායං පුග් යලො පටිපන්යනො තථා ච ඉරියති තඤ්ච මග් ං
සමාරූළ්යෙො, යථා කායස්ස යභදා පරං මරණා යපත්තිවිසයං
උපපජ්ජිස්සතී’ති. 

‘‘ඉධපනාෙං, සාරිපුත්ත, එකච්චංපුග් ලංඑවංයචතසායචයතො පරිච්ච
පජානාම – ‘තථායං පුග් යලො පටිපන්යනො තථා ච ඉරියති තඤ්ච මග් ං 
සමාරූළ්යෙො, යථාකායස්සයභදාපරංමරණාමනුස්යසසුඋප්පජ්ජිස්සතී’ති. 
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‘‘ඉධපනාෙං, සාරිපුත්ත, එකච්චංපුග් ලංඑවංයචතසායචයතො පරිච්ච
පජානාම – ‘තථායං පුග් යලො පටිපන්යනො තථා ච ඉරියති තඤ්ච මග් ං 
සමාරූළ්යෙො, යථා කායස්ස යභදා පරං මරණා සු තිං සග් ං යලොකං
උපපජ්ජිස්සතී’ති. 

‘‘ඉධපනාෙං, සාරිපුත්ත, එකච්චංපුග් ලංඑවංයචතසායචයතො පරිච්ච
පජානාම – ‘තථායං පුග් යලො පටිපන්යනො තථා ච ඉරියති තඤ්ච මග් ං 
සමාරූළ්යෙො, යථා ආසවානං ඛයා අනාසවං යචයතොවිමුත්තිං 
පඤ්ඤාවිමුත්තිං දිට්යඨව ධම්යම සයං අභිඤ්ඤා සච්ඡිකත්වා උපසම්පජ්ජ 
විෙරතී’’’ති–තිට්ඨන්තයමනංජානාති. 

ධිමුත් ං  ප්පරාෙණන්ති. ධිමුත් න්ති ආකිඤ්චඤ්ඤායතනං.
ධිමුත්තන්ති වියමොක්යඛන ධිමුත්තං තත්රාධිමුත්තං තදධිමුත්තං
තදාධිපයතයයං. අථ වා, භ වා ජානාති – ‘‘අයං පුග් යලොරූපාධිමුත්යතො
සද්දාධිමුත්යතො  න්ධාධිමුත්යතො රසාධිමුත්යතො යඵොට්ඨබ්බාධිමුත්යතො
කුලාධිමුත්යතො  ණාධිමුත්යතො ආවාසාධිමුත්යතො ලාභාධිමුත්යතො 
යසාධිමුත්යතො පසංසාධිමුත්යතො සුඛාධිමුත්යතො චීවරාධිමුත්යතො
පිණ්ඩපාතාධිමුත්යතො යසනාසනාධිමුත්යතො
ගිලානපච්චයයභසජ්ජපරික්ඛාරාධිමුත්යතො සුත්තන්තාධිමුත්යතො 
විනයාධිමුත්යතො අභිධම්මාධිමුත්යතො ආරඤ්ඤකඞ් ාධිමුත්යතො 
පිණ්ඩපාතිකඞ් ාධිමුත්යතො පංසුකූලකඞ් ාධිමුත්යතො
යතචීවරිකඞ් ාධිමුත්යතො සපදානචාරිකඞ් ාධිමුත්යතො
ඛලුපච්ඡාභත්තිකඞ් ාධිමුත්යතො යනසජ්ජිකඞ් ාධිමුත්යතො 
යථාසන්ථතිකඞ් ාධිමුත්යතො පඨමජ්ඣානාධිමුත්යතො
දුතියජ්ඣානාධිමුත්යතො තතියජ්ඣානාධිමුත්යතො
චතුත්ථජ්ඣානාධිමුත්යතොආකාසානඤ්චායතනසමාපත්තාධිමුත්යතො 
විඤ්ඤාණඤ්චායතනසමාපත්තාධිමුත්යතො
ආකිඤ්චඤ්ඤායතනසමාපත්තාධිමුත්යතො 
යනවසඤ්ඤානාසඤ්ඤායතනසමාපත්තාධිමුත්යතො’’තිධිමුත්තං. 

 ප්පරාෙණන්ති ආකිඤ්චඤ්ඤායතනමයංතප්පරායණංකම්මපරායණං
විපාකපරායණං කම්ම රුකං පටිසන්ධි රුකං. අථ වා, භ වා ජානාති –
‘‘අයං පුග් යලො රූපපරායයණො…යප.…
යනවසඤ්ඤානාසඤ්ඤායතනසමාපත්තිපරායයණො’’ති – ධිමුත්තං 
තප්පරායණං.යතනාෙභ වා– 

‘‘විඤ්ඤාණට්ඨිතියයොසබ්බා, [යපොසාලාතිභ වා] 
අභිජානංතථා යතො; 
තිට්ඨන්තයමනංජානාති, ධිමුත්තංතප්පරායණ’’න්ති. 

84. 
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ආකිඤ්චඤ්ඤාසම්භවංඤත්වා, නන්දිසංයෙොජනං ඉති; 

එවයම ංඅභිඤ්ඤාෙ,  ය ො ත්ථ විපස්සති; 

එ ංඤාණං ථං ස්ස, බ්රාහ්මණස්ස වුසීමය ො. 

ආකිඤ්චඤ්ඤාසම්භවං ඤත්වාති ආකිඤ්චඤ්ඤාසම්භයවොති වුධමච්චති
ආකිඤ්චඤ්ඤායතනසංවත්තනියකො කම්මාභිසඞ්ඛායරො. 
ආකිඤ්චඤ්ඤායතනසංවත්තනිකං කම්මාභිසඞ්ඛාරං
ආකිඤ්චඤ්ඤාසම්භයවොති ඤත්වා, ලග් නන්ති ඤත්වා, බන්ධනන්ති
ඤත්වා, පලයබොයධොතිඤත්වාජානිත්වාතුලයිත්වා තීරයිත්වාවිභාවයිත්වා
විභූතංකත්වාති–ආකිඤ්චඤ්ඤාසම්භවංඤත්වා. 

නන්දිසංයෙොජනං ඉතීති නන්දිසංයෙොජනං වුධමච්චති අරූපරාය ො.
අරූපරාය න තං කම්මං ලග් ං ලග්ගිතං පලබුද්ධං අරූපරා ං
නන්දිසංයයොජනන්ති ඤත්වා, ලග් නන්ති ඤත්වා, බන්ධනන්ති ඤත්වා, 
පලයබොයධොති ඤත්වා ජානිත්වා තුලයිත්වා තීරයිත්වා විභාවයිත්වා විභූතං 

කත්වා. ඉතීති පදසන්ධි පදසංසග්ය ො පදපාරිපූරී අක්ඛරසමවායයො
බයඤ්ජනසිලට්ඨතා පදානුපුබ්බතායපතංඉතීති–නන්දිසංයයොජනංඉති. 

එවයම ං අභිඤ්ඤාොති එවං එතං අභිඤ්ඤාය ජානිත්වා තුලයිත්වා
තීරයිත්වාවිභාවයිත්වාවිභූතංකත්වාති–එවයමතං අභිඤ්ඤාය. 

 ය ො ත්ථවිපස්සතීති.  ත්ථාතිආකිඤ්චඤ්ඤායතනංසමාපජ්ජිත්වා
තයතො වුධමට්ඨහිත්වා තත්ථ ජායත චිත්තයචතසියක ධම්යම අනිච්චයතො
විපස්සති, දුක්ඛයතො විපස්සති, යරො යතො…යප.…නිස්සරණයතො විපස්සති
දක්ඛතිඔයලොයකතිනිජ්ඣායති උපපරික්ඛතීති–තයතොතත්ථවිපස්සති. 

එ ංඤාණං ථං ස්සාතිඑතංඤාණංතච්ඡං භූතංයාථාවංඅවිපරීතං
තස්සාති–එතංඤාණංතථංතස්ස. 

බ්රාහ්මණස්ස වුසීමය ොති. බ්රාහ්මයණොති සත්තන්නං ධම්මානං
බාහිතත්තා බ්රාේමයණො…යප.… අසියතො තාදි පවුධමච්චයත ස බ්රේමාති. 

බ්රාහ්මණස්ස වුසීමය ොති පුථුජ්ජනකලයාණං උපාදාය සත්ත යසක්ඛා
අප්පත්තස්ස පත්තියා අනධි තස්ස අධි මාය අසච්ඡිකතස්ස සච්ඡිකිරියාය
වසන්ති සංවසන්ති ආවසන්ති පරිවසන්ති; අරො වුධමසිතවා කතකරණීයයො
ඔහිතභායරො අනුප්පත්තසදත්යථො පරික්ඛීණභවසංයයොජයනො සම්මදඤ්ඤා
විමුත්යතො; යසො වුධමත්ථවායසො චිණ්ණචරයණො…යප.…ජාතිමරණසංසායරො; 
නත්ථිතස්ස පුනබ්භයවොති–බ්රාේමණස්ස වුධමසීමයතො.යතනාෙභ වා– 

‘‘ආකිඤ්චඤ්ඤාසම්භවංඤත්වා, නන්දිසංයයොජනංඉති; 
එවයමතංඅභිඤ්ඤාය, තයතොතත්ථවිපස්සති; 
එතංඤාණංතථංතස්ස, බ්රාේමණස්සවුධමසීමයතො’’ති. 
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සෙ  ාථාපරියයොසානා…යප.… සත්ථා යම, භන්යත භ වා, 
සාවයකොෙමස්මීති. 

යපොසාලමාණවපුච්ඡානිද්යදයසොචුද්දසයමො. 

15. යමොඝරාජමාණවපුච්ඡානිද්යදයසො 
85. 

ද්වාහං සක්කංඅපුච්ඡිස්සං, [ඉච්චාෙස්මා යමො රාජා] 

නයමබයාකාසිචක්ඛුමා; 

ොව තිෙඤ්චයදවීසි [යදවිසි(සයා.)], බයාකයරොතීතියම සු ං. 

ද්වාහං සක්කං අපුච්ඡිස්සන්ති යසො බ්රාේමයණො ද්වික්ඛත්තුං බුද්ධං
භ වන්තං පඤ්ෙං අපුච්ඡි. තස්ස භ වා පඤ්ෙං පුට්යඨො න බයාකාසි –
‘‘තදන්තරා [චක්ඛුසමනන්තරා (සයා.)] ඉමස්ස බ්රාේමණස්ස

ඉන්ද්රියපරිපායකො භවිස්සතී’’ති. සක්කන්ති සක්යකො. භ වා සකයකුලා
පබ්බජියතොතිපිසක්යකො. අථවා, අඩ්යඪොමෙද්ධයනොධනවාතිපිසක්යකො.
තස්සිමානිධනානි, යසයයථිදං–සද්ධාධනංසීලධනං හිරිධනංඔත්තප්පධනං
සුතධනං චා ධනං පඤ්ඤාධනං සතිපට්ඨානධනං සම්මප්පධානධනං 
ඉද්ධිපාදධනං ඉන්ද්රියධනං බලධනං යබොජ්ඣඞ් ධනං මග් ධනං ඵලධනං
නිබ්බානධනං. ඉයමහි අයනකවියධහි ධනරතයනහි අඩ්යඪො මෙද්ධයනො
ධනවාතිපි සක්යකො. අථ වා, සක්යකො පහු විසවී අලමත්යතො සූයරො වීයරො
වික්කන්යතො අභීරූ අච්ඡම්භී අනුත්රාසී අපලායී පහීනභයයභරයවො

වි තයලොමෙංයසොතිපි සක්යකො. ද්වාහං සක්කං අපුච්ඡිස්සන්ති ද්වාෙං
සක්කං අපුච්ඡිස්සං අයාචිස්සං අජ්යඣසිස්සං පසාදයිස්සන්ති – ද්වාෙං
සක්කංඅපුච්ඡිස්සං. 

ඉච්චාෙස්මා යමො රාජාති. ඉච්චාති පදසන්ධි…යප.… ආෙස්මාති 

පියවචනං…යප.… යමො රාජාති තස්ස බ්රාේමණස්ස නාමං…යප.…
අභිලායපොති–ඉච්චායස්මායමොඝරාජා. 

න යම බයාකාසි චක්ඛුමාති. න යම බයාකාසීති න යම බයාකාසි න
ආචික්ඛි න යදයසසි න පඤ්ඤයපසි න පට්ඨයපසි න විවරි න විභජි න

උත්තානීඅකාසිනපකායසසි. චක්ඛුමාතිභ වාපඤ්චහිචක්ඛූහිචක්ඛුමා–
මංසචක්ඛුනාපි චක්ඛුමා, දිබ්බචක්ඛුනාපි [දිබ්යබන චක්ඛුනාපි (ක.)] 
චක්ඛුමා, පඤ්ඤාචක්ඛුනාපි චක්ඛුමා, බුද්ධචක්ඛුනාපි චක්ඛුමා, 
සමන්තචක්ඛුනාපි චක්ඛුමා. 

කථං භ වා මංසචක්ඛුනාපි චක්ඛුමා? මංසචක්ඛුම්හි භ වයතො පඤ්ච 
වණ්ණා සංවිජ්ජන්ති – නීයලො ච වණ්යණො, පීතයකො ච වණ්යණො, 
යලොහිතයකො ච වණ්යණො, කණ්යෙො ච වණ්යණො, ඔදායතො ච වණ්යණො.
යත්ථ ච අක්ඛියලොමානි පතිට්ඨිතානි තං නීලං යෙොති සුනීලං පාසාදිකං
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දස්සයනයයං උමාපුප්ඵසමානං [උම්මාරපුප්ඵසමානං (සයා.) මොනි. 156]. 
තස්ස පරයතො පීතකං යෙොති සුපීතකං සුවණ්ණවණ්ණං පාසාදිකං 
දස්සයනයයං කණිකාරපුප්ඵසමානං. උභයතො ච අක්ඛිකූටානි භ වයතො
යලොහිතකානි යෙොන්ති සුයලොහිතකානි පාසාදිකානි දස්සයනයයානි
ඉන්දය ොපකසමානානි. මජ්යඣකණ්ෙං යෙොති සුකණ්ෙං අලූඛං සිනිද්ධං
පාසාදිකං දස්සයනයයං අද්දාරිට්ඨකසමානං [අළාරිට්ඨකසමානං (සයා.)]. 
තස්ස පරයතො ඔදාතං යෙොති සුඔදාතං යසතං පණ්ඩරං පාසාදිකං
දස්සයනයයං ඔසධිතාරකසමානං. යතන භ වා පාකතියකන මංසචක්ඛුනා
අත්තභාවපරියාපන්යනන පුරිමසුචරිතකම්මාභිනිබ්බත්යතන සමන්තා
යයොජනං පස්සති දිවා යචව රත්තිඤ්ච. යදා හි චතුරඞ් සමන්නා යතො
අන්ධකායරො යෙොති සූරියයො ච අත්ථඞ් යතො [අත්ථඞ් මයතො (සයා. ක.)] 
යෙොති; කාළපක්යඛොචඋයපොසයථොයෙොති, තිබ්යබොචවනසණ්යඩොයෙොති, 
මො ච කාළයමයඝො [අකාලයමයඝො (සයා. ක.) පස්ස මොනි. 156] 
අබ්භුට්ඨියතොයෙොති.එවරූයපචතුරඞ් සමන්නා යතඅන්ධකායර සමන්තා 
යයොජනංපස්සති.නත්ථියසොකුට්යටොවාකවාටංවාපාකායරො වාපබ්බයතො
වා  ච්යඡො වා ලතා වා ආවරණං රූපානං දස්සනාය. එකං යච තිලඵලං
නිමත්තං කත්වාතිලවායෙපක්ඛියපයය, තංයයවතිලඵලංඋද්ධයරයය.එවං
පරිසුද්ධං භ වයතො පාකතිකං මංසචක්ඛු. එවං භ වා මංසචක්ඛුනාපි
චක්ඛුමා. 

කථං භ වා දිබ්යබන චක්ඛුනාපි චක්ඛුමා? භ වා දිබ්යබන චක්ඛුනා 
විසුද්යධන අතික්කන්තමානුසයකන සත්යත පස්සති චවමායන
උපපජ්ජමායන හීයන පණීයත සුවණ්යණ දුබ්බණ්යණ; සු යත දුග් යත
යථාකම්මූපය  සත්යත පජානාති – ‘‘ඉයම වත යභොන්යතො සත්තා
කායදුච්චරියතන සමන්නා තා වචීදුච්චරියතන සමන්නා තා 
මයනොදුච්චරියතන සමන්නා තා අරියානං උපවාදකා මච්ඡාදිට්ඨිකා 
මච්ඡාදිට්ඨිකම්මසමාදානා, යතකායස්සයභදා පරංමරණා අපායං දුග් තිං
විනිපාතං නිරයං උපපන්නා; ඉයම වා පන යභොන්යතො සත්තා
කායසුචරියතනසමන්නා තාවචීසුචරියතන සමන්නා තාමයනොසුචරියතන
සමන්නා තා අරියානං අනුපවාදකා සම්මාදිට්ඨිකා 
සම්මාදිට්ඨිකම්මසමාදානා, යත කායස්ස යභදා 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.ආකඞ්ඛමායනොචභ වාඑකම්පියලොකධාතුංපස්යසයය, ද්යවපි
යලොකධාතුයයො පස්යසයය, තිස්යසොපි යලොකධාතුයයො පස්යසයය, 
චතස්යසොපි යලොකධාතුයයො පස්යසයය, පඤ්චපියලොකධාතුයයො පස්යසයය, 
දසපියලොකධාතුයයොපස්යසයය, වීසම්පියලොකධාතුයයොපස්යසයය, තිංසම්පි
යලොකධාතුයයො පස්යසයය, චත්තාලීසම්පි යලොකධාතුයයො පස්යසයය, 
පඤ්ඤාසම්පියලොකධාතුයයොපස්යසයය, සතම්පියලොකධාතුයයො පස්යසයය, 
සෙස්සිම්පි චූළනිකං යලොකධාතුං පස්යසයය, ද්විසෙස්සිම්පි මජ්ඣිමකං
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යලොකධාතුංපස්යසයය, තිසෙස්සිම්පියලොකධාතුංපස්යසයය, මොසෙස්සිම්පි 
[තිසෙස්සිං මොසෙස්සම්පි (ක.)] යලොකධාතුං පස්යසයය, යාවතකං වා 
[යාවතා (සී. ක.)] පන ආකඞ්යඛයය තාවතකං පස්යසයය. එවං පරිසුද්ධං
භ වයතොදිබ්බචක්ඛු.එවංභ වා දිබ්යබනචක්ඛුනාපිචක්ඛුමා. 

කථං භ වා පඤ්ඤාචක්ඛුනාපි චක්ඛුමා? භ වා මොපඤ්යඤො
පුථුපඤ්යඤො ජවනපඤ්යඤො ොසපඤ්යඤො තික්ඛපඤ්යඤො
නිබ්යබධිකපඤ්යඤො පඤ්ඤාපයභදකුසයලො පභින්නඤායණො 
අධි තපටිසම්භිදප්පත්යතො චතුයවසාරජ්ජප්පත්යතො දසබලධාරී පුරිසාසයභො
පුරිසසීයෙො පුරිසනාය ො පුරිසාජඤ්යඤො පුරිසයධොරය්යෙො අනන්තඤායණො
අනන්තයතයජො අනන්තයයසො අඩ්යඪො මෙද්ධයනොධනවා යනතා වියනතා
අනුයනතා පඤ්ඤායපතා නිජ්ඣායපතා යපක්යඛතා පසායදතා. යසො හි
භ වා අනුප්පන්නස්ස මග් ස්ස උප්පායදතා අසඤ්ජාතස්ස මග් ස්ස
සඤ්ජයනතා අනක්ඛාතස්ස මග් ස්ස අක්ඛාතා, මග් ඤ්ඤූ මග් විදූ
මග් යකොවියදො මග් ානු ා ච පන එතරහි සාවකා විෙරන්ති පච්ඡා
සමන්නා තා. 

යසොහිභ වා ජානං ජානාති, පස්සං පස්සති, චක්ඛුභූයතොඤාණභූයතො 
ධම්මභූයතොබ්රේමභූයතොවත්තාපවත්තාඅත්ථස්සනින්යනතාඅමතස්සදාතා 
ධම්මස්සාමී [ධම්මසාම (සයා. ක.)] තථා යතො. නත්ථි තස්ස භ වයතො
අඤ්ඤාතං අදිට්ඨං අවිදිතං අසච්ඡිකතං අඵස්සිතං [අඵුසිතං (සයා. ක.)] 
පඤ්ඤාය. අතීතං අනා තං පච්චුප්පන්නං [අතීතානා තපච්චුප්පන්නං
(සයා.)] උපාදාය සබ්යබ ධම්මා සබ්බාකායරන බුද්ධස්ස භ වයතො
ඤාණමුයඛආපාථංආ ච්ඡන්ති.යංකිඤ්චියනයයංනාම අත්ථිජානිතබ්බං 
[අත්ථිධම්මංජානිතබ්බං(ක.)] අත්තත්යථොවාපරත්යථොවාඋභයත්යථොවා
දිට්ඨධම්මයකො වා අත්යථො සම්පරායියකො වා අත්යථො උත්තායනො වා
අත්යථො ම්භීයරොවාඅත්යථොගූළ්යෙොවාඅත්යථොපටිච්ඡන්යනොවා අත්යථො
යනයයයො වා අත්යථො නීයතො වා අත්යථො අනවජ්යජො වා අත්යථො
නික්කියලයසො වා අත්යථො යවොදායනො වා අත්යථො පරමත්යථො වා 
[පරමත්යථොවා අත්යථො(ක.)], සබ්බංතංඅන්යතොබුද්ධඤායණපරිවත්තති. 

සබ්බං කායකම්මං බුද්ධස්ස භ වයතො ඤාණානුපරිවත්ති, සබ්බං 
වචීකම්මං ඤාණානුපරිවත්ති, සබ්බං මයනොකම්මං ඤාණානුපරිවත්ති.
අතීයත බුද්ධස්ස භ වයතො අප්පටිෙතං ඤාණං, අනා යත අප්පටිෙතං
ඤාණං, පච්චුප්පන්යන අප්පටිෙතං ඤාණං, යාවතකං යනය්යං තාවතකං
ඤාණං, යාවතකංඤාණං තාවතකං යනයයං. යනයයපරියන්තිකංඤාණං, 
ඤාණපරියන්තිකං යනයයං, යනයයං අතික්කමත්වා ඤාණං නප්පවත්තති, 
ඤාණං අතික්කමත්වා යනයයපයථො නත්ථි.
අඤ්ඤමඤ්ඤපරියන්තට්ඨායියනො යත ධම්මා. යථා ද්වින්නං
සමුග් පටලානං සම්මාඵුසිතානං යෙට්ඨිමං සමුග් පටලං උපරිමං 
නාතිවත්තති, උපරිමං සමුග් පටලං යෙට්ඨිමං නාතිවත්තති, 
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අඤ්ඤමඤ්ඤපරියන්තට්ඨායියනො; එවයමවබුද්ධස්සභ වයතොයනයයඤ්ච
ඤාණඤ්ච අඤ්ඤමඤ්ඤපරියන්තට්ඨායියනො. යාවතකං යනයයං තාවතකං
ඤාණං, යාවතකංඤාණං තාවතකං යනයයං, යනයයපරියන්තිකංඤාණං, 
ඤාණපරියන්තිකං යනයයං. යනයයං අතික්කමත්වා ඤාණං නප්පවත්තති, 
ඤාණං අතික්කමත්වා යනයයපයථො නත්ථි. 
අඤ්ඤමඤ්ඤපරියන්තට්ඨායියනොයතධම්මා. 

සබ්බධම්යමසු බුද්ධස්ස භ වයතො ඤාණං පවත්තති. සබ්යබ ධම්මා
බුද්ධස්සභ වයතොආවජ්ජනපටිබද්ධාආකඞ්ඛපටිබද්ධා මනසිකාරපටිබද්ධා
චිත්තුප්පාදපටිබද්ධා. සබ්බසත්යතසු බුද්ධස්ස භ වයතොඤාණං පවත්තති.
සබ්යබසඤ්ච සත්තානං භ වා ආසයං ජානාති, අනුසයං ජානාති, චරිතං
ජානාති, අධිමුත්තිං ජානාති, අප්පරජක්යඛ මොරජක්යඛ තික්ඛින්ද්රියය
මුදින්ද්රියයස්වාකායරද්වාකායරසුවිඤ්ඤාපයය දුවිඤ්ඤාපයයභබ්බාභබ්යබ
සත්යත ජානාති. සයදවයකො යලොයකො සමාරයකො සබ්රේමයකො 
සස්සමණබ්රාේමණීපජාසයදවමනුස්සාඅන්යතොබුද්ධඤායණපරිවත්තති. 

යථායයයකචිමච්ඡකච්ඡපාඅන්තමයසොතිමතිමඞ් ලං [තිමතිපිඞ් ලං
(ක.)] උපාදාය අන්යතොමොසමුද්යද පරිවත්තන්ති, එවයමව සයදවයකො
යලොයකොසමාරයකොයලොයකොසබ්රේමයකොයලොයකොසස්සමණබ්රාේමණීපජා 
සයදවමනුස්සා අන්යතොබුද්ධඤායණ පරිවත්තති. යථා යය යකචි පක්ඛී
අන්තමයසො රුළං යවනයතයයංඋපාදායආකාසස්සපයදයසපරිවත්තන්ති, 
එවයමව යයපි යත සාරිපුත්තසමා පඤ්ඤාය සමන්නා තා යතපි
බුද්ධඤාණස්සපයදයසපරිවත්තන්ති; බුද්ධඤාණං යදවමනුස්සානංපඤ්ඤං
ඵරිත්වාඅභිභවිත්වාතිට්ඨති. 

යයපි යත ඛත්තියපණ්ඩිතා බ්රාේමණපණ්ඩිතා  ෙපතිපණ්ඩිතා 
සමණපණ්ඩිතා නිපුණාකතපරප්පවාදා වාලයවධිරූපා යවොභින්දන්තා [යත 
භින්දන්තා (සයා. ක.)] මඤ්යඤ චරන්ති පඤ්ඤා යතන දිට්ඨි තානි, යත 
පඤ්යෙ අභිසඞ්ඛරිත්වා අභිසඞ්ඛරිත්වාතථා තං උපසඞ්කමත්වා පුච්ඡන්ති 
ගූළ්ොනි ච පටිච්ඡන්නානි. කථිතා විසජ්ජිතා ච යත පඤ්ො භ වතා 
[භ වයතො(ක.)] යෙොන්තිනිද්දිට්ඨකාරණා.උපක්ඛිත්තකාචයත භ වයතො
සම්පජ්ජන්ති.අථයඛොභ වාවතත්ථඅතියරොචති–යදිදංපඤ්ඤායාති.එවං
භ වා පඤ්ඤාචක්ඛුනාපිචක්ඛුමා. 

කථං භ වා බුද්ධචක්ඛුනාපි චක්ඛුමා? භ වා බුද්ධචක්ඛුනා යලොකං 
යවොයලොයකන්යතො [ඔයලොයකන්යතො (ක.)] අද්දස සත්යත අප්පරජක්යඛ
මොරජක්යඛතික්ඛින්ද්රියය මුදින්ද්රියයස්වාකායරද්වාකායරසුවිඤ්ඤාපයය
දුවිඤ්ඤාපයය අප්යපකච්යච පරයලොකවජ්ජභයදස්සාවියනො [පර …
දස්සාවියන(ක.)] විෙරන්යත. යසයයථාපිනාමඋප්පලනියංවාපදුමනියංවා
පුණ්ඩරීකිනියංවාඅප්යපකච්චානි උප්පලානිවාපදුමානිවාපුණ්ඩරීකානිවා
උදයකජාතානිඋදයකසංවඩ්ඪානි උදකානුග් තානිඅන්යතොනිමුග් යපොසීනි 
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[අන්යතොනිම්මුග් යපොසීනි (ක.)], අප්යපකච්චානිඋප්පලානිවාපදුමානිවා
පුණ්ඩරීකානි වා උදයක ජාතානි උදයක සංවඩ්ඪානි සයමොදකං ඨිතානි, 
අප්යපකච්චානි උප්පලානි වා පදුමානි වා පුණ්ඩරීකානි වා උදයක ජාතානි
උදයකසංවඩ්ඪානිඋදකා අච්චුග් ම්මතිට්ඨන්ති අනුපලත්තානිඋදයකන; 
එවයමවං භ වා බුද්ධචක්ඛුනා යලොකං යවොයලොයකන්යතො අද්දස සත්යත 
අප්පරජක්යඛ මොරජක්යඛ තික්ඛින්ද්රියය මුදින්ද්රියය ස්වාකායර ද්වාකායර
සුවිඤ්ඤාපයය දුවිඤ්ඤාපයය අප්යපකච්යච පරයලොකවජ්ජභයදස්සාවියනො
විෙරන්යත. ජානාති භ වා – ‘‘අයං පුග් යලො රා චරියතො, අයං 
යදොසචරියතො, අයංයමොෙචරියතො, අයංවිතක්කචරියතො, අයංසද්ධාචරියතො, 
අයංඤාණචරියතො’’ති. රා චරිතස්සභ වාපුග් ලස්ස අසුභකථංකයථති; 
යදොසචරිතස්සභ වාපුග් ලස්ස යමත්තාභාවනංආචික්ඛති; යමොෙචරිතස්ස
භ වා පුග් ලස්ස උද්යදයස පරිපුච්ඡාය කායලන ධම්මස්සවයන කායලන
ධම්මසාකච්ඡාය  රුසංවායස නියවයසති; විතක්කචරිතස්ස භ වා 
පුග් ලස්ස ආනාපානස්සතිං ආචික්ඛති; සද්ධාචරිතස්ස භ වා පුග් ලස්ස
පසාදනීයං නිමත්තං ආචික්ඛති බුද්ධසුයබොධිං [බුද්ධසුබුද්ධතං (ක.)] 
ධම්මසුධම්මතං සඞ්ඝසුප්පටිපත්තිං සීලානි ච; අත්තයනො ඤාණචරිතස්ස
භ වා පුග් ලස්ස විපස්සනානිමත්තං ආචික්ඛති අනිච්චාකාරං දුක්ඛාකාරං
අනත්තාකාරං. 

‘‘යසයල යථා පබ්බතමුද්ධනිට්ඨියතො, යථාපි පස්යස ජනතං 
සමන්තයතො; 
තථූපමංධම්මමයංසුයමධ, පාසාදමාරුය්ෙසමන්තචක්ඛු; 
යසොකාවතිණ්ණං [යසොකාවකිණ්ණං (සයා.)] ජනතමයපතයසොයකො, 
අයවක්ඛස්සුජාතිජරාභිභූත’’න්ති. 

එවං භ වාබුද්ධචක්ඛුනාපිචක්ඛුමා. 

කථං භ වා සමන්තචක්ඛුනාපි චක්ඛුමා? සමන්තචක්ඛු වුධමච්චති 
සබ්බඤ්ඤුතඤාණං. භ වා සබ්බඤ්ඤුතඤායණන උයපයතො සමුයපයතො
උපා යතොසමුපා යතොඋපපන්යනො සමුපපන්යනොසමන්නා යතො. 

‘‘නතස්සඅද්දිට්ඨමධත්ථිකිඤ්චි, අයථො අවිඤ්ඤාතමජානිතබ්බං; 
සබ්බං අභිඤ්ඤාසි යදත්ථි යනයයං, තථා යතො යතන 
සමන්තචක්ඛූ’’ති. 

එවංභ වාසමන්තචක්ඛුනාපිචක්ඛුමාති–නයමබයාකාසි චක්ඛුමා. 

ොව තිෙඤ්ච යදවීසි, බයාකයරොතීති යම සු න්ති යාවතතියං බුද්යධො
සෙධම්මකං පඤ්ෙං පුට්යඨො බයාකයරොති යනො සංසායරතීති [සම්පායතීති
(සයා.)] – එවං මයාඋග් හිතං, එවංමයාඋපධාරිතං, එවංමයාඋපලක්ඛිතං. 

යදවීසීති භ වා යචව ඉසි චාති – යදවීසි. යථා රාජා පබ්බජිතා වුධමච්චන්ති
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රාජිසයයො, බ්රාේමණා පබ්බජිතා වුධමච්චන්ති බ්රාේමණිසයයො, එවයමව භ වා
යදයවොයචවඉසිචාති–යදවීසි. 

අථ වා, භ වා පබ්බජියතොතිපි ඉසි. මෙන්තං සීලක්ඛන්ධං එසී  යවසී
පරියයසීතිපි ඉසි. මෙන්තං සමාධික්ඛන්ධං…යප.… මෙන්තං 
පඤ්ඤාක්ඛන්ධං… මෙන්තං විමුත්තික්ඛන්ධං… මෙන්තං
විමුත්තිඤාණදස්සනක්ඛන්ධං එසී  යවසී පරියයසීතිපි ඉසි. මෙයතො
තයමොකායස්සපදාලනංඑසී යවසීපරියයසීතිපිඉසි. මෙයතොවිපල්ලාසස්ස
පයභදනං එසී  යවසී පරියයසීතිපි ඉසි. මෙයතො තණ්ොසල්ලස්ස 
අබ්බෙනං…මෙයතොදිට්ඨිසඞ්ඝාටස්සවිනියවඨනං…මෙයතොමානද්ධජස්ස
පපාතනං… මෙයතො අභිසඞ්ඛාරස්ස වූපසමං… මෙයතො ඔඝස්ස
නිත්ථරණං… මෙයතො භාරස්ස නික්යඛපනං… මෙයතො සංසාරවට්ටස්ස
උපච්යඡදං… මෙයතො සන්තාපස්ස නිබ්බාපනං… මෙයතො පරිළාෙස්ස 
පටිප්පස්සද්ධිං…මෙයතොධම්මද්ධජස්සඋස්සාපනංඑසී යවසීපරියයසීතිපි
ඉසි. මෙන්යත සතිපට්ඨායන… මෙන්යත සම්මප්පධායන… මෙන්තානි
ඉන්ද්රියානි… මෙන්තානි බලානි… මෙන්යත යබොජ්ඣඞ්ය … මෙන්තං
අරියං අට්ඨඞ්ගිකං මග් ං… මෙන්තං පරමත්ථං ්ං1අතං නිබ්බානං එසී
 යවසී පරියයසීතිපි ඉසි. මයෙසක්යඛහි වා සත්යතහි එසියතො  යවසියතො 
පරියයසියතො – ‘‘කෙං බුද්යධො, කෙං භ වා, කෙං යදවයදයවො, කෙං 
නරාසයභො’’තිපි ඉසීති – යාවතතියඤ්ච යදවීසි බයාකයරොතීති යම සුතං.
යතනාෙයසො බ්රාේමයණො– 

‘‘ද්වාෙං සක්කංඅපුච්ඡිස්සං, [ඉච්චායස්මායමොඝරාජා] 
නයමබයාකාසිචක්ඛුමා; 
යාවතතියඤ්චයදවීසි, බයාකයරොතීතියමසුත’’න්ති. 

86. 

අෙංය ොයකොපයරොය ොයකො, බ්රහ්මය ොයකො සයදවයකො; 

දිට්ඨිංය නාභිජානාති, යගො මස්ස ෙසස්සියනො. 

අෙං ය ොයකො පයරො ය ොයකොති. අෙං ය ොයකොති මනුස්සයලොයකො. 

පයරො ය ොයකොති මනුස්සයලොකං ඨයපත්වා සබ්යබො පයරො යලොයකොති –
අයංයලොයකොපයරොයලොයකො. 

බ්රහ්මය ොයකො සයදවයකොති සයදවයකො යලොයකො සමාරයකො
සබ්රේමයකො සස්සමණබ්රාේමණී පජා සයදවමනුස්සාති – බ්රේමයලොයකො 
සයදවයකො. 

දිට්ඨිංය නාභිජානාතීතිතුය්ෙං දිට්ඨිංඛන්තිංරුචිංලද්ධිංඅජ්ඣාසයං
අධිප්පායං යලොයකො න ජානාති – ‘‘අයං එවංදිට්ඨියකො එවංඛන්තියකො
එවංරුචියකො එවංලද්ධියකො එවංඅජ්ඣාසයයො එවංඅධිප්පායයො’’ති න
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ජානාතිනපස්සතිනදක්ඛතිනාධි ච්ඡතිනවින්දතිනපටිලභතීති – දිට්ඨිං
යතනාභිජානාති. 

යගො මස්සෙසස්සියනොතිභ වායසප්පත්යතොති යසස්සී.අථවා, භ වා
සක්කයතො  රුකයතො මානියතො පූජියතො අපචියතො ලාභී 
චීවරපිණ්ඩපාතයසනාසනගිලානපච්චයයභසජ්ජපරික්ඛාරානන්තිපි යසස්සීති
–ය ොතමස්ස යස්සියනො.යතනාෙයසොබ්රාේමයණො– 

‘‘අයං යලොයකොපයරොයලොයකො, බ්රේමයලොයකො සයදවයකො; 
දිට්ඨිංයතනාභිජානාති, ය ොතමස්සයසස්සියනො’’ති. 

87. 

එවං අභික්කන් දස්සාවිං, අත්ථිපඤ්යහනආගමං; 

කථංය ොකංඅයවක්ඛන් ං, මච්චුරාජාන පස්සති. 

එවං අභික්කන් දස්සාවින්ති එවං අභික්කන්තදස්සාවිං අග් දස්සාවිං
යසට්ඨදස්සාවිං වියසට්ඨදස්සාවිං පායමොක්ඛදස්සාවිං උත්තමදස්සාවිං
පරමදස්සාවින්ති–එවං අභික්කන්තදස්සාවිං. 

අත්ථි පඤ්යහනආගමන්තිපඤ්යෙන අත්ථියකොආ යතොම්හි…යප.…
වෙස්යසතංභාරන්ති, එවම්පිඅත්ථිපඤ්යෙනආ මං. 

කථං ය ොකං අයවක්ඛන් න්ති කථං යලොකං අයවක්ඛන්තං
පච්චයවක්ඛන්තංතුලයන්තංතීරයන්තංවිභාවයන්තංවිභූතං කයරොන්තන්ති
–කථංයලොකංඅයවක්ඛන්තං. 

මච්චුරාජානපස්සතීතිමච්චුරාජාන පස්සතිනදක්ඛතිනාධි ච්ඡතින
වින්දතිනපටිලභතීති–මච්චුරාජානපස්සති. යතනාෙයසොබ්රාේමයණො– 

‘‘එවංඅභික්කන්තදස්සාවිං, අත්ථිපඤ්යෙනආ මං; 
කථංයලොකංඅයවක්ඛන්තං, මච්චුරාජානපස්සතී’’ති. 

88. 

සුඤ්ඤය ො ය ොකංඅයවක්ඛස්සු, යමො රාජසදාසය ො;  

අත් ානුදිට්ඨිංඌහච්ච, එවංමච්චු යරො සිො; 

එවංය ොකංඅයවක්ඛන් ං, මච්චුරාජාන පස්සති. 

සුඤ්ඤය ො ය ොකං අයවක්ඛස්සූති. ය ොයකොති නිරයයලොයකො 
තිරච්ඡානයලොයකො යපත්තිවිසයයලොයකො මනුස්සයලොයකො යදවයලොයකො
ඛන්ධයලොයකො ධාතුයලොයකො ආයතනයලොයකො අයං යලොයකො පයරො
යලොයකො බ්රේමයලොයකො සයදවයකො [සයදවයකො යලොයකො (ක.)]. 
අඤ්ඤතයරොභික්ඛුභ වන්තංඑතදයවොච–‘‘යලොයකොයලොයකොති, භන්යත, 
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වුධමච්චති. කිත්තාවතා නු යඛො, භන්යත, යලොයකොති වුධමච්චතී’’ති? ‘‘ලුජ්ජතීති
යඛො, භික්ඛු, තස්මා යලොයකොති වුධමච්චති.කිඤ්ච ලුජ්ජති? චක්ඛු යඛො භික්ඛු
ලුජ්ජති, රූපා ලුජ්ජන්ති, චක්ඛුවිඤාණං ලුජ්ජති, චක්ඛුසම්ඵස්යසො ලුජ්ජති, 
යම්පිදං [යමදං (ක.) පස්සසං.නි. 4.82] චක්ඛුසම්ඵස්සපච්චයා උප්පජ්ජති
යවදයිතංසුඛංවාදුක්ඛංවාඅදුක්ඛමසුඛංවාතම්පිලුජ්ජති; යසොතං ලුජ්ජති, 
 න්ධා ලුජ්ජන්ති…යප.…කායයො ලුජ්ජති, යඵොට්ඨබ්බා ලුජ්ජන්ති; මයනො
ලුජ්ජති, ධම්මා ලුජ්ජන්ති, මයනොවිඤ්ඤාණං ලුජ්ජති, මයනොසම්ඵස්යසො
ලුජ්ජති; යම්පිදංමයනොසම්ඵස්සපච්චයාඋප්පජ්ජතියවදයිතංසුඛංවා දුක්ඛං
වාඅදුක්ඛමසුඛංවාතම්පිලුජ්ජති.ලුජ්ජතීතියඛො, භික්ඛු, තස්මා යලොයකොති
වුධමච්චති’’. 

සුඤ්ඤය ොය ොකංඅයවක්ඛස්සූතිද්වීහි කාරයණහිසුඤ්ඤයතොයලොකං
අයවක්ඛති–අවසියපවත්තසල්ලක්ඛණවයසන [අවස්සියපවත්ත…(සයා.)] 
වා තුච්ඡසඞ්ඛාරසමනුපස්සනාවයසන වා. කථං
අවසියපවත්තසල්ලක්ඛණවයසන සුඤ්ඤයතො යලොකං අයවක්ඛති? රූයප
වයසොනලබ්භති, යවදනායවයසොනලබ්භති, සඤ්ඤායවයසො නලබ්භති, 
සඞ්ඛායරසුවයසො නලබ්භති, විඤ්ඤායණවයසොනලබ්භති.වුධමත්තඤ්යෙතං
භ වතා [පස්ස සං.නි.3.59] – ‘‘රූපං, භික්ඛයව, අනත්තා.රූපඤ්චහිදං, 
භික්ඛයව, අත්තා අභවිස්ස, නයිදංරූපංආබාධායසංවත්යතයය; ලබ්යභථච
රූයප–‘එවංයමරූපංයෙොතු, එවංයමරූපංමාඅයෙොසී’ති.යස්මාචයඛො, 
භික්ඛයව, රූපං අනත්තා, තස්මා රූපං ආබාධාය සංවත්තති න ච ලබ්භති
රූයප–‘එවංයමරූපංයෙොතු, එවංයමරූපංමාඅයෙොසී’ති. 

‘‘යවදනා අනත්තා. යවදනා ච හිදං, භික්ඛයව, අත්තා අභවිස්ස, නයිදං 
යවදනාආබාධායසංවත්යතයය; ලබ්යභථචයවදනාය–‘එවංයමයවදනා
යෙොතු, එවං යම යවදනා මා අයෙොසී’ති. යස්මා ච යඛො, භික්ඛයව, යවදනා
අනත්තා, තස්මා යවදනා ආබාධාය සංවත්තති, න ච ලබ්භති යවදනාය –
‘එවංයමයවදනායෙොතු, එවංයමයවදනාමා අයෙොසී’ති. 

‘‘සඤ්ඤා අනත්තා.සඤ්ඤාචහිදං, භික්ඛයව, අත්තාඅභවිස්ස, නයිදං
සඤ්ඤාආබාධායසංවත්යතයය; ලබ්යභථචසඤ්ඤාය–‘එවංයම සඤ්ඤා
යෙොතු, එවංයමසඤ්ඤාමාඅයෙොසී’ති.යස්මාචයඛො, භික්ඛයව, සඤ්ඤා
අනත්තා, තස්මා සඤ්ඤා ආබාධාය සංවත්තති, න ච ලබ්භති සඤ්ඤාය –
‘එවංයමසඤ්ඤායෙොතු, එවං යමසඤ්ඤාමාඅයෙොසී’ති. 

‘‘සඞ්ඛාරා අනත්තා. සඞ්ඛාරා ච හිදං, භික්ඛයව, අත්තා අභවිස්සංසු, 
නයිදංසඞ්ඛාරාආබාධායසංවත්යතයුං; ලබ්යභථචසඞ්ඛායරසු–‘එවං යම
සඞ්ඛාරා යෙොන්තු, එවං යම සඞ්ඛාරා මා අයෙසු’න්ති. යස්මා ච යඛො, 
භික්ඛයව, සඞ්ඛාරා අනත්තා, තස්මාසඞ්ඛාරාආබාධාය සංවත්තන්ති, නච
ලබ්භති සඞ්ඛායරසු – ‘එවං යම සඞ්ඛාරා යෙොන්තු, එවං යම සඞ්ඛාරා මා
අයෙසු’න්ති. 
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‘‘විඤ්ඤාණංඅනත්තා.විඤ්ඤාණඤ්චහිදං, භික්ඛයව, අත්තා අභවිස්ස, 
නයිදංවිඤ්ඤාණංආබාධායසංවත්යතයය; ලබ්යභථචවිඤ්ඤායණ–‘එවං
යම විඤ්ඤාණංයෙොතු, එවංයමවිඤ්ඤාණංමාඅයෙොසී’ති.යස්මාචයඛො, 
භික්ඛයව, විඤ්ඤාණං අනත්තා, තස්මාවිඤ්ඤාණංආබාධායසංවත්තති, න
චලබ්භතිවිඤ්ඤායණ–‘එවංයම විඤ්ඤාණංයෙොතු, එවංයමවිඤ්ඤාණං
මාඅයෙොසී’’’ති. 

වුධමත්තඤ්යෙතං භ වතා – ‘‘නායං, භික්ඛයව, කායයො තුම්ොකං, නපි 
අඤ්යඤසං [පයරසං (සයා.) පස්ස සං. නි. 2.37]. පුරාණමදං, භික්ඛයව, 
කම්මං අභිසඞ්ඛතං අභිසඤ්යචතයිතං යවදනියං දට්ඨබ්බං. තත්ර යඛො, 
භික්ඛයව, සුතවා අරියසාවයකො පටිච්චසමුප්පාදංයයව සාධුකං යයොනියසො
මනසිකයරොති–‘ඉති ඉමස්මංසතිඉදංයෙොති, ඉමස්සුප්පාදාඉදංඋප්පජ්ජති; 
ඉමස්මං අසති ඉදං න යෙොති, ඉමස්ස නියරොධා ඉදං නිරුජ්ඣති, යදිදං –
අවිජ්ජාපච්චයා සඞ්ඛාරා, සඞ්ඛාරපච්චයා විඤ්ඤාණං, විඤ්ඤාණපච්චයා
නාමරූපං, නාමරූපපච්චයා සළායතනං, සළායතනපච්චයා ඵස්යසො, 
ඵස්සපච්චයා යවදනා, යවදනාපච්චයා තණ්ො, තණ්ොපච්චයා උපාදානං, 
උපාදානපච්චයා භයවො, භවපච්චයා ජාති, ජාතිපච්චයා ජරාමරණං
යසොකපරියදවදුක්ඛයදොමනස්සුපායාසා සම්භවන්ති–එවයමතස්සයකවලස්ස
දුක්ඛක්ඛන්ධස්සසමුදයයොයෙොති’’’. 

‘‘අවිජ්ජාය ත්යවව අයසසවිරා නියරොධා සඞ්ඛාරනියරොයධො, 
සඞ්ඛාරනියරොධා විඤ්ඤාණනියරොයධො …යප.… ජාතිනියරොධා ජරාමරණං 
යසොකපරියදවදුක්ඛයදොමනස්සුපායාසා නිරුජ්ඣන්ති, එවයමතස්ස 
යකවලස්ස දුක්ඛක්ඛන්ධස්ස නියරොයධො යෙොතී’’ති. එවං
අවසියපවත්තසල්ලක්ඛණවයසන සුඤ්ඤයතොයලොකංඅයවක්ඛති. 

කථං තුච්ඡසඞ්ඛාරසමනුපස්සනාවයසන සුඤ්ඤයතො යලොකං
අයවක්ඛති? රූයප සායරොනලබ්භති, යවදනායසායරොනලබ්භති, සඤ්ඤාය
සායරො න ලබ්භති, සඞ්ඛායරසු සායරො න ලබ්භති, විඤ්ඤායණ සායරො න
ලබ්භති; රූපං අස්සාරං නිස්සාරං සාරාප තං නිච්චසාරසායරන වා
සුඛසාරසායරනවාඅත්තසාරසායරනවානිච්යචනවාධුයවනවාසස්සයතන 
වාඅවිපරිණාමධම්යමන වා.යවදනාඅස්සාරානිස්සාරා සාරාප තා…යප.…
සඤ්ඤා අස්සාරා නිස්සාරා සාරාප තා… සඞ්ඛාරා අස්සාරා නිස්සාරා 
සාරාප තා…විඤ්ඤාණං අස්සාරංනිස්සාරං සාරාප තංනිච්චසාරසායරන
වා සුඛසාරසායරන වා අත්තසාරසායරන වා නිච්යචන වා ධුයවන වා
සස්සයතනවා අවිපරිණාමධම්යමනවා. යථානයළො අස්සායරොනිස්සායරො
සාරාප යතො, යථා ච එරණ්යඩො…යප.… යථා ච උදුම්බයරො අස්සායරො 
නිස්සායරො සාරාප යතො, යථා ච යසත ච්යඡො [යසතවච්යඡො (ක.)] 
අස්සායරො නිස්සායරො සාරාප යතො, යථා ච පාලභද්දයකො [පාළිභද්දයකො
(ක.)] අස්සායරො නිස්සායරො සාරාප යතො, යථා ච යඵණපිණ්යඩො 
[යඵණුපිණ්යඩො (ස්යා.)] අස්සායරො නිස්සායරො සාරාප යතො, යථා ච
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උදකපුබ්බුළං [පුබ්බුලකං (සයා.)] අස්සාරං නිස්සාරං සාරාප තං, යථා ච
මරීචි අස්සාරා නිස්සාරා සාරාප තා, යථා කදලක්ඛන්යධො අස්සායරො
නිස්සායරො සාරාප යතො, යථා මායා අස්සාරා නිස්සාරා සාරාප තා – 
එවයමව රූපං අස්සාරං නිස්සාරං සාරාප තං නිච්චසාරසායරන වා
සුඛසාරසායරනවා අත්තසාරසායරනවානිච්යචනවාධුයවනවාසස්සයතන
වාඅවිපරිණාමධම්යමනවා.යවදනා අස්සාරානිස්සාරාසාරාප තා…යප.…
සඤ්ඤා අස්සාරා නිස්සාරා සාරාප තා… සඞ්ඛාරා අස්සාරා නිස්සාරා
සාරාප තා…විඤ්ඤාණං අස්සාරංනිස්සාරං සාරාප තං නිච්චසාරසායරන
වා සුඛසාරසායරන වා අත්තසාරසායරන වා නිච්යචන වා ධුයවන වා
සස්සයතන වා අවිපරිණාමධම්යමන වා. එවං
තුච්ඡසඞ්ඛාරසමනුපස්සනාවයසන සුඤ්ඤයතො යලොකං අයවක්ඛති. ඉයමහි
ද්වීහිකාරයණහිසුඤ්ඤයතොයලොකංඅයවක්ඛති. 

අපි ච, ඡොකායරහි සුඤ්ඤයතො යලොකං අයවක්ඛති. චක්ඛු සුඤ්ඤං 
[සයා. … යපොත්ථයක ඉමස්මං ඨායන අඤ්ඤථා දිස්සති] අත්යතන වා 
අත්තනියයන වා නිච්යචන වා ධුයවන වා සස්සයතන වා
අවිපරිණාමධම්යමනවා, යසොතං සුඤ්ඤං…යප.…ඝානංසුඤ්ඤං…ජිව්ො
සුඤ්ඤා…කායයොසුඤ්යඤො…මයනොසුඤ්යඤොඅත්යතනවා අත්තනියයන
වා නිච්යචන වා ධුයවන වා සස්සයතන වා අවිපරිණාමධම්යමන වා. රූපා 
සුඤ්ඤා…යප.… සද්දා සුඤ්ඤා…  න්ධා සුඤ්ඤා… රසා සුඤ්ඤා…
යඵොට්ඨබ්බා සුඤ්ඤා… ධම්මා සුඤ්ඤා අත්යතන වා අත්තනියයන වා
නිච්යචන වා ධුයවන වා සස්සයතන වා අවිපරිණාමධම්යමන වා. 
චක්ඛුවිඤ්ඤාණං සුඤ්ඤං…යප.… මයනොවිඤ්ඤාණං සුඤ්ඤං…
චක්ඛුසම්ඵස්යසො සුඤ්යඤො … මයනොසම්ඵස්යසො සුඤ්යඤො…
චක්ඛුසම්ඵස්සජා යවදනා සුඤ්ඤා… මයනොසම්ඵස්සජා යවදනා සුඤ්ඤා…
රූපසඤ්ඤා සුඤ්ඤා… ධම්මසඤ්ඤා සුඤ්ඤා… රූපසඤ්යචතනා
සුඤ්ඤා… ධම්මසඤ්යචතනා සුඤ්ඤා… රූපතණ්ො සුඤ්ඤා…
රූපවිතක්යකො සුඤ්යඤො… රූපවිචායරො සුඤ්යඤො… ධම්මවිචායරො
සුඤ්යඤොඅත්යතනවාඅත්තනියයනවානිච්යචනවාධුයවනවා සස්සයතන
වා අවිපරිණාමධම්යමන වා. එවං ඡොකායරහි සුඤ්ඤයතො යලොකං
අයවක්ඛති. 

අපි ච, දසොකායරහි සුඤ්ඤයතො යලොකං අයවක්ඛති. රූපං රිත්තයතො 
තුච්ඡයතො සුඤ්ඤයතො අනත්තයතො අසාරකයතො වධකයතො විභවයතො
අඝමූලයතො සාසවයතො සඞ්ඛතයතො; යවදනං…යප.… සඤ්ඤං…
සඞ්ඛායර… විඤ්ඤාණං… චුතිං… උපපත්තිං… පටිසන්ධිං… භවං…
සංසාරවට්ටං රිත්තයතො තුච්ඡයතො සුඤ්ඤයතො අනත්තයතො අසාරකයතො
වධකයතො විභවයතොඅඝමූලයතොසාසවයතොසඞ්ඛතයතො.එවංදසොකායරහි
සුඤ්ඤයතොයලොකංඅයවක්ඛති. 



ඛුද්දකනිකායය චූළනිද්යදසපාළි පාරායනවග්ය ො 
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අපි ච, ද්වාදසොකායරහි සුඤ්ඤයතො යලොකං අයවක්ඛති. රූපං න
සත්යතො නජීයවොනනයරොනමාණයවොනඉත්ථීනපුරියසොනඅත්තාන
අත්තනියංනාෙංනමමනයකොචින කස්සචි; යවදනා…යප.…සඤ්ඤා…
සඞ්ඛාරා…විඤ්ඤාණංනසත්යතොනජීයවොනනයරොනමාණයවොන ඉත්ථී
නපුරියසොනඅත්තානඅත්තනියංනාෙංනමමනයකොචිනකස්සචි.එවං 
ද්වාදසොකායරහිසුඤ්ඤයතොයලොකංඅයවක්ඛති. 

වුධමත්තඤ්යෙතංභ වතා – ‘‘යං, භික්ඛයව, නතුම්ොකංතංපජෙථ.තං 
යවො පහීනං දීඝරත්තං හිතාය සුඛාය භවිස්සති. කිඤ්ච, භික්ඛයව, න
තුම්ොකං? රූපං, භික්ඛයව, න තුම්ොකං; තං පජෙථ. තං යවො පහීනං
දීඝරත්තං හිතාය සුඛාය භවිස්සති. යවදනා, භික්ඛයව, න තුම්ොකං; තං
පජෙථ. සා යවො පහීනා දීඝරත්තං හිතාය සුඛාය භවිස්සති. සඤ්ඤා, 
භික්ඛයව, නතුම්ොකං; තංපජෙථ.සායවොපහීනාදීඝරත්තංහිතාය සුඛාය
භවිස්සති. සඞ්ඛාරා, භික්ඛයව, නතුම්ොකං; යත පජෙථ. යත යවො පහීනා
දීඝරත්තං හිතායසුඛායභවිස්සන්ති.විඤ්ඤාණං, භික්ඛයව, නතුම්ොකං; තං
පජෙථ.තංයවොපහීනං දීඝරත්තංහිතායසුඛාය භවිස්සති.යසයයථාපි [තං
කිං මඤ්ඤථ (සයා. ක.) පස්ස සං. නි. 3.33], භික්ඛයව, යං ඉමස්මං
යජතවයන තිණකට්ඨසාඛාපලාසං තං ජයනො ෙයරයය වා ඩයෙයය වා
යථාපච්චයංවාකයරයය.අපිනුතුම්ොකංඑවමස්ස–‘අම්යෙජයනොෙරති
වා ඩෙතිවායථාපච්චයංවාකයරොතී’ති? ‘යනොයෙතං, භන්යත’.‘තංකිස්ස
යෙතු’? ‘නහියනො එතං, භන්යත, අත්තාවාඅත්තනියංවා’ති.එවයමවයඛො, 
භික්ඛයව, යං න තුම්ොකං තං පජෙථ; තං යවො පහීනං දීඝරත්තං හිතාය
සුඛාය භවිස්සති. කිඤ්ච, භික්ඛයව, න තුම්ොකං? රූපං, භික්ඛයව, න
තුම්ොකං; තං පජෙථ. තං යවො පහීනං දීඝරත්තං හිතාය සුඛාය භවිස්සති.
යවදනා…යප.… සඤ්ඤා… සඞ්ඛාරා… විඤ්ඤාණං, භික්ඛයව, න
තුම්ොකං; තංපජෙථ.තංයවොපහීනංදීඝරත්තංහිතායසුඛායභවිස්සතී’’ති. 
එවම්පිසුඤ්ඤයතොයලොකංඅයවක්ඛති. 

ආයස්මාආනන්යදො භ වන්තං එතදයවොච – ‘‘‘සුඤ්යඤො [සුඤ්ඤයතො
(ක.)පස්සසං.නි.4.85] යලොයකො, සුඤ්යඤොයලොයකො’ති, භන්යත, වුධමච්චති.
කිත්තාවතානුයඛො, භන්යත, සුඤ්යඤොයලොයකොතිවුධමච්චතී’’ති? ‘‘යස්මාච
යඛො, ආනන්ද, සුඤ්ඤං අත්යතන වා අත්තනියයන වා, තස්මා සුඤ්යඤො
යලොයකොති වුධමච්චති.කිඤ්චානන්ද, සුඤ්ඤංඅත්යතනවා අත්තනියයනවා? 
චක්ඛු යඛො, ආනන්ද, සුඤ්ඤං අත්යතන වා අත්තනියයන වා. රූපා
සුඤ්ඤා…යප.… චක්ඛුවිඤ්ඤාණං සුඤ්ඤං… චක්ඛුසම්ඵස්යසො
සුඤ්යඤො… යම්පිදං චක්ඛුසම්ඵස්සපච්චයා උප්පජ්ජති යවදයිතං සුඛං වා
දුක්ඛං වා අදුක්ඛමසුඛං වා තම්පි සුඤ්ඤං අත්යතන වා අත්තනියයන වා.
යසොතං සුඤ්ඤං… සද්දා සුඤ්ඤා… ඝානං සුඤ්ඤං…  න්ධා සුඤ්ඤා…
ජිව්ො සුඤ්ඤා… රසා සුඤ්ඤා… කායයො සුඤ්යඤො … යඵොට්ඨබ්බා
සුඤ්ඤා… මයනො සුඤ්යඤො… ධම්මා සුඤ්ඤා… මයනොවිඤ්ඤාණං
සුඤ්ඤං… මයනොසම්ඵස්යසො සුඤ්යඤො… යම්පිදං සුඤ්ඤං 



ඛුද්දකනිකායය චූළනිද්යදසපාළි පාරායනවග්ය ො 

158 

පටුන 

මයනොසම්ඵස්සපච්චයාඋප්පජ්ජතියවදයිතංසුඛංවාදුක්ඛංවාඅදුක්ඛමසුඛං
වා තම්පිසුඤ්ඤං අත්යතනවා අත්තනියයනවා. යස්මා ච යඛො, ආනන්ද, 
සුඤ්ඤං අත්යතන වා අත්තනියයන වා, තස්මා සුඤ්යඤො යලොයකොති
වුධමච්චතී’’ති.එවම්පිසුඤ්ඤයතොයලොකං අයවක්ඛති. 

‘‘සුද්ධංධම්මසමුප්පාදං, සුද්ධසඞ්ඛාරසන්තතිං; 
පස්සන්තස්සයථාභූතං, නභයංයෙොති ාමණි. 

‘‘තිණකට්ඨසමං යලොකං, යදාපඤ්ඤායපස්සති; 
නාඤ්ඤං [න අඤ්ඤං (සී. සයා. ක.)] පත්ථයයත කිඤ්චි, 
අඤ්ඤත්රප්පටිසන්ධියා’’ති. 

එවම්පිසුඤ්ඤයතොයලොකංඅයවක්ඛති. 

වුධමත්තඤ්යෙතං භ වතා [පස්ස සං. නි. 4.246] – ‘‘එවයමව යඛො, 
භික්ඛයව, භික්ඛු රූපං සමන්යනසති යාවතා රූපස්ස  ති, යවදනං
සමන්යනසති යාවතා යවදනාය  ති, සඤ්ඤං සමන්යනසති යාවතා
සඤ්ඤාය ති, සඞ්ඛායර සමන්යනසතියාවතාසඞ්ඛාරානං ති, විඤ්ඤාණං
සමන්යනසතියාවතාවිඤ්ඤාණස්ස ති. තස්සරූපං [තස්සභික්ඛුයනොරූපං 
(සයා.)] සමන්යනසයතො යාවතාරූපස්ස  ති, යවදනං…යප.…සඤ්ඤං…
සඞ්ඛායර… විඤ්ඤාණං සමන්යනසයතො යාවතා විඤ්ඤාණස්ස  ති, 
යම්පිස්ස තං යෙොති අෙන්ති වා මමන්ති වා අස්මීති වා, තම්පි තස්ස න
යෙොතී’’ති.එවම්පි සුඤ්ඤයතොයලොකංඅයවක්ඛති. 

සුඤ්ඤය ො ය ොකං අයවක්ඛස්සූති සුඤ්ඤයතො යලොකං අයවක්ඛස්සු
පච්චයවක්ඛස්සු දක්ඛස්සු තුයලහි තීයරහි විභායවහි විභූතං කයරොහීති –
සුඤ්ඤයතොයලොකංඅයවක්ඛස්සු. 

යමො රාජ සදා සය ොති. යමො රාජාති භ වා තං බ්රාේමණං නායමන

ආලපති. සදාතිසබ්බකාලං…යප.…පච්ඡියමවයයොඛන්යධ. සය ොතිචතූහි
කාරයණහි සයතො – කායය කායානුපස්සනාසතිපට්ඨානං භායවන්යතො
සයතො…යප.…යසොවුධමච්චතිසයතොති–යමොඝරාජසදාසයතො. 

අත් ානුදිට්ඨිං ඌහච්චාති අත්තානුදිට්ඨි වුධමච්චති වීසතිවත්ථුකා
සක්කායදිට්ඨි. ඉධ අස්සුතවා පුථුජ්ජයනො අරියානං අදස්සාවී අරියධම්මස්ස
අයකොවියදොඅරියධම්යමඅවිනීයතොසප්පුරිසානං අදස්සාවීසප්පුරිසධම්මස්ස
අයකොවියදො සප්පුරිසධම්යම අවිනීයතො රූපං අත්තයතො සමනුපස්සති
රූපවන්තං වා අත්තානං අත්තනි වා රූපං රූපස්මං වා අත්තානං, 
යවදනං…යප.… සඤ්ඤං… සඞ්ඛායර… විඤ්ඤාණං අත්තයතො
සමනුපස්සති විඤ්ඤාණවන්තං වා අත්තානං අත්තනි වා විඤ්ඤාණං
විඤ්ඤාණස්මං වා අත්තානං. යා එවරූපා දිට්ඨි දිට්ඨි තං දිට්ඨි ෙනං
දිට්ඨිකන්තායරො දිට්ඨිවිසූකායිකං දිට්ඨිවිප්ඵන්දිතං දිට්ඨිසංයයොජනං  ායෙො
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පටිග් ායෙො අභිනියවයසො පරාමායසො කුම්මග්ය ො මච්ඡාපයථො මච්ඡත්තං
තිත්ථායතනං විපරියයසග් ායෙො විපරීතග් ායෙො විපල්ලාසග් ායෙො 
මච්ඡා ායෙො අයාථාවකස්මං යාථාවකන්ති  ායෙො යාවතා ද්වාසට්ඨි

දිට්ඨි තානි, අයං අත්තානුදිට්ඨි. අත් ානුදිට්ඨිං ඌහච්චාති අත්තානුදිට්ඨිං
ඌෙච්ච සමූෙච්ච [උෙච්ච සමුෙච්ච (ක.) සද්දනීතියා පන සයමති] 
උද්ධරිත්වා සමුද්ධරිත්වා උප්පාටයිත්වා සමුප්පාටයිත්වා පජහිත්වා
වියනොයදත්වා බයන්තීකරිත්වා අනභාවං  යමත්වාති – අත්තානුදිට්ඨිං
ඌෙච්ච. 

එවං මච්චු යරො සිොති එවං මච්චුපි තයරයයාසි, ජරාපි තයරයයාසි, 
මරණම්පි තයරයයාසි උත්තයරයයාසි පතයරයයාසි සමතික්කයමයයාසි
වීතිවත්යතයයාසීති–එවංමච්චුතයරොසියා. 

එවං ය ොකං අයවක්ඛන් න්ති එවං යලොකං අයවක්ඛන්තං
පච්චයවක්ඛන්තං තුලයන්තංතීරයන්තංවිභාවයන්තංවිභූතංකයරොන්තන්ති
–එවංයලොකංඅයවක්ඛන්තං. 

මච්චුරාජානපස්සතීතිමච්චුපි මච්චුරාජා, මායරොපිමච්චුරාජා, මරණම්පි

මච්චුරාජා. න පස්සතීති මච්චුරාජා න පස්සතී න දක්ඛති නාධි ච්ඡති න
වින්දති න පටිලභති. වුධමත්තඤ්යෙතං භ වතා – ‘‘යසයයථාපි, භික්ඛයව, 
ආරඤ්ඤියකො මය ො අරඤ්යඤ පවයන චරමායනො විස්සත්යථො  ච්ඡති
විස්සත්යථො [විස්සට්යඨො (ක.)] තිට්ඨති විස්සත්යථො නිසීදති විස්සත්යථො
යසයයංකප්යපති.තං කිස්සයෙතු? අනාපාථ යතො [අනාපාත යතො (ක.)], 
භික්ඛයව, ලුද්දස්ස. එවයමව යඛො, භික්ඛයව, භික්ඛු විවිච්යචව කායමහි
විවිච්ච අකුසයලහි ධම්යමහිසවිතක්කංසවිචාරං වියවකජං පීතිසුඛං පඨමං
ඣානං උපසම්පජ්ජ විෙරති. අයං වුධමච්චති, භික්ඛයව, ‘භික්ඛු අන්ධමකාසි 
[අන්තමකාසි (ක.) පස්ස ම. නි. 1.271] මාරං, අපදං වධිත්වා මාරචක්ඛුං 
අදස්සනං  යතොපාපිමයතො’. 

‘‘පුන චපරං, භික්ඛයව, භික්ඛු විතක්කවිචාරානං වූපසමා අජ්ඣත්තං
සම්පසාදනං යචතයසො එයකොදිභාවං අවිතක්කං අවිචාරං සමාධිජං පීතිසුඛං
දුතියං ඣානං…යප.… තතියං ඣානං… චතුත්ථං ඣානං උපසම්පජ්ජ
විෙරති. අයං වුධමච්චති, භික්ඛයව, ‘භික්ඛු අන්ධමකාසි මාරං, අපදං වධිත්වා
මාරචක්ඛුංඅදස්සනං යතොපාපිමයතො’. 

‘‘පුන චපරං, භික්ඛයව, භික්ඛු සබ්බයසො රූපසඤ්ඤානං සමතික්කමා, 
පටිඝසඤ්ඤානංඅත්ථඞ් මා, නානත්තසඤ්ඤානංඅමනසිකාරා, අනන්යතො
ආකායසොති ආකාසානඤ්චායතනං උපසම්පජ්ජ විෙරති. අයං වුධමච්චති, 
භික්ඛයව, ‘භික්ඛු අන්ධමකාසි මාරං, අපදං වධිත්වා මාරචක්ඛුං අදස්සනං
 යතො පාපිමයතො’. 
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‘‘පුන චපරං, භික්ඛයව, භික්ඛු සබ්බයසො ආකාසානඤ්චායතනං 
සමතික්කම්ම අනන්තං විඤ්ඤාණන්ති විඤ්ඤාණඤ්චායතනං උපසම්පජ්ජ 
විෙරති…යප.…. 

‘‘පුනචපරං, භික්ඛයව, සබ්බයසො විඤ්ඤාණඤ්චායතනංසමතික්කම්ම 
නත්ථිකිඤ්චීතිආකිඤ්චඤ්ඤායතනංඋපසම්පජ්ජවිෙරති…යප.…. 

‘‘පුන චපරං, භික්ඛයව, සබ්බයසො ආකිඤ්චඤ්ඤායතනං සමතික්කම්ම 
යනවසඤ්ඤානාසඤ්ඤායතනංඋපසම්පජ්ජවිෙරති…යප.…. 

‘‘පුන චපරං, භික්ඛයව, සබ්බයසො යනවසඤ්ඤානාසඤ්ඤායතනං
සමතික්කම්මසඤ්ඤායවදයිතනියරොධංඋපසම්පජ්ජවිෙරති; පඤ්ඤායචස්ස
දිස්වා ආසවා පරික්ඛීණා යෙොන්ති. අයං වුධමච්චති, භික්ඛයව, ‘භික්ඛු 
අන්ධමකාසි මාරං, අපදං වධිත්වා මාරචක්ඛුං අදස්සනං  යතො පාපිමයතො, 
තිණ්යණො යලොයක විසත්තික’න්ති. යසො විස්සත්යථො  ච්ඡති විස්සත්යථො
තිට්ඨතිවිස්සත්යථොනිසීදති විස්සත්යථොයසයයංකප්යපති.තංකිස්සයෙතු? 
අනාපාථ යතොභික්ඛුපාපිමයතො’’ති– මච්චුරාජානපස්සති.යතනාෙභ වා
– 

‘‘සුඤ්ඤයතො යලොකංඅයවක්ඛස්සු, යමොඝරාජසදා සයතො; 
අත්තානුදිට්ඨිංඌෙච්ච, එවංමච්චුතයරොසියා; 

එවංයලොකංඅයවක්ඛන්තං, මච්චුරාජානපස්සතී’’ති. 
සෙ  ාථාපරියයොසානා…යප.… සත්ථා යම, භන්යත භ වා, 

සාවයකොෙමස්මීති. 

යමොඝරාජමාණවපුච්ඡානිද්යදයසොපන්නරසයමො. 

16. පිඞ්ගියමාණවපුච්ඡානිද්යදයසො 
89. 

ජිණ්යණොහමස්මි අබය ො වී වණ්යණො [විවණ්යණො (සයා.)], 

[ඉච්චාෙස්මාපිඞ්ගියෙො] 

යනත් ානසුද්ොසවනංනඵාසු; 

මාහංනස්සංයමොමුයහොඅන් රාව [අන්තරාය(සයා.ක.)], ආචික්ඛ

ෙම්මංෙමහං විජඤ්ඤං; 

ජාතිජරාෙඉෙවිප්පහානං. 

ජිණ්යණොහමස්මි අබය ොවී වණ්යණොති. ජිණ්යණොහමස්මීතිජිණ්යණො
වුධමඩ්යඪො මෙල්ලයකො අද්ධ යතො වයයොඅනුප්පත්යතො වීසවස්සසතියකො

ජාතියා. අබය ොති දුබ්බයලො අප්පබයලො අප්පථායමො. වී වණ්යණොති
වීතවණ්යණො වි තවණ්යණො වි ච්ඡිතවණ්යණො. යා සා පුරිමා සුභා
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වණ්ණනිභා සා අන්තරහිතා, ආදීනයවො පාතුභූයතොති – ජිණ්යණොෙමස්ම
අබයලොවීතවණ්යණො. 

ඉච්චාෙස්මා පිඞ්ගියෙොති. ඉච්චාති පදසන්ධි…යප.…. ආෙස්මාති 

පියවචනං…යප.…. පිඞ්ගියෙොති තස්ස බ්රාේමණස්ස නාමං…යප.… 
අභිලායපොති–ඉච්චායස්මාපිඞ්ගියයො. 

යනත් ා න සුද්ො සවනං න ඵාසූති යනත්තා අසුද්ධා අවිසුද්ධා
අපරිසුද්ධා අයවොදාතා. යනොතථා චක්ඛුනාරූයපපස්සාමීති –යනත්තාන

සුද්ධා. සවනං න ඵාසූති යසොතං අසුද්ධං අවිසුද්ධං අපරිසුද්ධං අයවොදාතං.
යනො තථායසොයතනසද්දංසුයණොමීති–යනත්තානසුද්ධාසවනංනඵාසු. 

මාහං නස්සං යමොමුයහො අන් රාවාති. මාහං නස්සන්ති මාෙං නස්ස

මාෙං විනස්සං මාෙං පනස්සං. යමොමුයහොති යමොෙමුයෙො අවිජ්ජා යතො

අඤ්ඤාණී අවිභාවී දුප්පඤ්යඤො. අන් රාවාතිතුය්ෙං ධම්මං දිට්ඨිං පටිපදං
මග් ං අනඤ්ඤාය අනධි න්ත්වා අවිදිත්වා අප්පටිලභිත්වා අඵස්සයිත්වා
අසච්ඡිකරිත්වා අන්තරායයවකාලඞ්කයරයයන්ති–මාෙංනස්සංයමොමුයෙො
අන්තරාව. 

ආචික්ඛ ෙම්මං ෙමහං විජඤ්ඤන්ති. ෙම්මන්ති ආදිකලයාණං
මජ්යඣකලයාණං පරියයොසානකලයාණං සාත්ථං සබයඤ්ජනං
යකවලපරිපුණ්ණං පරිසුද්ධං බ්රේමචරියං, චත්තායරො සතිපට්ඨායන, 
චත්තායරො සම්මප්පධායන, චත්තායරො ඉද්ධිපායද, පඤ්චින්ද්රියානි, පඤ්ච
බලානි, සත්ත යබොජ්ඣඞ්ය , අරියං අට්ඨඞ්ගිකං මග් ං, නිබ්බානඤ්ච
නිබ්බාන ාමනිඤ්ච පටිපදං ආචික්ඛාහි යදයසහි පඤ්ඤයපහි පට්ඨයපහි

විවරාහි විභජාහි උත්තානීකයරොහි පකායසහීති – ආචික්ඛ ධම්මං. ෙමහං

විජඤ්ඤන්ති යමෙං ජායනයයං ආජායනයයං විජායනයයං පටිවිජායනයයං
පටිවිජ්යඣයයං අධි ච්යඡයයං ඵස්යසයයං සච්ඡිකයරයයන්ති – ආචික්ඛ
ධම්මංයමෙංවිජඤ්ඤං. 

ජාතිජරාෙඉෙවිප්පහානන්තිඉයධව ජාතිජරාමරණස්සපොනංවූපසමං
පටිනිස්සග් ං පටිප්පස්සද්ධිං අමතං නිබ්බානන්ති – ජාතිජරාය ඉධ
විප්පොනං.යතනාෙයසොබ්රාේමයණො– 

‘‘ජිණ්යණොෙමස්ම අබයලොවීතවණ්යණො, [ඉච්චායස්මාපිඞ්ගියයො] 
යනත්තානසුද්ධාසවනංනඵාසු; 
මාෙං නස්සංයමොමුයෙොඅන්තරාව, ආචික්ඛධම්මං යමෙංවිජඤ්ඤං; 
ජාතිජරායඉධවිප්පොන’’න්ති. 

90. 

දිස්වානරූයපසුවිහඤ්ඤමායන, [පිඞ්ගිොති භගවා] 



ඛුද්දකනිකායය චූළනිද්යදසපාළි පාරායනවග්ය ො 
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රුප්පන්තිරූයපසුජනාපමත් ා; 

 ස්මාතුවංපිඞ්ගිෙඅප්පමත්ය ො, ජහස්සු රූපංඅපුනබ්භවාෙ. 

දිස්වාන රූයපසු විහඤ්ඤමායනති. රූපන්ති චත්තායරො ච මොභූතා
චතුන්නඤ්ච මොභූතානං උපාදාය රූපං. සත්තා රූපයෙතු රූපප්පච්චයා
රූපකාරණා ෙඤ්ඤන්ති විෙඤ්ඤන්ති උපෙඤ්ඤන්ති උපඝාතියන්ති 
[උපඝාතයන්ති (සයා. ක.)]. රූයප සති විවිධකම්මකාරණා 
[විවිධකම්මකරණානි (ක.)] කායරන්ති. කසාහිපි තායළන්ති, යවත්යතහිපි
තායළන්ති, අඩ්ඪදණ්ඩයකහිපි තායළන්ති, ෙත්ථම්පි ඡින්දන්ති, පාදම්පි
ඡින්දන්ති, ෙත්ථපාදම්පිඡින්දන්ති, කණ්ණම්පිඡින්දන්ති, නාසම්පිඡින්දන්ති, 
කණ්ණනාසම්පි ඡින්දන්ති, බිලඞ් ථාලකම්පිකයරොන්ති, සඞ්ඛමුණ්ඩිකම්පි 
කයරොන්ති, රාහුමුඛම්පි කයරොන්ති, යජොතිමාලකම්පි කයරොන්ති, 
ෙත්ථපජ්යජොතිකම්පි කයරොන්ති, එරකවත්තිකම්පි කයරොන්ති, 
චීරකවාසිකම්පි කයරොන්ති, එයණයයකම්පි කයරොන්ති, බළිසමංසිකම්පි
කයරොන්ති, කොපණිකම්පිකයරොන්ති, ඛාරාපතච්ඡිකම්පි [ඛාරාපටිච්ඡිකම්පි
(ක.)] කයරොන්ති, පලඝපරිවත්තිකම්පි කයරොන්ති, පලාලපීඨකම්පි
කයරොන්ති, තත්යතනපි යතයලන ඔසිඤ්චන්ති, සුනයඛහිපි ඛාදායපන්ති, 
ජීවන්තම්පි සූයල උත්තායසන්ති, අසිනාපි සීසං ඡින්දන්ති. එවං සත්තා
රූපයෙතු රූපප්පච්චයා රූපකාරණා ෙඤ්ඤන්ති විෙඤ්ඤන්ති 
උපෙඤ්ඤන්ති උපඝාතියන්ති. එවං ෙඤ්ඤමායන විෙඤ්ඤමායන
උපෙඤ්ඤමායන උපඝාතියමායන දිස්වා පස්සිත්වා තුලයිත්වා තීරයිත්වා
විභාවයිත්වාවිභූතංකත්වාති– දිස්වානරූයපසුවිෙඤ්ඤමායන. 

පිඞ්ගිොති භගවාති. පිඞ්ගිොති භ වා තං බ්රාේමණං නායමන ආලපති. 

භගවාති ාරවාධිවචනයමතං…යප.…සච්ඡිකාපඤ්ඤත්ති, යදිදංභ වාති– 
පිඞ්ගියාතිභ වා. 

රුප්පන්ති රූයපසු ජනා පමත් ාති. රුප්පන්තීති රුප්පන්ති කුප්පන්ති
පීළයන්ති [පීළියන්ති (සයා. ක.)] ඝට්ටයන්ති, බයාධිතා යදොමනස්සිතා
යෙොන්ති. චක්ඛුයරොය න රුප්පන්ති කුප්පන්ති පීළයන්ති ඝට්ටයන්ති, 
බයාධිතා යදොමනස්සිතා යෙොන්ති. යසොතයරොය න…යප.… 
කායයරොය න…යප.… ඩංසමකසවාතාතපසරීසපසම්ඵස්යසහි රුප්පන්ති
කුප්පන්ති පීළයන්ති ඝට්ටයන්ති, බයාධිතා යදොමනස්සිතා යෙොන්තීති –
රුප්පන්තිරූයපසු. 

අථ වා, චක්ඛුස්මං හීයමායන ොයමායන පරිොයමායන යවමායන 
[විොයමායන (ක.)] වි ච්ඡමායන අන්තරධායමායන රුප්පන්ති…යප.… 
යදොමනස්සිතා යෙොන්ති. යසොතස්මං…යප.… ඝානස්මං… ජිව්ොය…
කායස්මං… රූපස්මං… සද්දස්මං…  න්ධස්මං… රසස්මං…
යඵොට්ඨබ්බස්මං… කුලස්මං…  ණස්මං… ආවාසස්මං… ලාභස්මං…
යසස්මං… පසංසාය… සුඛස්මං… චීවරස්මං… පිණ්ඩපාතස්මං… 
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යසනාසනස්මං…ගිලානපච්චයයභසජ්ජපරික්ඛාරස්මංහීයමායනොයමායන
පරිොයමායන යවමායන වි ච්ඡමායන අන්තරධායමායන රුප්පන්ති
කුප්පන්ති පීළයන්ති ඝට්ටයන්ති, බයාධිතා යදොමනස්සිතා යෙොන්තීති –
එවම්පිරුප්පන්තිරූයපසු. 

ජනාති ඛත්තියාච බ්රාේමණාච යවස්සාචසුද්දාච ෙට්ඨාචපබ්බජිතා

චයදවා චමනුස්සාච. පමත් ාතිපමායදොවත්තබ්යබොකායදුච්චරියතන වා
වචීදුච්චරියතන වා මයනොදුච්චරියතන වා පඤ්චසු කාමගුයණසු චිත්තස්ස
යවොසග්ය ො යවොසග් ානුප්පදානං කුසලානං වා ධම්මානං භාවනාය
අසක්කච්චකිරියතා අසාතච්චකිරියතා අනට්ඨිතකිරියතා ඔලීනවුධමත්තිතා
නික්ඛිත්තච්ඡන්දතා නික්ඛිත්තධුරතා අනායසවනා අභාවනා අබහුලීකම්මං 
[අබහුලකම්මං (ක.)] අනධිට්ඨානං අනනුයයොය ො පමායදො. යයො එවරූයපො
පමායදො පමජ්ජනා පමජ්ජිතත්තං – අයං වුධමච්චති පමායදො. ඉමනා පමායදන
සමන්නා තාජනාපමත්තාති–රුප්පන්තිරූයපසුජනාපමත්තා. 

 ස්මාතුවංපිඞ්ගිෙඅප්පමත්ය ොති.  ස්මාතිතස්මාතංකාරණාතංයෙතු
තප්පච්චයාතංනිදානාඑවං ආදීනවංසම්පස්සමායනොරූයපසූති–තස්මාතුවං

පිඞ්ගිය. අප්පමත්ය ොති සක්කච්චකාරී සාතච්චකාරී…යප.… අප්පමායදො
කුසයලසු ධම්යමසූති–තස්මාතුවංපිඞ්ගියඅප්පමත්යතො. 

ජහස්සු රූපං අපුනබ්භවාොති. රූපන්ති චත්තායරො ච මොභූතා

චතුන්නඤ්ච මොභූතානං උපාදාය රූපං. ජහස්සු රූපන්ති ජෙස්සු රූපං, 
පජෙස්සු රූපං, වියනොයදහි රූපං, බයන්තීකයරොහි රූපං, අනභාවං  යමහි

රූපං. අපුනබ්භවාොති යථා යත රූපං ඉයධව නිරුජ්යඣයය, 
පුනපටිසන්ධියකො භයවො නනිබ්බත්යතයයකාමධාතුයා වා රූපධාතුයා වා 
අරූපධාතුයාවා, කාමභයවවාරූපභයවවාඅරූපභයව වා, සඤ්ඤාභයවවා 
අසඤ්ඤාභයව වා යනවසඤ්ඤානාසඤ්ඤාභයව වා, එකයවොකාරභයව වා
චතුයවොකාරභයවවා පඤ්චයවොකාරභයවවා, පුන තියාවාඋපපත්තියාවා
පටිසන්ධියාවාභයවවාසංසායරවා වට්යටවානජයනයයනසඤ්ජයනයය
න නිබ්බත්යතයය නාභිනිබ්බත්යතයය, ඉයධව නිරුජ්යඣයය වූපසයමයය
අත්ථං  ච්යඡයය පටිප්පස්සම්යභයයාති – ජෙස්සු රූපං අපුනබ්භවාය.
යතනාෙභ වා– 

‘‘දිස්වානරූයපසුවිෙඤ්ඤමායන, [පිඞ්ගියාතිභ වා] 
රුප්පන්තිරූයපසුජනාපමත්තා; 
තස්මාතුවංපිඞ්ගියඅප්පමත්යතො, ජෙස්සුරූපං අපුනබ්භවායා’’ති. 

91. 

දිසාච ස්යසොවිදිසාච ස්යසො, උද්ෙංඅයෙොදසදිසා ඉමායෙො; 

න තුය්හං අදිට් ං අස්සු ං අමු ං, අයථො අවිඤ්ඤා ං කිඤ්චි

නමත්ථිය ොයක; 

ආචික්ඛෙම්මංෙමහංවිජඤ්ඤං, ජාතිජරාෙඉෙ විප්පහානං. 
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දිසා ච ස්යසො විදිසා ච ස්යසො, උද්ෙං අයෙො දස දිසා ඉමායෙොති දස
දිසා. 

නතුය්හං අදිට් ං අස්සු ං අමු ං, අයථො අවිඤ්ඤා ං කිඤ්චි නමත්ථි

ය ොයකතිනතුය්ෙංඅදිට්ඨංඅස්සුතංඅමුතං අවිඤ්ඤාතංකිඤ්චිඅත්තත්යථො
වාපරත්යථොවාඋභයත්යථොවාදිට්ඨධම්මයකොවාඅත්යථො සම්පරායියකොවා
අත්යථොඋත්තායනොවාඅත්යථො ම්භීයරොවාඅත්යථොගූළ්යෙොවාඅත්යථො 
පටිච්ඡන්යනො වා අත්යථො යනයයයො වා අත්යථො නීයතො වා අත්යථො
අනවජ්යජො වා අත්යථො නික්කියලයසො වා අත්යථො යවොදායනො වා අත්යථො
පරමත්යථොවානත්ථින සතිනසංවිජ්ජතිනුපලබ්භතීති–නතුය්ෙංඅදිට්ඨං
අස්සුතං අමුතං, අයථොඅවිඤ්ඤාතංකිඤ්චිනමත්ථියලොයක. 

ආචික්ඛ ෙම්මං ෙමහං විජඤ්ඤන්ති. ෙම්මන්තිආදිකලයාණං…යප.…
නිබ්බානඤ්ච නිබ්බාන ාමනිඤ්ච පටිපදං ආචික්ඛාහි යදයසහි පඤ්ඤයපහි

පට්ඨයපහිවිවරාහිවිභජාහිඋත්තානීකයරොහි පකායසහි. ෙමහංවිජඤ්ඤන්ති
යමෙං ජායනයයංආජායනයයංවිජායනයයංපටිවිජායනයයංපටිවිජ්යඣයයං
අධි ච්යඡයයං ඵස්යසයයං සච්ඡිකයරයයන්ති – ආචික්ඛ ධම්මං යමෙං
විජඤ්ඤං. 

ජාතිජරාෙඉෙවිප්පහානන්තිඉයධව ජාතිජරාමරණස්සපොනංවූපසමං
පටිනිස්සග් ං පටිප්පස්සද්ධිං අමතං නිබ්බානන්ති – ජාතිජරාය ඉධ
විප්පොනං.යතනාෙයසොබ්රාේමයණො– 

‘‘දිසාචතස්යසොවිදිසාචතස්යසො, උද්ධංඅයධොදසදිසාඉමායයො; 
නතුය්ෙංඅදිට්ඨංඅස්සුතංඅමුතං, අයථොඅවිඤ්ඤාතංකිඤ්චි නමත්ථි
යලොයක; 
ආචික්ඛධම්මංයමෙංවිජඤ්ඤං, ජාතිජරායඉධ විප්පොන’’න්ති. 

92. 

 ණ්හාධිපන්යනමනුයජයපක්ඛමායනො, [පිඞ්ගිොති භගවා] 

සන් ාපජාය ජරසාපයරය ; 

 ස්මාතුවංපිඞ්ගිෙඅප්පමත්ය ො, ජහස්සු  ණ්හං අපුනබ්භවාෙ. 

 ණ්හාධිපන්යන මනුයජ යපක්ඛමායනොති.  ණ්හාති

රූපතණ්ො…යප.… ධම්මතණ්ො.  ණ්හාධිපන්යනති තණ්ොධිපන්යන 
[තණ්ොය අධිපන්යන (ක.)] තණ්ොනුය  තණ්ොනු යත තණ්ොනුසයට

තණ්ොය පන්යන පටිපන්යන අභිභූයත පරියාදින්නචිත්යත. මනුයජති 

සත්තාධිවචනං. යපක්ඛමායනොති යපක්ඛමායනො දක්ඛමායනො
ඔයලොකයමායනො නිජ්ඣායමායනොඋපපරික්ඛමායනොති –තණ්ොධිපන්යන

මනුයජයපක්ඛමායනො. පිඞ්ගිොතිභගවාති. පිඞ්ගිොති භ වාතංබ්රාේමණං



ඛුද්දකනිකායය චූළනිද්යදසපාළි පාරායනවග්ය ො 
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පටුන 

නායමන ආලපති. භගවාති  ාරවාධිවචනයමතං…යප.… සච්ඡිකා
පඤ්ඤත්ති, යදිදංභ වාති–පිඞ්ගියාතිභ වා. 

සන් ාපජාය  ජරසා පයරය ති. සන් ාපජාය ති ජාතියා
සන්තාපජායත, ජරාය සන්තාපජායත, බයාධිනා සන්තාපජායත, මරයණන
සන්තාපජායත, යසොකපරියදවදුක්ඛයදොමනස්සුපායායසහි සන්තාපජායත, 
යනරයියකන දුක්යඛන සන්තාපජායත…යප.… දිට්ඨිබයසයනන දුක්යඛන
සන්තාපජායතඊතිජායත උපද්දවජායතඋපසග් ජායතති–සන්තාපජායත. 

ජරසාපයරය තිජරායඵුට්යඨපයරයතසයමොහියතසමන්නා යත.ජාතියා 
අනු යතජරායඅනුසයටබයාධිනාඅභිභූයතමරයණනඅබ්භාෙයතඅතායණ
අයලයණඅසරයණ අසරණීභූයතති–සන්තාපජායතජරසාපයරයත. 

 ස්මාතුවංපිඞ්ගිෙඅප්පමත්ය ොති.  ස්මාතිතස්මාතංකාරණාතංයෙතු
තප්පච්චයාතංනිදානාඑවං ආදීනවංසම්පස්සමායනොතණ්ොයාති –තස්මා

තුවං පිඞ්ගිය. අප්පමත්ය ොතිසක්කච්චකාරී…යප.… අප්පමායදොකුසයලසු
ධම්යමසූති– තස්මාතුවංපිඞ්ගිය අප්පමත්යතො. 

ජහස්සු  ණ්හං අපුනබ්භවාොති.  ණ්හාති රූපතණ්ො…යප.…

ධම්මතණ්ො. ජහස්සු  ණ්හන්ති ජෙස්සු තණ්ෙං පජෙස්සු තණ්ෙං
වියනොයදහි තණ්ෙං බයන්තීකයරොහි තණ්ෙං අනභාවං  යමහි තණ්ෙං. 

අපුනබ්භවාොති යථා යත…යප.… පුනපටිසන්ධියකො භයවො න
නිබ්බත්යතයයකාමධාතුයාවාරූපධාතුයාවාඅරූපධාතුයාවා, කාමභයවවා
රූපභයව වා අරූපභයව වා, සඤ්ඤාභයව වා අසඤ්ඤාභයව වා
යනවසඤ්ඤානාසඤ්ඤාභයව වා, එකයවොකාරභයවවාචතුයවොකාරභයවවා
පඤ්චයවොකාරභයවවා, පුන තියාවාඋපපත්තියාවා පටිසන්ධියාවාභයව
වාසංසායරවා වට්යටවානජයනයයනසඤ්ජයනයයන නිබ්බත්යතයය
නාභිනිබ්බත්යතයය, ඉයධව නිරුජ්යඣයය වූපසයමයය අත්ථං  ච්යඡයය
පටිප්පස්සම්යභයයාති–ජෙස්සුතණ්ෙංඅපුනබ්භවාය.යතනාෙභ වා – 

‘‘තණ්ොධිපන්යනමනුයජයපක්ඛමායනො, [පිඞ්ගියාතිභ වා] 
සන්තාපජායතජරසාපයරයත; 
තස්මාතුවංපිඞ්ගියඅප්පමත්යතො, ජෙස්සුතණ්ෙං අපුනබ්භවායා’’ති. 

සෙ  ාථාපරියයොසානා යය යත බ්රාේමයණන සද්ධිං එකච්ඡන්දා 
එකපයයො ාඑකාධිප්පායාඑකවාසනවාසිතා, යතසංඅයනකපාණසෙස්සානං 
විරජං වීතමලංධම්මචක්ඛුං උදපාදි – ‘‘යංකිඤ්චි සමුදයධම්මං සබ්බංතං
නියරොධධම්ම’’න්ති. තස්ස ච බ්රාේමණස්ස විරජං වීතමලං ධම්මචක්ඛුං 
උදපාදි – ‘‘යං කිඤ්චි සමුදයධම්මං සබ්බං තං නියරොධධම්ම’’න්ති. සෙ
ධම්මචක්ඛුස්ස පටිලාභා අජිනජටාවාකචීරතිදණ්ඩකමණ්ඩලුයකසා ච මස්සූ
ච අන්තරහිතා භණ්ඩුකාසායවත්ථවසයනො සඞ්ඝාටිපත්තචීවරධයරො 
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අන්වත්ථපටිපත්තියා පඤ්ජලයකො භ වන්තං නමස්සමායනො නිසින්යනො
යෙොති–‘‘සත්ථායම භන්යතභ වා, සාවයකොෙමස්මී’’ති. 

පිඞ්ගියමාණවපුච්ඡානිද්යදයසො [සිඞ්ගියපඤ්ෙං (ක.)] යසොළසයමො. 

17. පාරායනත්ථුති ාථානිද්යදයසො 
93. ඉදමයවොච භගවා මගයෙසු විහරන්ය ො පාසාණයක යචතියෙ, 

පරිචාරකයසොළසානං [පරිචාරිතයසොළසන්නං (සයා. ක.)] බ්රාහ්මණානං 

අජ්ඣිට්ය ොපුට්ය ොපුට්ය ොපඤ්හංබයාකාසි. 

ඉදමයවොච භගවාති ඉදං පාරායනං අයවොච. භගවාති
 ාරවාධිවචනයමතං…යප.… සච්ඡිකා පඤ්ඤත්ති, යදිදං භ වාති – 

ඉදමයවොච භ වා. මගයෙසු විහරන්ය ොති ම ධනාමයක ජනපයද
විෙරන්යතො ඉරියන්යතො වත්යතන්යතො පායලන්යතො යයපන්යතො

යායපන්යතො. පාසාණයක යචතියෙති පාසාණකයචතියං වුධමච්චති
බුද්ධාසනන්ති – ම යධසු විෙරන්යතො පාසාණයක යචතියය. 

පරිචාරකයසොළසානං බ්රාහ්මණානන්ති පිඞ්ගියයො [සිඞ්ගියයො (ක.)] 
බ්රාේමයණො බාවරිස්ස බ්රාේමණස්ස පද්යධො පද්ධචයරො පරිචාරයකො 
[පරිචාරියකො(සයා.ක.)] සිස්යසො. පිඞ්ගියයන [යතන(ක.)] යතයසොළසාති–
එවම්පි පරිචාරකයසොළසානංබ්රාේමණානං. අථ වා, යතයසොළසබ්රාේමණා
බුද්ධස්ස භ වයතො පද්ධා පද්ධචරා පරිචාරකා සිස්සාති – එවම්පි
පරිචාරකයසොළසානංබ්රාේමණානං. 

අජ්ඣිට්ය ො පුට්ය ො පුට්ය ො පඤ්හං බයාකාසීති. අජ්ඣිට්ය ොති

අජ්ඣිට්යඨො අජ්යඣසියතො. පුට්ය ො පුට්ය ොති පුට්යඨො පුට්යඨො පුච්ඡියතො
පුච්ඡියතො යාචියතො යාචියතො අජ්යඣසියතො අජ්යඣසියතො පසාදියතො

පසාදියතො. පඤ්හං බයාකාසීති පඤ්ෙං බයාකාසි ආචික්ඛි යදයසසි
පඤ්ඤයපසි පට්ඨයපසි විවරි විභජි උත්තානීආකාසි පකායසසීති –
අජ්ඣිට්යඨොපුට්යඨොපුට්යඨො පඤ්ෙංබයාකාසි.යතයනතංවුධමච්චති– 

‘‘ඉදමයවොච භ වා ම යධසු විෙරන්යතො පාසාණයක යචතියය, 
පරිචාරකයසොළසානං බ්රාේමණානං අජ්ඣිට්යඨො පුට්යඨො පුට්යඨො
පඤ්ෙංබයාකාසී’’ති. 

94. එකයමකස්ස යචපි පඤ්හස්ස අත්ථමඤ්ඤාෙ ෙම්මමඤ්ඤාෙ 

ෙම්මානුෙම්මං පටිපජ්යජෙය, ගච්යඡයෙයව ජරාමරණස්ස පාරං.

පාරඞ්ගමනීො ඉයම ෙම්මාති.  ස්මා ඉමස්ස ෙම්මපරිොෙස්ස

‘‘පාරාෙන’’න්ය වඅධිවචනං. 

එකයමකස්ස යචපි පඤ්හස්සාති එකයමකස්ස යචපි අජිතපඤ්ෙස්ස, 
එකයමකස්ස යචපි තිස්සයමත්යතයයපඤ්ෙස්ස, එකයමකස්ස යචපි 
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පුණ්ණකපඤ්ෙස්ස, එකයමකස්ස යචපි යමත්තගූපඤ්ෙස්ස, එකයමකස්ස
යචපි යධොතකපඤ්ෙස්ස, එකයමකස්සයචපිඋපසීවපඤ්ෙස්ස, එකයමකස්ස
යචපිනන්දකපඤ්ෙස්ස, එකයමකස්සයචපියෙමකපඤ්ෙස්ස, එකයමකස්ස
යචපියතොයදයයපඤ්ෙස්ස, එකයමකස්සයචපි කප්පපඤ්ෙස්ස, එකයමකස්ස
යචපි ජතුකණ්ණිපඤ්ෙස්ස, එකයමකස්ස යචපි භද්රාවුධමධපඤ්ෙස්ස, 
එකයමකස්ස යචපි උදයපඤ්ෙස්ස, එකයමකස්ස යචපි යපොසාලපඤ්ෙස්ස, 
එකයමකස්ස යචපි යමොඝරාජපඤ්ෙස්ස, එකයමකස්ස යචපි
පිඞ්ගියපඤ්ෙස්සාති–එකයමකස්ස යචපිපඤ්ෙස්ස. 

අත්ථමඤ්ඤාෙ ෙම්මමඤ්ඤාොති ස්යවව පඤ්යෙො ධම්යමො, විසජ්ජනං 
[විස්සජ්ජනං (ක.)] අත්යථොති අත්ථං අඤ්ඤාය ජානිත්වා තුලයිත්වා

තීරයිත්වා විභාවයිත්වා විභූතංකත්වාති–අත්ථමඤ්ඤාය. ෙම්මමඤ්ඤාොති
ධම්මං අඤ්ඤාය ජානිත්වා තුලයිත්වා තීරයිත්වා විභාවයිත්වා විභූතං
කත්වාති – ධම්මමඤ්ඤායාති – අත්ථමඤ්ඤාය ධම්මමඤ්ඤාය. 

ෙම්මානුෙම්මං පටිපජ්යජෙයාති සම්මාපටිපදං අනුයලොමපටිපදං
අපච්චනීකපටිපදං අන්වත්ථපටිපදංධම්මානුධම්මපටිපදං පටිපජ්යජයයාති –

ධම්මානුධම්මං පටිපජ්යජයය. ගච්යඡයෙයව ජරාමරණස්ස පාරන්ති 
ජරාමරණස්සපාරංවුධමච්චතිඅමතංනිබ්බානං.යයොයසොසබ්බසඞ්ඛාරසමයථො 
සබ්බූපධිප්පටිනිස්සග්ය ො තණ්ෙක්ඛයයො විරාය ො නියරොයධො නිබ්බානං. 

ගච්යඡයෙයව ජරාමරණස්ස පාරන්ති ජරාමරණස්ස පාරං  ච්යඡයය, පාරං
අධි ච්යඡයය, පාරං අධිඵස්යසයය, පාරං සච්ඡිකයරයයාති –  ච්යඡයයයව 

ජරාමරණස්ස පාරං. පාරඞ්ගමනීො ඉයම ෙම්මාති ඉයම ධම්මා 
පාරඞ් මනීයා. පාරං පායපන්ති පාරං සම්පායපන්ති පාරං සමනුපායපන්ති, 
ජරාමණස්ස තරණාය [තාරණාය (සයා.)] සංවත්තන්තීති – පාරඞ් මනීයා 
ඉයමධම්මාති. 

 ස්මාඉමස්සෙම්මපරිොෙස්සාති.  ස්මාතිතස්මාතංකාරණාතංයෙතු

තප්පච්චයා තංනිදානාති – තස්මා. ඉමස්ස ෙම්මපරිොෙස්සාති ඉමස්ස 

පාරායනස්සාති – තස්මා ඉමස්ස ධම්මපරියායස්ස. පාරාෙනන්ය ව

අධිවචනන්තිපාරංවුධමච්චතිඅමතංනිබ්බානං…යප.… නියරොයධොනිබ්බානං.
අයනං වුධමච්චති මග්ය ො, යසයයථිදං – සම්මාදිට්ඨි…යප.… සම්මාසමාධි. 

අධිවචනන්ති සඞ්ඛා සමඤ්ඤා පඤ්ඤත්ති යවොොයරො නාමං නාමකම්මං
නාමයධයයංනිරුත්ති බයඤ්ජනංඅභිලායපොති–පාරායනන්යතවඅධිවචනං.
යතයනතංවුධමච්චති– 

‘‘එකයමකස්ස යචපි පඤ්ෙස්ස අත්ථමඤ්ඤාය ධම්මමඤ්ඤාය 
ධම්මානුධම්මං පටිපජ්යජයය,  ච්යඡයයයව ජරාමරණස්ස පාරං.
පාරඞ් මනීයා ඉයම ධම්මාති. තස්මා ඉමස්ස ධම්මපරියායස්ස
‘පාරායන’න්යතවඅධිවචන’’න්ති. 

95. 
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අජිය ොතිස්සයමත්ය යෙයො, පුණ්ණයකොඅථ යමත් ගූ; 

යෙො යකොඋපසීයවොච, නන්යදොචඅථයහමයකො. 

96. 

ය ොයදෙයකප්පාදුභයෙො, ජතුකණ්ණීච පණ්ඩිය ො; 

භද්රාවුයෙොඋදයෙොච, යපොසාය ොචාපි බ්රාහ්මයණො; 

යමො රාජාචයමොවී, පිඞ්ගියෙොච මහාඉසි. 

97. 

එය බුද්ෙංඋපාගච්ඡං, සම්පන්නචරණං ඉසිං; 

පුච්ඡන් ානිපුයණපඤ්යහ, බුද්ෙයසට් ං උපාගමුං. 

එය  බුද්ෙං උපාගච්ඡන්ති. එය ති යසොළස පාරායනියා බ්රාේමණා. 

බුද්යෙොති යයො යසො භ වා සයම්භූ අනාචරියයකො පුබ්යබ අනනුස්සුයතසු 
ධම්යමසු සාමං සච්චානි අභිසම්බුජ්ඣි, තත්ථ ච සබ්බඤ්ඤුතං පත්යතො

බයලසුච වසීභාවං. බුද්යෙොතියකනට්යඨනබුද්යධො? බුජ්ඣිතා සච්චානීති
බුද්යධො, යබොයධතා පජායාති බුද්යධො, සබ්බඤ්ඤුතාය බුද්යධො, 
සබ්බදස්සාවිතාය බුද්යධො, අභිඤ්යඤයයතාය බුද්යධො, විසවිතාය බුද්යධො, 
ඛීණාසවසඞ්ඛායතන බුද්යධො, නිරුපයලපසඞ්ඛායතන බුද්යධො, 
එකන්තවීතරාය ොති බුද්යධො, එකන්තවීතයදොයසොති බුද්යධො, 
එකන්තවීතයමොයෙොති බුද්යධො, එකන්තනික්කියලයසොති බුද්යධො, 
එකායනමග් ං  යතොති බුද්යධො, එයකො අනුත්තරං සම්මාසම්යබොධිං
අභිසම්බුද්යධොති බුද්යධො, අබුද්ධිවිෙතත්තා බුද්ධිපටිලාභාති බුද්යධො. 

බුද්යෙොති යනතං නාමං මාතරා කතං න පිතරා කතං න භාතරා කතං න
භගිනියා කතං න මත්තාමච්යචහි කතං න ඤාතිසායලොහියතහි කතං න
සමණබ්රාේමයණහිකතංනයදවතාහි කතං.වියමොක්ඛන්තිකයමතංබුද්ධානං
භ වන්තානං යබොධියා මූයලසෙසබ්බඤ්ඤුතඤාණස්ස පටිලාභා සච්ඡිකා

පඤ්ඤත්ති, යදිදං බුද්යධොති. එය  බුද්ෙං උපාගච්ඡන්ති එයත බුද්ධං
උපා මංසු උපසඞ්කමංසු පයිරුපාසිංසු පරිපුච්ඡිංසු පරිපඤ්හිංසූති – එයත
බුද්ධංඋපා ච්ඡං. 

සම්පන්නචරණං ඉසින්ති චරණං වුධමච්චති සීලාචාරනිබ්බත්ති.
සීලසංවයරොපි චරණං, ඉන්ද්රියසංවයරොපි චරණං, යභොජයන මත්තඤ්ඤුතාපි
චරණං, ජා රියානුයයොය ොපි චරණං, සත්තපි සද්ධම්මා චරණං, චත්තාරිපි

ඣානානි චරණං. සම්පන්නචරණන්ති සම්පන්නචරණං යසට්ඨචරණං
වියසට්ඨචරණං [විසිට්ඨචරණං (ක.)] පායමොක්ඛචරණං උත්තමචරණං

පවරචරණං. ඉසීතිඉසිභ වාමෙන්තංසීලක්ඛන්ධංඑසී යවසීපරියයසීති 
ඉසි…යප.…මයෙසක්යඛහිවාසත්යතහිඑසියතො යවසියතොපරියයසියතො
– ‘‘කෙං බුද්යධො, කෙං භ වා, කෙං යදවයදයවො කෙං නරාසයභො’’ති –
ඉසීති–සම්පන්නචරණංඉසිං. 
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පුච්ඡන් ා නිපුයණ පඤ්යහති. පුච්ඡන් ාති පුච්ඡන්තා යාචන්තා

අජ්යඣසන්තා පසායදන්තා. නිපුයණ පඤ්යහති  ම්භීයර දුද්දයස
දුරනුයබොයධ සන්යත පණීයත අතක්කාවචයර නිපුයණ පණ්ඩිතයවදනීයය 
පඤ්යෙති–පුච්ඡන්තා නිපුයණපඤ්යෙ. 

බුද්ෙයසට් ංඋපාගමුන්ති. බුද්යෙොතියයොයසොභ වා…යප.…සච්ඡිකා

පඤ්ඤත්ති, යදිදං බුද්යධොති. යසට් න්ති අග් ං යසට්ඨං වියසට්ඨං
පායමොක්ඛං උත්තමං පවරං බුද්ධං උපා මුං උපා මංසු උපසඞ්කමංසු
පයිරුපාසිංසුපරිපුච්ඡිංසු පරිපඤ්හිංසූති–බුද්ධයසට්ඨංඋපා මුං.යතයනතං
වුධමච්චති– 

‘‘එයතබුද්ධංඋපා ච්ඡං, සම්පන්නචරණංඉසිං; 
පුච්ඡන්තානිපුයණපඤ්යෙ, බුද්ධයසට්ඨංඋපා මු’’න්ති. 

98. 

ය සංබුද්යෙොපබයාකාසි, පඤ්හංපුට්ය ො ෙථා ථං; 

පඤ්හානංයවෙයාකරයණන, ය ොයසසිබ්රාහ්මයණ මුනි. 

ය සං බුද්යෙො පබයාකාසීති. ය සන්ති යසොළසානං පාරායනියානං

බ්රාේමණානං. බුද්යෙොතියයොයසොභ වා…යප.…සච්ඡිකාපඤ්ඤත්ති, යදිදං

බුද්යධොති. පබයාකාසීති යතසං බුද්යධො පබයාකාසි ආචික්ඛි යදයසසි 
පඤ්ඤයපසි පට්ඨයපසි විවරි විභජි උත්තානීඅකාසි පකායසසීති – යතසං
බුද්යධො පබයාකාසි. 

පඤ්හං පුට්ය ො ෙථා ථන්ති. පඤ්හං පුට්ය ොති පඤ්ෙං පුට්යඨො

පුච්ඡියතො යාචියතො අජ්යඣසියතො පසාදියතො. ෙථා ථන්ති යථා
ආචික්ඛිතබ්බං තථා ආචික්ඛි, යථා යදසිතබ්බං තථා යදයසසි, යථා
පඤ්ඤයපතබ්බං තථා පඤ්ඤයපසි, යථා පට්ඨයපතබ්බං තථා පට්ඨයපසි, 
යථා විවරිතබ්බං තථා විවරි, යථා විභජිතබ්බං තථා විභජි, යථා
උත්තානීකාතබ්බං තථා උත්තානීඅකාසි, යථාපකාසිතබ්බංතථාපකායසසීති
–පඤ්ෙංපුට්යඨොයථාතථං. 

පඤ්හානං යවෙයාකරයණනාති පඤ්ොනං යවයයාකරයණන
ආචික්ඛයනන යදසයනන පඤ්ඤපයනන පට්ඨපයනන විවරයණන
විභජයනන උත්තානීකම්යමන පකාසයනනාති – පඤ්ොනං
යවයයාකරයණන. 

ය ොයසසිබ්රාහ්මයණමුනීති. ය ොයසසීතියතොයසසිවියතොයසසිපසායදසි

ආරායධසිඅත්තමයනඅකාසි. බ්රාහ්මයණතියසොළසපාරායනියයබ්රාේමයණ. 

මුනීති යමොනං වුධමච්චති ඤාණං…යප.… සඞ් ජාලමතිච්ච යසො මුනීති – 
යතොයසසිබ්රාේමයණමුනි.යතයනතංවුධමච්චති– 
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‘‘යතසංබුද්යධොපබයාකාසි, පඤ්ෙංපුට්යඨොයථාතථං; 
පඤ්ොනංයවයයාකරයණන, යතොයසසිබ්රාේමයණමුනී’’ති. 

99. 

ය ය ොසි ාචක්ඛුම ා, බුද්යෙනාදිච්චබන්ධුනා; 

බ්රහ්මචරිෙමචරිංසු, වරපඤ්ඤස්ස සන්තියක. 

ය  ය ොසි ා චක්ඛුම ාති. ය ති යසොළස පාරායනියා බ්රාේමණා. 

ය ොසි ාතියතොසිතාවියතොසිතාපසාදිතාආරාධිතාඅත්තමනාකතාති–යත 

යතොසිතා. චක්ඛුම ාති භ වා පඤ්චහි චක්ඛූහි චක්ඛුමා – මංසචක්ඛුනාපි
චක්ඛුමා, දිබ්බචක්ඛුනාපි චක්ඛුමා, පඤ්ඤාචක්ඛුනාපි චක්ඛුමා, 
බුද්ධචක්ඛුනාපි චක්ඛුමා, සමන්තචක්ඛුනාපි චක්ඛුමා. කථං භ වා
මංසචක්ඛුනාපි චක්ඛුමා…යප.…එවංභ වා සමන්තචක්ඛුනාපිචක්ඛුමාති–
යත යතොසිතාචක්ඛුමතා. 

බුද්යෙනාදිච්චබන්ධුනාති. බුද්යෙොතියයොයසොභ වා…යප.…සච්ඡිකා

පඤ්ඤත්ති, යදිදං බුද්යධොති. ආදිච්චබන්ධුනාති ආදිච්යචො වුධමච්චති සූරියයො.
යසො ය ොතයමො ය ොත්යතන, භ වාපි ය ොතයමො ය ොත්යතන, භ වා
සූරියස්සය ොත්තඤාතයකොය ොත්තබන්ධු.තස්මා බුද්යධොආදිච්චබන්ධූති–
බුද්යධනාදිච්චබන්ධුනා. 

බ්රහ්මචරිෙමචරිංසූති බ්රේමචරියං වුධමච්චති අසද්ධම්මසමාපත්තියා ආරති
විරති පටිවිරති යවරමණී විරමණං අකිරියා අකරණං අනජ්ඣාපත්ති
යවලාඅනතික්කයමො යසතුඝායතො. අපි ච, නිප්පරියායවයසන බ්රේමචරියං
වුධමච්චති අරියයො අට්ඨඞ්ගියකො මග්ය ො, යසයයථිදං – සම්මාදිට්ඨි, 
සම්මාසඞ්කප්යපො, සම්මාවාචා, සම්මාකම්මන්යතො, සම්මාආජීයවො, 

සම්මාවායායමො, සම්මාසති, සම්මාසමාධි. බ්රහ්මචරිෙමචරිංසූති බ්රේමචරියං
චරිංසුඅචරිංසුසමාදාය වත්තිංසූති–බ්රේමචරියමචරිංසු. 

වරපඤ්ඤස්ස සන්තියකති වරපඤ්ඤස්ස අග් පඤ්ඤස්ස
යසට්ඨපඤ්ඤස්ස වියසට්ඨපඤ්ඤස්ස පායමොක්ඛපඤ්ඤස්ස 

උත්තමපඤ්ඤස්ස පවරපඤ්ඤස්ස. සන්තියකති සන්තියක සාමන්තා
ආසන්යන අවිදූයර උපකට්යඨති – වරපඤ්ඤස්ස සන්තියක. යතයනතං
වුධමච්චති – 

‘‘යතයතොසිතාචක්ඛුමතා, බුද්යධනාදිච්චබන්ධුනා; 
බ්රේමචරියමචරිංසු, වරපඤ්ඤස්සසන්තියක’’ති. 

100. 

එකයමකස්සපඤ්හස්ස, ෙථාබුද්යෙන යදසි ං; 

 ථා යෙොපටිපජ්යජෙය, ගච්යඡපාරංඅපාරය ො. 
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එකයමකස්ස පඤ්හස්සාති එකයමකස්ස අජිතපඤ්ෙස්ස, එකයමකස්ස
තිස්සයමත්යතයයපඤ්ෙස්ස…යප.… එකයමකස්ස පිඞ්ගියපඤ්ෙස්සාති –
එකයමකස්සපඤ්ෙස්ස. 

ෙථාබුද්යෙනයදසි න්ති. බුද්යෙොතියයොයසොභ වාසයම්භූ…යප.…

සච්ඡිකා පඤ්ඤත්ති, යදිදං බුද්යධොති. ෙථා බුද්යෙන යදසි න්ති යථා
බුද්යධන ආචික්ඛිතං යදසිතං පඤ්ඤපිතං පට්ඨපිතං විවරිතං විභජිතං 
[විභත්තං (සයා.)] උත්තානීකතංපකාසිතන්ති–යථාබුද්යධනයදසිතං. 

 ථා යෙො පටිපජ්යජෙයාති සම්මාපටිපදං අනුයලොමපටිපදං
අපච්චනීකපටිපදං අන්වත්ථපටිපදංධම්මානුධම්මපටිපදං පටිපජ්යජයයාති –
තථායයොපටිපජ්යජයය. 

ගච්යඡ පාරං අපාරය ොති පාරං වුධමච්චති අමතං නිබ්බානං…යප.…
නියරොයධොනිබ්බානං; අපාරංවුධමච්චන්තිකියලසාචඛන්ධාචඅභිසඞ්ඛාරා ච. 

ගච්යඡ පාරං අපාරය ොති අපාරයතො පාරං  ච්යඡයය, පාරං අධි ච්යඡයය, 
පාරංඵස්යසයය, පාරංසච්ඡිකයරයයාති– ච්යඡ පාරංඅපාරයතො.යතයනතං
වුධමච්චති– 

‘‘එකයමකස්ස පඤ්ෙස්ස, යථාබුද්යධන යදසිතං; 
තථායයොපටිපජ්යජයය,  ච්යඡපාරංඅපාරයතො’’ති. 

101. 

අපාරාපාරංගච්යඡෙය, භායවන්ය ො මග්ගමුත් මං; 

මග්යගො යසොපාරංගමනාෙ,  ස්මාපාරාෙනංඉති.  

අපාරා පාරං ගච්යඡෙයාති අපාරං වුධමච්චන්ති කියලසා ච ඛන්ධා ච
අභිසඞ්ඛාරා ච; පාරං වුධමච්චති අමතං නිබ්බානං…යප.… තණ්ෙක්ඛයයො

විරාය ො නියරොයධො නිබ්බානං. අපාරා පාරං ගච්යඡෙයාති අපාරා පාරං
 ච්යඡයය, පාරං අධි ච්යඡයය, පාරං ඵස්යසයය, පාරං සච්ඡිකයරයයාති –
අපාරාපාරං ච්යඡයය. 

භායවන්ය ො මග්ගමුත් මන්ති මග් මුත්තමං වුධමච්චති අරියයො
අට්ඨඞ්ගියකො මග්ය ො, යසයයථිදං – සම්මාදිට්ඨි…යප.… සම්මාසමාධි. 

මග්ගමුත් මන්ති මග් ං අග් ං යසට්ඨං වියසට්ඨං පායමොක්ඛං උත්තමං

පවරං. භායවන්ය ොති භායවන්යතො ආයසවන්යතො බහුලීකයරොන්යතොති –
භායවන්යතො මග් මුත්තමං. 

මග්යගොයසොපාරංගමනාොති– 

මග්ය ො පන්යථො පයථො පජ්යජො [අද්යධො (ක.)], අඤ්ජසං
වටුමායනං; 



ඛුද්දකනිකායය චූළනිද්යදසපාළි පාරායනවග්ය ො 
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නාවාඋත්තරයසතුච, කුල්යලොචභිසිසඞ්කයමො [සඞ් යමො (සයා.
ක.)පස්ස-ධාතුමාලායංමග් ධාතුවණ්ණනායං]. 

පාරංගමනාොතිපාරං මනායපාරං සම්පාපනායපාරංසමනුපාපනාය
ජරාමරණස්සතරණායාති–මග්ය ොයසොපාරං මනාය. 

 ස්මාපාරාෙනංඉතීති.  ස්මාතිතස්මාතංකාරණාතංයෙතුතප්පච්චයා
තංනිදානා. පාරං වුධමච්චති අමතං නිබ්බානං…යප.… නියරොයධො නිබ්බානං.

අයනංවුධමච්චතිමග්ය ො. ඉතීතිපදසන්ධි…යප.…පදානුපුබ්බතායපතං ඉතීති 
– තස්මාපාරායනංඉති.යතයනතංවුධමච්චති– 

‘‘අපාරාපාරං ච්යඡයය, භායවන්යතොමග් මුත්තමං; 
මග්ය ොයසොපාරං මනාය, තස්මාපාරායනංඉතී’’ති. 

පාරායනත්ථුති ාථානිද්යදයසොසත්තරසයමො. 

18. පාරාෙනානුගීතිගාථානිද්යදයසො 
102. 

පාරාෙනමනුගායස්සං, [ඉච්චාෙස්මාපිඞ්ගියෙො] 

ෙථාද්දක්ඛි ථාක්ඛාසි, විමය ො භූරියමෙයසො; 

නික්කායමොනිබ්බයනොනායගො, කිස්සයහතුමුසා භයණ.  

පාරාෙනමනුගායස්සන්ති ගීතමනු ායිස්සං කථිතමනුකථයිස්සං 
[කථිතමනු ායිස්සං (සයා.) එවං සබ්බපයදසු අනු ායිස්සන්ති ආ තං] 
භණිතමනුභණිස්සං ලපිතමනුලපිස්සං භාසිතමනුභාසිස්සන්ති –

පාරායනමනු ායිස්සං. ඉච්චාෙස්මා පිඞ්ගියෙොති. ඉච්චාති පදසන්ධි…යප.… 

පදානුපුබ්බතායපතං – ඉච්චාති. ආෙස්මාති පියවචනං  රුවචනං 

ස ාරවසප්පතිස්සාධිවචනයමතං – ආයස්මාති. පිඞ්ගියෙොති තස්ස යථරස්ස
නාමං සඞ්ඛා සමඤ්ඤා පඤ්ඤත්ති යවොොයරො නාමං නාමකම්මං
නාමයධයයං නිරුත්තිබයඤ්ජනංඅභිලායපොති–ඉච්චායස්මාපිඞ්ගියයො. 

ෙථාද්දක්ඛි ථාක්ඛාසීතියථා අද්දක්ඛිතථාඅක්ඛාසිආචික්ඛියදයසසි
පඤ්ඤයපසි පට්ඨයපසි විවරි විභජි උත්තානීඅකාසි පකායසසි. ‘‘සබ්යබ
සඞ්ඛාරා අනිච්චා’’ති යථා අද්දක්ඛි තථා අක්ඛාසි ආචික්ඛි යදයසසි
පඤ්ඤයපසි පට්ඨයපසි විවරි විභජි උත්තානීඅකාසි පකායසසි. ‘‘සබ්යබ
සඞ්ඛාරා දුක්ඛා’’ති…යප.… ‘‘සබ්යබ ධම්මා අනත්තා’’ති… ‘‘යං කිඤ්චි 
සමුදයධම්මං සබ්බං තං නියරොධධම්ම’’න්ති යථා අද්දක්ඛි තථා අක්ඛාසි
ආචික්ඛි යදයසසි පඤ්ඤයපසි පට්ඨයපසි විවරි විභජි උත්තානීඅකාසි
පකායසසීති – යථාද්දක්ඛිතථාක්ඛාසි. 

විමය ොභූරියමෙයසොති. විමය ොතිරාය ොමලං, යදොයසොමලං, යමොයෙො
මලං, යකොයධො… උපනායෙො…යප.… සබ්බාකුසලාභිසඞ්ඛාරා මලා. යත



ඛුද්දකනිකායය චූළනිද්යදසපාළි පාරායනවග්ය ො 

173 

පටුන 

මලා බුද්ධස්ස භ වයතො පහීනා උච්ඡින්නමූලා තාලාවත්ථුකතා
අනභාවංකතාආයතිං අනුප්පාදධම්මා. අමයලො බුද්යධො විමයලොනිම්මයලො 

මලාප යතොමලවිප්පහීයනොමලවිමුත්යතොසබ්බමලවීතිවත්යතො. භූරි වුධමච්චති
පථවී. භ වා තාය [භ වා ඉමාය (සයා.)] පථවිසමාය පඤ්ඤාය විපුලාය
විත්ථතාය සමන්නා යතො. යමධා වුධමච්චති පඤ්ඤා. යා පඤ්ඤා 
පජානනා…යප.… අයමොයෙො ධම්මවිචයයො සම්මාදිට්ඨි. භ වා ඉමාය
යමධාය පඤ්ඤාය උයපයතො සමුයපයතො උපා යතො සමුපා යතො
උපපන්යනොසමුපපන්යනොසමන්නා යතො, තස්මාබුද්යධොසුයමධයසොති –
විමයලොභූරියමධයසො. 

නික්කායමො නිබ්බයනො නායගොති. කාමාති උද්දානයතො ද්යව කාමා –
වත්ථුකාමාචකියලසකාමාච…යප.…ඉයමවුධමච්චන්තිවත්ථුකාමා…යප.…
ඉයම වුධමච්චන්තිකියලසකාමා. බුද්ධස්ස භ වයතො වත්ථුකාමා පරිඤ්ඤාතා
කියලසකාමා පහීනා වත්ථුකාමානං පරිඤ්ඤාතත්තා කියලසකාමානං
පහීනත්තා.භ වානකායමකායමතිනකායම ඉච්ඡතිනකායමපත්යථති
න කායම පියෙති න කායම අභිජප්පති. යය කායම කායමන්ති කායම 
ඉච්ඡන්ති කායම පත්යථන්ති කායම පියෙන්ති කායම අභිජප්පන්ති යත
කාමකාමයනො රා රාගියනො සඤ්ඤසඤ්ඤියනො. භ වා නකායමකායමති
නකායමඉච්ඡතින කායමපත්යථතිනකායමපියෙතිනකායමඅභිජප්පති.
තස්මා බුද්යධො අකායමො නික්කායමො චත්තකායමො වන්තකායමො
මුත්තකායමො පහීනකායමො පටිනිස්සට්ඨකායමො වීතරාය ො වි තරාය ො
චත්තරාය ො වන්තරාය ො මුත්තරාය ො පහීනරාය ො පටිනිස්සට්ඨරාය ො 
නිච්ඡායතො නිබ්බුයතො සීතිභූයතො සුඛප්පටිසංයවදී බ්රේමභූයතන අත්තනා
විෙරතීති– නික්කායමො. 

නිබ්බයනොතිරාය ොවනං, යදොයසොවනං, යමොයෙො වනං, යකොයධොවනං, 
උපනායෙොවනං…යප.…සබ්බාකුසලාභිසඞ්ඛාරාවනා.යතවනාබුද්ධස්ස 
භ වයතො පහීනා උච්ඡින්නමූලා තාලාවත්ථුකතා අනභාවංකතා ආයතිං
අනුප්පාදධම්මා. තස්මා බුද්යධො අවයනො විවයනො නිබ්බයනො වනාප යතො
වනවිප්පහීයනො වනවිමුත්යතො සබ්බවනවීතිවත්යතොති – නිබ්බයනො. 

නායගොතිනාය ො; භ වාආගුංනකයරොතීතිනාය ො, න  ච්ඡතීතිනාය ො, න
ආ ච්ඡතීති නාය ො…යප.… එවං භ වා න ආ ච්ඡතීති නාය ොති –
නික්කායමො නිබ්බයනොනාය ො. 

කිස්ස යහතු මුසා භයණති. කිස්ස යහතූති කිස්ස යෙතු කිංයෙතු

කිංකාරණා කිංනිදානා කිංපච්චයාති – කිස්ස යෙතු. මුසා භයණති මුසා

භයණයය කයථයය දීයපයය යවොෙයරයය; මුසා භයණති යමොසවජ්ජං
භයණයය, මුසාවාදං භයණයය, අනරියවාදං භයණයය. ඉයධකච්යචො
සභා යතො [සභග් යතො (සයා.)] වා පරිසා යතො [පරිසග් යතො (සයා.)] වා 
ඤාතිමජ්ඣ යතොවාපූ මජ්ඣ යතොවාරාජකුලමජ්ඣ යතොවාඅභිනීයතො
සක්ඛිපුට්යඨො– ‘‘එෙම්යභො [එහියභො(සයා.)පස්සම.නි.3.112] පුරිස, යං 
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ජානාසිතංවයදහී’’ති, යසොඅජානංවාආෙ–‘‘ජානාමී’’ති, ජානංවා ආෙ–
‘‘න ජානාමී’’ති, අපස්සං වා ආෙ – ‘‘පස්සාමී’’ති, පස්සං වා ආෙ – ‘‘න 
පස්සාමී’’ති. ඉති අත්තයෙතු වා පරයෙතු වා ආමසකිඤ්චික්ඛයෙතු වා
සම්පජානමුසාභාසති, ඉදංවුධමච්චතියමොසවජ්ජං. 

අපි ච, තීොකායරහි මුසාවායදො යෙොති. පුබ්යබවස්ස යෙොති – ‘‘මුසා 
භණිස්ස’’න්ති, භණන්තස්සයෙොති–‘‘මුසාභණාමී’’ති, භණිතස්සයෙොති–
‘‘මුසා මයා භණිත’’න්ති – ඉයමහිතීොකායරහිමුසාවායදො යෙොති. අපි ච, 
චතූොකායරහි මුසාවායදො යෙොති. පුබ්යබවස්ස යෙොති – ‘‘මුසා
භණිස්ස’’න්ති, භණන්තස්සයෙොති– ‘‘මුසාභණාමී’’ති, භණිතස්සයෙොති–
‘‘මුසාමයාභණිත’’න්ති, විනිධායදිට්ඨිං– ඉයමහිචතූොකායරහිමුසාවායදො
යෙොති.අපිච, පඤ්චොකායරහි…යප.…ඡොකායරහි… සත්තොකායරහි…
අට්ඨොකායරහි මුසාවායදො යෙොති. පුබ්යබවස්ස යෙොති – ‘‘මුසා 
භණිස්ස’’න්ති, භණන්තස්සයෙොති–‘‘මුසාභණාමී’’ති, භණිතස්සයෙොති–
‘‘මුසාමයා භණිත’’න්ති, විනිධාය දිට්ඨිං, විනිධායඛන්තිං, විනිධායරුචිං, 
විනිධායසඤ්ඤං, විනිධායභාවං–ඉයමහිඅට්ඨොකායරහිමුසාවායදොයෙොති
යමොසවජ්ජං.කිස්සයෙතුමුසා භයණයයකයථයයදීයපයයයවොෙයරයයාති–
කිස්සයෙතුමුසාභයණ.යතනාෙයථයරො පිඞ්ගියයො– 

‘‘පාරායනමනු ායිස්සං, [ඉච්චායස්මාපිඞ්ගියයො] 
යථාද්දක්ඛිතථාක්ඛාසි, විමයලොභූරියමධයසො; 
නික්කායමොනිබ්බයනොනාය ො, කිස්සයෙතුමුසාභයණ’’ති. 

103. 

පහීනම යමොහස්ස, මානමක්ඛප්පහායයනො; 

හන්දාහංකිත් යස්සාමි, ගිරං වණ්ණූපසංහි ං. 

පහීනම යමොහස්සාති. ම න්ති රාය ො මලං, යදොයසො මලං, යමොයෙො
මලං, මායනො මලං, දිට්ඨි මලං, කියලයසො මලං, සබ්බදුච්චරිතං මලං, 
සබ්බභව ාමකම්මංමලං. 

යමොයහොති යං දුක්යඛ අඤ්ඤාණං…යප.… අවිජ්ජාලඞ්ගී යමොයෙො
අකුසලමූලං.අයංවුධමච්චතියමොයෙො.මලඤ්චයමොයෙොචබුද්ධස්සභ වයතො 
පහීනා උච්ඡින්නමූලා තාලාවත්ථුකතා අනභාවංකතා ආයතිං 
අනුප්පාදධම්මා.තස්මාබුද්යධොපහීනමලයමොයෙොති– පහීනමලයමොෙස්ස. 

මානමක්ඛප්පහායයනොති. මායනොතිඑකවියධනමායනො –යාචිත්තස්ස
උන්නති [උණ්ණති(සයා.ක.)]. දුවියධනමායනො –අත්තුක්කංසනමායනො, 
පරවම්භනමායනො. තිවියධන මායනො – යසයයයොෙමස්මීති මායනො, 
සදියසොෙමස්මීති මායනො, හීයනොෙමස්මීති මායනො. චතුබ්බියධන මායනො –
ලායභන මානං ජයනති, යයසන මානං ජයනති, පසංසාය මානං ජයනති, 



ඛුද්දකනිකායය චූළනිද්යදසපාළි පාරායනවග්ය ො 

175 

පටුන 

සුයඛන මානං ජයනති. පඤ්චවියධන මායනො – ලාභිම්හි මනාපිකානං
රූපානන්ති මානං ජයනති, ලාභිම්හි මනාපිකානං සද්දානං…යප.…
 න්ධානං… රසානං… යඵොට්ඨබ්බානන්ති මානං ජයනති. ඡබ්බියධන
මායනො – චක්ඛුසම්පදාය මානං ජයනති, යසොතසම්පදාය…යප.… 
ඝානසම්පදාය… ජිව්ොසම්පදාය… කායසම්පදාය… මයනොසම්පදාය මානං 
ජයනති. සත්තවියධන මායනො – මායනො, අතිමායනො, මානාතිමායනො, 
ඔමායනො, අවමායනො, අස්මමායනො, මච්ඡාමායනො. අට්ඨවියධන මායනො –
ලායභනමානංජයනති, අලායභනඔමානංජයනති, යයසනමානං ජයනති, 
අයයසනඔමානංජයනති, පසංසායමානංජයනති, නින්දායඔමානංජයනති, 
සුයඛන මානං ජයනති, දුක්යඛන ඔමානං ජයනති. නවවියධන මායනො –
යසයයස්ස යසයයයොෙමස්මීති මායනො, යසයයස්සසදියසොෙමස්මීතිමායනො, 
යසයයස්ස හීයනොෙමස්මීති මායනො, සදිසස්ස යසයයයොෙමස්මීති මායනො, 
සදිසස්සසදියසොෙමස්මීතිමායනො, සදිසස්ස හීයනොෙමස්මීතිමායනො, හීනස්ස
යසයයයොෙමස්මීති මායනො, හීනස්ස සදියසොෙමස්මීති මායනො, හීනස්ස
හීයනොෙමස්සීති මායනො. දසවියධනමායනො – ඉයධකච්යචො මානං ජයනති
ජාතියා වා ය ොත්යතන වා යකොලපුත්තියයන වා වණ්ණයපොක්ඛරතාය වා
ධයනන වා අජ්යඣයනන වා කම්මායතයනන වා සිප්පායතයනන වා
විජ්ජාට්ඨායනන [විජ්ජාඨායනන (ක.)] වා සුයතන වා පටිභායනන වා
අඤ්ඤතරඤ්ඤතයරන වා වත්ථුනා. යයො එවරූයපො මායනො මඤ්ඤනා 
මඤ්ඤිතත්තං උන්නති උන්නයමො ධයජො සම්පග් ායෙො යකතුකමයතා
චිත්තස්ස–අයං වුධමච්චතිමායනො. 

මක්යඛොති යයො මක්යඛො මක්ඛායනා මක්ඛායිතත්තං නිට්ඨුරියං
නිට්ඨුරියකම්මං [නිත්ථුරියකම්මං (ක.) පස්ස විභ. 892] – අයං වුධමච්චති
මක්යඛො. බුද්ධස්ස භ වයතො මායනො ච මක්යඛො ච පහීනා උච්ඡින්නමූලා 
තාලාවත්ථුකතා අනභාවංකතා ආයතිං අනුප්පාදධම්මා. තස්මා බුද්යධො
මානමක්ඛප්පොයීති–මානමක්ඛප්පොයියනො. 

හන්දාහංකිත් යස්සාමිගිරං වණ්ණූපසංහි න්ති. හන්දාහන්තිපදසන්ධි 
පදසංසග්ය ො පදපාරිපූරී අක්ඛරසමවායයො බයඤ්ජනසිලට්ඨතා

පදානුපුබ්බතායපතං– ෙන්දාෙන්ති. කිත් යස්සාමිගිරංවණ්ණූපසංහි න්ති 
වණ්යණනඋයපතංසමුයපතංඋපා තංසමුපා තංඋපපන්නංසමුපපන්නං
සමන්නා තංවාචංගිරං බයප්පථංඋදීරණං [ඔදීරණං(සයා.)] කිත්තයිස්සාම 
යදයසස්සාම පඤ්ඤයපස්සාම පට්ඨයපස්සාම විවරිස්සාම විභජිස්සාම 
උත්තානීකරිස්සාම පකායසස්සාමීති – ෙන්දාෙං කිත්තයිස්සාම ගිරං
වණ්ණූපසංහිතං.යතනාෙයථයරොපිඞ්ගියයො– 

‘‘පහීනමලයමොෙස්ස, මානමක්ඛප්පොයියනො; 
ෙන්දාෙංකිත්තයිස්සාම, ගිරංවණ්ණූපසංහිත’’න්ති. 

104. 



ඛුද්දකනිකායය චූළනිද්යදසපාළි පාරායනවග්ය ො 

176 

පටුන 

 යමොනුයදො බුද්යෙො සමන් චක්ඛු, ය ොකන් ගූ 

සබ්බභවාතිවත්ය ො; 

අනාසයවො සබ්බදුක්ඛප්පහීයනො, සච්චව්හයෙො බ්රහ්යම උපාසිය ො

යම. 

 යමොනුයදො බුද්යෙොසමන් චක්ඛූති.  යමොනුයදොතිරා තමං යදොසතමං
යමොෙතමං මානතමං දිට්ඨිතමං කියලසතමං දුච්චරිතතමං අන්ධකරණං
අඤ්ඤාණකරණං පඤ්ඤානියරොධිකං විඝාතපක්ඛිකං
අනිබ්බානසංවත්තනිකංනුදිපනුදිපජහිවියනොයදසි බයන්තීඅකාසිඅනභාවං

 යමසි. බුද්යෙොති යයො යසො භ වා…යප.… සච්ඡිකා පඤ්ඤත්ති; යදිදං

බුද්යධොති. සමන් චක්ඛු වුධමච්චති සබ්බඤ්ඤුතඤාණං…යප.… තථා යතො
යතනසමන්තචක්ඛූති–තයමොනුයදොබුද්යධො සමන්තචක්ඛු. 

ය ොකන් ගූ සබ්බභවාතිවත්ය ොති. ය ොයකොති එයකො යලොයකො –
භවයලොයකො. ද්යව යලොකා – භවයලොයකො ච සම්භවයලොයකො ච; 
සම්පත්තිභවයලොයකොචසම්පත්තිසම්භවයලොයකොච; විපත්තිභවයලොයකොච
විපත්තිසම්භවයලොයකොච [ද්යවයලොකාසම්පත්තිචභවයලොයකොවිපත්තිච
භවයලොයකො (සයා.)]. තයයොයලොකා–තිස්යසොයවදනා.චත්තායරොයලොකා
–චත්තායරොආොරා. පඤ්චයලොකා–පඤ්චුපාදානක්ඛන්ධා.ඡ යලොකා–ඡ
අජ්ඣත්තිකානි ආයතනානි. සත්ත යලොකා – සත්තවිඤ්ඤාණට්ඨිතියයො. 
අට්ඨ යලොකා – අට්ඨ යලොකධම්මා. නව යලොකා – නව සත්තාවාසා. දස
යලොකා – දස ආයතනානි. ද්වාදස යලොකා – ද්වාදසායතනානි. අට්ඨාරස

යලොකා–අට්ඨාරසධාතුයයො. ය ොකන් ගූතිභ වායලොකස්සඅන්ත යතො
අන්තප්පත්යතො යකොටි යතො යකොටිප්පත්යතො… නිබ්බාන යතො
නිබ්බානප්පත්යතො.යසොවුධමත්ථවායසොචිණ්ණචරයණො… ජාතිමරණසංසායරො
නත්ථිතස්සපුනබ්භයවොති–යලොකන්තගූ. 

සබ්බභවාතිවත්ය ොති. භවාතිද්යවභවා–කම්මභයවොචපටිසන්ධියකො
ච පුනබ්භයවො. කතයමො කම්මභයවො? පුඤ්ඤාභිසඞ්ඛායරො
අපුඤ්ඤාභිසඞ්ඛායරොආයනඤ්ජාභිසඞ්ඛායරො – අයං කම්මභයවො. කතයමො
පටිසන්ධියකො පුනබ්භයවො? පටිසන්ධිකා රූපා යවදනා සඤ්ඤා සඞ්ඛාරා 
විඤ්ඤාණං – අයං පටිසන්ධියකො පුනබ්භයවො. භ වා කම්මභවඤ්ච
පටිසන්ධිකඤ්චපුනබ්භවං අතිවත්යතො [උපාතිවත්යතො(ක.)] අතික්කන්යතො
වීතිවත්යතොති– යලොකන්තගූසබ්බභවාතිවත්යතො. 

අනාසයවො සබ්බදුක්ඛප්පහීයනොති. අනාසයවොති චත්තායරො ආසවා –
කාමාසයවො, භවාසයවො, දිට්ඨාසයවො, අවිජ්ජාසයවො. යත ආසවා බුද්ධස්ස
භ වයතො පහීනා උච්ඡින්නමූලා තාලාවත්ථුකතා අනභාවංකතා ආයතිං

අනුප්පාදධම්මා. තස්මා බුද්යධො අනාසයවො. සබ්බදුක්ඛප්පහීයනොති සබ්බං
තස්ස පටිසන්ධිකං ජාතිදුක්ඛං ජරාදුක්ඛං බයාධිදුක්ඛං මරණදුක්ඛං
යසොකපරියදවදුක්ඛයදොමනස්සුපායාසදුක්ඛං …යප.… දිට්ඨිබයසනදුක්ඛං
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පහීනං සමුච්ඡින්නං වූපසන්තං පටිප්පස්සද්ධං අභබ්බුප්පත්තිකං
ඤාණග්ගිනා දඩ්ඪං. තස්මා බුද්යධො සබ්බදුක්ඛප්පහීයනොති – අනාසයවො
සබ්බදුක්ඛප්පහීයනො. 

සච්චව්හයෙො බ්රහ්යම උපාසිය ො යමති. සච්චව්හයෙොති සච්චව්ෙයයො
සදිසනායමො සදිසව්ෙයයො සච්චසදිසව්ෙයයො. විපස්සී භ වා, සිඛී භ වා, 
යවස්සභූ භ වා, කකුසන්යධො භ වා, යකොණා මයනො භ වා, කස්සයපො
භ වා. යත බුද්ධා භ වන්යතො සදිසනාමා සදිසව්ෙයා. භ වාපි සකයමුනි
යතසංබුද්ධානංභ වන්තානංසදිසනායමො සදිසව්ෙයයොති–තස්මාබුද්යධො
සච්චව්ෙයයො. 

බ්රහ්යම උපාසිය ො යමති යසො මයා භ වා ආසියතො උපාසියතො
පයිරුපාසියතො පරිපුච්ඡියතො පරිපඤ්හියතොති – සච්චව්ෙයයො බ්රේයම 
උපාසියතොයම.යතනාෙයථයරොපිඞ්ගියයො– 

‘‘තයමොනුයදො බුද්යධො සමන්තචක්ඛු, යලොකන්තගූ 
සබ්බභවාතිවත්යතො; 
අනාසයවො සබ්බදුක්ඛප්පහීයනො, සච්චව්ෙයයො බ්රේයම උපාසියතො 
යම’’ති. 

105. 

දියජොෙථාකුබ්බනකංපහාෙ, බහුප්ඵ ං කානනමාවයසෙය; 

එවමහං අප්පදස්යස පහාෙ, මයහොදධිං හංයසොරිව අජ්ඣපත්ය ො 

[අජ්ජපත්යතො(ක.)] . 

දියජො ෙථා කුබ්බනකං පහාෙ, බහුප්ඵ ං කානනමාවයසෙයාති. දියජො 
වුධමච්චතිපක්ඛී.කිංකාරණාදියජොවුධමච්චතිපක්ඛී? ද්වික්ඛත්තුංජායතීතිදියජො, 
මාතුකුච්ඡිම්ො ච අණ්ඩයකොසම්ො ච. තංකාරණා දියජො වුධමච්චති පක්ඛීති –

දියජො. ෙථා කුබ්බනකං පහාොති යථා දියජො කුබ්බනකං පරිත්තවනකං
අප්පඵලං අප්පභක්ඛං අප්යපොදකං පොය ජහිත්වා අතික්කමත්වා
සමතික්කමත්වා වීතිවත්යතත්වා අඤ්ඤං බහුප්ඵලං බහුභක්ඛං බහූදකං 
[බහුරුක්ඛං (සයා.)] මෙන්තංකානනංවනසණ්ඩංඅධි ච්යඡයයවින්යදයය
පටිලයභයය, තස්මඤ්ච වනසණ්යඩ වාසං කප්යපයයාති – දියජො යථා
කුබ්බනකංපොයබහුප්ඵලංකානනං ආවයසයය. 

එවමහං අප්පදස්යස පහාෙ, මයහොදධිං හංයසොරිව අජ්ඣපත්ය ොති. 

එවන්තිඔපම්මසම්පටිපාදනං. අප්පදස්යසපහාොතියයොචබාවරීබ්රාේමයණො
යය චඤ්යඤ තස්ස ආචරියා බුද්ධං භ වන්තං උපාදාය අප්පදස්සා
පරිත්තදස්සා යථොකදස්සා ඔමකදස්සා ලාමකදස්සා ඡතුක්කදස්සා 
[ජතුක්කදස්සා (සයා.), ජතුකදස්සා (සී. අට්ඨ.)] වා. යත අප්පදස්යස
පරිත්තදස්යසයථොකදස්යසඔමකදස්යස ලාමකදස්යසඡතුක්කදස්යසපොය
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පජහිත්වාඅතික්කමත්වාසමතික්කමත්වා වීතිවත්යතත්වාබුද්ධංභ වන්තං
අප්පමාණදස්සං අග් දස්සං යසට්ඨදස්සං වියසට්ඨදස්සං පායමොක්ඛදස්සං
උත්තමදස්සං පවරදස්සං අසමං අසමසමං අප්පටිසමං අප්පටිභා ං
අප්පටිපුග් ලං යදවාතියදවං නරාසභං පුරිසසීෙං පුරිසනා ං පුරිසාජඤ්ඤං 
පුරිසනිසභං පුරිසයධොරය්ෙං දසබලධාරිං [දසබලං තාදිං (සයා.)] අධි ච්ඡිං
වින්දිංපටිලභිං.යථාචෙංයසොමෙන්තං මානසකං [මානුසකතං(සයා.)] වා
සරං අයනොතත්තංවාදෙංමොසමුද්දංවාඅක්යඛොභංඅමයතොදකංජලරාසිං
අධි ච්යඡයය වින්යදයයපටිලයභයය, එවයමව බුද්ධංභ වන්තංඅක්යඛොභං 
අමතයතජං පභින්නඤාණං විවටචක්ඛුං පඤ්ඤාපයභදකුසලං
අධි තපටිසම්භිදං චතුයවසාරජ්ජප්පත්තං සුද්ධාධිමුත්තං යසතපච්චත්තං
අද්වයභාණිංතාදිං තථාපටිඤ්ඤංඅපරිත්තංමෙන්තං ම්භීරංඅප්පයමයයං
දුප්පරියයො ාෙං පහූතරතනං සා රසමං ඡළඞ්ගුයපක්ඛාය සමන්නා තං
අතුලං විපුලං අප්පයමයයං, තං තාදිසං පවදතං මග් වාදිනං 
[පවරමග් වාදිනං(ක.)] යමරුමවන ානං රුළමව දිජානංසීෙමවම ානං
උදධිමව අණ්ණවානං අධි ච්ඡිං, තං සත්ථාරං ජිනපවරං මයෙසින්ති –
එවමෙං අප්පදස්යස පොය මයෙොදධිං ෙංයසොරිව අජ්ඣපත්යතො. යතනාෙ
යථයරො පිඞ්ගියයො– 

‘‘දියජොයථාකුබ්බනකංපොය, බහුප්ඵලංකානනමාවයසයය; 
එවමෙංඅප්පදස්යසපොය, මයෙොදධිංෙංයසොරිවඅජ්ඣපත්යතො’’ති. 

106. 

යෙයමපුබ්යබවිොකංසු, 

හුරංයගො මසාසනා‘ඉච්චාසිඉති භවිස්සති’; 

සබ්බං ංඉතිහීතිහං, සබ්බං ං  ක්කවඩ්ඪනං. 

යෙ යම පුබ්යබ විොකංසූති. යෙති යයො ච බාවරී බ්රාේමයණො යය
චඤ්යඤ තස්ස ආචරියා, යත සකං දිට්ඨිං සකං ඛන්තිං සකං රුචිං සකං
ලද්ධිං සකං අජ්ඣාසයං සකං අධිප්පායං බයාකංසු ආචික්ඛිංසු යදසයිංසු 
පඤ්ඤපිංසුපට්ඨපිංසු විවරිංසුවිභජිංසුඋත්තානීඅකංසුපකායසසුන්ති–යය
යමපුබ්යබවියාකංසු. 

හුරංයගො මසාසනාතිහුරංය ොතමසාසනා, පරං ය ොතමසාසනා, පුයර
ය ොතමසාසනා, පඨමතරං ය ොතමසාසනා බුද්ධසාසනා ජිනසාසනා
තථා තසාසනා [තථා තසාසනායදවසාසනා(සයා.ක.)] අරෙන්තසාසනාති
–හුරං ය ොතමසාසනා. 

ඉච්චාසිඉතිභවිස්සතීතිඑවංකිරආසි, එවංකිරභවිස්සතීති–ඉච්චාසි
ඉතිභවිස්සති. 
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සබ්බං  ං ඉතිහීතිහන්ති සබ්බං තං ඉතිහීතිෙං ඉතිකිරාය පරම්පරාය 
පිටකසම්පදාය තක්කයෙතු නයයෙතු ආකාරපරිවිතක්යකන 
දිට්ඨිනිජ්ඣානක්ඛන්තියා න සාමං සයමභිඤ්ඤාතං න අත්තපච්චක්ඛං
ධම්මංයං කථයිංසූති–සබ්බංතංඉතිහීතිෙං. 

සබ්බං ං ක්කවඩ්ඪනන්තිසබ්බංතං තක්කවඩ්ඪනංවිතක්කවඩ්ඪනං
සඞ්කප්පවඩ්ඪනං කාමවිතක්කවඩ්ඪනං බයාපාදවිතක්කවඩ්ඪනං
විහිංසාවිතක්කවඩ්ඪනං ඤාතිවිතක්කවඩ්ඪනං ජනපදවිතක්කවඩ්ඪනං
අමරාවිතක්කවඩ්ඪනං පරානුදයතාපටිසංයුත්තවිතක්කවඩ්ඪනං 
ලාභසක්කාරසියලොකපටිසංයුත්තවිතක්කවඩ්ඪනං 
අනවඤ්ඤත්තිපටිසංයුත්තවිතක්කවඩ්ඪනන්ති – සබ්බං තං තක්කවඩ්ඪනං.
යතනාෙයථයරො පිඞ්ගියයො– 

‘‘යයයමපුබ්යබවියාකංසු, හුරංය ොතමසාසනා; 
‘ඉච්චාසිඉතිභවිස්ස’ති; 
සබ්බං තංඉතිහීතිෙං, සබ්බංතං තක්කවඩ්ඪන’’න්ති. 

107. 

එයකො යමොනුදාසීයනො, ජුතිමායසොපභඞ්කයරො; 

යගො යමොභූරිපඤ්ඤායණො, යගො යමො භූරියමෙයසො. 

එයකො යමොනුදාසීයනොති. එයකොතිභ වාපබ්බජ්ජසඞ්ඛායතනඑයකො, 
අදුතියට්යඨන එයකො, තණ්ොය පොනට්යඨන එයකො, එකන්තවීතරාය ොති
එයකො, එකන්තවීතයදොයසොති එයකො, එකන්තවීතයමොයෙොති එයකො, 
එකන්තනික්කියලයසොති එයකො, එකායනමග් ං  යතොති එයකො, එයකො
අනුත්තරංසම්මාසම්යබොධිං අභිසම්බුද්යධොතිඑයකො. 

කථංභ වාපබ්බජ්ජසඞ්ඛායතනඑයකො? භ වාදෙයරොවසමායනොසුසු
කාළයකයසො භයද්රන යයොබ්බයනන සමන්නා යතො පඨයමන වයසා
අකාමකානං මාතාපිතූනං අස්සුමුඛානං යරොදන්තානං විලපන්තානං
ඤාතිසඞ්ඝං සබ්බං ඝරාවාසපලයබොධං ඡින්දිත්වා පුත්තදාරපලයබොධං
ඡින්දිත්වා ඤාතිපලයබොධං ඡින්දිත්වා මත්තාමච්චපලයබොධං ඡින්දිත්වා
යකසමස්සුං ඔොයරත්වා කාසායානි වත්ථානි අච්ඡායදත්වා අ ාරස්මා 
අන ාරියං පබ්බජිත්වා අකිඤ්චනභාවං උප න්ත්වා එයකො චරති විෙරති
ඉරියතිවත්යතති පායලතියයපතියායපති.එවංභ වාපබ්බජ්ජසඞ්ඛායතන
එයකො. 

කථං භ වා අදුතියට්යඨන එයකො? එවං පබ්බජියතො සමායනො එයකො 
අරඤ්ඤවනපත්ථානි පන්තානි යසනාසනානි පටියසවති අප්පසද්දානි
අප්පනිග්යඝොසානි විජනවාතානි මනුස්සරාෙස්යසයයකානි 
[මනුස්සරාෙයසයයකානි (සයා. ක.)] පටිසල්ලානසාරුප්පානි 
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[පටිසල්ලාණසාරුප්පානි(ක.)]. යසොඑයකො ච්ඡති, එයකොතිට්ඨති, එයකො
නිසීදති, එයකො යසයයං කප්යපති, එයකො  ාමං පිණ්ඩාය පවිසති, එයකො
අභික්කමති, එයකො පටික්කමති, එයකො රයෙො නිසීදති, එයකො චඞ්කමං
අධිට්ඨාති, එයකො චරතිවිෙරතිඉරියතිවත්යතතිපායලතියයපතියායපති.
එවංභ වාඅදුතියට්යඨනඑයකො. 

කථංභ වාතණ්ොයපොනට්යඨනඑයකො? යසොඑවංඑයකොඅදුතියයො 
අප්පමත්යතො ආතාපී පහිතත්යතො විෙරන්යතො නජ්ජා යනරඤ්ජරාය තීයර
යබොධිරුක්ඛමූයල මොපධානං පදෙන්යතො මාරං සයසනං කණ්ෙං නමුචිං
පමත්තබන්ධුං විධමත්වා තණ්ොජාලනිං [තණ්ෙං ජාලනිං (සයා.)] විසටං 
[සරිතං (සයා.) මොනි. 191] විසත්තිකං පජහි වියනොයදසි බයන්තීඅකාසි
අනභාවං යමසි. 

‘‘තණ්ොදුතියයොපුරියසො, දීඝමද්ධානසංසරං; 
ඉත්ථභාවඤ්ඤථාභාවං, සංසාරංනාතිවත්තති. 

‘‘එතමාදීනවං [එවමාදීනවං (ක.)පස්සඉතිවුධම. 15] ඤත්වා, තණ්ෙං 
[තණ්ො(සයා.ක.)මොනි. 191] දුක්ඛස්සසම්භවං; 
වීතතණ්යෙොඅනාදායනො, සයතොභික්ඛුපරිබ්බයජ’’ති. 

එවංභ වාතණ්ොයපොනට්යඨනඑයකො. 

කථං භ වා එකන්තවීතරාය ොති එයකො? රා ස්ස පහීනත්තා 
එකන්තවීතරාය ොති එයකො, යදොසස්ස පහීනත්තා එකන්තවීතයදොයසොති
එයකො, යමොෙස්ස පහීනත්තා එකන්තවීතයමොයෙොති එයකො, කියලසානං
පහීනත්තාඑකන්තනික්කියලයසොතිඑයකො. 

කථං භ වා එකායනමග් ං  යතොති එයකො? එකායනමග්ය ො වුධමච්චති
චත්තායරොසතිපට්ඨානා…යප.…අරියයොඅට්ඨඞ්ගියකොමග්ය ො. 

‘‘එකායනං ජාතිඛයන්තදස්සී, මග් ංපජානාති හිතානුකම්පී; 
එයතනමග්ය නතරිංසු [අතරිංසු(ක.)පස්සසං. නි.5.409; මොනි.
191] පුබ්යබ, තරිස්සන්තියයචතරන්තිඔඝ’’න්ති. 

එවංභ වාඑකායනමග් ං යතොතිඑයකො. 

කථංභ වාඑයකොඅනුත්තරංසම්මාසම්යබොධිංඅභිසම්බුද්යධොතිඑයකො. 
යබොධි වුධමච්චති චතූසු මග්ය සු ඤාණං පඤ්ඤා පඤ්ඤින්ද්රියං පඤ්ඤාබලං 
ධම්මවිචයසම්යබොජ්ඣඞ්ය ො වීමංසා විපස්සනා සම්මාදිට්ඨි. භ වා යතන
යබොධිඤායණන ‘‘සබ්යබ සඞ්ඛාරා අනිච්චා’’ති බුජ්ඣි, ‘‘සබ්යබ සඞ්ඛාරා 
දුක්ඛා’’තිබුජ්ඣි, ‘‘සබ්යබධම්මාඅනත්තා’’තිබුජ්ඣි…යප.…‘‘යංකිඤ්චි 
සමුදයධම්මංසබ්බංතංනියරොධධම්ම’’න්තිබුජ්ඣි.අථවා, යංබුජ්ඣිතබ්බං 



ඛුද්දකනිකායය චූළනිද්යදසපාළි පාරායනවග්ය ො 

181 

පටුන 

අනුබුජ්ඣිතබ්බං පටිබුජ්ඣිතබ්බං සම්බුජ්ඣිතබ්බං අධි න්තබ්බං
ඵස්සිතබ්බං සච්ඡිකාතබ්බං සබ්බං තං යතන යබොධිඤායණන බුජ්ඣි
අනුබුජ්ඣිපටිබුජ්ඣිසම්බුජ්ඣි අධි ච්ඡි ඵස්යසසි සච්ඡාකාසි. එවං භ වා
එයකොඅනුත්තරංසම්මාසම්යබොධිං අභිසම්බුද්යධොතිඑයකො. 

 යමොනුයදොති භ වා රා තමං යදොසතමං යමොෙතමං දිට්ඨිතමං
කියලසතමං දුච්චරිතතමං අන්ධකරණං අචක්ඛුකරණං අඤ්ඤාණකරණං 
පඤ්ඤානියරොධිකංවිඝාතපක්ඛිකංඅනිබ්බානසංවත්තනිකංනුදිපනුදිපජහි

වියනොයදසි බයන්තීඅකාසි අනභාවං  යමසි. ආසීයනොති නිසින්යනො භ වා
පාසාණයකයචතියයති–ආසීයනො [ආසියනො (ක.)]. 

න ස්සපස්යසආසීනං, මුනිංදුක්ඛස්සපාරගුං; 
සාවකාපයිරුපාසන්ති, යතවිජ්ජාමච්චුොයියනොති. 

එවම්පි භ වා ආසීයනො…යප.… අථ වා, භ වා 
සබ්යබොස්සුක්කපටිප්පස්සද්ධත්තා ආසීයනො යසො වුධමත්ථවායසො
චිණ්ණචරයණො…යප.… ජාතිමරණසංසායරො නත්ථි තස්ස පුනබ්භයවොති, 
එවම්පිභ වාආසීයනොති–එයකො තයමොනුදාසීයනො. 

ජුතිමායසො පභඞ්කයරොති. ජුතිමාතිජුතිමාමතිමාපණ්ඩියතො පඤ්ඤවා

බුද්ධිමා ඤාණී විභාවී යමධාවී. පභඞ්කයරොති පභඞ්කයරො ආයලොකකයරො
ඔභාසකයරො දීපඞ්කයරො පදීපකයරො උජ්යජොතකයරො පජ්යජොතකයරොති –
ජුතිමායසොපභඞ්කයරො. 

යගො යමො භූරිපඤ්ඤායණොති ය ොතයමො භූරිපඤ්ඤායණො
ඤාණපඤ්ඤායණො පඤ්ඤාධයජො පඤ්ඤායකතු පඤ්ඤාධිපයතයයයො
විචයබහුයලො පවිචයබහුයලො ඔක්ඛායනබහුයලො සයමොක්ඛායනධම්යමො 
විභූතවිොරීතච්චරියතොතබ්බහුයලොතග් රුයකොතන්නින්යනොතප්යපොයණො
තප්පබ්භායරො තදධිමුත්යතොතදධිපයතයයයො. 

ධයජො රථස්ස පඤ්ඤාණං, ධූයමො [ධුයමො (සයා.)] 
පඤ්ඤාණමග්ගියනො; 
රාජාරට්ඨස්සපඤ්ඤාණං, භත්තාපඤ්ඤාණමත්ථියාති. 

එවයමව ය ොතයමො භූරිපඤ්ඤායණොඤාණපඤ්ඤායණො පඤ්ඤාධයජො
පඤ්ඤායකතු පඤ්ඤාධිපයතයයයො විචයබහුයලො පවිචයබහුයලො 
ඔක්ඛායනබහුයලො සයමොක්ඛායනධම්යමො විභූතවිොරී තච්චරියතො
තබ්බහුයලො තග් රුයකො තන්නින්යනො තප්යපොයණො තප්පබ්භායරො
තදධිමුත්යතොතදධිපයතයයයොති–ය ොතයමො භූරිපඤ්ඤායණො. 

යගො යමො භූරියමෙයසොති භූරි වුධමච්චති පථවී. භ වා තාය පථවිසමාය
පඤ්ඤාය විපුලාය විත්ථතාය සමන්නා යතො. යමධා වුධමච්චති පඤ්ඤා. යා 
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පඤ්ඤා පජානනා…යප.… අයමොයෙො ධම්මවිචයයො සම්මාදිට්ඨි. භ වා
ඉමාය යමධාය උයපයතො සමුයපයතො උපා යතො සමුපා යතො උපපන්යනො
සමුපපන්යනොසමන්නා යතො, තස්මාබුද්යධොසුයමධයසොති [භූරියමධයසොති
(සයා.)එවමුපරිපි] – ය ොතයමොභූරියමධයසො.යතනාෙයථයරො පිඞ්ගියයො– 

‘‘එයකොතයමොනුදාසීයනො, ජුතිමායසොපභඞ්කයරො; 
ය ොතයමොභූරිපඤ්ඤායණො, ය ොතයමොභූරියමධයසො’’ති. 

108. 

යෙොයමෙම්මමයදයසසි, සන්දිට්ඨිකමකාලිකං; 

 ණ්හක්ඛෙමනීතිකං, ෙස්සනත්ථිඋපමාක්වචි.  

යෙොයමෙම්මයදයසසීති. යෙොතියයොයසොභ වාසයම්භූඅනාචරියයකො
පුබ්යබ අනනුස්සුයතසු ධම්යමසු සාමං සච්චානි අභිසම්බුජ්ඣි, තත්ථ ච

සබ්බඤ්ඤුතං පත්යතො බයලසු ච වසීභාවං. ෙම්මමයදයසසීති. ෙම්මන්ති
ආදිකලයාණං මජ්යඣකලයාණං පරියයොසානකලයාණං සාත්ථං 
සබයඤ්ජනං යකවලපරිපුණ්ණං පරිසුද්ධං බ්රේමචරියං, චත්තායරො
සතිපට්ඨායන…යප.… අරියං අට්ඨඞ්ගිකං මග් ං නිබ්බානඤ්ච
නිබ්බාන ාමනිඤ්ච පටිපදංආචික්ඛි යදයසසි පඤ්ඤයපසි පට්ඨයපසි විවරි
විභජිඋත්තානීඅකාසිපකායසසීති–යයොයමධම්මමයදයසසි. 

සන්දිට්ඨිකමකාලිකන්ති සන්දිට්ඨිකං අකාලකං එහිපස්සිකං
ඔපයනයයිකංපච්චත්තංයවදිතබ්බංවිඤ්ඤූහීති–එවං සන්දිට්ඨිකං.අථවා, 
යයො දිට්යඨව ධම්යම අරියං අට්ඨඞ්ගිකං මග් ං භායවති, තස්ස මග් ස්ස
අනන්තරා සමනන්තරා අධි ච්ඡයතව ඵලං වින්දති පටිලභතීති, එවම්පි 

සන්දිට්ඨිකං. අකාලිකන්තියථාමනුස්සාකාලකංධනංදත්වා අනන්තරාන
ලභන්තිකාලංආ යමන්ති, යනවායංධම්යමො.යයොදිට්යඨවධම්යමඅරියං 
අට්ඨඞ්ගිකං මග් ං භායවති, තස්ස මග් ස්ස අනන්තරා සමනන්තරා
අධි ච්ඡයතව ඵලං වින්දති පටිලභති, න පරත්ථ න පරයලොයක, එවං
අකාලකන්ති– සන්දිට්ඨිකමකාලකං. 

 ණ්හක්ඛෙමනීතිකන්ති.  ණ්හාති රූපතණ්ො…යප.… ධම්මතණ්ො. 

 ණ්හක්ඛෙන්ති තණ්ෙක්ඛයං රා ක්ඛයං යදොසක්ඛයං යමොෙක්ඛයං 
 තික්ඛයං උපපත්තික්ඛයං පටිසන්ධික්ඛයං භවක්ඛයං සංසාරක්ඛයං

වට්ටක්ඛයං. අනීතිකන්තිඊතිවුධමච්චන්තිකියලසාචඛන්ධාචඅභිසඞ්ඛාරාච. 
ඊතිප්පොනං ඊතිවූපසමං ඊතිපටිනිස්සග් ං ඊතිපටිප්පස්සද්ධිං අමතං
නිබ්බානන්ති – තණ්ෙක්ඛයමනීතිකං. 

ෙස්ස නත්ථි උපමා ක්වචීති. ෙස්සාති නිබ්බානස්ස. නත්ථි උපමාති 
උපමා නත්ථි, උපනිධානත්ථි, සදිසං නත්ථි, පටිභාය ො නත්ථි න සතින

සංවිජ්ජතිනුපලබ්භති. ක්වචීතික්වචිකිම්හිචි කත්ථචිඅජ්ඣත්තංවාබහිද්ධා
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වා අජ්ඣත්තබහිද්ධා වාති – යස්ස නත්ථි උපමා ක්වචි. යතනාෙ යථයරො
පිඞ්ගියයො– 

‘‘යයොයමධම්මමයදයසසි, සන්දිට්ඨිකමකාලකං; 
තණ්ෙක්ඛයමනීතිකං, යස්සනත්ථිඋපමාක්වචී’’ති. 

109. 

කිංනු ම්හාවිප්පවසි, මුහුත් මපි පිඞ්ගිෙ; 

යගො මාභූරිපඤ්ඤාණා, යගො මා භූරියමෙසා. 

කිං නු  ම්හා විප්පවසීති කිං නු බුද්ධම්ො විප්පවසි අයපසි අප ච්ඡි 
[අප ච්ඡසි(සයා. ක.)] විනායෙොසීති–කිංනුතම්ොවිප්පවසි. 

මුහුත් මපිපිඞ්ගිොතිමුහුත්තම්පි ඛණම්පිලයම්පිවයම්පි අද්ධම්පීති –

මුහුත්තමපි. පිඞ්ගිොතිබාවරීතංනත්තාරංනායමනආලපති. 

යගො මා භූරිපඤ්ඤාණාති ය ොතමා භූරිපඤ්ඤාණා ඤාණපඤ්ඤාණා
පඤ්ඤාධජා පඤ්ඤායකතුම්ො පඤ්ඤාධිපයතයයම්ො විචයබහුලා
පවිචයබහුලා ඔක්ඛායනබහුලා සයමොක්ඛායනධම්මා විභූතවිොරිම්ො
තච්චරිතා තබ්බහුලා තග් රුකා තන්නින්නා තප්යපොණා තප්පබ්භාරා
තදධිමුත්තාතදධිපයතයයම්ොති–ය ොතමා භූරිපඤ්ඤාණා. 

යගො මා භූරියමෙසාති භූරි වුධමච්චති පථවී. භ වා තාය පථවිසමාය
පඤ්ඤාය විපුලාය විත්ථතාය සමන්නා යතො. යමධා වුධමච්චති පඤ්ඤා. යා
පඤ්ඤා පජානනා…යප.… අයමොයෙො ධම්මවිචයයො සම්මාදිට්ඨි. භ වා
ඉමාය යමධාය පඤ්ඤාය උයපයතො සමුයපයතො උපා යතො සමුපා යතො
උපපන්යනොසමුපපන්යනොසමන්නා යතො, තස්මාබුද්යධොසුයමධයසොති –
ය ොතමාභූරියමධසා.යතනාෙයසොබ්රාේමයණො– 

‘‘කිංනුතම්ොවිප්පවසි, මුහුත්තමපිපිඞ්ගිය; 
ය ොතමාභූරිපඤ්ඤාණා, ය ොතමාභූරියමධසා’’ති. 

110. 

යෙොය ෙම්මමයදයසසි, සන්දිට්ඨිකමකාලිකං; 

 ණ්හක්ඛෙමනීතිකං, ෙස්සනත්ථිඋපමා ක්වචි. 

යෙො ය  ෙම්මමයදයසසීති යයො යසො භ වා…යප.… තත්ථ ච

සබ්බඤ්ඤුතං පත්යතො බයලසු ච වසීභාවං. ෙම්මමයදයසසීති ෙම්මන්ති
ආදිකලයාණං මජ්යඣකලයාණං…යප.…නිබ්බානඤ්චනිබ්බාන ාමනිඤ්ච
පටිපදංආචික්ඛියදයසසි පඤ්ඤයපසිපට්ඨයපසිවිවරිවිභජිඋත්තානීඅකාසි
පකායසසීති–යයොයත ධම්මමයදයසසි. 
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සන්දිට්ඨිකමකාලිකන්ති සන්දිට්ඨිකං අකාලකං එහිපස්සිකං
ඔපයනයයිකංපච්චත්තංයවදිතබ්බංවිඤ්ඤූහීති–එවං සන්දිට්ඨිකං.අථවා, 
යයො දිට්යඨව ධම්යම අරියං අට්ඨඞ්ගිකං මග් ං භායවති, තස්ස මග් ස්ස
අනන්තරා සමනන්තරා අධි ච්ඡයතව ඵලං වින්දති පටිලභතීති – එවම්පි 

සන්දිට්ඨිකං. අකාලිකන්තියථාමනුස්සාකාලකංධනංදත්වා අනන්තරාන
ලභන්ති, කාලංආ යමන්ති, යනවායංධම්යමො.යයො දිට්යඨවධම්යමඅරියං
අට්ඨඞ්ගිකං මග් ං භායවති; තස්ස මග් ස්ස අනන්තරා සමනන්තරා
අධි ච්ඡයතව ඵලං වින්දති පටිලභති, න පරත්ථ න පරයලොයක, එවං
අකාලකන්ති– සන්දිට්ඨිකමකාලකං. 

 ණ්හක්ඛෙමනීතිකන්ති.  ණ්හාති රූපතණ්ො…යප.… ධම්මතණ්ො. 

 ණ්හක්ඛෙන්ති තණ්ෙක්ඛයං රා ක්ඛයං යදොසක්ඛයං යමොෙක්ඛයං 
 තික්ඛයං උපපත්තික්ඛයං පටිසන්ධික්ඛයං භවක්ඛයං සංසාරක්ඛයං

වට්ටක්ඛයං. අනීතිකන්තිඊතිවුධමච්චන්තිකියලසාචඛන්ධාචඅභිසඞ්ඛාරාච. 
ඊතිප්පොනං ඊතිවූපසමං ඊතිපටිනිස්සග් ං ඊතිපටිප්පස්සද්ධිං අමතං
නිබ්බානන්ති – තණ්ෙක්ඛයමනීතිකං. 

ෙස්ස නත්ථි උපමා ක්වචීති. ෙස්සාති නිබ්බානස්ස. නත්ථි උපමාති
උපමා නත්ථි, උපනිධානත්ථි, සදිසං නත්ථි, පටිභාය ො නත්ථින සතින

සංවිජ්ජතිනුපලබ්භති. ක්වචීතික්වචිකිම්හිචිකත්ථචිඅජ්ඣත්තංවාබහිද්ධා
වා අජ්ඣත්තබහිද්ධා වාති – යස්ස නත්ථි උපමා ක්වචි. යතනාෙ යසො
බ්රාේමයණො– 

‘‘යයොයතධම්මමයදයසසි, සන්දිට්ඨිකමකාලකං; 
තණ්ෙක්ඛයමනීතිකං, යස්සනත්ථිඋපමාක්වචී’’ති. 

111. 

නාහං  ම්හාවිප්පවසාමි, මුහුත් මපිබ්රාහ්මණ; 

යගො මාභූරිපඤ්ඤාණා, යගො මා භූරියමෙසා. 

නාහං  ම්හා විප්පවසාමීති නාෙං බුද්ධම්ො විප්පවසාම අයපම
අප ච්ඡාමවිනායෙොමීති–නාෙංතම්ො විප්පවසාම. 

මුහුත් මපි බ්රාහ්මණාතිමුහුත්තම්පි ඛණම්පි ලයම්පි වයම්පි අද්ධම්පීති

මුහුත්තමපි. බ්රාහ්මණාති ාරයවනමාතුලංආලපති. 

යගො මා භූරිපඤ්ඤාණාති ය ොතමා භූරිපඤ්ඤාණා ඤාණපඤ්ඤාණා
පඤ්ඤාධජා පඤ්ඤායකතුම්ො පඤ්ඤාධිපයතයයම්ො විචයබහුලා
පවිචයබහුලා ඔක්ඛායනබහුලා සයමොක්ඛායනධම්මා විභූතවිොරිම්ො
තච්චරිතා තබ්බහුලා තග් රුකා තන්නින්නා තප්යපොණා තප්පබ්භාරා
තදධිමුත්තාතදධිපයතයයම්ොති–ය ොතමා භූරිපඤ්ඤාණා. 
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යගො මා භූරියමෙසාති භූරි වුධමච්චති පථවී. භ වා තාය පථවිසමාය
පඤ්ඤාය විපුලාය විත්ථතාය සමන්නා යතො. යමධා වුධමච්චති පඤ්ඤා. යා 
පඤ්ඤා පජානනා…යප.… අයමොයෙො ධම්මවිචයයො සම්මාදිට්ඨි. භ වා
ඉමාය යමධාය පඤ්ඤාය උයපයතො සමුයපයතො උපා යතො සමුපා යතො
උපපන්යනොසමුපපන්යනොසමන්නා යතො.තස්මාබුද්යධොසුයමධයසොති – 
ය ොතමාභූරියමධසා.යතනාෙයථයරොපිඞ්ගියයො– 

‘‘නාෙං තම්ොවිප්පවසාම, මුහුත්තමපි බ්රාේමණ; 
ය ොතමාභූරිපඤ්ඤාණා, ය ොතමාභූරියමධසා’’ති. 

112. 

යෙො යම ෙම්මමයදයසසි, සන්දිට්ඨිකමකාලිකං; 

 ණ්හක්ඛෙමනීතිකං, ෙස්සනත්ථිඋපමාක්වචි.  

යෙො යම ෙම්මමයදයසසීති යයො යසො භ වා සයම්භූ අනාචරියයකො
පුබ්යබ අනනුස්සුයතසු ධම්යමසු සාමං සච්චානි අභිසම්බුජ්ඣි, තත්ථ ච 

සබ්බඤ්ඤුතං පත්යතො බයලසු ච වසීභාවං. ෙම්මමයදයසසීති. ෙම්මන්ති
ආදිකලයාණං මජ්යඣකලයාණං පරියයොසානකලයාණං සාත්ථං
සබයඤ්ජනං යකවලපරිපුණ්ණං පරිසුද්ධං බ්රේමචරියං, චත්තායරො 
සතිපට්ඨායන චත්තායරො සම්මප්පධායන චත්තායරො ඉද්ධිපායද
පඤ්චින්ද්රියානිපඤ්ච බලානිසත්තයබොජ්ඣඞ්ය අරියංඅට්ඨඞ්ගිකංමග් ං
නිබ්බානඤ්ච නිබ්බාන ාමනිඤ්ච පටිපදං ආචික්ඛි යදයසසි පඤ්ඤයපසි
පට්ඨයපසි විවරි විභජි උත්තානීඅකාසි පකායසසීති – යයො යම
ධම්මමයදයසසි. 

සන්දිට්ඨිකමකාලිකන්ති සන්දිට්ඨිකං අකාලකං එහිපස්සිකං
ඔපයනයයිකංපච්චත්තං යවදිතබ්බං විඤ්ඤූහීති, එවං සන්දිට්ඨිකං. අථවා, 
යයො දිට්යඨව ධම්යම අරියං අට්ඨඞ්ගිකං මග් ං භායවති, තස්ස මග් ස්ස
අනන්තරා සමනන්තරා අධි ච්ඡයතව ඵලං වින්දති පටිලභතීති, එවම්පි 

සන්දිට්ඨිකං. අකාලිකන්තියථාමනුස්සාකාලකංධනංදත්වා අනන්තරාන
ලභන්ති, කාලංආ යමන්ති, යනවායංධම්යමො.යයොදිට්යඨවධම්යමඅරියං 
අට්ඨඞ්ගිකං මග් ං භායවති, තස්ස මග් ස්ස අනන්තරා සමනන්තරා
අධි ච්ඡයතව ඵලං වින්දති පටිලභති, න පරත්ථ න පරයලොයක, එවං
අකාලකන්ති–සන්දිට්ඨිකමකාලකං. 

 ණ්හක්ඛෙමනීතිකන්ති.  ණ්හාති රූපතණ්ො…යප.… ධම්මතණ්ො. 

 ණ්හක්ඛෙන්ති තණ්ෙක්ඛයං රා ක්ඛයං යදොසක්ඛයං යමොෙක්ඛයං 
 තික්ඛයං උපපත්තික්ඛයං පටිසන්ධික්ඛයං භවක්ඛයං සංසාරක්ඛයං

වට්ටක්ඛයං. අනීතිකන්තිඊතිවුධමච්චන්තිකියලසාචඛන්ධාචඅභිසඞ්ඛාරාච. 
ඊතිප්පොනං ඊතිවූපසමං ඊතිපටිප්පස්සද්ධිං අමතං නිබ්බානන්ති – 
තණ්ෙක්ඛයමනීතිකං. 
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ෙස්ස නත්ථි උපමා ක්වචීති. ෙස්සාති නිබ්බානස්ස. නත්ථි උපමාති 
උපමානත්ථි, උපනිධානත්ථි, සදිසංනත්ථි, පටිභාය ොනත්ථිනඅත්ථින

සංවිජ්ජති නුපලබ්භති. ක්වචීතික්වචිකිම්හිචිකත්ථචිඅජ්ඣත්තං වාබහිද්ධා
වා අජ්ඣත්තබහිද්ධා වාති – යස්ස නත්ථි උපමා ක්වචි. යතනාෙ යථයරො 
පිඞ්ගියයො– 

‘‘යයො යමධම්මමයදයසසි, සන්දිට්ඨිකමකාලකං; 
තණ්ෙක්ඛයමනීතිකං, යස්සනත්ථිඋපමාක්වචී’’ති. 

113. 

පස්සාමිනංමනසාචක්ඛුනාව, රත්තින්දිවං බ්රාහ්මණඅප්පමත්ය ො; 

නමස්සමායනො විවයසමි [නමස්සමායනොව වයසම (සී. අට්ඨ.) …

විවසාම(සයා.)] රත්තිං, ය යනවමඤ්ඤාමිඅවිප්පවාසං. 

පස්සාමි නං මනසා චක්ඛුනාවාති යථා චක්ඛුමා පුරියසො ආයලොයක
රූප තානි පස්යසයය දක්යඛයය ඔයලොයකයය නිජ්ඣායයයය 
උපපරික්යඛයය, එවයමවාෙං බුද්ධං භ වන්තං මනසා පස්සාම දක්ඛාම
ඔයලොයකමනිජ්ඣායාමඋපපරික්ඛාමීති–පස්සාමනංමනසාචක්ඛුනාව. 

රත්තින්දිවං බ්රාහ්මණ අප්පමත්ය ොති රත්තිඤ්ච දිවා ච බුද්ධානුස්සතිං
මනසාභායවන්යතොඅප්පමත්යතොති–රත්තින්දිවං බ්රාේමණඅප්පමත්යතො. 

නමස්සමායනො විවයසමි රත්තින්ති. නමස්සමායනොති කායයන වා
නමස්සමායනො, වාචාය වා නමස්සමායනො, චිත්යතන වා නමස්සමායනො, 
අන්වත්ථපටිපත්තියා වා නමස්සමායනො, ධම්මානුධම්මපටිපත්තියා වා 
නමස්සමායනොසක්කාරමායනො රුකාරමායනොමානයමායනොපූජයමායනො
රත්තින්දිවංවිවයසම අතිනායමමඅතික්කයමමීති–නමස්සමායනොවිවයසම
රත්තිං. 

ය යනවමඤ්ඤාමි අවිප්පවාසන්තිතාය බුද්ධානුස්සතියා භායවන්යතො
අවිප්පවායසොතිතං මඤ්ඤාම, අවිප්පවුධමට්යඨොතිතං මඤ්ඤාම ජානාම. එවං
ජානාමඑවංආජානාමඑවංවිජානාමඑවංපටිවිජානාමඑවං පටිවිජ්ඣාමීති–
යතයනවමඤ්ඤාමඅවිප්පවාසං.යතනාෙයථයරොපිඞ්ගියයො– 

‘‘පස්සාම නං මනසා චක්ඛුනාව, රත්තින්දිවං බ්රාේමණ 
අප්පමත්යතො; 
නමස්සමායනො විවයසම රත්තිං, යතයනව මඤ්ඤාම 
අවිප්පවාස’’න්ති. 

114. 

සද්ො චපීතිචමයනොසතිච, නායපන්තියම යගො මසාසනම්හා; 

ෙංෙංදිසංවජතිභූරිපඤ්යඤො, සය නය යනව නය ොහමස්මි. 
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සද්ොචපීතිචමයනොසතිචාති. සද්ොතියාචභ වන්තංආරබ්භසද්ධා
සද්දෙනා [සද්ධෙනා (ක.)] ඔකප්පනා අභිප්පසායදො සද්ධා සද්ධින්ද්රියං

සද්ධාබලං. පීතීතියාභ වන්තං ආරබ්භපීතිපායමොජ්ජං [පාමුජ්ජං (සයා.)] 
යමොදනා ආයමොදනා පයමොදනා ොයසො පොයසො විත්ති තුට්ඨි ඔද යං

අත්තමනතා චිත්තස්ස. මයනොති යඤ්ච භ වන්තං ආරබ්භ චිත්තං මයනො
මානසං ෙදයං පණ්ඩරං මයනො මනායතනං මනින්ද්රියං විඤ්ඤාණං

විඤ්ඤාණක්ඛන්යධො තජ්ජා මයනොවිඤ්ඤාණධාතු. සතීති යා භ වන්තං
ආරබ්භසතිඅනුස්සතිසම්මාසතීති–සද්ධාච පීතිචමයනොසතිච. 

නායපන්තියම යගො මසාසනම්හාති ඉයම චත්තායරො ධම්මා
ය ොතමසාසනා බුද්ධසාසනා ජිනසාසනා තථා තසාසනා අරෙන්තසාසනා
නායපන්ති න  ච්ඡන්ති න විජෙන්ති න විනායසන්තීති – නායපන්තියම
ය ොතමසාසනම්ො. 

ෙං ෙං දිසං වජති භූරිපඤ්යඤොති. ෙං ෙං දිසන්ති පුරත්ථිමං වා දිසං
පච්ඡිමං වා දිසං දක්ඛිණං වා දිසං උත්තරං වා දිසං වජති  ච්ඡති කමති

අභික්කමති. භූරිපඤ්යඤොති භූරිපඤ්යඤො මොපඤ්යඤො තික්ඛපඤ්යඤො
පුථුපඤ්යඤො ොසපඤ්යඤොජවනපඤ්යඤොනිබ්යබධිකපඤ්යඤො. භූරිවුධමච්චති
පථවී. භ වා තාය පථවිසමාය පඤ්ඤාය විපුලාය විත්ථතාය
සමන්නා යතොති–යංයංදිසංවජති භූරිපඤ්යඤො. 

සය නය යනවනය ොහමස්මීතියසොයයනබුද්යධො යතනයතයනව
නයතො තන්නින්යනො තප්යපොයණො තප්පබ්භායරො තදධිමුත්යතො
තදධිපයතයයයොති – ස යතන යතයනව නයතොෙමස්ම. යතනාෙ යථයරො
පිඞ්ගියයො– 

‘‘සද්ධා චපීතිචමයනොසතිච, නායපන්තියම ය ොතමසාසනම්ො; 
යංයංදිසංවජතිභූරිපඤ්යඤො, සයතනයතයනවනයතොෙමස්මී’’ති. 

115. 

ජිණ්ණස්ස යම දුබ්බ ථාමකස්ස, ය යනව කායෙො න පය ති

 ත්ථ; 

සඞ්කප්පෙන් ාෙ වජාමි නිච්චං, මයනො හි යම බ්රාහ්මණ ය න

යුත්ය ො. 

ජිණ්ණස්ස යම දුබ්බ ථාමකස්සාති ජිණ්ණස්ස වුධමඩ්ඪස්ස මෙල්ලකස්ස

අද්ධ තස්ස වයයොඅනුප්පත්තස්ස. දුබ්බ ථාමකස්සාති දුබ්බලථාමකස්ස
අප්පථාමකස්ස පරිත්තථාමකස්සාති–ජිණ්ණස්සයමදුබ්බලථාමකස්ස. 
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ය යනව කායෙොනපය ති ත්ථාතිකායයො යයනබුද්යධො යතනන
පයලතිනවජතින  ච්ඡතිනාතික්කමතීති – යතයනවකායයොනපයලති
තත්ථ. 

සඞ්කප්පෙන් ාෙ වජාමිනිච්චන්තිසඞ්කප්ප මයනන විතක්ක මයනන
ඤාණ මයනන පඤ්ඤා මයනන බුද්ධි මයනන වජාම  ච්ඡාම
අතික්කමාමීති– සඞ්කප්පයන්තායවජාමනිච්චං. 

මයනො හි යම බ්රාහ්මණ ය න යුත්ය ොති. මයනොති යං චිත්තං මයනො

මානසං…යප.…තජ්ජාමයනොවිඤ්ඤාණධාතු. මයනොහියමබ්රාහ්මණය න

යුත්ය ොතිමයනොයයනබුද්යධොයතන යුත්යතො පයුත්යතොසංයුත්යතොති –
මයනොහියමබ්රාේමණයතනයුත්යතො.යතනාෙයථයරො පිඞ්ගියයො– 

‘‘ජිණ්ණස්ස යම දුබ්බලථාමකස්ස, යතයනව කායයො න පයලති
තත්ථ; 
සඞ්කප්පයන්තාය වජාම නිච්චං, මයනො හි යම බ්රාේමණ යතන 
යුත්යතො’’ති. 

116. 

පඞ්යකසොයනොපරිඵන්දමායනො, දීපාදීපංඋපල් විං;  

අථද්දසාසිංසම්බුද්ෙං, ඔ තිණ්ණමනාසවං. 

පඞ්යක සොයනො පරිඵන්දමායනොති. පඞ්යක සොයනොති කාමපඞ්යක
කාමකද්දයම කාමකියලයස කාමබළියස කාමපරිළායෙ කාමපලයබොයධ
යසමායනො සයමායනො වසමායනො ආවසමායනො පරිවසමායනො 
[අවයසමායනො පරියසමායනො (සයා.)] ති – පඞ්යක සයායනො. 

පරිඵන්දමායනොති තණ්ොඵන්දනාය ඵන්දමායනො, දිට්ඨිඵන්දනාය
ඵන්දමායනො, කියලසඵන්දනාය ඵන්දමායනො, පයයො ඵන්දනාය
ඵන්දමායනො, විපාකඵන්දනාය ඵන්දමායනො, මයනොදුච්චරිතඵන්දනාය 
ඵන්දමායනො, රත්යතොරාය නඵන්දමායනො, දුට්යඨොයදොයසනඵන්දමායනො, 
මූළ්යෙො යමොයෙන ඵන්දමායනො, විනිබන්යධො මායනන ඵන්දමායනො, 
පරාමට්යඨොදිට්ඨියාඵන්දමායනො, වික්යඛප යතොඋද්ධච්යචනඵන්දමායනො, 
අනිට්ඨඞ් යතො විචිකිච්ඡාය ඵන්දමායනො, ථාම යතො අනුසයයහි
ඵන්දමායනො, ලායභන ඵන්දමායනො, අලායභන ඵන්දමායනො, යයසන
ඵන්දමායනො, අයයසන ඵන්දමායනො, පසංසාය ඵන්දමායනො, නින්දාය
ඵන්දමායනො, සුයඛන ඵන්දමායනො, දුක්යඛන ඵන්දමායනො, ජාතියා
ඵන්දමායනො, ජරාය ඵන්දමායනො, බයාධිනා ඵන්දමායනො, මරයණන 
ඵන්දමායනො, යසොකපරියදවදුක්ඛයදොමනස්සුපායායසහි ඵන්දමායනො, 
යනරයියකන දුක්යඛන ඵන්දමායනො, තිරච්ඡානයයොනියකන දුක්යඛන
ඵන්දමායනො, යපත්තිවිසයියකන දුක්යඛන ඵන්දමායනො, මානුසියකන
දුක්යඛන…යප.…  බ්යභොක්කන්තිමූලයකන දුක්යඛන… 
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 බ්භට්ඨිතිමූලයකන දුක්යඛන…  බ්භවුධමට්ඨානමූලයකන දුක්යඛන…
ජාතස්සූපනිබන්ධයකන දුක්යඛන… ජාතස්ස පරායධයයයකන දුක්යඛන…
අත්තූපක්කයමන දුක්යඛන… පරූපක්කයමන දුක්යඛන…
සඞ්ඛාරදුක්යඛන… විපරිණාමදුක්යඛන… චක්ඛුයරොය න දුක්යඛන…
යසොතයරොය න දුක්යඛන… ඝානයරොය න දුක්යඛන… ජිව්ොයරොය න
දුක්යඛන… කායයරොය න දුක්යඛන… සීසයරොය න දුක්යඛන…
කණ්ණයරොය න දුක්යඛන… මුඛයරොය න දුක්යඛන… දන්තයරොය න
දුක්යඛන… ඔට්ඨයරොය න දුක්යඛන… කායසන… සායසන…
පිනායසන… ඩායෙන [දායෙන (ක.) මොනි. 11] … ජයරන… 
කුච්ඡියරොය න… මුච්ඡාය… පක්ඛන්දිකාය… සූලාය… විසූචිකාය…
කුට්යඨන…  ණ්යඩන… කිලායසන… යසොයසන… අපමායරන … 
දද්දුයා… කණ්ඩුයා… කච්ඡයා… රඛසාය… විතච්ඡිකාය…
යලොහිතපිත්යතන [යලොහියතන. පිත්යතන (සයා. ක.)] … මධුයමයෙන…
අංසාය… පිළකාය… භ න්දයලන [භ න්දලාය (සයා.)] … 
පිත්තසමුට්ඨායනන ආබායධන… යසම්ෙසමුට්ඨායනන ආබායධන… 
වාතසමුට්ඨායනන ආබායධන… සන්නිපාතියකන ආබායධන…
උතුපරිණාමයජන ආබායධන… විසමපරිොරයජන ආබායධන…
ඔපක්කමයකන ආබායධන… කම්මවිපාකයජන ආබායධන… සීයතන…
උණ්යෙන… ජිඝච්ඡාය … පිපාසාය… උච්චායරන… පස්සායවන…
ඩංසමකසවාතාතපසරීසපසම්ඵස්යසන දුක්යඛන… මාතුමරයණන
දුක්යඛන… පිතුමරයණන දුක්යඛන… පුත්තමරයණන දුක්යඛන… 
ධීතුමරයණන දුක්යඛන… ඤාතිබයසයනන දුක්යඛන… යභො බයසයනන
දුක්යඛන… යරො බයසයනන දුක්යඛන… සීලබයසයනන දුක්යඛන…
දිට්ඨිබයසයනන දුක්යඛන ඵන්දමායනො පරිඵන්දමායනො පයවධමායනො
සම්පයවධමායනොති–පඞ්යකසයායනොපරිඵන්දමායනො. 

දීපා දීපං උපල් වින්ති සත්ථාරයතො සත්ථාරං ධම්මක්ඛානයතො
ධම්මක්ඛානං  ණයතො  ණං දිට්ඨියා දිට්ඨිං පටිපදාය පටිපදං මග් යතො
මග් ංපල්ලවිංඋපල්ලවිංසම්පල්ලවින්ති–දීපාදීපංඋපල්ලවිං. 

අථද්දසාසිං සම්බුද්ෙන්ති. අථාති පදසන්ධි පදසංසග්ය ො පදපාරිපූරී
අක්ඛරසමවායයො බයඤ්ජනසිලට්ඨතා පදානුපුබ්බතායපතං – අථාති. 

අද්දසාසින්ති අද්දසං අද්දක්ඛිං අපස්සිං පටිවිජ්ඣිං. බුද්යෙොති යයො යසො
භ වාසයම්භූඅනාචරියයකො…යප.…සච්ඡිකා පඤ්ඤත්ති, යදිදංබුද්යධොති
–අථද්දසාසිංසම්බුද්ධං. 

ඔ තිණ්ණමනාසවන්ති. ඔ තිණ්ණන්ති භ වා කායමොඝං තිණ්යණො, 
භයවොඝං තිණ්යණො, දිට්යඨොඝං තිණ්යණො, අවිජ්යජොඝං තිණ්යණො, 
සබ්බසංසාරපථං තිණ්යණො උත්තිණ්යණො නිත්ථිණ්යණො අතික්කන්යතො
සමතික්කන්යතො වීතිවත්යතො, යසො වුධමත්ථවායසො චිණ්ණචරයණො…යප.…

ජාතිමරණසංසායරො, නත්ථිතස්සපුනබ්භයවොති–ඔඝතිණ්ණං. අනාසවන්ති
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චත්තායරොආසවා–කාමාසයවො, භවාසයවො, දිට්ඨාසයවො, අවිජ්ජාසයවො.යත
ආසවා බුද්ධස්ස භ වයතො පහීනා උච්ඡින්නමූලා තාලාවත්ථුකතා 
අනභාවංකතා ආයතිං අනුප්පාදධම්මා. තස්මා බුද්යධො අනාසවාති – 
ඔඝතිණ්ණමනාසවං.යතනාෙයථයරොපිඞ්ගියයො– 

‘‘පඞ්යකසයායනොපරිඵන්දමායනො, දීපාදීපංඋපල්ලවිං; 
අථද්දසාසිංසම්බුද්ධං, ඔඝතිණ්ණමනාසව’’න්ති. 

117. 

ෙථාඅහූවක්කලිමුත් සද්යෙො, භද්රාවුයෙොආළවියගො යමොච; 

එවයමව ත්වම්පි පමුඤ්චස්සු සද්ෙං, ගමිස්සසි ත්වං පිඞ්ගිෙ

මච්චුයෙෙයස්සපාරං. 

ෙථා අහූ වක්කලිමුත් සද්යෙො, භද්රාවුයෙොආළවියගො යමො චාතියථා 
වක්කලත්යථයරො [වක්කල (සයා.)] සද්යධො සද්ධා රුයකො 
සද්ධාපුබ්බඞ් යමො සද්ධාධිමුත්යතො සද්ධාධිපයතයයයො අරෙත්තප්පත්යතො, 
යථා භද්රාවුධමයධො යථයරො සද්යධො සද්ධා රුයකො සද්ධාපුබ්බඞ් යමො
සද්ධාධිමුත්යතො සද්ධාධිපයතයයයො අරෙත්තප්පත්යතො, යථා
ආළවිය ොතයමො යථයරො සද්යධො සද්ධා රුයකො සද්ධාපුබ්බඞ් යමො
සද්ධාධිමුත්යතොසද්ධාධිපයතයයයො අරෙත්තප්පත්යතොති–යථාඅහූවක්කල
මුත්තසද්යධොභද්රාවුධමයධොආළවිය ොතයමොච. 

එවයමවත්වම්පි පමුඤ්චස්සු සද්ෙන්ති එවයමවත්වං සද්ධං මුඤ්චස්සු
පමුඤ්චස්සු සම්පමුඤ්චස්සු අධිමුඤ්චස්සු ඔකප්යපහි. ‘‘සබ්යබ සඞ්ඛාරා
අනිච්චා’’ති සද්ධං මුඤ්චස්සු පමුඤ්චස්සු සම්පමුඤ්චස්සු අධිමුඤ්චස්සු
ඔකප්යපහි. ‘‘සබ්යබ සඞ්ඛාරා දුක්ඛා’’ති…යප.… ‘‘සබ්යබ ධම්මා
අනත්තා’’ති සද්ධං මුඤ්චස්සු පමුඤ්චස්සු සම්පමුඤ්චස්සු අධිමුඤ්චස්සු
ඔකප්යපහි…‘‘යංකිඤ්චිසමුදයධම්මංසබ්බංතංනියරොධධම්ම’’න්ති සද්ධං
මුඤ්චස්සුපමුඤ්චස්සු, සම්පමුඤ්චස්සුඅධිමුඤ්චස්සුඔකප්යපහීති– එවයමව
ත්වම්පිපමුඤ්චස්සුසද්ධං. 

ගමිස්සසිත්වං පිඞ්ගිෙමච්චුයෙෙයස්ස පාරන්තිමච්චුයධයයං වුධමච්චන්ති
කියලසා ච ඛන්ධා ච අභිසඞ්ඛාරා ච. මච්චුයධයයස්ස පාරං වුධමච්චති අමතං
නිබ්බානං, යයො යසො සබ්බසඞ්ඛාරසමයථො සබ්බූපධිපටිනිස්සග්ය ො

තණ්ෙක්ඛයයො විරාය ො නියරොයධො නිබ්බානං. ගමිස්සසි ත්වං පිඞ්ගිෙ

මච්චුයෙෙයස්ස පාරන්ති ත්වං පාරං  මස්සසි, පාරං අධි මස්සසි, පාරං
ඵස්සිස්සසි, පාරංසච්ඡිකරිස්සසීති–  මස්සසිත්වංපිඞ්ගියමච්චුයධයයස්ස
පාරං.යතනාෙභ වා– 

‘‘යථාඅහූවක්කලමුත්තසද්යධො, භද්රාවුධමයධොආළවිය ොතයමොච; 
එවයමවත්වම්පිපමුඤ්චස්සුසද්ධං, 
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 මස්සසි ත්වංපිඞ්ගියමච්චුයධයයස්ස පාර’’න්ති. 

118. 

එසභියෙයොපසීදාමි, සුත්වානමුනියනො වයචො; 

විවටච්ඡයදො [විවටච්ඡදයනො(ක.)සද්දනීතිපදමාලාඔයලොයකතබ්බා] 

සම්බුද්යෙො, අඛිය ොපටිභානවා [පටිභාණවා (සයා.)] . 

එස භියෙයො පසීදාමීතිඑසභියයයො පසීදාම, භියයයො භියයයො සද්දොම, 
භියයයොභියයයොඔකප්යපම, භියයයොභියයයො අධිමුච්චාම; ‘‘සබ්යබසඞ්ඛාරා
අනිච්චා’’ති භියයයො භියයයො පසීදාම, භියයයො භියයයො සද්දොම, භියයයො
භියයයො ඔකප්යපම, භියයයො භියයයො අධිමුච්චාම; ‘‘සබ්යබ සඞ්ඛාරා
දුක්ඛා’’ති භියයයො භියයයො පසීදාම…යප.… ‘‘සබ්යබ ධම්මා අනත්තා’’ති
භියයයො භියයයො පසීදාම…යප.… ‘‘යං කිඤ්චි සමුදයධම්මං සබ්බං තං
නියරොධධම්ම’’න්ති භියයයො භියයයො පසීදාම, භියයයො භියයයො සද්දොම, 
භියයයො භියයයො ඔකප්යපම, භියයයො භියයයො අධිමුච්චාමීති – එස භියයයො
පසීදාම. 

සුත්වාන මුනියනො වයචොති. මුනීති යමොනං වුධමච්චති ඤාණං…යප.…

සඞ් ජාලමතිච්ච යසො මුනි. සුත්වාන මුනියනො වයචොති තුය්ෙං වචනං
බයප්පථං යදසනං අනුසාසනං අනුසිට්ඨං සුත්වාන උග් යෙත්වාන
උපධාරයිත්වානඋපලක්ඛයිත්වානාති–සුත්වාන මුනියනොවයචො. 

විවටච්ඡයදො සම්බුද්යෙොති. ඡදනන්ති පඤ්ච ඡදනානි – තණ්ොඡදනං, 
දිට්ඨිඡදනං, කියලසඡදනං, දුච්චරිතඡදනං, අවිජ්ජාඡදනං. තානි ඡදනානි
බුද්ධස්ස භ වයතො විවටානි විද්ධංසිතානි සමුග්ඝාටිතානි පහීනානි
සමුච්ඡින්නානි වූපසන්තානි පටිප්පස්සද්ධානි අභබ්බුප්පත්තිකානි

ඤාණග්ගිනා දඩ්ඪානි. තස්මා බුද්යධො විවටච්ඡයදො. බුද්යෙොති යයො යසො
භ වා…යප.… සච්ඡිකා පඤ්ඤත්ති, යදිදං බුද්යධොති – විවටච්ඡයදො
සම්බුද්යධො. 

අඛිය ොපටිභානවාති. අඛිය ොතිරාය ොඛියලො, යදොයසොඛියලො, යමොයෙො
ඛියලො, යකොයධොඛියලො, උපනායෙො…යප.… සබ්බාකුසලාභිසඞ්ඛාරාඛිලා.
යත ඛිලා බුද්ධස්ස භ වයතො පහීනා උච්ඡින්නමූලා තාලාවත්ථුකතා
අනභාවංකතාආයතිංඅනුප්පාදධම්මා.තස්මා බුද්යධොඅඛියලො. 

පටිභානවාති තයයො පටිභානවන්යතො – පරියත්ති පටිභානවා, 
පරිපුච්ඡාපටිභානවා, අධි මපටිභානවා. කතයමො පරියත්තිපටිභානවා? 
ඉයධකච්චස්ස බුද්ධවචනං [පකතියා (ක.)] පරියාපුතං [පරියාපුටං (සයා.
ක.)] යෙොති සුත්තං ය යයං යවයයාකරණං  ාථා උදානං ඉතිවුධමත්තකං
ජාතකං අබ්භුතධම්මං යවදල්ලං. තස්ස පරියත්තිං නිස්සාය පටිභාති 
[පටිභායති (ක.)] – අයංපරියත්තිපටිභානවා. 



ඛුද්දකනිකායය චූළනිද්යදසපාළි පාරායනවග්ය ො 
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කතයමොපරිපුච්ඡාපටිභානවා? ඉයධකච්යචොපරිපුච්ඡිතායෙොතිඅත්යථච 
ඤායයචලක්ඛයණචකාරයණචඨානාඨායනච.තස්සපරිපුච්ඡංනිස්සාය
පටිභාති–අයං පරිපුච්ඡාපටිභානවා. 

කතයමො අධි මපටිභානවා? ඉයධකච්චස්සඅධි තා යෙොන්තිචත්තායරො
සතිපට්ඨානා, චත්තායරො සම්මප්පධානා, චත්තායරො ඉද්ධිපාදා, 
පඤ්චින්ද්රියානි, පඤ්ච බලානි, සත්ත යබොජ්ඣඞ් ා, අරියයො අට්ඨඞ්ගියකො
මග්ය ො, චත්තායරො අරියමග් ා, චත්තාරි සාමඤ්ඤඵලානි, චතස්යසො
පටිසම්භිදායයො, ඡඅභිඤ්ඤායයො. තස්සඅත්යථොඤායතො, ධම්යමොඤායතො, 
නිරුත්තිඤාතා. අත්යථඤායත අත්යථො පටිභාති, ධම්යමඤායතධම්යමො
පටිභාති, නිරුත්තියා ඤාතාය නිරුත්ති පටිභාති. ඉයමසු තීසු ඤායණසු
ඤාණං පටිභානපටිසම්භිදා. භ වා ඉමාය පටිභානපටිසම්භිදාය උයපයතො
සමුයපයතො උපා යතො සමුපා යතො උපපන්යනො සමුපපන්යනො
සමන්නා යතො.තස්මාබුද්යධොපටිභානවා.යස්ස පරියත්තිනත්ථි, පරිපුච්ඡා
නත්ථි, අධි යමො නත්ථි, කිං තස්ස පටිභායිස්සතීති – අඛියලො පටිභානවා. 
යතනාෙයථයරොපිඞ්ගියයො– 

‘‘එසභියයයොපසීදාම, සුත්වානමුනියනොවයචො; 
විවටච්ඡයදොසම්බුද්යධො, අඛියලොපටිභානවා’’ති. 
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අධියදයව [අතියදයව (ක.)] අභිඤ්ඤාෙ, සබ්බං යවදි පයරොපරං 

[පයරොවරං(සී.අට්ඨ.)] ; 

පඤ්හානන් කයරොසත්ථා, කඞ්ඛීනං පටිජාන ං. 

අධියදයව අභිඤ්ඤාොති. යදවාති තයයො යදවා – සම්මුතියදවා 
[සම්මභියදවා (සයා.)], උපපත්තියදවා, විසුද්ධියදවා. කතයම සම්මුතියදවා? 
සම්මුතියදවා වුධමච්චන්ති රාජායනො [කතයම සම්මතියදවා රාජායනො (සයා.) 
එවමුපරිපි] ච රාජකුමායරො ච යදවියයො ච. ඉයම වුධමච්චන්ති සම්මුතියදවා.
කතයම උපපත්තියදවා? උපපත්තියදවා වුධමච්චන්ති චාතුමොරාජිකා යදවා
තාවතිංසායදවා…යප.… බ්රේමකායිකායදවා, යයචයදවාතදුත්තරි.ඉයම
වුධමච්චන්ති උපපත්තියදවා. කතයම විසුද්ධියදවා? විසුද්ධියදවා වුධමච්චන්ති
තථා තාතථා තසාවකාඅරෙන්යතොඛීණාසවා, යය චපච්යචකසම්බුද්ධා.
ඉයම වුධමච්චන්ති විසුද්ධියදවා. භ වා සම්මුතියදයව අධියදවාති අභිඤ්ඤාය
උපපත්තියදයවඅධියදවාතිඅභිඤ්ඤාය, විසුද්ධියදයවඅධියදවාති අභිඤ්ඤාය
ජානිත්වා තුලයිත්වා තීරයිත්වා විභාවයිත්වා විභූතං කත්වාති – අධියදයව
අභිඤ්ඤාය. 

සබ්බං යවදිපයරොපරන්තිභ වාඅත්තයනොචපයරසඤ්චඅධියදවකයර
ධම්යම යවදි අඤ්ඤාසි අඵස්සි පටිවිජ්ඣි. කතයම අත්තයනො අධියදවකරා
ධම්මා? සම්මාපටිපදා අනුයලොමපටිපදා අපච්චනීකපටිපදා අන්වත්ථපටිපදා
ධම්මානුධම්මපටිපදා සීයලසු පරිපූරකාරිතා ඉන්ද්රියයසු ගුත්තද්වාරතා
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යභොජයන මත්තඤ්ඤුතා ජා රියානුයයොය ො සතිසම්පජඤ්ඤං චත්තායරො
සතිපට්ඨානා…යප.… අරියයො අට්ඨඞ්ගියකො මග්ය ො. ඉයම වුධමච්චන්ති
අත්තයනොඅධියදවකරාධම්මා. 

කතයම පයරසං අධියදවකරා ධම්මා? සම්මාපටිපදා…යප.… අරියයො 
අට්ඨඞ්ගියකො මග්ය ො. ඉයම වුධමච්චන්ති පයරසං අධියදවකරා ධම්මා. එවං
භ වාඅත්තයනොච පයරසඤ්චඅධියදවකයරධම්යමයවදිඅඤ්ඤාසිඅඵස්සි
පටිවිජ්ඣීති–සබ්බංයවදි පයරොපරං. 

පඤ්හානන් කයරො සත්ථාති භ වා පාරායනිකපඤ්ොනං අන්තකයරො
පරියන්තකයරො පරිච්යඡදකයරො පරිවටුමකයරො; සභියපඤ්ොනං 
[පරිසපඤ්ොනං(සයා.), පිඞ්ගියපඤ්ොනං(ක.)] අන්තකයරො පරියන්තකයරො
පරිච්යඡදකයරො පරිවටුමකයරො; සක්කපඤ්ොනං…යප.…
සුයාමපඤ්ොනං… භික්ඛුපඤ්ොනං… භික්ඛුනීපඤ්ොනං…
උපාසකපඤ්ොනං… උපාසිකාපඤ්ොනං… රාජපඤ්ොනං… 
ඛත්තියපඤ්ොනං… බ්රාේමණපඤ්ොනං… යවස්සපඤ්ොනං…
සුද්දපඤ්ොනං… යදවපඤ්ොනං… බ්රේමපඤ්ොනං අන්තකයරො
පරියන්තකයරො පරිච්යඡදකයරො පරිවටුමකයරොති – පඤ්ොනන්තකයරො. 

සත්ථාතිභ වාසත්ථවායෙො.යථාසත්ථවායෙො සත්යථකන්තාරංතායරති, 
යචොරකන්තාරං තායරති, වාළකන්තාරං තායරති, දුබ්භික්ඛකන්තාරං
තායරති, නිරුදකකන්තාරං තායරති උත්තායරති නිත්ථායරති [නිත්තායරති
(සයා. ක.)] පතායරති, යඛමන්තභූමං සම්පායපති; එවයමව භ වා
සත්ථවායෙො සත්යත කන්තාරං තායරති, ජාතිකන්තාරං තායරති, 
ජරාකන්තාරං…යප.… බයාධිකන්තාරං… මරණකන්තාරං… 
යසොකපරියදවදුක්ඛයදොමනස්සුපායාසකන්තාරං තායරති, රා කන්තාරං
තායරති, යදොසකන්තාරං… යමොෙකන්තාරං… මානකන්තාරං…
දිට්ඨිකන්තාරං… කියලසකන්තාරං… දුච්චරිතකන්තාරං තායරති, 
රා  ෙනං තායරති, යදොස ෙනං තායරති, යමොෙ ෙනං… දිට්ඨි ෙනං…
කියලස ෙනං… දුච්චරිත ෙනං තායරති උත්තායරති නිත්ථායරති
පතායරති; යඛමන්තං අමතං නිබ්බානං සම්පායපතීති – එවම්පි භ වා
සත්ථවායෙො. 

අථ වා, භ වා යනතා වියනතා අනුයනතා පඤ්ඤයපතා නිජ්ඣායපතා
යපක්ඛතා පසායදතාති, එවං භ වා සත්ථවායෙො. අථ වා, භ වා
අනුප්පන්නස්ස මග් ස්සඋප්පායදතා, අසඤ්ජාතස්සමග් ස්ස සඤ්ජයනතා, 
අනක්ඛාතස්ස මග් ස්ස අක්ඛාතා, මග් ඤ්ඤූ මග් විදූ මග් යකොවියදො
මග් ානු ාචපනඑතරහිසාවකාවිෙරන්තිපච්ඡාසමන්නා තාති, එවම්පි
භ වාසත්ථවායෙොති–පඤ්ොනන්තකයරොසත්ථා. 

කඞ්ඛීනං පටිජාන න්තිසකඞ්ඛා ආ න්ත්වානික්කඞ්ඛා සම්පජ්ජන්ති, 
සල්යලඛා ආ න්ත්වා නිල්යලඛා සම්පජ්ජන්ති, සද්යවළ්ෙකා ආ න්ත්වා
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නිද්යවළෙකා සම්පජ්ජන්ති, සවිචිකිච්ඡා ආ න්ත්වා නිබ්බිචිකිච්ඡා
සම්පජ්ජන්ති, සරා ාආ න්ත්වාවීතරා ා සම්පජ්ජන්ති, සයදොසාආ න්ත්වා
වීතයදොසා සම්පජ්ජන්ති, සයමොො ආ න්ත්වා වීතයමොො සම්පජ්ජන්ති, 
සකියලසාආ න්ත්වානික්කියලසාසම්පජ්ජන්තීති– කඞ්ඛීනංපටිජානතං.
යතනාෙයථයරොපිඞ්ගියයො– 

‘‘අධියදයව අභිඤ්ඤාය, සබ්බංයවදිපයරොපරං; 
පඤ්ොනන්තකයරොසත්ථා, කඞ්ඛීනංපටිජානත’’න්ති. 

120. 

අසංහීරංඅසංකුප්පං, ෙස්ස නත්ථිඋපමාක්වචි;  

අද්ො ගමිස්සාමි න යමත්ථ කඞ්ඛා, එවං මං ොයරහි

අධිමුත් චිත් ං. 

අසංහීරං අසංකුප්පන්ති අසංහීරං වුධමච්චති අමතං නිබ්බානං. යයො යසො
සබ්බසඞ්ඛාරසමයථො සබ්බූපධිපටිනිස්සග්ය ො තණ්ෙක්ඛයයො විරාය ො

නියරොයධොනිබ්බානං. අසංහීරන්තිරාය නයදොයසනයමොයෙන යකොයධන
උපනායෙනමක්යඛනපළායසනඉස්සායමච්ඡරියයනමායායසායඨයයයන
ථම්යභන සාරම්යභන මායනන අතිමායනන මයදන පමායදන
සබ්බකියලයසහි සබ්බදුච්චරියතහි සබ්බපරිළායෙහි සබ්බාසයවහි
සබ්බදරයථහි සබ්බසන්තායපහි සබ්බාකුසලාභිසඞ්ඛායරහි අසංොරියං
නිබ්බානංනිච්චංධුවංසස්සතංඅවිපරිණාමධම්මන්ති–අසංහීරං. 

අසංකුප්පන්ති අසංකුප්පං වුධමච්චති අමතං නිබ්බානං. යයො යසො
සබ්බසඞ්ඛාරසමයථො…යප.… නියරොයධො නිබ්බානං. නිබ්බානස්ස [යස්ස
(සයා.)] න උප්පායදො පඤ්ඤායති, වයයො නත්ථි, න තස්ස අඤ්ඤථත්තං 
[තස්ස අඤ්ඤදත්ථු (සයා.)] පඤ්ඤායති. නිබ්බානං නිච්චං ධුවං සස්සතං
අවිපරිණාමධම්මන්ති–අසංහීරංඅසංකුප්පං. 

ෙස්ස නත්ථි උපමා ක්වචීති. ෙස්සාති නිබ්බානස්ස. නත්ථි උපමාති
උපමානත්ථි, උපනිධානත්ථි, සදිසංනත්ථි, පටිභාය ොනත්ථි, නසතින

සංවිජ්ජතිනුපලබ්භති. ක්වචීති ක්වචිකිම්හිචි කත්ථචිඅජ්ඣත්තංවාබහිද්ධා
වාඅජ්ඣත්තබහිද්ධාවාති– යස්සනත්ථිඋපමාක්වචි. 

අද්ො ගමිස්සාමි න යමත්ථ කඞ්ඛාති. අද්ොති එකංසවචනං
නිස්සංසයවචනං නික්කඞ්ඛවචනං අද්යවජ්ඣවචනං අද්යවළ්ෙකවචනං
නියයො වචනං අපණ්ණකවචනං අවිරද්ධවචනං අවත්ථාපනවචනයමතං –

අද්ධාති. ගමිස්සාමීති මස්සාම අධි මස්සාමඵස්සිස්සාමසච්ඡිකරිස්සාමීති–

අද්ධා  මස්සාම. න යමත්ථ කඞ්ඛාති. එත්ථාති නිබ්බායන කඞ්ඛා නත්ථි, 
විචිකිච්ඡානත්ථි, ද්යවළ්ෙකංනත්ථි, සංසයයොනත්ථි, නසතින සංවිජ්ජති
නුපලබ්භති, පහීයනො සමුච්ඡින්යනො වූපසන්යතො පටිප්පස්සද්යධො 
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අභබ්බුප්පත්තියකො ඤාණග්ගිනා දඩ්යඪොති – අද්ධා  මස්සාම න යමත්ථ
කඞ්ඛා. 

එවං මං ොයරහි අධිමුත් චිත් න්ති. එවං මං ොයරහීති එවං මං

උපලක්යඛහි. අධිමුත් චිත් න්ති නිබ්බානනින්නං නිබ්බානයපොණං 
නිබ්බානපබ්භාරං නිබ්බානාධිමුත්තන්ති – එවං මං ධායරහි
අධිමුත්තචිත්තන්ති. යතනාෙයථයරොපිඞ්ගියයො– 

‘‘අසංහීරංඅසංකුප්පං, යස්සනත්ථිඋපමාක්වචි; 
අද්ධා  මස්සාම න යමත්ථ කඞ්ඛා, එවං මං ධායරහි 
අධිමුත්තචිත්ත’’න්ති. 

පාරායනානුගීති ාථානිද්යදයසොඅට්ඨාරසයමො. 

පාරායනවග්ය ොසමත්යතො. 
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ඛග්ගවිසාණසුත්ය ො 

ඛග්ගවිසාණසුත් නිද්යදයසො 

පඨමවග්ය ො 
121. 

සබ්යබසු භූය සුනිොෙදණ්ඩං, අවියහ ෙංඅඤ්ඤ රම්පිය සං; 

න පුත් මිච්යඡෙය කුය ො සහාෙං, එයකො චයර 

ඛග්ගවිසාණකප්යපො. 

සබ්යබසුභූය සු නිොෙදණ්ඩන්ති. සබ්යබසූතිසබ්යබනසබ්බංසබ්බථා

සබ්බං අයසසං නිස්යසසං පරියාදියනවචනයමතං – සබ්යබසූති. භූය සූති

භූතා වුධමච්චන්ති තසා ච ථාවරා ච.  සාති යයසං තසිතතණ්ො අප්පහීනා, 
යයසඤ්ච භයයභරවා අප්පහීනා. කිංකාරණා වුධමච්චන්ති තසා? යත තසන්ති
උත්තසන්ති පරිතසන්ති භාසන්ති සන්තාසං ආපජ්ජන්ති, තංකාරණා

වුධමච්චන්තිතසා. ථාවරාතියයසංතසිතතණ්ොපහීනා, යයසඤ්චභයයභරවා
පහීනා. කිංකාරණා වුධමච්චන්ති ථාවරා? යත න තසන්ති න උත්තසන්ති න
පරිතසන්ති න භායන්ති න සන්තාසං ආපජ්ජන්ති, තංකාරණා වුධමච්චන්ති

ථාවරා. දණ්ඩන්තිතයයො දණ්ඩා–කායදණ්යඩොවචීදණ්යඩොමයනොදණ්යඩො.
තිවිධං කායදුච්චරිතං කායදණ්යඩො, චතුබ්බිධං වචීදුච්චරිතං වචීදණ්යඩො, 

තිවිධං මයනොදුච්චරිතං මයනොදණ්යඩො. සබ්යබසු භූය සුනිොෙ දණ්ඩන්ති
සබ්යබසුභූයතසුදණ්ඩංනිධාය නිදහිත්වා. 

අවියහ ෙං අඤ්ඤ රම්පි ය සන්ති එකයමකම්පි සත්තං පාණිනා වා
යලඩ්ඩුනා වා දණ්යඩන වා සත්යථන වා අන්දුයා [අරුයා (සයා.), අද්දුයා 
(ක.)] වා රජ්ජුයා වා අවියෙඨයන්යතො, සබ්යබපි සත්යත පාණිනා වා
යලඩ්ඩුනා වා දණ්යඩන වා සත්යථන වා අන්දුයා වා රජ්ජුයා වා
අවියෙඨයන්යතොති–අවියෙඨයං අඤ්ඤතරම්පියතසං. 

න පුත් මිච්යඡෙය කුය ො සහාෙන්ති. නාති පටික්යඛයපො; පුත් ාති 
චත්තායරො පුත්තා – අත්රයජො පුත්යතො, යඛත්තයජො පුත්යතො, දින්නයකො

පුත්යතො, අන්යතවාසියකොපුත්යතො. සහාෙන්තිසොයාවුධමච්චන්තියයහිසෙ 
ආ මනංඵාසු,  මනංඵාසු,  මනා මනංඵාසු, ඨානංඵාසු, නිසජ්ජනංඵාසු, 
සයනං [නිපජ්ජනං(සයා.)] ඵාසු, ආලපනංඵාසු, සල්ලපනංඵාසු, උල්ලපනං 

ඵාසු, සමුල්ලපනංඵාසු. නපුත් මිච්යඡෙය කුය ො සහාෙන්තිපුත්තම්පින 
ඉච්යඡයය න සාදියයයය න පත්ථයයයය න පිෙයයයය නාභිජප්යපයය, 
කුයතො මත්තං වා සන්දිට්ඨං වා සම්භත්තං වා සොයං වා ඉච්යඡයය 
[ඉච්ඡිස්සති (සයා.) එවමීදියසසු පයදසු අනා තවිභත්තියා] සාදියයයය
පත්ථයයයයපිෙයයයයඅභිජප්යපයයාති–නපුත්තමච්යඡයයකුයතො සොයං. 

එයකො චයර ඛග්ගවිසාණකප්යපොති. එයකොති යසො පච්යචකසම්බුද්යධො
පබ්බජ්ජාසඞ්ඛායතනඑයකො, අදුතියට්යඨනඑයකො, තණ්ොයපොනට්යඨන 
[තණ්ොපොනට්යඨන (සයා.) මොනි. 191] එයකො, එකන්තවීතරාය ොති
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එයකො, එකන්තවීතයදොයසොති එයකො, එකන්තවීතයමොයෙොති එයකො, 
එකන්තනික්කියලයසොති එයකො, එකායනමග් ං  යතොති එයකො, එයකො 
අනුත්තරංපච්යචකසම්යබොධිංඅභිසම්බුද්යධොතිඑයකො. 

කථං යසො පච්යචකසම්බුද්යධො පබ්බජ්ජාසඞ්ඛායතන එයකො? යසො
පච්යචකසම්බුද්යධො සබ්බං ඝරාවාසපලයබොධං ඡින්දිත්වා 
පුත්තදාරපලයබොධංඡින්දිත්වාඤාතිපලයබොධංඡින්දිත්වාසන්නිධිපලයබොධං 
ඡින්දිත්වා යකසමස්සුං ඔොයරත්වා කාසායානි වත්ථානි අච්ඡායදත්වා
අ ාරස්මා අන ාරියංපබ්බජිත්වාඅකිඤ්චනභාවංඋප න්ත්වාඑයකොචරති
විෙරති ඉරියති වත්යතති පායලති යයපති යායපතීති – එවං යසො
පච්යචකසම්බුද්යධොපබ්බජ්ජාසඞ්ඛායතනඑයකො. 

කථං යසො පච්යචකසම්බුද්යධො අදුතියට්යඨන එයකො? යසො එවං
පබ්බජියතො සමායනො එයකො අරඤ්ඤවනපත්ථානි පන්තානි යසනාසනානි
පටියසවති අප්පසද්දානි අප්පනිග්යඝොසානි විජනවාතානි
මනුස්සරාෙස්යසයයකානි පටිසල්ලානසාරුප්පානි. යසො එයකො  ච්ඡති, 
එයකො තිට්ඨති, එයකො නිසීදති, එයකො යසයයං කප්යපති, එයකො  ාමං
පිණ්ඩාය පවිසති, එයකො අභික්කමති, එයකො පටික්කමති, එයකො රයෙො
නිසීදති, එයකො චඞ්කමං අධිට්ඨාති, එයකො චරති විෙරති ඉරියති වත්යතති
පායලති යයපති යායපතීති – එවං යසො පච්යචකසම්බුද්යධො අදුතියට්යඨන
එයකො. 

කථං යසො පච්යචකසම්බුද්යධො තණ්ොය පොනට්යඨන එයකො? යසො
එවං එයකො අදුතියයො අප්පමත්යතො ආතාපී පහිතත්යතො විෙරන්යතො
මොපධානං පදෙන්යතො මාරං සයසනකං නමුචිං කණ්ෙං පමත්තබන්ධුං
විධයමත්වා ච තණ්ොජාලනිං විසරිතං විසත්තිකං පජහි වියනොයදසි
බයන්තීඅකාසිඅනභාවං යමසි. 

‘‘තණ්ොදුතියයො පුරියසො, දීඝමද්ධානසංසරං; 
ඉත්ථභාවඤ්ඤථාභාවං, සංසාරංනාතිවත්තති. 

‘‘එතමාදීනවංඤත්වා, තණ්ෙංදුක්ඛස්සසම්භවං; 
වීතතණ්යෙොඅනාදායනො, සයතොභික්ඛුපරිබ්බයජ’’ති. 

එවං යසොපච්යචකසම්බුද්යධොතණ්ොය පොනට්යඨනඑයකො. 

කථං යසො පච්යචකසම්බුද්යධො එකන්තවීතරාය ොති එයකො? රා ස්ස 
පහීනත්තා එකන්තවීතරාය ොති එයකො, යදොසස්ස පහීනත්තා
එකන්තවීතයදොයසොති එයකො, යමොෙස්ස පහීනත්තා එකන්තවීතයමොයෙොති
එයකො, කියලසානං පහීනත්තා එකන්තනික්කියලයසොති එයකො. එවං යසො
පච්යචකසම්බුද්යධොඑකන්තවීතරාය ොතිඑයකො. 
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කථං යසො පච්යචකසම්බුද්යධො එකායනමග් ං  යතොති එයකො? 
එකායනමග්ය ො වුධමච්චතිචත්තායරොසතිපට්ඨානා, චත්තායරොසම්මප්පධානා, 
චත්තායරො ඉද්ධිපාදා, පඤ්චින්ද්රියානි, පඤ්ච බලානි, සත්ත යබොජ්ඣඞ් ා
අරියයොඅට්ඨඞ්ගියකො මග්ය ො. 

‘‘එකායනංජාතිඛයන්තදස්සී, මග් ංපජානාතිහිතානුකම්පී; 
එයතන මග්ය න තරිංසු පුබ්යබ, තරිස්සන්ති යය ච තරන්ති 
ඔඝ’’න්ති. 

එවංයසොපච්යචකසම්බුද්යධොඑකායනමග් ං යතොතිඑයකො. 

කථං යසො පච්යචකසම්බුද්යධො එයකො අනුත්තරං පච්යචකසම්යබොධිං 
අභිසම්බුද්යධොති එයකො? යබොධි වුධමච්චති චතූසු මග්ය සු ඤාණං. පඤ්ඤා
පඤ්ඤින්ද්රියං පඤ්ඤාබලං ධම්මවිචයසම්යබොජ්ඣඞ්ය ො වීමංසා විපස්සනා 
සම්මාදිට්ඨි. යසො පච්යචකසම්බුද්යධො මග් පච්යචකසම්බුද්යධො 
ඤාණපච්යචකසම්බුද්යධො ‘‘සබ්යබ සඞ්ඛාරා අනිච්චා’’ති බුජ්ඣි, ‘‘සබ්යබ
සඞ්ඛාරා දුක්ඛා’’ති බුජ්ඣි, ‘‘සබ්යබ ධම්මා අනත්තා’’ති බුජ්ඣි, 
‘‘අවිජ්ජාපච්චයා සඞ්ඛාරා’’ති බුජ්ඣි, ‘‘සඞ්ඛාරපච්චයා විඤ්ඤාණ’’න්ති
බුජ්ඣි, ‘‘විඤ්ඤාණපච්චයා නාමරූප’’න්ති බුජ්ඣි, ‘‘නාමරූපපච්චයා
සළායතන’’න්ති බුජ්ඣි, ‘‘සළායතනපච්චයා ඵස්යසො’’ති බුජ්ඣි, 
‘‘ඵස්සපච්චයා යවදනා’’ති බුජ්ඣි, ‘‘යවදනාපච්චයා තණ්ො’’ති බුජ්ඣි, 
‘‘තණ්ොපච්චයාඋපාදාන’’න්තිබුජ්ඣි, ‘‘උපාදානපච්චයාභයවො’’තිබුජ්ඣි, 
‘‘භවපච්චයා ජාතී’’ති බුජ්ඣි, ‘‘ජාතිපච්චයා ජරාමරණ’’න්ති බුජ්ඣි; 
‘‘අවිජ්ජානියරොධා සඞ්ඛාරනියරොයධො’’ති බුජ්ඣි, ‘‘සඞ්ඛාරනියරොධා
විඤ්ඤාණනියරොයධො’’ති බුජ්ඣි, ‘‘විඤ්ඤාණනියරොධා 
නාමරූපනියරොයධො’’තිබුජ්ඣි, ‘‘නාමරූපනියරොධාසළායතනනියරොයධො’’ති
බුජ්ඣි, ‘‘සළායතනනියරොධා ඵස්සනියරොයධො’’ති බුජ්ඣි, ‘‘ඵස්සනියරොධා
යවදනානියරොයධො’’ති බුජ්ඣි, ‘‘යවදනානියරොධා තණ්ොනියරොයධො’’ති
බුජ්ඣි, ‘‘තණ්ොනියරොධා උපාදානනියරොයධො’’ති බුජ්ඣි, 
‘‘උපාදානනියරොධා භවනියරොයධො’’ති බුජ්ඣි, ‘‘භවනියරොධා
ජාතිනියරොයධො’’ති බුජ්ඣි, ‘‘ජාතිනියරොධා ජරාමරණනියරොයධො’’ති බුජ්ඣි; 
‘‘ඉදං දුක්ඛ’’න්ති බුජ්ඣි, ‘‘අයං දුක්ඛසමුදයයො’’ති බුජ්ඣි, ‘‘අයං
දුක්ඛනියරොයධො’’ති බුජ්ඣි, ‘‘අයං දුක්ඛනියරොධ ාමනී පටිපදා’’ති බුජ්ඣි; 
‘‘ඉයමආසවා’’තිබුජ්ඣි, ‘‘අයං ආසවසමුදයයො’’තිබුජ්ඣි…යප.… ‘‘අයං
ආසවනියරොධ ාමනී පටිපදා’’ති බුජ්ඣි; ‘‘ඉයම ධම්මා අභිඤ්යඤයයා’’ති
බුජ්ඣි, ‘‘ඉයම ධම්මා පොතබ්බා’’ති බුජ්ඣි, ‘‘ඉයම ධම්මා
සච්ඡිකාතබ්බා’’ති බුජ්ඣි, ‘‘ඉයම ධම්මා භායවතබ්බා’’ති බුජ්ඣි; ඡන්නං
ඵස්සායතනානං සමුදයඤ්ච අත්ථඞ් මඤ්ච අස්සාදඤ්ච ආදීනවඤ්ච 
නිස්සරණඤ්චබුජ්ඣි, පඤ්චන්නංඋපාදානක්ඛන්ධානංසමුදයඤ්ච…යප.…
නිස්සරණඤ්ච බුජ්ඣි, චතුන්නං මොභූතානං සමුදයඤ්ච අත්ථඞ් මඤ්ච
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අස්සාදඤ්ච ආදීනවඤ්ච නිස්සරණඤ්ච බුජ්ඣි, ‘‘යං කිඤ්චි සමුදයධම්මං
සබ්බංතංනියරොධධම්ම’’න්ති බුජ්ඣි. 

අථ වා, යං බුජ්ඣිතබ්බං අනුබුජ්ඣිතබ්බං පටිබුජ්ඣිතබ්බං 
සම්බුජ්ඣිතබ්බංඅධි න්තබ්බංඵස්සිතබ්බංසච්ඡිකාතබ්බං, සබ්බංතංයතන 
පච්යචකයබොධිඤායණන බුජ්ඣි අනුබුජ්ඣි පටිබුජ්ඣි සම්බුජ්ඣි අධි ච්ඡි
ඵස්යසසි සච්ඡාකාසීති එවං යසො පච්යචකසම්බුද්යධො එයකො අනුත්තරං
පච්යචකසම්යබොධිං අභිසම්බුද්යධොති–එයකො. 

චයරති අට්ඨ චරියායයො – ඉරියාපථචරියා, ආයතනචරියා, සතිචරියා, 
සමාධිචරියා, ඤාණචරියා, මග් චරියා, පත්තිචරියා, යලොකත්ථචරියා.
ඉරියාපථචරියාති චතූසු ඉරියාපයථසු. ආයතනචරියාති ඡසු 
අජ්ඣත්තිකබාහියරසු ආයතයනසු. සතිචරියාති චතූසු සතිපට්ඨායනසු.
සමාධිචරියාති චතූසු ඣායනසු. ඤාණචරියාති චතූසු අරියසච්යචසු.
මග් චරියාති චතූසු අරියමග්ය සු. පත්තිචරියාති චතූසු සාමඤ්ඤඵයලසු.
යලොකත්ථචරියාති තථා යතසු අරෙන්යතසු සම්මාසම්බුද්යධසු පයදසයතො
පච්යචකසම්බුද්යධසු පයදසයතො සාවයකසු. ඉරියාපථචරියා ච 
පණිධිසම්පන්නානං, ආයතනචරියාචඉන්ද්රියයසුගුත්තද්වාරානං, සතිචරියා 
චඅප්පමාදවිොරීනං, සමාධිචරියාච අධිචිත්තමනුයුත්තානං, ඤාණචරියා ච
බුද්ධිසම්පන්නානං, මග් චරියා ච සම්මාපටිපන්නානං, පත්තිචරියා ච
අධි තඵලානං, යලොකත්ථචරියා ච තථා තානං අරෙන්තානං 
සම්මාසම්බුද්ධානංපයදසයතොපච්යචකබුද්ධානංපයදසයතොසාවකානං.ඉමා
අට්ඨ චරියායයො. අපරාපි අට්ඨ චරියායයො – අධිමුච්චන්යතො සද්ධාය චරති, 
පග් ණ්ෙන්යතොවීරියයනචරති, උපට්ඨයපන්යතොසතියාචරති, අවික්යඛපං
කයරොන්යතො සමාධිනා චරති, පජානන්යතො පඤ්ඤාය චරති, විජානන්යතො
විඤ්ඤාණචරියායචරති.එවංපටිපන්නස්සකුසලාධම්මාආයායපන්තීති – 
ආයතනචරියාය චරති. එවං පටිපන්යනො වියසසමධි ච්ඡතීති –
වියසසචරියායචරති.ඉමාඅට්ඨ චරියායයො. 

අපරාපි අට්ඨ චරියායයො – දස්සනචරියා ච සම්මාදිට්ඨියා, 
අභියරොපනචරියා ච සම්මාසඞ්කප්පස්ස, පරිග් ෙචරියා ච සම්මාවාචාය, 
සමුට්ඨානචරියා ච සම්මාකම්මන්තස්ස, යවොදානචරියා ච සම්මාආජීවස්ස, 
පග් ෙචරියා ච සම්මාවායාමස්ස, උපට්ඨානචරියා ච සම්මාසතියා, 
අවික්යඛපචරියාච සම්මාසමාධිස්ස.ඉමාඅට්ඨචරියායයො. 

ඛග්ගවිසාණකප්යපොතියථාඛග් ස්සනාම විසාණංඑකංයෙොතිඅදුතියං, 
එවයමව යසො පච්යචකසම්බුද්යධො තක්කප්යපො තස්සදියසො තප්පටිභාය ො.
යථාඅතියලොණංවුධමච්චතියලොණකප්යපො, අතිතිත්තකංවුධමච්චතිතිත්තකප්යපො, 
අතිමධුරංවුධමච්චතිමධුරකප්යපො, අතිඋණ්ෙංවුධමච්චතිඅග්ගිකප්යපො, අතිසීතලං
වුධමච්චති හිමකප්යපො, මොඋදකක්ඛන්යධො වුධමච්චති සමුද්දකප්යපො, 
මොභිඤ්ඤාබලප්පත්යතො සාවයකො වුධමච්චති සත්ථුකප්යපොති; එවයමව යසො 
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පච්යචකසම්බුද්යධො තත්ථ තක්කප්යපො තස්සදියසො තප්පටිභාය ො එයකො
අදුතියයො මුත්තබන්ධයනො සම්මා යලොයක චරති විෙරති ඉරියති වත්යතති
පායලතියයපතියායපතීති– එයකොචයරඛග් විසාණකප්යපො.යතනාෙයසො
පච්යචකසම්බුද්යධො– 

‘‘සබ්යබසුභූයතසුනිධායදණ්ඩං, අවියෙඨයංඅඤ්ඤතරම්පියතසං; 
න පුත්තමච්යඡයය කුයතො සොයං, එයකො චයර 
ඛග් විසාණකප්යපො’’ති. 

122. 

සංසග්ගජා ස්ස භවන්තිස්යනහා, ස්යනහන්වෙංදුක්ඛමිදං පයහොති; 

ආදීනවං ස්යනහජං යපක්ඛමායනො, එයකො චයර 

ඛග්ගවිසාණකප්යපො. 

සංසග්ගජා ස්ස භවන්ති ස්යනහාති. සංසග්ගාති ද්යව සංසග් ා –
දස්සනසංසග්ය ො ච සවනසංසග්ය ො ච. කතයමො දස්සනසංසග්ය ො? 
ඉයධකච්යචො පස්සති ඉත්ථිං වා කුමාරිං වා අභිරූපං දස්සනීයං පාසාදිකං
පරමාය වණ්ණයපොක්ඛරතාය සමන්නා තං. දිස්වා පස්සිත්වා
අනුබයඤ්ජනයසො නිමත්තං  ණ්ොති – යකසා වා යසොභනා [යසොභණා
(සයා.)] මුඛං වායසොභනංඅක්ඛීවායසොභනාකණ්ණාවායසොභනා නාසාවා
යසොභනා ඔට්ඨාවායසොභනාදන්තාවායසොභනාමුඛංවායසොභනංගීවාවා
යසොභනාථනා වා යසොභනාඋරං වා යසොභනංඋදරං වා යසොභනංකටිවා
යසොභනාඌරූවායසොභනාජඞ්ඝාවායසොභනාෙත්ථාවායසොභනා පාදාවා
යසොභනා අඞ්ගුලයයො වා යසොභනා නඛා වා යසොභනාති. දිස්වා පස්සිත්වා
අභිනන්දති අභිවදති අභිපත්යථති අනුප්පායදති [අනුස්සරති (ක.)] 
අනුබන්ධතිරා බන්ධනං–අයංදස්සනසංසග්ය ො. 

කතයමො සවනසංසග්ය ො? ඉයධකච්යචො සුණාති – ‘‘අසුකස්මං නාම
 ායම වා නි යම වා ඉත්ථී වා කුමාරී වා අභිරූපා දස්සනීයා පාසාදිකා
පරමායවණ්ණයපොක්ඛරතාය සමන්නා තා’’ති. සුත්වාසුණිත්වාඅභිනන්දති
අභිවදති අභිපත්යථති අනුප්පායදති අනුබන්ධති රා බන්ධනං – අයං
සවනසංසග්ය ො. 

ස්යනහාති ද්යව ස්යනො – තණ්ොස්යනයෙො ච දිට්ඨිස්යනයෙො ච.
කතයමොතණ්ොස්යනයෙො? යාවතාතණ්ොසඞ්ඛායතනසීමකතං [සීමකතං
මරියාදිකතං(සයා.)] ඔධිකතංපරියන්තිකතංපරිග් හිතං මමායිතං– ‘‘ඉදං
මම, එතං මම, එත්තකං මම, එත්තාවතා මම’’. රූපා සද්දා  න්ධා රසා 
යඵොට්ඨබ්බා අත්ථරණා පාවුධමරණා දාසිදාසා අයජළකා කුක්කුටසූකරා
ෙත්ථි වාස්සවළවා යඛත්තං වත්ථු හිරඤ්ඤං සුවණ්ණං
 ාමනි මරාජධානියයොරට්ඨඤ්චජනපයදොචයකොයසොච යකොට්ඨා ාරඤ්ච, 
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යකවලම්පි මොපථවිං තණ්ොවයසන මමායති, යාවතා
අට්ඨසතතණ්ොවිචරිතං – අයංතණ්ොස්යනයෙො. 

කතයමො දිට්ඨිස්යනයෙො? වීසතිවත්ථුකා සක්කායදිට්ඨි, දසවත්ථුකා
මච්ඡාදිට්ඨි, දසවත්ථුකා අන්තග් ාහිකාදිට්ඨි. යා එවරූපා දිට්ඨි දිට්ඨි තං
දිට්ඨි ෙනං දිට්ඨිකන්තායරො දිට්ඨිවිසූකායිකං දිට්ඨිවිප්ඵන්දිතං
දිට්ඨිසංයයොජනං  ායෙො පටිග් ායෙො [පතිට්ඨායෙො (ක.)] අභිනියවයසො
පරාමායසො කුම්මග්ය ො මච්ඡාපයථො මච්ඡත්තං තිත්ථායතනං 
විපරියාසග් ායෙො විපරීතග් ායෙො විපල්ලාසග් ායෙො මච්ඡා ායෙො
අයාථාවකස්මං යාථාවකන්ති ායෙො, යාවතා ද්වාසට්ඨි දිට්ඨි තානි – අයං
දිට්ඨිස්යනයෙො. 

සංසග්ගජා ස්ස භවන්ති ස්යනහාති දස්සනසංසග් පච්චයා ච
සවනසංසග් පච්චයා ච තණ්ොස්යනයෙො ච දිට්ඨිස්යනයෙො ච භවන්ති
සම්භවන්ති ජායන්ති සඤ්ජායන්ති නිබ්බත්තන්ති අභිනිබ්බත්තන්ති 
පාතුභවන්තීති–සංසග් ජාතස්සභවන්තිස්යනො. 

ස්යනහන්වෙං දුක්ඛමිදං පයහොතීති. ස්යනයහොති ද්යව ස්යනො –
තණ්ොස්යනයෙො ච දිට්ඨිස්යනයෙො ච…යප.… අයං

තණ්ොස්යනයෙො…යප.… අයං දිට්ඨිස්යනයෙො. දුක්ඛමිදං පයහොතීති
ඉයධකච්යචො කායයන දුච්චරිතං චරති, වාචාය දුච්චරිතං චරති, මනසා 
දුච්චරිතං චරති, පාණම්පි ෙනති, අදින්නම්පි ආදියති, සන්ධිම්පි ඡින්දති, 
නිල්යලොපම්පි [වියලොපම්පි(සයා.)පස්සමොනි.170] ෙරති, එකා ාරිකම්පි
කයරොති, පරිපන්යථපි තිට්ඨති, පරදාරම්පි  ච්ඡති, මුසාපි භණති. තයමනං
 යෙත්වාරඤ්යඤොදස්යසන්ති–‘‘අයං, යදව, යචොයරොආගුචාරී.ඉමස්සයං 
ඉච්ඡසි තං දණ්ඩං පයණහී’’ති. තයමනං රාජා තං පරිභාසති. යසො 
පරිභාසපච්චයාපි දුක්ඛං යදොමනස්සං [දුක්ඛයදොමනස්සං (සයා.)] 
පටිසංයවයදති. එතං භයං දුක්ඛං යදොමනස්සං කුයතො ජාතං? තස්ස 
ස්යනෙපච්චයාචනන්දිපච්චයාචරා පච්චයාචනන්දිරා පච්චයාචජාතං. 

එත්තයකනපි රාජා න තුස්සති. තයමනං රාජා බන්ධායපති – 
අන්දුබන්ධයනන වා රජ්ජුබන්ධයනන වා සඞ්ඛලකබන්ධයනන වා 
යවත්තබන්ධයනන වා ලතාබන්ධයනන වා පක්යඛපබන්ධයනන වා
පරික්යඛපබන්ධයනන වා  ාමබන්ධයනන වා නි මබන්ධයනන වා
රට්ඨබන්ධයනන වා ජනපදබන්ධයනන වා, අන්තමයසො සවචනීයම්පි
කයරොති – ‘‘න යතලබ්භා ඉයතො පක්කමතු’’න්ති. යසො බන්ධනපච්චයාපි 
දුක්ඛං යදොමනස්සං පටිසංයවයදති. එතං භයං දුක්ඛං යදොමනස්සං කුයතො
ජාතං? තස්ස ස්යනෙපච්චයා ච නන්දිපච්චයා ච රා පච්චයා ච
නන්දිරා පච්චයාචජාතං. 
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එත්තයකනපි රාජානතුස්සති.තයමනංරාජා තස්යසව [තස්ස (සයා.)] 
ධනං ආෙරායපති – සතං වා සෙස්සං වා සතසෙස්සං වා. යසො
ධනජානිපච්චයාපි දුක්ඛං යදොමනස්සං පටිසංයවයදති. එතං භයං දුක්ඛං
යදොමනස්සං කුයතො ජාතං? තස්ස ස්යනෙපච්චයා ච නන්දිපච්චයා ච
රා පච්චයාච නන්දිරා පච්චයාචජාතං. 

එත්තයකනපි රාජා න තුස්සති. තයමනං රාජා විවිධා කම්මකාරණා 
[විවිධානිකම්මකරණානි(ක.)] කාරායපති–කසාහිපිතායළති, යවත්යතහිපි
තායළති, අඩ්ඪදණ්යඩහිපි තායළති, ෙත්ථම්පි ඡින්දති, පාදම්පි ඡින්දති, 
ෙත්ථපාදම්පිඡින්දති, කණ්ණම්පිඡින්දති, නාසම්පිඡින්දති, කණ්ණනාසම්පි
ඡින්දති, බිලඞ් ථාලකම්පිකයරොති, සඞ්ඛමුණ්ඩිකම්පිකයරොති, රාහුමුඛම්පි
කයරොති, යජොතිමාලකම්පි කයරොති, ෙත්ථපජ්යජොතිකම්පි කයරොති, 
එරකවත්තිකම්පි [එරකවට්ටිකම්පි(සයා.ක.)පස්සම. නි.1.169] කයරොති, 
චීරකවාසිකම්පිකයරොති, එයණයයකම්පිකයරොති, බළිසමංසිකම්පිකයරොති, 
කොපණිකම්පි කයරොති, ඛාරාපතච්ඡිකම්පි [ඛාරාපටිච්ඡිකම්පි (ක.)] 
කයරොති, පලඝපරිවත්තිකම්පිකයරොති, පලාලපීඨකම්පිකයරොති, තත්යතනපි
යතයලනඔසිඤ්චති, සුනයඛහිපිඛාදායපති, ජීවන්තම්පි සූයලඋත්තායසති, 
අසිනාපි සීසං ඡින්දති. යසො කම්මකාරණපච්චයාපි දුක්ඛං යදොමනස්සං 
පටිසංයවයදති. එතං භයං දුක්ඛං යදොමනස්සං කුයතො ජාතං? තස්ස
ස්යනෙපච්චයාච නන්දිපච්චයාචරා පච්චයාචනන්දිරා පච්චයාචජාතං.
රාජාඉයමසංචතුන්නං දණ්ඩානංඉස්සයරො. 

යසො සයකන කම්යමන කායස්ස යභදා පරං මරණා අපායං දුග් තිං
විනිපාතං නිරයං උපපජ්ජති. තයමනං නිරයපාලා පඤ්චවිධබන්ධනං නාම
කම්මකාරණං කයරොන්ති [කායරන්ති (සයා. ක.) පස්ස ම. නි. 3.267] – 
තත්තං අයයොඛිලං ෙත්යථ  යමන්ති, තත්තං අයයොඛිලං දුතියය ෙත්යථ
 යමන්ති, තත්තං අයයොඛිලං පායද  යමන්ති, තත්තං අයයොඛිලං දුතියය
පායද යමන්ති, තත්තංඅයයොඛිලංමජ්යඣඋරස්මං  යමන්ති.යසොතත්ථ
දුක්ඛාතිබ්බා [තිප්පා(සයා.)] ඛරාකටුකායවදනායවයදති; නචතාව කාලං
කයරොතියාවනතංපාපකම්මංබයන්තීයෙොති.එතං භයංදුක්ඛංයදොමනස්සං
කුයතො ජාතං? තස්ස ස්යනෙපච්චයා ච නන්දිපච්චයා ච රා පච්චයා ච
නන්දිරා පච්චයාචජාතං. 

තයමනං නිරයපාලා සංයවයසත්වා [සංයවසිත්වා(සයා.ක.)පස්සම.නි.
3.267] කුඨාරීහි [කුධාරීහි (සයා. ක.)] තච්ඡන්ති…යප.… තයමනං 
නිරයපාලා උද්ධංපාදං අයධොසිරං  යෙත්වා වාසීහි තච්ඡන්ති. තයමනං 
නිරයපාලා රයථ යයොයජත්වා ආදිත්තාය පථවියා සම්පජ්ජලතාය 
සයජොතිභූතාය [සඤ්යජොතිභූතාය (සයා.)] සායරන්තිපි පච්චාසායරන්තිපි.
තයමනං නිරයපාලා මෙන්තං අඞ් ාරපබ්බතං ආදිත්තං සම්පජ්ජලතං 
සයජොතිභූතං ආයරොයපන්තිපි ඔයරොයපන්තිපි. තයමනං නිරයපාලා
උද්ධංපාදං අයධොසිරං  යෙත්වා තත්තාය යලොෙකුම්භියා පක්ඛිපන්ති
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ආදිත්තාය සම්පජ්ජලතාය සයජොතිභූතාය. යසො තත්ථ යඵණුද්යදෙකං
පච්චති. යසො තත්ථ යඵණුද්යදෙකං පච්චමායනො සකිම්පි උද්ධං  ච්ඡති, 
සකිම්පිඅයධො ච්ඡති, සකිම්පිතිරියං ච්ඡති.යසොතත්ථදුක්ඛාතිබ්බාඛරා 
කටුකායවදනායවයදති; නචතාවකාලඞ්කයරොතියාවනතංපාපකම්මං
බයන්තීයෙොති. එතං භයං දුක්ඛං යදොමනස්සං කුයතො ජාතං? තස්ස
ස්යනෙපච්චයාචනන්දිපච්චයාච රා පච්චයාචනන්දිරා පච්චයාචජාතං. 

තයමනංනිරයපාලාමොනිරයයපක්ඛිපන්ති.යසොයඛොපනමොනිරයයො
– 

චතුක්කණ්යණොචතුද්වායරො, විභත්යතොභා යසොමයතො; 
අයයොපාකාරපරියන්යතො, අයසාපටිකුජ්ජියතො. 

තස්සඅයයොමයාභූම, ජලතායතජසායුතා; 
සමන්තායයොජනසතං, ඵරිත්වාතිට්ඨතිසබ්බදා. 

කදරියාතපනා [කදරියා තාපනා (ක.) මොනි. 170] යඝොරා, 
අච්චිමන්යතොදුරාසදා; 
යලොමෙංසනරූපාච, යභස්මාපටිභයාදුඛා. 

පුරත්ථිමායචභිත්තියා, අච්චික්ඛන්යධොසමුට්ඨියතො; 
ඩෙන්යතො පාපකම්මන්යත, පච්ඡිමාය පටිෙඤ්ඤති. 

පච්ඡිමායචභිත්තියා, අච්චික්ඛන්යධොසමුට්ඨියතො; 
ඩෙන්යතොපාපකම්මන්යත, පුරිමායපටිෙඤ්ඤති. 

දක්ඛිණායචභිත්තියා, අච්චික්ඛන්යධොසමුට්ඨියතො; 
ඩෙන්යතොපාපකම්මන්යත, උත්තරායපටිෙඤ්ඤති. 

උත්තරාය චභිත්තියා, අච්චික්ඛන්යධො සමුට්ඨියතො; 
ඩෙන්යතොපාපකම්මන්යත, දක්ඛිණායපටිෙඤ්ඤති. 

යෙට්ඨයතොචසමුට්ඨාය, අච්චික්ඛන්යධොභයානයකො; 
ඩෙන්යතොපාපකම්මන්යත, ඡදනස්මංපටිෙඤ්ඤති. 

ඡදනම්ො සමුට්ඨාය, අච්චික්ඛන්යධො භයානයකො; 
ඩෙන්යතොපාපකම්මන්යත, භූමයංපටිෙඤ්ඤති. 

අයයොකපාලමාදිත්තං, සන්තත්තංජලතංයථා; 
එවංඅවීචිනිරයයො, යෙට්ඨාඋපරිපස්සයතො. 

තත්ථසත්තාමොලුද්දා, මොකිබ්බිසකාරියනො; 
අච්චන්තපාපකම්මන්තා, පච්චන්තිනචමයයයර [මීයයර(ක.)]. 
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ජාතයවදසයමොකායයො, යතසංනිරයවාසිනං; 
පස්සකම්මානංදළ්ෙත්තං, නභස්මායෙොතිනපිමසි. 

පුරත්ථියමනපිධාවන්ති, තයතොධාවන්තිපච්ඡිමං; 
උත්තයරනපිධාවන්ති, තයතොධාවන්තිදක්ඛිණං. 

යංයංදිසංපධාවන්ති, තංතංද්වාරංපිධීයති; 
අභිනික්ඛමතාසා යත, සත්තා යමොක්ඛ යවසියනො. 

නයතතයතොනික්ඛමතුං, ලභන්තිකම්මපච්චයා; 
යතසඤ්චපාපකම්මන්තං, අවිපක්කංකතංබහුන්ති. 

එතං භයං දුක්ඛං යදොමනස්සං කුයතො ජාතං? තස්ස ස්යනෙපච්චයා ච 
නන්දිපච්චයාචරා පච්චයාචනන්දිරා පච්චයාචජාතං. 

යානි ච යනරයිකානි දුක්ඛානි යානි ච තිරච්ඡානයයොනිකානි දුක්ඛානි 
යානි ච යපත්තිවිසයිකානි දුක්ඛානි යානි ච මානුසිකානි දුක්ඛානි, තානි
කුයතො ජාතානි කුයතො සඤ්ජාතානි කුයතො නිබ්බත්තානි කුයතො
අභිනිබ්බත්තානිකුයතොපාතුභූතානි? තස්ස ස්යනෙපච්චයාචනන්දිපච්චයා
ච රා පච්චයා ච නන්දිරා පච්චයා ච භවන්ති සම්භවන්ති ජායන්ති
සඤ්ජායන්ති නිබ්බත්තන්ති අභිනිබ්බත්තන්ති පාතුභවන්තීති –
ස්යනෙන්වයංදුක්ඛමදංපයෙොති. 

ආදීනවං ස්යනහජං යපක්ඛමායනොති. ස්යනයහොති ද්යව ස්යනො –
තණ්ොස්යනයෙො ච දිට්ඨිස්යනයෙො ච…යප.… අයං

තණ්ොස්යනයෙො…යප.… අයං දිට්ඨිස්යනයෙො. ආදීනවං ස්යනහජං

යපක්ඛමායනොති තණ්ොස්යනයෙො ච දිට්ඨිස්යනයෙො චආදීනවංස්යනෙජං
යපක්ඛමායනො දක්ඛමායනො ඔයලොකයමායනො නිජ්ඣායමායනො
උපපරික්ඛමායනොති – ආදීනවං ස්යනෙජං යපක්ඛමායනො, එයකො චයර 
ඛග් විසාණකප්යපො.යතනාෙයසොපච්යචකසම්බුද්යධො– 

‘‘සංසග් ජාතස්ස භවන්ති ස්යනො, ස්යනෙන්වයං දුක්ඛමදං
පයෙොති; 
ආදීනවං ස්යනෙජං යපක්ඛමායනො, එයකො චයර 
ඛග් විසාණකප්යපො’’ති. 

123. 

මිත්ය සුහජ්යජඅනුකම්පමායනො, හායපතිඅත්ථං පටිබද්ෙචිත්ය ො 

[පටිබන්ධචිත්යතො(ක.)] ; 

එ ං භෙං සන්ථයව [සන්ධයව (ක.)] යපක්ඛමායනො, එයකො චයර 

ඛග්ගවිසාණකප්යපො. 
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මිත්ය  සුහජ්යජ අනුකම්පමායනො, හායපති අත්ථං පටිබද්ෙචිත්ය ොති. 

මිත් ාති ද්යව මත්තා – අ ාරිකමත්යතො ච අනා ාරිකමත්යතො 
[පබ්බජිතමත්යතො (ක.) එවමුපරිපි] ච. කතයමො අ ාරිකමත්යතො? 
ඉයධකච්යචො දුද්දදං දදාති, දුච්චජං චජති, දුක්කරංකයරොති, දුක්ඛමංඛමති, 
ගුය්ෙමස්සආචික්ඛති, ගුය්ෙමස්සපරිගූෙති [පරිගුය්ෙති(සයා.ක.)], ආපදාසු
නවිජෙති, ජීවිතම්පිස්සඅත්ථායපරිච්චත්තංයෙොති, ඛීයණනාතිමඤ්ඤති–
අයං අ ාරිකමත්යතො. 

කතයමොඅනා ාරිකමත්යතො? ඉධභික්ඛුපියයොචයෙොතිමනායපොච රු
ච භාවනීයයොචවත්තාචවචනක්ඛයමොච ම්භීරඤ්චකථංකත්තා, යනොච
අට්ඨායන නියයොයජති අධිසීයල සමාදයපති, චතුන්නං සතිපට්ඨානානං
භාවනානුයයොය සමාදයපති, චතුන්නං සම්මප්පධානානං…යප.…චතුන්නං
ඉද්ධිපාදානං… පඤ්චන්නං ඉන්ද්රියානං… පඤ්චන්නං බලානං…
සත්තන්නං යබොජ්ඣඞ් ානං… අරියස්ස අට්ඨඞ්ගිකස්ස මග් ස්ස
භාවනානුයයොය  සමාදයපති–අයංඅනා ාරිකමත්යතො. 

සුෙජ්ජා වුධමච්චන්ති යයහි සෙ ආ මනං ඵාසු  මනං ඵාසු ඨානං ඵාසු
නිසජ්ජනං [නිසජ්ජා (ක.)] ඵාසුසයනංඵාසුආලපනංඵාසුසල්ලපනංඵාසු

උල්ලපනං ඵාසු සමුල්ලපනං ඵාසු. මිත්ය  සුහජ්යජ අනුකම්පමායනො

හායපතිඅත්ථන්ති මත්යතචසුෙජ්යජචසන්දිට්යඨචසම්භත්යතචසොයය
ච අනුකම්පමායනො අනුයපක්ඛමායනො අනු ණ්ෙමායනො අත්තත්ථම්පි
පරත්ථම්පි උභයත්ථම්පි ොයපති, දිට්ඨධම්මකම්පි අත්ථං ොයපති, 
සම්පරායිකම්පි අත්ථංොයපති, පරමත්ථම්පි ොයපතිපොයපතිපරිොයපති
පරිධංයසති පරිවජ්යජති [පරිසජ්යජති (සයා.)] අන්තරධායපතීති – මත්යත
සුෙජ්යජඅනුකම්පමායනොොයපති අත්ථං. 

පටිබද්ෙචිත්ය ොතිද්වීහිකාරයණහි පටිබද්ධචිත්යතොයෙොති–අත්තානං
වා නීචං ඨයපන්යතො පරං උච්චං ඨයපන්යතො පටිබද්ධචිත්යතො යෙොති, 
අත්තානං වා උච්චං ඨයපන්යතො පරං නීචං ඨයපන්යතො පටිබද්ධචිත්යතො
යෙොති. කථං අත්තානං නීචං ඨයපන්යතො පරං උච්චං ඨයපන්යතො 
පටිබද්ධචිත්යතො යෙොති? තුම්යෙ යම බහූපකාරා, අෙං තුම්යෙ නිස්සාය
ලභාම චීවරපිණ්ඩපාතයසනාසනගිලානපච්චයයභසජ්ජපරික්ඛාරං. යම්පි 
[යයපි (ක.)එවංචූළනි.ඛග් විසාණසුත්තනිද්යදස151] යමඅඤ්යඤදාතුං
වාකාතුංවා මඤ්ඤන්තිතුම්යෙනිස්සායතුම්යෙ සම්පස්සන්තා.යම්පි යම
යපොරාණංමාතායපත්තිකංනාමය ොත්තං, තම්පියමඅන්තරහිතං.තුම්යෙහි
අෙංඤායාම– අසුකස්සකුලුපයකො, අසුකායකුලුපයකොති. එවංඅත්තානං
නීචං ඨයපන්යතොපරංඋච්චංඨයපන්යතොපටිබද්ධචිත්යතොයෙොති. 

කථං අත්තානං උච්චං ඨයපන්යතො පරං නීචං ඨයපන්යතො
පටිබද්ධචිත්යතො යෙොති? අෙං තුම්ොකං බහූපකායරො, තුම්යෙ මං ආ ම්ම
බුද්ධංසරණං තා, ධම්මංසරණං  තා, සඞ්ඝංසරණං තා, පාණාතිපාතා
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පටිවිරතා, අදින්නාදානා පටිවිරතා, කායමසුමච්ඡාචාරා පටිවිරතා, මුසාවාදා
පටිවිරතා, සුරායමරයමජ්ජපමාදට්ඨානා පටිවිරතා; අෙං තුම්ොකං උද්යදසං
යදම, පරිපුච්ඡංයදම, උයපොසථංආචික්ඛාම, නවකම්මංඅධිට්ඨාම.අථපන
තුම්යෙ මං උජ්ඣිත්වා [පරිච්චජිත්වා (සයා.)] අඤ්යඤ සක්කයරොථ  රුං
කයරොථ මායනථ පූයජථාති. එවං අත්තානං උච්චං ඨයපන්යතො පරං නීචං
ඨයපන්යතොපටිබද්ධචිත්යතොයෙොතීති – මත්යතසුෙජ්යජඅනුකම්පමායනො, 
ොයපතිඅත්ථංපටිබද්ධචිත්යතො. 

එ ං භෙං සන්ථයව යපක්ඛමායනොති. භෙන්ති ජාතිභයං ජරාභයං
බයාධිභයං මරණභයං රාජභයං යචොරභයං අග්ගිභයං උදකභයං
අත්තානුවාදභයං පරානුවාදභයං දණ්ඩභයං දුග් තිභයං ඌමභයං
කුම්භිලභයං ආවට්ටභයං සුසුමාරභයං [සුංසුමාරභයං (සයා.)] ආජීවිකභයං
අසියලොකභයං පරිසසාරජ්ජභයං මදනභයං භයානකං ඡම්භිතත්තං

යලොමෙංයසොයචතයසොඋබ්යබය ොඋත්රායසො. සන්ථයවතිද්යවසන්ථවා –
තණ්ොසන්ථයවො ච දිට්ඨිසන්ථයවො ච…යප.… අයං

තණ්ොසන්ථයවො…යප.… අයං දිට්ඨිසන්ථයවො. එ ං භෙං සන්ථයව 

යපක්ඛමායනොති එතං භයං සන්ථයව යපක්ඛමායනො දක්ඛමායනො
ඔයලොකයමායනො නිජ්ඣායමායනො උපපරික්ඛමායනොති – එතං භයං
සන්ථයව යපක්ඛමායනො, එයකො චයර ඛග් විසාණකප්යපො. යතනාෙ යසො
පච්යචකසම්බුද්යධො– 

‘‘මත්යත සුෙජ්යජ අනුකම්පමායනො, ොයපති අත්ථං 
පටිබද්ධචිත්යතො; 
එතං භයං සන්ථයව යපක්ඛමායනො, එයකො චයර
ඛග් විසාණකප්යපො’’ති. 

124. 

වංයසොවිසාය ොවෙථාවිසත්ය ො, පුත්ය සුදායරසුචොඅයපක්ඛා; 

වංසක්කළීයරොව [වංයස කළීයරොව(ක.)] අසජ්ජමායනො, එයකොචයර 

ඛග්ගවිසාණකප්යපො. 

වංයසොවිසාය ොවෙථා විසත්ය ොතිවංයසො වුධමච්චතියවළුගුම්යබො.යථා
යවළුගුම්බස්මංයපොරාණකාවංසාසත්තා [යවළුගුම්බස්මංකණ්ටකාජටිතා
සංසිබ්බිතා (සයා.)] විසත්තා ආසත්තා ලග් ා ලග්ගිතා පලබුද්ධා, එවයමව
විසත්තිකා වුධමච්චති තණ්ො. යයො රාය ො සාරාය ො අනුනයයො අනුයරොයධො
නන්දීනන්දිරාය ොචිත්තස්සසාරාය ොඉච්ඡාමුච්ඡා අජ්යඣොසානංය යධො 
පලය යධොසඞ්ය ො පඞ්යකො එජා මායා ජනිකා සඤ්ජනනීසිබ්බිනීජාලනී
සරිතා විසත්තිකා සුත්තං විසටා ආයූෙනී දුතියා පණිධි භවයනත්ති වනං
වනයථො සන්ථයවො සියනයෙො අයපක්ඛා පටිබන්ධු ආසා ආසීසනා
ආසීසිතත්තං රූපාසා සද්දාසා  න්ධාසා රසාසා යඵොට්ඨබ්බාසා ලාභාසා
ධනාසා පුත්තාසා ජීවිතාසා ජප්පා පජප්පා අභිජප්පා ජප්පනා ජප්පිතත්තං
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පටුන 

යලොලුප්පං යලොලුප්පායනා යලොලුප්පායිතත්තං පුච්ඡඤ්ජිකතා සාධුකමයතා 
අධම්මරාය ො විසමයලොයභො නිකන්ති නිකාමනා පත්ථනා පිෙනා
සම්පත්ථනාකාමතණ්ො භවතණ්ො විභවතණ්ොරූපතණ්ො අරූපතණ්ො
නියරොධතණ්ො රූපතණ්ො සද්දතණ්ො  න්ධතණ්ො රසතණ්ො
යඵොට්ඨබ්බතණ්ො ධම්මතණ්ො ඔයඝො යයොය ො  න්යථො උපාදානං
ආවරණංනීවරණංඡදනංබන්ධනංඋපක්කියලයසොඅනුසයයොපරියුට්ඨානං
ලතා යවවිච්ඡංදුක්ඛමූලංදුක්ඛනිදානංදුක්ඛප්පභයවොමාරපායසොමාරබළිසං
මාරවිසයයො මාරනිවායසො මාරබන්ධනං තණ්ොනදී තණ්ොජාලං
තණ්ො ද්දුලංතණ්ොසමුද්යදොඅභිජ්ඣා යලොයභොඅකුසලමූලං. 

විසත්තිකාති යකනට්යඨන විසත්තිකා? විසාලාති විසත්තිකා විසතාති
විසත්තිකා, විසටාතිවිසත්තිකා, විසමාතිවිසත්තිකා, විසක්කතීතිවිසත්තිකා, 
විසංෙරතීති විසත්තිකා, විසංවාදිකාති විසත්තිකා, විසමූලාති විසත්තිකා, 
විසඵලාති විසත්තිකා, විසපරියභො ාති විසත්තිකා. විසාලා වා පන තණ්ො
රූයපසද්යද න්යධරයසයඵොට්ඨබ්යබකුයල යණආවායසලායභයයස
පසංසාය සුයඛ චීවයර පිණ්ඩපායත යසනාසයන
ගිලානපච්චයයභසජ්ජපරික්ඛායර කාමධාතුයා රූපධාතුයා අරූපධාතුයා
කාමභයව රූපභයව අරූපභයව සඤ්ඤාභයව අසඤ්ඤාභයව
යනවසඤ්ඤානාසඤ්ඤාභයව එකයවොකාරභයව චතුයවොකාරභයව
පඤ්චයවොකාරභයව අතීයත අනා යත පච්චුප්පන්යන 
දිට්ඨසුතමුතවිඤ්ඤාතබ්යබසු ධම්යමසු විසතා විත්ථතාති – විසත්තිකාති –
වංයසො විසායලොව යථාවිසත්යතො. 

පුත්ය සු දායරසු ච ො අයපක්ඛාති. පුත් ාති චත්තායරො පුත්තා –
අත්රයජොපුත්යතො, යඛත්තයජොපුත්යතො, දින්නයකොපුත්යතො, අන්යතවාසියකො
පුත්යතො.දාරාවුධමච්චන්තිභරියායයො.අයපක්ඛා වුධමච්චන්තිතණ්ො.යයොරාය ො
සාරාය ො…යප.…අභිජ්ඣායලොයභොඅකුසලමූලන්ති–පුත්යතසු දායරසුච
යාඅයපක්ඛා. 

වංසක්කළීයරොව අසජ්ජමායනොති වංයසො වුධමච්චති යවළුගුම්යබො. යථා
යවළුගුම්බස්මංතරුණකාකළීරකා [තරුණකළීරා (සයා.)] අසත්තාඅලග් ා
අ ධිතා [අපලයවට්ඨිතා (සයා.)] අපලබුද්ධා නික්ඛන්තා නිස්සටා

විප්පමුත්තා එවයමව. සජ්ජාති ද්යව සජ්ජනා – තණ්ොසජ්ජනා ච
දිට්ඨිසජ්ජනා ච…යප.… අයං තණ්ොසජ්ජනා…යප.… අයං දිට්ඨිසජ්ජනා.
තස්ස පච්යචකසම්බුද්ධස්ස තණ්ොසජ්ජනා පහීනා, දිට්ඨිසජ්ජනා
පටිනිස්සට්ඨා. තණ්ොසජ්ජනායපහීනත්තාදිට්ඨිසජ්ජනායපටිනිස්සට්ඨත්තා
යසො පච්යචකසම්බුද්යධො රූයප න සජ්ජති සද්යද න සජ්ජති  න්යධ න 
සජ්ජති රයස න සජ්ජති යඵොට්ඨබ්යබ න සජ්ජති කුයල…යප.…  යණ…
ආවායස…ලායභ…යයස… පසංසාය…සුයඛ…චීවයර…පිණ්ඩපායත…
යසනාසයන… ගිලානපච්චයයභසජ්ජපරික්ඛායර… කාමධාතුයා…
රූපධාතුයා… අරූපධාතුයා… කාමභයව… රූපභයව… අරූපභයව…



ඛුද්දකනිකායය චූළනිද්යදසපාළි  ඛග් විසාණසුත්යතො 

208 

පටුන 

සඤ්ඤාභයව… අසඤ්ඤාභයව… යනවසඤ්ඤානාසඤ්ඤාභයව…
එකයවොකාරභයව… චතුයවොකාරභයව… පඤ්චයවොකාරභයව… අතීයත… 
අනා යත… පච්චුප්පන්යන… දිට්ඨසුතමුතවිඤ්ඤාතබ්යබසු ධම්යමසු න
සජ්ජති න  ණ්ොති න බජ්ඣතින පලබජ්ඣතින මුච්ඡති; නික්ඛන්යතො 
නිස්සයටොවිප්පමුත්යතොවිසඤ්ඤුත්යතොවිමරියාදිකයතනයචතසාවිෙරතීති
– වංසක්කළීයරොව අසජ්ජමායනො, එයකො චයර ඛග් විසාණකප්යපො.
යතනාෙයසොපච්යචකසම්බුද්යධො– 

‘‘වංයසො විසායලොව යථා විසත්යතො, පුත්යතසු දායරසු ච යා
අයපක්ඛා; 
වංසක්කළීයරොව අසජ්ජමායනො, එයකො චයර
ඛග් විසාණකප්යපො’’ති. 

125. 

මියගො අරඤ්ඤම්හි ෙථා අබද්යෙො [අබන්යධො (සයා. ක.)], 

යෙනිච්ඡකංගච්ඡති යගොචරාෙ; 

විඤ්ඤූ නයරො යසරි ං යපක්ඛමායනො, එයකො චයර 

ඛග්ගවිසාණකප්යපො. 

මියගො අරඤ්ඤම්හි ෙථා අබද්යෙො, යෙනිච්ඡකං ගච්ඡති යගොචරාොති. 

මියගොති ද්යව ම ා – එණිමය ො ච පසදමය ො ච. යථා ආරඤ්ඤියකො 
[ආරඤ්ඤයකො (සයා.ක.)] මය ො අරඤ්යඤපවයනචරමායනො [අරඤ්යඤ
වසමායනො (සයා.)] විස්සත්යථො  ච්ඡති විස්සත්යථො තිට්ඨති විස්සත්යථො
නිසීදතිවිස්සත්යථොයසයයං කප්යපති. 

වුධමත්තඤ්යෙතංභ වතා–‘‘යසයයථාපි, භික්ඛයව, ආරඤ්ඤියකොමය ො 
අරඤ්යඤ පවයන චරමායනො විස්සත්යථො  ච්ඡති විස්සත්යථො තිට්ඨති
විස්සත්යථො නිසීදති විස්සත්යථො යසයයං කප්යපති. තං කිස්ස යෙතු? 
අනාපාථ යතො, භික්ඛයව, ලුද්දස්ස. එවයමව යඛො, භික්ඛයව, භික්ඛු
විවිච්යචව කායමහි විවිච්ච අකුසයලහි ධම්යමහි සවිතක්කං සවිචාරං
වියවකජං පීතිසුඛං පඨමං ඣානං උපසම්පජ්ජ විෙරති. අයං වුධමච්චති, 
භික්ඛයව, ‘භික්ඛු අන්ධමකාසිමාරං, අපදං [පරං(ක.)ම.නි.1.271] වධිත්වා 
මාරචක්ඛුංඅදස්සනං යතොපාපිමයතො’. 

‘‘පුන චපරං, භික්ඛයව, භික්ඛු විතක්කවිචාරානං වූපසමා අජ්ඣත්තං
සම්පසාදනං යචතයසො එයකොදිභාවං අවිතක්කං අවිචාරං සමාධිජං පීතිසුඛං
දුතියං ඣානං උපසම්පජ්ජ විෙරති. අයං වුධමච්චති, භික්ඛයව, ‘භික්ඛු 
අන්ධමකාසිමාරං, අපදංවධිත්වාමාරචක්ඛුංඅදස්සනං යතොපාපිමයතො’. 

‘‘පුනචපරං, භික්ඛයව, භික්ඛුපීතියාචවිරා ාඋයපක්ඛයකොච විෙරති
සයතො ච සම්පජායනො සුඛඤ්ච කායයන පටිසංයවයදති, යං තං අරියා
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ආචික්ඛන්ති ‘උයපක්ඛයකොසතිමාසුඛවිොරී’තිතතියංඣානංඋපසම්පජ්ජ
විෙරති. අයං වුධමච්චති, භික්ඛයව, ‘භික්ඛු අන්ධමකාසි මාරං, අපදං වධිත්වා
මාරචක්ඛුංඅදස්සනං යතො පාපිමයතො’. 

‘‘පුන චපරං, භික්ඛයව, භික්ඛු සුඛස්ස ච පොනා දුක්ඛස්ස ච පොනා
පුබ්යබව යසොමනස්සයදොමනස්සානං අත්ථඞ් මා අදුක්ඛමසුඛං 
උයපක්ඛාසතිපාරිසුද්ධිං චතුත්ථංඣානංඋපසම්පජ්ජවිෙරති. අයං වුධමච්චති, 
භික්ඛයව, ‘භික්ඛු අන්ධමකාසි මාරං, අපදං වධිත්වා මාරචක්ඛුං අදස්සනං
 යතො පාපිමයතො’. 

‘‘පුන චපරං, භික්ඛයව, භික්ඛු සබ්බයසො රූපසඤ්ඤානං සමතික්කමා 
පටිඝසඤ්ඤානං අත්ථඞ් මා නානත්තසඤ්ඤානං අමනසිකාරා ‘අනන්යතො
ආකායසො’ති ආකාසානඤ්චායතනං උපසම්පජ්ජ විෙරති. අයං වුධමච්චති, 
භික්ඛයව, ‘භික්ඛු අන්ධමකාසි මාරං, අපදං වධිත්වා මාරචක්ඛුං අදස්සනං
 යතොපාපිමයතො’. 

‘‘පුන චපරං, භික්ඛයව, භික්ඛු සබ්බයසො ආකාසානඤ්චායතනං
සමතික්කම්ම ‘අනන්තංවිඤ්ඤාණ’න්තිවිඤ්ඤාණඤ්චායතනං උපසම්පජ්ජ
විෙරති…යප.…. 

‘‘පුනචපරං, භික්ඛයව, සබ්බයසො විඤ්ඤාණඤ්චායතනංසමතික්කම්ම 
‘නත්ථිකිඤ්චී’තිආකිඤ්චඤ්ඤායතනංඋපසම්පජ්ජවිෙරති…යප.…. 

‘‘පුන චපරං, භික්ඛයව, සබ්බයසො ආකිඤ්චඤ්ඤායතනං සමතික්කම්ම 
යනවසඤ්ඤානාසඤ්ඤායතනංඋපසම්පජ්ජවිෙරති…යප.…. 

‘‘පුන චපරං, භික්ඛයව, සබ්බයසො යනවසඤ්ඤානාසඤ්ඤායතනං
සමතික්කම්මසඤ්ඤායවදයිතනියරොධංඋපසම්පජ්ජවිෙරති, පඤ්ඤායචස්ස
දිස්වා ආසවා පරික්ඛීණා යෙොන්ති. අයං වුධමච්චති, භික්ඛයව, ‘භික්ඛු 
අන්ධමකාසිමාරං, අපදංවධිත්වාමාරචක්ඛුං අදස්සනං  යතො පාපිමයතො’, 
තිණ්යණොයලොයකවිසත්තිකං.යසොවිස්සත්යථො ච්ඡතිවිස්සත්යථොතිට්ඨති 
විස්සත්යථො නිසීදති විස්සත්යථො යසයයං කප්යපති. තං කිස්ස යෙතු? 
අනාපාථ යතො, භික්ඛයව, පාපිමයතො’’ති – මය ො අරඤ්ඤම්හි යථා
අබද්යධො, යයනිච්ඡකං ච්ඡති ය ොචරාය. 

විඤ්ඤූනයරොයසරි ංයපක්ඛමායනොති. විඤ්ඤූතිපණ්ඩියතොපඤ්ඤවා

බුද්ධිමා ඤාණී විභාවී යමධාවී. නයරොති සත්යතො මාණයවො යපොයසො

පුග් යලොජීයවොජාගුජන්තුඉන්දගු මනුයජො. යසරීතිද්යවයසරී–ධම්යමොපි
යසරී පුග් යලොපි යසරී. කතයමො ධම්යමො යසරී? චත්තායරො සතිපට්ඨානා
චත්තායරොසම්මප්පධානාචත්තායරො ඉද්ධිපාදාපඤ්චින්ද්රියානිපඤ්චබලානි
සත්ත යබොජ්ඣඞ් ා අරියයො අට්ඨඞ්ගියකො මග්ය ො – අයං ධම්යමො යසරී.
කතයමො පුග් යලො යසරී? යයො ඉමනා යසරිනා ධම්යමන සමන්නා යතො, 
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යසො වුධමච්චතිපුග් යලොයසරී. විඤ්ඤූනයරොයසරි ංයපක්ඛමායනොතිවිඤ්ඤූ
නයරො යසරිතං ධම්මං යපක්ඛමායනො, දක්ඛමායනො ඔයලොකයමායනො
නිජ්ඣායමායනො උපපරික්ඛමායනොති – විඤ්ඤූ නයරො යසරිතං
යපක්ඛමායනො, එයකො චයර ඛග් විසාණකප්යපො. යතනාෙ යසො
පච්යචකසම්බුද්යධො– 

‘‘මය ොඅරඤ්ඤම්හියථාඅබද්යධො, යයනිච්ඡකං ච්ඡතිය ොචරාය; 
විඤ්ඤූ නයරො යසරිතං යපක්ඛමායනො, එයකො චයර 
ඛග් විසාණකප්යපො’’ති. 

126. 

ආමන් නායහොතිසහාෙමජ්යඣ, වායස ායනගමයනචාරිකාෙ; 

අනභිජ්ඣි ං යසරි ං යපක්ඛමායනො, එයකො චයර 

ඛග්ගවිසාණකප්යපො. 

ආමන් නා යහොති සහාෙමජ්යඣ, වායස  ායන ගමයන චාරිකාොති
සොයා වුධමච්චන්ති යයහිසෙආ මනං ඵාසු මනං ඵාසු මනා මනං ඵාසු 
ඨානං ඵාසු නිසජ්ජනං ඵාසු සයනං ඵාසු ආලපනං ඵාසු සල්ලපනං ඵාසු 

උල්ලපනංඵාසුසමුල්ලපනංඵාසු. ආමන් නායහොතිසහාෙමජ්යඣ, වායස 

 ායන ගමයන චාරිකාොති සොයමජ්යඣ වායසපි ඨායනපි  මයනපි
චාරිකායපි අත්තත්ථමන්තනා පරත්ථමන්තනා උභයත්ථමන්තනා
දිට්ඨධම්මකත්ථමන්තනා සම්පරායිකත්ථමන්තනා පරමත්ථමන්තනා 
[උභයත්ථමන්තනා (ක.)] ති – ආමන්තනා යෙොති සොයමජ්යඣ, වායස
ඨායන මයන චාරිකාය. 

අනභිජ්ඣි ං යසරි ං යපක්ඛමායනොති අනභිජ්ඣිතං එතං වත්ථු
බාලානං අසප්පුරිසානං තිත්ථියානං තිත්ථයසාවකානං, යදිදං – 
භණ්ඩුකාසායවත්ථවසනතා. අභිජ්ඣිතං එතං වත්ථු පණ්ඩිතානං
සප්පුරිසානං බුද්ධසාවකානං පච්යචකබුද්ධානං, යදිදං –

භණ්ඩුකාසායවත්ථවසනතා. යසරීති ද්යව යසරී – ධම්යමොපි යසරී
පුග් යලොපියසරී.කතයමොධම්යමො යසරී? චත්තායරොසතිපට්ඨානා …යප.…
අරියයො අට්ඨඞ්ගියකො මග්ය ො – අයං ධම්යමො යසරී. කතයමො පුග් යලො
යසරී? යයොඉමනායසරිනාධම්යමනසමන්නා යතො, යසො වුධමච්චතිපුග් යලො

යසරී. අනභිජ්ඣි ංයසරි ංයපක්ඛමායනොති යසරිතංධම්මංයපක්ඛමායනො
දක්ඛමායනො ඔයලොකයමායනො නිජ්ඣායමායනො උපපරික්ඛමායනොති – 
අනභිජ්ඣිතං යසරිතං යපක්ඛමායනො, එයකො චයර ඛග් විසාණකප්යපො.
යතනාෙයසො පච්යචකසම්බුද්යධො– 

‘‘ආමන්තනායෙොතිසොයමජ්යඣ, වායසඨායන මයනචාරිකාය; 
අනභිජ්ඣිතං යසරිතං යපක්ඛමායනො, එයකො චයර 
ඛග් විසාණකප්යපො’’ති. 
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127. 

ඛිඩ්ඩා [ඛිට්ටා (ක.)] රතීයහොතිසහාෙමජ්යඣ, පුත්ය සුචවිපු ං

යහොතියපමං; 

පිෙවිප්පයෙොගං [විප්පයයො ම්පි(ක.)] විජිගුච්ඡමායනො, එයකො චයර

ඛග්ගවිසාණකප්යපො. 

ඛිඩ්ඩා රතී යහොතිසහාෙමජ්යඣති. ඛිඩ්ඩාතිද්යව ඛිඩ්ඩා –කායිකා ච
ඛිඩ්ඩා වාචසිකා ච ඛිඩ්ඩා. කතමා කායිකා ඛිඩ්ඩා? ෙත්ථීහිපි කීළන්ති, 
අස්යසහිපිකීළන්ති, රයථහිපිකීළන්ති, ධනූහිපිකීළන්ති, ථරූහිපිකීළන්ති, 
අට්ඨපයදහිපි කීළන්ති, දසපයදහිපි කීළන්ති, ආකායසපි කීළන්ති, 
පරිොරපයථපි කීළන්ති, සන්තිකායපි කීළන්ති, ඛලකායපි කීළන්ති, 
ඝටිකායපි කීළන්ති, සලාකෙත්යථනපි කීළන්ති, අක්යඛනපි කීළන්ති, 
පඞ් චීයරනපිකීළන්ති, වඞ්කයකනපිකීළන්ති, යමොක්ඛචිකායපිකීළන්ති, 
චිඞ්ගුලයකනපිකීළන්ති, පත්තාළ්ෙයකනපිකීළන්ති, රථයකනපිකීළන්ති, 
ධනුයකනපි කීළන්ති, අක්ඛරිකායපි කීළන්ති, මයනසිකායපි කීළන්ති, 
යථාවජ්යජනපිකීළන්ති.අයං කායිකාඛිඩ්ඩා. 

කතමා වාචසිකා ඛිඩ්ඩා? මුඛයභරිකං මුඛාලම්බරං මුඛඩිණ්ඩිමකං 
[මුඛයදණ්ඩිමකං (සයා.), මුඛදින්දිමකං (ක.)] මුඛචලමකං මුඛයකරකං 
[මුඛයභරුකං (සයා.)] මුඛදද්දරිකං නාටකං ලාසං ගීතං දවකම්මං. අයං
වාචසිකාඛිඩ්ඩා. 

රතීති අනුක්කණ්ඨිතාධිවචනයමතං රතීති. සොයා වුධමච්චන්ති යයහි සෙ
ආ මනං ඵාසු  මනං ඵාසු  මනා මනං ඵාසු ඨානං ඵාසුනිසජ්ජනං ඵාසු
සයනං ඵාසු ආලපනං ඵාසු සල්ලපනං ඵාසු උල්ලපනං ඵාසු සමුල්ලපනං

ඵාසු. ඛිඩ්ඩා රතී යහොති සහාෙමජ්යඣති ඛිඩ්ඩා ච රති ච සොයමජ්යඣ
යෙොතීති – ඛිඩ්ඩාරතීයෙොතිසොයමජ්යඣ. 

පුත්ය සු ච විපු ං යහොති යපමන්ති. පුත් ාති චත්තායරො පුත්තා –
අත්රයජොපුත්යතො, යඛත්තයජොපුත්යතො, දින්නයකොපුත්යතො, අන්යතවාසියකො

පුත්යතො. පුත්ය සුචවිපු ංයහොතිං යපමන්තිපුත්යතසුචඅධිමත්තංයෙොති
යපමන්ති–පුත්යතසුචවිපුලංයෙොති යපමං. 

පිෙවිප්පයෙොගං විජිගුච්ඡමායනොතිද්යව පියා –සත්තා වා සඞ්ඛාරා වා.
කතයම සත්තා පියා? ඉධ යස්ස යත යෙොන්ති අත්ථකාමා හිතකාමා
ඵාසුකාමායයො ක්යඛමකාමාමාතාවාපිතාවාභාතාවාභගිනීවාපුත්යතො
වාධීතා වාමත්තාවාඅමච්චාවාඤාතීවාසායලොහිතාවා, ඉයමසත්තාපියා. 

කතයමසඞ්ඛාරාපියා? මනාපිකාරූපාමනාපිකාසද්දාමනාපිකා න්ධා 

මනාපිකාරසාමනාපිකායඵොට්ඨබ්බා, ඉයමසඞ්ඛාරාපියා. පිෙවිප්පයෙොගං

විජිගුච්ඡමායනොති පියානං විප්පයයො ං විජිගුච්ඡමායනො අට්ටියමායනො
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පටුන 

ෙරායමායනොති – පියවිප්පයයො ං විජිගුච්ඡමායනො, එයකො චයර
ඛග් විසාණකප්යපො. යතනාෙයසොපච්යචකසම්බුද්යධො– 

‘‘ඛිඩ්ඩා රතීයෙොතිසොයමජ්යඣ, පුත්යතසුච විපුලංයෙොතියපමං; 
පියවිප්පයයො ං විජිගුච්ඡමායනො, එයකො චයර 
ඛග් විසාණකප්යපො’’ති. 

128. 

චාතුද්දියසො අප්පටිය ොචයහොති, සන්තුස්සමායනො ඉ රී යරන; 

පරිස්සොනංසහි ාඅඡම්භී, එයකොචයර ඛග්ගවිසාණකප්යපො. 

චාතුද්දියසො අප්පටිය ො ච යහොතීති. චාතුද්දියසොති යසො
පච්යචකසම්බුද්යධොයමත්තාසෙ යතනයචතසාඑකං දිසංඵරිත්වාවිෙරති, 
තථා දුතියං, තථා තතියං, තථා චතුත්ථං. ඉති උද්ධමයධො තිරියං සබ්බධි
සබ්බත්තතාය සබ්බාවන්තං යලොකං යමත්තාසෙ යතන යචතසා විපුයලන
මෙග් යතන අප්පමායණන අයවයරන අබයාපජ්යජන [අබයාපජ්යඣන
(සයා.) පස්ස දී. නි. 3.308] ඵරිත්වා විෙරති. කරුණාසෙ යතන…යප.…
මුදිතාසෙ යතන…යප.… උයපක්ඛාසෙ යතනයචතසාඑකංදිසංඵරිත්වා
විෙරති, තථා දුතියං, තථා තතියං…යප.… අබයාපජ්යජන ඵරිත්වා විෙරති. 

චාතුද්දියසො අප්පටිය ො ච යහොතීති යමත්තාය භාවිතත්තා යය පුරත්ථිමාය
දිසායසත්තායතඅප්පටිකූලා [අප්පටිකුලා(බහූසු)] යෙොන්ති, යයදක්ඛිණාය
දිසාය සත්තා යත අප්පටිකූලා යෙොන්ති, යය පච්ඡිමාය දිසාය සත්තා යත 
අප්පටිකූලායෙොන්ති, යයඋත්තරායදිසායසත්තායතඅප්පටිකූලායෙොන්ති, 
යය පුරත්ථිමායඅනුදිසායසත්තායතඅප්පටිකූලායෙොන්ති, යයදක්ඛිණාය
අනුදිසායසත්තා යතඅප්පටිකූලායෙොන්ති, යයපච්ඡිමායඅනුදිසාය සත්තා
යත අප්පටිකූලායෙොන්ති, යයඋත්තරායඅනුදිසායසත්තායතඅප්පටිකූලා
යෙොන්ති, යය යෙට්ඨිමාය දිසාය සත්තා යත අප්පටිකූලා යෙොන්ති, යය
උපරිමායදිසායසත්තායත අප්පටිකූලායෙොන්ති, යයදිසාසුවිදිසාසුසත්තා
යත අප්පටිකූලා යෙොන්ති; කරුණාය භාවිතත්තා මුදිතාය භාවිතත්තා
උයපක්ඛාය භාවිතත්තා යය පුරත්ථිමාය දිසාය සත්තා යත අප්පටිකූලා
යෙොන්ති…යප.… යය දිසාසු විදිසාසු සත්තා යත අප්පටිකූලා යෙොන්තීති – 
චාතුද්දියසොඅප්පටියඝොචයෙොති. 

සන්තුස්සමායනො ඉ රී යරනාතියසො පච්යචකසම්බුද්යධො සන්තුට්යඨො
යෙොතිඉතරීතයරනචීවයරන, ඉතරීතරචීවරසන්තුට්ඨියාචවණ්ණවාදී, නච 
චීවරයෙතුඅයනසනංඅප්පතිරූපං [අප්පටිරූපං(සයා.)] ආපජ්ජති.අලද්ධාච
චීවරං න පරිතස්සති, ලද්ධා ච චීවරං අ ධියතො අමුච්ඡියතො 
අනජ්ඣාපසන්යනො [අනජ්යඣොපන්යනො (සයා.)] ආදීනවදස්සාවී 
නිස්සරණපඤ්යඤො පරිභුඤ්ජති. තාය ච පන ඉතරීතරචීවරසන්තුට්ඨියා
යනවත්තානුක්කංයසති නපරංවම්යභති.යයොහිතත්ථ දක්යඛොඅනලයසො
සම්පජායනො පතිස්සයතො, අයං වුධමච්චති පච්යචකසම්බුද්යධො යපොරායණ
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අග් ඤ්යඤ අරියවංයස ඨියතො. සන්තුට්යඨො යෙොති ඉතරීතයරන 
පිණ්ඩපායතන…යප.…  

සන්තුට්යඨො යෙොති ඉතරීතයරන යසනාසයනන…යප.… සන්තුට්යඨො
යෙොති ඉතරීතයරන ගිලානපච්චයයභසජ්ජපරික්ඛායරන, 
ඉතරීතරගිලානපච්චයයභසජ්ජපරික්ඛාරසන්තුට්ඨියා ච වණ්ණවාදී, න ච 
ගිලානපච්චයයභසජ්ජපරික්ඛාරයෙතු අයනසනං අප්පතිරූපං ආපජ්ජති.
අලද්ධා ච ගිලානපච්චයයභසජ්ජපරික්ඛාරානං න පරිතස්සති. ලද්ධා ච 
ගිලානපච්චයයභසජ්ජපරික්ඛාරං අ ධියතො අමුච්ඡියතො අනජ්ඣාපන්යනො
ආදීනවදස්සාවී නිස්සරණපඤ්යඤො පරිභුඤ්ජති. තාය ච
ඉතරීතරගිලානපච්චයයභසජ්ජපරික්ඛාරසන්තුට්ඨියා යනවත්තානුක්කංයසති
නපරංවම්යභති.යයොහිතත්ථදක්යඛොඅනලයසොසම්පජායනො පතිස්සයතො, 
අයං වුධමච්චති පච්යචකසම්බුද්යධො යපොරායණ අග් ඤ්යඤ අරියවංයස
ඨියතොති– සන්තුස්සමායනොඉතරීතයරන. 

පරිස්සොනං සහි ා අඡම්භීති. පරිස්සොති ද්යව පරිස්සයා –
පාකටපරිස්සයා ච පටිච්ඡන්නපරිස්සයා ච. කතයම පාකටපරිස්සයා? සීො 
බයග්ඝා දීපී අච්ඡා තරච්ඡා යකොකා මහිංසා [ය ොමහිසා (සයා.) මොනි. 5] 
ෙත්ථී අහී විච්ඡිකා සතපදී, යචොරා වා අස්සු මානවා වා කතකම්මා වා 
අකතකම්මා වා, චක්ඛුයරොය ො යසොතයරොය ො ඝානයරොය ො ජිව්ොයරොය ො
කායයරොය ො සීසයරොය ො කණ්ණයරොය ො මුඛයරොය ො දන්තයරොය ො
කායසො සායසො පිනායසො ඩායෙො ජයරො කුච්ඡියරොය ො මුච්ඡා පක්ඛන්දිකා 
සූලා විසූචිකා කුට්ඨං  ණ්යඩො කිලායසො යසොයසො අපමායරො දද්දු කණ්ඩු
කච්ඡරඛසා විතච්ඡිකායලොහිතපිත්තංමධුයමයෙො අංසාපිළකාභ න්දලා, 
පිත්තසමුට්ඨානාආබාධා යසම්ෙසමුට්ඨානාආබාධාවාතසමුට්ඨානාආබාධා
සන්නිපාතිකා ආබාධා උතුපරිණාමජා ආබාධා විසමපරිොරජා ආබාධා
ඔපක්කමකාආබාධාකම්මවිපාකජාආබාධා, සීතං උණ්ෙංජිඝච්ඡා පිපාසා
උච්චායරො පස්සායවො ඩංසමකසවාතාතපසරීසපසම්ඵස්සා ඉති වා. ඉයම
වුධමච්චන්තිපාකටපරිස්සයා. 

කතයම පටිච්ඡන්නපරිස්සයා? කායදුච්චරිතං වචීදුච්චරිතං 
මයනොදුච්චරිතං කාමච්ඡන්දනීවරණං බයාපාදනීවරණං ථිනමද්ධනීවරණං 
උද්ධච්චකුක්කුච්චනීවරණං විචිකිච්ඡානීවරණං රාය ො යදොයසො යමොයෙො
යකොයධො උපනායෙො මක්යඛො පළායසො ඉස්සා මච්ඡරියං මායා සායඨයයං
ථම්යභො සාරම්යභො මායනො අතිමායනො මයදො පමායදො, සබ්යබ කියලසා
සබ්යබ දුච්චරිතා සබ්යබ දරථා සබ්යබ පරිළාො සබ්යබ සන්තාපා
සබ්බාකුසලාභිසඞ්ඛාරා.ඉයමවුධමච්චන්තිපටිච්ඡන්නපරිස්සයා. 

පරිස්සොතියකනට්යඨනපරිස්සයා? පරිසෙන්තීතිපරිස්සයා, පරිොනාය
සංවත්තන්තීති පරිස්සයා, තත්රාසයාති පරිස්සයා. කථං පරිසෙන්තීති
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පරිස්සයා? යත පරිස්සයා තං පුග් ලං සෙන්ති පරිසෙන්ති අභිභවන්ති
අජ්යඣොත්ථරන්තිපරියාදියන්තිමද්දන්ති.එවං පරිසෙන්තීති–පරිස්සයා. 

කථං පරිොනාය සංවත්තන්තීති පරිස්සයා? යත පරිස්සයා කුසලානං 
ධම්මානං අන්තරායාය පරිොනාය සංවත්තන්ති. කතයමසං කුසලානං
ධම්මානං? සම්මාපටිපදාය අනුයලොමපටිපදාය අපච්චනීකපටිපදාය
අන්වත්ථපටිපදාය ධම්මානුධම්මපටිපදායසීයලසුපරිපූරකාරිතායඉන්ද්රියයසු
ගුත්තද්වාරතාය යභොජයන මත්තඤ්ඤුතාය ජා රියානුයයො ස්ස
සතිසම්පජඤ්ඤස්සචතුන්නංසතිපට්ඨානානං භාවනානුයයො ස්ස, චතුන්නං
සම්මප්පධානානං… චතුන්නං ඉද්ධිපාදානං… පඤ්චන්නං ඉන්ද්රියානං…
පඤ්චන්නං බලානං… සත්තන්නං යබොජ්ඣඞ් ානං… අරියස්ස 
අට්ඨඞ්ගිකස්සමග් ස්සභාවනානුයයො ස්ස–ඉයමසංකුසලානංධම්මානං
අන්තරායාය පරිොනාය සංවත්තන්ති. එවං පරිොනාය සංවත්තන්තීති –
පරිස්සයා. 

කථංතත්රාසයාතිපරිස්සයා? තත්යථයත [තත්රයත (ක.)] පාපකාඅකුසලා
ධම්මා උප්පජ්ජන්ති අත්තභාවසන්නිස්සයා. යථා බියල බිලාසයා පාණා
සයන්ති, දයක දකාසයා [උදයකඋදකාසයා (සයා.)] පාණාසයන්ති, වයන
වනාසයා පාණා සයන්ති, රුක්යඛ රුක්ඛාසයා පාණා සයන්ති; එවයමව
තත්යථයත පාපකා අකුසලා ධම්මා උප්පජ්ජන්ති අත්තභාවසන්නිස්සයාති.
එවම්පිතත්රාසයාති–පරිස්සයා. 

වුධමත්තඤ්යෙතං භ වතා – ‘‘සාන්යතවාසියකො, භික්ඛයව, භික්ඛු
සාචරියයකො දුක්ඛං න ඵාසු විෙරති. කථඤ්ච, භික්ඛයව, භික්ඛු 
සාන්යතවාසියකොසාචරියයකොදුක්ඛංනඵාසු විෙරති? ඉධ, භික්ඛයව, භික්ඛු
චක්ඛුනාරූපංදිස්වාඋප්පජ්ජන්තියයපාපකාඅකුසලාධම්මා, සරසඞ්කප්පා
සංඤ්යඤොජනීයා [සඤ්යඤොජනිකා (ක.)], තයස්ස අන්යතො වසන්ති
අන්වාස්සවන්තිපාපකාඅකුසලාධම්මාති.තස්මාසාන්යතවාසියකො වුධමච්චති.
යතන සමුදාචයරන සමුදාචරන්ති නං පාපකා අකුසලා ධම්මාති. තස්මා
සාචරියයකොති වුධමච්චති. 

‘‘පුන චපරං, භික්ඛයව, භික්ඛුයනො යසොයතන සද්දං සුත්වා…යප.… 
ඝායනන  න්ධං ඝායිත්වා…යප.… ජිව්ොය රසං සායිත්වා…යප.…
කායයන යඵොට්ඨබ්බං ඵුසිත්වා…යප.… මනසා ධම්මං විඤ්ඤාය
උප්පජ්ජන්ති යය පාපකා අකුසලා ධම්මා සරසඞ්කප්පා සංයයොජනීයා, 
තයස්සඅන්යතො වසන්තිඅන්වාස්සවන්තිපාපකා අකුසලා ධම්මාති.තස්මා
සාන්යතවාසියකොති වුධමච්චති. යතන සමුදාචයරන සමුදාචරන්ති නං පාපකා 
අකුසලාධම්මාති.තස්මාසාචරියයකොතිවුධමච්චති.එවංයඛො, භික්ඛයව, භික්ඛු 
සාන්යතවාසියකොසාචරියයකොදුක්ඛංනඵාසුවිෙරතී’’ති.එවම්පි, තත්රාසයාති
– පරිස්සයා. 
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වුධමත්තඤ්යෙතං භ වතා – ‘‘තයයොයම, භික්ඛයව, අන්තරාමලා 
අන්තරාඅමත්තා අන්තරාසපත්තා අන්තරාවධකා අන්තරාපච්චත්ථිකා.
කතයමතයයො? යලොයභො, භික්ඛයව, අන්තරාමයලො [අන්තරාමලං (සයා.ක.)
පස්ස ඉතිවුධම. 88] අන්තරාඅමත්යතො අන්තරාසපත්යතො අන්තරාවධයකො 
අන්තරාපච්චත්ථියකො, යදොයසො, භික්ඛයව…යප.… යමොයෙො, භික්ඛයව, 
අන්තරාමයලො අන්තරාඅමත්යතො අන්තරාසපත්යතො අන්තරාවධයකො
අන්තරාපච්චත්ථියකො. ඉයම යඛො, භික්ඛයව, තයයො අන්තරාමලා
අන්තරාඅමත්තාඅන්තරාසපත්තාඅන්තරාවධකා අන්තරාපච්චත්ථිකා’’ති. 

අනත්ථජනයනොයලොයභො, යලොයභොචිත්තප්පයකොපයනො; 
භයමන්තරයතොජාතං, තංජයනොනාවබුජ්ඣති. 

ලුද්යධොඅත්ථංනජානාති, ලුද්යධොධම්මංනපස්සති; 
අන්ධතමංතදායෙොති, යංයලොයභොසෙයතනරං. 

අනත්ථජනයනොයදොයසො, යදොයසොචිත්තප්පයකොපයනො; 
භයමන්තරයතොජාතං, තංජයනොනාවබුජ්ඣති. 

දුට්යඨො අත්ථංනජානාති, දුට්යඨොධම්මංන පස්සති; 
අන්ධතමංතදායෙොති, යංයදොයසොසෙයතනරං. 

අනත්ථජනයනොයමොයෙො, යමොයෙොචිත්තප්පයකොපයනො; 
භයමන්තරයතොජාතං, තංජයනොනාවබුජ්ඣති. 

මූළ්යෙො අත්ථංනජානාති, මූළ්යෙොධම්මංන පස්සති; 
අන්ධතමංතදායෙොති, යංයමොයෙොසෙයතනරන්ති. 

එවම්පි, තත්රාසයාති–පරිස්සයා. 

වුධමත්තඤ්යෙතං භ වතා – ‘‘තයයො යඛො, මොරාජ, පුරිසස්ස ධම්මා 
අජ්ඣත්තං උප්පජ්ජමානා උප්පජ්ජන්ති අහිතාය දුක්ඛාය අඵාසුවිොරාය. 
කතයම තයයො? යලොයභො යඛො, මොරාජ, පුරිසස්ස ධම්යමො අජ්ඣත්තං 
උප්පජ්ජමායනො උප්පජ්ජති අහිතාය දුක්ඛාය අඵාසුවිොරාය; යදොයසො යඛො, 
මොරාජ…යප.… යමොයෙො යඛො, මොරාජ, පුරිසස්ස ධම්යමො අජ්ඣත්තං
උප්පජ්ජමායනො උප්පජ්ජති අහිතාය දුක්ඛාය අඵාසුවිොරාය. ඉයම යඛො, 
මොරාජ, තයයො පුරිසස්ස ධම්මා අජ්ඣත්තං උප්පජ්ජමානා උප්පජ්ජන්ති
අහිතායදුක්ඛායඅඵාසුවිොරාය. 

‘‘යලොයභොයදොයසොචයමොයෙොච, පුරිසංපාපයචතසං; 
හිංසන්ති අත්තසම්භූතා, තචසාරංව සම්ඵල’’න්ති [සඵලන්ති (ක.)
පස්සඉතිවුධම.50]. 

එවම්පි, තත්රාසයාති–පරිස්සයා. 
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වුධමත්තඤ්යෙතංභ වතා– 

‘‘රාය ො ච යදොයසො ච ඉයතොනිදානා, අරතී රතී යලොමෙංයසො
ඉයතොජා; 
ඉයතො සමුට්ඨාය මයනොවිතක්කා, කුමාරකා
ධඞ්කමයවොස්සජන්තී’’ති [චඞ්කමයවොස්සජ්ජන්තීති(සයා.ක.)පස්ස
සු.නි. 273-274]. 

එවම්පි, තත්රාසයාති–පරිස්සයා. 

පරිස්සොනං සහි ාති පරිස්සයය සහිතා ආරාධිතා අජ්යඣොත්ථරිතා

පරියාදිතා පටිනිස්සතාති – පරිස්සයානං සහිතා. අඡම්භීති යසො
පච්යචකසම්බුද්යධො අභීරූ අච්ඡම්භී අනුත්රාසී අපලායී පහීනභයයභරයවො
වි තයලොමෙංයසො විෙරතීති – පරිස්සයානං සහිතා අච්ඡම්භී, එයකො චයර
ඛග් විසාණකප්යපො.යතනාෙයසොපච්යචකසම්බුද්යධො– 

‘‘චාතුද්දියසො අප්පටියඝොචයෙොති, සන්තුස්සමායනොඉතරීතයරන; 
පරිස්සයානංසහිතාඅඡම්භී, එයකොචයරඛග් විසාණකප්යපො’’ති. 

129. 

දුස්සඞ්ගහා පබ්බජි ාපිඑයක, අයථොගහට් ා රමාවසන් ා; 

අප්යපොස්සුක්යකො පරපුත්ය සු හුත්වා, එයකො චයර 

ඛග්ගවිසාණකප්යපො. 

දුස්සඞ්ගහා පබ්බජි ාපි එයකති පබ්බජිතාපි ඉයධකච්යච නිස්සයයපි
දියයමායන උද්යදයසපි දියයමායන පරිපුච්ඡායපි [පරිපුච්යඡපි (ක.)] 
දියයමායන චීවයරපි දියයමායන පත්යතපි දියයමායන යලොෙථාලයකපි
දියයමායන ධම්මකරයණපි [ධම්මකරයකපි (සයා.)] දියයමායන
පරිස්සාවයනපි දියයමායන ථවියකපි දියයමායන උපාෙයනපි දියයමායන
කායබන්ධයනපි දියයමායන න සුණන්ති න යසොතං ඔදෙන්ති න
අඤ්ඤාචිත්තං උපට්ඨයපන්ති, අනස්සවා අවචනකරා පටියලොමවුධමත්තියනො 
අඤ්යඤයනවමුඛංකයරොන්තීති–දුස්සඞ් ොපබ්බජිතාපිඑයක. 

අයථො ගහට් ා  රමාවසන් ාති  ෙට්ඨාපි ඉයධකච්යච ෙත්ථිම්හිපි
දියයමායන…යප.…රයථපියඛත්යතපිවත්ථුම්හිපිහිරඤ්යඤපි සුවණ්යණපි
දියයමායන  ායමපි…යප.… නි යමපි න යරපි… රට්යඨපි… ජනපයදපි
දියයමායන න සුණන්ති න යසොතං ඔදෙන්ති න අඤ්ඤාචිත්තං
උපට්ඨයපන්ති, අනස්සවා අවචනකරා පටියලොමවුධමත්තියනො අඤ්යඤයනව
මුඛංකයරොන්තීති–අයථො ෙට්ඨා ඝරමාවසන්තා. 

අප්යපොස්සුක්යකො පරපුත්ය සු හුත්වාති අත්තානං ඨයපත්වා සබ්යබ
ඉමස්මං අත්යථ පරපුත්තා. යතසු පරපුත්යතසු අප්යපොස්සුක්යකො හුත්වා
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අබයාවයටොහුත්වාඅනයපක්යඛොහුත්වාති– අප්යපොස්සුක්යකොපරපුත්යතසු
හුත්වා, එයකොචයරඛග් විසාණකප්යපො.යතනාෙයසො පච්යචකසම්බුද්යධො
– 

‘‘දුස්සඞ් ො පබ්බජිතාපිඑයක, අයථො ෙට්ඨා ඝරමාවසන්තා; 
අප්යපොස්සුක්යකො පරපුත්යතසු හුත්වා, එයකො චයර 
ඛග් විසාණකප්යපො’’ති. 

130. 

ඔයරොපයත්වා [යවොයරොපයිත්වා (සයා.)] ගිහිබයඤ්ජනානි, 

සඤ්ඡින්නපත්ය ො [සංසීනපත්යතො(සී.අට්ඨ.)] ෙථා යකොවිළායරො; 

යඡත්වානවීයරොගිහිබන්ෙනානි, එයකොචයර ඛග්ගවිසාණකප්යපො. 

ඔයරොපයත්වා ගිහිබයඤ්ජනානීති ගිහිබයඤ්ජනානි වුධමච්චන්ති යකසා ච
මස්සූ ච මාලා ච  න්ධඤ්ච වියලපනඤ්ච ආභරණඤ්ච පිලන්ධනඤ්ච
වත්ථඤ්ච පාරුපනඤ්ච යවඨනඤ්ච උච්ඡාදනං පරිමද්දනං න්ොපනං 
[නොපනං (සයා.)] සම්බාෙනං ආදාසං අඤ්ජනං මාලා න්ධවියලපනං
මුඛචුණ්ණං මුඛයලපනංෙත්ථබන්ධංසිඛාබන්ධං දණ්ඩංනාළිකං [නාලකං
(ක.)පස්සදී.නි.1.16] ඛග් ං ඡත්තංචිත්රුපාෙනංඋණ්හීසංමණිංවාළබීජනිං

ඔදාතානි වත්ථානි දීඝදසානි [දීඝරස්සානි (සයා.)] ඉති වා. ඔයරොපයත්වා

ගිහිබයඤ්ජනානීති ගිහිබයඤ්ජනානි ඔයරොපයිත්වා සයමොයරොපයිත්වා
නික්ඛිපිත්වාපටිපස්සම්භයිත්වාති–ඔයරොපයිත්වා ගිහිබයඤ්ජනානි. 

සඤ්ඡින්නපත්ය ො ෙථා යකොවිළායරොති යථා යකොවිළාරස්ස පත්තානි
ඡින්නානි සඤ්ඡින්නානි පතිතානි පරිපතිතානි, එවයමව තස්ස 
පච්යචකසම්බුද්ධස්සගිහිබයඤ්ජනානිඡින්නානිසඤ්ඡින්නානිපතිතානීති– 
සඤ්ඡින්නපත්යතොයථායකොවිළායරො. 

යඡත්වානවීයරොගිහිබන්ෙනානීති. වීයරොතිවීරියවාතිවීයරො, පහූතිවීයරො, 
විසවීති වීයරො, අලමත්යතොති වීයරො, සූයරොති වීයරො, වික්කන්යතො අභීරූ
අච්ඡම්භී අනුත්රාසී අපලායී පහීනභයයභරයවොති වීයරො, වි තයලොමෙංයසොති
වීයරො. 

විරයතො ඉධ [ආරයතො ඉයධව (සයා.) පස්ස සු. නි. 536] 
සබ්බපායකහි, නිරයදුක්ඛංඅතිච්චවීරියවායසො; 
යසොවීරියවාපධානවා, ධීයරො [වීයරො (සයා.ක.) පස්සසු.නි.536] 
තාදිපවුධමච්චයතතථත්තා. 

ගිහිබන්ධනානි වුධමච්චන්තිපුත්තාචභරියා චදාසාචදාසීචඅයජළකාච
කුක්කුටසූකරාචෙත්ථි වාස්සවළවා චයඛත්තඤ්ච වත්ථුච හිරඤ්ඤඤ්ච
සුවණ්ණඤ්ච  ාමනි මරාජධානියයො ච රට්ඨඤ්ච ජනපයදො ච යකොයසො ච 
යකොට්ඨා ාරඤ්ච, යංකිඤ්චිරජනීයවත්ථු. 
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යඡත්වාන වීයරො ගිහිබන්ෙනානීති යසො පච්යචකසම්බුද්යධො වීයරො
ගිහිබන්ධනානි ඡින්දිත්වා සමුච්ඡින්දිත්වා ජහිත්වා වියනොයදත්වා
බයන්තීකරිත්වා අනභාවං  යමත්වාති – යඡත්වාන වීයරො ගිහිබන්ධනානි, 
එයකොචයරඛග් විසාණකප්යපො.යතනාෙයසො පච්යචකසම්බුද්යධො– 

‘‘ඔයරොපයිත්වා ගිහිබයඤ්ජනානි, සඤ්ඡින්නපත්යතො යථා 
යකොවිළායරො, 
යඡත්වානවීයරොගිහිබන්ධනානි; 
එයකොචයරඛග් විසාණකප්යපො’’ති. 

පඨයමොවග්ය ො. 

දුතියවග්ය ො 
131. 

සයච  යභථනිපකංසහාෙං, සද්ධිංචරංසාධුවිහාරි ධීරං; 

අභිභුෙයසබ්බානිපරිස්සොනි, චයරෙය ය නත් මයනොසතීමා. 

සයච  යභථනිපකං සහාෙන්ති සයචනිපකං පණ්ඩිතං පඤ්ඤවන්තං
බුද්ධිමන්තං ඤාණිං විභාවිං යමධාවිං සොයං ලයභයය පටිලයභයය
අධි ච්යඡයයවින්යදයයාති–සයචලයභථනිපකංසංොයං. 

සද්ධිං චරං සාධුවිහාරි ධීරන්ති. සද්ධිං චරන්ති එකයතො චරං. 

සාධුවිහාරින්ති පඨයමනපි ඣායනන සාධුවිොරිං, දුතියයනපි ඣායනන… 
තතියයනපිඣායනන… චතුත්යථනපි ඣායනන සාධුවිොරිං, යමත්තායපි
යචයතොවිමුත්තියා සාධුවිොරිං, කරුණායපි…යප.… මුදිතායපි…
උයපක්ඛායපි යචයතොවිමුත්තියා සාධුවිොරිං, 
ආකාසානඤ්චායතනසමාපත්තියාපි සාධුවිොරිං, විඤ්ඤාණඤ්ච 
ආයතනසමාපත්තියාපි…යප.…
ආකිඤ්චඤ්ඤායතනසමාපත්තියාපි…යප.… 
යනවසඤ්ඤානාසඤ්ඤායතනසමාපත්තියාපි සාධුවිොරිං, 

නියරොධසමාපත්තියාපි සාධුවිොරිං, ඵලසමාපත්තියාපි සාධුවිොරිං. ධීරන්ති
ධීරං පණ්ඩිතං පඤ්ඤවන්තං බුද්ධිමන්තං ඤාණිං විභාවිං යමධාවින්ති –
සද්ධිංචරංසාධුවිොරිධීරං. 

අභිභුෙය සබ්බානි පරිස්සොනීති. පරිස්සොති ද්යව පරිස්සයා –
පාකටපරිස්සයා ච පටිච්ඡන්නපරිස්සයා ච…යප.… ඉයම වුධමච්චන්ති
පාකටපරිස්සයා…යප.… ඉයම වුධමච්චන්ති පටිච්ඡන්නපරිස්සයා…යප.…

එවම්පි, තත්රාසයාති – පරිස්සයා. අභිභුෙය සබ්බානි පරිස්සොනීති සබ්යබ
පරිස්සයයඅභිභුයය අභිභවිත්වාඅජ්යඣොත්ථරිත්වාපරියාදියිත්වාමද්දිත්වාති
–අභිභුයයසබ්බානි පරිස්සයානි. 
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චයරෙය ය නත් මයනො සතීමාති යසො පච්යචකසම්බුද්යධො යතන
නිපයකනපණ්ඩියතනපඤ්ඤවන්යතනබුද්ධිමන්යතනඤාණිනා විභාවිනා
යමධාවිනා සොයයන සද්ධිං අත්තමයනො තුට්ඨමයනො ෙට්ඨමයනො
පෙට්ඨමයනො උදග් මයනො මුදිතමයනො චයරයය විෙයරයය ඉරියයයය
වත්යතයය පායලයය යයපයය යායපයයාති – චයරයය යතනත්තමයනො. 

සතීමාතියසොපච්යචකසම්බුද්යධොසතිමා යෙොතිපරයමනසතියනපක්යකන 
සමන්නා යතො, චිරකතම්පි චිරභාසිතම්පි සරිතා අනුස්සරිතාති – චයරයය
යතනත්තමයනොසතීමා.යතනාෙයසොපච්යචකසම්බුද්යධො – 

‘‘සයචලයභථනිපකංසොයං, සද්ධිං චරං සාධුවිොරිධීරං; 
අභිභුයයසබ්බානිපරිස්සයානි, චයරයයයතනත්තමයනො සතීමා’’ති. 

132. 

යනොයච යභථනිපකංසහාෙං, සද්ධිංචරංසාධුවිහාරිධීරං; 

රාජාවරට් ංවිජි ංපහාෙ, එයකොචයර ඛග්ගවිසාණකප්යපො. 

යනො යච  යභථ නිපකං සහාෙන්ති යනො යච නිපකං පණ්ඩිතං
පඤ්ඤවන්තං බුද්ධිමන්තං ඤාණිං විභාවිං යමධාවිං සොයං ලයභයය 
පටිලයභයයඅධි ච්යඡයයවින්යදයයාති–යනොයචලයභථනිපකංසොයං. 

සද්ධිං චරං සාධුවිහාරි ධීරන්ති. සද්ධිං චරන්ති එකයතො චරං. 

සාධුවිහාරින්ති පඨයමනපි ඣායනන සාධුවිොරිං…යප.… 

නියරොධසමාපත්තියාපි සාධුවිොරිං, ඵලසමාපත්තියාපි සාධුවිොරිං. ධීරන්ති
ධීරං පණ්ඩිතං පඤ්ඤවන්තං බුද්ධිමන්තං ඤාණිං විභාවිං යමධාවින්ති –
සද්ධිංචරංසාධුවිොරිධීරං. 

රාජාව රට් ං විජි ං පහාොති රාජා ඛත්තියයො මුද්ධාභිසිත්යතො
විජිතසඞ් ායමො නිෙතපච්චාමත්යතො ලද්ධාධිප්පායයො 
පරිපුණ්ණයකොසයකොට්ඨා ායරො රට්ඨඤ්ච ජනපදඤ්ච යකොසඤ්ච
යකොට්ඨා ාරඤ්ච පහූතහිරඤ්ඤසුවණ්ණං න රඤ්ච පරිච්චජිත්වා
යකසමස්සුං ඔොයරත්වා කාසායානි වත්ථානි අච්ඡායදත්වා අ ාරස්මා
අන ාරියං පබ්බජිත්වා අකිඤ්චනභාවං උප න්ත්වා එයකො චරති විෙරති
ඉරියතිවත්යතතිපායලතියයපති යායපති.එවංපච්යචකසම්බුද්යධොපිසබ්බං
ඝරාවාසපලයබොධං ඡින්දිත්වා පුත්තදාරපලයබොධං ඡින්දිත්වා
ඤාතිපලයබොධං ඡින්දිත්වා මත්තාමච්චපලයබොධං ඡින්දිත්වා යකසමස්සුං
ඔොයරත්වා කාසායානි වත්ථානි අච්ඡායදත්වා අ ාරස්මා අන ාරියං
පබ්බජිත්වා අකිඤ්චනභාවං උප න්ත්වා එයකො චරති විෙරති ඉරියති
වත්යතති පායලතියයපතියායපතීති – රාජාව රට්ඨං විජිතං පොය, එයකො
චයරඛග් විසාණකප්යපො. යතනාෙයසොපච්යචකසම්බුද්යධො– 

‘‘යනො යචලයභථනිපකංසොයං, සද්ධිංචරං සාධුවිොරිධීරං; 



ඛුද්දකනිකායය චූළනිද්යදසපාළි  ඛග් විසාණසුත්යතො 

220 

පටුන 

රාජාවරට්ඨංවිජිතංපොය, එයකොචයරඛග් විසාණකප්යපො’’ති. 

133. 

අද්ොපසංසාමසහාෙසම්පදං, යසට් ාසමායසවි බ්බාසහාො; 

එය අ ද්ොඅනවජ්ජයභොජී, එයකොචයර ඛග්ගවිසාණකප්යපො. 

අද්ොපසංසාමසහාෙසම්පදන්ති. අද්ොතිඑකංසවචනංනිස්සංසයවචනං
නික්කඞ්ඛවචනං අද්යවජ්ඣවචනං අද්යවළ්ෙකවචනං නියයො වචනං
අපණ්ණකවචනං අවිරද්ධවචනං අවත්ථාපනවචනයමතං – අද්ධාති. 

සහාෙසම්පදන්ති සොයසම්පදා වුධමච්චති යයො යසො සොයයො අයසක්යඛන
සීලක්ඛන්යධන සමන්නා යතො යෙොති, අයසක්යඛන සමාධික්ඛන්යධන…
අයසක්යඛන පඤ්ඤාක්ඛන්යධන … අයසක්යඛන විමුත්තික්ඛන්යධන…

අයසක්යඛනවිමුත්තිඤාණදස්සනක්ඛන්යධනසමන්නා යතොයෙොති. අද්ො

පසංසාම සහාෙසම්පදන්ති සොයසම්පදං පසංසාම යථොයමම කිත්යතම
වණ්යණමාති–අද්ධාපසංසාමසොයසම්පදං. 

යසට් ා සමා යසවි බ්බා සහාොති යසට්ඨා යෙොන්ති සොයා සීයලන
සමාධිනාපඤ්ඤායවිමුත්තියාවිමුත්තිඤාණදස්සයනන; සමාසදිසා යෙොන්ති
සොයා සීයලන සමාධිනා පඤ්ඤාය විමුත්තියා විමුත්තිඤාණදස්සයනන.
යසට්ඨාවා සොයාසදිසාවාසොයායසවිතබ්බාභජිතබ්බාපයිරුපාසිතබ්බා
පරිපුච්ඡිතබ්බා පරිපඤ්හිතබ්බාති–යසට්ඨාසමායසවිතබ්බාසොයා. 

එය  අ ද්ො අනවජ්ජයභොජීති අත්ථි පුග් යලො සාවජ්ජයභොජී අත්ථි
පුග් යලො අනවජ්ජයභොජීති. කතයමො ච පුග් යලො සාවජ්ජයභොජී? 
ඉයධකච්යචොපුග් යලොකුෙනායලපනායයනමත්තිකතායනිප්යපසිකතාය
ලායභන ලාභං නිජිගීසනතාය [නිජිගිංසනතාය (සයා.)] දාරුදායනන
යවළුදායනන පත්තදායනන පුප්ඵදායනන ඵලදායනන සිනානදායනන
චුණ්ණදායනන මත්තිකාදායනන දන්තකට්ඨදායනන මුයඛොදකදායනන
චාටුකමයතාය [පාතුකමයතාය (සයා.) මොනි. 159] මුග් සූපයතාය 
[මුග් සූපතාය (සයා.)] පාරිභටයතාය පීඨමද්දිකතාය වත්ථුවිජ්ජාය
තිරච්ඡානවිජ්ජාය අඞ් විජ්ජාය නක්ඛත්තවිජ්ජාය දූත මයනන
පහිණ මයනන ජඞ්ඝයපසනියයන යවජ්ජකම්යමන නවකම්යමන 
[දූතකම්යමන (සයා. ක.) මොනි. 159] පිණ්ඩපටිපිණ්ඩයකන
දානානුප්පදායනන, අධම්යමන විසයමන ලද්ධා ලභිත්වා අධි න්ත්වා
වින්දිත්වාපටිලභිත්වාජීවිකං [ජීවිතං (ක.)] කප්යපති.අයංවුධමච්චතිපුග් යලො
සාවජ්ජයභොජී. 

කතයමො ච පුග් යලො අනවජ්ජයභොජී? ඉයධකච්යචො පුග් යලො න
කුෙනාය න ලපනාය න යනමත්තිකතාය න නිප්යපසිකතාය න ලායභන
ලාභං නිජිගීසනතායන දාරුදායනනන යවළුදායනනන පත්තදායනනන
පුප්ඵදායනන න ඵලදායනන න සිනානදායනන න චුණ්ණදායනන න
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මත්තිකාදායනන න දන්තකට්ඨදායනන න මුයඛොදකදායනන න 
චාටුකමයතාය න මුග් සූපයතාය න පාරිභටයතාය න පීඨමද්දිකතාය න
වත්ථුවිජ්ජායන තිරච්ඡානවිජ්ජායන අඞ් විජ්ජායනනක්ඛත්තවිජ්ජායන 
දූත මයනනනපහිණ මයනනනජඞ්ඝයපසනියයනනයවජ්ජකම්යමනන
නවකම්යමන න පිණ්ඩපටිපිණ්ඩයකන න දානානුප්පදායනන, ධම්යමන
සයමනලද්ධාලභිත්වාඅධි න්ත්වා වින්දිත්වාපටිලභිත්වාජීවිකංකප්යපති.
අයංවුධමච්චතිපුග් යලොඅනවජ්ජයභොජී. 

එය අ ද්ොඅනවජ්ජයභොජීතිඑයත අනවජ්ජයභොජීඅලද්ධාඅලභිත්වා
අනධි න්ත්වාඅවින්දිත්වාඅප්පටිලභිත්වාති– එයතඅලද්ධාඅනවජ්ජයභොජී, 
එයකොචයරඛග් විසාණකප්යපො.යතනාෙයසොපච්යචකසම්බුද්යධො – 

‘‘අද්ධාපසංසාමසොයසම්පදං, යසට්ඨාසමායසවිතබ්බාසොයා; 
එයතඅලද්ධාඅනවජ්ජයභොජී, එයකො චයර ඛග් විසාණකප්යපො’’ති. 

134. 

දිස්වාසුවණ්ණස්සපභස්සරානි, කම්මාරපුත්ය නසුනිට්ඨි ානි; 

සඞ් ට්ටෙන් ානි [සංඝට්ටමානානි (සු. නි. 48)] දුයව භුජස්මිං, 

එයකොචයරඛග්ගවිසාණකප්යපො. 

දිස්වාසුවණ්ණස්සපභස්සරානීති දිස්වාපස්සිත්වාතුලයිත්වාතීරයිත්වා

විභාවයිත්වා විභූතං කත්වා. සුවණ්ණස්සාති ජාතරූපස්ස. පභස්සරානීති 
පරිසුද්ධානිපරියයොදාතානීති–දිස්වාසුවණ්ණස්සපභස්සරානි. 

කම්මාරපුත්ය න සුනිට්ඨි ානීති කම්මාරපුත්යතො වුධමච්චති

සුවණ්ණකායරො. කම්මාරපුත්ය න සුනිට්ඨි ානීති කම්මාරපුත්යතන
සුනිට්ඨිතානිසුකතානිසුපරිකම්මකතානීති– කම්මාරපුත්යතනසුනිට්ඨිතානි. 

සඞ් ට්ටෙන් ානි දුයව භුජස්මින්ති භුයජො වුධමච්චති ෙත්යථො. යථා
එකස්මං ෙත්යථ ද්යව නූපුරානි [ධුවරානි (සයා.)] ඝට්යටන්ති [ඝයටන්ති 
(සයා.)]; එවයමව සත්තා තණ්ොවයසන දිට්ඨිවයසන නිරයය ඝට්යටන්ති, 
තිරච්ඡානයයොනියංඝට්යටන්ති, යපත්තිවිසයයඝට්යටන්ති, මනුස්සයලොයක
ඝට්යටන්ති, යදවයලොයක ඝට්යටන්ති,  තියා  තිං උපපත්තියා උපපත්තිං 
පටිසන්ධියා පටිසන්ධිං භයවන භවං සංසායරන සංසාරං වට්යටන වට්ටං
ඝට්යටන්ති සඞ්ඝට්යටන්ති සඞ්ඝට්යටන්තා චරන්ති විෙරන්ති ඉරියන්ති 
වත්යතන්ති පායලන්ති යයපන්ති යායපන්තීති – සඞ්ඝට්ටයන්තානි දුයව
භුජස්මං, එයකො චයර ඛග් විසාණකප්යපො. යතනාෙ යසො
පච්යචකසම්බුද්යධො– 

‘‘දිස්වා සුවණ්ණස්සපභස්සරානි, කම්මාරපුත්යතනසුනිට්ඨිතානි; 
සඞ්ඝට්ටයන්තානිදුයවභුජස්මං, එයකොචයර ඛග් විසාණකප්යපො’’. 
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135. 

එවංදුතීයෙනසහාමමස්ස, වාචාභි ායපොඅභිසජ්ජනාවා; 

එ ංභෙංආෙතිංයපක්ඛමායනො, එයකොචයර ඛග්ගවිසාණකප්යපො. 

එවං දුතීයෙනසහාමමස්සාතිතණ්ොදුතියයො වායෙොතිපුග් ලදුතියයො
වා. කථං තණ්ොදුතියයො යෙොති? තණ්ොති රූපතණ්ො…යප.… 
ධම්මතණ්ො.යස්යසසාතණ්ොඅප්පහීනා, යසොවුධමච්චතිතණ්ොදුතියයො. 

තණ්ොදුතියයොපුරියසො, දීඝමද්ධානසංසරං; 
ඉත්ථභාවඤ්ඤථාභාවං, සංසාරංනාතිවත්තතීති. 

එවංතණ්ොදුතියයොවායෙොති. 

කථං පුග් ලදුතියයො යෙොති? ඉයධකච්යචො න අත්ථයෙතු [අත්තයෙතු
(සයා.)] නකාරණයෙතු උද්ධයතො අවූපසන්තචිත්යතො එකස්ස වා දුතියයො
යෙොති, ද්වින්නං වා තතියයො යෙොති, තිණ්ණං වා චතුත්යථො යෙොති. තත්ථ 
බහුං සම්ඵප්පලාපං පලපති; යසයයථිදං – රාජකථං යචොරකථං
මොමත්තකථං යසනාකථං භයකථං යුද්ධකථං අන්නකථං පානකථං
වත්ථකථංසයනකථංමාලාකථං  න්ධකථං ඤාතිකථංයානකථං ාමකථං
නි මකථංන රකථං ජනපදකථං ඉත්ථිකථං [ඉත්ථිකථං පුරිසකථං (සයා.
ක.) දී. නි. 1.17, 201; සං. නි. 5.1080 පස්සිතබ්බං] සූරකථං විසිඛාකථං
කුම්භට්ඨානකථං පුබ්බයපතකථං නානත්තකථං යලොකක්ඛායිකං
සමුද්දක්ඛායිකං ඉතිභවාභවකථං කයථති. එවං පුග් ලදුතියයො යෙොතීති –
එවංදුතීයයනසොමමස්ස. 

වාචාභි ායපො අභිසජ්ජනා වාති වාචාභිලායපො වුධමච්චති බාත්තිංස
තිරච්ඡානකථා, යසයයථිදං – රාජකථං…යප.… ඉතිභවාභවකථං. 

අභිසජ්ජනාවාතිද්යවසජ්ජනා–තණ්ොසජ්ජනාචදිට්ඨිසජ්ජනා ච…යප.…
අයං තණ්ොසජ්ජනා…යප.… අයං දිට්ඨිසජ්ජනාති – වාචාභිලායපො
අභිසජ්ජනා වා. 

එ ං භෙං ආෙතිං යපක්ඛමායනොති. භෙන්ති ජාතිභයං ජරාභයං
බයාධිභයං මරණභයං රාජභයං යචොරභයං අග්ගිභයං උදකභයං
අත්තානුවාදභයං පරානුවාදභයං දණ්ඩභයං දුග් තිභයං ඌමභයං
කුම්භිලභයං ආවට්ටභයං සුසුමාරභයං ආජීවකභයං අසියලොකභයං
පරිසසාරජ්ජභයං මදනභයං භයානකං ඡම්භිතත්තං යලොමෙංයසො යචතයසො 

උබ්යබය ොඋත්රායසො. එ ංභෙංආෙතිංයපක්ඛමායනොතිඑතංභයං ආයතිං
යපක්ඛමායනො දක්ඛමායනො ඔයලොකයමායනො නිජ්ඣායමායනො
උපපරික්ඛමායනොති – එතං භයං ආයතිං යපක්ඛමායනො, එයකො චයර
ඛග් විසාණකප්යපො.යතනාෙයසොපච්යචකසම්බුද්යධො– 

‘‘එවංදුතීයයනසොමමස්ස, වාචාභිලායපොඅභිසජ්ජනාවා; 
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එතං භයං ආයතිං යපක්ඛමායනො, එයකො චයර 
ඛග් විසාණකප්යපො’’. 

136. 

කාමාහිචිත්රාමධුරාමයනොරමා, විරූපරූයපනමයථන්තිචිත් ං; 

ආදීනවංකාමගුයණසුදිස්වා, එයකොචයර ඛග්ගවිසාණකප්යපො. 

කාමා හි චිත්රා මධුරා මයනොරමාති. කාමාතිඋද්දානයතො ද්යවකාමා –
වත්ථුකාමාචකියලසකාමාච…යප.…ඉයම වුධමච්චන්තිවත්ථුකාමා…යප.…

ඉයම වුධමච්චන්ති කියලසකාමා. චිත්රාති නානාවණ්ණා රූපා නානාවණ්ණා
සද්දානානාවණ්ණා න්ධා නානාවණ්ණා රසානානාවණ්ණායඵොට්ඨබ්බා

ඉට්ඨා කන්තා මනාපා පියරූපා කාමූපසංහිතා රජනීයා. මධුරාති
වුධමත්තඤ්යෙතංභ වතා [ම. නි.1.167පස්සිතබ්බං] – ‘‘පඤ්චියම, භික්ඛයව, 
කාමගුණා.කතයමපඤ්ච? චක්ඛුවිඤ්යඤයයාරූපා ඉට්ඨාකන්තා මනාපා
පියරූපා කාමූපසංහිතා රජනීයා, යසොතවිඤ්යඤයයා සද්දා…යප.…
ඝානවිඤ්යඤයයා  න්ධා… ජිව්ොවිඤ්යඤයයා රසා… කායවිඤ්යඤයයා
යඵොට්ඨබ්බා ඉට්ඨා කන්තා මනාපා පියරූපා කාමූපසංහිතා රජනීයා. ඉයම
යඛො, භික්ඛයව, පඤ්ච කාමගුණා. යං යඛො, භික්ඛයව, ඉයම පඤ්ච 
කාමගුයණ පටිච්ච උප්පජ්ජති සුඛං යසොමනස්සං, ඉදං වුධමච්චති කාමසුඛං
මළ්ෙසුඛං [මීළ්ෙසුඛං (පස්සම.නි. 3.328)] පුථුජ්ජනසුඛං අනරියසුඛං, න
යසවිතබ්බං න භායවතබ්බං න බහුලීකාතබ්බං, ‘භායිතබ්බං එතස්ස 

සුඛස්සා’ති වදාමී’’ති – කාමා හි චිත්රා මධුරා මයනොරමාති. මයනොති යං
චිත්තං…යප.…තජ්ජා මයනොවිඤ්ඤාණධාතු.මයනොරයමන්තියථොයමන්ති
යතොයසන්තිපොයසන්තීති–කාමාහිචිත්රා මධුරාමයනොරමා. 

විරූපරූයපන මයථන්ති චිත් න්ති නානාවණ්යණහි රූයපහි…යප.…
නානාවණ්යණහියඵොට්ඨබ්යබහිචිත්තංමයථන්තියතොයසන්ති පොයසන්තීති
–විරූපරූයපනමයථන්තිචිත්තං. 

ආදීනවං කාමගුයණසු දිස්වාති. වුධමත්තඤ්යෙතං භ වතා – ‘‘යකො ච, 
භික්ඛයව, කාමානං ආදීනයවො? ඉධ, භික්ඛයව, කුලපුත්යතො යයන
සිප්පට්ඨායනනජීවිකංකප්යපති, යදි මුද්දායයදි ණනායයදිසඞ්ඛායනන
යදිකසියායදිවණිජ්ජායයදිය ොරක්යඛනයදි ඉස්සත්යථන [ඉස්සට්යඨන
(සයා.), ඉස්සත්යතන (ක.) පස්ස ම. නි. 1.167] යදි රාජයපොරියසන යදි
සිප්පඤ්ඤතයරන, සීතස්ස පුරක්ඛයතො උණ්ෙස්ස පුරක්ඛයතො
ඩංසමකසවාතාතපසරීසපසම්ඵස්යසහිසම්ඵස්සමායනො [රිස්සමායනො(ම.නි.
1.167)] ඛුප්පිපාසාය මීයමායනො; අයං, භික්ඛයව, කාමානං ආදීනයවො
සන්දිට්ඨියකො දුක්ඛක්ඛන්යධො කාමයෙතු කාමනිදානං කාමාධිකරණං
කාමානයමවයෙතු. 
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‘‘තස්ස යච, භික්ඛයව, කුලපුත්තස්ස එවං උට්ඨෙයතො ඝටයතො
වායමයතො යතයභො ානාභිනිප්ඵජ්ජන්ති, යසො යසොචතිකිලමති පරියදවති
උරත්තාළිං කන්දති, සම්යමොෙං ආපජ්ජති – ‘යමොඝං වත යම උට්ඨානං, 
අඵයලො වත යම වායායමො’ති. අයම්පි, භික්ඛයව, කාමානං ආදීනයවො
සන්දිට්ඨියකො දුක්ඛක්ඛන්යධො කාමයෙතු කාමනිදානං කාමාධිකරණං
කාමානයමවයෙතු. 

‘‘තස්ස යච, භික්ඛයව, කුලපුත්තස්ස එවං උට්ඨෙයතො ඝටයතො
වායමයතො යත යභො ා අභිනිප්ඵජ්ජන්ති, යසො යතසං යභො ානං
ආරක්ඛාධිකරණං දුක්ඛං යදොමනස්සං [දුක්ඛයදොමනස්සං (සයා. ක.)] 
පටිසංයවයදති– ‘කින්තියමයභොය යනවරාජායනොෙයරයුං, නයචොරා 
ෙයරයුං, න අග්ගි ඩයෙයය, න උදකං වයෙයය, න අප්පියා දායාදා
ෙයරයු’න්ති. තස්ස එවංආරක්ඛයතො ය ොපයයතො යත යභොය  රාජායනො
වා ෙරන්තියචොරා වා ෙරන්තිඅග්ගි වා ඩෙතිඋදකං වා වෙති අප්පියා වා
දායාදා ෙරන්ති. යසො යසොචති…යප.… සම්යමොෙං ආපජ්ජති – ‘යම්පි යම
අයෙොසි තම්පි යනො නත්ථී’ති. අයම්පි, භික්ඛයව, කාමානං ආදීනයවො 
සන්දිට්ඨියකො දුක්ඛක්ඛන්යධො කාමයෙතු කාමනිදානං කාමාධිකරණං
කාමානයමවයෙතු. 

‘‘පුන චපරං, භික්ඛයව, කාමයෙතු කාමනිදානං කාමාධිකරණං
කාමානයමව යෙතු රාජායනොපි රාජූහි විවදන්ති, ඛත්තියාපි ඛත්තියයහි 
විවදන්ති, බ්රාේමණාපි බ්රාේමයණහි විවදන්ති,  ෙපතීපි  ෙපතීහි විවදන්ති, 
මාතාපිපුත්යතනවිවදති, පුත්යතොපිමාතරාවිවදති, පිතාපිපුත්යතනවිවදති, 
පුත්යතොපි පිතරා විවදති, භාතාපි භගිනියා විවදති, භගිනීපි භාතරා විවදති, 
සොයයොපි සොයයන විවදති. යත තත්ථ කලෙවිග් ෙවිවාදාපන්නා
අඤ්ඤමඤ්ඤංපාණීහිපිඋපක්කමන්ති යලඩ්ඩූහිපිඋපක්කමන්තිදණ්යඩහිපි
උපක්කමන්ති සත්යථහිපි උපක්කමන්ති. යත තත්ථ මරණම්පිනි ච්ඡන්ති
මරණමත්තම්පිදුක්ඛං.අයම්පි, භික්ඛයව, කාමානං ආදීනයවොසන්දිට්ඨියකො
දුක්ඛක්ඛන්යධොකාමයෙතුකාමනිදානංකාමාධිකරණංකාමානයමව යෙතු. 

‘‘පුන චපරං, භික්ඛයව, කාමයෙතු කාමනිදානං කාමාධිකරණං
කාමානයමව යෙතු අසිචම්මං  යෙත්වා ධනුකලාපං සන්නය්හිත්වා
උභයතොබූළ්ෙං [උභයතොවියූළ්ෙං (සයා.) පස්ස ම. නි. 1.168] සඞ් ාමං 
පක්ඛන්දන්ති, උසූසුපි ඛිප්පමායනසු සත්තීසුපි ඛිප්පමානාසු අසීසුපි
විජ්යජොතලන්යතසු.යතතත්ථඋසූහිපිවිජ්ඣන්තිසත්තීහිපි [සත්තියාපි(ම.
නි.1.167, 178)] විජ්ඣන්තිඅසිනාපිසීසං ඡින්දන්ති.යතතත්ථමරණම්පි
නි ච්ඡන්ති මරණමත්තම්පි දුක්ඛං. අයම්පි, භික්ඛයව, කාමානං ආදීනයවො
සන්දිට්ඨියකො දුක්ඛක්ඛන්යධො කාමයෙතු කාමනිදානං කාමාධිකරණං
කාමානයමවයෙතු. 
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පටුන 

‘‘පුන චපරං, භික්ඛයව, කාමයෙතු කාමනිදානං කාමාධිකරණං
කාමානයමව යෙතු අසිචම්මං  යෙත්වා ධනුකලාපං සන්නය්හිත්වා
අද්දාවයලපනා [අද්ධාවයලපනා(සයා.)] උපකාරියයො පක්ඛන්දන්ති, උසූසුපි
ඛිප්පමායනසුසත්තීසුපිඛිප්පමානාසු, අසීසුපිවිජ්යජොතලන්යතසු.යතතත්ථ
උසූහිපිවිජ්ඣන්තිසත්තීහිපිවිජ්ඣන්ති ඡකණකායපි [ඡකණටියාපි(සයා.), 
පක්කට්ඨියා (සී. අට්ඨ.) පස්ස ම. නි. 1.168] ඔසිඤ්චන්ති අභිවග්ය නපි
ඔමද්දන්ති අසිනාපි සීසං ඡින්දන්ති. යත තත්ථ මරණම්පි නි ච්ඡන්ති
මරණමත්තම්පිදුක්ඛං.අයම්පි, භික්ඛයව, කාමානංආදීනයවොසන්දිට්ඨියකො
දුක්ඛක්ඛන්යධො කාමයෙතුකාමනිදානංකාමාධිකරණංකාමානයමවයෙතු. 

‘‘පුන චපරං, භික්ඛයව, කාමයෙතු කාමනිදානං කාමාධිකරණං
කාමානයමව යෙතු සන්ධිම්පි ඡින්දන්ති නිල්යලොපම්පි ෙරන්ති
එකා ාරිකම්පි කයරොන්ති පරිපන්යථපි තිට්ඨන්ති පරදාරම්පි  ච්ඡන්ති.
තයමනං රාජායනො  යෙත්වා විවිධා කම්මකාරණා කායරන්ති – කසාහිපි
තායළන්ති, යවත්යතහිපි තායළන්ති, අඩ්ඪදණ්ඩයකහිපි තායළන්ති, 
ෙත්ථම්පිඡින්දන්ති…යප.…අසිනාපිසීසං ඡින්දන්ති.යතතත්ථමරණම්පි
නි ච්ඡන්ති මරණමත්තම්පි දුක්ඛං. අයම්පි, භික්ඛයව, කාමානං ආදීනයවො
සන්දිට්ඨියකො දුක්ඛක්ඛන්යධො කාමයෙතු කාමනිදානං කාමාධිකරණං
කාමානයමවයෙතු. 

‘‘පුන චපරං, භික්ඛයව, කාමයෙතු කාමනිදානං කාමාධිකරණං
කාමානයමව යෙතු කායයන දුච්චරිතං චරන්ති වාචාය දුච්චරිතං චරන්ති
මනසා දුච්චරිතං චරන්ති. යතකායයන දුච්චරිතං චරිත්වා වාචාය දුච්චරිතං
චරිත්වාමනසාදුච්චරිතංචරිත්වා කායස්සයභදාපරංමරණාඅපායංදුග් තිං
විනිපාතං නිරයං උපපජ්ජන්ති. අයම්පි, භික්ඛයව, කාමානං ආදීනයවො
සම්පරායියකො දුක්ඛක්ඛන්යධො කාමයෙතු කාමනිදානං කාමාධිකරණං 
කාමානයමවයෙතු’’. 

ආදීනවං කාමගුයණසු දිස්වාති කාමගුයණසු ආදීනවං දිස්වා පස්සිත්වා
තුලයිත්වාතීරයිත්වාවිභාවයිත්වාවිභූතංකත්වාති– ආදීනවංකාමගුයණසු
දිස්වා, එයකොචයරඛග් විසාණකප්යපො.යතනාෙයසොපච්යචකසම්බුද්යධො 
– 

‘‘කාමා හිචිත්රාමධුරාමයනොරමා, විරූපරූයපන මයථන්තිචිත්තං; 
ආදීනවංකාමගුයණසුදිස්වා, එයකොචයරඛග් විසාණකප්යපො’’ති. 

137. 

ඊතී ච ගණ්යඩො ච උපද්දයවො ච, යරොයගො ච සල් ඤ්ච භෙඤ්ච

යම ං; 

එ ංභෙංකාමගුයණසුදිස්වා, එයකොචයර ඛග්ගවිසාණකප්යපො. 
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ඊතී ච ගණ්යඩො ච උපද්දයවො ච, යරොයගො ච සල් ඤ්ච භෙඤ්ච 

යම න්ති වුධමත්තඤ්යෙතං භ වතා – ‘‘භයන්ති, භික්ඛයව, කාමානයමතං
අධිවචනං. දුක්ඛන්ති, භික්ඛයව, කාමානයමතං අධිවචනං. යරොය ොති, 
භික්ඛයව, කාමානයමතං අධිවචනං.  ණ්යඩොති, භික්ඛයව, කාමානයමතං 
අධිවචනං. සල්ලන්ති, භික්ඛයව, කාමානයමතං අධිවචනං. සඞ්ය ොති, 
භික්ඛයව, කාමානයමතං අධිවචනං. පඞ්යකොති, භික්ඛයව, කාමානයමතං
අධිවචනං.  බ්යභොති, භික්ඛයව, කාමානයමතං අධිවචනං. කස්මා ච, 
භික්ඛයව, භයන්ති කාමානයමතං අධිවචනං? යස්මා ච කාමරා රත්තායං, 
භික්ඛයව, ඡන්දරා විනිබද්යධො [ඡන්දරා විනිබන්යධො (සයා. ක.) පස්ස අ.
නි. 8.56] දිට්ඨධම්මකාපි භයා න පරිමුච්චති, සම්පරායිකාපි භයා න
පරිමුච්චති, තස්මා භයන්ති කාමානයමතං අධිවචනං. කස්මා ච, භික්ඛයව, 
දුක්ඛන්ති…යප.… යරොය ොති…  ණ්යඩොති… සල්ලන්ති… සඞ්ය ොති…
පඞ්යකොති…  බ්යභොති කාමානයමතං අධිවචනං? යස්මා ච
කාමරා රත්තායං, භික්ඛයව, ඡන්දරා විනිබද්යධො දිට්ඨධම්මකාපි බ්භාන
පරිමුච්චති, සම්පරායිකාපි  බ්භා න පරිමුච්චති, තස්මා  බ්යභොති
කාමානයමතංඅධිවචන’’න්ති. 

භයංදුක්ඛඤ්චයරොය ොච,  ණ්යඩොසල්ලඤ්චසඞ්ය ොච; 
පඞ්යකො බ්යභොචඋභයං, එයතකාමාපවුධමච්චන්ති; 
යත්ථසත්යතොපුථුජ්ජයනො. 

ඔතිණ්යණොසාතරූයපන, පුන බ්භාය ච්ඡති; 
යයතොචභික්ඛුආතාපී, සම්පජඤ්ඤංනරිච්චති [නරිඤ්චති (සයා.
ක.)සං.නි.4.251]. 

යසොඉමංපලපථංදුග් ං, අතික්කම්මතථාවියධො; 
පජංජාතිජරූයපතං, ඵන්දමානංඅයවක්ඛතීති. 

ඊතී ච  ණ්යඩො ච උපද්දයවො ච, යරොය ො ච සල්ලඤ්ච භයඤ්ච
යමතං. 

එ ං භෙංකාමගුයණසුදිස්වාතිඑතංභයං කාමගුයණසුදිස්වාපස්සිත්වා
තුලයිත්වාතීරයිත්වා විභාවයිත්වාවිභූතංකත්වාති–එතංභයංකාමගුයණසු
දිස්වා, එයකො චයරඛග් විසාණකප්යපො.යතනාෙයසොපච්යචකසම්බුද්යධො
– 

‘‘ඊතී ච  ණ්යඩො ච උපද්දයවො ච, යරොය ො ච සල්ලඤ්ච භයඤ්ච
යමතං; 
එතංභයංකාමගුයණසුදිස්වා, එයකොචයරඛග් විසාණකප්යපො’’ති. 

138. 
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සී ඤ්ච උණ්හඤ්ච ඛුදං පිපාසං, වා ා යප ඩංසසරීසයප 

[ඩංසසිරිංසයප(සයා.), ඩංසමකසසරීසයප (ක.)] ච; 

සබ්බානියප ානිඅභිසම්භවිත්වා, එයකොචයර ඛග්ගවිසාණකප්යපො. 

සී ඤ්ච උණ්හඤ්ච ඛුදං පිපාසන්ති. සී න්ති ද්වීහි කාරයණහි සීතං
යෙොති– අබ්භන්තරධාතුප්පයකොපවයසනවාසීතංයෙොතිබහිද්ධාඋතුවයසන

වා සීතං යෙොති. උණ්හන්ති ද්වීහි කාරයණහි උණ්ෙං යෙොති – 
අබ්භන්තරධාතුප්පයකොපවයසන වා උණ්ෙං යෙොති බහිද්ධා උතුවයසන වා
උණ්ෙං යෙොති. ඛුදා [ඛුද්දා (සයා. ක.)] වුධමච්චති ඡාතයකො. පිපාසා වුධමච්චති 
උදකපිපාසාති–සීතඤ්චඋණ්ෙඤ්චඛුදංපිපාසං. 

වා ා යප ඩංසසරීසයප චාති. වා ාති පුරත්ථිමා වාතා පච්ඡිමා වාතා
උත්තරා වාතා දක්ඛිණාවාතා සරජා වාතා අරජා වාතාසීතා වාතාඋණ්ො
වාතා පරිත්තා වාතා අධිමත්තා වාතා යවරම්භවාතා පක්ඛවාතා
සුපණ්ණවාතා තාලපණ්ණවාතා [තාලවණ්ඩවාතා (ක.) චූළනි.
උපසීවමාණවපුච්ඡානිද්යදස 43] විධූපනවාතා. ආතයපො වුධමච්චති
සූරියසන්තායපො.ඩංසාවුධමච්චන්තිපිඞ් ලමක්ඛිකා. සරීසපාවුධමච්චන්තිඅහීති–
වාතාතයපඩංසසරීසයපච. 

සබ්බානියප ානි අභිසම්භවිත්වාති අභිභවිත්වා අජ්යඣොත්ථරිත්වා
පරියාදියිත්වා මද්දිත්වාති – සබ්බානියපතානි අභිසම්භවිත්වා, එයකො චයර
ඛග් විසාණකප්යපො.යතනාෙයසොපච්යචකසම්බුද්යධො– 

‘‘සීතඤ්ච උණ්ෙඤ්චඛුදංපිපාසං, වාතාතයප ඩංසසරීසයපච; 
සබ්බානියපතානි අභිසම්භවිත්වා, එයකො චයර 
ඛග් විසාණකප්යපො’’ති. 

139. 

නායගොවයූථානිවිවජ්ජයත්වා, සඤ්ජා ඛන්යෙොපදුමීඋළායරො; 

ෙථාභිරන් ං විහයර [වීෙරං (සු. නි. 53)] අරඤ්යඤ, එයකො චයර 

ඛග්ගවිසාණකප්යපො. 

නායගොව යූථානි විවජ්ජයත්වාති නාය ො වුධමච්චති ෙත්ථිනාය ො. 
පච්යචකසම්බුද්යධොපි නාය ො. කිංකාරණා පච්යචකසම්බුද්යධො නාය ො? 
ආගුං නකයරොතීති නාය ො; න  ච්ඡතීතිනාය ො; නආ ච්ඡතීති නාය ො.
කථං යසො පච්යචකසම්බුද්යධො ආගුං න කයරොතීති නාය ො? ආගු වුධමච්චති
පාපකා අකුසලා ධම්මා සංකියලසිකා යපොයනොභවිකා සදරා දුක්ඛවිපාකා
ආයතිංජාතිජරාමරණියා. 

ආගුං න කයරොති කිඤ්චි යලොයක, සබ්බසංයයොය  විසජ්ජ
බන්ධනානි; 
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සබ්බත්ථනසජ්ජතිවිමුත්යතො, නාය ොතාදිපවුධමච්චයත තථත්තා. 

එවංයසොපච්යචකසම්බුද්යධොආගුංනකයරොතීතිනාය ො. 

කථං යසො පච්යචකසම්බුද්යධො න  ච්ඡතීති නාය ො? යසො 
පච්යචකසම්බුද්යධො න ඡන්දා තිං  ච්ඡති, න යදොසා තිං  ච්ඡති, න
යමොො තිං  ච්ඡති, න භයා තිං  ච්ඡති, න රා වයසන  ච්ඡති, න
යදොසවයසන ච්ඡති, නයමොෙවයසන ච්ඡති, න මානවයසන ච්ඡති, න
දිට්ඨිවයසන  ච්ඡති, න උද්ධච්චවයසන  ච්ඡති, න විචිකිච්ඡාවයසන
 ච්ඡති, න අනුසයවයසන  ච්ඡති, න වග්ය හි කප්යපහි යායති නීයති 
[නියයති (සයා. ක.)] වුධමය්ෙති සංෙරීයති. එවං යසො පච්යචකසම්බුද්යධො න
 ච්ඡතීතිනාය ො. 

කථං යසො පච්යචකසම්බුද්යධො න ආ ච්ඡතීති නාය ො? 
යසොතාපත්තිමග්ය න යය කියලසා පහීනා යත කියලයස න පුයනති න
පච්යචති න පච්චා ච්ඡති, සකදා ාමමග්ය න…යප.…
අනා ාමමග්ය න…යප.… අරෙත්තමග්ය න යය කියලසා පහීනා යත
කියලයස න පුයනති න පච්යචති න පච්චා ච්ඡති. එවං යසො
පච්යචකසම්බුද්යධොන ආ ච්ඡතීතිනාය ො. 

නායගොව යූථානි විවජ්ජයත්වාති යථා යසො ෙත්ථිනාය ො යූථානි
විවජ්යජත්වා පරිවජ්යජත්වා අභිනිවජ්යජත්වා එයකොව 
අරඤ්ඤවනමජ්යඣො ායෙත්වා [අරඤ්යඤ වනමජ්ඣස්ස
අජ්යඣො ායෙත්වා (සයා.)] චරතිවිෙරති ඉරියතිවත්යතතිපායලතියයපති 
යායපති, පච්යචකසම්බුද්යධොපි  ණං විවජ්යජත්වා පරිවජ්යජත්වා
අභිවජ්යජත්වා එයකො [එයකො චයර ඛග් විසාණකප්යපො (සයා.)] 
අරඤ්ඤවනපත්ථානි පන්තානි යසනාසනානි පටියසවති අප්පසද්දානි
අප්පනිග්යඝොසානි විජනවාතානි මනුස්සරාෙස්යසයයකානි
පටිසල්ලානසාරුප්පානි. යසො එයකො  ච්ඡති එයකො තිට්ඨති එයකොනිසීදති
එයකොයසයයංකප්යපතිඑයකො ාමංපිණ්ඩායපවිසතිඑයකො පටික්කමති
එයකොරයෙොනිසීදතිඑයකොචඞ්කමංඅධිට්ඨාතිඑයකොචරතිවිෙරතිඉරියති 
වත්යතතිපායලතියයපතියායපතීති–නාය ොවයූථානිවිවජ්ජයිත්වා. 

සඤ්ජා ඛන්යෙො පදුමී උළායරොති යථා යසො ෙත්ථිනාය ො
සඤ්ජාතක්ඛන්යධො සත්තරතයනො වා යෙොති අට්ඨරතයනො වා, 
පච්යචකසම්බුද්යධොපි සඤ්ජාතක්ඛන්යධො අයසක්යඛන සීලක්ඛන්යධන
අයසක්යඛන සමාධික්ඛන්යධන අයසක්යඛන පඤ්ඤාක්ඛන්යධන
අයසක්යඛන විමුත්තික්ඛන්යධන අයසක්යඛන 
විමුත්තිඤාණදස්සනක්ඛන්යධන. යථා යසො ෙත්ථිනාය ො පදුමී, 
පච්යචකසම්බුද්යධොපි සත්තහි යබොජ්ඣඞ් පුප්යඵහි පදුමී, 
සතිසම්යබොජ්ඣඞ් පුප්යඵන ධම්මවිචයසම්යබොජ්ඣඞ් පුප්යඵන
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වීරියසම්යබොජ්ඣඞ් පුප්යඵන පීතිසම්යබොජ්ඣඞ් පුප්යඵන, 
පීතිසම්යබොජ්ඣඞ් පුප්යඵන පස්සද්ධිසම්යබොජ්ඣඞ් පුප්යඵන
සමාධිසම්යබොජ්ඣඞ් පුප්යඵන උයපක්ඛාසම්යබොජ්ඣඞ් පුප්යඵන. යථා
යසො ෙත්ථිනාය ො උළායරො ථායමන බයලන ජයවන සූයරන, 
පච්යචකසම්බුද්යධොපි උළායරො සීයලන සමාධිනා පඤ්ඤාය විමුත්තියා 
විමුත්තිඤාණදස්සයනනාති–සඤ්ජාතඛන්යධො පදුමීඋළායරො. 

ෙථාභිරන් ං විහයර අරඤ්යඤතියථා යසො ෙත්ථිනාය ො යථාභිරන්තං
අරඤ්යඤ විෙරති, පච්යචකසම්බුද්යධොපි යථාභිරන්තං අරඤ්යඤ විෙරති.
පඨයමනපි ඣායනන යථාභිරන්තං අරඤ්යඤ විෙරති, දුතියයනපි 
ඣායනන…යප.… තතියයනපි ඣායනන… චතුත්යථනපි ඣායනන
යථාභිරන්තංඅරඤ්යඤවිෙරති; යමත්තායපියචයතොවිමුත්තියායථාභිරන්තං
අරඤ්යඤ විෙරති, කරුණායපි යචයතොවිමුත්තියා… මුදිතායපි
යචයතොවිමුත්තියා… උයපක්ඛායපි යචයතොවිමුත්තියා යථාභිරන්තං
අරඤ්යඤ විෙරති; ආකාසානඤ්චායතනසමාපත්තියාපි යථාභිරන්තං
අරඤ්යඤ විෙරති, විඤ්ඤාණඤ්චායතනසමාපත්තියාපි…
ආකිඤ්චඤ්ඤායතනසමාපත්තියාපි… 
යනවසඤ්ඤානාසඤ්ඤායතනසමාපත්තියාපි… නියරොධසමාපත්තියාපි…
ඵලසමාපත්තියාපි යථාභිරන්තං අරඤ්යඤවිෙරතීති –යථාභිරන්තං විෙයර
අරඤ්යඤ, එයකො චයර ඛග් විසාණකප්යපො. යතනාෙ යසො
පච්යචකසම්බුද්යධො– 

‘‘නාය ොවයූථානිවිවජ්ජයිත්වා, සඤ්ජාතඛන්යධොපදුමීඋළායරො; 
යථාභිරන්තං විෙයර අරඤ්යඤ, එයකො චයර
ඛග් විසාණකප්යපො’’ති. 

140. 

අට් ාන ං සඞ්ගණිකාර ස්ස, ෙං ඵස්සයෙ [ඵුස්සයය (සයා. ක.)] 

සාමයකං [ආසාමායිකං(ක.)] විමුත්තිං; 

ආදිච්චබන්ධුස්සවයචොනිසම්ම, එයකොචයර ඛග්ගවිසාණකප්යපො. 

අට් ාන ං සඞ්ගණිකාර ස්ස, ෙං ඵස්සයෙ සාමයකං විමුත්තින්ති 
වුධමත්තඤ්යෙතංභ වතා – ‘‘යාවතානන්ද [යසොවතානන්ද (ම.නි. 3.186)], 
භික්ඛු සඞ් ණිකාරායමො සඞ් ණිකරයතො සඞ් ණිකාරාමතං අනුයුත්යතො, 
 ණාරායමො  ණරයතො  ණසම්මුදියතො ( ණාරාමතං අනුයුත්යතො) [( ) 
නත්ථි ම. නි. 3.186], යං තං යනක්ඛම්මසුඛං පවියවකසුඛං උපසමසුඛං
සම්යබොධිසුඛං, තස්ස සුඛස්ස නිකාමලාභී භවිස්සති අකිච්ඡලාභී
අකසිරලාභීති – යනතං ඨානං විජ්ජති. යයො ච යඛො යසො, ආනන්ද, භික්ඛු
එයකො  ණස්මා වූපකට්යඨො විෙරති, තස්යසතං භික්ඛුයනො පාටිකඞ්ඛං. යං
තංයනක්ඛම්මසුඛංපවියවකසුඛංඋපසමසුඛංසම්යබොධිසුඛං, තස්සසුඛස්ස 
නිකාමලාභී භවිස්සති අකිච්ඡලාභී අකසිරලාභීති – ඨානයමතං විජ්ජති.
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පටුන 

යාවතානන්ද, භික්ඛු සඞ් ණිකාරායමො සඞ් ණිකරයතො සඞ් ණිකාරාමතං 
අනුයුත්යතො,  ණාරායමො  ණරයතො  ණසම්මුදියතො ( ණාරාමතං
අනුයුත්යතො,) සාමායිකං [සාමයිකං(සයා.ක.)] වාකන්තංයචයතොවිමුත්තිං
උපසම්පජ්ජ විෙරිස්සති, අසාමායිකංවාඅකුප්පන්ති–යනතංඨානංවිජ්ජති.
යයො ච යඛො යසො, ආනන්ද, භික්ඛු එයකො  ණස්මා වූපකට්යඨො විෙරති, 
තස්යසතං භික්ඛුයනො පාටිකඞ්ඛං සාමායිකං වා කන්තං යචයතොවිමුත්තිං
උපසම්පජ්ජවිෙරිස්සති, අසාමායිකංවාඅකුප්පන්ති, ඨානයමතංවිජ්ජතී’’ති
–අට්ඨානතංසඞ් ණිකාරතස්ස, යංඵස්සයයසාමයිකං විමුත්තිං. 

ආදිච්චබන්ධුස්ස වයචො නිසම්මාති ආදිච්යචො වුධමච්චති සූරියයො. යසො
ය ොතයමොය ොත්යතන.පච්යචකසම්බුද්යධොපිය ොතයමො ය ොත්යතන.යසො
පච්යචකසම්බුද්යධො සූරියස්ස ය ොත්තඤාතයකො ය ොත්තබන්ධු, තස්මා 

පච්යචකසම්බුද්යධො ආදිච්චබන්ධු. ආදිච්චබන්ධුස්ස වයචො නිසම්මාති
ආදිච්චබන්ධුස්ස වචනං බයප්පථං යදසනං අනුසාසනං අනුසිට්ඨං සුත්වා
සුණිත්වාඋග් යෙත්වාඋපධාරයිත්වා උපලක්ඛයිත්වාති–ආදිච්චබන්ධුස්ස
වයචො නිසම්ම, එයකො චයර ඛග් විසාණකප්යපො. යතනාෙ යසො
පච්යචකසම්බුද්යධො– 

‘‘අට්ඨානතංසඞ් ණිකාරතස්ස, යංඵස්සයයසාමයිකංවිමුත්තිං; 
ආදිච්චබන්ධුස්ස වයචො නිසම්ම, එයකො චයර 
ඛග් විසාණකප්යපො’’ති. 

දුතියයොවග්ය ො. 

තතියවග්ය ො 
141. 

දිට්ඨීවිසූකානි උපාතිවත්ය ො, පත්ය ොනිොමංපටි ද්ෙමග්යගො; 

උප්පන්නඤායණොම්හි අනඤ්ඤයනයෙයො, එයකො චයර 

ඛග්ගවිසාණකප්යපො. 

දිට්ඨිවිසූකානි උපාතිවත්ය ොති දිට්ඨිවිසූකානි වුධමච්චන්ති වීසතිවත්ථුකා
සක්කායදිට්ඨී. ඉධ අස්සුතවා පුථුජ්ජයනො අරියානං අදස්සාවී අරියධම්මස්ස
අයකොවියදො අරියධම්යමඅවිනීයතොසප්පුරිසානං අදස්සාවීසප්පුරිසධම්මස්ස 
අයකොවියදො සප්පුරිසධම්යම අවිනීයතො රූපං අත්තයතො සමනුපස්සති
රූපවන්තං වා අත්තානං අත්තනි වා රූපං රූපස්මං වා අත්තානං, 
යවදනං…යප.… සඤ්ඤං… සඞ්ඛායර… විඤ්ඤාණං අත්තයතො
සමනුපස්සති විඤ්ඤාණවන්තං වා අත්තානං අත්තනි වා විඤ්ඤාණං 
විඤ්ඤාණස්මං වා අත්තානං. යා එවරූපා දිට්ඨි දිට්ඨි තං දිට්ඨි ෙනං
දිට්ඨිකන්තායරො දිට්ඨිවිසූකායිකං දිට්ඨිවිප්ඵන්දිතං දිට්ඨිසංයයොජනං  ායෙො
පටිග් ායෙො අභිනියවයසො පරාමායසො කුම්මග්ය ො මච්ඡාපයථො මච්ඡත්තං
තිත්ථායතනං විපරියයසග් ායෙො විපරීතග් ායෙො විපල්ලාසග් ායෙො 
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මච්ඡා ායෙො, අයාථාවකස්මං යාථාවකන්ති  ායෙො, යාවතා ද්වාසට්ඨි

දිට්ඨි තානි – ඉමානි දිට්ඨිවිසූකානි. දිට්ඨිවිසූකානි උපාතිවත්ය ොති 
දිට්ඨිවිසූකානිඋපාතිවත්යතොඅතික්කන්යතොසමතික්කන්යතොවීතිවත්යතොති
– දිට්ඨීවිසූකානිඋපාතිවත්යතො. 

පත්ය ොනිොමංපටි ද්ෙමග්යගොතිනියාමා වුධමච්චන්තිචත්තායරොමග් ා; 
අරියයො අට්ඨඞ්ගියකො මග්ය ො, යසයයථිදං – සම්මාදිට්ඨි සම්මාසඞ්කප්යපො
සම්මාවාචා සම්මාකම්මන්යතො සම්මාආජීයවො සම්මාවායායමො සම්මාසති
සම්මාසමාධි. චතූහි අරියමග්ය හි සමන්නා යතො නියාමං පත්යතො 
සම්පත්යතො අධි යතො ඵස්සියතො සච්ඡිකයතොති – පත්යතො නියාමං. 

පටි ද්ෙමග්යගොති ලද්ධමග්ය ො පටිලද්ධමග්ය ො අධි තමග්ය ො 
ඵස්සිතමග්ය ොසච්ඡිකතමග්ය ොති–පත්යතොනියාමංපටිලද්ධමග්ය ො. 

උප්පන්නඤායණොම්හි අනඤ්ඤයනයෙයොති තස්ස පච්යචකසම්බුද්ධස්ස
ඤාණං උප්පන්නං සමුප්පන්නං නිබ්බත්තං අභිනිබ්බත්තං පාතුභූතං.
‘‘සබ්යබ සඞ්ඛාරා අනිච්චා’’තිඤාණං උප්පන්නං සමුප්පන්නං නිබ්බත්තං
අභිනිබ්බත්තං පාතුභූතං, ‘‘සබ්යබ සඞ්ඛාරා දුක්ඛා’’ති…යප.… ‘‘සබ්යබ
ධම්මා අනත්තා’’ති… ‘‘යං කිඤ්චි සමුදයධම්මං සබ්බං තං 
නියරොධධම්ම’’න්ති ඤාණං උප්පන්නං සමුප්පන්නං නිබ්බත්තං 

අභිනිබ්බත්තං පාතුභූතන්ති – උප්පන්නඤායණොම්හි. අනඤ්ඤයනයෙයොති
යසොපච්යචකසම්බුද්යධොනපරයනයයයො 

නපරප්පත්තියයොන පරප්පච්චයයොන පරපටිබද්ධගූ, යථාභූතං [තං (ක.)] 
ජානාති පස්සති අසම්මූළ්යෙො සම්පජායනො පටිස්සයතො. ‘‘සබ්යබ සඞ්ඛාරා
අනිච්චා’’ති න පරයනයයයො න පරප්පත්තියයො න පරප්පච්චයයො න
පරපටිබද්ධගූ, යථාභූතං ජානාති පස්සති අසම්මූළ්යෙො සම්පජායනො 
පටිස්සයතො. ‘‘සබ්යබ සඞ්ඛාරා දුක්ඛා’’ති…යප.… ‘‘සබ්යබ ධම්මා
අනත්තා’’ති…යප.… ‘‘යං කිඤ්චි සමුදයධම්මං සබ්බං තං
නියරොධධම්ම’’න්තිනපරයනයයයොන පරප්පත්තියයොනපරප්පච්චයයොන
පරපටිබද්ධගූ, යථාභූතං ජානාති පස්සති අසම්මූළ්යෙො සම්පජායනො
පටිස්සයතොති – උප්පන්නඤායණොම්හි අනඤ්ඤයනයයයො, එයකො චයර
ඛග් විසාණකප්යපො.යතනාෙයසොපච්යචකසම්බුද්යධො– 

‘‘දිට්ඨීවිසූකානිඋපාතිවත්යතො, පත්යතොනියාමංපටිලද්ධමග්ය ො; 
උප්පන්නඤායණොම්හි අනඤ්ඤයනයයයො, එයකො චයර 
ඛග් විසාණකප්යපො’’ති. 

142. 

නිල්ය ොලුයපො නික්කුයහො නිප්පිපායසො, නිම්මක්යඛො

නිද්ෙන් කසාවයමොයහො; 
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නිරාසයසො [නිරාසයයො (සී. අට්ඨ.) සු. නි. 56] සබ්බය ොයක

භවිත්වා, එයකොචයර ඛග්ගවිසාණකප්යපො. 

නිල්ය ොලුයපො නික්කුයහො නිප්පිපායසොති යලොලුප්පං වුධමච්චති තණ්ො.
යයො රාය ො සාරාය ො…යප.… අභිජ්ඣා යලොයභො අකුසලමූලං. සා 
යලොලුප්පා තණ්ො තස්ස පච්යචකසම්බුද්ධස්ස පහීනා උච්ඡින්නමූලා
තාලාවත්ථුකතා අනභාවංකතා ආයතිං අනුප්පාදධම්මා. තස්මා
පච්යචකසම්බුද්යධො නිල්යලොලුයපො. 

නික්කුයහොති තීණි කුෙනවත්ථූනි – පච්චයපටියසවනසඞ්ඛාතං
කුෙනවත්ථු, ඉරියාපථසඞ්ඛාතං කුෙනවත්ථු, සාමන්තජප්පනසඞ්ඛාතං
කුෙනවත්ථු. 

කතමං පච්චයපටියසවනසඞ්ඛාතං කුෙනවත්ථු? ඉධ  ෙපතිකා භික්ඛුං 
[භික්ඛූ (ක.) මොනි. 87] නිමන්යතන්ති 
චීවරපිණ්ඩපාතයසනාසනගිලානපච්චයයභසජ්ජපරික්ඛායරහි, යසො
පාපිච්යඡො ඉච්ඡාපකයතො අත්ථියකො
චීවරපිණ්ඩපාතයසනාසනගිලානපච්චයයභසජ්ජපරික්ඛාරානං
භියයයොකමයතං උපාදාය චීවරං පච්චක්ඛාති, පිණ්ඩපාතං පච්චක්ඛාති, 
යසනාසනංපච්චක්ඛාති, ගිලානපච්චයයභසජ්ජපරික්ඛාරංපච්චක්ඛාති.යසො
එවමාෙ–‘‘කිංසමණස්සමෙග්යඝන චීවයරන!එතංසාරුප්පංයංසමයණො
සුසානා වා සඞ්කාරකූටා වා පාපණිකා වා නන්තකානි උච්චිනිත්වා
සඞ්ඝාටිකං කරිත්වා ධායරයය. කිං සමණස්ස මෙග්යඝන පිණ්ඩපායතන! 
එතං සාරුප්පං යං සමයණො උඤ්ඡාචරියාය පිණ්ඩියායලොයපන ජීවිකං
කප්යපයය. කිං සමණස්ස මෙග්යඝන යසනාසයනන! එතං සාරුප්පං යං
සමයණො රුක්ඛමූලයකො වාඅස්සයසොසානියකොවාඅබ්යභොකාසියකොවා.කිං
සමණස්ස මෙග්යඝන ගිලානපච්චයයභසජ්ජපරික්ඛායරන! එතං සාරුප්පං
යං සමයණො පූතිමුත්යතන වා ෙරිතකීඛණ්යඩන වා ඔසධං කයරයයා’’ති.
තදුපාදායලූඛංචීවරංධායරතිලූඛංපිණ්ඩපාතං පරිභුඤ්ජතිලූඛංයසනාසනං
පටියසවති ලූඛං ගිලානපච්චයයභසජ්ජපරික්ඛාරං පටියසවති. තයමනං
 ෙපතිකා එවං ජානන්ති – ‘‘අයං සමයණො අප්පිච්යඡො සන්තුට්යඨො
පවිවිත්යතො අසංසට්යඨො ආරද්ධවීරියයො ධුතවායදො’’ති. භියයයො භියයයො 
නිමන්යතන්ති චීවරපිණ්ඩපාතයසනාසනගිලානපච්චයයභසජ්ජපරික්ඛායරහි.
යසො එවමාෙ – ‘‘තිණ්ණං සම්මුඛීභාවා සද්යධොකුලපුත්යතො බහුං පුඤ්ඤං
පසවති, සද්ධාය සම්මුඛීභාවා සද්යධො කුලපුත්යතො බහුං පුඤ්ඤං පසවති, 
යදයයධම්මස්ස සම්මුඛීභාවා සද්යධො කුලපුත්යතො බහුං පුඤ්ඤං පසවති, 
දක්ඛියණයයානං සම්මුඛීභාවා සද්යධො කුලපුත්යතො බහුං පුඤ්ඤං පසවති.
තුම්ොකඤ්යචවායං සද්ධා අත්ථි, යදයයධම්යමො ච සංවිජ්ජති, අෙඤ්ච
පටිග් ාෙයකො. සයචෙං න පටිග් යෙස්සාම, එවං තුම්යෙ පුඤ්යඤන 
පරිබාහිරා භවිස්සථ [භවිස්සන්ති (මොනි. 87)]. නමය්ෙං ඉමනා අත්යථො.
අපි ච, තුම්ොකංයයව අනුකම්පාය පටිග් ණ්ොමී’’ති. තදුපාදාය බහුම්පි
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චීවරං පටිග් ණ්ොති, බහුම්පි පිණ්ඩපාතං පටිග් ණ්ොති, බහුම්පි 
යසනාසනං පටිග් ණ්ොති, බහුම්පි ගිලානපච්චයයභසජ්ජපරික්ඛාරං
පටිග් ණ්ොති.යා එවරූපාභාකුටිකාභාකුටියංකුෙනාකුොයනාකුහිතත්තං
–ඉදංපච්චයපටියසවනසඞ්ඛාතං කුෙනවත්ථු. 

කතමං ඉරියාපථසඞ්ඛාතං කුෙනවත්ථු? ඉයධකච්යචො පාපිච්යඡො 
ඉච්ඡාපකයතො සම්භාවනාධිප්පායයො ‘‘එවං මං ජයනො සම්භායවස්සතී’’ති
 මනං සණ්ඨයපති ඨානං සණ්ඨයපති නිසජ්ජං [නිසජ්ජනං (ක.)] 
සණ්ඨයපතිසයනං සණ්ඨයපති, පණිධාය ච්ඡතිපණිධායතිට්ඨතිපණිධාය
නිසීදති පණිධාය යසයයංකප්යපති සමාහියතො විය  ච්ඡති සමාහියතො විය 
තිට්ඨති සමාහියතො විය නිසීදති සමාහියතො විය යසයයං කප්යපති, 
ආපාථකජ්ඣායීව [ආපාතකජ්ඣායී ච (ක.)] යෙොති. යා එවරූපා
ඉරියාපථස්ස ආඨපනා ඨපනා සණ්ඨපනා භාකුටිකා භාකුටියං කුෙනා
කුොයනා කුහිතත්තං [කුොයිතත්තං (සයා. ක.), විසුද්ධිමග් ට්ඨකථා
ඔයලොයකතබ්බා] – ඉදංඉරියාපථසඞ්ඛාතංකුෙනවත්ථු. 

කතමං සාමන්තජප්පනසඞ්ඛාතං කුෙනවත්ථු? ඉයධකච්යචො පාපිච්යඡො
ඉච්ඡාපකයතො සම්භාවනාධිප්පායයො ‘‘එවං මං ජයනො සම්භායවස්සතී’’ති
අරියධම්යම සන්නිස්සිතවාචං භාසති. ‘‘යයො එවරූපං චීවරං ධායරති යසො
සමයණො මයෙසක්යඛො’’ති භණති; යයො එවරූපං පත්තං ධායරති…යප.…
යලොෙථාලකං ධායරති… ධම්මකරණං ධායරති… පරිස්සාවනං ධායරති…
කුඤ්චිකං ධායරති… උපාෙනං ධායරති… කායබන්ධනං ධායරති…
ආයයො ං [ආයයො බන්ධනං (සයා.ක.)මොනි. 87] ධායරතියසොසමයණො
මයෙසක්යඛො’’ති භණති; ‘‘යස්ස එවරූපා උපජ්ඣායයො යසො සමයණො 
මයෙසක්යඛො’’ති භණති; යස්ස එවරූයපො ආචරියයො …යප.… එවරූපා 
සමානුපජ්ඣායකා… සමානාචරියකා… මත්තා… සන්දිට්ඨා…
සම්භත්තා… සොයා යසො සමයණො මයෙසක්යඛොති භණති; යයො එවරූයප
විොයරවසති…අඩ්ඪයයොය වසති…පාසායදවසති…ෙම්මයය වසති…
ගුොයංවසති…යලයණවසති…කුටියංවසති…කූටා ායරවසති…අට්යට
වසති… මායළ වසති… උද්දණ්යඩ [උට්ටණ්යඩ (ක.)] වසති…
උපට්ඨානසාලායං වසති… මණ්ඩයප වසති… රුක්ඛමූයල වසති යසො
සමයණොමයෙසක්යඛො’’තිභණති. 

අථ වා, යකොරජිකයකොරජියකො භාකුටිකභාකුටියකො කුෙකකුෙයකො
ලපකලපයකො මුඛසම්භාවියකො ‘‘අයං සමයණො ඉමාසං එවරූපානං
සන්තානං විොරසමාපත්තීනං ලාභී’’ති තාදිසං  ම්භීරං ගූළ්ෙං නිපුණං
පටිච්ඡන්නං යලොකුත්තරං සුඤ්ඤතාපටිසඤ්ඤුත්තං කථං කයථති. යා
එවරූපා භාකුටිකා භාකුටියං කුෙනා කුොයනා කුහිතත්තං, ඉදං
සාමන්තජප්පනසඞ්ඛාතං කුෙනවත්ථු. තස්ස පච්යචකසම්බුද්ධස්ස ඉමානි
තීණි කුෙනවත්ථූනි පහීනානි සමුච්ඡින්නානි වූපසන්තානි පටිප්පස්සද්ධානි 
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අභබ්බුප්පත්තිකානිඤාණග්ගිනා දඩ්ඪානි.තස්මා යසො පච්යචකසම්බුද්යධො 
නික්කුයෙො. 

නිප්පිපායසොති පිපාසා වුධමච්චති තණ්ො. යයො රාය ො සාරාය ො…යප.…
අභිජ්ඣා යලොයභො අකුසලමූලං. සා පිපාසා තණ්ො තස්ස 
පච්යචකසම්බුද්ධස්ස පහීනා උච්ඡින්නමූලා තාලාවත්ථුකතා අනභාවංකතා
ආයතිං අනුප්පාදධම්මා. තස්මා පච්යචකසම්බුද්යධො නිප්පිපායසොති –
නිල්යලොලුයපොනික්කුයෙො නිප්පිපායසො. 

නිම්මක්යඛො නිද්ෙන් කසාවයමොයහොති. මක්යඛොති යයො මක්යඛො 
මක්ඛායනා [මක්ඛියනා (ක.) පස්ස විභ. 892] මක්ඛායිතත්තං නිට්ඨුරියං

නිට්ඨුරියකම්මං. කසායවොති රාය ො කසායවො, යදොයසො කසායවො, යමොයෙො
කසායවො, යකොයධො…යප.… උපනායෙො… මක්යඛො… පළායසො…

සබ්බාකුසලාභිසඞ්ඛාරා කසාවා. යමොයහොති දුක්යඛ අඤ්ඤාණං, 
දුක්ඛසමුදයය අඤ්ඤාණං, දුක්ඛනියරොයධ අඤ්ඤාණං, 
දුක්ඛනියරොධ ාමනියා පටිපදාය අඤ්ඤාණං, පුබ්බන්යත අඤ්ඤාණං, 
අපරන්යත අඤ්ඤාණං, පුබ්බන්තාපරන්යත අඤ්ඤාණං, 
ඉදප්පච්චයතාපටිච්චසමුප්පන්යනසු ධම්යමසු අඤ්ඤාණං. යං එවරූපං
අඤ්ඤාණං අදස්සනං අනභිසමයයො අනනුයබොයධො අප්පටියවයධො 
අසං ාෙනා අපරියයො ාෙනා අසමයපක්ඛනා අපච්චයවක්ඛණා
අපච්චක්ඛකම්මං දුම්යමජ්ඣං බාලයං අසම්පජඤ්ඤං යමොයෙො පයමොයෙො
සම්යමොයෙො අවිජ්ජා අවිජ්යජොයඝො අවිජ්ජායයොය ො අවිජ්ජානුසයයො 
අවිජ්ජාපරියුට්ඨානං අවිජ්ජාලඞ්ගී යමොයෙො අකුසලමූලං. තස්ස
පච්යචකසම්බුද්ධස්ස මක්යඛො චකසායවො ච යමොයෙො ච වන්තා සංවන්තා
නිද්ධන්තා පහීනා සමුච්ඡින්නා වූපසන්තා පටිප්පස්සද්ධා අභබ්බුප්පත්තිකා
ඤාණග්ගිනා දඩ්ඪාති. යසො පච්යචකසම්බුද්යධො නිම්මක්යඛො
නිද්ධන්තකසාවයමොයෙො. 

නිරාසයසො සබ්බය ොයකභවිත්වාතිආසා වුධමච්චතිතණ්ො. යයො රාය ො

සාරාය ො…යප.… අභිජ්ඣා යලොයභො අකුසලමූලං. සබ්බය ොයකති
සබ්බඅපායයලොයක සබ්බමනුස්සයලොයක සබ්බයදවයලොයක 

සබ්බඛන්ධයලොයක සබ්බධාතුයලොයක සබ්බආයතනයලොයක. නිරාසයසො

සබ්බය ොයක භවිත්වාති සබ්බයලොයක නිරාසයසො භවිත්වා නිත්තණ්යෙො
භවිත්වානිප්පිපායසො භවිත්වාති–නිරාසයසොසබ්බයලොයකභවිත්වා, එයකො
චයරඛග් විසාණකප්යපො.යතනාෙයසො පච්යචකසම්බුද්යධො– 

‘‘නිල්යලොලුයපො නික්කුයෙො නිප්පිපායසො, නිම්මක්යඛො 
නිද්ධන්තකසාවයමොයෙො; 
නිරාසයසො සබ්බයලොයක භවිත්වා, එයකො චයර
ඛග් විසාණකප්යපො’’ති. 
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143. 

පාපංසහාෙංපරිවජ්ජයෙථ, අනත්ථදස්සිං විසයම නිවිට් ං; 

සෙංනයසයවපසු ංපමත් ං, එයකොචයර ඛග්ගවිසාණකප්යපො. 

පාපං සහාෙංපරිවජ්ජයෙථාති.පාපසොයයොවුධමච්චතියයොයසොසොයයො
දසවත්ථුකාය මච්ඡාදිට්ඨියාසමන්නා යතො –නත්ථිදින්නං, නත්ථියිට්ඨං, 
නත්ථිහුතං, නත්ථිසුකතදුක්කටානංකම්මානංඵලංවිපායකො, නත්ථිඅයං
යලොයකො, නත්ථිපයරොයලොයකො, නත්ථිමාතා, නත්ථිපිතා, නත්ථිසත්තා
ඔපපාතිකා, නත්ථි යලොයක සමණබ්රාේමණා සම්මග් තා සම්මාපටිපන්නා
යය ඉමඤ්ච යලොකං පරඤ්ච යලොකං සයං අභිඤ්ඤා සච්ඡිකත්වා 
පයවයදන්තීති. අයං පාපසොයයො. පාපං සොයං පරිවජ්ජයයථාති. පාපං
සොයංවජ්යජයය පරිවජ්යජයයාති–පාපංසොයංපරිවජ්ජයයථ. 

අනත්ථදස්සිං විසයම නිවිට් න්ති අනත්ථදස්සී වුධමච්චති යයො යසො
සොයයොදසවත්ථුකායමච්ඡාදිට්ඨියාසමන්නා යතො– නත්ථිදින්නං, නත්ථි
යිට්ඨං…යප.… යය ඉමඤ්ච යලොකං පරඤ්ච යලොකං සයං අභිඤ්ඤා 

සච්ඡිකත්වා පයවයදන්තීති. විසයම නිවිට් න්ති විසයම කායකම්යම
නිවිට්ඨං, විසයම වචීකම්යම නිවිට්ඨං, විසයම මයනොකම්යම නිවිට්ඨං, 
විසයම පාණාතිපායත නිවිට්ඨං, විසයම අදින්නාදායන නිවිට්ඨං, විසයම
කායමසුමච්ඡාචායර නිවිට්ඨං, විසයමමුසාවායදනිවිට්ඨං, විසමායපිසුණාය
වාචාය [පිසුණවාචාය(ක.)] නිවිට්ඨං, විසමායඵරුසායවාචාය [ඵරුසවාචාය
(ක.)] නිවිට්ඨං, විසයම සම්ඵප්පලායප නිවිට්ඨං, විසමාය අභිජ්ඣාය
නිවිට්ඨං, විසයම බයාපායද නිවිට්ඨං, විසමාය මච්ඡාදිට්ඨියා නිවිට්ඨං, 
විසයමසු සඞ්ඛායරසු නිවිට්ඨං විසයමසු පඤ්චසු කාමගුයණසු නිවිට්ඨං, 
විසයමසුපඤ්චසුනීවරයණසුනිවිට්ඨං විනිවිට්ඨංසත්තංඅල්ලීනංඋප තං
අජ්යඣොසිතංඅධිමුත්තන්ති– අනත්ථදස්සිංවිසයමනිවිට්ඨං. 

සෙං න යසයව පසු ං පමත් න්ති. පසු න්ති යයොපි කායම එසති
 යවසති පරියයසති තච්චරියතො තබ්බහුයලො තග් රුයකො තන්නියනො
තප්යපොයණො තප්පබ්භායරො තදධිමුත්යතො තදධිපයතයයයො, යසොපි 
කාමප්පසුයතො. යයොපි තණ්ොවයසන රූයප පරියයසති, සද්යද…යප.…
 න්යධ… රයස… යඵොට්ඨබ්යබ පරියයසති තච්චරියතො තබ්බහුයලො
තග් රුයකො තන්නින්යනො තප්යපොයණො තප්පබ්භායරො තදධිමුත්යතො
තදධිපයතයයයො, යසොපි කාමප්පසුයතො. යයොපි තණ්ොවයසන රූයප
පටිලභති, සද්යද…යප.…  න්යධ… රයස… යඵොට්ඨබ්යබ පටිලභති
තච්චරියතො තබ්බහුයලො තග් රුයකො තන්නින්යනො තප්යපොයණො
තප්පබ්භායරො තදධිමුත්යතො තදධිපයතයයයො, යසොපි කාමප්පසුයතො. යයොපි
තණ්ොවයසන රූයප පරිභුඤ්ජති, සද්යද…යප.…  න්යධ… රයස…
යඵොට්ඨබ්යබ පරිභුඤ්ජතිතච්චරියතොතබ්බහුයලොතග් රුයකොතන්නින්යනො
තප්යපොයණො තප්පබ්භායරො තදධිමුත්යතො තදධිපයතයයයො, යසොපි
කාමප්පසුයතො. යථා කලෙකාරයකො කලෙප්පසුයතො, කම්මකාරයකො 
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කම්මප්පසුයතො, ය ොචයර චරන්යතො ය ොචරප්පසුයතො, ඣායී
ඣානප්පසුයතො; එවයමවයයොකායමඑසති  යවසතිපරියයසතිතච්චරියතො
තබ්බහුයලො තග් රුයකො තන්නින්යනො තප්යපොයණො තප්පබ්භායරො 
තදධිමුත්යතො තදධිපයතයයයො, යසොපිකාමප්පසුයතො. යයොපිතණ්ොවයසන
රූයප පරියයසති…යප.… යයොපි තණ්ොවයසන රූයප පටිලභති…යප.…
යයොපිතණ්ොවයසනරූයපපරිභුඤ්ජති, සද්යද…යප.…  න්යධ…රයස…
යඵොට්ඨබ්යබ පරිභුඤ්ජතිතච්චරියතොතබ්බහුයලො තග් රුයකොතන්නින්යනො
තප්යපොයණො තප්පබ්භායරො තදධිමුත්යතො තදධිපයතයයයො, යසොපි 

කාමප්පසුයතො. පමත් න්ති. පමායදො වත්තබ්යබො කායදුච්චරියත වා
වචීදුච්චරියත වා මයනොදුච්චරියත වා පඤ්චසු කාමගුයණසු වා චිත්තස්ස
යවොසග්ය ො යවොසග් ානුප්පදානං කුසලානං ධම්මානං භාවනාය
අසක්කච්චකිරියතා අසාතච්චකිරියතා අනට්ඨිතකිරියතා ඔලීනවුධමත්තිතා
නික්ඛිත්තච්ඡන්දතා නික්ඛිත්තධුරතා අනායසවනා අභාවනා අබහුලීකම්මං
අනධිට්ඨානං අනනුයයොය ො, යයො එවරූයපො පමායදො පමජ්ජනා
පමජ්ජිතත්තං – අයංවුධමච්චතිපමායදො. 

සෙංනයසයවපසු ංපමත් න්තිපසුතංන යසයවයයපමත්තඤ්චසයං
න යසයවයය සාමං න යසයවයය න නියසයවයය න සංයසයවයය න 
පරිසංයසයවයයනආචයරයයනසමාචයරයයනසමාදායවත්යතයයාති – 
සයංනයසයවපසුතංපමත්තං, එයකොචයරඛග් විසාණකප්යපො.යතනාෙ
යසො පච්යචකසම්බුද්යධො– 

‘‘පාපං සොයංපරිවජ්ජයයථ, අනත්ථදස්සිං විසයමනිවිට්ඨං; 
සයංනයසයවපසුතංපමත්තං, එයකොචයරඛග් විසාණකප්යපො. 

144. 

බහුස්සු ංෙම්මෙරංභයජථ, මිත් ංඋළාරංපටිභානවන් ං; 

අඤ්ඤාෙ අත්ථානි වියනෙය කඞ්ඛං, එයකො චයර 

ඛග්ගවිසාණකප්යපො. 

බහුස්සු ං ෙම්මෙරං භයජථාති බහුස්සුයතො යෙොති මත්යතො සුතධයරො
සුතසන්නිචයයො. යය යත ධම්මා ආදිකලයාණා මජ්යඣකලයාණා
පරියයොසානකලයාණා සාත්ථං සබයඤ්ජනං [සත්ථා සබයඤ්ජනා (සයා.)
පස්ස ම. නි. 3.82] යකවලපරිපුණ්ණං පරිසුද්ධං බ්රේමචරියං අභිවදන්ති, 
තථාරූපාස්සධම්මා බහුස්සුතායෙොන්තිධාතා [ධතා(සයා.)] වචසාපරිචිතා 

මනසානුයපක්ඛිතා දිට්ඨියා සුප්පටිවිද්ධා. ෙම්මෙරන්ති ධම්මං ධායරන්තං 
[ධායරති(ක.)] – සුත්තංය යයං යවයයාකරණං ාථංඋදානංඉතිවුධමත්තකං

ජාතකං අබ්භුතධම්මං යවදල්ලං. බහුස්සු ං ෙම්මෙරං භයජථාති
බහුස්සුතඤ්ච ධම්මධරඤ්ච මත්තං භයජයය සංභයජයය යසයවයය
නියසයවයයසංයසයවයයපටියසයවයයාති–බහුස්සුතං ධම්මධරංභයජථ. 
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මිත් ං උළාරං පටිභානවන් න්ති උළායරො යෙොති මත්යතො සීයලන 

සමාධිනා පඤ්ඤාය විමුත්තියා විමුත්තිඤාණදස්යසන. පටිභානවන් න්ති
තයයො පටිභානවන්යතො – පරියත්තිපටිභානවා, පරිපුච්ඡාපටිභානවා, 
අධි මපටිභානවා.කතයමොපරියත්තිපටිභානවා? ඉයධකච්චස්සබුද්ධවචනං
පරියාපුතං [පරියාපුටං(සයා.ක.)පස්ස දී.නි.3.282] යෙොතිසුත්තංය යයං
යවයයාකරණං ාථාඋදානං ඉතිවුධමත්තකං ජාතකං අබ්භුතධම්මං යවදල්ලං.
තස්සපරියත්තිංනිස්සායපටිභාති–අයං පරියත්තිපටිභානවා. 

කතයමො පරිපුච්ඡාපටිභානවා? ඉයධකච්යචො පරිපුච්ඡියතොපි යෙොති
අත්යථ ච ඤායය ච ලක්ඛයණ ච කාරයණ ච ඨානාට්ඨායන ච. තස්ස
පරිපුච්ඡංනිස්සායපටිභාති– අයංපරිපුච්ඡාපටිභානවා. 

කතයමොඅධි මපටිභානවා? ඉයධකච්චස්සඅධි තායෙොන්තිචත්තායරො 
සතිපට්ඨානාචත්තායරොසම්මප්පධානාචත්තායරොඉද්ධිපාදාපඤ්චින්ද්රියානි
පඤ්ච බලානිසත්තයබොජ්ඣඞ් ාඅරියයොඅට්ඨඞ්ගියකොමග්ය ොචත්තායරො
අරියමග් ා චත්තාරි සාමඤ්ඤඵලානි චතස්යසො පටිසම්භිදායයො ඡ
අභිඤ්ඤායයො [ඡළභිඤ්ඤායයො (සයා.)]. තස්ස අත්යථො ඤායතො ධම්යමො
ඤායතොනිරුත්තිඤාතා. අත්යථඤායත අත්යථො පටිභාති, ධම්යමඤායත
ධම්යමොපටිභාති, නිරුත්තියාඤාතායනිරුත්තිපටිභාති. ඉයමසුතීසුඤාණං
පටිභානපටිසම්භිදා. යසො පච්යචකසම්බුද්යධො ඉමාය පටිභානපටිසම්භිදාය 
උයපයතො සමුයපයතො උපා යතො සමුපා යතො උපපන්යනො සමුපපන්යනො 
සමන්නා යතො. තස්මා පච්යචකසම්බුද්යධො පටිභානවා. යස්ස පරියත්ති
නත්ථිපරිපුච්ඡානත්ථිඅධි යමොනත්ථි, කිං තස්සපටිභායිස්සතීති–මත්තං
උළාරංපටිභානවන්තං. 

අඤ්ඤාෙ අත්ථානි වියනෙය කඞ්ඛන්ති අත්තත්ථං අඤ්ඤාය පරත්ථං
අඤ්ඤායඋභයත්ථංඅඤ්ඤායදිට්ඨධම්මකත්ථංඅඤ්ඤාය සම්පරායිකත්ථං
අඤ්ඤාය පරමත්ථං අඤ්ඤාය අභිඤ්ඤාය ජානිත්වා තුලයිත්වා තීරයිත්වා
විභාවයිත්වා විභූතං කත්වා කඞ්ඛං වියනයය පටිවියනයය පජයෙයය 
වියනොයදයය බයන්තීකයරයය අනභාවං  යමයයාති – අඤ්ඤාය අත්ථානි
වියනයය කඞ්ඛං, එයකො චයර ඛග් විසාණකප්යපො. යතනාෙ යසො
පච්යචකසම්බුද්යධො– 

‘‘බහුස්සුතංධම්මධරංභයජථ, මත්තංඋළාරංපටිභානවන්තං; 
අඤ්ඤාය අත්ථානි වියනයය කඞ්ඛං, එයකො චයර 
ඛග් විසාණකප්යපො’’ති. 

145. 

ඛිඩ්ඩං රතිං [රතී (සයා.)] කාමසුඛඤ්ච ය ොයක, අන ඞ්කරිත්වා

අනයපක්ඛමායනො; 
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විභූසට් ානා [විභූසනට්ඨානා (සයා. ක.), විභූසණට්ඨානා (සී.

අට්ඨ.)] විරය ොසච්චවාදී, එයකොචයරඛග්ගවිසාණකප්යපො. 

ඛිඩ්ඩං රතිං කාමසුඛඤ්ච ය ොයකති. ඛිඩ්ඩාති ද්යව ඛිඩ්ඩා – කායිකා
ඛිඩ්ඩා ච වාචසිකා ඛිඩ්ඩා ච…යප.… අයං කායිකා ඛිඩ්ඩා…යප.… අයං

වාචසිකාඛිඩ්ඩා. රතීතිඅනුක්කණ්ඨිතාධිවචනයමතං – රතීති. කාමසුඛන්ති
වුධමත්තඤ්යෙතං භ වතා [පස්ස ම. නි. 2.280] – ‘‘පඤ්චියම, භික්ඛයව, 
කාමගුණා.කතයමපඤ්ච? චක්ඛුවිඤ්යඤයයා රූපා ඉට්ඨාකන්තා මනාපා
පියරූපා කාමූපසංහිතා රජනීයා, යසොතවිඤ්යඤයයා සද්දා…යප.… 
ඝානවිඤ්යඤයයා  න්ධා… ජිව්ොවිඤ්යඤයයා රසා… කායවිඤ්යඤයයා
යඵොට්ඨබ්බා ඉට්ඨා කන්තා මනාපා පියරූපා කාමූපසංහිතා රජනීයා. ඉයම
යඛො, භික්ඛයව, පඤ්ච කාමගුණා. යං යඛො, භික්ඛයව, ඉයම පඤ්ච
කාමගුයණ පටිච්ච උප්පජ්ජති සුඛං යසොමනස්සං, ඉදං වුධමච්චති කාමසුඛං’’. 

ය ොයකතිමනුස්සයලොයකති–ඛිඩ්ඩංරතිං කාමසුඛඤ්චයලොයක. 

අන ඞ්කරිත්වා අනයපක්ඛමායනොති ඛිඩ්ඩඤ්ච රතිඤ්ච කාමසුඛඤ්ච
යලොයක අනලඞ්කරිත්වා අනයපක්යඛො හුත්වා පජහිත්වා වියනොයදත්වා 
බයන්තීකරිත්වාඅනභාවං යමත්වාති–අනලඞ්කරිත්වාඅනයපක්ඛමායනො. 

විභූසට් ානා විරය ො සච්චවාදීති. විභූසාති ද්යව විභූසා – අත්ථි
අ ාරිකවිභූසා [අ ාරිකස්සවිභූසා (ක.)එවමුපරිපි] අත්ථිඅනා ාරිකවිභූසා.
කතමා අ ාරිකවිභූසා? යකසා ච මස්සූ ච මාලා න්ධඤ්ච වියලපනඤ්ච
ආභරණඤ්ච පිලන්ධනඤ්ච වත්ථඤ්ච පාරුපනඤ්ච [පසාධනඤ්ච (සයා.), 
සයනාසනඤ්ච (ක.) චූළනි. ඛග් විසාණසුත්තනිද්යදස 130 නත්ථි
පාඨනානත්තං] යවඨනඤ්ච උච්ඡාදනං පරිමද්දනං න්ොපනං සම්බාෙනං 
ආදාසංඅඤ්ජනංමාලා න්ධවියලපනංමුඛචුණ්ණංමුඛයලපනංෙත්ථබන්ධං
සිඛාබන්ධං දණ්ඩං නාළිකං ඛග් ං ඡත්තං චිත්රුපාෙනං උණ්හීසං මණිං 
වාළබීජනිංඔදාතානිවත්ථානිදීඝදසානිඉතිවා–අයංඅ ාරිකවිභූසා. 

කතමා අනා ාරිකවිභූසා? චීවරමණ්ඩනා පත්තමණ්ඩනා
යසනාසනමණ්ඩනා ඉමස්ස වා පූතිකායස්ස බාහිරානං වා පරික්ඛාරානං
මණ්ඩනාවිභූසනායකළනාපරියකළනා  ද්ධිකතා ද්ධිකත්තං [ය ධිකතා
ය ධිකත්තං (සයා.)පස්සවිභ. 854] චපලතා [චපලනා (සයා.)] චාපලයං–
අයං අනා ාරිකවිභූසා. 

සච්චවාදීති යසො පච්යචකසම්බුද්යධො සච්චවාදී සච්චසන්යධො යථයතො
පච්චයියකො අවිසංවාදයකො යලොකස්ස, විභූසට්ඨානා ආරයතො විරයතො 
පටිවිරයතො නික්ඛන්යතො නිස්සයටො විප්පමුත්යතො විසඤ්ඤුත්යතො, 
විමරියාදිකයතනයචතසා විෙරතීති–විභූසට්ඨානාවිරයතොසච්චවාදී, එයකො
චයරඛග් විසාණකප්යපො.යතනාෙයසො පච්යචකසම්බුද්යධො– 
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‘‘ඛිඩ්ඩං රතිං කාමසුඛඤ්ච යලොයක, අනලඞ්කරිත්වා
අනයපක්ඛමායනො; 
විභූසට්ඨානා විරයතො සච්චවාදී, එයකො චයර 
ඛග් විසාණකප්යපො’’ති. 

146. 

පුත් ඤ්චදාරංපි රඤ්චමා රං, ෙනානිෙඤ්ඤානිච බන්ෙවානි; 

හිත්වානකාමානිෙයථොධිකානි, එයකොචයර ඛග්ගවිසාණකප්යපො. 

පුත් ඤ්ච දාරං පි රඤ්ච මා රන්ති. පුත් ාති චත්තායරො පුත්තා – 
අත්රයජො පුත්යතො, යඛත්තයජො [යඛත්රයජො (සයා. ක.)] පුත්යතො, දින්නයකො

පුත්යතො, අන්යතවාසියකො පුත්යතො. දාරා වුධමච්චන්තිභරියායයො. පි ාතියයො

යසොජනයකො. මා ාතියාසාජනිකාති–පුත්තඤ්චදාරංපිතරඤ්ච මාතරං. 

ෙනානිෙඤ්ඤානිචබන්ෙවානීතිධනානි වුධමච්චන්තිහිරඤ්ඤංසුවණ්ණං
මුත්තාමණියවළුරියයොසඞ්යඛොසිලාපවාළංරජතං ජාතරූපංයලොහිතඞ්ය ො 
[යලොහිතයකො (?)] මසාර ල්ලං. ධඤ්ඤානි වුධමච්චන්ති පුබ්බණ්ණං
අපරණ්ණං. පුබ්බණ්ණං නාම සාල වීහි යයවො ය ොධුයමො කඞ්ගු වරයකො

කුද්රසූයකො [කුද්රසුයකො (සයා.)]. අපරණ්ණං නාම සූයපයයං. බන්ෙවානීති
චත්තායරො බන්ධවා – ඤාතිබන්ධවාපි බන්ධු, ය ොත්තබන්ධවාපි බන්ධු, 
මත්තබන්ධවාපි බන්ධු, සිප්පබන්ධවාපි බන්ධූති – ධනානි ධඤ්ඤානි ච
බන්ධවානි. 

හිත්වාන කාමානි ෙයථොධිකානීති. කාමාති උද්දානයතො ද්යව කාමා –
වත්ථුකාමාචකියලසකාමාච…යප.…ඉයම වුධමච්චන්තිවත්ථුකාමා…යප.…

ඉයමවුධමච්චන්තිකියලසකාමා. හිත්වාන කාමානීතිවත්ථුකායමපරිජානිත්වා, 
කියලසකායම පොය පජහිත්වා වියනොයදත්වා බයන්තීකරිත්වා අනභාවං

 යමත්වා. හිත්වාන කාමානි ෙයථොධිකානීති යසොතාපත්තිමග්ය න යය
කියලසා පහීනා, යත කියලයස න පුයනති න පච්යචති න පච්චා ච්ඡති; 
සකදා ාමමග්ය න යය කියලසා පහීනා…යප.… අනා ාමමග්ය න යය 
කියලසාපහීනා…අරෙත්තමග්ය නයයකියලසාපහීනා, යතකියලයසන
පුයනති න පච්යචති න පච්චා ච්ඡතීති – හිත්වාන කාමානි යයථොධිකානි, 
එයකොචයර ඛග් විසාණකප්යපො.යතනාෙයසොපච්යචකසම්බුද්යධො– 

‘‘පුත්තඤ්චදාරංපිතරඤ්චමාතරං, ධනානිධඤ්ඤානිච බන්ධවානි; 
හිත්වාන කාමානි යයථොධිකානි, එයකො චයර
ඛග් විසාණකප්යපො’’ති. 

147. 

සඞ්යගො එයසො පරිත් යමත්ථ යසොඛයං, අප්පස්සායදො දුක්ඛයමත්ථ 

භියෙයො; 
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ගයළොඑයසොඉතිඤත්වාමතිමා [මුතීමා(සු.නි.61)], එයකොචයර 

ඛග්ගවිසාණකප්යපො. 

සඞ්යගො එයසො පරිත් යමත්ථ යසොඛයන්ති සඞ්ය ොති වා බළිසන්ති වා
ආමසන්ති වා ලග් නන්ති වා පලයබොයධොති වා, පඤ්චන්යනතං 

කාමගුණානංඅධිවචනං. පරිත් යමත්ථයසොඛයන්ති වුධමත්තඤ්යෙතංභ වතා
–‘‘පඤ්චියම, භික්ඛයව, කාමගුණා.කතයමපඤ්ච? චක්ඛුවිඤ්යඤයයාරූපා
ඉට්ඨා කන්තා මනාපා පියරූපා කාමූපසංහිතා රජනීයා…යප.… 
කායවිඤ්යඤයයායඵොට්ඨබ්බාඉට්ඨාකන්තාමනාපාපියරූපාකාමූපසංහිතා
රජනීයා.ඉයම යඛො, භික්ඛයව, පඤ්චකාමගුණා.යංයඛො, භික්ඛයව, ඉයම
පඤ්ච කාමගුයණ පටිච්ච උප්පජ්ජති සුඛං යසොමනස්සං, ඉදං වුධමච්චති
කාමසුඛං. අප්පකං එතං සුඛං, පරිත්තකං එතං සුඛං, යථොකකං එතං සුඛං, 
ඔමකං එතං සුඛං, ලාමකං එතං සුඛං, ඡතුක්කං එතං සුඛ’’න්ති – සඞ්ය ො
එයසොපරිත්තයමත්ථයසොඛයං. 

අප්පස්සායදො දුක්ඛයමත්ථභියෙයොති අප්පස්සාදාකාමා වුධමත්තාභ වතා 
[පස්සම.නි.1.237] බහුදුක්ඛාබහුපායාසා [බහූපායාසා(සයා.)]; ආදීනයවො
එත්ථ භියයයො.අට්ඨිකඞ්කලූපමාකාමාවුධමත්තාභ වතා, මංසයපසූපමාකාමා
වුධමත්තාභ වතා, තිණුක්කූපමාකාමාවුධමත්තාභ වතා, අඞ් ාරකාසූපමාකාමා
වුධමත්තා භ වතා, සුපිනකූපමා කාමා වුධමත්තා භ වතා, යාචිතකූපමා කාමා
වුධමත්තා භ වතා, රුක්ඛඵලූපමා කාමා වුධමත්තා භ වතා, අසිසූනූපමා කාමා
වුධමත්තා භ වතා, සත්තිසූලූපමා කාමා වුධමත්තා භ වතා, සප්පසිරූපමා කාමා
වුධමත්තා භ වතා බහුදුක්ඛා බහුපායාසා, ආදීනයවො එත්ථ භියයයොති –
අප්පස්සායදොදුක්ඛයමත්ථභියයයො. 

ගයළොඑයසොඉතිඤත්වාමතිමාති යළොතිවා බළිසන්තිවාආමසන්ති
වා ලග් නන්ති වා බන්ධනන්ති වා පලයබොයධොති වා, පඤ්චන්යනතං

කාමගුණානං අධිවචනං. ඉතීති පදසන්ධි පදසංසග්ය ො පදපාරිපූරී

අක්ඛරසමවායයො බයඤ්ජනසිලට්ඨතා පදානුපුබ්බතායපතං ඉතීති. මතිමාති

පණ්ඩියතො පඤ්ඤවා බුද්ධිමා ඤාණී විභාවී යමධාවී. ගයළො එයසො ඉති

ඤත්වාමතිමාතිමතිමා යළොතිඤත්වාබළිසන්තිඤත්වා ආමසංතිඤත්වා 
ලග් නන්තිඤත්වා බන්ධනන්තිඤත්වා පලයබොයධොතිඤත්වා ජානිත්වා
තුලයිත්වා තීරයිත්වා විභාවයිත්වා විභූතං කත්වාති –  යළො එයසො ඉති
ඤත්වා මතිමා, එයකො චයර ඛග් විසාණකප්යපො. යතනාෙ යසො 
පච්යචකසම්බුද්යධො– 

‘‘සඞ්ය ොඑයසොපරිත්තයමත්ථයසොඛයං, අප්පස්සායදොදුක්ඛයමත්ථ 
භියයයො; 
 යළො එයසො ඉති ඤත්වා මතිමා, එයකො චයර
ඛග් විසාණකප්යපො’’ති. 
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148. 

සන්දා යත්වානසංයෙොජනානි, ජා ංවයභත්වා සලි ම්බුචාරී; 

අග්ගීවදඩ්ඪංඅනිවත් මායනො, එයකොචයර ඛග්ගවිසාණකප්යපො. 

සන්දා යත්වාන සංයෙොජනානීති දස සංයයොජනානි –
කාමරා සංයයොජනං, පටිඝසංයයොජනං, මානසංයයොජනං, දිට්ඨිසංයයොජනං, 
විචිකිච්ඡාසංයයොජනං, සීලබ්බතපරාමාසසංයයොජනං, භවරා සංයයොජනං, 
ඉස්සාසංයයොජනං, මච්ඡරියසංයයොජනං, අවිජ්ජාසංයයොජනං. 

සන්දා යත්වාන සංයෙොජනානීති දස සංයයොජනානි දාලයිත්වා
සන්දාලයිත්වා පජහිත්වා වියනොයදත්වා බයන්තීකරිත්වා අනභාවං
 යමත්වාති–සන්දාලයිත්වානසංයයොජනානි. 

ජා ංවයභත්වාසලි ම්බුචාරීතිජාලං වුධමච්චතිසුත්තජාලං.සලලංවුධමච්චති
උදකං.අම්බුචාරීවුධමච්චතිමච්යඡො.යථාමච්යඡො ජාලංභින්දිත්වාපභින්දිත්වා
දාලයිත්වා පදාලයිත්වා සම්පදාලයිත්වා චරති විෙරති ඉරියති වත්යතති
පායලති යයපති යායපති, එවයමව ද්යව ජාලා – තණ්ොජාලඤ්ච
දිට්ඨිජාලඤ්ච…යප.… ඉදං තණ්ොජාලං…යප.… ඉදං දිට්ඨිජාලං. තස්ස 
පච්යචකසම්බුද්ධස්ස තණ්ොජාලං පහීනං, දිට්ඨිජාලං පටිනිස්සට්ඨං.
තණ්ොජාලස්ස පහීනත්තා දිට්ඨිජාලස්ස පටිනිස්සට්ඨත්තා යසො 
පච්යචකසම්බුද්යධො රූයප න සජ්ජති සද්යද න සජ්ජති  න්යධ න
සජ්ජති…යප.… දිට්ඨසුතමුතවිඤ්ඤාතබ්යබසු ධම්යමසු න සජ්ජති න
 ණ්ොතිනබජ්ඣතින පලබජ්ඣති, නික්ඛන්යතොනිස්සයටොවිප්පමුත්යතො
විසඤ්ඤුත්යතො විමරියාදිකයතන යචතසා විෙරතීති – ජාලංව යභත්වා
සලලම්බුචාරී. 

අග්ගීව දඩ්ඪංඅනිවත් මායනොතියථාඅග්ගිතිණකට්ඨුපාදානංදෙන්යතො 
 ච්ඡති අනිවත්තන්යතො, එවයමව තස්ස පච්යචකසම්බුද්ධස්ස
යසොතාපත්තිමග්ය න යය කියලසා පහීනා යත කියලයස න පුයනති න
පච්යචති න පච්චා ච්ඡති, සකදා ාමමග්ය න…යප.… 
අනා ාමමග්ය න…අරෙත්තමග්ය නයයකියලසාපහීනායතකියලයස
නපුයනතිනපච්යචතින පච්චා ච්ඡතීති–අග්ගීවදඩ්ඪංඅනිවත්තමායනො, 
එයකොචයරඛග් විසාණකප්යපො.යතනාෙ යසොපච්යචකසම්බුද්යධො– 

‘‘සන්දාලයිත්වානසංයයොජනානි, ජාලංවයභත්වාසලලම්බුචාරී; 
අග්ගීව දඩ්ඪං අනිවත්තමායනො, එයකො චයර 
ඛග් විසාණකප්යපො’’ති. 

149. 

ඔක්ඛිත් චක්ඛු න ච පාදය ොය ො, ගුත්තින්ද්රියෙො

රක්ඛි මානසායනො; 
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අනවස්සුය ො අපරිඩය්හමායනො [අපරිදය්ෙමායනො (ක.)], එයකො

චයර ඛග්ගවිසාණකප්යපො. 

ඔක්ඛිත් චක්ඛු න ච පාදය ොය ොති කථං ඛිත්තචක්ඛු යෙොති? 
ඉයධකච්යචො භික්ඛු [නත්ථිසයා. යපොත්ථයක මොනි. 157] චක්ඛුයලොයලො
චක්ඛුයලොලයයන සමන්නා යතො යෙොති. අදිට්ඨං දක්ඛිතබ්බං දිට්ඨං
සමතික්කමතබ්බන්ති –ආරායමනආරාමං උයයායනනඋයයානං  ායමන
 ාමංනි යමනනි මංන යරනන රංරට්යඨනරට්ඨංජනපයදනජනපදං
දීඝචාරිකං අනවට්ඨිතචාරිකං [අනවත්ථචාරිකං (සයා.)] අනුයුත්යතො යෙොති 
රූපදස්සනාය.එවංඛිත්තචක්ඛුයෙොති. 

අථ වා, භික්ඛු අන්තරඝරං පවිට්යඨො වීථිං පටිපන්යනො අසංවුධමයතො 
 ච්ඡති. ෙත්ථිං ඔයලොයකන්යතො අස්සං ඔයලොයකන්යතො රථං
ඔයලොයකන්යතො පත්තිං ඔයලොයකන්යතො කුමාරයක ඔයලොයකන්යතො
කුමාරිකායයො ඔයලොයකන්යතො ඉත්ථියයො ඔයලොයකන්යතො පුරියස
ඔයලොයකන්යතො අන්තරාපණංඔයලොයකන්යතොඝරමුඛානිඔයලොයකන්යතො
උද්ධංඔයලොයකන්යතො අයධොඔයලොයකන්යතො දිසාවිදිසං වියපක්ඛමායනො 
[යපක්ඛමායනො(සයා.ක.)]  ච්ඡති.එවම්පිඛිත්තචක්ඛුයෙොති. 

අථ වා, භික්ඛු චක්ඛුනා රූපං දිස්වා නිමත්තග් ාහී යෙොති
අනුබයඤ්ජනග් ාහී. යත්වාධිකරණයමනං චක්ඛුන්ද්රියං අසංවුධමතං විෙරන්තං
අභිජ්ඣායදොමනස්සා පාපකා අකුසලා ධම්මා අන්වාස්සයවයුං, තස්ස
සංවරාය න පටිපජ්ජති, න රක්ඛති චක්ඛුන්ද්රියං, චක්ඛුන්ද්රියය න සංවරං
ආපජ්ජති.එවම්පිඛිත්තචක්ඛු යෙොති. 

යථා වා පයනයක යභොන්යතො සමණබ්රාේමණා සද්ධායදයයානි
යභොජනානි භුඤ්ජිත්වා යත එවරූපං විසූකදස්සනං අනුයුත්තා විෙරන්ති, 
යසයයථිදං – නච්චං ගීතං වාදිතං යපක්ඛං අක්ඛානං පාණිස්සරං යවතාළං
කුම්භථූණං යසොභනකං [යසොභන රකං (සයා.), යසොභනකරණං (ක.)] 
චණ්ඩාලංවංසංයධොවනං ෙත්ථියුද්ධංඅස්සයුද්ධංමහිංසයුද්ධං [මහිසයුද්ධං 
(සයා.)] උසභයුද්ධං අජයුද්ධං යමණ්ඩයුද්ධං කුක්කුටයුද්ධං වට්ටකයුද්ධං
දණ්ඩයුද්ධං මුට්ඨියුද්ධං නිබ්බුද්ධං උයයයොධිකං බලග් ං යසනාබූෙං
අනීකදස්සනංඉතිවා.ඉතිඑවරූපංවිසූකදස්සනංඅනුයුත්යතොයෙොති.එවම්පි 
ඛිත්තචක්ඛුයෙොති. 

කථංඔක්ඛිත්තචක්ඛුයෙොති? ඉයධකච්යචොභික්ඛුනචක්ඛුයලොයලොන 
චක්ඛුයලොලයයන සමන්නා යතො යෙොති. අදිට්ඨං දක්ඛිතබ්බං දිට්ඨං 
සමතික්කමතබ්බන්ති –නආරායමනආරාමංනඋයයායනනඋයයානංන
 ායමන ාමංනනි යමන නි මංනන යරනන රංනරට්යඨනරට්ඨංන
ජනපයදන ජනපදං දීඝචාරිකං අනවට්ඨිතචාරිකං අනුයුත්යතො යෙොති
රූපදස්සනාය.එවංඔක්ඛිත්තචක්ඛුයෙොති. 



ඛුද්දකනිකායය චූළනිද්යදසපාළි  ඛග් විසාණසුත්යතො 

243 

පටුන 

අථවා, භික්ඛුඅන්තරඝරංපවිට්යඨොවීථිංපටිපන්යනොසංවුධමයතො  ච්ඡති.
න ෙත්ථිං ඔයලොයකන්යතො න අස්සං ඔයලොයකන්යතො න රථං
ඔයලොයකන්යතොනපත්තිං ඔයලොයකන්යතොනකුමාරයකඔයලොයකන්යතො
නකුමාරිකායයොඔයලොයකන්යතොනඉත්ථියයොඔයලොයකන්යතොන පුරියස
ඔයලොයකන්යතො න අන්තරාපණං ඔයලොයකන්යතො න ඝරමුඛානි
ඔයලොයකන්යතොනඋද්ධං ඔයලොයකන්යතොන අයධො ඔයලොයකන්යතොන
දිසාවිදිසංවියපක්ඛමායනො  ච්ඡති.එවම්පිඔක්ඛිත්තචක්ඛුයෙොති. 

අථ වා, භික්ඛු චක්ඛුනා රූපං දිස්වා න නිමත්තග් ාහී යෙොති 
නානුබයඤ්ජනග් ාහී.යත්වාධිකරණයමනංචක්ඛුන්ද්රියංඅසංවුධමතංවිෙරන්තං 
අභිජ්ඣායදොමනස්සා පාපකා අකුසලා ධම්මා අන්වාස්සයවයුං, තස්ස
සංවරාය පටිපජ්ජති, රක්ඛති චක්ඛුන්ද්රියං, චක්ඛුන්ද්රියය සංවරං ආපජ්ජති.
එවම්පි ඔක්ඛිත්තචක්ඛුයෙොති. 

යථා වා පයනයක යභොන්යතො සමණබ්රාේමණා සද්ධායදයයානි
යභොජනානි භුඤ්ජිත්වා යත එවරූපං විසූකදස්සනං අනුයුත්තා විෙරන්ති, 
යසයයථිදං – නච්චං ගීතං වාදිතං…යප.… අනීකදස්සනං ඉති වා. ඉති
එවරූපා විසූකදස්සනාපටිවිරයතො.එවම්පිඔක්ඛිත්තචක්ඛුයෙොති. 

න ච පාදය ොය ොති කථං පාදයලොයලො යෙොති? ඉයධකච්යචො භික්ඛු
පාදයලොයලො පාදයලොලයයන සමන්නා යතො යෙොති – ආරායමන ආරාමං
උයයායනන උයයානං  ායමන  ාමං නි යමන නි මං න යරන න රං
රට්යඨන රට්ඨං ජනපයදන ජනපදං දීඝචාරිකං අනවට්ඨිතචාරිකං
අනුයුත්යතොයෙොති.එවම්පිපාදයලොයලො යෙොති. 

අථ වා, භික්ඛු අන්යතොසඞ්ඝාරායම [අන්යතොපි සංඝාරායම (ක.)] 
පාදයලොයලො පාදයලොලයයන සමන්නා යතො යෙොති, න අත්ථයෙතු න
කාරණයෙතු උද්ධයතොඅවූපසන්තචිත්යතොපරියවණයතොපරියවණං ච්ඡති, 
විොරයතොවිොරං ච්ඡති, අඩ්ඪයයො යතොඅඩ්ඪයයො ං ච්ඡති, පාසාදයතො
පාසාදං  ච්ඡති, ෙම්මයයතො ෙම්මයං  ච්ඡති, ගුෙයතො ගුෙං  ච්ඡති, 
යලණයතො යලණං  ච්ඡති, කුටියා කුටිං  ච්ඡති, කූටා ාරයතො කූටා ාරං
 ච්ඡති, අට්ටයතො අට්ටං  ච්ඡති, මාළයතො මාළං  ච්ඡති, උද්දණ්ඩයතො
උද්දණ්ඩං ච්ඡති [උද්දණ්ඩං ච්ඡති, උද්යධොසිතයතොඋද්යධොසිතං ච්ඡති
(සයා.) පස්ස මොනි. 17], උපට්ඨානසාලයතො උපට්ඨානසාලං  ච්ඡති, 
මණ්ඩපයතොමණ්ඩපං ච්ඡති, රුක්ඛමූලයතොරුක්ඛමූලං ච්ඡති, යත්ථවා
පන භික්ඛූ නිසීදන්ති වා  ච්ඡන්ති වා, තත්ථ එකස්ස වා දුතියයො යෙොති, 
ද්වින්නං වා තතියයො යෙොති, තිණ්ණං වා චතුත්යථො යෙොති. තත්ථ බහුං
සම්ඵප්පලාපං පලපති, යසයයථිදං – රාජකථං යචොරකථං…යප.… ඉති
භවාභවකථංකයථති.එවම්පිපාදයලොයලො යෙොති. 
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න ච පාදය ොය ොති යසො පච්යචකසම්බුද්යධො පාදයලොලයා ආරයතො
විරයතො පටිවිරයතො නික්ඛන්යතො නිස්සයටො විප්පමුත්යතො විසඤ්ඤුත්යතො 
විමරියාදිකයතන යචතසා පටිසල්ලානාරායමො යෙොති පටිසල්ලානරයතො
අජ්ඣත්තං යචයතොසමථමනුයුත්යතො අනිරාකතජ්ඣායනො විපස්සනාය
සමන්නා යතො බ්රූයෙතා සුඤ්ඤා ාරං ඣායී ඣානරයතො
එකත්තමනුයුත්යතොසදත්ථ රුයකොති–ඔක්ඛිත්තචක්ඛුනචපාදයලොයලො. 

ගුත්තින්ද්රියෙො රක්ඛි මානසායනොති. ගුත්තින්ද්රියෙොති යසො
පච්යචකසම්බුද්යධො චක්ඛුනා රූපං දිස්වා න නිමත්තග් ාහී යෙොති
නානුබයඤ්ජනග් ාහී.යත්වාධිකරණයමනංචක්ඛුන්ද්රියං අසංවුධමතංවිෙරන්තං
අභිජ්ඣායදොමනස්සා පාපකා අකුසලා ධම්මා අන්වාස්සයවයුං, තස්ස
සංවරාය පටිපජ්ජති, රක්ඛති චක්ඛුන්ද්රියං, චක්ඛුන්ද්රියය සංවරං ආපජ්ජති.
යසොයතනසද්දංසුත්වා…යප.…ඝායනන න්ධංඝායිත්වා…ජිව්ොයරසං 
සායිත්වා…කායයනයඵොට්ඨබ්බං ඵුසිත්වා … මනසා ධම්මං විඤ්ඤායන
නිමත්තග් ාහීයෙොතිනානුබයඤ්ජනග් ාහී. යත්වාධිකරණයමනංමනින්ද්රියං
අසංවුධමතං විෙරන්තං අභිජ්ඣායදොමනස්සා පාපකා අකුසලා ධම්මා
අන්වාස්සයවයුං, තස්සසංවරායපටිපජ්ජති, රක්ඛතිමනින්ද්රියං, මනින්ද්රියය

සංවරං ආපජ්ජතීති – ගුත්තින්ද්රියයො. රක්ඛි මානසායනොති
ය ොපිතමානසායනොති–ගුත්තින්ද්රියයො රක්ඛිතමානසායනො. 

අනවස්සුය ො පරිඩය්හමායනොති වුධමත්තඤ්යෙතං ආයස්මතා
මොයමොග් ල්ලායනන–‘‘අවස්සුතපරියායඤ්ච [පස්සසං. නි.4.243] යවො, 
ආවුධමයසො, යදයසස්සාම අනවස්සුතපරියායඤ්ච. තං සුණාථ, සාධුකං 
මනසිකයරොථ; භාසිස්සාමී’’ති.‘‘එවමාවුධමයසො’’තියඛොයතභික්ඛූආයස්මයතො 
මොයමොග් ල්ලානස්ස පච්චස්යසොසුං. ආයස්මා මොයමොග් ල්ලායනො 
[මොයමොග් ලායනො(ක.)] එතදයවොච– 

‘‘කථං චාවුධමයසො, අවස්සුයතො යෙොති? ඉධාවුධමයසො, භික්ඛු චක්ඛුනා රූපං 
දිස්වා පියරූයප රූයප අධිමුච්චති, අප්පියරූයප රූයප බයාපජ්ජති, 
අනුපට්ඨිතකායස්සති [අනුපට්ඨිතකායසති (සයා. ක.)] ච විෙරති
පරිත්තයචතයසො. තඤ්ච යචයතොවිමුත්තිං පඤ්ඤාවිමුත්තිං යථාභූතං 
නප්පජානාති, යත්ථස්ස [තත්ථ යය (ක.) පස්ස සං. නි. 4.243] යත 
උප්පන්නා පාපකා අකුසලා ධම්මා අපරියසසා නිරුජ්ඣන්ති. යසොයතන 
සද්දංසුත්වා…යප.…මනසාධම්මංවිඤ්ඤායපියරූයපධම්යමඅධිමුච්චති, 
අප්පියරූයප ධම්යම බයාපජ්ජති, අනුපට්ඨිතකායස්සති ච විෙරති
පරිත්තයචතයසො. තඤ්ච යචයතොවිමුත්තිං පඤ්ඤාවිමුත්තිං යථාභූතං
නප්පජානාති, යත්ථස්සයතඋප්පන්නා පාපකා අකුසලාධම්මා අපරියසසා
නිරුජ්ඣන්ති. අයං වුධමච්චතාවුධමයසො, භික්ඛු අවස්සුයතො චක්ඛුවිඤ්යඤයයයසු
රූයපසු…යප.… අවස්සුයතො මයනොවිඤ්යඤයයයසු ධම්යමසු. එවංවිොරිං
චාවුධමයසො, භික්ඛුං චක්ඛුයතො යචපි නං මායරො උපසඞ්කමති, ලයභයථව 
[ලභයතව (සයා.ක.) එවමුපරිපි] මායරො ඔතාරං ලයභථ [ලභති (සයා.ක.)
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එවමුපරිපි] මායරො ආරම්මණං, යසොතයතොයචපිනං…යප.…මනයතොයචපි
නං මායරො උපසඞ්කමති, ලයභයථව මායරො ඔතාරං ලයභථ මායරො
ආරම්මණං. 

‘‘යසයයථාපි, ආවුධමයසො, නළා ාරං වා තිණා ාරං වා සුක්ඛං යකොළාපං 
[යකොලාපං (සයා.) සං. නි. 4.243] යතයරොවස්සිකං. පුරත්ථිමාය යචපි නං
දිසාය පුරියසො ආදිත්තාය තිණුක්කාය උපසඞ්කයමයය, ලයභයථව අග්ගි
ඔතාරං ලයභථ අග්ගි ආරම්මණං; පච්ඡිමාය යචපි නං දිසාය…යප.…
උත්තරාය යචපි නං දිසාය… දක්ඛිණාය යචපි නං දිසාය… යෙට්ඨිමයතො 
[පච්ඡයතො (සයා.), යෙට්ඨිමාය (ක.)] යචපි නං දිසාය… උපරිමයතො 
[උපරියතො (සයා.), උපරිමාය(ක.)] යචපිනංදිසාය…යයතොකුයතොචියචපි
නංපුරියසො ආදිත්තායතිණුක්කායඋපසඞ්කයමයය, ලයභයථවඅග්ගිඔතාරං
ලයභථ අග්ගි ආරම්මණං. එවයමව යඛො, ආවුධමයසො, එවංවිොරිං භික්ඛුං
චක්ඛුයතොයචපිනංමායරොඋපසඞ්කමති, ලයභයථව මායරොඔතාරංලයභථ
මායරොආරම්මණං, යසොතයතොයචපි නං…යප.…මනයතොයචපි නංමායරො
උපසඞ්කමති, ලයභයථවමායරොඔතාරංලයභථමායරොආරම්මණං. 

‘‘එවංවිොරිංචාවුධමයසො, භික්ඛුංරූපාඅධිභංසු [අභිභවිංසු(සයා.), අභිභංසු
(ක.)එවමුපරිපි], නභික්ඛුරූයප අධියභොසි; සද්දාභික්ඛුංඅධිභංසු, නභික්ඛු
සද්යදඅධියභොසි;  න්ධාභික්ඛුං අධිභංසු, නභික්ඛු න්යධඅධියභොසි; රසා
භික්ඛුංඅධිභංසු, නභික්ඛුරයසඅධියභොසි; යඵොට්ඨබ්බාභික්ඛුං අධිභංසු, න
භික්ඛු යඵොට්ඨබ්යබ අධියභොසි; ධම්මා භික්ඛුං අධිභංසු, න භික්ඛු ධම්යම
අධියභොසි. අයං වුධමච්චතාවුධමයසො, භික්ඛු රූපාධිභූයතො සද්දාධිභූයතො
 න්ධාධිභූයතො රසාධිභූයතො යඵොට්ඨබ්බාධිභූයතො ධම්මාධිභූයතො අධිභූ
අනධිභූයතො අධිභංසු නං පාපකා අකුසලා ධම්මා සංකියලසිකා
යපොයනොභවිකා සදරා දුක්ඛවිපාකා ආයතිං ජාතිජරාමරණියා. එවං යඛො, 
ආවුධමයසො, අවස්සුයතොයෙොති. 

‘‘කථංචාවුධමයසො, අනවස්සුයතොයෙොති? ඉධාවුධමයසො, භික්ඛුචක්ඛුනාරූපං 
දිස්වා පියරූයප රූයප නාධිමුච්චති, අප්පියරූයප රූයප න බයාපජ්ජති, 
උපට්ඨිතකායස්සති ච විෙරති අප්පමාණයචතයසො. තඤ්ච යචයතොවිමුත්තිං
පඤ්ඤාවිමුත්තිං යථාභූතං පජානාති, යත්ථස්ස යත උප්පන්නා පාපකා
අකුසලාධම්මා අපරියසසානිරුජ්ඣන්ති; යසොයතනසද්දංසුත්වා…යප.…
මනසාධම්මංවිඤ්ඤායපියරූයප ධම්යමනාධිමුච්චති, අප්පියරූයපධම්යම
න බයාපජ්ජති, උපට්ඨිතකායස්සති ච විෙරති අප්පමාණයචතයසො. තඤ්ච
යචයතොවිමුත්තිං පඤ්ඤාවිමුත්තිං යථාභූතං පජානාති, යත්ථස්ස යත
උප්පන්නා පාපකා අකුසලා ධම්මා අපරියසසා නිරුජ්ඣන්ති. අයං 
වුධමච්චතාවුධමයසො, භික්ඛු අනවස්සුයතො චක්ඛුවිඤ්යඤයයයසු රූයපසු…යප.…
අනවස්සුයතො මයනොවිඤ්යඤයයයසුධම්යමසු. එවංවිොරිං චාවුධමයසො, භික්ඛුං
චක්ඛුයතොයචපිනංමායරො උපසඞ්කමති, යනවලයභථමායරොඔතාරං, න
ලයභථමායරොආරම්මණං; යසොතයතොයචපිනං…යප.…මනයතො යචපිනං
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මායරො උපසඞ්කමති, යනව ලයභථ මායරො ඔතාරං, න ලයභථ මායරො 
ආරම්මණං. 

‘‘යසයයථාපි, ආවුධමයසො, කූටා ාරා වා කූටා ාරසාලා [සන්ථා ාරසාලා
(සයා.) පස්ස සං. නි. 4.243] වා බෙලමත්තිකා අද්දාවයලපනා 
[අල්ලාවයලපනා (සයා.)] පුරත්ථිමාය යචපි නං දිසාය පුරියසො ආදිත්තාය
තිණුක්කායඋපසඞ්කයමයය, යනවලයභථඅග්ගිඔතාරං, නලයභථ අග්ගි
ආරම්මණං; පච්ඡිමාය යචපි නං දිසාය… උත්තරාය යචපි නං දිසාය…
දක්ඛිණාය යචපි නං දිසාය… යෙට්ඨිමයතො යචපිනං දිසාය…උපරිමයතො
යචපිනංදිසාය…යයතොකුයතොචියචපිනං පුරියසොආදිත්තායතිණුක්කාය
උපසඞ්කයමයය, යනවලයභථ අග්ගි ඔතාරංනලයභථ අග්ගි ආරම්මණං.
එවයමව යඛො, ආවුධමයසො, එවංවිොරිං භික්ඛුං චක්ඛුයතො යචපි නං මායරො
උපසඞ්කමති, යනවලයභථ මායරො ඔතාරංනලයභථ මායරොආරම්මණං; 
යසොතයතොයචපිනං…යප.… මනයතොයචපිනංමායරොඋපසඞ්කමතියනව
ලයභථමායරොඔතාරංනලයභථමායරොආරම්මණං. 

‘‘එවංවිොරී චාවුධමයසො, භික්ඛු රූයප අධියභොසි [අභිභවිංසු (සයා.), 
අභියභොසි(ක.)පස්සසං.නි.4.243], නරූපා භික්ඛුංඅධිභංසු; සද්යදභික්ඛු
අධියභොසි, න සද්දා භික්ඛුං අධිභංසු;  න්යධ භික්ඛු අධියභොසි, න  න්ධා
භික්ඛුංඅධිභංසු; රයසභික්ඛුඅධියභොසි, නරසාභික්ඛුං අධිභංසු; යඵොට්ඨබ්යබ
භික්ඛුඅධියභොසි, නයඵොට්ඨබ්බාභික්ඛුංඅධිභංසු; ධම්යම භික්ඛුඅධියභොසි, න
ධම්මා භික්ඛුං අධිභංසු. අයං වුධමච්චතාවුධමයසො, භික්ඛු රූපාධිභූ සද්දාධිභූ
 න්ධාධිභූ රසාධිභූ යඵොට්ඨබ්බාධිභූ ධම්මාධිභූ අධිභූ අනධිභූයතො 
[අනභිභූයතොයකහිචි කියලයසහි(ක.)පස්සසං.නි.4.243]. අධියභොසියත
පාපයක අකුසයල ධම්යම සංකියලසියක යපොයනොභවියක සදයර
දුක්ඛවිපායකආයතිං ජාතිජරාමරණියය. එවං යඛො, ආවුධමයසො, අනවස්සුයතො
යෙොතී’’ති–අනවස්සුයතො. 

අපරිඩය්හමායනොතිරා යජනපරිළායෙන අපරිඩය්ෙමායනො, යදොසයජන
පරිළායෙනඅපරිඩය්ෙමායනො, යමොෙයජනපරිළායෙනඅපරිඩය්ෙමායනොති – 
අනවස්සුයතොඅපරිඩය්ෙමායනො, එයකොචයරඛග් විසාණකප්යපො.යතනාෙ
යසො පච්යචකසම්බුද්යධො– 

‘‘ඔක්ඛිත්තචක්ඛු න ච පාදයලොයලො, ගුත්තින්ද්රියයො 
රක්ඛිතමානසායනො; 
අනවස්සුයතො අපරිඩය්ෙමායනො, එයකො චයර
ඛග් විසාණකප්යපො’’ති. 

150. 

ඔහාරයත්වා ගිහිබයඤ්ජනානි, සඤ්ඡන්නපත්ය ො ෙථා

පාරිඡත් යකො; 
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කාසාෙවත්යථොඅභිනික්ඛමිත්වා, එයකොචයර ඛග්ගවිසාණකප්යපො. 

ඔහාරයත්වා ගිහිබයඤ්ජනානීති ගිහිබයඤ්ජනානි වුධමච්චන්ති යකසා ච

මස්සූ ච…යප.… දීඝදසානි ඉති වා. ඔහාරයත්වා ගිහිබයඤ්ජනානීති
ගිහිබයඤ්ජනානි ඔයරොපයිත්වා සයමොයරොපයිත්වා නික්ඛිපිත්වා
පටිප්පස්සම්භිත්වාති–ඔොරයිත්වා ගිහිබයඤ්ජනානි. 

සඤ්ඡන්නපත්ය ො ෙථා පාරිඡත් යකොති යථා යසො පාරිඡත්තයකො
යකොවිළායරො බෙලපත්තපලායසො [සාඛපත්තපලායසො (ක.)] සන්දච්ඡායයො 
[සණ්ඩච්ඡායයො (සයා.), සන්තච්ඡායයො (ක.)පස්සම.නි.1.154], එවයමව
යසොපච්යචකසම්බුද්යධො පරිපුණ්ණපත්තචීවරධයරොති–සඤ්ඡන්නපත්යතො
යථාපාරිඡත්තයකො. 

කාසාෙවත්යථො අභිනික්ඛමිත්වාති යසො පච්යචකසම්බුද්යධො සබ්බං
ඝරාවාසපලයබොධං ඡින්දිත්වා පුත්තදාරං පලයබොධං ඡින්දිත්වා
ඤාතිපලයබොධං ඡින්දිත්වා මත්තාමච්චපලයබොධං ඡින්දිත්වා
සන්නිධිපලයබොධං ඡින්දිත්වා යකසමස්සුංඔොයරත්වා [ඔොරයිත්වා (සයා. 
ක.)] කාසායානි වත්ථානි අච්ඡායදත්වා අ ාරස්මා අන ාරියං පබ්බජිත්වා 
අකිඤ්චනභාවංඋප න්ත්වාඑයකොචරතිවිෙරතිඉරියතිවත්යතතිපායලති
යයපති යායපතීති – කාසායවත්යථො අභිනික්ඛමත්වා, එයකො චයර
ඛග් විසාණකප්යපො.යතනාෙයසො පච්යචකසම්බුද්යධො– 

‘‘ඔොරයිත්වා ගිහිබයඤ්ජනානි, සඤ්ඡන්නපත්යතො යථා 
පාරිඡත්තයකො; 
කාසායවත්යථො අභිනික්ඛමත්වා, එයකො චයර 
ඛග් විසාණකප්යපො’’ති. 

තතියයොවග්ය ො. 

චතුත්ථවග්ය ො 
151. 

රයසසුයගෙංඅකරංඅය ොය ො, අනඤ්ඤයපොසීසපදානචාරී; 

කුය කුය අප්පටිබද්ෙචිත්ය ො, එයකොචයර ඛග්ගවිසාණකප්යපො. 

රයසසු යගෙං අකරං අය ොය ොති. රයසොති මූලරයසො ඛන්ධරයසො
තචරයසොපත්තරයසොපුප්ඵරයසොඵලරයසො, අම්බිලං මධුරංතිත්තකංකටුකං
යලොණිකං ඛාරිකං ලම්බිකං [ලම්බිලං (සයා. ක.) පස්ස ආයතනවිභඞ්ය ] 
කසායවො සාදු අසාදු සීතං උණ්ෙං. සන්යතයක සමණබ්රාේමණා රසගිද්ධා.
යත ජිව්ෙග්ය න රසග් ානි පරියයසන්තා ආහිණ්ඩන්ති. යත අම්බිලං
ලභිත්වාඅනම්බිලංපරියයසන්ති, අනම්බිලංලභිත්වාඅම්බිලං පරියයසන්ති; 
මධුරංලභිත්වාඅමධුරංපරියයසන්ති, අමධුරංලභිත්වා මධුරං පරියයසන්ති; 
තිත්තකං ලභිත්වා අතිත්තකං පරියයසන්ති, අතිත්තකං ලභිත්වා තිත්තකං
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පරියයසන්ති; කටුකං ලභිත්වා අකුටකං පරියයසන්ති, අකුටකං ලභිත්වා
කටුකං පරියයසන්ති; යලොණිකං ලභිත්වා අයලොණිකං පරියයසන්ති, 
අයලොණිකං ලභිත්වා යලොණිකං පරියයසන්ති; ඛාරිකං ලභිත්වා අඛාරිකං
පරියයසන්ති, අඛාරිකං ලභිත්වා ඛාරිකං පරියයසන්ති; කසාවං ලභිත්වා
අකසාවං පරියයසන්ති, අකසාවං ලභිත්වා කසාවං පරියයසන්ති; ලම්බිකං
ලභිත්වාඅලම්බිකංපරියයසන්ති, අලම්බිකංලභිත්වා ලම්බිකංපරියයසන්ති; 
සාදුංලභිත්වාඅසාදුංපරියයසන්ති, අසාදුංලභිත්වා සාදුංපරියයසන්ති; සීතං
ලභිත්වාඋණ්ෙංපරියයසන්ති, උණ්ෙං ලභිත්වාසීතංපරියයසන්ති. යතයං
යංලභන්තියතනයතනන තුස්සන්ති, අපරාපරංපරියයසන්ති.මනාපියකසු
රයසසු රත්තා ගිද්ධා  ථිතා මුච්ඡිතා අජ්යඣොසන්නා ලග් ා ලග්ගිතා
පලබුද්ධා.සාරසතණ්ොතස්සපච්යචකසම්බුද්ධස්ස පහීනාඋච්ඡින්නමූලා
තාලාවත්ථුකතා අනභාවංකතා ආයතිං අනුප්පාදධම්මා. තස්මා යසො 
පච්යචකසම්බුද්යධොපටිසඞ්ඛායයොනියසොආොරංආොයරති–‘‘යනවදවාය
න මදාය න මණ්ඩනාය න විභූසනාය; යාවයදව ඉමස්ස කායස්ස ඨිතියා
යාපනාය විහිංසූපරතියා බ්රේමචරියානුග් ොය. ඉති පුරාණඤ්ච යවදනං
පටිෙඞ්ඛාම, නවඤ්ච යවදනං න උප්පායදස්සාම, යාත්රා ච යම භවිස්සති
අනවජ්ජතාචඵාසුවිොයරොචා’’ති. 

යථා වණං ආලම්යපයය යාවයදව ආරුෙණත්ථාය [යරොපනත්ථාය
(සයා.)], යථාවාඅක්ඛංඅබ්භඤ්යජයයයාවයදව භාරස්සනිත්ථරණත්ථාය, 
යථාපුත්තමංසංආොරංආෙයරයයයාවයදවකන්තාරස්ස නිත්ථරණත්ථාය; 
එවයමවයසොපච්යචකසම්බුද්යධො පටිසඞ්ඛායයොනියසො ආොරංආොයරති–
‘‘යනව දවාය න මදාය න මණ්ඩනාය න විභූසනාය; යාවයදව ඉමස්ස
කායස්ස ඨිතියා යාපනාය විහිංසූපරතියා බ්රේමචරියානුග් ොය. ඉති
පුරාණඤ්චයවදනං පටිෙඞ්ඛාම, නවඤ්චයවදනංනඋප්පායදස්සාම, යාත්රාච
යම භවිස්සති අනවජ්ජතා ච ඵාසුවිොයරො චා’’ති. රසතණ්ොය ආරයතො
විරයතො පටිවිරයතො නික්ඛන්යතො නිස්සයටො විප්පමුත්යතො විසඤ්ඤුත්යතො
විමරියාදිකයතනයචතසාවිෙරතීති–රයසසුය ධංඅකරං. 

අය ොය ොතියලොලුප්පංවුධමච්චතිතණ්ො.යයො රාය ොසාරාය ො…යප.…
අභිජ්ඣා යලොයභො අකුසලමූලං. සා යලොලුප්පා තණ්ො තස්ස 
පච්යචකසම්බුද්ධස්ස පහීනා උච්ඡින්නමූලා තාලාවත්ථුකතා අනභාවංකතා
ආයතිං අනුප්පාදධම්මා. තස්මා පච්යචකසම්බුද්යධො අයලොයලොති – රයසසු
ය ධංඅකරංඅයලොයලො. 

අනඤ්ඤයපොසීසපදානචාරීති අනඤ්ඤයපොසීතියසොපච්යචකසම්බුද්යධො
අත්තානඤ්යඤවයපොයසති, න පරන්ති. 

අනඤ්ඤයපොසිමඤ්ඤාතං, දන්තං සායර පතිට්ඨිතං [සායරසු
සුපතිට්ඨිතං(සයා.ක.)පස්සඋදා.6]; 
ඛීණාසවංවන්තයදොසං, තමෙංබ්රූමබ්රාේමණන්ති. 
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අනඤ්ඤයපොසී සපදානචාරීතියසොපච්යචකසම්බුද්යධොපුබ්බණ්ෙසමයං 
[පුබ්බන්ෙසමයං (ක.)] නිවායසත්වා පත්තචීවරමාදාය  ාමං වා නි මං වා
පිණ්ඩාය පවිසති රක්ඛියතයනව කායයන රක්ඛිතාය වාචාය රක්ඛියතන
චිත්යතන උපට්ඨිතාය සතියා සංවුධමයතහි ඉන්ද්රියයහි. ඔක්ඛිත්තචක්ඛු
ඉරියාපථසම්පන්යනො කුලා කුලං අනතික්කමන්යතො පිණ්ඩාය චරතීති –
අනඤ්ඤයපොසී සපදානචාරී. 

කුය  කුය  අප්පටිබද්ෙචිත්ය ොති ද්වීහි කාරයණහි පටිබද්ධචිත්යතො
යෙොති – අත්තානං වා නීචං ඨයපන්යතො පරං උච්චං ඨයපන්යතො 
පටිබද්ධචිත්යතො යෙොති, අත්තානං වා උච්චං ඨයපන්යතො පරං නීචං
ඨයපන්යතො පටිබද්ධචිත්යතොයෙොති.කථංඅත්තානංනීචංඨයපන්යතොපරං
උච්චංඨයපන්යතො පටිබද්ධචිත්යතොයෙොති? ‘‘තුම්යෙයමබහූපකාරා, අෙං
තුම්යෙ නිස්සාය ලභාම 
චීවරපිණ්ඩපාතයසනාසනගිලානපච්චයයභසජ්ජපරික්ඛාරං. යම්පි යම
අඤ්යඤදාතුංවාකාතුං වාමඤ්ඤන්තිතුම්යෙනිස්සායතුම්යෙපස්සන්තා.
යම්පි යමයපොරාණං මාතායපත්තිකංනාමය ොත්තංතම්පි යමඅන්තරහිතං
තුම්යෙහි අෙං ඤායාම – ‘අසුකස්ස කුලුපයකො, අසුකාය කුලුපයකො’’’ති.
එවං අත්තානංනීචං ඨයපන්යතො පරං උච්චං ඨයපන්යතො පටිබද්ධචිත්යතො
යෙොති. 

කථං අත්තානං උච්චං ඨයපන්යතො පරං නීචං ඨයපන්යතො
පටිබද්ධචිත්යතො යෙොති? ‘‘අෙංතුම්ොකංබහූපකායරො, තුම්යෙමංආ ම්ම
බුද්ධං සරණං  තා ධම්මං සරණං  තා සඞ්ඝං සරණං  තා, පාණාතිපාතා
පටිවිරතා, අදින්නාදානා පටිවිරතා, කායමසුමච්ඡාචාරා පටිවිරතා, මුසාවාදා
පටිවිරතා, සුරායමරයමජ්ජපමාදට්ඨානා පටිවිරතා, තුම්ොකං අෙං උද්යදසං
යදමපරිපුච්ඡංයදමඋයපොසථංආචික්ඛාමනවකම්මං අධිට්ඨාම; අථචපන
තුම්යෙ මං උජ්ඣිත්වා අඤ්යඤ සක්කයරොථ  රුං කයරොථ මායනථ 
පූයජථා’’ති. එවං අත්තානං උච්චං ඨයපන්යතො පරං නීචං ඨයපන්යතො 
පටිබද්ධචිත්යතොයෙොති. 

කුය  කුය  අප්පටිබද්ෙචිත්ය ොති යසො පච්යචකසම්බුද්යධො
කුලපලයබොයධන අප්පටිබද්ධචිත්යතො යෙොති,  ණපලයබොයධන 
අප්පටිබද්ධචිත්යතොයෙොති, ආවාසපලයබොයධනඅප්පටිබද්ධචිත්යතොයෙොති, 
චීවරපලයබොයධන අප්පටිබද්ධචිත්යතො යෙොති, පිණ්ඩපාතපලයබොයධන
අප්පටිබද්ධචිත්යතො යෙොති, යසනාසනපලයබොයධන අප්පටිබද්ධචිත්යතො
යෙොති, ගිලානපච්චයයභසජ්ජපරික්ඛාරපලයබොයධන අප්පටිබද්ධචිත්යතො
යෙොතීති – කුයල කුයල අප්පටිබද්ධචිත්යතො, එයකො චයර
ඛග් විසාණකප්යපො.යතනාෙයසොපච්යචකසම්බුද්යධො– 

‘‘රයසසු ය ධංඅකරංඅයලොයලො, අනඤ්ඤයපොසී සපදානචාරී; 



ඛුද්දකනිකායය චූළනිද්යදසපාළි  ඛග් විසාණසුත්යතො 

250 

පටුන 

කුයල කුයල අප්පටිබද්ධචිත්යතො, එයකො චයර 
ඛග් විසාණකප්යපො’’ති. 

152. 

පහාෙ පඤ්චාවරණානි යච යසො, උපක්කිය යස බයපනුජ්ජ

සබ්යබ; 

අනිස්සිය ො යඡත්ව [යඡත්වා (සයා. ක.)] සියනහයදොසං 

[ස්යනෙයදොසං(සයා.ක.)], එයකොචයර ඛග්ගවිසාණකප්යපො. 

පහාෙ පඤ්චාවරණානි යච යසොති යසො පච්යචකසම්බුද්යධො
කාමච්ඡන්දනීවරණං පොය පජහිත්වා වියනොයදත්වා බයන්තීකරිත්වා
අනභාවං  යමත්වා, බයාපාදනීවරණං… ථිනමද්ධනීවරණං…
උද්ධච්චකුක්කුච්චනීවරණං… විචිකිච්ඡානීවරණං පොය පජහිත්වා 
වියනොයදත්වා බයන්තීකරිත්වා අනභාවං  යමත්වා විවිච්යචව කායමහි
විවිච්ච අකුසයලහිධම්යමහිසවිතක්කංසවිචාරං වියවකජං පීතිසුඛං පඨමං
ඣානංඋපසම්පජ්ජ විෙරතීති–පොයපඤ්චාවරණානියචතයසො. 

උපක්කිය යස බයපනුජ්ජ සබ්යබති රාය ො චිත්තස්ස උපක්කියලයසො, 
යදොයසො චිත්තස්ස උපක්කියලයසො, යමොයෙො චිත්තස්ස උපක්කියලයසො, 
යකොයධො… උපනායෙො…යප.… සබ්බාකුසලාභිසඞ්ඛාරා චිත්තස්ස

උපක්කියලසා. උපක්කිය යස බයපනුජ්ජ සබ්යබති සබ්යබ චිත්තස්ස 
උපක්කියලයස බයපනුජ්ජ පනුදිත්වා පජහිත්වා වියනොයදත්වා
බයන්තීකරිත්වා අනභාවං යමත්වාති–උපක්කියලයසබයපනුජ්ජසබ්යබ. 

අනිස්සිය ො යඡත්ව සියනහයදොසන්ති. අනිස්සිය ොති ද්යව නිස්සයා –
තණ්ොනිස්සයයො ච දිට්ඨිනිස්සයයො ච…යප.… අයං

තණ්ොනිස්සයයො…යප.…අයං දිට්ඨිනිස්සයයො. සියනයහොතිද්යවස්යනො
– තණ්ොස්යනයෙො ච දිට්ඨිස්යනයෙො ච…යප.… අයං

තණ්ොස්යනයෙො…යප.… අයං දිට්ඨිස්යනයෙො. යදොයසොති යයො චිත්තස්ස
ආඝායතොපටිඝායතොපටිඝංපටිවියරොයධොයකොයපොපයකොයපො සම්පයකොයපො
යදොයසො පයදොයසො සම්පයදොයසො චිත්තස්ස බයාපත්ති මයනොපයදොයසො
යකොයධො කුජ්ඣනා කුජ්ඣිතත්තං යදොයසො දුස්සනා දුස්සිතත්තං බයාපත්ති
බයාපජ්ජනා බයාපජ්ජිතත්තං චණ්ඩික්කං අසුයරොයපො අනත්තමනතා

චිත්තස්ස. අනිස්සිය ො යඡත්ව සියනහයදොසන්ති යසො පච්යචකසම්බුද්යධො 
තණ්ොස්යනෙඤ්ච දිට්ඨිස්යනෙඤ්ච යදොසඤ්ච යඡත්වා උච්ඡින්දිත්වා 
සමුච්ඡින්දිත්වාපජහිත්වාවියනොයදත්වාබයන්තීකරිත්වාඅනභාවං යමත්වා 
චක්ඛුං අනිස්සියතො, යසොතං අනිස්සියතො…යප.…
දිට්ඨසුතමුතවිඤ්ඤාතබ්යබ ධම්යම අනිස්සියතො අනල්ලීයනො අනුප යතො
අනජ්යඣොසියතො අනධිමුත්යතො නික්ඛන්යතො නිස්සයටො විප්පමුත්යතො
විසඤ්ඤුත්යතො විමරියාදිකයතන යචතසා විෙරතීති – අනිස්සියතො යඡත්ව 
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සියනෙයදොසං, එයකො චයර ඛග් විසාණකප්යපො. යතනාෙ යසො
පච්යචකසම්බුද්යධො– 

‘‘පොය පඤ්චාවරණානි යචතයසො, උපක්කියලයස බයපනුජ්ජ
සබ්යබ; 
අනිස්සියතො යඡත්ව සියනෙයදොසං, එයකො චයර 
ඛග් විසාණකප්යපො’’ති. 

153. 

විපිට්ඨිකත්වානසුඛංදුඛඤ්ච, පුබ්යබවචයසොමනස්සයදොමනස්සං; 

 ද්ොනුයපක්ඛංසමථංවිසුද්ෙං, එයකොචයර ඛග්ගවිසාණකප්යපො. 

විපිට්ඨිකත්වාන සුඛං දුඛඤ්ච, පුබ්යබව ච යසොමනස්සයදොමනස්සන්ති
යසො පච්යචකසම්බුද්යධො සුඛස්ස ච පොනා දුක්ඛස්ස ච පොනා පුබ්යබව
යසොමනස්සයදොමනස්සානං අත්ථඞ් මා අදුක්ඛමසුඛං 
උයපක්ඛාසතිපාරිසුද්ධිං චතුත්ථං ඣානං උපසම්පජ්ජ විෙරතීති –
විපිට්ඨිකත්වාන සුඛංදුඛඤ්ච, පුබ්යබවචයසොමනස්සයදොමනස්සං. 

 ද්ොනුයපක්ඛං සමථං විසුද්ෙන්ති. උයපක්ඛාති යා චතුත්ථජ්ඣායන
උයපක්ඛා උයපක්ඛනා අජ්ඣුයපක්ඛනා චිත්තසමතා චිත්තප්පස්සද්ධතා 

[චිත්තවිසටතා (ක.)පස්සමොනි. 207] මජ්ඣත්තතාචිත්තස්ස. සමයථොති
යාචිත්තස්ස ඨිතිසණ්ඨිතිඅවට්ඨිතිඅවිසාොයරො [අවිසංොයරො(ක.)පස්සධ.
ස. 11, 15] අවික්යඛයපො අවිසාෙටමානසතා [අවිසංෙටමානසතා (ක.)] 
සමයථො සමාධින්ද්රියං සමාධිබලං සම්මාසමාධි; චතුත්ථජ්ඣායනඋයපක්ඛා 
ච සමයථො ච සුද්ධා යෙොන්ති විසුද්ධා පරියයොදාතා අනඞ් ණා
වි තූපක්කියලසා මුදුභූතා කම්මනියා ඨිතා ආයනඤ්ජප්පත්තා. 

 ද්ොනුයපක්ඛංසමථං විසුද්ෙන්තිචතුත්ථජ්ඣානංඋයපක්ඛඤ්චසමථඤ්ච
ලද්ධාලභිත්වා වින්දිත්වාපටිලභිත්වාති–ලද්ධානුයපක්ඛංසමථංවිසුද්ධං, 
එයකොචයර ඛග් විසාණකප්යපො.යතනාෙයසොපච්යචකසම්බුද්යධො– 

‘‘විපිට්ඨිකත්වානසුඛංදුඛඤ්ච, පුබ්යබවච යසොමනස්සයදොමනස්සං; 
ලද්ධානුයපක්ඛං සමථං විසුද්ධං, එයකො චයර 
ඛග් විසාණකප්යපො’’ති. 

154. 

ආරද්ෙවීරියෙොපරමත්ථපත්තිො, අලීනචිත්ය ොඅකුසී වුත්ති; 

දළ්හනික්කයමො ථාමබලූපපන්යනො, එයකො චයර 

ඛග්ගවිසාණකප්යපො. 

ආරද්ෙවීරියෙො පරමත්ථපත්තිොති පරමත්ථං වුධමච්චති අමතං නිබ්බානං.
යයො යසො සබ්බසඞ්ඛාරසමයථො සබ්බූපධිපටිනිස්සග්ය ො තණ්ෙක්ඛයයො
විරාය ො නියරොයධො නිබ්බානං. පරමත්ථස්ස පත්තියා ලාභාය පටිලාභාය
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අධි මාය ඵස්සනාය සච්ඡිකිරියාය ආරද්ධවීරියයො විෙරති අකුසලානං 
ධම්මානං පොනාය කුසලානං ධම්මානං සම්පදාය ථාමවා [ථාමසා (ක.)] 
දළ්ෙපරක්කයමො අනික්ඛිත්තධුයරො කුසයලසු ධම්යමසූති – ආරද්ධවීරියයො
පරමත්ථපත්තියා. 

අලීනචිත්ය ොඅකුසී වුත්තීතියසො පච්යචකසම්බුද්යධොඅනුප්පන්නානං
පාපකානංඅකුසලානංධම්මානංඅනුප්පාදායඡන්දං ජයනතිවායමතිවීරියං
ආරභති චිත්තං පග් ණ්ොති පදෙති, උප්පන්නානං පාපකානං අකුසලානං
ධම්මානං පොනාය…යප.… අනුප්පන්නානං කුසලානං ධම්මානං
උප්පාදාය…යප.… උප්පන්නානංකුසලානං ධම්මානංඨිතියාඅසම්යමොසාය
භියයයොභාවාය යවපුල්ලාය භාවනාය පාරිපූරියා [භාවනාපාරිපූරියා (සයා.)] 
ඡන්දංජයනතිවායමතිවීරියංආරභතිචිත්තංපග් ණ්ොතිපදෙතීති–එවං
අලීනචිත්යතො අකුසීතවුධමත්ති. 

අථ වා, ‘‘කාමං තයචො ච න්ොරු ච අට්ඨි ච අවසිස්සතු [අවසුස්සතු
(සයා.) ම. නි. 2.184; සං. නි. 2.22 පස්සිතබ්බං], සරීයර උපසුස්සතු
මංසයලොහිතං, යං තං පුරිසථායමන පුරිසබයලන පුරිසවීරියයන 
පුරිසපරක්කයමන පත්තබ්බං න තං අපාපුණිත්වා වීරියස්ස සණ්ඨානං 
[විරියස්ස ඨානං (සයා.)] භවිස්සතී’’ති චිත්තං පග් ණ්ොති පදෙති. එවම්පි
අලීනචිත්යතොඅකුසීතවුධමත්ති. 

නාසිස්සංනපිවිස්සාම, විොරයතොනනික්ඛයම; 
නපිපස්සංනිපායතස්සං, තණ්ොසල්යලඅනූෙයතති. 

චිත්තංපග් ණ්ොතිපදෙති.එවම්පිඅලීනචිත්යතො අකුසීතවුධමත්ති. 

‘‘න තාවාෙං ඉමං පල්ලඞ්කං භින්දිස්සාම යාව යම න අනුපාදාය
ආසයවහි චිත්තං විමුච්චිස්සතී’’ති චිත්තං පග් ණ්ොති පදෙති. එවම්පි
අලීනචිත්යතොඅකුසීතවුධමත්ති. 

‘‘න තාවාෙං ඉමම්ො ආසනා වුධමට්ඨහිස්සාම යාව යම න අනුපාදාය 
ආසයවහි චිත්තං විමුච්චිස්සතී’’ති චිත්තං පග් ණ්ොති පදෙති. එවම්පි 
අලීනචිත්යතොඅකුසීතවුධමත්ති. 

‘‘න තාවාෙං ඉමම්ො චඞ්කමා ඔයරොහිස්සාම…යප.… විොරා 
නික්ඛමස්සාම… අඩ්ඪයයො ා නික්ඛමස්සාම… පාසාදා නික්ඛමස්සාම…
ෙම්මයා නික්ඛමස්සාම…ගුොයනික්ඛමස්සාම…යලණානික්ඛමස්සාම…
කුටියා නික්ඛමස්සාම…කූටා ාරානික්ඛමස්සාම…අට්ටානික්ඛමස්සාම…
මාළා නික්ඛමස්සාම… උද්දණ්ඩා නික්ඛමස්සාම … උපට්ඨානසාලාය 
නික්ඛමස්සාම…මණ්ඩපානික්ඛමස්සාම…රුක්ඛමූලානික්ඛමස්සාමයාව
යම න අනුපාදාය ආසයවහි චිත්තං විමුච්චිස්සතී’’ති චිත්තං පග් ණ්ොති
පදෙති.එවම්පි අලීනචිත්යතොඅකුසීතවුධමත්ති. 
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‘‘ඉමස්මංයයව පුබ්බණ්ෙසමයය [පුබ්බණ්ෙසමයං (ක.) මොනි. 17] 
අරියධම්මං ආෙරිස්සාම සමාෙරිස්සාම අධි ච්ඡිස්සාම ඵස්සයිස්සාම
සච්ඡිකරිස්සාමී’’ති චිත්තං පග් ණ්ොති පදෙති. එවම්පි අලීනචිත්යතො
අකුසීතවුධමත්ති. ඉමස්මංයයව මජ්ඣන්හිකසමයය…යප.… සායන්ෙසමයය 
…යප.… පුයරභත්තං… පච්ඡාභත්තං… පුරිමයාමං… මජ්ඣිමයාමං… 
පච්ඡිමයාමං… කායළ… ජුණ්යෙ… වස්යස… යෙමන්යත … ගිම්යෙ… 
පුරියම වයයොඛන්යධ… මජ්ඣියම වයයොඛන්යධ… පච්ඡියම වයයොඛන්යධ
අරියධම්මං ආෙරිස්සාම සමාෙරිස්සාම අධි ච්ඡිස්සාම ඵස්සයිස්සාම
සච්ඡිකරිස්සාමීති චිත්තං පග් ණ්ොති පදෙති. එවම්පි අලීනචිත්යතො
අකුසීතවුධමත්ති. 

දළ්හනික්කයමො ථාමබලූපපන්යනොති යසො පච්යචකසම්බුද්යධො
දළ්ෙසමාදායනො අයෙොසි කුසයලසු ධම්යමසු අවට්ඨිතසමාදායනො 
කායසුචරියත වචීසුචරියත මයනොසුචරියත දානසංවිභාය  සීලසමාදායන
උයපොසථුපවායස මත්යතයයතාය [යමත්යතයයතාය (සයා. ක.)
යමොග් ල්ලානබයාකරයණ 4.39සුත්තංඔයලොයකතබ්බං] යපත්යතයයතාය
සාමඤ්ඤතාය බ්රේමඤ්ඤතාය කුයලයජට්ඨාපචායිතාය
අඤ්ඤතරඤ්ඤතයරසු අධිකුසයලසු ධම්යමසූති – දළ්ෙනික්කයමො. 

ථාමබලූපපන්යනොති යසො පච්යචකසම්බුද්යධො ථායමන ච බයලන ච 
වීරියයන ච පරක්කයමන ච පඤ්ඤාය ච උයපයතො යෙොති සමුයපයතො
උපා යතො සමුපා යතො උපපන්යනො සමුපපන්යනො සමන්නා යතොති –
දළ්ෙනික්කයමො ථාමබලූපපන්යනො, එයකො චයර ඛග් විසාණකප්යපො. 
යතනාෙයසොපච්යචකසම්බුද්යධො– 

‘‘ආරද්ධවීරියයොපරමත්ථපත්තියා, අලීනචිත්යතොඅකුසීතවුධමත්ති; 
දළ්ෙනික්කයමො ථාමබලූපපන්යනො, එයකො චයර 
ඛග් විසාණකප්යපො’’ති. 

155. 

පටිසල් ානංඣානමරිඤ්චමායනො, ෙම්යමසුනිච්චංඅනුෙම්මචාරී; 

ආදීනවං සම්මසි ාභයවසු, එයකොචයරඛග්ගවිසාණකප්යපො. 

පටිසල් ානං ඣානමරිඤ්චමායනොති යසො පච්යචකසම්බුද්යධො
පටිසල්ලානාරායමො යෙොති පටිසල්ලානරයතො අජ්ඣත්තං 
යචයතොසමථමනුයුත්යතො අනිරාකතජ්ඣායනො විපස්සනාය සමන්නා යතො
බූ්රයෙතා සුඤ්ඤා ාරං ඣායී ඣානරයතො එකත්තමනුයුත්යතො

සදත්ථ රුයකොති පටිසල්ලානං. ඣානමරිඤ්චමායනොති යසො
පච්යචකසම්බුද්යධො ද්වීහිකාරයණහිඣානංන රිඤ්චති – අනුප්පන්නස්ස
වාපඨමස්සඣානස්සඋප්පාදාය යුත්යතොපයුත්යතොසංයුත්යතො ආයුත්යතො 
සමායුත්යතො, අනුප්පන්නස්ස වා දුතියස්ස ඣානස්ස…යප.…
අනුප්පන්නස්ස වා තතියස්ස ඣානස්ස… අනුප්පන්නස්ස වා චතුත්ථස්ස
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ඣානස්ස උප්පාදාය යුත්යතො පයුත්යතො සංයුත්යතො ආයුත්යතො
සමායුත්යතොති–එවම්පිඣානංනරිඤ්චති. 

අථවා, උප්පන්නං වා පඨමංඣානංආයසවතිභායවතිබහුලීකයරොති, 
උප්පන්නං වා දුතියං ඣානං…යප.… උප්පන්නං වා තතියං ඣානං…
උප්පන්නං වා චතුත්ථං ඣානං ආයසවති භායවති බහුලීකයරොති. එවම්පි
ඣානංනරිඤ්චතීති–පටිසල්ලානං ඣානමරිඤ්චමායනො. 

ෙම්යමසු නිච්චං අනුෙම්මචාරීති ධම්මා වුධමච්චන්ති චත්තායරො
සතිපට්ඨානා…යප.… අරියයො අට්ඨඞ්ගියකො මග්ය ො. කතයම අනුධම්මා? 
සම්මාපටිපදා අපච්චනීකපටිපදා අන්වත්ථපටිපදා ධම්මානුධම්මපටිපදා
සීයලසු පරිපූරකාරිතා ඉන්ද්රියයසු ගුත්තද්වාරතා යභොජයන මත්තඤ්ඤුතා

ජා රියානුයයොය ො සතිසම්පජඤ්ඤං–ඉයමවුධමච්චන්තිඅනුධම්මා. ෙම්යමසු

නිච්චං අනුෙම්මචාරීති ධම්යමසු නිච්චකාලං ධුවකාලං සතතං සමතං
අයවොකිණ්ණං යපොඞ්ඛානුයපොඞ්ඛං උදකූමකජාතං [උදකුම්මජාතං (සයා.), 
උදකුම්මකජාතං(ක.)] 

අවීචිසන්තතිසහිතං ඵස්සිතං පුයරභත්තං පච්ඡාභත්තං පුරිමයාමං
මජ්ඣිමයාමංපච්ඡිමයාමංකායළජුණ්යෙවස්යසයෙමන්යත ගිම්යෙපුරියම
වයයොඛන්යධමජ්ඣියමවයයොඛන්යධපච්ඡියමවයයොඛන්යධචරතිවිෙරති 
ඉරියතිවත්යතතිපායලතියයපතියායපතීති–ධම්යමසුනිච්චංඅනුධම්මචාරී. 

ආදීනවං සම්මසි ා භයවසූති ‘‘සබ්යබ සඞ්ඛාරා අනිච්චා’’ති ආදීනවං
සම්මසිතා භයවසු, ‘‘සබ්යබ සඞ්ඛාරා දුක්ඛා’’ති…යප.… ‘‘සබ්යබ ධම්මා
අනත්තා’’ති…යප.… ‘‘යං කිඤ්චි සමුදයධම්මං, සබ්බං තං 
නියරොධධම්ම’’න්ති ආදීනවං සම්මසිතා භයවසූති – ආදීනවං සම්මසිතා
භයවසු, එයකොචයර ඛග් විසාණකප්යපො.යතනාෙයසොපච්යචකසම්බුද්යධො
– 

‘‘පටිසල්ලානංඣානමරිඤ්චමායනො, ධම්යමසුනිච්චංඅනුධම්මචාරී; 
ආදීනවංසම්මසිතාභයවසු, එයකොචයරඛග් විසාණකප්යපො’’ති. 

156. 

 ණ්හක්ඛෙං පත්ථෙමප්පමත්ය ො, අයනළමූයගො [අයනලමූය ො

(සයා.ක.)] සු වාසතීමා; 

සඞ්ඛා ෙම්යමො නිෙය ො පොනවා, එයකො චයර 

ඛග්ගවිසාණකප්යපො. 

 ණ්හක්ඛෙං පත්ථෙමප්පමත්ය ොති.  ණ්හාති රූපතණ්ො…යප.…

ධම්මතණ්ො.  ණ්හක්ඛෙන්ති රා ක්ඛයං යදොසක්ඛයං යමොෙක්ඛයං
 තික්ඛයං උපපත්තික්ඛයං පටිසන්ධික්ඛයං භවක්ඛයං සංසාරක්ඛයං 



ඛුද්දකනිකායය චූළනිද්යදසපාළි  ඛග් විසාණසුත්යතො 

255 

පටුන 

වට්ටක්ඛයං පත්ථයන්යතො ඉච්ඡන්යතො සාදියන්යතො පිෙයන්යතො 

අභිජප්පන්යතොති – තණ්ෙක්ඛයං පත්ථයං. අප්පමත්ය ොති යසො 
පච්යචකසම්බුද්යධො සක්කච්චකාරී සාතච්චකාරී…යප.… අප්පමායදො
කුසයලසුධම්යමසූති– තණ්ෙක්ඛයංපත්ථයමප්පමත්යතො. 

අයනළමූයගොසු වාසතීමාති. අයනළමූයගොතියසොපච්යචකසම්බුද්යධො

පණ්ඩියතො පඤ්ඤවා බුද්ධිමා ඤාණී විභාවී යමධාවී. සු වාති යසො
පච්යචකසම්බුද්යධො බහුස්සුයතොයෙොතිසුතධයරොසුතසන්නිච්චයයො.යයයත
ධම්මා ආදිකලයාණා මජ්යඣකලයාණා පරියයොසානකලයාණා සාත්ථං
සබයඤ්ජනං යකවලපරිපුණ්ණං පරිසුද්ධං බ්රේමචරියං අභිවදන්ති, 
තථාරූපාස්ස ධම්මා බහුස්සුතා යෙොන්ති ධාතා වචසා පරිචිතා 

මනසානුයපක්ඛිතාදිට්ඨියාසුප්පටිවිද්ධා. සතීමාතියසො පච්යචකසම්බුද්යධො
සතිමා යෙොති පරයමන සතියනපක්යකන සමන්නා තත්තා චිරකතම්පි 
චිරභාසිතම්පිසරිතාඅනුස්සරිතාති–අයනළමූය ොසුතවාසතීමා. 

සඞ්ඛා ෙම්යමොනිෙය ොපොනවාති සඞ්ඛාතධම්යමොවුධමච්චතිඤාණං.යා
පඤ්ඤා පජානනා…යප.… අයමොයෙො ධම්මවිචයයො සම්මාදිට්ඨි. 

සඞ්ඛා ෙම්යමොති යසො පච්යචකසම්බුද්යධො සඞ්ඛාතධම්යමො ඤාතධම්යමො
තුලතධම්යමොතීරිතධම්යමොවිභූතධම්යමොවිභාවිතධම්යමො ‘‘සබ්යබසඞ්ඛාරා
අනිච්චා’’ති සඞ්ඛාතධම්යමො…යප.… ‘‘යං කිඤ්චි සමුදයධම්මං සබ්බං තං
නියරොධධම්ම’’න්ති සඞ්ඛාතධම්යමො ඤාතධම්යමො තුලතධම්යමො
තීරිතධම්යමො විභූතධම්යමො විභාවිතධම්යමො. අථ වා, තස්ස 
පච්යචකසම්බුද්ධස්ස ච ඛන්ධා සංඛිත්තා ධාතුයයො සංඛිත්තා ආයතනානි
සංඛිත්තානි  තියයො සංඛිත්තා උපපත්තියයො සංඛිත්තා පටිසන්ධියයො
සංඛිත්තා භවා සංඛිත්තා සංසාරා සංඛිත්තා වට්ටා සංඛිත්තා. අථ වා, යසො
පච්යචකසම්බුද්යධො ඛන්ධපරියන්යත ඨියතො ධාතුපරියන්යත ඨියතො
ආයතනපරියන්යතඨියතො තිපරියන්යතඨියතො උපපත්තිපරියන්යතඨියතො
පටිසන්ධිපරියන්යත ඨියතො භවපරියන්යත ඨියතො සංසාරපරියන්යත ඨියතො
වට්ටපරියන්යත ඨියතො සඞ්ඛාරපරියන්යත ඨියතො අන්තිමභයව [අන්තියම
භයව (ක.) චූළනි. යමත්තගූමාණවපුච්ඡානිද්යදස 28] ඨියතො 
අන්තිමසමුස්සයයඨියතොඅන්තිමයදෙධයරොපච්යචකසම්බුද්යධො. 

තස්සායංපච්ඡිමයකොභයවො, චරියමොයංසමුස්සයයො; 
ජාතිමරණසංසායරො [ජාතිජරාමරණසංසායරො (සයා.) එවමීදියසසු
ඨායනසු], නත්ථිතස්සපුනබ්භයවොති. 

තංකාරණා පච්යචකසම්බුද්යධො සඞ්ඛාතධම්යමො. නිෙය ොති නියාමා
වුධමච්චන්ති චත්තායරො අරියමග් ා. චතූහි අරියමග්ය හි සමන්නා යතොති
නියයතො. නියාමං පත්යතො සම්පත්යතො අධි යතො ඵස්සියතො සච්ඡිකයතො

පත්යතො නියාමං. පොනවාති පධානං වුධමච්චති වීරියං. යසො යචතයසො
වීරියාරම්යභො නික්කයමො පරක්කයමො උයයායමො වායායමො උස්සායෙො
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උස්යසොළ්හී ථායමො ධිති අසිථිලපරක්කයමො අනික්ඛිත්තච්ඡන්දතා 
අනික්ඛිත්තධුරතා ධුරසම්පග් ායෙො වීරියං වීරියින්ද්රියං වීරියබලං
සම්මාවායායමො. යසො පච්යචකසම්බුද්යධො ඉමනා පධායනන උයපයතො
සමුයපයතො උපා යතො සමුපා යතො උපපන්යනො සමුපපන්යනො
සමන්නා යතො. තස්මා යසො පච්යචකසම්බුද්යධො පධානවාති – 
සඞ්ඛාතධම්යමො නියයතො පධානවා, එයකො චයර ඛග් විසාණකප්යපො.
යතනාෙයසො පච්යචකසම්බුද්යධො– 

‘‘තණ්ෙක්ඛයංපත්ථයමප්පමත්යතො, අයනළමූය ොසුතවාසතීමා; 
සඞ්ඛාතධම්යමො නියයතො පධානවා, එයකො චයර
ඛග් විසාණකප්යපො’’ති. 

157. 

සීයහොවසද්යදසුඅසන් සන්ය ො, වාය ොවජා ම්හිඅසජ්ජමායනො; 

පදුමංවය ොයෙනඅලිම්පමායනො [අලප්පමායනො, සු.නි.71], එයකො

චයර ඛග්ගවිසාණකප්යපො. 

සීයහොව සද්යදසු අසන් සන්ය ොති යථා සීයෙො ම රාජා සද්යදසු
අසන්තාසී අපරිසන්තාසී අනුත්රාසී අනුබ්බිග්ය ො අනුස්සඞ්කී [අනුස්සුකී
(සයා.)] අනුත්රායසො අභීරූඅච්ඡම්භීඅනුත්රාසීඅපලායී, පච්යචකසම්බුද්යධොපි 
සද්යදසු අසන්තාසී අපරිසන්තාසී අනුත්රාසී අනුබ්බිග්ය ො අනුස්සඞ්කී
අනුත්රායසො අභීරූ අච්ඡම්භී අනුත්රාසී අපලායී පහීනභයයභරයවො
වි තයලොමෙංයසොවිෙරතීති–සීයෙොව සද්යදසුඅසන්තසන්යතො. 

වාය ොව ජා ම්හි අසජ්ජමායනොති. වාය ොති පුරත්ථිමා වාතා පච්ඡිමා
වාතා උත්තරා වාතා දක්ඛිණා වාතා සරජා වාතා අරජා වාතා සීතා වාතා
උණ්ො වාතා පරිත්තා වාතා අධිමත්තා වාතා යවරම්භවාතා පක්ඛවාතා 
[පක්ඛිවාතා (සයා.) චූළනි. උපසීවමාණවපුච්ඡානිද්යදස 43, 
ඛග් විසාණසුත්තනිද්යදස 138 නත්ථි පාඨනානත්තං] සුපණ්ණවාතා
තාලපණ්ණවාතා විධූපනවාතා. ජාලං වුධමච්චති සුත්තජාලං. යථා වායතො
ජාලම්හිනසජ්ජතින ණ්ොතිනබජ්ඣතිනපලබජ්ඣති, එවයමව ද්යව
ජාලා –තණ්ොජාලඤ්ච දිට්ඨිජාලඤ්ච…යප.…ඉදංතණ්ොජාලං…යප.…
ඉදං දිට්ඨිජාලං. තස්සපච්යචකසම්බුද්ධස්සතණ්ොජාලං පහීනං දිට්ඨිජාලං 
පටිනිස්සට්ඨං, තණ්ොජාලස්ස පහීනත්තා දිට්ඨිජාලස්ස පටිනිස්සට්ඨත්තා
යසො පච්යචකසම්බුද්යධො රූයප න සජ්ජති සද්යද න සජ්ජති…යප.… 
දිට්ඨසුතමුතවිඤ්ඤාතබ්යබසුධම්යමසුනසජ්ජතින ණ්ොතිනබජ්ඣතින
පලබජ්ඣති නික්ඛන්යතො නිස්සයටො විප්පමුත්යතො විසඤ්ඤුත්යතො
විමරියාදිකයතනයචතසාවිෙරතීති– වායතොවජාලම්හිඅසජ්ජමායනො. 

පදුමංව ය ොයෙන අලිම්පමායනොති පදුමං වුධමච්චති පදුමපුප්ඵං. යතොයං
වුධමච්චති උදකං. යථා පදුමපුප්ඵං යතොයයන න ලම්පති න පලම්පති න
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උපලම්පති, අලත්තං අපලත්තං අනුපලත්තං, එවයමව ද්යව යලපා –
තණ්ොයලයපො ච දිට්ඨියලයපො ච…යප.… අයං තණ්ොයලයපො…යප.…
අයං දිට්ඨියලයපො. තස්ස පච්යචකසම්බුද්ධස්ස තණ්ොයලයපො පහීයනො, 
දිට්ඨියලයපො පටිනිස්සට්යඨො. තණ්ොයලපස්ස පහීනත්තා දිට්ඨියලපස්ස 
පටිනිසට්ඨත්තා යසො පච්යචකසම්බුද්යධො රූයප න ලම්පති සද්යද න
ලම්පති…යප.… දිට්ඨසුතමුතවිඤ්ඤාතබ්යබසු ධම්යමසු න ලම්පති න
පලම්පතිනඋපලම්පති, අලත්යතොඅපලත්යතොඅනුපලත්යතොනික්ඛන්යතො
නිස්සයටොවිප්පමුත්යතොවිසඤ්ඤුත්යතො විමරියාදිකයතන යචතසාවිෙරතීති
– පදුමංව යතොයයන අලම්පමායනො, එයකො චයර ඛග් විසාණකප්යපො.
යතනාෙයසොපච්යචකසම්බුද්යධො– 

‘‘සීයෙොව සද්යදසු අසන්තසන්යතො, වායතොව ජාලම්හි
අසජ්ජමායනො; 
පදුමංව යතොයයන අලම්පමායනො, එයකො චයර
ඛග් විසාණකප්යපො’’ති. 

158. 

සීයහොෙථාදා බලීපසය්හ, රාජාමිගානංඅභිභුෙයචාරී; 

යසයවථපන් ානියසනාසනානි, එයකොචයර ඛග්ගවිසාණකප්යපො. 

සීයහොෙථා දා බලීපසය්හ, රාජා මිගානං අභිභුෙය චාරීතියථා සීයෙො
ම රාජා දාඨබලී දාඨාවුධමයධො සබ්යබ තිරච්ඡාන යත පායණ අභිභුයය
අභිභවිත්වාඅජ්යඣොත්ථරිත්වා පරියාදියිත්වාමද්දිත්වාචරතිවිෙරති ඉරියති
වත්යතති පායලති යයපති යායපති, පච්යචකසම්බුද්යධොපි පඤ්ඤාබලී
පඤ්ඤාවුධමයධො සබ්බපාණභූයත පුග් යල පඤ්ඤාය අභිභුයය අභිභවිත්වා
අජ්යඣොත්ථරිත්වා පරියාදියිත්වා මද්දිත්වා චරති විෙරති ඉරියති වත්යතති
පායලති යයපති යායපතීති – සීයෙො යථා දාඨබලී පසය්ෙ, රාජා ම ානං
අභිභුයයචාරී. 

යසයවථ පන් ානි යසනාසනානීති යථා සීයෙො ම රාජා
අරඤ්ඤවනමජ්යඣො ායෙත්වා චරති විෙරති ඉරියති වත්යතති පායලති 
යයපති යායපති, පච්යචකසම්බුද්යධොපි අරඤ්ඤවනපත්ථානි පන්තානි 
යසනාසනානි පටියසවති අප්පසද්දානි අප්පනිග්යඝොසානි විජනවාතානි 
මනුස්සරාෙස්යසයයකානි පටිසල්ලානසාරුප්පානි. යසො එයකො  ච්ඡති
එයකොතිට්ඨතිඑයකො නිසීදතිඑයකොයසයයංකප්යපතිඑයකො ාමංපිණ්ඩාය
පවිසතිඑයකොපටික්කමතිඑයකො රයෙො නිසීදතිඑයකොචඞ්කමං අධිට්ඨාති
එයකොචරතිවිෙරතිඉරියතිවත්යතතිපායලතියයපති යායපතීති–යසයවථ
පන්තානි යසනාසනානි, එයකො චයර ඛග් විසාණකප්යපො. යතනාෙ යසො 
පච්යචකසම්බුද්යධො– 

‘‘සීයෙො යථාදාඨබලීපසය්ෙ, රාජාම ානං අභිභුයයචාරී; 
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යසයවථ පන්තානි යසනාසනානි, එයකො චයර
ඛග් විසාණකප්යපො’’ති. 

159. 

යමත් ං උයපක්ඛං කරුණං විමුත්තිං, ආයසවමායනො මුදි ඤ්ච 

කාය ; 

සබ්යබන ය ොයකන අවිරුජ්ඣමායනො, එයකො චයර 

ඛග්ගවිසාණකප්යපො. 

යමත් ංඋයපක්ඛංකරුණංවිමුත්තිං, ආයසවමායනො මුදි ඤ්චකාය ති
යසො පච්යචකසම්බුද්යධො යමත්තාසෙ යතන යචතසා එකං දිසං ඵරිත්වා
විෙරතිතථාදුතියංතථාතතියංතථාචතුත්ථං, ඉතිඋද්ධමයධොතිරියංසබ්බධි 
සබ්බත්තතාය සබ්බාවන්තං යලොකං යමත්තාසෙ යතන යචතසා විපුයලන 
මෙග් යතන අප්පමායණන අයවයරන අබයාපජ්යජන ඵරිත්වා විෙරති; 
කරුණාසෙ යතන යචතසා…යප.… මුදිතාසෙ යතන යචතසා…යප.…
උයපක්ඛාසෙ යතන යචතසා විපුයලන මෙග් යතන අප්පමායණන
අයවයරනඅබයාපජ්යජන ඵරිත්වා විෙරතීති – යමත්තං උයපක්ඛංකරුණං 
විමුත්තිං, ආයසවමායනොමුදිතඤ්චකායල. 

සබ්යබන ය ොයකන අවිරුජ්ඣමායනොති යමත්තාය භාවිතත්තා යය
පුරත්ථිමාය දිසාය සත්තා යත අප්පටිකූලා යෙොන්ති, යය පච්ඡිමාය දිසාය
සත්තා…යප.… යය උත්තරාය දිසාය සත්තා… යය දක්ඛිණාය දිසාය
සත්තා… යය පුරත්ථිමාය අනුදිසාය සත්තා… යය පච්ඡිමාය අනුදිසාය
සත්තා… යය උත්තරාය අනුදිසාය සත්තා… යය දක්ඛිණාය අනුදිසාය
සත්තා… යය යෙට්ඨිමාය [අයධො මාය (සයා.)] දිසාය සත්තා… යය
උපරිමායදිසායසත්තා…යයදසසුදිසාසුසත්තායත අප්පටිකූලායෙොන්ති.
කරුණායභාවිතත්තා…මුදිතායභාවිතත්තා…උයපක්ඛායභාවිතත්තා යය
පුරත්ථිමායදිසායසත්තා…යප.…යයදසසුදිසාසුසත්තායතඅප්පටිකූලා

යෙොන්ති. සබ්යබන ය ොයකන අවිරුජ්ඣමායනොති සබ්යබන යලොයකන 
අවිරුජ්ඣමායනො, අප්පටිවිරුජ්ඣමායනො අනාඝාතියමායනො 
[අඝට්ටියමායනො (සයා.)] අප්පටිෙඤ්ඤමායනොති – සබ්යබන යලොයකන
අවිරුජ්ඣමායනො, එයකො චයර ඛග් විසාණකප්යපො. යතනාෙ යසො
පච්යචකසම්බුද්යධො– 

‘‘යමත්තං උයපක්ඛං කරුණං විමුත්තිං, ආයසවමායනො මුදිතඤ්ච
කායල; 
සබ්යබන යලොයකන අවිරුජ්ඣමායනො, එයකො චයර 
ඛග් විසාණකප්යපො’’ති. 

160. 
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රාගඤ්ච යදොසඤ්ච පහාෙ යමොහං, සන්දා යත්වාන සංයෙොජනානි 

[සංයයොජනානි (ක.)] ; 

අසන් සංජීවි සඞ්ඛෙම්හි, එයකොචයර ඛග්ගවිසාණකප්යපො. 

රාගඤ්ච යදොසඤ්ච පහාෙ යමොහන්ති. රායගොති යයො රාය ො

සාරාය ො…යප.…අභිජ්ඣායලොයභොඅකුසලමූලං. යදොයසොතියයොචිත්තස්ස
ආඝායතො…යප.… චණ්ඩික්කං අසුයරොයපො අනත්තමනතා චිත්තස්ස. 

යමොයහොතිදුක්යඛඅඤ්ඤාණං…යප.…අවිජ්ජාලඞ්ගී යමොයෙොඅකුසලමූලං. 

රාගඤ්ච යදොසඤ්ච පහාෙ යමොහන්ති යසො පච්යචකසම්බුද්යධො රා ඤ්ච
යදොසඤ්ච යමොෙඤ්ච පොය පජහිත්වා වියනොයදත්වා බයන්තීකරිත්වා
අනභාවං යමත්වාති–රා ඤ්චයදොසඤ්චපොයයමොෙං. 

සන්දා යත්වාන සංයෙොජනානීති. දස සංයයොජනානි –
කාමරා සංයයොජනං පටිඝසංයයොජනං…යප.… අවිජ්ජාසංයයොජනං. 

සන්දා යත්වාන සංයෙොජනානීති දස සංයයොජනානි සන්දාලයිත්වා 
පදාලයිත්වා සම්පදාලයිත්වා පජහිත්වා වියනොයදත්වා බයන්තීකරිත්වා
අනභාවං  යමත්වාති–සන්දාලයිත්වානසංයයොජනානි. 

අසන් සං ජීවි සඞ්ඛෙම්හීති යසො පච්යචකසම්බුද්යධො
ජීවිතපරියයොසායන අසන්තාසීඅනුත්රාසීඅනුබ්බිග්ය ොඅනුස්සඞ්කීඅනුත්රායසො
අභීරූ අච්ඡම්භී අනුත්රාසී අපලායී පහීනභයයභරයවො වි තයලොමෙංයසො
විෙරතීති – අසන්තසං ජීවිතසඞ්ඛයම්හි, එයකො චයර ඛග් විසාණකප්යපො.
යතනාෙයසොපච්යචකසම්බුද්යධො– 

‘‘රා ඤ්චයදොසඤ්චපොයයමොෙං, සන්දාලයිත්වානසංයයොජනානි; 
අසන්තසංජීවිතසඞ්ඛයම්හි, එයකොචයරඛග් විසාණකප්යපො’’ති. 

161. 

භජන්ති යසවන්ති ච කාරණත්ථා, නික්කාරණා දුල් භා අජ්ජ

මිත් ා; 

අත් ත්ථපඤ්ඤා [අත්තට්ඨපඤ්ඤා (ක.)] අසුචී මනුස්සා, එයකො

චයර ඛග්ගවිසාණකප්යපො. 

භජන්ති යසවන්ති ච කාරණත්ථාති අත්තත්ථකාරණා පරත්ථකාරණා
උභයත්ථකාරණා දිට්ඨධම්මකත්ථකාරණා සම්පරායිකත්ථකාරණා
පරමත්ථකාරණා භජන්ති සම්භජන්ති යසවන්ති නියසවන්ති සංයසවන්ති
පටියසවන්තීති–භජන්තියසවන්තිචකාරණත්ථා. 

නික්කාරණා දුල් භාඅජ්ජමිත් ාතිද්යවමත්තා –අ ාරිකමත්යතොච 
අනා ාරිකමත්යතො ච…යප.… අයං අ ාරිකමත්යතො…යප.… අයං

අනා ාරිකමත්යතො. නික්කාරණාදුල් භාඅජ්ජමිත් ාතිඉයම ද්යවමත්තා



ඛුද්දකනිකායය චූළනිද්යදසපාළි  ඛග් විසාණසුත්යතො 

260 

පටුන 

අකාරණානික්කාරණාඅයෙතූඅප්පච්චයාදුල්ලභා (දුල්ලද්ධාසුදුල්ලද්ධා) [( 
) නත්ථිසයා.යපොත්ථයක] ති–නික්කාරණාදුල්ලභාඅජ්ජමත්තා. 

අත් ත්ථපඤ්ඤා අසුචී මනුස්සාති. අත් ත්ථපඤ්ඤාති අත්තයනො
අත්ථාය අත්තයනො යෙතු අත්තයනො පච්චයා අත්තයනො කාරණා භජන්ති
සම්භජන්ති යසවන්ති නියසවන්ති සංයසවන්ති පටියසවන්ති ආචරන්ති
සමාචරන්තිපයිරුපාසන්තිපරිපුච්ඡන්තිපරිපඤ්ෙන්තීති– අත්තත්ථපඤ්ඤා. 

අසුචී මනුස්සාති අසුචිනා කායකම්යමන සමන්නා තාති අසුචී මනුස්සා, 
අසුචිනා වචීකම්යමන සමන්නා තාති අසුචී මනුස්සා, අසුචිනා
මයනොකම්යමන සමන්නා තාති අසුචී මනුස්සා, අසුචිනා
පාණාතිපායතන…යප.… අසුචිනා අදින්නාදායනන… අසුචිනා
කායමසුමච්ඡාචායරන… අසුචිනා මුසාවායදන… අසුචියා පිසුණාය වාචාය
සමන්නා තා… අසුචියා ඵරුසාය වාචාය සමන්නා තා… අසුචිනා
සම්ඵප්පලායපන සමන්නා තා… අසුචියා අභිජ්ඣාය සමන්නා තා…
අසුචිනා බයාපායදන සමන්නා තාති අසුචී මනුස්සා, අසුචියා මච්ඡාදිට්ඨියා
සමන්නා තාති අසුචී මනුස්සා, අසුචියා යචතනාය සමන්නා තාති අසුචී
මනුස්සා, අසුචියා පත්ථනාය සමන්නා තාති අසුචී මනුස්සා, අසුචිනා
පණිධිනාසමන්නා තාතිඅසුචීමනුස්සා, අසුචීහීනානිහීනාඔමකාලාමකා 
ඡතුක්කාපරිත්තාති–අත්තත්ථපඤ්ඤාඅසුචීමනුස්සා. 

එයකො චයර ඛග්ගවිසාණකප්යපොති. එයකොති යසො පච්යචකසම්බුද්යධො

පබ්බජ්ජාසඞ්ඛායතන එයකො…යප.… චයරති අට්ඨ චරියායයො…යප.… 

ඛග්ගවිසාණකප්යපොති යථා ඛග් ස්ස නාම විසාණං එකං යෙොති 
අදුතියං…යප.… එයකො චයර ඛග් විසාණකප්යපො. යතනාෙ යසො
පච්යචකසම්බුද්යධො– 

‘‘භජන්ති යසවන්ති ච කාරණත්ථා, නික්කාරණා දුල්ලභා අජ්ජ
මත්තා; 
අත්තත්ථපඤ්ඤා අසුචී මනුස්සා, එයකො චයර 
ඛග් විසාණකප්යපො’’ති. 

චතුත්යථොවග්ය ො. 

ඛග් විසාණසුත්තනිද්යදයසොනිට්ඨියතො. 

අජියතො තිස්සයමත්යතයයයො, පුණ්ණයකොඅථ යමත්තගූ; 
යධොතයකො උපසීයවොච, නන්යදොචඅථයෙමයකො. 

යතොයදයය-කප්පාදුභයයො, ජතුකණ්ණීචපණ්ඩියතො; 
භද්රාවුධමයධොඋදයයොච, යපොසායලොචාපිබ්රාේමයණො; 
යමොඝරාජාචයමධාවී, පිඞ්ගියයොචමොඉසි. 
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පටුන 

යසොළසානං [යසොළසන්නං (සයා.ක.)] පයනයතසං, බ්රාේමණානංව
සාසනං; 
පාරායනානංනිද්යදසා, තත්තකාචභවන්තිහි [වා (ක.)]. 
ඛග් විසාණසුත්තානං, නිද්යදසාපිතයථවච; 
නිද්යදසාදුවිධායඤයයා, පරිපුණ්ණාසුලක්ඛිතාති. 

චූළනිද්යදසපාළිනිට්ඨිතා. 
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